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Γηα ηελ παξάζηαζε ηεο νκάδαο Nova Melancholia Σα ρξφληα ηεο αζσφηεηαο, ζε ζθελνζεζία Βαζίιε Λνχια,
ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηε Κηθξή θελή ηεο ηέγεο ηνπ Ηδξχκαηνο Ωλάζε κέρξη θαη ηηο 26 Καξηίνπ.
Σνπ Νίθνπ Ξέληνπ

Ζ πεξθφξκαλο Σα ρξφληα ηεο αζσφηεηαο ηεο νκάδαο Nova Melancholia πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε Κηθξή
θελή ηεο ηέγεο Ηδξχκαηνο Ωλάζε βαζίδεηαη ζε έλα θεθάιαην ηεο πνιηηηθήο-εξσηηθήο
αιιεγνξίαο Απηνθξάηεηξα ηνπ Γνχθα Θαπάληαε (εθδ. Λεθέιε) [1]. Δπί ζθελήο νη εζνπνηνί Θψζηαο
Θνπηζνιέινο, Βίθπ Θπξηαθνπιάθνπ, Αιέμηα αξαληνπνχινπ, Γέζπνηλα Υαηδεπαπιίδνπ θαη ην κνπζηθφ
ζρήκα «Σν θνξίηζη θνηκάηαη».
Τν ζεμ ωο ηηκωξία

Εξκελεύνληαο ηελ Απηνθξάηεηξα, ε νκάδα ηωλ εζνπνηώλ θηινηερλεί κηαλ
εμεδεηεκέλε κνξθή πνξλνγξαθίαο επηδηώθνληαο ηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ηωλ
ζεαηώλ. Έηζη δηαηεξεί γηα ηνλ εαπηό ηεο ην πξνλόκην λα θάλεη έλα από ζθελήο
δνθίκην ζαδνκαδνρηζκνύ θαη βίαο.

Σν λα παξαθνινπζείο έλα ινγνηερληθφ θείκελν δξακαηνπνηεκέλν απνηειεί κηαλ ηδηαίηεξε πλεπκαηηθή
απφιαπζε. Όκσο κηα παξάζηαζε ππεξβαίλεη ηελ απιή εθθψλεζε ηνπ θεηκέλνπ: εξκελεχνληαο
ηελ Απηνθξάηεηξα, ε νκάδα ησλ εζνπνηψλ θηινηερλεί κηαλ εμεδεηεκέλε κνξθή πνξλνγξαθίαο

επηδηψθνληαο ηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ησλ ζεαηψλ. Έηζη δηαηεξεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην πξνλφκην λα θάλεη
έλα απφ ζθελήο δνθίκην ζαδνκαδνρηζκνχ θαη βίαο. Ζ εμνπζία, ππφ απηφ ην πξίζκα, ζπλζιίβεη ηελ εξσηηθή
επηζπκία. Ζ εμνπζία, ην ακέζσο επφκελν ιεπηφ, ζε κηαλ απνθαιππηηθή αληηζηξνθή, εληζρχεη ηελ εξσηηθή
επηζπκία. Σέινο (θαη απηφ είλαη ηξνκαθηηθφ) ε εμνπζία ππνηάζζεη ηε ζεμνπαιηθή επηζπκία θαη ηελ θάλεη
ηπθιφ ηεο φξγαλν. Ζ εμνπζία ησλ αλδξψλ, θαη θαη’ επέθηαζηλ ε δηεγεξηηθή ππνηαγή ησλ γπλαηθψλ ζε
απηφ ην κνληέιν εμνπζίαο. Ση άιιν, εη κε κηα αληηδξαζηηθή, άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζθνηαδηζηηθή εθδνρή ηνπ
ζεμ;
ε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ πξνέρεη ζην θείκελν είλαη ε ζθηαγξάθεζε κηαο εθηαιηηθήο εμνπζίαο. Ζ
εμνπζία απηή παξνπζηάδεη ηνλ βαζαληζκφ ηεο γπλαίθαο σο ιατθφ ζέακα, πηζαλφλ αληηθαηνπηξίδνληαο
ζεκειηψδεηο θαληαζηψζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ. Πσο ε θιεηηνξίδα πνπ
απνιακβάλεη ηελ εδνλή είλαη έλνρε. Πσο πξέπεη λα ηηκσξεζεί. Πσο πξέπεη λα απνδερζεί ηελ ηηκσξία σο
πεγή εδνλήο. Πσο ν ηηκσξφο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο ν θαξπφο ηεο ακαξησιήο απηήο θνηιίαο. Θαη απηή ε
δηαδηθαζία θέξεη ηνλ απνηξφπαην ηίηιν «Σν ζθξάγηζκα». Ση πην λνζεξφ; Θαη κάιηζηα εηο θνηλήλ ζέαλ φινπ
ηνπ αλδξηθνχ αιιά θαη ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο. Σν εμηιαζηήξην ζχκα πνπ ζαλαηψλεηαη
δηα βηαζκνχ είλαη ε Κεηέξα, ε θάζε είδνπο κεηέξα πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα ήηαλ ε θπξίαξρε. Πνπ,
ηειηθά, ε επηθξάηεηά ηεο δελ είλαη ηα πιηθά ζχλνξα ηεο θνηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, αιιά ην βαζίιεην ηεο
θαληαζίσζήο ηνπο. Ο Φξφπλη, ν Βίιρεικ Ράηρ, ν Ιαθάλ, νη κεηαθξνυδηθνί, φιεο νη θαηαρσξεκέλεο καο
αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ιίκπηλην θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο παξακέηξσλ ζηελ παξάζηαζε απηήλ
πξνζιακβάλνπλ ηελ ειεπζεξηφηεηα ηεο ζθεληθήο απφδνζεο ηνπ κε επηηξεπηνχ.
Αθαιαίζζεην αιιά επηζπκεηό

Μνηάδεη ζαλ λα επαλαιακβάλεη ην απηνλόεην: πωο ε Τέρλε δελ ππόθεηηαη ζε
θαλόλεο εζηθήο.
πκβαίλεη ην εμήο αληηθαηηθφ ζηα Υξφληα ηεο αζσφηεηαο: νη θάπσο ζρεκαηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ
πξνβαίλνπλ ζε ηφζν αθξαίεο, αλίεξεο ζεμνπαιηθέο πξάμεηο πνπ αγγίδνπλ ηνλ ζάλαην, δειαδή είλαη
ζηαζψηεο ηνπ Αληηαηζζεηηθνχ, ζηηο ίδηεο φκσο αλαινγίεο κε ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ππεξεηνχλ ην
Τςειφ. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη πιεθηηθή ε κνξθή εμνπζίαο πνπ δηαγξάθεηαη κέζα απφ απηέο ηηο
ελέξγεηεο: ε παζνγέλεηά ηεο είλαη θαηαθαλήο, ε ειιεηπηηθφηεηά ηεο επίζεο, ε αλάγθε ηεο γηα «βακπηξηθή»
απνξξφθεζε ηεο αλζξψπηλεο ιίκπηλην επίζεο. Σν κφλν πνπ έρεη θαλείο λα παξαηεξήζεη είλαη πσο ν
αθξαίνο ακνξαιηζκφο ηεο εμάπηεη, φρη κφλνλ ην ελδηαθέξνλ αηζζεζηαθήο ηάμεσο, αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ
δηαλνεηηθήο ηάμεσο: ζην θείκελν θπξηαξρεί ε ινγηθή, θαζψο θαη ε αδήξηηε αλάγθε λα δηαξξαγνχλ ηα φξηα
ηεο εζηθήο. Κνηάδεη ζαλ λα επαλαιακβάλεη ην απηνλφεην: πσο ε Σέρλε δελ ππφθεηηαη ζε θαλφλεο εζηθήο.

Ο θαηαλαγθαζκόο θαη ε ηειεηή ππνηαγήο αλάγνληαη ζε αμηώκαηα, ελώ ε θπξίαξρε
ηειεηή έρεη πνηληθό ραξαθηήξα.
Ζ εκκνλή ζηνλ ιεζβηαθφ έξσηα δηαζηαπξψλεηαη κε ηηο ελνρέο πνπ επηζχξεη ζην θνηλσληθφ ζψκα. Σξεηο
γπλαηθείεο κνξθέο επηηπγράλνπλ απαλσηνχο θιεηηνξηδηθνχο νξγαζκνχο ελψ ζεξβίξνπλ ηζάη ε κηα ζηελ
άιιε. Ζ Κεηέξα ελνρνπνηείηαη απφ κφλε ηεο θαη βηάδεηαη απφ ηνλ γην ηεο. Ζ αδειθή εδνλίδεηαη βιέπνληαο
ηνλ βηαζκφ ηεο κεηέξαο ηεο, ελψ ζπκβάιιεη ζηνλ απλαληζκφ ηνπ αδειθνχ ηεο. Ο θαηαλαγθαζκφο θαη ε
ηειεηή ππνηαγήο αλάγνληαη ζε αμηψκαηα, ελψ ε θπξίαξρε ηειεηή έρεη πνηληθφ ραξαθηήξα. ηηο ζησπέο ηνπ
έξγνπ ππνθξχπηνληαη πνιηηηθέο αλαθνξέο, θαζψο ν αθεγεηήο είλαη ζπλεηδεηά νπαδφο ησλ ζεμνπαιηθψλ
παξεθηξνπψλ θαη ησλ αθφιαζησλ επηδφζεσλ ηνπ αξζεληθνχ πιεζπζκνχ απηήο ηεο κειινληηθήο
«πνιηηείαο», θαη κάιηζηα κέζα απφ ηελ θιεηδαξφηξππα: ην ζέακα είλαη ε αλαηξηρηαζηηθή επηβνιή κηαο
πνηλήο θαθθηθψλ δηαζηάζεσλ ζηε Κεηέξα, πνπ πξέπεη λα ηηκσξεζεί γηα ηηο ιεζβηαθέο ηεο επηδφζεηο. Οη
ελήιηθνη είλαη ζπλέλνρνη ζηελ πνηλή, ελψ ηα παηδηά κπνχληαη ζε εδνλέο άθξσο απαγνξεπκέλεο, πνπ
επηρεηξνχλ λα θαηαιχζνπλ αξρεηππηθά ζεμνπαιηθά ηακπνχ: ηελ αηκνκεημία, ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο, ηελ
αζέβεηα πξνο ηνλ γνλέα, ηελ αζέβεηα πξνο ην άιιν θχιν, ηελ θαηάξγεζε ησλ νξίσλ ηεο εζηθήο θαη ηεο
εππξέπεηαο.

Όινη εζείο νη καηάθεδεο θαη νη δηαζηξνθηθνί

Σαξθάδνληαο ηα επίπιαζηα όξηα ηνπ δηεγεξηηθνύ θαη ηνπ αηζζεηηθά
«θαζαγηαζκέλνπ» εξωηηζκνύ, ην εηιηθξηλέο απηό θείκελν θαηλνηνκεί ωο πξνο έλα
βαζηθό ζεκείν: παξνπζηάδεη κηα δπζηνπία ζε απξνζδηόξηζην ηόπν θαη ρξόλν πνπ
όκωο ζπληζηά, παξάιιεια, θαη θνηλωλία νινθιεξωηηθνύ ηύπνπ απνιύηωο
αλδξνθξαηνύκελε.
«…Θαηαιαβαίλεηε ηψξα… Ζ δηάθξηζε κεηαμχ "εξσηηθήο ινγνηερλίαο" θαη "πνξλνγξαθίαο"… Ζ δηάθξηζε
κεηαμχ "έξσηα" θαη "ζεμ"…, κεηαμχ "ζεμ" θαη "αγάπεο"…, κεηαμχ "αηζζεζηαθήο ηαηλίαο" θαη "πνξλφ"…,
κεηαμχ "αηζζεζηαθήο θσηνγξάθηζεο" θαη "γπκλνχ"… Θαηαιαβαίλεηε ηψξα θχξηνη… θαηαιαβαίλεηε ηη
αξξσζηεκέλνη θαη, θπξίσο, ηη απχζκελα ειίζηνη εγθέθαινη είραλ εηζεγεζεί απηέο ηηο δηαθξίζεηο… Λαη, ηφζν
ζθνηεηλά ήηαλ εθείλα ηα ρξφληα, πνπ νη κεγάινη πνξλνγξάθνη ηνπ παξειζφληνο αλαγθάδνληαλ λα
παξνπζηάδνπλ ηα αξηζηνπξγήκαηά ηνπο, φρη σο απηφ πνπ φλησο ήηαλ θαη φπσο ηνπο άξκνδε, ηνπηέζηηλ,
λα ηα παξνπζηάδνπλ κε παξξεζία θαη κε ππεξεθάλεηα, θαη λα ηα παξνπζηάδνπλ σο πνξλνγξαθήκαηα, αιιά
θξχβνληαλ πίζσ απφ ηηο γεινίεο απηέο, ρξήζηκεο σζηφζν, φπσο εμάιινπ θαη απνδείρηεθε,
εηηθέηεο…». αξθάδνληαο ηα επίπιαζηα φξηα ηνπ δηεγεξηηθνχ θαη ηνπ αηζζεηηθά «θαζαγηαζκέλνπ»
εξσηηζκνχ, ην εηιηθξηλέο απηφ θείκελν θαηλνηνκεί σο πξνο έλα βαζηθφ ζεκείν: παξνπζηάδεη κηα δπζηνπία
ζε απξνζδηφξηζην ηφπν θαη ρξφλν πνπ φκσο ζπληζηά, παξάιιεια, θαη θνηλσλία νινθιεξσηηθνχ ηχπνπ
απνιχησο αλδξνθξαηνχκελε. Κε απηφ ην δεδνκέλν, ην έξγν (θη εδψ κηιψ γηα ηελ πεξθφξκαλο ησλ
Nova Melancholia) αλαδεηθλχεη ην εξσηνγξαθηθφ σο αλαηξνπή ηεο εηζηζκέλεο ηνπ αληίιεςεο σο
ζπγθεθαιπκκέλνπ ή εκίγπκλνπ. ηε ζέζε ηνπ θαζηεξψλεη ηελ νινθιεξσηηθή απνγχκλσζε ηνπ ελζηίθηνπ
θαη ηελ ζξαχζε ησλ θξαγκψλ αηψλσλ. Ο ζπγγξαθέαο πξνζδίδεη θαιινθξαηηθά, βίαηα, ζαδηζηηθά
γλσξίζκαηα ζηε κπζνπιαζία ηνπ κε πξνθαλή ζηφρν λα εμνξγίζεη, θαηαξγψληαο νξηζηηθά ηελ
ςεπδεπίγξαθε δηάθξηζε αηζζεζηαθνχ θαη πνξλνγξαθηθνχ.

Οη εζνπνηνί έρνπλ έξγν δύζθνιν λα επηηειέζνπλ θαζώο απνγπκλώλνληαη,
εθηίζεληαη θαη καο εθζέηνπλ, απηνζαξθάδνληαη, γεινηνπνηνύληαη θαη γεινηνπνηνύλ
όζνπο ηνπο θνηηνύλ, ρακνγεινύλ θαη ππνδύνληαη ηνλ νξγαζκό πνπ απνξξέεη από
ηελ αθαηαλόεηε θηελωδία.

Έλα άικπνπκ ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ κάο μελαγεί ζηνλ ηδεαηφ απηφλ ηφπν ηεο απειεπζέξσζεο θαη ηεο
εξσηηθήο αζπδνζίαο, ν αήζεο ραξαθηήξαο ηνπ νπνίνπ ηνλ θαζηζηά δχζβαην, αθαλζψδε, θξηθηαζηηθφ,
αιιά παξάιιεια θαη πνζεηφ, κε κηα πεξίεξγε αλαινγία έιμεο-απψζεζεο: «Έλαο πιαλήηεο πνπ δελ έρεη
θακία ζρέζε κε ηνλ δηθφ καο», γξάθεη ην άικπνπκ, θαη κεηά ε ζειίδα αιιάδεη: «Άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ
θακία ζρέζε κε εκάο». Αθνχγεηαη κηα ξνκαληηθή κνπζηθή πνπ θάλεη αληίζηημε κε ηα ηεθηαηλφκελα επί
ζθελήο, θη ακέζσο κεηά αθνχγεηαη ν ήρνο απφ ην δηαθεκηζηηθφ trailer ηεο ηαηλίαο Age of Innocence ηνπ
Κάξηηλ θνξηζέδε. ηαδηαθά, ζε επίπεδν αζηηθήο ελαζρφιεζεο ζαινληνχ (ηχπνπ Ιαθιφο) αξρίδεη ε
αθήγεζε ηεο ζαδνκαδνρηζηηθήο θαληαζίσζεο, πνπ επζέσο παξαπέκπεη ζηε Επζηίλ θαη Επιηέη ηνπ αλη
θαη εκκέζσο ζην αιφ ηνπ Πηεξ Πάνιν Παδνιίλη. Οη εζνπνηνί έρνπλ έξγν δχζθνιν λα επηηειέζνπλ θαζψο
απνγπκλψλνληαη, εθηίζεληαη θαη καο εθζέηνπλ, απηνζαξθάδνληαη, γεινηνπνηνχληαη θαη γεινηνπνηνχλ φζνπο
ηνπο θνηηνχλ, ρακνγεινχλ θαη ππνδχνληαη ηνλ νξγαζκφ πνπ απνξξέεη απφ ηελ αθαηαλφεηε θηελσδία.
Δπηηπρεκέλε ε ζθελνζεηηθή παξέκβαζε ηνπ Βαζίιε Λνχια, κε πεπεηξακέλν ρεηξηζκφ ηνπ θνηλνχ θαη
νμχηαηε αληίιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο πξφθιεζεο πνπ απνπεηξάηαη.
[1] Ζ ζρέζε ηεο Nova Melancholia κε ηε ινγνηερλία είλαη ζηελή θαη έληνλε απφ ην μεθίλεκα ηεο νκάδαο. Ζ πξψηε ηνπο «επηηπρία»
ήξζε κε ην Αεδίαζκα ην 2008, κηα πεξθφξκαλο βαζηζκέλε ζε δχν αθεγήκαηα ηνπ Λ.Γ. Πεληδίθε. Αθνινχζεζαλ ηα πεδνγξαθήκαηα
ηνπ Γηψξγνπ Υεηκσλά (Πεηζίζηξαηνο θαη Ο ζάιακνο, 2010), ηνπ Γηψξγνπ Ησάλλνπ (Οη θφηεο θαη νη ςχιινη, 2012, θαη Οκφλνηα
1980, 2013), ηνπ Κάξηνπ Πνληίθα (Άπλνηα, 2015). Δπίζεο, πιηθφ θαη έκπλεπζε γηα ζεαηξηθέο πεξθφξκαλο ηνπο απνηέιεζαλ ηα
πνηήκαηα ηνπ Λίθνπ Θαξνχδνπ (Θξνλζηάλδε, 2011), ηνπ Κίιηνπ αρηνχξε (Δθηνπιάζκαηα, 2013) θαη ηνπ Λίθνπ Αιέμε Αζιάλνγινπ
(Ωδέο ζηνλ πξίγθηπα, 2015).
* Ο ΝΙΚΟΣ ΞΕΝΙΟΣ είλαη εθπαηδεπηηθφο θαη ζπγγξαθέαο.

