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"Εγώ ο Θουκιδίδης, ένας Αθηναίος" στο 18ο Φεστιβάλ για
Σολίστες και Πρωταγωνιστές
Υποβλήθηκε από news_admin στις Τετ, 04/11/2015 - 09:32.
Ημερομηνία: Τετάρτη, 4 Νοέμβριος, 2015 - 00:00 έως Τρίτη, 10 Νοέμβριος, 2015 - 00:00
Διοργανωτής: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης [1]
Κατηγορία: Θέατρο [2]
Δημοτική Ενότητα: Δ.Ε. Λαμίας [3]
Διεύθυνση: Υψηλάντη 17
Είσοδος Εκδήλωσης: Γενική είσοδος 12 ευρώ, μαθητικά 5 ευρώ
Περιγραφή:
¨Εγώ ο Θουκυδίδης, ένας Αθηναίος¨ με την Άννα Κοκκίνου την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις
21:00, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας
Το θέατρο Σφενδόνη, με την Άννα Κοκκίνου και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση περιοδεύουν σε όλη την Ελλάδα με την παράσταση ¨Εγώ ο Θουκυδίδης, ένας Αθηναίος¨. Η παράσταση είναι ενταγμένη στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.

"Τι ξέρουμε για τους αρχαίους, πέρα από τη σπουδαία σκέψη τους που επηρέασε το δυτικό πολιτισμό;

Τι ήταν o Πελοποννησιακός πόλεμος;
Γιατί ο Θουκυδίδης είναι διαχρονικός;
Θέατρο και ελληνική ιστορία γίνονται ένα."
Το έργο βασίζεται σε συρραφή αποσπασμάτων από την «Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου» του
Θουκυδίδη. Την ιστορία μάς αφηγείται ένας «άνθρωπος-μηχανή», ένας άφυλος φουτουριστικός
μάντης, ένας ιστορικός-ρομπότ, καθηλωμένος σε high-tech αμαξίδιο και εξοπλισμένος με
εξαρτήματα πτήσης. Ανίκανος να περπατήσει στη γη, αλλά έτοιμος να περιπλανηθεί στο χωροχρόνο
της ιστορίας, μας μιλάει για ένα μακρινό πολύνεκρο πόλεμο του παρελθόντος, που μοιάζει σαν να
έρχεται από το μέλλον…
Η πάλλουσα φωνή του αφηγητή, σε συνδυασμό με προβολές στον τοίχο και υποβλητική μουσική,
βοηθά τους μαθητές να αποκαλύψουν τον Πελοποννησιακό πόλεμο μέσα από μια πρωτόγνωρη
θεατρική εμπειρία. Ο διάλογος μεταξύ Αθηναίων και Μηλίων, τα Κερκυραϊκά (ο πρώτος εμφύλιος
στην Ελλάδα), ο Επιτάφιος, οι ναυμαχίες, όλα τα γεγονότα και οι αιτίες ενός πολέμου
ξεδιπλώνονται επί σκηνής, προβληματίζοντας τους μαθητές:
Ποιες αναλογίες έχουν τα γεγονότα με το σημερινό κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι;
Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται;

Την απάντηση δίνει ο ίδιος ο Θουκυδίδης που, όπως λέει, έγραψε αυτό το έργο «για να αποτελέσει
παντοτινό απόκτημα όσων θέλουν να σχηματίσουν σαφή εικόνα για όσα όμοια ή παρόμοια συμβούν
στο μέλλον, σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση».
Συντελεστές:

Κείμενο: Θουκυδίδης
Μετάφραση: Ν. Μ. Σκουτερόπουλος
Δραματουργική επεξεργασία: Άννα Κοκκίνου & Νίκος Φλέσσας
Σκηνοθεσία: Άννα Κοκκίνου, με τη συνεργασία του Νίκου Φλέσσα
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Μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Ιατρόπουλος
Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας
Σκηνικό & Κοστούμια: Άννα Κοκκίνου (οι χάρτινοι τοίχοι είναι από μια ιδέα του Νίκου Αλεξίου)
Σχεδιασμός φτερών: Δημήτρης Κορρές
Ηλεκτρονικός σχεδιασμός φωνών: Μηνάς Εμμανουήλ
Βοηθός Σκηνοθέτη: Λία Ανδρέου
Φωτογράφιση: Σπύρος Στάβερης
Ερμηνεύει η: Άννα Κοκκίνου
Διεύθυνση Παραγωγής στην περιοδεία: Πέτρος Χυτήρης
Υπεύθυνος κρατήσεων για τα σχολεία: Δημήτρης Κουτσούμπας
Επίσης, η παράσταση θα περιοδεύσει στην ελληνική περιφέρεια με πρωινές παραστάσεις για γυμνάσια και λύκεια, και βραδινές για το κοινό.

Οι σταθμοί της περιοδείας είναι οι εξής: Πάτρα, Γιάννενα, Λάρισα, Τρίκαλα, Λαμία, Βόλος,
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Χανιά, Ηράκλειο.
Η διάρκεια της παράστασης για το κοινό είναι 1 ώρα και 40 λεπτά και η τιμή του
εισιτηρίου 12 ευρώ.
Μαθητική παράσταση για σχολεία στις 12:00. Είσοδος 5 ευρώ
Εισιτήρια προπωλούνται στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, Υψηλάντη 17. Για κρατήσεις θέσεων
και πληροφορίες επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22310 33325 και 32215.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 17, Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. 2231033325, ΦΑΞ. 2231032215
e-mail: dipether@otenet.gr [4] , www.dipetheroumelis.gr , [5]facebook [6]

Πηγή URL (modified on 04/11/2015 - 09:32): http://old.lamia.gr/el/node/12135
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