ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ : ΣΔΛΙΚΔ ΔΠΙΛΟΓΔ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ “Σι μ΄αρέζει ζηην κρίζη”

17-18-19 Μαρηίοσ και 24-25-26 Μαρηίοσ 2011 ώρα 21.30
Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ έιεμε θαη ν δηαγσληζκόο πιεζηάδεη ζηελ ηειηθή ηνπ θάζε.
ηε θάζε πνπ θαιείηαη ην θνηλό λα ςεθίζεη πνηά ή πνηόο ζα είλαη ε ηπρεξή ή ν ηπρεξόο
πνπ ζα θεξδίζεη ηα 592 επξώ!
Η ηαπηόηεηα ηνπ δηαγσληζκνύ αλαδείρζεθε πνιππνιηηηζκηθή θαη κε πνιιέο γπλαηθείεο
ζπκκεηνρέο. Η επηηξνπε πνπ επέιεμε ηα 8 θνκκάηηα πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηελ ηειηθή
θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη: Δπαγγειία Αδξηηζάλνπ, ζπγγξαθέαο-ζθελνζέηηο, Αθξνδίηε
Βεξβεληώηε, ρνξεύηξηα-ρνξνγξάθνο, Άλλα Σζίριε, ζθελνζέηηο-ζεαηξνιόγνο.
Σα κέιε ηεο επηηξνπήο επηιέμαλε από 6 πξνηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 8 επηθξαηέζηεξεο πνπ
ζα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ θηλεηήξα είλαη νη εμήο:
1.ΟΜΑΓΑ MAGENTA - "Δίναι Κεθάηη"
2.Milka Panayotova - ''Focus-pocus''
3.Δύη Κολιούλη - "Η bibi κάνει μπάνιο!!!"
4.Ανδρονίκη Μαραθάκη - working title
5.Elisabeth Ward - "Your Greatest stability is your greatest mobility"
6.Magendie Pierre - " Golgotrash 1"
7.Βαζιλική Σζαγκάρη - "Καρδιά Γοσροσνιού"
8.Fysalida Dance Company/Γωγώ Πεηράλη - "To Trizoni"
Σα πεξθόξκαλο ζα παξνπζηαζηνύλ θαη ηηο 6 βξαδηέο θαη ην θνηλό ζα ςεθίδεη πάλσ ζην
ζεσξεκέλν ηνπ εηζηηήξην. Η θάιπε ζα αλνίμεη ηελ ηειεπηαία βξαδηά θαη ε θαηακέηξεζε ζα
γίλεη παξνπζία όισλ.
Ο ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα παξνπζηαζηεί ζην protagon.gr.
Γιάρκεια: πεξίπνπ 80'-90' Ποσ : εξερζείνπ 22 , κεηξό ζπγγξνύ θημ/αθξόπνιε
Πληροθορίες: 210 9248328 Eιζιηήρια: 10 επξώ ην άηνκν, 15 επξώ ηα δπν άηνκα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
ΟΜΑΓΑ Magenta

“Δίλαη θεθάηε”

Performer: ηέιια Αληύπα
H Οκάδα Magenta είλαη κηα θαιιηηερληθή ζύκπξαμε πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό ηελ
έξεπλα ζηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο, ηα εηθαζηηθά θαη ηα media. πληειεζηέο ηεο είλαη ε
ζεαηξνιόγνο Έιελα Σηκπιαιέμε θαη ε εηθαζηηθόο Καηεξίλα σηεξίνπ. Αλαζεσξώληαο δνκέο
θαη αλαδεηώληαο λέεο θόξκεο, ε Οκάδα Magenta θηινδνμεί λα αλαθαιύςεη κηα λέα
εηθαζηηθή θαη παξαζηαηηθή ηδηόιεθην, ζηελ νπνία ν ζεαηήο ζα είλαη ν ηειηθόο δεκηνπξγόο
ηεο ελαιιαθηηθήο θαιιηηερληθήο πξαγκαηηθόηεηαο.

“Ση κνπ αξέζεη ζηελ θξίζε;
Μνπ αξέζεη λα ζπκάκαη ηελ επνρή πνπ όινη είραλ ιίγα θαη ζέιαλε πην πνιιά, ρσξίο ελνρέο.
Η Οκάδα Magenta ζπκάηαη θαη απνδνκεί ηηο δηαθεκίζεηο πνπ πιαηζίσζαλ ηελ παηδηθή καο
ειηθία, ηηο ειπίδεο καο, ηνπο θόβνπο καο θαη ηηο αληηιήςεηο καο γηα ηελ επηπρία, ηελ αγάπε
θαη ηελ νκνξθηά.
Σα πιηθά αγαζά πνπ αλαζύξνληαη ζηε κλήκε γίλνληαη θαη πάιη νηθεία, δηθά καο γηα ιίγν,
κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε ίδηα ε ηειεηνπξγία ηεο ελζύκηζεο ελεξγνπνηεί ηα ζπλαηζζήκαηα γηα
απηό πνπ πάληα καο αλήθε σο ππόζρεζε, γηα κηα αησληόηεηα πνπ ηειηθά δελ θξαηήζεθε.”
PIERRE MAGENDIE

“GOLGOTHRASH”

Ο Γάιινο Pierre Magendie έρεη ζπνπδάζεη ρνξό ζηελ ΚΟΣ, από ηελ νπνία απνθνίηεζε κε
άξηζηα ην 2010, θαζώο θαη θιαξηλέην θαη ζνιθέδ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθή
έξεπλα ζηηο ρνιέο Αξραηνινγίαο (γαιιηθή θαη ακεξηθαληθή), κε ζέκα ηα απνζπάζκαηα ηνπ
Μάρσλα, αιεμαλδξηλόο θσκσδνπνηόο.
πκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό κε ην ζόιν “GOLGOTHRASH” ζε κνπζηθή Antony Hegarty, Kap
Bambino. Απηό ην ζόιν πεξθόξκαλο απνηειεί έλα πνηεηηθό ζρόιην πάλσ ζηελ έλλνηα ηεο
„θξίζεο‟. Πεξηγξάθεη δύν μερσξηζηέο θαη ζρεδόλ αληίζεηεο θαηαζηάζεηο πνπ ελώλνληαη
κέζσ κηαο θξπκκέλεο κεηακόξθσζεο. Δλώ ε πξώηε θαηάζηαζε παξαπέκπεη ζ΄ έλα
ηξπθεξό θαη αζών θόζκν, ε δεύηεξε πξνζθέξεη έλα θάπσο βίαην, σκό θαη άκεζν ζέακα. Η
ζεηξά απηώλ ησλ δπν ρνξεπηηθώλ εηθόλσλ είλαη ελδεηθηηθή θαη κπνξεί λα αιιάμεη. Σν
ζεκαληηθόηεξν όκσο είλαη ην θεληξηθό επεηζόδην ηεο κεηακόξθσζεο. Πξόθεηηαη ν ζεαηήο
λα δεη κόλν έλα θνπηί από απιό ραξηόλη κέζα ζην νπνίν ν πεξθόξκεξ, αόξαηνο πηα,
αιιάδεη.

“Θέισ λα ζπκκεηάζρσ ζηνλ δηαγσληζκό ζόιν πεξθόξκαλο κε ζέκα „ηί κ‟αξέζεη ζηελ
θξίζε;‟, γηαηί δελ κ‟ αξέζεη ηίπνηα ζηελ θξίζε......Όκσο θάζε θξίζε δελ παύεη λα εγθπκνλεί
θαηλνύξηεο ειπίδεο θαη ηειηθά αιιαγέο πνπ ηείλνπλ πξνο ην θαιύηεξν. Σν αλ απηέο
πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ ελζηάζεσλ, αλαζηάζεσλ ή επαλαζηάζεσλ είλαη ζρεδόλ
ιεπηνκέξεηα....”
ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΑΓΚΑΡΗ

'Καξδηά Γνπξνπληνύ”

Η Βαζηιηθή Σζαγθάξε είλαη εθπαηδεπηηθόο κε ζπνπδέο ζην Early childhood Department of

University of Athens and Dance ζην Dartington College of Arts in the U.K. Έρεη
κεηεθπαηδεπηεί ζην εμσηεξηθό ζε ηερληθέο ρνξεπηηθνύ απηνζρεδηαζκνύ, release, skinner
technique, physical theatre θαη πνιεκηθέο ηέρλεο. Από ην 2004 παξνπζηάδεη ηελ πξνζσπηθή
ηεο δνπιεηά θαη ζπλεξγάδεηαη κε ρνξεπηέο, ρνξνγξάθνπο, κνπζηθνύο θαη εηθαζηηθνύο ζηελ
Διιάδα, Αγγιία, Οιιαλδία, Βέιγην θαη Γεξκαλία. Από ην 2008 έσο ην 2010 ήηαλ κέινο ηνπ
Rondeel in Maastricht (NL).
ην ζόιν ηεο κε ηίηιν “Καξδηά Γνπξνπληνύ” αλαξσηηέηαη “Πώο βηώλνπκε ηελ δηαδηθαζία

θαη ηα ζηάδηα κίαο επεξρόκελεο ξηδηθήο αιιαγήο π.ρ. από κία θαηάζηαζε πιηθήο αθζνλίαο
ζε κία θαηάζηαζε αλέρεηαο, ζηέξεζεο θαη έιιεηςεο; ην ελδερόκελν ηεο επηζηξνθήο ζε
πξσηνγελείο, δσώδεηο ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπκε βαζηθέο αλάγθεο,
ππνθηλνύκελνη από ηα ελζηηθηά καο, ζε έλα θπλήγη επηβίσζεο, πνηό ζα ήηαλ ην αληίθηππν
ζε επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθό; Πνηέο είλαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζηεηο ηεο θξίζεο; Πνύ
ζπλαληηέηαη ην ζπλαηζζεκαηηθό κε ην πνιηηηθό; Πώο εζσηεξηθεύνληαη θαη ζσκαηνπνηνύληαη
νη θνηλσληθέο αιιαγέο; “ Δλώ ιέεη όηη “Απηό πνπ κ' αξέζεη ζηελ θξίζε είλαη όηη, εμ αηηίαο
ηεο "ιηηόηεηαο" θαη ησλ πεξηθνπώλ, αλνίγεη έλα πεδίν γηα ηελ ηέρλε, λα μαλαβξεί κία
πξσηαξρηθή θαη απιή, ζρεδνλ πξσηόγνλε δηάζηαζε όπνπ δελ εθθξάδεη ηίπνηα παξαπάλσ
από κία αλάγθε δσηηθή, λα επηθνηλσλήζεη θαλείο ην πώο αηζζάλεηαη.”
ELIZABETH WARD

“your greatest mobility is your greatest stability”
H Ακεξηθαλή Elizabeth Ward είλαη απόθνηηνο ηνπ Bennington College με ειδίκευζη ζηην
ζύνθεζη και ηην παράζηαζη και υποηροθία ηου Lenora Harris Dance Scholarship κε
πνιύρξνλε εκπεηξία ζην ρνξό θαη παξαζηάζεηο ζηελ Ακεξηθή, Απζηξία, Ρσζζία, Κξναηία,
Βέιγην, Μεμηθό θαη αιινύ καο ιέεη: “Γηα κέλα ε θξίζε μεθίλεζε ην θζηλόπσξν ηνπ 2008. Ο

ζπηηνλνηθνθύξεο καο ζην Μπξνύθιπλ δηπιαζίαζε ην ελνίθηό καο ηελ ίδηα ώξα πνπ ε
νηθνλνκία ηεο Ακεξηθήο δηαιπόηαλ. Γώζακε ην δηακέξηζκά καο, πήξα κηα δνπιεηά
ρνξεύηξηαο κε πεξηνδεία ζε όιε ηε Γαιιία θαη από ηόηε βξίζθνκαη ζην δξόκν. Γηα κέλα ην
θαηαπιεθηηθό κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη όηη κνπ έδσζε ην θνπξάγην λα παξαηήζσ κηα
δσή ζηε Νέα Τόξθε θαη λα αθνινπζήζσ ηηο επηζπκίεο κνπ. ε απηέο ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο
ζπκάκαη ηα ιόγηα ηεο Sara Rudner, βαζηθό κέινο ηεο νκάδαο ηεο Twyla Twarp, θαηά ηε
δηάξθεηα ελόο καζήκαηνο ζην Bennington College ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Δίπε:
"Your greatest stability is your greatest mobility." Απηά ηα ιόγηα απνηεινύλ ην ζεκείν
εθθίλεζεο γηα έλα 12ιεπην ζόιν πνπ ζα παξνπζηάζσ ζην δηαγσληζκό ηνπ θηλεηήξα.”
ΟΜΑΓΑ ΦΤΑΛΙΓΑ-ΓΩΓΩ ΠΔΣΡΑΛΗ

“to trizoni (den trelonei) ”

Η Γσγώ Πεηξαιή είλαη ρνξεύηξηα, ρνξνγξάθνο θαη δαζθάια ρνξνύ. Γελλήζεθε ζην
Ηξάθιεην Κξήηεο θαη ζπνύδαζε θιαζζηθό θαη κνληέξλν ρνξό ζηελ Αγγιία. Με ππνηξνθία
ηνπ Ωλάζεηνπ Ιδξύκαηνο ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε ζρνιή Rotterdamse Dansacademie
ηεο Οιιαλδίαο. Ωο ππόηξνθνο ηνπ δηεζλνύο θεζηηβάι Dance Web ηεο Βηέλλεο
εθπξνζώπεζε γηα πξώηε θνξά ηελ Διιάδα ην θαινθαίξη ηνπ 2000. Σν 2006 ίδξπζε ηελ
νκάδα ρνξνύ Φπζαιίδα, κε έδξα ην Ηξάθιεην Κξήηεο θαη ζηόρν ηελ έξεπλα, θαζώο θαη ηε
δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε θαιιηηερληθνύ έξγνπ ζηελ επαξρία, κέζα από ηε ζπλεξγαζία
ηεο κε θαιιηηέρλεο, εθπαηδεπηηθνύο, ζεξαπεπηέο θαη επηζηήκνλεο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ
εμσηεξηθνύ. ηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα παξνπζηάζεη ηελ πεξθόξκαλο “Σν trizoni
(den trelonei)” ζπλδπάδνληαο ην video art κε ην ρνξό.

“...Πεξηκέλσ έηζη όπσο θπζά ν λνηηάο εδώ ζην λεζί, κ‟ έλα „ηζνύπ‟ λα κνπ ηα θπζήμεη
όια!
Με κηαο όια, κέζα ζην ζπίηη!
Κακηά θνξά, θάζεηαη θαη ε ζπγθάηνηθόο κνπ δίπια θαη πεξηκέλεη θη απηή καδί κνπ!
Πεξηκέλνπκε.
πρλά θιείλνπκε θαη ηα κάηηα θη όια γίλνληαη αθόκα πην έληνλα, κέρξη πνπ… ζπκώλνπκε
θαη ηα μαλαλνίγνπκε!
................Μηθξνί ραξνύκελνη ζάλαηνη ρνξνπεδνύλ αθαηάπαπζηα ζηηο ζθέςεηο καο θη εκείο
ραηξόκαζηε πνπ επηηέινπο… όινη θνβόκαζηε ηα ίδηα πξάγκαηα!
Αιήζεηα, εζύ ηη θνβάζαη;
Έια, ζε παξαθαιώ, λα θνβεζνύκε παξέα καδί! “
MILKA PANAYOTOVA
www.milkapan.com

''Focus-pocus”

Η Milka είλαη δεκηνπξγόο πεξθόξκαλο θαη εηθαζηηθόο κε έδξα ηεο ην Λνλδίλν. ηελ
πξόζθαηε δνπιεηά ηεο αζρνιείηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ζπκκεηέρεη ην θνηλό ζηηο
παξαζηάζεηο. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε πνιινύο θαιιηηέρλεο παίξλνληαο κέξνο θαη
ζθελνζεηόληαο παξαζηάζεηο
ρνξνύ, ζεάηξνπ, εηθαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη live
performances. Eίλαη θάηνρνο MA κε εηδίθεπζε ην Visual Language of Performance
(Wimbledon College of Art, London) θαη BA in Fine Arts (Academy of Fine Arts, Florence,
Italy, 2006).

“Πέξαζα ηελ παηδηθή κνπ ειηθία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 θαη αξρέο ηνπ '90 ζε κία
ρώξα κε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή δπζθνιία. Με δηαθνπέο ξεύκαηνο, έιιεηςε λεξνύ, δπζθνιία
αλεύξεζεο ησλ βαζηθώλ αγαζώλ θη έηζη έκαζα λα θάλσ ην πην απιό πην πνιύηηκν. Γελ
κπνξώ λα ζθεθηώ θαλέλαλ θαιύηεξν ηξόπν πνπ ζα κε νδεγνύζε ζην δεκηνπξγηθό θη
ειέπζεξν ελήιηθα πνπ είκαη ηώξα. Η αιήζεηα έηλαη όηη αθόκε κνπ ιείπνπλ ηα ρξήκαηα
νπόηε ε δσή κνπ βξίζθεηαη πάληα ζε κηα ζπλζήθε θξίζεο, αιιά ίζσο λα είλαη απηό πνπ κνπ
δίλεη θαη ηε δύλακε λα ζπλερίδσ... Μνπ αξέζεη ζηελ θξίζε πνπ εζηηάδνπκε ζε απηό πνπ
πξαγκαηηθά είλαη ζεκαληηθό θαη πνπ θάλνπκε πην ζπλεηδεηέο επηινγέο. ε απηή ηελ
πεξθόξκαλο ζα δώζσ ηελ επθαηξία ζην θνηλό. Θα κπνξνύλ λα δνπλ ηελ παξάζηαζε
θξαηώληαο κηθξέο εζηίεο θσηόο, ρσξίο λα θαηαλαιώλνπλ ειεθηξηθό, γηαηί όρη; Θα
απνθαζίδνπλ αλ ζέινπλ λα δνπλ, ηη ζέινπλ λα δνπλ θαη πώο ζέινπλ λα ην δνπλ. Μπνξνύλ
λα εζηηάζνπλ ζ' έλα κέξνο θαη λα μεράζνπλ ηα ππόινηπα, λα γίλνπλ νκάδα θαη λα
απνθαζίζνπλ πώο ζέινπλ λα δνπλ ηελ πεξθόξκαλο. Η πεξθόξκαλο είλαη βαζηζκέλε ζηηο
ηερληθέο ηνπ κπνύην.
ΔΤΗ ΚΟΛΙΟΤΛΗ

“Η bibi θάλεη κπάλην!!!!”
Η Δύε Κνιηνύιε είλαη εζνπνηόο, απόθνηηνο ηεο Γξακαηηθήο ρνιήο Γ.Θενδνζηάδε.
πλεξγάδεηαη κε ηελ νκαδα Splish-Splash από ην 2009, ελώ έρεη ζπλεξγαζηέη κε ηελ Διέλε
Γεκνπνύινπ (ΓΗΠΔΘΔ θαβαιαο), ηε Μάηξε Ραδή (Οκάδα Πξόβα), ηε Μαξία
Απνζηνινπνύινπ, ην Νίθν Νίθα θαη άιινπο.
Η πεξθόξκαλο ηεο κε ηίηιν “Η bibi θάλεη κπάλην!!!!” βαζίδεηαη ζηνπο θιόνπλ ησλ Λε Κνθ.

πλεπώο, ε bibi είλαη κηα λεαξή ρνληξνύια θαη ιίγν θαθνκαζεκέλε θιόνπλ.

“Η bibi ζέιεη λα θάλεη κπάλην, όκσο ε θξίζε ηεο ρηύπεζε ηελ πόξηα...κάηαηα πξνζπαζεί λα
πιπζεί...δελ έρεη λεξό.... γηαηί δελ ην πιήξσζε!
Καη νύηε πξόθεηηαη λα ην πιεξώζεη, γηαηί δελ έρεη ρξήκαηα.... Πξέπεη όκσο
όπσζδήπνηε λα θάλεη κπάλην...θέθηεηαη δηάθνξνπο ηξόπνπο λα πιπζεί αιιά
κάηαηα..... Σειηθά θαηαιήγεη...ζηε...ζάιαζζα!!!! Σν αγαπεκέλν ηεο ρξώκα είλαη ην θόθθηλν
θαη θπζηθά ην ιεπθό θαη πάληα ληώζεη ιίγν πην αδύλαηε από ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη πάξα
πάξα πνιύ ραξηησκέλε (πνπ δελ είλαη θαη ηόζν). Η κίλη απηή παξάζηαζε δελ
έρεη πνιύ ιόγν, κόλν ήρνπο θαη ιεμνύιεο όπνπ είλαη απαξαίηεην...”
ΑΝΓΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΑΚΗ

“Umbilical Lotus”

Η Αλδξνλίθε Μαξαζάθε αξρηθά ζπνύδαζε ζηε ζρνιή πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη „Δξγσλ
Σέρλεο (Αζήλα) θαη κεηά αιιάδνληαο θαηεύζπλζε, ζπνύδαζε ρνξό ζηελ επαγγεικαηηθή
ζρνιή ηεο Γ. Γξεγνξηάδνπ. Κεξδίδνληαο ηελ ππνηξνθία ηνπ Ι.Κ.Τ. ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο
ηεο ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν ζην Λνλδίλν ζην University of London, C.S.S.D (ΜΑ
Performance Practices and Research). Η έξεπλά ηεο κέζσ ηεο πξαθηηθήο ηνπ ρνξνύ αθνξά
ηελ ζύλζεζε ρνξνγξαθίαο θαη έρεη παξνπζηαζηεί ζε δύν εξεπλεηηθά ζπλεδξηα ησλ
performance studies θαη ζε θεζηηβάι ρνξνύ (Λνλδίλν, Αζήλα). Αλαπηύζζεη απηό πνπ ε ίδηα
απνθαιεί “κεηαηξνπνηήζηκεο/δηακνξθώζηκεο ρνξνγξαθίεο” (“modulated choreographies”)
θαη ε δηδαζθαιία ηεο αθνξά ηελ ζρέζε θίλεζεο θαη έλλνηαο ηνπ performing.
Γηα ηελ πεξθόξκαλο Umbilical Lotus ιέεη όηη: “Ο νκθάιηνο ιώξνο θόβεηαη, δελ θζείξεηαη

ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Η απνδέζκεπζε είλαη κία δηαδηθαζία κεηακόξθσζεο, ε νπνία λαη
κελ έρεη ζηάδηα, αιιά ζπκβαίλεη νινθιεξσηηθά κνλάρα όηαλ ζεσξεζεί αλαγθαία. Ο δεζκόο
απιά αιιάδεη κνξθή, εμειιίζεηαη.
Η αλάγθε ηνπ ζεκεξηλνύ αλζξώπνπ λα δίλεη έκθαζε ζηελ θάιπςε ησλ βαζηθώλ ηνπ
αλαγθώλ ιόγσ θξίζεο, απνηειεί έλα βήκα πην θνληά ζηελ απνδέζκεπζή ηνπ απν
ςεπδαηζζεηηθνύο δεζκνύο, θαζώο θαη ζηελ αιιαγή ηεο ζρέζεσο ηνπ κε απηνύο. Απνηειεί
έλαλ πξόινγν κεηακόξθσζεο ελάληηα ζε έλαλ θόζκν ππόθσθν θαη όρη ηόζν νξαηό πάλσ
ζηνλ νπνίν πεξπαηάκε θαζεκεξηλά. Η παξάζηαζε Umbilical Lotus είλαη έλα solo πνπ
κειεηά ηελ δηαδηθαζία κεηακόξθσζεο ελόο θαζαξνύ Λνηνύ νκθάιηα ζπλδεδεκέλνπ. “

