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Ομάδα: Nova Melancholia
Όηαν μόνο οι νεκποί μένοςν ζωνηανοί [i]

Σελ πξνεγνύκελε Πέκπηε, ζηηο 23 Γελάξε ζηα Δμάξρεηα, ήξζα ηεη-α-ηεη κε
κηα ζθνηεηλή, αηζέξηα performance, ζε νηθεία αηκόζθαηξα ζπηηηνύ, κε ηα
«Δθηνπιάζκαηα» ηεο νκάδαο Nova Melancholia, βαζηζκέλε ζηελ γλσζηή
νκόηηηιε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Μίιηνπ αρηνύξε (1986) θαη ζε ζθελνζεζία
ηνπ Βαζίιε Ννύια. Αδηακθηζβήηεηα πξόθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή παξάζηαζε
γηα ιίγνπο (εμαηηίαο ηεο κηθξήο ρσξεηηθόηεηαο) πνπ ζπλδπάδεη ην ζσκαηηθό
ζέαηξν κε ην ρνξό, ην ηξαγνύδη θαη άιια ζηνηρεία παξαζηαηηθώλ ηερλώλ,
ζπκίδνληαο έληνλα ηαηλίεο ζξίιεξ θαη «ζνθηλγθ» drag show. Γεκηνπξγεί
αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ακθηζεκία θαη ακθηζπκία ηνπ
πέλζνπο, όπσο ε ιύπε θαη ε ιύηξσζε, ζε έλα δηαξθέο θιεξη ηεο επηθάλεηαο
θαη ηεο θσκηθόηεηαο κε ηελ βαζύηεηα θαη ηελ ηξαγηθόηεηα. Η θύξηα ξνή ηεο
επαθίεηαη ζηελ αηκόζθαηξα «δεύηεξσλ» ηαηληώλ ηξόκνπ, κπόιηθνπ
ζνπξεαιηζκνύ θαη ζθελώλ splatter κε πξώηεο ύιεο ην θέηζαπ θαη ην λεξό,
αλάκεζα ζε δηάζπαξηα θνπδηληθά ζθεύε. Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο
ηδηόηππεο απηήο performance είλαη κηα θιηκαθσηή, ππνδόξηα εκβύζηζε ηνπ
ζεαηή ζηα ζθνηεηλά κνλνπάηηα ηνπ αλζξώπηλνπ ζπλαηζζήκαηνο, δηαθξηλόκελε

από κηα κεησπηθή ζπλνκηιία κε ην (πξν-κεηα)αίζζεκα ηνπ ζαλάηνπ, ε νπνία
ζηαδηαθά αγθαιηάδεη κε δένο ηνλ πξνζσπηθό θόβν ηνπ παξαηεξεηή/ηξηαο θαη
παξάιιεια ηνλ/ηελ εμνηθεηώλεη θαη ηνλ/ηελ εθπαηδεύεη.
ε έλα θιίκα δεθαεηίαο ηνπ 80, ε performance πινπνηείηαη από
ηέζζεξεηο «ζειπθέο» παξνπζίεο (Λήδα Γάιια, Διέλε Καξαγηώξγε, Αληηγόλε
Ρήγα, Γέζπνηλα Χαηδεπαπιίδνπ) θαη ηνλ Βαζίιε Ννύια ζην ξόιν ηνπ
κειαγρνιηθνύ εξκελεπηή-κεινπνηνύ. Η πινθή ηεο μεηπιίγεηαη κέζα από κηα
αθνινπζία ζθπζξσπώλ θαη ζπλάκα θσηεηλώλ πνηεκάησλ, ζπλνδεπκέλα από
έληνλεο ζσκαηηθέο επηηειέζεηο, ζησπειέο θαη «πξσηόγνλεο» αλζξώπηλεο
εθθάλζεηο, αηκαηεξνύο θαληβαιηζκνύο θαη απηνθηνληθέο ζηηγκέο ontime, αθόκα
θαη από κπαιεηηθέο, αθξνβαηηθέο ζηεξίμεηο επάλσ ζε ηξαπέδηα θαη
απξόζκελα strip shows θαη pole dancing. Οη λεθξνδώληαλνη πξσηαγσληζηέο
πεξηπιέθνπλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ πέλζνπο κε ηελ αίζζεζε ηνπ ηξόκνπ, ηελ
αγξηόηεηα θαη ηελ αλζξσπνθαγία κε γξήγνξα ελαιιαζζόκελεο ζησπεξέο
ζηηγκέο εκθαηηθήο εθθξαζηηθόηεηαο πνπ απνπλένπλ ελδνζθόπεζε. Όια απηά
καδί δέλνληαη ζε κηα παξάμελε «ινγηθή» αιιεινπρία κέζα από ηελ queer
απαγγειία ησλ πνηεκάησλ ηνπ αρηνύξε κε θέληξα ηελ απώιεηα, ηνλ αξγό
ζάλαην θαη κηα κνιπζκαηηθόηεηα πνπ πξνμελεί απέρζεηα θαη ηαπηόρξνλα
νηθεηόηεηα. Η ιεπηή δηαρσξηζηηθή γξακκή πνπ μεδηαιύλεη ηνλ «λνεξό» από
ηνλ «πξαγκαηηθό» ζάλαην, ηελ «αιιεγνξηθή» από ηελ «πξαγκαηηθή»
λνζεξόηεηα, έξρεηαη ζην επίθεληξν ηεο πξαγκάηεπζεο. Παξά ην ρηίζηκν απηήο
ηεο ζπλεθηηθήο αιιεινπρίαο πνπ αθνινπζεί ηελ λεθξώζηκε πνηεηηθή γξακκή
ηνπ αρηνύξε, ε performance δηαηεξεί κηα νπζηαζηηθή αλνηρηόηεηα θαη
ειεπζεξία, πξνηξέπνληαο ηνλ ζεαηή λα αλαζηνραζηεί επάλσ ζε επξύηεξα
ζέκαηα λνήκαηνο ηεο δσήο, ζε ζπλζήθεο αζηηθόηεηαο, βίαο θαη
απειεπζέξσζεο, κνλαμηάο, ζπληξνθηθόηεηαο θαη ξεπζηόηεηαο ησλ
αλζξώπηλσλ-εξσηηθώλ
ζρέζεσλ
θαη
κηαο
εμνπζηαζηηθήο-επηζεηηθήο
ζεμνπαιηθόηεηαο σο αληίδνην ηνπ ζαλάηνπ. Άιισζηε ε θηιία ηνπ αρηνύξε κε
ην ζάλαην, πέξα από ηελ αγάπε ηνπ γηα απηόλ, απνηειεί έλα κέζνλ γηα λα
κηιήζεη γηα ηελ αλζξσπηλόηεηα, γηα ηα δεηλά ηεο θαη ηα θσηεηλά ςήγκαηά ηεο
κέζα από ην έξεβνο.
Ωο επί ην πιείζηνλ, ε performance απηή βξίζθεηαη ζην όξην ηεο
δηαδξαζηηθόηεηαο. Παξόιν πνπ ηα γεγνλόηα ηεο εθηπιίζζνληαη γξήγνξα θαη ζε
απόζηαζε αλαπλνήο από ην θνηλό, νη εζνπνηνί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο
(καθξηέο ζησπέο, καθξόζπξηα βιέκκαηα, παύζεηο θαη θελά αλάκεζα ζηηο
εηθόλεο) δηαηεξνύλ έλα πιέγκα κε εγγύηεηαο κε ην θνηλό, εκπνδίδνληαο έηζη
ηνλ/ηελ ζεαηή λα παξαζπξζεί εμ’ νινθιήξνπ από ην «ζνθηλγθ» δξώκελν. Κάηη
ηέηνην δεκηνπξγεί ηελ δπλαηόηεηα γηα έλαλ ελδηάκεζν ρσξνρξόλν, αλάκεζα
ζηε δξάζε θαη ζην ζεαηή, δίλνληαο ζηνλ ηειεπηαίν/ηαία ηελ επθαηξία λα

αθνπγθξαζηεί ηόζν ην εληύπσκα ηνπ ζεάκαηνο, όζν θαη ην ίδην ην πξνζσπηθό
ηνπ/ηεο ζπλαίζζεκα πνπ δελ απνξξέεη απαξαίηεηα από απηό πνπ
παξαθνινπζεί, αιιά από κηα πξνζσπηθή ηνπ/ηεο εκπεηξία. Θα
αλαξσηηόκνπλα εληνύηνηο ηη πεξηερόκελα ζα εθιάκβαλε ε performance απηή
ζε θάπνηνλ κεγαιύηεξν ρώξν θαη κε ην θνηλό δηαζθνξπηζκέλν ζε δηάθνξα
ζεκεία ηνπ.
Καη νη ηέζζεξεηο γπλαηθείεο πξσηαγσληζηηθέο θηγνύξεο, θαηά ηε
κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, εμαιείθνπλ ηα έκθπια ηνπο ραξαθηεξηζηηθά
θαη ζπλππάξρνπλ σο άθπια ή αλδξόγπλα ηξνκαθηηθά όληα, θνβηζκέλα
αγξηεκέλα ηέξαηα, θαληβαιηθά θαη απηνθαηαζηξνθηθά ζεμνπαιηθά ππνθείκελα,
ςάρλνληαο καληαζκέλα ηε δηαθπγή από ην ζάλαην∙ εθηνπιάζκαηα ελόο
απόμελνπ θόζκνπ πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ θαηλνκεληθή δεζηαζηά ηνπ
ζπηηηνύ, αιιά ζην ηέινο κνηάδνπλ πην νηθεία από πνηέ. Οη αληηζέζεηο
επαλαιακβάλνληαη ζπλερώο: Η κνλαρηθή, άηνλε δσή ηεο κπζηεξηώδνπο
γπλαίθαο (Διέλε Καξαγηώξγε) έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην δεπγάξη θαη ηνλ
έξσηα πνπ θαηαπίλεη ηνπο απηνπξγνύο ηνπ. Ο έξσηαο θαη ην ζεμ νξζώλνληαη
απέλαληη ζηνλ ζάλαην θαη ζηελ απόγλσζε.
Η ρεκεία ησλ πέληε πεξθόξκεξ θαη ε επηινγή ησλ ζθελώλ
ζηνηρεηνζέηεζαλ κηα δπλακηθή performance άθξσο ζρεηηθή κε ηελ «ειιεληθή»
θνηλσληθν-αηζζεηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Μαο θαζήισζε ε εξκελεία ηεο
Γέζπνηλαο Χαηδεπαπιίδνπ κε ηε δσληαλή αηζζαληηθή απνηύπσζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ κειαγρνιίαο, πόλνπ θαη ππαξμηαθήο θελόηεηαο ζηε καηηά ηεο,
ηεο Αληηγόλεο Ρήγα κε ην ζαξθαζηηθό ρακόγειν θαη ην άζεν, αηκαηεξό γπκλό
performance ζπκίδνληαο έληνλα ηνλ Δμνξθηζηή, ηεο Λήδαο Γάιια κε ην
απξόζκελν strip show-pole dancing θαη ηνπ Βαζίιε Ννύια κε ην κεισδηθό θαη
ξνκαληηθό, αιιά θαη καθάβξην ηξαγνύδη ζην αξκόλην… Καη ηέινο
ζπγθηλεζήθακε κε ηελ Διέλε Καξαγηώξγε θαη ηελ κνλαρηθή, «ύπνπηε»
εθθξαζηηθόηεηά ηεο, πνπ ιέεη πνιιά πεξηζζόηεξα από ην «κπξνζηά θείκελν»,
θιείλνληαο ηελ παξάζηαζε κε κηα επίσκεψη, νδεγώληαο ηελ αγξηόηεηα ηνπ
πξαγκαηηθνύ θαη ζπκβνιηθνύ ζαλάηνπ ζε κηα πύιε γαιήλεο∙ ζε έλα ηαμίδη πνπ
έξρεηαη σο ην ηέινο κηαο βίαηεο θαη αηέξκνλεο πεξηπιάλεζεο, ζε κηα εζηθή
ιύηξσζε κέζα από ηνλ εηξεληθό ζάλαην πνπ πξνζκέλεη ν αρηνύξεο,
δηακελύνληαο θαη ζην θνηλό ην πξνλόκην ησλ λεθξώλ: λα κελ κπνξεί λα
πεζάλεη πνηέ πηα θαλείο.
Ναηαλία Κουηζούγερα
Η παπάζηαζη «Εκηοπλάζμαηα» ηηρ ομάδαρ Nova Melancholia ππωηοπαποςζιάζηηκε
ηο Μάπηιο ηος 2013 (θέαηπο Εμππόρ και ζηο ζπίηι ηος Βαζίλη Νούλα, Δεπβενίων 54,

Εξάπσεια) και ολοκληπώνεηαι με δςο ακόμα παπαζηάζειρ ηην Πέμπηη 30 και ηην
Παπαζκεςή 31 Ιανοςαπίος 2014. Ενδέσεηαι να επαναληθθεί από ηο Μάπηιο ηος 2014.

Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ εκπλέεηαη από ηελ ηαηλία ηνπ Jim Jarmusch «Μόλν νη
εξαζηέο κέλνπλ δσληαλνί». Η παξάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη αληηδηαζηέιιεηαη
σζηόζν ζηε κειαγρνιηθή λσρειηθόηεηα ηεο ηαηλίαο, παξά ην θνηλό «αηκαηεξό»
πεξηερόκελό ηνπο.
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