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Performance I “Κι εσάς; Σας κατασκεύασαν εσάς;” 
Συµµετοχικό χορευτικό έργο της Πολένα Κόλια 
 
Χορευτικό 
28.11.19 + 30.11.19 στις 7µµ 
 
Οπτικο-ακουστική εγκατάσταση:  
Εγκαίνια: 28.11.19 στις 7µµ 
Διάρκεια: 29.11.19 - 05.12.19  
 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 12µµ-4µµ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στο 
athens@fluxlaboratory.com 
 
Η 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. Η 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.  Ως χορευτές στο project οι συµµετέχοντες, σε πρώτη φάση, έλαβαν µέρος σε 
µία συνέντευξη µε την οποία προσκλήθηκαν να αφηγηθούν αναµνήσεις, σκέψεις και 
απόψεις. Η 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.   
 
*Η 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  
 
 
Flux Laboratory Athens 
Γέροντα 12, Πλάκα (Αθήνα)  
210 01 08 357 
Στάση Μετρό: Σύνταγµα (650m.) 
athens@fluxlaboratory.com 
www.fluxlaboratory.com 
 
 
 
 

  



 

   
 

 
Πολένα Κόλια Πέτερσεν 
Η Πολένα Κόλια Πέτερσεν είναι Ελληνοδανέζα χορεύτρια και community dance 
practitioner. 
Σπούδασε στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance στο Λονδίνο από 
όπου απέ́σπασε το Mary Zemke Memorial Fund Prize. Είναι, επίσης, απόφοιτος 
Ψυχολογίας από το Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης, οπού δίδαξε Φιλοσοφία της 
Επιστήµης και Σχεδιασµό Έρευνας. Έχει παρουσιάσει δικά της πρότζεκτ µεταξύ άλλων 
στο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού Dance Days Chania (Να σου µιλήσω τα 
βηµατά µου-site specific project µε οµάδα ενήλικών 65+) το οποίο στηρίχθηκε από το 
Flux Laboratory Athens, στο Tentart Festival (Άκου τους Χορούς µας, σεµινάριο & 
public space performance), Pocket Dance Festival (Γέφυρες Κίνησης, σεµινάριο για 
εφήβους και ενήλικες 65. Έχει συνεργαστεί µεταξύ άλλων µε τους Πέρσα 
Σταµατοπούλου, Youth Dance Company of Trinity Laban, Scatter Dance Company- 
The Place, Μικρές Ιστορίες, Όχι Παίζουµε, Rafika Chawishe και Γιάννη Καρούνη, 
Charles Linehan, Laura Navndrup Black, Daisy Farris, Copenhagen Architecture 
Festival, p12 Gallery-London κ.ά..  
 
Δραστηριοποιείται µε γνώµονα την υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα µέσα από την 
ανθρωπιά, τη συνεργασία, τη δηµιουργικότητα και τη βιωµατική εµπειρία της τέχνης 
του χορού. Η χορογραφική και performative δράση της βασίζεται στη 
συµπεριληπτικότητα και στο βίωµα της τέχνης µέσω της συµµετοχής µεταδίδοντας την 
ισχύ του χορού να καλλιεργεί τους συµµετέχοντες-θεατές-χορευτές ως ανθρώπους, 
ως χορευτικές κοινότητες και ευρύτερα ως πολίτες. Μελετά και ασχολείται µε το 
δηµιουργικό χορό, εργαλεία αυτοσχεδιασµού και σύνθεσης.  
 
 
Flux Laboratory Athens 
Tο Flux Laboratory από το 2016 υποστηρίζει ενεργά την πολιτιστική δράση στην 
Αθήνα, παράγοντας πολύπλευρο καλλιτεχνικό και διεπιστηµονικό έργο. 
Λειτουργώντας από το ξεκίνηµά του, το 2003, ως ένα εξελισσόµενο πειραµατικό 
κέντρο αφιερωµένο στις επιτελεστικές τέχνες (performing arts), διαρκώς αναζητά και 
διαµορφώνει νέες µορφές δηµιουργικής διαδικασίας και συνεργιών, καλώντας 
πλήθος δραστών να συνδεθούν στο δίκτυό του: καλλιτέχνες, θεωρητικούς, µη-
κερδοσκοπικούς φορείς, ιδρύµατα, επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, τοπικές κοινότητες. 
Ερευνητικός άξονας του καλλιτεχνικού προγράµµατος του Flux Laboratory στην 
Αθήνα είναι το Σώµα. Το Σώµα διερευνάται ως πηγή καταγραφής γνώσης και φορέας 
µνήµης και εµπειριών, ως αναπόσπαστο εργαλείο καλλιτεχνικής δηµιουργίας,  αλλά 
και ως µια δυναµική που νοηµατοδοτεί τις έννοιες της συνοχής του κοινωνικού ιστού 
και της κοινότητας. 
 
 
 
Οι ηχογραφήσεις αποτελούν µέρος του Διεθνούς 
Αρχείου Λαϊκής Μουσικής (AIMP) του Εθνογραφικού 
Μουσείου της Γενεύης (MEG) 
  
 
Main Partner 

 
 
 


