
Rialto Theatre Live 

Φεβρουάριος 2021 

 

Στοχεύοντας στη δημιουργία αφενός εκείνων των προϋποθέσεων που γεφυρώνουν το 

χάσμα που προκαλεί η απουσία επαφής με δημιουργούς και κοινό, και αφετέρου στην 

ασφαλή υλοποίηση κάθε προγραμματισμού, το Θέατρο Ριάλτο θα αρχίσει να λειτουργεί 

τον Φεβρουάριο και διαδικτυακά, μέσω απευθείας μεταδόσεων( livestream).  

 

Σε αυτές τις αβέβαιες συνθήκες, κάθε προγραμματισμός θα μπορεί να υλοποιείται είτε 

στην παρουσία κοινού, είτε ζωντανά με την  ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση. Στο 

πλαίσιο της ευθύνης αλλά και της συνέπειας του, το θέατρο θα συνεχίσει μέσα από την 

πλατφόρμα του Rialto Theatre Live,  ακόμα και σε περιόδους εγκλεισμού, να επικοινωνεί 

με το κοινό και να στηρίζει την καλλιτεχνική δραστηριότητα και πολιτιστική παραγωγή, 

συνδυάζοντας την τεχνολογία με τις απαραίτητες συνθήκες δημιουργίας.  

 

Μέχρι να ανοίξουν τα θέατρα και πάλι, θα διοργανώνονται ζωντανές διαδικτυακές 

μεταδόσεις από τη σκηνή του θεάτρου, με πρόσβαση σε όσους θεατές ενδιαφέρονται,  

έναντι συμβολικού εισιτηρίου 5 ή 10 Ευρώ. Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα 

χρησιμοποιούνται για την διεύρυνση του προγράμματος με νέες παραστάσεις. Όσοι 

ωστόσο επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις χωρίς να καταβάλλουν το 

αντίτιμο εισιτηρίου, θα μπορούν να εξασφαλίζουν τις σχετικές πληροφορίες (κωδικό) από 

το ηλεκτρονικό ταμείο του θεάτρου boxoffice@rialto.com.cy 

 

Με τις απευθείας μεταδόσεις δεν  υποκαθίστανται οι ζωντανές συναντήσεις  καλλιτεχνών 

και κοινού και η τεράστια σημασία τους. Αντίθετα καταβάλλεται προσπάθεια όπως 

συνεχισθεί η επικοινωνία και επαφή, γεφυρώνοντας και σμικραίνοντας τις αποστάσεις  

που δημιούργησε η πανδημία, μέχρι την ημέρα που και πάλι, μαζί με όλες τις πολιτιστικές 

στέγες, καλλιτέχνες και κοινό θα βρεθούν και πάλι σε μια πραγματικά ζωντανή συνεύρεση 

και αλληλοεπίδραση. 

 

Οι απευθείας μεταδόσεις θα είναι διαθέσιμες στη σελίδα του θεάτρου και οι θεατές θα 

μπορούν να συντονίζονται πριν την έναρξη κάθε παράστασης, έχοντας εξασφαλίσει τους 

σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Οι παραστάσεις  θα πραγματοποιούνται σε πραγματικό 

χρόνο επί σκηνής, θα μεταδίδονται ζωντανά απευθείας και δεν θα είναι διαθέσιμες μετά 

την ολοκλήρωση τους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 

info@rialto.com.cy. 

 

Το πρόγραμμα Φεβρουαρίου, το οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς διαμορφώνεται ως 

ακολούθως:  

 

mailto:boxoffice@rialto.com.cy/
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13/2  Λάμπρος FlashArt@Rialto  

Σαβ 20:00 (90’)  

 

Το έργο καταπιάνεται με ζητήματα όπως αυτό της ανθρώπινης άγνοιας, του εγκλεισμού, της 

απομόνωσης, της ευθραυστότητας της ανθρώπινης ύπαρξης, της απουσία ελευθερίας 

επιλογών μέσα σε έναν κόσμο όπου επικρατούν περιοριστικές συνθήκες, τα τέρατα αλλά και 

την ομορφιά (την αλήθεια και το ψέμα)  που μπορεί να δημιουργήσει ο άνθρωπος στην 

προσπάθειά του να γνωρίσει όλα αυτά που δεν μπορεί να γνωρίσει, την κατάχρηση και τη 

βία στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εξουσία όταν παρεκτραπεί. 

 

Ο Λάμπρος, ένα νέο παιδί, εργάζεται ως ψευδομάρτυρας σε ένα παραδικαστικό 

κύκλωμα. Όλα λειτουργούν θαυμάσια, ως τη στιγμή που παύουν να λειτουργούν θαυμάσια. 

Ο Λάμπρος παγιδεύεται. Τι έχει συμβεί; Τι είναι αλήθεια, και τι  ψέμα; Τι είναι η ελευθερία 

και τι σημαίνει η απουσία της; Τι είναι δικό μας;  Ποιες από τις επιλογές μας όντως μας 

ανήκουν; Η άγνοια του Λάμπρου γύρω από τα βασικά σημεία της υπόθεσής του είναι η δική 

μας άγνοια. Και η πορεία της ζωής του από το σκοτάδι στο φως, είναι η πορεία της ζωής του 

καθενός μας. 

 

Κείμενο | Εικαστική σύλληψη | Σκηνοθεσία: Μυρτώ Παπαχριστοφόρου 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Κατερίνα Ατταλίδου 

Υλοποίηση σκηνικού: Κατερίνα Ατταλίδου, Στέφανος Καράμπαμπας, Στυλιανός 

Πελεκάνος και Omass Architects, Pavlides Carpenters Ltd, Waternet Ltd, Μυρτώ 

Παπαχριστοφόρου 

Με τους Ειρήνα Χριστοδούλου, Χρίστο Αβραάμ, Μυρτώ Παπαχριστοφόρου. 

 

 

21/2 Develop. Develop Again. Develop Better (Developing in Cyprus) 

Κυρ 20:00 (90’)  

 

Θεατρικό αναλόγιο τεσσάρων νέων μονόπρακτων θεατρικών έργων από Κύπριους συγγραφείς, ως 

αποτέλεσμα ενός πεντάμηνου εργαστηρίου συγγραφής που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 

Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 σε συνεργασία με την Fresh Target Theatre Ensemble, στο πλαίσιο του 

προγράμματος Συνεργαζόμενος Καλλιτέχνης του Θεάτρου Ριάλτο.  

 

Οι συγγραφείς Στέφανος Σταυρίδης, Αυγή Λίλλη, Μαρία Α. Ιωάννου και Γιώργος Τριλλίδης έχουν 

ως κύριο θέμα στα έργα τους την ανάπτυξη στην Κύπρο στις διάφορες της μορφές. Τη σκηνοθεσία 

των έργων ανέλαβαν οι Πάρις Ερωτοκρίτου και Μαρία Κυριάκου με την υποστήριξη της Άννας 

Κάλβαρη.  Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Έλενα Καλλινίκου, Γιώργος Κυριάκου, Βασίλης 

Χαραλάμπους, Παναγιώτα Παπαγεωργίου και Βαρβάρα Χριστοφή.  

 

 



26/2 Οι ψυχές μας διψούν για τραγούδια  

Παρ 20:00 (75’) 

 

Σε μια παράξενη εποχή που όλα αναδιοργανώνονται και αποδιοργανώνονται, 

αναπροσαρμόζονται και αλλάζουν πρόσωπα κάθε ώρα και στιγμή, όπως ακριβώς και τα 

δεδομένα μας, σανίδα σωτηρίας, ελπίδας και φωτός,  τα τραγούδια που άντεξαν στον 

χρόνο, αυτά που στάθηκαν ενάντια σ’ αυτόν και δεν ξεχάστηκαν. Αυτά που μετά από 

δεκάδες χρόνια ακόμα σιγοψιθυρίζουν τα χείλη μας σε κάθε συναυλία. Όσα μας ενώνουν 

με μνήμες παιδικές, εφηβικές, νύχτες γιορτής, συναντήσεις φίλων, παλιούς έρωτες. 

 

Η Βάκια Σταύρου σε ένα ρεπερτόριο αγαπημένων τραγουδιών από πολλά μέρη του 

κόσμου,  μαγικά, λιτά και απέριττα, όπως το συνηθίζει άλλωστε, για να αρχινήσει ο χορός 

και να γίνει το θαύμα. 

Στο πιάνο ο Μανώλης Νεοφύτου. 

 

 

28/2  Με τη ματιά της Μελίνας Μερκούρη και του Αντώνη Σαμαράκη FlashArt@Rialto 

Κυρ 20:00 (80’)  

 

Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση του 

Αντώνη Σαμαράκη και της Μελίνας Μερκούρη. Μέσω της γραφής του Αντώνη Σαμαράκη, 

της έντονης πολιτιστικής δράσης της Μελίνας Μερκούρη και με συνδυασμό μουσικής και 

αφήγησης δημιουργήθηκε ένα μείγμα παρουσιάζοντας τη διαφορετική και καθαρή φωνή 

των δύο προσωπικοτήτων. 

 

Συμμετέχουν:  

Μιχάλης Γρηγορίου: μαέστρος, πιάνο 

Πέτρος Μαντράλης: αφήγηση 

Νικόλας Χασιώτης: δημιουργία και προβολή οπτικοακουστικού υλικού 

Σπύρος Χαραλάμπους: κιθάρα, φωνή  

Γιώργος Παπασολομώντος: μπουζούκι 

Παναγιώτης Στυλιανίδης: κρουστά  

Βύρων Αθηνοδώρου: Μπάσο  

Χριστίνα Πισσουρίου: ακορντεόν 

Άντρια Σουρουλλά: φωνή 

Γιώργος Καζαμίας: φωνή 

 

Εισιτήρια: 5 ή 10 Ευρώ 

Πληροφορίες / Εισιτήρια: www.rialto.com.cy boxoffice@rialto.com.cy  

http://www.rialto.com.cy/
mailto:boxoffice@rialto.com.cy

