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Ιωάννα Κλεθηόγιαννη

Ωδές ζηον Πρίγκιπα: μια προκληηική ελεγεία για ηον
έρωηα ζηο κένηρο ηης Αθήνας
Η Ιωάννα Κλεθηόγιαννη γπάθει για ηην παπάζηαζη ηος Βαζίλη Νούλα πος είναι
ό,ηι πιο cult κι ελεγειακό ηαςηόσπονα έσει να επιδείξει η μέσπι εξονηώζεωρ
πληθωπιζηική αθηναϊκή ζκηνή.
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Θ

α λνκίζεη θαλείο όηη έρσ εκκνλή κε ηνλ Βασίιε Ννύια. Είλαη

αλαπόθεπθην όκσο. Η παξάζηαζε πνπ έθηηαμε ζηελ ππόγα
νλόκαηη Μπαγθιαλτέο, πξώελ θαθελέ ηεο κπαγθιαληεζηαλήο θνηλόηεηαο ηεο
Αζήλαο, είλαη ό,ηη πην cult θη ειεγεηαθό ηαπηόρξνλα έρεη λα επηδείμεη ε κέρξη

εμνληώζεσο πιεζσξηζηηθή αζελατθή ζθελή. Αθόκε θαη ε δηαδξνκή σο ην
Μπαγθιαληέο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο πεξθόξκαλο-έθπιεμε. Πεξλάο
αλάκεζα από ηεξόδνπιεο πνπ θάζνληαη θνπθνπβηζηά ιόγσ παγσληάο
θαπλίδνληαο, βαπνξάθηα πνπ ζε πιαγηνθνπνύλ κε ηελ πξακάηεηα ηνπο, ηύπνπο
πνπ ζνπ ηελ πέθηνπλ ή ζε παίξλνπλ από πίζσ επεηδή ζεσξνύλ όηη γηα λα
θπθινθνξείο απηή ηελ ώξα ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ζίγνπξα ςάρλεζαη. Τειηθά,
βξίζθεηο ηε ζσζηή πνξηνύια θαη θαηαβπζίδεζαη ζηελ θνπλειόηξππα κε ηελ λένλ
επηγξαθή «Μπαγθιαληέο» από ηνπο ηνίρνπο ηεο νπνίαο ζνπ γλέθνπλ εγέηεο θαη
ζηαξ ηεο ρώξαο, θαη απ’ ηε ζθελή ν Ρεκπώ ζνπ πξνηάζζεη ην πεξίζηξνθν ζην
πξόζσπν θαη ν Σσίπξαο, απηνπξνζώπσο, ζξηακβνινγεί. Κη όια απηά -θάηη
αζύιιεπην- γηα λα αλαπλεύζεη έλα κέξνο από ην ζύκπαλ ηνπ πνηετή Νίθνπ
Αιέμε Ασιάλνγινπ.
Μηα κπαζθέηα θαη έλα αξκόλην πεξηκέλνπλ βνπβά απέλαληη από ηηο θαξέθιεο
ησλ ζεαηώλ, πνπ ζην κεηαμύ έρνπλ θεξαζηεί ξαθή θαη γιπθίζκαηα. Λίγα ιεπηά
κεηά νη «Ωδέο ζηνλ πξίγθηπα» ηνπ Αζιάλνγινπ, έλα πνηεηηθό ζύκπαλ αλνηθηό γηα
λα δερηεί ζηηο αγθαιηέο ηνπ ηνλ θαζέλα κε ηελ εξκελεία ηνπ, ελεξγνπνηεί κηα
αιιεινπρία ειεύζεξσλ ζπλεηξκηθώλ εηθόλσλ. Η πνίεζε μάθλνπ δεη θαη ζπαξηαξά
καδί κε ηα αλζξώπηλα θνξκηά ησλ δηαζέζηκσλ πεξθόξκεξ.
Η παξάζηαζε έρεη θάηη ην ρεηξνπνίεην, αθνπκπά ζε θάηη νξκέκθπην. Σπρλά
ζπκίδεη ιόγσ ηεο πξώηεο ύιεο ηεο (θαη ζην εηθαζηηθό ζθέινο) θαη ησλ ππθλώλ,
πξσηόγνλσλ ελζηίθησλ πνπ δηεγείξεη, Παδνιίλη.
Σην πξώην κέξνο ν Ννύιαο εηθνλνπνηεί ηνπο ζηίρνπο ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο κε
αραιίλσην ηξόπν. Οπσο κνπ έρεη πεη παιαηόηεξα, δνπιεύνληαο ηα
«Εθηνπιάζκαηα» ηνπ αρτνύξε, ηα θείκελα πνπ δελ είλαη γξακκέλα ζηε
ζεαηξηθή θόξκα ηνλ απειεπζεξώλνπλ, γηαηί «αθήλνπλ (ζθεληθά κηιώληαο)
αλνηρηά όια ηα ελδερόκελα!»
Έρεη θαζαξή πξνηίκεζε κε ηε Nova Melancholia, ηελ νκάδα ηνπ, ζηε κηθξή
θόξκα (πνίεζε, έλα ζύληνκν θηινζνθηθό δνθίκην, έλα αθήγεκα). «Καηά ηε
γλώκε κνπ ε πνίεζε πξέπεη λα αλεβαίλεη ηνικεξά, αλαδεκηνπξγώληαο ηνλ
πνηεηηθό ππξήλα ησλ θεηκέλσλ ζε θαηλνθαλείο εηθόλεο θαη ζπλζέζεηο, γηαηί ν
πνηεηήο νύησο ή άιινο είλαη ν πην ειεύζεξνο θαη ηνικεξόο από ηνπο ινγνηέρλεο,
θαη θάζε πνίεκα είλαη έλα “πέηαγκα”, κηα επζεία βνιή ζηνλ νπξαλό!»,
ππνζηεξίδεη.

Λόγηα πνπ γίλνληαη πξάμε κεηά ηνλ Σαρηνύξε -ηνλ νπνίν αλέγλσζε ζαλ έλα
ζπιάηεξ ζπαγγέηη νπέζηεξλ- θαη κε ηνλ Αζιάλνγινπ. Ο Αξζνύξνο
Ρεκπώ κε ζώκα γπκλόζηεζεο γπλαίθαο κάο ππξνβνιεί, ελώ αθνύκε ηνπο
ζηίρνπο ηνπ. Ο θαβαιάξεο Άγηνο Γηώξγεο θνξά ζώβξαθν θαη μηθνπιθεί ηελ λένλ
ισξίδα ηνπ πάλσ από έλα γπκλό γπλαηθείν θνξκί. Η άκσκε Οθειία ζπλππάξρεη
κε κηα ληνκηλαηξίμ πνπ ηειηθά κεηακνξθώλεηαη ζε γπλαίθα ξνκπόη. Αλζξώπηλα
θνξκηά γίλνληαη κέξνο ηνπνγξαθηθήο κειέηεο θη εληέιεη πξσηαγσληζηέο ελόο
πάξηπ-νξγίνπ, ππό ην «Et sit u n’existais pas», κε εξκελεπηή-έθπιεμε
ηνλ Αζαλάσην Κνπβνύσε.
Η εξσηηθή επηζπκία θαη ε εξσηηθή αθύξσζε πιαλώληαη ζηνλ αέξα ηεο
αλνξζόδνμεο ζεαηξηθήο ζθελήο, ηελ νπνία εκβνιίδεη έλα εξσηηθό πνίεκα ηνπ
Παδνιίλη, καδί κε ην πην ζαξδόλην θαη αλαπάληερα θαίξην πνιηηηθό ζρόιην γηα ηελ
εγρώξηα ζπγθπξία.

Σηε κνπζηθή ππόθξνπζε ηεο άιαιεο νκηιίαο ηνπ Τζίπξα, πνπ ρεηξνλνκεί
ζξηακβεπηηθά απ’ ην βήκα ηνπ, θαληάδνληαο ζιηβεξά γθξνηέζθνο, αθνύκε ζαλ
ζρόιην πνπ έρεη γξαθηεί ζήκεξα (κεινπνηεκέλν θαη εξκελεπκέλν live από ηνλ
ίδην ηνλ Ννύια) ηνλ Αζιάλνγινπ: «Ω δηνξηζκέλε Πξίγθηπα, πόζν ζε ληώζσ/δελ
ππνθέξσ ην ξαγηζκέλν ρακόγειν ζε θαηάπιεθηα πιήζε, ππνγξάθεηο
δηαγγέικαηα πνπ δε δηάβαζεο, απαγγέιεηο ηα πνηήκαηα πνπ δελ ζέιεζεο,
πξνθαζίδεζαη ηύςεηο, νη πεζακέλνη ζνπ ππαγνξεύνπλ ηώξα ηε δηθή ηνπο θσλή.»

Πίζσ από ηνλ πξσζππνπξγό ζηαζώηεο ηνπ θξαδαίλνπλ ηε θσηνγξαθία ηνπ.
Μπξνζηά ηνπ κηα θηγνύξα από ζθπιάδηθν πξνζπαζεί λα ρνξέςεη. Ο λενειιεληθόο
αλνξζνινγηζκόο δηαπεξλά ηε ξαρνθνθθαιηά ηεο ηνικεξήο ζθεληθήο πξόηαζεο
επηζεηηθά θαη θαηαιήγεη μέξαζκα.

Σην δεύηεξν κέξνο ε παξάζηαζε αιιάδεη θόξκα θη απεπζύλεηαη ζην θνηλό
κεησπηθά: θαινύληαη νη ζεαηέο λα αλαγλώζνπλ από ηε ζθελή έλα πνίεκα ηνπ
Αζιάλνγινπ. Εδώ θαίλεηαη πνηνη είλαη νη ζαξξαιένη. Η αλάγλσζε κπνξεί λα είλαη
απνδνκεηηθή, εληειώο παξαηνληζκέλε ή θαθνηνληζκέλε, λα θαηαθεξκαηίδεηαη,
αιιά νη πγξαζίεο ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ επηδνύλ. Μνηάδεη κε πείξακα. Έλα crash
test επηβίσζεο ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ: «(…) επεηδή ζ’ αγαπώ πεξηζζόηεξν απ’ όια
ηα θηίζκαηα/ θαη αλ δελ ζε γλώξηδα ζα ’ηαλ όια εθήκεξα/ γηαηί νη βηηξίλεο είλαη
κηα ιάζπε, ηα εξγνζηάζηα κηα ζιίςε θαη ε πόιε αθήλεη λα πέζνπλ νη θάιπθεο ηεο
πιαζηηθήο κνπ θαξδηάο πάλσ ζε θύιια από δάθξπα(…)».
Η αηκάηηλε πάλησο θαξδηά ηεο ρεηξνπνίεηεο απηήο δνπιεηάο ηεο Nova
Melancholia, κηα πξνθιεηηθή ειεγεία γηα ηνλ έξσηα, ρηππά ηόζν δπλαηά πνπ
αθνύγεηαη θαη ζηελ αιαθηαζκέλε Χαιθνθνλδύιε.

