Ζνα Θεατρικό Για τθν Επιλθψία
Θ μθ κερδοςκοπικι εταιρεία ¨Επιςτιμθ Τζχνθ Κοινωνία-Πζτροσ Αλατηάσ¨ πιςτι ςτο ραντεβοφ τθσ
με τουσ ζφθβουσ μακθτζσ ςασ προςκαλεί ςτθν νζα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ με τίτλο ¨Κρίςθ είναι
κα περάςει¨.
Το ζργο αναφζρεται ςτθν επιλθψία, μια πάκθςθ που αφορά το 1% του γενικοφ πλθκυςμοφ. Αν και
από επιλθψία πάςχουν εκατομμφρια άνκρωποι, ςθμαντικό κομμάτι εκ των οποίων ξεχωρίηει και
διακρίνεται ςε διάφορουσ τομείσ (επιςτιμθ, τζχνθ, πολιτικι κλπ), το ςτίγμα που τουσ ακολουκεί
είναι υπζρμετρα υπερβολικό και άδικο για μια κοινωνία που κεωρθτικά μπορεί να απομυκοποιεί,
ιδιαίτερα μζςα από τθν εκπαίδευςθ.
Το ¨Κρίςθ είναι κα περάςει¨ ζρχεται να παρουςιάςει τθν επιλθψία ςτουσ εφιβουσ ςτθν
πραγματικι τθσ διάςταςθ. Προςπακεί να τουσ μάκει με τρόπο ανϊδυνο, πλαιςιωμζνο με χιοφμορ
το πωσ ο εγκζφαλοσ μπορεί να φτάςει ςτθν κρίςθ, πωσ αυτι εκδθλϊνεται και τι πρζπει να κάνουν
αν κάποια ςτιγμι δοφνε μια κρίςθ ςε κάποιον ςυνάνκρωπό τουσ.
Το ςενάριο ςτθρίηεται ςτον παραλλθλιςμό τθσ επιλθπτικισ κρίςθσ με τθν κρίςθ μιασ κοινωνίασ.
Όπωσ οι ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ δθμιουργοφν ανιςότθτεσ και παράγουν κρίςεισ ζτςι και ο εγκζφαλοσ
μπορεί να παράγει τισ δικζσ του. Θ λφςθ υπάρχει πάντα ςτθ γνϊςθ. Μία κοινωνία ςε κρίςθ καλείται
να μάκει τι τθν ζφερε ςε αυτι, ζτςι και ο εγκζφαλοσ κα κλθκεί να μάκει για τθν κρίςθ του.
Θ πρακτικι μασ περιλαμβάνει πζρα από τθν παρουςίαςθ του κεατρικοφ ζργου και τθ διενζργεια
διαλόγου με τουσ μακθτζσ από επιςτιμονεσ με εξειδίκευςθ ςτο τομζα τθσ επιλθψίασ. Θ εμπειρία
μασ, μασ ζχει διδάξει ότι με αυτό τον τρόπο δίνετε θ δυνατότθτα, να απαντθκοφν άμεςα
οποιαδιποτε ερωτιματα γεννιόνται και να γίνονται κτιμα των εφιβων τα διδακτικά κομμάτια τθσ
παράςταςθσ.
Ευελπιςτοφμε ότι και αυτι θ προςπάκειά μασ κα ζχει τθν ίδια ανταπόκριςθ με τθν παράςταςθ ¨Τι
κα γίνει κα κοιμθκοφμε απόψε;¨ τθν οποία είδαν περίπου 4000 μακθτζσ, κακθγθτζσ και γονείσ.

Σασ περιμένουμε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου ςτισ 20:00
Θέατρο Σταθμόσ
Βίκτωροσ Ουγκώ 55, (ςτάςη μετρό) Μεταξουργείο
Τηλ.:211 40 36 322
Θ παρουςία ςασ κα μασ δϊςει ιδιαίτερθ χαρά.
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