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Μηα απνιαπζηηθά θαθνπνηεκέλε πνηεηηθή βξαδηά εθηπιίζζεηαη θάζε Γεπηέξα θαη 

Σξίηε ζην εμαξρεηώηηθν δηακέξηζκα ηνπ ζθελνζέηε Βαζίιε Ννύια, κε δόκπη, εθέ 

αίκαηνο, ζπιάηεξ θαη gore εηθόλεο ζε έλα πιαθαηδίδηθν, ζηρακεξό όζν θαη 

αξξσζηεκέλα δηαζθεδαζηηθό ζέακα. Θα ζαο δώζσ κηα ηδέα, ειπίδνληαο πσο δελ 

ζα ζαο ραιάζσ πνιύ ηελ έθπιεμε. Φηάλεηο ζηα Δμάξρεηα, ζηελ νδό Γεξβελίσλ 

πίζσ αθξηβώο από ηελ πιαηεία. Παίξλεηο ην αζαλζέξ γηα ηνλ ηέηαξην όξνθν, 

κπαίλεηο ζην δηακέξηζκα ηνπ Βαζίιε Ννύια θαη ζηξηκώρλεζαη πιάη ζηνπο 

ππόινηπνπο δέθα-δώδεθα ζεαηέο (δελ ρσξνύλ πεξηζζόηεξνη ) ζην παηαξάθη πνπ 

έρεη ζηεζεί απέλαληη από ηελ αλνηρηή θνπδίλα. Κάηη βξάδεη ζηελ θαηζαξόια. Μηα 

θνπέια, κε απνθαιππηηθό ζνξηο θαη μαλζά καιιηά, ζα λα βγήθε από ην «Κνξίηζηα 

ζηνλ ήιην», ζνπξώλεη, μεπιέλεη θαη ζεξβίξεη ηα καθαξόληα πνπ έβξαδαλ. 

«Ωξαία», ζθέθηνκαη, «ηώξα ζα πάεη ζην ζαιόλη, ζα αλνίμεη ηελ ηειεόξαζε θαη ζα 

ηα θάεη. Αθόκε κηα παξάζηαζε-σδή ζηελ αζηηθή κνλαμηά ησλ Αζελαίσλ hipster». 

Αλη’ απηνύ, όκσο, εθείλε μαπιώλεη ζην πάησκα, γπκλώλεη ηελ θνηιηά ηεο θαη 

πεξηρύλεη πάλσ ηεο ηα καθαξόληα. Ξαθληθά, κηα άιιε θνπέια εκθαλίδεηαη, νξκάεη 

πάλσ ηεο θαη θαηαβξνρζίδεη ηα καθαξόληα από ηελ θνηιηά ηεο, παξηζηάλνληαο ην 

αηκνβόξηθν δόκπη πνπ ξνπθάεη ηα έληεξα ηνπ ζύκαηόο ηνπ. Κάπσο έηζη θπιάεη ε 

60ιεπηε παξάζηαζε, κε κηα αδξά βίαηε εηθνλνπνηία γεκάηε splatter, trash θαη 

gore θνληθά, ζεμνπαιηθά όξγηα, πνξλνγξαθηθνύο ρνξνύο θαη άιια 

«αξξσζηεκέλα» ζηηγκηόηππα.  Οη Λήδα Γάιια, Διίλα Μαληίδε, Αληηγόλε Ρήγα θαη 

Γέζπνηλα Χαηδεπαπιίδνπ παξηζηάλνπλ άιινηε ηα δόκπη θη άιινηε ηα ζύκαηα, 

απαγγέιινληαο –δπζηπρώο, άζιηα- όια ηα πνηήκαηα ηεο βξαβεπκέλεο ζπιινγήο 

ηνπ Μίιηνπ αρηνύξε «Δθηνπιάζκαηα» (1986 ). Ο ίδηνο ν ζθελνζέηεο 

εκθαλίδεηαη παίδνληαο ζην αξκόλην δπν –εμίζνπ άζιηα ζε επίπεδν κεινπνίεζεο 

θαη εξκελείαο- ηξαγνύδηα. Σν όιν ζέακα, κε ηελ επηηεδεπκέλε «θαθνζύλε» ηνπ, 

παξαπέκπεη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπ Σδόξηδ Ρνκέξν, ζηα torture porn ηαηληάθηα 
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β΄ δηαινγήο όζν θαη ζηηο splatstick παξσδίεο ηξόκνπ. Γηάθνξα εθέ 

ρξεζηκνπνηνύληαη, από ηελ απαγγειία ζηίρσλ κέζα ζε έλα θιηηδάλη θαθέ κέρξη ην 

ηεγάληζκα ελόο πιαζηηθνύ πνληηθνύ πάλσ ζε έλα θνκκάηη πάγνπ. Ση είλαη, ηειηθά 

όιν απηό; Μηα (αληη- )πνηεηηθή βξαδηά γηα ηνλ αρηνύξε δίρσο θακηά αθαδεκατθή 

ζνβαξόηεηα; Έλα αζελατθό «Golgota picnic», δειαδή κηα πεξθόξκαλο-

επθπνιόγεκα, κε αλαθνξέο ζην ζέαηξν ηεο πξόθιεζεο θαη ηεο αεδίαο, 

ππνηαγκέλε ζην δόγκα ηνπ αηζζεηηθνύ ζνθ, όπσο εθείλε ηνπ Ρνδξίγν Γθαξζία 

πνπ παίρηεθε ζην πεξζηλό Φεζηηβάι Αζελώλ; Σα πάληα, εμάιινπ, είλαη 

ελνξρεζηξσκέλα ζηελ εληέιεηα, από ηνλ ήρν ηεο θαθεηηέξαο θαη ηε δέζκε θσηόο 

ηνπ πνξηαηίθ κέρξη ηε ρνξνγξαθεκέλε θίλεζε ησλ εζνπνηώλ πάλσ ζηα ζθακπό 

θαη ηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο. Ο Ννύιαο «παίδεη» κε κηα αληίθαζε: ηα ζθπζξσπά, 

ππεξξεαιηζηηθήο θαη ππαξμηαθήο πθήο, πνηήκαηα ηνπ αρηνύξε από ηε κηα, ην 

ζθεληθό θηελνύ θαη βξσκεξνύ ηξόκνπ από ηελ άιιε. Πξνζδίδεη έηζη κηα 

πιαθαηδίδηθα απνθξνπζηηθή δηάζηαζε ζηα νληνινγηθά δεηήκαηα πνπ αλαζύξεη ν 

αρηνύξεο. Απηό, όκσο, είλαη εύθνιν, πνιύ εύθνιν, αγγίδεη ηα όξηα ηνπ νριεξνύ 

αλεθδόηνπ. Σν αξρηθό ελδηαθέξνλ εμαηκίδεηαη γηα έλαλ αθόκε ιόγν: ν ζίαζνο, 

εξκελεύνληαο ηελ πνίεζε κε θαθόηερλν θαη εξαζηηερληθό ηξόπν, δίρσο κάιηζηα 

λα δείρλεη πσο πξόθεηηαη γηα απηνζθνπό θαη πσο, αλ ζέιεη, κπνξεί λα θαηαζέζεη 

θαιύηεξεο εξκελείεο, ππνβαζκίδεη  απηόκαηα ην όιν εγρείξεκα. Κξίκα. Γηαηί, ελ 

κέξεη δηαζθέδαδε κε ηελ θαθξίια πνπ παξαγόηαλ κπξνζηά κνπ ζπλνδεία 

πνίεζεο, ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο απηνύ ηνπ δηακεξίζκαηνο, πξνζδίδνληαο έηη 

απηόκαηα, ράξε ζην αμηνπεξίεξγν ηνπ πξάγκαηνο, ζηε home-made απηή 

πεξθόξκαλο ην πνιππόζεην cult status πνπ κνηάδεη δηαθαώο λα απνδεηά. Δμίζνπ 

αξξσζηεκέλα θαη δηεζηξακκέλα κε όζα ζπκβαίλνπλ ζην δηακέξηζκα ηνπ Βαζίιε 

Ννύια είλαη, ιόγνπ ράξε, όζα ζπκβαίλνπλ ζην «Μσξό ηεο Ρόδκαξη», ηελ 

«Απνζηξνθή» θαη ηνλ «Έλνηθν»–ηελ πεξίθεκε θηλεκαηνγξαθηθή ηξηινγία ησλ 

δηακεξηζκάησλ ηνπ Ρνκάλ Πνιάλζθη. Χάξε, βέβαηα, ζηηο αλεπαλάιεπηεο 

εξκελείεο ησλ Σδνλ Καζζαβέηε, Μία Φάξννπ, Καηξίλ Νηελέβ, Ιδακπέι Αλδαλί θαη 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθελνζέηε, νη ηξεηο απηέο ηαηλίεο παξακέλνπλ, εθηόο από ζεκείν-

αλαθνξάο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπ ςπρνινγηθνύ ηξόκνπ, αλαιινίσηεο 

αιιεγνξίεο γηα ηε θύζε θαη ηε κεηαθπζηθή, ηε ινγηθή θαη ηελ παξάλνηα, ηε 

ζύλζεηε ελ ηέιεη ππόζηαζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο. Απνθιείεηαη λα είραλ ηελ 

ίδηα ηζρύ αλ εξκελεύνληαλ από εζνπνηνύο  κε ππνδεέζηεξεο ηερληθέο. ε απηό, 

ινηπόλ, ζην έκςπρν πιηθό ηεο παξάζηαζήο ηνπ πηζηεύσ πσο έπξεπε λα 

πνληάξεη θη ν Ννύιαο. Αλ νη ηέζζεξηο εξκελεύηξηεο καο ζπγθιόληδαλ κε ηνλ ηξόπν 

εξκελείαο ησλ πνηεκάησλ ηνπ αρηνύξε ζα κηινύζακε γηα θάηη πεξηζζόηεξν από 

κηα ζεαηξηθή ακαξηία. Γηαηί ηόηε ζα αλαγόηαλ ζε πξσηαγσληζηή ε κεηαθπζηθή ηεο 

πνίεζεο θαη όρη, όπσο ηώξα, ε παξαθπζηθή ηεο δόκπη-πιάθαο… 
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