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Γπν καηηέο γηα ην ζύκπαλ ηεο παξάζηαζεο «Τα ρξόληα ηεο αζωόηεηαο», από ηνλ ζθελνζέηε 

Βαζίιε Ννύια θαη ηνλ εηθαζηηθό Κώζηα Τδεκνύιε πνπ ππνγξάθεη ηα ζθεληθά, θηινμελεί ην 

artplay.gr κε αθνξκή ηελ πξεκηέξα ην Σάββαην 11 Μαξηίνπ ζηελ Σηέγε Γξακκάηωλ θαη Τερλώλ, 

βαζηζκέλε ζην κπζηζηόξεκα ηνπ Γνύθα Καπάληαε «Η απηνθξάηεηξα». 

Ο Βαζίιεο Ννύιαο κηιάεη γηα «Τα ρξόληα ηεο αζωόηεηαο πνπ αλαδύνληαη ζηγά-ζηγά, πξνο ην 

ηέινο ηεο παξάζηαζεο, θαη έξρνληαη ζαλ ειεπζεξία, θαη κηιάλ γηα ηα ζεμνπαιηθά ηακπνύ θαη ηηο 

πξωηαξρηθέο απαγνξεύζεηο» θαη ν Κώζηαο Τδεκνύιεο γξάθεη  «Πεξηκέλνληαο ηελ έθζηαζε, 

πεξηκέλνληαο ηνλ ζηξνβηιηζκό, πεξηκέλνληαο ηελ αζωόηεηα». 
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Βασίλης Νούλας 
«Τν ζθεληθό είλαη ε ίδηα ε ζθελή ηεο Σηέγεο, απνγπκλωκέλε, κε ην μύιηλν παξθέ ζην πάηωκα 

θαη ηελ κπνξληώ μπιεία ζηνπο ηνίρνπο. Χξεζηκνπνηνύκε ηα έπηπια ηεο Σηέγεο, ηνλ θαλαπέ θαη 

ηελ πνιπζξόλα, ην ηξαπεδάθη. Δίκαζηε εδώ, ζηελ κηθξή ζθελή, ζα ζεξβηξηζηνύκε ην ηζάη καο, 

ζα αλαγλώζνπκε ην θείκελν από ην κηθξόθωλν. Έλα ινγνηερληθό ζαιόλη πνξλνγξαθεκάηωλ. Θα 

απλαληζηνύκε αθνύγνληαο ην θείκελν ή θαληαζηωλόκελνη θάηη άιιν, ή απιώο από αλία… από 

γιπθηά ιαγλεία. Τα ρξόληα ηεο αζωόηεηαο αλαδύνληαη ζηγά-ζηγά, πξνο ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο, 

έξρνληαη ζαλ ειεπζεξία, κηιάλ γηα ηα ζεμνπαιηθά ηακπνύ θαη ηηο πξωηαξρηθέο απαγνξεύζεηο. Τα 

ρξόληα ηεο αζωόηεηαο βπζίδνληαη ζε κηα νηθνγελεηαθή κήηξα: πεγή θάζε θαινύ θαη θαθνύ. 

Βνπηηά ζην κεηξηθό αηδνίν. Ο πίλαθαο «Η πξνέιεπζε ηνπ θόζκνπ» ηνπ Γνπζηάβνπ Κνπξκπέ. 

Πέξα από ην θαιό θαη ην θαθό. Η ηέρλε». 

 

 

Κώστας Τζημούλης 
«Τξεηο ρώξνη: έλα ζαιόλη κε θωηνγξαθίεο από δωγξαθηθνύο πίλαθεο αληί γηα ραιηά, κε 

ρνξνγξαθεκέλεο ππνθιίζεηο θαη θόζκν λα επηδίδεηαη ζηηο εηδηθέο ηειεηνπξγίεο – ζαλ ηα ζαιόληα 

ηεο καληάκ ληε Βηιιεπαξηδίο από ην «Αλαδεηώληαο ηνλ ρακέλν ρξόλν»∙  από ηελ άιιε, ην 

ζηνύληην από ηελ ηαηλία “Sympathy for the Devil” ηνπ Γθνληάξ, κε ηα ρξωκαηηζηά πάλειο∙ έλαο 

ελδηάκεζνο  ρώξνο κε έπηπια θαη ξνθήκαηα κε ηα αληίζηνηρα ζεξβίηζηα ηνπνζεηεκέλα επάλω 

ηνπο. Σηελ άθξε αιιά κπξνζηά, έλαο άιινο ρώξνο αδηακόξθωηνο αθόκα, από θαιώδηα, 

εληζρπηέο θιπ, ιίγν ρανηηθόο, παξόια απηά απιόο. Πεξηκέλνληαο ηελ έθζηαζε, πεξηκέλνληαο ηνλ 

ζηξνβηιηζκό, πεξηκέλνληαο ηελ αζωόηεηα». 


