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Η «Εκδίκηση» στην 3η Διεθνή Συνάντηση Αρχαίου
Δράματος Σικυώνας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/08/2011 - 20:11 ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Με θέμα την «Εκδίκηση» πραγματοποιείται η 3η Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου

Δράματος από 24 έως 28 Αυγούστου στη Σικυώνα (Κιάτο), υπό την καλλιτεχνική

διεύθυνση του Θεόδωρου Τερζόπουλου, σε συνεργασία του Δήμου Σικυωνίων και

του Θεάτρου Άττις. 

Πρόκειται για μια σειρά από δρώμενα που περιλαμβάνουν θεατρικές και μουσικές

παραστάσεις, αναλόγια, γλυπτική εγκατάσταση, φόρουμ νέων, εργαστήρια,

συζητήσεις και συμπόσια. Τόποι παρουσίασης οι σταφιδαποθήκες ΑΣΟ, το Κέντρο

υγείας Κιάτου, η Βυζαντινή εκκλησία του Αγ. Νικολάου, το αρχαίο θέατρο, το

αρχαιολογικό μουσείο και το τουριστικό περίπτερο. 

Στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαίου Δράματος η ελληνικής

καταγωγής Λιβανέζα ποιήτρια και ζωγράφος Ετέλ Αντνάν, θα παρουσιάσει σε

μορφή αναλογίου το έργο της «Ανεκτικότητα», γραμμένο ειδικά για τη Συνάντηση. 

Η εικαστικός Καλλιόπη Λεμού θα αναπτύξει την γλυπτική εγκατάσταση «Esperia»,

σε επιμέλεια της Μαρίας Μαραγκού. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Σοφία Χιλλ, ΣοφίαΑπόρρητο
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Μιχοπούλου και Ανέζα Παπαδοπούλου υπό τη σκηνοθεσία του Θ. Τερζόπουλου. 

Ο γερμανικός θίασος International Dreamshot Company θα παρουσιάσει την

παράσταση «Η εκδίκηση του Αχιλλέα» του Τζόναθαν Σέι, σε σκηνοθεσία Φράνκ

Ράντατζ. Συμμετέχουν οι πρωταγωνιστές του Μπερλίνερ Ανσάμπλ Κλαούντια

Μπούρκχαρτ και Γκέτς Άργκους. 

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Βασίλης Παπαβασιλείου θα παρουσιάσει, για πρώτη

φορά, σε κείμενο του ίδιου τον μονόλογο «Μεσονύκτιον», ενώ ο θεατρικός

συγγραφέας Μάριος Ποντίκας θα παρουσιάσει σε μορφή αναλογίου το νέο έργο

του «Χλιμίντρισμα». 

Ο Ιταλός ηθοποιός Πάολο Μουζίο συμμετέχει με την «Έρημο» του Κάρλο

Μικελστέτερ και ο σκηνοθέτης της τοπικής Σικυώνιας Σκηνής, Γιώργος

Καρβουντζής, με τον «Αίαντα» του Γιάννη Ρίτσου και τις «Νεφέλες» του

Αριστοφάνη. 

Επίδειξη μεθόδων και εργαστήρια διοργανώνουν ο Ρώσος ηθοποιός, σκηνοθέτης

και δάσκαλος του Κέντρου Μέγιερχολντ της Μόσχας, Αλεξέι Λεβίνσκι, ο Πολωνός

Γιαροσλάβ Φρέτ, Διευθυντής του Ινστιτούτου Γκροτόφσκι και του θεάτρου ZAR, ο

Κινέζος καθηγητής παραδοσιακής όπερας της Κεντρικής Ακαδημίας Θεάτρου του

Πεκίνου Τσεν Γκανγκ και ο Θεόδωρος Τερζόπουλος 

Με θέμα «Η ποίηση της νεότερης γενιάς και η νέα πολιτική συνείδηση», Έλληνες

ποιητές θα διαβάσουν έργα τους υπό τον τίτλο «Ιστορία ερχόμαστε! Κοίτα τον

ουρανό». 

Σε νέα εκδοχή θα παρουσιασθεί ο «Προμηθέας Δεσμώτης» από το θέατρο «Άττις»

σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου. 

Η 3η Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Δράματος θα ολοκληρωθεί με πολιτικό φόρουμ

νέων υπό τον τίτλο «Δι-εκδίκηση», αφιερωμένο στη μνήμη της αγωνίστριας Μαρίας

Μπέiκου, και συναυλία στην Πλατεία του Κιάτου από το μαθητικό συγκρότημα hip

hop «Ανεπίσημοι». 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ

Πληροφορίες: 

Θέατρο Άττις, τηλ. 210 5226260 

email: attis@otenet.gr 

Υπεύθυνος Παραγωγής Project Manager Σπύρος Αποστολόπουλος τηλ.: 6944-

617.255 

Πηγή: skai.gr Απόρρητο
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