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ηη ζηήλη γπάθει & επιμελείηαι  

η Λίλα Παπαπάζσος 

 

Πξηλ αθόκα βξεζώ ζηελ Χαιθνθνλδύιε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Μπαγκλανηέρ,ηνλ θαιιηηερληθό ρώξν, 

πνπ δεκηνύξγεζαλ ηξεηο θίινη, ζθελνζέηεο θαη εζνπνηνί: ε Βάζω Καμαπάηος, ο Κώζηαρ 

Κοςηζολέλορ και ο Βαζίλερ Νούλαρ, κε ζθνπό λ’ απνηειέζεη έλαλ δσληαλό, ελαιιαθηηθό πόιν 

ζπζπείξσζεο γύξσ απ’ ηελ performance, είρα δηαβάζεη ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ηα νπνία κνπ θίλεζαλ ην 

ελδηαθέξνλ απ’ ηελ πξώηε ζηηγκή θη εδώ θη αξθεηό θαηξό έςαρλα ηελ επθαηξία (και ηον σπόνο…) γηα λα 

ηνλ επηζθεθηώ (…ένα μεγάλο εςσαπιζηώ ζηην αγαπημένη θίλη ηηρ ζηήληρ κι άκπωρ θεαηπόθιλη Μαπία 

Μπούπλη, πος επιηέλοςρ μος ηην πποζέθεπε…). 

 

Οη ηξεηο πξσηεξγάηεο – ηδξπηέο ηνπ ρώξνπ, γλσζηνί απ’ ηελ πεξίθεκε κίνηζη Μαβίλη θαη ηελ 

πεξηπέηεηα ηνπ ζεάηξνπ ΕΜΠΡΟ, αιιά θαη ηηο πνιύ αμηόινγεο performances πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

ζην BIOS ηα ηειεπηαία ρξόληα (…είρα ηελ ηύρε λα παξαθνινπζήζσ αξθεηέο απ’ απηέο…) δειώλνπλ 
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καθξηά απ’ ηηο «εκ ηων άνω» ινγηθέο gentrification, πνπ θαηά θαηξνύο επηρεηξνύληαη ζην πνιύπαζν 

θέληξν ηεο πόιεο, από δηάθνξνπο νξγαληζκνύο θαη ινηπνύο αξκόδηνπο (ή αλαξκόδηνπο…) θνξείο θαη 

πξνηείλνπλ έλα λέν «πείξακα ζπλεξγαζίαο – απηνδηαρείξηζεο – δεκηνπξγίαο», πνπ δελ απνθιείεη θακία 

θαιιηηερληθή πξσηνβνπιία, αξθεί λα δηαζέηεη  όξακα, ηόικε θαη πξσηνπνξηαθή δηάζεζε. 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο απνθηά αθόκα κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ, θαζώο δηαζέηεη «ηελ κηθξή ηνπ 

ηζηνξία», έρνληαο ππάξμεη ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηεο κπαγθιαληεζηαλήο θνηλόηεηαο ηεο Αζήλαο, 

θηινμελώληαο θπξίσο κνπζηθέο εθδειώζεηο. Τα ίρλε ηνπο (αθίζερ, μικπέρ απσιηεκηονικέρ κλπ) 

ππάξρνπλ αθόκε ζηνλ ρώξν, πξνζδίδνληαο ζηελ αηκόζθαηξα θάηη αθαζόξηζηα νηθείν & ηαπηόρξνλα 

νηθνπκεληθό. 

 

Η performance (διάπκειαρ 70′ λεπηών) «ΩΔΕ ΣΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ» ζε ζθελνζεζία Βαζίλε 

Νούλα, βαζηζκέλε ζηελ νκώλπκε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Νίκος – Αλέξε Αζλάνογλος, νπζηαζηηθά 

εγθαηλίαζε ηελ ζεαηξηθή καινοηομίαησλ ηξηώλ θαιιηηερλώλ, απνηειώληαο ηελ ηδαληθόηεξε αθεηηπία γηα 

έλα εγρείξεκα κε πςειό δείθηε δπζθνιίαο. Ο επθπέζηαηνο εζνπνηόο θαη ζθελνζέηεο θαζνδεγεί ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ηνπ (…ζςμμεηέσονηαρ παπάλληλα ενεπγά…) ζε κία θαπζηηθά ζαηηξηθή, δηαδξαζηηθή 

performance γεκάηε ππέξνρεο ζθελέο, θηλεκαηνγξαθηθήο αηζζεηηθήο, κε έληνλα ηα ζηνηρεία ηνπ 

devised theater, ε νπνία βξίζεη επαηζζεζίαο, εξσηηζκνύ θαη πξνρσξεκέλσλ εηθαζηηθώλ παξεκβάζεσλ. 

 

Η νκάδα Nova Melancholia «παηώληαο» πάλσ ζηνπο δηαπεξαζηηθά ξεαιηζηηθνύο θαη 

ηαπηόρξνλα λςπικούρ ζηίρνπο ηνπ πιένλ εξσηηθνύ πνηεηή ηεο ληόηεο καο, δεκηνύξγεζε κηα 

κεηακνληέξλα ειεγεία γηα ηελ απώιεηα ηνπ έξσηα, ή αληίζηνηρα ην ζηνηρείν ηνπ αλέθηθηνπ, πνπ εμ’ 

νξηζκνύ ηνλ ραξαθηεξίδεη, θαηαθέξλνληαο λα καο παξαζύξεη ζ’ έλαλ θόζκν, ζηνλ νπνίν δελ έρνπλ 

ζέζε ηα ππέπει θαη ηα μη κηαο θνηλσλίαο ππό καηάππεςζη, αιιά θπξηαξρεί ε θαληαζία θη ν 

αηζζεζηαζκόο, πνπ ζκίγεη κε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο,  ζ’ έλα απξόβιεπην παηρλίδη ζπκβνιηζκώλ, 

κε θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνεθηάζεηο, ην νπνίν πξνθαιεί δηαξθώο ην κπαιό θαη ηηο αηζζήζεηο καο. 

 

Οη Ανηώνερ Γκπίηζερ, Λήδα Γάλλα, Θανάζερ Κοςβούζερ, Αλεξία απανηοπούλος, Κώζηαρ 

Σδεμούλερ, Γέζποινα Χαηδεπαςλίδος (με ηην καθοπιζηική ζςμμεηοσή ηος Βαζίλη Νούλα) 

νδήγεζαλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε εξκελεπηηθά άθξα, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο καο έθαλαλ λ’ αγσληνύκε 

αθόκα θαη γηα ηελ ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηόηεηα (…η Μαπίνα Αμππάμοβιηρ θα ήηαν ζίγοςπα πεπήθανη γι’ 

αςηούρ…) δίλνληαο ζηελ έλλνηα ηεο performance δηαζηάζεηο σκνύ ξεαιηζκνύ θαη απίζηεπηεο ζσκαηηθήο 

επειημίαο, πνπ θξάηεζαλ ηελ αδξελαιίλε καο ςειά απ’ ην πξώην έσο ην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην, 

απνζπώληαο επάμηα ην παξαηεηακέλν ρεηξνθξόηεκα ελόο πνιπζπιιεθηηθνύ θνηλνύ, πνπ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ήηαλ δηόινπ παζεηηθό, αθνύ νη πην “ζαξξαιένη” από εκάο 

ελζσκαηώζεθαλ ζηελ πεξθόξκαλο, δηαβάδνληαο απνζπάζκαηα απ’ ηελ πνηεηηθή ζπιινγή  ΩΓΔ ΣΟΝ 

ΠΡΙΓΚΙΠΑ, κε ηνλ δηθό ηνπο μερσξηζηό ηξόπν. 

 



Σην “παξεμεγεκέλν” – θη απαμησκέλν απ’ ηνπο θξαηαηνύο απηήο ηεο ρώξαο – θέληξν ηεο Αζήλαο, ζαο 

πεξηκέλεη ην ΜΠΑΓΚΛΑΝΣΕ θαη καδί ηνπ ε NOVA MELANCHOLIA (μη σάζεηε με ηίποηα ηιρ 

ηελεςηαίερ παπαζηάζειρ)  γηα λα ξαναδιαβάζοςν καδί ζαο κε θαηλνύξγηεο εηθόλεο θαη αιιηώηηθνπο 

ζπλεηξκνύο θάζε θνξά, ηα ζαπωηικήρ δύναμηρ πνηήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηηο “ΩΔΕ ΣΟΝ 

ΠΡΙΓΚΙΠΑ” ηνπ Νίκος – Αλέξη Αζλάνογλος… 

 

 

INFO: 

Μπαγθιαληέο 

Χαλκοκονδύλη 35, Κένηπο 

Σηλ : 6985790834 

Παπαζηάζειρ : Mέρξη : 27/1/2015 

Πληποθοπίερ : Βξαδ.: 11-13, 18-20, 25-27/1, 9.15 κ.κ.  

Σιμη : Τν αληίηηκν εηζόδνπ θαζνξίδεηαη από ηνπο ζεαηέο. 

Κπαηήζειρ: 6972730557. 
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