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ΑΠΟΨΗ : Εσέλικτες παραστάσεις σε ρεσστούς
καιρούς
Τνπ Βαζηιε Ννπια*
Τν θπξίαξρν κνληέιν ζεαηξηθήο παξαγσγήο ζηελ Ειιάδα είλαη αθόκε ε
θεηκελνθεληξηθή παξάζηαζε, πνπ παίδεηαη νιόθιεξε ηε ζεδόλ, θαη πνπ ππνγξάθεηαη
από έλαλ ζθελνζέηε ν νπνίνο ηαπηόρξνλα είλαη θαη ν ζεαηξώλεο. Ή, ζε παξαιιαγή,
κία παξάζηαζε ζηελ νπνία ν εζνπνηόο (ν πξσηαγσληζηήο ή ε πξσηαγσλίζηξηα) είλαη
ηαπηόρξνλα θαη ηδηνθηήηεο ηνπ ζεάηξνπ.
Απηό ήηαλ (θαη ελ πνιινίο εμαθνινπζεί λα είλαη) θαη ην επηρνξεγνύκελν ζεαηξηθό
κνληέιν, ρσξίο λα κπνξεί θαλείο λα δηαρσξίζεη εύθνια αλ απηό πνπ επηρνξεγείηαη
ηειηθά είλαη κία παξαζηαζηαθή δεκηνπξγία ή κία ζεαηξηθή επηρείξεζε-θηίξην, εθόζνλ
απηά ηα δύν ζπρλά παξακέλνπλ ηόζν ζηελά ζπλπθαζκέλα!
Ωζηόζν, ην κνληέιν απηό ηείλεη λα μεπεξαζηεί. Η λέα ζεαηξηθή παξαγσγή είλαη
επέιηθηε, εππξνζάξκνζηε, πξνγξακκαηίδεη κηθξό αξηζκό παξαζηάζεσλ, ζύληνκεο
δηάξθεηαο (νη πεξηζζόηεξεο δηαξθνύλ γύξσ ζηε κία ώξα), ζπρλά κε θεηκελνθεληξηθή
(performance, devised theatre, θ.ιπ.), θαη -ην ζεκαληηθόηεξν- δελ ζπλδέεηαη κε όξνπο
ηδηνθηεζίαο κε ηνλ ρώξν όπνπ παίδεηαη.
Εθηόο από ηελ ηάζε ησλ site specific παξαζηάζεσλ ζε κε ζεαηξηθνύο ρώξνπο (ζ.ζ. ζε
θαθέ, ζε κπαξ, ζε ρώξνπο ςπραγσγίαο, αθόκε θαη ζε ηαξάηζεο), ην ζύλεζεο είλαη όηη
νη ζεαηξηθέο νκάδεο αλαδεηνύλ πξόζθαηξε ζηέγε ζε θαιιηηερληθνύο πνιπρώξνπο ζην
θέληξν ηεο πόιεο ή ζε ηδξύκαηα, κε ζρεηηθά ρακειά ελνίθηα ή κε κέξνο από ηα
εηζηηήξηα.
Οη ρώξνη απηνί έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή αηζζεηηθή από ηηο πξνζσπνπαγείο ζεαηξηθέο
επηρεηξήζεηο-ζθελέο θαη νη νηθνλνκηθνί όξνη είλαη θαιύηεξνη. Ο γεληθόο θαλόλαο είλαη
πσο όηαλ ππάξρνπλ απνιαβέο γηα ηελ νκάδα (είηε από επηρνξήγεζε είηε από ην
πιαίζην θάπνηνπ κεγάινπ νξγαληζκνύ όπσο Φεζηηβάι Αζελώλ, θ.ιπ.) νη ζπληειεζηέο
ακείβνληαη θαλνληθά, ελώ όηαλ δελ ππάξρνπλ έζνδα, ακείβνληαη πεληρξά ή θαζόινπ.
Σηελ επνρή ηεο εξγαζηαθήο ξεπζηόηεηαο θαη επηζθάιεηαο, ε ζύγρξνλε ζεαηξηθή
παξαγσγή αθνινπζεί εθ ησλ πξαγκάησλ λέεο επέιηθηεο ζηξαηεγηθέο. Αλ, θαηά ηνλ
Zygmunt Bauman, νη θαηξνί καο είλαη ξεπζηνί, ηόηε θαη ην ζέαηξν πνπ ηνπο αξκόδεη
δελ κπνξεί παξά λα είλαη θη απηό ξεπζηό. Με ό,ηη ζεηηθό θαη αξλεηηθό ζπλεπάγεηαη
έλαο ηέηνηνο πξνζδηνξηζκόο!
* Ο θ. Βαζίιεο Ννύιαο είλαη ζθελνζέηεο ηεο Οκάδαο Nova Melancholia.
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