Το Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε παρουσιάζει το έργο Κλαυσίγελως
της Χλόης Μελίδου
Χορογραφία/σκηνοθεσία: Χλόη Μελίδου
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Παραστάσεις:
5/12/21 Λευκωσία, Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, στις 7:30μ.μ
7/12 και 8/12 Λεμεσός, Θέατρο ΕΝΑ Λεμεσού (θέατρο Versus), στις 8:30μ.μ
Γενική Είσοδος 10 ευρώ
Πληροφορίες/κρατήσεις 99 349265
Χορηγός: ΥΠΠΑΝ Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2021
Τα χέρια μας, το πιο σημαντικό μας εργαλείο, προστατεύουν, συντηρούν, ζητούν και δίνουν βοήθεια,
σώζουν, καταστρέφουν, μιλούν. Οι κινησιολογικές δράσεις χτίζονται με αφετηρία την κίνηση των χεριών
η οποία παράγεται από την αποτυχία της λεκτικής επικοινωνίας, σαν μια απεγνωσμένη προσπάθεια να
γίνουμε κατανοητοί. Μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεφύγουμε από τη μοναξιά που προκύπτει από το
αδύνατο της επικοινωνίας, από την αδυναμία μας να επικοινωνήσουμε και να συνυπάρξουμε. Η ανάσα μας
μετατρέπεται σε μια επαναλαμβανόμενη κίνηση που δεν μας αφήνει να μετακινηθούμε, να σταθούμε, να
αλλάξουμε τρόπο, δρόμο, ζωή, σκέψη. Ό,τι έχουμε ανάγκη να κάνουμε ή να πούμε, το λέμε χωρίς να
σταματήσουμε τον παλμό, την ίδια κίνηση. Μέχρι που συνειδητοποιούμε ότι θέλουμε να τρέξουμε αλλά
το σώμα μας δεν μετατοπίζεται, παρόλο που κινείται ασταμάτητα, θέλουμε να φωνάξουμε, φωνάζουμε με
όλη μας τη δύναμη, αλλά δεν βγαίνει η φωνή μας. Βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο όπου όλα
τέμνονται, το ποτέ με το πάντα, το όλα με το τίποτα, η αλήθεια με τα όνειρα, η δύναμη με την αδυναμία.
Κλαίμε, γιατί δεν μπορούμε να γελάσουμε... γελάμε, γιατί δεν πρέπει να κλαίμε.

Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε
Το Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε ιδρύθηκε το 1999. Mέχρι σήμερα έχει στο ενεργητικό του 49 έργα, με
συμμετοχές στην Πλατφόρμα σύγχρονου χορού, στο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ χορού (site specific), στο
Ευρωπαϊκό φεστιβάλ χορού, και άλλες ανεξάρτητες παραγωγές. Έχει 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 προωθούν
την ανάπτυξη του χορού στην Κύπρο και 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) και της Νέας Κίνησης Ομάδων Χορού Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου (2004). Βασικοί
συντελεστές της ομάδας από την ίδρυση της είναι οι χορογράφοι Χλόη Μελίδου και Ρούλα Κλεοβούλου.

