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πλέληεπμε ζηελ ΙΩΑΝΝΑ ΝΣΑΒΑΡΙΝΟΤ

Η ζθελνζέηηο κηιά γηα ηε ζεαηξηθή ηεο πεξθόξκαλο «Μαύξε Αθξόπνιε» πνπ
παξνπζηάζηεθε από ην Φεζηηβάι Φηιίππσλ ζηα ιαζπόινπηξα Κξελίδσλ
Η ηνπνζεζία εληππσζηαθή, ρσξίο ακθηβνιία: κηα πειώξηα «ιεθάλε» γεκάηε ιάζπε, γελλαηόδσξε
πξνζθνξά ηεο θύζεο. Ο ιόγνο γηα ηα ιαζπόινπηξα ησλ Κξελίδσλ, έμσ από ηελ Καβάια, όπνπ
θηινμελνύληαη ηα ζώκαηα θαη νη ειπίδεο ησλ ινπόκελσλ, όηαλ γεκάηνη πξνζδνθίεο ελαπνζέηνπλ ηε
ζεξαπεία πιείζησλ παζήζεσλ ζηελ ηακαηηθή δξάζε ησλ ιαζπόινπηξσλ. Απηή ε απόθνζκε
θαζηαλόκαπξε θνηιόηεηα επειέγε από ηνλ θαιιηηερληθό δηεπζπληή ηνπ Φεζηηβάι Φηιίππσλ Θνδσξή
Γθόλε σο ηδαληθό ζθεληθό γηα ηελ παξάζηαζε ηεο βξαβεπκέλεο ζθελνζέηηδνο Δύαο ηεθαλή, κε

ηίηιν Μαύρη Ακρόπολη, πνπ παξνπζηάζηεθε εθεί ζηηο 12 θαη 13 Απγνύζηνπ, ζην πιαίζην, πάληα, ηνπ
Φεζηηβάι Φηιίππσλ - Καβάιαο.
Η Δύα Σηεθαλή, ζθελνζέηηο κε ζεκαίλνπζα πνξεία ζην ρώξν ηνπ ληνθηκαληέξ θαη νπθ νιίγεο δηαθξίζεηο
ζην ελεξγεηηθό ηεο (κεηαμύ απηώλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην πξώην βξαβείν ζην 27ν Γηεζλέο Φεζηηβάι
Cinema du Reel, 2005, γηα ην ληνθηκαληέξ ηεο Το κοστί), δηαθξίλεηαη θαιιηηερληθά γηα ηελ επαηζζεζία θαη
ηελ απιόηεηα ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ βιέκκαηνο, ηελ αληηζπκβαηηθή ζεώξεζε θαη ηνλ ζπζηεκαηηθό
πεηξακαηηζκό κε έλλνηεο όπσο ηζηνξία, κλήκε, ηαπηόηεηα, εηεξόηεηα, αηνκηθόηεηα, ζπιινγηθόηεηα,
ζώκα, ηηο νπνίεο θσηίδεη κέζα από απξόζκελεο νπηηθέο. Φέηνο θαηαπηάζηεθε γηα πξώηε θνξά κε ηε
ζθελνζεζία κηαο ζθεληθήο ζύλζεζεο, όπνπ ην θηλεκαηνγξαθηθό κέζν ζπλππάξρεη κε ηε ζεαηξηθή δξάζε,
ζε κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία. Τελ αλαδεηήζακε, ιίγν πξηλ ηελ πξεκηέξα, λα καο κηιήζεη γηα ηε δηθή
ηεοΜαύρη Ακρόπολη ησλ ιαζπόινπηξσλ θαη δελ καο αξλήζεθε...
* Η Μαύρη Ακρόπολη είλαη κηα πεξθόξκαλο πνπ βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλδηαιιαγή κε ηελ ηαηλία
ζαο Ακρόπολις (2001), ε νπνία επηρεηξεί παξαιιειηζκνύο αλάκεζα ζην εζληθό καο κλεκείν θαη
ην γπλαηθείν ζώκα. Θα ζέιαηε λα καο κηιήζεηε γηα ηε ζρέζε ηεο παξάζηαζεο κε ηελ ηαηλία;
Η Μαύρη Ακρόπολη είλαη κηα παξάζηαζε πνπ εκπλέεηαη από κηα παιηόηεξε πεηξακαηηθή ηαηλία,
ηελ Ακρόπολη (2001). Η ηαηλία ζπληζηά έλα ζρόιην πάλσ ζηε δηαρξνληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ κλεκείνπ,
κέζα από ηνλ παξαιιειηζκό ηνπ ηεξνύ βξάρνπ κε ην γπλαηθείν ζώκα. Η Αθξόπνιε παξνκνηάδεηαη κε
κηα γπλαίθα βνπβή πνπ ππάξρεη κόλν κέζα από ην βιέκκα ησλ άιισλ. Η ύπαξμε ηεο γπλαίθαοκλεκείνπ νξίδεηαη από ηελ αληαλάθιαζή ηεο ζηα κάηηα ηνπ εθάζηνηε άιινπ, ζύκθσλα κε ην Esse
est percipi (ππάξρσ γηαηί κε αληηιακβάλνληαη), ζην νπνίν βαζίζηεθε ν Μπέθεη ζην έξγν ηνπ. Η
Ακρόπολη είλαη κηα ηαηλία θηηαγκέλε από εηεξόθιηηα πιηθά (super 8 found footage, αξρεηαθό πιηθό από
ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο ζηελ Αθξόπνιε, επίζεκνπ ραξαθηήξα, ραιαζκέλεο πνξλνγξαθηθέο ηαηλίεο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ '60). Τν ηδηαίηεξν απηό θξάκα ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ
ηδενινγηθή ρξήζε ηεο Ιζηνξίαο. Από ηε κία ππάξρεη ε γεκάηε ζθξίγνο, εζληθά ππεξήθαλε, επίζεκε
Ιζηνξία θαη από ηελ άιιε νη «ηαπεηλώλ» πξνδηαγξαθώλ αλεπίζεκεο ηζηνξίεο, πνπ εδξάδνληαη ζηηο
κλήκεο ηνπ ζώκαηνο θαη ησλ αηζζήζεσλ.
* Ση πεξηιακβάλεη ε Μαύρη Ακρόπολη σο ζθεληθό ζέακα;
Η πξνβιεκαηηθή ηεο ηαηλίαο είλαη θνηλή κε ηελ αληίζηνηρε ηεο παξάζηαζεο, σζηόζν απνδίδεηαη κε άιια
εθθξαζηηθά κέζα. Η δξάζε εθηπιίζζεηαη κέζα ζηε ιάζπε θαη βξίζθεηαη ζε ζπλερή δηάινγναληηπαξαβνιή κε ηελ ηαηλία, πνπ πξνβάιιεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ιίκλεο. Η ζθεληθή δξάζε ππεξεηείηαη
από ηξεηο γπλαίθεο εζνπνηνύο (Γάθλε Κνπηζαθηή, Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ, Γηώηα Φέζηα), θαζεκία από ηηο
νπνίεο «ελζαξθώλεη» δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο Αθξόπνιεο, αλαδεηθλύνληαο έηζη ηνπο ηδενινγηθνύο θαη
πνιηηηθνύο ιόγνπο πνπ απνηέιεζαλ, θαηά θαηξνύο, πξόζρεκα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κλεκείνπ. Τα
ερεηηθά ληνθνπκέληα, (απνζπάζκαηα από ιόγνπο ηνπ Μεηαμά πξνο ηνπο λένπο, απνζπάζκαηα από ην
«Ήρνο θαη Φσο»), πνπ αθνύγνληαη ζηελ παξάζηαζε, απνηεινύλ ελδείμεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ
ηδενινγεκάησλ θαη ζθνπηκνηήησλ. Αιιά θαη ε κνπζηθή πξνέξρεηαη από εληειώο δηαθνξεηηθά είδε, από
εκβαηήξηα κέρξη ξνθ θαη ήρνπο ηνπο αλζξώπηλνπ ζώκαηνο θαη έρεη επηιεγεί κε βάζε ηε ινγηθή ηεο
αληίζηημεο ηεο Ιζηνξίαο κε ηηο ηζηνξίεο.

* Πνην ζεσξείηε σο ην πην θαίξην ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη ε Μαύρη Ακρόπολη;
Τν κλεκείν σο αλζξώπηλν ζώκα ή ην αλζξώπηλν ζώκα σο κλεκείν.
* Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη ζην θνηλό ε ζπλείδεζε κηαο ελαιιαθηηθήο αλάγλσζεο ηεο Ιζηνξίαο σο
αηνκηθήο κλήκεο, αληηιεπηήο κε όξνπο βησκαηηθνύο-ζσκαηηθνύο;
Πξαγκαηηθά, δελ μέξσ ηη ζπλείδεζε ππάξρεη ζην θνηλό.
* Ωο ζθελνζέηηο ληνθηκαληέξ έρεηε κάζεη λα εξγάδεζηε ζε ζπλζήθεο πεξηζζόηεξν «κνλαρηθέο».
Πώο ζαο θάλεθε ε εκπεηξία ηνπ ζηεζίκαηνο κηαο παξάζηαζεο;
Μάιινλ ζα μέξσ όηαλ ηειεηώζεη ε παξάζηαζε. Ωζηόζν, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ όηη ε ζθελνζεζία
ηεο Μαύρης Ακρόπολης έγηλε από θνηλνύ κε ηνπο Nova Melancholia (Βαζίιε Ννύια θαη Μαλώιε
Τζίπν). Δπεηδή είκαη άπεηξε ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ζεαηξηθήο πξαθηηθήο,
ζηεξίρηεθα πνιύ ζηελ εκπεηξία ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο Nova Melancholia. Απηό θπζηθά δελ ζα κπνξνύζε
λα ζπκβεί εάλ δελ ήηαλ δεδνκέλε ε εθηίκεζε πνπ ηξέθσ γηα ηε δνπιεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε
παξάζηαζε ησλ Nova Melancholia, Habemus Papam Walter, πνπ παξνπζηάζηεθε πξόζθαηα ζην
Φεζηηβάι Αζελώλ, είλαη κηα δνπιεηά πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηόικε ηεο, αιιά θαη γηα ηελ ζπλεηδεηή
επηινγή λα ζίγεη ζέκαηα πνιηηηθήο ηδενινγίαο κε έλαλ ηξόπν ζύγρξνλν θαη αλαηξεπηηθό.
* Πξηλ από δύν ρξόληα, ζηελ Art Athina, είραηε ηελ αηπρία λα δνθηκάζαηε ηε δπζάξεζηε
εκπεηξία ηεο ινγνθξηζίαο, κέζσ ηεο απόζπξζεο ελόο έξγνπ ζαο. Με βάζε απηήλ ηελ εκπεηξία
θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην πξόζθαην θόςηκν επίκαρεο ζθελήο από ην βίληεν ηνπ Κώζηα Γαβξά
πνπ πξνβάιιεηαη ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο (ηειηθώο πξνζηέζεθε ε «θνκκέλε» ζθελή θαη ην
βίληεν παίδεηαη νιόθιεξν), ζεσξείηε όηη ν θαιιηηέρλεο ζηελ Διιάδα είλαη πεξηζζόηεξν
επάισηνο απέλαληη ζε δηαδηθαζίεο ινγνθξηζίαο ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθό;
Αζθαιώο θαη είλαη πην επάισηνο, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. Γελ κπνξώ λα
πηζηέςσ όηη ζε θάπνηα από ηηο ιεγόκελεο «πξνεγκέλεο» επξσπατθέο ρώξεο ζα κπνξνύζε λα ινγνθξηζεί
έλα βίληεν ζαλ απηό ηνπ Κώζηα Γαβξά, πνπ παξνπζηάδεη έλα αδηακθηζβήηεην ηζηνξηθό γεγνλόο, επεηδή
απηό δελ ζπκθσλεί κε ηελ γλώκε ηεο εγεζίαο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ! Σηελ
Διιάδα όκσο ηέηνηα πεξηζηαηηθά είλαη ζρεδόλ αλακελόκελα. Ωο γλσζηόλ, δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ε
Δθθιεζία θαη ε πνιηηεία ζπκπξάηηνπλ γηα λα ινγνθξίλνπλ έλα έξγν ηέρλεο.
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