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Σν «ύιιεςε / Θαηάιεςε» (Capture) είλαη κηα 
παξάζηαζε ρνξνύ βαζηζκέλε ζηηο ζπλζήθεο ηεο 
Έξεπλαο. Αθνινπζεί ηα ζηάδηα κηαο Έξεπλαο, μεθηλώληαο 
από ηελ ζεώξεζε ηνπ επξύηεξνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν 
απηή αλήθεη, ζπλερίδνληαο κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, 
ηνλ θαζνξηζκό ησλ νξίσλ ηνπ πεδίνπ ηεο, ηνλ 
πεηξακαηηζκό γηα ηνλ εληνπηζκό επηθείκελσλ κεηαβνιώλ 
θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο επί ησλ πθηζηάκελσλ δνκώλ 
γλώζεο /αληίιεςεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληηθείκελνπ 

έξεππλαο, ηνλ θάζε έλαλ από εκάο ζηελ πεξίπησζή καο. 

Πέληε εξκελεπηέο εμεξεπλνύλ κηα θνηλή πξαγκαηηθόηεηα, 
ν θαζέλαο από ηελ δηθή ηνπ πξννπηηθή, δεκηνπξγώληαο 
γηα ηνλ ζεαηή έλα δήηεκα πνπ ζηαδηαθά ηνλ αθνξά 
άκεζα. Δίλαη έλα έξγν ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ λα 
αληηιακβάλεηαη θάπνηνο ηελ θαηάζηαζή ηνπ, 
απαιιαγκέλνο από νπνηεζδήπνηε ππνθεηκεληθέο 
αλαθνξέο, απαιιαγκέλνο από νπνηαδήπνηε αλάγθε 
αηηηνιόγεζεο. Σε γλώζε πνπ πξνζιακβάλεη απηή θαη 

αθξηβώο κεηαδίδεη. 

 Ο ζεαηήο παξαθνινπζεί έλα θαιεηδνζθνπηθνύ ηύπνπ 
κνηίβν πιεξνθνξηώλ πνπ θαίλεηαη λα αηρκαισηίδεη 
ζσκαηηθά θαη εγθεθαιηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 
αθήλνληαο σζηόζν πεξηζώξηα απόδξαζεο ζε απηόλ πνπ 

ζπλεηδεηά ζα πξνζπαζήζεη λα ελαληησζεί.  

Ζ παξάζηαζε «ύιιεςε / Θαηάιεςε» (Capture) 
παξνπζηάζηεθε πξώηε θνξά κε κεγάιε επηηπρία ηνλ 



πεξαζκέλν Ηνύλην ζηελ Αίζνπζα Θεάηξνπ ηνπ Ηδξύκαηνο 

Κηράιεο Θαθνγηάλλεο ζηελ Αζήλα ζηα πιαίζηα ζηα 
πιαίζηαηνπ 13νπ Φεζηηβάι Υνξνύ ηνπ σκαηείνπ 

Διιήλσλ Υνξνγξάθσλ.  

ςντελεστέρ 

ύιιεςε &  θαιιηηερληθή δηεύζπλζε: Θνζκάο 

Θνζκόπνπινο 

Δηθαζηηθή επηκέιεηα: Gm Σνπιηάηνπ  

Πξσηόηππε δσληαλή κνπζηθή & ερεηηθό πεξηβάιινλ: 

Αληώλεο Παιάζθαο 

Δλδπκαηνινγηθή επηκέιεηα: Damian Makris 

ρεδηαζκόο Φσηηζκώλ: Υξηζηίλα Θακκά  

Βνεζόο Παξαγσγήο: Διπίδα Οξθαλίδνπ θαη Kai 
Pichmann 

 Δπμηνεςτέρ: 

 Καξία Θαλδπιάθε, Δπαγγειία Θηκπηδή, Διέλε 

Ιαγθαδηλνύ, Καξηαλίθε Παγώλε θαη Θσλζηαληίλνο 
πύξνπ  

Φσηνγξαθίεο: Gm Σνπιηάηνπ 

Παξαγσγή: Ινύλα Παξθ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Weinmeisterhaus e.V. / Berlin 

Γηάξθεηα: 70 ιεπηά, ρσξίο δηάιεηκκα 

 Απόζπαζκα από ηηο πξόβεο ηνπ 

έξγνπ:https://vimeo.com/94845328 

Γεςτέπα 14 & Σπίτη 15 Ιοςλίος 2014 στιρ 21:30 

Σηκή εηζηηεξίνπ: 10 Δπξώ, θνηηεηηθό - αλέξγσλ 8 Δπξώ  

Κπατήσειρ θέσεων: 6972694294, 

 E-mail: oxonouevents@yahoo.gr 

 Βιογπαυικό ημείωμα: 

mailto:oxonouevents@yahoo.gr


Ο Θνζκάο Θνζκόπνπινο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, δεη θαη 

εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα θαη ζην Βεξνιίλν. πνύδαζε 
γεξκαληθή θηινινγία, ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ζεαηξνινγία, 
εθαξκνγέο βίληεν θαη πνιπκέζσλ ζην Βεξνιίλν (κε 
ππνηξνθία ηεο πνιηηηζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ Βεξνιίλνπ), 
ρνξό θαη ρνξνγξαθία ζηηο Βξπμέιιεο (απόθνηηνο 1εο 

γεληάο ηνπ P.A.R.T.S., ηεο 

ζρνιήο ηεο Anne Teresa de Keersmaeker ζην Βέιγην, κε 
ππνηξνθία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) θαη δηνίθεζε 
πνιηηηζηηθώλ ππνζέζεσλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Βαζηιείαο 

ζηελ Διβεηία (MΑS). Δίλαη ηδξπηηθό κέινο ησλ νκάδσλ 
παξαζηαηηθώλ ηερλώλ ALKYONIS (1998 – 2002) ζηηο 
Βξπμέιιεο θαη Ινύλα Παξθ ζηελ Αζήλα (2002). 
Υνξνγξαθηθέο ηνπ δνπιεηέο έρνπλ παξνπζηαζηεί κεηαμύ 
άιισλ ζην Kunstencentrum Vooruit (Γάλδε/ Βέιγην), 
Tanzhaus (Επξίρε), Berner Tanztage (Βέξλε), 
Tanzfabrik (Βεξνιίλν), Tanzhaus NRW (Ληίζειληνξθ), 
Künstlerhaus Mousonturm (Φξαλθθνύξηε), Treffpunkt 
Rotebühlplatz (ηνπηγάξδε), Centro Cultural de Belém 
(Ιηζζαβόλα) θαη Théatre de La Bastille (Παξίζη). 
Υνξεπηηθέο ηαηλίεο ηνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί κεηαμύ 
άιισλ ζην ATTAKKALARI Centre for Movement Arts 
(Bangalore/ Ηλδία), Argos (Βξπμέιιεο), Art Fair 2005 
(Tuyap Center/ Θσλζηαληηλνύπνιε), Luksuz Produkcija 
(ινβελία), 6.Edition Fábrica De Movimentos 
(Πνξηνγαιία), 4.International Dance Film Festival Japan 
(Γηνθνράκα), Montage Video Dance Festival 
(Γηνράλεζκπνπξγθ), Screendance Basel Festival 
(Διβεηία), 6.VideoDance (Γηεζλέο Φεζηηβάι 
Θηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο), 1.Athens Video Art 

Festival (Αζήλα) θαη Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνύ 
(Αζήλα). Ο Θνζκάο δηδάζθεη ρνξό, απηνζρεδηαζκό θαη 
ρνξνγξαθία από ην 1997 ζηελ Γεξκαλία, Διβεηία, Βέιγην 
θαη ζηελ Διιάδα, κεηαμύ άιισλ ζηηο Αλώηεξεο 
Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Υνξνύ ηεο Γέζπνηλαο 
Γξεγνξηάδνπ θαη Άλλαο Πέηξνβα ζηελ Αζήλα. Δίλαη 
επεξεαζκέλνο από δηάθνξεο ηερληθέο όπσο Release, 
Physical Theatre, Butoh, Alexander Technique, Yoga, 
StreetDance, Kickboxing θ.α. Σνλ ελδηαθέξεη ε 



δηαδξαζηηθόηεηα ζηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο, πνπ έγθεηηαη 

ζηα ζύλνξα κεηαμύ ππνθξηηηθήο, ρνξεπηηθήο ή κνπζηθήο 
έθθξαζεο ζε ζπλδπαζκό κε κνξθέο έθθξαζεο από ην 
ρώξν ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ θαη αλαδεηεί ηελ εθηελή 
ζπλεξγαζία κε άιινπο θαιιηηέρλεο.  

Ζ εηαηξία πνιηηηζηηθώλ ππνζέζεσλ ΙΟΤΛΑ ΠΑΡΘ 
ηδξύζεθε ζηελ Αζήλα ην 2002 σο κε θεξδνζθνπηθόο 
νξγαληζκόο. Σν ΙΟΤΛΑ ΠΑΡΘ απνηειείηαη από κηα νκάδα 
θαιιηηερλώλ πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά έζλε 

θαζώο θαη 

από αλζξώπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ θνηλσληθό θαη 

εθπαηδεπηηθό ηνκέα.  

θνπόο ηεο νκάδαο είλαη λα αλαπηύμεη, λα παξαγάγεη θαη 
λα παξνπζηάζεη θαιιηηερληθέο εθζέζεηο θαη παξαζηάζεηο 
θαζώο θαη λα νξγαλώζεη ζεκηλάξηα θαη έξγα θνηλσληθνύ 
πεξηερνκέλνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαιιηηερληθή 
δεκηνπξγία θαη έθθξαζε ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, 
ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θαιιηηερληθνύο νξγαληζκνύο, 

θαηά θύξην ιόγν από ηελ Διβεηία θαη ηε Γεξκαλία. 

 Σν ΙΟΤΛΑ ΠΑΡΘ δηεπζύλεηαη από ηελ εηθαζηηθό Dr. 
Γεσξγία (Maggy) Σνπιηάηνπ, ηνλ ρνξνγξάθν Θνζκά 

Θνζκόπνπιν θαη ηνλ κνπζηθό Αληώλε Παιάζθα.  

Web site:www.lunapark.eu.comwww.facebook.com/LunaParkAth  
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mailto:oxonouevents@yahoo.gr
http://www.myspace.com/oxonouevents

