ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΛΗ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΥΔΩΝΙΑ
H Γξακαηηθή ρνιή ηνπ ζεάηξνπ ΚΤΓΧΝΗΑ, Τςειαληώλ 12,
Υαληά, θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηνπ νπνίνπ είλαη ν Μηράιεο
Βηξβηδάθεο, αλαθνηλώλεη όηη ζα δερηεί θέηνο έλαλ πεξηνξηζκέλν
αξηζκό ζπνπδαζηώλ, 6 ζπλνιηθά, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα
καζήκαηα ηνπ πξώηνπ έηνπο ηα νπνία ζα αξρίζνπλ ηε Γεπηέξα
10 Οθησβξίνπ. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα
επηθνηλσλήζνπλ έγθαηξα κε ηε ζρνιή ζηα ηειέθσλα ηνπ
ζεάηξνπ 28210 92395 θαη 6973005570 πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζνύλ γηα ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπο θαη ην
πξόγξακκα καζεκάησλ.
Ζ ζρνιή απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθό ππξήλα δεκηνπξγηθήο
ζεαηξηθήο δνπιεηάο θαη έξεπλαο ηεο Δ.Θ. ΜΝΖΜΖ ζηα Υαληά.
Λεηηνπξγεί από ην 1996 κέρξη ζήκεξα, είλαη ηξηεηνύο
θνηηήζεσο, παξέρεη ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε γλώζε
πάλσ ζηελ Σέρλε ηνπ εζνπνηνύ θαη ηπγράλεη επξείαο
θαιιηηερληθήο αλαγλώξηζεο ζην ρώξν ηνπ ζεάηξνπ. Σνλ
Φεβξνπάξην 2003 ε Δηαηξεία Θεάηξνπ ΜΝΖΜΖ ηηκήζεθε ζηελ
Αζήλα κε ην Βξαβείν ηεο Δλώζεσο Διιήλσλ Θεαηξηθώλ θαη
Μνπζηθώλ Κξηηηθώλ γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηελ πεξηθέξεηα,
δηάθξηζε πνπ θαηά θύξην ιόγν απερεί ηελ ζνβαξόηεηα ηεο
δνπιεηάο κέζα ζηηο ηάμεηο ηεο Γξακαηηθήο ρνιήο, εθόζνλ όινη
νη εζνπνηνί πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κέρξη ζήκεξα κε ην Θέαηξν
ΚΤΓΧΝΗΑ πξνέξρνληαη απ’ απηήλ.
Σν 2004 ε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Θεάηξνπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνύ απεύζπλε έπαηλν ζηελ Δ.Θ. ΜΝΖΜΖ γηα ηελ
παξάιιειε ιεηηνπξγία ζεαηξηθήο ζθελήο θαη δξακαηηθήο
ζρνιήο.

Δίπαλ γηα καο:
ΧΣΖΡΗΑ ΜΑΣΕΗΡΖ
Μηα πνιύηηκε πλεπκαηηθή δηέμνδνο ζηα αδηέμνδα ηεο επαξρίαο.
ΠΔΣΡΟ ΜΑΡΚΑΡΖ
ηελ επαξρία ζήκεξα ππάξρνπλ εμαηξεηηθά αμηόινγεο
πξνζπάζεηεο όζνλ αθνξά ην ζύγρξνλν ζέαηξν κε πην
ραξαθηεξηζηηθή απηή πνπ θαηαβάιεη ν ζεαηξηθόο νξγαληζκόο
Μλήκε ζην ζέαηξν Κπδσλία. ε επίπεδν ζεαηξηθήο εξγαζίαο
θαη πξσηνβνπιίαο είλαη ε πην νξγαλσκέλε, ε πην
απνηειεζκαηηθή θαη ελδηαθέξνπζα ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα.
ΓΡΖΓΟΡΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ
Σν θακάξη ησλ Υαλίσλ -ίζσο ην κόλν «ζέαηξν ηέρλεο» εθηόο
θέληξνπ θαη ζπκπξσηεύνπζαο- ζα απνηεινύζε ζε άιια θξάηε
θαη ππνπξγεία πνιηηηζκνύ κνληέιν θαιιηηερληθήο πξσηνβνπιίαο
ηεο πεξηθέξεηαο. Θα ζπγθέληξσλε θόζκν από ηελ πξσηεύνπζα,
πνπ ζα έζπεπδε λα δεη ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη. Ση θάλνπκε αλη'
απηνύ;
ΓΗΧΡΓΖ ΜΑΝΟΤΑΚΖ
Ο Μηράιεο Βηξβηδάθεο, εκςπρσηήο θαη ζθελνζέηεο ηνπ
Θεάηξνπ Κπδσλία πξνρσξεί ζηα ηέζζεξα απηά ρξόληα
πξαγκαηνπνηώληαο έλα ζεαηξηθό όξακα, ρσξίο ππνρσξήζεηο θαη
ζπκβηβαζκνύο.
ΠΤΡΟ ΠΑΓΗΑΣΑΚΖ
Άξαγε ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξίζεη θαλείο ηελ παξάζηαζε
απηή σο αληάμηα θαη ηεο αζελατθήο ζθελήο; Αζθαιώο θαη όρη.
Ήηαλ πνιύ θαιύηεξε από ηνλ - αο ηνλ πνύκε έηζη πξσηεπνπζηάληθν κέζν όξν.
ΓΗΧΡΓΟ ΒΗΓΑΛΖ

Δπράξηζηε έθπιεμε λ' αλαθαιύπηεηο «εθηόο ησλ ηεηρώλ», ζηα
Υαληά ηεο Κξήηεο, έλα ζεαηξάθη 50 ζέζεσλ κε ηα ερέγγπα ηνπ
θαινύ γνύζηνπ.
ΑΝΣΟΝΗΟ ΣΑΜΠΟΤΚΗ
Δίκαη πάξα πνιύ επηπρήο πνπ ν Μηράιεο θαη νη εζνπνηνί ηνπ
δώζαλε θσλή θαη ζώκα ζηε γξαθή κνπ. πλήζσο ε γξαθή είλαη
βνπβή. ηαλ απνθηήζεη ζώκα θαη θσλή γίλεηαη δσή. Δξκελείεο
εμαηξεηηθέο. Μνπ άξεζε απηή ε δύλακε ηεο θσλήο.
ΑΝΣΑΗΟ ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ
Άιιν λα επηρνξεγείο έλα ζίαζν ζαλ απηό ηνπ Βηξβηδάθε πνπ
δηαθηλδπλεύεη θάζε ρξόλν πξνηείλνληαο Πεζζόα θαη Υάληθε
(αληί γηα Φαζά, όπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη) ζε κηα επαξρηαθή
πόιε, θη άιιν λα επηρνξεγείο αθόκα θαη έμνρεο παξαζηάζεηο
πνπ όκσο ζηελ πξεκηέξα ηνπο κπνξνύλ θαη καδεύνπλ όιε ηελ
θνζκηθή ή θαιιηηερληθή Αζήλα. Ζ επηρνξήγεζε πξέπεη λα έρεη
ηα ζηνηρεία ηεο επηινγήο θαη ηεο αλάγθεο, θη όρη ηεο
ππνρξέσζεο θαη ηεο επαλαιεπηηθόηεηαο...
ΝΟΝΑ ΜΟΛΔΚΖ
ζνη είδαλ ηε θηινμελνύκελε ζηνλ Σερλνρώξν παξαγσγή ηεο
Δηαηξείαο Θεάηξνπ Μλήκε από ηα Υαληά, γλώξηζαλ έλα πνιύ
(κα πνιύ!) ελδηαθέξνλ ζεαηξηθό θείκελν ηνπ Πέηεξ Υάληθε, ην
«Τπόγεην Μπινπδ», θαη έλαλ πνιύ (κα πνιύ!) θαιό εζνπνηό,
ηνλ Μηράιε Βηξβηδάθε.
ΓΖΜΖΣΡΖ ΑΝΣΧΝΑΚΑΚΖ
Σα Υαληά νθείινπλ λα ηηκνύλ παξόκνηεο πξνζπάζεηεο πνπ
θξαηνύλ άζβεζηε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ πνιηηηζκό ηεο
Κξήηεο θαη ηεο ρώξαο.
ΑΡΗΣΔΑ ΔΛΛΖΝΟΤΓΖ

Ζ Δηαηξεία Θεάηξνπ Μλήκε είλαη κηα νκάδα κε κόληκε
παξνπζία θαη πνηνηηθή ζεαηξηθή πξνζθνξά ζε κηα ζρεδόλ
«αθξηηηθή» πεξηθέξεηα, ζηα Υαληά ηεο Κξήηεο.
ΑΡΓΤΡΖ ΥΗΟΝΖ
Ήξζα κε θνβεξό ηξαθ. Φεύγσ ελζνπζηαζκέλνο. ινη νη
ζπληειεζηέο ηεο παξάζηαζεο ήηαλ ζπγθινληζηηθνί. Έλα λεθξό
θείκελν κίιεζε. Δπραξηζηώ από θαξδηάο.
ΚΧΣΑ ΓΔΧΡΓΟΤΟΠΟΤΛΟ
Γηα ιίγεο κέξεο θαη ζην Θέαηξν Κπθιάδσλ - Λεπηέξεο
Βνγηαηδήο είρακε ηελ ηύρε λα δνύκε ζηελ Αζήλα κηα παξαγσγή
ηνπ ραληώηηθνπ ζηάζνπ Μλήκε ηνπ Μηράιε Βηξβηδάθε, κηα
ζθεληθή «κίκεζηλ» ησλ αγνξεύζεσλ ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ
ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ηελ άλνημε ηνπ 1932.
***
ΔΕΚΑΕΞΙ ΦΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑ ΦΑΝΙΑ 2000-2016
2000 Χο ν ιάβδαλνο ηνπ Μπινπνηάκνπ θαη ηεο Ίδεο ν δίθηακνο
2001 Ο Δξαζηήο, Υάξνιλη Πίληεξ
2002 Οιεάλλα, Νηέτβηλη Μάκεη
2003 Σέινο ηνπ Παηρληδηνύ, άκνπει Μπέθεη
2004 Πξηλ ηελ Απνρώξεζε, Σόκαο Μπέξλραξλη
2005 Σν Βξαθί, Καξι ηέξλρατκ
2005 Σξεηο αζήκαληεο ηζηνξίεο ρσξίο ζπκπέξαζκα, Αληόλην Σακπνύθη
2006 Ο αλακνξθσηήο ηνπ θόζκνπ, Σόκαο Μπέξλραξλη
2006 Σηο λύρηεο πνπ θαηεβαίλσ ζηα όλεηξα, Διέλε Μαξηλάθε
2007 Ζ Πεξίπησζε Φξάληζα, Ίλγθεκπνξγθ Μπάρκαλ
2007 Σν ζθνηεηλό καο ππόγεην, Γηώξγεο Μαλνπζάθεο
2008 Καη δελ ζα ρσξίζνπκε πνηέ, Γηνλ Φόζζε
2008 Σδάκηα θηκέ, Λεσλίδαο Καθάξνγινπ
2009 Τπόγεην κπινπδ, Πέηεξ Υάληθε
2009 Σν κήλπκα, Αξγύξεο Υηόλεο
2009 Βξνρή δσκαηίνπ, Αξγύξεο Υηόλεο
2010 Αγξππλία, κέξνο Α, Λαξο Ννπξέλ
2010 Σα θηίζκαηα, Αξηζηείδεο Αληνλάο
2011 Αγξππλία, κέξνο Β, Λαξο Ννπξέλ
2012 Αγξππλία, νιόθιεξν ην έξγν ηνπ Λαξο Ννπξέλ

2012 Σν πκβάλ, Σδνλ Κιάλζη
2012 Αθίλεηνο ζηνπ πνηακνύ ηελ θνίηε, Αξγύξεο Υηόλεο
2012 Εεηνύλ ηνλ θύξην Πηξαληέιιν ζην ηειέθσλν, Αληόλην Σακπνύθη
2013 Αζηεξηζκνί, Νηθ Πέτλ
2014 Έλα αιιηώηηθν θαινθαίξη, Μάηθ Κέλη
2014 Μαξία Μαγδαιελή ή ε ζσηεξία, Μαξγθεξίη Γηνπξζελάξ
2015 Παληειόλη από ιέπηα, Διίδακπεζ Κνύηη
2015 Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Μηρ. Βηξβηδάθεο
2015 Ζ Ρίθα εθάθε εξκελεύεη Αλδξέα Δκπεηξίθν
2016 Λακπεληνύδα

