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Κεντρική Ιδέα

Το έργο, διερευνά την ιδιωτικότητα 
ιδωμένη υπό το πρίσμα της 
θέασης και της έκθεσης ενός 
καλλιτεχνικού έργου. Μέσα 
από καθορισμένες συνθήκες 
εγγύτητας ή απομόνωσης οι θεατές 
καλούνται να αλληλεπιδράσουν 
με τους περφόρμερς κινούμενοι 
ελεύθερα στο χώρο της δράσης και 
συνδιαμορφώνοντας το οπτικό και 
ηχητικό περιβάλλον.
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Basic Concept

The act deals with privacy (individ-
uality), seen from the perspective 

of observation and 
exhibition of an artistic act. Within 

some determined boundaries of 
intimacy and isolation, the 

audience is encouraged to come 
into contact and interact with the 

performers while moving freely 
into the field of action, shaping an 

audio-visual environment.
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Περιγραφή

Το έργο εκτυλίσσεται σε συνθήκες 
απόλυτου σκοταδιού (black out) 
και ησυχίας. Το κοινό εισέρχεται 
στο χώρο κρατώντας φακούς και 
κινείται ελεύθερα ανάμεσά στους 
περφόρμερς οι οποίοι βρίσκονται 
σε κατάσταση αδράνειας. Οι φακοί, 
ως μοναδικές πηγές φωτισμού, 
είναι το μέσο πρόσβασης στη 
πληροφορία του έργου αλλά και 
το μέσο εξέλιξης του, καθώς οι 
περφόρμερς ενεργοποιούνται μόνο 
όταν αντιλαμβάνονται την έκθεσή 
τους στο φως σχηματίζοντας μια 
αρθρωτή χωρική και ηχητική 
συνθήκη.

Οι περφόρμερς λειτουργούν ως 
ηχητικές πηγές συνθέτοντας 
μέσα από τη δράση των σωμάτων 
και των φωνών τους το υλικό 
του έργου. Η ιδιότυπη αυτή 
«ορχήστρα» συντονίζεται από μια 
κοινή ηχητική παρτιτούρα με τη 
χρήση μονών ακουστικών. Το κοινό 
δεν έχει πρόσβαση στο πρωτογενές 
αυτό ηχητικό υλικό. Η «εσωτερική» 
αυτή συνθήκη τοποθετεί κοινό και 
καλλιτέχνες σε ένα κοινό πεδίο 
συνύπαρξης, ανάμεσα στο ιδιωτικό 
και το δημόσιο.

Κάθε περφόρμερ διατηρεί μερική 
αυτονομία ως προς τη συμμετοχή 
του μέσα στο μουσικό δρώμενο 
καθώς καλείται να διενεργήσει 
αφουγκραζόμενος ταυτόχρονα την 
εσωτερική δεδομένη πληροφορία 
και την απρόβλεπτη παρέμβαση του 
κοινού. Τον εσωτερικό αυτό κανόνα 
σπάνε/επιβεβαιώνουν στιγμές 
σύμπνοιας που τους αποκαλύπτουν 
ως ομάδα στα μάτια των θεατών 
και στιγμές που, ελλείψει φωτός, 
τείνουν στην αδράνεια.
Το έργο ολοκληρώνεται με την 
αποκάλυψη μέρους της ηχητικής 
παρτιτούρας στο χώρο και την 
επιστροφή των περφόρμερς στην 
αρχική κατάσταση αδράνειας.
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Narrative

The act unfolds in total black out 
and silence. The audience enters 
the room holding flashlights and 

moving freely in between the 
performers, that are inactive. The 

flashlights, as the only source of 
light, are the means to access the 
information of the act and also the 

means of its development, since 
the performers only act when they 

perceive their exposure to light, 
forming a modular space and 

sound  condition.

The performers act as audio 
sources constructing with their 

bodies and their voice the play’s 
material. This peculiar “orchestra” 

is synchronized by one common 
sonic “sheet music” by the use of 

single earphones. The audience 
doesn’t have access to the origi-

nal audio material. This “internal” 
condition puts the audience and 

the artists into a common field of 
co-existence, 

between private and public.

The performers have some initia-
tive inside the musical event as 
they are expected to act, while 

simultaneously hearing the given 
internal information and reacting to 

the unpredictable involvement of 
the audience. This internal 

convention is being either broken 
or certified by moments of 

synching where they are being ex-
posed as a team, or in absence of 

light in which case, 
they tend toward inertia.

The act draws to a close revealing 
the audience part of the internal 

“sheet music” and by the 
performers returning to their 

initial state of inactivity.
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Βασικό ερώτημα

Η συμμετοχή των θεατών είναι η 
ζωτική συνθήκη που ενεργοποιεί 
το έργο. Μέσα από τη διάδραση 
φιλοδοξούμε να τονίσουμε την 
ιδιωτική φύση της παραστατικής 
εμπειρίας. Δίνοντας στο θεατή 
το δικαίωμα επέμβασης στην ροή 
των δράσεων αμφισβητείται η 
συμβατική παραστατική συνθήκη 
και διερευνάται το κατά πόσο η 
θέαση ενός δομημένου έργου, 
που σκόπιμα παραμένει ανοιχτό, 
συνιστά προσωπική εμπειρία.
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Main question

The participation of the audience 
is the vital condition that activates 
the play. Through this interaction 
we aspire to highlight the private 

nature of the performative 
experience. Giving the viewer the 

right to interfere on the flow of 
events, we challenge the 

conventional performative 
condition and question to what 

extent the observation of a 
structured artwork, which is 

deliberately left open, consists a 
personal experience.
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Στοιχεία υλοποίησης

Σκοτάδι - Φως 

Το σκοτάδι καλεί τον θεατή 
να στρέψει το βλέμμα προς τα 
μέσα ενώ παράλληλα οξύνει 
τις αισθήσεις του απέναντι στο 
άγνωστο περιβάλλον. Η συνθήκη 
αυτή προσδίδει στον χώρο 
όπου εκτυλίσσεται το έργο έναν 
πλασματικό ιδιωτικό χαρακτήρα.

Το φως αποκαλύπτει τις σχέσεις 
που διαμορφώνονται μεταξύ κοινού 
και περφόρμερς λειτουργώντας ως 
μέσο επικοινωνίας τους

Η χρήση του φακού προσδίδει στο 
θεατή αίσθηση ανακάλυψης αλλά 
και αίσθηση παρεμβατικότητας στο 
ιδιωτικό πλαίσιο που συνδέει τους 
περφόρμερς. 

Με από τη χρήση του φωτός θεατές 
και περφόρμερς βιώνουν το έργο 
ως ιδιωτική υπόθεση μέσα από μία 
δυναμική διαδικασία πρωτοβουλίας 
και αποφάσεων.

Ακουστικό 

Τα ακουστικό που φορά κάθε 
περφόρμερ αποτελεί μία 
παραστατική συνθήκη απομόνωσης 
χωρίς να αναιρεί την επικοινωνία 
με τους θεατές και το δρώμενο. Η 
αποκάλυψή αυτής της εικόνας μέσα 
από στιγμιαίους συντονισμούς όλων 
των περφόρμερς επισημαίνει το 
ιδιωτικό πλαίσιο που τους συνδέει 
εντείνοντας έτσι την αίσθηση 
παρέμβασης από μεριάς των 
θεατών.
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Material elements 

Darkness - Light

The darkness urges the audience to 
point their attention inward while 

it sharpens their senses, facing an 
unknown environment. This 

condition gives space a fictitious 
personal essence.

The use of flashlight gives the 
viewer a sense of discovery, 

as well as a sense of intervention 
on the private framework that 

connects the performers.

The light reveals the association 
between audience and performers 
acting as a means for maintaining 

communication.  Though a 
dynamic procedure of initiative 

and decisions, every viewer and 
every performer experiences the 

play as a personal matter.

Earphone

The earphone that every performer 
wears is a performative condition 
of isolation, without excluding the 
interaction with the audience and 
the activity. The revelation of this 

image through momentary co-
ordination of all the performers, 

indicates the common background 
that connects them, increasing the 

audience’s sense of intervention. 
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Στοιχεία υλοποίησης

Σιωπή - Ήχος 

Η σιωπή ως βασική ηχητική 
συνθήκη εντατικοποιεί την 
εγρήγορση στα ερεθίσματα και 
εντείνει τη συναίσθηση του 
προσωπικού χώρου.

Ο φυσικός ήχος που συντίθεται 
μέσα από τη κίνηση καλλιτεχνών 
και κοινού δημιουργεί ένα ενεργό 
και συνεχώς μεταβαλλόμενο 
ηχητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο  
δεν αναιρείται  ποτέ την αίσθηση 
του ιδιωτικού. 

Οι εκουσίως παραγόμενοι ήχοι, 
δίνοντας στο κοινό μονάχα 
ψήγματα του πρωτογενούς 
υλικού, οξύνουν περαιτέρω την 
συγκρουσιακή σχέση ιδιωτικού- 
δημόσιου.

Αυτό που αγγίζει τελικά την 
σφαίρα αντίληψης του κοινού 
δεν είναι άλλο παρά το αποκύημα 
προσωπικών αναγνώσεων των 
περφόρμερς πάνω στις σύνθετες 
αυτές συνθήκες, μεταποιώντας 
τη “κρυφή” πρώτη ύλη σε ένα 
έργο προσωπικό-συλλογικό που 
επικοινωνείται.
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Material elements 

Silence -Sound

Silence being the basic aural 
condition, increases the audience’s 

alert to stimulation and increases 
its awareness of personal space.
The sounds that are produced by 

the natural movement of the 
performers and the audience create 

an active and constantly changing 
audio-environment that never 

subtracts the feeling 
of individuality.

The willingly produced sounds, give 
the audience only fractures of the 
original material, intensifying the 

conflicting relation of 
private-public.

What comes into the perception 
of the audience is nothing more 

than the personal interpretation of 
the performers acting on all these 

complex conditions, reconstructing 
the hidden primary materiel to an 
individual-collective artistic piece 

that is emitted.
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Στοιχεία υλοποίησης

Κίνηση

Η κίνηση των περφόρμερς 
εμπνέεται από μία φανταστική 
εικόνα: συνεχής,  μη ελεγχόμενη 
διάχυση από το κέντρο προς 
τα έξω, όπου το κέντρο είναι ο 
περφόρμερ και το έξω είναι ο 
χώρος γύρω από το σώμα του.

Η διάχυση αυτή βιώνεται ως 
απώλεια, μία ακατάπαυστη 
διαρροή του «είναι» προς τα έξω. 
Η κινητική οδηγία παραμένει σε 
μεγάλο μέρος του έργου σκόπιμα 
αυτοσχεδιαστική, ενώ η έναρξη και 
η παύση της είναι μη ελεγχόμενες 
από τον περφόρμερ, συμβολίζοντας 
την άμβλυνση των ορίων της 
ιδιωτικότητας και τη μη ελεγχόμενη 
διαρροή της πληροφορίας σήμερα.
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Material elements 

Motion

The motion of the performers 
draws on a fictitious image: 

constant, non controllable diffusion 
from the center to the 

circumference, where the center is 
the performer and circumference is 

the area that engulfs his body. 
This diffusion is experienced as 

loss, a non-stop leak from inside 
out. The motion holds the 

self-containment internal. The 
motion’s guide intentionally 

remains largely improvisational, 
while the onset and the pause of 

the movement are
not controlled by the

 performer, signifying the 
mitigation of the boundaries 
between private and the non 

controllable leak of 
information today.
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Τεχνικές προδραγραφές

- 8 μονά In-ear ακουστικά για τους 
περφόρμερς

- 50  φακοί μονού LED   θα 
δοθούν στο κοινό για να του 
χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια 
της παράστασης

- 1 παντοκατευθυντικό ηχείο ισχύος 
τουλάχιστον 600w τοποθετείται 
κεντρικά στον χώρο για το φινάλε

σχεδιασμός υλοποίησης 

Προτεινόμενος χώρος

Προτείνουμε το έργο να 
παρουσιαστεί σε έναν μη συμβατικό 
σκηνικό χώρο, κατά προτίμηση 
βιομηχανικό με οπτική επικοινωνία 
των εσωτερικών χώρων του.

Ιδανικά: 250 - 300 m2 
     50 - 60 άτομα κοινό
     8 περφόρμερς

Εντούτοις, παραμένουμε ανοιχτοί 
σε προτάσεις για άλλο πιθανό 
χώρο, καθώς η φύση του έργου το 
καθιστά ευέλικτο και προσαρμόσιμο 
και σε άλλη συνθήκη. Ο αριθμός 
των περφόρμερ και αριθμός του 
κοινού προσαρμόζονται κατά 
περίπτωση.

προτεινόμενος 
προγραμματισμός

πολλαπλές παραστάσεις/ ημέρα με 
ενδιάμεσα ολιγόλεπτα διαλείμματα.
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Technical requirements 

- 8 single In-Ear headphones for 
the performers

- 50  single LED flashlights  will be 
given to the audience to operate 
during the performance 

- 1 omnidirectional speaker of at 
least 600w power placed at the 
center of the stage for the finale

implementation design

Suggested space  

We propose the project to be pre-
sented in an unconventional set

ting place, with partial visual 
communication between its various 

spaces.

Ideally:                    

250 - 300 m2 
   50 - 60 people audience
   8 performers

However, we remain open to 
suggestions for other possible 

spaces, as the nature of the 
project makes it flexible and 
adaptable enough for other 
conditions. The number of 

performers and the audience can 
be adjusted as appropriate.

suggested planning

circular performances  every day 
with short intervals in between
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παρούσα κατάσταση 
εξελιξης

Επί του παρόντος, η δομή του 
έργου έχει σχηματιστεί και οι 
διάφορες πράξεις/σκηνές τίθενται 
σε εφαρμογή αποτελώντας 
ένα συνεκτικό μηχανισμό που 
ξεδιπλώνεται και παίρνει ζωή.

H ηχητική παρτιτούρα είναι υπό 
διαμόρφωση, ενώ κατασταλάζουμε 
στις ιδέες εκείνες που θα 
εκφράζουν τις γνωστικές ανησυχίες 
του έργου. 

Έχουν γίνει δύο πρόβες με τη 
συμμετοχή οχτώ περφόρμερς και 
πέντε θεατών όπου δοκιμάστηκε 
η βασική συνθήκη του έργου και 
έγινε σαφές ότι λειτουργεί και 
παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Συνεχίζοντας τις πρόβες και 
έχοντας τα απαραίτητα τεχνικά 
μέσα το έργο μπορεί να αρχίσει 
να υλοποιείται δίνοντας μας την 
ευκαιρία να το επικοινωνήσουμε 
σύντομα στο ευρύ κοινό.
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Current state 
of development

At the moment the structure of 
the work has been shaped and its 

seperate scenes are going to be 
structured.

The sound sheet   is in progress 
and more rehearsals are about 

to begin as soon as we reach our 
collaborations with the performers 

and funding mechanisms.   
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Καταγραφές 
ανατροφοδότησης

“Η συνολική ενεργοποίηση 
των αισθήσεων τόσο στους 
περφόρμερς όσο και στους 
θεατές είναι ένα από τα δυνατά 
στοιχεία της παράστασης. Η 
παράσταση δίνει συνεχόμενα και 
ποικίλα ερεθίσματα τόσο στους 
χορευτές, όσο και στο κοινό, 
με αποτέλεσμα την δημιουργία 
μιας μοναδικής και ιδιαίτερης 
ατμόσφαιρας”. Χριστίνα Γαζή

“Ενθουσιάστηκα από την δουλειά! 
Το ότι μπορούσα να κινηθώ 
μόνο όταν με φώτιζε το κοινό, 
μου δημιούργησε την αίσθηση 
ότι υπάρχω μόνη μου στον 
χώρο κ ταυτόχρονα ανάμεσα 
στους άλλους. Η μουσική από 
τα ακουστικά που μπορούσαμε 
να την ακούσουμε μόνο εμείς, 
δημιουργούσε την αίσθηση 
ότι είμαι σε έναν χώρο μόνη 
μου, αλλά ταυτόχρονα, με τον 
φως που ερχόταν πάνω μου, 
μπορούσε να εισβάλει και κάποιος 
άλλος στην προσωπική μου 
αυτή εμπειρία. Όταν μιλούσα και 
κάποιος με πλησίαζε ένιωθα ότι 
εισβάλει στις σκέψεις μου κ ότι 
τελικά τίποτα δεν μπορούμε να 
το κρύψουμε από τους γύρω μας. 
Το κοινό μοτίβο μου δημιούργησε 
την αίσθηση σιγουριάς κ το 
συναίσθημα ότι ανήκω σε μια 
ομάδα. Ο ψίθυρος που γινόταν 
δυνατή φωνή από τους γύρω μου 
μού γέννησε την αίσθηση ότι οι 
σκέψεις στο κάθε μυαλό μπορεί 
να είναι τόσες πολλές που γίνεται 
να σε βγάλουν εκτός ορίων. 
Όταν κάποιος μίλαγε δυνατά μου 
έβγαζε τους εσωτερικούς φόβους 
που κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα 
του. Ευχαριστώ πολύ!” 
Κατερίνα Κληροδέτη

“Μέσα στην ανοιχτή πρόβα 

πως μέσα στο απόλυτο 
σκοτάδι μπορείς 
να έχεις απόλυτη 
ιδιωτικότητα. Μπορείς να 
κάνεις ότι θέλεις, να ντυθείς 
και να κινηθείς με όποιο 
τρόπο θέλεις, αφού κανένας 
δεν μπορεί να σε δει. 
Μόλις ο θεατής πλησιάσει 
κρατώντας το φακό, 
συνειδητοποιώ πως με 
βλέπει και η αλληλεπίδρασή 
αρχίζει. Παρόλα αυτά, 
το φως είναι ορατό από 
κάποια απόσταση, οπότε 
γνωρίζω την παρουσία 
του θεατή μερικές 
στιγμές πριν διακόψει την 
ιδιωτικότητά μου”. Μαριάννα 
Σολωμονίδου

“Μια πολλή γρήγορη 
διαδικασία, που σου έδινε 
τη δυνατότητα να είσαι 
δημιουργικός μέσα σε αυτήν. 
Μια ατομική και ομαδική διαδικασία 
που φαινόταν βατή μέχρι να 
μπουν στο παιχνίδι ο ήχος και 
το φως: αυτοί οι παράγοντες 
άλλαξαν πολλές σταθερές που 
είχαν προλάβει να δημιουργηθούν.
Σκέψεις - συναισθήματα : 

δημιουργικότητα, ανακάλυψη, 
παιχνίδι, άγχος, απορία, 
στόχος”. Έμυ Αμερικάνου
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“The absolute stimulation of all 
senses both from performers 

and audience is one of the most 
powerful elements of the work. 
The performance gives various 
impulses to them resulting to 

the creation of a unique atmos-
phere”. Christina Gazi

“Excited by the work! The fact 
that I could move only when the 
light was on me made me feel I 

am both alone and with the 
others at the space. The mu-

sic from the headphones, which 
could be heard only from us, 
created the sense that I exist 

alone at a place, but at the same 
time when the light was coming 
on me anybody could penetrate 

to my personal experience. When 
I was talking and somebody 

approached I felt he could pene-
trate my thoughts and, finally, we 
cannot hide anything from others. 

The common 
movement pattern created a 

sense of security and the feel-
ing that I belong to a group. The 

whisper that became shouting 
voice from the other performers 

cultivated inside me the idea that 
thoughts in every mind may be 
so many that can bring you out 

of control. As somebody shouted 
I could feel other peoples’ hidden 

fears. Thank you so much 
for this beautiful 

experience!” Katerina 
Klirodeti

Feedback 
statements

“During the open rehearsal I 
noticed that it is in the 
total black out that you 

can get absolute 
privacy.  You can do, dress 

and move in whatever way 
you want, as nobody is 

able to see you. Just as the 
spectator approaches with 

the torch, I realize I’m 
being seen and the 

interaction starts. 
However, the light can been 

seen from some distance, 
so I’m aware of the s

pectators presence 
moments before he/she 
interrupts my privacy”. 
Marianna Solomonidou

“Α very fast procedure yet 
creative procedure! A both 

personal and team procedure 
that seemed quite easy until 
sound and light were added 
to the game: these factors 

changed many rules that 
had already been shaped. 

Thoughts – feelings: 

creativity, discovery, play, 

anxiety, wonder, goal”.  
Emi Amerikanou
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