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Στο «Μπαγκλαντές», πίσω από την Ομόνοια 

ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ 
 

Η Βάζσ Κακαξάηνπ, ν Κώζηαο Κνπηζνιέινο θαη ν Βαζίιεο Ννύιαο έθηηαμαλ ηνλ 

δηθό ηνπο ρώξν γηα λα ζηεγάζνπλ ηα όλεηξα ηνπο αιιά θαη εθείλα ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο. 

Έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη έθηηαμαλ έλαλ λέν ζεαηξηθό ρώξν. Αληηζεαηξηθό 

αξρηηεθηνληθά, ζε κηα ζθιεξή γεηηνληά ζηελ πιαηεία Κάληγγνο, όπνπ γηα ρξόληα 

ζηέγαδε ηηο αλεζπρίεο κνπζηθώλ από ην Μπαλγθιαληέο ζαλ ζπλαληηόληνπζαλ λα 

ηξαγνπδήζνπλ ηα βξάδηα ηηο θσλέο ηνπ ηόπνπ ηνπο. Σν θηελό ελνίθην επέηξεςε ζηνπο 

ηξεηο θίινπο: Κώζηα Κνπηζνιέιν, Βαζίιε Ννύια θαη ηε Βάζσ Κακαξάηνπ, λα 

θηηάμνπλ ηνλ δηθό ηνπο ρώξν, όρη γηα λα ζηεγάζνπλ απνθιεηζηηθά ηα δηθά ηνπο όλεηξα 

αιιά θαη εθείλα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Σσλ θαιιηηερλώλ πνπ αλαδεηνύλ ζηέγε ζε 

κηα Αζήλα πνπ μερεηιίδεη από νκάδεο θαη ηδέεο. 

 

Σε μια σκληρή γειτονιά 
 

Σν «Μπαγθιαληέο» είλαη έλα ππόγεην ζηελ νδό Χαιθνθνλδύιε 35 θαη ηελ 3ε 

επηεκβξίνπ. ε κηα ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή όπνπ ηα βξάδηα ε πνξλεία ζπλαληηέηαη 

κε ηελ εμάξηεζε θαη ηελ απειπηζία. Δθεί, καθξηά από ην «αλώδπλν θέληξν» αιιά 

θνληά ζε όζνπο βηώλνπλ ηελ επώδπλε πιεπξά ηεο δσήο, δηάιεμαλ νη ηξεηο θίινη λα 

θάλνπλ ην θέθη ηνπο ζηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο. «Γελ ζα είλαη ην ζέαηξν ηνπ ηάδε 

αιιά έλαο ρώξνο πνπ ηνλ δηαρεηξίδνληαη θαιιηηέρλεο» μεθαζαξίδεη ν Κώζηαο 

Κνπηζνιέινο. «Γηα λα θάλνπκε ηα πξάγκαηα πνπ ζέινπκε, όπσο εκείο ηα ζέινπκε!». 
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Από ην 2000 ζηνλ ρώξν σο εζνπνηόο θαη από ην 2008 σο ζθελνζέηεο, κε επαηζζεζία 

ζηηο θνηλσληθέο δξάζεηο, κέινο ηεο «Κίλεζεο Μαβίιε» όπσο θαη ν Βαζίιεο Ννύιαο, 

εμεγεί πσο απηό πνπ έρνπλ ζηνλ λνπ ηνπο είλαη έλαο ελαιιαθηηθόο πόινο 

ζπζπείξσζεο γύξσ από ηελ πεξθόξκαλο. Κη αλ απνηύρνπλ, «ε δσή ηα έρεη όια» 

απαληά, έηνηκνο γηα ηα ρεηξόηεξα. Όκσο, ζηε ζεαηξηθή πεξηπιάλεζε ηόζα ρξόληα θαη 

κέζα ζε κηα Αζήλα πνπ εηνηκάδεηαη θέηνο λα θαηαλαιώζεη 1.000 παξαζηάζεηο (!), ν 

Κώζηαο Κνπηζνιέινο ιέεη πσο: «Έρνπκε αλάγθε ηε βξαδύηεηα ζε ζέκαηα 

παξαγσγήο θαη πξόβαο». 

 

Σν «Μπαγθιαληέο» πάλησο ην εγθαηληάδεη ν Βαζίιεο Ννύιαο κε ηηο «Ωδέο ζηνλ 

πξίγθηπα» ηεο νκάδαο Nova Melancholia (19/10). Μηα ειεγεία γηα ηελ απώιεηα (ή ην 

αλέθηθην) ηνπ έξσηα βαζηζκέλε ζηελ νκώλπκε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Νίθνπ Αιέμε 

Αζιάλνγινπ (εθδ. Ύςηινλ). Διεγεία, ίζσο θαη μόξθη γηα ηε κειαγρνιία ησλ εκεξώλ 

καο, γηα ηελ πόιε ηεο Αζήλαο. Πξαγκαηεύεηαη όκσο θαη όςεηο ηεο εξσηηθήο 

επηζπκίαο: ηα όξηα αλάκεζα ζηε θαληαζίσζε, ηε καηαίσζε, ηε ιαρηάξα, ηελ 

αλάκλεζε. 

 

Η παξάζηαζε (70 ιεπηά) ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε ηνλ «Πξίγθηπα», ηηο «Ωδέο» θαη έλαλ 

επίινγν. ην πξώην κέξνο έρνπκε κηα πνηεηηθή ειεύζεξε πεξηδηάβαζε ζε θηγνύξεο 

πξηγθίπσλ από ηνλ Αξζνύξν Ρεκπό ώο ηνλ Ακιεη, ελώ ζην δεύηεξν κέξνο ζα 

αθνπζηνύλ απαγγειίεο πνηεκάησλ. Μηα ζύγρξνλε πεξθόξκαλο απ’ απηέο πνπ θάλεη 

κε ζπλέπεηα από ην 2006 πνπ ζρεκάηηζε ηελ νκάδα Nova Melancholia. 

 

ε κηα Αζήλα πνπ «ππάξρεη θνηλό γηα ην θάζε ηη», ε νκάδα ηνπ ελ ιόγσ 

πεηξακαηηζκνύ πξνζειθύεη ηηο κηθξόηεξεο ειηθίεο. Ο Β. Ννύιαο δελ θξύβεη όηη ζα 

ήζειε λα απεπζύλεηαη ζε κεγαιύηεξν ειηθηαθά θνηλό. Όζνπο γλσξίδνπλ πεξηζζόηεξν 

ην έξγν ηνπ Αζιάλνγινπ ή ηνπ αρηνύξε, «γηα λα δνπλ κηα άιιε πξνζέγγηζε», παξά 

απηνύο πνπ δελ γλσξίδνπλ. 

 

Ποιοι στηρίζουν τα όνειρα 
 

Ρσηάσ πώο παιεύεη έλαο ζθελνζέηεο ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαη κνπ θέξλεη σο 

παξάδεηγκα ηνλ Μαλώιε Σζίπν κε ηνλ νπνίν έθηηαμαλ καδί ηελ νκάδα. ήκεξα δεη 

θαη εξγάδεηαη ζηελ Οιιαλδία. «Δθεί, αληίζεηα από καο είλαη αδηαλόεηε ε δσξεάλ 

εξγαζία». Όζα θάλνπλ «γλσξίδνπκε όηη δελ απνδίδνπλ. Δπηπρώο έρνπκε ηνπο γνλείο 

πνπ ζηεξίδνπλ ηα όλεηξά καο. Οη εγεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ έρνπλ κηα 

αξραηνιαγλεία, αδηαθνξνύλ γηα ηνλ ζύγρξνλν πνιηηηζκό». Μνηξαία ηα εθεβηθά 

όλεηξα, ηόηε πνπ «νλεηξεπόκνπλ λα ηα θάλσ όια: ζύλζεζε, δσγξαθηθή, πνίεζε…» 

απνκαθξύλζεθαλ. «Απηά δηαςεύδνληαη αλ παιεύεηο ζηελ Διιάδα». Κη όκσο δελ 

έκεηλε ζην Παξίζη κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε νξβόλλε γηαηί: «Η Διιάδα έκνηαδε λα 

δηςά γηα ην θαηλνύξγην ζην ζέαηξν». Σώξα ην ηνπίν κνηάδεη ρανηηθό, αιιά «απηό ην 

ράνο είλαη ε καγηά γηα λα γελλεζεί ην θαηλνύξγην». 

 

Αλ δελ ηα θαηαθέξνπλ ζην «Μπαγθιαληέο» ζηελ νδό Χαιθνθνλδύιε ζα δνθηκάζνπλ 

αιινύ. «Αθνινπζνύκε ην πξόζθαηξν, ην trendy ηεο επνρήο» ιέεη ν Β. Ννύιαο. 

 

Η είζνδνο εθεί είλαη ειεύζεξε. Με πξναηξεηηθή νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά. 

Αλαξσηηέζαη πώο ηα βγάδνπλ πέξα; «Λίγν ε νηθνγέλεηα, ιίγν νη θίινη, ε ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα όπνπ ν έλαο ζηεξίδεη ηνλ άιινλ. εκαζία έρεηο λα κελ ην βάδεηο 

θάησ» ζπζηήλεη αηζηόδνμα ν Κ. Κνπηζνιέινο. 


