DANCEWALK
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΈΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΧΟΡΟ-ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
Το Ίδρυµα Fluxum και το Flux Laboratory Athens συνεργάζονται µε την οµάδα Neopost Foofwa και
παρουσιάζουν το πρότζεκτ DANCEWALK στην Ελλάδα. Πρόκειται για µια Ελληνο-ελβετική καλλιτεχνική
πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα και του Δήµου Αθηναίων και σε
συνεργασία µε τον Δήµο του Μαραθώνα.
Την Πέµπτη 5 Νοεµβρίου η περφόρµανς Dancewalk - Retroperspectives θα µεταδοθεί µε live streaming
από την Τεχνόπολη Δήµου Αθηναίων στην ιστοσελίδα του Flux Laboratory, στις 2µµ. Η χορεύτρια Alizée
Sourbé θα βρεθεί επί σκηνής για να αφηγηθεί την ιστορία του Dancewalk και των 700 και πλέον
χιλιοµέτρων χορού που έχουν διανυθεί σε όλο τον κόσµο στο πλαίσιο των 50 διαδροµών Dancewalk.
Το Dancewalk (χορός-περπάτηµα) είναι µια πρακτική που ανέπτυξε o καταξιωµένος χορευτής και
χορογράφος Foofwa d'Imobilité, παρουσιάζοντάς τη σε 50 µέρη του κόσµου µέχρι σήµερα. Στην Ελλάδα,
ο χορογράφος µεταδίδει τη γνώση και την ενέργεια της τεχνικής στην ελληνική χορευτική κοινότητα µέσα
από τη συνεργασία του µε 6 Έλληνες χορευτές, που λειτουργούν ως πρεσβευτές του πρότζεκτ Dancewalk.
Αυτή η συλλογική εµπειρία θα ενσωµατωθεί επί σκηνής στις 5 Νοεµβρίου µε τη µορφή βίντεο. Το ‘ταξίδι’
των προβών της οµάδας κορυφώνεται µε µια συµβολική χορευτική πρόβα µε την ανατολή του ηλίου στο
Δηµοτικό Στάδιο του Μαραθώνα, την οποία οι χορευτές καταγράφουν σε βίντεο.
Την Κυριακή 8 Νοεµβρίου, επίσηµη ηµέρα διεξαγωγής του αγώνα Μαραθωνίου που µαταιώθηκε, το
Dancewalk αναδύεται ως µια εναλλακτική καλλιτεχνική πράξη. Το Flux Laboratory Athens θα µοιραστεί
µέσα από τις πλατφόρµες επικοινωνίας του ό,τι συνέβη on stage αλλά και το χορευτικό ταξίδι της Ελληνοελβετικής οµάδας στην Αθήνα.
«Το σηµαντικό είναι να χορεύεις τη ζωή!» Cynthia Odier, Ιδρύτρια & Καλλιτεχνική Διευθύντρια του
Ιδρύµατος Fluxum και του Flux Laboratory
«Τρέχουµε, περπατάµε, χορεύουµε. Συνεχίζουµε να εκφραζόµαστε µέσα από την κίνηση και την
Τέχνη!» Olaf Kjelsen, Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα
Το DANCEWALK είναι µια χορευτική πράξη, ένα ισχυρό µήνυµα ενότητας και στήριξης του χορού.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Χορογράφος / Χορευτής: Foofwa d’Imobilité
Καλλιτέχνες: Alex Landa Aguirreche, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Πολένα Κόλια, Μαρκέλλα
Μανωλιάδη, Δηµήτρης Μυτιληναίος, Evita Pitara, Alizée Sourbé, Ιωάννα Τουµπακάρη, Andi Xhuma
Παραγωγή: Ίδρυµα Fluxum, Flux Laboratory Athens
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Cynthia Odier & Foofwa d’Imobilité
Υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα και του Δήµου Αθηναίων.
Ευγενική παραχώρηση χώρου Τεχνόπολη Δήµου Αθηναίων.
Με την ευγενική υποστήριξη του Δήµου Μαραθώνα
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