ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:
Οι "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΣΜΟΙ" φιλοδοξούν να αποτελέσουν µια πρωτότυπη
εκπαιδευτική και καλλιτεχνική δράση. Το θεατρικό έργο εκτός από τους διαλόγους
των σκηνών θα περιλαµβάνει σκηνοθετικές, µουσικές, σκηνογραφικές και
ενδυµατολογικές προτάσεις για την πραγµατοποίηση της παράστασης.
Ο σκοπός της δραµατουργίας του έργου είναι να παρουσίασει συνοπτικά, µε πολύ
χιούµορ και γρήγορο σκηνικό ρυθµό τη µέχρι σήµερα διαθέσιµη επιστηµονική γνώση
για τη δηµιουργία και εξέλιξη του σύµπαντος και της ζωής. Οι πέντε πράξεις του
διαρθρώνονται µε συνέπεια στη χρονική διαδοχή των σηµαντικότερων γεγονότων
που ακολούθησαν το Big Bang και την εµφάνιση της ζωής στον πλανήτη µας. Κάθε
πράξη του έργου µπορεί να παρασταθεί και αυτόνοµα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια
των εκπαιδευτικών και των µαθητών να επιλέξουν αν θα παραστήσουν επί σκηνής
το σύνολο του έργου ή κάποια µεµονωµένη πράξη του. Σε στενή συνεργασία µε τους
µαθητές και εκπαιδευτικούς που θα συµµετέχουν στις πρόβες της παράστασης
µπορούν να γίνουν αλλαγές και προσαρµογές του κειµένου.
Μέσα από τη δοµή και την πλοκή του έργου έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν
σηµαντικές αξίες που έχουν καθορίσει τη δηµιουργία και εξέλιξη της ζωής στον
πλανήτη µας όπως η τυχαιότητα, η νοµοτέλεια, η φυσική και προσωπική επιλογή, η
εξειδίκευση, η συνεργασία, η προσαρµογή και η διαφοροποίηση. Παράλληλα δόθηκε
ιδιαίτερο βάρος σε σχέσεις που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στην επιστηµονική
µελέτη όπως η αλληλεπίδραση κοσµικού γεγονότος, κλιµατικής αλλαγής και ζωής
στον πλανήτη καθώς και στην αλληλοεξάρτηση µεταξύ µικρόκοσµου και
µακρόκοσµου.
Παράλληλα γίνεται αναφορά σε προσωπικότητες που έχουν σηµαντική προσφορά
στην έρευνα και την ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων.
Κατά τη δραµατουργική επεξεργασία του έργου έχει σκόπιµα συνδυαστεί η χρήση
της θεατρικής δράσης και του video µε το λόγο, τη µουσική και το τραγούδι ώστε
αφενός να επιτευχθούν οι στόχοι και σκοποί της θεατρικής παράστασης και
αφετέρου να δοθούν περισσότερες επιλογές στους µαθητές για τον τρόπο
συµµετοχής τους στην παράσταση.
Η συµµετοχή καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και µαθητών στη δηµιουργία της
παράστασης "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΣΜΟΙ" φιλοδοξεί να ανοίξει ένα νέο εποικοδοµητικό
δίαυλο επικοινωνίας ανάµεσα στις Τέχνες, τις Επιστήµες και την Εκπαίδευση.
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