
Παραστάσεις ''SuperNova'' στον Τεχνοχώρο της Ε.Θ.Α.Λ. 

10 - 11 - 12 Μαΐου 2013 

 

 
 
Μετά την επιτυχημένη πορεία της ομάδας 'Καταλάθος' στη θεατρική σκηνή του Faust στην Αθήνα, 
η παράσταση ''SuperNova'', έρχεται στην Λεμεσό για μόνο τρεις παραστάσεις στον Τεχνοχώρο της 
Ε.Θ.Α.Λ !  
 
Η ζωή κι ο θάνατος λοιπόν προκύπτουν τυχαία... δεν είναι αποφάσεις... απλά συμβαίνουν... 
καταλάθος... όπως ακριβώς  και οι πέντε νέοι απόφοιτοι του Θεάτρου Τέχνης... που μας λένε ότι 
τίποτα δεν γίνεται επίτηδες... ζεις «Καταλάθος», πεθαίνεις «Καταλάθος», συναντιέσαι 
«Καταλάθος» ...και γίνεσαι ομάδα... «ΚΑΤΑΛΑΘΟΣ»! 
 
Πρόκειται για δύο σαραντάλεπτες θεατρικές δημιουργίες, με διαφορετικές ατμόσφαιρες και 
ξεχωριστό χαρακτήρα η καθεμία, που όμως έχουν κοινό παρανομαστή το χιούμορ!  Ο Βασίλης 
Μαυρογεωργίου και η Φωτεινή Αθερίδου, ενώνουν τις δυνάμεις τους, γράφοντας και 
σκηνοθετώντας δύο έργα, και δημιουργούν το... SUPERNOVA! 
 
Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, λέγοντάς μας «Dying Sweetly», φαίνεται να διαφωνεί με όσους 
θεωρούν το θάνατο μια απλή κατάληξη! Μεταφέρει τον θεατή σε έναν κόσμο σκοτεινό! Με δικούς 
του κανόνες και δικούς του κώδικες. Με γεύση από musical και αμερικάνικης pub, οι ήρωες 
διασκεδάζουν, συνυπάρχουν, προσαρμόζονται, ζουν σαν να μην τρέχει τίποτα σε μια νεκρή ζώνη. 
Όχι όλοι... Όχι το ίδιο... σ' αυτή τη μαύρη κωμωδία, ο θάνατος δεν είναι για όλους το ίδιο. Κάποιοι 
αιφνιδιάζονται από αυτόν ...και κάποιοι τον έχουν συνηθίσει. 
 
«Και μετά; Και μετά;» ρωτάει η Φωτεινή Αθερίδου στο πρώτο έργο. Τι θα γίνει μετά; Πως θα είναι 
μετά; Και όλα αυτά που ζω τώρα; Είναι όνειρο; Είναι εφιάλτης; Μια σκληρή πραγματικότητα; 
Αναρωτιούνται οι ήρωες του έργου! Σ' αυτό το κωμικό θρίλερ, κανείς δεν ξέρει Ποιός, Πού, Πότε 



και Γιατί... Ίσως φταίει που είναι ηθοποιοί... ίσως και όχι... Σημασία έχει πως η ελπίδα πεθαίνει 
πάντα τελευταία!  
  
Παίζουν: Ιωάννης Καπελέρης, Ιωάννης Μπισμπικόπουλος, Κώστας Σιλβέστρος, Φωτεινή Αθερίδου, 
Φωτεινή Μπακλατζίογλου 
  
Κείμενο - Σκηνοθεσία: 

 Βασίλης Μαυρογεωργίου (Dying Sweetly), Φωτεινή Αθερίδου (Και μετά; Και μετά;) 
 
Μουσική σύνθεση:  
Παναγιώτης Τσεβάς (Dying Sweetly), Θοδωρής Οικονόμου (Και μετά; Και μετά;) 
 
Κοστούμια:  
Βασιλική Σύρμα 
 
Επιμέλεια φωτισμού:  
Κατερίνα Μαραγκουδάκη (Βασίλης Πετεινάρης)  
 
Ηχογραφημένη φωνή:  
Θανάσης Αλευράς 
  
Χορογραφία: 
Ελένη Γκασούκα 
 
Παραστάσεις: 10- 11- 12 Μαΐου / Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ  
Κρατήσεις; 25 877 827  
Γεν. Είσοδος: 10 ευρώ 
 


