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Η παράσταση «Οικογενειακή Γιορτή» (Festen) του ΚΘΒΕ, που καθήλωσε τη θεατρική
Θεσσαλονίκη σημειώνοντας αλλεπάλληλα sold out, έχει ακόμη έναν λόγο να… γιορτάζει.

Η μουσική του Μάνου Μυλωνάκη, η οποία έντυσε με μαεστρία το έργο που σκηνοθέτησε ο
Γιάννης Παρασκευόπουλος, συμπεριλήφθηκε από το ανεξάρτητο αμερικανικό περιοδικό
Headphone Commute στα 10 καλύτερα album του 2017 στην κατηγορία «για να βλέπεις
το χιόνι να αργοπέφτει στο σεληνόφως».

Το περιοδικό τοποθετεί τις «απαλές και εύθραυστες» συνθέσεις του Μυλωνάκη πλάι στο
ύφος του Ólafur Arnalds, του Nils Frahm και του Max Richter. «Το Festen είναι η
πρωτότυπη μουσική για τη θεατρική μεταφορά της Οικογενειακής Γιορτής του
Βίντερμπεργκ, αλλά ρέει υπέροχα και ως αυτόνομο album. Το ακούς λίγες φορές και είναι
σαν να το ξέρεις από πάντα. Είναι must», αναφέρεται στο HC.

«Η παράσταση της χρονιάς»

Η «Οικογενειακή Γιορτή» (Festen) κατάφερε να συζητηθεί όσο λίγες μέσα στη χρονιά που
πέρασε και απέκτησε το δικό της, πιστό κοινό. Επίσης, το καλοκαίρι ταξίδεψε στην Αθήνα,
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, όπου αγαπήθηκε με 5 sold out παραστάσεις. Στις
αρχές Ιανουαρίου του 2018 ολοκληρώθηκε ο κύκλος της στο Φουαγιέ της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών.
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«Ο Παρασκευόπουλος, ταλαντούχο παιδί αυτής της πόλης, βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη
στιγμή του. Έχει στα χέρια του ένα υλικό που του πάει γάντι, ένα υλικό που ξέρει από το
πρώτο δευτερόλεπτο πώς να χειριστεί, όχι μόνο για το καλό μιας παράστασης αλλά και για
το καλό του ίδιου του θεατή που θα φύγει από το χώρο της γιορτής έχοντας αισθανθεί πως
εντός του έχουν εισαχθεί δαιμόνια ικανά να τον βάλουν σε σκέψεις. Σε ανασκοπήσεις
προσωπικές και επώδυνες. Σε ερωτηματικά. Γιατί, κακά τα ψέματα, καμιά παιδική ηλικία
δεν είναι ανώδυνη, κανένας γυρισμός προς τα πίσω δεν γίνεται αναίμακτα. Για όλους
πολλά πράγματα για το σήμερα εξηγούνται στο χθες», γράφαμε στην Παράλλαξη πέρυσι
τέτοιον καιρό.

Διαβάστε σχετικά: Δυο λόγια για την παράσταση «Οικογενειακή Γιορτή» (Festen) από τον
Γιώργο Τούλα

Διαβάστε επίσης: Ο Μάνος «έντυσε» το Festen
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