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«Ο καλλιτέσνηρ ππέπει να είναι αστικήρ καταγωγήρ για να έσει κάποια ςποστήπιξη από την οικογένειά τος 

καθώρ και κάποιον βοηθητικό "κύκλο γνωπιμιών"». 

 

Έλα ινγνηερληθό ζαιόλη πνξλνγξαθεκάηωλ. Σεξβίξεηαη ηζάη, απαγγέιιεηαη εξωηηθή ινγνηερλία, 

δηαρέεηαη κηα ιάγλα αηκόζθαηξα. Όια απηά ζε ξπζκό πόηε αξγό θαη ακήραλν, πόηε γξήγνξν θαη 

εμεκκέλν. Τν γέιην ειινρεύεη θαη απνθνξηίδεη.... Απηή είλαη κε ιίγα-αιιά εμόρωο παξαζηαηηθά- ιόγηα ε 

πεξηγξαθή ηνπ λένπ εγρεηξήκαηνο ηνπ Βαζίιε Ννύια θαη ηεο νκάδαο Nova Melancholia, Τα χρόνια της 

αθωότητας, πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε Μηθξή Σθελή ηεο Σηέγεο από 11 έωο 26 Μαξηίνπ 2017 ζε κηα 

παξάζηαζε απζηεξώο αθαηάιιειε γηα αλειίθνπο. 

Ο Βαζίιεο Ννύιαο δελ είλαη έλαο ζπκβαηηθόο ζθελνζέηεο. Υπνζηεξίδεη έλα ζέαηξν ελάληηα ζε ξόινπο 

θαη ηαπηίζεηο κε ξόινπο, ελώ ε πξόθιεζε είλαη κέζα ζηελ θαιιηηερληθή ηνπ θύζε. Γε δεη κέζα ζε κηα 

νπηνπία, πηζηεύεη ζηελ ηαμηθόηεηα ηεο ηέρλεο , αδηαθνξεί γηα ην κέιινλ θαη ηνπ αξέζεη λα βνπηάεη ζηελ 

πνιπζεκία θαη ην αλεμάληιεην ηνπ παξειζόληνο….  
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Tη ζαο γνήηεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν κπζηζηόξεκα ώζηε λα ην ζθελνζεηήζεηε; 
Γελ ζθελνζεηώ ην κπζηζηόξεκα! Απηό πνπ ζπκβαίλεη είλαη όηη ην κπζηζηόξεκα, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

δεύηεξν θεθάιαηό ηνπ, πνπ ηηηινθνξείηαη «ηα ρξόληα ηεο αζωόηεηαο» δίλεη ηελ αθνξκή θαη ην 

πξωηνγελέο πιηθό γηα ηε δεκηνπξγία κηαο παξάζηαζεο. Η παξάζηαζε βξίζθεη ηε δηθή ηεο δνκή, έρεη ηα 

δηθά ηεο πιηθά (κέξνο ηωλ νπνίωλ είλαη θαη ην θείκελν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο)... ην θείκελν δειαδή 

ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ παξάζηαζε... δελ δξακαηνπνηείηαη, δελ ζθελνζεηείηαη: απιά ζπλππάξρεη, 

αιιειεπηδξά κε άιια ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ. 

 

Πνύ ζηνρεύεηε κ΄απηό ην αλέβαζκα; 
Σηνρεύνπκε θαη ηώξα εθεί όπνπ ζηνρεύνπκε θάζε θνξά: λα θηηάμνπκε θάηη πνπ θαηαξρήλ λα αξέζεη ζε 

εκάο, λα είλαη «πηζηό» ωο πξνο ηηο δηθέο καο αξρέο θαη αμίεο (αηζζεηηθέο θαη εζηθέο). Να είκαζηε εκείο 

ραξνύκελνη κε απηό!  

 

Σαο αξέζεη λα πξνθαιείηε ην θνηλό; 
Γελ είλαη αλ καο αξέζεη ή όρη. Μαο βγαίλεη απζνξκήηωο θαη πεγαίωο! Δίλαη ηέηνηα ε θαιιηηερληθή καο 

θύζε! 

 

Πόζν κπνξεί ε ηέρλε λα «ηαξαθνπλήζεη» θαη λα μππλήζεη ην θνηλό; 
Γελ κπνξεί. Μπνξεί όκωο κηα ραξά λα μεπιέλεη ζπλεηδήζεηο: εθεί πνπ θάζεζαη ζην αλαπαπηηθό ζνπ 

θάζηζκα κέζα ζην ζθνηάδη ηεο ριηδάηεο ζεαηξηθήο αίζνπζαο, πεξηηξηγπξηζκέλνο από ζεαηέο όκνηνπο κε 

εζέλα, θη απνιακβάλεηο ην επαηζζεηνπνηεκέλν ζέακα κε ηα ζωζηά κελύκαηα, ληώζεηο –ράξε ζηελ ηέρλε- 

επαίζζεηνο, αλζξωπηζηήο, δίθαηνο, ζπκπνλεηηθόο, αλνηρηόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα, ζην δξάκα ηνπ 

ζπλαλζξώπνπ, θηι., θηι. Μεηά, βέβαηα, αλάβνπλ ηα θώηα θαη βγαίλεηο από ην ζέαηξν.  

 

Πνύ αγγίδεη ην ζήκεξα ε ηζηνξία απηή; 
Πνπζελά! Απηή είλαη κηα παξάζηαζε κε-επίθαηξε, κε-πνιηηηθή θαη είλαη πεξήθαλε γη’ απηό. Δπίζεο, δελ 

γίλεηαη πνπζελά ιόγνο γηα πξόζθπγεο, ξαηζηζκό, θπιεηηθέο ή άιιεο κεηνλόηεηεο, θηώρεηα, θξίζε, αλεξγία 

θηι. Πξόθεηηαη, ζπλεπώο, γηα κηα ακηγώο κε-νξζή-πνιηηηθά παξάζηαζε.  

 

Οη παξαζηάζεηο ζαο δελ αθνινπζνύλ γξακκηθέο αθεγήζεηο  θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εηθνλνπιαζηηθή 

κέζνδν ηνπ montage. Είλαη πξνζηηέο ζην επξύ θνηλό θαη πνην θνηλό είλαη απηό πνπ ζαο αθνξά; 
Όηαλ ζε ζπγθηλεί έλα έξγν ηέρλεο είλαη γηαηί αλαγλωξίδεηο θάπνην δηθό ζνπ δωηηθό θνκκάηη ζε απηό. 

Γίλεηαη κηα ζπλάληεζε, κηα αλαγλώξηζε νκνίνπ από όκνην. Απνθαιύπηεηαη κηα ζπγγέλεηα. Τν θνηλό ζην 

νπνίν απεπζπλόκαζηε είλαη νη εθιεθηηθνί ζπγγελείο καο! Καη θπζηθά απηνί δελ κπνξεί λα είλαη όινη. 

Κάζε άιιν. Δίλαη ιίγνη. Δίλαη όκωο ζπγθεθξηκέλνη. 

 

Σπκκεηείραηε ζηελ Κίλεζε Μαβίιε, αιιά θαη ζηελ θαηάιεςε ηνπ Εκπξόο, ελώ ζπκκεηείραηε θαη 

ζηελ ίδξπζε ηνπ Μπαγθιαληέο. Νηώζεηε ζαλ θαιιηηέρλεο επηθνξηηζκέλνο κε θάπνην ξόιν; 
Υπνζηεξίδνπκε έλα ζέαηξν ελάληηα ζε ξόινπο θαη ηαπηίζεηο κε ξόινπο. Πξνζωπηθά δελ ληώζω 

επηθνξηηζκέλνο κε θαλέλαλ ξόιν. Καζέλαο παίδεη θαζεκεξηλά πνιινύο ξόινπο, θνηλωληθνύο, 

νηθνγελεηαθνύο, ζεμνπαιηθνύο, εξγαζηαθνύο. Τν ζέκα, όκωο, είλαη λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηαπηνρξόλωο 

κηα ζηνηρεηώδε απνζηαζηνπνίεζε. Να κελ παίξλεη πνηέ ηνλ εαπηό ηνπ (θαη ηνλ εθάζηνηε ξόιν ηνπ) ζηα 

ζνβαξά.   

 

Γηαηί απηή ε Νέα Μειαγρνιία (Nova Melancholia), πώο ηελ νξίδεηε; 
Η κειαγρνιία θξύβεηαη ζηε ζράζε ζηνραζκνύ θαη πξάμεο. Η κειαγρνιία είλαη ε απόζηαζε από ην ξόιν. 

Η κειαγρνιία είλαη πνιύηηκε θαη εθαιηήξην γηα ηελ θάζε επόκελε απόπεηξα πξάμεο. Nova Melancholia, 

όπωο ιέκε Nouvelle Vague, Nouveau Roman, Stereo Nova, Νενξνκαληηζκόο, θαη άιια θαηλνθαλή 

παιαηά! 

 



Πώο είλαη λα δεη έλαο λένο θαιιηηέρλεο ζηελ Ειιάδα ζήκεξα;  Μπνξεί λα επηβηώζεη; 
Η ηέρλε είλαη ηαμηθή (όπωο θαη όια ηα ππόινηπα). Ο θαιιηηέρλεο πξέπεη λα είλαη αζηηθήο θαηαγωγήο γηα 

λα έρεη θάπνηα ππνζηήξημε από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαζώο θαη θάπνηνλ βνεζεηηθό «θύθιν γλωξηκηώλ». 

Γηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα ζθνηώλεηαη ζηε δνπιεηά (ζε δηάθνξεο άζρεηεο δνπιεηέο) έωο όηνπ θαηαθέξεη 

(πξάγκα πνπ απνηειεί ηελ εμαίξεζε ηωλ εμαηξέζεωλ) λα κπνξεί λα επηβηώλεη από ηελ ηέρλε ηνπ. Απηά 

είλαη δηαρξνληθά, αζρέηωο θξίζεο ή κε θξίζεο! 

 

Είζηε αηζηόδνμνο γηα ην κέιινλ; 
Τν κέιινλ είλαη αδηάθνξν, άδειν θαη νύηωο ή άιιωο εζραηνινγηθά κεδεληζηηθό. Αο επηθεληξωζνύκε 

θαιύηεξα ζην παξειζόλ! Δίλαη πινύζην, πνιύζεκν, αλεμάληιεην! 

 

Μειινληηθά ζρέδηα 
Τν Πάζρα ζα επηζθεθηώ ηελ αδειθή κνπ πνπ δεη ζην Λνλδίλν. Θα πάκε καδί λα δνύκε ηε κεγάιε 

αλαδξνκηθή έθζεζε ηνπ David Hockney. Σε ιίγεο βδνκάδεο ζα θπθινθνξήζεη ε ζπιινγή ζύληνκωλ 

πεδώλ «Οη ζείεο» από ηηο εθδόζεηο Γαβξηειίδεο. Δίλαη ην πέκπην κνπ βηβιίν θαη ην πεξηκέλω πώο θαη 

πώο! 

 

Γεσξγία Οηθνλόκνπ 

 


