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Μήνσμα Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτροσ 2014
από τον Brett Bailey
Όπνπ ππάξρεη αλζξώπηλε θνηλσλία, εθδειώλεηαη ην αθαηακάρεην Πλεύκα ηεο
Παξάζηαζεο.
Κάησ από δέληξα ζε κηθξά ρσξηά θαη επάλσ ζε πςεινύ επηπέδνπ ηερλνινγίαο ζθελέο
ζε παγθόζκηεο κεηξνπόιεηο· ζε ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη ζε γήπεδα θαη λανύο· ζε
θησρνγεηηνληέο, ζε αζηηθέο πιαηείεο, ζε θνηλνηηθά θέληξα θαη ππόγεηα ζηα θέληξα
κεγάισλ πόιεσλ, νη άλζξσπνη ζπγθεληξώλνληαη γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κέζα ζηνπο
εθήκεξνπο ζεαηξηθνύο θόζκνπο πνπ δεκηνπξγνύκε, γηα λα εθθξάζνπκε ηελ αλζξώπηλή
καο πνιππινθόηεηα, ηελ εηεξόηεηά καο, ην όηη είκαζηε ηξσηνί, ρξεζηκνπνηώληαο ηε
δσληαλή καο ζάξθα, ηελ αλάζα καο, ηε θσλή καο.
Μαδεπόκαζηε γηα λα θιάςνπκε θαη λα ζπκεζνύκε, γηα λα γειάζνπκε θαη λα
αλαπνιήζνπκε· λα κάζνπκε θαη λα επηβεβαηώζνπκε θαη λα θαληαζηνύκε. Γηα λα
ζαπκάζνπκε ηελ άςνγε ηερληθή επηδεμηόηεηα θαη λα ελζαξθώζνπκε ηνπο ζενύο. Γηα λα
καο θόβεηαη ε αλάζα από ηελ ηθαλόηεηά καο γηα νκνξθηά θαη ζπκπόληα θαη ηεξαησδία.
Δξρόκαζηε γηα λα ηνλσζνύκε θαη γηα λα πάξνπκε δύλακε. Γηα λα γηνξηάζνπκε ηνλ
πινύην ησλ πνηθίισλ πνιηηηζκώλ καο θαη λα δηαιύζνπκε ηα ζύλνξα πνπ καο ρσξίδνπλ.
Όπνπ ππάξρεη αλζξώπηλε θνηλσλία, εθδειώλεηαη ην αθαηακάρεην Πλεύκα ηεο
Παξάζηαζεο. Γελλεκέλν κέζα από ηελ θνηλόηεηα, θνξάεη ηηο κάζθεο θαη ηα θνζηνύκηα
ησλ πνηθίισλ παξαδόζεώλ καο. Αμηνπνηεί ηηο γιώζζεο καο θαη ηνπο ξπζκνύο καο θαη ηηο
θηλήζεηο καο θαη αλνίγεη έλα ρώξν αλάκεζά καο.
Καη εκείο, νη θαιιηηέρλεο πνπ εξγάδνληαη κε απηό ην αξραίν πλεύκα, αηζζαλόκαζηε ηελ
αλάγθε λα ην δηνρεηεύζνπκε κέζα από ηηο θαξδηέο καο, ηηο ηδέεο καο θαη ηα ζώκαηά καο,
γηα λα απνθαιύςνπκε ηηο αιήζεηεο καο ζε όιν ηνπο ηνλ πιηζκό θαη ην αθηηλνβόιν
κπζηήξηό ηνπο.
Μα, ζε απηή ηελ επνρή πνπ ηόζνη πνιινί άλζξσπνη αγσλίδνληαη λα επηβηώζνπλ θαη
ππνθέξνπλ θάησ από θαηαπηεζηηθά θαζεζηώηα θαη ιεζηξηθά θαπηηαιηζηηθά ζπζηήκαηα
θαη αλαγθάδνληαη λα θύγνπλ καθξηά από ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ηηο θαθνπρίεο· ζε απηή ηελ
επνρή όπνπ παξαβηάδεηαη ε ηδησηηθή καο δσή από κπζηηθέο ππεξεζίεο θαη ινγνθξίλνληαη
απηά πνπ ιέκε από παξεκβαηηθέο θπβεξλήζεηο· όπνπ δάζε θαηαζηξέθνληαη, είδε
εμαθαλίδνληαη θαη σθεαλνί δειεηεξηάδνληαη: Τι πραγματικά αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε λα
απνθαιύςνπκε;
Σε απηό ηνλ θόζκν ηεο άληζεο θαηαλνκήο εμνπζίαο, ζηνλ νπνίν δηάθνξεο εγεκνληθέο
ηάμεηο πξνζπαζνύλ λα καο πείζνπλ όηη έλα έζλνο, κία θπιή, έλα θύιν, κία ζεμνπαιηθή
πξνηίκεζε, κία ζξεζθεία, κία ηδενινγία, έλα πνιηηηζκηθό πιαίζην είλαη αλώηεξν από ηα
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άιια, επζηαζεί πξάγκαηη λα επηκέλνπκε όηη νη ηέρλεο ζα πξέπεη λα απνδεζκεπηνύλ από
ηα θνηλσληθά ζέκαηα;
Τη θάλνπκε εκείο, νη θαιιηηέρλεο ησλ αλνηρηώλ ρώξσλ θαη ησλ ζθελώλ,
ζπκκνξθσλόκαζηε ζηηο εμαγληζκέλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο ή ρξεζηκνπνηνύκε ηε
δύλακε πνπ δηαζέηνπκε: γηα λα θαζαξίζνπκε έλα ρώξν ζηηο θαξδηέο θαη ηα κπαιά ηεο
θνηλσλίαο, λα καδέςνπκε ηνπο αλζξώπνπο γύξσ καο, λα εκπλεύζνπκε, λα καγέςνπκε
θαη λα πιεξνθνξήζνπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θόζκν ειπίδαο θαη αλνηρηόθαξδεο
ζπλεξγαζίαο;
[translated by Angela Christofidou]

Brett Bailey
Ο Brett Bailey είλαη έλαο λνηηναθξηθαληθήο θαηαγσγήο
ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο, ζρεδηαζηήο, ζθελνζέηεο, δεκηνπξγόο
ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ κε θαηαζθεπέο θαη θαιιηηερληθόο
δηεπζπληήο ηνπ THIRD WORLD BUNFIGHT. Δξγάζηεθε ζηε
Νόηην Αθξηθή, ζηε Εηκπάκπνπε, Οπγθάληα, Ατηή, Κνλγθό,
Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Δπξώπε.
Τα θεκηζκέλα εηθνλνθιαζηηθά, ζεαηξηθά ηνπ έξγα, πνπ ζέηνπλ
εξσηήκαηα ζηε δπλακηθή ηνπ κεηααπνηθηαθνύ θόζκνπ,
πεξηιακβάλνπλ ηα BIG DADA, IPI ZOMBI?, iMUMBO JUMBO,
medEia θαη ORFEUS. Οη παξαζηάζεηο ηνπ κε θαηαζθεπέο
πεξηιακβάλνπλ ηα EXHIBITs A & B.
Τα έξγα ηνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Δπξώπε, Απζηξαιία θαη Αθξηθή θαη έρεη θεξδίζεη
πνιιά βξαβεία, κεηαμύ απηώλ ην ρξπζό κεηάιιην γηα ηνλ ζρεδηαζκό ζηελ Prague
Quadrennial (2007). Πξνήδξεπζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο
Σθελνγξαθίαο θαη Θεαηξηθήο Αξρηηεθηνληθήο/ Prague Quadrennial 2011 θαη ήηαλ έλαο
από ηνπο θξηηέο ζηνλ δηαγσληζκό ‘Music Theatre Now’ ηνπ Γηεζλνύο Ηλζηηηνύηνπ
Θεάηξνπ ηνλ Μάξηην 2013.
Σθελνζέηεζε ηελ ηειεηή έλαξμεο ηνπ World Summit on Arts and Culture ζην
Γηνράλεζκπνπξγθ (2009) θαη από ην 2006 έσο ην 2009 ηηο ηειεηέο έλαξμεο ηνπ Harare
International Festival of the Arts. Από ην 2008 έσο ην 2011 ήηαλ ν θαιιηηερληθόο
δηεπζπληήο ηνπ South Africa’s only public arts festival, ‘Infecting the City’, ζην Κέηπ
Τάνπλ. Τν 2014 επηιέγεθε σο ν ζπγγξαθέαο ηνπ Μελύκαηνο ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο
Θεάηξνπ ηνπ Γηεζλνύο Ηλζηηηνύηνπ Θεάηξνπ.
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