


Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Έρευνα

Κουστούμια και μάσκες

Σκηνικό και σκηνικοί χώροι

Σκέψεις

Βιογραφικά

Εργάστηκαν

Prague Quadrennial

Ευχαριστούμε τους

5 - 8

10 - 14

15 - 20

21 - 38

39 - 42

43 - 46

47 - 49

50 - 53

55 



4 5

Εισαγωγή

Η πεποίθηση ότι οι νέοι άνθρωποι είναι εκείνοι που αξίζει να μοιραστείς γνώσεις και όνειρα ήταν ο βασικότερος 
λόγος της ίδρυσης του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας - Ένα Εργαστήριο για την Τέχνη, Laboratory of Scenog-
raphy, Athens ( (LSA) στην Αθήνα το έτος 2000. Η ίδια πεποίθηση, που σε καμία στιγμή δεν διαψεύστηκε, είναι 
εκείνη που στηρίζει τη λειτουργία του Εργαστηρίου και σήμερα. 
Στόχος του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας LSA είναι η μελέτη της Σκηνογραφίας και της Ενδυματολογίας στο 
θέατρο, το χορό και την όπερα, όπως αυτά μελετώνται διεθνώς. Αρχή του είναι η νέα ματιά στο σύγχρονο 
παγκόσμιο Θέατρο, που οφείλει ωστόσο να γνωρίζει τις αισθητικές επιλογές και τους διαφορετικούς 
πολιτιστικούς κώδικες του ελληνικού θεατρικού και καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. 
Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην έρευνα πάνω στο θεατρικό κείμενο που προηγείται της μακέτας. Η έρευνα 
καλλιεργεί την παρατηρητικότητα και οδηγεί στην ανακάλυψη των εικαστικών στοιχείων του κειμένου. Είναι 
το δικό μας μοναδικό ταξίδι «αναζήτησης» μέσα στο κείμενο, καθώς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να 
χτίσουμε τη σκηνογραφική πρόταση. Η δημιουργία ενός σκηνικού στο θέατρο δεν είναι το να σκεφτεί κανείς 
μια ιδέα. Η κάθε πρόταση για σκηνικό και για κοστούμι πρέπει να μπορεί να τεκμηριωθεί. Δεν αρκεί ένα ωραίο 
σκηνικό, αν και αυτό θεωρείται ότι είναι η δουλειά ενός Σκηνογράφου συνήθως. «Κάθε σκηνικό που μπορεί 
να μεταφραστεί ως η τάδε ιδέα, πρέπει να καταστρέφεται πάραυτα».1  
Η όλη διαδικασία κατά τη διάρκεια της σπουδής βασίζεται στη μελέτη πάνω στο θεατρικό κείμενο. Η 
Σκηνογραφία είναι πρωτίστως Θέατρο. 
Το σκηνικό και το κουστούμι είναι πάνω από όλα ένα δραματουργικό στοιχείο του έργου. 
Απαραίτητη επίσης είναι η μελέτη της σχέσης του σώματος με τον χώρο. Μέτρο του θεάτρου είναι ο ηθοποιός, 
το κινούμενο σώμα του ηθοποιού στο χρονικό πέρασμα της παράστασης, η εγγραφή του ηθοποιού στη 
γεωμετρία του πίνακα της σκηνής. «Οι ηθοποιοί είναι κι αυτοί σκηνογραφία».2

Ωστόσο, όπως η ζωή έτσι και η εικόνα της σκηνής μεταβάλλεται διαρκώς. « Η εργασία στο Θέατρο μέσα στο 
χώρο είναι μια εργασία πάνω στον Χρόνο»3

1 Valere Novarina, «Γράμμα προς τους ηθοποιούς- υπέρ Λουί Ντε Φυνές» 

2 Pamela Howard, «Τι είναι Σκηνογραφία»

3 Γιάννης Κόκκος, «Ο Σκηνογράφος κι ο Ερωδιός»
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Πεδία μελέτης του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας LSA είναι τα παρακάτω:

Από το κείμενο στον χώρο, η δυναμική της σχέσης σώματος και χώρου, η ποιητική του χώρου, το χρώμα και η 
σύνθεση, η σχέση σκηνοθεσίας-σκηνογραφίας, η σχέση θεάτρου σκηνογραφίας και τέχνης, το μαθηματικό 
πρόβλημα του χώρου, οι  μεταμορφώσεις του χώρου, η χρήση της μάσκας, σημειολογία και κώδικες στον 
χώρο της βυζαντινής εικόνας, ο χώρος στη δυτική ζωγραφική, το θέατρο ‘Νο’, το θέατρο Σκιών, η  υλοποίηση 
μιας σκηνογραφικής πρότασης, η σημασία του φωτισμού κ.ά.  
Ανάλογα με το κάθε στάδιο που βρισκόμαστε στο πρακτικό μέρος του Εργαστηρίου, το πρόγραμμα 
μαθημάτων συνοδεύεται από προβολή Video και Slides (συχνά σπάνιου υλικού). 
Το Εργαστήριο επισκέπτονται διακεκριμένοι καλλιτέχνες του Θεάτρου, του Χορού και του Κινηματογράφου.
Οι Σκηνογραφικές και Ενδυματολογικές προτάσεις που προκύπτουν παρουσιάζονται σε μακέτες, σχέδια, sto-
ry boards, τρισδιάστατες κατασκευές, σχέδια για κοστούμια, Portfolios και εκτίθενται στην Έκθεση αποφοίτων 
του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας LSA στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
Η παιδαγωγική φιλοσοφία του Εργαστηρίου στηρίζεται στην προσωπική σχέση, στην ενθάρρυνση και την 
εμπιστοσύνη στις ιδιαιτερότητες του κάθε σπουδαστή. Στηρίζεται, στη συνεργασία των σπουδαστών μεταξύ 
τους. Η συμμετοχή στις εργασίες των μελών της Ομάδας αποτελεί σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία της 
σπουδής. Ο ανταγωνισμός είναι τελείως άγνωστος μεταξύ των σπουδαστών του Εργαστήριου LSA, καθώς 
στόχος είναι η χαρά της δημιουργίας και η δυνατότητα να εκφραστεί κανείς με την υποστήριξη της ομάδας 
στον τομέα της Σκηνογραφίας ή να εκφραστεί καλλιτεχνικά μέσα από το Εργαστήριο για την Τέχνη.
Το διαφορετικό «background» των σπουδαστών δίνει κάθε φορά ένα διαφορετικό σημείο εκκίνησης στη 
προσέγγιση της Σκηνογραφίας. Οι σπουδαστές, ως επί τω πλείστον, είναι απόφοιτοι της Αρχιτεκτονικής, 
ζωγράφοι, γλύπτες, θεατρολόγοι, φοιτητές, ηθοποιοί, χορευτές κλπ.
Η πολύπλευρη και πολυδιάστατη υπόσταση της Σκηνογραφίας χρειάζεται τη διαφορετική προσέγγιση που 
δίδει η διαφόρων ειδικοτήτων σύνθεση της Ομάδας των σπουδαστών. Ο κάθε σπουδαστής, ακόμα κι αν για 
πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με τη Σκηνογραφία, είναι σημαντικό να εμπιστευτεί τη δική του βάση από την 
οποία ξεκινάει για να γνωρίσει το Θέατρο και την Τέχνη.
Στο Εργαστήριο Σκηνογραφίας - Ένα Εργαστήριο για την Τέχνη, Laboratory of Scenography, Athens (LSA), 
λειτουργεί παράλληλα το Εργαστήριο για την Τέχνη. Το Εργαστήριο αυτό λειτουργεί και ως δεύτερο έτος για 
τους παλαιότερους σπουδαστές του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας, με στόχο τη μελέτη της ευρύτερης έννοιας 
Performance space και της γνωριμίας με την Τέχνη. Θέματά του είναι: Performance Art (space/time Art) και 
Performance, Installation Art Σκηνογραφία και Γλυπτική, Video Art, το έργο Τέχνης, η εικόνα και το βλέμμα, 
η έννοια του χρόνου στην Τέχνη, η Ποιητική του Χώρου, η κίνηση (το σώμα και ο χώρος), η Φιλοσοφία της 
σύνθεσης και η Μουσική Ποιητική.
Η σπουδή ολοκληρώνεται με τη δημιουργία μιας εργασίας (project) που έχει ξεκινήσει από τον ίδιο τον 
σπουδαστή. Η διαδικασία της μελέτης βασίζεται στο αυθόρμητο, που ωστόσο, προκειμένου να εκφραστεί 
καλλιτεχνικά, απαιτεί μια βαθύτερη μελέτη του εικαστικού γεγονότος. Οι διαφορετικές εργασίες (projects) 
μπορεί να οδηγήσουν σε στοιχεία παράστασης (performance), video art, σε εγκατάσταση (installation art) 
ή video installation και εκτίθενται σε ατομική έκθεση του σπουδαστή.

Ιστορικό του Εργαστηρίου  Σκηνογραφίας - Ένα Εργαστήριο για την Τέχνη
Laboratory of Scenography, Athens (LSA)

Πολλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες ξεκίνησαν έχοντας ως πυρήνα το δημιουργικό και ερευνητικό πυρήνα 
του Εργαστηρίου LSA και συνεχίστηκαν με επιτυχία, όπως η παράσταση «Ανάποδη Κλωστή» στο BIOS και στη 
συνέχεια η παράσταση στο Θέατρο Άσκηση, «η Ανάποδη κλωστή - Το παραμύθι». Οι δύο παραστάσεις είχαν 
εξ αρχής τη φιλοσοφία της δημιουργίας μιας παράστασης δίχως θεατρικό κείμενο αλλά βασισμένη στην 
πληθώρα των ανοιγμάτων που δίνει η αυθόρμητη έκφραση. Η ισότιμη συμμετοχή με τους επαγγελματίες 
ηθοποιούς στη δεύτερη παράσταση (η Ανάποδη κλωστή- το παραμύθι) δύο νέων με αναπηρία από 
την Εταιρία Προστασίας Σπαστικών, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε παράσταση που 
απευθυνόταν και σε παιδιά, οδήγησε σε μια πρόταση που βασιζόταν περισσότερο στην εικόνα και λιγότερο 
στον λόγο. Οι δύο αυτές παραστάσεις ξεκίνησαν από σπουδαστές του εργαστηρίου για την Τέχνη.
Ακόμη, σημαντικές ήταν οι εκθέσεις των αποφοίτων του Εργαστηρίου LSA στην Αίθουσα Τέχνης Μονόχωρο 
στο Ν. Ψυχικό, στον χώρο Τέχνης & Δράσης «Βρυσάκι» στο Θεάτρο του Νέου Κόσμου και στο Θέατρο Τέχνης 
Κάρολος Κουν-Φρυνίχου καθώς και οι ατομικές εκθέσεις των σπουδαστών του Εργαστηρίου για την Τέχνη.
Οι πάνω από 300 απόφοιτοι και των δύο τμημάτων του Εργαστηρίου LSA καθώς και η συνέχεια πολλών 
εξ αυτών με επιτυχία στον θεατρικό/καλλιτεχνικό χώρο ή σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η συμμετοχή του Εργαστηρίου στην Παγκόσμια Έκθεση Θεάτρου 
και Σκηνογραφίας στην Πράγα PQ2015 το 2015 με την ελληνική αποστολή (student section) του ΕΚΔΙΘ, 
ενθαρρύνει μια ακόμη ουσιαστικότερη συνέχεια.

Αισθητικές/θεωρητικές αντιλήψεις για τη Σκηνογραφία και τον Παραστατικό χώρο

Η Σκηνογραφία, «αυτή η εφήμερη Αρχιτεκτονική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα».4

Η αντίληψη του ποιητικού και θεατρικού γίγνεσθαι ενός χώρου, είναι προϋπόθεση αν επιζητούμε να 
ανακαλύψουμε τι είναι εκείνο που θέλουμε να μοιραστούμε με τους θεατές. Σε αυτή την περίπτωση δεν 
ενδιαφέρει η περιγραφή του χώρου. Η κατασκευή που θέλουμε να δημιουργήσουμε δεν πρέπει να είναι η 
περιγραφή αυτών που θέλουμε να δείξουμε αλλά η «ψυχή» τους, έλεγε ο Τσέχος Σκηνογράφος Josef Svobo-
da. Κι όλα αυτά στον πραγματικό χώρο της σκηνής, με όλα τα μαθηματικά του δεδομένα.  
Η υποβίβαση της Σκηνογραφίας μιας παράστασης σε μια διακοσμητική εικαστική πρόταση που πλαισιώνει τη 
δράση, υποδηλώνει μια βαθιά άγνοια του τι είναι Σκηνογραφία και κατά συνέπεια τι σημαίνει ‘κάνουμε Θέατρο’. 
«Υπάρχουν οι Σκηνογράφοι αλλά υπάρχουν και οι Διακοσμητές Σκηνής», λέει η Αγγλίδα σκηνογράφος Pame-
la Howard.5

4 Γιάννης Κόκκος, «Ο Σκηνογράφος κι ο Ερωδιός»

5 Pamela Howard,«Τι είναι Σκηνογραφία»
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Μια πόρτα που ανοίγει τον αληθινό δρόμο για τη σκηνή έχει κάθε στιγμή αντίληψη πως τα θεατρικά κείμενα είναι 
γραμμένα από συγγραφείς-ποιητές. Η Ποίηση ωστόσο δεν περιγράφει, δεν αφηγείται ούτε ζητά πρωτοτυπίες. 
«H Ποίηση, μιλάει για την αλήθεια, όπως και η Τέχνη».6 Η φαντασία δεν εκφράζει κάτι που δεν είναι αλήθεια. Η 
ουσία και το πνεύμα των πραγμάτων εκφράζεται μέσα από το προφανές και το αληθινό. Κάθε θεατρικό έργο 
χρειάζεται την ατμόσφαιρα και τον χώρο που του αξίζει να ζει. Τον χώρο, που με οδηγό τη φαντασία και την 
ψυχή, μπορεί να καταφέρει να μοιραστεί τη συγκίνηση και την εμπειρία με κάθε έναν θεατή. Το πιο δύσκολο να 
ειπωθεί είναι η απλή αλήθεια. Ο Σκηνογράφος αναζητά το υλικό του μέσα στο κείμενο προκειμένου να βρίσκει 
αυτό που θέλει να μοιραστεί μέσω της σκηνικής εικόνας με τον Θεατή. Στη συνέχεια πρέπει να εξερευνήσει και 
να μελετήσει τον άξονα που ξεκινά από την περιοχή της δράσης στη σκηνή και φτάνει στον θεατή. 
Η σχέση της Σκηνογραφίας με την Τέχνη ξεκαθαρίζει πως το σκηνικό και το κοστούμι δεν είναι εικαστικό έργο, 
δεν είναι fine-art, παρά τη βαθιά σχέση τους μέσα από την αισθητική ταυτότητα, το χρώμα και τη σύνθεση. 
Παρόλο που οι αρχές της Σκηνογραφίας είναι οι αρχές της Τέχνης, αν μια σκηνογραφία αντιμετωπίζεται ως 
μια εικαστική πρόταση ή ως εικαστική επιμέλεια, όπως συχνά αναφέρεται μια σκηνογραφική μελέτη, αυτό 
μπορεί να αντιτίθεται στο δραματουργικό της χαρακτήρα. 
Ο Peter Brook έλεγε,”To be Artistic in Theatre is horrible”.7

Η σκηνογραφία δεν αρκεί να είναι μια μελέτη και σύνθεση στον χώρο (αρχιτεκτονική). Ο Αμερικανός 
Σκηνογράφος Boris Aronson συνοψίζει τον ρόλο του Σκηνογράφου: «Στην καλύτερη περίπτωση ο Σκηνογράφος 
οφείλει να είναι Γλύπτης, Ζωγράφος, Μηχανικός και Αρχιτέκτονας και επιπλέον να έχει βαθιά γνώση του 
Θεατρικού γίγνεσθαι και της Φιλοσοφικής και Ποιητικής διάστασης του έργου του».8

Η Σκηνογραφία είναι η σύνθεση της σχέσης των πραγμάτων στη σκηνή. Σχέσης μεταξύ των όγκων της 
φόρμας, του χρώματος, της κίνησης των ηθοποιών και του χρόνου. Οι σχέσεις ωστόσο δεν φτιάχνονται 
αλλά αποκαλύπτονται μέσα από την πορεία της δημιουργίας μιας παράστασης. Η Σκηνογραφία, σκηνικό και 
κοστούμι, αναπόσπαστο κομμάτι αυτού που λέμε παράσταση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται διαφορετικά.

6 Μάρτιν Χάιντεγκερ, «Η Προέλευση του έργου τέχνης»

7 Από συνέντευξη του Peter Brook ( Video VHS - Βιβλιοθήκη Wimbledon School of Art- UAL)

8 Boris Aronson, Αμερικανός Σκηνογράφος (1898-1980)

όρνιθες
του Αριστοφάνη
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Έρευνα

Essay by Maria Chaniotaki

“Theatre is often described as the art of 
absence”.
“Theatre is about onstage and offstage-the 
visible and the invisible”.
“What is absent, of course, are the perfor-
mances to which the exhibits refer, and 
there is thus a continuous discourse between 
the two. Without this dialogue, the PQ would 
be merely an exhibits of objects-fascinating 
or attractive objects perhaps, but objects 
nonetheless devoid of meaning”. 
Arnold Aronson, 2007

Λαμβάνοντας υπόψη το θέμα της PQ 
«Shared spaces–music, weather, politics», 
η Ομάδα του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας 
LSA εργάστηκε πάνω στους «Όρνιθες» 
του Αριστοφάνη, στο αρχαίο κείμενο και 
σε μετάφραση στη νέα ελληνική από τον 
Νικόλαο Φιλίππα.1 Μια μετάφραση που δεν 
έδινε κάποια θέση σχετική με τις προθέσεις 
του συγγραφέα.

«Ο διδακτισμός, η καταγγελία, η «θέση» 
ιδεών δρουν εις βάρος της αισθητικής αξίας 
του έργου».2 Το κείμενο των «Ορνίθων» 
αναφέρεται στη δημιουργία μιας νέας 
πολιτείας στα νέφη, της Νεφελοκοκκυγίας. 
Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε 
συμπεράσματα και απαντήσεις για τις 
πολιτικές προεκτάσεις του έργου, αφήνοντας 
ένα πεδίο ελεύθερο για τον κάθε θεατή, 
όπως έτσι το άφησε ο ίδιος ο συγγραφέας 
τόσους αιώνες πριν. Μέσα από τη λειτουργία 
της πρότασης μας για τον κάθε χώρο που 
εργαστήκαμε και του ίδιου του κειμένου ως 
πολιτική [Politics], επιθυμία μας ήταν να 
δημιουργήσουμε το ερώτημα ή τα ερωτήματα 
που προέκυπταν από το κείμενο.
Αναζητήσαμε τη συνύπαρξη της 
πραγματικότητας με τη φαντασία στη 
δημιουργία ενός χώρου συνάντησης 
σκηνικής δράσης, θεατών, περιβάλλοντος 
και κοινωνίας. Ένας χώρος γεμάτος ζωή 
μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε 
ένα ενεργό περιβάλλον, όπου εκεί η θεατρική 
εμπειρία οφείλει να αναρωτηθεί:

1 της Επιστημονικής Εταιρίας των Ελληνικών Γραμμάτων, Πάπυρος (1975)

2 Παύλος Μάτεσις, «Αριστοφάνης –Εισαγωγή- Όρνιθες»

από την έρευνα της Δ. Κατσαούνη
για τον χορό των “πουλιών” (Πράξη Β)
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«Τι είναι εκείνο που κινεί κάθε φορά τη δράση 
σε έναν πραγματικό χώρο;» [Shared Spaces].
Οι όρνιθες- τα πουλιά είναι εκείνα που 
προμηνύουν τις αλλαγές των εποχών 
Άνοιξη, Φθινόπωρο, Καλοκαίρι ή Χειμώνα. 
(The rhythm and the mood of the seasons) 
[Weather].
Η μελέτη μας ξεκίνησε από το Αρχαίο Θέατρο 
του Διονύσου (Καλοκαίρι), συνεχίστηκε στο 
κάτω μέρος της Πλατείας Κλαυθμώνος 
(Φθινόπωρο), έπειτα στο Θέατρο της 
Πειραιώς 260, χώρος Δ (Χειμώνας) και 
κατέληξε στον υπαίθριο χώρο - αίθριο του 
Μουσείου Μπενάκη (Άνοιξη). Κοινός άξονας 
ήταν τα ίδια τα ερωτήματα που θέτουν οι 
διαφορετικοί αυτοί χώροι στη σύγχρονη 
Αθήνα. Σε αυτούς τους χώρους η κίνηση 
των θεατών διαφέρει ανάλογα με την ώρα 
της ημέρας ή της νύχτας, την εποχή και τη 
δραστηριότητα τους.
Οι ήχοι επίσης διαφέρουν ανάλογα με 
την  εποχή, με την ώρα της ημέρας ή της 
νύχτας και με τη δραστηριότητα στον κάθε 
χώρο. Επίσης, η ίδια η Αριστοφανική γραφή 
συνιστά μουσική [Music].
«Το θεατρικό έργο «Όρνιθες» είναι γραμμένο 
για υπαίθριο χώρο και οι θεατές ήταν 
υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τη 
φαντασία τους».3

Στις μακέτες μας αποφασίσαμε να δείξουμε 
την Δεύτερη Πράξη: Τη μετέωρη πόλη 
(Νεφελοκοκκυγία) και σε story boards την 
Πρώτη Πράξη, την Δεύτερη πράξη/Είσοδο 
πουλιών και των διάφορων χαρακτήρων/

ερχομός θεών στην Τέταρτη πράξη. Εκείνο 
που μας απασχόλησε, κυρίως, ήταν το 
πώς θα δημιουργήσουμε και πώς θα 
αποτυπώσουμε τα αισθητικά στοιχεία που 
προέκυπταν από την έρευνά μας  πάνω 
στο κείμενο. Η λέξη «βρίσκω» είναι η λέξη 
κλειδί στη διαδικασία της έρευνάς μας, όπως 
άλλωστε είναι και στην Τέχνη. «Οι αρχές της 
Σκηνογραφίας είναι οι αρχές της Τέχνης».4 
Πώς θα μπορούσε να αναδυθεί το κωμικό 
στοιχείο με ένα άμεσο, ανεπιτήδευτο και απλό 
τρόπο και πώς αυτό μπορεί να αποδοθεί 
σε μια σκηνογραφική και ενδυματολογική 
πρόταση, σκιαγράφημα μιας μελλοντικής 
παράστασης.
Μια παγκόσμια Έκθεση όπως αυτή της 
PQ, ιδιαίτερα στο τμήμα εκπαίδευσης (stu-
dent section), έχει ως στόχο την έρευνα, 
την αναζήτηση εκείνου που ως τώρα δεν 
έχει ειπωθεί. Αυτός ο στόχος αποτέλεσε 
και τον δικό μας πυρήνα, καθώς μια 
τέτοια διαδικασία συνίσταται από μια 
βαθύτερη προσέγγιση μέσα στο κείμενο, 
που δεν αρκείται να δημιουργήσει μια ιδέα 
εντυπωσιακή και πρωτότυπη.

Οι «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, ένα αρχαίο 
ελληνικό κείμενο, είναι μια πρόκληση σήμερα, 
όπως άλλωστε ήταν και σε κάθε εποχή. 
Αναζητήσαμε τη θεατρική του διάσταση 
σε πράγματα της καθημερινής ζωής, 
διατηρώντας ωστόσο τη δυνατότητα να 
προχωρήσουμε και  πέρα από αυτό. Επιδίωξη 
μας ήταν να αφήσουμε το νόημα να 

3 Κ.J. Dover, «Η κωμωδία του Αριστοφάνη»

4 Pamela Howard, «Τι είναι Σκηνογραφία» 

αναδυθεί ελεύθερα.
Η αίσθηση που χαρακτηρίζει το κείμενο είναι η 
αίσθηση εκείνου που «ίπταται», η ελαφράδα. 
Τα πουλιά καταφέρνουν να πετούν και έχουν 
τον αέρα μέσα τους.

Ποιά είναι τα σημεία πλοκής που κινούν την 
ιστορία και πώς αυτό μπορεί να αποδοθεί 
μέσα από τη δική μας εικαστική ιστορία; 
Αφήσαμε τις λέξεις να ζωντανέψουν μόνες 
τους και γι αυτό είδαμε το κείμενο ως ζωντανή 
σύγχρονη τέχνη και όχι ως ένα μουσειακό 
έκθεμα. 

Οι άνθρωποι στο έργο του Αριστοφάνη, 
μεταμφιεσμένοι σε πουλιά, κτίζουν μια νέα 
πολιτεία ανάμεσα σε γη και ουρανό. Οι Θεοί 
είναι πάνω και οι άνθρωποι κάτω. 
«Οριζόντια, ο επίπεδος δίσκος της γης και το 
επίπεδο πιάτο της Ορχήστρας (του αρχαίου 
Θεάτρου) Κάθετη διάρθρωση πάνω και κάτω 
(αρχέτυπα στο χρόνο) πάνω στον ίδιο άξονα 
και με ισότιμα κομμάτια χωρισμένα».5

«Μας ενδιέφερε ο ήχος των πουλιών που 
περπατούσαν περπατούσαν ώσπου 
μεταμορφώθηκαν σε πουλιά».6

Με τους ηθοποιούς-πουλιά ως μέτρο, και με 
την δημιουργία των χώρων ως προέκταση 
κτίσαμε τη σχέση μεταξύ τους και με τον 
χώρο.
Πρόκληση ακόμα ήταν η μελέτη μας 
σύμφωνα με τη φύση των διαφορετικών 
χώρων στους οποίους εργαστήκαμε όπως 
το πώς εντάσσεται η Φύση στους κλειστούς 

χώρους, το πεδίο της διάρκειας στη σύνθεσή 
μας (το χρονικό πέρασμα, story boards), η 
διατήρηση του εύθραυστου του θεάτρου σε 
όλους τους χώρους˙η σχέση ανάμεσα στο 
σύγχρονο σώμα των ηθοποιών και σε αυτό 
που είναι η μνήμη ενός σώματος μιας άλλης 
εποχής (costumes) και η χρήση της μάσκας 
σήμερα.

Στην ομάδα εργάστηκαν κυρίως σπουδαστές 
από προηγούμενα έτη με τη συνεργασία 
σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 2015-
2016. 
Στην τελική έκθεση στην PQ το υλικό μας 
παρουσιάστηκε μέσα από δύο βίντεο, 
όπως αυτό μας ζητήθηκε από την ελληνική 
αποστολή. Τα δύο βίντεο ακολούθησαν την 
αρχική μας πρόθεση, που ήταν η συνάντηση 
του αρχαίου κειμένου με τον σύγχρονο θεατή 
και καταγράψαν τις εργασίες μας αλλά και 
τη διερεύνηση εκείνου που σε «περιέχει», 
εκείνο που εντάσσει και τον ίδιο τον θεατή- 
επισκέπτη της έκθεσης στην πρότασή μας.

Spaces and seasons of the Year (weather)                                                                                                                             
(description of the acting space, audience 
space – shared spaces, Music, questions and 
mise en scene)

Το έργο «Όρνιθες» γράφτηκε στην Αθήνα 
από τον Αριστοφάνη και παίχτηκε για πρώτη 
φορά στο Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου στα 
Διονύσια το 414 π.χ.
Η Αθήνα είναι η πόλη που αφήνουν πίσω 

5 Γιαν Κοττ, «Θεοφαγία»

6 Γιόσι Όιντα, «Ο ακυβέρνητος ηθοποιός»



14 15

τους οι Πισθέταιρος και Ευελπίδης για να 
κτίσουν, μαζί με τα πουλιά, μια νέα καλύτερη 
πόλη στα σύννεφα, τη Νεφελοκοκκυγία. 
Ο Ευελπίδης, σύμφωνα με το κείμενο, 
κρατά ένα πανέρι δυόσμο και σμυρτιές, δύο 
αρωματικά βότανα, που είναι τα αντικείμενα 
που κρατούν όσοι ετοιμάζονται να ιδρύσουν 
μια νέα πόλη. Στο άλλο χέρι κρατάει μια 
κάργια και ο Πισθέταιρος μια κουρούνα. 
Το όνομα του Ευελπίδη προκύπτει από τις 
λέξεις Ευ και Ελπίδα και σημαίνει αυτόν που 
έχει καλή ελπίδα. Το όνομα του Πισθέταιρου 
είναι επίσης μια σύνθετη λέξη και σημαίνει τον 
πιστό φίλο. Μέσα από τα ίδια τα ονόματα 
μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες από 
τις προθέσεις του Ποιητή. Το ερώτημά του 
μπορεί να είναι το αν η νέα καλύτερη πόλη 
που ελπίζουμε υπάρχει, αν μπορεί να βρεθεί, 
και πόσο πιστοί μένουν οι φίλοι.
Στη Νεφελοκκοκυγία, στην εναέρια αυτή Πόλη, 
ο Πισθέταιρος παντρεύεται μια Θεά.
Μαζί με τα πουλιά κτίζει τη νέα πόλη και εκεί 
παντρεύεται τη Βασιλεία, την κλειδούχο του 
Δία, ένα κρεσέντο που οδηγεί στο ερώτημα 
αν αυτό το οποίο απέρριπτε καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου, την εξουσία και την 
κυριαρχία των Θεών, είναι αυτό που τελικά 
αποδέχεται. Στη νέα αυτή πόλη φτάνει ο 
Πισθέταιρος, μόνος, δίχως ανθρώπους.           
Ο Ευελπίδης, μετά τη δεύτερη πράξη, δεν 
εμφανίζεται ξανά και οι καλοθελητές για την 
εποίκηση αυτής της πόλης καθώς και οι 
πρώτοι Θεοί διώκονται μακριά.
Ο Ποιητής θέτει και αφήνει τα ερωτήματά 
του ανοικτά. Είναι και αυτός ένας λόγος, 
εκτός από την  ποιητική και αισθητική αξία 
του έργου, που ένα αρχαίο κείμενο ηλικίας 
2500 χρόνων, παραμένει σήμερα επίκαιρο 
και ζωντανό. Τα ερωτήματα αφήνονται να 
απαντηθούν από τους θεατές διαχρονικά. 

Ποιος είναι ωστόσο ο πυρήνας του έργου 
που οφείλουμε να ανακαλύψουμε και να τον 
δούμε να εξελίσσεται στις προτάσεις μας; Τι 
είναι εκείνο που συμβαίνει σε αυτό το έργο;                                                           

Στη δική μας σκηνογραφική πρόταση, οι 
προβληματισμοί αυτοί τίθενται μέσα από 
τους χώρους που επιλέξαμε, μέσα από τη 
διαφορετική σχέση ηθοποιών και θεατών σε 
κάθε πράξη του έργου.
Επιλέξαμε δύο ηθοποιούς ρόλους/
πραγματικοί καθημερινοί χαρακτήρες 
(Κορίτσι 1, Κορίτσι 2) που βρίσκονται στη 
σκηνή πριν την έναρξη της παράστασης και 
παραμένουν στη σκηνή και μετά το τέλος 
της. Δεν συμμετέχουν στους διαλόγους και 
στα χορικά. Κινούνται ελεύθερα στον χώρο 
υποστηρίζοντας το πραγματικό στοιχείο μέσα 
από την αντίθεσή τους με τους φανταστικούς 
χαρακτήρες του κειμένου. Πρόκειται για έναν 
σκηνοθετικό προβληματισμό που κρατήσαμε 
ανοικτό όπως προέκυψε μέσα από το δικό 
μας ταξίδι αναζήτησης στο κείμενο των 
Ορνίθων. Φτερά στα κοστούμια των πουλιών 
δεν υπάρχουν. Οι θεατές ωστόσο, καθώς 
αποχωρούν, συναντούν φτερά στο πέρασμα 
τους.

Μέσα από τις μακέτες, τα story boards, τα 
κουστούμια και τις μάσκες, δώσαμε όσο πιο 
καθαρά μπορούσαμε τις προθέσεις μας.
O ρυθμός της παράστασης, όπως προκύπτει 
από τους κοφτούς διαλόγους, είναι 
γρήγορος, όπως ταιριάζει σε μια κωμωδία, 
και αποτυπώνεται στα γραμμικά κοφτά (stac-
cato) γεωμετρικά στοιχεία των πολύχρωμων 
κοστουμιών. 
Εκφράζεται κυρίως μέσα από τους 
χαρακτήρες και την κίνηση των πουλιών.

Κουστούμια και μάσκες

«Η ζωγραφική ξεκίνησε από το σχεδίασμα 
με γραμμή του περιγράμματος μιας 
ανθρώπινης σκιάς. Οι Έλληνες ζωγράφοι 
(6ος και 5ος αι. π.Χ.) ακολουθούν την αρχή 
της τετραχρωμίας (χρωματικής τους κλίμακα) 
λευκό, μαύρο, κόκκινο και ώχρα. Τα τέσσερα 
αυτά χρώματα αντιστοιχούσαν στα τέσσερα 
στοιχεία της Φύσης (αέρας, νερό, φωτιά,
γη)».7                            
Tα κοινά χαρακτηριστικά των πουλιών, 
λεπτά πόδια, φτέρωμα, πολυχρωμία, 
ράμφος, λοφίο και κίνηση αποτέλεσαν 
πηγή έμπνευσης. Στο κείμενο αναφέρονται 
«τα πουλιά σαν σύννεφο». Μελετήσαμε τη 
συνολική εικόνα όπως θα αντιμετωπίζαμε 
μια μουσική παρτιτούρα, στην οποία το 
κάθε επιμέρους στοιχείο, χρώμα και σχήμα, 
συμβάλλει στη συνολική μορφή. Το χρώμα 
ωστόσο, είναι εκείνο με το οποίο οδηγούμε 
τον θεατή στον πυρήνα και το νόημα της 
σύνθεσης μας .

«Η αλήθεια απαιτεί μια ακρίβεια» όπως 
λέει ο Poe.8 Μας ενδιέφερε η ενότητα της 

αίσθησης αναζητώντας την μέσα από την 
πραγματικότητα. Προσπαθήσαμε ως επί 
το πλείστον να έχουμε τα πουλιά μέσα από 
τα χρώματα, τα σχήματα και την αίσθηση 
και λιγότερο από την περιγραφή τους. Γι 
αυτό τα φτερά δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο 
στα κοστούμια των πουλιών. Θελήσαμε 
να τα δούμε όλα μέσα από το φίλτρο της 
πραγματικότητας, μέσα από το προφανές και 
την αλήθεια των πολυσύνθετων χαρακτήρων 
των πουλιών. Γι αυτό τον σκοπό, η φαντασία 
μας βασίστηκε στην παρατήρηση κάθε 
άμεσου ερεθίσματος και φυσικά σε στοιχεία 
με υπερβολή, που δίνουν το κωμικό στον 
χαρακτήρα. Φτερά βλέπουμε μόνο όταν 
το έργο έχει τελειώσει και τα πουλιά έχουν 
αποχωρήσει.
 
Τα πουλιά αποδημούν, άρα σε κάθε εποχή 
διαφορετικά είδη έρχονται και φεύγουν. 
Τα πουλιά μιλούν, πετούν, κολυμπούν, άλλα 
μονάχα περπατούν και όλα παράγουν 
πολλούς και πολυποίκιλους ήχους και 
κελαηδίσματα. Τα πουλιά πετούν σε 

7 Δημήτρης Πλάντζος, «Ελληνική τέχνη και Αρχαιολογία»

8 Εdgar Allan Poe, «Η φιλοσοφία της σύνθεσης»
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ΈποπαςΕυελπίδηςΚορίτσι 1 Κορίτσι 2 ΄ΙριδαΕρωδιόςΚουκουβάγιεςΠισθέταιρος Πουλιά από το χορό των πουλιών ΠρομηθέαςΤριβαλλός
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σχηματισμούς. Τα πουλιά είναι αρχαία. Το 
κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η αίσθηση 
της «ελαφράδας». Προκειμένου να έχουν 
τη δυνατότητα να πετούν μέσα από την 
ανατομική και την φυσιολογία τους, τα οστά 
τους έχουν μέσα τους αέρα.

Στο κείμενο, οι χαρακτήρες των ανθρώπων 
που διώκονται από τα πουλιά στην Τρίτη 
πράξη, εμφανίζονται με έντονα σχεδιασμένα 
χαρακτηριστικά που θυμίζουν γελοιογραφία. 
Ο Μέτων ο Γεωμέτρης με τους αεροχάρακες 
και τις αερομετρήσεις του έφτασε στην 
αιθέρια και μετέωρη πόλη προκειμένου 
να μετρήσει την απλωμένη στα σύννεφα 
ανάλαφρη Νεφελοκκοκυγία. Οι Θεοί, με 
έντονα ανθρώπινα στοιχεία, είναι οι μόνοι 
που δεν επιχειρούν να μοιάσουν στα πουλιά. 
Σημειολογικά επιλέξαμε κοινό χαρακτηριστικό 
να είναι κόκκινα (αντίστοιχα στο σκηνικό 
υπάρχει το κόκκινο σχοινί*, όπως αναλύεται 
παρακάτω το σπίτι του Έποπα) όλα τα 
παπούτσια των θεών καθώς και το μπλε 
χρώμα σε κάποιο σημείο στο κοστούμι 
τους, όπως αυτό προέκυπτε από την έρευνά 
μας. Αυτή την επιλογή μας επιβεβαίωσε η 
παρατήρηση του μπλε και του κόκκινου ως 
κώδικες των μεταφυσικών θεϊκών μορφών 
στη βυζαντινή εικονογραφία αλλά και στις 
αρχαίες τοιχογραφίες (Κνωσού και Θήρας).

Το αρχαίο στοιχείο, αναφορά στην εποχή για 
την οποία γράφτηκε το κείμενο, εντάχθηκε 
μέσα από τη διατήρηση βασικών και 
καθαρών χρωμάτων στα κοστούμια που, αν 
και σύγχρονα, σημειολογικά παραπέμπουν 
στην αρχαιότητα. Τα καθαρά γεωμετρικά 
σχήματα που χαρακτηρίζουν στοιχεία στα 
κοστούμια μας, τα αξεσουάρ και κυρίως οι 

μάσκες αποτελούν ανάλογο στοιχείο. 

Στις μάσκες που κατασκευάσαμε με την 
επίβλεψη της Μάρθας Φωκά, ακολουθήσαμε 
την ίδια κατεύθυνση που είχε προκύψει μέσα 
από το υλικό της έρευνας πάνω στο κείμενο. 
Κρατήσαμε τη λιτή γεωμετρική γραμμή η 
οποία καθορίζει και το συνολικό ύφος της 
σκηνής. Με το λευκό χρώμα, οι μάσκες 
αποφεύγουν την περιγραφή των πουλιών. 
Όπως στα αρχαϊκά και στα κυκλαδικά 
ειδώλια, η απλή, λιτή αλλά περιεκτική 
γεωμετρία αρκεί για να εκφράσει το θέμα. 

Με έμφαση στο κοστούμι και τη μάσκα και 
λιγότερο στο σκηνικό δώσαμε το τελικό 
χρώμα (χρωματική παλέτα) στη σύνθεση.

σχέδια της Μ. Κατσουλίδη για αντικείμενα τελικής σκηνογραφικής πρότασης

σχέδια από την έρευνα, της Δ. Κατσαούνη

χρωματική παλέτα τελικής πρότασης

σχέδιο Α. Σεργουλοπούλου
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Σκηνικό και Σκηνικοί χώροι

 Όλοι οι χώροι που έχουμε επιλέξει να εργαστούμε στις διαφορετικές εποχές του χρόνου είναι χώροι με έντονη 
δραστηριότητα στη ζωή της σύγχρονης Αθήνας. 
Σε όλους τους χώρους λάβαμε υπόψη τη σχέση με τη Φύση, τον καιρό (weather) που είναι σε συνάρτηση με 
τις εποχές και την ώρα της ημέρας η της νύχτας (Time).                                   
Η λειτουργία του σκηνικού χώρου και των θεατών περιγράφονται στα story boards για την κάθε μακέτα και 
συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό.
Η σχέση σκηνικού χώρου και θεατών μας προβλημάτισε διαφορετικά για κάθε χώρο. 
Ποιες είναι οι συνθήκες που ευνοούν την αλληλεπίδραση, την αισθητική προσέγγιση του κάθε χώρου ανάλογα 
με το χαρακτήρα του (shared spaces);
Κριτήρια ήταν η κοινωνική λειτουργία των ίδιων των χώρων (politics) και η ένταξη σε αυτούς των ξεχωριστών 
τους ήχων (Music).
Μέσα από την παρατήρηση είδαμε πως η οπτική των πουλιών διαφέρει από τη δική μας καθώς μπορούν να 
δουν από ψηλά, σαν σε κάτοψη, τη γη. Η πόλη που αφήνουμε σε όλους τους χώρους, είναι η προβολή της 
σκιάς των κτιρίων της Αθήνας. Γι αυτόν τον λόγο, το γκρι κυριαρχεί στις κατασκευές μας στην πρώτη πράξη. 
Από την πόλη έχουμε την είσοδο του Πισθέταιρου και του Ευελπίδη στην πρώτη πράξη στο δάσος, όπου εκεί 
στη συνέχεια βρίσκουν το σπίτι του Έποπα. 
Η σκάλα είναι επίσης ένα στοιχείο που χρησιμοποιούμε σε διαφορετικά σχήματα. Μια κόκκινη ανεμόσκαλα 
και σκάλες με ασύμμετρα πατήματα που γίνονται έγχρωμα στην τρίτη πράξη και κινούνται με ροδάκια, όπως 
εκείνες των αεροδρομίων, εκτός από τη σκάλα καθόδου των Θεών στον χώρο της Πειραιώς 260/χώρος Δ.
Το κόκκινο σχοινί είναι ένα στοιχείο σημαντικό του σκηνικού μας, που σημειολογικά παραπέμπει στους Θεούς 
(όπως αναφέρεται παραπάνω οι Θεοί όλοι φορούν κόκκινα παπούτσια).
Η Νεφελοκκοκυγία εμφανίζεται στην τρίτη πράξη, όταν τα σκαλοπάτια ένα ένα γίνονται πολύχρωμα καθώς τα 
πουλιά ανεβαίνουν, την ώρα που η Ίριδα στέκει στην κορφή της σκάλας των Θεών.
Τα σκηνικό της Νεφελοκοκκυγίας μετατρέπεται σε μια πολύχρωμη σύνθεση που δεν εφάπτεται με το έδαφος.
Αρχικά στη δεύτερη πράξη, η σύνθεση αυτή αποτελείται από τροχήλατες πλατφόρμες, σε διαφορετικά ύψη, 
που δεν εφάπτονται με το έδαφος, με στοιχεία από πράσινες φυλλωσιές πάνω τους. 



22 23

Το σπίτι του Έποπα

«Υπάρχουν σπίτια φωτεινά, στα οποία όλο το 
χρόνο ζει το καλοκαίρι. Είναι όλο παράθυρα. 
Μια φωλιά έτοιμη να πετάξει, και το σπίτι είναι 
ένα ον έντονα γήινο» «τη σκάλα των δένδρων 
ανεβαίνουμε».9

Το σπίτι του Έποπα βρίσκεται πάνω σε ένα 
δένδρο (δενδρόσπιτο). Είναι όλο ανοίγματα 
και διαφορετικά επίπεδα. Στο σύνολό του δίνει 
την αίσθηση της απουσίας βάρους. Η σκάλα 
του, με σκαλοπάτια ελεύθερα σε κυκλική 
τροχιά, καταλήγει σε μια κόκκινη ανεμόσκαλα. 
Ένα κόκκινο σχοινί ξεκινάει από το σπίτι του 
Έποπα και καταλήγει πάντοτε, ανάλογα 
με τον χώρο (Θέατρο Διονύσου, Μουσείο 
Μπενάκη κλπ), στην κατεύθυνση του σημείου 
καθόδου των Θεών στην τρίτη πράξη.

Στα γειτονικά δένδρα με το σπίτι του Έποπα 
κάθονται ελεύθερα ή σε καρέκλες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της παράστασης, ηθοποιοί- 
πουλιά κάποια από τα οποία κρατούν και 
πλέκουν με λεπτά κόκκινα σχοινιά.

Πειραιώς 260 - Φεστιβάλ Αθηνών

«Πρόκειται για τις κτηριακές εγκαταστάσεις 
όπου στεγαζόταν παλαιότερα το εργοστάσιο 
επίπλων γραφείου Τσαούσογλου. Tο 
συγκρότημα περιήλθε στην κυριότητα της 
Εθνικής Τράπεζας η οποία παραχώρησε τη 
χρήση μέρους των χώρων του στο Φεστιβάλ 
Αθηνών. Τυπικό δείγμα βιομηχανικής 
αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του ‘70, το 
εργοστάσιο Τσαούσογλου περιλαμβάνει 
τέσσερα πολύ μεγάλα κτήρια/υπόστεγα 
που έχουν ανακηρυχθεί διατηρητέα από το 
Υπουργείο Πολιτισμού.
Κεντρική αρτηρία πρώην βιομηχανικής 
περιοχής, η ίδια η οδός Πειραιώς εξελίσσεται 
ήδη σε ένα από του βασικούς νέους άξονες 
ανάπτυξης της Αθήνας με έντονη παρουσία 
πολιτιστικών χρήσεων».10

Χειμώνας: Πειραιώς 260/χώρος Δ
μακέτα σε κλίμακα 1: 50

«Ο πιο γέρικος από όλες τις εποχές είναι ο 
Χειμώνας».11 Τον χειμώνα χτίζει τη φωλιά της 
η Αλκυόνα, γι αυτό και οι Αλκυονίδες μέρες 
είναι μέσα στο καταχείμωνο. 
Οι θεατές κάθονται στις θέσεις τους και 
υποδηλώνουν την πόλη που αφήνουν πίσω 
τους ο Πισθέταιρος και Ευελπίδης καθώς 
κατεβαίνουν τη μεσαία σκάλα με τις λευκές 
απολήξεις.

9 Gaston Bachelard, «The poetics of Space»

10 απόσπασμα από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Αθηνών

11 Gaston Bachelard, «The poetics of Space»

Νύχτα. Ο χώρος είναι κλειστός. Κάθε ήχος και 
λέξη μπορεί να έχει Ηχώ.

Πράξη Α: Τα παράθυρα του χώρου Δ 
επιτρέπουν την οπτική επαφή με τον 
εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο που έχει 
δένδρα (χωρίς πολλά φύλλα αφού είναι 
χειμώνας). Στη δεξιά πλευρά της σκηνής 
υπάρχει ένα τοιχίο που δεν εφάπτεται με το 
έδαφος. Σε αυτόν τον αιωρούμενο τοίχο 
μπορούμε να δούμε σε σκιές το μικροσκοπικό 
των ανθρώπων όταν φαίνονται από μακριά 
(μέσα από τη διαφορετική οπτική των 
πουλιών που βλέπουν από ψηλά).

Πράξη Β: Ένας χώρος γκρι και πράσινος 
όπως οι πέτρες και τα δάση. Το σπίτι του 
Έποπα βρίσκεται έξω και πίσω από το 
πλάγιο παράθυρο της σκηνής από το 
οποίο ο Έποπας κατεβαίνει με την κόκκινη 
ανεμόσκαλα. 
Πίσω από τον εξωτερικό τοίχο που φαίνεται 
από τα παράθυρα στο βάθος της σκηνής, 
μπορούμε να δούμε να κάθεται στα δένδρα 
ο χορός των πουλιών. Περνώντας τη μεγάλη 
αριστερή είσοδο, τα πουλιά έρχονται στον 
χώρο της σκηνής. Στα χέρια τους μεταφέρουν 
φυλλωσιές. Ένα πουλί, η αλκυόνα, μεταφέρει 
το κόκκινο σχοινί, το οποίο διασχίζει κατά 
μήκος όλο το πλάτος του τοίχου με τα 
παράθυρα (βάθος της σκηνής) και καταλήγει 
στο δεξιό άκρο της σκηνής, στη σκάλα των 
Θεών. 

Πράξη Δ: «Οι Θεοί είναι σκυμμένοι μέσα στη 
σκιά των Νεφελών».12

Από το δεξιό παράθυρο της σκηνής και 
πίσω από το αιωρούμενο τοιχίο, ξεκινά 
η σκάλα από την οποία θα δούμε την 
κάθοδο των Θεών. Η ατμόσφαιρα αλλάζει. 
Οι Θεοί κατεβαίνουν τα σκαλοπάτια, 
που τα πουλιά έχουν βάψει  πολύχρωμα 
πετώντας οι τροχήλατες γκρι πλατφόρμες 
που ακούμπησαν τα πουλιά τις φυλλωσιές 
γίνονται έγχρωμες (Νεφελοκκοκυγία). Από το 
έδαφος υψώνεται μια λευκή σκόνη ελαφριά 
σαν σύννεφο.

12 απόσπασμα από το κείμενο των «Ορνίθων»έρευνα για το σπίτι του Έποπα
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story board πράξη Α

story board πράξη Δ

Πειραιώς 260/χώρος Δ, μακέτα σε κλίμακα 1:50 (φωτογραφία της Άρτεμις Παπαγεράκη)

Έκθεση [OUT] TOP/AS στο Μουσείο Μπενάκη 2016 (φωτογραφίες της μακέτας από κινητό)
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Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς

Το κτήριο της οδού Πειραιώς.

Tο νέο Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου 
Μπενάκη βρίσκεται στον αρ. 138 της οδού 
Πειραιώς, η οποία αποτελεί έναν από τους 
βασικούς νέους άξονες ανάπτυξης της 
Αθήνας.
Το σύνολο του νέου κτηρίου καταλαμβάνει 
έκταση 8.200 τ.μ. με υπόγειους χώρους 
2.800 τ.μ. και εσωτερικό αίθριο 850 τ.μ.  
Οι γενικές αρχές σχεδιασμού βασίζονται 
στην ιδέα ενός εσωστρεφούς κτηρίου με 
ανοίγματα προς το κεντρικό αίθριο. Η κίνηση 
στους εκθεσιακούς χώρους οργανώνεται 
περιμετρικά του αιθρίου, με τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 
ευκρίνεια στις προσβάσεις και ταυτόχρονα 
μεγάλη ευελιξία στη χρήση των χώρων. Το 
αίθριο, βασικό στοιχείο των δραστηριοτήτων 
του πολιτιστικού κέντρου, μπορεί να φιλοξενεί 
υπαίθριες εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, 
παραστάσεις κ.ά. 
Το βιβλιοπωλείο και το εστιατόριο 
επικοινωνούν με το αίθριο στη στάθμη του 
ισογείου.
Η όλη λογική της αρχιτεκτονικής οργάνωσης 
και του ύφους του κτηρίου στοχεύει στη 
δημιουργία ενός χώρου που δεν εξαντλείται 
σε μια απλή σύντομη επίσκεψη, αλλά 
λειτουργεί όλη την διάρκεια της ημέρας, 
προσφέροντας στο κοινό άνετες συνθήκες 
παραμονής και συμμετοχής σε εναλλακτικές 

εκδηλώσεις».13

Άνοιξη: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς/Αίθριο
μακέτα κλίμακα 1:50

«Οι άνθρωποι πουλούν την παλτουδιά».14 
Τα δένδρα την Άνοιξη γεμίζουν φύλλα. 
Το χελιδόνι, πουλί της Άνοιξης, πετά ή κάθεται 
αλλά ποτέ δεν βαδίζει. 

Απόγευμα μετά τη δύση του ήλιου.

Πράξη Α: Οι Πισθέταιρος και Ευελπίδης 
μπαίνουν στο αίθριο από την είσοδο του 
Μουσείου, όπως οι θεατές, διατηρώντας 
την τελετουργική διαδρομή που επιτρέπει 
ο χώρος, η οποία συνεχίζεται στη ράμπα. 
Ο ίδιος ο χώρος δεν διαθέτει πράσινο. Δεν 
είναι ένας κήπος. Γι αυτό, κάθε επιλογή 
που παραπέμπει από τη σύνθεσή μας στη 
φύση δεν εφάπτεται στο έδαφος ούτε στους 
τοίχους του κτιρίου. Δεν ακούμε φυσικούς 
ήχους καθώς ο χώρος είναι κλειστός από 
παντού. 
Το τετράγωνο αίθριο μοιάζει από την ίδια 
την κατασκευή του να βρίσκεται σε αναμονή 
για μια είσοδο ή μια έξοδο από και προς τον 
Ουρανό.
 
Πράξη Β: Το σπίτι του Έποπα μπροστά από 
το νότιο τμήμα δεν εφάπτεται σε τοίχο αλλά 
στηρίζεται στο έδαφος. Οι πλατφόρμες με τις 
φυλλωσιές σχηματίζουν ανισόπεδα τμήματα 
με κατεύθυνση το σπίτι του Έποπα. Από το 

13 απόσπασμα  από την περιγραφή του χώρου όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη

14 απόσπασμα από το κείμενο των «Ορνίθων» 

εσωτερικό του νότιου τοίχου κατεβαίνει τις 
εσωτερικές ράμπες  του Μουσείου ο χορός 
των πουλιών κρατώντας φυλλωσιές σαν 
μπαλόνια και περνώντας ανάμεσα από τους 
θεατές.
Το κόκκινο σχοινί ξεκινάει από τη βάση του 
αίθριου προς την κεντρική είσοδο, όταν το 
χελιδόνι ελευθερώνει τη στήριξή του από την 
πλατφόρμα. Διασχίζει διαγώνια και λοξά τον 
χώρο προς τα πάνω. Συνεχίζει με κατεύθυνση 
το άνοιγμα προς τον ουρανό και καταλήγει 
έξω από αυτό.

Πράξη Δ: Αναστροφή τμημάτων από τις 
περσίδες με έγχρωμες διαβαθμίσεις σαν 
πολύχρωμα σκαλοπάτια και με κλίση που 
διατηρεί το ιδιότυπο του αρχαιοελληνικού 
θεάτρου. Πρώτος κατεβαίνει ο Προμηθέας.

Οι θεατές επισκέπτονται το Μουσείο με 
ανοιξιάτικα ρούχα. Μαζί με τα πολύχρωμα 
κοστούμια των πουλιών συμμετέχουν στη 
σύνθεση.

σκίτσο 3D από την έρευνα της Μ. Μπαζιάνα 
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story board πράξη Α

story board πράξη Β story board πράξη Δ

Μουσείο Μπενάκη- Πειραιώς, μακέτα σε κλίμακα 1:50  
(φωτογραφίες της Άρτεμις Παπαγεράκη)

Έκθεση [OUT] TOP/AS στο Μουσείο Μπενάκη 2016 (φωτογραφίες της μακέτας από κινητό)
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Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου

Η Ακρόπολη των Αθηνών.
                                                                                                 
Η Ακρόπολη Αθηνών είναι ένας βραχώδης 
λόφος ύψους 156 μ. από την επιφάνεια 
της θάλασσας και 70 μ. περίπου από το 
επίπεδο της πόλης της Αθήνας. Η κορυφή 
του έχει σχήμα τραπεζοειδές μήκους 300 μ. 
και μέγιστου πλάτους 150 μ. Ο λόφος είναι 
απρόσιτος απ’ όλες τις πλευρές εκτός της 
δυτικής, όπου και βρίσκεται η οχυρή είσοδος, 
η διακοσμημένη με τα λαμπρά Προπύλαια».15

«Σημαντικός αριθμός ναών και 
παραπληρωματικών κτιρίων 450 και 400 
π.Χ. (Παρθενών, Προπύλαια, Ερέχθειο, 
Ναός της Αθηνάς Νίκης κ.ά.) Τα μνημεία της 
Ακροπόλεως είναι από τα διασημότερα και 
σημαντικότερα μνημεία του κόσμου».
«Το Θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα 
(500 π.Χ.) βρίσκεται στη νότια κλίτη της 
Ακρόπολης. Τον 1ο αιώνα μ.Χ. το Θέατρο 
μετασκευάστηκε με την προσθήκη λίθινης 
σκηνής και την ανέγερση περιμετρικού 
στηθαίου στην Ορχήστρα.

Θέατρα στην αρχαία Ελλάδα –δομή               
                                                                                                
Ορχήστρα ένας κυκλικός χώρος που 
γινόταν τα χορευτικά δρώμενα. Κοίλον 
(αμφιθεατρικός χώρος όπου κάθονταν οι 
θεατές κτισμένος στην πλαγιά ενός λόφου) 
Το κοίλον χωρίζεται κάθετα με ακτινοειδή 
διατεταγμένη κλίμακα σε κερκίδες. Διάζωμα, 

πλατύς διάδρομος παράλληλος με τη φορά 
του κοίλου που το χωρίζει σε δύο μέρη 
καθ ύψος (το ανώτερο μέρος ονομάζεται 
επιθέατρον)».
“Το θέατρο του Διονύσου είναι ο 
σημαντικότερος γνωστός υπαίθριος 
θεατρικός χώρος στην αρχαία Αθήνα. 
Αποτελούσε μέρος του ιερού του Ελευθερέως 
Διονύσου που βρισκόταν στις ΝΑ παρυφές 
της Ακρόπολης και υπήρξε ο βασικός 
τόπος παράστασης του αττικού δράματος, 
αφού φιλοξενούσε τα Μεγάλα Διονύσια, 
τη μεγαλύτερη θεατρική γιορτή της πόλης 
των Αθηνών. Οι σωζόμενες τραγωδίες 
και κωμωδίες του 5ου και του 4ου π.Χ. αι. 
γράφτηκαν -τουλάχιστον οι περισσότερες- 
για να παιχτούν σε αυτόν τον χώρο. Η 
χωρητικότητα του θεάτρου υπολογίζεται σε 
15.000 περίπου θεατές που κατανέμονταν σε 
κερκίδες”16

Καλοκαίρι: Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου
μακέτα σε κλίμακα 1: 50

«Ο Παρθενών δεσπόζει σε όλη την έκταση 
της γης και της θάλασσας γύρω από την 
Αθήνα. Η γοτθική μητρόπολη υψώνεται 
με φόβο και ευλάβεια προς τον Θεό, 
προσωποποίηση της λαχτάρας προς το 
θείο των ταπεινών. Ο Παρθενών υψώνεται 
θριαμβικά για να εκφράσει την ομορφιά τη 
δύναμη και το κλέος του ανθρώπου. Είχαν 
δει το θεό ενσαρκωμένο. Διαμέσου μιας 
τελειοποιημένης ανθρωπότητας ο άνθρωπος 

15 Wikipedia: Ακρόπολη των Αθηνών

16 αποσπάσματα από το βιβλίο Δημήτρης Πλάντζος, «Ελληνική τέχνη και Αρχαιολογία»

είχε γίνει αθάνατος».17                                                                                                                                 
«Πιο αρχαία και από τους Θεούς είμαστε 
εμείς».18

Το αρχαίο θέατρο του Διονύσου είναι σήμερα 
επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος και 
περιλαμβάνεται στον ευρύτερο χώρο της 
Ακρόπολης. Οι θεατές είναι και οι επισκέπτες 
του αρχαιολογικού χώρου. Σκηνικός χώρος 
στη πρόταση μας δεν είναι μόνο η ορχήστρα 
αλλά και το δάσος μπροστά από το θέατρο, 
το κοίλο και η πλαγιά του λόφου της 
Ακροπόλεως πάνω από τα διαζώματα.

Οι πραγματικοί ήχοι των πουλιών ακούγονται 
από μακριά. Δεν υπάρχει ηχώ παρά μόνο 
καθαρός ο λόγος των ηθοποιών. Τα τζιτζίκια, 
ήχος του νότου το καλοκαίρι, όπως και στα 
αρχαία χρόνια, συνοδεύουν τους ήχους 
των πουλιών και τους μακρινούς ήχους της 
πόλης.

Απόγευμα λίγο πριν τη δύση του ήλιου.

Πράξη Α: Οι Πισθέταιρος και Ευελπίδης 
έρχονται από τη δεξιά είσοδο του 
αρχαιολογικού χώρου. Στο δάσος, 2-3 πουλιά 
από τον χορό των πουλιών κάθονται πάνω 
σε δένδρα.

Πράξη Β: Ο χορός των πουλιών εισέρχεται 
στον χώρο του αρχαίου θεάτρου και στην 
Ορχήστρα μέσα από το δάσος. Το σπίτι 
του Έποπα βρίσκεται στο ψηλότερο δένδρο 

του δάσους από την αριστερή πλευρά του 
θεάτρου.
Το κοκκινοπούλι (ερωδιός) οδηγεί το κόκκινο 
σχοινί από το σπίτι του Έποπα. Διασχίζει 
λοξά τον χώρο πάνω από την ορχήστρα, 
καταλήγοντας αριστερά στο άνω διάζωμα.

Πράξη Δ: Από το άνω διάζωμα αριστερά, 
από τον Παρθενώνα, έχουμε την κάθοδο του 
πρώτου Θεού, του Προμηθέα. Στη συνέχεια, 
οι υπόλοιποι Θεοί κατηφορίζουν επίσης από 
τον Παρθενώνα, τον λόφο της Ακροπόλεως, 
προς το κοίλο από διαφορετικά σημεία των 
διαζωμάτων του αρχαίου θεάτρου.
Οι θεατές κοιτούν προς το κοίλο, εκεί που 
στην αρχαιότητα ήταν οι θέσεις τους, 
δημιουργώντας μια αντιστροφή της χρήσης 
του θεατρικού χώρου.
Στο δάσος του αρχαιολογικού χώρου, πουλιά 
(από τον χορό των πουλιών) κάθονται ακόμα 
σε κάποια δένδρα.

17 Ήντιθ Χάμιλτον, Τhe Greek Way, Γιάννη Παππά, «Κείμενα για την Τέχνη»

18 απόσπασμα από το κείμενο των «Ορνίθων»
φωτογραφίες από τη μακέτα
σε κλίμακα 1:50

φωτογραφία από τη μακέτα
σε κλίμακα 1:50
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story board πράξη Α

story board πράξη Β story board πράξη Δ

story board λεπτομέρεια πράξη Α

Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου, μακέτα σε κλίμακα 1 :50
(φωτογραφία της Άρτεμις Παπαγεράκη)

Έκθεση [OUT] TOP/AS στο Μουσείο Μπενάκη 2016 
(φωτογραφίες της μακέτας από κινητό)
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Πλατεία Κλαυθμώνος  

“Πλατεία Κλαυθμώνος ονομάζεται κεντρική 
πλατεία της Αθήνας. «Η πλατεία Κλαυθμώνος 
βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του ιστορικού 
τριγώνου της Αθήνας, επί της οδού Σταδίου.
Είναι διαμορφωμένη σε δυο τμήματα: το 
τμήμα που συνορεύει με την οδό Σταδίου και 
βρίσκεται απέναντι από την πλατεία Κοραή 
με φυγή προς την χανσενική τριλογία και 
το τμήμα που έχει τη μεγαλύτερη φύτευση 
και απαντά στο δαιδαλώδη ιστό της παλιάς 
πόλης, ενώ σχετίζεται με τις μικρές πλατείες 
που πλαισιώνουν τις εκκλησίες Αγ. Γεώργιο, 
Καρύτση και Αγ. Θεοδώρων. Θα λέγαμε 
πως αυτή η πλατεία αποτελεί ένα σημείο 
μετάβασης από την αραιή, μεγάλης κλίμακας 
δόμηση στα ανατολικά της πόλης, προς 
τον συνεκτικό ιστό και τους δρομίσκους στο 
δυτικό μέρος. Τέλος ένα ακόμη σημαντικό 
στοιχείο της πλατείας είναι πως βρίσκεται 
πάνω στα όρια της αρχαίας πόλης, καθώς 
το αρχαίο θεμιστόκλειο τείχος την τέμνει και 
είναι ορατό από το υπόγειο πάρκινγκ που 
βρίσκεται κάτω από την πλατεία.
“Το όνομα «Πλατεία Κλαυθμώνος» το πήρε 
μετά από χρονογράφημα του περιοδικού 
Εστία, επειδή εκεί, μπροστά από το υπουργείο 
Οικονομικών, μαζεύονταν οι απολυμένοι 
δημόσιοι υπάλληλοι μετά από κάθε εκλογική 
αναμέτρηση για να διαμαρτυρηθούν για 
την απόλυσή τους, δεδομένου ότι τότε 

δεν υπήρχε μονιμότητα των δημοσίων 
υπαλλήλων και η κάθε νέα κυβέρνηση απέλυε 
τους υπαλλήλους που είχε προσλάβει η 
προηγούμενη κυβέρνηση και προσλάμβανε 
τους δικούς της ψηφοφόρους (Wikipedia)”.19  

Φθινόπωρο : Πλατεία Κλαυθμώνος –μακέτα 
σε κλίμακα 1: 200

 «Πτηνούπολη»20

Απόγευμα με τη δύση του ηλίου.

Οι διαβάτες περνούν την πλατεία. Το βήμα 
τους ακολουθεί τον ρυθμό της ζωής 
μέσα στην πόλη της Αθήνας. Ήχοι των 
πραγματικών πουλιών, ήχοι της πόλης, 
των αυτοκινήτων και του πλήθους αλλά και 
υπόγειοι ήχοι από το μετρό. 

Πράξη Α: Οι Πισθέταιρος και Ευελπίδης 
μπαίνουν στον χώρο της πλατείας από 
την είσοδο που βρίσκεται μπροστά από το 
Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, όπου 
βρίσκεται και το Restaurant Black Duck Gar-
den. Ο Χορός των πουλιών βρίσκεται ήδη 
πάνω στα δένδρα.

Πράξη Β: Στο κάτω μέρος της Πλατείας, στο 
δάσος, ξεκινάει η παράσταση με τα πουλιά 
να κατεβαίνουν από τα δένδρα. Κάποια 
παραμένουν. Το σπίτι του Έποπα βρίσκεται 
στο ψηλότερο δένδρο του κάτω τμήματος 

19 aπόσπασμα από την εργασία για την Πλατεία Κλαυθμώνος στο ΕΜΠ στο μάθημα 
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 8Α: αρχιτεκτονική υπαίθριων δημοσίων χωρών σε αστικό και 
φυσικό τοπίο  της Ελένης Παλόγου, φοιτήτριας της Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ και σπουδάστριας 
του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας LSA

20 Ήντιθ Χάμιλτον, Τhe Greek Way, Γιάννη Παππά, «Κείμενα για την Τέχνη»

της πλατείας. Ο κοκκινολαίμης οδηγεί το 
κόκκινο σχοινί προς τα πλατιά σκαλοπάτια, 
που ενώνουν το πάνω με το κάτω τμήμα της 
πλατείας.

Πράξη Δ: Οι Θεοί κατηφορίζουν τα 
πλατιά σκαλοπάτια από το πάνω μέρος 
της πλατείας. Το Φθινόπωρο τα πουλιά 
μεταναστεύουν. Η Νεφελοκοκκυγία 
σχηματίζεται με τις πολύχρωμες βαλίτσες 
των πουλιών. Οι ομπρέλες των θεατών και 
η βροχή θα μπορούσε να είναι ένα επιπλέον 
στοιχείο που εντάσσεται στην παράσταση. 

Το αμπελοπούλι, μετά το τέλος της 
παράστασης, μαζεύει με το καροτσάκι του 
τις πολύχρωμες βαλίτσες των πουλιών, 
κλείνοντας με αυτό τον τρόπο την 
παράσταση και οδηγώντας τα πουλιά μέσα 
από το δασάκι προς το Restaurant Black 
Duck Garden. 

Οι δυσκολίες καθ όλη τη διάρκεια των 
εργασιών μας ήταν πολύ μεγάλες σε όλους 
τους τομείς. Αντιμετωπίσαμε σοβαρές 
οικονομικές δυσκολίες, δίχως την ύπαρξη 
χώρου ικανού να δουλέψουμε ταυτόχρονα τις 
μεγάλες και απαιτητικές μακέτες και δίχως να 
διαθέτουμε τον απαιτούμενο χρόνο, καθώς 
οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 
έπρεπε παράλληλα να εργάζονται. Μέσα 
από την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, 
την εκτίμηση, τον αμοιβαίο σεβασμό και 
τις θυσίες ως προς τις προσωπικές μας 
επιλογές, δημιουργήσαμε με αγάπη αυτή την 
εξαιρετικά απαιτητική εργασία. φωτογραφία από τη μακέτα

σε κλίμακα 1:200
φωτογραφία από τη μακέτα
σε κλίμακα 1:200
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story board πράξη Δ

story board πράξη Α

story board πράξη Β
Έκθεση [OUT] TOP/AS στο Μουσείο Μπενάκη 2016 
(φωτογραφίες της μακέτας από κινητό)

Πλατεία Κλαυθμώνος, μακέτα σε κλίμακα 1 :200 
(φωτογραφίες της Άρτεμις Παπαγεράκη)
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Σκέψεις

Κλέλια Νίνου
«Οι  “Όρνιθες” του Αριστοφάνη είναι 
ένα έργο που μέσα από γλαφυρούς και 
χιουμοριστικούς διαλόγους περιγράφει 
και σατιρίζει με τον πιο έξυπνο τρόπο την 
κοινωνική και πολιτική ζωή της εποχής. Το 
κείμενο είναι τόσο περίτεχνα γραμμένο που 
αν και  απευθυνόταν σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις και πρόσωπα της εποχής 
εκείνης, πετυχαίνει να περιγράφει και να 
σχολιάζει το ίδιο καλά και τις σύγχρονες 
αντίστοιχες καταστάσεις. Ο κάθε ήρωας 
λοιπόν, αποκτά ένα άλλο  πρόσωπο με κάθε 
ανάγνωση, όπως και η εξέλιξη της δράσης 
έρχεται να ταιριάξει με τις διαφορετικές 
κοινωνικές εξελίξεις της κάθε εποχής. Ο 
ίδιος ο χώρος που πλαισιώνει μία τόσο 
ευμετάβλητη στα μάτια κάθε θεατή δράση, 
δε θα μπορούσε παρά να υιοθετήσει αυτήν 
την παράμετρο, θέλοντας να τονίσει την 
ιδιαιτερότητα αυτή του κειμένου. Έτσι, στην 
έρευνά μας και την πρότασή μας, δανείζεται 
στοιχεία από την κάθε εποχή του χρόνου, 
αλλά και από το μέρος στο οποίο λαμβάνει 
χώρα με στόχο να πλαισιώσει διακριτικά το 
κείμενο αυτό ενισχύοντας την τελική εικόνα 
του θεατή με ανεπαίσθητες “πινελιές” που δεν 
είναι τίποτα παραπάνω από ένα βοήθημα 
ώστε να έχει ο θεατής και τις πέντε αισθήσεις 
ενεργές κατά τη διάρκεια του έργου, όπως 

για παράδειγμα με τον ήχο των τζιτζικιών το 
καλοκαίρι στο θέατρο του Διονύσου, ή με 
τους ήχους της πόλης από τα αυτοκίνητα 
μέχρι τους περαστικούς το φθινόπωρο στην 
πλατεία Κλαυθμώνος».

Μιχαήλ Σωκράτης Καφούσιας 
«Το διάστημα που συμμετείχα στην 
Ομάδα, που εργαζόταν πάνω στους 
«Όρνιθες» του Αριστοφάνη, χρειάστηκε να 
συνεργαστώ και ήταν η πρώτη φορά που 
συνεργάστηκα για κάτι που είχε απαιτήσεις 
επαγγελματικού επιπέδου. Υπήρξαν δυσκολίες 
οι οποίες, παρόλο τον χρόνο μου που 
ήταν περιορισμένος, ξεπεράστηκαν και 
το αποτέλεσμα έγινε χωρίς καθυστέρηση. 
Ένα πράγμα που μου άρεσε από αυτή 
την εμπειρία ήταν η κλίμακα στην οποία 
δουλεύτηκαν οι φιγούρες. Το μέγεθος της 
μινιατούρας ήταν μεν πιο δύσκολο αλλά 
με έβαλε σε μια λογική να ξεφύγω από 
την κλασσική ρουτίνα του πιο ρεαλιστικού 
τρόπου γλυπτικής δημιουργίας και με 
γρήγορους ρυθμούς να προσαρμοστώ στις 
ανάγκες της Ομάδας.
Το να κατασκευάσω τους θεατές με έβαλε 
σε μια σκέψη να τους δώσω μια αίσθηση 
ότι παρακολουθούν μια μελλοντική 
παράσταση».

φωτογραφία έρευνας
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Μάιρα Μπαζιάνα
«Η ελαφρότητα και η βαρύτητα μαζί. Ένα σπίτι 
στον αέρα που ενώνεται με την γη. Ουρανός 
και χώμα. Φύση και πόλη μαζί. Το μοίρασμα 
του χώρου έγινε μοίρασμα εποχών, θεάτρων, 
πλατειών, απόψεων και σχέσεων. Ηθοποιοί 
και θεατές μαζί. Πουλιά και άνθρωποι. 
Άνθρωποι και θεοί. Το πέρασμα από τη μια 
κατάσταση στην άλλη. Το ίδιο και με την 
εποχή. Το μέσα που γίνεται το έξω, το πάνω 
γίνεται το κάτω. Και όμως υπάρχει αυτή η 
γραμμή. Όπως και στη ζωή. Ο όχλος γίνεται 
ένα. Και το αντίθετο. Ο Μέτονας  «γεωμετρά» 
το χώρο, έτσι και εμείς “γεωμετρήσαμε” τα 
σώματα και τα τοποθετήσαμε σε μιαν άλλη 
εποχή. Αρώματα και μελωδίες που γίνονται 
σύννεφα, σκόνη. Πουλιά ιερά και άνθρωποι 
εφήμεροι, θνητοί, θαμποί, ένα στερέωμα 
πόλης ψάχνουν και αυτοί για μια καλύτερη 
ζωή».

Γιόνα Κοκαλάρη 
“Στα σύννεφα δημιουργείται μια ουτοπική 
πόλη, όπου καταρρίπτει όλους τους 
προκαθορισμένους νομούς της γης, 
δημιουργώντας νέους”. 
Η ουτοπία αυτή μεταφέρεται σε τέσσερις 
διαφορετικούς θεατρικούς και μη χώρους, 
διαφοροποιώντας την κάθε σκηνογραφική 
αίσθηση που δημιουργούμε για τον κάθε 
χώρο. Μας δημιουργείται μια συνεχόμενη 
αναζήτησή για να μπορέσουμε να 
φτάσουμε όσο πιο κοντά στην ουτοπία 
χρησιμοποιώντας τα βασικά στοιχεία που 
μας προσφέρει ο κάθε χώρος ξεχωριστά 
εμπλουτίζοντας τον με λεπτομέρειες, όπως 
την ιδανική ατμόσφαιρα (αίσθηση, ήχος, 
φωτισμός), κουστούμια, μάσκες: μια χημεία 
που σε μεταμορφώνει σε αυτό που θα ήθελες 
να γίνεις, καταρρίπτοντας την μορφή του 

ανθρώπου. 
Εισερχόμενη σε αυτό το άψυχο “σώμα” 
δίνοντας του ζωή κατέρριψα τους νομούς 
ότι πρέπει να στέκομαι και να περπατώ 
σε συγκεκριμένα σημεία που μου έχουν 
καθορίσει ως άνθρωπο και ένιωσα ελεύθερη 
δημιουργώντας τους δικούς μου χώρους, 
εκεί όπου ο άνθρωπος δε θα μπορούσε να 
σταθεί αν δεν ένιωθε πουλί.
Η προβολή μου σε δημόσιους χώρους 
ως πουλί δεν είχε μόνο την αίσθηση της 
προσωπικής μου ελευθερίας, αλλά και 
την ανταπόκριση των περαστικών που 
αναμένουν την επόμενη κίνηση μου, όπως 
όταν ο άνθρωπος χαζεύει τα πουλιά που 
πετούν».

Ελεάννα Καυκά
Τέσσερις εποχές – τέσσερις δημόσιοι χώροι 
– τέσσερις αρχιτεκτονικές και σκηνικές 
προτάσεις, στόχος των οποίων είναι να 
εκφράσουν την ουτοπία στους Όρνιθες 
του Αριστοφάνη. Οι προτάσεις επεδίωξαν 
να συμβολίσουν την τέλεια πολιτεία, το 
παιδικό όνειρο για μια άλλη κοινωνία, μια 
κοινωνία της ειρήνης, της ελευθερίας, της 
αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, 
το παραμύθι με το ευτυχισμένο τέλος. Το 
άπιαστο, το φευγαλέο, το εύθραυστο, αλλά 
και τη βαθιά ανθρώπινη προσδοκία. Η 
φαντασία πετώντας ελεύθερα μπλέκει με την 
πραγματικότητα. Οι άνθρωποι, τα πουλιά και 
οι θεοί μπλέκονται σε έναν κόσμο ονειρικό 
και συνάμα μελαγχολικό, αφού οι θεατές 
γνωρίζουν πάντοτε ότι η πραγματικότητα δεν 
αγγίζει τα όσα διαδραματίζονται μπροστά 
τους. Η προσπάθεια να εκφραστεί το 
συγκεκριμένο έργο του Αριστοφάνη στις 
τέσσερις εποχές του χρόνου αποτέλεσε 
μια πρόκληση, αλλά συγχρόνως και μια 

ευκαιρία για μεγαλύτερη δημιουργικότητα. 
Κάθε μία από τις τέσσερις εποχές έχει τα 
δικά της χαρακτηριστικά, τα οποία έπρεπε 
να εκφραστούν σε διαφορετικό χώρο. Κατ’ 
επέκταση η δημιουργική σκέψη γίνεται ακόμα 
πιο δύσκολη, καθώς κάθε χώρος έχει τις 
δικές του ιδιομορφίες. Το σκηνικό, επομένως, 
έπρεπε να διαμορφώνεται και να αλλάζει με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδιαλέγεται με τον 
εκάστοτε χώρο και εποχή.

Αριάδνη Σεργουλοπούλου
Οι «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, είναι ένα έργο 
στο οποίο συναντιέται η πολιτική κωμωδία 
μέσω της αιχμηρής κριτικής στην αθηναϊκή 
δημοκρατία, τις συνήθειες και τις πρακτικές 
των Αθηναίων, με το στοιχείο του ουτοπικού 
οραματισμού, την υπέρβαση και ανατροπή 
της πραγματικότητας. 
Ο Ευελπίδης και ο Πεισθέταιρος 
εγκαταλείπουν την Αθήνα γιατί επιθυμούν να 
ζήσουν ήσυχα, ελεύθεροι από τη δικομανία 
των συμπολιτών τους και αναζητούν έναν 
ιδεώδη τόπο προκειμένου να ιδρύσουν 
μια νέα πόλη στους αιθέρες. Έτσι, χτίζεται 
η μετέωρη πόλη Νεφελοκοκκυγία η οποία 
αποτελεί την ουτοπική ετερότητα.
Ουτοπία σημαίνει ανύπαρκτος τόπος, 
φαντασία, επινόηση. Όμως, εδώ η 
ουτοπία βλέπει την πραγματικότητα από 
την πλευρά των δυνατοτήτων, αυτού που 
δεν έχει συντελεστεί ακόμα και προσπαθεί 
να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις 
δυνατότητες που ανοίγει η υπάρχουσα 
κατάσταση πραγμάτων και στις δυνατότητες 
που ανοίγουν κάτι εντελώς το Έτερο, έξω από 
την υπάρχουσα κατανομή δυνατοτήτων, έξω 
δηλαδή από τη δοσμένη «πραγματικότητα».
Αυτό είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά 
στοιχεία του έργου, το γεγονός δηλαδή πως 

η πραγματικότητα δεν είναι κάτι δεδομένο 
και αμετάβλητο. Τα όνειρα που κάνουν οι 
άνθρωποι όταν είναι ξύπνιοι δεν είναι κάτι 
εξαρχής ανέφικτο, αλλά κάτι που έχουμε τη 
δυνατότητα να το διεκδικήσουμε, ένας στόχος 
προς κατάκτηση.
Ιδιαίτερα σήμερα, που η αναγκαιότητα 
της ουτοπίας είναι πιο επιτακτική από ποτέ 
άλλοτε, το έργο του Αριστοφάνη παραμένει 
επίκαιρο και η  διερεύνηση του Αδύνατου 
ως μη ακόμα εφικτού θα μπορούσε να είναι 
η απάντηση στο αδιέξοδο. Το αίτημα του 
ουτοπικού οράματος μπορεί να υλοποιηθεί 
και οι άνθρωποι- πουλιά μπορούν να 
νικήσουν τους θεούς- δυνάστες και να 
κερδίσουν τα όπλα τους. 
Η δουλειά της ομάδας τοποθετείται υπέρ του 
ονείρου και της φαντασίας, συναντιέται με το 
αδύνατο και προσπαθεί να το μεταμορφώσει 
σε δυνατό. 

τελικό κουστούμι Ερωδιού

από την έρευνα της Δ. Κατσαούνη για τα Πουλιά
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Βιογραφικά

Κοκαλάρη Γιόνα 
Είναι απόφοιτη των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών ΑΚΤΟ στην Αθήνα με Bache-
lor of Arts (Honours) Degree από το Middlesex University με την 3η καλύτερη επίδοση 
πτυχίου του 2010 στο κλάδο Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και διακόσμησης. 
Συμμετείχε στο διαγωνισμό ECOWEEK 2012-2013 COMPETITION με θέμα “Joining Green 
Spirit with Matter”, στην έκθεση ZEZEZE στο Τελ-Αβιβ ενώ παράλληλα απασχολήθηκε στο 
τομέα της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων. Το 2013-2014 παρακολούθησε σεμινάριο 
ενός έτους στο εργαστήριο Σκηνογραφίας - Laboratory of Scenography (LSA) με 
ιδρύτρια και υπεύθυνη τη σκηνογράφο, Μαρία Χανιωτάκη. Κατά την περίοδο 2007-2013 
παρακολούθησε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων, όπως το 3ο Συνέδριο με θέμα «Λαϊκός 
Πολιτισμός και Αστική Κουλτούρα», σεμινάριο σχεδιασμού κουζίνας, λουτρού και των 
εκάστοτε υλικών, σεμινάριο σχεδιασμού κουζίνας με εισηγήτρια την αρχιτέκτων Σεφερλή Βίκη, και το τριήμερο 
συνέδριο με θέμα «Η Σημασία της Φιλοσοφίας στην Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση» στο συνεδριακό κέντρο 
Πανεπιστημίου Πατρών.  Παράλληλα έχει λάβει μέρος σε σεμινάριο 3D Max και AutoCAD 2D με εισηγήτρια 
την πολιτικό μηχανικό, Δήμητρα Ντάφη.

Μπαζιάνα Μάϊρα 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Σπούδασε γαλλικά και ασχολήθηκε με τον κλασσικό χορό. 
Μετά την θητεία της στη Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ασχολήθηκε 
με το θέατρο και τη θεατρολογία. Αποφάσισε να αναχωρήσει για τη Γαλλία, για την πόλη 
της Avignon όπου εκεί θα συνέχιζε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές. Στο Université d’ Avi-
gnon et des Pays du Vaucluse και στο τμήμα “Littérature Τhéâtrale et Μodalités de la 
Représentation” εξειδικεύτηκε στην μετάφραση θεατρικών έργων και μελέτησε σε βάθος 
αρχαία ελληνικά κείμενα, ώστε να τα αποδώσει στη γαλλική γλώσσα. Το 2012 ξεκίνησε να 
ασχολείται με την σκηνογραφία, παρακολουθώντας μια σειρά σεμιναρίων από διάφορους 
διακεκριμένους σκηνογράφους, όπως τον Kenny McLellan. Την ίδια χρονιά, συνέχισε στο 
εργαστήριο σκηνογραφίας της Μαρίας Χανιωτάκη και άρχισε να γνωρίζει καλύτερα τον 
κόσμο της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας. Η σκηνογραφία αποτελεί γι’ αυτήν 
ένα κομμάτι του θεάτρου που την απασχολεί πολύ, της διεγείρει τη φαντασία αλλά και της 
ανοίγει πολλούς ορίζοντες στην τέχνη όπως και στην εξιδανίκευση της πραγματικότητας. 
Μέσα από κάθε έργο που καλείται να σκηνογραφήσει, την βοηθάει να αντιμετωπίσει κατάματα αυτόν τον 
κόσμο και ίσως και να τον αλλάξει με το δικό της ξεχωριστό βλέμμα μέσα από τη δική της απόδοση.

λεπτομέρεια από το σχέδιο (collage) της Αριάδνης Σεργουλοπούλου
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Νίνου Κλέλια
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Το 2004 αποφοίτησε από το Τοσίτσειο Αρσάκειο Λύκειο. 
Φοίτησε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι 
πτυχιούχος απο το 2012. Το 2009 φοίτησε στην Escuela Tecnica Superior de Arquitec-
tura, στο Valladolid της Ισπανίας. Φοίτησε στο Εργαστήριο Σκηνογραφίας της Μαρίας 
Χανιωτάκη, σε πεντάμηνο εργαστήριο.Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια όπως το Tos-
mi(3d σχεδιασμού), στη Θεσσαλονίκη και τη Σόφια, το Tangled Pockets (σχεδιασμού 
αντικειμένων μικρής κλίμακας) στην Τοσκάνη και το Curso de Moda y Arte στο Valladolid. 
Έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς όπως το “Βόλος Χ 4”, το διαγωνισμό 
του ΟΛΠ για την κατασκευή Μουσείου στον Πειραιά( σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό 
γραφείο 314 architecture studio του Παύλου Χατζηαγγελίδη) και το “Room 18”. Έχει εργαστεί 
ως υπάλληλος στην αίθουσα Σκουφά, ενώ από το 2012 εργάζεται ως αρχιτέκτων μηχανικός. Ήταν βοηθός 
επιμελητή και βοηθός αρχιτέκτονα για την ελληνική συμμετοχή στην Prague Quadrennial, και υπεύθυνη για την 
υλοποίηση των κατασκευών στον εκθεσειακό χώρο. Παράλληλα, συμμετείχε με το Εργαστήρι Σκηνογραφίας 
LSA της Μαρίας Χανιωτάκη, στην έκθεση σε συνεργασία με άλλους απόφοιτους του εργαστηρίου.Ανέλλαβε 
τον αρχιτεκτονικό και γραφιστικό σχεδιασμό για την έκθεση παρουσίασης του Μ.Ε.Σ.Α. στο Ελληνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης. Εργάζεται ως βοηθός επιμελητή και ως αρχιτέκτων για έκθεση που αφορά στο έργο του 
Γιώργου Ανεμογιάννη και θα παρουσιαστεί το χειμώνα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Καφούσιας Μιχαήλ-Σωκράτης 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Έχει αποφοιτήσει από το τη Σχολή Μωραίτη (Δημοτικό)  
στη συνέχεια από το Γυμνάσιο Φιλοθέης και ολοκλήρωσε τη βασική του εκπαίδευση από 
το Λύκειο Παλαιού Ψυχικού. Είναι φοιτητής στο τρίτο έτος του τμήματος  Γλυπτικής της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.  Έχει παρακολουθήσει μαθήματα μουσικής  βιολιού και 
κιθάρας(8ο έτος), στο Εθνικό Ωδείο. Συμμετείχε στη παράσταση «Τρώαδες» του Ευριπίδη 
σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου,  πλάι στη Λυδία Κονιόρδου, στο ρόλο του 
Αστυάνακτα, κατά τη χειμερινή περίοδο 2010. Συμμετείχε ως ηθοποιός σε ταινία μικρού 
μήκους για το Φεστιβάλ “Open Air” στην Αθήνα το 2012. Έχει παρακολουθήσει το 
σεμινάριο Κινούμενης εικόνας (animation,) στα εκπαιδευτικά προγράμματα για εφήβους 
το 2013,  στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στην τελική  ταινία της οποίας είχε το ρόλο 
του σκηνοθέτη. Συμμετείχε  με την ομάδα του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας (LSA) για την 
Έκθεση PQ 2015  κυρίως στη γλυπτική πάνω στις  φιγούρες για τις μακέτες στη ζωγραφική story boards  και 
στα κοστούμια. Μιλάει Ελληνικά και Αγγλικά

Ελεάννα Καυκά 
Γεννήθηκε  το 1990 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Γεννάδειο Σχολή το 2008. Είναι 
αριστούχος διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών (Απρίλιος 2016). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
Έχει Proficiency στην Αγγλική και Grundstufe  στη Γερμανική γλώσσα. Έχει συμμετάσχει 
σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Συμμετείχε εθελοντικά στο πρόγραμμα 
«Καταγραφή και  Ανάδειξη κτηρίων 19ου και 20ού αιώνα στην Αθήνα» και στο Open 
House Athens το 2014 και 2015. Τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρεται για τη σκηνογραφία και 
παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια και εργαστήρια όπως: «Βασικές Αρχές Θεάτρου και 
Σκηνογραφίας» στο Μικρό Πολυτεχνείο (διάρκειας 5 μηνών) με πρακτική σε παράσταση 
«‘Ονειρο θερινής νυχτός» στο θέατρο Olvio , «Workshop Stage and Light Design» στο Μικρό Πολυτεχνείο 
(διάρκειας 5 μηνών),  Διήμερο εργαστήριο στο Laboratory of Scenography Athens με τίτλο: «Σκηνογραφία και 
Installation Art» και «Σκηνογραφία και Performance Art» με τη  σκηνογράφο και εικαστικό Μαρία Χανιωτάκη. 
Επίσης, παρακολούθησε το ετήσιο εργαστήριο σκηνογραφίας στο Laboratory of Scenography Athens 2015-
2016 και συμμετείχε στην έκθεση αποφοίτων που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν-
Φρυνίχου τον Ιούνιο 2016 στην οποία ήταν βοηθός επιμέλειας και σχεδίασε την πρόσκληση και την αφίσα 
της έκθεσης.

Αριάδνη Σεργουλοπούλου
Η Αριάδνη Σεργουλοπούλου γεννήθηκε το 1991. Ζει στην Αθήνα. Σπούδασε στο τμήμα 
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ από όπου αποφοίτησε το 2015. Συμμετείχε στον 
κύκλο σεμιναρίων «Φιλοσοφία και Πολιτική: Αλτουσέρ, Φουκώ, Ντελέζ» στην Πολιτική-
Πολιτιστική Λέσχη «Εκτός Γραμμής» (Φεβρουάριος- Μάιος 2013), καθώς και στην ημερίδα 
«Το Ωραίο στην τέχνη και τη ζωή» με τον Αλέξανδρο Νεχαμά ( Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών, 2011). Έλαβε μέρος στη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης «Το σχέδιο Σωτηρία- 
μνήμη και ασθένεια στον εικαστικό λόγο» στο Γ.Ν.Α Σωτηρία όπου εργάστηκε για 6 μήνες 
(Ιούνιος- Νοέμβριος 2010). Παρακολούθησε τον Α΄ κύκλο μαθημάτων «Σκηνογραφίας- 
Ενδυματολογίας» διάρκειας 11 εβδομάδων, με εισηγήτρια τη Λαλούλα Χρυσικοπούλου στην «Ανοιχτή Τέχνη» 
(Απρίλιος- Ιούνιος 2015). Από τον Οκτώβριο του 2015 παρακολουθεί μαθήματα σκηνογραφίας στο Labora-
tory  of Scenography Athens (LSA) με καθηγήτρια τη σκηνογράφο και εικαστικό Μαρία Χανιωτάκη. Συμμετείχε 
στην έκθεση αποφοίτων του LSA στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν με το έργο «Ματωμένος Γάμος» του 
Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Το τελευταίο διάστημα εργάζεται ως βοηθός στο στούντιο του ζωγράφου Γ. 
Βαρελά. Τα ερεθίσματα της δουλειάς της πηγάζουν από τη λογοτεχνία, την ποίηση και την τέχνη.
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Κωνσταντίνα Κιούλπαλη
Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Κιούλπαλη και έχω σπουδάσει Διεύθυνση Φωτογραφίας 
στην σχολή κινηματογράφου και τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου. Επιπρόσθετα 
έχω συνεχίσει της σπουδές μου πάνω στη φωτογραφία και τη σκηνογραφία με 
αρκετά σεμινάρια όπως το τριήμερο εργαστήριο με θέμα «Η λειτουργία του φωτισμού 
στις παραστατικές τέχνες-visual arts» με τον Θωμά Οικονομάκο του Εργαστηρίου 
Σκηνογραφίας LSA,το διήμερο εργαστήριο με θέμα «Η σκηνογραφία στο θέατρο» με τη 
Μαρία Χανιωτάκη του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας LSA, το τρίμηνο σεμινάριο πάνω στη 
διεύθυνση φωτογραφίας και φωτισμό στο θέατρο «Camera in Action» με την Κατερίνα 
Μαραγκουδάκη, το τριήμερο βιωματικό σεμινάριο Θεατρικής φωτογραφίας (θεωρία 
και εφαρμογή) με τον Νίκο Τασούλα του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας LSA και τέλος το ετήσιο εργαστήριο 
Σκηνογραφίας το οποίο ολοκληρώθηκε με την έκθεση αποφοίτων που έγινε στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος 
Κουν-Φρυνίχου στις 23/6/2016 με την Μαρία Χανιωτάκη, του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας LSA.
Η επαγγελματική μου εμπειρία περιορίζεται στη συμμετοχή μου σε ποικίλες ερασιτεχνικές μικρού μήκους 
ταινίες ως εικονολήπτρια και βοηθός εικονολήπτη και στην για ένα έτος εργασία μου ως χειρίστρια κονσόλας 
φωτισμού και ήχου στην παράσταση κουκλοθεάτρου «H2O 7 σταγόνες φτάνουν» της ομάδας Κέντρο Βάρους.

Εργάστηκαν

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – Ένα Εργαστήριο για την Τέχνη
LABORATORY OF SCENOGRAPHY, ATHENS (LSA) 

www.mariachaniotaki.gr
Καλλιτεχνική Διεύθυνση:

Μαρία Χανιωτάκη, ΜΑ Σκηνογράφος, Εικαστικός

Συμμετοχή στην Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με την ελληνική αποστολή που συμμετείχε στην Παγκόσμια 
Έκθεση Θεάτρου και Σκηνογραφίας Prague Quadrennial 2015 με την ελληνική αποστολή του ΕΚΔΙΘ

(Student Section)
Τμήμα: Εργαστήριο Σκηνογραφίας

Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Μαρία Χανιωτάκη, ΜΑ Σκηνογράφος, Εικαστικός

«ΟΡΝΙΘΕΣ» του Αριστοφάνη

Έρευνα
Μάιρα Μπαζιάνα, Γιόνα Κοκκαλάρη, Κλέλια Νίνου, Ελεάννα Καυκά

Μακέτες (σε κλίμακα)
Mουσείο Μπενάκη και Πειραιώς 260/χώρος Δ (κλίμακα 1:50)

Κλέλια Νίνου, Ελεάννα Καυκά, Γιόνα Κοκκαλάρη
Αρχαίο Θέατρο Διονύσου (κλίμακα 1:50)

Κλέλια Νίνου, Ελεάννα Καυκά, Γιόνα Κοκκαλάρη, Μάιρα Μπαζιάνα
Πλατεία Κλαυθμώνος (κλίμακα 1:200)

Ελένη Παλόγου

Λεπτομέρειες – κατασκευές της πρότασης στις μακέτες (σε κλίμακα)
Γιόνα Κοκκαλάρη , Μάιρα Μπαζιάνα, Ελεάννα Καυκά , Κωνσταντίνα Κιούλπαλη
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Φιγούρες /ανθρωπάκια σε κλίμακα
Κωνσταντίνα Κιούλπαλη, Μιχαήλ Σωκράτης Καφούσιας, Δέσποινα Γιασαφάκη

Τελική πρόταση
Κλέλια Νίνου, Ελεάννα Καυκά, Γιόνα Κοκκαλάρη, Μάιρα Μπαζιάνα

Κοστούμια
Σχέδια για τα κοστούμια- έρευνα

Δήμητρα Κατσαούνη, Μάιρα Μπαζιάνα, Γιόνα Κοκκαλάρη, Κωνσταντίνα Κιούλπαλη

Τελικά σχέδια για κοστούμια
Μιχαήλ Σωκράτης Καφούσιας

Σχέδια για εφαρμογή στοιχείων της σκηνογραφικής πρότασης
Αριάδνη Σεργουλοπούλου, Ελεάννα Καυκά

Μάσκες
(με τη συνεργασία της Μάρθας Φωκά)

Γιόνα Κοκκαλάρη, Μυρτώ Λάμπρου, Δέσποινα Γιασαφάκη

Story Boards
Μιχαήλ Σωκράτης Καφούσιας

Portfolios
Μάιρα Μπαζιάνα

Κατάλογος
Κωνσταντίνα Σαντακά

Κείμενα  καταλόγου
Μαρία Χανιωτάκη

Φωτογραφίες μακετών και υλικού για τον κατάλογο
Άρτεμις Παπαγεράκη

Φωτογραφία εξωφύλλου
Χρήστος και Κώστας Αγνουσιώτης

Video
Νίνα Φρόκου, Μιχαήλ Οικονόμου

Φωτισμός μακετών
Θωμάς Οικονομάκος

Για την Έκθεση στην PQ 2015 στη εργασία στην οποία βασίστηκε η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας 
εργάστηκαν:

Δήμητρα Κατσαούνη, Μαριάννα Κατσουλίδη, Μιχαήλ-Σωκράτης Καφούσιας, Γιόνα Κοκαλάρη, Μυρτώ 
Λάμπρου, Λένα Λέκκου, Μαίρη Μπισμπίκη, Δήμητρα Μπουρίτσα, Κλέλια Νίνου, Δήμητρα-Γαβριέλα 

Ρουμελιώτη, Ελένη Παλόγου, Μάρω Τσακωνάκου, Γαλαξίας Γκούφας Σπανός, Παναγιώτης Καφούσιας, 
Μυρτώ Χρονάκη, Δέσποινα Γιασαφάκη, Μάιρα Μπαζιάνα, Πέτρα Ξυνίδου.
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Prague Quadrennial

Συμμετοχή στην Παγκόσμια Έκθεση Θεάτρου και Σκηνογραφίας Prague Quadrennial 2015  με την ελληνική 
αποστολή του ΕΚΔΙΘ (Student Section)

Greek nation Participation with the Hellenic Centre ITT at the PQ 2015 (Student Section)
 Department: Laboratory of Theatre and costume Design

Supervised by the Course Leader:  
Maria Chaniotaki- Kafousia, Theatre Designer MA, Artist

“Birds” by Aristophanes

Research
Maira Baziana, Myrto Lamprou, Jona Kokalari, Maro Tsakonakou, Klelia Ninou, Lena Lekkou,

Dimitra Bouritsa, Dimitra- Gavriela Roumelioti, Dimitra Katsaouni, Mary Bisbiki, Panagiotis Kafousias

Model Boxes
Peiraios 260/Space D (scale 1:25)

Jona Kokalari, Maro Tsakonakou, Klelia Ninou, Dimitra Bouritsa, Myrto Chronaki,
Myrto Lamprou

Benaki Museum
(Peiraios Avenue) (scale 1:50)

Jona Kokalari, Maro Tsakonakou, Klelia Ninou, Myrto Chronaki, Myrto Lamprou

Ancient Theatre of Dionysou (scale 1:50)
Lena Lekkou, Myrto Lamprou, Myrto Chronaki, Klelia Ninou

Klauthmonos Square (scale 1:200)
Dimitra- Gavriela  Roumelioti, Eleni Palogou

Final set design proposal
Jona Kokalari, Dimitra Bouritsa, Klelia Ninou, Myrto Lamprou, Maro Tsakonakou,

Dimitra –Gavriela  Roumelioti, Myrto Chronaki

Φωτογραφίες από την Έκθεση στην PQ 2015 στην Πράγα
4ος όροφος στο σπίτι του Κάφκα
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Costumes
Drawings for the costumes (Research)

Dimitra Katsaouni & Marianna Katsoulidi

Final Costumes
Dimitra Bouritsa

Masks
(Under the supervision of Martha Foka)

Despina Giasafaki, Jona Kokalari, Myrto Lamprou

Portfolios
Maira Baziana, Mary Bisbiki, Despina Giasafaki

3D and 3D videos
Lena Lekkou, Myrto Chronaki, Petra Xynidou

Digital story boards
Jona Kokalari, Myrto Lamprou

Digital Potfolios
Dimitra- Gavriela Roumelioti, Klelia Ninou

Figures for the model boxes
Figures in scale 1:25
Despina Giasafaki

Figures in scale 1:50 and 1:200
Despina Giasafaki, Michael-Socrates Kafousias, Myrto Lamprou

Paper figures: Jona Kokalari

Photographs of Klauthmonos Square and Benaki Museum - First Research Video
Lena Lekkou, Panagiotis Kafousias

Photographs of Ancient Theatre of Dionysos
Klelia Ninou

Digital issues/Dropbox
Lena Lekkou

Support issues /Organizing activities
Mary Bisbiki, Lena Lekkou

Camera 
George Ktistakis

Equipment
Elena Papastavrou

Montage: Galaxy Goufas Spanos
(Supported by Dimitra Katsaouni and John Mazis)

Editing 
Galaxy Goufas Spanos

Film directed by
Galaxy Goufas Spanos

Department: Laboratory of Art
Supervised by the Course Leader: 

Maria Chaniotaki- Kafousia, Theatre Designer MA, Artist

Olga Chalkidou:  “Fibrils - a Gaze Weaving”   Video Installation
Andriani (Anna) Panou Papatheodorou: “The Box” Performance

Irini Tzelepi: “May be” Text
Aggeliki Tomara: “Waiting Room” Video Art

Maira Baziana:  “Do not be a fool” Installation (work in progress)
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Ευχαριστούμε τους

Ευχαριστούμε, το ΕΚΔΙΘ και ιδιαίτερα τον κ. Θάνο Βόβολη για τη τιμή να συμμετέχουμε με την ελληνική 
αποστολή (student section) στην Παγκόσμια Έκθεση Σκηνογραφίας και Θεάτρου στην Πράγα PQ2015.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Μιχαήλ Μαρμαρινό, την κ. Μάρθα Φωκά, την κ. Όλια Λαζαρίδου, 
τον κ. Μίμη Καφούσια, τον κ. Σταύρο Γυφτόπουλο, τον κ. Σταύρο Πετσόπουλο, τον κ. Θωμά Οικονομάκο, τον 
κ. Ρόδη Σαββάκη, την κ. Λιάνα Σταρίδα, την κ. Ελένη Ορνεράκη, την κ. Μαρία Παπαδημητρίου, την κ. Νεφέλη 
Σπηλιοτάκου, τον κ. Μπάμπη Ντόκο, τον κ. Νίκο Δεντάκη, τους  κ. Χρήστο και κ. Κώστα Αγνουσιώτη, την κ. 
Θάλεια Βασιλειάδου, την κ. Κωνσταντίνα Σαντακά, την κ. Νίνα Φρόκου και την κ. Αρτεμις  Παπαγεράκη.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τα αρχιτεκτονικά σχέδια που μας παραχώρησαν το γραφείο 
Αρχιτεκτόνων Kokkinou-Kourkoulas, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Ελληνικό Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Ακόμη ευχαριστούμε τον κ. Κουτσογιάννη, πρύτανη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ για τη φιλοξενία 
στο κτίριο Γκίνη του ΕΜΠ.

Eπίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους μας στήριξαν οικονομικά και ιδιαίτερα την κ. Μαίρη Μουρσελά 
καθώς και τον κ.Γιάννη Χατζήμπεη. 

Ο κατάλογος  και τα  flyers για τη συμμετοχή μας στην Έκθεση PQ 2015 σχεδιάστηκαν από την Γιόνα Κοκκαλάρη 
και τη Μάιρα Μπαζιάνα με τη συνεργασία της Μαρίας Χανιωτάκη.
Ο κατάλογος για την Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη σχεδιάστηκε από την Κωνσταντίνα Σαντακά.



56 57

Maria Chaniotaki
MA Theatre Designer

Head of the Laboratory of Scenography
Athens (LSA)

LINKS:
Agent:  Donald Scrimgeour Artists Agent

http://www.donaldscrimgeour.com    
website: www.mariachaniotaki.gr

blog: http://maria-chaniotaki.tumblr.com
SBTD profile: http://www.theatredesign.org.uk/designer-pages/mariachaniotakikafousia/

Saatchi online: http://www.saatchionline.com/profile/270369
ΕΚΔΙΘ: http://www.hellastheatre.gr/member-area/maria-chaniotaki-kafousia/

https://www.facebook.com/Maria-Chaniotaki-1580599968866845/..

logo designed by Karolina Bourou

catalogue created by Konstantina Santaka
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