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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ: ΓΙΑ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30 Οκτωβρίου 2017 

ΣΟ ROOFTOP THEATRE ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙ Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ 

ΥΗΜΗ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BUTOH. 

 

Σο Rooftop Theatre Group ςε ςυνεργαςία με την θεατρική ομάδα Butoh “TOMOE SHIZUNE & 

HAKUTOBO” και την υποςτήριξη του οργανιςμοφ EU Japan Fest (μζςω του οργανιςμοφ “πίτι τησ 

υνεργαςίασ”), διοργανώνει εργαςτήρι πάνω ςτο είδοσ τησ Ιαπωνικήσ παραςτατικήσ τζχνησ 

Butoh.  Σο εργαςτήρι θα διαρκζςει μια βδομάδα και θα διεξαχθεί ςτο χωρο του Ε.ΚΑ.ΣΕ. Σα 

εργαςτήρια θα αρχίςουν ςτισ 27 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθοφν με παραςταςη για το κοινό 

που θα γίνει ςτο Point Centre for Contemporary Art την Δευτζρα 4 Δεκεμβρίου ςτσ 8μμ. Σα 

εργαςτήρια και η παράςταςη θα ςκηνοθετεί η Sanae Kagaya, μζλοσ τησ ομάδασ “TOMOE 

SHIZUNE & HAUTOBO”, χορεφτρια Butoh και διδαςκουςα τησ μεθόδου TOMOE SHIZUNE BUTOH 

που δημιουργήθηκε απο την ομάδα Butoh “TOMOE SHIZUNE & HAUTOBO”. 

Το BUTOH αποτελεί τθν πρωτότυπθ ςυγχρονθ παραςτατικι τζχνθ τθσ Ιαπωνίασ, μια avant-garde 

τάςθ ςτον χορό που ξεκίνθςε απο τθν Ιαπωνία τθν δεκαετία του ‘60 και κατζλθξε να είναι μια 

παγκοςμίωσ αναγνωριςμζνθ μορφι τζχνθσ. Ο Master TOMOE SHIZUNE, που είναι και ο ιδρυτισ τθσ 

ομαδασ, είναι ζνασ απο τουσ αρχικοφσ χορευτζσ που ζμακε τθν τζχνθ του Butoh απο τον εμπνευςτι 

του είδουσ Hijikata Tatsumi. Αργότερα τθν υιοκζτθςε και τθν εξελιξε δθμιουργώντασ τθν μζκοδο 

“TOMOE Butoh”. Το εργαςτιρι ςτθ Λευκωςία κα προςφζρει μια ευκαιρία εμπειρικισ διδαςκαλίασ 

αυτισ τθσ μεκόδου. Το ςυνολικό ζργο τουσ κα ζρκει να ςυνδεκεί με τθν Κφπρο και το Rooftop 

Theatre, αφοφ, όπωσ ζχουν αναφζρει: “Πιςτεφουμε ότι αυτι θ ευκαιρία κα ςυνειςφερει ςτισ 

προςπάκειεσ ενιςχυςθσ τθσ ειρινθσ ςτο νθςί μζςα απο τθν αναπτυξθ τθσ τεχνικισ, που εμπλουτίηει 

τθ δθμιουργικι ςωματικι εκφραςθ.” 

“Είναι τιμι μασ να φιλοξενοφμε καλλιτζχνεσ ςαν τθν Sanae Kagaya και προςβλζπουμε ςτθν 

ςυνεργαςία και διεξαγωγι των εργαςτθρίων. Ευελπιςτοφμε ότι αυτό κα μασ δώςει τθ μοναδικι 

ευκαιρία να αναπτφξουμε μελλοντικό ζργο βαςιςμζνο ςτθν εμπειρία αυτι.” λεεί θ Πόλυ 

Φλουρζντηου, μζλοσ του Δ.Σ. του Rooftop και ο ςυντονίςτρια τθσ διοργώνωςθσ του εργαςτθρίου 

και τθσ παράςταςθσ. Η ςυνεργαςία αυτι ςτθρίηεται από το EU Japan Fest και το “Σπίτι τθσ 

Συνεργαςίασ”. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ςυμμετοχι, αποτακείτε ςτο info@rooftoptheatregroup.com (θ 

επιλογι κα γίνει με ςειρά προτεραιότθτασ)  
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Η παράςταςθ Butoh  απο τθν καλλιτζχνθ και τουσ ςυμμετζχοντεσ του εργαςτθρίου φιλοξενεί το 

Point Centre for Contemporary Art (Λεωφόροσ Ευαγόρου 2, Λευκωςία) την Δευτζρα 4 Δεκεμβρίου 

ςτισ 8μμ.  

Η είςοδοσ είναι ελεφθερη για το κοινό. 

 

About Rooftop Theatre Group: Formed in 2003, following the opening of the checkpoints in Nicosia, 

Cyprus, the theatre group was brought to life by theatre enthusiasts and active citizens from 

communities across the island of Cyprus. Rooftop Theatre Group is a multicultural organisation that 

engages diverse topics and activities through the medium of performative art. Rooftop works in an 

inclusive and collaborative environment aiming to create dialogue and address cultural boundaries; 

that not only apply to Cyprus but also common cultural themes and global issues that face humanity 

in our world today.  Rooftop serves as co-head of the Network for the Cyprus Network of the Anna 

Lindh Foundation. 

More information can be found here - http://www.rooftoptheatregroup.com  

About “TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO”: The company Tomoe Shizune & Hakutobo was established 

in 1987. It is run by Tomoe Shizune, who is in charge of stage direction, choreography, music and art 

for all of its performances. Master Tomoe is the only one among the butoh dancers who studied with 

butoh founder Hijikata Tatsumi who faithfully inherited and then further developed the art form, 

creating the Tomoe Butoh method, the first contemporary all-round stage-art method in Japan. 

Having any performed in a number of International theatre/dance Festival, including solo 

performance. The Company has formally participated to Adelaide Festival, Edinburgh International 

Festival, Sibiu International theatre festival, South-East Asia Tour supported by JAPAN FOUNDATION, 

Biennale Musiques en Scene, Dublin International Theatre Symposium, European Capital of Culture’s 

program ‘BodyConstitution’ in Wrocław and so on. Both internationally and domestically, it has 

conducted collaboration performances with many artists in different genres of art. 

More information can be found here - http://www.tomoe.com/index_e.html  
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Η φωτογραφία είναι από την παράςταςη Butoh με τίτλο, KANZAN ςτο SIBIU International Theatre 

Festival. Σφνθεςη, Σηνοθεςία, Χορογραφία, Μουςική: TOMOE SHIZUNE / Butoh: KAGAYA SANAE του 

TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO . 
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