Έλαο άιινο εαπηόο, αιιά πνηνο;
Γράφει ο Διονύσης Μαρίνος

«Εκκρεμότητα» του Τσιμάρα Τζανάτου

Δθθξεκεί έλαο εαπηόο. Πάληα ζα εθθξεκεί έλαο εαπηόο κέζα από ηνλ εαπηό λα αλαδπζεί.
Σαλ ην θξεκκύδη ηνπ Γθίληεξ Γθξαο πνπ θαζώο ην μεθινπδίδεηο κέζα ζηε ςίρα ηνπ
αλαθαιύπηεηο πηπρέο αλεμεξεύλεηεο, ζηνηρεία πξνγνληθά θαη πξσηόγνλα. Σαλ ηελ
καηξηόζθα πνπ όπσο ηελ αλνίγεηο, από κέζα ηεο βγαίλνπλ κηθξόηεξνη εαπηνί –
νκνηνηππίεο ζε θιίκαθα. Μέρξη λα θηάζεηο ζην κηθξόηαην δείγκα, έλαο «άιινο»
άλζξσπνο μεπεδάεη κέζα από ηνλ άλζξσπν.
Η δηαπάιε ηνπ εγώ, ε αδηάπησηε κάρε ηνπ κε ηηο εζσηεξηθέο ζθηέο ηνπ, ε δξακαηηθή
αλαδήηεζε ηεο ππαξμηαθήο νπζίαο ηνπ, πέξαλ ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ, είλαη ην
θεληξηθό κνηίβν ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ ηνπ Τζηκάξα Τδαλάηνπ «Δθθξεκόηεηα».
Παηώληαο ζε πηληεξηθά μεζπάζκαηα, απηή ε δηηηόηεηα αλάκεζα ζην θαίλεζζαη ηεο
δξάζεο θαη ην δξακαηηθό πνηάκη πνπ θξύβεηαη θάησ από ηηο ιέμεηο, αιιά θαη ζηηο
ππαξμηαθέο θόξκεο ηνπ Μπέθεη, ζε κηα γιώζζα πνπ πξνζπαζεί λα αξζξσζεί θαη όπνπ
ην ζώκα κεηαζηνηρεηώλεηαη ζε ιόγνο θαη ν ιόγνο ιακβάλεη κηα απόιπηε ζσκαηηθή
δηάζηαζε, ν Τδαλάηνο πθαξπάδεη ηνλ άλδξα πξσηαγσληζηή θαη ηνλ νδεγεί ζε κηα
πεξηδίλεζε όπνπ ηα πάληα βξίζθνληαη ζε κηα αέλαε εθθξεκόηεηα. Ο άλδξαο ελαληίνλ
αόξαησλ ερζξώλ. Τνπ ρηππνύλ ην θνπδνύλη, αιιά θαλείο δελ ηνλ πεξηκέλεη ή δελ ηνλ
επηζθέπηεηαη. Ο άλδξαο πνπ θιείλεηαη εθηόο ηνπ ζπηηηνύ ηνπ (εθηόο ηνπ νίθνπ ηνπ εαπηνύ
ηνπ). Ο άλδξαο πνπ δηαηεξεί ειάρηζηεο νηθνγελεηαθέο ή θηιηθέο ζρέζεηο. Έλαο κνλαρηθόο

άλδξαο πνπ θπθισκέλνο από ηνλ ελδνκνξθηθό βίν ηνπ, θαηαιήγεη λα γίλεη άζπξκα ηνπ
εαπηνύ ηνπ. Ωζάλ νπξνβόξνο όθηο γπξλάεη εθεί από όπνπ μεθίλεζε θαη αξρίδεη λα
θαηαηξώεη ηηο ζάξθεο ηνπ. Θα γίλεη έλαο άιινο; Δίλαη έλαο άιινο; Η αλάπνδε ηεο θόδξαο
ελόο αλζξώπνπ, πάιη ζε άλζξσπν θαηαιήγεη. Όκσο ζε απηή ηε δηαδξνκή ζηα εζώηαηα
ηνπ εαπηνύ, πνην είλαη ην πξνζδνθώκελν θέξδνο θαη πνηα δεκία ρξεώλεηαη; Ο άλδξαο ηνπ
έξγνπ θηάλεη κέρξη ηνπ αθξόηαηνπ ζεκείνπ λα απνδηώμεη όινπο ηνπο ξόινπο, αθόκε θαη
απηόλ ηνπ θύινπ ηνπ. Παξελδύεηαη, αιιάδεη ξόιν θαη ππόζηαζε, πεξπαηάεη ζηε κεζόξην
ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο αλππόδεηνο, κεηεσξίδεηαη ζηνλ ελδηάκεζν ρώξν, όρη κε ηε
ινγηθή κηαο ακθηζεμνπαιηθόηεηαο πνπ ζθνπό έρεη λα πξνθαιέζεη, λα νηθηίξεη ή λα
ειεεηλνινγήζεη, αιιά λα πξνδηαγξάςεη ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο ελόο εαπηνύ πνπ
ράλεη ην θέληξν βάξνπο ηνπ.
Τν έξγν αλέβεθε ζην «Αγγέισλ Βήκα» ππό ηε ζθελνζεηηθή κπαγθέηα ηνπ Βαζίιε Ννύια
πνπ πξνζέγγηζε ην αβαξέο ηνπ ζέκαηνο δίρσο πεξηθνπέο, ζπλαηζζεκαηνινγηθέο
αλαθνξέο ή εζηθνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Αληηζέησο, νη εζνπνηνί θηλνύκελνη ζην ιηηό θαη
ιεηηνπξγηθό ζθεληθό ηεο Σνθίαο Σηκάθε, νπζηαζηηθά ληύλνκαη ηνπο εαπηνύο ηνπο,
βγαίλνπλ από ηνπο εαπηνύο ηνπο, γδύλνληαη κε ηειεηνπξγηθό θαη ζπαξαρηηθό ηξόπν,
αιιάδνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνληαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ ζεαηή. Όιε απηή ε θιήζε δελ
εκπεξηέρεη ζηνηρεία πξόθιεζεο, αιιά ζπλνκηιίαο κε ην ζώκα θαη ην ιόγν. Πξόθεηηαη γηα
κηα λεπξώδε, ζσκαηνπνηεκέλε εκπεηξία γεκάηε ζπαξαγκό, εηξσλεία, νληνινγηθή
«θαύζε».
Ο Γηάλλεο Μπόγξεο πνπ νπζηαζηηθά πάλσ ηνπ δνκείηαη όιν ην έξγν, κεηαηξέπεη ην ζώκα
ηνπ ζε εθθξαζηηθό κέζν. Από ηα δάρηπια ησλ ρεξηώλ ηνπ, ηηο θάκςεηο ηνπ θνξκνύ, έσο
ηελ ηαιάληεπζε ησλ κεξώλ, ην θνξκί κεηαηξέπεηαη ζε κνπζηθό όξγαλν, ελώ ν ξπζκόο
ησλ ήρσλ αιιάδεη πξννδεπηηθά θαη αθαηάπαπζηα. Ο Μπόγξεο ληύλεηαη απηή ηελ
θαηαβύζηζε κε ηε θσλή, ηελ θίλεζε, ηνλ ηδξώηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ. Υπό ηνπο ήρνπο ηεο
θσλήο ηνπ Κιάνπο Νόκη ή ηεο Λέλαο Πιάησλνο, ν άλδξαο σο βνύιεζε θαη σο
παξάζηαζε αλαζύξεη από ηα βάζε ην ππαξμηαθό ηνπ αίληγκα, αιιά θαη ην κέηξεκα ηνπ
πόλνπ ησλ αλζξώπσλ. Ωζαύησο, θαίξηεο είλαη ε ζειπθέο παξνπζίεο επί ζθελήο. Η
Γέζπνηλα Φαηδεπαπιίδνπ θαη ε Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ ζπιιεηηνπξγνύλ ζηε γξακκή ηνπ
δξάκαηνο είηε κε ην ζώκα, είηε κε ηε θσλή, ηε λύμε θαη ηε ζπλνκηιία κε ηνλ άλδξα.
Οπζηαζηηθά δίλνπλ ζηνλ άλδξα ηελ ώζεζε λα πεξηειηρζεί ζηνλ θνριία ηεο ύπαξμεο. Οη
θσηηζκνί αλήθνπλ ζηε Βαιεληίλα Τακησιάθε θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ
ζαζπέλο, ησλ κεηαπηώζεσλ θαη ηεο εζσηεξηθήο θαηάπησζεο ηνπ ήξσα.
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