ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Το καλοκαίρι ξεκινησε και εμείς συνεχίζουμε, όσο μπορούμε, την επαφή μας με το θέατρο.
Δυστυχώς προλαβαίνουμε να δούμε μία μόνο παράσταση. Και αυτή είναι :

''Το Ημέρωμα της Στρίγγλας'' του Ουίλιαμ Σαίξπηρ
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Σκηνοθεσία : Φωτεινή Μπαξεβάνη

Τετάρτη 02 Ιουλίου 2014, ώρα 21.00

Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ

Στο Αίθριο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού

«Ελληνικός Κόσμος» Πειραιώς 254, Ταύρος .

(ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)

Τι ρόλο παίζει ο έρωτας όταν η μάχη των δύο φύλων βγαίνει εκτός ορίων; Θα συνυπάρξουν
άραγε ή θα αλληλοεξοντωθούν; Και μήπως είναι θέατρο όλα αυτά;

Μία απρόβλεπτη θεατρική περιπέτεια που χαρακτηρίζεται από μια έντονη αισθητική
ακραίων αντιθέσεων και αστείων υπερβολών της μαύρης κωμωδίας. Η αιώνια μάχη ανδρών
και γυναικών, οι παρεξηγήσεις και μηχανορραφίες φτάνουν τη γνωστή ρομαντική κωμωδία
του Σαίξπηρ ν΄αγγίζει τα όρια της φάρσας αλλά και της παρωδίας των ταινιών τρόμου.
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Η κλασική υπόθεση του έργου

Ο Μπατίστας έχει δύο κόρες, τη μεγαλύτερη Κατερίνα και την Μπιάνκα. Πολλοί άντρες
θέλουν να κατακτήσουν την καρδιά της Μπιάνκα και ζητούν το χέρι της, αλλά ο Μπατίστας
είναι ανένδοτος. Η Μπιάνκα θα παντρευτεί μόνο αν βρεθεί γαμπρός για την κακότροπη,
δύστροπη και οξύθυμη Κατερίνα, την οποία δε θέλει κανείς να παντρευτεί. Μέχρι τη στιγμή
που στην πόλη εμφανίζεται ο Πετρούκιος, ένας άντρας ευγενικής καταγωγής που μπαίνει
στο παιχνίδι να κατακτήσει και να παντρευτεί την παράξενη Κατερίνα που κανένας άλλος
γαμπρός δεν τολμάει να πλησιάσει. Παράλληλα, τρεις άντρες κονταροχτυπιούνται για την
καρδιά της Μπιάνκα, ενώ δύο υπηρέτες στήνουν τα δικά τους κωμικά παιχνίδια για να
εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των αφεντών τους. Έτσι αρχίζει ένας πόλεμος αισθημάτων,
φύλων, απόψεων, που ξετυλίγουν κωμικά περιστατικά και συνεχείς ανατροπές.

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Λέχου, Τάσος Ιορδανίδης, Σοφία Φαραζή, Αντίνοος Αλμπάνης,
Άγγελος Μπούρας, Ευθύμης Ζησάκης. Στο ρόλο του Μπατίστα ο Θοδωρής Κατσαφάδος.

Δηλώσεις συμμετοχής στο 210 9218885 -210 9218638
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