Θέατρο ΕΝ-Α
Σουρή και Μαλαγαρδή 95, Κορυδαλλός
Μετρό Κορυδαλλός -έξοδος πλατεία Ελευθερίας
Το Θέατρο ΕΝ-Α θα παρουσιάσει για την χειμερινή περίοδο 2022-2023 δύο
συγκλονιστικούς μονολόγους:
Από το Σάββατο 15 Οκτωβρίου «Ο κύκλος που δεν κλείνει…» του Αλέξανδρου
Αδαμόπουλου και
Από τον Φεβρουάριο «Κόκκινος Ιπποπόταμος» του Γιάννη Παπάζογλου.

Δεύτερος χρόνος επιτυχίας

«Ο κύκλος που δεν κλείνει…»
του Αλέξανδρου Αδαμόπουλου
Ένας συγκλονιστικός μονόλογος γεμάτος
γεγονότα, αισθήματα και δράση
με την Ελπίδα Αμίτση

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Στο Θέατρο ΕΝ-Α από το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή και
Σάββατο στις 21:00 επαναλαμβάνει για δεύτερη χρονιά το έργο του Αλέξανδρου
Αδαμόπουλου «Ο κύκλος που δεν κλείνει…» σε σκηνοθεσία Ελπίδας Αμίτση.

Εισβολή στην Κύπρο,
πτώση της χούντας, Μεταπολίτευση…
Πάνε πάρα πολλά χρόνια πια. Όλοι τότε μιλούσαν για έναν καινούργιο κύκλο: Ένας
κύκλος όμως που δεν κλείνει κι ας άλεσε κιόλας δυο γενιές στο πέρασμά του. Κι ενώ
μοίραζε ψεύτικες υποσχέσεις με τη σέσουλα, τελικά δεν άφησε να ξεκινήσει τίποτε
σωστά. Και τίποτε καινούργιο δεν υπήρχε, στη σημαδεμένη τράπουλα, πέρ’ από
λαμπερά, μασκαρεμένα ψέματα. Και το χειρότερο αλήθειες σαν ψέματα, ψέματα σαν
αλήθειες…

Ο κύκλος που δεν έκλεισε ακόμα, δυστυχώς... Τόσα χρόνια δε λέει να κλείσει, καθώς
τσαλαβουτάμε συνεχώς στο ίδιο πάντα τέλμα, κάνοντας τα ίδια λάθη και γυρεύοντας
παντού ανύπαρκτους φίλους…
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Μέσα από σπαρακτικά κείμενα και με τη δική της ματιά, η ηρωίδα αφηγείται
γεγονότα της δικής της ζωής, που καθρεφτίζουν την Ελλάδα· απ’ την μεταπολίτευση
μέχρι σήμερα.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά τού πλανήτη Γη, σε μια εποχή που είναι όντως
θλιβερή· καθώς το ψεύδος, η αλαζονεία και ο εγωισμός βασιλεύουν στην
ανθρωπότητα, που είναι ανήμπορη και άνανδρη, έτσι που η δύναμις κυριαρχεί πάνω
στη δικαιοσύνη και στην ευθύτητα.
Όπως ο Φοίνικας αναγεννιέται μέσα από τις στάχτες του, έτσι και το Έθνος έχει
ανάγκη να αναγεννηθεί, γιατί είναι σφραγισμένο με ένα πεπρωμένο που μοιραία
επιδιώκει: Το πεπρωμένο τού φωτός και της ελευθερίας.
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΙΤΣΗ
Trailer παράστασης: https://www.youtube.com/watch?v=uJxMT48Zq9k
Ερμηνεία: Ελπίδα Αμίτση
Στα βίντεο συμμετέχουν: Θωμάς Μαυρογόνατος και η μικρή Αγγελική
Δουκουμοπούλου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία: Επλίδα Αμίτση
Μουσική: Δημήτρης Παριανός
Φωτογραφία, Video: Γιώργος Κλήμης
Κοστούμια: Νίκη Ελευθερίου
Φωτισμός: Άρτεμις Λογαρά
Σκηνικά: Κωνσταντίνος Μουσίκας
Επιμέλεια trailer: Δημήτρης Παριανός
Κομμώσεις: Χριστόφορος Δουκουμόπουλος, Αναστασία Καντζούρη
Μακιγιάζ: Αμαλία Αυγουστάκη
Φροντιστής: Αναστασία Ζογκόκη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης
INFO:
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00
Τιμές εισιτηρίων:

Είσοδος: 12 ευρώ
Φοιτητές - Άνεργοι: 8 ευρώ
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6987154 814
Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 30 λεπτά χωρίς διάλειμμα
FB: https://www.facebook.com/Ena.Group.Theatre/
Χάρτης: https://goo.gl/maps/Rem7BupjnV32

«Κόκκινος Ιπποπόταμος»
του Γιάννη Παπάζογλου
Έναρξη τον Φεβρουάριο
Μια καθηγήτρια Ιστορίας .Το αστείο όνομα ενός μπαρ. Ο πιανίστας. Με το τσιγάρο
να κρέμεται στα χείλη. Σα φιγούρα από νουάρ. Η μελαγχολική τζαζίστικη μελωδία.
Η μοιραία συνάντηση. Το πάθος. Μοιράζονται το όραμα για ένα διαφορετικό κόσμο.
Εκείνος ανήκει σε οργάνωση ένοπλης βίας. Εκείνη το αγνοεί .Μπαράζ βομβών σε
τράπεζες .Η εξαφάνιση του. Η επικήρυξη. Εισβάλλουν στο διαμέρισμα. Τη
συλλαμβάνουν. Ανάκριση. Προσωρινή κράτηση. Όμηρος για να εκβιάσουν την
παράδοση του. Η ερωτική σχέση ποινικοποιείται. Το παιχνίδι της μοίρας. Ο έρωτας
κι η βαρβαρότητα. Η σύνθλιψη του ατόμου απ' τους καπιταλιστικούς μηχανισμούς.
Η στοχοποίηση απ' τις κίτρινες φυλλάδες. Η μνήμη...Σανίδα σωτηρίας. Ένας
μονόλογος χτισμένος με τα υλικά του θρίλερ και της τζαζ.
Γιάννης Παπάζογλου
Σκηνοθεσία: Ελπίδα Αμίτση
Ερμηνεύει η Ελπίδα Αμίτση
Μουσική: Δημήτρης Παριανός
Φωτογραφία, Video: Γιώργος Κλήμης
Κοστούμια: Νίκη Ελευθερίου
Φωτισμός: Άρτεμις Λογαρά
Σκηνικά: Κωνσταντίνος Μουσίκας
Επιμέλεια trailer: Δημήτρης Παριανός
Κομμώσεις-μακιγιάζ: Χριστόφορος Δουκουμόπουλος, Αναστασία Καντζούρη
Φροντιστής: Αναστασία Ζογκόκη

