ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΝΟΣ»
στο Θέατρο Αλκμήνη – Άκης Δαβής

Με επιτυχία συνεχίζονται οι παραστάσεις του έργου του Ρίτσαρντ Χάρρις «Επιχείρηση Φόνος» στο θέατρο ΑλκμήνηΆκης Δαβής. Το έντονου σασπένς αστυνομικό θρίλερ που κρατάει την αγωνία του θεατή αμείωτη έχει σκηνοθετήσει ο
Μανώλης Ιωνάς σε μια παράσταση που συγκλονίζει με την αμεσότητα, την αλήθεια και τη σχέση της με το παρόν.
Ένας αστυνομικός, μια συγγραφέας ειδικευμένη στις αστυνομικές υποθέσεις και ένας μυστηριώδης άνδρας από το
παρελθόν έρχονται αντιμέτωποι σε μια περίεργη ιστορία όπου τα στοιχεία, οι αποδείξεις και οι πλάνες εναλλάσσονται
με καταιγιστικό ρυθμό αποδεικνύοντας τη σχετικότητα της αλήθειας. Οι σχέσεις των ανθρώπων αποκαλύπτονται μέσα
από μια επώδυνη διαδικασία όπου όλα ανατρέπονται διαρκώς.
Ένα έργο για τον φόβο, για την άσκηση τρομοκρατίας που βρίσκει πολυάριθμες εφαρμογές στην καθημερινότητά μας,
για τις πολλαπλές όψεις της πραγματικότητας και τα παιχνίδια εξουσίας. Ένα εξαιρετικά επίκαιρο έργο, που αποτελεί
μια πρόκληση για τον θεατή καθώς τον παρακινεί να δει πίσω από την «αλήθεια» που του παρουσιάζεται μια άλλη
όψη της πραγματικότητας.
Μια μοναδική, πολυεπίπεδη σκηνική αναζήτηση, -αποτέλεσμα μιας πολύμηνης διαδικασίας-, που ένωσε επαγγελματίες
ηθοποιούς και νέους ηθοποιούς (τελειόφοιτους του Εργαστηρίου Υποκριτικής Άκη Δαβή) στις πρώτες του
παρουσιάσεις την περασμένη άνοιξη σε μορφή work in progress ενώ η ολοκληρωμένη εκδοχή της παράστασης (που
παρουσιάστηκε ήδη σε ανθρώπους της τέχνης και φοιτητές δραματικών σχολών και θεατρολογίας) κέρδισε τις
εντυπώσεις.
Οι παραστάσεις συνεχίζονται για το κοινό στην Αθήνα έως το τέλος Απριλίου 2011 και θα συνεχιστούν τον Μάιο στη
Θεσσαλονίκη στο θέατρο Σοφούλη.
Μια παράσταση ειδικά για φίλους και ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 9
Φεβρουαρίου.
Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη
Σκηνοθεσία: Μανώλης Ιωνάς
Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκος Κασαπάκης
Φωτισμοί: Θωμάς Χαρέλας
Παίζουν οι ηθοποιοί: Μανώλης Ιωνάς, Βαγγέλης Λιοδάκης, Ειρήνη Παπαδημάτου
Παραστάσεις: Τετάρτη (απογευματινή) 19:00, Πέμπτη-Παρασκευή 21:00
Πληροφορίες: Θέατρο Αλκμήνη- Άκης Δαβής 210 3428650, www.theatro.gr

