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Συντάκτης: Έφη Μαρίνου
Ενα ειδικά διαμορφωμένο εικαστικό περιβάλλον όπου μέσα στον μαυρόασπρο
κόσμο των σκιών δεν ξεχωρίζεις το πραγματικό και το φανταστικό, τη σκιά και
το σώμα. Ξέρεις ότι κάποιοι χειρίζονται αυτές τις εικόνες, αλλά δεν βλέπεις
τους χειριστές. Οι ζωντανές λυρικές φωνές και τα ηχητικά τοπία είναι τα
κλειδιά για να κατανοήσεις κάτι βαθύτερο για τον εαυτό σου και τον κόσμο.
«Το σπήλαιο» είναι μια πρωτότυπη παράσταση που παρουσιάζει η Ελλη
Παπακωνσταντίνου με την ομάδα της ΟDC Ensemble στο Υπόγειο του Θεάτρου
Τέχνης, η οποία αντλεί από την πλατωνική αλληγορία του Σπηλαίου. Η
σκηνοθέτις μέσα από τη φιλοσοφική διάσταση της τυφλότητας διερευνά την
εικονική πραγματικότητα του σήμερα και των ψευδών ειδήσεων.
Στην αλληγορία του «Σπηλαίου» (520 π.Χ.-514 π.Χ.) ο Πλάτων βάζει τον Σωκράτη
να περιγράφει μια ομήγυρη ανθρώπων που ζουν αλυσοδεμένοι μέσα σε ένα
σπήλαιο και βλέπουν μόνο σκιές πραγμάτων, ζώων και ανθρώπων που τις
παίρνουν για αληθινές. Ποιος είναι λοιπόν ο αληθινός κόσμος;
Μια νέα όπερα για τέσσερις φωνές, σαντούρι, πιάνο και live electronics όπου
ξένοι και Ελληνες δημιουργοί μοιράζονται τεχνικές και γνώσεις του θεάτρου
σκιών και του ορατορίου. Περφόρμερ, λυρικοί τραγουδιστές και χειριστές του
θεάτρου σκιών μετέχουν με όλα τα εκφραστικά τους μέσα.
Ο Σταύρος Γιαγκούλης (πρωταγωνιστής στο «Σπιρτόκουτο» του Οικονομίδη) με
σπουδές Θεολογίας στη Βοστόνη και βυζαντινό τραγούδι, ζει κι εργάζεται την
τελευταία δεκαετία στο Βερολίνο όπου σκηνοθετεί και κάνει μουσικές
παραστάσεις. Η Αναστασία Κατσιναβάκη, ηθοποιός, σοπράνο αλλά και πιανίστρια
με γνώσεις βυζαντινής μουσικής, δημοτικού και μικρασιάτικου τραγουδιού. Η
Βιβή Πέτση, ηθοποιός αλλά και μέτζο σοπράνο, με κλασικές σπουδές και θέατρο.
Η 26χρονη Μαριλένα Χρυσοχοΐδη, σοπράνο κολορατούρα, παίζει σαντούρι.
«Ζούμε μπροστά στις οθόνες των κομπιούτερ, ανατρέχοντας στο "Πανεπιστήμιο"
της Wikipedia», λέει η Ελλη Παπακωνσταντίνου. «Εχουμε όμως πρόσβαση στο
ίδιο το γεγονός; Ή αναπαράγουμε κι εμείς ψευδείς αλήθειες μέσω των social
media; Μήπως το γεγονός το αντικατέστησε πλέον η άποψη; Σήμερα,
περισσότερο ίσως από ποτέ, δυσκολεύομαι να διακρίνω την αλήθεια.
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Το "τι πράγματι συνέβη" στην post truth εποχή συγχέεται με τις κατασκευασμένες
ειδήσεις – δείτε τι έγινε με το δημοψήφισμα για το Brexit, την "εναλλακτική
πραγματικότητα" του Τραμπ ή το Unkown Knowns του Ράμσφελντ... Μια ψευδής
είδηση ορίζει σήμερα το μέλλον των λαών της Ευρώπης».
Η ομάδα δούλεψε σε μια κατεύθυνση ευρύτερης έρευνας. Ξεκίνησε από τις
λυρικές φωνές, το σαντούρι, το πιάνο, τις λούπες κι ένα υλικό (διακειμενικές
αναφορές από το «Trainspotting II», το «1984», την Τζανέτ Γουίντερσον, ειδήσεις
του BBC, ερωτηματολόγια σε ανυποψίαστους θεατές, στίχοι του Σάιμον Ορτίζ,
«Τα Τείχη» του Καβάφη, ένα βουδιστικό μάντρα) που ενσωματώθηκε στο
λιμπρέτο.
Παράλληλα με το κείμενο (ακούγεται στα ελληνικά και αγγλικά) και τους
αυτοσχεδιασμούς των ηθοποιών, o Τηλέμαχος Μούσας φτιάχνει τη μουσική
αφήγηση και τα τραγούδια της παράστασης, μοτίβα παραδοσιακής ελληνικής
μουσικής και μπαρόκ, ενώ λουπαδόροι και θορυβικά τοπία συνυφαίνονται
ποιητικά με τον απρόβλεπτο εικαστικό κόσμο των σκιών.
Η Ελλη Παπακωνσταντίνου επέλεξε τη φόρμα του ορατόριου πιστεύοντας ότι η
μουσική μπορεί να γίνει μια αποκαλυπτική εμπειρία για τον θεατή. «Αυτή είναι η
γλώσσα μου για να αφηγηθώ τον κόσμο μου και η όπερα αυτή έχει την ενέργεια
μιας ροκ συναυλίας.
Η μουσική δονεί ψυχικά τον θεατή, τον συντονίζει με μια μνήμη εσωτερική, γι’
αυτό ήθελα να τραγουδιέται ο λόγος. Κατά τον Πλάτωνα, η μουσική προέρχεται
από το ρήμα "μώσθαι" που σημαίνει ερευνώ, αναζητώ την αλήθεια. Από κει
ξεκινήσαμε.
Το διαδραστικό βίντεο του Παντελή Μάκκα, οι σκιές και οι φιγούρες του Τάσου
Κώνστα που ζωντανεύουν τα σώματα των ερμηνευτών, ενώνονται με τη μουσική
σ’ έναν κόσμο ποιητικό που μας περιβάλλει και ελπίζω να μας ανοίξει ψυχικά.
Είναι ένα εγχείρημα τολμηρό και θέλω να ευχαριστήσω τη Μαριάννα Κάλμπαρη
που αποφάσισε να φιλοξενήσει για πρώτη φορά όπερα στο Υπόγειο του Θεάτρου
Τέχνης».
Η ομάδα ΟDC συνεχίζει την έρευνά της στο σύγχρονο πολιτικό θέατρο.
Πρόσφατα βραβεύτηκε για την παράσταση «Revolt AthenΣ» με το «First Prize
Award BE Festival for the REP» στη Μ. Βρετανία.
«Η έρευνα θα συνεχιστεί στο Πανεπιστήμιο του Αλμποργκ με ερευνητές
Επαυξημένης Πραγματικότητας», λέει η Ελλη Παπακωνσταντίνου. «Η παράσταση
δεν "κλειδώνει" εδώ. Αυτή η ώσμωση μας απελευθερώνει ως ομάδα και μας
βοηθάει να γίνουμε πιο τολμηροί».
«Το σπήλαιο» υποστηρίζεται από το υπουργείο Πολιτισμού και αποτελεί διεθνή
συμπαραγωγή και συνεργασία διεθνών φορέων: Teater Nordkraft, Aalborg (Δανία),
REP Theatre, Birmingham (Μ. Βρετανία), New Media Department, Stanford
University (ΗΠΑ), Copenhagen Operafestival (Δανία). Η παράσταση θα εξελιχθεί
μέσα από διεθνή residencies και συνεργασίες σε βάθος χρόνου, ενώ έχουν ήδη
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κλειστεί παραστάσεις στο εξωτερικό: Φεστιβάλ BE, Birmingham (4-6 Ιουλίου) και
τον Αύγουστο: Αalborg Theater και Copenhagen Operafestival (Δανία), The Gate
Theatre (Λονδίνο), Operadagen Festival (Ολλανδία).
Εν τω μεταξύ η Ελλη Παπακωνσταντίνου γράφει και σκηνοθετεί το καλοκαίρι στη
Μάλτα το έργο «Casino Baroque», μια ανάθεση της «Valetta 2018, Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης». Μια παράσταση για αντρική χορωδία, μπάντα
πνευστών, διεθνή θίασο κι ένα ρομπότ…
Θέατρο Τέχνης-Υπόγειο (Πεσμαζόγλου 5, τηλ.: 2103228706) «Το σπήλαιο».
Concept-Σκηνοθεσία-Libretto: Ελλη Παπακωνσταντίνου. Μουσική σύνθεση:
Τηλέμαχος Μούσας. Δραματουργική συνεργασία: Στέλλα Ράπτη, Tanja Diers.
Video installations/ Real-time video και video-art: Παντελής Μάκκας. Shadow
puppet designers: Τάσος Κώνστας/ Παντελής Μάκκας. Κατασκευή φιγούρων
θεάτρου σκιών: Τάσος Κώνστας. Φωτισμοί: Ολυμπία Μυτιληναίου. Παίζουν:
Σταύρος Γιαγκούλης, Αναστασία Κατσιναβάκη, Βιβή Πέτση, Μαριλένα Χρυσοχοΐδη.
Πιάνο-Μουσική διδασκαλία: Αναστασία Κατσιναβάκη. Σαντούρι: Μαριλένα
Χρυσοχοΐδη. Voice looper: Σταύρος Γιαγκούλης. Ηχοληψία: Σπύρος Δουκέρης.
Μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Tο μεράκι του Λόρκα και τα δικά μας ρεμπέτικα
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Μέλος της
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