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Eισαγωγή

Η 
θεατρική σκηνή υπήρξε πάντα μια πολιτισμική σύμβαση που συγκέ-
ντρωνε, συμπύκνωνε και κωδικοποιούσε κοινωνικές δομές και ιδέες. Πριν 
από τον 20ό αι. και τις ιδεολογικές και αισθητικές ανατροπές που έφερε 

μαζί του, οι σχέσεις εικαστικών τεχνών και σκηνικού χώρου ήταν, ήδη, πολύ στε-
νές. Οι «οικίες» στα έργα του Giotto και των άλλων ζωγράφων της εποχής, όπου 
εικονογραφούνται στιγμιότυπα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, είχαν το 
ακριβές τους αντίστοιχο στις πλατφόρμες-θεατρικές σκηνές του λειτουργικού 
δράματος της ίδιας περιόδου, ξύλινες και αυτοσχέδιες μέσα στους ναούς αρχικά, 
στη συνέχεια στο προαύλιό τους και αργότερα στις πλατείες των χωριών και των 
πόλεων, σταθερές ή κινητές, οι οποίες «σήμαιναν», αλλά δεν είχαν απαραίτητα 
άμεση σχέση με τη δράση που λάμβανε χώρα μπροστά τους. Και στις δύο περι-
πτώσεις χρησιμοποιούνται τα ίδια σύμβολα και οι ίδιες κωδικοποιήσεις μηνυ-
μάτων και εννοιών, οικείων, άρα αντιληπτών, στο μάτι –και κατ’ επέκταση στο 
νου– του θεατή. Θεατρική σκηνή και εικονογραφημένη αναπαράσταση ήταν η 
«γλώσσα» που διαμόρφωνε, δίδασκε και εκπαίδευε συνεχώς τη ματιά του. Κατά 
το 16ο αι. η σκηνογραφία βασίστηκε στην εφαρμογή των αρχών της κεντρικής 
προοπτικής που είχε εξερευνήσει και υιοθετήσει η ζωγραφική, ήδη, από τις αρχές 
του προηγούμενου αιώνα. Το μέτωπο-κορνίζα που όριζε το σκηνικό χώρο και η 
αυλαία είχαν το ανάλογό τους στα όρια του ζωγραφικού πίνακα και στην πορ-
φυρή ζωγραφισμένη κουρτίνα πολλών από τις αναπαραστάσεις της εποχής. Η 
ματιά του θεατή οδηγούνταν στην «ανάγνωσή» της μέσω της θέσης του «ματιού 
του πρίγκιπα», του σημείου φυγής στο κέντρο του «κάδρου», που επιβεβαίωνε 
την ταύτιση του πολίτη-θεατή με την πολιτική αρχή, επικυρώνοντας την εξουσία 
της και φορτίζοντας ιδεολογικά, σε κάθε επίπεδο, τη θεατρική σκηνή και τη θεα-
τρική εμπειρία, εν γένει. Η συμμετρία της θεατρικής σκηνής έγινε, έτσι, σύμβολο 
της τάξης, της ασφάλειας, της ισορροπίας, της μοναδικής εκδοχής της αλήθειας 
και της ευνομίας της πολιτείας. Αυτή η αίσθηση απόλυτης ηρεμίας, ασφάλειας και 
συμμετρίας ανατράπηκε μόνο κατά την εποχή του μπαρόκ, όταν η σκηνογραφία, 
ακολουθώντας τις ανάγκες της εποχής, έγινε θέαμα, ξαφνιάζοντας και εντυπωσιά-
ζοντας. Αυτό το ξάφνιασμα και ο εντυπωσιασμός έγιναν και τα κύρια μέσα άσκη-
σης ιδεολογικής εξουσίας, πολιτικής και θρησκευτικής. Οι αδελφοί Bibiena πρώτοι 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ4 

κατάργησαν την κεντρική προοπτική, μετατόπισαν τον άξονα και ανέπτυξαν έκκεντρα 
τα πολύπλοκα εσωτερικά ή τις προσόψεις των μπαρόκ κτιρίων Η ίδια πολυπλοκότητα 
και πολλαπλότητα, οι αντιθετικοί άξονες, η έκκεντρη άρθρωση, η επιβλητικότητα και 
το θέαμα χαρακτήριζαν τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική της εποχής. 
Στα μέσα του αιώνα ο G.L. Bernini χρησιμοποίησε την piazza di Spagna στη Ρώμη ως 
ζωντανή σκηνογραφία για να οργανώσει μια γιορτή στην πόλη, ενώ, αντίστροφα, έργα 
του όπως η «Έκσταση της Αγίας Θηρεσίας» στη Santa Maria della Vittoria και η «Καθέ-
δρα του Αγίου Πέτρου», στο ναό του Αγίου Πέτρου, που τυπικά ανήκουν στο χώρο της 
γλυπτικής, γίνονται σκηνογραφημένες συνθέσεις με θεατρικό χαρακτήρα.

Κατά τον 20ό αι. το θέατρο δέχτηκε βαθιές επιδράσεις από τις εικαστικές τέχνες 
και, αντίστροφα, οι προβληματισμοί και οι αισθητικές προτάσεις των πρωτοπόρων του 
συνέβαλαν στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη πολλών εικαστικών κινημάτων. Και οι δύο 
χώροι εντόπιζαν τις ανατροπές τους σε τρία βασικά σημεία: στον επαναπροσδιορισμό 
της έννοιας του χώρου και των κανόνων που τον ορίζουν, στην ερμηνεία της ανθρώπι-
νης μορφής και στη σχέση μεταξύ των δύο. Με τον ίδιο τρόπο που οι εικαστικές τέχνες 
κατάργησαν τα όρια μεταξύ των διαφορετικών τομέων (ζωγραφική, γλυπτική), προσέγ-
γισαν και πρακτικές που έως τότε θεωρούνταν πως, δικαιωματικά, ανήκαν στο θέατρο. 
Οι εκπρόσωποι πολλών κινημάτων βρήκαν στο θεατρικό χώρο τις ιδανικές συνθήκες 
εφαρμογής των απόψεών τους σχετικά με τη λειτουργία της οπτικής εικόνας, την ερμη-
νεία του χώρου, τη σχέση του με το ανθρώπινο σώμα, την υπόσταση του τελευταίου, 
το ρόλο της τέχνης μέσα στην κοινωνία, ή την εμπειρία της μέθεξης του θεατή στην 
καλλιτεχνική δημιουργία, για να αναφέρουμε ορισμένες μόνο από αυτές. Ήδη κατά το 
19ο αι., οι ανατροπές που άρχισαν να σημειώνονται έθεσαν σε σοβαρή αμφισβήτηση 
και, σταδιακά, ανέτρεψαν όλες τις παραδεδομένες απόψεις και συμβάσεις, πάνω στις 
οποίες βάσισαν την ύπαρξή τους οι εικαστικές τέχνες για αιώνες ολόκληρους. Στα τέλη 
του αιώνα, τόσο οι εικαστικές πρωτοπορίες όσο και οι ανανεωτικές φωνές στο χώρο του 
θεάτρου συγκρούστηκαν μετωπικά με την ακαδημαϊκή παράδοση και, κυρίως, με τον 
τρόπο που ερμήνευε και χρησιμοποιούσε την τέχνη. Δουλεύοντας έξω από το κοινωνικό 
και πολιτισμικό κατεστημένο, του άσκησαν έντονη κριτική και επικρίθηκαν ακόμα πιο 
έντονα και σκληρά από αυτό. Εικαστικές τέχνες και θεατρική σκηνή επαναπροσδιόρι-
σαν, ιδεολογικά, την ταυτότητά τους και έγιναν, εκ νέου, γλωσσολογικά και εκφραστικά 
μέσα και φορείς των νέων πολιτισμικών αξιών.

Τις πρωτοπορίες των αρχών του 20ού αι. είχαν προαναγγείλει οι έντονες πνευματι-
κές ζυμώσεις σε όλους τους τομείς κατά το δεύτερο μισό του 19ου αι. Ένα κλίμα γόνιμης 
ανταλλαγής ιδεών διέκρινε τις ευρωπαϊκές χώρες και συνέπιπτε με τις επαναστατικές 
τάσεις των πολιτικών και φιλοσοφικών θεωριών και των κοινωνικών αλλαγών που έφε-
ραν η γρήγορη αστικοποίηση και οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στην επιστήμη. Τα 
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5 Εισαγωγή

γραπτά των K. Marx, F. Engels, M. Bakunin, P. Kropotkin προκάλεσαν τη δεδομένη ερμη-
νεία της προόδου. Τα κείμενα των O. Wilde, H. Ibsen, L. Tolstoy, F. Dostoevsky υπογράμ-
μισαν τα κοινωνικά και ηθικά διλήμματα. Οι Γάλλοι συμβολιστές, μεταξύ των οποίων 
οι S. Mallarmé και A. Rimbaud, έδωσαν προτεραιότητα στη φαντασία καθιστώντας τη 
βασικό συντελεστή της πνευματικής ανανέωσης. Ο F. Nietzsche στο Τάδε Έφη Ζαρα-
τούστρας (1883-1885) και Ιδού ο Άνθρωπος (Ecce Homo) (1888, δημοσιευμένο το 1908) 
προανήγγειλε την έλευση του υπερ-ανθρώπου, ενώ, πριν από αυτόν, οι μεταφυσικές 
ιδέες του A. Schopenhauer αναζητούσαν την πραγματική φύση των πραγμάτων πίσω 
από τη ρεαλιστική τους μορφή. Ο R. Wagner υπερασπίστηκε το «συνολικό έργο τέχνης», 
ενοποιώντας τομείς που έως τότε θεωρούνταν απολύτως διαχωρισμένοι και η ουσία 
των ίδιων προβληματισμών απασχόλησε, αργότερα, τον V. Kandinsky και την ομάδα του 
Γαλάζιου Καβαλάρη. Οι κυβιστές στη Σορβόνη παρακολουθούσαν τις διαλέξεις του H. 
Bergson περί ρευστότητας και ταυτοχρονίας της εμπειρίας, ενώ για τους φουτουριστές 
στο Μιλάνο η ταυτοχρονία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μοντέρνα ζωή στα αστικά 
κέντρα. Ο τρόπος γραφής των ποιημάτων του G. Apolliniare αυτά τα χρόνια υπέστη 
ριζικές αλλαγές και σημείωσε αναλογίες, τόσο με τον αποσπασματικό τρόπο αναπαρά-
στασης των κυβιστών και ειδικά με την τεχνική του κολάζ όσο και με τη γραφή του F. T. 
Marinetti. Αντίστροφα, η αποξένωση από τη φύση πυροδότησε το ενδιαφέρον για το 
παράλογο. Ο A. Strinbderg σχολίασε την καταπιεσμένη ανθρώπινη ψυχή σε έργα του 
όπως το Δεσποινίς Τζούλια (1888) και οι εξπρεσιονιστές κινήθηκαν στα αδιέξοδα που 
βιώνει τραυματικά ο άνθρωπος. Το έργο του S. Freud, κυρίως η Ερμηνεία των Ονείρων 
(1900), έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε όλους τους παραπάνω δημιουργούς. Στις γερμανό-
φωνες χώρες άρχισε να γίνεται αποδεκτό γύρω στο 1911, στα αγγλικά μεταφράστηκε 
το 1913, ενώ έγινε γνωστό στο γαλλικό κοινό μόνο δέκα χρόνια αργότερα. Ο μύθος, 
το όνειρο και ο μυστικισμός αποτέλεσαν πεδία μελέτης, έρευνας και προβληματισμού, 
θεωρητικού και αισθητικού, για πολλούς καλλιτέχνες διαφόρων κινημάτων, από την 
αφαίρεση ως το σουρεαλισμό. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν παραξενεύει η ευαισθητο-
ποίηση στην τέχνη εξω-ευρωπαϊκών πολιτισμών, όπως της Αφρικής ή της Ωκεανίας, ή 
παλαιότερων, όπως ο αιγυπτιακός και ο κυκλαδικός.

Η εικαστική δημιουργία των αρχών του 20ού αι. στόχευε στην κριτική, στην αμφι-
σβήτηση, στην υποκειμενική ερμηνεία, στην απομυθοποίηση, ακόμα και στην απα ξίω ση 
και στην άρνηση, αναζητώντας το θυμικό του θεατή και επιζητώντας τη συμμετοχή του, 
φυσική ή νοητική. Κατά αναλογία, και σε αντίθεση με την ανάγκη δημιουργίας ψευδαι-
σθητικού χώρου του παρελθόντος, αυτό που, κυρίως, χαρακτηρίζει τη σκηνική παρου-
σίαση από τα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ού είναι η συνοπτική δήλωση ή η 
υποδήλωση των σκηνικών στοιχείων που βασίζονται, πλέον, στις οπτικές εντυπώσεις, 
τις οποίες, με τη σειρά τους, διαμορφώνουν οι όγκοι, οι φόρμες και τα χρώματα. Αυτές 
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οι οπτικές εντυπώσεις λειτουργούν, σχεδόν, συμβολικά, προϊδεάζοντας για τους χαρα-
κτήρες, τις συγκρούσεις τους και τα διλήμματα που θα αντιμετωπίσουν. Δεν αμφισβη-
τήθηκαν, όμως, μόνο το σύστημα και η παράδοση της σκηνογραφίας, αλλά το ίδιο το 
κέλυφός της, η αρχιτεκτονική δομή που δημιουργούσε τη βάση και έθετε τα δεδομένα 
για έναν μη αναστρέψιμο διαχωρισμό μεταξύ σκηνής και κοινού. Κύρια χαρακτηριστικά 
όλων των επαναστατικών θεωριών της εποχής που αφορούσαν τη θεατρική σκηνή ήταν 
η επιδίωξη της χρήσης του χώρου ως εκφραστικού μέσου, η υπογράμμιση του ρόλου 
της κίνησης του σώματος του ηθοποιού στη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας του σκηνι-
κού χώρου και η εμπλοκή του θεατή στη σκηνική δράση. 

Αρχής γενομένης από το ρομαντισμό που έδωσε ώθηση στην απόλαυση του συναι-
σθήματος και της συγκίνησης, η διαδικασία της μίμησης, σε οποιαδήποτε ερμηνεία της, 
έδωσε τη θέση της στην αναγνώριση της σημασίας της ψυχικής κατάστασης του δη -
μιουργού, στον αυθορμητισμό και στην ένταση των συναισθημάτων του. Στα μέσα του 
19ου αι. ο Wagner υπήρξε ο πρώτος που κατάφερε βαθιά τομή στο παραδοσιακό θέα-
τρο και στον τρόπο σύλληψής του ανοίγοντας το δρόμο σε όλους όσοι, στη συνέχεια, 
επαναθεώρησαν την ιδεολογική του φόρτιση, τη μορφή, το σκοπό, τον τρόπο λειτουρ-
γίας του, την αισθητική και τη σημειολογία του. Στο βιβλίο του Το μελλοντικό έργο τέχνης, 
που εξέδωσε το 1850, πρότεινε μια νέα μορφή τέχνης, στην οποία θα γινόταν η σύνθεση 
όλων των τεχνών για να παραχθεί η υψηλότερη και δυνατότερη έκφραση συναισθημά-
των. Η θεωρία του αποτελούσε το αποκορύφωμα του ονείρου των ρομαντικών για την 
έσχατη ένωση όλων των τεχνών.

Οι θεωρίες του Wagner είχαν ουσιαστική επίδραση στους συμβολιστές που γοη-
τεύτηκαν από τη μαγεία του καθολικού μύθου. Η δομή του σκηνικού χώρου βασίστηκε 
εκ νέου στα ζωγραφικά ταμπλό, τα οποία, όμως, δεν ήταν, πλέον, περιγραφικά και ψευ-
δαισθητικά, αλλά πίνακες με γραμμές, χρώματα και φόρμες, οι οποίοι αναφέρονταν 
οπτικά στα νοήματα και στην ποιητική του κειμένου. Στη μίμηση, σημείο γύρω από το 
οποίο κτίστηκε όλη η έως τότε θεατρική παράδοση, οι συμβολιστές αντέταξαν το ιδα-
νικό της δημιουργίας χρεώνοντας στο θέατρο το ρόλο της προσφοράς μιας πνευματικής 
εμπειρίας και της επίτευξης της ψυχικής εξύψωσης μέσω της απόλυτης ομορφιάς. Η 
λέξη του συρμού εδώ είναι η «υποβολή» και όχι η «περιγραφή». Συχνά, ένα ημιδιαφανές 
πέτασμα στο άνοιγμα της σκηνής θόλωνε τα περιγράμματα, τόσο του χώρου όσο και 
των ηθοποιών, δημιουργώντας ασάφεια και αμφιβολία για το πραγματικό της ύπαρξης. 
Οι συμβολιστές έφταναν στο σημείο να θέτουν υπό αμφισβήτηση την αναγκαιότητα 
της δραματικής αναπαράστασης, αφού, σύμφωνα με κάποιους από αυτούς, «είναι η 
αρθρωμένη λέξη που δημιουργεί το décor και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της παράστασης». 
Η δημιουργία του σκηνικού χώρου ανατέθηκε σε εικαστικούς καλλιτέχνες. Η ομάδα που 
συνεργάστηκε στενά με τους συμβολιστές θέτοντας τη ζωγραφική της (που βασιζόταν 
στα αραβουργήματα και στο χρώμα) στην υπηρεσία τους και μετατρέποντας το σκη-
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7 Εισαγωγή

νικό χώρο σε οπτική εμπειρία, ήταν οι Νabis. Όμως, το πρόβλημα που παρέμενε ήταν η 
κατάφωρη αντίθεση του δισδιάστατου σκηνικού χώρου με την τρισδιάστατη παρουσία 
και την κίνηση του σώματος του ηθοποιού. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τέθηκε ως 
ζητούμενο ο περιορισμός της παρουσίας του, έτσι ώστε να χάσει τον «όγκο» του και να 
γίνει μέρος του δισδιάστατου ζωγραφικού χώρου. Συγγραφείς όπως ο Μ. Maeterlinck 
πρότειναν την αντικατάσταση του ηθοποιού από τη μαριονέτα ή από την προβολή της 
σκιάς του. Στο Πελλέας και Μελισάνθη που παρουσίασε ο A.L. Poe στο Théâtre l’Oeuvre, 
το 1893, την παρουσία των ηθοποιών χαρακτήριζαν οι μακρές σιωπές και το στιλιζά-
ρισμα των κινήσεων που έφταναν να μοιάζουν σχεδόν τελετουργικές. Η υποβολή της 
ατμόσφαιρας επιτεύχθηκε μέσω του χρώματος και της φόρμας, ενώ ο χώρος δηλωνόταν 
με εσκεμμένη ασάφεια μέσω κινούμενων ζωγραφικών τελάρων που, με τις μετακινήσεις 
τους, άλλαζαν κάθε φορά τη συνολική εικόνα, υπονοώντας, πέρα από την αλλαγή των 
χώρων, και αυτή των «ψυχολογικών τόπων». 

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σκηνικού χώρου έδωσε στους συμβολι-
στές ζωγράφους ο P. Fort (Théâtre D’Art, 1890), για τον οποίο η σκηνή δημιουργείται 
από τον ποιητικό λόγο και το θέατρο είναι προοίμιο του ονείρου. Έτσι, η σκηνογραφία 
ακολουθεί την ποίηση και οι ποιητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν το χρώμα και τη 
φόρμα ως γλώσσα. Ο Poe ζητούσε από τη ζωγραφική να ακολουθεί το λόγο, όπως η 
μουσική το λυρικό λόγο, ενώ για τον G. Fuchs το θέατρο ήταν τελετουργία και ο σκη-
νικός χώρος διαμορφωνόταν από τη ρυθμική κίνηση του σώματος του ηθοποιού στο 
χώρο. Στο ίδιο μήκος κύματος ο C. Stani slavsky δεν δίστασε να πειραματιστεί με εντελώς 
διαφορετικές, μεταξύ τους, θεωρητικές και αισθητικές απόψεις, προκειμένου να ανακα-
λύψει νέες εκφραστικές δυνατότητες του σκηνικού χώρου. Προσπαθώντας να αναπα-
ραστήσει τα ανθρώπινα συναισθήματα σε ένα αφηρημένο περιβάλλον, με τρόπο ώστε 
να μοιάζουν αληθινά, αντικατέστησε το ζωγραφικό βάθος της σκηνής, αλλά και των 
υπόλοιπων μερών της με το «μαύρο βελούδο». Η κουρτίνα ήταν ένα στοιχείο που χρη-
σιμοποιήθηκε ευρέως για να επιτευχθεί η αφαίρεση στο σκηνικό χώρο: αντί να ορίζει 
το πλαίσιό του, όπως στο παρελθόν, εκτεινόταν στο βάθος, καλύπτοντας όλο το πλάτος 
του. Το χρώμα της, συνήθως μπλε ή μαύρο, δημιουργούσε ένα ουδέτερο φόντο. Αφού 
δοκίμασε την ιδέα του στο Μπλε Πουλί του Maeterlinck, σημείωσε στην αυτοβιογραφία 
του πως επιδίωκε με σκηνικά τρικ να δημιουργήσει μια νατουραλιστική ψευδαίσθηση: 
«Φανταστείτε πάνω σε ένα τεράστιο μαύρο φύλλο να σχεδιάζονται οι λευκές γραμμές 
των περιγραμμάτων της αίθουσας και του διακόσμου της. Πέρα από αυτές τις γραμμές 
νιώθει κανείς το τρομακτικό και ατελείωτο βάθος». Το σκεπτικό του ήταν πως η κάλυψη 
με αυτό το υλικό, τόσο του βάθους όσο και του δαπέδου και των πλαϊνών τμημάτων της 
σκηνής, θα ανέτρεπε τον τρισδιάστατο χώρο, αφού το ένα στοιχείο θα χωνευόταν μέσα 
στο άλλο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας δισδιάστατος χώρος.
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Παράλληλα με το συμβολισμό, στα τέλη του 19ου αι. ο ρεαλισμός επιχειρούσε, από 
άλλο δρόμο, την εμβάθυνση στην ουσία του θεάτρου και τη μεγαλύτερη σύνδεσή του 
με τα νέα κοινωνικά δεδομένα της εποχής τους. Και για το ρεαλισμό, ο λόγος δεν ήταν, 
πλέον, δράση, αλλά το επακόλουθο μιας ψυχολογικής κατάστασης ορατής για το θεατή, 
τόσο μέσα από την ίδια την εμφάνιση του ηθοποιού όσο και μέσα από το χώρο όπου 
εκείνος βρίσκεται. Η κατάσταση, έτσι, υπερσκέλιζε το κείμενο, οι χαρακτήρες προϋπήρ-
χαν των λόγων τους και το ορατό του θεάματος έτεινε να ταυτιστεί με την πραγματικό-
τητα. Το 1888 ο δραματουργός A. Strindberg (1849-1912), στον πρόλογο του έργου του 
Δεσποινίς Τζούλια, διατύπωνε ένα μανιφέστο που υπονοούσε τα σημεία αναμόρφωσης 
του θεατρικού σκηνικού χώρου, προσανατολισμένου στο πνεύμα του νατουραλισμού. 
Σημείωνε: «Για τη σκηνογραφία έχω δανειστεί από την ιμπρεσιονιστική ζωγραφική την 
ασυμμετρία και το επιμέρους θραύσμα, με τα οποία θεωρώ ότι μπορώ να επιτύχω την 
ψευδαίσθηση, αφού ακόμα κι αν δεν δημιουργείται ολόκληρο ένα δωμάτιο με την επί-
πλωσή του, δίνεται αυτόματα η δυνατότητα στο θεατή να συνεχίσει με τη φαντασία του, 
και βάσει λογικών συνειρμών, τη συμπλήρωση των τμημάτων που λείπουν». 

O Α. Appia οργάνωνε τη σκηνή με βάση τους όγκους (απλές και καθαρές τρισδιά-
στατες φόρμες αφηρημένου χαρακτήρα) και το φως. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις 
απόψεις του, το θέατρο αποτελούσε συνισταμένη της ποίησης και της μουσικής, που 
αναπτύσσονται στο χρόνο, και της γλυπτικής, της ζωγραφικής και της αρχιτεκτονικής, 
που αναπτύσσονται στο χώρο, μέλημά του έγινε η αναζήτηση του τρόπου αρμονικής 
συνύπαρξης χρόνου και χώρου. Θεωρώντας πως στο χώρο η διάρκεια εκφράζεται με 
την κίνηση και πως η μουσική αποκτά μια μορφή τρισδιάστατης φόρμας, έφτασε στο 
συμπέρασμα πως η σκηνογραφία οφείλει να μετατρέπει τη μουσική σε όρους «χώρου». 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ηθοποιός δεν είχε το παραμικρό περιθώριο να αυτοσχεδιάζει 
αυθόρμητα. Αντίθετα, κάθε του κίνηση όφειλε να είναι καθορισμένη από τη μουσική 
και βάσει αυτής να εγγράφεται στη σκηνή. Τοποθετώντας τον στο κέντρο της σκηνι-
κής δράσης, διευθέτησε γύρω του τη λειτουργία των σκηνογραφικών στοιχείων και του 
φωτός. Το σημείο συνάντησης ηθοποιού και σκηνικού χώρου βρισκόταν ακριβώς στην 
«πλαστικότητα» των σκηνικών και στη δυνατότητα που δινόταν στον ηθοποιό (απτό 
τρισδιάστατο σώμα) να κινηθεί σε έναν πραγματικό, τρισδιάστατο χώρο.

Από την άλλη πλευρά, η σκηνή για τον G. Craig δεν είναι περιγραφική αλλά υπο-
βλητική και υπομνηματική, βασισμένη στη γραμμή και στο χρώμα, είναι ζωντανή όπως 
ο ηθοποιός, συνθετική και πολλαπλή. Επηρεασμένος από το συμβολισμό πίστευε πως η 
σκηνική παρουσία, μέσω των γραμμών, των χρωμάτων και του φωτός και έξω από κάθε 
ρεαλιστική περιγραφή, έπρεπε να υποβάλει, πριν από το κείμενο, στο θεατή την ατμό-
σφαιρα και τις ψυχολογικές συγκρούσεις που θα παρακολουθήσει. Ως αποτέλεσμα των 
απόψεών του προέκυψε, γύρω στο 1905, αυτό που είναι γνωστό ως «σιωπηλό δράμα». 
Ο Craig επιδίωξε να εκφράσει το ρυθμό με την επανάληψη αφηρημένων ρυθμικών ενο-
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τήτων, όπως οι ρυθμικές χειρονομίες και οι κινήσεις του ηθοποιού, σε άμεση συνάρτηση 
με τη λειτουργία του φωτός, καθοριστικού στοιχείου της θεωρίας του. Έτσι, οδηγήθηκε 
στην επινόηση αυτών που ονόμαζε «screens», μιας σειράς κινητών παραβάν, ικανών να 
επανασχεδιάζουν το χώρο ανάλογα με τις ανάγκες της δραματικής πράξης. Η αρχή της 
ψευδαίσθησης αποκλείστηκε, σχεδόν, από κάθε νέα ερμηνεία του σκηνικού χώρου, ο 
οποίος έγινε αφηρημένος, με την έννοια ότι υπονοούσε περισσότερο παρά περιέγραφε, 
ζητώντας την ενεργή συμμετοχή της φαντασίας του θεατή. Ο ηθοποιός κινούνταν ως 
μέρος του συνόλου, ως θραύσμα της όλης σύνθεσης, η δε χειρονομία του δεν έχει κανέ-
ναν άλλο προσδιορισμό εκτός της αναγκαιότητας ή της περιττότητάς της. Οι ίδιες αρχές 
ίσχυαν και για τα κοστούμια, τα οποία όφειλαν να είναι συμβολικά και να εμφανίζουν το 
χαρακτήρα τους μέσα από το σχέδιο και το χρώμα τους. 

Οι πειραματισμοί του Meyerhold είχαν δύο άξονες. Από τη μια πλευρά, ήδη το 
1905, συνεργάστηκε με τους συμβολιστές ζωγράφους επαναφέροντας τη δισδιάστατη 
ζωγραφική απεικόνιση, που απέκλειε οποιαδήποτε ρεαλιστική αναφορά, ενώ από τους 
ηθοποιούς ζητήθηκε να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της σκηνής-κάδρου, χρωματικές 
κηλίδες με κίνηση αργή και στιλιζαρισμένη, έξω από τη φυσιολογική, ώστε να λειτουρ-
γούν ισόποσα με το σκηνικό. Από την άλλη, έψαχνε τρόπους για να ενώσει τον ηθοποιό 
με το θεατή σε μια κοινή εμπειρία, πειραματιζόμενος με ποικίλες τεχνικές, ψυχολογικές 
και ατμοσφαιρικές και, προς αυτή την κατεύθυνση, από το 1918, χρησιμοποίησε στις 
παραστάσεις του στοιχεία από το τσίρκο (ακροβατικά).

Πολύ ενδιαφέρουσες για τις αναλογίες τους με τις απόψεις που πρέσβευαν οι 
εικαστικές πρωτοπορίες είναι οι θέσεις που διατύπωσε, αρκετά χρόνια αργότερα, ο A. 
Artaud. Πρωταγωνιστική μορφή του σουρεαλιστικού κινήματος και με αναφορές στο 
θέατρο της Άπω Ανατολής, ο Artaud θεωρούσε τραγική την υποτίμηση, ως δευτερευό-
ντων, των καθαρά θεατρικών στοιχείων, όποιων δηλαδή δεν μπορούν να εκφραστούν 
με την ομιλία και δεν περιέχονται στο διάλογο, και υπογράμμιζε την αναγκαιότητα και 
τον πρωτεύοντα ρόλο που έχουν η ατμόσφαιρα και οι κρυφοί κώδικες που περιβάλλουν 
ένα θέμα, «...η μεταφυσική των κινήσεων... αυτό το κάτι που υπάρχει και κυκλοφορεί 
διάχυτο στην ατμόσφαιρα της σκηνής...». Κάθε είδους εικόνα, θεατρική ή εικαστική, για 
τον Artaud όφειλε να απευθύνεται πρώτα στις αισθήσεις και, στη συνέχεια, στο μυαλό. 
Έπρεπε να χρησιμοποιεί μια γλώσσα, όχι λέξεων, αλλά αυτή που έχει φτιαχτεί για τις 
αισθήσεις, και να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ποίησης «εν χώρω» που αφορά 
ό,τι δεν μπορούν οι λέξεις να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν. Σύμφωνα με τον Artaud 
αυτή η γλώσσα αποτελείται εξίσου από τα στοιχεία της μουσικής, του χορού, των πλα-
στικών στοιχείων, της κίνησης, της παντομίμας και της χειρονομίας, της αρχιτεκτονικής 
και του φωτός. Μια μορφή αυτής της γλώσσας είναι η γλώσσα των σημάτων, που δρα 
χωρίς λέξεις και αποτελείται από χειρονομίες και στάσεις που έχουν ιδεογραφική αξία. Η 
παντομίμα, στην καθαρή της μορφή και όχι στην ερμηνεία που πήρε στο δυτικό θέατρο 
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ως συνέχεια των έργων της ιταλικής κωμωδίας, θα μπορούσε να παριστάνει ιδέες και 
νοοτροπίες μέσα από ένα συμπυκνωμένο σύνολο κωδίκων. Για τον Artaud, αν το θέατρο 
θέλει να ξαναγίνει αναγκαίο, πρέπει να δώσει όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν στον 
έρωτα, στο έγκλημα, στον πόλεμο ή στην τρέλα: «Θέλουμε να κάνουμε το θέατρο μια 
πιστευτή πραγματικότητα, που να μεταδίδει στην καρδιά και στις αισθήσεις εκείνη τη 
συγκεκριμένη δαγκωματιά που πρέπει να έχει κάθε αληθινός ερεθισμός».

Όλες οι παραπάνω θεωρίες έβγαζαν το θεατή από τον παθητικό και ουδέτερο ρόλο 
που είχε ως τότε, προτρέποντάς τον να επικαλεστεί τη φαντασία του και να συμμετάσχει 
στη συνειρμική συμπλήρωση των νοημάτων και των εικόνων. Κατά αντιστοιχία, για τις 
εικαστικές πρωτοπορίες των αρχών του 20ού αι., με πρώτο χρονικά το φουτουρισμό, 
θέαμα αποτελούσαν τόσο η παρουσίαση των εικαστικών-θεατρικών τους συνθέσεων, 
οι παρουσιάσεις των μανιφέστων τους και των κοινωνικών και αισθητικών τους θέσεων, 
όσο και οι αντιδράσεις του κοινού, συνεπώς οι σχέσεις του με τη θεατρική σκηνή. Ξεκι-
νώντας από την άρνηση της ακαδημαϊκής ερμηνείας του χώρου και της ανθρώπινης 
μορφής, άρα και του τρόπου παρουσίασής τους, οδηγήθηκαν εύκολα στην άρνηση της 
«σκηνής» με τις παραδοσιακές της φορτίσεις και αισθητική, επιδίωξαν να αναθεωρή-
σουν συνολικά τη φόρμα της αναπαράστασης και τη δομή του χώρου που τη δέχεται, 
καθιστώντας τον τελευταίο, μαζί με το κοινό και τις αντιδράσεις του, εξίσου σημαντικά 
στοιχεία στην εξέλιξη του θεάματος. Στις αρχές του 20ού αι. οι συνεργασίες ζωγράφων 
με σκηνοθέτες ή σχήματα αποτελούν, σχεδόν, κοινό τόπο. Οι F. Léger, E. Munch, M. 
Chagall, G. Grosz συνεργάστηκαν με σκηνοθέτες όπως ο M. Reinhardt, ο E. Piscator, ο 
B. Cendrars και ο R. Canudo, ενώ ο S. Diaghilev με τα Ρώσικα Μπαλέτα έδωσε, επί δύο 
δεκαετίες περίπου, ένα σταθερό βήμα προβολής σε πολλούς από τους καλλιτέχνες της 
πρωτοπορίας. 

Το α-λογικό θέατρο της πρωτοπορίας στον 20ό αι. είναι, σχεδόν, αποκλειστικό απο-
τέλεσμα των εικαστικών καλλιτεχνών και έχει τις ρίζες του στις performances των φου-
τουριστών, παρόλο που οι ιστορικοί του θεάτρου σχεδόν παραβλέπουν την οποιαδήποτε 
σχέση του φουτουρισμού, πόσω μάλλον την επίδρασή του, στο θέατρο του προηγού-
μενου αιώνα. Αλλά και πολλές από τις εικαστικές πρωτοπορίες έχουν σημείο αναφοράς 
τους το φουτουρισμό λόγω των προτάσεών του για τη δημιουργία ενός χώρου «δράσης» 
που, ναι μεν χρησιμοποιούσε την έννοια της παραδοσιακής θεατρικής σκηνής, ακύρωνε, 
όμως, τα χαρακτηριστικά της (χώρος-χρόνος, αφήγηση, τεχνητός διαχωρισμός σκηνής-
πλατείας, σχέση δράσης-θεατή κ.λπ.) ή πρόσθετε νέα, όπως η τεχνική της έκπληξης, 
ο αυτοσχεδιασμός και οι μορφές διασκέδασης της σύγχρονης αστικής ζωής. Η σχέση 
του φουτουρισμού με μια μεγάλη ποικιλία κατηγοριών τέχνης δεν ήταν άσχετη με τη 
σύνθεσή του: οι καλλιτέχνες που εξαρχής αποτέλεσαν μέλη του αντιπροσώπευαν όλους 
τους τομείς της πνευματικής δημιουργίας. Ο Marinneti έγραφε λογοτεχνία και ποίηση 
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πριν ασχοληθεί με τον εικαστικό χώρο, ο L. Russolo ήταν αρχικά ζωγράφος πριν τρα-
βήξει το ενδιαφέρον του αποκλειστικά η μουσική, οι F. Depero, G. Balla και U. Boccioni, 
εκτός από το ότι ζωγράφιζαν, έγραφαν και θεατρικά έργα, ο A. Ginna υπήρξε συγγρα-
φέας, ζωγράφος και «πατέρας» της πρώτης φουτουριστικής ταινίας. Δύο λόγοι μοιάζει 
να έκαναν αναπόφευκτη την εμπλοκή των φουτουριστών στο θέατρο: η μεγαλόφωνη 
ανάγνωση των φουτουριστικών ποιημάτων και η παρουσίαση των μανιφέστων από τις 
σκηνές των θεάτρων της Ιταλίας. Ο φουτουρισμός υπογράμμιζε το μύθο της μηχανής και 
της κίνησης, του δυναμικού φωτισμού και της αφηρημένης σκηνής, της πρόκλησης και 
του μοντάζ. Ο κυβοφουτουρισμός και, αργότερα, ο κονστρουκτιβισμός στη Ρωσία, εισή-
γαγε τη δυναμική σκηνή, αφηρημένη αλλά τρισδιάστατη, συμβολική και ταυτόχρονα 
πραγματική, καθοριστική για την κίνηση των ηθοποιών, κατασκευασμένη από ετερο-
γενή υλικά. Ο ντανταϊσμός υιοθέτησε τη φουτουριστική ανατρεπτικότητα στοχεύοντας 
στην πλήρη απαξίωση κάθε κοινωνικού χαρακτηριστικού. Η κυβιστική αποδόμηση του 
χώρου εκφράστηκε στα σκηνικά και τα κοστούμια του P. Picasso στην Παρέλαση (Parade) 
του E. Satie το 1917, που αποτελούσαν απλή μεταφορά των εικα στικών του προτάσεων 
στον τρισδιάστατο χώρο, ενώ το Bauhaus, και συγκεκριμένα ο Ο. Schlemmer σε έργα 
όπως τo Τριαδικό Μπαλέτο (Das Triadisches Ballett), υπογράμμιζε το ενδιαφέρον του για 
το θέατρο ως πολυδιάστατη γλώσσα και «ολική» τέχνη, που ενέχει όλες τις επιμέρους. 
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