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10 σπόνια Versus! Θεαηξηθή Χξνληά 

2017-2018. Μηα ζεκαληηθή πνξεία γηα εκάο  εμέιημεο, πξσηνπνξηώλ θαη επαγγεικαηηζκνύ θαη 

πάλσ απ όια κηα πνξεία όπνπ ν θόζκνο  καο έδεημε ηόζε αγάπε θαη ζηήξημε  πνπ έθαλε θάζε 

ζνπ θόπν θαη θάζε ζνπ εμάληιεζε λα δηθαηώλνληαη. Έηζη ζε εκάο θαη ζηνλ θόζκν πνπ καο 

ζηήξημε θαη πάληα καο ζηεξίδεη : Χξόληα καο Πνιιά Θέαηξν Versus! 

Σν 2017 ζηέθηεθε κε επηηπρία κε ηηο πνην θάησ παξαγσγέο: ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 2017 είρακε 

ηελ ΑΝΑΣΡΔΠΣΗΚΖ ΚΩΜΩΓΗΑ ηνπ ζπγγξαθέα Guillem Clua, ελόο από ηνπο πην 

ηαιαληνύρνπο Καηαιαλνύο ζπγγξαθείο. ηηο 21 Οθησβξίνπ 2017 ε παηδηθή ζθελή 

παξνπζίαζε  ηηο Ηζηνξίεο ηνπ Παππνύ Αξηζηνθάλε ηνπ Γεκήηξε Πνηακίηε, κηα αλεπηηήδεπηε 

παξάζηαζε ζηελ νπνία ε ζθελή κεηακνξθώλεηαη ζε έλα καγηθό ρώξν όπνπ νη αμίεο ησλ έξγσλ 

ηνπ Αξηζηνθάλε ζπλδπάδνληαη κε θαληαζία κε ην ζεαηξηθό παηρλίδη. Καη ηέινο ζηηο 24 Ννε. 

2017 ην NORDOST ηνπ Σόξζηελ Μπνπρζηάηλεξ. 

Καη θαζώο πιένλ 10ρξνλνη μεθηλάκε ην 2018 δπλακηθά θάλνληαο ηελ πξώηε καο απόπεηξα γηα 5 

παξαγσγέο ζε 1 ρξόλν. 

Αλαλεσκέλνη, κε λένπο θαη παιηνύο ζπλεξγάηεο, κε ελδηαθέξνπζεο πνιππξόζσπεο 

ξεπεξηνξηαθέο επηινγέο πςεινύ θαιιηηερληθνύ ξίζθνπ κε εζνπνηνύο θαη ζθελνζέηεο από ηε 

Λεκεζό, ζηεξίδνληαο θαη «ρηίδνληαο» ζρέζεηο κε  ζεαηξηθνύο ζπγγξαθείο ηεο δηπιαλήο πόξηαο, 

κε έξγα θιαζηθά, ζύγρξνλα θαη κνληέξλα, πνπ ε πιεηνλόηεηά ηνπο ζα παξνπζηαζηεί γηα πξώηε 

θνξά ζηε θππξηαθή ζθελή, δηεθδηθνύκε έλα απηόλνκν, μερσξηζηό ξόιν, πνηνηηθνύ ζεάηξνπ. 

  

Ξεθηλάκε ην Γελάξε κε ην αξηζηνπξγεκαηηθό  έξγν 

«Σο Σίμημα» ηος Άπθοςπ Μιλεπ, 



Πξόθεηηαη γηα έλα δπλακηθό έξγν πνπ πξηλ αθξηβώο 50 ρξόληα έθαλε πξεκηέξα ζην 

Broadway  θαη ήηαλ ππνςήθην γηα δύν βξαβεία Tony ην 1968. 

Ο Μίιεξ ηνπνζεηεί ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ αθξηβώο ζην ρείινο ηεο ηξαγσδίαο θαη ηαξαθνπλάεη ηελ 

άλεζε ηνπο βάδνληαο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηελ πνην επαίζζεηε πεξίνδν 

ηεο δσήο ηνπο. Σα αδέιθηα Οπώιηεξ θαη Βίθησξ επαλαζπλδένληαη κεηά από δεθαεηία ζησπήο 

θαη πεγαίλνπλ βήκα-βήκα  κε ηηο επηινγέο πνπ θαηέιεμαλ λα θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο. Έλα έξγν γηα ηελ νηθνγελεηαθή δπλακηθή, ηελ ηηκή ησλ επίπισλ θαη ηελ ηηκή ησλ 

απνθάζεσλ. 

Ζ  ζθελνζεζία είλαη ηνπ  Άδσλε Φισξίδε , ηα ζθεληθά θαη ηα θνζηνύκηα ηνπ Λάθε Γελεζιή, 

θαη ν ζρεδηαζκόο θσηηζκνύ ηνπ  Αιεμάληεξ Γηόηνβηηο . Πξσηαγσληζηνύλ  ε Μέιαλε ηέιηνπ , ν 

Μελάο Σίγθηιεο, ν Λνπθάο Εήθνο θαη θηιηθή ζπκκεηνρή ν Δπηύρηνο Πνπιιαΐδεο. 

Αθνινπζνύλ ηα έξγα ηνπ ιεκεζηαλνπ Μισαλη Παπαδόποςλος, πνπ θέηνο έρεη ηε ηηκεηηθή ηνπ 

αθνύ εθηόο από ηα 2 έξγα πνπ ζα παξνπζηάζνπκε από ηελ ζθελή ηνπ  Θεάηξνπ Versus, επίζεο 

ζα παξνπζηάζνπλ έξγα ηνπ ην Θέαηξν Έλα θαη ην Θέαηξν Αλεκώλα. 

  

« Η ιδηπά» ηος Μισάλη Παπαδόποςλος 

Έλα έξγν  εκπλεπζκέλν από ηε δσή ηεο Margaret Thatcher, ηεο Βξεηαλίδαο 

Πξσζππνπξγνύ,  πνπ θπβέξλεζε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία  ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 

θαη  δηαδξακαηίδεηαη ζηε ζνπίηα ηεο Πξσζππνπξγνύ. 

Ζ ζθελνζεζία είλαη ηνπ Μαξίλνπ Αλσγπξηάηε,  ηα ζθεληθά θαη ηα θνζηνύκηα ηνπ Λάθε 

Γελεζιή, ε κνπζηθή ηνπ  Αληξέα Κιενβνύινπ, ε θίλεζε ηεο Νάηαιη Ακκάλ θαη ν ζρεδηαζκόο 

θσηηζκνύ ηνπ Αιεμάληεξ Γηόηνβηηο. Πξσηαγσληζηνύλ ε Βίβηαλ Νηθνιατδνπ, ν Αληξέα 

Νηθνιατδεο θαη ε ‘Ζβε Νηθνιατδνπ. 

  

Σν δεύηεξν έξγν ηνπ Μισάλη Παπαδόποςλος, πνπ αλεβάδνπκε έρεη ηίηιν, Έξω από ηην πόπηα 

ηος ηάλιν θαη ηελ εμήο ππόζεζε: 

Δίλαη γλσζηό πσο ν ηάιηλ, είρε πάζεη εγθεθαιηθό θαη νη θξνπξνί ηνπ, ππαθνύνληαο ηηο νδεγίεο 

ηνπ,  δελ ηνικνύζαλ λα αλνίμνπλ ηελ πόξηα ηνπ θαη λα ηνλ ελνριήζνπλ. Έηζη ν Ησζήθ ηάιηλ 

παξεκεηλε ζην δσκάηην ηνπ  γηα αξθεηέο ώξεο αβνήζεηνο.  Σξεηο γπλαίθεο, ε θόξε ηνπ θαη ηξεηο 

άληξεο, νη θξνπξνί ηνπ, μεδηπιώλνπλ ηηο ζθνηεηλέο πιεπξέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ δηθνξνύκελνπ 

εγέηε. Ενπλ δηπιά ηνπ, θαη αδπλαηνύλ  λα ηνλ βνεζήζνπλ. Ζ απόζηαζε απηή ηνπ κηθξνύ από 

ηνλ κεγάιν είλαη ην βαζηθό ζέκα πνπ πξαγκαηεπηεί ην έξγν. 

ε ζθελνζεζία ηνπ Μαξίλνπ Αλσγπξηάηε. 

  



Πξνρσξάκε κε ην έξγν,  Luna Rossa( …Πανζεληνορ) πνπ είλαη κηα θηιόδνμε κεηαθνξά ζηε 

ζθελή, ηεο ηζηνξίαο κηαο κεγάιεο θηλεκ/θεο επηηπρηαο ην 2016 ζηελ Ηηαιία, ηνπ Perfetti 

sconosciuti ηνπ Paolo Genoveze. 

Δπηά καθξνρξόληνη θίινη καδεύνληαη γηα θαγεηό. Όηαλ όκσο απνθαζίδνπλ λα κνηξαζηνύλ 

κεηαμύ ηνπο ην πεξηερόκελν ησλ θάζε κελπκάησλ πνπ ιακβάλνπλ είηε από ην θηλεηό ηνπο είηε 

από ην email ηνπο πνιιά από ηα κπζηηθά ηνπο αξρίδνπλ λα απνθαιύπηνληαη θαη ε ηζνξξνπία 

ζηελ ζρέζε ηνπο αξρίδεη θινλίδεηαη. 

ε δηαζθεπή θαη ζθελνζεζία είλαη ηνπ Μελά Σίγθηιε. 

  

Σέινο ην πξώην ζεαηξηθό ηεο βξαβεπκέλεο Γιαζμίνα Ρεζά  κε ηίηιν, «ςζηηήζειρ Μεηά από 

μια Κηδεία», είλαη ην ηειεπηαίν έξγν γηα ην 2018. 

Ο Simon Weinberg είλαη λεθξόο. Καη, ην πξσηλό ηνπ Ννεκβξίνπ, έμη άλζξσπνη ζπγθεληξώλνληαη 

ζηελ θεδεία ηνπ – αδέιθηα θαη κηα αδειθή, εξαζηέο θαη πεζεξηθά. Σν πέλζνο ηνπο επηηξέπεη λα 

είλαη πξνλνκηνύρνη θαη απνκνλσκέλνη ζε έλαλ άιιν θόζκν θάησ από έλαλ ήιην, ζηε ζθηά ηνπ 

απνζαλόληνο ζηγά-ζηγά εκπιέθνληαη ζε έλα άγξην αιιά πινύζην θσκηθό παηρλίδη ην νπνίν 

δηεξεπλά απηή ηελ αλαπόθεπθηε ζηηγκή ηνπ πέλζνπο, όηαλ ν λεθξόο απνζαλώλ εμαθνινπζεί λα 

είλαη ζρεδόλ αηζζεηόο ζηελ αλαπλνή, ζηελ έληνλε παύζε αλάκεζα ζηελ απνπζία θαη ηελ 

επηζηξνθή ζηελ θαζεκεξηλή ύπαξμε, κεηαμύ απώιεηαο θαη δσήο. 

ε ζθελνζεζία ηεο Μαξίαο Κπξηάθνπ. 

  

Versus ινηπόλ γηα ην 2018 ζην Θέαηξν ΔΝΑ ζην Κάζηξν ηεο Λεκεζνύ 

αο πεξηκέλνπκε! 

 


