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The Cave / Το Σπήλαιο
09 Φεβ 2018

theatre, θέατρο

Σε κάποια τσακισμένη λούπα του χρόνου, σε μια
μεσοτοιχία διαστάσεών του,
μελλοντο/παρελθοντικά, ενδεχομένως σε
κούρμπα, ο Πλάτωνας μπορεί να στέκεται δίπλα
στο Netflix, το σκοτάδι να οδηγεί σε μια λιγότερο
σκοτεινή εικονική πραγματικότητα, οι σκιές να
είναι η αλήθεια και αυτή σαν τραμπολίνο να σε
στέλνει απέναντι – ή πάλι μέσα στο σπήλαιο.
Σταμάτησε για λίγο και δες το έτσι, όπως το
έβλεπε ο Σωκράτης στο «Σπήλαιο» του Πλάτωνα
(όπως παραπέμπει παρακάτω και το έργο, θα δεις)
– οπότε μπορείς να διαλέξεις ποια αλήθεια θέλεις
για να συνεχίσεις. Στο τέλος θα κληρωθεί αυτή
που κερδίζει. Στείλε sms γράφοντας PostTruth. Oι νικητές θα ειδοποιηθούν με μήνυμα
στο κινητό τους.
Καμμία ανησυχία. Don’t panic. Γιατί ακολουθεί το καλό νέο:
Το καλό νέο είναι: η παράσταση Το Σπήλαιο της Έλλης Παπακωνσταντίνου – αεικίνητη και δυναμική – στο Υπόγειο
του Θεάτρου Τέχνης – Είδα και οπωσδήποτε προτείνω.
Search...

New media, νέα «όπερα», πρωταγωνιστικό εικαστικό/μουσικό θέμα μέσα από τo φιλοσοφικό πρίσμα της ασφυκτικής,
σκοτεινής εποχής. Από το αλληγορικό Σπήλαιο του Πλάτωνα ως τη fake life του facebook.

Η μουσική του Τηλέμαχου Μούσα χτυπάει στην καρδιά
του έργου – τέσσερις φωνές, σαντούρι, πιάνο και live
electronics – συνεχής κίνηση και εναλλαγή.

Email

Όλα, η μουσική του Τηλέμαχου, ο λόγος, τα εικαστικά
(Παντελής Μάκκας), οι ερμηνείες ( Σταύρος Γιαγκούλης,
Αναστασία Κατσιναβάκη, Βιβή Πέτση, Μαριλένα Χρυσοχοΐδη ),
το θέατρο σκιών (Τάσος Κώνστας), η έντονη και δυναμική
ματιά της Έλλης – η ομάδα ODC Ensemble κομπλέ έτοιμη
ήδη να πετάξει σε σκηνές του εξωτερικού.
Λίγες ήταν οι παραστάσεις στην Αθήνα. Μπορεί όμως να
‘παίξει’ και επιστροφή. Θα υπάρξει ενημέρωση από τα

κεντρικά.
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