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Ο "Νεκρός" από τους Nova Melancholia στη Στέγη (σε σκημοθεσία
Βασίλη Νούλα)

Η Μετάληψη τοσ Ανθρώπινοσ
Golden shower και παλλόμενα πέη σαν εκκλησία τοσ ονείροσ
Ο Νεκρός από τοσς Nova Melancholia στη Στέγη (σε σκηνοθεσία Βασίλη Νούλα)
Μηα γπκλή πεξθόξκεξ (Γέζπνηλα Χαηδεπαπιίδνπ) είλαη μαπισκέλε κπξνύκεηα κε ηα
θόπξαλα ηεο λα ζρεκαηίδνπλ κηα ηεξάζηηα εληεξηθή νπξά ζε νιόθιεξε ηε ζθελή ηνπ
επξεκέλνπ ρώξνπ ηεο θηγγόο θαη Γαιαμία. Μηα δεύηεξε γπκλή πεξθόξκεξ (Αιέμηα
αξαληνπνύινπ), θαηεβαίλνληαο από ηε βηβιηνζήθε ησλ αξαδηαζκέλσλ πησκάησλ
ζηα δεμηά, αθνινπζεί ζα ζθύια ηελ νζκή από ηνλ πξσθηό ηεο πξώηεο. Ζ ηξίηε (Βίθπ
Κπξηαθνπιάθνπ) αγγέιιεη γπκλή εθ κηθξνθώλνπ ην επαγγέιην ηεο εξσηηθήο ιηηαλείαο
πνπ ηηο έλσζε επί ζθελήο, παξαδόμσο ζε κηα ζράζε ηεο Μαξίαο από ηνλ Νεκρό ηνπ
Ε. Μπαηάηγ.
Όπσο θάζε ζξελνύζα, ε Μαξία πελζεί ηνλ λεθξό Δληνπάξ κε ηα πγξά ηνπ ζώκαηόο
ηεο, όρη όκσο κε ηα δάθξπά ηεο. ηνλ θόζκν ηνπ Μπαηάηγ, ην πέλζνο είλαη κηα
ηειεηνπξγία ζαλάηνπ θαη έξσηα (δειαδή, εμηιεσηηθήο ππνδνρήο θαη αληεπίδνζεο ηεο
νδύλεο), ε νπνία επηηειείηαη ζξεζθεπηηθά κε κεηαιήςεηο θελώζεσλ ηνπ ζώκαηνο,
όπσο είλαη ηα πέλζηκα νύξα θαη ηα ιπηξσηηθά θόπξαλα. Δπηκέλσ ζηελ
θαηαλπθηηθόηεηα ηνπ θεηκέλνπ, επεηδή αθξηβώο ην παξαιήξεκα ηεο εξσίδαο ηνπ
Μπαηάηγ είλαη καξηπξία από ηελ λπθηεξηλή εκκλησία τοσ ονείροσ πξηλ από ηνλ ζάλαην
ηελ απγή (αο ην δνύκε απηό κεηαθνξηθά σο δηάβαζε ηεο εξσηηθήο Ζζηθήο ζε κηα λέα
Αληη-εζηθή ηνπ αλνηθηνύ εξσηηθά ππνθεηκέλνπ).
Ζ Μαξία ηνπ Μπαηάηγ ζηελ παξάζηαζε ησλ Nova δηαζπάηαη ζε ηξία παξαζηαζηαθά
ζώκαηα σο ηξεηο δπλαηόηεηεο/επηηειεζηηθέο ελέξγεηεο ηνπ εξσηηθνύ εαπηνύ. Γελ είλαη
ηπραίν εμάιινπ πνπ γηα πξώηε θνξά ζε πεξθόξκαλο ησλ Novaπαξαηεξείηαη ηόζν
νκνηνγελήο ζπκθσλία κεηαμύ ησλ παξαζηαζηαθώλ δξάζεσλ θαη ηνπ θεηκέλνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη (εδώ πεξίπνπ σο ζελάξην δξάζεο). Γελ πξόθεηηαη, θπζηθά, γηα
απεηθνληζηηθή επηζπκία, αιιά γηα “απιή” πλεπκαηηθή ζύκπησζε αηξεηηθνηήησλ, θαη
εηθαζηηθή ζπλάληεζε θνηλώλ ηόπσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα πξόθεηηαη γηα ηνλ εηθαζηηθό
κεηαζρεκαηηζκό ηνπ θεηκέλνπ ζε ηνπίν νλείξνπ κε ζαθείο παξαπνκπέο ζηα
νξγηαζηηθά Μπζηήξηα ηνπ Hermann Nitsch, ηηο ζεμνπαιηθέο ηειεηνπξγίεο
ηνπ Dionysus in 69, θαη ην Salò ηνπ Παδνιίλη.
Οη ηξεηο εαπηνί ηεο Μαξίαο είλαη ηξεηο εθθάλζεηο ηνπ εξσηηθνύ: ε butch ζειπθόηεηα
(Γ. Χαηδεπαπιίδνπ), ην αηώλην εξσηηθό ζήιπ (Α. αξαληνπνύινπ) θαη ε εγθιεκαηηθά
αζώα γπλαίθα (Β. Κπξηαθνπιάθνπ). Ζ πξώηε απαγγέιιεη ην θείκελν ζθιεξά θαη
παξαζεηηθά (αλ θαη κε ξσγκέο επαηζζεζίαο). Ζ δεύηεξε πάληα βαζέσο εξσηηθά. Ζ

ηξίηε άιινηε ζα λα δηαβάδεη έλα αθειέο παηδηθό παξακύζη θη άιινηε ζα λα δηαβάδεη
καξηπξία από ηελ Κόιαζε. Καη νη ηξεηο γίλνληαη Μάξηπξεο ηνπ Έξσηα θαη ηνπ
Θαλάηνπ, θαη νη ηξεηο είλαη εζηθά άκσκεο ζαλ Μαξίεο ηνπ αδηζκνύ.
Έλα αγόξη ηνπνζεηεί θαιινύο ζην πάησκα. Ζ butch γπλαίθα ςαξεύεη κε ην θαιάκη
ηεο έλαλ θαιιό. Σνλ βάδεη πίζσ από ηε ζρηζκή ηνπ παληεινληνύ ηεο θαη ηνλ
πξνζθέξεη πξνο ζειαζκό ζηελ πνλεξώο αζώα γπλαίθα. Γπν θνξέο ε γπλαίθα
απιώλεη ηε γιώζζα ηεο λα ηνλ απνιαύζεη. Γπν θνξέο ερνύλ ζεηξήλεο πνιέκνπ. Σελ
ηξίηε θνξά ηα θαηαθέξλεη, δηαξξεγλύνληαο ηα όξηα ηνπ κε επηηξεπηνύ κε ηελ πνλεξηά
ηεο παηγληώδνπο δαβνιηάο εγγεγξακκέλε ζην πξόζσπό ηεο.
Αξγόηεξα, έλα βαξύ αξρνληηθό ηξαπέδη έξρεηαη ζηε ζθελή. Έλα αγόξη (Κώζηαο
Σδεκνύιεο) κε ηεξάζηην πιαζηηθό θαιιό αλεβαίλεη επάλσ θαη πεξηρύλεη κε ιεπθό
πγξό ηε γπλαίθα πνπ είλαη μαπισκέλε ζην πάησκα. Ζ γπλαίθα εθζηαηηθή
ζπληαξάδεηαη από εδνλή θαη ηαπηνρξόλσο αιείβεηαη κε ηα θόπξαλα πνπ ηελ
πεξηβάιινπλ. πεύδνπλ θαη νη άιιεο λα κεηαιάβνπλ.
ην ηέινο, ην πάησκα κεηακνξθώλεηαη ζε δηαδηθαζία εηθόλαο ύζηεξα από επάιιειεο
εθαξκνγέο πγξώλ θαη ζηεξεώλ, θαη δειαδή κεηά ηε κεηάιεςε ηεο πην αλζξώπηλεο
νπζίαο, ηνλ άλζξσπν. ε θάζε Δθθιεζία, όκσο, ππάξρεη θαη ην θηλάιε ηεο Νίςεσο.
Όπσο ν Πξνκεζέαο ηνπ Χάηλεξ Μύιιεξ ρξεηάζηεθε κηα επεξγεηηθή βξνρή ρηιηάδσλ
ρξόλσλ γηα λα θαζαξζεί από ηα ζθαηά ηεο Γύζεο, νη γπλαίθεο απηέο ηνπ Ννύια θαη
ηνπ Μπαηάηγ πεγαίλνπλ γηα έλα επεξγεηηθό ληνπο απόηαμεο, από ην νπνίν εμέξρνληαη
θαζαξόηεξεο, αιιά θαη παλέηνηκεο λα ρνξέςνπλ καδί κε ηα αγόξηα απηόλ ηνλ
επθξόζπλν ρνξό πνπ ζα θάλεη ηα ζηήζε θαη λα πέε λα πάιινληαη (απηή ηε θνξά ζηελ
Διιάδα).
Σα ηειεηνπξγηθά δξώκελα ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ζηηγκέο ΜΔΣΑΒΑΖ από κηα
θαηάζηαζε ζε θάπνηα άιιε θαηλνύξγηα (από κηα θαηάζηαζε ζε άιιε, από κηα δνκή
ζε κηα άιιε παξαπιεξσκαηηθή δνκή – αληη-δνκή). Απηέο νη ηειεηνπξγίεο έρνπλ ηε
δύλακε λα πξαγκαηνπνηνύληαη ειεύζεξα ππό ηνλ όξν όηη είλαη θάηη μερσξηζκέλν από
ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη άξα θαληαζηηθό θαη αθίλδπλν. Ο αλζξσπνιόγνο Victor
Turner (1920-1983) ζην βηβιίν ηνπ Dramas, Fields, and Metaphors(1974) εμεγεί
αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία (ritual process) θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ
(παξαζηάζεσλ) ηηο νπνίεο νλνκάδεη θνηλσληθά δξάκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζηηγκέο
ΚΡΗΔΩΝ: 1. δεκηνπξγείηαη έλα ΡΖΓΜΑ ζε κηα εγθαζηδξπκέλε δνκή
(θαλνληθόηεηα), ην νπνίν αθνινπζείηαη 2. από κηα δηαδηθαζία επαλόξζσζεο κέζσ
επίζεκσλ ή αλεπίζεκσλ κεραληζκώλ εθηόλσζεο ησλ θξίζεσλ (σο ην ζεκείν απηό
πεξηγξάθεηαη κηα δηαδηθαζία κεηάβαζεο). Καη 3. επαλνινθιήξσζε πνπ ζπρλόηεξα
πεξηιακβάλεη ηελ πξνζαξκνγή ζε κηα λέα πξσηνθαλέξσηε πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ή,
ελαιιαθηηθά, ηελ αλαγλώξηζε ηεο κνληκόηεηαο ηνπ ζρίζκαηνο (ζε απηή ηε δεύηεξε
πεξίπησζε σζηόζν ην θνηλσληθό ππνθείκελν ζα έρεη δήζεη ππό ηελ επίθαζε κηαο
πηζαλήο αιιαγήο).
Ζ πεξθόξκαλο εηδνινγηθά θαηάγεηαη από απηήλ ηελ παξαζηαζηαθή δνκή παξαγσγήο
ζρηζκάησλ θαη αιιαγώλ. Καη όπσο θάζε αιιεγνξία γηα ηελ ζηαζηκόηεηα ησλ

πνιηηηζκηθώλ δνκώλ, ν Νεκρός ησλ Nova Melancholia δεκηνπξγεί κηα επράξηζηε
πξνζδνθία αληη-δνκώλ.

