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Lagune @ ΕΜΣΤ

Το ΕΜΣΤ, η Ελβετική Πρεσβεία στην Ελλάδα, το metamatic:taf, το Ίδρυµα Fluxum και το Flux Laboratory

συνεργάζονται στο πλαίσιο της εκατονταετηρίδας του κινήµατος DADA για να γιορτάσουν µαζί τη Διεθνή
Ηµέρα των Μουσείων πριν ανοίξει τις πύλες του το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Για να γιορτάσει την εκατονταετηρίδα του Dada στην Ελλάδα, το ίδρυµά Fluxum και το Flux Laboratory

παρουσιάζουν την περφόρµανς Lagune (λιµνοθάλασσα) - µια πρωτότυπη δηµιουργία του Ελβετού
καλλιτέχνη Denis Savary – που δηµιουργήθηκε φέτος, σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Fluxum.

Η περφόρµανς αντλεί την έµπνευσή της από το µυθιστόρηµα "Η ακτή των Σύρτεων" (Le Rivage des Syrtes)

του Ζυλιέν Γκρακ (1951) και από την µαριονέτα Robot King της καλλιτέχνιδας Sophie Taeuber-Arp, που
αναπαρήγαγε κατά προσέγγιση, για την περίσταση, η δηµιουργός µαριονετών, Evelyne Villaime.

Το Lagune αναδοµεί τον ανοιχτό ουρανό, µια πόλη πάνω στο νερό, το φανταστικό βασίλειο του Robot King,

το οποίου οι διαφορετικές προσόψεις και οι τοίχοι είναι κινητοί, και συνεχώς µετακινούνται από έξι

όλες οι εκδηλώσεις
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χορευτές. Η πολιτεία αυτή, σαν να τη χτυπάει η θάλασσα, θα υποστεί τις συνέπειες ενός φανταστικού
κύµατος που θα δηµιουργήσουν από το µηδέν οι κινήσεις των χορευτών.

Υπό τη χορογραφική επίβλεψη της Μαρκέλλας Μανωλιάδη, το έργο βρίσκει τη δυναµική του στους κανόνες
ενός χορευτικού αυτοσχεδιασµού, όπου η µικρογραφία της πόλης απλώνεται γύρω από το Robot King καθώς
µια ονειρική νηµατοειδής µορφή φθείρει τον άµοιρο στρατιώτη-µαριονέτα. Το έργο εξελίσσεται υπό τους
ήχους που ηχογραφήθηκαν από τον Denis Savary και την Daphné Bengoa οι οποίοι συνέθεσαν ένα
κοσµοπολίτικο ταξίδι από φωνές, µελωδίες, δονήσεις και ψιθύρους ανθρώπων, πόλεων και φύσης.

Μετά τις τέσσερις πρώτες παραστάσεις στη Ζυρίχη και στη Γενεύη (Cabaret Voltaire, Εθνογραφικό Μουσείο,

κτλ.), τα εγκαίνια του Lagune προσκαλούν το αθηναϊκό κοινό να ανακαλύψει το ΕΜΣΤ στο χώρο των πρώην
εγκαταστάσεων του εργοστασίου ΦΙΞ.

Το Lagune αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό έργο µε ισχυρούς συµβολισµούς καθώς υπαινίσσεται µια πόλη
ιδανική που αναγεννάτε από τις στάχτες της, έναν µη-τόπο εµπνευσµένο από την Αρχιτεκτονική του γυαλιού
του Paul Scheerbart όπου ο άνθρωπος και η πόλη δοµούν ο ένας τον άλλον, παραδίδονται και ταυτόχρονα,

εξαφανίζουν ο ένας τον άλλον. 

Σκηνοθεσία: Denis Savary

Χορογράφος: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Βοηθός Χορογράφο: Pierre Magendie

Καλλιτεχνική και Μουσική Διεύθυνση: Daphné Bengoa

Κουκλοπαίκτρια: Evelyne Villaime

Χορευτές: Αναστάσιος Κουκουτάς, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Άρης Παπαδόπουλος, Ιωάννα Τουµπακάρη,

Γιάννης Τσιγκρής, Ελένη Ανδρεουλάκη, Μάρω Σταυρινού

Σκηνογραφία: Denis Savary και Juliette Roduit

Ενδυµατολόγος: Vanessa Schindler

Τεχνική Διεύθυνση και Φωτισµός: Luc Job

Παραγωγή και συντονισµός: Ίδρυµά Fluxum και Flux Laboratory

Ντοκιµαντέρ (ταινία και φωτογραφία): Daphné Bengoa

Περισσότερες πληροφορίες: flux laboratory.com


