
Η μέθοδος Alexander βρίσκεται στην παιδαγωγική οικογένεια των somatics, πλάι σε ολιστικές προσεγγίσεις στη 

φυσική αγωγή (όπως το Feldenkrais, το Pilates και το Rolfing), εφαρμογές της Yoga στον δυτικό κόσμο, μεθόδους 

βιωματικής ανατομίας (BMC), αλλά και τεχνικές χορού (Skinner Releasing Technique, Contact Improvisation). 

Εκείνο που διακρίνει τη μέθοδο Alexander είναι η μακρά της παράδοση στη σωματική εκπαίδευση του 
ηθοποιού (σήμερα διδάσκεται στα πτυχία και στα μεταπτυχιακά των Tisch NYU, Guildhall School Music & Drama, 

The Juilliard School, Actors Studio Drama School, The Central School of Speech & Drama, LISPA, Rose Bruford 

College, Berkeley  University of California, University of Chicago, Universitat  der  Kunst Berlin, 

Zurich University of  the Arts, RADA, Amsterdam University of the Arts, ArtEZ Arnhem κ.α.), καθώς και η καίρια 

συνεισφορά της μεθόδου Alexander στην ανάπτυξη σχεδόν όλων των παραπάνω συστημάτων.  

Ηθοποιός ο ίδιος, στις αρχές του 20ού αι. στην Αυστραλία, ο FM Alexander συλλαμβάνει τη μέθοδο όταν χάνει τη 

φωνή του. Mε  προφορικές οδηγίες,  ανατομικές πληροφορίες  και  ήπιες  χειρονομίες, η μέθοδος Alexander 

συμβάλλει στην  κατανόηση της μυοσκελετικής μηχανικής, ασκεί την  κιναισθητική νοημοσύνη  και 

προσφέρει  ισορροπία και συντονισμό, καλλιεργώντας την ψυχοσωματική ετοιμότητα του ηθοποιού, καθώς 

και τα επιμέρους τεχνικά του μέσα (φωνή, αναπνοή, φυσική κατάσταση, αντοχή). Απελευθερώνοντας το σώμα 

από τις συνήθειες του εαυτού που ασυνείδητα αναπαράγουμε σε στάση και σε κίνηση, η μέθοδος Alexander 

εξοικειώνει τον ηθοποιό με το ελάχιστο της σωματικής έκφρασης, από όπου πια μπορεί να έχει τον συνειδητό 

έλεγχο των υποκριτικών του εργαλείων για την ενσάρκωση του ρόλου, ενώ συμβάλλει στην αυτοπεποίθηση και τη 
φυσική του παρουσία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ www.georgiapaizi.com/alexander-technique
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Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΪΖΗ είναι πιστοποιημένη δασκάλα της μεθόδου Alexander 

(τριετής εκπαίδευση LCATT) και χορεύτρια, μέλος του επίσημου σώματος των 
δασκάλων Alexander STAT (UK), και του Chisenhale Dance Space 

(UK).  Σπούδασε χορό  (ΜΑ Creative Practice - Dance Professional, 
Independent Dance,  Trinity Laban  Conservatoire  of Music & Dance, 

υποτροφία Gill Clarke, TL Award) και μελετησε ανατομία  & φυσιολογία 
(BCOM, CCST) στο Λονδίνο, καθώς και θέατρο (ΒΑ Θεατρικές Σπουδές, 

ΠαΠελ, προπτυχιακές υποτροφίες IKY) και θεωρία του χώρου (ΜΑ Σχεδιασμός 
- Χώρος - Πολιτισμός, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ) στην Ελλάδα. Μελετάει τις 

μεθόδους somatics (AT, SRT, BMC, AM, CI, κ.ά.) από το 2005.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ σεμινάριο | διάρκεια 4 ώρες | χώρος διεξαγωγής στους χώρους της σχολής σας 
κλιμακούμενα δίδακτρα €20 έως €8 ανά σπουδαστή | αριθμός συμμετεχόντων 4 έως 18 σπουδαστές 

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ σεμινάριο [προτεινόμενο]  | διάρκεια 4 συναντήσεις των 4 ωρών | χώρος διεξαγωγής όπως παραπάνω 

κλιμακούμενα δίδακτρα €70 έως €30 ανά σπουδαστή | αριθμός συμμετεχόντων 4 έως 18 σπουδαστές 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ μάθημα | διάρκεια 10 συναντήσεις των 2 ωρών | χώρος διεξαγωγής όπως παραπάνω  
κλιμακούμενα δίδακτρα €180 έως €45 ανά σπουδαστή | αριθμός συμμετεχόντων 4 έως 18 σπουδαστές

  Οι παραπάνω προτάσεις είναι ενδεικτικές. Για πιθανές προσαρμογές των σεμιναρίων στις ανάγκες και τις δυνατότητες 

των τμημάτων της σχολής σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στα contact@georgiapaizi.com και 6909853355. 

6909853355 | contact@georgiapaizi.com 

Διδάσκει τη μέθοδο Alexander στον χώρο του COCHLEA studio και στη Σχολή Θεάτρου ΔΗΛΟΣ, ενώ συνεργάζεται με το 

Ωδείο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ, studio και  επαγγελματικές Σχολές Χορού, και άλλες Δραματικές Σχολές σε σεμιναριακή βάση. 
Από το 2015 συνεργάζεται με τον μουσικό και δάσκαλο Alexander Θοδωρή Ζιάρκα στο project SEEd, στα πλαίσια του 

οποίου διδάσκει σύγχρονο χορό και αυτοσχεδιασμό με τεχνικό υπόβαθρο τη μέθοδο Alexander, συστηματικά στην Ελλάδα, 
το Λονδίνο και το Βερολίνο (σταθερές συνεργασίες: Chisenhale Dance Space, DOCK11, το ΑBΓΟ του Μουσικού Χωριού, 

Μουσικό Χωριό, κ.ά.).  

Είναι μητέρα ενός μικρού αγοριού. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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