LA SAVEUR
DE L’AUTRE
Η γεύση
του άλλου

Mία πρόσκληση για να γράψετε
Ζητούμε τη συμβολή σας και
σας καλούμε να συμμετέχετε
στο project Εκείνη τη μέρα,
μία καλλιτεχνική πρόταση που
θα παρουσιαστεί το Μάιο του
2019, στο πλαίσιο της δράσης
La saveur de l’autre, (Η γεύση
του άλλου), στο Le Channel
(Εθνική Σκηνή του Καλαί στη
Γαλλία). Η πρόταση αυτή θα
διαμορφωθεί από τη
ευαισθησία και το προσωπικό
βλέμμα, όλων αυτών των
ανθρώπων που θα θελήσουν
να μας στείλουν τη γραπτή
τους μαρτυρία. Σε συνεργασία
με δύο φορείς, τον οργανισμό
Le Channel (Γαλλία) και τη
θεατρική ομάδα Cantieri
Meticci (Ιταλία),
οραματιζόμαστε μία θεατρική
και εικαστική φόρμα, ικανή να
αναπαραστήσει την
ποικιλομορφία των φωνών και
των γλωσσών που θα μας
σταλούν.

Μία μαρτυρία πάνω σε τί; Με ποιο στόχο;
Για να θυμηθούμε τα θραύσματα των
ημερών μας, όλα όσα γεμίζουν τις ώρες
μας, ανασύροντάς τα μέσα από το νήμα
του χρόνου και την επικαιρότητα.
Για να συλλέξουμε στιγμές, μικρές ή
μεγάλες, διυλίζοντας το χρόνο,
κρατώντας μόνο ότι μετράει πραγματικά.
Για να απαριθμήσουμε ό,τι ανήκει στην
καθημερινή ρουτίνα, αλλά και ό,τι
ξεχωρίζει.
Σαν ένα ημερήσιο χρονικό, ένα
ημερολόγιο καταστρώματος.
Με το βλέμμα στραμμένο εκεί όπου
χτυπά η καρδιά μου. Εδώ και ολόγυρα,
ως του ορίζοντα τις άκρες.
Πού βρισκόμαστε; Τι θα μείνει από το
παρόν; Από τη δική μας εποχή;
Ποια θα είναι η τελευταία μου κραυγή
πριν από το αύριο;
Τι θα επιλέγαμε τελικά, να πούμε και να
γράψουμε;
Διά της γραφής, διά του παλμού, της
αγάπης, της οργής, της ελπίδας, του
ξεσηκωμού, του θράσους… ξεφλουδίζω
τις ώρες της ημέρας και δηλώνω αυτό
που με επηρεάζει, αυτό που με
σημαδεύει, αυτό που έχει νόημα.

Στις 7.02 ξυπνάω
Στις 8.19 πάω μια βόλτα στην
προβλήτα
Στις 11.00 ένας ακροδεξιός πρόεδρος
πρόκειται να εκλεγεί στη Βραζιλία
Στις 12.00 ένας τυφώνας κατέστρεψε
ένα κομμάτι της Πορτογαλίας
Στη 13.30 ραντεβού με τον
ψυχοθεραπευτή μου
Στις 14.30 παραμένω ακόμα
κλειστοφοβική
Στις 15.00 μερική ανάγνωση της
τελευταίας αναφοράς της
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την
Αλλαγή του Κλίματος
Στις 16.05 δεκαπέντε σταγόνες
βιταμίνες από κουκούτσια
γκρέιπφρουτ
Στις 18.59 πετάω ένα μπουκάλι στη
θάλασσα
Στις 20.45 καναπές, μαξιλάρι, βιβλίο :
Η διακήρυξη της Κομμούνας του Henri
Lefebvre
Στις 22.10 χαζεύω μια βλακεία την
τηλεόραση

Μερικές συμβουλές για
να μας γράψετε :
- Οι ώρες (όπως στο παραπάνω
παράδειγμα) είναι αυτές που
υπογραμμίζουν και δίνουν ρυθμό στο
κείμενο.
- Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά
τους 1500 χαρακτήρες (μετρώντας και
τα κενά).
- Σημειώστε το μικρό όνομά σας, την
ηλικία σας, την ημερομηνία
συγγραφής, την πόλη και τη χώρα σας.
- Στείλτε μας το γράμμα σας πριν από
τις 17 Μαΐου 2019.
- Στείλτε την επιστολή σας σε μία από
τις παρακάτω διευθύνσεις :
Motus Terrae,
Αλόπης 58,
11853, Αθήνα,
ή μέσω email στο
info@motusterrae.gr,
με θέμα «Εκείνη τη μέρα»

(Nedjma, 28 ετών, στις 13 Οκτωβρίου
2018, στο Καλαί - Γαλλία)

Ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε σ’ αυτό το παιχνίδι γραφής, εκεί που διασταυρώνονται μικρές και μεγάλες ιστορίες,
εκεί που η κάθε μια έχει την ιδιαίτερη σημασία της και όλες μαζί σχηματίζουν το ουράνιο τόξο του χρόνου.
Το σύνολο αυτών των μαρτυριών, θα παρουσιαστούν στη δράση La saveur de l’autre (Η γεύση του άλλου).

*La saveur de l’autre, 3η έκδοση

Παρασκευή 24, Σάββατο 25, Κυριακή 26 Μαΐου 2019
στο Le Channel, Εθνική του Καλαί στη Γαλλία

