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Το Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε παρουσιάζει το έργο ΜΕΤΑ της Χλόης 

Μελίδου 

Χορογραφία: Χλόη Μελίδου 

Ερμηνεύουν: Μαρίνα Βρόντη, Julia Brendle, Μάγια Μηνά, Χλόη 

Μελίδου 

Μουσική: Δημήτρης Ζαχαρίου 

Τραγούδι: Κωνσταντίνος Μελίδης 

Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης 

Κοστούμια: Ευγενία Βρυωνίδου 

 

Λεμεσός, Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ, 11 και 12 Δεκεμβρίου 2013, 9:00μ.μ 

Αθήνα, Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ 14 και 15 Δεκεμβρίου 2013, 9:30 μ.μ 

Λευκωσία, Ίδρυμα ΑΡΤΟΣ 18 Δεκεμβρίου 2013, 9:00 μ.μ 

Πληροφορίες και κρατήσεις 99 349 265, chloemelidou@hotmail.com       
 

Εμπνευσμένο από το βιβλίο « Κούκλες» του Ράϊνερ Μαρία Ρίλκε, το 
έργο εστιάζει στη σχέση που διαμορφώνει ο άνθρωπος με το σώμα 
του και με τον εαυτό του, μέσα από το σώμα του άλλου  και στην 
σχέση που διαμορφώνει με τον άλλον μέσα από την αντίληψη του 
δικού του σώματος. 
Το σώμα είναι το αντικείμενο και ταυτόχρονα το υποκείμενο, μπορεί να 

είναι ταυτόχρονα ο φορέας του νοήματος και το ίδιο το νόημα, μπορεί να 

είναι θεαματικό, ρεαλιστικό, αντιπροσωπευτικό και ταυτόχρονα 

συμβολικό και αφηρημένο, μεταξύ του σημείου και του σημαινόμενου, 

μεταξύ της έννοιας και του συμβόλου, μεταξύ αρχέτυπου και εικόνας. 
Το σώμα παρουσιάζεται και παρουσιάζει, εκφράζεται και εκφράζει. Η 

δέσμευση και η λειτουργία του σώματος είναι πολλαπλή, σύνθετη και 

πολύπλοκη δίνοντας στο έργο το προνόμιο της πολυσημίας.   
Χλόη Μελίδου 
 
 

 

 

Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε 

 

Το  Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε ιδρύθηκε το 1999. Mέχρι σήμερα έχει στο 

ενεργητικό του 26 έργα: συμμετοχές στην Πλατφόρμα σύγχρονου χορού, 

στο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού, στο Eευρωπαϊκό Φεστιβάλ Χορού 

και ανεξάρτητες παραγωγές. 

Έχει επίσης παρουσιάσει έργα του στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Εκτός 

από την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, η Ομάδα από την ίδρυση της, 



συμμετέχει ενεργά  σε συντονισμένες με άλλες ομάδες ενέργειες, που 

αποσκοπούν στην δημιουργία θεσμών οι οποίοι θα προωθούν την 

ανάπτυξη του χορού στην Κύπρο και θα επιτρέπουν στις ομάδες να 

παράγουν και να παρουσιάζουν το έργο τους. 

Το Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Στέγης 

Σύγχρονου Χορού Λεμεσού (2007)  όπως και της Νέας Κίνησης 

Ομάδων Χορού Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου (2004). 

Βασικοί συντελεστές της ομάδας από την ίδρυση της είναι η Ρούλα 

Κλεοβούλου και η Χλόη Μελίδου. 

 

     

 
Press Release 
 

Chorotheatro Omada Pende presents: 

META, by Chloe Melidou 

Choreography: Chloe Melidou 

With: Marina Vrondi, Julia Brendle, Maya Mina, Chloe Melidou 

Music: Dimitris Zachariou 

Song: Κonstantinos Melidis 

Lighting design: Panayiotis Manousis 

Costumes design: Evgenia Vryonidou  

 

Limassol: Technochoros ETHAL, Frankline Rousvelt,  11th and 12th 

December 2013, 9:00am 

Athens: Theatro ALKMINI 14
th
 and 15

th
 December 2013, 9:30am 

Nicosia: ARTos Foundation, 18th December 2013, 9:00am  

Information/reservations: 99 349 265, chloemelidou@hotmail.com       

 

Inspired from the book “Dolls" by Rainer Maria Rilke, this project 

focuses on the relationship formed between oneself and his own body 

through his relation with the “other” and the “other’s body” as well as the 

relation between the “self” and the “other” being formed through the 

perception of his own body. 

The body is the object and the subject at the same time, it can be both the 

carrier of meaning and the meaning itself, it can be spectacular or 

realistic, representative or symbolic and abstract. It stands between the 

sign and the signified, between the concept and symbol, between 

archetype and image. 

The body presents and is being presented, expressive and being 

expressed. The commitment and the function of the body are multiple, 

complex and complicated, giving dance the privilege of polysemy. 

Chloe Melidou 



 

Chorotheatro Omada Pende was founded in 1999 in Cyprus. It has 

since produced 26 dancetheatre pieces, choreographic workshops, 

independent artistic productions and participations in the Cyprus Platform 

for Contemporary Dance, in the Summer Dance Festival in Cyprus 

(Limassol), in the European Dance Festival, as well as in festivals abroad. 

Chorotheatro (Dance Theater) Omada Pende is one of the founding 

members of The Dance House Lemesos (2007) and The New Movement 

of Dance Groups, Dancers and Choreographers of Cyprus (2004). 

Primary members and resident choreographers and dancers of the dance 

company since its foundation are Roula Kleovoulou and Chloe Melidou. 

  

      

 

 

 

 

 

 
 


