
 
 
 

1. Θέατρο | «Μόνος κόσμος - Emily Dickinson»

Η παράσταση που αγαπήθηκε από τους θεατές στην Αυλή του Βρυσακίου 
ξεκίνησε από την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και για κάθε Παρασκευή, 
στην πάνω αίθουσα του χώρου. 

Μια γυναίκα συνδέεται με την ποίηση μέσα στο χρόνο και αφήνεται στην δική 
της ψυχική απομόνωση, στο μοναδικό καταφύγιο, στον μόνο κόσμο που 
θέλει. Το τότε και το σήμερα, το εδώ και το πάντα, βρίσκονται σε επικοινωνία 
και σύνδεση με την ζωή της ποιήτριας EmilyDickinson.Στην παράσταση 
βλέπουμε μέσα από επιστολές, ποιήματα και αναφορές, μία ταύτιση με την 
ζωή της σήμερα. 

Η Αμερικανίδα ποιήτρια έγινε οικουμενική δίχως να ξεμυτίσει από το δωμάτιό 
της στην μικρή πόλη του Amherst. Το πρώτο γνωστό ποίημά της 
χρονολογείται το 1850, στα είκοσί της. Απέκτησε φήμη, δίχως ποτέ να 
εκδώσει βιβλίο όσο ζούσε. Επηρέασε δραστικά την αμερικανική ποίηση του 
20ού αιώνα και έγινε μία από τις σημαντικότερες πένες της Αμερικής. 

Το κείμενο του έργου αποτελεί σύνθεση από διάφορες εκδόσεις που αφορούν 
στην Emily Dickinson: «The Belle Of Amherst» του William Luce, «Επειδή ∆εν 
Άντεχα Να Ζήσω Φωναχτά» σε μετάφραση των Λιάνας Σακελλίου, Αρτέμιδος 
Γρίβα και Φρόσως Μαντά (Εκδόσεις Gutenberg), «Έλα Στον Κήπο Μου» σε 
μετάφραση του Κώστα Λάνταβου (Εκδόσεις Αρμός), «Το μέγα ύδωρ» σε 
μετάφραση του ∆ιονύση Καψάλη (Εκδόσεις Άγρα), αλλά και νέων ανέκδοτων 
μεταφράσεων του Παναγιώτη Ντουτσούλη. 

Γράφτηκαν, μεταξύ άλλων, για την παράσταση: 

«…ο σκηνοθέτης Αλέξιος Κοτσώρης αξιοποίησε αριστοτεχνικά τον φυσικό 
χώρο και εξέθεσε σπουδαία συναισθήματα με την ερμηνεία της ηθοποιού 
Χριστίνας Τασκασαπίδου. Στο μονόλογο της Χριστίνας υπάρχουν τόσες 
εναλλαγές όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις σκέψεις μας που σαν κύματα 
έρχονται και φεύγουν από το νου…» Γεώργιος Κολέτσος 



«…πηγαίνετε άφοβα αν σας αρέσει το θέατρο, η ποίηση και αν μπορείτε να 
κατανοήσετε την ευαισθησία ενός ατόμου που προσπαθεί να σώσει τα 
πουλάκια και τα ζώα μέσα στη μοναξιά και την εκούσια απομόνωσή του..» 
Εύη Ρούτουλα 

«…φαντάσματα του παρελθόντος και του παρόντος δίνουν το τελικό χτύπημα 
και συνθέτουν έναν μόνο κόσμο, τόσο ηχηρά βουβό, τόσο γνώριμο... Είναι μια 
ψαγμένη παράσταση που μας ανασύρει καλά κρυμμένα συναισθήματα και 
μας φέρνει αντιμέτωπους μαζί τους…» Ελένη Αναγνωστοπούλου 

«…η εύθραυστη ερμηνεία της Χριστίνας Τασκασαπίδου αποτυπώνει τη 
μοναχική φιγούρα της ποιήτριας και η εξαιρετική σκηνοθεσία του Αλέξη 
Κοτσώρη, μας μεταφέρει με τον καλύτερο τρόπο στο δωμάτιό της, στην αυλή 
της, στη ζωή της Έμιλυ Ντίκινσον…» Μαριλένα Παππά 

«…η αισθαντική Χριστίνα Τασκασαπίδου φοράει το λευκό της φόρεμα, το 
βλέμμα της ποιήτριας και ξεδιπλώνει σπιθαμή προς σπιθαμή όλο της το είναι. 
Βαθιά συναισθηματική και εύθραυστη με μία όμορφη προφορά και ένα δάκρυ 
μόνιμα κολλημένο στα χείλη της αφήνεται στη δίνη αυτής της μοναδικής 
προσωπικότητας! Αέναη ερμηνεία, πολύ όμορφη παρουσία που κινείται με 
ευλάβεια και πειστικότητα υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του υποσχόμενου 
Αλέξιου Κοτσώρη…» Ντίνα Καρρά 

Ταυτότητα της παράστασης

Σκηνοθεσία: Αλέξιος Κοτσώρης 

Ερμηνεύει: Χριστίνα Τασκασαπίδου 

Επιμέλεια κειμένων: ∆ημήτρης Ζαχαράτος 

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Πολιτάκης 

Μουσική: Violet Louise 

Φωτογραφίες: Αρσένης Μίαρης 

Βοηθός σκηνοθέτη: Φωτεινή Τεντολούρη 

Προβολή-Επικοινωνία: Νατάσα Παππά 

Πληροφορίες

∆ιάρκεια: 50 λεπτά (χωρίς διάλειμμα) 

Ημέρα & ώρα παράστασης: Κάθε Παρασκευή στις 21.30 για 
περιορισμένο αριθμό παραστάσεων  

Τιμές εισιτηρίων: 10 €, 5€ μειωμένο (φοιτητικό-ανέργων), ατέλειες δεκτές 



Κρατήσεις: 210 32 10 179 & 6977 464171 (12.00-20.00, καθημερινά) 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και ∆ράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα.  

 
2. Παιδικό εργαστήριο | Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 

 
Ελάτε να συνδυάσουμε το θεατρικό παιχνίδι με τα εικαστικά...Ελάτε  να 
γνωριστούμε, να δημιουργήσουμε μια ομάδα και να ταξιδέψουμε! Να 
εκφραστούμε με μουσικές περιπλανήσεις και κατασκευή μουσικών οργάνων, 
με κατασκευή γαντόκουκλας και κουκλοθέατρο, με εκφραστικό χορό. Ελάτε να 
κατασκευάσουμε τη δική μας μάσκα-χαρακτήρα και να δημιουργήσουμε ένα 
συλλογικό παραμύθι που θα το δραματοποιήσουμε! 
 
Γιατί να συμμετέχει ένα παιδί σε μια ομάδα θεατρικού παιχνιδιού; 
Γιατί… 
 
Βιώνει μια συλλογική διαδικασία δημιουργίας. 
Απελευθερώνει τη φαντασία του. 
Κινητοποιεί τη δημιουργικότητα του. 
Παράγει ιδέες και επινοεί κόσμους. 
Βρίσκει λύσεις σε προβλήματα (πρακτικά, επικοινωνιακά, σεναριακά). 
Καλλιεργεί το αισθητικό του κριτήριο. 
Έρχεται σε επαφή με τον κόσμο του θεάτρου. 
Μαθαίνει να εκτίθεται και ξεπερνά άγχη. 
∆ιευρύνει τις εκφραστικές του δυνατότητες. 
Ασκεί τη συνθετική του ικανότητα. 
Μαθαίνει να συνυπάρχει και να δρα συλλογικά. 
Μοιράζεται ρόλους. 
Κατανοεί ουσιαστικότερα τη διαφορετικότητα. 
Συνεργάζεται και κοινωνικοποιείται. 
Κατανοεί σχέσεις και συμπεριφορές. 
Επαναπροσδιορίζει ιδέες. 
Καλλιεργεί τον προφορικό λόγο και την ικανότητα απεύθυνσης προς τους 
άλλους με σαφή τρόπο 
Καλλιεργεί τη μη λεκτική επικοινωνία (μέσω του σώματος, του βλέμματος, των 
εκφράσεων του προσώπου). 
Ασκεί την παρατηρητικότητα και τη μνήμη του. 
Εκτονώνεται δημιουργικά. 
Γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του και τα άλλα μέλη της ομάδας. 
Ψυχαγωγείται. 
 
Εισηγήτρια: Mυρτώ Mπελοπούλου (ηθοποιός, εμψυχώτρια, γραφίστρια, 
εικονογράφος) 
 
Σπούδασε γραφιστική, σκηνογραφία και υποκριτική. Από το 1998 μέχρι 
σήμερα έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και μαθήματα κίνησης, χορού, 
μουσικής, εικαστικών, θεάτρου, κουκλοθεάτρου, αφήγησης, θεατρικού 
παιχνιδιού, ποίησης και φιλοσοφίας. Έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις και 
ταινίες. Έχει κατασκευάσει σκηνικά και κοστούμια για παραστάσεις. Από το 



2005 εργάζεται ως γραφίστρια και εικονογράφος. Τα τελευταία έξι χρόνια 
ασχολείται με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και την εμψύχωση 
ομάδων θεατρικού παιχνιδιού. 
 
Πληροφορίες
 
Τα εργαστήρια θα γίνονται: 
 
Kάθε Σάββατο 
11.00-12.00 (3-5 ετών) 
12.15-13.15 (5-8 ετών) 
 
Κάθε Κυριακή 
11.00-12.15 (8-11 ετών) 
12.15-13.30 (11-15 ετών, 15-17 ετών αναλόγως της διαθεσιμότητας) 
 
Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο 9 ∆εκεμβρίου 2017 

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεις συμμετοχών: Τετάρτη 6 ∆εκεμβρίου 

Ανοικτά δωρεάν μαθήματα γνωριμίας: Σάββατο 2/12 και Κυριακή 3/12 

Κόστος: 40 € ανά μήνα 

∆ήλωση συμμετοχών: 210 3210179, 6932390956, bmyrtob@yahoo.com 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και ∆ράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα. 
 
 

3. Αφηγηματική παράσταση | Η γυναίκα μέσα στο σίδερο και το κλειδί 
στο αλάφι

“Κάθε χρόνο μας έστελναν οι μανάδες μας απάνω στο βουνό, με ένα ζευγάρι 
σιδερένια παπούτσια.

Απάνω κει αντάμωναν, γύρω από ένα πηγάδι, δυο γυναίκες που μέσα στα 
σωθικά του βουνού είχαν κατέβει,

και στην κάτω γη είχαν ζήσει, κι ακόμα ζουν, μέρες και μήνες και χρόνους,

η μια έρχονταν από την ανατολή και η άλλη από τη δύση,

κι ό,τι είδαν κι ό,τι άκουσαν μας έλεγαν κι ακόμα λένε…”

∆υο  λαϊκά παραμύθια. ∆υο γυναίκες, με μια αρμαθιά κλειδιά και με σιδερένια 
περιβολή, ξεκλειδώνουν της κάτω γης την τελευταία κάμαρα, για να 
περιπλανηθούν και να ανταμώσουν κείνο που θα τους οδηγήσει στον αληθινό 
τους τόπο. 



Η αφηγηματική παράσταση είναι βασισμένη σε δυο παραμύθια της ελληνικής 
προφορικής παράδοσης που έχουν ως κεντρικό θέμα τους την κατάβαση της 
ηρωΐδας στην κάτω γη. 

Οι ιστορίες ζωντανεύουν μέσα από τη διάδραση μουσικής και αφήγησης, 
μέσα από ηχητικά εφέ, πρωτότυπες συνθέσεις, καθώς και διασκευές 
γνωστών μελωδιών. 

Η Μαρία Κωνσταντή ξετυλίγει το νήμα της ιστορίας με τον λόγο και τη 
συνοδεία του ουτιου ενώ η Χριστίνα Κατσέλη αλληλοσυμπληρώνει το ηχητικό 
τοπίο μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις και διασκευές στη κρητική λύρα. 

Μαρία Κωνσταντή-αφήγηση, ούτι, μπεντίρ

Χριστίνα Κατσέλη-κρητική λύρα

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Πέμπτη 7 ∆εκεμβρίου 2017

Ώρα: 21.30

Εισιτήριο: 5€

∆ιάρκεια: 60'

Κρατήσεις: 210 3210179

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και ∆ράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα.

 
 

4. Ομαδική έκθεση | Χειροποίητα κοσμήματα 

Τρεις δημιουργοί, χρησιμοποιώντας ο καθένας τους διαφορετικές τεχνικές και 
υλικά, με κοινό γνώρισμα τους την έμπνευση από το περιβάλλον, 
παρουσιάζουν κοσμήματά τους στο Βρυσάκι. Συμμετέχουν ο Ιωάννης Μήλιος, 
με σφυρήλατα μέταλλα και παραδοσιακές τεχνικές κοσμηματοποιίας, η Ελένη 
Πετρίδη με παραδοσιακή τεχνική μακραμέ σε συνδυασμό με μέταλλα και 
ημιπολύτιμους λίθους και η Σοφία Κ. με συνθέσεις μεταλλικών στοιχείων, 
ζωγραφισμένα στο χέρι. 

Γιάννης Μήλιος: "Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κοζάνη. Ζω στην 
Αθήνα. Σπούδασα εικονογράφος, σκιτσογράφος κι ασχολήθηκα για μερικά 
χρόνια με το πορτρέτο. Κάποια στιγμή ήρθα σ επαφή κι επικοινωνία με το 
μέταλλο σε μορφή κοσμήματος. Αυτοδίδακτος στην αρχή ολοκλήρωσα στη 
συνέχεια σπουδές πάνω στο χειροποίητο κόσμημα και στο σχεδιασμό 
κοσμήματος. Με αληθινή αγάπη γι' αυτό που φτιάχνω και πολύ υπομονή 
θέλησα να αποδώσω κάτι όμορφο για να κοσμήσει τους ανθρώπους και να 



τους εμπνεύσει ευγενικές σκέψεις όταν βλέπουν και φορούν τα κοσμήματα 
μου! " 

Ελένη Πετρίδη: " Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Σπούδασα στο τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με επιρροές από την 
ιστορία της τέχνης και την αγάπη για το κόσμημα, ολοκλήρωσα σπουδές στο 
τμήμα Τεχνικού Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος, 
όπου ήρθα σε επαφή με την κατασκευή και επεξεργασία των μετάλλων, τις 
διαφορετικές εργαστηριακές τεχνικές αργυροχρυσοχοΐας και τις σχεδιαστικές 
εφαρμογές. Αυτοδίδακτη με την κομποδετική τεχνική ή αλλιώς Macramé, 
ασχολήθηκα με τη δημιουργία κοσμημάτων βασισμένα σε αυτή τη 
μορφή τέχνης της κλωστοϋφαντουργίας με δεσίματα κόμπων σε συνδυασμό 
με αλλότρια υλικά, όπως μεταλλικά στοιχεία, κουμπιά, ημιπολύτιμες πέτρες. " 

Σοφία Κ.: Με σπουδές στην κατασκευή και τον σχεδιασμό χειροποίητου 
κοσμήματος, δραστηριοποιείται στον χώρο από το 2007, με συμμετοχές σε 
ομαδικές και ατομικές εκθέσεις. Παράλληλα, ασχολείται με την ενδυματολογία 
και την κατασκευή θεατρικών κουστουμιών. Τα κοσμήματά της είναι συνθέσεις 
με κύρια θεματολογία τη φύση και χαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία 
χρωμάτων.   

Πληροφορίες

∆ιάρκεια έκθεσης: Από Σάββατο 9 έως Παρασκευή 15 ∆εκεμβρίου 2017

Ώρες: 12.00-20.00, καθημερινά

Είσοδος Ελεύθερη

Επικοινωνία-πληροφορίες: 210 3210179

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και ∆ράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα. 

 

5. Σεμινάριο | Φωτογραφία Κινηματογράφου 

Πρόκειται για ένα ομαδικό σεμινάριο για όσους αγαπάνε την φωτογραφία και 
τον κινηματογράφο 20 ωρών θεωρίας κ 20 ωρών πρακτικής εξωτερικής 
λήψης όπου δημιουργώντας και ένα φιλμάκι κατανοούμε : 

 Πώς λειτουργεί το φως στη φωτογραφία και πώς στον κινηματογράφο  
 Πώς φτιάχνουμε το κάδρο στη στατική και πως στην κινούμενη εικόνα  
 Ποια η αισθητική της ασπρόμαυρης και ποια της έγχρωμης εικόνας  
 Πώς κινούμε τη μηχανή λήψης και ποιο το ψυχολογικό αποτέλεσμα 

του κάθε πλάνου 
 Πώς συνδέουμε τα πλάνα μεταξύ τους  

 



ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗΣ 

 ΤΟ ΦΩΣ στη Φωτογραφία και στον Κινηματογράφο 
 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑ∆ΡΟΥ στη στατική εικόνα και στην κινούμενη 

εικόνα  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ για την λήψη 

φωτογραφίας και κινηματογραφικής εικόνας 
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ στη Φωτογραφία και 

στον Κινηματογράφο 
 Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (B/W) 
 ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ στη Φωτογραφία και στον 

κινηματογράφο 
 Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΗΨΗΣ 
 ΕΙ∆Η ΠΛΑΝΩΝ κ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ στον Κινηματογράφο 
 TIME-LAPSE (Χρονοφωτογραφία) κινηματογραφικό φαινόμενο με 

διαδοχικές φωτογραφίες. 

Πληροφορίες

Έναρξη: Σάββατο 9 ∆εκεμβρίου, 17.00-19.00 

Κάθε Σάββατο (20 ώρες θεωρία + 20 ώρες πρακτική)  

∆ιάρκεια: Έως 11 Φεβρουαρίου 2018   

Κόστος συμμετοχής: 50€ 

Πληροφορίες-Εγγραφές: 210 3210179 / info@vryssaki.gr 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και ∆ράσης, Βρυσακίου 17, Πλάκα 

 

6. Σεμινάριο | Θεατρικό παιχνίδι για ενήλικες  

Την ιστορία θα αλλάξω και μια καινούργια θα πλάσω. 

Οι ιστορίες αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Λέμε ιστορίες, ακούμε 
ιστορίες. Μια ιερή εξιστόρηση γεγονότων με αληθινό ή φανταστικό υλικό. Η 
ανάγκη να καταλάβουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει και να δώσουμε 
ερμηνείες ξεχωρίζουν στην αφήγηση μιας ιστορίας. Οι δυνάμεις που ελέγχουν 
τον κόσμο και ο άνθρωπος έρχονται στο προσκήνιο για να συγκρουστούν και 
να εξεταστούν. Με δραματικό ή κωμικό τρόπο γίνεται η παρουσίαση 
χαρακτήρων, πλασμάτων, δράσεων. Τα σύμβολα κουβαλάνε ένα δικό τους 
κρυμμένο μυστικό που ξεδιπλώνεται αργά για να φωτίσει την ιστορία. Η 
αφήγηση αποτελεί ένα άνοιγμα στο άγνωστο ή το καινούργιο κι έτσι 
παρασέρνει, αναπλάθει, διαμορφώνει συνειδήσεις. Αυτό που ήταν 
αντικειμενικό γίνεται υποκειμενικό. Νομίζουμε με μια πρώτη ματιά πως δεν 
μας αφορά αλλά συνδέεται άμεσα με τον εσωτερικό μας κόσμο. Εκεί κάπου 



βρίσκεται και η μαγεία αυτού του σεμιναρίου όπου η ιστορία γίνεται το 
μοναδικό κίνητρο για να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι. Να δούμε σε αυτό το 
σεμινάριο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ιστορία για να πλάσουμε 
μια άλλη, δικιά μας. 

Πώς η ιστορία μας βοηθάει να βρούμε εκείνο το ιδιαίτερο κομμάτι του εαυτού 
μας που θα οικειοποιηθεί την ιστορία και θα δημιουργήσει κάτι δικό μας. Πώς 
μεταμορφώνεται η ιστορία σε μία άλλη, ολότελα δική μας. Να δούμε πώς αυτή 
η ιστορία η φτιαγμένη από εμάς, θα μεταδοθεί στην υπόλοιπη ομάδα και θα 
γίνει πια μια ιστορία φτιαγμένη ξεχωριστά από τον καθένα αλλά και ενωμένη 
από όλους. Έτσι θα καταλήξουμε σε αυτό το σεμινάριο σε μια αναγέννηση. Σε 
μια νέα ιστορία ριζικά αλλαγμένη. Σε μια ιστορία από όλους και για 
όλους...όπου θα έχουμε βάλει κάτι από εμάς. Κι η παράσταση θα 
ολοκληρώσει όλη την πορεία του σεμιναρίου. Η παράσταση θα είναι το 
αποτέλεσμα όλης της διαδικασίας του σεμιναρίου. 

Εισηγητές Σεμιναρίου: Μαρία Μαλούχου/ Ανδρέας Ελματζόγλου

Μαρία Μαλούχου: Tην περίοδο (1997-1999) φοίτησε στο αγγλικό 
πανεπιστήμιο Roehampton Institute London, University of Surrey όπου και 
πήρε το πτυχίο Bachelor στην αγγλική λογοτεχνία και το θέατρο. (English 
Literature & Drama).Ύστερα (1999-2000) φοίτησε ένα χρόνο στο 
πανεπιστήμιο Royal Holloway, University of London όπου και πήρε το Master 
στις θεατρικές σπουδές. (Drama & Theatre Studies).Αργότερα (2000-2003) 
αποφοίτησε από την ∆ραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα. 
Συμμετείχε σε αρκετές παραστάσεις και ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής 2017 
∆ιέλευσις Άμλετ vs Τέλμα σε σκην. Χ.Κορνηλίου Η Παρέλαση της Λούλας 
Αναγνωστάκη σε σκηνοθεσία Κ.Χατζή, ∆εσποινίς Μαργαρίτα του Ρ.Ατάιντε σε 
σκηνοθεσία Κ.Χατζή, Αθήνα, 2008 ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης Εξομολογήσεις 
Γυναικών του Νίκου Μανούδη σε σκηνοθεσία του Γ.Καραχισαρίδη, 2008 
Περιοδεία Ελλάδα και Αμερική Βάκχες του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Λ. 
Λοιζίδη. (βοηθός σκηνοθέτη, Πενθέας, Χορός), 2007 Κ.Θ.Β.Ε Όνειρο 
καλοκαιρινής νύχτας του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία του Π.Μιχαηλίδη Κ.Θ. Β. Ε 
στην Θες/νίκη, 2015 Θέατρο Badminton Ηλέκτρα του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία 
του Σ.Ευαγγελάτου, 2013-14 Κ.Θ.Β.Ε Η πτωτική άνοδος του Αρτούρο Ούι του 
Μ.Μπρεχτ σε σκηνοθεσια του Ν.Χαραλάμπους κ.α. Ασχολείται επίσης με την 
διδασκαλία θεατρικού παιχνιδιού και με την συγγραφή (ενδεικτικά Α Βραβείο 
Σεναρίου από την Ένωση σεναριογράφων Ελλάδος για το σενάριο μεγάλου 
μήκους ταινίας κ.α ). 

Ανδρέας Ελματζόγλου: Το πρώτο του πτυχίο είναι ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
από το τμήμα ΤΕΙ Πειραιά. Από το 2015 μέχρι σήμερα είναι φοιτητής στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα ∆ραματοθεραπείας στην σχολή «Αιών» του Στέλιου 
Κρασανάκη. Σχετικά με το θεατρικό παιχνίδι έχει ολοκληρώσει μαθήματα 
«θεατρικού παιχνιδιού» στο εργαστήριο Παιχνιδιού με την Φρόσω Μπενέτη. 
Επίσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και μαθήματα θεατρικού παιχνιδιού 
και υποκριτικής. Στον τομέα του θεατρικού παιχνιδιού έχει εργαστεί είτε 
έμμισθα είτε εθελοντικά σε κατασκηνώσεις, και ΜΚΟ ως εισηγητής θεατρικού 
παιχνιδιού. Τέλος είναι μέλος της θεατρικής ομάδας Νέας Φιλαδέλφειας από 
το 2007 και έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις που ανέβασε η θεατρική ομάδα. 



Πληροφορίες 

∆ιάρκεια Σεμιναρίου: 6 μήνες

Έναρξη Σεμιναρίου:  Κυριακή 10 ∆εκεμβρίου 2017

Kάθε Κυριακή, 15:00-17:00

Κόστος Συμμετοχής: 30 € ανά μηνά

Πληροφορίες/εγγραφές: 210 3210179 / 6949746257. info@vryssaki.gr

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και ∆ράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα. 

 

7. Έκθεση φωτογραφίας | Χειμώνας 

Στιγμές σαν μικρές ανάσες. Σύντομες λάμψεις σαν από κάποιο όνειρο, που 
διασχίζουν θριαμβευτικά το ημίφως της μελαγχολίας. Ακόμα και μέσα στη 
θλίψη που γεννά η ανάμνηση ενός προσώπου ή μιας ιστορίας από το χθες, η 
ζωή συνεχίζει να πάλλεται. 

Αυτές τις στιγμές αποτυπώνει στα 13 μεσαίου μεγέθους έργα του ο Βασίλης 
∆ημητρός. 

Στην τέταρτη προσωπική έκθεση του καλλιτέχνη, με τίτλο «Χειμώνας», 
βλέπουμε πρόσωπα που τολμούν και ονειροπολούν, γιατί ξέρουν ότι και οι 
άχρωμες στιγμές της καθημερινότητας έχουν τη δική τους αξία. Ταυτιζόμαστε 
με εικόνες και μορφές που μας θυμίζουν τη ζωή, όπως είναι: αφτιασίδωτη, 
χωρίς εξωραϊστικές παρεμβάσεις, με τις σκοτεινές μεταπτώσεις της που όμως 
πάντοτε συνυπάρχουν με εκλάμψεις προσωπικής ανάτασης. 

Οι πίνακες του Βασίλη ∆ημητρού μάς υπενθυμίζουν πόσο μάταιο είναι να 
πασχίζουμε να φτάσουμε στην εικόνα της ευτυχίας, όπως την πλάσαμε στη 
φαντασία μας. Πόσο άσκοπη θα ήταν η ομορφιά της άνοιξης, αν δεν υπήρχε ο 
Χειμώνας. 

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Σάββατο 16 ∆εκεμβρίου,  στις 19.00

∆ιάρκεια έκθεσης: Από 16 έως 29 ∆εκεμβρίου 2017

Ώρες: 12.00-20.00, καθημερινά

Πληροφορίες: 210 3210179

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και ∆ράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα.



8. Αφηγηματική παράσταση | «Ο άντρας, η γυναίκα, η σκιά και άλλες 
ιστορίες για μεγάλους»

 “Θέλω συντροφιά. ∆εν μπορώ πια μόνος.” Αμέσως εμφανίστηκε μπροστά του 
ένα πλάσμα, όλο σκιά...”

Με υλικό λαϊκά παραμύθια από την παγκόσμια προφορική παράδοση, η 
ηθοποιός Βασιλική Σαραντοπούλου φτιάχνει μια αφηγηματική παράσταση για 
ενήλικο κοινό που φιλοξενείται σε σπίτια και μη θεατρικούς χώρους. Μετά από 
τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, επιστρέφει ξανά  στο Βρυσάκι και στα 
δωμάτια του ισογείου για μία μόνο παράσταση την Τρίτη 19 ∆εκεμβρίου. 

Όταν ο άνθρωπος αντίκρισε τη σκιά του για πρώτη φορά... 
Όταν ταξίδεψε από έρωτα μακριά, για να βρει το ωραιότερο δώρο... 
Από εκεί που “πας και δεν ξαναγυρνάς”, μέχρι εκεί που το καλοκαίρι δεν 
τελειώνει ποτέ... 

 
Αγαπημένες, γνωστές και πρωτότυπες μελωδίες, αυτοσχέδιοι ήχοι, 
αποσπάσματα από ποιήματα, σχολιάζουν και εμπλουτίζουν την αφήγηση 
φέρνοντας τη κάθε φορά στο εδώ και το τώρα. Χωρίς ιδιαίτερο φωτισμό και 
τεχνικά μέσα, σε μια οικεία, “σπιτική” ατμόσφαιρα, όπως περίπου, από πάντα, 
φτιάχνονται και λέγονται οι ιστορίες, άλλοτε για διασκέδαση και άλλοτε για 
παρηγοριά. 

“Οι άνθρωποι κατάλαβαν κι αγκαλιάστηκαν σφιχτά, πολύ σφιχτά, τόσο που η 
σκιά χάθηκε...” 

Η Βασιλική Σαραντοπούλου σπούδασε υποκριτική και θεατρολογία στο Τμήμα 
Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών στη Θεσσαλονίκη. Έχει συμμετάσχει ως 
ηθοποιός σε παραστάσεις των Μάνου Βακούση,  Γιάννη Καλαβριανού, Νικήτα 
Τσακίρογλου, Μελίνας Σκούφου, Φωτεινής Μπάνου, Πέρη Μιχαηλίδη και 
άλλων, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός 
θεατρικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Η αφηγηματική παράσταση «Ο άντρας, η γυναίκα, η σκιά και άλλες ιστορίες 
για μεγάλους»    ξεκίνησε να παρουσιάζεται το Μάιο του 2017, σαν μια 
απόπειρα σύνδεσης και ερμηνείας του παραμυθικού λόγου με το παρόν, σαν 
ένας άμεσος, προσωπικός μονόλογος που επιχειρεί να ταξιδέψει  μαζί με τους 
θεατές σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας. 

“Θα ήθελες να ζήσεις εδώ; για πάντα; για πάντα νέος; Αυτή είναι η γη του 
αιώνιου καλοκαιριού και ούτε η λύπη, ούτε τα γηρατειά, ούτε ο θάνατος 
μπορούν να σε βρουν εδώ..”

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Τρίτη 19 ∆εκεμβρίου 2017

Ώρα: 21.00



Εισιτήριο: 5 €

Λόγω περιορισμένων θέσεων, οι κρατήσεις είναι απαραίτητες.

Κρατήσεις: 210 3210179 (καθημερινές, 12.00-21.00)

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και ∆ράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα.

 

9. Σεμινάριο |Φωτογραφία με τον ∆ιονύση Κούτση  

"Η μηχανή δεν κάνει καμία διαφορά. Όλες τους γράφουν αυτό που βλέπεις. 
Βέβαια πρέπει να ΒΛΕΠΕΙΣ". Ernst Haas (1921–1986) 

Από την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και για κάθε Τετάρτη μέχρι τον Ιούνιο, ο 
∆ιονύσης Κούτσης και το Black Studio Art θα παραδίδει μαθήματα 
καλλιτεχνικής φωτογραφίας στον Χώρο τέχνης και δράσης «Βρυσάκι». Στόχος 
των μαθημάτων του Black Studio Art και του ∆ιονύση Κούτση, είναι η 
απόκτηση φωτογραφικής «ματιάς» και η δυνατότητα έκφρασης μέσω εικόνων. 
Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία μέσω της οποίας οι μαθητές βρίσκουν 
το προσωπικό φωτογραφικό τους στυλ. 

Το Black Studio Art είναι μια ομάδα που αποτελείται -και συνέχεια κάνει 
προσθήκες- από ανθρώπους με όρεξη και αγάπη για τη φωτογραφία. 
Πραγματοποιεί φωτογραφήσεις σε studio και εξωτερικούς χώρους, 
διοργανώνει masterclasses και στοχευμένα workshops σε συνεργασία με 
καταξιωμένους επαγγελματίες και σημαντικούς καλλιτέχνες φωτογράφους. Τα 
projects ολοκληρώνονται με τη διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας σε 
χώρους τέχνης ανά την Ελλάδα. 

Πληροφορίες

∆ιάρκεια: Οκτώβριος 2017 - Ιούνιος 2018 

Κάθε Τετάρτη, 20.00-22.00 

Έναρξη σεμιναρίου: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, 20.00-22.00 

Πληροφορίες-εγγραφές: 6936676779/ dionisioskoutsis@yahoo.gr 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και ∆ράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα. 

 

10. Μαθήματα | Φαλούν Ντάφα 

Το Φάλουν Ντάφα, γνωστό επίσης και ως Φάλουν Γκόνγκ, είναι μια αρχαία 
εξάσκηση νου και σώματος βασισμένη στις αρχές της αλήθειας, καλοσύνης 
και ανεκτικότητας. Στα αρχαία χρόνια διδάσκονταν απο δάσκαλο σε μαθητή 



και το 1992 αναβιώθηκε στην Κίνα και απο τότε εξασκείται απο πάνω απο 
100 εκατομμύρια ανθρώπους σε πάνω απο 80 χώρες. Η εξάσκηση διδάσκεται 
εθελοντικά όπως και στα αρχαία χρόνια. Στην Ελλάδα έγινε γνωστό περίπου 
το 2000. Στην Κίνα διώκεται απο το Ιούλιο του 1999 κατόπιν εντολής του τότε 
ηγέτη του Κόμματος Τζιανγκ Ζεμίνγκ (http://www.lifo.gr/team/gnomes/35676).  

Πληροφορίες 
 
Κάθε ∆ευτέρα, 11.30-13.00
Είσοδος Ελεύθερη
Τηλέφωνο-πληροφορίες: 210 3210179

http://www.lifo.gr/team/gnomes/35676
http://www.lifo.gr/team/gnomes/35676

