O ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΥΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟ
ONLYTHEATER

Ο Βαζίληρ Νούλαρ και ομάδα Nova Melancholia παποςζιάζοςν ηην πεπθόπμανρ "Νεκπή θύζη.
Ππορ δόξα ηηρ πόληρ" ζε κείμενο ηος Μανώλη Τζίπος ζηο Bios. Ένα πολςθωνικό κείμενο και
μια ομάδα ανθπώπων πος λειηοςπγούν ζε ένα ηοπίο μακπινό, μια Άγπια Δύζη...
Φαληαζηήθακε έλα ηνπίν Φαξ Οπέζη, έλαλ ρώξν αλνκίαο θαη απηνδηθίαο. Τν ηνπίν απηό
ζηήλεηαη πάλσ ζηηο ηαξάηζεο ηεο πόιεο, ζην θόλην ν ήιηνο πνπ δύεη αλάκεζα από θεξαίεοθάθηνπο θαη βξαρώδε ξεηηξέ. Εθεί θπλεγηνύληαη Ιλδηάλνη θαη θανπκπόπδεο, πεξλάλ θνπαδηαζηά
νη κεγάινη βίζσλεο, ην βξάδπ θάλεη θξύν θαη πίλνπκε κπύξεο γύξσ από ηε θσηηά. Αξγόηεξα, ζε
ύζηεξε επνρή, έξρνληαη νη καύξνη ζθιάβνη, πνπ ηξαγνπδνύλ ηα γθόζπειο θαη θάλνπλ ηα δηθά
ηνπο ξίηζνπαιο. Όια απηά πξνβάιινληαη ζε κηα παιηά ηειεόξαζε. Παίξλεηο ην ηειεθνληξόι θαη
θάλεηο θξεδ ηελ νζόλε. Νεθξή θύζε. Πξνο δόμα ηεο πόιεο. Ο Νίθνο ζηξηθνγπξίδεη έλαλ
πιαζηηθό εύθακπην ζσιήλα, ζαλ ιάζν, θαη θηηάρλεη ηνλ άλεκν πνπ ζθπξίδεη. Ο Κώζηαο θέξλεη
έλα ιεκόλη γεκάην κε κπεγκέλα θαξθηά. Μνηάδεη κε ρεηξνβνκβίδα. Η Νηόξα θνπβαιάεη ζαθνύιεο
κε άδεηα κππξόθνπηα. Κόβεη ην ειαθξύ ηνπο κέηαιιν ζε πνιύ ιεπηέο ισξίδεο θαη κε απηέο
θηηάρλεη κεγάιεο κπάιεο –ζαλ από άρπξν- πνπ ηηο παίξλεη ν αέξαο. Ο Ηιίαο θαη ε Αιέμηα
θηιηνύληαη ζε κηα γσληά. Ο Αληώλεο παίδεη θπζαξκόληθα θη επιαβηθά ραηξεηά ηελ πόιε.
Η Λήδα, ε Βάιηα θαη ε Λήδα δηαζρίδνπλ ηε ζθελή κε αξγό ιηθληζηό βεκαηηζκό. Είλαη
γπκλόζηεζεο θαη παλέκνξθεο. Η Βίθπ ηξαγνπδάεη γηα κηα αλάκλεζε πνπ παξακέλεη ιακπεξή.
Τόζν ιακπεξή πνπ ηειηθά δελ μέξεηο αλ ππήξμε πνηέ σο πξαγκαηηθόηεηα ή ήηαλ εμαξρήο
αλάκλεζε. Η Εηξήλε θαιεί ζε δηαξθή αιιαγή. Σε κεηαζρεκαηηζκό. Σε εγξήγνξζε.
Ο Άληξηαλ ζηήλεη κπξνζηά καο κηα θαγώζηκε καθέηα: γύξσ γύξσ θνπηηά κπύξαο ζαλ
πνιπθαηνηθίεο, έλα ηξίζηξαην από θέηεο ηπξί ηνπ ηνζη, αγγνπξάθηα ηνπξζί –θνκκέλα έηζη ώζηε
λα ζηέθνληαη όξζηα- καδεκέλα νιόγπξα, θνηηάλε όια πξνο ην ίδην ζεκείν, ρνληξά ινπθάληθα
αζηπλνκεύνπλ ηνπο δξόκνπο, ζηε κέζε έλα πεζκέλν αγγνπξάθη ηνπξζί. Από ςειά ν Άληξηαλ
ξίρλεη θέηζαπ πάλσ ζην πεζκέλν αγγνπξάθη. Ύζηεξα πάλσ ζε όιε ηε καθέηα.

