
Παράσταση Χορού/ Performance
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
«Μείωση στην τετάρτη» (Lessen to the fourth)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 στις 21:30

Η ομάδα ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, στην περφόρμανς «Μείωση στην τετάρτη» (Lessen to the fourth), 
πραγματεύεται με διάθεση κριτική και συχνά ειρωνική κάποιες βασικές, ουσιώδεις αλλά και 
κοινότοπες πλέον έννοιες όπως αυτές της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας, πάντα με 
κεντρικό άξονα το άτομο. Το ύφος του έργου είναι μινιμαλιστικό. Κύριο στοιχείο του είναι η 
διαστολή του χρόνου, μέσω της οποίας δίνεται έμφαση στις λεπτομέρειες και στην δημιουργία μιας
αυθεντικής χορευτικής φόρμας. Σημείο εκκίνησης του έργου αποτέλεσε το κείμενο του Samuel 
Beckett «Χωρίς» (Lessness), Εκδώσεις Νεφέλη 1992, μετάφραση Παύλος Χριστοδουλίδης. 

Στα τέσσερα τιναγμένα ανάστροφα αληθινό καταφύγιο αδιέξοδο σκόρπια ερείπια.
Πάντα μόνο όνειρο οι μέρες και νύχτες καμωμένες από όνειρα άλλων νυχτών καλύτερων ημερών. 

Συντελεστές:
Σύλληψη, χορογραφία: Κοσμάς Κοσμόπουλος
Πρωτότυπη ζωντανή μουσική: Αντώνης Παλάσκας
Εικαστική επιμέλεια: Gm Τουλιάτου 
Ενδυματολογική επιμέλεια: Δαμιανός Μακρής
Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
Video, κείμενα: Συντελεστές 
Βοηθοί Χορογραφίας: Παναγιώτα Αλβανού, Μυρτώ Δελημιχάλη
Βοηθοί Παραγωγής: Μαριανίκη Παγώνη, Kai Pichmann 

Ερμηνευτές: Κατερίνα Γεβετζή, Δανάη Δημητροπούλου, Μαρία Κανδυλάκη, Μαρίνα Πινιατώρου 
και Κωνσταντίνος Σπύρου

Παραγωγή: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ σε συνεργασία με το Weinmeisterhaus e.V. / Berlin
Με την υποστήριξη: Xώρος Τέχνης 14η Μέρα

Διάρκεια: 55 λεπτά 

Web site:
www.lunapark.eu.com
www.lunapark.education
www.facebook.com/LunaParkAth

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 στις 21:30
Στούντιο Όξω Νου, Χανιά
Αγ. Κυριακής 29, Ταμπακαριά- Χαλέπα
Κρατήσεις θέσεων: 28210 45585, 6972694294
e-mail: oxonouevents@yahoo.gr
www.facebook.com/studiooxonou
Ώρα έναρξης: 21:30
Γενική είσοδος: 10€ 
Μειωμένο: 5€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ)

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lunapark.eu.com%2F&h=jAQHXPtcr&enc=AZM-DSw5iBpXe3A4EsaaWlYSqYjiqHEo5YWiJuqQQC4sM_7C3g7W4RofHliMVzhESvE&s=1
http://www.facebook.com/studiooxonou
http://www.facebook.com/LunaParkAth
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lunapark.education%2F&h=AAQEpU88X&enc=AZNInQNhQr99l36t-zBRaVgumUxon2mHtLeEquALQqKR4z3gyyEk6JlQd1_Zh3TA8qo&s=1


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Κοσμάς Κοσμόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στο Βερολίνο. 
Σπούδασε γερμανική φιλολογία, ιστορία της τέχνης, θεατρολογία, εφαρμογές βίντεο και 
πολυμέσων στο Βερολίνο (με υποτροφία της πολιτιστικής υπηρεσίας του Βερολίνου), χορό και 
χορογραφία στις Βρυξέλλες (απόφοιτος 1ης γενιάς του P.A.R.T.S., της σχολής της Anne Teresa de 
Keersmaeker στο Βέλγιο, με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και διοίκηση πολιτιστικών 
υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία (MΑS in Cultural Management). 
Είναι ιδρυτικό μέλος των ομάδων παραστατικών τεχνών ALKYONIS (1998-2002) στις Βρυξέλλες 
και ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Αθήνα (2002). Χορογραφικές του δουλειές έχουν παρουσιαστεί μεταξύ 
άλλων στο Kunstencentrum Vooruit (Γάνδη/ Βέλγιο), Tanzhaus (Ζυρίχη), Berner Tanztage (Βέρνη), 
Tanzfabrik (Βερολίνο), Tanzhaus NRW (Ντίσελντορφ), Künstlerhaus Mousonturm (Φρανκφούρτη),
Treffpunkt Rotebühlplatz (Στουτγάρδη), Centro Cultural de Belém (Λισσαβόνα) και Théatre de La 
Bastille (Παρίσι). Χορευτικές ταινίες του έχουν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στο ATTAKKALARI 
Centre for Movement Arts (Bangalore/ Ινδία), Argos (Βρυξέλλες), Art Fair 2005 (Tuyap Center/ 
Κωνσταντινούπολη), Luksuz Produkcija (Σλοβενία), 6.Edition Fábrica De Movimentos 
(Πορτογαλία), 4.International Dance Film Festival Japan (Γιοκοχάμα), Montage Video Dance 
Festival (Γιοχάνεσμπουργκ), Screendance Basel Festival (Ελβετία), 6.VideoDance (Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης), 1.Athens Video Art Festival (Αθήνα) και Ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού (Αθήνα). 
Ο Κοσμάς Κοσμόπουλος διδάσκει χορό, αυτοσχεδιασμό και χορογραφία από το 1997 σε παιδιά, 
νέους, ερασιτέχνες και επαγγελματίες χορευτές στην Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο και στην Ελλάδα. 
Είναι επηρεασμένος από διάφορες τεχνικές όπως Release, Physical Theatre, Butoh, Alexander 
Technique, Yoga, Street Dance, Kickboxing κ.α. Τον ενδιαφέρει η διαδραστικότητα στις 
παραστατικές τέχνες, που έγκειται στα σύνορα μεταξύ υποκριτικής, χορευτικής ή μουσικής 
έκφρασης σε συνδυασμό με μορφές έκφρασης από το χώρο των εικαστικών τεχνών και αναζητεί 
την εκτενή συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες. 

Η εταιρία πολιτιστικών υποθέσεων ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2002 ως μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός. Το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ αποτελείται από μια ομάδα καλλιτεχνών που 
προέρχονται από διαφορετικά έθνη καθώς και από ανθρώπους που εργάζονται στον κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό τομέα. 
Σκοπός της ομάδας είναι να αναπτύξει, να παραγάγει και να παρουσιάσει καλλιτεχνικές εκθέσεις 
και παραστάσεις καθώς και να οργανώσει σεμινάρια και έργα κοινωνικού περιεχομένου σε 
συνδυασμό με την καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε 
συνεργασία με άλλους καλλιτεχνικούς οργανισμούς, κατά κύριο λόγο από την Ελβετία και τη 
Γερμανία. Το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ διευθύνεται από την εικαστικό Dr. Γεωργία (Maggy) Τουλιάτου, τον 
χορογράφο Κοσμά Κοσμόπουλο και τον μουσικό Αντώνη Παλάσκα. 


