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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός του πρότζεκτ είναι η παραγωγή μιας παράστασης μέσω συλλογικής δια-
δικασίας. Βασικοί άξονες της δημιουργικής διαδικασίας είναι τρεις. Πρώτον, η συνερ-
γασία και η συνεισφορά των μελών της ομάδας στην δημιουργία, την δόμηση και την 
μορφοποίηση των ιδεών και του υλικού που δημιουργείται στις πρόβες. Δεύτερον, η 
χρήση κινητικών και ηχητικών αυτοσχεδιασμών κατά την διάρκεια των προβών για 
την παραγωγή του περιεχομένου της παράστασης. Τρίτον, η σωματοποίηση των 
ιδεών με συνδυασμούς όλων των μέσων που μας παρέχει το σώμα όπως ομιλία, 
μουσική του σώματος, κίνηση. Η χρήση καθημερινών αντικειμένων, ως πηγές ήχου ή  
σκηνικά στοιχεία, είναι ευπρόσδεκτη.  

Η διαδικασία παραγωγής του έργου περιλαμβάνει τεχνικές αυτοσχεδιασμού που 
χρησιμοποιήθηκαν σε φόρμες του θεάτρου, του χορού και της μουσικής, κατά τον 
20ο αιώνα. Ο αυτοσχεδιασμός χρησιμοποιείται ως αυτούσιο παραστατικό φαινόμενο 
ή ως τεχνική στις πρόβες, με σκοπό την επίτευξη υλικού το οποίο χρησιμοποιείται 
ως συγκεκριμένο πια στην παράσταση.  

Το πρώτο κεφάλαιο της γραπτής εργασίας αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο. 
Αναφέρεται στην εξερεύνηση νέων σωματικών τρόπων καλλιτεχνικής έκφρασης, 
στην ανάπτυξη αυτοσχεδιαστικών τεχνικών και στην δημιουργία καινούργιων μορ-
φών έκφρασης στον χορό, στο θέατρο και στην μουσική της Δ. Ευρώπης και της  
Β. Αμερικής του 20ο αιώνα. Αυτές, τελικά, οδηγούν σε καινούργιες μορφές εκτέλεσης 
και στις «πολύ-τέχνες». Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται η διαδικασία δημιουργίας 
της παράστασης, οι  τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και η κύρια ιδέα του έργου. 

 
 
Λέξεις κλειδιά : αυτοσχεδιασμός, sound-painting, σωματοποίηση, μουσική του 

σώματος, performance art, παρατηρητής, πολυμέσα. 
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ABSTRACT 

The purpose of the project is to produce a performance through a collective  
process. There are three main axes of the creative process. First, the collaboration 
between the members of the ensemble to create, structure and shape the ideas and 
the material that they produce in rehearsals.  Second, the use of movement  and 
sound improvisations during the rehearsals in order to produce the content of the 
performance. The third axis is the embodiment of ideas by using all the provided 
body-media such as speech, body music and movement.  The use of everyday  
objects as sound sources or stage elements is welcome.  

The creative process includes improvisation techniques that were used in theater, 
dance and music forms during the 20th century. Improvisation is used as a sponta-
neous performance itself or as a composition technique in rehearsals in order to cre-
ate a specific content for the final performance.  

The first chapter is the theoretical background. It refers to the exploration of new 
physical ways of artistic expression, the development of improvisational techniques 
and the creation of new forms of expression in dance, theater and music in Western 
Europe and North America during the 20th century. These forms, eventually, led to 
new forms of performance and to "Multimedia". The second chapter analyzes the 
creative process, the techniques that were used and the main concept of the project. 

 
KEYWORDS: improvisation, sound-painting, embodiment, body-music, perfor-

mance art, observer, multimedia. 
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1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Εισαγωγή - «Σπάζοντας τους κανόνες»  

Η ανασφάλεια που δημιουργήθηκε λόγω των πολιτικών, κοινωνικών και οικονο-
μικών γεγονότων στον κόσμο τον 20ο αιώνα, σε συνδυασμό με τις πολιτικές και εθνι-
κές συγκρούσεις, αλλα και την επικρατηση καινοτομων θεωριων, όπως αυτή της ψυ-
χανάλυσης του Freud και την θεωρία της σχετικότητας του Einstein, μεταφράστηκαν 
στον καλλιτεχνικό κόσμο ως αμφισβήτηση του ακαδημαϊσμού. Οι καλλιτεχνικες ανα-
ζητήσεις μακρια από τις παραδοσιακές μορφές έκφρασης ευνόησαν την ανάδειξη 
ελεύθερων φορμών τέχνης και χρήση πειραματικών και αυτοσχεδιαστικών τεχνικών. 
Στην μουσική εμφανίζονται κινήματα όπως η ηλεκτρονική και η συγκεκριμένη μουσι-
κή που δίνουν χώρο σε πειραματισμούς με ήχους παραγόμενους από νέες τεχνολο-
γίες. Στον αλεατορισμό οι συνθέτες δίνουν χώρο στην ερμηνεία, με μουσικά γεγονό-
τα που είναι αδύνατον να εκτελεστούν με τον ίδιο τρόπο πάνω από μια φορά. Αντί-
στοιχες επαναστατικές τάσεις εμφανίζονται στην ζωγραφική όπως το active painting 
του Pollock, στην αρχιτεκτονική όπως το κίνημα Bauhaus ή στο θέατρο τα θεατρικά 
παιχνίδια της Viola Spolin. Επιπλέον, κινήματα αποδομούν τελείως την έννοια και 

τους κανόνες της τέχνης, όπως ο Futurism και ο 
Dadaism. 

Ταυτόχρονα αναπτύσσονται φιλοσοφικές ιδέες, 
όπως η Φαινομενολογία και ο Πραγματισμός, που 
θα αποτελέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη της 
έννοιας της ενσώματης γνώσης και της σωματο-
ποίησης. Η Φαινομενολογία και ο Πραγματισμός 
αποτελούν καινοτόμες προσεγγίσεις για την σχέση 
του σώματος με την συνείδηση και την σχέση του 
«εαυτού» με τον εξωτερικό κόσμο. Η επαφή των 
καλλιτεχνών με τις ανατολικές κουλτούρες, επίσης, 
πυροδότησε την ανάγκη για σωματική επίγνωση 
και έκφραση, καθώς και για εξερεύνηση  του πνεύ-
ματος μέσω της σωματικής κίνησης. 

Όλα αυτά είχαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη πιο ελεύθερων φορμών τέχνης, βασι-
σμένες σε αυτοσχεδιαστικές τεχνικές, την στροφή προς την εξερεύνηση του σώματος 
και την σωματοποίηση ως τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης, και την εμφάνιση και-
νούργιων μορφών εκτέλεσης και χρήση multi-media. 

1.1 Φιλοσοφική προσέγγιση 

«Ο κόσμος δεν είναι εκείνο που σκέφτομαι αλλά εκείνο που ζω, είμαι ανοιχτός 
στον κόσμο, επικοινωνώ αναμφίβολα μαζί του, αλλά δεν τον κατέχω, είναι ανεξάντλη-

τος.» 

Maurice Merleau-Ponty. 

 
Oι ιδέες της Φαινομενολογίας του 20ου αιώνα έρχονται σε αντίθεση με προγενέ-

στερες φιλοσοφικές θεωρίες που ήθελαν το σώμα και το νου, ή αλλιώς την συνείδη-
ση, να είναι δυο κόσμοι διαφορετικοί μεταξύ τους. Οι παραδοσιακές θεωρίες, όπως 
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αυτή του René Descartes, από τις οποίες προκύπτει η έννοια του δυισμού του νου 
και του σώματος, έβρισκαν δυσκολία στο να εξηγήσουν το κενό που προέκυπτε α-
νάμεσα στην συνείδηση και τον εξωτερικό κόσμο (Johnson and Rohrer, 2008). Οι 
Φαινομενολόγοι, με εκπρόσωπο τον Maurice Merleau-Ponty, ισχυρίστηκαν ότι το 
ανθρώπινο σώμα αλληλοεξαρτάται με την συνείδηση και, σε αντίθεση με την γνωστή 
φράση «Σκέπτομαι άρα υπάρχω», υποστήριξαν ότι η ύπαρξη προηγείται της συνει-
δήσεως (Μερκούρης, 2019). Το σώμα δεν θεωρείται απλά το μέσον για να συνυ-
πάρχω με τον εξωτερικό κόσμο αλλά το να βιώνω την ύπαρξη θα πει βιώνω την εν-
σώματη ύπαρξη και την αντιλαμβάνομαι ανάλογα με την προοπτική που το ίδιο το 
σώμα αποκτά μέσα στον εξωτερικό κόσμο από το οποίο περιβάλλεται, χωρίς μάλι-
στα να υπάρχουν διακριτά όρια που τελειώνει το σώμα και που ξεκινά ο εξωτερικός 
κόσμος (Zoe Kendall, 2019).  

 
Ο καθηγητής φιλοσοφίας Παύλος Κοντός 

γραφεί για τον Merleau-Ponty:   
 
«Η δύναμη της σκέψης του Merleau-Ponty 

βρίσκεται στην επιμονή με την οποία έδειξε ότι  
το  προνομιακό  εκείνο  στοιχείο  της  ανθρώ-
πινης  φύσης  που  της  επιτρέπει  άμεση και  
πρωτογενή  επαφή  με  τον  κόσμο  δεν  είναι  
άλλο  από  το  σώμα.  Γιατί;  Διότι  το σώμα 
υφίσταται υπό μια διπλή συνθήκη: δεν είναι 
μόνο φορέας της δυνατότητας να βλέπω ή να 
αγγίζω τα πράγματα, αλλά είναι αυτό το ίδιο 
ορατό και προσφέρεται στην αφή.  Τη  στιγμή  
που  αγγίζω  το  ένα  χέρι  μου  με  το  άλλο,  
συνειδητοποιώ ότι  αυτό  το χέρι είναι ταυτό-
χρονα «σάρκα», δηλαδή φορέας της αντίλη-

ψης, και «πράγμα», δηλαδή αντικείμενο της αντίληψης. Δεν είναι μόνο λόγος (συνεί-
δηση) ή μόνο πράγμα, είναι και τα δύο ταυτόχρονα.» (Κόντος, 2006). 

 
Παράλληλα στην Αμερική αναπτύσσεται άλλη μια θεωρία που αποκηρύσσει το 

δόγμα του δυισμού, αυτή των Πραγματιστών. Ειδικά, ο Πραγματισμός εξετάζει, κατά 
τον John Protevi, «τον τρόπο με τον οποίο ένα υποκείμενο αντίληψης ταιριάζει δημι-
ουργικά τις ενέργειές του με τις απαιτήσεις της κατάστασής του» (Savrami, 2017). Οι 
θέσεις των Φαινομενολόγων και των Αμερικανών Πραγματιστών, όπως ο John Dew-
ey, οδήγησαν στην ανάπτυξη της γνωστικής επιστήμης από τους Francisco Varela, 
Humberto Maturana, Gerald Maurice Edelman (Johnson and Rohrer, 2008). O 
Edelman γραφεί στο Neuroscience, Memory and Language : «Η γνώση της επιστή-
μης του εγκεφάλου θα προσφέρει ένα από τα βασικά θεμέλια της νέας εποχής που 
έρχεται. Αυτή η γνώση θα δημιουργήσει θεραπείες για ασθένειες, νέα μηχανήματα 
βασισμένα στη λειτουργία του εγκεφάλου, και περαιτέρω γνώσεις για τη φύση μας 
και για το πώς τις αποκτούμε» (Public Health Reports, 1995). Όπως συμπεραίνει και 
η Ασημακοπούλου «στον 20ο αιώνα το σώμα επανακαθορίζεται ως προνομιακό α-
ντικείμενο μελέτης και ανάλυσης για την κατανόηση της σύγχρονης πολυπλοκότη-
τας» (Ασημακοπούλου, 2017). 
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1.2 Ενσώματη Νόηση και Σωματοποίηση 

«...η κίνηση, ή η φυσική δραστηριότητα, αποτελούν  βασικό  παράγοντα  της  δια-
νοητικής  ανάπτυξης {...}  μέσω  της  κίνησης ερχόμαστε σε επαφή με την εξωτερική 

πραγματικότητα και μέσω αυτών των επαφών καταφέρνουμε  τελικά  να  κατανοή-
σουμε  ακόμα  και  τις πιο αφηρημένες έννοιες...» 

Maria Montessori (στο Μερκούρης, 2019). 
 

Στο βιβλίο Embodied Mind γράφει ο Varela, όπως αναφέρει ο Μερκούρης στην 
διπλωματική του, «τα  μονοπάτια  υπάρχουν  μόνο  και  μόνο  επειδή  κάποιος περ-
πατάει σε αυτά, έτσι και η νόηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ιστορίες τις 

 οποίες βιώνουμε. To μονοπάτι (ή αλλιώς η 
κατανόησή μας) δεν είναι προκαθορισμένο, 
το  χαράσσουμε  κατά  την  πορεία  μας  
μέσω  σωματικών  διαδικασιών,  όπως  το 
περπάτημα, η κίνηση, οι χειρονομίες και η 
αλληλεπίδραση με τους άλλους. Μια τέτοια 
προσέγγιση  υποδεικνύει  ότι  η  νόηση  εί-
ναι  εδρασμένη  στη σωματοποίηση,  δη-
λαδή στην ενσώματη δράση και στις ιστορί-
ες τις οποίες βιώνουμε, δηλαδή στις εμπει-
ρίες μας στον κόσμο.» (Μερκούρης, 2019). 
Ο Μερκούρης εξετάζοντας την έννοια της 
σωματοποίησης  επισημαίνει τις πολυδιά-
στατες πτυχές του όρου. Παραθέτει την 
γνώμη του Dourish ο οποίος ορίζει τη σω-
ματοποίηση ως «τη διαδικασία της άμεσης 
εμπλοκής µας µε τον κόσμο, ώστε αυτός να 
αποκτήσει νόημα για μας». Καταλήγοντας 

αναπτύσσει έξι έννοιες οι οποίες πλαισιώνουν την έννοια της σωματοποίησης αυτή 
της situated, embodied, enacted, embedded και extended νόησης. Από αυτές, θα 
αναφερθώ στις απόψεις του Wilson και Foglia για την embodied cognition (ενσώματη 
νόηση) : 

 «Η νόηση είναι ενσώματη, γιατί διαμορφώνεται από τα χαρακτηριστικά του φυσι-
κού σώματος μιας οντότητας, δηλαδή οι εκφράσεις του σώματος της οντότητας, πέ-
ρα από τον εγκέφαλο, διαδραματίζουν σημαντικό αιτιώδη και στοιχειώδη ρόλο στη 
γνωστική επεξεργασία. Χωρίς τη συμμετοχή του σώματος οι σκέψεις θα ήταν κενές 
ουσίας και οι νοητικές διεργασίες δε θα εμφάνιζαν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες 
που εμφανίζουν.» (Μερκούρης, 2019) 

Οι θεωρίες για την ενσώματη γνώση και την σωματοποίηση, είχαν ως αποτέλε-
σμα άνθρωποι από τον χώρο της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας, της κοινωνικής επι-
στήμης αλλά και της τέχνης, που είχαν «ξεκάθαρα  αναγνωρίσει  τη  σημασία  της  
ενσώματης  αλληλεπίδρασης  στη γνωσιακή ανάπτυξη και στην οικοδόμηση της 
γνώσης» (Μερκούρης, 2019), να στραφούν στην βαθυτερη κατανόηση και μελέτη 
σχέσης σώματος και νου (body-mind). Οι εφαρμογές των θεωριών αυτών συναντώ-
νται σήμερα σε πολλούς τομείς της ζωής μας από μεθόδους ψυχανάλυσης μέχρι και 
τον σχεδιασμό video games. 
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1.3 Σωματοποίηση και Somatics 

«Η ύπαρξη είναι κίνηση. Η δράση είναι κίνηση. {...} Είναι η αντίληψη μας για τον 
χορό που μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά τους ρυθμούς της φύσης και να μετα-

φέρουμε τον φυσικό αυτό ρυθμό σε μία φόρμα οργανωμένης τέχνης και πολιτισμού.» 

Rudolf Laban. 

 
Πολλές από τις πρακτικές που μπορεί να υιοθέτησαν την θεωρία της ενσώματης 

γνώσης, αφορούσαν μεθόδους βελτίωσης ελέγχου της κίνησης και της αίσθησης του 
σώματος διαμέσου της αισθητηριακής-κινητικής πρακτικής. Οι περισσότερες από αυ-
τές απέκτησαν θεραπευτικό αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ο Thomas Hanna 
ονόμασε τις πρακτικές αυτές ως μεθόδους somatics, όταν παρατήρησε κοινά χαρα-
κτηριστικά στις μεθόδους Alexander, Feldenkrais, Laban, Todd, Gildler (Eddy, 2009). 
Τα χαρακτηριστικά αυτά, σύμφωνα με τις Brodie και Lobel, είναι: α) η μελέτη του 
συστήματος της σωματικής κίνησης και η αναγνώριση της «σοφίας» του σώματος, β) 
η πίστη ότι η επίγνωση είναι το πρώτο βήμα για αλλαγή, και γ) οι κοινοί στόχοι, που 
έχουν να κάνουν με την βελτίωση της σωματικής λειτουργίας και της καλλιτεχνικής 
ικανότητας (Brodie and Lobel, 2014). Somatics μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πε-
δίο μελέτης της σωματικής κίνησης που δίνει έμφαση στην εσωτερική φυσική αντί-
ληψη και εμπειρία (“Somatics”, 2021). 

Πολλοί από τους πρωτοπόρους των somatics είχαν έρθει σε επαφή με ανατολι-
κές κουλτούρες, στις οποίες η σωματοποίηση, επί αιώνες, είχε κεντρικό ρόλο στην 
διαδικασία επίγνωσης του «εαυτού». Τεχνικές όπως η yoga και οι ανατολικές πολε-
μικές τέχνες όπως το Tai Chi, το Judo και το Aikido, στις μέρες μας μπορούν να θε-
ωρηθούν με την ευρύτερη έννοια του όρου, somatics μέθοδοι. 

H Eddy, αλλά και οι Brodie και Lobel, αναγνωρίζουν πως η σχέση των somatics 
με το μοντέρνο χορό έχουν κοινές θεωρητικές ρίζες και κοινούς πρωτοπόρους. Τα 
έργα για παράδειγμα του Rudolf Laban και του Dalcroze άσκησαν μεγάλη επιρροή, 
τόσο στην εξέλιξη του μοντέρνου χορού όσο και στην εξέλιξη των somatics (Eddy, 
2009 και Brodie and Lobel, 2014). Ο Laban συγκεκριμένα, ανέπτυξε ένα σύστημα 
εξερεύνησης κινήσεων, το οποίο εξυπηρετούσε την ελεύθερη έκφραση διαμέσου της 
σωματικής κίνησης και ένα σύστημα σημειογραφίας κίνησης, που ονομάζεται 
«LabanNotation» (Eddy, 2009). Πρόκειται για ένα σύστημα που περιγράφει την κίνη-
ση με σύμβολα τα οποία έχουν τέσσερα στοιχεία : την κατεύθυνση, το επίπεδο, τη 
διάρκεια και ποιο σημείο του σώματος συμμετέχει στην κίνηση. (“Resources | De-
partment of Dance” n.d.) 

 

1.4 Σωματοποίηση και Μουσική του Σώματος 

«Η μουσική του σώματος – τα παλαμάκια, τα χτυπήματα, οι βηματισμοί και η φω-
νή - είναι ένα αμάλγαμα σύνθεσης και χορογραφίας, μουσικής που μπορείτε να δείτε 

και χορού που μπορείτε να ακούσετε.» (“About Crosspulse” n.d.) 

 
Η μουσική του σώματος περιέχει τέχνες όπως το beat-box, το Konnakol, το Voice 

percussion, το body-percussion. Συγκεκριμένα το body-percussion μπορεί να εκτε-
λεστεί ως καθεαυτού παράσταση ή ως ρυθμική συνοδεία μουσικής. (“Body Percus-
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sion”, 2021). Η μουσική του σώματος δεν αποτελεί κάποιο καινούργιο τέχνασμα του 
20ου αιώνα, καθώς το σώμα θεωρείται το πρώτο μουσικό όργανο που είχαν οι πρω-
τόγονοι άνθρωποι στην διάθεση τους για την παραγωγή μουσικών ήχων (Ware, 
2015). Σε πολλές κουλτούρες η παραγωγή ρυθμικών σχημάτων με το σώμα είναι 
στενά συνδεδεμένες με παραδοσιακούς χορούς όπως το Flamenco στην Ισπανία, το 
Klatschwaltzer στην Αυστρία, το Schuplattern στην Γερμανία, το Balls dels Moretons 
στην Μαγιόρκα. Στον 20ο αιώνα, ωστόσο, στα πλαίσια της διάδοσης της σωματοποί-
ησης, το body-percussion αποτέλεσε κύρια πρακτική σωματοποιημένης εκμάθησης 
της μουσικής στα παιδαγωγικά συστήματα του Dalcrose και του Orff.  

Στην σύγχρονη κλασική μουσική έργα για body-percussion έχουν γράψει ο Steve  
Reich (Clapping), ο Vinko Globokar (Corporel) και ο Oscar Navarro (Libertadores). 
Σήμερα body-percussion εκτελούν στις παραστάσεις τους ομάδες όπως οι Stomp,οι 
Barbatuques, Mayumana και Camut Band, καθώς και σολίστες καλλιτέχνες, όπως ο 
δεξιοτέχνης Keith Terry (Romero Naranjo, 2013). 

 

1.5 Αυτοσχεδιασμός και Δημιουργικότητα 

«Ο αυθορμητισμός είναι μία στιγμή προσωπικής ελευθερίας κατά την οποία βρι-
σκόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, και παρατηρώντας την και εξερευνώ-
ντας την, πράττουμε ανάλογα. {…} Είναι η στιγμή της ανακάλυψης, της εμπειρίας και 

την δημιουργικής έκφρασης»   

Viola Spolin. 
 

Η πειραματική φύση που απέκτησαν οι τέχνες τον 20ο αιώνα, καθώς και η σύν-
δεση τους με την θεωρία της «ενσώματης» γνώσης έκαναν τον αυτοσχεδιασμό μια 
δημοφιλή πρακτική.  

Η λέξη improvisation σημαίνει «χωρίς πρόβα», το «αυθόρμητο». H Savrami ανα-
φέρει χαρακτηριστικά: «Για να είσαι δημιουργικός σε αυτοσχεδιαστικό πλαίσιο, περι-
λαμβάνει το να είσαι ανοιχτός σε πειραματισμούς, περιέργεια, ανάληψη κινδύνου, 
παιχνίδι, διανοητική ευελιξία, μεταφορική σκέψη» (Savrami, 2017). Πρόκειται για μια 
διαδικασία που διεγείρει την ετοιμότητα αλλά και την δημιουργικότητα. Τι είναι, όμως, 
η δημιουργικότητα;   

Από την πλευρά της φιλοσοφίας της αισθητικής η δημιουργικότητα παράγεται 
απο την φαντασία, την προσωπικότητα και την εμπειρία του καθενός. Ωστόσο για να 
την ορίσει κανείς πρέπει να ψάξει απαντήσεις εξίσου και στην επιστήμη, την ηθική 
και την ψυχολογία (Currie, 2020).  Στην νευροεπιστήμη η δημιουργικότητα αποτελεί 
ένα μυστήριο. Η γεφύρωση της λειτουργίας του νευρολογικού συστήματος με την 
δημιουργική διαδικασία αποτελεί μια επιστημονική πρόκληση. Οι νευροεπιστήμονες 
συνηθίζουν στις πειραματικές διαδικασίες να επιδεικνύουν τους συμμετέχοντες σε 
μουσικό αυτοσχεδιασμό. Θεωρείται ότι η αυθόρμητη σύνθεση μουσικής αποτελεί μια 
αυθεντική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, δηλαδή μιας καταστασης που το μυα-
λό μας πρέπει να βρεθεί για να «γίνει» δημιουργικό (Dikaya Liudmila A. and Skirtach 
Irina A. 2015).  

Επιπλέον στο Oxford References περιγράφεται η δημιουργικότητα ως : «Η πα-
ραγωγή ιδεών και αντικειμένων που είναι καινοτόμα ή πρωτότυπα και αξιόλογα ή κα-
τάλληλα, δηλαδή χρήσιμα, ελκυστικά, με νόημα ή σωστά. Eπιπλέον, σύμφωνα με 
ορισμένους ερευνητές, για να χαρακτηριστεί ως δημιουργική μια διαδικασία παρα-
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γωγής πρέπει να είναι εφευρετική ή ανοιχτού τύπου και όχι αλγοριθμική (με συγκε-
κριμένη πορεία προς μια μοναδική λύση).» (“Creativity” n.d.) 

Θα λέγαμε απλοϊκά ότι η δημιουργικότητα είναι η διαδικασία που επιστρατεύεται 
από την ύπαρξη μας για να βρεθεί λύση σε κάποιο πρόβλημα.  

Ο τρόπος που λειτουργούμε όταν αυτοσχεδιάζουμε είναι διττός. Από την μια α-
ντλούμε πληροφορίες από την μνήμη μας (Savrami, 2017), από την άλλη δεχόμαστε 
καινούργια ερεθίσματα από την ιδία την πράξη. Ο αυτοσχεδιασμός αποτελεί ταυτό-
χρονα διεργασία ενσώματης επίγνωσης του εαυτού αλλά και ενσώματης μάθησης. 
Για αυτό ο αυτοσχεδιασμός συνδέθηκε στενά τόσο με μεθόδους αυτοβελτίωσης και 
θεραπείας όσο και με εκπαιδευτικές πρακτικές. 

Τον αυτοσχεδιασμό τον συναντάμε ως ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, δηλαδή χωρίς 
περιορισμούς, αλλά και ως αυτοσχεδιασμό με συνθήκες, οι οποίες αποτελούν «κα-
νόνες» πειθαρχίας και τον περιορίζουν σε κάποιο πλαίσιο. Επίσης αυτοσχεδιασμοί 
θεωρούνται οι αυθόρμητες, απροβάριστες παραλλαγές πάνω σε συγκεκριμένο υλικό. 

 

1.5.1 Aυτοσχεδιασμός στον Χορό 

“I think of dance as a constant transformation of life itself.”  

Merce Cunningham.  

Η αναζήτηση αυτή μεταξύ της συνείδησης και του σώματος αυτονόητα επηρέασε 
την τέχνη που αντιπροσωπεύει την σωματική κίνηση, τον χορό. Η Savrami περιγρά-
φει : 

 «..Όταν οι χορευτές έρχονται να αυτοσχεδιάσουν είτε στην τάξη, στην πρόβα είτε 
στην παράσταση εισέρχονται σε αυτήν την κατάσταση ως «ενσαρκωμένες οντότητες» 
που βιώνουν την ύπαρξη στον κόσμο {..} Οι χορευτές έχουν αναπτύξει φυσικές συ-
νήθειες που επηρεάζονται από ιστορικά, πολιτιστικά, αισθητικά, εκπαιδευτικά, κοινω-
νικοπολιτικά, ηθικά, φύλα, φυλετικά, γεωγραφικούς παράγοντες και προτιμήσεις ή 
αντιπάθειες που αντικατοπτρίζονται στον αυτοσχεδιασμό τους. Οι εμπειρίες και τα 
συναισθήματα που είχαν ζήσει προηγουμένως βρίσκονται σε ένα ‘ανοιχτό’ κανάλι τό-
σο με τη ζωή στο «τώρα» της παράστασης του αυτοσχεδιασμού, όσο και με τη φα-
ντασία τις «πράξεις», που θα γίνουν στο μέλλον» (Savrami, 2017). 

 
Ο Fleischer αναφέρει ότι «ο χορευτής είναι αυτός που ενσωματώνει μια ιδανική 

οντότητα, μια λύση στις αντιφάσεις μεταξύ νου και σώματος, μορφής και ύλης, εικό-
νας και νοήματος» (Fleischer, 2007).  

Στην αρχή του 20ου αιώνα, η τάση του μοντερνισμού έρχεται να σπάσει τα «δε-
σμά» του ακαδημαϊκού κλασικού μπαλέτου υιοθετώντας πιο ελεύθερες μορφές κίνη-
σης και φόρμες χωρίς αυστηρούς κανόνες, με εκπροσώπους τις Isadora Duncan, 
Maud Allan και  Loie Fuller. Παράλληλα, στην Ευρώπη μπαίνουν τα θεμέλια για τις 
μεθόδους somatics. Ο αυτοσχεδιασμός αποτελεί τρόπο απελευθέρωσης από τις τυ-
ποποιημένες μορφές κίνησης. Γίνεται εργαλείο στην σύνθεση χορογραφίας, την χαρ-
τογράφηση του σώματος και της κίνησης, μέθοδος επίγνωσης και παρατήρησης. 

Στα μισά του αιώνα, ο μεταμοντερνισμός έρχεται να αντιταχθεί στην αισθητική του 
μοντερνισμού. Χαρακτηρίζεται από την χρήση πειραματισμών και νέων αυτοσχεδια-
στικών τεχνικών, θεματικές από καθημερινές εμπειρίες, μεταφέροντας την επιτέλεση 

https://www.azquotes.com/quote/1170453
https://www.azquotes.com/author/20309-Merce_Cunningham


19 
 

από τα θέατρα σε gallery, δημόσιους χώ-
ρους, και προκαλώντας το κοινό να συμμε-
τέχει σε αυτές. 

 Ο Steve Paxton το 1970 εισήγαγε την 
τεχνική του αυτοσχεδιασμού εξ επαφής και 
αναφέρει ο ίδιος ότι πρόκειται για ένα παι-
χνίδι ανάμεσα στην πτώση και στην άνοδο, 
τη βαρύτητα και το κέντρο του σώματος, 
καθώς και το βίωμα της ορμής της στιγμής. 
Χρησιμοποιεί καθημερινά αντικείμενα στις 
παραστάσεις του για να δώσει έμφαση πώς 
η εικόνα τους παραποιείται, ανάλογα με τη 
χρήση τους από το σώμα. Δεν τον ενδιαφέ-
ρει η παρουσίαση της παράστασης, αλλά το φαινόμενο που δημιουργείται κατά την 
διάρκεια.  

Η Simone Forti χαρακτηρίζει τον αυτοσχεδιασμό ως «υπόγειο μυρμήγκο-τούνελ 
φαντασίας» και χρησιμοποιεί συμβολικά παιχνίδια στις παραστάσεις της (Banes, 
1987). Ο Cunningham εισάγει χορογραφίες χωρίς πλοκή. Θεώρει τέχνη ακόμα και τις 
πιο απλές κινήσεις που διαδραματίζονται στον χωρόχρονο. Θα συνεργαστεί με 
avant-garde καλλιτέχνες, όπως τον John Cage, με τον όποιο θα μοιραστούν το ίδιο 
όραμα, αυτό όπου οι τέχνες της μουσικής και του χορού μπορούν να υπάρχουν ταυ-
τόχρονα αλλά ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η Anna Harpin ερεύνησε αναλυτικά τον αυ-
τοσχεδιασμό ως μηχανισμό του σώματος, και συνδέθηκε στενά με τα Happening με 
τα έργα της Rollers και Sea-Saw.  Τέλος,  έχουμε την άνοδο του χοροθεάτρου από 
την πρωτοπόρο Pina Bausch. 

1.5.2 Αυτοσχεδιασμός στη Μουσική 

«…then musicking is in fact a way of knowing our world—not that pre-given phys-
ical world, divorced from human experience, that modern science claims to know but 

the experiential world of relationships in all its complexity—and in knowing it, we 
learn how to live well in it.» 

Christopher Small.  
 

Όταν μιλάμε για αυτοσχεδιασμό στη 
μουσική στον 20ο αιώνα, σίγουρα το 
πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο 
μυαλό είναι η jazz. Η jazz έχει αναπτύξει 
τρόπους αυτοσχεδιασμού από ξεκινά 
από τις παραλλαγές μέχρι και free im-
provisation. Αυτοσχεδιαστικά στοιχειά 
παρατηρούμε στην χρήση γραφικών 
παρτιτούρων, όπου κυριαρχεί το στοι-
χείο του απρόβλεπτου αποτελέσματος 
και της μερικής ελευθερίας που παρα-
χωρεί ο σύνθετης στον εκτελεστή. Η live 
παραγωγή και επεξεργασία των ηλε-
κτρονικών ήχων περιλαμβάνουν, επί-
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σης, αυτοσχεδιαστικά στοιχειά, χωρίς όμως να μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για 
αυτούσιες αυτοσχεδιαστικές διαδικασίες (Αθανασιάδης, 2000). Γενικά στο ρεπερτό-
ριο της σύγχρονης μουσικής ο αυτοσχεδιασμός συνδέεται κυρίως με το στοιχείο του 
τυχαίου και του γενικότερου πειραματισμού όπως στα αλεατορικά και avant-garde 
κινήματα. Επίσης, ο μουσικός αυτοσχεδιασμός, πλέον, αποτελεί μέθοδο διδασκαλίας 
στην μουσική παιδαγωγική διαδικασία. 

  Ένα ενδιαφέρον εύρημα αυτοσχεδιασμού με συνθέτη - «μαέστρο» είναι το 
sound- painting (Yerlikaya and Coskuner 2016). Πρόκειται για μια νοηματική γλώσσα 
που περιέχει πάνω από 1500 χειρονομίες και αναπτύχτηκε από τον Walter Thomson 
το 1974 στην Ν.Υόρκη. Οι χειρονομίες αυτές αποτελούν κώδικα επικοινωνίας μεταξύ 
του συνθέτη – «μαέστρου» και της ομάδας εκτελεστών. Ο «μαέστρος» στέκεται απέ-
ναντι από την ομάδα και συνθέτει χρησιμοποιώντας σωματικές κινήσεις. Από την 
στιγμή που πρόκειται για γλώσσα χρησιμοποιείται συντακτικό. Το συντακτικό αυτό 
είναι «ποιος», «τι», «πως», «πότε». Πρόκειται, δηλαδή, για έναν καθοδηγούμενο αυ-
τοσχεδιασμό ο οποίος όμως παρέχει αρκετές ελευθερίες. Η τεχνική αυτή απευθύνε-
ται σε όλους τους ανθρώπους, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες, οποιασδήποτε ηλικίας, 
με οποιοδήποτε πολιτιστικό ή στυλιστικό υπόβαθρο. Ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό 
αυτής της γλώσσας είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γλώσσα για όλες τις τέ-
χνες όπως μουσική, χορός, ζωγραφική, ηθοποιία. (Yerlikaya and Coskuner 2016 
and What Is Soundpainting  | Qu’est-Ce Que La Peinture Sonore?, n.d.)  

1.5.3 Αυτοσχεδιασμός στο Θέατρο  

Ο Mark Clark, για τον αυτοσχεδιασμό στο θέατρο γράφει : 

 «Εκτός από το ξεκλείδωμα της φαντασίας, οι ασκήσεις αυτοσχεδιασμού θα σας 
βοηθήσουν να σπάσουν οι αναστολές. Θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός αμοιβαίου 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος κατά την οποία οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζο-
νται μεταξύ τους με τον στόχο την πλήρη αλληλεπίδραση επί σκηνής. Η φαντασία 
βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση. Ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι μόνο ένα εκπαιδευτικό 
εργαλείο. Είναι μια πόρτα προς την πραγματικότητα. Στη ζωή αυτοσχεδιάζουμε τις 
περισσότερες ενέργειες και αντιδράσεις μας. Ο αυτοσχεδιασμός φέρνει αυτόν τον αυ-
θορμητισμό στην σκηνή. Ο αυτοσχεδιασμός μας καλεί επίσης να είμαστε «ανοιχτοί» 
στο να ακούμε, να παρατηρούμε και να χτισουμε μια επικοινωνία χωρίς προκαθορι-
σμένες, επαναλαμβανόμενες απαντήσεις.» (Mark Ross Clark, 2002). 

 
Γενικά, στο θέατρο οι αυτοσχεδιασμοί εκτελούνται στα πλαίσια της προετοιμασίας 

ενός ρόλου ή στην διδακτική, συνήθως με συνθήκες. Η Viola Spolin ανέπτυξε αυτο-
σχεδιαστικές ασκήσεις με συνθήκες παρμένες από την καθημερινότητα με σκοπό την 
ανάπτυξη δεξιοτεχνιών συγκέντρωσης, ετοιμότητας και δημιουργικής επίλυσης προ-
βλημάτων. Τις ασκήσεις αυτές τις ονόμασε θεατρικά παιχνίδια. Ο Konstantin Stani-
slavski στην μεθοδολογία του αντικατέστησε την διαδικασία διαλόγου και ανάλυσης 
του έργου πριν την εκτέλεση του, με αυτή της ενεργητικής ανάλυσης, δηλαδή, αυτο-
σχεδιάζοντας στην πράξη τις συνθήκες του έργου. Ο ίδιος αναφέρει πως «η καλύτε-
ρη ανάλυση του έργου είναι να ενεργείς στις δοσμένες περιστάσεις».  

Η γενική τάση για πιο ελεύθερες θεατρικές φόρμες ανέπτυξε φόρμες όπως:                    
α) σωματικό θέατρο, το οποίο προωθεί έντονη χρήση κινησιολογίας για την εξιστό-
ρηση μιας ιστορίας, για την σύνθεση της οποίας χρησιμοποιούνται αυτοσχεδιασμοί 
στις πρόβες, β) αυτοσχεδιαστικό θέατρο στο όποιο η παράσταση καθεαυτή είναι έ-
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νας ζωντανός συνεχόμενος αυτοσχεδιασμός, με μεγαλύτερη πρακτική στις αυτοσχε-
διαστικές κωμωδίες (impro comedy), και γ) το επινοητικό θέατρο (devising theatre) 
όπου η τελική παράσταση είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής συνεργασίας των εκτε-
λεστών. Ξεκινούν χωρίς σενάριο, και μέσω αυτοσχεδιασμών και συλλογής ιδεών, 
δημιουργούν μια συγκεκριμένη φόρμα, την όποια προβάρουν μέχρι να την παρου-
σιάσουν στο κοινό. Η διάφορα του αυτοσχεδιαστικού και επινοητικού θεάτρου είναι 
ότι η παράσταση στο αυτοσχεδιαστικό θέατρο είναι αυθόρμητη καθ’όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης, ενώ στο επινοητικό θέατρο το τελικό αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο.  

 

1.6 Performance Art  

 «Performance Art είναι η πνευματική και φυσική δόμηση, την όποια ο performer 
πραγματοποιεί σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο μπροστά σε κοινό, με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθεί ενεργειακός διάλογος μεταξύ τους. Το κοινό και ο performer πραγ-
ματοποιούν το έργο μαζί.» 

Marina Αbramovich (TED, 2015) 
 

Πρόδρομοι των performing art, πέρα από καλλιτέχνες, όπως ο χορογράφος 
Merce Cunningham και ο ζωγράφος Jackson Pοllock, θεωρούνται τα Happenings. Ο 
όρος επινοήθηκε από τον Allan Kaprow, την δεκαετία του 1950, για να περιγράψει 
καλλιτεχνικά δρώμενα με περιεχόμενο από την ποίηση, την ζωγραφική, το θέατρο 
και το χορό. Στο The Art Story αναφέρει : «{…} οι καλλιτέχνες που λαμβάναν μέρος 
στα Happenings λειτουργούσαν με τη θεμελιώδη πεποίθηση ότι η τέχνη θα μπορούσε 
να μπει στη σφαίρα της καθημερινής ζωής. Αυτή η στροφή ήταν μια αντίδραση ενά-
ντια στη μακροχρόνια κυριαρχία της αισθητικής του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού και 
ήταν μια νέα μορφή τέχνης που προέκυψε από τις κοινωνικές αλλαγές που συνέβη-
σαν στη δεκαετία του 1950 και του 1960.» (“‘Happenings’ Performances Overview” 
n.d.)   

 

Ορισμός στο Salem Press Encyclopedia αναφέρει για την performance art: 
 
 «Η performance art είναι ένα έργο τέχνης που περιλαμβάνει ζωντανές δράσεις 

ενός καλλιτέχνη μπροστά σε ένα κοινό.{…} Η performance art έχει λίγους κανόνες 
και, από την αρχή της, συχνά αψηφά τους κανόνες των συμβατικών μορφών τέχνης. 
Η performance art μπορεί να περιλαμβάνει απαγγελία ή αυτοσχεδιασμό, που σχετί-
ζονται με το θέατρο, αλλά σπάνια χρη-
σιμοποιεί δομή πλοκής. Η 
performance art μπορεί να είναι πα-
ρορμητική, διαρκής, αυτοσχέδια ή να 
εξασκηθεί και να εκτελεστεί με ή χωρίς 
σενάρια. Κάποιες παραστάσεις γίνο-
νται μόνο μία φορά. Οι παραστάσεις 
μπορεί να έχουν μέγεθος από συγκε-
ντρώσεις οικείων έως μαζικά θεάματα. 
Η performance art μπορεί να λάβει 
χώρα σε επίσημους χώρους, όπως 
μουσεία και γκαλερί τέχνης, ανεπίση-

https://www.britannica.com/biography/Allan-Kaprow
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μους όπως μπαρ και καφετέριες, ή ακόμα και στο δρόμο (όπου οι περαστικοί γίνο-
νται, μερικές φορές εν αγνοία τους, μέρος της παράστασης και του νοήματος της). 
Μηχανές, ρομπότ και άλλα τεχνολογικά μέσα έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραστατι-
κή τέχνη. Ο καλλιτέχνης είναι ερμηνευτής, δημιουργός και σκηνοθέτης της παράστα-
σης.» (Bernstein, 2020). 

 
Κύριο χαρακτηριστικό της performance art είναι η σωματική αποτύπωση μιας 

αφηρημένης ιδέας. H χορογράφος Anna Teresa de Keersmaeker αναφέρει για το έρ-
γο της Fase: Four movements to the music of Steve Reich (1982), «μέσω της σωμα-
τικής κίνησης, του χορού μπορείς κυριολεκτικά να σωματοποιήσεις τις πιο αφηρημέ-
νες ιδέες». (How Art Became Active, n.d.) 

 Επιπλέον χαρακτηριστικό είναι η ευκαιριακή εκτέλεση, δηλαδή, εκτέλεση που 
συμβαίνει μόνο εκείνη την στιγμή σε συγκεκριμένο χώρο. Παραστάσεις που συμβαί-
νουν μόνο μία φορά είναι για παράδειγμα, το Arbeit Macht Frei (1973) του Stuart 
Brisley όταν τοποθετεί το σώμα του σε αμήχανες στάσεις, το Rhythm 0 (1974) της 
Marina Abramovich που τεστάρει τα όρια της αντοχής της, ή το Rhythm 5 (1974) της 
ίδιας. (How Art Became Active, n.d.). Το Rhythm 5 ήταν μία παράσταση, κατά την 
οποία η Abramovich έφτιαξε ένα πεντάκτινο αστέρι από ξύλο εμποτισμένο με βενζί-
νη, το οποίο αργότερα άναψε, περπάτησε γύρω του, έκοψε τα μαλλιά της, τα νύχια 
και τα νύχια των ποδιών, τα πέταξε όλα στο φλεγόμενο αστέρι και μετά μπήκε στον 
κενό χώρο και έμεινε ξαπλωμένη ώσπου έχασε τις αισθήσεις της. Σε αυτό το κομμάτι 
η Abramovich, ώθησε το σώμα της στο απόλυτο σωματικό και ψυχικό όριο. (Amy 
Bryzgel, 2017).  

Στην performance art συχνά το κοινό γίνεται μέρος του δρώμενου, όπως στο 
Suspended in a Room (2005),  η Cristina Iglesias Pavilion καλεί τον κόσμο να περ-
πατήσει μέσα από το γλυπτό της. Ο Rasheed Araeen στο Zero to Infinity (1968-
2007), καλεί το κοινό να αποσυνθέσει το έργο του, το οποίο αποτελείται από κύβους 
και να δημιουργήσει ο καθένας με αυτούς το δικό του προσωπικό έργο. Η Amalia Pi-
ca στο Strangers (2008), καλεί δυο αγνώστους να κρατήσουν τεντωμένη μια μακριά 
κλωστή με σημαιάκια. (How Art Became Active, n.d.) 

Άλλοι καλλιτέχνες έκα-
ναν χρήση τεχνολογίας του 
βίντεο και της φωτογραφίας 
όπως η Martha Rosler στο 
Semiotics of the Kitchen 
(1975). (How Art Became 
Active, n.d.) 

Η επιτέλεση των δρώ-
μενων αυτών γίνεται μα-
κριά από παραδοσιακές 
θεατρικές στέγες, συνήθως 
στο δρόμο, σε gallery, σε 
μουσεία ή ακόμα και στην 
εξοχη. Τέλος τέτοιου είδος 
τέχνη συχνά χρησιμοποιεί-
ται για να ασκηθεί πολιτική 
και κοινωνική κριτική.  



23 
 

1.7 Νέες Μορφές Εκτέλεσης -  «Πολυτέχνες» /  Multimedia 

Η έννοια multimedia μεταφράζεται από τον Ζερβό Γιώργο στο βιβλίο του 
Salzman, Εισαγωγή στη μουσική του 20ου αιώνα, ως πολύ-τέχνες (Salzman, 1983). 
Ο Eric Saltzman περιγράφει ως «πολύτεχνα» έργα με θεατρικές μορφές, το “L’SGA” 
του Salvatore Martirano και το “Tic” του William Albright, καθώς συνδυάζουν εικόνες, 
γλώσσα, ήχο, μουσική και ηλεκτρονικά (Salzman, 1983).   Στο Groove Art Online α-
ναφερει πως ο «όρος multimedia χρησιμοποιείται για να περιγράψει φόρμες τέχνης, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μια ποικιλία μέσων, συνήθως αντισυμβατικών. Χρησιμο-
ποιείται κυρίως όταν μια πλήρης περιγραφή των μέσων θα ήταν πολύ εκτενής.» 
(“Multimedia” n.d.). 

Ο John Cage υπήρξε ένας  avant-garde καλλιτέχνης και  πρωτοπόρος των mul-
timedia. Ο Cage συνεργάστηκε με χορευτές, ηθοποιούς, ποιητές, ζωγράφους, τους 
οποίους χρησιμοποίησε στις μουσικές του επιτελέσεις. Στις επιτελέσεις αυτές, οι ε-
κτελεστές «περισσότερο δρουν παρά  εκτελούν στα όργανα τους», με αποτέλεσμα 
να προκύπτει ένα είδος «μουσικής παράστασης-πρακτικής» περιγράφει ο Salzman 
(Salzman, 1983). Στο έργο του Theater Piece Νο.1 συμμετείχαν ο χορευτής Merce 
Cunningham, ο εικαστικός Robert Rauschenberg, ο ποιητής Charles Olson, η ποιή-

τρια Mary Caroline Richards και ο πιανί-
στας, συνθέτης David Tudor .  

Πρόδρομοι σε αυτό που θα ονομαστεί 
αργότερα «μουσικό θέατρο» είναι σύνθε-
τες όπως ο Κagel με το Sur Scene, ο Bus-
sotti με το Passion selon Sade,ο Nono με 
τη La fabrica illuminata (Αθανασιαδης, 
2000). 

Άλλοι που υπηρετήσαν τις πολυτέχνες 
ήταν ο David Tudor, το σύνολο καλλιτε-
χνών «Fluxus», ο Salvatore Martirano, ο 
William Albright, o Phillip Glass σε συνερ-
γασία με τους Mabou Mines, YHCHI, Fer-

nando Ortega (Salzman, 1983), καθώς και τα καλλιτεχνικά κινήματα όπως Τhe Inde-
pendent Group, Pop art, Nouveau Réalisme και Aktionismus.(“Multimedia” n.d.) 

Αυτές οι νέες τεχνικές εκτέλεσης δημιουργούνται προς το τέλος του 20ου αιώνα. Ο 
εκτελεστής δεν είναι πλέον ξεκάθαρα μουσικός ή χορευτής, ζωγράφος ή ποιητής αλ-
λά ένας οργανισμός που συμμετέχει ζωντανά στις συνεχείς εξελισσόμενες αλληλεπι-
δράσεις ενός γεγονότος. Ο εκτελεστής σταματά να είναι υποκείμενο της τέχνης γινό-
μενος μέρος μιας συνολικής εμπειρίας σε έναν συγκεκριμένο χωροχρόνο που λέγε-
ται ζωή. Αυτό εννοούσε ο Steve Paxton όταν δήλωσε ότι τον ενδιαφέρει το φαινόμε-
νο και όχι η παρουσίαση. 

Καταλήγοντας παραθέτω τα λόγια από τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου Εισα-
γωγή στην Μουσική του 20ου αιώνα του Eric Saltzman:  

 
«…το μουσικό θέατρο ασχολείται με την σχέση μεταξύ μουσικής και μη-μουσικής 

εμπειρίας. {…} Αυτές οι μορφές είναι διαλεκτικές, με το να δημιουργούν αντιθέσεις, να 
ξεπερνούν τα όρια, να συμφιλιώνουν τα άκρα.{…} Κάθε ευκαιρία είναι, τώρα πια, μια 
προσιτή πρώτη ύλη για την τέχνη. Εκείνο που ενδιαφέρει, είναι το τι γίνεται με αυτήν 
την ακατέργαστη εμπειρία.» (Salzman, 1983). 

https://www.tate.org.uk/art/artists/fernando-ortega-19320
https://www.tate.org.uk/art/artists/fernando-ortega-19320
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2. Δημιουργώντας την Παράσταση 

Εισαγωγή 

Η ιδέα στηρίζεται στον συνδυασμο του devising theatre, με τις πολυτέχνες και την 
performance art. Όπως περίπου συμβαίνει στο devising theatre, στόχος είναι η δημι-
ουργία μιας παράστασης χωρίς σενάριο. Από το «τίποτα», χωρίς συγκεκριμένες 
φόρμες. Η ομάδα μέσα από συζητήσεις, ομαδικούς αυτοσχεδιασμούς, ανταλλαγή 
κείμενων και ιδεών, παρατηρήσεων, αλληλεπιδράσεων, χτίζει μια παράσταση που 
παίρνει μορφή μέσα από αφηρημένες ιδέες, συναισθήματα, προβληματισμούς. Συ-
νήθως, στην αρχή δίνεται κάποιο πλαίσιο που αποτελεί το δομικό στοιχείο. Αυτό 
μπορεί να είναι μια ιδέα γενικού περιεχομένου ή κάποιο σκηνικό στοιχείο. 

 Όπως στην performance art, μέσον της παράστασης αποτελεί κυρίως το σώμα, 
με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κινητικά, χορευτικά, ηχητικά με 
φωνή ή λέξεις και body-percussion. Η χρήση αντικειμένων της καθημερινότητας είναι 
επιθυμητή και χρήσιμη, είτε ως σκηνικά στοιχεία, είτε για την χρήση τους σε ηχητικό 
ή κινητικό πειραματισμό. Οτιδήποτε εξυπηρετεί τη δημιουργικότητα της ομάδας είναι 
ευπρόσδεκτο, όπως πιθανές είναι η συμμετοχή του κοινού ή η επιτέλεση σε δημόσι-
ους χώρους, ανάλογα με τον σκοπό και την μορφή που παίρνει τελικά το έργο. Τέ-
λος, όπως στις πολύ-τέχνες, η παράσταση μπορεί να αντλεί περιεχόμενο από εικα-
στικές τέχνες, ζωγραφική, υποκριτική, χορό, κείμενο ή μουσική.  

Το αποτέλεσμα της παράστασης είναι ομαδικό αφού προέρχεται από την ένωση 
των ιδεών και της δημιουργικότητας του κάθε συμμετέχοντα στην ομάδα. Αυτό που 
μας ενθουσιάζει στην διαδικασία είναι ότι τίποτα δεν αποτελεί λάθος, όλες οι ιδέες, 
κινήσεις και μέσα μπορούν εν δυνάμει να αποτελέσουν υλικό και κίνητρο για τη συλ-
λογική δημιουργική διαδικασία. 

 Η διαδικασία προετοιμασίας περιλαμβάνει κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες 
αφορουν κυρίως κανόνες συμπεριφοράς κατά την ομαδική δημιουργική διαδικασία.  
Οι πρόβες περιέχουν ζέσταμα του σώματος, ασκήσεις που βοηθούν στην αυτογνω-
σία και την συγκέντρωση, στην εξάσκηση του να είσαι αφοσιωμένος και να εκμεταλ-
λεύεσαι την ορμή της στιγμής. Ομαδικές ασκήσεις κίνησης, ετοιμότητας και διαλογι-
σμού είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου και συνεχόμενης 
ροής ενέργειας μεταξύ των μελών της ομάδας. Οι συζητήσεις ιδεών, παρατηρήσεις, 
παρουσίαση νέων υλικών αντικειμένων ή κείμενων από όλα τα μέλη της ομάδας είναι 
απαραίτητες. 

Η διαδικασία δημιουργίας περιλαμβάνει αυτοσχεδιασμούς με διαφορές τεχνικές 
των somatics, του χορού, του θεάτρου, sound- painting, αυτοσχεδιασμούς ελεύθε-
ρους ή με συνθήκες και διάλογο. 

Η παράσταση στο τέλος αποτελείται από συγκεκριμένο υλικό που δημιουργήθηκε 
από αυτοσχεδιασμούς στις πρόβες και από αυτοσχεδιασμούς που θα εκτελεστούν 
ως μέρη της παράστασης.  

Παρακάτω αναπτύσσονται ποιες ασκήσεις και τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν για το 
χτίσιμο της συγκεκριμένης παράστασης, τα υλικά, τα μέσα και η κυρία ιδέα του έρ-
γου.  
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2.1 Προετοιμασία – Σύνθεση Παράστασης  

2.1.1 Κίνηση 

 Μελέτη τεχνικής Laban και τεχνικές σωματοποίησης.  
i. Ποιότητες κίνησης από την τεχνική του Laban. (Laban Movement Analysis 

2016)  
ii. Επίπεδα κίνησης από την τεχνική του Laban.  
iii. Ποιότητες σxήματος στον χώρο από την τεχνική Laban. 
iv. Άσκηση σωματοποίησης των 4 στοιχείων της φύσης (The Four Elements - 

Embodiment Demo, 2016).  
v. Άσκησης σωματοποίησης με πολικότητες (Essential Embodied Tools: Move-

ment Polarities, 2014). 

 Δημιουργία κινητικών φράσεων. 
Μέσα από αυθόρμητες κινήσεις και αυτοσχεδιασμό βρίσκουμε χειρονομίες, ση-

μεία του σώματος, απλές κινήσεις, και χρησιμοποιούμε 3 ή περισσότερες από αυτές 
για την σύνθεση κινητικών μοτίβων και φράσεων. Χρήση ελεύθερων αυτοσχεδια-
σμών και με συνθήκες όπως η φράση «liberty is the right not to lie». Δουλέψαμε σε 
σιωπή αλλά και με συνοδεία μουσικής. 

 Αυτοσχεδιασμός βασισμένος σε μια παραλλαγή της τεχνικής «Hymn Hands» 
από το devising theater. Συγκεκριμένα αποτελεί τεχνική για «building blocks» δηλαδή 
για χτίσιμο γεγονότων. Αποτελεί μέθοδο της The Frantic Method που είναι εύρημα 
της σχολής θεάτρου Frantic Assembly. Πρόκειται για μια τεχνική όπου ζευγάρια «ε-
πικοινωνούν» μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα χέρια τους ή τα χέρια των ζευγαριών 
τους. Μπορεί να αναπτυχθει σε έναν περίπλοκο και περίτεχνο κινητικό γεγονός 
(Thomas, 2015). 

 Άσκηση STOP AND GO.  
Απλές καθημερινές κινήσεις που γίνονται όσο δυνατόν αυθόρμητα χωρίς καμία 

αντίσταση σε αυτό που το σώμα επιχειρεί να πραγματώσει, δημιουργώντας ένα κοι-
νό ρυθμό στην ομάδα ανάμεσα στην κίνηση και την παύση (Larmit, 2020). 

 Περπάτημα με κινητικά μοτίβα. Επηρεασμένοι από το “Season walk” της Pina 
Βausch (Mauro Sartorio, 2011). 

2.1.2 Ήχος 

 Αυτοσχεδιασμός με συνθήκη «σταδιακό crescendo». 

 Αυτοσχεδιασμός sound- painting. 

 Αυτοσχεδιασμός με λέξεις. Ένας ελεύθερος αυτοσχεδιασμός με συνθήκη «Α-
ποδόμηση της λέξης. Εξερεύνηση φωνηέντων και συλλαβών. Μαθαίνουμε την 
γλωσσά. Πειραματιζόμαστε όπως τα βρέφη με τον φωνητικό ήχο.» 

Ο καθένας είχε μπροστά του μια καρτέλα με συγκεκριμένες λέξεις που όλες μαζί 
συντάσσουν μια πρόταση. Με περιορισμό χρόνου σε κάθε μια λέξη. 

 Δυο σχήματα body-percussion A και Β. Σύνθεση ρυθμικού μοτίβου έγινε από 
μένα, σύνθεση κινησιολογίας συνολικά από την ομάδα. 

 Xρήση νάιλον για δημιουργία λευκού θορύβου. 

 Ήχος από ρολόι. 

 Προσχεδιασμένη τετραφωνία παρμένη από δική μου προηγούμενη σύνθεση 
(Oblivion, 2019). 
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2.1.3 Τεχνικές ομαδικής συμπεριφοράς 

 Δανειστήκαμε τους τρεις κανόνες του αυτοσχεδιαστικού θεάτρου που χρησι-
μοποιούνται από την θεατρική impro κωμωδία. Οι τρεις οδηγίες είναι α) να έχεις ε-
μπιστοσύνη στον συνεργάτη, β) να δείχνεις έξυπνο τον συνεργάτη γ) να σκέφτεσαι 
γρήγορα. Δανειζόμενη την τεχνική που παρουσιάζει η Vicky Saye Henderson σε ομι-
λία της στο Tedx.  (Improvisation Exercises (Part 1): Vicky Saye Henderson at 
TEDxColumbiaSC 2014) 

 Aπο τις θεραπευτικές πρακτικές σωματοποίησης τους τέσσερις κανόνες α) κί-
νηση παράλληλη με την αναπνοή, β) ενθάρρυνση της κίνησης και του ήχου, γ) αί-
σθηση της βαρύτητας, δ) ανοιχτός σε ερεθίσματα. 

2.2 Σκηνογραφικά Mέσα και Υλικά  

 Καθρέπτης, Νάιλον, Κοστούμια, Κόκκινη και μπλε μπογιά, Κιθάρα. 

2.3 Μουσική-Κείμενα 

 Κείμενα από :  
Pessoa Fernando, Βιβλίο της Ανησυχίας.  
Poe Edgar, Μαρτυριάρα Καρδιά. 
Wittgenstein Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus. 
Wittgenstein Ludwig, Στοχασμοί. 
 

 Μουσική από : 
The Time Curves Prelude 2, Duckworth William. 
Convergence, Greenwood Jonny. 
Oblivion, Heilagr Tk.  
 A deal with Chaos,  Johannsson Johann. 

2.4 Η Ιδέα 

“The observer is the observed.” 

Jiddu Krishnamurti. 

Με ποιόν κάνω διάλογο όταν σκέφτομαι ή παρατηρώ κάτι; Συνήθισα να λέω ότι 
όσο και αν αγαπώ την μοναχικότητα μου δεν είμαι ποτέ μόνη. Αυτόν, λοιπόν, που 
μου κάνει παρέα μέσα μου τον ονόμασα παρατηρητή.  

Ο παρατηρητής μέσα μου με παρατηρεί εσωτερικά με μια μάτια που βρίσκεται 
έξω από μένα. Με ορίζει σε σχέση με την ύλη αλλά απουσιάζει από αυτήν. Μου δεί-
χνει τον δρόμο της συμφιλίωσης με την εξωτερική ύπαρξη ενώ αυτός είναι φυλακι-
σμένος μέσα μου. Μου μιλαει μέσω της σιωπής ενώ καταλαβαίνει τις λέξεις μέσα στο 
μυαλό μου ακόμα και αν δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες είναι. Αυτός είναι ο παρατηρη-
τής μέσα μου, όπως εγώ είμαι ο παρατηρητής μέσα στον φυσικό κόσμο. Ο διάλογος 
μεταξύ εμένα ως παρατηρητή του κόσμου, του παρατηρητή μέσα μου και τον έξω 
κόσμο είναι και η ιδέα του έργου. 
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Πιο απλά, πρόκειται για μια εσωτερική διεργασία που είναι αποτέλεσμα της αλλη-
λεπίδρασης του «εαυτού» με τον έξω κόσμο. Η αλληλεπίδραση είναι το ερέθισμα. Το 
ερέθισμα δημιουργεί καινούργιες εικόνες της πραγματικότητας που έρχονται σε σύ-
γκρουση με τις εικόνες που ήδη έχει αποθηκευμένες το μυαλο. Στο μυαλό οι εικόνες 
αυτές παίρνουν την μορφή καινούργιας σκέψης. Η σκέψη έχει μορφή πρότασης. Οι 
προτάσεις αποτελούν μέρος ενός εσωτερικού διαλόγου. Ο διάλογος καταλήγει σε 
συμφιλίωση ή συμβιβασμό.  

2.4.1 Στοιχεία / Σύμβολα 

 Γλώσσα. Η γλώσσα είναι το εργαλείο που έχει ο άνθρωπος για να επικοινωνεί 
και να φιλοσοφεί. Οι σκέψεις μεταφράζονται μέσα μας με την μορφή προτάσεων.  

 O καθρέφτης. Ο καθρέφτης συμβολίζει τον κριτής μας, που δεν είναι άλλος 
από τον εαυτό μας. Ο καθρέπτης είναι λερωμένος γιατί η εικόνα που έχουμε για τον 
εαυτό μας είναι μοιραία διαστρεβλωμένη. Δεν υπάρχει αντικειμενική εικόνα του «ε-
αυτού». Επίσης προμηνύει ότι όλο αυτό που διαδραματίζεται είναι μια εσωτερική 
αναζήτηση. 

«..Κατά το στάδιο του καθρεπτισμού η εικόνα του σώματος εγκαινιάζει τη διαδι-
κασία της κατασκευής της ταυτότητας του υποκειμένου. Η ταυτοποίηση με μια εικό-
να, μια εικόνα που αρχικά προσλαμβάνεται ως κάποιος άλλος, ο όποιος κοιτά το 
υποκείμενο, είναι το πρώτο βήμα για την μορφοποίηση του υποκειμένου ως τέτοιου» 
(Jacques Lacan στο Ασημακοπούλου, 2017). 

 Δέντρο / Σκιές. Συμβολίζουν την αλληλεπίδραση και την σχέση του εαυτού 
μας με τον εξωτερικό κόσμο. 

 Τα χρώματα. Μπλε που συμβολίζει τον ουρανό. Μπλε στα μάτια που θα πει 
ότι κοιτάζει μακριά. Κόκκινο συμβολίζει το πάθος μας. Κόκκινο στα μάτια γιατι το 
πάθος μας για τον εξωτερικό κόσμο έχει ως αποτέλεσμα την χρήση λέξεων που 
αποτελεί συμβιβασμό του πνεύματος με τον υλικό κόσμο. 

 Τα κοστούμια συμβολίζουν τις σκέψεις, οι οποίες καταλήγουν να μοιάζουν εί-
ναι όμοιες και αυτό γιατί εξυπηρετούν την αλήθεια που ταιριάζει στον καθένα μας. 

 Νάιλον. Συμβολίζει την ύλη και ο θόρυβος την αρχή του χρόνου. 
 

2.5 Αναλυτικά  

Εισαγωγή. Παρακολουθώντας τον κόσμο, δημιουργείται ο προβληματισμός. Δα-
νειζόμενη τα λόγια του Pessoa  από το Βιβλίο της Ανησυχίας: «Θεέ μου, ποια είναι η 
παράσταση που παρακολουθώ; Πόσοι άνθρωποι είμαι; Ποιος είμαι; Ποια είναι αυτή 
η απόσταση ανάμεσα στον εαυτό μου και έμενα;». Οι σκιές στο δέντρο και στο γυμνό 
σώμα συμβολίζουν την αλληλεπίδραση με τον κόσμο και τους ανθρώπους. Τα κινη-
τικά μοτίβα έχουν δημιουργηθεί με την χρήση κινητικού αυτοσχεδιασμού, με πλαίσιο 
τις παραπάνω προτάσεις. Τα μάτια βάφονται μπλέ που σημαίνει ότι ξεκινάει η αλλη-
λεπίδραση με τον Παρατηρητή. Τα μάτια κλείνουν για να δουν μακριά. 

Σκηνή 2. Ένας performer παρατηρεί μορφές καλυμμένες με νάιλον. Οι μορφές 
αυτές συμβολίζουν τον υλικό κόσμο. Ακούγεται ελεύθερος φωνητικός αυτοσχεδια-
σμός με πλαίσιο «ένα σταδιακό crescendo» και ο θόρυβος από το νάιλον. Όταν όλα 
μοιάζουν να είναι χαοτικά, αυτό που παρακολουθεί ο performer είναι η κίνηση του 
κόσμου που αποτελεί την έμπνευση για σύνθεση αρμονίας. Όσο και αν θέλει να ξε-
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φύγει από την διαδικασία, τα υπόλοιπα στοιχεία δεν τον αφήνουν να ξεφύγει, πλέον 
αποτελεί μέρος ενός διαλόγου. 

Σκηνή 3. Οι σκέψεις συναντήθηκαν. Μοιραία έρχονται κοντά. Αυτοσχεδιασμός με 
τεχνική stop and go. 

Κινησιολογία Α. Οι διαφορετικές πλευρές-σκέψεις του εαυτού μας γνωρίζουν η 
μια την άλλη σε μια κινησιολογία που γεννήθηκε μέσω αυτοσχεδιασμού στις πρόβες. 
Ο κάθε performer παρουσιάζει μια κινητική φράση και υπόλοιποι των αντιγράφουν. 

Επόμενο στάδιο το body-percussion. Η πρώτη φορά που τελικά η ομάδα συντο-
νίζεται σε ένα ρυθμό. O ρυθμός είναι μια μορφή οργανωμένου χρόνου, όποτε εδώ 
επιτέλους οι σκέψεις μας απολαμβάνουν μια στιγμή στο ίδιο χώρο και χρόνο. 

Η σκηνή τελειώνει με ένα σόλο. Κείμενο του Ποε: «Ήταν ο χαμηλός, βαρύς, γρή-
γορος ήχος - ένας ήχος πάνω κάτω σαν εκείνον που κάνει το ρολόι το τυλιγμένο σε 
βαμβακερά υφάσματα. Πετάχτηκα όρθιος κι άρχισα να λέω τρίχες φωνασκώντας, χει-
ρονομώντας αγρίως, αλλά ο ήχος σταθερά δυνάμωνε. Γιατί δεν έφευγαν;».  

Σκηνή 4. Εκμάθηση της γλώσσας. Τα στοιχεία μαθαίνουν την γλώσσα και παίρ-
νουν μορφή ως οργανωμένες σκέψεις και εικόνες. Ένας ελεύθερος αυτοσχεδιασμός 
πάνω σε λέξεις μας δίνει την δυνατότητα να πειραματιστούμε με το ελάχιστο στοιχείο 
της φώνησης, τα φωνήεντα και τα σύμφωνα. Στόχος να φτιάξουν συλλαβές και τέλος 
λέξεις. Επηρεασμένη από το έργο του Wittgenstein δανείζομαι φράσεις από το βιβλίο 
του Tractatus Logic-Philosophicus. Οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε στο εξωτερικό πε-
ριβάλλον μεταφράζεται στο μυαλό μας ως πρόταση.  

Η σκηνή τελειώνει με σόλο κείμενο γραμμένο από την Κωνσταντίνα για να δώσει 
την αισιόδοξη πλευρά του προβλήματος. Μπορούμε να γίνουμε οτιδήποτε θέλουμε 
αρκεί να υπάρχει επίγνωση και συμφιλίωση με τον εαυτό μας. Η κίνηση της είναι ε-
πηρεασμένη από κινησιολογία της Capoeira.  

Σκηνή 5. Αυτοσχεδιασμός Hymn Hands. Οι σκέψεις επικοινωνούν μεταξύ τους. 
Ακούγεται sound painting γραμμένο σε στούντιο στον ρολό του συνθέτη-μαέστρου 
την Σιαμέτη Βικτώρια.  

Σκηνή 6. Οι performer εκτελούν ένα body-percussion και αυτοσχεδιάζουν συγκε-
κριμένα μοτίβα από την χορογραφία και το περπάτημα με μοτίβα που ακολουθεί. Οι 
σκέψεις συμβιβάστηκαν. Ακούγεται η σκέψη ότι κάθε πρόταση που λέγεται στοχεύει 
στο ίδιο πράγμα, στο να περιγράψει το εξωτερικό περιβάλλον και αυτά που ήδη είναι 
γνωστά. 

Επίλογος. Ο καθρέπτης συμβολίζει πως αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σε 
σχέση με τον κόσμο έξω από μας. Αυτός είναι ο παρατηρητής που υπάρχει μέσα 
μας και μέσω του διαλόγου με αυτόν καταλήγουμε να συνυπάρχουμε ομαλά με τον 
εαυτό μας, τις σκέψεις μας και το εξωτερικό περιβάλλον. Κείμενο δανεισμένο από 
τον Wittgenstein. Η γλώσσα είναι το εργαλείο για να φιλοσοφούμε γύρω από τη ζωή 
αλλά δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε οτιδήποτε έξω από τον κόσμο που αντι-
λαμβανόμαστε γιατί απλά δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που δεν γνωρίζει. H απά-
ντηση στον αρχικό προβληματισμό δεν μπορεί να δοθεί. Η απάντηση βρίσκεται έξω 
από τα όρια του χωροχρόνου. Η λύση, όμως που μπορεί να προσφερθεί, είναι ο διά-
λογος, η συνύπαρξη,η συμφιλίωση. Ο performer αλλάζει τα ρούχα του και πλέον εί-
ναι μέρος των σκέψεων του. Οι σκέψεις προχωράνε συντονισμένες μέχρι να δημι-
ουργηθεί ερέθισμα για καινούργια σύγκρουση. Αλλά μέχρι τότε οι παρατηρητές μέσα 
και έξω μας απολαμβάνουν την κοινή τους ύπαρξη. Ηρεμία. 
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2.6 Συντελεστές 

Οργάνωση Ιδέας, Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Μουσική επιμέλεια : Κατσενίδου Όλγα 
Μοντάζ: Αγανάκης Γιάννης, Κατσενίδου Όλγα 
Εικονοληψία: Αγανάκης Γιάννης, Κοντοβουνήσιου Μαρία 
Performers :  Κατσενίδου Όλγα, Μαλάμη  Έμμα, Ποιμενίδου Κωνσταντίνα, Σκαρλά-
τος Βασίλης 
Επιβλέποντες καθηγητές: Βασιλειάδης Αναστάσιος, Σιαμέτη Βικτώρια 
Μίξη Ήχου: Παρταλιός Αστέριος 
Βοηθός  Παραγωγής: Κατσενίδης Αλέξιος 
Προετοιμασία Performance:  Κατσενίδου Όλγα, Σιαμέτη Βικτώρια 
Επιμέλεια Κειμένου: Κατσενίδου Όλγα, Μαλάμη Έμμα, Ποιμενίδου Κωνσταντίνα, 
Σκαρλατος Βασίλης 
Κινησιολογία:  Κατσενίδου Όλγα ,Μαλάμη  Έμμα, Ποιμενίδου Κωνσταντίνα, Σκαρλα-
τος Βασίλης, Ευστρατίου Ηλιάνα, Λοκοβίτου Στεφανία 
Κοστούμια:  Κατσενίδου Όλγα, Κατσενίδης Γιώργος 
 

2.7 Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα  

Η Παράσταση που δημιουργήθηκε παρουσιάζεται βιντεοσκοπημένη, αναγκαστικά 
λόγω της πανδημίας 2020-21. Ο στόχος μας ήταν η δημιουργία και παρουσίαση live 
performance και όχι βιντεοσκοπημένου υλικού. Η παραγωγή ταινίας συμπεριλαμβά-
νει πολλές διαδικασίες με τις οποίες δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Ωστόσο, προσπαθή-
σαμε με το κατάλληλο edit να παρουσιάσουμε ένα ενδιαφέρον βιντεοσκοπημένο υλι-
κό διατηρώντας όσο γίνεται την αίσθηση της live performance. 

Η χρήση του live ήχου της performance κρίθηκε, κατά μεγάλο ποσοστό ακατάλ-
ληλο, καθώς τα γυρίσματα έγιναν σε ανοιχτό χώρο και υπήρχε έντονος αέρας την 
ημέρα των λήψεων. Τελικά, ο ήχος ηχογραφήθηκε σε στούντιο. Εκτός από το νάιλον 
που ηχογραφήθηκε με ZOOM H4N και τον λεκτικό αυτοσχεδιασμό που ηχογραφή-
θηκε κατευθείαν από την κάμερα. 

Η ομάδα βρέθηκε μετά από 1,5 χρόνο αποχής από συλλογικές παραστατικές και 
αυτοσχεδιαστικές πρακτικές, να συνεδριάζει πρώτα διαδικτυακά και αργότερα σε 
στούντιο που βρίσκεται εκτός πανεπιστημιακής δομής, καθώς το Πανεπιστήμιο πα-
ρέμενε κλειστό λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Η ομάδα ξεκί-
νησε με 7 άτομα, από τα οποία τελικά κατάφεραν να παραβρεθούν στην βιντεοσκό-
πηση τα 4, λόγω της απαγόρευσης μετακίνησης. 

Παράλου τις αντίξοες συνθήκες, οι μεγαλύτερες προκλήσεις και δυσκολίες στην 
παραγωγική διαδικασία που ακολουθήσαμε είναι δύο. Πρώτον η ανάπτυξη της δεξιο-
τεχνίας να μένεις αφοσιωμένος στην ορμή της στιγμής και ανοιχτός στα ερεθίσματα 
κατά την ώρα του αυτοσχεδιασμού. Και δεύτερον ο συντονισμός της ομάδας, η δια-
δικασία ανταλλαγής ιδεών και της συλλογικής λήψης αποφάσεων.   
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Παράρτημα 1 . Παρτιτούρες 
 Body-percussion A και Β. 

 

 
 

 Τετραφωνία. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Παραρτημα 2. Κείμενα Παράστασης 

«Ποια είναι η παράσταση που παρακολουθώ; Πόσοι άνθρωποι είμαι; Ποιος είμαι; 
Ποια είναι αυτή η απόσταση ανάμεσα σε στον εαυτό μου και εμένα;». 

Pessoa Fernando, Βιβλίο της Ανησυχίας. 
 

«Κάθε πρόταση που γραφώ στοχεύει πάντοτε στο όλον. Στο ίδιο πράγμα δηλα-
δή, ξανά και ξανά. Σαν να είναι όλες μου οι προτάσεις απόψεις του ιδίου πράγματος 
από διαφορετικές γωνίες.»  

Wittgenstein. Διηγήματα 
 

«Ήταν ο χαμηλός, βαρύς, γρήγορος ήχος - ένας ήχος πάνω κάτω σαν εκείνον 
που κάνει το ρολόι το τυλιγμένο σε βαμβακερά υφάσματα. Πετάχτηκα όρθιος κι άρ-
χισα να λέω τρίχες φωνασκώντας, χειρονομώντας αγρίως, αλλά ο ήχος σταθερά δυ-
νάμωνε. Γιατί δεν 'έφευγαν;» 

Poe Edgar, Μαρτυριάρα Καρδιά. 
 

Μα δεν κουβαλάνε όλοι μια παράσταση στην τσέπη τους; Μια πρόχειρη, έτοιμη, 
για κάθε περίπτωση! Ρόλοι για ανθρώπους, αντικείμενα, ζώα.... Και φυτά άμα λάχει! 
Είσαι όλα αυτά, μπορεί ένα κάθε φορά, μπορεί και όλα ταυτόχρονα. Περπάτα 3 βή-
ματα και θα σε βρεις. Ή 5. Όχι λιγότερα. Όχι περισσότερα. Έτσι λέω." 

Ποιμενίδου Κωνσταντίνα 

 
 «Η λύση του αινίγματος της ζωής στον χώρο και στον χρόνο βρίσκεται έξω από 

τον χώρο και τον χρόνο. Μα το αίνιγμα δεν υπάρχει. Από την στιγμή που μπορεί να 
τεθεί με λέξεις μια ερώτηση, τότε μπορεί να ειπωθεί και η απάντηση.» 

«Η σκέψη είναι μια πρόταση με νόημα.» «Η γλώσσα είναι η ολότητα των προτά-
σεων.Η πρόταση είναι μια εικόνα της πραγματικότητας.» «Η πρόταση είναι ένα πρό-
τυπο της πραγματικότητας όπως την φανταζόμαστε.» 

Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus 
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Παραρτημα 3. Συμπληρωματικά Κείμενα για τον Παρατηρητή 

«Αν ο παρατηρητής, τοποθετημένος σε μια βάρκα, ακολουθήσει την πορεία 
του νερού, μπορούμε μεν να πούμε ότι κατεβαίνει μαζί με το ρεύμα προς το μέλ-
λον του, το μέλλον όμως είναι τα νέα τοπία που τον περιμένουν στην εκβολή του 
ποταμού, και ο ρους του χρόνου δεν είναι πια το ίδιο το ποτάμι: είναι η εκτύλιξη 
των τοπίων για τον εν κινήσει παρατηρητή. Άρα ο χρόνος δεν είναι μια πραγματι-
κή διαδικασία, μια όντως υφιστάμενη διαδοχή που θα περιοριζόμουν να την κα-
ταγράψω. Γεννιέται από τη σχέση μου με τα πράγματα.»  

 
Maurice-Ponty στο «Φαινομενολογία της Aντίληψης». 

 
 
«Ένας δάσκαλος του ζεν παρομοίωσε κάποτε το σώμα με μια μάζα κόκκινης 

σάρκας, στην οποία το πραγματικό ον συνεχώς μπαινοβγαίνει. Πολλοί άνθρωποι 
θεωρούν ότι το σώμα που βλέπουν είναι η ολότητα του είναι τους. Σίγουρα αυτή 
η μάζα κόκκινης σάρκας είναι ένα ανθρώπινο ον, αλλά υπάρχει στο εσωτερικό 
αυτού του σώματος ένα άλλο είδος ανθρώπου, μια οντότητα ανεξάρτητη από αυ-
τό το σύμφυρμα αίματος και οργανικών οστών. Αυτό το άλλο ον είναι ελεύθερο 
και αλλάζει συνέχεια. Αυτός είναι ο πραγματικός εαυτός σας.» 

 
Γιόσι Όιντα και Λόρνα Μάρσαλ στο «ο Αόρατος Ηθοποιός». 
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