
"Δκκρεμόηεηα" από ηον Τζιμάρα Τδανάηο 
αλλά και παραζηαζιακή εμπειρία 
εγρήγορζες 
Παξαζθεπή, 05 Γεθεκβξίνπ 2014  

 

Τεο Διρήνες Αϊβαλιώηοσ 

H "Δκκρεμόηεηα" ηνπ Τζιμάρα Τδανάηοσ, πνπ παξαθνινπζήζακε ζην «Αγγέλων 
Βήμα», είλαη έλα θείκελν πνιύ δπλαηό. Δθηόο απηνύ όκσο επηύρεζε λα παξνπζηαζηεί θαη 
κε κηα έληνλε ζθελνζεηηθή δπλακηθή, πνπ πεξηείρε δέζε θαη θαληαζία. Τν έξγν αθνξά κηα 
εζσηεξηθή δηαδξνκή θαη ηελ εμεξεύλεζε ηνπ πλεπκαηηθνύ θέληξνπ ελόο λένπ αλζξώπνπ. 
Σηελ νπζία πξόθεηηαη γηα ηελ πεξηπέηεηα ηεο αλαθάιπςεο ηεο πνιιαπιόηεηαο ηνπ εγώ 
κέζα από ηελ πνίεζε. Οη εζνπνηνί πνπ ζπκκεηείραλ δηαζέηνπλ κηαλ ηδηαίηεξε πξνζσπηθή 
γνεηεία. Οη ζεαηέο πνπ παξαθνινπζήζακε εθείλν ην βξάδπ ηελ παξάζηαζε, θαζ’ όιε ηε 
δηάξθεηά ηεο, κείλακε πξνζεισκέλνη ζε κηα θαηάζηαζε έθζηαζεο ζρεδόλ, κέζα ζην 
ζθνηάδη.  
O ζπγγξαθέαο, εζνπνηόο θαη ζθελνζέηεο Τζιμάρας Τδανάηος έγξαςε έλα έξγν γηα ηνλ 
πόλν θαη γηα ηηο βαζκίδεο ηνπ, θη αο κελ είλαη κεηξήζηκνο ν πόλνο. «Ο πόλνο, αθόκα θη 
αόξηζηνο, πνλάεη», ιέεη. Η παξάζηαζε θσηίδεη ην εγγελέο suspense ηεο αλζξώπηλεο 
ύπαξμεο. Τηο ζηηγκέο ηεο αγσλίαο σο θνηλό ζρεδόλ ηηο βηώζακε, ην θείκελν αγγίδεη θαη 
παγώλεη, ζε θξαηάεη αθίλεην, κε ην πλεύκα όκσο λα θηλείηαη ζε κηαλ άιιε έληαζε 
απνζθνπώληαο κέζα από ηελ θξαπγή θαη ηελ θελή απόγλσζε ζε κηα απώηεξε 
επηθνηλσλία.  
Έλαο άληξαο απνθιεηζκέλνο από ηνλ θόζκν αθεγείηαη ηε ζθνηεηλή ζπλάληεζε κε ηνλ 
εαπηό ηνπ. Μηα εθηόο ρξόλνπ ελειηθίσζε πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ηζηνξία λνπάξ. Μηα 
αιιόθνηε γπλαηθεία παξνπζία δίπια ηνπ ηνλ βνεζάεη λα ζπκεζεί. Όζα μέραζε. Όζα δελ 
άληεμε. Όζα έραζε. Οη ιέμεηο ηεληώλνληαη θαη ξαγίδνπλ, επηπιήηηνπλ, ριεπάδνπλ, 
ζαξθάδνπλ. Τα πάληα βξίζθνληαη ζε εθθξεκόηεηα, ν ρξόλνο, ε δσή, ε πξαγκαηηθόηεηα. 
Καζεηί πεξηκέλεη λα ξπζκηζηεί, λα δηεπζεηεζεί, λα επηιπζεί. Μέλεη αλαξηεκέλν, κεηέσξν, 
ακθίβνιν, ελ αλακνλή ειινρεύνληνο θηλδύλνπ. 



 

Η "Δθθξεκόηεηα" πξνϋπνζέηεη απειεπζέξσζε από εκκνλέο θαη αλαζηνιέο, απαηηεί 
δπλαηόηεηεο εμσηεξίθεπζεο πνπ αβίαζηα νδεγνύλ ζηελ απηνέθθξαζε. Οη εζνπνηνί κε 
βαζηθά ηνπο πιηθά ην ζώκα θαη ην πλεύκα, βηώλνπλ ζε όιε ηνπο ηελ έθηαζε ηα επίπεδα 
ηνπ αδηεμόδνπ. Σπλεηξκνί, αλαθιήζεηο, εκπλεύζεηο εκπινπηίδνληαη κε ξπζκηθέο 
επηηαρύλζεηο, επηβξαδύλζεηο θαη παύζεηο. Τα ζώκαηα σζνύληαη ζε κηα εληνλόηεξε 
θηλεηηθόηεηα θαη επαγξύπλεζε ζπλεηδεηά θαη ρσξίο όξηα. 

 
H "Δθθξεκόηεηα" είλαη έλα επίηεπγκα πλεπκαηηθήο εγξήγνξζεο. Γελ εζηηάδεη κόλν ζην 
απνκνλσκέλν άηνκν αιιά θαη ζηηο απνκνλσκέλεο ζηηγκέο, ζηα ζξαύζκαηα ηνπ ρξόλνπ 
πνπ αδηάθνπα κεηαβάιινληαη, ώζπνπ ε ππέξηαηε ζηηγκή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο έξρεηαη 
λα νινθιεξώζεη ηελ αιήζεηα. Μηα αιήζεηα ζθιεξή θαη εθθσθαληηθή. H "Δθθξεκόηεηα" 
είλαη ε κεηακνξθσκέλε πνίεζε. Μηα αλαδξνκή - αλαπαξάζηαζε πνπ εγείξεη εξσηήκαηα. 
Καη εξσηεκαηηθά. 
 

Πνηνο είλαη απηόο; Πνηα είλαη εθείλε; Πνηνη είλαη νη άιινη; Δκείο- πνηνη είκαζηε; Δθηόο 
Κόζκνπ- είκαζηε; Κη απηό πνπ "είκαζηε"- πώο "έγηλε"; Οη απαληήζεηο ηνπο εθθξεκνύλ. 
αλππόθνξα…  

 



 

 

Γξήγνξεο νη ελαιιαγέο ηεο παξάζηαζεο, πνπ ζθελνζέηεζε κε δεηλόηεηα θαη ηόικε 
ν Βαζίλες Νούλας. Αηζζεηηθή απόιαπζε, εηξσλεία θαη δεθηηθή δηάζεζε ζε πνιιά ζεκεία 
αιιά θπξίσο ζπγθίλεζε. Σπγθίλεζε απζεληηθή. Σπγθίλεζε ζαλ αίηεκα αλαηξνπήο, ζαλ 
θάιεζκα ζε ζηνραζκό.  
 

Όκνηα κε ηελησκέλν ειαηήξην, ε ζσκαηηθή γιώζζα δίλεη κηα αλαηξηρηαζηηθά ξεαιηζηηθή 
ππόζηαζε ζην θαζαξηήξην πνπ είλαη ε δσή. Τα ζρόιηα αηρκεξά θαη θαπζηηθά, καο 
πξνζθαινύλ ζε κηα παξαζηαζηαθή εκπεηξία εγξήγνξζεο. Η γιώζζα ηνπ έξγνπ 
απξόβιεπηε θαη επζύβνιε, ην βιέκκα ηνπ ζπγγξαθέα απζεληηθό, ξηδνζπαζηηθό, θαζαξό, 
νη πξνζεγγίζεηο ηνπ γόληκεο. 
 

Οη εζνπνηνί πνπ επσκίζηεθαλ ηνπο ξόινπο, λένη θαη ηαπηόρξνλα ώξηκνη, έδσζαλ 
ζθηρηνδεκέλεο εξκελείεο, κε αηζζεηεξηαθή εκπεηξία, πλεπκαηηθή ελέξγεηα θαη θξηηηθή 
δηεξγαζία.  
Η Γέζποινα Χαηδεπασλίδοσ, κε ηελ επειημία θαη ηε ζσκαηηθή ηεο εθθξαζηηθόηεηα, θαη 
ζε απηή ηελ παξάζηαζε ήηαλ ζαπκάζηα.  
Η Βίκσ Κσριακοσλάκοσ πάληα θεξδίδεη ηηο εληππώζεηο κε ην ηαιέλην θαη ην θιέγκα ηεο. 
Γηα άιιε κηα θνξά καο εμέπιεμε.  
Ο Γιάννες Μπόγρες απνδείρηεθε όηη ήηαλ ε θαηάιιειε επηινγή γηα ην ξόιν ηνπ Α. 
Αμέραζηεο νη ζηηγκέο πνπ κε κάηηα γεκάηα ππαξμηαθό ηξόκν θαη ηθεζία επηδεηνύζε έλα 
ιπηξσηηθό ηέινο. 
Η Σοθία Σιμάκε (πεηπρεκέλε θαη ε παξνπζία ηεο επί ζθελήο) ζηα ζθεληθά - θνζηνύκηα 
θαη ε Βαλενηίνα Ταμιωλάκε ζηνπο θσηηζκνύο πξνζέδσζαλ κε ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο 
ζεκαίλνπζα έληαζε ζηηο ιέμεηο, ηηο εηθόλεο θαη ηηο ζησπέο ηνπ έξγνπ.  
 

Η παξάζηαζε, ζε ζθελνζεζία ηνπ Βαζίλε Νούλα, εγείξεη εξσηήκαηα γηα ηελ ηέρλε θαη ην 
ζέαηξν. Αλαδεηά λέεο θαιιηηερληθέο δνκέο θαη κηιά γηα ηηο αλαπόθεπθηεο ξσγκέο ηνπ 
αλζξώπηλνπ βίνπ. Μνλαδηθή εκπεηξία, ζπληαξαθηηθή ακεζόηεηα. 



 

Σσνηελεζηές παράζηαζες 

 

Παίδνπλ: Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ, Γηάλλεο Μπόγξεο, Γέζπνηλα Φαηδεπαπιίδνπ 
Κείκελν: Τζηκάξαο Τδαλάηνο 
Σθελνζεζία: Βαζίιεο Ννύιαο  
Σθεληθά - θνζηνύκηα: Σνθία Σηκάθε 
Φσηηζκνί: Βαιεληίλα Τακησιάθε 
Βνεζόο ζθελνζέηε: Διηζάβεη Ξαλζνπνύινπ 

Πλεροθορίες 

Έγθιεκα 2o 
"Η Δθθξεκόηεηα" ηνπ Τζηκάξα Τδαλάηνπ 
Η εθδίθεζε ηνπ Δγώ 
Καιιηηερληθή Πεξίνδνο Οθησβξίνπ 2014 – Μαΐνπ 2015 
Θεκαηηθή Δλόηεηα: Noir                    
Φεζηηβάι Γηαξθείαο Διιεληθνύ Έξγνπ 21νπ αηώλα 
(Καιιηηερληθή Υπεύζπλε Φεζηηβάι: Λεία Βηηάιε) 
Τίηινο Φεζηηβάι: «Έμη Δγθιήκαηα δεηνύλ Σπγγξαθέα...» 
Κάζε Γεπηέξα θαη Τξίηε ζηηο 20.00 
Από 17 Ννεκβξίνπ έσο 23 Γεθεκβξίνπ 2014 
Τηκέο εηζηηεξίσλ: Γεληθή είζνδνο 12 επξώ, Φνηηεηηθό 8 επξώ, Αλέξγσλ 5 επξώ. 
Γηάξθεηα 70 ιεπηά. 
* "Αγγέισλ Βήκα", Σαησβξηάλδνπ 36, Οκόλνηα 

 


