
ΘΕΑΤΡΟ 

Κριτική θεάτρου: «Εκτοπλάσματα» 

Η Ισάλλα Κιεθηόγηαλλε γξάθεη θξηηηθή γηα ηελ πεξθόξκαλο «Δθηνπιάζκαηα», 

ζε ζθελνζεζία Βαζίιε Ννύια-κηα ηδηαίηεξε αλάγλσζε ηεο πνίεζεο ηνπ Μίιηνπ 

αρηνύξε.  
 
Γεπηέξα, 17 Μαξηίνπ 2014 
 
 

 
ΝΙΚΟ ΚΑΣΑΡΟ 

Πνηνο ζα ππνπηεπόηαλ όηη  ε πνηεηηθή ζπιινγή  «Δθηνπιάζκαηα» ηνπ Μίιηνπ αρηνύξε 

ζα ελέπλεε έλα απξόζκελα απνθαιππηηθό ζθεληθό b movie, «κλεκείν» ηνπ 

κεηακνληέξλνπ,  ζε έλα δηακέξηζκα-θαηνηθία ζηα Δμάξρεηα; 

Καη ην θνηλό ζα ζπλαληνύζε ηελ πνίεζε, ειεύζεξε, κέζα από γελλαίεο δόζεηο 

θέηζαπ  πάλσ ζε εκίγπκλα θνξίηζηα,  ππό ηνπο ήρνπο ελόο  ζιηβεξνύ  αξκνλίνπ;   

Ο Βαζίιεο Ννύιαο, κε δηπιέο ζπνπδέο  ζεαηξνινγίαο θαη εηθαζηηθώλ ζηελ Αζήλα θαη 

ζην  Παξίζη, ηδξπηήο ηεο νκάδαο Nova Melancholia (εθ ησλ ζπληδξπηώλ ηεο Κίλεζεο 

Μαβίιε), κηα πνιύ ηδηάδνπζα θαη ζπλεπήο  θαιιηηερληθή κνλάδα, θαιώο θηλήζεθε από ηελ 

παξαδνρή όηη ε πνίεζε είλαη  πνιύ πην «αλνηθηή» θη ειαζηηθή θόξκα, ζπγθξηλόκελε κε 

νπνηαδήπνηε πξόδα. 

Καη κε δηάζεζε ξεμηθέιεπζε, ζθαλδαιηάξηθε,  απελνρνπνηεκέλα παηδηθή, έζηεζε κηα 

πξνθιεηηθή πεξθόξκαλο,  ζηελ νπνία νη δηαζέζεηο θαη νη αηκόζθαηξεο ελαιιάζζνληαη, 



ηνικώληαο λα ζηαζεί αληηκέησπνο, αλ όρη εληειώο θόληξα, παξαθηλεκέλνο εκθαλώο από 

«δηδάγκαηα» ηνπ Μάξην Αξηδέλην, ζηνλ πνηεηηθό ιόγν. 

Μάιηζηα ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο  σο guest ζε ξόιν  πηαλίζηα- ηξαγνπδηζηή εξκελεύνληαο 

ηε κεινπνηεκέλε από ηνλ ίδην πνίεζε («Όηαλ», «Πόξνο 1985»).O αρηνύξεο θαίλεηαη λα 

απνηειεί  κηα πνιύ πξνζσπηθή ηνπ ππόζεζε. 

ην παξάδνμα ηδηνζπγθξαζηαθό homage ηνπ ζηνλ πνηεηή, κηα  πξόηαζε  γηα 

λα  μαλαδηαβάζνπκε ηελ πνίεζή ηνπ κε άιιν πξίζκα,  ε αλάζα ηνπ ζαλάηνπ  δηαξθώο 

καο ρατδεύεη.  Άιισζηε,  ζαλ κηα «άζθεζε εμνηθείσζεο κε ηνλ ηξόκν», έρεη απνθαιέζεη ν 

ζθελνζέηεο ηελ παξάζηαζή ηνπ. 

Αθνύκε γηα ξεκαγκέλα θέξεηξα, γηα ηνλ λεθξό Νηύιαλ Σόκαο γηα ην όηη «όηαλ ζβήλσ ην 

θσο έξρεηαη ν ζάλαηνο θαη κνπ θηιά ηα ρέξηα». 

Αθνύκε γηα «έλα θόζκν λεθξό» πνπ «πίλεη ην παγσκέλν γάια ηνπ, βάξθεο πεγαίλνπλ 

έξρνληαη/ θέξλνπλ θη άιινπο λεθξνύο/  κεηέξεο ράλνπλ ηα παηδηά ηνπο/  παηδηά θιαίλε 

γηαηί ράζαλ ηηο κεηέξεο ηνπο/ /ηέξαηα ραξηνπαίδνπλ-Ρίμε ην πέληε! Οπξιηάδεη ν λεθξόο 

δνινθόλνο». 

 

ΝΙΚΟ ΚΑΣΑΡΟ 

ηίρνη πνπ μεζηνκίδνπλ νη ζειπθέο ππάξμεηο  (Λήδα Γάιια, Διέλε Καξαγηώξγε, Αληηγόλε 
Ρήγα θαη Γέζπνηλα Χαηδεπαπιίδνπ) όρη κνηξνινγώληαο αιιά ηξηγπξίδνληαο αζηακάηεηα 
ζην ζαιόλη, ηελ θνπδίλα, ην κπάλην θαη βξάδνληαο καθαξόληα. Σξώγνληαο καθαξόληα κε 
θέηζαπ, πνπ γίλνληαη εληόζζηα αλζξώπνπ θαη  θαηαζπαξάδνληαη  από αλζξώπνπο–
δόκπη.  

Παιεύνληαο ζηα παηώκαηα. Πίλνληαο αζηακάηεηα θαθέ από ηελ αλακκέλε θαθεηηέξα, 

αιιά θαη θξαζί, αθνύ θάπνηα ζηηγκή βξίζθνληαη «ηπηάκελεο»  πάλσ από ηα θεθάιηα ησλ 

ζεαηώλ επηζθεπηώλ  ζηνπο πάγθνπο ηεο θνπδίλαο. Δξκελεύνπλ αθόκα θαη ζηα 



ζθνηεηλά  βαζπζηόραζηα ηνπο ζηίρνπο  θαη θσλάδνπλ ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν ηνπ 

νξόθνπ «ειεπζεξώζηε ην αζαλζέξ» αλαζηαηώλνληαο ηελ πνιπθαηνηθία. 

Δληέιεη  αθαηαπαύζησο … αιιεινινεμνληώλνληαη έσο όηνπ αλαρσξήζνπλ καδί καο κε 

έλα πειώξην άζπξν πινίν (ππέξνρν ην θηλάιε κε ην πνίεκα «Η επίζθεςε» ηνπ 

αρηνύξε). Δκπεηξία! 

Η παξάζηαζε ζην δηακέξηζκα ηεο Γεξβελίσλ (ζηνλ αξηζκό 54, πάλσ από ηελ πιαηεία 

Δμαξρείσλ), πνπ πξνζερώο επαλαιακβάλεηαη, απνδεηθλύεη όηη ε θαιή πνίεζε έρεη 

αληνρέο. Σόικε ρξεηάδεηαη. 

 

Πληροφορίες: θελνζεζία: Βαζίιεο Ννύιαο. θεληθά-θνζηνύκηα: Νηόξα Οηθνλόκνπ. 

Βνεζόο ζθελνζέηε: Διηζάβεη Ξαλζνπνύινπ. Γηεύζπλζε: Γεξβελίσλ 54, πάλσ από ηελ 

πιαηεία Δμαξρείσλ. Γηάξθεηα: 60 ιεπηά. Δίζνδνο ειεύζεξε κε πξναηξεηηθή νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε. Δίζνδνο κόλν κε θξάηεζε ζέζεο: 6972 730557. 

 

Iωάννα Κλεφτόγιαννη 

 


