∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΜΗΣ

EROTOKRITOS IN BLUES / SHAKESPEARE IN LOVE
Ερµηνευτές: Κορίνα Λεγάκη & Θοδωρής Βουτσικάκης
Στις 16 Αυγούστου, στις 21:30, στο Ανοιχτό Θέατρο του Κτιρίου Συγγρού, η «Τέχνη
στο Παλιό Λιτρίβι» παρουσιάζει τα έργα Erotokritos in Blues / Shakespeare in Love
του συνθέτη ∆ηµήτρη Μαραµή, µε τη συµµετοχή εξαιρετικών συντελεστών. Πρόκειται
για µια µουσική παράσταση τραγουδιών και ορχηστρικών κοµµατιών του συνθέτη,
µε δύο κεντρικούς πυρήνες: τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, στην
ανατρεπτική, σύγχρονη και βραβευµένη µελοποίησή του µε πρωτότυπη µουσική
ύφους τζαζ και µπλουζ, και τον Ερωτευµένο Σαίξπηρ, µε µελοποιηµένους στίχους
του κορυφαίου ελισαβετιανού, µέσα από τα έργα του «Όπως σας αρέσει»,
«Τρικυµία» και «Σονέτα».
Ο ∆ηµήτρης Μαραµής θα πλαισιώνεται από δύο ταλαντούχους νέους ερµηνευτές,
την Κορίνα Λεγάκη και τον Θοδωρή Βουτσικάκη που ο καθένας τους διαγράφει τη
δική του ιδιαίτερη πορεία στο χώρο της µουσικής. Θα συµµετέχει επίσης ο
βιολονίστας Ζήσιµος Σουλκούκης, ενώ στο πιάνο θα είναι ο συνθέτης.
Ο συνθέτης, παίρνοντας στοιχεία από τη τζαζ και την µπλουζ µουσική, ανασυνθέτει
και ξαναζωντανεύει ένα από τα αριστουργήµατα του 17ου αιώνα, όχι µόνο στο
χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας αλλά πλατύτερα στο χώρο του ευρωπαϊκού
πολιτισµού: τον παραµυθένιο κόσµο του Ερωτόκριτου. Ο έρωτας και η φιλία
αποτελούν τα βασικά θέµατα αυτής της αθάνατης αναγεννησιακής ποιητικής
µυθιστορίας του Β. Κορνάρου. Το έτος 2013 συµπληρώνονται και τα 400 χρόνια
από το θάνατο του αναγεννησιακού Κρητικού ποιητή.
Μέρος του έργου «Ερωτόκριτος σε Μπλουζ» παρουσιάστηκε µε µεγάλη επιτυχία στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον περασµένο Φεβρουάριο, ενώ θα κάνει

πρεµιέρα στην πιο ολοκληρωµένη του µορφή στο Sani Festival στη Χαλκιδική στις 3
Αυγούστου 2013.
Τα ερωτικά τραγούδια του William Shakespeare είναι σύνθεση νέου έργου, το οποίο
θα κάνει την πρώτη του παγκόσµια πρεµιέρα στο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ
Ρεθύµνου στις 21 Αυγούστου του 2013 και την πρώτη του επίσηµη εµφάνιση στον
Πόρο στις 16 Αυγούστου, στο ανοιχτό θέατρο του Κτιρίου Συγγρού, σε παραγωγή
της «Τέχνης στο Παλιό Λιτρίβι».
Στο πρόγραµµα θα ακουστεί επίσης και η αριστουργηµατική ερωτική ωδή Noche
Oscura του Ισπανού ποιητή San Juan De La Cruz (Αγίου Ιωάννη του Σταυρού).
Ο ∆ηµήτρης Μαραµής σπούδασε πιάνο και σύνθεση στο Royal Welsh College of
Music & Drama στη Βρετανία και σύνθεση µε το συνθέτη Brian Elias στο Λονδίνο.
Έχει κυκλοφορήσει έξι προσωπικούς δίσκους, έχει γράψει µουσική για 37 θεατρικές
παραστάσεις και 5 ταινίες. Επίσης, έχει παρουσιάσει τη µουσική του εκτός συνόρων:
Βρετανία και Ισπανία, ενώ τον Οκτώβριο θα κάνει το ντεµπούτο του στις Ηνωµένες
Πολιτείες. Η µουσική που συνέθεσε για τον Ερωτόκριτο σε σκηνοθεσία Στάθη
Λιβαθινού το 2011 βραβεύτηκε µε το βραβείο κοινού του θεσµού θεατρικών
βραβείων του Αθηνοράµατος το 2012. Έχει συνεργαστεί δισκογραφικά µε τους
Μάριο Φραγκούλη, Μαρία Φαραντούρη κ.ά.
Η Κορίνα Λεγάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε κλασικό και τζαζ
τραγούδι, πιάνο και ορθοφωνία, ενώ συµµετείχε στο «Εργαστήρι φωνητικής τέχνης»
του Σπύρου Σακκά. Συνεργάζεται στενά τα τελευταία τρία χρόνια µε το συνθέτη
∆ηµήτρη Μαραµή και παράλληλα έχει συνεργαστεί δισκογραφικά και συναυλιακά
µε το συγκρότηµα Αρµός, το free jazz σχήµα Outward Bound, τον κιθαρίστα
Παναγιώτη Μάργαρη κ.ά. Συµµετείχε στο δίσκο «Άνεµοι και Παλίρροιες» των Αρµός
και έχει δύο προσωπικούς δίσκους: «Χορός µε τη Βροχή» και «Ταγκό για Τρεις».
Θοδωρής Βουτσικάκης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή
του Α.Π.Θ. και κλασικό τραγούδι. Έχει συµπράξει ως σολίστ µε τη Συµφωνική
Ορχήστρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε έργα του Gustav Mahler. Ως µέλος στη
«Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης» συµµετείχε στις οπερατικές παραγωγές «Don
Giovanni» και «Samson et Dalida» του ΟΜΜΘ και στο διεθνές Φεστιβάλ Mascagni
µε την όπερα Silvano. Επίσης συµµετείχε στη ροκ-όπερα «Alexander».
Εισιτήριο 10 ευρώ. Πληροφορίες και προπωλήσεις εισιτηρίων στο 2298022378.
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