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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

 

Θέκα ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία πξσηφηππνπ ζεαηξηθνχ κνλφπξαθηνπ κε ζηνηρεία 

δηάδξαζεο ζην ερεηηθφ θαη κνπζηθφ κέξνο ηνπ, θαζψο επίζεο, θαη κίαο πξσηφηππεο νπηηθνθνπζηηθήο 

ζχλζεζεο κε πιηθά (ερεηηθά θαη νπηηθά) απφ ηελ ζεαηξηθή παξάζηαζε. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ν ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ κνξθψλ ηέρλεο, γηα ηελ δεκηνπξγία πξσηφηππσλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ ζπλζέζεσλ, κε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηελ θάζε επηκέξνπο ηέρλε. 

ην πιαίζην απηφ, έγηλε ε ζχλζεζε (ζελάξην, ζθελνζεζία, κνπζηθή, ερεηηθφο ζρεδηαζκφο, θιπ), ε 

παξαγσγή θαη ε παξνπζίαζε ηνπ κνλφπξαθηνπ, ζρεδηάζηεθε δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξάζηαζεο, θαη δεκηνπξγήζεθε πξσηφηππε νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε. 

Ζ κνπζηθή ηνπ κνλφπξαθηνπ δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλδπαζκφ θαη θαηά παξάιιειε αλάπηπμε κε ην 

ζελάξην θαη ζηφρνο ηεο είλαη λα απνδψζεη κε αθεγεκαηηθφ ηξφπν ηελ δξακαηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ ραξαθηήξσλ. Μέζσ ηνπ πξσηφηππνπ δηαδξαζηηθνχ ζπζηήκαηνο νη 

εζνπνηνί κπνξνχλ λα παξάγνπλ θαη λα αιιάδνπλ - κέρξη θάπνηνπ ζεκείνπ - ην ερεηηθφ απνηέιεζκα. Ζ 

δπλαηφηεηα απηή, πξνζηίζεηαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα ησλ εζνπνηψλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια 

θαη ζαλ κνπζηθνί. 

Δπφκελν ζηάδην ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ηαηλίαο κε βάζε ην ζεαηξηθφ δξψκελν. Σελ 

νινθιήξσζε ηνπ δξσκέλνπ θαη ηεο κνπζηθήο ηνπ, αθνινχζεζε ε βηληενζθφπεζε κε θηλεκαηνγξαθηθά 

θξηηήξηα. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ γπξίζκαηα εηδηθψλ πιάλσλ κε δηάθνξεο γσλίεο ιήςεο θαη αθνινχζεζε 

ε παξνπζίαζε ηεο παξάζηαζεο κπξνζηά ζε θνηλφ, ε νπνία επίζεο βηληενζθνπήζεθε. Σα πιηθά απφ ηα 

γπξίζκαηα εηδηθψλ πιάλσλ θαη απφ ηελ παξάζηαζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξσηφηππε 

νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε. Γηα ηνλ ερεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ζχλζεζεο απηήο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιηθά 

απφ ηηο ερνγξαθήζεηο ηεο παξάζηαζεο, θαη απφ ηα πξσηφηππα κνπζηθά/ ερεηηθά πιηθά. 

Ζ εξγαζία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο καο έγηλε ζε επαθή κε ηνπο ηνκείο ηεο 

κνπζηθήο ζεσξίαο (αξκνλία, κνξθνινγία, ηζηνξηθά ζηνηρεία), ηεο πεηξακαηηθήο κνπζηθήο ζχλζεζεο, 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο ερνιεςίαο, ηεο νξγαλνινγίαο, ηεο ςπρναθνπζηηθήο, ηεο κνπζηθήο 

ςπρνινγίαο, ηεο παξαγσγήο θαη κίμεο ήρνπ (κνληάδ, mastering θ.α.), ηεο εηθνλνιεςίαο, ηεο 

επεμεξγαζίαο εηθφλαο (κνληάδ, εθθέ), ηεο γεληθήο επηκέιεηαο θαη ζθελνζεζίαο νπηηθναθνπζηηθήο 

παξαγσγήο. Γεληθφηεξα ε εξγαζία απηή απνηέιεζε επθαηξία γηα αμηνπνίεζε αιιά θαη δηεχξπλζε ησλ 

γλψζεψλ καο κε έκπξαθηε ελαζρφιεζε κε πιηθφ κνπζηθήο ηερλνινγίαο ζην νπνίν καο παξείρζε 

πξφζβαζε απφ ην ηκήκα θνίηεζήο καο.  
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ABSTRACT 
 

 

This thesis accompanies and reports both on the creation and production of the original theatrical one-

act play „Ode se mea agape mekre’, ( ‘A Song for a little love’) and on the audiovisual composition 

which was based on the play. The production includes interactive sound design.   

Our aim was to experiment with the combination of various art forms (music, theatre, video art, 

performance art, creative and interactive sound design, etc), in all the stages of creation and production. 

In this perspective there was the a. preparation (writing of the scenario, rehearsals, direction, music 

composition, design of the interaction, recordings, etc), b. Performance of the play, c. creation of the 

original audiovisual composition. 

The music was created in combination and parallel development with the storyline and its aim was to 

illustrate or even evoke the emotional fluctuations the characters experience during the course of the 

story.  The original interactive design gives the actors the ability to affect -in a measure- the sound 

result. This ability is added to the other expressive tools of the actors and allows them to also function 

as musicians on stage. 

The development of a short film (audiovisual composition) is based on the theatrical performance. 

After the completion of the play, the rehearsals and the public performances were filmed under the 

principles of cinematography and using shootings from various perspectives. The audiovisual 

composition uses visual materials from the general video recording of the theatrical performance and 

from the special shootings. The audio materials derives both from audio recordings of the performances 

and from the original music of the play. 

Our work on this project combines practices and knowledge from the fields of: music composition, 

programming, sound recording, sound production, editing, mastering, photography, visual editing, 

general management of audiovisual production and film direction.  

In conclusion, through this practical and theoretical engagement with all the stages of these projects we 

had the opportunity to utilize and expand our knowledge as well as our practical skills and experience.  
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Θέκα ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία πξσηφηππνπ ζεαηξηθνχ κνλφπξαθηνπ κε ζηνηρεία 

δηάδξαζεο ζην ερεηηθφ θαη κνπζηθφ κέξνο ηνπ, θαζψο επίζεο, θαη κίαο πξσηφηππεο νπηηθνθνπζηηθήο 

ζχλζεζεο κε πιηθά (ερεηηθά θαη νπηηθά) απφ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε. 

ην πιαίζην απηφ, έγηλε ε ζχλζεζε (ζελάξην, ζθελνζεζία, κνπζηθή, ερεηηθφο ζρεδηαζκφο), ε παξαγσγή 

θαη ε παξνπζίαζε ηνπ κνλφπξαθηνπ, ζρεδηάζηεθε δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξάζηαζεο, θαη δεκηνπξγήζεθε πξσηφηππε νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε κε πιηθφ απφ ηελ παξάζηαζε. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ν ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ κνξθψλ ηέρλεο γηα ηε δεκηνπξγία πξσηφηππσλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ ζπλζέζεσλ κε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηελ θάζε επηκέξνπο ηέρλε.  

Ζ κνπζηθή ηνπ κνλφπξαθηνπ δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλδπαζκφ θαη θαηά παξάιιειε αλάπηπμε κε ην 

ζελάξην θαη ζηφρνο ηεο είλαη λα απνδψζεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο πεξλάλε νη 

ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Δίλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αθήγεζε θαη 

δελ πεξηνξίδεηαη ζηε „ζπλνδεία‟ ηνπ έξγνπ σο κνπζηθή επέλδπζε, αιιά ελίνηε αληηθαζηζηά άιια 

εθθξαζηηθά κέζα (θείκελν, ζθελνγξαθία) ζε κεγάιν βαζκφ έσο θαη θαζνδεγεί ηελ ηζηνξία κε 

αηκνζθαηξηθέο παξεκβάζεηο. Έλαο αθφκε ζηφρνο ηεο είλαη λα δίλεη ζηνπο εζνπνηνχο ηελ δπλαηφηεηα 

λα παξάγνπλ θαη λα αιιάδνπλ ην ερεηηθφ απνηέιεζκα κέζσ ηνπ πξσηφηππνπ δηαδξαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ δπλαηφηεηα απηή πξνζηίζεηαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα ησλ εζνπνηψλ, νη νπνίνη  

ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια θαη ζαλ κνπζηθνί. Αλαπηχρζεθαλ έηζη ε ηζηνξία θαη νη ραξαθηήξεο ζην 

πιαίζην δεκηνπξγίαο ζεάηξνπ κε έληνλε παξνπζία ηεο κνπζηθήο θαη ε ζθελνζεζία βαζίζηεθε ηφζν 

ζηελ πξνζσπηθή καο αηζζεηηθή θαη ηηο γλψζεηο πνπ απνθνκίζζεθαλ απφ ηελ εκπεηξία καο ζην ζέαηξν, 

φζν θαη ζην φξακά καο γηα πεηξακαηηθή επαθή ηνπ έξγνπ κε ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Δπηπιένλ 

θξνληίζηεθαλ ηα ηερληθά κέζα (ζθελνγξαθία, θνζηνχκηα, καθηγηάδ) θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε 

ζηνλ θσηηζκφ πνπ επεξεάδεη έληνλα ηελ αηκφζθαηξα, θαη ζε κεγάιν βαζκφ παίδεη ην ξφιν ηνπ 

ζθεληθνχ, ηφζν ζεαηξηθά φζν θαη θηλεκαηνγξαθηθά.  

Δπφκελν ζηάδην ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ηαηλίαο κε βάζε ην ζεαηξηθφ δξψκελν. Σελ 

νινθιήξσζε ηνπ δξσκέλνπ θαη ηεο κνπζηθήο ηνπ αθνινχζεζε ε βηληενζθφπεζε κε θηλεκαηνγξαθηθά 

θξηηήξηα. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ γπξίζκαηα εηδηθψλ πιάλσλ κε δηάθνξεο γσλίεο ιήςεο θαη αθνινχζεζε 

ε παξνπζίαζε ηεο παξάζηαζεο κπξνζηά ζε θνηλφ, ε νπνία επίζεο βηληενζθνπήζεθε. Σα πιηθά απφ ηα 

γπξίζκαηα εηδηθψλ πιάλσλ θαη απφ ηελ παξάζηαζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξσηφηππε 

νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε. Γηα ηνλ ερεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ζχλζεζεο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιηθά 

αθελφο απφ ηηο ερνγξαθήζεηο ηεο παξάζηαζεο, θαη αθεηέξνπ απφ ηελ εζσηεξηθή (ζηνλ ππνινγηζηή) 

ερνγξάθεζε ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ φινπ ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ πξνέθππηε πξνγξακκαηηζηηθά 

απφ ηε δηάδξαζε κε ηνπο εζνπνηνχο. 

Ζ εξγαζία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο καο έγηλε ζε επαθή κε ηνπο ηνκείο ηεο 

κνπζηθήο ζεσξίαο (αξκνλία, κνξθνινγία, ηζηνξηθά ζηνηρεία), ηεο πεηξακαηηθήο κνπζηθήο ζχλζεζεο, 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο ερνιεςίαο, ηεο νξγαλνινγίαο, ηεο ςπρναθνπζηηθήο, ηεο κνπζηθήο 

ςπρνινγίαο, ηεο παξαγσγήο θαη κίμεο ήρνπ (κνληάδ, mastering θ.α.), ηεο εηθνλνιεςίαο, ηεο 

επεμεξγαζίαο εηθφλαο (κνληάδ, εθθε), ηεο γεληθήο επηκέιεηαο νπηηθναθνπζηηθήο παξαγσγήο θαη 

ζθελνζεζίαο. Γεληθφηεξα ε εξγαζία απηή απνηέιεζε επθαηξία γηα αμηνπνίεζε αιιά θαη δηεχξπλζε ησλ 
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γλψζεψλ καο κε έκπξαθηε ελαζρφιεζε κε πιηθφ κνπζηθήο ηερλνινγίαο ζην νπνίν καο παξείρζε 

πξφζβαζε απφ ην ηκήκα θνίηεζήο καο.  

Σν ζεαηξηθφ δξψκελν ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα λα αλαπηπρζνχλ ζε ζρέζε κε απηφ ηφζν ε 

κνπζηθή κε δηαδξαζηηθφ ζρεδηαζκφ φζν θαη ε νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε πνπ απνηειεί πεηξακαηηζκφ 

πάλσ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή απφδνζή ηνπ.  

Όζνλ αθνξά ηε κνπζηθή, ην δξψκελν είλαη δνκεκέλν έηζη ψζηε λα ηεο αθήλεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αθήγεζε. Ο ιφγνο ησλ εζνπνηψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ε δξάζε ηνπο ζπρλά ζρεδφλ ρνξνγξαθεκέλε. 

Ζ κνπζηθή ζχλζεζε βαζίζηεθε ζε δηάθνξεο κνπζηθέο αλαθνξέο θαηά ηελ αηζζεηηθή ησλ δεκηνπξγψλ 

θαη δνκήζεθε ψζηε λα δηακνξθψλεη έλα πξνζσπηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ, εληζρχνληαο παξάιιεια 

έσο θαη θαζνξίδνληαο ηηο αηκνζθαηξηθέο ηνπ ελαιιαγέο. Ζ έληνλε επηξξνή ηεο κνπζηθήο ζηελ 

αθήγεζε ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ην δηαδξαζηηθφ ζηνηρείν πνπ επηβάιιεη κηα δσληαλή θφξκα 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ κνπζηθήο θαη εζνπνηψλ θαη ζθελνζεζίαο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε ήηαλ δεηνχκελν ε πεηξακαηηθή ζπλάληεζε ηνπ ζεάηξνπ κε 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Απφ ηε κία, ην ζέαηξν θαη ε δχλακε ελφο δσληαλνχ γεγνλφηνο, κε ηε καγεία θαη 

ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη, θαη απφ ηελ άιιε νη εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ν 

νπνίνο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηνλ ζεαηή λα δεη πέξα απφ ηνλ άμνλα ηεο ζθελήο. Θέιακε λα 

δψζνπκε “θξπθέο καηηέο” ζε φζα ζπκβαίλνπλ κέζα ζηε ζθελή θαη απφ γσλίεο πνπ δελ παξέρνληαη 

ζηνλ ζεαηή ηνπ ζεάηξνπ. Καη φια απηά ζηελ αζθάιεηα ηνπ δηθνχ καο ρξφλνπ, κε ηε δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγαζηεί θαη λα ηειεηνπνηεζεί ην θάζε πιάλν, θαη λα πξνζηεζνχλ εηδηθά νπηηθά εθθέ. Σα ηερληθά 

κέζα δνκήζεθαλ πξνο γεθχξσζε ησλ δχν απηψλ ηερλψλ θαη κε έκθαζε ζηνλ θσηηζκφ δεκηνπξγήζακε 

έλα αθαηξεηηθφ ηνπίν πνπ ζα κπνξνχζε λα ηηο ζηεγάζεη θαη ηηο δχν. 

 

ηελ παξνχζα γξαπηή εξγαζία αλαιχνληαη νη ζηφρνη θαη νη κέζνδνη ηεο πνιχκελεο εξγαζίαο καο θαη 

ην πσο απηά απνηππψζεθαλ ζηελ ηειηθή παξνπζίαζε ηνπ ζεαηξηθνχ δξσκέλνπ αιιά θαη ζηελ 

παξαδνηέα νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε. Σν γξαπηφ δνκείηαη κε έκθαζε ζηα δχν βαζηθά θεθάιαηα ηεο 

εξγαζίαο καο. Πξψηνλ ην ζεαηξηθφ δξψκελν (κε δηθφ καο ζελάξην, ζθελνζεζία θαη κνπζηθή 

δεκηνπξγία κε δηαδξαζηηθφ ερεηηθφ ζρεδηαζκφ) θαη δεχηεξνλ ηελ νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε (πνπ 

βαζίζηεθε ζην δξψκελν θαη ρξεζηκνπνηεί πιηθφ απφ ηε βηληενζθφπεζή ηνπ).  

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη πξσηίζησο ην ζελάξην ηνπ δξσκέλνπ. Γειαδή ε βαζηθή ηδέα, νη 

ραξαθηήξεο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζελαξίνπ. Αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ ζθελνζεηηθψλ επηινγψλ (σο 

πξνο ηε ζθελή, ηνπο εζνπνηνχο θαη ηελ ππνθξηηηθή πξνζέγγηζε) κε εηδηθή αλαθνξά ζηε δηαιεθηηθή 

αλάπηπμε θηλεζηνινγίαο, ππνθξηηηθήο θαη κνπζηθήο πνπ απνηεινχζε εμ αξρήο βαζηθφ ζηφρν ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθά ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ επειέγεζαλ γηα ηελ ηειηθή 

ζθελνζεηηθή γξακκή. Έπεηηα αλαθέξνληαη νη ηερληθέο επηινγέο γηα ηνλ θσηηζκφ, ηε ζθελνγξαθία, ηελ 

ελδπκαηνινγία θαη ην καθηγηάδ.  

ε αλεπηπγκέλεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ αλαιχνληαη ε κνπζηθή δεκηνπξγία θαη ν ερεηηθφο 

ζρεδηαζκφο, θαζψο θαη ε δηαδξαζηηθή εγθαηάζηαζε. Ζ κνπζηθή απνηειεί πνιχ βαζηθφ θνκκάηη ηνπ 

έξγνπ θαη πεξηγξάθεηαη ε δνπιεηά πνπ έγηλε κε ηε ζχλζεζε, ηελ ελνξρήζηξσζε θαη ηηο ερνγξαθήζεηο 

(ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνπζηηθά θαη ειεθηξηθά κνπζηθά φξγαλα). Δπίζεο θαη ε αληίζηνηρε κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν γηα ηελ ίδηα ηε ζχλζεζε (θαζψο έρεη ζηνηρεία 
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ειεθηξνληθήο κνπζηθήο) φζν θαη γηα ηε δπλαηφηεηα δηάδξαζεο κε ηνπο εζνπνηνχο (ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αηζζεηήξεο πίεζεο ηνπο νπνίνπο κπνξνχζαλ λα ρεηξίδνληαη νη εζνπνηνί επεξεάδνληαο ηε κνπζηθή ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο). Καη ηέινο κε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή θαη κίμε 

ηνπ ερεηηθνχ πιηθνχ. Ξερσξηζηά παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο δηαδξαζηηθήο εγθαηάζηαζεο κε ηνπο 

αηζζεηήξεο πίεζεο κε αλάιπζε ηφζν ηνπ αιγνξίζκνπ κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη πξνγξακκαηηζηηθά ε 

δηαδξαζηηθφηεηα κε ηνπο εζνπνηνχο φζν θαη ηεο επηπιένλ ζρέζεο ησλ αηζζεηήξσλ κε ηε ζθελνζεζία 

θαη ηε ζθελνγξαθία σο αληηθεηκέλσλ πάλσ ζηε ζθελή.  

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε δεκηνπξγία ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο (νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε) κε 

βάζε ην ζεαηξηθφ δξψκελν πνπ δεκηνπξγήζεθε. Σελ νινθιήξσζε ηνπ δξσκέλνπ θαη ηεο κνπζηθήο ηνπ, 

αθνινχζεζε ε ιήςε νπηηθνχ πιηθνχ ζε θηλεκαηνγξαθηθφ πιαίζην. Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ιήςεσλ εηθφλαο, ηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ παξάζηαζε φζν θαη απφ ηα 

γπξίζκαηα ησλ εηδηθψλ πιάλσλ. Απηά πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο γσλίεο ιήςεο: κε ηελ θάκεξα εληφο θαη 

εθηφο ζθελήο, ιήςεηο θνληηλέο, θηλεηέο θαη άιιεο, ψζηε λα ππάξρεη πνηθηιία πιάλσλ ζηελ ηειηθή καο 

ηαηλία. Αθνχ νινθιεξψζεθαλ ηα γπξίζκαηα απηά, παξνπζηάζηεθε ε παξάζηαζε κπξνζηά ζε θνηλφ, ε 

νπνία επίζεο βηληενζθνπήζεθε. Σα γπξίζκαηα θαη ε παξάζηαζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν θνξέο. Ζ 

πξψηε ήηαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, θαη ε δεχηεξε ηνλ Οθηψβξε ηνπ ίδηνπ έηνπο.  

Ζ ηειηθή νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε πξνέθπςε απφ κίμε ηνπ πιηθνχ ησλ θαηαιιήισλ ιήςεσλ εηθφλαο 

θαη ήρνπ ηα νπνία πέξαζαλ απφ εηδηθή επεμεξγαζία (κνληάδ, εθθέ) ππφ ζπκπιεξσκαηηθή ζθελνζεηηθή 

καηηά πξνο θηλεκαηνγξαθηθή πιένλ απφδνζε ηεο ίδηαο ηζηνξίαο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ζεαηξηθφ 

δξψκελν. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. ΣΟ ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΔΡΨΜΕΝΟ 
 

Χο αξρή ηεο φιεο εξγαζίαο καο επηιέμακε ηε ζχιιεςε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζεαηξηθνχ δξσκέλνπ κηθξήο δηάξθεηαο. Απηφ ζα ρξεζίκεπε ηφζν ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο 

κνπζηθήο κε άιια εθθξαζηηθά κέζα ζε παξαζηαηηθέο ηέρλεο (κε παξάιιειε αμηνπνίεζε κεγάινπ 

κέξνπο ηεο ηερλνγλσζίαο επί κνπζηθήο θαη ήρνπ πνπ απνθνκήζακε σο ζπνπδαζηέο), φζν θαη ζηνλ 

πεηξακαηηζκφ πάλσ ζηελ δπλαηφηεηα θηλεκαηνγξαθηθήο καηηάο ζε πιηθφ πνπ αξρηθά δνκήζεθε γηα 

ζεαηξηθή έθθξαζε.  

 

Πξνο ράξε ηεο ζπλδπαζηηθφηεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο επηιέμακε λα έρνπκε νη ίδηνη ηνπο ξφινπο ηφζν ησλ 

ζπγγξαθέσλ ηνπ έξγνπ φζν θαη ησλ ζθελνζεηψλ ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Απηφ ζα καο έδηλε 

αλεπηπγκέλε πξφζβαζε ζε εθ ησλ έζσ παξεκβάζεηο ζε φια ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ, θαη ζα 

ελίζρπε έηζη ηηο πξννπηηθέο καο γηα απνηειεζκαηηθή εξγαζία πάλσ ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο δξάζεο καο, 

απηνχο ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο-ερεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νπηηθναθνπζηηθήο παξαγσγήο.  

 

Ξεθηλήζακε ηε δεκηνπξγία σο ζπγγξαθείο, κε ηε βαζηθή ηζηνξία λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ησλ ππνθξηηηθψλ - θηλεζηνινγηθψλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ κε ηε δηαδξαζηηθή κνπζηθή, θαη 

ηεο θαηαγξαθήο ηνπ ζπλδπαζκνχ απηνχ πξνο κεηαηξνπή ηνπ ζε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, πνπ λα 

απνπεηξάηαη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή καηηά πάλσ ζ' απηφ ην ζεαηξηθφ δξψκελν. ' απηφλ ηνλ άμνλα 

αλαπηχρζεθε ην ζελάξην (βαζηθή ηζηνξία, ραξαθηήξεο, αλάπηπμε-ηειηθή δφκεζε) θαη νξγαλψζεθε 

αλαιφγσο ε ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε. 

 

Αθνχ εμαζθαιίζακε ηνπο ρψξνπο, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο εμνπιηζκνχο γηα ηελ παξάζηαζε αιιά 

θαη γηα ηηο πνιπάξηζκεο πξφβεο πνπ ζα ρξεηάδνληαλ, θαη επηιέμακε ηνπο δχν εζνπνηνχο πνπ ζα 

ελζάξθσλαλ θαηαιιήισο ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ, αξρίζακε λα δνπιεχνπκε καδί ηνπο πάλσ ζηελ 

ππνθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ραξαθηήξσλ. ' απηφ ην ζηάδην δψζεθε αξθεηή έκθαζε πάλσ ζηελ 

επηζπκεηή δηαιεθηηθή αλάπηπμε θηλεζηνινγίαο, ππνθξηηηθήο θαη κνπζηθήο ηνπ έξγνπ. Αθνινχζσο, 

επειέγεζαλ ηα ηειηθά εθθξαζηηθά κέζα πνπ ζα ζρεκάηηδαλ ηε ζθελνζεηηθή γξακκή απφδνζεο ηεο 

ηζηνξίαο ζηελ παξάζηαζε. πκπιεξσκαηηθά επηκειεζήθακε ηνπ θσηηζκνχ, ηεο ζθελνγξαθίαο, ησλ 

ελδπκαηνινγηθψλ επηινγψλ θαη ηνπ καθηγηάδ πνπ ζα ππνζηήξηδαλ επηπιένλ ηελ απφδνζε. 

 

Χο πνιχ βαζηθφ θνκκάηη ηνπ έξγνπ, ζε παξάιιειε αλάπηπμε κε ην ζελάξην θαη ηε ζθελνζεζία, 

δεκηνπξγήζεθε ε κνπζηθή θαη ν ερεηηθφο ζρεδηαζκφο. Πξψηα δνκήζεθε ε κνπζηθή ζχλζεζε πξνο 

εμππεξέηεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αθήγεζε. Αθνινχζεζε ε 

ελνξρεζηξσηηθή πξνζέγγηζε θαη νη ερνγξαθήζεηο κνπζηθψλ νξγάλσλ πνπ απηή επέβαιε. εκαληηθφ 

ξφιν ζηε κνπζηθή ηνπ έξγνπ παίδεη ν πξνγξακκαηηζκφο, κε αλάπηπμε εηδηθψλ αιγνξίζκσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζηελ ίδηα ηελ παξαγσγή ηεο κνπζηθήο (εληεηαγκέλνο ζηελ ελνξρήζηξσζε) φζν 

θαη ζηε δεηνχκελε δηαδξαζηηθφηεηα ηεο κνπζηθήο κε ηνπο εζνπνηνχο. Γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

απηή, ζρεδηάζηεθε εηδηθφ δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε ρξήζε αηζζεηήξσλ πίεζεο (απφ ηνπο 

εζνπνηνχο) ζε δηεπαθή κε θαηάιιειν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεη ηε κνπζηθή ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο. 
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Οη εξγαζίεο πνπ έγηλαλ πάλσ ζε φια ηα παξαπάλσ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εηνηκαζία ηνπ ζεαηξηθνχ 

δξσκέλνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην.  

 

 

1.1 Σενάριο 
 

Σν ζελάξην αλαθέξεηαη ζηελ αθεγεκαηηθή γξακκή ηεο ηζηνξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην δξψκελν κέζσ 

ησλ θαληαζηηθψλ ραξαθηήξσλ πνπ ηε βηψλνπλ, φπσο απηή απνδίδεηαη ηφζν απφ ην θείκελν – ιφγν απφ 

ηνπο εζνπνηνχο, φζν θαη απφ δξάζεηο θαη γεγνλφηα. Έληνλε ζπκκεηνρή ζηελ αθήγεζε καο έρεη ε 

κνπζηθή θαη ν ήρνο, θαη απηά αλαιχνληαη ζε επφκελε ελφηεηα (Μνπζηθή χλζεζε). Σν ζελάξην είλαη 

θνηλφ γηα ην ζεαηξηθφ δξψκελν θαη ηελ νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε.  

 

1.1.1 Βαςική ιςτορία  

 

H ηζηνξία ηνπ δξσκέλνπ πεξηγξάθεη ηελ εξσηηθή ζρέζε δχν αλζξψπσλ, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο 

ηεο. Οη ήξσέο καο είλαη δχν άλζξσπνη άγλσζηνη. πλαληηνχληαη, θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ ν έλαο ηνπ 

άιινπ θαη γλσξίδνληαη. Δθεί μεθηλάεη ην παηρλίδη ηνπ έξσηα, ην θξπθηφ, ην θπλεγεηφ, ην νπνίν ηνπο 

νδεγεί ζηελ αγάπε, ηελ έλσζε, ζε ηνπίν παξαδεηζέλην. Όζν ε ζρέζε πξνρσξάεη ζε βάζνο ρξφλνπ, ν 

έλαο απφ ηνπο δχν έρεη ηάζεηο θπγήο, ελψ ν άιινο αληηδξάεη ζηε θπγή απηή κε πεξηζζφηεξε επηκνλή 

θαη πίεζε. Αθνινπζεί ε ξήμε ζηε ζρέζε ηνπο ηελ νπνία ζπλνδεχεη ζπκφο, έθξεμε θαη ζθιεξά ιφγηα. 

Μεηά ηελ θαηαηγίδα έξρεηαη ε δηάιπζε ηεο ζρέζεο ηνπο, ηελ νπνία ν θαζέλαο απφ ηνπο δχν βηψλεη 

δηαθνξεηηθά. Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο ζθξαγίδεη ε επηζηξνθή θαη ε δηάζεζε επαλέλσζεο.  

 

1.1.2 Φαρακτήρεσ 

 

Ο Οξθέαο είλαη έλαο άλδξαο εζσζηξεθήο, ζπλεζηαικέλνο, εγθξαηήο, καζεκέλνο ζηε ξνπηίλα ηεο 

κνλαρηθφηεηάο ηνπ.  

Ζ Ζιηάλλα είλαη κηα γπλαίθα παξνξκεηηθή, εμσζηξεθήο, γεκάηε δσληάληα θαη ελεξγεηηθφηεηα, πνπ 

έξρεηαη λα ηαξάμεη ηα ιηκλάδνληα λεξά ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη λα αλαζχξεη ηα θαηαπηεζκέλα πάζε 

ζηελ επηθάλεηα. 
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1.1.3 Ανάπτυξη – Σελική δόμηςη ςεναρίου 

 

Ο Οξθέαο βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηνπ, ζηαηηθφο ζρεδφλ παξαηηεκέλνο, άηνλνο, ρακέλνο ζηε γλψξηκε 

γσληά ηνπ κέρξη πνπ εκθαλίδεηαη θαη ρηππάεη ηελ πφξηα ηνπ ε Ζιηάλλα γεκάηε δσληάληα θαη δηάζεζε 

γηα επηθνηλσλία. Σφηε ν Οξθέαο δηζηαθηηθφο αιιά αδηαπξαγκάηεπηα ελεξγνπνηεκέλνο ζπάεη ην θξάγκα 

ηεο ζησπήο, ηεο αθηλεζίαο θαη ηεο εζσζηξέθεηαο ηνπ, παίξλνληαο πξσηνβνπιία λα απεπζχλεη : 

 

ΟΡΦΕΑ : Θέιφ.. 

 

Ζ Ζιηάλλα απνθαζηζηηθά θαη δσεξά επηθπξψλεη ηε δηάζεζε γηα επαθή. 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Θέιφ 

 

O Οξθέαο δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

ΟΡΦΕΑ : Θέιφ λα ζε γλφρίζφ 

 

θαη ε Ζιηάλλα επραξηζηεκέλε κε ηελ αληαπφθξηζε πξνρσξά ελεξγά ζην παηρλίδη ηεο γλσξηκίαο. 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Θέιφ λα ζε γλφρίζφ 

 

Ζ Ζιηάλλα έρεη μεθάζαξα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Οξθέα θαη απηφο απνθαζηζκέλνο πξνζπαζεί λα 

ππεξβεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη πνιεκάεη ηηο άκπλεο ηνπ, ηελ αλαζθάιεηα, ηε ζπζηνιή, ηε δηζηαθηηθφηεηα. 

Ζ Ζιηάλλα επίκνλα δηεθδηθεί ηελ επαθή θαη ηληξηγθάξεη ηνλ Οξθέα ελψ παξάιιεια ηνλ 

αθνπγθξάδεηαη, ηνλ δνθηκάδεη θαη ηνπ δίλεη επθαηξίεο λα ηε δηεθδηθήζεη. Ακθφηεξνη θαηαζέηνπλ 

ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ ηνπο, παξνπζηάδνληαη θαη παξαηεξνχλ, ληψζνπλ, εμεπξεπλνχλ, δηεθδηθνχλ θη 

αληαπνθξίλνληαη. Πεξλάλε απφ ην θξπθηφ ζην θπλεγεηφ. Ζ Ζιηάλλα πξνσζεί κε απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ θαη δσληάληα ην παηρλίδη ηεο δηεθδίθεζεο θαη ν Οξθέαο αθνινπζεί θαη ελεξγνπνηείηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν. Κνξπθψλεηαη ην πάζνο, εηζάγεηαη δπλακηθά ε επαθή.  

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : ε ζέιφ 

ΟΡΦΕΑ : ε ζέιφ 

 

Μεηά ην πάζνο θαη ηε δπλακηθή ηεο επαθήο, επηηπγράλεηαη ηειηθά ε έλσζε. Οη ήξσεο ελαξκνλίδνληαη, 

δέλνληαη, ζπλαληνχλ ηελ θνξπθσκέλεο δπλακηθήο, γαιήλε. Φηηάρλνπλ καδί έλαλ παξάδεηζν. 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : ’ αγαπώ 

ΟΡΦΕΑ : ’ αγαπώ 

 

Αθνχ δηαλχζνπλ κηα παξαδεηζέληα πνξεία, θάηη απφ ηελ αξκνλία ζπάεη θαζψο ε γεληθφηεξα 

ελζνπζηψδεο Ζιηάλλα αξρίδεη λα ράλεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο, παξαηεξψληαο πξνβιεκαηηζκέλε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ Οξθέα λα αλάγεηαη ζε κηα πηεζηηθή ξνπηίλα πάλσ ηεο. Όζν ε 
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αληαπφθξηζε ηεο Ζιηάλλαο ακβιχλεηαη, ε αλαζθάιεηα ηνπ Οξθέα νμχλεηαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εμειίζζεηαη πηεζηηθφηεξε. Μπαίλνπλ ζε έλα θαχιν θχθιν πίεζεο θαη αληίδξαζεο. 

 

ΟΡΦΕΑ : ’ αγαπάφ. ε τρεηάδοκαη 

 

Βιέπνληαο λα επηβεβαηψλνληαη νη θφβνη ηεο γηα ηελ άζρεκε ηξνπή πνπ έρνπλ πάξεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ Οξθέα γη‟ απηήλ, ε Ζιηάλλα δελ θαηαθέξλεη λα αληηζηαζεί ζηνλ παξνξκεηηζκφ ηεο θαη ελδίδεη ζηε 

δηάζεζε θπγήο. 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Ότη 

 

Γειψλεη μεθάζαξα ηε δπζθνξία ηεο θαη ηελ επηζπκία γηα απφζηαζε, θνξπθψλνληαο έηζη ηελ απφγλσζε 

ηνπ Οξθέα. 

 

ΟΡΦΕΑ : Μείλε 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Με πλίγεης 

ΟΡΦΕΑ : Μείλε !  

ΗΛΙΑΝΝΑ : Με πλίγεης! 

 

Ζ Ζιηάλλα μεζπά ζε νξγή, ν Οξθέαο ζπληεηξηκκέλνο απφ ηε ζηάζε ηεο Ζιηάλλαο παιεχεη κε ηνπο 

δηθνχο ηνπ δαίκνλεο θαη βνπιηάδεη ζηελ νξγή ηνπ. Κνξπθψλεη ην ζπκφ ηνπ εμαγξησκέλνο θαη 

απεγλσζκέλνο. 

 

ΟΡΦΕΑ : Φύγε.  

 

Ζ Ζιηάλλα μαθληάδεηαη θαη απνγνεηεχεηαη κε απηή ηελ έθβαζε. Έληξνκνο ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

εαπηφ ν Οξθέαο θαη απφιπηα απνγνεηεπκέλνο κε ηελ θαηάζηαζε, επηκέλεη. 

 

ΟΡΦΕΑ : Φύγε, είπα 

 

Ζ Ζιηάλλα θαηαξξέεη,ζπάεη, έρεη ράζεη φιε ηε δσληάληα θαη ηε ζεηηθφηεηά ηεο, ζθνηεηληάδεη βαζηά. 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : ε κηζώ … 

 

Ζ Ζιηάλλα πξνζπαζεί λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο θαη γίλεηαη επηζεηηθή.  

Παίξλνπλ ακθφηεξνη ζέζεηο κάρεο.  

Δπηηίζεληαη ν έλαο ζηνλ άιιν ζε μεζπάζκαηα κίζνπο. 

Δπηζέζεηο, νπηζζνρσξήζεηο. Θπκφο θαη πφλνο ακθνηέξσζελ.  

Πξνζπάζεηα επίδεημεο δχλακεο. Πάζνο. Μάρε κέρξη ηειηθήο πηψζεσο. 

Ακθφηεξνη εμαληιεκέλνη θαηαξξένπλ νινζρεξψο. 

 

Ζ Ζιηάλλα καδεχεη φ,ηη θνπξάγην ηεο έρεη απνκείλεη γηα λα απνρσξήζεη ζησπειή θαη θαηαξξαθσκέλε. 

Ο Οξθέαο βπζίδεηαη ζηηο αλακλήζεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπο. Αθήλεηαη ζηηο αλακλήζεηο θαη επαλεμεηάδεη ηα 
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γεγνλφηα, αλαβηψλνληαο ηα εθ ησλ πζηέξσλ θαη ππφ άιιν πξίζκα. Ξαλαληψζεη ηε δίςα. Σελ αλάγθε γηα 

επαθή, ηελ αλάγθε γηα έλσζε αθφκα πην έληνλα. Αθνινπζεί ζπληξηβή ηνπ, παξαίηεζε, νδπξκφο, 

ζξήλνο. Απνζεσηηθή λνζηαιγία. Γηεξεπλεηηθή αλάκλεζε, εθ λένπ μάθληαζκα θαη απνξία. Αλαδξνκηθφο 

εθλεπξηζκφο ν νπνίνο ηειηθά ζηξέθεηαη έζσ. Ο Οξθέαο ζπλεηδεηνπνηεί, κεηαληψλεη, πξνζπαζεί λα 

αλαζπγθξνηεζεί. Γαιελεχεη κέζα ζηε ζιίςε ηνπ. Απνθαζίδεη λα ζπγρσξέζεη, λα επηζπκήζεη θαη πάιη 

ηελ επαθή ζε αθφκε πην νπζηαζηηθή εθδνρή ηεο. Δπηζπκεί λα κάζεη πνηα ήηαλ απηή πνπ αγάπεζε. 

Αλνίγεη κε πξνζκνλή ην ζεκεησκαηάξην ηεο, λα δηαβάζεη, λα γλσξίζεη. Ζ Ζιηάλλα σζηφζν, αλαθαιεί 

θη απηή ηηο αλακλήζεηο θαη ηηο επαλεμεηάδεη. Αλαζεσξεί θαη επηζηξέθεη αθφκα πην απνθαζηζκέλε θαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε. Υηππάεη ηελ πφξηα ηνπ Οξθέα θαη πάιη. 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Θέιφ λα ζε γλφρίζφ! 

 

Ο Οξθέαο ηελ ππνδέρεηαη.  

Δδψ ζθφπηκα δίλνπκε ηέινο πξηλ θαλεί ε φπνηα αληίδξαζε ηνπ Οξθέα ζηελ επηζηξνθή ηεο Ζιηάλλαο. 

Έηζη ξίρλνπκε ην κπαιάθη ζηνλ ζεαηή, αθήλνληαο ηνλ λα ππνζέζεη ή αθφκε θαιχηεξα λα επηιέμεη ηη 

ηέινο ζα έδηλε ν ίδηνο. 

1.2 Σκηνοθεςία παράςταςησ 
 

Ζ ζθελνζεζία αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα απνδνζεί ην ζελάξην θαη ζα παξνπζηαζηεί ζην 

θνηλφ, κε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ δηαθφξσλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, θαιιηηερληθψλ θαη ηερληθψλ. 

1.2.1 Επιλογή ςκηνήσ 

 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξάζηαζεο δηαιέμακε ην Ακθηζέαηξν ηνπ ΑΣΔΗ Μεραληθψλ Μνπζηθήο 

Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο, έπεηηα απφ ηελ απαξαίηεηε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα 

ηνπ ακθηζεάηξνπ γηα ηηο ψξεο ρξήζεο ηνπ. Δθκεηαιιεπηήθακε ηνλ ερεηηθφ θαη θσηηζηηθφ εμνπιηζκφ 

ηνπ (θνλζφιεο, ερεία, πξνβνιείο), ζε ζπκθσλία κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή γηα ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ. 

Υξεζηκνπνηήζακε επίζεο έπηπια πνπ ππήξραλ ήδε ζηνλ ρψξν γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζθεληθψλ, θάηη 

πνπ ζα αλαιχζνπκε ζην θεθάιαην 1.3.  

 

1.2.2 Επιλογή ηθοποιών 

 

Μεηά απφ ηελ ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ θαη αθνχ θαηαιήμακε ζηηο ππνθξηηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ απαηηεί 

ην ζεαηξηθφ καο έξγν, δηαιέμακε δχν εζνπνηνχο κε ηνπο νπνίνπο είρακε ζπλεξγαζηεί μαλά ζην 

παξειζφλ. Γλσξίδακε εθ ησλ πξσηέξσλ φηη ν Οξέζηεο Λακπαδάο θαη ε Μαξγαξίηα Παξαδείζε ζα 

κπνξέζνπλ κε επηηπρία λα πξνζσπνπνηήζνπλ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ καο, ηνλ Οξθέα θαη ηελ 

Ζιηάλλα, λα θαηαλνήζνπλ εηο βάζνο ηελ ηζηνξία, λα αλαδείμνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ραξαθηήξσλ 

ηνπο θαη λα αμηνπνηήζνπλ επαξθψο ηα εθθξαζηηθά κέζα ηα νπνία καο ελδηέθεξε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζην έξγν. Καη νη δχν είραλ παξαθνινπζήζεη επαλεηιεκκέλα ζεαηξηθά εξγαζηήξηα, είραλ παίμεη ζε 
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη είραλ ραξαθηεξηζηηθή επρέξεηα ζηελ θηλεζηνινγία ηνπο, θαζψο θαη ζηελή 

ζρέζε κε ηε κνπζηθή.  
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1.2.3 Ανάπτυξη υποκριτικήσ προςέγγιςησ 

       

Γηα ηελ ππνθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ απφ ηνπο εζνπνηνχο καο, 

πξαγκαηνπνηήζακε πνιπάξηζκεο θαη πνιχσξεο ζπλαληήζεηο επί ζθελήο, φπνπ δνπιέςακε σο 

ζπληνληζηέο θαη ζθελνζέηεο θαη ρξεζηκνπνηήζακε κεζφδνπο πνπ νη ίδηνη είρακε δηδαρζεί θαηά ηελ 

εκπεηξία καο ζην ζέαηξν, θαζψο θαη πεηξακαηηζηήθακε γχξσ απ‟ απηέο θαηά πξνζσπηθφ θξηηήξην θαη 

αηζζεηηθή. ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εζνπνηνχο αξρηθά ηνπο παξνπζηάζακε ηνπο ραξαθηήξεο, ην έξγν, 

ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο καο αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα είρε απ‟ απηνχο ην εγρείξεκα. Αθνχ 

θαζνξίζακε ηνλ ηξφπν δνπιεηάο θαη επηβεβαηψζακε ηελ θαιή πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο ζ' απηφλ ηνλ 

άμνλα, πξνρσξήζακε ζην πξαθηηθφ κέξνο.  

 

Αξρηθά θξνληίζακε σο ζπληνληζηέο γηα ηε ζσζηή ελεξγνπνίεζε λνπ θαη ζψκαηνο ηνπ θάζε εζνπνηνχ 

ψζηε λα είλαη θαζ‟ φια δηαζέζηκνο γηα ζεαηξηθή έθθξαζε. Έπεηηα πεξάζακε ζε αζθήζεηο γλσξηκίαο 

κεηαμχ ηνπο (θαζψο νη ζπγθεθξηκέλνη εζνπνηνί δελ είραλ μαλαζπλεξγαζηεί ζην παξειζφλ) θαη 

ζεαηξηθήο αιιειεπίδξαζήο ηνπο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν θιίκα αζθάιεηαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο ακθνηέξσζελ πξνο ηε βέιηηζηε απνδνηηθφηεηα ηνπο ζηηο πςειέο εθθξαζηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Δλ ζπλερεία αθνινχζεζαλ θαζνδεγνχκελνη απφ καο απηνζρεδηαζκνί 

ησλ εζνπνηψλ, πάλσ ζε ζπλζήθεο ζρεηηθέο κε ην έξγν θαη ηνπο ραξαθηήξεο, ψζηε λα εηζαρζνχλ 

πεξαηηέξσ ζ' απηά νη εζνπνηνί, θαζψο θαη λα πξνηείλνπλ πηπρέο γηα ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ζα 

εληάζζνληαλ ελδερνκέλσο αξγφηεξα ζηελ ηειηθή ζθελνζεηηθή γξακκή.  

 

ε άιιεο πξνζεγγίζεηο πνπ επηρεηξήζεθαλ θαηά ηηο ζπλαληήζεηο καο, εζηηάζακε πεξηζζφηεξν ζηε 

κνπζηθή θαη ζην πψο απηή επεξεάδεη ηελ θηλεζηνινγία, ηηο δηαζέζεηο θαη ηα ινηπά εθθξαζηηθά κέζα 

ησλ εζνπνηψλ. Έηζη θιήζεθαλ λα απηνζρεδηάδνπλ κε θχξην εξέζηζκα ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά ηνπία πνπ 

επειέγεζαλ απφ καο γηα ππνζηήξημε ή θαη πξφθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαζέζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. 
Παξαηεξνχζακε έηζη θαη αλαπηχζζακε ζπλάκα ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ ζα δηαηίζελην γηα ηελ ηειηθή 

κνξθή ηεο παξάζηαζεο. 

 

Τπήξμαλ επηπιένλ ζπλαληήζεηο θαηά ηηο νπνίεο θαιέζακε άηνκα πνπ είραλ ζπλππάξμεη πξνεγνπκέλσο 

επί ζθελήο κε ηνπο εζνπνηνχο καο, νχησο ψζηε λα καο βνεζήζνπλ λα δεκηνπξγήζνπκε ζεαηξηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ζα δηεπθφιπλαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ εθκαίεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ 

ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ απφ ηνπο εζνπνηνχο καο. 

 

1.2.4 Διαλεκτική ανάπτυξη κινηςιολογίασ, υποκριτικήσ και μουςικήσ  

 

Καηά ηηο ζπλαληήζεηο καο επί ζθελήο είρακε ζαθή ζηφρν λα πξνθχςεη ζπλδηαιεθηηθή αλάπηπμε ηεο 

θηλεζηνινγίαο θαη ηεο γεληθήο ππνθξηηηθήο ησλ εζνπνηψλ κε ηε κνπζηθή ηνπ έξγνπ. Υξεζηκνπνηήζακε 

έηζη demo εθδνρέο ησλ βαζηθψλ κνηίβσλ ηεο κνπζηθήο πνπ είραλ ζπληεζεί ζε ζρέζε κε ηε βαζηθή 

ηζηνξία θαη θαζνδεγήζακε ηνπο εζνπνηνχο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ πάλσ ζηε κνπζηθή. Έηζη 
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ππήξμε ακθίδξνκε έκπλεπζε ησλ εζνπνηψλ απφ ηε κνπζηθή, αιιά θαη ηειεηνπνίεζε ηεο κνπζηθήο απφ 

ηελ αληαπφθξηζε θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ εζνπνηψλ. Καηά απηή ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο 

αλαπξνζαξκνγή ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ρξήζεο ησλ αηζζεηήξσλ, ζχκθσλα κε ηα λέα κνπζηθά θαη 

ζθελνζεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθππηαλ.  

 

1.2.5 Επιλογή τελικών εκφραςτικών μέςων ςτη ςκηνοθετική γραμμή   
      

Ζ ζθελνζεζία ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ρξεζηκνπνηεί δαλεηζκνχο απφ ην ρνξνζέαηξν θαζψο κε ηελ 

θίλεζή ηνπο νη εζνπνηνί εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Υξεζηκνπνηνχλ πεξηνξηζκέλν ιφγν, 

θξάζεηο ραξαθηεξηζηηθέο πνπ νξίδνπλ ην χθνο ηνπ εθάζηνηε θεθαιαίνπ ηεο δσήο-ηζηνξίαο ηνπο. Σν 

θπξηφηεξν εθθξαζηηθφ ηνπο κέζν είλαη ην ζψκα ηνπο, ε θίλεζε, άιινηε ελαξκνληζκέλε κε ηε κνπζηθή 

θαη άιινηε φρη. Με ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο απνθαιχπηνπλ θνκκάηηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπο.  

Ο Οξθέαο ζηελ έλαξμε ηεο πξψηεο ζθελήο θάζεηαη ζηελ θαξέθια λσρειηθά, δειψλεη αδξάλεηα θαη 

άλζξσπν ρσξίο ζαθή ζηφρν θαη φρη ηδηαίηεξα δξαζηήξην. Ζ Ζιηάλλα απφ ηελ άιιε θάλεη δπλακηθή 

είζνδν θαη δειψλεη απνθαζηζηηθά φηη ζέιεη λα ηνλ γλσξίζεη, φπνπ ν Οξθέαο απαληάεη δηζηαθηηθά ην 

ίδην· θαίλεηαη φηη ην ζέιεη θαη εθείλνο αιιά θνβάηαη λα εθηεζεί. ηελ πνξεία ηεο παξάζηαζεο νη 

ραξαθηήξεο εμειίζζνληαη, ε δσληάληα ηεο Ζιηάλλαο παξαζχξεη ηνλ Οξθέα θαη ηνλ θάλεη ζηγά ζηγά λα 

εθθξάδεηαη κε πεξηζζφηεξν ζάξξνο θαη ηειηθά λα ηελ δηεθδηθήζεη. Όπνπ θηάλνληαο ζην θεθάιαην “' 

αγαπψ”, ην κέξνο ηεο ηζηνξίαο φπνπ έρνπλ ελσζεί θαη εθθξάζεη ηελ αγάπε ηνπο ν έλαο γηα ηνλ άιιν, ν 

Οξθέαο παξαζχξεηαη ζηηο εθθξάζεηο αγάπεο θαη ην παξαθάλεη, ιέγνληαο επαλαιακβαλφκελα “ζ' 

αγαπψ” θαη πέθηνληαο κε φιν ην βάξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ πάλσ ζηελ Ζιηάλλα, κε απνηέιεζκα εθείλε 

λα θνπξαζηεί θαη λα απνηξαβερηεί. Γηφηη πιένλ ν Οξθέαο έρεη πάεη ζην άιιν άθξν, απφ ηελ 

δηαθξηηηθφηεηα ζηελ δηαρπηηθφηεηα, άιιαμε δξακαηηθά, θάηη πνπ ζηελ Ζιηάλλα θαίλεηαη βαξχ. Οη 

πξνζσπηθέο ηνπο νξγέο ζσκαηηθά δειψλνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο, ε κελ Ζιηάλλα κε αέξηλε, 

εμσζηξεθή θίλεζε, ν δε Οξθέαο παξακέλεη βαξχο, δπζθίλεηνο θαη βπζηζκέλνο ζηνλ εαπηφ ηνπ. ην 

ρνξφ ηεο νξγήο ελψλνπλ ηηο δηαθνξεηηθφηεηεο ηνπο ζην πην δπλακηθφ θνκκάηη ηεο παξάζηαζεο. ηελ 
θίλεζή ηνπο αθνινπζνχλ ν θαζέλαο ηε κεισδία δηαθνξεηηθνχ κνπζηθνχ νξγάλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ επηζεηηθή δηάζεζε πνπ έρνπλ ν έλαο πξνο ηνλ άιιν. Μεηά ηελ πηψζε απνκαθξχλνληαη ν θαζέλαο 

ζηε κνλαμηά ηνπ, βπζίδνληαη ζηηο ζθέςεηο ηνπο ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ηεο ζθελήο, δειψλνληαο έηζη ηε 

θπζηθή απνκάθξπλζή ηνπο, ηελ χπαξμή ηνπο πιένλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. Σειηθά, ην ηέινο ζπκίδεη 

ηελ αξρή ηεο παξάζηαζεο, κε ιίγν δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη δηάζεζε, αιιά κε ηελ ίδηα ζέζε θαη ιφγηα 

ησλ εζνπνηψλ.  

 

Δθηφο απφ ην ιφγν θαη ηελ θίλεζή ηνπο, νη εζνπνηνί ρεηξίδνληαη ην ερεηηθφ ηνπίν κε αηζζεηήξεο. 

Αλνίγνπλ νη ίδηνη θάζε δηαθνξεηηθφ θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο κε ην πάηεκα ηνπ αηζζεηήξα θάζε θνξά, 

νπφηε θαη ελεξγνπνηείηαη ε κνπζηθή, έρνληαο έηζη ηνλ έιεγρν ηνπ ερεηηθνχ ηνπίνπ. ην θνκκάηη ηεο 

γλσξηκίαο δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη ηε κνπζηθή, ζην ζεκείν ηεο ηζνξξνπίαο, αιιάδνληαο παξακέηξνπο ηνπ 

κνπζηθνχ θνκκαηηνχ πνπ αλαπαξάγεηαη. εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο παίδνπλ επίζεο ηα 

αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εζνπνηνί. Δθηφο απφ ηε ζπκβνιηθή ηνπο αμία, πξνζθέξνπλ ζηε 

δξάζε θαη βνεζάλε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο, αθνχ ηα λνήκαηα θαη νη πξάμεηο γίλνληαη πην 

αληηιεπηά κε ηα αληηθείκελα απφ ην ζεαηή.  
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Παξαθάησ αλαιχεηαη ζθελή πξνο ζθελή ε ζθελνζεηηθή απφδνζε ηνπ ζελαξίνπ κε ηα δηαζέζηκα 

εθθξαζηηθά κέζα.  

 

*ηο θοκκάηη ηφλ εθθραζηηθώλ κέζφλ ποσ αθορά ηα κοσζηθά ηοπία θαη ηης ετεηηθές παρεκβάζεης ηφλ 

εζοποηώλ, αλαιύεηαη περaηηέρφ ζηελ αληίζηοητε ελόηεηα ηες κοσζηθής ζύλζεζες ζε ζτέζε κε ηε 

ζθελοζεζία.  

*ηο θοκκάηη ηφλ εθθραζηηθώλ κέζφλ ποσ αθορά ηολ θφηηζκό, αλαιύεηαη ζε εηδηθή ασηοηειή ελόηεηα.  

 

ΚΗΝΗ 1 

 

ζελάξην 

Ο Οξθέαο βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηνπ, ζηαηηθφο ζρεδφλ παξαηηεκέλνο, άηνλνο, ρακέλνο ζηε γλψξηκε 

γσληά ηνπ κέρξη πνπ  

 

ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

 

- 

 

θηλεζηνινγία-ππνθξηηηθή 

 

 Οξθέαο – παξακέλεη θαζηζηφο ζε κηα θαξέθια πιάη ζ' έλα ηξαπέδη. Μεησκέλε έληαζε ζην ζψκα. 

ρεηηθή νπδεηεξφηεηα. Γειψλεη νηθεηφηεηα αιιά θαη αηνλία. Σν πξφζσπν ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε 

έθθξαζε. Απιά θαίλεηαη θιεηζηφο, ρακέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ. 

 Ζιηάλλα – κέλεη αθίλεηε ζην βάζνο κε γπξηζκέλε πιάηε ζηε ζθελή θαη ην θνηλφ. Σέρλαζκα 

δήισζεο απνπζίαο. 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

 

[] Δζσζηξέθεηα – ξνπηίλα – κνλνηνλία – ππφθσθα δηαηαξαγκέλε ηζνξξνπία 

 

ΚΗΝΗ 2 

 

ζελάξην 

α) εκθαλίδεηαη θαη ρηππάεη ηελ πφξηα ηνπ ε Ζιηάλλα γεκάηε δσληάληα θαη δηάζεζε γηα επηθνηλσλία. 

Σφηε ν Οξθέαο δηζηαθηηθφο αιιά αδηαπξαγκάηεπηα ελεξγνπνηεκέλνο ζπάεη ην θξάγκα ηεο ζησπήο, ηεο 

αθηλεζίαο θαη ηεο εζσζηξέθεηαο ηνπ παίξλνληαο πξσηνβνπιία λα απεπζχλεη : 

 

ΟΡΦΕΑ : Θέιφ.. 

 

β) 

Ζ Ζιηάλλα απνθαζηζηηθά θαη δσεξά επηθπξψλεη ηε δηάζεζε γηα επαθή. 
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ΗΛΙΑΝΝΑ : Θέιφ 

 

O Οξθέαο δξαζηεξηνπνηείηαη πεξαηηέξσ. 

 

ΟΡΦΕΑ : Θέιφ λα ζε γλφρίζφ 

 

 

γ) 

θαη ε Ζιηάλλα επραξηζηεκέλε κε ηελ αληαπφθξηζε πξνρσξά ελεξγά ζην παηρλίδη ηεο γλσξηκίαο. 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Θέιφ λα ζε γλφρίζφ 

 

δ) 

Ζ Ζιηάλλα έρεη μεθάζαξα θεξδίζεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπ Οξθέα θαη απηφο απνθαζηζκέλνο 

πξνζπαζεί λα ππεξβεί εαπηφλ  

ε) 

θαη πνιεκάεη ηηο άκπλεο ηνπ, ηελ αλαζθάιεηα, ηε ζπζηνιή, ηε δηζηαθηηθφηεηα. Ζ Ζιηάλλα επίκνλα 

δηεθδηθεί ηελ επαθή θαη ηληξηγθάξεη ηνλ Οξθέα ελψ παξάιιεια ηνλ αθνπγθξάδεηαη, ηνλ δνθηκάδεη  

ζη) 

θαη ηνπ δίλεη επθαηξίεο λα ηε δηεθδηθήζεη. Ακθφηεξνη θαηαζέηνπλ ζηνηρεία ηνπ είλαη ηνπο, 

παξνπζηάδνληαη θαη παξαηεξνχλ, ληψζνπλ, εμεξεπλνχλ, δηεθδηθνχλ θη αληαπνθξίλνληαη.  

 

ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

ΟΡΦΕΑ : Θέιφ. - δηζηαθηηθά , κε αλαζθάιεηα. 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Θέιφ -- απνθαζηζηηθά, κε ππφλνηα πξνηξνπήο θαη ελζάξξπλζεο 

ΟΡΦΕΑ : Θέιφ λα ζε γλφρίζφ – ιίγν πην ζίγνπξα αιιά ζπγθξαηεκέλα. Πνιχ ππφγεηνο 

ελζνπζηαζκφο.  

ΗΛΙΑΝΝΑ : Θέιφ λα ζε γλφρίζφ – πνιχ ζίγνπξα, κε πνιχ ζεηηθή δηάζεζε. Ξεθάζαξε ελζάξξπλζε. 

 

θηλεζηνινγία-ππνθξηηηθή 

α) 

[] Ζιηάλλα – γπξίδεη απφ πιάηε θαη πεξπαηάεη πξνο ην θέληξν ηεο ζθελήο. Γειψλεηαη ε είζνδνο ηεο 

ζην ζπίηη θαη ηε δσή ηνπ Οξθέα. Σα βήκαηα ηεο είλαη ζρεηηθά ραιαξά αιιά δσεξά θαη απνθαζηζηηθά. 

Ζ ίδηα δηάζεζε απνηππψλεηαη θαη ζην πξφζσπν ηεο καδί κε κία ππφλνηα πεξηέξγεηαο θαη πξνζκνλήο. 

[] Οξθέαο – ελεξγνπνηείηαη ην πξφζσπν ηνπ. Δλζνπζηψδεο βιέκκα αλ θαη δηαθαίλεηαη δηζηαγκφο θαη 

πίζσ ζθέςεηο. Απμάλεηαη ε ελέξγεηα ηνπ, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ ελψ θάζεηαη ζηελ θαξέθια γίλεηαη 

πην δσεξή θαη δειψλεη εηνηκφηεηα θαη έληνλε πξνζκνλή. Απεπζχλεη ην ιφγν ηνπ ζηελ Ζιηάλλα. 

β) 

[] Ζιηάλλα – δηαηεξεί ηελ ελέξγεηα ηεο κε αλάινγε φξζηα ζηάζε ζψκαηνο θαη απεπζχλεη ην ιφγν ηεο 

ζηνλ Οξθέα. 
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[] Οξθέαο – δηαηεξεί ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία ελέξγεηαο ζε πξφζσπν θαη ζψκα θαη πξνζζέηεη ιίγν 

αθφκε ελζνπζηαζκφ θαη απνθαζηζηηθφηεηα θαζψο ζεθψλεηαη απφ ηελ θαξέθια κέλνληαο φξζηνο κε 

απεχζπλζε πξνο ηελ Ζιηάλλα. 

γ) 

[] Ζιηάλλα – επηκέλεη δσεξά θαη απεπζχλεη ην ιφγν ηεο ζηνλ Οξθέα. 

[] Οξθέαο – έθθξαζε ηθαλνπνίεζεο κε ηελ αληαπφθξηζε ηεο Ζιηάλλαο. 

δ) 

[] Ζιηάλλα – κπαίλεη πην κέζα ζηε ζθελή, αθήλεη κε επιάβεηα ην εκεξνιφγην ηεο ζην πάησκα, βγάδεη 

θαη αθήλεη απνθαζηζηηθά θαη ην παιηφ ηεο, δειψλεη μεθάζαξα ζηνλ Οξθέα πσο ήξζε γηα λα κείλεη.  

[] Οξθέαο – παξαθνινπζεί ηελ Ζιηάλλα απφ απφζηαζε αιιά κε έληνλν ελδηαθέξνλ. Όηαλ νινθιεξψλεη 

ηε δήισζε ηεο, απνθαζίδεη λα δξάζεη θαη θηλείηαη πξνο ην κέξνο ηεο. 

ε) 

[] Ζιηάλλα – αθνχ έθαλε ηε δήισζή ηεο, ηψξα ηνλ πξνθαιεί λα ηε δηεθδηθήζεη. Κηλείηαη ζην ρψξν, 

πεξηκέλνληαο ηελ αληαπφθξηζή ηνπ. 

[] Οξθέαο – ελψ δηαθαίλεηαη ζην ζψκα ηνπ αλαζθάιεηα θαη δηζηαθηηθφηεηα, ηα αληηκάρεηαη κε έληνλα 

ηληξηγθαξηζκέλν πξφζσπν θαη δηεθδηθεί ηελ εγγχηεηα κε ηελ Ζιηάλλα αθνινπζψληαο ηελ. Δλψ ην 

ζψκα κέλεη πίζσ ζε απφζηαζε απφ ηελ Ζιηάλλα, ε απεχζπλζή ηνπ βιέκκαηνο θαη ηεο φιεο ξνπήο ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ είλαη ζαθήο πξνο απηήλ θαζψο ζηέθεηαη απέλαληη ηεο.  

ζη) 

[] Ζιηάλλα – βιέπνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ Οξθέα, απνθαζίδεη λα ηνλ παξνηξχλεη ζε έλα δηάινγν 

γλσξηκίαο. Παίξλεη ζέζε πξφζθιεζεο απέλαληη ηνπ θαη ηνλ ελζαξξχλεη λα ηεο “ζπζηεζεί” 

[] Οξθέαο – αληαπνθξίλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ Ζιηάλλα 

[] Ζιηάλλα – αθνινπζεί αληηζηνίρσο κε παξνπζίαζε ηεο 

[] Οξθέαο – ζπλερίδεη ηνλ δηάινγν εληείλνληαο ηελ πξνζπάζεηα λα ηελ πξνζεγγίζεη 

[] Ζιηάλλα – απαληά κε ηε ζεηξά ηεο, αθήλνληαο ηνπ σζηφζν ρψξν θαη δειψλνληαο ζηάζε 

ηξπθεξφηεηαο. 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[] εηζαγσγή παηρληδίζκαηνο – δσεξάδαο – απειεπζεξσκέλεο εμσζηξέθεηαο 

[] δηάινγνο γλσξηκίαο 

 

ΚΗΝΗ 3 

 

ζελάξην 

Πεξλάλε απφ ην θξπθηφ ζην θπλεγεηφ. Ζ Ζιηάλλα πξνσζεί κε απμαλφκελν ελδηαθέξνλ θαη δσληάληα 

ην παηρλίδη ηεο δηεθδίθεζεο θαη ν Οξθέαο αθνινπζεί θαη ελεξγνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

Κνξπθψλεηαη ην πάζνο, εηζάγεηαη δπλακηθά ε επαθή.  

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : ε ζέιφ 

ΟΡΦΕΑ : ε ζέιφ 

 

κεηά ην πάζνο θαη ηε δπλακηθή ηεο επαθήο επηηπγράλεηαη ηειηθά ε έλσζε.  
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ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

δηάζπαξηα “ζε ζέισ” ιέγνληαη θη απφ ηνπο δπν ζε δηάθνξνπο ρξφλνπο ,εληάζεηο, ρξσκαηηζκνχο γχξσ 

απν ην πάζνο, ηελ έιμε, ην έληνλν εξσηηθφ ελδηαθέξνλ. 

 

θηλεζηνινγία-ππνθξηηηθή 

 Οξθέαο + Ζιηάλλα – έξρνληαη ζε κία πξψηε επαθή. Πνιχ έληνλνο ελζνπζηαζκφο ζηα πξφζσπα θαη 

ηνλ δχν. Έληαζε θαη ζηα ζψκαηά ηνπο. αθήο δηάζεζε γηα θιεξη. 

 Ζιηάλλα – ζπλερίδεη πην δπλακηθά ην παηρλίδη ηεο ζαγήλεο, ε θίλεζή ηεο ζην ρψξν ειθπζηηθή, 

πξνηξεπηηθή, μεθάζαξν θάιεζκα γηα ηνλ Οξθέα. ην πξφζσπφ ηεο απνηππψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

γηα ηνλ Οξθέα θαη γηα ην ίδην ην παηρλίδη. 

 Οξθέαο – θαίλεηαη απνθαζηζκέλνο λα εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. εκάδηα ηεο αλαζθάιεηαο θαη 

ηεο ακεραλίαο ππάξρνπλ αθφκε ζηε δξάζε ηνπ αιιά ε ζέιεζή ηνπ γηα ππέξβαζε γίλεηαη φιν θαη πην 

εκθαλήο θαη απμάλεηαη ε δπλακηθή ζην πξφζσπφ ηνπ. Γπζθνιεχεηαη λα παξαθνινπζήζεη ηε δσεξάδα 

θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο Ζιηάλλαο αιιά επηκέλεη λα αθνινπζεί ζην παηρλίδη. 

 Ζιηάλλα – δνθηκάδεη θαη πξνθαιεί ηνλ Οξθέα, γξάθεη επηδεηθηηθά ζην εκεξνιφγην ηεο κε ζηφρν λα 

ηνλ ηληξηγθάξεη ελψ δελ ηνπ επηηξέπεη λα δεη. 

 Οξθέαο – αληαπνθξίλεηαη ζην παηρλίδη, δηεθδηθεί πξφζβαζε. 

 Ζιηάλλα – ζπλερίδεη ην θπλεγεηφ θαηεπζπλφκελε πξνο ην ηξαπέδη. 

 Οξθέαο – αθνινπζεί. 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[] εηζαγσγή πάζνπο – έληνλεο ζπζρέηηζεο 

 

ΚΗΝΗ 4 

 

ζελάξην 

Οη ήξσεο ελαξκνλίδνληαη, δέλνληαη, ζπλαληνχλ ηελ, θνξπθσκέλεο δπλακηθήο, γαιήλε. Φηηάρλνπλ καδί 

έλαλ παξάδεηζν. 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : ’ αγαπώ 

ΟΡΦΕΑ : ’ αγαπώ 

 

αθνχ δηαλχζνπλ κηα έληνλα παξαδεηζέληα πνξεία,  

 

ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

δηάζπαξηα “ζ' αγαπψ” ιέγνληαη θη απφ ηνπο δπν ζε δηάθνξνπο ρξφλνπο ,εληάζεηο, ρξσκαηηζκνχο κε 

αίζζεζε επηπρίαο, γαιήλεο, ελζνπζηαζκνχ. 
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θηλεζηνινγία-ππνθξηηηθή 

 Ζιηάλλα – θαζψο θάζεηαη ζην ηξαπέδη, ηθαλνπνηεκέλε απφ ην παηρλίδη ηνπ Οξθέα ζεκαηνδνηεί κηα 

λέα αξρή θαη απεπζχλεη κε λέα αίζζεζε ην ιφγν ηεο ζ απηφλ. 

 Οξθέαο θαη Ζιηάλλα – ελψλνληαη. ε έληαζε ζηα ζψκαηά ηνπο αιιάδεη χθνο. Σε ζέζε ηεο 

ζπαζκσδηθφηεηαο, ηνπ παηρληδίζκαηνο, ηεο επηθπιαθήο θαη ηεο ίληξηγθαο παίξλνπλ ε ηζνξξνπία, ε 

γαιήλε, ε εκπηζηνζχλε, ε αζθάιεηα, ε εθζηαηηθή παξάδνζε ηνπ ελφο ζηνλ άιιν. 

 Οξθέαο – ηεο θνξάεη κε ηξπθεξφηεηα θαη δνηηθφηεηα έλα πιεθηφ γηαθά σο έλδεημε θξνληίδαο, 

ζηνξγήο, αθνζίσζεο.  

 Ζιηάλλα – ηνλ παξαζχξεη ζε έλα ηαμίδη αλαθάιπςεο θαη εθ λένπ γλσξηκίαο κε ηνλ θφζκν. Σνπ 

δείρλεη ην θεγγάξη σο εθπξφζσπν ηεο νκνξθηάο ηεο ξνκαληηθήο καηηάο ζηα πξάγκαηα. 

 Οξθέαο – αθνινπζεί πιένλ ρσξίο αλαζθάιεηα θαη κε πην ζίγνπξα βήκαηα. Σελ αγθαιηάδεη, κπνξεί 

πιένλ λα ηεο εθθξάζεη πην ειεχζεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

 Οξθέαο + Ζιηάλλα – ηα ζψκαηα ηνπο θαη νη δηαζέζεηο ηνπο είλαη ελαξκνληζκέλεο θαη απηφ 

απνηππψλεηαη ζηηο γαιήληεο ρνξεπηηθέο ηνπο θηλήζεηο. Δίλαη αλάιαθξνη, ππάξρεη επηθνηλσλία θαη 

ηζνξξνπία. Υαξνχκελνη γηνξηάδνπλ ηελ αγάπε ηνπο, ηελ νκνξθηά ,ηνλ ζαπκαζκφ ηνπο ελφο γηα ηνλ 

άιιν θαη γηα ηνλ θφζκν. Έπεηηα ρσξίο λα ράζνπλ ηε δηάζεζε γπξλάλε πιάηεο δηεθδηθψληαο ηελ επηινγή 

κέζα ζ απηφ γηα δηαθνξνπνίεζε, γηα κηα ζρέζε έλσζεο αιιά φρη ηαχηηζεο. 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[] έλσζε – γαιήλε – δπλαηή εξεκία – ελαξκφληζε κε ηε θχζε – ζπληξνθηθή πνξεία 

 

ΚΗΝΗ 5 

 

ζελάξην 

Κάηη απφ ηελ αξκνλία ζπάεη θαζψο ε γεληθφηεξα ελζνπζηψδεο Ζιηάλλα αξρίδεη λα ράλεη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηεο παξαηεξψληαο πξνβιεκαηηζκέλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ Οξθέα λα 

αλάγεηαη ζε κηα πηεζηηθή ξνπηίλα πάλσ ηεο. Όζν ε αληαπφθξηζε ηεο Ζιηάλλαο ακβιχλεηαη, ε 

αλαζθάιεηα ηνπ Οξθέα νμχλεηαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εμειίζζεηαη πηεζηηθφηεξε. Μπαίλνπλ ζε έλα 

θαχιν θχθιν πίεζεο θαη αληίδξαζεο. 

 

ΟΡΦΕΑ : ’ αγαπάφ. ε τρεηάδοκαη 

 

βιέπνληαο λα επηβεβαηψλνληαη νη θφβνη ηεο γηα ηελ άζρεκε ηξνπή πνπ έρνπλ πάξεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ Οξθέα γηα απηήλ, ε Ζιηάλλα δελ θαηαθέξλεη λα αληηζηαζεί ζηνλ παξνξκεηηζκφ ηεο θαη ελδίδεη ζηε 

δηάζεζε θπγήο. 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Ότη 

 

ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

ΟΡΦΕΑ : ’ αγαπάφ. ε τρεηάδοκαη-- επίκνλα ζαλ λα εθβηάδεη γηα αλάινγε απάληεζε. 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Ότη – κε έληνλε δπζαλαζρέηεζε. Απνγνεηεπκέλε, ζρεδφλ ηξνκαγκέλε 



Δημιουργία πρωτότυπου θεατρικού δρωμένου με διαδραςτικό ηχητικό ςχεδιαςμό       
και πρωτότυπησ οπτικοακουςτικήσ ςύνθεςησ με υλικό από τη βιντεοςκόπηςή του 

 

Α.Τ.Ε.Ι. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Σελ. 25 
 

 

θηλεζηοιογία-σποθρηηηθή 

 Οξθέαο – επηπρηζκέλνο κε ηελ θαηάζηαζε πξνζπαζεί λα ην απνιαχζεη θαη λα ην εθθξάζεη ζην 

κέγηζην. Κξαηάεη ζθηρηά ην ρέξη ηεο Ζιηάλλαο θαη γέξλεη ηελ πιάηε ηνπ πάλσ ζηε δηθή ηεο. 

 Ζιηάλλα – ληψζεη άβνια θαη αξρίδεη λα πξνβιεκαηίδεηαη κε απηή ηε δξάζε ηνπ Οξθέα. Ζ έθθξαζε 

ηνπ ελζνπζηαζκνχ πξψηα αιιά θαη ηεο γαιήλεο ακέζσο κεηά, θεχγνπλ απφ ην πξφζσπν ηεο 

αθήλνληαο έλα αλήζπρν βιέκκα. 

 Οξθέαο – δηςαζκέλνο γηα αληαπφθξηζε επηκέλεη ζην ζθίμηκν ηνπ ρεξηνχ. 

 Ζιηάλλα – ληψζεη φιν θαη πην άβνια, παληθνβάιιεηαη θαη ζεθψλεηαη απφηνκα λα θχγεη 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[] ζπάεη ε ζπληξνθηθφηεηα θαη ε θηλεηηθφηεηα ηεο πνξείαο 

 

ΚΗΝΗ 6 

 

ζελάξην 

δειψλεη μεθάζαξα ηε δπζθνξία ηεο θαη ηελ επηζπκία γηα απφζηαζε θνξπθψλνληαο έηζη ηελ απφγλσζε 

ηνπ Οξθέα. 

 

ΟΡΦΕΑ : Μείλε 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Με πλίγεης 

ΟΡΦΕΑ : Μείλε !  

ΗΛΙΑΝΝΑ : Με πλίγεης! 

 

ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

ΟΡΦΕΑ : Μείλε--   ζρεδφλ ηθεηεχνληαο 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Με πλίγεης--  κε κεξηθψο ζπγθξαηεκέλν εθλεπξηζκφ 

ΟΡΦΕΑ : Μείλε !--   επίκνλα, επηηαθηηθά 

ΗΛΙΑΝΝΑ : Με πλίγεης!--  πνιχ νξγηζκέλα 

 

θηλεζηοιογία-σποθρηηηθή 

 Ζιηάλλα – αθνχ ζεθψζεθε απνκαθξχλεηαη. Μεγάιε έληαζε θαη εθλεπξηζκφο ζην ζψκα. Πξνζπαζεί 

λα απαιιαγεί απφ ηελ πίεζε πνπ ηεο πξνθαιεί ε απαηηεηηθφηεηα ηνπ Οξθέα. πκβνιηθά θιείλεη ηα 

απηηά ηεο γηα λα κελ αθνχεη ην θάιεζκά ηνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ελψ παξάιιεια πξνζπαζεί λα 

απνκαθξχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

 Οξθέαο – ζνθαξηζκέλνο απφ ηελ αληίδξαζε ηεο Ζιηάλλαο θαη απφ ηελ ηδέα λα ηελ ράζεη κέλεη 

παγσκέλνο ζηε ζέζε ηνπ κε απμαλφκελε σζηφζν ηελ έληαζε ζην ζψκα ηνπ (θαη εηδηθά ζην ρέξη) θαη 

ζην πξφζσπφ ηνπ, ε νπνία θαζηζηά ζαθή ηελ επηκνλή ηνπ ζηε δηεθδίθεζε ηεο Ζιηάλλαο. 

 Ζιηάλλα – ελψ ζέιεη απφζηαζε απφ ηνλ Οξθέα, δελ επηζπκεί λα απνρσξήζεη εληειψο απφ ην ζπίηη 

θαη απν ηε δσή ηνπ νπφηε θάζεηαη ζηελ θαξέθια γηα λα μαπνζηάζεη, λα εξεκήζεη, λα ζπγθξνηήζεη ηε 

ζθέςε ηεο. Γελ ηα θαηαθέξλεη, ληθά ν εθλεπξηζκφο πνπ εθθξάδεηαη άηζαια κε έληαζε ζην ζψκα θαη 
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λεπξηθά ρηππήκαηα ησλ δαρηχισλ ζην ηξαπέδη. Δλνριεκέλε πνπ ζπλερίδεηαη ε θαηάζηαζε ζεθψλεηαη 

απφ ηελ θαξέθια γηα λα θχγεη. 

 Οξθέαο – ηε ζηακαηά αλήζπρνο, ζρεδφλ ηξνκαγκέλνο απεπζχλνληαο ηεο ηνλ ιφγν ηνπ πηεζηηθά 

 Ζιηάλλα – απαληά πξνζπαζψληαο κε κεξηθή απνηπρία λα ζπγθξαηήζεη ηνλ εθλεπξηζκφ ηεο. Κάλεη 

κεξηθά εθλεπξηζκέλα άζθνπα βήκαηα κήπσο εξεκήζεη 

 Οξθέαο – επηκέλεη θαη μαλαπεπζχλεη ηελ έθθιηζή ηνπ 

 Ζιηάλλα – απαληά κε νξγηζκέλν μέζπαζκα 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[] απνδνκείηαη ε εξεκία. Ζ έληαζε ηεο γαιήλεο αλάγεηαη ζε έληαζε εθλεπξηζκνχ, ελφριεζεο 

[] απφιπηα εζσζηξεθήο ππεξέληαζε εξσίδαο – δπζθνξία – άξλεζε - επηζεηηθή άκπλα - βίαηε 

δηεθδίθεζε πξνζσπηθήο εξεκίαο – μεθάζαξε ελαληίσζε ζηνλ ήξσα.  

Δπηκνλή ηνπ ήξσα. Δπηθνηλσληαθή δπζθακςία. Πηεζηηθφο ζπλαηζζεκαηηθφο εθβηαζκφο 

[] λεπξσηηθφ ζπγθξαηεκέλν μέζπαζκα εξσίδαο 

  

 

ΚΗΝΗ 7 

 

ζελάξην 

ε Ζιηάλλα μεζπά ζε κηα έθξεμε νξγήο, ν Οξθέαο ζπληεηξηκκέλνο απφ ηε ζηάζε ηεο Ζιηάλλαο 

 

ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

 

- 

 

θηλεζηνινγία-ππνθξηηηθή 

 Ζιηάλλα – μεζπά ηελ νξγή ηεο. νη θηλήζεηο ηεο λεπξηθέο, ζθηγκέλεο θαη ζπαζκσδηθέο. Ξεζπά 

ςπραλαγθαζηηθά πάλσ ζε αληηθείκελα. Πεηάεη καληαζκέλα ην πιεθηφ πνπ ηεο θφξεζε ν Οξθέαο. 

Υαξάδεη βίαηα κε ην ζηπιφ ην εκεξνιφγην ηεο θαη ην ζθίδεη,πξνζπαζεί λα εθηνλσζεί.  

 Οξθέαο – κέλεη έθπιεθηνο, εκβξφληεηνο, θαζεισκέλνο παξαθνινπζψληαο ηελ έθξεμε ηεο 

Ζιηάλλαο. 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[] έθξεμε νξγήο ηεο εξσίδαο – ηάζε απνδφκεζεο εαπηνχ – θιεξη κε ηα φξηα 

Μεηάιιαμε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εξσίδαο πξνο πην επηζεηηθή θαη δπζαξκνληθή εθδνρή ηνπο 
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ΚΗΝΗ 8 

 

ζελάξην 

παιεχεη κε ηνπο δηθνχο ηνπ δαίκνλεο θαη βνπιηάδεη ζηελ νξγή ηνπ. Κνξπθψλεη εμαγξησκέλνο θαη 

απεγλσζκέλνο 

 

ΟΡΦΕΑ : Φύγε.  

 

Ζ Ζιηάλλα μαθληάδεηαη θαη απνγνεηεχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν κε απηή ηελ έθβαζε. Έληξνκνο ζρεδφλ 

κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ ν Οξθέαο θαη απφιπηα απνγνεηεπκέλνο κε ηελ θαηάζηαζε επηκέλεη 

 

ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

ΟΡΦΕΑ : Φύγε – πάξα πνιχ έληνλα. Γξακαηηθά. Με απφιπηε νξγή θαη απφγλσζε. 

 

θηλεζηνινγία-ππνθξηηηθή 

 

 Οξθέαο – εζσηεξηθφο βξαζκφο, εζσζηξεθήο νξγή πνπ νινέλα θαηαθιχδεη ην ζψκα. Απφιπηα 

ζθηγκέλν ζψκα. Γηνρέηεπζε έληνλεο βίαο. Αγψλαο γηα απηνζπγθξάηεζε αλεπηηπρήο. Ξέζπαζκα κε 

βίαηεο θαη επηζεηηθέο θηλήζεηο. Δζσηεξηθφο δηραζκφο- απφγλσζε- θαηαπηεζκέλα θχκαηα κίζνπο πξνο 

ηελ εξσίδα. 

 Ζιηάλλα – ζνθ κεηά απφ ην μέζπαζκά ηεο. Πξνζπαζεί γηα αλαζπγθξφηεζε. Κηλεζηνινγηθή παχζε 

γηα αλαζπγθξφηεζε ζθέςεο θαη δπλάκεσλ. 

 Οξθέαο - θνξπθψλεη ην μέζπαζκά ηνπ δηψρλνληαο ηελ απεγλσζκέλα. 

 Ζιηάλλα – μαθληάδεηαη απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ Οξθέα. Πεξπαηάεη ζθεπηηθή πξνο ηελ θαξέθια. 

Κάζεηαη έρνληαο ηελ αλάγθε λα μαπνζηάζεη θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη. 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[] έθξεμε νξγήο ηνπ ήξσα – έληνλε αλάδεημε ησλ πην ζθνηεηλψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Απνδνκεκέλα θαη 

άξξπζκα μεζπάζκαηα. Δπηζεηηθέο ζην άθνπζκα ξσγκέο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ 

Μεηάιιαμε ηεο εηθφλαο ηνπ ήξσα. Τπεξηφλεζε ησλ αξξσζηεκέλσλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη θαηάξξεπζε 

ηνπ κε παξάδνζε δίρσο φξηα ζηνλ λεπξσηηζκφ. 

[] απφιπηα απνδνκεκέλε θαη άζρεκε εμνπζέλσζε. 

 

ΚΗΝΗ 9 

 

ζελάξην 

ΟΡΦΕΑ : Φύγε, είπα 

 

Ζ Ζιηάλλα θαηαξξέεη, ζπάεη, έρεη ράζεη φιε ηε δσληάληα θαη ηε ζεηηθφηεηά ηεο, ζθνηεηληάδεη βαζηά. 
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ΗΛΙΑΝΝΑ : ε κηζώ … 

 

Ζ Ζιηάλλα πξνζπαζεί λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο θαη γίλεηαη επηζεηηθή.  

Παίξλνπλ ακθφηεξνη ζέζεηο κάρεο.  

Δπηηίζεληαη ν έλαο ζηνλ άιιν ζε μεζπάζκαηα κίζνπο. 

 

ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : ε κηζώ … -- θνπξαζκέλε αιιά απνθαζηζκέλε 

 

θηλεζηνινγία-ππνθξηηηθή 

 

 Οξθέαο – ζηέθεηαη ζπγθινληζκέλνο απφ ηελ έθβαζε θαη απφ ηελ δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

Απνγνεηεπκέλνο, ζπληεηξηκκέλνο, ζπκσκέλνο, αβέβαηνο ζηε δξάζε ηνπ αιιά επηκέλεη λα δηψρλεη ηελ 

Ζιηάλλα. 

 Ζιηάλλα – εμαληιεκέλε, απφιπηα απνγνεηεπκέλε. Πξνζπαζεί λα αλαθάκςεη λα δηαζσζεί απφ απηήλ 

ηελ θαηάζηαζε θαη γίλεηαη επηζεηηθή. 

 Οξθέαο + Ζιηάλλα – παίξλνπλ ζέζε κάρεο ακθφηεξνη. Ξεθηλνχλ ηε «κνλνκαρία» 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[] ζησπή. Άδεηαζκα 

[] πξσηφγνλν ελζηηθηψδεο μέζπαζκα ακθνηέξσλ- αξρεηππηθή ζχλζεζε ηνπ ζε ξπζκηθφ άιια άραξν 

κνηίβν. Αλαπξνζδηνξηζκφο εαπηψλ θαη ζρέζεο ζε πξσηνγελή βάζε 

 

ΚΗΝΗ 10 

 

ζελάξην 

Δπηζέζεηο, νπηζζνρσξήζεηο. Θπκφο θαη πφλνο ακθνηέξσζελ.  

Πξνζπάζεηα επίδεημεο δχλακεο. Πάζνο. Μάρε κέρξη ηειηθήο πηψζεσο. 

Ακθφηεξνη εμαληιεκέλνη θαηαξξένπλ νινζρεξψο. 

 

ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

 

- 

 

θηλεζηνινγία-ππνθξηηηθή 

 Οξθέαο + Ζιηάλλα – επηζεηηθή ζηάζε ζψκαηνο θαη έθθξαζε πξνζψπνπ. θηγκέλα ζψκαηα, λεπξηθέο 

θηλήζεηο. Δλίνηε ε επηζεηηθφηεηα πεξηνξίδεηαη, νπηζζνρσξνχλ, ε ελέξγεηα εζσηεξηθεχεηαη θαη 
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αθνινπζνχλ λέα μεζπάζκαηα. Ζ ελέξγεηα ησλ ζσκάησλ θνξπθψλεηαη κέρξη πνπ απηά εμαληινχληαη. 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[]Αλαδφκεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ εξψσλ κε έκθαζε ηψξα ζηε ζθνηεηλή ηνπο πιεπξά. χλζεζε ησλ 

δχν ζθνηεηλψλ ηνπο εαπηψλ ζε θχκαηα έθξεμεο – επίζεζεο – θαηαζηξνθηθήο θαη απηνθαηαζηξνθηθήο 

καλίαο 

 

ΚΗΝΗ 11 

 

ζελάξην 

Ζ Ζιηάλλα καδεχεη φ,ηη θνπξάγην ηεο έρεη απνκείλεη γηα λα απνρσξήζεη ζησπειή θαη θαηαξξαθσκέλε. 

Ο Οξθέαο βπζίδεηαη ζηηο αλακλήζεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπο. 

 

ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

 

- 

 

θηλεζηνινγία-ππνθξηηηθή 

 

 Ζιηάλλα – έρεη πέζεη θάησ. Απφιπηα κεδεληζκέλε ελέξγεηα ζην ζψκα. Με θφπν αιιά θαη ζρεηηθή 

εξεκία ζεθψλεηαη αξγά απνγνεηεπκέλε. Βεκαηίδεη αξγά, ζρεδφλ ηειεηνπξγηθά πξνο ηελ έμνδν. 

Γπξλάεη κηα ζηηγκή λα ξίμεη κηα καηηά απνραηξεηηζκνχ. 

 Οξθέαο – εμαληιεκέλνο, θαηαπνλεκέλνο. Έρεη γνλαηίζεη θαη κεηά βίαο δηαηεξεί απηή ηε ζηάζε. 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[] πηψζε ακθνηέξσλ – ζθεληθφ θαηαζηξνθήο θαη εμάληιεζεο. 

 

ΚΗΝΗ 12 

 

ζελάξην 

Αθήλεηαη ζηηο αλακλήζεηο θαη επαλεμεηάδεη ηα γεγνλφηα αλαβηψλνληαο ηα εθ ησλ πζηέξσλ θαη ππφ 

άιιν πξίζκα. Ξαλαληψζεη ηε δίςα. Σελ αλάγθε γηα επαθή, ηελ αλάγθε γηα έλσζε αθφκα πην έληνλα. 

Αθνινπζεί ζπληξηβή ηνπ, παξαίηεζε, νδπξκφο, ζξήλνο. Απνζεσηηθή λνζηαιγία. Γηεξεπλεηηθή 

αλάκλεζε, εθ λένπ μάθληαζκα θαη απνξία. Αλαδξνκηθφο εθλεπξηζκφο ν νπνίνο ηειηθά ζηξέθεηαη έζσ. 

Ο Οξθέαο ζπλεηδεηνπνηεί, κεηαληψλεη, πξνζπαζεί λα αλαζπγθξνηεζεί. Γαιελεχεη κέζα ζηε ζιίςε ηνπ. 

Απνθαζίδεη λα ζπγρσξέζεη,λα επηζπκήζεη θαη πάιη ηελ επαθή ζε αθφκε πην νπζηαζηηθή εθδνρή ηεο. 

Δπηζπκεί λα κάζεη πνηα ήηαλ απηή πνπ αγάπεζε. Αλνίγεη κε πξνζκνλή ην ζεκεησκαηάξην ηεο, λα 

δηαβάζεη, λα γλσξίζεη. Ζ Ζιηάλλα σζηφζν αλαθαιεί θη απηή ηηο αλακλήζεηο θαη ηηο επαλεμεηάδεη. 

Αλαζεσξεί θαη επηζηξέθεη αθφκα πην απνθαζηζκέλε θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε. 
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ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

αθνχγνληαη κέζα ζηε κνπζηθή θάπνηεο απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο πνπ εηπψζεθαλ απφ ηνπο 

ήξσεο θαηά ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. 

 

θηλεζηνινγία-ππνθξηηηθή 

 Οξθέαο – εμνπζελσκέλν ζψκα αιιά πνιχ θνξηηζκέλν ελεξγεηαθά. Δζσηεξηθφηεηα ζην βιέκκα. 

Απεχζπλζε ζην παιηφ ηεο Ζιηάλλαο. Καηεπζχλεηαη θαηαξξαθσκέλνο πξνο ην παιηφ. Νεπξηθά ηξπθεξφ 

άγγηγκα. Αθνζίσζε ζ' απηφ. Απμνκεηψζεηο ζηελ έληαζε ζην ζψκα αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δηάζεζε. 

Σξπθεξφηεηα, ζξήλνο, εθηφλσζε. Δθ λένπ εθλεπξηζκφο. Νέα έληαζε ζην ζψκα. Έθθξαζε 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ζην πξφζσπν. Κάζεηαη ζηελ θαξέθια. Πξνζπαζεί λα αλαζπγθξνηεζεί. Κιείζηκν 

ζηνλ εαπηφ ηνπ. Βαζηά εζσηεξηθφηεηα. Αθνινπζεί εξεκία. Έθθξαζε ζπγθξαηεκέλεο πξνζδνθίαο. Με 

θφπν, δηζηαθηηθφηεηα αιιά έληνλε βνχιεζε πηάλεη ην εκεξνιφγην ηεο Ζιηάλλαο απφ ην ηξαπέδη. Με 

έληνλν ελδηαθέξνλ θαη αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα ην αλνίγεη.  

 Ζιηάλλα – έρεη απνηξαβερζεί ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε. Γήισζε απνπζίαο θαη πάιη αιιά άξζε ηεο 

νπδεηεξφηεηαο ηεο ζ απηήλ. Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ε ελέξγεηα ζ' απηφ αθνινπζνχλ ηελ 

αθεγεκαηηθή ξνή ηεο ζθελήο (κνπζηθή θαη θαηάζηαζε ηνπ Οξθέα) θαη εληάζζνληαη ζ‟ απηά. 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[] αλακλήζεηο. πλεηξκηθή αλαπαξαγσγή φισλ ηνλ πξνεγνχκελσλ θαηαζηάζεσλ ηεο δηεπαθήο 

[] ηάζε πξνο ιχζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη λνεηηθήο αλαδξνκήο κε πξσηνβνπιηαθή ζέζε θαη λέα 

πξφηαζε. Ρίρλεηαη ην κπαιάθη. Αλακνλή, πξνζδνθία., απνδνρή. 

[] ζησπή. εκαηνδφηεζε λέαο αξρήο.  

 

ΚΗΝΗ 13 

 

ζελάξην 

 Υηππάεη ηελ πφξηα ηνπ Οξθέα θαη πάιη. 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : ζέιφ λα ζε γλφρίζφ! 

 

Ο Οξθέαο ηελ ππνδέρεηαη. Δδψ ζθφπηκα δίλνπκε ηέινο πξηλ θαλεί ε φπνηα αληίδξαζε ηνπ Οξθέα ζηελ 

επηζηξνθή ηεο Ζιηάλλαο. Έηζη ξίρλνπκε ην κπαιάθη ζηνλ ζεαηή, αθήλνληαο ηνλ λα ππνζέζεη ή αθφκε 

θαιχηεξα λα επηιέμεη ηη ηέινο ζα έδηλε ν ίδηνο. 

 

ζθελνζεηηθή απόδνζε – εθθξαζηηθά κέζα 

 

ιφγνο 

 

ΗΛΙΑΝΝΑ : ζέιφ λα ζε γλφρίζφ!-- απνθαζηζκέλε, γαιήληα θαη δπλακηθή 
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θηλεζηνινγία-ππνθξηηηθή 

 Ζιηάλλα – έξρεηαη κπξνζηά απνθαζηζκέλε θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε. Υηππάεη ηελ πφξηα. 

 Οξθέαο -- ζρεδφλ έθπιεθηνο ηελ παξαηεξεί. Σν πξφζσπν ηνπ έρεη ελεξγνπνηεκέλε έθθξαζε σζηφζν 

αζαθή ζπλαηζζεκαηηθά. 

 Ζιηάλλα –. Αλνηρηή ζηάζε ζψκαηνο κε μεθάζαξε ζεηηθή απεχζπλζε ζηνλ Οξθέα. Αηζηφδνμε κε 

έληνλε πξνζδνθία αληαπφθξηζεο. Γνηηθή, εκπλεπζηηθή. πγθηλεκέλε. Δθζηαηηθή. 

 

κνπζηθφ ηνπίν – ερεηηθή παξέκβαζε εζνπνηψλ 

[] επηζηξνθή κνηίβνπ εηζφδνπ ζε πην ήπηα ζπλαηζζεκαηηθά γαιήληα εθδνρή ηνπ. πλεηδεηνπνίεζε, 

ζηνηβαξή είζνδνο. 
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1.3 Σκηνογραφία-Φωτιςμόσ 
 

Ζ ελφηεηα απηή ζπγθεληξψλεη δηάθνξα ηερληθά δεηήκαηα πνπ δηεπζεηήζεθαλ γηα επηπιένλ ππνζηήξημε 

ηνπ εγρεηξήκαηνο. Αθνξά αξρηθά ηηο ζθελνγξαθηθέο επηινγέο πνπ έγηλαλ γηα λα ππνζηεξηρζνχλ ηα 

δεηνχκελα ηνπ έξγνπ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα 

αληηθείκελα πνπ παξίζηαληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. Δπίζεο εδψ αλαθέξνληαη θαη 

νη ελδπκαηνινγηθέο θαη γεληθφηεξεο ζηπιηζηηθέο επηινγέο πνπ βνεζνχλ ηνπο εζνπνηνχο ζηελ 

πξνζέγγηζε ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ. Σέινο αλαιχνληαη θαη νη επηινγέο πνπ έγηλαλ γηα ηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ θσηηζκνχ ζε θάζε ζθελή, πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ επηζπκεηή αηκφζθαηξα.  

1.3.1 κηνικά, αντικείμενα 

 

ηα πιαίζηα ηεο κηληκαιηζηηθήο ζεαηξηθήο ζθελνγξαθίαο, ηα ζθεληθά πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ 

παξάζηαζε ήηαλ φζα είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο, ζπκβνιηθά αληηθείκελα 

πνπ εθπξνζσπνχλ θάηη, θαη δελ ππάξρνπλ απιψο λα γεκίζνπλ ηε ζθελή. Σα έπηπια πνπ βξίζθνληαη ζηε 

ζθελή είλαη: έλα ηξαπέδη, ζην νπνίν πάλσ ππάξρεη έλαο αηζζεηήξαο, κηα θαξέθια, έλα ραιί ζην νπνίν 

βξίζθνληαη νη ππφινηπνη 6 αηζζεηήξεο, θαη κηα θνπξηίλα, ε νπνία ηζνξξνπεί νπηηθά ηε ζθελή σο πξνο 

ηε γεσκεηξία ηνπ ηνπίνπ, θαζψο ην ηξαπέδη θαη ε θαξέθια βξίζθνληαη ζηα δεμηά θαη ην ραιί ζηε κέζε. 

Ζ ζθελή ληχλεηαη κε ρξψκαηα απφ ηνλ θσηηζκφ, ν νπνίνο δίλεη ζε θάζε θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο έλα 

ζπγθεθξηκέλν χθνο, θαη αληηθαζηζηά ηα απφληα ζθεληθά. Αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο 

είλαη ην παιηφ ηεο Ζιηάλλαο, ην ζεκεησκαηάξην ζην νπνίν γξάθεη, θαη ην θνιάξν πνπ ηεο θνξάεη ζην 

ιαηκφ ν Οξθέαο. Όια ηα αληηθείκελα έρνπλ ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα.  

1.3.2 Ενδυματολογικέσ επιλογέσ και μακιγιάζ 

 

Οη ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ησλ εζνπνηψλ έγηλαλ κε βάζε ηελ ρξσκαηηθή αξκνλία φιεο ηεο ζθελήο, 

ζπλεπψο επηιέμακε ζθνπξφρξσκα ξνχρα, ηα νπνία επηπιένλ ραξίδνπλ άλεζε ζηελ θίλεζε. Σα 

παπνχηζηα πνπ θνξάλε επηιέμακε λα είλαη άλεηα θαη ειαθξηά, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχλ ελνριεηηθφ 

ζφξπβν πάλσ ζηελ μχιηλε επηθάλεηα ηεο ζθελήο. ηφρνο ήηαλ επίζεο λα δνζεί ε ζσζηή εληχπσζε γηα 

ην πξνθίι ησλ εξψσλ θαη λα αλαδεηθλχνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

Σν θνπζηάλη ηεο Ζιηάλλαο κνλφρξσκν κελ θαη καχξν ψζηε λα εληάζζεηαη αξκνληθά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Οξθέα αιιά κε παηρληδηάξηθε γεσκεηξία ψζηε λα αλαδεηθλχεη ηελ 

επαλαζηαηηθφηεηα θαη ηελ δσεξάδα ηεο εξσίδαο θαζψο θηλείηαη. Σα παπνχηζηα αλάιαθξα, ζειπθά 

αιιά αλεπηηήδεπηα. Γίλνπλ πάηεκα ζηε ράξε θαη ζπλάκα ζηελ αλεκειηά ηεο. Ο Οξθέαο ληπκέλνο απιά 

θαη άλεηα, είλαη ν λεαξφο ηεο δηπιαλήο πφξηαο, ζπγθξαηεκέλνο ρξσκαηηθά απνθεχγεη ηηο παξάηνικεο 

επηινγέο θαη ηηο έληνλεο εληππψζεηο. Σν αλεπίζεκν θαη εληειψο αλεπηηήδεπην ζηπι ηνπ ηνλ αθήλεη 

ειεχζεξν απφ ηαμηθή θαη ρξνληθή ηαπηφηεηα θαη ππνλνεί ηνλ αηθληδηαζκφ ηνπ απφ ηελ κε 

πξνγξακκαηηζκέλε θαη απξνζδφθεηε έιεπζε ηεο Ζιηάλλαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Σν καθηγηάδ γηα 

ηελ ζεαηξηθή παξάζηαζε ήηαλ αθξηβψο ηφζν έληνλν ψζηε λα ηνλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ εζνπνηνχ, γηα λα δηαθξίλνληαη απφ ηνπο ζεαηέο ζε απνκαθξπζκέλα απφ ηε ζθελή θαζίζκαηα, θαη 
αθξηβψο ην ίδην κε ην καθηγηάδ πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο, φπνπ γηα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ην καθηγηάδ είλαη απαξαίηεην, αιιά ζπλήζσο πην δηαθξηηηθφ. 
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1.3.3 Υωτιςμόσ 

 

Ο θσηηζηηθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε βξίζθεηαη ζην 

Ακθηζέαηξν ηνπ ηκήκαηνο. Δθηφο απφ ηνπο δηάθνξνπο πξνβνιείο πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηε ζθελή 

θαη εθηφο ζθελήο, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην θαλφλη ζε κηα ζθελή, θαζψο θαη ε δηζθφκπαια . 

Καζψο ην ακθηζέαηξν δηαζέηεη ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνβνιέσλ θαη ρξσκαηηθψλ θίιηξσλ, πνπ ε ρξήζε 

θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο πξνζθέξεη ακέηξεηεο δηαθνξεηηθέο αηζζεηηθέο επηινγέο, έγηλε πξνζπάζεηα γηα 

εθκεηάιιεπζή ηνπ ζην έπαθξν ψζηε λα ληπζεί θάζε ζθελή κε ρξψκαηα πνπ ζα έδηλαλ ηελ αηκφζθαηξα 

πνπ απαηηεί ην ζελάξην. Απνκνλψζεθαλ νη ζθελέο θαη αλάινγα ηε δξάζε ζε θάζε ζθελή, ην πξφζσπν 

πνπ πξσηαγσληζηεί θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ επηθξαηνχλ, επηιέρζεθε ην θαηάιιειν ρξψκα ή 

ζπλδπαζκφο ρξσκάησλ. Παξαθάησ δίλνληαη εηθφλεο θαη επεμεγήζεηο γηα ηελ θάζε ζθελή.  

 

 
Δηθόλα 1: θελή 1 Αξρή 

 

Ζ παξάζηαζε μεθηλάεη κε ζθνηάδη, ην νπνίν ζπάεη κε ην πξψην θσο, πνπ πέθηεη πάλσ ζηε ζέζε φπνπ 

θάζεηαη ν Οξθέαο (Δηθφλα 1). Ζ ππφινηπε ζθελή είλαη ζθνηεηλή. Γίλεηαη έκθαζε ζηε δξάζε ηνπ 

Οξθέα, ν νπνίνο θάζεηαη λσρειηθά, βπζηζκέλνο ζηε κνλαμηά ηνπ.  

 

 
Δηθόλα 2: θελή 2 Γλσξηκία 

 

Ο επφκελνο πξνβνιέαο πνπ αλνίγεη είλαη απηφο πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην ζεκείν φπνπ ζηέθεηαη ε 

Ζιηάλλα. Μφιηο γπξίζεη κπξνζηά θαη αξρίζεη ν δηάινγφο ηεο κε ηνλ Οξθέα, θσηίδεηαη νιφθιεξε ε 

ζθελή (Δηθφλα 2). Σν ρξψκα πνπ επηθξαηεί είλαη έλα θσηεηλφ θίηξηλν, πνπ ζπκίδεη ειηφινπζηε κέξα, 

κε κηα ειαθξηά ππνςία ξνδ πνπ δίλεη ηε γιπθηά αίζζεζε ηεο πξψηεο γλσξηκίαο.  
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Δηθόλα 3: θελή 3 Κπλεγεηό 

 

 

Με ην πξψην άγγηγκά ηνπο απιψλεηαη έλα παηρληδηάξηθν ξνδ ρξψκα ζε φιε ηε ζθελή, πνπ ληχλεη 

θαηάιιεια ηελ δσεξή αηκφζθαηξα ηνπ θπλεγεηνχ πνπ εθηπιίζζεηαη αλάκεζα ζην λέν δεπγάξη (Δηθφλα 

3).  

 

 

 
Δηθόλα 4: θελή 4 Παξάδεηζνο 

 

 

Έπεηηα απφ ην δσεξφ ξνδ ηνπ θπλεγεηνχ, αθνινπζεί ε έλσζε, ε εξεκία θαη ε παξαδεηζέληα γαιήλε. Σν 

κπιε ρξψκα ζπκβνιίδεη ηελ εξεκία απηή πνπ ληψζεη έλαο άλζξσπνο αθνχ απνθηήζεη θάηη πνπ πνζνχζε 

θαηξφ (Δηθφλα 4). Με πξνβνιέα-θαλφλη θαη δηζθφκπαια δίλεηαη ε εηθφλα ηνπ θεγγαξηνχ κε ηα αζηέξηα, 

ζπκπιεξψλνληαο έηζη έλα ξνκαληηθφ ηνπίν, ζην νπνίν αλζίδεη έλαο έξσηαο, θάησ απφ ηνλ λπρηεξηλφ, 

έλαζηξν νπξαλφ.  

 
Δηθόλα 5: θελή 5 Κνύξαζε 
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Σν παξαδεηζέλην ηνπίν μεζσξηάδεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αλαπφθεπθηε θζνξά πνπ θέξλεη, 

θαη ην ζθεληθφ θέξεη ηα πξψηα ζεκάδηα ξήμεο (Δηθφλα 5). Σν θεγγάξη κε ηα αζηέξηα ζβήλνπλ κε ηελ 

ιεθηηθή έθθξαζε ηεο θνχξαζεο ηεο εξσίδαο ζηνλ ζχληξνθφ ηεο, ζπκβνιίδνληαο ηελ έθπιεμή ηνπ αιιά 

θαη ηελ αληίζεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλάκεζα ζην δεπγάξη. Με έλαλ θφθθηλν πξνβνιέα λα 

αρλνθαίλεηαη ζην ζεκείν φπνπ θάπνηε ήηαλ ην θεγγάξη, δίλνπκε ην πξψην ζεκάδη ηεο έθξεμεο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. 

 

   
Δηθόλα 6: ελή 6 Δθθξεμε 

 

ην ζεκείν απηφ, καδί κε ηε κνπζηθή πνπ παξακνξθψλεηαη, ζθνηεηληάδεη ην κέρξη πξηλ ιίγν θσηεηλφ 

θαη παξαδεηζέλην ηνπίν (Δηθφλα 6). Ο Οξθέαο κέλεη έθπιεθηνο κε ηελ έθξεμε ηεο Ζιηάλλαο, ε νπνία 

απφ ηε κεξηά ηεο ελνριείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε κνπζηθή. Σα θψηα αλαβνζβήλνπλ 

αδηάθνπα, δπλακψλεη ην θφθθηλν ζηνλ ηνίρν ην νπνίν ρσξίδεη ηε ζθελή ζηα δχν, ζε ζηξαηφπεδα, φπνπ 

πιένλ ν θαζέλαο κφλνο ηνπ βηψλεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή νξγή.  

 

 
Δηθόλα 7: θελή 7 Οξγή Ηιηάλλαο 

 

Ζ πξνζσπηθή νξγή ηεο Ζιηάλλαο αξρίδεη κε ην ζπκσκέλν ρηχπεκα ρεξηψλ ζην ηξαπέδη (Δηθφλα 8). ην 

ζεκείν απηφ ζβήλνπλ ηα θψηα, θαη ε κεξηά ηεο ζθελήο φπνπ βξίζθεηαη ε Ζιηάλλα ινχδεηαη κε θφθθηλν 

ρξψκα ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ πάζνπο, ελψ ην άιιν κηζφ κέλεη ζθνηεηλφ. Σνλίδεηαη ε δξάζε ηεο εξσίδαο, ε 

νπνία αθήλεηαη ζηελ έθξεμή ηεο, ελψ ν Οξθέαο κέλεη αθίλεηνο ζην ζθνηάδη. 
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Δηθόλα 8: θελή 8 Οξγή Οξθέα 

 

 

Αληηζηξέθεηαη ην ζθεληθφ, κε πξσηαγσληζηή ηνλ Οξθέα, ν νπνίνο θσηίδεηαη ηελ ψξα πνπ εθθξάδεη ηε 

δηθή ηνπ νξγή, ελψ ε Ζιηάλλα κέλεη ζην ζθνηάδη (Δηθφλα 8).  

 

 
Δηθόλα 9: θελή 9 Μίζνο 

 

 

Με ηα ζθιεξά ιφγηα πνπ αληαιιάζζεη ην δεπγάξη, αλάβνπλ ηα αίκαηα, ην ερνηνπίν δίλεη ηελ αίζζεζε 

ηνπ ράνπο θαη ηεο αλεμέιεγθηεο νξγήο, θάηη πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ θσηηζκφ (Δηθφλα 9). Σα θψηα 

ζε φια ηα ρξψκαηα πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο αλαβνζβήλνπλ πνιχ γξήγνξα, δίλνληαο 

ηελ αίζζεζε φηη ε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ αλαζηαηψλεηαη. 

 

   
Δηθόλα 10: θελή 10 Χνξόο ηεο νξγήο 

 

Σν δεπγάξη ελψλεη ηηο πξνζσπηθέο νξγέο ζε κηα ζχειια, φπνπ ελψλνληαη ηα θφθθηλα θψηα ησλ 

πξνζσπηθψλ “νξγψλ” θαη θάλνπλ ηε ζθελή λα κνηάδεη ζαλ λα έρεη πάξεη θσηηά (Δηθφλα 10).  
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Δηθόλα 11: θελή 11 Απνρώξεζε Ηιηάλλαο 

 

Ζ ζχεια θαηαιαγηάδεη, ππνρσξεί ην θφθθηλν ηεο θσηηάο αθήλνληαο πίζσ ηελ θφθθηλε ξσγκή ζηνλ 

ηνίρν. Σν ζθεληθφ ζθνηεηληάδεη, θαη θσηίδνληαη νη ζέζεηο ησλ εζνπνηψλ πνπ είραλ ζηελ αξρή, πξηλ ηελ 

γλσξηκία ηνπο (Δηθφλα 11). 

 

 

 
Δηθόλα 12: θελή 12 Ννζηαιγία 

 

Φσηίδεηαη ην ζεκείν φπνπ είρε αθήζεη ε Ζιηάλλα ην παιηφ ηεο φηαλ γλψξηζε ηνλ Οξθέα (Δηθφλα 12). 

Δίλαη ην ζεκείν φπνπ ν ίδηνο πεγαίλεη γηα λα ζξελήζεη, λα αγθαιηάζεη ην κνλαδηθφ πξάγκα πνπ ε 

Ζιηάλλα άθεζε πίζσ.  

 
Δηθόλα 13: θελή 13 Δπηζηξνθή 

 

Με ην άλνηγκα ηνπ βηβιίνπ, ε Ζιηάλλα επηζηξέθεη δίλνληαο κηα αθφκε επθαηξία ζηε ζρέζε ηνπο 

(Δηθφλα 13). Σν ρξψκα ηεο ζθελήο είλαη απηφ ηεο γλσξηκίαο, ειηφινπζηε κέξα κε ειαθξψο ξνδ 

απφρξσζε. Έρεη κείλεη αθφκα ε θφθθηλε ξσγκή ζηνλ ηνίρν θαη ηα θψηα ζηηο αξρηθέο ζέζεηο ησλ 

εζνπνηψλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη ξήμεηο ζε κηα ζρέζε αθήλνπλ αλεμίηεια ζεκάδηα. ην ρέξη 

ηνπ δεπγαξηνχ είλαη αλ ζα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ καδί κε απηά. 
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1.4 Μουςική – Ηχητικόσ ςχεδιαςμόσ 
 

Γηα ην ζεαηξηθφ δξψκελν δεκηνπξγήζεθε πξσηφηππε κνπζηθή. Βαζηθά δεηνχκελα ηεο κνπζηθήο ηνπ 

ζεαηξηθνχ δξσκέλνπ ήηαλ αθελφο ε απφδνζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ (κέρξη 

θαη αληηθαηάζηαζε άιισλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ) θαη αθεηέξνπ ε δηαδξαζηηθφηεηα ηεο κε ηνπο 

εζνπνηνχο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο παξάζηαζεο. Απηά ηα δεηνχκελα θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηε 

δεκηνπξγία ηεο ζε δχν ρξνληθνχο άμνλεο.  

 

ηνλ πξψην ρξνληθφ άμνλα ζπληέζεθε, ζε ζπλαθνινπζία κε ην ζελάξην, ην κνπζηθφ πιηθφ γηα ην πξψην 

κέξνο ηεο παξαγσγήο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο παξαγσγήο ήηαλ ν θνξκφο ηεο κνπζηθήο ηνπ έξγνπ ν 

νπνίνο παηδφηαλ (playback) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο, ρσξηζκέλνο ζε 13 tracks πνπ 

εμππεξεηνχζαλ ηνλ αιγφξηζκν θαηά ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ νη εζνπνηνί λα επέκβνπλ ζ΄ απηά. O 

δεχηεξνο ρξνληθφο άμνλαο, σο νινθιήξσζε ηεο κνπζηθήο, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ παξάζηαζε κε ηε 

δξάζε ησλ εζνπνηψλ σο κνπζηθψλ, θαη κέζα απφ ηε δηαδξαζηηθφηεηα πξνθχπηεη ην ηειηθφ κνπζηθφ 

απνηέιεζκα.  

 
Πίλαθαο 1: Χξνληθή ζπζρέηηζε θελώλ – Αηκνζθαηξηθώλ κεξώλ κνπζηθήο – Αξρείσλ ήρνπ (tracks) 

θελέο  

(θαηά ηε ζθελνζεζία) 

Αηκνζθαηξηθά κέξε  

(θαηά ηε κνπζηθή ζχλζεζε) 
Αξρεία ήρνπ ( κνπζηθή playback) 

θελή 1ε  1ν κέξνο - Δηζαγσγή  

2ν κέξνο – Μνλαμηά Οξθέα Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 

θελή 2ε 3ν κέξνο - Γλσξηκία 

θελή 3ε 4ν κέξνο - Κπλεγεηφ 

θελή 4ε 5ν κέξνο - Παξάδεηζνο Track 5 Track 6 

θελή 5ε 6ν κέξνο – Κνχξαζε Ζι. 

θελή 6ε 7ν κέξνο – Δθλεπξηζκφο Ζι. 

θελή 7ε 8ν κέξνο – Ξέζπαζκα Ζι. Track 7 

θελή 8ε 9ν κέξνο – Οξγή Οξθέα Track 8 

θελή 9ε 10ν κέξνο - Μίζνο ...Track 9 

θελή 10ε 11ν κέξνο – Υνξφο νξγήο Track 10 Track 11 

θελή 11ε 12ν κέξνο - Πηψζε Track 12 

θελή 12ε 13ν κέξνο - Ννζηαιγία Track 13 

14ν κέξνο - Λχζε 

θελή 13ε 15ν κέξνο – Δπηζηξνθή Ζι. 
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Καηά ηνλ πξψην ρξνληθφ άμνλα αλαπηχρζεθε ε δφκεζε ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο (πνπ ζπκπεξηειάκβαλε 

ηελ πξννπηηθή γηα δηαδξαζηηθφηεηα κε νξγάλσζε ηνπ ερεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμε θαηαιιήισλ 

αιγνξίζκσλ), επειέγε ε ελνξρήζηξσζε θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αλάινγεο ερνγξαθήζεηο κνπζηθψλ 

νξγάλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ πξψηε παξαγσγή (ηεο playback κνπζηθήο). Πξνο 

νινθιήξσζε θαηά ηνλ δεχηεξν ρξνληθφ άμνλα ηειεηνπνηήζεθαλ (πάλσ ζην πιηθφ ηεο κνπζηθήο 

ζχλζεζεο) νη αιγφξηζκνη δηάδξαζεο, θαζψο κέζσ πξνγξακκαηηζκνχ νη αηζζεηήξεο πίεζεο ζα 

δηακφξθσλαλ ην ηειηθφ κνπζηθφ θαη ερεηηθφ απνηέιεζκα ηεο παξάζηαζεο. 

1.4.1 Μουςική ςύνθεςη  

 

Ζ κνπζηθή δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζελάξην θαη ζηφρνο ηεο είλαη λα απνδψζεη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο πεξλάλε νη ήξσεο θαηά ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. 

Βαζίζηεθε ζε δηάθνξεο κνπζηθέο αλαθνξέο θαηά ηελ αηζζεηηθή ησλ δεκηνπξγψλ θαη δνκήζεθε ψζηε 

λα δηακνξθψλεη έλα πξνζσπηθφ ραξαθηήξα «ρξσκαηίδνληαο» έηζη θαη ην έξγν γεληθφηεξα. Δπηπιένλ 

ζηφρνο ηεο ήηαλ λα δίλεη ζηνπο εζνπνηνχο ηε δπλαηφηεηα λα επέκβνπλ ζ' απηή κέζσ αηζζεηήξσλ 

πίεζεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαηά ζπγθεθξηκέλν αιγνξηζκηθφ θαη ζθελνζεηηθφ ζρήκα. Γπλαηφηεηα πνπ 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηα εθθξαζηηθά κέζα ησλ εζνπνηψλ, νη νπνίνη κάιηζηα επειέγεζαλ κε επηπιένλ 

θξηηήξην θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε κνπζηθή θαη ηνλ ρνξφ.  

 

Ζ κνπζηθή ζχλζεζε σο πξνο ηα ξπζκνκεισδηθά ζρήκαηα μεθίλεζε ζηε βάζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζσπηθνηήησλ ησλ δχν εξψσλ ηνπ έξγνπ θαη ηεο κνπζηθήο ηνπο ζπλχπαξμεο 

θαη αιιειεπίδξαζεο ζε αθνινπζία κε ηηο αληίζηνηρεο ζθεληθέο. 

Ο Οξθέαο δηέπεηαη θπξίσο απφ γήηλα ζηνηρεία ζε κηα ππφθσθε θαηαπηεζκέλε ελέξγεηα εληεηαγκέλε 

ζηνπο ηχπνπο θαη ηηο ζπκβάζεηο. Ζ Ζιηάλλα δηέπεηαη θπξίσο απφ αέξηλα ζηνηρεία πην ππεξβαηηθά θαη 

παηρληδηάξηθα. ' απηφλ ηνλ ζπκβνιηθφ άμoλα δνκήζεθε ε κνπζηθή ζχλζεζε θαη ε επηινγή απηή αθνξά 

εμαξρήο θαη ηελ ελνξρεζηξσηηθή βάζε (*εμεγείηαη ζηελ παξάγξαθν πεξί ηεο ελνξρήζηξσζεο) πνπ 

πξνέθπςε απ‟ απηφ ην δεηνχκελν.  

 

Σν βαζηθφ κέξνο ηεο ζχλζεζεο εηζάγεηαη θαη αλαπηχζζεηαη πάλσ ζηα πξσηνγελή κνηίβα (Δηθφλα 14) 

ηνπ Οξθέα (θηζάξα) θαη ηεο Ζιηάλλαο (θιάνπην) πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πξψηε ηνπο κνπζηθή 

ζπλχπαξμε (ζηα αηκνζθαηξηθά κέξε 2 θαη 3). 
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Δηθόλα 14: Σα πξσηνγελή κνηίβα 
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Αθνινπζεί αλάιπζε ηεο ζπλαθνινπζίαο κνπζηθήο θαη αθήγεζεο ζε θάζε αηκνζθαηξηθφ κέξνο ηεο 

ηζηνξίαο. Ζ ηειηθή κίμε ηεο κνπζηθήο ρσξίζηεθε ζε 13 tracks γηαηί απηφ εμππεξεηνχζε ηνλ αιγφξηζκν 

δηάδξαζεο. Χζηφζν ζηελ πξνθεηκέλε πνπ καο αθνξά ε πθνινγηθή δνκή ηεο κνπζηθήο, εμππεξεηεί 

θαιχηεξα ν ρσξηζκφο ζηα αηκνζθαηξηθά κέξε ηεο αθήγεζεο θαη απηφλ αθνινπζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

αλάιπζε. Γηα θάζε κέξνο παξαηίζεληαη νη κνπζηθέο επηινγέο (Δ) θαη νη ιεηηνπξγίεο (Λ) ζηηο νπνίεο 

ζηνρεχνπλ. 

1ν Μέξνο - Δηζαγσγή (00:00 – 00:18 ) 

[Δ]:ρεηηθά νπδέηεξν ερεηηθφ ραιί. Πηαηίλη κε θηιηξαξηζκέλν αέξα αληήρεζεο.  

 

[Λ]: πκβνιηθά ην πηαηίλη σο θξνπζηφ εθπξνζσπεί ηνλ Οξθέα θαη ην θίιηξν ππνδειψλεη ηελ 

επεξρφκελε επηξξνή ηεο Ζιηάλλαο.  

 

2ν Μέξνο - Μνλαμηά Οξθέα (00:19 – 00:31) 

[Δ]: Δπαλαιακβαλφκελν κνηίβν, κνλφηνλν, λσζξφ, κειαγρνιηθφ (Δηθφλα 14- θηζάξα) 

ηηβαξφ ζηελ απζηεξή γξακκή αξπηζκάησλ.  

Νεπξσηηθφ ζηα θξνπζηά πνπ εηζβάινπλ αλνξζφδνμα ζην ξπζκηθφ ζρήκα. 

 

Ζ απζηεξά δνκεκέλε θαλνληθφηεηα ησλ αξπηζκάησλ δηαξξεγλχεηαη απφ ηνπο άλαξρα παξαηηζέκελνπο 

θξνπζηηθνχο ήρνπο πάλσ ζην ξπζκηθφ ζρήκα.  

 

[Λ]: Απηφ ην κνπζηθφ ζρήκα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Οξθέα κε ηελ θαζσζπξέπεη 

ζπζηνιή θαη ηελ ηππηθή ςπρξαηκία ηνπ λα ζείεηαη εζσηεξηθψο απφ έληνλεο λεπξψζεηο θαη 

θαηαπηεζκέλα έλζηηθηα. 

 

3ν Μέξνο – Γλσξηκία (00:32 – 01:38) 

[E]: Δηζάγεηαη ην κνηίβν ηεο Ζιηάλλαο πξνζηηζέκελν ζην κνηίβν ηνπ Οξθέα (Δηθφλα 14) . Δπίζεο 

ζρεδφλ ζαλ απφδνζε θπζηθνχ ήρνπ πξνζηίζεηαη γηα ιίγν ζηε κνπζηθή θη έλαο ζπκβνιηθφο απφερνο ηνπ 

ρηππήκαηνο ζηελ πφξηα απφ ηελ Ζιηάλλα.Σν κνηίβν ηεο Ζιηάλλαο είλαη δσεξφ κε πην ειεχζεξε δνκή, 

πεξίεξγν ξπζκηθφ ζρήκα θαη ππεξβαίλεη ελ κέξεη ηελ απζηεξφηεηα ηνπ κνηίβνπ ηνπ Οξθέα αλ θαη 

παηάεη πάλσ ζ' απηφ. ηελ θαλνληθφηεηα ησλ αξπηζκάησλ ηνπ Οξθέα αληηπξνηείλεηαη πνηθηιία 

ρξνληθψλ αμηψλ , ξπζκηθέο ελαιιαγέο κε ρξνληθή επέθηαζε θαη ζχκπηπμε ηνπ κνηίβνπ θαη παχζεηο. 

ην δηαδξαζηηθφ ζηηγκηφηππν πξνθαινχληαη απφ ηνπο εζνπνηνχο αιιεπάιιειεο απμνκεηψζεηο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ δχν κνηίβσλ ζην ηειηθφ ερεηηθφ απνηέιεζκα. 

 

[Λ]: Σν λενεηζαρζέλ κνπζηθφ πιηθφ επηρεηξεί ηελ κεξηθή αλαηξνπή ηνπ πξνεγνχκελνπ, εληαζζφκελν ζ ' 

απηφ θαη εκπινπηίδνληαο ην σο πξφηαζε γηα πην δσληαλή θαη ειεχζεξε πνξεία. Παξφκνηα δξάζε 

επηρεηξεί ε Ζιηάλλα κε ηελ είζνδφ ηεο ζηε δσή ηνπ Οξθέα. Απνδεηά ηελ έληαμε ηεο ζ' απηή αιιά 

γεκάηε πξνηάζεηο θαη παξνηξχλζεηο πξνο αθχπληζε ηνπ ήξσα. Σν παηρλίδη ηεο είλαη έλα θάιεζκα γηα 

δσή. 

ην δηαδξαζηηθφ ζηηγκηφηππν εθθξάδεηαη ε ζαθήο ηάζε ηνπ θάζε ήξσα λα παξνπζηαζηεί ζηνλ άιιν θαη 

ίζσο θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηνπ. Ζ Ζιηάλλα θαιεί επίκνλα ηνλ Οξθέα ζην παηρλίδη ηεο, ν 

Οξθέαο δηζηάδεη λα αθνινπζήζεη επηκέλνληαο ζηηο κέρξη ηψξα επθνιίεο ηνπ. Με ηε δξάζε ηνπ ν θάζε 

ήξσαο αλαδεηθλχεη ην δηθφ ηνπ κνπζηθφ ζρήκα θαη παξακεξίδεη ην έηεξνλ κέρξη λα θάλεη ζαθή ηελ 
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ζέζε ηνπ θη έπεηηα αθνπγθξάδεηαη κε ελδηαθέξνλ θαη πξνζκνλή ηελ απάληεζε. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα 

έλαλ κνπζηθφ δηάινγν γλσξηκίαο πνπ απνηππψλεη ηνλ αληίζηνηρν ηεο αθήγεζεο.  

 

4ν Μέξνο - Δξσηηθό παηρλίδηζκα-θπλεγεηό (01:39 – 02:35) 

[Δ]:Απφ ηελ αληηπαξάζεζε, ηνλ δηάινγν θαη ηνλ γεληθφ ζπλδπαζκφ ησλ δχν κνπζηθψλ ζρεκάησλ (ηνπ 

Οξθέα θαη ηεο Ζιηάλλαο) πξνθχπηεη έλα ηξίην πνπ πξνζηίζεηαη ζηα πξνεγνχκελα θη εληάζζεηαη θη 

απηφ ζην ηειηθφ κνπζηθφ απνηέιεζκα. Μηα θηζάξα αξρίδεη λα παίδεη έλα πην ειεχζεξν κεισδηθφ 

παηρλίδηζκα κε αλαθνξέο απν ηε ιάηηλ κνπζηθή. Δπηπιένλ ην λέν κνπζηθφ ζρήκα ηνπ Οξθέα έρεη κηα 

αίζζεζε απηνζρεδηαζκνχ. 

 

[Λ]: ηε κνπζηθή δηαθαίλεηαη πσο ν Οξθέαο (εθπξνζσπνχκελνο απφ ηελ θηζάξα σο έγρνξδν )πιένλ 

απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη ηελ Ζιηάλλα ε νπνία επηκέλεη δπλακηθά ζην παηρλίδη ηεο (ε ιάηηλ κνπζηθή 

είζηζηαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ εξσηηζκφ ηεο). Δπίζεο ν απηνζρεδηαζκφο εθθξάδεη ηε δηάζεζε ηνπ 

λα δνθηκάζεη, λα πεηξακαηηζηεί θαη λα αθεζεί ζην πάζνο ηνπ θαη ζηελ Ζιηάλλα. 

 

5ν Μέξνο – Αγάπε-Παξάδεηζνο (02:36 – 04:12) 

[Δ]: Δδψ ε κνπζηθή αιιάδεη πην έληνλα. Πεξλάκε μεθάζαξα ζε άιιν κνπζηθφ ηνπίν.  

Σν θιάνπην πνπ εθπξνζσπεί ηελ Ζιηάλλα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε βάζε ηνπ θαη 

δεκηνπξγεί λέα κεισδία πην γαιήληα θαη ζπλάκα απζχπαξθηε κε πξσηνβνπιία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. 

Γηαηεξνχληαη ηα αξπίζκαηα σο κνπζηθφ θέληξν ηνπ Οξθέα αιιά ράλνληαη ηφζν ε απζηεξή 

επαλαιεπηηθφηεηα ηνπ κνηίβνπ φζν θαη ηα άξξπζκα θξνπζηά πνπ ην ζπλφδεπαλ. Σψξα ηα αξπίζκαηα 

αθνινπζνχλ αξκνληθά ηε λέα κεισδία πνπ δηακνξθψλεηαη.  

Δπηπιένλ ηα λέα κνπζηθά ηνπο ζρήκαηα ζπληξνθεχεη ηψξα ζαλ θφλην έλα θπζηθφ ερνηνπίν πνπ 

απνηππψλεη κηα δσεξή γσληά ζ' έλα δάζνο κε ηξερνχκελα λεξά θαη πνπιηά λα θειατδνχλ. 

 

[Λ]: Δθθξάδεηαη ε έλσζε. Ζ νπζηαζηηθή απηή έλσζε αιιάδεη θαη ηνπο δχν.  

Ζ Ζιηάλλα πιένλ αλαθαιχπηεη θαη αλαπηχζζεηαη. Γελ πεξηνξίδεηαη ζην θάιεζκα ηεο ζηνλ Οξθέα αιιά 

ηνικάεη λα εμεξεπλήζεη θαη πηπρέο ηνπ δηθνχ ηεο εζσηεξηθνχ εαπηνχ ζπληαμηδεχνληαο κε ηνλ Οξθέα. 

Ο Οξθέαο δηαηεξεί ηε βάζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αιιά απνηάζζεη ηηο λεπξψζεηο θαη ηνπο 

ςπραλαγθαζκνχο ηνπ. Σψξα αθνινπζεί γαιήληα ηε λέα πνξεία πνπ ζπλδεκηνπξγνχλ κε ηελ Ζιηάλλα. 

Σν θπζηθφ ερνηνπίν απνηειεί κεηαθνξηθή απφδνζε παξαδεηζέληνπ ηνπίνπ. Ζ εζσηεξηθή ηνπο γαιήλε 

αγγίδεη ηα φξηα ηεο ζέσζεο θαη ζπλαληνχλ καδί έλαλ εζσηεξηθφ παξάδεηζν γηα δχν. ' απηή ηνπο ηελ 

πξσηφγλσξε έλσζε ην ζπλαίζζεκα μερχλεηαη θαη ξέεη ειεχζεξν ζαλ γάξγαξν λεξφ. Σφζν ν αέξαο ηεο 

Ζιηάλλαο φζν θαη ε πέηξα ηνπ Οξθέα γίλνληαη καδί θνηλσλνί ηεο έληνλεο παξνπζίαο ηνπ λεξνχ πνπ 

ηνπο δίλεη δσή θαη ηνπο μεδηςάεη. 

 

6ν Μέξνο - Κνύξαζε Ηιηάλλαο (04:13 – 04:32) 

[Δ]: Σα αξπίζκαηα επηζηξέθνπλ ζηελ επαλαιεπηηθφηεηα.  

Σν θιάνπην αλαθαιεί ην αξρηθφ ηνπ κνηίβν θαη ε ελέξγεηα ηνπ θζίλεη κέρξη ζίγαζεο. 

 

[Λ]: Ο Οξθέαο έρεη αξρίζεη λα επηζηξέθεη ζηηο εκκνλέο ηνπ. Πηνείηαη απφ ηε θζίλνπζα πνξεία ηνπ 

ελζνπζηαζκνχ. Αξλείηαη λα δερηεί ην ελδερφκελν ηεο απψιεηαο ηνπ λεναπνθηεζέληνο παξαδείζνπ θαη ε 

καλία ηνπ λα ηνλ αλαπαξάγεη γηα λα ηνλ αλαγθάζεη λα παξακείλεη απνηππψλεηαη ζην κνπζηθφ ηνπ 
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ζρήκα.  

Καζψο ε Ζιηάλλα αξρίδεη λα αθνπγθξάδεηαη ηε ξνπηίλα λα πιεζηάδεη, αλαθαιεί ηνλ παξακεξηζκέλν 

ηεο εαπηφ ζε κηα πξνζπάζεηα ελδνζθφπεζεο ακθηβάιιεη, αλαζεσξεί, πηέδεηαη. Ζ ελέξγεηα ηεο θζίλεη 

κέρξη παξαίηεζεο. 

 

 

 

7ν Μέξνο - Δθλεπξηζκόο Ηιηάλλαο (04:33 – 05:55) 

[Δ]: Ζ κνπζηθή εθπξνζψπεζε ηεο Ζιηάλλαο νδεχεη πξνο αληηθαηάζηαζή ηεο απφ κηα εζσηεξηθή 

θξαπγή απφγλσζεο θαη ε αληίζηνηρε ηνπ Οξθέα απφ έλα αηέξκνλν “ζε ρξεηάδνκαη” θαη 

παξακνξθσηηθή παξέκβαζε ζην φιν ερνηνπίν. 

Δπίζεο σο πξντφλ δηάδξαζεο κε ηελ εζνπνηφ πξνθχπηνπλ ζηγάζεηο ηνπ ερνηνπίνπ θαη επαλαθνξέο ηνπ.  

 

[Λ]: Όζν επηκέλεη ν Οξθέαο ηφζν πεξηζζφηεξν πηέδεηαη θαη αζθπθηηά ε Ζιηάλλα. Ζ ζθέςε ηεο θαη ην 

ζπλαίζζεκα ηεο πλίγνληαη θαη νδεγείηαη ζηελ απφγλσζε. 

ην ζπγθεθξηκέλν δηαδξαζηηθφ ζηηγκηφηππν, κε ηε δξάζε ηεο λα παηάεη ηνπο αηζζεηήξεο θαη 

ηαπηφρξνλα λα θιείλεη ζπκβνιηθά ηα απηηά ηεο δειψλεη ηελ απεγλσζκέλε ζέιεζε ηεο λα δξαπεηεχζεη 

θαη λα απαιιαγεί ηφζν απφ ηελ πηεζηηθή επηκνλή ηνπ Οξθέα φζν θαη ηελ ίδηα ηε δηθή ηεο εζσηεξηθή 

θξαπγή πνπ ηε ζηνηρεηψλεη θαη ηελ βγάδεη εθηφο εαπηνχ. Κάζε επαλαθνξά ηνπ εθηαιηηθνχ ερνηνπίνπ 

κεηά απφ ηηο απφπεηξεο ηεο λα απαιιαγεί θνξπθψλεη βαζκηαία ηνλ εθλεπξηζκφ ηεο.  

 

8ν Μέξνο - Ξέζπαζκα νξγήο Ηιηάλλαο (05:56 – 06:24) 

[Δ]: Δηζάγεηαη κνπζηθφ πιηθφ κε βάζε ην αξρηθφ κνηίβν ηεο Ζιηάλλαο (Δηθφλα 15). Χζηφζν ην κνπζηθφ 

ζρήκα παξακνξθψλεηαη, ζθνηεηληάδεη, ε αξκνλία ηνπ δηαηαξάζζεηαη κε θάιηζα, ν ήρνο ηνπ βγαίλεη πην 

βίαηνο, ε δσεξάδα ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε καληαζκέλε έληαζε.  

Παξάιιεια ηειείηαη ε κνπζηθή κεηάβαζε απφ ην αξρηθφ κνηίβν ηεο Ζιηάλλαο ζηα κνπζηθά ζρήκαηα 

κε ηα νπνία ζα εθθξαζηεί ιίγν αξγφηεξα ζην ρνξφ ηεο νξγήο. Σν κνπζηθφ θνκκάηη απηφ δειαδή 

ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κνπζηθή γέθπξα αλάκεζα ζε δχν αξθεηά δηαθνξεηηθά κνπζηθά ζρήκαηα. 

Ο Οξθέαο δελ εθπξνζσπείηαη ζην κνπζηθφ απνηέιεζκα. 

 

[Λ]: Σν ίδην κνπζηθφ κνηίβν κε ην νπνίν ε Ζιηάλλα ζπζηήζεθε ζηνλ Οξθέα ηψξα κέζα ζηε ζχγρπζε 

θαη ηελ νξγή ηεο είλαη απηφ κε ην νπνίν πξνζπαζεί λα ηνλ απνκαθξχλεη θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα φξηα 

ηεο. Ο Οξθέαο ζσπαίλεη εκβξφληεηνο. 
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9ν Μέξνο - Οξγή Οξθέα (06:25 – 07:12) 

[Δ]: Δηζάγεηαη κνπζηθφ πιηθφ κε βάζε ην αξρηθφ κνηίβν ηνπ Οξθέα (Δηθφλα 16). Ζ έθθξαζε ηεο νξγήο 

ηνπ είλαη πην εζσζηξεθήο θαη θαηαπηεζκέλε. Κνξπθψλνληαη σζηφζν ν ςπραλαγθαζκφο θαη νη 

λεπξψζεηο ηνπ. ην αξρηθφ ηνπ κνηίβν ησλ αξπηζκάησλ εηζάγεηαη ππνβιεηηθά άγξηα ειεθηξηθή θηζάξα 

κε έληνλν distortion θαη καληαζκέλα ρανηηθά θξνπζηά. Δπίζεο σο έηεξν έγρνξδν εθπξνζψπεζεο ηνπ 

Οξθέα εηζέξρεηαη θαη ε ιχξα ζε θνξχθσζε ηεο παξακνξθσκέλεο ηεο εθδνρήο κε παξάθσλα glissandi.  

Σειείηαη θη εδψ παξάιιεια ε κνπζηθή κεηάβαζε απφ ην αξρηθφ κνηίβν ηνπ Οξθέα ζηα κνπζηθά 

ζρήκαηα κε ηα νπνία ζα εθθξαζηεί ιίγν αξγφηεξα ζην ρνξφ ηεο νξγήο. Καη απηφ ην κνπζηθφ θνκκάηη 

ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κνπζηθή γέθπξα.  

Δδψ αληηζηνίρσο, ε Ζιηάλλα δελ εθπξνζσπείηαη. 

 

[Λ]: Ήξζε ε ζεηξά ηνπ Οξθέα λα βνπιηάμεη ζηελ νξγή ηνπ κεηά απφ ην μέζπαζκα ηεο Ζιηάλλαο. Απηφο 

σζηφζν πξνζπαζεί λα πλίμεη ην πάζνο ηνπ. Ο θαηαπηεζκέλνο θαη πάληα ζπλεζηαικέλνο θαη ςχρξαηκνο 

Οξθέαο ρξεηάδεηαη λέα κέζα γηα λα εθθξάζεη ηα ηφζν πξσηφγλσξεο έληαζεο ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Ζ 

ζθέςε ηνπ θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ θιεξηάξνπλ έληνλα κε ην ράνο θαη απηφ πξνζεγγίδνπλ απηά ηα 

κνπζηθά ηεθηελφκελα. 

 

 

Δηθόλα 15: Ο βαζηθόο κεισδηθόο θνξκόο ηνπ 8νπ κέξνπο 
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10ν Μέξνο – Μίζνο (07:13 – 08:20) 

[Δ]: Ο απφερνο ηεο νξγήο ηνπ Οξθέα αθήλεη πίζσ ζησπή. Έπεηηα εηζάγεηαη έλα αραλέο glissando 

παξακφξθσζεο θαη πξνζηίζεηαη ην δηαδξαζηηθφ ξπζκηθφ ζρήκα κε ήρνπο παξακνξθσκέλνπο θαη ρσξίο 

κεισδηθφηεηα. 

 

[Λ]: Μέλεη ε ζησπή ηεο θαηαζηξνθήο. Σν φλεηξν ηνπ “καδί” θαηέξξεπζε θαη νη δχν ήξσεο κέλνπλ 

γπκλνί πάλσ ζηα ζπληξίκκηα ηνπ. Σελ ηφζε απνγνήηεπζε θαη ηελ καηαίσζε κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ 

κφλν κε κίζνο. Έρνπλ κεηαηξαπεί θη νη δχν ζε αγξίκηα πνπ επηηίζεληαη ν έλαο ζηνλ άιινλ θαη απηή 

ηνπο ε εθκαχιηζε ραξαθηεξίδεη ην ερεηηθφ απνηέιεζκα. 

 

11ν Μέξνο - Οξγηζκέλνο ρνξόο (08:21 – 09:34) 

[Δ]: Σν θελφ δηαδέρεηαη κηα πην πεξίηερλε έθθξαζε ηνπ κίζνπο κέζα ζ έλαλ ζθνηεηλφ νξγηζκέλν ρνξφ.  

Σα λέα κνπζηθά ζρήκαηα πνπ πξσηναλαγγέιζεθαλ θαηά ηα πξνζσπηθά μεζπάζκαηα νξγήο ησλ δχν 

εξψσλ, ηψξα ζπλδπάδνληαη πεξίηερλα ζε δνκεκέλεο απμνκνηψζεηο εληάζεσλ θαη αθεγεκαηηθήο 

δπλακηθήο. 

 

[Λ]: Μεηά ην άδεηαζκα νη ήξσεο γεκίδνπλ κε πάζνο θαη ληχλνληαη ην θάληαζκα ελφο ρακέλνπ έξσηα. 

Ξερχλνληαη ζ΄ έλα παηρλίδη επίζεζεο θαη νπηζζνρψξεζεο, θφξηηζεο θαη εθθφξηηζεο. Ο θάζε ήξσαο 

θιεξηάξεη κε ηα φξηα ηνπ θαη κε ηα φξηα ηνπ άιινπ. Απηή ε εμαληιεηηθή κάρε κε ην κέζα θαη ην έμσ 

νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ πηψζε ακθνηέξσλ.  

 

Δηθόλα 16: Ο βαζηθόο κεισδηθόο θνξκόο ηνπ 9νπ κέξνπο 
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12ν Μέξνο – Πηώζε (09:35 – 10:07) 

[Δ]: Ήρνο βξνληήο, ζπκβνιηθή απνζβέλνπζα ηαιάλησζε, ερεηηθή αλάζα. Αθνινπζεί άλεκνο (φπσο 

απηφο ζηελ είζνδν ηεο Ζιηάλλαο αιιά αληεζηξακκέλνο ζην ρξφλν). 

 

[Λ]: πκβνιίδεηαη ν θξφηνο ηεο πηψζεο, ε εθπλνή ηεο εμνπζέλσζεο. Έπεηηα ν ίδηνο άλεκνο πνπ έθεξε 

ηελ Ζιηάλλα ζηε δσή ηνπ Οξθέα ηψξα ηελ παίξλεη καθξηά. 

 

 

 

Δηθόλα 17: Οη κεισδηθέο γξακκέο ησλ ηξηώλ νξγάλσλ (θιάνπην, θηζάξα, ιύξα) ηνπ 11νπ κέξνπο 
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13ν Μέξνο – Αλακλήζεηο-Ννζηαιγία (10:08 – 13:19) 

[Δ]: Ζ κνπζηθή ππφθξνπζε εδψ απνηειεί κηα θηιηξαξηζκέλε πεξίιεςε ησλ πξνεγνχκελσλ κνπζηθψλ 

γεγνλφησλ, ζπλδπαζκέλε κε επεμεξγαζκέλεο θσλέο ησλ εξψσλ πνπ εληείλνπλ ηνλ ρξσκαηηζκφ ηνπ 

θάζε ζηηγκηφηππνπ. Σειεηψλνληαο ηείλεη λα θαηαιήμεη ζην αξρηθφ κνηίβν ηεο κνλαμηάο ηνπ Οξθέα.  

 

[Λ]: Ο Οξθέαο κέλεη κφλνο θαη παξαδίλεηαη ζηηο αλακλήζεηο. Σν θάζε θεθάιαην ηεο εξσηηθήο ηνπο 

ηζηνξίαο πεξλάεη ζηε ζθέςε ηνπ θη αλαδσππξψλεη ηα ζεκάδηα πνπ έρεη αθήζεη. 

 

14ν Μέξνο – Λύζε (13:20 – 13:38) 

[Δ]: Δλψ επαλεηζέξρεηαη ην βαζηθφ κνηίβν ηνπ Οξθέα, ε ιχξα ζπκκεηέρεη κε λέεο κνπζηθέο πξνηάζεηο. 

Γίλεηαη αίζζεζε θαζνδήγεζεο, πνξείαο πνπ νινθιεξψλεηαη κε ηνλ ήρν ηνπ πηαηηληνχ ζην άλνηγκα ηνπ 

ζεκεησκαηάξηνπ. 

 

[Λ]: Ο Οξθέαο έρεη επηζηξέςεη ζηε κνλαρηθφηεηά ηνπ. Χζηφζν ε ιχξα εθπξνζσπεί ηε λέα είζνδν ζηνλ 

ςπρηζκφ ηνπ. Σν θνκκάηη πνπ ηνπ άθεζε πίζσ ε ηζηνξία πνπ βίσζε. Κάηη έρεη αιιάμεη ζηνλ ήξσα, δε 

ζα κπνξνχζε λα είλαη πνηέ μαλά ν ίδηνο. Ο Οξθέαο επαλεμεηάδεη, ζπλεηδεηνπνηεί, απνθαζίδεη λα δψζεη 

επθαηξία ζηελ Ζιηάλλα πνπ ήξζε γηα λα ηνπ αιιάμεη ηε δσή. ην άλνηγκα ηνπ ζεκεησκαηαξίνπ 

ζεκαηνδνηείηαη ε εκβιεκαηηθφηεηα ηεο ζηηγκήο. 

 

15ν Μέξνο - Δπηζηξνθή Ηιηάλλαο (13:39 κέρξη ηέινο) 

[Δ]: Ξαλαπαίδεη ην κνπζηθφ ραιί ηεο εηζαγσγήο ειαθξψο παξαιιαγκέλν. Καηαιήγεη ζην ρηχπεκα ηεο 

πφξηαο θαη ζην αληίζηνηρν ξπζκηθφ ζρήκα.  

 

[Λ]: Ζ Ζιηάλλα επηζηξέθεη αθφκα πην απνθαζηζκέλε θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε λα δψζεη επθαηξία ζην 

“καδί”. Δθ λένπ θάιεζκα.  

 

Ζ κνπζηθή ζπληέζεθε ζε πεηξακαηηθφ πιαίζην θαη δελ είρε ζηφρν λα ππεξεηήζεη εδξαησκέλεο κνπζηθέο 

θφξκεο ή ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά είδε. Οη φπνηεο ηέηνηεο αλαθνξέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξεκπηπηφλησο 

γηα ππνζηήξημε ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ ηεο ζπλεηξκηθήο πξφθιεζεο δηαζέζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο επηινγέο 

ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο έγηλαλ εμ αξρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηινγέο γηα ηηο αληίζηνηρεο 

ελνξρεζηξψζεηο (πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ) ζε πιαίζην δεκηνπξγίαο αλεμάξηεηεο κνπζηθήο θαη 

γεληθφηεξεο αηζζεηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

 

1.4.2 Ενορχήςτρωςη 

 

Σα κνπζηθά φξγαλα θαη νη ινηπνί ήρνη γηα ηελ ελνξρήζηξσζε επειέγεζαλ κε θξηηήξηα, ηφζν ηερληθά 

(δηαζεζηκφηεηα, δπλαηφηεηεο, κνπζηθή έθηαζε, θάζκαηα, κνξθνινγία ηεο φιεο ζχλζεζεο) φζν θαη 

θαιιηηερληθά (χθνο, αλαθνξέο, ζπκβνιηζκνί).  

 

Αθνχ επειέγεζαλ ηα φξγαλα, βξέζεθαλ νη εθηειεζηέο κνπζηθνί θαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ ζπλζέηε 

αλέπηπμαλ ηελ εθηειεζηηθή πξνζέγγηζε ησλ κνπζηθψλ κεξψλ πνπ ηνπο αληηζηνηρνχζαλ. Χο βάζε 

έιαβαλ κνπζηθέο παξηηηνχξεο θαη ππήξμαλ θαη ζπλερείο επαλαπξνζεγγίζεηο κέρξη θαη ηηο 
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ερνγξαθήζεηο, ψζπνπ λα επηηεπρζεί ην ηειηθφ επηζπκεηφ γηα ηε κνπζηθή ζχλζεζε απνηέιεζκα. 

Δμαίξεζε απνηέιεζαλ νη ήρνη απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη φινη νη ήρνη θξνπζηψλ (εθηφο απφ ηηο 

ηάκπιεο) πνπ παξήρζεζαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπλζέηε θαη νπζηαζηηθά ε “εθηέιεζε” ηνπο νινθιεξψζεθε 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κίμεο (ερεηηθφ κνληάδ).  

 

Ο θεληξηθφο άμνλαο ηεο ελνξρήζηξσζεο ρηίζηεθε πάλσ ζην δίπνιν πνπ δηακνξθψζεθε εμ αξρήο απφ 

ηνλ ζηφρν ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο λα εθπξνζσπνχληαη κνπζηθά νη δχν ήξσεο ηνπ έξγνπ. Ο Οξθέαο σο 

ραξαθηήξαο κε έληνλα γήηλα ζηνηρεία θαη κε ζηελή ζρέζε κε ηελ χιε εθθξάδεηαη κε αληίζηνηρα φξγαλα 

(έγρνξδα θαη θξνπζηά), ελψ ε Ζιηάλλα πην αέξηλε θαη ππεξβαηηθή (κε δαλεηζκφ απφ ην ζχκβνιν ηνπ 

αέξα) εθθξάδεηαη απφ πλεπζηά φξγαλα θαη ήρνπο αλέκνπ. Ζ απφδνζε ησλ ζπκβνιηζκψλ απηψλ 

ρηίδεηαη εμ αξρήο κε ηελ εηζαγσγή ησλ δχν πξνζσπηθψλ βαζηθψλ κνπζηθψλ κνηίβσλ ηνπο ζηελ πξψηε 

εκθάληζε ησλ εξψσλ. 

 

Έηζη βάζε ηνπ κνπζηθνχ κνηίβνπ ηνπ Οξθέα απνηειεί ν ήρνο ησλ εγρφξδσλ θαη ησλ θξνπζηψλ. Με 

πξσηαγσληζηή ηελ ειεθηξηθή θηζάξα σο ζπκβνιηθφ ζρφιην πξνο αλαθνξά ζε κηα ζχγρξνλε επνρή ηεο 

απνμέλσζεο θαη ηεο ηερλνινγηθήο απνζηείξσζεο. Ο Οξθέαο αλ θαη εζσζηξεθήο θαη κάιινλ 

αληηθνηλσληθφο είλαη άλζξσπνο ηεο επνρήο ηνπ θαη θέξεη ραξαθηεξηζηηθέο πιεγέο απηήο.  

Βάζε ηνπ κνηίβνπ ηεο Ζιηάλλαο απνηεινχλ ηα πλεπζηά θαη ν ήρνο ηνπ αλέκνπ. Με πξσηαγσληζηή ην 

θιάνπην πνπ σο θπζηθφ φξγαλν εθθξάδεη ηελ πην αλεπηηήδεπηε θχζε ηεο εξσίδαο, ηελ αλάγθε ηεο λα 

κέλεη ελζνπζηψδεο θαη λα αθνινπζεί ηα έλζηηθηα, ηελ επαθή ηεο κε πην πξσηφγνλεο αμίεο φπσο ε 

ειεπζεξία θαη ε ραξά ζηηο νπνίεο κάιινλ ελαληηψλεηαη ε θαηαπίεζε εξψσλ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο 

φπσο ν Οξθέαο.  απηή ηνπο ηελ αληίζεζε ρηίδεηαη ηφζν ε εξσηηθή ηνπο ηζηνξία φζν θαη ε πνξεία ηεο 

κνπζηθήο ηνπο ζχκπιεπζεο. 

 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ελνξρεζηξσηηθέο επηινγέο γηα θάζε αηκνζθαηξηθφ κέξνο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

κνπζηθήο (φπσο ρσξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο) 

 

1ν Μέξνο – Δηζαγσγή (00:00 – 00:18 ) 

 

Ζρνγξαθήζεθε πηαηίλη (cymbal) απφ drum set ην νπνίν παξήγαγε ήρν κε απιφ ζχξζηκν ηεο κπαγθέηαο 

ψζηε λα παξάγεηαη ζπλερήο δηαθξηηηθφο ήρνο κε κεγάιν decay. Κξαηήζεθε φιε ε δηάξθεηα ηνπ θαη 

θηιηξαξίζηεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κίμεο. Σν πηαηίλη ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αλαγγειέαο 

επεξρφκελνπ γεγνλφηνο θαη ήηαλ δεηνχκελν κηα ηέηνηα ζπλεηξκηθή παξαπνκπή. 

 

2ν Μέξνο - Μνλαμηά Οξθέα (00:19 – 00:31) 

 

Δπειέγε ε ειεθηξηθή θηζάξα κε ειαθξψο ειεθηξηθφ άθνπζκα θαη κνπληή αηκφζθαηξα κε ζφξπβν DC. 

Πέξα απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, πξνηηκήζεθε σο βαζηθφο εθπξφζσπνο ηεο 

κνπζηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αθελφο γηαηί ην ίδην φξγαλν είρε πνιιέο δπλαηφηεηεο παξαιιαγήο ηνπ ήρνπ 

ψζηε λα πξνζεγγίδεη ηεο δηάθνξεο αηκφζθαηξεο (κε θαηάιιειν distortion θιπ), αθεηέξνπ γηα λα 

ρξεζηκεχζεη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο θαζκαηηθά θαη αηκνζθαηξηθά αλάκεζα ζηα θπζηθά φξγαλα θαη ζηνλ 

εληειψο κεραληθφ ήρν ηεο max.  

Γηα θξνπζηά πξνηηκήζεθαλ κε ζπκβαηηθά θξνπζηά απφ ερνγξαθεζέληεο ήρνπο απφ κηθξναληηθείκελα. 
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Γελ παίρηεθαλ πνηέ ζαλ ζπγθεθξηκέλε ξπζκηθή γξακκή νχηε γξάθηεθαλ ζε παξηηηνχξα. 

Σνπνζεηήζεθαλ ζην ρξφλν θαηά ηε βνχιεζε ηνπ ζπλζέηε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κίμεο. Χο ζχκβνιν 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εθθξάζνπλ ηηο λεπξψζεηο ηνπ Οξθέα θαη ηε ςπραλαγθαζηηθή ηνπ ζρέζε κε 

ηα αληηθείκελα. Δπίζεο ελ κέξεη εθπξνζσπνχλ ηα δεθάδεο αληηθείκελα πνπ ζα ζηνίρεησλαλ ην ζπίηη ηνπ 

Οξθέα αλ αθνινπζείησ ξεαιηζηηθή ζθελνγξαθία αληί ηεο αθαηξεηηθήο κίληκαι γξακκήο πνπ επειέγε. 

Σα αληηθείκελα ερνγξαθήζεθαλ ζε θαηάζηαζε πηψζεο ή έληνλεο ηξηβήο θαη απνδίδνπλ έηζη ηελ έληνλε 

θηλεηηθφηεηα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ εμσηεξηθή απάζεηα ηνπ ήξσα ππνλνψληαο έηζη ηνλ 

θαηαπηεζκέλν ςπρηζκφ ηνπ.  

 

3ν Μέξνο – Γλσξηκία (00:32 – 01:38) 

 

Χο πξψην άθνπζκα εηζαγσγήο ηεο Ζιηάλλαο ζην ρψξν θαη ηε δσή ηνπ Οξθέα επειέγε ν ήρνο ηνπ 

αλέκνπ πνπ έρεη νξηζηεί εμαξρήο σο ζπκβνιηζηηθφο εθπξφζσπνο ηεο εξσίδαο (ερνγξαθήζεθαλ 

δηάθνξεο πξνζπάζεηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ αλέκνπ κε ηερληθή απφ ην ζηφκα αιιά δελ θξίζεθαλ ελ 

ηέιεη θαηάιιειεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε έηνηκε ερνγξάθεζε απφ δηαδηθηπαθή βηβιηνζήθε). 

Χο βαζηθφ φξγαλν εθπξνζψπεζεο ηεο Ζιηάλλαο επειέγε ην θιάνπην σο πλεπζηφ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ σο πξνο ηνλ αθεγεκαηηθφ ζπκβνιηζκφ. Δπηπιένλ πξνηηκήζεθε απφ άιια 

πλεπζηά γηαηί έρεη έληνλε εθθξαζηηθφηεηα θαη ηζρπξφ ην άθνπζκα ηνπ αέξα θαηά ην παίμηκφ ηνπ. 

Δπίζεο ε πςειή ηνληθφηεηα ηνπ εμππεξεηεί ζην λα θαιχςεη ην θαζκαηηθφ “θελφ” πνπ αθήλνπλ νη 

ρακειφηεξνη ζπρλνηηθά ππφινηπνη ήρνη. Δπίζεο ην ηνληθφ χςνο ηνπ παηάεη εχθνια ζε παξαδνζηαθέο 

(θηλεκαηνγξαθηθέο θαη άιιεο) αλαθνξέο πνπ ζέινπλ ηέηνηνπο ήρνπο λα εθπξνζσπνχλ ζπλήζσο 

γπλαηθεία ζηνηρεία ζε αληίζεζε κε ηα πην κπάζα αληξηθά ή αθφκε θαη ζε ζηνηρεία παηδηθφηεηαο πνπ 

ήηαλ επηζπκεηφ λα δηαζέηεη ε εξσίδα πξνο ηνληζκφ ηεο δσεξάδαο θαη ηνπ παηρληδίζκαηφο ηεο. 

 

Καηά ην κνπζηθφ δηάινγν πνπ είλαη δεηνχκελε ε επηθξάηεζε ηνπ ελφο κνηίβνπ έλαληη ζην άιιν, 

ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο εθθέ βάζνπο ην νπνίν πξνζηηζέκελν ζηνλ παξάγνληα ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ 

βνεζάεη ζηελ αλάδεημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνπζηθνχ ζηνηρείνπ ζε ζρέζε κε ην άιιν. 

 

 

4ν Μέξνο - Δξσηηθό παηρλίδηζκα-θπλεγεηό (01:39 – 02:35) 

 

Ζ θηζάξα πνπ εηζάγεηαη γηα λα εθθξάζεη απηή ηε λέα ζηάζε ηνπ Οξθέα είλαη πην αλάιαθξε, πην δσεξή 

θαη πην θπζηθή (πην θνληά ζηε ρξνηά ηεο αθνπζηηθήο θηζάξαο) απφ απηή ηνπ βαζηθνχ κνηίβνπ ηνπ 

ήξσα. Πξνζεγγίδεη έηζη θαιχηεξα θαη ηε δηάζεζε ηνπ ήξσα θαη ηηο επηζπκεηέο ιάηηλ θαη 

απηνζρεδηαζηηθέο αλαθνξέο.  

 

 

5ν Μέξνο – Αγάπε-Παξάδεηζνο (02:36 – 04:12) 

 

Ζ Ζιηάλλα ζπλερίδεη λα εθπξνζσπείηαη απφ ην θιάνπην ην νπνίν φκσο ηψξα ζκίγεη αξκνληθά θαη 

αηκνζθαηξηθά κε ηα αέξηλα ζηνηρεία ηνπ ερνηνπίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ερεηηθφ θφλην. 

Ο Οξθέαο αληηθαζηζηά ηελ παιηά κνπληή θηζάξα ζηα αξπίζκαηα ηνπ κε πην κεγαιεηψδε θαη 

ζηηιηδαξηζκέλν ήρν. Μηα πην νπξάληα εθδνρή ηεο γήηλεο ηνπ θχζεο. 



Δημιουργία πρωτότυπου θεατρικού δρωμένου με διαδραςτικό ηχητικό ςχεδιαςμό       
και πρωτότυπησ οπτικοακουςτικήσ ςύνθεςησ με υλικό από τη βιντεοςκόπηςή του 

 

Α.Τ.Ε.Ι. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Σελ. 50 
 

 

 

6ν Μέξνο - Κνύξαζε Ηιηάλλαο (04:13 – 04:32) 

 

Ο Οξθέαο δηαηεξεί ην βαζηθφ ηνπ ερφρξσκα ην νπνίν αιιάδεη φκσο ηειηθή απφρξσζε κέζα απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο λένπο πην ζθνηεηλνχο θαη παξακνξθσκέλνπο ήρνπο πνπ πξνζηίζεληαη. Απηνί είλαη 

ε δηθή ηνπ επεμεξγαζκέλε εκκνληθή επαλάιεςε ηεο θξάζεο “ζε ρξεηάδνκαη” πνπ γίλεηαη πηα κέξνο ηεο 

κνπζηθήο θαζψο θαη ε θξαπγή απφγλσζεο ηεο Ζιηάλλαο πνπ δηαδέρεηαη ην θιάνπην πνπ ζψπαζε.  

 

7ν Μέξνο - Δθλεπξηζκόο Ηιηάλλαο (04:33 – 05:55) 

 

Ζ ελνξρήζηξσζε παξακέλεη σο έρεη απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην κε κφλν θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ερνηνπίνπ. Απηή ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Max/MSP θαζψο δηάθνξεο παξάκεηξνη ηνπ ήρνπ αιιάδνπλ βάζεη ηεο πίεζεο ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ Οξθέα ζηνλ αηζζεηήξα. Βαζηθφ ζηνηρείν σζηφζν ηεο επέκβαζεο ζηε ξνή είλαη νη ζηγάζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Ζιηάλλα (κε ρξήζε αηζζεηήξσλ). 

 

8ν Μέξνο - Ξέζπαζκα νξγήο Ηιηάλλαο (05:56 – 06:24) 

 

Δδψ φιν ην κνπζηθφ γίγλεζζαη εθθξάδεη απνθιεηζηηθά ηελ Ζιηάλλα. ηελ ελνξρήζηξσζε ινηπφλ 

επηθξαηνχλ μεθάζαξα ηα πλεπζηά. πλερνχλ δηαθνξεηηθέο ερνγξαθήζεηο θιάνπηνπ ζε γξακκέο 

αληίζηημεο αιιά θαη απιψλ αξκνληθψλ ή θαη δηάθσλσλ ζπγρνξδηψλ. Πέξα απφ ηα επηπξφζζεηα κνηίβα 

πνπ εηζάγνληαη ερνγξαθήζεθαλ δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ θιαζζηθνχ κνηίβνπ ηεο Ζιηάλλαο παηγκέλεο 

φκσο κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνλ κνπζηθφ πνπ θιήζεθε λα παίδεη βίαηα θαη θιεξηάξνληαο 

έληνλα κε ηελ παξαθσλία. Δπίζεο γηα απφδνζε πην ζθνηεηλήο πιεπξάο ηεο εξσίδαο επηζηξαηεχεηαη 

ζηηο κπάζεο ην ηξνκπφλη. Ζ κφλε εθπξνζψπεζε ηνπ Οξθέα απνηειεί νπηηθή ηεο εξσίδαο θαη είλαη 

παξακνξθσκέλε νπφηε ηα αξπίζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εγρφξδσλ αληηθαζίζηαληαη απν ειεθηξνληθφ 

ηζέιν πνπ ζρεδφλ πλίγεηαη κέζα ζηνλ ρανηηθφ ήρν ησλ πλεπζηψλ. Σν φιν κνπζηθφ θνκκάηη εηζάγεηαη 

ζπκβνιηθά κε ερνγξάθεζε απφ βξνληή ζε θαηαηγίδα πνπ αλαθέξεηαη ηαπηφρξνλα ζπλεηξκηθά ζην 

πξνεγνχκελν παξαδεηζέλην πδάηηλν ερνηνπίν πνπ ηψξα παίξλεη πην αξλεηηθή θαη δπζνίσλε κνξθή θαη 

ζεκαηνδνηψληαο έηζη ην μέζπαζκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαηγίδαο. 

 

 

9ν Μέξνο - Οξγή Οξθέα (06:25 – 07:12) 

 

Δδψ φιν ην κνπζηθφ γίγλεζζαη εθθξάδεη απνθιεηζηηθά ηνλ Οξθέα. Ζ λέα εθδνρή ηεο ειεθηξηθήο 

θηζάξαο ρξεζηκνπνηεί distortion effect γηα λα πξνζδψζεη πην άγξην χθνο αθελφο παξαπέκπνληαο ζε 

hard rock αθνχζκαηα θαη αθεηέξνπ πιεζηάδνληαο θαζκαηηθά θαη αηκνζθαηξηθά ηα κνπζηθά 

ζηηγκηφηππα κε ηνλ παξακνξθσκέλν ειεθηξνληθφ ήρν απν ηε Max/MSP πνπ ζπλδένληαη 

επαλεηιεκκέλσο ζηε ξνή ηνπ έξγνπ κε αξλεηηθέο δηαζέζεηο. Δπίζεο ππάξρνπλ ήρνη απφ ειεθηξηθφ 

κπάζν αλάινγεο παξακφξθσζεο θαη κε αλνξζφδνμν παίμηκν κε δεηνχκελν παξάθσλνπο, ζνξπβψδεηο, 

ζθνηεηλνχο ή θαη ελνριεηηθνχο ήρνπο. πγθεληξψλεηαη επίζεο πιεζψξα θξνπζηψλ πνπ παξήρζεζαλ 

απηνζρεδηαζηηθά απφ ηνλ ζπλζέηε εθηφο ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηθήο γξακκήο θαη ζπλδέζεθαλ ζηε κίμε 
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θαηά βνχιεζε κε ζηφρν ηελ επηπιένλ ελίζρπζε ηνπ ρανηηθνχ ζνξπβψδνπο αθνχζκαηνο. Ζ θξεηηθή 

ιχξα πνπ εηζάγεηαη είλαη επίζεο αλνξζφδνμα παηγκέλε απν ηνλ ζπλζέηε γηα λα ππεξεηήζεη θη απηή ζ' 

απηφλ ηνλ άμνλα, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ νξγάλνπ σο αζπγθέξαζην λα παίμεη ήρνπο 

ζπλερνχο ηνληθήο εμέιημεο (πρ γθιηζάλην) πνπ εληάζζνληαη πιήξσο ζηηο εθθξαζηηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζηελ φιε πνξεία ηνπ έξγνπ.  

 

10ν Μέξνο – Μίζνο (07:13 – 08:20) 

 

Ζ ζησπή αθνινπζεί ηελ απφιπηα παξακνξθσκέλε εθδνρή ηεο ιχξαο πνπ εθθξάδεη φηη ηα πξάγκαηα 

έρνπλ θηάζεη ζηα άθξα. ην παξακνξθσκέλν γθιηζάλην πνπ εηζάγεηαη σο ζάιπηγγεο ηνπ πνιέκνπ 

ζπκκεηέρνπλ σο εθπξφζσπνο ηνπ Οξθέα ην ειεθηξηθφ κπάζν παξαδνκέλν ζηνλ ειεθηξηθφ ζφξπβν 

φπσο ν Οξθέαο ζηνλ ζθνηεηλφ ηνπ εαπηφ θαη σο εθπξφζσπνο ηεο Ζιηάλλαο ην ληηηδηξηληνχ (πλεπζηφ 

ησλ ηζαγελψλ ηεο Χθεαλίαο κε άθνπζκα πνπ παξαπέκπεη ζε πξσηφγνλεο αλαθνξέο) πνπ εθθξάδεη ηνλ 

άγξην καρεηηθφ πξσηφγνλν εαπηφ ηεο πνπ βγαίλεη ηψξα ζηελ επηθάλεηα. Πάλσ ζ' απηφ ην κνπζηθφ ραιί 

παηάλε ηα ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ην ξπζκφθσλν πνπ απνηειεί project ζηε Max/MSP 

θαη κε κνπζηθφ πξνγξακκαηηζκφ εζηηάδεη ζε ήρνπο κε ρανηηθά θαη ζνξπβψδε θάζκαηα.  

 

11ν Μέξνο - Οξγηζκέλνο ρνξόο (08:21 – 09:34) 

 

Ζ Ζιηάλλα σο ραξαθηήξαο είλαη ζπλεζηζκέλε θαη πην έηνηκε λα βηψλεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα φπνηε 

αθφκε θαη ηψξα κπνξεί λα αξθεζηεί ζηηο βαζηθέο ηηο εθθξαζηηθέο δνκέο. Καη ε ελνξρήζηξσζε πνπ ηεο 

αλαινγεί ινηπφλ κέλεη ζην θιάνπην. 

Ο Οξθέαο βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζχγρπζε ελ κέζσ απηνχ ηνπ ηφζν πξσηφγλσξνπ μεζπάζκαηνο 

παζψλ πνπ κφιηο αλαδχνληαη θαη έηζη είλαη πην πιεζσξηθφο ζηελ έθθξαζή ηνπ. Απηφ απνηππψλεηαη θαη 

ζηελ ηδηαίηεξα ζχλζεηε ελνξρήζηξσζε ηεο κνπζηθήο ηνπ έθθξαζεο. πκκεηέρνπλ ζρεδφλ φια ηα 

φξγαλα πνπ ηνλ έρνπλ κέρξη ηψξα εθπξνζσπήζεη ζην έξγν. Αξπίζκαηα ηψξα απφ παξακνξθσκέλν 

κεγαινπξεπέο πηάλν, ειεθηξηθή θηζάξα ζηηο κεισδηθέο γξακκέο (θαη ζε αλάπηπμή ηνπο) πνπ 

εηζήρζεζαλ θαηά ην πξνζσπηθφ ηνπ μέζπαζκα νξγήο πξνεγνπκέλσο, ειεθηξηθφ κπάζν ζε ζνξπβψδε 

γεκίζκαηα, θξεηηθή ιχξα ζε κεισδηθέο γξακκέο (θαη ζε αλάπηπμή ηνπο) πνπ εηζήρζεζαλ θαηά ην δηθφ 

ηνπ μέζπαζκα αιιά θαη απηφ ηεο Ζιηάλλαο.  

 

12ν Μέξνο – Πηώζε (09:35 – 10:07) 

 

Ζ πηψζε ζεκαηνδνηείηαη κε ερνγξάθεζε θξφηνπ (βξνληήο) θαηά βνχιεζε ηνπ Οξθέα (κε ρξήζε 

αηζζεηήξα) θαη ηελ αθνινπζεί ζίγαζε ηνπ κνπζηθνχ ζπλφινπ αθήλνληαο πίζσ κφλν παιιφκελν 

ειεθηξηθφ ζφξπβν πνπ ζπκβνιηθά απνδίδεη απνζβέλνπζα ηαιάλησζε. Έπεηηα εηζέξρεηαη ν ήρνο ηνπ 

αλέκνπ φπσο απηφο πνπ εηζήγαγε ηελ Ζιηάλλα ζηελ ηζηνξία αιιά ζε αληεζηξακκέλε ζην ρξφλν εθδνρή 

ηνπ. 

 

13ν Μέξνο – Αλακλήζεηο-Ννζηαιγία (10:08 – 13:19) 

 

Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί πεξίιεςε ησλ πξνεγνχκελσλ κνπζηθψλ γεγνλφησλ, άξα νη 

ελνξρεζηξψζεηο είλαη απηέο πνπ πξνεγήζεθαλ. Μφλε δηαθνξνπνίεζε απνηειεί ε εθαξκνγή εηδηθνχ 
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εθθέ θίιηξνπ γηα λα ππνδειψζεη ηελ απφζηαζε ηεο αλάκλεζεο απφ ην ζπκβαίλνλ θαη επίζεο νη λέεο 

κνπζηθέο επεκβάζεηο ηεο θξεηηθήο ιχξαο πάλσ ζην ππφινηπν κνπζηθφ γίγλεζζαη γηα λα εθθξάζεη ηελ 

θξηηηθή καηηά ηνπ Οξθέα πάλσ ζηηο αλακλήζεηο θαη ηελ πξσηνβνπιηαθή εγθεθαιηθή ηνπ ζέζε ζε 

ζρέζε κ' απηά. Ο ήξσαο δειαδή εμειίζζεηαη, πξνρσξάεη, ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί έμσ απφ ηελ 

αλάκλεζε. Ζ ιχξα εδψ είλαη ν εθθξαζηήο ηνπ παξφληνο ηνπ ήξσα.  

 

14ν Μέξνο – Λύζε (13:20 – 13:38) 

 

Ζ ιχξα ζπλερίδεη ην ξφιν ηεο θαη νδεγεί πξνο ηε ιχζε. Οινθιεξψλεη ην πηαηίλη ζεκαηνδνηψληαο ηελ 

νξηζηηθή κεηάβαζε, ηελ αιιαγή, ην θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γεγνλφο. 

 

15ν Μέξνο - Δπηζηξνθή Ηιηάλλαο (13:39 κέρξη ηέινο) 

 

Υξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα θηιηξαξηζκέλε ερνγξάθεζε πηαηηληνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αξρή ηνπ 

έξγνπ αιιά ηψξα αληεζηξακκέλε ζην ρξφλν. Ζ κνπζηθή θιείλεη κε ηελ παξαγσγή ηνπ ξπζκηθνχ 

κνηίβνπ (θαηά ην ρηχπεκα ηεο πφξηαο απφ ηελ Ζιηάλλα – πφδη ζηνλ αηζζεηήξα) απφ ην ξπζκφθσλν ηεο 

Max/MSP κε θάζκα ηψξα ήπην θαη πην δσξηθφ.  

 

   

1.4.3 Ηχογραφήςεισ 

 

Γηα ηελ ερεηηθή επέλδπζε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη ηε ζχλζεζε ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ έγηλε 

κηα ζεηξά απφ ερνγξαθήζεηο κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη άιισλ πιηθψλ. Όιεο νη ερνγξαθήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα studio ηνπ ηκήκαηνο, κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ησλ κνπζηθψλ θαη ησλ βνεζψλ 

ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ. 

 

Ηρνγξάθεζε 1
ε
-Ηιεθηξηθή θηζάξα  

Ζ ερνγξάθεζε ηεο ειεθηξηθήο θηζάξαο έγηλε ζηηο 19/11/2012 ζην studio ερνγξαθήζεσλ ηνπ ηκήκαηνο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ν εμνπιηζκφο πνπ βξίζθεηαη ζην control room (Δηθφλα 18, Δηθφλα 19).  
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Δηθόλα 18: Studio ερνγξάθεζεο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι. Μεραληθώλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο-Κνλζόια 

 

 
Δηθόλα 19: Studio ερνγξαθήζεσλ ηνπ Α.Σ.Δ.Ι. Μεραληθώλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο- 

Πεξηθεξεηαθόο εμνπιηζκόο 

 

ην recording room κε ηε κνπζηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε πεηαιηέξα distortion, κηθξφθσλν Neumann, 

εληζρπηήο Marshall θαη ειεθηξηθή θηζάξα. H ζπλδεζκνινγία πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε εμήο: ε έμνδνο 

ηεο θηζάξαο ζπλδέζεθε ζηελ πεηαιηέξα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδέζεθε ζηνλ εληζρπηή. ηελ 

θακπίλα ηνπ εληζρπηή ηνπνζεηήζεθε ην κηθξφθσλν, ην νπνίν θαη θαηέιεγε ζηελ είζνδν ηεο θνλζφιαο.  

Ζ εθηειεζηήο ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ήηαλ ε θνηηήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Alice Αξγπξνθαζηξίηε, θαη 

βνεζφο ηνπ εξγαζηεξίνπ ν Θνδσξήο Πηηδφπνπινο. 
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Ηρνγξάθεζε 2
ε
-Αέξαο θαη ινηπνί θξνπζηηθνί ήρνη 1 

Οη ερνγξαθήζεηο ηνπ ερεηηθνχ πιηθνχ κε πεγέο άιιεο πέξα απφ κνπζηθά φξγαλα, έιαβαλ ρψξα ζην 

εξγαζηήξην Μνπζηθήο Γηάδξαζεο θαη Πνιπθσλίαο ηνπ ηκήκαηνο. Ζ πξψηε εμ‟ απηψλ έγηλε ζηηο 21-11-

2012. θνπφο ήηαλ λα ερνγξαθεζεί ήρνο απφ αέξα κε πεγή ηελ αλζξψπηλε θσλή, θαζψο θαη 

θξνπζηηθνί ήρνη απφ πιηθά πνπ ππήξραλ ζην εξγαζηήξην.  

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δχν κηθξφθσλα ηχπνπ Octava πνπ ηνπνζεηήζεθαλ κε κεηαμχ ηνπο γσλία 90 

κνηξψλ, κπξνζηά απφ ην ζηφκα ηνπ νκηιεηή κε ζθνπφ ηελ ζηέξεν ερνγξάθεζε. Ο νκηιεηήο κε θχζεκα 

ζην κηθξφθσλν πξνζπαζνχζε λα κηκεζεί ηνλ ήρν πνπ παξάγεη ν άλεκνο. ε θάπνηεο ιήςεηο 

εθαξκφζηεθε πεηζέηα πάλσ ζηα κηθξφθσλα, πνπ ιεηηνχξγεζε σο θίιηξν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ζνξχβνπ. 

Έπεηηα, γηα ηελ παξαγσγή θξνπζηηθψλ ήρσλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κηθξφθσλν Octava γηα κνλνθσληθή 

ερνγξάθεζε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ μχια, θνλζέξβεο, πέηξεο, κε θξνχζε κεηαμχ ηνπο ζε δηάθνξνπο 

ζπλδπαζκνχο. 

Οη βνεζνί ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ζπλέβαιαλ κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ερνγξάθεζε ήηαλ ε Μαξίλα Κνπξέιε θαη ν ηέθαλνο πκενχ. 

 

Ηρνγξάθεζε 3
ε
-Αλζξώπηλε θσλή 

Οη εζνπνηνί ηεο παξάζηαζήο καο θιήζεθαλ ζην studio ζηηο 29-11-2012 ψζηε λα ερνγξαθεζνχλ νη 

θξάζεηο πνπ εθθσλνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο. Οη ερνγξαθήζεηο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχλζεζε ηνπ ερνπεξηβάιινληνο ηνπ ζεαηξηθνχ δξψκελνπ. Γηα ηελ ερνγξάθεζε 

ησλ θξάζεσλ, ε νπνία έγηλε ζην studio ερνγξαθήζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν κηθξφθσλα C414 γηα 

ηνλ θάζε εζνπνηφ (Δηθφλα 20). 

 

 
Δηθόλα 20: Ηρνγξάθεζε θσλήο ηνπ εζνπνηνύ 

 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ πιηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ν εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνιπθάλαιεο 

ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ήρνπ (Δηθφλα 21). Παξφλ ζηελ ερνγξάθεζε ήηαλ ν βνεζφο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
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Δηθόλα 21: Γηαδηθαζία ερνγξάθεζεο 
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Ηρνγξάθεζε 4
ε
-Φιάνπην κέξνο 1

ν 

Ζ ερνγξάθεζε απηή έγηλε ζηηο 29-11-2012, κε ηνλ Οξέζηε Λακπαδά ζηελ εξκελεία θαη ηνλ ίκν 

Λαδαξίδε σο βνεζφ.  

Γηα ηελ ερνγξάθεζε ηνπ θιάνπηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν κηθξφθσλα. Έλα ηχπνπ C414 ζηηο νπέο θαη 

έλα ηχπνπ Newman ζηελ θακπάλα ηνπ νξγάλνπ. θνπφο ήηαλ λα ιεθζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο ερεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηφζν απφ ην φξγαλν, φζν θαη απφ ην ζηφκα ηνπ κνπζηθνχ, πνπ 

δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο θπζηθήο ερνγξάθεζεο (Δηθφλα 22). 

 

 
Δηθόλα 22: Ηρνγξάθεζε θιάνπηνπ 

 

Ηρνγξάθεζε 5
ε _

Σάκπιεο, ληηηδηξηληνύ , θιάνπην 2, ηξνκπόλη 
Ο ζπνπδαζηήο ηνπ ηκήκαηνο ηέιηνο Σζακπνπξάθεο έπαημε ηηο ηάκπιεο (θξνπζηά) απηνζρεδηάδνληαο 

ζε ξπζκηθά ζρήκαηα θαη δηαζέζεηο πνπ πξφηεηλε ν ζπλζέηεο ελψ ερνγξαθείην ηαπηφρξνλα απφ δχν 

ηχπσλ κηθξφθσλα. Ο ίδηνο κνπζηθφο εθηέιεζε ζε ερνγξάθεζε κε ίδηα κηθξφθσλα θαη ην ληηηδηξηληνχ 

ζε πξνηεηλφκελεο δηαζέζεηο. Γηα ην θιάνπην επαλαιήθζεθε θαη γηα ηηο λέεο κεισδίεο ε ίδηα δηαδηθαζία 

ερνγξάθεζεο κε ηελ πξνεγνχκελε ερνγξάθεζε θιάνπηνπ θαη απφ ηνλ ίδην εθηειεζηή. Σν ηξνκπφλη 

ερνγξαθήζεθε κε ιήςε απφ ηελ θακπάλα ελψ εθηειεζηήο ήηαλ ν ζπνπδαζηήο ηνπ ηκήκαηνο Λεσλίδαο 

Γηαθνπκέινο. Βνεζφο εξγαζηεξίνπ γηα απηέο ηηο ερνγξαθήζεηο ήηαλ ν Θνδσξήο Παλάγνο. 

 

Ηρνγξάθεζε 6
ε _

Κξεηηθή ιύξα, ληξακο 1 

Ο κνπζηθφο Γηάλλεο Σζνπξδαιάθεο εθηέιεζε ηελ θξεηηθή ιχξα ζχκθσλα κε ηηο παξηηηνχξεο θαη ηηο 

επηπιένλ νδεγίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ απφ ηνλ ζπλζέηε. Ζ ερνγξάθεζε έγηλε απφ δχν ηχπσλ κηθξφθσλα. 

Δπηπιένλ ν Θάλνο Βαζηιείνπ σο ζπλζέηεο εθηέιεζε ν ίδηνο θάπνηνπο κε ζπκβαηηθνχο ήρνπο κε 

αλνξζφδνμν παίμηκν ηεο θξεηηθήο ιχξαο επηδηψθνληαο πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζνξπβψδε απνηειέζκαηα. 

Με αλάινγν ζηφρν ν ζπλζέηεο παξήγαγε ήρνπο απφ ηε drum set πνπ ερνγξαθήζεθαλ κε δηάθνξα 

κηθξφθσλα. Σελ ζπλνιηθή επηκέιεηα σο βνεζφο εξγαζηεξίνπ είρε ν Φψηεο Πνιπρξνλφπνπινο.  
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Ηρνγξάθεζε 7
ε _ 

Νηξακο 2, ινηπνί θξνπζηηθνί ήρνη 2, ειεθηξηθό κπάζν 

' απηή ηελ ερνγξάθεζε ν ζπλζέηεο ζπλέρηζε αληίζηνηρν παίμηκν ηεο drums set αιιά θαη επεθηάζεθε 

ζε δηάθνξνπο θξνπζηηθνχο ήρνπο ζην ρψξν ηνπ studio (Δηθφλα 23) θαη ερνγξαθήζεθαλ απφ δηάθνξα 

κηθξφθσλα.  

 

 
Δηθόλα 23: Ηρνγξάθεζε θξνπζηηθώλ ζηνλ ρώξν ηνπ studio 

 

Σε ζπλνιηθή επηκέιεηα σο βνεζφο εξγαζηεξίνπ είρε ν Φψηεο Πνιπρξνλφπνπινο ν νπνίνο επίζεο σο 

κνπζηθφο εθηέιεζε ην ειεθηξηθφ κπάζν (Δηθφλα 24).  

 

 
Δηθόλα 24: Ηρνγξάθεζε ειεθηξηθνύ κπάζνπ 
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1.4.4 Προγραμματιςμόσ - Αλγόριθμοι 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνγξακκαηηζκφο ηφζν ζην ζηάδην πξηλ απφ 

ηε κίμε ησλ tracks πνπ θνξηψζεθαλ ζην ηειηθφ δηαδξαζηηθφ αιγφξηζκν φζν θαη κεηά απφ ηε κίμε ησλ 

tracks δειαδή κεηά ηε θφξησζε ηνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο άξα απνηέιεζε ην 

θαηεμνρήλ κνπζηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν αιγφξηζκνο ειέγρνπ απφ ηνπο αηζζεηήξεο. 

    

ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο κεηά απφ ηηο ερνγξαθήζεηο θαη πξηλ απφ ηελ ηειηθή κίμε, παξελέβεκελ ζηo 

πιηθφ γηα ηα tracks 2, 4 θαη 6 κε κνπζηθφ πξνγξακκαηηζκφ κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Max/MSP (βι. 

Παξάξηεκα ζηε ζει. 109). πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε έλα project πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν 

ζπλζέηεο γηα εξγαζία ηνπ ζην κάζεκα χλζεζε Ήρνπ ΗΗ. Σν patch απηφ ιεηηνπξγεί θπξίσο κε ρξήζε 

ζεηξψλ θαζπζηέξεζεο (delay lines) θαη παξέρεη κηα γθάκα θίιηξσλ θαη αληερήζεσλ. 

 

 

 
Δηθόλα 25: Γηάγξακκα ξνήο ηνπ project ζεηξώλ θαζπζηέξεζεο 
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Δηθόλα 26: Σν patch ζεηξώλ θαζπζηέξεζεο ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο Max/MSP 

 

 

 

ην πξφγξακκα θνξηψλεηαη έλα αξρείν ήρνπ (CHOOSE SAMPLE) ην νπνίν ζα ππνζηεί επεμεξγαζία 

πεξλψληαο απφ ηηο δηάθνξεο ζεηξέο θαζπζηέξεζεο πνπ κε αλάινγεο ηηκέο ζε παξακέηξνπο φπσο ν 

ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ζρεκαηίδνπλ θίιηξα κε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο (IIR, FIR, VARIABLE 

DELAY, HIGH PASS, LOW PASS, REVERB).  

Αληί γηα ηνλ νξηζκφ ησλ παξακέηξσλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ζηα number boxes ν ρξήζηεο κπνξεί 

επίζεο λα επηιέμεη απηέο λα παίξλνπλ ηπραίεο ηηκέο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηδηαίηεξν 

ερεηηθφ απνηέιεζκα. Τπάξρνπλ θαη πξνδηακνξθσκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ patch κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή ηηκέο (SHOW PRESETS) .  
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πγθεθξηκέλα ζηα tracks 2 θαη 4 ην project απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε αμηνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία reverb 

γηα λα δψζεη κηα εθδνρή ησλ tracks 1 θαη 3 κε ηδηαίηεξε αίζζεζε βάζνπο ρψξνπ πνπ ήηαλ επηζπκεηή σο 

πξνο ηελ κνπζηθή ζχλζεζε γηα ην δηαδξαζηηθφ ζηηγκηφηππν φπνπ κε ρξήζε αηζζεηήξσλ επηρεηξείηαη ην 

έλα κνπζηθφ ζρήκα λα επηβιεζεί ζην άιιν (1.4.2 – 3ν κέξνο). 

 

ην track 6 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δψζεη ζην εηζαρζέλ αξρείν ήρνπ (ερνγξαθεκέλε θξάζε “ζε 

ρξεηάδνκαη” απφ ηνλ εζνπνηφ) αιιεπάιιειεο επαλαιήςεηο ζε δηάθνξνπο άηαθηνπο ρξφλνπο κε ζηφρν 

θνξηηζκέλν έσο θαη ελνριεηηθφ άθνπζκα (1.4.2 – 6ν κέξνο). 

 

Δπφκελν ζηάδην ρξήζεο κνπζηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο. Οη 

εζνπνηνί παξελέβελαλ κέζσ ησλ αηζζεηήξσλ ζηα tracks θαζψο θαη δεκηνπξγνχζαλ εθ λένπ ξπζκηθνχο 

ήρνπο κε δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξείρε ν ηειηθφο αιγφξηζκνο κε ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ ζχλζεζεο 

ήρνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο δηακφξθσζεο ζήκαηνο (simple amplitude modulation, ring 

modulation, frequency modulation) θαζψο θαη ζχλζεζε κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηνκνξθήο 

(waveshaping synthesis) 

 

Σερληθή δηακφξθσζεο ζήκαηνο είλαη ε ηερληθή ζχλζεζεο θαηά ηελ νπνία έλα ζήκα πθίζηαηαη 

επέκβαζε ζην πιάηνο ηνπ, ζηε ζπρλφηεηα ηνπ ή ζηε θάζε ηνπ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηαιάλησζεο ελφο άιινπ ζήκαηνο πξαγκαηνπνηψληαο θαη‟ αληηζηνηρία δηακφξθσζε πιάηνπο, 

δηακφξθσζε ζπρλφηεηαο ή δηακφξθσζε θάζεο. Σν ζήκα ην νπνίν πθίζηαηαη ηε δηακφξθσζε 

νλνκάδεηαη θνξέαο (carrier) ελψ ην ζήκα ην νπνίν επεκβαίλεη ζηνλ θνξέα δηακνξθψλνληαο θάπνην απφ 

ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νλνκάδεηαη δηακνξθσηήο (modulator). Σν απνηέιεζκα ην νπνίν 

παξάγεηαη απφ ηε δηακφξθσζε αθνξά έλα ζήκα πινχζην ζε θαζκαηηθφ πεξηερφκελν γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ηφζν ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν αξρηθψλ ζεκάησλ φζν θαη ζηνλ ηχπν ηεο δηακφξθσζεο. Οη 

ηερληθέο δηακφξθσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο 

(εθπνκπή ξαδηνθσληθνχ ζήκαηνο). Ζ εθαξκνγή ηνπο ζηε ζχλζεζε ήρνπ εμεξεπλήζεθε θπξίσο ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 κε πξνγελέζηεξε ηε δηακφξθσζε πιάηνπο (δεθαεηία ηνπ 1950). 

 

Μηα εθδνρή δηακφξθσζεο κπνξεί λα είλαη ε δηακφξθσζε πιάηνπο. Καηά ηε δηακφξθσζε πιάηνπο έλα 

ζήκα-δηακνξθσηήο δηακνξθψλεη κε βάζε ηελ ηαιάλησζε ηνπ ην πιάηνο ελφο ζήκαηνο-θνξέα. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δχν ζεκάησλ δείγκα πξνο δείγκα. Σν πιάηνο ηνπ ζήκαηνο-

θνξέα κεηαβάιιεηαη πεξηνδηθά κε βάζε ηελ ηαιάλησζε ηνπ ζήκαηνο-δηακνξθσηή. ηελ εξγαζία καο 

ρξεζηκνπνηήζακε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο δηακφξθσζεο πιάηνπο. Μία εμ απηψλ είλαη ε θιαζζηθή 

δηακφξθσζε πιάηνπο θαηά ηελ νπνία ην πιάηνο ελφο ηαιαλησηή εκηηνλνεηδνχο θπκαηνκνξθήο 

δηακνξθψλεηαη απφ έλαλ ηαιαλησηή επίζεο εκηηνλνεηδνχο θπκαηνκνξθήο. Γειαδή ζηελ είζνδν ηνπ 

ηαιαλησηή-θνξέα ε νπνία νξίδεη ην πιάηνο ηνπ νδεγείηαη ε έμνδνο ηνπ ηαιαλησηή δηακφξθσζεο 

πξνζηηζέκελε φκσο ζε κία νξηζκέλε ηηκή πιάηνπο. Απηή ε νξηζκέλε ηηκή αληηζηνηρεί ζην πιάηνο πνπ 

ζα είρε ν ηαιαλησηήο ρσξίο ηε δηακφξθσζε. Άιιε ηερληθή δηακφξθσζεο πιάηνπο είλαη ε δηακφξθσζε 

δαθηπιίνπ (Ring Modulation). Ζ ηερληθή απηή νλνκάδεηαη έηζη γηαηί ζηελ αλαινγηθή ηεο εθδνρή ηα 

θπθιψκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε βξίζθνληαη ζε ηνπνινγία δαθηπιίνπ. Δδψ ην 

ηειηθφ ζήκα πξνθχπηεη απφ απιφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δχν ζεκάησλ πνπ ην ζπλζέηνπλ.  
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Άιιε εθδνρή δηακφξθσζεο ζήκαηνο είλαη ε δηακφξθσζε ζπρλφηεηαο. H βαζηθή αξρή ηεο ηερληθήο 

απηήο είλαη πσο έλαο πξψηνο ηαιαλησηήο (ηαιαλησηήο δηακφξθσζεο ή δηακνξθσηήο) ηαιαληψλεη ηε 

ζπρλφηεηα ελφο δεχηεξνπ ηαιαλησηή (θνξέαο). Χο φξηζκα ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ηαιαλησηή θνξέα 

ρξεζηκνπνηνχκε ην άζξνηζκα κηαο νξηζκέλεο ηηκήο ζπρλφηεηαο ζπλ ηελ έμνδν ηνπ ηαιαλησηή 

δηακνξθσηή. ' απηή ηελ πεξίπησζε ην πιάηνο ηνπ ηαιαλησηή δηακνξθσηή νξίδεη ην πφζν ν 

δηακνξθσηήο ζα επέκβεη ζην ζήκα.. Όζν απμάλεηαη ην πιάηνο ηνπ δηακνξθσηή, πξαγκαηνπνηείηαη 

δηακφξθσζε ηνπ ζήκαηνο θη έηζη ην εκηηνλνεηδέο ζήκα ηνπ ηαιαλησηή θαζνδεγεί ηε ζπρλφηεηα ηνπ 

ηαιαλησηή θνξέα παξαπιεχξσο ηεο βαζηθήο ηνπ νξηζκέλεο ζπρλφηεηαο. Σν απνηέιεζκα ζηελ έμνδν 

ηνπ ηαιαλησηή θνξέα είλαη έλα ζήκα κε πεξηνδηθά κεηαβαιιφκελε ζπρλφηεηα κε πεξίνδν επαλάιεςεο 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ δηακνξθσηή. Έρνληαο fc (carrier frequency – ζπρλφηεηα 

θνξέα) ηελ νξηζκέλε ηηκή ζπρλφηεηαο πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ έμνδν ηνπ ηαιαλησηή-δηακνξθσηή γηα λα 

δνζεί ζηελ είζνδν ζπρλφηεηαο ηνπ ηαιαλησηή-θνξέα θαη d ην πιάηνο ηνπ ηαιαλησηή-δηακνξθσηή, ε 

ζπρλφηεηα ηνπ ζήκαηνο πνπ ζα παξαρζεί ζηελ ηειηθή έμνδν ηνπ ηαιαλησηή-θνξέα ζα κεηαβάιιεηαη 

πεξηνδηθά ζε έλα κέγηζην εχξνο ηηκψλ απν fc+δ έσο fc-δ. Σν πιάηνο ηνπ δηακνξθσηή δειαδή θαζνξίδεη 

ην εχξνο κεηαβνιήο ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θνξέα. Έηζη ε κέγηζηε ηηκή απφθιηζεο απφ ηε βαζηθή 

ζπρλφηεηα ηνπ ηαιαλησηή-θνξέα νλνκάδεηαη απφθιηζε ζπρλφηεηαο (frequency deviation) θαη ρνλδξηθά 

ηζνχηαη κε ην πιάηνο ηνπ ηαιαλησηή-δηακνξθσηή. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ ηαιαλησηή-δηακνξθσηή θαζνξίδεη 

πφζν ζπρλά ζα απνθιίλεη ε ζπρλφηεηα ηνπ ηαιαλησηή-θνξέα εθαηέξσζελ ηεο βαζηθήο ηνπ ζπρλφηεηαο 

θαη θαιείηαη ξπζκφο απφθιηζεο ζπρλφηεηαο (frequency deviation rate). Δπίζεο ην πιάηνο ηνπ 

ηαιαλησηή-δηακνξθσηή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θάζκα πνπ ζα παξαρζεί ζηελ έμνδν ηνπ ηαιαλησηή-

θνξέα. Όζν απμάλεηαη ην πιάηνο απηφ, ηφζν απμάλεηαη ην θαζκαηηθφ εχξνο πνπ παξάγεηαη 

εθαηέξσζελ ηεο βαζηθήο ζπρλφηεηαο ηνπ ηαιαλησηή-θνξέα (ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απαληάηαη ζε πνιιά 

έγρνξδα, πλεπζηά, θαη θξνπζηά θπζηθά φξγαλα). Καη' απηφ ηνλ ηξφπν ην πιάηνο d ηνπ ηαιαλησηή-

δηακνξθσηή εθθξάδεη ην βάζνο ηεο δηακφξθσζεο (depth/amount of modulation) γηα απηφ θαη ζηε 

ζρεδίαζε νξγάλσλ πνιιέο θνξέο ε ηηκή ηνπ αλαθέξεηαη ζε Hz. 

 

Ζ ζχλζεζε κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηνκνξθήο (waveshaping synthesis) ή ζχλζεζε κε γξακκηθήο 

παξακφξθσζεο (nonlinear distortion synthesis) είλαη κηα ηερληθή πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ηερληθψλ παξακφξθσζεο φπσο θαη νη ηερληθέο δηακφξθσζεο ζήκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

ζχλζεζεο δέρεηαη ζαλ ζήκα εηζφδνπ κηα θπκαηνκνξθή (πρ κηα εκηηνλνεηδή) ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

πθίζηαηαη κεηαηξνπή κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζχλζεηνπ θάζκαηνο ζηελ έμνδν. Ζ κεηαηξνπή ηεο 

αξρηθήο θπκαηνκνξθήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε κηαο ζπλάξηεζεο κεηαζρεκαηηζκνχ W (transfer 

/ shaping function). 

 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζην project “Ρπζκφθσλν” (Δηθφλα 

27: Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο γηα ην project “Rythmophone (ξπζκφθσλν)” πνπ δεκηνχξγεζε ν ζπλζέηεο 

ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Max/MSP σο εξγαζία ηνπ γηα ην κάζεκα Ζιεθηξνληθά 

Μνπζηθά Όξγαλα.  
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Δηθόλα 27: Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο γηα ην project “Rythmophone (ξπζκόθσλν)” 

 

Σν ξπζκφθσλν δεκηνπξγήζεθε σο ειεθηξνληθφ κνπζηθφ φξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί θαη εθηειείηαη κέζα 

ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Max/MSP. O ρξήζηεο-κνπζηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγεί ξπζκηθά ζρήκαηα κε ηξηγθάξηζκα πνπ νξίδεη ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο αμίεο θαη δηαζηήκαηα. 

Σν ηξηγθάξηζκα απηφ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ πίεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ ππνινγηζηή ή κε 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ απφ δηάθνξνπο αηζζεηήξεο. Οη ήρνη πνπ παίδνπλ θαηά ηα ξπζκηθά απηά ζρήκαηα 

πξνθχπηνπλ κε νξηζκφ δηαθφξσλ παξακέηξσλ. Γεκηνπξγνχληαη εθ ηνπ κεδελφο κέζα ζην πεξηβάιινλ 

ηεο Max/MSP κε ρξήζε εκηηνλνεηδψλ ηαιαλησηψλ ζε δηάθνξεο δηαηάμεηο ψζηε λα εθαξκφδνληαη νη 

παξαπάλσ ηερληθέο ζχλζεζεο ήρνπ. Απηή ε βαζηθή κεραλή παξαγσγήο ησλ ήρσλ πξνέθπςε απφ 

πξνεγνχκελν project (Δηθφλα 28) εξγαζία ηνπ ζπλζέηε γηα ην κάζεκα χλζεζε Ήρνπ ΗΗ.  
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Δηθόλα 28: Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ project πνπ απνηειεί ηε βαζηθή κεραλή ζύλζεζεο ήρνπ 

 



Δημιουργία πρωτότυπου θεατρικού δρωμένου με διαδραςτικό ηχητικό ςχεδιαςμό       
και πρωτότυπησ οπτικοακουςτικήσ ςύνθεςησ με υλικό από τη βιντεοςκόπηςή του 

 

Α.Τ.Ε.Ι. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Σελ. 64 
 

Χο ειεθηξνληθφ κνπζηθφ φξγαλν ην ξπζκφθσλν πέξα απφ ηε δεκηνπξγία ξπζκηθψλ ζρεκάησλ θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπο ζε δηάθνξα ηπραία θαζκαηηθά πεξηερφκελα παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ζπγθεθξηκέλεο ηνληθφηεηαο.  Δπίζεο παξέρεηαη virtual piano κε ειεγρφκελν θαζκαηηθφ πεξηερφκελν 

πνπ κπνξεί ν κνπζηθφο λα εθηειεί παξάιιεια κε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ξπζκνχ πνπ έρεη απνζεθεχζεη. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ ηεινχληαη ζηα sub-patches παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο 

(Δηθφλα 29, Δηθφλα 30, Δηθφλα 31, Δηθφλα 32, Δηθφλα 33, Δηθφλα 34 θαη Δηθφλα 35).   

 

 
Δηθόλα 29: Καζνξηζκόο ησλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ξπζκηθό ζρήκα 
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Δηθόλα 30: Καζνξηζκόο ηεο ηνληθόηεηαο ησλ ξπζκηθώλ ήρσλ (όηαλ επηιέγεηαη ηέηνηα από ην ρξήζηε-κνπζηθό) 

 

 
Δηθόλα 31: Γηακόξθσζε ζήκαηνο κε πνιινύο δηακνξθσηέο 
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Δηθόλα 32: Γηακόξθσζε ζήκαηνο κε πνιινύο θνξείο 

 

 
Δηθόλα 33: Σειηθή δξνκνιόγεζε ηνπ ζήκαηνο 
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-  
Δηθόλα 34: Δπηπιένλ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ γηα ην δεμί θαλάιη 

 

ην sub-patch “rcha” (Eηθφλα 34) ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο φπσο ε δηακφξθσζε ζπρλφηεηαο κε 

πνιινχο δηακνξθσηέο ζε ζεηξά, θαζψο θαη ε ζχλζεζε κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηνκνξθήο. 

 

 
Δηθόλα 35: Δπηπιένλ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ από ην virtual piano 
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ην sub-patch “rchapiano” (Eηθφλα 35) πξαγκαηνπνηνχληαη παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο θαη ηερληθέο κε ην 

πξνεγνχκελν sub-patch “rcha”. 

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ project πνπ απνηέιεζε ηε βαζηθή κεραλή παξαγσγήο ήρνπ (Δηθφλα 

36). 

 

 
Δηθόλα 36: Γηάγξακκα ξνήο ηεο αξρηθήο κεραλήο παξαγσγήο ηνπ ήρνπ 
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1.4.5 Μίξη-Παραγωγή 

     

Σν φιν ερεηηθφ πιηθφ γηα ηελ παξαγσγή αληιήζεθε ηφζν απφ ηα ερνγξαθεκέλα φξγαλα φζν θαη απφ 

ήρνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απεπζείαο ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Max/MSP. 

πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ππήξμε απφ ην ςεθηαθφ επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα ζχλζεζεο κνπζηθήο FL 

Studio αιιά θαη απφ δηαδηθηπαθέο βηβιηνζήθεο. Δπηπιένλ γηα ηηο ζπλζέζεηο ησλ βαζηθψλ κνπζηθψλ 

κνηίβσλ, γηα ηα πξψηα κνπζηθά παξαδείγκαηα θαη γηα ηηο παξηηηνχξεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο MIDI πιηθνχ Anvil Studio. 

 

Ζ επεμεξγαζία ηνπ ερεηηθνχ πιηθνχ θαη ε ηειηθή κίμε γηα ηα 13 tracks πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην ηειηθφ 

δηαδξαζηηθφ patch (θαη γηα ηνλ ηειηθφ ήρν ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ζχλζεζεο) έγηλε ζην πξφγξακκα 

ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ήρνπ REAPER (Rapid Environment for Audio Production, Engineering, and 

Recording). Σν πξφγξακκα απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα επεμεξγαζία ερεηηθνχ πιηθνχ ζε πνιιαπιά 

θαλάιηα κε έιεγρν δηαθφξσλ παξακέηξσλ (volume, panning, filters, effects θ. α.)  

 

ην πξφγξακκα REAPER θνξηψζεθαλ ηα αξρεία ήρνπ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ερνγξαθήζεηο ησλ 

νξγάλσλ. Δπειέγεζαλ ηα θαιχηεξα απνζπάζκαηα κε ηηο θαηαιιειφηεξεο εθηειέζεηο θαη έγηλε ην 

αλάινγν κνληάδ. Έπεηηα ππέζηεζαλ επεμεξγαζία (θίιηξα θιπ) φπνηα θνκκάηηα ρξεηαδφηαλ θαη 

εθαξκφζηεθαλ ηα επηζπκεηά εθθέ (πρ reverb γηα βάζνο ρψξνπ). Δλ ζπλερεία νξίζηεθαλ νη ηειηθέο 

ζρεηηθέο εληάζεηο ησλ ερεηηθψλ κεξψλ ηνπ θάζε κνπζηθνχ θνκκαηηνχ, θαζψο θαη νη ζέζεηο ηνπο ζηε 

ζηεξενθσλία θαη ηέινο, αθνχ νξηζηηθνπνηήζεθε ε κίμε έγηλε ε εμαγσγή (export/ render) ηνπ θάζε 

κνπζηθνχ θνκκαηηνχ ζε εληαίν αξρείν ήρνπ (track). Κάπνηα κνπζηθά θνκκάηηα ρσξίζηεθαλ θαη 

εμήρζεζαλ ζε μερσξηζηά tracks γηαηί απηφ εμππεξεηνχζε ηελ μερσξηζηή δηαρείξηζε ηνπο απφ ηνλ 

αιγφξηζκν δηάδξαζεο.  

 

Ζ ζπκπιεξσκαηηθή παξαγσγή θαη κίμε ηνπ ηειηθνχ ήρνπ ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ζχλζεζεο 

πεξηγξάθεηαη ζε αληίζηνηρε ελφηεηα ζην θεθάιαην 2. 
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1.5 Σχεδιαςμόσ διαδραςτικήσ εγκατάςταςησ 
 

Γηα ηε δηαδξαζηηθή εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηά αηζζεηήξεο πίεζεο. Οη έμη απφ απηνχο 

ηνπνζεηήζεθαλ θάησ απφ έλα καθξφζηελν ραιί πνπ απιψζεθε ζην θέληξν ηεο ζθελήο, ψζηε λα ηνπο 

παηνχλ νη εζνπνηνί ππεξεηψληαο ηνλ ζθελνζεηηθφ θαη κνπζηθφ ζρεδηαζκφ, ελψ ν έβδνκνο 

ηνπνζεηήζεθε πάλσ ζ' έλα ηξαπέδη γηα αληίζηνηρε ρξήζε κε δηα ρεηξφο πίεζε. ηελ Δηθφλα 37 θαίλεηαη 

ε θαηαλνκή ησλ αηζζεηήξσλ πάλσ ζηε ζθελή. 

 

 
Δηθόλα 37: Καηαλνκή αηζζεηήξσλ ζηε ζθελή 
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1.5.1 Αλγόριθμοσ - λειτουργία του patch (αιςθητήρεσ – απομακρυςμένοσ 
χειριςτήσ) 

 

 
Δηθόλα 38: Σειηθό Patch δηάδξαζεο 

 

 

Σν patch απηφ ηεο Max/MSP (Δηθφλα 38) ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ηεο παξνρήο ειέγρνπ πάλσ ζηηο 

παξεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηε κνπζηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο ηφζν απφ ηνπο εζνπνηνχο 

κέζσ ησλ αηζζεηήξσλ φζν θαη απφ ηνλ απνκαθξπζκέλν ρεηξηζηή – ρξήζηε κέζσ ρεηξνθίλεηεο 

επέκβαζεο ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο Max/MSP. 

 

Σα πέληε κεγάια ρξσκαηηζηά buttons είλαη ελεξγά ζηειέρε θαη απνηεινχλ ξπζκηζηέο ξνήο. Με απηά 

δειαδή ν ρξήζηεο αλάινγα κε ην θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εμέιημε ηεο 

παξάζηαζεο ελεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο κέζσ απνζηνιήο ησλ 

θαηαιιήισλ bangs. 

 

Σα επηά κεγάια ξνδ faders δέρνληαη ην ζήκα ησλ αηζζεηήξσλ θαη ρξεζηκεχνπλ ηφζν σο γξαθηθή 

απεηθφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ φζν θαη σο παξνρείο δπλαηφηεηαο ρεηξνθίλεηεο παξέκβαζεο ζηνλ 

ρξήζηε. 
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Σα ρξσκαηηζηά message boxes πάλσ απφ ηα gates είλαη αλελεξγά ζηειέρε θαη ρξεζηκεχνπλ κφλν σο 

νπηηθή δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε. 

 

Σα gates είλαη αλελεξγά ζηειέρε θαη ρξεζηκεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ξνήο. 

 

Σα number boxes θάησ απφ ηα gates ρξεζηκεχνπλ γηα νπηηθή επαιήζεπζε απφ ηνλ ρξήζηε φηη 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη επηζπκεηέο ξπζκίζεηο ηεο ξνήο. 

 

Σα ξνδ message boxes “ open” ρξεζηκεχνπλ ζηνλ ρξήζηε γηα λα θνξηψλεη ρεηξνθίλεηα ηα επηζπκεηά 

tracks ζηνπο sample players πνπ βξίζθνληαη ζην θάησζελ sub-patch. 

 

Σα toggles δίπια ηνπο είλαη νη ηειηθνί ελεξγνπνηεηέο θαη απελεξγνπνηεηέο ησλ players θαη βνεζνχλ ζην 

ηειηθφ νπηηθφ ηζεθάξηζκα ηεο ξνήο απφ ηνλ ρξήζηε. 

 

Πέξα απφ ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε (δειαδή ζηνλ 

απνκαθξπζκέλν ρεηξηζηή αιιά θαη ζηνπο εζνπνηνχο) ππάξρνπλ νη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αιγνξίζκνπ πνπ ηεινχληαη κέζα ζηα sub-patches. ην sub-patch “rythomroia” ππάξρεη ην project 

ξπζκφθσλν (πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 1.4.4) κε ηελ αλάινγε ιεηηνπξγία πξνζαξκνζκέλε ζην ζπλνιηθφ 

patch δηάδξαζεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα φια ηα ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξάζηαζεο. ην sub-patch “reverbit” ππάξρεη ην πξναλαθεξζέλ project κε ηηο ζεηξέο θαζπζηέξεζεο 

ζε ιεηηνπξγία εθθέ βάζνπο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη απηφ ην εθθέ ζηνλ απφερν ησλ ξπζκηθψλ 

ήρσλ. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ φινπ patch πεξί δηαρείξηζεο ησλ tracks ηεινχληαη κέζα ζην sub-patch 

“replakes” (Δηθφλα 39) .  

 

 
Δηθόλα 39: Σν sub-patch “replakes” 
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Σα p sample players ρξεζηκνπνηνχλ ην αληηθείκελν sfplay~ πνπ θνξηψλεη αξρεία ήρνπ θαη ηα 

αλαπαξάγεη. Σα p chanelisers θαζνξίδνπλ ηηο δξνκνινγήζεηο ηνπ ζήκαηνο. Σα p dry-wet θαζνξίδνπλ 

ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ εηζφδσλ ηνπο ζηελ έμνδφ ηνπο. Σν p paradala (Δηθφλα 40) πεξλάεη ην 

εηζεξρφκελν ζήκα απφ ην track ζε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο ζήκαηνο κε παξακέηξνπο πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηνλ αηζζεηήξα 3 θαζψο ηνλ πηέδεη ν εζνπνηφο-κνπζηθφο. 

 

 
Δηθόλα 40: Σν sub-patch “paradala” 

 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ παξεκβάζεηο ησλ εζνπνηψλ ζηνπο αηζζεηήξεο δίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα ειέγρνληαη θαη απφ ηνλ απνκαθξπζκέλν (απφ ηνπο αηζζεηήξεο) ρεηξηζηή κέζσ ηνπ 

πεξηβάιινληνο δηεπαθήο ηεο Max/MSP. Ζ δπλαηφηεηα απηή κάιηζηα αμηνπνηήζεθε ηδηαηηέξσο ζηελ 

πξψηε παξάζηαζε φηαλ ηερληθφ πξφβιεκα εκπφδηζε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ. 
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1.5.2 Φρήςη αιςθητήρων ςτην δραματουργία του έργου. 

 

Πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη ζρεηηδφκελεο κε ηνπο αηζζεηήξεο δξάζεηο ζε θάζε ζθελή (φπσο 

ρσξίδνληαη ζθελνζεηηθά). 

 

ΚΖΝΖ 1 

Οξθέαο παηάεη ηνλ αηζζεηήξα αξ.7 – αξρίδεη λα παίδεη ε κνπζηθή 

 

Δηζαγσγή ζηελ ηζηνξία. Παξαηεξνχκε ηνλ ήξσα ζηε κνλαρηθφηεηα ηνπ θαη ε θίλεζε ηνπ απηή ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο κνπζηθήο ζεκαηνδνηεί αθελφο ηε ζέζε ηνπ σο θεληξηθφ πξφζσπν ηεο αθήγεζεο θαη 

αθεηέξνπ ηνλ επηπιένλ ξφιν ηνπ εζνπνηνχ σο κνπζηθνχ θαζψο νξίδεη ηε κνπζηθή κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία.  

 

ΚΖΝΖ 2 

Ηιηάλλα παηάεη ξπζκηθά ηνλ αηζζεηήξα αξ.1 – παίδεη ξπζκηθό ζρήκα (ηεο πξώηεο πόξηαο) 

 

Δίζνδνο ηεο εξσίδαο ζηελ ηζηνξία. Με απηή εθθξάδεηαη ν ξφινο ηεο σο ζπκπιεξσκαηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή δσεξή έσο θαη δσνγφλνο παξέκβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ ήξσα. Δπηπιένλ ε εζνπνηφο κε ηε 

δξάζε ηεο απηή θάλεη πην ζαθή ηε ζρέζε ησλ εζνπνηψλ κε ηε κνπζηθή ηνπ έξγνπ, θαζψο αθελφο 

αθνινπζεί ηε κνπζηθή (θαη ηελ ζπκβνπιεχεηαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ είζνδν ηεο ζε ζσζηφ 

ρξφλν) θαη αθεηέξνπ επεκβαίλεη ζ' απηή θαη πξνζζέηεη ην δηθφ ηεο ζηνηρείν κε πξσηνβνπιηαθή 

θαηάζεζε. 

 

Οξθέαο θαη Ηιηάλλα παηάλε ηνπο αηζζεηήξεο αξ.2 θαη αξ.5 – απμνκεηώλνληαη νη εληάζεηο (θαη νη 

αληερήζεηο) ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο κνηίβσλ 

 

σκαηηθφο δηάινγνο γλσξηκίαο. Καιείηαη λα απνδνζεί παξάιιεια απφ ηε κνπζηθή. Οη αηζζεηήξεο 

ινηπφλ ιεηηνπξγνχλ δεκηνπξγψληαο ην ερεηηθφ βήκα πάλσ ζην νπνίν ν θάζε ήξσαο θαηαζέηεη ην είλαη 

ηνπ κέζσ ηνπ κνπζηθνχ ηνπ κνηίβνπ πνπ κε ην πάηεκα ηνπ αηζζεηήξα απμάλεη ηελ έληαζε ηνπ (θαη 

κεηψλεη ζρεηηθά ην κνηίβν ηνπ άιινπ) θαη πξνζζέηεη εθθέ αληήρεζεο γηα πην κεγαιεηψδε ερεηηθή 

παξνπζία. Δδψ κηιάκε γηα ην πξψην άκεζα δηαδξαζηηθφ ζηνηρείν θαζψο νη εζνπνηνί θαινχληαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ ηαπηφρξνλα σο εζνπνηνί, ρνξεπηέο θαη κνπζηθνί θαη λα επεξεάζνπλ άκεζα ην ερεηηθφ 

απνηέιεζκα θαηά βνχιεζε.  

 

ΚΖΝΖ 4 

Ηιηάλλα παηάεη ηνλ αηζζεηήξα αξ.7 – αξρίδεη ην track “Paradise”  

 

Ζ Ζιηάλλα κε πξσηνβνπιία πίεζεο ηνπ αηζζεηήξα 7 ελεξγνπνηεί ην track ηνπ παξαδεηζέληνπ ηνπίνπ 

θαη ζεκαηνδνηεί ηελ έγθξηζε θαη ηθαλνπνίεζε ηεο κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ Οξθέα ζην παηρλίδη ηεο θαη 

ηελ απφθαζε ηεο λα πεξάζεη ζην “ζ' αγαπψ”. 
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ΚΖΝΖ 6 

Οξθέαο παηάεη ηνλ αηζζεηήξα αξ.3 – αξρίδεη λα παξακνξθώλεη ην track “Paradise” 

Ο Οξθέαο κε πίεζε ηνπ αηζζεηήξα 3 (ν νπνίνο εθαξκφδεη εθθέ παξακφξθσζεο ζην ερνηνπίν) ζ' απηφ 

ην ζεκείν δειψλεηαη σο απηφο πνπ πξνθαιεί ηελ επηπινθή ζηελ κέρξη ηψξα ηδαληθή θαηάζηαζε θαη 

επίζεο απηφο πνπ ζπλερφκελα αζθεί κε ηε ζηάζε ηνπ ηελ πίεζε θαη ηελ ελφριεζε απφ ηηο νπνίεο 

πξνζπαζεί λα απαιιαγεί ε Ζιηάλλα. 

 

Ηιηάλλα παηάεη δηαδνρηθά ηνπο αηζζεηήξεο αξ.2, αξ.4 θαη αξ.6 θαη ζηγάδεη ηε κνπζηθή 

 

Με φιεο απηέο ηηο δηαδνρηθέο θαη παξφκνηεο δξάζεηο ηεο λα πηέδεη ηνπο αηζζεηήξεο πνπ ζηγάδνπλ ην 

ερνηνπίν ε Ζιηάλλα εθθξάδεη επαλεηιεκκέλσο ηελ πξσηνβνπιηαθή ηεο ελαληίσζε ζ ' απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη (θαη εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ ήρν) θαη ηελ επίκνλε ηεο πξνζπάζεηα λα απαιιαγεί.  

 

Ηιηάλλα παηάεη ξπζκηθά ηνλ αηζζεηήξα αξ.7 κε λεπξηθά ρηππήκαηα ησλ δαρηύισλ πάλσ ζην 

ηξαπέδη – παίδεη ξπζκηθό ζρήκα (δάρηπια) 

 

Ζ δξάζε απηή ηεο Ζιηάλλαο εθθξάδεη γηα άιιε κηα θνξά ηνλ εθλεπξηζκφ ηεο αιιά θαη ηελ βίαηε θη 

επηζεηηθή δηάζεζε ηεο απέλαληη ζην ηξαπέδη, πνπ αθελφο ππνθαζηζηά ηνλ Οξθέα σο θηήκα ηνπ θαη 

κέξνο ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαη ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αιιά θαη σο ζπλεηξκηθή αλαθνξά αθελφο ζηελ αξρή 

ηεο φιεο ηεο ηζηνξίαο ηεο γλσξηκίαο ηνπο (πνπ μεθίλεζε απφ ηνλ Οξθέα ζηνλ ίδην αηζζεηήξα) θαη 

αθεηέξνπ ζηελ απφθαζε ηεο λα εηζέιζεη ζηελ αγάπε κε ηνλ Οξθέα (κε δηθφ ηεο πάηεκα ηνπ ίδηνπ 

αηζζεηήξα). 

 

ΚΖΝΖ 7 

Ηιηάλλα παηάεη ηνλ αηζζεηήξα αξ.7 – αξρίδεη ην track “Hlianna's Rage” 

 

Με βίαην ρηχπεκα ηνπ ίδηνπ θαη πάιη αηζζεηήξα (7) πνπ ελεξγνπνηεί ηψξα ην κνπζηθφ θνκκάηη ηεο 

ζθνηεηλήο θαη νξγηζκέλεο έθθξαζεο ηνπ ςπρηζκνχ ηεο ε Ζιηάλλα ζεκαηνδνηεί ηελ θνξχθσζε ηεο 

επίζεζήο ηεο θαη ην καληαζκέλν ηεο μέζπαζκα. Όπσο ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε ηεο θξνχζεο έηζη θαη φιε 

ε δξάζε ηεο εξσίδαο θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ πξνθχπηεη αθαξηαία θαη ελ βξαζκψ 

ςπρήο. 

 

ΚΖΝΖ 8 

Οξθέαο παηάεη ηνλ αηζζεηήξα αξ.1 – αξρίδεη ην track “Orfeas' Rage” 

 

Με ζπγθξαηεκέλν αιιά μεθάζαξα επηζεηηθφ πάηεκα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αηζζεηήξα, ν νπνίνο 

ελεξγνπνηεί ην κνπζηθφ θνκκάηη ηνπ νξγηζκέλνπ ςπρηζκνχ ηνπ, ζεκαηνδνηεί (θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο 

αηζζεηήξαο αληηζηνηρεί ζηελ είζνδν ηεο Ζιηάλλαο ζην ρψξν θαη ηε δσή ηνπ κηα θη εθεί ρηχπεζε εθείλε 

ζπκβνιηθά ηελ πφξηα) ηελ εθ ησλ πζηέξσλ απνδνθηκαζία ηνπ πξνο ηνλ εξρνκφ ηεο εξσίδαο θαη ηελ 

έληνλε απνγνήηεπζε ηνπ κε ηελ έθβαζε ηεο ηζηνξίαο. Με απηή ηε ζέζε πξναλαγγέιεηαη έηζη ε ζέιεζε 

ηνπ λα αλαηξέζεη ηνλ εξρνκφ ηεο θαη άξα λα δηψμεη ηελ εξσίδα απφ ην ρψξν θαη ηε δσή ηνπ. 
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ΚΖΝΖ 9 

Οξθέαο παηάεη ηνλ αηζζεηήξα αξ.3 – αξρίδεη ε εγγξαθή ηνπ ξπζκηθνύ ζρήκαηνο από ηνπο 

βεκαηηζκνύο 

  

Ο Οξθέαο κε απηή ηνπ ηε δξάζε ε νπνία απνηειεί ην πξψην βήκα ζην ραιί πνπ ηψξα γίλεηαη ξηλγθ γηα 

ηελ επεξρφκελε κνλνκαρία, ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη ηελ μεθάζαξε πξφθιεζε ηνπ πξνο 

ηελ Ζιηάλλα γηα ηε κάρε πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

 

Οξθέαο θαη Ηιηάλλα παηάλε ηνπο αηζζεηήξεο αξ.1, αξ.6, αξ.2 θαη αξ.5 – ζρεκαηίδνπλ ην ξπζκηθό 

ζρήκα πνπ ζα αθνπζηεί ακέζσο κεηά 

 

Ζ Ζιηάλλα αθνινπζεί, ν Οξθέαο ζπλερίδεη θαη νη δπν ηνπο κε απηέο ηηο δξάζεηο ζεκαηνδνηνχλ ηηο 

επηζέζεηο ηνπο. 

(Οη ζπγθεθξηκέλνη βεκαηηζκνί ππνζηεξίδνληαη απφ επηπιένλ εζσηεξηθνχο ζπκβνιηζκνχο) 

 

Οξθέαο παηάεη ηνλ αηζζεηήξα αξ.3 – νινθιεξώλεηαη ε εγγξαθή θαη αξρίδεη λα παίδεη ην ξπζκηθό 

κνηίβν πνπ πξνέθπςε 

 

Μ' απηφ ηνπ ην ηειεπηαίν απνθαζηζηηθφ πάηεκα ζην ξηλγθ ν Οξθέαο νξίδεη ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

ζέζεσλ πνπ ππνζηεξίρηεθαλ ζπκβνιηθά θαη ηηο πηνζεηεί σο ερεηηθφ ζθεληθφ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο 

κάρεο. 

 

ΚΖΝΖ 10 

Οξθέαο παηάεη ηνλ αηζζεηήξα αξ.4 – αξρίδεη ην track “Rage Dance” 

 

Με απηή ηε δξάζε ν Οξθέαο πξνσζεί ηε κεηάβαζε ηεο κάρεο ζηελ πην θνξηηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθά 

εθδνρή ηεο. ηελ αγξηφηεηα θαη ηελ σκή επίζεζε αληηπξνηείλεη πεξηζζφηεξν πάζνο θαη έληερλεο 

ζπγθξνχζεηο.  

 

ΚΖΝΖ 11 

Οξθέαο παηάεη ηνλ αηζζεηήξα αξ.5 – παίδεη ν θξόηνο (βξνληή) 

 

Με ηε δξάζε απηή ν Οξθέαο δεηάεη απεγλσζκέλνο θαη εμαληιεκέλνο ηελ παχζε ππξφο, απνδεηά κηα 

αλάζα θαη αλαζπγθξφηεζε. 

 

ΚΖΝΖ 12 

Ηιηάλλα παηάεη ηνλ αηζζεηήξα αξ.3 – αξρίδεη ην track “Nostalgy” 

 

Ζ Ζιηάλλα παηάεη απηφλ ηνλ αηζζεηήξα αλάιαθξα θαη απιά θαηά ηελ απνρψξεζε ηεο ρσξίο ηδηαίηεξε 

έκθαζε θη εθθξαζηηθφ δεηνχκελν. Ηδηαίηεξε ζπκβνιηθή αμία έρεη ην φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ αηζζεηήξα 3 

πνπ κέρξη ηψξα παηηφηαλ πάληα κε πξσηνβνπιία ηνπ Οξθέα γηα λα αζθήζεη πίεζε θαη λα απνηειεί 

πξφζθιεζε. Σψξα ινηπφλ ε Ζιηάλλα αζθεί πίεζε ζηνλ Οξθέα κε ηελ απνρψξεζε ηεο θαη ηνλ 

πξνζθαιεί λα βνπιηάμεη ζηηο αλακλήζεηο. 
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ΚΖΝΖ 13 

Ηιηάλλα παηάεη ξπζκηθά ηνλ αηζζεηήξα αξ.1 – παίδεη ξπζκηθό ζρήκα (ηεο δεύηεξεο πόξηαο) 

 

Δδψ ν αηζζεηήξαο έρεη ηελ ίδηα ρξήζε κε ηελ πξψηε θνξά πνπ παηήζεθε απφ ηελ Ζιηάλλα. Δίλαη ε 

είζνδνο ζηνλ ρψξν θαη ηε δσή ηνπ Οξθέα θαη ιεηηνπξγεί ζεκαηνδνηψληαο ηελ επηζηξνθή ηεο Ζιηάλλαο 

θαη θιείλεη ηνλ θχθιν αιιά θαη αλνίγεη άιινλ γηα θαηάιεμε ηεο ηζηνξίαο. 
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1.5.3 τήςιμο αιςθητήρων ςε ςχέςη με τη ςκηνογραφία  

   

Οη αηζζεηήξεο πίεζεο σο αληηθείκελα εληάζζνληαη ζηε γεληθφηεξε ζθελνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζεαηξηθνχ δξσκέλνπ, κάιηζηα κε άμνλα ηηο κίληκαι γξακκέο. Ζ ζθελνγξαθία δνκήζεθε θπξίσο πάλσ 

ζηε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζζεηήξσλ σο πξνο ηα δηαδξαζηηθά δεηνχκελα. Οη έμη ινηπφλ απφ ηνπο επηά 

αηζζεηήξεο είλαη θξπκκέλνη θάησ απφ έλα καθξφζηελν ραιί πνπ απιψλεηαη ζην θέληξν ηεο ζθελήο, 

νξίδνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο δξάζεο ησλ εζνπνηψλ, θαη ν έβδνκνο ηνπνζεηείηαη δηαθξηηηθά θαη 

ρξεζηηθά πάλσ ζην ηξαπέδη θαη δίπια απφ ηελ θαξέθια, ψζηε λα έρνπλ ηελ επηζπκεηή πξφζβαζε νη 

εζνπνηνί γηα ηηο δεηνχκελεο δξάζεηο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη έλαο απφ ηνπο αηζζεηήξεο, ν αηζζεηήξαο 1 

πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ αξηζηεξή κέζα γσλία ηνπ ραιηνχ, απφ ηηο δξάζεηο πνπ ηεινχληαη ζ' απηφ ην 

ζεκείν νξίδεηαη ζπκβνιηθά σο ηδηαίηεξν ζθελνγξαθηθφ ζηνηρείν, ππνθαζηζηψληαο ηελ είζνδν ηνπ 

ρψξνπ (ε εξσίδα ρηππάεη ζπκβνιηθά εθεί ζαλ λα ρηππάεη ηελ πφξηα θη έπεηηα απνρσξψληαο ζεσξείηαη 

απφ ηελ αθήγεζε απνχζα φζν βξίζθεηαη πίζσ απφ απηφ ην ζεκείν). Καηά η' άιια νη αηζζεηήξεο , ηα 

θαιψδηα ηνπο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο ζπζθεπέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηε 

ζθελή, ζεσξνχληαη αθεγεκαηηθά απφληα γηα ην ξεαιηζηηθφ πιαίζην (ην νπνίν σο ππαξθηά αληηθείκελα 

ζηε ζθελή πηνζεηεί κφλν ην ηξαπέδη, ηελ θαξέθια θαη κία θνπξηίλα ζην πιάη πνπ ππνλνεί θαη 

παξάζπξν,  ελψ ην ραιί, ην πάησκα θαη αθεξεκέλα νη ηνίρνη, έρνπλ ππεξβαηηθφ ρσξηθφ ξφιν αλάινγα 

κε ηε ξνή ηεο αθήγεζεο θαη ηα ηεθηελφκελα πνπ πιαηζηψλνπλ).  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. Η ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ  
 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην πεξηεγξάθε ε πξνεηνηκαζία νιφθιεξνπ ηνπ ζεαηξηθνχ δξσκέλνπ καδί κε 

ηελ ερεηηθή ηνπ επέλδπζε γηα ηελ ηειηθή παξάζηαζε. ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία 

ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο, ηα γπξίζκαηα ησλ εηδηθψλ πιάλσλ, ε βηληενζθφπεζε 

ησλ παξαζηάζεσλ θαη ε ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ.  

 

Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξάζηαζεο ε νπνία δηήξθεζε αξθεηνχο κήλεο, επφκελνο ζηφρνο ήηαλ ην 

έηνηκν απηφ δξψκελν λα βηληενζθνπεζεί, λα επεμεξγαζηεί θαη λα παξνπζηαζηεί ζαλ θηλεκαηνγξαθηθή 

ηαηλία. Δπεηδή φκσο ήηαλ δεηνχκελν λα θξαηεζεί θαη ην ζηνηρείν ηεο δσληαλήο παξνπζίαζεο ηνπ 

ζεαηξηθνχ έξγνπ, παξνπζηάζακε ηελ παξάζηαζε κπξνζηά ζε θνηλφ, θαη απηήλ βηληενζθνπήζακε. Πξηλ 

ηελ παξάζηαζε δηεμήρζεζαλ γπξίζκαηα ησλ εηδηθψλ πιάλσλ πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ 

ηαηλία. Ζ παξάζηαζε ερνγξαθήζεθε θαη βηληενζθνπήζεθε γηα λα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο ηαηλίαο, 

πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξίδνληαλ φια ηα εηδηθά πιάλα γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ηαηλία.  

 

Σα γπξίζκαηα θαη ε παξάζηαζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν θνξέο. Ζ πξψηε ήηαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, 

θαη ε δεχηεξε ηνλ Οθηψβξε ηνπ ίδηνπ έηνπο. Ο ιφγνο ηεο επαλάιεςεο ήηαλ ε αλάγθε θαη επηζπκία λα 

βειηηψζνπκε ην πιηθφ καο, έρνληαο καδέςεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζπλεηδεηνπνηήζεηο ησλ ειιείςεσλ θαη 

ησλ ιαζψλ ηεο πξψηεο παξάζηαζεο. Δίρακε ζαθέζηεξνπο ζηφρνπο γηα ηε δεχηεξε παξάζηαζε θαη ηα 

γπξίζκαηα, θαη θαηαθέξακε λα δεκηνπξγήζνπκε θαιχηεξν πιηθφ πνπ ζα έδηλε αξηηφηεξν θαη πην 

ελδηαθέξνλ ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ δηαδηθαζία ηεο βηληενζθφπεζεο ησλ εηδηθψλ πιάλσλ, ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην παξφλ θεθάιαην, πξαγκαηνπνηήζεθε ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ παξάζηαζε. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάζηαζεο μεθίλεζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 

(κνληάδ).  

 

' απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθνπκε ην νπηηθναθνπζηηθφ θνκκάηη ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο, ηελ 

νξγάλσζε θαη δεκηνπξγία ηεο ηαηλίαο, ηα γπξίζκαηα, ηε βηληενζθφπεζε ησλ παξαζηάζεσλ, θαη ηελ 

ηειηθή κίμε πιηθνχ (κνληάδ ήρνπ θαη εηθφλαο). Αλαιχνπκε ιεπηνκεξψο ηα ηξία ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηεο 

ηαηλίαο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ πξνο φθεινο ησλ γπξηζκάησλ. ην κέξνο 2.1 

πεξηγξάθεηαη ε δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο ζε γεληθά πιαίζηα θαη ζηα θεθάιαηα 2.2, 2.3 θαη 2.4 ηα ζηάδηα 

δεκηνπξγίαο ηεο δηθήο καο ηαηλίαο. 
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2.1 Θεωρητική περιγραφή δημιουργίασ μιασ ταινίασ 
 

ην παξφλ ππνθεθάιαην πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο γεληθφηεξα θαη ηα ζηάδηα 

πνπ αθνινπζνχληαη, απφ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ γπξηζκάησλ σο ηελ ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ, θαη 

νη επηκέξνπο εξγαζίεο-αξκνδηφηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο.  

 

Με κηα ηαηλία πξαγκαηνπνηείηαη ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο.  Όια μεθηλνχλ απφ ην ζελάξην, ην νπνίν 

έρεη γξάςεη ν ζελαξηνγξάθνο. Οη δχν πξψηνη ζπληειεζηέο πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπ είλαη ν 

ζθελνζέηεο θαη ν παξαγσγφο. Ο ζθελνζέηεο μεθηλά λα νξακαηίδεηαη ηελ ηαηλία κε βάζε ην ζελάξην 

θαη δεκηνπξγεί ην ζθίηζν ηεο ηαηλίαο, ην ιεγφκελν storyboard. Ο παξαγσγφο, καδί κε ην θαιιηηερληθφ 

φξακα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη, εθφζνλ είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηελ νκάδα ηεο παξαγσγήο 

θαη ην θνηλφ, πξέπεη λα εθηηκήζεη ηελ απήρεζε πνπ απηή ζα έρεη ζην θνηλφ. Κάλεη έλα πξψην 

θνζηνιφγην θαη πξνζπαζεί λα βξεη ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο (cash 

flow). ' απηφ ην ζεκείν πξέπεη ν ζελαξηνγξάθνο, ν ζθελνζέηεο θαη ν παξαγσγφο λα θαηαιήμνπλ ζην 

ηη ηαηλία ζέινπλ λα θάλνπλ.  

 

Ζ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά ζηάδηα, ηα νπνία είλαη ε πξν-παξαγσγή, ε 

παξαγσγή θαη ε κεηαπαξαγσγή.  

 

Ζ πξνπαξαγσγή κηαο ηαηλίαο είλαη κε ιίγα ιφγηα ε πξνεηνηκαζία απηήο, φιε ε δνπιεηά πνπ πξέπεη λα 

γίλεη ψζηε ηα γπξίζκαηα λα θπιήζνπλ νκαιά θαη ζην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ρξνληθή δηάξθεηα. 

Σν ζελάξην αξρίδεη λα νπηηθνπνηείηαη, λα θεχγεη απφ ην ραξηί θαη λα γίλεηαη εηθφλα θαη ήρνο. Ζ 

πξνπαξαγσγή ρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο: ηελ πξν-πξνεξγαζία θαη ηελ θπξίσο πξνεξγαζία. 

 

ην ζηάδην ηεο πξν-πξνεξγαζίαο, ην νπνίν κπνξεί λα θξαηήζεη αξθεηνχο κήλεο, δελ έρνπλ αξρίζεη λα 

ακείβνληαη θαλνληθά νη ζπλεξγάηεο θαη ν ζθελνζέηεο θάλεη ηηο πξψηεο ζπδεηήζεηο-επαθέο. Βγαίλνπλ 

νη πξψηεο αλάγθεο ηεο ηαηλίαο, δειαδή νη ιίζηεο ησλ ξφισλ, ησλ ρψξσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, 

ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ην γχξηζκα θάζε ζθελήο θαη ρξνλνκεηξείηαη θαηά 

πξνζέγγηζε ε θάζε ζθελή. Ο ζθελνζέηεο μεθηλά ηηο πξψηεο επαθέο κε ηνπο θαιιηηερληθνχο 

ζπλεξγάηεο, αθνχ ηνπο δψζεη ην ζελάξην. Οη ζπλεξγάηεο είλαη: δηεπζπληήο θσηνγξαθίαο, 

ζθελνγξάθνο, ελδπκαηνιφγνο, ερνιήπηεο, κνπζηθφο, καθηγηέξ, κνληέξ, θνκκσηήο θαη εηδηθφο γηα ηα 

ζπέζηαι εθθέ. Ο ζθελνζέηεο πνπ έρεη έλα φξακα γηα ηελ ηαηλία, πξέπεη λα βξεη ηξφπν λα ην κεηαδψζεη 

ζηνπο ζπλεξγάηεο ψζηε λα πάεη απηφ ην φξακα παξαπέξα. Έπεηηα γίλεηαη ην ξεπεξάδ, ε εχξεζε δειαδή 

ησλ ρψξσλ γηα ηα γπξίζκαηα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε δηαλνκή ησλ ξφισλ (casting). Ο ζθελνζέηεο κε 

ηνπο βνεζνχο ηνπ, ή αθφκα θαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο casting director, ςάρλνπλ ζε πξαθηνξεία, ζε άιιεο 

ηαηλίεο, ζέαηξα, αθφκα θαη ζην δξφκν, γηα αλζξψπνπο πνπ ζα ελζαξθψζνπλ κε επηηπρία ηνπο ξφινπο 

πνπ έρνπλ νξακαηηζηεί. Σειεηψλνληαο ηελ πξν-πξνεξγαζία γίλεηαη έλαο αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

απφ ηνλ δηεπζπληή παξαγσγήο κε βάζε ηηο πξψηεο επηινγέο θαη απνθάζεηο.  

 

ηελ θπξίσο πξνεξγαζία, αθνχ ην πξνεγνχκελν ζηάδην νινθιεξσζεί κε επηηπρία, γίλνληαη εξγαζίεο 

γηα λα πξνεηνηκαζηεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην γχξηζκα, θαη νη ζπλεξγάηεο μεθηλνχλ λα ακείβνληαη. 
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Ο α' βνεζφο ζθελνζέηε βγάδεη ηηο αλάγθεο γπξίζκαηνο αλά ζθελή (εζνπνηνί, θνζηνχκηα, θνκπάξζνη, 

θξνληηζηήξην, έμηξα κεραλήκαηα, νρήκαηα θιπ.). πκβνπιεχεηαη ηνπο βαζηθνχο ζπλεξγάηεο, θαζέλα 

γηα ηνλ ηνκέα πνπ ηνλ αθνξά, θαη θηηάρλεη έλα ληνζηέ πνπ νλνκάδεηαη break down, θαη έρεη ηφζεο 

ζειίδεο φζεο θαη νη ζθελέο ηεο ηαηλίαο, ην νπνίν θαη δίλεη ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο. πλερίδεηαη ην 

ξεπεξάδ θαη νξηζηηθνπνηνχληαη νη ρψξνη γπξίζκαηνο. Με ηνλ ερνιήπηε ειέγρεηαη ε αθνπζηηθή ηνπ 

ρψξνπ θαη ν ζφξπβνο. Ο ζθελνζέηεο επηζθέπηεηαη θάζε ρψξν θαη βγάδεη ληεθνππάδ, απνθαζίδεη κε 

πφζα θαη πνηα πιάλα ζα θαιχςεη ηε δξάζε θαη ηνπο δηαιφγνπο θάζε ζθελήο.  

 

ηε ζπλέρεηα νξηζηηθνπνηνχληαη νη εζνπνηνί ηεο ηαηλίαο. Ο ζθελνζέηεο μεθηλάεη πξφβεο. Οη πξφβεο 

πνηθίινπλ, απφ ηελ απιή αλάγλσζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ, έσο ηελ ιεπηνκεξή 

πξφβα ζηνλ ρψξν γπξίζκαηνο. Δμαξηψληαη απφ ηελ αλάγθε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εζνπνηνχ, ηε 

ζεκαζία θαη ηε δπζθνιία ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζθελήο. Δίλαη θαιφ ν ζθελνζέηεο λα δίλεη ζηνπο 

εζνπνηνχο αξθεηά ζηνηρεία γηα ηνλ ξφιν, φρη φκσο πάξα πνιιά, ψζηε λα έρνπλ ην ρψξν λα βάινπλ δηθά 

ηνπο ζηνηρεία ζ' απηφλ.  

 

ηελ πξνεξγαζία γίλνληαη δνθηκαζηηθά κε ηνπο εζνπνηνχο. Γπξίζκαηα δειαδή γηα λα δηαπηζησζεί πσο 

γξάθνπλ ζην θαθφ. Πξηλ ην γχξηζκα νη εζνπνηνί επηζθέπηνληαη ηνπο ρψξνπο πνπ ζα παίμνπλ γηα λα 

εμνηθεησζνχλ θαη λα ληψζνπλ άλεηα κέζα ζ'απηνχο.  

 

Οη ζπληειεζηέο κηαο ηαηλίαο θαηά νκάδα εξγαζίαο είλαη νη εμήο: 

 

 Σκήκα παξαγσγήο: Παξαγσγφο, Γηεπζπληήο παξαγσγήο, Βνεζφο δηεπζπληνχ παξαγσγήο, 
Βνεζνί παξαγσγήο, Γεληθψλ θαζεθφλησλ, Οδεγνί, Γξακκαηεία γξαθείνπ παξαγσγήο 

 θελνζεηηθφ: θελνζέηεο, Α' Βνεζφο ζθελνζέηε, Β' Βνεζφο ζθελνζέηε, θξηπη 

 Σκήκα θάκεξαο: Γηεπζπληήο θσηνγξαθίαο, Α' Βνεζφο δ. Φσηνγξαθίαο, Β' Βνεζφο δ. 
Φσηνγξαθίαο, Υεηξηζηήο ηέληη Κακ, Βνεζφο ηέληη Κακ, Ζιεθηξνιφγνο Α', Ζιεθηξνιφγνο Β', 

Υεηξηζηήο Γελλήηξηαο, Μαληθίζηαο (ν ηερληθφο πνπ ρεηξίδεηαη ηελ θάκεξα ζε θάπνην κεράλεκα 

γηα θίλεζε), Φσηνγξάθνο πιαηφ (γηα δηαθεκηζηηθέο θσηνγξαθίεο). 

 θελνγξαθηθφ: θελνγξάθνο, Βνεζφο ζθελνγξάθνπ, Φξνληηζηήο, Καηαζθεπαζηήο ζθεληθψλ,  

 Δλδπκαηνινγηθφ: Δλδπκαηνιφγνο, Βνεζφο ελδπκαηνιφγνπ, Ακπηγηέο (θξνληίδεη ηα ξνχρα λα 

είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ην γχξηζκα) 

 Ζρνιεπηηθφ: Ζρνιήπηεο, Μπνχκαλ (ρεηξίδεηαη ην κπνπκ, ην θνληάξη κε ην κηθξφθσλν ζηελ 
άθξε) 

 Σκήκα Μαθηγηάδ: Μαθηγηέξ, Βνεζφο Μαθηγηέξ 

 Κνκκσηήο 

 Μνληάδ 

 Μνληέξ ήρνπ 

 Μνπζηθφο 

 Μίμεξ 

 πέζηαι εθθέ 
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Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηαηλίαο ζπλήζσο λνηθηάδνληαη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα απφ εηδηθέο απνζήθεο. 

πγθεθξηκέλα: 

 

 Μεραλή ιήςεο: Κάκεξα βίληεν, 35 mm ή 16mm, αμεζνπάξ κεραλήο, θαθνί, ηξίπνδα 

 Φσηηζηηθά ζψκαηα: αλαιψζηκα θσηηζκνχ: δειαηίλεο, ξηδφραξηα, ιάκπεο θιπ. 

 Γελλήηξηεο, ερνιεπηηθά, καγλεηφθσλα, κηθξφθσλα, κπνπκ. 
 

Σηο άλσζελ γλψζεηο πεξί ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ αληιήζακε ηφζν απφ ζρεηηθά καζήκαηα 

ζην ηκήκα θνίηεζήο καο φζν θαη απφ επηπιένλ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ελαζρφιεζε καο κε ην 

αληηθείκελν. Βαζηζκέλνη ζ‟ απηέο πξνρσξήζακε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηθήο καο ηαλίαο. 
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2.2 Στάδιο πρώτο – Προπαραγωγή 
 

Έπεηηα απφ ηελ έξεπλα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνπαξαγσγή κηαο ηαηλίαο, πεξάζακε 

ζηελ εθαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζηελ πξνπαξαγσγή ηεο δηθήο καο ηαηλίαο. 

 

Ζ πξνπαξαγσγή κηαο ηαηλίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ 

πιηθνχ. ε απηφ ην θνκκάηη πεξηγξάθνπκε ηηο πξνεηνηκαζίεο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξψηεο καο 

παξάζηαζεο, ε νπνία νχζα δνθηκαζηηθή θαηαηάζζεηαη ζην ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο, καδί κε ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηα γπξίζκαηα ηεο ηειηθήο παξάζηαζεο.  

 

2.2.1 ύνδεςη θεατρικού δρωμένου με το ςτάδιο προπαραγωγήσ  

 

ην ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο ζθνπφο είλαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα θαηαγξαθή ην νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ πξνο επεμεξγαζία. Γεδνκέλνπ φηη ε ηαηλία καο ζα ζηεξηδφηαλ ζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε, κεγάιν 

κέξνο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλήθνπλ ζην ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο είραλ ήδε γίλεη ζην πιαίζην 

δεκηνπξγίαο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Γειαδή ήηαλ έηνηκν ην ζελάξην θαη ε δνκή ηεο αθήγεζεο 

(άξα θαη νη δηάξθεηεο ζθελψλ), είρε γίλεη επηκέιεηα ηνπ ρψξνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ 

(θσηηζκφο, ερεηηθά, ζθελνγξαθία, θνζηνχκηα, καθηγηάδ), θαη είραλ βξεζεί νη εζνπνηνί θαη άιινη 

ζπλεξγάηεο.  

 

ηε ζθελνζεζία ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ σζηφζν πξνζηέζεθαλ επηπιένλ ζθελνζεηηθά δεηνχκελα γηα ηελ 

ηαηλία. Με ρξήζε θηλεκαηνγξαθηθψλ κέζσλ, ήηαλ δεηνχκελν λα κεηαδνζνχλ εηθφλεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κε ην καθξηλφ κνλφπιαλν κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. 

Σν θηλεκαηνγξαθηθφ κέζν επηθνηλσλίαο, ε θάκεξα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ζεαηή λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο κε δηαθνξεηηθή καηηά θαη λα έξζεη πην θνληά ζηνπο 

ραξαθηήξεο, πξάγκα πνπ ην ζεαηξηθφ ζαλίδη δχζθνια κπνξεί λα πξνζθέξεη. Θέιακε λα εηζάγνπκε 

παξαδνζηαθά ζηνηρεία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζην έξγν καο, ρσξίο λα αλαηξέζνπκε ηα ζεαηξηθά ζηνηρεία 

ηνπ αιιά ρηίδνληαο πάλσ ζε απηά. Ζ ηαηλία καο δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηαηλίεο γπξηζκέλεο ζε θιεηζηφ 

ρψξν (Man from earth-2007, Room 1408-2007), νη νπνίεο έρνπλ σο βάζε έλα δπλαηφ ζελάξην πνπ 

ηζνζηαζκίδεη ηελ απνπζία δξάζεο θαη εληππσζηαθψλ ζθελψλ. ηε δηθή καο ηαηλία ινηπφλ εζηηάζακε 

ζηα εθθξαζηηθά κέζα ησλ εζνπνηψλ, ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ηηο εθθξάζεηο πξνζψπσλ θαη ηελ 

“νκηιία” ηεο κνπζηθήο. Σελ θηλεκαηνγξαθηθή απηή καηηά πνπ κεζνδεχζακε πάλσ ζην ζεαηξηθφ πιηθφ 

καο ζα πεξηγξάςνπκε σο ζθελνζεζία ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ζχλζεζεο.  
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2.2.2 κηνοθεςία οπτικοακουςτικήσ ςύνθεςησ (ταινίασ) 

 

ηε δηαδηθαζία ηεο ζθελνζεζίαο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη άξηζηε εθηέιεζε ησλ γπξηζκάησλ, φπσο ε εχξεζε εμνπιηζκνχ, γξαπηή θαηαγξαθή ησλ επηζπκεηψλ 

πιάλσλ (storyboard), πξνεηνηκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξφβεο θ.ι.π. 

 

Σελ νξγάλσζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ γπξηζκάησλ ηελ εληάμακε ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ηεο 

παξάζηαζεο. Γηα ηνλ εμνπιηζκφ θξαηήζακε απηφλ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείην γηα ηελ παξάζηαζε θαη 

πξνζζέζακε ηνλ επηπιένλ πνπ απαηηνχζαλ ηα γπξίζκαηα. Σν storyboard ην δνκήζακε πάλσ ζηελ ήδε 

δνκεκέλε αθεγεκαηηθή ξνή ηεο παξάζηαζεο πξνρσξψληαο ζε πην εμεηδηθεπκέλνπο ρσξηζκνχο ζθελψλ 

φπνπ ρξεηαδφηαλ θαη επηιέγνληαο ηηο δηάθνξεο γσλίεο ιήςεο ησλ ήδε ζθελνζεηεκέλσλ ζεαηξηθψλ 

δξάζεσλ. Γηα ηα γπξίζκαηα εμαζθαιίζακε θαη επηπιένλ ζπλεξγάηεο - βνεζνχο παξαγσγήο. Δλίνηε 

ρξεηάζηεθαλ θαη επηπιένλ ζθελνζεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ππνθξηηηθή ησλ εζνπνηψλ εζηηάδνληαο 

πεξηζζφηεξν ζε εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαζψο ην απαηηνχζαλ ηα θνληηλά πιάλα ζε αληίζεζε κε ηε 

καθξηλή νπηηθή ηνπ ζεαηή ηνπ ζεάηξνπ. Ζ ζθελνζεηηθή καηηά γηα ηελ ηαηλία νινθιεξψζεθε ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ κνληάδ φπνπ κε παξεκβάζεηο (αθεγεκαηηθά ηερλάζκαηα, αίζζεζε ξπζκνχ, ρξνληθέο 

ππεξβάζεηο) δφζεθε ε ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ πνπ θηάλεη πιένλ ζηνλ ζεαηή ηεο ηαηλίαο. 

 

α) Δμνπιηζκόο  
 

Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα γπξίζκαηα ήηαλ δαλεηζκέλνο απφ ην Σκήκα 

Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο, θαη θάπνηα απφ ηα έπηπια θαη αλαιψζηκα είρακε 

πξνκεζεπηεί νη ίδηνη. Ο εμνπιηζκφο γεληθά θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ. 

 

Πίλαθαο 2: Δμνπιηζκόο γηα ηα γπξίζκαηα ηαηλίαο 

Κάκεξα SONY FX7E 

Σξίπνδν 

Φσηηζκφο, θίιηξα (επηπιένλ θψηα εθηφο ηνπ 

ακθηζεάηξνπ) 

Αλαθιαζηήξαο 

Καζέηεο mini dv  

Βνεζεηηθά έπηπια (θαξέθιεο, ηξαπέδηα) 
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β) Γσλίεο ιήςεο ζεσξεηηθά 

Αο αλαθέξνπκε ηα είδε πιάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ εξκελεία ηνπο θαη 

ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ. 

Σν ζρεηηθφ κέγεζνο πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ νζφλε, ζε κία θηλεκαηνγξαθηθή 

εηθφλα, θαζνξίδεη κία θιίκαθα πιάλσλ. Σν κέγεζνο (ηχπνο) ελφο πιάλνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ θάκεξα απφ ην θηλεκαηνγξαθνχκελν αληηθείκελν. Έηζη έλαλ άλζξσπν ή 

νπνηνδήπνηε άςπρν αληηθείκελν, κπνξνχκε λα ην δνχκε νιφθιεξν ζηελ νζφλε, ή λα δνχκε κφλν ην 

πξφζσπφ ηνπ λα γεκίδεη ηελ νζφλε. Με άιια ιφγηα κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε δηάθνξα κεγέζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Σα βαζηθά πιάλα ζην ζηλεκά είλαη 8, αιιά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν αξηζκφο απηφο 

είλαη πνιχ ζπκβαηηθφο, αθνχ ε νξνινγία ησλ πιάλσλ θαη ηα φξηα πνπ ρσξίδνπλ ην έλα απφ ην άιιν 

είλαη – θαη ζηηο μέλεο γιψζζεο – αξθεηά αζαθή. Ζ πην γλσζηή νξνινγία ηεο θιίκαθαο ησλ πιάλσλ, κε 

βάζε ηελ αλζξψπηλε θηγνχξα είλαη ε εμήο: 

Γεληθό πιάλν: Σν γεληθφ πιάλν ρξεζηκνπνηείηαη πξψηα γηα λα θαζνξίζεη ηε ζέζε κηαο ζθελήο, θαη ηε 

ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη πξνζψπσλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ραιάξσζε ηεο έληαζεο θαη 

ηεο δξάζεο θαη είλαη ηδαληθφ γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο απνκφλσζεο ηνπ ραξαθηήξα. Μ‟ απηφ ην πιάλν 

μεθαζαξίδεηαη ε ηδηαίηεξε αηκφζθαηξα θαη ην πεξηβάιινλ ησλ πξνζψπσλ θαζψο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ηνπο.  

 

Μέζν πιάλν: ‟ απηφ βιέπνπκε νιφθιεξε ηελ αλζξψπηλε θηγνχξα (απφ ηα πφδηα κέρξη ην θεθάιη) 

φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θάησ θαη πάλσ πιεπξά ηεο νζφλεο (θάδξνπ). Αλαδεηθλχεη ηηο θηλήζεηο ησλ 

πξνζψπσλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπο, ή ηα απνκνλψλεη απφ ηε δξάζε.  

 

Πξνηνκή: Ζ αλζξψπηλε θηγνχξα δείρλεηαη απφ ην ζηήζνο (κπνχζην) θαη πάλσ. Ζ πξνηνκή, ην θνληηλφ 

θαη ην πνιχ θνληηλφ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δνζεί έκθαζε ζηνλ ραξαθηήξα θαη έληαζε ζηε ζθελή.  

 

Κνληηλό πιάλν: Γείρλεη ην θεθάιη, πνπ θαηαιακβάλεη φιε ηελ νζφλε. 

 

Πνιύ θνληηλό: Δίλαη αθφκα πην έληνλν απφ ην γθξν πιάλν. Γείρλεη κηα ιεπηνκέξεηα ηνπ πξνζψπνπ, ζε 

ηεξάζηηα κεγέζπλζε ζηελ νζφλε. Οιφθιεξε ε νζφλε γεκίδεη απφ ηα κάηηα, ή ηα ρείιε ελφο εζνπνηνχ. Ο 

φξνο «ληεηάηγ» ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ κε ην πιάλν απηφ δείρλεηαη φρη κηα ιεπηνκέξεηα ηνπ πξνζψπνπ, 

αιιά ηνπ ππνινίπνπ ζψκαηνο (π.ρ. δάρηπια πνπ «παίδνπλ» λεπξηθά).  

Πιενλαζκαηηθό πιάλν: Μηα παξαιιαγή ηνπ θνληηλνχ πιάλνπ, φπνπ έλαο εζνπνηφο θαίλεηαη ζε πξψην 

πιάλν πέξα απφ ηνλ ψκν ελφο άιινπ εζνπνηνχ. Απηφ ην πιάλν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε ζθελέο 

δηαιφγνπ σο γέθπξα κεηαμχ ελφο πιάλνπ δχν εζνπνηψλ θαη κηαο θηλεκαηνγξάθεζεο ζε πξψην πιάλν. 

Σν γεληθφ πιάλν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα πιεξνθφξεζε, γηα πεξηγξαθηθνχο δειαδή ζθνπνχο, φπνπ 

απιψο καο δηεγείηαη έλα γεγνλφο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε ηζηνξία. Σα ππφινηπα πιάλα (απηά 

πνπ δείρλνπλ ηελ αλζξψπηλε θηγνχξα απφ ηε κέζε θαη πάλσ), ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ςπρνινγηθή 

αλάιπζε, αθνχ, απνκνλψλνληαο ηα πξφζσπα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, απνθαιχπηνπλ ηηο εζσηεξηθέο 

ηνπο αληηδξάζεηο, δείρλνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνζψπσλ ηνπο. Όζν δειαδή ε θάκεξα πιεζηάδεη 

ην αληηθείκελν πνπ θηλεκαηνγξαθεί, ηφζν πεξηζζφηεξν απνκνλψλεη ην πξφζσπν, πξνζπαζψληαο λα 

απνδψζεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.  
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2.2.3 Πρώτη παράςταςη 

 

Μεηά απφ πεξίπνπ έλα εμάκελν εξγαζίαο θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο πξψηεο παξνπζίαζεο ηεο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο, ηε δεκηνπξγία κνπζηθήο, ηελ επηκέιεηα αηζζεηήξσλ θηι, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ησλ 

γπξηζκάησλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2013 μεθίλεζαλ νη πξνεηνηκαζίεο ησλ γπξηζκάησλ.  

 

Έλαο βαζηθφο ζηφρνο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηαηλίαο ήηαλ λα απνηππσζεί ε ζεαηξηθή παξάζηαζε απφ 

πνιιέο γσλίεο, κέζα θαη έμσ απφ ηε ζθελή. Γεκηνπξγήζεθε έλα βαζηθφ storyboard κε ηηο επηζπκεηέο 

ιήςεηο, θαη ζηα γπξίζκαηα δνθηκάδακε επηπιένλ γσλίεο. Έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ αλαδείρζεθε ζε 

απηφ ην ζηάδην ήηαλ ε έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Έηζη δελ ήηαλ εθηθηή ε ππνζηήξημε κε 

επηπιένλ θσηηζκφ ζηα γπξίζκαηα, νπφηε θαη νη ιήςεηο δελ ήηαλ νη θαιχηεξεο δπλαηέο.  

 

Ζ πξνεηνηκαζία ηεο παξάζηαζεο πεξηιάκβαλε, εθηφο απφ ηηο πξφβεο, θαη ηε δεκηνπξγία αθίζαο, 

ελεκέξσζε θνηλνχ κε αλαθνηλψζεηο ζην ρψξν ηνπ ΑΣΔΗ θαη ελεκέξσζε ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Γεκηνπξγήζακε επίζεο θαη ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ην θνηλφ πνπ πεξηιάκβαλε ηελ 

ππφζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηηο παξαγσγήο. Ζ νκάδα βνεζψλ καο πεξηιάκβαλε ερνιήπηε, 

θσηηζηή θαη ρεηξηζηή θσηηζκνχ ζην θαλφλη.  

 

Βηληενζθόπεζε πξώηεο παξάζηαζεο 

 

Ζ θάκεξα γηα ηελ βηληενζθφπεζε ηεο παξάζηαζεο ηνπνζεηήζεθε πεξίπνπ ζηε κεζαία ζεηξά 

θαζηζκάησλ ηνπ ακθηζεάηξνπ, ζην θέληξν ηεο ζεηξάο, ψζηε λα βιέπεη φιε ηε ζθελή, ζηαζεξνπνηεκέλε 

ζην ηξίπνδν. Ρπζκίζηεθε ην white balance ηεο θάκεξαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. Ζ 

εζηίαζε ήηαλ ρεηξνθίλεηε (manual focus), θαη ζηαζεξή γηα λα κελ αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξάζηαζεο. Καηαγξάθεθε ε παξάζηαζε απφ ηελ πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ έσο θαη ηελ έμνδφ ηνπ.  

 

2.2.4 Προετοιμαςία τελικήσ παράςταςησ 

 

Μεηά ηελ εθπφλεζε ηεο πξψηεο παξάζηαζεο πεηξακαηηθά, έρνληαο καδέςεη εκπεηξία, ιάζε θαη 

ειιείςεηο, πξνρσξήζακε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δεχηεξεο θαη ηειηθήο παξάζηαζεο, πην νξγαλσκέλα 

θαη ελεκεξσκέλα. Καη απηφ ην θνκκάηη εξγαζίαο θαηαηάζζεηαη ζηελ πξνπαξαγσγή ηεο ηαηλίαο καο.  

 

Μεηά ηελ πεηξακαηηθή εθπφλεζε ηεο πξψηεο παξάζηαζεο, ηελ εκπεηξία ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο 

πξνεγνπκέλσλ ιαζψλ θαη ειιείςεσλ αθνινχζεζε ε πξνεηνηκαζία ηεο δεχηεξεο θαη ηειηθήο 

παξάζηαζεο κε θαηαιιειφηεξε νξγάλσζε. Καη απηφ ην θνκκάηη εξγαζίαο εληάζζεηαη ζηελ 

πξνπαξαγσγή ηεο ηαηλίαο καο.  
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α) Δθ λένπ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο 

 

Μεηά ηελ πξψηε πεηξακαηηθή παξάζηαζε, ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίζακε, ηηο ειιείςεηο πνπ καο 

δπζθφιεςαλ ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηα ιάζε πνπ δελ είρακε πξνβιέςεη, μεθηλήζακε εθ 

λένπ πξνγξακκαηηζκφ θαη νξγάλσζε γηα ηα γπξίζκαηα.  

 

β) Χώξηζκα ζθελώλ 

 

Γηα ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ησλ γπξηζκάησλ, ήηαλ αλαγθαίν λα ρσξίζνπκε ηελ παξάζηαζε ζε 

ζθελέο, κε βάζε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ψζηε λα ηηο αληηκεησπίδνπκε ζηα γπξίζκαηα απηφλνκα, θαη λα 

κπνξνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ λα ζρεδηάζνπκε ηηο ιήςεηο γηα ηελ θάζε κηα. ε απηφ βνήζεζε ε πξψηε 

παξάζηαζε θαη ηα γπξίζκαηα πνπ είραλ γίλεη. Βιέπνληαο ην βίληεν θαη ηηο ιήςεηο, ζρεδηάδακε ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα ζέιακε γηα ηελ ηαηλία θαη ηηο ιήςεηο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ.  

 

Οη ζεκεηψζεηο γηα ηηο ζθελέο δφζεθαλ θαη ζηνπο εζνπνηνχο, καδί κε ζεκεηψζεηο γηα ηα αληηθείκελα 

πνπ ππάξρνπλ επί ζθελήο θαη ηηο ζέζεηο ηνπο. Απηφ γηαηί ηα γπξίζκαηα δελ αθνινπζνχζαλ ηε ξνή ηεο 

παξάζηαζεο, αιιά γίλνληαλ απνζπψκελα, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ είρε ε θάζε ζθελή ζε 

εμνπιηζκφ. Έηζη ήηαλ αλαγθαίν λα ππάξρνπλ ζεκεηψζεηο γηα ηελ θάζε ζθελή, γηα λα κελ ππάξρνπλ 

αληηθείκελα ζε ιάζνο ζέζεηο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη ρσξηζκέλεο ζθελέο θαη ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

θάζε ζθελή. 
Πίλαθαο 3: Χώξηζκα ζθελώλ ηεο παξάζηαζεο 

ΩΓΗ Δ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ ΜΙΚΡΗ : ΧΩΡΙΜΑ ΚΗΝΩΝ 

Αληηθείκελα : ΠΑΛΣΟ, ΚΟΛΑΡΟ, ΒΙΒΛΙΟ 

 1 - Αξρή (κέρξη θαη είζνδνο Ζιηάλλαο ) Ζιηάλλα θνξάεη παιηφ θαη θξαηάεη βηβιίν. Κνιάξν ζην ηξαπέδη. 

 2 - Γλσξηκία ( ζέισ κέρξη θαη έλσζε ρεξηψλ) Ζιηάλλα αθήλεη παιηφ θαη βηβιίν ζηε ζθελή. Κνιάξν ζην ηξαπέδη. 

 3 - Κπλεγεηό (ζε ζέισ κέρξη θαη ζέλζνξα ζην ηξαπέδη) Ζιηάλλα παίξλεη βηβιίν, ην αθήλεη ζην ηξαπέδη. Κνιάξν ζην ηξαπέδη, παιηφ ζην πάησκα.  

 4 - Παξάδεηζνο (1ν ζ' αγαπψ κέρξη θαη πιάηεο) Ζιηάλλα θνξάεη θνιάξν. Βηβιίν ζην ηξαπέδη, παιηφ ζην πάησκα.  

 5 - Κνύξαζε (ζ' αγαπψ ζ' αγαπψ ζ' αγαπψ κέρξη θαη φρη) Ζιηάλλα θνξάεη θνιάξν. Βηβιίν ζην ηξαπέδη, παιηφ ζην πάησκα.  

 6 - Δθλεπξηζκόο (απφ φρη κέρξη 2ν κε πλίγεηο θαη ρηχπεκα) Ζιηάλλα θνξάεη θνιάξν. Βηβιίν ζην ηξαπέδη, παιηφ ζην πάησκα.  

 7 - Οξγή Ηιηάλλαο (φιν ην ηξαγνχδη νξγήο κέρξη πάγσκα ηεο) Ζιηάλλα βγάδεη θνιάξν, γξάθεη ζην βηβιίν, ην αθήλεη αλνηρηφ. Παιηφ ζην πάησκα.  

 8 - Οξγή Οξθέα (φιν ην ηξαγνχδη νξγήο κέρξη θαη 1ν θχγε) Κνιάξν ζην πξνζθήλην, βηβιίν ζην ηξαπέδη, παιηφ ζην πάησκα.  

 9 - Μίζνο (θχγε είπα κέρξη ξπζκηθφ πάηεκα γηα ρνξφ ηεο νξγήο) Κνιάξν ζην πξνζθήλην, βηβιίν ζην ηξαπέδη, παιηφ ζην πάησκα.  

 10 - Χνξόο ηεο νξγήο (φιν ην ηξαγνχδη κέρξη πηψζε) Κνιάξν ζην πξνζθήλην, βηβιίν ζην ηξαπέδη, παιηφ ζην πάησκα.  

 11 - Απνρώξεζε Ηιηάλλαο (απφ ζήθσκα κέρξη λα δεη ν Οξθέαο ην παιηφ) Κνιάξν ζην πξνζθήλην, βηβιίν ζην ηξαπέδη, παιηφ ζην πάησκα.   

 12 - Ννζηαιγία Οξθέα (απφ πεγαηκφ ζην παιηφ κέρξη λα δεη ην βηβιηαξάθη ) Οξθέαο καδεχεη παιηφ. Κνιάξν ζην πξνζθήλην, βηβιίν ζην ηξαπέδη.  

 13 - Δπηζηξνθή (απφ πηάζηκν ζεκεηνκαηάξηνπ κέρξη ηέινο) Οξθέαο θξαηάεη παιηφ θαη βηβιίν. Κνιάξν ζην πξνζθήλην.  
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γ) Storyboard 

 

To storyboard είλαη ε κεηαθνξά ηνπ ζελαξίνπ ζε ζθελέο. Μπνξεί λα γίλεη είηε κε ζθίηζα, εηθφλεο είηε 

κε πεξηγξαθή ηνπ πιάλνπ. Σν ζελάξην ρσξίδεηαη ζε ζθελέο, θαη νη ζθελέο ζε πιάλα. ην storyboard 

θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο φια ηα πιάλα, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ησλ γπξηζκάησλ.  

Σν ζελάξην ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ζεαηξηθή παξάζηαζε, ε νπνία πιένλ πξνζεγγίδεηαη κε 

θηλεκαηνγξαθηθφ ηξφπν. ην ζεκείν απηφ ρσξίδεηαη ε ζεαηξηθή παξάζηαζε ζε ζθελέο αλάινγα κε ηε 

ζεκαηηθή ελφηεηα, θαη ζεκεηψλνληαη γηα ηελ θάζε ζθελή ηα πιάλα πνπ ζα ιεθζνχλ. Σν storyboard 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ. 

 

Πίλαθαο 4: Storyboard-ζεκεηώζεηο ησλ ιήςεσλ γηα ηα γπξίζκαηα 

ΩΓΗ Δ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ ΜΙΚΡΗ STORYBOARD 

 1 - Αξρή (κέρξη είζνδνο Ζιηάλλαο ) 

Π γεληθό 

Π 1 κέζν Οξθέα απφ αξηζηεξά 

Π 2 ! κέζν Οξθέα απφ δεμηά (πνπ παηάεη κε ηνλ αγθψλα ζην ηξαπέδη) κέρξη λα πέζεη ην θσο ζηελ Ζιηάλλα 

Π 3 θνληηλφ ζην πξφζσπν ηνπ Οξθέα 

Π 4 κέζν ζηελ Ζιηάλλα (πιάηε θαη είζνδνο) 

 2 - Γλσξηκία ( κέρξη 1ν ζε ζέισ) 

Π   γεληθό Π 1! πξνηνκή ζηνλ Οξθέα (φηαλ ιέεη «ζέισ») 

Π 2! πξνηνκή ζηελ Ζιηάλλα (φηαλ ιέεη «ζέισ») 

Π 3! γεληθφ πξνο θνληηλφ* ζηελ Ζιηάλλα (πξφζσπν+ρέξηα) πνπ αθήλεη ην βηβιίν 

Π 4! γεληθφ ζηελ Ζιηάλλα απφ ρακειά ζην παιηφ 

Π 5! κέζν ζηελ Ζιηάλλα (πνπ βγάδεη ην παιηφ . *απφ ηελ νπηηθή ηνπ Οξθ) 

Π 6! ζθηέο ζηελ ηζνξξνπία 

Π 7! θάηνςε (φηαλ ζπλαληηνχληαη ) 

 3 - Κπλεγεηό (κέρξη 1ν ζ αγαπψ) 

Π γεληθό 

Π 1! κέζν ζηελ έλσζε 

Π 2! θνληηλφ ζηα ρέξηα ζηελ έλσζε 

Π 3! κέζν κε έκθαζε ζην βηβιηαξάθη (αθνχ ην ζεθψζεη ε Ζιηάλλα ) 

Π 4! ππεξθνληηλφ ζην πξφζσπν Ζιηάλλαο (θαζψο κηζνθξχβεηαη πίζσ απ ην βηβιηαξάθη) 

Π 5  θνληηλφ ζην πξφζσπν ηνπ Οξθέα 

Π 6! γεληθφ ηξαπέδη: δεπγάξη δεμηά, θεγγάξη αξηζηεξά πάλσ 

 4 - Παξάδεηζνο (κέρξη πιάηεο) 

Π γεληθό 

Π 1! κέζν ζηνπο δχν ζην ηξαπεδάθη 

Π 2! Ζιηάλλα απφ ηελ νπηηθή ηνπ Οξθέα (φζν ηνλ πεγαίλεη ζην θεγγάξη) 

Π 3! θνληηλφ ζην πξφζσπν ηνπ Οξθέα 

Π 4! θνληηλφ ζηα ελσκέλα ρέξηα φηαλ θάζνληαη 

Π 5! γεληθφ ζηελ θεγγαξάδα, δεπγάξη αξηζηεξά, θεγγάξη δεμηά πάλσ 

 5 - Κνύξαζε (κέρξη φρη) 

Π γεληθό 

Π 1 θνληηλφ ζηα ρέξηα ζε φιε ηε ζθελή 

Π 2 πξνηνκή Οξθέα 

Π 3 πξνηνκή Ζιηάλλαο 

Π 4 κέζν ζηνπο δχν (κε έκθαζε ζηα ρέξηα) 

Π 5 θνληηλφ Οξθέα 

Π 6 θνληηλφ Ζιηάλλαο 

 6 - Δθλεπξηζκόο (κέρξη 2ν κε πλίγεηο) 

Π γεληθό 

Π 1! Γεληθφ Ζιηάλλα απφ ρακειά (φηαλ ζεθψλεηαη) 

Π 2! Γεληθφ Οξθέα απφ ςειά (θνηηάεη Ζιηάλλα πνπ ζεθψζεθε) 
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Π 3! κέζν ζηνλ Οξθέα (πξφζσπν θαη ρέξη πνπ πξνζπαζεί λα ηελ πηάζεη) 

Π 4! ζθηά Ζιηάλλαο φζν πξνρσξάεη ζην ραιί (ραιί) 

Π 5! κέζν ζηελ Ζιηάλλα ( ζηνλ 2ν ζέλζνξα) (ραιί) 

Π 6! Ζιηάλλα απφ νπηηθή ηνπ Οξθέα (ραιί) 

Π 7! ππεξθνληηλφ ζην πξνζσπν ηεο Ζιηάλλαο (ραιί) 

Π 8! κέζν ζηελ Ζιηάλλα απφ ην ηξαπέδη φηαλ θάζεηαη (λα θαίλεηαη θαη ν Οξθέαο πίζσ) 

Π 9! Ζιηάλλα απφ νπηηθή ηνπ Οξθέα (ζην 1ν κε πλίγεηο ) 

Π 10! κέζν ζηελ Ζιηάλλα απφ ηξαπέδη ζην 2ν κε πλίγεηο (Οξθέαο ζην βάζνο ) 

 7 - Οξγή Ηιηάλλαο (κέρξη πάγσκα ηεο) 

Π γεληθό 

Π 1 πλέρεηα ηεο 6Π10 γίλεηαη θνπλεκέλε θάκεξα 

Π 2 Οξθέαο καδί κε ηε ζθηά ηνπ 

Π 3 κέζν απφ κπξνζηά απφ ην ηξαπέδη 

Π 4 κέζν απφ πίζσ πξνο ην αησξνχκελν ερείν) 

Π 5 απφ πάλσ 

Π 6 απφ θάησ 

Π 7 απφ νπηηθή ηνπ Οξθέα 

Π 8 ππεξθνληηλά ζην πξφζσπν, κάηηα Ζιηάλλαο φηαλ θνηηάμεη ηνλ Οξθέα 

Π 9 θνληηλά ζην βηβιίν θαη ζθηγκέλν ρέξη 

 8 - Οξγή Οξθέα (κέρξη 1ν θχγε) 

Π γεληθό 

Π 1 κέζν απφ αξηζηεξή παξαζθελίσλ πξνο Ζιηάλλα 

Π 2 κέζν απφ αξηζηεξά ζθαιηά 

Π 3 απφ πάλσ 

Π 4 απφ θάησ 

Π 5 απφ νπηηθή ηεο Ζιηάλλαο 

Π 6 ππεξθνληηλά ζην πξφζσπν, κάηηα 

Π 7 ππεξθνληηλά ζε ζθηγκέλα ρέξηα 

 9 - Μίζνο (κέρξη πάηεκα γηα ρνξφ ηεο νξγήο) 

Π γεληθό 

Π 1! θνληηλφ ζην έθπιεθην πξφζσπν ηεο Ζιηάλλαο 

Π 2! θνληηλφ ζηνλ Οξθέα ( ζην θχγε είπα) 

Π 3! θνληηλφ ζηελ Ζιηάλλα (ζην ζε κηζψ) 

Π 4 ππεξθνληηλά ζε θάηζεο (γηα ρσζκηθό πέηακα κες ζηο γεληθό) 

Π 5 ζθηέο 

 10 - Χνξόο ηεο νξγήο (κέρξη πηψζε) 

Π γεληθό 

Π 1 θοληηλό δεσγάρη 

Π 2 κέζν Οξθέα 

Π 3 κέζν Ζιηάλλα 

Π 4 θνληηλφ Οξθέαο 

Π 5 θνληηλφ Ζιηάλλα 

Π 6  από υειά τορός 

 11 - Απνρώξεζε Ηιηάλλαο (κέρξη πεγαηκφ ζην παιηφ) 

Π γεληθό 

Π 1 πξνηνκή Οξθέα 

Π 2 πξνηνκή Ζιηάλλαο 

Π 3 Ζιηάλλα απφ ρακειά κε ηνλ Οξθέα θάησ δεμηά γσλία 

 12 - Ννζηαιγία Οξθέα ( κέρξη θξάηεκα ζεκεηνκαηάξηνπ ) 

Π γεληθό 

Π 1 κέζα Οξθέα (απφ δηάθνξεο γσλίεο) 

Π 2 θνληηλά Οξθέα (απφ δηάθνξεο γσλίεο) 

Π 3 κέζα Ζιηάλλαο (πφδεο) 

Π 4 θνληηλφ βηβιίν+Οξθέαο κφιηο ην δεη 

 13 - Δπηζηξνθή (κέρξη ηέινο) 

Π γεληθό 

Π 1 κέζν ζηνλ Οξθέα απφ γσλία πξνο ηελ δεμηά παξαζθελίσλ 

Π 2 κέζν ζηνλ Οξθέα απφ γσλία λα θαίλεηαη θαη ε Ζιηάλλα (κέρξη λα έξζεη) 

Π 3! θνληηλφ ζην έθπιεθην πξφζσπν ηνπ Οξθέα 

Π 4! θνληηλφ ζηελ Ζιηάλλα (ζην ζέισ..) 
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δ) Διιείςεηο πξώηεο παξάζηαζεο  

 

Μέζα ζηηο ειιείςεηο ηεο πεηξακαηηθήο παξάζηαζεο ήηαλ ν θσηηζκφο. Δπεηδή ζέιακε ζηελ θάκεξα λα 

απνδνζνχλ φζν πην πηζηά γίλεηαη ηα θψηα θαη ρξψκαηα ηεο παξάζηαζεο, δελ ρξεζηκνπνηήζακε 

εμσηεξηθφ θσηηζκφ. Όκσο απηφ ήηαλ πξφβιεκα θαζψο ε θάκεξα παξνπζηάδεη ηα αληηθείκελα πην 

ζθνηεηλά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη έηζη ε αλάγθε γηα εμσηεξηθφ θσηηζκφ ήηαλ κεγάιε. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ινηπφλ βνεζεηηθφο πξνβνιέαο (Δηθφλα 41).  

 

  
Δηθόλα 41: Πξνβνιέαο 

 

Δπεηδή φκσο ππάξρνπλ ρξσκαηηζηά θψηα ζηελ παξάζηαζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θίιηξα ρξψκαηνο 

κπξνζηά απφ ην ζπνη, θαζψο θαη αλαθιαζηήξαο, γηα πην γιπθφ έκκεζν θσηηζκφ (Δηθφλα 42).  
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Δηθόλα 42: Αλαθιαζηήξαο 

 

 

Μία απφ ηηο ειιείςεηο ηεο πξψηεο παξάζηαζεο ήηαλ θπζηθά θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαζψο κηα 

παξαγσγή ζε θακία πεξίπησζε δε κπνξεί λα ζηεζεί απφ δχν άηνκα. Υξεηαδφκαζηαλ άηνκν ζηα 

γπξίζκαηα γηα ηνλ ήρν, ηνλ θσηηζκφ, ηνλ εμσηεξηθφ θσηηζκφ θαη ηνλ αλαθιαζηήξα. Έηζη θξνληίδακε 

ζε θάζε γχξηζκα λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ 4 ζπλεξγάηεο γηα βνήζεηα. 

 

2.3 Στάδιο δεύτερο – Παραγωγή 
 

ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο βξίζθνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

γπξηζκάησλ, ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηαηλίαο. ε απηφ ην ζεκείν πεξηγξάθνπκε ηα γπξίζκαηα πνπ έγηλαλ 

πξηλ απφ ηελ δεχηεξε παξάζηαζε, θαζψο θαη ηε βηληενζθφπεζε ηεο θαζεαπηήο παξάζηαζεο. 

 

2.3.1 Γυρίςματα 

 

Τπάξρνπλ βαζηθέο θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξηλ αξρίζεη ε εγγξαθή. Απηέο είλαη: ηζνζηάζκηζε 

ιεπθψλ ηεο θάκεξαο (white balance), ηνπνζέηεζε πξνβνιέσλ, ηνπνζέηεζε ηεο θάκεξαο βάζεη 

ληεθνππάδ, make-up. Ζ δηαδηθαζία ησλ γπξηζκάησλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθή. Δάλ ηα γπξίζκαηα είλαη 

επηηπρεκέλα, ζεκαίλεη πσο ην ζηάδην ηεο κεηαπαξαγσγήο ζα είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθφ, δηφηη νη 

ηερληθνί πνπ ζα εξγαζηνχλ ζε απηφ ην ζηάδην ζα έρνπλ ελδερνκέλσο ιηγφηεξεο δηνξζψζεηο ζην βίληεν, 

ζηνλ ήρν θιπ. 

Πξηλ αξρίζνπκε ηελ εγγξαθή, ηνπνζεηνχκε ηελ θάκεξα ζην ζεκείν πνπ πξέπεη, ζπκβνπιεπφκελνη ην 

storyboard. Αθνχ γίλεη απηφ ηνπνζεηνχκε ηα θψηα ζε θαηάιιεια ζεκεία θαη ξπζκίδνπκε ηα ιεπθά ηεο 

θάκεξαο. ηε ζπλέρεηα, θάλνπκε έιεγρν ζην θάδξν γηα ηπρφλ αλεπηζχκεηεο ζθηέο ή αληηθείκελα. Σν 

κνληέιν ηεο θάκεξαο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη SONY FX7E, θαη ην κέζν απνζήθεπζεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηεί είλαη θαζέηεο ηχπνπ mini dv. Ο ιφγνο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πιαηζίνπ είλαη 16:9, θαη είλαη 

ν ιφγνο δηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.  

Σν παξαπάλσ storyboard ζπληάρζεθε πξηλ απφ ηα γπξίζκαηα κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο δνπιεηάο. 

Δπί ησ έξγσ θπζηθά πξνζηέζεθαλ πιάλα ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη ηελ έκπλεπζε ηεο 

ζηηγκήο. ηα γπξίζκαηα θξαηήζεθαλ ίδηα ηα θψηα θαη νη ρξσκαηηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξάζηαζε. 

ε αξθεηά θνληηλά πιάλα ην θσο ηεο ζθελήο δελ ήηαλ αξθεηφ θαη ε ιήςε ήηαλ ζθνηεηλή. Γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εμσηεξηθνί πξνβνιείο κε αλαθιαζηήξα (βι. Δηθ. 36 θαη 

37) κε θαηεχζπλζε ζηα πξφζσπα ησλ εζνπνηψλ, κε ηελ επηθάιπςε απφ θίιηξα θαηάιιεινπ θάζε θνξά 

ρξψκαηνο γηα λα ηαηξηάδεη κε ην ρξψκα ηεο ζθελήο.  

 

Ο ηειηθφο ζθνπφο ησλ γπξηζκάησλ ήηαλ αθελφο λα δνζεί έκθαζε ζε θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο ησλ 

εζνπνηψλ πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηελ έθθξαζε θαη ηελ εμέιημε ηζηνξίαο, αθεηέξνπ φκσο θαη ε 

δεκηνπξγία πιάλσλ απφ δηάθνξεο γσλίεο ηεο ζθελήο πνπ ν ζεαηήο δελ κπνξεί λα δεη. Έηζη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιήςεηο παλνξακηθέο, θάηνςε, ιήςεηο απφ ηηο πιατλέο γσλίεο ηνπ πξνζθελίνπ θαη 

ηεο ζθελήο, αιιά θαη κε ηελ θάκεξα πάλσ ζηε ζθελή, ζηξακκέλε πξνο ην θνηλφ. Γφζεθε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηα θνληηλά πιάλα ζηα πξφζσπα ησλ εζνπνηψλ, ηα νπνία απαηηνχζαλ δηαθνξεηηθή ππνθξηηηθή 

θαηεχζπλζε απφ ηνπ ζεάηξνπ. Χο γλσζηφλ, ε ππνθξηηηθή ζεάηξνπ δηαθέξεη απφ ηελ ππνθξηηηθή ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. ην ζέαηξν, ν εζνπνηφο εθθξάδεηαη θπξίσο κε ην ζψκα ηνπ, κηιάεη δπλαηά, 

εθθξάδεηαη έληνλα κε ην πξφζσπν θαη ην ζψκα ηνπ, θπξηαξρνχλ γεληθφηεξα νη ππεξβνιηθέο θηλήζεηο, 

δηφηη νη κηθξέο θηλήζεηο ράλνληαη ζηελ απφζηαζε ζθελήο κε ζεαηή. ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζπκβαίλεη 

θάηη δηαθνξεηηθφ. ηελ θάκεξα θαίλεηαη ε παξακηθξή θίλεζε ηνπ εζνπνηνχ, νη εθθξάζεηο, ηα 

βιέκκαηα, επνκέλσο φιεο νη θηλήζεηο θαη νη εθθξάζεηο ηνπ εζνπνηνχ είλαη κε πξνζνρή κειεηεκέλεο, 

ψζηε λα κέλεη πηζηφο ζηνλ ραξαθηήξα πνπ ππνδχεηαη θαη ηε δξάζε πνπ εθηειεί. Με ηελ παξακηθξή 

θίλεζε δίλεηαη θαη έλα κήλπκα, εθθξάδεηαη έλα ζπλαίζζεκα, αγσλία ή πξνβιεκαηηζκφο. Έηζη ινηπφλ, 

έπεηηα απφ ηελ ζθελνζεζία ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζχκθσλα κε ηα ππνθξηηηθά απαηηνχκελά ηεο, 

ρξεηάζηεθε επηπιένλ θαη δηαθνξεηηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ ππνθξηηηθή ζηελ θάκεξα. Γφζεθαλ νδεγίεο 

ζηνπο εζνπνηνχο λα αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο θηλήζεηο θαη ηελ ρνξνγξαθία ηεο παξάζηαζεο, δίλνληαο φκσο 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ χθνπο θαη ηνπ βιέκκαηνο.  

 

χκθσλα κε ην storyboard ειήθζεζαλ ηα πξνγξακκαηηζκέλα πιάλα γηα θάζε ζθελή μερσξηζηά. Με 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ηφζν ζηηο αλάγθεο γηα εηδηθφ επηπξφζζεην θσηηζκφ ηεο θάζε γσλίαο ιήςεο φζν θαη 

ζηε κειέηε ηνπ ζθξηπη γηα ηα απαξαίηεηα ζθεληθά αληηθείκελα μεθηλνχζε ε ιήςε κεηά απφ ηηο 

αλάινγεο νδεγίεο ζηνπο εζνπνηνχο. Καηά πξνζέγγηζε γηλφηαλ ηξεηο θνξέο ε ιήςε θάζε πιάλνπ.  

 

Σα γπξίζκαηα νινθιεξψζεθαλ ζε ηέζζεξα δηήκεξα. Ζ πνιχ θαιή νξγάλσζε απφ πξηλ γηα ηελ εχξεζε 

εμνπιηζκνχ, ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ζπλεξγαηψλ ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ γπξηζκάησλ. Τπήξρε απφ πξηλ ζπλελλφεζε κε ππεχζπλνπο θαζεγεηέο γηα ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ ακθηζεάηξνπ, ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

ε θάζε δηήκεξν γπξηζκάησλ έπξεπε λα ζηεζεί εθ λένπ ν ρψξνο, λα ηνπνζεηεζνχλ αληηθείκελα, 

αηζζεηήξεο (Δηθφλα 43), λα εηνηκαζηνχλ ηα θψηα ηνπ ακθηζεάηξνπ αλ ηπρφλ έρνπλ αιιάμεη ζην 

κεζνδηάζηεκα ιφγσ θάπνηαο άιιεο παξάζηαζεο. Έπεηηα, ξπζκίδακε ηελ θάκεξα, ηνπνζεηνχζακε ηελ 

θαζέηα θαη ηελ ζηήλακε πάλσ ζε ηξίπνδν ζηελ πξψηε ζέζε πνπ ζρεδηάδακε εθείλε ηελ εκέξα. 
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ηήλακε ηνλ πξνβνιέα θαη θηηάρλακε ην θαηάιιειν ρξψκα κε θίιηξα πνπ ζα έδηλαλ ην ρξψκα ηεο 

εθάζηνηε ζθελήο. Ώζπνπ λα νινθιεξσζνχλ ηα γπξίζκαηα φισλ ησλ ζθελψλ θαη λα κείλνπκε 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην επφκελν 

ζηάδην, ην κνληάδ. 

 

  
Δηθόλα 43: Σνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ζηε ζθελή 
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2.3.2 Σελική παράςταςη 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθαλ ηα γπξίζκαηα ησλ εηδηθψλ πιάλσλ γηα ηελ ηαηλία, αθνινχζεζε ν ηειηθφο 

ζπληνληζκφο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεχηεξεο θαη ηειηθήο παξάζηαζεο ζε άμνλα αληηκεηψπηζεο 

ησλ αδπλακηψλ ηεο πξψηεο. ην ππνθεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ε βηληενζθφπεζε θαη ερνγξάθεζε ηεο 

δεχηεξεο θαη ηειηθήο παξάζηαζεο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ρξήζε θαη 

ηνπνζέηεζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. ηελ Δηθφλα 44 θαίλεηαη ε αθίζα θαη ην πξφγξακκα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ παξάζηαζε θαη κνηξάζηεθαλ ζην θνηλφ. Ζ αθίζα αλαξηήζεθε ζηνπο ρψξνπο 

ηεο ζρνιήο θαη ςεθηαθά ζην δηαδίθηπν γηα ελεκέξσζε θαη πξνζέιεπζε θνηλνχ, θαη ην πξφγξακκα 

κνηξάζηεθε ζην θνηλφ ηεο παξάζηαζεο. 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 44: Αθίζα θαη πξόγξακκα παξάζηαζεο.  

 

α) Βηληενζθόπεζε παξάζηαζεο 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο βηληενζθφπεζεο ηεο παξάζηαζεο μεθίλεζε πξηλ απφ ηελ πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ, 

θαηέγξαθε φιε ηελ παξάζηαζε θαη ζηακαηνχζε κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπ θνηλνχ. Ζ θάκεξα γηα ηελ 

βηληενζθφπεζε ηεο παξάζηαζεο (Δηθφλα 45) ηνπνζεηήζεθε πεξίπνπ ζηε κεζαία ζεηξά θαζηζκάησλ ηνπ 

ακθηζεάηξνπ, ζην θέληξν ηεο ζεηξάο, ψζηε λα βιέπεη φιε ηε ζθελή, ζηαζεξνπνηεκέλε ζην ηξίπνδν. 

Ρπζκίζηεθε ην white balance ηεο θάκεξαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. Ζ εζηίαζε ήηαλ 

ρεηξνθίλεηε (manual focus), θαη ζηαζεξή γηα λα κελ αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο.  
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Δηθόλα 45: Κάκεξα SONY FX7E 

 

  

β) Ηρνγξάθεζε παξάζηαζεο 

 

Γηα ηελ ηειηθή κίμε ηνπ ήρνπ ηεο ηαηλίαο ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ παξάζηαζε δχν ερεηηθέο πεγέο, γηα 

λα έρνπκε ηειηθά δχν θαλάιηα ήρνπ απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηνλ ρψξν. Ζ κία πεγή ήηαλ ε ίδηα ε 

θάκεξα, θαη ν ήρνο ηεο παξάζηαζεο θαηαγξάθεθε καδί κε ην βίληεν. Σελ δεχηεξε πεγή απνηέιεζε έλα 

κηθξφθσλν πνπ ηνπνζεηήζακε πάλσ ζηε ζθελή, πνπ ερνγξάθεζε ηηο θσλέο ησλ εζνπνηψλ θαη ηηο 

ερεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ρψξνπ ηεο ζθελήο. Ζ ερνγξάθεζε ηεο παξάζηαζεο πάλσ ζηε ζθελή έγηλε 

κε κηθξφθσλν Tascam DR-07 MKII (Δηθφλα 46). Γνθηκάζηεθε ηελ πξνεγνχκελε κέξα απφ ηελ 

παξάζηαζε κε ην κηθξφθσλν κπξνζηά ζηε ζθελή, ζην θέληξν. Αθνχγνληαο ηελ ερνγξάθεζε απηή, 

δηαπηζηψζεθε φηη ζηε ζέζε απηή ην κηθξφθσλν ιάκβαλε θαη ζφξπβν απφ κεραλήκαηα πνπ έπξεπε λα 

βξίζθνληαη θνληά ζηε ζθελή. Έηζη δνθηκάζακε ηελ ηνπνζέηεζε κηθξνθψλνπ ζηα παξαζθήληα, δεμηά 

ηεο ζθελήο. Αθνχ καο ηθαλνπνίεζε ην απνηέιεζκα, θξαηήζακε ηε ζέζε απηή θαη γηα ηελ ερνγξάθεζε 

ηεο παξάζηαζεο.  

 

  
Δηθόλα 46: Μηθξόθσλν Tascam πνπ ερνγξαθεί από ηα παξαζθήληα 
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2.4 Στάδιο τρίτο - Μεταπαραγωγή 
 

Αθνχ νινθιεξψζεθαλ ηα γπξίζκαηα θαη ε παξάζηαζε, δειαδή ε παξαγσγή, ζεηξά έρεη ε επεμεξγαζία 

ηνπ πιηθνχ απηνχ πξνο ηνλ ηειηθφ ζηφρν, ηελ ηαηλία. Αθνινπζεί επνκέλσο ην ζηάδην ηεο κεηα-

παξαγσγήο, ηεο ζπλνιηθήο επεμεξγαζίαο, ζχλζεζεο θαη ςεθηαθήο δεκηνπξγίαο φζν ηνπ νπηηθνχ, ηφζν 

θαη ηνπ αθνπζηηθνχ πιηθνχ. Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ζχλζεζεο 

θαη ηεο ηειηθήο δεκηνπξγίαο ηεο ηαηλίαο καο.  

 

2.4.1 Χηφιοποίηςη βίντεο (Capturing) 

 

Ζ ςεθηνπνίεζε βίληεν, είλαη ε κεηαθνξά ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ, απν ην κέζν απνζήθεπζεο ηεο κεραλήο 

ιήςεο ζηνλ ππνινγηζηή φπνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ απηνχ. Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ 

νπηηθνχ πιηθνχ (Capturing) είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απνζεθεχνπκε ζε ςεθηαθφ κέζν 

εγγξαθήο θαη απνζήθεπζεο, ην νπηηθφ πιηθφ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε θαζέηα θάκεξαο ζε αλαινγηθή 

κνξθή. Ζ κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαισδίνπ δηαζχλδεζεο θαη κέζα απφ έλα εμεηδηθεπκέλν 

ινγηζκηθφ κεηαθέξνληαη ηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε κέζν 

απνζήθεπζεο γηα ηελ κεηέπεηηα αλαπαξαγσγή θαη επεμεξγαζία ηνπο. Αθνχ νινθιεξψζεθαλ νη ιήςεηο, 

ην επφκελν ζηάδην ήηαλ λα κεηαθεξζεί ην νπηηθφ πιηθφ, απφ ηηο θαζέηεο, ζε ςεθηαθή κνξθή ζηνλ 

ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή πνπ ζα γηλφηαλ ε επεμεξγαζία ηνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε θαιψδην Firewire 

σο πην αμηφπηζηνο ηξφπνο κεηαθνξάο. Δπνκέλσο, ηψξα ηα πιάλα είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή θαη έηνηκα 

πξνο επεμεξγαζία θαη ζχλζεζε.  

2.4.2 Μοντάζ εικόνασ – ςτάδια εργαςίασ 

Πξηλ λα μεθηλήζεη ε ζχλζεζε ηνπ βίληεν, είλαη απαξαίηεην λα ηαθηνπνηεζεί ην βηληενζθνπεκέλν πιηθφ, 

λα επηιερζνχλ ηα πιάλα πνπ εμππεξεηνχλ ην ηειηθφ φξακα ηεο ηαηλίαο, ηα αξηηφηεξα πιάλα απφ άπνςε 

θσηηζκνχ, θσηνγξαθίαο (θάδξνπ) θαη εξκελείαο εζνπνηψλ, λα επεμεξγαζηνχλ ηα ρξψκαηα θαη ν ήρνο, 

θαη λα πξνζηεζνχλ ηα εηδηθά εθθέ εάλ απαηηνχληαη. ε απηφ ην ππνθεθάιαην πεξηγξάθνπκε ηα ζηάδηα 

κνληάδ θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο καο, βήκα πξνο βήκα.  

α) Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ κνληάδ  

ηε δηαδηθαζία ηνπ κνληάδ, ζην ζηάδην ηεο κεηαπαξαγσγήο, γίλεηαη ε επηινγή ησλ εγγξαθψλ 

νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ γεγνλφησλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηε ζεηξά κε ζθνπφ λα 

απνθηήζεη ην ζέκα ζαθήλεηα θαη λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηνπο ζεαηέο. Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη είλαη νη 

παξαθάησ: ζπγθεληξψλνπκε ην πιηθφ ζε δηαδνρηθή ζεηξά, πεξηνξίδνπκε ην πιηθφ, θξαηάκε δειαδή ηηο 

αξηηφηεξεο ιήςεηο (γηα κηα ζθελή έρνπλ γίλεη πνιιέο ιήςεηο) θαη πξνρσξάκε ζηελ ζπξξαθή. Καηφπηλ 

γίλεηαη ε δηφξζσζε ηνπ πιηθνχ, επεηδή θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γίλνληαη ιάζε ηα νπνία 

θαίλνληαη θαη δηνξζψλνληαη ζην κνληάδ φπσο: θαθνί θσηηζκνί, θαθέο ξπζκίζεηο θσηεηλφηεηαο θαη 

ρξσκαηηζκνχ, θαζψο θαη θαθή ερνιεςία. Αθνινπζεί ε δφκεζε ηνπ πιηθνχ ζηελ νπνία ζπλδπάδνληαο 

ηα δηάθνξα πιάλα ησλ γπξηζκάησλ απνθηά λφεκα ην ζέκα καο. Πξνρσξάκε ζπκβνπιεπφκελνη ην 

αξρηθφ καο φξακα θαη ην storyboard πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηελ παξαγσγή, γηα λα θηάζνπκε ζηνλ 
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ζηνλ ηειηθφ καο ζηφρν. 

 

Γηα ην κνληάδ ππάξρνπλ γξακκηθά θαη κε γξακκηθά ζπζηήκαηα. ην γξακκηθφ ζχζηεκα εγγξαθέο θαη 

δηαγξαθέο γίλνληαη πάλσ ζηελ ηαηλία ηνπ εγγξαθέα κέρξη λα θηάζνπκε ζηελ ηειηθή κνληαξηζκέλε 

θφπηα. Απηφ επηβαξχλεη κε πνηνηηθέο απψιεηεο ηεο εηθφλαο. Σν πξνο επηινγή πιηθφ καο βξίζθεηαη ζε 

θαζέηα θαη ζε θαζέηα κεηαγξάθεηαη ην θάζε πιάλν ή ζθελή. Ζ ηπρφλ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο ή ηνπ 

ήρνπ γίλεηαη απφ ηα αλάινγα κεραλήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νκάδα κνληάδ πξηλ γίλεη ε εγγξαθή ζηελ 

ηαηλία ηνπ εγγξαθέα. Με γξακκηθφ κνληάδ νξίδνπκε ην κνληάδ πνπ γίλεηαη ζε καγλεηηθά 

απνζεθεπκέλα κέζα φπσο, νη ζθιεξνί δίζθνη κε ηε βνήζεηα ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Δδψ ην κνληάδ γίλεηαη ρσξίο κεηεγγξαθέο ηνπ πιηθνχ.  

 

ηελ ηαηλία καο ρξεζηκνπνηήζεθε κε γξακκηθφ κνληάδ. Αθνχ ζπγθεληξψζεθε ην πιηθφ απφ ηηο θαζέηεο 

πνπ πξνέθπςε κέζσ ςεθηνπνίεζεο βίληεν (capturing), νκαδνπνηήζεθαλ ηα πιάλα ζε ζθελέο. Έπεηηα, 

μεθαζαξίζηεθε ην πιηθφ θαη απνκνλψζεθαλ νη αξηηφηεξεο ιήςεο ηεο θάζε ζθελήο, αθνχ ην θάζε 

πιάλν είρε ιεθζεί ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο, θαη αθνινχζεζε ε ζχλζεζε θαη επεμεξγαζία ηνπο.  

 

 

β) ηάδηα κνληάδ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ κνληάδ πξαγκαηνπνηήζεθε κε δνθηκαζηηθή (demo) έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ Adobe 

Premiere Pro. Γεκηνπξγήζακε λέν project (Δηθφλα 47), θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βίληεν, δειαδή 

ηηο δηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο θαη ηελ αλάιπζή ηεο, δεκηνπξγήζακε κία sequence πςειήο αλάιπζεο. 

Δηζάγακε έπεηηα ηνπο θαθέινπο κε ηηο ζθελέο, αιιά θαη ην βίληεν νιφθιεξεο ηεο παξάζηαζεο, αξρεία 

ήρνπ θαη άιια βνεζεηηθά πεξάζκαηα πνπ θαηεγξάθεζαλ απφ ηα πιατλά ηεο ζθελήο.  

 

 
Δηθόλα 47: Γεκηνπξγία αξρείνπ project κε ηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο θαη ηε ζσζηή αλάιπζε 

 

Έρνληαο σο βάζε ην γεληθφ πιάλν πνπ είρε ιεθζεί ηελ εκέξα ηεο παξάζηαζεο, ηελ εηθφλα αιιά θαη 

ηνλ ήρν, πξνρσξήζακε ζηελ ζπξξαθή ησλ δηάθνξσλ πιάλσλ απφ ηα γπξίζκαηα.  
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Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη ζπλήζσο ζηε δηαδηθαζία ηνπ κνληάδ είλαη ηα εμήο:  

 

1. Δπεμεξγαζία εηθφλαο (Editing) 

2. Δπεμεξγαζία ρξψκαηνο (Color Correction) 

3. Δθθέ (Effects) 

4. Ήρνο (Audio) 

 

ηάδην 1: Editing (επεμεξγαζία εηθόλαο) 

 

Έρνληαο σο βάζε ην πιάλν ηεο παξάζηαζεο, νκαδνπνηήζακε ηηο ζθελέο ζε 13 θαθέινπο, αθνχ ε 

παξάζηαζε ρσξίδεηαη λνεκαηηθά ζε 13 ζθελέο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ αξρή ηνπνζεηνχζακε ηα πιάλα 

πνπ εμππεξεηνχλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ησλ εζνπνηψλ αιιά θαη 

θαιχηεξε απφδνζε ηεο δξάζεο (Δηθφλα 48). Με ηε ζεηξά θξνληίδακε ηελ θάζε ζθελή, αλαηξέρνληαο 

θάζε θνξά ζηηο πξνεγνχκελεο, ψζηε λα απνθηήζεη ε ηαηλία έλαλ ζηαζεξφ ξπζκφ, ηελ έληαζε πνπ 

αλαινγεί ζηελ θάζε ζθελή αιιά θαη θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ ρνξνγξαθηψλ θαη δξάζεσλ, φπνπ 

ππήξραλ απηέο.  

 

  
Δηθόλα 48: ηάδην επεμεξγαζίαο εηθόλαο (edit) ζην ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο βίληεν 

 

 

Ζ επηινγή πιάλνπ γηα ηελ θάζε ζθελή έγηλε κε βάζε ηελ ζθελνζεηηθή γξακκή θαη ηα κελχκαηα πνπ 

ζέιακε λα πεξάζνπκε κέζα απφ ην έξγν. Αθνχ ην θάζε πιάλν γπξίζηεθε ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο, 

επειέγε ην αξηηφηεξν απφ φια ηερληθά, εξκελεπηηθά, θαη απηφ πνπ ήηαλ πην πηζηφ ζηε δξάζε ηεο 

παξάζηαζεο εθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή, θαζψο απηά ηα πιάλα είραλ γπξηζηεί άιιε κέξα. Έλα αξθεηά 

δχζθνιν θνκκάηη ζην κνληάδ ήηαλ απηφ ηνπ ζπγρξνληζκνχ ηνλ θηλήζεσλ απφ θνληηλφ ζε καθξηλφ 

πιάλν (ηα εηδηθά πιάλα κε απηφ ηεο παξάζηαζεο), αθνχ ην κάηη κπνξεί λα αληηιεθζεί θαη ηελ 

παξακηθξή απφθιηζε απφ πιάλν ζε πιάλν.  
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Σν θνκκάηη ηεο ζπξξαθήο ησλ πιάλσλ είλαη κηα δχζθνιε, ρξνλνβφξα δηαδηθαζία αιιά ηαπηφρξνλα 

πνιχ δεκηνπξγηθή, γηαηί ζηελ πνξεία ηεο ε ηαηλία παίξλεη ζάξθα θαη νζηά, δεκηνπξγείηαη θπξηνιεθηηθά 

απφ ην κεδέλ θαη παίξλεη ηε κνξθή πνπ ζέιεη ν δεκηνπξγφο ηεο. Ζ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ θάδξσλ, ε 

εζηίαζε (zoom in) φπνπ ήηαλ απαξαίηεην ή απιψο ζεκηηφ, είλαη επίζεο θνκκάηηα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Έλα αθφκα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην ιεγφκελν video transition, ε νκαιή 

δειαδή κεηάβαζε απφ ην έλα πιάλν ζην άιιν, πνπ δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο εκπινθήο ηεο 

κηαο εηθφλαο κε ηελ άιιε θαη δεκηνπξγεί κηα πην νκαιή κεηάβαζε. Απηφ βέβαηα φπνπ ήηαλ ζχκθσλν 

κε ην χθνο ηεο ζθελήο. Κάπνηεο ζθελέο ζηαηηθέο, κε κηθξή ή κεδεληθή δξάζε, πνπ εθηπιίζζνληαη αξγά 

απαηηνχλ νκαιή κεηάβαζε κεηαμχ ησλ πιάλσλ (Δηθφλα 49). Άιιεο ζθελέο πην γξήγνξεο κε έληνλε 

δξάζε, εμππεξεηεί ε απφηνκε ελαιιαγή πιάλσλ ρσξίο κεηάβαζε.  

 

 
Δηθόλα 49: Δθθέ κεηάβαζεο εηθόλαο από ηε κία ζηελ άιιε (video transition) 

 

ηάδην 2: Color correction (επεμεξγαζία ρξώκαηνο) 

    

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπξξαθήο ησλ πιάλσλ, επφκελε εξγαζία είλαη λα γίλεη δηφξζσζε ζηα 

ρξψκαηα θαη ηνλ θσηηζκφ. ε θάπνηα πιάλα, πνπ γπξίζηεθαλ ζε κέξα εθηφο παξάζηαζεο, ππήξρε 

δηαθνξά κε ρξψκα θαη ην θσο ηεο παξάζηαζεο ζηελ ίδηα ζθελή. Απηφ ην πξφβιεκα έπξεπε λα 

δηνξζσζεί, κε ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ επεμεξγαζία ρξψκαηνο. ηελ 

παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 50) θαίλεηαη έλα πιάλν πνπ έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα απφ απηφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο ζηελ παξάζηαζε, θαη δίπια ην ρξψκα πνπ ζα έπξεπε λα έρεη. Ζ εηθφλα 

αξηζηεξά έρεη κηα πξάζηλε απφρξσζε, ελψ ζηελ παξάζηαζε έρνπκε κπιε θσο ζ' απηή ηε ζθελή. 
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Δηθόλα 50: Δπεμεξγαζία ρξώκαηνο-νκαινπνίεζε ρξώκαηνο γηα ηελ ίδηα ζθελή 

 

Παξαθάησ εκθαλίδεηαη ην πιάλν ηεο Δηθφλα 50 πξηλ θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ρξψκαηνο (Δηθφλα 51).  

 

 
Δηθόλα 51: Δπεμεξγαζία ρξώκαηνο-αξρηθή εηθόλα (αξηζηεξά) θαη ηειηθό απνηέιεζκα (δεμηά) 

 

 

ηάδην 3: Effects (νπηηθά εθθέ) 

 

Ta Effects (νπηηθά εθθέ) είλαη νη εηθφλεο θαιιηηερληθήο ςεπδαίζζεζεο πνπ ζπλαληψληαη κέζα ζε 

θάπνηα ηαηλία. ηελ ηαηλία καο ρξεζηκνπνηήζεθε εθθέ πνπ πξνζθέξεη έηνηκα ην ινγηζκηθφ, αιιά θαη 

δηάθνξα “ηερλάζκαηα”, παίδνληαο κε ζηξψζεηο βίληεν αξρείσλ, ηα ιεγφκελα layers θαη ηε δηαθάλεηα 

(opacity) γηα λα πεηχρνπκε δηαθνξεηηθά νπηηθά εθθέ. 

Παξαθάησ εκθαλίδεηαη (Δηθφλα 52) έλα παξάδεηγκα θίιηξνπ Equalize πνπ απμάλεη ηνλ θνξεζκφ ησλ 

ρξσκάησλ.  
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Δηθόλα 52: Πξνζζήθε effect Equalize (θνξεζκόο ρξώκαηνο) 

 

Σν εθθέ Echo δεκηνπξγεί “ερψ” ζηελ εηθφλα, δεκηνπξγεί δειαδή αληίγξαθν ησλ πξνεγνχκελσλ 

θηλήζεσλ ηεο θηγνχξαο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 53.  

 

 
Δηθόλα 53: Πξνζζήθε εθθέ Echo (δεκηνπξγία ερνύο, αληίγξαθα ηεο θηλνύκελεο θηγνύξαο 
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Δθθέ Threshold, πνπ θάλεη ηελ εηθφλα αζπξφκαπξε θαη “ζνξπβψδε”, θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 54. 

 

 
Δηθόλα 54: Πξνζζήθε εθθέ Threshold (αζπξόκαπξε, ζνξπβώδεο, “ειεθηξηζκέλε” εηθόλα) 

 

Έλα ηερλεηφ εθθέ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα δίλεη ηελ αίζζεζε θσηφο πνπ ηξεκνπαίδεη, έγηλε κε θνπή 

ηνπ πιάλνπ ζε θνκκάηηα ειάρηζηεο δηάξθεηαο (πεξίπνπ 4 ms) θαη πξνζζήθε brightness ζε θάζε δεχηεξν 

θνκκάηη (Δηθφλα 55). Σν ίδην ηέρλαζκα ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζε θάπνηα εθθέ, ψζηε λα κελ είλαη 

ζηαηηθά ζε κηα εηθφλα αιιά λα αλαβνζβήλνπλ.  

 

 

 
Δηθόλα 55: Σερληθή θνπήο εηθόλαο θαη πξνζζήθε θσηόο ελαιιάμ, γηα εηθόλα ζηελ νπνία “ηξεκνπαίδεη” ην θσο 

 

Έλα αθφκα ηέρλαζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη ην ιεγφκελν split screen. Δίλαη 

κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ηαπηφρξνλα δχν ή πεξηζζφηεξα πιάλα θαη δξάζεηο ζηελ 

νζφλε. Παξαθάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα απφ ηελ ηαηλία Scott Pilgrim vs The World (Δηθφλα 56).  
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Δηθόλα 56: Παξάδεηγκα ρσξηζκέλεο νζόλεο ζε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία 

 

 

Καη ην split screen ζηε δηθή καο ηαηλία (Δηθφλα 57): 

 

 
Δηθόλα 57: Χσξηζκέλε νζόλε ζηελ ηαηλία καο 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα, ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ηεο ρσξηζκέλεο νζφλεο βαζίδεηαη ζηελ 

ινγηθή ησλ layers. Σνπνζεηείηαη ην έλα θιηπ πάλσ ζην άιιν θαη αλαδηακνξθψλεηαη ην κέγεζνο θαη ην 

ζεκείν (position) ψζηε ην έλα θιηπ λα είλαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην άιιν λα είλαη επάλσ. 

Σέινο δεκηνπξγείηαη κηα καχξε γξακκή πνπ ρσξίδεη ηελ νζφλε κε θελφ καχξν βίληεν θαη ηνπνζεηείηαη 

πάλσ απφ ηα δχν θνκκέλα πηα βίληεν.  

 

Άιιε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ξχζκηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ layers. Ζ ηνπνζέηεζε δειαδή 

κηαο δηάθαλεο εηθφλαο πάλσ ζε κηα άιιε (Δηθφλα 58) θαη ν θαηάιιεινο θαζνξηζκφο ηεο ζπκκεηνρήο 

έθαζηεο ζην νπηηθφ άζξνηζκα ηνπο. 
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Δηθόλα 58: Σερληθή επηθάιπςεο κε δηάθαλε (transparent) εηθόλα 

 

 

 

 

ηάδην 4: Audio (Ήρνο) Παξαγσγή-Μίμε-Μνληάδ 

 

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ ήρνπ ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ζχλζεζεο αληιήζεθε πιηθφ απφ ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο πεγέο. α) ν ήρνο απφ ηε βηληενθάκεξα θαηά ηε βηληενζθφπεζε ηεο παξάζηαζεο β) ν ήρνο 

απφ εηδηθφ κηθξφθσλν (Tascam DR-07 MKII) πνπ ερνγξάθεζε ηελ παξάζηαζε γ) ν ήρνο απφ 

εζσηεξηθή (ζηνλ ππνινγηζηή) ερνγξάθεζε ηεο εμφδνπ ηεο Max/MSP δ) ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ 

παξήρζε ζε δηαδηθαζία παξφκνηα κε ηνπ πιηθνχ γηα ηελ playback κνπζηθή.  

 

Ο ήρνο απφ ηε βηληενθάκεξα ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ζαλ βάζε γηα ην ζπγρξνληζκφ κε ηελ εηθφλα. Ζ 

ηειηθή κίμε έγηλε κε πιηθφ απφ ηηο άιιεο ηξεηο πεγέο. Δπειέγεζαλ ηα θαηαιιειφηεξα ζηηγκηφηππα απφ 

ηνλ ήρν ηνπ κηθξνθψλνπ θαη ηεο Max/MSP θαη έγηλε αλάινγν κνληάδ θαη κίμε ηνπο ελψ πξνζηέζεθε ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ παξήρζε γηα λα νινθιεξψζεη ην επηζπκεηφ ηειηθφ ερεηηθφ απνηέιεζκα. 

Κπξίσο πξνηηκήζεθε ν ήρνο απφ ηε Max/MSP ελψ απφ ηελ ερνγξάθεζε ηνπ κηθξνθψλνπ επειέγε 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηκν πιηθφ, φπσο νη θσλέο ησλ εζνπνηψλ θαη νη έληνλνη ήρνη δξάζεσλ πξνο 

εμππεξέηεζε ηεο αθήγεζεο. Οινθιεξψλνληαο, επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ειαθξψο θάπνηνη ρξφλνη βάζεη 

ηνπ κνληάδ ηεο εηθφλαο θαη αθνχ νξηζηηθνπνηήζεθε ε κίμε ( θαη πάιη ζην πξφγξακκα REAPER) έγηλε 

εμαγσγή ζε εληαίν αξρείν ήρνπ πνπ ζα εηζέξρεην ζην Adobe Premiere Pro θαη ζα απνηεινχζε ηνλ 

ηειηθφ ήρν ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ζχλζεζεο. 
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2.4.3 Εξαγωγή ταινίασ- export 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη αθνχ ε ηαηλία είλαη έηνηκε λα παξνπζηαζηεί ζην θνηλφ, 

γίλεηαη ε δηαδηθαζία εμαγσγήο, κεηαηξνπή δειαδή ηνπ αξρείνπ project ζε αξρείν video. Αθνχ ηα 

αξρεία ηεο θάκεξαο δίλνπλ πνηφηεηα HD (1440x1080 f25i), θαη ε ηαηλία ζηελ εμαγσγή ηεο ζα έρεη ηελ 

ίδηα πνηφηεηα. Σν ινγηζκηθφ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο αξρείνπ mpeg ζηελ ίδηα πςειή 

θαηαγεγξακκέλε πνηφηεηα ήρνπ θαη βίληεν.  
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ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

 

Μεηά απφ δχν ρξφληα δνπιεηάο νινθιεξψζεθε ην εγρείξεκα κε επηηπρία. Γεκηνπξγήζεθε θαη 

παξνπζηάζηεθε ζε θνηλφ έλα πξσηφηππν ζεαηξηθφ δξψκελν κε έληνλν ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε 

δηαδξαζηηθφ ερεηηθφ ζρεδηαζκφ. Έπεηηα κε θαηάιιειεο ιήςεηο εηθφλαο θαη ήρνπ δεκηνπξγήζεθε ε 

παξαδνηέα πξσηφηππε νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε.  

 

Πξνεγήζεθε ε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο πνπ ζα εμππεξεηνχζε ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ ζηφρνπ καο θαη 

αθνινχζεζε εξγαζία πάλσ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ζθελνζεζία ηνπ έξγνπ κέρξη λα παξνπζηαζηεί ζην 

θνηλφ. Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ θαη ηνλ νξακαηηζκφ ηεο ζθελνζεηηθήο πξνζέγγηζεο, 

εμεξεπλήζεθαλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα δηάθνξα κέζα πνπ κπνξνχλ λα ηηο εθθξάζνπλ.  

 

Οη δχν βαζηθνί άμνλεο εξγαζίαο - απηφο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο κε δηαδξαζηηθφ ερεηηθφ ζρεδηαζκφ 

θαη απηφο ηεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ γηα ηελ νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε- ρσξίζηεθαλ 

θαη αλέιαβε έθαζηνο απφ καο λα εζηηάζεη ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν παξάιιεια κε ηελ απφ 

θνηλνχ εξγαζία πάλσ ζην ζεαηξηθφ δξψκελν. Αμηνπνηήζεθαλ νη ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο πνπ είραλ 

απνθνκηζζεί θαηά ηελ θνίηεζε καο θαη επηπιένλ δηεπξχλζεθαλ ηφζν κε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα φζν θαη 

κε πξνζσπηθφ καο πεηξακαηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνπιεηάο καο.  

 

Αθελφο ζηνλ άμνλα ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, θαζφιε ηελ εμέιημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ δξσκέλνπ 

εμεπξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ήρνπ ηφζν ζην λα ζπλνδεχζεη ζπλαηζζήκαηα ή 

αθφκε θαη λα ηα πξνθαιέζεη, φζν θαη ζην λα ηα εθθξάζεη κέρξη θαη λα αληηθαηαζηήζεη πνιιά άιια 

εθθξαζηηθά κέζα. Ζ δξάζε καο βαζίζηεθε ζηελ πιεζψξα κνπζηθψλ αλαθνξψλ, ζην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν αιιά θαη ζηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο πνπ καο δφζεθαλ απφ ην ηκήκα. ηε κνπζηθή ζχλζεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη γλψζεηο κνπζηθήο ζεσξίαο φζν θαη ε επαθή κε ηελ πεηξακαηηθή κνπζηθή 

ζχλζεζε ζην δηεζλέο κνπζηθφ γίγλεζζαη. Αμηνπνηήζεθε επίζεο γλσζηηθφ ππφβαζξν ςπρναθνπζηηθήο 

θαη κνπζηθήο ςπρνινγίαο. ηελ ελνξρήζηξσζε θαη ζηελ ερνγξάθεζε ησλ νξγάλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γλψζεηο ερνιεςίαο θαη νξγαλνινγίαο (πνπ ελέρνπλ γλψζεηο θπζηθήο θαη καζεκαηηθψλ). ηελ φιε 

δηαδξαζηηθή εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειεθηξνληθήο 

ηερλνγλσζίαο. ηε κίμε κνπζηθήο θαη ήρνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γλψζεηο ερεηηθήο παξαγσγήο, κνληάδ 

ήρνπ, mastering. ηελ νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε θαη δεκηνπξγία ηαηλίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γλψζεηο 

εηθφλαο θαη ήρνπ θαη πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. Γεληθφηεξα απηφ καο ην εγρείξεκα καο έθεξε ζε 

έκπξαθηε επαθή κε ηε ρξήζε επξέσο θάζκαηνο κνπζηθήο ηερλνινγίαο θαη ζπλεηέιεζε ζηελ 

εκβάζπλζε καο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ήρνπ ζε ζρέζε κε δηάθνξεο παξαζηαηηθέο 

ηέρλεο. 

 

Αθεηέξνπ ζηνλ άμνλα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ζχλζεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε γλσζηηθά σθέιηκνο 

πεηξακαηηζκφο πάλσ ζηελ απφδνζε θηλεκαηνγξαθηθήο καηηάο ζε πιηθφ πνπ αλαπηχρζεθε θαη 

παξνπζηάζηεθε σο ζεαηξηθφ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ γλψζεηο εηθνλνιεςίαο, κνληάδ, επεμεξγαζίαο 

εηθφλαο, γεληθήο επηκέιεηαο νπηθναθνπζηηθήο παξαγσγήο θαη ζθελνζεζίαο. Απφ ηελ αξρή ηνπ 

εγρεηξήκαηνο κεζνδεχζεθε ε νξγάλσζε θαη ε ζπλνιηθή πξνεηνηκαζία ηεο παξαγσγήο ηνπ 
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νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνχ. Χζηφζν, φζν εμειηζζφηαλ ην 

ζεαηξηθφ θαη ε κνπζηθή ηνπ, ελψ δηαηεξήζεθε ππφςηλ φηη ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ απηά θαη ζαλ 

θηλεκαηνγξαθηθφ πιηθφ, δελ είρε ζε ηθαλφ βαζκφ νξηζηηθνπνηεζεί ε θηλεκαηνγξαθηθή ζθελνζεζία θαη 

ην storyboard ή ε νξγάλσζε ηνπ κνληάδ. Δίρε επηιεγεί ζαλ ζηφρνο πεξηζζφηεξν ν πεηξακαηηζκφο 

απφδνζεο ελφο ζεαηξηθνχ κε θηλεκαηνγξαθηθή καηηά παξά ε εμ αξρήο δεκηνπξγία ελφο έξγνπ πνπ ζα 

ήηαλ εμίζνπ εζηηαζκέλν ζην λα απεπζπλζεί θαηεπζείαλ ηζφπνζα ζην θνηλφ σο ζεαηξηθφ θαη 

θηλεκαηνγξαθηθφ. Φπζηθά ε πξννπηηθή γηα θηλεκαηνγξαθηθή απφδνζε επεξέαζε σο έλα βαζκφ ηηο 

αηζζεηηθέο επηινγέο γηα ην ζεαηξηθφ αιιά πεξηζζφηεξν βάξνο ηνπ πεηξακαηηζκνχ αλαηέζεθε ζηελ 

νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε πνπ θιήζεθε εθ ησλ πζηέξσλ λα “κεηαηξέςεη” ην ζεαηξηθφ πιηθφ ζε 

θηλεκαηνγξαθηθφ. ηελ φιε απηή δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζεαηξηθνχ κέρξη ηε ζθελνζεζία ηνπ 

βίληεν θαη ηελ επηινγή ησλ πιάλσλ ιήςεο εμεξεπλήζεθε ην πφζν επεξεαδφηαλ ην θηλεκαηνγξαθηθφ 

καο πιηθφ απφ κηθξναιιαγέο ζην ζεαηξηθφ. ηελ αθεγεκαηηθή ξνή κε δξάζεηο θαη ιφγν ησλ εζνπνηψλ. 

ηε ζθελνγξαθία, ζηα θνζηνχκηα, ζην καθηγηάδ, ζηνλ θσηηζκφ. Μέζα απφ απηή ηελ αληηπαξάζεζε ηεο 

κε ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηελ πξάμε πνιιά απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηέρλεο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ.  

 

Ηδηαίηεξν δήηεκα ζηε ζχδεπμε ησλ δχν απηψλ ηερλψλ ηφζν ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο φζν θαη ζ' 

απηή ηνπ κνληάδ απνηέιεζε ν παξάγνληαο ξπζκφο. Ο ξπζκφο είλαη πνιχ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

αθεγεκαηηθήο αξηηφηεηαο θαη ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Χζηφζν θαίλεηαη φηη νη δχν απηέο 

ηέρλεο δηέπνληαη απφ αξθεηά δηαθνξεηηθή αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ θαη θπξίσο απφ πνιχ δηαθνξεηηθά κέζα 

λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ. ην ζέαηξν ν ξπζκφο νξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο δξάζεηο ησλ εζνπνηψλ. 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν σζηφζν κεγάιν κέξνο ηνπ ειέγρνπ ηνπ ξπζκνχ παξαρσξείηαη ζηνλ ζθελνζέηε, 

ηνλ εηθνλνιήπηε θαη ηνλ κνληέξ. Ζ αιιαγή ησλ πιάλσλ δειαδή απνθηά δηθή ηεο θσλή επί ηνπ ξπζκνχ 

παξάιιεια ή αθφκε θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δξάζεηο ησλ εζνπνηψλ. Σν ξπζκηθφ απηφ ράζκα αλάκεζα 

ζηηο δχν ηέρλεο απαίηεζε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην κνληάδ. Μάιηζηα αθφκα κεγαιχηεξε πξφθιεζε 

θαηέζηεζε ηελ αξηηφηεηα ηνπ ηειηθνχ ξπζκνχ ηνπ βίληεν ην γεγνλφο φηη έρεη ηφζν δεζπφδνληα ξφιν 

ζην έξγν ε κνπζηθή ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζε θνηλφ παικφ κε ηε ζεαηξηθή δξάζε θαη φρη κε ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή (θαζψο απηή δελ ήηαλ πξνθαζνξηζκέλε). Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλζεηφηεηα ηεο 

ιήςεο ηνπ ήρνπ γηα ηελ νπηηθναθνπζηηθή ζχλζεζε πξνζέδσζε ζην εγρείξεκα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

απφδνζεο επηπιένλ κνπζηθφ θαη ερεηηθφ ελδηαθέξνλ. 

 

Άιια δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ νη νηθνλνκηθνί θαη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο 

απαηηήζεθε ε πξνζαξκνγή. Δπίζεο ε δπζρέξεηα αλάπηπμεο θαη ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ εηδηθά φηαλ απηά αθνξνχζαλ κεγάιν αξηζκφ ζπλεξγαηψλ πνπ έπξεπε λα 

ζπληνληζηνχλ, λα παξαζηνχλ θαη λα εξγαζηνχλ ηαπηφρξνλα. 

 

Γεληθφηεξα δηαπηζηψζεθε νηη ε επηινγή καο λα ζπγθεληξσζεί ηφζε πνιππινθφηεηα θαη φγθνο εξγαζίαο 

ζε δχν κφλν άηνκα, αλ θαη πνιχ ρξήζηκε ζηε ζπλδπαζηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ καο, ήηαλ αξθεηά 

θηιφδνμε θαη απαηηήζεθαλ πνιιάθηο πξνζσπηθέο ππεξβάζεηο γηα λα πξνζηαηεπζεί ην επηζπκεηφ 

ηερληθφ θαη θαιιηηερληθφ επίπεδν ηνπ απνηειέζκαηνο. πκπεξαίλεηαη φηη ελδείθλπηαη έλαο πην επξχο 

θαηακεξηζκφο θαζεθφλησλ θαη πεξηζζφηεξε εμεηδίθεπζε ζηηο αξκνδηφηεηεο. Ήδε ζηελ δεχηεξε 

παξάζηαζε θαη ζηνλ δεχηεξν θχθιν γπξηζκάησλ αληίζηνηρα επειέγε εζηίαζε πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ 

εχξεζε θαη νξγάλσζε πεξηζζνηέξσλ ζπλεξγαηψλ κε ηε δηαθνξά λα απνηππψλεηαη μεθάζαξα ζην 
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απνηέιεζκα.  

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο απνθνκίδεηαη ε εκπεηξία ηεο νπζηαζηηθήο καο 

επαθήο κε επξχ γλσζηηθφ θάζκα πνπ καο παξείρε ην Σκήκα θαη ε αλάπηπμε επηπιένλ ελδηαθέξνληφο 

καο γηα πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε ζην κέιινλ κε πνιινχο απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εξγαζηήθακε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Περιεχόμενα DVD 

 Οπτικοακουςτική ςύνθεςη  

 
Σαηλία Μηθξνχ Μήθνπο: “Ode se mia agapi mikri.mpeg” 

 Μουςική 

 
Tα θνκκάηηα όπσο ρσξίδνληαη ζαλ αθεγεκαηηθά κέξε: 

 

1. Ζ αξρή (εηζαγσγή, κνλαμηά Οξθέα, γλσξηκία, θπλεγεηφ) 

2. Ζ αγάπε (παξάδεηζνο, θνχξαζε Ζιηάλλαο, εθλεπξηζκφο Ζιηάλλαο) 

3. Ζ νξγή (μέζπαζκα Ζιηάλλαο, νξγή Οξθέα, κίζνο, ρνξφο νξγήο) 

4. Ζ απφθαζε (πηψζε, λνζηαιγία, ιχζε, επηζηξνθή Ζιηάλλαο) 

 

Tα θνκκάηηα όπσο θνξηώλνληαη ζην patch: 

 

1_Orfeas' Motiv.wav 

2_Orfeas' Motiv Reverb.wav 

3_Ilianna's Motiv.wav 

4_Ilianna's Motiv Reverb.wav 

5_Paradise.wav 

6_Ruin Paradise.wav 

7_Ilianna's Rage.wav 

8_Orfeas' Rage.wav 

9_Hate glissando.wav 

10_Rage Dance Ensemble.wav 

11_Rage Dance Piano.wav 

12_Fall Thunder.wav 

13_Nostalgy.wav 
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 Σα patch τησ Max/MSP 

 
1. ηειηθφ δηαδξαζηηθφ patch (Final Interactive Patch.maxpat) 

2. project ζεηξψλ θαζπζηέξεζεο (VASSILIOU_ATH_project2.maxpat) 

3. ξπζκφθσλν (av-pre-rythmophoneRea.maxpat) 

4. κεραλή παξαγσγήο ήρσλ ξπζκνθψλνπ  (VASSILIOU_ATH_project1.maxpat) 

 

 Γραπτή Ανάλυςη - Αναφορά Πτυχιακήσ  

 

“Ptyxiaki_Vassiliou_Todorovic.docx” 

“Ptyxiaki_Vassiliou_Todorovic.pdf” 

 




