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Λίλα Ρόθνπ 

Παξαιεξεκαηηθέο λύρηεο, λεθξνί πνηεηέο θαη 

Εθηνπιάζκαηα. Καιώο ήξζαηε ζην ζύκπαλ ηεο 

Nova Melancholia. 
Ο ζθελνζέηεο Βαζίιεο Ννύιαο θαη ν εηθαζηηθόο Κώζηαο Σδεκνύιεο καο μελαγνύλ 
ζηνλ παξάδνμν αιιά θαζόινπ κειαγρνιηθό θόζκν ηεο ζεαηξηθήο performance. 
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Σελ πξώηε θνξά πνπ κπήθα ζην ζπίηη ηνπ ζθελνζέηε Βαζίιε Ννχια, ηεο 

νκάδαο Nova Melancholia, ήηαλ ην 2013 γηα λα δσ ηελ παξάζηαζε 
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«Δθηνπιάζκαηα», κηα home-made performance πνπ βαζίδνληαλ ζηελ νκώλπκε 

πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Μίιηνπ Σαρηνχξε. Δθείλν ην βξάδπ κηα δνινθνλία 

ζπληειέζηεθε ζην κπάλην ηνπ, νη πξνζθηιείο λεθξνί πεξηθέξνληαλ καησκέλνη ζην 

ζαιόλη θαη ζηελ θνπδίλα ηνπ δηακεξίζκαηνο, παξάινγα όκνηνη κε ηνπο δσληαλνύο 

εαπηνύο καο, έβγαηλαλ κάιηζηα θαη ζηνπο δηαδξόκνπο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη 

ζπκάκαη όηη είρα ζθεθηεί «κεγάιε ηύρε λα έρεηο γείηνλα ηνλ Ννύια, βγαίλεηο 

ζηνλ δηάδξνκν θαη βιέπεηο νιόθιεξε παξάζηαζε». 

Σώξα πνπ πέξαζα πάιη ην θαηώθιη ηνπ δηακεξίζκαηνο ζηα Δμάξρεηα νη 

θσηνγξαθίεο ησλ λεθξώλ πνηεηώλ, ησλ εθηνπιαζκάησλ ηεο πνίεζεο θνζκνύλ κε 

απόιπηε θπζηθόηεηα ηνπο ηνίρνπο, όπσο ζε άιια ζπίηηα βιέπεηο θξεκαζκέλνπο 

πίλαθεο κε ζαιαζζηλά ηνπία ή αθόκε πην ζπλεηξκηθά αγηνγξαθίεο. 

Δίκαη εδώ γηα λα ζπδεηήζσ κε ηνλ Βαζίιε θαη ηνλ Κψζηα Τδηκνχιε κε αθνξκή 

ηελ παξάζηαζε «Ο λεθξόο» βαζηζκέλε ζε έλα αθήγεκα ηνπ Ενξδ Μπαηάηγ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ “Hypnos Project” ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη 

Σερλώλ. ρη όηη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε αθνξκή γηα λα ζπδεηήζεηο κε δύν από ηνπο 

πην επθάληαζηνπο θαιιηηέρλεο ηεο γεληάο ηνπο. Μέιε ηεο Κίλεζεο Μαβίιε, 

ζπκάζηε ηόηε πνπ ν Βαζίιεο καο είρε κηιήζεη γηα ην ζπκβάλ κε ηνλ Πάλν 

Παλαγησηόπνπιν, θαη ηεο θαιιηηερληθήο θαηάιεςεο ηνπ Green Park. Με 

πιεξνθνξνύλ όηη εηνηκάδνπλ θαη κηα έθζεζε θσηνγξαθίαο ζην «Μπαγθιαληέο», 

κηα ζεηξά θσηνγξαθηώλ κε ηίηιν «Vaskos», όπνπ ν έλαο θσηνγξάθηδε ηνλ άιινλ 

θαη κεηά κε photoshop έλσζαλ ηε θσηνγξαθία ώζηε λα απεηθνλίδνληαη θαη νη 

δύν. Έκπλεπζε ηνπο ν Θάλνο Μνχξξαεο-Βειινχδηνο, αληηθαηηθή θαη 

πνιππξάγκσλ πξνζσπηθόηεηα: πξώηνο Έιιελαο αεξνπόξνο, ειιελνδίθεο, 

ληαληατζηήο, ιανγξάθνο, αλνηρηά νκνθπιόθηινο, ζπλνδνηπόξνο ηνπ ηθειηαλνύ 

θαη ηεο Δύαο Πάικεξ ζηηο Γειθηθέο Δνξηέο, άζπνλδνο θίινο ηνπ Σζαξνύρε. ηηο 

θσηνγξαθίεο ηνπ Βαζίιε θαη ηνπ Κώζηα είλαη έληνλν ην queer ζηνηρείν θαη ε 

εηθαζηηθή πξνζέγγηζε. Άιισζηε θαη νη δύν έρνπλ ηειεηώζεη ηελ ΑΚΣ, ν Βαζίιεο 

επηπιένλ ηεο Θεαηξνινγίαο. 
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«Σν ζαζπέλο, ε πξόθιεζε, ην ζνθ, ε ελόριεζε, ε ζπγθίλεζε, ην ρηνύκνξ είλαη ε παιέηα 

ηεο δνπιεηάο καο». Aξηζηεξά ν Κώζηαο Σδεκνύιεο, δεμηά ν Βαζίιεο Ννύιαο. 

Πψο εληάζζεηαη ν «Νεθξφο» ηνπ Μπαηάηγ ζην πιαίζην ηνπ Hypnos 

Project θαη γηαηί δηαιέμαηε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν; Βαζίιεο: Γερζήθακε 

πξόζθιεζε από ηνλ Θεόθηιν Σξακπνύιε, έλαλ από ηνπο επηκειεηέο ηεο 

εηθαζηηθήο έθζεζεο, λα ιάβνπκε κέξνο ζε απηήλ κε κηα performance πνπ όκσο 

ζηαδηαθά πήξε ηελ κνξθή θαλνληθήο παξάζηαζεο γηα εκάο. ηελ αξρή είρακε 

ζθεθηεί λα θάλνπκε θάηη κε ηνλ Μπαθκπέζ ηνπ αίμπεξ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε 

ηελ ιαίδε Μαθκπέζ πνπ είρε πξνβιήκαηα ύπλνπ. Σειηθά απηό δελ ιεηηνύξγεζε θη 

έηζη θαηέθπγα ζην θείκελν ηνπ Μπαηάηγ γηαηί κε ηνλ Μπαηάηγ ππάξρεη κηα παιηά 

ζρέζε θαη νθεηιή δηθή κνπ από ηελ πεξίνδν ηνπ κεηαπηπρηαθνύ κνπ ζηε Γαιιία 

«Ζ άζθνπε βία ζην Ρνκπέξην Σζνύθν ηνπ Μπεξλάξ Μαξί Κνιηέο, κηα 

αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε». Δθεί είρα πάξεη δηάθνξα πξάγκαηα από ην 

ζεσξεηηθό έξγν «Δξσηηζκόο» ηνπ Μπαηάηγ, πνπ πέξα από ινγνηέρλεο ήηαλ 

αλζξσπνιόγνο θαη θνηλσληνιόγνο. Από ηελ άιιε, ππάξρεη απηή ε θιηζέ αιιά 

αιεζηλή ζρέζε ύπλνο-ζάλαηνο. Πεξηζζόηεξν απ’ όια όκσο απηό ην αθήγεκα 

παξνπζηάδεη ηελ ηειεπηαία λύρηα ηεο Μαξίαο πξηλ πεζάλεη, κηα λύρηα ηόζν 

παξαιεξεκαηηθή πνπ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί όλεηξν ή εθηάιηεο. 

Απηά πνπ βιέπνπκε ινηπφλ ζηελ παξάζηαζε είλαη πξντφληα χπλνπ ή 

αυπλίαο; Λέλε φηη ιφγσ  εμάληιεζεο ν άππλνο κπνξεί λα έρεη 

παξαηζζήζεηο. Κώζηαο: Γελ θνηκάηαη κελ αιιά δελ είλαη άππλε. Σα «δεη» όια 

απηά. Ζ Μαξία ζα πεζάλεη ην μεκέξσκα θαη ην μέξεη απηό. Δίλαη κηα ζπλεηδεηή 



πξνεηνηκαζία ζαλάηνπ. Άιισζηε ε Μαξία ηειεί ππό ζνθ, θαζώο κόιηο έρεη κάζεη 

όηη έρεη πεζάλεη ν εξαζηήο ή ν αγαπεκέλνο ηεο. Βαζίιεο: ιε απηή ε παξαθνξά 

ηεο λύρηαο δείρλεη ην βάζνο ηνπ πόλνπ ηεο. Πάλησο λνκίδσ όηη θαη νη αζθεηέο 

είραλ νξάκαηα ράξε ζηελ πεληρξή δηαηξνθή θαη ζηελ έιιεηςε ύπλνπ. 

Ο Μπαηάηγ έγξαςε ηνλ «Νεθξφ» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ. Έρεη θαη πνιηηηθή ρξνηά ε αλεζπρία πνπ πεγάδεη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν; Βαζίιεο: Κάπσο καο εθλεπξίδεη απηή ε πνιύ έληνλε 

ηάζε ηεο επνρήο καο πνπ ζπλδέεη άκεζα ην πνιηηηθό θαη ηελ ηέρλε. Μάιινλ κε 

εθλεπξίδεη ην όηη πξέπεη λα ην επηζεκαίλνπκε. Γηαηί ελλνείηαη όηη είλαη βαζηά 

πνιηηηθό αθνύ πνιηηηθό ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη θάζε έξγν ηέρλεο. Σν ζέκα 

είλαη λα κε ζε απαζρνιεί. Δίλαη αθξηβώο πνιηηηθό θείκελν γηαηί ηνλ Μπαηάηγ δελ 

ηνλ απαζρνινύζε λα ην «θάλεη» πνιηηηθό. Δίλαη πνιηηηθό γηαηί απερεί ηόζν σξαία 

ινγνηερληθά θαη πνηεηηθά ηε δπζθνιία ηεο επνρήο ηνπ, ηελ πίεζε, ηελ θξίθε κέζα 

ηνπ θαη ησλ γύξσ ηνπ θαη ηαπηόρξνλα είλαη απνιύησο ππαξμηαθό. 

Κώζηαο: Άιισζηε δελ ππάξρεη θακία ρσξνρξνληθή αλαθνξά ζην ίδην ην θείκελν 

πνπ ην εγθισβίδεη ζην πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ. Δάλ εκείο δελ γλσξίδακε ηζηνξηθά 

όηη γξάθηεθε ηόηε, δελ ζα ην καζαίλακε κέζα από ην θείκελν. Γελ ππάξρεη 

αλαθνξά νύηε ζηνλ Β’ Παγθόζκην πόιεκν, νύηε γεληθόηεξα ζε ζπλζήθεο πνιέκνπ. 

Ξέξεηο όηη πεξηγξάθεη όκσο θάηη ζθνηεηλό, ν ίδηνο ηόηε ήηαλ άξξσζηνο θαη ζε 

πνιύ θαθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε. 

 



«Έβιεπα όηη είρακε πνιύ κεγαιύηεξε απήρεζε ζε όζνπο πξνέξρνληαλ από ηα εηθαζηηθά 

θαη πνιύ πην θιεηζηνί απέλαληη καο ήηαλ νη ηνπ ζεάηξνπ». 

Τν ππαξμηαθφ δελ είλαη ζπλάκα θαη πνιηηηθφ; Βαζίιεο: αθώο. Δπηιέμακε 

πάλησο λα ηνλίζνπκε ην ζηνηρείν ηνπ πνιέκνπ ζηελ παξάζηαζε. Σν ζπλδένπκε 

κάιηζηα κε έλα πνίεκα ηνπ αρηνύξε, πνπ νλνκάδεηαη «Μαξία» όπσο θαη ε 

εξσίδα ηνπ Μπαηάηγ. ην πνίεκα απνηππώλεηαη έλαο κεηαπνιεκηθόο απόερνο. Κη 

όλησο αλ ην ςάμνπκε πνιύ ππάξρεη κηα ζύλδεζε κε ηε θξίθε ησλ εκεξώλ καο 

αιιά απηό δελ θαίλεηαη, δελ είλαη αληηιεπηό ζε κηα πξώηε αλάγλσζε. 

Θέισ λα ζαο ξσηήζσ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηε Σηέγε. Εζχ Βαζίιε 

έρεηο εθθξάζεη ηηο ελζηάζεηο ζνπ γηα ην κνλνπψιην ηεο Σηέγεο ζπλεπψο 

ηψξα πψο πξνρσξάηε λα παξνπζηάζεηε ηε δνπιεηά ζαο ζην πιαίζην ηνπ 

Hypnos Project; Βαζίιεο: Αξρηθά ε πξόζθιεζε έγηλε από ηνλ Θεόθηιν, έλαλ 

άλζξσπν πνπ είλαη θνληά ζηα εηθαζηηθά θαη έρνπκε έλα θνηλό παξειζόλ. Αιιά 

θαη απεπζείαο από ηελ ηέγε λα γηλόηαλ πάιη λαη ζα ιέγακε. Σν όηη 

επηζεκαίλνπκε απηά πνπ επηζεκαίλνπκε, ην όηη πάεη λα γίλεη κνλνπώιην θαη όηη 

ππάξρεη έλαο είδνο παληνδπλακίαο δελ αλαηξεί ην γεγνλόο όηη θη εκείο εδώ δνύκε 

θαη κέξνο ηεο εδώ δσήο είλαη ε ηέγε. 

Κώζηαο: Μα ην ζέκα δελ είλαη λα κελ ππάξρεη ε ηέγε αιιά λα ππάξρνπλ θαη 

άιια πξάγκαηα πνπ νξίδνπλ ην πνιηηηζηηθό θαη αηζζεηηθό ηνπίν. αθώο δελ ιεο 

όρη ζηε ηέγε. 

Βαζίιεο: Ναη γηαηί ζνπ δίλεη ηα κέζα θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ δελ έρεη ζηηο low 

budget θαη ζηηο DIY παξαγσγέο νπόηε δνθηκάδνπκε θη εκείο θάηη άιιν. 

Αιιά ηειηθά επηζηξέθεηο ζε απηέο; Σην δηθφ κνπ κπαιφ ε Nova 

Melancholia είλαη ζπλπθαζκέλε κε πην ελαιιαθηηθνχο ρψξνπο θαη κε 

«πνίεζε απφ επηειή πιηθά». Ελψ αληηζέησο γηα ηνλ Μαξκαξηλφ δελ κνπ 

ζα κνπ θάλεη εληχπσζε εάλ δελ επηζηξέςεη ζε πην κηθξέο 

ζθελέο.   Βαζίιεο: πνηνο πξόιαβε πξόιαβε λα ηνλ δεη θαη ζηα κηθξά ζέαηξα. 

Ναη, εκείο ζα επηζηξέςνπκε. Άιιε δύλακε έρεη ην low budget. 

Πνηα είλαη ε δχλακε ηνπ; 

Κώζηαο: Δίλαη πην απζεληηθό θη εθεί γίλεηαη όιε ε δνπιεηά. ηηο πην mainstream 

θαη πην κεγάιεο παξαγσγέο πξέπεη λα έρεηο ήδε βξεη ηα εξγαιεία ηεο δνπιεηάο 



ζνπ θη εθεί απιώο ζα ηα επαλαιάβεηο. Πηζηεύσ όηη νη ζεκαληηθέο θαιιηηερληθέο 

δεκηνπξγίεο γίλνληαη πξηλ, πξηλ από ηελ νξαηόηεηα ησλ κεγάισλ ζθελώλ; 

Τη ζακπψλεη κεηά ην ηνπίν; Βαζίιεο: Ννκίδσ όηη ζπκπίπηεη θαη κε ηε λεόηεηα 

γηαηί ε λεόηεηα είλαη ηνικεξή. Αιιά γηα λα ζε αλαθαιύςεη ν Θεζκόο πξέπεη λα 

έρεηο ήδε ηνικήζεη. 

Κώζηαο: Πξνζσπηθά λνκίδσ όηη παίδεη πεξηζζόηεξν ξόιν ην πιαίζην παξά ν 

ρξόλνο; Γειαδή ηη; Κάλεηο ό,ηη ζεκαληηθό έρεηο λα θάλεηο κέρξη ηα 30, άληε 40 θαη 

κεηά κόλν επαλαιακβάλεηο; Κάηη ηέηνην ιεο; 

Βαζίιεο: Σν ρνληξαίλεηο αιιά λαη, θάηη ηέηνην ιέσ ζαλ γεληθό θαλόλα ηεο θύζεο 

θαη ηεο δσήο. Πξνθαλώο ζηε λεόηεηα ν άλζξσπνο έρεη όιε ηελ αλάγθε γηα ξίζθν 

θαη ηαπηόρξνλα ηελ άγλνηα θηλδύλνπ θαη δνθηκάδεη πην αθξαία θαη ελδηαθέξνληα 

πξάγκαηα. ηαδηαθά βέβαηα θεξδίδεη έλα know how πνπ ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη 

θαιύηεξα ηα θηληξίζκαηα. Γελ ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο. 

Κώζηαο: Ναη αιιά δελ είκαη ζίγνπξνο πώο θαηαιήμακε λα ζπδεηάκε γη’ απηό ζε 

ζρέζε κε ηηο κεγάιεο θαη κηθξέο παξαγσγέο. 

Με ηε ινγηθή φηη κεγαιψλνληαο κπνξεί λα πξνηηκάο ζθελέο πνπ ζε 

θάλνπλ λα αηζζάλεζαη πην αζθαιήο. Κώζηαο: Ννκίδσ όηη όιν απηό πξέπεη λα 

είλαη πνξώδεο, λα κπνξνύκε λα κπαίλνπκε θαη λα βγαίλνπκε. Να κπνξώ λα πάσ 

λα παίμσ ζηα κπαξ θαη ζηηο πιαηείεο αιιά θαη ζηε ηέγε θαη ζην Δζληθό. Ο έλαο 

ρώξνο αο ηξνθνδνηεί ηνλ άιινλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηα εηθαζηηθά άιισζηε. 

Η Nova Melancholia πφηε μεθίλεζε; Βαζίιεο: Σν 2006. Ήκαζηαλ ε Βίθπ 

Κπξηαθνπιάθνπ, ν Μαλώιεο Σζίπνο, ε Έκε Κίηζαιε θη εγώ. Παξνπζηάζακε ηελ 

πξώηε καο δνπιεηά ην 2007, κεηά ζηελ νκάδα πξνζηέζεθε ε Γέζπνηλα 

Υαηδεπαπιίδνπ θαη Νηόξα Οηθνλόκνπ. 



 

«Ννκίδσ όηη όιν απηό πξέπεη λα είλαη πνξώδεο, λα κπνξνύκε λα κπαίλνπκε θαη λα 

βγαίλνπκε. Να κπνξώ λα πάσ λα παίμσ ζηα κπαξ θαη ζηηο πιαηείεο αιιά θαη ζηε ηέγε 

θαη ζην Εζληθό». 

Όηαλ ζπγθξνηεζήθαηε είραηε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ή απιψο 

πξνέθπςε ελζηηθησδψο λα βξεζείηε θαη λα δνπιέςεηε φινη 

καδί; Βαζίιεο: Γηα εκέλα ήηαλ αξθεηά ζπλεηδεηό. Ήηαλ ζπλεηδεηή θαη ε 

επηζηξνθή κνπ από ηε Γαιιία, έλησζα όηη κνπ ήηαλ πξαθηηθά δύζθνιν λα 

δεκηνπξγήζσ ζεαηξηθά ζην Παξίζη. Τπήξρε θαηαηγηζκόο γεγνλόησλ, δελ ππήξρε 

αλάγθε γηα θάηη άιιν θη έλησζα όηη δελ ππήξρε ρώξνο γηα εκέλα. Αληηζέησο ζηελ 

Αζήλα ήηαλ ε πξν-Λνύθνπ επνρή θαη θαηάιαβα όηη ππήξρε ιόγνο λα έξζσ εδώ 

θαη λα θάλσ ό, ηη ήζεια λα θάλσ. 

Θπκάκαη φηαλ είρα δεη κηα απφ ηηο πξψηεο παξαζηάζεηο ζαο ζηνλ πάλσ 

ρψξν ηνπ Booze είρα θαηαιάβεη ειάρηζηα πξάγκαηα αιιά παξάιιεια 

θαηάιαβα φηη θάηη ελδηαθέξνλ ζπκβαίλεη εδψ. Ήζαζηαλ πάλησο 

αξθεηά πξνθιεηηθνί γηα ηα ηφηε ειιεληθά δεδνκέλα. Είραηε ζπλαίζζεζε 

φηη ήηαλ δχζθνιν λα «ζπλαληεζείηε» κε ην θνηλφ; Βαζίιεο: Σόηε ππήξραλ 

θη άιια παηδηά πνπ είραλ έξζεη από ζπνπδέο ζηελ Αγγιία θαη ήηαλ κηα γεληά πνπ 

έθεξλε αξθεηά ζηνηρεία από ην εμσηεξηθό. Ναη, αιιά δελ είρακε ζπλείδεζε 

απηώλ ησλ «πξνβιεκάησλ». Ήκαζηαλ πνιύ κέζα ζε απηό. 



Κώζηαο: Πόζν ζπλεηδεηό είλαη όηη θάλεηο θάηη θαηλνύξην; Από πνην πιαίζην 

νξίδεηαη ην θαηλνύξην; Ση αθξηβώο είλαη ε ζεαηξηθή performance; Δίλαη θάπνηα 

εξσηήκαηα πνπ νύησο ή άιισο ππάξρνπλ. 

 

Ναη, αιιά βιέπαηε ηφηε λα δηαρέεηαη απηφ πνπ παξνπζηάδαηε ζην 

θνηλφ; Βαζίιεο: Έβιεπα όηη είρακε πνιύ κεγαιύηεξε απήρεζε ζε όζνπο 

πξνέξρνληαλ από ηα εηθαζηηθά θαη πνιύ πην θιεηζηνί απέλαληη καο ήηαλ «νη ηνπ 

ζεάηξνπ». Γηαηί απηόο πνπ είλαη από ηα εηθαζηηθά δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην 

θείκελν σο θεληξηθό άμνλα θη επίζεο δελ πεξηκέλεη ηελ αξηζηνηειηθή αθήγεζε 

ησλ πξαγκάησλ. 

Κώζηαο: Οη εηθαζηηθνί ηεο γεληάο καο είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε ηέηνηνπ είδνπο 

performances. 

Βαζίιεο: Καη νη εηθαζηηθνί αθήλνπλ πην ειεύζεξε ηελ θαληαζία ηνπο. Γελ 

παξαηηνύκαζηαλ από ην θείκελν όκσο. Έρσ κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία κε ηε 

ινγνηερλία, αγαπάκε θάπνηα θείκελα θαη ζέινπκε λα ηα παξνπζηάζνπκε. Οη 

δηαθνξέο είλαη όηη ην θείκελν δελ ζα είλαη αο πνύκε Σζέρνθ αιιά ζα είλαη κηα 

αθήγεζε, πνίεζε ή θηινζνθία θαη ν ηξόπνο πνπ ην αλεβάδνπκε έρεη πνιιά 

ζηνηρεία από ηα εηθαζηηθά. Γίλεηαη ινηπόλ έλα κπέξδεκα θαη καηαηώλεηαη ε 

πξνζδνθία όζσλ έξρνληαη κε νξζνινγηζηηθή πξνζέγγηζε θαη πεξηκέλνληαο όηη ζα 



δνπλ κηα ηζηνξία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο, κηα ηζηνξία ζηξσηή πνπ ζα ηελ 

θαηαιάβνπλ. Απηή ε καηαίσζε ππήξρε έληνλε ζηελ αξρή. 

Αλαξσηηέκαη αλ εζείο γίλαηε πην θαηαλνεηνί ή αλ εκείο (ην θνηλφ) 

εθπαηδεπηήθακε. Βαζίιεο: Καη ηα δύν. 

Τειηθά ιακβάλεηο ην θνηλφ ππφςε ζνπ; Βαζίιεο: Φπζηθά. Αθόκε θη απηόλ 

πνπ ζνπ ιέεη όηη δελ θαηάιαβα ηίπνηα δελ κπνξείο λα κελ ηνλ αθνύο. 

Τειηθά πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεαηξηθήο θαη ηεο εηθαζηηθήο 

performance; Βαζίιεο: Δκείο θάλνπκε ζίγνπξα ζεαηξηθή. Ίζσο γηαηί είλαη θαη 

δνπιεηά ζπλόινπ, ίζσο γηαηί ππάξρεη κεγαιύηεξε αθξίβεηα. 

Κώζηαο: Τπάξρεη κηα δύκσζε από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε παξάζηαζε. Τπάξρεη 

έλαο απζνξκεηηζκόο, πνπ δνπιεύεηαη, ηειηθά ππάξρεη έλα πνιύ ζπγθεθξηκέλν 

ζελάξην, ελώ κηα εηθαζηηθή performance είλαη πην ειεύζεξε. 

Βαζίιεο: Τπεξηζρύνπλ νη θαλόλεο ζεάκαηνο ζηελ ζεαηξηθή performance. 

 

«Φπζηθά θαη ιακβάλσ ην θνηλό ππόςε κνπ. Αθόκε θη απηόλ πνπ ζνπ ιέεη όηη δελ 

θαηάιαβα ηίπνηα δελ κπνξείο λα κελ ηνλ αθνύο». 

Τν ζνθ ηη ξφιν παίδεη ζηηο παξαζηάζεηο ζαο; Βαζίιεο: Δκέλα κνπ αξέζεη ην 

ζνθ θαη ε πξόθιεζε. ια απηά ηα ζηνηρεία είλαη ε παιέηα ηεο δνπιεηάο καο, ηα 

εξγαιεία ηεο αηζζεηηθήο καο. Σν ζαζπέλο, ε πξόθιεζε, ην ζνθ, ε ελόριεζε, ε 



ζπγθίλεζε, ην ρηνύκνξ είλαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία γηα εκάο. Σν καγείξεκα παίδεη 

ξόιν, αλ ζα κνηάδνπλ νξγαληθά, εάλ δηθαηνινγνύληαη όρη ζην πιαίζην ηνπ αίηηνπ-

αηηηαηνύ αιιά ζε κηα βαζύηεξε αλάγθε. Ζ ελόριεζε δε πξνθύπηεη επεηδή εκείο 

έρνπκε ζθνπό λα ελνριήζνπκε. Δίλαη ε αληίδξαζε ηνπ ζεαηή ζε θάηη πνπ ηνλ 

μελίδεη, είλαη έλα ξίζθν πνπ παίξλεη ν νπνηνζδήπνηε έξρεηαη ζε επαθή κε έλα 

έξγν ηέρλεο. 

Υπάξρεη φκσο ε αθξφηεηα σο ζηνηρείν ηεο performance. Ο Rudolf 

Schwarzkogler έθνςε ην πένο ηνπ. Ελζηηθησδψο δελ πξνθαιεί 

ελφριεζε απηή ε εηθφλα ή κφλν θαη ε ζθέςε απηήο ηεο 

πξάμεο; Βαζίιεο: Μηιάο όκσο όλησο γηα θάηη ηόζν αθξαίν. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

έκεηλε ζηελ ηζηνξία γηαηί έθηαζε ζην όξην ηεο ηέρλεο. Ννκίδσ όηη μεθεύγεη από ην 

πεδίν ηεο. Αλ απηνθηνλήζεηο πάλσ ζηε ζθελή είλαη ηέρλε ή όρη; Ίζσο είλαη ηέρλε 

ζην πιαίζην πσο ό, ηη παξνπζηάδεηαη κπξνζηά ζε θνηλό είλαη ηέρλε. 

Καη κεηά ηελ ηέρλε ηη ππάξρεη; Βαζίιεο: Ο ζάλαηνο. Ο Schwarzkogler 

άιισζηε απηνθηόλεζε πέθηνληαο από ην παξάζπξν. Άξα λα, «Ο λεθξόο» ηνπ 

Μπαηάηγ. ια εθεί θαηαιήγνπλ. 

Παίξλνπλ κέξνο: Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ, Αιέμηα αξαληνπνύινπ, Γέζπνηλα 

Υαηδεπαπιίδνπ θαη Βαζίιεο Ννύιαο, Κώζηαο Σδεκνύιεο 

θελνζεζία: Βαζίιεο Ννύιαο 

Δηθαζηηθή επηκέιεηα: Κώζηαο Σδεκνύιεο 

Βνεζόο ζθελνζέηε: Διηζάβεη Ξαλζνπνύινπ 

Σν θείκελν ηνπ Georges Bataille είλαη ζε κεηάθξαζε ηεο Αγγειηθήο Πέηξα 

(εθδόζεηο ΑΓΡΑ). 

ηελ παξάζηαζε αθνύγεηαη ην πνίεκα ηνπ Μίιηνπ αρηνύξε «Η Μαξία» 

κεινπνηεκέλν από ηνλ Β. Ννύια. 
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