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Θα ήηαν γκποηέζκο ή κοςηό να
εικονοποιούζαμε ηον Υειμυνά
Σος ΓΗΩΡΓΟΤ ΚΑΡΟΤΕΑΚΖ

Γέκα σπόνια συπίρ ηον Γιώπγο Υειμυνά. Ζ θεηινή επέηειορ ηος θανάηος
ηος δεν πποκάλεζε κάποιερ ηςπικέρ εκδηλώζειρ ζηη μνήμη ηος. Ζ
θςελλώδηρ, αηαξινόμηηη πποζυπικόηηηα ηος κοπςθαίος νεςπολόγοςτςσίαηπος, πεζογπάθος, ποιηηή και μεηαθπαζηή κινηηοποίηζε ηιρ πιο
δημιοςπγικέρ δςνάμειρ.

Ο Νίθνο Σάκπαιεο θαη ε Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ ζα ππνδπζνύλ δύν πξόζσπα πνπ βξίζθνληαη
ζην εζσηεξηθό ελόο ζαιάκνπ απ' ηνλ νπνίν δελ κπνξνύλ λα μεθύγνπλ.
Μεηά ηελ πξόζθαηε παξνπζίαζε ζην Φεζηηβάι Φηιίππσλ-Καβάιαο ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ, «Ο
Γηώξγνο σο Ακιεη», πνπ έγξαςε ε θνξπθαία ζεαηξηθή ζπγγξαθέαο θαη ζύληξνθόο ηνπ,
Λνύια Αλαγλσζηάθε, ζεηξά έρεη κηα επίζεο απξόβιεπηε πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Ζ Δύα Σηεθαλή, εηθαζηηθόο θαη θηλεκαηνγξαθίζηξηα ηεο λεόηεξεο γεληάο καδί κε ηε ζεαηξηθή
νκάδα «Nova Melancholia» (Μαλώιεο Τζίπνο θαη Βαζίιεο Ννύιαο) παξνπζηάδνπλ ηε
Γεπηέξα ην βξάδπ, ζηηο 9 κ.κ., ηελ παξάζηαζε «Θάιακνο», εληαγκέλε ζην εηδηθό αθηέξσκα
ηνπ θαβαιηώηηθνπ θεζηηβάι. «Δίλαη κηα απόπεηξα λα κεηαθεξζεί ν ιόγνο ηνπ Γηώξγνπ
Χεηκσλά ζηε ζεαηξηθή ζθελή. Χξεζηκνπνηώληαο θείκελα από αξθεηά έξγα ηνπ ζα
επηρεηξήζνπκε λα ζπλζέζνπκε έλα παιίκςεζην, πνπ δηαπλέεηαη από βαζηθνύο ζεκαηηθνύο
άμνλεο ηνπ έξγνπ ηνπ, όπσο ε θαληαζκαγνξία, ην όξην ηνπ αλζξώπνπ, ην ηέινο ηνπ θόζκνπ»,
ιέλε νη ζπληειεζηέο ηεο παξάζηαζεο.
Σην «Απεληνκσηήξην», παιηά απνζήθε ηεο Καβάιαο, δύν εζνπνηνί, ε Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ
θαη ν Νίθνο Σάκπαιεο, ζα ππνδπζνύλ πξόζσπα πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθό ελόο

ζαιάκνπ από ηνλ νπνίν δελ κπνξνύλ πνηέ λα θύγνπλ. Ο ιόγνο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη ν κόλνο
ηξόπνο αληίζηαζεο ζηε ζπλζήθε απηή, αιιά θαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο επηβίσζήο ηνπο. Τα
απνζπάζκαηα ησλ θεηκέλσλ ηνπ Γηώξγνπ Χεηκσλά από ηα έξγα: «Χηίζηεο», «Ο Γηαηξόο
Ηλεόηεο», «Πεηζίζηξαηνο» θαη «Τα Ταμίδηα κνπ» επέιεμε ν παλεπηζηεκηαθόο θαη γλώζηεο ηνπ
έξγνπ ηνπ, Δπξηπίδεο Γαξαληνύδεο.
Οη ήρνη ηεο πόιεο
Ζ παξάζηαζε εθηπιίζζεηαη κέζα ζ' έλα γπκλό ζθεληθό ηνπίν κε ηε ρξήζε εηεξόθιεησλ
πιηθώλ, όπσο ρεηξόγξαθα ηνπ ζπγγξαθέα, ήρνπο από ηε κνπζηθή ησλ Clash, ηνπ Νηθ Κέηβ θαη
ζνξύβνπο ηεο πόιεο. Γεληθόηεξα ην ερεηηθό πεξηβάιινλ, ην νπνίν επηκειήζεθε ν εηθαζηηθόο
Εάθνο Ξαγνξάξεο, ζπληίζεηαη από ήρνπο ηεο πόιεο, παξνύζα, αιιά θαη θάληαζκα ηελ ίδηα
ζηηγκή, θαη εληείλεη ηελ θιεηζηνθνβηθή δηάζηαζε ηεο παξάζηαζεο.
«Αξρηθά αλαξσηηόκαζηαλ αλ κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο κηα παξάζηαζε κε θείκελα ηνπ Γηώξγνπ
Χεηκσλά, αλ γίλεηαη λα ηα εηθνλνπνηήζεη», καο ιέεη ε Δύα Σηεθαλή. «Γελ κπνξώ λα πσ όηη
απαληήζακε ζε απηά ηα εξσηήκαηα. Ζ παξάζηαζε είλαη πεξηζζόηεξν έλα πείξακα γηα ην πώο
κπνξεί ν ιόγνο ηνπ Χεηκσλά λα ζπλνκηιήζεη κε πξάγκαηα, ηα νπνία ζπγγελεύνπλ κε ην έξγν
ηνπ, αιιά δελ ην εηθνλνπνηνύλ». Όζν ζαγελεπηηθή είλαη ε γξαθή ηνπ ζηνλ αλαγλώζηε, ηόζν
πεξηζζόηεξν ηξόκν πξνθαιεί ζε όπνηνλ επηρεηξεί λα ηνλ κεηαθέξεη ζην ζέαηξν. «Ο ιόγνο ηνπ
είλαη βαξύο ζαλ θνηξόλα, θαζαξόο κε έληνλεο εηθόλεο, πνπ αλ πξνζπαζήζεηο λα ηηο
αλαπαξαζηήζεηο ίζσο λα πξνθύςεη έλα απνηέιεζκα γθξνηέζθν ή θνπηό», παξαηεξεί ε
ζθελνζέηηο.
Σρέζε ζεξαπεπόκελνπ - ζεξαπεπηή
Σηελ παξάζηαζε ν βαζηθόο ήξσαο κε ηελ ακθίζεκε ηαπηόηεηα (αθεγεηήο ή ζπγγξαθέαο)
ζπλνκηιεί θαηά θάπνην ηξόπν κε κηα γπλαίθα -γηαηξό ή λνζνθόκα. Τεο αθεγείηαη ηα νξάκαηά
ηνπ αλ θαη ε παξνπζία ηεο είλαη κάιινλ ζησπειή. Μήπσο ν ήξσαο παξαπέκπεη ζηνλ Γηώξγν
Χεηκσλά; «Όρη», απαληά κε έκθαζε ε Δύα Σηεθαλή. «Γελ θάλνπκε ςπρνγξάθεκα ησλ
ραξαθηήξσλ. Πνιύ εύζηνρα ν Δπξηπίδεο Γαξαληνύδεο επηζεκαίλεη όηη νη ήξσεο ηνπ Χεηκσλά
είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή έλαο θαη όινη νη άλζξσπνη καδί. Θα ήηαλ ιάζνο λα κπνύκε ζηε ινγηθή
ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ήξσα. Ίζσο αλάκεζα ζηα δύν πξόζσπα λα αλαγλσξίδεηαη κηα ζρέζε
ζεξαπεπόκελνπ-ζεξαπεπηή, αλ θαη ηα όξηα είλαη δπζδηάθξηηα θαη νη ξόινη αιιάδνπλ ζπλερώο.
Πξνζπαζήζακε, επίζεο, λα θάλνπκε θάπνηεο αλαθνξέο ζηελ ηδηόηεηά ηνπ σο λεπξνιόγνπ θαη
όρη σο ςπρηάηξνπ. Ο ίδηνο έιεγε, άιισζηε, όηη ηνπ είρε δώζεη πάξα πνιιά ε ηαηξηθή, αιιά όρη
ε ςπρηαηξηθή».
Παξά ηηο δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο ήξζαλ αληηκέησπνη ε Δύα Σηεθαλή θαη νη «Nova
Melancholia», ε ζθελνζέηηο κηιά κε ελζνπζηαζκό γηα ηελ θαινθαηξηλή ηνπο πεξηπέηεηα: «Οη
ζνπξεαιηζηέο έιεγαλ "ζέινπκε ην πέξαλ, ηώξα". Ο Χεηκσλάο αζρνιείηαη κε απηό ην πέξαλ
ζαλ λα είλαη παξόλ, ηα θείκελά ηνπ έρνπλ έλαλ ραξαθηήξα νξακαηηθό, παξαιεξεκαηηθό, ν
ζάλαηνο είλαη δηαξθώο παξώλ. Ννκίδσ όηη ν ιόγνο ηνπ έρεη πνιύ κεγάιε ζπγγέλεηα κε ηνλ
ηξαγηθό ιόγν, θαζώο επίζεο θαη ζηνηρεία ηνπ παξάδνμνπ, ηα νπνία θαη πξνζπαζήζακε λα
ηνλίζνπκε, επηζεκαίλνληαο έηζη ηελ θσκηθή θαη επηξάπειε δηάζηαζε ηεο αλζξώπηλεο θύζεο».
Info: Γεπηέξα, 9 Απγνύζηνπ, 9 κ.κ.

