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Εισαγωγή

Η δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία πήξε αθνξκή λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ ζεκαηηθή "ρώξνο "ηνπ
εξγαζηεξίνπ πνιπκέζσλ ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ 2012-2013. Η εγθαηάζηαζε πνπ
παξνπζηάδσ εκπεξηέρεη έλλνηεο πνπ κε απαζρόιεζαλ ηα ηξία ηειεπηαία ρξόληα ησλ ζπνπδώλ
κνπ ζην ηκήκα.
Απηή ε αλαδήηεζε μεθηλά κε ηελ παξαηήξεζε ησλ νξίσλ ηνπ αηόκνπ . Η αξρηθή αλαδήηεζε
αθνξνύζε θπξίσο ηελ "ζέζε" ηνπ αηόκνπ ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν .Η δηαδξνκή από ηελ
εζσζηξέθεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξναγσγή ηνπ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο "δηρηηνύ" ζηελ
αβεβαηόηεηα ηνπ αλνηθηνύ δηθηύνπ.
Η δηαδηθαζία εμειίρηεθε κε βάζε, ηνλ πξνβιεκαηηζκό πάλσ ζηηο έλλνηεο ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαη
ππνθεηκεληθνύ. Πξνζπαζώληαο λα θαηαιάβσ ηελ κε ηαύηηζε εζηίαζα ζηα θνκκάηηα πνπ
αθνξνύλ ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξώπνπ, κε ζέζε πξνζθείκελε ζε απηή ησλ εκπεηξηζηώλ1
Σπκπεξαζκαηηθά ζε απηό ην θνκκάηη ηνπνζέηεζα ηελ πξνζσπηθή αληίιεςε ζηε βάζε ηεο
ππνθεηκεληθόηεηαο.
Τα δίπνια πνπ κε απαζρόιεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ θαη ζθέςεσλ
είλαη: ηδησηηθό-δεκόζην, παξειζόλ-κέιινλ, θαηαζηξνθή-δεκηνπξγία, αλαξρία-ηάμε, κλήκε-ιήζε,
εηθνληθό-πξαγκαηηθό, εαπηόο-Άιινο, αληηθεηκεληθό-ππνθεηκεληθό. Tα παξαπάλσ ηνπνζεηεκέλα
ζε ηεηξηκκέλεο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο. Έηζη ε πνιππινθόηεηα επηζηεκνληθώλ ή θηινζνθηθώλ
εξσηεκάησλ παίξλεη κηα απινπζηεπκέλε κνξθή όπνπ κε βνεζά ζηελ αλάγλσζε ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο κέζσ δηαθνξεηηθώλ νπηηθώλ.
Αλ θαη ε πνιηθόηεηα ησλ ελλνηώλ ίζσο απνπξνζαλαηνιίδεη από ην βαζηθό ζηόρν πνπ είλαη ε
δηαιεθηηθή γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ αζθαιή θαη νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε εμέιημεο ηεο
επηθνηλσλίαο, νπζηαζηηθά αθνξά απηά ηα δύν άθξα από ηα όπνηα ιεηηνπξγνύλ ζε πνιινύο
ζπλδπαζκνύο πνηνηήησλ θαη όρη κόλν ζην απνιπηό ηνπο.
Έλα ζύλνιν ησλ παξαπάλσ επεμεξγάδνκαη ζην παξόλ έξγν ην νπνίν πέξαλ ηεο ζπλνιηθήο
εκπεηξίαο ησλ παξαπάλσ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα "ηεο πξαθηηθήο" εθαξκνγήο ζηνλ ζεαηή. Μέζα
από ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ζεαηή λα πιάζεη κηα ηαπηόηεηα ηνπ
εαπηνύ ηνπ κέζα από θάπνηνλ Άιιν.
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Οη εκπεηξηζηέο θαη ηα θηλήκαηα κε παξεκθεξή ηδενινγία ζεσξνύζαλ όηη ε αλζξώπηλε γλώζε πξνέξρεηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ.
Βιέπνληαο ηνλ άλζξσπν ηελ ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ ζαλ "tabula rasa" άγξαθν πίλαθα, όξν πνπ γηα πξώηε θνξά ζπλαληνύκε
ζηελ ιαηηληθή κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Αξηζηνηέιε πεξί ςπρήο.
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αρτείο

Τν αξρείν εθ πξώηεο όςεσο κεηαθέξεη κηα παζεηηθή εηθόλα. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα απηή ηνπ ε
«αθηλεζία» είλαη ε θηλεηήξηνο δύλακε ησλ ειεύζεξσλ ππνθεηκεληθνθεληξηθώλ αθεγήζεσλ.
Κύξηεο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο κλήκεο θαη ε θαηαρώξεζε ηεο
αιήζεηαο.
Ο εηπκνινγηθόο νξηζκόο ηνπ αξρείνπ θαηά ηνλ Νηεξξηληά πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο έλαξμεο
θαη ηεο εμνπζίαο. Σηελ ειιεληθή γιώζζα εηπκνινγηθά επίζεο ζπλαληνύκε απηέο ηηο δύν έλλνηεο
ζηε πξνέιεπζεο ηεο ιέμε «αξρείν», νη νπνίεο πξνέξρνληαη από ηελ ιέμε αξρή.
Τν αξρείν δελ παίξλεη ηνλ ηίηιν ηεο απζεληίαο, νη κόλεο ηδηόηεηεο πνπ παίξλεη είλαη πξνζθείκελεο
ζηελ έλλνηα θαη ηελ πξάμε ηεο θαηαγξαθήο, απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί κηα πξώηε θαηάζηαζε
θαηαζηξνθήο όπνπ ηελ ζέζε ηεο θαηαιακβάλεη ε αλαδεκηνπξγία. Η ηαπηόηεηα ηνπ είλαη αηειήο
αθνύ ην λνεηό ηνπ ζρήκα κεηαβάιιεηαη αλάινγα ηνπ αλαγλώζηε ή ηηο κεηαβιεηέο ζπλζήθεο
αλάγλσζεο.
Η εμνπζία πνπ ην ραξαθηεξίδεη είλαη ηνπνλνκνηειηαθνπ ραξαθηήξα. Ο ηόπνο είλαη ην πέξαζκα
ηνπ αξρείνπ από ην ηδησηηθό ζηελ δεκόζηα ζθαίξα. Τν ηδησηηθό πνπ ραξαθηεξίδεη ην αξρείν πξηλ
ηελ ηνπνζέηεζε θαη έθζεζε ηνπ δελ ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο από ην ραξαθηεξηζκό ηνπ
θξπθνύ. Τν αξρείν είλαη έλα δεκόζηνο ζεζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζπλερώο. Γελ δηαθπιάζζεη ηελ
κειινληηθή καο κλήκε αθαξηαία αιιά πνιιέο θνξέο θαηαζηξέθεη θαη ηελ απζεληηθόηεηα ηεο κε
απηή ηνπ ηελ κνλαδηθή ηδηόηεηαο ηε κεηακόξθσζεο. Σηελ ζέζε ηνπ πξσηόηππνπ κπαίλεη ην
αξρείν ζαλ αληηκλεκίν.
Τν αξρείν είλαη έλαο ζεζκόο πνπ έρεη απαζρνιήζεη θαηά πνιύ θαη ηελ ςπραλάιπζε. Ο Φξόπλη
είρε πξνβιεκαηηζηεί από ην πξνζσπηθό αξρείν ζεκεηώζεσλ ηνπ θαη ν ίδην πξνζπαζνύζε λα
απνζαθελίζεη ηελ αξρεηαθή απηή ελόξκεζε. Δλ ηέιε ην αξρείν ζπλδέεηαη κε ηελ ελνξκεζε ηνπ
ζαλάηνπ ή αιιηώο ηεο θαηαζηξνθήο ή ηεο απώιεηαο, όπσο αιιηώο κπνξείο λα ην ζπλαληήζεη
θαλείο ζηηο εθθάλζεηο ηνπ. Η ηδηόηεηα ηνπ απηή ηεο δηαζθάιηζεο ηεο «κλήκεο» δίλεη κηα
αζθάιεηα, ελώ αθόκα θαη ε ε θαηαζηξνθή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ
κπνξεί λα ζρνιηαζηεί θαη ζπλδεζεί κε ηελ ςπραλαιπηηθή επηζηήκε. Ο Νηεξξηληά αλαθέξεη
ε ελόξκεζε ηνπ ζαλάηνπ ηείλεη έηζη λα θαηαζηξέςεη ην αξρείν σο ππόκλεζε, εθηόο θαη αλ ην
καζθαξέςεη, ην θηηαζηδώζεη, ην ρξσκαηίζεη ην ηππώζεη, ην παξνπζηάζεη κέζα ζην είδσιν ηεο
δσγξαθηζκέλεο αιήζεηαο, έηζη ιεηηνπξγεί κηα νηθνλνκία ε δνζνιεςία αλάκεζα ζηελ ελόξκεζε
ηνπ ζαλάηνπ θαη ηελ αξρή ηεο εδνλήο, αλάκεζα ζηνλ ζάλαην θαη ζηνλ έξσηα(thanatos-eros) ,
αιια επίζεο αλάκεζα ζηελ ελόξκεζε ηνπ ζαλάηνπ θαη ζε απηή ηε θαηλνκεληθή δπαδηθή αληίζεζε
ησλ αξρώλ(arkha’i’). Μάιηζηα απεηιεί θάζε πξηγθηπάην, θάζε αξρνληηθή πξσηνθαζεδξία, θάζε
επηζπκία αξρείνπ. Είλαη απηό πνπ αξγόηεξα ζα νλνκάζνπκε άιγνο ηνπ αξρείνπ (1996, ζει. 29)
Τν άιγνο ηνπ αξρείνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ αξρεηαθή ηερληθή θαη θαζνξίδεη ηελ ζέζκηζε ηνπ
αξρεηαθνύ ζπκβαηόο όρη ζαλ απιή θαηαγξαθή αιιά ηελ αξρεηαθή επηηέιεζε.
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καλλιτετνικό αρτείο
Τν θαιιηηερληθό αξρείν ην ζπλαληάκε ηέινο 20νπ αηώλα αξρέο 21νπ. Δηδηθά από ηελ δεθαεηία ηνπ
90 όιν θαη ζπρλόηεξα ζπλαληνύκε όξνπο πνπ αθνξνύλ ην αξρείν ζηελ ηέρλε. Οπζηαζηηθά ε
ηέρλε εθκεηαιιεύηεθε ην ζηαζεξό πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ γηα λα ζηήζεη επάλσ ηνπ λέεο
αθεγήζεηο. Τν αξρείν από κόλν ηνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα λα πξνθαιεί ηηο λέεο αθεγήζεηο, νη νπνίεο
είλαη νη δεύηεξεο αιεζηλέο ηζηνξίεο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ .
Πνιινί θαιιηηέρλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ αξρεηαθή ηέρλε ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θσηνγξαθία
ζαλ θύξην κέζσ ηνπο, απνξξίπηνληαο ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ θαιιηηέρλε θσηνγξάθνπ, κηαο θαη
ε θσηνγξαθία εμππεξεηνύζε ηελ ηδέα γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ εηθόλσλ θαη όρη ηνλ εηθόλσλ
θαζαπηώλ. Οη δύν απηέο ηέρλεο δελ ζπλδένληαη πέξαλ ηνπ κέζνπ.
Σπλήζσο ζπλαληνύκε έξγα αξρεηαθήο ηέρλεο ( αξρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ) ζε κνξθή
ζθελνζεηεκέλσλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο παξαζέηνληαη ζεκεηώζεηο έξεπλαο δηαδηθαζίαο,
αληηθείκελα θαη ληνθνπκέληα. Σηόρνο ηεο ζύλδεζεο ηέρλεο θαη αξρείνπ είλαη ε εκπινθή ησλ
ζεαηώλ ζην ζρεκαηηζκό ηνπ έξγνπ. Κάζε εηθαζηηθό έξγν κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη λα εμειηρηεί ζε
αξρείν αλάινγα ηε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο.

περιγραυή έργοσ
ηίηινο

Ο ηίηινο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη «εθθνξά». Η ζπγθεθξηκέλε ιέμε (εθθνξά) ρξεζηκνπνηείηαη κε
δύν ηξόπνπο. Η πξώηε ρξήζε ηεο δειώλεη ηε κεηαθνξά ηνπ λεθξνύ ζην ζεκείν ηαθή ηνπ, ελώ ε
δεύηεξε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζπλώλπκν ηεο δηαηύπσζεο- έθθξαζεο ηεο γλώκεο/ζθέςεο. Τνλ
ζπγθεθξηκέλν ηίηιν ρξεζηκνπνίεζα θαη γηα ηνπο δύν παξαπάλσ ηξόπνπο ρξήζεο ηνπ
ζπκπηπγκέλνπο. Τνλ πξώην ηξόπν ρξήζεο ηεο ηνλ ζρεηίδσ κε ηελ «θαηαζηξνθή» πνπ
πξνϋπνζέηεη ε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ ελώ ηε δεύηεξε κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ, νη νπνίεο
αλαθέξνληαη θαη παξαπάλσ.
Τν έξγν βαζίδεηαη ζηελ πιήξε θαηαγξαθή ελόο παξειζνληηθνύ πξνζσπηθνύ ρώξνπ -ην ζαιόλη
ηνπ ζπηηηνύ κνπ από ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ δνύζα ζηελ θιώξηλα-. Αξρηθά ν ηξόπνο
αληηκεηώπηζεο ηνπ ρώξνπ κε πξνβιεκάηηζε αξθεηά δηόηη νη ηδηόηεηεο ηνπ ήηαλ πάξα πνιιέο.

δηαδηθαζία
Τν πξώην δίπνιν πνπ κε απαζρόιεζε ζε απηή ελόηεηα έξεπλαο, ήηαλ ε κλήκε θαη ε ιήζε ζε
ζρέζε κε ην παξειζόλ ηνπ ρώξνπ. Τα δύν βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ κε έλσλαλ κε ηνλ ρώξν ήηαλ
νη άλζξσπνη-ζηηγκέο θαη νξηζκέλα αληηθείκελα. Οη αλαγλώζεηο ησλ αλακλήζεσλ ήηαλ κε
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ζηαζεξέο θαη απηό πεξηέπιεθε ηνλ ηξόπν πνπ αληηιακβαλόκνπλ ηνλ ρώξν ζε πην ζπλεηδεηό
επίπεδν πηα, θαζώο θαη ζηνλ ηξόπν απνηύπσζεο απηώλ ησλ αλακλήζεσλ-ζθέςεσλ.
Αξρηθά ηα αληηθείκελα δελ κε απαζρόιεζαλ ηόζν όζν νη δηαδξνκέο πνπ απηά
πξαγκαηνπνηνύζαλ ζηνλ ρώξν. ηηο νπνίεο άξρηζα λα θαηαγξάθσ από κλήκεο ζε ζθίηζα. Απηά
ηα ζθίηζα νπηηθνπνηνύλ ηελ ελαιιαγή ησλ επίπισλ ζηνλ ρώξν θαη’ επέθηαζε θαη ηελ θίλεζε
ησλ αληηθεηκέλσλ θαζώο θαη πξνζζήθεο. Σηελ ζπλέρεηα άξρηζα λα απνκνλώλσ ηα αληηθείκελα
ηνπ ρώξνπ κε απνηέιεζκα ηελ θαηαγξαθή ηνπο κεκνλσκέλα.

αξρεηαθή επηηέιεζε

Η αξρεηαθή ηερληθή αθνινύζεζε ηελ εμήο δηαδηθαζία: θαηαγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ ιίζηα,
θσηνγξαθηθή απνηύπσζε θαη ηειηθά ηελ ζπζθεπαζία ηνπ θαη απνζήθεπζε ηνπ. Η απνδόκεζε
ηνπ ρώξνπ έγηλε ζηαδηαθά θαη ελώ δνύζα ζε απηόλ. Ο αξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ
θαηεγξάθεζαλ θηάλεη ηα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα δώδεθα αληηθείκελα.

Ταμηλόκεζε
Η ηαμηλόκεζε ηόζν θαηά ηελ ιίζηα όζν θαη θαηά ηελ νπηηθή απεηθόληζε είλαη αλάινγε κε ηελ
ρξνληθή θαη ρσξηθή ζεηξά πνπ αθαηξέζεθαλ ηα αληηθείκελα από ην ρώξν.

Το έργο στον τώρο

Η εγθαηάζηαζε ρηίδεη κηα δηαδξνκή κε ηέζζεξα ζεκεία-έξγα ζηνλ ρώξν..

1ν ζεκείν
Παξάζεζε ζεκεηώζεσλ-blog
Σε απηό ην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη κηα ζύλζεζε πνπ απαξηίδεηαη από ζθίηζα,
ςεθηαθά θνιιάδ θαη άιιεο ζεκεηώζεηο ηνπ ρώξνπ ζαλ ελόηεηα. Δπίζεο ππάξρεη δπλαηόηεηα
πξόζβαζεο ζην blog πξάγκα πνπ βνεζά ην ζεαηή λα θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζία.

2ν ζεκείν
ελδηάκεζν
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Σε απηό ην ζεκείν ππάξρεη έλα κπινθ κε 6 έξγα δηαζηάζεσλ 50*70εθ. Απηά ηα έμη έξγα
εηθνλίδνπλ αληηθείκελα πνπ κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπο από ην ρώξν δελ είραλ θάπνηα
ρξεζηηθή ηδηόηεηα. παξά ην γεγνλόο απηό δελ ζέιεζα λα ηα πεηάμσ ζεσξώληαο κηα ηέηνηα
θίλεζε «αξρεηαθό ιάζνο». επηπιένλ ε πξνζέγγηζε απηή έγηλε απηόκαηα κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο.

3ν ζεκείν
έμεξγν
Σην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν βξίζθεηαη ην ηππνγξαθηθό κέξνο ηνπ αξρείνπ ζε κνξθή ιίζηαο, απηό
ην ζεκείν ην νλνκάδσ έμεξγν. Η επηινγή ηνπ ηίηινπ απηνύ εμεγείηαη ζην παξαθάησ απόζπαζκα
ηνπ Νηεξξηληά (1996, ζει. 23)
Σύκθσλα κε κηα δνθηκαζκέλε ζύκβαζε, ην έμεξγν παίδεη κε ηελ αλαθνξά. Τν λα ζεκεηώλεηο
πξνηνύ λα αξρίζεηο, είλαη ζαλ λα δίλεηο ηνλ ηόλν αθήλνληαο λα ερήζνπλ θάπνηεο ιέμεηο ησλ
νπνίσλ ην λόεκα ή ε κνξθή ζα έπξεπε λα δεζπόδνπλ ζηελ ζθελή. Με άιια ιόγηα , ην έμεξγν
ζπλίζηαηαη ζηελ θεθαιαηνπνίεζε κέζα ζε θαζεζηώο έιιεηςεο. Να ζπζζσξεύεηο από ηα πξηλ έλα
θεθάιαην θαη πξνεηνηκάδεηο ηελ ππεξαμία ελόο αξρείνπ. Έλα έμεξγν ζπκβαίλεη λα ζεζαπξίδεη
πξνθαηαβνιηθά θαη λα πξν-αξρεηνζεηεί έλα ιεθηηθό ην νπνίν ην νπνίν, έθηνηε, ζα έπξεπε λα ζέζεη
ην λόκν θαη λα επηβάιιεη ηελ ηάμε, αξθνύκελν έζησ ζηελ θαηνλνκαζία ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή
ηνπ ζέκαηνο {…}ζπλεπώο είλαη ε πξώηε θηγνύξα ελόο αξρείνπ, {..}

4ν ζεκείν
αξρείν

Απηό ην ζεκείν ηνπ ρώξνπ απνηειείηαη από ηελ ζύλζεζε πελήληα ςεθηαθώλ εθηππώζεσλ ζε
καη θσηνγξαθηθό ραξηί. Τν κέγεζνο ηνπ θάζε ραξηηνύ είλαη 50*35 εθαηνζηά ελώ ν
θαηαιακβαλόκελνο από ηελ εθηύπσζε επηθάλεηα 46*34 εθαηνζηά. Οιόθιεξε ε ζύλζεζε ηνπ
ςεθηαθνύ θνιιάδ εηλαη 101*728*130 κεηξα. Τα ςεθηαθά απηά θνιιάδ ζπληέζεθαλ ζην
Photoshop.

Τν έξγν απηό ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά από θάζε ζέζε παξαηήξεζεο. Η παξαηήξεζε από ηελ
κέγηζηε δπλαηή απόζηαζε πνπ δίλεη ν ρώξνο (νιηθή εηθόλα ηεο ζύλζεζεο γηα ηνλ ζεαηή)
ελεξγνπνηεί ηελ αλάγλσζε ηνπ ζπλόινπ ελώ ε κηθξόηεξε δπλαηή, ηε κνλάδα. Δπίζεο ν θαζέλαο
κπνξεί λα νξίζεη ην θάδξν κόλνο ηνπ.
Έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο θαη ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνζσπηθή αλάγλσζε ηνπ, γηα ηηο
επηκέξνπο νκαδνπνηήζεηο. Eλεξγνπνίεζε ηνπ αξρείνπ.
στότος
Ο πξνζσπηθόο ρώξνο (αθόκα θαη "δηακειηζκέλνο") κε ηελ έθζεζε ηνπ, δίλεη έκθαζε ζην δίπνιν
ηδησηηθό-δεκόζην.
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Τν έξγν δίλεη κηα αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο όζνλ αθνξά ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη
ηελ επηθνηλσλία. Τα εξεζίζκαηα ζε κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε ίζσο λα κελ θηάλνπλ ην
ζπγθεθξηκέλν αξηζκό, όκσο είλαη εμίζνπ πνιιά θαη πνιύπινθα. Ο αξηζκόο ησλ επηκέξνπο
θνκκαηηώλ ηνπ αξρείνπ θάλεη ηηο αθεγήζεηο πεξίπινθεο ζηελ πξώηε επαθή. Ο Άιινο επηιέγεη
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ εαπηνύ θαη πιάζεη ην δηθό ηνπ άηνκν(-απέλαληη-).Αθόκα θαη ζε
ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ ζα μεδηπιώλνληαλ όια ηα ζηνηρεία κπξνζηά ηνπ, ζεσξώ πσο ζα
αθνινπζνύζε ηελ ίδηα δηαδηθαζία.
Με απηό ην ζθεπηηθό, ζην έξγν, θαιώ ηνλ ζεαηή λα πιάζεη ηελ δηθή ηνπ ηζηνξία γηα ηνλ ρώξν κε
ηελ βνήζεηα ησλ ζηνηρείσλ. Η ηζηνξία/εηθόλα/αθήγεζε πνπ ζα πιάζεη ζα είλαη κηθξή θαη ε
εδξαίσζε ηεο ζηελ κλήκε ηνπ αθόκα κηθξόηεξε. Λόγσ ηεο κηθξήο ιεηηνπξγηθήο καο κλήκεο ζε
ζπλδπαζκό κε ην ηζηνξηθό ησλ βησκάησλ καο ζα κνηξάζεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εληππώζεηο θαη ίζσο -ςεπδείο θαηαζηάζεηο (ε δηαθνξεηηθόηεηα ηεο αληίιεςεο). Η εκπεηξία ηνπ ζεαηή απν ην
έξγν, ε ηζηνξία πνπ ζα πιάζεη, δελ απέρνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα από ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο
ηνπ εαπηνύ καο ζε κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε, ζηελ νπνία πιεζώξα δεηγκάησλ αγλννύληαη θαη
άιια παίξλνπλ θνινζζηαίεο δηαζηάζεηο.
Δηθόλα πνπ έρσ από ηηο "θνηλέο" αλζξώπηλεο ζρέζεηο, απνηεινύλ ηα παξαπάλσ κε ζηόρν ηελ
αλαπαξάζηαζε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Άιινπ. Μέζα από έλα ηέηνην αξρείν θαη ιόγσ ηεο
αληίιεςεο καο, νη λέεο αθεγήζεηο πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ είλαη ακέηξεηεο.
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