Φιλοξενούμενες παραγωγές στον
Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ
«CON»

Θεατρικό Κύπριων συγγραφέων που κέρδισε το πρώτο βραβείο στην Αθήνα
παρουσιάζεται στην Κύπρο σε σκηνοθετημένο αναλόγιο
Πρόκειται για το κωμικό δράμα «CON» της Ανθής Ζαχαριάδου και του Μάριου Νικολάου. Τον
περασμένο Ιούνιο, στο θέατρο «Από Κοινού» της Ελένης Γερασιμίδου στην Αθήνα, το έργο
παρουσιάστηκε σε αναλόγιο σκηνοθετημένο από τον Παναγιώτη Μπουγιούρη, κερδίζοντας το
Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Αναλόγιο Από Κοινού 2018. Ως εκ
τούτου, το έργο εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ και θα δώσει τέσσερεις
παραστάσεις τον Νοέμβριο στην Αθήνα.
Στην Κύπρο θα απολαύσουμε το έργο σε τέσσερα σκηνοθετημένα αναλόγια στην Λευκωσία και
ένα στην Λεμεσό. Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης σκηνοθετεί τους ηθοποιούς Ανδρέα Αραούζο,
Ηρόδοτο Μιλτιάδους και Μαρίνα Βρόντη, όπως και τον εαυτό του, σε αυτό το έργο το οποίο ο
θεατρικός συγγραφέας Παναγιώτης Μέντης προλογίζει στην έκδοση:
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19 Δεκεμβρίου 2018, στις 8.30 μ.μ
Στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ
Εισιτήρια: €10
Κρατήσεις: 2288 5536, ώρες: 9.00 – 17.00

Περίληψη του έργου:
Ο Γιόχαν Γλύξμπουργκ, κάτοικος του Βασιλείου της Κωνολάνδης, έχει προβεί σε πλειάδα
παραβάσεων νομοθεσιών και κανονισμών του κράτους. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που
πάσχει από μια δυσμορφία στο κεφάλι και, κατ’ επέκταση, μια ιδιαίτερη πλάση του
εγκεφάλου, η οποία του προκαλεί παράδοξες ή αλλόκοτες συμπεριφορές και πεποιθήσεις. Ως
αποτέλεσμα προσάγεται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου του Βασιλείου αντιμέτωπος με τη
θανατική ποινή, αφού η σοβαρότερη κατηγορία εναντίον του είναι η προσβολή της

Βασίλισσας Θυμέλης, η οποία αποτελεί και τον θεσμό της Ανώτατης Πνευματικής Οντότητας
του κράτους.
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Τεχνοχώρος της ΕΘΑΛ: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Ακίνητα Δήμου Λεμεσού-Κτίριο ΣΑΛΑ
3840 Λεμεσός

