Αληηθαλνληθό, αληη-ζεζκηθό, ληαληαϊζηηθά αζηείν ζέακα, πνπ
εηθνλνπνηεί κε κεηα-πνπ όξνπο ηελ νκώλπκε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ
Νίθνπ-Αιέμε Αζιάλνγινπ. Γελ είλαη γηα όινπο – γηα θάπνηνπο,
όκωο, κπνξεί λα απνδεηρζεί απξόζκελα απνθαιππηηθό.

Ένα «εγκώμιο της μη κανονικότητας» ηνπ ζεάηξνπ είλαη απηή ε
πεξθόξκαλο. Γαλείδνκαη ηνλ ηίηιν ηνπ πξόζθαηνπ βηβιίνπ ηνπ
Μαηηέ Πηγθάο, όπνπ ζρνιηάδεηαη ε δπλαηόηεηα επαλ-επηλόεζεο ηεο
Δπξώπεο. Μηα αλάινγε επθαηξία επαλ-εθεύξεζεο ηνπ ζεάηξνπ
έμω από ηελ αδηάθνξε θαλνληθόηεηα ηνπ νκνηόκνξθνπ
θπνθνξνύλ, δίρωο λα ην θξαπγάδνπλ, νη «Ωδέο». Η

δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο δελ έγθεηηαη απιώο ζηελ trash εηθαζηηθόηεηά
ηνπο αιιά θαη ζηελ ειεύζεξε θνηλωληθν-πνιηηηθή ζπλζήθε πνπ
πξνζδηνξίδνπλ – από ην ππόγεην όπνπ παίδνληαη κέρξη ηελ
ειεύζεξε ζπλεηζθνξά αληί εηζηηεξίνπ. Δπηπιένλ, νη αλνηρηνί
ζπλεηξκνί πνπ πξνθαιεί ε ρεηξνπνίεηε πιελ όκωο
θαληαζκαγνξηθή εηθνλνπιαζία ηεο παξάζηαζεο είλαη νληνινγηθήο,
πνιηηηθήο, αηζζεζηαθήο αιιά θαη ππόθωθα ρηνπκνξηζηηθήο
θύζεωο.
Μια αλλόκοτη arte povera αλζεί ζην ππόγεην ηεο Υαιθνθνλδύιε.
Ο Βαζίιεο Ννύιαο κεηαζρεκαηίδεη ηα επηειή πιηθά – κηα κπαζθέηα
είλαη ην ζθεληθό ηνπ. Οη εζνπνηνί θνξνύλ haute-couture
δεκηνπξγίεο από ζαθνύιεο ζθνππηδηώλ ή θαξεθινπόδαξα θαη
κεηακνξθώλνληαη ζε queer νληόηεηεο: ζηνλ νκνθπιόθηιν πνηεηή
(κνλαδηθή ε θαζκαηηθή παξνπζία ηνπ Αληώλε Γθξίηζε ωο Ν.-Αι.
Αζιάλνγινπ ) θη έπεηηα ζε Άηιαληεο πνπ ρoξεύνπλ έλα ζνπξεάι
ηζηθηεηέιη, ζε έλαλ κειαγρνιηθό Ρεκπό, ζε έλαλ πεξηραξή Αιέμε
Σζίπξα ή, αθόκε, ζε έλαλ Αϊ-Γηώξγε κε ζώβξαθν θαη θωηόζπαζν.
Με έλα κεηα-παδνιηληθό όξγην ελαγθαιηζκώλ θιείλεη ε παξάζηαζε.
Τπόθξνπζε; Η (έμνρε) εξκελεία ηνπ εξωηηθνύ άζκαηνο «Et si tu
n’existais pas» από ηνλ εζνπνηό-πεξζόλα Αζαλάζην Κνπβνύζε.

Κάθε εικόνα είναι ένα σκετς αηθληδηαζηηθήο νκνξθαζρήκηαο, ην
νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ κεηα-επηζεωξεζηαθό ζθώκκα αιιά θαη ζαλ
«ζνθό» ηαπωληθό ραϊθνύ: έλα κεηα-πνπ ζαηηξηθό δξάκα παίδεηαη
κπξνζηά καο. Οξγαλωκέλεο ζε κηα απξνζδόθεηε ζύλζεζε, νη
εηθόλεο εθιύνπλ αιιόθνηα πεξηερόκελα, κε ακπδξή αθνξκή ηνπο
ζηίρνπο ηνπ πνηεηή. ηαζεξό ζεκείν ηξηβήο παξακέλεη γηα κέλα ν
ιόγνο. Άηερλε είλαη ε εθθώλεζή ηνπ θαη ε εξκελεία ηνπ. ζαξξείο
θαη νη Nova Melancholia απαξλνύληαη ηελ ππνθξηηηθή όζν θαη ηελ
ερεηηθόηεηα. Ίζωο γη’ απηό ην δεύηεξν κέξνο, κε ηελ απαγγειία
ηωλ πνηεκάηωλ ηνπ Αζιάλνγινπ, θαληάδεη, ζπγθξηηηθά κε ην
πξώην θαη απνγεηωηηθό, ζπκβαηηθό έωο θαη μελέξωην.
Ο Βασίλης Νούλας είναι, πάντως, ένας weirdo και, συνάμα,
ένας αυθεντικός καλλιτέχνης. Δθθεληξηθέο, απξόνπηεο, θύζεη θαη
ζέζεη πεξηζωξηαθέο είλαη νη δνπιεηέο ηνπ. πλάκα, όκωο, επγελείο.
Απξνζπνίεηα ηδηνζπγθξαζηαθόο θαη θηινζνθεκέλα πνπ, ν ίδηνο
δελ επηδεηθλύεη ηελ εκβξίζεηά ηνπ. Γελ απαξληέηαη νύηε ηε ξνπή ηνπ
ζην αθειέο θηηο ηωλ ’80s. Απηνζαξθάδεηαη, όκωο, όπωο κόλν έλαο
αθνκπιεμάξηζηνο θαιιηηέρλεο κπνξεί. Κη έρεη κηα πξνζωπηθή,
μερωξηζηή ζθεληθή γιώζζα. Παξάγεη ηέρλε από ην ηίπνηα – αθόκε
θη από ηα ζθνππίδηα. Δίλαη, άξαγε, έλαο Andy Warhol ηωλ
αζελαϊθώλ ’00s; Γηαηί ε Αζήλα, ωο ηόπνο-κε ηόπνο, είλαη ε αόξαηε
πξωηαγωλίζηξηα ηωλ «Ωδώλ».
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