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Η Πανούκλα…
Βύπων Καηπίηζηρ – Γπηγόπηρ Υαηζάκηρ, «Υοπεςηική πανούκλα»
κηνοθεζία: Γπηγόπηρ Υαηζάκηρ
Θέαηπο Άλμα

[…]
…και ο Ππίγκιπαρ
Νίκορ Αλέξηρ Αζλάνογλος, «Ωδέρ ζηον Ππίγκιπα»
κηνοθεζία: Βαζίληρ Νούλαρ
Πεπθόπμανρ ηηρ Ομάδαρ Nova Melancholía
Υώπορ: Μπαγκλανηέρ
Διεγεία γηα ηνλ έξσηα απνηειεί ε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Νίθνπ Αιέμε Αζιάλνγινπ πνπ
παξνπζηάδεη ζηελ ππνηππώδε ζθελή ηνπ λένπ -απόιπηα ελαιιαθηηθνύ- ρώξνπ «Μπαγθιαληέο»
(παιηνύ ππόγεηνπ θαθελείνπ κεηαλαζηώλ) ν πάληα ηνικεξώλ ζθεληθώλ ζπλζέζεσλ Βαζίιεο
Ννύιαο κε ηελ νκάδα ηνπ. Υώξνο θηιόμελνο, δεζηόο, κε κηα αίζζεζε απόθξπθνπ, ραξαθηεξίδεηαη
από ηε θηιηθή ππνδνρή ησλ ζπληειεζηώλ ηεο νκάδαο. ην «θνπαγηέ» -ζπλέρεηα πιαηείαο θαη
ζθελήο- πξνζθέξεηαη δεζηόο θαθέο θαη άιια ξνθήκαηα, αικπξά ζλαθο ελώ αληί εηζηηεξίνπ έλαο
ράξηηλνο θνπκπαξάο αλακέλεη ηελ όπνηα ζπκβνιή ησλ ζεαηώλ.
ην πξώην κέξνο, ςήγκαηα πνηεκάησλ ηνπ Αζιάλνγινπ ή έλα εκβόιηκν εξσηηθό πνίεκα ηνπ
Παδνιίλη γίλνληαη αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεηξκηθώλ εηθόλσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ησλ
εθθάλζεσλ ηνπ έξσηα. Δδώ, ν έξσηαο, σζηόζν, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη άιινπο ζπλεηξκνύο
πνπ θαηαιήγνπλ λα είλαη ζρόιηα πνιηηηθώλ πξνζώπσλ (αληηθεηκέλσλ ιαηξείαο όπσο ν
πξσζππνπξγόο) ή ζπκβνιηθέο εθδνρέο ηνπ έξσηα όπσο εθείλνο ν ηπηάκελνο ησλ Οιπκπηαθώλ
Αγώλσλ ηεο Αζήλαο κε ηελ απνθαζηζηηθή ζπλδπαζηηθή παξνπζία ηνπ Κέληαπξνπ.
Δπί ζθελήο ζηήλνληαη θαη μεζηήλνληαη ηαπηόρξνλα ζθεληθά αληηθείκελα -ζπρλά εηθαζηηθέο
πξνηάζεηο- πνπ ελζσκαηώλνπλ ζην ζώκα ηνπο ην ζώκα ησλ πεξθόξκεξο. Καηαζθεπή θαη
αλαθαηαζθεπή ηνπ ζθεληθνύ ρώξνπ πνπ επηκειείηαη ε νκάδα γίλεηαη κέξνο ηεο παξάζηαζεο ζε
έλαλ δηάινγν παξαζηαηηθώλ ηερλώλ αιιά θαη κνπζηθώλ αθνπζκάησλ κε επίθεληξν ηνλ έξσηα θαη

ηελ εξσηηθή πξάμε. Μόλν πνπ θάπνηεο θνξέο αηζζάλζεθα πσο ε εδώ εηθαζηηθά θαη ζεκαηηθά
(ιόγσ πεξηερνκέλνπ ησλ πνηεκάησλ) αλαγθαία γπκλόηεηα ησλ ζσκάησλ πξνζέθξνπε ζε
ζθελνζεηηθέο αλαζηνιέο πνπ αθύξσλαλ ηελ πξόηαζε εθ ησλ έζσ. Τπάξρνπλ άιισζηε πιείζηνη
όζνη ηξόπνη γηα ακηγώο εηθαζηηθά γπκλά. Η πεξθόξκαλο, εθ θύζεσο, ζηνρεύεη ζην γπκλό ζώκα σο
θακβά ησλ εγγξαθώλ ηεο.
Σα ποιήμαηα

Ο Αληώλεο Γθξίηζεο από ηελ παξάζηαζε «Ωδέο ζηνλ πξίγθηπα»

Δίλαη αιήζεηα όηη ε απνζπαζκαηηθόηεηα ησλ πνηεκάησλ ιεηηνπξγεί σο εθθίλεζε δεκηνπξγίαο
ζθεληθώλ εηθόλσλ θαη όρη σο αθξόαζή ηνπο. ην δεύηεξν κέξνο, ην ζθεληθό αδεηάδεη θαη νη
πεξθόξκεξο ελαιιάμ κε θάπνηνπο θίινπο-ζεαηέο ηεο νκάδαο απαγγέινπλ, όπσο ν θαζείο ην
αηζζάλεηαη, από έλα πνίεκα ησλ 16 σδώλ ηεο ζπιινγήο.
Πηζηεύνπλ άξαγε νη ζπληειεζηέο όηη αθνύγνληαη έηζη, ζε αληηδηαζηνιή κε ην απόζπαζκα,
εληειέζηεξα ηα πνηήκαηα; Θα έιεγα κάιινλ πσο νη ζεαηέο ππνρξενύληαη λα ππνκείλνπλ θαθέο
απαγγειίεο, κηα θαηαζηξνθή ησλ πνηεκάησλ, έλαλ αθνπζηηθό ζόξπβν. Καη ζα απνρσξνύζαλ κε
θάθηζηε εληύπσζε αλ δελ αθνινπζνύζε σο θηλάιε ε πεξθόξκαλο ηνπ Αζαλάζηνπ Κνπβνύζε
πάλσ ζην ηξαγνύδη « Et si tu n’existais pas» ην νπνίν απνδίδεη κε θαηαπιεθηηθή εθθξαζηηθόηεηα
θαη θηλεζηνινγία.
Καηά ηα άιια, θαηά ηελ «απαγγειία», κόλνλ ν Αληώλεο Γθξίηζεο θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη κηα
ζηαζεξή πεξζόλα κε εξκελεπηηθή ππόζηαζε θαη ραξαθηεξηζηηθή εθθνξά ιόγνπ. Ξερώξηζα ηελ
ελδηαθέξνπζα ζε ερόρξσκα θσλή ηεο Αιέμηαο αξαληνπνύινπ ελώ ζηε ζπλνιηθή παξάζηαζε νη

ππόινηπνη εζνπνηνί ζπλέβαιαλ ν θαζέλαο κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ: Γέζπνηλα Υαηδεπαπιίδνπ,
Λήδα Γάιια, Κώζηαο Σδεκνύιεο.
Γύν από ηα πνηήκαηα αθνύγνληαη από ηνλ Βαζίιε Ννύια δσληαλά, κεινπνηεκέλα από ηνλ ίδην.
Παξάζηαζε γηα ηνλ έξσηα (ρσξίο εξσηηθό ζθίξηεκα) κε ελδηαθέξνλ πξώην κέξνο θαη απνζεσηηθό
θηλάιε αιιά εμαληιεηηθά θνπξαζηηθό θαη εθηόο ζθεληθήο ινγηθήο ην εκβόιηκν κέξνο απαγγειηώλ
ζρνιηθήο γηνξηήο.
Η παξάζηαζε νινθιεξώλεη ηνλ πξώην ηεο θύθιν θαη επαλέξρεηαη ζύληνκα, έρνληαο ρξόλν,
πηζηεύσ, λα επαλαπξνζδηνξίζεη θαιύηεξα θάπνηα από ηα δεηνύκελά ηεο.
* Καζεγεηήο ζην Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.

