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Φασουλής, Παπακωνσταντίνου και Καβογιάννη συνάντησαν τον Λαζόπουλο στο
«Χτυποκάρδια στο θρανίο»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μια ανάσα πριν ανοίξει αυλαία η παράσταση «Χτυποκάρδια στο θρανίο» σε σκηνοθεσία του
Λάκη Λαζόπουλου η κάμερα του Altsantiri.gr βρέθηκε στα γυρίσματα του κινηματογραφικών
σκηνών που θα προβάλλονται κατά τη διάρκεια του έργου.
Ρεπορτάζ: Βάσω Λιόκαυτου
Φωτό – Βίντεο: Δημήτρης Γατσέλος
Η Μαρία Καβογιάννη, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και ο Σταμάτης Φασουλής συνάντησαν τον
Λάκη Λαζόπουλο στα γυρίσματα καθώς με μεγάλη χαρά δέχτηκαν να κάνουν γκεστ εμφάνιση
στο κινηματογραφικό κομμάτι.
Ο καταξιωμένος ηθοποιός είχε καιρό να συνεργαστεί με μερικούς από τους συναδέλφους του
και βρήκαν αφορμή να συναντηθούν ξανά. Θα έχετε την ευκαιρία να τους δείτε στη σκηνή που
η πρωταγωνίστρια βρίσκεται στο ζαχαροπλαστείο με τον καθηγητή που θα της κάνει ιδιαίτερα
μαθήματα.
Ο Λάκης Λαζόπουλος «κέντησε» στη σκηνοθεσία του πετυχημένου έργου που θα δείτε
σύντομα στο θέατρο Ήβη.
Το κλίμα στα γυρίσματα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο με τους τέσσερις σπουδαίους
πρωταγωνιστές να συναντιούνται και να δίνουν ρεσιτάλ γέλιου ενώ σαν γνήσιοι επαγγελματίες
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό on camera.
Εκεί ήταν και οι γονείς της Λίζας Πετροβασίλη (Κατερίνας Γερονικολού), η Νίκη Παλληκαράκη
με τον Νίκο Γαλανό που είχαν κάποιες σκηνές για το κινηματογραφικό μέρος. Οι δύο
πρωταγωνιστές μίλησαν στο Altsantiri.gr.
«Είμαι η μαμά της Λίζας Πετροβασίλη και είμαι ευτυχής όχι μόνο για τον ρόλο αλλά γενικότερα
γι’αυτή την παράσταση γιατί είμαι σίγουρη πια, παλιότερα αισιοδοξούσα αλλά τώρα εν μέσω
των προβών ξέρω ότι θα είναι μια τόσο γλυκιά, τόσο ωραία παράσταση Η σκηνοθεσία του
κυρίου Λαζόπουλου είναι εξαιρετική, οι ιδέες του. Όλοι οι συντελεστές είναι ένας κι ένας. Είναι
μεγάλη μας τιμή που έχουμε τρεις ανθρώπους που κουβαλάνε αυτόν τον μύθο, ήταν σε αυτόν
τον μύθο του ελληνικού κινηματογράφου, Βουτσάς, Κοντού, Γαλανός. Τα παιδιά που
υποδύονται το ζευγάρι είναι υπέροχο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη».
Όσο για τη συνεργασία της με την «κόρη» της, Κατερίνα Γερονικολού δήλωσε: «Έχουμε
εξαιρετική συνεργασία όπως και με τον “μπαμπούλη” της όπως λέει για τον Νίκο (Γαλανό). Με
την καθοδήγηση του Λάκη βρήκαμε τις ισορροπίες και τη χημεία μας», ανέφερε η Νίκη
Παλληκαράκη.
Στη συνέχεια ο Νίκος Γαλανός μας μίλησε με τη σειρά του για την παράσταση και τον ρόλο του.
«Θα υποδύομαι τον πατέρας της Λίζας Πετροβασίλη. Το έργο είναι από τα αγαπημένα του
κόσμου. Το έχουν δει, το έχουν ξαναδεί αλλά πιστεύω ότι αυτό που θα δουν στη θεατρική μας
δουλειά, έτσι κι αλλιώς είναι θεατρικό το έργο και μετά έγινε κινηματογραφικό, θα είναι κάτι το
καταπληκτικό. Ο Λάκης Λαζόπουλος βρίσκεται σε μια πολύ ωραία στιγμή έμπνευσης και κάνει
μια καταπληκτική δουλειά, είναι πάρα πολύ καλός. Και βλέπω πώς μας δείχνει τους ρόλους κι
όλα αυτά και νομίζω ότι η παράσταση αυτή όχι μόνο θα αρέσει αλλά νομίζω θα συνεχίσει για
καιρό».
Συνέχισε μιλώντας για τη συνεργασία με την Κατερίνα Γερονικολού. «Άψογη η συνεργασία
μας. Νομίζω ότι της πάει πολύ ο ρόλος, είναι πολύ χαριτωμένη, πολύ γλυκιά, έχει όλο αυτόν
τον αέρα που έχει το νιάτο, η Λίζα έτσι κι αλλιώς από τον Σακελάριο, οπότε έχω την αίσθηση
ότι η Κατερίνα θα κάνει προσωπική επιτυχία».
Η προπώληση των εισιτηρίων έχει «σπάει» ταμεία μέσα σε λίγες μόνο ημέρες καθώς το
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φιλοθεάμον κοινό αδημονεί για τη μεγάλη πρεμιέρα που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο.
Στο ρόλο της Λίζας Πετροβασίλη η Κατερίνα Γερονικολού και στο ρόλο του καθηγητή Δημήτρη
Παπαδόπουλου ο Ορέστης Τζιόβας. Σε ρόλους έκπληξη οι θρύλοι του ελληνικού
κινηματογράφου Μάρω Κοντού, Νίκος Γαλανός και ο Κώστας Βουτσάς! Μαζί τους, η Σοφία
Βογιατζάκη και η Νίκη Παλληκαράκη.

