“The nature of a beast”

What does it mean to be a human?
How do violence and aggression relate to biological and cultural evolution?
How much has technology contributed to this evolution?
In which ways have we changed as a species since we first broke off and evolved into homo
sapiens?
Arianna Marcoulides (choreographer) and Panos Bartzis (sound designer) first started their
research in August 2017 at Dance House Lemesos (under the Moving the New Residency
Programme), exploring the animalistic and instinctive side of humanity. More specifically the
hostility, aggression and violence that we express as humans. Their research has been in
movement, music and art that has been influenced and created through social upheaval,
war and violence.
In this second residency at Garage Performing Arts Center they continue to develop their
questions and concepts further whilst trying to find their voice as a creative duo.
_________________________________________________________________________
Τι σηµαίνει να είσαι άνθρωπος;
Ποια είναι η σχέση της βίας και της επιθετικότητας µε τη βιολογική κσι πολιτισµική εξέλιξη;
Πόσο πολύ έχει συµβάλλει η τεχνολογία σε αυτήν την εξέλιξη;
Με ποιούς τρόπους έχουµε αλλάξει σαν είδος από τη στιγµή που εµφανιστήκαµε και
εξελιχθήκαµε σε homo sapiens;
Η Αριάνα Μαρκουλίδου (χορογράφος) και ο Πάνος Μπάρτζης (σχεδιαστής ήχου) άρχισαν
την έρευνά τους τον Αύγουστο του 2017 στη Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεµεσού (στα πλαίσια
του Προγράµµατος Φιλοξενίας Moving the New), εξερευνώντας τη ζωώδη και ενστικτώδη
πλευρά της ανθρωπότητας. Πιο συγκεκριµένα, την εχθρικότητα, επιθετικότητα και βία που
εκφράζουµε σαν άνθρωποι. Η έρευνά τους εστιάστηκε σε κίνηση, µουσική και τέχνη που
επηρεάστηκε και δηµιουργήθηκε σε περιόδους κοινωνικής αναταραχής, πολέµου και βίας.
Σε συτήν τη δεύτερη φιλοξενία στο Garage Performing Arts Center, συνεχίζουν την
περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας τους, καθώς προσπαθούν να ανακαλύψουν τη φωνή τους σα
δηµιουργικό ντουέτο.
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