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Η Ναηάζζα Ενύθα παξνπζηάδεη ζηελ αίζνπζα Νίθνο Κεζζαλιήο ηεο Αλσηάηεο ρνιήο
Καιώλ Σερλώλ κία λέα ρνξνγξαθία θαη κνπζηθή performance κε ηίηιν «LIMINAL – Με ηκάηηνλ
κέιαλ», εκπλεπζκέλε από ηελ πνίεζε θαη ηα haiku ηνπ ηεξνκόλαρνπ πκεώλ.
Τξεηο δεμηνηέρλεο ρνξεπηέο, ηέζζεξηο κνπζηθνί εξκελεπηέο θαη έλαο κνπζηθόο ζηε viola da gamba,
ζπλνκηινύλκε ηα haiku ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθαιύςνπλ ην απόζηαγκα ηεο δσήοζε
17ζπιιαβέο.
Η παξάζηαζε εζηηάδεη ζηνπο ηξόπνπο θαη ηα εξγαιεία κε ηα νπνία θηηάρλνληαη ρνξεπηηθά haiku.
Με ζπηξηάδα θαη ρηνύκνξ παξνπζηάδεη ηελ νμπδέξθεηα ζηε ζύιιεςε ηεο δσήο θαη ηεο θύζεο,
ζπρλά κε έληνλεο αληηζέζεηο εηθόλσλ. ηόρνο λα βξεζεί ε πύθλσζε, ε αθαίξεζε θαη ε νιόηεηα ηεο
ζηηγκήο, αθήλνληαο ηνλ ζεαηή λα ηελ εκπινπηίζεη.
Σν ζώκα θαη ε θσλή ζπλππάξρνπλ ζηε ζθελή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη, σο αξρέγνλνη
θνξείο ηεο ηζηνξίαο ηνπ θόζκνπ, βξίζθνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ ζησπήο, ιεπθόηεηαο θαη πνίεζεο
θαη αθεγνύληαη ηελ ππαξμηαθή ηνπο πεξηπιάλεζε ζ’ έλα ρατθνύ από άζπξν θαη καύξν.
Σημείωμα ηηρ σοπογπάθος:
«Η μεγαλύηεπη πηγή έμπνεςζηρ για όλοςρ μαρ ζηάθηκε η ποίηζη ηος Σςμεών.
Υπέπηαηη σαπά και ηεπάζηια εςθύνη να ζςνομιλήζοςμε με ηα σαϊκού και ηα ποιήμαηά ηος
θηιαγμένη από ελληνικέρ λέξειρ γεμάηερ θωρ, σπώμαηα, ζωή και με ηα σαμένα ζημαδάκια
ηηρ ζηίξηρ ζαν πεηαλούδερ ολόγςπά ηοςρ».
Ναηάζζα Ζούκα

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΠΑΡΑΣΑΖ
ύιιεςε – Υνξνγξαθία – Μνπζηθόο ρεδηαζκόο – Κνζηνύκηα:
Ναηάζζα Ενύθα
Υνξεπηέο:
Αλζή Θενθηιίδε, Κάληπ Καξξά, Πισηίλνο Ζιηάδεο
Μνπζηθνί performers:
Αλαζηαζία Μνιπβδά, Μίιηνο Σζηάληνο, Διέλε Παληαδάηνπ, Βαζηιεία Γθηγηνηώ
Viola Da Gamba:
Άγγεινο Ρεπαπήο
Δπηκέιεηα Φσηηζκώλ:
Διεπζεξία Νηεθώ
θεληθόο Υώξνο:
Υξήζηνο Κσλζηαληέινο
ύκβνπινο Πάιεο:
Γεκήηξεο Φσκάο
Καηαζθεπέο Υεηξνπνίεηνπ Υαξηηνύ:
Γηάλλεο Παπαδόπνπινο
Δηθαζηηθά Αληηθείκελα:
Μαξία Γξεγνξίνπ
Καηαζθεπή Μάζθαο:
Μάξζα Φσθά
Οπηηθή Δπηθνηλσλία:
Δπηπρία Ληάπε
Δπηθνηλσλία:
Μαξία Κσλζηαληνπνύινπ, Ησάλλα Ηαθσβίδε
Φσηνγξαθίεο – Video:
Αιέθνο & Υξήζηνο Μπνπξειηάο
ρεδηαζκόο Παξαγσγήο:
Κσλζηαληίλνο αθθάο
Βνεζόο παξαγσγήο: Bέξα Κίηλα
Οξγάλσζε Παξαγσγήο:
Delta Pi

Με ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ (2018-2019) θαη
ηνπ ηδξύκαηνο John S. Fafalios Foundation. Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Αλσηάηεο ρνιήο
Καιώλ Σερλώλ θαη ησλ Δθδόζεσλ ΑΓΡΑ.
Ζ παξάζηαζε εκπλέεηαη από ην πνηεηηθό βηβιίν ηνπ Ηεξνκόλαρνπ πκεώλ Με ιμάηιον
μέλαν, καθώρ άνεμορ απλώρ θςζά (Δθδόζεηο Άγξα, 1999). Ζ εθηύπσζε ησλ
πξνγξακκάησλ ηεο παξάζηαζεο απνηειεί κία πξνζθνξά ησλ Δθδόζεσλ ΑΓΡΑ.

Επραξηζηνύκε ζεξκά ηνπο: Δηξήλε Φαθαιηνύ, ηάκν Φαθαιηό, Νίθν Ναπξίδε, ηαύξν
Πεηζόπνπιν, ηνλ Ηζηνξηθό ύιινγν «ΑΣΛΑ Καιιηζέαο», ηε Φξόζσ Σξνύζα θαη ην
DΑΝ.C.CE, ηνλ Μηράιε Αξγπξνύ, ηε Μαξηάλλα Κάικπαξε θαη ην Θέαηξν Σέρλεο, ηνλ Ρέλν
Βάξια, ηε Λίηζα Μνπκνύξε, ηελ Έθε Καξαληάζηνπ, ηνλ ρώξν Art Act Area_creative space
θαη ην Κέληξν Μειέηεο Υνξνύ Η.&Ρ. Νηάλθαλ θαη ηνλ Simplice Mukuri.

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΑΡΑΣΑΖ
3 – 5 Ηνπλίνπ 2019
Ώξα Έλαξμεο 21:00
Γηάξθεηα Παξάζηαζεο : 70 ιεπηά
Δθζεζηαθόο Υώξνο «Νίθνο Κεζζαλιήο», Αλσηάηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ
Πεηξαηώο 256, Αγ. Ισάλλεο Ρέληεο
Σηκέο εηζηηεξίσλ:
10 επξώ (γεληθή είζνδνο)
5 επξώ (κεησκέλν)
Διεύζεξε είζνδνο ζε θνηηεηέο, θαζεγεηέο θαη ην πξνζσπηθό ηεο ΑΚΣ (κε ηελ επίδεημε ηεο
αλάινγεο δηαπίζηεπζεο).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: www.delta-pi.org/liminal, info@delta-pi.org,
ή ηειεθσληθά ζην 211 4035 789 (Δεπηέξα-Παξαζθεπή, 11:00-17:00)
Video Teaser: https://vimeo.com/336645099

Υνξεγνί Δπηθνηλσλίαο:

