
Contact Improvisation Crete Festival 2013
‘επανακτώντας την επαφή μας με το συνάνθρωπο’

Τί είναι το CI?

To Contact Improvisation (CI) είναι η επικοινωνία που δημιουργείται μεταξύ δύο, ή και περισσοτέρων ατόμων 
μέσα  από  την  κίνηση  και  το  χορό,  τη  σωματική  επαφή,  τις  δυνάμεις  της  φυσικής,  τη  βαρύτητα,  την 
προσεγμένη ορμή, τη συνεχόμενη ροή,  τη δράση-αντίδραση και  το απρόβλεπτο της στιγμής.  Τα σώματα 
συνυπάρχουν  σαν  μία  μοναδική  οντότητα,  ένα  σύμπλεγμα  κινήσεων  που  συνεχώς  εξελίσσεται  και 
αναπλάθεται  μέσα  στο  χώρο  και  τον  χρόνο.  To  Contact  Improvisation  γεννήθηκε  από  την  κινησιολογική 
έρευνα που ξεκίνησε ο Steve Paxton στην Αμερική σε συνεργασία με την ομάδα Magnesium που αρχικά 
αποτελούνταν από 13 άντρες.

CI Crete Festival 2013

Βασιζόμενη σε αυτή την  πηγαία αλληλεπίδραση των διαφορετικών σωμάτων, η ομάδα χορού Φυσαλίδα 
ενέταξε το εργαστήριο «contact for all» στα πλαίσια του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Contact Improvisation στην 
Κρήτη. 

Μέσα από την παραδοχή της διαφορετικότητας και μοναδικότητας του κάθε σώματος, και ανεξάρτητα από 
τα  προαπαιτούμενα  και  κατεστημένα  δεδομένα  της  κανονικότητας  του  μεγέθους,  του  βάρους  και  της 
δύναμης του κάθε ατόμου, το CI καλεί τους ‘χορευτές’ του σε έναν ειλικρινή αυθόρμητο χορό!

Contact for All 

Το εργαστήριο «contact for all» απευθύνεται σε ενήλικα άτομα (18 ετών και άνω) με κινητικές αναπηρίες, τα 
οποία  έχουν  μια  μικρή  εμπειρία  με  την  κίνηση,  την  έκφραση  ή  και  το  διαλογισμό,  που  επιθυμούν  να 
εκφραστούν μέσα από τη μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του σώματος τους, να ταξιδέψουν ελεύθερα παρέα 
με  άλλα  σώματα  και  να  γευτούν  τη  διαδικασία  της  προσωπικής  τους  εξέλιξης  -σωματικής-πνευματικής-
ψυχικής- μέσα από την αυτοσχέδια κινησιολογική-σωματική έρευνα και άσκηση.  

Το εργαστήριο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου (17:30-19:30) και εισηγήτρια είναι η 
Ουγγαρέζα Enikő Szilágyi. Τα άτομα που επιθυμούν να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί μας στην ιδιαίτερη 
αυτή  ατμόσφαιρα  και  παρέα  του  CI φεστιβάλ  για  εκείνη  τη  μέρα  (προβολή  ταινίας+δείπνο+jam), 
ενημερώνουμε ότι αυτό είναι εφικτό, έπειτα από έγκαιρη συνεννόηση με κάποιον από τους διοργανωτές του 
φεστιβάλ.

Καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, θα εκτιμούσαμε την άμεση επικοινωνία μαζί μας.

Για περαιτέρω πληροφορίες-διευκρινήσεις καθώς και δηλώσεις συμμετοχής:

6947 117218 (Μαρίνα) - 2810 224321 (Γωγώ) - festival@contactimprocrete.com (‘Ελσα)

Websites: www.contactimprocrete.com + www.fysalidance.com

Facebook: CI FestivalCrete + Contact Improvisation Festival in Crete, Greece + Fysalida Dance
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