Η Τέχνη πάει Παντού!

H ομάδα χορού “Φυςαλίδα” τησ Γωγώσ Πετραλό ςτην προςπϊθειϊ τησ να εντϊξει την
τϋχνη παντού ςτην καθημερινότητϊ μασ, διοργανώνει ϋναν κύκλο παρουςιϊςεων μϋςα
ςτο 2011 που θα αφορούν ςτα Video Art τησ (παραγωγϋσ 2006–2010) ςε ποικύλουσ
καλλιτεχνικούσ χώρουσ, καφϋ και μπαρ τησ πόλησ του Ηρακλεύου αλλϊ και ϊλλων
πόλεων του νηςιού.
Με μεγϊλη χαρϊ, ανακοινώνουμε την πρεμιϋρα αυτού του ‘ταξιδιού’ μασ ςτο καφϋ-μπαρ
“Τίτα Μπρίκι” ςτην οδό Μεραμβϋλου 8, ςτο κϋντρο τησ πόλησ του Ηρακλεύου, με το
Video Art “Rooms” (παραγωγό 2006).
Η ομϊδα χορού Φυςαλύδα ςε ςυνεργαςύα με το Τύτα-Μπρύκι προςφϋρουν μια
εναλλακτικό καλλιτεχνικό πρόταςη ςτουσ θαμώνεσ του καφϋ-μπαρ, αλλϊ και ςε αυτούσ
που επιθυμούν να περϊςουν και να δουν ‘τι παύζει’ ςτο ‘πϊνω δωμϊτιο’!
Το video dance installation “Rooms” καταπιϊνεται με την ανϊγκη του ανθρώπου για
προςωπικό καταφύγιο. Ένα ςπύτι φτιαγμϋνο από ςακουλϊκια τςαγιού, ϋνα
υπνοδωμϊτιο από καρφιϊ και μια κουζύνα από πύςςα παρουςιϊζονται ςτο ϋργο. Ο
ϊνθρωποσ- performer ψϊχνει την ηςυχύα του. Μϋςα ςτη διαδρομό του, χϊνεται μϋςα ςε
απόκοςμα δωμϊτια τησ ψυχόσ. Η μοναχικότητα μετατρϋπεται ςε μοναξιϊ και η ανϊγκη
για ηςυχύα ςε απομόνωςη, υςτερύα, τρϋλα και τϋλοσ ςε αυτιςμό. Ένα ςύντομο ταξύδι
από το όνειρο ςτον εφιϊλτη που μπορεύ να παρϋχει ο προςωπικόσ μασ χώροσ.
“Rooms” ςτο πϊνω δωμϊτιο του Τύτα Μπρύκι από την Τετάρτη 15 Ιουνίου μέχρι και
την Πέμπτη 30 Ιουνίου! Η διϊρκεια του βύντεο εύναι 11 λεπτϊ και θα προβϊλλεται
επαναλαμβανόμενα και καθημερινά από τισ 5 έωσ τισ 6 το απόγευμα και ξανά το
βράδυ από τισ 10 έωσ τη 1!
Πιςτεύοντασ πϊντα, ότι τϋτοιεσ ςυνεργαςύεσ ςύγουρα οδηγούν ςε πιο δημιουργικϋσ
μϋρεσ αλλϊ και νύχτεσ ςτην πόλη μασ, θα χαρούμε να ςασ δούμε και από κοντϊ!
Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ για περαιτϋρω πληροφορύεσ ςτο contact@fysalidance.com και
ςτο 6976 034814 (Πόπη Μανωλϊκη).
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