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Πεηξαηώο 260

Όιγα Σειιά
Ιούνιος 26, 2017
Σθέςεηο, ζηηγκηόηππα, εληππώζεηο από ηελ παξάζηαζε «Θεξκά ζαιάζζηα ινπηξά»,
πνπ ζθελνζέηεζε ν Βαζίληρ Νούλαρ, ελζσκαηώλνληαο ηέζζεξα δηεγήκαηα ηνπ Ηιία
Χ. Παπαδεκεηξαθόπνπινπ θαη παξνπζηάζηεθε ζηνλ Χώξν Η ηεο Πεηξαηώο 260, ζην
πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ θαη Δπηδαύξνπ, ζηηο 24 θαη 25 Ινπλίνπ.

Μπξνζηά ζηνλ Χώξν Η' πεξίκελαλ αξθεηνί κέρξη ηελ έλαξμε ηεο παξάζηαζεο. Τν εθεί
θπιηθείν έρεη αληηθαηαζηαζεί από κηα πην θαινθαηξηλνύ ύθνπο θαληίλα γηα ηηο κηθξέο
πξνκήζεηεο ησλ ζακώλσλ. Αξθεηνί θαιιηηέρλεο ζην θνηλό, πνπ πεξίκελαλ λα δνύλ κία
αθόκα παξάζηαζε ηνπ Βαζίιε Ννύια θαη ηεο νκάδαο Nova Melancholia.

Είδαμε
Είσα μεγάλη πεπιέπγεια να δω πώρ η θεαηπική γλώζζα ηος Βαζίλη Νούλα και
ηηρ
ομάδαρ
ηος ζα
πξνζέγγηδε
ηα
αγαπεκέλα
θείκελα
ηνπ
Ηιία
Παπαδεκεηξαθόπνπινπ. Μπαίλνληαο ζηνλ Χώξν Η, ζηε ζθελή είδακε θάπνηνλ πνπ
έβξερε κ' έλα ιάζηηρν πνηίζκαηνο ην πάησκα, κεξηθά ηζνπβαιάθηα κε άκκν ζαιάζζεο.
Αξρηζαλ λα βγαίλνπλ ζηγά ζηγά νη εζνπνηνί, κε ακθίεζε παξαιίαο θαη δηαθνπώλ
νπσζδήπνηε. Τέζζεξα δηεγήκαηα είραλ επηιεγεί: ην «Σαο ήξεζε;», ην «Θεξκά
ζαιάζζηα ινπηξά» πνπ έδσζε θαη ηνλ ηίηιν ζηελ παξάζηαζε, ην «Ολεηξν ζην θύκα»
θαη ην «Καινθαηξηλό απνκεζήκεξν» θαζώο θη έλα κηθξό θείκελν ηεο Δύαο Σηεθαλή από
ην ληνθηκαληέξ ηεο «Οη ινπόκελνη». Γξακκέλα ηε δεθαεηία ηνπ ’70 ηα δηεγήκαηα ηνπ Η.
Χ. Παπαδεκεηξαθόπνπινπ, αλέδπαλ λνζηαιγία, θιίκα θαινθαηξηλήο ξαζηώλεο κηαο
άιιεο επνρήο, ζπλνκηιία κε άιινπο ζπγγξαθείο θαη ηαπηόρξνλα εύζηνρα ζρόιηα ησλ
θνηλσληθώλ ζρέζεσλ ζηηο δεθαεηίαο ηνπ ’50 θαη ηνπ ’60. Πώο ζα εηθνλνγξαθνύζε ν
Βαζίιεο Ννύιαο απηά ηα θείκελα;
Με ηνλ ηξόπν ηεο πεξθόξκαλο θαη ηεο κνπζηθήο (θαινθαηξηλά θαη δξνζεξά ηξαγνύδηα
άιισλ επνρώλ), κε εηθνλνπνίεζε ησλ παηρληδηώλ ζηελ παξαιία, κε επθάληαζηα
ζθεληθέο ιύζεηο (όπσο ηηο πήιηλεο γιάζηξεο πνπ όηαλ γύξηζαλ αλάπνδα έκνηαδαλ κε
ηνπο πύξγνπο πνπ θηηάρλακε ζηελ άκκν), κε θαξπνύδηα (ηη πην ραξαθηεξηζηηθό γηα ην
θαινθαίξη;), κε πνιιέο αλαθνξέο ζηηο έκθπιεο ηαπηόηεηεο, κε ρηνύκνξ, κε ηξπθεξό
ζαξθαζκό ησλ αλακλήζεσλ, κε αξγέο θηλήζεηο -όπσο είλαη ν ξπζκόο ησλ δηαθνπώλ,
ηεο ραιάξσζεο, αιιά θαη ηεο άλνηαο- θαη με ηα διηγήμαηα ηος Η. Χ.
Παπαδημηηπακόποςλος ζαν ςπόηιηλοςρ, και με ηθοποιούρ πος ςποζηήπιξαν με
μππίο και κέθι ηιρ επιλογέρ ηος ζκηνοθέηη, ν Βαζίιεο Ννύιαο κεηέθεξε κηα δξνζηά
ζηνπο ζεαηέο πνπ είραλ γεκίζεη ηνλ κηζό πεξίπνπ Χώξν Η.
Γελ επξόθεηην απιώο γηα κία αθόκε πεξθόξκαλο, δελ ήηαλ κόλν έλα δξνζεξό
θαινθαηξηλό ζεάκα. Βξήθα όηη ήηαλ μια ενδιαθέποςζα ππόηαζη ανάγνωζηρ
λογοηεσνικών κειμένων, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ ππήξραλ θαη θάπνηνη
παξαπάλσ πιαηηαζκνί ζε δηάθνξεο ζθελέο ή θάπνηεο «θιπαξίεο».

Η επίγεςζη
Τξεηο θνξέο βγήθαλ ζηε ζθελή νη εζνπνηνί ηεο παξάζηαζεο θαη ρεηξνθξνηήζεθαλ
ζεξκά από ηνπο ζεαηέο. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη από
απηό πνπ είραλ δεη. Ο Βαζίιεο Ννύιαο βάδηζε πάλσ ζηνλ δηθό ηνπ
δξόκν, αξιοποιώνηαρ μ' έναν έξςπνο και δποζεπό ηπόπο ηα λογοηεσνικά κείμενα.

Ακούζαμε ζηο θοςαγιέ
Οσι όηι δεν ακούζαμε και ανηιππήζειρ, κεξηθέο από ηηο νπνίεο ήηαλ θάζεηεο
(ππήξραλ άιισζηε θαη θάπνηεο απνρσξήζεηο). Αιιά θπξίσο είδακε ζην ηέινο
ρακνγειαζηά πξόζσπα, ζεαηώλ πνπ ήηαλ θαλεξό όηη πέξαζαλ θαιά. Καη ζην κεηαμύ
ζπδεηνύζαλ γηα ό,ηη ήδε έρνπλ δεη θαη ό,ηη πξόθεηηαη λα δνπλ.

