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«Είµαι η Αρχή και το Τέλος» λέει ο Θεός  

 

 Περνώντας από µια «Πύλη ’Άλφα», το κοινό εισέρχεται στον ιστορικό χώρο της 
Αποκάλυψης, στον οποίο βρίσκεται η σκηνή µας. Το εισιτήριο προγραµµατίζει κατανοµή σε 
µία από τις επτά κοινότητες: Έφεσος, Σµύρνη, Πέργαµος, Θυάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια, 
Λαοδίκεια (συµβολισµός που αναφέρεται στο σύνολο του κόσµου του Χριστού). Έτσι, το 
ακροατήριο γίνεται µέρος του εκτυλισσόµενου έργου. Περνώντας εµπρός από τα ονόµατα 
των προφητών Ησαΐα, Ιεζεκιήλ και Δανιήλ, η είσοδος των επισκεπτών ακολουθείται από 
είκοσι-δύο σκαλοπάτια τα οποία αναγράφουν τίτλους των κεφαλαίων της Αποκάλυψης και 
οδηγούν στον χώρο όπου γίνεται η παράσταση.  

 Οι επτά κοινότητες (νούµερο που συµβολίζει την τελειότητα) είναι τοποθετηµένες 
γύρω από έναν µυστηριώδη µαύρο κύβο. Αργότερα, οι τέσσερις πλευρές (το τέσσερα 
αντιπροσωπεύει την κοσµική ολοκλήρωση) θα ντυθούν µε φως και  προβολές βίντεο. 

 Αυτός ο «µαγικός κύβος»  κατοικείται από τον ηθοποιό που παίζει το ρόλο του 
Ιωάννη. Ένας χαρακτήρας σηµαντικός για την Πάτµο. Από αυτόν προέρχεται η φωνή, το 
κείµενο και µέσω αυτού γίνεται πραγµατική αποκάλυψη της Αποκάλυψης. Οι τροµακτικές 
εικόνες, έρχονται εξωτερικά, σαν τροµακτικά οράµατα, σαν κακά όνειρα. 

 Ο «µαγικός µας κύβος» κινείται και µπορεί να αλλάξει, για να µπορεί να 
εξυπηρετήσει την ένταση του ιερού χώρου, αλλά και τη σκηνοθετική πίεση. Είναι µια 
τεχνητή  σπηλιά του Ιωάννη, η οποία µπορεί µαγικά να ανοίξει και να κλείσει µε φως – το 
«Φως της Αποκάλυψης -. Ένας φορητός προτζέκτορας, στο εµπρόσθιο µέρος της κατασκευής 
του µεταλλικού κύβου, επιτρέπει προβολές µεγάλου µεγέθους σε ολόκληρο τον ιερό χώρο. 
Στον άξονά του, ανυψωµένο και σαν µόνο σηµάδι ζωής, εκτός από ένα µικρό ελαιόδεντρο, 
υπάρχει ένας χρυσός θρόνος. Σαν ένα παράξενο γλυπτό. Σαν «Θρόνος του Θεού», µένει 
πάντα κενός στην παράσταση, αναφερόµενος σε µια ανώτερη δύναµη. 

 Δώδεκα  πλατφόρµες (ο αριθµός δώδεκα αντιπροσωπεύει τις δώδεκα οικογένειες του 
Ισραήλ και τους δώδεκα Αποστόλους) σχηµατίζουν το ιερό βουνό «Όρος Σιών» και 
δηµιουργούν την κυρίως σκηνή, όπου ο  αµνός και άλλα σηµαντικά σύµβολα είναι ορατά. 
Εκεί επίσης, τοποθετείται η πολύ συγκεντρωµένη και εντυπωσιακή γλωσσολογική-
χορογραφία της Barbara και του Till µε τους Πάτµιους ηθοποιούς, οι οποίοι µιλούν και 
κινούνται µε θαυµαστή σοφία. 

 Η χωρική και οπτική σύλληψη  είναι ένα κατανοητό σχεδίασµα µιας γεµάτης 
σεβασµό προσέγγισης σε ένα ριζοσπαστικό κείµενο, το οποίο ξεχωρίζει για την 
µοναδικότητα του µέσα στον χρόνο. 

 Η προσέγγιση αυτή κινείται ανάµεσα στον αυθεντικό χώρο του µοναστηριού της 
Αποκάλυψης και σε µια εικαστική εγκατάσταση. 
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Εκτός από το κυρίως θεολογικό του µήνυµα, η Αποκάλυψη είναι επίσης ένα εξαιρετικό 
λογοτεχνικό κείµενο. Κάθε αρνητικό και τροµακτικό σε αυτή τη λογοτεχνία εκπληρώνει αυτή 
την ευχή: Ένας καλύτερος κόσµος µε τις καλύτερες συνθήκες για την ανθρωπότητα.  Αυτό 
σηµαίνει: Μια «Νέα Ιερουσαλήµ» στο τέλος της Αποκάλυψης του Ιωάννη. 

 Παρόλα αυτά, στη δική µας σύλληψη το όραµα είναι συνειδητά κενό και όχι 
οπτικοποιηµένο, για να αφήνει να δράσει ξεχωριστά η φαντασία του κάθε θεατή. Ένα, µόνο, 
µικρό σηµάδι µένει: Το µοναστήρι φωτισµένο, να διαχέει το καθαρό λευκό φως µέσα στην 
ξάστερη καλοκαιρινή νύχτα του Αιγαίου. 

 

 “Είµαι η Αρχή και το Τέλος“, είπε ο Θεός! 

 

 Μέρη ενός Όλου, περνώντας από ένα µεγάλο «Ωµέγα», οι θεατές αφήνουν πίσω τους 
το χώρο της φαντασίας, και  γυρνούν στην τετριµµένη καθηµερινότητα τους, γεµάτη µε 
µικρές αποκαλύψεις και µεγάλες ελπίδες. 
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