
1η ςυνάντηςη Ελλήνων δαςκάλων Contact Improvisation 

ανοιχτή πρόςκληςη ςε jam και παρουςιάςεισ 

 

Αθήνα, 20 επτεμβρίου, θζατρο «Άκη Δαβή» (πρώην Αλκμήνη) 

Στα πλαίςια τθσ 1θσ Συνάντθςθσ Ελλινων Δαςκάλων Contact Improvisation, ςασ καλοφμε ςε ζνα 
ανοιχτό Contact ImprovisationJam που κα ςυνεχιςτεί με μια ςειρά παρουςιάςεων αυτοςχεδιαςμοφ. 
Είναι μια ευκαιρία να βρεκοφμε όλοι οι φίλοι τουcontact αλλά και άνκρωποι που ζλκονται να το 
γνωρίςουν, μαηί, μζςα από μια διάκεςθ ανταλλαγισ, γνωριμίασ , αλλθλεπίδραςθσ.  

πρόγραμμα: 

16.00 – 20.00: Jam (κα προθγθκεί  ηζςταμα  και είναι ανοιχτό ςε όλουσ) 

                        Το Jam είναι ζνασ ανοιχτόσ χώροσ πρακτικισ του Contact Improvisation. Οι 
ςυμμετζχοντεσ είναι ελεφκεροι να αυτοςχεδιάςουν μόνοι τουσ ι ςε επαφι.   Ο κακζνασ μπορεί να 
μπει και να βγει ςτο χορό όποτε αυτόσ το αιςκάνεται, χωρίσ καμία δζςμευςθ, αλλά πάντα με 
ςεβαςμό προσ τον εαυτό του και τουσ υπολοίπουσ. Είναι ζνασ χώροσ για εξερεφνθςθ και 
πειραματιςμό, μια ευκαιρία για κάποιον να εμβακφνει και να εξελίξει τθν τεχνικι ςτο Contact και 
φυςικά είναι ζνασ χώροσ για απόλαυςθ, παιχνίδι και χορό. 

20.30 – 22.00: παρουςιάςεισ αυτοςχεδιαςμών ανοιχτζσ ςτο κοινό 

                        «Το CI βαςίηεται ςτθν κίνθςθ δφο ανκρϊπων οι οποίοι μοιράηονται αμοιβαία, ςυχνά 
εκπλιςςοντασ ο ζνασ τον άλλο, το βάροσ τουσ. Κακϊσ χορεφουν «ςφαιρικά» ςτο χϊρο ακολουκοφν 
τθ ροι που δθμιουργείται μεταξφ τουσ ενόςω βρίςκονται ςε επαφι. Τα ςθμεία ςτιριξθσ και οι 
επιφάνειεσ που ςτθρίηουν ι ςτθρίηονται, εναλλάςςονται κακϊσ και οι δφο χορευτζσ, ςυνομιλοφν 
κινθτικά παίηοντασ με το απρόςμενο. Ο χορόσ κακορίηεται από τισ αντιδράςεισ και τισ επιλογζσ του 
κακενόσ, τθν παρουςία και τθν προςοχι, τθν αλλθλεπίδραςθ, τθ ςχζςθ που αναπτφςςει ο χορευτισ 



με τον χϊρο, τθ βαρφτθτα, τθν αντι-βαρφτθτα, το χρόνο, τθν ενζργεια, το ζνςτικτο και τθ φανταςία, 
τον εαυτό και τον άλλο. 

Αντίκετα από άλλα είδθ ςφγχρονου χοροφ, το Contact Improvisation δε ςτθρίηεται ςε 
χορογραφθμζνα βιματα, ο χορευτισ μακαίνει να αφουγκράηεται, να ςυντονίηεται, να αιςκάνεται το 
ςϊμα του ςε ςχζςθ με εκείνο του παρτενζρ του, διαρκϊσ. Πζφτει, αιωρείται, ςτθρίηεται και 
ςτθρίηει, πετάει, ηει τα ςυναιςκιματα που προκφπτουν από τθν ίδια τθ ςωματικότθτα όπωσ αυτά 
αλλάηουν ςυνεχϊσ. Διαπραγματεφεται αντανακλαςτικά επιβίωςθσ κακϊσ διευρφνεται και διευρφνει 
τα όριά του παίρνοντασ ρίςκα. Σζβεται αυτό που του υποδεικνφει το ςϊμα του και επιτρζπει τθν 
αλλαγι ςε ςυνικειεσ και ιδζεσ που μπλοκάρουν τθ ροι νοθτικά-ςωματικά-ψυχικά. Παίηοντασ ςαν 
παιδί, ανοίγει με περιζργεια ςτο καινοφργιο, εξερευνά το περιβάλλον και τισ δυνατότθτζσ του. 
Μακαίνει ζτςι να ιςορροπεί ςτα όρια, ςτο απρόβλεπτο, ςτισ αλλαγζσ, όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει ςτθ 
ηωι- ζνα γεγονόσ που οι περιςςότεροι άνκρωποι αρνοφμαςτε να δεχτοφμε και ςυχνά προςπακοφμε 
να ελζγχουμε τθ φυςικι εξζλιξθ των πραγμάτων παρεμβάλλοντασ το εγϊ μασ με δυςλειτουργικοφσ 
τρόπουσ. Το CI προςφζρει εντζλει μία, επαναςτατικι για τα ςθμερινά δεδομζνα, φιλοςοφία και 
ςτάςθ ηωισ αντίκετθ με όςα πρεςβεφει ο ναρκιςςιςμόσ και θ ιςχφ τθσ εικόνασ. Ο χορόσ αυτόσ 
αγκαλιάηει και εμπεριζχει τθ διαφορετικότθτα, τισ αντικζςεισ, φζρνοντασ κοντά ανκρϊπουσ όλων 
των θλικιϊν, γζνουσ ι φφλων. Η δφναμθ του CI βρίςκεται ςτο ανοιχτό πλαίςιο για τθν ζρευνα τθσ 
κίνθςθσ που πρότειναν οι ιδρυτζσ του με βάςθ τθν ελευκερία, τθν αυτο-επίγνωςθ, τθ χαρά τθσ 
ςωματικισ αίςκθςθσ, τθν αλλθλεγγφθ, τον ςεβαςμό για τον άνκρωπο και τισ ανάγκεσ του, μζςα από 
τθν τζχνθ του χοροφ. 

To Contact Improvisation είναι μια διεκνϊσ διαδεδομζνθ πρακτικι του ςφγχρονου χοροφ, μία 
παραςτατικι τζχνθ, που ςτθρίηεται ςτον αυτοςχεδιαςμό και ςτθ ςωματικι επαφι ανάμεςα ςε δφο 
χορευτζσ που κινοφνται μαηί ςε αλλθλεπίδραςθ. Το ηευγάρι δθμιουργεί ζτςι ζνα πλαίςιο ζκφραςθσ 
και ζρευνασ τθσ κίνθςθσ. Ο χορόσ αναπτφςςει και αποκαλφπτει ςχζςεισ, τον ςωματικό διάλογο του 
κακενόσ με το περιβάλλον, εςωτερικά και εξωτερικά . Οι contacters ςυντονίηονται χορεφοντασ, ςαν 
ζνα ςφςτθμα, κακϊσ διαπραγματεφονται τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςτο ςϊμα τουσ. Κάκε ςτιγμι ο 
χορόσ τουσ διαμορφϊνεται από τθν κιναιςκθτικι αντίλθψθ του κακζνα, τον τρόπο με τον οποίο 
χρθςιμοποιοφν τθ βαρφτθτα, τθν αντι-βαρφτθτα, τθ ςπείρα, τθν κεντρομόλο και τθ φυγόκεντρο 
μζςα από τθν επαφι. Στόχοσ τουσ είναι θ καλλιζργεια ενόσ ελαςτικοφ, μαλακοφ και δυνατοφ 
ςϊματοσ, θ ςφνδεςθ ςϊματοσ και νου,, θ επικοινωνία με ροι, θ φυςικι και λειτουργικι κίνθςθ με 
λιγότερθ ζνταςθ και προςπάκεια. Το CI προζρχεται από τθ δθμιουργικι εξζλιξθ του ςφγχρονου 
χοροφ, κακϊσ ενςωματϊνει τεχνικζσ somatics/release, πολεμικζσ τζχνεσ, όπωσ το Aikido και το Kung 
Fu και αντλεί παράλλθλα πλθροφορίεσ από τθ ςωματικι εκπαίδευςθ ςυςτθμάτων όπωσ θ γιόγκα 
και το Tai Chi. Ξεκίνθςε να αναπτφςςεται ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970 από χαριςματικοφσ 
χορευτζσ, μελετθτζσ και κα μποροφςε να πει κανείσ, επιςτιμονεσ και φιλοςόφουσ, τθσ κίνθςθσ και 
τθσ ηωισ, όπωσ ο Steve Paxton, Nita Little, Daniel Lepkoff, Nancy Starksmith. 

Στθν Ελλάδα το CI και ο αυτοςχεδιαςμόσ γενικότερα εμφανίςτθκε ωσ καινοτόμοσ προςζγγιςθ για 
τον κόςμο του χοροφ τότε, ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 80' και τισ αρχζσ  του 90'. Ο Κωνςταντίνοσ 
Μίχοσ πρότεινε τθν τεχνικι αυτι, το άγγιγμα και τον αυτοςχεδιαςμό ςαν τρόπο ζκφραςθσ, 
διδαςκαλίασ και μζςο για τθ δθμιουργία ςφνκεςθσ ςτισ χορογραφίεσ του με τθν ομάδα χοροφ 
"Λάκοσ Κίνθςθ". Εκτόσ από μακιματα, οργάνωςε jam και το πρϊτο ECITE (διεκνζσ ςυνζδριο των 
δαςκάλων του CI, το 1993) ςτθν Ελλάδα. Αντίςτοιχα, τθν ίδια εποχι, θ Χριςτίνα Κλειςιοφνθ ξεκίνθςε 
να διδάςκει CI/αυτοςχεδιαςμό και ςυνειδθτι κίνθςθ. Εκπαίδευςε τόςο χορευτζσ όςο και 
εραςιτζχνεσ, δθμιουργϊντασ ςτακερζσ ομάδεσ με ςκοπό να αλλάξει θ αντίλθψθ για τον ςφγχρονο 
χορό-να γνωρίςει περιςςότεροσ κόςμοσ τθν αξία αυτισ τθσ δουλειάσ που ςτθρίηεται ςτθ 
ςυνειδθτότθτα και ςτθν ελεφκερθ κίνθςθ ςαν τρόπο εκγφμναςθσ, ζκφραςθσ αλλά και κεραπείασ. 
Εςτίαςε ςτθν ζρευνα τθσ κίνθςθσ μζςα από τισ τεχνικζσ release. Παράλλθλα οργάνωνε παραςτάςεισ 
δομθμζνου αυτοςχεδιαςμοφ και Contact Improvisation με τθν Ομάδα χοροφ Ζλιξ. Αμφότεροι, 
ζχοντασ εκπαιδευτεί ςτθν Ν.Υόρκθ, ζφεραν χορευτζσ/δαςκάλουσ από τθ διεκνι κοινότθτα 



οργανϊνοντασ ςεμινάρια, jam, παραςτάςεισ και ςυνζδρια. Με τα χρόνια, θ κοινότθτα άλλαξε, 
γεννικθκαν περιςςότεροι χορευτζσ και δάςκαλοι τθσ τεχνικισ ςτθ χϊρα.» 

κείμενο: Χριςτίνα Κλειςιοφνθ 

  

Σε αυτι τθν πρώτθ ςυνάντθςθ είναι καλεςμζνοι όλοι οι δάςκαλοι του C.I. που διδάςκουν ςτθν 
χώρα μασ τα τελευταία 5 χρόνια . 

ςυμμετζχουν: Βερονίκθ Βζλλθ, Κωνςταντίνοσ Γεράρδοσ, Ελζνθ Γκιοφρα, Τίμοσ Ζζχασ, Κωνςταντίνοσ 
Κατςαμάκθσ, Χριςτίνα Κλειςιοφνθ, Μαριάννα Μακρι, Ερμισ Μαλκότςθσ, Τζτθ Νικολοποφλου, 
Πολυτίμθ Πατάπθ, Γωγώ Πετραλι, Νίκθ Στεργίου, Δζςποινα Χατηθπαυλίδου. 

κόςτοσ ςυμμετοχισ  για jam: 7 ευρώ 

Στισ παρουςιάςεισ των αυτοςχεδιαςμών θ ςυνειςφορά είναι ελεφκερθ. 

Θζατρο «Άκησ Δαβήσ» πρώην «Αλκμήνη», Αλκμήνησ 8 Πετράλωνα (ΜΕΣΡΟ Κεραμεικόσ) 

πληροφορίεσ – κρατήςεισ:  6932 996876, 6974 474602 

  
 


