In Progress Feedback Festival 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ζξι εν εξελίξει παραςτάςεισ, δφο καλλιτεχνικά residencies και θ ομάδα του Κινθτιρα,
δθμιουργοφν ςφντομα site-specific ζργα ς΄εξωτερικοφσ χώρουσ τα οποία δρουν ωσ μικρζσ
εκπλιξεισ ςτθν κακθμερινότθτα του αςτικοφ τοπίου.
Παραςτάςεισ με διαγωνιςτικό χαρακτιρα
Feedback από το κοινό και τθν κριτικι επιτροπι (Ana Sanchez Colberg , Marion Renard και
Χριςτοσ Καοφκθσ). Ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων: 10/4/2016 ςτισ 21.30 ςτον Κινθτιρα.
«22 stops» Κατερίνα Δρακοποφλου
1 day, 22 dances
άββατο 2/4/2016 και άββατο 9/4/2016, 11:00 – 23:00 ςε 22 ςτακμοφσ του μετρό
Feedback Session: Δευτζρα 4/4/2016, 21:00 ςτον Κινθτιρα
Σο “22 stops” είναι μια ςόλο περιπατθτικι παράςταςθ μακράσ διάρκειασ. ε μία θμζρα, για 12
ϊρεσ, με αφορμι 22 ζργα τζχνθσ, το ςϊμα κα ταξιδζψει ζξω απο 22 ςτακμοφσ του μετρό και
κα δθμιουργιςει 22 αυτοςχεδιαςτικζσ χορευτικζσ ςυνκζςεισ Butoh.
φλλθψθ, Δθμιουργία, Ερμθνεία: Κατερίνα Δρακοποφλου
Φωτογραφία: Ιουλία Λαδογιάννθ
χεδιαςμόσ και Δθμιουργία Αξεςουάρ Κεφαλισ (Κάςκα): Jodie Cartman
«Παράξενεσ Μζρεσ ςτθν πόλθ» Ονείρων Ύλθ
1-3/4/2016, 11.30-14.00 ζξω από τθν Ακαδθμία Ακθνών και ςτον πεηόδρομο τθσ οδοφ Κοραι
Μια ςφντομθ εκδοχι από 6 κεατρικά μονόπρακτα νζων ςυγγραφζων που ζχουν ςαν κζμα τουσ
τισ θμζρεσ τθσ κρίςθσ, με γενικό τίτλο «Παράξενεσ Μζρεσ», κα “ριχτοφν” μζςα ςτισ πλατείεσ
και ςτουσ δρόμουσ τθσ Ακινασ. «Θα δοκιμαςτοφμε προςπακϊντασ να τουσ δϊςουμε τθ δικι
μασ εκδοχι για τισ παράξενεσ μζρεσ που ηοφμε. Να γίνουμε για λίγο ο κακρζφτθσ τουσ. Σι κα
γίνει ςτθ ςυνζχεια;... Κδωμεν...».
Δραματουργικι Επεξεργαςία, φνδεςθ Κειμζνων, κθνοκεςία: Βάλια απανίδου
κθνογράφοσ, Ενδυματολόγοσ: Γιοβάννα Πραςίνου
Χορογράφοσ: Αρετι Μϊκαλθ
Θκοποιοί: Ζλενα Καςτανά, Μάνοσ Γερωνυμάκθσ, Αδαμαντία Θεοφιλάκου, Εφα Κάρτςακλα,
Ειρινθ Ντουλάκθ, άκθσ Καρκαφίρθσ
Κείμενα των: Κυριακι Δθμάκθ, Νίκοσ ουβατηισ, Ελζνθ Χριςτοφοράτου, Κϊςτασ Καραφφλλθσ,
Γιϊτα Δθμοποφλου, Νίκοσ οφκουλθσ

«ΙΔΑΝΙΚΩ» Mangola Productions
1-3/4/2016, 17:00 – 19:00 ςτο λιμάνι του Πειραιά
Μια performance βαςιςμζνθ ςτο τθλεγράφθμα του προζδρου τθσ Επιτροπισ των Ελλινων
Προςφφγων ςτο Χαλζπι προσ το υπ. Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ, ο οποίοσ, το 1923, διλωνε πωσ
«ζχει καταςτεί αδφνατο να δεχτεί περιςςότερουσ μικραςιάτεσ πρόςφυγεσ». ΙΔΑΝΙΚΩ, ζνα
παιχνίδι λζξεων ανάμεςα ςτο Ιδανικό και ςτο Νικϊ, γιατί ο «ιδανικόσ κόςμοσ» χτίηεται μζςα
από μικρζσ νίκεσ. Μια ανεςτραμμζνθ ςθμερινι πραγματικότθτα. Ζνα "καμπανάκι" ςτθ
ςυλλογικι μνιμθ. Σο "Ελλάδα-2016" μετατρζπεται ςε "υρία-1923" όταν Ζλλθνεσ Μικραςιάτεσ
ζφταναν ςτο Χαλζπι ωσ πρόςφυγεσ. Μια ευκαιρία ςυνάντθςθσ με το κομμάτι των δϊρων του
υριακοφ πολιτιςμοφ, τθσ μουςικισ, του χοροφ και του φαγθτοφ.
Μια δθμιουργία των: Θωμά Διάφα, Εφθσ-Δζςποινασ Μωυςιάδου, οφίασ Καψοφρου και
Αναςταςίασ Χαριτίδου
Film crew/ κινθματογραφιςτζσ: Hasan Salame, Bachir Abou Zeid, Amir Fakih
Κινθςιολογία: Βάλια Παπαχριςτου
υμμετζχουν: Γιϊτα Καλλίνθ, Βαςιλικι Νικθφορίδου, Δζςποινα Βιλλιϊτθ, Αγγελικι
Παρδαλίδου, Γιάννθσ Μανιατόπουλοσ, Εμμζλεια Φιλιπποποφλου, εκελοντζσ και περφόρμερσ
από τθν Ελλάδα και άλλεσ χϊρεσ.
Με τθν ςτιριξθ και τθν ςυμμετοχι τθσ κοινωνικισ κουηίνασ "ο άλλοσ άνκρωποσ"
«Πλασ ντε λα Κονκόρντ – Plateia Omonoias – Concord» υμμορία του Ήλιου
8-10/4/2016, 19:00 ςτθν Ομόνοια
Θ πρϊτθ πλατεία των Ακθνϊν, άλλοτε ςθμείο ςυνάντθςθσ των πολιτϊν και ςφμβολο τθσ
πρωτεφουςασ, γίνεται ςθμείο ςυνάντθςθσ καλλιτεχνϊν από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, με
ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ δρϊμενου με κζμα το παιχνίδι, τθ χαρά και τθν αποδοχι τθσ
διαφορετικότθτασ, ερευνϊντασ τισ πολιτιςμικζσ μασ διαφορζσ αλλά και όςα μασ ενϊνουν.
κθνοκεςία: Μελίνα κοφφου-Manjari Kaul
Ενδυματολόγοσ - κθνικά Αντικείμενα: Γεωργία Μποφρδα
Μουςικι: Αντρζασ κοφφοσ
Χορογραφίεσ: Giedre Degutyte
Βοθκόσ κθνοκζτθ: Βικτϊρια Παπαμιχαιλ
Performers: Giedre Degutyte, Manjari Kaul, Βικτϊρια Παπαμιχαιλ, Μελίνα κοφφου, Εφα
Σςοφρου
«ΙΧΝΗ» Ομάδα Soyuz
8-10/4/2016, 20:00 ςτθ ςυμβολι των οδών Ερεχκείου και Διονυςίου Αεροπαγίτου
Feedback Session: άββατο, 9/4/2016, 21:00 ςτον Κινθτιρα
"…ςτο βάκοσ, ςακάτθδεσ χωρίσ χζρια παίηαν τθν τφχθ μου ςτα χαρτιά, ο Ιθςοφσ των
μεκυςμζνων περνοφςε το βράδυ μεσ ςτα καμπά φανάρια, κι ζπαιρνα από πίςω το φονιά
ςκουπίηοντασ τα ίχνθ του πάνω ςτο χιόνι, γιατί τώρα ιξερα." (Σ. Λειβαδίτθσ, Αλκοολιςμόσ, από
τθ ςυλλογι «Νυχτερινόσ Επιςκζπτθσ»)
Ο κόςμοσ μασ που επαναχαρτογραφείται, θ διττι ανκρϊπινι μασ φφςθ, υπαίτιοσ και
αποδζκτθσ... ζνασ χορόσ "ςυμβαίνει" πάνω ςε μια ιχνογραφθμζνθ απεικόνιςθ του πλανιτθ
μασ.

Χορογραφία: Όλγα πυράκθ
Χορεφτρια: τζλλα πφρου
Βοθκόσ εκτζλεςθσ Feedback: τεριανι Σςιντηιλιϊνθ
“Transeúntes” (Περαςτικοί) - Marielys Burgos Meléndez
8-10/4/2016, 17:00-20:00 (8/4 ςτο πάρκο Ριηάρθ, μετρό Ευαγγελιςμόσ, 9/4 ςτθν πλατεία
Κεραμεικοφ, 10/4 ςτθν πλατεία Αμερικισ)
Θ δράςθ Transeúntes (Περαςτικοί) είναι μία κινθτικι/ερευνθτικι περφόρμανσ βαςιςμζνθ ςτα
ςθμεία αναμονισ και ςτα μζςα μεταφοράσ των ανκρϊπων. Αυτά τα ςθμεία κα μετατραποφν
ςε ζνα ανοιχτό εργαςτιριο του οποίου ο ςκοπόσ είναι ο αυτοςχεδιαςμόσ και θ αλλθλεπίδραςθ
του κοινοφ μζςω τθσ ςωματικισ κίνθςθσ.
Θ Marielys Burgos Meléndez είναι ανεξάρτθτθ καλλιτζχνθσ γεννθμζνθ ςτο Puerto Rico. Από το
2014, θ ζρευνά τθσ, ISLA en FUGA, επικεντρϊνεται ςτθν μετακίνθςθ των ανκρϊπων είτε ωσ
ελεφκερθ είτε ωσ αναγκαςτικι επιλογι λόγω κοινωνικοπολιτικϊν καταςτάςεων.
«Ανφποπτοσ Χρόνοσ» από τθν ομάδα του Κινθτιρα
22-25/4/2016, 19:00 (22/4 ςτθν πλατεία Κλαυκμώνοσ, 23/4 ςτθν πλατεία Αμερικισ, 24/4
ςτθν πλατεία Κεραμεικοφ, 25/4 ςτον Εκνικό κιπο)
Μια παράςταςθ εμπνευςμζνθ από το ομϊνυμο ποίθμα του Χ. Πολυμενάκου που εξερευνά τθ
διάρκεια του χρόνου ςε ςχζςθ με τθ ςτιγμι που ξαφνικά όλα αλλάηουν, λίγο ι πολφ.
φλλθψθ-Χορογραφία: Αντιγόνθ Γφρα και θ ομάδα
Επιμζλεια κίνθςθσ: Ιωάννα Καμπυλαυκά
Δραματουργία: Άννα Σςίχλθ, Χριςτοσ Πολυμενάκοσ
Παίρνουν μζροσ: Πάολα Απαρίςιο, Ιάςονασ Βενετςανόπουλοσ, Αλζξθσ Βιδαλάκθσ, Χαρά
Γιαννακοποφλου, Κωςτισ Δαςκαλάκθσ, Μαριλζνα Δαςκαρόλθ, Κατερίνα Ελ Ράχεμπ, Δζςποινα
Κωςτελίδου, Κατερίνα Λιόντθ, Μάγδα Μάςτορα, Γιϊργοσ Μελιςςουργόσ, μαράγδθ
Μιχαλακάκου, Φανι Μπακιρτηι, Ελπίδα Νικολάου, Αγγελικι Παπαδία, Νία Παππά,
Πλοφταρχοσ Πθλιχόσ
Guest: Βαςίλθσ Ηϊθσ, Ανκι Θεοφιλίδου, Σόνια Πάςτρα, Ευγενία ιγαλοφ

