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Η ομάδα Nova Melancholia ξαναδιαβάδει ηον Γιώπγο Χειμωνά ζε μια 
ππωηοποπιακή πεπθόπμανρ. 

 

Σην ζβήζηκν ηνπ έηνπο πνπ ζήκαλε ηε δεθαεηία από ηνλ ζάλαην ηνπ Γηώξγνπ Φεηκώλα, ε 
νκάδα Nova Melancholia ηνπ Βαζίιε Ννύια θαη ηνπ Μαλώιε Τζίπνπ επαλαιακβάλεη ζην 

Βννze ηελ πεξθόξκαλο Ο Θάιακνο - πνπ είρε πξσηνπαξνπζηάζεη ηνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην 
ζην Φεζηηβάι Φηιίππσλ-Καβάιαο. 

Πξόθεηηαη γηα κία ζθεληθή ζύλζεζε ζπλεηξκηθήο ξνήο πνπ ρξεζηκνπνηεί απνζπάζκαηα από 
θείκελα ηνπ Φεηκώλα θαη ε νπνία νδεγείηαη από θπξίαξρεο ηδέεο ζηνλ θεηκεληθό θόζκν ηνπ 
ζπγγξαθέα: από ηελ πίζηε όηη κόλν ε ηέρλε δηθαηώλεη ηε δσή, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη ιέμεηο 
γίλνληαη απηά ίρλε ηεο α-θπξηνιεμίαο ηνπ ιόγνπ, άξα θαη ηεο αδπλαηόηεηαο ηεο 

επηθνηλσλίαο. Κη από ην ζώκα πνπ πάζρεη, όληαο απνηύπσκα ηεο αηεινύο θαη 
θαηαδηθαζκέλεο ζηνλ ζάλαην-πξηλ-από ηνλ ζάλαην ύπαξμεο, από ην «αλζξώπηλν ζώκα πνπ 

δελ θάλεη άιιν παξά λα κηιάεη αθαηάπαπζηα γηα όια ηα πάζε ησλ αλζξώπσλ». Κη από ηε 
ζπλείδεζε ηεο Ιζηνξίαο σο ελόο ζπλερνύο, όπνπ «όια ζπκβαίλνπλ ζαλ λα γίλνληαλ 
πάληνηε, ζαλ λα γίλνληαη ζήκεξα, εδώ θαη παληνύ». Κη από έλα Δγώ πνπ εκπεξηέρεη όιν ην 
πιήζνο ησλ αλζξώπσλ θη αληίζηξνθα: από έλα πιήζνο αλζξώπσλ πνπ κπνξεί λα ελλνεζεί 
σο κεγέζπλζε ηεο ίδηαο, απαξάιιαρηεο νπζίαο, κηαο δηραζκέλεο, αλάκεζα ζ' έλα «είηε-είηε» 

ζπλείδεζεο. Με ηνλ ηξόπν, ίζσο, ηνπ Γηαηξνύ Ιλεόηε, πνπ «Βγαίλεη θαη πεγαίλεη θη απηόο κε 
ηνλ θόζκν», έρνληαο ζύληξνθν έλαλ γύθην πνπ αθόληδε καραίξηα. 

Μηθξέο ςεθίδεο ιόγνπ, παξκέλεο από δσ θη από θεη, απνδίδνληαη από ηξεηο εζνπνηνύο, ηελ 
εμαηξεηηθή Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ, ηνλ Νίθν Σάκπαιε θαη ηε Γέζπνηλα Φαηδεπαπιίδνπ. 
Υπνηίζεηαη όηη ηα ηξία πξόζσπα είλαη έγθιεηζηα ζ' έλαλ Θάιακν, ιέμε πνπ παξαπέκπεη ζε 
δσκάηην λνζνθνκείνπ, άξα θαη ζηελ ηδηόηεηα ηνπ λεπξνιόγνπ-ςπρηάηξνπ πνπ ήηαλ ν 
Φεηκώλαο. Ο άλδξαο πνπ ζπρλά-ππθλά θαισδηώλεηαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο εηθόλα ηνπ 

ζπγγξαθέα, ηνπ νπνίνπ ην κπαιό ππνθέξεη από ηελ αγσλία ηεο γξαθήο, ην άιγνο ηεο 
δεκηνπξγίαο κέζα από ην αηειέο (ηνπ ππνθεηκέλνπ αιιά θαη ηνπ εξγαιείνπ ηνπ, ηνπ ιόγνπ). 

Τελ ίδηα ζηηγκή, ν ζπγγξαθέαο σο ζώκα πθίζηαηαη όιεο ηηο ηαπεηλώζεηο ηεο αδπλακίαο ηνπ, 
ηεο δηαξθώο ραίλνπζαο απεηιήο ηεο ζσκαηηθήο θαηάξξεπζεο. Μηα γπλαίθα, κηα αδειθή, ηνπ 
ζπκπαξαζηέθεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ν ίδηνο ν Φεηκσλάο ήζειε: «[...] κε ηελ πην επγεληθή, 
ηελ πην ηξπθεξή ιύπε, γη' απηή ηελ απέξαληε, ηελ σο ην ηέινο αβνήζεηε κνλαμηά ηνπ». Η 
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δεύηεξε γπλαίθα είλαη έγθπνο -απηό απνηειεί έλα απηόλνκν, αλεμάξηεην γεγνλόο, έλα 
θπζηθό γεγνλόο πνπ εκπεξηέρεη όιν ην ζάκπνο ηεο δσήο θαη καδί όιε ηε θξίθε ηεο. Μία 
εγθπκνλνύζα γπλαίθα είλαη ππεξάλσ ιέμεσλ, είλαη ζε θάζε πέξαλ ησλ ιέμεσλ, είλαη κηα 
ζεά πνπ έρεη ηε δύλακε λα αλνίμεη ην παξάζπξν ζηνλ θόζκν-κ' άιια ιόγηα λα θαηαξγήζεη 

ηελ «απνκόλσζε» ηνπ Θαιάκνπ. 

Γίλεηαη ηίπνηα απ' όια απηά ζαθέο ζηνλ ζεαηή ηεο πεξθόξκαλο ησλ Νova Melancholia; 
Aληηιακβάλεηαη ν ζεαηήο ηελ ηδηαηηεξόηεηα θαη ηε ζεκαζία ηνπ Γηώξγνπ Φεηκσλά κέζα από 
ηα απνζπάζκαηα πνπ αθνύγνληαη; Γελ είκαη ζίγνπξε. Αιιά, ζεσξώληαο δεδνκέλν όηη ζε 
ζθεληθέο πξάμεηο ζαλ θη απηή δελ πεγαίλεηο απξνεηνίκαζηνο, ην πξνζπεξλώ. Πην πνιύ κ' 
ελδηαθέξεη αλ ε πεξθόξκαλο ζην Βννze απνηειεί κηα ρεηξνλνκία ζπλάληεζεο κε ην δπλάκεη 
θνηλό, όπσο νθείιεη λα είλαη έλα εγρείξεκα πνπ ζηήλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζ' έλαλ ρώξν 

«ζεαηξηθό». 

Δδώ, ινηπόλ, δελ ππάξρεη έλα κήλπκα, αλαγλσξηζκέλν θαη αδηακθηζβήηεην, πνπ λα 
επηβάιιεηαη σο ηέηνην. Δδώ ε ζθεληθή πξάμε ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί έλα 

εηθαζηηθό έξγν αθεξεκέλεο ηερλνηξνπίαο ή έλα κνληεξληζηηθό πνίεκα: θξαηάεη ηα κπζηηθά 
ηεο θαιά θπιαγκέλα, θη ό,ηη απνθαιύπηεη είλαη απιώο πνξηνύιεο πνπ ζ' άιιν ρξόλν (θαη 
εθηόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ) κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ ελδηαθεξόκελν ζην αμηό-ινγν 

θαη αμην-ζέαην. Σπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ε πεξθόξκαλο αλζίζηαηαη ζηελ ππνδνύισζε ηνπ 
ππνθεηκέλνπ ζηνλ ζεκαίλνληα θαλόλα. Αλη' απηνύ, πξνηείλεηαη κηα «πξνζσπηθή» ζρέζε κε 
θαζέλαλ από ηνπο ζεαηέο, ώζηε ε εξκελεία ηεο πεξθόξκαλο (ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν 
δεκηνπξγήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη) λα δηαθιαδώλεηαη ζ' έλαλ αξηζκό εξκελεηώλ ίζν κε ηνλ 
αξηζκό ησλ ζεαηώλ πνπ ζα ηελ παξαθνινπζήζνπλ. Αλάκεζα ζηηο δπλεηηθέο εξκελείεο 
πεξηιακβάλεηαη, βεβαίσο, θη ε άξλεζε ηεο όπνηαο εξκελείαο, ε κε-εξκελεία σο άξλεζε κηαο 
(εξκελεπηηθήο) ειεπζεξίαο ρσξίο όξηα. Σύκθσλα κ' απηήλ, ην ξεπζηό θαη εύπιαζην 

ζηεξείηαη κνξθήο, άξα θαη πεξηερνκέλνπ. 

Τν πην ζπλεζηζκέλν ιάζνο (ζην νπνίν θη εγώ έρσ ππνπέζεη) είλαη λα ζεσξήζεη ν ζεαηήο όηη 
νη δεκηνπξγνί ηεο πεξθόξκαλο θηηάρλνπλ θάηη πνπ εμαξρήο δελ αθνξά παξά κόλν ηνπο 
ίδηνπο. Γελ είλαη έηζη, ηνπιάρηζηνλ όρη πάληα. Απιώο πξνηείλνπλ κηα άιιε ζρέζε ζέαζεο 
ηνπ ζθεληθνύ γεγνλόηνο, πηζαλόηαηα πην ελεξγεηηθή από ηε ζπκβαηηθή, αθνύ παξαρσξνύλ 

ζηνπο ζεαηέο ηελ ειεπζεξία λα θηλεζνύλ αλάκεζα ζηηο «αθνξκέο» πνπ νη ίδηνη παξέρνπλ, 
ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην ηειηθό απνηέιεζκα. Ο θίλδπλνο είλαη ζαθήο: όζν ιηγόηεξν 

ηαιαληνύρνο θαη αλππνςίαζηνο ν ζεαηήο -ζε ζρέζε κε ηελ θεηκεληθή αιιά θαη ηε ζθεληθή 
δπλαηόηεηα- ηόζν θησρόηεξε θαη πξνβιεκαηηθή ε πξόζιεςε ηεο πεξθόξκαλο. 

Όιν απηό κνπ ζπκίδεη ην θείκελν ηνπ Φεηκσλά πνπ κηιά γηα ηνπο δύν αγίνπο. Ο έλαο άγηνο 
ζθνηώλεη ηνλ άιιν ζ' απηή ηελ απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηελ 
πξαγκαηηθόηεηα κέζα από ηελ ηέρλε, ελλνώληαο ην θαιιηηερληθό έξγν σο ζρόιην πην 
πξαγκαηηθό από ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα, «γηαηί αθξηβώο απνθαιύπηεη εθείλεο ηηο 

θξπθέο όζν θαη νπζηαζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ αλαπαξάγνπλ ζπλερώο ηε ζπγθηλεζηαθή 
πξαγκαηηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ». Αιιά άγηνη θη νη δπν. 

(Οη θξάζεηο ζηα εηζαγσγηθά είλαη ηνπ αεί παξόληα ελ ηε δεθαεηή απνπζία ηνπ, Γ. Φεηκσλά). 
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