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Το Ρεπερτόριο τθσ ΕΘΑΛ για το 2018

To Διοικθτικό υμβοφλιο και θ Καλλιτεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΚΑΛ, ςε ςυνεργαςία με τθν
Επιτροπι Τλοποίθςθσ Παραγωγϊν χεδίου «Κυμζλθ» και ζχοντασ ενϊπιον τθσ αξιόλογεσ
προτάςεισ για το 2018, προςπάκθςε να επιλζξει ζνα ςφνολο προτάςεων που να πλθροφν τα
κριτιρια που θ ΕΚΑΛ, ωσ φορζασ κεατρικισ ανάπτυξθσ, είχε κζςει: τθν παρουςίαςθ κεατρικϊν
ζργων τόςο του κλαςικοφ όςο και του ςφγχρονου ρεπερτορίου, που πραγματεφονται
κοινωνικά ηθτιματα και ζχουν ωσ ςτόχο να προβλθματίςουν τον κεατι μζςα από ζνα αξιόλογο
καλλιτεχνικό αποτζλεςμα, προάγοντασ ζτςι τθ κεατρικι παιδεία, τθν προβολι και ςτιριξθ τθσ
κυπριακισ δραματουργίασ, τθ ςυνεργαςία με καταξιωμζνουσ ςκθνοκζτεσ, θκοποιοφσ και
ευρφτερα δθμιουργικοφσ ςυντελεςτζσ, αλλά και τθ διάκεςθ τθσ ςκθνισ τθσ ςε νζουσ
δθμιουργοφσ, δίνοντασ τουσ ζτςι τθν ευκαιρία να υλοποιιςουν το καλλιτεχνικό τουσ όραμα.

Θ νζα κεατρικι περίοδοσ για τθν ΕΚΑΛ ξεκινάει τον Μάρτιο του 2018 με ζνα ζργο του
κλαςικοφ ρεπερτορίου, που, παρά τθν αδιαμφιςβιτθτθ αξία του, δεν ζχει ανεβεί ποτζ ςτθν
Κφπρο. Με το ζργο Η Νφχτα τθσ Ιγκουάνα, ο Σζνεςι Ουίλιαμσ κλείνει, το 1961, τθ ςειρά των
μεγάλων κεατρικϊν επιτυχιϊν του, που είχε ξεκινιςει με τον ‘‘Γυάλινο κόςμο’’ το 1945. το
ζργο αυτό ο Σζνεςι Ουίλιαμσ ςυνκζτει μια επιτομι τθσ κεματολογίασ και τθσ φιλοςοφίασ τθσ
όλθσ δθμιουργίασ του, ενϊ ςυγχρόνωσ αναπτφςςει τισ καταλιξεισ τθσ ηωισ γνωςτϊν θρϊων
του από προθγοφμενεσ δθμιουργίεσ. Σο ςυγκεκριμζνο ζργο μπορεί να κεωρθκεί ωσ το
τελευταίο κεφάλαιο μιασ λαμπρισ ςταδιοδρομίασ, κακϊσ ςυνεχίηει και ολοκλθρϊνει προςφιλι
κζματα και προβλθματιςμοφσ του ςυγγραφζα.
Σο ζργο κα παρουςιαςτεί ςτθν Δεφτερθ κθνι, ςε ςκθνοκεςία Ανκοφλλθ Δθμοςκζνουσ,
ςκθνικά Γιϊργου Γιάννου, κοςτοφμια Ρζασ Ολυμπίου, μουςικι επιμζλεια του Γιάννθ
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Χατηθλοίηου και φωτιςμοφσ του Παναγιϊτθ Μανοφςθ. Πρωταγωνιςτοφν οι Πάολα
Χατηθλαμπρι, τζλιοσ Ανδρονίκου, Ζλενα Παπαδοποφλου, Ανδρζασ Βαςιλείου, Φανι Πζτςα,
Κανάςθσ Δρακόπουλοσ, Κωνςταντίνοσ Γαβριιλ και Κρίςτθ Παπαδοποφλου.
Θ πρεμιζρα προγραμματίηεται για τισ 2 Μαρτίου 2018.

Σον Μάιο 2018 θ Δεφτερθ κθνι τθσ ΕΚΑΛ κα παρουςιάςει το καινοφριο κυπριακό ζργο
Κοιμιςου Αγγελοφδι μου των τζλιου Κεοχάρουσ και Μαρίνασ Φραγκεςκίδου. Σο ζργο
διαδραματίηεται ςτθ ςθμερινι ελλθνικι πραγματικότθτα και παρουςιάηεται ςτο ςανίδι για
πρϊτθ φορά. Οι τζλιοσ Κεοχάρουσ και Μαρίνα Φραγκεςκίδου ανικουν ςτθν κατθγορία των
νζων Κφπριων κεατρικϊν ςυγγραφζων που με τθν καλλιζργεια ςφγχρονων προςεγγίςεων
ςτουσ τρόπουσ τθσ κεατρικισ τουσ γραφισ, ςυμβάλλουν ςτθν διεφρυνςθ του κεατρικοφ πεδίου
του τόπου μασ.
Σο ζργο κα παρουςιαςτεί ςε ςκθνοκεςία Βαρνάβα Κυριαηι, τα ςκθνικά/κοςτοφμια
υπογράφει θ Κζλμα Καςουλίδου, τθν μουςικι ςφνκεςθ ο Γιϊργοσ Κολιάσ και τουσ
ςχεδιαςμοφσ φωτιςμοφ ο ταφροσ Σάρταρθσ. Πρωταγωνιςτοφν οι Νίκθ Δραγοφμθ, Μάριοσ
Κωνςταντίνου και Ανδρζασ Σςζλεποσ.
Θ πρεμιζρα προγραμματίηεται για τισ 25 Μαΐου 2018.

Σο Καλοκαίρι του 2018 με αφορμι τθν ςυμπλιρωςθ των 100 χρόνων από τθν γζννθςθ του
μεγάλου καλλιτζχνθ Μεντι Μποςταντηόγλου (Μποςτ), θ ΕΚΑΛ κα παρουςιάςει το τελευταίο
και ωριμότερο κεατρικό ζργο του με τίτλο Ρωμαίοσ και Ιουλιζτα. Πρόκειται για μια παρωδία
τθσ παςίγνωςτθσ ρομαντικισ ςαιξπθρικισ ιςτορίασ ςτθν οποία προβάλλονται όλα τα
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ κεατρικισ ταυτότθτασ του Μποςτ. Ο δεκαπενταςφλλαβοσ, θ
καυςτικι κριτικι, ο ςουρεαλιςμόσ, το υπζροχο ειδικό και ανεπανάλθπτο χιοφμορ του, θ
ρομαντικι του ακωότθτα και θ αυκεντικι του λαϊκότθτα.
Σο ζργο κα παρουςιαςτεί από τθν Κεντρικι κθνι τθσ ΕΚΑΛ ςε ςκθνοκεςία Κϊςτα
ιλβζςτρου. Σα ςκθνικά/κοςτοφμια υπογράφει θ Μαρίνα Χατηθλουκά, τθν μουςικι ςφνκεςθ ο
Αντϊνθσ Αντωνίου, τισ χορογραφίεσ θ Εφα Καλομοίρθ και τουσ ςχεδιαςμοφσ φωτιςμοφ ο

Βαςίλθσ Πετεινάρθσ. Πρωταγωνιςτοφν οι Βαλεντίνοσ Κόκκινοσ, Μαρίνα Βρόντθ, Σηωρτηίνα
Σάτςθ, Γιϊργοσ Κυριάκου, Θρόδοτοσ Μιλτιάδουσ, Παναγιϊτθσ Κυριάκου, Γιάννθσ Μίνωσ και
Βαςίλθσ Χαραλάμπουσ. Θ πρεμιζρα προγραμματίηεται για τισ 6 Λουλίου 2018 και αναμζνεται
να περιοδεφςει όπωσ κάκε χρόνο ςε πόλεισ και χωριά τθσ Κφπρου τουσ μινεσ Λοφλιο και
Αφγουςτο.

Σο Φκινόπωρο του 2018 θ Δεφτερθ κθνι τθσ ΕΚΑΛ κα παρουςιάςει το ζργο του
διακεκριμζνου, με Βραβεία BAFTA και Λϊρενσ Ολίβιε και δφο φορζσ υποψθφίου για Όςκαρ,
Ντζβιντ Χζαρ, Κρεββάτι από Ψευδάργυρο. Ο Ντζιβιντ Χζαρ είναι ζνασ ενεργόσ ςυγγραφζασ
που παράγει, εδϊ και δεκαετίεσ, πολφ ςθμαντικό ζργο και κωρείται από τθν κεατρικι
κοινότθτα ωσ ζνασ από τουσ άξιουσ ςυνεχιςτζσ του ζργου του Harold Pinter. Πρόκειται για ζνα
ζργο πνευματικά τονωτικό, κοινωνιολογικά αναλυτικό και ςυναιςκθματικά φορτιςμζνο, για
τθν ελεφκερθ αγορά και τθ ςφγχρονθ αγάπθ, τον εκιςμό και τθν παροδικότθτα, τισ
εποικοδομθτικζσ και τισ καταςτροφικζσ προτροπζσ.
Σο ζργο κα ςκθνοκετιςει ο Ανδρζασ Αραοφηοσ και θ πρεμιζρα προγραμματίηεται ςτα τζλθ
Οκτωβρίου 2018. Σα ςκθνικά/κοςτοφμια υπογράφει ο Γιϊργοσ Γιάννου, τθν μουςικι ςφνκεςθ
ο Γιϊργοσ Κολιάσ και τουσ ςχεδιαςμοφσ φωτιςμοφ ο Βαςίλθσ Πετεινάρθσ. Πρωταγωνιςτοφν οι
Βαρνάβασ Κυριαηισ, Βαςίλθσ Χαραλάμπουσ και Νίκθ Δραγοφμθ.

Θ ςεηόν 2018 κα ολοκλθρωκεί με τθν θκογραφικι οπερζτα του Κϊςτα Χαράκθ Το Όνειρο του
Τηιυπρι του Λευκαρίτθ. Σο ζργο ζχει μεγάλθ ιςτορικι αξία κακϊσ είναι θ πρϊτθ κυπριακι
οπερζτα. Γραμμζνο το 1951 και εμπλουτιςμζνο με τα ικθ και τα ζκιμα τθσ Κφπρου,
προβάλλει με τον εφκυμο φακό τθσ κυπριακισ ντοπιολαλιάσ ζνα πραγματικό κομμάτι τθσ
κυπριακισ ηωισ. Πρωτοπαίχτθκε, από το «Κυπριακό Κζατρο» τον Νοζμβριο 1951, με
πρωταγωνιςτι και καλλιτεχνικό κιαςάρχθ τον αείμνθςτο Νίκο Παντελίδθ και ςυνζχιςε για 10
χρόνια με παραςτάςεισ ςε όλθ τθν Κφπρο, τθν Ακινα και τθν Κριτθ, πριν από τθν φπαρξθ
μόνιμου κρατικοφ κεάτρου ςτθν Κφπρο.

Θ ςκθνοκεςία του ζργου ζχει ανατεκεί ςτον Σάκθ Χριςτοφάκθ, τα ςκθνικά/κοςτοφμια ζχει
επωμιςκεί ο Γιϊργοσ Παπαδόπουλοσ, τθν μουςικι επιμζλεια και ςφνκεςθ ο Χρίςτοσ Μάρκου,
τισ χορογραφίεσ θ Χλόθ Μελίδου και τουσ ςχεδιαςμοφσ φωτιςμϊν ο Αλεξάντερ Γιότοβιτσ.
Πρωταγωνιςτοφν οι Κϊςτασ Βιχασ, Ηωι Κυπριανοφ, Κϊςτασ Καηάκασ, Μαργαρίτα Ηαχαρίου,
Προκόπθσ Αγακοκλζουσ, Μαρίνα Μανδρι, Ιβθ Νικολαίδου, Κωνςταντίνοσ Γαβριιλ και Πζτροσ
Φιλίππου.
Θ πρεμιζρα προγραμματίηεται ςτα μζςα Νοεμβρίου 2018.

Παράλλθλα θ ΕΚΑΛ, μζςα ςτα πλαίςια των παράλλθλων με το κζατρο δραςτθριοτιτων τθσ,
προγραμματίηει να διοργανϊςει δφο Εκδθλϊςεισ/Θμερίδεσ αφιερωμζνεσ ςε δφο ςυγγραφείσ
των κεατρικϊν παραγωγϊν του 2018.
Σον Μάρτιο του 2018 κα πραγματοποιθκεί Θμερίδα αφιερωμζνθ ςτον κορυφαίο Αμερικανό
κεατρικό ςυγγραφζα Σζνεςι Ουίλιαμσ θ οποία κα περιλαμβάνει τοποκετιςεισ, ςυηθτιςεισ και
διαλζξεισ ςχετικά με το ζργο του. τόχοσ τθσ Θμερίδασ είναι θ ανάδειξθ προεκτάςεων, ιδεϊν
καινοτομιϊν, ερμθνευτικϊν προςεγγίςεων και πρωτότυπων ςυλλογιςτικϊν ςτο ζργο του
κορυφαίου Αμερικανοφ κεατρικοφ ςυγγραφζα και λογοτζχνθ.
Σον Λοφλιο 2018 κα πραγματοποιθκεί θ δεφτερθ εκδιλωςθ θ οποία κα είναι αφιερωμζνθ ςτον
μοναδικό ςκιτςογράφο, γελοιογράφο, κεατρικό ςυγγραφζα, ςτιχουργό και ηωγράφο Μζντθ
Μποςταντηόγλου (Μποςτ) με αφορμι τα 100 χρόνια από τθν γζννθςι του. Θ εκδιλωςθ κα
περιλαμβάνει, εκτόσ από τθν Θμερίδα, Ζκκεςθ ςτο Φουαγιζ του Σεχνοχϊρου τθσ ΕΚΑΛ, ςτθν
οποία κα παρουςιαςτοφν ςκίτςα και γελοιογραφίεσ του Μποςτ (με επίκεντρο τουσ κρυλικοφσ
χαρακτιρεσ του, τθν κακθμαγμζνθ Μαμά Ελλάδα, τθν Ανεργίτςα και τον Πειναλζοντα),
φωτοαντίγραφα πινάκων, βιβλίων και ςτίχων του Μποςτ και όχι μόνο.
τόχοσ τθσ εκδιλωςθσ είναι να δϊςει τθν ευκαιρία ςτουσ νζουσ να γνωρίςουν το πολφπλευρο
ζργο του Μποςτ ςε όλεσ του τισ εκφάνςεισ, και ςτουσ μεγαλφτερουσ, να κυμθκοφν τθν
μεταπολεμικι Ελλάδα του 20ου αιϊνα μζςα από τα μάτια ενόσ ανεπανάλθπτου χιουμορίςτα, ο
οποίοσ δθμιοφργθςε ζνα μοναδικό, εντελϊσ προςωπικό και αναγνωρίςιμο ςατιρικό φφοσ.

Θ ΕΚΑΛ κεωρϊντασ ιδιαίτερα ςθμαντικι τθν καλλιζργεια Κεατρικισ Παιδείασ και προκειμζνου
να προωκιςει τθν Κεατρικι Αγωγι και τον Πολιτιςμό ςτθν πόλθ μασ ςυνεχίηει για 18θ χρονιά
τθ λειτουργία των Κεατρικϊν Εργαςτθρίων. Σα μακιματα των κεατρικϊν εργαςτθρίων
διεξάγονται ςτον Σεχνοχϊρο τθσ ΕΚΑΛ και ςτόχοσ των εργαςτθρίων είναι να προάγουν, μζςω
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, τθ κεατρικι τζχνθ ςε παιδιά, ζφθβουσ και ενιλικεσ.
Σον Μάιο του 2017 θ ΕΚΑΛ προκιρυξε και τον Δ’ Διαγωνιςμό Κεατρικοφ Μονόπρακτου ςτθ
μνιμθ του αείμνθςτου Κωςτι Κολϊτα. Μετά τθ μεγάλθ επιτυχία των προθγοφμενων ετϊν ο
Διαγωνιςμόσ ζχει καταςτεί πλζον κεςμόσ με ςυμμετοχζσ από τθ Κφπρο αλλά και το εξωτερικό.
Σα ζργα που κα υποβλθκοφν κα αξιολογθκοφν από πενταμελι κριτικι επιτροπι, τθν οποία
αποτελοφν οι Σίτοσ Κολϊτασ, Κρίςτθσ Χαράκθσ, Κατερίνα Βοςκαρίδου, Δϊροσ Ιρωασ και
Παντελισ Μάκθ. Σα τρία πρϊτα ζργα που κα βραβευκοφν ενδεχομζνωσ να παρουςιαςτοφν
υπό μορφι κεατρικοφ αναλογίου μζςα ςτο 2018.

Θ ΕΚΑΛ όπωσ και κάκε χρόνο προγραμματίηεται να φιλοξενιςει ςτον Σεχνοχϊρο κεατρικά
ςχιματα, παραςτάςεισ χοροφ, παιδικζσ κεατρικζσ παραςτάςεισ κ.α

