επηπρσο δελ εηαλ αξηζηνπξγκα
ε παξαηαζε αεδηαζκα ζε θεηκελν ηνπ Ν.Γ.Πεληδηθε απν ηελ νκαδα NOVA
MELANCHOLIA ζε ζθελνζεζηα
Bαζηιε Nνπια εηλαη κηα παξαζηαζε πνπ δελ ππεξεηεη ην θεηκελν σο γξαπην ινγν αιια ηελ
απηαμηα ηνπ πξνθνξηθνπ ινγνπ.
Δελ αλαπαξαγσληαη επη ηεο αηζνπζηο εξσηηθεο θαληαζησζεηο κεγελζεκελεο ζηελ
eθηειεζε ηνπο νπσο ζηνπο κεγαινπο πεξθνξκεξ Ακπξακνβηηζ ,Φειιηλη ,Μαληνλα
Αικνδνβαξ ,Γξηλαγνπεε.
O Πεηδηθεζ δνπιεπεη κηθξεο θιηκαθεο εζσηεξηθνπ κνπξκνπξηζκαηνο ,δσκαηηνπ νρη
Θεαηξνπ ,αξελαο ε πιαηεηαο ε δηαδξνκνπ ε ηνπλει . δνπιεπεη ηελ απηνλνκηα
Τεζ ηαπηνηεηαο ηνπ κηθξνπ κεγεζνπο ελαληη ηνπ κεγαινπ δνπιεπεη κεζα ζε θειη νπσο
αξγνηεξα ν Αζεκνο [γηαηη θνξαο θινπβη]. Αιια θαη ζρεδνλ νιε ε λενειιεληθε ηερλε
δνπιεπεη ζε ελα ζαινλη κεζα ,θαη αζρνιεηαη κε ηα νηθηαθα ,θαη απηνο εηαλ ν ινγνο πνπ γηα
ρξνληα δελ δηλνληαλ βξαζεηα ζεαηξηθνπ εξγνπ ηνπ πεξηνδηθνπ δηαβαδσ ςπραλαιπηηθε ηεξα
εμεηαζε ζε ηεηξηκελεο νηθνγελεηαθεο ηζηνξηεο .
Δελ γλσξηδσ ηηπνηα γηα ην ζσκα κνπ πξηλ γλσξηζσ ην ηηπνηα ηνπ παληνο ηνπ δηθνπ ζαο . Θα
δνπκε πσο ηα ησξα ζα γηλνπλ πην ησξα απν ην παληνο ηνπ ησξα
Αλ δελ εηρε ινγηα αιια κνλν πξαμεηο ε παξαζηαζε ζα εηαλ θνληα ζηα θνξκπξαδεξηζηεθα
ηδεσδε ε θαη εηδσισδε ,πνιπ εθηειεζε ιηγν ζεαηξν θαη νη πξαμεηο λα αθελνπλ ηνλ ινγν λα
εηλαη ε ζθηα ησλ , νπσο ζα εζειε ν Δεκνθξηην λα ππαξρεη [ε πξαμε ] ελαληη ηνπ [ελ αξρελ
εηλαη ν ινγνο ] ηνπ Ηξαθιεηηνπ .
επηπρσο πνπ δελ μεξσ απν ζεαηξν θαη ηζσζ ηειηθα ε παξαζηαζε λα κελ ρξεηαδεηαη
θξηηηθε ,αιια κνλν ζνβαξε ζεαζε [ησλ κπξσδησλ καο ] πνπ θξπβνπκε επηκεισο
θαησ απν αξσκαηα εζηθα ,ελσ ε παλνπθια δελ εηλαη θαλελσο αιινπ θηεκα εθησο
απηνπ πνπ ηελ ερεη ζην κπαιν .
κηα παξαζηαζε πνπ ζα κπνξνπζε λα παηδεηαη ζηνλ δξνκν ,ζην ηξαηλν . ζηελ γσληα ηνπ
δξνκνπ,θιπ.κε κεηνλεθηηκαηα θαπνηεο ζηηγκεο ηελ κνπζηθε ππνθξνπζε λα παηαεη ζε επθνιηεο
.
αλ ε παξαζηαζε θξαηαγε δπν ηξεηο σξεο αλεηα ζα ρσλεπε θαη ζα μεξλνπζε ζε ζθνλη ηηο
νπνηεο αληηζηαζεηο ηνπ ζεαηε αιια απην εηλαη καιινλ εξσηηθε θαληαζησζε ηνπ γξαθνληνο .
νη πξσηεο ζπγγελεηο εηθνλεο πνπ κνπ εξζαλ εηαλ ην θηικ [Savages] ηνπ Μerchant Ιvory θαη
ηα κηθξα θηικ [Lady Vengeance] Park Chan-Wook ,[Audition Visitor Q] Miike Takashi , [
Dumplings] Fruit Chan ηζσο θαη ην πξνζθαην [black snake moan]
Graig Brewer
θεληξν βαξνπο ηεο παξαζηαζεο ε Δεζπνλα Xαηδεπαπιηδνπ θξαηαγε νιεο ηηο
ελνρηθεο ηζσξνπηεs κεηαμπ ησλ δπν αιισλ εθηειεζησλ ,πνπ ηζαιαβνπηαγαλε
ρσξηο θνβν θαη παζνο ζε δσνκνξθηζκνπο ,ακλνηαθα πιηθα ,παηδηθεο αζζεληεο θαη
ιαλζαλνπζεο ζρηδνθξεληεο παληνο ηππνπ.
Οη θαηνηθηα καο θεξεη θαη ηελ θεξνπκε ηελ αλαπλενπκε θαη καο αλαπλεεη ζα καο ζθνησζεη
πξηλ ηελ ζθνησζνπκε ,ζα αζθεθηεζνπκε πξηλ αζθεθηεζεη απν ηελ εζσηεξε κηδεξηα καο
Δελ εηαλ αξηζηνπξγεκα γηαηη εηλαη αρξνληθε θαη πξνθνξηθε εθηειεζε θαη πνιπ ζσζηα δελ
εξκελεπε [ην πλεπκα ηεο επνρεο ] αιια ην εθεξε .

