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Ζ ζπληαθηηθή νκάδα ηεο Popaganda γπξλά ζηελ πόιε,
παξαθνινπζεί ηη παίδεη θαη θαηαγξάθεη ηηο εληππώζεηο ηεο.

Πόσες μορφές παίρνει η κάθαρση;
Ζ Λίλα Ρόθνπ είδε ηελ παξάζηαζε «Ο λεθξόο» ηνπ Ενξδ Μπαηάηγ ζην πιαίζην
ηνπ Hypnos Project.
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Mαξία είλαη αθόκε δσληαλή. Αιιά ζα πεζάλεη θαη ην μέξεη. Πάλσ ζε

απηή ηελ ζπλζήθε, ηελ αλαπόθεπθηεο ζλεηόηεηαο καο, ε νκάδα ηεο «Νοva
Melancholia» ζηήλεη κηα performance πνπ έρεη αλαδεηρζεί ζην κεγάιν ζνπμέ
ηνπ Hypnos Project –είλαη ήδε sold out γηα ηα ηειεπηαία δύν Σαββαηνθύξηαθα
θαη ππάξρεη ιίζηα αλακνλήο γηα πηζαλέο αθπξώζεηο.

Σηνλ ρώξν ελόο πξώελ θνύξλνπ γηλόκαζηε κάξηπξεο ηεο ηειεπηαίαο λύρηαο ηεο
Μαξίαο, κηαο λύρηαο πνπ ράλεηαη ζε παξαιήξεκα εξσηηζκνύ, ηξόκνπ, ιαγλείαο
θαη ξππαξώλ επηζπκηώλ. Τν αθήγεκα ηνπ Μπαηάιγ «Ο νεκπόρ» αθνύγεηαη
ζρεδόλ νιόθιεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο. Μηιάκε γηα Μπαηάηγ
ζπλεπώο θνπξνιαγλεία, νπξνιαγλεία, ζεμ, εξσηηζκόο, ζάλαηνο βξίζθνληαη ζηελ
πξώηε γξακκή ηνπ ππξόο.
Σηελ πξώηε ζθελή ε Βίκς Κςπιακοςλάκος θαη ε Αλέξια
Σαπανηοπούλος είλαη ηνπνζεηεκέλεο γπκλέο ζε ξάθηα ελώ ε Γέζποινα
Χαηζηπαςλίδος θείηεηαη επίζεο γπκλή ζην πάησκα θη από ην ζώκα ηεο μεθηλάεη
έλα θίδη από πεξηηηώκαηα, έλα κηαξό εξπεηό, ζπλέρεηα ηεο ύπαξμεο ηεο.

Πάλσ ζε απηό ην «εξπεηό», θηηαγκέλν από ηνλ εηθαζηηθό Κώζηα
Τζημούλη πνπ επίζεο ζπκκεηέρεη ζηελ παξάζηαζε, νη εζνπνηνί ζα θπιηζηνύλ,
ζα παζαιεηθηνύλ κε ην δέξκα ηνπ βάθνληαο ηα θνξκηά ηνπο κε ηα ρξώκαηα ηνπ
πνιέκνπ ή ηα ρξώκαηα ηεο γεο (όπσο ην δεη θαλείο), ζα εξσηνηξνπήζνπλ κέζα ζ’
έλαλ νλεηξνεθηάιηε ππό ηνπο ήρνπο πνιεκηθώλ ζεηξήλσλ θαη ηνπ κεινπνηεκέλνπ,
από ηνλ ζθελνζέηε Βαζίλη Νούλα, πνηήκαηνο «Μαξία» ηνπ Μίληος
Σασηούπη.
Κη αλ όια απηά ζαο θαίλνληαη δπζβάζηαρηα ν Ννύιαο έρεη εκπνηίζεη κε
ρεηξνπξγηθέο ελέζεηο ρηνύκνξ ζε απηόλ ηνλ εθηάιηε είηε ζηε ζθελή ηνπ
ςαξέκαηνο πιαζηηθώλ θαιιώλ είηε ζην αλαηξεπηηθό ηέινο, εθεί πνπ ε λύρηα

ηειεηώλεη, εθεί πνπ ηειεηώλεη θαη ην μεκέξσκα θαη αξρίδεη έλα απηνζαξθαζηηθό
πάξηη ππό ηνπο ήρνπο ηνπ “Sleeper in Metropolis” ηεο Anne Clarke.
Κη αλ όια απηά ζαο θαίλνληαη «βξώκηθα» κπείηε καδί κε ηνπο εζνπνηνύο ζε
εθείλε ηελ ληνπδηέξα πνπ θαίλεηαη ζην βάζνο, εθεί πνπ μεπιέλνληαη δίλνληαο κηα
ρξνηά θαλνληθόηεηαο πνπ ζπάεη ηελ όπνηα επηηήδεπζε ηεο ηέρλεο. Από ηελ άιιε
ίζσο αξθνύλ νη ιέμεηο ηνπ Μπαηάηγ γηα λα ληώζεηε θαζαξνί. Άιισζηε ε θάζαξζε
παξνπζηάδεηαη κε δηαθνξεηηθό πξόζσπν ζηνλ θαζέλα καο.
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 «Ζ Μαξία» κεινπνηεκέλν από ηνλ Β.
Ννύια.
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