ηε Γε ησλ απνηξόπαησλ εδνλώλ
Nova Melancholia, «Σα σπόνια ηηρ αθωόηηηαρ», ηέγη Γπαμμάηων και Σεσνών
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Ο Δξεπλεηήο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ θαη δηδάθησξ Φηινζνθίαο κε εηδίθεπζε ζηελ αξηζηνηειηθή
κεηαθπζηθή θαη ηε λεόηεξε ινγηθή από Παλεπηζηήκηα ηνπ Παξηζηνύ θαη ηεο Βέξλεο Γούκαρ
Καπάνηαηρ θαηαζέηεη ην 2012 ην πξώην κέξνο ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο ηνπ ηξηινγίαο «Η
Αςηοκπάηειπα» (εθδόζεηο Νεθέιε). Έλα θξάκα Μαξθήζηνπ ληε αλη θαη ζθιεξήο
πνξλνγξαθίαο πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηε Νέα Γε, έλαλ «εθηαιηηθό πιαλήηε πνπ δελ έρεη ζρέζε κε
ηνλ δηθό καο θαη θαηνηθείηαη από αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κ’ εκάο» θαζώο γη’
απηνύο ηνπο απόιπηα δηεζηξακκέλνπο ε βηαηόηεηα, ε ηεξαησδία, ην απνηξόπαην έρεη θαηαζηεί ε
θπζηθή θαζεκεξηλόηεηά ηνπο.

Τπό απνιπηαξρηθό θαζεζηώο, θαζώο ν Απηνθξάηνξαο έρεη αλαηξαπεί από ηνλ άζιην εμάδειθό
ηνπ θαη ν ζθνηεηλόο ξόινο ηεο Απηνθξάηεηξαο κέλεη λα απνθαιπθζεί, ν ζαδνκαδνρηζκόο έρεη
θαηαιάβεη θάζε πηπρή ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο κε απνθνξύθσκα ην ηειενπηηθό ξηάιηηπ όπνπ
ζπκβαίλνπλ ηα πιένλ αζύδνηα πξνο ηέξςηλ ηνπ θνηλνύ.
Σν πνιηηηθό ζρόιην πξνθύπηεη όρη από ηελ ίδηα ηε ξνή ηεο ππόζεζεο αιιά από ηελ κνκθή πνπ
εκπεξηέρεηαη ζηε ζεσξεηηθή αλάιπζε κεηαμύ εξσηνγξαθίαο θαη πνξλνγξαθίαο θαζώο ε πξώηε
απνηεινύζε, ζύκθσλα κε ηνλ αθεγεηή, ην αλαγθαζηηθό θακνπθιάδ ησλ πνξλνγξάθσλ ηεο
Παιαηάο Γεο. Τπό απηή ηελ αληίιεςε, απαηηείην ηαπηόρξνλα ε ηέρλε λα είλαη πνιηηηθή, λα
κεηαθξάδεηαη ζε πνιηηηθό κήλπκα, ε ηδηώηεπζε θαη ε ελαζρόιεζε κε ηηο εδνλέο ήηαλ
απαγνξεπκέλεο.
Σο πιάλιης ζόος ηος «ζθπαγίζμαηορ»
πρλά αλαθεξόκαζηε ζε «ηειε-θαληβαιηζκνύο» γηα αλώδπλα παηρλίδηα ξηάιηηπ, παξαβιέπνληαο
ίζσο ηελ ύπνπιε ρπδαηόηεηα «ζνβαξώλ» εθπνκπώλ κε ζπδεηήζεηο ή ζπλεληεύμεηο πνπ
επηδηώθνπλ κε πιάγηνπο ηξόπνπο λα απνζπάζνπλ ή λα απνθαιύςνπλ γαξγαιηζηηθέο εξσηηθέο
ιεπηνκέξεηεο ησλ θαιεζκέλσλ ηνπο θαη όπνπ ε θεθαιπκκέλε ιεθηηθή πνξλνγξαθία
απνδεηθλύεηαη ρεηξόηεξε από ηελ πιένλ θπξηνιεθηηθή. Σαπηόρξνλα, ν θαθόο δηεηζδύεη ζε
απόθξπθα εκη-θαιπκκέλα κέξε ηνπ ζώκαηνο ηνπ θαιεζκέλνπ εδνλνβιεπηηθά ή θπλεγάεη λα
ζπιιάβεη θαίξηεο ζηηγκέο από ηελ ηδησηηθή δσή εθήκεξσλ «δηαζεκνηήησλ» γηα λα ηηο
παξαδώζεη ζηελ αξπαθηηθόηεηα βιεκκάησλ θηινζεάκνλνο θνηλνύ ππό ην πξόζρεκα θνηλσληθνύ

ζρνιίνπ. Ο θαληβαιηζκόο, κε ηε ζπκκεηνρή ή όρη ηνπ ζεξάκαηνο είλαη θαζεκεξηλή καο
ηειενπηηθή πξαγκαηηθόηεηα.

Σν θεθάιαην ηεο «Απηνθξάηεηξαο» πνπ εκπλέεη ηελ νκάδα Nova Melancholia γηα ηελ
παξάζηαζε κε ηνλ ακθίζεκν ηίηιν «Σα σπόνια ηηρ αθωόηηηαρ» επηθεληξώλεηαη ζε έλα ξηάιηηπ
ζόνπ πνπ πξνρσξά αξθεηά βήκαηα παξαπέξα από ηηο αληίζηνηρεο ηειενπηηθέο εθπνκπέο πνπ
κπνξεί λα ζπιιάβεη ν λνπο. ηε Νέα Γε ν ιεζβηαθόο έξσηαο έρεη πνηληθνπνηεζεί θαη δεκόζηα
ηηκσξία αλακέλεη θπξίσο ηηο κεηέξεο πνπ ζπιιακβάλνληαη ζε αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο:
ρηππηνύληαη, βαζαλίδνληαη θαη, ηέινο, ελώπηνλ ηνπ ηειενπηηθνύ θνηλνύ, δνθηκάδνπλ ηελ εζράηε
ηηκσξία ηνπο: λα βηαζηνύλ από ηνλ πξσηόηνθν γην ηνπο άλσ ησλ 17 εηώλ κε απαίηεζε λα
επηδείμνπλ όηη από ηνλ βηαζκό απηό ιακβάλνπλ ηθαλνπνίεζε. Από ηελ άιιε, κεγίζηε ε
πξόθιεζε γηα ηνλ λεαξό γην λα θαλεί αληάμηνο ησλ πεξηζηάζεσλ. Απηό ην δσληαλό ζόνπ είλαη
πνπ θέξεη ην όλνκα ηνπ «ζθξαγίζκαηνο».
Γιάλογορ εικόναρ και λόγος
ηελ παξάζηαζε πνπ ζθελνζεηεί ν Βαζίληρ Νούλαρ, έλα αζηηθό ζαιόλη δεζπόδεη ζηε ζθελή
(ζθεληθό Κώζηαρ Σζημούληρ) ελώ αξηζηεξά κνπζηθά όξγαλα άηαθηα ξηγκέλα ζα δερηνύλ ηνπο
δύν κνπζηθνύο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο «ηο κοπίηζι κοιμάηαι», ελεξγά εκπιεθόκελνπο αξγόηεξα
ζηε δξάζε. Γεμηά έλα παξαβάλ πνπ κάιινλ πεξηνξίδεη ηελ έθηαζε ηνπ ζθεληθνύ ρώξνπ θαη
κπξνζηά ηνπ έλα κηθξόθσλν.

Σξεηο γπλαίθεο, κε θνκςά, θαιόγνπζηα θνξέκαηα (θνζηνύκηα ηεο Νάναρ ασίνη) θάζνληαη ζηνλ
θαλαπέ ή ζηελ πνιπζξόλα, κία ζεξβίξεη επαλαιεπηηθά ηζάη κε ζνξπβώδε ηξόπν θαη κεηά από
αληαιιαγέο πνλεξώλ βιεκκάησλ θαη ρακόγεισλ απλαλίδνληαη έσο όηνπ επαλέιζνπλ ζηελ ηάμε
θαη ζεξβηξηζηνύλ εθ λένπ κε ηζάη. Αξγόηεξα ζα θαηαιήμνπλ ζε εξσηηθά ζπκπιέγκαηα.

Η όιε ζθεληθή δξάζε ζπλνδεπόκελε κε ςηζπξηζηό θνηλόηνπν ιόγν ζα βξεη αξγόηεξα
αληίθξηζκα – ζύκθσλα κε ηελ πάγηα ζθελνζεηηθή ηαθηηθή ηνπ Βαζίιε Ννύια- ζηελ αθήγεζε
ιόγνπ από έλαλ άληξα πνπ ζα δηεγεζεί ηε δηακεζνιαβεκέλε ζέαζε ηνπ ξηάιηηπ ηνπ
«ζθξαγίζκαηνο» σο λεαξό αγόξη πνπ, καδί κε ηελ αδειθή ηνπ, παξαθνινπζνύλ από ηελ
θιεηδαξόηξππα ηνπ ζαινληνύ ηνπο γνλείο ηνπο θαη κηα θίιε ηνπο λα παξαθνινπζνύλ ην ξηάιηηπ
ζηελ ηειεόξαζε. Σαπηόρξνλα, αλαξσηηνύληαη αλ ε κεηέξα ηνπο έρεη ζρέζε κε ηε θίιε θαη άξα
ππνπίπηεη ζην ακάξηεκα πνπ ζα νδεγνύζε ζηελ ηηκσξία ηεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ γηνπ ζε
κειινληηθό ξηάιηηπ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην ρεξάθη ηεο αδειθήο, ζε κηα ηπραία όζν θαη αζώα
ρεηξνλνκία, αθνπκπά ην πένο ηνπ αδειθνύ νδεγώληαο ην, ζε ζπλδπαζκό κε ην ζέακα, ζηελ
εθζπεξκάηηζε. Σα ρξόληα ηεο αζσόηεηαο…
Η δηαθεθνκκέλε, ζηα επηκέξνπο ζεκεία ηεο, αθήγεζε πνπ αλαιακβάλνπλ εκβόιηκα όινη νη
εζνπνηνί, άιινηε ζπκβαδίδεη θαη άιινηε απέρεη από ηε ζθεληθή δξάζε ε νπνία, ζε πιήξε
αληίζεζε πξνο ηηο ηηκσξηηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε Νέα Γε, «δνμάδεη» ηελ εδνλή θαη
θπξίσο ηε ιεζβηαθή ηεο εθδνρή. Σα πξόζσπα άιινηε ηαπηίδνληαη κε ηα πξόζσπα ηεο αθήγεζεο
άιινηε απνθόπηνληαη από απηά, αθνινπζώληαο έλα παξάιιειν «εηθνληθό» θείκελν. ην αίκα

θαη ζπέξκα ηνπ ζόνπ αληηπαξαηίζεληαη ζθεληθά ην ηζάη, ην γάια, ην νπίζθη ζε κηα αληηζηηθηηθή
αλαινγία πγξώλ.
Σν όιν ζθεληθό όπσο θαη ηα θνκςά θνζηνύκηα θαηαιήγνπλ ελ ηέιεη ζε κηα πιήξε αθαηαζηαζία,
ζε ζπλνλζύιεπκα ρσξίο ηαπηόηεηα, ελώ νη δύν κνπζηθνί αλαιακβάλνπλ ελεξγόηεξν ξόιν κε ηνλ
έλα λα θνξά ιακέ ζαθάθη ελώ ηνλ λεαξό ηξαγνπδηζηή ληπκέλν πιένλ κε ιακέ θόξεκα ζε κηα
πξνθαλή επηδίσμε λα θιείζεη ηελ παξάζηαζε κε ππεξηνληζκό ηεο queer αηζζεηηθήο.
Τπό ηη ζηέγη ηηρ ηέγηρ
Σν κπζηζηόξεκα ηνπ Καπάληαε δελ ζπληζηά εύθνια δηαρεηξίζηκν γηα ηε ζθελή πιηθό. Ο
Βαζίιεο Ννύιαο, ζπζηεκαηηθόο κεηαθνξέαο πεδνγξαθεκάησλ ζηε ζθελή κε ζπγθεθξηκέλε
κεηακνληέξλα νπηηθή, αθήλεη ηνλ ελδηαθέξνληα ιόγν λα αθνπζηεί ρσξίο παξεκβάζεηο,
πξνρσξώληαο ζε κηα εηθαζηηθή ζθεληθή ζύλζεζε πνπ ζηελ νπζία εκβνιίδεη ην θείκελν, ην
ζρνιηάδεη, ην θαζηζηά πιηθό έκπλεπζεο γηα παξάιιειν λόεκα. Καζνξηζηηθή ζε απηό ην
εγρείξεκα ε δηαζεζηκόηεηα ησλ πνιύ θαιώλ εζνπνηώλ ηεο παξάζηαζήο ηνπ: ηνπ Κώζηα
Κοςηζολέλος κε ηελ θαζαξή, ππαηληθηηθά ρξσκαηηζκέλε εθθνξά ιόγνπ, ηεο απνιαπζηηθήο ζηηο
θσλεηηθέο αιιά θαη θηλεζηνινγηθέο ηεο ιεπηνκέξεηεο Βίκςρ Κςπιακοςλάκος, ηεο επί ζθελήο
δνηηθήο ζσκαηηθά Γέζποιναρ Υαηζηπαςλίδος, ηεο εύζηνρα πξνζπνηνύκελεο ηε ζεκλόηπθε ζηηο
θηλήζεηο θαη ηνλ ιόγν ηεο Αλέξιαρ απανηοπούλος. Ηζνπνηνί πνπ γλσξίδνπλ λα δεκηνπξγνύλ
ζθεληθνύο ηύπνπο εληόο κηαο παξάζηαζεο πνπ θηλείηαη παξάπιεπξα ζην όπνην θείκελν,
επηηειώληαο ηε δηθή ηνπο πεξθόξκαλο θαζώο ηα όζα πεξηγξάθνληαη ιεθηηθά νπδέπνηε ζα
αλαπαξαζηαζνύλ ζθεληθά.
Η δξάζε ηνπο, επνκέλσο, αλνίγεηαη πέξα από ην εθθεξόκελν θείκελν θαη, «ρσξίο αλαθνξά ζηελ
θνηλσληθνπνιηηηθή επηθαηξόηεηα ηνπ ζπξκνύ», όπσο δειώλεη ε Nova Melancholia, αθήλεη ηε
θαληαζία ηνπ ζεαηή λα θάλεη ζπλεηξκνύο, λα δεη πίζσ από ηηο θιεηδαξόηξππεο αζηηθώλ ή ιατθώλ
ζαινληώλ, λα ζθεθηεί ίζσο ζε ηη ηνλ εζίδεη ε δηθή ηνπ «ζνβαξή» ηειενπηηθή πξαγκαηηθόηεηα ε
νπνία, ελ ζπέξκαηη, εκπεξηέρεη εθείλε ηεο όπνηαο Νέαο Γεο, ηνπ αύξην. Σελ εμαζιίσζε πνπ ηνπ
πξνζθέξεη σο πξόηππν ε πξσηλή ηνπ θνπηζνκπνιίζηηθε δηαζθέδαζε πνπ ριεπάδεη θαη θξίλεη ό,ηη
βξεζεί ζηνλ δξόκν ηεο κε πξνθιεηηθή άγλνηα θαη ηζνπεδσηηθή θξηηηθή ˙ ηνλ εύθνιν δηαζπξκό
δηθαίσλ θαη αδίθσλ ζηελ νπνία επηδίδνληαη αλαίκαθηα νη ρηνπκνξηζηηθέο εθπνκπέο ˙ ηε δίρσο
θξαγκό κεηαηξνπή ηνπ ζεαηή ζε εδνλνβιεςία θαη ηελ αλαγσγή ηνπ ηηπνηέληνπ ζε είδεζε πνπ
ηνπ πξνζθέξνπλ ηα βξαδηλά ηόθ-ζόνπο.

Καηά πόζν, σζηόζν, έλα ηέηνηνπ είδνπο ζέακα, ζηεκέλν κε αλνξζόδνμνπο όξνπο, κπνξεί λα
θηινμελεζεί ζε κηα ζθελή όπσο απηή ηεο ηέγηρ Γπαμμάηων και Σεσνών; Καηά πόζν ε ηέγε,
παξά ηηο πξσηνπνξηαθέο παξαζηάζεηο πνπ έρεη θηινμελήζεη, έρεη δεκηνπξγήζεη έλα
ζπλεηδεηνπνηεκέλν, σο πξνο ην ζέακα πνπ επηιέγεη λα δεη, θνηλό; Καηά πόζν ε ηέγε, κε ηε
ιάκςε πνπ ηελ πεξηβάιιεη, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εθπαηδεπηηθόο κεραληζκόο γηα ηε
δεκηνπξγία «ελήκεξσλ» ζεαηώλ ελαιιαθηηθώλ παξαζηάζεσλ;
Σελ εκέξα πνπ είδα ηελ παξάζηαζε, ζεκαληηθό κέξνο ηνπ θνηλνύ εθδήισλε, από ηελ πξώηε
ζπλήζε ζθελή ζπκπεξηθνξά ζεαηή πνδνζθαηξηθνύ αγώλα. Μηινύζε, ζρνιίαδε, θνξόηδεπε
δπλαηά, ραράληδε θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο δίρσο σζηόζν λα γηνπράξεη ή λα
απνρσξήζεη ζεακαηηθά – γεγνλόο πνπ ζα ήηαλ, ελ ηέιεη, πεξηζζόηεξν απνδεθηό. Γελ εθδήισλε
ηελ αληίζεζή ηνπ ζην ζέακα αιιά ην ππέζθαπηε εθ ησλ έζσ, κελ επηηξέπνληαο έηζη θαη ζηνπο
ππόινηπνπο ηε ζσζηή αθξόαζε θαη ζέαζε.

Γη΄απηό, δελ πηζηεύσ ηειηθά όηη ε παξάζηαζε θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη αηζζεηηθή
αληηπαξάζεζε κεηαμύ ζεαηώλ αιιά λα αληηκεησπηζηεί σο ηειενπηηθό ζόνπ πνπ βιέπνπκε από
ηνλ θαλαπέ καο. Απηό πνπ παξηζηαλόηαλ σο ζρόιην ηνπ πξαγκαηηθνύ, θσηηζκέλν από ηνλ Σάζο
Παλαιοπούηα, επί ζθελήο, αλαδηπιαζηαδόηαλ ζηε ζθνηεηλή πιαηεία. Σα πξόζσπα ηεο
«Απηνθξάηεηξαο» ήηαλ ηειηθά νη «ζεαηέο ηεο». Οη θάηνηθνη ηεο Νέαο Γεο είραλ κεηνηθίζεη ζηε
ζεαηξηθή πιαηεία ηεο ηέγεο. Αο ειπίζνπκε όηη δελ έρνπλ θιείζεη κόληκν ζηαζίδη…
Οη θσηνγξαθίεο ηεο παξάζηαζεο είλαη ηνπ Ανδπέα ιμόποςλος.
Καθηγηηής Σημειωηικής ηοσ Θεάηροσ και Θεωρίας ηης Επιηέλεζης ζηο Τμήμα Θεαηρικών
Σποσδών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Παηρών.

