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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΚΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Οη Nova Melancholia (ΝΜ) δηαθνλνύλ κε αζθεηηθή επιάβεηα ην έξγν ηεο εηθαζηηθήο 

πεξθόξκαλο ζην πςειόηεξν επίπεδν πνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα ειπίδεη γηα ηελ ειιεληθή 

ζθελή. Σν θεηηλό θαινθαίξη πήξαλ ηα ινπηξά ηνπο κε αλεξπζξίαζηε ηόικε θαη θαληαζία 

ζηε γπκληζηηθή παξαιία ηεο Πεηξαηώο 260, πνπ άλνημε γηα λα πξνζθέξεη ζηνπο 

θεζηηβαιηθνύο ινπόκελνπο κηα Batida de coco θαη ιίγν θαξπνύδη ζε ξπζκνύο post-gay 

Βξαδηιηάληθνπ θαξλαβαιηνύ. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ε ζηξαηεγηθή ησλ λεν-κειαγρνιηθώλ είλαη πνιύ ζπγθεθξηκέλε: Έλα 

θηινζνθηθό ή ινγνηερληθό θείκελν ρξεζηκνπνηείηαη σο ιεθηηθό θόλην «κπξνζηά» από ην 

νπνίν επηηεινύληαη πνιιαπιέο δξάζεηο σο vias negativas, γηα λα θηάζεη θαλείο πίζσ ζε 

έλα άιιν λόεκα ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν ζπγθεθαιαηώλεη ηηο δξάζεηο θαη ην θείκελν ζε 

έλα ηξίην, παξαζηαζηαθό λόεκα. Απηό πνπ ζπλήζσο θπκαίλεηαη ζηηο παξαζηάζεηο ησλ ΝΜ 

είλαη ε ζπκθσλία ησλ δξάζεσλ κε ην θείκελν, αλ θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη δξάζεηο 

είλαη αλαθόινπζεο. ηα Θερμά θαλάσσια λουτρά ζπκβαίλεη, σζηόζν, θαη θάηη άιιν. Ζ 

παξάζηαζε αληιεί ην θιίκα κηαο λσρειηθήο θαινθαηξηλήο ηζνηνληθόηεηαο από ηα 

δηεγήκαηα ηνπ Ζ. Χ. Παπαδεκεηξαθόπνπινπ, ε νπνία όκσο δηαθόπηεηαη από ηελ επθξόζπλε 

βαξύηεηα ελόο πνπ ηξαγνπδηνύ ή κηαο θέηαο θαξπνπδηνύ. Σίπνηε, παξ' όια απηά, δελ 

παξακέλεη κνλόρνξδν σο θιίκα θαζώο παξεηζθξέεη πάληα θάηη πνπ ζα αλαηξέςεη ηνλ ηόλν 

ηεο ζθελήο. Δηδηθόηεξα ζην θηλάιε, ην πξάγκα πήξε δηαζηάζεηο Queer Απνθαιύςεσο, όηαλ 

κηα vamp Βαζίιηζζα (Γ. Χαηδεπαπιίδνπ) κε γηξιάληεο νιέζξηνπ θαξλαβαιηνύ πξνεηδνπνηεί 

ππό ηνπο επηθνύο ξπζκνύο ηνπ Marc Almond όηη ε ζάιαζζα αθόκα ηξαγνπδάεη γηα ηνπο 

πληγκέλνπο από έξσηα. Τίπνηε, ινηπόλ, δελ είλαη όπσο θαίλεηαη θάησ από ηελ 

απηάξεζθε θαινθαηξηλή ξαζηώλε. 

 

Ο Β. Ννύιαο είλαη έλαο εηθαζηηθόο ζθελνζέηεο πνπ νξγαλώλεη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ κε 

όξνπο θηλεκαηνγξαθηθήο ζπκπαξάηαμεο δξάζεσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ζπρλά ην 

assemblage εηθόλσλ κέζα ζηελ εηθόλα. Γελ είλαη όκσο ε κέζνδνο πνπ θάλεη ηηο παξαζηάζεηο 

ζεκαληηθέο, νύηε κόλνλ ε αηζζεηηθή ηνπο ηδηαηηεξόηεηα. Δίλαη ε δύλακε ηεο αλαθνξηθόηεηαο, 

ε νπνία εθπνξεύεηαη από ην πνιηηηζκηθό θεθάιαην ελόο θαιιηηέρλε πνπ παξακέλεη 

ζπγθηλεηηθά πηζηόο ζε όια ηα δηάθσλα (ρσξίο θακηά δηνιίζζεζε ζηνλ κεινδξακαηηζκό). 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο παξάζηαζεο ρξεζηκνπνίεζε επθπώο ηε δύλακε 

ηεο ζπλεθδνρηθήο αλαθνξηθόηεηαο πξνο δύν θαηεπζύλζεηο: ηελ εηξσλεία θαη 

ηε κειαγρνιία. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, αθνύζηεθε ε καγεπηηθή κνπζηθή από ηελ ηαηλία ηνπ 

Kaneto Shindō ην Γσμνό νηζί (νη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα θνπβαιάλε δηαξθώο λεξό γηα 

λα πνηίδνπλ ηελ άγνλε γε), ε Χαηδεπαπιίδνπ εκθαλίδεηαη λα θνπβαιάεη ζηελ πιάηε ηεο δπν 

πιαζηηθνύο θνπβάδεο κε λεξό (κε ηε κέζνδν ησλ θηλέδσλ πσιεηώλ λεξνύ). Έπεηηα, όκσο, 

εκθαλίδεηαη ε ζπλ-εθδνρή: Μηα εύζσκε γθέηζα κε θηκνλό (Β. Κπξηαθνπιάθνπ) πνπ μαθληθά 

θνξάεη ηα γπαιηά ηεο Ν. Μνύζρνπξε θαη αξρίδεη λα ηξαγνπδάεη ην Μίλησέ μου κπξνζηά από 

έλα απηνζρέδην ζηληξηβάλη ζε κηα ζηηγκή ξηδηθήοαλάζρεζεο θάζε εθηξνπήο πξνο ην 

κεινδξακαηηθό. 

 



Καη όηαλ ηα ινπηξά έγηλαλ ιαζπόινπηξα, νη γπκλνί ινπόκελνη πεξηβιήζεθαλ ηε ιάζπε  

ζηα ρξώκαηα ηνπ «πξσηόγνλνπ» Χορού ηνπ Henri Matisse θαη άξρηζαλ λα 

ρνξεύνπλ, επηηειώληαο ηνλ πίλαθα σο ζπλ-εθδνρέο ηνπ. 

 

Ζ ζέζκηζε ησλ πιηθώλ είλαη κηα επηινγή πνπ θαζνξίδεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ Ννύια θαη έρεη έλαλ 

βαζύ ηδενινγηθό ζπκβνιηζκό. H επαλάρξεζε ησλ επξεκέλσλ πιηθώλ δελ έρεη κόλν ζθεληθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα, αιιά πξνβάιιεη ηαπηνρξόλσο ηελ αγηνπνίεζε ηνπ πεηακέλνπ, ηνπ 

απνξξηγκέλνπ, ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ, όπσο θπζηθά θαη ηελ άξλεζε ηεο κεγάιεο 

θόξκαο πξνο όθεινο κηαο αηζζεηηθήο ηνπ θαζεκεξηλνύ. Απηή ηε θνξά ήηαλ ην ρώκα κε ηνπο 

άπεηξνπο θνζκνγνληθνύο, αιιά θαη ζαλαηνιάγλνπο ππαηληγκνύο ηνπ πίζσ από ην 

πξνθαλέο θαινθαηξηλό ππόζηξσκά ηνπ. 

 

Έλαο ζπλάδειθνο θεύγνληαο από ηελ παξάζηαζε κνύ είπε: «Γελ κπνξώ ηόζν Kitsch, βξε 

παηδί κνπ!». Ωξαία παξαηήξεζε, αιιά ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε όηη εδώ πξόθεηηαη γηα 

κηα θπξίαξρε αηζζεηηθή ηνπ Δπξσπατθνύ Θεάηξνπ, πνπ επηζπκεί λα κεγεζύλεη ην 

θαζεκεξηλό πέξα από ηα όξηα ηνπ αλεθηνύ (αλ θαη ηα Θερμά θαλάζζια λοσηρά ζεσξώ όηη 

είλαη ε πην θαιιηεπήο αηζζεηηθά παξάζηαζε ησλ NM). Δπηπιένλ, νη λενειιεληθέο πιαδ 

είλαη ην θαηεμνρήλ πεδίν άζθεζεο ηεο πην θαθόγνπζηεο ζεξηλήο ειεπζεξηόηεηαο θαη ε 

δνπιεηά ησλ ΝΜ είλαη έλα ππόξξεην θξηηηθό ζρόιην ζηηο ζεζκηθέο απνδνρέο ηεο «θιαζηθήο» 

λενειιεληθήο αηζζεηηθήο θαη εζηθήο. Σν θαινθαίξη απηό δπν αγόξηα ηαΐδνληαη ζηελ παξαιία 

ηεο Πεηξαηώο, εξσηνηξνπώληαο θαη καραηξώλνληαο ν έλαο ην θαξπνύδη ηνπ άιινπ, ελώ νη 

εηξσληθέο αλαθνξέο ζηε λενειιεληθή απηαξέζθεηα επηβνεζήζεθαλ δξαζηηθά θαη από ην πξώην 

δηήγεκα, όηαλ θαη πνιύ ραιαξά δπν λενειιελίδεο Κπξίεο ζπδεηνύζαλ 

γηα κεξζεξηδέ πθάζκαηα θαη ηηο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο κε αθνπιηζηηθή 

ηαμηθή αλσηεξόηεηα θαινθαηξηλήο εδππάζεηαο (Β. Κπξηαθνπιάθνπ - Α. αξαληνπνύινπ). 

Καη κνινλόηη νη ζαγηνλάξεο θαη ηα βαηξαρνπέδηια ησλ ινπνκέλσλ ήηαλ γεκάηα άκκν, όπσο 

θαη ηα δηθά καο όηαλ πεγαίλνπκε ζηελ παξαιία, ηα ρέξηα ηνπο θξαηνύζαλ ηα θαξπνύδηα ηνπ 

Σζόθιε ή πεηνύζαλ θνπβάδεο κε λεξό (Ειιάδα θαη ηα δύν). 

 

Ζ Β. Κπξηαθνπιάθνπ είλαη κηα εζνπνηόο πνπ ζαπκάδσ εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Δθηόο από 

απίζαλε θσκηθή ζηόθα θαηέρεη θαη ηελ επαηζζεζία κεγάιεο δξακαηηθήο εζνπνηνύ. Ήδε 

όκσο από ην Αηδίαζμα (2008) είρε απνδείμεη όηη δηαζέηεη ηελ θαιιηηερληθή ηόικε θαη 

ηελ αηζζεηηθή ζξαζύηεηα πνπ απαηηεί ην είδνο ηεο πεξθόξκαλο. Δπηπιένλ, κε 

ηελ ππέξνρε γπκλόηεηά ηεο ππεξαζπίδεη ηε γνεηεία ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο ζηελ πην αληη-

mainstream εθδνρή ηεο. 



 

Ζ Α. αξαληνπνύινπ είλαη ην άλζνο ηεο ζθεληθήο ζαγήλεο ησλ ΝΜ ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη 

πσο δελ γίλεηαη αδπζώπεηε κνξθηθά, όηαλ απηό απαηηείηαη, εθηνπίδνληαο κε ηνλ ρνξό ηεο 

θάζε αληίπαιν δένο. Ωο Γνξγόλα ήηαλ νκνξθόηεξε θαη από απηήλ ηελ αδειθή ηνπ Μ. 

Αιέμαλδξνπ. 

 

Ο Α. Κνπβνύζεο ππεξαζιεηηθόο, όπσο πάληα, έδσζε κε απαξάκηιιε 

εθθξαζηηθόηεηα όιεο ηηο εξσηηθέο θαη δσηθέο δξάζεηο ηνπ. 

 

Ζ Γ. Χαηδεπαπιίδνπ είλαη πιένλ κηα κνξθή ηνπ ζύγρξνλνπ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ ζηε ρώξα 

καο. 

 

Ζ Γ. Καξύδε έθεξε ζηε ζθελή ηελ ζπαξαθηηθή ηξαγηθόηεηα ησλ ζξήλσλ 

ηνπ Μαύροσ Ορθέα ηνπ Marcel Camus κε ηελ επίγλσζε κηαο ζαγελεπηηθήο 

εηξσλείαο (εηδηθόηεξα σο θαξλαβαιηθή Αθξνδίηε ηνπ Boticelli ζε θειηδόι θνρύιηα). 

 

Ζ Δ. Καξαγηώξγε επαίζζεηα ζπγθηλεηηθή θαη εθθξαζηηθόηαηε. 

 

Ο Α. Γθξίηζεο απέδεημε όηη δελ είλαη κόλν έλαο ζπνπδαίνο δξακαηηθόο εζνπνηόο  

(κε ιεπηά εκηηόληα θαη πξνζεθηηθέο εηξσληθέο αλνηθεηώζεηο), αιιά ηόικεζε 

ηελ εθθξαζηηθή ζσκαηηθόηεηα πνπ ηνλ θαηαρσξίδεη πιένλ ζε έλα είδνο θαη εθηόο ηνπ 

ζεάηξνπ ηνπ Λόγνπ. 

 

Ο Κ. Σδεκνύιεο έδσζε ην θσο ηεο παξα-ζεξηζηηθήο λσρέιεηαο, αιιά θαη κε πηλειηέο ιεπθήο 

επίζηαμεο. Σα θνζηνύκηα ηνπ θαη ηα ζθεληθά αληηθείκελα (όπσο θαη ηα ηνπξκπάληα) έθεξαλ ην 

θιίκα θαη ηελ εηξσληθή αίζζεζε κηαο νιέζξηαο θαινθαηξηλήο ενξηήο.  

 

Είλαη πιένλ θαηξόο νη ΝΜ λα εθηείλνπλ ηα ζθεληθά ηνπο εγρεηξήκαηα θαη πξνο άιιεο 

θαηεπζύλζεηο. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα θάλνπλ ηηο Εσμενίδες ζηελ Δπίδαπξν, νη νπνίεο, αληί 

άιιεο ζεηόηεηαο, ζα αζπάδνληαη ηα Αποζπάζμαηα ηνπ Εελέ ή ηνλ Μεγάλο Αναηολικό ηνπ 

Δκπεηξίθνπ.  
 


