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ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ

0 έρωτας δεν έχει εποχή
έχει αύριο Πέμπτη 25 Οκτωβρίου στο θέατρο Ήβη
το θρυλικό έργο Χτυποκάρδια στο θρανίο του Αλέκου Σακελλά
ριου με την υπογραφή των Θεατρικών Σκηνών σε διασκευή και
σκηνοθεσία Λάκη Λαζόπουλου και πρωταγωνιστές την Κατερίνα Γερονικολού
και τον Ορέστη Τζιόβα Οι δυο ηθοποιοί θα ενσαρκώσουν τους
πρωταγωνιστικούς ρόλους της μαθήτριας Λίζας Πετροβασίλη και του
Δημήτρη Παπαδόπουλου που ταυτίστηκαν με την Αλίκη Βουγιουκλάκη
και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ Λίγο πριν από την πρεμιέρα της
το ΟΚ που είναι χορηγός επικοινωνίας συνάντησε την περασμένη
Πέμπτη τον θίασο στις πρόβες του Έχω τα κλασικά συμπτώματα
της πρεμιέρας αυτό το σφίξιμο στο στομάχι Πρόκειται για πολύ μεγάλη
παραγωγή και ο ρόλος έχει μεγάλο βάρος επισημαίνει η Κατερίνα
Έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε
το έργο Είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα Ωστόσο η εποχή
στο έργο παραμένει η ίδια δεν άλλαξε θεωρώ ότι με αυτή τη νοσταλγική
διάθεση αποκτά άλλη αξία στην εποχή μας θα υπάρχει συγκίνηση
Μπορεί πλέον η εποχή να προχώρησε ο έρωτας όμως δεν έχει εποχή
Ο τρόπος έκφρασης άλλαξε αλλά το συναίσθημα αυτό το τικ τακ είναι
ίδιο εξομολογείται η ηθοποιός Σημειώνεται ότι έχουν περάσει 56 χρόνια

Πρεμιέρα

καθηγητή

παράστασης

Γερονικολού

από το πρώτο θεατρικό ανέβασμα και 55 από την πρώτη κινηματογραφική
προβολή του έργου Ο Κώστας Βουτσάς ο οποίος υποδύεται τον ρόλο
του καθηγητή που είχε ερμηνεύσει στην ταινία ο Διονύσης Παπαγιαννό

πουλος τονίζει Η παράσταση είναι συγκλονιστική θα αφήσει εποχή Το
ευτύχημα είναι ότι έχουμε τον Λάκη Λαζόπουλο ο οποίος είναι μεγάλη
ιστορία Η Κατερίνα είναι μαθήτρια με όλη τη σημασία της λέξης και
ότι θα κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση θα αρέσει πολύ στον κόσμο
Οι πρόβες είναι η ψυχή της παράστασης καταλήγει ο σπουδαίος ηθοποιός
Αξίζει να σημειωθεί ότι την παράσταση θα συνοδέψει η πρωτότυπη
μουσική του Μάνου Χατζιδάκι σε ενορχήστρωση του Θόδωρου Κοτεπά
νου Στην παράσταση επίσης πρωταγωνιστούν η Μάρω Κοντού ο Νίκος
Γαλανός η Σοφία Βογιατζάκη και η Νίκη Παλληκαράκη Τα κοστούμια
σχεδίασε η Κατερίνα Παηανικολάου ενώ τα σκηνικά φέρουν την

θεωρώ

Ο Ορέστης είναι ιδανικός γι αυτόν τον ρόλο Είναι πολύ καλός ηθοποιός
και με εμπνέει επί σκηνής σημειώνει η Κατερίνα Γερονικολού για τον
συμπρωταγωνιστή της Για μένα είναι θετικό που ανεβάζουμε ένα έργο
που έχει αγαπηθεί τόσο από το ελληνικό κοινό Φαντάζομαι όπ θα με
συγκρίνουν με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ αλλά αυτό δεν με αφορά είχε
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επισημάνει σε συνέντευξη του στο OKI ο Ορέστης Τζιοβας
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Από αριστερά Η θεατρική Λίζα Πετροβασίλη με τους γονείς της
Νίκη Παλληκαράκη και Νίκο Γαλανό στους ρόλους που είχαν
κρατήσει στην ταινία η Κ arm Πάνου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας
και τη Σοφία Βογιατζάκη στον ρόλο της οικιακής βοηθού τον οποίο

είχε υποδυθεί η Τζόλυ Γαρμπή
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Η Νίκη Παλληκαράκη η Σοφία Βογιατζακη ο

Κώστας Βουτσάς και ο Βασίλης Γιακουμαρος ο
τελευταίος θα υποδυθεί τον ρόλο του καθηγητή που
θα κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στη Λίζα τον οποίο είχε
ενσαρκώσει στην ταινία ο Γιώργος Κωνσταντίνου
Στην ένθετη Η Ζένια Μπονάτσου την οποία επίσης θα
δούμε ως συμμαθήτρια της Λίζας Πετροβασίλη

