
 

Ανοικτή Πρόσκληση 

 
Αγαπητοί Φίλοι, 

Τι είναι αυτό που προσφέρει Το Φως των Κεριών σε ένα παλιό 
νεοκλασικό σπίτι με ξύλινο πάτωμα, σκαλιστό ταβάνι και θέα την 
Ακρόπολη; Μα φυσικά, εκχυλίσματα προσωπικών εμπειριών που 
αιωρούνται στο χώρο σαν καλοσχηματισμένες νότες σε 
πεντάγραμμο, συνονθύλευμα αρωμάτων, εικόνων και 
συναισθημάτων που καθιστούν πιο έντονη την κάθαρση. 

Με αφορμή λοιπόν, τη μαγική αυτή εικόνα, η Εταιρεία Πολιτισμού Σύνθεση και το Βρυσάκι, 
απευθύνουν σε καλλιτέχνες, ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στη διοργάνωση Υπό το Φως των 
Κεριών. 

Οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από όλο το φάσμα της δημιουργίας: Θέατρο, Χορός, 
Μουσική, Performance, Εικαστικά, Φωτογραφία και Συγγραφείς. 

Συγκεκριμένα, ψάχνουμε για:  
Ηθοποιούς, Performers και θεατρικές ομάδες που θέλουν να παρουσιάσουν πρωτότυπα ή 
διασκευασμένα έργα με μοναδικό φωτισμό τα κεριά. 
Μουσικούς και συγκροτήματα που θέλουν να παίξουν τα αγαπημένα τους κομμάτια unplugged, 
με μόνο ντεκόρ το φως των κεριών. 
Νέους και παλιούς συγγραφείς που θέλουν να διαβάσουν ποιήματα, δοκίμια, αποσπάσματα 
βιβλίων ή να παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο κοινό, το συγγραφικό τους έργο στο αρτ καφέ 
μας, με θέα την Ακρόπολη και συντροφιά το τρεμόπαιγμα των κεριών.  
Εικαστικούς που θέλουν να εκθέσουν τις δημιουργίες τους και με μία έξτρα ξενάγηση, υπό το 
φως των κεριών. 
Αφηγητές Παραμυθιών και Ιστοριών που θέλουν να μοιραστούν τη φαντασία ή τις εμπειρίες 
τους με μικρά και μεγάλα παιδιά, υπό την υπνωτική ατμόσφαιρα των κεριών. 

Σας παρέχουμε το χώρο, τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και ενέργειες επικοινωνίας και προώθησης 
του έργου σας (www.vryssaki/media/publicity.gr).  
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Άρια, στο aria@sinthesis.gr ή στο 210 3210179, για να 
κανονίσουμε ένα ραντεβού, ώστε να συζητήσουμε κατ’ ίδίαν για το έργο σας.  

Εικαστικοί: Περιμένουμε τις προτάσεις σας για ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Καταφέραμε να 
μειώσουμε το κόστος στο ελάχιστο, μπορείτε πλέον να συμμετάσχετε με 30 ευρώ στις ομαδικές 
εκθέσεις και με 100 ευρώ να κάνετε την ατομική σας. Για περισσότερα ρωτήστε την Αντιγόνη, 
antigoni@sinthesis.gr.  
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Η ομάδα του Βρυσακίου σας περιμένει! 

Παραμυθοαφήγηση: «Η Κόρη της Σελήνης» 

Κυριακές 1, 15 και 22 Φεβρουαρίου στις 12.00 
Εισιτήριο: 5 ευρώ  
Απαραίτητη η κράτηση 

Το παραμύθι , η Κόρη της Σελήνης είναι 
αφιερωμένο στην αγάπη και στη συγχώρεση. Η 
Ιστορία ξετυλίγεται όπως πάντα σε κάθε 
παραμύθι, μια φορά κι ένα καιρό, ήταν μια 
όμορφη πριγκίπισσα που έμενε σ' ένα Παλάτι 
νομίζοντας ότι είναι προστατευμένη από όλους κι 
από όλα τα κακά ή τα αρνητικά στοιχειά . 
Δυστυχώς η κακιά μητριά δεν την άφησε να χαρεί 
την ξενοιασιά και την παιδική της αθωότητα και 
φωνάζοντας ένα πιστό της υπηρέτη ... 
Έτσι λοιπόν ξεκινάει το παραμύθι μας, μέσα από την αφήγηση της ιστορίας από την ίδια τη 
συγγραφέα Εύα Πετροπούλου Λιανού , την συνοδεία μουσικής αλλά και τη βοήθεια της 
ηθοποιού Ελένης Μαυροπούλου, που ζωντανεύει την μικρή ηρωίδα Ξακουστή σε όλες τις 
περιπέτειες της ταξιδεύουν τον θεατή διασκεδάζοντας τον αλλά και βοηθώντας τον να 
ανακαλύψει και να θυμηθεί ηθικές αξίες που έχουν ίσως ξεχαστεί, όπως η αγάπη και ο 
σεβασμός στη φύση, η δύναμη που κρύβει ένας άνθρωπος σε δύσκολες καταστάσεις και τέλος η 
δύναμη της συγχώρεσης.  

Αφήγηση : Εύα Πετροπούλου Λιανού - Συγγραφέας  
Δραματοποίηση:Ελένη Μαυροπούλου -Ηθοποιός 

http://vryssaki.gr/main.php?cat_id=680 

Εικαστική έκθεση: «Ο Τελευταίος Άνθρωπος»  

Από 7 έως και 10 Φεβρουαρίου, 12.00-20.00 
καθημερινά 

Εγκαίνια: 7 Φεβρουαρίου στις 19.00. 
Είσοδος Ελεύθερη 

Η ομάδα “Ultimate” παρουσιάζει την έκθεση "Ο 
Τελευταίος Άνθρωπος". 

Κοστούμια, εγκαταστάσεις, κατασκευές, βίντεο και 
φωτογραφίες συνθέτουν τη ματιά 13 νέων 

καλλιτεχνών πάνω στα θεατρικά έργα "Τρικυμία" 
του William Shakespeare και "Ευτυχισμένες Μέρες" 

του Samuel Beckett. H μοναξιά, απομόνωση και 
ερημιά λειτουργούν αλληγορικά φέρνοντας στο προσκήνιο καίρια και διαχρονικά κοινωνικά 

ζητήματα τα οποία κάποιους προβληματίζουν και κάποιους όχι. 
Η ομάδα “Ultimate” που αποτελείται από νέους καλλιτέχνες, τριτοετείς και τεταρτοετείς 

φοιτητές της σχολής Καλών Τεχνών του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου σας καλούν, επιθυμώντας να μοιραστούν μαζί σας τις σκέψεις, ανησυχίες και 

προβληματισμούς τους.  

http://vryssaki.gr/main.php?cat_id=680


Εκθέτουν οι: 
Έλλη Αποστολάκη 

Λορέτα Γκιώνη 
Morgane Cornet 
Θεανώ Κατσίκη 

Ευαγγελία Κλουκίνα 
Ελεονόρα Κατσού  

Flore Leclercq 
Μαντώ Πιτσικάλη 

Μαρίνα Ρέσκου 
Μαρία- Ειρήνη Τζουραμάνη 

Δέσποινα Χαλκορόκα 
Ελένη Χατζηγιάννη 

Κώστας Χριστοδούλου 
Ιόλη Γεωργοπούλου 

 
Ομάδα παραγωγής: 

Οργάνωση: Δέσποινα Χαλκορόκα 
Επικοινωνία: Ελεονόρα Κατσού, Δέσποινα Χαλκορόκα 

Σχεδιασμός Αφίσας & flyer: Μαρία- Ειρήνη Τζουραμάνη 
Φωτογραφία: Αμαρυλλίς Ζαχαριάδου 

Επιμέλεια Συντονισμός: Εμμανουέλα Βογιατζάκη- Krukowski 
Ευχαριστούμε πολύ των Θοδωρή Τσουανάτο και την Έφη Μεταξά 

Performers: 
Χρύσα Κασαή 

Κωνσταντίνος Κυριακού 
Μαρία Συρίγου 

http://vryssaki.gr/main.php?cat_id=681 

Ultimate Party  

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 21.00 
Είσοδος: 5 € (33% έκπτωση στο πρώτο ποτό 
από το μπαρ) 

Οι Ultimate γιορτάζουν την ολοκλήρωση της 
έκθεσης: "Ο Τελευταίος Άνθρωπος", στο 
Βρυσάκι (Βρυσακίου 17,Πλάκα) στις 14 
Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο με μια 
ευχάριστη μουσική έκπληξη από τους 
μουσικούς: Κωνσταντίνο Κυριακού και Χρήστο 
Σιδηρόπουλο. 
*Οι Ultimate πραγματοποίησαν μία έκθεση με 
κοστούμια, εγκαταστάσεις, κατασκευές, βίντεο 
και φωτογραφίες με τίτλο "Ο Τελευταίος 
Άνθρωπος" στο Χώρο Τέχνης & Δράσης Βρυσάκι 
(Βρυσακίου 17, Πλάκα, Αθήνα) από τις 7 εως τις 
10 Φεβρουαρίου 2015. 

http://vryssaki.gr/main.php?cat_id=681


Η έκθεση βασίστηκε στα θεατρικά έργα "Ευτυχισμένες Μέρες" του Samuel Beckett και 
"Τρικυμία" του William Shakespeare. 
Να είστε όλοι εκεί!!!! 

http://vryssaki.gr/main.php?cat_id=685 

Εικαστική Έκθεση: «Hall of Femme» 

Από 14 έως και 20 Φεβρουαρίου, 12.00-
20.00 καθημερινά 
Είσοδος Ελεύθερη 

Η Σοφία Κακαβούλη εκθέτει τα σχέδιά της στο 
Βρυσάκι. 

«Έχοντας πάντα κλίση στα καλλιτεχνικά, 
σπούδασα γραφιστική στην ΑΚΤΟ και 

δουλεύω εδώ και 20 χρόνια στον χώρο αυτόν 
ως ελεύθερη επαγγελματίας πλέον.  

Λατρεύω το γυναικείο σώμα και κατ’ 
επέκταση να το αποτυπώνω σε χαρτί… Αυτή 

την λατρεία μου θέλοντας να το 
εξωτερικεύσω, αποφάσισα να παρουσιάσω τα 
σχέδια μου αυτά στο ευρύ κοινό, με στόχο να 
δημιουργήσουμε προτάσεις διακόσμησης σε 

επαγγελματίες διακοσμητές και όχι μόνο. 
Σχέδιά μου έχουν φιλοξενηθεί στο Booze Cooperativa, στo Φεστιβάλ Αθηνών (Σεπτέμβριος 2013 

& 2014) στο θέατρο Vault, αλλά και σε άλλους πολυχώρους». 

http://vryssaki.gr/main.php?cat_id=683 

Θέατρο: «Η Βαρετή Ομιλία» Υπό το Φως 
των Κεριών  

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 21.00 
Διάρκεια:60 λεπτά 
Είσοδος: 5 ευρώ 

Βασισμένη σε αποσπάσματα από τον 
Αστρώφ του Θείου Βάνια, τις βλαβερές 
συνέπειες του καπνού, και το διήγημα 
Ανιαρή ιστορία του Αντον Παύλοβιτς 
Τσέχωφ. 

Η παράσταση προσπαθεί να 
δημιουργήσει έναν εκ νέου τσεχωφικό χαρακτήρα του σήμερα. Χρησιμοποιεί την συνθήκη της 
δημόσιας ομιλίας για να μιλήσει περισσότερο για τον εαυτό του και αυτά που τον απασχολούν. 
Να μιλήσει για αυτά που θέλει να κάνει και δεν μπορεί, για εκείνα που τον καταπιέζουν και για 
όλα αυτά που οι άλλοι του επιβάλουν ως ‘δικά του’ ξεχνώντας τα πραγματικά δικά του. Η 
παύσεις, η αίσθηση του χρόνου που περνά (γνώριμα στοιχεία του Τσέχωφ), η μουσική ως 
συνοδός του ήρωα και της εξέλιξης της δράσης, καθώς και η επαφή με το κοινό είναι τα στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν την παράσταση. Δανείζεται στοιχεία από την performance: ο ηθοποιός-
πρόσωπο του έργου μιλάει σε ένα μικρόφωνο και διαβάζει από σημειώσεις αυτά που του έχουν 
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επιβάλει να πει (συγκεκριμένα η γυναίκα του, όπως στις βλαβερές συνέπειες του καπνού), ενώ 
σιγά σιγά ξεφεύγει από το καθορισμένο κείμενο και μιλάει για το προσωπικό του αδιέξοδο. Τις 
μουσικές τις βάζει ο ίδιος ο ηθοποιός από ένα cd player στην πορεία όμως η μουσική ακούγεται 
από την κονσόλα και έχουμε την αίσθηση ότι τώρα ο ηθοποιός γίνεται πιο πολύ θεατρικό 
πρόσωπο σε μια παράσταση. 

Σκηνοθεσία-Σκηνικός χώρος-Ερμηνεία: Μιχάλης Καλιότσος 

Μουσική και Ηχητικό περιβάλλον: Παύλος Λάππας 

Video-promotion: Διαμαντής Τάσσης 

http://vryssaki.gr/main.php?cat_id=682 
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Για να διαγραφείτε από την λίστα μας αποστείλατε κενό μήνυμα από τη διεύθυνση που 
επιθυμείτε να διαγραφεί στο unsubscribe@sinthesis.gr 
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