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Πε ίιεψε 

Η παξνχζα εξγαζία μεθίλεζε απφ ηελ πεξηέξγεηα κνπ γηα ην ηη είλαη κηα παξαγσγή, 

κε αθνξκή ηε ζπκκεηνρή  ηνπ ζπλφινπ παιαηάο κνπζηθήο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ 

πνπδψλ ηνπ ΑΠΘ ζην 2ν θεζηηβάι κπαξφθ ηνπ ΟΜΜΘ. ηε ζπλέρεηα ε ζέζε ηε 

πξαθηηθήο κνπ ζηελ Δζληθή Λπξηθή θελή κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα δσ θαη άιιεο 

παξαγσγέο απφ θνληά θαη λα ζπκβάισ ζηε νξγάλσζε θαη εθηέιεζή ηνπο. Απφ ηηο 

νθηψ παξαγσγέο επέιεμα ηξεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνο κειέηε. 

Η παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κέξνο ην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ηεο εξγαζίαο δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο βαζηθνχο ξφινπο κηαο 

παξαγσγήο, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ δηεπζπληή παξαγσγήο θαη ηνλ δηεπζπληή ζθελήο. 

ην πξαθηηθφ κέξνο παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο κειέηεο πεξίπησζεο. Κνηλφο 

ζπληειεζηήο  θαη γηα ηηο ηέζζεξηο παξαγσγέο πνπ εμεηάδνληαη είλαη ν εθπαηδεπηηθφο 

θαη εξαζηηερληθφο ηνπο ραξαθηήξαο. Η εξγαζία θιείλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα 

νπνία θαηέιεμα κε ηελ φζε πείξα δηαζέησ  ζηνλ ρψξν ηεο δηεχζπλζεο παξαγσγήο θαη 

ηνπ ζεάηξνπ, κειεηψληαο  νιεο ηηο παξαγσγέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρα. 
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Π όι γ   

Η πξψηε πξφηαζε κηαο εξγαζίαο είλαη ίζσο ε δπζθνιφηεξε. Γελ είλαη εχθνιν λα 

βξεηο ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα μεθηλήζεηο λα κηιάο γηα πξάγκαηα πνπ βίσζεο ζε έλαλ 

άγλσζην αλαγλψζηε πνπ ίζσο λα κε γλσξίδεη ηίπνηα γηα εζέλα θαη γηα απηά ζηα 

νπνία αλαθέξεζαη. Η εξγαζία απηή πξνέθπςε απφ δχν πνιχ ζεκαληηθέο πεξηφδνπο 

ηεο θνηηεηηθήο κνπ δσήο θαηά ηε θνίηεζε κνπ ζην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ (ΣΜ) 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ). Η ηζηνξία μεθηλάεη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2018, φηαλ ε έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ κε βξήθε λα αλαδεηψ 

ζέκα γηα ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία θαη ην ζχλνιν παιαηάο κνπζηθήο ηνπ ΣΜ θαη 

ν θ. Θεφδσξνο Κίηζνο ρξεηάδνληαλ βνήζεηα ελ φςε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 2ν 

Φεζηηβάι Μπαξφθ ηνπ Οξγαληζκνχ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο (ΟΜΜΘ). 

Έηζη, ν ζπλδπαζκφο ηνπ δηθνχ κνπ ελδηαθέξνληνο κε ηηο ζπγθπξίεο νδήγεζαλ ζην λα 

αξρίζσ λα αλαθαιχπησ ηνλ πεξίπινθν κεραληζκφ πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ θάζε 

παξαγσγή, είηε πξφθεηηαη γηα θάπνηα κεγάιε παξαγσγή, είηε γηα κηα θνηηεηηθή 

ζπλαπιία. Ωο κνπζηθνί ζπλήζσο αγλννχκε ή αδπλαηνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη 

ππάξρεη έλαο νιφθιεξνο θφζκνο πίζσ απφ ηηο παξαζηάζεηο ζηηο νπνίεο παίξλνπκε 

κέξνο. Γελ ππάξρεη θαλέλα κάζεκα ζηελ σδεηαθή ή παλεπηζηεκηαθή καο εθπαίδεπζε 

κε ζέκα ηελ νξγάλσζε παξαγσγήο κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη ηειηθά λα ην δήζεηο 

ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο ην κέγεζνο ηεο δνπιεηάο πνπ είλαη απαξαίηεην λα ζπκβεί 

γηα λα νξγαλσζεί θαη λα πεξαησζεί κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα κηα 

παξάζηαζε ή ζπλαπιία. Μπνξεί ινηπφλ έλαο θαιιηηέρλεο –θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο 

κνπζηθφο– λα αζρνιεζεί κε ηελ νξγάλσζε παξαγσγήο κνπζηθψλ ή/θαη ζεαηξηθψλ 

παξαζηάζεσλ; Η απάληεζή κνπ δελ κπνξεί λα είλαη άιιε απφ ην «βεβαίσο». Βάζε 

ησλ εκπεηξηψλ κνπ, ζεσξψ πσο ην λα ππάξρεη έλα θαιιηηερληθφ ππφβαζξν είλαη 

ζεκαληηθφ εθφδην φηαλ ζέιεη λα αζρνιεζεί θαλείο κε ηελ δηεχζπλζε παξαγσγήο. 

Γηαζέηνληαο κηα θαιιηηερληθή αληίιεςε θαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη 

απαξαίηεηα φπσο ε νξγαλσηηθφηεηα, ε ππνκνλή, ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ππφ 

πίεζε αιιά θαη ε θνηλσληθφηεηα, αλ απνθηεζνχλ επηπξφζζεηεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο 

επί ηνπ ζέκαηνο, κπνξεί θάιιηζηα έλαο κνπζηθφο λα εξγαζηεί ζηελ νξγάλσζε 

παξαγσγήο κνπζηθψλ ή/θαη ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ. 



 7 

1. Δηζ γωγή 

 ε απηή ηελ εξγαζία, παξαζέησ φια φζα έκαζα/αλαθάιπςα ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ηφζν ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή κνπ φζν θαη ππφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο πξαθηηθήο κνπ 

άζθεζεο κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε ηε δηεχζπλζε παξαγσγήο. Βαζηθφο 

ζηφρνο είλαη νη επφκελνη πνπ φπσο εγψ απνθαζίζνπλ ρσξίο πξνεγνχκελεο γλψζεηο 

λα αζρνιεζνχλ κε απηφ ηνλ ηνκέα, είηε πεξηζηαζηαθά είηε σο κφληκε απαζρφιεζε, λα 

έρνπλ δηαζέζηκν γηα ην μεθίλεκα ηνπο έλα βαζηθφ βνήζεκα. Δθηφο απφ απηφλ φκσο, 

ππάξρεη θαη έλαο αθφκα, δεπηεξεχσλ θαη έκκεζνο ζηφρνο γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο: νπνηνζδήπνηε αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθηέιεζε 

κνπζηθψλ ή/θαη ζεαηξηθψλ έξγσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρεη κηα βαζηθή αληίιεςε 

ηνπ κεγέζνπο ηεο αθαλνχο ηειηθά εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θηάζεη ην έξγν 

ζηνλ αθξναηή/ζεαηή αιιά θαη ηεο ηεξαξρίαο ελφο ζεάηξνπ. Απηά φρη κφλν γηα λα 

κπνξεί λα εθηηκήζεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ ζηα παξαζθήληα, αιιά θαη γηα 

λα κπνξεί λα απνηαζεί ζηνλ ζσζηφ άλζξσπν φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνβψλ ή 

ησλ παξαζηάζεσλ ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε βνήζεηα. ηελ εξγαζία απηή παξαζέησ 

πιεξνθνξίεο γηα ηέζζεξηο παξαγσγέο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθα: 1) Τν (όρη θαη ηόζν 

θαληαζηηθό) εκεξνιόγην ηεο Barbara Strozzi, 2) Εξσθίιε: Her Story, 3) ATH-GOT: 

VOCAL POSTCARDS Δπν ρνξσδίεο, δύν πόιεηο, κία ζπλαπιία ζε live streaming! θαη 

4) ε ζπλαπιία ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Οξρήζηξαο ηεο Δλαιιαθηηθήο ζθελήο Δζληθήο 

Λπξηθήο θελήο (ΔΛ). 

Τν (όρη θαη ηόζν θαληαζηηθό) εκεξνιόγην ηεο Barbara απνηειεί κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ 2νπ Φεζηηβάι Μπαξόθ Μνπζηθήο: Chiaroscuro πνπ δηνξγάλσζε ν 

ΟΜΜΘ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 θαη ήηαλ ε πξψηε παξαγσγή ζηελ νξγάλσζε ηεο 

νπνίαο έιαβα κέξνο. Υσξίο ζεσξεηηθέο γλψζεηο επί ηνπ ζέκαηνο αιιά κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή κνπ, κεηά απφ ελάκηζε κήλα έληνλσλ πξνεηνηκαζηψλ, ε 

ζπλαπιία δηεμήρζε κε επηηπρία. Αθνινχζεζε έλα δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 

αλαδεηνχζα πεγέο ζρεηηθέο κε ηελ νξγάλσζε παξαγσγήο ρσξίο φκσο λα βξίζθσ 

θάπνηνλ νδεγφ πνπ λα έρεη σο αληηθείκελν θάηη παξφκνην κε απηφ πνπ εγψ έθαλα. 

Λίγν θαηξφ κεηά, ε πξαθηηθή κνπ άζθεζε κε έθεξε ζηηο Δθπαηδεπηηθέο θαη 

Κνηλσληθέο Γξάζεηο ηεο ΔΛ, λα δηαηειέζσ ρξέε βνεζνχ παξαγσγήο γηα δχν κήλεο. 

Η ζέζε ηνπ βνεζνχ παξαγσγήο ζηηο Δθπ. θαη Κνηλ. Γξάζεηο ηεο ΔΛ κνπ έδσζε ηελ 

επθαηξία λα ζπκκεηάζρσ ηφζν ζην νξγαλσηηθφ φζν θαη ζην εθηειεζηηθφ κέξνο 

παξαγσγψλ. Απφ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξνέξρνληαη νη ππφινηπεο ηξεηο κειέηεο 

πεξίπησζεο (case studies) ηεο εξγαζίαο απηήο. Πξφθεηηαη γηα ηηο ηειηθέο 

παξνπζηάζεηο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ εξγαζηεξίσλ, ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ κε ηε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά κε ηελ νπνία έγηλαλ. Η δηαθνξά ζηελ έθηαζε αλάκεζα ζην πξψην 

case study θαη ζην θαζέλα απφ ηα ππφινηπα ηξία, θαζξεθηίδεη ην κεγαιχηεξν κέγεζνο 

αλάκεημεο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο επζχλεο πνπ είρα ζε απηφ. 
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Η ζπλαπιία ζην 2ν Φεζηηβάι Μπαξφθ Μνπζηθήο απνηέιεζε ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπ 

πλφινπ Παιαηάο Μνπζηθήο ηνπ ΣΜ ζε θνηλφ έμσ απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ πεξηβάιινληνο, ρσξίο φκσο λα ζηεξείηαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ πλφινπ. Πξφθεηηαη γηα κηα παξάζηαζε ηεο νπνίαο ην κεγαιχηεξν 

βάξνο δφζεθε ζηε κνπζηθή. ινη νη ζπκκεηέρνληεο άιισζηε ήηαλ κνπζηθνί θαη ην 

ζεαηξηθφ ζηνηρείν απνηέιεζε εξγαιείν ψζηε λα γίλεη ιίγν πην ελδηαθέξνπζα ε 

παξνπζίαζε ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ γηα ην θνηλφ, κέζσ ηεο χπαξμεο ζελαξίνπ θαη 

ραξαθηήξσλ. Η ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη απφ ηε παξνχζα 

εξγαζία ηφζν ιφγσ ηνπ φηη απνηέιεζε ηε πξψηε κνπ επαθή κε ην αληηθείκελν, φζν 

θαη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ξφινπ κνπ. 

Η ρξνληθή πεξίνδνο Απξίιηνο – Μάτνο 2019 θαηά ηελ νπνία ήκνπλ ζηελ ΔΛ 

ζπλέπεζε κε ην θιείζηκν ηνπ ηξέρνληνο θχθινπ εξγαζηεξίσλ θαη επνκέλσο θαη κε ηηο 

παξνπζηάζεηο ηνπο ζην θνηλφ. Απφ έλα ζχλνιν ινηπφλ νθηψ παξνπζηάζεσλ, επέιεμα 

λα αλαθεξζψ ζε ηξεηο, νη νπνίεο μερψξηζαλ γηα εκέλα γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ε 

θαζεκία. Δίλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ ην λα θάλεηο ηελ παξαγσγή κηαο παξάζηαζεο απφ 

φηη κηαο παξάζηαζεο/παξνπζίαζεο εξγαζηεξίνπ. Γηα ηε παξνπζίαζε ελφο 

εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα ζπλεξγαζηείο κε ηνπο ζπκκεηέρνληέο ηνπ, νη νπνίνη δελ είλαη 

απαξαίηεηα επαγγεικαηίεο. πλήζσο πξφθεηηαη γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ κπεη ζε 

κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ζπληνληζηψλ ηνπ εθάζηνηε 

εξγαζηεξίνπ θαη έρνπλ νινθιεξψζεη έλαλ θχθιν ζπλαληήζεσλ, επνκέλσο θαη 

εθκάζεζεο. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα εξγαζηήξηα, ζθνπφο δελ είλαη ε 

απηνπξνβνιή κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπο ζε κηα ζθελή, αιιά ην εξγαζηήξην απηφ θαζ‘ 

απηφ. Πέξα απφ απηφ, πνιιέο θνξέο ηα εξγαζηήξηα είλαη ζρεδηαζκέλα γχξσ απφ 

ζπκκεηέρνληεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. ηαλ απηή ε νκάδα είλαη 

παηδηά/έθεβνη ή ειηθησκέλνη, δεκηνπξγείηαη κηα επηπιένλ δπζθνιία ζηελ δηαρείξηζε 

θαη θαζνδήγεζή ηνπο. Δπηπιένλ νη άλζξσπνη απηνί έρνπλ ζπλεζίζεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ εξγαζηεξίνπ, λα ληψζνπλ φηη ηνπο πξνζθέξεη έλαλ αζθαιή ρψξν γηα λα 

πεηξακαηηζηνχλ κέζσ ησλ ηερλψλ, λα κάζνπλ θαηλνχξηα πξάγκαηα αιιά θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

ζίγνπξα θάπνηα θνηλά. Δίλαη ινγηθφ, ινηπφλ, φηαλ έξρεηαη ε ψξα κηαο παξάζηαζεο 

θαη επνκέλσο έθζεζεο κπξνζηά ζε θνηλφ λα ληψζνπλ έληνλν άγρνο θαη αγσλία θαη λα 

δπζθνιεχνληαη λα ην δηαρεηξηζηνχλ. ια απηά, είλαη πξάγκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηφζν 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη ηελ ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηο θαιά ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο νκάδαο ψζηε λα κπνξείο 

ηφζν λα πξνβιέπεηο ηηο αλάγθεο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνβψλ θαη ηεο 

παξάζηαζεο, αιιά θαη λα κελ έρεηο σο δεδνκέλν φηη ζα γλσξίδνπλ θαη ζα κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηνπο «θψδηθεο» επηθνηλσλίαο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ 

έρεη κηα παξάζηαζε. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη λα κπνξείο λα θξίλεηο ηη είδνπο θνηλφ ζα 

πξνζειθχζεη ε παξνπζίαζε (κφλν γλσζηνχο θαη θίινπο ηνπο; άηνκα πνπ κπνξεί λα 

ελδηαθέξνληαη θαη απηά λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην παξφκνην εξγαζηήξην; ζα έρεη 

ελδηαθέξνλ θαη γηα ην γεληθφ θνηλφ;) ψζηε λα κπνξείο λα αμηνινγήζεηο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ θνηλνχ. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ ην φηη ε ελαζρφιεζε κε κηα ηέηνηα 
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παξαγσγή μεθηλάεη ήδε απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο 

ηνπ. Σν θάζε εξγαζηήξην έρεη ην δηθφ ηνπ ζηφρν λα πεηχρεη κέζα ζηνλ θχθιν 

ζπλαληήζεψλ ηνπ, φια φκσο έρνπλ (φπσο δειψλεη θαη ην φλνκα ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

ΔΛ) εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη παξαζηάζεηο 

έρνπλ σο ζθνπφ αξρηθά ηελ παξνπζίαζε ζην επξχ θνηλφ αιιά θαη ζε πηζαλνχο 

ρξεκαηνδφηεο ησλ εξγαζηεξίσλ, ηεο δνπιεηάο πνπ γίλεηαη ζηα Δθπ. θαη Κνηλ. 

Πξνγξάκκαηα. Έλαο αθφκα ζθνπφο είλαη λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

εξγαζηήξην.  

Σν πξψην εξγαζηήξην ηνπ νπνίνπ ηελ παξνπζίαζε επέιεμα λα ζπκπεξηιάβσ ζηελ 

εξγαζία ήηαλ ην «Η δηθή ηεο ηζηνξία» γηα κεηθηή νκάδα γπλαηθψλ ππφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ Μαξία Καξαδάλνπ (ζθελνζέηξηα, εξεπλήηξηα), 

έβε ηάηθνπ (ζθελνζέηξηα, εζνπνηφο, εκςπρψηξηα) θαη Οιπκπία Σζαξνχρε 

(κνπζηθνπαηδαγσγφο). Δπέιεμα λα ηε ζπκπεξηιάβσ ιφγσ ηνπ έληνλνπ ζεαηξηθνχ ηεο 

ραξαθηήξα (θάηη πνπ δελ ππήξρε ζε άιιε παξαγσγή), ηεο ηδηφηππεο νκάδαο 

ζπκκεηερφλησλ (ζπκπεξηιάκβαλε γπλαίθεο απνθπιαθηζκέλεο ή ζε απεμάξηεζε), 

θαζψο θαη φηη εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ ήηαλ κηα παξάζηαζε πνπ 

απαίηεζε ηελ επί ηφπνπ επίιπζε αξθεηψλ πξνβιεκάησλ. ην ATH-GOT:VOCAL 

POSTCARDS Δπν ρνξσδίεο, δπν πόιεηο, κηα ζπλαπιία ζε live streaming! φπσο 

πεξηγξάθεη θαη ν ηίηινο, ήξζαλ θνληά κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ live streaming δχν 

ρνξσδίεο πνπ βξίζθνηαλ ε θάζε κία ζε δηαθνξεηηθή πφιε: ε Γηαπνιηηηζκηθή Υνξσδία 

ηεο Δλαιιαθηηθήο θελήο ηεο ΔΛ ζηελ Αζήλα ππφ ηε κνπζηθή δηεχζπλζε ηεο 

Βαζνχιαο Γειιή θαη ε Γηεζλήο Υνξσδία ηνπ Γθέηελκπνξγθ, ηεο φπεξαο ηνπ 

Γθέηελκπνξγθ, ππφ ηελ κνπζηθή δηέπζπλζε ηνπ Bosse Wannefors. Ξερψξηζε γηαηί 

ζαλ παξαγσγή ήηαλ απηή κε ηελ κεγαιχηεξε πξφθιεζε απφ ηερληθήο πιεπξάο (ιφγσ 

ηνπ live streaming) αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ ε παγθφζκηα πξψηε πξεκηέξα ηνπ 

έξγνπ Vocal Postcards ηνπ ζπλζέηε Trevor Grahl. Η ηειεπηαία παξνπζίαζε πνπ 

ζπκπεξηέιαβα ζηελ εξγαζία είλαη ε ζπλαπιία ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Οξρήζηξαο ηεο 

Δλαιιαθηηθήο θελήο ηεο ΔΛ, ελφο ζπλφινπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ην 

αληίζηνηρν εξγαζηήξην ησλ Δθπ. θαη Κνηλ. Γξάζεσλ κε ηε κνπζηθή δηέπζπλζε ηνπ 

Υάξε Λακπξάθε. Σν ζπγθεθξηκέλν case study ην επέιεμα επεηδή ήηαλ ε κφλε 

παξνπζίαζε πνπ έγηλε ζε εμσηεξηθφ ρψξν νπφηε ε πξνεηνηκαζία θαη ην ζηήζηκν γηα 

απηήλ ήηαλ δηαθνξεηηθα. 

Καζέλα απφ ηα ηέζζεξα case studies ηεο εξγαζίαο έρεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο. 

ε φια φκσο εληνπίδνληαη ηξεηο θνηλνί άμνλεο νη νπνίνη είλαη:  

 Η ζρέζε ηνπο κε θάπνηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: ε ζπλαπιία ζην 2ν Φεζηηβάι 

Μπαξφθ Μνπζηθήο ήηαλ ε επθαηξία ησλ θνηηεηψλ ηνπ ζπλφινπ Παιαηάο 

Μνπζηθήο ηνπ ΣΜ ηνπ ΑΠΘ, λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο· αληίζηνηρα 

θαη νη παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ Δθπ. θαη Κνηλ. Γξάζεσλ ήηαλ ε 

επθαηξία γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δείμνπλ δείγκαηα ηεο δνπιεηάο πνπ έγηλε 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δπίζεο, ιφγσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, δελ ππήξρε ρξεκαηηθή απνιαβή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, παξά ην 

φηη θάπνηνη ήηαλ επαγγεικαηίεο. Παξάιιεια εδψ έγθεηηαη θαη κηα βαζηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπλαπιίαο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΑΠΘ θαη ησλ παξνπζηάζεσλ 

ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο ΔΛ. Δλψ ην πξψην έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο ηππηθήο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηα ππφινηπα 3 έγηλαλ ζηα πιαίζηα κε ζεζκνζεηεκέλεο 

εθπαίδεπζεο.  

 Η εξαζηηερληθή κνξθή ησλ παξαγσγψλ: απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη νη 4 παξαγσγέο 

ήηαλ εξαζηηερληθέο, ε ζπκκεηνρή ζε απηέο είρε ζθνπφ ηελ θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία. ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο δελ είλαη ζπρλέο νη επθαηξίεο γηα ηνλ 

άλζξσπν λα αζρνιεζεί κε ηηο ηέρλεο θαη λα ζπλδξάκεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαιιηηερληθνχ απνηειέζκαηνο ρσξίο ηελ πίεζε ηεο θξηηηθήο 

απφ ηξίηνπο. Μηα ηέηνηα απαιιαγκέλε απφ ηχςεηο δηαδηθαζία κπνξεί λα βξεζεί 

κφλν ζε εξαζηηερληθέο νκάδεο. Απφ ηελ άιιε ζπρλά ν φξνο «εξαζηηερληθφ» έρεη 

αξλεηηθή ρξνηά θαη πξνθαηαβάιεη θάπνηνλ λα έρεη ρακειέο πξνζδνθίεο γηα ην 

απνηέιεζκα αιιά θαη ηε γεληθή ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο Peter Cotes 

(1969) δηαθσλεί κε απηφ θαη γξάθεη φηη «… ν επαγγεικαηηζκόο είλαη ηξόπνο 

ζθέςεο ν νπνίνο δελ είλαη απαξαίηεην λα ιείπεη πάληα από έλαλ εξαζηηέρλε, 

νύηε όηη ππάξρεη πάληα ζε έλαλ επαγγεικαηία.»1 

 Η πξαγκαηνπνίεζή ηνπο απφ θάπνην κεγάιν θνξέα: δχν είλαη νη θνξείο ππφ 

ηνπο νπνίνπο έγηλαλ νη ηέζζεξηο παξαγσγέο, ην Μέγαξν Μνπζηθήο 

Θεζζαινλίθεο θαη ε Δζληθή Λπξηθή θελή. Σν κέγεζφο ηνπο ζεκαίλεη φηη 

ππήξρε δηαζέζηκε βνήζεηα ζε ηερληθφ βαζκφ, επίζεκε θάιπςε θαη πξνψζεζή 

ηνπο, δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ αληηθεηκέλσλ (props), θνζηνπκηψλ θαη εμνπιηζκνχ 

θ.ά. Καη‘ επέθηαζε ζα κπνξνχζε εδψ λα αλαθεξζεί θαη ην ΑΠΘ ζαλ θνξέαο ν 

νπνίνο κάιηζηα είλαη θνηλφο θαη γηα ηηο 4 παξαγσγέο. Απηφ ιφγσ ηνπ φηη ε 

ηδηφηεηα κνπ ζαλ θνηηήηξηα ηνπ ήηαλ ν ιφγνο πνπ ζπκκεηείρα ζην Τν (όρη θαη 

ηόζν) θαληαζηηθό εκεξνιόγην ηεο Barbara Strozzi, αιιά θαη πνπ είρα ηελ 

επθαηξία λα θάλσ πξαθηηθή εξγαζία ζηελ ΔΛ. 

Γηαβάδνληαο ινηπφλ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα πξέπεη ν αλαγλψζηεο λα έρεη θαηά 

λνπ ηνπο άμνλεο απηνχο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ ην γεγνλφο φηη γηα 

θαλέλα απφ ηα case studies δελ πήξα κέξνο ζηηο πξψηεο ζπδεηήζεηο θαη επαθέο γηα 

ηε δηεμαγσγή ηνπο. Mε φια μεθίλεζα λα αζρνινχκαη ελψ είραλ ήδε απνθαζηζηεί 

πξάγκαηα φπσο ν ρψξνο, ε ψξα θαη ε κέξα δηεμαγσγήο ηνπο.  

ην επφκελν θεθάιαην ζα ηεζεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο θαη ζα 

ζπδεηεζνχλ νη φξνη παξαγσγή, δηεύζπλζε παξαγσγήο θαη δηεύζπλζε ζθελήο, θαζψο 

θαη ε ηππηθή ηεξαξρία ελφο ζεάηξνπ.2 ηε ζπλέρεηα, ζε έλα ζχλνιν ηεζζάξσλ 

                                                        
1 Cotes, P. (1969). Professionalism in play production. Journal of the Royal Society of Arts, 
117 (5153), ζει. 335. 
2 Παξά ην φηη ηφζν ν ΟΜΜΘ φζν θαη ε ΔΛ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε κνπζηθή θαη ην 
ιπξηθφ ζέαηξν αληίζηνηρα, δελ θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη πην εηδηθή κλεία ζην γεγνλφο 
απηφ. ίγνπξα θαη ηα δχν απαζρνινχλ κέζσ ησλ ζπλφισλ ηνπο αξθεηνχο κνπζηθνχο θαη 
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θεθαιαίσλ, παξνπζηάδεηαη ζε δηθφ ηεο θεθάιαην ε θάζε παξαγσγή-κειέηε 

πεξίπησζεο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξάζηαζεο, 

δίλνληαη εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, δίλεηαη ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ηέινο αθνινπζνχλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ, ρσξηζκέλεο ζηηο ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

κηα παξαγσγήο: πξν-παξαγσγή (pre-production), παξαγσγή (production) θαη 

παξάζηαζε (the run).3 Η εξγαζία θιείλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ζην ηειεπηαίν 

θεθάιαην. 

 

 

                                                                                                                                                               
πηζαλφλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο λα απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο κε κνπζηθφ 
παξειζφλ ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ ζέαηξν. Απηφ φκσο (απφ φ,ηη αληηιακβάλνκαη απφ ηελ 
βηβιηνγξαθία) δελ επεξεάδεη ζε θάπνην ξηδηθφ βαζκφ ηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή. Μηθξέο 
αιιαγέο (θπξίσο επηπξφζζεηεο αλάγθεο) πνπ δεκηνπξγεί ε πξνζζήθε κνπζηθήο θαη ρνξνχ, 
ζπκβαίλνπλ θαηά πεξίπησζε θαη είλαη θπζηνινγηθφ. Δπέιεμα φκσο λα ρξεζηκνπνηήζσ 
βαζηθνχο φξνπο θαη δνκέο ζηελ παξνχζα εξγαζία.  
3 Mäkinen, A. (2014). 'From Start to Finnish': Handbook for Exporting a Theatre Play. 
(Πηπρηαθή εξγαζία). HAAGA-HELIA University of Applied Sciences. 
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2. Π   γωγή 

Ο φξνο παξαγσγή (production) είλαη πνιπζήκαληνο, ηφζν ζηα Διιεληθά φζν θαη ζηα 

Αγγιηθά. Υξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα λα πεξηγξάςεη ηελ/ηηο δηαδηθαζία/εο 

πξαγκαηνπνίεζεο κηαο παξάζηαζεο/ζπλαπιίαο ή δεκηνπξγίαο κηαο ηαηλίαο ή ελφο 

δίζθνπ, φζν θαη γηα λα πεξηγξάςεη ην ίδην ην έξγν (project) θαη ηνλ ηξφπν πνπ έρεη 

ζηεζεί.4 Οη παξαγσγέο ρσξίδνληαη αλάινγα κε ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (νζφλε, 

ζεαηξηθή ζθελή ή ηελ ερνγξάθηζε) ζε 3 θαηεγνξίεο: 1) θηλεκαηνγξαθηθέο, 2) 

ζεαηξηθέο θαη 3) δηζθνγξαθηθέο. Η παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζε ζεαηξηθέο 

παξαγσγέο, απηέο δειαδή πνπ σο κέζν ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζθελή, είηε πξφθεηηαη γηα 

ζεαηξηθφ έξγν, φπεξα, κηνχδηθαι, είηε κηα απιή ζπλαπιία. Ο John Holloway (2002) 

αλαθέξεη πσο ζεαηξηθή παξαγσγή είλαη έλαο φξνο πνπ πεξηιακβάλεη φ,ηη έρεη λα 

θάλεη κε έλα έξγν, εθηφο απφ ηελ ππνθξηηηθή, ηε κνπζηθή θαη ηνλ ρνξφ.5 Δλ νιίγνηο, 

απηφ ζεκαίλεη φηη απηφ θαζαπηφ ην θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα δελ απνηειεί κέξνο ηεο 

παξαγσγήο. Απνηεινχλ φιεο φκσο νη ππφινηπεο δηαδηθαζίεο γχξσ απφ απηφ, ηερληθέο 

αιιά θαη δηαδηθαζηηθέο.  

2.1. Γεληθά  

Μηα παξαγσγή ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο: 1) ηελ πξν-παξαγσγή (pre-

production), 2) ηελ παξαγσγή (production) θαη 3) ηελ παξάζηαζε (the run). Καηά ηε 

πεξίνδν ηεο πξν-παξαγσγήο γίλεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

πξνεηνηκαζίαο. Η δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ζέζε γηα ηελ 

νπνία έρεη πξνζιεθζεί θαλείο. Γηα παξάδεηγκα ν ζθελνζέηεο κπνξεί λα πεξάζεη 

αξθεηνχο κήλεο πξνεηνηκαζίαο γηα κηα παξάζηαζε ελψ έλαο βνεζφο παξαγσγήο ζα 

πξνζιεθζεί ιίγν πξηλ ε παξάζηαζε πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην. Σν επφκελν ζηάδην 

είλαη απηφ ηεο παξαγσγήο θαη ιακβάλνπλ ρψξα νη πξφβεο, θηηάρλνληαη ηα ζθεληθά 

θαη ηα θνζηνχκηα, γίλεηαη πξνψζεζε ηεο παξάζηαζεο θαη βγαίλνπλ ζε πψιεζε ηα 

εηζηηήξηα. ηαλ ε παξαγσγή είλαη έηνηκε πεξλάεη ζην ηειεπηαίν ζηάδην, ηελ 

παξάζηαζε.6 H ηειεπηαία απηή πεξίνδνο κπνξεί λα δηαξθεί απφ κία κέξα (φπσο νη 

παξαγσγέο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη απηή ε εξγαζία), θάπνην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ή 

κηα θαιιηηερληθή ζεδφλ, έσο θαη αξθεηά ρξφληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε πεξίπησζε 

παξαγσγψλ ηνπ Broadway φπσο ην Lion King, ην νπνίν έθαλε πξεκηέξα ην 1997 θαη 

                                                        
4 https://www.lexico.com/en/definition/production Ηκεξνκελία πξνζπέιαζεο 6 Μαΐνπ, 
2020. 
5 Holloway, J. (2002). Illustrated Theatre Production Guide. Focal Press, ζει. 6. 
6 Foreman, G. (2009). A Practical Guide to Working in Theatre. London, A & C Black 
Publishers Ltd. ζει. 7. 
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θφβεη αθφκα εηζηηήξηα.7 ε πεξηπηψζεηο πνπ έλα έξγν παίδεηαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ 

κία θαιιηηερληθέο πεξηφδνπο, είλαη ζχλεζεο λα γίλνληαη μαλά αθξνάζεηο 

(ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνηνπο ξφινπο) θαη ην έξγν λα κπαίλεη μαλά ζε κηα ζχληνκε 

πεξίνδν παξαγσγήο κε εληαηηθέο πξφβεο, πξηλ μεθηλήζνπλ θαη πάιη νη παξαζηάζεηο 

κε ηελ έλαξμε ηεο θαηλνχξηαο ζεδφλ. Δθηφο απφ φζνπο εκθαλίδνληαη ζηε ζθελή φκσο 

ζε ηέηνηεο καθξνρξφληεο παξαγσγέο, δελ είλαη πεξίεξγν θαηά θαηξνχο λα αιιάδνπλ 

θαη άηνκα απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηελ νκάδα παξαγσγήο. 

Η αθξηβήο εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ελφο ζεάηξνπ κπνξεί λα δηαθέξεη 

ιίγν έσο πνιχ θαη ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε 

πεξίπησζεο. H Gail Pallin (2010) πεξηιακβάλεη ζην βηβιίν ηεο Stage Management-

The Essential Handbook έλα πνιχ βνεζεηηθφ ζρεδηάγξακκα γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

ζπκβαηηθή ηεξαξρία ζε έλα ζέαηξν. πσο ηνλίδεη ε ζπγγξαθέαο, απηφ είλαη κφιηο έλα 

κνληέιν απφ ηα δηάθνξα πνπ ηζρχνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζέαηξα θαη εηαηξείεο 

παξαγσγήο, είλαη φκσο βνιηθφ γηαηί πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ξφισλ.89 

 

Δηθόλ  1:Γηάγ  κκ  ηε  ηε   χί   ελό  ηυπηθ ύ ζεάη  υ. 

                                                        
7 The Lion King. (n.d.). Αλαθηήζεθε 6 Μαΐνπ, 2020, απφ https://www.ibdb.com/broadway-
show/the-lion-king-5421. 
8 Pallin, G. (2010). Stage Μanagement: the Εssential Ηandbook. London: Nick Hern Books, 
ζει. 13. 
9 Σν Oakland Theatre γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηεί έλα ειαθξψο δηαθνξεηηθφ κνληέιν 
Theatre Jobs Flow Chart. (n.d.). Αλαθηήζεθε 20 Μαξηίνπ, 2020, απφ 
https://prezi.com/fdqnuf2yc8ke/theatre-jobs-flow-chart/. Η κφλε δηαθνξά είλαη νηη ν 
δηεπζπληήο παξαγσγήο δελ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ νκάδα παξαγσγήο θαη ηνλ ζθελνζέηε.  

https://prezi.com/fdqnuf2yc8ke/theatre-jobs-flow-chart/
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ην ζρεδηάγξακκα απηφ φιν ην ηερληθφ πξνζσπηθφ (ήρνο, γεξαλνί, ζθεληθά, 

θνζηνχκηα) καδί κε ηνλ δηεπζπληή ζθελήο (stage manager), ππάγνληαη ζηελ επζχλε 

ηνπ δηεπζπληή παξαγσγήο (production manager). Απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ, καδί κε ην 

ηκήκα επηθνηλσλίαο θαη κάξθεηηγλθ θαη ηνλ front of house manager ιεηηνπξγνχλ 

θάησ απφ ζθελνζέηε ηνπ έξγνπ θαη θαη‘ επέθηαζε ηνλ θαιιηηερληθφ δηεπζπληή ηνπ 

ζεάηξνπ. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα γίλεη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζε φινπο ηνπο ξφινπο ηνπ 

παξαπάλσ ζρεδηαγξάκκαηνο.10 Γηα θάπνηνπο (φπσο γηα παξάδεηγκα απηφλ ηνπ 

θσηηζηή) είλαη απηνλφεην πνηα είλαη ηα θαζήθνληά ηνπο θαη, επηπιένλ, αλ θαη πνιχ 

ζεκαληηθνί γηα θάζε παξαγσγή, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. κσο είλαη ρξήζηκν λα γίλεη πεξαηηέξσ αλαθνξά ζηνπο Front of house 

manager θαη ζηνλ Γηεπζπληή επηθνηλσλίαο θαη κάξθεηηλγθ (Publicity/Marketing 

Manager) κηαο θαη δελ αλήθνπλ ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ αιιά έρνπλ ζεκαληηθά 

θαζήθνληα. Ο Front of House Manager είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αίζνπζα, ην θνπαγέ, 

ην εζηηαηφξην θαη ην κπαξ ηνπ ζεάηξνπ, θαζψο θαη γηα ηα εηζηηήξηα. Γηαρεηξίδεηαη θαη 

εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ησλ ρψξσλ πνπ πξνζθέξνπλ εζηίαζε, ηνπο ηαμηζέηεο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (πρ. θχιαθεο), ελψ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ θνηλνχ. Σέινο είλαη αξκφδηνο ζε ζπλδηαζκφ κε ηνλ 

δηεπζπληή επηθνηλσλίαο, γηα ην λα δηαηεξεί ελεκεξσκέλεο γηα ηηο ηξέρνπζεο 

παξαζηάζεηο ηηο βηηξίλεο ησλ ρψξσλ ηνπ ζεάηξνπ.11 O δηεπζπληήο επηθνηλσλίαο θαη 

κάξθεηηλγθ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε πψιεζε εηζηηεξίσλ, γηα ηελ δηαηήξεζε ελφο 

θαινχ δεκφζηνπ πξνζψπνπ ηνπ ζεάηξνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία πξνσζεηηθνχ πιηθνχ θαη 

ηνλ δηακνηξαζκφ ηνπ, επηθνηλσλία κε θξηηηθνχο θαη ηνλ ηχπν θαη δηνξγάλσζε 

θσηνγξαθήζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ γηα ηνπο θαιιηηέρλεο ζε ζπλελλφεζε πάληα κε 

ηνλ δηεπζπληή ζθελήο. Σέινο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ έιμε ρνξεγψλ κε ζθνπφ ηελ 

ζπιινγή επηπιένλ πφξσλ γηα ην ζέαηξν.12 

Σν θχξην ελδηαθέξνλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, επηθεληξψλεηαη ζηε ζέζε ηνπ 

δηεπζπληή παξαγσγήο θαη ηνπ δηεπζπληή ζθελήο. Μεηαμχ άιισλ, έλαο δηεπζπληήο 

παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηε Pallin (2010), πξνζιακβάλεη θαη επηηεξεί φιν ην 

πξνζσπηθφ ηεο παξαγσγήο, δηαπξαγκαηεχεηαη θαη ζπκθσλεί γηα ηνλ πξνππνινγηζκφ 

κε ηνλ ζθελνζέηε θαη ηνπο ζρεδηαζηέο, επηβιέπεη ηηο αγνξέο πιηθψλ θαη ηηο 

θαηαζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαη, δηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, πξνεηνηκάδεη κηα 

εθηίκεζε ξίζθσλ ηεο παξαγσγήο θαη πξνηείλεη ιχζεηο γηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ, πξνγξακκαηίδεη θαη επηβιέπεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ηελ 

ηειεπηαία εβδνκάδα, πξνεδξεχεη ηηο ζπλαληήζεηο παξαγσγήο (production meetings), 

παξεπξίζθεηαη ζηηο ηερληθέο πξφβεο θαη θξαηάεη ζεκεηψζεηο κε πξνβιήκαηα γηα λα 

ζρεδηάζεη ηελ επίιπζε ηνπο.13 Ο ξφινο ηνπ είλαη αξθεηά απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ 

ηνπο θαιιηηέρλεο θαη δελ εκπιέθεηαη κε ηε θαζεκεξηλή πξνεηνηκαζία ηεο παξαγσγήο 

                                                        
10 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ππφινηπνπο ξφινπο βξίζθνληαη ζπλνπηηθά εδψ: 
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/jobs/glossary/ 
11 Pallin, G. (2010). Stage Μanagement, ζει. 20. 
12 Pallin, G. (2010). Stage Μanagement, ζει. 20. 
13 Pallin, G. (2010). Stage Μanagement, ζει. 14-15. 

http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/jobs/glossary/
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θαη ηε ξνπηίλα ηεο, αιιά επηβιέπεη ηελ εμέιημε νιφθιεξεο ηεο ζεδφλ.14 Ο δηεπζπληήο 

ζθελήο είλαη απηφο πνπ «..νξγαλψλεη ηα πάληα θαη ιέεη ζε φινπο ηη λα θάλνπλ.» φπσο 

γξάθεη ν Eric Hans Mayer (2011).15 Οξηζκέλα απφ ηα θαζήθνληά ηνπ είλαη: ε επζχλε 

γηα ηελ νκάδα δηεχζπλζεο ζθελήο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο, ε επίβιεςε ησλ 

αθξνάζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ησλ πξνβψλ, ε θξνληίδα ηνπ ρψξνπ ησλ πξνβψλ, ν 

ζπληνληζκφο ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, ε νξγάλσζε θαη ε 

ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα γηα ηα απαξαίηεηα αληηθείκελα (props) θαη έπηπια αιιά θαη 

ε θξνληίδα γηα ηελ αζθαιή επηζηξνθή ή απνζήθεπζε ηνπο κεηά ην ηέινο ησλ 

παξαζηάζεσλ θαη, ηέινο, επηβιέπεη ηελ ηερληθή πξφβα καδί κε ηνλ ζθελνζέηε θαη ηνλ 

δηεπζπληή παξαγσγήο.16 Ο δηεπζπληήο ζθελήο ρξεηάδεηαη λα έρεη θαη ηερληθέο 

γλψζεηο θαζψο ζε κηθξέο (ή θαη εξαζηηερληθεο) παξαγσγέο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

βνεζήζεη θάπνηνλ ηερληθφ ή αθφκα θαη πάξεη ηε ζέζε ηνπ.17Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξάζηαζεο, απηφο θαη ε νκάδα ηνπ είλαη ππεχζπλνη λα θξνληίζνπλ λα πάλε φια 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, βνεζψληαο ηνπο θαιιηηέρλεο λα βγνπλ ζηε ζθελή ηε 

ζσζηή ζηηγκή, δίλνληαο/παίξλνληαο αληηθείκελα, βνεζψληαο ζηηο αιιαγέο ζθεληθψλ. 

Έλα άηνκν απφ ηελ νκάδα ηεο δηεχζπλζεο ζθελήο (ζπλήζσο ν deputy stage manager) 

απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο παξάζηαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αθνχ ε δνπιεηά ηνπ 

είλαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ επη κέξνπο ηερληθψλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα ζπκβνχλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα αιιαγέο ζηα θψηα, εηδηθα εθέ θαη άιια. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

ην θάιεζκα (call) κηαο ζεηξάο ζπλζεκάησλ (cues) κέζσ ελδνεπηθνηλσλίαο κε ηνπο 

ηερληθνχο.18 Δπνκέλσο ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζθελήο θαη ηεο νκάδαο ηνπ είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλνο ηφζν κε ηνπο ηερληθνχο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο, φζν θαη κε 

                                                        
14 Foreman, G. (2009). A Practical Guide, ζει. 62. 
15 Mayer, E. H. (2011). A ―Wicked‖ Comparison of Commercial, Freelance and Academic Stage 
Management to develop Best Practices and Techniques for the Practical Stage Manager. 
(Γηπισκαηηθή εξγαζία). The Ohio State University, ζει. 1. 
16 Pallin, G. (2010). Stage Μanagement, ζει. 16. 
17 Putnick, M. (2013). Hello Everybody, and Welcome to BarnStorm: A Look into Theatrical 
Crisis Management and Problem Solving. (Γηπισκαηηθή εξγαζία). University of California – 
Santa Cruz, ζει. 7. 
18 ια ηα ζπλζήκαηα είλαη ζπγθεληξσκέλα ζην cue/prompt book ηεο παξάζηαζεο. Σν βηβιίν 
απηφ θηηάρλεηαη απφ ηελ νκάδα ηεο δηεχζπλζεο ζθελήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαζ‘ φιε ηε 
δηάξθεηα ησλ πξνβψλ θαη ησλ παξαζηάζεσλ. Ωο βάζε ρξεζηκνπνηείηαη είηε ην ζελάξην (εάλ 
πξφθεηηαη γηα ζεαηξηθή παξάζηαζε), είηε ε παξηηηνχξα (εάλ πξφθεηηαη γηα φπεξα), είηε έλαο 
ζπλδπαζκφο ησλ δχν. Η πνιππινθφηεηα θαη ε έθηαζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ παξάζηαζε θαη 
ηηο ηερληθέο ηεο απαηηήζεηο, Έλα παξάδεηγκα prompt book απφ ην West Side Story: Billy Rose 
Theatre Division, The New York Public Library. (1957). Cue Book Αλαθηήζεθε ζηηο 6 Μαΐνπ, 
2020, απφ http://digitalcollections.nypl.org/items/938d6d60-1e27-0135-daee-77e4439d7825 
. Πνιχ ελδηαθέξνλ είλαη ην παξαθάησ δηαδξαζηηθφ ζχλνιν video πνπ δείρλνπλ απφ δηάθνξεο 
πιεπξέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ηνπ deputy stage manager) κηα παξάζηαζε ηεο 
ηξίηεο πξάμεο ηεο φπεξαο ηνπ Wagner, Die Walküre. Γηαζέηεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα 
παξαθνινπζήζεη θαλείο θαη ην prompt book ελψ παξάιιεια αθνχεη ηελ παξάζηαζε θαη ηελ 
deputy stage manager λα κηιάεη ζηελ ελδνεπηθνηλσλία The Opera Machine: Multicamera 
(Audio, cues and commentary). (2013). Αλαθηήζεθε 20 Μαξηίνπ, 2020, απφ 
https://www.roh.org.uk/interactives/opera-machine. 

http://digitalcollections.nypl.org/items/938d6d60-1e27-0135-daee-77e4439d7825
https://www.roh.org.uk/interactives/opera-machine
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ην ηειηθφ απνηέιεζκα αθνχ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ 

παξαζθεληαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο παξαγσγήο.19 

Τπφ ηδαληθέο ζπλζήθεο, κηα παξαγσγή έρεη φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ 

ρξεηάδεηαη θαη κάιηζηα ζσζηά θαηαξηηζκέλν αλάινγα κε ηε ζέζε. ηε 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο νη ζπλζήθεο είλαη πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθέο. Διιηπήο 

ρξεκαηνδφηεζε ζπρλά κηθξαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δνπιεχνπλ ζε κηα 

παξαγσγή κε απνηέιεζκα λα πξέπεη θαλείο λα θάλεη πξάγκαηα έμσ απφ ην ζηελφ 

πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπ. ζν κηθξφηεξε ή πην εξαζηηερληθή ε παξαγσγή, ηφζν 

πεξηζζφηεξν πξνεηνηκαζκέλνο πξέπεη λα είλαη ν ππνςήθηνο πνπ ζέιεη λα δνπιέςεη 

ζε απηήλ λα αλαιάβεη πνιιαπινχο ξφινπο: έλαο δηεπζπληήο ζθελήο είλαη πηζαλφ λα 

αλαγθαζηεί λα εθηειέζεη θαη ρξέε ηερληθνχ γηα παξάδεηγκα.20 Αληίζηνηρα, φπσο ζα 

θαλεί θαη παξαθάησ, απηφ πνπ έθαλα εγψ ζηηο παξαγσγέο ζηηο νπνίεο πήξα κέξνο, 

δελ ήηαλ δηεχζπλζε παξαγσγήο κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ. Ο φξνο βνεζόο 

παξαγσγήο, πνπ ήηαλ θαη ν ηίηινο ηεο ζέζεο πνπ είρα ζηελ πξαθηηθή κνπ, είλαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθφο θαη ιηγφηεξν δεζκεπηηθφο θαζψο δελ δηαρσξίδεη αλάκεζα ζε 

δηεχζπλζε παξαγσγήο21 θαη δηεχζπλζε ζθελήο.22 

2.2. Π   γωγή ζη  ηυθιά 

ηαλ μεθίλεζα λα δνπιεχσ γηα Τν (όρη θαη ηόζν) θαληαζηηθό εκεξνιόγην ηεο 

Barbara αλεζπρνχζα πνιχ θαζψο δελ γλψξηδα ηη αθξηβψο ζα θιεζψ λα θάλσ. Η 

απνπζία ελφο ιεπηνκεξνχο πιάλνπ γηα λα κε βνεζήζεη λα ζρεδηάζσ ηηο θηλήζεηο κνπ 

αιιά θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν πάλσ ζην νπνίν ζα βάζηδα ηελ ζπγγξαθή ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ, δεκηνχξγεζε κεγάιεο αλαζθάιεηεο. Αληίζεηα, φιεο ηηο παξαγσγέο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρα ζηελ ΔΛ, ηηο αληηκεηψπηζα ρσξίο άγρνο θαη ε αλεζπρία κνπ 

αθνξνχζε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα παξνπζηάζνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα. Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηνλ κηθξφηεξν ξφιν πνπ είρα ζε απηέο ηηο 

παξαγσγέο, φζν θαη ζην φηη έλησζα πσο ε πξαθηηθή κνπ πξνζέθεξε έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ γηα λα κάζσ φ,ηη ρξεηαδφκνπλ. Η εξγαζία απηή απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα 

κνπ λα κεηαθέξσ ζε γξαπηή κνξθή ηηο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο, ειπίδνληαο λα 

                                                        
19 Foreman, G. (2009). A Practical Guide, ζει. 62. ε πεξίπησζε πνπ ν αλαγλψζηεο ζέιεη λα 
κάζεη παξαπάλσ πξάγκαηα γηα ηε δηέπζπλζε ζθεθλήο, κηαο θαη ε παξνχζα εξγαζία δελ ζα 
επεθηαζεί ζε ηερληθά δεηήκαηα, έλα θαιφ ζεκείν γηα λα μεθηλήζεη είλαη ν παξαθάησ ζχληνκνο 
θαη πεξηεθηηθφο νδεγφο Faculty & Staff of the School of Theatre & Dance. (2012) Stage 
Management Handbook. West Virginia University. Αλαθηήζεθε 6 Μαΐνπ, 2020, απφ 
https://theatre.wvu.edu/files/d/68c4bd2e-9446-4640-978e-a68bcbd955f3/stage-
management-handbook-v4.pdf.  
20 Kelly, T. A. (2011). The Back Stage Guide to Stage Management: Traditional and New 
Methods for Running a Show from First Rehearsal to Last Performance. New York: Back 
Stage, ζει. 21. 
21 Working in Theatre: Production Management. (2016). Αλαθηήζεθε 6 Μαΐνπ, 2020, απφ 
https://www.youtube.com/watch?v=yuAjzzDTNOw. 
22 Working in Theatre: Stage Manager. (2016). Αλαθηήζεθε 6 Μάηνπ, 2020, απφ 
https://www.youtube.com/watch?v=PtLHHAdzAtg&feature=youtu.be. 

https://theatre.wvu.edu/files/d/68c4bd2e-9446-4640-978e-a68bcbd955f3/stage-management-handbook-v4.pdf
https://theatre.wvu.edu/files/d/68c4bd2e-9446-4640-978e-a68bcbd955f3/stage-management-handbook-v4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yuAjzzDTNOw
https://www.youtube.com/watch?v=PtLHHAdzAtg&feature=youtu.be
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σθειήζνπλ θάπνηνλ θαιιηηέρλε πνπ, φπσο θαη εγψ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018, ζα 

απνθαζίζεη λα αδξάμεη κηα επθαηξία θαη λα ζπκκεηάζρεη ζην ζηήζηκν κηαο 

παξαγσγήο ρσξίο λα έρεη θάπνηα επίζεκε εθπαίδεπζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Δμίζνπ 

νπζηαζηηθφ γηα εκέλα είλαη λα δείμσ πφζν ζεκαληηθφ είλαη έλαο θαιιηηέρλεο λα 

γλσξίδεη έζησ ηα βαζηθά γηα ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη αλαγθαίν λα πεξαησζνχλ απφ 

άιινπο ψζηε λα θηάζεη έλα θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα ζην θνηλφ. Γπζηπρψο ε 

εθπαίδεπζή καο απηή ηε ζηηγκή, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδεη ζε απηφ ην 

ζεκείν έλα κεγάιν θελφ. Η αγνξά εξγαζίαο φκσο αιιάδεη θαη ππάξρεη πηα αλάγθε 

γηα εμνηθείσζε κε δηάθνξα πξάγκαηα πέξα ησλ νξίσλ ηεο θάζε ηέρλεο.  

Κάζε παξαγσγή είλαη δηαθνξεηηθή θαη είλαη ζεκαληηθφ ην λα κπνξείο λα 

πξνζαξκνζηείο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηα απξφνπηα πνπ είλαη ινγηθφ λα 

πξνθχςνπλ. Τπάξρνπλ φκσο βαζηθνί θαλφλεο θαη κεζνδνινγία πνπ, αλ 

αθνινπζεζνχλ, πξνβιέπνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα θαη θάλνπλ ηε δνπιεηά επθνιφηεξε 

(κε άιια ιφγηα δελ ρξεηάδεηαη λα εθεχξνπκε μαλά ηνλ ηξνρφ απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ππάξρεη ήδε θαη δνπιεχεη). Καζψο φιε ε εξγαζία απνηειεί ηελ απνηχπσζε ησλ 

δηθψλ κνπ εκπεηξηψλ ζε ηέζζεξηο παξαγσγέο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε παξαγσγήο θαη ην ζέαηξν, 

ελζαξξχλσ ηνλ αλαγλψζηε λα ζηξέςεη ηε πξνζνρή ηνπ ζηε βηβιηνγξαθία ηεο 

εξγαζίαο, φπνπ ζα βξεη βηβιία πνπ πξνζσπηθά κε βνήζεζαλ πνιχ λα 

ζπζηεκαηνπνηήζσ ζην κπαιφ κνπ ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα απφ ηηο παξαγσγέο πνπ 

ζπκκεηείρα. 
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3. Σ  (όχη θ η ηόζ ) θ λη ζηηθό εκε  ιόγη  ηε  

Barbara  

3.1. Δηζ γωγή 

Η πξψηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ ζα εμεηαζηεί ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηειεί θαη 

ηελ πξψηε κνπ πξνζπάζεηα σο κνπζηθφο κε ειάρηζηε εκπεηξία, λα ζηεξίμσ 

νξγαλσηηθά θαη ελδπκαηνινγηθά κηα ζπλαπιία. Πξφθεηηαη γηα ηελ παξάζηαζε Τν (όρη 

θαη ηόζν) θαληαζηηθό εκεξνιόγην ηεο Barbara πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην 

ηνπ 2νπ Φεζηηβάι Μπαξφθ Μνπζηθήο Chiaroscuro, ζην ΟΜΜΘ ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 

201823 (εηθφλα 2). Η παξάζηαζε απνηέιεζε ηελ πξψηε επίζεκε εκθάληζε ηνπ 

ζπλφινπ παιαηάο κνπζηθήο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ ΑΠΘ πέξαλ ηνπ 

αζθαινχο πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιήο, πάληα ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ηνπ 

ππεχζπλνπ θαζεγεηή θ. Θεφδσξνπ Κίηζνπ. ηελ δεχηεξε ρξνληά δηεμαγσγήο ηνπ, 

θεζηηβάι πνπ ζα έδηλε ηελ ζπάληα επθαηξία ζηνπο Θεζζαινληθείο λα αθνχζνπλ έλα 

ηδηαίηεξν ξεπεξηφξην θαη αλαγλσξηζκέλνπο κνπζηθνχο, αλακελφηαλ λα αθνινπζήζεη 

ηε κεγάιε επηηπρία πνπ είρε θαηά ηε παξζεληθή ηνπ δηνξγάλσζε έλα ρξφλν πξηλ 

(2017). Η ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ παιαηάο κνπζηθήο ζε κηα δηνξγάλσζε ηφζν 

ζεκαληηθή γηα ηελ πφιε θαη κάιηζηα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ (έλα ρξφλν), ήηαλ κηα επθαηξία πνπ θαλέλα κέινο ηνπ δελ πεξίκελε 

φηη ζα είρε θαη απνηέιεζε έλα ζνβαξφ θίλεηξν ζηελ πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.  

                                                        
23 Παξάιιειε δξάζε ηνπ 2νπ θεζηηβαι Μπαξόθ κνπζηθήο: Τν (όρη θαη ηόζν) θαληαζηηθό 
εκεξνιόγην ηεο Barbara. (n.d.). Αλαθηήζεθε 6 Μαΐνπ, 2020, απφ 
http://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=2263. 

http://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=2263
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Δηθόλ  2: Η  θίζ  η υ 2 υ Φεζηηβάι Μπ  όθ Μ υζηθή . 

Η παξάζηαζε κε ψξα έλαξμεο 19:30, είρε ειεχζεξε είζνδν θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην θνπαγέ ηνπ ηζνγείνπ ηνπ δεχηεξνπ θηηξίνπ (ζην νπνίν δηεμήρζε φιν ην θεζηηβάι), 

κε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηφζν ελφο κηθξνχ ζπηλέηνπ φζν θαη ηνπ θνξεηνχ 

εθθιεζηαζηηθνχ νξγάλνπ πνπ παξαρψξεζε ην ΣΜ ζην ΟΜΜΘ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 

θεζηηβάι.  

Η θεληξηθή ηδέα ήηαλ ηνπ θ. Κίηζνπ, ν νπνίνο απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη σο βάζε 

ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ηεο Νφλλαο Κπξηαδνπνχινπ24 κε ζέκα ηε δσή θαη ην έξγν 

ηεο Barbara Strozzi , ζηελ νπνία ήηαλ ν ίδηνο ππέπζπλνο θαζεγεηήο. Έηζη 

πξνζζέηνληαο πιηθφ πνπ είρε ήδε δνπιεπηεί απφ ην ζχλνιν, μεθίλεζε ην θαινθαίξη 

ηνπ 2018 λα επεμεξγάδεηαη ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηεο παξάζηαζεο. Μηιψληαο 

κε φξνπο ζεαηξηθήο παξαγσγήο, ν ξφινο ηνπ εθηφο απφ ηνλ επθφισο ελλννχκελν, 

απηφλ δειαδή ηνπ κνπζηθνχ δηεπζπληή, ήηαλ επίζεο ηνπ ζθελνζέηε, ηνπ παξαγσγνχ 

                                                        
24 Κπξηαδνπνχινπ, Ν. (2018). Barbara Strozzi, Η κνχζα ηνπ Μπαξφθ: Κξηηηθή έθδνζε θαη 
εξκελεία επηιεγκέλσλ έξγσλ. (Γηπισκαηηθή εξγζία) Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 
Θεζζαινληθεο.  



 20 

θαη, φηαλ πξνέθπςε ε αλάγθε θάπνηνο λα αλαιάβεη ην θείκελν, απηφο ηνπ 

ζελαξηνγξάθνπ. ηφρνο ηεο παξάζηαζεο ήηαλ λα παξνπζηαζηεί ε δνπιεηά πνπ 

γίλεηαη κέζα ζην κάζεκα (κνπζηθνινγηθή έξεπλα θαη κνπζηθή εθηέιεζε κε ηζηνξηθή 

πξννπηηθή). Έηζη ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζέαηξν σο κέζν γηα λα κεηαθεξζεί απηή ε 

αηκφζθαηξα ζηε ζθελή θαη πξνέθπςε ηειηθφ απνηέιεζκα, έλα κνλφπξαθην κε 

κνπζηθή θαη ιφγν. Δπίθεληξν ηεο ζθελνζεζίαο απνηέιεζε έλαο πίλαθαο ηνπ Giulio 

Strozzi πνπ θαίλεηαη λα απεηθνλίδεη ηελ θεληξηθή εξσίδα ηεο παξάζηαζεο, Barbara 

Strozzi (εηθφλα 3). 

                           

Δηθόλ  3:Bernardo Strozzi Glambenspielerin (The viola da Gamba Player), c. 

1630-1640.25 

Δλψ ην ζηάδην ηεο πξν-παξαγσγήο μεθίλεζε δεηιά δεηιά ήδε απφ ην θαινθαίξη, ε 

δηθή κνπ αλάκεημε κε ζέκαηα παξαγσγήο μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην κε ηελ έλαξμε ηνπ 

ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. Δίλαη δχζθνιν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα ηξαβερηεί κηα 

γξακκή πνπ ζα ρσξίδεη απζηεξά ην κέξνο ηεο πξν-παξαγσγήο (pre-production) απφ 

απηφ ηεο παξαγσγήο (production). Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο, ην φηη δειαδή είρε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ ππήξρε σο βάζε 

θάπνηνο επίζεκνο νξγαληζκφο ή νκάδα κε απζηεξή ηεξαξρία θαη ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα, αιιά ζπληνληδφηαλ νπζηαζηηθά απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή. ε κηα 

                                                        
25 Sackler E. A. Barbara Strozzi, (n.d) Αλαθηήζεθε 10, Ινπιίνπ, 2020, 
https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/heritage_floor/barbara_strozzi 
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πξνζπάζεηα φκσο λα νξγαλσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη γηα λα έρεη 

κηα ινγηθή ξνή ε εξγαζία, απφ εδψ θαη πέξα φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε πεξίνδν ηεο 

παξαγσγήο, ζα ελλνείηαη ε πεξίνδνο απφ ην πξψην κάζεκα ηνπ εμακήλνπ κέρξη θαη 

ηελ εκέξα πξηλ ηε ζπλαπιία, ην ρξνληθφ δηάζηεκα δειαδή πνπ δηεμαγφληνπζαλ νη 

νξγαλσκέλεο πξφβεο. 

3.2. Π  -π   γωγή 

Σα κέιε ηνπ ζπλφινπ παιαηάο κνπζηθήο είραλ εξσηεζεί ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εαξηλνχ εμακήλνπ αλ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ θαη έηζη ν θ. Κίηζνο γλψξηδε 

ηνλ δηαζέζηκν θφζκν γηα ηελ παξάζηαζε. Έλα κέξνο ηεο νκάδαο μεθίλεζε ήδε απφ ην 

θαινθαίξη λα δνπιεχεη πάλσ ζε θάπνηα απφ ηα έξγα πνπ ζα παηδφληνπζαλ ζηε 

παξάζηαζε. Απηφ έγηλε ζε έλα είδνο θαινθαηξηλνχ workshop γηα ηα κέιε ηνπ 

ζπλφινπ. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ, φζνη θαηάθεξαλ λα παξεπξεζνχλ δνχιεςαλ ηα 

ηξαγνχδηα κε θαζεκεξηλέο πξφβεο θαη ζπδεηήζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ ην φηη φια ηα 

κέιε ηνπ ζπλφινπ ήηαλ έζησ θαη ζε έλα κηθξφ βαζκφ γλψζηεο ησλ ηξαγνπδηψλ, 

θαζψο, αθφκα θαη αλ δελ είραλ νη ίδηνη δνπιέςεη γηα ηε παξνπζίαζή ηνπο κέζα ζην 

κάζεκα ζηε δηάξθεηα θάπνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ, είραλ ζίγνπξα παξεπξεζεί 

ζηηο αλνηρηέο πξφβεο ηνπο πνπ ζπλέβαηλαλ κέζα ζην κάζεκα. ζν γηα ηα θνκκάηηα 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε δηπισκαηηθή ηεο Νφλλαο Κπξηαδνπνχινπ, νξηζκέλνη απφ 

ηνπο κνπζηθνχο είραλ ζπκβάιεη ζηε παξνπζίαζή ηνπο παίδνληαο νπφηε, ζε έλα 

βαζκφ, ήηαλ ήδε εμνηθεησκέλνη θαη κε απηά. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εβδνκάδαο 

δελ πάξζεθαλ ηειηθέο απνθάζεηο γηα ην ηειηθφ κνίξαζκα ησλ ηξαγνπδηψλ ζηνπο 

κνπζηθνχο, νχηε πήξε θάπνην ηειηθφ ζρήκα ε παξνπζίαζε ηνπο ζε ζπλδηαζκφ κε ην 

ζελάξην. Απνδείρηεθε φκσο πνιχηηκε εκπεηξία γηα ηνπο κνπζηθνχο πνπ κέζα ζε 

κηθξφ δηάζηεκα δνχιεςαλ πνιχ πάλσ ζηα θνκκάηηα θαη απέθηεζαλ εθφδηα ηφζν 

πξαθηηθά φζν θαη ςπρνινγηθά ψζηε λα μεθηλήζνπλ ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο κε 

πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ελζνπζηαζκφ. 

Απφ ηελ αξρή ππήξρε ε ζθέςε ηεο θεληξηθήο εξσίδαο- Strozzi ζην πξνζθήλην κε ηε 

δξάζε λα εμειίζζεηαη γχξσ ηεο κε ηε βνήζεηα ελφο ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ λα «δέλεη» ην 

έλα ηξαγνχδη κε ην άιιν. Η δπζθνιία ζε απηή ηε πξνζπάζεηα ήηαλ ην φηη έπξεπε λα 

βξεζεί έλα ινγηθφ λήκα πνπ ζα ελψλεη ηα θνκκάηηα θαη χζηεξα λα γξαθηεί έλα 

πνηνηηθφ θείκελν πνπ ζα ην παξνπζηάδεη κε ζεαηξηθφ ηξφπν. Παξάιιεια, δεδνκέλνπ 

ηνπ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ κνπζηθνί ρσξίο ζεαηξηθή εκπεηξία, ζα έπξεπε φιν 

απηφ λα είλαη θηιηθφ γηα ππνθξηηηθά αξράξηνπο ψζηε λα κελ απνηειέζεη εκπφδην γηα 

ηε παξαγσγή ελφο θαινχ γεληθνχ απνηειέζκαηνο.  

ηηο αξρέο ηνπ επηεκβξίνπ, κνπ έγηλε ε πξφηαζε λα αλαιάβσ ην ελδπκαηνινγηθφ 

κέξνο ηεο ζπλαπιίαο ιφγσ ηεο ελαζρφιεζήο κνπ κε ηε δεκηνπξγία θνζηνπκηψλ ζε 

εξαζηηερληθφ επίπεδν. Υσξίο λα ππάξρεη αθφκα μεθάζαξε απφθαζε γηα ηε 

ζθελνζεηηθή άπνςε ε ην ζελάξην, ε πξψηε ζθέςε ήηαλ λα ζηεξηρηεί ην εγρείξεκα κε 

ξνχρα θπξίσο απφ βεζηηάξηα γηα ηνλ θχξην φγθν ησλ κνπζηθψλ, θαη κε έλα πην 



 22 

ηδηαίηεξν θφξεκα, θηηαγκέλν απφ εκέλα γηα ηε ηξαγνπδίζηξηα πνπ ζα είρε ηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. ηε πνξεία ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ νδήγεζε ζε πην κηληκαιηζηηθή 

ελδπκαηνινγηθά πξνζέγγηζε, κε κφλε ηε πξσηαγσλίζηξηα λα θνξάεη θνζηνχκη. 

3.3. Π   γωγή 

3.3.1. Η (όχη θ η ηόζ  π   δ ζη θή)   γάλωζε π   γωγωγή  

Με ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ 2018, μεθίλεζε θαη επίζεκα ε 

πξνεηνηκαζία ηνπ ζπλφινπ παιαηάο κνπζηθήο γηα ηε παξάζηαζε. Καζψο ιίγν θαηξφ 

πξηλ κνπ είρε ήδε δεηεζεί λα αλαιάβσ ηελ ελδπκαηνινγηθή επηκέιεηα, γλψξηδα φηη ν 

ξφινο κνπ ζα είλαη θαη άιινο εθηφο απφ απηφλ ηνπ κνπζηθνχ. Παξάιιεια ηελ ίδηα 

πεξίνδν έπξεπε λα πξνηείλσ ζηνλ θ. Κίηζν ζέκαηα γηα δηπισκαηηθή. Μαζαίλνληαο 

ινηπφλ πσο ππάξρεη αλάγθε βνήζεηαο γηα ην νξγαλσηηθφ κέξνο ηεο ζπλαπιίαο θαη 

δεδνκέλνπ ηνπ ελδηαθέξνληνο κνπ γηα ην ζέκα, πξφηεηλα ζηνλ δηδάζθνληα λα 

αλαιάβσ θαη ζέκαηα νξγάλσζεο παξαγσγήο θαη λα απνηειέζεη απηφ ην ζέκα ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Έηζη απνθαζίζηεθε παξάιιεια κε ηελ ελδπκαηνινγηθή 

επηκέιεηα λα αλαιάβσ νπζηαζηηθά φηη ρξεηαδφηαλ ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν αιιά θαη 

λα βνεζήζσ ζην ηειηθφ ζηήζηκν. Απηφ πνπ ηφηε νλνκάζακε «δηεχζπλζε παξαγσγήο» 

βέβαηα δελ ζπλάδεη απφιπηα κε έλαλ απζηεξφ νξηζκφ απηνχ ηνπ ξφινπ. πσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, νη ξφινη θαη ηα θαζήθνληά ηνπο, είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλνη κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε παξαγσγήο. Έηζη θαη ηα δηθά κνπ 

ήηαλ νξγαληθφ απνηέιεζκα ησλ αλαγθψλ πνπ ππήξραλ γηα λα πεξαησζεί ε ζπλαπιία. 

Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζηεθε λα κελ ζπκκεηάζρσ ζαλ κνπζηθφο ζηε ζπλαπιία 

αθνχ ζα επσκηδφκνπλ θαη ηηο επζχλεο ηεο νξγάλσζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο παξαγσγήο γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ζπκβνχιηα παξαγσγήο (production meetings) ζηα νπνία ε νκάδα παξαγσγήο (stage 

manager, costume designer, scenic designer, lighting designer, carpenter) θαη ν 

ζθελνζέηεο ζπδεηνχλ ηε πνξεία ησλ πξνβψλ θαη ησλ πξνεηνηκαζηψλ αιιά θαη 

πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη πηζαλέο ιχζεηο. ηε δηθή καο 

πεξίπησζε απηφ γηλφηαλ θάζε εβδνκάδα πξηλ ην κάζεκα πνπ ζπλαληηφκαζηαλ κε ηνλ 

θ. Κίηζν θαη ηνλ ελεκέξσλα γηα ηε πνξεία ησλ πξνβψλ θαη ζπδεηνχζακε ηπρφλ 

ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ αιιά θαη πσο ζα πξνρσξήζνπκε. ηε πξψηε καο ηέηνηα 

ζπλάληεζε, απνθαζίζηεθε πνηα ζα είλαη ηα γθξνππ κνπζηθψλ πνπ ζα παίμνπλ ζε 

θάζε θνκκάηη θαη έγηλε ε πξψηε ζπδήηεζε γηα ηε ζθελνζεζία θαη ην ζελάξην. Η 

θεληξηθή ηδέα ήηαλ ε Strozzi λα γξάθεη ζην εκεξνιφγην ηεο θαη κηιψληαο γηα ηε δσή 

ηεο λα ζπκάηαη ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη αλζξψπνπο, δίλνληαο ην έλαπζκα γηα ηνπο 

κνπζηθνχο λα παίμνπλ θάπνην ζρεηηθφ ηξαγνχδη. Αθνινπζψληαο κηα ζθελνζεζία δχν 

επηπέδσλ, ε Strozzi ζα ήηαλ ζην πξνζθήλην ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα γηλφηαλ 

πξνζπάζεηα λα κνηάδεη φζν ην δπλαηφλ πην πνιχ κε ηνλ πίλαθα πνπ ηελ απεηθνλίδεη 

θαη νη ππφινηπνη κνπζηθνί ζα ήηαλ ζε «δεχηεξν ξφιν» ζαλ αλακλήζεηο ηεο ή απφερνο 

ησλ ζθέςεψλ ηεο. Σν λα γξάθεη ε Strozzi ζε εκεξνιφγην εμαζθάιηζε ην φηη ε 
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ηξαγνπδίζηξηα ζηελ νπνία αλαηέζεθε ν ξφινο, πνπ ήηαλ θαη ν κφλνο κε ζεκαληηθφ 

κέγεζνο πξφδαο, δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα κάζεη απ‘ έμσ ηα ιφγηα ηεο. Αληίζεηα ζα 

κπνξνχζε λα ηα έρεη κπξνζηά ηεο κε ηε κνξθή ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο θαη λα ηα 

δηαβάδεη. Παξάιιεια κε ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ πξνβψλ, μεθίλεζαλ θαη 

νη ζπδεηήζεηο γηα ην πνηφ ζα ήηαλ ην ζελάξην αθξηβψο, κε ηνλ δηδάζθνληα λα 

παξανηξχλεη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα πξνηείλνπλ ηδέεο. Απηφ ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο 

παξαγσγήο νλνκάδεηαη νκαδηθά-ζπκκεηνρηθφ (group-participative) ή ζηπι ζνιψλ 

ξφισλ (blurred-role). Οη Goodman θαη Goodman (1976) πεξηγξάθνπλ πσο νη έξεπλεο 

ηνπο ζε παξαγσγέο πνπ έθαλαλ ρξήζε απηνχ ηνπ ζηπι, έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζην ηέινο ηεο παξαγσγήο αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα κάζεζεο, ηα νπνία 

ζπζρέηηζαλ απεπζείαο κε ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηεχζπλζεο ηεο παξαγσγήο.26 

ηηο αξρέο ηνπ Οθησβξίνπ ν ρξφλνο ήηαλ ήδε πεξηνξηζκέλνο κε απνηέιεζκα θαη νη 

επηινγέο καο γηα ηα θνζηνχκηα λα είλαη, αληίζηνηρα, ιίγεο. πδεηψληαο κε ηνλ θ. 

Κίηζν ζην πξψην ζπκβνχιην παξαγσγήο απνθιείζακε ηελ πηζαλφηεηα λα 

πξνζπαζήζνπκε λα δαλεηζηνχκε θνζηνχκηα γηα φινπο ηνπο κνπζηθνχο απφ θάπνην 

βεζηηάξην θαη θαηαιήμακε ζηε δεκηνπξγία ελφο κφλν θνζηνπκηνχ πνπ ζα θνξνχζε ε 

πξσηαγσλίζηξηα Strozzi. Απηφο ήηαλ θαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνλ 

νπνίν επηιέρζεθε ε ζθελνζεζία δχν επηπέδσλ πνπ καο επέηξεςε λα ηνπνζεηήζνπκε 

κφλν ηε Strozzi ζε ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ ζα ππαγφξεπε ζπγθεθξηκέλε ελδπκαζία. 

(εηθνλα 4) 

                                                        
26 Goodman, R., & Goodman, L. (1976). Some Management Issues in Temporary Systems: A 
Study of Professional Development and Manpower-The Theater Case. Administrative Science 
Quarterly, 21(3), ζει. 500. doi:10.2307/2391857.  
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Δηθόλ  4: χεδηάγ  κκ  ζηεζίκ η   κ υζηθώλ ζη  χώ  . 

Η Dallas Williams (1950) γξάθεη φηη, «Η νξγαλσηηθόηεηα πξέπεη λα ππάξρεη γηα λα 

πξνάγεη ηελ δεκηνπξγία.»27 ζπλεπψο έπξεπε λα ππάξμεη έλα μεθάζαξν πξφγξακκα 

πξνβψλ, θαηη πνπ απνηέιεζε ηελ πξσηε κνπ πξνηεξαηφηεηα γηα ηε παξαγσγή.  Λφγσ 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο πεξίζηαζεο, νη πξφβεο έπξεπε λα νξγαλσζνχλ αλάινγα κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ κνπζηθψλ, εθηφο ηεο ηειηθήο εβδνκάδαο πνπ ήηαλ θαηαλνεηφ φηη 

ζα ππήξρε αλάγθε γηα θαζεκεξηλέο πξφβεο θαη απηφ ζήκαηλε νη ππφινηπεο 

ππνρξεψζεηο ησλ παηδηψλ εθείλε ηε βδνκάδα ζα έπξεπε λα κπνπλ ζε δεχηεξε κνίξα. 

Έρνληαο ηηο δηαζέζηκεο ψξεο θαη κέξεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έθηηαμα έλα πξψην 

πξφγξακκα πξνβψλ (εηθνλα 5), ζην νπνίν (κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηνλ θ. Κίηζν) 

έγηλαλ θάπνηεο αιιαγέο θαη αλαθνηλψζεθε ζηνπο ππφινηπνπο. ηνλ θάζε κνπζηθφ 

δφζεθε ε ιίζηα κε ηα θνκκάηηα ζηα νπνία ζα ζπκκεηείρε θαη δηαβάζηεθε ην 

πξφγξακκα ζε φινπο ψζηε αλ ππήξρε θάπνην πξφβιεκα κε θάπνηα πξφβα λα ην 

ιχλακε. Σν πξφγξακκα επίζεο αλέβεθε ζε κνξθή πίλαθα ζην facebook ζηελ θιεηζηή 

νκάδα ηνπ ζπλφινπ θαη ζηελ αξρή θάζε εβδνκάδαο γηλφηαλ κηα δεκνζίεπζε ζηελ 

νπνία γξαθφηαλ ην πξφγξακκα ηεο ηξέρνπζαο εβδνκάδαο σο ππελζχκηζε. 

                                                        
27 Williams, D. (1950). The Need for Production Organization. Educational Theatre Journal, 
2(2), ζει. 161. 
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Δηθόλ  5: Π όγ  κκ  π  βώλ. 

Λφγσ ηνπ φηη ππήξραλ πνιιαπιέο (κε κηθξνδηαθνξέο κεηαμχ ηνπο) παξηηηνχξεο γηα 

νξηζκέλα θνκκάηηα γηα λα απνθεπρζεί ε ζχγρηζε γηα ην πνηεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

θαη λα δηαζθαιηζηεί ην φηη ζα είραλ φινη ηηο ίδηεο, εθηππψζεθαλ φια ηα θνκκάηηα θαη 

θηηάρηεθε έλαο θάθεινο γηα ηνλ θάζε κνπζηθφ, πνπ πεξηειάκβαλε απφ έλα αληίηππν 

γηα θάζε θνκκάηη. Οη θάθεινη κνηξάζηεθαλ κε ην φλνκα ηνπ θαζελφο γξακκέλν πάλσ 

θαη ήηαλ επζχλε ησλ κνπζηθψλ λα ηνπο έρνπλ καδί ηνπο ζηηο πξφβεο. 

ηα θαζήθνληα κνπ ππαγφηαλ θαη ε επηθνηλσλία κε ην ΟΜΜΘ θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ηελ ππεχζπλε ηεο παξαγσγήο θ. Ρνδνθαιάθε. Η επηθνηλσλία καο πεξηειάκβαλε ηελ 

αληαιιαγή emails θαη κηα πξνζσπηθή ζπλάληεζε ζηελ νπνία ζπδεηήζακε ηηο αλάγθεο 

καο ζε πιηθφ γηα ηε ζπλαπιία (θαξέθιεο, αλαιφγηα, ηξαπέδη θιπ.), ηε δηαζεζηκφηεηα 

θακαξηληψλ, πνηα εκέξα πνπ ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε πξφβα ζην Μέγαξν κε ην 

εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν θαζψο θαη ην ordino ηεο εκέξα ηεο ζπλαπιίαο θαη ηε 

δπλαηφηεηα γεληθήο πξφβαο ζηνλ ρψξν ηνπ θνπαγέ. 

Σν Facebook ιεηηνχξγεζε σο εξγαιείν ζπληνληζκνχ ηεο νκάδαο αιιά θαη σο κέζν γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλαπιίαο (φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ) θάηη πνπ πιένλ είλαη 

αξθεηά θνηλφ.28 Σν ζχλνιν παιαηάο κνπζηθήο είρε ήδε κηα θιεηζηή νκάδα ζην 

Facebook γηα λα επηθνηλσλνχλ ηα κέιε εχθνια κεηαμχ ηνπο θαη λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα αλάξηεζεο θεηκέλσλ, παξηηηνχξσλ, θαη πιηθνχ γηα ην κάζεκα κε εχθνιε 

πξφζβαζε. Αθνχ ππήξρε ήδε έλαο θαζηεξσκέλνο (δηαδηθηπαθφο) ηφπνο γηα ηνλ 

                                                        
28 Heiskanen, R. (2016). How to Build a Theatrical Society: Case Tyne Theatre Productions. 
(Πηπρηαθή εξγαζία). Theseus, ζει. 34. 
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εχθνιν δηακνηξαζκφ πιηθνχ κεηαμχ ησλ κειψλ, ζε απηή ηελ νκάδα αλαξηήζεθε ην 

πιήξεο πξφγξακκα ησλ πξνβψλ, έλαο πίλαθαο κε ηα ηειέθσλα φισλ ζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη αλάγθε άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη ην ζελάξην. Ήηαλ επίζεο ν θχξηνο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο γηα νηηδήπνηε έθηαθην πξνέθππηε φπσο πρ αιιαγέο ζην 

πξφγξακκα.  

Η παξάζηαζε θαλνλίζηεθε λα καγλεηνζθνπεζεί απφ νξηζκέλνπο ζπκθνηηεηέο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Δηδηθνί ηνκείο κνπζηθήο αθνπζηηθήο/πιεξνθνξηθήο/ 

ηερλνινγίαο: Ηρνγξάθεζε αθνπζηηθψλ νξγάλσλ». Απηφ πξνππφζεηε ηελ εμαζθάιηζε 

έγθξηζεο απφ ην ΟΜΜΘ γηα ηελ βηληενζθφπεζε ηεο εθδήισζεο απφ ηνπο θνηηεηέο 

θαη ηελ ρξήζε ησλ πιάλσλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Υξεηάζηεθε επίζεο λα 

είκαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ ψξα πνπ κπνξνχζαλ λα έξζνπλ ζην 

ρψξν ηελ εκέξα ηεο εθδήισζεο, ψζηε λα ζηήζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη λα 

ζηγνπξεπηνχλ φηη ζα δνπιέςνπλ φια ζσζηά, ρσξίο λα εκπνδίδνπλ ηελ ηειηθή πξφβα. 

3.3.2. Γη λ κή θ η Δλδυκ η ι γί  

Σα ηξαγνχδηα πνπ επηιέρζεθαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπλαπιία ήηαλ ηα εμήο:  

Claudio Monteverdi:   ‗Damigella tutta bella‘ (1607) 

Giovanni Girolamo Kapsberger:  ‗Che fai tu‘ (1610) 

Francesco Cavalli:    ‗Delizie contenti‘ (1649)29 

Barbara Strozzi:    ‗Costume de grandi‘ (1651) 

                               ‘La vendetta‘ (1651) 

                               ‘Lagrime mie‘ (1659) 

                               ‗Hor che Apollo‘ (1664) 

Γηα ηα δχν πξψηα ππήξραλ ήδε παξηηηνχξεο, απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ησλ ίδησλ ησλ 

κειψλ ηνπ ζπλφινπ ηα πξνεγνχκελα εμάκελα, ελψ γηα ηα ηέζζεξα ηξαγνχδηα ηεο 

Strozzi ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηαγξαθέο πνπ είρε θάλεη ε Νφλλα γηα ηε δηπισκαηηθή 

ηεο. Η κεηαγξαθή θαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλεο παξηηηνχξαο γηα ην ‗Delizie contenti‘ 

ηνπ Cavalli, αλαηέζεθε κε ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ, ζηνπο 3 θνηηεηέο πνπ ήξζαλ 

ηφηε γηα πξψηε θνξά ζην ζχλνιν: Γψξα Γαβίδνπ, Μπξηψ Αλδξένπ θαη Ξέληα 

Λαπξαηζηψηε. Καζψο ήηαλ ην ηειεπηαίν πνπ πξνζηέζεθε ζην πξφγξακκα ηεο 

παξάζηαζεο, ήηαλ επηηαθηηθή ε αλάγθε λα δεκioπξγεζεί γξήγνξα ε παξηηηνχξα 

ψζηε λα μεθηλήζνπλ νη πξφβεο θαη γηα απηφ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζπκκεηέρνπζεο  ήηαλ κέιε 

ηνπ ζπλφινπ παιαηάο κνπζηθήο. Σν δπλακηθφ ηνπ ζπλφινπ δηέζεηε αξθεηέο 

                                                        
29 Απφ ηα επηά θνκκάηηα, ην ‗Delizie contenti‘ ήηαλ ην κφλν πνπ ην ζχλνιν δελ είρε παίμεη πνηέ 
μαλά. 
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ηξαγνπδίζηξηεο αιιά κφιηο απφ έλαλ κνπζηθφ γηα ζεφξβε, βηνιί, ηζέκπαιν, θιάνπην 

κε ξάκθνο, κπαξφθ θηζάξα θαη θνληξακπάζν. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα πξέπεη λα 

απνθαζηζηεί αξρηθά ην πσο ζα ρσξηζηνχλ ηα 7 ηξαγνχδηα κεηαμχ ησλ 

ηξαγνπδηζηξηψλ. Απηφ έγηλε ζχκθσλα θπξίσο κε ην πνηα απφ ηηο θνπέιεο ζα έρεη ηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν αθνχ ε δξάζε έπξεπε λα ζηεξηρηεί απφ ηε κνπζηθή. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ν κηθξφο αξηζκφο ησλ κνπζηθψλ ζηα φξγαλα έθεξε άιιεο δπζθνιίεο ζην 

πξνζθήλην. Τπήξρε αλάγθε γηα δεχηεξν βηνιί ζηελ θαληάηα ‗Hor che Apollo‘ αιιά 

ζην ζχλνιν ππήξρε κφλν έλα, νπφηε έπξεπε λα βξεζεί θάπνηνο βηνιηζηήο 

εμνηθεησκέλνο κε ην κπαξφθ ξεπεξηφξην πνπ λα κπνξεί κε νπζηαζηηθά κία πξφβα κε 

ην ζχλνιν λα παξεπξεζεί θαη λα παίμεη ζηε ζπλαπιία. Απφ ηε δχζθνιε ζέζε καο 

έβγαιε ν Γηψξγνο ακνΐιεο ν νπνίνο ζα ήηαλ ζηε Θεζζαινλίθε εθείλεο ηηο κέξεο 

θαζψο ζπκκεηείρε ζην θεζηηβάι θαη δέρηεθε λα καο βνεζήζεη παίδνληαο ην κέξνο 

ηνπ πξψηνπ βηνιηνχ ζην θνκκάηη. Σέινο ε θνπέια πνπ έπαηδε ζεφξβε, δελ είρε ηελ 

απαξαίηεηε εκπεηξία γηα λα ζηεξίμεη κφλε ηεο ηε ζπλαπιία νπφηε ν θ. Κίηζνο 

απνθάζηζε φηη ζα ζπκκεηάζρεη θαη απηφο ελεξγά παίδνληαο ζεφξβε καδί ηεο. Λφγσ 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ήηαλ δηαζέζηκνο γηα πξφβεο (ελάκηζεο κήλαο) θαη ηνπ 

θνξησκέλνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε άιια καζήκαηα εληφο ζρνιήο, 

σδεηαθέο ππνρξεψζεηο αιιά θαη εξγαζία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, έγηλε κηα 

πξνζπάζεηα αθαηξεηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο ελνξρήζηξσζεο ησλ ηξαγνπδηψλ σο πξνο 

ηα φξγαλα.  

3.3.3. Σειηθή εβδ κάδ  

Η ηειεπηαία εβδνκάδα πξηλ ηε ζπλαπιία ήηαλ ε πην δχζθνιε θαη θνπξαζηηθή κε 

θαζεκεξηλέο πξφβεο. Οη κνπζηθνί πήξαλ ζηα ρέξηα ηνπο ην ηειηθφ ζελάξην θαη ηελ 

πξψηε κέξα ηεο ηειηθήο εβδνκάδαο έγηλε γηα πξψηε θνξά πξφβα πνπ πεξηιάκβαλε 

θαη πξφδα. Η αίζνπζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχλνιν γηα ηηο πξφβεο ηνπ δηακνξθψζεθε 

έηζη ψζηε λα παξνκνηάδεη ην ζηήζηκν ηεο ζπλαπιίαο θαη έγηλαλ νη πξψηεο αλαγλψζεηο 

ηνπ θεηκέλνπ. ηφρνο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ αξρή ήηαλ απηή ηε ηειεπηαία 

εβδνκάδα ην κνπζηθφ κέξνο ηεο ζπλαπιίαο λα είλαη έηνηκν ψζηε λα επηθεληξσζνχλ νη 

πξφβεο ζην ζεαηξηθφ κέξνο ηεο ζπλαπιίαο. Σν κνπζηθφ κέξνο δελ ήηαλ αθφκα ζην 

επηζπκεηφ επίπεδν κε απνηέιεζκα έλα κέξνο ησλ πξνβψλ λα αθηεξψλεηαη ζην λα 

δνπιεπηεί θαη απηφ. Σν θείκελν θαη ε ζεαηξηθφηεηα απνηέιεζαλ κηα επηπιένλ 

πξφθιεζε ζηε πξνζπάζεηα γηα λα έλα θαιφ απνηέιεζκα. Παξά ηελ απιή κνξθή ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηεο ζθελνζεζίαο θαη ηελ απνπζία αλάγθεο γηα απνζηήζηζε κεγάισλ 

θεηκέλσλ, νη κνπζηθνί δπζθνιέπηεθαλ ζηελ αξρή φπσο ήηαλ ινγηθφ ιφγσ έιιεηςεο 

εκπεηξίαο.  

Γηα λα ζηεζεί ε γσλία ζηελ νπνία ζα θαζφηαλ ε Strozzi, ρξεηάζηεθαλ κεξηθά 

αληηθείκελα (ηξαπέδη, θαξέθια, δηάθνξα δηαθνζκεηηθά, έλα κηθξφ παηάξη ψζηε λα 

είλαη ππεξπςσκέλε). Γηα απηφ ην ιφγν κεξηθέο κέξεο πξηλ ηε ζπλαπιία, 

επηζθεθζήθακε κε ηνλ θ. Κίηζν ην βεζηηάξην θαη ηελ απνζήθε ηνπ ΟΜΜΘ.  
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Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλαπιίαο ζηάιζεθε έλα email-πξφζθιεζε ζηε γξακκαηεία 

ηεο ζρνιήο, ην νπνίν δεηήζεθε λα πξνσζεζεί ηφζν ζηνπο θαζεγεηέο φζν θαη ζηνπο 

θνηηεηέο. Δπηπιένλ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ θ. Κίηζν αθίζα ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 

ζπλαπιία (εηθνλα 6), μερσξηζηή απφ απηή ηνπ θεζηηβάι πνπ είρε δηαζέζηκε ην 

ΟΜΜΘ. Αληίηππα ηεο αθίζαο απηήο κνηξάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ψζηε λα 

θνιιεζνχλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε κηα εηθνληθή 

εθδήισζε ζην Facebook, κε ηελ αθίζα ηεο ζπλαπιίαο θαζψο θαη ην θείκελν γηα ην 

θεζηηβάι πνπ ππήξρε θαη ζην πξφγξακκα ηνπ ΟΜΜΘ. Απηφ έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνσζήζνπλ ηελ ζπλαπιία δεκνζηεχνληαο ηελ εθδήισζε 

θαη λα πξνζθαιέζνπλ θίινπο θαη γλσζηνχο κε πην καδηθφ ηξφπν.  

                         

Δηθόλ  6: Αθίζ  ηε  ζυλ υιί   Σ  (όχη θ η ηόζ  θ λη ζηηθό) εκε  ιόγη  ηε  

Barbara Strozzi. 
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3.4. Π  άζη ζε 

Σελ εκέξα ηεο παξάζηαζεο, φπσο είρε ζπκθσλεζεί θαη κε ηνλ ΟΜΜΘ, δφζεθε ζηνπο 

κνπζηθνχο ε γεληθή νδεγία φηη 15:00-17:00 μεθηλάεη ε ηειηθή πξφβα. Η ψξα 

πξνζέιεπζεο δελ ήηαλ αθξηβήο αιιά, ζηηο πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο καδί ηνπο, ηνπο 

πξνέηξεπα λα είλαη ζην ρψξν απφ ηηο 14:30 ψζηε λα πξνιάβνπλ λα ηαθηνπνηήζνπλ ηα 

πξάγκαηά ηνπο θαη λα αξρίζνπλ λα θνπξδίδνπλ θαη λα δεζηαζνχλ ψζηε λα μεθηλήζεη 

πξφβα ζηελ ψξα ηεο. Η ίδηα νδεγία δφζεθε θαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζα θάιππηαλ 

νπηηθναθνπζηηθά ηελ ζπλαπιία νη νπνίνη ζα έπξεπε λα ζηήζνπλ κηθξφθσλα θαη 

θάκεξα.  

Δγψ ήκνπλ ζην Μέγαξν γχξσ ζηηο 12 ψζηε λα βνεζήζσ κε ηηο εηνηκαζίεο ηνπ ρψξνπ 

ην ζηήζηκν δειαδή ησλ θαξεθιψλ θαη ηνπ ζθεληθνχ, ην θνπβάιεκα ηνπ ζπηλέηνπ θαη 

φ,ηη άιιν ρξεηαδφηαλ. Με ηελ άθημή κνπ βξήθα ήδε ηνλ θ. Σζηθαληέξε λα ρνξδίδεη ην 

εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν θαη θαηφπηλ θαη ην ζπηλέην νπφηε θαη ηα δπν φξγαλα ήηαλ 

έηνηκα γηα ηε πξφβα ρσξίο θάπνηα δηθή καο αλάκεημε. Αθνινχζεζαλ θάπνηεο κηθξέο 

αιιαγέο ζην ζηήζηκν ησλ θαξεθιψλ γηα ην θνηλφ, ην ζηήζηκν ηνπ ζθεληθνχ θαη ησλ 

θαξέθισλ θαη ησλ αλαινγίσλ ησλ κνπζηθψλ κέρξη πνπ άξρηζαλ λα θαηαθζάλνπλ νη 

κνπζηθνί. Η πξφβα (πξψηε θνξά ζηνλ ρψξν ηεο ζπλαπιίαο) έγηλε ρσξίο κεγάια 

πξνβιήκαηα θαη κε ην ηέινο ηεο νη κνπζηθνί είραλ 2 ψξεο ειεχζεξεο κέρξη ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλαπιίαο. Σέινο, ην πξφγξακκα ηεο ζπλαπιίαο, γξακκέλν επίζεο απφ ηνλ θ. 

Κίηζν, εθηππψζεθε θαη δηαλεκήζεθε ζην θνηλφ. 

3.5. Γυζθ ιίε -Απ ι γηζκό   

Αξθεηά απφ ηα πξνβιήκαηα είραλ θάπνηα ζρέζε κε ηα φξγαλα ή ηελ έιιεηςή ηνπο. 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε έιιεηςε δεχηεξνπ βηνιηνχ γηα ηελ θαληάηα ‗Hor 

che Apollo‘ απνηέιεζε πξφβιεκα πνπ ρξεηαδφηαλ νπσζδήπνηε ιχζε. Δλψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί έλα δεχηεξν tremble φξγαλν (γηα 

παξάδεηγκα μχιηλε θινγέξα), ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ηξαγνχδη δεηνχζε 

ζπγθεθξηκέλα δπν βηνιηά. Η απνδνρή ηνπ Γηψξγνπ ακνΐιε ζηε πξφηαζε καο λα 

παίμεη απηφο ην κέξνο ηνπ πξψηνπ βηνιηνχ καο έβγαιε απφ κηα αξθεηά δχζθνιε ζέζε. 

Έλα άιιν ζρεηηθφ πξφβιεκα ήηαλ ε αδπλακία ηνπ θνληξακπαζίζηα λα είλαη παξψλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πξφβεο ιφγσ άιισλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Λφγσ απηήο ηνπ ηεο 

αδπλακίαο, απνθαζίζηεθε λα ζπκκεηάζρεη κφλν ζηα ηξαγνχδηα πνπ ήηαλ 

απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ γηα ιφγνπο ερνρξσκαηηθνχ απνηειέζκαηνο. Σελ 

ηειεπηαία εβδνκάδα ησλ πξνβψλ, ν κνπζηθφο πνπ έπαηδε θινγέξα, άιιαμε ηελ 

πιαζηηθή θινγέξα κε πνπ ρξεζηκνπνηνχζε κέρξη ηφηε γηα κηα μχιηλε θινγέξα κε 

ξάκθνο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα αιιάμεη ε πεξηνρή ζηελ νπνία κπνξνχζε λα 

παίμεη θαη λα πξέπεη λα αληαιιάμνπλ θσλέο κε ην βηνιί ζηα ηξαγνχδηα πνπ έπαηδαλ 

θαη νη δχν. Λφγσ ηνπ Μπαξφθ ξεπεξηνξίνπ ηεο ζπλαπιίαο αιιά θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 
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θεζηηβάι, πηνζεηήζεθε ην θνχξδηζκα a‘=415.30 Η αιιαγή απφ ην a‘=440 έγηλε ηε 

ηειεπηαία εβδνκάδα ψζηε λα πξνιάβνπλ ηα φξγαλα θαη νη κνπζηθνί λα ζπλεζίζνπλ.  

Σν θνπαγέ ηνπ Μ2 ηνπ ΟΜΜΘ είλαη έλαο ρψξνο πνπ δελ έρεη θηηαρηεί κε ζθνπφ ηελ 

ηέιεζε ζπλαπιηψλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη εκθαλέο ηφζν ζηελ αθνπζηηθή φζν θαη ζηε 

δηαξξχζκηζή ηνπ. Γηαζέηεη έλα πνιχ ςειφ ηαβάλη θαη industrial αηζζεηηθή κε ηνίρνπο 

απφ εθηεζεηκέλν κπεηφ θαη καξκάξηλν δάπεδν, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πνιχ 

κεγάινο αληίιαινο. Σν πξφβιεκα απηφ βέβαηα ειαηηψλεηαη αξθεηά φηαλ ν ρψξνο 

γεκίζεη θφζκν. Μηα άιιε δπζθνιία ηνπ ρψξνπ απνηειεί ν ιίγνο δηαζέζηκνο ρψξνο γηα 

θαξέθιεο θνηλνχ κπξνζηά ζην ζεκείν πνπ ζα ζηελφληνπζαλ νη κνπζηθνί, ιφγσ ηεο 

ζέζεο ηεο κεγάιεο ζθάιαο (εηθφλα 7) πνπ νδεγεί ζηνπο πάλσ νξφθνπο ηνπ θηηξίνπ. 

Δπηπιένλ ν έλαο ηνίρνο απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηδακαξίεο κε ζέα ηνλ 

Θεξκατθφ (εηθνλα 8), θάηη πνπ (αλ θαη είλαη αηζζεηηθά πνιχ φκνξθν σο θφλην) δελ 

βνεζάεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάζηαζεο ιφγσ ησλ νξγάλσλ επνρήο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σν ζπηλέην, ην εθθιεζηαζηηθφ, νη ζεφξβεο θαη ε θηζάξα, ηα 

πην εππαζή δειαδή ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο φξγαλα ζα έκελαλ ζην θνπαγέ 

γηα θάπνηεο ψξεο κεηαμχ ηεο ηειηθήο πξφβαο θαη ηεο ζπλαπιίαο. Σν φηη δελ ζα είραλ 

πξνζηαζία απφ ηνλ ήιην ζήκαηλε φηη ζα άιιαδε ην ρφξδηζκα ηνπο θαη ζα έπξεπε λα 

θξνληίζνπλ νη κνπζηθνί λα ηα επαλαθέξνπλ, αλάινγα κε ην πφζν ζα είραλ 

επεξεαζηεί ηα δπν πιεθηξνθφξα. Σν ηειεπηαίν πξφβιεκα ηνπ ρψξνπ είλαη ν 

θσηηζκφο ηνπ. Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαβάζκηζήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξάζηαζεο αθνχ ην κφλν κεγάιν θσο είλαη έλαο πξνβνιέαο ζην ηαβάλη, ηνλ νπνίν 

δελ είρακε ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηδφκαζηε αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχζε θαη ηε 

θχξηα πεγή θσηφο αθνχ ιφγσ ηεο ψξα ηεο ζπλαπιίαο ν ήιηνο είρε δχζεη. Η δηάξθεηα 

ηεο έπξεπε λα είλαη απζηεξά έσο 60 ιεπηά, ψζηε λα πξνιάβεη ην θνηλφ κεηά ην πέξαο 

ηεο λα αδεηάζεη ην ρψξν ηνπ θνπαγέ. Απηφ επεηδή ακέζσο κεηά, ζηηο 21:00, ζηελ 

αίζνπζα Αηκίιηνο Ρηάδεο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε ε ζπλαπιία Afflitto ed Amoroso31 

ηνπ θ. Νηθφια παλνχ θαη ην θνπαγέ ιεηηνπξγεί σο ρψξνο αλακνλήο γηα ην θνηλφ 

κεηά ηνλ έιεγρν ησλ εηζηηεξίσλ ηνπο θαη κέρξη ηελ είζνδν ζηελ αίζνπζα.  

                                                        
30 Haynes, B. (2001). Cammerton. In Oxford Music Online. Αλαθηήζεθε 3 Απγνχζηνπ, 2019, 
απφ 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0
001/omo-9781561592630-e-0000004666?rskey=8HFUGA&result=1#omo-9781561592630-
e-0000004666-section-2. 
31 2ν Φεζηηβάι Μπαξόθ κνπζηθήο: Chiaroscuro. (n.d.). Αλαθηήζεθε 6 Μαΐνπ, 2020, απφ 
http://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=2225. 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000004666?rskey=8HFUGA&result=1#omo-9781561592630-e-0000004666-section-2
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000004666?rskey=8HFUGA&result=1#omo-9781561592630-e-0000004666-section-2
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000004666?rskey=8HFUGA&result=1#omo-9781561592630-e-0000004666-section-2
http://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=2225
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Δηθόλ  7: Σ  θ υ γηέ η υ Μ2 η υ ΟΜΜΘ κε ηε δη   ύζκηζε π υ έχεη ζυλήζω .32 

             

Δηθόλ  8: Οη ηδ κ  ίε  η υ θ υ γηέ η υ Μ2 η υ ΟΜΜΘ.33 

Λφγνη αλσηέξαο βίαο νδήγεζαλ ην κέινο ηνπ ζπλφινπ πνπ ήηαλ επηθνξηηζκέλν κε ηε 

ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ζηελ απφζπξζε απφ ην εγρείξεκα. Απηφ ζπλέβε δχν 

                                                        
32 Φνπαγηέ Κηηξίνπ Μ2, Αλαθηήζεθε 10, Ινπιίνπ, 2020. 
http://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=16 
33 Οη ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαγία επηιέρζεθε απφ ηε ζειίδα ηνπ ΟΜΜΘ επεηδή θαίλεηαη ε 
ηδακαξία ηνπ ρψξνπ ζε ζρέζε κε ην ζεκείν πνπ ήηαλ ζηεκέλνη νη κνπζηθνί. Λφγσ δηθήο κνπ 
παξάιιεςεο δελ δηαζέησ δηθέο κνπ θσηνγξαθίεο ηνπ ρψξνπ γηα λα παξαζέζσ εδσ (πνπ ζα 
ήηαλ πη ν δφθηκεο απφ απηήλ κε ηηο αθίζεο).  Φνπαγηε Κηηξίνπ Μ2, Βι. Παξ. 
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εβδνκάδεο πεξίπνπ πξηλ ηε παξάζηαζε θαη ήηαλ κηα δπζθνιία πνπ θαλείο δελ 

πεξίκελε λα πξνθχςεη ιίγν πξηλ ηε ηειηθή επζεία ηεο παξαγσγήο. Σέηνηεο αλαπνδηέο 

δελ είλαη πεξίεξγν ή ζπάλην λα ζπκβνχλ κηαο θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη 

απξφβιεπηνο. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα (θαη ε επειημία) λα 

βξεζεί γξήγνξα κηα θαιή ιχζε. Απηή ε εμέιημε είρε σο απνηέιεζκα ν θ. Κίηζνο λα 

επηθνξηηζηεί θαη κε ηελ ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ ην νπνίν ηειηθά ήηαλ έηνηκν πεξίπνπ 

10 κέξεο πξηλ ηε παξάζηαζε. Δλψ δελ είλαη αζπλήζηζην γηα ζεαηξηθέο παξαγσγέο λα 

γίλνληαη αιιαγέο ζην ζελάξην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνβψλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο λα 

ιακβάλνπλ αλαλεσκέλα ζελάξηα, ην λα δηακνξθψλεηαη ην θείκελν θαηα ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ ηεο παξαγσγήο θαη κάιηζηα κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θαιιηηερλψλ, 

είλαη θάηη αλνξζφδνμν γηα κηα ζπκβαηηθή παξαγσγή. Δίλαη βέβαηα ινγηθφ αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξήκαηνο αιιά θαη 

ην φηη επξφθεηην γηα κηα παξάζηαζε θπξίσο κνπζηθή, ζηελ νπνία ην ζεαηξηθφ 

ζηνηρείν ήηαλ δεπηεξέπνλ. 

H ζπλνιηθή εηθφλα πνπ απνθφκηζα απφ απηή ηε πξψηε πξνζπάζεηα, ήηαλ φηη αθφκα 

θαη γηα κηα ζπλαπιία ζε έλα ηφζν ειεγρφκελν πεξηβάιινλ κε μεθάζαξν εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην, ιίγνπο ζπληειεζηέο, κηθξή δηάξθεηα θιπ, ν φγθνο ηεο δνπιεηάο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα πινπνηεζεί είλαη κεγάινο. Απηή είλαη θαη ε κφλε πεξίπησζε απφ 

απηέο πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζηελ νπνία ε δηθή κνπ αλάκεημε 

δελ ήηαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνξέα πνπ θηινμελεί ηελ εθδήισζε, αιιά κφλν απφ ηελ 

κεξηά ησλ θαιιηηερλψλ πνπ ζπκκεηείραλ. Κνηηάδνληαο ηψξα πίζσ ζε εθείλε ηε 

πεξίνδν πξνεηνηκαζηψλ, ζπλεηδεηνπνηψ πφζν πεξηνξηζκέλεο ήηαλ νη γλψζεηο κνπ επί 

ηνπ ζέκαηνο θαη φηη ζα έπξεπε λα έρσ θάλεη κηα κηθξή έξεπλα γηα ηηο επζχλεο πνπ ζα 

είρα. Γελ ζα άιιαδε ηελ απφθαζε κνπ λα ην αλαιάβσ, αιιά ζα ήηαλ πην νξγαλσκέλε 

ε δνπιεηά κνπ θαη κε ιηγφηεξε θαζνδήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα.  
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4. Δ ωθίιε: Her Story 

4.1. Δηζ γωγή 

Ο ρξφλνο πνπ πέξαζα σο βνεζφο παξαγσγήο ζηηο Δθπαηδεπηηθέο θαη Κνηλσληθέο 

Γξάζεηο ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζψ κε ηελ 

νξγάλσζε παξαγσγήο, νχζα απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αθνχ δελ 

ήκνπλ «κία απφ απηνχο». Κάπνηα απφ ηα πξνγξάκκαηα ησλ Δθπ. θαη Κνηλ. Γξάζεσλ 

ηεο ΔΛ θαηαιήγνπλ ζε κηα παξνπζίαζε αλνηρηή ζην θνηλφ, θαηά ηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνπλ θάηη πνπ πξνεηνίκαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ.  

Η πξψηε παξαγσγή παξνπζίαζεο εξγαζηεξίνπ γηα ηελ νπνία δνχιεςα, ήηαλ απηή 

ηνπ εξγαζηεξίνπ Η δηθή ηεο ηζηνξία. Η παξάζηαζε είρε ηίηιν Εξσθίιε: Her Story34 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 Απξηιίνπ 2019 ζηηο 20:30 ζην μελνδνρείν Μπάγθεηνλ 

ζηε πιαηεία Οκνλνίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην είρε έλα κεηθηφ ζχλνιν 

ζπκκεηερφλησλ πνπ απνηεινχληαλ απφ γπλαίθεο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη πεξηειάκβαλε 

θαη γπλαίθεο ζε δηαδηθαζία επαλέληαμεο κεηά απφ θπιάθηζε ή ρξήζε νπζηψλ. 

Πνηθίιε ήηαλ θαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο κε ην ζέαηξν αθνχ θπκαηλφηαλ απφ 

κεδεληθή γηα νξηζκέλεο, έσο αξθεηά κεγάιε γηα άιιεο. Απηή ηελ εηεξφθιεηε νκάδα 

αλέιαβαλ νη εκςπρψηξηεο Μαξία Καξαδάλνπ (ζθελνζέηξηα, εξεπλήηξηα), έβε 

ηάηθνπ (ζθελνζέηξηα, εζνπνηφο, εκςπρψηξηα), Δηξήλε γνπξίδνπ 

(κνπζηθνπαηδαγσγφο) θαη Οιπκπία Σζαξνχρε (κνπζηθνπαηδαγσγφο).  

Ο ρψξνο πνπ θηινμέλεζε ηελ παξάζηαζε, ην μελνδνρείν Μπάγθεηνλ, είλαη έλα ππφ 

απνθαηάζηαζε θηίξην ησλ ηειψλ ηνπ 19νπ αηψλα, ρνξεγία ζην ειιεληθφ θξάηνο ηνπ 

Ισάλλε Μπάγθα.35 Σν θηίξην (ηελ ιεηηνπξγία θαη δηάζεζε ηνπ νπνίνπ δηαρεηξίδεηαη ην 

Μπάγθεην Ίδξπκα) δηαηίζεηαη γηα παξαζηάζεηο, θσηνγξαθίζεηο, εθζέζεηο θ.ά. Γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε ζηηο Δθπ. θαη Κνηλ. Γξάζεηο δηαηέζεθε ε θεληξηθή αίζνπζα 

ηνπ πξψηνπ νξφθνπ (εηθφλα 9) πνπ πεξηειάκβαλε ελζσκαησκέλε μχιηλε θεξθίδα 

ρσξεηηθφηεηαο 50 θαζήκελσλ, ηελ απέλαληη απφ απηήλ αίζνπζα γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

σο θακαξίλη γηα ηηο εζνπνηνχο θαζψο θαη έλα κηθξφ δσκάηην ην νπνίν ππήξρε 

δπλαηφηεηα λα θιεηδψλεη, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο απνζήθε γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο 

ΔΛ. 

       

                                                        
34 Εξσθίιε: Her story. (n.d.). Αλαθηήζεθε 6 Μαΐνπ, 2020, απφ 
https://www.nationalopera.gr/enalaktiki-skini/enalaktiki-skini-events/item/2606-erofili-
her-story. 
35 Μπάγθεηνλ Ίδξπκα. (n.d.). Αλαθηήζεθε 6 Μαΐνπ, 2020, απφ https://bageios.gr/. 
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Δηθόλ  9: Η θελη ηθή  ίζ υζ  η υ π ώη υ   όθ υ κεηά ηη  ε γ ζίε  

ζυληή εζε .36 

πσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ, νη παξαγσγέο πνπ εμεηάδνληαη ζηε παξνχζα εξγαζία 

ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπο δελ αθνινπζνχλ ηελ ζηελή δνκή νξγάλσζεο πνπ 

πεξηγξάθσ ζην δεχηεξν θεθάιαην. Απηφ βέβαηα δελ επεξεάδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηνπο σο αληηθείκελα κειέηεο. ηελ παξαγσγή απηή ην ζηάδην ηεο πξν-παξαγσγήο 

μεθηλά κε ηελ γέλλεζε ηεο ηδέαο δεκηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηηο ζπδεηήζεηο γηα 

ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο μεθηλάεη κε ηελ έλαξμή ηνπ. Η 

αλάκεημή κνπ κε ηελ πινπνίεζε ηεο παξάζηαζεο μεθίλεζε ζε απηφ ην ζηάδην, φπσο 

ζπλεζίδεηαη νχησο ή άιισο κε ηνπο βνεζνχο παξαγσγήο37 γηα απηφ θαη δελ ζα 

αλαθεξζψ ζηε δηαδηθαζία ηεο πξν-παξαγσγήο νχηε ζε απηή ηε πεξίπησζε, νχηε θαη 

ζηηο επφκελεο δχν κειέηεο πεξίπησζεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ην ίδην. 

4.2. Π   γωγή 

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ Η δηθή ηεο ηζηνξία ήηαλ λα βξεζνχλ ηα θνηλά κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ θαη λα απελνρνπνηεζνχλ νη δηαθνξέο ηνπο. ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηεο εβδνκαδηαίαο ζπλάληεζεο, νη ζπκκεηέρνπζεο 

πεηξακαηίζηεθαλ θαη έπαημαλ κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηνπο ήρνπο, έγξαςαλ θαη 

δηεγήζεθαλ ηζηνξίεο δηθέο ηνπο θαη κε. Ο ρξφλνο πνπ πέξαζαλ καδί ήηαλ γηα θάπνηεο 

απειεπζεξσηηθφο θαη γηα άιιεο έλαο ηξφπνο λα απνκπζνπνηήζνπλ μέλεο γηα απηέο 

                                                        
36 Παπαδεκεηξίνπ Γηάλλεο, Τν μελνδνρείν «Μπάγθεηνλ» δσληαλεύεη γηα κηα λύρηα, 
(02.12.2016). Αλαθηήζεθε 10, Ινπιίνπ, 2020. https://popaganda.gr/life/to-xenodochio-
mpagkion-zontanevi-gia-mia-nichta/ 
37 Kelly, T. A. (2011). Βι. Παξ. ζει. 46. 
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θαηαζηάζεηο. Οη εκςπρψηξηεο ελζάξξπλαλ θαη θαζνδεγνχζαλ ηε δηαδηθαζία θαη 

θξφληηδαλ λα δεκηνπξγνχλ κηα αηκφζθαηξα ρσξίο επηθξηηηθφηεηα, ψζηε νη 

ζπκκεηέρνπζεο λα ληψζνπλ άλεηα. Σν απνηέιεζκα φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη επφκελν, 

ήηαλ λα γλσξηζηνχλ θαιά θαη γξήγνξα λα αλαπηχμνπλ δπλαηνχο δεζκνχο κεηαμχ 

ηνπο. Αθνχ νινθιεξψζεθε απηφο ν «εηζαγσγηθφο» θχθινο ζπλαληήζεσλ, ε νκάδα 

επέιεμε ηελ ηξαγηθή ηζηνξία ηεο Δξσθίιεο ηνπ Γεσξγίνπ Υνξηάηζε γηα λα 

εμηζηνξήζεη κέζα απφ απηήλ ηε δχλακε ηεο γπλαίθαο θαη ηε ζεκαζία ηεο 

ρεηξαθέηεζεο ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ δίρσο θνηλσληθή δηθαηνζχλε ή πξφνδν θαη λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θφζκν ηελ θαηλνχξηα ηεο ελφηεηα. Η ηζηνξία ηεο Δξσθίιεο πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ηα παηρλίδηα ηεο εμνπζίαο θαη ηελ γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε, παξακέλεη 

πην ζχγρξνλε απφ πνηέ παξά ην φηη γξάθηεθε ην 1595.38 Οη εκςπρψηξηεο 

επεμεξγάζηεθαλ ην αξρηθφ θείκελν, αθαηξψληαο νξηζκέλεο ζθελέο θαη πξνζζέηνληαο 

θάπνηα εδάθηα γηα αθεγεηή ζηα λέα ειιεληθά ψζηε λα ζπκππθλψζνπλ ηε πινθή θαη 

έγξαςαλ κνπζηθή θαη ζηίρνπο γηα ηα ηξαγνχδηα πνπ έληπζαλ κνπζηθά ηελ 

παξάζηαζε. Γηα ηε δηαλνκή, επηιέρζεθε έλα θπθιηθφ ζχζηεκα πνπ επέηξεπε ζηνπο 

ξφινπο λα αιιάδνπλ εζνπνηφ κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο αλαγλσξηζηηθνχ θνζηνπκηνχ γηα 

ηνλ θάζε ραξαθηήξα. Γειαδή φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο ήηαλ ν γπλαηθείνο ρνξφο θαη ν 

θάζε ραξαθηήξαο είρε έλα θνζηνχκη ην νπνίν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ έληπλε 

δηαθνξεηηθνχο εζνπνηνχο· γηα παξάδεηγκα, φπνηα θνξνχζε ην λπθηθφ ηεο Δξσθίιεο 

ήηαλ γηα ηε δεδνκέλε ζθελή ε Δξσθίιε. ην εξγαζηήξην ζπκκεηείραλ γπλαίθεο 

κεγάινπ ειηαθνχ εχξνπο, απφ 19 ρξνλψλ κέρξη θαη ζπληαμηνχρεο,  θαη κε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο κε ην ζέαηξν. Απηφ ζήκαηλε φηη πξαθηηθά ην πιηθφ 

κε ην νπνίν δνχιεπαλ νη εκςπρψηξηεο ήηαλ κελ πινχζην αιιά θαη δχζθνια 

δηαρεηξίζηκν.  

Γίρσο θάπνηνλ απζηεξφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο παξαγσγήο, 

φηαλ ε νκάδα κπήθε γηα ηα θαιά ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηελ 

πξνεηνηκαζία δειαδή ηεο παξάζηαζεο, δηαπηζηψζεθε απφ ηηο εκςπρψηξηεο φηη ε 

εβδνκαδηαία ζπλάληεζε δελ ζα θάιππηε ηηο αλάγθεο γηα πξφβεο. Η θαηάζηαζε 

επηδεηλψζεθε φηαλ θάπνηεο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο αληηκεηψπηζαλ πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα θαη αλαγθάζηεθαλ είηε λα ράζνπλ έλα κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο, είηε λα 

κε πάξνπλ θαζφινπ κέξνο ζηε πξνεηνηκαζία θαη ηε παξάζηαζε. Τπήξμε επνκέλσο 

αλάγθε λα πξνζηεζνχλ επηπιένλ ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο ήηαλ πξσηνβνπιία ησλ 

εκςπρσηξηψλ θαη ζπληνλίζηεθαλ απφ ηηο ίδηεο ζε ζπλελλφεζε κε ηηο ζπκκεηέρνπζεο 

σο πξνο ηελ ψξα θαη ην κέξνο πνπ ζα δηεμαγφληνπζαλ. 

Σν πξψην πξάγκα πνπ θιήζεθα λα θάλσ, ήηαλ λα ζπκκεηάζρσ ζε κηα ζπλάληεζε ζην 

Μπάγθεηνλ καδί κε δχν απφ ηνπο ππεπζχλνπο κνπ ζηε ΔΛ, ηνπο θσηηζηέο πνπ ζα 

αλαιάκβαλαλ ηελ παξάζηαζε, δχν απφ ηηο ηξεηο εκςπρψηξηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη 

κηα αξκφδηα ηνπ Ιδξχκαηνο. Η ζπλάληεζε έγηλε δχν εβδνκάδεο πξηλ ηελ παξάζηαζε 

πξνθεηκέλνπ λα δνχκε απφ θνληά ηνλ ρψξν θαη λα ζπδεηεζνχλ νη αλάγθεο πνπ 
                                                        
38 (n.a) (2019,11,5). Εξσθίιε. Βηθηπαίδεηα. Αλαθηήζεθε 6 Μαΐνπ, 2020, 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%89%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B
7. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%89%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%89%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B7
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ππήξραλ απφ ηερληθφ εμνπιηζκφ. Μηα ηέηνηα επίζθεςε είλαη απαξαίηεηε φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ρψξν πνπ αλήθεη ζε άιινλ θνξέα, ψζηε λα ππάξρεη ξεαιηζηηθή, 

μεθάζαξε εηθφλα ηνπ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ψζηε λα 

κπνξνχλ απηά λα απνθεπρζνχλ.  

ηηο δπν εβδνκάδεο πνπ κεζνιάβεζαλ κέρξη ηελ παξάζηαζε, ήκνπλ ζε επηθνηλσλία 

κέζσ email κε ηηο εκςπρψηξηεο γηα ην δειηίν ηχπνπ (εηθφλα 10) θαη ηνλ δηακνηξαζκφ 

ηνπ, ηηο πξνζθιήζεηο πνπ ζα ρξεηαδφληνπζαλ, θαη ην πξφγξακκα ηνπ δηεκέξνπ. 

(εηθφλα 11) Σν πξφγξακκα, πνπ ην ζπλέζεζα κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηελ ηφηε 

ππεχζπλε ηνπ ηκήκαηνο Δθπ. θαη Κνηλ. Γξάζεσλ Δχε Νάθνπ, ζηάιζεθε ηφζν ζηηο 

εκςπρψηξηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, φζν θαη ζηνπο ηερληθνχο. Απαξαίηεηε ήηαλ θαη κηα 

επίζθεςε ζην θξνληηζηήξην ηεο ΔΛ γηα λα βξεζνχλ ηα props πνπ ζα 

ρξεηαδφληνπζαλ γηα ηε παξάζηαζε (πνηήξηα, θαξέθιεο, θεξνπήγηα θ.ά.), ηα νπνία 

κεηαθέξζεθαλ καδί κε ηα θνζηνχκηα θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ κε θνξηεγφ ζην 

Μπάγθεηνλ. 
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Δηθόλ  10: Αθίζ  η υ Ερωφίλη: her story39 

                                                        
39 Δλαιιαθηηθή θελή ΔΛ, Εξσθίιε: Her story, ( 18 Απξηιίνπ, 2019), Αλαθηήζεθε 25 
Ινπλίνπ, 2020, απφ 
https://www.facebook.com/gnoalternativestage/photos/a.1987747571460502/232129571810
5684/?type=3. 

https://www.facebook.com/gnoalternativestage/photos/a.1987747571460502/2321295718105684/?type=3
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Δηθόλ  11: Π όγ  κκ    ή  γη  ηη  δύ  εκέ ε  χ ήζε  η υ θηη ί υ 

Σν θηίξην ήηαλ ζηελ δηάζεζή καο γηα δπν εκέξεο: ηελ πξνεγνχκελε ηεο παξάζηαζεο 

θαη αλήκεξα. Σελ ηερληθή ππνζηήξημε αλέιαβαλ ηερληθνί ηεο ΔΛ, νη νπνίνη 

θαηέθζαζαλ κε ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ αιιά θαη ηα θνζηνχκηα θαη ηα props ηελ 

πξψηε εκέξα απφ λσξίο. Μεηά απφ ηελ νκάδα ηεο ΔΛ έθζαζαλ ζην ρψξν θαη νη 

εκςπρψηξηεο θαη ζπδήηεζαλ κε ηνπο ηερληθνχο πσο ζέινπλ λα είλαη ν θσηηζκφο ηεο 

παξάζηαζεο ψζηε λα ζηεζνχλ ηα θψηα πξηλ μεθηλήζεη ε πξφβα. ε απηή ηε θάζε 

μεθίλεζαλ θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη απνθαζίζηεθε λα 

πξνζηεζνχλ θαξέθιεο κπξνζηά απφ ηε μχιηλε θεξθίδα. Απηφ ειάηησζε ζην κηζφ ην 

δηαζέζηκν ρψξν γηα ηε δξάζε. Έγηλαλ θάπνηεο πεξαηηέξσ αιιαγέο ζην ρψξν κέρξη λα 

μεθηλήζεη ε πξφβα, δειαδή απνκαθξχλζεθε απφ ηελ αίζνπζα έλα πηάλν πνπ ππήξρε 

θαη δε ρξεηαδφηαλ γηα ηε παξάζηαζε θαη κεηαθέξζεθε ζηελ αίζνπζα έλα κεγάιν 

μχιηλν ηξαπέδη ην νπνίν ππήξρε ζε δηπιαλφ δσκάηην ην νπνίν ρξεηαδφηαλ γηα ηε 

παξάζηαζε (εηθφλα 12). 
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Δηθόλ  12: ηηγκηόηυπ   πό ηελ π  άζη ζε, ε Δ ωθίιε  λεβ ζκέλε ζη  

η  πέδη.40 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ, ε αίζνπζα πνπ έγηλε ε παξάζηαζε είρε κηα μχιηλε 

θεξθίδα γηα ηνπο ζεαηέο ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 50 αηφκσλ. Η παξάζηαζε είρε 

ειεχζεξε είζνδν θαη γηλφηαλ ζε θεληξηθφ ζεκείν. Οη ζπκκεηέρνπζεο, πνπ ήηαλ 

αξθεηέο, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο φιεο εκπεηξίαο γλσξίδακε φηη ζα θαιέζνπλ φια 

ηνπο ηα θνληηλά άηνκα, κηαο θαη ζα είραλ αλάγθε ηε ζηήξημή ηνπο. Μεηά ηελ πξψηε 

επίζθεςε ζηνλ ρψξν, ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη ππήξρε θίλδπλνο λα κείλεη κεγάινο 

αξηζκφο θφζκνπ εθηφο παξάζηαζεο θαζψο ν θφζκνο πνπ ππνινγίδακε λα παξεπξεζεί 

ππεξέβαηλε ηα 50 άηνκα. Να ζεκεησζεί φηη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ήηαλ αδχλαην λα 

ππάξρεη θφζκνο φξζηνο, ή λα γεκίζεη ε κηζή αίζνπζα κε θαξέθιεο, αθνχ έπξεπε λα 

ππάξρεη έλαο θαζαξφο δηάδξνκνο πξνο ηελ έμνδν ζε πεξίπησζε αλάγθεο εθθέλσζεο 

ηνπ θηηξίνπ. Η πξψηε ζθέςε ήηαλ λα πξνζηεζνχλ κεξηθέο θαξέθιεο κπξνζηά απφ ηε 

θεξθίδα γηα λα απμεζεί ιίγν ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κπνπλ θαη 

λα γίλεη δηπιή παξάζηαζε. Μεηά απφ ζπδήηεζε κε ην ηκήκα επηθνηλσλίαο ηεο ΔΛ, 

ην ελδερφκελν απηφ απνξξίθζεθε επεηδή είρε ήδε βγεη ην δειηίν ηχπνπ γηα ηε 

παξάζηαζε θαη είρε επίζεο αλαθνηλσζεί ζηα θνηλσληθά δίθηπα, θαη ζεσξήζεθε φηη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ζα νδεγνχζε ζε ζχγρπζε. Έηζη απνθαζίζζεθε λα παξακείλεη 

κνλή παξάζηαζε, λα κπνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο επηπιένλ θαξέθιεο 

(θηάλνληαο ηνλ αξηζκφ ηνπ θνηλνχ πεξίπνπ ζηα 80 άηνκα) θαη λα γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ πξνζθιήζεσλ. Σελ εκέξα πξηλ ηε παξάζηαζε καο δφζεθε 

απφ ηηο εκςπρψηξηεο ε ιίζηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθιήζεσλ πνπ ρξεηαδφληνπζαλ 

απηέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο ν νπνίνο ήηαλ πάλσ απφ ην 50% ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζέζεσλ πνπ ήηαλ ζπλνιηθά δηαζέζηκεο. Μεηά απφ αξθεηή ζθέςε απνθαζίζηεθε 

                                                        
40 Φσηνγξαθίεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΛ  απφ  ηελ Κπξηαθή Γξαθφηε 
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ηειηθά ε γεληθή πξφβα λα γίλεη αλνηρηή γηα ηνπο ζπγγελείο θαη θίινπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ψζηε λα αλέβεη ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ γηα ην απιφ θνηλφ ζέζεσλ 

ζηελ παξάζηαζε. Γφζεθε ινηπφλ ε νδεγία ζηηο ζπκκεηέρνπζεο λα ελεκεξψζνπλ γηα 

ηελ αιιαγή ηνπο δηθνχο ηνπο θαη λα ηνπο ηνλίζνπλ φηη ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ φζνη 

κπνξνχζαλ λα παξεπξεζνχλ ζηε γεληθή πξφβα θαη φρη ηελ παξάζηαζε.  

Μεηά ην ηέινο ηεο πξφβαο, ην κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ κπνξνχζε λα κεηαθηλεζεί 

φπσο π.ρ. ε θνλζφια, κεηαθέξζεθε ζε δσκάηην πνπ θιείδσλε (σο επηπξφζζεην κέηξν 

πξνζηαζίαο) πξηλ απνρσξήζνπκε απφ ην θηίξην θαη ην θιεηδψζνπκε γηα ην βξάδπ. 

4.3. Π  άζη ζε 

Με ηελ κεηαηξνπή ηεο γεληθήο πξφβαο απφ θιεηζηή ζε αλνηρηή γηα ηνπο ζπγγελείο 

θαη θίινπο ησλ ζπκκεηερνπζψλ, ε παξαγσγή πεξλάεη λσξίηεξα ζην ηξίην θαη 

ηειεπηαίν ζηάδηφ ηεο. Σν λέν δεδνκέλν δεκηνχξγεζε ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηπιένλ 

άγρνο αιιά θαη ελζνπζηαζκφ. Παξάιιεια απαίηεζε επηπιένλ πξνεηνηκαζία απφ ηε 

πιεπξά ηεο νκάδαο παξαγσγήο θαη ησλ ηαμηζεηψλ, αθνχ ζα έπξεπε λα 

δηαρεηξηζηνχκε ηελ είζνδν/έμνδν θνηλνχ ζε δχν θάζεηο. Με ηελ άθημε ησλ ηαμηζεηψλ 

ηεο ΔΛ, ηελ μελάγεζή ηνπο ζην ρψξν θαη ηελ επεμήγεζε ησλ ζπλζεθψλ, ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο νκάδαο ησλ ηερληθψλ 

φια ήηαλ έηνηκα γηα ηελ αλνηρηή πξφβα. Η ηαθηηθή ηεο ΔΛ γηα ηηο παξαζηάζεηο κε 

ειεχζεξε είζνδν είλαη λα δίλνληαη δειηία εηζφδνπ ηα νπνία μεθηλνχλ λα κνηξάδνληαη 

κία ψξα πξηλ ηελ έλαξμή ηεο. Γηαηεξψληαο απηή ηε πνιηηηθή, ηππψζεθαλ δειηία 

εηζφδνπ αξθεηά ψζηε λα θαιπθζνχλ δπν πεξάζκαηα κε ηνλ κέγηζην δπλαηφ αξηζκφ 

θνηλνχ. Με ηα δειηία εηζφδνπ θαη ηε ιίζηα κε ηα νλφκαηα γηα ηηο πξνζθιήζεηο, εγψ 

θαη ν έλαο απφ ηνπο ηαμηζέηεο βξηζθφκαζηαλ ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ θαη δίλακε ηα 

δειηία ζην θνηλφ. Μεηά ην ηέινο ηεο αλνηθηήο πξφβαο, ην θνηλφ απνκαθξχλζεθε φζν 

ην δπλαηφ πην γξήγνξα απφ ηνλ ρψξν ψζηε λα απνθεπρζεί ν κεγάινο ζπλσζηηζκφο 

αθνχ είρακε ήδε μεθηλήζεη λα κνηξάδνπκε ηα δειηία εηζφδνπ γηα ηελ παξάζηαζε θαη 

ν θφζκνο πνπ είρε πάξεη πεξίκελε ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ. Οη ζπκκεηέρνπζεο είραλ 

ζε εθείλν ην ζεκείν ηεο βξαδηάο έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ήηαλ ειεχζεξεο, ην 

νπνίν νξηζκέλεο απνθάζηζαλ λα πεξάζνπλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

πεξίκελαλ λα μεθηλήζεη ε παξάζηαζε. Δίρε απνθαζηζηεί φηη ε παξάζηαζε ζα 

μεθηλνχζε κε δέθα ιεπηά θαζπζηέξεζε, ζηα νπνία αλ είραλ ηειεηψζεη ηα δειηία 

εηζφδνπ θαη ππήξρε επηπιένλ θνηλφ πνπ ήζειε λα κπεη, νη πξνζθιήζεηο πνπ δελ ηηο 

είρε δηεθδηθήζεη θαλέλαο, ζα δηλφληνπζαλ. Έηζη θαη έγηλε κε ηηο ιίγεο πξνζθιήζεηο 

πνπ έκεηλαλ θαη δπζηπρψο αθφκα θαη έηζη ππήξραλ θάπνηνη πνπ ήζειαλ λα δνπλ ηε 

παξάζηαζε θαη δελ κπφξεζαλ λα εμαζθαιίζνπλ δειηίν εηζφδνπ. Η πξνζέιεπζε ηνπ 

θφζκνπ απέδεημε φηη ήηαλ ζσζηή ε εθηίκεζε γηα ηελ αλάγθε δεχηεξεο παξάζηαζεο, 

αθνχ ζηελ αλνηρηή πξφβα θαιχθζεθαλ πεξίπνπ νη κηζέο ζέζεηο, θαη ζηε παξάζηαζε 

φιεο.  
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Με ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο θαη ηα απαξαίηεηα ζπγραξεηήξηα, απνκαθξχλακε ζηγά 

ζηγά ην θνηλφ ψζηε λα μεθηλήζνπκε λα καδεχνπκε ηνλ ρψξν. ιεο νη ζπκκεηέρνπζεο 

άιιαμαλ ξνχρα ψζηε λα καδεπηνχλ θαη ηαθηνπνηεζνχλ ηα θνζηνχκηα, ηα props 

καδεχηεθαλ, κεηξήζεθαλ θαη ηαθηνπνηήζεθαλ ζηε βαιίηζα κέζα ζηελ νπνία είραλ 

θηάζεη, νη θαξέθιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην έξγν καδεχηεθαλ θαη δέζεθαλ κε 

ηαηλία. Ο ρψξνο επίζεο έπξεπε λα επηζηξέςεη ζηε πξφηεξε θαηάζηαζε ηνπ νπφηε ελψ 

νη ηερληθνί μέζηελαλ θαη κάδεπαλ θψηα θαη θαιψδηα, ην ηξαπέδη κεηαθέξζεθε πίζσ 

ζην δσκάηην απφ ην νπνίν ην είρακε πάξεη, ην πηάλν μαλακπήθε ζηελ αίζνπζα, 

καδεχηεθαλ νη θαξέθιεο πνπ είρακε ζηήζεη γηα ην θνηλφ, ζπιιέρζεθαλ ηα ζθνππίδηα 

θαη αιιάρηεθαλ νη ζαθνχιεο ζηνπο θάδνπο ηνπ ρψξνπ. 

4.4. Γυζθ ιίε -Απ ι γηζκό   

Μέζα απφ έλα εξγαζηήξην πνπ είρε ζθνπφ λα κηιήζεη γηα ηφζν ιεπηά ζέκαηα, ήηαλ 

ινγηθφ λα παξαρζεί έλα δπλαηφ ζπλαηζζεκαηηθά θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα. Αξθεηέο 

φκσο ήηαλ θαη νη πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ απηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο. Κάηη πνπ κπνξεί πάληα λα επεξεάζεη ηελ πξνεηνηκαζία 

κηαο παξάζηαζεο είλαη αηπρήκαηα, αζζέλεηεο ή ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε πξνζσπηθή 

δσή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξάζηαζεο, ζπκκεηέρνπζεο έιεηςαλ απφ πξφβεο ιφγσ είηε κηθξψλ είηε ζνβαξψλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο, ελψ κηα απφ ηηο γπλαίθεο απνζχξζεθε απφ ηελ παξάζηαζε 

κεξηθέο κέξεο πξηλ, ιφγσ ζνβαξνχ νηθνγελεηαθνχ ζέκαηνο πνπ πξνέθπςε. Σφζν ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνέθππηαλ, φζν θαη νη δηάθνξεο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ, 

νδήγεζαλ ζην λα ππάξρνπλ πάληα απνπζίεο απφ ηηο πξφβεο. Απηφ ζήκαηλε φηη ε θάζε 

πξφβα δελ ήηαλ θαηά ην κέγηζην δπλαηφ απνηειεζκαηηθή άξα είρε άκεζα αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα ζην πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο. Οκνινγνπκέλσο ηα πξνβιήκαηα 

απηά δελ επεξέαζαλ ηελ νκάδα ησλ Δθπ. θαη Κνηλ. Γξάζεσλ αθνχ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπλαληήζεσλ (αιιά θαη ηηο φπνηεο αιιαγέο ζηνπο ξφινπο θαη ηα 

θείκελα ρξεηάζηεθαλ λα γίλνπλ ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ιφγσ απφζπξζεο κειψλ 

απφ ηε παξάζηαζε) ηηο δηαρεηξίζηεθαλ νη εκςπρψηξηεο.  

Η επηινγή ηεο Εξσθίιεο σο έξγν ήηαλ απφ κφλε ηεο κηα πξφθιεζε, ηφζν γηα ην 

κεγάιν ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, φζν θαη γηα ηε θξεηηθή 

δηάιεθην ηνπ θεηκέλνπ. Οη εκςπρψηξηεο παξά ην φηη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο 

επεμεξγάζηεθαλ ην θείκελν ηνπ Υνξηάηζε πξνζζέηνληαο ηξαγνχδηα, αθαηξψληαο 

εδάθηα θαη πξνζζέησληαο θνκκάηηα αθήγεζεο, θέξλνληαο ην ζελάξην «ζηα κέηξα» 

ηεο νκάδαο, δηαηήξεζαλ ηελ θξεηηθή δηάιεθην ζηα εδάθηα ηνπ απζεληηθνχ θεηκέλνπ. 

Έηζη, νη ζπκκεηέρνπζεο φρη απιά έπξεπε ζε ζρεηηθά κηθξφ δηάζηεκα λα κάζνπλ απ‘ 

έμσ ηα ιφγηα ηνπο, αιιά θαη έλα πνζνζηφ απφ ην ξφιν ηνπο ήηαλ ζε κηα δηάιεθην πνπ 

θακηά ηνπο δελ γλψξηδε. 

Η απφθαζε κηα κέξα πξηλ ηε παξάζηαζε λα κεηαηξαπεί ε ηειηθή πξφβα ζε αλνηρηή 

ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ησλ ιίγσλ ζέζεσλ απνηέιεζε θαηά ηε γλψκε 
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κνπ ηνλ κεγαιχηεξν «πνλνθέθαιν» ηνπ ηειηθνχ δηεκέξνπ. πσο πξναλαθέξζεθε, ν 

κηθξφο αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ γηα ην θνηλφ ζέζεσλ παξαηεξήζεθε ήδε θαηά ηελ 

αξρηθή επίζθεςε ζηνλ ρψξν αιιά ιφγσ ηνπ φηη είρε ήδε αλαθνηλσζεί ε ψξα θαη κέξα 

ηεο παξάζηαζεο, θξίζεθε αδχλαην λα αλαθνηλσζεί θαη δεχηεξε, πξνο απνθπγή 

ζχγρπζεο ηνπ θνηλνχ. Φπζηθά δελ ππήξρε δπλαηφηεηα αιιαγήο ρψξνπ (γηα λα ρσξάεη 

πεξηζζφηεξν θνηλφ) κηα εβδνκάδα πξηλ ηε παξάζηαζε νπφηε ε ηειηθή ιχζε πνπ 

δφζεθε κε ηελ αλνηρηή ηειηθή πξφβα, ήηαλ θαηά ηε γλψκε κνπ ε θαιχηεξε θαη 

επηηέιεζε ηνλ ζηφρν ηεο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.41 Θα κπνξνχζε βέβαηα απηή ε ιχζε 

λα έρεη δνζεί λσξίηεξα αλ ππήξρε θαιχηεξε ζπλελλφεζε αλάκεζα ζε εκάο θαη ηηο 

εκςπρψηξηεο ή εάλ ην πξφβιεκα είρε εληνπηζηεί/ηαπηνπνηεζεί λσξίηεξα. Γη‘ απηφ ην 

ιφγν, ζα ήηαλ θαιχηεξα ε επίζθεςε ζηε ρψξν λα είρε πξαγκαηνπνηεζεί λσξίηεξα, 

πξηλ αλαθνηλσζεί ε ζπλαπιία, ψζηε λα βεβαησζνχκε γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ. Αλ 

είρε ζπκβεί απηφ, ζα είρε εληνπηζηεί λσξίο ην πξφβιεκα ηνπ ρψξνπ θαη, αθφκα αλ δελ 

ππήξρε δπλαηφηεηα εχξεζεο άιινπ ρψξνπ, ζα κπνξνχζε ηνπιάρηζηνλ λα είρε 

πξνγξακκαηηζηεί δηπιή παξάζηαζε απφ ηελ αξρή. Ήηαλ γλσζηφ φηη ζα έπξεπε λα 

θξαηεζεί γηα πξνζθεθιεκέλνπο έλα ζεβαζηφο αξηζκφο ζέζεσλ, αιιά ν ηειηθφο 

αξηζκφο πνπ δεηήζεθε κηα κέξα πξηλ ηε παξάζηαζε ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ηε δηθή 

καο πξφβιεςε. Η απφθαζε ηεο αλνηρηήο πξφβαο παξάιιεια κε ηε πξνζπάζεηα 

κείσζεο ησλ πξνζθιήζεσλ αιιά θαη κηα ζπληεξεηηθή πνιηηηθή γηα ηε δηάζεζή ηνπο 

ζην γεληθφ θνηλφ, ήηαλ (δεδνκέλεο ηεο εγγχηεηαο ηεο παξάζηαζεο) ε κφλε δπλαηή 

ιχζε. Οδήγεζε φκσο ζε ζχγρπζε ηφζν κεηαμχ ηεο νκάδαο παξαγσγήο φζν θαη κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έπξεπε λα θξνληίζνπλ λα δεηήζνπλ απφ ηνπο δηθνχο ηνπο 

αλζξψπνπο λα αιιάμνπλ ηα ζρέδηα ηνπο θαη λα έξζνπλ λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ 

λσξίηεξα απφ ηε πξνγξακκαηηζκέλε ψξα.   

Σν θηίξην είλαη ζε κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε ζπληήξεζεο φζν θαη 

ηνπνζεζίαο. Η ππνβάζκηζε ηνπ θέληξνπ θαη ηεο πιαηείαο Οκνλνίαο ζπγθεθξηκέλα, 

θαζηζηά ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ζηε πεξηνρή δχζθνιε αθφκα θαη ηηο ψξεο ηεο 

εκέξαο –θάηη πνπ επεξέαζε άκεζα ηελ παξακνλή καο ζην θηίξην. Καζψο δελ ππάξρεη 

απφ ην Μπάγθεηνλ Ίδξηκα θάπνηνο θχιαθαο γηα ην θηίξην, έπξεπε ην θαζήθνλ απηφ 

λα ην επηθνξηηζηεί θάπνηνο απφ ηελ δηθή καο νκάδα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξνβψλ πνπ κέζα ζην θηίξην βξηζθφκαζηαλ νη ηερληθνί ηεο ΔΛ, νη 

ππεχζπλνί κνπ, εγψ θαη νη εκςπρψηξηεο κε ηηο ζπκκεηέρνπζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

θξαηνχζακε ηελ εμσηεξηθή πφξηα θιεηδσκέλε θαη εγψ είρα ηα θιεηδηά θαη ήκνπλ ζε 

εηνηκφηεηα αλ ρξεηαζηεί θάηη λα μεθιεηδψζσ. Η απνπζία θχιαθα ζίγνπξα απνηειεί 

κεγάιν αξλεηηθφ επηρείξεκα γηα ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ εηδηθά γηα παξαζηάζεηο θαη 

ζπλαπιίεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θηινμελεζεί κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ. ζνλ 

αθνξά ζηε θηηξηαθή δνκή απηή θαζ‘ απηή, είλαη πξνθαλέο απφ ηε θαηάζηαζε ηνπ 

νηθήκαηνο φηη έρνπλ γίλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ νη νπνίεο 

φκσο δελ είλαη αξθεηέο. Φαηλνκεληθά ην θηίξην ινηπφλ έρεη θαηαζηαζεί αζθαιέο γηα 

ρξήζε (ρσξίο λα είλαη φινη νη ρψξνη ηνπ αλνηρηνί θαη δηαζέζηκνη), ζπλερίδεη φκσο λα 

                                                        
41 Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δελ θαηάθεξαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε παξάζηαζε ιφγσ 
έιιεηςεο ζέζεσλ δελ μεπέξαζε ηνπο ηξεηο. 
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κελ είλαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε. Έηζη, είλαη κελ ζεσξεηηθά ιεηηνπξγηθφ 

θαη έρεη δηαηεξεζεί ε αηζζεηηθή ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα απνπλέεη έλαλ αέξα 

εγθαηάιεηςεο. Παξάιιεια, ε αίζνπζα ηεο παξάζηαζεο ήηαλ νκνινγνπκέλσο κηθξή 

θαη ν δηαζέζηκνο γηα ηε δξάζε ρψξνο ειαηηψζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ θψησλ αιιά θαη ηηο θαξέθιεο πνπ πξνζηέζεθαλ κπξνζηά απφ ην 

μχιηλν δηάδσκα γηα λα ρσξέζεη πεξηζζφηεξν θνηλφ. Αλαινγηδφκελνη ινηπφλ ηελ 

έιιεηςε επαξθνχο αζθάιεηαο θαηά ηε παξακνλή καο ζην θηίξην θαη ηηο ιίγεο ζέζεηο 

γηα ην θνηλφ, παξά ην πφζν θαιά έδεζε νπηηθά κε ηελ αηζζεηηθή ηεο παξάζηαζεο, 

ίζσο ηειηθά δελ ήηαλ ν θαηαιιειφηεξνο ρψξνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο. 

Σν Εξσθίιε: Her story απνηέιεζε ηε πξψηε κνπ εκπεηξία ζε παξαγσγή ηεο ΔΛ 

αιιά θαη ηε πξψηε (θαη κνλαδηθή κέρξη ηψξα) πνπ ήηαλ θαηά βάζε ζεαηξηθή κε ιίγε 

κφλν κνπζηθή. Δπξφθεηην γηα κηα παξάζηαζε πνιχ δπλαηή κε κεγάιν 

ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν πνπ άγγηδε αθφκα θαη ηνλ απιφ ζεαηή ν νπνίνο κπνξεί λα 

κελ γλψξηδε πξνζσπηθά θακία απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ή ηηο ηζηνξίεο ηνπο. Η 

ελαζρφιεζε κνπ γεληθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθδήισζεο ήηαλ κηθξή ζε ζρέζε κε 

ην θφξην εξγαζηψλ πνπ είρα γηα ην Τν (όρη θαη ηόζν) θαληαζηηθό εκεξνιόγην ηεο 

Barbara Strozzi (θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο ππφινηπεο παξαγσγέο ζηηο νπνίεο πήξα 

κέξνο ζηελ ΔΛ). Άιιε κία δηαθνξά ήηαλ φηη ζε απηή ηε πεξίπησζε βξηζθφκνπλ ζηε 

πιεπξά, ηεο δηνξγάλσζεο, ηνπ θνξέα θαη ε εκπεηξία κνπ ην αληηθαηνπηξίδεη απηφ. 

Γελ είρα δειαδή άκεζε ζρέζε κε ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζε αληίζεζε κε ηε πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε πνπ ε ελαζρφιεζε κνπ μεθίλεζε σο ζπκκεηέρνπζα θαη ιφγσ 

ελδηαθέξνληνο κνπ θαη αλάγθεο βνήζεηαο θαηέιεμα λα ζπκβάισ ζηελ νξγάλσζε. Η 

παξαγσγή απηή απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηεο πεπνίζεζεο φηη ην ζέαηξν δίλεη ηελ 

επθαηξία ζε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχο ν έλαο κε ηνλ άιινλ λα έξζνπλ θνληά θαη λα 

ελαζρνιεζνχλ κε άηνκα κε ηα νπνία αιιηψο δελ ζα είραλ ηελ επθαηξία λα 

αιιειεπηδξάζνπλ.42 Παξά ηηο δηαθνξέο, ην Her Story ήηαλ ην ίδην ελδηαθέξνπζα θαη 

δηδαθηηθή εκπεηξία.   

                                                        
42 Waters, C.S. (2013). Theater as Community: The Art of Arts Management. (Γηπισκαηηθή 
εξγαζία). University of California – Santa Cruz, ζει. 4. 
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5. ATH-GOT: Vocal postcards 

5.1. Δηζ γωγή 

To ATH-GOT: Vocal postcards43 ήηαλ κηα ζεκαληηθή παξαγσγή γηα ηηο Δθπ. θαη 

Κνηλ. Γξάζεηο γηα πνιινχο ιφγνπο. Γηα πξψηε θνξά ε ηερλνινγία ηνπ live streaming 

(ηεο δσληαλήο αλακεηάδνζεο) έθεξε θνληά δχν ρνξσδίεο, ηε Γηαπνιηηηζκηθή 

Υνξσδία ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Βαζζνχιαο Γειιή ζηελ Αζήλα θαη ηε Γηεζλή 

Υνξσδία πεξαο Γθέηελκπνξγθ ππφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ Bosse Wannefors ζην 

Γθέηελκπνξγθ, θαη ηνπο επέηξεςε λα ηξαγνπδήζνπλ ηαπηφρξνλα ην ίδην κνπζηθφ 

έξγν ελψλνληαο ηνπο ζε κηα εηθνληθή ζθελή. (εηθνλα 13) Ση ζεκαίλεη φκσο απηφ θαη ηη 

παξαθνινχζεζε ηειηθά ην θνηλφ; Η ζπλαπιία απηή ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ κνπζηθψλ ζπλφισλ θαη ηνπ ζπλζέηε 

Trevor Grahl.44 Η ηδέα πίζσ απφ απηφ ην εγρείξεκα, ήηαλ ε κνπζηθή λα κπνξέζεη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν λα ελψζεη αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 

θφζκνπ. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηαπηφρξνλα 

ζε Αζήλα θαη Γθέηελκπνξγθ, ην θνηλφ ησλ δχν πφιεσλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζεί κέζσ ηεο δσληαλήο αλακεηάδνζεο θαη ηε ρνξσδία ηεο άιιεο πφιεο45 

κέζσ video-πξνβνιήο (εηθφλα 14). Η ξνή ηεο ζπλαπιίαο είρε σο εμήο: νη ρνξσδίεο 

ηξαγνχδεζαλ ελαιιάμ ζπλνιηθά 6 ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ θφζκν θαη ζην ηέινο θαη νη 

δχν καδί εξκήλεπζαλ ην έξγν Vocal Postcards. Tν Vocal Postcards γξάθηεθε απφ 

ηνλ ζπλζέηε Trevor Grahl εηδηθά γηα απηή ηε ζπλαπιία. Η ζπλαπιία γηα ην ειιεληθφ 

θνηλφ έγηλε 8 Μαΐνπ 2019 ζηηο 21:00 ζηελ αίζνπζα ηεο Δλαιιαθηηθήο θελήο ηεο 

ΔΛ κε ειεχζεξε είζνδν. Δπηπιένλ, ηαπηφρξνλα δηεμαγφηαλ δσληαλή αλακεηάδνζε 

ηεο θαη ζε αλνηρηή δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα γηα φπνηνλ ελδηαθεξφηαλ λα ην 

παξαθνινπζήζεη δηαδηθηπαθά. Σερλνινγηθέο απαηηήζεηο, ε πξψηε εθηέιεζε ελφο 

έξγνπ θαη δχν πνιππνιηηηζκηθέο ρνξσδίεο πνπ δελ βξέζεθαλ πνηέ ζηνλ ίδην ρψξν 

ήηαλ απηά πνπ έθαλαλ ην ATH-GOT: Vocal postcards κηα εκπεηξία πνπ δελ 

κπνξνχζα λα κε ζπκπεξηιάβσ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο φιεο 

πξνζπάζεηαο, νη πξνεηνηκαζίεο ιάκβαλαλ ρψξα παξάιιεια θαη ζηηο δχν ρψξεο, ζηελ 

                                                        
43 GBG-ATH: Vocal Postcards. (n.d.). Αλαθηήζεθε 6 Μαΐνπ,2020, απφ 
https://www.nationalopera.gr/ekpaideusi-koinonia/ekapiseitikes-koinonikes-draseis-
els/item/2568-gbg-ath-vocal-postcards. 

ηε ζειίδα ηεο ΔΛ ε ζπλαπιία ηηηινθνξείηαη σο «GBG-ATH: Vocal Postcards». ην έληππν 
πξφγξακκα φκσο πνπ κνηξάζηεθε ηελ εκέξα ηεο ζπλαπιίαο δηαβάδνπκε ηνλ ηίηιν «ATH-
GOT: VOCAL POSTCARDS». 
44 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπλζέηε, ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα 
http://www.trevorgrahl.ca/ 
45 (2018/19). ATH-GOT: Vocal Postcards Δύν ρνξσδίεο, δύν πόιεηο, κηα ζπλαπιία ζε live 
streaming! Δζληθή Λπξηθή θελή-Σνκέαο Γξακαηνινγίαο. 
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θάζε κηα γηα ηελ αληίζηνηρε ρνξσδία. Δπνκέλσο, ε ζέζε κνπ ζηελ ΔΛ κνπ έδσζε 

ηελ επθαηξία λα αζρνιεζψ κφλν κε ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Υνξσδία θαη ηελ ειιεληθή 

πιεπξά ηεο παξαγσγήο. 

                         

Δηθόλ  13: Η  θίζ  ηε  ζυλ υιί   ATH-GOT: Vocal Postcards.46 

                                                        
46 Δλαιιαθηηθή θελή ΔΛ, ATH-GOT: Vocal Postcards, (7 Μαΐνπ, 2019), Αλαθηήζεθε 25 
Ινπλίνπ, 2020, απφ 
https://www.facebook.com/gnoalternativestage/posts/2333532033548719/ 
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Δηθόλ  14:ηηγκηόηυπ   πό ηε ζυλ υιί , κέζ   πό ηελ  ίζ υζ  ηε  Δλ ιι θηηθή  

θελή .47 

«Σα κέιε ησλ δχν ρνξσδηψλ ζηήλνπλ κηα γέθπξα κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ κέζσ κνπζηθψλ 

θαξη πνζηάι θαη κνηξάδνληαη παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα απφ θάζε γσληά ηεο Γεο, ελψ ζε 

παγθφζκηα πξψηε εξκελεχνπλ ην έξγν ηνπ ηαιαληνχρνπ Καλαδνχ ζπλζέηε Trevor Grahl κε 

ηίηιν Vocal Postcards»48 δηαβάδνπκε ζην ειιεληθφ πξφγξακκα ηεο ζπλαπιίαο θαη 

θαίλεηαη ζεσξψ μεθάζαξα ε έκπλεπζε απηνχ ηνπ θηιφδνμνπ εγρεηξήκαηνο. Η 

επηζπκία λα εθθξαζηνχλ ηα θνηλά κεηαμχ αλζξψπσλ πνπ δελ ζπλαληήζεθαλ πνηέ θαη 

φκσο ελψζεθαλ κε ηε κνπζηθή ηξαγνπδψληαο ζε γιψζζεο απφ φιν ην θφζκν. Θέκα 

ηεο ζπλαπιίαο ήηαλ ηα ηαμίδηα, απηά πνπ θάπνηνη ρνξσδνί έθαλαλ αλαγθαζηηθά, 

θπλεγψληαο έλα θαιχηεξν κέιινλ θαη απηά πνπ φινη ηνπο ζα ήζειαλ λα θάλνπλ ζην 

κέιινλ γηα λα δνπλ γλσξίζνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο. Έηζη νη ρνξσδνί έγξαςαλ 

postcards πξνο ηνπο κέιε ηεο άιιεο ρνξσδίαο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ 

props ζηελ ζπλαπιία, καδί κε έλα «ηαρπδξνκηθφ θνπηί». Οη ρνξσδνί είραλ ηα 

postcards καδί ηνπο ζηε ζθελή θαη κεηαμχ ησλ ηξαγνπδηψλ, έλαο ρνξσδφο (ελαιιάμ 

απφ θάζε ρψξα) έβγαηλε πην κπξνζηά απφ ηνπο ππφινηπνπο φπνπ ππήξρε ζηεκέλν 

έλα κηθξφθσλν, θαη δηάβαδε απηφ πνπ είρε γξάςεη ζηελ θάξηα. Μεηά ην ηέινο ηεο 

αλάγλσζεο, έξηρλε ηελ θάξηα ζην ηαρπδξνκηθφ θνπηί θαη επέζηξεθε ζηε ζέζε ηνπ. 

Δπίζεο, ην πξφγξακκα ηεο ΔΛ γηα ηε ζπλαπιία έκνηαδε εμσηεξηθά κε δηαβαηήξην. 

Απηά ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ζπλδπάζηεθαλ θαη ζηήξημαλ ηε ζεκαηνινγία ηεο 

ζπλαπιίαο. 

                                                        
47 Φσηνγξαθίεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΛ  απφ  ηελ Κπξηαθή Γξαθφηε 
48 (2018/19). ATH-GOT: Vocal Postcards Δύν ρνξσδίεο, δύν πόιεηο, κηα ζπλαπιία ζε live 
streaming! ζει. 3. 



 47 

Γηα λα είλαη δπλαηφλ λα εθηειεζηεί ην Vocal Postcards φπσο ην νξακαηίζηεθε ν 

ζπλζέηεο θαη ε νκάδα ηεο παξαγσγήο ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηε ζνπεδηθή 

πιεπξά, ρξεηάζηεθε πνιιή  δνπιεηά απφ ηερληθήο άπνςεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη 

λα αλαθεξζνχλ ε Rebekah Wilson πνπ ήηαλ ηερληθφο ππεχζπλνο ηεο αλακεηάδνζεο 

θαη ε δεκηνπξγφο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαη ν Βαζίιεο Παληαηδήο 

πνπ ήηαλ ν ζπλεξγάηεο ηεο ζηελ ειιεληθή πιεπξά. Η Rebekah μεθίλεζε ην 2005 κηα 

εηαηξεία, ε νπνία αλαπηχζζεη πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο ερεηηθήο 

αλακεηάδνζεο γηα studio, εζνπνηνχο θαη κνπζηθνχο.49 Καζψο ην ελδηαθέξνλ γηα 

κνπζηθή πξάμε κέζσ απφζηαζεο κεγαιψλεη, ε πην ζπρλή απνξία ησλ κνπζηθψλ πξνο 

ηε Rebekah50 είλαη ην πφηε ζα θαηαπνιεκεζεί ε θαζπζηέξεζε κεηαθνξάο ηνπ 

ερεηηθνχ ζήκαηνο (latency). Απηή ε θαζπζηέξεζε είλαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

δπζθνιίεο ζηελ κνπζηθή κέζσ δσληαλήο αλακεηάδνζεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Vocal 

Postcards απηφ ιήθζεθε ππφςηλ απφ ηνλ ζπλζέηε, αθνχ ζπλέζεζε ην ηξαγνχδη, 

εηδηθά γηα απηήλ ηε ζπλαπιία. Μηα κεγάιε ηερληθή δπζθνιία γηα απηή ηε ζπλαπιία 

ήηαλ ην λα απνθεπρζεί ε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε (acoustic  feedback), δειαδή 

λα κελ ηξνθνδνηνχληαη ηα κηθξφθσλα ηεο ρνξσδίαο θαη ησλ κνπζηθψλ, απφ ηα ερεία 

πνπ αλαπαξήγαγαλ ην ζήκα απφ ηελ άιιε πφιε.51 

5.2. Π   γωγή 

Η Γηαπνιηηηζκηθή ρνξσδία ζπλαληηέηαη θάζε Γεπηέξα ζην θηίξην ηεο Λπξηθήο ζην 

ΚΠΙΝ θαη ηξαγνπδά κνπζηθέο απφ φιν ηνλ θφζκν. Δίλαη έλα ζχλνιν πνπ ηελ 

πεξίνδν ηεο ζπλαπιίαο απηήο κεηξνχζε ήδε δχν ρξφληα χπαξμεο θαη έρεη 

θαισζνξίζεη ζηνπο θφιπνπο ηεο θαηά θαηξνχο πνιιά άηνκα απφ δηάθνξα 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα52 θαη ειηθίεο. Σα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο δελ δηαβάδνπλ κνπζηθή. 

Δίλαη επνκέλσο έλα εξαζηηερληθφ κνπζηθφ ζχλνιν, ην νπνίν φκσο έρεη έλαλ ππξήλα 

αηφκσλ πνπ πηζηά παξεπξίζθνληαη ζηηο πξφβεο θαη δνπιεχνπλ. εκαληηθφ γηα ηελ 

ηαπηφηεηα απηνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ν ειεχζεξνο ραξαθηήξαο ηνπ. ηνπο δχν 

κήλεο πνπ ην παξαθνινχζεζα σο ζεαηήο, είδα ηνλ θχξην ππξήλα ηνπ λα 

παξεπξίζθεηαη ζηαζεξά ζηηο εβδνκαδηαίεο πξφβεο, πάληα κε ελζνπζηαζκφ. 

Παξάιιεια είδα θφζκν πεξηθεξεηαθά πνπ εξρφηαλ ζε ιηγφηεξεο πξφβεο θαη κεηά ηηο 

απνπζίεο ηνπο επέζηξεθαλ μαλά κε ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ, ζπλνδεπφκελνη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ θάπνην θίιν/θίιε ε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηνπο, ρσξίο λα 

ζρνιηαζηεί ε απνπζία ηνπο. Σν ξεπεξηφξην ηεο πεξηιακβάλεη παξαδνζηαθά 

ηξαγνχδηα απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ζπλήζσο ζε δηαζθεπέο ηεο καέζηξνπ θαη 

                                                        
49 Wilson, R., & McMillan, A. (2019). Being Together—or, Being Less Un-together—with 
Networked Music. Journal of Network Music and Arts, 1(1), ζει. 2. 
50 Wilson, R., & McMillan, A. (2019). Βι. Παξ. ζει. 4. 
51 Wilson, R., & McMillan, A. (2019). Βι. Παξ. ζει. 6. 

52 Δηαπνιηηηζκηθή Χνξσδία ηεο Ελαιιαθηηθήο Σθελήο ηεο ΕΛΣ. (n.d.). Αλαθηήζεθε Μάην 6, 
2020, απφ https://www.nationalopera.gr/ekpaideusi-koinonia/ekapiseitikes-koinonikes-
draseis-els/item/1105-diapolitismiki-xorodia-tis-enallaktikis-skinis-tis-els. 

https://www.nationalopera.gr/ekpaideusi-koinonia/ekapiseitikes-koinonikes-draseis-els/item/1105-diapolitismiki-xorodia-tis-enallaktikis-skinis-tis-els
https://www.nationalopera.gr/ekpaideusi-koinonia/ekapiseitikes-koinonikes-draseis-els/item/1105-diapolitismiki-xorodia-tis-enallaktikis-skinis-tis-els
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νη πξφβεο γίλνληαη ζε έλα ηδηαίηεξν κείγκα ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ. Σα ηξαγνχδηα 

δνπιεπφληνπζαλ ζπλήζσο μεθηλψληαο ζρεδφλ απφ ηε βάζε ηνπο, φρη ζαλ λα είλαη θάηη 

πνπ ην ζχλνιν έρεη ήδε θαηαθηήζεη, ψζηε φπνην κέινο ήηαλ θαηλνχξην ή είρε ράζεη 

αξθεηέο πξφβεο, λα κε δπζθνιεπηεί λα αθνινπζήζεη ηνπο ππφινηπνπο. Δθηφο απφ ην 

Vocal Postcards ηα ππφινηπα θνκκάηηα πνπ εξκήλεπζαλ ζε απηή ηε ζπλαπιία ήηαλ: 

1) Ψηληξή βαζηιηηδηα κνπ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη απφ ηελ Κχπξν, 2) Sekme oyun 

havasi παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη απφ ηελ Σνπξθία θαη 3) Malaika ηξαγνχδη απφ ηελ 

Σαλδαλία θαη ηελ Κέλπα, φια ζε δηαζθεπέο ηεο καέζηξνπ ηνπ ζπλφινπ.53 Σηο 

ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο πξηλ ηε ζπλαπιία, ε καέζηξνο έθξηλε φηη ππήξρε αλάγθε 

γηα επηπιένλ ρξφλν κε ηνπο ρνξσδνχο θαη γηα απηφ ην ιφγν πξνζηέζεθαλ δχν 

επηπιένλ πξφβεο. πσο θαη ζηε πεξίπησζε ηνπ Εξσθίιε: Her Story ε κέξα ηεο 

ζπλαπιίαο θαη ε πξνεγνχκελε απνηέιεζαλ ηελ θνξχθσζε ησλ πξνεηνηκαζηψλ κε 

ηνπο ρνξσδνχο λα πεξλάλε αξθεηέο ψξεο ζην θηίξην ηεο Λπξηθήο φρη ζηελ αίζνπζα 

πνπ έθαλαλ θαλνληθά πξφβεο, αιιά ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο ζπλαπιίαο, ηελ 

αίζνπζα ηεο Δλαιιαθηηθήο θελήο. 

Η ζπλαπιία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα ηεο Δλαιιαθηηθήο θελήο ηεο ΔΛ θαη 

απηφ καο δηεπθφιπλε ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηφζν ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ/ 

πξνεηνηκαζίαο φζν θαη ζε πξαθηηθά δεηήκαηα ηελ εκέξα ηεο ζπλαπιίαο. Λφγσ ηνπ 

φηη είλαη ζην θηίξην ηεο Λπξηθήο, νηηδήπνηε ρξεηαδφκαζηαλ ήηαλ πνιχ εχθνιν λα ην 

έρνπκε θαη δελ ρξεηάζηεθε λα επηζηξαηεπηεί θάπνην θνξηεγφ νχηε ρξεηάζηεθε νη 

ηερληθνί λα θνπβαιήζνπλ ε λα ζηήζνπλ εμνπιηζκφ ζε ρψξν πνπ δελ γλψξηδαλ. 

Μπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θακαξίληα ηεο Λπξηθήο γηα ηνπο ρνξσδνχο 

θαζψο θαη έλα απφ ηα lounges γηα ηελ καέζηξν, ηνπο κνπζηθνχο θαη ηνλ ζπλζέηε θαη 

είρακε ηε βνήζεηα ηνπ ηκήκαηνο ηεο δηεχζπλζεο ζθελήο γηα ην ζηήζηκν ηεο ζθελήο 

θαη ηελ κεηαθίλεζε ησλ ρνξσδψλ. Σέινο, ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ν ρψξνο είλαη 

κειεηεκέλνο θαη θηηαγκέλνο γηα ζπλαπιίεο απφ κφλν ηνπ είλαη κεγάιε βνήζεηα, θάηη 

πνπ (φπσο θάλεθε θαη ζηα ππφινηπα case studies ηεο εξγαζίαο) δελ είλαη πάληα 

δεδνκέλν. 

Η Γηαπνιηηηζκηθή Υνξσδία ήηαλ απφ ηα πξψηα εξγαζηήξηα πνπ είρα ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζσ σο ζεαηήο φηαλ μεθίλεζα ηελ πξαθηηθή κνπ ζηε Λπξηθή θαη κάιηζηα 

ζπκκεηείρα θαη ελεξγά ζε νξηζκέλεο πξφβεο. Καζψο φκσο ην ζπγθεθξηκέλν 

εγρείξεκα ήηαλ θάηη πνπ εηνηκαδφηαλ γηα θαηξφ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, ε αλάκεημή 

κνπ κε ζέκαηα νξγάλσζεο θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ήηαλ ειάρηζηε. Δθηφο απφ 

ηε ζπλεηζθνξά ηδεψλ ζε ζπδεηήζεηο, επηθνηλψλεζα κε ηελ θ. Αγγεινπνχινπ πνπ είλαη 

ε Τπεχζπλε Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Δλαιιαθηηθήο θελήο θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

θαη Κνηλσληθψλ Γξάζεσλ ηεο ΔΛ, γηα λα ηεο δεηήζσ λα πξνσζήζεη ηε πξφζθιεζε 

ηεο ζπλαπιίαο ζε δηάθνξνπο θνξείο. 

                                                        
53 Η ιίζηα ησλ ηξαγνπδηψλ είλαη απφ ηo πξφγξακκα ηεο ζπλαπιίαο ην νπνίν δελ βξήθα 
δπζηπρψο θάπνπ ειεθηξνληθά αιιά ην είρα θξαηήζεη απφ ηε ζπλαπιία. Μηα ελδηαθέξνπζα 
ιεπηνκέξηα ζην πξφγξακκα είλαη νηη έρεη θηηαρηεί ψζηε λα κνηάδεη κε δηαβαηήξην. (2018/19). 
ATH-GOT: VOCAL POSTCARDS Δύν ρνξσδίεο, δύν πόιεηο, κηα ζπλαπιία ζε live streaming! 
Δζληθή Λπξηθή θελή-Σνκέαο Γξακαηνινγίαο. 
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Φπζηθά ην λα ζπγρξνληζηνχλ δχν καέζηξνη, νη ρνξσδίεο ηνπο θαη νη κνπζηθνί πνπ 

ηνπο ζπλνδεχνπλ θαη λα παίμνπλ κνπζηθή ηαπηφρξνλα απαηηεί έλαλ θαιφ ζρεδηαζκφ. 

Υξεηάζηεθαλ αξθεηέο δνθηκέο, ηαμίδηα ηνπ ζπλζέηε ηφζν ζηελ νπεδία φζν θαη ζηελ 

Διιάδα θαη πνιχ δνπιεηά ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε ζπλαπιία. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ έγηλαλ θάπνηεο δνθηκέο θαη πξφβεο γηα λα βξεζεί ε ιχζε 

πνπ ζα δηεπθφιπλε πεξηζζφηεξν ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καέζηξσλ. Σν ζχζηεκα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηειηθά ήηαλ ν θάζε καέζηξνο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε κηα 

κηθξή νζφλε κπξνζηά ηνπ θαη αθνπζηηθφ θαη κέζσ video θιήζεο λα επηθνηλσλεί κε 

ηνλ άιινλ ηνπ θπξίσο κε ρεηξνλνκίεο. Σν έξγν έρεη κέξε κε δηάινγν αλάκεζα ζηηο 

ρνξσδίεο θαη κέξε πνπ ηξαγνπδνχζαλ tutti, ε Γηαπνιηηηζκηθή Υνξσδία ζηα ειιεληθά 

θαη ε Γηεζλήο Υνξσδία ζηα ζνπεδηθά. Δπίζεο, ζε έλα κέξνο ηνπ ην έξγν απαηηνχζε 

ηε ρξήζε ρξνλνκέηξνπ γηα ηνλ ηέιεην ζπγρξνληζκφ ησλ δχν ρνξσδηψλ.  

5.3. Π  άζη ζε 

Σελ εκέξα ηεο παξάζηαζεο είρακε ηε βνήζεηα ηελ νκάδαο δηεχζπλζεο ζθελήο ηφζν 

ζην ζηήζηκν ησλ θαξεθιψλ, αλαινγίσλ θιπ, αιιά θαη ζηελ κεηαθίλεζε ησλ ρνξσδψλ. 

Καζψο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα κνπζηθνί θαη ρνξσδία είραλ κηθξά δηαιείκκαηα 

κεηαμχ ηνπ sound check, ηεο ηειηθήο πξφβαο θαη ηεο ζπλαπιίαο, έπξεπε θάπνηνο λα 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο απφ θαη πξνο ηε ζθελή. Σελ επζχλε ηεο 

ρνξσδίαο αλέιαβε ε βνεζφο παξαγσγήο ηεο ζθελήο, ε νπνία νδεγνχζε ηνπο 

ρνξσδνχο απφ ηε ζθελή ζηα θακαξίληα ηνπο θαη ην αληίζηξνθν. Σελ επζχλε ησλ 

ηξηψλ κνπζηθψλ, ηεο καέζηξνπ θαη ηνπ ζπλζέηε, ν νπνίνο ήηαλ παξφλ ζηηο 

πξνεηνηκαζίεο απφ ηελ πξνεγνχκελε ηεο ζπλαπιίαο, ηελ είρα εγψ. Οκνινγνπκέλσο 

ην δηθφ κνπ θνκκάηη ήηαλ επθνιφηεξν γηα δχν ιφγνπο: ν έλαο είλαη φηη ην lounge πνπ 

ηνπο είρε δηαηεζεί ήηαλ ζε πνιχ εχθνια πξνζβάζηκν ζεκείν απφ ηελ αίζνπζα ηεο 

ζπλαπιίαο, ζε ζρέζε κε ηα θακαξίληα ηεο Λπξηθήο· ν δεχηεξνο (θαη ζεκαληηθφηεξνο) 

είλαη φηη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο αηφκσλ γηα ηα νπνία ήκνπλ ππεχζπλε, αιιά θαη ην φηη 

επξφθεηην γηα αλζξψπνπο κε εκπεηξία πνπ γλψξηδαλ πσο έπξεπε λα ιεηηνπξγήζνπλ. 

Λφγσ ηνπ φηη πξνβιεπφηαλ ν φγθνο ηνπ θνηλνχ λα μεπεξάζεη ηε κηθξή ρσξεηηθφηεηα 

ηνπ ρψξνπ πνπ ηξαγνχδεζε ε Γηεζλήο Υνξσδία, έπξεπε λα γίλεη δηπιή παξάζηαζε. 

Καζψο φκσο απηφ δελ ίζρπε γηα ηελ αίζνπζα ηεο Δλαιιαθηηθήο θελήο ηεο ΔΛ δελ 

ππήξρε ιφγνο λα αλαθνηλσζεί δηπιή παξάζηαζε ζην ειιεληθφ θνηλφ. Απνθαζίζηεθε 

ινηπφλ ε πξψηε παξάζηαζε λα είλαη γηα ηελ ειιεληθή ρνξσδία ζαλ ηειηθή πξφβα. 

ηνπο ρνξσδνχο δφζεθε ε νδεγία λα ηελ αληηκεησπίζνπλ ζαλ παξάζηαζε απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ζηε νπεδία ππήξρε θνηλφ, αιιά ζίγνπξα ππήξρε έλαο αέξαο 

ραιαξφηεηαο. ηελ «θαλνληθή», γηα απηνχο, παξάζηαζε, ππήξρε κεγαιχηεξν άγρνο 

θαη ελζνπζηαζκφο θαη ε παξνπζία ηνπ θνηλνχ ιεηηνχξγεζε σο θαηαιπηηθφο 

παξάγνληαο ηνπ θαινχ απνηειέζκαηνο. Γηα ηελ είζνδφ ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο γηα λα βγνπλ ζηε ζθελή πεξπαηψληαο ζηνπο δηαδξφκνπο 

πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ησλ ζέζεσλ ηνπ θνηλνχ (εηθφλα 15). Μεηά ην ηξίην 
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θακπαλάθη, φηαλ ην θνηλφ είρε θαζίζεη, νη ρνξσδνί νδεγήζεθαλ απφ ηα θακαξίληα 

ηνπο πεξηκεηξηθά ηεο αίζνπζαο ζηελ είζνδφ ηεο. Δθεί ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο εθ 

ησλ νπνίσλ ηε κηα καδί κε ηελ καέζηξν θαη ηνπο κνπζηθνχο ηνπο νδήγεζα καδί κε κηα 

αθφκα βνεζφ παξαγσγήο ζηα δεμηά ηνπ θνηλνχ, ελψ ε άιιε νδεγήζεθε ζηα αξηζηεξά. 

ηαλ ιάβακε ην ζήκα ηεο έλαξμεο ηεο ζπλαπιίαο ηνπο αθήζακε λα βγνπλ ζηε ζθελή. 

Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλαπιίαο, κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θφζκνπ κε ηελ βνήζεηα ησλ 

ηαμηζεηψλ πξνο ην θνπαγέ ηεο Λπξηθήο, καδεχηεθαλ θαξέθιεο, θαη αλαιφγηα απφ ηελ 

ζθελή θαζψο θαη ηπρφλ ζθνππίδηα πνπ είρε αθήζεη ν θφζκνο πίζσ ηνπ. 

      

Δηθόλ  15: Η  ίζ υζ  ηε  Δλ ιι θηηθή  θελή .54 

5.4. Γυζθ ιίε -Απ ι γηζκό  

Παξά ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηελ θαιή πξνεηνηκαζία, ηα πξνβιήκαηα δελ 

έιεηςαλ. Γφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην λα ζηεζεί ε δσληαλή αλακεηάδνζε κεηαμχ 

ησλ δχν πφιεσλ. Παξ‘ φια απηά θαηά ηελ ηερληθή πξφβα θάλεθαλ νξηζκέλεο 

ηερληθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο φκσο ιχζεθαλ. Απηφ πνπ δελ εληνπίζηεθε (θαη 

επνκέλσο δελ δηνξζψζεθε) ήηαλ ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ ηεο δσληαλήο αλακεηάδνζεο 

πνπ κεηέδηδαλ νη Δθπ. θαη Κνηλ. Γξάζεηο ζηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα. ε απηή ηελ 

αλακεηάδνζε, ν ήρνο ήηαλ απηφο πνπ ερνγξαθνχληαλ ζπλνιηθά απφ ηελ αίζνπζα ηεο 

Δλαιιαθηηθήο θελήο θαη φρη απεπζείαο ε ξνή ησλ κηθξνθψλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απφ ηελ ειιεληθή θαη ζνπεδηθή πιεπξά αληίζηνηρα. Απηφ ζήκαηλε  φηη ην ερεηηθφ 

                                                        
54 Δλνηθηάζεηο Υψξσλ: Δλαιιαθηηθή θελή, (n.d). Αλαθηήζεθε 10, Ινπιίνπ, 2020. 
https://www.snfcc.org/diathesi-horon/enallaktiki-skini 
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απνηέιεζκα ηφζν γηα ηελ ζνπεδηθή φζν θαη γηα ηελ ειιεληθή ρνξσδία λα αθνχγεηαη 

θαηψηεξεο πνηφηεηαο απφ φηη ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Πξφθιεζε απνηέιεζε ν ζπληνληζκφο ηεο έλαξμεο ηεο ζπλαπιίαο θαη ηεο εηζφδνπ ησλ 

ρνξσδψλ ζηε ζθελή. Αξρηθά έπξεπε ην ηξίην θνπδνχλη θαη ε αλαθνίλσζε γηα ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλαπιίαο λα γίλεη ηαπηφρξνλα θαη ζηηο δχν ρψξεο θαη κεηά απφ 

ζπλελλφεζε φηη θαη νη δχν πιεπξέο είλαη έηνηκεο. Δπίζεο, επεηδή ζηε νπεδία νη 

ρνξσδνί ήηαλ ζηε ζθελή πξηλ μεθηλήζεη πξαθηηθά ε ζπλαπιία, απηνί ζα έπξεπε λα 

δψζνπλ ην ζήκα ηεο επίζεκεο έλαξμεο ψζηε λα βγνπλ ζηελ ζθελή θαη νη ρνξσδνί 

ζηελ Διιάδα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηε νπεδία 

είρε κφλν έλαο απφ ηνπο ηερληθνχο πνπ ήηαλ ζηελ θνλζφια, εγψ θαη ε νκάδα ηεο 

δηεχζπλζεο ζθελήο ζηεξηδφκαζηαλ ζηελ ελδνεπηθνηλσλία γηα λα κάζνπκε πφηε ζα 

πξέπεη λα μεθηλήζεη ε είζνδνο ησλ ρνξσδψλ.   

Σν κεγάιν ηεζη ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ ην έξγν πνπ έδσζε θαη ην φλνκα ηνπ ζηε 

ζπλαπιία. Δηδηθφηεξα δε ηα ζεκεία ηνπ ζηα νπνία έπξεπε λα ζπγρξνληζηνχλ ρνξσδνί 

θαη κνπζηθνί θαη απφ ηηο δχν ρψξεο θαη λα παίδνπλ καδί. Κάηη πνπ πξνέθπςε ινηπφλ 

απφ ηελ ζνπεδηθή πιεπξά θαη δελ κπνξνχζακε λα ην πεξηκέλνπκε αιιά επεξέαζε 

ηνπο κνπζηθνχο εδψ, ήηαλ ην φηη ζηελ ηειηθή πξφβα θάλεθε πσο ν θνληξακπαζίζηαο 

πνπ ζπλφδεπε ηε Γηεζλή Υνξσδία αδπλαηνχζε λα παίμεη θαη λα ζπγρξνληζηεί κε ηνπο 

ππφινηπνπο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ηνπ δεηεζεί λα κελ παίμεη ζην ηειεπηαίν 

θνκκάηη θαη λα ρξεηαζηεί λα θαιχςεη ην θελφ ηνπ ν θνληξακπαζίζηαο πνπ ζπλφδεπε 

ηε Γηαπνιηηηζκηθή Υνξσδία  Γ. Σίγθαο παίδνληαο θαη ηα δηθά ηνπ κέξε. 

Δίλαη πάληα ηδηαίηεξν ην λα είζαη παξψλ ζηε πξεκηέξα ελφο λένπ έξγνπ θαη αθφκα 

πην ηδηαίηεξν θαη ζπάλην ην λα βιέπεηο ηνλ ζπλζέηε ηνπ λα ην παξαθνινπζεί καδί ζνπ. 

Σν έξγν ηνπ θ. Grahl απνηέιεζε ην θαηαιιειφηεξν θηλάιε θαη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα 

ηνληζηεί ην κήλπκα ηεο ζπλαπιίαο. Η Γηαπνιηηηζκηθή Υνξσδία είλαη έλα ζχλνιν 

γεκάην αλζξψπνπο ρακνγειαζηνχο θαη αλνηρηνχο. θχδεη απφ δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο πνπ εξρφληνπζαλ καδί θάζε εβδνκάδα θαη έθηηαρλαλ κνπζηθή. Σν 

κήλπκα ηεο αλάγθεο λα βξεηο έλα θαηλνχξην κέιινλ, ηεο αλάγθεο λα ηαμηδέςεηο φρη 

γηα αλαςπρή αιιά γηα ηελ επηβίσζε, είλαη ην ίδην ζπγθηλεηηθφ ζε φπνηα γιψζζα θαη 

αλ εηπσζεί. Γελ κπνξεί ινηπφλ παξά λα αθήζεη κηα δπλαηή εληχπσζε ζην θνηλφ ηνπ 

κηα ηέηνηα ζπλαπιία. Μηαο θαη πξφθεηηαη γηα κηα παξαγσγή κε ηελ νπνία 

αζρνιήζεθα θπξίσο πξαθηηθά θαη ζρεδφλ ακειεηέα ζε νξγαλσηηθά ζέκαηα, 

ζπλεηδεηνπνίεζα πφζν σξαίν είλαη λα δνπιεχεηο κε αλζξψπνπο πνπ είλαη απζεληηθά 

ραξνχκελνη θαη ελζνπζηαζκέλνη γηα απηφ πνπ θάλνπλ. Πσο είλαη λα βνεζάο έλα 

ζχλνιν πνπ ηα κέιε ηνπ είλαη ηφζν δεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη δελ δηζηάδνπλ λα 

θαισζνξίζνπλ θαηλνχξηα πξφζσπα. Απηή ήηαλ ε παξαγσγή πνπ κε έθαλε λα 

θαηαιάβσ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα θαιιηεξγήζεηο κηα θαιή ζρέζε κε ηνπο κνπζηθνχο 

κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχεηο.   
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6. Γη π ιηηηζκηθή Ο χήζη   

6.1. Δηζ γωγή 

Η ηειεπηαία ζπλαπιία γηα ηελ νπνία εξγάζηεθα θαηά ηελ παξακνλή κνπ ζηελ ΔΛ, 

ήηαλ ε ζπλαπιία ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Οξρήζηξαο πνπ έγηλε ηε Γεπηέξα 3 Ινπλίνπ 

2019, ζηηο 21:00 ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Βπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ Μνπζείνπ55 

(εηθφλα 16). Η Γηαπνιηηηζκηθή Οξρήζηξα είλαη έλα εξγαζηήξην πνπ μεθίλεζε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2018 θαη απεπζχλεηαη ζε εξαζηηέρλεο ή επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο, 

θάηνηθνπο Αζελψλ. πσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηεο, ηα κέιε κπνξνχλ λα 

πξνέξρνληαη απφ νπνηδήπνηε πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Η νξρήζηξα, ζηελ ίδηα ινγηθή κε 

ηε ρνξσδία, αληιεί ην ξεπεξηφξην ηεο απφ ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ κνπζηθψλ ηεο. 

Σε δηεχζπλζε ηνπ ζπλφινπ έρεη ν Υάξεο Λακπξάθεο. Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε 

παξά ην φηη ήκνπλ παξνχζα ζε φιεο ηηο πξφβεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ε βνήζεηά κνπ γηα 

ηε δηνξγάλσζε ηεο ήηαλ κηθξή κέρξη λα έξζεη ε εκέξα ηεο ζπλαπιίαο.  

Σν πξφγξακκα ηεο ζπλαπιίαο πεξηειάκβαλε ηξαγνχδηα θαη νξγαληθέο ζπλζέζεηο απφ 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ56 αιιά θαη κνπζηθή γξακκέλε απφ 

ηα ίδηα ηα κέιε ηεο νξρήζηξαο. Σα θνκκάηηα πνπ παίρηεθαλ ήηαλ ηα: 1) Alf Leila wa 

Leila (Αίγππηνο) κνπζηθή: Μπαιίγ Υακληί, 2) Jawani am bahare bud o degzasht 

(Αθγαληζηάλ) παξαδνζηαθφ, 3) Bayaty (Σνπξθκεληζηάλ) κνπζηθή: Έιληαξ 

Μαλζνχξνθ, 4) Invisible lover (Αξκελία) κνπζηθή: Άξα Νηηλθηδηάλ, 5) Morgh-e 

sahar (Ιξάλ) παξαδνζηαθφ, 6) Ashoufak (νπδάλ) κνπζηθή: Μνδακκελη Αι Ακίλ, 7) 

Σξαγνχδη απφ ηε Μαπξηηαλία παξαδνζηαθφ, 8) Γηάξηζθα (Διιάδα) παξαδνζηαθφ, 9) 

Uzun ince (Σνπξθία) κνπζηθή: Αζίθ Βευζέι, 10) Al Medina (πξία) ζχλζεζε: Υνπζείλ 

Μπαληξάλ, 11) Bursa sekme oyun havasi (Σνπξθία) παξαδνζηαθφ θαη 12) Idzie dysc 

(Πνισλία) παξαδνζηαθφ. ηα δχν ηειεπηαία ζπκκεηείρε ηξαγνπδψληαο ε 

Γηαπνιηηηζκηθή Υνξσδία. 

 

                                                        
55 Σπλαπιία Δηαπνιηηηζκηθήο Οξρήζηξαο ηεο Ελαιιαθηηθήο Σθελήο ηεο ΕΛΣ. (n.d.). 
Αλαθηήζεθε 6 Μαΐνπ, 2020, απφ https://www.nationalopera.gr/enalaktiki-skini/enalaktiki-
skini-synavlies/item/2657-synavlia-diapolitismikis-orxistras-tis-enallaktikis-skinis-tis-els. 
56 Η ιίζηα κε ηε κνπζηθή πξνέξρεηαη απφ ην πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο, ην νπνίν δελ ππάξρεη 
ειεθηξνληθά. (2018/19). Γηαπνιηηηζκηθή Οξρήζηξα Δλαιιαθηηθήο θελήο ΔΛ. Δζληθή 
Λπξηθή θελή-Σνκέαο Γξακαηνινγίαο. 
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Δηθόλ  16: Η  θίζ  ηε  ζυλ υιί   ηε  Γη π ιηηηζκηθή    χήζη   .57 

Ο πξναχιηνο ρψξνο ηνπ Βπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ Μνπζείνπ (εηθφλα 17) είρε ηφζν 

ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ζπδεηεζνχλ παξαθάησ. Η 

κεγαιχηεξε δηαθνξά απηήο ηεο παξαγσγήο απφ ηηο άιιεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρα 

ζηελ ΔΛ ήηαλ ε κίζζσζε εμσηεξηθνχ ηερληθνχ ζπλεξγείνπ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ήρνπ. 

Απηφ, αλ θαη αλαγθαίν επεηδή ε ζπλαπιία έγηλε Γεπηέξα πνπ είλαη θελή κέξα γηα ηα 

ζέαηξα θαη ηα ζπλεξγεία ηνπο δελ δνπιεχνπλ, αλέβαζε αξθεηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

θαη ηαπηφρξνλα κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα κάζσ πσο απνθαζίδνληαη ηέηνηεο 

αλαζέζεηο. Αλάγθε ηαμηζεζίαο δελ ππήξμε ζηε ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή αθνχ ην 

θνηλφ κπνξνχζε απιά λα κπαίλεη ζην πξναχιην ρσξίο λα ρξεηάδεηαη βνήζεηα ή 

θαζνδήγεζε. Η είζνδνο ήηαλ ειεχζεξε θαη δελ θξίζεθε απαξαίηεην λα κνηξαζηνχλ 

δειηία εηζφδνπ θαζψο ν εμσηεξηθφο ρψξνο δηεμαγσγήο δελ απαηηνχζε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ θνηλνχ.  

                                                        
57 Δλαιιαθηηθή θελή ΔΛ, Γηαπνιηηηζκηθή νξρήζηξα Δλαιιαθηηθήο θελήο ΔΛ, (30 Μαΐνπ, 
2019), Αλαθηήζεθε 25 Ινπλίνπ, 2020, απφ 
https://www.facebook.com/gnoalternativestage/photos/a.1987747571460502/23489489453
40361/?type=3&theater. 

 

https://www.facebook.com/gnoalternativestage/photos/a.1987747571460502/2348948945340361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gnoalternativestage/photos/a.1987747571460502/2348948945340361/?type=3&theater
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Δηθόλ  17: Ο π  άυιη   χώ    η υ Μ υζεί υ. η  βάζ   β ίζθ λη η  η ζθάιε  

κπ  ζηά  πό ηη   π ίε  β ίζθ λη λ  η κ υζηθ ί.58 

6.2. Π   γωγή 

Σνλ Απξίιην πνπ ήξζα γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή Οξρήζηξα, ην 

ζχλνιν είρε ήδε ζηαζεξή κνξθή θαη έλα κηθξφ ξεπεξηφξην πνπ δνχιεπε γηα θαηξφ. Σα 

κέιε ηεο, 25 πεξίπνπ ζηνλ αξηζκφ, παίδνπλ κηα πνηθηιία νξγάλσλ. Απφ φξγαλα φπσο 

ην θιάνπην ή ην βηνιί, κε ηα νπνία ν κέζνο επξσπαίνο κνπζηθφο θαη κνπζηθφθηινο 

είλαη εμνηθεησκέλνο, κέρξη άιια φπσο ε πνιχ ηδηαίηεξε θφξα (αθξηθαληθή άξπα). Σν 

ξεπεξηφξην ηνπ ζπλφινπ απνηειείηαη απφ θνκκάηηα πνπ έρεη θέξεη ν καέζηξνο ή ηα 

κέιε, αιιά θαη απφ κεξηθά ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ γξαθηεί απφ κέιε ηεο νξρήζηξαο. 

«Βαζηθή αλαθνξά απηνχ ηνπ ζπλφινπ ζα απνηειέζεη ε κνπζηθή, ε νπνία –σο κηα 

νηθνπκεληθή πξαθηηθή πνπ ελψλεη θαη δελ ρσξίδεη, πνπ ζπλδηαιέγεηαη θαη δελ 

επηβάιιεηαη– ζα επηρεηξήζεη λα αλνίμεη πξννπηηθέο, λα δψζεη ειπίδα, θπξίσο φκσο 

λα αλαδείμεη, λα ελζσκαηψζεη θαη λα απνδερηεί ην δηαθνξεηηθφ» φπσο ιέεη ν 

καέζηξνο ηεο νξρήζηξαο Υάξεο Λακπξάθεο.59 Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ινγηθή κε 

απηή ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Υνξσδίαο, ε νξρήζηξα ρξεζηκνπνηεί ηελ θνηλή γηα φινπο 

ηνπο γιψζζα, ηε κνπζηθή, γηα λα γεθπξψζεη ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ παηξίδσλ θαη 

ησλ πνιηηηζκψλ ησλ κειψλ ηεο. Οη πξφβεο ηεο γίλνληαη θάζε Γεπηέξα ζε κηα απφ ηηο 

αίζνπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Δθπ. θαη Κνηλ. Γξάζεηο γηα ηα εξγαζηήξηα ηνπο ζην 

ΚΠΙΝ ηελ ίδηα ψξα πνπ ζηε δίπια αίζνπζα γίλνληαη νη πξφβεο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

                                                        
58 5 ηάζε: Σν Βπδαληηλφ Μνπζείν, (n.d). Αλαθηήζεθε 10, Ινπιίνπ, 2020. 
http://www.athenshappytrain.com/el/virtual-tour-gr/site-5-the-byzantine-and-christian-
museum 

59 Δηαπνιηηηζκηθή Οξρήζηξα ηεο Ελαιιαθηηθήο Σθελήο ηεο ΕΛΣ. (n.d.). Αλαθηήζεθε 6 Μαΐνπ, 
2020, απφ https://www.nationalopera.gr/ekpaideusi-koinonia/palaiotera-
ergastiria/item/2798-diapolitismiki-orxistra-tis-enallaktikis-skinis-tis-els. 
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ρνξσδίαο. λα Πφιινη απφ ηνπο κνπζηθνχο ηεο νξρήζηξαο παίδνπλ ζε επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν (θαη κάιηζηα αξθεηνί απφ απηνχο παίδνπλ παξαπάλσ απφ έλα φξγαλα) 

επνκέλσο ε κνξθή ηεο είλαη αξθεηά ζηαζεξή θαη ην απνηέιεζκα επαγγεικαηηθφ. Γελ 

ππάξρεη ε ίδηα ειεπζεξία ζπκκεηνρήο πνπ ππάξρεη ζηελ ρνξσδία, δελ κπνξεί θαλείο 

λα ιείπεη απφ πνιιέο πξφβεο νχηε πξνζηίζεληαη εχθνια κέιε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Ο 

καέζηξνο έρεη δεκηνπξγήζεη θαη πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

αηζζεηηθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν κπνξεί εμσηεξηθά θαίλεηαη εχθνιν, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη. Ο ήρνο ηεο νξρήζηξαο δηαηεξεί κηα ιεπηή ηζνξξνπία 

κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θαη κε νξγάλσλ ηεο θαη θαηαθέξλεη λα πξνζαξκφδεηαη ζε 

θάζε ηξαγνχδη ελψ παξάιιεια δηαηεξεί ηε ηαπηφηεηά ηνπ. Απηφ είλαη απνηέιεζκα 

ηεο ζπζηεκαηηθήο δνπιεηάο ησλ κειψλ θαη ηνπ καέζηξνπ. 

Σν πξφγξακκα ηεο ζπλαπιίαο απνθαζίζηεθε απφ ηνλ καέζηξν θαη πεξηειάκβαλε 

θνκκάηηα απφ ην βαζηθφ ξεπεξηφξην ηεο νξρήζηξαο θαη άιια δχν ηξαγνχδηα πνπ 

επηιέρζεθαλ γηα λα ζπκκεηάζρεη θαη ε ρνξσδία. Δηδηθή κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη ζην 

ηξαγνχδη Al Medina ην νπνίν απνηειεί πξσηφηππε ζχλζεζε ελφο απφ ηνπο κνπζηθνχο 

ηεο νξρήζηξαο πνπ παίδνπλ νχηη, ηνπ Υνπζεΐλ Μπαληξάλ. Σν ηξαγνχδη πνπ έθεξε 

καδί ηνπ απφ ηε πξία θαηαγεγξακκέλν ζε έλα ηεηξάδην απνηέιεζε έλα απφ ηα πην 

επηηπρεκέλα ζεκεία ηεο ζπλαπιίαο. Ο ίδηνο κνηξάζηεθε κε ην θνηλφ ηελ ηζηνξία ηνπ 

ηξαγνπδηνχ θαη θαζψο θαη ηελ έλλνηα ησλ ζηίρσλ ζηα ειιεληθά, ιέγνληαο δχν ιφγηα 

πξηλ ην παίμεη ε νξρήζηξα. Μεξηθέο κέξεο πξηλ ηε ζπλαπιία πήξακε απφ ηνλ Υνπζεΐλ 

γξακκέλν ζηα αγγιηθά, ην θείκελν πνπ ήζειε λα δηαβάζεη γηα ην ηξαγνχδη ηνπ ζην 

θνηλφ θαη ην κεηέθξαζα ζηα ειιεληθά. Σν αθεγεκαηηθφ κέξνο δελ είρε θάπνηα 

δπζθνιία, αιιά ε κεηάθξαζε ησλ ζηίρσλ απνδείρηεθε πξφθιεζε αθνχ έπξεπε λα 

κεηαθξαζηεί ζσζηά θαη παξάιιεια λα βγαίλεη λφεκα δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή 

πνηεηηθή ηνπ δνκή. Πξνο ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ ηεο παξαγσγήο πξνζηέζεθαλ κεξηθέο 

επηπιένλ πξφβεο κε πξσηνβνπιία ηνπ καέζηξνπ πνπ έθξηλε φηη ήηαλ απαξαίηεηεο γηα 

ηε πξνεηνηκαζία ηνπ ζπλφινπ. 

ηνπο δχν κήλεο ηεο παξακνλήο κνπ ζηελ ΔΛ, παξεπξηζθφκνπλ ζε θάζε πξφβα ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Οξρήζηξαο. πσο θαη ηα ππφινηπα εξγαζηήξηα ησλ Δθπ. & Κνηλ. 

Γξάζεσλ πνπ γίλνληαη ζε θάπνην ρψξν ηεο Λπξηθήο ζην ΚΠΙΝ, ε αίζνπζα πνπ 

θηινμελνχζε θάζε εβδνκάδα ην ζχλνιν ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα άιινπο ζθνπνχο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε θνξά πξηλ απφ θάζε εξγαζηήξην ν ρψξνο πξέπεη λα 

πξνεηνηκάδεηαη θαη λα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ (κεηαθνξά 

θαξεθιψλ/καμηιαξηψλ/νξγάλσλ/γξαθηθψλ πιψλ θιπ.). Με ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο 

ν ρψξνο πξέπεη λα γπξλάεη ζηε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ηνπ ψζηε λα είλαη έηνηκνο 

γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε έρεη ζεηξά ζην ordino. Έηζη, πξηλ απφ θάζε πξφβα ηεο 

νξρήζηξαο κεηαθέξακε θαξέθιεο θαη αλαιφγηα θαη ηα ζηήλακε θαηάιιεια θαη κεηά 

ην ηέινο ηεο πξφβαο ηα καδεχακε θαη ηα απνζεθεχακε μαλά ζηε κηθξή απνζήθε πνπ 

ήηαλ ε ζέζε ηνπο θαη ζπιιέγακε ζθνππίδηα πνπ κπνξεί λα είραλ κείλεη πίζσ.  

Η παξακνλή ζηα φξηα ελφο πξνυπνινγηζκνχ είηε κεγαιχηεξνπ είηε κηθξφηεξνπ 

(κεξηθέο θνξέο ζρεδφλ κεδακηλνχ) είλαη κηα πξφθιεζε γηα ηελ νπνία πξέπεη λα είλαη 
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έηνηκνο θάπνηνο πνπ εξγάδεηαη ζε παξαγσγέο.60 Γηα ηηο Δθπ. θαη Κνηλ. Γξάζεηο απηή 

ε ζπλαπιία κε ηελ αλάγθε κίζζσζεο αλεμάξηεηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηελ ερνιεςία 

πίεζε αξθεηά απηά ηα φξηα. ηαλ πξφθεηηαη γηα έλα ηφζν κεγάιν ζχλνιν, πνπ 

κάιηζηα πεξηιακβάλεη θαη παξαδνζηαθά φξγαλα θαη πξφθεηηαη λα παίμεη ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν νη αλάγθεο είλαη κεγάιεο θαη αληίζηνηρα ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην 

ρξεκαηηθφ αληίηηκν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζηελ ΔΛ ππάξρεη δηαδηθαζία 

αλάζεζεο κέζσ δηαγσληζκνχ γηα λα επηιεγεί ν ζπλεξγάηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Καζψο δελ ππάξρεη αλάγθε ζηε παξνχζα εξγαζία λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο 

νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο ηεο ΔΛ, ζα πσ απιά φηη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπλφινπ θαη ηνπ ρψξνπ ηεο ζπλαπιίαο, δεηήζεθε πξνζθνξά απφ έλαλ αξηζκφ 

εηαηξηψλ ερνιεςίαο θαη επηιέρζεθε ε πξφηαζε πνπ θάιππηε ηηο αλάγθεο θαη ην 

δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ. ηελ εηαηξία πνπ επηιέρζεθε ζηάιζεθε έλα 

ζρεδηάγξακκα ηνπ αθξηβνχο ζηεζίκαηνο ηνπ ζπλφινπ ζηε ζπλαπιία ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ζηήζνπλ ηα κηθξφθσλα θαη ηα κφληηνξ απφ ην πξσί ψζηε λα είλαη 

έηνηκα φηαλ θηάζνπλ νη κνπζηθνί γηα ην sound check. 

Η ζπλαπιία θαιχθζεθε απφ έλαλ απφ ηνπο θσηνγξάθνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλεξγάδεηαη ε ΔΛ. Γηα πξψηε θνξά ζε παξνπζίαζε εξγαζηεξίνπ ηνπ δεηήζεθε 

εθηφο απφ ηηο θσηνγξαθίεο λα ηξαβήμεη θαη video πνπ λα πεξηιακβάλεη νιφθιεξα 

δχν ηξαγνχδηα (θαη φρη απιά κηθξά clips απν ηε ζπλαπιία γεληθά) κε ζθνπφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο νξρήζηξαο. 

Σέινο απνθαζίζακε λα ιάβσ θαη εγψ κέξνο καδί κε ηε ρνξσδία ζηε ζπλαπιία θαη γηα 

λα βνεζήζσ ζηε ζηήξημε ηεο ρνξσδίαο θσλεηηθά αιιά θαη γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο 

ιφγνπο κηαο θαη ζα ήηαλ ε ηειεπηαία παξαγσγή ζηελ νπνία ζα βνεζνχζα θαηά ηε 

πξαθηηθή κνπ. 

6.3. Π  άζη ζε 

Σελ εκέξα ηεο ζπλαπιίαο απφ ηηο 11 ην πξσί έθηαζαλ ζην κνπζείν νη ηερληθνί γηα λα 

ζηήζνπλ θαη ε κηα ππεχζπλή κνπ. Η άθημε ηεο νξρήζηξαο γηα ην sound check ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλε λσξίο ην απφγεπκα θαη εγψ έθηαζα ιίγν πξηλ απφ απηνχο. Καηά 

ην soundcheck ζηήζεθαλ ηα αλαιφγηα θαη κπήθαλ θσηάθηα επεηδή ε ζπλαπιία ζα 

γηλφηαλ κεηά ηε δχζε ηνπ ήιηνπ. Μεηά ηελ άθημε ησλ κνπζηθψλ ζην ρψξν ζχκθσλα 

κε ην πξφγξακκα μεθίλεζε ην soundcheck ην νπνίν πήξε αξθεηή ψξα αιιά ηειηθά 

νινθιεξψζεθε κε ηα ιίγα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ (φξγαλα λα κελ 

αθνχγνληαη, κφληηνξο λα κελ είλαη αξθεηά δπλαηά θιπ) λα ιχλνληαη απφ ηνπο 

ερνιήπηεο. Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ππήξραλ κεηαθηλήζεηο ζηηο θαξέθιεο ησλ κνπζηθψλ 

απφ ηε κία πηέξπγα ηεο δηάηαμεο ηνπο φπνπ βξηζθφηαλ κηα ξάκπα (ν ιφγνο ζα 

ζπδεηεζεί παξαθάησ) θαη ηνπνζέηεζε έμηξα αλαινγίσλ γηα φζνπο ρξεηαδφληνπζαλ. 

Παξάιιεια ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, άξρηζαλ λα θαηαθζάλνπλ ζην Μνπζείν θαη 

                                                        
60 Pallin, G. (2010). Βι. Παξ. ζει. 23. 
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ηα κέιε ηεο ρνξσδίαο κε ηε καέζηξν ηνπο, γηα ην δηθφ ηνπο soun dcheck. Καηφπηλ 

αθνινχζεζε ε ηειηθή πξφβα φισλ ησλ θνκκαηηψλ πνπ πεξηειάκβαλε θαη ηελ είζνδν 

ηεο ρνξσδίαο. Πεξίπνπ κία ψξα πξηλ ηε ζπλαπιία, ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε θαη ε 

άθημε ησλ δχν θσηνγξάθσλ πνπ ζα θάιππηαλ ηελ εθδήισζε. 

Παξά ην φηη ε απιή ηνπ Μνπζείνπ είλαη κεγάιε –νπφηε δπλεηηθά ν αξηζκφο ηνπ 

θνηλνχ πνπ κπνξνχζε λα παξαθνινπζήζεη ήηαλ αληίζηνηρα κεγάινο–, ήηαλ αλάγθε 

λα κπνπλ θαη θάπνηεο ζέζεηο γηα θαζήκελνπο νη νπνίεο ήηαλ θπζηθά πεξηνξηζκέλεο. 

Με ηνλ θφζκν λα αξρίδεη λα γεκίδεη ηηο θαξέθιεο ήδε απφ ηηο 20:00, αξρίζακε λα 

κνηξάδνπκε θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο ζπλαπιίαο ηα νπνία ηειείσζαλ πξηλ πξνιάβεη 

λα πξνκεζεπηεί φιν ην θνηλφ. Σελ ηειηθή πξφβα αθνινχζεζε έλα κηθξφ 

πξνγξακκαηηζκέλν δηάιεηκκα γηα ηνπο κνπζηθνχο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλαπιίαο.  

Τπήξρε κηα κηθξή αλεζπρία καο γηα ην εάλ ν θαηξφο ζα παξακείλεη θαιφο ή ζα 

δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα κε θάπνηα μαθληθή βξνρή (θάηη πνπ ζπλέβαηλε εθείλεο ηηο 

κέξεο), ε νπνία δελ επαιεζεχηεθε.ε πεξίπησζε βξνρήο ζα ππήξραλ δχν επηινγέο. Η 

κία ζα ήηαλ λα αθπξσζεί ε ζπλαπιία θαη ε άιιε λα ζηεζεί κηα ηέληα γηα πξνζηαζία.  

Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλαπιίαο θαη ηελ ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπ θνηλνχ, 

καδεχηεθαλ θαη κεηξήζεθαλ ηα αληηθείκελα πνπ είραλ έξζεη απφ ηελ ΔΛ, δειαδή 

θαξέθιεο, αλαιφγηα θαη θσηάθηα αλαινγίσλ θαη απνζεθεχζεθαλ κεζα ζηνλ 

πξνζάιακν ηνπ κνπζείνπ θαζψο δελ ζα πεξλνχζε θάπνην θνξηεγφ ην ίδην βξάδπ λα 

ηα πάξεη. Παξάιιεια νη ηερληθνί πξνρψξεζαλ ζηελ απεγθαηάζηαζε θαη ζπιινγή ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπο. Δπηπιένλ, καδέπηεθαλ θαη πεηάρηεθαλ ηα ζθνππίδηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ ρψξν ψζηε λα παξαδνζεί φπσο καο δηαηέζεθε. 

6.4. Γυζθ ιίε - Απ ι γηζκό  

Ο ρψξνο κπξνζηά ζηα ζθαιηά ηνπ Μνπζείνπ ζηνλ νπνίν ζηήζεθαλ νη κνπζηθνί ήηαλ 

αξθεηά κηθξφο γηα ηνλ αξηζκφ ηνπο, εηδηθά φηαλ πξνζηέζεθε θαη ε ρνξσδία πίζσ ηνπο 

γηα ηα ηειεπηαία δχν ηξαγνχδηα. Ο δηαζέζηκνο ρψξνο φκσο κεηψζεθε θαη άιιν φηαλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ sound check, ην πξνζσπηθφ ηνπ Μνπζείνπ καο ελεκέξσζε φηη 

ζα πξέπεη λα αθήζνπκε έλαλ δηάδξνκν αξθεηά κεγάιν ζηε κηα πιεπξά ψζηε λα 

πεξλάεη θαξνηζάθη, επεηδή απφ εθεί ππήξρε πξφζβαζε γηα ηηο ηνπαιέηεο ησλ ΑΜΔΑ. 

Παξά ην φηη ήηαλ ζίγνπξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πξνζβαζηκφηεηα ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο, ε πιεξνθνξία απηή ζα έπξεπε λα έρεη δνζεί απφ ηνπο ππέπζπλνπο ηνπ 

Μνπζείνπ θαηά ην αξρηθφ ζηήζηκν. Γηα απηφ ην ιφγν νη ζέζεηο ησλ κνπζηθψλ θαη ν 

εμνπιηζκφο κεηαθηλήζεθαλ σζηε λα αλνίμεη ν απαηηνχκελνο δηάδξνκνο. Με ηελ ίδηα 

ινγηθή είλαη απαξαίηεην ζε παξαζηάζεηο ζε εζσηεξηθφ ρψξν λα ππάξρεη έλαο 

δηάδξνκνο ηθαλνχ κεγέζνπο πξνο ηελ έμνδν61 γηα ηελ πεξίπησζε αλάγθεο εθθέλσζεο 

ηνπ θηηξίνπ.  

                                                        
61 Βι. πην πάλσ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Εξσθίιε: Her story 
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Μπνξεί ε βξνρή λα κελ ζηάζεθε ηειηθά εκπφδην, απηφο φκσο δελ είλαη ν κφλνο 

ηξφπνο λα δπζθνιέςεη ν θαηξφο κηα ζπλαπιία ζε εμσηεξηθφ ρψξν. Καζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο ππήξρε κηα δπλαηή ειηνθάλεηα θαη ηδηαίηεξα ηηο κεζεκεξηαλέο 

ψξεο, νη ηερληθνί πνπ ήηαλ ζπλέρεηα ζε θίλεζε αληηκεηψπεζαλ δπζθνξία. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο γεληθήο πξφβαο άξρηζε λα θπζάεη αέξαο θαη ρξεηάζηεθε λα αγνξαζηνχλ 

καληαιάθηα γηα λα ζπγθξαηνχλ ηηο παξηηηνχξεο ησλ κνπζηθψλ πάλσ ζηα αλαιφγηα. 

ηα ζεηηθά ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ηεο ζπλαπιίαο ήηαλ ην ε εχθνια πξνζβάζηκε κε ηα 

κέζα ηνπνζεζία, ην φκνξθν πεξηβάιινλ κε ρψξν γηα ην θνηλφ θαη ην φηη ην θπιηθείν 

ηνπ κνπζείνπ ήηαλ αλνηρηφ ππήξρε ε δπλαηφηεηα γηα ηνλ θφζκν λα πξνκεζεπηεί 

θαγεηφ ή πνηφ φζν πεξίκελε λα μεθηλήζεη ε ζπλαπιία. Απφ ηελ άιιε, νη θαξέθιεο πνπ 

ππήξρε δπλαηφηεηα λα ζηεζνχλ γηα ην θνηλφ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη πεξηκέλακε λα 

γεκίζνπλ απφ λσξίο γεγνλφο πνπ ζήκαηλε φηη κεγάιν κέξνο ηνπ θνηλνχ ζα έπξεπε λα 

είλαη φξζην θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο. Η πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ μεπέξαζε 

ηηο πξνζδνθίεο αθνχ κηζή ψξα πξηλ ηε έλαξμε ηεο ζπλαπιίαο νη θαξέθιεο είραλ 

ζρεδφλ γεκίζεη. Κάπνηνη έθηαζαλ εθνδηαζκέλνη κε θηιίκηα, ηα νπνία έζηξσζαλ 

αλάκεζα ζηε πξψηε ζεηξά θαξεθιψλ θαη ζηνπο κνπζηθνχο θαη παξαθνινχζεζαλ ηε 

ζπλαπιία θαζηζκέλνη θάησ.  

Αληίζεηα κε ηνλ δηαζέζηκν γηα ην θνηλφ ρψξν, απηφο γηα ηνπο κνπζηθνχο ήηαλ κηθξφο 

ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ (εηθφλα 18). Δπίζεο, ην φηη ν ρψξνο ήηαλ 

εμσηεξηθφο εηδηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ε νξρήζηξα πεξηιακβάλεη παξαδνζηαθά 

φξγαλα, είρε σο απνηέιεζκα ε δνπιεηά ηνπ ηερληθνχ ζπλεξγείνπ πνπ ζα έθηηαρλε ηνλ 

ήρν ηεο ζπλαπιίαο λα είλαη είλαη δχζθνιε.  
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Δηθόλ  18: Οη ζθάιε  η υ κ υζεί υ κπ  ζηά  πό ηη   π ίε  ήη λ ζηεκέλ η  η 

κ υζηθ ί.62 

ηηο πξφβεο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο νξρήζηξαο ππήξρε πάληα έλα νηθνγελεηαθφ θιίκα. 

Οη κνπζηθνί είραλ έξζεη πνιχ θνληά ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ καέζηξν. Η 

δηαινγή ησλ θνκκαηηψλ πνπ παίδνπλ, νη απνθάζεηο γηα ηελ ελνξρήζηξσζή ηνπο, είλαη 

πξάγκαηα πνπ ζπδεηηνχληαη κέζα ζηε πξφβα θαη νη κνπζηθνί δίλνπλ κφληκα feedback. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρεη κεγάιε επηζπκία γηα εκθαλίζεηο ζε θνηλφ θαη ζπκκεηνρή 

ζε θεζηηβάι απφ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν εξγαζηήξην είλαη απφ απηά πνπ 

ζπλερίδνληαη ζηαζεξά θαη ην κέιινλ ηεο νξρήζηξαο ζαλ ζχλνιν είλαη ζηα ρέξηα ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ δξάζεσλ. Ο ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ 

ζπλφινπ είλαη αξθεηά πξνθαλήο: λα δείμεη πσο ε κνπζηθή έρεη ηε δχλακε λα 

ζπλδέζεη αλζξψπνπο πνπ έξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο θαη πνιηηηζκνχο. 

Κξίλνληαο απφ ηελ αηκφζθαηξα πνπ ππήξρε ζηηο πξφβεο, ν ζηφρνο επηηεχρζεθε. 

Δπίζεο, θξίλνληαο απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ ζηε ζπλαπιία, ην κήλπκα απηφ 

πέξαζε θαη ζην θνηλφ. 

                                                        
62 Βπδαληηλό θαη Χξηζηηαληθό Μνπζείν, (n.d). Αλαθηήζεθε  10, Ινπιίνπ, 2020. 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%
B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%C
F%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%
CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF 
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7. υκπε άζκ η  

ηελ παξνχζα εξγαζία αζρνιήζεθα κε ηέζζεξηο παξαγσγέο, κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, ηε ζπκκεηνρή εξαζηηερλψλ θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ππφ ηελ αηγίδα ελφο κεγάινπ θνξέα. Δθηφο απφ θνηλά ζηνηρεία, 

είραλ θαη θάπνηεο δηαθνξέο.  

 Η πξψηε παξαγσγή ήηαλ παξάιιειε δξάζε ζηα πιαίζηα θεζηηβάι (κε φ,ηη 

πεξηνξηζκνχο ζπλεπάγεηαη απηφ), ελψ νη παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο 

Λπξηθήο ήηαλ απηνχζηεο πξάμεηο.  

 Η ζπλαπιία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο νξρήζηξαο ήηαλ ε κφλε πνπ δηεμήρζε ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Τν (όρη θαη ηόζν) θαληαζηηθό εκεξνιόγην ηεο 

Barbara ήηαλ θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ θαη φινη πεξίπνπ 

ζηελ ίδηα ειηθία θαη κε παξφκνην βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηελ (παιαηά) 

κνπζηθή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ππφινηπεο 3 παξαγσγέο αλήθνπλ ζε πην 

επξχ ειηθηαθφ εχξνο θαη είραλ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο εμνηθείσζεο κε ην 

αληηθείκελν ηεο παξαγσγήο. 

 Η νκάδα ηνπ Εξσθίιε: Her Story ήηαλ ε κφλε πνπ δελ πξνυπήξρε πξηλ ηελ 

παξαγσγή θαη νχηε ζπλέρηζε ηελ δξάζε ηεο κεηά ην ηέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Αληίζεηα ην χλνιν Παιαηάο Μνπζηθήο ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ 

ππάξρεη αθφκα (αλ θαη φρη κε ηελ ίδηα ζχλζεζε), ελψ ηα εξγαζηήξηα ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Υνξσδίαο θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Οξρήζηξαο ζπλερίδνληαη. 

 Σν Εξσθίιε: Her Story θαη ην Τν (όρη θαη ηόζν θαληαζηηθό) εκεξνιόγην ηεο 

Barbara είραλ θαη ζεαηξηθά ζηνηρεία, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δχν 

παξαγσγέο. 

 Σν ATH-GOT: Vocal Postcards ήηαλ ε κφλε παξαγσγή κε πςειέο ηερληθέο 

απαηηήζεηο ιφγσ ηεο δσληαλήο αλακεηάδνζεο αιιά θαη ε κφλε πνπ 

πεξηειάκβαλε ζπλεξγαζία κε θάπνην κνπζηθφ ζχλνιν πέξα απφ ηα φξηα ηεο 

Λπξηθήο. 

 Καη νη 3 παξαγσγέο ηεο ιπξηθήο είραλ έληνλν θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Σν 

Εξσθίιε: Her Story έζημε ηε γπλαηθεία ελφηεηα ελψ ην ATH-GOT: Vocal 

Postcards θαη ε ζπλαπιία ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο νξρήζηξαο είραλ σο 

επίθεληξν ηνλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ησλ ζπλφισλ. 

 Μπνξεί φιεο νη παξαγσγέο γηα ηηο νπνίεο έγξαςα λα ήξζαλ επηηπρψο ζε πέξαο, αιιά 

φπσο θάλεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζε φιεο πξνέθπςαλ δπζθνιίεο θαη 

πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε λα ιπζνχλ. Απηφ είλαη ινγηθφ θαη επφκελν θαη εάλ έπξεπε λα 

δηαιέμσ κφλν έλα ζπκπέξαζκα λα θξαηήζσ απφ ηελ φιε εκπεηξία κνπ (θαη ν 

αλαγλψζηεο απφ ηελ εξγαζία), είλαη φηη ζεκαζία δελ έρεη ην πφζα πξνβιήκαηα ζα 

πξνθχςνπλ, αιιά ην πφζν απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζα βξεζνχλ. Μηαο θαη θάζε 

παξαγσγή είλαη μερσξηζηή, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη γλψζε θαη θαηαλφεζε 

ησλ εηδηθψλ παξακέηξσλ θάζε παξαγσγήο, είηε απηνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ρψξν, 
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είηε κε ηνπο ζπληειεζηέο, είηε κε ην έξγν. Η ςπρξαηκία, ε δπλαηφηεηα γξήγνξεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (εηδηθά ζε 

παξαγσγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη επαγγεικαηίεο ή δελ 

δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία) ζεσξψ φηη είλαη ηειηθά νη πην ζεκαληηθέο 

πνηφηεηεο γηα έλαλ θαιιηηέρλε πνπ ελδηαθέξεηαη λα δνπιέςεη ζηα παξαζθήληα ηεο 

παξαγσγήο.  

αθψο αλ θαη πην ζεκαληηθφ, ην παξαπάλσ δελ είλαη ην κφλν ζπκπέξαζκα πνπ 

κπνξεί λα απνθνκίζεη θαλείο απφ ηηο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο παξαγσγέο. Η 

πξννπηηθή απηήο ηεο εξγαζίαο θαη ε πξαθηηθή κνπ άζθεζε ζηελ ΔΛ ήηαλ πνιχ 

πινχζηεο εκπεηξίεο θαη δελ κπνξψ παξά λα είκαη επγλψκσλ πνπ ηηο έδεζα. Μνπ 

έδσζαλ ηελ επθαηξία λα δήζσ ηελ ειιεληθή θαιιηηερληθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζε 

δχν κεγάινπο νξγαληζκνχο ηεο ρψξαο. Δπνκέλσο, κνπ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αληηιεθζψ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε πξνεηνηκαζία ελφο 

θαιιηηερληθνχ πξντφληνο, αθφκα θαη κέζα ζε απηνχο ηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο. Γηα 

ην ιφγν απηφ, θάπνηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηελ εξγαζία, 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηνπο θνξείο (ΟΜΜΘ θαη ΔΛ). Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη πξφζεζε λα κεησζεί ε αμία ηεο δνπιεηάο πνπ γίλεηαη κέρξη ηψξα ζε Αζήλα 

θαη Θεζζαινλίθε. Αιιά ππάξρεη πξφζεζε επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο, ζπγθξίλνληαο 

ηα δεδνκέλα πνπ έρσ απφ ηε βηβιηνγξαθία (πνπ αθνξνχλ παξαγσγέο ζε Ακεξηθή θαη 

Μεγάιε Βξεηαλία), κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα φπσο ηελ έδεζα εγψ. 

Αθνινπζνχλ ινηπφλ, φρη κε θάπνηα ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

έβγαια απφ ηηο ηέζζεξηο παξαγσγέο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε παξνχζα εξγαζίαο.  

Δίλαη ζεκαληηθή ε δηαηήξεζε ελφο δηαχινπ θαιήο θαη αλνηρηήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

ζπληειεζηέο. Ο μεθάζαξνο νξηζκφο ελφο αηφκνπ απφ ηελ νκάδα παξαγσγήο ζην 

νπνίν κπνξνχλ λα απνηαζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα θάπνηα αλάγθε ή απνξία ηνπο, 

βνεζάεη ηφζν θαηά ηεο πξφβεο φζν θαη θαηά ηελ παξάζηαζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη 

ζπκκεηέρνληεο μέξνπλ απφ πνπ λα δεηήζνπλ βνήζεηα θαη παξάιιεια κεηψλεηαη ν 

θίλδπλνο ιάζνο ζπλελλνήζεσλ. Σν άηνκν απηφ είλαη ζπλήζσο ν δηεπζπληήο ζθελήο ή 

θάπνηνο βνεζφο ηνπ (αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο). Γηα λα είλαη φζν ην 

δπλαηφ θαιχηεξε θαη πην γξήγνξε ε επηθνηλσλία, πξέπεη ε νκάδα παξαγσγήο λα 

δηαζέηεη κηα ελεκεξσκέλε ιίζηα κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(φλνκα, επίζεην, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, email), ε νπνία ζηε πεξίπησζε αλήιηθσλ 

ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη έλα ηειέθσλν έθηαθηεο αλάγθεο κε 

ελήιηθα γνλέα ή θεδεκφλα. Απηφ είλαη απαξαίηεην ηφζν γηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ζε πξφβαο ρσξίο πξφηεξε εηδνπνίεζε ή 

θάπνηαο έθηαθηεο αιιαγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη γηα λα απνζηέιινληαη 

έγγξαθα φπσο ην πξφγξακκα ησλ πξνβψλ. ληαο ζηελ νκάδα θαη παξαγσγήο, έρεη 

θαλείο πην ζθαηξηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ θαη θάπνηα πξάγκαηα ζεσξνχληαη νξηζκέλεο θνξέο απηνλφεηα. 

Αληίζεηα νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ επαθή κφλν κε ην θαιιηηερληθφ πξντφλ. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα πξάγκαηα ή δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε νκάδα παξαγσγήο, λα ηνπο 

θαίλνληαη κε ινγηθά ή κε πξαθηηθά. Απηφ ην θελφ είλαη αδχλαην θπζηθά λα 
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γεθπξσζεί ηειείσο. Καιφ είλαη φκσο λα εμεγνχληαη νη ιφγνη πνπ αθνινπζνχληαη 

θάπνηεο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ην πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηεο νκάδαο παξαγσγήο. 

Απηφο είλαη άιινο έλαο ηξφπνο λα απνθεπρζνχλ κπεξδέκαηα ή θαζπζηεξήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα νη θαλφλεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ησλ πξνβψλ ή/θαη ηνπ ρψξνπ ηεο 

παξάζηαζεο είλαη γλψζεηο πνπ ε νκάδα παξαγσγήο δηαζέηεη θαη είλαη ρξένο ηεο λα 

ηνπο επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ζπληειεζηέο, αλ ζέιεη λα κελ δεκηνπξγεζνχλ 

πξνβιήκαηα. Καιφ είλαη λα γίλεη απφ λσξίο ζπδήηεζε γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

παξνπζίαο ζηηο πξφβεο ψζηε λα είλαη ζίγνπξν φηη νη ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνπλ πφζν 

κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ πξνβψλ (βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα) ε απνπζία ηνπο. 

Πνιχ ρξήζηκε είλαη ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Αλ πξφθεηηαη γηα νκάδα κε δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα, κπνξεί λα 

κελ γλσξίδνπλ φινη ειιεληθά θαη λα πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη φια θαη ζε άιιε 

γιψζζα. Αλ απηφ ιχλεηαη κε ηε ρξήζε Αγγιηθψλ ηφηε ηα πξάγκαηα είλαη εχθνια κηαο 

είλαη γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε φιν ηνλ θφζκν, αλ φκσο ππάξρεη 

αλάγθε θάπνηαο άιιεο ιηγφηεξν γλσζηήο γιψζζαο, ε αλαδήηεζε ιχζεο γίλεηαη πην 

πεξίπινθε. Μηα άιιε πεξίπησζε είλαη ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ρξήδεη εηδηθψλ 

ρεηξηζκψλ. Άλζξσπνη κεγάινη ζε ειηθία ελδερνκέλσο ζα δπζθνιεπηνχλ λα κείλνπλ 

φξζηνη γηα ψξα, επνκέλσο ρξεηάδεηαη κέξηκλα λα έρνπλ δηαζέζηκα θαζίζκαηα κε 

εχθνιε πξφζβαζε. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο παηδηψλ, ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά 

ηηο πξφβεο ζηα νπνία δελ ρξεηάδνληαη, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο (ή θαη παξαπάλσ 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ) πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ θξνληίδα ηνπο. ε πεξίπησζε ζπκκεηερφλησλ κε θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο ζα ρξεηαζηεί λα είλαη ζίγνπξν φηη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλείηαη 

απφ θαη πξνο ηε ζθελή θαη ηα θακαξίληα. Αληίζηνηρα πξέπεη λα γίλεηαη θαη 

αμηνιφγεζε ηπρψλ εηδηθψλ αλαγθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Παξαδνζηαθά φξγαλα θαη 

φξγαλα επνρήο ρξίδνπλ ζπλήζσο εηδηθήο κεηαρείξηζεο. Γηα ηα παξνδηαθά φξγαλα νη 

ηερληθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία ψζηε λα γλσξίδνπλ πσο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο γηα λα ηα ζηεξίμνπλ 

ζσζηά. Απφ ηελ άιιε ηα φξγαλα επνρήο είλαη πνιιέο θνξέο πην επαίζζεηα απφ ηα 

ζεκεξηλά ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθνληαη, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

θίλδπλνο λα αιινησζεί ην θνχξδηζκά ηνπο. 

ηηο παξαγσγέο πνπ ρξεηάδνληαη ηερληθή ππνζηήξημε, είλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη 

ζηνπο ηερληθνχο ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο. Ο ρξφλνο απηφο δηαθέξεη απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε θαη γηα λα γίλεη κηα 

θαιή απνηίκεζή ηνπ, κπνξεί λα δεηείηαη ε γλψκε ηνπο. ε πεξίπησζε ηερληθά βαξηάο 

παξαγσγήο πνπ απαηηεί πνιιαπιέο δνθηκέο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζπλερήο 

επηθνηλσλία κεηά απφ θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα είλαη ελεκεξσκέλε ε νκάδα 

παξαγσγήο γηα ηελ θαηάζηαζε. πσο είλαη θαιφ λα ππάξρεη θαιή επηθνηλσλία κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, έηζη αληίζηνηρα πξέπεη λα ππάξρεη θαιή επηθνηλσλία θαη κε ηνπο 

ηερληθνχο, αιιά θαη κε ηνλ ζθελνζέηε, ηνλ καέζηξν, ηνλ ρνξνγξάθν θιπ (αλ 

ππάξρνπλ). 
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Η χπαξμε θαη ρξήζε ελφο βαζηθνχ νδεγνχ γηα ηε δηεχζπλζε παξαγσγήο, γξακκέλνπ 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ θνξέα ζεσξψ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκε. Δθηφο απφ 

ηηο ελδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ζπζηήλεηαη λα αθνινπζνχληαη, ν νδεγφο απηφο 

ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ απφ θφξκεο/πξφηππα νη νπνίεο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κεηά ην πέξαο θάζε παξαγσγήο, λα αξρεηνζεηνχληαη. Έηζη ζε 

βάζνο ρξφλνπ ζα δεκηνπξγεζεί έλα νκνηφκνξθν αξρείν απφ ηηο παξαγσγέο ηνπ 

θνξέα. Δθηφο απφ απηφ ην ζεηηθφ απνηέιεζκα, έλαο ηέηνηνο νδεγφο ζεσξψ φηη ζα 

βνεζνχζε λα γίλνληαη πην γξήγνξα θαη πην ζπζηεκαηηθά πνιιά δηεξγαζίεο, θαη ζα 

δηαζθάιηδε κηα νκνηνκνξθία ιεηηνπξγίαο παξά ηελ πηζαλή αιιαγή πξνζψπσλ κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο ζα απνηεινχζε κηα κεγάιε βνήζεηα γηα θάπνηνλ λέν 

ζην ρψξν πνπ ζα μεθηλνχζε λα δνπιεχεη ζηνλ θνξέα, αθνχ ζα κπνξνχζε λα έρεη 

ζπκππθλσκέλε ηε γλψζε ησλ πξνεγνχκελσλ. Έλαο ηέηνηνο νδεγφο δελ ζα είρε ζθνπφ 

λα ππαγνξεχεη κε ιεπηνκέξεηεο ηελ θάζε θίλεζε, αιιά αληίζεηα ζα ιεηηνπξγνχζε ζαλ 

«καμηιαξάθη αζθαιείαο», θάηη ζην νπνίν ζα κπνξεί λα γπξλάεη θάλεηο φηαλ ην 

ρξεηάδεηαη. 

Δηδηθέο δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ νη παξαζηάζεηο ζε εμσηεξηθφ ρψξν φληαο εθηεζεηκέλεο 

ζηα θαηξηθά θαηλφκελα. Απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηφζν ηερληθνχο θαη 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο πξφβεο (αιιά θαη θαηά ηελ παξάζηαζε), φζν θαη ην θνηλφ.  

Δπηπιένλ, δχζθνιε κπνξεί λα είλαη ε δηαρείξηζε ηεο άθημεο θαη ηνπ θαζίζκαηνο ηνπ 

θνηλνχ, αλάινγα κε ην εάλ ππάξρεη εηζηηήξην θαη νξγαλσκέλε άθημε, εάλ ππάξρνπλ 

δηαθξηηέο ζέζεηο, εάλ ππάξρεη μεθάζαξε ζθελή θιπ. 

ηε πεξίπησζε πνπ κηα παξάζηαζε πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη ζε ρψξν πνπ δελ 

αλήθεη ζηνλ θνξέα, είλαη ζεκαληηθφ ε νκάδα παξαγσγήο λα ηνλ επηζθεθζεί φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. ε κηα αξρηθή εμνηθείσζε κε ην ρψξν, πνπ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ ή/θαη ηε κέηξεζε απνζηάζεσλ, θαιφ είλαη 

λα θαηαγξαθνχλ νη ρψξνη πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ρξήζε, ε αζθάιεηα ηνπ 

ρψξνπ/θηηξίνπ, ε πξνζβαζηκφηεηα κε ΜΜΜ, νη ερεηηθέο αλάγθεο, θαη ε 

ρσξεηηθφηεηα ζε θνηλφ. Με απηέο ηηο πιεξνθνξίεο είλαη πνιχ πην εχθνιν λα γίλεη έλα 

θαιφ ζρέδην ηφζν γηα ηελ παξακνλή θαη ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, φζν θαη ηελ παξάζηαζε 

απηή θαζ‘ απηή. Δπίζεο ζεκαληηθφ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ην λα εμαζθαιηζηεί έλαο 

ρψξνο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηνλ ειεχζεξν ηνπο 

ρξφλν αιιά θαη λα αθήζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα κε αζθάιεηα. ζν είλαη 

δπλαηφ πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη θάπνηεο βαζηθέο ζπλζήθεο ζε «μέλνπο» ρψξνπο. 

Μηα αίζνπζα κε πνιχ θαθή ερεηηθή ή θαθφ θσηηζκφ, ή έιιεηςε εμαεξηζκνχ, ή ε 

ρξήζε ελφο μεθνχξδηζηνπ πηάλνπ, κφλν πξνβιήκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ. ε 

φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο θιεηζηνχο ρψξνπο, αιιά εηδηθφηεξα ζε απηνχο πνπ είλαη κε 

γλψξηκνη γηα ηνλ δηεπζπληή ζθελήο θαη ηνπο ηερληθνχο, πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αζθαινχο εθθέλσζεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. Απηφ πεξηιακβάλεη αλνηρηφ δηάδξνκν (ρσξίο θαζίζκαηα) γηα λα 

απνκαθξπλζεί ην θνηλφ ρσξίο πξνβιήκαηα, αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ζε ζθάιεο (αλ ε 

παξάζηαζε ζπκβαίλεη ζε φξνθν) θαη δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ηεο πφξηαο ρσξίο 

πξφβιεκα.  
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ε πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη ρξήζε θνζηνπκηψλ ή/θαη αληηθεηκέλσλ, είηε απφ ηα 

δηαζέζηκα ηνπ θνξέα, είηε κέζσ δαλεηζκνχ απφ εμσηεξηθή πεγή, είλαη ζεκαληηθή ε 

θξνληίδα θαη ε επηζηξνθή ηνπο ζε θαιή θαηάζηαζε. Η δεκηνπξγία κηαο 

ζπγθεληξσηηθήο ιίζηαο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο βνεζάεη λα ζηγνπξεπηνχκε κεηά ην 

πέξαο ηεο ρξήζεο φηη ζα ζπγθεληξσζνχλ φια θαη ζα επηζηξαθνχλ ζην βεζηηάξην ή 

ηελ απνζήθε ηνπ θξνληηζηεξίνπ απφ φπνπ πάξζεθαλ. 

ια ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, αληηθαηνπηξίδνπλ άκεζα ζηελ θχζε ησλ 

παξαγσγψλ απφ ηηο νπνίεο πεγάδνπλ. Κάπνηα απφ απηά δελ έρνπλ λφεκα ζε 

παξαγσγέο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη επαγγεικαηίεο κε εκπεηξία, αθνχ απηνί νη 

άλζξσπνη έρνπλ κάζεη πξαθηηθά πνηνη είλαη νη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο. Παξά ην φηη –φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ– θάζε παξαγσγή είλαη 

δηαθνξεηηθή θαη απαηηείηαη έλαο κεγάινο βαζκφο ειαζηηθφηεηαο θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο απφ ηνλ άλζξσπν πνπ επηζπκεί λα δνπιέςεη ζηελ νξγάλσζε ή 

ηελ εθηέιεζε παξαγσγήο, ζεσξψ φηη ζπλερίδνπλ λα είλαη ρξήζηκα ηα ζπκπεξάζκαηα 

απηήο ηεο εξγαζίαο. Γηα εκέλα ηίπνηα δελ ήηαλ απηνλφεην φηαλ μεθηλνχζα λα 

ζρεδηάδσ ην πξψην πξφγξακκα πξνβψλ γηα ην χλνιν Παιαηάο Μνπζηθήο θαη ζα 

ήηαλ κεγάιε βνήζεηα ηφηε λα έρσ κηα παξφκνηα εξγαζία λα δηαβάζσ. Γελ κπνξνχζα 

λα θαληαζηψ φηη ε απφθαζε λα αζρνιεζψ κε ηελ νξγάλσζε εθείλεο ηεο ζπλαπιίαο, 

ζα ήηαλ ε έλαξμε ελφο δηαζηήκαηνο ελλέα κελψλ πινχζηνπ ζε θαηλνχξηεο γλψζεηο, 

εκπεηξίεο, αλζξψπνπο θαη κνπζηθέο. Ο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα κεηαθέξσ 

ηηο δηθέο κνπ εκπεηξίεο θαη ηα καζήκαηα πνπ πήξα βνεζψληαο λα βγνπλ άιινη 

άλζξσπνη κπξνζηά ζε θνηλφ. Διπίδσ φηη ζα είλαη ρξήζηκα ζηνλ αλαγλψζηε, είηε 

μεθηλάεη ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζηελ παξαγσγή θαη ζέιεη κηα πξψηε γεχζε ηνπ ηη 

είλαη φινο απηφο ν αθαλήο θφζκνο απφ θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη ρακειά ζηελ αιπζίδα 

ησλ ππεπζπλνηήησλ, είηε είλαη θαιιηηέρλεο θαη απιά ζέιεη λα πάξεη κηα ηδέα γηα ην ηη 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη γηα λα βγεη ζηε ζθελή.  
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εκεξνιόγην ηεο Barbara Strozzi πνπ ζεκεηψζεθε γηα λα ιεθζεί ππφςηλ θαηά 

ην ζρεδηαζρφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβψλ. 
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2. εκεηψζεηο γηα ην πνηνί κνπζηθνί παίδνπλ ζε θάζε θνκκάηη θαη ν θαηάινγνο κε 

ηηο ζπληνκνγξαθίεο ησλ νλνκάησλ ηνπο. 
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3. Γεκηνπξγήζεθε ν παξαθάησ ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο ζπληειεζηέο. Καιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη κηα επηπιένλ ζηήιε πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ηα θνκκάηηα ζηα νπνία έπαηδε ν θάζε κνπζηθφο θαζψο θαη άιιε 

κία κε ηα email ηνπο. Γηα  ηελ πξνθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ε εηθφλα είλαη επεμεξγαζκέλε ψζηε λα κελ θαίλνληαη νη 

αξηζκνί ηειεθψλσλ. 
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