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Θέατρο Κάτω απ’ τη γέφυρα 

(Θέατρο Covid free) 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2021-22 

 

ΠΙΣΩ ΧΩΡΟΣ 

« Πορτρέτο κρεμασμένου κοριτσιού » 

(Portrait of a hanged girl) 

(ένα έργο μυστηρίου, του Γιώργου Γιαννακόπουλου) 

 

Goteborg, Σουηδία. Xειμώνας του 1957 

Η νεαρή αρτίστα Σάνα Μπροντ χτίζει μια επιτυχημένη καριέρα στις 

μουσικές σκηνές της πόλης . 

Αυτή τη κρύα νύχτα δίπλα στο Hamnkanalen – ένα από τα πολλά 

κανάλια που διασχίζουν τη πόλη – ένας  πλανόδιος ζωγράφος της 

χαρίζει ένα αποτρόπαιο και θλιβερό πορτρέτο, που η σκοτεινιά του 

φυλακίζει τη ματιά της. 

Το ξάφνιασμα γίνεται  παρόρμηση και η Σάνα ορμά στο διαμέρισμα 

της, περνά  μια θηλιά στο λαιμό και δίνει τέλος στη μοναχική ζωή της. 

Όλα της τα υπάρχοντα τ’ αφήνει μ’ ένα σημείωμα στον ιδιόρρυθμο 

συγγραφέα Έρικ Βίκνερ και τη κόρη του Χίλντα … 

Μοναδική τους σχέση η συγκατοίκηση στη παλιά τετραόροφη 

πολυκατοικία. 

Οι δυο τους μπρος στα τόσα αναπάντητα ερωτήματα, με μοναδικό 

οδηγό το ένστικτο αναζητούν αφορμές και αιτίες, αποκρυπτογραφούν 

κρυμμένα μυστικά και προσπαθούν να ρίξουν φως στη σύντομη ζωή  

και το τραγικό τέλος της Σάνα…. 

Οι άνθρωποι, τα γεγονότα, οι στιγμές, γεμίζουν το σημειωματάριο του 

Έρικ   ενώ … μια παράξενη σκοτεινή μορφή βρίσκεται πάντα ένα 

βήμα μπροστά! 
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Μια ιστορία γεμάτη μουσική, μυστήριο και σασπένς,  αλλά και 

αναπάντεχες δόσεις χιούμορ . 

 

Βοηθός σκηνοθετών: Σοφία Αγγελικοπούλου 

Εικαστική επιμέλεια: Τατιάνα Γιόβα 

Μουσική επιμέλεια Γιώργος Γιαννακόπουλος 

Φωτισμοί: Νίκος Μαυρόπουλος 

Φωτογραφίες: Φάνης Τσιώλης 

Afisa/Προωθητικό υλικό: Μαριέτα Ρούσσου 

Trailer: Στέφανος Κοσμίδης ~ORKI 

Ρ/δ spot: Βασίλης Γιαννακόπουλος 

Μοδίστρα: Ελένη Παπαδοπούλου 

Υπεύθυνη προβολής: Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου 

Ερμηνεύουν: 

Σοφία Αγγελικοπούλου, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Ρενάτα 

Καπετανάκη, Ευαγγελία Μπέγα, Νίκος Σταματόπουλος 

 

Πρεμιέρα: Δευτέρα 13/12/21 

Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη στις 9μμ. 

Διάρκεια: 100΄ 

Εισιτήριο: 15 ευρώ κανονικό  και 12 ευρώ φοιτ., ΑΜΕΑ, 65+, ανέργων 

Πληροφορίες/κρατήσεις 2104816200 

Προπώληση katoapotigefyra.gr & viva.gr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΘΕΑΤΡΟ  «ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ» 

Πλατεία ηλεκτρικού σταθμού Ν. Φαλήρου 

www.katoapotigefyra.gr 

nikosdafnis@yahoo.gr 

Πληροφορίες: 210 4816200  

Επικοινωνία:  

Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου | kosarantopoulou@yahoo.gr | 6977816408 


