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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Χοροθεατρικά Έργα: Εύας Καλοµοίρη, «ΣΚΥΤΑΛΗ»

(1ο µέρος) / Ήβης

Χατζηβασιλείου, «ΑΤΡΑΠΟΣ» (2ο µέρος), παρουσιάζονται σε συνεργασία µε το
Πολιτιστικό Σωµατείο «ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΙΟ» στο Θέατρο «Δέντρο» στην Λευκωσία στις 28
και 29 Δεκεµβρίου και ώρα 8:30 µ.µ.

!
Διάρκεια παράστασης: 80΄ λεπτά.
!
Χορηγός Επικοινωνίας: ΡΙΚ
!

Με τη στήριξη: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού Κυπριακής
Δηµοκρατίας.

!

Χορηγοί: "ROYALE DANCE EDYCATION CENTER" Elena Maxouri / "The Centre Danse
School” / "VAGANOVA DANCING TIMES".

!
Υποστηρικτές: "CRC EURO BATHS" / "A&A DENTAL CREATIONS LTD".
!
Εισιτήρια / Tickets:
!
Στα ταµεία του Θεάτρου «Δέντρο» / Οδός Ενότητος 44 Παλουριώτισσα, Λευκωσία.
!

Πληροφορίες για κρατήσεις, µέσω των τηλεφώνων: 70007102 / 99384606 ή στο 99 64
52 55 (Καίτη Μιχαηλίδου).

!
Τιµή εισιτηρίου: 10 ευρώ, (γενική είσοδος).
!
Σύντοµη περιγραφή των έργων / Συντελεστές:
!
1. Εύας Καλοµοίρη, «ΣΚΥΤΑΛΗ».
!

Το έργο «ΣΚΥΤΑΛΗ» είναι ένα έργο ολοκληρωµένο µε ανησυχίες ερευνητικές,

που

εστιάζει στην αποτύπωση αλλά και στην αναρρίχηση των ανθρώπινων σχέσεων µέσα από
τον χρόνο και τα ανεξίτηλα σηµάδια του. Ένα δραµατουργικό εγχείρηµα, γύρω από την
αναµενόµενη φθορά που επιφέρει η Συνήθεια ως µία επαναληπτική διαδικασία.Όµως,
!

!
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µέσα από την «ενσυνείδητη πράξη» η «Συνήθεια», µπορεί να µετουσιωθεί σ’ένα
«παιχνίδι» ουσίας, επιρροής και οικειότητας.Η «Σκυτάλη», διαδραµατίζεται σε έναν χώρο
χωρίς χαρακτήρα και χρόνο και τα εξωτερικά ερεθίσµατα δεν παρεµβαίνουν στη ροή της
εξέλιξης των δεσµών των εµπλεκόµενων µελών, αλλά ούτε και στους κανόνες του εν
εξελίξει «παιχνιδιού». Διότι το «παιχνίδι», λειτουργεί ως ένα κλειστό κύκλωµα
«αγγελιαφόρου», που το µήνυµα του αποσκοπεί στην δηµιουργία «ιστού στήριξης και
υποστύλωσης» της σχέσης των εµπλεκόµενων µελών.

!

Η απουσία «σταθερότητας» (ως προς τη δοµή του χρόνου), αποτυπώνεται µε διεισδυτική
δύναµη από την ηχητική «παλέτα» της µουσικής δηµιουργίας του Ερµή Μιχαήλ, η οποία
και λειτουργεί ως αναπόσπαστο κοµµάτι του «παιχνιδιού», συντελώντας στην
συναισθηµατική φόρτιση και στην εξέλιξη της παράστασης…

!

Σύλληψη-Χορογραφία :Εύα Καλοµοίρη, (σε συνεργασία µε τους performers) /
Χορευτές- Performers: Αλίκη Ευγενίου, Στέλλα Ευτυχίου, Πωλίνα Ιωάννου.

!
Μουσική σύνθεση και µουσικός επί σκηνής: Ερµής Μιχαήλ.
!
2.Ήβης Χατζηβασιλείου, «ΑΤΡΑΠΟΣ» / “SandStone Dance Company”.
!

Η xοροθεατρική παράσταση «ΑΤΡΑΠΟΣ» εκδραµατίζει την καθηµερινότητα ενός
αποξενωµένου ανθρώπου που σχεδόν έγκλειστος στον ιδιωτικό του χώρο, ζει το κάθε τι
µέσα από τις λέξεις, ανακαλώντας τα περασµένα περιστατικά της ζωής του, µε ψιθύρους,
σπασµένες ανάσες, σιωπές…Με αυτούς τους ίδιους ψιθύρους, τις ίδιες σπασµένες ανάσες
αλλά και σιωπές, επιχειρεί να επωµιστεί την απελπισµένη συγκοµιδή του χρόνου που
αργόσυρτος περνά, αφήνοντας σε κάθε στιγµή ένα «υπόλειµµα» ύπαρξης να αιωρείται
περιδινούµενο, ανάµεσα σε σπασµωδικές κινήσεις και την ελευσόµενη, σαν Αµείλικτη
Μοιραιότητα, Ακινησία: Δύσβατος ατραπός, δυσήλατος διέλευση…

!

Σύλληψη-Χορογραφία: Ήβη Χατζηβασιλείου, (σε συνεργασία µε τους χορευτές)/
Χορευτές-Performers: Ήβη Χατζηβασιλείου, Χάρις Μαραθεύτη, Γιάννης Οικονοµίδης,
Λοΐζος Κωνσταντίνου.
Φωνή: Μαρία Καλογιάννη.
Ποιήµατα: Μιχάλης Παπαδόπουλος. *Αποσπάσµατα από τις ποιητικές συλλογές,
«Αµµόλιθος» - 1997 /«Εντός Συνόρων» - 2000 /«Έλικας Φανταστικού Ελικοπτέρου» 2010.
Βοηθός παραγωγής: Σωτήρης Σωτηρίου.
!
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