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θα παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση

ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ
του Ιάκωβου Καμπανέλλη
Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης γεννήθηκε στη Νάξο το 1922 και μεγάλωσε στην Αθήνα,
όπου σπούδασε σχεδιαστής στη Σιβιτανίδειο Σχολή. Από το 1942 ως το τέλος
του πολέμου έμεινε κρατούμενος στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως του
Μαουτχάουζεν στην Αυστρία. Έχει γράψει περισσότερα από τριάντα θεατρικά
έργα, μεταξύ των οποίων «Η αυλή των θαυμάτων», «Γειτονιά των αγγέλων»,
«Παραμύθι χωρίς όνομα», «Οδυσσέα γύρισε σπίτι», <<Το μεγάλο μας τσίρκο>>,
κινηματογραφικά σενάρια («Η Στέλλα», «O Δράκος», «Το κανόνι και τ’ αηδόνι» κ.ά). Έργα του έχουν παιχτεί σε Αγγλία, Αυστρία,
Ρωσία, ΗΠΑ, Λιθουανία κ.α.

“Μαουτχάουζεν” του Καμπανέλλη ξανά στο Badminton
“Στα σκοτεινά πηγαίνουμε
Στα σκοτεινά προχωρούμε …”
Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά .
Γιώργος Σεφέρης
Το συγκλονιστικό αυτοβιογραφικό χρονικό του Ιάκωβου Καμπανέλλη γύρω από το στρατόπεδο συγκέντρωσης "ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ"
– που παρουσιάστηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2012, επαναλαμβάνεται και πάλι στη σκηνή του θεάτρου Badminton για δέκα
παραστάσεις, από την 5η ΕΠΟΧΗ.
Με τη μουσική των Μίκη Θεοδωράκη και Gustav Mahler κυρίαρχη και παρούσα, ερμηνευμένη από μεγάλο μουσικό σύνολο, και ένα
θίασο τριάντα ηθοποιών, ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει ανανεωμένη μια ιστορική παράσταση – ντοκουμέντο.

Τα σκηνικά και κοστούμια η Παναγιώτα Κοκκορού, τις ενορχηστρώσεις ο Θύμιος Παπαδόπουλος, την κινησιολογική επεξεργασία η
Αποστολία Παπαδαμάκη, τα video ο Νίκος Τσιμούρης, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος.
Στο ρόλο του αφηγητή ο Στέλιος Μάινας. Μαζί του ο Άρης Λεμπεσόπουλος, η Μαριάννα Πολυχρονίδου, η Μαρούσκα
Παναγιωτοπούλου και ένα σύνολο 40 ηθοποιών , χορευτών και μουσικών. Τα τραγούδια του Μαουτχάουζεν σε μουσική Μίκη
Θεοδωράκη ερμηνεύει η Ρίτα Αντωνοπούλου.
YΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Η ζωή των κρατουμένων στο γερμανικό στρατόπεδο εξόντωσης Μαουτχάουζεν, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου πολέμου.
Σκηνές από τις τελευταίες μέρες της πτώσης του Γ’ Ράιχ. Η κτηνωδία του ναζισμού. Αδιανόητα εγκλήματα και περισσότεροι από
240.000 νεκροί. Μνήμες αθώων, αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου που κάηκαν στα κρεματόρια, πέθαναν σε ομαδικές εκτελέσεις,
στα ηλεκτροφόρα σύρματα, θάφτηκαν ζωντανοί σε ομαδικούς τάφους, στο «λατομείο των θρήνων». Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες
της κτηνωδίας μιας ιδεολογίας που ξεπερνά την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο εξευτελισμός της ανθρώπινης ύπαρξης . Ανυπεράσπιστοι
έρωτες… Και τέλος η απελευθέρωση, το όραμα και η ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο…
Έργο γραμμένο από την ανεπανάληπτη πένα του Ιάκωβου Καμπανέλλη, με ρεαλισμό, ευαισθησία, χιούμορ και τρυφερότητα.

Συνάντηση: στο Μετρό Χαλανδρίου (ώρα κατόπιν συνεννόησης) Τιμή εισιτηρίου : 12 €
Ώρα έναρξης της παράστασης: 17:30
Ώρα επιστροφής : 20:30 περίπου

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

