ΘΔΑΣΡΟ: ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 05.03.2017

Ο Βαζίιεο Ννύιαο θαη ν Κώζηαο Κνπηζνιέινο δνπλ
ηα ρξόληα ηεο αζωόηεηαο κέζα από κηα αηκνκημία
35 απνζηάγκαηα (αλνξζόδνμεο) δωήο γηα ην ζεμ, ην ζέαηξν, ηελ ακαξηία θαη ηελ ειεπζεξία.

Λίλα Ρόθνπ
Φωηνγξαθίεο: Αλδξέαο ηκόπνπινο / FOSPHOTOS

Σ

ηελ λέα απόπεηξα ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο Nova Melancholia ζηε Σηέγε –απηή

ηε θνξά εληόο ηνπ θηηξίνπ ηεο ζε αληίζεζε κε ηνλ πνιπζπδεηεκέλν Νεθξό πνπ
παξνπζηάζηεθε ζην Hypnos Project- δσληαλεύεη έλα απόζπαζκα ηνπ βηβιίνπ «Η
απηνθξάηεηξα» ηνπ Δούκα Καπάνταη. Παξαθνινπζνύκε ινηπόλ καδί κε δύν αδέξθηα,
έλα θνξίηζη θη έλα αγόξη, έλα ηειενπηηθό ξηάιηηη όπνπ κηα γπλαίθα ηηκσξείηαη επεηδή
πξνρώξεζε ζε ιεζβηαθό ζεμ. Πώο ηηκσξείηαη; Μαζηηγώλεηαη από ηνλ ίδην ηεο ηνλ γην
πνπ πξέπεη θαηόπηλ λα ζπλνπζηαζηεί καδί ηεο. Δάλ εθεί δελ ληώζεη επραξίζηεζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζεμ ηόηε ε κεηέξα ζαλαηώλεηαη, εάλ έξζεη ζε νξγαζκό ηόηε ζθξαγίδεηαη
ζην κπξάηζν κε ην αξθηηθόιεμν ΥΑΜ (Υηόο Αζειγεί Μεηέξα). Τα δπν αδέξθηα πνπ
παξαθνινπζνύλ ην ζόνπ, εξεζίδνληαη θαη εκπιέθνληαη ζε παηρλίδηα ελειίθσλ, ζε έλαλ

ζηξνβηιηζκό εδνλήο πνπ όισο παξαδόμσο (ή όρη) έρεη θάηη από ηελ μεγλνηαζηά ησλ
παηρληδηώλ ησλ παηδηθώλ καο ρξόλσλ, ηόηε πνπ κηα απιή θίλεζε, όπσο ην λα παίξλεηο
θόξα θαη λα πεδάο ζηα καμηιάξηα ηνπ θαλαπέ ζε γέκηδε επδαηκνλία.
Ο Βασίλης Νούλας, ν ζθελνζέηεο, θαη ν Κώστας Κουτσολέλος, εζνπνηόο ζηα
«Φξόληα ηεο Αζσόηεηαο» κηινύλ αλακεηαμύ ηνπο ρσξίο ινγνθξηζία γηα ηελ παξάζηαζε,
ην ζέαηξν, ην ζεμ, ηηο θαληαζηώζεηο, ηελ ξνπηίλα θαη ηα ζθνπιήθηα πνπ ζα καο θάλε
όινπο αλεμαηξέησο. Γηαβάδεηαη θαη ζαλ κηα ζπιινγή από ρατθνύ.

Ο ζίαζνο θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ πξνβώλ.

Κώστας: Γελ κε ξώηεζε ν Βαζίιεο πώο κνπ θάλεθε ην θείκελν. Γελ θάλνπκε ηέηνηα
εκείο. Γελ ζεσξώ βνεζεηηθέο απηέο ηηο ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπλ νη ζίαζνη, δελ ηηο βξίζθσ
ιεηηνπξγηθέο.
Βασίλης: Σην ζέαηξν λόεκα έρεη ε πξάμε. Τνπ αξέζεη, δελ ηνπ αξέζεη ν εζνπνηόο
θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ηελ παξάζηαζε πέξα θη από ην θείκελν. Απηό είλαη ην x
εξγαιείν, κε απηό ζα πνξεπηεί θη απηό ζα ζηαζεί αθνξκή γηα ηνπο απηνζρεδηαζκνύο.

Κώστας: Απηέο νη ζπδεηήζεηο γηα ην πώο ληώζνπκε γηα ην θείκελν είλαη ζπαηάιε ιόγνπ.
Μάιινλ γίλνληαη από ηνπο ζπληειεζηέο γηα δηθνύο ηνπο ελνρηθνύο ιόρνπο, γηα λα
απνδείμνπλ όηη αζρνινύληαη κε θάηη.
Βασίλης: Δκείο ρξεζηκνπνηνύκε νπηηθό πιηθό θαη κεκνλσκέλεο θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ
επί ηνύηνπ, γηα λα κελ πεγαίλνπκε θαηεπζείαλ ζην λόεκα, ζε απηό πνπ αθξηβώο ζέιεη
λα πεη.
Βασίλης: Δίκαζηε αλνξζόδνμνη. Γεληθώο.
Κώστας: Πάλησο ην ζπγθεθξηκέλν δελ είλαη ην ζπλεζηζκέλν θείκελν πνπ ζα δηαβάζεη
θάπνηνο γηα λα πεξάζεη ην βξάδπ ηνπ. Δίλαη πξνθιεηηθό, δελ είλαη;
Βασίλης: Θίγεη έλα από ηα πην άγξηα ηακπνύ, ηελ αηκνκημία. Αλαδεηθλύεη κάιηζηα κηα
ραξά κέζα από ηελ αηκνκημία, θη απηό είλαη ην σξαίν.
Κώστας: Από νπνπδήπνηε κπνξείο λα αληιήζεηο εδνλή.

Βασίλης: Αθόκε θαη από ηελ ίδηα ζνπ ηελ νηθνγέλεηα ζνπ (γέιηα)
Κώστας: Ναη, αλ ήκαζηαλ πξαγκαηηθά ειεύζεξνη ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί απηό.
Βασίλης: Η επραξίζηεζε ηεο ακαξηίαο έρεη ρξηζηηαληθή βάζε. Η ακαξηία είλαη λόζηηκε
αθξηβώο επεηδή είλαη απαγνξεπκέλε. Τν λα ζπαο ηελ απαγόξεπζε κεγηζηνπνηεί ηελ
εδνλή. Απινί θαλόλεο πνπ ηνπο μέξεη ε θνηλσλία, ηνπο ζέβεηαη θαη ηνπο αθνινπζεί.
Βασίλης: Οη γνλείο κνπ δελ ήξζαλ λα δνπλ ηνλ Νεθξό. Όπσο θαη λα ην θάλνπκε είλαη
πεξίεξγν λα έξζεη κηα κάλα λα δεη ηνλ 42ρξνλν γην ηεο γπκλό. Τώξα ληξέπνκαη
ιηγόηεξν. Άιινο ηα έγξαςε, άιινη ηα αλαπαξηζηνύλ. Δγώ ηη θηαίσ;
Κώστας: Υπάξρνπλ ιέεη θάηη γηαπσλέδηθα ηειεπαηρλίδηα κε αηκνκημίεο. Τα ‘ρσ ςάμεη
ζην youtube αιιά δελ ηα έρσ βξεη. Πάλησο γηα ηζόληεο κπαίλσ κόλν ζην pornhub θαη
ζην xvideos.

Βασίλης: Καη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε πνπ θαηαδηθάδεη ηα Σόδνκα θαη ηα Γόκνξξα ηα
πεξηγξάθεη κε όιεο ηνπο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Πάληα ππήξρε απηόο ν κεραληζκόο πνπ
ππξνδνηεί θαληαζηώζεηο.
Κώστας: Η θαληαζίσζε κνπ είλαη λα πάσ κε ζπληάθηξηα ηεο Popaganda. Δίζηε πην
ιαρηαξηζηέο από εθείλεο ηεο LIFO.

Βαζίιεο: Σν ράνο θαιιηηερληθά είλαη πνιύ ρξήζηκν. ηε δωή όια ράνο είλαη θαη όιν πξνζπαζείο λα ηα βάιεηο ζε κία
ηάμε / Κώζηαο: Με ηα ρξόληα κεηώλεηο ην ράνο γηα λα αληέμεηο ηε δωή. Ο Φξόηλη είπε όηη κεηώλνπκε θάπνην κέξνο
ηεο εδνλήο γηα λα θεξδίζνπκε αζθάιεηα. Αιήζεηα είλαη.

Κώστας: Οη άληξεο δελ πεξηγξάθνπλ ηελ ζπλνπζία ζηνπο θίινπο, κόλν ιέλε αλ ηειηθά
ηελ θαηάθεξαλ ή όρη. Ξέξεηο γηαηί γίλεηαη απηό; Γηαηί έρνπλ θνβεξή αλαζθάιεηα.
Φνβεξή. Γελ είλαη θαζόινπ ζίγνπξνη γηα ην όηη ην ‘ρνπλ θη έηζη δελ αλνίγνπλ ηέηνηεο
ζπδεηήζεηο κε ιεπηνκέξεηεο. Πξνηηκνύλ λα κηινύλ γηα αζιεηηθά.
Κώστας: Ο ηξόπνο πνπ ζαλ παηδνέθεβνο άξρηζεο λα αλαθαιύπηεηο ηελ εδνλή, αθόκε
θαη ζηνλ απλαληζκό, παξακέλεη ν ίδηνο θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Δθπαηδεύεηαη ην λεπξηθό
ζνπ ζύζηεκα θαη παο λα βξεηο ην ίδην.

Βασίλης: Δγώ επεηδή είρα κηα πην ξεπζηή ζεμνπαιηθόηεηα έρσ θαηαθέξεη λα
καληπηνπιάξσ ηνλ εαπηό κνπ λα κελ επηδεηά απηέο ηηο πξώηεο αλαδεηήζεηο, ίζσο γηαηί
ήηαλ αξθεηά ηαξαγκέλεο θαη πεξηπεηεηώδεο. Πηζηεύσ όηη ππάξρεη ε θπζηθή ηάζε γηα
επαλάιεςε αιιά ππάξρνπλ θόιπα γηα λα ην μεγειάζνπκε όιν απηό θαη λα
δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα έμε.
Κώστας: Θεσξώ ην ζεμ θάπσο ππεξηηκεκέλν.

Γέζπνηλα Υαηδεπαπιίδνπ, Αιέμηα αξαληνπνύινπ, Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ

Κώστας: Γελ αζρνινύκαζηε κε ην ζεμ ζηελ παξάζηαζε. Αζρνινύκαζηε κε έλα
δηαθνξεηηθό ηξόπν ζεαηξηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη θώδηθα θαη ην πώο ηα πιάζκαηα
ππάξρνπλ κέζα ζε απηό.
Βασίλης: Κάηη άιιν ςάρλνπκε εδώ. Τνλ ηξόπν πνπ θάλνπκε ζέαηξν. Απηό είλαη ην
βαζηθό ζέκα.
Κώστας: Αιιηώο είλαη ην ζεαηξηθό ζύκπαλ ηνπ Βαζίιε. Γελ ππάξρεη ε ζνβαξόηεηα θαη
ε θαιιηέπεηα ησλ εζνπνηώλ, πνπ κε θνπξάδεη αζρέησο πόζν εμαηξεηηθνί κπνξεί λα είλαη

απηνί. Απηό ην όηη πξέπεη λα ηνπο ζαπκάζνπκε, λα ηνπο βάινπκε ςειά δελ κνπ αξέζεη.
Δδώ ηα πιάζκαηα είλαη ζην επίπεδν ηνπ θνηλνύ. Τνπο ληώζεηο θνληά ζνπ.
Κώστας: Η πξαγκαηηθή δσή είλαη έλα ράνο. Απηό ην ράνο θέξλεη ν Βαζίιεο κέζα ζηηο
παξαζηάζεηο. Η δσή είλαη ό,ηη λα ‘λαη.
Βασίλης: Τν ράνο θαιιηηερληθά είλαη πνιύ ρξήζηκν. Σηε δσή όια ράνο είλαη θαη όιν
πξνζπαζείο λα ηα βάιεηο ζε κία ηάμε.
Κώστας: Με ηα ρξόληα κεηώλεηο ην ράνο γηα λα αληέμεηο ηε δσή. Ο Φξόηλη είπε όηη
κεηώλνπκε θάπνην κέξνο ηεο εδνλήο γηα λα θεξδίζνπκε αζθάιεηα. Αιήζεηα είλαη.
Βασίλης: Έηζη είλαη αιιά ζηελαρσξήζεθα ηώξα πνπ ην άθνπζα. Φαίξνκαη ηηο
εμαηξέζεηο, ραίξνκαη λα ηηο βιέπσ.
Κώστας: Με ηα ρξόληα ζέισ ηελ εζπρία κνπ. Τα ζθνπιήθηα όινπο ζα καο θάλε, είηε
ππήξμακε αλήζπρνη είηε όρη.
Κώστας: Γελ ππάξρεη ζθνπόο ζηε δσή. Όζν θαη λα ην παιέςεηο είλαη κάηαηε.
Βασίλης: Απηό είλαη θπληζκόο.

Βαζίιεο: Καη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε πνπ θαηαδηθάδεη ηα όδνκα θαη ηα Γόκνξξα ηα πεξηγξάθεη κε όιεο ηνπο ηηο
ιεπηνκέξεηεο. Πάληα ππήξρε απηόο ν κεραληζκόο πνπ ππξνδνηεί θαληαζηώζεηο / Κώζηαο: Θεωξώ ην ζεμ θάπωο
ππεξηηκεκέλν.

Κώστας: Ο άλζξσπνο έρεη θάπνηα όξηα. Αλ ην ζπλεηδεηνπνηήζεηο θαη εξεκείο θαη
γίλεζαη θαιύηεξνο κε ηνπο δίπια ζνπ. Δίλαη πεξηνξηζκέλεο νη δσέο καο. Αθόκε θη εθείλε
ηνπ Mick Jagger.
Βασίλης: Με ηε ξνπηίλα ζπκθηιηώλεζαη. Δθ ησλ πξαγκάησλ. Γε γίλεηαη αιιηώο αιιά
από ηελ άιιε ζέιεηο θάπσο θαη λα ην ζπάζεηο. Πξέπεη λα ηζνζηαζκίδεηο ηα πιηθά ζνπ γηα
λα θηηάρλεηο ηελ θαζεκεξηλόηεηα ζνπ. Φξεηάδεηαη κηα ηέρλε γη’ απηό. Δίλαη ε ηέρλε ηεο
δσήο.
Κώστας: Τν πώο ρεηξίδεζαη ηελ θαζεκεξηλόηεηά ζνπ είλαη ε κεγαιύηεξε ζθελνζεζία.
Κώστας: Η απειπηζία είλαη ζπκόο πνπ ληξέπεηαη λα εθθξαζηεί. Γλώκε κνπ.
Βασίλης: Δίζαη ηόζν ζνθόο;
Κώστας: Δίκαη απηόο πνπ αλ έπαηδα ζε ηζόληα ζα ήκνπλ ν απαηεκέλνο ζύδπγνο πνπ
βιέπεη λα ηνπ πεδνύλ ηε γπλαίθα θαη ηξώεη, θαη θαιά από άγρνο, ηα λύρηα ηνπ.
«Τα χρόνια της αθωότητας», Κείκελν: Γνύθαο Καπάληαεο, Σθελνζεζία: Βαζίιεο
Ννύιαο. 11-26 Μαξηίνπ, 21:00, Απζηεξώο αθαηάιιειν γηα αλειίθνπο, Μηθξή Σθελή,
Σηέγε Γξακκάηωλ θαη Τερλώλ. Σθεληθά: Κώζηαο Τδεκνύιεο, Κνζηνύκηα: Νάλα Σαρίλε,
Μνπζηθή επί ζθελήο: ην θνξίηζη θνηκάηαη, Φωηηζκνί: Τάζνο Παιαηνξνύηαο, Βνεζόο
Σθελνζέηε: Διηζάβεη Ξαλζνπνύινπ. Δξκελεύνπλ: Κώζηαο Κνπηζνιέινο, Βίθπ
Κπξηαθνπιάθνπ, Αιέμηα Σαξαληνπνύινπ, Γέζπνηλα Χαηδεπαπιίδνπ.

