Ακίνδυνος Γκίκας Βιογραφικό
Γεννήθηκε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από την Δραματική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
Ως ηθοποιός, από το 1987 μέχρι το 1993 ανήκε στο
δυναμικό του Ανοιχτού Θεάτρου του Γιώργου Μιχαηλίδη
και πήρε μέρος στις παραστάσεις του «Τρικυμία» του
Σαίξπηρ (Σεβαστιανός), «Πελεκάνος» και «Δεσμά» του Αυγ.
Στρίντμπεργκ, «Τρεις αδελφές» του Ά. Τσέχωφ (Ροντέ),
«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη (Ηρακλής) για τα Επιδαύρεια
1990, «Ανθή» του Αντρέγιεφ, «Η Αθήνα μετά την βροχή»
του Γ. Μιχαηλίδη, «Άμλετ» του Σαίξπηρ (Λαέρτης) και
«Γαλάζιο πουλί» του Μ. Μέτερλινκ (Σκύλος).
Συνεργάστηκε με την Παιδαγωγική Σκηνή της Τζένης Φωτίου, με τον Θίασο Θυμέλη του Ν.
Βασταρδή και με το Μοντέρνο Θέατρο του Γ. Μεσάλα στα έργα του Αριστοφάνη «Λυσιστράτη»
(Αριστοφάνης) και «Όρνιθες» (Χρησμολόγος) για τα Επιδαύρεια 1991......
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Επίσης συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο στα έργα «Η δολοφονία του Μαρά» του Βάις σε σκηνοθεσία Κ. Δαμάτη,
«Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Α. Μινωτή για τα Επιδαύρεια 1989, «Η Κατάληψη» του Μ. Κορρέ σε
σκηνοθεσία Ε. Γαβριηλίδη και «Νεφέλες» του Αριστοφάνη (Μαθητής του Σωκράτη) σε σκηνοθεσία Κ. Δαμάτη για τα
Επιδαύρεια 1994.
Το καλοκαίρι του 1995 συμμετείχε στην παράσταση «Στάση Λεωφορείου» του Ουιγ. Ίνγκ στο Θέατρο Αθηνά σε σκηνοθεσία
Γ. Ιορδανίδη.
Με τον Θίασο ΚΡΑΜΑ συμμετείχε στις παραστάσεις: «Η παράσταση συνεχίζεται», «Εκείνος και Εκείνος» (Λουκάς) και
Δράκουλας, μια συμφωνία στην κόλαση» (Δράκουλας).
Έχει κάνει επίσης εμφανίσεις stand up comedy.
Τηλεοπτικές συμμετοχές: «Ακριβή μου Σοφία» σε σκηνοθεσία Δ. Χρονόπουλου για την ΕΡΤ-1, «Μυρτώ» σε σκηνοθεσία Φ.
Κάραμποτ για την ΕΡΤ-1, «Κλείτος και ΣΙΑ» σε σκηνοθεσία Α. Τέμπου για την ΕΡΤ-1, «Οι φρουροί της Αχαϊας» σε σκηνοθεσία
Γ. Διαμαντόπουλου για το MEGA, «Έτσι κι αλλιώς» σε σκηνοθεσία Γ. Νικολαίδη για τον ΣΚΑΙ, «Αχ Ελένη» σε σκηνοθεσία Γ.
Κακλέα για το MEGA, «Ανατομία ενός εγκλήματος» σε σκηνοθεσία Π. Κοκκινόπουλου για τον ΑΝΤ1, «Σκορπιός» σε
σκηνοθεσία Α. Καφετζόπουλου για το MEGA κ.α.
Συμπαρουσίαζε επίσης τις εκπομπές «Disney Club» (2 χρόνια) MEGA, «Κουκλομέγαλοι και πολυσπόρια» για την ΕΤ και
«ΦραΠαιδιά με ΜαρμΕλλάδα» για την ΕΤ.
Στον κινηματογράφο έχει πάρει μέρος σε αρκετές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους ( «Το κυνήγι της πάπιας» σε
σκηνοθεσία Δημήτρη Ινδαρέ, «Πάνω κάτω και πλαγίως» σε σκηνοθεσία Μ. Κακογιάννη, «Δέσποινα» σε σκηνοθεσία Σ.

Γκορίτσα, «Η Πίσω Πόρτα» σε σκηνοθεσία Γ. Τσεμπερόπουλου, «Εκτός Τερέν» σε σκηνοθεσία Κ. Μεγαπάνου, «Ένα τσιγάρο
δρόμος» σε σκηνοθεσία Π. Κουμπλή, κ.α).
Δίδαξε θέατρο για 4 χρόνια στο πρότυπο Σχολείο Βριλησσίων, όπου και σκηνοθέτησε αρκετές παραστάσεις. Οργάνωσε
την Θεατρική Ομάδα ΣΦΙΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία σκηνοθέτησε τις
παραστάσεις : «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ (1995) και η «Όπερα της πεντάρας» του Μπρεχτ (1996).
Σκηνοθέτησε το έργο της Χρ. Σπηλιώτη «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» (ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας 1998). Το 1997 ίδρυσε την
Θεατρική Ομάδα ΚΡΑΜΑ, με την οποία σκηνοθέτησε τα θεατρικά έργα: «Η παράσταση συνεχίζεται» του Ρικ Άμποτ (199798), «Εκείνος και Εκείνος» του Κώστα Μουρσελά (καλοκαίρι 1998) και «Δράκουλας, μια συμφωνία στην κόλαση» (1998-99)
του Ιάκωβου Δρόσου, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Bram Stoker ο «Δράκουλας».
Το 2012 επέστρεψε στην σκηνοθεσία, ως μέλος της θεατρικής ομάδας "ΘΑ ΔΟΥΜΕ", με το έργο της Νικολέτας Δάφνου
«Sold Out» (Πωλείται Απόγνωσις) στο θέατρο "104". Το 2013 σκηνοθέτησε το έργο του Κώστα Παπαγεωργίου "Κλέβε
Minds" στο "Θέατρο της ημέρας".
Το 2014 σκηνοθετεί την παιδική παράσταση "Η κούκλα που είχε δύο μαμάδες" με την ομάδα Vivido, και κάνει την επιστροφή
του ως ηθοποιός στο θέατρο, στον ρόλο του Στρατηγού Θοδωράκη με το έργο "Capo d' Istria" σε σκηνοθεσία Αναστασίας
Κουμίδου. Συμμετέχει επίσης ως ηθοποιός στην παράσταση “Κρέας” του Peter Straughan σε σκηνοθεσία Ιωσήφ Βαρδάκη.
Το 2015 συνεχίζεται για τρίτη θεατρική σεζόν η παιδική παράσταση που εχει σκηνοθετήσει "Η Κούκλα που είχε δύο
μαμάδες" στο θέατρο "104" στο Γκάζι ενώ για τα πλαίσια του Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού σκηνοθετεί το θεατρικό έργο
του Κώστα Παπαγεωργίου "Σίσυφος". Τον Νοέμβριο του 2015 κάνει πρεμιέρα η νέα θεατρική του σκηνοθεσία με την ομάδα
"ΘΑ ΔΟΥΜΕ" ¨Ο Ουρανός πάνω από την πόλη" στην οποία συμμετέχει και ως ηθοποιός.
To 2017 ιδρύει την Πολιτιστική – Θεατρική εταιρία OPEN THEATER art ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συμμετέχει ως ηθοποιός στο έργο
«ECHO” της Αναστασίας Κουμίδου σε σκηνοθεσία Αναστασίας Κουμίδου.

To 2018 μέσα στις δραστηριότητες του OPEN THEATER art ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. κατασκευάζει ένα
υπερσύγχρονο studio με floating booth και ξεκινάει για πρώτη φορά στην Ελλάδα εργαστήρια
εκπαίδευσης επαγγελματιών ηθοποιών πάνω στον τομέα της μεταγλώττισης και του σπικάζ. Το OPEN
STUDIO post είναι έτοιμο να φιλοξενήσει την παραγωγή και δημιουργία υψηλών απαιτήσεων
μεταγλωττισμένου προγράμματος.
Σκηνοθετεί την παράσταση "Αρχή δια του πατρός" στο θέατρο "Λύχνος".
Επί 30 χρόνια ασχολείται με την μεταγλώττιση και έχει δανείσει την φωνή του σε πάμπολλες παιδικές σειρές, ντοκιμαντέρ,
παιχνίδια, κινηματογραφικές ταινίες κ.λ.π.
Έχει επίσης αναλάβει την σκηνοθετική επιμέλεια-προσαρμογή και το casting για πολλές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές
παραγωγές στον χώρο της μεταγλώττισης.
Από το 2008 διδάσκει σε Θεατρικές Σχολές τα μαθήματα της υποκριτικής και της πρακτικής πάνω στην μεταγλώττιση.
Υπήρξε επι σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Ελλήνων Ηθοπιών (Σ.Ε.Η.) και του Οργανισμού Εταιρικών Θιάσων
(Ο.Ε.Θ.). Στο Σ.Ε.Η. έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας.

