…αγάπησα την Ελλάδα, τον τόπο και τους
ανθρώπους. Με τον Δημήτρη Κουράκο
βρήκαμε το κοινό μας πάθος για την
απαράμιλλη
ομορφιά της Ανατολικής
Μάνης. Μοιραστήκαμε επίσης την αγάπη
για την φύση, την αρχαία ιστορία και την
μυθολογία. Ο Δημήτρης είχε την δική του
ιστορία να πει, ως περήφανος απόγονος
αυτής της γης … και εγώ είχα μια ανεξήγητη
έλξη για σύνδεση με την ακόμη σε μεγάλο
βαθμό παρθένα φύση εδώ.
Ως
ερμηνεύτρια τέχνης, και ερμηνεύτρια
φυσικού θεάτρου κατέχω μια μοναδική
γλώσσα, αυτή του σώματος, την οποία ο
Δημήτρης συνέλαβε με τον φακό του. Μαζί
δημιουργήσαμε μια συνεργασία που
εξελίσσεται. Θέλουμε να πούμε μια ιστορία
του μυστηριώδους, πανέμορφου και
πολυδιάστατου σύμπαντος που είναι το
σπίτι μας. Ο συμβολισμός του ζώου είναι
απλά το ζώο μέσα μας, η ιερή σύνδεση
που έχουμε με τη φύση, ένα κομμάτι που
συχνά παραμελούμε. Όλοι μοιραζόμαστε
ένα πνεύμα, την ουσία της ζωντανής
ενέργειας, διασυνδέοντας τις ζωές μας
εμβαθύνοντας
σ΄ αυτήν.
Είναι ένας
ξεχασμένος σύνδεσμος με το πρωτόγονο
παρελθόν μας όπου οι Θηριάνθρωποι
υπήρχαν στη συνείδηση των προγόνων
μας και αναπαρίσταντο στην προϊστορική
Τέχνη πάνω σε βράχους και σπηλιές,
διασώθηκαν δε μέσα από θρύλους και
μύθους.
Agni Kapuscinska

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΜΟΥ
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Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Ο Δημήτρης Kουράκος ασχολήθηκε με
την φωτογραφία εκτενέστερα από το 1989.
Στην
πορεία
του
παρακολούθησε
σεμινάρια για τεχνικές και δημιουργική
φωτογραφία. Οι φωτογραφικές του
διαδρομές είχαν σαν βασικά θέματα την
ζωή, τη φύση και τον άνθρωπο. Τον
Αύγουστο 2011 πραγματοποίησε έκθεση
φωτογραφίας σε συνεργασία με τον Δήμο
Ανατολικής Μάνης και το 2012 πήρε
μέρος ως εκπαιδευτής στο φωτογραφικό
εργαστήρι του προγράμματος Τέχνη και
Διαπολιτισμικότητα. Το 2014 έλαβε μέρος
σε
ομαδική
έκθεση
καλλιτεχνικής
φωτογραφίας στην Αθήνα. Εργάζεται
επαγγελματικά ως φωτογράφος στην
περιοχή της Μάνης.

Η Agni Kapuscinska είναι ερμηνευτική
καλλιτέχνιδα, ηθοποιός και εκπαιδεύτρια
θεάτρου. Έχει σπουδάσει στην Εθνική
Ακαδημία Δραματικής Τέχνης στην Πολωνία.
Έχει πτυχίο στην Ερμηνευτική Τέχνη του
Κολλεγίου Goldsmith του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου
κι
έχει
πρόσφατα
πάρει
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Θεραπεία μέσω
της Τέχνης».

Η Barbara Perquin είναι γλύπτρια από την
Ολλανδία.
Εργάζεται
στην
πέτρα,
μπρούντζο και ξύλο. Έμπνευση της ήταν
πάντα η φύση και το πως οι άνθρωποι
συνδέονται με την φύση. Παρακολούθησε
την Royal Academy of Art The Hague και
σπούδασε το 1997 στην Ανώτατη σχολή
καλών τεχνών της Αθήνας. Τώρα ζει,
εργάζεται και διδάσκει την τέχνη στην
Μαραθέα.

Είναι ερμηνεύτρια και συνδημιουργός σε
διάφορα group projects ένα από τα οποία
είναι και το The Purple Ladies Collective που
έχει λάβει δύο χρηματοδοτήσεις από το Arts
Council of England. Το τρέχον project που
καλείται “Where do you come from”
αποδίδεται σε διάφορες φόρμες όπως video,
φωτογραφία και ερμηνεία και είναι ακόμη σε
εξέλιξη.

Έχει
χρηματοδοτηθεί
προκειμένου
να
σπουδάσει και να ερμηνεύσει στην Ιαπωνία κι
έχει εργασθεί ως βοηθός της R. Mirecka του
Grotowski Laboratory Theatre στην Ιταλία.
Έκτοτε η Αγνή έχει εργασθεί στην Ευρώπη και
το Ηνωμένο Βασίλειο πάνω σε δικά της
ζωντανά
καλλιτεχνικά
προγράμματα
αιχμαλωτίζοντας το κοινό.

