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Εισαγωγή  
 

«Χορός και Εθνογραφία»

Χρήστος Παπακώστας & Νίκος Πουλάκης

Τι σημαίνει σήμερα ο όρος «εθνογραφία του χορού» για την ακαδημαϊκή κοινότητα; 
Αυτό το ερώτημα έχει απασχολήσει στο παρελθόν και συνεχίζει έως σήμερα να απα-
σχολεί τους επιστήμονες που μελετούν τα χορευτικά δρώμενα από τη σκοπιά της αν-
θρωπολογίας και άλλων σχετικών κλάδων. Αν ακολουθήσουμε την παλαιότερη κλασική 
ανθρωπολογική παράδοση, μπορούμε να πούμε ότι αφορά μια «πρόσωπο με πρόσω-
πο» συστηματική έρευνα των χορευτικών υποκειμένων και πρακτικών στο πλαίσιο της 
κουλτούρας μέσα στην οποία υπάρχουν και εκδηλώνονται (Daniel 2019: 247). Πρόκει-
ται για μια μακρόχρονη διαδικασία ποιοτικής έρευνας πεδίου σε μια συγκεκριμένη κοι-
νωνική ομάδα. Ώστόσο, στις μέρες μας, τείνει όλο και περισσότερο να συνδεθεί με τις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ταυτότητες, τις παγκοσμιοποιητικές τάσεις και τις διεθνικές 
ροές των ατόμων και των διαφόρων πολιτισμικών μορφωμάτων.

Από την άλλη μεριά, η χορευτική εθνογραφία, εκτός από τη διαδικασία στο πεδίο 
αυτή καθεαυτή, συνίσταται και στο χειροπιαστό αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας: 
το «κείμενο–προϊόν» της επιτόπιας έρευνας, λ.χ. άρθρο, κεφάλαιο, μονογραφία, φωτο-
γραφία, ταινία, πολυμέσο, σημειογραφική καταγραφή ή οποιοδήποτε άλλο είδος κειμε-
νικής παρουσίασης (Gore, 1999). Ή παρουσίαση συνήθως περιλαμβάνει τις θεωρητικές 
παραδοχές του εθνογράφου και τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις του όσον αφορά την 
επιτόπια έρευνα και τη συγγραφή (παραθέτοντας αναλυτικές ερωτήσεις, ημερολόγια, 
πυκνές εθνογραφικές περιγραφές και συνεντεύξεις πεδίου), ενώ πιθανόν καταλήγει σε 
επιστημολογικές παρατηρήσεις, προτάσεις και προβληματισμούς, που άλλοτε απαντώ-
νται και άλλοτε μένουν σε εκκρεμότητα για τις μεταγενέστερες έρευνες. Επιπλέον, η 
κειμενική αυτή παρουσίαση της επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας —πέρα από το γεγο-
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νός ότι παρέχει τη δυνατότητα ανάδειξης των ιδιαίτερων κοινωνικο-πολιτισμικών συν-
θηκών σε ιστορικό, (δια)τοπικό και διαγενεαλογικό επίπεδο— έχει τη δυνατότητα να 
αποκαλύψει την οπτική του εθνογράφου σε σχέση με την έρευνά του, το κείμενό του, 
τη συγκρότησή του και την κουλτούρα του, σε μια αναστοχαστική διάσταση, η οποία 
όχι μόνο επαναπροσδιορίζει τις χορευτικές ετερότητες αλλά «αντικειμενοποιεί» τον ίδιο 
τον «εαυτό» μέσα από τη μελέτη του «άλλου»: από τις απλούστερες περιπτώσεις της 
διαλεκτικής κριτικής και της απελευθέρωσης των «φωνών» των εθνογραφικών υποκει-
μένων κατά τη συγγραφή στη συνειδητοποίηση των προσωπικών προκαταλήψεων του 
ερευνητή και στην αυτοεθνογραφία (Dankworth & David, 2014: 1).

Θεματικά, η εθνογραφία του χορού καλύπτει ένα μεγάλο εύρος χορευτικών επι-
τελέσεων, από τις τοπικές και υπερτοπικές στις διεθνικές μορφές, από τις παραδοσι-
ακές στις σύγχρονες και έθνικ εκδοχές τους, από τις συντηρητικές στις εναλλακτικές 
εκφράσεις μέσω του χορού, από τα μαγικο-θρησκευτικά τελετουργικά δρώμενα στις 
σκηνοθετημένες χορευτικές παραστάσεις, από τους ιδιωτικούς στους δημόσιους και 
κοινωνικούς χορούς, από τους χορευτικούς διαγωνισμούς και τα χορευτικά αθλήματα 
στη χορευτική εκπαίδευση και σε διάφορες άλλες μορφές κινητικών, ρυθμικών και σω-
ματικών εκδηλώσεων ακόμα και των τεχνολογικών, συμβατικών ή και ψηφιακών απο-
τυπώσεών τους. Οι εθνογράφοι του χορού είναι συχνά πρώην ερμηνευτές ή δάσκαλοι 
του παραδοσιακού, του κλασικού ή του σύγχρονου χορού. Ορισμένοι, μάλιστα, από 
αυτούς συνεχίζουν να χορεύουν ή ακόμη και να χορογραφούν. Σε θεωρητικό επίπε-
δο, τους απασχολούν ζητήματα όπως ο εθνικισμός, η μετα-αποικιοκρατική συνθήκη, 
οι φυλετικές πολιτικές, η αστικοποίηση και ο τοπικισμός, η παγκοσμιοποίηση και η 
εμπορευματοποίηση, η υβριδικότητα και ο τεχνοπολιτισμός, το κοινωνικό φύλο και η 
σεξουαλικότητα, η σχέση ανθρώπινου σώματος και πνεύματος, χώρου και κίνησης κ.ά. 
(Davida, 2011· Neveu, Kringelbach & Skinner, 2012).

Ή εστίαση στις διαδικασίες κατασκευής ταυτοτήτων, στις ενσώματες πρακτικές και 
στην κουλτούρα ως ένα πλαίσιο διαρκώς μεταβαλλόμενο έχει οδηγήσει τη συζήτηση 
ακόμα πιο κοντά στην προβληματική της διαδραστικής και συμμετοχικής προσέγγισης 
στην εθνογραφική έρευνα για τον χορό. Ή προβληματική αυτή ενισχύει τη σημασία 
της αυτοαναφορικής και διυποκειμενικής εξέτασης των χορευτικών φαινομένων από 
την πλευρά του εθνογράφου (Sklar, 1991). Ο όρος «χορευτική εθνογραφία» περιλαμβά-
νει —εκτός από μια σειρά θεωρητικών θέσεων— και μια συγκεκριμένη μεθοδολογική 
κατεύθυνση που στηρίζεται στη διερεύνηση του χορού μέσα από την επιτόπια έρευνα 
και εθνογραφική συγγραφή, ως αποτέλεσμα ενός κριτικού και διαλογικού αναστοχα-
σμού (Buckland, 1999: 2). Ή χορευτική εθνογραφία, ως σύγχρονη ανθρωπολογική προ-
σέγγιση μιας επιτελεστικής τέχνης, επιτρέπει στους επιστήμονες να περιηγηθούν σε 
διαφορετικούς πληθυσμούς και πολιτισμούς μέσα από μια πορεία στο πεδίο, η οποία 
περιλαμβάνει την καταγραφή, την ανάλυση και την ανασύνθεση των κοινωνικών και 
πολιτισμικών πρακτικών που συνδέονται με τον χορό στις συγκεκριμένες ομάδες που 
μελετήθηκαν (Royce, 2002).
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Νεότερες εθνογραφίες χορού απορρίπτουν την επίμονη ιεραρχία των κοινωνικών 
αξιών όσον αφορά καθιερωμένες κινητικές και ευρύτερες πολιτισμικές πρακτικές, ενώ 
τα αυτοεθνογραφικά στοιχεία τους προέρχονται είτε από σύντομη συλλογή δεδομέ-
νων κατόπιν επιτόπιας έρευνας —γεγονός όχι ιδιαίτερα τυπικό για την κλασική ανθρω-
πολογία— είτε από μακροχρόνια εμπειρική έρευνα στο πλαίσιο μιας «εθνογραφίας 
οίκοι» ή ακόμα, σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο, από διαδικτυακή έρευνα σε ψηφι-
ακά μέσα και εικονικά περιβάλλοντα (Blades & Whatley, 2019). Οι εθνογραφίες αυτές 
θέτουν πλέον υπό αμφισβήτηση παλαιότερους αναχρονιστικούς όρους όπως «εθνικοί 
χοροί» (ονομασία που πηγάζει από την αποικιακή κληρονομιά της λαογραφίας και της 
ανθρωπολογίας και αναφέρεται στις ιδιαιτέρως διαφοροποιημένες τοπικές χορευτικές 
παραδόσεις) και «παγκόσμιοι χοροί» (χαρακτηρισμός που παραπέμπει στην τρέχουσα 
συνθήκη μετα-αποικιακής σύλληψης του χορευτικού φαινομένου ως ενός ουδέτερου 
συγκριτικού πεδίου, στο οποίο όλοι οι χοροί έχουν ίδια περίπου σημασία και παρόμοια 
ποικιλομορφία) (Foster, 2009). Οι εν λόγω εθνογραφίες προσπαθούν να δώσουν φωνή 
τόσο στους παραδοσιακούς επαγγελματίες του χορού όσο και σε σύγχρονους χορο-
γράφους, μέσα από την κατασκευή νέων μορφών αφήγησης και μετασχηματισμού του 
προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο. Ομοίως, συλλογικοί τόμοι, στους οποίους πε-
ριλαμβάνονται εθνογραφικές αποτυπώσεις χορευτικών μορφωμάτων, παρουσιάζουν 
συνήθως την προσωπική προσέγγιση κάθε συγγραφέα από την επιτόπια έρευνά του, 
δίνοντας παράλληλα και μια εικόνα για το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται κατά 
περίπτωση στην ερμηνεία των χορευτικών αναπαραστάσεων.

Μολονότι υπάρχουν, βέβαια, και αρκετά βιβλία περί χορού που δεν χρησιμοποιούν 
την εθνογραφία ως κύρια μεθοδολογία, αλλά παραθέτουν λεπτομερείς αναφορές και 
προχωρούν σε αναλύσεις ως προς τις κοινωνικο-πολιτισμικές και τις πολιτικο-οικονο-
μικές διαστάσεις του, οι εθνογραφικές μελέτες των τελευταίων ετών για τον χορό δι-
αθέτουν επιπλέον δυναμικές που έχουν ως αποτέλεσμα την ξεχωριστή και σε βάθος 
προσέγγιση των χορευτικών επιτελέσεων (Parfitt, 2021). Πρόκειται για ενσώματες πρα-
κτικές στο πεδίο της επιτόπιας έρευνας, οι οποίες —μεταξύ άλλων— παρέχουν τη δυ-
νατότητα μιας στενά βιωματικής σχέσης του μελετητή με τις τελεστικές διαδικασίες, τα 
δρώμενα και τις χορευτικές αναπαραστάσεις. Με τον τρόπο αυτό, ο ερευνητής–εθνο-
γράφος φωτίζει σημαντικές διαστάσεις από την πολυπλοκότητα της σημερινής χορευ-
τικής κουλτούρας, όπου τα νοήματα των κινητικών εμπειριών μπορεί να είναι δύσκολο 
να μετασχηματιστούν σε λέξεις, ωστόσο συχνά λειτουργούν ως στοιχεία–καταλύτες για 
την επιστημονική προσέγγιση και ερμηνεία των φαινομένων (Frosch, 1999· Carter & 
O'Shea, 2010).

Τα τελευταία χρόνια η εθνογραφική έρευνα περί χορού έχει οδηγήσει στη σύνθεση 
νέων, πρωτότυπων ανθολογιών, στις οποίες συμβάλλουν μελετητές του αντικειμένου από 
διάφορα μέρη του κόσμου. Τα κείμενά τους συνήθως πλαισιώνονται από επιτόπιες έρευ-
νες για τον χορό «οίκοι», δηλαδή σε μελέτες συμμετοχικής παρατήρησης και ερμηνείας 
κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων που ζουν σε κοντινό πλαίσιο με αυτό στο οποίο 
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ζει και κινείται ο εθνογράφος (Markula, 2018). Με τον τρόπο αυτό, οι συγγραφείς–ερευ-
νητές μοιράζονται με τους αναγνώστες τους τις απόψεις των χορευτών που μελέτησαν 
μέσω της εθνογραφικής οπτικής τους, ερμηνεύουν τις συμπεριφορές και τις πρακτικές 
των ατόμων και των χορευτικών συνόλων και στοχάζονται πάνω σε αυτές. Οι ορίζοντες 
της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης διευρύνονται διεθνώς, καθώς αναγνώστες 
από τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και από το ευρύτερο κοινό συναντούν τους συγγραφείς 
αυτούς μέσα από τα κείμενά τους, αρχίζοντας να αντιλαμβάνονται τη δεδομένη πλέον 
αφοσίωση στην εθνογραφική έρευνα για τον χορό.

Ο αναστοχασμός μεταξύ επιστημονικής γνώσης, επιτόπιας έρευνας, συνεντεύξεων 
και αναλύσεων, η συνάντηση —με άλλα λόγια— ανάμεσα στη θεωρία, την εμπειρία και 
την εθνογραφική γραφή έχει βρει τελικά ένα εξαιρετικά γόνιμο έδαφος για τις χορευ-
τικές σπουδές στις μέρες μας. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται συνδέσεις μεταξύ 
διαφόρων μεθόδων έρευνας, συστημάτων ανάλυσης, χορευτικών ρόλων και επιτελεστι-
κών πρακτικών που υφίστανται ή αναπτύσσονται κάθε φορά. Στόχο, εν τέλει, αποτελεί 
η προσπάθεια αναδιατύπωσης και ερμηνείας του χορευτικού κόσμου μέσω καινούρι-
ων συνθέσεων (ανθρωπολογικών–εθνογραφικών) που κατασκευάζουν νέα (χορευτικά) 
σώματα και νέα (χορευτικά) νοήματα (Thomas, 2003). Πώς συναντά, για παράδειγμα, η 
εθνοτική καταγωγή ή/και η εθνική ταυτότητα τον μεταμοντέρνο χορό; Πώς εφάπτονται 
(αν συμβαίνει, βέβαια, αυτό) οι τοπικές παραδοσιακές μουσικοχορευτικές εκφάνσεις με 
τις κλασικές μορφές μουσικής και χορού; Πώς ενσωματώνονται ο χορός και η κίνηση, 
γενικότερα, στη σύγχρονη παγκοσμιοποιητική λογική της διασκέδασης και της κατανά-
λωσης; Πώς το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν συστηματικά 
πλέον ως ένα πλέγμα δυναμικών συσχετισμών, αλληλοεπιρροών και ανταλλαγών; Πώς, 
σήμερα, το ανθρώπινο σώμα συνδιαλέγεται με άλλα «σώματα», φυσικά ή εικονικά, μέσα 
από χορευτικές ή άλλες κινητικές δράσεις;

Οι σύγχρονες εθνογραφίες του χορού είναι ένα ακόμα βήμα στην ανάδειξη του τρόπου 
που οι σημερινοί εθνογράφοι έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από το αποικιοκρατικό 
παρελθόν της ανθρωπολογικής επιστήμης, διατηρώντας την, παράλληλα, σε επαφή με την 
τρέχουσα παγκοσμιοποιούμενη, αποαποικιοποιούμενη πραγματικότητα, στην οποία έν-
νοιες όπως «απομακρυσμένος», «εξωτικός» και «πρωτόγονος» γίνονται πλέον αντιληπτές 
είτε ως υπολειμματικά απομεινάρια μιας απαρχαιωμένης, ρατσιστικής δυτικής νοσταλγίας 
είτε ως ένα κλισέ της βιομηχανίας του τουρισμού. Οι εν λόγω εθνογραφίες εξετάζουν ση-
μαντικές πτυχές στην πορεία εξέλιξης της «εντόπιας» εθνογραφικής έρευνας, αποτελώντας 
—κατά κάποιον τρόπο— προκλήσεις απέναντι στις θεμελιώδεις παραδοσιακές εθνογρα-
φικές αρχές (Neveu, Kringelbach & Skinner, 2012). 

Άλλες εξ αυτών επικεντρώνονται κυρίως στον έντεχνο–παραστασιακό χορό, ενώ 
άλλες σε χορευτικά είδη που είναι πλήρως ενσωματωμένα στην καθημερινή ζωή δια-
φόρων τοπικών κοινοτήτων. Χρειάζεται να σημειώσουμε ότι αν και η εθνογραφία μάς 
έχει δείξει τον δρόμο ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1970, επικυρώνοντας την 
άποψη ότι όλοι οι χοροί έχουν πολιτισμικό υπόβαθρο, ο έντεχνος χορός εξακολουθεί 
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για πολλούς να γίνεται αντιληπτός ως βιωματικά «ξένος πολιτισμός» που υπάρχει έξω 
και πέρα   από την εθνογραφική έρευνα.

Νεότεροι εθνογράφοι μελετούν τα διάφορα είδη χορού σε ποικίλες γεωγραφικές 
περιοχές, πλαίσια και προοπτικές. Παρά την ποικιλομορφία τους, συνήθως τα εν λόγω 
δοκίμια μοιράζονται ορισμένα κοινά στοιχεία, όπως τη μεθοδολογία της συμμετοχικής 
παρατήρησης, την ενσώματη εθνογραφία και την ανάδειξη της θέσης του επιστήμονα 
τόσο στην ίδια την ερευνητική διαδικασία όσο και στην εθνογραφική συγγραφή, και 
σηματοδοτούν —με τον τρόπο αυτό— τις σύγχρονες πρακτικές στον τομέα της αν-
θρωπολογίας του χορού, βασιζόμενα στη γενικότερη αντίληψη ότι η αληθινή γνώση 
του χορού απαιτεί την κατανόηση του ευρύτερου (πολιτισμικού, κοινωνικού, πολιτικού, 
οικονομικού) πλαισίου και των κοσμοθεωριών εντός των οποίων επιτελείται ο συγκε-
κριμένος χορός (Novack, 1990).

Τα εθνογραφικά αυτά κείμενα αποκαλύπτουν ορισμένες από τις προκλήσεις που 
μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ανθρωπολόγος που ασχολείται με τον χορό: Πώς μπορεί 
ο συγγραφέας να συνδυάσει μια σειρά από «φωνές» του πεδίου έρευνας σε ένα ολο-
κληρωμένο έργο διατηρώντας κάποιο είδος αφηγηματικής συνοχής; Πώς μπορεί, μέσα 
στη σύντομη έκταση ενός μόνο κεφαλαίου, να δώσει μια βασική (αλλά και επαρκή) πε-
ριγραφή των χορευτικών επιτελέσεων, των γεγονότων και του συνολικού υπόβαθρού 
τους, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για τη δημιουργία ενός νέου θεωρητικού εγχει-
ρήματος; Πώς μπορεί κανείς να πετύχει την ισορροπία μεταξύ της «φωνής» του ίδιου 
του εθνογράφου–συγγραφέα, των «φωνών» των αυτόχθονων πληροφορητών και των 
«φωνών» των προηγούμενων ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, συνδέοντας 
όλα τα παραπάνω σε μια «πολυφωνική» εθνογραφική περιγραφή —και πόσο σημαντικό 
είναι αυτό, εν τέλει; Λόγω της ιδιάζουσα φύσης του φαινομένου, στο οποίο η ενσώμα-
τη παρουσία όλων των συμμετεχόντων είναι απαραίτητη, οι ανθολογίες εθνογραφικών 
μελετών περί χορού έχουν τη δυνατότητα να γεφυρώσουν την απόσταση μεταξύ των 
μυημένων στις χορευτικές πρακτικές και των εξωτερικών παραγόντων (π.χ. ερευνητών). 
Αυτό είναι το σημείο όπου η θεωρία συναντά την πράξη, με πιο χαρακτηριστικές τις πε-
ριπτώσεις των αυτοεθνογραφικών χορευτικών μελετών ή της καλλιτεχνικής μεταφοράς 
της εθνογραφικής γνώσης (η χορογραφία ως εθνογραφία), όπου οι μελετητές αποτε-
λούν μέλη των χορευτικών κοινοτήτων που διερευνούν και συγχωνεύουν ιδέες από την 
προσωπική τους γνώση, τέχνη και εμπειρία με σύγχρονες ανθρωπολογικές θεωρίες και 
μεθόδους για να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν την κατανόηση του χορού, όπως αυτός 
βιώνεται στο πεδίο ή εκφράζεται ως επιτέλεση (Crosby, 1997).

Ή ανθρωπολογία του χορού κινείται, επομένως, μέσα σε μια παγκόσμια προοπτι-
κή εθνογραφικής παρατήρησης, καταγραφής και ανάδειξης του έργου μελετητών του 
χορού, των οποίων η επιτόπια έρευνα εκτείνεται μεταξύ διαφορετικών ηπείρων και πε-
ριλαμβάνει αναλύσεις για χορευτικά συστήματα και κινητικές πρακτικές από ποικίλες 
κοινότητες στο διεθνές στερέωμα (Morris, 1996). Οι συγγραφείς καθοδηγούν το κοινό 
σε αφηγήσεις, βιώματα και μνήμες, μέσα από συναρπαστικά ταξίδια σε χορευτικούς 
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πολιτισμούς του παρόντος και του παρελθόντος, σε μέρη γνώριμα ή ξένα, κοντινά ή 
μακρινά. Οι αναγνώστες εισέρχονται στον κόσμο των χορευτών, των θεατών και των 
ερευνητών άλλοτε με κάποια οικειότητα και άλλοτε με περισσότερη αποστασιοποίηση, 
αλλά πάντοτε με αυξημένη ευαισθησία, γεγονός που τους επιτρέπει να ανακαλύψουν 
τους τρόπους με τους οποίους τα χορευτικά σώματα εμπλέκονται στο ευρύτερο κοινω-
νικό και πολιτισμικό πλαίσιο, να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα αποχρώ-
σεων των χορευτικών δρώμενων και, εν τέλει, να κατανοήσουν σε βάθος την εκάστοτε 
χορευτική κουλτούρα.

Σε αντίθεση με έρευνες άλλου τύπου, τα πορίσματα των εθνογραφικών μελετών αν-
θίστανται στον ολοκληρωτικό ισομορφισμό χώρου, τόπου και πολιτισμού. Καθώς οι κοι-
νότητες δεν παρουσιάζονται ως στατικές οντότητες, έξω και πέρα από τα ιστορικά και 
πολιτισμικά συμφραζόμενα, η εκάστοτε χορευτική κουλτούρα δεν αποτελεί ένα διακριτό 
πολιτισμικό μόρφωμα που συγκροτήθηκε και υφίσταται από μόνο του, χωρίς δηλαδή να 
βρίσκεται σε διάδραση με το ευρύτερο κοινωνικό, ιδεολογικό και πολιτισμικό περιβάλ-
λον. Υπό αυτό το πρίσμα, οι χορευτικές ταυτότητες δεν είναι σε καμία περίπτωση ομοιο-
γενείς, στατικές και ριζωμένες σε έναν τόπο, αλλά θα πρέπει να ερμηνεύονται ως ρευστές 
και διαρκώς μεταβαλλόμενες, χωρίς να υποτάσσονται στους όρους της τοπικότητας ως 
προϊόντος στρατηγικών κατασκευών που συνάπτονται με πολλαπλούς χώρους και υπη-
ρετούν ποικίλους στόχους (Kuhlke & Pine, 2015). Ή εν λόγω προοπτική της μελέτης του 
χορευτικού πλαισίου αποδομεί την κλασική διασύνδεση μεταξύ χορού και τόπου, απομα-
κρύνοντάς την από τις τυπικά προσδιορισμένες, αυτονόητες και φυσικές διαστάσεις της. 
Με βάση το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ εθνοτικών ομάδων, τόπου και χορού θεωρείται 
ιστορικά προσδιορισμένη και πολιτισμικά κατασκευασμένη, αποτελεί —κάθε φορά— ζη-
τούμενο (και όχι δεδομένο) της εθνογραφικής έρευνας η ανάδειξη των ιδιαίτερων πτυχών 
των χορευτικών πρακτικών (Buckland, 2006: 3-4). Έτσι λοιπόν, η μελέτη των χορευτικών 
ταυτοτήτων στρέφεται προς νέα εργαλεία που επιτρέπουν και διευκολύνουν εναλλακτικές 
ερμηνευτικές προσεγγίσεις του χορευτικού φαινομένου.

Ο όρος «χοροτοπία» αναφέρεται σε σύγχρονες χορευτικές ταυτότητες που χαρα-
κτηρίζονται από ελαστικότητα και υβριδικότητα μη-τοπικού χαρακτήρα, ξεπερνώντας 
τους χωρικούς περιορισμούς των εθνών-κρατών. Πρόκειται για δυναμικά και πολυφω-
νικά μορφώματα τα οποία συγκροτούνται μέσα από πολυδιάστατες διαδικασίες συναί-
νεσης, ρήξης, ανάγνωσης, χρήσης, κατάχρησης, οικειοποίησης, απόρριψης, προβολής, 
συντήρησης, μετασχηματισμού, απόκρυψης, διαπραγμάτευσης και (ανα)σύνθεσης των 
εννοιών του «χορού» και του «χώρου» (Papakostas, 2016). Για παράδειγμα, μολονότι τα 
«χοροτοπία» αποτελούν προσπάθεια αποδόμησης της σχέσης τόπου και χορού, την 
ίδια ακριβώς στιγμή τα υποκείμενα της έρευνας μπορεί να αναδεικνύουν τον χώρο ως 
βασική συνιστώσα της πολιτισμικής τους ταυτότητας, ενώ για τις ανάγκες της σύγχρο-
νης παγκοσμιοποιητικής θεώρησης, ο χορός αποδεσμεύεται από τον τόπο και την κοι-
νότητα και τελικά προσφέρεται σε ετερόκλητο κοινό ως «εξωτική εμπειρία». Οι νέες 
αυτές παράμετροι δίνουν τη δυνατότητα να διερευνηθούν και να περιγραφούν περαι-
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τέρω καταστάσεις και φαινόμενα που πολλές φορές διαφεύγουν της άμεσης προσοχής 
των ερευνητών του χορού, εισάγοντας και —αρκετά συχνά— υιοθετώντας μια ανα-
στοχαστική προοπτική προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλέγμα των νοημάτων που 
εμπεριέχονται στις χορευτικές επιτελέσεις.

Ή μελέτη του χορού μέσα από τα «χοροτοπία» επιχειρεί να υπερβεί μια σειρά από 
διχοτομίες, με σημαντικότερη αυτή της αντίθεσης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος 
που κρύβει μέσα της μια βαθιά νοσταλγικότητα. Το παρελθόν δεν στέκεται αντιστικτικά 
απέναντι στο παρόν, αλλά βρίσκεται σε διαλογική σχέση μαζί του, αναδεικνύοντας τις 
πολλαπλές υπάρξεις του χορού, την εγγενή πολυσημία του. Έτσι, ο χορός δεν εγκλω-
βίζεται μονάχα στο πριν ή στο τώρα, αλλά γίνεται αντιληπτός ως μια διαδικασία, ως 
ένας ζωντανός οργανισμός που δημιουργείται, αναπτύσσεται, ανθίσταται σε επιρροές 
ή αλλοιώνεται, συνεχίζει να υπάρχει ή αντικαθίσταται, πεθαίνει και ξαναζεί, μεταμορ-
φώνεται, συμπληρώνει και συμπληρώνεται, βιώνεται και αναβιώνεται, λαμβανομένων 
πάντοτε υπόψη τόσο του άυλου και του αισθητού χαρακτήρα του χορού όσο και του 
ρόλου των υποκειμένων στην έρευνα περί χορού (Zami, 2021).

Εθνογραφία όπως χορογραφία;
Μια σημαντική παρατήρηση, την οποία θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη στις 
εθνογραφίες χορού είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ξένων μελετητών ενεπλά-
κη ενεργά με τον χορό και επεδίωξε να αποκτήσει χορευτικές εμπειρίες των υπό μελέτη 
πολιτισμών (βλ. ενδεικτικά Cowan, 1990· Novack, 1990, 1993· Sklar, 1991· Ness, 1992· 
Browning, 1995). Αρκετοί από αυτούς ασχολούνταν και πρακτικά με τον χορό, είτε ως 
χορευτές είτε ως χορογράφοι σε κάποιο είδος χορού (κυρίως στο μπαλέτο και στον 
μοντέρνο χορό). Υιοθέτησαν, δηλαδή, μια αναστοχαστική προοπτική με σκοπό να απο-
καλυφθεί το πλέγμα των νοημάτων (Geertz, 1975) που εμπεριέχονται στις χορευτικές 
επιτελέσεις και τα χορευτικά γεγονότα.

Στο ελληνικό παράδειγμα, η πλειοψηφία των μελετητών του χορού (καθηγητές φυ-
σικής αγωγής, ανθρωπολόγοι, λαογράφοι κ.λπ.) έχουν ασχοληθεί εντατικά με την ενσώ-
ματη–πρακτική πλευρά του χορού, ως χορευτές, ως χοροδιδάσκαλοι, ως μουσικοί και ως 
επιμελητές παραστάσεων. Αυτό συμβαίνει και στον παρόντα συλλογικό τόμο. 

O Αυδίκος (2006: 358-359) επισημαίνει ότι «…αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, 
οι μελετητές του χορού αφήνουν έξω από την οπτική τους μια συστηματική ανάλυση… 
του ρόλου του χοροδιδασκάλου.[…]. Πρόκειται για ένα ερευνητικό έλλειμμα που παρατη-
ρείται σε πολλές —αν όχι σε όλες— τις μελέτες που οι ερευνητές ήταν —ή συνεχίζουν να 
είναι— χοροδιδάσκαλοι. Ή ταύτιση δύο υποκειμένων δεν αποτελεί ασφαλές έδαφος για 
την ανάπτυξη αναστοχαστικών διαδικασιών, ώστε ο ερευνητής να εντάξει τον εαυτό του 
στα συμφραζόμενα που κατασκευάζουν τη χορευτική ταυτότητα».

Όμως, μέσα από τη θεωρητική προετοιμασία και αναζήτηση, η ενσώματη εμπειρία 
του ερευνητή δύναται να συνεισφέρει στη σφαιρικότερη κατανόηση των χορευτικών 



41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

2
Όταν ο χορός συναντά τη μουσική και το 

τραγούδισμα:

Μια αμφίδρομη σχέση εξουσίας16

Ρένα Λουτζάκη

Θεωρητικές αφετηρίες
Στο παρόν κεφάλαιο, θα εστιάσω στο πολιτισμικό μόρφωμα που προκύπτει από την 
πλοκή της κίνησης, του ήχου και του λόγου στην επιτελεστική διαδικασία και το οποίο 
απαντάται ως «ενιαία» πολιτισμική μορφή σε ποικίλες εκδηλώσεις. Στη φράση «με το 
στόμα χορεύουμε εδώ», οι γυναίκες πολλών κοινοτήτων του Έβρου αποδίδουν ιδιαίτε-
ρο νόημα στο τραγούδισμα ως ρυθμιστή της χορευτικής πράξης, αφού από τον τρόπο 
με  τον οποίο επιτελείται (ταχύτητα, περιεχόμενο, διάρκεια) εξαρτάται το μορφικό απο-
τέλεσμα του χορού που καλούνται οι γυναίκες να ερμηνεύσουν φωνητικά και κινητικά. 
Αντίθετα, στη φράση «στον τόπο μας ένας λαλεί και όλοι μ’ ένα πάτημα χορεύουμε», με 

16  Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί σύντμηση του Επιτελεστικές διαδικασίες και χορευτικές στρατηγι-
κές στη μορφοποίηση της χορευτικής ταυτότητας. (χ.χ.). Στο Ε Αυδίκος, Ρ Λουτζάκη, & Χ Παπακώ-
στας (Επιμ.), Χορευτικά Ετερόκλητα (σελ. 111-138). Ελληνικά Γράμματα – Λύκειο των Ελληνίδων 
Δράμας. 
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την οποία οι Βορειοθρακιώτες αυτοχαρακτηρίζονται, προτάσσεται ο οργανοπαίκτης 
ο οποίος στον χορό ανακηρύσσεται σε ρυθμιστή, επειδή με τον τρόπο που ερμηνεύει 
έναν σκοπό ή χειρίζεται το όργανό του, επιδιώκει τον συντονισμό–συγχρονισμό χο-
ρευτών και οργανοπαίκτη στοχεύοντας στην απόλυτη αρμονία ατόμων, κινήσεων και 
σκοπού. Περισσότερο διαλεκτικός εμφανίζεται ο Γ.Π. από τις Φέρες (Έβρος), ο οποίος 
με τη φράση «το τραγούδι το έχουμε εδώ ίσα με το όργανο» εκφράζει την ευελιξία που 
παρέχεται στα μέλη της κοινότητας των Φερών να επιλέξουν ως ηχητική συνοδεία για 
τον χορό τους, το τραγούδι που ερμηνεύουν οι ίδιοι ή τη μουσική που ερμηνεύουν οι 
οργανοπαίκτες.  

Ο λόγος των γυναικών του Έβρου, των Βορειοθρακιωτών αλλά και των κατοίκων των 
Φερών, ενισχύει την άποψη των ανθρωπολόγων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η υπάρ-
χουσα ορολογία τού τι είναι χορός, τι είναι μουσική, τι είναι  τραγούδι, ποιος ο τρόπος 
χρήσης και λειτουργίας τους αλλά και ποιο το περιεχόμενό τους, ποικίλει από πολιτισμό 
σε πολιτισμό και ότι οι όροι που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν ένα μουσι-
κοχορευτικό δρώμενο ή πτυχές του, λειτουργούν ως ενδείκτες του τρόπου που οι ίδιοι 
οι φορείς, τα άτομα δηλαδή, αντιλαμβάνονται τις τελεστικές τέχνες [Keali’inohomoku, 
1976· Blacking, 1984· Sanger, 1989 (21): 59]. 

Είναι φανερό ότι ο χορός, η μουσική και η ποίηση ως ετερόκλιτα στοιχεία εμπίπτουν 
στα ενδιαφέροντα της ανθρωπολογίας και θα μπορούσε κάποιος να τα προσεγγίσει με 
βάση τις αρχές της. Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες που προσφέρει η ανθρωπολογία, οι 
περισσότεροι εμμένουν να τα μελετούν ως μουσική. Ή μονομερής αυτή προσέγγιση, 
ενώ εμβαθύνει στα ζητήματα της τεχνικής, φαίνεται να αγνοεί δύο καίρια ζητήματα που 
θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Δηλαδή: 

1. με ποιον τρόπο η χορευτική συμπεριφορά μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση 
του ρόλου της μουσικής, προβάλλοντας το πολιτισμικό νόημα του χορού, και 

2. με ποιον τρόπο η μουσική και το τραγούδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε 
με την ανάλυσή τους να συμβάλουν στον εντοπισμό των διαφορετικών στοιχεί-
ων κάθε χορού.  

Στην ανάλυση που ακολουθεί, θα επιχειρήσω μια κριτική ερμηνεία του πολιτισμικού 
φαινομένου «χορός» που το αντιμετωπίζω ως ένα πλέγμα σχέσεων που πέρα από τις 
σωματικές κινήσεις, τους ήχους και τα λόγια, περιλαμβάνει κώδικες διαφορετικών ποι-
οτήτων όπως: κοινωνικούς ρόλους, ατομικές και εθιμικές εμπειρίες, συνθήκες επιτέ-
λεσης. Ως επίκεντρο του προβληματισμού τίθενται τα γεγονότα που παράγουν οι κοι-
νωνικές μεταλλαγές αλλά και τα δρώντα πρόσωπα, δηλαδή, τα άτομα —χορευτές και 
οργανοπαίκτες—  που μετέχουν με το σώμα, την ψυχή και τις αισθήσεις τους και τα 
οποία σε κάθε χορευτική στιγμή βρίσκονται σε διαρκή εξάρτηση και αμοιβαίο επηρεα-
σμό. Με την παραγωγή μιας μουσικής ο οργανοπαίκτης γίνεται η αφορμή να χορέψει ο 
χορευτής, και με την ερμηνεία ενός χορού, ο χορευτής συμβάλει στην παραγωγή ώστε 
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ο μουσικός να ερμηνεύσει έναν σκοπό μ’ έναν εξαιρετικά μοναδικό τρόπο. Συνεπώς, η 
μουσική και ο χορός προσλαμβάνονται ως σύμβολα που περιέχουν νοήματα που μετα-
δίδουν τον μουσικοχορευτικό πολιτισμό.

Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι χορευτές επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον εαυτό 
τους, καθώς και με τον ευρύτερο (φυσικό, κοινωνικό) κόσμο στον οποίο απευθύνονται 
αλλά και μέσα στον οποίο ενεργούν (Turner, 1967· Ortner, 1984· Γκέφου-Μαδιανού, 1999: 
157). Για την επίτευξη του σκοπού, επέλεξα τον αφηγηματικό λόγο χορευτών και οργανο-
παικτών που συνάντησα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, σε διαφορετικές κοινότητες 
στην Ελλάδα. Ή αναφορά στα πρόσωπα θα αναδείξει ανθρώπινες συμπεριφορές και θα 
συμβάλει στην κατανόηση των τρόπων διαχείρισης των τριών στοιχείων (κίνηση, ήχος, 
λόγος) σε διαφορετικά περιβάλλοντα από διαφορετικές κοινωνίες. Είναι μια διαδικασία 
σύνθετη και πολύμορφη που προβάλλει κοινωνικές «κατασκευές» και συμβάσεις και οι 
οποίες για να γίνουν κατανοητές απαιτείται πολυεπίπεδη προσέγγιση.  

Ή αναζήτηση πληροφοριών για τη σχέση μουσικής και χορού, στην ελληνική βι-
βλιογραφία, προσκρούει σε μια κοινή για τα περισσότερα δημοσιεύματα προσέγγιση 
όπου το σύμπλεγμα χορός–μουσική–τραγούδι αναδεικνύεται κομβικό στην εξέλιξη 
της χορογραφίας, με κύριο καθοδηγητή τον ρυθμό που ως ρυθμιστικός παράγων θέ-
τει σε αρμονία ήχους, λόγους και κινήσεις. Οι μελετητές που εντάσσονται σε αυτό το 
θεωρητικό ρεύμα, θεωρούν ότι ο χρόνος, η διάρκεια, η ταχύτητα και η δυναμική απο-
τελούν σημαντικά εργαλεία στον καθορισμό των σχέσεων αυτών και συντάσσονται με 
την κρατούσα δυτική άποψη που διατυπώνεται με τα λόγια του χορογράφου του 18ου 
αιώνα Noverre (χ.χ.) και η οποία προβάλλει την απόλυτη ταύτιση των δύο στοιχείων, 
όταν τονίζει ότι ο χαρακτήρας του χορού καθορίζεται από τη μουσική που τον συνο-
δεύει, και ότι τα δύο στοιχεία ως αδέλφια προχωρούν χέρι με χέρι. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία, η συνάντηση μουσικής και χορού ως θεωρητικού 
προβλήματος εγγράφεται στις προτεραιότητες των παιδαγωγών του χορού (ενδεικτι-
κά αναφέρω Σακελλαρίου, 1940· Τυροβολά, 1992) και των μουσικολόγων (Baud-Bovy, 
1984· Killpatrick, 1980· Καβακόπουλος, 1981/1993· Λιάβας, 1999), οι οποίοι κάτω από 
τη θεματική επικεφαλίδα «χορευτική μουσική», κατατάσσουν «τους χορούς» ως αυ-
τόνομες οντότητες. Το μέτρο, η σύνθεση και η μελωδία μαζί με το σχήμα του χορού, 
όλα λειτουργούν ως κριτήρια που καθορίζουν ένα χορευτικό γένος. Οι μελετητές που 
εντάσσονται στο θεωρητικό αυτό σχήμα αποδίδουν ιδιαίτερο νόημα στο μέτρο και 
στο γένος, τα οποία ως σύμβολα και αξίες, αναδεικνύονται περαιτέρω σε ενδείκτες που  
αποδίδονται σε συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους17.  

Στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Χορού που οργάνωσε ο Διεθνής Οργανισμός 
Λαϊκής Τέχνης (ΔΟΛΤ) στη Λάρισα, το 1999, οι: Ολυμπία Αγαλιανού (1990: 13-20), Ρούλα 

17  Ο «ζωναράδικος» ως γένος κατατάσσεται στους θρακικούς χορούς, με κριτήριο τον τρόπο σύν-
δεσης των χορευτών από τα ζωνάρια και το μέτρο των «6/8», βάσει του οποίου οργανώνεται.  
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Μπογέα (1990: 93-100), Άννα Παναγιωτοπούλου (1990: 101-110) και Yvonne Hunt (1990: 
144-147) διαφοροποιήθηκαν από το σύνολο των εισηγήσεων που εντόπισαν την προσοχή 
τους στην ανάλυση χορών και τη σύνδεσή τους με τη μουσική, καθώς οι δικές τους ειση-
γήσεις, αν και περιγραφικές, κάλυψαν τρεις ουσιαστικούς άξονες: 

1. τις τεχνικές διαστάσεις χορού–μουσικής (ρυθμός, ταχύτητα, διάρκεια, τονισμός, 
ενέργεια, ποιότητα κίνησης, θέμα και παραλλαγή, επανάληψη και αρμονία), 

2. το χορευτικό σχήμα (ζευγάρι, κύκλος, κύκλος με οδηγό, ατομικός χορός ή ομαδι-
κός) και 

3. το φύλο των χορευτών και το προσωπικό και ομαδικό χορευτικό ύφος, αντλώ-
ντας την επιχειρηματολογία τους από συγκεκριμένα εθνογραφικά παραδείγμα-
τα και όχι με γενικούς όρους.  

Ο χορός, αν και διαφέρει από τη μουσική, ο τρόπος παραγωγής και ο τρόπος κωδι-
κοποίησης και αποκωδικοποίησης των σημασιών του, ακολουθεί παράλληλη πορεία, 
αντίστοιχη της μουσικής. Κι αυτό επειδή τη στιγμή της χορευτικής πράξης, τα άτομα, 
πέραν του ρόλου του χορευτή ή και του μουσικού, καλούνται να υποδυθούν και άλλους 
ρόλους, όπως του πατέρα, του πεθερού, του κουμπάρου σ’ έναν γάμο, της καμήλας, 
του αράπη, του γιατρού σ’ ένα έθιμο, του γλεντιστή σ’ ένα γλέντι κ.λπ. Για τη διοχέτευση 
του μηνύματος, το άτομο–τελεστής οπτικοποιεί μέσω του επικοινωνιακού μέσου της 
κίνησης: του ανθρωπίνου σώματος —του χορευτή ή του μουσικού— που εκτελεί μια 
κίνηση ή κάνει μια επιλογή ήχου με πρόθεση να περιγράψει, να πληροφορήσει, να αξι-
ολογήσει, να εντυπωσιάσει, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς που λειτουργούν σε ένα ή 
περισσότερα επίπεδα εντός του πλαισίου των συμβάσεων και που τα προβάλλει, μέσω 
των διαύλων της παράστασης, στο ακροατήριο.  

 

Εθνογραφικά – χορευτικά παραδείγματα 
Στο πρώτο παράδειγμα, οι γυναίκες της Επισκοπής στη Νάουσα θέλουν τον καλό χο-
ρευτή —άντρα ή γυναίκα— να χορεύει με το κλαρίνο ή την γκάιντα και όχι με το νταού-
λι. «Όταν χορεύεις, με την άκρη των ματιών σου θα κοιτάς το κλαρίνο, και με το χέρι σου 
θα τον οδηγείς. Μετά αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει» με παρότρυνε η Πετρούλα στην 
προσπάθειά της να με μυήσει στα μυστικά των χορών της κοινότητάς της.  

Στην αίθουσα του σχολείου της Επισκοπής, η παρουσίαση των χορών από τους χωρι-
κούς δεν είχε επίσημο χαρακτήρα. Μετά από δική μας παράκληση, άντρες και γυναίκες, 
χορευτές και μουσικοί, ήρθαν πρόθυμοι να μας διδάξουν τους χορούς τους. Και πράγ-
ματι, αυτή ήταν η πρόθεση. Όταν όμως, εμφανίστηκε η Π. με την προσωπικότητά της 
μετέτρεψε ένα «μάθημα χορού» σε γλέντι, παρασύροντας και τους παρευρισκόμενους 
στον κύκλο. Πήρε θέση στην πρωτιά, σήκωσε το χέρι της και με ένα μαντήλι έκανε νόημα 
στους οργανοπαίκτες για να ξεκινήσουν. Με όχημα τον αγαπημένο της σκοπό, μέσα σε 


