	
  

Η FIDELITE PRODUCTIONS παρουσιάζει
γιά 2η χρονιά
το έργο του
Άµπελ Θαµόρα

ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ

Από τον Οκτώβριο 2012 (Δευτέρα & Τρίτη)

Το έργο «Υπό το µηδέν» του 30χρονου και
πολυβραβευµένου σύγχρονου Ισπανού ʽΑµπελ Θαµόρα,
συνεχίζει τις παραστάσεις του, για δεύτερη χρονιά
στο Θέατρο "Π.Κ".

Ο Ισπανός νεαρός συγγραφέας καταγράφει στην
Ευρώπη της κρίσης και του σήµερα, συχνά µε λεπτό
χιούµορ, τις συγκρούσεις, την αγωνία, το φόβο,
την τρυφερότητα, την πολύτιµη ανθρωπιά των νέων
στην γηραιά ήπειρο, µε τις κοινές αναφορές και
την δύσκολη καθηµερινότητα, που όµως, επιµένουν
σε εσωτερικά τοπία αγάπης και ελπίδας όπως έκανε
πάντα η ανθρωπότητα.
Σάββατο βράδυ. Ένα κρεοπωλείο, γίνεται στόχος
ληστών. Ο ιδιοκτήτης και ο µοναδικός εργαζόµενός
του εγκλωβίζονται απ τους ληστές µέσα στο ψυγείο
κρεάτων.
Η αντίστροφη µέτρηση ξεκινάει στον απόηχο µιας
αόρατης κλεψύδρας που νιώθουν νʼ αδειάζει
επικίνδυνα και την οποία πρέπει πάση θυσία να
σταµατήσουν, πριν να είναι πολύ αργά.
Σε θερµοκρασία υπό του µηδενός, τα σώµατα τους
υπόκεινται σε θανατηφόρα δοκιµασία, όπως και η
µεταξύ τους σχέση, αλλά και η σχέση µε τον ίδιο
τους τον εαυτό.
Στο παγωµένο παρόν η ελπίδα γίνεται σύµµαχος
στην µάχη για επιβίωση. Το πεπρωµένο; Η µοίρα; Η
αξία που δίνεται στην ίδια τη ζωή απ τον καθένα
µας, µε τον θάνατο να καραδοκεί αδηφάγος πάντα,
όσο κι αν θεωρούµε εαυτούς αιωνίους και
άφθαρτους.
Ο Ισπανός συγγραφέας καθηλώνει µε την πλοκή
του, το συναίσθηµα όλων µας, αγγίζοντας
πανανθρώπινες εσωτερικές χορδές.

Παίζουν
Βασίλης Παλαιολόγος - Νεκτάριος Λουκιανός
Συντελεστές
Μετάφραση: Μαρία Χατζηεµµανουήλ - Δηµήτρης Ψαρράς
Σκηνοθεσία: Λίνα Ζαρκαδούλα
Φωτισµοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Μουσική: Θοδωρής Οικονόµου
Σκηνικά - Κοστούµια: Μαρία Φιλίππου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Κέλλυ Καρακούλη
Φωτογραφία: George Alexandrakis
Art Work: Amarildo Topalis
Παραγωγός: Ρούλα Νικολάου
Παραγωγή: Fidelite Productions
Δηµόσιες Σχέσειs: Αλεξάνδρα Τσόλκα τηλ: 6948032808

email: alexandratsolka@yahoo.gr
ΘΕΑΤΡΟ ΠΚ
Κασοµούλη 30 (Mετρό ΝέοςΚόσµος)
Tηλ: 210 9011677	
  
web: www.pktheater.gr (online ticketing)

	
  

