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Από Ιλειάνα Δημάδη - 04/12/2014
Αλαξσηηόκνπλ ηειεπηαία: «σξαία ηα κεγάια ζεάκαηα, όκσο
πξσηνπνξία έρνπκε;». Τν αληηθαλνληθό ζέαηξν ησλ ΤδαλάηνπΝνύια κε θαζεζύραζε: θάηη δηαθνξεηηθό εμαγγέιιεη απηή ε
παξάζηαζε ηνπ θεζηηβάι λένπ ειιεληθνύ έξγνπ ζην ζέαηξν
Αγγέισλ Βήκα. Οπσζδήπνηε γηα ηνπο κπεκέλνπο ζηνλ
πεηξακαηηζκό αιιά θαη όρη κόλν.

«Αλίμονο ζηοσς δσναηούς κι εσαίζθηηοσς/ εμνπζηάδνληαη απ’ ηνπο
αδύλακνπο θη αλαίζζεηνπο»: νη ζηίρνη ηεο Λέλαο Πιάησλνο,
ηξαγνπδηζκέλνη από ηελ εθθξαζηηθόηαηε όζν θαη αηληγκαηηθή –
κηα πεξθόξκεξ ηνπ ακθίζεκνπ- Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ,
κπιέθνληαη ζηελ ζθελνζεζία ηνπ Βαζίιε Ννύια κε ηα ιόγηα ηνπ
θεληξηθνύ πξνζώπνπ ηεο «Δθθξεκόηεηαο», ελόο αλώλπκνπ
άλδξα, βπζηζκέλνπ ζηα ρξέε θαη ηελ παξάλνηα, άλεξγνπ,
άπνξνπ, απνζπλάγσγνπ θαη αθνηλώλεηνπ (ν Γηάλλεο Μπόγξεο
δίλεη κηα αθνπιηζηηθά αηζζαληηθή εξκελεία ).
Οη ηξάπεδεο ηνλ θπλεγνύλ γηα απιήξσηα δάλεηα θαη κηα θσλή
ηνπ ππελζπκίδεη: «Ιζρπξόηεξα ησλ ηύςεσλ ηα αλεμόθιεηα.

Αλέθαζελ». Οη ππόινηπνη έλνηθνη ηεο πνιπθαηνηθίαο ηνπ ηνλ
πξνεηδνπνηνύλ: «ζπκκνξθσζείηε κε ηνπο θαλνληζκνύο».
Δθείλνο, αληί λα ζπκκνξθσζεί, κεηακνξθώλεηαη. Νηύλεηαη κε ηα
γπλαηθεία ξνύρα ηεο ηειεπηαίαο ηνπ ζρέζεο θαη, σο κειαγρνιηθή
drag queen, παίξλεη ηνπο δξόκνπο. Σπλεπξίζθεηαη κε έλαλ
πεξαζηηθό, απνκέλεη ζηελ θνξπθή κηαο ρσκαηεξήο, επηζηξέθεη
ζηελ πόιε, θαηαιήγεη ζε έλα αζηπλνκηθό ηκήκα θαη εθεί ν
αμησκαηηθόο ππεξεζίαο ηνπ παξαδίδεη έλα πηζηνπνηεηηθό
ιέγνληάο ηνπ: «εθθξεκεί από ηα παηδηθά ζαο ρξόληα ε παξαιαβή
κηαο …Πξαγκαηηθόηεηαο».

Ο Τζιμάρας Τζανάηος, παρά ηις επιμέροσς αζηοτίες, ζπζηήλεη κε
ηελ «Δθθξεκόηεηα» έλα ζεαηξηθό ζύκπαλ ιπξηθό,
παξαιεξεκαηηθό, αθνξηζηηθό θαη αιιόθνην, γεκάην
ηδηνζπγθξαζηαθό ρηνύκνξ θαη δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο -από ηνλ
Ηξάθιεηην κέρξη ηνλ Κάθθα θαη από ηνλ Παδνιίλη κέρξη ηνλ
Χάηλεξ Μύιιεξ. Με θόλην ηε ζπλζήθε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
θαηαγξάθεη κηα νληνινγηθή θξίζε μεθεύγνληαο νινζρεξώο από
ηε λόξκα ηνπ ξεαιηζκνύ, ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη ησλ
αηηηνθξαηηθώλ δξακαηνπξγηθώλ δνκώλ. Αλη’ απηνύ, πηάλεη ην
λήκα ηνπ ζεαηξηθνύ κνληεξληζκνύ θαη ηεο αλνίθεηαο
πνηεηηθόηεηαο από εθεί πνπ ην άθεζε ν πξόσξα ρακέλνο
ζπγγξαθέαο Γηάλλεο Κνληξαθνύξεο. Πίζσ από ηνλ ηξαγηθσκηθά

καξηπξηθό βίν ηνπ πάζρνληα αληηήξσα ηεο «Δθθξεκόηεηαο»
κπνξεί θαλείο λα δεη ηε βάζαλν ηεο ζπλείδεζεο πνπ
ζπληάζζεηαη κε ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη απνζηξέθεηαη ηηο
θαηαζηαιηηθέο δπλάκεηο ηεο θαλνληθόηεηαο^ αθξηβώο όπσο θαη
ζην «Σηεθάλη» ηνπ Κνπληξαθνύξε. Γηαβάδνληαο ηελ
«Δθθξεκόηεηα», θαηαλνεί θαλείο πόζν αζεβήο ππήξμε ν
ζθελνζέηεο Βαζίιεο Ννύιαο απέλαληη ζηηο ζθεληθέο νδεγίεο ηνπ
Τδαλάηνπ θαη, ηαπηόρξνλα, πόζν δεκηνπξγηθόο.
Γηαηί ν Ννύιαο δηαρεηξίζηεθε ηελ «Δθθξεκόηεηα» ζαλ πιηθό
εξγαζίαο πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο ζεαηέο δίρσο νδεγίεο ρξήζεο. Σε
κηα ζθελή-ηνπίν θαηαζηξνθήο γεκάην ξηγκέλα κηθξόθσλα,
εληζρπηέο, καύξεο ηαηλίεο θαη ιάκπεο λένλ, κε κηα επηηεδεπκέλα
παξαθκηαθή αηζζεηηθή, ζπλέδεζε ην ιόγν ηνπ Τδαλάηνπ κε ην
«Cold song» ηνπ Kιάνπο Νόκη θαη ηελ εηθνλνγξαθία ηνπ Μαγθξίη
κε εθείλε ηεο πνξλνγξαθίαο –ζηε «γπκλή» ζθελή ηνπ Γηάλλε
Μπόγξε θαη ηεο Γέζπνηλαο Χαηδεπαπιίδνπ. Η αγαζηή
ζπλύπαξμε δξακαηνπξγίαο θαη ζθελνζεζίαο παξάγεη έλα
θαζαξόαηκα κεηαδξακαηηθό ζεαηξηθό γεγνλόο, πνιύζεκν,
εζειεκέλα «βξώκηθν», θύζεη θαη ζέζεη «άζρεκν». Δπηηέινπο,
κηα παξάζηαζε πνπ ελνριεί θαη δηράδεη επί ηεο νπζίαο, εγείξεη
εξσηήκαηα θαη ηίζεηαη θόληξα ζηελ αζηηθή ζύκβαζε ηνπ
νκνγελνπνηεκέλνπ, εμεπγεληζκέλνπ θαη «νκνξθνύιηθνπ»
ζεάκαηνο ηνπ επθόισο ελλννύκελνπ.
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Μέτρι 23/12. Η «Δθθξεκόηεηα» παξνπζηάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ
Φεζηηβάι Γηαξθείαο Διιεληθνύ Έξγνπ ηνπ 21νπ αηώλα «Έμη
εγθιήκαηα δεηνύλ ζπγγξαθέα» (Καιιηηερληθή ππεύζπλε: Λεία
Βηηάιε ).

