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αρχική

αρχική το αβγό εργαστήρια

theSEED
Σεµινάριο χορού/αυτοσχεδιασµού & τεχνικής Alexander µε ζωντανή µουσική
Γεωργία Παίζη & Θοδωρής Ζιάρκας

Ηµεροµηνίες και ώρες εργαστηρίου:
ΣΑΒΒΑΤΟ & KYΡIAKH 11-12 MAIOY

Σ 17.00 - 21.00
Κ 12.00 - 16.00

Το project SEEd αποτελεί µια πρακτική αυτοσχεδιασµού που χαρτογραφείται µέσα από τη σχέση
της κίνησης µε τη µουσική, µε τεχνικό υπόβαθρο τη µέθοδο Alexander. Η Γεωργία και ο Θοδωρής

διδάσκουν µαζί στα πλαίσια του SEEd από το 2015, µε βάση το Λονδίνο Από το 2015, το SEEd υποστηρίζεται από το Chisenhale Dance Space (Λονδίνο). Εκδοχές
του έχουν διδαχθεί στο Μουσικό Χωριό, το Tsak Bam Festival, το ΑΒΓΟ, το DOCK11 (Βερολίνο), ενώ φέτος συµπεριλαµβάνεται στο καλοκαιρινό πρόγραµµα του
Tanz Fabrik (Βερολίνο) και στο διεθνές φεστιβάλ χορού Akropoditi DanceFest (Σύρος). 

Τα υλικά του εργαστηρίου εµπνέονται από την ποιητική κυριολεξία της ανθρώπινης ανατοµίας, τη φυσιολογία των φυτών, τα µοτίβα της φύσης, τις τροχές των
πλανητών… Τα εργαλεία του εργαστηρίου έχουν την καταγωγή τους στη µέθοδο Alexander (και οι δύο διδάσκοντες είναι πιστοποιηµένοι δάσκαλοι), τις τεχνικές
Somatics, τη Βιωµατική Ανατοµία, καθώς και στην κληρονοµία του Judson Church. 

Προφορικές οδηγίες, ήπιες χειρονοµίες, ποιητικές/µεταφορικές εικόνες, αντικείµενα, ανατοµικά µοντέλα, ζωντανή µουσική, scores - το µάθηµα αποτελείται
από ενότητες οµαδικού αυτοσχεδιασµού που αρθρώνονται σε πραγµατικό χρόνο, ασκήσεις hands-on σε ζευγάρια, µικρές ατοµικές συνεδρίες, καθώς και
ενότητες στιγµιαίας σύνθεσης (ατοµικά, οµαδικά και σε ντουέτα) που ονοµάζουµε responsive choreography scores, και που διερευνούν την κοινή εµπειρία της
ακρόασης. 

Σε αυτό το σεµινάριο θα διερευνήσουµε τον αυτοσχεδιασµό ως γυµνή τεχνική, µε στόχο τη σύνδεση των δηµιουργικών και τεχνικών διαδικασιών που αφορούν
την ανάδυση της κίνησης/του χορού. 

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
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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 και σε επαγγελµατίες και σπουδαστές χορευτές, µουσικούς, και performers, αλλά και σε έµπειρους ερασιτέχνες,
καθώς η φύση της τεχνικής είναι τέτοια που επιτρέπει στον καθένα να εµβαθύνει και να καλλιεργήσει την πρακτική του από το δικό του σηµείο εκκίνησης. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδοµάδας, η Γεωργία και ο Θοδωρής θα διδάσκουν Alexander και ατοµικά, κατόπιν ραντεβού. 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΩ

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

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Η Γεωργία Παΐζη (www.georgiapaizi.com) είναι χορεύτρια και δασκάλα της µεθόδου Alexander. Σπούδασε χορό µε το Independent Dance (MA Creative Practice
- Dance Professional Practice, Υποτροφία Gill Clarke, Βραβείο Trinity Laban Dance Award) στο Trinity Laban Concervatoire of Music and Dance στο Λονδίνο,
όπου µελέτησε ανατοµία & φυσιολογία (College of Cranial-Sacral Therapy) και εκπαιδεύτηκε στη µέθοδο Alexander (mSTAT, LCATT), καθώς και θέατρο (ΒΑ
Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) και θεωρία του χώρου (ΜΑ, Σχεδιασµός του Χώρου, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
στην Ελλάδα. Ερευνά και ασκεί τις µεθόδους somatics, καθώς και την κληρονοµιά του Judson Church και το µεταµοντέρνο στο χορό από το 2005 (Skinner
Releasing Technique, BMC, AM, CI, instant composition κ.ά. µε περισσότερους από 60 διακεκριµένους δασκάλους σε Ευρώπη & ΝΥ). Η εκπαιδευτική της
δραστηριότητα κινείται σε δύο κατευθύνσεις: τη σωµατική εκπαίδευση του ηθοποιού, και την εφαρµογή της µεθόδου Alexander ως τεχνικό υπόβαθρο στον
αυτοσχεδιασµό στον σύγχρονο χορό. Διδάσκει σταθερά και σεµιναριακά: Σχολή Θεάτρου ΔΗΛΟΣ (από το 2017), Σχολή Χορού Άννας Πέτροβα (2017), Ωδείο
Φίλιππος Νάκας (2018), Μουσικό Χωριό 2018, ΑΒΓΟ του Μουσικού Χωριού (2018, 2019), Chisenhale Dance Space (Λονδίνο, από το 2015), DOCK11 (Βερολίνο,
2018), Tanzfabrik (Βερολίνο, 2019), Akropoditi DanceFest 2019, Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράµατος 2019.

Ο Θοδωρής Ζιάρκας (www.thodorisziarkas.co.uk) είναι µουσικός και συνθέτης από τη Ρόδο, που και εργάζεται στο Λονδίνο. 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. 
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