
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

   Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής

Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) διοργανώνει μία μεγάλη θεατρική παράσταση που

θα σημάνει την έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Δήμο Παλαμά. Η

παράσταση  θα  πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη  22  Ιουλίου  2020  και  ώρα

9:00μ.μ. στον αύλειο χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου Παλαμά. Η είσοδος για

το κοινό είναι δωρεάν. 

Ζωή Μετά και Ζωή μετα χαμηλών Πτήσεων

   Η  εταιρεία  θεατρικών  παραγωγών  «Μέθεξις» παρουσιάζει  φέτος  το

καλοκαίρι, σε μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, την παράσταση «Η

Ζωή Μετά» του ΑΡΚΑ. Οι ήρωες του ΑΡΚΑ ξεπηδούν με νέες σελίδες των

κόμικς και  ζωντανεύουν μ’ ένα μεγάλο θίασο σύγχρονων πρωταγωνιστών.

Το Θανάση  Βισκαδουράκη,  το Γιώργο  Γιαννόπουλο,  τη Σοφία

Βογιατζάκη,  τον Πέτρο  Μπουσουλόπουλο,  το Χρήστο  Τριπόδη,  σε

σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά. 

   Η «Ζωή Μετά», ο «Ισοβίτης», οι  «Χαμηλές Πτήσεις», πρωταγωνιστές

στην ξεκαρδιστική παράσταση «Ζωή Μετά»,  που θα φέρει  λυτρωτικό γέλιο

στα χείλη κάθε πικραμένου.

   Ο  Μπαμπάς  Σπουργίτης  προσπαθεί  να  ξεπεράσει  την  προδοσία  της

σπουργιτίνας, να βρει καινούρια σύντροφο και να χαλιναγωγήσει το «τέρας»

που έχει για γιο. Ο Ισοβίτης βρίσκει παρηγοριά στο μοναδικό πλάσμα που του

προσφέρει τη φιλία του με το αζημίωτο, το βρωμερό ποντικό Μοντεχρήστο,

ενώ  ο  Θανατοποινίτης  γράφει  την  αυτοβιογραφία  του  περιμένοντας  χάρη.

Τέλος, στην κόλαση και στον παράδεισο τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας

τα είπαν. Ζωή μετά υπάρχει, αλλά κάτι μας θυμίζει από τα πριν.

   Στην  παράσταση  «Η  Ζωή  Μετά»,  τα  κείμενα  και  οι  χαρακτήρες  του

αγαπημένου σκιτσογράφου ζωντανεύουν, σχολιάζοντας με λιτό, αλλά καυστικό

τρόπο, την καθημερινότητα του σύγχρονου Έλληνα, τις ανθρώπινες σχέσεις,

τους φόβους, τους πόθους και τις μεταφυσικές του ανησυχίες. Μια παράσταση

που  απευθύνεται  με  τόλμη  σε  όλους  όσοι  αγαπούν  τον  ΑΡΚΑ και  δε

φοβούνται να κοιτάξουν με σαρκασμό το πρόσωπό τους στον καθρέφτη.



Πρωταγωνιστούν:  Γιώργος  Γιαννόπουλος,  Θανάσης  Βισκαδουράκης,

Σοφία  Βογιατζάκη,  Πέτρος  Μπουσουλόπουλος,  Χρήστος  Τριπόδης,

Δημήτρης Αγοράς.

Συγγραφέας: ΑΡΚΑΣ

Θεατρική Διασκευή / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγοράς

Σκηνικά: Λία Ασβεστά

Κουστούμια: Κωνσταντινιά Βαφειάδου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Χρήστος Τριπόδης

Παραγωγή: ΜΕΘΕΞΙΣ, Χρήστος Τριπόδης


