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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24.2.2008
Μια υπόγεια πόλη υυαίνει τον ιστό της
Αππόζμενερ παπαζηάζειρ μιαρ αηαξινόμηηηρ Αθήναρ ζςζπειπώνοςν
ένα εηεπόκληηο κοινό και ηποθοδοηούν σώποςρ πος αιθνιδιάζοςν
Γξάθνπλ νη Νίθνο Βαηόπνπινο, Ηιίαο Μαγθιηλεο, Γεκήηξεο Ρεγόπνπινο, Όιγα ειιά
Έλα κεζεκέξη ζηελ νδό Κνινθνηξώλε. Χαδεύεηο ηηο απηνζρέδηεο αθίζεο πνπ θαιύπηνπλ ηε
κηζή ηδακαξία ελόο κπαξ. Κάπνηεο επηδεηθλύνπλ απηάξεζθα ηηο γξαθηζηηθέο ηνπο θηινδνμίεο,
άιιεο, εληειώο ηππνπνηεκέλεο, κεηαδίδνπλ ην κήλπκά ηνπο: κηα ζπλαπιία ζην παηάξη ελόο
δηζθνπσιείνπ, έλα ζεαηξηθό έξγν ζε θάπνην κπαξ ηνπ θέληξνπ, ε λέα παξαγσγή κίαο
αθξνβαηηθήο νκάδαο ζε έλα ρώξν πνπ δελ ήμεξεο όηη ππάξρεη. Καη κεηά ε έθπιεμε ηνπ
θίινπ ζνπ γηα έλα ζπίηη «θάπνπ ζηε Βνπιηαγκέλεο» πνπ αλνίγεη ην ζαιόλη ηνπ γηα λα
ζηεγάζεη ζέαηξν ηζέπεο, ξεζηηάι ιπξηθώλ ηξαγνπδηζηώλ ή θάπνηα μεραζκέλε ηαηλία. Καη,
θπζηθά, ε δηθή ζνπ εκπεηξία, όηαλ κία θαηλνκεληθά αδηάθνξε βξαδηλή έμνδνο νδήγεζε ζηελ
απνθάιπςε ελόο λένπ πνιπθσληθνύ ζπγθξνηήκαηνο πνπ έλσζε ηε δεκηνπξγηθή δίςα ελληά
λέσλ γπλαηθώλ.
Ση είλαη όινο απηόο ν παξάδνμνο θόζκνο πνπ ππάξρεη θαη δελ ππάξρεη, πνπ δελ εκθαλίδεηαη
πνπζελά, ζε θακία ηειεόξαζε θαη ζε θακία ιίζηα δηαζθέδαζεο θαη, σζηόζν, θάζε βξάδπ
πθαίλεη ηα δηθά ηνπ δίρηπα γηα λα ζπλαληεζεί κε ην εηεξόθιεην, αηαμηλόκεην θνηλό ησλ
κπαξ, ηνπ Ιληεξλεη θαη όρη κόλν; Δίλαη ζαλ κηα δεύηεξε Αζήλα, ππόγεηα, αλεμεξεύλεηε,
ρεηξνπνίεηε, λα δεκηνπξγεί θάζε βξάδπ ηηο δηθέο ηεο δηαδξνκέο ζπζπεηξώλνληαο κηθξέο
θαιιηηερληθέο νκάδεο πνπ ζέινπλ θάηη λα καο πνπλ. Η αλάγθε ηνπο λα εθθξάζνπλ απηό ην
νπνίν δύζθνια εθθξάδεηαη ζε πεξηζζόηεξν ζπκβαηηθνύο ρώξνπο ππνζηεξίδεη κε ηε ζεηξά ηεο
απηόλνκνπο πόινπο, δηάζπαξηνπο κέζα ζηελ πόιε, κηθξέο λεζίδεο πνπ ζηήλνληαη από ην
ηίπνηα: ζε αζηηθά ζαιόληα, ζε κπαξ, ζε παιηά ζπλεξγεία. Μηα αιπζίδα πνπ ηξνθνδνηεί θαη
ηξνθνδνηείηαη από παιηέο θαη λέεο αλάγθεο: ηελ πεξηέξγεηα, ηελ έιμε ηνπ λένπ θαη, θπξίσο,
ηελ πηεζηηθή αλάγθε λα δνζεί θσλή ζε όζνπο αηζζάλνληαη λα κελ εθπξνζσπνύληαη από ηε
κέηλζηξηκ Αζήλα.

[…]
Booze
Ο Πεντζίκης στη σκηνή
Ο Πεληδίθεο ζεαηξηθνπνηεκέλνο; Αιιν θαη ηνύην! Καη όκσο, ζηε ζθελή ηνπ Booze, ζηελ νδό
Κνινθνηξώλε, κηα νκάδα λέσλ παηδηώλ δσληαλεύεη δύν δηεγήκαηα ηνπ Νίθνπ Γαβξηήι
Πεληδίθε: ην «Αεδίαζκα» θαη ηηο «Καηζαξίδεο». Μόλν Γεπηεξόηξηηα - ηηο κέξεο ησλ
ελαιιαθηηθώλ παξαζηάζεσλ. Από ηε κηα, επηζπκώ λα δσ ην εγρείξεκα θαη, από ηελ άιιε,
κε ηξνκάδεη ην απόιπην κεηακνληέξλν. Σν πνηό ζηνλ πξώην όξνθν ηνπ Booze βνεζάεη ηελ
ακεραλία. Οη γλσζηνί πνπ ζπλαληώ δεκηνπξγνύλ αίζζεζε νηθεηόηεηαο. Χξέε ηακία θάλνπλ
θάπνηνη θίινη ηνπ ζθελνζέηε, ηνπ Βαζίιε Ννύια. Η αηκόζθαηξα αξρίδεη λα γίλεηαη

παξεΐζηηθε, ζπιινγηθή, άλεηε.
ηε ζθελή, ηξία άηνκα. Σν έλα θξπκκέλν κέζα ζε ραξηόθνπηα απνθαιύπηεηαη ζηγά ζηγά.
Μόλν νη δύν θνπέιεο είλαη επαγγεικαηίεο εζνπνηνί - ε Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ θαη ε Γέζπνηλα
Χαηδεπαπιίδνπ. Ο Κσλζηαληίλνο Χαηδεληθνιάνπ έθαλε εξαζηηερληθά ην ληεκπνύην ηνπ ζην
ζαλίδη. ηε κηαο ώξαο παξάζηαζε ρώξεζε κνπζηθή, ηξαγνύδη, ππνθξηηηθή, θξηηηθή, αγσλία,
δηακαξηπξία, ζαξθαζκόο. Σα θείκελα ηνπ Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε κνηάδνπλ πνιύ θξέζθα.
Αθνπκπνύλ ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ ζεκεξηλώλ λέσλ.
Ο Βαζίιεο Ννύιαο είλαη 33 ρξόλσλ, έρεη ζπνπδάζεη ζεαηξνινγία ζηελ Αζήλα θαη ηε
νξβόλλε θαη ηώξα ζπνπδάδεη ζηελ Αλσηάηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ. Έθηηαμε ηε ζεαηξηθή
ηνπ νκάδα, ηε Nova Melancolia, ην 2006 θαη ήδε έρεη παξνπζηάζεη ηξεηο παξαζηάζεηο - νη
δύν ζην Booze θαη ε άιιε ζηνλ Αδεην Χώξν ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ. Σα έξγα θάζε θνξά
παηνύζαλ πάλσ ζε θείκελα, ππάξρνληα ή λέα. «Μνπ αξέζεη λα έρσ ζαλ βάζε ην θείκελν.
Γελ κνπ πεγαίλεη ην ιεγόκελν ζέαηξν ηεο επηλόεζεο», ιέεη ν Βαζίιεο Ννύιαο, πνπ ζηνλ
ειεύζεξν ρξόλν ηνπ καζαίλεη ξνπκάληθα (γηα λα ηειεηνπνηήζεη ηε κεηξηθή ηνπ γιώζζα). Σνλ
Πεληδίθε ηνλ πξσηάθνπζε ζην παλεπηζηήκην από ηνλ θαζεγεηή ηνπ, ηνλ πνηεηή Νάζν
Βαγελά. «Με ελδηαθέξεη ε ηόικε. Θέισ ό,ηη θάλσ λα είλαη πξάγκαηα πνπ έρσ αγαπήζεη θαη
λα απνηεινύλ κηα πξόθιεζε», δειώλεη απαληώληαο ζηελ απνξία γηαηί επέιεμε λα
«αλεβάζεη» θείκελα ηνπ Πεληδίθε ζην ζέαηξν.
Καηέβαηλα ηηο μύιηλεο ζθάιεο ηνπ θηηξίνπ ηεο νδνύ Κνινθνηξώλε έρνληαο πεξάζεη έλα
ελδηαθέξνλ βξάδπ θαη δηαπηζηώλνληαο όηη πνιιά πξάγκαηα από ην ρζεο κπνξνύλ λα
αλαηξνθνδνηήζνπλ ην ζήκεξα. Κνινθνηξώλε 57

