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Λυρική Σκηνή: Οι Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι
στη διαδικτυακή τηλεόραση
Ένα διαχρονικό αριστούργημα που υμνεί
τις εναλλαγές της φύσης και την κυκλικότητα του χρόνου, οι Τέσσερις εποχές του
Αντόνιο Βιβάλντι έρχονται στην GNO TV,
τη διαδικτυακή τηλεόραση της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, μέσα από μια πρωτότυπη
παράσταση με «πράσινο» χαρακτήρα που
υπογράφει η ανατρεπτική θεατρική ομάδα
Patari Project.
Οι Τέσσερις εποχές, ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της μπαρόκ μουσικής, ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους σε μια σειρά
επιτυχημένων παραστάσεων (Νοέμβριος
2019 – Ιανουάριος 2020) στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λόγω της πανδημίας, οι παραστάσεις που είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστούν
στο κοινό σε επανάληψη από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο, η παράσταση
βιντεοσκοπήθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου 2020 στην Εναλλακτική
Σκηνή και έρχεται να συνεχίσει το συναρπαστικό ταξίδι της στην
GNO TV, προσφέροντας μια νέα ψηφιακή εμπειρία.
Αντλώντας την έμπνευσή του από την ομορφιά της φύσης της Μάντοβας στη βόρεια Ιταλία, ο Αντόνιο Βιβάλντι συνέθεσε πριν από
περίπου τριακόσια χρόνια τις Τέσσερις εποχές, ίσως το πιο περίφημο έργο του ρεπερτορίου της κλασικής μουσικής. Τέσσερα
κοντσέρτα για βιολί, στα οποία ο συνθέτης αποδίδει με νότες τις

τέσσερις εποχές του χρόνου. Οι Τέσσερις
εποχές είναι ένας ύμνος στην εναλλαγή
των εποχών και του πώς αυτές επηρεάζουν τη φύση και τον άνθρωπο.
Το έργο του Αντόνιο Βιβάλντι ζωντανεύει
στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ με τρόπο μοναδικό σε μια παράσταση μουσικού
θεάτρου 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 τροφίμων 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 παιδιά 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 ανατρεπτική 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 παιδιά και νέους.

Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 27 Φεβρουαρίου 2021 με δυνατότητα
επιλογής υποτίτλων σε ελληνικά και αγγλικά. Η GNO TV υλοποιήθηκε με τη στήριξη της δωρεάς
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Για τη μετάδοση των Τεσσάρων εποχών από την GNO TV προπωλούνται εισιτήρια των 5 ευρώ στην www.ticketservices.gr
και στo https://tickets.public.gr/. H προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.
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