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Ποιες είναι οι Αρχές (Movement
Principles) και οι Ποιότητες
(Movement Qualities) της κίνησης
που διέπουν την κινησιολογία
ενός χορευτή; Ποια τα κινητικά
και λεκτικά λεξιλόγια που
συνθέτουν μια πρακτική;

1. Μελέτη της Ενσώματης Γνώσης



Χρησιμοποιώντας	τεχνολογίες	
καταγραφής	κίνησης	(Motion	
Capture)	αναπτύσσουμε	 ένα	
αποθετήριο	χορευτικών	
κινήσεων	που	αντιστοιχούν	στα	
4	διαφορετικά	είδη	που	
εξετάζουμε	ως	περιπτώσεις.

2. Καταγραφή Πολιτιστικής Κληρονομιάς



Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε
τεχνολογικά εργαλεία τα οποία
μπορούν να υποστηρίξουν –
συμπληρωματικά-τη διαδικασία
της μάθησης μέσα από
διαδραστικά περιβάλλοντα και
εικονικά σώματα.

3. Καινοτομία στη διδασκαλία του Χορού



Δίνοντας	πρόσβαση	σε	μια	
«βιβλιοθήκη»	από	διαφορετικές	
κινήσεις, αλλά	και	τη	δυνατότητα	
να	συνδέει	ο	χρήστης	αυτές	οι	
κινήσεις,		θα	μπορεί		κανείς	να	
πειραματιστεί	φτιάχνοντας	νέες	
αλληλουχίες	κινήσεων.	

4. Νέα εργαλεία Χορογραφίας



Μέσω	της	διαδικτυακής	
πλατφόρμας	και	της	πρόσβασης	
στο	αποθετήριο	θα	μπορεί	
κανείς	να	έχει	πρόσβαση	σε	
βιβλιοθήκες	κινήσεων	
διαφορετικών	ειδών	χορού	
απ’όπου βρίσκεται.	

5. Διεύρυνση της πρόσβασης σε περιεχόμενο και πρακτικές



• Καθορισμός	θεωρητικού	πλαισίου	και	προσδιορισμός	αναγκών	
• Διατύπωση	σεναρίων	χρήσης	και	εξαγωγή	γνώσης	από	ειδικούς	του	
χορού	
• Σημασιολογική	περιγραφή	κίνησης	με	σκοπό	την	επισημείωση	
πολυμεσικού υλικού	
• Διαχείριση	δεδομένων	και	μεταδεδομένων
• Υλοποίηση	αποθετηρίου	και	διεπαφής αναζήτησης-επισημείωσης	
• Διερεύνιση της	ενσώματης	διάδρασης μέσω	καταγραφής	κίνησης	και	
των	διαφορετικών	οπτικοποίησεων



Συζητώντας	με	τους	ειδικούς
WhoLoDance Workshop	@MOCO16

WhoLoDance @Researcher’s	Night	
Drafting	brainstorming	 outcomes	in	the	
form	of	use-case	scenarios	



WhoLoDancE	αποθετήριο	

4 Είδη	χορού	,	8	χορευτές	 (3 άντρες,	5 γυναίκες)
• Μπαλέτο:	χορευτής +	χορεύτρια,	450	τεκμήρια
• Παραδοσιακοί	χοροί:	2	χορευτές +	2	χορεύτριες,	500	τεκμήρια
• Σύγχρονος:	2 χορεύτριες,	1600	τεκμήρια
• Φλαμένκο:	1	χορεύτρια,	110	τεκμήρια	



Διεπαφή αναζήτησης	περιεχομένου	



Διεπαφή επισημείωσης	κίνησης	



Πώς	πρέπει	να	μοιάζει	ένας	εικονικός	δάσκαλος	χορού;	

Διανύσματα



Ίχνος	κίνησης

Ποια	στοιχεία	της	κίνησης	του	χορευτή	πρέπει	να	
οπτικοποιούνται και	πώς;	



Κ ιν ο ύμ ε νος 	ό γ κος 	– κ ι ν όσφα ιρα

Πώς	η	εικονική	αυτή	αποτύπωση	επηρεάζει	τις	κινητικές	
ποιότητες	του	χορευτή;	



ChoreoMorphy:	αλλάζοντας	μορφές

• Ο χρήστης	μπορεί	να	αλλάζει	τόσο	
το	ίδιο	το	άβαταρ,	όσο	και	την	
οπτικοποίηση	της	κίνησης	π.χ.	
ίχνος
• Σε	πραγματικό	χρόνο	σε	
συνδυασμό	με	καταγραφή	κίνησης
• Για	να	δει	κινήσεις	από	το	
αποθετήριο	με	διαφορετικούς	
τρόπους



ChoreoMorphy:	Ένας	νέος	ρόλος;	



ChoreoMorphy: ή	απλώς	μια	νέα	υφή;

Textures	by:	https://texturefabrik.com/tag/texture-fabric/



ChoreoMorphy:	Χορεύοντας	σε	ένα	εικονικό	
περιβάλλον



Πιλοτική	αξιολόγηση στο	HubicLab

• Συμμετείχαν	επαγγελματίες	
χορευτές,	δάσκαλοι	χορού,	
χορογράφοι	και	σπουδαστές	χορού	
σε	προχωρημένο	ή	επαγγελματικό		
επίπεδο.
• με	εμπειρία	σε	σύγχρονο,	
αυτοσχεδιασμό	ή/και	χοροθέατρο
• Η	αξιολόγηση	έγινε	στο	
εργαστήριο,	ενώ	ακολούθησε	
συνέντευξη	και	ερωτηματολόγιο	
• 5 γυναίκες,		2	άντρες



Εντυπώσεις	 χρηστών

«Σε προκαλεί να δοκιμάσεις πράγματα! Ανάλογα
το άβαταρ, μπορείς να βγεις απ' τον κινητικό
εαυτό σου -όπως τον γνωρίζεις- και να
ανακαλύψεις άλλους κινητικούς δρόμους.»

«Mε το να αλλάζεις άβαταρ μπορούσες να μπεις
σε κάποιο ρόλο και να δεις καινούρια
κινησιολογικά πράγματα. Με το να αλλάζεις και
τον χώρο στον οποίο βρίσκεσαι μπορείς να
επίσης να δημιουργήσεις μια ιστορία και να σε
κάνει να κινηθείς διαφορετικά»



Εντυπώσεις	χρηστών

«μπορούσες να σε δεις να κινείσαι
από όλες τις οπτικές γωνίες που
ήθελες κάτι το οποίο δεν έχεις την
δυνατότητα να κάνεις γενικά με έναν
καθρέφτη»
«έβλεπες σε πραγματικό χρόνο και
όχι σαν να σε έχεις τραβήξει βίντεο
οπότε μπορούσες να δοκιμάσεις και
να δεις πράγματα πως φαίνονται και
πώς είναι άμεσα»



Πώς	μπορούμε	να	αξιοποιήσουμε	όλα	τα	
παραπάνω	με	χαμηλό	κόστος	και	φορητότητα;
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