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King-to-be lures his daughter into the camp under a pre
tence of marriage with a hero, who in the end turns out to 
be a coward . A desperate girl directing a grand show of 
her own death is in the last moment substituted with a roe 
deer. Yet she returns in a shape of a soldier that convinces 
a despairing mother that her child did not really die. You 
cannot run away from the stage, you can only change your 
mask. The gods need the actors. Otherwise they would kill 
one another out of boredom. How will this cheerful story 
sound in the 21st century? 

The last, „posthumous" tragedy by Euripides, a great ma
gician of the antic theatre, conceals an incredible testa
ment in itself. Apart from a story of a father who decided 
to slaughter his daughter in front of a degraded and bored 
army, lphigenia contains something mare. A mechanism 
of metamorposis, of casting away masks driven to perfec
tion by Euripides, is hidden inside the ruthlessly subtle 
scenic score. lphigenia is a trap in which the actors are 
caught. The successive changes of the characters prevent 
them from leaving the stage, prevent from stopping to per
form. 

neTiheatre - Theatre in the Web of Connections - is the 
first in the world Internet established by a director Paweł 
Passini in 2007. The idea behind it is to construct a fully in
teractive space of the event - play which is available to 
users of the Web and gives a possibility to create the visual 
and sound space of the play in the real time. lt is also an at
tempt to understand and make use of the sensibility of the 
modern man in the creative work. Theatre is where the au
dience is. 

nettheatre.pl 

The Center of Performing Arts MITOS is founded by Elena 
Agathokleous and Lukas Walewski in 2007. Since then, is 
continiusly active on cultural events, especially on theater 
field. lt is situated at PALIO XIDADIKO, a farmer traditional 
vinegar manufacture, in the center of Leme~os. 

mitos.org.cy 

T cixa, o 13acnAiac;; cpepve1 Tl")V KÓP'l TOU OTO OTpOTÓTTEÓO µe 
Tll npócpacni Tou yciµou µe evav ~pwa, o ono1oc;; OTO TEAoc;; 
6ev eiva1 napci evac;; óe1Mc;;. 'Eva anell.moµevo KopiT01 
0K'lV08ETEi µta µeyciM1 napciOTOO'l y1a TO 8civaTO TOU KOI 
Tl") TEAEUTOia OTIVIJ~ OVTOAAOOOETOI µe eva EAcicp1. 
Em0Tpecpe1 WOTÓOO OTll µopcp~ evoc;; OTpOTIWT'l, o onoioc;; 
npoonaeei va neioe1 Tll óu0Tux1oµev11 µciva 0T1 To TTmói 
óev TTe8ave OTO aA~8e1a. /lev yivern1 va cpuye1c;; aTTo T'l 
OKl')V~, µTTopeic;; IJOVO VC aMĆJĘe1c;; Tl')V µĆJOKO. 01 8eoi 
)ff)EIĆJ~OVTOI TOU<;; '100TTOiouc;;. AMtWc;; 00 EiXOV OKOTW0Ei 
µernśu TOU<;; OTTÓ T'lV avia. n wc;; OKOUVETOI OUT~ Il 
xapouµev1110Topia OT1c;; apxec;; Tou 21 ou a1wva. 

H TEAEUTaia Tpaywóia TOU Eupmiól"), TOU ÓEŚIOTEXVI') TOU 
OPXOiOU 0empou, TTEptEXEI µ10 OTTiOTEUTll ÓI00~K'l- EKTÓ<;; 
OTTO T'lV IOTOpia evóc;; TTOTEpa, TTOU OTTOcpaoi~EI va ocpóĘe1 
T'lV Kop~ Tou µTTpóom OTouc;; l3ap1e0Trwevouc;; KOI 
TTOpl')Kµaoµevouc;; OTpaTIWTec;;, UTTĆJPXEI KOI KÓTI OKÓµa. 
Meaa OT!') AETTTETTIAETlT'l OKllVIK~ TTOPTTTOUpa UTTĆJPXEI 
Kpuµµevoc;; €vae;; µ11xavioµóc;; µeraµopcpwoewv, µm 
evaMay~ TWV µaoKWV TTOU EŚEAiX8'lKE OT'lV TEAEIÓT'lTO 
aTTo TOV Eupnrióri. H lcp1yeve1a eiva1 µm nayióa OT'lV OTToia 
ea TIIOOTOUV Ol 1180TT010i. Ot ETIITUX'lµevec;; evaMayec;; TWV 
xapaKT~pwv, óev TOuc;; acp~vouv va 13vouv aTTó T'l 0K11v~, 
óev Touc;; acp~vouv va OTaµaT~oouv TO TTaiĘ1µ0. 

neTiheatre - 8empo OTO ÓUKTIO - TO TTpWTO nayKÓOIJIO 
0EOTpO OTO ÓIOÓÓKTIO, 1ÓpU011KE OTTO TOV OK11V00ET'l 
Pawel Passini TO 2007. H 1óea eiva1 Il ó11µ1oupyia evóc;; 
~WVTOVOU ÓtaópaOTIKOU XWPOU. To KOIVO, µeaw TOU 
ÓIOÓUKTiOU, 80 µnopei VO ETTEµj3et OTTTIKOOKOUOTIKÓ OT'l Tl') 
61ópKe1a µme;; napóOTaoric;;. Eivm eTTioric;; µ10 TTpoonó8e1a 
KOTOVÓ'lOl")c;; T'l<;; ó11µ1oupy1K~c;; 60UAEtcic;; KOI eumo811oiac;; 
TOU OUVXPOVOU av0pWTTOU. To 9EOTpO eivm EKEi TTOU 
~piOKETOI TO KOIVO. 

nettheatre.pl 

To Kevrpo napaOTOT1Kwv Texvwv MITOr ó11µ1oupy~811Ke 
OTTÓ TllV 'EJ...eva Aya0oKAEOU<; KOI TO t\QUKO BaAE<pOKI, TO 
2007 .ATTÓ TÓTE exe• OVOTTTUŚEI EVTOVI") 6pOOT'lPIÓT'lTO OTI<;; 
napOOTOTIKEc;; TEXVEc;;, 161aiTepa ÓE OTO xwpo TOU 
eeaTpou.'Eópa TOU anoTEAEi TO nAAIO ::YLlA/llKO, eva 
TTpWl")V epyaOT~plO Ęuó1ou, TTOU (3piOKETOI OTO KEVTpo T'lc;; 
t\eµeoou. mitos.org.cy 

tiiby-król zwabia do obozu córkę pod pozorem jej 
małżeństwa z herosem, który w końcu okazuje się być 
tchórzem. Zdesperowana dziewczynka reżyserująca wielki 
mow własnej śmierci w ostatniej chwili podmieniona zos
taje na sarenkę. Powraca jednak pod postacią żołnierzyka 
przekonującego zrozpaczoną matkę, że jej dziecko umarło 
na niby. Nie można uciec ze sceny, można tylko zmienić 
maskę. Bogowie potrzebują aktorów. Inaczej potabijaliby 
€ię z nudów. Jak zabrzmi ta wesoła opowieść na początku 

.· XXI wieku? 

Ostatnia, "pośmiertna0 tragedia Eurypidesa, wielkiego 
maga antycznego teatru kryje w sobie niezwykły testa
ment. Oprócz mrocznej historii ojca, postanawiającego 
zdszlachtować swoją córkę na oczach zdegenerowanej 
<.rmii znudzonych żołnierzy, Ifigenia zawiera coś jeszcze. W 
ł 1ezlitośnie misternej scenicznej partyturze ukryty został 
uoprowadzony do mistrzostwa przez Eurypidesa mecha
nizm metamorfozy, czyli zrzucania masek. Ifigenia jest 
przede wszystkim pułapką, w którą złapani zostają aktorzy. 
Kolejne przemiany postaci nie pozwalają im zejść ze sceny, 
nie pozwalają przestać grać. 

11eTiheatre - Teatr w Sieci Powiązań - pierwszy na świecie 
Jeatr internetowy, założony przez reżysera Pawła Pas
f iniego w 2007 roku. Jego ideą jest skonstruowanie w 
11ełni interaktywnej przestrzeni zdarzenia - spektaklu, która 
jest dostępna dla użytkowników sieci, daje możliwość 
tworzenia na żywo przestrzeni wizualnej i dźwiękowej spe-

. !:taklu, jest również próbą zrozumienia i uwzględnienia w 
pracy twórczej wrażliwości współczesnego człowieka. 
·reatr jest tam, gdzie widz. 

nettheatre.pl 

l'.:entrum Sztuk Performatywnych MITOS rozpoczęło swoją 
·~ziałalność w 2007 roku z inicjatywy Eleny Agathokleous i 
Łukasza Walewskiego. Działalność tego ośrodka kultural
nego jest skoncentrowana głównie wokół teatru. Siedzibą 
'Vl lTOS jest Stara Octownia - dawna fabryka octu winnego 
w Lemesos. 

mitos.org.cy 


