Παράσταση Χορού/ Περφόρμανς
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
«ΘΑ ΔΟΥΜΕ» (WE LL SEE 4.0)
Η ομάδα ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα παρουσιάσει την περφόρμανς «ΘΑ ΔΟΥΜΕ» (WE LL SEE
4.0) το Σάββατο 29. Οκτωβρίου 2016 στα Χανιά στο Στούντιο Οξω Νού.
Το κύριο θέμα έρευνας στο «ΘΑ ΔΟΥΜΕ» είναι το πώς διαμορφώνεται η προσωπική
μας αντίληψη. Επιπλέον πώς αυτή η αντίληψη προσδιορίζεται και ποιες κοινωνικές και
ατομικές προκαταλήψεις ακολουθεί καθώς και με ποιο τρόπο οι κοινές μέθοδοι
αντίληψης της καθημερινής μας ζωής καθοδηγούνται και κακοποιούνται από εκείνους
που θέλουν να επηρεάσουν τους συγκεκριμένους κώδικες συμπεριφοράς μας. Μια
πληθώρα εικόνων θα περιλαμβάνονται στο «ΘΑ ΔΟΥΜΕ» και όλες στήνουν παγίδες
στους εθιμοτυπικούς τρόπους αντίληψης που είμαστε συνηθισμένοι να ακολουθούμε.
Τι κρύβεται πίσω από τις εικόνες που επηρεάζουν τις καθημερινές μας αποφάσεις; Τι
συμβαίνει κατά τη διάρκεια της διεισδυτικής επίδρασης ενός διαφημιστικού
μηνύματος μισού λεπτού; Γιατί είμαστε τόσο εθισμένοι και γιατί έχουμε τέτοια
εμμονή στις γρήγορες αποσπασματικές εικόνες, οι οποίες μας δείχνουν (και ίσως μας
υπαγορεύουν) πώς να γίνουμε επιφανειακά μοναδικοί, και στο τέλος μας εξισώνουν.
Το «ΘΑ ΔΟΥΜΕ» επιχειρεί να παρουσιάσει τέτοιες εικόνες, αλλά επίσης και να
αποκαλύψει πως αυτές λειτουργούν. Θα προσπαθήσει να φέρει στην επιφάνεια τα
κρυφά μηνύματα που υπονομεύουν την αντίληψή μας και τελικά μας εξαπατούν.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία, χορογραφία, κοστούμια: Κοσμάς Κοσμόπουλος
Μουσική και τεχνική επιμέλεια: Αντώνιος Παλάσκας
Δραματουργική επιμέλεια: Gm Τουλιάτου
Βοηθοί Παραγωγής: Enzo Piccinato, Kai Pichmann
Φωτογραφίες Dominique Piccinato, Kai Pichmann, Γιώργος Σάνδαλος
Ερμηνευτές: Μαρία Κανδυλάκη, Κωνσταντίνος Σπύρου και Κοσµάς Κοσµόπουλος
Παραγωγή: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ σε συνεργασία με το Weinmeisterhaus e.V. / Berlin
Με την υποστήριξη: Xώρος Τέχνης 14η Μέρα
Διάρκεια: 40 λεπτά
Web site:
www.lunapark.eu.com
www.lunapark.education
www.facebook.com/LunaParkAth
Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016 στις 21:00
Κρατήσεις θέσεων: 28210 45585, 6972694294
Ώρα έναρξης: 21:00
Γενική είσοδος: 10€

Μειωμένο: 5€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ)

Αγ.Κυριακής 29, Χαλέπα – Χανιά
τηλ: 28210 45585 6972694294
e-mail: oxonouevents@yahoo.gr
facebook: Στούντιο "όξω νού"

-------------------------------------------------------------------------------------Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Κοσμάς Κοσμόπουλος αποφοίτησε το 1998 από την σχολή παραστατικών τεχνών
«P.A.R.T.S.» των Βρυξελλών (με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια
του προγράμματος «Καλειδοσκόπιο»), ολοκληρώνοντας πλήρως και τους δύο
κύκλους σπουδών της σχολής (Training & Research) και από την σχολή «Cultural
Management» του Πανεπιστημίου της Βασιλείας (Master of Advanced Studies).
Εργάζεται ως χορογράφος, χοροπαιδαγωγός και διαχειριστής πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Έχει παρουσιάσει
χορογραφική του δουλειά και ταινίες χορού σε σημαντικά θέατρα και φεστιβάλ του
Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας
(μεταξύ άλλων στο Kunstencentrum Vooruit - 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), έχει
συνεργαστεί ως κριτικός χορού στο περιοδικό «Χορός» του Σωματείου Χορού και
Ρυθμικής και ως μεταφραστής στο περιοδικό «Choros International Dance Journal».
Η προσωπική του έρευνα συνοψίζεται στη διερεύνηση τη συσχέτισης της
καλλιτεχνικής δημιουργίας με πολιτικο-οικονομικές κοινωνικές συνθήκες και
καταστάσεις. Από το 2013 οργανώνει εκπαιδευτικά καλλιτεχνικά προγράμματα για
παιδιά στο Βερολίνο, συγχρηματοδοτούμενα από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Παιδείας και Έρευνας και την εταιρία Deutsche Telekom, διευθύνει ερευνητικά
σεμινάρια για επαγγελματίες χορευτές και σπουδαστές χορού γύρω από σύγχρονες
μεθόδους επιτέλεσης και χορογραφίας και παρουσιάζει ομαδικές του performances με
το σχήμα ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.
Η εταιρία πολιτιστικών υποθέσεων ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2002 ως
μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ αποτελείται από μια ομάδα
καλλιτεχνών 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 και εκπαιδευτικού 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 Αντώνιο Παλάσκα.

