Θέκα

Οι προβοκάτορες της Nova Melancholia
αυήνοσν τα σπόγεια και βρίσκοσν... Στέγη

Από

Ηιεηάλα Γεκάδε - 07/03/2017

Ξέξνπκε από ηώξα όηη ε πεξθόξκαλο «Τα ρξόληα ηεο αζσόηεηαο» (ζηε Σηέγε, από 11/3) ηνπ Βαζίιε
Ννύια θαη ηεο νκάδαο ηνπ ζα είλαη «θνπιή», θηηο, εμεδεηεκέλε, βιάζθεκε, ινμή, αζηεία θαη απζηεξώο
αθαηάιιειε γηα αλειίθνπο. Τέηνηεο παξαζηάζεηο θάλνπλ νη Nova Melancholia!

Ποηος άιιος αλ ότη οη Nova Melancholia ζα αλέβαδε κηα παράζηαζε όπνπ έλαο γηνο ηηκσξεί ηε
κεηέξα ηνπ επεηδή ζύλαςε ιεζβηαθέο ζρέζεηο θαη ε πνηλή είλαη ε ππνρξεσηηθή ζπλνπζία καδί ηνπ;
Σεκεηώζηε όηη αλ ε κεηέξα δελ θηάζεη ζηελ απώηαηε εδνλή, πξέπεη λα ζαλαησζεί. Απηά ζπκβαίλνπλ ζηα
«Φξόληα ηεο αζσόηεηαο». Σηηο παξαζηάζεηο, βέβαηα, ηνπ Βαζίιε Ννύια θαη ηεο νκάδαο ηνπ έρνπκε ήδε
δεη λα ζπκβαίλνπλ... ηα πάληα: εκίγπκλνη εζνπνηνί λα παίδνπλ ηα αθεληαζκέλα δόκπη ηξώγνληαο
καλησδώο ζπαγθέηη λαπνιηηέλ πάλσ ζηελ θνηιηά ησλ ζπκάησλ ηνπο (ζηα «Δθηνπιάζκαηα») ή, πάιη, ηνλ
Ατ-Γηώξγε λα πεξηθέξεηαη κε ζώβξαθν θαη θσηόζπαζν (ζηηο «Ωδέο ζηνλ πξίγθηπα»). Δθθεληξηθέο,

απξόνπηεο, θύζεη θαη ζέζεη πεξηζσξηαθέο είλαη νη δνπιεηέο πνπ ζηήλεη από ην 2007 ν Ννύιαο κε ηνπο
Nova Melancholia.
Σπλάκα όκσο αιιόθνηα αζηείεο θαη θηινζνθεκέλα πνπ. Κάπνηε ηηο αλεβάδεη κε ειεύζεξε ζπλεηζθνξά
(θνπκπαξάο) ζην ζπίηη ηνπ ζηα Δμάξρεηα ή ζε ζπίηηα θίισλ ηνπ, άιινηε ζε θαιιηηερληθέο θαηαιήςεηο,
ελίνηε ζην «Bios» αιιά θαη ζην Φεζηηβάι Αζελώλ ή αθόκε θαη ζην πεξίθεκν Φεζηηβάι ηεο Αβηληόλ.
Σηηο δνπιεηέο ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη εζειεκέλα «θαθνπνηεκέλεο» πεδνγξαθηθέο, πνηεηηθέο θαη
θηινζνθηθέο βξαδηέο, βαζηζκέλεο ζηα γξαπηά ι.ρ. ηνπ Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε, ηνπ Γηώξγνπ Ησάλλνπ,
ηνπ Μίιηνπ Σαρηνύξε, ηνπ Νίθνπ-Αιέμε Αζιάλνγινπ, ηνπ Μάξηνπ Πνληίθα, ηνπ Βάιηεξ Μπέλγηακηλ ή
ηνπ Ενξδ Μπαηάηγ (όπσο «Ο Νεθξόο», ε πξνεγνύκελε παξάζηαζή ηνπ ζηε Σηέγε).

Ο Βαζίιες Νούιας είλαη ασηό ποσ ιέκε «περίπηωζε». Απξνζπνίεηα ηδηνζπγθξαζηαθόο θαη
απηνζαξθαδόκελνο, κε κηα πξνζσπηθή, μερσξηζηή ζθεληθή γιώζζα, παξάγεη ηέρλε πβξηδηθή, πεξίεξγε,
από ην ηίπνηα – αθόκε θαη από ζθνππίδηα. Δίλαη άξαγε, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ, έλαο Andy Warhol
ησλ αζελατθώλ ’00s; Άληζνο αιιά απζεληηθόο, είλαη ζίγνπξα ν ζπληνληζηήο ελόο ζεάηξνπ
αληηζπζηεκηθώλ ινγηθώλ θαη πξαθηηθώλ κε αμηνζεκείσην εθηόπηζκα. Γελλεκέλνο ζηε Νέα Υόξθε θαη
κεγαισκέλνο ζηελ Αζήλα, απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθώλ Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
αιιά θαη ηεο Αλσηάηεο Σρνιήο Καιώλ Τερλώλ, ππήξμε από ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο Κίλεζεο Μαβίιε θαη

ηεο Κνιεθηίβαο Οκόλνηα, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ θαηάιεςε θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ παιηνύ
ηππνγξαθείνπ/ζεάηξνπ Δκπξόο.
Δίλαη έλαο εθ ησλ ηξηώλ ηδξπηώλ ηνπ ελαιιαθηηθνύ ζεαηξηθνύ ππόγεηνπ ηεο νδνύ Φαιθνθνλδύιε κε ηελ
επσλπκία «Μπαγθιαληέο» (πξόθεηηαη γηα ην αιινηηλό ζηέθη ηεο κπαλγθιαληεζηαλήο θνηλόηεηαο ), ελώ
γξάθεη θη εθδίδεη πνίεζε θαη δηεγήκαηα. Αλάκεζα ζηηο αθηηβηζηηθέο ηνπ παξεκβάζεηο αμίδεη λα ζεκεησζεί
εθείλε ηνπ 2014, όηαλ, από θνηλνύ κε άιινπο θαιιηηέρλεο, πξνβνθάξηζαλ κε ερεξά γέιηα ηνλ πξώελ
ππνπξγό Πνιηζκνύ θ. Πάλν Παλαγησηόπνπιν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ «Φξεκαηνδνηώληαο ηε
δεκηνπξγηθόηεηα». Βάθηηζαλ δε ηε δξάζε ηνπο «Φηάζθν».

Με ηελ ίδηα ιογηθή, ηο ζέαηρο ηωλ Nova Melancholia αγαπά ηο θηάζθο θαη ην αληηθαλνληθό. ηε ινμή
ρξήζε ησλ ζηεξενηύπσλ, ην θηηο ησλ ’80s, ηα γθξαλ γθηληόι θαη splatter ζηνηρεία, ην γπκλό, ηηο queer θαη
gay αλαθνξέο... Δίλαη έλα είδνο αληη-ηέρλεο ή όπσο έρεη δειώζεη ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο ζε παιηόηεξε
ζπλέληεπμή ηνπ ζην «α»: «Ζ ινμή καηηά, ην queer, καο θάλεη λα δνύκε ηα πξάγκαηα αιιηώο, θινλίδεη ηηο
βεβαηόηεηέο καο, θνπλά ηα ζηεξεόηππα όζν θαη ηηο πξνζδνθίεο καο. Πξνζνρή: ρξεζηκνπνηώ ην queer κε
ηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηθώο ινμνύ θαη όρη ηνπ gay. Μνπ αξέζεη λα παξσδώ ή λα κεγεζύλσ ζηελ ππεξβνιή
ηνπο ηα ζηεξεόηππα –θπιεηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά, ηδενινγηθά, εζληθηζηηθά– νύησο ώζηε λα ηα
μαλαζθεθηώ από ηελ αξρή».

«Κάλεη ηης “50 αποτρώζεης ηοσ γθρη” λα θαληάδνπλ “Φάξη Πόηεξ”»: απηό έρεη εηπσζεί γηα ην
ζθαλδαιώδεο, εμεδεηεκέλν, θνπηνπξηζηηθό, πνξλνγξαθηθό κπζηζηόξεκα «Ζ απηνθξάηεηξα: ην ρξνληθό
ηεο λέαο γεο» ηνπ αθαδεκατθνύ Γνύθα Καπάληαε (γελλ. 1971), πνπ θπθινθόξεζε ην 2012 (εθδ. Νεθέιε)
θαη ηξνθνδνηεί ην λέν εγρείξεκα ησλ Nova Melancholia, ηελ απζηεξώο αθαηάιιειε γηα αλειίθνπο
πεξθόξκαλο «Τα ρξόληα ηεο αζσόηεηαο». Παίδνληαο κε ηελ «παξάδνζε» ησλ ινγνηερληθώλ ζαινληώλ,
έλαο ηεηξακειήο ζίαζνο (Κώζηαο Κνπηζνιέινο, Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ, Αιέμηα Σαξαληνπνύινπ,
Γέζπνηλα Φαηδεπαπιίδνπ) κεηαηξέπεη ηε Μηθξή Σθελή ηεο Σηέγεο ζε έλα άληξν ιαγλείαο θαη αηκνκημίαο,
ζαδνκαδνρηζκνύ θαη δηέγεξζεο, ελώ ην κνπζηθό ζρήκα Τν θνξίηζη Κνηκάηαη ζπλνδεύεη δσληαλά ηε
δξάζε. Όια απηά ζηε Σηέγε ηνπ Ηδξύκαηνο Ωλάζε από ηνλ ζθελνζέηε θαη ηελ νκάδα πνπ ζαξθάδνπλ, ζε
θάζε επθαηξία, ηηο κνξθέο «ηδξπκαηηθήο» θαη «ζεζκηθήο» ηέρλεο. Ομύκσξν; Όρη απαξαίηεηα. Ίζσο απιώο
δείρλεη ην λέν ινμό δξόκν πνπ έρεη πάξεη ό,ηη απνθαινύκε «πεηξακαηηζκό».

Η ασζηερώς αθαηάιιειε παράζηαζε «Τα τρόληα ηες αζωόηεηας» παίδεηαη ζηε Σηέγε ηοσ Ιδρύκαηος Ωλάζε
ζηης 11-26/3. Τα ζαββαηοθύρηαθα 18-19 θαη 25-26/3 ζα σπάρτοσλ θαη αγγιηθοί σπέρηηηιοη. Σηης 17/3 ζα
αθοιοσζήζεη ζσδήηεζε κε ηοσς ζσληειεζηές.

