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Ο χορός με τη σκιά μου: Μια σπουδαία παραγωγή μπαλέτου,  
σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι, έρχεται στο Ηρώδειο

Τον Νοέμβριο του 2019, όταν όλα ήταν διαφορετικά, είχα τη χαρά 
να παρακολουθήσω στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο 
ΚΠΙΣΝ τον Χορό με τη σκιά μου,  μια υπέροχη παράσταση χορού 
σε μουσική του αξεπέραστου Μάνου Χατζιδάκι και χορογραφία του 
Κωνσταντίνου Ρήγου, που χαράχτηκε ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Για 
αυτό τον λόγο, χάρηκα πολύ όταν έμαθα πως το Μπαλέτο της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει για δύο μοναδικές παραστάσεις στις 
27 και τις 29 Ιουλίου 2021 στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού 
με αυτή την εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή, η οποία υλοποιεί-
ται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) 
[www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ο Χορός με τη σκιά μου βασίζεται σε τέσσερα μοναδικά έργα του 
σπουδαίου συνθέτη: στον Κύκλο του C.N.S. η αγριεμένη θάλασσα 
αποτελεί το σκηνικό για την απώλεια και την οδύνη, στον Καπετάν 
Μιχάλη ο νυχτερινός υγρός άνεμος του νότου «πέφτει πάνω στις γυ-
ναίκες σαν άντρας και πάνω στους άντρες σαν γυναίκα», στο Κατα-
ραμένο φίδι η μορφή του Καραγκιόζη στέκει σαν σύμβολο της δι-
αχρονικής λαϊκής τέχνης, ενώ στο Χαμόγελο της Τζοκόντας η Νέα 
Υόρκη γίνεται το πολυτελές και πολύβουο φόντο που περιβάλλει τη 
μοναξιά και την απόγνωση της σύγχρονης ζωής. Ο Μάνος Χατζιδά-
κις έχει ορίσει το τοπίο της ελληνικής μουσικής και του σύγχρονου 
ελληνικού πολιτισμού όσο ελάχιστοι. Οι αναζητήσεις του αλλά και οι 
επιρροές του τον οδήγησαν σε πολλές και διαφορετικές διαδρομές. 
Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι οι καρποί της δημιουργικής 
του σποράς μπορούν να βρεθούν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. 
Από το τοπίο αυτό εμπνεύστηκε ο Κωνσταντίνος Ρήγος για τη χορο-
γραφία, στην οποία περιηγείται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα του 
χατζιδακικού έργου, εντάσσοντας ισάριθμα εμβληματικά έργα σε μια 
σπονδυλωτή παράσταση.

Φανταστείτε την παράσταση σαν τέσσερα διαφορετικά δωμάτια. Στον 
κόσμο που δημιουργεί ο Κωνσταντίνος Ρήγος κάθε σημείο του ορί-

ζοντα είναι κι ένα δωμάτιο, κάθε κατεύθυνση του ορίζοντα περι-
κλείεται σε έναν εσωτερικό χώρο, όπου ο χορός γίνεται ένα με τη 
μουσική. «Τι είναι ο Χορός με τη σκιά μου; Ένας χορός με τον εαυ-
τό μου. Μια εξομολόγηση επί σκηνής όλων αυτών που έχω ζήσει 
και που κουβαλάω για πάντα μέσα μου», σημειώνει ο Κωνσταντί-
νος Ρήγος, και συνεχίζει: «Από την εφηβική μου ηλικία, η μουσική 
και ο λόγος του Μάνου με επηρέασαν βαθιά. Δεν τον γνώρισα ποτέ 
– τον πλησίασα κάποιες φορές, αλλά πάντα υπήρχε μια απόσταση. 
Η απόσταση στην οποία σε κρατάει ο φόβος τη στιγμή που βρίσκε-
σαι απέναντι σε κάτι σπουδαίο. Η ευαισθησία, η λογική και ο πο-
λιτικός λόγος του Μάνου υπήρξαν πάντα τα στοιχεία που με προ-
καλούσαν να χορογραφήσω ένα έργο του. Τώρα πια ο φόβος έχει 
φύγει, αλλά το δέος παραμένει. Καθώς πια νιώθω το έργο του ως 
ένα κομμάτι του ίδιου μου του εαυτού, πλέον νιώθω πιο τολμηρός 
να το αγγίζω και να το κάνω δική μου χορογραφία. Στον Χορό με τη 
σκιά μου, την πρώτη μου “αναμέτρηση” με τον Μάνο, αλλά και τον 
έφηβο εαυτό μου, δημιουργώ τέσσερα διαφορετικά δωμάτια –ένα 
για κάθε έργο–, με μάτια παράθυρα στον κόσμο που ζούμε ή σε αυ-
τόν που ζει μέσα στη φαντασία μας. Τέσσερις χώροι για να φτιάξει ο 
κάθε θεατής την προσωπική του μυθολογία». Ο Κωνσταντίνος Ρή-
γος εκτός από τη χορογραφία υπογράφει και το σκηνικό της παρά-
στασης, με τη συνεργασία της Μαίρης Τσαγκάρη. Τα κοστούμια σχε-
διάζουν οι Deux Hommes, τους φωτισμούς ο Χρήστος Τζιόγκας και 
το βίντεο ο Βασίλης Κεχαγιάς.

Συμμετέχουν οι Α΄ Χορευτές, οι Σολίστ, οι Κορυφαίοι και το Corps 
de ballet της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

I N F O
Χορός με τη σκιά μου, 27, 29 Ιουλίου 2021*  
Προπώληση: ticketservices.gr, Ταμεία ΕΛΣ,  
Εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών, Ώρα έναρξης: 21:00  
Τιμές εισιτηρίων: 20, 30, 35, 45, 65€

https://www.snf.org/
https://www.ticketservices.gr/

