Έπεηηα απ’ ηα επηηπρεκελά ζεαηξηθά αλαιόγηα ηεο θωκωδίαο: Αμθιηρύων
ηνπ Υάηλξηρ θνλ Κιάηζη ην Μάην πνπ πέξαζε
ζηελ Αίζνπζα Βηβιηνζήθεο ηνπ Ασζηριακού Αρταιολογικού Ινζηιηούηοσ,
θαζώο θαη ζ’ αίζνπζα ηεο Γεξκαληθήο Φηινινγίαο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,
ε

μεθηλάεη ηε λέα ζαηδόλ 2015/6
κε ην ζεαηξηθό αλαιόγην ηνπ έξγνπ:

Γςναίθα δηάβοιορ
(δξάκα ηνπ Καξι έλρεξξ)

Ο Καπι ένσεππ
(24 Φεβξνπαξίνπ 1867 ζην Άμακο ηνπ Σηξόινπ - † 15 Μαξηίνπ 1943 ζηε Βηέλλε) ήηαλ
Απζηξηαθόο γηαηξόο θαη ζπγγξαθέαο. Σα πιένλ γλωζηά ηνπ δξάκαηα, ην: Πίζηη και παηρίδα
θαη ε Γσναίκα Γιάβολος. Η ηζηνξία ηνπ εξωηηθνύ ηξηγώλνπ ηωλ Άιπεωλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα
πην πνιππαηγκέλα έξγα ηνπ λόηηνπ γεξκαλόθωλνπ ρώξνπ.
Γςναίθα δηάβοιορ
(πξωηνπαίρηεθε ζηηο 6 Απξηιίνπ 1915 ζην Θέαηρο Γιόταν Σηράοσς ηεο Βηέλλεο)
Έλαο ιαζξέκπνξνο θ’ ε γπλαίθα ηνπ ζέινπλε κε ηηο απαηεωληέο ηνπο λ’απνθηήζνπλε δόιηα
έλα ζπίηη ζηελ αγνξά ηνπ ρωξηνύ. Η «γπλαίθα δηάβνινο» αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή λα
ηπιίμεη ζηα δίρηπα ηεο έλα ζπλνξηνθύιαθα πνύξρεηαη λα μεζθεπάζεη ηελ επηρείξεζε ηνπ
ιαζξεκπνξίνπ· όκωο ηνλ εξωηεύεηαη θαη ξίρλεη, ηέινο, ζηνλ ηζηό ηεο θαη ηνπο δπν άληξεο.
Ο έλρεξξ δίρωο, θακκηά ζπκθηιηωηηθή ηάζε, αλαηέκλεη ηηο ακθίζεκεο ζρέζεηο κεηαμύ ηωλ
ηξηώλ πξνζώπωλ, θαζώο θαη ηα πάζε ηνπο, ηε καηαηνδνμία θαη ηηο άιιεο αλζξώπηλεο ---πνιύ
αλζξώπηλεο--- αδπλακίεο ηνπο, δεκηνπξγώληαο κηαλ ηζηνξία αγάπεο ιεθηαζκέλε κ’ αίκα.
ΓΤΝΑΙΚΑ (Κάθεηα):
Ξάπιωζε ζην θξεββάηη λα γεηάλεη ν ύπλνο ηελ ηξνκάξα ζνπ - είλ’ πην θξόληκν.
ΑΝΣΡΑ (Δνηελώς ζαζηιζμένα):
Μα πώο κηιάο έηζη απόηνκα ζηνλ άληξα ζνπ;
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Δπεξεπγαζία, ζθενοζεζία:

Μάξηηλ άξλρνξζη

Γηαβάδοςν:

ΓΤΝΑΙΚΑ
ΑΝΣΡΑ
ΤΝΟΡΙΟΦΤΛΑΚΑ

Μαξιέλε Κακίλζθπ
Θενδόζεο Παπαδεκεηξόπνπινο
Άληξηαλ Φξίιηλγθ

ΑΦΗΓΗΣΡΙΑ

Μαξηιέλα Καβάζε

Βοεζόρ ζθενοζέηε:
Φωηογπαθία:
Γηέςζςνζε παπαγωγήρ:

Μαξηιέλα Καβάζε
Βίθπ Βξάθα
Μάξηνλ Υόθκαλ

Παποςζίαζε: Παξαζθεπή 16 θαη Σεηάξηε 28 Οθηωβξίνπ 2015, ώξα 19.30.
ΜΑΔRZ BUEHNE δηνξγαλώλεη πεξαηηέξω παξαζηάζεηο θαηόπηλ ζπλελλόεζεο!
Σόπορ: POLIS ART CAFE, Πεζκαδόγινπ 5 (πξώηνο όξνθνο πάλω απ’ ηε Σηοά ηοσ Βιβλίοσ),
Αζήλα-Κέληξν, ηει.: 210 3249588

Καζώο νη ζέζεηο γηα απηή ηελ παξάζηαζε είλαη πεξηνξηζκέλεο, παξαθαινύκε λα καο
ελεκεξώζεηε γξαπηώο γηα ηελ θξάηεζή ζαο. m-buehne@otenet.gr
Δίζοδορ: Μηα επγεληθή ζπλδξνκή ηωλ 10 Επξώ είλ’ απαξαίηεηε γηα ην θαζαξό θόζηνο ηεο
παξαγωγήο.
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Η MAERZ BUEHNE (ΚΗΝΗ ΣΟΤ ΜΑΡΣΗ) είλαη ην πξώην γεξκαλόθωλν ζέαηξν ζηελ
Ειιάδα. Ιδξύζεθε από ηνπο ζεαηξαλζξώπνπο Μάξηηλ άξλρνξζη, Μαξιέλε Κακίλζθπ θαη Άληξηαλ
Φξείιηλγθ πνπ δνύλ ζηελ Αζήλα. Η MAERZ BUEHNE παξνπζηάδεη γεξκαληθά ζεαηξηθά θείκελα θιαζζηθά ωο θαί κεηακνληέξλα. ε ζπλεξγαζία κε Έιιελεο θαιιηηέρλεο ζα γίλνληαη ζε κεληαία βάζε
ζεαηξηθά αλαιόγηα θαη ---ην ζπληνκόηεξν δπλαηό--- θαί πιήξεηο παξαζηάζεηο. H MAERZ BUEHNE
νξγαλώλεη απηέο ηηο εθδειώζεηο ζε πνιππνίθηια κέξε, ώζηε λα επηηεπρζεί έλαο δηάινγνο κεηαμύ ηνπ
έξγνπ θαη ηνπ εθάζηνηε ρώξνπ. θνπόο ηεο MAERZ BUEHNE είλαη λα έξζνπλ όινη νη θίινη ηνπ
γεξκαληθνύ Θεάηξν θαη ηεο γεξκαληθήο ζεαηξηθήο θαιιηέξγεηαο, όπωο θαη νη όπνηνη ελδηαθεξόκελνη --πνπ ωο ηώξα δελ είραλ θακκία ηέηνηα δπλαηόηεηα---, ζε δωληαλή επαθή κε έξγα π.ρ. ηνπ Κιάηζη, ηνπ
έλρεξξ, ηνπ Φάζζκπηληεξ ή ηνπ Μπέξθνπο ζην π ξ ω η ό η π π ν θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηε Γεξκαληθή
γιώζζα κε ηε κνλαδηθή ηεο θαιιηηερληθή, ζεαηξηθή έθθξαζε.

Δπηθοηνωνία θαη πεπηζζόηεπερ πιεποθοπίερ:
m-buehne@otenet.gr
www.facebook.com/maerz.buehne
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