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Το τριήµερο επιστηµονικό συνέδριο «Προσεγγίζοντας το έργο του ∆ηµήτρη Πα-

παϊωάννου: από το οικείο στο οικουµενικό» διοργανώνεται στην Αθήνα στις 11, 

12 και 13 Ιανουαρίου  2023, στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Οι Φίλοι της 

Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι αφιερωµένο στον παγκόσµιας 

εµβέλειας Έλληνα σκηνοθέτη, χορογράφο, εικαστικό, περφόρµερ και σχεδιαστή 

σκηνικών, κοστουµιών και φωτισµών ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου.  Πρόκειται για 

έναν πολυσχιδή δηµιουργό που κινήθηκε από τους underground χώρους της 

αναρχικής πρωτοπορίας στις µεγάλες σκηνές, τα τεράστιας κλίµακας θεάµατα 

και τους διεθνείς τηλεοπτικούς δέκτες. Ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου απευθύνθη-

κε στο ειδικό, αλλά και στο ευρύ κοινό, εντάσσοντας στο έργο του στοιχεία από 

το ποπ και το λαϊκό έως το λόγιο και υψηλό και καθιστώντας το προσωπικό και 

ενδόµυχο, οικουµενικό και παγκόσµιο. ∆οκιµάστηκε σε ένα ευρύτατο αισθητικό 

φάσµα, µέσα από το οποίο αναδείχθηκε, προκάλεσε, πειραµατίστηκε και επα-

ναπροσδιορίστηκε, για να αποκρυσταλλώσει κατά την τελευταία δεκαετία µία 

διακριτή, διεθνώς αναγνωρίσιµη ταυτότητα.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να φωτίσει το πολυσύνθετο έργο του Παπαϊωάν-

νου από διαφορετικές οπτικές και αφετηρίες, να καταγράψει τη δηµιουργική 

του διαδικασία, και µέσα από παραδείγµατα, συνεργασίες και αναφορές από το 

αρχείο του δηµιουργού, να αναδείξει παραστασιολογικές, χορογραφικές, εικα-

στικές, ερµηνευτικές και έµφυλες προσεγγίσεις.
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10 Κατερίνα Αρβανίτη, «Η εικονοποιΐα ως δραματουργία: η Μήδεια (1993, 2008) του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

11 Εύη Προύσαλη, «Still Life: η προέλευση του Έργου Τέχνης. Παραστασιακά και Φιλοσοφικά Διακείμενα»

11 Γιώργος Ροδοσθένους, «Μέσα (2011): η φούγκα της καθημερινότητας του Παπαϊωάννου ως μουσικοποιημένη   
 σκηνοθετημένη πραγματικότητα»

12 Στεριανή Τσιντζιλώνη, «Το υλικό και το μετα-ανθρώπινο στοιχείο στο χορογραφικό σύμπαν του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

12 Ιωάννα Τζαρτζάνη, «Έρωτας και πολιτική / Έρωτας ως πολιτική: ο έρωτας ως στοιχείο ταυτότητας στο έργο   
 του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

13 Καίτη Διαμαντάκου & Μάρω Σταυρινού, «Martha Graham και Δημήτρης Παπαϊωάννου. Εκλεκτικές συγγένειες   
 με σημείο επαφής τη Μήδεια»

14 Χαριτίνη Τσικούρα, «Μήδεια 2: ενσαρκώνοντας χορευτικά το προφίλ της ηρωίδας»

14 Αμαλία Μουτούση, «Ανομολόγητες συγγένειες»

14 Λελλέ Δεμερτζή, «Still Life: ένας χώρος εν κινήσει»

15 Έλενα Παπαλεξίου, «Προς μία μεθοδολογία καταγραφής, ερμηνείας και αφήγησης της δημιουργικής διαδικασίας.  
 Το παράδειγμα του Εγκάρσιου Προσανατολισμού»

15 Εύα Στεφανή, «Εγκάρσιος Προσανατολισμός: κινηματογραφώντας τον Δημήτρη Παπαϊωάννου»

16 Νίνα Παππά, «Η σημασία της επανάληψης στο Μέσα του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

16 Λίλη Πεζανού, «Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ως ερμηνευτής των ονείρων του, των ονείρων μας»

17 Παρασκευή Τεκτονίδου, «Πώς να κάνουμε πράγματα με τις «ζωντανές εικόνες»: η επιτελεστικότητα στο έργο του  
 Δημήτρη Παπαϊωάννου μέσα από το παράδειγμα του Μεγάλου Δαμαστή»

17 Καλλιόπη Σίμου, «Μορφή και Ρυθμός: δύο μηχανισμοί διέγερσης της ψυχοσωματικής λειτουργίας του ερμηνευτή  
 ως εκκύκλημα στοχασμού για τον θεατή»

18 Δημήτρης Πλάντζος, «Η ανάπλαση της ελληνικότητας»

18 Μάνος Λαμπράκης, «Love me or kill me: Από τη διάλυση του «φύλου» στην επανασύσταση της «φυλής».   
 2000-2004: Η διαδρομή του Δημήτρη Παπαϊωάννου από τη Sarah Kane και τον Λευτέρη Βογιατζή    
 στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

19 Αγγελική Κορδέλλου, «Γιώργος Κουμεντάκης-Δημήτρης Παπαϊωάννου: συνθέσεις-ορόσημα στο πλαίσιο μιας   
 γόνιμης συνεργασίας» 

19 Δηώ Καγγελάρη, «Δημήτρης Παπαϊωάννου: αναζητώντας την ποιητική του»

19 Γιώργος Σαμπατακάκης, «Για μία κουήρ γενεαλόγηση του έργου του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

20 Δημήτρης Παπανικολάου, «Ο Δημήτρης στην ακτή: από την Ανάφη στο Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

20 Κωνσταντίνος Κυριακός, «“Ο έρως ως αγιότητα”: για μία κουήρ θρησκευτικότητα στο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

21 Ελένη Παπαργυρίου, «Κινούμενη εικόνα – μουσική – κείμενο: ο Καβάφης του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

21 Πάνος Μιχαήλ, «Δικό Σου Είναι Αυτό Που Αναζητώ*»

22 Νεφέλη Σαρρή, «Πίσω από τον τοίχο»

23 Αύρα Ξεπαπαδάκου, «Ξεκλειδώνοντας το cabinet de curiosités του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

23 Ελπίδα Κομιανού, Ευαγγελία Χελιώτη, Παρασκευή Δαμάλα, «Ιστορίες μέσα από το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου.  
 Από το Βουνό έως τα Φεγγάρια»

24 Βάλια Βράκα, «Το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου: η μετάβαση από την αναλογική μορφή στην ψηφιακή εποχή»

24 Παρασκευή Δαμάλα, Γεωργία-Μαρία Παπαδάκη, Λουίζα Νικολάου, «Το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου:   
 εργογραφία, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση»

25 Βασίλης Πουλόπουλος, «Δημιουργώντας την ψηφιακή υποδομή για το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου» 

25 Κώστας Βασιλάκης, «Ψηφιακές  υποδομές καλλιτεχνικών αρχείων: εξελίξεις και προοπτικές»

25 Ρούλα Πατεράκη, «Θεωρήματα και αξιώματα: ανατέμνοντας το INK του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

26 Νίκος Νικολόπουλος, «Ο κινηματογραφικός φακός ως μέσο απόδοσης των έργων Primal Matter (2012),   
 The Great Tamer (2017) και Since She (2018) του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

27 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ A
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Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

10.00-11.00 ΕΓΓΡΑΦEΣ

11.00-12.00  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

 Έλενα Παπαλεξίου, Επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού έργου  
 «Γένεσις: Γενετική Έρευνα και Ψηφιακή Οπτικοποίηση στις Παραστατικές Τέχνες»

 Κατερίνα Κουραβέλου, Διευθύντρια Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας  
 και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

 Χάρης Ρώμας, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Περιφέρεια Αττικής

 Γιάννης Βακαρέλης, Καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 

 Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Διευθυντής του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

 Μαρίνα Τσούλου, Διευθύντρια Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή

12.00-13.45  ΣΥΝΕΔΡIΑ 1 |  ΣΚΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ι

 Προεδρία: Ανδρέας Μαρκαντωνάτος (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) 

 Ματίνα Καλτάκη (θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου), «Δημήτρης Παπαϊωάννου/  
 Ομάδα Εδάφους: η πρώτη δεκαπενταετία (1987-2002)» 

 Κατερίνα Αρβανίτη (Πανεπιστήµιο Πατρών), «Η εικονοποιΐα ως δραματουργία:  
 η Μήδεια (1993, 2008) του Δημήτρη Παπαϊωάννου» 

 Εύη Προύσαλη (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο), «Still Life: η προέλευση του   
 Έργου Τέχνης. Παραστασιακά και Φιλοσοφικά Διακείμενα»

 Γιώργος Ροδοσθένους (Πανεπιστήµιο του Leeds), «Inside (2011): Papaioannou’s  
 fugue on everyday life as an immersive musicalized stage reality»

13.45-14.30  ΔΙAΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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14.30-16.15  ΣΥΝΕΔΡIΑ 2 |  ΣΚΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ι Ι

 Προεδρία: Κάτια Σαβράμη (Πανεπιστήµιο Πατρών)

 Στεριανή Τσιντζιλώνη (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο), «Το υλικό και το μετα-  
 ανθρώπινο στοιχείο στο χορογραφικό σύμπαν του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

 Ιωάννα Τζαρτζάνη (Πανεπιστήµιο  Πελοποννήσου), «Έρωτας και πολιτική / 
  Έρωτας ως πολιτική: ο έρωτας ως στοιχείο ταυτότητας στο έργο    
 του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

 Καίτη Διαμαντάκου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών) &   
 Μάρω Σταυρινού (χορεύτρια, καθηγήτρια χορού, θεατρολόγος),  
 «Martha Graham και Δημήτρης Παπαϊωάννου. Εκλεκτικές συγγένειες με σημείο  
 επαφής τη Μήδεια» 

 Χαριτίνη Τσικούρα (Πανεπιστήµιο Paris Nanterre), «Μήδεια 2: ενσαρκώνοντας   
 χορευτικά το προφίλ της ηρωίδας»

16.15-17.00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 Αμαλία Μουτούση (ηθοποιός), «Ανομολόγητες συγγένειες»

17.00-17.45  ∆ ΙAΛΕΙΜΜΑ

17.45-18.45  ΣΥΝΕΔΡIΑ 3 |  ΚΑΤΑΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚH ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ

 Προεδρία: Αύρα Ξεπαπαδάκου (Πανεπιστήµιο Λευκωσίας)

 Λελλέ Δεμερτζή (The Alan Turing Institute), «Still Life: ένας χώρος εν κινήσει»

 Έλενα Παπαλεξίου (Πανεπιστήµιο  Πελοποννήσου), «Προς μία μεθοδολογία   
 καταγραφής, ερμηνείας και αφήγησης της δημιουργικής διαδικασίας:  
 το παράδειγμα του Εγκάρσιου Προσανατολισμού»

18.45-19.45  ΔΙΑΛΕΞΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 

 Εύα Στεφανή (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών),  
 «Εγκάρσιος Προσανατολισμός: κινηματογραφώντας τον Δημήτρη Παπαϊωάννου»
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Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2023 

11.00-12.30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 |  ΧΩΡΟΣ,  ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ

 Προεδρία: Κώστας Ιωαννίδης (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)

 Νίνα Παππά (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), «Η σημασία της επανάληψης   
 στο Μέσα του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

 Λίλη Πεζανού (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών), «Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου   
 ως ερμηνευτής των ονείρων του, των ονείρων μας»

 Παρασκευή Τεκτονίδου (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών), «Πώς να κάνουμε   
 πράγματα με τις “ζωντανές εικόνες”: η επιτελεστικότητα στο έργο του 
 Δημήτρη Παπαϊωάννου μέσα από το παράδειγμα του Μεγάλου Δαμαστή»

 Καλλιόπη Σίμου (περφόρµερ, θεατρολόγος), «Μορφή και Ρυθμός: δύο μηχανισμοί  
 διέγερσης της ψυχοσωματικής λειτουργίας του ερμηνευτή ως εκκύκλημα   
 στοχασμού για τον θεατή»

12.30-13.15  ∆ ΙAΛΕΙΜΜΑ

13.15-14.45  ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5 |  ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΩΣΜΩΣΕΙΣ,  ΔΙΑΤΟΜΕΣ

 Προεδρία: Γιώργος Σαμπατακάκης (Πανεπιστήµιο Πατρών)

 Δημήτρης Πλάντζος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών):    
 «Η ανάπλαση της ελληνικότητας»

 Μάνος Λαμπράκης, (δραµατουργός), «Love me or kill me: από τη διάλυση του   
 “φύλου” στην επανασύσταση της “φυλής”. 2000-2004: η διαδρομή του Δημήτρη  
 Παπαϊωάννου από τη Sarah Kane και τον Λευτέρη Βογιατζή στους Ολυμπιακούς  
 Αγώνες»

 Αγγελική Κορδέλλου (Πανεπιστήµιο Πατρών), «Γιώργος Κουμεντάκης-Δημήτρης  
 Παπαϊωάννου: συνθέσεις-ορόσημα στο πλαίσιο μιας γόνιμης συνεργασίας»

 Δηώ Καγγελάρη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ∆ραµατική Σχολή του  
 Εθνικού Θεάτρου), «Δημήτρης Παπαϊωάννου: αναζητώντας την ποιητική του»
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14.45-15.30 ∆ ΙAΛΕΙΜΜΑ

15.30-17.45  ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6 |  (ΞΑΝΑ)ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΟΥΗΡ      
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 Προεδρία: Δηώ Καγγελάρη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,    
 ∆ραµατική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου)

 Γιώργος Σαμπατακάκης (Πανεπιστήµιο Πατρών), «Για μία κουήρ γενεαλόγηση  
  του έργου του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

 Δημήτρης Παπανικολάου (Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης), «Ο Δημήτρης στην ακτή:  
 από την Ανάφη στο Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

 Κωνσταντίνος Κυριακός (Πανεπιστήµιο Πατρών), «“Ο έρως ως αγιότητα”:   
 για μία κουήρ θρησκευτικότητα στο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

 Ελένη Παπαργυρίου (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο), «Κινούμενη εικόνα –   
 μουσική – κείμενο: ο Καβάφης του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

 Πάνος Μιχαήλ (φωτογράφος, ψηφιακός καλλιτέχνης, συντάκτης πολιτιστικών   
 θεµάτων): «Δικό Σου Είναι Αυτό Που Αναζητώ*»

17.45-18.45 ∆ ΙAΛΕΙΜΜΑ 

18.45-20.30  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ,  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Νεφέλη Σαρρή (σκηνοθέτιδα): «Πίσω από τον τοίχο»
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Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 

11.00-12.00  ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7 |  ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ I

 Προεδρία:  Έλενα Παπαλεξίου (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου)

 Αύρα Ξεπαπαδάκου (Πανεπιστήµιο Λευκωσίας), «Ξεκλειδώνοντας το cabinet   
 de curiosités του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

 Ελπίδα Κομιανού, Ευαγγελία Χελιώτη, Παρασκευή Δαμάλα (Πανεπιστήµιο  
 Πελοποννήσου), «Ιστορίες μέσα από το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου:   
 από το Βουνό έως τα Φεγγάρια»

12.15-13.30  ΣΥΝΕΔΡIΑ 8 |  ΤΟ ΑΡΧΕIΟ ΤΟΥ ΔΗΜHΤΡΗ ΠΑΠΑΪΩAΝΝΟΥ I I

 Προεδρία: Στεφανία Μεράκου (Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»)

 Βάλια Βράκα (Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», Πανεπιστήµιο    
 Πελοποννήσου), «Το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου: η μετάβαση    
 από την αναλογική μορφή στην ψηφιακή εποχή»

 Παρασκευή Δαμάλα, Γεωργία-Μαρία Παπαδάκη, Λουίζα Νικολάου    
 (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου), «Το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου:    
 εργογραφία, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση»

 Βασίλης Πουλόπουλος (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου), «Δημιουργώντας   
 την ψηφιακή υποδομή για το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

 Κώστας Βασιλάκης (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου), «Ψηφιακές υποδομές   
 καλλιτεχνικών αρχείων: εξελίξεις και προοπτικές»

13.30-14.15  ∆ ΙAΛΕΙΜΜΑ 

14.15-15.30  ΣΥΝΕΡΓΑΣIΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓIΕΣ I :  ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ

 Συντονισµός: Έλενα Παπαλεξίου

 Παυλίνα Ανδριοπούλου (ερµηνεύτρια, βοηθός σκηνοθέτη), Στέφανος Δρουσιώτης  
 (µουσικός, θεατρολόγος, σχεδιαστής φωτισµών), Λουκάς Μπάκας    
 (αρχιτέκτων, σκηνογράφος), Δρόσος Σκώτης (ηθοποιός, διευθυντής δοκιµών)



Δ Η Μ H Τ Ρ Η Σ  Π Α Π Α Ϊ Ω A Ν Ν Ο Υ ,  Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ  Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Τ Ο Υ :  Α Π Ο  Τ Ο  Ο Ι Κ Ε Ι Ο  Σ Τ Ο  Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Κ Ο [ 9 ]

15.45-17.00  ΣΥΝΕΡΓΑΣIΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓIΕΣ I I :  ΣΤΡΟΓΓΥΛH ΤΡAΠΕΖΑ

 Συντονισµός: Βίκυ Μαραγκοπούλου (χορεύτρια, καθηγήτρια χορού, τέως   
 καλλιτεχνική διευθύντρια ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας)

 Γιώργος Λούκος (τέως καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου  
 και Μπαλέτου της Όπερας της Λυών), Όλια Λαζαρίδου (ηθοποιός, σκηνοθέτιδα),  
 Άντζελα Μπρούσκου (ηθοποιός, σκηνοθέτιδα), Αγγελική Στελλάτου (ερµηνεύτρια,  
 χορογράφος)

17.00-17.45  ∆ ΙAΛΕΙΜΜΑ

17.45-18.15 ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΕΜΒAΣΕΙΣ

 Ρούλα Πατεράκη (ηθοποιός, σκηνοθέτιδα), «Θεωρήματα και αξιώματα:    
 ανατέμνοντας το INK του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

 Ευριπίδης Λασκαρίδης (σκηνοθέτης, ερµηνευτής)

18.15-19.00  ΔΙΑΛΕΞΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 

 Νίκος Νικολόπουλος (σκηνοθέτης, κινηµατογραφιστής), «Ο κινηματογραφικός   
 φακός ως μέσο απόδοσης των έργων Πρώτη ύλη (2012), Ο μεγάλος δαμαστής   
 (2017) και Since She (2018) του Δημήτρη Παπαϊωάννου»

19.00-19.45  ΠΑΡEΜΒΑΣΗ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Νίκος Α. Παναγιωτόπουλος (ποιητής, µεταφραστής) «Διαβάζοντας τίς    
 χορογραφίες τοῦ Δημήτρη Παπαϊωάννου καὶ μελετῶντας τὸ ἀνεξίτηλο μελάνι  
 τους ἔφτιαξα  τούτη τὴν μικρὴ σφραγῖδα γιὰ τὴν τέχνη του» 

 Ρένη Πιττακή (ηθοποιός), «Μία χορευτική ιστορία του έρωτα»Η ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡIΟΥ
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
11 Ιανουαρίου 2023

Ματίνα Καλτάκη (Θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου)

Δημήτρης Παπαϊωάννου/Ομάδα Εδάφους: η πρώτη δεκαπενταετία (1987-2002)

H Oµάδα Eδάφους ιδρύθηκε το 1986 από τον ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, φοιτητή τότε της Aνωτάτης Σχο-

λής Kαλών Tεχνών, και την Aγγελική Στελλάτου, αστέρι τότε της Kρατικής Σχολής Oρχηστικής Tέχνης. 

Μαζί δηµιούργησαν την πρώτη παράσταση της ΟΕ, το δίπτυχο Tο βουνό-Aδιάβροχο (1987) στην AΣKT, 

σε συνεργασία µε τους εικαστικούς καλλιτέχνες N. Παππά και Z. Ξαγοράρη, µια πρόταση εκφραστι-

κής κίνησης σε περιβάλλον µε εικαστικές φόρµες. Ακολούθησαν το Δωμάτιο I-Δωμάτιο II (1988), το 

Τελευταίο τραγούδι (1990) και τα Τραγούδια (1991). Έως το 2002, οπότε η Οµάδα Εδάφους έπαψε να 

υφίσταται, ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου διαµόρφωσε τη «γλώσσα» που θα χαρακτηρίσει την δηµιουργι-

κή του πορεία και στη συνέχεια. Ο εντοπισµός των στοιχείων της, µε κυρίαρχη την εικαστικότητα των 

παραστάσεών του, επιβεβαιώνει ότι και στην περίπτωση του Παπαϊωάννου, ο δηµιουργός που είναι 

σήµερα «φέρει» την νεότερη εκδοχή του, όπως αυτή «εντοπίζεται» στα πρώτα έργα του δηµιουργού.

Κατερίνα Αρβανίτη (Πανεπιστήµιο Πατρών)

Η εικονοποιΐα ως δραματουργία: η Μήδεια (1993, 2008) του Δημήτρη Παπαϊωάννου 

Η εισήγησή µου θα εστιάσει στις δύο παραγωγές της Μήδειας (1993-Οµάδα Εδάφους και 2008-Μήδεια 

2), σε εικαστική σύλληψη, σκηνοθεσία, χορογραφία και κοστούµια του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου. Ο εικα-

στικός καλλιτέχνης οπτικοποιεί µέσω εµβληµατικών εικόνων την αφήγηση του µύθου της αρχέτυπης 

γυναικείας µορφής. Στο «υδάτινο σκηνικό» µε τα τέσσερα τραπέζια που οριοθετούν τον χώρο δράσης 

των κεντρικών ρόλων του µύθου (της Μήδειας, του Ιάσονα, της Γλαύκης και του Ήλιου) και µε όχηµα 

την κίνηση, τη χειρονοµία, το φως, το χρώµα και τα συµβολιστικά σκηνικά αντικείµενα, ο Παπαδηµη-

τρίου συνθέτει αριστοτεχνικές εικόνες που αφηγούνται, εύγλωττα, τον έρωτα, την προδοσία, την εκ-

δίκηση, την παιδοκτονία και την «αποθέωση». Οι δύο παραγωγές δεν διαφοροποιούνται ως προς τη 

βασική σύλληψη-απόδοση της εικονοπλαστικής προσέγγισης. Ωστόσο, η ονειρική, ποιητική απεικόνιση 

της Μήδειας του 1993 του θεάτρου «της κατάληψης των καλλιτεχνών» δίνει τη θέση της στην ώριµη και 

αυστηρή Μήδεια 2 του Εθνικού Θεάτρου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εισήγησής µου, επιχειρείται η ανα-

γωγή µορφών και εικόνων στα διαπαραστατικά τους πρότυπα: η αργή, στυλιζαρισµένη κινησιολογία, 

η βωβή αναπαράσταση και το πάγωµα των εικόνων παραπέµπoυν στις χορογραφίες της Pina Bausch 

αλλά και στο βωβό, εικονοποιητικό θέατρο του Bob Wilson ενώ η ναυτική εµφάνιση του Ιάσονα και των 

Αργοναυτών, καθώς και ο στεφανωµένος Ήλιος συνοµιλούν µε τα Τσαρουχικά τους πρότυπα.
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Εύη Προύσαλη (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο) 

Still Life: η προέλευση του Έργου Τέχνης. Παραστασιακά και Φιλοσοφικά Διακείμενα

Η παράσταση Still Life είναι το µόνο καλλιτεχνικό έργο στο οποίο ο ∆. Παπαϊωάννου επιλέγει να συµ-

µετάσχει, να (δια)µεσολαβήσει και να ρυθµίσει τα σκηνικά δρώµενα, µε τρόπο που δεν απαντάται σε 

προηγούµενα έργα του. Ο ∆. Παπαϊωάννου, στη συγκεκριµένη παράσταση, δρα επιτελεστικά σε παρό-

ντα χρόνο ενώ µε τη σκηνική του παρέµβαση σε αρκετά σηµεία «αποκαλύπτεται» στο κοινό, σαφώς, 

ότι πρόκειται για τον δηµιουργό του παραστασιακού γεγονότος, ο οποίος (παρ)ακολουθεί, ελέγχει αλλά 

και συµπεριλαµβάνεται στο έργο του. Η έκδηλη, αυτή, σκηνική πράξη του ∆. Παπαϊωάννου αποτελεί 

δοµικό και πολύσηµο στοιχείο, το οποίο προσδίδει στην παράσταση Still Life έναν ιδιάζοντα βαθµό 

αυτοαναφορικότητας. 

Η παρούσα εισήγηση µελετά το ιδιαίτερο δοµικό χαρακτηριστικό της παράστασης, προκειµένου να 

αναδείξει ότι αυτός ο σκηνικός βρόχος ανάδρασης µεταξύ του δηµιουργού καλλιτέχνη και του παρα-

γώµενου καλλιτεχνικού του έργου εγείρει τον οντολογικό προβληµατισµό αναφορικά µε την προέλευ-

ση του έργου τέχνης αλλά και την προέλευση του ίδιου του καλλιτεχνικού υποκειµένου.

Προς αυτόν τον στόχο, η παρούσα εισήγηση αξιοποιεί αφενός την επανάληψη συγκεκριµένων θε-

µατικών µοτίβων της παράστασης αφετέρου αντίστοιχα παραστασιακά (Joseph Nadj) και φιλοσοφικά 

(Camus, Derrida κ.ά.) διακείµενα, µε κυρίαρχη τη θεµελιακή διατύπωση του Heidegger: «O καλλιτέ-

χνης είναι η προέλευση του έργου τέχνης. Το έργο τέχνης είναι η προέλευση του καλλιτέχνη».

Γιώργος Ροδοσθένους (Πανεπιστήµιο του Leeds) 

Μέσα (2011): η φούγκα της καθημερινότητας του Παπαϊωάννου ως μουσικοποιημένη 
σκηνοθετημένη πραγματικότητα

Στην εξάωρη παράσταση Μέσα (2011) του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου στο Θέατρο Παλλάς, στην Αθήνα, το 

κοινό κλήθηκε να περιπλανηθεί µέσα και έξω από το χώρο της πλατείας, να επιλέξει τη γωνία θέασης 

και να παρακολουθήσει µια οµάδα ερµηνευτών να γδύνονται, να ξαπλώνουν στο κρεβάτι, να κάνουν 

ντους, να γευµατίζουν, να στέκονται στο µπαλκόνι τους και να βυθίζονται σε µια σειρά από καθηµε-

ρινές δραστηριότητες. Ο Παπαϊωάννου µας παραχωρεί την άδεια να παρακολουθήσουµε αυτές τις 

επαναλαµβανόµενες καθηµερινές τελετουργίες, σαν µέσα από µία κλειδαρότρυπα, επιτρέποντάς µας 

να κοιτάξουµε το «µέσα» ενός αθηναϊκού διαµερίσµατος µε όση προσήλωση επιθυµούµε. Μας παρου-

σιάζει µία σειρά από ωµές, λυρικές, ποιητικές, καθηµερινές βινιέτες και µας µεταµορφώνει σε «φωτο-

γράφους» που µπορούν να επιλέξουν το κάδρο τους, από όποια γωνία θέασης θελήσουν. Με τον ίδιο 

τρόπο που µια φούγκα του Μπαχ µας έλκει και µας επιτρέπει να εντοπίσουµε τις µουσικές συζεύξεις 

και τη θεµατική ανάπτυξη, το Μέσα µας τοποθετεί στην απαγορευµένη περιοχή της παρακολούθησης 

πράξεων που είναι απολύτως ιδιωτικές και απόκρυφες, µέσω της επανάληψης και της παραλλαγής 

του κινητικού υλικού. 

Στην ανακοίνωσή µου θα εξετάσω το έργο υπό από το πρίσµα του µουσικοποιηµένου θεάτρου και διά 

της σύλληψης του κατά Roesner σύνθετου θεάτρου, εστιάζοντας στη µουσικότητα του Μέσα. Αυτή η 

εµπειρία του «ηδονοβλεπτικού θεάτρου», η οποία παραπέµπει στις καθηµερινές µικρο-παραστάσεις 

που παίζουµε και —την ίδια στιγµή— παρατηρούµε γύρω µας, θα ενσωµατωθεί στο πλαίσιο του προ-

τύπου που έχω προτείνει αναφορικά για δεκατέσσερα είδη της θεατρικής ηδονοβλεψίας (Ροδοσθέ-

νους, 2015).
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Στεριανή Τσιντζιλώνη (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο)

Το υλικό και το μετα-ανθρώπινο στοιχείο στο χορογραφικό σύμπαν του  
Δημήτρη Παπαϊωάννου

Το ποιητικό χορογραφικό σύµπαν του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου τέµνει την πραγµατικότητα µέσα από µια 

έντονη υλικότητα. Από τις γούρνες του Νίκου Αλεξίου στο Τελευταίο Τραγούδι του Richard Strauss και 

την υδάτινη Μήδεια µέχρι τη σκάλα-πουργκατόριο του Ενός Λεπτού Σιγή και από τον τοίχο και τα τούβλα 

του Still Life µέχρι όλο τον εξοπλισµό της σκηνής στο Πουθενά, τα υλικά κάνουν αισθητή την παρουσία 

τους στη διαπλοκή τους µε την κίνηση. ∆εν λειτουργούν απλά ως στοιχεία του σκηνικού χώρου αλλά 

ως ενεργά στοιχεία της δραµατουργίας, προκαλώντας αισθητηριακά τη διαδικασία της θέασης. Επιπλέ-

ον, η δηµιουργία υβριδικών όντων µε πολλά χέρια, κεφάλια, µισο-ανθρώπινα ή άλλα αντανακλά µια 

διαλογική διαδικασία µε τα σύµβολα και τα αρχέτυπα. 

Τα στοιχεία αυτά επανεξετάζονται στην παρούσα εισήγηση µέσα από τη Νέο-Ματεριαλιστική φιλοσοφία 

και πιο συγκεκριµένα από την έννοια της intra-action (ενδο-δράσης) της Karen Barad. Η εισήγηση 

επιδιώκει να προσεγγίσει το έργο του Παπαϊωάννου όχι µόνο ως µία ενσώµατη ανασκαφή της µνήµης 

και διαπραγµάτευση συµβόλων αλλά και ως ένα µελλοντολογικός προβληµατισµός και µια υπαρξιακή 

ενατένιση του µέλλοντος που είναι ήδη εδώ.

Ιωάννα Τζαρτζάνη (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου)

Έρωτας και πολιτική / Έρωτας ως πολιτική: ο έρωτας ως στοιχείο ταυτότητας  
στο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Από τις πρώτες χορογραφικές δουλειές µε την Οµάδα Εδάφους, έως τις Τελετές Έναρξης και Λήξης 

των Ολυµπιακών αγώνων, αλλά και στην µετέπειτα καλλιτεχνική του πορεία, το θέµα του έρωτα —ως 

ουτοπία, ως πεδίο διαπραγµατεύσεων, ευτυχίας ή ανίας, ένωσης ή/και βίας, από την «θεϊκή» στην πιο 

ευτελή µορφή του— (επαν)εµφανίζεται επίµονα στο έργο του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου. Παράλληλα (και 

µέσα από αυτό), το ανθρώπινο σώµα —εξίσου ιδεατό ή ποθητό, έτερο, ευάλωτο, δυνατό και φθαρ-

τό— παραµένει κεντρικό στις πραγµατεύσεις αυτές, διατρέχοντας τις χορογραφικές, σκηνοθετικές ή/

και εικαστικές φάσεις της πορείας του. Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται µία προσέγγιση των 

σκηνικών αυτών πραγµατεύσεων του έρωτα ως στοιχείο καλλιτεχνικής ταυτότητας, αλλά και ως (µη) 

πολιτικής θέσης. Συγκεκριµένα έργα του ∆.Π. εξετάζονται παράλληλα µε αποσπάσµατα από συνεντεύ-

ξεις και κριτικές της —εκάστοτε— εποχής, αναφορικά και µε το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο 

αυτά παρουσιάστηκαν.
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Καίτη Διαμαντάκου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών) 
Μάρω Σταυρινού (Χορεύτρια, καθηγήτρια χορού, θεατρολόγος) 

Martha Graham και Δημήτρης Παπαϊωάννου. Εκλεκτικές συγγένειες  
με σημείο επαφής τη Μήδεια

Ακολουθώντας ή/και ενισχύοντας τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις ως προς τα δικαιώµατα και την 

εξίσωση των γυναικών στον δυτικό τουλάχιστον κόσµο, ένας χώρος στον οποίο η γυναίκα-περφόρµερ 

βρήκε τόπο ελεύθερης έκφρασης και ανάδειξης των ικανοτήτων της είναι αυτός του χορού, όπως τον 

αποδέσµευσε από τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές του κλασικού µπαλέτου η Isadora Duncan στις 

αρχές του 20ού αιώνα. Σ’ αυτή τη σταδιακή, αισθητική και ιδεολογική απελευθέρωση, ο µύθος της 

αµαλγαµατικής και πολλαπλά περιθωριακής (µάγισσα, ξένη, παιδοκτόνος, απατηµένη και εξεργεµένη 

σύζυγος, πρωτοφεµινίστρια) Μήδειας, όπως την αποτύπωσε δραµατουργικά καταρχήν ο Ευριπίδης, 

αποτέλεσε αρκετές φορές σηµείο εκκίνησης για τη διακαλλιτεχνική µεταφορά του λογοτεχνικού µύ-

θου σε χορογραφηµένη δηµιουργία. Στην ανακοίνωση θα σχολιαστούν και θα αντιπαραβληθούν δύο 

από τις πιο σηµαντικές νεότερες χορογραφικές µεταφορές της Μήδειας, Cave of the heart της Martha 

Graham (1947) και Μήδεια 2 του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου (2008), που εξελίσσουν και επιστεγάζουν δύο 

προγενέστερες, αντίστοιχα, προτάσεις των δηµιουργών, Serpent Heart (1946) και Μήδεια (1993). Οι δύο 

παραστάσεις, που απέχουν εξήντα χρόνια µεταξύ τους και εντάσσονται σε πολύ διαφορετικά κοινωνι-

κο-ιστορικά, πολιτισµικά και χορευτικά συµφραζόµενα, δεν συνδέονται µε οποιαδήποτε µορφή κάθε-

της και αποκλειστικής σχέσης ή επίδρασης µεταξύ τους (όπως συµβαίνει, αντίθετα, µε τις πιο έκδηλες 

και εµπρόθετες «παραποµπές» του έργου του Παπαϊωάννου στην Pina Bausch, τον Robert Wilson 

κ.ά.). Στην προοπτική µιας διάχυτης διαλογικής σχέσης και «εκλεκτικής συγγένειας», µιας πολλαπλά 

διαµεσολαβηµένης και ανεπίγνωστης κοινής «γενολογικής µνήµης», που συνδέει τις δύο παραστάσεις 

µε κοινό άξονα αναφοράς τη µορφή της Μήδειας, η ανακοίνωση παρακολουθεί τις γέφυρες και τις 

ρήξεις, τις συνέχεις και τις τοµές που συνδέουν τις δύο παραστάσεις ως προς τη δραµατουργική διάρ-

θρωση και µεταφορά των µυθικών και λογοτεχνικών δεδοµένων, τις ερµηνευτικές επιλογές και εστιά-

σεις στην αναπαράσταση της Μήδειας και των έµφυλων σχέσεων, τη διαχείριση του κινητικού υλικού 

και τις κυρίαρχες χορογραφικές τεχνικές, την οπτική-εικαστική (Isamu Noguchi - Nίκος Αλεξίου) και 

την ηχητική-µουσική στοιχειοθέτηση των παραστάσεων (Samuel Barber - Vincenzo Bellini). Ο στό-

χος ήταν εξαρχής και παραµένει µέχρι τέλους η διεύρυνση των αισθητηριακών και ψυχοδιανοητικών 

εργαλείων µας για τη διερεύνηση της σύστασης και εξέλιξης του έργου του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, 

µέσα από την ανάλυση της εµβληµατικής αυτής —και επανερχόµενης σε δύο αρκετά αποµακρυσµέ-

νες χρονικές στιγµές, το 1993 και το 2008— παράστασης, που σηµατοδοτεί τη µετάβαση από την πρώτη 

(τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα) στην ώριµη φάση (νέα χιλιετία, από το 2006 µέχρι σήµερα) της 

καλλιτεχνικής πορείας του δηµιουργού.
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Χαριτίνη Τσικούρα (Πανεπιστήµιο Paris Nanterre) 

Μήδεια 2: ενσαρκώνοντας χορευτικά το προφίλ της ηρωίδας

Χωρίς αµφιβολία ο µύθος της Μήδειας είναι τόσο διαχρονικός όσο και νοσηρός και κατά καιρούς συγ-

γραφείς, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνοθέτες και χορογράφοι έχουν προσπαθήσει να ρίξουν φως σε µία 

ή περισσότερες πλευρές της ιδιαίτερης προσωπικότητάς της. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον 

δεν είναι µόνο η πληθώρα των διασκευών της Μήδειας του Ευριπίδη στις αρχές του 21ου αιώνα. Είναι 

κυρίως το γεγονός ότι οι δηµιουργοί δεν εστιάζουν στα εγκλήµατα της ηρωίδας, αλλά προσπαθούν να 

κατανοήσουν τα κίνητρά της και την εσωτερική της αναταραχή, να δικαιολογήσουν τις πράξεις της, να 

υπερασπιστούν τα δικαιώµατά της ή να προτείνουν µια εναλλακτική ερµηνεία του µύθου. Το κείµενο 

του Ευριπίδη θεωρείται και διαβάζεται —λανθασµένα— ως πρωτοφεµινιστικό, όµως η Μήδεια δεν 

είναι µόνο µια πρωτογενής µορφή φεµινίστριας. Είναι µια γυναίκα ερωτευµένη, εξαπατηµένη, περιθω-

ριοποιηµένη και σε κάθε περίπτωση, µια ανεξάρτητη και αντισυµβατική προσωπικότητα, τόσο στοργική 

όσο και καταστροφική. Ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου αναδεικνύει µε τη Μήδεια 2 τον πλουραλισµό της 

προσωπικότητας της ηρωίδας επεκτείνοντάς την στη σύγχρονη γυναικεία ταυτότητα. ∆εν εστιάζει σε 

ένα µόνο στοιχείο της πολύπλευρης (οικουµενικής) προσωπικότητας της Μήδειας αλλά σε όλα εκείνα 

που την συνθέτουν. Ποιά Μήδεια φέρνει στη σκηνή ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου; Ποιά από τα στοιχεία 

που συνθέτουν την οικουµενική προσωπικότητά της επιλέγει να αναδείξει και πώς τα αποτυπώνει 

µέσω του χορού; Με άλλα λόγια, πώς ο χορογράφος µεταφράζει ή µεταγράφει το κείµενο του Ευριπίδη 

και το µύθο της Μήδειας γενικότερα σε χορευτική παρτιτούρα και πώς εκµοντερνίζει το προφίλ της 

ηρωίδας;

Αμαλία Μουτούση (ηθοποιός)

Ανομολόγητες συγγένειες

Η παρέµβαση αυτή εστιάζει στον ερµηνευτή ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου µέσα από το βλέµµα και τη βι-

ωµατική προσέγγιση µιας ερµηνεύτριας. Με αφετηρία τις παραστάσεις του, αλλά και τη µεταξύ τους 

συνεργασία, η Αµαλία Μουτούση θα ανακαλέσει και θα µοιραστεί κάποιες καθοριστικές «συναντήσεις» 

της µε τον ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου.

Λελλέ Δεμερτζή (The Alan Turing Institute)

Still Life: ένας χώρος εν κινήσει

Με αφετηρία σηµειώσεις και σκίτσα κατά τη διάρκεια των προβών του έργου Still Life (2014) του ∆ηµή-

τρη Παπαϊωάννου, θα µελετήσουµε το θεωρητικό υπόβαθρο του έργου, τις επιρροές του από την ιστο-

ρία της τέχνης, και τις µεταµορφώσεις του από την σύλληψη µέχρι την παράσταση. Θα τοποθετήσουµε 

το έργο µέσα στο άνυσµα της δηµιουργικής πορείας αυτού του ολιστικού καλλιτέχνη µε αναφορές τόσο 

σε προηγούµενα έργα του, όσο και σε θέµατα που τον απασχολούν διαχρονικά. Παρακολουθώντας 

από την θέση του βοηθού σκηνογράφου τον ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου να δοµεί το έργο, καταγράφοντας 

τις αρχές και τα ένστικτα που υπηρετεί, ιχνηλατώντας τις διαδροµές της δηµιουργικής του σκέψης, αυτή 

η έρευνα αφενός ενθαρρύνει την ουσιαστικότερη επαφή του κοινού µε το έργο τέχνης, και αφετέρου 

λειτουργεί ως έµπνευση, δανείζει εργαλεία, λειτουργίες και συχνότητες στους νέους δηµιουργούς. Σε 

όλους όσους µοχθούν για την ποίηση, για να κάνουν το αόρατο, ορατό.
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Έλενα Παπαλεξίου (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου)

Προς μία μεθοδολογία καταγραφής, ερμηνείας και αφήγησης της δημιουργικής διαδικασίας. 
Το παράδειγμα του Εγκάρσιου Προσανατολισμού

Μπροστά µου, σε έναν άδειο χώρο, ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου και µία πολυεθνική οµάδα ερµηνευτών, 

συντελεστών της παραγωγής και τεχνικών ενώνονται γύρω από ένα άτιτλο έργο µε την επιθυµία να 

ξεκινήσουν µία µακρόχρονη αναµέτρηση µε τη σκηνή, σε µια περίοδο αβεβαιότητας και ταλαιπωρίας, 

µέσα στην πανδηµία. Ήταν αµφίβολο εάν τελικά θα κατάφερναν να ολοκληρώσουν το εγχείρηµά του. 

Τους επόµενους µήνες, οργανικές και ανόργανες ύλες θα αναδεύονται επίπονα και αδιάκοπα, συνθέ-

τοντας µοναδικά σκηνικά ταµπλό. Όσο προχωρούν οι πρόβες, η σκηνή σταδιακά γεµίζει, ώσπου η πα-

ράσταση γεννιέται. Ο Εγκάρσιος προσανατολισμός θα ανεβεί τελικά στις 2 Ιουνίου του 2021, στη σκηνή 

του Théâtre National Populaire της Λυών, υπό την σκέπη της 19ης Μπιεννάλε Χορού. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου Γένεσις: Γενετική έρευνα και ψηφιακή οπτικοποίη-

ση στις Παραστατικές τέχνες (Genesis: Genetic Research & Digital Visualization in the Performing Arts) 

καταγράψαµε την πολύµηνη δηµιουργική διαδικασία του Εγκάρσιου προσανατολισμού, από την πρώτη 

µέρα των δοκιµών µέχρι την ηµεροµηνία της πρεµιέρας. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσω συ-

νοπτικά τη µεθοδολογία που εφαρµόσαµε για την καταγραφή της δηµιουργικής διαδικασίας της παρά-

στασης, τα ερευνητικά ερωτήµατα που τίθενται καθώς και τα πρώτα αποτελέσµατα µιας ευρύτερης σε 

έκταση και βάθος έρευνας που θα δηµοσιευθεί µελλοντικά. 

Εύα Στεφανή (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Εγκάρσιος Προσανατολισμός: κινηματογραφώντας τον Δημήτρη Παπαϊωάννου

Μέσα από αποσπάσµατα ενός ντοκιµαντέρ σε εξέλιξη, µε θέµα την παράσταση του ∆ηµήτρη Παπαϊω-

άννου Εγκάρσιος προσανατολισμός θα συζητηθούν οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει η σκηνοθέτης στην 

αποτύπωση της διαδικασίας δηµιουργίας του έργου αλλά κυρίως στη σκιαγράφηση ενός πορτρέτου 

της σύνθετης προσωπικότητας του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου.
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12 Ιανουαρίου 2023

Νίνα Παππά (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Η σημασία της επανάληψης στο Μέσα του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Το Μέσα είναι µία εξάωρη παράσταση που παρουσιάστηκε στο θέατρο Παλλάς, στις 13 Απριλίου του 

2011, στην Αθήνα.

Στην σκηνή του θεάτρου παρουσιάζεται η τοµή ενός σύγχρονου, λιτού διαµερίσµατος. ∆ιακρίνεται το 

µπάνιο, το κρεβάτι, το τραπέζι της κουζίνας µε µία καρέκλα και ένα µικρό φωτιστικό στο ταβάνι. Από το 

µπαλκόνι φαίνεται το τοπίο της Αθήνας.

Ακούγεται κάποιος να ξεκλειδώνει, να µπαίνει στο σπίτι του. Ακούµε τα κλειδιά του, πέφτει για να 

κοιµηθεί, ή κάνει µπάνιο, ή γευµατίζει, ή κοιτάζει την πόλη από την βεράντα. Κάποιος άλλος, ή κάποιοι 

άλλοι, αγνοώντας ο ένας τον άλλον, επί 6 ώρες επαναλαµβάνουν παρόµοιες κινήσεις µέσα στον ίδιο 

χώρο, ταυτοχρόνως ή διαδοχικά. Τις ίδιες κινήσεις που κάνουµε όλοι στην καθηµερινότητα µας. Μπαί-

νουµε στο σπίτι µας, αλλάζουµε ρούχα, ξεκουραζόµαστε, τρώµε.

Κάτω από την σκηνή οι θεατές µπορούν να µπουν, ή να βγουν από το θέατρο όποτε θέλουν. Μπορούν 

να βγουν στον πεζόδροµο της Βουκουρεστίου και να στρέψουν το βλέµµα τους από τον ιδιωτικό, στον 

δηµόσιο χώρο και µετά να ξαναµπούν µέσα στο θέατρο. Έξω από το θέατρο έχει τοποθετηθεί ένας µε-

τρητής θέσεων, µετρά την κίνηση των θεατών, πόσοι εισέρχονται εξέρχονται, πόσες θέσεις αποµένουν.

Στον χώρο του θεάτρου, οι θεατές συµβάλλουν µε επαναλαµβανόµενες — παρόµοιες κινήσεις στην 

δράση επί σκηνής και δηµιουργούν έναν ανεπαίσθητο θόρυβο, καθώς σηκώνονται ή κάθονται στις 

θέσεις τους.

Οι εντός σκηνής επαναλαµβανόµενες ενέργειες των ηθοποιών συνυφαίνονται µε την εκτός σκηνής 

κινητικότητα και δηµιουργούν, µοτίβα ήχων, εικόνων, ρυθµών, προσωπικοτήτων που αποχωρούν ή 

εισέρχονται στον χώρο. Μία διαλογιστική επανάληψη απλώνεται σε όλο τον χώρο και τον χρόνο που 

παραµένει κάποιος µέσα στο πλαίσιο του Μέσα, είτε παρακολουθεί την παράσταση, είτε έχει βγει στον 

δρόµο. Η επανάληψη στην οποία συµβάλλει και ο θεατής, του υποδεικνύει την δική του καθηµερινότη-

τα, όχι για να τον εντάξει και πάλι µέσα σε αυτήν αλλά για να τον στρέψει προς αυτήν.

Λίλη Πεζανού (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ως ερμηνευτής των ονείρων του, των ονείρων μας

Επειδή είµαι µάλλον άνθρωπος της πράξης παρά της θεωρίας, θα µιλήσω και θα σας δείξω φωτογρα-

φίες από την πολύχρονη συνεργασία µας.

• Περιγραφή των εικόνων µε σκίτσα.

• Τα µέσα που χρησιµοποιεί για την παραγωγή των εικόνων και ο χειρισµός τους.

• Το χειροποίητο των υλικών.

• Η µετάβαση από την µια εικόνα στην άλλη.

• Η έντονη σκηνική παρουσία του.
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Παρασκευή Τεκτονίδου (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)

Πώς να κάνουμε πράγματα με τις «ζωντανές εικόνες»: η επιτελεστικότητα στο έργο του 
Δημήτρη Παπαϊωάννου μέσα από το παράδειγμα του Μεγάλου Δαμαστή

Τα έργα του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου διακρίνονται, για να δανειστούµε τα δικά του λόγια, από τη «διαρκή 

µεταµορφωτική ροή εικόνων». Στα «σκηνικά γεγονότα» του, όπως ο ίδιος τα ονοµάζει, συντίθενται και 

αποσυντίθενται εικόνες, ενσαρκωµένες στα σώµατα των χορευτών, το φως, τα σκηνικά αντικείµενα. 

Εικόνες που αναδύονται επί σκηνής, ενώ την προσοχή των θεατών αποσπά κάτι άλλο, και φυλλο-

ροούν έπειτα η µία µέσα στην άλλη. Η ιδιαίτερα φροντισµένη, έτσι ώστε να επενεργεί αισθητηριακά, 

απτή, υλική µορφή των έργων του δηµιουργεί την αίσθηση µίας διαρκούς µετεώρισης ανάµεσα στην 

αναγνώριση, που µπορεί να παράγει κάποιο ενδεχόµενο νόηµα, και το παραξένισµα, που το ανοίγει 

σε πολλαπλές αναγνώσεις. Καθώς οι εικόνες «ρέουν» µπροστά στα µάτια των θεατών, ενώ κάτι άλλο 

αιχµαλωτίζει εφήµερα την συγκέντρωσή τους, δηµιουργούν την εντύπωση της ψευδαίσθησης, στην 

οποία συχνά, ο σκηνοθέτης προκαλεί ρωγµές τονίζοντας την τεχνητότητα [artificiality] του θεάµατος. 

Σε όλο το έργο του η σχέση µεταξύ υλικότητας και σηµειακότητας βρίσκεται σε µία διαρκή ταλάντω-

ση. Για να κατανοήσουµε αυτό το τόσο ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ιδίωµα και την επίδρασή του στο κοινό 

µοιάζει να µην αρκεί µία αµιγώς σηµειωτική, ερµηνευτική προσέγγιση που αναζητά την επικοινωνία 

καθαρών νοηµάτων. Αντίστοιχα ελλιπής φαίνεται να είναι µία προσέγγιση που επικεντρώνεται µόνο 

στην σωµατική, αισθητηριακή εµπειρία παραβλέποντας τα έστω θραυσµατικά, αφηγηµατικά ίχνη. Τα 

τελευταία αρκετά χρόνια, ο λόγος για την τέχνη δανείζεται από άλλες θεωρητικές πειθαρχίες, την έννοια 

της «επιτελεστικότητας» [performativity], έτσι ώστε να γεφυρώσει τα απτά, τελικά καλλιτεχνικά έργα 

µε τους ενδεχόµενους τρόπους πρόσληψής τους. H παρούσα ανακοίνωση προσεγγίζει το έργο του 

∆ηµήτρη Παπαϊωάννου µέσα από το πρίσµα της «επιτελεστικότητας» όπως το στοιχειοθετούν στον 21ο 

αι. µελετητές της τέχνης, αναπτύσσοντας την βασική έννοια του «επιτελεστικού» [performative] που 

εισήγαγε στη µελέτη της γλώσσας ο βρετανός φιλόσοφος J.L. Austin.

Καλλιόπη Σίμου (Περφόρµερ, θεατρολόγος) 

Μορφή και Ρυθμός: δύο μηχανισμοί διέγερσης της ψυχοσωματικής λειτουργίας του 
ερμηνευτή ως εκκύκλημα στοχασμού για τον θεατή

Για ποιον λόγο µας γοητεύει ένα πλάσµα βαθιά προσηλωµένο; Ποιους κανόνες και τρόπους ακολουθεί 

πάνω στη σκηνή για να µείνει εν τέλει έκθετο και διαθέσιµο στις αισθήσεις των θεατών, ώστε οι τελευ-

ταίοι να προβάλλουν πάνω του τις δικές τους µνήµες και σκέψεις; Στη συγκεκριµένη τοποθέτηση θα 

δούµε, µέσα από παραδείγµατα από το Πουθενά και το Μέσα, την επιµονή του ∆. Παπαϊωάννου στον 

λεπτοµερή µορφολογικό και ρυθµολογικό σχεδιασµό της σκηνικής δράσης και την εκπλήρωση και 

ερµηνεία αυτού. Λόγω της αναλογικής και επαγωγικής λειτουργίας της τέχνης, αυτός ο λεπτοµερής 

σχεδιασµός και η ερµηνεία του, µπορεί να οδηγήσει από το ατοµικό και επιµέρους στον στοχασµό περί 

της ζωής εν γένει και της ενδόµυχης φύσης του ανθρώπου.
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Δημήτρης Πλάντζος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Η ανάπλαση της ελληνικότητας

Οι δίδυµες τελετές έναρξης – λήξης που σχεδίασε ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου για τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες της Αθήνας του 2004 επιστρέφουν σκόπιµα στο παλαιό – και ενδεχοµένως ήδη τότε στερεο-

τυπικό – δίπολο Απολλώνιου µέτρου / ∆ιονυσιακού ενθουσιασµού µε σκοπό τον επαναπροσδιορισµό, 

όχι τόσο της νιτσεϊκής αντίληψης περί ελληνικού ήθους όσο της ίδιας της ιδέας της ελληνικότητας στον 

πυρήνα της. Αν και ασφυκτικά περιορισµένες από το τελετουργικό πρωτόκολλο που επέβαλε η ολυ-

µπιακή διαδικασία (ιδίως η έναρξη), οι δύο τελετές έχουν συλληφθεί ως δύο πράξεις µίας παράστασης, 

της οποίας το περιεχόµενο ο θεατής αντιλαµβάνεται µόνον όταν σβήσουν τα φώτα στο φινάλε και της 

τελευταίας σκηνής. Έτσι, η κατεστηµένη, ποµπική, αυστηρά επιτελεστική και επίσηµη έναρξη, έδινε τη 

θέση της στο λαϊκό πανηγύρι της λήξης∙ από τη µια ανατρέποντας την εικόνα µεγαλόπρεπης εξιστόρη-

σης που είχε αποπνεύσει η έναρξη δεκατέσσερις µέρες πριν, κι από την άλλη κλείνοντας το µάτι στο 

κοινό, εγχώριο και διεθνές. Η καλλιτεχνική εξέλιξη, άλλωστε, του σκηνοθέτη µετά το κοµβικό (και για 

τη δική του προσωπική πορεία) 2004, έδειξε πώς έβλεπε ο ίδιος την ανάπλαση της ελληνικότητας για 

τον 21ο αιώνα, ειδικά µέσα από παραστάσεις όπως το 2 του 2006 ή το Μέσα (2011).

Μάνος Λαμπράκης (∆ραµατουργός)

Love me or kill me: Από τη διάλυση του «φύλου» στην επανασύσταση της «φυλής». 2000-
2004: Η διαδρομή του Δημήτρη Παπαϊωάννου από τη Sarah Kane και τον Λευτέρη Βογιατζή 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Όταν ξεκίνησαν οι αναγνώσεις του έργου της Sarah Kane Καθαροί πια (Cleansed), τον Αύγουστο του 

2000, του πρώτου κειµένου µε το οποίο αναλάµβανε ο σκηνοθέτης Λευτέρης Βογιατζής να συστήσει 

την αυτόχειρα βρετανίδα συγγραφέα στο ελληνικό κοινό, ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου θα εµφανιζόταν µε 

πολλαπλές καλλιτεχνικές ταυτότητες στην κοµβική παράσταση της «νέας ΣΚΗΝΗΣ» στο θέατρο «ροές». 

Ωστόσο, µέσα από µια διαδοχή γόνιµων καλλιτεχνικών ρήξεων µε τον Λευτέρη Βογιατζή, κυρίως για 

την φύση της «ταυτότητας φύλου» του ρόλου που είχε κληθεί να υποδυθεί για πρώτη φορά ως ηθοποι-

ός σκηνής, ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου ολοκληρώνει την πρώτη φάση του καλλιτεχνικού του έργου µε 

την «Οµάδα Εδάφους» κι αναλαµβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση µιας παγκόσµιας αθλητικής γιορτής 

υπερµεγέθους κλίµακας, µε την οποία θα επανασυστήσει στο παγκόσµιο τηλεοπτικό κοινό την πολιτι-

στική ιστορία της ελληνικής «φυλής». 
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Αγγελική Κορδέλλου (Πανεπιστήµιο Πατρών)

Γιώργος Κουμεντάκης-Δημήτρης Παπαϊωάννου: συνθέσεις-ορόσημα στο πλαίσιο μιας 
γόνιμης συνεργασίας 

Πολύπτυχη και µακροχρόνια η συνεργασία του συνθέτη Γιώργου Κουµεντάκη µε τον ∆ηµήτρη Παπα-

ϊωάννου έφερε στο φως µια σειρά συνθέσεων που χρονολογούνται κατά κύριο λόγο στην δεκαετία 

του ’90. Την έναρξη της συνεργασίας τους σηµατοδότησε η σύνθεση Έρως-Δαίμων για κόντρα-τενόρο 

και δυο πιάνα —σε ποίηση της Σαπφούς — για το πρώτο µέρος της παράστασης «Φεγγάρια/Σαπφώ» 

(1992) της Οµάδας Εδάφους του ∆. Παπαϊωάννου. Ακολούθησαν οι συνθέσεις Η Ιφιγένεια στο γεφύρι 

της Άρτας (1994-5), ∆ράκουλας (1997) και Η Καταιγίδα για τις οµώνυµες παραγωγές της Οµάδας Εδά-

φους, καθώς και το Ρέκβιεμ (για το τέλος του έρωτα) (1995) για το έργο «Ενός λεπτού σιγή» (1995) της 

ίδιας χορευτικής οµάδας. Πέρα από τις συνεργασίες των δυο καλλιτεχνών στον χώρο του σύγχρονου 

χορού, η σκηνοθετική µατιά του ∆. Παπαϊωάννου αποτυπώθηκε σε έργα του Γ. Κουµεντάκη, όπως 

η σουίτα των αδελφών Γκριµµ (1996), το «Ζευγάρι» (2004), µέρος του συνθετικού κύκλου Μεσόγειος 

Έρημος για πιάνο/τσέµπαλο το οποίο παρουσιάστηκε στην τελετή έναρξης των Ολυµπιακών αγώνων 

2004 [µέρη του ιδίου κύκλου χρησιµοποιήθηκαν στο έργο της Οµάδας Εδάφους «Για πάντα» (2001)], 

και σε συνθέσεις-ορόσηµα που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα της παράστασης «Πριν» (2005) στα πλαίσια 

του Μουσικού Ιουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών. Σκοπός της προτεινόµενης εισήγησης είναι να αναδείξει  

—µέσα από µια σύντοµη επισκόπηση των προαναφερόµενων συνθέσεων — βασικά στάδια και χαρα-

κτηριστικά της συνεργασίας/αλληλεπίδρασης µεταξύ των δυο καλλιτεχνών, καθώς και τον αντίκτυπο 

της στο συνθετικό έργο του Γ. Κουµεντάκη. 

Δηώ Καγγελάρη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ∆ραµατική Σχολή του Εθνικού  
Θεάτρου)

Δημήτρης Παπαϊωάννου: αναζητώντας την ποιητική του

Ερευνώντας το έργο του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, από Τα Τραγούδια ως τον Εγκάρσιο Προσανατολισμό, 

επιχειρείται η ανάδειξη στοιχείων της ποιητικής που συνιστούν την ταυτότητά του.

Γιώργος Σαμπατακάκης (Πανεπιστήµιο Πατρών)

Για μία κουήρ γενεαλόγηση του έργου του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Η εισήγηση θα προσπαθήσει να γενεαλογήσει την πολιτισµική αισθητική και την «ποιητική» του ∆η-

µήτρη Παπαϊωάννου, δίνοντας έµφαση σε ζητήµατα «καταγωγής» από µια ελληνική γκέι µυθολογία 

(και Τσαρουχική παλληκαροσύνη) µέχρι και τα πρόσφατα drag υβρίδια/Kunstfiguren (τα σώµατα που 

αναµετρώνται µε όγκους υλικών, που συντήκονται µε άλλα σώµατα, που απανθρωποποιούνται, που 

πλάθονται ως ένζωα υβρίδια και γίνονται εντοµάνθρωποι). 
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Δημήτρης Παπανικολάου (Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης)

Ο Δημήτρης στην ακτή: από την Ανάφη στο Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα

Στόχος µου σε αυτή την παρέµβαση είναι να µιλήσω, προσωπικά και θεωρητικά, για δυο φαινοµενικά 

ασύνδετα πρότζεκτς του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, τα οποία είδα να εξελίσσονται: το Ρέκβιεμ για το τέλος 

του Έρωτα (Οµάδα Εδάφους, 1995) και τα σκίτσα από την Ανάφη (δηµοσιευµένα διαδικτυακά και έπειτα 

στο περιοδικό Nomas, αρ. 15, ∆εκέµβριος 2021). 

Στοιχειοθετώντας µια ανάγνωση γενεαλογική και σε αναταραχή αρχείου, θα αντισταθώ στο αναµενό-

µενο, να δω αυτά τα δύο πρότζεκτ σε χρονολογική σειρά. Θα αντισταθώ, δηλαδή, σε µια ανάλυση που 

θα ήθελε τα «δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του ’90» και τα σώµατα που πέφτουν σε ένα πολιτικό Ρέκ-

βιεµ για τους χαµένους από AIDS φίλους, να έχουν πια αντικατασταθεί από την ηρεµία, την προσµονή 

και τη χαρά που βλέπει κανείς στα σκιτσαρισµένα πρόσωπα και τα σώµατα στην παραλία της Ανάφης. 

Και θα προσπαθήσω να σκεφτώ το αντίθετο: να δω τι θα µπορούσε να σηµαίνει αυτή η σύγχρονη 

σκιτσαρισµένη ετεροτοπία, αυτό το «ο ∆ηµήτρης στην ακτή» του 2021, αν το δει κανείς ταυτόχρονα 

εµποτισµένο, σταµπαρισµένο και από τις εικόνες της δεκαετίας του ’90, µεταξύ των οποίων και τις 

εµβληµατικές εικόνες από το Ρέκβιεμ. Πόσο αντέχουν αυτά τα σκίτσα των φίλων µου στην ακτή, τη φα-

σµατική παρουσία του Ρέκβιεµ πάνω τους; Αλλά και κυρίως: πόσο έντονα, πόσο πολύ, πόσο συνέχεια, 

είναι τα σώµατα στο Ρέκβιεµ στοιχειωµένα από την πιθανότητα του µέλλοντός τους, µιας στιγµής άλλης, 

µιας άλλης διακινδύνευσης, µιας άλλης διάταξης σωμάτων κι ηδονών κι όσων τα δένουν. Μιας άλλης, 

που λέει κι ο ποιητής, δυνατότητας, γι αυτούς και για τους άλλους, βεβαίως να φανούν, κι ελεύθερα να 

κάμουν.

Κωνσταντίνος Κυριακός (Πανεπιστήµιο Πατρών)

«Ο έρως ως αγιότητα»: για μία κουήρ θρησκευτικότητα στο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Η θρησκευτική και η queer ορατότητα δραµατοποιούν και εορτάζουν απρόσµενες εµπειρίες, σε συ-

σχετισµό µε αισθητικά, ηθικά και πολιτικά θέµατα. Στην ανακοίνωση, µε άξονα αρχετυπικά µοτίβα και 

µυθικές αναγωγές στην εργογραφία του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, θα επιχειρηθεί η διασταύρωση ορι-

σµένων από τις κατευθύνσεις των σύγχρονων σπουδών γύρω από τη θρησκευτικότητα µε την κουήρ 

ταυτότητα και πολιτική: mater dolorosa, αισθητική του πένθους, µορφές του κακού και του δαιµόνιου, 

µεταφορές/παραβολές του Άγγελου προστάτη και εξολοθρευτή, καρναβαλικότητα και (απο)ιεροποίηση 

του φύλου, αισθητική της εικονοπλαστικής σύνδεσης ∆ιόνυσου/Ιησού δια της ποίησης και των εικα-

στικών. Στα συγκεκριµένα συµφραζόµενα, δεν θα απουσιάσουν σχόλια για τον καλλιτεχνικό διάλογο 

του Παπαϊωάννου µε το έργο του Γιάννη Τσαρούχη, του Pier Paolo Pasolini, του Derek Jarman και του 

Robert Bresson αλλά και για την περσόνα (εξαίρεσης) του Παπαϊωάννου στον ελληνικό κινηµατογράφο 

(Αλέξης Μπίστικας, Μενέλαος Καραµαγγιώλης). 
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Ελένη Παπαργυρίου (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο)

Κινούμενη εικόνα – μουσική – κείμενο: ο Καβάφης του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Η ανακοίνωση επιχειρεί µια γενεαλογική και ερµηνευτική ανάγνωση της εικονοποιητικής και σκη-

νοθετικής µατιάς του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου στην παράσταση ΚΚ (2010), βασισµένη στη µελοποίηση 

δεκατριών ποιηµάτων του Κ. Π. Καβάφη από τη Λένα Πλάτωνος. Οι queer κινούµενες εικόνες που 

απαρτίζουν την παρέµβαση του Παπαϊωάννου πάνω στην καβαφική ποίηση εγγράφονται σε µία παρά-

δοση εικαστικής ερµηνείας του ποιητή που περιλαµβάνει το ζωγραφικό έργο του David Hockney και 

του Γιάννη Τσαρούχη, καθώς και το φωτογραφικό έργο του Duane Michals και του Στάθη Ορφανού. 

Θα εξεταστεί η συνοµιλία του video art µε τα ίδια τα κείµενα του Καβάφη και τη µελοποίησή τους από 

τη Λένα Πλάτωνος στη βάση των εννοιών της θανατογραφίας και του φετίχ, όπως διατυπώθηκαν από 

τον Roland Barthes στις µελέτες του Εικόνα, μουσική, κείμενο και Camera Lucida και τον Christian Metz 

στο κείµενο «Φωτογραφία και φετίχ» αντίστοιχα. Ασπρόµαυρος φορµαλισµός και παράλληλα κιτς και 

πορνογραφία, φετιχισµός του σώµατος και εφήµερη αισθητική των κόµιξ, φωτογραφία και κινούµενη 

εικόνα, παιχνίδι φωτός και σκιάς συµπλέκονται και διαφοροποιούνται στην εικονοποιητική φαντασία 

του Παπαϊωάννου δηµιουργώντας ένα πολύτροπο επιτελεστικό µόρφωµα. Τέλος, η ανακοίνωση θα 

τοποθετήσει την κατά Παπαϊωάννου ερµηνεία της καβαφικής ποίησης στην συγκυρία όπου πρωτοπα-

ρουσιάστηκε, συζητώντας αντιδράσεις της κριτικής και του κοινού του 2010 και ανιχνεύοντας τις ρήξεις 

του αναγνωστικού ορίζοντα προσδοκιών που επέφεραν διαχρονικά οι εικαστικές καινοτοµίες της.

Πάνος Μιχαήλ (Φωτογράφος, ψηφιακός καλλιτέχνης, συντάκτης πολιτιστικών θεµάτων) 

Δικό Σου Είναι Αυτό Που Αναζητώ*

Αυτή η οµιλία θα επιχειρήσει όχι ν’ απαντήσει (η σηµαντική τέχνη και οι σπουδαίοι καλλιτέχνες άλ-

λωστε ερωτήσεις µας απευθύνουν καθώς ΠΑΙΖΟΥΝ και µας προσκαλούν και εµάς στο προαιώνιο 

παιχνίδι τους) αλλά να διεισδύσει µέσα στα αλλεπάλληλα queer σωµατογραφικά φαγιούµ του Παπαϊ-

ωάννου, αναζητώντας 1) τι είναι αυτό που συνδέει το queerness και το σχεδόν µεταµοντερνικό θαύµα 

του gender fluidity του καιρού µας µε την queer προγονική εγχώρια κολυµβήθρα στην οποία ο Παπαϊ-

ωάννου βαφτίστηκε στα αρχικά του στάδια 2) τον τρόπο που περίλουσε µε την ποιητικότητα των queer 

σωµάτων του τον καλλιτεχνικό περίγυρο, ύστερα την µάζα που τον έχρισε Εθνικό επί Ολυµπιάδας και 

πως της ξέφυγε διαχέοντας την πρώτη δεκαετία της κρίσης µέχρι και τώρα, την τεθλασµένη ονειρική 

κοινότητά του αφενός στο παγκόσµιο χωριό και την ψηφιακή άνοιά του κι αφετέρου πως παρακο-

λούθησε, κατέγραψε και ύστερα κατανόησε αυτό τον πολυπρισµατικό κόσµο και 3) πως ενώνοντας 

την queer µνήµη και φαντασία του µε την την ευλογηµένη φρενίτιδα του σύγχρονου παφλασµού των 

φύλων, άφησε τον εαυτό του να κολυµπήσει και να ενωθεί µε τα άπειρα µικρά κοµµάτια που έχουν 

φτιάξει microconfusions, πολιτισµικές συζεύξεις και αισθητικές εµπειρίες ξεπερνώντας τα σε υβριδι-

κότητα και πρωτοτυπία καθώς περιπλανιέται στην κεντρική σκηνή της ∆ύσης. Και Επιστρέφει Ξανά Σε 

Μας Για Να Αναζητήσει. 
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Νεφέλη Σαρρή (Σκηνοθέτιδα, κινηµατογραφίστρια)

Πίσω από τον τοίχο

Το Πίσω από τον τοίχο είναι ένα ντοκιµαντέρ πάνω στον Έλληνα σκηνοθέτη, χορογράφο, περφόρµερ, 

εικαστικό, ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, δεν πρόκειται όµως για ένα τυπικό πορτρέτο. Παρακολουθώντας 

την προετοιµασία του πιο µυστηριώδους και λιτού έργου του, µε τίτλο Still Life, η ταινία επικεντρώνεται 

στο όραµα και στην φιλοσοφία του δηµιουργού του, στον τρόπο εργασίας του και στην καθηµερινότητά 

της, στους αφοσιωµένους συνεργάτες του. Το Πίσω από τον τοίχο επιχειρεί έναν παραλληλισµό µεταξύ 

της δηµιουργικής διαδικασίας και του µύθου του Σισύφου, τονίζοντας ότι ζωή και εργασία των µεγά-

λων καλλιτεχνών δεν διαχωρίζονται.

Σηµείωµα της σκηνοθέτιδας: Ο δηµιουργός και η οµάδα του αγωνίζεται να στήσει µια παράσταση: ο 

∆ηµήτρης Παπαϊωάννου ετοιµάζει το Still Life, ένα έργο απέριττο, βουβό, σχεδόν ασπρόµαυρο. Στην 

αρχική µου ανάγκη να εξερευνήσω το σύµπαν του Έλληνα καλλιτέχνη σύντοµα προστέθηκαν κι άλ-

λες. Θέλησα να κάνω ένα ντοκιµαντέρ που να αγκαλιάζει τον κόσµο του Παπαϊωάννου. Μια ταινία 

επεξηγηµατική που να δείχνει στους θεατές τι υπάρχει πίσω από µια τέτοια παράσταση, διατηρώντας 

παράλληλα την γοητεία της σκηνικής τέχνης του Παπαϊωάννου και την µαγεία της δηµιουργικής δια-

δικασίας καθεαυτής. Το Πίσω από τον τοίχο δεν είναι ούτε βιογραφία, ούτε µια ταινία για τον χορό. Ο 

θεατής όµως έχει την ευκαιρία, παρατηρώντας τον καθοδηγητή την ώρα που εργάζεται, να µάθει κάτι 

περισσότερο για αυτόν, γιατί ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου είναι πίσω από κάθε σύνθεση, πέτρα, τοίχο. 

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ 
Τίτλος: ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
Παραγωγή: Αργοναύτες ΑΕ 
Συµπαραγωγή: ΕΡΤ ΑΕ
Powered by Onassis Culture
Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηµατογράφου και της Flunet Productions
Έτος παραγωγής: 2019
Χώρα παραγωγής: Eλλάδα
Είδος: Ντοκιµαντέρ
∆ιάρκεια: 68’ (theatrical)
Γλώσσα: Ελληνικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά
Χρώµα 
Σελίδα facebook: https://fb.me/BehindTheWallDOC
Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=9dyiQb1GfRI

CREDITS
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: Νεφέλη Σαρρή
Παραγωγός: Ιωάννα Μπολοµύτη
Executive producer: Πάνος Παπαχατζής
Συµπαραγωγός: Νεφέλη Σαρρή
∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: Alfonso De Munno Gallardo
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος
Ήχος: ∆ηµήτρης Κουκουβάνης
Σχεδιασµός ήχου/Πρωτότυπη µουσική: Roberta D’Angelo
Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης

Εµφανίζονται οι 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
και 
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΛΤΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΟΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  
ΒΑΦΕΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ , ΓΙΟΥΝΣΕΝ ΓΙΩΡΓΟΣ, ∆ΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, 
∆ΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΤΑΣΟΣ, ∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, 
∆ΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΖΕΡΒΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΖΗΚΑ ΡΩΞΑΝΗ, ΘΑΝΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ,  
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΒΒΑΘΑ ΚΑΛΗ, ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 
ΚΑΡΣΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΟΛΙΑ, ΛΥΤΟΥ ΡΙΤΑ, ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ, ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΟΚΑ ΣΤΑΘΟΥΛΑ, ΜΟΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
MOMMERT JULIAN, ΜΠΟΥΡ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΙΝΟΣ,  
ΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΤΩΝΑ ΣΟΦΙΑ, ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΖΑΦΟΣ, ΟΖΑΤΕΣ ΡΙΤΑ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, 
ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΠΑΠΠΑ ΝΙΝΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΝΑ, 
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΛΕΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΡΟΖΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, 
ΣΙΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΕΡΒΕΤΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΣΚΩΤΗΣ ∆ΡΟΣΟΣ, ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΣΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΤΣΙΧΛΗ ΝΤΙΝΑ , ΦΛΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ,  
ΨΕΒΕ∆ΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΨΕΒΕ∆ΟΥΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, DUB STEPAN, HILLS PHILIP, IACHIMENCO VLADIMIR,  
PANDALIEVA ROSITSA
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Αύρα Ξεπαπαδάκου (Πανεπιστήµιο Λευκωσίας)

Ξεκλειδώνοντας το cabinet de curiosités του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Στην οµιλία µου θα επιχειρήσω µία εισαγωγική παρουσίαση του αρχείου του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, 

προσπαθώντας αρχικά να καταρρίψω το στερεότυπο του στατικού και αδρανούς αποθετηρίου τεκµηρί-

ων, το οποίο έχει τροφοδοτήσει µία παγιωµένη προκατάληψη αναφορικά µε τη λειτουργία και τη συνει-

σφορά των παραστασιακών αρχείων. Θα εστιάσω στην έννοια του δηµιουργικού και ζωντανού αρχείου 

µε επίκεντρο το αρχείο Παπαϊωάννου, το οποίο ήδη από τον τίτλο µου θα παροµοιάσω µε ερµάριο 

εκπλήξεων, αξιοπερίεργων και παράδοξων αντικειµένων (cabinet de curiosités), που υπόκεινται σε 

διαρκή ανανέωση, εµπλουτισµό και ανατροφοδότηση.

Ελπίδα Κομιανού, Ευαγγελία Χελιώτη, Παρασκευή Δαμάλα (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) 

Ιστορίες μέσα από το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από το Βουνό έως τα Φεγγάρια

Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου µαζί µε την Αγγελική Στελλάτου δηµι-

ουργούν την «Οµάδα Εδάφους», σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται ως η «Νέα άνοιξη του ελληνικού 

χορού», µε πολλές οµάδες να συστήνονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Μέσα από το αρχείο 

του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου αναζητούµε τα πρώτα βήµατά του, από το 1986 µε το Βουνό έως το 1992 µε 

τα Φεγγάρια. Πρόκειται για τις παραστάσεις που παρουσιάστηκαν πριν τη Μήδεια και την αλλαγή που 

αυτή επέφερε στα χοροθεατρικά δρώµενα µε τη θέσπιση του πρώτου Κρατικού Βραβείου Χορού, το 

οποίο απέσπασε η Οµάδα Εδάφους.

Ποια είναι η πρόσληψη των θεαµάτων από την κριτική, τον τύπο και το κοινό; Πώς υποδέχονται τις 

δηµιουργίες της Οµάδας Εδάφους, πώς παρουσιάζονται αυτές οι παραστάσεις; Ο Τύπος δυσκολεύεται 

ακόµη και να ορίσει, να ονοµατίσει ή να κατατάξει ειδολογικά το συναρπαστικό αυτό θέαµα. Μέσα από 

τα δηµοσιεύµατα της εποχής, που φυλάσσονται στο αρχείο του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, και τα τεκµή-

ρια, που έχουµε επεξεργαστεί, καταγράφουµε τα πρώτα βήµατα της Οµάδας Εδάφους, τις πρώτες επτά 

παραστάσεις, την υποδοχή της κριτικής, τις θέσεις του ιδίου του Παπαϊωάννου αναφορικά µε τα έργα 

του και τις δυσκολίες ανεύρεσης χώρου που οδήγησαν στην κατάληψη του Κτιρίου Καλλιτεχνών, το 

οποίο θα αναδειχθεί σε εστία της καλλιτεχνικής τους δηµιουργίας εκείνη την περίοδο.
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Βάλια Βράκα (Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου)

Το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου: η μετάβαση από την αναλογική μορφή στην ψηφιακή 
εποχή

Ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου αποτελεί µια πολυεπίπεδη και ανήσυχη καλλιτεχνική προσωπικότητα που 

εκφράζεται µέσα από τον χορό, το κόµικ, τη σκηνογραφία τις οπτικές τέχνες και κυρίως τη σκηνοθεσία. 

Η δηµιουργική του πορεία που ξεκίνησε από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζεται έως σή-

µερα, αποτυπώνεται πλήρως στο προσωπικό του αρχείο, που περιλαµβάνει σπάνια χειρόγραφα σχέδια 

και κείµενα, υλικό δηµοσιότητας, έντυπα προγράµµατα, αφίσες, φωτογραφίες καθώς και οπτικοακου-

στικά ντοκουµέντα.

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσµια αναγνώριση της καλλιτεχνικής του αξίας, είχε ως αποτέλεσµα να δη-

µιουργηθεί η ανάγκη για έρευνα στο αρχειακό υλικό. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να 

υλοποιείται το έργο της τεκµηρίωσης και ψηφιοποίησης του Αρχείου ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου. Το έργο, 

που είναι ακόµα σε εξέλιξη, βασίστηκε σε καλές πρακτικές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και 

ποιότητας για τη διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχοµένου. 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα αναλυθούν τα στάδια επεξεργασίας του υλικού που περιλαµβάνουν 

µεταξύ άλλων τον λεπτοµερή σχεδιασµό των εργασιών, την επιλογή του υλικού, τη χρήση δόκιµων 

πρότυπων µεταδεδοµένων και τον χειρισµό των πνευµατικών δικαιωµάτων. 

Ο στόχος του έργου είναι να καταστήσει το αρχειακό υλικό προσβάσιµο στη διεθνή ερευνητική κοινό-

τητα, µε σεβασµό αφενός στα διεθνή πρότυπα, αφετέρου στις ανάγκες και τις προσδοκίες του ίδιου του 

δηµιουργού. 

Παρασκευή Δαμάλα, Γεωργία-Μαρία Παπαδάκη, Λουίζα Νικολάου (Πανεπιστήµιο  
Πελοποννήσου)

Το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου: εργογραφία, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση

Το αρχείο του Παπαϊωάννου συνιστά µία επισκόπηση της ιστορίας του ίδιου ως δηµιουργού, αλλά και 

µιας ολόκληρης εποχής, που εκκινεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και εκτείνεται έως και σή-

µερα. Οι δηµιουργίες του ξεκίνησαν από την underground σκηνή, απέκτησαν ένα αυξανόµενο αριθµό 

αφοσιωµένων θεατών, µετέβησαν στα µεγάλα θέατρα, ταξίδεψαν στο εξωτερικό και πλέον χαίρουν 

διεθνούς αναγνώρισης συγκροτώντας µία σηµαντική, τολµηρή και πρωτότυπη καλλιτεχνική παρακα-

ταθήκη στο πεδίο των παραστατικών τεχνών.

Στην παρέµβασή µας θα εστιάσουµε στις εργασίες της οµάδας µας στο αρχείο, που συνοψίζονται στους 

όρους εργογραφία, τεκµηρίωση, ψηφιοποίηση, όµως περιλαµβάνουν πλείστες και ποικίλες άλλες 

ερευνητικές πτυχές όπως ο σύνθετος συσχετισµός, ο αναλυτικός σχολιασµός και τα ερµηνευτικά συ-

µπεράσµατα. 

Μέσα από την παρουσίαση θα προσπαθήσουµε να µεταφέρουµε την εµπειρία της συγκρότησης ενός 

ζωντανού αρχείου, που συνεχώς εµπλουτίζεται, σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας και θα αναφερθού-

µε στα εύλογα εµπόδια και τις αναµενόµενες δυσκολίες που συχνά συναντάµε. Τέλος θα µιλήσουµε 

για τη βιωµατική σχέση που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της εργασίας µας στο αρχείο του ∆ηµήτρη 

Παπαϊωάννου.
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Βασίλης Πουλόπουλος (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου)

Δημιουργώντας την ψηφιακή υποδομή για το αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Η δηµιουργία υποδοµών για την υποδοχή δεδοµένων πολιτισµού αποτελεί ένα κοµµάτι διεπιστηµονι-

κής έρευνας µεταξύ ανθρώπων της τεχνολογίας και των ανθρωπιστικών επιστηµών. Στη διάρκεια της 

έρευνας αυτής έχουν προκύψει πληθώρα προτύπων, καλών πρακτικών, οδηγιών, ακόµα και έτοιµων 

συστηµάτων που βασίζονται στα παραπάνω προκειµένου να µπορεί η εργασία της ψηφιοποίησης ενός 

αρχείου να µπορεί να γίνει απρόσκοπτα.

Στην παρούσα περίπτωση, αναλύουµε τον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίσαµε την υποδοµή η οποία θα 

φιλοξενήσει το αρχείο ∆. Παπαϊωάννου. Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερα και διακριτά στοιχεία 

καθότι είναι µια πολυεπίπεδη συλλογή, µε πληθώρα διαφορετικών ειδών δεδοµένων, µε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά αλλά και πολιτιστικές προσεγγίσεις το καθένα.

Η δηµιουργία της Βάσης ∆εδοµένων και του διαχειριστικού εργαλείου καταγραφής και οπτικοποίησης 

των δεδοµένων ήταν µια δοκιµασία, η οποία έπρεπε να συµπεριλάβει πέραν από το αρχείο καθαυτό, 

το ύφος και την προσέγγιση του δηµιουργού. Παράλληλα, σκοπός της συλλογής δεν είναι µόνο η κατα-

γραφή αλλά η καταγραφή µε τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων 

µε πολλαπλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως η οπτικοποίηση και η σηµασιολογική ανάλυση και δια-

σύνδεση των δεδοµένων.

Κώστας Βασιλάκης (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου)

Ψηφιακές υποδομές καλλιτεχνικών αρχείων: εξελίξεις και προοπτικές

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιτρέψει την ανάπτυξη ψηφιακών υποδοµών για αρκετούς µεµονω-

µένους φορείς και συλλογές, ενώ ήδη υπάρχουν και προσπάθειες δηµιουργίας ευρύτερων πολυσυλ-

λεκτικών υποδοµών, όπου συγκεντρώνεται και φιλοξενείται υλικό από πολλαπλές πηγές. Ήδη, οι λει-

τουργίες της ψηφιακής διατήρησης, της αναζήτησης και της προβολής τεκµηρίων, υποστηρίζονται από 

όλες τις υπάρχουσες υποδοµές. Ο πληροφοριακός πλούτος ωστόσο που περιέχεται σε αυτές µπορεί 

να αξιοποιηθεί µε πολλούς ακόµη τρόπους, όπως η αναζήτηση και ανακάλυψη σχέσεων µεταξύ των 

στοιχείων του περιεχοµένου (καλλιτεχνών, έργων κ.λπ.), η συσχέτιση του περιεχοµένου µε δρώµενα 

της σηµερινής πραγµατικότητας και η διάχυση της πληροφορίας µέσα από πολλαπλά κανάλια, συµπε-

ριλαµβάνοντας τα κοινωνικά δίκτυα. Μία πρόσθετη πρόκληση, είναι η αξιοποίηση της δυνατότητας του 

ευρύτερου πληθυσµού να συµβάλει στον εµπλουτισµό του περιεχοµένου των ψηφιακών υποδοµών.

Ρούλα Πατεράκη (ηθοποιός, σκηνοθέτιδα)

Θεωρήματα και αξιώματα: ανατέμνοντας το INK του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Παρακολουθώντας το έργο του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου από τα πρώτα αναρχικά έργα της «Οµάδας 

Εδάφους» στην «Κατάληψη» µέχρι το Ink στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αποκωδικοποιώ συνοπτικά 

τους κώδικες εκείνους που θεµελιώνουν την εργασία του στο «εργαστήρι του καλλιτέχνη».
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Νίκος Νικολόπουλος (σκηνοθέτης, κινηµατογραφιστής)

Ο κινηματογραφικός φακός ως μέσο απόδοσης των έργων Primal Matter (2012), The Great 
Tamer (2017) και Since She (2018) του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Η παρουσίασή µου θα περιλαµβάνει προβολή µε αποσπάσµατα βίντεο που κινηµατογράφησα κατά τη 

διάρκεια της προετοιµασίας και των παραστάσεων των έργων Primal Matter (2012), The Great Tamer 

(2017) και Since She (2018). Η παράλληλη ανακοίνωσή µου θα διερευνήσει τις ακόλουθες θεµατικές 

περιοχές: θα αναλύσω τις καλλιτεχνικές και τεχνικές επιλογές στις οποίες οδηγήθηκα ως κινηµατογρα-

φιστής, ώστε να αποδώσω τη χορογραφική σύνθεση, το νοηµατικό περιεχόµενο αλλά και τις εικαστικές 

παραµέτρους καθενός από τα τρία έργα. Πιο συγκεκριµένα, θα εξηγήσω τους τρόπους µε τους οποίους 

διαµόρφωσα τις µεθόδους µου, ώστε να αποτυπώσω τη διαφορετική, κάθε φορά, αφηγηµατική δοµή 

και χορογραφική φόρµα: σε µια παράσταση ελάχιστων εκφραστικών µέσων, όπου ο Παπαϊωάννου 

ήταν µαζί δηµιουργός και ένας εκ των δύο µόνο επιτελεστών (Primal Matter)∙ σε µια πολυπρόσωπη 

παράσταση, όπου ο Παπαϊωάννου ήταν δηµιουργός και χορογράφος/σκηνοθέτης της ερµηνευτικής 

του οµάδας (The Great Tamer)∙ σε µια παράσταση-φόρο τιµής του Παπαϊωάννου σε µια εµβληµατική 

µορφή του σύγχρονου χορού, την Pina Bausch, όπου ως δηµιουργός κλήθηκε να ενσωµατώσει στην 

οµάδα του καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες του Tanztheater Wuppertal. Θα µιλήσω, στη συνέχεια, για τη 

σηµασία της κινηµατογραφικής καταγραφής ως δηµιουργικού εργαλείου του Παπαϊωάννου για την 

καθηµερινή σπουδή και τελειοποίηση του έργου του στην διάρκεια της προετοιµασίας και των προβών, 

εστιάζοντας και στη βιωµατική, εκ µέρους µου, προσέγγιση της καλλιτεχνικής του πράξης. Τέλος, θα 

παρουσιάσω επιλεγµένες κινηµατογραφικές και εικαστικές αναφορές που ο Παπαϊωάννου έχει ενσω-

µατώσει στα τρία έργα του, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εικονογραφία του γυµνού σώµατος.
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Παυλίνα Ανδριοπούλου 

Η Παυλίνα Ανδριοπούλου γεννήθηκε στην Πάτρα, το 1982. Σπούδασε χορό στην Ανώτερη επαγγελ-
µατική σχολή χορού της Νίκης Κονταξάκη και συνέχισε την εκπαίδευση της παρακολουθώντας µα-
θήµατα χορού και ακροβατικών (εδάφους/εναέρια) απο καταξιωµένους χορευτές και χορογράφους 
όπως Frey Faust, David Zambrano, Daniel Lepkoff, Wim Vandekeybus κ.α. Απο το 2004 εργάζεται ως 
χορεύτρια και έχει συνεργαστεί µε διάφορες οµάδες χορού και ακροβασίας (Βάσω Γιαννακοπούλου, 
Κι όµως κινείται, Χορευτές, FingerSix κ.α). Απο το 2010 µέχρι και σήµερα είναι µέλος της οµάδας του 
∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, ως ερµηνεύτρια και ως βοηθός σκηνοθέτη για τις παραγωγές Transverse 

Orientation,The Great Tamer, Still Life, Origins, Primal Matter, Μέσα. Ως χορογράφος έχει συνεργαστεί µε το Εθνικό Θέατρο 
και την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Κατερίνα Αρβανίτη

Η Κατερίνα Αρβανίτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστη-
µίου Πατρών. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού 
διπλώµατος στις κλασικές σπουδές (MA in Classics) του Πανεπιστηµιακού Κολεγίου του Λονδίνου (UCL) 
καθώς και του Πανεπιστηµίου του Reading (M. Phil in Classics). Έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή 
στο Τµήµα Θεάτρου του Πανεπιστηµίου του Kent (Ph.D.), µε θέµα: «Η αναπαράσταση των γυναικών στις 
σύγχρονες παραστάσεις της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, µε ειδική αναφορά στο θέµα της µητροκτο-
νίας». Τα ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου 
ελληνικού δράµατος στους νεότερους χρόνους. Είναι συγγραφέας του δίτοµου έργου: Η αρχαία ελληνική τραγωδία στο Εθνι-
κό Θέατρο, Τόμος Α': Θωμάς Οικονόμου - Φώτος Πολίτης- Δημήτρης Ροντήρης και Β': Τάκης Μουζενίδης, Αλέξης Μινωτής 
και Αλέξης Σολομός (Εκδόσεις Παπαζήση 2020).

Κώστας Βασιλάκης

O Κώστας Βασιλάκης γεννήθηκε στην Άρτα το 1968 και είναι καθηγητής στο Τµήµα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Ολοκλήρωσε τις σπουδές στου στο Τµήµα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1990 
και το 1995 έλαβε διδακτορικό δίπλωµα από το ίδιο Τµήµα. Έχει δηµοσιεύσει πάνω από 230 επιστη-
µονικές εργασίες σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια, και έχει συµµετάσχει σε πάνω από 
30 Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης, συµπεριλαµβάνοντας το έργο CROSSCULT του 

πλαισίου Horizon 2020, τα έργα TripMentor και SodaSense, καθώς και τα έργα Cybertrust, Foresight και Experimedia Blue. 
Έχει διατελέσει µέλος της κριτικής επιτροπής συνεδρίων και αξιολογητής σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Έχει υπηρε-
τήσει ως ειδικός σύµβουλος στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και ως ειδικός σύµβουλος στη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα επιστηµονικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν τα πλη-
ροφοριακά συστήµατα, τις αρχιτεκτονικές συστηµάτων, τις σηµασιολογικές τεχνολογίες και εφαρµογές και την πολιτισµική 
πληροφορική. Είναι µέλος της κύριας ερευνητικής οµάδας του έργου Αρχείο Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Βάλια Βράκα

Η Βάλια Βράκα εργάζεται στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» από το 2002, αρχικά 
ως βοηθός µουσικολόγου στο Αρχείο Μίκ Θεοδωράκη και από το 2006 έως σήµερα ως υπεύθυνη του 
Αρχείου Ελληνικής Μουσικής. Κατά την διάρκεια όλων αυτών των ετών συµµετείχε σε προγράµµατα 
ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού, όπως το πρόγραµµα Δημιουργία ολοκληρωμένης μονάδας τεκμηρί-
ωσης και προβολής της ελληνικής μουσικής που χρηµατοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραµµα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» και εν συνεχεία υπήρξε επικεφαλής της οµάδας που εργάστηκε για τον 
εµπλουτισµό της ψηφιακής συλλογής που πραγµατοποιήθηκε µε τη χορηγία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Επιπλέον 
έχει εργαστεί και σε άλλα ψηφιακά προγράµµατα όπως η Ευτέρπη: Ελληνικά τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση – Ψη-
φιακό Μουσικό Ανθολόγιο, καθώς και τα ευρωπαϊκά προγράµµατα Europeana Sounds και EuScreenXL. Την περίοδο 
2014-2016 υπήρξε µέλος του έργου ARCH-Archival Research and Cultural Heritage: The Archive of Socιetas Raffaello 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚA 
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Sanzio και από το 2018 έως το 2020 ήταν µέλος του χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος Creative European ARCHives as 
innovative cultural hubs. Κατά το τρέχον χρονικό διάστηµα είναι µέλος της κύριας ερευνητικής οµάδας του έργου Αρχείο 
Δημήτρη Παπαϊωάννου και παράλληλα εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου.

Παρασκευή Δαμάλα

Η Παρασκευή ∆αµάλα είναι ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο 
Πάντειο Πανεπιστήµιο και Θεατρικές Σπουδές στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Είναι κάτοχος µετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών στην εκπαίδευση από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ενώ τώρα φοιτά 
σε µεταπτυχιακό στην Εγκληµατολογία. Έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε δοµές δια βίου 
µάθησης, επαγγελµατικής κατάρτισης και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Από το 2015 εργάζεται ως 
ερευνήτρια - µέλος της Οµάδας Τεκµηρίωσης ερευνητικών προγραµµάτων παραστασιακής έρευνας. 

Στα ερευνητικά προγράµµατα CREARCH και Genesis συνεργάζεται στους τοµείς της τεκµηρίωσης, ψηφιοποίησης, προβο-
λής, καθώς και παραγωγής συγγραφικού και δηµιουργικού έργου. Από το 2021 συνεργάζεται ως ερευνήτρια στο ερευνη-
τικά έργο Αρχείο Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Λελλέ Δεμερτζή

Η Λελλέ ∆εµερτζή (γεν. 1993) είναι καλλιτέχνις µε έδρα το Λονδίνο. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2017). Παράλληλα, παρακολούθησε µαθή-
µατα υποκριτικής στη ∆ραµατική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και εργάστηκε σε πληθώρα θεατρικών και 
χορευτικών παραστάσεων ως βοηθός σκηνογράφου. Μετά την αποφοίτησή της από το µεταπτυχιακό 
τµήµα MA Raumstrategien (Πολιτικές ∆ηµόσιου Χώρου) της Σχολής Καλών Τεχνών Kunsthochschule 
Weißensee στο Βερολίνο (2019), ήταν 12-Month Intern για το International Program του Μουσείου Μο-
ντέρνας Τέχνης (MoMA) στην Νέα Υόρκη. Το 2020 βραβεύτηκε ως Visual Arts Fellow του Προγράµµα-
τος Υποστήριξης Νέων Καλλιτεχνών ΑRTWORKS του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Το 2022 της απονεµήθηκε η υποτροφία 
για ανερχόµενους καλλιτέχνες Kickstarter της Kunstfonds Stiftung. Σήµερα εργάζεται στo πρόγραµµα ψηφιακής ανθρω-
πολογίας του βρετανικού εθνικού ιδρύµατος ερευνών για την τεχνητή νοηµοσύνη The Alan Turing Institute. To έργο της 
(περφόρµανς, βίντεο, εγκαταστάσεις, φωτογραφικά κολάζ) έχει παρουσιαστεί σε ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις σε Αθήνα, 
Βερολίνο, Ζυρίχη και Λουκέρνη, Σάλτσµπουργκ, Λισαβόνα, Ακκρά, και Νέα Υόρκη. Το 2022 παρουσίασε την πρώτη της 
επιµελητική δουλειά In(de)finite Selfhoods µε 12 διεθνείς καλλιτέχνες. Κείµενα και µεταφράσεις της έχουν δηµοσιευτεί 
στο περιοδικό Ποιητική (Τεύχη 17,19,21), στο moma.org, και στο post.moma.org. Είναι ιδρυτικό µέλος του καλλιτεχνικού 
διδύµου «Reservoir Peacocks» µε αντικείµενο την διατοµεακή γυναικεία χειραφέτηση. H έρευνά της έχει ως αφετηρία το 
σώµα και µελετά θέµατα ταυτότητας και ετερότητας, παρουσίας και απουσίας, µνήµης και ίχνους, κατοικεί στον ενδιάµεσο 
χώρο, και εµπνέεται από τη γλώσσα, τα σύννεφα, και τη σιωπή. https://lelledi.com

Καίτη Διαμαντάκου

H Καίτη (Αικατερίνη) ∆ιαµαντάκου είναι Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου εκλέχτηκε και εργάζεται από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-
2005. Σπούδασε στο Τµήµα Φιλολογίας, µε ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία, και στο Τµήµα Θεατρι-
κών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
όπου και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές της, µε υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτρο-
φιών. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό της έργο, οι επιστηµονικές ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις της 

εστιάζονται στο πεδίο του αρχαίου, τραγικού και κωµικού, δράµατος και στη νεότερη, ελληνική και παγκόσµια, πρόσληψή 
του σε επίπεδο µετάφρασης, δραµατουργίας, θεατρικής πράξης και κινηµατογραφικής µεταφοράς. Από τη δεκαετία του 
1990 µέχρι σήµερα συµµετέχει µε ανακοινώσεις της σε επιστηµονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δηµοσι-
εύει µελετήµατά της σε επιστηµονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόµους. Συµµετέχει σε ερευνητικά 
θεατρολογικά προγράµµατα και εργαστήρια, έχει επιµεληθεί θεατρολογικές εκδόσεις, έχει συµβάλει µε κείµενά της σε 
εκδόσεις θεατρικών έργων και µεταφράσεων, θεατρολογικών βιβλίων και θεατρικών προγραµµάτων και έχει µεταφράσει 
βιβλία από τον χώρο των ανθρωπιστικών επιστηµών. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Στην αρχαία κωμική ενδοχώρα. Εισα-
γωγή στη σημειολογία του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του Αριστοφάνη (Εκδόσεις Καρδαµίτσα 2007)∙ Περί τραγωδίας 
και τρυγωδίας. Οκτώ ερμηνευτικές διαδρομές στο τραγικό και το κωμικό θέατρο (Παπαζήσης 2007)∙ Θεατρικές ιστορίες του 
παππού Αριστοφάνη. Σκηνές πρόσληψης (Gutenberg 2021). www.theatre.uoa.gr/didaktiko-dynamiko/melh-dep/kaith-
diamantakoy.html, https://uoa.academia.edu/KaitiDiamantakou?from_navbar=true 
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Στέφανος Δρουσιώτης

Ο Στέφανος ∆ρουσιώτης γεννήθηκε στη Λεµεσό το 1984. Σπούδασε πιάνο στην Ανώτερη Σχολή Μου-
σικής και Παραστατικών Τεχνών της Φρανκφούρτης και θεατρολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η µακρόχρονη συνεργασία του µε τον ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου ξεκίνησε το 
2014. Έκτοτε έχει συνεργαστεί στενά µε τον Έλληνα δηµιουργό µε διάφορες καλλιτεχνικές ιδιότητες: 
ως σχεδιαστής φωτισµού (Εγκάρσιος Προσανατολισμός, Ο Μεγάλος Δαμαστής, INK, Since She), ως 
µουσικός επιµελητής και δηµιουργός µουσικού σεναρίου (Ο Μεγάλος Δαμαστής, Εγκάρσιος Προσα-
νατολισμός, Since She, Τελετή Έναρξης Baku 2015), ως βοηθός σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός συ-

νεργάτης (Still Life, Ο Μεγάλος Δαμαστής, Εγκάρσιος Προσανατολισμός, Since She, Τελετή Έναρξης Baku 2015, ΙΝΚ). Ως 
δηµιουργός, ο Στέφανος ∆ρουσιώτης έχει παρουσιάσει επτά προσωπικά έργα µέχρι σήµερα ενώ υπήρξε ο εµπνευστής 
και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ «Dubitanda», ενός τρίµηνου θεατρικού φεστιβάλ για τον Θεατρικό Οργανι-
σµό Κύπρου.

Κώστας Ιωαννίδης

Ο Κώστας Ιωαννίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής θεωρίας και κριτικής της τέχνης στην ΑΣΚΤ. Έχει 
δηµοσιεύσει µελέτες πάνω στην ιστοριογραφία και την κριτική των εικαστικών τεχνών και της φω-
τογραφίας σε συλλογικούς τόµους και επιστηµονικά περιοδικά. Επίσης τα βιβλία Σύγχρονη Ελληνική 
Φωτογραφία: Ένας Αιώνας σε Τριάντα Χρόνια (futura, 2008) και µαζί µε την Εµµανουέλα Κάντζια το Τρεις 
εν Πλω (ΜΙΕΤ, 2018). Το πιο πρόσφατο βιβλίο του µε τίτλο Μία Υπερόχως Νόθος Τέχνη: Ποιητικές της 
Φωτογραφίας. Τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα (futura, 2019) απέσπασε (οµόφωνα) το Κρατικό Βραβείο 
Λογοτεχνίας στην κατηγορία «∆οκίµιο-Κριτική». Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ, του Ιδρύµατος Fulbright (εκπονώντας έρευνα 
στα αρχεία του ΜοΜΑ της Νέας Υόρκης και του Rockefeller Archive Centre για τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις στο πεδίο 
του πολιτισµού κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου). Το καλοκαίρι του 2022 ήταν υπότροφος του Clark Art Institute 
(ΗΠΑ) όπου συνέχισε την έρευνά του πάνω σε ένα υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους µε φωτογραφίες κρατου-
µένων από τις Κεντρικές Φυλακές της Σµύρνης (1919-1922). Είναι επιστηµονικά υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραµµα 
ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ, µέλος της Γ.Σ. του ΕΛΙ∆ΕΚ.

Δηώ Καγγελάρη

Η ∆ηώ Καγγελάρη σπούδασε θεατρολογία στο Πανεπιστήµιο Παρίσι ΙΙΙ-Νέα Σορβόννη και έκανε µε-
ταπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ. ∆ίδαξε στο Τµήµα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. ∆ιετέλεσε σύµβουλος καλλιτεχνικού προγραµµατισµού στο 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου (2006-2015). Είναι διευθύντρια της ∆ραµατικής Σχολής του Εθνικού 
Θεάτρου και µέλος της κριτικής επιτροπής του ευρωπαϊκού βραβείου θεάτρου Europe Prize New 
Theatrical Realities. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται οι όροι του µοντέρνου στο 

θέατρο, η σχέση θεάτρου και ιστορίας, ο διάλογος µεταξύ ελληνικής και ευρωπαϊκής σκηνής, η σκηνική ερµηνεία του 
αρχαίου δράµατος. Είναι µέλος της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών. 

 
Ματίνα Καλτάκη

H Ματίνα Kαλτάκη σπούδασε Ιστορία-Αρχαιολογία (κατεύθυνση Ιστορίας) στο Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ολοκλήρωσε µε άριστα διετές µεταπτυχιακό («Το ελληνικό θέατρο 
από την αρχαιότητα έως σήµερα / Θεωρία και πράξη», 2000-2003) στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του 
ίδιου πανεπιστηµίου. Από το 1993 γράφει κριτικές για θεατρικές παραστάσεις (Επενδυτής, Ο Κόσμος του 
Επενδυτή, Lifo και Lifo.gr, Η Καθημερινή). Έχει συνεργαστεί για πολιτιστικά θέµατα µε διάφορα ΜΜΕ, 
έχει γράψει κείµενα για ειδικές εκδόσεις (Επίλογος, θεµατικό ένθετο «Επτά Ηµέρες» της Καθημερινής 
της Κυριακής, έντυπα προγράµµατα παραστάσεων) και έχει συµµετάσχει σε δύο εκπαιδευτικά προγράµµατα του ∆ηµο-
τικού Θεάτρου Πειραιά. Από το 2016 εργάζεται ως δηµοσιογράφος των πολιτιστικών στο Τµήµα Ενηµέρωσης της ΕΡΤ.

Ελπίδα Κομιανού

Η Ελπίδα Κοµιανού είναι ερευνήτρια, θεατροπαιδαγωγός, ηθοποιός και εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Σπού-
δασε Υποκριτική στην Ανώτερη Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης του Θεατρικού Οργανισµού «Μορφές» - 
Θέατρο Εµπρός και Θεατρολογία στο Πανεπιστηµίο Πελοποννήσου. Είναι µεταπτυχιακή φοιτήτρια του 
Προγράµµατος «Παραστατικές Τέχνες» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Ιδρυτικό µέλος του 
∆ηµοτικού Θεάτρου Ναυπλίου, στο οποίο εργάστηκε ως ηθοποιός, ως µέλος της Καλλιτεχνικής Επι-
τροπής και ως υπεύθυνη παραγωγής πολλών παραστάσεων. Συν-ιδρύτρια του χώρου έκφρασης «Με 

ένα Καλειδοσκόπιο», στο Ναύπλιο, όπου επιµελείται το πρόγραµµα του ∆ηµιουργικού Θεάτρου από το 2013. Συµµετεί-
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χε ως θεατροπαιδαγωγός στα προγράµµατα Εκπαιδεύοντας το κοινό στο αρχαίο δράμα και Δημιουργική απασχόληση για 
παιδιά, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου (2016-2019). ∆ιετέλεσε τοπική συνεργάτιδα Νοµού Αργολίδας 
του προγράµµατος «Κι αν ήσουν εσύ;» του Πανελληνίου ∆ικτύου για το Θέατρο στην Εκπαιδευση (Π∆ΘΕ) και της Ύπατης 
Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθώς και εµψυχώτρια και επιµορφώτρια ενηλίκων. Συµµετείχε 
ως θεατροπαιδαγωγός στο πρόγραµµα Μικροί Ιχνευτές του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (2022). ∆ιετέλεσε γραµµατέ-
ας του ∆.Σ του Π∆ΘΕ (2020-21). Εργάζεται ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε δοµές ∆ια Βίου Μάθησης και Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης µε αντικείµενο την Υποκριτική Θεάτρου και Κινηµατογράφου. Από το 2014 εργάζεται ως ερευνήτρια - µέλος 
οµάδων τεκµηρίωσης - συντονίστρια ή συνεργαζόµενη καλλιτέχνις σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα όπως: ARCH: 
Αρχειακή έρευνα και πολιτιστική κληρονομιά: Tο αρχείο της Socιetas Raffaello Sanzio, Europe in Perspective: in-ternational 
cooperation in cultural learning (EiP), Global Curiosity: Developing young people’s creativity and curiosity to be able to think 
critically, act democratically, debate and campaign as active citizens, CREARCH - CREative European ARCHives as inno-
vative cultural hubs. Από το 2021 συµµετέχει ως ερευνήτρια - µέλος της οµάδας τεκµηρίωσης των ερευνητικών έργων 
Genesis και Αρχείο Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Αγγελική Κορδέλλου

Σπούδασε πιάνο, µονωδία και ανώτερα θεωρητικά (Ελληνικό Ωδείο, Ωδείο Φ. Νάκας) και είναι αρι-
στούχος απόφοιτος του τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές µουσικολογίας στο Πανεπιστήµιο Paris IV-Sorbonne 
αποκτώντας µεταπτυχιακό (D.E.A.) µε ειδίκευση στο σύγχρονο µουσικό θέατρο υπό την επίβλεψη της 
Danielle Cohen-Levinas και διδακτορικό δίπλωµα (Doctorat), µε ανώτατη διάκριση, στη Μουσική και 
Μουσικολογία του 20ού αιώνα υπό την επίβλεψη του Jean-Yves Bosseur. Έχει διδάξει σε Ινστιτούτα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, έχει εργαστεί ως Επιστηµονική συνεργάτιδα στο Τµήµα Τεχνολογίας Ήχου και Κατασκευής 
Μουσικών Οργάνων του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ως µουσικοπαιδαγωγός στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (2009-2017). 
Έχει λάβει µέρος σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει δηµοσιεύσει άρθρα παιδαγωγικού και µου-
σικολογικού περιεχοµένου σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόµους και πρόσφατα ολοκλήρωσε το σύγγραµµα της 
µε τίτλο Αρχαιοελληνικοί μύθοι και τραγωδίες στην όπερα του 20ού αιώνα (υπό έκδοση). Είναι µέλος Ε.Ε.Π. του Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πατρών όπου διδάσκει µαθήµατα σχετικά µε την όπερα και το µουσικό θέατρο µε 
έµφαση στο λυρικό ρεπερτόριο και την ελληνική λόγια µουσική του εικοστού αιώνα. 

Κωνσταντίνος Κυριακός

Ο Κωνσταντίνος Κυριακός είναι Καθηγητής Πρώτης Βαθµίδας στο Πανεπιστήµιο Πατρών (Τµήµα 
Θεατρικών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών) και ∆ιευθυντής του Προ-
γράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινη-
µατογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)». Είναι συγγραφέας δεκαεννέα µονογραφιών 
και συντάκτης περισσότερων από εκατόν εξήντα άρθρων σε επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς 
τόµους. Έχει συνεργαστεί µε διεθνείς καλλιτεχνικούς οργανισµούς και έχει επιµεληθεί αφιερώµατα και 
εκδηλώσεις στα πεδία του θεάτρου και του κινηµατογράφου.

Όλια Λαζαρίδου

Η Όλια Λαζαρίδου είναι Ελληνίδα ηθοποιός και σκηνοθέτιδα. Αποφοίτησε από την σχολή του Θεάτρου 
Τέχνης (Καρόλου Κουν). Στο Θέατρο Τέχνης ως ηθοποιός, έπαιξε σε τραγωδίες και στον Υπηρέτη δύο 
αφεντάδων του Γκολντόνι σε σκηνοθεσία Γ. Λαζανη. Έχει συνεργαστεί µε την Έλλη Λαµπέτη στο έργο 
Φιλουμένα Μαρτουράνο σε σκηνοθεσία Μ. Μπολονινι. Με το θίασο Τζένης Καρέζη - Κώστα Καζάκου 
στο έργο Ποιός φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ σε σκηνοθεσία Ζυλ Ντασσέν , µε τον οποίο την επόµενη 
χρόνια συνεργάστηκε ξανά στο Εθνικό Θέατρο στο έργο του Μπέρναρντ Σω, Το σπίτι του Σπαραγμού. 
Το 1986 πήγε στη Γαλλία οπού παρακολούθησε µαθήµατα στη σχολή του Α.Vitez. Έχει συνεργαστεί µε πολλούς από τους 
νεώτερους σκηνοθέτες του Θεάτρου µας. Έχει πρωταγωνιστήσει σε δώδεκα ταινίες του νέου Ελληνικού Κινηµατογράφου. 
Για τη συµµετοχή της σε αυτές έχει βραβευτεί τρεις φορές µε το κρατικό βραβείο ερµηνείας, δύο πρώτου κι ένα δεύτερου 
γυναικείου ρόλου. Στην τηλεόραση έχει παίξει µόνο τρεις φορές. Στις σειρές: Χαμενη ανοίξη, Ταξίμ και Προδοσία. Για τη 
συµµετοχή της σε αυτήν την τελευταία, βραβεύτηκε µε βραβείο ερµηνείας τηλεόρασης πρώτου ρόλου. Το 2007 κυκλοφό-
ρησε µία ποιητική συλλογή µε τίτλο Η καρδιά και ο χωρίς καρδιά, Οι κυρίες του μυαλού. Έχει σκηνοθετήσει δύο έργα: Το 
Ξυπόλητοι στο πάρκο στο Θέατρο Λαµπέτη και το Άνοιξον στο Μέγαρο Μουσικής.
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Μάνος Λαμπράκης

O Μάνος Λαµπράκης είναι δραµατουργός. Ολοκληρώνοντας τις προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπι-
στήµιο Αθηνών, µετεκπαιδεύτηκε στην Αιγιακή Αρχαιολογία, την Πολιτιστική Πολιτική και τις θεατρικές 
σπουδές στην Ελλάδα και την Μεγάλη Βρετανία. Υπήρξε καλλιτεχνικός συνεργάτης του Λευτέρη Βογια-
τζή, ενώ εργάστηκε µε τον ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου και την καλλιτεχνική του οµάδα, ως επιστηµονικός 
σύµβουλος κατά την προετοιµασία της τελετής έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων της «Αθήνας 2004». 
Έχει µεταφράσει τον Βούτσεκ του Γκέοργκ Μπύχνερ, τις Ευτυχισμένες Μέρες του Σάµιουελ Μπέκετ και 
το Λαχταρώ της Σάρα Κέιν.

Ευριπίδης Λασκαρίδης

Ο Ευριπίδης Λασκαρίδης, σκηνοθέτης και ερµηνευτής, σπούδασε υποκριτική στο Θέατρο Τέχνης - 
Καρόλου Κουν και σκηνοθεσία στο Brooklyn College της Νέας Υόρκης µε υποτροφία του Ιδρύµατος 
Ωνάση. Από το 1995 συνεργάζεται ως ερµηνευτής µε σκηνοθέτες όπως ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου, ο 
Robert Wilson κ.α., ενώ το 2016 τιµήθηκε µε την εναρκτήρια υποτροφία Pina Bausch Fellowship. Χάρη 
σε αυτήν εργάστηκε για τρεις µήνες µε τον σκηνοθέτη και χορογράφο Lemi Ponifasio, παρατηρώντας 
από κοντά το έργο και τις πρακτικές του. Το 2000 ξεκίνησε να σκηνοθετεί τις δικές του δουλειές για το 
θέατρο, καθώς και µικρού µήκους ταινίες οι οποίες διακρίθηκαν διεθνώς. Το καλλιτεχνικό του σύµπαν εµπνέεται από τα 
στοιχεία της γελοιότητας και της µεταµόρφωσης, ενώ το έργο και η έρευνά του τοποθετούνται στο µεταίχµιο του θεάτρου, 
του χορού και των οπτικών τεχνών. Το 2009 ίδρυσε την OSMOSIS, µία εταιρεία παραστατικών τεχνών που του δίνει χώρο 
να συνεργαστεί µε ποικιλία καλλιτεχνών µε τους οποίους µοιράζεται ένα κοινό καλλιτεχνικό όραµα. Ο Ευριπίδης και η 
OSMOSIS έχουν κληθεί να παρουσιάσουν έργα τους σε σηµαντικά θέατρα και φεστιβάλ σε όλο τον κόσµο, όπως το Φε-
στιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στην Ελλάδα, το Théâtre de la Ville στη Γαλλία, το Julidans στην Ολλανδία, το Hong Kong Arts 
Festival, το Festival TransAmériques στον Καναδά, την Biennale χορού της Λυών στη Γαλλία και πολλά άλλα. Εκτός από 
τη δραστηριότητά του ως ερµηνευτής - χορογράφος, ο Ευριπίδης έχει κληθεί σε ιδρύµατα και δραµατικές σχολές σε όλη 
την Ευρώπη παραδίδοντας εργαστήρια στα οποία µοιράζεται τις καλλιτεχνικές του πρακτικές.

Γιώργος Λούκος

Ο Γιώργος Λούκος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε χορό στο Παρίσι µε τους Igor Foska, Boris 
Kniaseff και Raymond Franchetti, και φιλοσοφία στο Πανεπιστήµιο της Aix-en-Provence. Από το 1972 
ως το 1980 χόρεψε µε το Théâtre du Silence, την Όπερα της Ζυρίχης και το Εθνικό Θέατρο της Μασσα-
λίας όπου ανέλαβε το 1980, Βοηθός του Roland Petit. Μετά από µια θητεία στην Μετροπόλιταν Όπερα 
της Νέας Υόρκης, συνέδεσε το όνοµά του µε τα Μπαλέτα της Όπερας της Λυών, αρχικά ως Ballet 
Master (1985), και στη συνέχεια ως Συνδιευθυντής (1988) και Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής (1991-2020). 

Παράλληλα, ανέλαβε τη ∆ιεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου (2006-2015). ∆ιηύθυνε επίσης το Φεστιβάλ Χο-
ρού των Καννών (1992-2009) και υπήρξε επιµελητής του γαλλικού φεστιβάλ χορού στη Νέα Υόρκη (France Moves, Μάιος 
2001), και αντιστοίχως στο Λονδίνο (Φθινόπωρο 2005).

Βίκυ Μαραγκοπούλου

Η Βίκυ Μαραγκοπούλου άρχισε τις σπουδές της στον κλασικό χορό στην ηλικία των 7 χρόνων και 
σύντοµα ξεκίνησε την επαγγελµατική της σπουδή και σταδιοδροµία κοντά στον Γιάννη Μέτση από την 
σχολή του οποίου πήρε το δίπλωµα της. Συνέχισε τις σπουδές της ως χορεύτρια και καθηγήτρια χορού 
στο Βασιλικό Μπαλέτο του Λονδίνου, όπου παρέµεινε για 7 χρόνια. Με την επιστροφή της δηµιούργησε 
τη δική της σχολή χορού που λειτούργησε για 17 χρόνια. ∆ίδαξε στην Κρατική Σχολή Χορού 20 χρόνια 
και εργάστηκε τρία χρόνια στο Τρίτο Πρόγραµµα όταν διευθυντής ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις. Το 1987 ανέ-
λαβε τη ∆ιεύθυνση του Τοµέα Χορού και της ∆ηµοτικής Σχολής Χορού στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
της Καλαµάτας (∆ΕΠΑΚ ) νυν Φάρις. Υπήρξε ∆ιευθύντρια στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας από την ίδρυσή του, το 
1995, και για 21 χρόνια, έως και το 2015. Ήταν και είναι µέλος σε πολυάριθµες επιτροπές εµπειρογνωµόνων για τον χορό 
και τον πολιτισµό ευρύτερα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 1997 µέχρι σήµερα είναι η εταίρος, από την Ελλάδα, 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο Aerowaves για την ανάδειξη νέων χορογράφων στην Ευρώπη. Για το έργο της στο Φεστιβάλ Χορού 
της Καλαµάτας η Γαλλική Κυβέρνηση της απένειµε τον Τίτλο του Ιππότη Γραµµάτων και Τεχνών. Από το 2018 έως το 2020 
διετέλεσε διευθύντρια της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.
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Ανδρέας Μαρκαντωνάτος

Ο Ανδρέας Γ. Μαρκαντωνάτος είναι Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τµήµα Φιλο-
λογίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής και ∆ρα-
µατικής Τέχνης του ίδιου πανεπιστηµίου, ∆ιευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Παραστατικές Τέχνες» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου και Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού. Είναι συγγραφέας αρκετών επιστηµονικών µονογραφιών: 
Tragic Narrative: A Narratological Study of Sophocles’ Oedipus at Colonus (Βερολίνο & Νέα Υόρκη, 
2002), Oedipus at Colonus: Sophocles, Athens, and the World (Βερολίνο & Νέα Υόρκη, 2007), Euripides’ 

Alcestis: Narrative, Myth, and Religion (Βερολίνο & Βοστόνη, 2013), Η Φωνή του Παρελθόντος. Ερμηνευτικές Δοκιμές στο 
Αττικό Δράμα (Αθήνα, 2020) και Mortal Bodies and Immortal Memory in Euripides’ Heracles (Βερολίνο & Βοστόνη, 2023). 
Επίσης, έχει εκπονήσει πληθώρα ερευνητικών εργασιών και έχει (συν-)επιµεληθεί πολυάριθµους συλλογικούς τόµους 
και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, όπως: Αρχαία Ελληνική Τραγωδία: Θεωρία και Πράξη (Αθήνα, 2008), Αττική Κωμω-
δία: Πρόσωπα και Προσεγγίσεις (Αθήνα, 2011), Θέατρο και Πόλη: Αττικό Δράμα, Αθηναϊκή Δημοκρατία και Αρχαιοελληνι-
κή Θρησκεία (Αθήνα, 2012), Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens (Βερολίνο & Νέα Υόρκη, 
2012), Brill’s Companion to Sophocles (Λέιντεν & Βοστόνη, 2012), Orphism and Greek Tragedy (Βερολίνο & Βοστόνη, 2016), 
Theatre World: Critical Perspectives on Greek Tragedy and Comedy (Βερολίνο & Βοστόνη, 2017), The Winnowing Oar: 
Critical Perspectives in Homeric Studies (Βερολίνο & Βοστόνη, 2017), Brill’s Companion to Euripides τόµ. Ι-ΙΙ (Λέιντεν & Βο-
στόνη, 2020). Μεταξύ των µελλοντικών φιλολογικών δραστηριοτήτων του περιλαµβάνονται η εκπόνηση υποµνηµατισµέ-
νης έκδοσης της σοφόκλειας τραγωδίας Οιδίπους επί Κολωνώ για τη σειρά Aris & Phillips Classical Texts και η επιµέλεια 
(µαζί µε τον Alan H. Sommerstein) του Brill’s Companion to Aeschylus (Λέιντεν & Βοστόνη).

Στεφανία Μεράκου

Η Στεφανία Μεράκου είναι διευθύντρια της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου 
οι Φίλοι της Μουσικής. Σπούδασε πιάνο και θεωρητικά στην Ελλάδα και συνέχισε τις σπουδές της στις 
Η.Π.Α. όπου έλαβε πτυχίο B.A. στη µουσικολογία από το State University of New York και πτυχίο M.A. 
από το University of Connecticut. Εργάστηκε στη µουσική βιβλιοθήκη του University of Connecticut και 
δίδαξε τη µέθοδο Suzuki, αφού απέκτησε δίπλωµα διδασκαλίας από το ∆ιεθνές Ίδρυµα Suzuki. Από το 
1995, εργάζεται στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», αρχικά ως υπεύθυνη για τη σύσταση και 
λειτουργία του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και από το 2005 ως διευθύντριά της. Με αυτή την ιδιότητα είναι βασικός συ-
ντελεστής στο σχεδιασµό και υλοποίηση των υπηρεσιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων, εκθέσεων και 
άλλων δράσεων της Βιβλιοθήκης. Στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγεται η µελέτη της ελληνικής µουσικής και η εφαρµογή 
νέων τεχνολογιών µε σκοπό την προβολή και διάθεση πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού..

Πάνος Μιχαήλ
O Πάνος Μιχαήλ γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Εργάζεται ως φωτογράφος και ψηφιακός καλλιτέχνης 
ενώ παράλληλα, εδώ και αρκετά χρόνια, δηµιουργεί ψηφιακά ιντερνετικά σύµπαντα και συνθέσεις οι 
οποίες µε ένα ποιητικό και συγχρόνως ωµό αισθητικά τρόπο περιγράφουν ή αποκρυσταλλώνουν τη 
σύγχρονη µητροπολιτική πραγµατικότητα. Ως φωτογράφος έχεί συνεργαστεί µε περιοδικά, µε πρω-
τοποριακές θεατρικές οµάδες της πόλης (Bijoux  de Kant, Create an Accident, Blitz, Elephas Tilensis 
κ.α.) µε την Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών καθώς και µε ιστορικά θέατρα όπως το Θέατρο Τέχνης ως 
βασικός του φωτογράφος, τον ∆. Σαββόπουλο, τον ∆. Παπαιωάννου, τον φωτογράφο Σπύρο Στάβερη 

κ.α.  Έχει πάρει µέρος σε διάφορες οµαδικές εκθέσεις καθώς στην τελευταία οµαδική έκθεση Connected που διοργάνωσε 
λίγο πριν τον θάνατό του ο σηµαντικός εικαστικός Νίκος Αλεξίου. Είναι τακτικός συνεργάτης του lifo.gr ως φωτογράφος και 
συντάκτης πολιτιστικών θεµάτων. Αυτή την περίοδο µέσω της στήλης του «Queertopia» στη lifo χαρτογραφεί το σύγχρονο 
queerness.

Αμαλία Μουτούση

Σπούδασε στην Αθήνα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν και στα HB studios και Bill Esper’s acting 
school στην Νέα Υόρκη. Εργάστηκε σε θεατρική οµάδα µε τον Μιχαήλ Μαρµαρινό πάνω από 20 
χρόνια. Οι βασικοί και πιο κοντινοί της συνεργάτες ήταν οι σκηνοθέτες Λευτέρη Βογιατζής και Μιχαήλ 
Μαρµαρινός. Έχει ερµηνεύσει τους βασικούς ρόλους σε έργα όπως Αισχύλου: Χοηφόροι, Αγαμέ-
μνων, Πέρσες και Προμηθέας Δεσμώτης, Σοφοκλή: Αντιγόνη, Ηλέκτρα, Οιδίπους Τύραννος, Ιχνευτές, 
Ευριπίδη: Μήδεια, Ιφιγένεια εν Ταύροις, Ιππόλυτος, Αριστοφάνη: Πλούτος, Κλωντέλ: Ο κλήρος του 
μεσημεριού, Σαίξπηρ: Άμλετ, Τσέχωφ: Βυσσινόκηπος, Σάρα Κέην: Καθαροί πιά, Μολιέρος: Αμφιτρύων, Ρακίνας: Βερε-
νίκη, Ίψεν: Το Κουκλόσπιτο. ∆ιδάσκει υποκριτική από το 1990. Έχει συνεργαστεί επίσης µε τους σκηνοθέτες: Άντζελα 
Μπρούσκου, Γιάννη Χουβαρδά, Γιάννη Κόκκο, Γιόσι Βίλερ, Ντιµίτερ Γκότσεφ, Γιώργο Λάνθιµο, Γιώργο Σκεύα, Αντώνη 
Αντύπα, Θωµά Μοσχόπουλο, Θάνο Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Βίκο Ναχµία και τον ∆ιονύση Σαβ-
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βόπουλο. Τα τελευταία χρόνια µαζί µε τον µουσικό και συνεργάτη της ∆ηµήτρη Καµαρωτό, δουλεύουν πάνω σε κείµενα 
της αρχαίας τραγωδίας και ανεβάζουν παραστάσεις µε κύριο άξονα την µουσική σαν εργαλείο για την υποκριτική από-
δοση και ερµηνεία. Μαζί, έχουν ανεβάσει τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη (Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών) και τον Προμηθέα 
Δεσμώτη του Αισχύλου (Ίδρυµα Πολιτισµού Νιάρχος, Εθνική Βιβλιοθήκη). Ταινίες: Αθέμιτος Συναγωνισμός του ∆ήµου 
Αβδελιώδη, Σταγόνα στον ωκεανό της Ελένης Αλεξανδράκη, Δεκαπενταύγουστος του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, Χώρα 
Προέλευσης του Σύλλα Τζουµέρκα, Χαρά του Ηλία Γιαννακάκη

Λουκάς Μπάκας

O Λουκάς Μπάκας είναι αρχιτέκτονας που καταπιάνεται µε τη θεωρία, το σχεδιασµό και την κατασκευή. 
Έχει αποτελέσει µέρος αναγνωρισµένων και βραβευµένων έργων, η κλίµακα των οποίων εκτείνεται 
από τον αστικό σχεδιασµό και την αρχιτεκτονική µέχρι τον σχεδιασµό σκηνικών και εγκαταστάσεων. 
Σηµαντικές συνεργασίες του περιλαµβάνουν γραφεία και δηµιουργούς όπως ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάν-
νου, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης, οι FLUX-Οffice και οι ZUS [Zones Urbaines Sensibles].

Άντζελα Μπρούσκου

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη ∆ραµατική Σχολή του «Θεάτρου Τέχνης» του Καρόλου 
Κουν. Συνεργάστηκε ως ηθοποιός και performer µε το Θέατρο Τέχνης, τον Μιχαήλ Μαρµαρινό, τη 
Μίρκα Γεµεντζάκη, το χοροθέατρο Ανάλια, τον Θεόδωρο Τερζόπουλο, τον ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, τη 
Ρούλα Πατεράκη, τον Γιάννη Χουβαρδά κ.α. Έχει ασχοληθεί µε την έρευνα πάνω στη µέθοδο και την 
τεχνική του ηθοποιού µε βασικό άξονα την αρχαία τραγωδία, ως δασκάλα, ηθοποιός και σκηνοθέτις. 
Το 1993 ίδρυσε το «Θέατρο ∆ωµατίου» µε την Παρθενόπη Μπουζούρη, καθώς και το οµώνυµο Studio 
υποκριτικής. Έχει παρουσιάσει, σε δική της σκηνοθεσία, έργα από το κλασσικό και σύγχρονο ρεπερτόριο: Μολιέρο, Ζενέ, 
Στρίντµπεργκ, Καραπάνου, Ευριπίδη, Αισχύλο, Σοφοκλή, Σαίξπηρ, Μπέκετ, Μπύχνερ, Τενεσσί Ουίλιαµς, Σάρα Κέιν, Ελ-
φρίντε Γιέλινεκ, Χάινερ Μύλλερ, Φασµπίντερ, Γιώργο Βέλτσο, Μπερνάρ Μαρί Κολτές, Σίλλερ κ.α. Συνεργάστηκε µε το 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Φεστιβάλ Φιλίππων και Καβάλας, το Φεστιβάλ Ελευσίνας, τον Θεατρικό Οργανισµό 
Κύπρου, τον Καλλιτεχνικό Οργανισµό «Φάσµα» του Αντώνη Αντύπα, Την Ελληνική Θεαµάτων, το ΜELLEMRUM Site-
specific festival (Κοπεγχάγη), το KunsthalleAthena, το Εθνικό Θέατρο, τη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών-Ίδρυµα Ωνάση, το 
Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν, το Φεστιβάλ Αισχύλεια Ελευσίνας, το BIOS, την documenta 14. Τελευταία της παράσταση 
ήταν οι Ευμενίδες του Αισχύλου στο πλαίσιο του «project Αισχύλος», για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνα 2023. Το 
«Θέατρο ∆ωµατίου»  επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ.

Λουίζα Νικολάου

Η Λουίζα Νικολάου είναι θεατρολόγος, απόφοιτη του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Κα-
λών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια – εµψυχώτρια σε προ-
γράµµατα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώµατα του Πανελλήνιου ∆ικτύου για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση και ως συντονίστρια του Γραφείου Αθήνας, για τον ίδιο οργανισµό, ως βοηθός σκηνοθέτη, 
ως θεατροπαιδαγωγός οργανώνοντας και εµψυχώνοντας εργαστήρια για παιδιά του ∆ηµοτικού. Επί-
σης, έχει εργαστεί ως ερευνήτρια - µέλος της οµάδας τεκµηρίωσης του ερευνητικού προγράµµατος 

ARCH-Αρχειακή Έρευνα και Πολιτιστική Κληρονομιά: Το αρχείο της Socιetas Raffaello Sanzio και από τον Σεπτέµβριο του 
2021 είναι µέλος του ερευνητικού προγράµµατος Αρχείο Δημήτρη Παπαϊωάννου: Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση, Καινοτόμες 
Εφαρμογές Έρευνας και Προβολής.

Νίκος Νικολόπουλος

Σπούδασε Σκηνοθεσία Κινηµατογράφου και Φωτογραφία. Από το 2000 έχει εργαστεί ως φωτογράφος 
πλατό σε περισσότερες από τριάντα διεθνείς και ελληνικές ταινίες δηµιουργών όπως ο Θόδωρος Αγγε-
λόπουλος, ο Jeremy Podeswa και ο David Cronenberg. Φωτογραφίες του έχουν δηµοσιευθεί σε σηµα-
ντικά διεθνή έντυπα (Cahiers du Cinéma, Variety, The New York Times, Los Angeles Times, Vanity Fair, 
i-D, Vogue UK, Criterion, Positif, Rolling Stone, American Cinematographer) και έχουν παρουσιαστεί σε 
οµαδικές και ατοµικές εκθέσεις. Το 2010 συνέγραψε µε τον σκηνοθέτη Εύρη Παπανικόλα το σενάριο της 
µικρού µήκους ταινίας Just A Perfect Day (2011, υποψήφια για Golden Pardino-Leopards of Tomorrow στο 64th Locarno 
International Film Festival). Από το 2011, στο πλαίσιο καλλιτεχνικών του project, έχει ταξιδέψει σε πόλεις της Ευρώπης, 
της Ασίας, της Λατινικής Αµερικής και των ΗΠΑ. Ως κινηµατογραφιστής έχει συµµετάσχει σε ταινίες µικρού µήκους και δι-
αφηµιστικά, ενώ έχει συνεργαστεί µε τον ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου στις παραστάσεις Primal Matter (2012), The Great Tamer 
(2017) και Since She (2018). Το 2017, στο πλαίσιο της documenta14 και του συλλογικού έργου Victoria Square Project του 
Αµερικανού καλλιτέχνη Rick Lowe, παρουσίασε την οπτικοακουστική-γλυπτική εγκατάσταση Klίros (συνδηµιουργία µε 
την Άρτεµη Ζερβού). Ως σκηνοθέτης και κινηµατογραφιστής έχει ολοκληρώσει τέσσερις µικρού µήκους ταινίες: 4 STEPS 
(2002), The End of Childhood (2005), Polk (2012, πρεµιέρα στο 18ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας «Νύχτες 
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Πρεµιέρας»), Kelifos (2021, χορογραφία Φώτη Νικολάου, παραγωγή ΕΛΣ). Το 2014 ολοκλήρωσε την πρώτη µεγάλου µή-
κους ταινία του POLK (συν-σκηνοθεσία µε τον Βλαδίµηρο Νικολούζο, Ειδική Μνεία FIPRESCI στο 55ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης, Παγκόσµια Πρεµιέρα στο 44th Festival Du Nouveau Cinéma, Montréal). Το 2021 ολοκλήρωσε τη δεύτερη 
µεγάλου µήκους ταινία του MUSA (συν-συγγραφή µε την Άρτεµη Ζερβού, πρεµιέρα στο 62ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου Θεσσαλονίκης). Είναι Αντιπρόε της Ένωσης Σκηνοθετών-Παραγωγών Ελληνικού Κινηµατογράφου (ΕΣΠΕΚ) και 
µέλος της Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου. www.nikosnikolopoulos.com

Αύρα Ξεπαπαδάκου

Η Αύρα Ξεπαπαδάκου είναι αριστούχος πτυχιούχος θεατρολόγος του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
αριστούχος διδάκτωρ Μουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Έχει πραγµατοποιήσει µεταπτυχια-
κές σπουδές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (διατµηµατικό ΠΜΣ µε αντικείµενο το λυρικό θέατρο) και στο 
Πανεπιστήµιο του Όσλο (σκανδιναβική λογοτεχνία και ιστορία της τέχνης των βορείων χωρών), καθώς 
και µουσικές σπουδές στο Εθνικό Ωδείο και το Ωδείο Kodaly (πιάνο, µονωδία, ανώτερα θεωρητικά). 
Έχει διδάξει αντικείµενα της ειδικότητάς της σε πτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστηµι-

ακά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι µέλος ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, όπου έχει την ευθύνη 
του ακαδηµαϊκού συντονισµού των αγγλόφωνων µεταπτυχιακών προγραµµάτων «Ελληνικός Πολιτισµός» και «Ολυµπι-
ακές Σπουδές». Από το 2013 είναι υπεύθυνη τεκµηρίωσης στο αρχείο του διεθνούς φήµης Ιταλού σκηνοθέτη Romeo 
Castellucci και της Socιetas Raffaello Sanzio. Έχει συµµετάσχει είτε ως επιστηµονική υπεύθυνη είτε ως κύρια ερευνήτρια 
στα έργα Archivio, ARCH: Archival Research & Cultural Heritage, CREARCH, ARGOS, Genesis: Genetic Research & Digital 
Visualization in the Performing Arts. Από το 2020 συµµετέχει ως µέλος της κύριας ερευνητικής οµάδας στο έργο Αρ-
χείο ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση, Καινοτόμες Εφαρμογές Έρευνας και Προβολής. Έχει δηµοσιεύσει 
εκτενώς σε πέντε γλώσσες, έχει δώσει πολυάριθµες διαλέξεις ως προσκεκληµένη οµιλήτρια και έχει συµµετάσχει µε 
ανακοινώσεις σε µεγάλο αριθµό διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ὁ Νίκος Ἀ. Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε τὸ 1945 στὰ Ἐξάρχεια. Μετὰ τίς ἐγκύκλιες σπουδὲς 
καὶ τὴν στρατιωτική του θητεία βιοπορίστηκε ὡς φαρμακαποθηκάριος. Καταπιάστηκε διὰ βίου 
μὲ μία μακροσκελῆ συγγραφὴ σὲ ἐλεύθερο στίχο. Αὐτὴ ἡ «ἀφήγηση ποὺ συνοψίζει» ὀνομάστηκε 
Σύσσημον ἢ Τὰ Κεφάλαια. Ἀπαρτίζεται ἀπὸ δύο βιβλία καὶ ἰσάριθμους τόμους· τὴν Στύγα καὶ 
τὸ Τέκτωρ. Ὁ πρῶτος τόμος χρόνια ἐξαντλημένος, ξανακυκλοφόρησε σὲ δεύτερη ἔκδοση, 
βελτιωμένη καὶ συμπληρωμένη, τὸ 2022. Ὁ δεύτερος τόμος ποὺ κλείνει καὶ τὸ ἔργο καὶ γιὰ τὴν 
ὥρα βρίσκεται διάσπαρτος σὲ τρία βιβλία, θὰ ἐκδοθεῖ συμπληρωμένος μὲ δύο ἀδημοσίευτα κεφάλαια τὸ 2023. 
Πέραν τοῦ ἐμμονικοῦ ἔργου ἐν προόδῳ, ἀσχολήθηκε σχεδὸν ἀποκλειστικὰ μὲ τίς ἐνδογλωσσικὲς μεταφράσεις 
γιὰ τὸ θέατρο. Ἀντιγόνη, Ὁ βασιλιᾶς Οἰδίπους, Αἴας, Προμηθέας Δεσμώτης, Βάτραχοι. Καὶ ἔχει μεταφράσει, γιὰ 
τὴν Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου καὶ τίς ἐκδόσεις της «Χριστιανικὴ Γραμματεία» δέκα ὕμνους τοῦ Συμεῶνος 
τοῦ Νέου Θεολόγου ποὺ τελοῦν ὑπὸ ἔκδοση.

Γεωργία-Μαρία Παπαδάκη

Η Γεωργία-Μαρία Παπαδάκη είναι θεατρολόγος και αριστούχος απόφοιτος του Τµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της εκ-
πόνησε πτυχιακή εργασία µε τίτλο Η Περιπλανώμενη Μέθοδος στο Θέατρο για Παιδιά και Εφήβους της 
Chiara Guidi. Επίσης, πραγµατοποίησε πρακτική άσκηση στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο του Ναυπλίου και 
στην Associazione Raffaello Sanzio στην Τσεζένα της Ιταλίας, µέσω του προγράµµατος Erasmus +. 
Το διάστηµα 2017-2021 συµµετείχε εθελοντικά στο ερευνητικό πρόγραµµα Το Αρχείο της Socιetas 

Raffaello Sanzio, στο πλαίσιο του οποίου επεξεργάστηκε το ψηφιακό αρχειακό υλικό του θιάσου. Τον ∆εκέµβριο του 2019 
συνεργάστηκε ως µέλος της Οµάδας των Παρατηρητών στον δεύτερο πειραµατισµό του Ευρωπαϊκού Πολυεταιρικού Έρ-
γου ARGOS, όπου παρακολούθησε τη δηµιουργική διαδικασία της παράστασης Η Χώρα των Γαιοσκωλήκων. Μία τραγωδία 
για παιδιά της Chiara Guidi στο Θέατρο Comandini στην Τσεζένα της Ιταλίας. Είναι µεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Εκ-
παίδευση και Πολιτισµός» µε κατεύθυνση «Πολιτισµική Αγωγή» του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, ενώ παράλληλα από το 
2021 συµµετέχει ως ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραµµα Αρχείο Δημήτρη Παπαϊωάννου.
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Έλενα Παπαλεξίου

Η Έλενα Παπαλεξίου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µε εξειδίκευση στην Παραστασιολογία, τη Γενετική των 
Παραστατικών Τεχνών και τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήµες και Τέχνες. Είναι κάτοχος διδα-
κτορικού διπλώµατος από το Πανεπιστήµιο Sorbonne-Paris IV. Ως επισκέπτρια υπότροφος Fulbright 
πραγµατοποίησε έρευνα στο Πανεπιστήµιο του Stanford (Τµήµα Κλασικών Σπουδών & Τµήµα Θεα-
τρικών και Παραστασιακών Σπουδών, 2014-2015). Έχει εργαστεί εντατικά στην πολιτιστική τεκµηρί-

ωση και την ψηφιακή οπτικοποίηση των παραστατικών τεχνών. Είναι η επιστηµονική υπεύθυνη του ερευνητικού έργου 
Genesis. Γενετική Έρευνα και Ψηφιακή Οπτικοποίηση στις Παραστατικές Τέχνες, µε χρηµατοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυµα 
Έρευνας και Καινοτοµίας (2020-2023). Είναι επίσης επιστηµονική υπεύθυνη (για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Πελοπον-
νήσου) των Ευρωπαϊκών Έργων CREARCH: Creative European Archives as Innovative Cultural Hubs και ARGOS: Actes de 
Création et Dynamiques de Collaborations Croisées – Arts de la Scène (Πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη», 2018-2020). 
Από το 2018 είναι η εθνική πρέσβειρα στον Οργανισµό Time Machine, έναν κορυφαίο διεθνή συνεργατικό οργανισµό στα 
πεδία της ψηφιακής τεχνολογίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Από το 2020 είναι η επιστηµονική υπεύθυνη του έργου 
Το Αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισµού στο πλαίσιο της δράσης 
«Ψηφιακός Πολιτισµός». Ήταν η κύρια ερευνήτρια του ερευνητικού έργου ARCH: Archival Research and Cultural Heritage, 
που αφορούσε το αρχείο του σκηνοθέτη Romeo Castellucci και της Socιetas Raffaello Sanzio. Από το 2016 είναι ακαδηµα-
ϊκή σύµβουλος και επιµελήτρια του προαναφερόµενου αρχείου. Χάρη στο έργο της οµάδας ARCH, το αρχείο κηρύχθηκε 
µείζονος ιστορικής σηµασίας από το Υπουργείο Πολιτισµού της Ιταλίας (2015).

Δημήτρης Παπανικολάου

Ο ∆ηµήτρης Παπανικολάου είναι καθηγητής νεοελληνικών και πολιτισµικών σπουδών στο πανεπιστή-
µιο της Οξφόρδης. Μεταξύ άλλων, έχει γράψει τα βιβλία Singing Poets: Literature and popular culture in 
France and Greece (2007), Σαν κ’ εμένα καμωμένοι: Ο ομοφυλόφιλος Καβάφης και η ποιητική της σεξου-
αλικότητας (2014), Κάτι τρέχει με την οικογένεια: Έθνος, πόθος και συγγένεια την εποχή της κρίσης (2018) 
και Greek Weird Wave: A cinema of biopolitics (2021).

Ελένη Παπαργυρίου

Η Ελένη Παπαργυρίου είναι µέλος Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήµιο. Έχει διδάξει ελληνική λογοτεχνία στο Πανεπιστήµιο Πατρών, στο Πανεπιστήµιο της 
Οξφόρδης, στο King’s College London, στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης και το Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
Κύπρου. Έκανε µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης (υπό την 
εποπτεία του Peter Mackridge) µε υποτροφίες του Arts and Humanities Research Board και Scatcherd 
European. H µεταπτυχιακή και διδακτορική της διατριβή τιµήθηκαν µε βραβεία της London Hellenic 

Foundation. Το έτος 2007-8 ήταν µεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πρόγραµµα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Princeton. Έχει εκδώσει τη µονογραφία Reading Games in the Greek Novel (Legenda 2011) και συνεπιµεληθεί τους τόµους 
Camera Graeca: Photographs, Narratives, Materialities (2015) και Greece in British Women’s Literary Imagination 1913-
2013 (2017) καθώς και τα αφιερώµατα Cavafy Pop: Readings of C.P. Cavafy in Popular Culture (2015) και ‘1821’: Mediation, 
Reception, Archive (2021). ∆ιετέλεσε µέλος της επιτροπής κρατικών βραβείων λογοτεχνίας (2020-2021), µέλος της επιτρο-
πής προγράµµατος του νεοελληνικού συνεδρίου της Modern Greek Studies Association (Τορόντο, Καναδάς) (2021-2022) 
και γραµµατέας της Society for Modern Greek Studies (Ηνωµένο Βασίλειο) (2010-2012). ∆ιετέλεσε κριτής (peer-reviewer) 
σε επτά διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, µεταξύ των οποίων τα Classical Receptions Journal, Comparative Literature, 
Mediterranean Studies και Journal of Modern Greek Studies. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τον ευρωπαϊκό και 
ελληνικό µοντερνισµό, τις διαπολιτισµικές λογοτεχνικές σχέσεις και τη σύνδεση της λογοτεχνίας µε τον οπτικό πολιτισµό. 
Από τον Ιανουάριο του 2023 θα αναλάβει από κοινού µε την Βασιλική Κολοκοτρώνη (University of Glasgow) την αρχισυ-
νταξία του έγκριτου επιστηµονικού περιοδικού Journal of Greek Media and Culture. Κατά το εαρινό εξάµηνο του έτους 
2022-2023 θα είναι Laskaridis Visiting Fellow in Modern Greek στο Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ. 

Νίνα Παππά

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Το έργο της αναφέρεται κυρίως στο θέµα του χρόνου και της καταγραφής του, 
επίσης στις ανθρώπινες φωνές και στις ιδιόχειρες γραφές. Συχνά συνδυάζονται στοιχεία τεκµηριωτικού 
χαρακτήρα, όπως συνεντεύξεις, ή ηχογραφήσεις ανθρώπων που αποτυπώνουν ιδιαίτερες συµπερι-
φορές και κώδικες επικοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται κυρίως στα videowalks. Έχει 
παρουσιάσει τη δουλειά της σε 8 ατοµικές εκθέσεις και έχει συµµετάσχει σε πολλές οµαδικές εκθέ-
σεις προσωπικά, αλλά και ως µέλος της οµάδας Errands, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ενδεικτικά: 
Γραφές και Σημειώσεις, Κήπος του Μεγάρου Μουσικής [2021], Το χαμένο κείμενο, Επιγραφικό Μουσείο [2019], Epicurean 
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Garden στο πλαίσιο των δράσεων Gardentopia, Matera Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2019 [Irsina, Ιταλία, 10- 
19/9/ 2019], κ.α.). Σπούδασε Ζωγραφική και Γλυπτική στην Α.Σ.Κ.Τ., φοίτησε στο C.A.V.S., ΜΙΤ και κατέχει διδακτορικό 
δίπλωµα στην Θεωρία της Τέχνης, από την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Είναι επίκουρη καθηγήτρια στο 
εργαστήριο Ζωγραφικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών του ΕΜΠ. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. www.ninapappa.
com, http://errands.gr

Ρούλα Πατεράκη

Η Ρούλα Πατεράκη εµφανίστηκε στο θέατρο ως παιδί-θαύµα, µαθήτρια του σκηνοθέτη Ζήσου Χα-
ρατσάρη, στη Θεσσαλονίκη. Αφού θεµελίωσε ιστορικά το µετα-θεατρικό τοπίο της Θεσσαλονίκης, 
από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 εγκαθίσταται στην Αθήνα µε τον σύντροφο της συγγραφέα Γιάννη 
Πάνου, εισάγοντας στην πράξη και στην θεωρία της σκηνικής τέχνης, πολλαπλά συστήµατα υποκριτι-
κής. Έχει βραβευτεί για το έργο της ως σκηνοθέτις και ηθοποιός µε τα µεγαλύτερα θεατρικά βραβεία 
της Ελλάδας. 

Λίλη Πεζανού

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ε.Μ.Π. (1974-1980). Εργάσθηκε ως αρχιτέκτονας. Στο θέατρο και τον κι-
νηµατογράφο εργάσθηκε ως βοηθός σκηνογράφος-ενδυµατολόγος δίπλα στον ∆ιονύση Φωτόπουλο 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό (1980-1992). Από το 1986 ως σκηνογράφος-ενδυµατολόγος συνεργάζεται 
µε τα κρατικά θέατρα, ελεύθερους θιάσους και κινηµατογραφικές παραγωγές. Έχει σκηνογραφήσει 
παραστάσεις αρχαίων κλασσικών, κειµένων του κλασσικού ρεπερτορίου, ποιητικών κειµένων, σύγ-
χρονης δραµατουργίας, λυρικού θεάτρου και χορού. Έχει συνεργασθεί µε φεστιβάλ και µεγάλα θέατρα 
της Ευρώπης. Ήταν µέλος της δηµιουργικής οµάδας των Τελετών Έναρξης και Λήξης των Ολυµπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 
2004», όπου σχεδίασε τα σκηνικά και τη διαµόρφωση του χώρου. Έχει σχεδιάσει χώρους παραστάσεων, έχει οργανώσει, 
επιµεληθεί και σχεδιάσει εκθέσεις εικαστικών δηµιουργών και θεµατικές εκθέσεις σε συνεργασία µε µεγάλα µουσεία και 
ιδιωτικές γκαλερί, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2009 ανήκει στο δυναµικό της Α.Σ.Κ.Τ., υπεύθυνη του εργαστη-
ρίου σκηνογραφίας.

Ρένη Πιττακή

Η Ρένη Πιττακή είναι Ελληνίδα ηθοποιός. Συγκαταλέγεται στα σηµαντικότερα στελέχη του Θεάτρου Τέ-
χνης, το οποίο υπηρέτησε για 40 περίπου χρόνια. Έχει ερµηνεύσει  τους σπουδαιότερους γυναικείους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους του διεθνούς και ελληνικού θεατρικού ρεπερτορίου. Επίσης έχει διδάξει 
Υποκριτική στην ∆ραµατική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης (1987 - 1991), ενώ έχει χρηµατίσει και µέλος 
της επιτροπής απονοµής του Θεατρικού Βραβείου «Μελίνα Μερκούρη». Έχει τιµηθεί µε τα βραβεία 
«Βραβείο Κοτοπούλη» (1971-1972), «Παξινού» (1992) και 3 φορές (2006, 2009, 2018) µε τα «Θεατρικά 

βραβεία Κοινού (Αθηνόραµα)». Επίσης, έλαβε το «Βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου» της Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατο-
γράφου (2014) για την ερµηνεία της στην ταινία Miss Violence. Η ερµηνεία της στην τηλεοπτική σειρά 10, τιµήθηκε µε το 
βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου στα τηλεοπτικά βραβεία «Πρόσωπα 2008». 

Δημήτρης Πλάντζος

Ο ∆ηµήτρης Πλάντζος είναι καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ. Στα επιστηµονικά του ενδια-
φέρονται συγκαταλέγονται η τέχνη και η αρχαιολογία της Αρχαίας Ελλάδας, η αρχαιολογική θεωρία, και 
η διαχείριση µνηµείων και πολιτισµικών αγαθών. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα και µελέτες σε επιστηµονικά 
περιοδικά διεθνώς και, µεταξύ άλλων, τα αυτόνοµα έργα: Οι αρχαιολογίες του κλασικού (Αθήνα 2014), Το 
πρόσφατο μέλλον (Αθήνα 2016), και Αρχαιοπολιτική (Αθήνα 2023). Είναι ∆ιευθυντής του νεοϊδρυθέντος 
Ερευνητικού Ινστιτούτου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές του ΕΚΠΑ, και από το 2020 ανήκει 
στη διευθυντική οµάδα της Ανασκαφής του Πτολεµαϊκού Νεκροταφείου στο Σάτµπι Αλεξανδρείας, στην Αίγυπτο.

Βασίλης Πουλόπουλος

Ο Βασίλης Πουλόπουλος γεννήθηκε το 1982 στην Καλαµάτα και το 2005 έλαβε το δίπλωµα του Μηχα-
νικού Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήµιο Πατρών. Έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωµα το 
2010 µε θεµατολογία σχετική µε Ανάλυση ∆εδοµένων από Πηγές του ∆ιαδικτύου και έχει Μεταδιδα-
κτορικό ∆ίπλωµα πάνω στα Μεγάλα ∆εδοµένα και τον Πολιτισµό από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. 
Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και Μέλος του Εργαστηρίου Γνώσης και 
Αβεβαιότητας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Τα βασικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετίζονται 

µε ανάλυση µεγάλων δεδοµένων, την πολιτισµική πληροφορική, τη δηµιουργία εφαρµογών και τις βάσεις δεδοµένων. 
Έχει περισσότερες από 60 δηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Περιοδικά και Συνέδρια στους τοµείς των ερευνητικών του ενδια-
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φερόντων ενώ έχει συµµετάσχει σε πληθώρα έργων είτε ως Ερευνητής είτε ως Επιστηµονικά Υπεύθυνος. Ασχολείται 
ερευνητικά µε την ανάλυση µεθόδων και τεχνικών για την καταγραφή δεδοµένων πολιτισµού, τη διαχείριση, την ανάλυση 
και την οπτικοποίηση αυτών. Ειδικότερα, τον ενδιαφέρει η ανάλυση πολλών δεδοµένων που πηγάζουν από ετερογενείς 
πηγές και ο τρόπος ένωσής τους. Ως αναπληρωτής διευθυντής του εργαστηρίου ΓΑΒ LAB είναι µεταξύ άλλων υπεύθυνος 
για την προσπάθεια επικοινωνίας της επιστήµης και της τεχνολογίας σε εκπαιδευτικά προγράµµατα µε σκοπό την υποστή-
ριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας της Πελοποννήσου. Έχει σχεδιάσει το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Γριφοµπότ» το οποίο έχει 
πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτικό παιχνίδι από το Υπουργείου Παιδείας. Συµµετείχε ως ιδρυτικό µέλος στην Ένωση Νεοφυών 
Επιχειρήσεων, είναι ιδρυτικό µέλος του Hellenic Blockchain Hub, ενώ είναι συν-ιδρυτής της ΑΜΚΕ «Ο Σπόρος», µε την 
οποία πραγµατοποιεί κοινωνικές δράσεις στην περιοχή της Καλαµάτας. Είναι µέλος της κύριας ερευνητικής οµάδας του 
έργου Αρχείο Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Εύη Προύσαλη

Η Εύη Προύσαλη είναι µέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Παραστατικές Τέχνες» του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (2022-23). Έχει διδάξει σε ΑΕΙ: (Τµήµα Παραστατικών και Ψηφιακών 
Τεχνών Παν/µιο Πελοποννήσου, Ναύπλιο, 2019-2021), στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών (ΕΚΠΑ, 2017-
2018), στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Ακαδηµία Πλάτωνος» (ΕΚΠΑ, 2013-2015) κ.ά. µαθήµατα σχετικά 
µε τις Παραστατικές Τέχνες, Θεωρία και Εφαρµογές Σκηνοθεσίας, Θεωρία και Εφαρµογές για τα Πολυ-
µέσα στις Παραστατικές Τέχνες, Performance/Επιτέλεση Θεωρία και Εφαρµογές. Έχει διδάξει, επίσης, 

σε ∆ραµατικές Σχολές (Πειραϊκός Σύνδεσµος, Σχολή Θεοδοσιάδη, Πρόβα κ.α.) καθώς και σε ∆ηµόσια Ινστιτούτα Θεάτρου 
και Κιν/φου (2010-2018). Έχει εκπονήσει µεταδιδακτορική έρευνα Νευροαισθητική και Παραστατικές Τέχνες (ΕΚΠΑ, 2019), 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή (Παν/µιο Πατρών, 2010). Έχει πτυχίο Θεατρικών Σπουδών, (ΕΚΠΑ) και Χηµείας (Παν/µιο Πατρών) 
και µεταπτυχιακή Έρευνα στη Μοριακή Ιολογία (Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ). Συµµετέχει µε εισηγήσεις της σε ελληνικά και 
διεθνή Συνέδρια Θεατρολογίας και Παραστατικών Τεχνών και σε Ηµερίδες. Επιστηµονικά άρθρα της έχουν δηµοσιευτεί 
σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, όπως και δοκίµια και µελέτες της σε συλλογικούς τόµους και βιβλία. Έχει συγγράψει 
δύο εκπαιδευτικά θεατρολογικά βιβλία για το Υπουργείο Παιδείας κι έχει επιµεληθεί τρία βιβλία, µε τελευταίο τα Πρακτικά 
του Θεατρολογικού Συνεδρίου Θέατρο και Παραστατικές Τέχνες στον 21ο αιώνα. Η αγωνία και ο αγώνας του επαναπροσδι-
ορισμού, Εκδόσεις Ευρασία, 2022.  Έχει συγγράψει δύο βιβλία/µονογραφίες (Σύγχρονες Μορφές Παραστατικών Τεχνών: 
Θεωρία, Έρευνα και Πράξη της Παραστασιακής Επιτέλεσης/Performance, Εκδόσεις Ευρασία 2022 και Παραστασιακές και 
Δραματουργικές τάσεις και προτάσεις. Κριτική αποτίμηση των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα (Εκδόσεις Ευρασία, υπό 
έκδοση, ∆εκέµβριος, 2022). Είναι δραµατουργός σε θεατρικές παραστάσεις (σύνολο 10), µε πιο πρόσφατη την παράσταση 
Ωκεανός. Μια παράσταση Εν Πλω, η οποία επιχορηγήθηκε από το ΥΠΠΟΑ και παίχτηκε στη Σπιναλόγκα, 14-15 Σεπτεµβρίου 
2022. Σκηνοθέτης/σύλληψη ιδέας σε τέσσερεις (4) site-specific performances (Φεστιβάλ Αθηνών, Θέατρο Πειραιά κ.ά.). 
Εργάζεται ως Κριτικός Θεάτρου (2000 - σήµερα) έχοντας συγγράψει περίπου 1500 κριτικές Θεάτρου και Παραστατικών 
Τεχνών. Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γνω-
σιακής Επιστήµης (2017), και µέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (2010).

Γιώργος Ροδοσθένους

Ο Γιώργος Ροδοσθένους είναι Καθηγητής µε γνωστικό αντικείµενο «Σκηνοθεσία» και Αναπληρωτής 
∆ιευθυντής της Σχολής Παραστατικών Τεχνών και Πολιτιστικών Βιοµηχανιών του Πανεπιστηµίου του 
Ληντς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η σκηνοθεσία του θεάτρου, οι σύγχρονες διασκευές του 
αρχαίου ελληνικού δράµατος, το θέατρο ως ηδονοβλεψία, το σώµα στην παράσταση, η τελειοποίηση 
τεχνικών αυτοσχεδιασµού και συνθετικές πρακτικές για την παράσταση, η επινόηση έργων µε ζωντανά 
µουσικά ηχητικά τοπία µέσω µιας διεπιστηµονικής διαδικασίας και το βρετανικό µουσικό θέατρο. Έχει 
επιµεληθεί τα βιβλία Theatre as Voyeurism: The Pleasures of Watching (Palgrave), Contemporary Approaches to Greek 
Tragedy: Auteurship and Directorial Visions (Methuen Drama, Bloomsbury), The Disney Musical on Stage and Screen: 
Critical Approaches from Snow White to Frozen (Methuen Drama, Bloomsbury), Twenty-First Century Musicals: From 
Stage to Screen (Routledge) και συνεπιµελήθηκε το Greek Tragedy and the Digital (Methuen Drama, Bloomsbury).

Κάτια Σαβράμη

Η Κάτια Σαβράµη, σπούδασε χορό στην «Ανώτερη Επαγγελµατική Σχολή Χορού: Ραλλού Μάνου» στην 
Αθήνα. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, Master of Arts, µε υποτροφία του Ιδρύµατος 
Α.Σ. Ωνάση και ∆ιδακτορικού τίτλου σπουδών (Ph.D in Dance Studies.) από το από τον Laban Centre, 
City University του Λονδίνου. Σήµερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπου-
δών του Πανεπιστηµίου Πατρών https://savrami.gr/en/. Ως επισκέπτρια καθηγήτρια έχει διδάξει στο 
University of Surrey UK, το 2014 και στο Michigan State University USA, το 2017 και είναι υπότρο-

φος του Ιδρύµατος Fulbright (2020-21) και επισκέπτρια καθηγήτρια/ερευνήτρια, στο Department of Classics, Columbia 
University, New York City, USA. Έχει δηµοσιεύσει βιβλία για τον χορό στα Ελληνικά και είναι υπεύθυνη της Σειράς Τέχνες 
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11 βιβλία από τις εκδόσεις DIAN (http://dian.gr/product-category/books/texnes). Στην αγγλική γλώσσα έχει δηµοσιεύ-
σει δύο µονογραφίες: Ancient Dramatic Chorus through the Eyes of a Modern Choreographer (2016) και Tracing the 
Landscape of Dance in Greece (2019) Cambridge scholars publishers, UK. Άρθρα της έχουν δηµοσιευθεί σε ελληνικά και 
ξένα επιστηµονικά περιοδικά, Είναι επίσης υπεύθυνη έκδοσης και µέλος της ∆ιεθνούς Συντακτικής Επιτροπής του ερευ-
νητικού περιοδικού Research in Dance Education και peer reviewer και Editor in chief του διεθνούς περιοδικού για τον 
χορό “Choros International Dance Journal” (www.chorosjournal.com) µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ωνάση. 

Γιώργος Σαμπατακάκης

Ο Γιώργος Σαµπατακάκης είναι Aναπληρωτής Kαθηγητής Θεατρολογίας στο Τµήµα Θεατρικών Σπου-
δών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Σπούδασε Θεατρολογία στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ 
(1997, άριστα, πρώτος) και έλαβε εξειδίκευση στην αρχαιοελληνική τραγωδία και την πρόσληψή της 
από το Πανεπιστήµιο του Cambridge (M.Phil.) µε υποτροφία του ιδίου Πανεπιστηµίου. Απέκτησε δι-
δακτορικό δίπλωµα στις Θεατρικές Σπουδές από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου µε υποτροφία του 
Ιδρύµατος Ωνάση και εκπόνησε µεταδιδακτορική έρευνα (µε θέµα την θεατρική κριτική στην Ελλάδα) 

στο Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστηµίου Πατρών µε υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών. Ασχολείται µε την Ιστορία και 
τη Θεωρία του Θεάτρου, τη Θεωρία της Σκηνοθεσίας και της Κριτικής και την Πρόσληψη του Αρχαίου ∆ράµατος, ενώ 
πρόσφατα έστρεψε το ενδιαφέρον του στην Queer Θεωρία. Έχει συµµετάσχει σε επιστηµονικά συνέδρια στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό και έχει διατελέσει µέλος των κρατικών επιτροπών θεατρικών επιχορηγήσεων. www.theaterst.upatras.
gr/?page_id=1063,  https://upatras.academia.edu/GEORGSAMPATAKAKIS 

Νεφέλη Σαρρή

Γεννηµένη στην Αθήνα, σπουδάζει αρχιτεκτονική στη Φερράρα (Ιταλία) και δουλεύει ως αρχιτέκτονας 
στην Ελλάδα µέχρι το 2008. Σπουδάζει σκηνοθεσία στη σχολή κινηµατογράφου NUCT στα studios της 
Cinecittà στη Ρώµη και στη συνέχεια ντοκιµαντέρ στο ΙED (Ευρωπαϊκό Iνστιτούτο Design) στο Μιλά-
νο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της γράφει και σκηνοθετεί ταινίες µικρού µήκους, µεταξύ των 
οποίων τις ταινίες µυθοπλασίας: Silvia è tornata (Η Σύλβια επέστρεψε) και Meno Scrupoli (Λιγότεροι 
ενδοιασµοί), µε την τελευταία να λαµβάνει µέρος σε ιταλικά και διεθνή φεστιβάλ. Το 2012 εργάζεται 
ως συν-σεναριογράφος για το ντοκιµαντέρ Passo a due (Βήµα για δύο), σε σκηνοθεσία των Teresa Iaropoli, Margherita 
Pescetti, Cosetta Raccagni, υπό την καλλιτεχνική επίβλεψη της διακεκριµένης ιταλίδας σκηνοθέτιδας Alina Marazzi, µε 
χορηγούς τους IED, Marie Claire Italia και Vitasnella. Πρόκειται για ένα συλλογικό ντοκιµαντέρ της οµάδας LaFilma, στην 
οποία συµµετέχει και που αποτελείται από γυναίκες filmmakers, το οποίο διακρίνεται σε ιταλικά και διεθνή φεστιβάλ. 
Το 2015 ολοκληρώνει το πρώτο της προσωπικό ντοκιµαντέρ µε τίτλο Ιncinta (Έγκυος) µε την υποστήριξη του Danzarte 
και διανοµή από την Elenfant film, το οποίο συµµετέχει σε διάφορα κινηµατογραφικά φεστιβάλ. Το 2016 εργάζεται ως 
σεναριογράφος στο σενάριο της ταινίας µυθοπλασίας µεγάλου µήκους Due madri (∆ύο µητέρες). Το 2019 κυκλοφορεί 
το Πίσω από τον τοίχο, ντοκιµαντέρ για τον Έλληνα καλλιτέχνη ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, µε αφορµή την προετοιµασία 
του έργου του Still life, µία παραγωγή της Αργοναύτες ΑΕ, σε συµπαραγωγή της ΕΡΤ ΑΕ, powered by OnassisCulture 
(Ίδρυµα Ωνάση), µε την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου (ΕΚΚ) και της Flunet Productions, που 
συνεχίζει την φεστιβαλική του καριέρα λαµβάνοντας διακρίσεις. Το ντοκιµαντέρ έχει προβληθεί στην ΕΡΤ και στη viva.
gr. Έχει συνεργαστεί µε το Vice Greece για το ντοκιµαντέρ Σεφ ιστορίες που προβλήθηκε στον ANT1, καθώς και για 
µίνι-ντοκιµαντέρ µε την χορογράφο Άρια Μπουµπάκη στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2017 και του 
4oυ Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών. Το 2020 βραβεύεται από το ΥΠΠΟΑ/ ΕΚΚ για 
το σενάριο της µικρού µήκους µυθοπλασίας µε τίτλο Ισβόρια. Το 2021 δηµιουργεί το έργο 6 Κομμάτια που αφηγείται 
τα ταξίδια και τη συµβίωση µιας κοινότητας γυναικών, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Handle with care» της χορογράφου 
Άριας Μπουµπάκη, παραγωγή Σερεντίπιτι ΑΜΚΕ µε την υποστήριξη: ΥΠΠΟΑ, Festival International de Théâtre de Milos, 
Vamvakou Revival (Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος). Αυτήν την περίοδο εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτη στον ANT1 στο The 
tonight show, και πάνω στην ταινία µικρού µήκους Ισβόρια, παραγωγή Αταλάντη ΑΕ σε συµπαραγωγή µε Cosmote tv, 
µε την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ/ ΕΚΚ και του ∆ήµου Νάουσας.

Καλλιόπη Σίμου

Αριστούχος απόφοιτος της ∆ραµατικής Σχολής του Κ.Θ.Β.Ε. (2006) και του Τµήµατος Θεάτρου της Σχο-
λής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. (2012). Ηθοποιός µε σαφή προσανατολισµό στο σωµατικό θέατρο έχει 
συνεργαστεί µε τους χορογράφους Μαριάνα Καβαλιεράτου, Κωνσταντίνο Ρήγο, καθώς και µε τον ∆η-
µήτρη Παπαϊωάννου µε τον οποίο συµπράττει από το 2009 (Πουθενά, Μέσα, Still Life, The Great Tamer, 
Ink). Στο θέατρο έχει συνεργαστεί  ως ηθοποιός µε τους σκηνοθέτες  Robert Wilson, Στάθη Λιβαθινό, 
Κατερίνα Ευαγγελάτου, Θωµά Μοσχόπουλο, Θάνο Παπακωνσταντίνου, Αργυρώ Χιώτη, Γιάννη Ιορδα-

νίδη, Σοφία Μαραθάκη, Ευριπίδη Λασκαρίδη, ∆αµιανό Κωνσταντινίδη, Ελένη Ευθυµίου, Σοφία Βγενοπούλου, Πρόδροµο 
Τσινικόρη, ∆ήµητρα Τρυπάνη στο Εθνικό Θέατρο, το Theatre de la Ville, τη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, το Φεστιβάλ 
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Αθηνών και Επιδαύρου, την Εθνική Λυρική Σκηνή κ.α. Επίσης ανέλαβε την χορογραφία και ερµηνεία της performance 
WINDOW, σε µια συνεργασία µε την εικαστικό Ματίνα Μέγκλα, ενώ το 2018 παρουσίασε την πρώτη της θεατρική σκηνοθε-
σία πάνω στο διήγηµα του Ε.Α. Πόε, Το Βαρέλι του Αμοντιλλάδο.

Δρόσος Σκώτης

Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1973 στην Αθήνα. Aποφοίτησε από τη ανώτερη δραµατική σχολή «ΑΡΧΗ» το 
2000. Από το 2006 είναι συνεργάτης του ∆ηµήτρη Παπαιωάννου ως βοηθός σκηνοθέτη, διευθυντής δο-
κιµών και έχει εµφανιστεί στις παραστάσεις: Sisyphus/Trans/Form, (2019), Ο Μεγάλος Δαμαστής (2017), 
Still Life (2014-16), Μέσα (2011-12), 2 (2006-07). Έχει συνεργαστεί ως επαγγελµατίας ηθοποιός και χο-
ρευτής µε οµάδες χορού όπως Χορευτές, Εννιάµορφο, Π. Σταµατοπούλου, FingerSix κ.α. Επίσης έχει 
συνεργαστεί µε τον Γιάννη Κακλέα στις παραστάσεις: Το κουρδιστό πορτοκάλι (2013-14) όπου έκανε 

και χορογραφία σκηνικής πάλης, Μερσιέ και Καμιέ (2013) και την Έφη Μπίρµπα στην παράσταση Ο Σωσίας (2015-16). Έχει 
εµφανιστεί σε µεγάλα φεστιβάλ χορού και θεάτρου σε Αθήνα, Αβινιόν, Βαρκελώνη, Καλαµάτα, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μόσχα, 
Μιλάνο, Νέα Υόρκη, Νότιο Κορέα, Πράγα, Παρίσι, Σάν Ντιάγκο, Στοκχόλµη, Σάο Πάολο, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν κ.α. Στον 
κινηµατογράφο έχει παίξει σε ταινίες µεγάλου µήκους όπως Το κακό στην εποχή των ηρώων, Bang Bank, Η Κληρονόμος, 
Straight Story, Θα το μετανιώσεις, Γαμήλιο πάρτι, Η Φούσκα, Ελ Γκρέκο κ.α., όπως και σε µικρού µήκους βραβευµένες 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Από το 2013 παραδίδει σεµινάρια κινησιολογίας και µαθήµατα σκηνικής πάλης σε δραµατικές 
σχολές και φεστιβάλ.

Μάρω Σταυρινού

Η Μάρω (Μαρία) Σταυρινού είναι χορεύτρια, καθηγήτρια χορού και θεατρολόγος, απόφοιτος της Κρα-
τικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης υπό τη διεύθυνση της Παυλίνας Βερέµη και του Τµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Με αφε-
τηρία το κλασσικό µπαλέτο η επαγγελµατική της εκπαίδευση επικεντρώθηκε στο σύγχρονο χορό και 
εµπλουτίστηκε συµµετέχοντας σε σεµινάρια τεχνικής σύγχρονου χορού, σύνθεσης, αυτοσχεδιασµού, 
δραµατουργίας και φωνής στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε τους Ohad Naharin, Emanuel Gat, Laura 
Rae Bernasconi, Inma Rubio Thomas, Alexandra Bachtzetsis, Russell Maliphant, Samuel Lefeuvre, Damien Jalet, Anton 
Lachky, Yen-Ching Lin, Ρόζα Προδρόµου, Αναστάσιο Κουκουτά, Αθανασία Κανελλοπούλου κ.α. Από το 2014 που απο-
φοίτησε µε άριστα από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης συµµετέχει ως χορεύτρια σε παραγωγές στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό στα πλαίσια διεθνών φεστιβάλ έχοντας συνεργαστεί µε χορογράφους, σκηνοθέτες και εικαστικούς όπως οι 
Αντώνης Φωνιαδάκης, Κωνσταντίνος Ρήγος, Λενιώ Κακλέα, Shahar Binyamini, Manaho Shimokawa, Μαρκέλλα Μα-
νωλιάδη, Denis Savary, Jai Gonzales, ∆ηµήτρης Μυτιληναίος, Φώτης Νικολάου κ.α. Έχει χορέψει ρεπερτόριο των Ohad 
Naharin, Pascal Rioult και Martha Graham ενώ επίσης έχει διδάξει σύγχρονο χορό και µπαλέτο σε παιδιά και ενήλικες 
στην Αθήνα. Το 2021 βραβεύτηκε από την ARTWORKS και το Πρόγραµµα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος. 

Αγγελική Στελλάτου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Αποφοίτησε µε άριστα από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης 
το 1986. Με υποτροφία του Ιδρύµατος Α. Σ. Ωνάσης συνέχισε τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη, στο 
Merce Cunningham Dance Studios. Παράλληλα παρακολούθησε σεµινάρια Contact Improvisation 
και Release Techniques µε τους K.J. Holmes, Jeremy Nelson, Daniel Lepkoff, Sarah Pearsons, 
Sarah Rudner και άλλους.  Το 1987 µε τον ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου, ίδρυσαν την Οµάδα Εδάφους. 
Τιµήθηκε µε το βραβείο καλύτερης χορεύτριας για το σόλο «Σκαλοπάτια», από την παράσταση Αν-

θρώπινη Δίψα. Έχει συνεργαστεί µε διάφορες χορευτικές οµάδες, όπως: Sine Qua Non, Ανάλια, amorphy.org, Χορικά 
της Ζ. Νικολούδη και άλλες. Το 2016, χόρεψε το σόλο After Party και το 2019 στην παράσταση YOU της Ερµίρας Γκόρο. 
Ως χορογράφος έχει συνεργαστεί µε το Θέατρο του Νέου Κόσµου, το Εθνικό Θέατρο, το Μέγαρο Μουσικής, το ∆Η.ΠΕ.
ΘΕ Λάρισας, το Θέατρο Εµπρός, το Απλό Θέατρο κ.ά. Τιµήθηκε µε το βραβείο «Κούλα Πράτσικα» για την χορογραφία 
της παράστασης Motortown, σκηνοθεσία Β. Θεοδωρόπουλος. Ήταν επικεφαλής χορογράφος των Τελετών Έναρξης και 
Λήξης, των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004. ∆ιδάσκει αυτοσχεδιασµό σε επαγγελµατίες και ερασιτέχνες από το 
1998. Ήταν µέλος του διδακτικού προσωπικού στην επαγγελµατική σχολή Ραλλού Μάνου από το 2013 έως 2016 και ήταν 
υπεύθυνη για το µάθηµα της χορογραφίας. Από το 2016 έως το 2022 διδάσκει το ίδιο µάθηµα στην επαγγελµατική σχο-
λή χορού Ακτίνα, ενώ από το 2018 έως σήµερα διδάσκει κινητικό αυτοσχεδιασµό στην ∆ραµατική Σχολή του Εθνικού 
Θεάτρου. Έχει χορογραφήσει και σκηνοθετήσει τις παραστάσεις: Στο δρόμο μου, ένας άγγελος της Μ. Ευσταθιάδη, Λίγο 
πριν ( ) λίγο μετά, έργο βασισµένο στον Ιππόλυτο του Ευριπίδη, για την Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
2006, Φρανκφούρτη 2006, µουσική Θ. Αµπαζής, Καν.ίβ.αλοι. θέατρο του Νέου Κόσµου 2009, µουσική Σ. Γασπαράτος, Τα 
επτά θανάσιμα αμαρτήματα, Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών 2011, µουσική Σ. Γασπαράτος, Dig-it, συν-σκηνοθεσία µε τον 
Μάξιµο Μουµούρη, έργο βασισµένο στον Οιδίποδα Τύραννο (φεστιβάλ low budget, Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννη 2011), 
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Μικρές ζωές ή το σώμα που κατοικώ, Αθήνα, Φεστιβάλ Καλαµάτας, Λευκάδα 2013, Ιωάννινα, Σαντορίνη 2014, µουσική 
Sebastien Seixas, Το χαμόγελο της Τζοκόντα και ο μύθος του Μαρσία, σε µουσική του Μάνου Χατζιδάκι για το Μπαλέτο 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Αθήνα 2015, Genie, σε συνεργασία µε τον εικαστικό/video-artist, Παντελή Μάκκα, Athens 
video dance festival, Ιανουάριος 2016, µουσική Γιώργος Πούλιος, Sylvia, σε συνεργασία µε τον εικαστικό/video-artist, 
Παντελή Μάκκα, Athens video dance festival, 2019.

Εύα Στεφανή 

Η Εύα Στεφανή γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
Κινηµατογράφο στην Ecole Varan, στο Παρίσι, στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης (Μ.Α. in Cinema 
Studies) και στο National Film and Television School στη Βρετανία όπου ειδικεύτηκε στη σκηνοθε-
σία ντοκιµαντέρ. Το 1997 τελείωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήµιο στο τµήµα 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Είναι καθηγήτρια στο Τµήµα Επικοινωνίας και Μέ-
σων Μαζικής Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και σκηνοθέτης ταινιών ντοκιµαντέρ (Μέρες 

και Νύχτες της Δήμητρας Κ., Χειρόγραφο, Ακρόπολις, Ε.-Χ. Γονατάς, Το Κουτί, Η Άδεια, Συγκάτοικοι, Αθήναι, Γράμματα 
από το Άλμπατρος κ.ά.).

Παρασκευή Τεκτονίδου

H Παρασκευή Τεκτονίδου είναι δραµατουργός, ερευνήτρια και κριτικός χορού, µουσικός και παιδα-
γωγός. Αποφοίτησε από το Τµήµα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και στη συνέχεια από το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών 
«∆ραµατολογίας και Παραστασιολογίας» του Τµήµατος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. 
Παράλληλα έλαβε το πτυχίο της στο φλάουτο. Αυτή τη στιγµή εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (ΑΣΚΤ) µε αντικείµενο τη σύγχρονη χορογραφία και δραµα-
τουργία. Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής διοργανώνει τα τελευταία δύο χρόνια εβδοµαδιαία σεµινάρια στην Ανώ-
τατη Σχολή Καλών Τεχνών που αφορούν µία χαρτογράφηση του σύγχρονου χορογραφικού πεδίου και τις διασταυρώσεις 
του µε τα άλλα καλλιτεχνικά είδη. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη σύγχρονη χορογραφία και δραµατουργία, 
µε έµφαση στην παρατήρηση την πρόσληψη και την καταγραφή της δηµιουργικής διαδικασίας, καθώς επίσης και τις κρι-
τικές δυνατότητες του καλλιτεχνικού έργου. Από το 2016 αρθρογραφεί συστηµατικά ως κριτικός χορού στον έντυπο και 
διαδικτυακό τύπο, ενώ κείµενά της έχουν δηµοσιευτεί σε επιστηµονικά περιοδικά. Από το 2018 είναι µέλος της Ένωσης 
Κριτικών και Παραστατικών Τεχνών (µέλος της διεθνούς ένωσης AICT-IATC). Τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργάζεται 
συστηµατικά ως δραµατουργός. Τον Οκτώβριο του 2022 ανέλαβε την θέση σύµβουλου χορού στο Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου.

Ιωάννα Τζαρτζάνη

Η Ιωάννα Τζαρτζάνη σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειον Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών και ∆ιδασκαλία Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στην Ανώτατη Σχολή Χορού ∆έσποινας 
Γρηγοριάδου. Ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές της Σπουδές Χορού στο University of Surrey, όπου εκ-
πόνησε και τη διδακτορική διατριβή της µε τίτλο: Interplays of Ethnicity, Nationalism and Globalization 
in the Greek Contemporary Dance stage: Choreographic Choices and Constructions of National 
Identity. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Χορού στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πε-

λοποννήσου µε γνωστικό αντικείµενο «Χορός: Κοινωνία, Θεωρία και Επιτελεστικότητα». Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντά 
συµπεριλαµβάνονται οι σωµατικές και χορογραφικές πρακτικές, η ιστορία και θεωρία του χορού, η κριτική και µεταα-
ποικιακή θεωρία και οι πολιτισµικές σπουδές, ενώ διατηρεί µακροπρόθεσµο ενδιαφέρον για ζητήµατα που αφορούν στις 
πολιτικές της ταυτότητας. 
Από το 2008 έχει διδάξει Μεθοδολογίες της Έρευνας του Χορού, Μεθόδους Εκπαίδευσης του Σώµατος , Ιστορία του Χορού 
και Κριτική Θεωρία, καθώς και Σύγχρονη Χορογραφική Θεωρία και Πράξη στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, στο Πανε-
πιστήµιο Πελοποννήσου, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο ΑΚΜΗ και στις Ανώτερες Σχολές Χορού ∆έσποινα Γρηγοριάδου 
και ΧΟΡΟΣ. Υπήρξε µέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Χορός plus και έχει γράψει κριτικές χορού για την 
εφηµερίδα Athens News και άρθρα για το Choros International Dance Journal. Υπήρξε µέλος της οµάδας Theatre en Corps 
Collectif της καθ. Ana Sanchez Colberg, καθώς και µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Χορού του Υπουργείου Πολιτι-
σµού (2019-2022). Επί του παρόντος, αποτελεί µέλος της ερευνητικής οµάδας του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Erasmus+ 
ReWrite your Story /ReStory (2020-2022) που έχει ως αντικείµενο τη δηµιουργία πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για φρο-
ντιστές/ριες που εργάζονται µε άτοµα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, µε στοχευµένες αφηγηµατικές τεχνικές και καλλιτεχνικές 
πρακτικές που διευκολύνουν την (επαν)ενεργοποίηση και κοινωνική επανένταξη των ηλικιωµένων ατόµων.
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Χαριτίνη Τσικούρα

Η Χαριτίνη Τσικούρα είναι διδάκτωρ του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών, πτυχιούχος Ιστορίας Τέχνης 
και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Paris Nanterre) και χορογράφος, έχοντας πραγµατοποιήσει προπτυ-
χιακές σπουδές στο Σύγχρονο Χορό (Πανεπιστήµιο Paris 8). Ο τίτλος της διατριβής της είναι: Αντιγόνη 
και η Μήδεια στον χορό. Έµφυλες προοπτικές (Γαλλία, Ελλάδα, Royaume-Uni 1993-2015). Η έρευνά της 
επικεντρώνεται στα ζητήµατα έµφυλων σχέσεων στις παραστατικές τέχνες από τα τέλη του 20ού ως 
και τις αρχές του 21ου αιώνα στην Ευρώπη, όπως αυτά προβάλλονται στις σύγχρονες χορογραφικές 

προσαρµογές και παραστάσεις του αρχαίου δράµατος. Η µεθοδολογική της προσέγγιση είναι διεπιστηµονική και λαµ-
βάνει υπόψη τη διατοµεακή διάσταση του όρου «έµφυλος-η-ο» - φύλο, εθν(ικ)ότητα, κοινωνική τάξη – βασιζόµενη στην 
άρθρωση µεταξύ θεωρίας, πράξης (χορός, performance) και αισθητικής του θεάτρου και του χορού στη δηµιουργία και 
την πρόσληψη του αρχαίου δράµατος. Από το 2018 διδάσκει ως αναπληρώτρια λέκτορας (chargée de cours, «407») στα 
πανεπιστήµια Paris 8, Clermont-Auvergne, Strasbourg και Sorbonne-Nouvelle και συνεργάζεται µε το Institut Supérieur 
des Beaux-Arts de Sousse (Τυνησία) όπου διδάσκει workshops χορευτικού αυτοσχεδιασµού και θεάτρου. Είναι µέλος 
του Centre International de Réflexion et de Recherche sur les Arts du Spectacle (CIRRAS) και συµµετέχει στην ερευνητική 
οµάδα «Scènes et Genres».

Στεριανή Τσιντζιλώνη

Η Στεριανή Τσιντζιλώνη είναι θεωρητικός, επιµελήτρια, και ερευνήτρια του χορού. Είναι απόφοιτος της 
Κρατικής Σχολής Χορού και του Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, κά-
τοχος ΜΑ σε Σπουδές Χορού από το Πανεπιστήµιο του Surrey (µε υποτροφία του Ιδρύµατος Ωνάση) 
και ∆ιδάκτωρ Θεωρίας Χορού από το Πανεπιστήµιο του Roehampton.  Έχει διδάξει ιστορία και θε-
ωρία χορού σε επαγγελµατικές σχολές και πανεπιστηµιακά τµήµατα, όπως η Κρατική Σχολή Χορού, 
η Επαγγελµατική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών (ΕΚΠΑ) 
και το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Πατρών). Είναι µέλος ΣΕΠ στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) «Παραστατικές Τέχνες» του ΕΑΠ. Για το 2020-2021 ήταν υπότροφος του προγράµµατος Επισκεπτών Καλλιτεχνών 
στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, συν-επιµελήτρια του 8ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της 
Στέγης του Ιδρύµατος Ωνάση & µέλος της επιτροπής για το χορό του Προγράµµατος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Αrtworks 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Υπήρξε Καλλιτεχνική Σύµβουλος για το Χορό στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου (2016-2019) 
και Συνεργάτης Έρευνας και Προγραµµατισµού στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας (1998-2015). Έχει συνεργαστεί  µε 
ευρωπαϊκά δίκτυα, φορείς και µεµονωµένους καλλιτέχνες. Ήταν συνιδρύτρια του διαδικτυακού Manifesto Lexicon του 
διεθνούς οργανισµού Performance Studies International (2011-16). Άρθρα της έχουν δηµοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή 
ακαδηµαϊκά περιοδικά. Η µονογραφία Υπό τη σκιά του Παρθενώνα. Χορός στο Φεστιβάλ Αθηνών στην περίοδο του Ψυχρού 
Πολέμου (1955-1966) κυκλοφόρησε από τη σειρά «ΘεωρΕία. Μελέτες για τις παραστατικές τέχνες» (Κάπα εκδοτική, ∆ιεύ-
θυνση σειράς: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος). Είναι επίσης η συγγραφέας του λήµµατος για το ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου στο 
διεθνές λεξικό αναφοράς Fifty Contemporary Choreographers (3rd edition) του εκδοτικού οίκου Routledge.

Ευαγγελία Χελιώτη

Η Ευαγγελία Χελιώτη είναι ερευνήτρια και εκπαιδευτικός ισπανικής φιλολογίας. Σπούδασε Ισπανική 
Γλώσσα και Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και Θεατρικές Σπουδές 
στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, ενώ παρακολουθεί το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Θέατρο και Κοινω-
νία: Θεωρία, Σκηνική Πράξη και ∆ιδακτική. Το 2011 συµµετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα στον εκ-
δοτικό οίκο Ediciones Socιetas στη Μαδρίτη µε αρµοδιότητα την οργάνωση της Βιβλιοθήκης του, ενώ 
παράλληλα συνεργάστηκε σε δραστηριότητες για εκπαιδευτικές- θεατρικές παραστάσεις σε θέατρα 

και σχολεία σε πόλεις της Ισπανίας. Το 2013 συνεργάστηκε µε το πανεπιστήµιο της Huelva και το τµήµα Λογοτεχνίας και 
Εκπαίδευσης µε αρµοδιότητα την επιµέλεια κειµένων για το περιοδικό Etiόpicas, µε εξειδίκευση σε λογοτεχνικά κείµενα 
της Αναγέννησης. Έχει βοηθήσει στην επιµέλεια της έκδοσης του 3ου τεύχους του Επιστηµονικού Περιοδικού Θεάτρου 
Πόλις, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Στο ίδιο έντυπο δηµοσιεύτηκε το θεατρικό της έργο Σούπα το οποίο έλαβε αξι-
όλογες κριτικές από το Εργαστήριο θεατρικής Γραφής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ. 
Από το 2020 εργάζεται ως ερευνήτρια - µέλος της Οµάδας Τεκµηρίωσης ερευνητικών προγραµµάτων θεατρικής έρευνας. 
Στo ερευνητικό πρόγραµµα Genesis συνεργάζεται στους τοµείς της τεκµηρίωσης, ψηφιοποίησης, προβολής, καθώς και 
παραγωγής συγγραφικού και δηµιουργικού έργου. Από το 2021 συνεργάζεται ως ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο Αρχείο 
Δημήτρη Παπαϊωάννου.



Δ Η Μ H Τ Ρ Η Σ  Π Α Π Α Ϊ Ω A Ν Ν Ο Υ ,  Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ  Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Τ Ο Υ :  Α Π Ο  Τ Ο  Ο Ι Κ Ε Ι Ο  Σ Τ Ο  Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Κ Ο[ 42 ]

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ: www.genesisproject-uop.gr
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