Σελ επνκελε θνξα ζε γεπεδν
Η πνιππινθνηεηα θαη ε αληηθαζε ,πεξα απν ην πεξηθεκν βηβιην
ηνπ
Λ .Βεληνπξη εηλαη ελα αηηεκα αηζζεηηθν πνπ αγγηδεη νρη απζαηξεηα
ηα νξηα ηνπ πξηκηηηθηζκνπ νπωο θαη ηνπ κεζαηωληζκνπ ηαπηνρξνλα
, νκωο ζηελ ειιεληθε δηαλνεζε ,νηη μεθεπγεη ηωλ ηεηξηκελωλ
ζεωξηωλ ηνπ ρξπζνπ αηωλα ηνπ Πεξηθιε ,απνθεθαιηδεηαη κε
ζπλνπηηθεο δηαδηθαζηεο απν νινπο ηνπο εμνπζηαζηεο δηαρεηξεζηεο
θεξνληεο αξραηθν εγθεθαιιν .
Ο θνπξνο ηνπ νπληνπ εηλαη ε κηα ππεξθπζηθε καξηνλεηα θαη
ηαπηνρξνλα
Σν πξωην δπξπζκν εξγν ηερλεο ,κεηακνληεξλν , ελα κνληαξηζκελν
θνιαδ
Ρεαιηζκνπ ,γεωκεηξηθνηηηα θαη ζηπιηδαξηζκαηνο ,πνπ ιεηηνπξγεη
εξαιδηθα
Απν μναλν απνηξνπαηθν εωο γηγαληην θπιαθα ζηξαηηωηε πνπ
ζαλαη ρξνληα αξγνηεξα ν θνπξνο θξνηζνο ,κηα πνιεκηθε κεραλε
,εδε απν ηνηε ηα λνεκαηα εηαλ πνιιαπια θαη πξνο νιεο ηηζ
θαηεπζπλζεηο .
ην εμωηεξηθν εηλαη δεδνκελε ε ζπλζεηνηεηα ηνπ ελρεηξεκαηνζ θαη
ζεωξηηεθα θαη πξαθηηθα ελω εδω ν ληνπηνζ θαληβαιηζκνο θαη ε
Πεηξαηηθε ελαηεληζε ηωλ παληωλ δελ αθελεη πεξηζωξηα
δεκηνπξγηθεζ θξηζεο .
Η κνλε νκαδα ζηελ ειιαδα πνπ κπνξεη λα δηαρεηξηζηεη ελα ζεαηξν
ζηα νξηα ηνπ παληθνπ θαη ηνπ πνιππινθνπ εηλαη εηλαη ε nova
mellanholia θαη ην απεδεημαλ κε ηελ παξαζηαζε [habermus papam
walter]πνπ ζπλερεζε ηα πξαγκαηα κε ηηο εθαηνληαδεο νπηηθεο,
αθνπζηηθεο ,εηθαζηηθεο, Ιδηνηξνπηεο ηνπ Μαλνιη Σζηπνπ θαη ηνπ
Βαζζηιη Ννπια .
Γηα πξωηε θνξξα ζην ζεαηξν ηωλ nova mellanholia ν ζεαηεο εηαλ
ζε απνζηαζε αζθαιηαο απν ην θνηλν θαη απην εηαλ ελα γηγαληην
ξηζθν γηα κηα νκαδα ωο ηωξα δωκαηηνπ
Αιια δπζηπρωο γηα καο εηλαη ηθαλνη λα δηαρεηξηζηνπλ θαη γεπεδν .
Σν ζεαηξν απν ηα γελλνθαζθηα ηνπ ερεη λα θαλεη εθηνο απν ηελ
απνινγεζε ηνπ παξειζνληνο αιια θαη κε ηελ [ελ ηω γελαζζαη
πνηεηηθε ηνπ ηδηνπ ηνπ ζεαζζαη]
Καλεηζ αιινο δελ θαλεη δελ νξηνζεηεη θαιπηεξα ηελ νξνινγηα
[πεξθνξκαξνληαζ ην ζεαηξν]κε ηελ νπνηα ε θαηγεζαη ζαλ ηνπζ
θαηνηθνπζ ηεζ πνκπηαο ε ζε απνζεωλεη ε πξνθνξηθε παξαδνζε .
Εηζη νινη εηδακε ηνπζ αζιεηεο αξελαο ζαλ ζαιηγθαξηα ζε
γπκλαζηηθεο επηδεημεηο κεηα θαη πξηλ ηελ βξνρε ,εγθνιπηζηεο ηνπ

αγηνπ Παδνιηλε ην αλαγλωζκα πξνζρωκαη ,ζηελ ζεα ηεο ξωκεο
ζνπ Ω Καιιηγνπια , Ω Καιθνπηα .
ηελ αξελα ρπλεηο ιηγν απν ην αηκα ζνπ κνλνο ζνπ γηα λα δεηο
πνηνο εηλαη θηινο θαη πνηνο ερζξνο ζαπην ην παηρληδη ζαλαηνπ.
γηαηη θαζε ζηνηρεην κεζα ζε κε παξαζηαζε ραξνπαιεπεη θαη ν
ζθελνζεηεο
ρεηξνπξγνο απνθαζηδεη ηαρηζηα ζαλ ζε αξελα επζαλαζηα ε νρη εηζη
εηδακε κηζωπεζακελε ηελ ζεαηξηθνηεηα ηωλ εζνπνηωλ θαη
δωληαλεκελα ζθεληθα
λα θιεβνπλ ηελ παξαζηαζε λα ινηδνξνπλ ηα θεηκελα ηνπ
κπελδακηλ,αζηηθα εληνζζνηα θαη
ππνθνθα ρξωκαηα θαη αξωκαηα ρωξηο ηελ πλνε ελνο εξγθαηε
Πνξηαδαλωθ θαη ειπηδα λα δεζνπλ ωο ην ηεινο ηεο παξαζηαζεο
,ππεξθξπκκελνη αληκηζκνη ηξεκνζβελαλ πηζω απν πεξηεξγα
κηζω παηδηθεο καζθεο,εθεβηθα ζθεληθα πνπ δελ αληεμαλ λα
κεγαινζνπλ γηα λαα γηλνπλ ζεακα κεηλαλ ζεκαληξα,ζεκεηα
ην ηεξαζ αληκηθεο εζνπνηηαο θαη παληθνπ ε ε βηθε θπξηαθνπιαθνπ
εκεηλε αλεξαζην κεζα ζε θαπνηεζ απηνβαζθαληζηηθεο
Φαζκπηληεξνθαληαδηλ
επαλαιππηηθεο εηθνλεο πνπ εηαλ δεζκηεο αηρκαινηεο θαη νη αιιεο
γπλαηθεο ηεο παξαζηαζεο.
Οζν θαη λα λνκηδνπκε ωζ ζεαηεο νηη μεραζακε ε μεραζαλε λα καο
πιελνπλ
Σα πνδηα ε λα καζεζνπλ ηελ ηξνθε καο ωζ αιιεζ καλεο ερνπκε
εδε ραζεη ην λνεκα
Σνπ πεγαηλω ζεαηξν
ηειηθα ε θαζαξζε ζην ζεαηξν κπνξεη λα κελ εηλαη κηα κνλν
θωηαγωγνπκελε ζθελε θαπνπ ζην ηεινζ ηεζ παξαζηαζεζ αιια
κηα δπζθνξηα κηα παξαηεηακελε δηαδηθαζηα θξακπαο ζην ζηνκαρη
απν ηελ αξρε ηεζ παξαζηαζεζ κερξεη ην ζπηηη καο θαη κεηα παιη
θαζεκεξηλνηεηα .

