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To Θέατρο Τέχνης έρχεται κοντά σας on demand

Α

υλαία σήκωσε την Πέμπτη 19 Μαρτίου η νέα υπηρεσία του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. «Το Θέατρο
Τέχνης -και- στο σπίτι», που με χαμηλό αντίτιμο δίνει
τη δυνατότητα της on demand παρακολούθησης των
παραστάσεων που διακόπηκαν λόγω της αναστολής λειτουργίας
των θεατρικών σκηνών της χώρας. Παράλληλα, το Θέατρο Τέχνης ετοιμάζει “βιβλιοθήκη” με αρχειακό υλικό από παραστάσεις
περασμένων ετών που θα διατίθενται δωρεάν.
Η παράσταση που εγκαινιάζει τη νέα υπηρεσία, είναι ο «Έντμοντ»
του Ντέηβιντ Μάμετ. Πρόκειται για την κινηματογράφηση της
τελευταίας παράστασης που δόθηκε με κοινό στο Υπόγειο του
Θεάτρου Τέχνης. Από σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, θα είναι
διαθέσιμη και η παράσταση για παιδιά 5 έως 12 ετών «Χωρίς οικογένεια» του Έκτορος Μαλό που παιζόταν στη σκηνή της Φρυνίχου μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Την κινηματογράφηση
και την επεξεργασία των παραστάσεων ανέλαβε ο ηθοποιός και
σκηνοθέτης Διαμαντής Καραναστάσης.
H καλλιτεχνική δ/ντρια του Θεάτρου Τέχνης Μαριάννα Κάλμπαρη δηλώνει σχετικά: «Προτού ακόμα κλείσουν τα θέατρα,
προτού η χώρα ολόκληρη λάβει την επίσημη οδηγία να μείνει
σπίτι, το Θέατρο Τέχνης αναζητούσε έναν τρόπο να σταθεί δίπλα στις ευάλωτες από τον ιό ομάδες: τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους συμπολίτες μας με βεβαρημένο ιστορικό υγείας αλλά
και τους νοσούντες από τον Covid-19. Μέσα από αυτή τη λογική
ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι προχωράμε στην
κινηματογράφηση των τρεχουσών παραστάσεων μας, ειδικά για
τις συγκεκριμένες ομάδες που δε θα μπορούσαν να έρχονται πλέον στο θέατρο. Η πραγματικότητα μας πρόλαβε, επιβάλλοντας
την αναστολή λειτουργίας των δύο σκηνών μας. Και έτσι από
“Το Θέατρο Τέχνης -και- στο σπίτι” για συγκεκριμένες ομάδες,
περνάμε ουσιαστικά στο άνευ «και»: το Θέατρο Τέχνης στο σπίτι
για όλους! Κάποιες παραστάσεις πρόλαβαν να κινηματογραφηθούν παρουσία κοινού, κάποιες κεκλεισμένων των θυρών. Το σημαντικό στη νέα μας υπηρεσία, είναι ότι οι παραστάσεις που θα
παρακολουθήσετε μέσω διαδικτύου δεν αποτελούν αρχειακό υλι-

κό. Κινηματογραφήθηκαν ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό και
για το συγκεριμένο μέσο. Και φυσικά, πρόκειται για παραστάσεις,
που υπό την προ-Covid- 19 κατάσταση, θα συνέχισαν να παίζονται στις δύο σκηνές μας. Κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε
ό,τι καλύτερο μπορούμε κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.
Χρέος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανό το ρόλο του θεάτρου.
Το θέατρο μπορεί να μας παρηγορήσει, να μας συγκινήσει, να
μας ψυχαγωγήσει, να μας εμπνεύσει, να μας κάνει να νιώθουμε
λιγότεροι μόνοι. Ακόμα και μέσα από μια οθόνη. Έγνοια μας είναι
να κρατήσουμε τη σχέση του Θεάτρου Τέχνης με το κοινό του
ζωντανή. Να κρατήσουμε το ίδιο το ιστορικό Θέατρο Τέχνης
ζωντανό. Και μην ξεχνάμε ότι το Θέατρο Τέχνης είναι πάνω απ΄
όλα οι άνθρωποι του, όλοι οι εργαζόμενοι, καλλιτέχνες και μη. Για
το λόγο αυτό σας ζητάμε να στηρίξετε αυτή μας την προσπάθεια.
Το αντίτιμο είναι έτσι κι αλλιώς χαμηλό και αφορά στην επιβίωση ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων που εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται για το Θέατρο Τέχνης».
Για να παρακολουθήσετε τις
παραστάσεις πείτε στην επίσημη ιστοσελίδα www.theatro-technis.gr ή στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του Θεάτρου Τέχνης και ακολουθήστε
τις οδηγίες για να επιλέξετε
την παράσταση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε μέσω
streaming. Το κόστος παρακολούθησης είναι 3.50 ευρώ, με
δυνατότητα streaming για 24 ώρες. Τα έσοδα από την νέα
υπηρεσία θα διατίθενται στους καλλιτέχνες, στους συντελεστές
και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους του Θεάτρου Τέχνης.
Στις επόμενες ημέρες θα ανακοινώνονται οι ημερομηνίες διαθεσιμότητας των παραστάσεων, καθώς επίσης και οι νέες διαδικτυακές δράσεις του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά 10.00-13.00 στα τηλέφωνα:
210 3222760-6982012514 ή να στείλετε μέηλ στο info@theatro-technis.gr

