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Ο ζθελνζέηεο ηεο παξάζηαζεο «Τα ρξόληα ηεο αζωόηεηαο» 
θαη ελεξγό κέινο ηεο νκάδαο ζεαηξηθήο θαη εηθαζηηθήο 
πεξθόξκαλο Nova Melancholia, Βαζίιεο Ννύιαο, κηιά ζην 
Documento γηα ηελ πξνθιεηηθή παξάζηαζή ηνπο ζηε Σηέγε. 

Έλα θεθάιαην από ην πνξλνγξαθηθό κπζηζηόξεκα «Η Απηνθξάηεηξα» ηνπ Γνύθα 
Καπάληαε καο ζπζηήλεη ζηε λέα ηεο πεξθόξκαλο ε νκάδα Nova Melancholia, ζην 
δεύηεξν πξόηδεθη πνπ παξνπζηάδεη ζηε Σηέγε ηνπ Ιδξύκαηνο Ωλάζε. Από ηηο 11-26 
Μαξηίνπ ε νκάδα επηζηξέθεη ζην αγαπεκέλν ηεο ζύκπαλ ηεο εξωηηθήο ινγνηερλίαο, 
παξνπζηάδνληαο «Τα ρξόληα ηεο αζωόηεηαο». Σηελ ελαξθηήξηα ζθελή βξηζθόκαζηε ζε 
έλα αζηηθό ζαιόλη-ζηνύληην ηειεόξαζεο, όπνπ ηξεηο γπλαίθεο πίλνπλ ηζάη. 
Σπλαληήζακε ηνλ Βαζίιε Ννύια, ζθελνζέηε ηεο παξάζηαζεο θαη έλαλ από ηνπο 
βαζηθνύο ζπληειεζηέο ηεο Nova Melancholia, θαη κηιήζακε γη’ απηή ηελ ηδηόηππε 
πεξθόξκαλο πνπ είλαη απζηεξά αθαηάιιειε γηα αλειίθνπο. 

Τη ζοσ άρεζε ζηελ «Ασηοθράηεηρα»; 

Η κεγάιε αξεηή ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γνύθα είλαη ν ωξαίνο ιόγνο, ν νπνίνο ξέεη. Δρεη κηα 
θπζηθόηεηα. Από ηελ άιιε, ιαηξεύω ηα πνξλνγξαθήκαηα. Τα ζεωξώ θαιή ινγνηερλία. 
Καη απηό ην έξγν είλαη εμαηξεηηθό. Γηαιέμακε ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, γηαηί είλαη 
αιήζεηα όηη ζε ζέηεη ωο αλαγλώζηε ζε έλα όξην. Αγγίδεη ην κεγάιν ηακπνύ ηεο 
αηκνκημίαο (κάλα - γηνο) θαη απηό ην θάλεη κε έλα αξθεηό βίαην θαη ωκό ηξόπν. Πέξα 
όκωο από ηνλ θπληζκό πνπ είλαη πνιύ έληνλνο, ππάξρεη θαη έλα ζηνηρείν παξωδίαο πνπ 
καο άξεζε. Σώδεη θαη ηνλ θπληζκό ηνπ θεθαιαίνπ, θαζώο ππάξρεη κόληκα έλα θιείζηκν 
ηνπ καηηνύ ζηνλ αλαγλώζηε - ζεαηή. 

Τη αθορά ασηό ηο θιείζηκο ηοσ καηηού; 

Τα πάληα: ηε δηαζηξνθή, ηνλ θόζκν ηνπ ζεάκαηνο, ηε ζρέζε κε άιια ινγνηερληθά 
θείκελα - γηα παξάδεηγκα ηνπ Δκπεηξίθνπ - ηελ αζηηθή ηάμε. Δρω δεη όιε ηελ 
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παξάζηαζε ωο κηα εμηξαβαγθάλδα πνπ ζε δηαζθεδάδεη θαη ζε πξνθαιεί, ωο έλα ζθέξηζν 
αζηώλ, ωο έλα παηρλίδη ζε έλα αζηηθό ζαιόλη πνπ θάλεη έλα ειεπζέξην παηρλίδη, ρωξίο λα 
δηαθπβεύεηαη θάηη νπζηαζηηθό. Δθεί νδεγήζεθα από ην γεγνλόο όηη ε παξάζηαζε 
παξνπζηάδεηαη ζηε Σηέγε. Πάληα ε Nova Melancholia αληηκεηωπίδεη ηηο πεξθόξκαλο 
πνπ θάλεη ωο site specific. Δίκαζηε ζην ρξπζό απγό ηεο Σηέγεο, ζε απηό ην αζηηθό 
ζνππεξκάξθεη ηνπ ζεάκαηνο θαη απηό κνπ έδωζε ηελ θαηεύζπλζε γηα ην πώο λα 
δηαβάζω ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ. Με κηα αίζζεζε γαιιηθήο θάξζαο 
κεηαθεξκέλε ζε έλα ζύγρξνλν αζηηθό ζαιόλη. Απηό ην ζαιόλη είλαη ζήκεξα ε Σηέγε κε 
ην θνηλό πνπ παξαθνινπζεί ηηο παξαζηάζεηο ηεο. Αλ αλεβάδακε ηελ παξάζηαζή καο 
θάπνπ αιινύ, ζα ήηαλ ηειείωο αιιηώο. 

Πώς τεηρίδεζηε ηο σιηθό ασηού ηοσ θεθαιαίοσ; Θα δούκε κηα ζσκβαηηθή 
παράζηαζε κε αρτή, κέζε, ηέιος; 

Ορη, δελ ζα είλαη έηζη. Γελ αθνινπζνύκε ηελ αξηζηνηειηθή ινγηθή. Γελ ζα πνύκε κηα 
ηζηνξία, ηελ νπνία ν ζεαηήο ζα κπνξεί λα ηελ παξαθνινπζήζεη θαζαξά. Γελ ππάξρνπλ 
ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηωλ δξακαηηθώλ πξνζώπωλ. Ιζωο κάιηζηα δελ έρνπκε θαλ 
δξακαηηθά πξόζωπα. Απηό πνπ ζα δείηε ζα δνθηκάζεη ηηο αληνρέο ζαο, αλ έρεηε έληνλε 
κηα αλάγθε θαηαλόεζεο ηνπ ηη ζπκβαίλεη, κηα αλάγθε αθεγεκαηηθνύ ζεάηξνπ. 

Σε αλεζστεί ποσ οη ζεαηές ζα έρζοσλ γηα ηο αθραίο ηοσ έργοσ; 

Θα πέζνπλ έμω όινη απηνί πνπ πεξηκέλνπλ θάηη πξαγκαηηθά αθξαίν. Δίλαη 
πξνβνθαηόξηθν θαη ηνικεξό, αιιά όρη ζε επίπεδα δηείζδπζεο. Απηό πνπ ζα δείηε είλαη 
ηνπο πξωηαγωληζηέο λα πίλνπλ ηζάη! Καη λα απλαλίδνληαη ιίγν. Απηό είλαη ην θεληξηθό 
κνηίβν: ηζάη θαη απλαληζκόο. Η παξάζηαζε απνηειείηαη από ηξία κέξε νπζηαζηηθά. Η 
δξακαηνπξγία είλαη κηα δξακαηνπξγία πγξώλ. Τν πξώην κέξνο είλαη ην απνγεπκαηηλό 
ηζάη, ζην δεύηεξν αθνινπζεί ην βξαδηλό νπίζθη θαη ζην ηξίην ην γάια ηεο «θαιελύρηαο». 
Ο απλαληζκόο είλαη κηα αλαθνξά ζηελ θαηά κόλαο εδνλή πνπ βηώλνπκε όηαλ 
δηαβάδνπκε έλα εξωηηθό, πνξλνγξαθηθό κπζηζηόξεκα. Απηή ηελ ηειεηνπξγία ηεο 
αλάγλωζεο κε ελδηέθεξε λα κεηαθέξω θαη ζηελ πεξθόξκαλο, λα θηηάμω έλα ζαιόλη 
ινγνηερληθήο αλάγλωζεο. Δθεί ππάξρεη κηα βαξεκάξα, πνπ νδεγεί ηειηθά ζηα 
ζεμνπαιηθά παηρλίδηα. 

Άρα δελ κέλεη ηίποηε ζηο ηέιος; 

Ναη, αθξηβώο! Όια είλαη έλα παηρλίδη. Έλα παηρλίδη πνπ ν ζεαηήο ζα απνιαύζεη. Απηό 
πνπ ιέω είλαη όηη απιώο απλαληδόκαζηε. Γηαηί γύξω καο ν θόζκνο ράλεηαη ζήκεξα θαη 
ην κ..ί ρηελίδεηαη. 

 


