
Θεατρική Ομάδα Κωφών "Τρελά Χρώματα" 

"Η μυθιστορία του κυρίου Μολιέρου"  

του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ 

 

Η Θεατρική Ομάδα Κωφών "Τρελά Χρώματα" συμμετέχει στο σημαντικότερο 

φεστιβάλ θεάτρου Bob Theatre Festival 2017, ενταγμένο στις δρατηριότητες του 

Φεστιβάλ Αθηνών και συγκεκριμένα στον  διαγωνισμό Scratch Night, όπου θεατρικές 

ομάδες καλούνται να συμμετάσχουν παρουσιάζοντας 15 λεπτά από την, υπό 

διαμόρφωση παράστασή τους, ώστε το κοινό του φεστιβάλ ψηφίζοντας μαζί με την 

επιτροπή θα αναδείξει την καλύτερη! 

Περίληψη  

 
Ο Μπουλγκάκοφ με φόντο το γαλλικό τοπίο στο μυθιστόρημά του, αφήνει να 

ξεπηδήσουν οι χαρακτήρες, μέσα από μια εποχή, όπου η γαλλική κουλτούρα 

βρισκόταν στο απώγειό της. Έτσι, με κεντρικό άξονα την πραγματική ζωή του 

συγγραφέα Ζαν-Μπατίστ Ποκλέν –γνωστού ως Μολιέρος-, παρελαύνουν διάφοροι 

χαρακτήρες καλλιτεχνών, αυλικών μέχρι και βασιλιάδων!   

Σ’ αυτή την παράσταση, ο ηθοποιός ερμηνεύει μέσα από έναν διαφορετικό 

υποκριτικό κώδικα, με επιπρόσθετο "προσόν" την γλωσσική λειτουργία μιάς 

διαφορετικής, οπτικής γλώσσας -όπως είναι η γλώσσα της νοηματικής- και με 

στοιχεία που εμπεριέχουν παντομίμα, χορό, σωματικό θέατρο, commedia dell’ arte 

και νοηματική γλώσσα παράλληλα με φωνητική ερμηνεία.  

 

Συντελεστές παράστασης:  

Συγγραφέας: Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ 

Μετάφραση: Ειρήνη Λεβίδη 

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Έλλη Μερκούρη 

Σκηνικό - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα 

Απόδοση κειμένων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα :  Όλγα Δαλέκου 

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου 

Ερμηνεύουν (κατά αλφαβητική σειρά):  

Όλγα Δαλέκου, Σοφία Ζάγκα, Έλλη Μερκούρη, Κώστας Ρίκκου, Μαρία Ρίκκου 

 

 

Βοb Festival 2017 –  

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 

Πειραιώς 260- Χώρος Η 

Τρίτη 23/5 στις 21:30-22:00 

 



Τιμές Εισιτηρίων: 

9 € (Γενική Είσοδος) || Ελεύθερη είσοδος για τα πάρτυ, τη μουσική παράσταση των 

Μ.Φριντζήλα και Π.Τσεβά, και το panel «Διευρύνοντας τις προοπτικές» 

Προβλέπονται ειδικά πακέτα εισιτηρίων με έκπτωση για όσους επιθυμούν να δουν 

παραπάνω από μία παράσταση του Bob Theatre Festival: για 2 παραστάσεις, ειδική 

τιμή των 15 € || 

για 3 παραστάσεις, ειδική τιμή των 22 € || για 4 παραστάσεις ή full scratch 

πακέτο, ειδική τιμή των  29 €.   

Και αν θέλετε να γίνετε υποστηρικτής του Bob αγοράζοντας το Gold Πακέτο των 

80 € θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις παραστάσεις.  

 


