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«Frida Kι Άλλο» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΈΚΦΡΑΣΗ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν για δύο χρονιές στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο
με τη βιογραφική παράσταση «Αγγελική», οι Fly Theatre επανέρχονται ξανά με μια
συναρπαστική ιστορία ζωής, αυτή τη φορά βασισμένη στη ζωή και το έργο της μεξικάνας
ζωγράφου Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo).

Η παράσταση «Frida Κι Άλλο » σε κείμενο της Κατερίνας Δαμβόγλου χρησιμοποιεί τις
αρχές που οι Fly Theatre έχουν κατακτήσει -προσήλωση στο χώρο, το ρυθμό, το σώμα και
το θεατρικό παιχνίδι- για να ζωντανέψει μοναδικά και πρωτότυπα τη συναρπαστική ζωή της
Φρίντα Κάλο. Το ζητούμενο της παράστασης είναι να εξερευνήσει την ιστορία της
ζωγράφου, τους φυσικούς περιορισμούς και τον πόνο που την ώθησαν να δημιουργήσει έναν
κόσμο που κυριαρχείται από κίνηση και πάθος για τη ζωή.

Η Κατερίνα Δαμβόγλου μπαίνει στο πετσί της Μεξικανής ζωγράφου παρουσιάζοντας επί
σκηνής τα βιώματα αλλά και μια πληθώρα συναισθημάτων της εκρηκτικής και ασυμβίβαστης
Φρίντα. Ο Robin Beer δημιουργεί ζωντανά ήχο και εικόνες μέσα από προβολή live βίντεο
κτίζοντας τον κόσμο γύρω της. Με τις διαρκείς προβολές αλλά και το ζωντανό χειροποίητο
βίντεο οι Fly Theatre «ζωγραφίζουν» στη σκηνή την προσωπικότητα της Φρίντα Κάλο μέσα
από τις εμβληματικές εικόνες και τους πίνακες της που ήταν αυτοβιογραφικοί. Πρόκειται
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για μια παράσταση γεμάτη χρώμα, συγκίνηση και αλήθεια.

"Η όλη παράσταση συνιστά μια θεατρική-πολυμεσική εμπειρία, μια χειροποίητη αισθητική
αποκάλυψη που δεν μπορεί να περιγραφεί με ακρίβεια μέσω του λόγου, από δύο υψηλής
ποίησης καλλιτέχνες. Ένα θέαμα διαφορετικό από τα τετριμμένα." Δημήτρης Τσατσούλης,
Ημεροδρόμος

"Η Κατερίνα Δαμβόγλου, με απαράμιλλο χιούμορ, σκηνική ευελιξία και σαρκασμό,
δημιουργει ένα απολαυστικό σκίτσο της ζωγράφου. Πραγματική αποκάλυψη ο σκηνικός
χώρος που δημιουργεί ο Robin Beer με απίστευτη ταχύτητα και συγχρονισμό με την
πρωταγωνίστρια. Σ'ελάχιστες παραστάσεις στο εξωτερικό έχω δει χρήση αυτής της
τεχνικής. Η δουλειά των Fly Theatre, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτές." Γιώργος
Βουδικλάρης, Popaganda

"Όταν σβήσουν τα φώτα και οι ηθοποιοί υποκλιθούν στο κοινό- η προτροπή «Κι άλλο, κι
άλλο» θα έρθει αυθόρμητα στα χείλη σας." Παναγιώτης Μήλας, Cat Is Art

Συντελεστές:

Κείμενο/Επεξεργασία: Κατερίνα Δαμβόγλου.

Σκηνοθεσία:Fly Theatre (Κατερίνα Δαμβόγλου - Robin Beer)

Δραματουργία: Μιράντα Βατικιώτη

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Ερμίνα Αποστολάκη

Φως/Ήχος: Robin Beer
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Παίζουν: Κατερίνα Δαμβόγλου & Robin Beer

facebook.com/flytheatregreece flytheatre.wixsite.com/flytheatre/

20 – 23 Ιανουαρίου στο Θέατρο Έκφραση (Αραβαντινού 14)

Ώρες παραστάσεων : 21.15

Προπώληση εισιτηρίων : Χαρτέξ & Αναγνώστης

Για να λάβατε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε 2 ΔΙΠΛΕΣ προσκλήσεις στείλτε
e-mail στο info@neoiagones.gr με θέμα: "Frida Κι Άλλο" και τα στοιχεία σας. Οι νικητές θα
ανακοινωθούν την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου και θα ενημερωθούν μέσω e-mail.
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