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 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΕΡΕΘΙΣΜΑ             
               ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ             
                             EΚΦΡΑΣΗΣ 
 
ΙΔΕΑ & ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ PERFORMANCE

 ‘‘Η έννοια της στοιχειώδης 
μουσικής και το καθολικό έργο τέχνης 
ως εσωτερική εμπειρία και αφορμή 
συνάντησης με τον εξωτερικό κόσμο 
μέσω της Performance". 
 Το αντίκτυπο της ιδέας πάνω 

στην μορφή, το "έργο" τέχνης - συνεχές πείραμα. Μια εσωτερική 
«κλίμακα» με «μέτρο» την επίγνωση μάλλον του «ποιος, ή τι είμαι» παρά 
του τι θα μπορούσε εντέλει ή τι θα 'πρεπε οπωσδήποτε να αναπαρασταθεί. 
Μια στάση που μάλλον  προσεγγίζει το ταυτόχρονο, το  «θείο», το 
υπέρκοσμο και το εκστατικό, την συνάντηση και την επικοινωνία παρά την 
δηκτικότητα και την "διδαχή" όχι  μόνο  προς  το μεγάλο, το εντυπωσιακό 
και το ιδεατό, αλλά  προς το εκεί «μέσα» πριν απ’ όλα, και κυρίως προς το 
μαζί.         
                                                                                   
 
 

                        Ιδέα και μορφή  
             (Η οργανικότητα  στο  "έργο" τέχνης)  
 
  Από την πολυαισθητηριακή παράσταση του Wagner, τον Carl Orff 
και τον Dalcroze, ως την Meredith Monk ,τον John Gage, τον Γιάννη 
Ξενάκη και ακόμη παραπέρα. 
 «Ρυθμικές ασκήσεις», σύγχρονο μπαλέτο, ακροβατική όπως και 
ανατολίτικος χορός της κοιλιάς, αλλά και πολλά άλλα ακόμη είδη χορού,  
μουσικές και άλλου είδους καλλιτεχνικές επιδράσεις θα αποδοθούν στα 
πλαίσια των  διαφόρων  αναζητήσεων και πειραματισμών, κρατώντας 
άλλοτε το ενδιαφέρον άσβεστο και ζωντανό, στηρίζοντας όπως μια δεύτερη 
-‘πίσω’- σκέψη κάθε πρόθεση ή πρόταση που απέβλεπε σε μια 
συστηματοποίηση κάτι πολύ ζωντανού, κάτι που πίεζε με τον τρόπο του, και 
που άξιζε να επικοινωνηθεί όντως οπωσδήποτε μέσα από μια ελεύθερη 
"φόρμα" της Performance και του αυτοσχεδιασμού, αποτέλεσαν το έναυσμα 
για την τόσο απαιτητική αυτή επιλογή του θέματος αυτής της πτυχιακής 
εργασίας.    

• Θα ακουστούν αποσπάσματα έργων, των Schumann και 
Beethoven  

• Μινιμαλιστικές μουσικές συνθέσεις της Βικτώριας Σιαμέτη 
σε ελεύθερο αυτοσχεδιασμό με κίνηση και Performance.
  

http://www.eduportal.gr/dalcroze/
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwi94NvO7vPHAhVJDxoKHS8hCZ4&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohn_Gage&usg=AFQjCNG10WLWH9HLk9_CMTU6z2C6fIsSpw&sig2=GMSDwPRA5DjKpzN-5gnzqg
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