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Σημείωμα του σκηνοθέτη
Στις μέρες μας, αστείοι άνθρωποι χειρίζονται πολύ σοβαρά θέματα,
με συνέπειες οδυνηρές για όλους μας. Η παρέα των «Αστούρθων»
όμως είναι ανάποδη: παίρνει τα αστεία της πάρα πολύ στα σοβαρά.
Ένας θίασος ανθρώπων που ασκούν διάφορα αξιοπρεπή επαγγέλματα
ξενυχτάει τα βράδια σκεφτόμενος πώς γίνονται εγχειρίσεις με το
τσεκούρι, πώς σεκλετίζεται ένα τζίνι, τι γίνεται όταν μια περίεργη
μεσαιωνική ισπανίδα μαστιγοφόρος έχει λόγο για τις φυσικές μας
ανάγκες, όταν ο σουλτάνος είναι όχι μόνο αιμοδιψής, άδικος, φονιάς
και τύραννος, αλλά και τελείως καραφλός, ή, τέλος, πώς επιβιώνει κανείς
ανάμεσα σε μανιασμένες ρέγγες.
Οι «Αστούρθοι» είναι θίασος καλοκουρδισμένης συνεργασίας (τόσο
καλής, που τρίβω τα μάτια μου και χαίρεται η καρδιά μου) και είναι
πάνω απ΄ όλα θίασος αγαπησιάρης. Η πληροφορία αυτή δεν είναι
εξωκαλλιτεχνική. Πιστεύω πως αυτό που παρουσιάζεται κάθε φορά, αυτό
που αποπνέει κάθε παράσταση, είναι το ποιοι είμαστε. Έτσι, η κατ’ εξοχήν
τέχνη της ψευδαίσθησης, το θέατρο, δεν λέει ποτέ ψέματα. Η πονηριά
και η αφέλεια, η λεπτότητα και η ωμότητα, η προσποίηση και η ειλικρίνεια
είναι πρωτίστως χαρακτηριστικά ανθρώπων, πριν να γίνουν αδυναμίες ή
προτερήματα έργων. Τα πρωτεία αυτής της διάθεσης κατέχει βεβαίως
η Ντίνα, που κάνει όλες τις δουλειές να μοιάζουν σαν παιχνίδι. Καλώς
ήρθατε να μας γνωρίσετε, λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση!
Κωνσταντίνος Πουλής
Τα μονόπρακτα που θα παρακολουθήσετε γράφτηκαν υπό την καθοδήγησή
μου στο σεμινάριο Συγγραφής Θεατρικού Έργου, στη «γλωσσολογία», που
φιλοξένησε ευγενώς όπως πάντα και τις αρχικές πρόβες μας. Ευχαριστούμε
λοιπόν τη διευθύντρια της σχολής Γεωργία Παπαδοπούλου, και ευχαριστούμε
τον Νίκο Δαφνή και το θέατρο «κάτω απ’ τη γέφυρα» για την παραχώρηση
πλείστων σκηνικών αντικειμένων, τον Κώστα Καρούλη, τον μουσικό πριονιστή
Νίκο Γιούσεφ, την Εύα Μορώνη και την εταιρεία «Φουντούλης Home» για τα
υφάσματα.

Εγχείριση
			 ρουτίνας
του Αχιλλέα Τζέμου
Χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης ιστορίας έχουν αποδείξει περίτρανα ότι
οι μεγάλες δυσκολίες χτίζουν ατσάλινους χαρακτήρες, απροσδόκητες
συμμαχίες και δυνατές φιλίες. Πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε
με τις δύο μεγαλύτερες ανθρώπινες δοκιμασίες: την ερωτική προδοσία
και την αφαίρεση κύστης κόκκυγος…
Ασθενής: Ειρήνη Κουτουρούσιου
Γιατρός: Αλέξανδρος Κίτνης
Νοσοκόμα: Χριστίνα Ζήκου

Ένα βαμπίρ
για τη χαμένη τιμή
της Έρρικας Φουντούλη

Ένας πεινασμένος δράκουλας ψάχνει για κοριτσίστικο αίμα. Νεανικό,
αγνό και να βράζει. Όπως συνήθως, βγαίνει για τη νυχτερινή βόλτα του
αναζητώντας τη λεία του. Όταν συναντήσει όμως το κατάλληλο κορίτσι,
εκείνο θα του θυμίσει ότι σε καιρούς κρίσεων μοχθείς περισσότερο από
όσο περιμένεις για να εξασφαλίσεις ένα πιάτο φαγητό. Καμιά φορά κάνεις
και εκπτώσεις στις επιλογές σου…
Μουσικό πριόνι: Κωνσταντίνος Πουλής
Σπρινγκ ντραμ: Κέλλυ Κική
Σφυρίχτρα αέρα: Ράνα Μουράτη
Μαμά: Αναστασία Μητρούση
Κόρη: Ειρήνη Κουτουρούσιου
Δράκουλας: Αντώνης Αντωνίου

Ράβε - ξήλωνε
της Νατάσας Κολομβότσου

Δύο μοδίστρες καλούνται να ανταποκριθούν στις στιλιστικές απαιτήσεις
ενός σύγχρονου άνδρα, ο οποίος έχει καταφέρει να κατακτήσει με κόπο
τη θέση του στην κοινωνία, αλλά παραμένει ανικανοποίητος από την
γκαρνταρόμπα του. Δεν του αρκεί βλέπετε που είναι ωραίος, δίκαιος,
δυνατός και συχνά… σωτήρας. Ψάχνει το κατάλληλο ένδυμα που θα
αναδείξει ορθά όλες αυτές τις χάρες του. Και βρίσκει αυτό που του αξίζει.
Ρενέ: Άννα Γαβαλά
Ζοζέτ: Σοφία Διαμαντέα
Πελάτης: Δημήτρης Κουσιουρής

Επιχείρηση - σκούπα
της Μαρίας Περρή

Όταν βρεθείς πρόσωπο με πρόσωπο με τον διαρρήκτη, θυμήσου ότι
η πιο σωστή αντίδραση είναι η πιο ψύχραιμη. Αυτά και άλλα παρόμοια
τα έχει ακούσει χιλιάδες φορές η σπιτονοικοκυρά μας. Μα, τη στιγμή
που αντικρίζει τους δύο νυχτερινούς εισβολείς, η γη χάνεται κάτω από
τα πόδια της έως ότου πειστεί ότι πρόκειται για μια εντελώς ιδιότυπη
διάρρηξη και αποφασίζει να συνεργαστεί.
Άννα, διαρρήκτης Α’: Κέλλυ Κική
Καιτούλα, διαρρήκτης Β’: Αναστασία Μητρούση
Τρίξιμο: Αντώνης Αντωνίου
Μάρω, σπιτονοικοκυρά: Άννα Γαβαλά

Το μαγικό λυχνάρι
της Έλενας Παπακωνσταντίνου

Η κυρία του σπιτιού ακόμη οραματίζεται τη μεγάλη ζωή που δεν έζησε
στο πλευρό του άνδρα που τη γοήτευσε πριν από χρόνια. Η τύχη
χτύπησε την πόρτα του επαρχιώτικου σπιτιού τους ― το οποίο κατά
τα άλλα πνίγει την κομψή, φτιαγμένη για άλλα πράγματα, φύση της
Αρχόντως. Αλλά η τύχη δεν ήταν μαζί της τόσο γενναιόδωρη ώστε
τα γέλια να κρατήσουν για πολύ. Το τζίνι τούς έχει αφήσει εντελώς
αβοήθητους. Τώρα, το ζευγάρι προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει τη
χαμένη ευτυχία.
Φλογέρα: Κωνσταντίνος Πουλής
Μπεντίρ: Ράνα Μουράτη
Αρχόντω: Σοφία Διαμαντέα
Μάκης: Αλέξανδρος Κίτνης

Τα τριάντα
			 αργύρια
του Ιορδάνη Κεπεσίδη

Ένας μεγάλος αρχαιολόγος πεθαίνει και αφήνει πίσω του όχι μόνο
μια χήρα θλιμμένη, αλλά κυρίως ένα έθνος ορφανό - αφού δικά του
παιδιά δεν απέκτησε ποτέ. Αφοσιωμένος στη δουλειά όσο σε τίποτε
άλλο, κατάφερε να κάνει κτήμα του την αρχαία ελληνική ιστορία και
μαζί ενδεχομένως και μερικά μνημεία της. Μένει η χήρα Δραγούμη να
ανακαλύψει το καλά φυλαγμένο αρχαιολογικό μυστικό της Μαρίας, μιας
γνήσιας υπηρέτριας που σέβεται τον εαυτό της.
Περσεφόνη Δραγούμη: Χριστίνα Ζήκου
Μαρία, υπηρέτρια: Άννα Γαβαλά
Αγαμέμνων Πιπέρης: Αντώνης Αντωνίου

Ο Κεχαγιάς
της Μαριάνθης Γραμματικού

Σε πολυκατοικία μιας ήσυχης γειτονιάς, η ευυπόληπτη κυρία Αρετή,
από τον τρίτο όροφο, χτυπάει το κουδούνι του νεαρού ζευγαριού
του τετάρτου - κάποια λίγο ακατάλληλη στιγμή. Ή μάλλον… την πιο
κατάλληλη ώστε να ζητήσει από τους ενοίκους του τετάρτου να τη
βοηθήσουν να βρει τη σπασμένη σούστα…
Λάμπης: Αντώνης Αντωνίου
Σοφία: Άννα Γαβαλά
Αρετή: Αθηνά Λιάσκου
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Χίλιες και μία
			 μπούκλες
του Αλέξανδρου Κίτνη

Άλλη μια συνηθισμένη ημέρα ξημερώνει στο σουλτανάτο για τις ανέμελες
χανούμισσες. Ο σουλτάνος πεθαίνει, οι δρόμοι της πόλης βάφονται με
αίμα, ταραχές αρχίζουν στο παλάτι και ουρλιαχτά ακούγονται παντού.
Θα χρειαστεί όμως μια άλλη, απρόσμενη είδηση για να τις ταρακουνήσει
και να αναλάβουν τελικά δράση στο πλευρό του καλύτερου κομμωτή της
Μεσοποταμίας.
Αλιμά: Άννα Γαβαλά
Λαμίς: Ράνα Μουράτη
Σαμίρα: Αθηνά Λιάσκου
Τζοχάρα: Σοφία Διαμαντέα
Τζαμάλ: Αλέξανδρος Κίτνης
Καρίμα: Κέλλυ Κική
Πρίγκιπας Χουσάμ: Φίλιππος Λούβαρης
Μπιλάλ: Αντώνης Αντωνίου

Άνυδρη εκδίκηση
της Ειρήνης Κεντρωτά

Μεσαιωνικά ουρητήρια. Εκεί όπου η ιστορία λησμόνησε να ρίξει
αρκετό φως, το θέατρο τολμά να αποκαλύψει την αλήθεια για
κάποια πράγματα που στις ημέρες μας θεωρούνται δεδομένα.
Για την ικανοποίηση των φυσικών αναγκών δόθηκαν όμως μάχες
και κοινωνικοί αγώνες. Και κρίθηκαν στα σημεία.
Γυναίκα Α’: Αθηνά Λιάσκου
Γυναίκα Β’: Ράνα Μουράτη
Δημιουργός της όασης: Αντώνης Αντωνίου
Γυναίκα Γ’: Κέλλυ Κική
Ενκαρνίτα, δοκιμαζόμενη: Σοφία Διαμαντέα

Το φωτογραφείο
της Μαρίας Κελεπούρη

Ο πελάτης γράφει στον φακό. Ο φωτογράφος είναι σωστός
επαγγελματίας ― από τους λίγους που δεν το βάζουν κάτω στα
δύσκολα. Κάτι πάει όμως στραβά και αποδεικνύεται τελικά ότι
στο φωτογραφείο της γειτονιάς μπορεί να προκύψουν πολύ πιο
δημιουργικά στιγμιότυπα από μια συνηθισμένη φωτογράφιση για
αστυνομική ταυτότητα. Άλλωστε, σε ψηφιακούς καιρούς δεν κοστίζει
τίποτε να πατά κανείς το κουμπί της μηχανής ασύδοτα, μέχρι να
επιτύχει το άρτιο αποτέλεσμα. Πάνω απ’ όλα, χρειάζεται υπομονή.
Φωτογράφος: Φίλιππος Λούβαρης
Πελάτης: Αντώνης Αντωνίου

Φίφης,
η ουρίτσα του κακού
του Γιάννη Κεντρωτά

Πιστεύετε ότι ένας περίπατος στο πάρκο κάνει καλό στην υγεία; Όχι
απαραίτητα. Εκτός αν συναντήσετε εκεί κάποιον σαν τον ήρωα αυτής
της ιστορίας ― έναν άνθρωπο που παίρνει τα ντοκιμαντέρ μόνο στα
σοβαρά, είναι έτοιμος να θυσιαστεί για μας, τους απλούς θνητούς, και
δεν διστάζει να τα βάλει ακόμα και με την πιο άγρια πανίδα της κοιλάδας
Σαμάο. Ο Φίφης ήταν απλά άτυχος που βρέθηκε στο διάβα του.
Γυναίκα: Αναστασία Μητρούση
Άνδρας: Αλέξανδρος Κίτνης
Αστυνομικός: Αντώνης Αντωνίου
Φωτογράφος: Φίλιππος Λούβαρης
Περαστικοί: Αθηνά Λιάσκου, Ράνα Μουράτη

Προηγούμενες… περιπέτειες της ομάδας:

7 Μονόπρακτα για το φτάρνισμα, 104 Κέντρο Λόγου και Τέχνης, 2009.
7 Μονόπρακτα και ούτε ένας γάμος, Θέατρο Αργώ, 2008.
Λυσιστράτη, Θέατρο Altera Pars, 2007.
Μια κασέλα στρείδια και Ντα Πόντε η τελευταία φάρσα,
Θέατρο Φούρνος, 2006.

