
!

Ευριπίδης Λασκαρίδης - OSMOSIS 
Τιτάνες 

6 – 8 Ιουνίου, 21:00 
Πειραιώς 260, Χώρος Ε 

Οι Τιτάνες είναι η νέα παράσταση του Ευριπίδη Λασκαρίδη και της οµάδας του 
OSMOSIS, που αποτίνει φόρο τιµής σε κάθε αποτυχηµένη προσπάθεια. Δύο 
χρόνια µετά το Relic, που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2015 και 
σηµείωσε διεθνή επιτυχία, συµµετέχοντας σε 20 φεστιβάλ, ο κόσµος του 
θεάτρου και του χορού έχει στρέψει την προσοχή του στη νέα δουλειά του 
πολυσχιδή δηµιουργού, που κάνει παγκόσµια πρεµιέρα στην Αθήνα, προτού 
συνεχίσει σε Βαρκελώνη, Τορίνο, Άµστερνταµ και Παρίσι κ.α. 
  
Βραβευµένος µε το Pina Bausch Fellowship το 2016 και έχοντας κερδίσει για 
τους Τιτάνες την τιµητική υποστήριξη από το πρόγραµµα New Settings του 
Ιδρύµατος HERMES, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης καταθέτει τη µατιά του πάνω στη 
φύση της αποτυχίας. Δύο µοναχικά πλάσµατα, φιγούρες παράξενες που ζουν 
ανάµεσα στο σκοτάδι και το φως, παίζουν µε τα υλικά του κόσµου, µε τα µικρά 
και τα µεγάλα, µε τα φώτα των άστρων, κινούνται σε έναν απροσδιόριστο τόπο, 
σε ένα σύµπαν οικείο και ταυτόχρονα άγνωστο. Ο Λασκαρίδης δηµιουργεί µία 
νέα γλώσσα σκηνικής έκφρασης, έναν νέο τρόπο για να πει τα πράγµατα 
διαφορετικά. Οι Τιτάνες αποτίνουν φόρο τιµής σε κάθε αποτυχηµένη 
προσπάθεια, σε κάθε ατοµική ή συλλογική αποτυχία για την εδραίωση ενός 
άθραυστου εαυτού και ενός άµωµου κόσµου. 
  
Η παράσταση είναι συµπαραγωγή σηµαντικών διεθνών φορέων. 

Συντελεστές:  
Σκηνοθεσία, χορογραφία & σκηνογραφία: Ευριπίδης Λασκαρίδης 
Ερµηνευτές: Ευριπίδης Λασκαρίδης, Δηµήτρης Ματσούκας 
Κοστούµια: Άγγελος Μέντης 
Μουσική σύνθεση & ηχητικός σχεδιασµός: Γιώργος Πούλιος 
Προγραµµατισµός, ηχητικός σχεδιασµός & ζωντανός χειρισµός µουσικής: 
Θεµιστοκλής Παντελόπουλος 
Ηχητική εγκατάσταση & ζωντανός χειρισµός µουσικής: Νίκος Κόλλιας 
Σχεδιασµός φωτισµών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου 
Φωτιστική εγκατάσταση: Κωνσταντίνος Μαργκάς, Γιώργος Μελισσαρόπουλος 
Σύµβουλος δραµατουργίας: Αλέξανδρος Μιστριώτης 
Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Δρόσος Σκώτης, Διογένης Σκαλτσάς, Σίµος 
Πατιερίδης, Νίκος Δραγώνας, Θάνος Λέκκας 
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Βοηθοί σκηνοθέτη: Δηµήτρης Τριανταφύλλου, Παρασκευή Λυπηµένου 
Βοηθός σκηνογράφου - ενδυµατολόγου: Ιωάννα Πλέσσα 
Βοηθοί παραγωγής - trainees: Samuel Esteves Querido, Lisandra Caires   
Συντονισµός παραγωγής: Ελισάβετ Τσουχτίδη 
Εκτέλεση παραγωγής: Μαρία Δούρου 

Η παράσταση πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του Fondation d’ entreprise 
Hermès, στο πλαίσιο του προγράµµατος New Settings. 

Συµπαραγωγοί: Φεστιβάλ Αθηνών, Theatre de la Ville (Γαλλία), Ελευσίνα 2021 
Πολιτιστική Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Festival TransAmériques (Καναδάς), 
JulidansAmsterdam (Ολλανδία), Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, OSMOSIS. 

Με την υποστήριξη των: O Espaço do Tempo (Πορτογαλία),  Οργανισµός 
Πολιτισµού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, Centre Culturel Hellenique (Γαλλία), Κέντρο 
Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋµόνδου Ντάνκαν.  
Χορηγός Αεροµεταφορών: AEGEAN Airlines 

Διάρκεια: 50’ 
Τιµές εισιτηρίων: 20€ - 25€, 12€ (Φοιτητικό), 5€ (Άνεργοι-A.µεΑ.) 

Δείτε  τι λέει ο Ευριπίδης Λασκαρίδης στο video της παράστασης  εδώ:  https://
www.youtube.com/watch?v=gOxH6X_jlR0&feature=youtu.be  

Στο http://greekfestival.gr/gr/press µπορείτε να «κατεβάσετε» περισσότερες 
φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση.  

  

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Ο πολιτισµός είναι η κοινή µας γλώσσα! 
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