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Μετά από έναν δραστήριο χειμώνα και ένα εξίσου δημιουργικό καλοκαίρι η Εταιρεία
Θεάτρου «Σπίτι Της» συνεχίζει τη δυναμική πορεία της στο θεατρικό γίγνεσθαι κι έρχεται
με ... δύναμη από την Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Έκφραση για τρεις μόνο παραστάσεις.
Πρόκειται για το εμβληματικό έργο των Δημήτρη Κεχαϊδη – Ελένης Χαβιαρά «Με δύναμη
από την Κηφισιά» που ανοίγει την αυλαία της θεατρικής σεζον της Έκφρασης, σε
σκηνοθεσία Εμμανουέλλας Κοντογιώργου στις 14-15-16 Σεπτεμβρίου, στην Αραβαντινού 14.

Το έργο

Στην Αθήνα του σήμερα. Ένα σκηνικό από βαλίτσες. Τρεις γυναίκες που ετοιμάζονται να
φύγουν για την Ταϊλάνδη και μία κόρη που δεν βλέπει την ώρα να έχει το σπίτι δικό της.
Όμως το ταξίδι της ελευθερίας, της δύναμης για μια νέα ζωή συνεχώς αναβάλλεται. Οι
βαλίτσες γεμίζουν αλλά το ταξίδι γίνεται ολοένα και πιο μακρινό. Τελικά όσο το σκηνικό
αποσυντίθεται τόσο φαίνεται πως και οι ίδιες δεν θέλουν να αφήσουν τις ζωές τους που
δεν είναι τίποτε άλλο από τους άντρες που τις καθόρισαν. Η νέα ομάδα ηθοποιών
προσεγγίζει αυτό το σπουδαίο κείμενο με τόλμη και ευστροφία καταθέτοντας μια φρέσκια
ματιά σε ένα έργο της νεοελληνικής δραματουργίας, το οποίο, αν και γραμμένο το 1994,
θεωρείται πλέον κλασικό.

Συντελεστές
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Σκηνοθεσία: Εμμανουέλλα Κοντογιώργου

Επιμέλεια σκηνικού: Χρύσα Παπαδοπούλου

Ενδυματολογία: Η ομάδα

Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνα Αλεξανδράτου (Ηλέκτρα), Αφροδίτη Φλώρου (Αλέκα),
Κασσάνδρα Τζάρτζαλου (Φωτεινή), Βερόνικα Μπακόλα (Μάρω)

Παραστάσεις

Παρασκευή 14- Σάββατο 15- Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Έκφραση στην
Αραβντινού 14, στις 21:15.

Τιμή εισητηρίου: 10 ευρώ (ταμείο), 8 ευρώ μειωμένο,

Προπώληση : 8 ευρώ στο βιβλιοπωλείο Χαρτέξ

Η ομάδα

Η εταιρεία θεάτρου «Σπίτι της» ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2017 στη Θεσσαλονίκη από την
Εμμανουέλλα Κοντογιώργου με σκοπό να δώσει διέξοδο στις θεατρικές αναζητήσεις μιας
ομάδας καλλιτεχνών που επιθυμούν να αρθρώσουν τον προσωπικό τους λόγο στην τέχνη
την οποία σπούδασαν και υπηρετούν. Στόχος τους είναι η δημιουργία ενός θεάτρου
συνόλου, όπου τα μέλη συμπράττουν ισότιμα στη δημιουργική διαδικασία και ο ηθοποιός ως
καλλιτέχνης τίθεται αναπόδραστα στη θέση του συνδημιουργού.
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