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Εργαστήρι Γιάννης Λεοντάρης 
Στέγη Χορού Λεμεσού 

 
Σκηνική χειρονομία : Από το «Φυσικό» στο «Παράδοξο» | Γιάννης Λεοντάρης 
  
Ξεκινώντας από το Gestus του Μπρεχτ, όπου αναζητούμε πιθανές όψεις της 
σωματικότητας ενός ρόλου, περνάμε στα Viewpoints της Μπόγκαρτ, όπου 
συνομιλούμε με τα κινησιολογικά στερεότυπα και καταλήγουμε σε μία έρευνα 
πάνω στο παράδοξο της κίνησης. Ένα εργαστήριο για τη διαχείριση σχέσεων 
«δυσαρμονίας» ανάμεσα στην κίνηση και το λόγο με στόχο την παραγωγή 
μιας εναλλακτικής σκηνικής αλήθειας.  
  
Οδηγός μας για την έρευνα αυτή, τα λόγια του Αντρέι Ταρκόφσκι: «Ορισμένες 
φορές το εντελώς εξωπραγματικό καταλήγει να εκφράζει την ίδια την 
πραγματικότητα. Το πραγματικό, όπως λέει ο Μίτιενκα Καραμάζοφ, είναι κάτι 
τρομερό. Κι ο Βαλερύ παρατήρησε ότι το πραγματικό εκφράζεται πιο ουσιαστικά με 
το παράλογο.» (Σμιλεύοντας το χρόνο, σελ 211). 
  
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μάθει ένα 
κείμενο μικρής έκτασης το οποίο θα τους σταλεί εγκαίρως. 
 
 
Ο Γιάννης  εοντάρης είναι απόφοιτος του Τμήματος φιλολογίας του Α. . . και 
διδάκτωρ  υγκριτικής Γραμματολογίας στο  ανεπιστήμιο         -        . 
 ργάζεται στο Τμήμα  εατρικών  πουδών του  ανεπιστημίου  ελοποννήσου στη 
 αθμίδα του  ναπληρωτή καθηγητή, όπου διδάσκει  ποκριτική και  κηνοθεσία. 
Άρθρα του και επιστημονικές εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά 
περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια. Από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Μάρτιο του 2017 
διετέλεσε  ρόεδρος του  λληνικού Κέντρου Κινηματογράφου 
  
 ς σκηνοθέτης στον κινηματογράφο εργάστηκε από το 1  7 μέχρι το 200 . Οι 
ταινίες του έχουν αποσπάσει τρεις φορές το Α  Κρατικό Βρα είο του   . Ο. Μετά το 
200  στρέφεται στην θεατρική σκηνοθεσία. Ιδρυτικό μέλος του ΘΙΑΣΟΥ 
ΚΑΝΙΓΚΟΥΝΤΑ (2005 -2014). Έχει συνεργαστεί με το  θνικό  έατρο, το  έατρο 
Τέχνης, τη  τέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το  έατρο του  ότου, τo  έατρο της Οδού 
Κυκλάδων, το Κ Β , το   .  .   Κοζάνης, το  εστι άλ  ιλίππων- άσου και την 
 ειραματική  κηνή της Τέχνης ενώ με σκηνοθεσίες του έχει συμμετάσχει στο 
φεστι άλ             (200 , 201 ), το  εστι άλ Αθηνών –  πιδαύρου, στο 
 héâtre de la  ille στο  αρίσι ( e   al  ha  er  d   ro e), στη  α δελ έργη 
( eidel er er  t   e ar t  e   al) και στη  έα  όρκη,  έατρο Wild Project 
(Between the Seas Festival) Έχει σκηνοθετήσει έργα των   όφμανσταλ, Βιριπάεφ, 
 έξπιρ, Καπετανάκη,  ομμερά, Μπουλγκάκοφ, Βέλτσου, Τσίρκα κ.α. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
2   οεμ ρίου | 15:00 - 18:00 
25  οεμ ρίου | 10:00 - 13:00 
Κόστος - €50 
 τέγη  ορού  εμεσού 
 
Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλώ να στείλουν το  ιογραφικό τους σημείωμα 
στοinfo@dancehouselemesos.com το αργότερο μέχρι τις 16  οεμ ρίου 201 . 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 
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