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[Κάνω ότι Κάνω] -
  Προτσες





Το έργο Screen του Πάνου Σκλαβενίτη, 
που παρουσιάστηκε το 2009 στο 
πανεπιστήμιο Μirar Sinan στην 
Κωνσταντινούπολη, αποτέλεσε το σημείο 
εκκίνησης για την δράση Κάνω ότι Κάνω. 
Σε αυτήν συνεργάστηκαν οι Θάλεια 
Ραυτοπούλου, ο Γιάννης Μουράβας 
καθώς και ο ίδιος, στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, 
στα πλαίσια της επαναλειτουργίας 
του από την Κίνηση Μαβίλη,  για το 
εβδομαδιαίο residency που κράτησε από 
τις 11 εώς τις 16 Δεκεμβρίου του 2011. 

Η δράση αυτή είναι η πρώτη μιας σειράς 
δοκιμών με πρόθεση την εξέταση της 
δημιουργικής διαδικασίας και την 
απόπειρα αυτο-αναπαράστασής της. 
Χρησιμοποιούμε τη μηχανική σχηματική 
λογική: [input - επιφάνεια επεξεργασίας 
- output] ως σχέδιο που θα καθορίζει 
τον τρόπο που περνάμε από τη μια 
φάση/δοκιμή στην επόμενη. Υπάρχει μια 
“υλική” αναλογία αυτού του σχεδίου σε 
κάθε μια από τις διαφορετικές δοκιμές. 
Στη συγκεκριμένη, ως επιφάνεια 
επεξεργασίας επιλέξαμε το ζωγραφικό 
τελάρο, με input και output τα διάφορα 
υλικά που χρησιμοποιήσαμε κατά τη 
διάρκεια των αυτοσχεδιασμών (εποχιακά 
υλικά, φρούτα, προβαλλόμενες εικόνες, 
φωνές, samples κ.α.).
Μέσω συγκυριακών γεγονότων 
δουλέψαμε με τα τελάρα που είχαν 
χρησιμοποιηθεί ως μοντέλα σκηνικών 
για τη θεατρική παράσταση ΜΕΣΑ του 
Δ. Παπαϊωάννου, αξιοποιώντας έτσι τη 
λειτουργία ενός “πάρεργου“ ως κεντρικό 
στοιχείο για την παραγωγή νέου έργου.













Μία διαδοχή αυτοσχεδιαστικών επεμβά-
σεων (δικών μας και προσκεκλημένων 
μας καλλιτεχνών) πάνω σε μία σειρά 
τελάρων σε κεκλιμένο επίπεδο με 
φωτισμό από πίσω αποτέλεσε την κύρια 
δράση της παραμονής μας στο θέατρο 
ΕΜΠΡΟΣ. Η ενιαία επιφάνεια όριζε το 
χώρο για ενέργειες μπροστά και πίσω 
από αυτή.  
Παράλληλα με τη διαδοχή δράσεων 
γύρω από το κεκλιμένο επίπεδο πρα-
γματοποιήθηκε μία σειρά παράπλευρων 
πιο σύντομων δράσεων και κατασκευών. 
Ένα τελάρο τοποθετήθηκε οριζόντια 
στηριζόμενο σε μία κατασκευή από 
έπιπλα. Το οριζόντιο τελάρο διαχώρισε 
τον από πάνω και τον από κάτω χώρο 
όπως τα προηγούμενα διαχώριζαν το 
μέσα και το έξω. Τα ξύλα ενός τελάρου 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 
μίας προθήκης μέσα στην οποία 
επιλέχθηκαν να τοποθετηθούν ορισμένα 
αντικείμενα από την κεντρική δράση 
όπως μερικά καρφιά, ένα πλαστικό 
καναρίνι, ένα μέτρο βουτηγμένο σε 
λαδομπογιά, λίγο οικολογικό χιόνι, 
μία λάμπα, μία στημένη λεμονόκουπα, 
ένα λεμόνι καρφωμένο με βελάκια 
κ.α. “Ακυρώσαμε” τις επιφάνειες όσων 
τελάρων δεν χρησιμοποιήσαμε ενώνοντας 
τις μπροστινές πλευρές τους ανά δυο. Ένα 
ζεύγος “ακυρωμένων” τελάρων στήθηκε 
με στηρίγματα κάθετα στο χώρο ενώ τα 
υπόλοιπα τοποθετήθηκαν στηριζόμενα 
σε έναν τοίχο. 
Στο μπροστινό μέρος ενός ανεμιστήρα 
δέσαμε πλαστικές λωρίδες τεφλόν. Ο 
ανεμιστήρας  σε λειτουργία έθετε τις 

λωρίδες σε κίνηση πάνω στις οποίες 
έγιναν δοκιμές προβολής εικόνων με 
προτζέκτορα. Αυτή η “κατασκευή” 
αποτέλεσε την αφετηρία σκέψεων πάνω 
στην πιθανότητα διερεύνησης της ίδιας 
της διαδικασίας δημιουργίας νέων 
επιφανειών.  













Την τελευταία μέρα του residency 
παρουσιάστηκαν οι καταγραφές των 
δράσεων και οι κατασκευές. Στο χώρο 
στήθηκαν τα “ακυρωμένα” τελάρα, και 
τα τελάρα της κεντρικής δράσης. Σε δύο 
επιφάνειες προβολής προβλήθηκαν οι 
βιντεοσκοπημένες καταγραφές των δράσεων 
που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην διάρκεια 
της εργασίας μας στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ.

Τα τελάρα που χρησιμοποιήσαμε μετα-
φέρθηκαν στη σχολή καλών τεχνών και 
δόθηκαν σε φοιτητές για να αποτελέσουν 
επιφάνειες για νέα έργα, πάλι σε μια λογική 
επαναχρησιμοποίησης του πάρεργου για τη 
δημιουργία έργου.



Ευχαριστούμε την Κίνηση Μαβίλη για τη φιλοξενία 
στο θέατρο Εμπρός, τη  Χριστίνα  Σπηλιακοπούλου, 
τη  Στέλλα Χρονοπούλου, το Φάνη Δαλέζιο, την Αλέξια 
Σαραντοπούλου που συμμετείχαν στις δράσεις, τα άτομα 
που κουβάλησαν τα τελάρα του Δημήτρη Παπαϊωάννου, 
καθώς και τον ίδιο που έδωσε αυτό το υλικό.

Γ ι ά ν ν η ς 
Μ ο υ ρ ά β α ς
Θ ά λ ε ι α
Ρ α υ τ ο π ο ύ λ ο υ
Π ά ν ο ς
Σ κ λ α β ε ν ί τ η ς

το προτσες ειναι το εργο
το προτσες οριζει το πλαισιο

το προτσες εχει αρχιδια
το προτσες ειναι η διαδικασια δημιουργιας
το προτσες ειναι και η διαδικασια ανακαλυψης

το προτσες βοηθαει στην επαναλειτουργια της 
εικονας
το προτσες ειναι σημαντικο στον μπενγιαμιν (ο θεος 
να τον εχει καλα)


