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Ο Καραγκιόηθσ ζβαλε τα φράγκικα;
Παραςτάςεισ κεάτρου ςκιών
Το ζτοσ 2018 ζχει ανακθρυχκεί ωσ Ευρωπαϊκό Ζτοσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ (ΕΕΠΚ). Το ΕΕΠΚ 2018
αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Ευρώπθσ, ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των
Ευρωπαίων πολιτών ςχετικά με τθν κοινι τουσ ιςτορία και αξίεσ και ςτθν ενίςχυςθ του αιςκιματοσ
του «ανικειν» ςε ζναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ προγραμματίηονται
εκδθλώςεισ, που ζχουν ωσ ςτόχο να δώςουν τθ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να γνωρίςουν καλφτερα
τθν πολιτιςτικι τουσ κλθρονομιά και να ςυμμετάςχουν πιο ενεργά ςτθ διατιρθςι τθσ.
Σε αυτό το πλαίςιο, το Μουςείο Νεότερου Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ που εφζτοσ γιορτάηει 100 χρόνια από τθν
ίδρυςι του, ςε ςυνεργαςία με το Πανελλινιο ωματείο Θεάτρου κιών διοργανώνει ςειρά πζντε
παραςτάςεων κεάτρου ςκιών, με ρεπερτόριο εμπνευςμζνο από τθν ευρωπαϊκι ιςτορία και
λογοτεχνία.
Ζλλθνεσ καραγκιοηοπαίχτεσ αναςφρουν από τθ λικθ και παρουςιάηουν ςθμαντικά ζργα που ζχουν ωσ
αφετθρία μεςαιωνικοφσ κρφλουσ τθσ Δυτικισ Ευρώπθσ, ζργα τθσ ευρωπαϊκισ δραματουργίασ και
ςτακμοφσ τθσ ευρωπαϊκισ ιςτορίασ.
Η Δφςθ ςυχνά εμπνζει τουσ ευφάνταςτουσ καλλιτζχνεσ-δθμιουργοφσ του κεάτρου ςκιών. Ο
Καραγκιόηθσ, από τισ πρώτεσ δεκαετίεσ του 20οφ αιώνα ςταδιακά εμπλουτίηει το ρεπερτόριό του με
ζργα και κεματικζσ από τον χώρο τθσ Δφςθσ αφομοιώνοντάσ τεσ με επιτυχία ςτον δικό του χαρακτιρα
και φφοσ. Αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά ςτοιχεία, παραμζνοντασ πιςτόσ ςτισ παραδόςεισ του,
δθμιουργώντασ ζνα μοναδικό μίγμα Δφςθσ και Ανατολισ.
Οι παραςτάςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτο Λουτρό των Αζρθδων, το μόνο από τα Δθμόςια Λουτρά τθσ
Ακινασ που ςώηεται μζχρι ςιμερα αποτελώντασ ζναν ιδιαίτερο χώρο πολιτιςμικών ςυγκλίςεων, διαχρονικό
ςθμείο ςυνάντθςθσ ανκρώπων και πολιτιςμών.
Πρόγραμμα παραςτάςεων
Παράςταςθ
«Ο Καραγκιόηθσ ςτθ Σελινθ»
«H Γενοβζφα»
«Ο Καραγκιόηθσ δια τθσ βίασ γιατρόσ»
«Το ιςτορικό ΟΧΙ του ’40»
«Ο αόρατοσ άνκρωποσ»

Καραγκιοηοπαίχτθσ
Πάνοσ Καπετανίδθσ
Σωκράτθσ Κοτςορζσ
Μιχάλθσ Ταυλάτοσ
Χριςτοσ Πατρινόσ
Άγγελοσ Αλιμπζρτθσ

Ημερομθνία
Τετάρτθ 12 Σεπτεμβρίου 2018
Πζμπτθ 13 Σεπτεμβρίου 2018
Παραςκευι 14 Σεπτεμβρίου 2018
Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
Κυριακι 16 Σεπτεμβρίου 2018

Σόποσ: Λουτρό των Αζρθδων, Κυρριςτου 8, Πλάκα
Ώρα ζναρξθσ των παραςτάςεων: 20:00. Ώρα προςζλευςθσ ςτον χώρο: 19:45
Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο τθλ. 210 3244340 (κακθμερινά, εκτόσ Σρίτθσ, ώρεσ: 8.00 ζωσ 15.00)
Είςοδοσ ελεφκερθ
Πλθροφορίεσ: 210 3244340, www.melt.gr.

