Πάμε
θέατρο
σε
ένα
συναισθηματικό ταξίδι... «ΚΙ
ΑΠΟ ΣΜΥΡΝΗ... ΣΑΛΟΝΙΚΗ» στο
«ΘΕΑΤΡΟΝ»
του
Κέντρου
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
ώρα 20:00 μ.μ.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ συνεχίζει τις θεατρικές της «εξορμήσεις», με
μία ακόμα παράσταση που αναμένεται να προκαλέσει ενθουσιασμό
τη φετινή σεζόν.
Η αρχή για φέτος έγινε με την παράσταση «ΩΝΑΣΗΣ – ΤΑ ΘΕΛΩ ΟΛΑ»
και συνεχίζεται με μία ακόμα παράσταση με έντονα ιστορικά
στοιχεία, το έργο που φέρει την υπογραφή της Μιμή Ντενίση, «ΚΙ
ΑΠΟ ΣΜΥΡΝΗ… ΣΑΛΟΝΙΚΗ» που ανεβαίνει στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος) σε
παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, την Παρασκευή 20
Δεκεμβρίου στις 20:00 μ.μ.. Η παράσταση έχει ήδη κερδίσει
κοινό και κριτικούς και έχει κάνει απανωτά sold out από την
πρεμιέρα της.
Το έργο είναι το πρώτο ελληνικό θεατρικό sequel. Αποτελεί
συνέχεια του έργου «Σμύρνη μου αγαπημένη», που συγκλόνισε
χιλιάδες θεατές και έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες
στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Tο Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού, στο πλαίσιο των στόχων του για την προβολή και
διατήρηση της ελληνικής ιστορίας και της ιστορικής μνήμης,
υλοποιεί ξανά μία μεγάλη παραγωγή με ζωντανή μουσική, πλούσια
σκηνικά, κοστούμια εποχής και ρεαλιστικές βιντεοπροβολές,
εκμεταλλευόμενο τις πολλαπλές δυνατότητες που δίνει η

υπερσύγχρονη σκηνή της αίθουσας «Αντιγόνης» με τον μοναδικό
για τα ελληνικά δεδομένα ψηφιακό οπτικοακουστικό εξοπλισμό.
Η Μιμή Ντενίση γράφει και σκηνοθετεί τη συνέχεια της ζωής των
ηρώων μας που επέζησαν της Μικρασιατικής καταστροφής και
προσπάθησαν να αρχίσουν από την αρχή στη νέα τους πατρίδα, τη
Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σύνθετο έργο που φέρνει στην επιφάνεια
άγνωστα στοιχεία για την εποχή του Μεσοπολέμου, η οποία υπήρξε
μια από τις πιο ταραγμένες εποχές της Ελλάδας.

Λίγα λόγια για το έργο

Η αρχόντισσα της Σμύρνης Φιλιώ Μπαλτατζή και τα παιδιά της
καταφέρνουν να επιζήσουν της Μικρασιατικής καταστροφής και
μετά από μεγάλες περιπέτειες καταλήγουν στη Μακεδονία. Η
Σαλονίκη γίνεται η πατρίδα των προσφύγων. Μια πολυπολιτισμική
πόλη με ντόπιους, πρόσφυγες, Πόντιους και Εβραίους που ζουν
αρμονικά παρά τις διαφορές τους. Το έργο παρακολουθεί την
πορεία της οικογένειας και πολλών νέων χαρακτήρων την περίοδο
από την ανταλλαγή των πληθυσμών μέχρι την αρχή του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανέλιξη των προσφύγων από την απόλυτη
φτώχεια σε μια καινούρια αξιοπρεπή ζωή, η προσπάθειά τους να
γίνουν ένα με τ’ αδέλφια τους στην Ελλάδα, η άνοδος και η

πτώση της ακμάζουσας Εβραϊκής κοινότητας, δίνονται ανάγλυφα
μέσα από τους χαρακτήρες. Το έργο είναι μια μεγάλη νωπογραφία
της εποχής με φόντο την πολιτική κατάσταση μέσα από προσωπικές
ιστορίες και με τη μουσική της εποχής από τα σεφαραδίτικα,
μέχρι τα ρεμπέτικα και τον Αττίκ, να αναδεικνύουν τις
αισθητικές και πολιτιστικές αντιθέσεις ανάμεσα σε ντόπιους και
πρόσφυγες.
Το έργο γράφτηκε μετά από ενδελεχή έρευνα σε κείμενα ελληνικά
και ξένα, Θεσσαλονικιών συγγραφέων και Εβραίων και θα ανέβει,
όπως και η «Σμύρνη μου αγαπημένη», στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» την επόμενη καλλιτεχνική περίοδο
2019-2020.
.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μιμή Ντενίση
ΣΚΗΝΙΚΑ: Μανόλης Παντελιδάκης
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Ηλένια Δουλαδίρη
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Μάρω Μαρμαρινού
ΜΟΥΣΙΚΗ: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Πρωταγωνιστεί η Μιμή Ντενίση και με αλφαβητική σειρά:
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Γιώργος Αρμένης, Νικολέτα Βλαβιανού,
Κατερίνα Γερονικολού, Μαρία Εγγλεζάκη, Λευτέρης Ελευθερίου,
Δημήτρης Μακαλιάς, Μιχάλης Μητρούσης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Νίκη
Παλληκαράκη, Όλγα Πολίτου, Δήμητρα Σιγάλα, Αναστασία
Σκοπελίτη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
Παίζουν επίσης:
Κατερίνα Αντωνιάδου, Χρήστος Βελιάνο, Νικόλας Γκιούλης,
Δήμητρα Μιχαηλίδου, Μαρίλια Μητρούση, Αιμίλιος Μωσαίδης, Ηλίας

Νομικός, Έφη Σταυροπούλου, Ζαχαρένια Φραγκιαδάκη.

Ο Σύλλογός μας εξασφάλισε ειδική προσφορά για
τα μέλη μας:

– 17 ευρώ για θέσεις στην πλατεία
* Στο θέατρο διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

.
· Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε

με τη γραμματεία του Συλλόγου μας (210
προκειμένου να σας κρατήσουμε θέσεις

3250692-3-4)

· ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι θέσεις θα κλείνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μετά
την καταβολή του αντιτίμου του εισιτηρίου.
· Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.
.
Ελάτε με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σε ένα ιστορικό, συναισθηματικό
ταξίδι σε μία παράσταση που έχει ήδη κερδίσει κοινό και
κριτικούς! Σπεύσατε να κλείσετε θέσεις και βέβαια σύντομα θα
ανακοινωθούν και άλλες προσφορές του Συλλόγου μας για πολύ
ενδιαφέρουσες θεατρικές παραστάσεις που είμαστε σίγουροι ότι
θα ικανοποιήσουν πλήρως τις θεατρικές σας ανησυχίες!

