ΘΕΑΤΡΟ

∆ευτέρα 16, 23, 30 Ιανουαρίου & 6 Φεβρουαρίου 2012, 9.30 µµ
Το έργο, που παίχτηκε µε επιυχία το 2000 και επί σειρά ετών στο ιστορικό Berliner Ensemble,
το θέατρο που ίδρυσε ο Brecht στο Βερολίνο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Στο ιστορικό του υπόβαθρο, ο Antonin Artaud που υποστήριζε ότι ο Hitler κατέλαβε το
Παρίσι για να τον απελευθερώσει από το ψυχιατρείο, συντάσσει επιστολή µε ηµεροµηνία την
«3η ∆εκεµβρίου 1943» και παραλήπτη τον Adolf Hitler, όπου του υπενθυµίζει την συνάντηση
που είχε µαζί του το 1932 στο Café Roman στο Βερολίνο. Στόχος η εκκαθάριση του θεάτρου
από το «µικροαστικό σκουπιδαριό», κάτι που µόνο το «σουρρεαλιστικό ουρλιαχτό» του
δικτάτορα µπορούσε να εγγυηθεί.
O Tom Peuckert διαβάζει την ανεπίδοτη επιστολή και γράφει έναν παραληρηµατικό µονόλογο
«εµετικής σύµπτωσης και ταύτισης µε το τερατώδες», που συνενώνει όχι µόνο τη σκέψη και το
έργο του Artaud αλλά και τις αιτιάσεις κατά της δυτικής σκέψης γενικότερα, της παγίδευσης
των διανοουµένων στις θεωρίες του ολοκληρωτισµού.
Σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Καντιώτη και µετάφραση Συµεών Γρ. Σταµπουλού. Τα σκηνικά και τα
κοστούµια είναι του Ηλία Λόη, οι φωτισµοί της Χριστίνας Θανάσουλα. Στον ρόλο του
παραληρηµατικού Antonin Artaud (αν δεν πρόκειται για έναν σχιζοφρενή τρόφιµο
ψυχιατρείου που θέλει να ταυτιστεί µε τον θεωρητικό του «Θεάτρου της σκληρότητας») ο
Νίκος Παντελίδης. Επί σκηνής ο Αλέξανδρος Μποτίνης παίζει διασκευασµένα για τσέλο έργα
των Mozart και Klaus Nomi. Τραγουδά ο André Maia.
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Για 4 µόνο παραστάσεις
Ηµεροµηνίες: ∆ευτέρα 16, 23, 30 Ιανουαρίου & 6 Φεβρουαρίου 2012, 9.30 µµ
∆ιάρκεια έργου: 1 ώρα και 10 λεπτά
Είσοδος 10 ε, άνεργοι, φοιτητές 5 ε
Κρατήσεις: τ 210 3246614 politismos@ionic.gr
Θα ακολουθήσει µουσική βραδιά στο ArtCafe του Ιωνικού Κέντρου.

Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα http://www.ionic.gr

