Σε συνεργασία µε τη Βιωµατική Σκηνή της
Θύρας Τέχνης, το ArtforMore φιλοξένησε
τις εξής παραστάσεις και αυτοσχεδιαστικές
performances µε αφετηρία τη ΘΥΡΑ
ΤΕΧΝΗΣ αλλά και το δηµόσιο χώρο στον
πεζόδροµο της Παλαµήδου. Το θέµα των
θεατρικών δρωµένων εξακολουθεί να είναι
κοινωνικό και έχει σκοπό να επιτύχει την
παρέµβαση και µεταµόρφωση του χώρου της πόλης σε χώρο δράσης και καλλιτεχνικής
έκφρασης.

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΙΚΑ
∆ΡΩΜΕΝΑ

Σάββατο 09/10/10, Πεζόδροµος Ρ.Παλαµήδου – ΘΥΡΑ ΤΕΧΝΗΣ (Σαρρή 14, Ψυρρή)

.

19.30 ΜΥΓΑλα (7’) Performance στο δρόµο ΜΥΓΑλα : «Τι µας αρέσει και τι µας απωθεί; Το σιχαµένο και το
αγνό έχουν µεγάλη απόσταση µεταξύ τους ή εµείς είµαστε που τα βαφτίζουµε µε τίτλους; Κάθε ύβρης για την
ζωή και την αξιοπρέπεια µπορεί να είναι αποδεκτή αν έχει τον µανδύα της αγνότητας και του καθωσπρεπισµού
που τις έχουµε φορέσει». Μια performance που σε δυσκολεύει να τα ξεχωρίσεις… µε τον Αλέξανδρο
Ραπτοτάσιο και τον Νίκο Αυλωνίτη και την Ελπίδα µας.
19.45 Performance (5’) H Οµάδα Ανατολικών Χορών ΘΥΜΕΛΗΣ παρουσίασε τη διαφορετικότητα µέσα
από ξεχωριστές παρουσιάσεις κεριών, πέπλων, µπαστουνιών και φτερών και στο τέλος όλες οι χορεύτριες
ενοποιήθηκαν µε το ακροατήριο σε κοινό σχηµατισµό. Συντελεστές: Σουσάννα Γούγουλα, Ειρήνη
Πασχάλη, Ράνια Κολιού, Κωνσταντίνα Ζηλάκου, Όλγα Παϊζη. Χορογραφία- Επιµέλεια: Σαλώµη
Χονδρούλη.
20.00 Performance «Κεραυνός Αθανασίας» της Οµάδας ΘΥΡΑ ΤΕΧΝΗΣ (5’) Τµήµα από το πολυµεσικό
δρώµενο του θεατρικού συνθέτη και ποιητή Αλεξάνδρου Χάχαλη που έλαβε χώρα στο Πανανθρώπινο
Μαραθώνιο Κάλεσµα στις 13/09/10 µε τον χορογράφο/χορευτή και καλλιτεχνικό διευθυντή της ΘΥΡΑ ΤΕΧΝΗΣ
Φάνη Καφούσια και την οµάδα του.
20.30 Playback Ψ (60’) Η οµάδα διαδραστικού θεάτρου PLAYBACK Ψ αποτελείται από ηθοποιούς,
µουσικούς και εικαστικούς καλλιτέχνες που αναπαριστούν ''ακαριαία'' στην σκηνή τις αφηγήσεις των θεατών
µε γέφυρα ανάµεσά τους συντονιστή ψυχολόγο. Για έβδοµη χρονιά η οµάδα συµµετέχει στην προσπάθεια
ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα που αφορούν στο «διαφορετικό», το «ανοίκειο», το «ξένο», και την
συµφιλίωση τους µε το «µέσα» µας. Στην συγκεκριµένη παράσταση θα «εκτεθούν» οι εξής καλλιτέχνες:
Μελέτης Ηλίας, Χρήστος Θεοχαρόπουλος, Μαργαρίτα Καστρινού, Γόνη Λούκα (ηθοποιοί). Κατερίνα Ελοσίτου,
Γιάννης Παπαθανασίου (µουσικοί). Μάγδα Πλευράκη (εικαστικός). ∆ηµήτρης Μπέγιογλου (συντονιστής).
Κυριακή 10/10/10, Πεζόδροµος Ρ.Παλαµήδου – ΘΥΡΑ ΤΕΧΝΗΣ (Σαρρή 14, Ψυρρή)

:

20.30 Unreal (10’) Mια έρευνα στον ήχο και την κίνηση. Πωs και κατά πόσο ο σηµερινός καθηµερινός ήχοςθόρυβος επηρεάζει τις εντάσεις και τη συµπεριφορά του σώµατος, καθώς και διαµορφώνει και κατασκευάζει
σώµατα. Unreal. Ένα τελετουργικό του 'πρωτόγονου' πάντα σώµατος σε ένα 'σύγχρονο' περιτύλιγµα.
Χορογραφία – performer: ∆άφνη Ραµτσή.
21.00 Μαύρος Κύκλος (11’) Η οµάδα του acrodance (ακροβατικού χορού) της Άννας Οµηρίδη "Μωβ
Χορεία" παρουσιάζει το "Μαύρο Κύκλο". Είναι ένα "solo φυγής".. Ο µαύρος κύκλος είναι το σκοτεινό δωµάτιο
µέσα στο οποίο βρισκόµαστε εγκλωβισµένοι. Ζούµε εδώ αναµοχλεύοντας κι αναµασώντας τις αρνητικές έξεις
µας. Πρέπει να βγούµε από εδώ. Πρέπει να φύγουµε! Συντελεστές: Ποίηση-Μουσική Άννας Οµηρίδη,
Ενορχήστρωση Γιάννη Φρασέρη, Απόδοση: Όλγα Μεζέ, Αντώνης ∆ηµητρίου, Πάνος Μίχας, Άννα Οµηρίδη.
21.30 Mini συναυλία του Quartette βιολοντσέλων Arcobaleno (30’) αφιερωµένη στην Ηµέρα Ψυχικής
Υγείας. Συντελεστές: Μαρίνα Κισλίτσινα, Μαίρη Σκοπελίτη, Ελίζα Αλεξέεβα, Τζίνα ∆ηµητρίου.

