ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

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

ΕΝΑΡΞΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η παράσταση «Όπου κι αν πας να μη χαθείς» βασισμένη στο ομότιτλο
μυθιστόρημα του Νίκου Σκορίνη και σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά παρουσιάζεται
από την Τετάρτη 11 Μαΐου στην Πάνω Σκηνή του «Από Μηχανής» Θεάτρου για
περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, μέχρι την Κυριακή 5 Ιουνίου.
Το συγκλονιστικό αυτό μυθιστόρημα, το οποίο έχει έως σήμερα πουλήσει πάνω από
20.000 αντίτυπα, γίνεται η αφετηρία για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου
θεατρικού κειμένου γεννημένου εξολοκλήρου μέσα από τη διαδικασία των
προβών.
Πότε σε πρώτο πρόσωπο και πότε σε τρίτο, άλλοτε σε μορφή προσωπικής μαρτυρίας
με συχνές αναφορές στη σπαρακτική ερωτική αλληλογραφία του κεντρικού ήρωα και
μετά ξανά πίσω στη γειωμένη πραγματικότητα και τα γεγονότα της πολιτικής
σκηνής, 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 εποχής.
Η λογοτεχνία, το θέατρο και η Ιστορία συνομιλούν σκηνικά, η αφήγηση και η δράση
εναλλάσσονται δημιουργικά έτσι ώστε να απολαμβάνουμε επί σκηνής μια
παράσταση γεμάτη συγκίνηση, χιούμορ, ατμόσφαιρες, ανατροπές, μια παράσταση
στην οποία η «μεγάλη» Ιστορία συναντιέται με τις ιστορίες των χαρακτήρων που
έρχονται να μας τις εκμυστηρευτούν και μαζί να ξυπνήσουν και δικές μας μνήμες.
Trailer παράστασης:
https://www.youtube.com/watch?v=mkjAMi2-tc8&ab_channel=%CE%91%CF%80%CF%8C%CE
%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%82%CE%98%CE%AD%CE
%B1%CF%84%CF%81%CE%BF

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
Make up & hair styling: Δέσποινα Τρελλοπούλου
Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα Μάζη, Δανάη Μαθιουλάκη
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, Παρασκευή & Σάββατο 21:00, Κυριακή 17:00
Τιμές Εισιτηρίων:
Γενική είσοδος:15€
Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ/άνω των 65):12€
Προπώληση εισιτηρίων:
https://www.viva.gr/tickets/theater/opou-ki-an-pas-na-mi-xatheis/
Τηλέφωνο κρατήσεων : 210 5232097
Κατά την είσοδο των θεατών στον χώρο του θεάτρου,
θα γίνεται έλεγχος του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.
Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική
σε όλους τους χώρους του θεάτρου και κατά την διάρκεια της παράστασης.

