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ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Στην Ιωάννα Κολλιοπούλου το Μελίνα

Η Στέλλα του Οικονομίδη είναι η
12η νέα ηθοποιός που τιμάται με το σημαντικό

θεατρικό γυναικείο βραβείο

Με τη χρυσή καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη
και το ομώνυμο l 2ο βραβείο αποχώρησε χθες
συγκινημένη από το Ιδρυμα Μελίνα Μερκου
ρη η Ιωάννα Κολλιοπούλου Τιμήθηκε για τη
συγκλονιστική ερμηνεία της στο Στέλλα κοιμήσου

το απόλυτο sold out για δύο σεζόν του
Εθνικού Θεάτρου που έγραψε και σκηνοθέτησε

ο κινηματογραφιστής Γιάννης Οικονομίδης
στο θεατρικό ντεμπούτο του Η Κολλιοπούλου
παρέλαβε την καρφίτσα από την περσινή νικήτρια

Ανθή Ευστρατιάδσυ αφιερώνοντας το
βραβείο της στον Οικονομίδη καθώς όπως
είπε αν δεν υπήρχαν ο σκηνοθέτης η παρά
στασή του και n συνάντηση της με τους υπόλοιπους

ηθοποιούς ενδεχομένως δεν θα
ήμουνα καν υποψήφια
Η νεαρή ηθοποιός ήταν και παλι υποψήφια για

το βραβείο Μελίνα το 2014 για τα Παράσιτα
της Βίβιεν Φράντσμαν σε σκηνοθεσία Βαγγέλη

Θεσδωρσπσυλσυ
Το βραβείο είναι επαμειβόμενο συνοδεύεται
από 3.000 ευρώ και η τιμώμενη ηθοποιός κρατά

για έναν χρόνο την καρφίτσα της Μελίνας
Μερκούρη την οποία παραδίδει στην ομότεχνή
της που διακρίνεται την επόμενη χρονιά

Ο ανταγωνισμόε
Υποψήφιες για το φετινό βραβείο ήταν επίσης
οι Ευγενία Δπμητροπούλου Αμαλία Καβαλη
και Αλεξάνδρα Καζάζου Η Ευγενία Δπμητροπούλου

για την ερμηνεία της στην παράσταση
Στέλλα Βιολάντη του Γρηγόριου Ξενόπουλου

σε σκηνοθεσία Γιώργου Λύρα Η Αμαλία Καβά
λη για την ερμηνεία της στο Ορλάντο της

Βιρτζίνια Γουλφ που σκηνοθέτησε η Ιώ Βουλ
γαράκη Και η Αλεξάνδρα Καζάκου για το

Insenso του Δημήτρη Δημητριάδη που σκη
νοθέτησε ο Πέτρος Σεβαστίκογλου στο Θέατρο
Τέχνης Την επιτροπή του βραβείου απαρτίζουν
οι Μάγια Αυμπεροπουλου πρόεδρος Δηώ
Καγγελαρη Ματίνα Καλτάκη Δημήτρης Λιγνά
δης και Ρένη Πιττακή
Με το βραβείο έχουν τιμηθεί μέχρι σήμερα π
Εύη Σασυλίδσυ η Στεφανία Γσυλιώτη η Ελενα
Μαυρίδσυ η Μαρίνα Λσλάνογλου η Λουκία
Μιχαλοπούλου η Μαρία Κίτσσυ η Λένα Παπα
ληγσύρα η ΠούλικαΣκαφιδά η ΛέναΔροσά
κη η Αλεξάνδρα Λϊδίνη η Ιωάννα Παππά και
η Ανθή Ευστρατιάδου
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