
Λατζιά project: Εισχωρώντας στον ιερό Δρυ 

 

Το  project Λατζιά ξεκίνησε από την ανάγκη μας να κάνουμε κάτι για όλες αυτές τις έρημες 
εκτάσεις καμένης γης, έτσι αποφασίσαμε να οργανώσουμε αναδασώσεις και για το σκοπό αυτό 
οραματιστήκαμε ένα συλλογικό και πολυμορφικό project του οποίου εργαλεία αποτελούν η τέχνη, ο 
επιστημονικός λόγος και σίγουρα η φυσική μας ενεργή παρουσία.  

Προσπάθεια μας είναι να οργανώσουμε μια εκστρατεία ώστε να καλλιεργήσουμε το κοινό 
ενδιαφέρον ατόμων από διάφορους κλάδους ώστε αυτή μας η ιδέα να αποτελέσει συλλογικό όραμα 
και πράξη.  Πρώτη φάση του project είναι η προβολή ταινίας μικρού μήκους με το τίτλο Καμένα Δάση 
την οποία δημιουργήσαμε ειδικά για να προβληθεί σε σχολεία, events και περιβαλλοντικές οργανώσεις 
με τη συνοδεία μικρού βιβλίου με το τίτλο Καλώντας τα σύννεφα μέσα από το οποίο προβάλλεται με 
έναν περισσότερο επιστημονικό τρόπο η ανάγκη ύπαρξης δασών.  Δεύτερη φάση του project είναι η 
παράσταση χορού με το τίτλο Evergreen που θα παιχτεί την 1η  και 2η  Νοεμβρίου στη Λεμεσό.  Η 
παράσταση θα επιχειρήσει μέσω του αρχαίου μύθου του Ερεσύχθωνα να ξεκινήσει ένα διάλογο μεταξύ 
της καλλιτεχνικής ομάδας και του κοινού όσων αφορά στη βαθύτερη έννοια των δέντρων και θα 
αποτελέσει στην ουσία το κάλεσμα για την αναδάσωση. .  Όλα αυτά θα οδηγήσουν στην τελική και 
σημαντικότερη φάση του project, στην οργανωμένη αναδάσωση σε καμένη δασική έκταση η οποία 
υπολογίζεται να γίνει το επόμενο σαββατοκύριακο μετά τη παράσταση.  Για το σκοπό αυτό έχει 
συσταθεί μια ομάδα ανθρώπων που όλο μεγαλώνει και εμπλουτίζεται τόσο σε δυναμικό όσο και σε 
ιδέες για περαιτέρω δράσεις όπου όλοι μας δουλεύουμε για αυτό το σκοπό.  

 Το project έχει σκοπό εκτός από την αναδάσωση, να εξερευνήσει τα όρια της καλλιτεχνικής 
παραγωγής ώστε  να τεθούν νέες σημασίες όσων αφορά στα κίνητρα που οδηγούν στη τέχνη.  
Επιχειρούμε να αναπτύξουμε ένα διάλογο που θα δημιουργήσει ένα συλλογικό όραμα,  για μια εκ νέου 
βαθύτερη σχέση μεταξύ ανθρώπου και δάσους, για μια εκ νέου βαθύτερη σχέση μεταξύ τέχνης και 
δάσους.  Ευελπιστούμε μετά το πέρας των καλλιτεχνικών δρωμένων να συσταθεί μια ομάδα ανθρώπων 
η οποία θα συνεχίσει να οργανώνει αναδασώσεις και να δραστηριοποιείτε γενικότερα γύρω από 
περιβαλλοντικά θέματα, οργανώνοντας φεστιβάλ αναδασώσεων με πολυμορφικό χαρακτήρα.  

Πιστεύουμε έντονα στη δυναμική και την ποιητική αυτού του project, η συν-δημιουργία του 
μαζί με οποιοδήποτε καλλιτέχνη είναι πολύ σημαντική για εμάς.  Καλούμε όλους τους καλλιτέχνες, 
επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, μέλη του Ε.ΚΑ.ΤΕ ή όχι, να παρευρεθείτε στο happening που 
διοργανώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου στη πλατεία Ηρώων ώρα 16:00-21:00 .  Εκεί η πλατεία θα 
λειτουργήσει ως πλατφόρμα συζήτησης και ως ανοιχτός εκθεσιακός χώρος για την αυτούσια 
δημιουργία έργων τέχνης οποιασδήποτε μορφής με θέμα Βρίσκομαι σε καμένη Γη. Παράλληλα στο 
κάτω χώρο της πλατείας θα λάβουν χώρα δύο σεμινάρια περιορισμένης διάρκειας, τα οποία σκοπό 
έχουν να χρησιμοποιήσουν το σώμα και την ελεύθερη έκφραση ως δίαυλο μέσω των οποίων 
επιτυγχάνεται το βίωμα του εαυτού ως μέρος του συλλογικού υπέρ εαυτού μέσα στον οποίο 
περιλαμβάνεται η ίδια η γη.  Επίσης θα πραγματοποιηθεί  προβολή της ταινίας μικρού μήκους Burned 
Forest. Όποιος καλλιτέχνης το επιθυμεί είναι δυνατό το έργο του να τοποθετηθεί αργότερα στην 
αναδασωμένη περιοχή ως αφιέρωση στο καινούργιο δάσος το οποίο θα αποτελέσει επίσης και 
εκθεσιακό χώρο για όποια έργα δωριθούν για το σκοπό αυτό. Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στην 
δενδροφύτευση να δηλώσει συμμετοχή στο τηλ. 99151055 (Demi).  Μπορείτε να μας βρείτε στο 
facebook στην σελίδα Λατζιά project getting into the sacred oak 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Εκ μέρους της ομάδας για το Λατζιά project Εισχωρώντας στον ιερό Δρυ.  Με την στήριξη του Ε.ΚΑ.ΤΕ. 


