Λίγα λόγια για το θεατρικό έργο και τον συγγραφέα

γνωρίζονται, χτυπιούνται µέχρι θανάτου, ζουν πράγµατα που υπερβαίνουν
το ερωτικό πάθος, απογυµνώνονται και υποφέρουν όπως ποτέ άλλοτε.

Το θεατρικό έργο «Στη µοναξιά των κάµπων µε βαµβάκι» γράφτηκε το
1985 από τον Bernard-Marie Koltès και παίχτηκε για πρώτη φορά το 1987
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Προσωπική ανάγνωση θεατρικού έργου
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στο Παρίσι. Αφορά δύο ανθρώπους - έναν «ντήλερ» και έναν «πελάτη» που έρχονται σε επαφή για να πραγµατοποιήσουν ένα «ντηλ». Πρόκειται
για ένα έργο που επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις.
Ο Bernard-Marie Koltès ήταν Γάλλος θεατρικός συγγραφέας. Γεννήθηκε
το 1948 και ανακάλυψε τη µαγεία του θεάτρου είκοσι χρόνια αργότερα,
όταν ξεκίνησε να ασχολείται συστηµατικά µε τη συγγραφή θεατρικών
έργων. Το έργο του αποτέλεσε µία συνεχόµενη αναζήτηση µε θέµα την
επικοινωνία των ανθρώπων. Θεωρείται ένας από τους πιο δηµοφιλείς
θεατρικούς
συγγραφείς
του
κόσµου.
Πέθανε
το
1989
στο Παρίσι από AIDS.2
Ο ίδιος ο συγγραφέας σε συνέντευξή του στην Colette Godard
υποστήριξε πως στο εν λόγω θεατρικό έργο επιχείρησε να φέρει
αντιµέτωπους δύο ανθρώπους µε εντελώς αντίθετες απόψεις για τη ζωή,
οι οποίοι συνοµιλούν, αλληλοπροσεγγίζονται αλλά δεν εγκιβωτίζονται ο
ένας µέσα στον άλλον. Τόνισε πως όταν η απόσταση ανάµεσα σε δύο
πρόσωπα είναι τόσο µεγάλη, µοναδική ελπίδα γεφύρωσης αποτελεί η
διπλωµατία, δηλαδή η γλώσσα. Επισήµανε πως οι ήρωές του ορµούν
έστω κι αν δεν πιστεύουν στο αποτέλεσµα, εστιάζοντας στην επιθυµία για
υπέρβαση στην επίγεια ζωή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά
του σε δύο µονοµάχους πάνω σ’ ένα ρινγκ, οι οποίοι χωρίς να

∆ύο φαινοµενικά αντίθετοι χαρακτήρες, έρχονται αντιµέτωποι για να
πραγµατοποιήσουν µια συναλλαγή. Ποιο είναι όµως το αντικείµενο αυτής;
Ο «ντήλερ» µοιάζει να είναι αυτός που το γνωρίζει, σε αντίθεση µε τον
«πελάτη» που δείχνει να το αγνοεί. Και αυτή η άγνοια φαίνεται να τον
ταράζει, εγείροντάς το φόβο του για συντροφικότητα. Κι όσο αυτός επιζητεί
να το µάθει, τόσο ο συνοµιλητής του τροµαγµένος από την ιδέα της
απόρριψης το αποκρύπτει. Είναι όµως ακριβώς έτσι τα πράγµατα; Μήπως
τελικά το αντικείµενο το ορίζει ο ίδιος ο «πελάτης», αφού ο «ντήλερ» είναι
έτοιµος να του πουλήσει οτιδήποτε ικανοποιεί τους βαθύτερους πόθους
του; Ή µήπως τελικά το «ντηλ» αποτελεί την αφορµή της συνάντησης των
δύο ηρώων.
∆ύο πρόσωπα προερχόµενα από διαφορετικές αφετηρίες, έχοντας
διαγράψει
διαφορετικές
πορείες
και
υιοθετήσει
διαφορετικές
κοσµοθεωρίες, έρχονται αντιµέτωπα και ανακαλύπτουν πως βαθύτερα
βιώνουν κοινές καταστάσεις. Ο «πελάτης», ένας έννοµος πολίτης µιας
ανώτερης τάξης συναντά τον στάσιµο περιθωριακό «ντήλερ», κατά την
διαδροµή που θέλει να διαγράψει ανάµεσα σε δύο «υψηλά» σηµεία της
ζωής του. Επιλέγει µια αλαζονική και επιθετική συµπεριφορά απέναντι
στον ταπεινότερο συνοµιλητή του. Η ατµόσφαιρα που δηµιουργείται
µοιάζει µε αυτή µιας µάχης. Μιας µάχης που δε γίνεται σώµα µε σώµα
αλλά παραµένει λεκτική. Οι θέσεις των δύο προσώπων για τη ζωή, τη
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Εφημερίδα Le Monde, 12-01-1987, συνέντευξη με την Colette Godard

µοίρα και τη θεία πρόνοια παραµένουν αντίθετες. Κι όµως και οι δύο

Ο χώρος του συγκεκριµένου κτιρίου επιλέγεται στην προσπάθεια

µοιράζονται την ίδια αδυναµία, την ίδια απογύµνωση, τον ίδιο πόνο που
προκαλεί η αµφιθυµία της ζωής. Έχουν έντονες αναµνήσεις του

σύνδεσης στοιχείων αυτού µε τα κοινά στοιχεία των δύο ηρώων. Η
αδυναµία των δύο προσώπων παραπέµπει στην ερειπώδη κατάσταση του

παρελθόντος τους και εξίσου έντονες επιθυµίες για το µέλλον. Είναι ακόµα
εκεί, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες τους για υπέρβαση.

κτίσµατος και το ξεγύµνωµά τους, στην απογύµνωσή του, η οποία κάθε
µέρα είναι και πιο έντονη, µε τα επιχρίσµατα να καταρρέουν και να

Επιλογή χώρου θεατρικής παράστασης

αποκαλύπτουν τα δοµικά του στοιχεία. Επιπλέον οι αναµνήσεις των δύο
ηρώων συνδέονται µε τις έντονες µνήµες του κτιρίου από περασµένα έτη,
όταν αυτό λειτουργούσε ως ξενοδοχείο. Τέλος οι ελπίδες των δύο

Η παράσταση προτείνεται να ανέβει στο Ναύπλιο, στο χώρο του
ξενοδοχείου «Ξενία» στην Ακροναυπλία.
Το

ξενοδοχείο

αυτό

κατασκευάστηκε

στο

πλαίσιο

κρατικού

προγράµµατος έντονης δραστηριότητας στον τοµέα των τουριστικών

προσώπων που επιζητούν την υπέρβαση, ακόµα και αν οι πιθανότητες
δεν είναι µε το µέρος τους, παραπέµπουν σε αυτές του κτίσµατος, το
οποίο
υπάρχει
ακόµη,
αποκατάστασής του.

αφήνοντας

ανοιχτές

τις

πιθανότητες

έργων και υποδοµών του Ε.Ο.Τ . Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε στις αρχές
της δεκαετίας του 1950 µε την κατασκευή µιας σειράς σύγχρονων και

Προτείνεται η παράσταση να ανέβει στον ηµιυπαίθριο χώρο του ισογείου.
Στο τµήµα του κτιρίου αυτό η πρόσβαση των θεατών είναι εύκολη και

λειτουργικών ξενοδοχείων, τα γνωστά στη συνέχεια ως «Ξενία». Πρόκειται
για µονάδες µικρής συνήθως δυναµικότητας µε υψηλό βαθµό

υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος για το στήσιµο της σκηνής και της

εξυπηρετήσεων σχεδιασµένες από τους ικανότερους αρχιτέκτονες της
εποχής. Αποτελούν τη σηµαντικότερη πρωτοβουλία του ελληνικού
κράτους στο χώρο της δηµόσιας αρχιτεκτονικής από την εκπαιδευτική
4

µεταρρύθµιση της κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου. Το «Ξενία» στην
Ακροναυπλία χτίστηκε το 1960 σχεδιασµένο από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη
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Τριανταφυλλίδη. Στις µέρες µας το ξενοδοχείο έχει εγκαταλειφτεί και
βρίσκεται σε ερειπώδη κατάσταση, µε το µεγαλύτερο τµήµα του
εσωτερικού του να είναι κατεστραµµένο.
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κερκίδας µε τα καθίσµατα. Τα καθίσµατα προσανατολίζονται προς τη θέα.

Κεντρική ιδέα σκηνογραφικής πρότασης

Περιγραφή σκηνογραφικής πρότασης

Οι δύο ήρωες τοποθετούνται πάνω σε µια περιστρεφόµενη κυκλική
σκηνή. Η σκηνή αποτελεί το «ρινγκ» πάνω στο οποίο διαδραµατίζεται η
λεκτική µάχη. Χωρίζεται σε τρεις περιοχές. Η πρώτη ανήκει στον
«πελάτη», η δεύτερη στον «ντήλερ» ενώ η ενδιάµεση περιοχή αποτελεί
κοινό πεδίο αυτών. Η περιστροφή της σκηνής συµβολίζει τη ρευστότητα
της σχέσης δύναµης µεταξύ των δύο προσώπων. Οι πορείες των δύο
ατόµων ορίζονται µέσα από τρεις θέσεις στο χώρο. Ο «ντήλερ» κινείται
γύρω από µια µοναδική θέση, ενώ ο «πελάτης» αναπτύσσει τη κίνησή του
µεταξύ δύο. διαφορετικών.

Η κυκλική σκηνή αποτελείται από µεταλλικό σκελετό, ο οποίος έχει
πληρωθεί από ξύλινες τάβλες. Χωρίζεται σε τρεις περιοχές. Στην πρώτη,
όπου κινείται ο «πελάτης», το ξύλο είναι υψηλής ποιότητας, βαµµένο και
γυαλιστερό, συµβολίζοντας την αλαζονική διάθεση του συγκεκριµένου
προσώπου και την ανώτερη κοινωνική τάξη από την οποία προέρχεται.
Στην απέναντι περιοχή, όπου κινείται ο «ντήλερ» το ξύλο είναι
ακατέργαστο, άβαφο και µε άγρια υφή, παραπέµποντας στην ταπεινότητα
που τον χαρακτηρίζει και την κατώτερη κοινωνική τάξη που ανήκει. Τέλος
στην ενδιάµεση περιοχή το ξύλο βάφεται µε ηµιδιάφανο χρώµα και έχει
ηµιµάτ υφή. ∆ηµιουργείται έτσι µια µεταβατική κατάσταση ανάµεσα στις
άλλες δύο περιοχές. Εδώ οι τάβλες είναι αρκετά φθαρµένες
παραπέµποντας στην αδυναµία των δύο προσώπων, ενώ τοποθετούνται
µε κενό δύο εκατοστών ανάµεσά τους, µέσα από το οποίο φέγγει ο
φωτισµός που βρίσκεται κάτω από τη σκηνή. Το φως λοιπόν που πηγάζει
κάτω από το «ρινγκ» παραπέµπει στους βαθύτερους πόθους των δύο
πρωταγωνιστών.
Στην περιοχή του «πελάτη» µε το υλικό του δαπέδου της σκηνής
δηµιουργούνται δύο ψηλές «θέσεις», ύψους εξήντα και εβδοµήντα
εκατοστών. Οι «θέσεις» συµβολίζουν την πορεία που ήθελε να διαγράψει
το πρόσωπο αυτό µεταβαίνοντας από ένα «υψηλό» σηµείο της ζωής του
σε ένα άλλο. Αντίθετα στην περιοχή του «ντήλερ» δηµιουργείται µόνο µια
χαµηλή «θέση», η οποία συµβολίζει την µοναδική υποβιβασµένη θέση
γύρω από την οποία κινείται σε όλη του τη ζωή ο δεύτερος
πρωταγωνιστής.
Στο κέντρο του µεταλλικού σκελετού τοποθετείται µοτέρ που επιτρέπει
την περιστροφή του πάνω σε κατάλληλα σχεδιασµένο οδηγό.

