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Χορογραφία
Μίλλισεντ Χόντσον βασισµένη στην αρχικό έργο του Ζαν Μπορλίν
Κοστούµια και Ντεκόρ
Κέννεθ Άρτσερ βασισµένα στα σχέδια του Φερνάν Λεζέ
Μουσική διεύθυνση
Στέφανος Τσιαλής
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Συµµετέχουν οι απόφοιτοι χορευτές της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής
Τέχνης – ΚΣΟΤ
Αγγελική Ποταµιάνου-Αναργύρου / Δάφνη Αντωνιάδου / Γαβριέλα
Αντωνοπούλου / Βασίλης Αρβανιτάκης / Αναστασία Βαλσαµάκη /
Γεώργιος Βασιλόπουλος / Ξένια Βλάχου Κογχυλάκη / Μαρία Βούρου /
Λαµπρινή Γκόλια / Δάφνη Δρακοπούλου / Ιωάννα Ζαρµακούπη /
Ελευθερία Ηλιοπούλου / Αριστέα Ιατρίδου / Βενετσιάνα Καλαµπαλίκη /
Μαρία Κακολύρη / Βασιλική Κολλιού
/ Γεωργία Λάτα / Μαρία Μανουκιάν / Σοφία Μαρτίου / Ζελίκα Μουζάκη
/ Ραφαήλ Μπoυµπουχερόπουλος / Εµµανουέλα Πεχυνάκη-Μαµουνάκη
/ Χριστίνα Προµπονά / Xριστίνα Σκουτέλα / Διονύσιος Τσαφταρίδης /
Ελένη Τσικαλά-Βαφέα / Βασίλης Φατούρος / Νικόλαος
Χατζηβασιλειάδης / Κωνσταντίνος Χρυσαφίδης
Σχεδιασµός φωτισµών
Άννα Σµπώκου
Ενδυµατολόγος
Ζαΐρα Φαληρέα µε τη βοήθεια της Ελένης Αραποστάθη
Τεχνικός Διευθυντής
Ηλίας Καραµαλέγκος
Συντονισµός
Αθηνά Δεληγιάννη
Λιµπρέτο
Blaise Cendrars

« La Création du Monde » στην Αθήνα, 2018

Απόφοιτοι της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης και Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής - Αθήνα
Με αφορµή την 15η επέτειο από την ίδρυσή του, το Ίδρυµα Fluxum συνεργάζεται µε
την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Κρατική Σχολή
Ορχηστικής Τέχνης για να αναβιώσει µία από τις πλέον πρωτοποριακές δηµιουργίες
των Ballets Suédois [Σουηδικών Μπαλέτων], τη Δηµιουργία του κόσµου.
Το 2000, το Ίδρυµα Fluxum, στο πλαίσιο της συνεργασίας του µε τους Millicent
Hodson και Kenneth Archer [Μίλλισεντ Χόντσον, Κέννεθ Άρτσερ] και µε την
υποστήριξη του Grand Théâtre της Γενεύης, παρουσίασε την αναβίωση της
Δηµιουργίας του κόσµου στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας της
Γενεύης.
Αρωγός και υποστηρικτής των παραστατικών τεχνών εδώ και 15 χρόνια, το Ίδρυµα
Fluxum διακρίνεται για τις πρωτότυπες δράσεις του σε επίπεδο δηµιουργικής
παρέµβασης. Για ακόµη µια φορά, στόχος του Ιδρύµατος είναι η παροχή ενός
εκπαιδευτικού πλαισίου στους συνεργάτες του, αλλά και η δηµιουργική απασχόληση
των νεαρών αποφοίτων της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης µε αφορµή τη
συνεργασία µε τους Μίλλισεντ Χόντσον και Κέννεθ Άρτσερ.
Οι Μίλλισεντ Χόντσον και Κέννεθ Άρτσερ, γνωστοί και ως αρχαιολόγοι του χορού,
ειδικεύονται στις αναβιώσεις µπαλέτων, οι πρωτότυπες χορογραφίες των οποίων δεν
έχουν διασωθεί.
Για τη Δηµιουργία του κόσµου, ανακατασκεύασαν τα σκηνικά και τα κοστούµια του
Fernand Léger [Φερνάν Λεζέ] προσδίδοντάς τους εντονότερη γλυπτική αίσθηση,
ώστε να ιδωθούν ανεξάρτητα από τις αρχικές προθέσεις του δηµιουργού τους. Η
χορογραφία επιτείνει το συµβολισµό του ζωικού, του ανθρώπινου και του
µεταφυσικού.
Στο συγκεκριµένο µπαλέτο, οι 27 χορευτές της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης,
µαζί µε τους µουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, θα έχουν την ευκαιρία να
βιώσουν µια στιγµή στην ιστορία όπου η αναζήτηση των αρχαίων τρόπων και µύθων
διασταυρώνεται µε την επέλαση µιας παθιασµένης µοντερνικότητας.
Το µπαλέτο παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 3 & 4 Φεβρουαρίου.
Τα έσοδα από τη Δηµιουργία του κόσµου θα διατεθούν υπέρ κοινωνικών σκοπών.

Πρόγραµµα
1ο Μέρος
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Η Μουσική συναντά τον Χορό. Στο
καλλιτεχνικά ανήσυχο Παρίσι των αρχών του
20ού αιώνα, οι δύο Τέχνες ακµάζουν και
συµπορεύονται µε τρόπο που θα αφήσει
ανεξίτηλη σφραγίδα στην εξέλιξη και των δύο.
Σε συνεργασία µε το περίφηµο Ίδρυµα Fluxum,
η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και ο µαέστρος
της Στέφανος Τσιαλής, προσκαλούν ένθερµα
όλους τους φίλους των δύο Τεχνών να
απολαύσουν µερικές από τις γοητευτικότερες
σελίδες
της
µουσικής
µπαλέτου,
σε
καθηλωτικές χορογραφικές δραµατοποιήσεις.
MANUEL DE FALLA
(1876–1946) « Spanish Dance », from the
opera « La Vida breve »
« El sombrero de tres picos », ballet
DARIUS MILHAUD
1892-1974 « La Création du Monde », ballet,
op. 81a
« L'homme et son désir », ballet op. 48

2ο Μέρος
« La Création du Monde » Ballet
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Χορογραφία
της
Μίλλισεντ
Χόντσον
βασισµένη στην αρχικό έργο του Ζαν
Μπορλίν.
Κοστούµια και Ντεκόρ του Κέννεθ Άρτσερ
βασισµένα στα σχέδια του Φερνάν Λεζέ.

Η γέννηση του « La Création du Monde » – 1923

Ballets Suédois στο Théâtre des Champs Elysées – Παρίσι,
Γαλλία
Η αρχική εκδοχή του µπαλέτου, το 1923, βασίστηκε στον «µύθο της καταγωγής» του
ποιητή Blaise Cendrars [Μπλεζ Σαντράρ], απόσπασµα από τη Anthologie Nègre
[Νέγρικη Ανθολογία] του 1919 – µια συλλογή από µυθικές αφηγήσεις της Αφρικής
των ιεραποστόλων και άλλων ταξιδευτών.
Το συγκεκριµένο κείµενο αποτέλεσε για τον Σαντράρ µια λογοτεχνική δοκιµασία,
µεταφραστική και ερµηνευτική .
Ο Φερνάν Λεζέ, που υπέγραψε τα σκηνικά και τα κοστούµια για τη Δηµιουργία,
προσχώρησε καθυστερηµένα στο κίνηµα των Κυβιστών και τις µεθόδους χρήσης των
αφρικανικών
και
ωκεάνιων
αρχαιοτήτων, ως προτύπων του
µοντερνισµού. Το ενδιαφέρον του
ήταν κυρίως εστιασµένο στο
αστικό τοπίο, τις βιοµηχανικές
εικόνες και τη µηχανική κίνηση.
Ωστόσο,
η
Δηµιουργία
αξιοποίησε όλα τα παραπάνω,
µέσα από το πρίσµα του µύθου
και αυτού που ήταν τότε ευρύτερα
γνωστό ως «νέγρικη τέχνη».
Στο
µπαλέτο
αυτό,
η
πρωτοποριακή τζαζ σύνθεση του
Darius Milhaud [Ντάριους Μιγιώ]
θύµιζε περισσότερο ακούσµατα
από το Χάρλεµ ή το Ρίο ντε
Τζανέιρο –όπου είχε πρόσφατα
ταξιδέψει ο συνθέτης- παρά
ηχητικές
περιπλανήσεις
στην
αφρικανική ήπειρο. Ο Μιγιώ
µορφοποίησε τις πηγές του, µέσα
από τις τεχνικές της σύγχρονης
µουσικής και µε αναφορές στο
εβραϊκό άσµα –οικείο από την
παιδική του ηλικία-, ως υπόµνηση
της αλησµόνητης ιερότητας των
πρώτων
βηµάτων
της
ανθρωπότητας.

Η αναβίωση του « La Création du Monde » από
τους Millicent Hodson και Kenneth Archer – 2000
Μπαλέτο του Grand Théâtre, Μουσείο Τέχνης & Ιστορίας –
Γενεύη, Ελβετία
1«

Όταν το 2000 η Cynthia Odier του Ιδρύµατος Fluxum µας πρότεινε να κάνουµε τη
Δηµιουργία του κόσµου µαζί µε το Μπαλέτο του Grand Théâtre της Γενεύης,
συνειδητοποιήσαµε ότι η δοκιµασία µας, επίσης, είχε να κάνει µε την κατασκευή ενός
κολλάζ. Αφορµή στάθηκε η έκθεση πάνω στον Λεζέ και την αφρικανική τέχνη της
Συλλογής Barbier-Mueller στο Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας της Γενεύης, όπου και
στήθηκε το µπαλέτο σε µια ειδικά διαµορφωµένη σκηνή στον προαύλιο χώρο.»
Μίλλισεντ Χόντσον & Κέννεθ Άρτσερ
Σήµερα, Χορός και Θεάµατα είναι άνετα µεταναστεύουν από χώρους χορού σε
εκθεσιακούς χώρους, αλλά το 2000, στη Γενεύη, «La Création du Monde» που
παρουσιάστηκε στην αυλή του Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας, ήταν µια πρεµιέρα.
Σήµερα, οι χορευτικές και ερµηνευτικές τέχνες µεταναστεύουν εύκολα από χώρους
χορού προς εκθεσιακούς χώρους, αλλά το 2000, στη Γενεύη, όταν παρουσιάστηκε
το «La Création du Monde» στην αυλή του Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας, η πρόταση
ήταν καινοτοµική.
Οι συνεργάτες της Δηµιουργίας είχαν στη διάθεσή τους ένα τέταρτο της ώρας
περίπου –σε σκηνικό χρόνο- για να καταθέσουν τη δική τους πρόταση: Τι ήθελαν να
πουν και γιατί; Ο εµβληµατικός πίνακας του Paul Nash, µε τίτλο We Are Making a New
World [Φτιάχνοντας έναν καινούργιο κόσµο], παρουσιάζει κουφάρια δέντρων και τον
ήλιο να ανατέλλει στον ορίζοντα. Το µπαλέτο του 1923 είναι επιβλητικό όσο και
ελπιδοφόρο. Διάφορα πλάσµατα αναδύονται µέσα από µια χαοτική µάζα,
αποκτώντας σταδιακά µορφή. Με απαραίτητα συστατικά, αυγά, νερό και µουσική,
το «Μαγικό Πλήθος» βοηθά στο πλάσιµο του «Ανθρώπινου/Προαιώνιου Ζεύγους».
Το ζευγάρι των πρωτοπλάστων ερωτοτροπεί και οδηγεί στη µάχη του Γένους, µε τους
«Πιθήκους» να τάσσονται στον αγώνα ενάντια στους «Γίγαντες». Τα «Πουλιά»,
ωστόσο, δίνουν τη λύση: πετούν σαγηνεύοντας τους «Φετιχιστές», οι οποίοι γρήγορα
χάνουν το ενδιαφέρον τους για τους «Γίγαντες». Ο έρωτας, ή έστω η έλξη που ασκούν
τα κυβιστικά πουλιά, κάνει τον κόσµο να περιστρέφεται.
Το µεταπολεµικό κολλάζ της Δηµιουργίας συµπεριλαµβάνει αναφορές από εξαιρετικά
δηµοφιλείς χορούς, όπως το «Τσάρ-λεσ-τον» -όπως τον αποκαλούσαν οι Γάλλοι- και
τον Black Bottom [~Μαύρος Πάτος]. Αυτοί οι «νέγρικοι χοροί» ήταν ήδη µέρος της
παρισινής κουλτούρας πριν τα µέσα της δεκαετίας του 1920. Ο Börlin [Μπέρλιν]
κράτησε αυτές τις χορευτικές αναφορές για το ζωηρό Φινάλε. Καθ’ όλη τη διάρκεια
του µπαλέτου υπάρχουν αποσπάσµατα από «αγοραίους» χορούς, όπως
διαπιστώνουµε από τα βήµατα των «Πιθήκων», οι οποίοι µιµούνται τους «τελευταίους
της σειράς» σε θεάµατα όπως το βωντβίλ.
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Kenneth Archer & Millicent Hodson, DanceTabs (Λονδίνο), 18.05. 2012.

Η αναβίωση του έργου

Maggiodanza in Florence – 2003
Ballets de Lorraine – 2012
Οι Μίλλισεντ Χόντσον και Κέννεθ Άρτσερ
παρουσιάσανε δύο αναβιώσεις του µπαλέτου
µετά την πρεµιέρα του έτους 2000 στη Γενεύη.
Η πρώτη πρόταση τους έγινε µε το
Maggiodanza
του
Γεωργίου
Μαντσίνι
(Georgio Mancini ) στη Φλωρεντία το 2003,
ενώ η δεύτερη παρουσιάστηκε µε τους
χορευτές του Μπαλέτου της Λωραίνης, στο
Νανσί, µε τον Πετερ Ζάκοµπσον (Petter
Jacobsson), το 2012. Το ανασχηµατισµένο
µπαλέτο αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο του
σύγχρονου έργου του Faustin Linyakula.
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IΔΡΥΜΑ FLUXUM
www.fluxumfoundation.org
Το Ίδρυµα Fluxum είναι ιδιωτικό ίδρυµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε
το 2002 στη Γενεύη. Το Ίδρυµα έχει ως σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη του
πολιτισµού στη Γενεύη, στην Ελβετία και στο εξωτερικό. Ο χορός αποτελεί πρωταρχικό
τρόπο έκφρασης σε κάθε καλλιτεχνικό ή πολιτισµικό εγχείρηµα το οποίο το ίδρυµα
αναλαµβάνει.
Το Ίδρυµα Fluxum συνεργάζεται µε ανοιχτό πνεύµα ενθαρρύνοντας καινοτόµα
πρότζεκτ. Υποστηρίζει την δηµιουργία και την εκπαίδευση στους τοµείς του χορού. Το
Ίδρυµα Fluxum συνεργάζεται στενά µε το Flux Laboratory.

FLUX LABORATORY
www.fluxlaboratory.com
Το Flux Laboratory ιδρύθηκε το 2003 από την Σύνθια Οντιέ. Είναι πολιτιστικό κέντρο µε
βάση την Γενεύη, την Ζυρίχη και την Αθήνα. Αποτελώντας από µόνο του εργαλείο
µελέτης και συντονισµού, και σε άµεση σχέση µε καλλιτέχνες, άνθρωποι της δράσης
και του εταιρικού πλαίσιού, το Flux Laboratory είναι σε συνεχής ροή (400 δηµιουργοί
τα τελευταία 15 χρόνια).
Το Flux Laboratory προασπίζεται το πνεύµα συνεργασίας και διαλόγου ανάµεσα σε
ιδρύµατα και πολιτιστικούς οργανισµούς, αλλά και τη σύµπραξη δηµόσιου και
ιδιωτικού φορέα.
Παράγει δρώµενα διεπιστηµονικής προσέγγισης transdisciplinary πρότζεκτ και
πειραµατίζει καινοτόµες δηµιουργικές και συνεργατικές διαδικασίες.

HOW TO GIVE A PRICE TO VALUES ?
Flux Laboratory investigates the concept of the price given to common values.
These values, token of tradition, ethics and morals, represent a collective ideal. In
Greece more than anywhere else, these values represent cultural vectors. The
promotion of a country's values, and how to make them accessible, are leads
explored in Flux Laboratory Athens’ projects.
Flux Laboratory builds on this idea by conceiving life the same way it does living arts:
by attaching as much importance to the creative process as to what results of it.

Millicent Hodson & Kenneth Archer
Η Μίλλισεντ Χόντσον (χορογράφος/ιστορικός χορού) και ο Κέννεθ Άρτσερ
(σκηνογραφικός
σύµβουλος/ιστορικός
τέχνης),
µε
έδρα
το
Λονδίνο,
δραστηριοποιούνται στην αναβίωση χαµένων µπαλέτων όσο και στη δηµιουργία
πρωτότυπων έργων. Εδώ και τρεις δεκαετίες, µε αφετηρία το “Ballets Old & New”
[«Μπαλέτα του Χθες και του Σήµερα»], συνεργάζονται µε διεθνώς καταξιωµένες
οµάδες, µεταξύ των οποίων οι: Μπαλέτα Τζέφρεϋ, Μπαλέτο της Όπερας του
Παρισιού, Μπαλέτα Μαριίνσκυ, Μπαλέτα του Αµβούργου, Βασιλικό Μπαλέτο της
Αγγλίας, Κρατικά Μπαλέτα του Καναδά, Εθνικό Μπαλέτο της Πολωνίας, Βασιλικό
Μπαλέτο της Σουηδίας, Μπαλέτο της Όπερας της Ρώµης, Μπαλέτα του Μόντε Κάρλο.
Οι Χόντσον και Άρτσερ δίνουν διαλέξεις και διοργανώνουν σεµινάρια ανά τον κόσµο,
σε σηµαντικούς καλλιτεχνικούς οργανισµούς, όπως οι ακόλουθοι στις ΗΠΑ: Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης (Νέα Υόρκη), Σχολή Τεχνών Γκαλλάτιν στο Πανεπιστήµιο της Νέας
Υόρκης, Μουσείο Γκούγκενχαϊµ (Νέα Υόρκη), Εθνική Πινακοθήκη και Κέντρο
Παραστατικών Τεχνών Τζον. Φ. Κένεντι (Ουάσινγκτον), Ινστιτούτο Τέχνης στο Σικάγο,
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MOCA) στο Σικάγο και το Λος Άντζελες, όσο και σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µεταξύ των οποίων τα: Σχολή Τζούλλιαρντ, Σχολή Τεχνών της
Βόρειας Καρολίνας κ.ά.
Ο Άρτσερ είναι διδάκτωρ (1988 - Πανεπιστήµιο του Έσσεξ, Ηνωµένο Βασίλειο) της
Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής και Θεατρικής Σκηνογραφίας του όψιµου 19ου και 20ου
αιώνα. Η Χόντσον είναι διδάκτωρ (1985 - Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια, Μπέρκλεϋ)
των Τεχνών του Θεάµατος. Το ζεύγος Χόντσον-Άρτσερ έχει γράψει βιβλία, άρθρα, έχει
εκθέσει και εκδώσει σχέδια/σκίτσα από τις αναβιώσεις των µπαλέτων: «Η Χαµένη
Ιεροτελεστία» [“The Lost Rite” (2014)] –λεύκωµα µε φωτογραφίες της Shira Klasmerεκδόθηκε πρόσφατα στα ρωσικά από την Ακαδηµία Βαγκάνοβα στην Αγία
Πετρούπολη. Ο Άρτσερ εξέδωσε το βιβλίο «Ο Ρέριχ σε Ανατολή και Δύση» ["Roerich
East and West” (εκδ. Parkstone, 1999)] και η Χόντσον µονογραφίες πάνω στην
αναβίωση των χορογραφιών «Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» και «Παιχνίδι» του Νιζίνκσυ
(Pendragon, 1996 & 2008). Είναι υπό έκδοση «Ο Μπαλανσίν της δεκαετίας του ‘20»,
µε θέµα την αναβίωση πέντε πρώιµων µπαλέτων από τον µαιτρ του είδους στον 20ο
αιώνα, την περίοδο των πρώτων του βηµάτων ως δηµιουργός.
Έχουν λάβει πολλά βραβεία και επαίνους: Εθνικό Κληροδότηµα για τις Τέχνες
(χορογραφία)· Διεθνές Συµβούλιο Έρευνας και Ανταλλαγής, Ινδικό Συµβούλιο για τις
Πολιτιστικές Σχέσεις (επιτόπια έρευνα)· Βρετανικό Συµβούλιο, USIS (περιοδείες για
διαλέξεις-παρουσιάσεις)·
Μετάλλιο
Νιζίνσκυ
(Πολωνία),
Patten
Lectures
(Πανεπιστήµιο της Ιντιάνα), Fulbright Lectures (Αθήνα)· Monaco Prize για το
ντοκιµαντέρ “Τέσσερις αυτοκράτορες & ένα αηδόνι” µε θέµα την αναβίωση του
µπαλέτου “Το τραγούδι του αηδονιού”, DVD της Χρονιάς (µουσική κατηγορία) του
BBC για την αναβίωση της «Ιεροτελεστίας της Άνοιξης» µε τα Μπαλέτα Μαριίνσκυ,
Βραβείο του Ποζιτάνο για την Κληρονοµιά του Μπαλέτου (Ιταλία), υποτροφία στα
Πανεπιστηµία Πρίνστον (ΗΠΑ), Σάρρεϋ και Κίνγκστον (Ηνωµένο Βασίλειο) για την
έρευνα στην αναβίωση µπαλέτων. Πρόσφατα έγιναν δεκτοί ως υπότροφοι στο
Κέντρο για το Μπαλέτο και τις Τέχνες στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης.

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τιμές εισιτηρίων : 35€, 25€, 15€, 10€ και 7€ (εκπτωτικό)
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