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Για κρατήσεις παρακαλώ συμπληρώστε το doodle. 
Για άλλες πληροφορίες:
+41 767 872 400 
mylonaeleni@hotmail.com

  

KONTά or How we get together 
//a rehearsal (30')

 

Μια αφηγηματική περφόρμανς δίπλα στη λίμνη,

για ένα μέχρι πέντε άτομα κοινό 

Της Ελένης Μυλωνά



  

Aγαπητή αναγνώστρια και μελλοντικέ παρατηρητή,

Αυτό που πρόκειται να δεις σε μερικές μέρες είναι η προσπάθειά μου να

αντιμετωπίσω αυτά που συμβαίνουν στο σύγχρονο κόσμο σήμερα.

Αναγνωρίζω τη σημαντικότητα της ιστορικής αυτής στιγμής, και βρίσκω

επείγον να απαντήσω σε αυτήν μέσα από το καλλιτεχνικό μου πράκτις, με δύο

διαφορετικούς αλλά αλληλοσυμπληρώμενους τρόπους. Πάντα πίστευα (και το

βρίσκω ακόμα πιο σχετικό την παρούσα στιγμή), στην αναζήτηση εναλλακτικών

τρόπων υπάρξης τόσο εντός όσο και εκτός σκηνής. Με το 'ΚΟΝΤά οr How we

get together-a rehearsal' και τις άλλες δύο περφόρμανς που θα παρουσιάσω

στη συνέχεια, απαντώ στο επείγον της κατάστασης προτείνοντας εξωτερικούς

δημόσιους κεντρικούς τόπους και σημεία στην πόλη, χώρους στους οποίους η

καλλιτεχνική δουλειά μπορεί να έχει βήμα, σεβόμενη τους κανόνες υγειινής

που χρειάζονται σε αυτούς τους περίεργους καιρούς που ζούμε.

Επιπλέον, και τα τρία αφηγήματα που θα παρουσιάσω δημιουργήθηκαν κατά τη

διάρκεια διετούς έρευνας με τίτλο: 'Language Choreography; Re-imagining

autobiographical narratives to creating fictions of mental motion'. 

Μέσω αυτών, προτείνω έναν κοινωνικό και δημόσιο χώρο για την ενασχόληση

με τη φαντασία. Για να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος, δίνεται προσοχή στα

καθημερινά (αυτο) βιογραφικά αφηγήματα, δικά μου και άλλων υποκειμένων

που ζουν στο σύγχρονο κόσμο. Η υπόθεση είναι, ότι όλα όσα απασχολούν το

σύγχρονο υποκείμενο στην καθημερινή του ζωή, και κυρίως τα προφανή, τα

μικρά και τα ανεπαίσθητα στα οποία δεν δίνουμε και τόση προσοχή,

αποκαλύπτουν πτυχές της άυλης ανθρώπινης πολιτιστικής μας κληρονομιάς,

και επομένως και της παρούσας στιγμής. 

Γνωρίζω, ότι τα παραπάνω, δεν λύνουν τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα

που απασχολούν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μπορούν όμως να προτείνουν έναν

τρόπο να είμαστε μαζί (μέσα και έξω από το θέατρο) που έχει τις ρίζες του

στην προφορική παράδοση και την αφήγηση, και στις μεταμορφώσεις που αυτές

προσφέρουν. Μέσω αυτών, η επαφή, το αίσθημα και η ποιητική, όταν τους

δίνεται βήμα, αποτελούν από μόνες τους έννοιες ισχυρές. 

Mε φροντίδα, Ελένη
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Ο τόπος συνάντησής μας είναι μπροστά από την όπερα, στην Bellevue.

(Falkenstrasse 1, 8008 Zürich). 

Από εκεί θα περπατήσουμε μαζί μέχρι το σημείο που θα γίνει η περφόρμανς.

Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω doodle με την ώρα και μέρα της

προτίμησής σας:

https://doodle.com/poll/yqes9kiwnyhu7v7q 

Eπίσης, αν μπορείτε στείλτε μου και ένα ιμέιλ με τα πλήρη στοιχεία σας

ώστε να μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας αν χρειαστεί. 

mylonaeleni@hotmail.com

Αν ο καιρός δεν είναι καλός, η περφόρμανς ματαιώνεται αυτόματα.

Περισσότερα για την δουλειά μου μπορείται να βρείτε εδώ: 

https://www.mylonaeleni.com/work

Ευχαριστώ & ανυπομονώ να ιδωθούμε από κοντά!

Ελένη

KONTά or How we get together 
//a rehearsal (30')

Γεια σας! Καλώς ήρθατε!

Σήμερα, η συνεργάτης μου κι εγώ είχαμε σκοπό να σας παρουσιάσουμε την

περφόρμανς ‘KONTά or how we get together’. 

Αυτή η παρουσίαση ΔΕΝ πρόκειται να γίνει. Αντ'αυτού σε μερικά λεπτά θα

ξεκινήσω να σας περιγράφω μια πρόβα του ‘KONΤά or how we get together'. 

 

Κείμενο/περφόρμανς: Eλένη Μυλωνά

Έρευνα/πρόβες: σε συνεργασία με την  Annekatrin Becher

Καλλιτεχνική και Δραματουργική σύμβουλος για την ArtEZ, MA Theatre

Practices:Κωνσταντίνα Γεωργέλου

Feedback/Συζητήσεις: Ροδιά Βόμβολου

Ρούχο: Hallelujah - Ελευθερία Ντομένικου

Ειδικές ευχαριστίες: Stillpoint Spaces Zurich, ArtEZ University of the

Arts
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