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Δ. Παπαϊωάννου, χορογράφος, χορευτής, εικαστικός, 

σκηνοθέτης 

Δείτε ένα σύγχρονο παράδειγμα για τη στενή σχέση του χορού με τις άλλες τέχνες. 
Ένας σημαντικός πολυσχιδής καλλιτέχνης που ασχολείται με τον χορό, είναι ο 
Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου είναι σκηνοθέτης, χορευτής, χορογράφος 
και εικαστικός καλλιτέχνης διεθνούς φήμης. 

 

Συνέντευξη του Δημήτρη  Παπαϊωάννου 

 

Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων 2014 από το (18.20 και μετά) 
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Ασκήσεις 

1.  Να παρακολουθήσετε προσεκτικά τη συνέντευξη που έδωσε ο Παπαϊωάννου 
στο  Dance and Theatre.gr. 

● Να παρατηρήσετε τον λόγο, καθώς και τα παραγλωσσικά και τα 
εξωγλωσσικά στοιχεία της ομιλίας. 

● Πρόκειται για ένα είδος αυτοβιογραφίας. Ποια 
ταυτότητα προβάλλει ο Παπαϊωάννου; Σε ποια σημεία 
της ομιλίας του στηρίζετε την απάντησή σας;  Ποια  είναι η εντύπωσή 
σας για τον άνθρωπο και ποια για το έργο του; 

● Ποια είναι η εντύπωσή σας για το όλο στήσιμο της συνέντευξης; Να 
προσέξετε π.χ. την οπτική γωνία λήψης και τον περιβάλλοντα χώρο, 
ότι προβάλλεται μόνο ο Παπαϊωάννου, ενώ ο/ η δημοσιογράφος δεν 
φαίνεται ούτε ακούγεται κ.ά. 

2. Να οργανώσετε σε ομάδες μια σειρά 
συνεντεύξεων με θέμα «Νέοι και χορός». 
Μπορείτε να πάρετε συνεντεύξεις από νέους 
που ασχολούνται με τον χορό, από δασκάλες και δασκάλους χορού, από 
χορευτές ή από χορογράφους. Η συνέντευξή σας μπορεί να μαγνητοφωνηθεί 
ή να βιντεοσκοπηθεί.  Το σημαντικό είναι να προετοιμάσετε τις κατάλληλες 
ερωτήσεις. Σκόπιμο είναι να τραβήξετε και φωτογραφίες με τις 
οποίες θα πλαισιώσετε τις συνεντεύξεις σας. 

3. Οργάνωση project  με θέμα «Μεγάλοι χορευτές και 
χορογράφοι»: 
Κάθε ομάδα επιλέγει έναν σημαντικό χορευτή ή χορογράφο και συγκεντρώνει 
πληροφορίες για τη ζωή και για το έργο του. 

● Με βάση το υλικό που θα συγκεντρώσει η 
ομάδα, θα γράψει μια υποθετική συνέντευξη, 
επινοώντας πιθανές ερωτήσεις του δημοσιογράφου και πιθανές 
απαντήσεις αυτού που δίνει συνέντευξη. Ένα ζευγάρι από κάθε ομάδα, 
υποδυόμενο τους παραπάνω ρόλους, θα ζωντανέψει τη συνέντευξη. 
Να λάβετε υπόψη στην εργασία σας  συνεντεύξεις που έχετε 
παρακολουθήσει.  
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● Με βάση το υλικό που θα συγκεντρώσει η ομάδα μπορεί  να ετοιμάσει 
ένα πολυτροπικό κείμενο, αφιέρωμα στην προσωπικότητα που 
επέλεξε, βλ. και Έκφραση-Έκθεση Β΄ λυκείου, σ.  73 κ.ε. 
Προτείνονται παρακάτω κάποια ονόματα διάσημων χορευτών και 
χορογράφων. 
α) Ελληνίδες χορεύτριες και χορογράφοι που σφράγισαν την ιστορία 
του ελληνικού χορού: Κούλα Πράτσικα, Ζουζού Νικολούδη και Ραλλού 
Μάνου. 
β) Κλασικό μπαλέτο: οι Vaslav Nijinsky, Mikhail Nikolaevich 
Baryshnikov, Anna Pavlova, Natalia Romanovna Makarova, Margot 
Fonteyn, Maya Mikhaylovna Plisetskaya, Rudolf Khametovich Nureyev. 
γ) Σύγχρονος/ Μοντέρνος χορός: οι  Isidora Dancan,  Martha Graham, 
Pina Bausch, Mercier «Merce» Philip Cunningham,  Jorge Donn. 
 Ανατρέξτε στις 
παρακάτω χρήσιμες 
διευθύνσεις για τη 
συγκεκριμένη εργασία, καθώς και στον κατάλογο Διάσημοι χορευτές 
και χορογράφοι, που σας παρέχει πληροφορίες για την πρόσβαση σε 
βιντεοσκοπημένες σημαντικές παραστάσεις χορού: 
http://dance.lovetoknow.com/Main_Page 
http://dance.lovetoknow.com/Famous_Ballet_Dancers 
http://dance.lovetoknow.com/Category:Famous_Dancers 
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