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Η νκάδα Nova Melancholia, κε ηνλ πνιπηάιαλην ζθελνζέηε, εηθαζηηθό, πνηεηή θαη
ζεαηξνιόγν Βαζίιε Ννύια ζην ηηκόλη ηεο, θαη κε ζρεδόλ απαξηία ησλ κειώλ ηεο
(πεξθόξκεξο, εζνπνηνί, εηθαζηηθνί…), αλέβαζε ζηε ζθελή ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ κηα άθξσο
θαινθαηξηλή πεξθόξκαλο βαζηζκέλε ζε ηέζζεξα δηεγήκαηα ηεο ζπιινγήο Θερμά θαλάζζια
λοσηρά ηνπ Η. Χ. Παπαδεκεηξαθόπνπινπ: «Σαο ήξεζε;», «Θεξκά ζαιάζζηα ινπηξά»,
«Όλεηξν ζην θύκα» θαη «Καινθαηξηλό απνκεζήκεξν».

Η επηινγή κε δξακαηηθώλ θεηκέλσλ ζηηο παξαζηάζεηο ηεο Nova Melancholia είλαη έλα από ηα
πην ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, όπσο θαη ν απνδνκηζηηθόο ηξόπνο πνπ ηα επεμεξγάδεηαη. Αλ
παξαθνινπζήζεη θαλείο ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ θέξνπλ νη δνπιεηέο ηεο,
όπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, θαη ηηο αληηζηνηρίζεη κε ηελ παξνύζα παξαγσγή ζα
δηαπηζηώζεη πσο έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα πηζηό θαη, ζε γεληθέο γξακκέο, πεηπρεκέλν δείγκα:
ύπαξμε «ραιαξήο δξακαηνπξγίαο», ζπλύπαξμε «παξάιιεισλ δξάζεσλ» γηα ηε δεκηνπξγία
ελόο «πνιππξηζκαηηθνύ ηνπίνπ», αηζζεηηθή κε «ζηνηρεία camp θαη queer». Όια ηα παξαπάλσ
πξνζαξκόδνληαη πάλσ ζε έλα ππό δηακόξθσζε, πβξηδηθό ζθεληθό, έηνηκν λα αιιάμεη όςεηο
θαη λα εκπιέμεη ηνλ ζεαηή ηνπ ζε έλα αζηείξεπην παηρλίδη κε ην απξνζδόθεην,
ελεξγνπνηώληαο ηνπ ηηο αηζζήζεηο, ηε ζθέςε θαη πξνθαιώληαο ηνπ ζπρλά ην γέιην.

Τα θείκελα ηνπ Παπαδεκεηξαθόπνπινπ θηλνύληαη αλάκεζα ζηε λνζηαιγία θαη ηε κειαγρνιία,
ελώ ν ρξνληθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπο, πνπ παξαπέκπεη ζηελ επνρή ηεο ρνύληαο θαη ζηα
πξώηα κεηαπνιηηεπηηθά ρξόληα, ζέηεη έλα μεθάζαξν ηδενινγηθό ππόβαζξν. Αλάκεζα ζε
εηθόλεο ηεο Αζήλαο ηνπ νηθνδνκηθνύ νξγαζκνύ θαη ζε εθείλεο ησλ δεκνθηιώλ
παξαζαιάζζησλ πξννξηζκώλ –κε εζηίαζε ζηα ζεξκά ινπηξά– ν Ννύιαο θηηάρλεη έλα ζθεληθό
ηνπίν-νηθνδνκή, πνπ αθόκα βξίζθεηαη ζηα κπεηά. Ο ίδηνο ππνδέρεηαη ηνπο ζεαηέο ηνπ
θαηαβξέρνληαο ην ηζηκεληέλην πάησκα ελώ αθξνβνιηζκέλα γύξσ γύξσ είλαη ηζνπβάιηα κε
άθζνλν νηθνδνκηθό πιηθό, κνληέξλεο θαξέθιεο μελνδνρείσλ ησλ seventies θαη πιηαλ
θαξέθιεο παξαιίαο ηεο ίδηαο πεξηόδνπ. Σηελ πξώηε ζθελή δύν γπλαίθεο ηεο πξσηεύνπζαο
έρνπλ πηάζεη ςηιή θνπβέληα θξαηώληαο, σζηόζν, κεηαμύ ηνπο κηα κεγάιε απόζηαζε πνιιώλ
κέηξσλ, θάηη πνπ ππνλνκεύεη ηνλ ξεαιηζκό ηνπ θεηκέλνπ. Πξνο ην ηέινο ν ιόγνο απνδνκείηαη
από ηηο ζπλνκηιήηξηεο θαη εθθέξνληαη κόλν ζπαξάγκαηα ηνπ πξνεγνύκελνπ δηαιόγνπ.
Παξάιιεια εκθαλίδεηαη ζην βάζνο ηεο ζθελήο έλαο ηελίζηαο, ν νπνίνο θηππά δηαξθώο
κπαιάθηα θαη εθηειεί θσκηθά ηηο θηλήζεηο ηνπ αζιεηή. Σηε ζπλέρεηα εηζβάιινπλ νη
«παξαζεξηζηέο» ηνπ δεύηεξνπ δηεγήκαηνο (5-6 άηνκα), νη νπνίνη απιώλνπλ ηηο πεηζέηεο ηνπο
θαη αδεηάδνπλ ζηγά ζηγά πάλσ ζε απηέο ην νηθνδνκηθό πιηθό (άκκν, ρώκα…), ελώ έλαο εμ
απηώλ έρεη αλαιάβεη ην ξόιν αθεγεηή. Τώξα ην ζθεληθό ξεπζηνπνηεκέλν (άλζξσπνη θαη
πιηθά ζε δηαξθή ξνή) ηείλεη λα κνηάζεη πεξηζζόηεξν κε παξαιηαθό κειαγρνιηθό ηνπίν. Έλα
νλεηξηθό εκβόιηκν κηκεηηθό θνκκάηη, κε αλάινγε κνπζηθή ππόθξνπζε, εθηειεζκέλν από έλα
λεαξό άθπιν πιάζκα, ίζσο καο κεηαηνπίδεη αηζζεηηθά ζηηο ινπηξνπόιεηο ησλ αξρώλ ηνπ
20νύ αηώλα (ζύκηδε θάηη από Θάναηο ζηη Βενεηία ηνπ Βηζθόληη). Η επράξηζηα γηα ηνλ ζεαηή

παξαηεηακέλε δηάξθεηά ηνπ δηαθόπηεηαη απόηνκα από ηε βίαηε εηζβνιή ηνπ θηηο
(ζηνηρεία camp) ζε νπηηθό θαη αθνπζηηθό επίπεδν. Από εθεί θαη πέξα ε performance βξίζεη
από ζθελέο κε ηξαγνπδίζηξηεο (έσο θαη ε Ναλά Μνύζρνπξε ηεο ραηδηδαθηθήο πεξηόδνπ
αλαπαξηζηάηαη), νη νπνίεο ζε play back ηξαγνπδνύλ έλαλ αρηαξκά από «επηηπρίεο» ηνπ ’60
θαη ηνπ ’70 (Χαηδεδάθη, Θενδσξάθε, βξαδηιηάληθα ηξαγνύδηα θαη επξσπατθά), θαη από
εηθαζηηθά ζύλνια πνπ ζπκίδνπλ κέρξη θαη θαθέθηππα ηνπ Botticelli (Η γέννηζη ηης
Αθροδίηης). Απνθνξύθσκα ήηαλ ε εκθάληζε κηαο μαλζνκαιινύζαο θόξεο θάηη ζαλ ηε «κηθξή
γνξγόλα» ησλ ζηληξηβαληώλ, ε νπνία, κόιηο αθηλεηνπνηείηαη ζε ζρεηηθό ηακπιό βηβάλ,
ζρεκαηίδεη κε ην ζηόκα ηεο πίδαθα λεξνύ.

Σε απηό ην δηαξθώο αλαδηακνξθνύκελν ζθεληθό πεξηβάιινλ πνπ ξέπεη όιν θαη πην μεθάζαξα
πξνο ηελ εηθόλα παξαιηαθήο μελνδνρεηαθήο εγθαηάζηαζεο ηεο επηαεηίαο, κε ηελ
ραξαθηεξηζηηθή αηζζεηηθή ηεο θαθνγνπζηηά, νη πεξθόξκεξ, εθηόο από ηα ζηαηηθά ηακπιό
βηβάλ, επηδίδνληαη θαη ζε δηάθνξεο πην «θηλεκαηνγξαθηθέο δξάζεηο», πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
παξαπέκπνπλ ζε εκπνξηθά θηικ ηεο επνρήο, όπσο ε ζθελή κε ηνπο εξσηεπκέλνπο αλαβάηεο
αιόγσλ λα ηξέρνπλ ζε παξαιηαθό εηδπιιηαθό ηνπίν. Δκβόιηκα ή θαη παξάιιεια ζηηο ζθελέο
απηέο αθνύγνληαη θαη ηα δύν ηειεπηαία δηεγήκαηα από δύν εζνπνηνύο αληίζηνηρα, ηα νπνία
ιεηηνπξγνύλ εληζρπηηθά πξνο ην εηθαζηηθό θαη ερεηηθό απνηέιεζκα (ππνδόξηα ζύλδεζε),
ρσξίο ν ιόγνο ηνπο λα απνηειεί ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Σην ηέινο ησλ δξάζεσλ,
όινη νη πεξθόξκεξ πεξλνύλ ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ην θαηαιεθηηθό ιαζπόινπηξν: γδύλνληαη,
«ιαζπώλνληαη», ρνξεύνπλ.

Η παξάζηαζε ηνπ Βαζίιε Ννύια ππήξμε από ηηο πιένλ ηππηθέο θαη «ήπηεο» παξαγσγέο
ηεο Nova Melancholia, καθξηά από ηηο πξνθιήζεηο θαη ηνπο έληνλνπο πεηξακαηηζκνύο ηνπ
πξόζθαηνπ παξειζόληνο. «Γηαθξηηηθή» θαη απόιπηα ηαηξηαζηή ζην ραιαξό πεξηβάιινλ ηνπ
ειιεληθνύ Φεζηηβάι ηεο Πεηξαηώο –ζηνλ πξναύιην ρώξν θαλείο κπνξεί λα απνιαύζεη κέρξη
πνιύ αξγά πνηό θαη θαγεηό– απεπζύλζεθε ζε κηα επξεία γθάκα ζεαηώλ πνπ ηνπο «δξόζηζε»
(ρσξίο λα ηνπο κνπζθέςεη) κε ην άθζνλν λεξό θαη ηνπ ρηνύκνξ ηεο. Οη πεξθόξκεξ ηεο: Βίθπ
Κπξηαθνπιάθνπ, Αιεμία Σαξαληνπνύινπ, Γέζπνηλα Χαηδεπαπιίδνπ, Αληώλεο Γθξίηζεο, Διέλε
Καξαγηώξγε, Αζαλάζηνο Κνπβνύζεο, άςνγνη ζηελ ππνθξηηηθή θαη ηελ θηλεζηνινγία ηνπο,
ππνζηήξημαλ κε ην παξαπάλσ ην απνηέιεζκα. Τν ίδην θαη νη ππόινηπνη ζπληειεζηέο: ν
εηθαζηηθόο Κώζηαο Τδεκνύιεο πνπ επηκειήζεθε ηα ζθεληθά, ηα θνζηνύκηα θαη ηνπο
θσηηζκνύο θαη ε Γεσξγία Καξύδε πνπ ήηαλ ππεύζπλε ηεο κνπζηθήο επί ζθελήο. Τα Θερμά

θαλάζζια λοσηρά είλαη αδηακθηζβήηεηα κηα από ηηο πνιύ θαιέο ζηηγκέο ηεο Nova Melancholia
θαη ηνπ θεηηλνύ Φεζηηβάι· ζα κπνξνύζε, σζηόζν, ην απνηέιεζκα λα αγγίμεη ηελ ηειεηόηεηα,
αλ ε γνεηεπηηθή «ραιαξόηεηα» ηεο δξακαηνπξγίαο δελ μερείισλε ζην ηειεπηαίν εηθνζάιεπην
ηεο παξάζηαζεο, θπξίσο ιόγσ ηεο απνπζίαο λέσλ ζθεληθώλ επξεκάησλ.
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