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Τν «Ύπλνο Project» είλαη κία αθόκε από ηηο πνιιέο δξάζεηο πνπ νξγαλώλεη 

ε ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ θαη ΤΕΦΝΩΝ δηεθδηθώληαο ηε δηαξθή πξνζνρή 

ησλ ζεαηξόθηισλ -θαη όρη κόλν- πάλσ ζηα θαιιηηερληθά δξώκελα πνπ 

ππνβάιιεη ζηελ πόιε. 

Μεηαμύ άιισλ, θηινμελεί ζην πιαίζην απηό, γηα πξώηε θνξά, ηελ 

Οκάδα Nova Melancholia, κία, παξ’ όια απηά, από ηηο πξώηεο νκάδεο πνπ 

εηζήγαγαλ ηε ζεαηξηθή πεξθόξκαλο ζηελ αζελατθή δσή, δεκηνύξγεκα δύν 

ηαιαληνύρσλ πνιπ-θαιιηηερλώλ (ιόγσ θαη ησλ ζπνπδώλ ηνπο): ηνπ 

ζεαηξνιόγνπ, εηθαζηηθνύ, ζθελνζέηε Βαζίλη Νούλα θαη ηνπ επηπιένλ, 

βξαβεπκέλνπ, σο ζεαηξηθνύ ζπγγξαθέα, Μανώλη Σζίπος πνπ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα δξαζηεξηνπνηείηαη θαιιηηερληθά θαη αθαδεκατθά ζηελ Οιιαλδία. 

 

http://www.imerodromos.gr/o-nekros/
http://www.imerodromos.gr/author/tsatsoulis
http://www.imerodromos.gr/


Μπαηάιγ «εκηό»-θεζμικόρ 
 

Ο Εωπζ Μπαηάιγ είλαη από ηνπο πιένλ αηξεηηθνύο ζνπξξεαιηζηέο 

ζπγγξαθείο, αξθεί θαλείο ηα ζπκεζεί ηελ πεξίθεκε «Θζηνξία ηνπ καηηνύ» 

πνπ επέδξαζε ζε όιεο ηηο κνξθέο ζνπξξεαιηζηηθήο ηέρλεο θαη εμαθνινπζεί 

λα αζθεί αλππέξβιεηε γνεηεία. 

 

 

 

«Ο λεθξόο» είλαη αθόκε έλα αηξεηηθό, έληνλα εξσηηθό ηνπ αθήγεκα πνπ 

έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά από ηελ Αγγελική Πέηπα θαη θπθινθνξεί 

από ηηο εθδόζεηο «Άγξα». Η κεηαζηξνθή ηνπ ζε επηηειεζηηθό δξώκελν από 

ηνλ ζθελνζέηε Βαζίιε Ννύια, ζε ζπλεξγαζία σο πξνο ηελ εηθαζηηθή 

εγθαηάζηαζε, κε ηνλ Κώζηα Σζημούλη, εηθνλνπνίεζε ηε βέβειε γξαθή 
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ρσξίο αηδώ, πξνζθέξνληαο κηα νπζηαζηηθά απελνρνπνηεκέλε παξάζηαζε, 

δείρλνληαο ηηο εδώ ζπγγέλεηεο ηνπ Μπαηάηγ κε ηνλ Μαξθήζην ληε Σαλη θαη 

ηε Ζπζηίλ ηνπ, αλ θαη ζε δηαθνξεηηθό πιαίζην. 

 

Φαίλεηαη όηη ην ηνικεξό ηεο πεξθόξκαλο ηελ νδήγεζε, ππό ηε ζθέπε κελ, 

αιιά «εθηόο ΣΤΕΓΗΣ», ζε έλαλ δίρσο θακηά ζήκαλζε άδεην ηζόγεην ρώξν 

θηηξίνπ ιίγα ηεηξάγσλα καθξύηεξα από ηε ηέγη Γπαμμάηων και 

Σεσνών αιιά κε απνπζία ηεο όπνηαο θαζνδεγεηηθήο δηεπθόιπλζεο ησλ 

ζεαηώλ θαζόηη, επηπξνζζέησο, ζηελ πεξηνρή απνπζηάδνπλ αθόκε θαη νη 

πηλαθίδεο κε ηα νλόκαηα ησλ δξόκσλ. 

 

Η επηηέιεζε ηεο πεξθόξκαλο ζε έλαλ ηέηνην ρώξν, σζηόζν, πνπ ζπκίδεη 

έληνλα ηνπο ρώξνπο πνπ παξνπζηάδεη ζπλήζσο δνπιεηέο ηεο ε νκάδα, δελ 

δεκηνύξγεζε «γεγνλόο» γηα ηελ Σηέγε πνπ θαίλεηαη λα δηαθύιαμε ηνπο 

ρώξνπο ηεο από θάζε πηζαλή βεβήισζε. Κη όκσο: ε ζπγθεθξηκέλε 

πεξθόξκαλο ζα είρε λόεκα, σο παξαγσγή ηεο Σηέγεο, λα «βξνκίζεη» ηα δηθά 

ηεο κάξκαξα, λα παηρηεί δειαδή αλ όρη ζε ζεαηξηθή αίζνπζα, ζην 

απαζηξάπηνλ θνπαγηέ ηεο. Ελώ ηώξα, ε κελ Σηέγε έκεηλε πξνθπιαγκέλε 

αιιά απνύζα ελώ ε Nova Melancholia δηαηήξεζε ηελ αληη-ζεζκηθή ηεο 

δηάζηαζε, αλαδεηθλπόκελε κόλε απηή θεξδηζκέλε. 

 

Γςμνή και ππόζηςση Μαπία ζε πληθςνηικό απιθμό 
 

«Ο Εληνπάξ ζσξηάζηεθε λεθξόο. Έλα θελό έγηλε κέζα ηεο, πνπ ηελ 

αλύςσζε ζαλ άγγειν». Έηζη αξρίδεη ην αθήγεκα. Ο ζάλαηνο ηνπ Εληνπάξ 

ζηνλ πόιεκν ζεκαίλεη ηελ αλύςσζε θαη ηελ πηώζε ηεο αγαπεκέλεο ηνπ 

Μαξίαο πνπ ζα εηζέιζεη ζε έλαλ παξαιεξεκαηηθό εθηάιηε όπνπ ζα 

πξνζθέξεη ην ζώκα ηεο ζε θάζε δνθηκαζία, ζε θάζε εξσηηθή θξίθε, σο ηελ 

απγή πνπ ζα αγγίμεη ηνλ ζάλαην. 

 

Η ζεαηξηθή πεξθόξκαλο πνπ ζρεδίαζε ν Βαζίληρ Νούλαρ αξρίδεη κε ηξεηο 

νιόγπκλεο γπλαίθεο μαπισκέλεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ρώξνπ ελώ 

αθνύγεηαη κεινπνηεκέλν από ηνλ Ννύια ην πνηήκα ηνπ Μίληος 

ασηούπη «Η Μαξία». Σην δάπεδν, κηα θπθισηηθή γξακκή από «θόπξαλα» 

νξίδεη ηνλ ρώξν. Καζώο ε παξάζηαζε πξνρσξά θαη ην θείκελν εθθέξεηαη 



από ηηο ηξεηο εζνπνηνύο πνπ αλαιακβάλνπλ δηαδνρηθά ή παξάιιεια ηνλ 

ξόιν ηεο Μαξίαο, ε δξάζε πξννηθνλνκεί ή αθνινπζεί ηα ιεγόκελα, 

δεκηνπξγώληαο εηθόλεο-ζθελέο από ηελ θαηάβαζε ζηελ εξσηηθή άβπζζν 

ηεο Μαξίαο πνπ, πεξηπιαλώκελε γπκλή, έρεη βξεζεί ζε έλα θέληξν όπνπ 

ζπρλάδνπλ εξεζηζκέλνη λένη, δύζκνξθνη πξόζηπρνη άληξεο. Η εξσηηθέο 

δηαζηξνθέο εθηπιίζζνληαη κε γνξγνύο ξπζκνύο κε ηελ Μαξία, ζε έθζηαζε, 

ζρεδόλ λα ηηο επηδεηεί. 

 

Αθαζαξζίεο παληόο είδνπο, θόπξαλα, νύξα, ζπέξκα ιεξώλνπλ ην γπκλό 

ζώκα ηεο πιεζπληηθήο Μαξίαο δεκηνπξγώληαο ζηα νιόγπκλα ζώκαηα ησλ 

εζνπνηώλ έλα πεξίηερλν body art. 

 

 

 

Η πεξθόξκαλο νδεγεί κε άλαξρα αιιά ζηνρεπκέλα σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο ζηνηρεία ηε κεηάιιαμε ηνπ πέλζνπο ζε 

ζεμνπαιηθή ππεξβαηηθόηεηα θαη, ελ ηέιεη, παξαβαηηθόηεηα, κε ηα ληνπο πνπ 

δέρνληαη ηα ζώκαηα ζην κπάλην ηνπ βάζνπο λα ιεηηνπξγνύλ σο 

πεξηζηαζηαθέο θαζάξζεηο. 

 

Οη ηξεηο γπλαίθεο εζνπνηνί, εληππσζηαθά απειεπζεξσκέλεο ζθεληθά, 

πξόζθεξαλ θπξηνιεθηηθά ηα ζώκαηά ηνπο ζηε βάζαλν πνπ ππέβαιιε ην 
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θείκελν: ε πάληα εμαηξεηηθή ζηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ αιιά θαη ζηελ 

πιαζηηθόηεηα ηεο θίλεζεο Βίκς Κςπιακοςλάκος, έλα κεγάιν ππνθξηηηθό 

θεθάιαην ηεο νκάδαο, ε πάληα ξεπζηή Γέζποινα Υαηζηπαςλίδος θαη, 

ηέινο, ε επράξηζηε έθπιεμε Αλέξια απανηοπούλος, κηα λεόηεξε εζνπνηόο 

πνπ δηαζέηεη σξαία ζθεληθή παξνπζία αιιά θπξίσο κηα ηδηαίηεξα θαιή 

εθθνξά ιόγνπ. Καη νη ηξεηο δηαηήξεζαλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο 

ζσζηνύο ξπζκνύο, θαζαξόηεηα ιόγνπ, έιεγρν εληάζεσλ απνδεηθλύνληαο ην 

πόζν θαζνξηζηηθόο είλαη ν θαιόο εζνπνηόο ζηε ζύγρξνλε ζεαηξηθή 

πεξθόξκαλο. 

 

Σε ζπκπιεξσκαηηθνύο, βσβνύο ξόινπο αιιά δηαξθώο παξόληεο, ν Κώζηαο 

Τδεκνύιεο θαη ν Βαζίιεο Ννύιαο ζπλέβαιαλ, κε ηνλ ειεύζεξν ρνξό ηνπο 

ζην πξόζζεην θηλάιε, ζηε δεκηνπξγία ελόο εκθαλνύο ζαξθαζηηθνύ ζρνιίνπ 

πάλσ ζηα πνηθίια ζρόιηα γηα ηα «παιιόκελα πέε» πνπ πξνζδηόξηζαλ ηηο 

θεηηλέο θεζηηβαιηθέο αλαηαξάμεηο. 

 

Μηα πεξθόξκαλο γηα θνηλό «εθηόο Σηέγεο», πξάγκαηη. 

 

Δεν αναθέρεηαι ποσθενά ηο όνομα ηοσ θωηογράθοσ. 

 

* Καθηγηηής Σημειωηικής ηοσ θεάηροσ και Θεωρίας ηης Επιηέλεζης ζηο 

Τμήμα Θεαηρικών Σποσδών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Παηρών. 
 


