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Ειίδα Μαληέ 

Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία. 

Η κηα πιεπξά ηνπ βιέπεη ζηε ζάιαζζα. Τα δέληξα ηνπ θαδξάξνπλ ηε ζέα. 

Οη δπν αθνπκπνύλ ζε άιια θηίζκαηα. Μέζα ζην νηθόπεδν βξίζθεηαη έλα παιηό δέληξν. Απηό πνπ 

βιέπσ, ηώξα είλαη έλαο αλνηρηόο ρώξνο, κέζα ζηνλ νπνίν δξνπλ νη δηπιαλνί θάηνηθνη-γείηνλεο.   

Τα όξηα ζπγρένληαη, θαη ηα πιηθά πξνδίδνπλ κηα ηζηνξία.  

Ο δξόκνο κπξνζηά ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο πξνζάιακνο κέρξη ηε ζάιαζζα. 

Απισκέλα ξνύρα από ηα δηπιαλά ζπίηηα πξνο ην δέληξν, θαξέθιεο θαη ηξαπέδηα ηνπ θπξ- Γηάλλε , έλα 

παιηό θιεηζηό πεγάδη, έλα πνδήιαην, έλαο ζθύινο. Ήρνη πνπιηώλ, εξγαζηώλ, θάηνηθνη θάζνληαη ζηε 

ζθηά ηνπ δέληξνπ. 

Είλαη ζαλ όινο ν ρώξνο ζηνλ νπνίν θαινύκαζηε λα δξάζνπκε λα είλαη κηα θαηάζηαζε ζπλερνύο 

θίλεζεο θαη ελέξγεηαο. 

Σπλερείο δηεθδηθήζεηο θαη ζρέζεηο. 

Αλ κπνξνύζα λα θαληαζηώ κηα θαηνηθία απηή ζα ζεβόηαλ ηε ζρέζε κε ηνπο γείηνλεο θαη ην δέληξν. Δελ 

μέξσ ηη κνξθή ζα κπνξνύζε λα έρεη αιιά ζα είρε «κάηηα» πξνο ηε ζάιαζζα θαη πξνο ην βνπλό εμίζνπ. 

Θα άθελε ην βιέκκα θαη ηνλ αέξα λα ηελ αγγίμεη θαη λα ηε δηαπεξάζεη. 

Θα ήηαλ πεξηζζόηεξν κηα θαηνηθία-βίσκα θαη ζρέζε. 



Ξεθηλάσ από ηε ινγηθή όηη ην ίδην ην πάησκα ιεηηνπξγεί ζαλ κεραληζκόο παξαγσγήο ηνπ ρώξνπ. 

Σηνηρεία ηνπ δαπέδνπ αλπςώλνληαη θαη ελώλνληαη. 

Απνηεινύλ έλα αλάπηπγκα. 

Κιείλεη κέζα ηνπ αέξα θαη δεκηνπξγεί ρώξνπο θαη ππνρώξνπο. 

Είλαη κηα αλαπλνή  θαη έλα θακνπθιάδ ηαπηόρξνλα. 

Αλαπλνή κέζα ζε κηα κάδα θαη κηα θαηαζθεπή πνπ ηειηθά θακνπθιάξεηαη ζην έδαθνο απ’ όπνπ 

πξνήιζε… 



ΜΕ ΕΝΑ  ("1") ΣΤΟ (κείνλ) 

 

(…) 

ΜΕ   (θόξα)      ΣΤΟ  (κεηαμύ) 

ΜΕ  (νδήγεζε)  ΣΤΟ  (νηθόπεδν). 

(…) 

    (έ-) 

ΜΕ   (-ηλα) 

(…) 

ΜΕ    (ην)   ΣΤΟ   (-κα αλνηρηό) 

(…) 

    (θαζήζα-) 

ΜΕ   (πάλσ)   ΣΤΟ  (πεγάδη) 

(…) 

    (ζθαξθαιώζα-) 

ΜΕ   (ιίγν)   ΣΤΟ  (δέληξν) 

(…) 

Ηιηάλα 

Σζαπαηζάρε 



Ειίδα Μαληέ_Με έλα θοσκπί ζηο 

πάηωκα 



κε κηα  ζθέςε         ζηελ άζθεζε 

κε κηα  άζθεζε       ζηε   ζθέςε 

 

κε έλα  παξάζπξν  ζην  θσο 

κε έλα  θσο            ζην  παξάζπξν 

 

κε κηα  πιεξόηεηα  ζην  όξην  

κε έλα  όξην            ζηελ πιεξόηεηα 

 

κε έλα  άλνηγκα      ζην  βιέκκα 

κε έλα  βιέκκα       ζην  άλνηγκα 

 

κε κηα   νζόλε         ζηνλ θόζκν 

κε έλαλ θόζκν        ζηελ νζόλε   

   

κε κηα   καηηά          ζηε  δηαθάλεηα 

κε κηα   δηαθάλεηα   ζηε  καηηά 

Αιίλα Ορθαλού 





Τν ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ παπαβίαζη ηος ιδιωηικού σώπος από 

θάπνηνπο εηζβνιείο.  

Η θαηαζθεπή ζα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο επηθάλεηεο (πνπ ζα 

δαλεηζηνύκε από ην θνπαγηέ ηεο ζρνιήο) ζηηο νπνίεο ζα 

θαηαιήγνπλ καύξεο ηαηλίεο, νη νπνίεο ζα μεθηλνύλ από έλαλ 

από εκάο, ν νπνίνο ζα είλαη δεκέλνο κε απηέο. Κάπνηνη από 

ηνπο ππόινηπνπο ζα εηζβάιινπλ ζην ρώξν απηό θαη ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα θηλεζνύλ ζε απηόλ, έρνληαο λα 

«αληηκεησπίζνπλ» ηηο δηαγώληεο ηαηλίεο πνπ ηνπο θξάδνπλ ην 

δξόκν (αλ ππνηεζεί όηη ε ζπληνκόηεξε θαη θαη’ επέθηαζε 

πξνηηκόηεξε θίλεζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ είλαη ε επζύγξακκε).  

 

 

Με ηνλ ηξόπν απηόλ πξαγκαηνπνηείηαη εδώ έλα ζρόιην γηα ηελ 

ανθρώπινη κίνηζη ζηο χώρο θαη ηηο επιπποέρ πνπ 

απηή δέρεηαη από ηα ανηικείμενα-εμπόδια πνπ ζπλαληά. Μία 

δεύηεξε παξάκεηξνο πνπ εηζάγεηαη είλαη ε έννοια ηης 

παραβίαζης, πνπ πξνζζέηεη ζην ζηνηρείν ηεο θίλεζεο ζην 

ρώξν, ηελ «πξώηε θνξά», ηελ παξάιιειε κίνηζη θαη 

προζπάθεια αναγνώριζης  ηνπ ρώξνπ. Η είζνδνο 

ησλ «δξαζηώλ» ζην ρώξν δξάζεο ζα γίλεη ζηαδηαθά.  

 

 

Πξώηα ζα εηζέιζεη ν πξώηνο, ζα εθηειέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

θίλεζε θαη ζα εμέιζεη από ην ρώξν, ζηε ζπλέρεηα ζα μαλακπεί 

ζην ρώξν δξάζεο γηα λα εθηειέζεη ηην ίδια ακπιβώρ κίνηζη, 

ελώ έλαο δεύηεξνο «δξάζηεο» ζα εηζαρζεί ζην ρώξν θαη ζα 

δξάζεη θη απηόο κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, αγλνώληαο 

ηνλ άιινλ ζαλ λα κελ ππήξρε. Οη «δξάζηεο» ζα εηζέξρνληαη 

θαη ζα εμέξρνληαη από ην ρώξν δξάζεο θηλνύκελνη 

ζπγθεθξηκέλα θαη απηόλνκα, αθόκα θη όηαλ νη δηαδξνκέο ηνπο 

ζα πιεζηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό, όπσο νη άλζξσπνη πνπ 

πεξπαηάλε ζηνπο δξόκνπο κηαο πόιεο αδηάθνξνη ν έλαο γηα 

ηελ θίλεζε ηνπ άιινπ. Η ζςνηονιζμένη  θαη ηαπηόρξνλα 

ανεξάπηηηη  θίλεζε ησλ «δξαζηώλ» ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηελ επαλαιεπηηθόηεηα πνπ πεξηέγξαςα πην πάλσ θαη όηαλ ε 

ινύπα ζα ζπάζεη νη «δξάζηεο» ζα αξρίζνπλ λα μεθνιιάλε ηηο 

ηαηλίεο από ηνπο ηνίρνπο θαη λα ιύλνπλ ηνλ άλζξσπν πνπ 

είλαη δεκέλνο από απηέο.  

 

 

Απηνί νη ηδηόηππνη (θαινί- θαθνί) «δξάζηεο» ζα αθαηξέζνπλ 

από ην ρώξν όια ηα αληηθείκελα- εκπόδηα πνπ ν ίδηνο ν 

άλζξσπνο ζρεδίαζε θαη θαηαζθεύαζε γηα λα δηεπθνιύλεη ηε 

δσή ηνπ (θαη νη δηαξξήθηεο απηό δελ θάλνπλ άιισζηε;;) θαη ζα 

ζηεξήζνπλ-απαιιάμνπλ ηνλ αλζξώπηλν ρώξν από όια ηα 

αληηθείκελα- εκπόδηα ηεο θίλεζήο ηνπ (ζα λύζοςν  ην 

δεμένο  άλζξσπν).  

 

 

Σπλεπώο ε ηειηθή εηθόλα ζα είλαη απηή ηνπ θελνύ, 

αδηακόξθσηνπ, ηθαλνύ λα ππνδερηεί νπνηαδήπνηε δξάζε 

ρώξνπ.    

















































Performance 'Σπγθαηνίθεζε' / Καηαγξαθή θίλεζεο, 

επηκέιεηα Επηακεληθηάθε Λ. 



Αλζή Σδάθοσ 







Ράληα Σόηζηθα 





Γηώργος 

Ρσκελίδες 







Αλδρέας Σεγούζες 







Ειίδα Μαληέ 







ηέθαλος 

Φίιηππας 



Φώηες Ζαράλες 





Αιίλα Ορθαλού 




