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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3η Παρουσίαση
του παγκόσμιου project
CIRCE The Black Cut

Κίρκη :η μαύρη τομή:

21 Δεκεμβρίου 2016 | Αθήνα + Παγκοσμίως

Ολοήμερο Οπτικο-Ακουστικό   &   Συναισθητικό Περιβάλλον σε Ροή  :
Κινηματοθέατρο ΙΡΙΣ [Αθήνα]

Ψηφιακή Κυκλοφορία 'Οικογενειακού'   Album  : Seven Moons Music [Διαδίκτυο]

με την υποστήριξη:
της «Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος»

και την ενθάρρυνση των διεθνών καλλιτεχνικών δικτύων:
7MNS Music · female:pressure · Association Concept Artgentin

Η   Παρουσίαση   του παγκόσμιου   project   «  CIRCE The Black Cut  » [  Κίρκη :η μαύρη τομή:  ]   θα   
πραγματοποιηθεί για   τρίτη συνεχή χρονιά   και συγκεκριμένα, την Τετάρτη,   21 Δεκεμβρίου   
2016  ,   από τις 11 π.μ. έως τις 11 μ.μ.  , στο   Κινηματοθέατρο   «  Ίρις  »   στην   Αθήνα   [Ακαδημίας   
55 & Ιπποκράτους 15] με   Ελεύθερη Είσοδο  .
Η  φετινή,  3η  Παρουσίαση αποτελείται  από  την  Ψηφιακή  Κυκλοφορία του  3ου  CIRCE 
'Οικογενειακού'  Album στην ισπανική μουσική πλατφόρμα Seven Moons Music, καθώς και από 
την Καλλιτεχνική Εκδήλωση στο Κιν/θέατρο ΙΡΙΣ, με την μορφή «Ολοήμερου Οπτικο-Ακουστικού 
& Συναισθητικού Περιβάλλοντος σε Ροή», αφιερωμένου στην τέρψη όλων μας των αισθήσεων, 
μέσω της Τέχνης, που ξεπερνά τους φυσικούς περιορισμούς των ανθρώπων.

“[...] Ο επισκέπτης είναι ευπρόσδεκτος στην εκδήλωση για πολλούς λόγους. Κυρίως όμως, για να 
θέσει στον εαυτό του, το ερώτημα «Ποιά είναι η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου;». Ποιό 
είναι εκείνο το συναίσθημα που τον έκανε κάποτε να νοιώσει Ζωντανός και Ελεύθερος, και να 
παλέψει για το Όνειρό του; Που τον έκανε να εκφράσει με ειλικρίνεια την ψυχή του, χωρίς 
φόβο και δισταγμό, αλλά με θάρρος, αλήθεια και αγάπη. | Από την Συνέντευξη στον Μιχάλη 
Γελασάκη [MusicPaper.gr] - πηγή: http://www.musicpaper.gr/interviews/item/8323-i-anna-
stereopoylou-milaei-gia-to-prototypo-project-kirki 

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με μουσική συναυλία, υπό μορφή Μουσικού Θεάτρου, η σκηνοθεσία 
του  οποίου  βασίζεται  στην  δομή  και  ροή  του  ομότιτλου  μουσικού  album  της  Άννας 
Στερεοπούλου,  καθώς  και  τις  πηγές  έμπνευσης  και  κινητήριους  άξονες  του  όλου  έργου, 
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«Ελευθερία –  Συναίσθημα –  Κώδικας». Στην συναυλία θα συμμετέχουν αξιόλογοι καλλιτέχνες 
διεθνούς φήμης, όπως η  Γιοβάννα,  ο  Ιάκωβος Κολανιάν,  η  Alyssa Moxley, ο  Παν Καπερνέκα, 
αλλά και η κυρία  Γωγώ Ρουκουτάκη -μέλος της θεατρικής ομάδας Φάρου Τυφλών Ελλάδος-, οι 
μαθητές  του  Δημοτικού  Σχολείου  Μεταμόρφωσης,  και  πολλοί  άλλοι,  από διαφορετικές 
εθνικότητες και τομείς. Η Παρουσίαση θα είναι  προσβάσιμη σε Τυφλό /Μερικώς Βλέπον, και 
Κωφό /Βαρήκοο κοινό, τόσο με την Διαμόρφωση του χώρου και την Μελέτη Ακουστικής, όσο και 
με την Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική καθ' όλη της την διάρκεια.

Η ολοήμερη αυτή εκδήλωση, αφιερωμένη και φέτος στον Εορτασμό του Χειμερινού Ηλιοστασίου 
και  της  Φύσης /  Σύμπαντος,  αποτελείται  από  Ακροάσεις,  Προβολές,  Εγκαταστάσεις,  DJ  Set, 
Μουσικές και Πολυπολιτισμικές Παρουσιάσεις, Έκθεση ψηφιακών και φωτογραφικών έργων που 
δημιουργήθηκαν  από  διεθνείς  καλλιτέχνες,  καθώς  και  ζωγραφικά  έργα  από  μαθητές  των 
Σχολείων της Αμοργού, που ανταποκρίθηκαν στο φετινό Διεθνές Ανοιχτό Κάλεσμα Συμμετοχής.

Από την Συνέντευξη στον Μιχάλη Γελασάκη [MusicPaper.gr]
πηγή: http://www.musicpaper.gr/interviews/item/8323-i-anna-stereopoylou-milaei-gia-to-
prototypo-project-kirki 

[...] Το «Ολοήμερο Οπτικοακουστικό & Συναισθητικό Περιβάλλον σε Ροή» της 3ης Παρουσίασης 
του CIRCE The Black Cut, είναι για όλους. Διαρκεί από τις 11πμ έως τις 11μμ και έχει ελεύθερη 
είσοδο. Ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει όποια από τις ενότητες τον ενδιαφέρει ή και 
όλες, και να έρθει μόνος του ή με φίλους ή την οικογένειά του και τα παιδιά του. Μπορεί να 
απολαύσει τα έργα τέχνης, να γνωρίσει και να συζητήσει με τους εκπροσώπους των φορέων που 
το ενθαρρύνουν και τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες ή και να διαδράσει μαζί τους. Μπορεί να 
περιηγηθεί στον πολύ όμορφο χώρο του κινηματοθέατρου της «Ιριδος», να ζωγραφίσει, να παίξει 
μουσική, να χαλαρώσει ή ακόμη και να κοιμηθεί εντός του.
[...] Η Συναισθησία πρόκειται για την νευρολογική σύζευξη των αισθήσεων. Συναισθητικός είναι 
αυτός που μπορεί να «ακούει» την εικόνα ή να «βλέπει» τον ήχο, ή ακόμη και να «μεταφράζει» το 
χρώμα σε ήχο και αντίστροφα, τον ήχο και το χρώμα σε αριθμό ή σε σχήμα και παλμό.”

Ολόκληρο το Πρόγραμμα και αναλυτικές Πληροφορίες αυτού (συντελεστές, έργα, κλπ.),
είναι διαθέσιμα στο συνημμένο έγγραφο, καθώς και στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5qjF0H4OjP7blljLXNsX2t3Nnc
Ενημερώσεις: https://www.facebook.com/events/177440596050173/ 

Real TRAILER: https://youtu.be/niK6LtapQtc 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3η Παρουσίαση του παγκόσμιου project CIRCE The Black Cut
Ημερομηνία: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 | Αθήνα + Παγκοσμίως
• Ολοήμερη Καλλιτεχνική Εκδήλωση
Κινηματοθέατρο ΙΡΙΣ | Κινηματογραφικός Τομέας Π.Ο.Φ.Π.Α.
Ακαδημίας 55 & Ιπποκράτους 15 | https://kinimatografiko.gr/ 
Ώρες: 11 π.μ. έως 11 μ.μ. | Είσοδος Ελεύθερη
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• Ψηφιακή Κυκλοφορία 'Οικογενειακού' Album
Seven Moons Music [Διαδίκτυο] | http://sevenmoons.bandcamp.com/ 
Free Download | Creative Commons

Με την Υποστήριξη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος | http://omke.gr/ 
Φιλοξενούμενο project: SatNOGS | http://network.satnogs.org/ 
Ευχαριστούμε τις Chimeres Grece: http://chimeres.info/ 
και τα Διεθνή Καλλιτεχνικά Δίκτυα: 
• female:pressure | https://femalepressure.wordpress.com/
• Association Concept Artgentin | http://www.gabrielotero.com/ 
Συμμετέχων Χώρος Έρευνας [Ηχοθεραπεία]: Glorious Peleys | https://gloriouspeleys.com/ 

Σχεδιασμός ~ Επικοινωνία: Άννα Στερεοπούλου
Ενημερώσεις: https://www.facebook.com/events/177440596050173/ 
Επικοινωνία: sinetoaeaea@gmail.com | https://annastereoscopic.wordpress.com/ 

Τύπος: 
Στοιχεία Επικοινωνίας για Πληροφορίες, αλλά και Δημοσιεύσεις, Παρουσιάσεις, Συνεντεύξεις
Τηλέφωνο: 698.469.2277 | E-mail: sinetoaeaea@gmail.com
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