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Παρασκευή 10 Δεκεµβρίου 20121, ώρα 21.30

Playback Θέατρο
παράσταση από την οµάδα:
PLAYBACK THEATRE THESSALONIKI
Καλλιόπη Σαβρανίδου, Όλγα Κατσιώκαλη, Τάνια Βλαχοµήτρου, Μαρία Καµπάνη, Ηλίας
Ζαφειριάδης, Αντωνία Μυριαγκού, Πέτρος Θεοδώρου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, 21.30
*Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας

στη ΒΙΟΜΕ
Χάρτης για τη ΒΙΟΜΕ (Λαέρτου 21, 23, 25, Τηλ: 2313 031154)
https://goo.gl/maps/qFrsfPcteaNTm7399
Τρόποι πρόσβασης:
– Με ΜΜΜ: Λεωφορεία ΟΑΣΘ 02, 03, 01Ν
Στάση Ναυπηγεία. Περπάτηµα 5′
– Με ΙΧ: Από λεωφόρο Γεωργικής σχολής ή από Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών (14ο χλµ

Ανακοίνωση (στο fb) από τη σελίδα της οµάδας
https://www.facebook.com/playbacktheatrethessaloniki

Το event (στο fb) από τη διοργάνωση: ΑΝΤΙΓΟΝΟ
https://www.facebook.com/events/221133240164392/
____________________________________
από την οµάδα PLAYBACK THEATRE THESSALONIKI:
Το playback θέατρο γεννήθηκε για να δώσει χώρο και να τιµήσει κάθε ανθρώπινη ιστορία.
Στο playback θέατρο δεν χωρούν διαχωρισµοί και αποκλεισµοί.
Εµείς, ως ηθοποιοί του playback θεάτρου, προσπαθούµε µέσα σε αυτό το πρωτόγνωρα δυστοπικό
περιβάλλον που διαµορφώνεται µέρα µε τη µέρα, να διαφυλάξουµε την ουσία και την µοναδικότητα του
ιδιαίτερου αυτού θεατρικού είδους που έγκειται στον σεβασµό απέναντι σε κάθε ανθρώπινη ιστορία, την
αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, την ελεύθερη έκφραση.
Σας προσκαλούµε λοιπόν να συνδηµιουργήσουµε µια παράσταση µε υλικό τις δικές σας ιστορίες και να
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µοιραστούµε ανοιχτά σκέψεις, γεγονότα, προβληµατισµούς για όσα βιώνουµε.
Αντί να κλείνουµε τα µάτια µπροστά σε όλα αυτά που συµβαίνουν, τα µοιραζόµαστε και τα βλέπουµε να
ζωντανεύουν στη σκηνή.

τι είναι το θέατρο Playback:
Πρόκειται για ένα είδος αυτοσχεδιαστικού, διαδραστικού θεάτρου όπου οι ιστορίες του κοινού
ζωντανεύουν, χωρίς να προηγείται καµία συνεννόηση, πάνω στη σκηνή από τους ηθοποιούς κι έναν
µουσικό.
Για µία παράσταση playback θεάτρου δεν χρειάζονται πολλά πράγµατα: οι ηθοποιοί, ο µουσικός, ο
συντονιστής, το κοινό και 5 καρέκλες.
Το Playback είναι ένας τρόπος συνύπαρξης, ένα µέσο για να ακουστούν ιστορίες, για να µοιραστούµε
και να συνδεθούµε ακόµα και µε ανθρώπους που συναντάµε πρώτη φορά. Το Playback είναι ένας τρόπος
να συναντηθούµε.
Η οµάδα Playback Theatre Thessaloniki συγκροτήθηκε το 2018 από µέλη δύο παλαιότερων και
έµπειρων οµάδων Playback, τους T!NG και τους AquNa This.
Η PTT είναι σήµερα µια ενεργή οµάδα που έχει στόχο να αναζωογονήσει, να εξελίξει και να προβάλει
αυτό το ιδιαίτερο είδος θεάτρου που, παρά την µακρόχρονη ιστορία του, παραµένει άγνωστο στο ευρύ
κοινό.
________________________

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ “ΑΝΤΙΓΟΝΟ”
Το ΑΝΤΙΓΟΝΟ δηµιουργήθηκε για να πάρει θέση και όχι αποστάσεις. Να ενθαρρύνει την κίνηση και
όχι την αδράνεια. Να δώσει θάρρος και να σπάσει τον φόβο. Να σπάσει την εκκωφαντική σιωπή και την
αποδοχή του παραλογισµού που υιοθετεί ο κόσµος της τέχνης και του πολιτισµού.
Είµαστε καλλιτέχνες, συντονιστές δράσεων πολιτισµού, άνθρωποι που δραστηριοποιούµαστε µε
διάφορους τρόπους σε διάφορα πεδία της τέχνης, οι οποίοι θέλουµε µε αυτό το εγχείρηµα να δηλώσουµε
ότι είµαστε εδώ και αναπνέουµε ακόµα.
Ότι ακόµα κι αν η δυστοπία µοιάζει να καταλαµβάνει κάθε σπιθαµή ελεύθερου χώρου, η τέχνη οφείλει
να διαφυλάξει αυτόν τον χώρο µε κάθε µέσο και κόστος.
Ότι ο πολιτισµός, οι τέχνες, η ψυχαγωγία, η καλλιτεχνική έκφραση και η ανθρώπινη επικοινωνία δεν
µπορούν να γίνουν κουπόνι κατανάλωσης για λίγους εκλεκτούς πίσω από κλειδωµένες πόρτες.
Και κυρίως, ότι αρνούµαστε να δεχτούµε ότι οι καλλιτέχνες και οι εµπλεκόµενοι στην πολιτιστική
δραστηριότητα θα είµαστε εκείνοι που κρατάνε τα κλειδιά.
Στεκόµαστε απέναντι σε κάθε είδους διαχωρισµό και συµπράττουµε µε όσες και όσους εξακολουθούν να
πιστεύουν ότι πολιτισµός σηµαίνει συµπερίληψη, απεύθυνση, µοίρασµα, ανοιχτό µυαλό και ελεύθερη
σκέψη.
________________________

