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Το μουσικό πειραματικό σχήμα The NQR Ensemble παρουσιάζει την καινούργια του
παραγωγή με τίτλο MOVING στην Kunsthalle Athena, από την Τετάρτη 2 Μαΐου έως την
Κυριακή 13 Μαΐου, στις 20:30 καθημερινά, εκτός της Δευτέρας 7 Μαΐου.
Πρόκειται για ένα μουσικό εικαστικό δρώμενο, με θέμα την έννοια της μετακόμισης, της
μετακίνησης δηλαδή ενός ανθρώπου από έναν τόπο -κυριολεκτικό ή/και συναισθηματικόσε έναν άλλο. Το MOVING μπορεί να ειδωθεί είτε σαν μια εικαστική δράση εγκιβωτισμένη
μέσα σε μια συναυλία, είτε σαν μια συναυλία μέσα σε μια εικαστική δράση. Η μουσική
κινηματογραφεί το τελευταίο στάδιο μιας μετακόμισης μέσα από μια σειρά από κινούμενες
ζωντανές φωτογραφίες. Είναι μια παράσταση ειδικά σχεδιασμένη για την Kunsthalle
Athena, ένα παλιό νεοκλασσικό κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου, που έχοντας
μείνει ανέπαφο από τις διαφορετικές του χρήσεις μέσα στο χρόνο, φέρει έντονα σημάδια
μνήμης των ανθρώπων που το κατοίκησαν.
Στο MOVING δύο περφόρμερ - η Τατιάνα Μπρε και η Δήμητρα Παπασταύρου - και μια
ορχήστρα δωματίου συμπράττουν και συνδιαλέγονται στη διάρκεια μιας ώρας μέσα σε
τέσσερις τοίχους ενός παλιού σπιτιού - ενός παλιού μουσικού κουτιού. Τη μουσική έχει
γράψει η Δήμητρα Τρυπάνη και την εγκατάσταση έχει κάνει ο εικαστικός Νίκος
Κόκκαλης. Τους φωτισμούς έχει επιμεληθεί η Δανάη Τίκωφ. Την ορχήστρα δωματίου
αποτελούν ο Διονύσης Βερβιτσιώτης στο βιολί, ο Τάσος Μισυρλής στο τσέλο, η
Ισμήνη Παπαθανασίου στις φλογέρες, ο Δημήτρης Κουκουράκης στην κιθάρα και ο
Θοδωρής Τζοβανάκης στο πιάνο, γνωστοί ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά για τις
επιτυχημένες συνεργασίες τους με σημαντικές ορχήστρες, μουσικά σχήματα και
καλλιτέχνες διαφόρων ειδών μουσικής, εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου.
Οι NQR Ensemble δημιουργήθηκαν από την Δήμητρα Τρυπάνη, την Τατιάνα Μπρε και την
Δήμητρα Παπασταύρου στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 2007. Οι δύο προηγούμενες
παραγωγές τους παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη,
σε σημαντικούς συναυλιακούς και θεατρικούς χώρους, όπως το Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, το Κέντρο Τεχνών ACS και το θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στην Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για μια μουσική ομάδα που η δουλειά της επικεντρώνεται στη δημιουργία

παραστάσεων, μέσω των οποίων εξερευνούνται τα ηχητικά όρια και οι σχέσεις μεταξύ
μουσικής και γλώσσας, με βασικά εργαλεία τους ασύμμετρους ρυθμούς, τα ακουστικά
όργανα και τη φωνή.
Η Kunsthalle Athena είναι ένα ευέλικτο κέντρο τέχνης αφοσιωμένο στην εικαστική
κουλτούρα της εποχής μας. Φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ζωτική εστία καλλιτεχνικής
αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής που στηρίζεται σε διαφορετικές δημιουργικές πηγές, και
όχι αποκλειστικά στην εικαστική τέχνη. Παρά το διεθνές εκθεσιακό της πρόγραμμα -με
συμμετοχές ανερχόμενων και καταξιωμένων σύγχρονων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμοη Kunsthalle Athena επαναπροσδιορίζεται διαρκώς από την ιδιοσυγκρασία και την
ιδιαιτερότητα της Αθήνας και του κόσμου της, αποσκοπώντας στην κατανόηση της Πόλης
ως ένα μοντέλο παραγωγής και διάδοσης της σύγχρονης τέχνης διεθνώς, με αφετηρία την
Αθήνα, και όχι το αντίστροφο.
Μέσα στον γενικό προγραμματισμό μας επιθυμία μας είναι να φιλοξενούμε δράσεις και
γεγονότα, όπως ο Αποχαιρετισμός (Ιούνιος 2011), που δεν άπτονται αποκλειστικά στο
πεδίο της εικαστικής τέχνης, αλλά εκτυλίσσονται στα όρια των διαφορετικών καλλιτεχνικών
εκφράσεων. Σας περιμένουμε!
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