“Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ (VENCEREMOS)”
Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Μάριος Ιορδάνου ανεβάζει το
αριστουργηματικό έργο του Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου σε μία θεατρική
διασκευή, όπου οι στίχοι του Ρίτσου συναντούν επί σκηνής στίχους
των Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Πάμπλο Νερούδα, Χαλίλ Γκιμπράν και
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.
Η Σονάτα του Σεληνόφωτος ανεβαίνει για πρώτη φορά με νέα σε ηλικία ηθοποιό,
τη Σοφία Καζαντζιάν (ηθοποιός, χορογράφος, γλωσσολόγος) αποσπώντας
εξαιρετικές κριτικές.
Η παράσταση πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα
της στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου,στην Ιρλανδία, σε ένα από τα ιστορικότερα
Πανεπιστήμια του κόσμου με απόφοιτους όπως ο Όσκαρ Ουάιλντ και ο Σάμιουελ
Μπέκετ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Στη συνέχεια, ανέβηκε στο Παρίσι, στην αίθουσα Rossini του Δημαρχείου
της Γαλλικής πρωτεύουσας. Η ελληνική της πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στην
ιδιαίτερη πατρίδα του Γιάννη Ρίτσου, στη Μονεμβασιά, λίγα μέτρα από το σπίτι του
ποιητή υπό την αιγίδα του Δήμου Μονεμβασίας.
Ο Μάριος Ιορδάνου και η Σοφία Καζαντζιάν, που υπογράφει τη θεατρική διασκευή
και τις χορογραφίες, έχουν βραβευτεί από την Unesco για την ανάδειξη του
ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό έχοντας στο ενεργητικό τους μία ευρωπαϊκή
πορεία με τις παραστάσεις τους “Δε φοβάμαι. Δεν ελπίζω. Είμαι...” για τον Νίκο
Καζαντζάκη (Βερολίνο, Ζυρίχη, Παρίσι, Μόσχα) και “Ο Κρητικός (Ύμνος εις τον
Έρωτα)” για τον εθνικό ποιητή της Ελλάδας, Διονύσιο Σολωμό, που παρουσιάστηκε
στον Καθεδρικό Ναό της Ζυρίχης, στην Αίθουσα
Καλλιτεχνών στο Μόναχο, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και στο Great
Hall στο Λονδίνο.
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
"Μία παράσταση ποίημα! Θέατρο αμέτρητων καρατίων!" Νίκος
Παναγιωτάρας (Ερτopen)
"Έρμηνείες χείμαρρος που κατακτούν απ' άκρη σ' άκρη τη σκηνή
σαγηνεύοντας το κοινό." Ολυμπία Τσίπηρα (Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων/ Ανταπόκριση Παρίσι)
"Ψυχή εν κινήσει. Η ποίηση αποκτά σκηνική φωνή σε μία Σονάτα που
όλοι πρέπει να δουν!" Λυδία Τριγώνη (Artic.gr)
"Ο Μάριος Ιορδάνου έστρωσε το διάβα της Σοφίας Καζαντζιάν με
στίχους ποιητών/αγωνιστάδων, πλάθοντας ένα φτερούγισμα στο
έγκατο του θεατή που του κλέβει την ανάσα." Άτζελα Υζεϊράι
(Koitamagazine)

"Ποτέ άλλοτε η ποίηση δεν υπήρξε τόσο μαγευτική και
ενδιαφέρουσα." Ελένη Αναγνωστοπούλου (Trito koudouni)
"Μία μεγαλειώδης προσέγγιση του έργου, όπου ο Γιάννης Ρίτσος ως
άλλος Άμλετ συναντά στίχους των σπουδαίων Λόρκα, Νερούδα,
Γκιμπράν και Γκεβάρα, φωνάζοντάς μας "Venceremos" κι έτσι, σε μία
εποχή που η ανθρωπότητα κατρακυλά μας θυμίζει πως θα
νικήσουμε." Nτίνα Καρρά (Θεατρο.gr)
"Μία καταπληκτική παράσταση! Μία πραγματικά πολύτιμη εμπειρία
που ξεγυμνώνει την ψυχή μας!" Μαίρη Ζαρακοβίτη (Noizy.gr)
"Συγκλονιστική θεατρική διασκευή του αριστουργήματος του Γιάννη
Ρίτσου" Ξένια Κουσινιόρη (Citylovers Θέατρο)
Λίγα λόγια για την παράσταση:
Ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής ποίησης ανεβαίνει για πρώτη φορά
στο θέατρο, έχοντας ως κεντρικό “χαρακτήρα” την ψυχή της ηρωίδας του Γιάννη
Ρίτσου... την καρδιά της, που ελεύθερη από τους περιορισμούς που βάζει το σώμα και
ο χρόνος... ζει, αναπνέει, ερωτεύεται, γελά, χορεύει και τραγουδάει σε μία
προσπάθεια να ενωθεί με το φεγγάρι. Ο χρόνος καταργείται. Το παρόν συναντά το
παρελθόν, η μοναξιά τον έρωτα και το φυσικό το μεταφυσικό. Η Σοφία Καζαντζιάν
ερμηνεύει, χορεύει και τραγουδά με τον Μάριο Ιορδάνου να τη σκηνοθετεί αλλά και
να συμμετέχει κι ο ίδιος σε μία διαφορετική Σονάτα του Σεληνόφωτος, όπου ο
άνθρωπος ξεπερνάει τα εμπόδια, τα προσωπικά του όρια και βγαίνει νικητής
φωνάζοντας “Venceremos”.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία / Μουσική επιμέλεια: Μάριος Ιορδάνου
Θεατρική Διασκευή / Χορογραφίες: Σοφία Καζαντζιάν
Ερμηνεύουν: Σοφία Καζαντζιάν, Μάριος Ιορδάνου
Ενδυματολογία: Ελευθερία Τώρα
Σκηνογραφία: Βαλεντίνο Βαλάσης
Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστίνα Παπαγιάννη
Θέατρο Αλκμήνη (Αλκμήνης 8-12, Πετράλωνα)
Κάθε Κυριακή από 28/10 έως 9/12
Ώρα: 18:15
Προπώληση: Viva.gr & στο ταμείο του θεάτρου Αλκμήνη
Κρατήσεις/Πληροφορίες : 6974876024 και 2103428650

