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ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
28.11.19 + 30.11.19 ΣΤΙΣ 7ΜΜ

ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉ: 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ: 28.11.19 ΣΤΙΣ 7ΜΜ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 29.11.19 - 05.12.19 

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 12ΜΜ-4ΜΜ

Ή Πολένα Κόλια, προσκεκλημένη στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής 
φιλοξενίας του Flux Laboratory Athens από τον Σεπτέμβριο 
του 2019, παρουσιάζει το χορευτικό έργο “Κι εσάς; Σας 
κατασκεύασαν εσάς;” που συν-δημιούργησε με εθελοντές 
χορευτές κατά τη διάρκεια του residency της. 

Την Πέμπτη 28 και το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις 7μμ θα 
πραγματοποιηθεί η συλλογική performance στο Flux 
Laboratory στην Πλάκα. Παράλληλα στο χώρο, η καλλιτέχνις 
παρουσιάζει ηχητικό υλικό από το πρότζεκτ της με τη μορφή 
έκθεσης-εγκατάστασης. Ή έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό 
έως τις 5 Δεκεμβρίου 2019.

Μία ομάδα ενηλίκων ώριμης ηλικίας αφηγούνται, χορεύουν. 
Αυτό είναι και το εφαλτήριο, για να εξερευνήσουμε κινητικά το 
πώς μέσα στο χρόνο κατασκευάζεται αδιάκοπα αυτό που ο 
καθένας μας ορίζει ως εγώ στο εκάστοτε παρόν σε μία διαρκή 
ανταλλαγή με τις πρακτικές του σώματος, τους ανθρώπους 
που συναντούμε στις πορείες της ζωής μας και την κοινωνία. 

Το έργο “Κι εσάς; Σας κατασκεύασαν, εσάς;” εξετάζει το σώμα 
ως αρχείο που αποθηκεύει, θυμάται και δημιουργεί το εγώ, το 
εσύ και μία κοινή ταυτότητα του εμείς σε ένα αλισβερίσι με 
το περιβάλλον της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής έχοντας την 
πόλη ως καμβά των σχέσεων και των ονείρων μας. 

Το έργο συν-δημιουργήθηκε από την ομάδα των συμμετεχόντων 
και την καθοδήγηση της χορογράφου. Πρώτη ύλη αποτέλεσε 
η δική τους προσωπική έκφραση, η εξερεύνηση της κίνησης και 
η βιωματική εμπειρία της ανάπτυξης της χορογραφικής ιδέας.  
Ώς χορευτές στο project οι συμμετέχοντες, σε πρώτη φάση, 
έλαβαν μέρος σε μία συνέντευξη με την οποία προσκλήθηκαν 
να αφηγηθούν αναμνήσεις, σκέψεις και απόψεις. Ή προσωπική 
φωνή και το βίωμα αποτέλεσαν τον πυρήνα για την εμπειρία, 
δημιουργική διαδικασία και τη φύση του έργου. Τους μήνες 
που ακολούθησαν,  μέσα από τη δημιουργική χορογραφική 
διαδικασία, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν στην κίνηση και τη 
δόμηση του κινητικού υλικού της performance, αλλά -πάνω 
απ’ όλα- απήλαυσαν την κίνηση στο εγώ, το εσύ και το μαζί.  

*Ή Πολένα Κόλια είναι η πρώτη καλλιτέχνις που φιλοξενήθηκε 
τη φετινή χρονιά στο residency του Flux Laboratory Athens. Το 
καλοκαίρι του 2019, το Flux Laboratory υποστήριξε το χορευτικό 
έργο της με τίτλο «Let me tell you my steps» σε συνεργασία με 
το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Chania 
στο πλαίσιο της ενότητας «Νέοι Δημιουργοί στην πόλη».

Χορεύουν:
Σούζυ Αρκουλή, Clémence Barret, Κατερίνα Ζυγοπούλου, 
Σοφία Καλαντζοπούλου, Αργυρώ Παπαστεργίου, Πηνελόπη 
Πύρρου, Ρίτα Ρούσσου, Δημήτρης Σταυρόπουλος

Αφηγούνται:
Σούζυ Αρκουλή, Clémence Barret, Κατερίνα Ζυγοπούλου, 
Σοφία Καλαντζοπούλου, Μαρία Κανελλοπούλου, Αργυρώ 
Παπαστεργίου, Πηνελόπη Πύρρου, Ρίτα Ρούσσου, Δημήτρης 
Σταυρόπουλος 

WWW.FLUXLABORATORY.COM
ATHENS@FLUXLABORATORY.COM

PERFORMANCE: 
28.11.19 + 30.11.19 AT 7PM 

AUDIO-VISUAL INSTALLATION: 
OPENING: 28.11.19 AT 7PM
DURATION: 29.11.19 - 05.12.19 

VISITING HOURS: MONDAY - FRIDAY FROM 12PM-4PM

Polena Kolia, the artist in residency invited by Flux Laboratory 
Athens in September 2019, presents the community dance 
project “What about you? Have you been constructed?”. 
The project was co-created along with older dancers, who 
participated voluntarily during Polena’s residency at Flux 
Laboratory.

The final collective performance will take place on Thursday 
November 28 and on Saturday 30 2019 at 7pm at the premises 
of Flux Laboratory Athens in Plaka. Parallel to the event, as part 
of an exhibition-installation, the artist will be presenting sound 
material collected during her residency. The exhibition will be 
running until the 5th of December 2019.

A group of mature adults narrate and dance. This constitutes 
the springboard for exploring how we construct within time 
what each of us defines as ‘self’ at each moment in an ongoing 
exchange with body practices, the people we meet in our life 
paths and with society.

The project “What about you? Have you been constructed?” 
examines the body as an archive that stores, remembers and 
creates the “I”, “You” and a common identity of ours, as part 
of a transaction with the spheres of public and private life, with 
the city being the canvas of our relationships and dreams.

The piece was co-created by the community of participants 
with the facilitation of the choreographer. Their own personal 
expressions, the exploration of movement as well as the 
development of the choreographic idea constituted the 
foundation of the project. In the first place, the participating 
dancers took part in an interview, where they were encouraged 
to share their memories and thoughts. Their voices and 
personal experiences were fundamental for the experience, 
the creative process and the nature of the project itself. During 
the past months, through the creative process of the dance 
making, the participants attempted to delve deeper into the 
movement, the structure of the performative material and, 
above all, they enjoyed dancing on a personal and collective 
level.

*Polena Kolia is the first artist in residency for the season 2019-
2020 at Flux Laboratory Athens. In summer 2019, Flux Laboratory 
supported her project “Let me tell you my steps” in collaboration 
with Dance Days Chania International Contemporary Dance 
Festival. Her work was presented as part of the program “New 
creators in the city”.

Performance by:
Sousy Arkoyli, Clémence Barret, Sofia Kalantzopoulou, 
Αrgiro Papastergiou, Penelope Pyrrou, Rita Roussou, Dimitris 
Stavropoulos, Katerina Zygopoulou

Narrations by:
Sousy Arkoyli, Clémence Barret, Sofia Kalantzopoulou, Maria 
Kanellopoulou, Αrgiro Papastergiou, Penelope Pyrrou, Rita 
Roussou, Dimitris Stavropoulos, Katerina Zygopoulou©
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COMMUNITY DANCE PROJECT BY POLENA KOLIA
PERFORMANCE I ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΉΣ ΠΟΛΕΝΑ ΚΟΛΙΑ f
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Recordings are part of the International 
Archives of Popular Music (AIMP) of the 
Ethnographic Museum of Geneva (MEG)


