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Ένα διαχρονικό αριστούργημα που υμνεί τις εναλλαγές της φύ-
σης και την κυκλικότητα του χρόνου, οι Τέσσερις εποχές του 
Αντόνιο Βιβάλντι επιστρέφουν από την 1η Νοεμβρίου, για δεύ-
τερη χρονιά, μέσα από μια πρωτότυπη παράσταση με «πράσινο» 
χαρακτήρα στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, στο Κέντρο Πολι-
τισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία, οι Τέσσερις εποχές, ένα από 
τα πιο δημοφιλή έργα της μπαρόκ μουσικής, ξαναζωντανεύουν 
επί σκηνής με τρόπο μοναδικό σε μια παράσταση μουσικού θε-
άτρου για παιδιά και νέους, η οποία θίγει σημαντικά ζητήματα 
που σχετίζονται με τη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον και 
τους κινδύνους που διατρέχει.

Θέματα όπως η μείωση της χρήσης πλαστικών, η σπατάλη τρο-
φίμων και η κυκλική οικονομία παρουσιάζονται στα παιδιά με 
τρόπο παιγνιώδη και ψυχαγωγικό, αναπτύσσοντας παράλληλα 
την οικολογική τους συνείδηση, αλλά και την καλλιτεχνική τους 
παιδεία. Η ιδέα της ανακύκλωσης βρίσκεται στον πυρήνα της 
δραματουργίας της παράστασης, η οποία απευθύνεται σε παι-
διά από 6 έως 96 ετών, ενώ είδη μιας χρήσης, από πλαστικές 
σακούλες και μπουκάλια μέχρι πλαστικά καλαμάκια και γάντια, 
μεταμορφώνονται σε εντυπωσιακά κοστούμια.

Τη σκηνική δημιουργία της παράστασης έχει αναλάβει η ανα-
τρεπτική θεατρική ομάδα Patari Project, υπό τη σκηνοθετική 
καθοδήγηση της ταλαντούχας Σοφίας Πάσχου, μια ομάδα που 
τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει μια σειρά παραστάσεων 
που έγιναν σημεία αναφοράς για το κοινό του θεάτρου για παι-
διά και νέους.

Το πρωτότυπο υλικό του Βιβάλντι αποτέλεσε για τον συνθέτη της 
παράστασης Νίκο Γαλενιανό, με σημαντική παρουσία στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, αντικείμενο επεξεργασίας, σε νέα ενορ-
χήστρωση, η οποία θα συνυπάρξει με πρωτότυπες οργανικές 
και φωνητικές παρεμβάσεις.

Στην παράσταση Τέσσερις εποχές της Εναλλακτικής Σκηνής της 
ΕΛΣ, το Patari Project ανεβάζει τις εποχές του χρόνου στο πα-
τάρι σε ένα λιτό, κυκλικό σκηνικό που συμβολίζει τον κόσμο. Θα 
χωρέσουν μαζί με τους ερμηνευτές και τους μουσικούς; Πόσο 
θα τους αλλάξουν σε κάθε σβούρα τους; Η μουσική ξεκινά, οι 
εποχές αρχίζουν να κυλάνε, παρασύροντας μικρούς και μεγά-
λους σε ένα μαγικό ταξίδι γεμάτο χιουμοριστικές και απρόσμε-
νες καταστάσεις, ανατροπές και εκπλήξεις και μένει σε σας να 
δώσετε τις απαντήσεις.

Η παράσταση Τέσσερις εποχές αποτελεί μια δημιουργική συ-
νέργεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τη Lidl Ελλάς και έρχε-
ται ως συνέχεια της συνεργασίας που ξεκίνησε ήδη από το 2018 
με τη Lidl Eλλάς ως χορηγό των εκπαιδευτικών εργαστηρίων 
μουσικής, μουσικού θεάτρου και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Από την 1η Νοεμβρίου και για 20 πρωινές παραστάσεις. 


