
 

ΔΠΗΠΙΔΟΛ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΙΔΚΔΟ!!! 

Αναγέλαστα: λογιών λογιών γεναίτζιες 

 Ποιες έν’ ηούηες οι γεναίηζιες ηζιαι ηι κάμνοσν δαμαί; 

 

H λέα παξαγσγή ηεο Παξαπιεύξσο Παξαγσγέο ζε ζθελνζεζία Καξίαο Θπξηάθνπ 

επηρεηξεί κηα ζθεληθή απόδνζε πνηεκάησλ ηεο ηέιιαο Βνζθαξίδνπ Οηθνλόκνπ, 

εκπλεπζκέλε από ην ζέαηξν ηνπ Παξαιόγνπ θαη εκπνηηζκέλε κε ην έληνλν αηζζεηηθό 

ζηίγκα ηεο Έιελαο Θνηαζβήιη. Οη λογιών λογιών γεναίτζιες πξνζθαινύλ ηνλ ζεαηή 

ζε κηα κνλαδηθή βησκαηηθή γλσξηκία κε ηε ζύγρξνλε θππξηαθή πνίεζε, πνπ έρεη σο 

ζηόρν ηε δύµσζε ηνπ ιόγνπ κε ηε ζεαηξηθή θόξµα θαη ηελ εηθαζηηθή ηέρλε. 

Σν θείµελν ηεο παξάζηαζεο πξνθύπηεη από ηα δεθαπέληε πνηήκαηα ηεο πνηεηηθήο 
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γεναίτζιες (Σερλνδξόκηνλ, 2013). ηε ζεαηξηθή απόδνζε ηνπ ιόγνπ ηεο Βνζθαξίδνπ 

εθηά γπλαίθεο ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο, αιιά εκκέζσο θαη κε ηνλ ζεαηή, 

θνπηζνκπνιεύνπλ, γεινύλ εξήκελ ηνπ (ζθεληθνύ θαη θνηλσληθνύ) εγθιεηζµνύ ηνπο 

θαη ηνπ παξάινγνπ ηεο ύπαξμήο ηνπο. Πνηεο είλαη ζη’ αιήζεηα όιεο απηέο, πνπ 

«ζπλαθέξλνπκε» ηόζν ζπρλά, πνπ όιν θαη θάπνηα καο ζπκίδνπλ; Πώο ε Φάνπζα, ε 

Αππσκέλε, ε Αξθόπειιε, αιιά ηδηαη ε Πνιινπάεηε, ε Πνπξέθθα ηδηαη ε Πξνθνκκέλε 

έρνπλ ξόιν θαη ζέζε ζε έλα ζύγρξνλν έξγν; 

Κε ηνλ ηαρύ ξπζκό ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ, απηέο νη γλσζηέο άγλσζηεο πνπ 

θέξνπκε καδί καο σο εύερα θιεξνδνηήκαηα ηεο κεηξηθήο καο γιώζζαο, αιιά θαη σο 

θνηλσληθά ζηεξεόηππα, παίξλνπλ ζηελ παξάζηαζε ζάξθα θαη νζηά – όκσο θαη πάιη 

όρη εληειώο. Οη ραξαθηήξεο κεηαηξέπνληαη ζε εθζέκαηα, απνδίδνληαο έηζη  ηε 

γπλαηθεία ππόζηαζε κέζα από έλα δηαρξνληθό πξίζκα, πνπ εκπεξηέρεη ηαπηόρξνλα ην 

παξειζόλ θαη ην παξόλ. Κε έληνλν ην θσµηθό ζηνηρείν αιιά θαη µε ηνλ θπληζµό ηνπ 

απηνζαξθαζµνύ, ν ιόγνο ηεο Βνζθαξίδνπ, πνπ ραξαθηεξίζηεθε από ηνλ αθαδεκατθό 

θηιόινγν θαη θξηηηθό Ιεπηέξε Παπαιενληίνπ σο «ε πην κεγάιε έθπιεμε ζηελ 

θαηεγνξία ηεο ζύγρξνλεο ηδησκαηηθήο πνίεζεο», ελεξγνπνηεί ηελ πξνζσπηθή θαη 

ζπιινγηθή µλήµε. 

Σνπνζεηώληαο ηελ παξάδνζε κέζα ζε έλα εηθαζηηθό ηνπίν, ε παξάζηαζε πξνζδνθά 

επίζεο λα θέξεη ην θνηλό πην θνληά ζηελ αληίιεςε ηνπ θππξηαθνύ ηδηώµαηνο σο 

πνιηηηζµηθνύ εξγαιείνπ πνπ παξάγεη λόεµα θαη θξηηηθή ζθέςε − δελ είλαη θνιθιόξ, 

αιιά θνκκάηη καο όκνξθν θαη ηδηόηππν!  

 

Τασηόηηηα παράζηαζης 

ύιιεςε - θελνζεζία - Γξαµαηνπξγία: Καξία Θπξηάθνπ 



Πνίεζε: ηέιια Βνζθαξίδνπ Οηθνλόκνπ 

θεληθή εγθαηάζηαζε: Έιελα Θνηαζβήιη 

Θνζηνύκηα: Έιελα Θνηαζβήιη, Ιόξλα Ιαδόκκαηνπ 

ρεδηαζµόο ήρνπ: Πάλνο Κπάξηδεο 

ρεδηαζκόο θσηηζκνύ: Alexander Jotovic 

Βνεζόο ζθελνζέηηδαο: Δύε Χαηδεπηεξή 

Φσηνγξαθίεο: Βαζίιεο Γσξίηεο 

Βίληεν πξνώζεζεο: Κηράιεο Αζηήθθαο 

Γξαθηζηηθόο ζρεδηαζκόο: Άλλα Φσηηάδνπ 

Γηεύζπλζε παξαγσγήο: Δπξηπίδεο Γίθαηνο 

Δξκελεύνπλ: Άληξηα Εέληνπ, Έιελα Θαιιηλίθνπ, Καξία Θαπθαξίδνπ, Καξίλα Καθξή, 

Παληειίηζα Καπξνγηάλλε, Ινπθία Πηεξίδε, Πνιπμέλε άββα 

 

Επιπλέον Παράζηαζη:  

Πέκπηε 7 Ηνπλίνπ ζηηο 10κκ ζην Θέαηξν Έλα ζηε Ιεκεζό 

Σειέθσλα θξαηήζεσλ: 97778812 / 99556226  

Σηκή εηζηηεξίνπ: €13 θαη €10 (κεησκέλν) 

 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1287242254741528/ 
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