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All the flowers 

Would have very extra-special powers 

They would sit and talk to me for hours 

When I'm lonely in a world of my own 

 

Από το τραγούδι "In a World of My Own" 

1951, της ταινίας Ντίσνευ, Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων 
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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια για επικοινωνία μέσω της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας. Επικοινωνία του δημιουργού με τον ίδιο του 

τον εαυτό και μέσα από το καλλιτεχνικό έργο, επικοινωνία του δημιουργού 

με την κοινωνία. Πρόκειται για τη συγγραφή και παραγωγή της 

οπτικοακουστικής σύνθεσης «Πώς να μιλήσεις στα λουλούδια». Η ποιητική 

μετάπλαση της εμπειρίας, μέσα από θραύσματα συναισθημάτων και 

αναμνήσεων, αλλά και η εναρμόνιση και σύνθεση των στοιχείων της 

κίνησης, της μουσικής και της αφήγησης υφαίνουν το καλλιτεχνικό έργο.  

Το πτυχιακό πρότζεκτ έχει ως στόχο όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά 

την καθαυτή διαδικασία της δημιουργίας και της εμπειρίας της τέχνης. Στην 

εργασία παρουσιάζεται το πρωτότυπο σενάριο, καθώς και η ανάλυση του 

και περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης του πρότζεκτ, η οποία χωρίζεται 

στα στάδια της προ-παραγωγής, της παραγωγής και της μετά-παραγωγής.  

Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την προβολή του οπτικοακουστικού 

πρότζεκτ, συμβάλλοντας στην αισθητική εμπειρία δημιουργού και 

αποδέκτη.  

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: παραστατικές τέχνες, καλλιτεχνική δημιουργία, 

επικοινωνία, εμπειρία της τέχνης, δημιουργική διαδικασία 
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Πρόλογος 

 

    Η επαφή μου με την παραστατική τέχνη ξεκίνησε στα πλαίσια του 

μαθήματος Παραστατική Συνόλων, μέσα από τη συμμετοχή μου σε 

παραστάσεις και ομαδικά πρότζεκτ σε μορφή performance. Η ανάδειξη της 

θεματολογίας  μέσα από τα εκφραστικά μέσα της μουσικής, της κίνησης και 

του λόγου αποτελούν στοιχεία του μαθήματος, θέτοντας μικρές προκλήσεις 

για δημιουργική σκέψη και παραγωγή ιδεών με βάση τη φαντασία. Στο 

πλαίσιο καλλιτεχνικών πρακτικών, η παρακολούθηση των ομαδικών 

πρότζεκτ έδινε το έναυσμα για συζήτηση περί εντυπώσεων, ιδεών για 

βελτιώσεις, αλλά  περιλάμβανε επίσης, συζητήσεις  για τεχνικές, αισθητική, 

φιλοσοφία και πολλές άλλες θεωρητικές απόψεις. Η καλλιτεχνική 

δημιουργία με αυτόν τον τρόπο,  ανέπτυσσε μία παραγωγική σχέση μεταξύ 

θεωρίας και πράξης, συνδυάζοντας τον πειραματισμό και την κριτική σκέψη 

στο καλλιτεχνικό έργο. Η παγκόσμια πανδημία του covid-19 το 2020-2021 

όμως, άλλαξε τη δια ζώσης συνθήκη και μας εισήγαγε στον κόσμο του 

βίντεο. Το περιεχόμενο του μαθήματος άλλαξε αισθητά, διατηρώντας 

ωστόσο ανέπαφη τη θεμελιώδη αρχή της δημιουργικότητας.   

     Με αφορμή την έκθεση μου στην παραστατική τέχνη και τη θέση της 

δημιουργικότητας στην καθημερινότητα μου, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον 

αστάθμητο παράγοντα της πανδημίας, που απέρριπτε τη δια ζώσης 

συνεργασία λόγω επιβεβλημένης κοινωνικής απομόνωσης, θέλησα να 

αναλάβω την πρόκληση να δημιουργήσω ένα οπτικοακουστικό πρότζεκτ 

βασισμένο στο μοντέλο δημιουργίας που ακολουθεί το μάθημα της 

Παραστατικής Συνόλων και να καταγράψω τη δική μου δημιουργική 

διαδικασία μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία. 
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  Η τέχνη είναι συνυφασμένη με τη ζωή. Η βιωματική εμπειρία των 

οργουελικών συνθηκών της παγκόσμιας πανδημίας του covid-19, 

αποτέλεσε πηγή έμπνευσής πολλών καλλιτεχνών, απεικονίζοντας τη 

φυσική πραγματικότητα μέσα από την τέχνη. Η παρούσα εργασία 

συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτήν την προσπάθεια. Η κοινωνική 

απομόνωση και η απομάκρυνση από τους καθιερωμένους ρόλους μας, αλλά 

και θραύσματα αναμνήσεων, όπως πόσο μας έλειψε να είμαστε έξω, πόσο 

όμορφα είναι τα λουλούδια, πόσο όμορφοι είναι οι άνθρωποι, είναι στοιχεία 

από τα οποία ο πλασματικός κόσμος του έργου παίρνει μορφή.  Η ιδέα του 

έργου συνοψίζεται μέσα από την ερώτηση «έχει νόημα να χαμογελάω αν δεν 

μπορεί κανείς να δει το πρόσωπό μου;» η οποία αναδεικνύει το 

συναισθηματικό κενό που προκύπτει με την απομάκρυνση της κοινωνικής 

συνθήκης. Η απάντηση στο ερώτημα είναι το ίδιο το καλλιτεχνικό έργο, το 

οποίο στοχεύει στην ειλικρινή επικοινωνία με τον εαυτό μας και κατά 

επέκταση, προτείνει έναν μη λεκτικό τρόπο επικοινωνίας μέσα από την 

καλλιτεχνική δημιουργία. Οδηγεί με αυτόν τον τρόπο σε ένα κοινωνικό 

τοπίο με επίκεντρο την εμπειρία της τέχνης.  
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Εισαγωγή 

 

  Η σημερινή κοινωνία της ανωνυμίας δημιούργησε νέους όρους 

επικοινωνίας.  Ο προφορικός λόγος αντικαταστάθηκε από τον γραπτό μέσω 

μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα και οι φωτογραφίες συστήθηκαν ως 

τρόπος επικοινωνίας και αποδοχής. Ωστόσο, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο 

κενό ανάμεσα στην επικοινωνία και τη συναισθηματική οικειότητα. Το κενό 

αυτό, καλύφθηκε με βιαστικά συμπεράσματα, έλλειψη κατανόησης και 

αίσθηση μοναξιάς. Ακροβατώντας ανάμεσα σε αυτό το επικοινωνιακό κενό, 

η τέχνη  προσφέρει μία ιδεατή γέφυρα επικοινωνίας.  

  Η επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής μας ζωής. 

Μέσα από την επικοινωνία ανταλλάζουμε ιδέες, συναισθήματα και σκέψεις, 

ενώ παράλληλα μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τον εαυτό μας 

και τους γύρω μας. Η έλλειψη επικοινωνίας όμως, συνοδεύει πολύ συχνά 

τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια 

δημιουργούν μία προβληματική επικοινωνία, η οποία  φθείρει την ποιότητα 

των σχέσεων. Μία παγκόσμια πανδημία ήρθε να εξιδανικεύσει τη δια ζώσης 

επικοινωνία και να τονίσει την επικοινωνιακή κρίση που βιώνουμε. Η 

λεκτική επικοινωνία, προφορική ή γραπτή δεν μπορεί να μεταδώσει το 

μήνυμα, αν το μήνυμα είναι δύσκολο να ειπωθεί και αν τα αυθεντικά 

συναισθήματα δεν το συνοδεύουν. Η μη λεκτική επικοινωνία όμως, 

αποκομμένη από ξεκάθαρα νοήματα και αμεσότητα μπορεί να 

διαμεσολαβήσει αυτό που αδυνατούμε να εκφράσουμε. Η ικανότητα της 

τέχνης να δίνει μορφή σε μία σκέψη, μία ιδέα, μία εμπειρία την ανάγει σε 

ένα μέσο επικοινωνίας, σε μία αισθητική εμπειρία. Επιτυγχάνει αισθητική 

ικανοποίηση και προτείνει νέες προσεγγίσεις της πραγματικότητας μέσα 

από αισθητικές, γνωστικές και ηθικές αξίες (Γέμτου 2015). Η τέχνη κινείται 
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στα όρια του μη αληθινού και του αληθινού, μας προσλαμβάνει σαν 

παρατηρητές της ίδιας μας της ζωής, μας αποστασιοποιεί από τα 

προβλήματα μας και τα παρουσιάζει μέσα από τη χαρά της δημιουργίας. 

Πόσα όμως πρόσωπα μπορεί να αλλάξει η τέχνη; Πόσους σκοπούς 

υπηρετεί; Είναι καθρέφτης του εσωτερικού μας κόσμου ή ρεαλιστικός 

πίνακας της κοινωνίας; 
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Ι 
 

 Ποιητική μετάπλαση της εμπειρίας 

 
Στο βιβλίο του «Τέχνη ως Εμπειρία», ο Αμερικανός φιλόσοφος John Dewey 

υποστηρίζει πως η τέχνη αντανακλά την αλληλεπίδραση μας με το 

περιβάλλον, απορρίπτοντας τη διάκριση μεταξύ τέχνης και ζωής (Μπρίνια 

2020). Διατυπώνει  πως «ο νατουραλισμός με την ευρύτερη και βαθύτερη 

αίσθηση της φύσης είναι αναγκαιότητα κάθε μεγάλης τέχνης», καθώς 

«κάτω από το ρυθμό κάθε τέχνης και κάθε έργου τέχνης, υπάρχει. . . το 

βασικό μοτίβο των σχέσεων του ζωντανού πλάσματος με το περιβάλλον 

του» (Μπρίνια 2020). Επηρεασμένη από τη θεωρία της αισθητικής 

εμπειρίας, η εμπειρία των ερεθισμάτων της καθημερινής ζωής, οι 

προσωπικές εντυπώσεις και τα συναισθήματα αποτυπώνονται στο πτυχιακό 

πρότζεκτ, ενώ παράλληλα το πτυχιακό πρότζεκτ λειτουργεί ως φορέας 

νοημάτων στην κοινωνία. 

Οι Leddy και Puolakka στο Dewey’s Aesthetic διατυπώνουν πώς ο Dewey 

προσεγγίζει την τέχνη τόσο από την πλευρά του καλλιτέχνη αλλά και από 

την πλευρά του παρατηρητή, υποστηρίζοντας πως η πράξη παραγωγής και 

η εμπειρία της παρατήρησης και απόλαυσης συντελούν την ίδια την τέχνη. 

Οι καθημερινές εμπειρίες οργανώνονται μέσω της τέχνης παίρνοντας 

μορφή. Παράλληλα νέες εμπειρίες διαμορφώνονται κατά την καλλιτεχνική 

διαδικασία, εμπεριέχοντας συναισθήματα και αισθήσεις στη συνεχώς 

μεταβαλλόμενη εμπειρία. Τέλος, το ίδιο το καλλιτεχνικό αντικείμενο 

λειτουργεί ως αισθητική εμπειρία, ενισχύοντας τη βιωματική φιλοσοφία του 

Dewey, όπως περιγράφεται στην αισθητική θεωρία της τέχνης.  
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Χρησιμοποιώντας την αναλογία των λουλουδιών με την τέχνη, o Dewey 

στρέφει το ενδιαφέρον από το αντικείμενο στη διαδικασία που διαμόρφωσε 

το αντικείμενο (Μπρίνια 2020). Εξηγεί πως «τα λουλούδια μπορεί να τα 

εκτιμήσει κάποιος για την απερίγραπτη ομορφιά τους, αλλά για να τα 

καταλάβει πρέπει να λάβει υπόψιν τη διαδικασία με την οποία αυτά 

δημιουργήθηκαν, την αλληλεπίδραση του χώματος, της υγρασίας και των 

σπόρων» (‘Art as Experience: John Dewey on Why the Rhythmic Highs and 

Lows of Life Are Essential to Its Creative Completeness – Brain Pickings’ 

χ.χ.) 

 

 

Θραύσματα συναισθημάτων και αναμνήσεων 

 

Σύμφωνα με τους Leddy και Puolakka στο “Dewey’s Aesthetic”, ο Dewey 

στο «Τέχνη ως Εμπειρία» προσεγγίζει την καλλιτεχνική έκφραση 

στρέφοντας την προσοχή στο συναίσθημα ως βασικό υλικό για τη 

δημιουργία τέχνης. Διευκρινίζει ωστόσο, πως στόχος της έκφρασης δεν 

είναι να αποφορτιστούμε από ένα συναίσθημα, αλλά να μπορέσουμε να το 

ερμηνεύσουμε και να το καταλάβουμε. Περιγράφει τα συναισθήματα σαν 

διαδικασίες, «μία κατάσταση ακαταστασίας στον οργανισμό, η οποία 

δημιουργεί την ανάγκη να αποκατασταθεί μία κατάσταση ισορροπίας». 

Έτσι, η καλλιτεχνική διαδικασία διέπεται από καλλιτεχνικές αποφάσεις, οι 

οποίες επεξεργάζονται τα αισθητικά και συναισθηματικά ερεθίσματα.  

Ακολουθεί η δημιουργική σύνθεση τους, επιλέγοντας και 

συναρμολογώντας το εξωτερικό υλικό. Τόσο το εσωτερικό υλικό, 

συναισθήματα και αναμνήσεις, όσο και το εξωτερικό υλικό αλλάζει 

συνεχώς κατά τη δημιουργική διαδικασία, τροποποιείται και 

επαναπροσδιορίζεται. Το καλλιτεχνικό αντικείμενο ωστόσο, γίνεται μέσο 
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επικοινωνίας του καλλιτέχνη με το κοινό, καθώς μορφοποιείται από την 

προσωπική εμπειρία του καλλιτέχνη, η οποία βασίζεται σε αντικειμενικό 

υλικό. Λειτουργεί με αυτόν τρόπο ως εκφραστικό μέσο επικοινωνίας.  

 

 

Θερμοκήπιο 
 

Ο πλασματικός κόσμος του έργου απεικονίζει ένα θερμοκήπιο. Το 

θερμοκήπιο είναι ένας χώρος «σε μια μόνιμη άνοιξη». Η «μόνιμη άνοιξη» 

αποτελεί την ιδέα του έργου και αποτυπώνει έναν τρόπο σκέψης, μία 

αμετάβλητη νοοτροπία (mindset). Η εικονική άνοιξη του θερμοκηπίου 

πηγάζει από τις ασυνείδητες αποφάσεις που παίρνουμε για να αποφύγουμε 

στρεσογόνες καταστάσεις και εσωτερικές συγκρούσεις. Μια μόνιμη άνοιξη 

βασισμένη στο φόβο, μία άνοιξη μέσα από την εκλογίκευση των 

συναισθημάτων μας, για αποφυγή εντάσεων και πιθανού πόνου.  

 

 

Πλοκή 

 

Μία κοπέλα κρύβεται σε ένα θερμοκήπιο για να αποφύγει τα αρνητικά της 

συναισθήματα. Νιώθοντας ασφάλεια και ηρεμία μέσα στην ανθισμένη 

φύση, επιλέγει να μείνει προσωρινά εκεί.  Καταλήγει να αποφεύγει την 

επώδυνη πραγματικότητα για πολύ καιρό, ανίκανη να διαχειριστεί τα 

συναισθήματα της. Ωστόσο, τα πραγματικά της συναισθήματα αρχίζουν να 

βγαίνουν στην επιφάνεια, προσπαθώντας να σπάσουν την ψευδαίσθηση της 

άνοιξης. Χρησιμοποιώντας συνέχεια το ίδιο υπερπροστατευτικό μοτίβο,  η 

κοπέλα “κόβει” τα συναισθήματα της, “κόβει” κάθε φορά ένα κομμάτι του 

εαυτού της αποφασισμένη να διατηρήσει με κάθε κόστος τη μόνιμη άνοιξη 
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του θερμοκηπίου. Καταφέρνει να αποφύγει τη θλίψη και τον φόβο, αλλά η 

διαχείριση συσσωρευμένου θυμού αποδεικνύεται αδύνατη και 

καταστροφική. Η άνοιξη της χάνεται. Φτάνοντας σε ένα συναισθηματικό 

τέλμα, η κοπέλα αποσυνδέεται τελείως από τα συναισθήματα της. Το 

θερμοκήπιο είναι γεμάτο με κρεμασμένα αποξηραμένα λουλούδια, ένα 

δύσκολο παρελθόν που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Η κοπέλα, μπαίνει στο 

αποξηραμένο δωμάτιο. Μένει μέσα, ακούγοντας τα συναισθήματα της.  

 

 

Παραστατικές τέχνες 

 

Χορός 

 

  Ο χορός ανήκει στις παραστατικές τέχνες ή «τέχνες του θεάματος» και 

αποτελεί έναν μη λεκτικό τρόπο επικοινωνίας. Το καλλιτεχνικό πρότζεκτ, 

προσεγγίζει την κίνηση μέσα από τη φιλοσοφία της χοροθεραπείας.  Η μη 

λεκτική διάσταση της κίνησης, γίνεται το μέσο για την κατανόηση και την 

επικοινωνία ιδεών, συναισθημάτων και εμπειριών. Σύμφωνα με τη θεραπεία 

μέσω του χορού, το σώμα αντανακλά τη συναισθηματική κατάσταση του 

ατόμου, αποκαλύπτοντας πλευρές της προσωπικότητας του. 

(‘Χοροθεραπεία - Κινητική θεραπεία’ 2006). Κάθε αλλαγή που συμβαίνει 

στο επίπεδο της κίνησης, επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου και το 

αντίστροφο (‘ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.pdf’ χ.χ.). Το σώμα και η κίνηση ως μέρος 

μίας ασυνείδητης διαδικασίας, ανακαλούν μνήμες, απόψεις, καταπιεσμένα 

συναισθήματα και εμπειρίες από το ασυνείδητο και τις οδηγούν στο 

συνειδητό επίπεδο παίρνοντας μορφή μέσα από την αυθόρμητη κίνηση 

(Καρκανιά χ.χ.).  

 Στο καλλιτεχνικό πρότζεκτ, η κίνηση στα άψυχα αντικείμενα,  το θρόισμα 

των φύλλων, αποτελεί την ιδέα της κινησιολογίας του έργου. Η παρατήρηση 
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της κίνησης του αέρα, αποκαλύπτει τον εσωτερικό κόσμο του χαρακτήρα 

και εξωτερικεύει τα συναισθήματα του. Η ιδιότητα του αέρα να γίνεται 

αισθητός όταν βρίσκεται σε κίνηση, δημιουργεί μία ψευδαίσθηση με τη 

φαινομενική απουσία του. Η φυσική ενστικτώδης κίνηση του σώματος, από 

προβλέψιμες διατεταγμένες σωματικές κινήσεις μετατρέπεται σε ρυθμικές 

εμμονές και τελικά σε αέρα. Ο χαρακτήρας παγιδευμένος σε μία σειρά  από 

μηχανικές κινήσεις και μονότονα βήματα, καλεί τον θεατή να γίνει μέρος 

της τυποποιημένης επανάληψης των ίδιων δραστηριοτήτων, η οποία 

διακόπτεται από την εμφάνιση του αέρα. Η αίσθηση της κατευθυνόμενης 

κίνησης εξελίσσεται, μέσω των αντιλήψεων του σώματος και των 

αισθήσεων, σε έναν άναρχο χορό με τον αέρα, μία συναισθηματική 

παρορμητικότητα. Η σταδιακή απόκτηση της συνειδητότητας της κίνησης 

δομείται μέσα από την ελεύθερη κινησιολογική έκφραση, η οποία χορεύει 

με την άυλη κίνηση της μουσικής. Τα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα 

έρχονται σε ισορροπία, οδηγώντας στην αποκατάσταση και  επανενοποίηση 

με το σώμα.  

 

 

Αφήγηση 

 

Η αφήγηση ιστοριών, ως μορφή παραστατικής τέχνης, είναι η τέχνη της 

προφορικής εξιστόρησης πραγματικών ή φανταστικών γεγονότων με τη 

μορφή performance, δημιουργώντας μία βιωματική επικοινωνιακή πράξη 

μεταξύ αφηγητή και αποδέκτη (‘Prousalis_eisigisi.pdf’ χ.χ.). Στο 

καλλιτεχνικό πρότζεκτ, ο αφηγητής προχωρά σε αναδρομική αφήγηση 

γεγονότων του παρελθόντος, διακόπτοντας την πορεία της αφήγησης 

(flashback). 
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Αφήγηση-Σκηνή 1  

 «Φύση» 
 

«Όταν σκέφτεσαι ένα λουλούδι δεν το σκέφτεσαι στη βροχή. Ή τη στιγμή 

που η μηχανή του γκαζόν το κόβει στα δύο. Ή όταν κάποιος το θαυμάζει 

και το κάνει δικό του κόβοντας του τη ζωή. Και όσα ανθίσουν ξανά, πάλι, 

σου θυμίζουν τον ήλιο και τη ζωή» 

Η αφήγηση με την οποία ξεκινάει η οπτικοακουστική σύνθεση, έχει ως 

στόχο να μας εισάγει στον κόσμο της ενσυναίσθησης μέσα από τη χρήση 

της μεταφοράς των ανθρώπων σαν λουλούδια. Η ενσυναίσθηση, είναι η 

επικοινωνιακή διαδικασία μέσα από την οποία αναγνωρίζουμε και 

κατανοούμε τα συναισθήματα των άλλων. Καλούμαστε να φανταστούμε 

εικόνες από τη ζωή των λουλουδιών από μία διαφορετική οπτική, μία 

οπτική που συνήθως δεν θέλουμε να δούμε. Ωστόσο, η τελευταία φράση 

«Και όσα ανθίσουν ξανά, πάλι σου θυμίζουν τον ήλιο και τη ζωή» δίνει 

ελπίδα και δύναμη σε όσους προσπαθούν να βγουν από το δικό τους 

θερμοκήπιο, να διαπεράσουν το διάφανο τοίχο που τους χωρίζει από το να 

συναντήσουν τον ήλιο.  

 

 

 

Αφήγηση-Σκηνή 2 

 «Σε μια μόνιμη άνοιξη» 

 

«Είδα από μακριά την άνοιξη. Και μπήκα.. 

Μέσα από την αφήγηση μπαίνουμε στον χώρο του θερμοκηπίου, έναν χώρο 

«σε μια μόνιμη άνοιξη» όπως προδίδει και ο τίτλος του κεφαλαίου. Το 

θερμοκήπιο είναι μία ανθρώπινη κατασκευή που στοχεύει στην ανάπτυξη 
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και προστασία των φυτών όλο τον χρόνο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον 

προστασίας και ιδιαίτερης φροντίδας μπαίνουμε υποσυνείδητα όταν 

θέλουμε να αποφύγουμε την πραγματικότητα. Με διαφανή όρια να μας 

χωρίζουν από την αλήθεια, δημιουργούμε ένα τεχνητό περιβάλλον που 

ρυθμίζει όλους τους παράγοντες για την ανάπτυξή μας και προσφέρει τα 

αναγκαία για επιβίωση. Καλυμμένο με διαφανές υλικό το θερμοκήπιο 

διαστρεβλώνει την πραγματικότητα.  Βλέπεις το περιβάλλον έξω, αλλά όχι 

καθαρά, είσαι κρυμμένος, όχι όμως καλά, σε βλέπουν όλοι, άλλα κανείς δεν 

μπαίνει μέσα.  Στο καλλιτεχνικό πρότζεκτ, το θερμοκήπιο περιβάλλεται από 

πλαστικό νάιλον, ένα υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο προστασίας για 

την εξάπλωση της πανδημίας σε νοσοκομεία, καταστήματα και 

εργασιακούς χώρους, ενώ παράλληλα το είδαμε να δίνει την ευκαιρία σε 

ανθρώπους να μοιραστούν μία αγκαλιά.  

..αλλά όταν ζεις στην άνοιξη δεν θα αντέξεις τον χειμώνα. Έμεινα μέσα, 

περίμενα μέχρι να ξαναρθεί αλλά φέτος δεν ήρθε...ήρθε όμως ο χειμώνας» 

Η εικονική άνοιξη του θερμοκηπίου προβάλλει τη λανθασμένη συνύφανση 

της ευτυχίας με την εμπειρία μόνο θετικών συναισθημάτων, η οποία 

δημιουργείται από τους  μηχανισμούς άμυνας που έχουμε υιοθετήσει, ώστε 

να ευδοκιμούμε όλο τον χρόνο ακόμα και έξω από το φυσικό μας 

περιβάλλον. Μια μόνιμη άνοιξη βασισμένη στην άρνηση της 

πραγματικότητας, μέσα από την ανάγκη για ολοένα αυξανόμενη 

«παραγωγή», την εξιδανίκευση, την απώθηση, την προβολή και την ελπίδα. 

Τα συναισθήματα όμως, θετικά ή αρνητικά έχουν ανάγκη για έκφραση. 

Όταν καταπιέζονται, θα εκδηλωθούν αργότερα με έναν πιο έντονο τρόπο, 

θα έρθει ο χειμώνας σε μία προσπάθεια επανένωσης με τον εαυτό μας.  
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Αφήγηση-Σκηνή 3 

«Ακινησία» 

 

Πόσο μας έλειψε να είμαστε έξω, να νιώθουμε τον δροσερό αέρα στο 

πρόσωπό μας, να ανασαίνουμε την υπέροχη αίσθηση της ζωής και της 

ελευθερίας. Και  αν όμως δεν είμαστε ελεύθεροι; αν είμαστε κλεισμένοι όχι 

στα σπίτια μας, αλλά σε ένα θερμοκήπιο που χτίστηκε για να μας προσφέρει 

την αίσθηση της φύσης όποτε εμείς τη χρειαζόμαστε; Αν όμως νομίζαμε 

πώς είμαστε έξω στη φύση και δεν παρατηρήσαμε ότι δεν φυσάει αέρας; 

«Πώς είναι να ζεις χωρίς αέρα; ρώτησα τα λουλούδια. Είχα ξεχάσει το 

χθεσινό ψυχρό αεράκι. Δεν άκουσα τι είπαν, έτσι μίλησα γ’ αυτά. Μείνε 

ακίνητη...για να χορεύουν ελεύθερα». 

   Η αφήγηση προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της 

οπτικοακουστικής σύνθεσης, τον αέρα ή την απουσία του. Η κίνηση του 

αέρα στην ταινία ερμηνεύεται ως ζωή, ενώ η ακινησία, η απουσία του αέρα, 

αποκαλύπτει ότι κάποιος είναι παγιδευμένος στο θερμοκήπιο. O αέρας 

συμβολίζει την ψευδαίσθηση της κίνησης στη μουσική. Η μουσική ανοίγει 

έναν διάλογο συναισθημάτων. Μέσα από την κίνηση του αέρα πνέουν τα 

συναισθήματα, άλλοτε ως ανοιξιάτικο αεράκι και άλλοτε ως θύελλα. Όπως 

ο αέρας γίνεται αισθητός όταν βρίσκεται σε κίνηση, έτσι και εμείς, 

γινόμαστε αντιληπτοί μέσα από τον τρόπο που κινούμαστε στον χώρο. Η 

κίνηση είναι ένας μη λεκτικός τρόπος επικοινωνίας για να εκφράσουμε τα 

συναισθήματα μας, ένας τρόπος για να αξιολογήσουμε αν έχουμε 

κατεύθυνση, αν υπάρχει αέρας.  

   Ο αέρας αποτελεί βασικό συστατικό για να μεγαλώσουν τα λουλούδια. 

Στο πτυχιακό πρότζεκτ εμφανίζονται στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 

ανάπτυξη των λουλουδιών, σε μία προσπάθεια να τονιστεί η ομοιότητα μας 

και να θυμηθούμε πως και ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. 
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«Ίσως εμείς επιλέγουμε τελικά που θα ζήσουμε. Στο παρελθόν, στο παρόν 

ή στο μέλλον. Ίσως τα παράλληλα σύμπαντα να συμβαίνουν στο κεφάλι 

μας».  

Μέσα από την ασυνείδητη επιλογή μας να μη διαχειριστούμε τα 

συναισθήματα του παρελθόντος, κινούμαστε σε έναν κύκλο που 

επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Το θερμοκήπιο, σαν μία αόρατη φυλακή, 

κινείται σε τρία χρονικά επίπεδα. Πίσω από την ψευδαίσθηση της άνοιξης 

του θερμοκηπίου κρύβεται ένα τραυματικό παρελθόν. Το παρελθόν 

διατηρείται και μετατρέπεται σε ένα άχρωμο παρόν που πασχίζει για ένα 

μέλλον. Το παρελθόν προβλέπει το μέλλον, γεμίζει τα κενά, λειτουργεί σαν 

ένα κακό προαίσθημα που κρατάει την κηπουρό εγκλωβισμένη. Πνιγμένη 

με ελπίδα γράφει ένα κομμάτι χωρίς τέλος.   

 

 

 

Αφήγηση-Σκηνή 4 

«Για όσους ίσως ενδιαφέρονται» 

 

«Αισθάνομαι σαν ένα λουλούδι. Ακίνητο. Ευαίσθητο. Χαρούμενο. Είναι 

υπερβολικά ακίνητα για να αποτελέσουν την ιδανική συντροφιά. Είναι 

υπερβολικά ευαίσθητα αν δεν έχει καλές μέρες. Είναι υπερβολικά 

χαρούμενα για να είναι αληθινά» 

Η μοναξιά πλήττει τη σημερινή κοινωνία παρά τη γενναιοδωρία της 

τεχνολογίας. Οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται πιο επιφανειακές, 

προβλέψιμες, καθορισμένες από κοινωνικά κατασκευασμένους κανόνες και 

περιστάσεις. Σχέσεις που αδυνατούν να προσφέρουν συναισθηματική 

οικειότητα και να συμβάλλουν σε μία βαθύτερη επικοινωνία. Πολλές φορές 

ψάχνουμε την αιτία που αισθανόμαστε μόνοι, σε εξωτερικούς παράγοντες 
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ή μεταθέτουμε την ευθύνη στους άλλους. Άλλες φορές πάλι, προσπαθούμε 

να εντοπίσουμε τα λάθη μας για να τα αποτρέψουμε από το να 

ξανασυμβούν. Βιαστικά συμπεράσματα, βιαστικές αποφάσεις μέσα στην 

υπερβολή. Ελέγχουμε τη συμπεριφορά μας επιλέγοντας προσεκτικά την 

επόμενη μας κίνηση. Αποκομμένοι από τα συναισθήματα μας 

επαναπρογραμματίζουμε την ύπαρξη μας και πορευόμαστε στη ζωή.  

 «Έχει νόημα να χαμογελάω αν δεν μπορεί να δει κανείς το πρόσωπό 

μου;» 

Η ερώτηση: «Έχει νόημα να χαμογελάω αν δεν μπορεί να δει κανείς το 

πρόσωπό μου;» στρέφει το βάρος στην αδυναμία μας να αντιληφθούμε το 

δικό μας πρόσωπο, από την ανάγκη και την απαίτηση να γίνουμε αντιληπτοί 

από τους άλλους, για να ξεφύγουμε από την εμπειρία της μοναξιάς. 

 

 

 

Αφήγηση-Σκηνή 5 

«ποτ-πουρί» 

 

«Μην με παρεξηγήσεις είναι ωραίο να χορεύεις μόνη σου αλλά έχεις 

χορέψει ποτέ με κάποιον άλλον;» μου είπε το λουλούδι. 

Η αφήγηση εστιάζει στο πόσο όμορφο είναι να μοιράζεσαι. Η αίσθηση του 

«ανήκειν» πηγάζει μέσα από την αυθεντική ανταλλαγή συναισθημάτων. 

Ωστόσο, πολλές φορές είναι δύσκολο να εξωτερικεύσουμε τα βαθύτερα 

συναισθήματα και τις ανάγκες μας, χάνοντας αυτή την όμορφη πλευρά των 

συναισθημάτων. Η τέχνη έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, αντανακλά τη 

συναισθηματική μας κατάσταση, ανοίγει έναν διάλογο συναισθημάτων.  
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Μουσική 

 

Στο καλλιτεχνικό πρότζεκτ, η μουσική στοχεύει στη θεραπεία και στην 

έκφραση συναισθημάτων μέσω της μη λεκτικής διάστασης της μουσικής, η 

οποία χρησιμοποιείται στη θεραπευτική πρακτική της μουσικοθεραπείας. 

Σύμφωνα με την Ντόρα Ψαλτοπούλου- Καμίνη στο «Μουσικοθεραπεία: o 

τρίτος δρόμος» η μουσικοθεραπεία είναι μία οργανωμένη κλινική 

προσέγγιση, κατά την όποια η μουσική λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας, 

έκφρασης και δημιουργικότητας. Πρόκειται για μία συστηματική 

διαδικασία που βασίζεται κυρίως στον μουσικό κλινικό αυτοσχεδιασμό και 

στοχεύει στην επίτευξη αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών στόχων, καθώς 

επίσης οδηγεί το άτομο μέσα από αυτήν τη μη λεκτική επικοινωνία στην 

αυτοπραγμάτωση. Μέσα από τη μουσική ο πλασματικός κόσμος του 

καλλιτεχνικού έργου παίρνει μορφή.  «Η Μουσική μπορεί να δώσει Φωνή 

σε αυτό που ακόμη δεν έχει ακουστεί, μπορεί να μας δώσει πρόσβαση στον 

αόρατο κόσμο των Εικόνων, των Αναμνήσεων και των Συνειρμών» γράφει 

η Dr. Diane, διευθύντρια του Μουσικού Κέντρου Ψυχοθεραπείας στη Νέα 

Υόρκη. Μέσα από το πιάνο, ως σύμβολο της μουσικής, η κηπουρός 

προσπαθεί να διαχειριστεί και να βιώσει τα συναισθήματα της σε ένα μη-

λεκτικό επίπεδο, αναβιώνοντας υποσυνείδητα βιώματα.  

H μουσική σύνθεση ακολουθεί τη σεναριακή δομή και αποτελείται από 

πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελείται από ένα κλασικό κομμάτι για 

πιάνο, το waltz op.69 No.1 του Frederic Chopin και επιλέχτηκε με βάση τη 

θεραπευτική ιδιότητα της κλασικής μουσικής στα φυτά. Η μουσική 

επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών όπως υποδεικνύουν ολοένα και 

περισσότερες έρευνες με τον ίδιο τρόπο που η μουσικοθεραπεία βοηθάει 

στην ανάπτυξη του ανθρώπου, την ενίσχυση της υγείας του, στη θεραπεία 

της ψυχής του (Δεσύλλα χ.χ). Οι τρείς μουσικές ενότητες που ακολουθούν 
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είναι μουσικές συνθέσεις του Αντώνη Βασιλειάδη και αποδίδουν τη 

συναισθηματική κατάσταση κάθε ενότητας. Καθώς οι υπόλοιπες τέχνες 

λειτουργούν στην αρχή παθητικά, χωρίς συναίσθημα, μονότονα και 

σταδιακά αποδομούνται, η μουσική καθώς πλάθει τον κόσμο του 

θερμοκηπίου, αναλαμβάνει να αποδώσει τις προσωπικές, συναισθηματικές 

και κοινωνικές ανάγκες του χαρακτήρα. Διατηρεί από την αρχή ως το τέλος 

τη διάσταση της, παρουσιάζοντας τα συναισθήματα της θλίψης, του φόβου 

και του θυμού. Επαναλαμβανόμενα μοτίβα και κλιμακωτή συναισθηματική 

ένταση δομούν τα μουσική σύνθεση. Στην πέμπτη ενότητα, η μουσική 

επιστρέφει στο πιάνο με το κομμάτι «Πανδώρα» της Ηρώς Παπαδοπούλου. 

Διανύει έναν κύκλο, δίνοντας την αίσθηση του τέλους αλλά και της αρχής.  
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ΙΙ 
 

 Σχεδιασμός πρότζεκτ 

 

1. Προ-παραγωγή  
 

1.1 Συγγραφή σεναρίου 
 

Η συγγραφή του σεναρίου ξεκίνησε μέσα από τη χρήση της τεχνικής του 

«καταιγισμού ιδεών» (brainstorming) για τη θεματολογία, την τοποθεσία, 

τους χαρακτήρες, τη δράση και τα συναισθήματα που θα βιώνει τόσο ο 

χαρακτήρας όσο και ο θεατής, ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχικό 

σχεδιάγραμμα του σεναρίου. Έχοντας υπόψιν τους περιορισμούς μίας 

ερασιτεχνικής ταινίας, όπως τον προϋπολογισμό, τον διαθέσιμο εξοπλισμό, 

τους χώρους που μπορεί να γυριστεί αλλά και τις δύσκολες συνθήκες της 

πανδημίας, το σενάριο διαμορφώθηκε ανάλογα, ώστε να δώσει λύσεις σε 

αυτά τα προβλήματα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσω πως, ενώ 

ξεκίνησα να γράφω πιο «προσγειωμένη» και να βλέπω τα πράγματα 

ρεαλιστικά, όπως για παράδειγμα μέσα σε ένα lockdown ο μόνος διαθέσιμος 

χώρος ήταν το σπίτι μου, στην πορεία κατάλαβα ότι η διαδικασία της 

συγγραφής θέλει φαντασία χωρίς περιορισμούς, καθώς τελικά αποδείχτηκε 

ιδιαίτερα εύκολο να μετατρέψω τον κήπο μου σε θερμοκήπιο. Αφού 

κατέληξα στον κύριο κορμό της ταινίας, ξεκίνησα να γράφω εκδοχές 

ολόκληρων σεναρίων (rundowns) χωρισμένα σε σκηνές, ώστε να καταλήξω 

μετά από πολλές προσπάθειες στο τελικό. Αναπόσπαστο κομμάτι της 

συγγραφής ήταν η έρευνα πάνω στο θέμα της ταινίας, η οποία καθόρισε και 

το σενάριο. 
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1.2 Τεχνικός εξοπλισμός 
 

Χρησιμοποιήθηκε η DSLR κάμερα Nikon D3200 με φακό AF-S NIKKOR 

18-55mm. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δύο ανεμιστήρες για τη δημιουργία 

εφέ αέρα στο εσωτερικό του θερμοκηπίου και μία led λάμπα 6ΟW με 

ρύθμιση εναλλαγής χρωμάτων. 

 

1.3 Ενδυματολογία 
 

Η επιλογή κοστουμιού για τον χαρακτήρα της κηπουρού έγινε με γνώμονα 

τη γενική χρωματική παλέτα της ταινίας, την εναρμόνιση με τον φωτισμό 

και τα σκηνικά και φυσικά με την προσωπικότητα του χαρακτήρα. Τo 

κοστούμι συμβάλει στην αφήγηση της ιστορίας, ενισχύοντας το ύφος και 

την αισθητική της. Συγκεκριμένα, η κηπουρός φοράει ένα φλοράλ φόρεμα, 

γάντια κηπουρικής, γαλότσες και μία ζώνη εργαλείων.  

 

1.4 Σκηνογραφία  

 

Σκηνικός χώρος – Θερμοκήπιο 
 

Για τη δημιουργία του σκηνικού χώρου, χρησιμοποιήθηκε ένας ήδη 

υπάρχον εξωτερικός χώρος, συγκεκριμένα ένα κιόσκι κήπου, το οποίο  

μετατράπηκε σε θερμοκήπιο. Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε πλαστικό νάιλον 

περιμετρικά του χώρου. Στο εσωτερικό του σκηνικού χώρου, 

χρησιμοποιήθηκαν παλέτες και τσιμεντόλιθοι ως ράφια για την τοποθέτηση 

γλαστρών με λουλούδια, κρεμαστές γλάστρες,  μία ραφιέρα με κεραμικές 

γλάστρες και πιατάκια, ένα μεγάλο τραπέζι, ένα μικρό τραπέζι εξωτερικού 

χώρου, μία καρέκλα εξωτερικού χώρου και τέλος μία συρμάτινη κατασκευή 
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στην οποία κρεμάστηκαν εργαλεία κήπου. Γενικά, χρησιμοποιήθηκε 

ποικιλία εργαλείων κήπου ως διακοσμητικά στοιχεία για μία πιο ρεαλιστική 

αναπαράσταση του χώρου.   

 

Σκηνικός χώρος – Δωμάτιο με αποξηραμένα λουλούδια 
 

Ο ίδιος χώρος διαμορφώθηκε για την εξέλιξη της πλοκής σε δωμάτιο με 

αποξηραμένα λουλούδια. Πέρα από το πλαστικό νάιλον περιμετρικά του 

χώρου το οποίο διατηρήθηκε, έγιναν προσθήκες  στο εσωτερικό του χώρου. 

Συγκεκριμένα, κρεμάστηκαν από το ταβάνι αποξηραμένα λουλούδια με 

σπάγκο και τοποθετήθηκαν βαζάκια με ποτ πουρί. Για την αποξήρανση των 

λουλουδιών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του αέρα ανάποδο κρέμασμα.  

 

Σκηνικός χώρος – δωμάτιο πιάνου 
 

Ο σκηνικός χώρος, ο οποίος στην αφήγηση της ιστορίας σηματοδοτεί το 

παρόν, περιλαμβάνει ένα όρθιο πιάνο με μία γλάστρα και ένα αποξηραμένο 

λουλούδι, το οποίο κρέμεται στο νάιλον που έχει τοποθετηθεί πίσω από το 

πιάνο.  

 

1.5 Φωτισμός 
 

Λόγω έλλειψης εξοπλισμού έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί όσο το 

δυνατόν περισσότερος φυσικός φωτισμός, ώστε τόσο από τεχνική όσο και 

από αφηγηματική άποψη να δημιουργήσει την επιθυμητή ατμόσφαιρα και 

να συμβάλλει στην αισθητική της ταινίας. Χρησιμοποιήθηκε επίσης μία 

λάμπα φθορίου, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τις νυχτερινές λήψεις και 

παράλληλα λειτούργησε ως μέρος του σκηνικού.  
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1.6 Αισθητική & Χρωματική παλέτα 
 

Η ιδέα της αισθητικής της ταινίας βασίζεται στην απεικόνιση των χρωμάτων 

της φύσης αλλά και της ίδιας της φύσης με τη χρήση λουλουδιών. Το 

θερμοκήπιο, ως ανθρώπινη κατασκευή «για» τη φύση, διαμορφώνει τη 

νατουραλιστική αυτή αισθητική, ενώ παράλληλα, καλυμμένο με πλαστικό 

νάιλον, σε μεταφέρει στις εικόνες της πανδημίας.  

  

2. Παραγωγή 
 

Το στάδιο της παραγωγής περιλαμβάνει τα γυρίσματα της ταινίας, τα οποία 

όμως δεν ακολουθούν τη σεναριακή τους σειρά, αλλά διαμορφώθηκαν 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πλάνου. 

 

    2.1 Χρονολόγιο γυρισμάτων  
 

Τα γυρίσματα διήρκησαν από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Τα 

πλάνα γυρίστηκαν στις 18:00 το απόγευμα, ώστε ο ήλιος να φωτίζει το 

εσωτερικό του θερμοκηπίου, ενώ τα νυχτερινά πλάνα που απαιτούσαν τη 

χρήση φωτισμού γυρίστηκαν νυχτερινές ώρες.  

 

    2.2 Ηχογράφηση αφηγήσεων 
 

Οι αφηγήσεις ηχογραφήθηκαν με το μικρόφωνο Rode NT-1A και 

επεξεργάστηκαν στο πρόγραμμα Cubase AI.  
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3. Μετά-παραγωγή  
 

Στο στάδιο της μετά-παραγωγής, το ηχητικό και οπτικό υλικό συνθέτετε 

δημιουργικά προωθώντας την αφηγηματική ροή της ταινίας. 

Πραγματοποιείται η επεξεργασία και η επιλογή των λήψεων και η 

ενσωμάτωση της μουσικής, ενώ παράλληλα διορθώνονται τα  προβλήματα 

που παρουσιάζονται στον ήχο. Τέλος, γίνεται η επεξεργασία των χρωμάτων 

για να υπάρχει ομοιομορφία.  

 

    3.1 Μοντάζ 
 

Το μοντάζ καθόρισε την τελική μορφή της δημιουργίας του βίντεο, μέσα 

από τη μορφοποίηση του καταγεγραμμένου υλικού, αναδεικνύοντας την 

αισθητική και την ατμόσφαιρα της ταινίας. Η επεξεργασία του βίντεο έγινε 

στο πρόγραμμα Adobe Premiere Pro 2021. 

 

4. Συμπεράσματα  
 

    4.1 Προβλήματα-Αντιμετώπιση 
 

Οι απρόβλεπτες συνθήκες που έθεσε η πανδημία του Covid-19, 

δημιουργήσαν αρκετά προβλήματα στη διεξαγωγή του πρότζεκτ, με 

σημαντικότερο την τροποποίηση της μορφής του έργου από παράσταση σε 

οπτικοακουστική σύνθεση. Η μετατροπή της μορφής του έργου έφερε στο 

προσκήνιο πολλά τεχνικά προβλήματα. Η έλλειψη κατάλληλου 

εξοπλισμού, οι τεχνικές δυσκολίες της βιντεοληψίας και της επεξεργασίας 

βίντεο, μαζί με τον παράγοντα της απειρίας και της κοινωνικής 

απομόνωσης, επηρέασαν την καλλιτεχνική διαδικασία. Η δημιουργία 
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σκηνικού σε εξωτερικό χώρο, επέβαλλε την προσαρμογή με τις 

μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες για τον προγραμματισμό των 

γυρισμάτων. Τα γυρίσματα καθυστερούσαν χρονικά, ενώ παράλληλα ο 

εξωτερικός σκηνικός χώρος βρισκόταν εκτεθειμένος με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν καταστροφές.   Λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και των 

φυσικών συναθροίσεων, η συνεργασία με την ενεργό συμμετοχή ατόμων 

δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη 

καλλιτεχνικών αποφάσεων που θα επέτρεπαν την ομαλή υλοποίηση του 

πρότζεκτ και θα ανταποκρίνονταν στις επικρατούσες συνθήκες. Το σενάριο, 

ο σκηνικός χώρος, η επιλογή ηθοποιού έδιναν λύσεις σε αυτά τα 

προβλήματα.  

 

   4.2 Εκπλήρωση στόχων  
 

Ο σχεδιασμός του παρόντος πρότζεκτ ήταν μία μεγάλη καλλιτεχνική 

πρόκληση. Η σύλληψη της ιδέας του πτυχιακού πρότζεκτ μέχρι την 

υλοποίηση του προϋπέθετε δημιουργική σκέψη, τόσο για την παραγωγή του 

έργου αλλά και για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυπταν.  Ένα 

τόσο μεγάλο εγχείρημα, κάτω από τον αστάθμητο παράγοντα της 

πανδημίας, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, μου 

προσέφερε πολλές πρακτικές γνώσεις, δοκίμασε τα δημιουργικά όρια μου 

και αποτέλεσε μία πολύτιμη εμπειρία.  
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III 
 

 Προβολή οπτικοακουστικής σύνθεσης 
 

Η αισθητική εμπειρία όπως περιγράφεται από τον Dewey στο «Τέχνη ως 

Εμπειρία», ολοκληρώνεται με την προβολή του οπτικοακουστικού 

πρότζεκτ, καθώς στόχος της δημιουργίας του ήταν μία προσπάθεια για 

επικοινωνία, μία προσπάθεια να μιλήσω στα «λουλούδια». Ο θεατής, ως 

αποδέκτης του μηνύματος συμπληρώνει αυτή την αισθητική εμπειρία. Το 

πτυχιακό πρότζεκτ, καθώς μορφοποιείται από την προσωπική εμπειρία του 

καλλιτέχνη, χρησιμοποιώντας αντικειμενικό υλικό, επιτρέπει στο κοινό να 

προσλάβει το νόημα του, αλλά καθώς βασίζεται σε προσωπικά βιώματα, 

δίνει τη δυνατότητα στον θεατή να επεξεργαστεί το μήνυμα με τις δικές του 

καταγραφές, τη δική του δημιουργικότητα, την εμπειρία του και κουλτούρα.  

 

 

Επίλογος 

 

Όταν δεν μπορούμε να περιγράψουμε τις βαθύτερες πληγές μας με λόγια 

και η τέχνη μπορεί, τότε πώς μπορούμε να περιγράψουμε τι είναι τέχνη;  
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Ηρώ Παπαδοπούλου 

 

«Πώς να μιλήσεις στα λουλούδια» 
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ΣΚΗΝΗ 1η  ΕΣΩ. ΠΙΑΝΟ- ΜΕΡΑ 

Αφήγηση: 

[κάθε αφήγηση πραγματοποιείται στο παρόν. Η κοπέλα 

διηγείται την ιστορία της(παρελθόν)μέσα από το 

πιάνο(παρόν)]. 

«Όταν σκέφτεσαι ένα λουλούδι δεν το σκέφτεσαι στη βροχή. Ή 

τη στιγμή που η μηχανή του γκαζόν το κόβει στα δύο. Ή όταν 

κάποιος το θαυμάζει και το κάνει δικό του κόβοντας του τη 

ζωή. Kαι όσα ανθίζουν ξανά, πάλι σου θυμίζουν τον ήλιο και 

τη ζωή». 

 

Η κοπέλα παίζει πιάνο, Chopin waltz op 69 No.1.   

 

Βλέπουμε τον τίτλο: «Πώς να μιλήσεις στα λουλούδια» 

 

ΣΚΗΝΗ 2η ΕΣΩ. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ – ΜΕΡΑ → ΝΥΧΤΑ 

Τίτλος κεφαλαίου: «Σε μια μόνιμη άνοιξη» 

Αφήγηση: 

«Είδα από μακριά την άνοιξη. Και μπήκα»..  

Στο εσωτερικό του θερμοκηπίου, βλέπουμε την κοπέλα να 

ποτίζει τα λουλούδια. Είναι «άνοιξη». 

αλλά όταν ζεις στην άνοιξη δεν θα αντέξεις τον χειμώνα. 

Έμεινα μέσα, περίμενα μέχρι να ξαναρθεί αλλά φέτος δεν 

ήρθε...ήρθε όμως ο χειμώνας» 

Το πλάνο αλλάζει και βλέπουμε την πλευρά του λουλουδιού. 

Το λουλούδι παρατηρεί τον χώρο. Είναι βράδυ. Βλέπει την 

κηπουρό να κάνει δουλειές στο γραφείο. Το θερμοκήπιο 
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σταδιακά αρχίζει και βυθίζεται(χρήση μπλε φωτισμού), έξω 

βρέχει και υπάρχει έντονη υγρασία μέσα στο θερμοκήπιο. Τα 

λουλούδια είναι βρεγμένα. Η κηπουρός, δεν βλέπει τι 

συμβαίνει(πρέπει να εμφανιστεί ο αέρας για να 

συνειδητοποιήσει ότι η άνοιξη της χάνεται). Μόλις 

εμφανίζεται ο αέρας, η κηπουρός κοιτάει το λουλούδι και το 

πλησιάζει. Βγάζει το κλαδευτήρι από την τσέπη της ποδιάς 

της και κόβει ένα άνθος. Επανέρχεται η άνοιξη. Η κηπουρός 

κρατάει το λουλούδι στα χέρια και επιστρέφει στην άνοιξη 

της. Ποτίζει.  

 

ΣΚΗΝΗ 3η  ΕΣΩ.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ - ΜΕΡΑ 

Τίτλος κεφαλαίου: «Ακινησία» 

Η κηπουρός αδειάζει χώμα στο γραφείο. Η κάμερα καλύπτεται 

με χώμα.  

Αφήγηση: 

«Πώς είναι να ζεις χωρίς αέρα; Ρώτησα τα λουλούδια. Είχα 

ξεχάσει το χθεσινό ψυχρό αεράκι» «Δεν άκουσα τι είπαν έτσι 

μίλησα γ ’αυτά» . 

Η κηπουρός φυτεύει λουλούδια. Εμφανίζεται αέρας και η 

κηπουρός σταματάει να φυτεύει. Γυρίζει απότομα και κοιτάει 

τα λουλούδια, έπειτα κοιτάει το λουλούδι. Η άνοιξη 

χάνεται. Το θερμοκήπιο (χρήση πράσινου φωτισμού) γεμίζει 

με αποξηραμένα λουλούδια και γλάστρες γεμάτες χώμα.  

Φυσάει αέρας.  

Αφήγηση: 

«Ίσως εμείς επιλέγουμε τελικά που θα ζήσουμε. Στο 

παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον. Ίσως τα παράλληλα 

σύμπαντα να συμβαίνουν στο κεφάλι μας». 
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Πλησιάζει το λουλούδι. 

 

«μείνε ακίνητη.. 

για να χορεύουν ελεύθερα». 

Κόβει ένα άνθος. Αφήνει το λουλούδι πάνω στο χώμα που 

υπάρχει στο τραπέζι. Η άνοιξη επανέρχεται.  

 

ΣΚΗΝΗ 4η  ΕΣΩ. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ – ΜΕΡΑ→ΝΥΧΤΑ 

Τίτλος κεφαλαίου: «Για όσους ίσως ενδιαφέρονται» 

Η κηπουρός ποτίζει τα λουλούδια και κοιτάει(αγχωμένα) το 

λουλούδι. Φυτεύει λουλούδια, κοιτάει το λουλούδι 

(φοβισμένη).  

Αφήγηση: 

«Αισθάνομαι σαν ένα λουλούδι. Ακίνητο. Ευαίσθητο. 

Χαρούμενο. Είναι υπερβολικά ακίνητα για να αποτελέσουν την 

ιδανική συντροφιά. Είναι υπερβολικά ευαίσθητα αν δεν έχει 

καλές μέρες. Είναι υπερβολικά χαρούμενα για να είναι 

αληθινά» 

Εμφανίζεται αέρας και η κηπουρός προσπαθεί να σώσει τα 

λουλούδια της. Το θερμοκήπιο έχει κόκκινο χρώμα. Βρέχει. Η 

κηπουρός αγγίζει τα λουλούδια της. Κόβει ένα από τα 

λουλούδια (θυμωμένη). Η κάμερα κινείται γύρω από την 

κηπουρό. Η κηπουρός κοιτάει το αποξηραμένο δωμάτιο. 

Παίρνει την γλάστρα με το λουλούδι και την τοποθετεί στο 

γραφείο. Κόβει ένα άνθος. Η κηπουρός είναι στο αποξηραμένο 

δωμάτιο και κοιτάει την άνοιξη της.  

Αφήγηση: 

«Έχει νόημα να χαμογελάω αν δεν μπορεί να δει κανείς το 

πρόσωπό μου;» 
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ΣΚΗΝΗ 5η  ΕΣΩ. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ - ΜΕΡΑ 

Τίτλος κεφαλαίου: « Ποτ-πουρί» 

Τα αποξηραμένα λουλούδια κουνιούνται από τον αέρα. 

Ακούγεται μουσική από το πιάνο « Πανδώρα» 

Αφήγηση: 

«Μην με παρεξηγήσεις είναι ωραίο να χορεύεις μόνη σου αλλά 

έχεις χορέψει ποτέ με κάποιον άλλον» μου είπε το λουλούδι.  

 

 

 

 

 

 

 


