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«Οι νέοι καλλιτέχνες θεωρούνται αναλώσιµοι»
Η 28χρονη χορεύτρια και χορογράφος Λενιώ Κακλέα µιλάει για το έργο που θα παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Αθηνών στις
12 και 13 Ιουνίου
Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που κατάφερα να µείνω στη Γαλλία είναι επειδή οι Γάλλοι, εκτός από το κρασί,
εκτιµούν πολύ τον ελεύθερο χρόνο τους και τον διεκδικούν

Η 28χρονη Λενιώ Κακλέα, χορεύτρια και χορογράφος που ζει κι εργάζεται στη Γαλλία, µετά το «matter of act» που είχε
παρουσιάσει το 2009 καθοδηγώντας επί σκηνής οχτώ φιλότεχνους... κοινούς θνητούς, επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών
µε µια αινιγµατική όσο και ερεθιστική παράσταση. Το «arranged by date», που θα ερµηνεύσει στις 12 και 13 του µηνός
στην Πειραιώς 260, είναι µια δική της υβριδική δηµιουργία, όπου οι διαδοχικές κινήσεις του σώµατος παντρεύονται µε την
προφορική αφήγηση κι όπου αντί άλλης µουσικής υποστήριξης προτείνεται µια χορογραφία ανθρώπινων ήχων!
Αφετηρία της ιστορίας, που θα ξεδιπλώσει η Κακλέα µ' όλα τα εκφραστικά της µέσα, είναι κάτι που µπορεί να συµβεί στον
καθένα: ένα ξαφνικό µπλακ άουτ που σβήνει πρόσκαιρα από τη µνήµη τον κωδικό τής πιστωτικής µας κάρτας. Στην
ουσία, ωστόσο, εκείνο που φιλοδοξεί να µεταδώσει είναι το προσωπικό της σχόλιο για το πώς η σύγχρονη
κωδικοποιηµένη πραγµατικότητα µας µεταµορφώνει σε θλιβερά και ουδέτερα ανθρωποειδή ροµπότ. Κάτι που
προϋποθέτει σκέψη, κότσια, παιδεία και ανεξάντλητη διάθεση για πειραµατισµούς.
Πυροδοτεί τη φαντασία
Το «arranged by date», όπως εξηγεί, «είναι ένα έργο αργό, κατευναστικό, χωρίς εκρήξεις πάθους, που εστιάζει στην
εξερεύνηση της λειτουργίας της µνήµης και της σχέσης που διατηρούµε µε το χρήµα, µέσα από ένα συγκεκριµένο
ατοµικό γεγονός µικρής εµβέλειας. Δεν αναφέρεται ευθέως στην οικονοµική κρίση, µιλάει για το πώς ενσωµατώνουµε
τους κοινωνικούς µηχανισµούς ελέγχου. Ενας τέτοιος δεν είναι το τραπεζικό σύστηµα;».

Την πετύχαµε στην παρισινή Καρτουσερί, ένα χώρο ταυτισµένο µε την Αριάν Μνουσκίν και το Θέατρο του Ηλιου, όπου
αυτές τις µέρες ερµηνεύει ένα 25λεπτο σόλο, καρπό της παρθενικής της συνεργασίας ως χορεύτριας µε τη Λουσίντα
Τσάιλντς. Ως χορογράφος, πάντως, δουλεύει κοντά της εδώ και µήνες, για την προετοιµασία της όπερας «Αλέξανδρος»
του Χέντελ που σκηνοθετεί η Τσάιλντς και η οποία θα παρουσιαστεί από την Καµεράτα, επίσης στο πλαίσιο του φετινού
Φεστιβάλ Αθηνών. Μέσα από τέτοιες συναντήσεις προχωράει η Κακλέα µπροστά. Η δουλειά τής κορυφαίας Αµερικανίδας
χορογράφου «µε αγγίζει βαθιά», λέει, «και πυροδοτεί τη φαντασία µου. Η λακωνικότητά της και ο ευθύβολος τρόπος µε
τον οποίο προσεγγίζει την ουσία των πραγµάτων συνιστούν για µένα πολύτιµο µάθηµα».
Γόνος καλλιτεχνικής οικογένειας -του σκηνοθέτη Γιάννη Κακλέα και της πρόσφατα χαµένης χορογράφου Χ.
Ανταχοπούλου- και απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, η Λενιώ Κακλέα έφυγε το 2005 µε υποτροφία
της Κούλας Πράτσικα για το Παρίσι, γεµάτη λαχτάρα ν' ακολουθήσει την αποκαλούµενη εννοιολογική σχολή που ανθούσε
εκεί. Με άλλα λόγια, ήθελε να συµµετάσχει σ' ένα ρεύµα που επεδίωκε τον επαναπροσδιορισµό της έννοιας του
σύγχρονου χορού ως µέρους των παραστατικών τεχνών και ν' ακονίσει τη σκέψη της πάνω στην πολιτική τού θεάµατος
σε µια περίοδο καλπάζοντος φιλελευθερισµού.
«Οι χορογράφοι της γενιάς µου», λέει, «βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε τις ανάγκες της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, που
αποδείχτηκαν εξαιρετικά επιθετικές. Τα νέα πρόσωπα θεωρούνται πλέον αναλώσιµα και υπό το κράτος του ατοµικισµού
και του ανταγωνισµού η έννοια της οµάδας δέχτηκε τεράστιο πλήγµα, σχεδόν εξοντώθηκε. Οσο όµως διαλύονται οι
οµάδες τόσο φτωχαίνουν και τα υλικά µας. Πολλά µυαλά µαζί δουλεύουν καλύτερα από ένα... Τι εναλλακτικές λύσεις
υπάρχουν; Αυτές ψάχνουµε, προσπαθώντας να επαναδιοργανωθούµε. Η δική µας απάντηση, σ' αυτή την τόσο
µεταβατική εποχή, είναι η αντίσταση στα καθιερωµένα. Η εννοιολογική γενιά δηµιούργησε πολύ ωραίες παραστάσεις,
διευρύνοντας όλο και περισσότερο τα όρια ανάµεσα στο θέατρο, το χορό, τη λογοτεχνία και τον κινηµατογράφο».
Περίοδος ενδοσκόπησης
Εχοντας µαθητεύσει πλάι στην Εµανουέλ Ουίν, τον Μπορίς Σαρµάτς ή την Κλαούντια Τριότζι µεταξύ άλλων κι έχοντας
ανακαλύψει µέσω Παρισίων από την αµερικανική πρωτοπορία µέχρι τον γιαπωνέζικο σύγχρονο χορό, η Λενιώ Κακλέα έχει
πια καταφέρει να υποστηρίζεται η δουλειά της τόσο από γαλλικούς όσο και από ελληνικούς πολιτιστικούς θεσµούς. Σε
προσωπικό επίπεδο, ωστόσο, «ζω µια πολύ ασκητική ζωή», οµολογεί. «Παλιότερα ήµουν πιο εξωστρεφής, αλλά τώρα
διανύω περίοδο ενδοσκόπησης».
Μέχρι πότε άραγε θα ζει µακριά από την Ελλάδα; Αγνωστο. «Μένω στη Γαλλία αλλά ταξιδεύω συνεχώς. Τα πρώτα χρόνια,
επειδή δεν µιλούσα γαλλικά, στις καθηµερινές µου συναλλαγές ένιωθα µια υποψία ξενοφοβίας. Ως λευκή Ευρωπαία, όµως,
ουδέποτε έπεσα θύµα ρατσισµού. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που κατάφερα να µείνω στη Γαλλία είναι επειδή οι
Γάλλοι, εκτός από το κρασί, εκτιµούν πολύ τον ελεύθερο χρόνο τους και τον διεκδικούν. Ποτέ φέρ' ειπείν δεν θα
χαρακτηρίσουν τους Ελληνες... τεµπέληδες. Γενικά, σ' αυτά τα χρόνια της κρίσης, είναι απέναντί µας ιδιαίτερα
υποστηρικτικοί».
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