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Χέρμαν Νιτς Hermann Nitsch
Ο Χέρμαν Νιτς γεννήθηκε το 1938 στη Βιέννη.
Το έργο του εντάσσεται στον βιενέζικο αξιονισμό και γίνεται αντιληπτό έξω από τις
παραδοσιακές κατηγορίες είδους. Ήδη από το 1962 συνέλαβε την ιδέα ενός
συναισθητικού action theatre, που ν’ απευθύνεται και στις 5 αισθήσεις. Έτσι γεννήθηκε το
«Οργίων Μυστηρίων Θέατρο» (Das Orgien Mysterien Theater). Από το ‘62 έως το ‘98
οργάνωσε 100 περίπου περφόρμανς. Καταλήγοντας το 1998 στην εξαήμερη πράξη, που
έλαβε χώρα στο Σλος Πρινζενντορφ στην Αυστρία, το οποίο αγόρασε το 1971.
Από το 1989 δίδαξε στην Städel Schule της Φρανκφούρτης

οργίων μυστηρίων θέατρο – εξαήμερη πράξις
Ο τίτλος του έργου (εξαήμερη πράξη) επικαλείται τη δημιουργία του κόσμου, όπως αυτή
αναφέρεται στο βιβλίο της «Γένεσης» και μπορεί να ειδωθεί ως η πιο ολοκληρωμένη
πραγμάτωση μιας ιδέας σ’ ολόκληρο το ευρύτερο πεδίο happening, δράσεων και
performance. Κατά τον Νιτς (ίδιο): όλες του οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες μέχρι εκείνη
τη στιγμή υπήρξαν προετοιμασίες για την «εξαήμερη πράξη». Το οργίων μυστηρίων
θέατρο είναι μια φόρμα καθολικού έργου τέχνης (Gesamtkunstwerk), που προέκυψε από
χάπενινγκ και δράσεις.
Στο επίκεντρο του λεξιλογίου του Νιτς, που περιλαμβάνει ζωγραφική, μουσική και
θέατρο, βρίσκεται ο σχεδιασμός αυθεντικά προκύπτοντων συμβάντων. Εδώ η διαδικασία
της αισθητικοποίησης φτάνει στην καρδιά της καθημερινής ζωής, στην κοινωνική
συνύπαρξη, στο δείπνο και το γλέντι. Αυτές οι πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας θα
παρουσιαστούν με όλη τους την πολικότητα από τα ευγενή αισθήματα χαράς και
έκστασης, στην κατάσταση μέθης όπως αυτή ξεδιπλώνεται στις χαοτικές μεταπτώσεις
βαθύτερων εσωτερικών ορμών. Αυτές οι αντιφάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς
πρόκειται να αναδειχθούν στο έπακρο.

η 6ημερη πράξη σε αριθμούς

Το σενάριο της εξαήμερης πράξης εκτείνεται σε 1595 σελίδες και έχει εκδοθεί σε 2 τόμους
από τις εκδόσεις Φράιμπορντ. Η υλοποίηση του σεναρίου ξεκινά στα μέσα Ιουλίου στο
Πρίνζενντορφ. 100 ηθοποιοί & 180 μουσικοί κάνουν πρόβες για 21 μέρες προτού να το
παρουσιάσουν στους 1,000 συμμετέχοντες -καλεσμένους.
60 μουσικοί πνευστών και χάλκινων, 20 έγχορδα, 30 κρουστά, 2 μπάντες χάλκινα, 1
κουαρτέτο έγχορδα, μία χορωδία γρηγοριανού μέλους, 1 μικτή χορωδία, ένα συνθεσάιζερ
και 5 καμπάνες στον περίβολο του κάστρου καταδεικνύουν τη σημασία που ο Νίτς δίνει
στη μουσική της εξαήμερης πράξης.
Φρέσκο φαγητό προσφέρεται επί 24ώρου βάσεως. Εκτός από την καντίνα που
προετοιμάζει τοπικά πιάτα για τα κυρίως γεύματα, υπάρχει και η ερασιτεχνική κουζίνα
όπου φίλοι του καλλιτέχνη προετοιμάζουν τις δικές τους σπεσιαλιτέ, που τις προσφέρουν
ως σνακ. Η παρασκευή και η κατανάλωση του φαγητού στο πρινζενντορφ έχει ένα
λειτουργικό – θρησκευτικό χαρακτήρα. Αποσκοπεί στη δόμηση ενός τελετουργικούαισθητικού δείπνου. Οι ποσότητες φαγητού που προσφέρονται είναι μικρές, ούτως ώστε ο
θεατής να μετέχει της εμπειρίας και όχι να χορτάσει.
Ένα μόνιμο εργαστήριο στήνεται στη δυτική πλευρά του κάστρου, όπου δείγματα οσμών
και γεύσεων καταγράφονται. Αυτά τα μοτίβα γεύσεων και οσμών συνδέονται
συναισθητικά με τις δράσεις.
13.000 λίτρα κρασιού έρχονται να προσφέρουν τη σεναριακά απαιτούμενη μέθη και
αχαλίνωτη χαρά.
Στον κατάλογο με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην εξαήμερη πράξη
συμπεριλαμβάνονται: 1.000 κιλά ντομάτες, 1.000 κιλά σταφύλια, 10.000 τριαντάφυλλα,
10.000 άλλα λουλούδια και 1.000 λίτρα αίμα. Χοίροι και πρόβατα προσφέρονται, ήδη
σφαγιασμένα. Επιπρόσθετα 3 ταύροι, το κρέας των οποίων θα προετοιμαστεί για
κατανάλωση, σφαγιάζονται κατά τη διάρκεια τριών ημερών. Η σφαγή τελείται από
επαγγελματίες με όλες τις υγειονομικά απαιτούμενες προφυλάξεις. Κανένα απ’ αυτά τα
ζώα δεν σφάζεται με μόνο σκοπό την τέλεση του έργου. Πρόκειται για ζώα, η σφαγή των
οποίων είναι ήδη προγραμματισμένη και απλά μεταφέρεται στους χώρους του κάστρου.
60 φορεία, 15 ξύλινες συσκευές μεταφοράς και 100 τεμένη κατασκευάζονται για το έργο.
Πάνω από 10.000 μέτρα καμβά θα χρησιμοποιηθούν για τις ζωγραφικές δράσεις που
λαμβάνουν χώρα τη 2η ημέρα της πράξης. 500 τελετουργικές ενδυμασίες ράβονται για
ηθοποιούς και μουσικούς. 5000 πυρσοί προσφέρθηκαν για τις νυχτερινές ακολουθίες.

Το γεγονος της Θυσιας

Στις πρώτες του δράσεις ο Νιτς αγόραζε το κρέας κι έπειτα το προετοίμαζε για
κατανάλωση. Αργότερα η σφαγή του ζώου εντάχθηκε στην τελετουργία του έργου.
Η συμπερίληψη τέτοιων επεισοδίων σφαγής κατά τη διάρκεια της δράσης δεν είναι ούτε
μια καταδίκη, ούτε μια εξύμνηση αυτής της συμπεριφοράς. Περισσότερο μια προσπάθεια
να φωτίσει πτυχές που συγκαλύπτονται στις καθημερινές μορφές ανθρώπινης
συνύπαρξης, όπως για παράδειγμα τις διαδικασίες πίσω απ’ την παραγωγή τροφής.
O άνθρωπος, κυνηγός και σαρκοφάγο ον, χρειάζεται να σκοτώσει άλλα πλάσματα, εάν
θέλει να καταναλώνει κρέας. Το οφείλει λοιπόν στο σφαγμένο ζώο να έχει συνείδηση του
γεγονότος αυτού, αντί να ξεγελιέται με υγιεινές μερίδες και συσκευασίες. Αυτή η πλευρά,
ωστόσο, δεν είναι το κύριο θέμα του θεάτρου οργίων μυστηρίων. Ο Νίτς τη θεωρεί έναν
μόνο σταθμό στο δρόμο του να αντιληφθεί κανείς τις ρεαλιστικές παραμέτρους της
καθημερινής ζωής.
Ο Νιτς κάνει άμεση αναφορά στη θυσία ως πολιτισμικό γεγονος, Δεν προσπαθεί όμως να
δώσει έναν ορισμό για το θείο, αλλά περισσότερο, μέσ’ απ’ τις αισθήσεις να δώσει έμφαση
στην εμπειρία, στο βίωμα του συνόλου της ανθρωπότητας. Και σ’ αυτό το βίωμα η βρώση
ως πράξη έχει ουσιαστικό ρόλο. Το γιορτινό γεύμα, ο μεταβολισμός, η ενσωμάτωση της
κίνσης, η συνεχής αλληλουχία φαγητού, επεξεργασίας και αποβολής του, αντικατοπτρίζει
τη ρευστότητα της ύπαρξης.
Μια σημαντική παράμετρος της πράξης του Νιτς είναι, ότι τα σφαγιασθέντα ζώα
εξυπηρετούν στην πραγμάτωση του έργου διπλό σκοπό, τόσο για την τέλεση της ίδιας της
δράσης της σφαγής, όσο και για τη χρήση τους ως μέσο θρέψης. Οι δράσεις
ολοκληρώνονται, όταν το κρέας μαγειρευτεί και καταναλωθεί απο τους
παρευρισκομένους . Έτσι ολοκληρώνεται τρόπον τινα το γεγονός της συμμετοχής, έτσι οι
παραβρισκόμενοι γίνονται κοινωνοί της πράξης. ( γεγονός ανάλογο με τη λειτουργική
εμπειρία της εκκλησίας).
Βασική θέση του Νίτς είναι να τελετουργικοποιήσει εξολοκλήρου την εξέλιξη της δράσης.
Στο επόμενο στάδιο οπως θεωρει ο ιδιος βρίσκεται η αποστασιοποίηση απ’ την
τελετουργία. Πρόθεσή του ήταν να μεταμορφώσει την τελετουργία με αυθόρμητους
χειρισμούς και να την εντάξει λειτουργικά στο έργο.
Η τελετουργια κατα τον Νίτς δεν ειναι παρά μόνο η αισθητικοποίηση μιας πραξης, στην
προκειμενη περίπτωση πρόκειται για ένα γεγονός, που μέσω της τέχνης μεταφέρεται στη
καθημερινη ζωή. Περισσότερο όμως, με το χαρακτήρα μιας θεατρικης πράξης, καθώς
κανείς αφήνεται σ’ αυτήν έχοντας ταυτόχρονα επίγνωση, ότι μπορεί να διακόψει τη σχέση
του με την τελετουργία χωρις αυτο να θεωρείται υπέρβαση, καθότι δε συνδέεται με
κανόνες πίστης.

2.2

κι ερχόμαστε στη σχέση με το θέατρο

Το θέατρο για τον Νιτς δεν είναι ένα παιχνίδι μίμησης, αλλά μια πράξη ζωής. Ζώα
σφαγιάζονται, αίμα κυλά σε ρυάκια και οι μυρωδιές είναι εκεί, να συμπληρώνουν τις
αισθήσεις. Όλα αυτά εκτυλύσσονται σε πραγματικό χρόνο μπροστά σε ενεργό (με την
εννοια της συμμετοχης) κοινό.
Ο ίδιος ο Νιτς υπό τον όρο διονυσιακό γεύμα αντιλαμβάνεται/ ορίζει μια πλήρωση των
αισθήσεων στο επίπεδο του συνειδητού. Μια εμπειρία απ’ την οποία, θρησκεία, ηθική, και
ιατρική μας αποτρέπουν σαν καθημερινή πρακτική. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως το
μεγάλο φαγοπότι συμβαίνει πάντοτε σε χρόνο που η εκκλησιαστική πρακτική/ παράδοση
μας υποδεικνύει (π.χ. χριστούγεννα – πάσχα).

2.3

σχετικά με τη φόρμα του διονυσιακού βιώματος

στον Νίτς έχει να κάνει με το μυθικό στοιχείο. Η προσέγγισή του είναι ενδεικτική της
τέχνης του. Δεν αντιλαμβάνεται το έργο του ως αναπαράσταση ή ανακατασκευή ενός
γεγονότος (που εν προκειμένω χαρακτηρίζεται από το διονυσιακό στοιχείο), αλλά ως
επιταχυντή μιας συνειδητότερης αναλογικά σχέσης με τον εσωτερικό μας κόσμο. Μέσ’ απ’
την ένταση της δράσης επιδιώκει να αναδείξει στοιχεία της ανθρώπινης φύσης που δεν
γίνονται αντιληπτά στην καθημερινότητα.
Η ένταση της δράσης προκύπτει απ’ την ενότητα, την αίσθηση και τη νοηματοδότηση. Ο
ίδιος δεν διαχωρίζει τη σάρκα από το πνεύμα, τη νόηση από την αισθητηριακή αντίληψη.
Σε αυτόν τον απομυθοποιημένο κόσμο, κατά τον Νιτς η τέχνη δύνανται να συμπληρώνει,
να δημιουργεί και να εισαγάγει μύθο. Έναν συνειδητά δομημένο μύθο. Παρ’ ολ’ αυτά
οφείλει να μένει νοηματικά ανοιχτή και να διαπραγματεύεται τόσο την αποστασιοποίηση,
όσο και την ανάκλαση του υποκειμένου.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο δε βλέπει διαχωρισμό ανάμεσα στο αισθαντικό έργο, που
απευθύνεται στις αισθήσεις και στο έργο που με σαφήνεια νοημτοδοτείται και απαιτεί μια
πιο εγκεφαλική προσέγγιση.

Aby Waburg Ορολογια „Leidschatz“
-common treasure of elementary passions & gestures
From: [The Survival of an Idea]
όλη αυτή η περιπέτεια του Νιτς, τα ζητήματα που ανοίγει, τον μύθο του, επειδή πρόκειται

ουσιαστικά για ένα καλλιτεχνικό δρώμενο, τη βλέπω και σε σχέση με τον όρο του
ιστορικού τέχνης Αμπυ Βάρμπουργκ «λάιντσατς».
Ο Βάρμπουργκ ορίζει τον πολιτισμό ως το ιστορικό συνάθροισμα όλων των προσπαθειών
που έκανε ο άνθρωπος για να υπερβεί τον φόβο του. Η πράξη της απελευθέρωσης από
τον ανορθολογισμό, τον παγανισμό και την κυριαρχία της επιθυμίας, διεξάγεται με την
αργή διαδικασία του εξανθρωπισμού, μια διαδικασία που παρ’ όλ’ αυτά διολισθαίνει κάθε
δεδομένη στιγμή.
Εν προκειμένω περιγράφει τα αποθεματικά των πολιτισμικά διαβιβαζόμενων κεκτημένων,
ως πολιτισμικό θησαυρό του πόνου, που περιμένει να μετασχηματιστεί σε ανθρώπινη
ιδιότητα. Τα «προς και από» της ανθρωπότητας μεταξύ θυμικού και λογικής, μεταξύ
μύθου και ενσαρκωμένου λόγου είναι από τις κεντρικά θεωρητικά σχήματα της
Βαρμπούργκιας διαλεκτικής του διαφωτισμού. Πολιτισμός δεν είναι η απαξ εξουδετέρωση
της βαρβαρότητας για την πρόοδο συμμαχιών. Αντ’ αυτού πρόκειται μόνο για τον
αναπόσπαστο αντίποδα της βαρβαρότητας.

