
  Jamais vu vs Déjà visité 

  

  

 

"Jamais Vu" μια pop-up performance από τις Νατάσα Σαραντοπούλου και Ιωάννα 
Αντώναρου στο πλαίσιο της ατομικής έκθεσης "Déjà visité " του εικαστικού Περικλή 
Πραβήτα στη γκαλερί εκφραση-γιαννα γραμματοπουλου. 
 

Η Νατάσα Σαραντοπούλου και η Ιωάννα Αντώναρου, όπως και ο εικαστικός Περικλής 
Πραβήτας, εξερευνούν με τα έργα τους το φάσμα του οικείου-ανοίκειου βρίσκοντας εκεί 
ένα σημείο συνάντησης. Οι δύο περφόρμερς σαν επισκέπτριες ή σαν να ήταν εκεί από 
πάντα θα βρεθούν στον χώρο της έκθεσης και θα επιχειρήσουν να συνδιαλλαγούν με το 
απολύτως εύθραυστο των έργων του εικαστικού καλλιτέχνη "τηρώντας όλους τους 
κανόνες και τα πρωτόκολλα προστασίας τους". Προκαλώντας στον εαυτό τους αλλόκοτες 
κινητικές συνθήκες αποτυγχάνουν να οικειοποιηθούν το ίδιο τους το σώμα και τη μηχανική 
του. Εκκινούν έτσι τη δημιουργία μιας παράδοξης, ακαθόριστης κινητικής γλώσσας που 
επιχειρεί να προσεγγίσει τη ματαίωση με μία αμήχανη ελαφρότητα.  
 
Συντελεστές  
 
Σύλληψη - Ερμηνεία: Νατάσα Σαραντοπούλου, Ιωάννα Αντώναρου  
Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα  
Εικαστικά: Περικλής Πραβήτας  
 
 
 

Παρασκευή 22/10, Τρίτη 26/10 & Παρασκευή 29/10 στις 18.00 

 γκαλερί εκφραση-γιαννα γραμματοπουλου 

Βαλαωρίτου 9α 
 

  



Με την υποστήριξη του πολιτιστικού οργανισμού ΝΕΟΝ 

 
 

Παραγωγή  
 

 
 
 
 
Βιογραφικό των performers: 
H Νατάσα Σαραντοπούλου και η Ιωάννα Αντώναρου αποφοίτησαν μαζί από την Κρατική 
Σχολή Ορχηστικής Τέχνης το 2012. Ακολούθησαν ξεχωριστές πορείες μέχρι που 
συναντήθηκαν ξανά το 2017 και δημιούργησαν την πρώτη τους από κοινού χορογραφική 
δουλειά με τίτλο “Walk Lola Walk” η οποία παρουσιάστηκε σε διάφορους χώρους στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό (Έως art, Πλατφόρμα Νέων Δημιουργών/ Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά, 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL, 
DanceFest Akropoditi 2018, Zante Dance Festival 2018, MOVEDANCEFESTIVAL 2018/ 
Hamar, Νορβηγία). Το 2018 επιχορηγήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού για το επόμενο 
έργο τους “Είναι καλύτερα στις Μπαχάμες/ It’s better in the Bahamas” το οποίο έκανε 
πρεμιέρα στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL και 
αργότερα παρουσιάστηκε στο DanceFest Akropoditi 2019. Σε συνεργασία με τον εικαστικό 
Περικλή Πραβήτα παρουσιάζουν τη νέα τους pop-up performance “Jamais vu” στη γκαλερί 
Έκφραση- Γιάννα Γραμματοπούλου με την υποστήριξη του πολιτιστικού οργανισμού ΝΕΟΝ.  
 
 
 

 


