Αναπαράσταση και «µνηµειοποίηση» ιστορικών τραυµάτων στη σύγχρονη
όπερα: η περίπτωση του Τζον Άνταµς
Το µάθηµα εξετάζει το ζήτηµα της αναπαράστασης πολιτικών και ιστορικών
τραυµάτων στη σύγχρονη όπερα και συγκεκριµένα το έργο του Αµερικανού συνθέτη
Τζον Άνταµς. Παρόλο που ο Άνταµς έχει αποποιηθεί επανειληµµένα τον
χαρακτηρισµό του πολιτικού συνθέτη, οι όπερες του χαρακτηρίζονται από ένα βαθύ
στοχασµό για πολιτικά ζητήµατα του 20ου αιώνα. Γνωστός άλλωστε είναι ο σάλος
που προκλήθηκε από την όπερα Ο θάνατος του Κλίνγκχοφερ η οποία πραγµατεύεται
την σύρραξη µεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλιτών, δίνοντας έναυσµα σε µια έντονη
συζήτηση τόσο στο πεδίο της µουσικολογίας όσο και στη δηµόσια σφαίρα για το
κατά πόσο η τροµοκρατία και ο τρόµος εν γένει µπορούν να αναπαρασταθούν
µουσικά ή αν πρέπει να λογοκρίνονται. Η παρουσίαση εστιάζει στην όπερα του
Άνταµς Ντόκτορ Ατόµικ (Doctor Atomic, 2005) µε θέµα τη ρίψη της ατοµικής βόµβας
από τις ΗΠΑ κατά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, ένα ιστορικό τραύµα το
οποίο αποσιωποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό από την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ µέσα
από τη ρητορική του δίκαου πολέµου και απωθήθηκε από ένα µεγάλο µέρος του
Αµερικανικού πληθησµού. Το έργο εξετάζεται µέσα από το πλαίσιο των συζητήσεων
περί αισθητικής µετά τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο αναφορικά µε την
αναπαράσταση του τραύµατος του Ολοκαυτώµατος και της γενοκτονικής βίας. Με
ποιούς τρόπους µπορεί να αναπαρασταθεί ο τρόµος της πυρηνικής καταστροφής ή
της τροµοκρατίας δίχως να αισθητικοποιείται ο ανθρώπινος πόνος και η ίδια η
καταστροφή; Πώς µπορεί η διαδικασία της µνηµειοποίησης να παραµείνει
παραγωγική, προάγοντας κριτικό αναστοχασµό, δίχως να ευτελίζεται η απελπισία
των θυµάτων; Ποιος ο ρόλος της όπερας εν γένει αλλά και του σκηνοθέτη ως προς το
να αναδειχθούν αισθητικά οι συσχετισµοί µεταξύ ορατού και αόρατου, µεταξύ αυτού
που ακούγεται και αυτού που δεν µπορεί να ακουστεί, αυτού που αποκλείεται και
αυτού που εµπεριέχεται στη σφαίρα του πολιτικού;
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