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Ζείς στη Λεμεσό, αλλά έχεις κάποια σχέση με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες: Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία ή Τουρκία; 

Έχεις μια ενδιαφέρουσα ιστορία να πείς για μια από αυτές τις χώρες; Σε ενδιαφέρει ο χορός, η χορογραφία και οι 

παραστατικές τέχνες;  

Εάν ναι, η ιρλανδική ομάδα χορού Instant Dissidence και ο Πολυχώρος Συνεργείο θα ήθελε να μάθει για σένα και 

την ιστορία σου! 

                       Σχετικά με την ομάδα χορού  

Η Instant Dissidence (www.instantdissidence.org) είναι μια καλλιτεχνική ομάδα με έδρα την Ιρλανδία, η οποία θα 

παρουσιάσει ένα νέο χορογραφικό έργο με τον τίτλο “SlowMo” στους δρόμους της Λεμεσού, στο πλαίσιο της 

διοργάνωσης του “Beyond DisDance” Festival στις 29 Μαΐου 2022. 

Η ομάδα Instant Dessidence είναι μια ομάδα αφοσιωμένη σε κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα. Η ομάδα 

χρησιμοποιεί τον χορό ώς μέσο κοινωνικής ενσυνείδησης. Οι ίδιοι λένε: “είμαστε «artivists» (συνδυασμός από την λέξη 

artist -καλλιτέχνης και ακτιβιστής) που πιστεύουν στη δύναμη της σύνδεσης της τέχνης με την κοινωνική δράση. 

Αντιστεκόμαστε στην ιδέα της τέχνης ως αντικειμένου που παράγεται από ένα ειδικό είδος ατόμου ο οποίος ονομάζεται 

«καλλιτέχνης». Αντίθετα, το έργο μας συνδημιουργείται σε διάλογο με (και μερικές φορές εκτελείται από) μη 

επαγγελματίες καλλιτέχνες, και έχει να κάνει με θέματα που τους αφορούν”. 

 

 

http://www.instantdissidence.org/


Σχετικά με τo έργο SlowMo 

Στο έργο  SlowMo ο χορός παίρνει την μορφή ενός ταξιδιωτικού δώρου. ως μια σειρά από ενσωματωμένες ταξιδιωτικές 

καρτ- ποστάλ που δημιουργούνται στην πορεία της περιοδείας της ομάδας. 

Το καλλιτεχνικό έργο SlowMo είναι ένα υπαίθριο χορευτικό έργο «ταξιδιού» από την Instant Dissidence, η οποία θα 

ξεκινήσει το ταξίδι της από το Cloughjordan Ecovillage (Ιρλανδία) και θα ταξιδέψει από ξηρά και θάλασσα στην Κύπρο, 

σταματώντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Γαλλία, στην Γερμανία, στην Ουγγαρία, στην Ρουμανία, στην Βουλγαρία και 

την Τουρκία καθ' οδόν, ολοκληρώνοντας το ταξίδι στη Λεμεσό για την πρεμιέρα του έργου τους. 

Είναι ένα συμμετοχικό χορευτικό έργο που συνδημιουργείται με κατοίκους από τη Λεμεσό, συνδέοντας τους, με 

κατοίκους χωρών σταθμών της περιοδείας της ομάδας μέχρι να φτάσει εδώ.  

Για το λόγο αυτό, το Σωματείο Υπόγεια Σκηνή/Πολυχώρος Συνεργείο, ψάχνει 8 κατοίκους της Λεμεσού που έχουν 

συνδέσεις με τις ακόλουθες χώρες απ΄ όπου θα περάσει  η Instant Dissidence για να φτάσει στη Λεμεσό: Ιρλανδία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία. 

Αυτά τα άτομα θα γίνουν συνδημιουργοί του έργου με το Instant Dissidence. Δλδ. η ομάδα θα εντάξει στο  έργο της, τις 

αναμνήσεις τους από αυτές τις χώρες, καθώς ταξιδεύουνε μέσα από αυτές. 

Θα μπορούσε να είσαι εσύ ένας απο τους συνδημιουργούς; 

Ίσως γεννήθηκες σε μια από αυτές τις χώρες. 

Ή ίσως κάποτε ερωτεύτηκες εκεί. 

Ή ίσως σπούδασες εκεί. 

Ή ίσως σου συνέβη κάτι εκεί που άλλαξε τη ζωή σου. 

Όποια και αν είναι η σύνδεσή σας με μια από αυτές τις χώρες, η Υπόγεια Σκηνή/Πολυχώρος Συνεργείο και η 

Instant Dissidence θα ήθελαν να την ακούσουν! 

Πώς κάνετε αίτηση: 

Στείλτε τις ακόλουθες πληροφορίες έως τις 10 Μαρτίου 2022 στο info@synergeio.org: 

• Το όνομά σας, το email και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 

• Την χώρα με την οποία έχετε σύνδεση. 

• Μία παράγραφο που περιγράφει λεπτομερώς τη φύση αυτής της σύνδεσης. 

 

Υποχρεώσεις και οφέλη (σε περίπτωση που επιλεγείτε) 

•Θα γράψετε στο χέρι μια φυσική επιστολή στην καλλιτεχνική Διευθύντρια της ομάδας Rita Marcalo, με την ιστορία 

που σας συνδέει με τη συγκεκριμένη χώρα. 

•Η επιστολή θα είναι στα ελληνικά. 

•Θα στείλετε την επιστολή στο σπίτι της Ρίτας στο Cloughjordan Ecovillage (η διεύθυνση θα δοθεί μετά την επιλογή). 

•Θα στείλετε επίσης στη Ρίτα (μέσω WhatsApp), μια ηχογράφηση που κατά την οποία θα ακούγεστε να διαβάζετε την 

επιστολή στα ελληνικά (θα δοθεί αριθμός τηλεφώνου). 



•Θα πληρωθείτε  100€ για την εργασία σας, μετά την έκδοση τιμολογίου και την προσκόμιση σχετικής απόδειξης. 

Πώς  θα χρησιμοποιηθεί η επιστολή σας 

•Αφού η Ρίτα λάβει το γράμμα σας, θα το μεταφράσει από τα ελληνικά στα αγγλικά (μητρική γλώσσα των μελών της 

ομάδας Instant Dissidence). 

•Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει την ιστορία σας (και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά της επιστολής σας, όπωςόπως ο 

γραφικός σας χαρακτήρας κ.λπ.) για να δημιουργήσει μια χορογραφική καρτ ποστάλ για εσάς! 

•Όταν η εταιρεία φτάσει στη Λεμεσό και εκτελέσει το έργο στις 29 Μαΐου, θα μπορέσετε επιτέλους να ζήσετε τη 

χορογραφική σας κάρτα και να ακούσετε τη φωνή σας να λέει την ιστορία σας ως μέρος του ήχου του έργου! 

Ως Instant Dissidence και ως Πολυχώρος Συνεργείο, ανυπομονούμε να λάβουμε το γράμμα σας, να ακούσουμε τη 

φωνή σας και να σας γνωρίσουμε επιτέλους όταν θα εμφανιστούμε στη Λεμεσό! 

 

 

 


