Δσο κείμενα ζε λάθος τέρια:
Καραηζάς – Μπέρνταρνη, Nova Melancholia – Καπάνηαης
Ο ακζώλ Ραθάο ζπλδέεη δύν από ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο παξαζηάζεηο ηεο θεηηλήο ζεδόλ θαη
πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην πόηε ην θείκελν θαη ν ζθελνζέηεο βξίζθνληαη ζε αξκνλία.
16.03.2017

Δίρα ηελ ηύρε λα παξαθνινπζήζσ ζπλδπαζηηθά ίζσο ηηο δύν πην ζπδεηήζηκεο παξαζηάζεηο ηεο
πεξηόδνπ. Πξώηα ηελ «Πιαηεία Ηξώσλ» ηνπ Τόμας Μπέρνχαρντ ζε ζθελνζεζία Δημήτρη
Καρατζά ζην ζέαηξν ηεο νδνύ Κπθιάδσλ θη ύζηεξα «Τα ρξόληα ηεο αζσόηεηαο» ζε ζθελνζεζία
ηεο Nova Melancholia ζηε Σηέγε. Αλ κεηαμύ ησλ δύν ζεάζεσλ είρε κεζνιαβήζεη κηα εκβόιηκε
παξάζηαζε από πιεπξάο κνπ θνβάκαη πσο ην θείκελν απηό δελ ζα είρε γξαθηεί δηόηη εληππσζίαδε
δηα ηεο αληίζεζήο ηεο ε νκνηόηεηα ηνπ ιάζνπο ηνπο. Γύν θείκελα ζε ιάζνο ρέξηα αλ θαη γηα
δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο ην θαζέλα.
Η «Πιαηεία Ηξώσλ» ήηαλ κηα παξάζηαζε πνπ ζεβάζηεθε ππεξβνιηθά ην θείκελν πνπ είρε ζηα
ρέξηα ηνπ ν ζθελνζέηεο. Αληηκεηώπηζε ην βηβιίν σο επηθάλεηεο ζειίδσλ, σο δέξκα γεκάην πθέο,
ηνληζκνύο, ζεκεία ζηίμεο, ελ ηέιεη απιά ιέμεηο, θαη όρη λνήκαηα πνπ θαηαθεξαπλώλνπλ ηελ
επξσπατθή πνιηηεία. Ήηαλ κηα ηόζν άξηηα θαη δνπιεκέλε παξάζηαζε, πνπ από ηνλ θάκαην ηεο
ηειεηνκαλίαο ηεο γηα λα γίλεη ζεαηξηθά θαζαξή ζην ηέινο μεζώξηαζε ην πιηθό, έραζε ην πξόηαγκά
ηεο θαη βεκάηηζε πεξηζζόηεξν πάλσ ζε λεπξσηηθά θιηζέ παξά ζε θνηλσληθέο λεπξνπάζεηεο. Τν
απνηέιεζκα ήηαλ έλα θείκελν πνπ γξάθηεθε αξρηθώο γηα λα ελνριεί λα δνζεί ζε καο αλώδπλα ελώ
ζπλάκα ε γάγγξαηλα ηνπ θαζηζκνύ λα αληηκεησπηζηεί κνπζεηαθά κε θαηαθέξλνληαο λα βγεη από
ηελ αζηηθή ζύκβαζε κηαο ζεαηξηθήο εκπεηξίαο. Καζόιε ηε δηάξθεηα (νκνινγώ πσο απνρώξεζα
πξηλ ην ηέινο ηεο) δηαθαηλόηαλ ε αγρώδεο πξνζπάζεηα ηνπ ζθελνζέηε κέζσ ελόο λένπ
αλαρξνληζκνύ λα ζέζεη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζηελ θαιιηηερληθή πξάμε πξνθεηκέλνπ λα ιπηξσζεί
από ηελ αλαζθάιεηα κηαο θαιιηηερληθήο έθβαζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζάξξνο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο,
ζηελ λενγέλλεηε πξόθιεζε ή έζησ ζηελ ηόικε ηεο επαλεγγξαθήο ελόο ξηδνζπαζηηθνύ ιόγνπ ζηηο
ζεκεξηλέο επξσπατθέο ζπλζήθεο. Γηα ηνλ ππνρόλδξην απηό ιόγν νη εζνπνηνί έκνηαδαλ κε

αγρσηηθέο θαξηθαηνύξεο, γεκάηνη πξνβιήκαηα ζηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ, αθξσηεξηαζκέλνη λα
απνδώζνπλ έλζεξκα ηα πςειά λνήκαηα ελόο θξηηηθνύ έξγνπ, ρακέλνη ππεξεηηθά κέζα ζηνλ
θαλόλα ηεο ππόδπζήο ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν αλέβεθε γηα πξώηε θνξά
ζηελ Διιάδα θαη ζαλ πξώηε πξνζπάζεηα ήηαλ ηίκηα, εηδηθά ε ζθελνγξαθία ηεο, θαη κπνξώ λα πσ
κε ζηγνπξηά πσο ζα ιεηηνπξγήζεη δηαιεθηηθά ζηελ σξίκαλζή ηνπ έξγνπ ζην ειιεληθό ζεαηξηθό
αζπλείδεην ώζηε ζε δεύηεξν ή ηξίην ρξόλν έλα άιιν αλέβαζκα ηνπ έξγνπ λα κπνξέζεη λα
θαλεξώζεη ην κεγαιείν ηνπ Μπέρνχαρντ, επειπηζηώ πξηλ πεξάζεη ε κόδα ηνπ ζηελ ειιεληθή
ιόγηα πξαγκαηηθόηεηα.

θωη. Άρης Αζπρούλης

Πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμύ θεηκέλνπ θαη ζθελνζεζίαο ήηαλ νξαηά θαη ζηα «Xξόληα ηεο
αζσόηεηαο» αλ θαη εδώ ζπλαληάκε αλεζηξακκέλνπο ηνπο όξνπο. Σε απιά ειιεληθά: ην βηβιίν
«Απηνθξάηεηξα» ηνπ Δούκα Καπάνταη ζην νπνίν ήηαλ βαζηζκέλε ε παξάζηαζε δελ θηνύξαγε
κπξνο ζην όξακα ηεο Nova Melancholia, παξ’ όιεο ηηο εληππσζηαθέο πξνζπάζεηέο ηεο. Η
επηινγή ηνπ αλεβάζκαηνο ηνπ βηβιίνπ εμαηηίαο κηαο έκθπιεο θξηηηθήο κεηαμύ ηεο νκάδαο θαη ηνπ
θεηκέλνπ, είλαη αηπρήο θαζόηη κόλν επηθαλεηαθή είλαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. Γηαηί ζε αληίζεζε κε
ην βηβιίν ε πξόθιεζε ηεο ΝΜ είλαη θξηηηθά επθάληαζηε, ρσξίο ξεηνξείεο, θξέζθηα, έμσ από
ζελαξηαθέο ζπκβαηηθόηεηεο θαη αηκνκηθηηθά ζπκβάληα πνπ πξέπεη λα δίλνληαη κε ιόγν πεδό θαη
όρη πνηεηηθά ή παξαζηαηηθά. Γελ ήηαλ ηπραίν πσο όπνηε κεησλόηαλ ν ιόγνο ζηε ζθελή ηόζν ε
ζπγθίλεζε αλέβαηλε απηόκαηα πςόκεηξν. Όηαλ επέζηξεθε ν ιόγνο επηθξαηνύζε κηα εζσηεξηθή
ζεαηξηθή παύζε, ιόγσ ελόο αλνύζηνπ κπεξδέκαηνο, άιινηε πεξηγξαθηθό θαη άιινηε δηδαθηηθό,
πνπ νθεηιόηαλ ζηε ζεαηξηθά αρξείαζηε πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο θάηη απηνλόεηνπ. Δλ ηέιεη, ε
πξνζπάζεηα λα απηνλνκεζεί ε πνξλνγξαθία σο ινγνηερληθό είδνο ώζηε λα απνθηήζεη πλεπκαηηθή
απηαμία, θαη έμσ από ην πνιηηηθό ππόβαζξν, έγηλε κε όξνπο θαιιηηερληθήο πξνπαγάλδηζεο
επηζηξέθνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό θαη πάιη ζηελ πνιηηηθόηεηα. Σθέθηνκαη ηώξα πσο 300 ιέμεηο

είλαη ππεξαξθεηέο γηα λα ρηηζηεί έλα νιόθιεξν ζεαηξηθό ζύκπαλ από ηηο ζσκαηηθόηεηεο κηαο
εμαηξεηηθήο νκάδαο εζνπνηώλ πνπ αλαδεηθλύνπλ ην όξακα ηνπ Βασίλη Νούλα θαη ηνπ Κώστα
Τζημούλη. Βιέπνληαο ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ζπλέβαηλαλ νη πνηεηηθέο κεηακνξθώζεηο πάλσ
ζηε ζθελή είρεο ηελ αίζζεζε πσο απηή ε νκάδα έλα βηβιίν κε νδεγίεο ρξήζεο πιπληεξίνπ ζα
κπνξνύζε λα ην θάλεη ρνξόδξακα. Όρη όκσο θαη ην βηβιίν ηνπ Δούκα Καπάνταη. Σε θάζε
πεξίπησζε ππήξραλ ζθελέο πνπ πξαγκαηηθά θαηάθεξλαλ λα επηβιεζνύλ θαη λα αλαηξέςνπλ ην
βάζαλν ηνπ αιεζηλνύ πνπ καο πεξηβάιιεη, θη ήηαλ θπξίσο απηέο πνπ δελ ππεξεηνύζαλ έλα θείκελν
αιιά καξηπξνύζαλ απιώο κηα επηξξνή πξνο θάηη. Απηό πνπ θξαηώ κε ραξά είλαη πσο θαη ζε
κεγάιεο ζθελέο ε ΝΜ δε ράλεη ηελ έκπλεπζε ηεο, γηαηί εκθαλίδεη ηελ ηθαλόηεηα λα κπνξεί λα
δηαρεηξηζηεί ην αραλέο ελόο ρώξνπ, αξθεί λα πξέπεη λα επηβάιιεη εθείλε ηα όξηα ηνπ ζεάηξνπ ηεο
πέξα θαη έμσ από αλαγθαίεο βηνπνξηζηηθά επηινγέο.

θωη. Ανδρέας Σιμόποσλος

*Ο ακζώλ Ραθάο είλαη πνηεηήο θαη εθδόηεο ηωλ εθδόζεωλ Τπνθείκελν

Η Πιαηεία Ηξώωλ (Heldenplatz) ηνπ Σόκαο Μπέξλραξλη, παξνπζηάδεηαη ζην Θέαηξν ηεο Οδνύ Κπθιάδωλ, ζε ζθελνζεζία ηνπ Γεκήηξε
Καξαληδά κε ηνπο Καξπνθπιιηά Καξακπέηε, Υξήζην ηέξγηνγινπ, Μαξία θνπιά, Τβόλλε Μαιηέδνπ, Γηώξγν Μπηληάξε, Άλλα Καιαϊηδίδνπ,
ύξκω Κεθέ θαη Παλαγηώηε Δμαξρέα. Ηκέξεο & ώξεο παξαζηάζεωλ: Σεηάξηε: 20.00, Πέκπηε & Παξαζθεπή: 20.30, άββαην: 21.00,
Κπξηαθή: 19.00

«Σα ρξόληα ηεο αζωόηεηαο», Κείκελν: Γνύθαο Καπάληαεο, θελνζεζία: Βαζίιεο Ννύιαο. 11-26 Μαξηίνπ, 21:00, Απζηεξώο αθαηάιιειν γηα
αλειίθνπο, Μηθξή θελή, ηέγε Γξακκάηωλ θαη Σερλώλ. θεληθά: Κώζηαο Σδεκνύιεο, Κνζηνύκηα: Νάλα αρίλε, Μνπζηθή επί ζθελήο: ην
θνξίηζη θνηκάηαη, Φωηηζκνί: Σάζνο Παιαηνξνύηαο, Βνεζόο θελνζέηε: Διηζάβεη Ξαλζνπνύινπ. Δξκελεύνπλ: Κώζηαο Κνπηζνιέινο, Βίθπ
Κπξηαθνπιάθνπ, Αιέμηα αξαληνπνύινπ, Γέζπνηλα Υαηδεπαπιίδνπ.

