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ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρόζκληζη ζε ζπίηι για κέραζμα με ποίηζη
ΘΕΑΣΡΟ ΚΡΙΣΙΚΗ Art
«Εκηοπλάζμαηα» απο Nova Melancolia

Ο Βαζίλης Νούλας, τρηζιμοποιώνηας εικόνες από ζπλάηερ ηοσ ’80, με κιης ερωηιζμό και
ηην ωμή αίζθηζη ηοσ γελοίοσ και απωθηηικού, και με δύο όμως πολύ ωραία δικά ηοσ
ηραγούδια, μπόρεζε να μας κραηήζει ζε απόζηαζη ηοσλάτιζηον από μια «ιερή» επίκληζη
ηοσ Μίληοσ ατηούρη

Σοσ Γρηγόρη Ιωαννίδη

Αλ κε ηη άιιν, ε παξάζηαζε δηεθδηθεί ηε ζέζε ηεο πην «κηθξήο» παξαγσγήο ηνπ είδνπο ζηνλ θεηηλό
ζεαηξηθό ράξηε. Δληόο ηεο νηθίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθελνζέηε, ηνπ Βαζίιε Ννύια, θαζηζκέλνη νη
ειάρηζηνη ζεαηέο ζην ρνι θαη ελώπηνλ ηεο θνπδίλαο ηνπ, κπνξνύκε λα αηζζαλζνύκε θαιύηεξα ηελ
αύξα κηαο ηέρλεο πνπ, θη αλ είλαη δεκόζηα, παξακέλεη εζσηεξηθή ππόζεζε. Τπόζεζε εζσηεξηθή:
Αθόκα θαη όηαλ ε ίδηα ε παξάζηαζε ρξεζηκνπνηεί ην κεηακνληέξλν ζαλ θξπθό αληηπεξηζπαζκό γηα
λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή καο από ηελ αιεζηλή –πνιύ ζηελή- επαθή ηεο κε ηα πνηήκαηα ηνπ
αρηνύξε, ίζσο γηα λα θξύςεη ηελ επαηζζεζία θαη λα δηαηεξήζεη ηε θσηεηλή ηεο έιμε πξνο ηνλ
κπζηηθό θόζκν ηνπ έξγνπ.

Σν έξγν είλαη ε βξαβεπκέλε ζπιινγή ηνπ αρηνύξε «Δθηνπιάζκαηα», ε θύζε κηαο κλήκεο πνπ
έξρεηαη λα καο αηθληδηάζεη εληόο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη λα καο πείζεη όηη γύξσ καο θαη γύξσ ηεο
αλαζαίλνπλ θαη παξεκβαίλνπλ πιάζκαηα ηνπ λνπ, ηεο ζύκεζεο θαη ηνπ πέλζνπο. Σν όκνξθν κε ηνλ
αρηνύξε είλαη πσο ν πνηεηήο πείζεη κε ηνλ ηδηόξξπζκν ηξόπν ηεο απιόηεηαο, κε ηελ ακεζόηεηα θαη
ηελ έιιεηςε ηνπ δηαλννπκεληζκνύ πνπ δηέζηξεςε θάπνηε ηελ πνηεηηθή ελόξαζε. Ο αρηνύξεο ζε
ζπιιακβάλεη εθεί πνπ δελ ην πεξηκέλεηο, ζε θιεηζηνύο θαη αζθαιείο ρώξνπο, εληόο ησλ ηνίρσλ ηεο
νηθίαο ζνπ, ζην ελδηάκεζν θάζε θαξηθαηνύξαο θαη εηξσλείαο ησλ ζηίρσλ θαη ζηνραζκώλ ηνπ. Δίλαη
κηα πνίεζε πνπ θσιηάδεη ζην ηεηξηκκέλν, ην θηελό θαη θαζεκεξηλό. Κη εληόο απηώλ, αλαηηλάδεη ηα
νηθεία ζνπ εθ ησλ έζσ.

Όπσο ινηπόλ θάπνηνο ζε θαιεί ζην ζπίηη ηνπ γηα λα θεξάζεη ζπηηηθό γιπθό θαη κηα θαιή, εθ βαζέσλ
ζπδήηεζε, ε νκάδα ηεο Νέαο Μειαγρνιίαο κάο θαιεί γηα λα κνηξαζηνύκε ηα πνηήκαηα ηνπ
αρηνύξε. Θα κπνξνύζε λα πεη θαλείο πσο καο πξνζθαιεί «ζε κηα πνηεηηθή βξαδηά», δελ είλαη όκσο
δηόινπ έηζη. Πξόθεηηαη γηα κηα από ηηο ζπάληεο γηα ηα ειιεληθά εησζόηα ππεξξεαιηζηηθέο βξαδηέο,
όπνπ ην δεηνύκελν δελ είλαη λα αθνπζηνύλ νη ιέμεηο ησλ πνηεηώλ, αιιά λα δήζνπλ ηα όλεηξά ηνπο.
Ο Ννύιαο έθαλε ό,ηη κπνξνύζε γηα λα καο απνηξέςεη από ην λα δνύκε ην όινλ ζαλ κηα βαξύγδνππε
θαιιηηερληθή εθδήισζε, όρη κόλν ειαρηζηνπνηώληαο ην κέγεζνο ηεο εθδήισζεο. Υξεζηκνπνηώληαο
εηθόλεο από ζπιάηεξ ηνπ ’80, κε θηηο εξσηηζκό θαη ηελ σκή αίζζεζε ηνπ γεινίνπ θαη απσζεηηθνύ,
θαη κε δύν όκσο πνιύ σξαία δηθά ηνπ ηξαγνύδηα, ν Ννύιαο κπόξεζε λα καο θξαηήζεη ζε απόζηαζε
ηνπιάρηζηνλ από κηα «ηεξή» επίθιεζε ηνπ πνηεηή.

Ο ζθνπόο ηνπ όκσο, πηζηεύσ, είλαη αθόκα θη άιινο: κε ηελ εθ ηνπ αληηζέηνπ πξνζέγγηζή ηνπ, ν
Ννύιαο θαηαθέξλεη λα θάλεη ηα πξάγκαηα πάιη θαη μαλά αζώα. Γηόινπ ειαθξηά θαη δηόινπ
αζήκαληα, όπσο θάπνηνη ίζσο πηζηεύνπλ. Σν αθξηβώο αληίζεην: πξόθεηηαη γηα πνίεζε βαξηά πνπ
πεηηέηαη όπσο ζεθώλνπκε ην θαπάθη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, όπσο πιέλνπκε ηα ρέξηα, όπσο
αλαζπκνύκαζηε θάπνην όλεηξν.

Δίλαη όκσο κέζσ απηήο ηεο αζσόηεηαο πνπ νη ζηίρνη ηνπ αρηνύξε κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε
πλεπκαηηζηηθή εκπεηξία. Γελ γλσξίδσ πόζνη από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο αηζζάλζεθαλ ηε
ζνβαξόηεηα ησλ ζνβαξώλ πνπ κε άγγημε πξνζσπηθά. Δγώ όκσο ηελ αηζζάλζεθα, όπσο άιισζηε
ηελ παξνπζίαζαλ κε ηόζε αθνζίσζε θη απηαπάξλεζε νη Λήδα Γάιια, Διίλα Μαληίδε, Αληηγόλε
Ρήγα θαη Γέζπνηλα Υαηδεπαπιίδνπ. Καη ηελ θαηαζέησ.

