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28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας  
Παρουσιάζει το Neighbours μαζί με το Sadler’s Wells του Λονδίνου

Το Neighbours, την πρώτη διεθνή συμπαραγωγή του με έναν από 
τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκο-
σμίως, το , παρουσιάζει το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 
που θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου. Το 
έργο που χορογραφήθηκε από τους Rauf “RubberLegz” Yasit και 
Brigel Gjoka, σε συνεργασία με τον William Forsythe και με ζω-
ντανή μουσική από τον συνθέτη Ruşan Filiztek, έκανε παγκόσμια 
πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022, ενώ μετά την Καλαμάτα θα συνε-
χίσει τη διεθνή περιοδεία του.

Με τίτλο Ωδή στην Ομορφιά, το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Κα-
λαμάτας θα κάνει πρεμιέρα με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του 
σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room 
and The hidden floor των Peeping Tom, μια παράσταση που είναι 
το αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε 
η ομάδα Peeping Tom για το Nederlands Dans Theatre. Το Φε-
στιβάλ φιλοξενεί φέτος 26 συνολικά παραγωγές, 14 ξένες ομάδες 
από 10 χώρες, 12 ομάδες από την Ελλάδα, 2 παγκόσμιες πρεμιέ-
ρες, 6 παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαί-
δευσης επαγγελματιών, καθώς και ένα πρόγραμμα εργαστηρίων 
χορού και κίνησης για διάφορες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού.

Οι διοργανωτές έχουν ως στόχο την ανάδειξη του μεγάλου και 
ανεξάντλητου από φιλοσοφική, ηθική, κοινωνική και καλλιτεχνι-
κή σκοπιά, ζητήματος της Ομορφιάς. Στο εύφορο πεδίο της τέχνης 
η Ομορφιά αποτελεί κεντρικό αντικείμενο μελέτης. Για την τέχνη 
του χορού, πρωταγωνιστές είναι τα σώματα που ονειρεύονται και 

κινούνται. Έμπνευση, η ίδια η κίνηση, η ίδια η ζωή. Από τον μικρό-
τερο οργανισμό μέχρι τη μεγαλύτερη οροσειρά, από το πιο απλό 
παιχνίδι των παιδιών μέχρι την κίνηση των γαλαξιών, ό,τι κινείται 
συμμετέχει στη ζωή. Η εργασία του καλλιτέχνη, ωστόσο, αναδει-
κνύει την αναζήτηση της σχέσης μας με τη ζωή. Γιατί η ομορφιά 
υπάρχει επειδή υπάρχουν η καλοσύνη, η αλληλεγγύη και η αγά-
πη. Και η ουσία τους δεν είναι θεωρητική αλλά αναβλύζει από τα 
σώματα, τις χειρονομίες, τα λόγια, τις πράξεις, τις σχέσεις μεταξύ 
των σωμάτων. Με τον τρόπο αυτό το Φεστιβάλ υμνεί την ενσάρ-
κωση της ομορφιάς. 

Να σας πω σε αυτό το σημείο πως τα καλοκαίρια του 2020 και του 
2021, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ήταν από τις ελάχιστες διορ-
γανώσεις παγκοσμίως που κατάφεραν όχι μόνο να μην αναβλη-
θούν, αλλά και να πραγματοποιηθούν δια ζώσης, παρουσιάζοντας 
ένα πλήρες πρόγραμμα με διεθνείς μετακλήσεις και ελληνικά σχή-
ματα και εξασφαλίζοντας συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Το φετινό Φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της 
Καλλιτεχνικής Διευθύντριάς του Λίντας Καπετανέα και του Δη-
μάρχου Καλαμάτας  Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου με την Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, τον Υφυπουργό Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού 
Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου  Πα-
ναγιώτη Ε. Νίκα, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή-
μου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ  Παντελή Δρούγα και τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ.


