
Θ Γωγώ Πετραλή είναι χορεφτρια, χορογράφοσ, ςκθνοκζτθσ, δαςκάλα κίνθςθσ και χοροφ. 
Γεννικθκε ςτο Θράκλειο Κριτθσ και είναι θ ιδρφτρια τθσ ομάδασ χοροφ Φυςαλίδα 
(www.fysalidance.com) και του διεκνοφσ φεςτιβάλ Contact Improvisation ςτθν Κριτθ 
(www.contactimprocrete.com). ποφδαςε κλαςικό και μοντζρνο χορό ςτθν Αγγλία και με 
υποτροφία του Ωνάςειου Ιδρφματοσ ςυνζχιςε τισ μεταπτυχιακζσ τθσ ςπουδζσ ςτθ ςχολι 
Rotterdamse Dansacademie τθσ Ολλανδίασ ζχοντασ ωσ εξειδίκευςθ το ςφγχρονο χορό και 
τθ χορογραφία. Τπότροφοσ του διεκνοφσ φεςτιβάλ χοροφ Dance Web τθσ Βιζννθσ, 
εκπροςϊπθςε για πρϊτθ φορά τθν Ελλάδα ωσ ςυμμετζχουςα χϊρα το καλοκαίρι του 2000. 
  
Από το 1998 ζωσ και ςιμερα, ζχει διδάξει κίνθςθ, αυτοςχεδιαςμό, contact improvisation, 
κλαςςικό και ςφγχρονο χορό, ςτθν  Αγγλία, Ελβετία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ιταλία, 
Αυςτραλία και Ελλάδα. τθν Κριτθ ξεκίνθςε να διδάςκει κλαςικό, ςφγχρονο 
χορό, stretching και contact improvisation το 2002. Ωσ χορεφτρια, ζχει ςυνεργαςτεί με 
τουσ Manc Dance Company,Terpsicorrick Dance Company, Doris Vuilleumier Compagnie, 
Χάρθ Μανταφοφνθ, Άρτεμισ Ιγνατίου, Νατάςα Ηοφκα, Carol Brown, Luca Silvestrini, Pierre 
Magendie, Jadi Carboni, DanielBear Davis, κα. Ζχει επίςθσ εργαςτεί ωσ βοθκόσ χορογράφου 
για τισ τελετζσ ζναρξθσ και λιξθσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων, Ακινα 2004 με τουσ Δθμιτρθ 
Παπαϊωάννου και Αγγελικι τελλάτου, κακϊσ και χορογραφιςει ποικίλεσ παραςτάςεισ 
ςχολϊν χοροφ, καλλιτεχνικά δρϊμενα, κεματικζσ εκκζςεισ, κεατρικά ζργα, κα. 
  
Σο 2006 ίδρυςε τθν ομάδα χοροφ Φυςαλίδα με ζδρα το Θράκλειο Κριτθσ και με ςτόχο τθν 
ζρευνα, κακϊσ και τθ δθμιουργία και παρουςίαςθ καλλιτεχνικοφ ζργου μζςα από τθ 
ςυνεργαςία τθσ με καλλιτζχνεσ, εκπαιδευτικοφσ, κεραπευτζσ και επιςτιμονεσ. Παραγωγζσ 
τθσ Φυςαλίδασ όπου θ Γωγϊ ζχει ςκθνοκετιςει, χορογραφιςει, χορζψει είναι 
τα video art Rooms (2006) / Flock-the glassfish(2007) / Flock-the stargazer (2007) 
/ Insect (2009) / τα 7 κανάςιμα μιασ ςχζςθσ (2009) /Phobias (2010) / To Trizoni (2011) 
/ Trace (2014) / motel Labyrinthos (2014), οι performancesFlock-ο αικεροβάμων (2007) 
/ Insect (2010) / To Trizoni (2011), οι χοροκεατρικζσ παραςτάςεισ τιγμζσ Μεταμόρφωςθσ 
(2010) / θ Κρίςθ μου ςτθν Κρίςθ ςου (2011) / Life is not a fast trackprocedure (2014)  
/ Solo 4-2 featuring a Fast Track Ritual (2015) και οι ακτιβιςτικζσ street-
performances Αλικειεσ και Ψζματα (2012) / Πράςινθ Ενζργεια (2012) / Ελευκερία Κίνθςθσ 
και Ζκφραςθσ (2013) / We Dance for Water (2015). Σο 2008 θ Γωγϊ ςκθνοκζτθςε και 
χορογράφθςε τθν ταινία Ρυτίδεσ και Όνειρα, με πρωταγωνιςτι τθ γραφικι γειτονιά τθσ 
Αγίασ Σριάδασ ςτο Θράκλειο Κριτθσ. Μζχρι τϊρα, θ ταινία ζχει αποςπάςει 7 βραβεία ςε 
Ελλάδα και εξωτερικό. 
  
Θ ‘αρχιτεκτονικι ματιά’ πάνω ςε διάφορουσ χϊρουσ παρουςίαςθσ ενόσ καλλιτεχνικοφ 
ζργου, θ ςυνεργαςία με επαγγελματίεσ και εραςιτζχνεσ καλλιτζχνεσ αλλά και 
κακθμερινοφσ ανκρϊπουσ, ο ‘χορόσ για τθν κοινότθτα’, ο αυτοςχεδιαςμόσ, το contact 
improvisation, το χοροκζατρο, οι κοινωνικοπολιτικζσ-πολιτιςτικζσ δράςεισ αλλά και 
ζρευνεσ, κακϊσ και ο ςυνδυαςμόσ τζχνθσ και ακτιβιςμοφ, αποτελοφν χαρακτθριςτικζσ 
‘τεχνικζσ φόρμεσ’ αλλά και ‘ςυναιςκθματικζσ διαδρομζσ’ των καλλιτεχνικϊν 
δραςτθριοτιτων και παραγωγϊν τθσ Γωγϊσ Πετραλι. Μότο τθσ ομάδασ χοροφ Φυςαλίδα 
είναι το ‘κίνηση εντός κι εκτός’ και ‘geo_move’ είναι το όνομα που ζδωςε θ Γωγϊ ςτθν 
τεχνικι-πρακτικι που ερευνά, εφαρμόηει και υπθρετεί τα τελευταία 17 χρόνια. Σο 
‘geo_move’ είναι εμπνευςμζνο από το ςϊμα, τθ φφςθ και το περιβάλλον και βαςιςμζνο 
ςτθ ςχζςθ και τθν αλλθλεπίδραςθ όλων αυτϊν των ςτοιχείων αναμεταξφ τουσ. 

http://www.fysalidance.com/
http://www.contactimprocrete.com/


  
Σζλοσ, τθσ αρζςει να τρϊει μάνγκο και λοτοφσ, να αγκαλιάηει κορμοφσ δζντρων και να 
μιλάει ςτα φυτά, να ςτζλνει μθνφματα ςε μπουκάλια ςε εξωγιινουσ ςτο διάςτθμα, να 
κοιτάηει τα μεγάλα, παχουλά, λευκά ςφννεφα που αλλάηουν ςχιματα ςτον ουρανό, 
νοςταλγεί τα κίτρα που ζτρωγε παλιά μικρι, το ρομαντιςμό και τθν ευαιςκθςία που ςα να 
εξαφανίηονται, τα αράντιςτα ηαρηαβατικά και τουσ αχινοφσ ηωντανοφσ μζςα ςτθ κάλαςςα. 
 


