O Βαζίιεο Ννύιαο κηιά κε αθνξκή ηελ πεξθόξκαλο «Ωδέο ζηνλ
πξίγθηπα»
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Γξάθηεθε από ηνλ πύξν Πεηξίηε

Η ζέζε ζνπ είλαη ζηελ Αζήλα, πξίγθηπα *

Η παξαδόμσο ξνκαληηθή queer πεξθόξκαλο** ηεο νκάδαο Nova Melancholia, «Ωδέο ζηνλ
πξίγθηπα», βαζηζκέλε ζηελ νκώλπκε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Νίθνπ Αιέμε Αζιάλνγινπ
(εθδόζεηο Ύςηινλ, 1981) απνηειεί, ζύκθσλα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ πνιπζρηδνύο θαη
δξαζηήξηνπ ζθελνζέηε Βαζίιε Ννύια, κηα ειεγεία γηα ηελ απώιεηα (ή ην αλέθηθην) ηνπ έξσηα.
Η πεξθόξκαλο, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη ζηνλ θπξηνιεθηηθά «underground» ρώξν νλόκαηη
Μπαγθιαληέο, θηινδνμεί λα ζηήζεη έλα πξόζθαηξν δσληαλό κλεκείν γηα ηνπο ρακέλνπο ή ηνπο
μαλαθεξδηζκέλνπο έξσηεο ηεο δσήο καο, απνηίλνληαο θόξν ηηκήο ζ’ έλαλ από ηνπο πιένλ
εξσηηθνύο πνηεηέο ηεο ληόηεο ηνπ ζθελνζέηε θαη ηεο νκάδαο, ηνλ Νίθν Αιέμε Αζιάλνγινπ. Με
αθνξκή ηελ πεξθόξκαλο, ε «Δπνρή» απεπζύλεη ζηνλ Βαζίιε Ννύια ηξεηο εξσηήζεηο.
Έρνληαο εκπεηξία ηόζσλ ρξόλσλ ζηηο ζεαηξηθέο ζπνπδέο, αιιά θαη ζην ζέαηξν θαη
ηδίσο ζε απηό πνπ νλνκάδεηο queer performance, πηζηεύεηο όηη ην ζεκεξηλό
θηινζεάκνλ θνηλό έρεη εμνηθεησζεί κε απηνύ ηνπ είδνπο ηηο θαιιηηερληθέο δξάζεηο;
Ωο έλα βαζκό, λαη. Χάξε ζηα ηόζα πξάγκαηα πνπ γίλνληαη πιένλ ζηελ Αζήλα από

αλζξώπνπο πνπ είλαη ζπληνληζκέλνη κε ηηο ζύγρξνλεο «επαηζζεζίεο», κε ηνπο ζύγρξνλνπο
πξνζαλαηνιηζκνύο ηεο πεξθόξκαλο. Χάξε ζηελ πξνεξγαζία πνπ έγηλε, ώζηε λα είκαζηε πην
δεθηηθνί ζηηο λέεο θόξκεο, από ην Φεζηηβάι Αζελώλ επί Λνύθνπ.
Είλαη πξαγκαηηθά δεθηηθνί νη ζεκεξηλνί λένη εζνπνηνί όηαλ νινθιεξώλνπλ ηηο βαζηθέο
ηνπο ζπνπδέο ηδηαίηεξα ζε κηα Δξακαηηθή Σρνιή ζηελ Αζήλα θαη θαηόπηλ
απεπζύλνληαη ζε εζάο ηνπο ζθελνζέηεο κε δηαθνξεηηθή από ηελ παξαδνζηαθή
αληίιεςε γηα λα επηκνξθσζνύλ;
Δάλ θάπνηνο έρεη απιώο ηειεηώζεη κηα Γξακαηηθή ρνιή ζηελ Αζήλα, ην πηζαλόηεξν είλαη
πσο δελ ζα είλαη δεθηηθόο ζε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πεξί ηνπ ζεάηξνπ! Όκσο, όιν θαη
πεξηζζόηεξν νη λένη εζνπνηνί έρνπλ ζπνπδάζεη θαη θάηη άιιν (απηό θάλεη πνιύ κεγάιε
δηαθνξά), ελδερνκέλσο έρνπλ επαθή κε ην εμσηεξηθό, έρνπλ θάλεη ζεκηλάξηα έμσ από ηα
ζηελά όξηα ηεο Γξακαηηθήο ρνιήο, κπνξεί λα έρνπλ κηα πην δσληαλή ζρέζε κε ηε κνπζηθή ή
κε ην ρνξό... Όια απηά βνεζάλε πνιύ! Οη άλζξσπνη πνπ ζπλάληεζα ζηνπο δύν θύθινπο
ζεκηλαξίσλ γηα ηελ πεξθόξκαλο ζηνλ πνιπρώξν Ρνκάληζν, ηνπ Bios, ήηαλ πξαγκαηηθά πνιύ
αλνηρηνί θαη πεξίεξγνη γηα απηό ην πνιύκνξθν πξάγκα πνπ απνθαινύκε πεξθόξκαλο. Με
θάπνηνπο κάιηζηα ζπλεξγάδνκαη θαη ζηηο «Ωδέο ζηνλ πξίγθηπα».
Έρνληαο ππάξμεη έλαο από ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο Κίλεζεο Μαβίιε θαη θαηόπηλ ηεο
Κνιιεθηίβαο «Οκόλνηα», πνπ κεηαμύ άιισλ έδσζαλ δσή ζην γηα ρξόληα απαμησκέλν
από ηελ πνιηηεία ζέαηξν Εκπξόο, πώο ληώζεηο πνπ ην Θέαηξν απηό παξακέλεη
αλνηρηό; Πώο ληώζεηο ζηελ λέα ζνπ ζηέγε, ην Μπαγθιαληέο;
Όηαλ πξσηνκπαίλακε ζην Δκπξόο κε ηα παηδηά από ηελ Κίλεζε Μαβίιε, ηνλ Ννέκβξην ηνπ
2011, δελ θαληαδόκαζηαλ ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία θη εκβέιεηα πνπ ζα ιάκβαλε ε θίλεζή καο
απηή! Δίκαη πνιύ πεξήθαλνο πνπ ζπκκεηείρα ζε απηή ηελ ηζηνξία θαη πνιύ ραξνύκελνο πνπ
ην Δκπξόο ζπλερίδεη λα είλαη ηόζν δσληαλό θαη δεκηνπξγηθό ηξία ρξόληα κεηά! Θα ήηαλ επρήο
έξγν ην πείξακα ηνπ Δκπξόο λα γεληθεπόηαλ, λα γεκίζεη ε Αζήλα από απηόλνκεο δώλεο
πνιηηηζκνύ -σο αληίζηαζε ζε κηα επνρή πνπ κνηάδεη λα επηβάιεη νινέλα θαη πην θαζαξά έλα
ζπγθεληξσηηθό θαη «από ηα πάλσ» κνληέιν ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο πνιηηηζκνύ (κε ηε
δηάιπζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο ζε κηθξέο νκάδεο, ηελ θπξηαξρία κεγάισλ ηδησηηθώλ
ηδξπκάησλ πνπ δηαζέηνπλ -κόλνλ απηά- όινπο ηνπο πόξνπο θαη άξα είλαη ζε ζέζε λα
δηακνξθώλνπλ ην πνιηηηζηηθό ηνπίν ηεο ρώξαο). Σν Μπαγθιαληέο, έλαο αλεμάξηεηνο
ελαιιαθηηθόο ρώξνο ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο, είλαη έλα «λεζί» θαιιηηερληθήο ειεπζεξίαο θαη
παξεΐζηηθεο «do it yourself» αληίιεςεο. Ωζηόζν, είλαη ιάζνο λα κηιάκε γηα κόληκεο ζηέγεο
αλαπαξάγνληαο έλα παιαηόηεξν κνληέιν. Η επνρή ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο
αιιά θαη ε ίδηα ε θύζε ηεο πεξθόξκαλο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε κηθξέο εθήκεξεο ζθελέο
νπηνπίαο πνπ κεηαθηλνύληαη θαη δεκηνπξγνύλ έλα ππόγεην δίθηπν ελαιιαθηηθήο θνπιηνύξαο
ζηελ πόιε.

Σπύξνο Πεηξίηεο

* Ο πξώηνο ζηίρνο ησλ Ωδώλ ζηνλ πξίγθηπα. Δπηινγή πνηεκάησλ από ηε ζπιινγή «Ωδέο
ζηνλ πξίγθηπα» κπνξείηε λα δείηε ζην ηζηνιόγην ηνπ Νίθνπ αξαληάθνπ:
www.sarantakos.com/kibwtos/aslanoglou_wdes.html
** Πεξθόξκαλο: Δίδνο πεηξακαηηθώλ παξαζηάζεσλ ζηα νπνία θπξηαξρνύλ
κεηαδξακαηηθέο/κεηακνληέξλεο θόξκεο κε ζηόρν ην θνηλό αηζζεηηθό βίσκα θαη ζπρλά ηελ
αιιειεπίδξαζε ζεαηώλ θαη performers.
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