«Ο Νεθξόο»: Μηα Performance ησλ Nova Melancholia ζηε Σηέγε
(Ναηαιία Κνπηζνύγεξα)

Γηα αξθεηά ρξόληα παξαθνινπζνύκε κε ελδηαθέξνλ ηηο πεηξακαηηθέο, ππεξξεαιηζηηθέο θαη
ζπρλά λεθξνθηιηθέο performances ηεο νκάδαο Nova Melancholia ζε ζθελνζεζία ηνπ
επξεκαηηθνύ ζθελνζέηε, πνηεηή θαη εηθαζηηθνύ Βαζίιε Ννύια, νη νπνίεο ζηεγάδνληαη ζε
παιηέο πνιπθαηνηθίεο ησλ Δμαξρείσλ θαη εθηπιίζζνληαη ζε κηα 80s κνλαρηθή αηκόζθαηξα πνπ
ζπλδπάδεηαη αξκνληθά κε ηα κεινπνηεκέλα πνηήκαηα ηνπ Μίιηνπ Σαρηνύξε (Δθηνπιάζκαηα)
θαη ηα θείκελα ηνπ Μάξηνπ Πνληίθα (Άπλνηα). Γύζθνιν λα μεράζνπκε ηηο homemade
πεξθόξκαλο κε ηνπο εξκελεπηέο θαληάζκαηα-βακπίξ, πνπ ζε έλα αηκαηεξό κείγκα
δνκπηζκνύ, splatter θαη trash culture, απνδόκεζαλ αζηηθέο εκπεηξίεο κνλαμηάο, νξηαθόηεηαο
θαη απόγλσζεο, αιιά θαη καο μύπλεζαλ γιπθόπηθξεο κλήκεο από ηελ δεθαεηία ηνπ 80. Η
νκάδα ησλ Nova Melancholia ζπλεζίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ζπηηηθά ζθεύε, ηξόθηκα, πγξά,
εθξνέο θαη άιια αληηθείκελα γηα λα ζπλζέζεη πνιπζπκβνιηζκνύο θαη κεησλπκίεο πνπ μππλνύλ
κλήκεο θαη αηζζήζεηο, όπνπ νη πιηθόηεηεο ησλ ζσκάησλ ζπγρσλεύνληαη θαη ζπκπιέθνληαη κε
ηηο ρσξηθόηεηεο, ηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο πιηθέο κάδεο ησλ ζπηηηώλ.
Απηή ηε θνξά σζηόζν βιέπνπκε κε ραξά ηε Σηέγε Γξακκάησλ θαη Τερλώλ λα αλνίγεη ηηο
πόξηεο ηεο ζε ηέηνηνπ ηύπνπ ελαιιαθηηθά project, όπσο απηό ηνπ Βαζίιε Ννύια, ην νπνίν
ιακβάλεη ρώξα ζε έλα θηίξην πίζσ από ηε Σηέγε. Ο Ννύιαο εθαξκόδεη ηηο γλώξηκεο θόξκεο
ηνπ ζε κεγαιύηεξν ρώξν θαη εκπλεπζκέλνο γηα αθόκε κηα θνξά από ηελ πνηεηηθή κειαγρνιία
ηνπ Μίιηνπ Σαρηνύξε θαη ην πνίεκά ηνπ «Η Μαξία» ζπληαπηίδεη ηελ πξσηαγσλίζηξηα ηνπ
πνηεηή κε ηελ Μαξία ηνπ Georges Bataille ζην δηάζεκν δηήγεκά ηνπ «ν Νεθξόο». Η γπλαίθα
απνηειεί ζην έξγν ηνπ Bataille ην θέληξν ηνπ πόζνπ, ηεο έθζηαζεο, ηεο νξηαθόηεηαο, αιιά θαη

ηεο εμαζιίσζεο, απνπνίεζεο θαη απνζηξνθήο. Η «Μαξία» ηνπ Σαρηνύξε εθθξάδεη έληνλα
κειαγρνιία, ζιίςε θαη αγσλία παξά ελεξγεηηθή έθζηαζε θαη ε αληίζεζε απηή ιεηηνπξγεί
παξαγσγηθά γηα ηελ ελαιιαθηηθή κεηαθνξά ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ππνδόξηνπ. Τν
θνηλό ζεκείν ηνπο σζηόζν βξίζθεηαη ζηελ πεγαία αλάγθε επηθνηλσλίαο κε ηνλ θόζκν κέζσ
ηεο έθθξαζεο ελόο αθξαίνπ πιηζκνύ θαη εξσηηζκνύ, θαζώο αλαδεηνύλ ηνλ ζάλαην
πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ππεξβνύλ.
Με ιεπηνθπή ηξόπν ν Ννύιαο καο δίλεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή γηα ηε ζρέζε ζαλάηνπ, εξσηηθήο
αθξόηεηαο θαη αλζξώπηλεο ζεξησδίαο γηα «ην πεδίν ηνπ εξσηηζκνύ σο πεδίν ηεο βίαο» ζην
ζπιινγηζκό ηνπ Bataille. Η δηθή ηνπ απνηύπσζε, όπσο θαη ζην αθήγεκα ηνπ Bataille,
εκπλέεηαη από ηελ θαξζνθσκσδία, ηελ queer πνξλνγξαθία θαη ην ζθνηεηλό κπνπξιέζθ θαη
δηαζέηεη επηπιένλ αθεξεκέλα εηθαζηηθά θαη αθεγεκαηηθά ζηνηρεία πνπ αμηνπνηνύληαη από ηελ
αλεπηηήδεπηε θπζηθόηεηα θαη ραιαξόηεηα ησλ performer. Απνθεύγνληαο όπσο αλακελόηαλ
ηελ απηνύζηα εηθνλνπνίεζε ησλ ζθελώλ ηνπ Bataille επηηπγράλεη κηα ζπγρξνληζκέλε
νπηηθναθεγεκαηηθή αιιεγνξία κέζα από έλα ηδηάδνλ πάληξεκα δηαθνξεηηθώλ γπλαηθείσλ
κνξθώλ θαη ησλ αθεγήζεώλ ηνπο πνπ κεηνπζηώλνπλ ηελ πνιππόζεηε, εθζηαηηθή Μαξία. Οη
Μαξίεο ζε κηα πνιιαπιόηεηα, γπκλέο θαη εκίγπκλεο ελαιιάζζνληαη καδί κε ηνπο
παξαιεξεκαηηθνύο θαη πξνθιεηηθνύο κνλνιόγνπο ηνπο, κπαηλνβγαίλνπλ ζηνπο ξόινπο θαη
ζπλάκα ζηνπο εαπηνύο ηνπο, κέζα από κηα αξγή ππαξμηαθή αθήγεζε πνπ απνηειείηαη από
ρπδαίνπο θαη σκνύο ραξαθηεξηζκνύο θαη πεξηγξαθέο, απερώληαο κε έλαλ παξάδνμα,
ηαπηόρξνλν ηξόπν, νηθεηόηεηα, θπληζκό θαη εηιηθξηλή αλαζηνραζκό. Έηζη ε performance
δηαδξά έληνλα κε ην θνηλό θαη ππνζηεξίδεη απηό πνπ θαη ν Bataille δηαηείλεηαη: όηη ν άθξαηνο
θαη αληηθαλνληθόο εξσηηζκόο ζπλδέεη ηα άηνκα κέζα από κηα ηδηάδνπζα αίζζεζε
απειεπζέξσζεο πνπ επηθνηλσλεί κε ηε ζλεηόηεηα, ηελ θζαξηόηεηα, ηε βξώκηθν, ην κηαξό, ην
έθπησην, ην εθηνπηζκέλν θαη ην απνθείκελν.
Οη performer, κε βαζηθό ζπκκεηέρνληα ελνξρεζηξσηή ηνλ ίδην ηνλ ζθελνζέηε, κεηαθέξνπλ
εληέρλσο απηή ηελ αίζζεζε πεξηζσξίνπ κέζα από ηελ ξεπζηή ζσκαηηθόηεηα, ηε
ζνπξεαιηζηηθή θαη γεινηνπνηεηηθή ρξήζε ησλ απόθξπθσλ ζεκείσλ ηνπ ζώκαηνο, ηελ
αλαπαξάζηαζε ζθελώλ ζεμνπαιηθήο παξέθθιηζεο, ηελ εηθαζηηθή απνκίκεζε αλζξώπηλσλ
εθθξίζεσλ θαη ηέινο κέζα από κηα γπκλόηεηα πνπ δελ καο μελίδεη δηόινπ. Η εξσηηθή γύκληα
γηα ηνλ Bataille είλαη άιισζηε ζπλώλπκε ηνπ ζαλάηνπ θαη ζπλδειώλεη κηα θαηάζηαζε
επηθνηλσλίαο, ζπγρώλεπζεο θαη απώιεηαο ηαπηόηεηαο (Baudrillard 1993: 156) πνπ ηαηξηάδεη
άςνγα κε ηελ ξεπζηόηεηα ηνπ έξγνπ. Ωο κόλε ειπίδα απέλαληη ζηελ καηαηόηεηα θαη
θξηθαιεόηεηα ηνπ ζαλάηνπ πξνβάιιεη ε πιηθόηεηα ηνπ ζώκαηνο θαη αθνινύζσο ε πιηθόηεηα
ηνπ έξσηα πνπ απνπνηείηαη θάζε ξνκαληηζκνύ. Τα όξηα κεηαμύ πόλνπ, ζθιεξόηεηαο θαη
εδνλήο δηαζηέιινληαη δηαξθώο θαη αληαλαθινύλ ηελ αδπλαηόηεηα δηάδεπμεο δσήο θαη
ζαλάηνπ, δηακνξθώλνληαο κηα αδηαρώξηζηε ελόηεηα.

Ο Ννύιαο κέλεη πηζηόο ζηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Bataille αιιά ζπλάκα κε εηθαζηηθνύο
θαη αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο θαηαθέξλεη λα ζπλνκηιήζεη ηόζν κε ηηο δητζηνξηθέο θαη
δηαρξνληθέο ζεκαζίεο ηεο βίαηεο πιηθόηεηαο ηνπ ζώκαηνο, όζν θαη κε ηελ ςπραλαιπηηθή
δηάζηαζε ηεο ζύγρξνλεο νηθεηνπνίεζήο ηεο. Κιείλεη έηζη ην έξγν κε ηελ αληηδηαζηνιή ηνπ
«Νεθξνύ» ζηελ ζύγρξνλε πνιηνπνηεκέλε ζεμνπαιηθόηεηα πνπ εθπέκπεη κηα πξσηνθαλή
θελόηεηα θαη αλνύζηα κεζεθηηθόηεηα. Η ηζηνξία ηεο Μαξίαο ηνπ «Νεθξνύ» παίξλεη έηζη έλα
δεύηεξν πεξηερόκελν, κηα άιιε ρσξνρξνληθή λνεκαηνδόηεζε, πνπ αληαλαθιά ζε κηα επνρή
ζηελ νπνία ε ζεμνπαιηθή σκόηεηα ιακβάλεη έλα βαζύηεξν λόεκα. Ωο πξντόλ κηαο
ζπγθεθξηκέλεο επνρήο ε πιηθόηεηα ηνπ ζώκαηνο, ην αραιίλσην, ην βίαην θαη ην αθξαίν
βηώλνληαλ ζηελ ηειεηνπξγηθή νιόηεηά ηνπο, σο ενξηαζκόο ηεο δσήο απέλαληη ζην ζάλαην ή
σο επιαβηθή πξνεηνηκαζία γηα ην ζάλαην. Παξά ηελ κεηξηθή ηνπο ζρέζε κε ην ησξηλό βίσκα ε
αληίζεζε είλαη πξνθαλήο: H θελνύ λνήκαηνο πιηθόηεηα ησλ ζεκεξηλώλ λαξθηζζηζηηθώλ
ζεζκνπνηεκέλσλ δηαζηξνθώλ θαη παξεθηξνπώλ πεξλά αλεπαίζζεηα ζηελ θαλνληθόηεηα
ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε ζεκαηνδνζία. Η πξαγκαηηθόηεηα απηή δίλεηαη πνιύ όκνξθα ζην ηέινο
ηεο παξάζηαζεο κε ηνπο performer λα ρνξεύνπλ αλεμέιεγθηα ζε electro ξπζκνύο θαζώο
ράλνληαη ζηελ βνή ηεο κάδαο.
Αθξνβαηώληαο αλάκεζα ζε κηα Παδνιηληθή θόιαζε θαη ζε κηα Φειηληθή αδπζώπεηε ζάηηξα,
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ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα είλαη ήδε λεθξνί θαη ην ζθεληθό θαληάδεη ζαλ έλα κεηαηρκηαθό θπζηθό
ηνπίν όπνπ ν ζάλαηνο είλαη παληαρνύ παξόλ ή έρεη ήδε επέιζεη, ελώ ε εξσηηθή αθξόηεηα –
ζύκθπηε κε ην ζάλαην – αλαδεηηέηαη σο κνλαδηθή απόδεημε κηαο δσηηθόηεηαο πνπ δελ
αληηθάζθεη κε ηελ ζλεηόηεηα. Με ηα ιόγηα ηνπ Bataille (1957) ν εξσηηζκόο είλαη ε κέρξη
ζαλάηνπ επηδνθηκαζία ηεο δσήο θαη σο αζπλερή όληα ιαρηαξνύκε ηελ απνιεζζείζα ζπλέρεηά
καο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζπλδπαζκό ζεμ θαη ζαλάηνπ. Έηζη ν ζάλαηνο ζηελ κεηαθνξηθή θαη
ζπκβνιηθή εθθνξά ηνπ αλακέλεηαη δνθεξά σο θπζηθή αλαγθαηόηεηα, αλαηξεπηηθόηεηα θαη
εμηιέσζε κηαο ειεεκνλνύζαο θαη ζπλάκα αθόξεζηεο θαη αλέλδνηεο ςπρήο θαη γίλεηαη αζάλαηνο σο κεηα-ηξαπκαηηθή αληαλάθιαζε, σο άρξνλν θαη άπιν ζπκβάλ ζηελ αησληόηεηα.
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