ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
“Stories of Loss”
7 Μαίου, 2011 – Home for Cooperation, Λευκωσία
H Θεατρική Ομάδα Rooftop Theatre παρουσιάζει το νέο της έργο «Stories of Loss» το οποίο
πραγματεύεται την απώλεια σε διαφορετικά επίπεδα – προσωπικό, κοινωνικό, υπαρξιακό. Το
έργο αγγίζει ιστορίες απώλειας από διαφορετικές σκοπιές: απώλεια αγαπημένου προσώπου,
αγαπημένου αντικειμένου, απώλεια μνήμης, συναισθήματος, χρόνου, σχέσης, αίσθησης, ενώ
καταπιάνεται επίσης με τη διαδικασία αντιμετώπισης και αποδοχής μιας απώλειας.
Το έργο είναι αποτέλεσμα μιας σειράς διαδραστικών εργαστηρίων για νέους και νέες που
διαμένουν στην Κύπρο που διοργάνωσε η θεατρική ομάδα Rooftop Theatre από τον Απρίλιο
μέχρι και τον Ιούλιο 2010. Στα εργαστήρια έγινε εξερεύνηση της έννοιας και της ευρύτητας της
απώλειας, αλλά καταπιάστηκαν και με ζητήματα απώλειας στον άξονα των ιστοριών
ελληνοκύπριων και τουρκοκύπριων αγνοουμένων, χρησιμοποιώντας θεατρικές μεθόδους από
το “ Θέατρο των Καταπιεσμένων” (Theatre of the Oppressed), αλλά και μέσα από συνεντεύξεις
και συναντήσεις με συγγενείς αγνοουμένων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη σύνθεση
υλικού απο μια ομάδα συγγραφής, και τέλος την απόφαση για μια γενική αισθητική
προσέγγιση, που μας οδήγησε να κτίσουμε ένα interactive video performance. To έργο, έχει
αποκτήσει έτσι μια ιδιαίτερη υφή, αφού παίζει πάνω στα όρια της πραγματικότητας και του
ονείρου, του αληθινινού και του ψηφιακού, της τραγωδίας και του παιχνιδιού. Η παράσταση,
η οποία περιλαμβάνει και τη χρήση πολυμέσων, θα είναι μοναδική για το θεατή αφού θα
αφήσει τα στενά όρια της σκηνής και θα προεκταθεί στο κοινό το οποίο θα κληθεί να
συμμετάσχει και να συνδράμει σε αυτή.
Το Stories of Loss πραγματοποιείται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το άνοιγμα του Home
for Cooperation (Κέντρο Συνεργασίας), του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας
(Association of Historical Dialogue and Research) , το Σάββατο 7 Μαϊου στις 20.30. Η
παράσταση θα παρουσιαστεί στο κτίριο του Κέντρου Συνεργασίας, απέναντι από το
Ξενοδοχείο Λήδρα Πάλλας στη Νεκρή Ζώνη, 1102 Λευκωσία.
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H παραγωγή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Cyprus Community Media Center και η
γλώσσα της παράστασης είναι τα αγγλικά
Συντελεστές της παραγωγής:







Σκηνοθεσία: Ελλάδα Ευαγγέλου
Κινηματογράφιση: Natalie Konyalian / Μιχάλης Καλοπαίδης
Video editing: Natalie Konyalian,
Video Graphics: Πόπη Πισσουρίου.
Γενική Τεχνική Υπεύθυνη: Ζωή Κακότα.
Ομάδα Δραματουργικής επεξεργασίας κειμένου: Ελλάδα Ευαγγέλου, Γιώργης Ρεγγίνος,
Δέσποινα Μιχαηλίδου, Πόλυ Παπαβασιλείου, Χάρις Χαραλάμπους.
 Συμμετέχουν ως ηθοποιοί στα βίντεο: Λήδα Κουμίδη, Δέσποινα Μιχαηλίδου, Γιώργης
Ρεγγίνος, Άντρεα Πετράνυι, Deniz Urfali, Χάρις Χαραλάμους, Νάντια Μουάφη, Τόνια
Σιαμπτάνη.
 Συμμετέχουν ως ηθοποιοί στην παράσταση: Χάρις Χαραλάμπους, Γιώργης Ρεγγίνος,
Τόνια Σιαμπτάνη, Δέσποινα Μιχαηλίδου.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
παρακαλώ
επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
www.rooftoptheatregroup.org ή επικοινωνήστε μαζί μας στο + 22 661354
Η θεατρική Ομάδα Rooftop Theatre ιδρύθηκε το 2004 από επαγγελματίες στο χώρο των
παραστασιακών τεχνώω, καθώς και θεατρόφιλους με στόχο να καταπιαστεί με κοινωνικά
ζητήματα μέσω της καλλιτεχνικής θεατρικής δημιουργίας. Τα έργα που ανεβάζει η Ομάδα
είναι παράγωγα της ίδιας της Ομάδας και προέρχονται κυρίως από διαδραστικά θεατρικά
εργαστήρια. Η Ομάδα μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 5 κύκλους ετήσιων εργαστηρίων, 7
παραγωγές, συμμετοχές σε Φεστιβάλ στην Κύπρο, Ελλάδα και Ισπανία, έχει συνεργαστεί με
μια πλειάδα οργανισμών και ατόμων και έχει εκδόσει δύο από τα έργα της.
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