ეპიფანია
ნათია ჩიკვაიძე (საქართველო) “ეპიფანია”– Revelation.
ქორეოგრაფია - ნათია ჩიკვაიძე,
მუსიკა -ანუშკა ჩხეიძე (ლაივ-სეტი ),
განათების დიზაინი : Hitori (ომარ გოგიჩაიშვილი) ვიდეო :საბა შენგელია
კოსწუმები ლევაუ შველიძე .
სცენის დიზაინი ნათია ჩიკვაიძე.
მონაწილეობენ: ნათია ჩიკვაიძე, ნათია ბუნტური, ლევან გელბახიანი,
ალექსანდრე გადელია, ჯონათან რუსელი
ხანგრძლივობა: 40- 45 წუთი
არსებებს შორის ურთიერთობები, სხეულისა და ცნობიერების
უსასრულო კვლევის მთავარ წერტილს წარმოადგენენ. იქედან
გამომდინარე თუ როგორ ფართოვდებიან და მცირდებიან ისინი, ჩვენ
მივემართებით მოგზაურობაში, მიკროსკოპული შთაბეჭდილებიდან
მაკროსკოპული შეგრძნებებამდე, იმდენად უზარმაზარ მოგზაურობაში,
როგორც... არსებული რეალებობიდან ყველაზე ღრმად დეფორმირებადი
სამყარო შეიძლება იყოს.
ხელოვანი არის მარადიული წარმოსახვის ქურუმი, რომელიც
გამოცდილების ყოველდღიურ პურს, მარადიული სიცოცხლის ნათელ
სხეულად გადააქცევს (ს. ჯოისი).
ს. ჯოისი გამოცხადებას ხსნის, რომ ეს არის, პატარა შეცდომები და
ჟესტები გონებაში, რომელთა დახმარებითაც ადამიანები გამოხატავენ
სწორედ იმას, რის დაფარვასაც აქამდე ცდილობდნენ.

Epiphany
Natia Chikvaidze (Georgia)
Epiphany - Revelation is a 45 minute long dance performance with 5 dancers
Dancers: Natia Chikvaidze, Natia Bunturi, Levan Gelbakhiani, Alexander Gadelia,
Jonathan Russel.
Choreography: Natia Chikvaidze
Musik: Anushka Chkheidze (live set)

Light Designe : HITORI (Omar Gogichaishvili)
Filmed: Saba Shengelia, Iva Chitidze.
Costumes: Levau Shvelidze
Scenography: Natia chikvaidze
Duration of the performance:40- 45 min

Artist is a priest of eternal imagination, transmuting the daily bread of experience
into the radiant body of ever living life. (James Joyce)
Relationships between the beings who inhabit the stage are the starting-point of
endless explorations inside bodies and minds. As they zoom in and out, we embark
on a journey from microscopic impressions to macroscopic feelings as huge as…
the most grossly misshapen of superlative realities. This world of psyche and
emotion, with rules that are both strict and organic .
It got me thinking about Epiphanies and how often they show up in our lives. A
light turns on, we have that aha moment where a realization hits home in a way it
hasn’t before. It’s enlightening and can be life changing.
What we do with the Epiphany — the awakening — is what matters, right? The
doing looks different for everyone. Sometimes the doing is not actually “doing”
anything. It’s being the Epiphany. Living the realization, one day, one hour, one
moment, one second at a time.

