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Κείµενο: ΝΝίίκκηη  ΞΞέέννοουυ  ((hhttttpp::////wwwwww..eellccuullttuurree..ggrr//bblloogg//aauutthhoorr//nniikkii--xxeennoouu//))
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΛΕΚΤΙΒΑ EGFKA ΣΤΟ ΕΛCULTURE.GR

««ΗΗ  ττέέχχννηη  εείίννααιι  µµιιαα  πποολλυυττέέλλεειιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα
υυππεερραασσππιισσττοούύµµεε  µµεε  κκάάθθεε  ττρρόόπποο»»

Πέντε άνθρωποι που δδρρααππεεττεεύύοουυνν από τον

πόλεµο στο Νότο, ξξεεββρράάζζοοννττααιι σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ττοουυ

22001133 σε περίοδο ταραχών και εκδηλώσεων. Η

παρασταση «ΦΦάάττσσαα//ΚΚοοιιννάά::  ΑΑθθήήνναα

((hhttttpp::////wwwwww..eellccuullttuurree..ggrr//bblloogg//ffaattssaakkiinnaa--aatthhiinnaa//))»

βασίζεται στο αποσπασµατικό κείµενο του

ΜΜππέέρρττοολλττ  ΜΜππρρέέχχττ «FFaattzzeerr  MMaatteerriiaallss», που ο Heiner

Müller ονόµασε ως το κείµενο του αιώνα. Το ττµµήήµµαα

ΤΤ//ΑΑ//ΤΤ της διεθνούς θεατρικής κολλεκτίβας

«ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΣΣυυλλλλοογγιικκόόττηητταα  γγιιαα  ΠΠοολλιιττιισσττιικκάά

ΖΖηηττήήµµαατταα»»  ((EEGGffKKAA)) έρχεται στην Αθήνα για τρεις

παραστάσεις. Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του

bios tesla main, µιλήσαµε µε τα µέλη της διεθνούς

κολεκτίβας για τη σηµασία της συλλογικής

δουλειάς, την αναγκαιότητα της τέχνης σε καιρούς

ζοφερούς και τις βασικές επιρροές της οµάδας,

τους ΝΝττααννττααϊϊσσττέέςς, τον ΠΠιισσκκάάττοορρ και φυσικά τον

ΜΜππρρεεχχττ.

εελλccuullttuurree:: ΠΠώώςς  ππρροοέέκκυυψψεε  ηη  ππααρράάσστταασσηη

««ΦΦάάττσσαα//ΚΚοοιιννάά::  ΑΑθθήήνναα»»  κκααιι  ττιι  υυπποοδδηηλλώώννεειι  οο

ττίίττλλοοςς  ττηηςς;;

EEGGffKKAA:: Στις αρχές του 2012 οργανώσαµε στο

Βερολίνο, ως αντίδραση στην παρουσίαση της

ελληνικής κρίσης στα ΜΜΕ, την εκδήλωση

KRISENFEST (Γιορτή Κρίσης). Μια συνειδητά

σπάταλη βραδιά µε καλεσµένους καλλιτέχνες,

ακτιβιστές, δηµοσιογράφους και επιστήµονες από

την Ελλάδα και την ελληνική κοινότητα του

Βερολίνου, για να δείξουν την καλλιτεχνική δουλειά

τους και να συζητήσουν για την υποτιθέµενη

ελληνική κρίση, η οποία φυσικά δεν ήταν και δεν

είναι αµιγώς µόνο ελληνική. Την ίδια χρονιά, ένας

συνεργάτης µας µάς επεσήµανε  τη διοργάνωση

των «Ηµερών Fatzer», στο Κέντρο Θεάτρου στο

Ringlokschuppen, Mühlheim an der Ruhr. Ζητούσαν
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προτάσεις για µια παράσταση του έργου του Brecht

«Η Πτώση του Εγωιστή Johann Fatzer», µε θεµατική

εστίαση: «Συλλογικότητα και Ατοµικότητα».

Στο απόσπασµα του «Fatzer» ο Brecht θέτει το

ερώτηµα: Είναι η ελευθερία του ενός προϋπόθεση

για την ελευθερία όλων και αντιστρόφως; Ο Brecht

αναγνώρισε ότι υπάρχει κάτι που σιγοβροντά µέσα

στην ατοµικότητα του καθενός, που δεν

υποτάσσεται στο συλλογικό και το απειλεί συνεχώς.

Πού αποτυγχάνει το συλλογικό; Γιατί καθίσταται

συνεχώς αδύνατο να καθιερωθεί η συλλογικότητα;

Ο Fatzer ορίζεται ως ο «Πολυµήχανος», αλλά και ως

ο Ασυνεπής, ο Εγωιστής. Αυτό σαγήνευσε τον

Brecht και εµάς: Ο Εγωιστής είναι εκείνος, τον

οποίον χρειάζεται επειγόντως το συλλογικό και τον

οποίο συγχρόνως αποκλείει.

Δηλώσαµε τη συµµετοχή µας µε µια πρόταση που

τοποθετεί αυτήν την προβληµατική στο σύγχρονο

Αθηναϊκό πλαίσιο. Η λέξη Φάτσα είναι νεοελληνική

και σηµαίνει στην καθηµερινή διάλεκτο:«Πρόσωπο».

Η λέξη Κοινά είναι αρχαία ελληνική και υπονοεί την

κοινωνία. Ο Fatzer είναι ο Εγωιστής στο κείµενο του

Βrecht, ο Κeuner ( ή Koch) ως Ανταγωνιστής είναι ο

Κρατικός Λειτουργός, το συλλογικό.

((hhttttpp::////wwwwww..eellccuullttuurree..ggrr//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss

//22001155//1111//bboorrddsstteeiinn__ffaattzzeerr__bbeeaarrbbeeiitteett--5500..jjppgg))

εελλcc::  ΠΠόόττεε  κκααιι  ππώώςς  δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκεε  ηη  δδιιεεθθννήήςς

θθεεααττρριικκήή  κκοολλεεκκττίίββαα  ««ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΣΣυυλλλλοογγιικκόόττηητταα

γγιιαα  ΠΠοολλιιττιισσττιικκάά  ΖΖηηττήήµµαατταα»»  κκααιι  πποοιιαα  ηη  δδοοµµήή  κκααιι  οοιι

το ελculture σας προσκαλεί σε

εκδηλώσεις
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σσττόόχχοοιι  ττηηςς;;

EEGGffKKAA::  Από το 2009 ερχόµαστε τουλάχιστον µια

φορά το χρόνο στην Αθήνα. Στην αρχή η αφορµή

ήταν η συνεργασία µεταξύ του Εθνικού θεάτρου και

του Free University του Βερολίνου όπου σπούδαζαν

κάποιοι από εµάς. Από αυτή τη συνάντηση

δηµιουργήθηκαν στενές φιλίες που κρατάνε µέχρι

σήµερα. Μπορέσαµε έτσι να δούµε µε το πέρασµα

του χρόνου πως δυσκόλεψε λόγω των επιπτώσεων

της κρίσης η ζωή για τους ανθρώπους στην

Ελλάδα.

Όταν στις αρχές του 2012 η υπονόµευση στα

γερµανικά µέσα, κυρίως στην εφηµερίδα Bild, είχε

γίνει αβάσταχτη, θελήσαµε να προσφέρουµε τη

δυνατότητα σε ανθρώπους της τέχνης να µιλήσουν

και να περιγράψουν οι ίδιοι στο Βερολίνο την

πραγµατική κατάσταση. Έτσι αναπτύξαµε το

µοντέλο του KRIS€NFEST (γιορτή της κρίσης), ένα

µονοήµερο φεστιβάλ µε θέατρο, περφόρµανς,

συζήτηση και συναυλία. Είχε µεγάλη αποδοχή και

αποτέλεσε ώθηση στο να ερευνούµε περισσότερο

πάνω στην τοµή του θεάτρου, της θεωρίας και της

πολιτικής.

((hhttttpp::////wwwwww..eellccuullttuurree..ggrr//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss

//22001155//1111//bboorrddsstteeiinn__ffaattzzeerr__bbeeaarrbbeeiitteett--6633..jjppgg))

εελλcc::  ΠΠώώςς  ξξεεκκίίννηησσεε  ηη  δδιικκήή  σσααςς  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  µµιιαα

οοµµάάδδαα  πποουυ  έέχχεειι  έέδδρραα  ττοο  ΒΒεερροολλίίννοο;;

EEGGffKKAA:: Από το 2003 έως το 2014 ζούσα στο

Βερολίνο. Η δική µου συνεργασία µε τη νεοσύστατη

τότε οµάδα ξεκίνησε το 2012, όταν διάβασα κάπου
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ότι οργανώνεται µια γιορτή της Κρίσης (Kris€nfest)

έχοντας θέµα την Ελλάδα. Γνωρίστηκα λοιπόν µε τα

παιδιά, προσφέρθηκα να βοηθήσω στο µονοήµερο

φεστιβάλ κι από τότε, έχοντας παρόµοιες ιδέες για

τη σχέση θεάτρου και κοινωνικοπολιτικής

παρέµβασης, άρχισε µια µορφή συνεργασίας. Το

δέσιµο και η πραγµατική συνεργασία ξεκίνησε

ταυτόχρονα µε το workshop το Μάρτιο του 2013

στο θέατρο Εµπρός.

εελλcc::  ΤΤοο  ββαασσιικκόό  θθέέµµαα  ττηηςς  ππααρράάσστταασσηηςς

««ΦΦάάττσσαα//ΚΚοοιιννάά::  ΑΑθθήήνναα»»  εείίννααιι  ιιδδιιααιιττέέρρωωςς

εεππίίκκααιιρροο,,  µµεε  πποοιιοο  ττρρόόπποο

ννοοµµίίζζεεττεε  όόττιι  ηη  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήή  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  µµπποορρεείί

νναα  σσττααθθεείί  ααππέέννααννττιι  σστταα  µµεείίζζοονναα  κκοοιιννωωννιικκάά

θθέέµµαατταα;;

EEGGffKKAA::  Το ερώτηµα κατά πόσο η Τέχνη είναι σε

θέση, της επιτρέπεται ή οφείλει να παρεµβαίνει

πολιτικά, δηλαδή ποιο ρόλο µπορεί να

διαδραµατίζει στις κοινωνίες, συζητείται εδώ και

πολύ καιρό µε θέρµη. Εµείς έχουµε ως θετική

αναφορά µια σειρά πρωτοπόρους στοχαστές, οι

οποίοι εδώ και 100 χρόνια έχουν κατηγορηθεί ότι

αυτό που κάνουν, δεν είναι τέχνη, αλλά πολιτική ή

δηµαγωγία.

Πιστεύουµε ότι ζούµε και σήµερα σε µια εποχή που

επιβάλλεται να τοποθετούµαστε πολιτικά. Ο Brecht

µας βοηθάει να θέτουµε ουσιώδεις ερωτήσεις της

εποχής µας. Είναι συγκλονιστικό πόσο τα

ερωτήµατά του στο ποίηµα «Προς τους Επιγόνους»

είναι και σήµερα απόλυτα επίκαιρα. Έτσι

αναρωτιόµαστε αν είναι θεµιτό να κάνει κανείς

θέατρο και να πειραµατίζεται µε την αισθητική, ενώ

ταυτόχρονα άνθρωποι πνίγονται στην προσπάθειά

τους να διαφύγουν, πεθαίνουν της πείνας ή, όπως

πολλοί Έλληνες, χάνουν την εργασία και το σπίτι

τους. Όµως το θέµα δεν είναι να αντιπαραβάλει

κανείς την τέχνη µε την κοινωνική εργασία ή τον

πολιτικό ακτιβισµό.

Η τέχνη είναι µια πολυτέλεια την οποία πρέπει να

υπερασπιστούµε µε κάθε τρόπο! Όµως µια

ασηπτική, αποστειρωµένη τέχνη έχει ήδη αποτύχει

ελcBLOG
(http://www.elculture.gr
/elcblog/)

Θέατρο & Χορός
(http://www.elculture.gr
/theater/)

Μουσική
(http://www.elculture.gr
/music/)

Εκθέσεις
(http://www.elculture.gr
/exhibitions/)

Σινεµά
(http://www.elculture.gr
/cinema/

(http://www.elculture.gr)
Το ελc αλλάζει! Θα χαρούµε να ακούσουµε τις εντυπώσεις σας στην φόρµα επικοινωνίας µας (http://www.elculture.gr

/contact/) ΟΟΚΚ

E
ve

nt
 h

un
te

r

Φάτσα/Κοινά: Αθήνα | Συνέντευξη: Η EgfKA στο ελculture.... http://www.elculture.gr/blog/article/diethnis-kolektiva-egfka-sto-...

5 von 12 11.02.16 16:16



µια φορά να αποτρέψει τη βαρβαρότητα. Η τέχνη

είναι για εµάς ένα πεδίο πειραµατισµού. Το θέατρο

µπορεί να µας βοηθήσει να αναπτύξουµε µια

πολιτική φαντασία, η οποία θα υπερβαίνει το

καθιερωµένο, να µας δώσει µια εικόνα για το πώς

θέλουµε να ζούµε και να εργαζόµαστε συλλογικά.

((hhttttpp::////wwwwww..eellccuullttuurree..ggrr//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss

//22001155//1111//bboorrddsstteeiinn__ffaattzzeerr__bbeeaarrbbeeiitteett--6677..jjppgg))

εελλcc::  ΤΤοο  έέρργγοο  σσααςς  κκιιννεείίττααιι  γγύύρρωω  ααππόό  ττιιςς  κκεεννττρριικκέέςς

εερρωωττήήσσεειιςς  ττοουυ  ΜΜππρρεεχχττ  σσττοο  ααπποοσσππαασσµµααττιικκόό

FFaattzzeerr  ΜΜaatteerriiaallss..  ΠΠιισσττεεύύεεττεε  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  σσήήµµεερραα

πποολλιιττιικκόό  θθέέααττρροο;;

EEGGffKKAA:: Ναι, υπάρχει σήµερα πολιτικό θέατρο. Αλλά

το πολιτικό θέατρο από µόνο του δε θα αλλάξει τον

κόσµο. Χρειάζεται το κίνηµα στο δρόµο. Όµως το

θέατρο µπορεί να είναι ένα µέρος

απελευθερωµένο από περιορισµούς και πιέσεις,

όπου είναι εφικτό να συλλογιστεί κανείς ένα

καινούριο κόσµο.

Γι’ αυτό για εµάς είναι πολύ σηµαντικό να κάνουµε

πολιτικά πολιτικό θέατρο. Το οποίο σηµαίνει ότι όχι

απλά επιλέγουµε πολιτικά κείµενα, αλλά και οο

ττρρόόπποοςς  µµεε  ττοονν  οοπποοίίοο  δδοουυλλεεύύοουυµµεε  εείίννααιι

πποολλιιττιικκόόςς: είµαστε µια κολεκτίβα, παίρνουµε τις

αποφάσεις συλλογικά, δεν υπάρχουν ιεραρχίες. Και

παίρνοντας ως αφετηρία τα διδακτικά κείµενα του

Brecht, αναπτύξαµε ένα µοντέλο, το οποίο έχουµε

ονοµάσει «Θέατρο της Φροντίδας».

Στο Θέατρο της Φροντίδας υπάρχουν δύο κεντρικά
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στάδια. Η πρώτη φάση έχει χαρακτήρα

εργαστηρίου, µε σκοπό την ανταλλαγή, τη

συνεννόηση και τον πειραµατισµό. Εκεί

προσπαθούµε, ανάλογα µε το θέµα, να

δηµιουργήσουµε ανεξάρτητους χώρους όπου

µπορούµε να κινηθούµε και να εργαστούµε

ελεύθερα και όπου η εµπλοκή σε µια ισότιµη

ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων µε ανθρώπους, από

διαφορετικά επαγγέλµατα κι από διαφορετικές

χώρες προέλευσης, είναι επιθυµητή. Στη δεύτερη

φάση, επεξεργαζόµαστε τις κεκτηµένες εµπειρίες

και γνώσεις και τις αναπτύσσουµε σε µια θεατρική

παρουσίαση, κρατώντας τη σκηνοθετική της δοµή

ως, όπως την εννοεί ο Brecht, µια Έκθεση, στην

οποία εκτίθενται τα προσωρινά σκηνικά

αποτελέσµατα.

((hhttttpp::////wwwwww..eellccuullttuurree..ggrr//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss

//22001155//1111//bboorrddsstteeiinn__ffaattzzeerr__bbeeaarrbbeeiitteett--5599..jjppgg))

εελλcc::  ΣΣττηηνν  ππααρράάσστταασσηη,,  εεκκττόόςς  ααππόό  τταα

ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  εεκκφφρραασσττιικκάά  µµέέσσαα,,  γγίίννεεττααιι  κκααιι

χχρρήήσσηη  πποολλυυµµέέσσωωνν..  ΠΠεερριιγγρράάψψττεε  µµααςς  ττηη  δδιιάάδδρραασσηη

ααυυττήή..

EEGGffKKAA::  Η χρήση των πολυµέσων δεν αποτελεί

αυτοσκοπό, αλλά ακολουθεί πάντα µια

δραµατουργική αναγκαιότητα. Το µέληµα είναι,

απολύτως στο πνεύµα του Brecht, η

ααπποοσστταασσιιοοπποοίίηησσηη, δηλαδή να δηµιουργηθεί µια

απόσταση και να «απο-ψυχολογήσει», για να δώσει

τη δυνατότητα στους θεατές να συλλογιστoύν

κριτικά. Με το µοντάζ που έγινε στα µικρά videos,
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από τα επεισόδια στο Παρίσι, το Λονδίνο, την

Αθήνα, τη Στοκχόλµη και την Κωνσταντινούπολη

από ανθρώπους που τα µαγνητοσκόπησαν στο

δρόµο και τα ανέβασαν έπειτα στο youtube,

αποσκοπούµε στο να αφήσουµε την

πραγµατικότητα να εισβάλει στον θεατρικό

χώρο. Και η απόφαση να αποτελέσει µέρος της

σκηνοθεσίας η ταινία που γυρίσαµε, «Η

περιδιάβαση του Φάτσα στην Αθήνα», πάρθηκε,

επειδή «Η περιδιάβαση του Φάτσα στο Μύλχαϊµ»

είναι η µόνη σεκάνς του αποσπάσµατος που

δηµοσίευσε ο ίδιος ο Μπρεχτ και έτσι θέλαµε και

να το παρουσιάσουµε.

εελλcc::  ΤΤοο  έέρργγοο  έέχχεειι  ήήδδηη  ααννέέββεειι  σσττηη  ΓΓεερρµµααννίίαα,,

πποοιιεεςς  οοιι  ααννττιιδδρράάσσεειιςς  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  εεκκεείί;;

EEGGffKKAA::  Αφετηρία της ενασχόλησης µε το

συγκεκριµένο κείµενο υπήρξε το ετήσιο φεστιβάλ

«Fatzertage» (Hµέρες Fatzer), το οποίο γίνεται στο

Μύλχαϊµ της Γερµανίας, στην πόλη στην οποία

εξελίσσεται η ιστορία στο έργο του Brecht. Η

παράστασή µας χαρακτηρίστηκε ως η πιο

ενδιαφέρουσα της χρονιάς και οι επιµελητές του

Ringlockshuppen χρηµατοδότησαν τότε την

παραγωγή και δήλωσαν την επιθυµία να

συνεργαστούµε και στο µέλλον. Αυτό συνέβη τον

Απρίλιο του 2015 και πρόκειται να υπάρξει και

συνέχεια. Στο Βερολίνο το έργο παρουσιάστηκε τον

Απρίλη του 2014 και θα ξαναπαρουσιαστεί σε ένα

µήνα.
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((hhttttpp::////wwwwww..eellccuullttuurree..ggrr//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss

//22001155//1111//bboorrddsstteeiinn__ffaattzzeerr__bbeeaarrbbeeiitteett--6688..jjppgg))

εελλcc::  ΕΕττοοιιµµάάζζεεττεε  κκάάττιι  άάλλλλοο  ααυυττήή  ττηηνν  εεπποοχχήή;;  ΗΗ

ππααρράάσστταασσηη  θθαα  ττααξξιιδδέέψψεειι  κκααιι  σσεε  άάλλλλεεςς  ππόόλλεειιςς;;

EEGGffKKAA::  Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 4 και 5

Δεκεµβρίου στο Βερολίνο και στις 6 Δεκεµβρίου

στο Bochum. Παράλληλα, από το 2014 δουλεύουµε

πάνω σε µια παράσταση βασισµένη στον

Προµηθέα, το «PPrroommeetteeuuss  EEnnttffeesssseellnn

((hhttttpp::////pprroommllaabb..wwoorrddpprreessss..ccoomm))» (Η

απελευθέρωση του Προµηθέα) στην οποία έχουµε

αντλήσει υλικό από σύγχρονες τάσεις της πολιτικής

φιλοσοφίας (π.χ. accelerationism, η πολιτική της

επιτάχυνσης), προκειµένου να πραγµατευτούµε

διαλεκτικά τις σχέσεις της τεχνολογίας, της

εξέγερσης και της καταστροφής. Η παράσταση

προετοιµάστηκε σε ένα workshop στο Mülheim

πέρσι την Άνοιξη και θα ανέβει στο Βερολίνο την

επόµενη χρονιά.
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εελλcc::  ΥΥππάάρρχχεειι  κκάάττιι  πποουυ  θθαα  θθέέλλααττεε  νναα  εευυχχηηθθεείίττεε

γγιιαα  ττοο  µµέέλλλλοονν  κκααιι  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς

κκοοιιννωωννίίααςς;;

EEGGffKKAA:: Θα ευχόµασταν οι κοινωνικά

αποκλεισµένοι να µην παραδίδονται σε φονικούς

εθνικισµούς και ηθικίζουσες εξατοµικεύσεις,

δηλαδή να αλληλοπολεµούνται, αλλά να

αναγνωρίσουν ότι είναι δυνατόν να αρχίσει κανείς

από σήµερα την ανάπτυξη µορφών κοινωνικής

αλληλεγγύης. Τέτοιες συλλογικές οργανωτικές

µορφές αλληλεγγύης δηµιουργήθηκαν π.χ. στην

Ελλάδα την εποχή των καταλήψεων στις πλατείες

και αυτές πρέπει τώρα να ξαναθυµήσουµε εν όψει

της απογοητευτικής, για πολλούς, διακυβέρνησης

του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Η ζωή δε θα καλυτερεύσει µε

εκκλήσεις σε ανώτερες βαθµίδες. Πρέπει να

πάρουµε οι ίδιοι την ιστορία µας στα χέρια µας.

—

IInnffoo  ππααρράάσστταασσηηςς:: Το τµήµα Τ/Α/Τ της διεθνούς

θεατρικής κολεκτίβας «ΕgfKA» παρουσιάζει στις 19,

20 και 21 Νοεµβρίου την παράσταση

«ΦΦάάττσσαα//ΚΚοοιιννάά::  ΑΑθθήήνναα  ((hhttttpp::////wwwwww..eellccuullttuurree..ggrr

//bblloogg//ffaattssaakkiinnaa--aatthhiinnaa//))» στο Bios tesla main.

 (http://www.elculture.gr/blog/article/diethnis-kolektiva-egfka-
sto-elculture-gr/?share=facebook&nb=1)



 (http://www.elculture.gr/blog/article/diethnis-kolektiva-egfka-
sto-elculture-gr/?share=twitter&nb=1)



 (http://www.elculture.gr/blog/article/diethnis-kolektiva-egfka-
sto-elculture-gr/?share=pinterest&nb=1)



 (http://www.elculture.gr/blog/article/diethnis-kolektiva-egfka-

sto-elculture-gr/?share=email&nb=1)


 (http://www.elculture.gr/blog/article/diethnis-kolektiva-egfka-

sto-elculture-gr/?share=google-plus-1&nb=1)
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