Ο «Ματωμένος γάμος» με την... ματιά της «Έκφρασης»
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ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

Παραστάσεις που θυμίζουν αθηναϊκές σκηνές και άρτια επαγγελματικές παραγωγές
παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα στον πεζόδρομο της Αραβαντινού τα μέλη της ομάδας
του Θεάτρου Έκφραση, τα οποία έχουν καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να
ξεδιπλώσουν τις θεατρικές τους ανησυχίες και το υποκριτικό τους ταλέντο κάνοντας
αισθητή την παρουσία τους στα καλλιτεχνικά και δη τα θεατρικά δρώμενα της πόλης.

Τελευταία τους δουλειά ο «Ματωμένος Γάμος» του Λόρκα, ένα έργο δραματικό και αρκετά
δύσκολο να αποδοθεί. Κι όμως η προσέγγιση του Χρήστου Χρήστου που υπογράφει τη
σκηνοθεσία αλλά και όλου του θιάσου που συμμετέχει στο έργο βγάζουν ασπροπρόσωποι τη
θεατρική ομάδα της «Έκφρασης». Κι αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα
έργα, καθώς δεν είναι τυχαία η ανταπόκριση του κοινού που έχει κάνει sold out τις
παραστάσεις που δόθηκαν «αναγκάζοντας» την καλλιτεχνική ομάδα να παρατείνει για
τέσσερις ακόμα ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, τις παραστάσεις της.

Μια μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια, η συνεργασία της «Έκφρασης» με τον γνωστό και
καταξιωμένο τραγουδοποιό Δημήτρη Υφαντή ο οποίος υπογράφει τη μουσική επένδυση της
παράστασης και χωρίς υπερβολή καταφέρνει κι αυτός να την ανεβάσει επίπεδο.
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Φυσικά οι ερμηνείες είναι αυτές που καθήλωσαν το κοινό και σίγουρα θα το ξανακάνουν τις
μέρες που έρχονται.

***

Το έργο θα ανέβει ξανά το τετραήμερο Παρασκευή 6 με Δευτέρα 9 Μαΐου, με ώρα έναρξης
τις 9.15 το βράδυ.

Στην εντυπωσιακή παραγωγή με τα μοναδικά σκηνικά και κοστούμια που «ζωντανεύει» ένα
από τα αριστουργήματα της σύγχρονης θεατρικής δραματουργίας, συμμετέχουν συνολικά
22 ηθοποιοί. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Χρήστου, ενώ ο δημοφιλής Γιαννιώτης
τραγουδοποιός Δημήτρης Υφαντής επιμελείται τη μουσική. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι
Γεωργία Διακοπούλου, Μίνα Παππά, Πέτρος Χριστακόπουλος, Γιάννης Κράβαρης, Ντέμυ
Τζουλάφη, Λίτσα Σαρακατσάνου, Μαρία Γιαννάκη, Λένα Σοκορέλλη, Γιάννης Παπαγεωργίου,
Άννυ Ζώη, Θανάσης Λανάρης, Δημήτρης Πολύζος, Χρήστος Χαβάς, Λουκία Κονιδάρη, Έρια
Κατσούρα, Ελένη Κούλα, Λίνα Μπότη, Βασιλική Ζησίδη, Ισμήνη Γερούκαλη, Ιωάννης Δρόσος,
Μαρίνα Νούτσου, Σοφία Τριάντου, Ανθή Οικονόμου και Χρήστος Χρήστου.

Η υπόθεση: Ένα ζευγάρι που αγαπιόταν από παλιά το σκάει τη βραδιά του γάμου της νεαρής
γυναίκας με έναν άλλο άντρα. Το αποτέλεσμα είναι μια αιματηρή εκδίκηση, με τον γαμπρό
και τον εραστή να συγκρούονται μέχρι θανάτου. Η πλοκή του «Ματωμένου Γάμου» συνθέτει
ένα σπουδαίο δράμα του μεσοπολέμου, που θυμίζει αρχαία τραγωδία και μιλάει για την
καταστροφική δύναμη του πάθους. Είναι ένα έργο όπου η ποίηση συναντά την σκληρότητα
και το πάθος την απόγνωση. Μία σπουδή για τον έρωτα και τον θάνατο...

Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ στην είσοδο, 8 ευρώ στην προπώληση και 7 ευρώ φοιτητικό,
παιδικό, ανέργων. Προπώληση γίνεται στα σημεία: Βιβλιοπωλείο Παιδεία (Πυρσινέλλα 6),
Seven Spots (Δωδώνης 16 & Σπ. Λάμπρου 53) και στο E -Shop (Mιχ. Αγγέλου 35).
Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στα τηλ.: 6978047081 / 2651554505.
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