Υποδοχή από τον γαλλικό Τύπο τησ παράςταςησ «Νεκρή φύςη. Προσ δόξα τησ πόλησ» ςε
ςκηνοθεςία Μιςζλ Ραςκίν ςτο Φεςτιβάλ τησ Αβινιόν 2014.

Εν αρχι είναι θ εξζγερςθ και το ποίθμα ενόσ νεαροφ Ζλλθνα ςυγγραφζα, του Μανϊλθ
Σςίπου. *…+ Θ «Νεκρι φφςθ. Προσ δόξα τθσ πόλθσ» αντθχεί ωσ επαναςτατθμζνθ διαδιλωςθ,
θ οποία λζει με χαρά και με δφναμθ τθν επικυμία μιασ νεολαίασ για αντίςταςθ μπροςτά ς’
ζναν ςτραγγαλιςμζνο από τθν κρίςθ κόςμο. *…+ Σο κείμενο του Σςίπου είναι τα πάντα εκτόσ
από πολιτικι προκιρυξθ. Μάλλον ζνα μπαρόκ μανιφζςτο που καλεί ςε ανταρςία, μα που
μιλά επίςθσ για τον ζρωτα προσ μια πόλθ, και ςκζτα για τον ζρωτα, για τθ βία των
ανκρϊπων, για το ςεξ, για τθν παράδοξθ μεταμόρφωςθ των ςωμάτων και των ψυχϊν.


Philippe Chevilley, « Νεκρι φφςθ: δραςτικό οξφ ςτο Φεςτιβάλ τθσ Αβινιόν», Les Échos,
11/07/14

Ο Μανϊλθσ Σςίποσ, ςτον οποίο οφείλουμε το κείμενο –ςε μετάφραςθ τθσ Μυρτϊσ Γόντικαγεννικθκε ςτθν Ακινα το 1979. Περφόρμερ, ςκθνοκζτθσ, ςυγγραφζασ, γράφει επίςθσ για το
κζατρο διαςφαλίηοντασ πωσ το κείμενο τθσ «Νεκρισ Φφςθσ» δεν αφορά αποκλειςτικά τθ
ςκθνι. Μποροφμε πολφ καλά να φανταςτοφμε αυτό το πακιαςμζνο, κρουςτό ποίθμα να
προφζρεται από ζναν μόνο άντρα, τον ίδιο, δίχωσ αμφιβολία. Αυτό δίνει ακόμθ
περιςςότερο βάροσ ςε μια πλθκυντικι κατάφαςθ, κυριολεκτικά χορωδιακι, τθν οποία ο
Ραςκίν δίδαξε ςτον μικρό του κίαςο. Πρόκειται λοιπόν για μια πόλθ. Σθν Ακινα; Γιατί όχι.
Θα μποροφςε επίςθσ να είναι αλλοφ, αφοφ ο ορμθτικόσ λόγοσ του Μανϊλθ Σςίπου εκκρίνει
μία δυνατι οςμι κρίςθσ, κάτι που πλζον μοιραηόμαςτε όλοι ςτον δυτικό κόςμο *…+. Σο
κείμενο, που δεν αμελεί το κάλεςμα ςτο φφλο μζςα ςε πνεφμα εξζγερςθσ, μαςτιγϊνει τουσ
χλιαροφσ και ενςταλάηει το αίςκθμα τθσ αταξίασ που είναι ίδιον τθσ αναταραχισ.


Jean-Pierre Léonardini, «Ζνα γυμνάςιο ςε κατάςταςθ εξζγερςθσ», L’Humanité, 11/07/14

φνκετο κείμενο, που παραπζμπει ςε δραματικό ποίθμα. Σο κζμα του είναι θ «πόλθ» ςτθν
ολότθτά τθσ, ηωντανό ςϊμα πάντα ςε κίνθςθ, πάντοτε ςε εξζγερςθ, από τθν απαρχι του

χρόνου. Δίχωσ να επιςτρζφουμε ςτουσ Αρχαίουσ, ςτο νου ζρχεται θ δικτατορία των
ςυνταγματαρχϊν, χκεσ. ιμερα, θ αςφυξία που ζχει προκλθκεί από τθν δθμοςιονομικι
κρίςθ και τθν πολιτικι λιτότθτασ που ζχει επιβλθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. (…)
Δονοφμενθ από αςτραπιαίεσ λάμψεισ, θ γραφι κα μποροφςε ωςτόςο να ςυρρικνωκεί ςε
μια ακολουκία εικόνων και μεταφορϊν οριακά ερμθτικι, αν ζλειπαν θ ερμθνευτικι
γενναιοδωρία και θ ορμι των νζων θκοποιϊν.


Didier Méreuze, «τθν Αβινιόν, τα πρϊτα βιματα νζων θκοποιϊν», La Croix, 11/07/14

Με μια γλϊςςα του κατεπείγοντοσ, αυτόσ ο δραματουργόσ των 35 χρόνων εκτρζπει τουσ
αςτικοφσ κϊδικεσ για να κραυγάςει τθν εξζγερςθ τθσ ςφγχρονθσ Ελλάδασ, τθσ τόςο
μακρινισ, τθσ τόςο κοντινισ. Εναρκτιριο λάκτιςμα αυτοφ του κεάματοσ που εξελίςςεται με
μικρζσ πινελιζσ είναι ο κάνατοσ ενόσ νζου ςκοτωμζνου από τθν αςτυνομία κατά τθ διάρκεια
μιασ διαδιλωςθσ. Αυτι θ φιγοφρα τθσ κυςιαςμζνθσ νεότθτασ ςτο βωμό τθσ οικονομικισ
ορκοδοξίασ ςυνοδεφει αυτό το παηλ όπου το πολιτικό (θ εξζγερςθ) διαςταυρϊνεται με τθν
προςωπικό (ξφριςμα, αλλαγι φφλου).


Antonio Mafra, «Ηιτω οι Πράςινοι… και θ Ελλάδα», Le Progrès, 11/07/14

Σο ποίθμα του Σςίπου εκκινεί από ζνα ςυγκεκριμζνο γεγονόσ: το κάνατο ενόσ νεαροφ
ςπουδαςτι, ο οποίοσ πυροδοτεί μια εξζγερςθ ενάντια ςτισ δυνάμεισ κατοχισ. «Ζοφμε τισ πιο
δφςκολεσ ώρεσ τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ μασ. Στο παρελκόν υπιρξαν κι άλλεσ φορζσ που θ
πόλθ μασ καταλείφκθκε από ξζνεσ δυνάμεισ. Ήταν πάντα ςκλθρι θ δοκιμαςία. Είναι όμωσ θ
πρώτθ φορά που θ πόλθ καταλαμβάνεται από ςτρατεφματα ςυμμαχικών και φίλων χωρών.»
Με αυτό ειπωμζνο, είναι αδφνατο να ξεκακαρίςει το νιμα τθσ δράςθσ: τα πάντα
μπερδεφονται, εικόνεσ, φωνζσ, κραυγζσ, ραδιοφωνικά μθνφματα, οδθγίεσ από τον
ςυγγραφζα, λίςτεσ λζξεων που επικαλοφνται αδφνατα ζργα τζχνθσ (για παράδειγμα:
«πολίτεσ, τάγματα εφόδου, αλουμίνιο, γυαλί, πρόβατο, ρθτίνθ, χάντρεσ ροηαρίου, Βίβλοσ και
διάλυμα φορμαλδεΰδθσ»). αν θ γραφι να ζχει νικθκεί κι αυτι από τθν αταξία.


René Solis, «Σο Φεςτιβάλ επιδεικνφει το ελλθνικό προφίλ του», Libération, 12/07/14

*…+ Εννζα ταλζντα υπθρετοφν τισ λζξεισ του ζλλθνα ςυγγραφζα Μανϊλθ Σςίπου.
Εξεγερμζνεσ λζξεισ –υπερβολικά μερικζσ φορζσ- που εξερευνοφν, προσ δικι μασ τζρψθ, τα
ςπλάχνα μιασ καταςταλμζνθσ πόλθσ. *…+ Μετωπικι, πακιαςμζνθ, πλθκωρικι, θ Νεκρι
φφςθ, ερμθνευμζνθ από τουσ ςπουδαςτζσ του δεφτερου ζτουσ τθσ Comédie de SaintEtienne, δεν υπολείπεται ςάρκασ. Σοποκετεί ςτθ ςκθνι αφαιρζςεισ –μια πόλθ που
υποφζρει και δθμθγορεί προσ τουσ πολίτεσ τθσ, τουσ τόςο δειλοφσ – ςτινει ζνα φόντο
πολιτικό -ο κάνατοσ ενόσ νζου άνδρα, ίςωσ διαδθλωτι- τροφοδοτείται από τθν ςθμερινι
ελλθνικι κατάςταςθ… Μα απελευκερϊνει κιόλασ λζξεισ που βγαίνουν από τα εντόςκια.
Μικρά δραματικά ζργα. Απευκφνςεισ που τισ νιϊκουν καλά οι κεατζσ. Και μυκολογικζσ
αναφορζσ. υνομιλεί.


Geoffrey Nabavian, «Νεκρι φφςθ: οι ςπουδαςτζσ-θκοποιοί του Saint-Etienne ξερνοφν μια
πόλθ μπροςτά ςτα εκςταςιαςμζνα μοφτρα ςασ», Toute la culture, 13/07/14

Πολιτικι, ενεργθτικι, ςτρατευμζνθ και υψθλά ποιθτικι, θ Νεκρι φφςθ. Προσ δόξα τθσ πόλθσ
είναι μια ανάςα ρϊμθσ και μια ζκκλθςθ ςε δράςθ, οριςμζνεσ φορζσ βίαιθ, οριςμζνεσ φορζσ
ςυνωςτιςμζνθ, μα ποτζ διςτακτικι. Βιωμζνθ ωσ ζνα αναγκαίο άλμα, μια ζκκλθςθ ςε
αναςτοχαςμό μζςα ς’ ζναν χαοτικό κόςμο που κινδυνεφει να χάςει τα ςθμεία αναφοράσ, θ
Νεκρι Φφςθ μάσ αγαλλιάηει μζςω τθσ μαχθτικότθτασ και τθσ φρεςκάδασ που
απελευκερϊνει με γενναιοδωρία. *…+ Θ γραφι του Μανϊλθ Σςίπου, ςυνταρακτικισ
ποίθςθσ, είναι μια πρόηα, ςτα χνάρια του Aimé Césaire, που αναμειγνφει τθν πολιτικι και
κοινωνικι πρόκεςθ με τθν βία των λζξεων.


Rick Panegy, «Νεκρι φφςθ από τον Michel Raskine», Rick & Pick, 14/07/14

