
ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

Δεύτερος χρόνος επιτυχίας

«Όπου κι αν πας να μη χαθείς»
του Νίκου Σκορίνη

                                  ΕΝΑΡΞΗ: 2 Οκτωβρίου 2022

 
Trailer παράστασης: 
https  ://  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  KdJLgQG  1  MDs  &  feature  =  share  

 

Η  παράσταση «Όπου  κι  αν  πας  να  μη  χαθείς»  που  βασίζεται  στο  ομότιτλο
μυθιστόρημα  του  Νίκου  Σκορίνη,  σε σκηνοθεσία  Δημήτρη  Μυλωνά και
δραματουργική  επεξεργασία  Άννας  Ελεφάντη,  μετά  την  τεράστια  επιτυχία  που
σημείωσε την περασμένη θεατρική σεζόν, θα παρουσιαστεί για δεύτερη χρονιά στην
Πάνω Σκηνή του  «Από Μηχανής» Θεάτρου από τις 2 Οκτωβρίου 2022.

Η μεταφορά του συγκλονιστικού και πολυδιάστατου αυτού μυθιστορήματος το οποίο
έως σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 20.000 αντίτυπα, ήταν μια αληθινή πρόκληση,
το σκηνικό όμως αποτέλεσμα δικαίωσε τους δημιουργούς καθώς αγαπήθηκε από την
πρώτη στιγμή από το θεατρόφιλο κοινό.

Για  το  εξαιρετικά  ενδιαφέρον  αυτό  θεατρικό  εγχείρημα  έγραψε  ο  ίδιος  ο
συγγραφέας, Νίκος Σκορίνης:

«Το Όπου κι αν πας να μη χαθείς όπως και ο πολυταξιδεμένος κεντρικός του ήρωας, ο
Ορέστης, έχει ήδη αρχίσει το μεγάλο του ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας και ήρθε
η  ώρα να  εξερευνήσει  και  το  συναρπαστικό  κόσμο του θεάτρου.  Η σκηνοθετική
ματιά του Δημήτρη Μυλωνά,  η δραματουργική  επεξεργασία της  Άννας Ελεφάντη
αλλά  και  η  καρδιά  της  ίδιας  της  παράστασης,  ο  θίασος  αποτελούμενος  από  6
ταλαντούχους ηθοποιούς, οδήγησαν σε ένα ανέβασμα πραγματικά θαυμάσιο. Είναι
μαγικό  να  βλέπεις  τους  χαρακτήρες  που  εσύ,  από  άλλη  θέση,  έχεις  ζήσει,  έχεις
φανταστεί, να παίρνουν σάρκα κι οστά, να γίνονται τρισδιάστατοι. Είναι μοναδικό να
ακούς τις ιστορίες που εσύ έχεις συνθέσει στο χαρτί, να εκφέρονται με τόση αγάπη κι
ευρηματικότητα.   Κι  είναι  πραγματικά  υπέροχο  ως  μέλος  αυτής  της  ιδιαίτερης
κοινότητας που κάθε βράδυ συναντιέται στο θέατρο, όλα όσα έζησες, φαντάστηκες,
έγραψες, συνέθεσες, να συγκινούν το ίδιο έντονα και το υπόλοιπο κοινό. Ένα μεγάλο
μπράβο από καρδιάς!»

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DKdJLgQG1MDs%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0he5gbEe15MuOXYjExig7E-K1cfkGRcecWFNh7FQ1oiOBdJPuYN98JEsI&h=AT2rqF4j2R_0vvSkkXqctPLCM0DHHxSeIyHu0KoN7IeuiQOjZANSzaLUHqhAvVZemJc76lUvhDWBq_H1K_5IYp_X5MX5HO8LiGPgo9I4ee9gQ9LwLz6XK6DUdEa1hKiXIcFhPg


Το  «Όπου  κι  αν  πας  να  μη  χαθείς» λειτουργεί  ως  ένα  σύγχρονο  «έπος»,  μια
σύγχρονη Οδύσσεια στην οποία ξετυλίγεται η Ιστορία της νεότερης Ελλάδας από τη
δεκαετία  του  1950  έως  και  τις  μέρες  μας  και  μαζί  η  ξενιτιά,  η  δικτατορία,  τα
κινήματα, η μεταπολίτευση, η πτώση του ανατολικού μπλοκ κ.α. Η περιπλάνηση του
κεντρικού ήρωα Ορέστη στους τόπους της Ιστορίας, γίνεται ένα ταξίδι με προορισμό
την  προσωπική  του  «Ιθάκη»  αλλά  ταυτόχρονα  αντανακλά  την  προσδοκία  και  τη
ματαίωση μιας ολόκληρης γενιάς, μιας ολόκληρης εποχής.
Η  λογοτεχνία  και  τα  ηχητικά  ιστορικά  ντοκουμέντα,  το  θέατρο  και  η  Ιστορία
συνομιλούν σκηνικά, η αφήγηση και η δράση εναλλάσσονται δημιουργικά έτσι ώστε
να απολαμβάνουμε επί σκηνής μια παράσταση από έναν εξαμελή θίασο ταλαντούχων
νέων  ηθοποιών,  γεμάτη  συγκίνηση,  χιούμορ,  ατμόσφαιρες,  ανατροπές,  μια
παράσταση στην οποία η «μεγάλη» Ιστορία συναντιέται με τις «μικρές» ιστορίες των
χαρακτήρων που έρχονται  να μας τις  εκμυστηρευτούν και  μαζί  να ξυπνήσουν τις
δικές μας μνήμες, τις δικές μας προσδοκίες.

Η παράσταση επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ.

Συντελεστές:

Κείμενο: Νίκος Σκορίνης

Σκηνοθεσία-διασκευή: Δημήτρης Μυλωνάς

Δραματουργική επεξεργασία: Άννα Ελεφάντη

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Επιμέλεια κίνησης: Ειρήνη Κυρμιζάκη

Σκηνικά- Κουστούμια: Νάντια Κασσάρα

Κατασκευή σκηνικού: Γκέντι Κούση

Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Trailer: Στέφανος Κοσμίδης

Makeup & hairstyling: ΔέσποιναΤρελλοπούλου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα Μάζη

Βοηθός ενδυματολόγου: Ζωή Σιαμαντά

Παίζουν:

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Θεοδόσης Σκαρβέλης, Δημήτρης Μπούρας, Δήμητρα 
Μάζη, Δάφνη Δίγκα, Θανάσης Κορλός

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη 20:00
Πέμπτη & Σάββατο 21:00
Κυριακή 17:00

Τ  ιμές Εισιτηρίων:  

Κανονικό: 16 ευρώ
Φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ: 13 ευρώ 

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 5232097 

Προπώληση εισιτηρίων: 
https://www.viva.gr/tickets/theater/opou-ki-an-pas-na-mi-xatheis-2os-xronos-
epityxias/

https://www.viva.gr/tickets/theater/opou-ki-an-pas-na-mi-xatheis-2os-xronos-epityxias/
https://www.viva.gr/tickets/theater/opou-ki-an-pas-na-mi-xatheis-2os-xronos-epityxias/

