"Ωδέο ζηνλ Πξίγθηπα", ζην Μπαγθιαληέο
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Ννύιαο κε ηελ νκάδα Nova Melancholia. Οη παξαζηάζεηο ηνπ
δηαθξίλνληαη ηόζν γηα ηελ επξεκαηηθόηεηά ηνπο, αιιά θαη γηα ην
ζπγθεξαζκό θάζε θνξά ελόο άιινπ κέζνπ έθθξαζεο κε ην

πεξθόξκαλο (άιινηε πνίεζε ή ινγνηερλία, άιινηε εηθαζηηθά κέζα)
ζε κία ηόζν επλντθή ζύδεπμε πνπ λα δεκηνπξγεί έληνλεο
ζπγθηλήζεηο αιιά θαη λα απεπζύλεη ζην θνηλό εξσηήκαηα θαη λα
είλαη ζε απόιπηε δηάδξαζε κε απηό.
Τν πην ελδηαθέξνλ όκσο είλαη ε πξσηνηππία ησλ ρώξσλ πνπ
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Εθηνπιάζκαηα θαη Άπλνηα) θαη ηώξα ζηελ πνιύ επαίζζεηε θαη
ηδηαίηεξε πεξηνρή ηεο Φαιθνθνλδύιε.
Παξαθνινύζεζα

ηελ
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Η

αλακνλή κνπ πξηλ ηε παξάζηαζε θαη ε πεξηήγεζή κνπ ζηελ
πεξηνρή ήηαλ έλα ελ δπλάκεη ςπρνγεσγξαθηθό εγρείξεκα. Η
παξάζηαζε κε ελζνπζίαζε -ζα κπνξνύζα λα ηε δσ θαη άιιεο
πνιιέο θνξέο κε ηελ πεπνίζεζε όηη ζα αλαθάιππηα θαη άιια
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ζαξθαζκό ησλ εηθαζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηε ζθελνγξαθία, όζν
θαη ζηελ εξκελεία ηεο ζσκαηηθόηεηαο ησλ ζεαηώλ. Είλαη ηόζν
όκνξθν όηη κία παξάζηαζε πνπ εθνξκάηαη από ηελ πνίεζε ( θαη
ηνλ ιόγν) δίλεη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο άιια ζηνηρεία αλάιπζήο
ηεο -πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε απηόλ.
Τν πην ζεκαληηθό από όια όκσο είλαη όηη νη ζπληειεζηέο απηήο ηεο
παξάζηαζεο δίλνπλ όρη κόλν ηελ αίζζεζε όηη «πεξλνύλ θαιά θαη
απηό πεξλάεη ζην θνηλό» αιιά θαη ηελ βεβαηόηεηα όηη πνιιά
κπνξνύλ λα αιιάμνπλ από ηε «βάζε» ζην ρώξν ηεο ηέρλεο
θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, όηαλ πξνέξρνληαη από ακηγώο ζεηηθά
θίλεηξα θαη δηαπνηίδνληαη από νκαδηθόηεηα.

Πώο μεθίλεζε ε ηδέα γηα ηελ παξάζηαζε «Ωδέο ζηνλ
Πξίγθηπα»;
Σπρλά ζηηο δνπιεηέο κνπ ην έλαπζκα είλαη ινγνηερληθό. Η γλσξηκία
κνπ κε ηελ πνίεζε ηνπ Νίθνπ Αιέμε Αζιάλνγινπ έγηλε ζηα
κεηεθεβηθά κνπ ρξόληα, όηαλ ήκνπλ θνηηεηήο ζηε Σρνιή
Θεαηξηθώλ Σπνπδώλ ηνπ ΕΚΠΑ. Μεξηθέο θνξέο ε ζπλάληεζε κε
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ζπλάληεζεο, έθηνηε ην θέξεηο. Καη ζέιεηο λα ην θάλεηο θάηη. Αθόκε
θη αλ έρνπλ πεξάζεη ρξόληα· ή, κάιινλ, θαιύηεξα λα έρνπλ πεξάζεη
ρξόληα: δηόηη ηόηε ην πξσηόηππν έρεη πηα αθνκνησζεί πιήξσο από
ηε δηθή ζνπ επαηζζεζία, έρεη κεηαιιαρζεί παξακέλνληαο σζηόζν
ίδην ζηνλ ππξήλα ηνπ. Κάπσο έηζη θαη κε ηηο «Ωδέο ζηνλ
πξίγθηπα». Ήζεια λα θάλσ κηα ρεηξνλνκία αληίδσξνπ: λα
«επηζηξέςσ» θη εγώ θάηη ζηνλ πνηεηή θαη ζην δώξν πνπ κνπ
είρε θάλεη κε ηα πνηήκαηά ηνπ. Καη ε θαηάιιειε αθνξκή δόζεθε
κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Μπαγθιαληέο!

Τη είλαη ην Μπαγθιαληέο; Πώο δεκηνπξγήζεθε;
Τν θζηλόπσξν ηνπ 2014 ηξεηο θίινη θαη ζπλεξγάηεο –ν Κώζηαο
Κνπηζνιέινο, ε Βάζσ Κακαξάηνπ θη εγώ- βξήθακε έλα ππόγεην
ζηελ ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηεο πιαηείαο Βάζε, ζηελ νδό
Φαιθνθνλδύιε 35, θαη ην ελνηθηάζακε γηα λα κπνξνύκε εθεί λα
πεηξακαηηζηνύκε απεξίζπαζηα θαη «ππόγεηα» κε ηελ ηέρλε ηεο
πεξθόξκαλο! Σηνλ

ρώξν
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(αθίζεο,

ρξώκαηα, γξαθέο) ηεο κπαγθιαληεζηαλήο θνηλόηεηαο ηεο
Αζήλαο πνπ κίζζσλε ηνλ ρώξν πξηλ από εκάο. Γηαηεξήζακε
ηα ίρλε. Καη νλνκάζακε ηνλ ρώξν «Μπαγθιαληέο».
Πώο, ινηπόλ, ην Μπαγθιαληέο ζηάζεθε αθνξκή γηα ηηο
«Ωδέο»;
Η πξώηε παξάζηαζε ηνπ Μπαγθιαληέο, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2014,
ήηαλ νη «Ωδέο ζηνλ Πξίγθηπα». Με είρε «ζηνηρεηώζεη» κηα ζύδεπμε :
από ηε κηα, ν πξώηνο ζηίρνο ησλ «Ωδώλ» -Η θέση σου είναι στην
Αθήνα, Πρίγκιπα- θη από ηελ άιιε, ν ππόγεηνο, απηνζρέδηνο
ρώξνο, ζην δύζθνιν θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο, ιίγα κέηξα πίζσ
από ηελ Οκόλνηα, κε ην εμσηηθό όλνκα Μπαγθιαληέο. Με θηλνύζε
απηή ε αξρηθή αίζζεζε, απηό ην –πνηεηηθό γηα κέλα- νμύκσξν, λα
κηιάο γηα ηνλ Πξίγθηπα, ηνπ νπνίνπ ε ζέζε είλαη ζηελ Αζήλα, από
έλα κπαγθιαληεζηαλό ππόγεην πνπ βξίζθεηαη ζην (έθθεληξν)
θέληξν ηεο Αζήλαο…
Υπήξρε θαη κηα δεύηεξε, ζεκαληηθή ζύδεπμε: ην δεύηεξν πνίεκα
ηεο ζπιινγήο πνπ έρεη ηίηιν «Ω, δηνξηζκέλε Πξίγθηπα, πόζν ζε
ληώζσ» κε ηελ εηθόλα ηνπ Αληώλε Σακαξά, πξσζππνπξγνύ ηόηε
ηεο Ειιάδαο. Απηέο νη δύν ζπζηνηρίεο βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηεο
παξάζηαζεο. Λεηηνύξγεζαλ σο ηζρπξό αληίβαξν ζηνλ άρξνλν
ιπξηζκό ησλ πνηεκάησλ. Θέισ λα πσ, κέζα από ην ίδην ην
Μπαγθιαληέο θαη ηελ παξαβαηηθή γεηηνληά ηεο Φαιθνθνλδύιε,
κέζα από ηελ «εκθάληζε» ζηελ παξάζηαζή καο ηνπ Αληώλε

Σακαξά, δεκηνπξγείηαη κηα ζπλζήθε πξαγκαηηθνύ, παξνληηθνύ,
επίθαηξνπ, πνπ έξρεηαη λα βνεζήζεη, λα πιαηζηώζεη θαη λα
αλαδείμεη ηελ «ιάκςε» ηεο πνίεζεο. Σηε δηαδηθαζία ησλ πξνβώλ
βξέζεθε θαη ε ελαξθηήξηα ζπλζήθε ηνπ κπάζθεη. Έλαο λεαξόο
άληξαο ζ’ έλα άδεην ππόγεην παίδεη κπάζθεη θαη ζνπηάξεη ζε κηα
κπαζθέηα θαξθσκέλε ζηνλ ηνίρν. Η αλαγθαία ζθιεξάδα ηνπ
πξαγκαηηθνύ ηαηξηάδεη ηόζν θαιά κε ηελ αζηξαθηεξή κειαγρνιία
ηνπ Αζιάλνγινπ! Ο νπνίνο, παξεκπηπηόλησο, ήηαλ ιάηξεο ηνπ
κπάζθεη θαη ζαύκαδε ηνπο κπαζθεηκπνιίζηεο.
Πώο εμειίρζεθαλ νη «Ωδέο» ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ;
Όηαλ απνθαζίζακε, ην θαινθαίξη, όηη ζα επαλαιακβάλακε ηηο
«Ωδέο» θαηά ηε ρεηκεξηλή ζαηδόλ, ππήξρε γηα κέλα έλα ζεκαληηθό
πξόβιεκα: ν Αληώλεο Σακαξάο δελ ήηαλ πηα πξσζππνπξγόο θαη
ν λένο πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο δελ ηαίξηαδε κε ηελ «αίζζεζε»
ηνπ πνηήκαηνο θη απηό πνπ είρακε ήδε θηηάμεη. Δπηπρώο (γηα ηελ
παξάζηαζή καο…), πεξλώληαο νη κήλεο, ληώζακε πσο ν
Αιέμεο Τζίπξαο κπνξνύζε επάμηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ
Αληώλε Σακαξά, θαη λα εκθαληζηεί ζην Μπαγθιαληέο ππό
ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο «Ω, δηνξηζκέλε Πξίγθηπα, πόζν
ζε ληώζσ».
Οπσζδήπνηε όηαλ κηα παξάζηαζε απιώλεηαη ζηνλ ρξόλν, πάξα
πνιιέο επί κέξνπο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ. Ννκίδσ όηη ε παξάζηαζε
ηώξα είλαη πην «ζθηθηή», έρνπλ αθαηξεζεί θάπνηα πεξηηηά ζηνηρεία.
Σηελ παξάζηαζε ηόζν ηα εηθαζηηθά ζηνηρεία όζν θαη ν
ζαξθαζκόο παίδνπλ έλαλ θπξίαξρν ξόιν. Πνηα ε ζεκαζία
ησλ ζηνηρείσλ;
Η ειεύζεξε αιιεινδηαδνρή εηθόλσλ ιεηηνπξγεί σο νπηηθό αλάινγν
ηεο πνίεζεο. Οη ιάκςεηο ησλ ζηίρσλ ηνπ Αζιάλνγινπ γίλνληαη
θσο
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δηαθάλεηεο, αινπκίλην, θεξί, ζαληηγί, παγηέηεο, ήρνη ζάιαζζαο,
κηθξνθσληζκνί…
Τα ζηνηρεία ηεο εηξσλείαο, ηνπ ζαξθαζκνύ, ηεο παξσδίαο είλαη γηα
κέλα ζεκαληηθά πνηεηηθά όπια. Μέζα από απηά, ην αλέθηθην ηνπ
έξσηα, ην θάληαζκα ηνπ Πξίγθηπα, ζην νπνίν αθηεξώλνληαη
νη Ωδέο, θαληάδεη πην επώδπλν, πην αλζξώπηλν.
Σην δεύηεξν κέξνο ηεο παξάζηαζεο ππάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ
θνηλνύ.
Οη «σδέο» έρνπλ κηα ηδηαίηεξε δνκή: ην πξώην κέξνο είλαη κηα
ζπλεηξκηθή δηαδνρή εηθόλσλ γύξσ από ηε κνξθή ηνπ Πξίγθηπα, ζε
απηό ην κέξνο νη ζηίρνη ηνπ Αζιάλνγινπ αθνύγνληαη ιίγν, θαη
ιεηηνπξγνύλ

πεξηζζόηεξν

κνπζηθά.

Σην

δεύηεξν

κέξνο,

επηρεηξνύκε κηα πνηεηηθή βξαδηά όπνπ απαγγέιινληαη νιόθιεξα ηα
πνηήκαηα ζην κηθξόθσλν. Σε απηό ην κέξνο –πνπ κνηάδεη κε κηα
απηνζρέδηα ζρνιηθή γηνξηή- όπνηνο ζέιεη από ην θνηλό
κπνξεί λα δηαβάζεη πνίεκα. Η ηδέα είλαη λα κνηξαζηνύκε ηνλ
ιόγν ηνπ πνηεηή, λα αηζζαλζνύκε –κέζα από ηε δηαδηθαζία ησλ
απαγγειηώλ– ηε δεζηαζηά ηεο εθήκεξεο θνηλόηεηαο ζεαηώλ θαη
εζνπνηώλ πνπ, ηόζε ώξα, έρεη ζρεκαηηζηεί.

