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Ο χορός έχει την τιμητική του αυτό 
το τετραήμερο στο Christmas 
Theater on Line. Οι λάτρεις του 

κλασικού μπαλέτου έχουν δύο επιλογές 
να παρακολουθήσουν από κορυφαίες 
χορευτικές ομάδες του κόσμου. 

Συγκεκριμένα, με μια από τις πιο φα-
ντασμαγορικές χορογραφίες κλασικού 
μπαλέτου, τον «Κουρσάρο», κάνει πρε-
μιέρα το Θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας 
Πετρούπολης από σήμερα Παρασκευή 
ως και τη Δευτέρα 1η Μαρτίου. Τις 
ίδιες ακριβώς ημερομηνίες, ένα ακό-
μα χορευτικό αριστούργημα διεκδικεί 
την προσοχή σας στην ίδια διαδικτυακή 
πλατφόρμα. Πρόκειται για τη «Ζιζέλ» 
του Ακραμ Καν από το Εθνικό Μπα-
λέτο της Αγγλίας. 

Θέατρο Μαριίνσκι
Το μπαλέτο «Ο Κουρσάρος», με άρω-
μα Ελλάδας, από το διάσημο Θέατρο 
Μαριίνσκι, είναι εμπνευσμένο από το 
ομώνυμο ποίημα του Λόρδου Βύρωνα 
που παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός 
σπουδαίου πειρατή που ζούσε στην 
Κορώνη την περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας και ήταν ο φόβος και ο τρόμος 
του πασά. Ενας ολόκληρος τουρκικός 
στόλος αναγκάστηκε να αγκυροβολή-
σει στην περιοχή για να βρει τη φωλιά 
του, αλλά έζησε τη φρίκη και το θυμό 
του. Ηταν σκληρός και άγριος, αλλά 
είχε μια μεγάλη αρετή: την πίστη του 
στον έρωτα.

Πρόκειται για μια από τις πιο εντυ-
πωσιακές χορογραφίες για μπαλέτο. 
Ο «Κουρσάρος» παρουσιάζεται από 
το μπαλέτο του Θεάτρου Μαριίνσκι 
ολόκληρο, με πρόλογο, τρεις πράξεις 
και επίλογο. Πρόκειται για το τελευ-
ταίο έργο του συνθέτη Αντόλφ Αντάμ, 

που πέθανε πριν το ολοκληρώσει και 
συμπληρώθηκε από τον Λεό Ντελίμπ. 
Στηρίζεται, όπως και τα άλλα μπαλέτα 
των αρχών του αιώνα, περισσότερο 
στα χορευτικά μέρη, σόλι, ντουέτι, 
τρίο, παρά στο περίπλοκο δράμα. Οταν 
πρωτοπαρουσιάστηκε είχε μέτρια επι-
τυχία και παρέμεινε άπαιχτο για πολλά 
χρόνια, ως τη στιγμή που το πήρε στα 
χέρια του ο περίφημος Μαριούς Πετι-
πά, κάνοντας σημαντικές αλλαγές στη 
δομή και ζητώντας τη συνεργασία των 
συνθετών Πούνι, Ντρίγκο, Ολντεν-
μπουργκ, για να του δώσει τη μορφή 
με την οποία παρουσιάζεται στην εποχή 
μας. Ο Μαριούς Πετιπά το πρωτοπα-
ρουσίασε στο Θέατρο Μαριίνσκι το 

1863, αλλά η νέα χορογραφική εκδοχή 
που θα δούμε και ανήκει στον Πιοτρ 
Γιούσεφ έκανε πρεμιέρα στο Μαριίνσκι 
το 1987 και από τότε παραμένει μέχρι 
σήμερα στο ρεπερτόριο του θεάτρου. 
Διάρκεια της παράστασης 100 λεπτά. 

Μια από τις σπουδαιότερες χορο-
γραφίες του 21ου αιώνα, η «Ζιζέλ» του 
Ακραμ Καν, έρχεται επίσης σπίτι σας 
από το Christmas Theater On Line. 
Η νέα αυτή εκδοχή για το ρομαντικό 
αυτό μπαλέτο αποτελεί μια ευκαιρία 
να ξαναζήσουμε τη συγκινητική ιστορία 
αγάπης, προδοσίας και λύτρωσης στη 
σύγχρονη εποχή.

Καθώς η κουρτίνα υψώνεται, οι χο-
ρευτές στη σκιά μάς οδηγούν να περά-
σουμε τον μεγάλο τοίχο. Από εκείνη τη 
στιγμή, η Ζιζέλ του Ακραμ Καν αρχίζει 
να ξετυλίγεται με τις ονειρικές εικό-

νες και τη σαγηνευτική χορογραφία. 
Το μεγαλειώδες Εθνικό Μπαλέτο της 
Αγγλίας δίνει ένα ρεσιτάλ ερμηνείας. 
Η παρτιτούρα («Ο Παρατηρητής») 
του Βιντζένζο Λαμάνια αποτελεί μια 
σύγχρονη διασκευή της πρωτότυπης 
μουσικής του Αντόλφ Αντάμ και ακού-
γεται μεγαλειώδης από τη Φιλαρμονική 
Ορχήστρα του Εθνικού Μπαλέτου της 
Αγγλίας. Τα σκηνικά και τα κοστούμια 
από τον βραβευμένο με Οσκαρ σχε-
διαστή Τιμ Γιπ και ο ατμοσφαιρικός 
φωτισμός από τον Μαρκ Χέντερσον 
δημιουργούν έναν κόσμο φαντασίας 
στον οποίο ζουν τα πιο όμορφα πλά-
σματα στον κόσμο. 

Ανεκπλήρωτος έρωτας
Τα αερικά του Ακραμ Καν γεμίζουν τη 
σκηνή και δημιουργούν την αίσθηση 
στο κοινό ότι παρατηρούν τον ερωτι-
κό χορό ενός σμήνους αστεριών γύρω 
από έναν γαλαξία. Ομως δεν θα κατα-
φέρουν ποτέ να φτάσουν στο κέντρο 
του γαλαξία. Γι’ αυτό λένε ότι εκεί 
βρίσκεται ο μεγάλος ανεκπλήρωτος 
έρωτας. Σαν αυτόν της Ζιζέλ και του 
Αλμπρεχτ. Διάρκεια 100 λεπτά. ■

Christmas theater 
on line  «Ο ΚΟυρσΑ-
ρΟσ» από το Μπαλέτο 

Μαριίνσκι. Παραστάσεις 
σήμερα 26/2 20.00, 27, 28/2 16.00 
και στις 20.00, 1/3 στις 20.00. Τιμή 
κωδικού 12 ευρώ. «Ζιζέλ» από το 
Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας. Πα-
ραστάσεις σήμερα 26, 27, 28/2 και 
1/3 στις 20.00. Τιμή κωδικού 15 
ευρώ. Πληροφορίες/Προπώληση: 
211 77 01 700, www.viva.gr, www.
christmastheater.gr

Διαβάζεται 
απνευστί
ΜιΑ ισΤΟριΑ για το κουράγιο και 
την αγωνιστικότητα, τη φιλία και 
την αγάπη, ενάντια στην απόγνω-
ση των καιρών, παρουσιάζει με το 
νέο της βιβλίο η καταξιωμένη συγ-
γραφέας Λιλή Μαυροκεφάλου. Το 
μυθιστόρημα με τίτλο «Μυστικός 
Κρίκος» σε κερδίζει από την πρώτη 
του σελίδα και διαβάζεται απνευ-
στί. Ειδικά στις μέρες της πανδημί-
ας, που ένα καλό βιβλίο μάς είναι 
απαραίτητο, ο «Μυστικός Κρίκος» 
έρχεται για να μας κρατήσει καλή 
συντροφιά με την ιστορία του, στην 
οποία πρωταγωνιστεί η νεαρή δη-
μοσιογράφος Ιφιγένεια.

Εχει περάσει τραυματική παιδι-
κή ηλικία και ενώ διψά για αγάπη, 
το κρύβει επιμελώς κάτω από μια 
μάσκα κυνισμού και πρόκλησης. 
Αναζητά την ψυχική λύτρωση και 
το ερέθισμα να πει ένα γενναιόψυ-
χο «ναι» στη ζωή. Με αφορμή το 
ρεπορτάζ της για την αναγέννηση 
ενός ερημωμένου ορεινού χωριού, 
θα συναντήσει μια ηλικιωμένη γυ-
ναίκα. Η μεταδοτική ζεστασιά και 
οι αμοιβαίες εξομολογήσεις τους 
θα επιδράσουν λυτρωτικά στην 
Ιφιγένεια, που θα νιώσει πως απε-
λευθερώνεται από το φορτίο της 
και βρίσκει πια την Ιθάκη της. Δεν 
υποψιάζεται καν όμως πως κάποιος 
μυστικός κρίκος τη συνδέει με αυ-
τήν την άγνωστη αλλά και την τόσο 
οικεία φιγούρα της Αννας.

Η Λιλή Μαυροκεφάλου, με την 
πλούσια συγγραφική εμπειρία της, 
κρατάει ψηλά το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη με την πένα της, που 
κρύβει πολλές ανατροπές. Αλλωστε 
έχει στο ενεργητικό της πολυάριθμα 
διαφορετικού είδους μυθιστορήμα-
τα, με ιστορικό, κοινωνικό υπόβα-
θρο, ή ακόμα και επιστημονικής 
φαντασίας, καθώς και νεανικά και 
παιδικά αναγνώσματα για τις πιο 
τρυφερές ηλικίες. Εχει βραβευτεί 
από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτε-
χνών και τη Γυναικεία Λογοτεχνική 
Συντροφιά. 

⇡Το βιβλίο κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Κομνηνός. Για 

παραγγελίες: komninos.shop 
ή σε οποιοδήποτε άλλο e-shop. 
Με κλήση στο 2130434485. Με 
SMS στο 6944799607. Από τα 
βιβλιοπωλεία: Τζανακάκης - 
«Παρ’ ημίν», Πολιτεία, Πρωτο-
πορία, Ιανός, Πατάκης. 
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Δέσποινα σαββοπούλού
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