
 

 

Η «Βουλή των Εφήβων» κάνει… θέατρο: η δική σου θεατρική παράσταση 

 

H «Βουλή των Εφήβων» αγαπά τον πολιτισµό – ξέρουµε πως τον αγαπάς κι εσύ. Φέτος 

λοιπόν συνεργαζόµαστε µε το Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου που διοργανώνει η θεατρική 

οµάδα Grasshopper Youth (Σοφία Βγενοπούλου, Κατερίνα Σκουρλή, Βαγγέλης Κυριακού) 

στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση (www.sgt.gr), µε στόχο τη 

δηµιουργία µιας παράστασης επινοηµένου θεάτρου (devised theatre)… που θα γράψεις εσύ! 

Ας λύσουµε τυχόν απορίες σου:  

 

Παράσταση επινοηµένου θεάτρου (divised theatre) = τι σηµαίνει αυτό: 

Πρόκειται για µια παράσταση που δεν βασίζεται σε θεατρικό κείµενο που έχει ήδη γραφτεί 

από κάποιον θεατρικό συγγραφέα. Το επινοηµένο θέατρο βασίζεται στον αυτοσχεδιασµό, 

στον πειραµατισµό, στην προσωπική εµπειρία που µετασχηµατίζεται µε τη βοήθεια τεχνικών 

του θεάτρου. Έτσι µια οµάδα δηµιουργεί συλλογικά ένα πρωτότυπο έργο. 

 

Τι εννοούµε όταν λέµε ότι εσύ θα γράψεις το έργο: 

Ζητάµε να εµπλακείς δηµιουργικά στην παραπάνω διαδικασία: το υλικό επάνω στο οποίο θα 

βασιστεί η παράσταση θα είναι δικό σου δηµιούργηµα. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό 

αυτό µια σειρά από δραστηριότητες (συνεντεύξεις, παραγωγή εικαστικού ή/και 

οπτικοακουστικού υλικού, πρωτότυπα ερωτηµατολόγια, έρευνα), προκειµένου να 

καταγράψουµε:  

• τις σκέψεις σου σχετικά µε το τι σηµαίνει «χώρα», «πατρίδα», «τόπος», «πρωτεύουσα», 

«επαρχία», «σύνορα», «µεθόριος» «ταυτότητα/διαφορετικότητα», «πολιτιστική παράδοση», 

• τη στάση σου απέναντι στα κοινωνικοπολιτικά δεδοµένα της ζωής σου στην Ελλάδα του 

σήµερα. 

 

Πώς όλα αυτά θα γίνουν θεατρική παράσταση: 

Με την καλλιτεχνική επιµέλεια και τον συντονισµό της οµάδας Grasshopper Youth, οι 

ηθοποιοί και σκηνοθέτες Ηλίας Βογιατζηδάκης, Μυρτώ Πανάγου και Νατάσα Παπανδρέου 

και η δραµατολόγος Παναγιώτα Κωνσταντινάκου µε µια θεατρική οµάδα εφήβων από σχολείο 

της Αθήνας θα επεξεργαστούν και θα αξιοποιήσουν µε θεατρικό τρόπο το υλικό που εσύ θα 

στείλεις, δηµιουργώντας σταδιακά µια θεατρική παράσταση. 

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου 2015 (24-26 

Απριλίου 2015, Μικρή Σκηνή, Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών), το οποίο διοργανώνεται για 

τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, µε την συµµετοχή θεατρικών οµάδων γυµνασίων, λυκείων και 

δήµων. Ακόµα, θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τις εργασίες 

της Κ΄ Συνόδου της «Βουλής των Εφήβων» στην Αθήνα (Ιούλιος 2015). 

 

Είναι υποχρεωτικό να τα κάνω όλα αυτά? 

Η δραστηριότητα αυτή είναι προαιρετική. Είναι αλήθεια πως είναι και κάπως… απαιτητική – 

πρέπει να κάνεις όλα όσα σου ζητάει, θα σου δώσει όµως 70 πόντους = 10 ολόκληρους 

κλήρους! Πέρα όµως από τους κλήρους, σκέψου αυτό: θα είναι µια παράσταση δική σου και 

µια µοναδική ευκαιρία να ακουστεί η φωνή σου και η φωνή των εφήβων από κάθε γωνιά της 

χώρας µας και του κόσµου! Μην την αφήσεις να χαθεί! 
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