
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Σηµειώσεις από ένα βιωµατικό σεµινάριο

µε τη χορογράφο ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΑΜΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ 23/11/2003

Όπως κατέγραψε η Σοφία Μάζη

Στην αρχή κάναµε έναν κύκλο. Βήµατα προς τα µέσα προσπαθώντας να τον
κλείσουµε. Μέχρι εκεί που ένοιωθε άνετα οκαθένας�Χµ! Αρκετά κενά. Αποστάσεις
ασφαλείας�

∆εν πειράζει! Ας σκορπίσουµε! Περπατώντας στο χώρο. Προς εξοικίωση. Σε
διαφορετικές κατευθύνσεις, να πιάσουµε µια θέση αγαπηµένη. Και µόλις βολευτούµε την
αλλάζουµε. Έτσι πρέπει! (Γενικά;..)

Αλλάζουµε σκηνικό: κύκλος χωρίς χέρια αυτή τη φορά και µε το διπλανό µας
γινόµαστε ζευγάρια. Εναλλάξ µετατρεπόµαστε σε σφουγγάρια και� στίφτες. Πιέζοντας και
αυτοσχεδιάζοντας στίβουµε το τεράστιο σφουγγάρι που έχουµε δίπλα µας µέχρι να
στραγγίξει εντελώς. Μετά παίρνουµε τη θέση του κι αυτός τη δική µας (υπέροχη αίσθηση,
αλήθεια!). Το περπάτηµα στο χώρο µετά είναι αλλιώς. Τώρα είµαστε έτοιµοι να πλαστούµε
από το δηµιουργό µας. Γινόµαστε αγάλµατα σιγά σιγά στη θέση και στην έκφραση που το
ταίρι µας ορίζει, καθώς  σµιλεύει και την παραµικρή λεπτοµέρεια πάνω µας, µας δίνει
κίνηση, συναίσθηµα και τίτλο. Σαφώς, µετά του το ανταποδίδουµε.

∆ύο οµάδες τώρα. Τα πρώτα αγάλµατα συγκεντρωνόµαστε σε µια γκαλερύ. Όλοι οι
υπόλοιποι περνούν, µας καµαρώνουν, µας δίνουν το δικό τους τίτλο καθώς και τίτλο σε
όλη την έκθεση. Λίγο πριν πάθουµε λουµπάγκο, αλλάζουµε πόστο. Τώρα στήνονται οι
άλλοι. Μετά το τέλος και αυτής της διαδικασίας καθόµαστε όλοι κάτω. Κρατάµε µυστικά ο
καθένας τους τίτλους που δώσαµε, µέχρι που αναπαριστούµε ένας ένας (για υπενθύµιση
µόνο, ευτυχώς) την προηγούµενη στάση µας και ακούγονται όλων οι εκτιµήσεις. Σε γενικές
γραµµές υπήρχε προσέγγιση, σε λίγες περιπτώσεις ταύτιση, σε ελάχιστες απόκλιση.

Μάλλον ήρθε η ώρα για τα πιο σοβαρά. Στην οµάδα πάλι. Η άλλη οµάδα
παρακολουθεί. Εµείς όρθιοι όλοι, χρησιµοποιώντας τον τοίχο σα σηµείο εκκίνησης ή
�παίζοντας� µαζί του. Ένας πρόφερε τον τίτλο που είχε δώσει στην έκθεση αρκετές φορές
µε διαφορετικό τρόπο κάθε φορά (π.χ. ∆εν είναι εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο σήµερα).
Εµείς µόλις τελείωνε, αρπάζαµε λέξεις απ� τη φράση και καθώς τις επαναλαµβάναµε
δυνατά και σκόρπια, λες και µας οδηγούσαν από µόνες τους σε µια πολύ αργή κίνηση για
να καταλήξουµε στην αρχική µας στάση (του αγάλµατος, ντε!).Λίγο το άκουσµα της
φράσης, λίγο το περιεχόµενό της, λίγο το συναίσθηµα που µας προκαλούσε ή ακόµα
περισσότερο η αργάδα στην κίνηση, δηµιουργήσαµε τελικά ατµόσφαιρα, αλλά εδώ έβαλε
το χεράκι της και η Αποστολία . Μας είχε µαρκάρει από πριν το σηµείο που θα στεκόταν ο
καθένας µας ώστε να οδηγηθούµε σε µια σύνθεση, που ναι!. Κάτι ήθελε να πεί! Μια



ιστορία, ίσως;..Το επαναλάβαµε δύο ή τρεις φορές. Στο τέλος έγινε δικό µας. Κινούµασταν
άνετα µέσα σ�αυτό. Και µας άρεσε!

Αλλαγή σκηνικού: πιο ζωντανό, πιο συνοµωτικό. Ανακατευόµαστε και φτιάχνουµε
άλλες οµάδες, µακριά η µια από την άλλη. Η πρώτη φτιάχνει µια κατάσταση που εµείς, της
άλλης, δε γνωρίζουµε, αλλά πάµε να επέµβουµε πάνω τους (στους ανθρώπους και στην
κατάσταση) έχοντας κοινό στόχο, ίδια κίνηση (π.χ ένα άγγιγµα στο πρόσωπο) µα
διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε τον προσωπικό µας ρόλο. Τι ακριβώς είναι αυτά, οι ρόλοι,
ο στόχος και η κίνηση το µαρτυράµε µόνο στην Αποστολία η οποία παίζει προφανώς
συντονιστικό ρόλο στο συγχρονισµό και στη µουσική. Όντως υπήρξε δράση- αντίδραση,
θα µπορούσε να είναι η αρχή ενός δρώµενου, ίσως;

 Εντέλει αποκαλύψαµε τις προθέσεις µας, αµφότερα τα µέρη, αλλά δε νοµίζω πως
είχε και ιδιαίτερη σηµασία. Η πράξη είχε µάλλον ξεπεράσει τη θεωρία.

Ο καφές µας έσπασε τη µύτη. ∆ιάλειµµα!

Aφού  ξετινάξαµε την Αποστολία  στις ερωτήσεις και µάθαµε για την πολύ ιδιαίτερη
και ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική της πορεία, εκείνη, για να µας εκδικηθεί, µας εισήγαγε στη
δύσκολη διαδικασία �του να αφουγκραζόµαστε�. Έτσι, φτιάχναµε µουσική και συνθέταµε κι
όλας ολόκληρα έργα µε ήχους που παράγαµε χτυπώντας την παλάµη µας στον τοίχο ή
σφυρίζοντας. Το να συγχρονιστούµε ήταν λίγο δύσκολο αλλά όχι τόσο όσο το να
σωπαίνουµε �σωστά� ώστε να αφήνουµε να εκφραστεί ο άλλος κι ακόµα περισσότερο,
επειδή αυτό έπρεπε να γίνει στη σιωπή, µε το κύτταγµα, µε το ένστικτο. Βλέπεις, όλοι
θέλουµε να παράγουµε και είναι δύσκολο να αφήνεις χώρο για τον άλλον! Μήπως
κρύβεται εκεί το µυστικό µιας άλλης ζωής, αν µη τι άλλο πιο ισορροπηµένης;

Η τελευταία άσκηση ήταν κάτι σα συνέχεια της προηγούµενης ως προς το
περιεχόµενο, αλλά είχε να κάνει µε την κίνηση: ανεβαίναµε τυχαία ζευγάρια στη �σκηνή�
και προσπαθούσαµε να επικοινωνήσουµε κινησιολογικά. Ο στόχος ήταν εδώ να µην
επικεντρωθούµε στη σχέση, αλλά η σχέση να βγεί από την κίνηση και την ενέργειά της.
Καταλάβαµε ότι αυτός που προσπαθεί να χτίσει ένα ρόλο δεν πρέπει να ενδιαφέρεται να
�δείξει� ή να �περιγράψει�, αλλά να  �γεννήσει� και να �εκφράσει�. Ήταν µια πολύ
πετυχηµένη στιγµή, σχεδόν συγκινητική, όταν η επικοινωνία των δύο ατόµων έγινε χωρίς
το ένα να βλέπει το άλλο. Ήταν σε διαφορετικούς χώρους και λειτούργησαν σα να είχαν
συννενοηθεί από πριν! Και στην αίσθηση και στο ρυθµό! Κάτι σαν ερώτηση-απάντηση.
(Απελευθερώθηκαν τα υπόγεια ρεύµατα που οδηγούν τους ανθρώπους;)

Τελειώσαµε συζητώντας όλα αυτά, τη σηµασία και την αξία τους. Ευχαριστήσαµε
την Αποστολία  που έδειχνε να το γλεντάει πιο πολύ από εµάς και φύγαµε µε µια περίεργη
και ακαθόριστη αίσθηση ότι �είχαν συµβεί πράγµατα�.


