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Δπί ζκηνής 
 ΤΟΥ ΓΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ 

Υποκριηική ηης προζποίηζης 
ΣΗ ΜΔΣΑΜΟΝΣΔΡΝΑ παξάζηαζε δελ έρεη άξαγε ζεκαζία ε ππνθξηηηθή δεηλόηεηα ηνπ 
εζνπνηνύ; Μηα ηέηνηα άπνςε ηείλεη λα θαζηεξσζεί ζηηο ζπλεηδήζεηο λέσλ δεκηνπξγώλ αιιά θαη 
θξηηηθώλ γηα παξαζηάζεηο πνπ απηναπνθαινύληαη devised theatre, performance θαη άιιεο 
παξόκνηεο εθδνρέο ηνπ ζύγρξνλνπ ζεάηξνπ ζηηο νπνίεο ην πξαγκαηηθό ζώκα ηνπ εζνπνηνύ ηείλεη 
λα αληηπαξαηίζεηαη ζην κπζνπιαζηηθό-ςεπδαηζζεηηθό ζώκα ηνπ δξακαηηθνύ πξνζώπνπ ησλ 
παξαδνζηαθώλ παξαζηάζεσλ. 

Ωζηόζν, αθόκα θαη ζηηο πιένλ αηξεηηθέο ζθεληθέο πξνηάζεηο ε πιήξεο απάιεηςε ηνπ 
κπζνπιαζηηθνύ πξνζώπνπ είλαη αδύλαηε, ελώ ε ζύγθξνπζή ηνπ κε ην θνηλσληθό πξόζσπν ηνπ 
εζνπνηνύ θαηαιήγεη, ζηελ θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ, ζηελ πξόζιεςε ελόο ζώκαηνο πβξηδηθνύ, 
όπσο έρεη πξόζθαηα παξαηεξήζεη ε Fischer-Lichte. Γεγνλόο πνπ κπνξεί κελ λα νδεγεί ηνλ ζεαηή 
ζε ακθηζεκία, δελ παύεη, όκσο, λα δηαθέξεη θαζνξηζηηθά από ην απηνβηνγξαθηθό, θαηαγγειηηθό, 
πνιηηηθν-θνηλσληθό ζώκα ηνπ πεξθόξκεξ ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60-'70. 

Αληίζεηα, επνκέλσο, κε ηελ θπξίαξρε άπνςε πνπ ηείλνπλ λα επηβάιινπλ θξηηηθέο ιάηθ-ζηάηι 
εληύπσλ, από ηνλ εζνπνηό ησλ ζύγρξνλσλ παξαζηάζεσλ απαηηείηαη λα θαηέρεη κηα ζύλζεηε 
ηερληθή: λα πξνζπνηείηαη όηη δελ είλαη θάηη πνπ είλαη. Με άιια ιόγηα, λα πξνζπνηείηαη ηνλ εαπηό ηνπ 
θαζηζηώληαο ηνλ κπζνπιαζηηθό πξόζσπν. Μηα παιαηόηεξε παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Mahagony 
(Ακόξε, 1999) είρε ηίηιν «Bad Actors». ηόρνο ηεο, ε παξσδία ηεο παξαδνζηαθήο θαιήο 
ππνθξηηηθήο κε εζνπνηνύο πνπ ελώ έπαηδαλ ηνλ εαπηό ηνπο πξνζπνηνύληαλ ην «θαθό» παίμηκν. 
ηελ εθδνρή ηνπ «Άκιεη» πνπ αλέβαζε ν Καζηεινύηζη ην 1992 ν Πάνιν Σόληη πξνζπνηείην έλα 
απηηζηηθό πξόζσπν πνπ έπαηδε ηνλ Άκιεη, ζε βαζκό πνπ νη ζεαηέο πίζηεςαλ όηη δελ επξόθεηην γηα 
πξαγκαηηθό εζνπνηό αιιά γηα πξόζσπν κε πξαγκαηηθό πξόβιεκα απηηζκνύ. Ο Σόληη, κε πνιιή 
δνπιεηά, ππνθξίλεηαη όηη είλαη θάηη πνπ δελ είλαη κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνδύεηαη ην δξακαηηθό 
πξόζσπν ηνπ Ακιεη. 

Σν πβξηδηθό ζώκα εθκεηαιιεύεηαη ν Μαξκαξηλόο ζηελ «Ηιέθηξα» (Δπίδαπξνο, 1998), όηαλ 
αληηπαξαζέηεη ζηνπο ξόινπο Κιπηαηκλήζηξαο-Ηιέθηξαο δύν εζνπνηνύο κε πξαγκαηηθή ζρέζε 
κεηέξαο-θόξεο: Γαιελέα θαη Μνπηνύζε αληίζηνηρα. Αλαγθάδνληαο ηνλ ζεαηή λα θηλείηαη ζηελ 
νξηαθόηεηα ηεο πξόζιεςεο ησλ θνηλσληθώλ θαη δξακαηηθώλ πξνζώπσλ πνπ απηέο εθπξνζσπνύλ 
αιιά θαη κεηαηξέπνληαο ηε δξακαηηθή ζύγθξνπζε ζε ζύγθξνπζε ππνθξηηηθώλ ζρνιώλ. 

Πόζνη από ηνπο λένπο θαιιηηέρλεο πνπ επηδίδνληαη ζε κεηακνληέξλνπο πεηξακαηηζκνύο έρνπλ 
ζπλείδεζε όηη νη εξκελεπηηθέο απαηηήζεηο ηνπ είδνπο είλαη πνιιαπιά απμεκέλεο; Όηη πξέπεη λα 
δηαζέηεηο ζηέξεε ππνθξηηηθή γηα λα «πξνζπνηεζείο» επί ζθελήο ην «θπζηθόλ» ηεο αηνκηθόηεηάο 
ζνπ; Φνβάκαη, ειάρηζηνη. 

Μεηαμύ ησλ εμαηξέζεσλ ε Βίκσ Κσριακοσλάκοσ, ζηαζεξή ζπλεξγάηηο ηεο εξεπλεηηθήο λεαληθήο 
νκάδαο Nova Melancholia, πνπ ην απνδεηθλύεη ζε θάζε ηεο εκθάληζε αιιά ην επηβεβαίσζε ζηελ 
ζόιν πεξθόξκαλο ηεο ζηελ πξόζθαηε δεκηνπξγία ηεο Οκάδαο «Πξώηνο ζηνραζκόο: Πεξί όζσλ 
κπνξνύλ λα ηεζνύλ ελ ακθηβόισ», ζε ζθελνζεζία Βαζίιε Ννύια. Μηα παξάζηαζε πνπ ζηεξίδεηαη 
ζε απόζπαζκα ιόγνπ ηνπ Νηεθάξη θαη όπνπ ην ζώκα είηε εθθέξεη ηνλ ιόγν είηε ηνλ εξκελεύεη ζε 
έλα δεύηεξν ζηάδην θηλεζηαθά, απεηθνλίδνληάο ηνλ ειεύζεξα σο θαη αληηζεηηθά, παξακέλεη έλα 
ζώκα απηά θνηλσληθό -πνπ ζπλδηαιέγεηαη επζέσο κε ηνλ ζεαηή- θαη ζώκα πνπ ηαπηόρξνλα γίλεηαη 
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κέξνο κηαο πεξίπινθεο ζθεληθήο δξάζεο κε κνπζηθά αθνύζκαηα θαη παξάμελα ζθεληθά αληηθείκελα 
πνπ γίλνληαη πξνεθηάζεηο ηνπ, αγγίδνληαο έηζη ηελ απην-παξσδία. 

Απην-παξσδνύκελνη εθθσλνύλ ηνλ «Μέγα Πξνθεηηθό Καδακία» θαη νη ηξεηο λεαξνί εζνπνηνί ηεο 
Οκάδαο Per-Theater-Formance ζε ζθελνζεζία ηνύ θαη ζπκκεηέρνληνο ζηελ παξάζηαζε Γεκήηξε 
Σζηάκε, κε ζπλνδεία δσληαλήο ξνθ κνπζηθήο. Πίζσ από ηηο αζηείεο κεηακθηέζεηο, ηελ ςεπδν-
έθζηαζε θαη ηελ κεηαθπζηθή εμεξεύλεζε δελ θξύβνπλ ην ηδησηηθό ζώκα, εθείλν ηνπ εζνπνηνύ-
πεξθόξκεξ, αιιά κπαηλν-βγαίλνπλ ζε απηό θαη ζηνλ ξόιν ώζηε εθείλν πνπ επηθξαηεί είλαη ην 
παηρλίδη θαη ε επσρία πνπ πξνθαιεί ε πξνζπνίεζε. 

Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα λεαληθώλ νκάδσλ πνπ δηαζέηνπλ κελ πεληρξά κέζα αιιά ζσζηή 
αληίιεςε ηεο κεηακνληέξλαο ππνθξηηηθήο εξκελείαο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε θάπνηεο άιιεο 
ζνβαξνθαλείο θαηαζέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηελ απνπζία απην-έθζεζεο ηνπ ζώκαηνο ηνπ 
εζνπνηνύ, από ηελ αλαδήηεζε ηεο πβξηδηθόηεηαο όρη ζηνλ ζπκθπξκό ζην ίδην ηνπο ην ζώκα ηνύ 
είλαη θαη ηνπ θαίλεζζαη αιιά ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ κε ην ζώκα ηνπ ηπραίνπ πεξαζηηθνύ, από ηνλ 
ππνβηβαζκό ηεο ίδηαο ηεο αλάγθεο ύπαξμεο ππνθξηηηθήο: από απηνθαηαζηξνθηθή ππεξνςία. 

Ο Γ. ΣΑΣΟΤΛΗ είλαη αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο εκεησηηθήο ηνπ Θεάηξνπ ζην Σκήκα 
Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ - Κξηηηθόο ζεάηξνπ. 

 


