
 

                                            
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Φονικό της Ιζαμπέλλας Μόλναρ (Δημήτρη Χατζή) 
Από ηην Κσριακή 2 Νοεμβρίου 2014, ώρα 19:30 

 

 

« Ψωμίηω ςθμαίνει μοιράηω.      

Το ‘ξερεσ; » ρωτοφν οι μαςτόροι  

Του Πρόχειρου Θεάτρου τουσ 

φίλουσ – κεατζσ, με τουσ οποίουσ 

ςυναντιοφνται τα κυριακάτικα 

βράδια ςτθ μονοκατοικία τθσ οδοφ 

Φιλοπάππου, που χρόνια τϊρα 

ςτεγάηει τισ πρόβεσ τουσ. 15 μόνο 

κεατζσ και 3 θκοποιοί μζςα από 

ζνα φονικό και με οδθγό τον 

Δθμιτρθ Χατηι ανιχνεφουν «τθν 

αςίγαςτθ, ανθμζρευτθ προςπάκεια του ανκρώπου για τθν 

ομορφιά, τθν τζχνθ, τθν ευτυχία, μζςα απ’ τθν αδυναμία, τθ 

ματαιότθτα, τθν απελπιςιά και τθν άρνθςθ». Βουτοφν το ψωμί τουσ 

ςτο κόκκινο κραςί  και ακολουκοφν το Χατηι «εκεί που φωλιάηει μια 

και μόνθ για όλεσ τισ τζχνεσ, θ ποίθςθ», βιϊνοντασ τθν εμπειρία τθσ 

τζχνθσ ςε ςυνκικεσ απολαυςτικισ φιλοξενίασ. Τι είναι τζχνθ; Ποιοσ 

ο δθμιουργόσ; και ποιοσ ο αποδζκτθσ; Έχει νόθμα θ τζχνθ χωρίσ 

χαρά και ςυλλογικότθτα;  

Το Φονικό τθσ Ιηαμπζλασ Μόλναρ: Δραματοποιθμζνθ ανάγνωςθ του ομϊνυμου αριςτουργθματικοφ διθγιματοσ του 

Δθμιτρθ Χατηι. 

Χώροσ παραςτάςεων: Φιλοπάππου 39  
Παραςτάςεισ: από 2 Νοεμβρίου και κάκε Κυριακι ςτισ 19:30  (διάρκεια 60 λεπτά) 
Σθμείωςθ: Μετά το τζλοσ τθσ κάκε παράςταςθσ ακολουκεί κραςί και ςυηιτθςθ με το κοινό 
 
Συντελεςτζσ: 
 
Σκθνοκεςία – επιμζλεια παράςταςθσ : Δζςποινα Γκάτηιου 
Ηκοποιοί : Ειρινθ Ράπτθ, Δζςποινα Γκάτηιου 
Ηχογραφθμζνθ φωνι : Γιϊργοσ Γκάτηιοσ 
 
 
Τιμζσ Ειςιτθρίων : 15 €, 10 € (φοιτθτζσ, νζοι, άνεργοι),  
Κρατιςεισ : 210 9230918 (11.00  – 14.00 ) και ςτον ιςτότοπο http://www.hellenicculture.org  
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: ςτον ιςτότοπο και ςτο facebook.com/ToProcheiroTheatro 
 

 

http://www.hellenicculture.org/


 

 

Περιζζόηερες Πληροθορίες: 

Το διήγημα ηοσ Φαηζή διερεσνά ηη ζτέζη ηης ηέτνης με ηη ζωή μέζα από ηον κόζμο ηης γλύπηριας Ιζαμπέλλας 

Μόλναρ. Γοζμένο ζε πρώηο πρόζωπο και σιοθεηώνηας παράλληλα πολλά ζηοιτεία δοκιμιακής γραθής, ηο 

διήγημα θέηει καίρια ζηηήμαηα πάνω ζηη ζτέζη ανάμεζα ζηην καλλιηετνική δημιοσργία και ηην προζωπική 

ζωή και πραγμαηικόηηηα. Βαζική μέριμνα Τοσ Πρότειροσ Θεάηροσ, ζηην προκειμένη περίπηωζη, είναι να 

μεηαθερθεί πιζηά ο αθηγημαηικός ταρακηήρας ηοσ διηγήμαηος αποδίδονηας πλήρως ηο πνεύμα ηοσ Γημήηρη 

Φαηζή. 

“Το Πρότειρο Θέαηρο” ιδρύθηκε για να προζθέρει καηαθύγιο ζε μαζηόροσς ηοσ θεάηροσ και ζηην ανάγκη να 

ζσνετίζοσν να αζκούν ηην ηέτνη ηοσς μέζα ζηοσς δύζκολοσς τρόνοσς ποσ διανύοσμε. Η πρώηη επίζημη 

εμθάνιζη ηοσ ζηο κοινό έγινε ηο 2009 ζηην ιζηορική ζκηνή ηοσ θεάηροσ Τέτνης Κάρολος Κούν, με ηην 

παράζηαζη «Cafe la femme - Η πιο δσναηή».  

 


