ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Με… «Φονικές Απιστίες» ξεκινάει η χειμερινή σεζόν
για την ΕΘΑΛ

Η ΕΘΑΛ θα παρουσιάσει στα μέσα του Νοέμβρη 2013 την αμερικάνικη μαύρη κωμωδία «Φονικές
Απιστίες» (Faithful) του Tσαζ Παλμιντέρι με πρωταγωνιστές τους Mέλανη Στέλιου, Κώστα Βήχα και
Φίλιππο Σοφιανό.

Οι «Φονικές Απιστίες» που είναι μια παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής της ΕΘΑΛ, θα ανεβεί σε
πανελλήνια πρεμιέρα σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Σοφιανού. Η μετάφραση είναι της Κάτιας
Σπερελάκη, τα σκηνικά/κοστούμια του Λάκη Γενεθλή και οι φωτισμοί τoυ Παναγιώτη Μανούση.

Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κινηματογράφο το 1996 σε σκηνοθεσία Πολ Μαζούρσκι
με πρωταγωνιστές την Σερ στο ρόλο της απατημένης συζύγου, τον Τσαζ Παλμιντέρι στο ρόλο του
πληρωμένου δολοφόνου και τον Ράιαν Ονηλ στο ρόλο του συζύγου. Ο Παλμιντέρι, Ιταλοαμερικανός,

γεννημένος το 1952 στο Μπρονξ, σπούδασε στο Άκτορς Στούντιο με τον Λι Στράζμπεργκ και
έχει γράψει και σκηνοθετήσει επίσης το ημιαυτοβιογραφικό Bronx Tales για το θέατρο και τον
κινηματογράφο, ενώ ήταν υποψήφιος για Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου για το Σφαίρες πάνω από
το Μπρόντγουει, του Γούντι Άλεν.
Λίγα λόγια για το έργο:
Για την 20η γαμήλια επέτειο τους, ο Τζακ αγοράζει στην Μάγκυ ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι και ένα
δολοφόνο…τον Τόνυ. Καθώς ο Τόνυ εμφανίζεται και περιμένει το συνθηματικό τηλεφώνημα του Τζακ
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για να «χτυπήσει», γνωρίζει την Μάγκυ και μετά από πολλή ώρα συζήτησης φαίνεται να… την
εκτιμά περισσότερο από ότι ο σύζυγος της.
Τα πράγματα βέβαια περιπλέκονται όταν εμφανίζεται ο Τζακ…

Αvant Premier: 15 Νοεμβρίου 2013
Επίσημη Πρεμιέρα: 16 Νοεμβρίου 2013
Παραστάσεις: κάθε Τρίτη, Σάββατο 8.30μμ και Κυριακή 6.30μμ στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ
Η παράσταση προγραμματίζεται να παρουσιαστεί και στην Λευκωσία στα μέσα Ιανουαρίου

Εισιτήρια: €12 και μειωμένο €7 (φοιτητές/μαθητές)
Ομαδικά εισιτήρια: €10 (4-8 άτομα), €7 (πάνω από 8 άτομα)

Mέγας Θεσμικός Χορηγός: ΘΟΚ
Πάγιοι Χορηγοί: Δήμος Λεμεσού, Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού

Πληροφορίες: 25877827
www.ethal.com.cy

