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Έλα ππόγεην ζηελ Οκόλνηα. Μέρξη πξόζθαηα ήηαλ θάηη ζαλ κνπζηθό ζηέθη ηεο
κπαγθιαληεζηαλήο θνηλόηεηαο. Πεξλώληαο ζηα ρέξηα ηξηώλ ζθελνζεηώλ θαη εζνπνηώλ ηεο
εξεπλεηηθήο ζθελήο ηεο πόιεο, βαπηίδεηαη «Μπαγθιαληέο», απνθηά ην κόην «ζην
Μπαγιαληέο, ζην Μπαγθιαληέο, αλζίδεη έλαο θαηηθέο» θαη μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο
…ζέαηξν. Η Βάζσ Κακαξάηνπ, ν Κώζηαο Κνπηζνιέινο θαη ν Βαζίιεο Ννύιαο (θσηό ),
γλσζηνί εδώ θαη πεξίπνπ κηα δεθαεηία ζηνπο ζεαηξόθηινπο ζακώλεο ηνπ Bios θαη ηνπ Δκπξόο
από ηα παξαζηαζηαθά ηνπο πεηξάκαηα, ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζε θάηη πνπ πεξηγξάθνπλ
σο εμήο: «έλα δσληαλό ελαιιαθηηθό πόιν ζπζπείξσζεο γύξσ από ηελ πεξθόξκαλο θη έλα
εγρείξεκα απηνδηαρείξηζεο ελόο ρώξνπ ζε κηα δύζθνιε θαη ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηνπ
θέληξνπ, καθξηά από ηηο ‘εθ ησλ άλσ’ ινγηθέο gentrification πνπ θαηά θαηξνύο επηρεηξνύληαη
από δηάθνξνπο θνξείο». Οη ηδξπηηθνί ζηόρνη ηνπ Μπαγθιαληέο κνηάδνπλ ζαθείο. Μηα κηθξή
πεηξακαηηθή ζθελή, παξείζηηθε όζν θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε, πξνζδνθά λα νξίζεη εθ λένπ
θάηη πνπ κνηάδεη λα έρεη δηαζαιεπηεί: ην ηη αθξηβώο ζεκαίλεη ζήκεξα «πεηξακαηηθόο».
Τν Μπαγθιαληέο μεθηλά ηηο παξαζηάζεηο ηελ Κπξηαθή 19/10 κε ηελ πεξθόξκαλο «Ωδέο ζηνλ
πξίγθεπα» ηεο νκάδαο Nova Melancholia, βαζηζκέλε ζηελ νκώλπκε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ
Νίθνπ Αιέμε Αζιάλνγινπ. Αλ θξίλνπκε από ηελ πξν δηεηίαο γθξαλ-γθηληόι ζεαηξηθή εθδνρή
ηεο ίδηαο νκάδαο ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Μίιηνπ Σαρηνύξε «Δθηνπιάζκαηα», ζην

δηακέξηζκα ηόηε ηνπ ζθελνζέηε ζηα Δμάξρεηα, κε ηηο εζνπνηνύο λα εξκελεύνπλ ηα πνηήκαηα
θαη, ηαπηόρξνλα, λα θάλνπλ ηα αηκνβόξα δόκπη (! ), νη ησξηλέο «Ωδέο» έρνπλ ήδε, αλ κε ηη
άιιν, εμάςεη ηελ πεξηέξγεηά καο… Ο ζθελνζέηεο ηνπο, ν Βαζίιεο Ννύιαο, ζεκεηώλεη: «ε
παξάζηαζή καο είλαη κηα ειεγεία γηα ηελ απώιεηα (ή ην αλέθηθην ) ηνπ έξσηα. Μαδί, θαη κηα
ειεγεία –άιια θη έλα μόξθη- γηα ηε κειαγρνιία ησλ εκεξώλ καο, γηα ηελ πόιε ηεο Αζήλαο,
γηα ό,ηη καο αθνξά. Η παξάζηαζε θηινδνμεί λα ζηήζεη έλα πξόζθαηξν δσληαλό κλεκείν γηα
ηνπο ρακέλνπο ή ηνπο μαλαθεξδηζκέλνπο έξσηεο ηεο δσήο καο, απνηίλνληαο θόξν ηηκήο ζ’
έλαλ από ηνπο πιένλ εξσηηθνύο πνηεηέο ηεο ληόηεο καο, ηνλ Νίθν Αιέμε Αζιάλνγινπ».
Παίδνπλ νη Αληώλεο Γθξίηζεο, Λήδα Γάιια, Θαλάζεο Κνπβνύζεο, Αιέμηα Σαξαληνπνύινπ,
Κώζηαο Τδεκνύιεο θαη Γέζπνηλα Χαηδεπαπιίδνπ, ελώ θάζε βξάδπ, ζηελ απαγγειία ησλ
πνηεκάησλ, ζπκκεηέρνπλ θαη νη ...θίινη ηνπο.
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