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"Margin release", αποδεσµεύοντας τα όρια τηςσκηνικής γραφής

Η Λενιώ Κακλέα είναι από τις περιπτώσεις δηµιουργών που αντιµετωπίζουν το χορό ως εργαστήρι
ιδεών από το οποίο µπορούν να προκύψουν όχι µόνο ξεχωριστά κινητικά ιδιώµατα, αλλά και σωµατικές
πρακτικές που «συνοµιλούν» µε γνωστικά πεδία, όπως η φιλοσοφία και η ψυχανάλυση. Στην τελευταία
της δουλειά, µε τίτλο margin release, επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις ασυνείδητες διαδικασίες που
οριοθετούν ή συµπληρώνουν τα επί σκηνής τεκταινόµενα. Υπό αυτή την οπτική, ο θεατής δεν
παρακολουθεί απλώς µια δράση, αλλά συµπεριλαµβάνεται σε ένα σύνθετο νοηµατικά δρώµενο, σε µια
αδιάκοπη διαδικασία µετασχηµατισµού (αισθητικών και νοητικών) δεδοµένων.

Η κίνηση ως αφηρηµένη «γλώσσα» υποδηλώνει µια αδιάκοπη τροποποίηση, µετάλλαξη και µια συνεχή
επανεπένδυση των ιχνών που προκύπτουν από την επικοινωνία των χορευτών µεταξύ τους. Αυτό που
εισπράττει εν τέλει ο θεατής είναι ένα διπλό είδωλο, ένα σηµαινόµενο που έχει επενδυθεί νοηµατικά δύο
φορές (από τους χορευτές και από τον ίδιο το θεατή). Στην έναρξη του κοµµατιού, τα πρώτα ίχνη που
αφήνουν οι χορευτές στις λευκές κόλες χαρτιού, τα σχήµατα-µέλη που σχεδιάζουν δεν µπορούν να
ερµηνευθούν µέσω αυτού που αναπαριστούν, αλλά µπορούν να εκληφθούν ως σηµεία που οριοθετούν
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τη µεταξύ τους επικοινωνία: ένα πέος, ένα καπέλο, µια γλώσσα, ένας οµφάλιος λώρος –όλα αυτά
συνεισφέρουν σε µια πολλαπλότητα ερµηνειών, ένα λαβύρινθο µηνυµάτων/νοηµάτων, από τα οποία ο
θεατής µπορεί να διέλθει περισυλλέγοντας θραύσµατα ή εντυπώσεις.

Πράγµατι, οι χορευτές µοιάζει να έχουν επιστρέψει σε ένα προ-γλωσσικό στάδιο απ’ όπου προσπαθούν
να καταστήσουν σαφές αυτό που «αδυνατούν» να επικοινωνήσουν. Τα στόµατά τους παραµένουν
κλειστά, σφαλισµένα, εντείνοντας το παράδοξο στη µεταξύ τους επικοινωνία. Τα προλεκτικά φωνήµατα
που εκπέµπει ο καθένας τους, παρότι δεν έχουν ξεκάθαρο «αντικείµενο», δεν καταδεικνύουν µε τρόπο
σαφή το περιεχόµενο της επικοινωνίας, αλλά αρθρώνονται και επιστρέφουν ως εξωτερικά ερεθίσµατα τα
οποία «αναζητούν µια ανταπόκριση». Αυτός που παρατηρεί απ’ έξω –τόσο ο συγχορευτής όσο και ο
θεατής– αναζητά τις πιθανές συνδέσεις ανάµεσα σ’ αυτό που «ακούγεται» και σ’ αυτό που εντυπώνεται
ως «οπτική οµιλία», δηλαδή το σύνολο των χειρονοµιών και κινήσεων που αναλαµβάνουν να
µεταφέρουν το ψυχικό φορτίο των µη προφερόµενων λέξεων. Έστω και αν θεωρήσουµε ότι πρόκειται
για µια γλώσσα «κοινή» µεταξύ των δύο ερµηνευτών, µέσω της οποίας συµφωνούν και καταφέρνουν να
επικοινωνήσουν, η καθήλωση σ’ ένα λόγο που δεν µπορεί να «αναπαραστήσει» νοήµατα, να «ζητήσει»
πράγµατα, φέρνει το σώµα σ’ ένα αδιέξοδο. Η γλώσσα του σώµατος αποσιωπεί περισσότερα από όσα
προσπαθεί να αποσαφηνίσει.

Εµβαθύνοντας λοιπόν στη διαδικασία της παρατήρησης, οι χορευτές ψάχνουν έξω από τον ίδιο τους τον
εαυτό –αναζητώντας ένα αντικείµενο που θα καταστήσει «σαφές» αυτό που διαµείβεται µεταξύ τους–
κάτι ανάλογο µε το ίδιο τους το σώµα. Κάπως έτσι το εκµαγείο-αιδοίο που µεταφέρουν στην σκηνή
γίνεται το εξωτερικό αντικείµενο µέσα από το οποίο ο χορευτής θέλει να κοιτάξει τον εαυτό του. Το
αιδοίο, ως σύµβολο πια, αποκοµµένο από το σώµα στο οποίο ανήκει, αποκτά µια διττή σηµασία:
ενεργοποιεί εκείνον που «κοιτάζεται» µέσα από αυτό, αλλά λειτουργεί και ως υποκατάστατο αυτού που
αναπαριστά, αφού µεσολαβεί ανάµεσα στην εικόνα και στο σώµα της χορεύτριας. Το όλο παιχνίδι
παίζεται στο κατά πόσο το αντικείµενο δέχεται να «χρησιµοποιηθεί». Είναι, µε άλλα λόγια, η «µήτρα»
της µεταξύ τους επικοινωνίας, από την οποία ο καθένας αποσπά ένα κοµµάτι. Στην επανασύνδεσή τους
όµως, τα κοµµάτια αυτά δεν πρόκειται να επαναφέρουν το όλον, θα αφήνουν πάντα ένα κενό, το οποίο
θα πρέπει να διαχειριστούν στη συνέχεια οι ερµηνευτές µέσα από τις λειτουργίες της κίνησης, της
εκφραστικής τους δεινότητας.

Ακριβώς αυτή η αµφίσηµη λειτουργία του «ενδιάµεσου χώρου», µέσα από συµβολοποιήσεις που
εκφράζονται σωµατικά, αφήνει κάπως µετέωρο τον θεατή. Παρότι η δράση εξελίσσεται σε ένα πιο
καθαρό κινησιολογικό µοτίβο, η προηγουµένως υπερεπένδυσή του µε στοιχεία εννοιολογικά δεν οδηγεί
σε µια αποδέσµευση των ορίων (margin release) αλλά σε ένα περίκλειστο αυστηρά οριοθετηµένο
«χώρο». Μια τέτοια προσέγγιση αναδεικνύει το αναλυτικό πλαίσιο στο οποίο συντελείται η γραφή της
Κακλέα, αλλά δεν λειτουργεί επαρκώς µυητικά για όσους βρίσκονται «εκτός πλαισίου». Δεν είναι σαφές
αν µια τέτοια αδυναµία σύνδεσης απαιτεί την περαιτέρω ενεργοποίηση του θεατή, ώστε να συντελεστεί η
υπέρβαση της οριοθετηµένης σχέσης κοινού-ερµηνευτών, ή αν η παράσταση επιθυµεί να λειτουργήσει
ως µια ανοιχτή δοµή, µια µήτρα ικανή να αφοµοιώνει και να µεταβολίζει ακόµη και τις πιο
διαφοροποιηµένες αντιδράσεις, σαν ένα παιχνίδι συνειρµικής γραφής. Εντούτοις, αναρωτιέται κανείς αν
η συγκεκριµένη σύµβαση, µε την αποµονωµένη συνοχή της, αντικαθιστά ή µάλλον εκπληρώνει το
πρακτικό σκέλος της επικοινωνίας µε τον θεατή. Τελικά, έχει σηµασία ή όχι να γίνεται αντιληπτό αυτό
που διαµείβεται επί σκηνής;

 

info: To ντουέτο margin release της Λενιώς Κακλέα µε παρτενέρ τον Κερέµ Γκελεµπέκ παρουσιάστηκε
στο Φεστιβάλ Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου 2015. Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Τάσος ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ

Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Send with e-mail

Google
Facebook
Twitter

ΑΤΖΕΝΤΑ

Μήνας Σεπτέµβριος 2016

http://www.dancepress.gr/?i=news.el.performances.3564
http://www.dancepress.gr/?i=news.el.opinions.3631#
mailto:?subject=shared%20item%20from%20www.dancepress.gr&body=%22Margin%20release%22%2C%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B1%20%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%3A%20http%3A%2F%2Fwww.dancepress.gr%2F%3Fi%3Dnews.el.opinions.3631
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dancepress.gr%2F%3Fi%3Dnews.el.opinions.3631
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dancepress.gr%2F%3Fi%3Dnews.el.opinions.3631
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.dancepress.gr%2F%3Fi%3Dnews.el.opinions.3631&text=%22Margin%20release%22%2C%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B1%20%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82
http://www.dancepress.gr/calendar-ajax?month=7&year=2016


Μήνας Σεπτέµβριος 2016
Μήνας

Δευ Τρι Τετ Πεµ Παρ Σαβ Κυρ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

ΝΕΑ

21 Αυγ. 2016 - ΚΟΣΜΟΣ
Βραβείο Χορογραφίας για την Κατερίνα Ανδρέου
1 Αυγ. 2016 - ΕΛΛΑΔΑ
Εβδοµάδα σύγχρονου χορού στο Τρένο του Ρουφ
17 Ιουλ. 2016 - ΟΜΙΛΙΑ-ΔΙΑΛΕΞΗ
Συζήτηση για τη "Φυσιογνωµία του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα"
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Προσφορά του Φεστιβάλ Αθηνών για τις παραστάσεις χορού
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