Β΄ Θεαηξνινγηθό πλέδξην
ηνπ Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ Θεαηξνιόγωλ
Αζήλα, 28 Μαξηίνπ – 31 Μαξηίνπ 2012
Αθηεξωκέλν ζηνλ Γεκήηξε πάζε

Μεηανάζηερ και ππόζθςγερ ζηη ζύγσπονη δπαμαηοςπγία
και ηη ζκηνική ππάξη
Goethe-Institut, Οκήξνπ 14-16, Αζήλα

Σν Β΄ Θεαηξνινγηθό πλέδξην ηνπ Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνύ πιιόγνπ
Θεαηξνιόγσλ (Π.Δ.Τ.Θ.) κε ζέκα «Μεηαλάζηεο θαη πξόζθπγεο ζηε ζύγρξνλε
δξακαηνπξγία θαη ηε ζθεληθή πξάμε» ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηηο 28 έσο ηηο 31 Μαξηίνπ
2012 ζην Goethe-Institut.
ηόρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα εμεηάζεη ην θαηλόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο/πξνζθπγηάο
ζηε ρώξα καο (σο ηόπνο πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο κεηαλαζηώλ) θαη παγθόζκηα, αιιά θαη λα
αλαδείμεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ –πάληα επίθαηξνπ θαη θιέγνληνο– ζέκαηνο ηεο
κεηαλάζηεπζεο/πξνζθπγηάο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ ζεάηξνπ, σο κέζνπ θαιιηηερληθήο έθθξαζεο
αιιά θαη θνηλσληθήο παξέκβαζεο.
Σν ζπλέδξην ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Πξύηαλε ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαζώο επίζεο ηωλ Σκεκάηωλ Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηωλ
Παλεπηζηεκίωλ Αζήλαο, Πάηξαο, Θεζζαινλίθεο θαη Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Γθαίηε,
ηελ ππνζηήξημε ηνπ Διιεληθνύ Σκήκαηνο ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο θαη έρεη ωο
ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο ην Διιεληθό Κέληξν ηνπ Γηεζλνύο Ιλζηηηνύηνπ Θεάηξνπ θαη ην
Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε.
ην ζπλέδξην ζα ζπκκεηάζρνπλ ζεαηξνιόγνη-κέιε ηνπ πιιόγνπ, αιιά θαη
αθαδεκατθνί ησλ ειιεληθώλ ηκεκάησλ ζεαηξνινγίαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ, εθπαηδεπηηθνί θαη
θνηλσληνιόγνη. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζα γίλεη ηόζν από εξεπλεηηθή/αθαδεκατθή άπνςε
όζν θαη από θνηλσληθή θαη πξαθηηθή πιεπξά, ε νπνία ζα εζηηάζεη πεξηζζόηεξν ζηελ ππαξθηή
θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ζα δηεξεπλήζεη ζέκαηα όπσο ν ξόινο ηεο ζεαηξηθήο

αγσγήο/εθπαίδεπζεο ζηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ/ πξνζθύγσλ, ν ξόινο ησλ δηαθόξσλ
θνηλσληθώλ/ θαιιηηερληθώλ/ θξαηηθώλ θνξέσλ θ.ά.
Παξάιιεια, ην ζπλέδξην ζα πιαηζησζεί από παξαζηάζεηο θαη πξνβνιέο ληνθηκαληέξ
ηηο εκέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ θαζώο θαη κε βησκαηηθά εξγαζηήξηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ
ζηηο 26 θαη 27 Μαξηίνπ ζην ρώξν ηνπ Π.Δ.Τ.Θ. (Κνπκνπλδνύξνπ 25, Αζήλα).
εκαληηθό θνκκάηη ηνπ ζπλεδξίνπ απνηειεί ε ζηξνγγπιή ηξάπεδα πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 31 Μαξηίνπ ώξα 5 κ.κ. κε ζέκα «Μεηαλάζηεο επί (ειιεληθήο)
ζθελήο: Ζ θαιιηηερληθή ζπλάληεζε σο αλνηρηή πνιηηηζκηθή εκπεηξία» θαη κε ηε ζπκκεηνρή
θαιιηηερλώλ πνπ κε ην έξγν ηνπο έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγεηηθή απνδνρή ηεο εηεξόηεηαο
ζηελ ειιεληθή ζεαηξηθή πξαγκαηηθόηεηα. Σε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ζα ζπληνλίδεη ν
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ
Γεκήηξεο Σζαηζνύιεο.
Σέινο, νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζα νινθιεξσζνύλ κε έλα αθηέξσκα ζηνλ Οκόηηκν
Καζεγεηή Θεαηξνινγίαο Γεκήηξε πάζε, ζηνλ νπνίν είλαη θαη αθηεξσκέλν ην ζπλέδξην. Σν
αθηέξσκα ζπληνλίδεη ν Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Νηθεθόξνο Παπαλδξένπ.
Σν ζπλέδξην απεπζύλεηαη ζε ζεαηξνιόγνπο, θνηλσληνιόγνπο, αθαδεκατθνύο θαη κε,
θαζώο θαη ζην επξύηεξν θνηλό πνπ επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη κηα ζθαηξηθή θαη
πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο / πξνζθπγηάο κέζα από ηελ
ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ.
ΔΙΟΓΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗ
Θα ρνξεγεζνύλ βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο γηα όπνηνλ παξαθνινπζήζεη ηα 3/4 ηνπ πλεδξίνπ.
Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή πλεδξίνπ


Βαθεηάδε Έθε, ζπλη. Αλαπι. Καζεγήηξηα, Σκήκα Θεάηξνπ, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο



Γειβεξνύδε Διίδα, Καζεγήηξηα, Σνκέαο Μνπζηθνινγίαο - Θεαηξνινγίαο / Σκήκα
Φηινινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο



Καγγειάξε Γεώ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Θεάηξνπ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο



Κνηδακάλε

Μαξίλα,

Δπίθνπξε

Καζεγήηξηα, Σκήκα

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (κε έδξα ην Ναύπιην)

Θεαηξηθώλ

πνπδώλ,



Κπξηαθόο

Κωλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα

Θεαηξηθώλ

πνπδώλ,

Παλεπηζηήκην Παηξώλ


Μαξάθα Λίια, Οκόηηκε Καζεγήηξηα, Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Δζληθό θαη
Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ



Παηζαιίδεο άββαο, Καζεγεηήο ζεαηξνινγίαο, Σκήκα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη
Φηινινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο



Πεθάλεο Γηώξγνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Δζληθό θαη
Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ



Ρόδε Λίλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Παηξώλ



Σζαηζνύιεο Γεκήηξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ,
Παλεπηζηήκην Παηξώλ

Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή πλεδξίνπ
Πξόεδξνο:

(ζεαηξνιόγνη – κέιε ηνπ Π.Δ.Τ.Θ.)

Πεηξίηεο πύξνο

Γξακκαηέαο: Καξδηαθνύ Διίλα
Μέιε:

Αξζέλε Σδέλε
Γηαιακπξίλνπ Αξγπξώ
Καξάνγινπ Σώληα
Καηξηβέ Μαξία
Κσλζηαληηλάθνπ Καηεξίλα
Μήηζνπξα Ζιέθηξα
Πιαζηή Μειίλα
σκαξά Δπγελία

ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΓΡΑΔΙ Β΄ ΘΔΑΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ: Γεπηέξα θαη Σξίηε, 26 θαη 27 Μαξηίνπ
(γηα θάζε εξγαζηήξην ζα ππάξρεη κηα ζπκβνιηθή νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή εθ κέξνπο ησλ
ζπκκεηερόλησλ (5 επξώ) γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πιιόγνπ. Τπνβνιή δειώζεσλ
ζην mail ηνπ Π.Δ.Τ.Θ. pesyth@pesyth.gr κε νλνκαηεπώλπκν, ηδηόηεηα θαη ηειέθσλν
επηθνηλσλίαο έσο ηηο 23 Μαξηίνπ 2012. Σα ζεκηλάξηα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην ρώξν ηνπ
Π.Δ.Τ.Θ. (Κνπκνπλδνύξνπ 25, Αζήλα)

1. Σν Θέαηξν Φόξνπκ ωο κέζν έληαμεο ηωλ κεηαλαζηώλ
ΔΜΦΤΥΧΣΡΗΔ: Υξηζηίλα Εώληνπ, (ζεαηξνιόγνο), Νάγηα Μπνέκε (ζεαηξνιόγνο)
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 5 ώξεο
Γεπηέξα 26/3, 16.00 – 21.00
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν Θέαηξν Φόξνπκ (Theatre Forum) αλήθεη ζην είδνο θνηλσληθνύ ζεάηξνπ
επνλνκαδόκελν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ (Theatre of the Opressed) πνπ θσδηθνπνίεζε θαη
εθάξκνζε ν Βξαδηιηάλνο ζθελνζέηεο θαη ζπγγξαθέαο Ανπγθνύζην Μπνάι. Σν Θέαηξν
Φόξνπκ ρξεζηκνπνηεί ηελ εγγελή αλζξώπηλε ζεαηξηθόηεηα, βαζηδόκελν ζην αμίσκα όηη ην
ζέαηξν, όπσο ε γιώζζα, είλαη πξνζηηό ζε όινπο, αξθεί λα δηδαρηνύλ ηε κέζνδν, γηα λα
επηηύρεη ηνλ δηάινγν (forum) θαη ηε δηεύξπλζε ησλ πξνζσπηθώλ νξίσλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ
κεηαλαζηώλ ζε ζεαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπο,
θηλεηνπνηώληαο ηελ θνηλσληθή θαη θαιιηηερληθή δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ. θνπόο είλαη
κέζσ ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ παηρληδηνύ λα δξακαηνπνηεζνύλ, λα ζπδεηεζνύλ θαη λα
αλαηξαπνύλ ε αδηθία θαη ε θαηαπίεζε -θνηλσληθή ή ςπρνινγηθή- πνπ κπνξεί λα βηώλεη
θάπνηνο ζε αηνκηθό ή ζπιινγηθό επίπεδν. Σν ζεαηξηθό εξγαζηήξη ζα πεξηέρεη: 1) ζεαηξηθέο
αζθήζεηο θαη παηρλίδηα γλσξηκίαο ηνπ εαπηνύ θαη ηνπ άιινπ – δεκηνπξγία ηεο νκάδαο, 2)
ζεαηξηθέο αζθήζεηο θαη παηρλίδηα πξνεηνηκαζίαο γηα ην Θέαηξν Φόξνπκ, 3) εμέιημε ησλ
απηνζρεδηαζκώλ ζε ελ δπλάκεη ζθελέο Θεάηξνπ Φόξνπκ
2. Κνηλωληθά status θαη Αθεγεκαηηθό ζέαηξν
ΔΜΦΤΥΧΣΡΗΑ: Ζιέθηξα Μήηζνπξα (ζεαηξνιόγνο)
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 4 ώξεο
Σξίηε 27/3, 17.00 – 21.00
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν εξγαζηήξην ζα έρεη ηξία ζηάδηα θαη επίπεδα αλάπηπμεο. 1) Γλσξηκίαεκπηζηνζύλε- ζπγθέληξσζε -ραιάξσζε, 2) αλάπηπμε παηρληδηνύ ησλ θνηλσληθώλ status κε
ππξήλα ηνλ κεηαλάζηε-πξόζθπγα, ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, θόβνο γηα ηνλ δηαθνξεηηθό, ην
«μέλν», ηνλ «άιιν», εγώ σο «κεηαλάζηεο», εγώ σο «ληόπηνο», 3) Αθεγεκαηηθό ζέαηξν:
ρξεζηκνπνίεζή ηεο ηερληθήο ηνπ αθεγεκαηηθνύ ζεάηξνπ γηα δξακαηνπνίεζε – παξάζηαζε.

ΠΑΡΑΣΑΔΙ- ΠΡΟΒΟΛΔ 28 – 30 Μαξηίνπ
Goethe-Institut, Οκήξνπ 14-16, Αζήλα
Δίζνδνο ειεύζεξε
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΙΝΙΑ: Σεηάξηε 28 Μαξηίνπ
20.30
Voiceless
Γηάξθεηα: 42 ιεπηά
Ο Αξηάλ είλαη έλαο 30ρξνλνο Ηξαλόο κεηαλάζηεο, πνπ δεη ζηελ Αζήλα ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα.
Γελ είλαη νηθνλνκηθόο κεηαλάζηεο νύηε πνιηηηθόο πξόζθπγαο. Έθπγε από ηελ ρώξα ηνπ
ζρεδόλ ρσξίο ηίπνηα, κόλν κε κηα βίδα θαη έλα όλεηξν: λα ζπνπδάζεη ζέαηξν θαη λα γίλεη
εζνπνηόο. Αιιά πώο εθπιεξώλεη θαλείο ην όλεηξό ηνπ ζε κηα μέλε ρώξα;
πληειεζηέο
θελνζεζία: Αληώλεο Σνιάθεο
ελάξην: Αληώλεο Σνιάθεο
Φσηνγξαθία: Νίθνο Κεξθηλόο
Μνληάδ: Πηέηξν Ραληίλ
Μνπζηθή: Αιέμαλδξνο Γεκεηξόπνπινο
Ήρνο: Δύε ηάκνπ
Παξαγσγόο: Αληώλεο Σνιάθεο
ηελ ηαηλία ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ Παλ. Αζελώλ.
ΘΔΑΣΡΙΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΙ:
Πέκπηε 29 Μαξηίνπ
19.30
Μηα Γηνξηή ζηνπ Ννπξηάλ ηνπ Φόιθεξ Λνύληβηγθ
Γηάξθεηα: 75 ιεπηά
Μηα αλαηξεπηηθή θσκσδία γηα παηδηά & εθήβνπο, κε ζέκα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ Διιήλσλ θαη
κεηαλαζηώλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή ζπκθηιίσζε.

Ο ζπγγξαθέαο ηεο παξάζηαζεο, Φόιθεξ Λνύληβηγθ, ελδεηθηηθά αλαθέξεη:
Δίλαη ηδηαίηεξε ραξά θαη κεγάιε ηηκή γηα κέλα, πνπ ην έξγν κνπ «Μηα γηνξηή ζηνπ Παπαδάθε»
βξίζθεη ηελ αλαβίσζή ηνπ, 38 ρξόληα αξγόηεξα ζε κηα ππέξνρε λέα ζύιιεςε θαη δηαζθεπή
πνπ ιέγεηαη «Μηα Γηνξηή ζηνπ Ννπξηάλ». Σν 1973, ήηαλ ην πξώην παηδηθό έξγν πνπ κηινύζε
γηα ηε ζύγθξνπζε κεηαμύ ληόπησλ θαη αιινδαπώλ, γηα θόβνπο, πξνθαηαιήςεηο, γηα ηε
βιαθεία αιιά θαη γηα ηε δπλαηόηεηα θαηαπνιέκεζήο ηνπο κε δεζηή θαξδηά, ρηνύκνξ θαη θνηλό
λνπ. Σόηε νη Γεξκαλνί πξαγκαηηθά έλησζαλ πσο απεηινύληαη από Έιιελεο, Σνύξθνπο θαη
Ηηαινύο κεηαλάζηεο, ζήκεξα όκσο κπνξνύκε λα γειάκε όινη καδί κε απηά. ήκεξα είλαη νη
Έιιελεο απηνί πνπ αηζζάλνληαη λα απεηινύληαη από ηνπο πξόζθπγεο θαη έρνπλ πάξεη ηνλ
ξόιν ησλ Γεξκαλώλ ζ' απηό ην έξγν. Σν θπιεηηθό κίζνο θαη νη πξνθαηαιήςεηο, κνηάδεη λα
θεξδίδνπλ έδαθνο παληνύ, παξάιιεια όκσο θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ηα
θαηαπνιεκνύλ κε πνιπκήραλα κέζα θαη κε θαληαζία - θαη απηό κνπ δίλεη θνπξάγην θαη
ειπίδα.
Σν «Μηα Γηνξηή ζηνπ Ννπξηάλ» θηινμελείηαη ζε κηα από ηηο πην ειθπζηηθέο θαη ζύγρξνλεο
ζεαηξηθέο αίζνπζεο ηεο Αζήλαο, ην «ζέαηξν Πνξεία».
Διάηε ινηπόλ, γηαηί κπνξεί ε θαηαζθήλσζή καο λα απνδεηρζεί ε θαηαζθήλσζε ηεο δσήο
ζαο! Άιισζηε όινη θάησ από ηελ ίδηα ζθελή δνύκε!
πληειεζηέο:
Μεηάθξαζε – Γηαζθεπή: Βαζίιεο Κνπθαιάλη
θελνζεζία: Παληειήο Γεληάθεο, Βαζίιεο Κνπθαιάλη
θεληθά – Κνπζηνύκηα: Αιεμάλδξα ηάθθνπ, Αξηζηνηέιεο Καξαλάλνο
Μνπζηθή: Κώζηαο Νηθνιόπνπινο
Σξαγνύδη ηέινπο: Active Member
ηηράθηα: Νηίλα Καθηεξάλε
Φσηηζκνί: Αιέθνο Αλαζηαζίνπ
Δπηκέιεηα Κίλεζεο: εζίι Μηθξνύηζηθνπ
Βνεζόο θελνζέηε: Φαίδξα Σζνιίλα
Video Art: Γηώξγνο Σακπαθάθεο, Φαίδξα Σζνιίλα
Οξγάλσζε – Δπηθνηλσλία: ΣΔΥΝΗ
Γξαθηζηηθή επηκέιεηα πξνγξάκκαηνο: 2yolk
Γηαλνκή: Βαζίιεο Κνπθαιάλη, Πέηξνο ππξόπνπινο, Γηώξγνο Γάκπαζεο, Μηράιεο
Σηηόπνπινο, Ζξώ Μπέδνπ, Πνιπμέλε Αθιίδε

Παξαζθεπή 30 Μαξηίνπ
19.30
Γηάξθεηα: 2 ώξεο πεξίπνπ
Μηθξέο θελέο Καζεκεξηλήο Βίαο
«Αθηηβηζηηθή Οκάδα Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ» ηεο ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΜΝΖΣΗΑ θαη
ηεο ΧΜΧΖ – Κέληξν Σερλώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο
Ζ Αθηηβηζηηθή Οκάδα ΘηΚ εηνίκαζε ζπιινγηθά κηα απηνζρέδηα δηαδξαζηηθή παξάζηαζε
Θεάηξνπ Φόξνπκ βαζηζκέλε ζε αιεζηλή ηζηνξία ησλ ζπκκεηερόλησλ. Ζ παξάζηαζε
δηαδξακαηίδεηαη ζε κηα πνιπθαηνηθία ηεο Κπςέιεο, κε ζέκα ηηο δηαθξίζεηο πξνο ηνπο
κεηαλάζηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κεηαλαζηώλ από
ην ειιεληθό θξάηνο θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, κέζα από ηε καηηά ελόο λένπ ελεξγνύ πνιίηε.
Καζεκεξηλά, άλζξσπνη απνθαζίδνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, ηελ θνηλόηεηά ηνπο θαη
ηε ρώξα ηνπο. Κάπνηνη θεύγνπλ από θόβν γηα ηε δσή ηνπο ή ηε δσή ησλ νηθείσλ ηνπο. Άιινη
θεύγνπλ επεηδή ηνπο εμαλάγθαζαλ ε θνηλσληθή ή ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Έλα από ηα
πην ζεκαληηθά δηθαηώκαηα πνπ είλαη θνηλό ζε όινπο ηνπο πξόζθπγεο, ηνπο αηηνύληεο άζπιν,
ηνπο κεηαλάζηεο θαη ζε απηνύο πνπ εθηνπίδνληαη ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο ηνπο είλαη ην
δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία από δηαθξίζεηο θαη ζε κηα αμηνπξεπή δσή. (Ζ παξάζηαζε
απεπζύλεηαη ζε κεηθηό θνηλό ειιήλσλ θαη κεηαλαζηώλ.)
Ζ «Αθηηβηζηηθή Οκάδα Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ» , ζπζηήζεθε από ην ειιεληθό ηκήκα ηεο
Γηεζλνύο Ακλεζηίαο θαη ηελ Ώζκσζε – Κέληξν Σερλώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ην Μάην
ηνπ

2010.

Υξεζηκνπνηεί

ηελ

ηερληθή

θαη

ηε

κέζνδν

ηνπ«Θεάηξνπ

ηνπ Καηαπηεζκέλνπ» ηνπ Augusto Boal, σο αθηηβηζηηθό εξγαιείν κε ζθνπό ηελ θνηλσληθή
παξέκβαζε. Δπηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζεάηξνπ, γηαηί απνζθνπεί πεξηζζόηεξν ζηε
δηάδξαζε, ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζεαηξηθόηεηαο πνπ δηαζέηεη ην θάζε άηνκν,
παξά ζηε δεκηνπξγία κηαο επαγγεικαηηθήο παξάζηαζεο.
«Οη παξαζηάζεηο Θεάηξνπ Φόξνπκ είλαη έλαο αλαζηνραζκόο πάλσ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη
κηα πξόβα γηα κειινληηθή δξάζε. ην παξόλ μαλα-βηώλνπκε ην παξειζόλ γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε ην κέιινλ. Ο ζεαηήο-εζνπνηόο (spect-actor) έξρεηαη ζηε ζθελή θαη πξνβάξεη
απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα θάλεη ζηελ πξαγκαηηθή δσή». (Α. Βνal)
πληειεζηέο:
Δπηλόεζε-Γεκηνπξγία: Όιε ε νκάδα

Γηνξγάλσζε – Γξακαηνπξγία: Μειίλα Πιαζηή
Δκςύρσζε – θελνζεζία: Υξηζηίλα Εώληνπ
Δκςύρσζε: Νάγηα Μπνέκε
Τπεύζπλε δηνξγάλσζεο – Ήρνο: Γηάλλα Παπαδνπνύινπ
Υεηξηζκόο ήρνπ: Παληειήο Εαθεηξίνπ
θεληθά – θσηνγξαθίεο παξάζηαζεο : Φξαληζέζθν Μνξέηηη
Φσηνγξαθίεο ζθεληθνύ: Νηθόιαο Κνκίλεο
Ζζνπνηνί: Kusha Bahrami, Αιέμαλδξνο Γθόκεδ, Καηεξίλα Καινγεξά, Μαξία - Άξηεκηο
Κνιιηληάηε, Πέπε Μαξγηόιε, Γηάλλα Παπαδνπνύινπ, νθία Σζαγδή, Ναληίλα Σζέθεξε,
έξγηνο Κνκπόγησξγαο, Γηώηα Θενδσξνπνύινπ, Αγγειηθή Παλαγνύιηα.
Ζ παξάζηαζε είλαη δηαδξαζηηθή.
Ξεθηλά κε δέζηακα ηνπ θνηλνύ κε ζεαηξηθά παηρλίδηα. Καηόπηλ ε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ
ηζηνξία ηεο (20 ιεπηά). Μεηά ην ηέινο ν joker (ν εκςπρσηήο ηνπ ΘηΚ) εληάζζεη ην θνηλό ζηε
δξάζε. Ζ παξάζηαζε μεθηλά από ηελ αξρή ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ joker θαη κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ απηήλ ηελ θνξά. Ζ δηάδξαζε ζπλερίδεηαη (άιια 90 ιεπηά πεξίπνπ) έσο
ηε ιήμε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ην θιείζηκν ηεο παξάζηαζεο.
Γηα ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ παηήζηε εδώ.

