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αρχική

αρχική το αβγό εργαστήρια

theSEED
Εντατικό σεµινάριο χορού/αυτοσχεδιασµού & τεχνικής Alexander µε ζωντανή µουσική

Ηµεροµηνίες και ώρες εργαστηρίου:

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 10πµ - 5µµ: οµαδικό σεµινάριο
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 3µµ - 8µµ: ατοµικά µαθήµατα Alexander (κατόπιν ραντεβού)

24 Νοεµβρίου, 5.00 - 8.00 µµ

Το project theSEED αποτελεί µια πρακτική αυτοσχεδιασµού που χαρτογραφείται µέσα από τη
σχέση της κίνησης και της µουσικής, µε τεχνικό υπόβαθρο τη µέθοδο Alexander. Η Γεωργία
(χορεύτρια) και ο Θοδωρής (µουσικός) διδάσκουν µαζί στα πλαίσια του theSEED από το 2015, µε

βάση το Λονδίνο. 

Το υλικό εµπνέεται από την ποιητική κυριολεξία της ανθρώπινης ανατοµίας και φυσιολογίας, αντλώντας από τη µέθοδο Alexander (και οι δύο διδάσκοντες είναι
πιστοποιηµένοι δάσκαλοι), τις τεχνικές Somatics και τη Βιωµατική Ανατοµία. 

Με την καθοδήγηση των διδασκόντων (προφορικές οδηγίες, ποιητικές/µεταφορικές εικόνες, αντικείµενα, ανατοµικά µοντέλα, ζωντανή µουσική), το µάθηµα
αποτελείται από ένα µέρος οµαδικού αυτοσχεδιασµού που δοµείται σε πραγµατικό χρόνο, ασκήσεις hands-on σε ζευγάρια, καθώς και ένα µέρος οµαδικής/
ατοµικής χορογραφικής πρακτικής (responsive choreography score) που διερευνά την κοινή εµπειρία της ακρόασης. 

Η µέθοδος Alexander αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο του χορευτή και κάθε είδους performer. Συµβάλλει στην κατανόηση της µυοσκελετικής µηχανικής και της
κινητικής µας ρουτίνας, καλλιεργεί την κιναισθητική νοηµοσύνη και προσφέρει ισορροπία, συντονισµό και ευκολία στη στάση και την κίνηση.

Οι κινητικές συνήθειες που αναπτύσσουµε εξαιτίας της εκπαίδευσης και της εργασίας µας, αλλά και οι τρόποι µε τους οποίους σωµατοποιούµε ασυνείδητα τα
συναισθήµατά µας, παρεµβαίνουν στην οργανική ισορροπία του σώµατος, περιορίζοντας τις δυνατότητές µας, φέρνοντας πόνο και συµβάλλοντας στην
ανάπτυξη ιδιοσυγκρασιακών νοσηµάτων. Με την ανάκτηση αυτής της οργανικής ισορροπίας, η µέθοδος Alexander συµβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης, της
υγείας και της φυσικής και ψυχοσωµατικής µας κατάστασης. 
Η Ida P. Rolf (Rolfing), ο Moshe Feldenkrais (Feldenkrais Method), η Joan Skinner (Skinner Releasing Technique), η Trisha Brown, η Gill Clarke, και η Pauline
Oliveros (Deep Listening), είναι κάποιοι από τους πιο αναγνωρισµένους καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς του χορού, της µουσικής και της κίνησης που
αναφέρουν τη συµβολή της µεθόδου Alexander στην πρακτική τους. 

ΜΕΙΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Το σεµινάριο απευθύνεται σε επαγγελµατίες και σπουδαστές χορού, αλλά και σε ερασιτέχνες. 

http://avgo.music-village.gr/
http://avgo.music-village.gr/gr/
http://avgo.music-village.gr/gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B2%CE%B3%CF%8C
http://avgo.music-village.gr/gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://avgo.music-village.gr/media/k2/items/cache/621af29360685f88fae4c26f96ed9d8c_XL.jpg?t=1515528285
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Το επίπεδο είναι ανοιχτό, αλλά το βάθος της δουλειάς ανά µαθητή/τρια είναι ανάλογο της προσωπικής του/της εµπειρίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  

DOCK11 | Βερολίνο | 2018 | http://www.dock11-berlin.de/index.php/cat/2_3/id/p576_the-SEED-intensive-workshop-.html
Chisenhale Dance Space | Λονδίνο | 2017 | http://www.chisenhaledancespace.co.uk/whatson/the-seed/
Trip Space Projects | Λονδίνο | 2015 - 2016 | http://www.tripspace.co.uk/workshop/81/metafora-laboratory/

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Η Γεωργία Παΐζη (www.georgiapaizi.com) είναι χορεύτρια και δασκάλα της µεθόδου Alexander. 
Σπούδασε χορό (MA Creative Practice - Dance Professional Practice, Trinity Laban - Independent Dance), µελέτησε ανατοµία & φυσιολογία (College of Cranial-
Sacral Therapy) και εκπαιδεύτηκε στη µέθοδο Alexander (mSTAT, LCATT) στο Λονδίνο, καθώς και αρχιτεκτονική θεωρία (ΜΑ Αρχιτεκτονική του Χώρου, ΕΜΠ) και
σκηνογραφία (ΒΑ Θεατρικές Σπουδές, ΠαΠελ) στην Ελλάδα. Μελετά και ασκεί το µεταµοντέρνο χορό (new dance) και τις τεχνικές somatics από το 2005 (SRT,
BMC, AM, CI κ.ά. µε περισσότερους από 60 διακεκριµένους δασκάλους σε Ευρώπη & ΝΥ). Διδάσκει σε συνεργάζεται στην Ελλάδα, το Λονδίνο και το Βερολίνο. 

Ο Θοδωρής Ζιάρκας (www.thodorisziarkas.co.uk) είναι µουσικός και συνθέτης από τη Ρόδο. Μεγαλώνοντας µε τους ήχους της ελληνικής λαϊκής µουσικής και
παίζοντας κυρίως τοπικά όργανα όπως η λύρα και η τσαµπούνα, εξελίχθηκε µέσα από τον πειραµατισµό, καταλήγοντας στο κοντραµπάσο. Είναι ιδρυτικό µέλος
των Valia Calda, ενώ εµφανίζεται τακτικά µε τους London Improvisers Orchestra, Bonnendis, COT, Εsquivo, Amaraterra, το τρίο µε τους αυτοσχεδιαστές Τάσο
Στάµου & Στέφανο Χυτήρη. Έχει συνεργαστεί µια µεγάλη φάσµα καλλιτεχνών (J. Kjær, J. Allsopp, B. Wang, A. Bohman, O. Brice, A. Homler, T. Giles, E. Litany,
Α. Πολυζωγόπουλος, Μ. Πάππος, Μ. Κουλουµής, Μ. Αχαλινωτόπουλος κ.ά.). Είναι δάσκαλος της τεχνικής Αλεξάντερ. 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
6909853355 
contact@georgiapaizi.com 
https://www.georgiapaizi.com/seed-tch
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