«Βήματα στον πολιτισμό» στο Ηράκλειο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
«FAITH»
Με την Ζέτα Δούκα & Παναγιώτη Μπουγιούρη
Στις 18 Μαρτίου
στο Κινηματοθέατρο «Αστόρια»

Τι σημαίνει αληθινή πίστη ανάμεσα σε ένα ζευγάρι; Πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί;
Τι είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε, για να κρατήσουμε ζωντανή τη σχέση
μας;
Το πρωτοποριακό για την εποχή του έργο της Kate Robin ανεβαίνει στις 18
Μαρτίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια , στα πλαίσια του θεατρικού φεστιβάλ
«Βήματα στον πολιτισμό» στο Ηράκλειο «Τεχνικές λύσεις κτιρίων
Καρακωνσταντάκης Αντώνης», σε απόδοση και σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη,
για να μας αποδείξει ότι όλα είναι δυνατά στην αγάπη και τον έρωτα!
Η συγγραφέας μπαίνει βαθιά στη ψυχοσύνθεση ενός πληγωμένου ζευγαριού και
παρακολουθεί βήμα βήμα τις αντιδράσεις τους, σε ένα παιχνίδι επιβολής και
αλλεπάλληλων συναισθηματικών συγκρούσεων και εναλλαγών που οδηγούν σε ένα
θεαματικό φινάλε.
O Κεν και η Λίζα, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης ανακαλύπτουν πως η σχέση
τους βρίσκεται σε αδιέξοδο και ανάμεσα τους υπάρχουν μυστικά και ψέματα.
Εκείνη, συντηρητική Νεοϋορκέζα ψυχοθεραπεύτρια, αφοσιωμένη στη σχέση τους
κι εκείνος μποέμ κινηματογραφιστής… Όταν έρχεται η πρώτη αποκάλυψη, η
ρωγμή είναι καταλυτική. Πώς εκείνος θα καταφέρει να επουλώσει τις πληγές και
να ξανακερδίσει την χαμένη εμπιστοσύνη της; Tι θα επακολουθήσει όταν
συναινέσουν να μπει ανάμεσα τους κριτής σε αυτή τη «μάχη» μια κάμερα που θα
τους παρακολουθεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο; Θα κερδίσουν τη χαμένη
ελευθερία ή θα μπουν σε μια νέα φυλακή; Ένα παιχνίδι όπου ο έρωτας δείχνει
αγεφύρωτος, αλλά η αληθινή αγάπη είναι γέφυρα, που στο τέλος θα ενώσει τις
ψυχές τους.
Σημείωμα σκηνοθέτη

Το «intrigue with Faye» το οποίο αποφάσισα να μετονομάσω χαρακτηριστικά σε
«faith», είναι ένα σύγχρονο έργο σχέσεων γραμμένο από την γνωστή στο
τηλεοπτικό κοινό συγγραφέα και παραγωγό του "Six Feet Under" Kate Robin, που
είναι το πρώτο της έργο και είχα την τύχη να το παρακολουθήσω στην επίσημη
πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη το 2013, με πρωταγωνιστές τους γνωστούς
τηλεοπτικούς σταρ Benjamin Bratt και Julianna Marguiles. Αυτό που με
εντυπωσίασε και αποφάσισα να το ανεβάσω στην Ελλάδα ήταν ότι μίλησε στο
συναίσθημά μου και είδα σε πολλούς από τους διαλόγους τον εαυτό μου σε αρκετές
σχέσεις μου. Στο έργο της Kate Robin οι παίκτες μπαίνουν στη μάχη οπλισμένοι με
λεκτικές φαρέτρες και προσπαθούν να επουλώσουν πληγές και τραύματα του
παρελθόντος, όταν αποκαλύπτονται ψέματα και απιστίες και αποφασίζουν να
ακολουθήσουν το μονοπάτι της αγάπης, ξεπερνώντας τα εμπόδια του έρωτα και
της απιστίας με έναν ανορθόδοξο τρόπο. Τοποθετούν μια κάμερα στην 24ωρη
καθημερινότητα τους παρακολουθώντας την προσωπική ζωή ο ένας του άλλου και
αναλύοντας τα συναισθήματα που τους προκαλούν οι εικόνες που βλέπουν. Τέλος,
θα έλεγα ότι το έργο ήταν προάγγελος της σημερινής εποχής όπου τα social media
κυριαρχούν και όλοι έχουν την ανάγκη να μοιραστούν την προσωπική τους ζωή
μέσα από μια κάμερα!
Πρωταγωνιστούν : Ζέτα Δούκα και Παναγιώτης Μπουγιούρης
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Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργων
Προπώληση εισιτηρίων: Κινηματοθέατρο Αστόρια
Πληροφορίες6932040527

Κρατήσεις

:

Αρβανιτίδου

Χρύσα,

2310257218,

2810

226191,

