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Η MAERZBUEHNE και η NOTOS PLUS  

παρουσιάζουν σε συνεργασία το έργο: 

 

 

Βρίζοντας το Κοινό 

του Πέτερ Χάντκε 

 

 

 

Το έργο αυτό αποτελεί έως και σήμερα μια ιδιαιτερότητα στα ρεπερτόρια των 

θεάτρων. Σ’ αυτό παίζει σίγουρα κάποιο ρόλο και ο προκλητικός τίτλος του (pro-

vocare= προ-καλώ). Ωστόσο, καθώς έρχεται κανείς σε επαφή με το έργο 

συνειδητοποιεί γρήγορα πως πρόκειται για ένα χιουμοριστικό – λεκτικό και 

παιχνιδιάρικο τράνταγμα ξεπερασμένων συμβάσεων, στερεοτύπων και πρότυπων 

ρόλων, το οποίο όχι απλά δεν προσβάλει το κοινό αλλά το ενθαρρύνει να λάβει 

μέρος σε ένα εκλεπτυσμένο ταξίδι σκέψης και βιώματος, να αναπτύξει συνειδητότητα, 



να αμφισβητήσει όρια και να απολαύσει τη γερμανική γλώσσα σε όλο τον πλούτο και 

την ακρίβεια της σκέψης της.  

Το κείμενο δεν πραγματεύεται ως εκ τούτου μόνο επίκαιρα θέματα (δημόσια διαχείριση 

της γλώσσας, πολιτική κακοποίηση της γλώσσας, κουλτούρα της δυσφήμισης και 

της πρόκλησης), αλλά δημιουργεί και έναν άμεσο διάλογο με τον κοινό.  
 

Δεν θα ακούσετε εδώ τίποτα που δεν έχετε ξανακούσει. 

Δεν θα δείτε εδώ τίποτα που δεν έχετε ξαναδεί. 

Δεν θα δείτε εδώ τίποτα από αυτά που βλέπατε πάντα εδώ.  

 

 

Ηθοποιοί:   Μαριλένα Καβάζη, Άννα Παπαδάκη, Αλίκη Στένου 

Σκηνοθεσία/Επεξεργασία:  Μάρτιν Σάρνχορστ 

Κοστούμια και επεξεργασία  

σκηνικών αντικειμένων:      Μάριον Φίσερ 

Φωτογραφία:              Βίκυ Βράκα 

Γραφιστική:               Δημήτρης Παναγιωτάκης 

Ηχητικές ρυθμίσεις:             Γιώργος Δανόπουλος 

Δημιουργία ελληνικών 

υπέρτιτλων:             Μαριλένα Καβάζη 

Επιμέλεια 

Χειρισμός υπέρτιτλων:       Ηρώ Τσατσαρώνη, Ελένη Βίσκα 

 

Δικαιώματα παράστασης: Εκδοτικός οίκος Suhrkamp Berlin 

 

Η παράσταση είναι στα γερμανικά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συνίσταται από το  

επίπεδο B2 και πάνω.         

 

Παραστάσεις:  

Στις 29 &  30 Απριλίου, ώρα 19:30 στο Θέατρο της Σχολής Μωραΐτη, 

Α. Παπαναστασίου και Αγ. Δημητρίου 15, 15 452 Αθήνα/ Ψυχικό,  

και 1η Μαΐου, ώρα 19:30 στο κουκλοθέατρο «Μαιρηβή»,  

Σαχτούρη 4 και Σαρρή, 10553 Αθήνα/ Ψυρρή 

 

 

Καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος παρακαλείσθε να κάνετε κράτηση 

εισιτηρίου μέσω mail στο: m-buehne@otenet.gr, ή προαγορά στο βιβλιοπωλείο 

NOTOS PLUS, Ομήρου 15 – Αθήνα/ Κολωνάκι, τηλ. 210 3629746.           

  

Είσοδος: 10€ 

                                       

Με την ευγενική υποστήριξη 

mailto:m-buehne@otenet.gr


    

 

          EKiGRJP  

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας 

 

Εκτυπωτική Χορηγία  

 
www.perispomeni.gr 


