
LUCA_T.
από την oμάδα σύγχρονου χορού YELP danceco.
27.28.29 Ιουλίου 2021, 21:30

Molecules also articulate the processes of movement—the movement that Deleuze and Guattari call becoming:
“all becomings are molecular: the animal, flower or stone are molecular collectivities.” In this description of the
molecular we are radically open. We breathe in each other’s air, radically open constituted by the molecular
outside, this is both what links us to the world and what threatens us. It is the defenselessness of breathing.

Με το έργο LUCA_T. η χορογράφος Μαριέλα Νέστορα συνεχίζει την
καλλιτεχνική της έρευνα γύρω από τη σχέση μας με τον φυσικό κόσμο και την
έννοια της συνύπαρξης.

Ο τίτλος αναφέρεται στον αρχέγονο οργανισμό L.U.C.A. (Last Universal
Common Ancestor) ο οποίος, σύμφωνα με μελέτες, ήταν ο πρώτος επί της γης
κι από αυτόν προέρχονται όλα τα έμβια όντα του πλανήτη.

Η χορογράφος προτείνει μια “μοριακή χορογραφία”: διερευνά τη δημιουργία
ενός εύθραυστου οικοσυστήματος που εξελίσσεται και μεταβάλλεται μέσα σε
ένα περιβάλλον, το οποίο συγχρόνως συν-διαμορφώνει. Σε μια διαδικασία
που πραγματεύεται τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο ταυτόχρονα, οι
ερμηνευτές κινούνται σε έναν κόσμο συνεχών εναλλαγών μεταξύ οικειότητας,
έκπληξης και παράδοξου.

Το εφήμερο σύστημα συνύπαρξης που δημιουργείται στο έργο LUCA_T.
συμπράττει με τον εν δυνάμει χορό της αντίληψης και οπτικής του κοινού,
προσκαλώντας μας να απομακρυνθούμε από όσα γνωρίζουμε κι αναμένουμε,
και να αφεθούμε σε αυτό που συμβαίνει. Πρόκειται για μία εμπειρία που μας
υπενθυμίζει πως είμαστε- είτε το θέλουμε είτε όχι - συνδεδεμένοι και
αλληλοεξαρτώμενοι σε αυτόν τον πλανήτη.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 & 29 Ιουλίου 2021, στις
21:30 στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν,
Χρυσάφης 34 Βύρωνας.

*Ώρα προσέλευσης 30’ νωρίτερα ** Υποχρεωτική η χρήση μάσκας

Απαραίτητη η κράτηση θέσης Mail: LUCA.T.YELP@gmail.com | Κιν: 6944182731,
6974194670



Σύλληψη-Χορογραφία:
Μαριέλα Νέστορα
Ερμηνεία:
Γιάννης Τσιγκρής
Κατερίνα Γεβετζή
Χριστίνα Ράινχαρτ
Παγώνα Μπουλμπασάκου
Δημήτρης Μυτιληναίος

Φωνητική προετοιμασία/ φωνητική δραματουργία:
Άννα Παγκάλου
Σχεδιασμός ήχου / πρωτότυπη συνθεση:
Ανάργυρος Δενιόζος
Σχεδιασμός φωτισμού:
Ευάγγελος  Μούντριχας
Εικαστική σύμβουλος & εικαστική αποτύπωση διαδικασίας:
Χριστίνα Κατσάρη
Δραματουργική σύμβουλος:
Μπετίνα Παναγιωτάρα
Επιμέλεια κοστουμιών:
Μαρία Παπαδοπούλου

βοηθοί παραγωγής:
Έλενα Νοβάκοβιτς, Αγγέλικα Σταυροπούλου
Φωτογραφίες:
Λήδα Τουλουμάκου, Μυρτώ Αποστολίδου
Βίντεο:
Πέτρος Ιωαννίδης
Σχεδιασμός αφίσας:
mem
Σχεδιασμός παραγωγής:
Μαρία Βασαριώτου, Μαριέλα Νέστορα
Εκτέλεση παραγωγής:
Αγγέλικα Σταυροπούλου,  YELP danceco.

συμπαραγωγή YELP danceco.
με την υποστήριξη του Κέντρου Μελέτης χορού Ι. & Ρ. Ντανκαν, και την οικονομική υποστήριξη του
Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2019-2020.


