
βασικές αρχές 
το ςϊμα ςτο χϊρο 
  
Ο ςφγχρονοσ χορόσ, ο αυτοςχεδιαςμόσ και το contact improvisation είναι οι βαςικζσ πθγζσ αυτοφ 
του ‘εργαςτθρίου κίνθςθσ’ προκειμζνου να φζρουμε ςτο ςϊμα μασ τθ ςυνείδθςθ που χρειάηεται 

για να κινείται με κακαρότθτα, ροι και 
αίςκθςθ. Μζςα από ποικίλεσ φόρμεσ κίνθςθσ και 
ζκφραςθσ κα ανακαλφψουμε τθν ‘κίνθςθ εντόσ κι 
εκτόσ’. Θα ερευνιςουμε τουσ χϊρουσ μζςα και ζξω 
από το ςϊμα μασ, τθ διαφορετικι ποιότθτα τθσ 
κάκε κίνθςθσ, τισ αφετθρίεσ και τισ πορείεσ τθσ. 
Θζλουμε να επιςτιςουμε τθν προςοχι ςε δυνάμεισ 
τθσ φυςικισ που το εκπαιδευμζνο ςϊμα μπορεί να 
παράγει και να διαχειρίηεται. Οι κυκλικζσ, 
ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ κα είναι το ζναυςμα για τθν 
ενεργοποίθςθ του εςωτερικοφ μασ παλμοφ και 
τθν αξιοποίθςθ τθσ ‘προςωπικισ μασ κίνθςθσ’. 
Οι διακζςεισ που προκαλοφνται μζςα από τισ 
διαδρομζσ των κινθςιολογικϊν μασ ταξιδιϊν 
κακϊσ και οι ςχζςεισ που δθμιουργοφνται με τα 
ςϊματα που βρίςκονται και ςυνυπάρχουν γφρω μασ 
αποτελοφν καίρια ςτοιχεία και ερεκίςματα και για 
τθν αυτό-παρατιρθςθ του ψυχιςμοφ μασ. 
  
Το εργαςτιριο απευκφνεται ςε ερμθνευτζσ, 
καλλιτζχνεσ (τραγουδιςτζσ, θκοποιοφσ, χορευτζσ, 
εικαςτικοφσ, ςυγγραφείσ), άτομα που ζχουν κάποια 
εμπειρία με τθν κίνθςθ, τθν ζκφραςθ ι και το 

διαλογιςμό και που επικυμοφν μζςα από τθν ζρευνα αυτι να γευτοφν τθ διαδικαςία τθσ 
προςωπικισ τουσ εξζλιξθσ (ςωματικισ-πνευματικισ-ψυχικισ). 
  
  
Η Γωγώ Πετραλή είναι χορεφτρια, χορογράφοσ, ςκθνοκζτθσ, δαςκάλα κίνθςθσ και χοροφ. 
Γεννικθκε ςτο Ηράκλειο Κριτθσ και είναι θ ιδρφτρια τθσ ομάδασ χοροφ Φυςαλίδα 
(www.fysalidance.com) και του διεκνοφσ φεςτιβάλ Contact Improvisation ςτθν Κριτθ 
(www.contactimprocrete.com). 
  
Από το 1998 ζωσ και ςιμερα, ζχει διδάξει κίνθςθ, αυτοςχεδιαςμό, contact 
improvisation, stretching, κλαςςικό και ςφγχρονο χορό, ςτθν Αγγλία, Ελβετία, Γερμανία, 
Πορτογαλία, Ιταλία, Αυςτραλία και Ελλάδα, κακϊσ επίςθσ ςυνεργαςτεί με διάφορουσ χορογράφουσ 
ςε Ελλάδα και εξωτερικό. Για τισ τελετζσ ζναρξθσ και λιξθσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων, Ακινα 2004 
εργάςτθκε ωσ βοθκόσ χορογράφου των Δθμιτρθ Παπαϊωάννου και Αγγελικισ Στελλάτου, ενϊ θ 
ίδια ζχει χορογραφιςει-ςκθνοκετιςει ποικίλεσ παραςτάςεισ ςχολϊν χοροφ, καλλιτεχνικά δρϊμενα, 
κεματικζσ εκκζςεισ, κεατρικά ζργα, κα. 
  
Το 2006 ίδρυςε τθν ομάδα χοροφ Φυςαλίδα με ζδρα το Ηράκλειο Κριτθσ και με ςτόχο τθν ζρευνα, 
κακϊσ και τθ δθμιουργία και παρουςίαςθ καλλιτεχνικοφ ζργου μζςα από τθ ςυνεργαςία τθσ με 
καλλιτζχνεσ, εκπαιδευτικοφσ, κεραπευτζσ και επιςτιμονεσ. Ζκτοτε, θ Γωγϊ-Φυςαλίδα ζχουν 
δθμιουργιςει ποικίλα video art, performances, χοροκεατρικζσ παραςτάςεισ, ακτιβιςτικζσ street-
performances κακϊσ και τθν ταινία "ρυτίδεσ και όνειρα" (7 βραβεία ςε Ελλάδα και εξωτερικό). 
  

http://www.fysalidance.com/
http://www.contactimprocrete.com/


Η ‘αρχιτεκτονικι ματιά’ πάνω ςε διάφορουσ χϊρουσ παρουςίαςθσ ενόσ καλλιτεχνικοφ ζργου, θ 
ςυνεργαςία με επαγγελματίεσ και εραςιτζχνεσ καλλιτζχνεσ αλλά και κακθμερινοφσ ανκρϊπουσ, ο 
‘χορόσ για τθν κοινότθτα’, ο αυτοςχεδιαςμόσ, το contact improvisation, το χοροκζατρο, οι 
κοινωνικοπολιτικζσ-πολιτιςτικζσ δράςεισ αλλά και ζρευνεσ, κακϊσ και ο ςυνδυαςμόσ τζχνθσ και 
ακτιβιςμοφ, αποτελοφν χαρακτθριςτικζσ ‘τεχνικζσ φόρμεσ’ αλλά και ‘ςυναιςκθματικζσ διαδρομζσ’ 
των καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων και παραγωγϊν τθσ Γωγϊσ Πετραλι. Μότο τθσ ομάδασ χοροφ 
Φυςαλίδα είναι το ‘κίνηση εντός κι εκτός’ και ‘geo_move’ είναι το όνομα που ζδωςε θ Γωγϊ ςτθν 
τεχνικι-πρακτικι που ερευνά, εφαρμόηει και υπθρετεί τα τελευταία 17 χρόνια. Το ‘geo_move’ είναι 
εμπνευςμζνο από το ςϊμα, τθ φφςθ και το περιβάλλον και βαςιςμζνο ςτθ ςχζςθ και τθν 
αλλθλεπίδραςθ όλων αυτϊν των ςτοιχείων αναμεταξφ τουσ. 

  
Fysalida Dance - www.fysalidance.com 

e-mail: contact@fysalidance.com 
youtube: http://www.youtube.com/user/Fysalidance 

facebook: Fysalida Dance - Georgia Petrali 
CI Crete - www.contactimprocrete.com 

e-mail: info@contactimprocrete.com 
facebook: CI FestivalCrete 

Contact Improvisation Festival in Crete, Greece 
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