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Go down, Moses

HOMO SPECTATOR

Στο Go down, Moses παρακολουθούμε την κατάβαση του ανθρώπου στο σκο-
τεινό σπήλαιο, εκεί όπου σχηματίζει με το χέρι του το πρώτο αποτύπωμα,
την εικόνα-μήτρα στην ιστορία της ανθρωπότητας, και συλλαμβάνει την
αρχική σκηνογραφία του κόσμου. 

η μητέρα αποτελεί την κεντρική μορφή της παράστασης. Σε αντίθεση
με την πατριαρχική θεώρηση της Παλαιάς Διαθήκης, σύμφωνα με την οποία
ο μωυσής αντιπροσωπεύει τον πατέρα, ο ρομέο καστελλούτσι προτείνει
μιαν αντίστροφη, γυναικεία ανάγνωση της βιβλικής Εξόδου, φωτίζοντας τον
αρχέγονο προνομιακό δεσμό ανάμεσα στη μητέρα και το σώμα, το οποίο
γεννάται και αποσυντίθεται. Συνδέει την άρρηκτη αυτή σχέση με την πεμ-
πτουσία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς η θηλύτητα περιβάλλει τον
ανθρώπινο βίο από τη γέννηση μέχρι την ταφή, από το μυστήριο της κυο-
φορίας έως το ξόδι του νεκρού. η θηλυκή αρχή νοείται ως ατόφια δεκτική
ύλη, ως δεξαμενή γενέσεως. Είναι ο τόπος από τον οποίο ο άνθρωπος εξέρ-
χεται κατά τη γέννηση και επιστρέφει και πάλι μετά τον θάνατο, τόπος αναλ-
λοίωτος και μετά τη διάλυση της βιολογικής ζωής.

η βίαιη έξοδος ενός βρέφους από το σώμα μιας γυναίκας σε κάποια κοι-
νόχρηστη τουαλέτα παραπέμπει στην Έξοδο του Εβραϊκού λαού και στην
ιδέα της απελευθέρωσης από τη σκλαβιά. «Oppressed so hard, they could
not stand – let my people go»: η σκλαβιά των Εβραίων, η δουλεία των μαύ-
ρων της Αμερικής συνηχούν, εν τέλει, με τη δική μας –αόρατη– ατομική
υποταγή στο θέαμα του σύγχρονου κόσμου. Όμως, «ο λαός δεν γνωρίζει ακό-
μη ότι είναι λαός, γιατί ακόμη δεν γνωρίζει ότι είναι σκλάβος», θα πει η μητέ-
ρα. Είμαστε θεατές και συνάμα αντικείμενα θέασης ενός διαρκούς
ηδονοβλεπτικού θεάματος, αιχμάλωτοι επαναλαμβανόμενων, μονοσήμαν-
των εικόνων συνεχούς ροής, που εισβάλλουν στη συνείδησή μας και υπο-
κλέπτουν την ύπαρξή μας. 

τίθεται λοιπόν το ερώτημα: «τι σημαίνει βλέπω;» το θέατρο του ρομέο
καστελλούτσι επιχειρεί να ενεργοποιήσει την ικανότητα του θεάσθαι, λει-
τουργώντας σαν διακόπτης σε αυτή την αέναη ροή των εικόνων. Αφυπνίζει
τον θεατή και καθιστά συνειδητή την πλατωνική ιδέα της εξόδου από το σπή-
λαιο. γυμνός και φοβισμένος, ο άνθρωπος θα ψηλαφήσει τη δίοδο προς έναν
κόσμο άγνωστο και απρόβλεπτο. θα εκτεθεί στο φως και την αδιάκοπη απει-
λή του βλέμματος, όπως το βρέφος όταν αποχωρίζεται με βιαιότητα το προ-
στατευτικό σκοτάδι της μήτρας. Στη δική του επώδυνη Έξοδο ποιος θα
σταθεί καθοδηγητής του; ποιος θα συντρίψει τον χρυσούν μόσχον; ποιος
θα τον βοηθήσει να απελευθερωθεί από τα δεσμά των πλαστών ειδώλων; 
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