
Εγχειρίδιο χρήσης
Σλόγκαν για ένα θέατρο δίχως θεατές

1. Η πρώτη οδηγία είναι να μη διαβάσετε τις 
οδηγίες! Όπως με τα παιχνίδια (ή τις ηλε-
κτρικές οικιακές συσκευές), είναι ευκολότε-
ρο να ανακαλύψει κανείς τους κανόνες παί-
ζοντας. Αν ωστόσο θέλετε να παρακάμψετε 
αυτή την οδηγία, οι υπόλοιπες είναι οι εξής:

2. Έργα όπως το Domini public, το Rite of Sping 
και το Pending Vote δημιουργήθηκαν δίχως 
την αύρα που, σύμφωνα με τον Walter 
Benjamin, χαρακτήρισε σε μεγάλο βαθμό 
την προ-βιομηχανική κοινωνία και η οποία 
διατηρήθηκε επίμονα στο θέατρο του 20ού 
αιώνα. Οι συγκεκριμένες παραστάσεις δεν 
βασίζονται στην παρουσία και τα συναισθή-
ματα των ηθοποιών, αλλά σε ένα κενό, το 
οποίο καλείται να αντιμετωπίσει το κοινό.

3. Θα σκεφτείτε ότι δεν υπάρχουν ηθοποιοί και 
σκηνικά στις παραστάσεις μου. Δεν θα μπο-
ρέσετε να ταυτιστείτε με τους ανθρώπους 
και τα αντικείμενα που θα έπρεπε να βρί-
σκονται επί σκηνής. Οι υποδείξεις θα είναι 
μόνο κάποια σημάδια πάνω σε μια σκηνή, 
στην οποία οι μοναδικοί άνθρωποι θα είστε 
εσείς και τα υπόλοιπα μέλη του κοινού. Θα 
είστε ένας/μία ηθοποιός του έργου. Στην 
πραγματικότητα, δεν υπάρχουν θεατές στα 
έργα μου. 

4. Θα σας απευθυνθούν ερωτήσεις, στις οποί-
ες θα κληθείτε να απαντήσετε. Θα πρέπει 
να αποφασίσετε αν θα ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις ή θα μείνετε αμέτοχος/-η. Η 
παράσταση θα διαμορφωθεί σύμφωνα με 
τις απαντήσεις που θα δώσετε – ή δεν θα 
δώσετε. Η εξέλιξη του έργου φέρει και τη 
δική σας ευθύνη.  

 

9. Ο μηχανισμός θα σας απομονώσει και θα 
σας φέρει αντιμέτωπο/-η με την ίδια την 
επιθυμία σας (να παρακολουθήσετε μια 
παράσταση). Αντί να την παρακολουθήσετε, 
θα διασταυρωθείτε μαζί της. Παρ’ όλα αυτά, 
θα αναρωτηθείτε τι σημαίνει να αποτελείς 
μέλος μιας κοινότητας ή αν έχει νόημα να 
το συζητάει κανείς αυτό. Με άλλα λόγια, θα 
αναρωτηθείτε τι εννοούμε όταν χρησιμοποι-
ούμε τη λέξη «εμείς». 

10. Σε αντίθεση με τα μέλη του κοινού που 
θεωρούν ότι μπορούν να κρίνουν μια παρά-
σταση από το κάθισμά τους, εσείς θα βυθι-
στείτε σε ένα μηχανισμό όπου θα πρέπει να 
βρείτε το δρόμο σας, χωρίς ποτέ να ξέρετε 
αν έχετε επιλέξει τη σωστή πορεία. Θα 
είναι δύσκολο για εσάς να κρίνετε και είναι 
πιθανό, όταν φύγετε από την αίθουσα, να 
αναρωτηθείτε αν πράξατε σωστά. Ωστόσο, 
δεν υπάρχει «ιδανική» εξέλιξη της παράστα-
σης. Κάθε νέα παρουσίασή της αναδεικνύει 
νέες μορφές.

11. Το τίμημα που θα πληρώσετε για να υποδυ-
θείτε ένα ρόλο θα είναι η συμμετοχή σας σε 
ένα μηχανισμό που αρχικά θα σας φανεί πα-
ράξενος. Θα βυθιστείτε σε ένα μηχανισμό, 
οι σκοποί του οποίου θα σας είναι άγνωστοι 
και οι απαιτήσεις του θα σας φοβίσουν. Θα 
πρέπει να υπακούσετε ή να συνωμοτήσετε 
ή, σε μια διεστραμμένη εκδοχή της εξίσω-
σης, να υπακούσετε συνωμοτώντας. Σε κάθε 
περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να πληρώσε-
τε με το ίδιο σας το σώμα και να ενδώσετε.  
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Ο ρόλος σας ως μέλους του κοινού είναι 
να ενσαρκώσετε ένα χαρακτήρα που θα 
προσλάβει ταυτότητα πρωταγωνιστή της 
ιστορίας. Η ευθύνη σας θα είναι οριοθετη-
μένη εντός του χρόνου και του χώρου της 
μυθοπλασίας.

6. Οι παραστάσεις αυτού του είδους δεν 
προάγουν τη συμμετοχή, αλλά αποτελούν 
αδρανείς μηχανισμούς, έως ότου κάποιο 
μέλος του κοινού τούς ενεργοποιήσει. Αν 
αποφασίσετε να μην τους χρησιμοποιήσετε, 
και το ίδιο αποφασίσουν και όλα τα υπόλοι-
πα μέλη του κοινού, τότε η παράσταση θα 
εξελιχθεί ουσιαστικά όπως όταν διαβάζετε 
ένα θεατρικό έργο ή ένα μυθιστόρημα.

7. Κανένα μέλος του κοινού δεν θα έχει το 
προνόμιο να παρακολουθεί ως εξωτερικός 
παρατηρητής τι κάνουν τα υπόλοιπα μέλη. 
Ακόμη κι αν αποφασίσετε να μη συμμετά-
σχετε, θα παραμείνετε μέρος του μηχανι-
σμού. Με άλλα λόγια, θα αποτελείτε μέρος 
ενός βιβλίου από τη στιγμή που αποφασί-
ζετε να το διαβάσετε, ακόμη κι αν τυχόν 
προσπεράσετε ορισμένες παραγράφους ή 
και ολόκληρα κεφάλαια. 

8. Θα παίρνετε αποφάσεις οι οποίες δεν θα 
γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη του 
κοινού. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός έχει 
την τάση να εξατομικεύει τους ανθρώπους. 
Η μοναξιά που δημιουργείται –περισσότερο 
νοερή παρά φυσική, δεδομένης της παρου-
σίας του υπόλοιπου κοινού– θα ενταθεί, 
διότι, όπως σημειώνει ο Agamben1, ο μηχα-
νισμός τείνει να «εκκενώνει» κάθε μορφή 
εξουσίας. Συνεπώς, εδώ δεν θα βρεθείτε 
αντιμέτωποι με ένα ισχυρό σύστημα, ώστε 
να έχετε την πρόκληση να μετατρέψετε 
την ενότητα σε όπλο δημιουργώντας μια 
αίσθηση κοινότητας στην πορεία. Εδώ, θα 
αισθανθείτε μόνος/-η.  

 

12. Ολοκληρώνουμε όχι με μια οδηγία, αλλά με 
μια συμβουλή από τον φυσικό επιστήμονα 
John Archibald Wheeler: «Θα μπορούσε, 
κατά κάποιον περίεργο τρόπο, το σύμπαν 
να δημιουργήθηκε από τη συμμετοχή όσων 
συμμετέχουν; Η πράξη της συμμετοχής είναι 
ζωτική πράξη. Η συμμετοχή είναι η αδιαμ-
φισβήτητη, νέα έννοια που μας προσφέρει 
η κβαντική φυσική. Καταρρίπτει την έννοια 
του “παρατηρητή” της κλασικής θεωρίας, 
του ανθρώπου που στέκεται ασφαλής πίσω 
από ένα χοντρό γυαλί και παρατηρεί τι 
συμβαίνει χωρίς να συμμετέχει. Αυτό δεν 
μπορεί να γίνει, υποστηρίζει η κβαντική 
φυσική.»2 
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1 Giorgio Agamben, Què vol dir ser contemporani?, 2008.
2 John Archibald Wheeler, Gravitation, 1973.


