Βιογραφικό Σημείωμα - Jorge Varouxi Perdiki (jperdikis@yahoo.gr)

Performer/Choreographer/Director/Trainer. Αθήνα
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Barranquilla-Colombia, από Έλληνες γονείς.
Είναι απόφοιτος του CITY UNIVERSITY London (Degree of Bachelor of Arts).
Είναι απόφοιτος του LABAN CENTRE of MOVEMENT and DANCE (Diploma in Dance
Theatre).
Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Χοροθεραπείας:
"Εμψυχωτής Χορευτής ατόμων με Ειδικές Ανάγκες" (Γ.Γ.Ν.Γ-ΕU - Πρόσκαιρη
Σύνθεση).
Είναι κάτοχος πιστοποιητικού «Εισαγωγής στη Μουσικοθεραπεία»:
(Ωδείο Φίλιππος Νάκας. Ψαλτοπούλου-Πελίνα Ευαγγέλου),
Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού «Ψυχικής-Σωματικής Υγείας» από το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο. Σπούδασε τραγούδι με τον Σταμάτη Μπερή και την Τούλα
Κατσαφάνα στο ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ.
Έχει συνεργαστεί με το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Όπερα "Manuel Salinas, με
το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην Όπερα "ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ", με το Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης στο musical "Μαγικός Κόσμος της Αγάπης", με τη Λυρική Σκηνή στην
Όπερα "ΑΛΤΣΙΝΑ", με το Θέατρο Ιλίσια στο musical "VICTOR VICTORIA, με τη
Μουσική Σκηνή Κεραμεικός στο musical "MARINOS ACADEMY" με τα Χοροθέατρα:
Οκτάνα στο "ΔΑΦΝΙΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ", Ήρως Άγγελος στο "ΛΥΛΙΘ", Θεσσαλικό
χοροθέατρο στο "ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Ο ΠΟΘΟΣ", με τις Μουσικές Σκηνές-Κέντρα "ΔΕΙΛΙΝΑ"
"ΝΕΡΑΙΔΑ" "ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ" "FIX" "ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ" "MERCEDES" καθώς και με το Εθνικό

Θέατρο, όπου και περιόδευσε ανά την Ελλάδα με τα musical "MARY POPPINS" και
"ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ", και με το Θέατρο Μπενάκη, σκηνοθετώντας και
χορογραφώντας το musical "CHICAGO" για τον εορτασμό των 80 χρόνων του
Εθνικού Ωδείου.
Τηλεοπτικά έχει συνεργαστεί με το MEGA στην εκπομπή "10 Μικροί Μήτσοι" και με
τον ALPHA, όπου ήταν finalist στο Talent Show-Reality "DREAM SHOW".
Έχει διδάξει DanceTheatre - MusicalTheatre - TheatreFitness & Performance στην
Ανωτέρα σχολή Δραματικής Τέχνης "ΠΕΤΡΑ" στο "ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ" στο
Κεντρικό Ωδείο «ΝΑΚΑ», και στο Κεντρικό "ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ", όπου ήταν επί σειρά
ετών υπεύθυνος του τμήματος "MusicalTheatre - Performance", καθώς και σε άλλες
σχολές και στο "JorgeStudio".
Τέλος, με απαράμιλλο προσωπικό ενδιαφέρον για την Φυσική και Πνευματική
Υγεία, ορμώμενος από προσωπικό βίωμα (τραυλισμός) και καθώς η επιστήμη
αδυνατεί ακόμα να δώσει οριστική λύση, υπήρξε ο ίδιος ερευνητής και ο Έλληνας
εκπρόσωπος της E.L.S.A (European League of Stuttering Associations). Στο πλαίσιο
αυτής της προσωπικής έρευνας η καλλιτεχνική τεχνική του επηρεάστηκε έντονα από
τις θεραπευτικές ιδιότητες της Τέχνης και εξελίχθητε να έχει σαν στόχο βεβαίως και
πρωτίστως την απόκτηση της καλλιτεχνικής καλλίγραμμης σωματικής γραμμής,
αλλά παράλληλα και την ψυχοσωματική ευεξία καθώς όπως πιστεύει ο ίδιος, η
τέχνη και η ζωή είναι κυρίως θέμα διάθεσης.
Άλλες ειδικότητες:
Δίπλωμα Ναυαγοσώστη (Life Guard) Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής.
Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας (Offshore Sailing Licence) Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης.

