Ματίνα Μόσχοβη
Η Ματύνα Μόςχοβη εύναι ςύμβουλοσ-καθηγότρια ςτο ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτόμιο)
διδϊςκοντασ Δημιουργικό γραφό, ςτο μεταπτυχιακό τμόμα, ΔΓΡ55. Έχει δώςει ςειρϊ
ςεμιναρύων ςτο θεατρικό τμόμα του Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου Θρϊκησ με θϋμα: «ΗΘΟΓΛΩΑ-ΗΘΟΠΟΙΟ». υγγραφϋασ και ηθοποιόσ. πούδαςε ςτη Δραματικό Σϋχνη ςχολό
Πϋλου Κατςϋλη, απ’ όπου και αποφούτηςε με ϊριςτα το 1980. Παρϊλληλα, ςπουδϊζει
φωνητικό, τραγούδι και ςυμμετϋχει ωσ τραγουδύςτρια ςε ςυγκρότημα πολιτικού τραγουδιού
με εμφανύςεισ ςτην Αθόνα και ςτο εξωτερικό. Εργογραφύα: εκδ. ΑΓΡΑ «Ακτωρόσ λόγοσ»
«Ὑοςκύαμοσ» / «Νουμηνύα» (δύδυμο βιβλύο), «Εικόνεσ καταςτϊςεωσ θαλϊςςησ» «Ὅλεσ τισ
Κυριακϋσ με βροχό». Από τισ εκδ. ΣΙΓΜΗ «Αιμωδύα γιϊ τςϋλο καύ δύο φωνϋσ». Από τισ εκδ.
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ «Κυμοθόη» , «Κατϊ πρόςωπο» , «Ὑλαγμού ἀπό τόν ἀπϋναντι ὄχθη» , «Μϋχρι νϊ
μϊθεισ νϊ λϋσ εὐχαριςτῶ», «Αειφυγύα», «Τπατύα». Από τισ εκδ. Γκοβόςτησ «Μιϊ εποχό ςτην
Αμοργό» του Ούγκο Γκουτιϋρεσ Βϋγκα απόδοςη ςτα ελληνικϊ. Απὸ τισ Εναλλακτικϋσ εκδ.
«Ελλϊδα των γυναικών» ςυλλογικό εργαςύα. το θϋατρο ωσ ςυγγραφϋασ: «Σο φωσ τησ
ςκιϊσ», χοροθεατρικό παρϊςταςη τησ χορογρϊφου και χορεύτριασ Λόδασ ΑΝΣΑΛΑ ςε
μουςικό του R. DALY, που παύχτηκε ςτο ΘΕΑΣΡΟ ΚΟΣΟΠΟΎΛΗ (ΕΘΝΙΚΌ). «Λύγεια» του Σζ.
Σομϊζι Ντι Λαμπεντούζα, όπου διαςκεύαςε για το ΚΡΑΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ και
ςκηνοθϋτηςε. Διαςκευό τησ «Λυςιςτρϊτησ» του Αριςτοφϊνη, καθώσ και των «Σρωϊδων» του
Ευριπύδη για τον Θύαςο Λουξεμβούργου. «Όλεσ τισ Κυριακϋσ με βροχό / Κατϊ πρόςωπο»
ανϋβηκε από το Θϋατρο ΑΚΣΙ ΑΕΛΙΟΤ ςτη Θες/νύκη. Δικό τησ πειραματικό ποιητικό
ςύνθεςη ςε μουςικό του Ross Daly παρουςιϊςτηκε ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ Αθηνών και ςτο
THEATRE DE Α VILLE του Παριςιού. Ωσ ηθοποιόσ ςυμμετϋχει ςε πλόθοσ παραςτϊςεων
κλαςικού και μοντϋρνου ρεπερτορύου Σο 1992 βραβεύεται ςτο φεςτιβϊλ Θεςςαλονύκησ με
την ταινύα του Σϊκη πετςιώτη «Κορϊκια» (βαςιςμϋνη ςτο διόγημα του Ἐμμανουόλ Ροΐδη
«Σο παρϊπονο του Νεκροθϊπτου». το ραδιόφωνο όταν εξωτερικό παραγωγόσ του Α΄και
του Γ΄ Προγρϊμματοσ κυρύωσ ςε εκπομπϋσ λόγου όπωσ: «Όταν ο Θεόσ όταν Γυναύκα», «Η
Ψυχό», «Παλύμψηςτό τησ Πούηςησ». Διδϊςκει δραματολογύα ςτην Δραματικό ςχολό Σρϊγκα.
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