
Ομάδα 
Σκηνογραφίας 

Εβίτα Μανωλίδου, Δάφνη Κλάγκου, 

Αγγελική Τσαπατσάρη , Κων/να 

Χατζηπέτρου 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ 

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• γεννήθηκε στην Άρτα  το 1916 

• το1928 μετακόμισε στην Αθήνα 

• Το 1931 εισήχθη στην Α.Σ.Κ.Τ. 

• Υποτροφία τοιχογραφίας και μωσαϊκού στη 

Ρώμη 

• Στη Γαλλία μαθήματα τοιχογραφίας  

• το 1939 ο Μόραλης γύρισε  στην Αθήνα. 

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• το 1947 εκλέχτηκε  τακτικός καθηγητής στην 

προπαρασκευαστική τάξη της Α.Σ.Κ.Τ.  

• το 1953 τακτικός  καθηγητής  

  Εργαστηρίου Ζωγραφικής. 

• Το 1983 πήρα σύνταξη  

   στην ηλικία των 67 ετών. 

 

 



ΕΡΓΟ 
                                  ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ  

• καθοδήγηση  από τον Γιάννη Κεφαλληνό 

• Ασχολήθηκε με την  

ξυλογραφία και  

την λιθογραφία 

 
Η μητέρα 
μου , 
ξυλογραφία 
  

ξυλογραφία 

http://www.google.gr/imgres?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82&um=1&hl=el&newwindow=1&tbo=d&rlz=1T4GGLL_elGR361GR362&biw=1599&bih=831&tbm=isch&tbnid=xbz0bLc0L-yoCM:&imgrefurl=http://artcatalogue.asfa.gr/adlib/site/index_html?search=simple_search&term=%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82 %CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82&docid=gotoqmlv3tNcnM&imgurl=http://artcatalogue.asfa.gr/images/XARAKTIKH/CRW_0832_web_wt.jpg&w=416&h=600&ei=J-3-UOL_DO2z0QXmzoHQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=1363&vpy=237&dur=928&hovh=270&hovw=187&tx=135&ty=150&sig=113539814465265967823&page=1&tbnh=144&tbnw=100&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:18,s:0,i:130


• Γνωστά παραδείγματα αποτελούν : ‘‘ Η εν 

Αθήναι Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών’’, 

‘‘Τρεις κοπέλες’’ και το ‘‘ Ζευγάρι’’!  

 

 

Ο Αποχαιρετισμός, 
λιθογραφία  



ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 
• μελέτες περί τέχνης, διηγήματα ποιητικές συλλογές , 

μουσικές συλλογές και αφίσες 

• συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Ίκαρο που 

διήρκησε 15 χρόνια 

 



ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ 
• ασχολήθηκε για βιοποριστικούς λόγους. 

• Χαρακτηριστικά  είναι η λιτότητα, η 

λειτουργικότητα και τα καθαρά χρώματα.  

• συνεργάστηκε με το Ελληνικό χορόδραμα για 

15 χρόνια.  

• μακρόχρονη συνεργασία με τον Κάρολο 

Κουν 

 

 

 



μακέτα σκηνικού ‘‘Πλούτου’’  
σκηνοθεσίας Κάρολου Κουν 

σκηνικό ‘‘Ερημιά’’ του Ελληνικού 

Χοροδράματος 

κοστούμια ¨¨Έξι λαϊκές 

ζωγραφιές 

’ 



ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
• δώρισε πάνω από 200 έργα στην Εθνική 

Πινακοθήκη 

• επιρροή από λαϊκά μοτίβα, γεωμετρικά, 

κυβιστικά και εξπρεσιονιστικά πρότυπα 

• Οι πρώιμοι πίνακες είναι ρεαλιστικοί 

• Αργότερα οι μορφές επιβάλλονται σε ένα 

αυστηρό γεωμετρικό σύστημα 



Πανσέληνος   



ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ 



Γενικά βιογραφικά 
στοιχεία 

• Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1910  

 

• Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών 

 

•  Το 1967, λόγω των πολιτικών συνθηκών, πήγε στο 

Παρίσι 

 

• Πέθανε το 1989 στην Ελλάδα. 



Χαρακτηριστικά Έργα 



Σκηνογραφία  

 

• Ο θείος Βάνιας, Όρνιθες, 
ΠέρσεςΣυνεργασία με το «Θέατρο Τέχνης : 

Kάρολος Κουν» 

• Μήδεια  Όπερα του 

 Ντάλας ,Covent Garden, 

 Επίδαυρος, Σκάλα του Μιλάνου 

 

 

 

 



• Τρωάδες  σκηνικά , κουστούμια, 

σκηνοθεσία, διδασκαλία και απόδοση του 

αρχαίου κειμένου 

  «ορόσημο» για το θέατρο 

 

• Ανάλογη προσπάθεια με τους Επτά επί 

Θήβας  

 

• Το 1989 κυκλοφορεί  

μετάφραση του Ορέστη, 

 του Ευριπίδη 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΖΙΚΩΦ 



H ZΩΗ ΤΟΥ 

• Θεατρικός σκηνογράφος, ζωγράφος και 
ενδυματολόγος 

 

• Γεννήθηκε το 1955 και μεγάλωσε στην 
Καστέλα του Πειραιά 

 

• Ο Γιώργος Μιχαηλίδης ήταν ο άνθρωπος 
που τον παρουσίασε στο κοινό για πρώτη 
φορά με μία παράσταση του Τζον Φορτ 



• τότε έχει εργαστεί σε πλήθος παραστάσεων 

στο Εθνικό Θέατρο και σε πολλούς 

ιδιωτικούς θιάσους. 

 

• Έχει δουλέψει με τους σημαντικότερους 

Έλληνες σκηνοθέτες  

 

• Εκθέσεις του έχουν φιλοξενηθεί στο Φεστιβάλ 

Πατρών και στο Μουσείο Καλών Τεχνών 

Αλέξανδρου Πούσκιν στη Μόσχα. 



ΈΡΓΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

• Οιδίπους τύραννος (1987) 

 

• Μήδεια (1993) 

 

• Όρνιθες (1999) 

 

• Ιφιγένεια η εν Αυλίδι (2002) 

 

 

 



Οιδίπους τύραννος 
(1987) 

 



• Παρουσιάστηκε στο κοινό στις 20/6/1987 

στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. 

 

• Έχει επιλέξει βαριά κοστούμια  

και υφάσματα 

 

• Επικρατούν μουντά και 

 σκούρα χρώματα (όπως το μαύρο)  

 

• Αλλά και η μορφή των χιτώνων ,είναι 

φτιαγμένοι από λινά υφάσματα αλλά από 

χοντροκομμένες και βαριές λεπτομέρειες  

 



Μήδεια (1993) 



• Εκτελέστηκε στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού 
Θεάτρου στις 10/7/1993 

 
• Ποικίλει σε χρώμα ιδιαίτερα σε χρυσό, όλες τις 

αποχρώσεις του κόκκινου αλλά και σε μαύρο 

 

• Τα ρούχα του παραμένουν βαριά και 
πολυεπίπεδα        δεν αποκαλύπτουν πολλές 
σωματικές λεπτομέρειες 

 

• εστιάζει προσοχή θεατών στην εσωτερική 
κατάσταση του υποδυόμενου ρόλου   

     

• έντονη ποσότητα μακιγιάζ        ανάδειξη των 
χαρακτηριστικών που προσώπου  

   

          



Όρνιθες (1999) 



• Πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Σκηνή του 

Εθνικού Θεάτρου στις 17/7/1999 

• Τηρεί τα βαριά υφάσματα αλλά προσθέτει 

ορισμένα «καινούργια» υλικά 

• Λινό ύφασμα        βελούδο και γούνινες 

λεπτομέρειες  

• Αφήνει ακάλυπτα ορισμένα σημεία του 

σώματος των ηθοποιών (όπως το στήθος) 

• Τα αξεσουάρ χρησιμοποιούνται απλόχερα 

 

         Καπέλα , γάντια ,φτερά και ράμφη 



• κυριαρχούν τα χρώματα όλων των μορφών 

(σκοτεινά, ξεθωριασμένα κλπ) 

 

• Το ανδρικό φύλο κυριαρχεί          το μακιγιάζ 

είναι έντονο σε σημεία του προσώπου π.χ. 

μάγουλα, χείλια και μύτη. 

 



Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 
(2002) 



• Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στις 
20/7/2002 

• Χρησιμοποιεί αντιθετικά στοιχεία            Τα 
ρούχα είναι ελαφρά και ανάλαφρα – ιδίως 
της Ιφιγένειας  

• όμως δεν παύει να επικρατεί το σκούρο και 
βαρύ ύφασμα (όπως το βελούδο)  

• εμφανίζονται φωτεινές λεπτομέρειες στα 
κουστούμια  

• τα στοιχεία της ενδυμασίας δεν είναι τόσο 
πλουσιοπάροχα  

• με χάντρες που είναι τοποθετημένες στο 
χώρο του κεφαλιού και του λαιμού 



• Tα στοιχεία της ενδυμασίας δεν είναι τόσο 

πλουσιοπάροχα  

 

• Xάντρες είναι τοποθετημένες  

στο χώρο του  

κεφαλιού και του λαιμού 

 

• Το μακιγιάζ είναι αρκετά περιορισμένο και αχνό  

 

•  H σκηνή είναι  «φορτωμένη» με αντικείμενα  

 

• κίνηση και ανεβάζουν τη δραματικότητα 



 ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  



Ζωή και έργο 
• Γεννήθηκε το 1943 στην Καλαμάτα 

• Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών. 

• Έχει επιμεληθεί περισσότερες από 250 
παραστάσεις και περίπου 40 
κινηματογραφικές παραγωγές. 

• Στο θέατρο σχεδίασε για πρώτη φορά 
σκηνικά το 1966, ενώ στον κινηματογράφο 
το 1967. 



• Στην πλούσια παραγωγή του 

συνυπολογίζονται η έρευνά του επάνω στη 

θεατρική μάσκα, το μεστό συγγραφικό του 

έργο και οι εκθέσεις με τις σκηνογραφικές 

του δημιουργίες που έχουν παρουσιαστεί 

διεθνώς. 

• Ήδη στα 25 του βρίσκεται βοηθός στο 

πλευρό του Γιάννη Τσαρούχη. 

 



Τιμητικές διακρίσεις  
• 1971 για την ταινία «Παπαφλέσσας» 

• 1978 για την ταινία «ο ήλιος του θανάτου – 

1922 - οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας»  

• 1992 κρατικό βραβείο ενδυματολογίας για 

την παράσταση «Μπάυρον»  

• 1995 κρατικό βραβείο ενδυματολογίας για 

την παράσταση «Ακροπόλ»  

• 1999 κρατικό βραβείο σκηνοθεσίας και 

ενδυματολογίας για τον «Βυσσινόκηπο». 

 



  Αγών (Παραλλαγές στην 

Αντιγόνη του Σοφοκλή)  
• Πρόκειται για μια παράσταση που βασίζεται 

στην τραγωδία του Σοφοκλή 'Αντιγόνη'. Το 
σκηνικό είναι ένα σκάμμα γεμάτο 

τσαλακωμένες εφημερίδες ενώ οι 13 γυναίκες 
ηθοποιοί που επωμίζονται την ερμηνεία (είναι 

η καθεμιά τους και μία Αντιγόνη) έχουν 
μπροστά τους από έναν προσωπικό 

καθρέφτη πάνω σε ρόδες. Οι καθρέφτες 
αντικατοπτρίζουν τις αντιδράσεις και τα 

συναισθήματα των γυναικών κάτω από το 
άγρυπνο βλέμμα του σκηνοθέτη ο οποίος 

έχει ενεργό ρόλο στη παράσταση.  



• Σκηνή από την παράσταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μακέτα παράστασης 



Τρωάδες 

 

• Το δράμα του Ευριπίδη ξετυλίγεται  

σ' ένα τοπίο ολέθρου, κάτω από τα  

Ερειπωμένα τείχη της Τροίας και  

δίνει μια εικόνα των συντριμμένων  

αμάχων γυναικών. Κεντρικό πρόσωπο  

η Εκάβη, τριγυρισμένη από όσες κόρες της 

 έχουν απομείνει, την Κασσάνδρα,  

την Ανδρομάχη και τις σκλάβες  

Τρωαδίτισσες , που συνθέτουν το χορό.  

  



                                                                                    



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

• Όλοι επηρέασαν σημαντικά την Ελληνική και 

παγκόσμια καλλιτεχνική σκηνή  

 

 

• Οι δημιουργίες τους αποτέλεσαν πηγή 

έμπνευσης για τα σκηνικά της παράστασης 

που επιμεληθήκαμε  

 


