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Το Terrasse Ensemble συµµετέχει στο 3ο Bio Mechanical Festival µε την παράσταση House Keys, 
µια παράσταση για τη µνήµη την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 στις 21.00.  
 
Τι δε θα ξεχάσουµε ποτέ; Πώς διαµορφώνεται η µνήµη; Τι επιλέγουµε να ξεχάσουµε; Τι 
κουβαλάµε πάντοτε µαζί µας;  Μια οµάδα ερευνητών της µνήµης βρίσκεται σε ειδική αποστολή: 
να συλλέξει τις ιστορίες, τα βιώµατα, τις αναµνήσεις των µελών της οµάδας αλλά και άλλων και 
να τα αρχειοθετήσει. Η αποστολή είναι δύσκολη. Τα αρχεία διαρκώς µεταβάλλονται και οι µνήµες 
παρασύρουν µαζί τους αισθήσεις, διαδροµές, µουσικές και εποχές. Οι δρόµοι και τα σπίτια 
ξεκλειδώνουν νέες και παλιές ιστορίες. Τα σακίδια γεµίζουν αντικείµενα και εικόνες.  
 
Η παράσταση House Keys δηµιουργήθηκε από τα µέλη της οµάδας Terrasse Ensemble, µετά από 
πολύµηνη έρευνα, εργαστήρια και πρόβες. Στο πλαίσιο της προετοιµασίας πραγµατοποιήθηκε 
artistic residency, επισκέψεις σε µουσεία και άλλους χώρους, καθώς και συναντήσεις µε 
εξειδικευµένους στις διαφορετικές εκφάνσεις της µνήµης επιστήµονες, όπως ψυχολόγους, 
αρχιτέκτονες, χορογράφους κ.ά.  
 
Το Terrasse Ensemble δηµιουργήθηκε σε µια όµορφη ταράτσα µε θέα τη Ζυρίχη τον Αύγουστο 
του 2017 από µια οµάδα επαγγελµατιών και ερασιτεχνών του θεάτρου, του χορού και των 
εικαστικών. Τα µέλη του Terrasse Ensemble είναι ελληνικής καταγωγής, ζουν στην ευρύτερη 
περιοχή της Ζυρίχης και επιθυµούν τη µελέτη και προώθηση του πολιτισµού, των ατοµικών και 
συλλογικών ιστοριών και των καλλιτεχνικών πρακτικών που συνδέονται µε τις κοινές καταβολές 
τους, ενώ ταυτόχρονα ανοίγονται προς νέες τάσεις και πρακτικές, σε καλλιτεχνικό επίπεδο. 
Στόχος του Terrasse Ensemble αποτελεί η δηµιουργία καινοτόµων δράσεων στο χώρο των 
παραστατικών τεχνών. Στις άµεσες δράσεις ανήκει η οργάνωση εργαστηρίων, η συνεργασία µε 
φορείς για τη δηµιουργία κοινών δρώµενων και η ανταλλαγή καλλιτεχνικών ιδεών και πρότζεκτ 
µεταξύ Ελλήνων και Ελβετών καλλιτεχνών. Το Terrasse Ensemble αφουγκράζεται τις σύγχρονες 
τάσεις που αφορούν στις παραστατικές τέχνες και παρουσιάζει τις δράσεις του µέσα από το 
πρίσµα και τη µατιά των τάσεων αυτών, εγγράφοντας το στίγµα του στον καλλιτεχνικό χάρτη της 
Ζυρίχης. 
 
Σκηνοθεσία, δραµατουργία: Άννα Τσίχλη-Boissonnas 
Εικαστική επιµέλεια: Δάφνη Κοκκίνη 
Κινησιολογία: Ελένη Μυλωνά 
Κοστούµια: Άντα Παπανακλή, Δάφνη Κοκκίνη 
Σχεδιασµός φωτισµών: Άγγελος Γουναράς 
Μεταφράσεις: Esther Menet 
Βοηθός σκηνοθέτη: Ζωή Shegaj 
 
Παίζουν: Βασιλική Βασιλοπούλου, Γρηγόρης Γρηγοριάδης, Ειρήνη Κασιούµη, Λιλίκα Μυλωνά, 
Ελένη Παπαδάκη, Μαρία Σκιαδά, Αποστόλης Τσίκας 
 
Support team: Ειρήνη Αλτουβά, Δηµήτρης Τόµπρος 
 
Υποστηρικτές 
Σύλλογος Ελλήνων Επιστηµόνων Ελβετίας, Ελληνική Βιβλιοθήκη Ζυρίχης «Αριστοτέλης», Migros 
Kulturprozent, Hellenic Culture School Switzerland, EVO Kids, george koutrios, Galerie Anixis 
Baden, Stillpoint Spaces Zürich, MSH Hairstyle 
 



 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
terrasse.ensemble@gmail.com 
www.terrasse-ensemble.ch 
instagram: @terrasse.ensemble 
fb: terrasse ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


