ην CI CRETE 2015 απαμηώλεηαη
Η νηθν-θαιιηηερληθή ζπλάληεζε CI Crete είλαη έλα εηήζην θεζηηβάι ρνξνύ πνπ
μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ ην 2011 σο ην πξώην δηεζλέο θεζηηβάι Contact
Improvisation ζηελ Ειιάδα.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_contact_improvisation_festivals
Αξρηθό θαιιηηερληθό όξακα θαη πνιηηηζηηθόο ζηόρνο ήηαλ θαη είλαη ε ζπλάληεζε
αλζξώπσλ πνηθίισλ εηδηθνηήησλ από δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θόζκνπ, κε θνηλό
γλώκνλα ηε κειέηε θαη έξεπλα ηεο θίλεζεο κέζα από ην ζύγρξνλν ρνξό, ηνλ
απηνζρεδηαζκό θαη θπξίσο ην contact improvisation, πάληα ζε ζπλάξηεζε θαη
άκεζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, ηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθή θαηάζηαζε,
ηελ "επαθή" καο κε ηε θύζε θαη ην ζπλάλζξσπν.
Σηελ πνξεία θαη κέζα από ην δήιν ησλ δηνξγαλσηώλ θαη εζεινληώλ, ηηο
αλέιπηζηεο θαη ππέξνρεο ζπλεξγαζίεο κε θαηαμησκέλνπο θαιιηηέρλεο απ' όιν
ηνλ θόζκν, ηε ζηήξημε από θίινπο αιιά θαη ηδηώηεο επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηόπνπ
καο θαη, πάλσ απ' όια, ηε κεγάιε απνδνρή θαη ηε ζεηηθή ελεξγή παξνπζία ησλ
Ειιήλσλ θαη μέλσλ ζπκκεηερόλησλ, ην θεζηηβάι απηό ηεο Κξήηεο μεπέξαζε ηηο
αξρηθέο πξνζδνθίεο ραξηνγξαθώληαο ην λεζί καο ζηελ παγθόζκηα ρνξεπηηθή
ζθελή! Αλνίγνληαο ηελ αγθαιηά ηνπ ζε έλαλ θόζκν "θξίζεο" θαη δίλνληαο ιύζεηο
ζε απηά θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, πξόηεηλε ηειηθά έλαλ ελαιιαθηηθό ηξόπν δσήο
εκπλεόκελν από μεραζκέλεο εζηθέο αμίεο, όπσο αιιειεγγύε, ζπλεξγαηηθόηεηα,
κνίξαζκα, θαηαλόεζε. Κη όια απηά πάληα κε βαζηθό άμνλα ην ρνξό θαη ηελ
θίλεζε, ηελ ηέρλε ηνπ λα δεκηνπξγείο από ην πνπζελά θαη αλά πάζα ζηηγκή.
Απηόο είλαη ν θόζκνο ηνπ θεζηηβάι ρνξνύ CI Crete πνπ αγαπήζακε!
Τν ρνξεπηηθό απηό εγρείξεκα έιαβε εζηθή ππνζηήξημε από ην Δήκν Ηξαθιείνπ
θαη ζπκπεξηιήθζεθε ζην βηβιίν ησλ θαινθαηξηλώλ εθδειώζεσλ ηηο ρξνληέο 2012,
2013, 2014 θαη κηα κηθξή νηθνλνκηθή ζηήξημε από ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Ηξαθιείνπ γηα ηηο ρξνληέο 2013 θαη 2014.
Κάζε ρξνληά ε «νηθνγέλεηα» ηνπ CI Crete όιν θαη κεγάισλε, λέα κέιε
πξνζηίζεληαλ ζηα παιηά θαη όινη έκελαλ κε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο, ηόζν από
ηε δηνξγάλσζε όζν θη από ηνλ ηόπν. Τν όθεινο γηα ην λεζί κεγάιν,
θαιιηηερληθά, πνιηηηζκηθά, ηνπξηζηηθά. Γηα εκάο, κεγάιε ε ραξά θαη ε πεξεθάληα
ηνπ ζπόξνπ καο πνπ γίλεηαη βιαζηάξη, θαη πνπ όκσο αδπλαηνύκε πηα λα
"παιεύνπκε" κε λύρηα θαη κε δόληηα θάζε ρξόλν γηα ηε βησζηκόηεηα θαη
αλάπηπμή ηνπ.
Θεσξήζακε ινηπόλ γηα θέηνο, απαξαίηεηε, αλ όρη απηνλόεηε, θαη ηελ
νπζηαζηηθόηεξε ζηήξημε ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Πξνηείλακε ζηνπο αξκόδηνπο

νξηζκέλα ζηαζεξά δεδνκέλα, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ
δσξεάλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην θεζηηβάι (Δεκνηηθή πιαδ Καξηεξνύ θαη
ρώξνη ηνπ Δήκνπ γηα παξαζηάζεηο ρνξνύ από δηεζλνύο θήκεο επαγγεικαηίεο
επηζθέπηεο ηνπ θεζηηβάι!), ηε δηαθήκηζε θαη ζηήξημε ηνπ θεζηηβάι (πέξα από ην
βηβιίν ησλ θαινθαηξηλώλ εθδειώζεσλ, ζα κπνξνύζε λα εθδνζεί έλα κηθξό
θπιιάδην ή έζησ κηα carte-postal πνπ λα αθνξά απνθιεηζηηθά ην θεζηηβάι
ρνξνύ θαη ηηο πνηθίιεο δξάζεηο ηνπ), θαη άιια ηέηνηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα, πνπ
γηα έλαλ θνξέα είλαη δύζθνια αιιά γηα κηα δεκνηηθή αξρή πνιύ πην απιά.
Έρνληαο θαηαμησζεί ζηηο ζπλεηδήζεηο όισλ κε κηα άςνγε νηθν-ρνξεπηηθή
δηνξγάλσζε παγθόζκηαο εκβέιεηαο πνπ ηηκά ηνλ ηόπν καο, αηζζαλόκαζηε
ζπληεηξηκκέλνη έπεηηα από 5 κήλεο άθαξπσλ πξνζπαζεηώλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο
αξκόδηνπο, λα βξηζθόκαζηε ζηε δπζάξεζηε ζέζε ηνπ λα κελ μέξνπκε ηί λα
απαληήζνπκε ζε εζάο πνπ πεξηκέλεηε ήδε δπν κήλεο ηώξα λα ελεκεξσζείηε γηα
ηα επλόεηα πξαθηηθά. Δελ έρνπκε απάληεζε από ην Δήκν Ηξαθιείνπ θαη
πξαγκαηηθά ιππνύκαζηε βαζύηαηα γηα ηελ πεξηθξόλεζε απηή θαζώο θαη γηα ηελ
αθύξσζε ηεο θεηηλήο δηνξγάλσζεο, κηαο θαη ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο νη
βαζηθέο δνκέο ηνπ θεζηηβάι ήηαλ ήδε εθεί δξνκνινγεκέλεο από ην Μάξηε θαη
όιεο νη απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην πνύ, πώο, πόηε
από ηνλ Απξίιε.
Έηζη ινηπόλ, παξά ηα 5 ρξόληα αθνύξαζηεο πξνζπάζεηαο ηόζν ηεο ηδξύηξηαο
Γσγώο Πεηξαιή όζν θαη ηεο νξγαλσηηθήο νκάδαο, κεηά ιύπεο ην όξακα απηό
δε ζα πινπνηεζεί θέηνο.
Λέκε θαη μαλαιέκε όηη ζέινπκε ηέρλε θαη πνιηηηζκό. Μόλν πνπ πξέπεη λα
ζπκεζνύκε πξηλ απ' απηό, ηνλ απαηηνύκελν ζεβαζκό θαη ηελ θαηάιιειε
θξνληίδα πξνο ό,ηη επηιέγνπκε θη επηζπκνύκε λα ζηεξίδνπκε, πηζηεύνπκε,
ππεξεηνύκε... Κη ίζσο εθεί θάπνπ λα θαηαθέξνπκε λα αλαγλσξίζνπκε ην
ζπλάλζξσπν πνπ έρεη πίζηε θαη όξακα, ηνλ επαγγεικαηία πνπ έρεη δήιν θαη
ζπλέπεηα, ηνλ θαιιηηέρλε πνπ δεκηνπξγεί θαη εκπλέεη...
Εκείο ζπλερίδνπκε λα πηζηεύνπκε θαη λα ειπίδνπκε, λα αθνπγθξαδόκαζηε ηηο
"ζηηγκέο" θαη ηα "νλείξαηα", λα είκαζηε ζην εδώ θαη ηώξα, όπσο ηόζν θαιά καο
δηδάζθεη ε ηέρλε θαη ε νπζία ηνπ Contact Improvisation.
Σαο επραξηζηνύκε όινπο γηα όια!
CI Crete 2015 - www.contactimprocrete.com
βίληεν πξνεγνύκελσλ θεζηηβάι CI Crete:
2011: https://www.youtube.com/watch?v=NBSvpHAvPQw
2012: https://www.youtube.com/watch?v=lUg8dJdc7Wk
2013: https://www.youtube.com/watch?v=zFe2AWBlhV4
2014: https://www.youtube.com/watch?v=1rF5PECCO28

