“ΝΣΙΒΕ_BACKSTAGE”
Πρεμιέρα: ΑΒΒΑΣΟ 9 ΜΑΡΣΙΟΤ 2019

Τι κοινό έσοςν ο Σαίξπηπ με τον Ελύτη;
ο Τένεσσι Οςίλλιαμρ με τον Ταστσή;
ο Κοκτώ με τον Λόπκα;
ο Παλαμάρ με τον Τσέσυυ;
ο Χπιστιανόποςλορ με τον Ίτεν;

«Μα πόζο εύκολα γλιζηπάνε οι λέξειρ απ’ ηο ζηόμα ζαρ; Μιλάηε ζαν να παίζεηε ζηο
θέαηπο, θέπεζηε ζα να είζηε ηπαγικέρ ηθοποιοί, ηπαγικέρ ηπωίδερ ανώηεπερ από ηιρ
άλλερ γςναίκερ. Σαν να είζαζηε οι πόλοι.»
(Απόζπαζμα από ηο έπγο)

Σην έξγν

«Νηίβερ_Backstage», ηξεηο ληίβεο ηνπ Θεάηξνπ ζην θακαξίλη ηνπο κπιέθνπλ

ηελ αιήζεηα κε ην ςέκα, ηνπο ξόινπο κε ηε δσή θαη ζηήλνπλ έλα παηρλίδη γεκάην
ίληξηγθεο, εμνκνινγήζεηο, εγσηζκνύο πνπ ηηο νδεγνύλ ζηελ αλαθάιπςε ηνπ θνηλνύ ηνπο
παξειζόληνο, αιιά θαη ζηελ απνθάιπςε ηνπ πάζνπο ηνπο γηα ηνλ ίδην άληξα. Μηινύλ
κέζα από ξόινπο πνπ έρνπλ παίμεη ή πνπ ζα ήζειαλ λα έρνπλ παίμεη είηε γηα λα
εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ή θάλνληαο πξόβα, ή παίδνληαο θάπνηνλ ξόιν θαη
επηζπκώληαο λα εγείξνπλ ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα ζηνπο γύξσ ηνπο.
Υπάξρεη κηα δηαξθήο θίλεζε αλάκεζα ζηελ θσκσδία θαη ην δξάκα, ζηελ ινγηθή θαη ηελ
παξάλνηα, ηνλ ξεαιηζκό θαη ηελ πνίεζε, ζην παξειζόλ θαη ζην παξόλ.
«Ο Θεόρ είναι πανηού», ιέεη ε κία ληίβα. Μα αιήζεηα έρνπλ Θεό απηέο νη γπλαίθεο; Καη
πνηνο είλαη ν Θεόο ηνπο; Σε απηό ην αδηάθνπν αληαγσληζηηθό παηρλίδη πνηα ληίβα ηειηθά
ζα επηθξαηήζεη;
Ο καγηθόο θόζκνο ησλ παξαζθελίσλ, ηα κπζηηθά ησλ θακαξηληώλ, θαη όια απηά πνπ
ζπκβαίλνπλ ελ’ ώξα παξάζηαζεο καθξηά από ηα βιέκκαηα ησλ ζεαηώλ, δσληαλεύνπλ επί
ζθελήο κε ακέξηζηε αγάπε ζηνλ ιόγν, ζηα θιαζηθά θείκελα θαη ζηνλ θόζκν ηνπ ζεάηξνπ.

Σην θείκελν ππάξρνπλ εκβόιηκα ηξηαληαέλα απνζπάζκαηα από ηελ παγθόζκηα
δξακαηνπξγία θαη ινγνηερλία. Οη Νηίβεο κηινύλ κέζα από ηα θείκελα ησλ: Οςίλιαμ
αίξπηπ, Χ. Ίτεν, Σ. Οςίλιαμρ, Ζ. Ανοςίγ, Λόπκα, Ένηγοςαπνη Άλμπι, Οδςζζέα Ελύηη,
Ν.Χπιζηιανόποςλο, Ρ. Φαζμπίηεπ, Κ. Σασηζή, Όζκαπ Οςάλινη, Ανηον Σζέσυθ, Κ.Παλαμά,
Αύγοςζηο ηπίμπεπκ, Σόμαρ Μαν, Ζ. Κοκηώ.
Συντελεςτέσ:
Κείμενο, Σκηνοθεςία: Έφη Γεωργάκη
Εικαςτική Επιμέλεια - Σκηνικά: Μαίρη Νταγιαντά
Πρωτότυπη μουςική και μουςική επιμέλεια: Γιάννησ Γιάννακασ
Φωτογραφία: Gabriel Κoutoulias
Φωτιςμόσ - Ήχοσ: Μάριοσ Γιάννακασ
Πρωταγωνιςτούν (αλφαβητικά): Εύα Κεχαγιά, Μαρία Μανωλοπούλου, Μαρία Πλυτά
Παραςτάςεισ: Σάββατο και Κυριακή ςτισ 8:30 μμ, μέχρι τισ 21 Απριλίου.
Τιμέσ ειςιτηρίων: 10 ευρώ κανονικό, 8 ευρώ ανέργων

Παραγωγή: Εύπολις-Art
Τηλ. Κρατήςεων: 215545111-6980529535
Προαγορά ειςιτηρίων με κατάθεςη ςτο λογαριαςμό GR12017 2093 0005
0930 8824 9867 Τράπεζα Πειραιώσ.
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