16 Οκτωβρίου 2015 - Νοέμβριος 2015
Vasistas - DOMINO
«Όταν είσαι στα σκατά ως το λαιμό, δεν μένει παρά να τραγουδάς».
Σάμουελ Μπέκετ

Το Rēs Ratio Network υποδέχεται την ομάδα Vasistas και την Αργυρώ Χιώτη, παρουσιάζοντας φέτος
στο Θέατρο Ροές το έργο Domino.
Το DOMINO είναι μια βουβή χορογραφία για το παρόν που μας διαφεύγει και για το άδηλο μέλλον. Το
έργο πραγματεύεται το θέμα της ατομικής και επιδημικής κατάρρευσης ενός ολόκληρου κόσμου, των
αλυσιδωτών αντιδράσεων που οδηγούν σε γενικευμένη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, εστιάζοντας
στους επιζώντες.
Η δραματουργία, έχοντας ως αφετηρία το έργο του Ευγένιου Ιονέσκο Παιχνίδια σφαγής, δομείται μέσω
του ιδιαίτερου αφηγηματικού κώδικα και της σκηνικής γλώσσας που αναπτύσσει η ομάδα Vasistas τα
τελευταία χρόνια. Στη σκηνή εναλλάσσονται στιγμιότυπα, θραυσματικά ταμπλώ ενός κόσμου που
βρίσκεται υπό την απειλή ενός τέλους, όπου οι άνθρωποι, εγκλωβισμένοι, έρχονται αντιμέτωποι με το
κενό, κατά τρόπο βεβιασμένο, παράλογο και νοσταλγικό.
Η ιδιαίτερη σκηνοθετική αντίληψη της Αργυρώς Χιώτη και το κινησιολογικό σύστημα αφήγησης των
Vasistas δομούν, μέσω μιας παλλόμενης χορογραφίας ομαδικών σχηματισμών, την παράσταση
DOMINO. Το ηχητικό τοπίο του έργου, που δημιουργείται από λησμονημένες ηχογραφήσεις του τέλους
19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, προσδίδει νοσταλγικό τόνο στην ατομική και συλλογική
κατάρρευση ενός κόσμου.
Το Rēs Ratio Network επιλέγει να επαναφέρει φέτος, στο θέατρο Ροές, την συγκεκριμένη παράσταση
των Vasistas, καθώς αναγνωρίζει πως η μεθοδολογία της ομάδας ξετυλίγει, μέσω αυτής της εργασίας,
το εύστοχο παραστασιακό της ιδίωμα. Η συστηματική καλλιέργεια ενός ξεχωριστού δραματουργικού
λεξικού, εκ μέρους των Vasistas, συνεισφέρει κατά τρόπο ουσιαστικό στη συνολική πρόταση της
δικτύωσης του Rēs Ratio Network.

Σκηνοθεσία: Αργυρώ Χιώτη
Δραματουργία: Vasistas, Χριστιάνα Γαλανοπούλου
Σκηνικός χώρος: Εύα Μανιδάκη
Κοστούμια: Παύλος Θανόπουλος
Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας
Βοηθός σκηνοθέτη: Δάφνη Κούτρα
Επιμέλεια ήχου: Jan Van de Engel
Προσαρμογή και διδασκαλία του Cold song: Κορνήλιος Σελαμσής
Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Ariane Labed
Ερμηνευτές: Ελένη Βεργέτη, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη, Αντώνης Αντωνόπουλος, Ευδοξία Ανδρουλιδάκη,
Ευθύμης Θέου, Ματίνα Περγιουδάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ρίτα Λυτού, Νατάσα Παπανδρέου,
Αναστασία Ζαγκλή, Φιντέλ Ταλαμπούκας
Το DΟΜΙΝΟ είναι συμπαραγωγή των Vasistas με τα Open Latitudes (3)-european project | KOMM'N'ACT | Théâtre des Bernardines |
MIRfestival | την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας και του OZON RAW Magazine.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέατρο Ροές
Ιάκχου 16, Γκάζι
Πληροφορίες-Κρατήσεις Θέατρο Ροές
210 3474312

info@resrationetwork.gr
Παραστάσεις
16 Οκτωβρίου 2015 - 15 Νοέμβριου 2015
Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 21:00
Τιμές εισιτηρίων
Κανονικό 14 ευρώ
Φοιτητικό, Ανέργων 10 ευρώ
Διάρκεια παράστασης
60 λεπτά
Προπώληση εισιτηρίων
http://www.viva.gr/tickets/venues/theatro-roes/

Viva.gr, τηλ. 11876, Public, Παπασωτηρίου, Seven Spots, Ιανός, Reload, Media Markt

facebook:
https://www.facebook.com/pages/R%C4%93s-Ratio-Network%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%A1%CE%BF%CE%AD%CF%82/1454894904772971?ref=aymt_homepage_panel

Φωτογραφίες παράστασης
Δέσποινα Σπύρου

