
Θεξκά ζαιάζζηα ινπηξά ησλ Nova Melancholia ζην Φεζηηβάι 
Αζελώλ - Πεηξαηώο 260 

 
 
Γιώργος Π. Πεφάνης* 
 
14:00 Τξίηε, 04 Ινπιίνπ 2017 
     

 
 
Θα κπνξνύζε θαλείο λα πξνζεγγίζεη κε πνιινύο ηξόπνπο ηελ πξόζθαηε 
παξάζηαζε Θεξκά ζαιάζζηα ινπηξά ησλ Nova Melancholia θαζώο είλαη 
«δνκεκέλε» (εάλ από ηνλ όξν απηόλ κπνξνύκε λα απνθιείζνπκε 
νπνηαδήπνηε θιεηζηή νξγάλσζε) κε έλαλ πνιππξηζκαηηθό ηξόπν θαη ζε κηα 
κεηαδξακαηηθή βάζε. 
 
Πξνεγείηαη πάληα ην ηαμίδη, ζηελ πεξίπησζή καο έλα επέιηθην ηαμίδη, 
γνεηεπηηθό θαη κειαγρνιηθό, κηα έκκεζε πεξηήγεζε ζε δηαθεηκεληθνύο θαη 
δηαθαιιηηερληθνύο ηόπνπο, κε αθεηεξία ηνλ Θάλαην ζηε Βελεηία ηνπ Thomas 
Mann θαη ηνπ Luchino Visconti, από όπνπ όκσο αθαηξείηαη ε πθέξπνπζα 
αζζέλεηα θαη δηαηεξείηαη ε εμάληιεζε, κεηαζρεκαηηζκέλε ζε ππνηνληθόηεηα, ζε 
ξαζπκία, κάιινλ θαη ζε αλία. Ο εηθαζηηθόο Βαζίιεο Ννύιαο ζθελνζεηεί έλαλ 
ηόπν εμίζνπ βξώκηθν θαη πηζαλώο θαηαζιηπηηθό κε ηε βηζθνληηθή Βελεηία. 
Αιιά ε θαηάζιηςε εδώ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ αζζέλεηα πνπ ζηελ ηαηλία 



πνιηνξθεί ηα ζώκαηα θαη έρεη γεκίζεη, ζε δεύηεξν πιάλν, λνζνθνκεία θαη 
λεθξνηνκεία, αιιά κε ηα ίδηα ηα ζώκαηα πνπ αλαιώλνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ζε 
ζρεκαηηθέο αζεκαληόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ξαζηώλεο. Άξα, ζε αληίζεζε κε 
ηε κειαγρνιηθή «Βελεηία» αλαδεηθλύεηαη εδώ (ζην ζθεληθό ηνπ Κώζηα 
Τδεκνύιε) κηα θαηαζιηπηηθή «Αηδεςόο», κηα ινπηξόπνιε ηεο ειηθηαθήο θαη 
πνιηηηζκηθήο παξαθκήο, κηα νηνλεί ινπηξόπνιε, ρσξίο ινπηξά, ρσξίο ηακαηηθά 
λεξά, ρηηζκέλε γξήγνξα, βηαζηηθά, όπσο θάπνηα παξαζαιάζζηα μελνδνρεία 
ρηίδνληαλ βξάδπ κε ζαιαζζηλό λεξό ζηα ρξόληα ηεο Χνύληαο. 
 
Έηζη, από ηελ θηλεκαηνγξαθηθή, κπνξεί λα πεξάζεη θαλείο ζηελ ηζηνξηθή θαη 
πνιηηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξάζηαζεο, εζηηάδνληαο απηήλ ηε θνξά ζην 
«νπδέηεξν», ππό θαηαζθεπή ζθεληθό. Η γξήγνξε θαη αλεμέιεγθηε νηθνδόκεζε 
ησλ πόιεσλ, ε πξνρεηξόηεηα, ε θαθνγνπζηηά, ν ρπδαίνο ιεηηνπξγηζκόο θαη ε 
ρπδαηόηεξε θεξδνζθνπία, ηα θαηαβεβιεκέλα αζηηθά πεξηβάιινληα θαη ηα 
βαζαληζκέλα ηνπία: ζεκεία κηαο γεξαζκέλεο θνηλσλίαο κε ζιηβεξή αηζζεηηθή 
πνπ βξίζθνπλ κηα εηξσληθή ζπλεθδνρηθή παξνπζία ζηε ζθελή. 
 
Σην κεηακνληέξλν πιάλν ηεο παξάζηαζεο αληρλεύνληαη βεβαίσο θαη πνηθίινη 
εηθαζηηθνί ππαηληγκνί κε παξσδηαθή δηάζεζε. Πξώην ζηηγκηόηππν: έλα 
θαθέθηππν ηεο Γέλλεζεο ηεο Αθξνδίηεο ηνπ Botticelli κε θειηδόι θνρύιηα θαη 
ηελ kitsch αηζζεηηθή ηνπ βξαδηιηάληθνπ θαξλαβαιηνύ. Γεύηεξν ζηηγκηόηππν: νη 
ινπόκελνη θαιύπηνπλ ηα γπκλά ζώκαηά ηνπο κε άξγηιν θαη ιάζπε θαη, 
ρνξεύνληαο θπθιηθά, ζρεκαηίδνπλ κηαλ άιιε εθδνρή ηνπ Χνξνύ ηνπ Cezanne 
(μερσξίδεη εδώ ε Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ). Τξίην ζηηγκηόηππν: ην tableau vivant 
ηεο Αιέμηαο Σαξαληνπνύινπ σο μαλζνκαιινύζαο γνξγόλαο ησλ ζηληξηβαληώλ, 
ζε κηα παξσδία ηόζν ηεο ιατθήο δνμαζίαο, όζν θαη ηεο ηνπξηζηηθήο γιππηηθήο 
απνηύπσζήο ηεο ζηνλ δηάθνζκν ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ επηηεδεπκέλσλ 
θηεξίσλ. Οη ζπλεηξκνί, ηζνκνξθηθνί ή πην ειεύζεξνη, δελ παύνπλ λα 
παξεηζθξένπλ ζηηο απνζπαζκαηηθέο εηθόλεο ηεο performance: Λνπόκελε ζηελ 
παξαιία ηνπ Fernando Botero, αιιά θαη ινπόκελνη από ηνλ θόζκν ηνπ 
Frederic Bazille, ηνπ Georges Seurat θ.ά. 
 
Τα Θεξκά ζαιάζζηα ινπηξά είλαη ν ηίηινο ελόο από ηα ηέζζεξα δηεγήκαηα 
(«Σαο ήξεζε;», «Όλεηξν ζην θύκα» θαη «Καινθαηξηλό απνκεζήκεξν») ηνπ Ηιία 
Χ. Παπαδεκεηξαθόπνπινπ γξακκέλα ηελ πεξίνδν 1973-1979. Τα 
αθεγεκαηηθά θείκελα απνηεινύλ απιώο έλα ιεθηηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν 
αλαπηύζζνληαη νη παξάιιειεο δξάζεηο ησλ performers, νη νπνίεο πνιύ ζπρλά 
δηαθόπηνπλ ηηο κνλνινγηθέο αθεγήζεηο, γηα λα δηαθνπνύλ θαη νη ίδηεο από pop 
ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ ή ηνπ βξαδηιηάληθνπ ξεπεξηνξίνπ. 
 



 
 
Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ηίπνηα δελ κέλεη αηόθην, όια ηέκλνληαη, ζπληέκλνληαη, 
αλαηέκλνληαη από κηα απνδηαξζξσηηθή (θαη όρη απαξαίηεηα απνδνκεηηθή, 
όπσο επηπόιαηα γξάθεηαη) βνύιεζε θεξκαηηζκνύ ηεο πξνζνρήο ησλ ζεαηώλ, 
αλαζηνιήο ηεο όπνηαο λνεκαηηθήο πξννπηηθήο θαη αθύξσζεο θάζε ζπλζεηηθήο 
ηάζεο. 
 
Δίλαη αμηνπξόζεθην όηη έλαο κόλν δηάινγνο ζρεκαηίδεηαη, αιιά θαη απηόο 
ππνλνκεύεηαη ηόζν από ηε πξνζρεκαηηθόηεηα, ηε ζηεξενηππηθόηεηα θαη, 
αξγόηεξα, ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα ησλ θξάζεσλ, όζν θαη από ηελ αθύζηθε 
ζθεληθή απόζηαζε ησλ δηαιεγνκέλσλ γπλαηθώλ. Γηα άιιε κηα θνξά βιέπνπκε 
ηε ινγνηερλία λα βξίζθεηαη ηόζν θνληά (αθόκα θαη ζηνλ ηίηιν ηεο) θαη ζπλάκα 
ηόζν καθξηά από κηα παξάζηαζε, ζε πιήξε ζύκπιεπζε κε ηε θνηλώο 
δηαδεδνκέλε άπνςε όηη ηα θείκελα δελ είλαη παξά έλα (ζίγνπξα όρη ην πην 
ζεκαληηθό) από ηα πιηθά πξνο ρξήζε ηνπ ζθελνζέηε θαη όηη, ζπλεπώο, κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά βνύιεζε. 
 
Τν ίδην όκσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ππόινηπνπο ζθεληθνύο θώδηθεο, πνπ 
ράλνπλ έηζη ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλάθεηα πνπ απαηηεί έλαο θώδηθαο: νη 
παξαζαιάζζηεο, ζεξηλέο ελδπκαζίεο ζπλνδεύνληαη από θαξλαβαιηθέο 
κεηακθηέζεηο ή από ην θαληαρηεξό θνζηνύκη κηαο vamp βαζίιηζζαο (Γέζπνηλα 



Χαηδεπαπιίδνπ) ζηελ νπηηθή κηαο queer παξνπζίαζεο· νη αξρηθέο εηθόλεο ηεο 
αηκόζθαηξαο ηνπ Visconti ζπκθύξνληαη κε αληίζηνηρεο από ηηο ηαηλίεο ηνπ 
Pedro Almodóvar ή ηηο παξαζηάζεηο ηνπ Rodrigo García· ε κνπζηθή ηνπ 
Χαηδηδάθη ζπγρέεηαη κε ειαθξά βξαδηιηάληθα θαη επξσπατθά ερνρξώκαηα 
(Γεσξγία Καξύδε). Καη απηά, ζηε κεηαδξακαηηθή ινγηθή ηεο αθηεξάξρηζεο, ηνπ 
ζπγθξεηηζκνύ, ηνπ θεξκαηηζκνύ, ηεο αλαθνινπζίαο, ηεο απηναλαθνξηθόηεηαο 
ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο αηζζεηηθήο «ηνπ απνζπξόκελνπ λνήκαηνο»,*[1] πνπ 
πνιύ ζπρλά νιηζζαίλεη ζε κηα «αηζζεηηθή» ηεο απόζπξζεο ηνπ λνήκαηνο. 
 
Αθήλνληαο θαηά κέξνο ηηο εζσηεξηθέο αληηθάζεηο ηεο κεηαδξακαηηθήο ινγηθήο 
πνπ έρσ αλαιύζεη αιινύ,*[2] πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη όιε απηή ε δηαζπνξά 
πξνθαιεί εύινγα ζε θάπνηνπο ηελ αληίδξαζε ζηελ ππεξδνζνινγία ηνπ kitsch 
θαη ζε θάπνηνπο άιινπο ηελ αίζζεζε όηη ε παξάζηαζε «μερεηιώλεη», 
απνδπλακώλεηαη θαη αλαιίζθεηαη ζε αλνύζηεο επαλαιήςεηο, θπξίσο ιόγσ 
έιιεηςεο λέσλ ζθεληθώλ επξεκάησλ. Σηελ πξώηε παξαηήξεζε δελ επζηαζεί ε 
απάληεζε όηη ην kitsch απνηειεί ηε δεζπόδνπζα ηάζε ζην επξσπατθό ζέαηξν, 
δηόηη αθ’ ελόο δελ ππάξρεη ζήκεξα «έλα επξσπατθό ζέαηξν», αιιά πνηθίιεο, 
θαιεηδνζθνπηθέο κνξθέο ζεαηξηθήο έθθξαζεο πνπ ζπρλά απνθιίλνπλ από ηηο 
λέεο θαλνληθόηεηεο ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξώλ πνιηηηζκηθώλ νξγαληζκώλ θαη, 
αθ’ εηέξνπ, ό,ηη ππάξρεη θαη θαζηεξώλεηαη δελ απνηειεί θαη’ αλάγθε θαη ηνλ 
θαλόλα ─ απηό ζα απνηεινύζε κηα ύπνπηε επηζηξνθή ζε έλαλ δεμηόζηξνθν 
εγειηαληζκό. Ο κεηακνληεξληζκόο, άιισζηε, θαη ε κεηαδξακαηηθή εθδνρή ηνπ 
έρνπλ κάζεη θαιά απηό ην κάζεκα από ηνλ κεηαδνκηζκό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ωο πξνο ηε δεύηεξε παξαηήξεζε, κηα εύθνιε απάληεζε ζα ήηαλ όηη ε 
απηναλάισζε είλαη έλα άιιν πξόζσπν ηεο ξαζηώλεο θαη ηεο ζεξηλήο 
ξαζπκίαο πνπ εληνπίδνληαη ξεηά ζην επίθεληξν ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνύ. 
Πξνζσπηθά όκσο πηζηεύσ όηη έλα ζθελνζεηηθό εγρείξεκα πνπ έρεη αλάγθε 
επξεκάησλ (ή ό,ηη ηέινο πάλησλ ελλννύκε κε απηήλ ηελ επηπόιαηε ιέμε) 
θηλδπλεύεη λα απνηύρεη εθ πξννηκίνπ. Τα επξήκαηα είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ 
θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, πξέπεη ζπλερώο λα αλαλεώλνληαη γηα λα 
κπνξνύλ θαη λα θαηαλαιώλνληαη επθνιόηεξα. Αιιά ε ζθελνζεζία δελ έρεη (ή 
δελ πξέπεη λα έρεη) θακία ζρέζε κε ηελ επθνιία. Από ηελ άιιε κεξηά, ηα 
επξήκαηα παξαπέκπνπλ ζπλερώο ζε κηα δήζελ πξσηνηππία, αιιηώο δελ ζα 
ήηαλ επξήκαηα, αιιά απνκηκήζεηο. 
 
Ο Βαζίιεο Ννύιαο όκσο δελ θαίλεηαη λα επηδεηεί ηελ πξσηνηππία, αιιά ηελ 
παξσδία νηθείσλ «επξεκάησλ», ηελ εηξσλεία νηθείσλ ζηεξενηύπσλ, ηελ 
ππνλόκεπζε ηνπ λενειιεληθνύ habitus. Γελ είλαη ν ζθελνζέηεο ηνπ «θνηηάμηε 
ηη βξήθα θαη ζαο ην θέξλσ», αιιά «θνηηάμηε απηό πνπ βιέπεηε κε κηα ινμή 
καηηά». Απηό ην ζηνηρείν, ε ινμή καηηά (πνπ θαίλεηαη πσο δηαζέηνπλ θαη νη 
ππόινηπνη performers Αληώλεο Γθξίηζεο, Διέλε Καξαγηώξγε, Αζαλάζηνο 
Κνπβνύζεο) λνκίδσ όηη κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζε έλα βήκα παξαπέξα, έλα 
βήκα πέξα από ηνπο ζεσξεηηθνύο ζπξκνύο θαη ηνλ θνκθνξκηζκό ηνπ 
αληηθνκθνξκηζκνύ, πέξα θαη από ηελ ππνβαιιόκελε ζήκεξα αλάγθε 
απόζπξζεο ηνπ λνήκαηνο. Γελ ζα ππνδείμσ εγώ κε πνηνλ ηξόπν, αιιά αθνύ 
κπνξεί θαη ζπλνκηιεί κε ινγνηέρλεο θαη θηινζόθνπο όπσο ν Benjamin, ζα 
κπνξνύζε ίζσο ζηα έξγα ηνπο λα βξεη θάπνηεο απαληήζεηο. Αξθεί λα 
δηαηεξήζεη ηε ινμή καηηά· ινμή ζε όια, αθόκα θαη ζηε ινμόηεηα. 
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