
                                                              

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ  

«ΒΙΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ» 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ - ΔΙΧΩΣ ΩΜΕΓΑ 
 

Σάββατο 30, Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 

 

To Εργαστήρι Παιδαγωγικής Θεάτρου Θεατρικού Παιχνιδιού - Δίχως Ωμέγα, σε 

συνεργασία με το Θεσσαλικό Θέατρο, διοργανώνουν την βιωματική διημερίδα 

«ΒΙΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ / BIOTRANSFORMATION 

WORKSHOP THROUGH ART FORMS» το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαρτίου 

2019, στο ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ και στον ΜΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (2
ος

 όροφος).  

 

Ο Βιομετασχηματισμός μέσα από μορφές τέχνης είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα 

δια βίου μάθησης και αυτοβελτίωσης. Αποτελεί μια απόπειρα βιομετασχηματισμού 

με στόχο την ενεργοποίηση δημιουργικών ικανοτήτων και στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης. Στη συγκεκριμένη δράση η απόπειρα του βιομετασχηματισμού 

γίνεται δια της « Ιλαροτραγωδίας». 

 

Κατά τη διάρκεια μιας καθαρά βιωματικής διαδικασίας και μέσα από μια σειρά 

μετασχηματισμών μορφών τέχνης τα συναισθήματα του ατόμου αλλά και της 

ομάδας μετατρέπονται από τη μια μορφή στην άλλη και συνδέονται με την 

πρόβλεψη αλλά και την μείωση μιας δυσλειτουργικής συμπεριφοράς. 

 

Από μεθοδολογικής άποψης, η βιωματική διημερίδα είναι οργανωμένη σε τρία 

επίπεδα. Ένα θεωρητικό που αφορά: α) σε εισηγήσεις και β) σε ανάπτυξη τεχνικών, 

ένα στοχαστικό και ένα δημιουργικό. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υπάρχει 

ανατροφοδότηση. Στο βιωματικό μέρος πραγματοποιείται: ανάπτυξη τεχνικών, και 

δημιουργούνται δομές που χρησιμοποιούνται ως υλικό για στοχασμό και 

δημιουργικούς αυτοσχεδιασμούς. Στην τρίτη φάση των εργαστηρίων και μέσα από 

μια κοινή διαδικασία οι συμμετέχοντες συνθέτουν τους αυτοσχεδιασμούς και 

οδηγούνται σε ένα δημιουργικό, ομαδικό αποτέλεσμα. Η συνέχεια αφορά στην 



απευθείας παρουσίαση της όλης διαδικασίας σε κοινό με την μορφή Διαδραστικής 

Εγκατάστασης |ηχητική |φωτιστική |θεατρική στο φάσμα της Promenade 

Performance. 

Η διημερίδα ξεκινά το πρωί του Σαββάτου 30/3 και ολοκληρώνεται το βράδυ της 

Κυριακής 31/3/2019 και είναι συνολικής διάρκειας 24 ωρών.  

 

Οι εισηγήσεις του Σαββάτου 30/3/2019| 10:30 έως 12:30 θα πραγματοποιηθούν 

στο ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ και θα είναι ανοιχτές σε κάθε 

ενδιαφερόμενο με ελεύθερη είσοδο.  

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

 

 Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικού 

Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.   

 Κουρετζής Λάκης Δημιουργός του Θεατρικού Παιχνιδιού στην Ελλάδα, 

Σκηνοθέτης, Επίτιμος διδάκτωρ ΕΚΠΑ. 

 Σπανού Κυριακή, Θεατρολόγος, Σκηνοθέτης, Διευθύντρια Θεσσαλικού 

Θεάτρου 

 

Τα βιωματικά εργαστήρια 30/3 | 13:00 έως 22:30 και 31/3/2019 |10:00 έως 22:30 

θα πραγματοποιηθούν στον ΜΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ 2
ος 

όροφος. Απευθύνονται σε 

επαγγελματίες και ερασιτέχνες ηθοποιούς, σε όσους ασχολούνται με τις 

παραστατικές τέχνες, τη φωτογραφία, τη μουσική, το μακιγιάζ  την εκπαίδευση, τη 

θεραπεία και είναι ανοιχτά σε όλους όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν πρακτικά 

στον εαυτό τους. Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 

Κόστος συμμετοχής βιωματικών εργαστηρίων διάρκειας 22 ωρών : 70 ευρώ  

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής 

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ – BIOTRANSFORMERS: 

 

 Βασιλάκης Γιάννης, Φωτογράφος, Αρχιτέκτονας 

 Δημηνάκης Νικόλας, Μουσικός μέσω της επιστημονικής έρευνας, της 

συναυλιακής δραστηριότητας και της διδασκαλίας 

 Μαζούρεκ Χρήστος High-fashion make-up artist and hair-stylist. 

 Παρζακώνη Αφροδίτη, Σκηνοθέτης, Animator and Drama Expert 

 

 

 

 

 

 



ΒΙΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ / BIOTRANSFORMATION 

WORKSHOP THROUGH ART FORMS 

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ & ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ 

Ώρες πραγματοποίησης της διημερίδας:  

Σάββατο 30.3.19 |10:30 έως 12:30 ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ και 13:00 έως 22:30 ΜΥΛΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ 2
ος

 όροφος 

 

Κυριακή 31.3.19 | 10:00 έως 22:30 ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ 2
ος

 όροφος 

 

 

Την Κυριακή 31.3.19 στις 20:30, θα πραγματοποιηθεί η ομαδική παρουσίαση της 

διαδικασίας σε κοινό με την μορφή Διαδραστικής Εγκατάστασης |ηχητική 

|φωτιστική |θεατρική στο φάσμα της Promenade Performance ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΠΠΑ ισόγειο & 2
ος

 όροφος. Είσοδος ελεύθερη. 

 

Με την υποστήριξη του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  

 

Εγγραφές - πληροφορίες:  

T: 2410 414245 (11:00-13:00 & 17:00-21:00) 

Ε: mail@dihosomega.gr 

www.dihosomega.gr 

 


