Κήπος της Συκιάς
ΚΟΙΝΩΝΩ 4 | Τέσσερα (συν ένα) στοιχεία
Εναρκτήριες δράσεις
21 Jul 2019 _ 21 Jul 2019
Ώρες λειτουργίας: 20.00 - 04.00
Κήπος της Συκιάς, Χώρα Τήνου
Εναρκτήριες δράσεις τον Ιούλιο στην Τήνο Την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 από τις 9μμ το
Κοινωνώ θα παρουσιάσει στην «έδρα» του τον Κήπο της Συκιάς (Καρόλου Βιτάλη, Χώρα Τήνου)
το ανοιχτό κάλεσμα για τη συμμετοχή στον θεματικό κύκλο Τέσσερα (συν ένα) στοιχεία.
Μέσα από τα χαλάσματα ενός κτηρίου του 18ου αιώνα που λειτουργούσε ως ελαιοτριβείο,
έχει προκύψει με το πέρασμα του χρόνου ένα ιδιόμορφο, αυτοσχέδιο αίθριο. Η οροφή έχει
καταρρεύσει και στο κέντρο του ερειπωμένου πλέον κτίσματος έχουν φυτρώσει τρεις μεγάλοι
ορνοί (αγριοσυκιές) που αγκαλιάζουν περιμετρικά το εσωτερικό του κτηρίου, αντικαθιστώντας
με τα φυλλώματά τους την αρχική σκεπή. Ο κήπος της Συκιάς αποτελεί έργο εν εξελίξει
του Κοινωνώ (το εισήγαγε το καλοκαίρι του 2018 ο εικαστικός και δημιουργός του Κοινωνώ
Χρήστος Αρτέμης) προσφέροντας στους επισκέπτες, πέρα από ένα χώρο κοινωνικοποίησης,
ενημέρωσης και συμμετοχικής ενεργοποίησης στις δράσεις του Κοινωνώ, ένα ειδυλλιακό
περιβάλλον που μπορεί να μεταμορφώνεται και να εξελίσσεται συνεχώς, ακριβώς όπως και
το Κοινωνώ. Οι δεκάδες δράσεις, performances και happenings που θα πραγματοποιηθούν την
ίδια μέρα τόσο στον Κήπο της Συκιάς όσο και σε παρακείμενα κτήρια και στους δρόμους της
χώρας της Τήνου, σαν μια μακροσκελή αυτοσχεδιαστική παράσταση, θα εισάγουν το κοινό στη
διαδραστική φιλοσοφία του Κοινωνώ, καλώντας το να συμμετάσχει ενεργά έως και τις πρώτες
πρωινές ώρες.
Συμμετέχουν: Το Πολυφωνικό Σχήμα Ηπείρου (Βαγγέλης Κώτσου, Αλέξανδρος Τσιμέκας, Ρούλα
Ρίφουνα), η ομάδα Ραφή (Αναστασία Πολίτη, Αναστασία Κότσαλη), και οι Αλεξάνδρα Ζουμπαταίου,
Παναγιώτης Βασιλείου, Μαρία Λύμπουρα (performance), Ηλίας Κουνέλας & Αγγελος Πέτροβας
(ραδιοφωνικη παραγωγή- παρουσίαση), Ιωάννα Αντώναρου & Νατάσσα Σαραντοπούλου (χορός),
Αλέκα Τόμπρου (performance), Blond Thunder (μουσικές παρεμβάσεις), Ντάνα Παπαχρήστου
και Ιωάννα Βαλσαμίδου.
Από το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας (ΕΚΠΑ) οι: Oρέστης Καραμανλής, Σταυρούλα Ματρόζου,
Μποσινάκη Ειρήνη, Ελένη Μανιώτη, Άγγελος Καρελιάς, Μαξιμίλιαν Παυλάκης, Νάσος Κρέτσης,
Φωτεινή Τρυφεροπούλου, Γιώργος Μυζήθρας.
Και από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών οι: Αγγελική Στρατάκη, Λίνος Αρσενόπουλος, Τατιάνα
Ξανθοπούλου, Ευγενία Μαραγκού, Βασιλική Κυμπούρη, Κλειώ Φανουράκη & Μιχαέλα Αντωνίου.
Ο Κήπος της Συκιάς θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου (από τις 11 πμ έως
τις 11μμ). Είσοδος ελεύθερη.

