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Ή παρούσα μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση του μουσειακού θεάτρου και συγκεκριμέ-
να στην εξέταση της ιστορικής του πορείας, των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του 
στο σύγχρονο μουσειακό περιβάλλον. Ή ιδιαίτερη ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια, 
σε συνδυασμό με την ελάχιστη διερεύνηση του πεδίου διεθνώς και με την απουσία 
κάποιας σχετικής μελέτης στην ελληνική βιβλιογραφία, προσανατόλισαν την έρευνα 
καταρχάς σε χώρες του εξωτερικού και στη συνέχεια στη μελέτη της χρήσης του θεά-
τρου στα ελληνικά μουσεία, με στόχο να εξεταστούν και να προσδιοριστούν οι τρόποι 
με τους οποίους το μουσειακό θέατρο μπορεί να υπηρετήσει τις σύγχρονες μουσειακές 
ανάγκες.

Το μουσειακό θέατρο συνιστά διεπιστημονικό πεδίο έρευνας, του οποίου η κατανό-
ηση προϋποθέτει τη διερεύνηση αφενός του μουσειολογικού πλαισίου στο οποίο γεν-
νιέται και αναπτύσσεται και αφετέρου της θεατρολογικής θεωρίας και της θεατρικής 
πρακτικής. Το μουσειολογικό πλαίσιο, τα κοινά σημεία μεταξύ μουσειακής έκθεσης και 
θεάτρου και η λειτουργία της ίδιας της θεατρικής πράξης συνέθεσαν τους άξονες της 
παρούσας μελέτης.

Το μουσειακό θεάτρο εξυπηρετεί ερμηνευτικούς, εκπαιδευτικούς και επικοινωνια-
κούς στόχους. Παράλληλα, γίνεται φορέας του εγγενούς ιδεολογικού, κοινωνικού και 
πολιτικού ρόλου του μουσειακού θεσμού, ο οποίος επιτελείται μέσω της δυνατότητάς 
του «να δημιουργεί κλίμακες αξιών και να ενεργοποιεί μηχανισμούς αξιολόγησης του 
υλικού πολιτισμού» (Μούλιου & Μπούνια, 1999: 53). 

Ιστορικά, το μουσείο ως θεσμός επιδεικνύει μια λειτουργική και μορφολογική πολ-
λαπλότητα, η οποία επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση του μουσειακού θεάτρου. 
Αυτή η πολλαπλότητα εκδηλώνεται υπό τις συνθήκες που διαμορφώνουν το περιβάλ-
λον της νεωτερικότητας αρχικά και της μετανεωτερικότητας στη συνέχεια. Ή επίδραση 
της κλασικής νεωτερικότητας, ιδιαιτέρως η αντίληψη ότι «υπάρχει αντικειμενική πραγ-
ματικότητα και οι άνθρωποι τη συμμερίζονται και, άρα, είναι σε θέση να την αναγνω-
ρίζουν» (Pearce, 1999: 47), είναι κυρίαρχη στα πρώτα βήματα του μουσειακού θεσμού, 
όταν το δημόσιο μουσείο ξεκίνησε τη λειτουργία του ως σύμβολο εθνικής περηφά-
νιας και ως δημόσια παρακαταθήκη της συλλογικής μνήμης. Σε αυτή την περίοδο, τα 
μουσειακά αφηγήματα και η ερμηνεία τους μέσα από το μουσειακό θέατρο διαμορ-
φώθηκαν υπό την επίδραση της ιδέας του γραμμικού χρόνου και της αντίληψης του 
εξελικτικισμού, δύο κεντρικών θέσεων του Διαφωτισμού. Παράλληλα, τα μουσειακά 
αντικείμενα βρέθηκαν, και εν μέρει βρίσκονται ακόμα, στο επίκεντρο της μουσειακής 
λειτουργίας ως φορείς μιας αντικειμενικής πραγματικότητας, την οποία οι άνθρωποι 
είναι σε θέση να γνωρίζουν (Pearce, 1999). 
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Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη μελέτη του υλικού πολιτισμού προέρχονται από με-
τανεωτερικές θεωρίες. Ή πεποίθηση ότι η γνώση είναι ιστορικά εξαρτημένη και ότι η 
προέλευσή της σχετίζεται με αυτό που θεωρείται λογικό (Hooper-Greenhill, 1999·Νά-
κου, 2000), συνέβαλε στην αντικατάσταση των απόλυτων βεβαιοτήτων της νεωτερικό-
τητας από τη ρευστότητα της μετανεωτερικότητας. Μέσα στα πλαίσια της μετανεωτε-
ρικότητας, «της φιλοσοφικής αναγνώρισης της σχετικότητας και της πολυπλοκότητας 
της πολυπρόσωπης αλήθειας», το μουσείο καλείται «να αποδώσει στον εαυτό του έναν 
νέο, πολυδιάστατο ρόλο», να επανεξετάσει την ταυτότητα, τη μορφή και τη λειτουργία 
του, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις του (Μούλιου & Μπού-
νια 1999: 54). Αυτή η αλλαγή παραδείγματος στη μουσειακή θεωρία και πρακτική αντα-
νακλάται στον πιο πρόσφατο ορισμό του μουσείου, ο οποίος διατυπώθηκε το 2007 από 
το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM):

«Μουσείο είναι ένας μη κερδοσκοπικός μόνιμος θεσμός/οργανισμός (institution) στην 
υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, 
συντηρεί, ερευνά, προβάλλει και εκθέτει την υλική και άυλη κληρονομιά της ανθρω-
πότητας και του περιβάλλοντός της, με στόχο την εκπαίδευση, μελέτη και ψυχαγωγία» 
(Desvallées & Mairesse, 2009: 89).

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι τα σύγχρονα μουσεία προσανατολίζονται 
στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που συνδυάζει τη μάθηση με την ψυχαγωγία και 
περιλαμβάνει στοιχεία της υλικής και άυλης κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, καλούνται να 
εκπληρώσουν έναν κοινωνικό ρόλο, ενθαρρύνοντας την πρόσβαση σε όλες τις κοι-
νωνικές και πολιτισμικές ομάδες και αναπτύσσοντας την κρίση των επισκεπτών/ριών 
(Vergo, 1989· Νικονάνου & Κασβίκης, 2008). 

Το στοιχείο που ουσιαστικά διαφοροποιεί τα σύγχρονα μουσεία της μετανεωτερι-
κότητας από τα παραδοσιακά μουσεία της νεωτερικότητας είναι η έμφαση στους/ις 
επισκέπτες/ριες και λιγότερο στα αντικείμενα. Οι επισκέπτες/ριες βρίσκονται στο επί-
κεντρο των σύγχρονων μουσειολογικών αναζητήσεων. Ή απόκτηση μιας θετικής μου-
σειακής εμπειρίας, η έμφαση στα νοήματα που δομούν οι ίδιοι/ες και η μετατόπιση του 
κέντρου βάρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το περιεχόμενο στον/ην επισκέ-
πτη/ρια έχουν αναδειχθεί κυρίαρχα στα σύγχρονα μουσεία και τα προσδιορίζουν ως 
χώρους μη τυπικής μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πολιτιστικό μοντέλο επικοινωνίας 
και η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στη μουσειακή μάθηση αποτελούν σήμερα τις 
κυρίαρχες θεωρητικές και μεθοδολογικές κατευθύνσεις (Hein, 1998. Νικονάνου & Κα-
σβίκης, 2008). 

Σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστικη προσέγγιση, η γνώση συνιστά μια σύνθετη 
διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον/ην μαθητευόμενο/η και το κοινωνικό πε-
ριβάλλον, ενώ βασική ιδέα αποτελεί το γεγονός ότι οι μαθητευόμενοι/ες κατασκευά-
ζουν τη γνώση ατομικά και κοινωνικά. Ή μάθηση θεωρείται μια διαδικασία επιλογής και 
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οργάνωσης συναφών δεδομένων που προέρχονται από την πολιτισμική εμπειρία, ενώ 
ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην υποκειμενικότητα της ερμηνείας και απορρίπτεται 
η αντικειμενικότητα (Hein, 1998).

Το πολιτισμικό μοντέλο υποστηρίζει ότι η επικοινωνία είναι μια διαδικασία συμ-
μετοχής και συσχετισμού, μια «σειρά διαδικασιών και συμβόλων μέσω των οποίων 
η πραγματικότητα παράγεται, συντηρείται, διορθώνεται και μεταβάλλεται» (Hooper-
Greenhill, 1999: 48). Υπό αυτό το πρίσμα, η πραγματικότητα δεν έχει πεπερασμένη 
ταυτότητα, αλλά παράγεται μέσω της επικοινωνίας (Hooper-Greenhill, 1999: 48), και 
επομένως, «ορίζεται και επαναορίζεται συνεχώς μέσα από διαπραγματευτικά πλαί-
σια ή “ερμηνευτικές κοινότητες”» (Hooper-Greenhill, 1999: 48). «H επικοινωνία γί-
νεται αντιληπτή ως πολιτισμική διαδικασία, που συνδέει τους ανθρώπους μέσα σε 
ιδιαίτερα χωροπλαίσια και ως τμήμα συγκεκριμένων ”τελετουργικών” διαδικασιών» 
(Hooper-Greenhill, 1999: 48).

Ή ερμηνεία προκύπτει «κατόπιν διαπραγμάτευσης και όχι δια της επιβολής», συ-
νεπώς, «γίνονται δεκτές πολλαπλές ερμηνείες […] οι οποίες είναι διαπραγματεύσιμες, 
ανόμοιες και υποκειμενικές» (Hooper-Greenhill, 1999: 48). 

Οι παραπάνω εξελίξεις άσκησαν καθοριστική επίδραση στο μουσειακό θέατρο. 
Έτσι, ενώ υπό την επίδραση της νεωτερικότητας είχε κυρίως απεικονιστική λειτουρ-
γία και ρεαλιστική μορφή, με στόχο την ερμηνεία μιας μοναδικής και αντικειμενικής 
πραγματικότητας που απευθύνεται σε παθητικούς δέκτες, στο περιβάλλον της μετανε-
ωτερικότητας αναπτύσσει μια ποικιλία μορφών, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 
διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες των επισκεπτών/ριών και να αναδείξει την υπο-
κειμενικότητα στην κατασκευή της ιστορίας αλλά και την αφηγηματική πολλαπλότητα 
μιας μουσειακής θεματικής, μιας έκθεσης ή ενός αντικειμένου. Το κοινό δεν δέχεται 
παθητικά, αλλά κατασκευάζει ενεργά τη γνώση που λαμβάνει. 

Το κοινό ωστόσο σημείο είναι η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των υλικών τεκμη-
ρίων της έκθεσης και των άυλων διαστάσεών τους. Το μουσειακό θέατρο επιχειρεί να 
συμπληρώσει τη μουσειακή ερμηνεία και ευνοείται ιδιαίτερα από δύο παράγοντες: 

• Τις αναπαραστατικές διαστάσεις των μουσειακών εκθέσεων και εκθεμάτων και

• την κοινή επικοινωνιακή λειτουργία θεάτρου και μουσείου.

Οι αναπαραστατικές διαστάσεις των μουσειακών εκθέσεων και εκθεμάτων απορρέουν 
από το γεγονός ότι το μουσείο αποτελεί έναν χώρο αισθητηριακής παρουσίασης του 
υλικού και άυλου πολιτισμού (Desvallées & Mairresse, 2009: 87). Το μουσείο είναι «θέα-
τρο», με την έννοια ότι είναι ένας χώρος γεμάτος από ιστορίες του ανθρώπινου πνεύ-
ματος, της ανθρώπινης δραστηριότητας και των φυσικών δυνάμεων της ζωής. Τόσο 
το θέατρο όσο και το μουσείο είναι αφηγητές που εισβάλλουν στην ανθρώπινη συνεί-
δηση. Και στα δύο κεντρικό ζητούμενο είναι η ισορροπία ανάμεσα στην αφηγηματική 
και την αισθητική λειτουργία, καθώς η ίδια η έκθεση αντικειμένων στο μουσειακό πε-
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ριβάλλον αποτελεί ένα είδος θεατρικής σκηνής, όπου συναντάται η τέχνη και η επι-
στήμη. Όπως συμβαίνει και με μια θεατρική παράσταση, «μια έκθεση υπάρχει σε τρεις 
διαστάσεις, καταλαμβάνει φυσικό χώρο, ακριβώς όπως και εμείς, το κοινό μιας έκθεσης 
ή μιας παράστασης» (Vergo, 1999: 52). Ακόμα και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει μια έκθεση «προδίδει μια βαθύτερη συνάφεια μεταξύ αυτών των δύο 
μορφών τέχνης: αναφερόμαστε στο “ανέβασμα” μιας έκθεσης, ενώ στην αγγλική γλώσ-
σα η έκθεση αποκαλείται και “θέαμα” (show)» (Vergo, 1999: 52). 

Επιπλέον, η σκηνογραφία μιας έκθεσης συχνά ανατίθεται σε επαγγελματίες σκηνο-
γράφους4. Και όπως μια θεατρική παράσταση, η έκθεση πρέπει να απευθύνεται οπτικά 
στο κοινό, προσφέροντας μια παράσταση, μια διαδοχή οπτικών εμπειριών που προ-
ϋποθέτουν ορισμένες οπτικές γωνίες ή πλεονεκτικές όψεις. Αντίστροφα, μία έκθεση 
συμπεριλαμβάνει πράγματα που προορίζονται να παραμένουν αθέατα, και τα οποία 
προσπαθεί, όσο γίνεται, να τα αποκρύψει, όπως αυτά που συμβαίνουν στις κουΐντες ή 
στα παρασκήνια (Vergo, 1999: 52). 

Συνήθως, η έκθεση απαιτεί από το κοινό να κινηθεί σε έναν χώρο ή ακόμα και να 
συμμετέχει (Vergo, 1999). Το ίδιο παρατηρείται σε ορισμένα είδη θεάτρου ή και σε πα-
λαιότερες θεατρικές παραδόσεις. Επιπλέον, η έκθεση, όπως και το θέατρο, εκμεταλ-
λεύεται το στοιχείο του χρόνου που απαιτείται για να ξετυλιχτεί μια αφήγηση, ώστε ο 
θεατής να προσεγγίσει τον φυσικό χώρο της έκθεσης και να αντιμετωπίσει ξαφνικά μια 
οπτική έκπληξη, μια απροσδόκητη τελική έκβαση (Vergo, 1999: 52).

Ή συνειδητοποίηση των αναπαραστατικών διαστάσεων του μουσείου μπορεί να 
«διευρύνει τη μουσειακή εμπειρία, απέχοντας από την απλή παρέμβαση στο κλειστό 
στοχαστικό κύκλωμα και ελαχιστοποιώντας την απόσταση μεταξύ θεατή και αντικει-
μένων» (Casey, 2005: 79). Για να μπορέσει να πετύχει αυτόν τον στόχο, το μουσειακό 
θέατρο ανασύρει τα εργαλεία εκείνα που του κληροδοτεί η θεατρική παράδοση και τα 
θέτει στη διάθεση της μουσειακής ερμηνείας.

 Ιδιαίτερη σημασία στη σχέση θεάτρου και μουσείου έχει η κοινή επικοινωνιακή 
τους λειτουργία. Ένα αντικείμενο μπορεί να μας «πει» πολλές και διαφορετικές ιστο-
ρίες. Ή μουσειακή έκθεση, όμως, αντιπροσωπεύει κυρίως έναν συγκεκριμένο τρόπο 
σκέψης, ενέχοντας περισσότερο μια πολιτική και κοινωνική διάσταση, παρά εξασφαλί-
ζοντας μια αδιαμεσολάβητη και στοχαστική συνάντηση μεταξύ των επισκεπτών/ριών 
και των αντικειμένων, ζητούμενο που βρίσκεται στη βάση της πολιτισμικής εξουσίας 
του μουσείου (Casey, 2005: 79). 

Το θέατρο, ήδη από τη γέννησή του, απεικονίζει μια άμεση σχέση, σε κάθε επίπεδο, 
με την κοινωνία στην οποία απευθύνεται (Βennet, 2006: 409). Ή πρόσληψή του είναι 
μια ενεργή διαδικασία που βασίζεται στη συνεχή παραγωγή και ανακατασκευή νοημά-

4  Όπως στην περίπτωση της έκθεσης «Splendeurs et misères. Images de la prostitution, 1850-1910» 
που «ανέβηκε» στο Musée d’ Orsay, στο Παρίσι, τον Σεπτέμβριο του 2015.
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των μεταξύ του κοινού και των ηθοποιών. Το έμψυχο υλικό με το οποίο δημιουργείται 
αποτελεί τον πιο πειστικό φορέα νοημάτων (Πούχνερ, 1984). Άλλωστε, η μίμηση, από 
την οποία προήλθε, είναι ένα από τα βασικά ένστικτα που μας επιτρέπουν να μαθαίνου-
με. Ο πλούτος των μορφών και των λειτουργιών του το καθιστούν ένα ευέλικτο μέσο 
για την παρουσίαση οποιουδήποτε θέματος και για οποιονδήποτε σκοπό, γεγονός που 
αποδεικνύεται από την ιστορική του διαδρομή και από τη σύντομη ιστορία του. Οι θε-
ατρικές πρακτικές που αξιοποιούνται στο πλαίσιο κάθε είδους έκθεσης (τέχνης, ιστο-
ρίας, φυσικής ιστορίας κ.ά.) αντιστοιχούν σε μια ποικιλία σχεδόν ανάλογη με αυτή που 
εμφανίζεται στην ευρύτερη θεατρική παραγωγή. 

Το θέατρο μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό, συμμετοχικό, ρηξικέλευθο και μπο-
ρεί να πραγματευτεί ζητήματα που διαφορετικά είναι δύσκολο να συζητηθούν. Ο θεα-
τής έχει «την ελευθερία να αποστασιοποιηθεί ή να ταυτιστεί κατά βούληση» (Πούχνερ, 
1984: 20). Με αυτόν τον τρόπο, η μάθηση γίνεται ψυχαγωγική και το θέατρο διατηρεί 
την ικανότητα να μας προσφέρει μια όψη της πραγματικότητας που δεν είναι η μονα-
δική (Πούχνερ, 1984). Συνακόλουθα, δίνει τη δυνατότητα εξερεύνησης των αξιών, των 
δεξιοτήτων και των εμπειριών αληθινών ανθρώπων ή γεγονότων μιας εποχής. Κάθε 
αντικείμενο, πρόσωπο ή πολιτισμικό σύνολο μπορεί να δραματοποιηθεί και έτσι να 
επεκταθεί η εκπαιδευτική δυναμική του μουσείου (Quin & Bedworth, 1987: 170). Το 
θέατρο μπορεί να προσφέρει έναν σύνδεσμο μεταξύ των αντικειμένων και των ιδεών 
που εκπροσωπεί ή περιβάλλει, ζωντανεύοντας τις μουσειακές αφηγήσεις. 

Το θέατρο είναι άμεσο, ζωντανό και οικείο και αυτές είναι ποιότητες που αναζη-
τούν τα σύγχρονα μουσεία. Εμπλέκει άμεσα το κοινό σε διανοητικό και συναισθημα-
τικό επίπεδο, ενώ μπορεί να απευθυνθεί σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομά-
δες. Μας εισάγει σε έναν κόσμο ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων, όπου μπορούμε να 
κρίνουμε καταστάσεις τις οποίες έχουμε ή δεν έχουμε ζήσει, να εντοπίσουμε κάποια 
σχέση τους με εμάς ή να τις φανταστούμε, προσφέροντας μια ιδιαίτερα σύνθετη 
εμπειρία (Νικονάνου, 2006: 170). Υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί να παράσχει σημαντι-
κή υποστήριξη στους/ις επισκέπτες/ριες ενός μουσειακού χώρου, διευρύνοντας τα 
μουσειακά αφηγήματα και αναδεικνύοντας τη συνθετότητά τους με όρους υποκει-
μενικής εμπειρίας.

Σήμερα το μουσειακό θέατρο συνιστά ένα είδος θεάτρου που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ή διερεύνησή του επιχείρησε να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του;

• Ποιος είναι ο αντίκτυπός του στην εμπειρία του κοινού–επισκεπτών;

• Με ποιους τρόπους μπορεί να εμπλουτίσει το ερμηνευτικό οπλοστάσιο των σύγ-
χρονων μουσείων;

Συνολικά, στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:

• Ή κατανόηση και αποσαφήνιση του νέου αυτού θεατρικού είδους που αναπτύσ-
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σεται στο μουσειακό περιβάλλον μέσα από μια διεπιστημονική, ιστορική, θεα-
τρολογική και μουσειολογική προσέγγιση.

• Ή διερεύνηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του μουσεια-
κού θεάτρου αναφορικά με τη μάθηση, την πρόσβαση, την κριτική εμπλοκή των 
επισκεπτών/ριών και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

• Ή διερεύνηση των εφαρμογών του μουσειακού θεάτρου και του θεάτρου γενικό-
τερα στα ελληνικά μουσεία.

Για την προσέγγιση των παραπάνω ζητημάτων πραγματοποιήθηκε πρωτογενής και 
δευτερογενής έρευνα. Ειδικότερα, την εκτενή βιβλιογραφική έρευνα στα πεδία της 
μουσειολογίας, θεατρολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής καθώς και των θεωρητικών 
προσεγγίσεων, που άπτονται της ερμηνείας της πολιτισμικής κληρονομιάς, συμπλή-
ρωσαν επιτόπιες ερευνητικές δραστηριότητες, που περιλάμβαναν παρατήρηση και 
ανάλυση εφαρμογών μουσειακού θεάτρου και συλλογή δεδομένων σχετικά με τις αντι-
λήψεις και πρακτικές των υπευθύνων. Ακολούθησε συστηματική και σε βάθος εξέταση 
μελετών περίπτωσης, αναφορικά με την παραγωγή έργων μουσειακού θεάτρου και την 
πρόσληψή τους από το κοινό. 

To βιβλίο αναπτύσσεται σε οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτα έξι αναλύονται θεωρητικά 
ζητήματα που αφορούν την ταυτότητα, την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του μου-
σειακού θεάτρου. Το έβδομο κεφάλαιο εστιάζει στη διερεύνηση του θεάτρου ως ερ-
μηνευτικού μέσου στην ελληνική μουσειολογία και μουσειοπαιδαγωγική. Στο όγδοο 
κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση του 
προγράμματος μουσειακού θεάτρου με τίτλο «Μια επίσκεψη στην ‘Έκθεση των Μνη-
μείων του Ιερού Αγώνος”, Απρίλιος 1884».

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρα-
κτηριστικά και οι δυνατότητες του σύγχρονου μουσειακού θεάτρου, καθώς και ζητή-
ματα που αφορούν τη διαδικασία σχεδιασμού. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια αναδρομή στην ιστορία του θεάτρου 
ως μέσου μουσειακής ερμηνείας και εξετάζονται οι κοινωνικοπολιτισμικές επιδράσεις 
που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της ιστορικής του διαδρομής, προκειμένου να γίνει κα-
τανοητός ο μορφολογικός και λειτουργικός πλουραλισμός που παρατηρείται μέχρι και 
σήμερα. Το κεφάλαιο κλείνει με την εξέταση του σύγχρονου πλαισίου ανάπτυξης του 
θεάτρου στο μουσείο, τη διαδικασία αποσαφήνισης των διαφορετικών τάσεων που 
παρατηρούνται στην εφαρμογή του και την επακόλουθη διαφοροποίηση του μουσεια-
κού θεάτρου ως μιας διακριτής θεατρικής μορφής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η συζήτηση και κυρίως οι αντιδράσεις που συνόδευ-
σαν την εφαρμογή του θεάτρου ως μέσου μουσειακής ερμηνείας. Οι βασικές κριτικές 
αφορούσαν το ζήτημα της αυθεντικότητας της ερμηνείας, τις νοηματοδοτήσεις του 
όρου πολιτισμική κληρονομιά και τον ρόλο του μουσειακού θεάτρου, καθώς και το δί-
λημμα σχετικά με το αν το θέατρο μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο αποτελεσματικά ως 
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ένα ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό μέσο. Καθένα από αυτά τα ζητήματα συνδέεται με 
συγκεκριμένες μουσειολογικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες 
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη διαμόρφωση και κατανόηση του μουσεια-
κού θεάτρου.

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται το θεατρικό φαινόμενο υπό το φως των σύγχρο-
νων απαιτήσεων της μουσειακής ερμηνείας. Μέσα από μια ιστορική αναδρομή στις λει-
τουργίες του θεατρικού φαινομένου, διερευνάται η δυνατότητα του μέσου να προωθεί 
ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες, ενθαρρύνοντας την κριτική εμπλοκή και την 
πολυφωνία. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο σκιαγραφούνται τα βασικά σημεία του διαλόγου που ανα-
πτύσσεται σήμερα και αφορά δραματολογικά, αφηγηματολογικά, κιναισθητικά στοι-
χεία και τους τρόπους άμεσης εμπλοκής του κοινού στο μουσειακό θέατρο.

Το έκτο κεφάλαιο εστιάζει στις διαδικασίες πρόσληψης του θεατρικού φαινομένου. 
Αρχικά, εξετάζονται οι θεωρίες πρόσληψης που προέρχονται από το πεδίο των θεατρι-
κών σπουδών, η επίδραση άλλων επιστημονικών πεδίων, καθώς και σχετικές μελέτες. 
Στη συνέχεια, εξετάζονται οι έρευνες κοινού στο πεδίο του μουσειακού θεάτρου. Με 
βάση την παρουσίαση διαφορετικών μεθοδολογιών και ερευνητικών ερωτημάτων, δι-
αμορφώνεται το θεωρητικό πλαίσιο διερεύνησης του προγράμματος μουσειακού θεά-
τρου που παρουσιάζεται αναλυτικά στο όγδοο κεφάλαιο. 

Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους το θέατρο έχει αξι-
οποιηθεί ως ερμηνευτικό μέσο σε μουσεία και τόπους πολιτισμικής αναφοράς στην 
Ελλάδα, οι στόχοι που υπηρέτησε και ο βαθμός στον οποίο ανταποκρίθηκε στα ζη-
τούμενα που διατυπώνει ο σύγχρονος μουσειολογικός διάλογος. Υπό αυτό το πρίσμα, 
επιχειρείται η αποσαφήνιση των διαφορετικών μορφών θεάτρου που συναντώνται στα 
ελληνικά μουσεία, η ανάδειξη των λειτουργιών τους και τα πιθανά περιθώρια περαιτέ-
ρω αξιοποίησής τους.5

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποί-
ησης ενός έργου μουσειακού θεάτρου, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από την αξιολόγηση της εμπειρίας του κοινού. Στόχος του προγράμματος ήταν η δι-
ερεύνηση των τρόπων με τους οποίους το μουσειακό θέατρο μπορεί να υπηρετήσει 
πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των σύγχρονων μουσείων, να προωθήσει δηλαδή την 
κριτική εμπλοκή και τον αναστοχασμό, να δημιουργήσει έναν χώρο διαλόγου και να 
διευρύνει το κοινό του μουσείου. Για τον λόγο αυτό, σχεδιάστηκε το πρόγραμμα μου-
σειακού θεάτρου με τίτλο «Μία επίσκεψη στην ‘Έκθεση των Μνημείων του Ιερού Αγώ-
νος”, Απρίλιος 1884», το οποίο υλοποιήθηκε στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο τον Ιούνιο 

5  Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν όλες οι μορφές θεάτρου και οι θεατρικές πρακτικές που αξιοποιού-
νται στα ελληνικά μουσεία και δεν συνιστούν απαραίτητα μουσειακό θέατρο, ακριβώς με στόχο 
να κατανοηθεί εν γένει η λειτουργία του θεάτρου σε αυτό το πλαίσιο.
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και Οκτώβριο του 2015. Το κοινό έκανε ένα ταξίδι στον χρόνο, συγκεκριμένα στο 1884, 
για να επισκεφτεί την πρώτη έκθεση των κειμηλίων της επανάστασης. Στον χώρο της 
έκθεσης συναντούσε μια επισκέπτρια της εποχής και περιηγούνταν μαζί της σε αυτόν. 
Ή «επισκέπτρια» μοιραζόταν με τους/τις υπόλοιπους/ες επισκέπτες/ριες τις σκέψεις, τις 
αναμνήσεις και τις απορίες της με αφορμή τα μουσειακά εκθέματα, ενθαρρύνοντας 
τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Με  αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε η διερεύνηση των 
μουσειακών αφηγημάτων, η κριτική εμπλοκή του κοινού και η δημιουργία ενός διαλο-
γικού χώρου μέσα στη μουσειακή έκθεση.

Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τον θεωρητικό διάλογο γύρω από το 
μουσειακό θέατρο, εμπλουτίζοντάς τον μέσα από την εξέταση των συναφών μουσει-
ολογικών και θεατρολογικών παραμέτρων. Επιπλέον, θέτει στη διάθεση των μουσείων 
και των θεατρικών ομάδων έναν όγκο γνώσης που μπορεί να οδηγήσει στην πρακτική 
αξιοποίηση του μουσειακού θεάτρου και, κατ’ επέκταση, στον εμπλουτισμό των μου-
σειακών ερμηνευτικών μέσων της ελληνικής μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής. 

Το μουσειακό θέατρο αποτελεί ένα δυναμικό πεδίο που μπορεί να συμβάλλει κα-
θοριστικά στη σχέση των μουσείων με το κοινωνικό σύνολο. Ή μελέτη αυτή έρχεται 
να καλύψει ένα ερευνητικό κενό στην Ελλάδα, συμμετέχοντας παράλληλα στον διεθνή 
διάλογο. Ωστόσο, η συνθετότητα του μέσου και της ίδιας της μουσειακής ερμηνείας 
καθιστούν το μουσειακό θέατρο ένα πεδίο που είναι αδύνατο να εξαντληθεί στο πλαί-
σιο ενός βιβλίου. 



1

Το μουσειακό θέατρο είναι μια ερμηνευτική στρατηγική που γεννήθηκε στο περιβάλλον 
του μουσείου, για να διευρύνει τις αφηγηματικές του δυνατότητες. Αποτελεί μια εκπαι-
δευτική μεθοδολογία και μια μορφή δημόσιας ιστορίας και εφαρμοσμένου θεάτρου που 
βασίζεται σε εκτενή ιστορική έρευνα, αξιοποιεί ποικιλία μεθόδων που προέρχονται από 
τη θεατρική παράδοση, παρουσιάζει συγκεκριμένους χαρακτήρες που δρουν σε συγκε-
κριμένες συνθήκες και μπορεί να προσαρμόζεται σε όλες τις ομάδες κοινού. Στόχος του 
είναι να «ζωντανέψει» τη μουσειακή αφήγηση, παρουσιάζοντας την υπό εξέταση θεματι-
κή μέσα από την υποκειμενική οπτική συγκεκριμένων χαρακτήρων. Με αυτόν τον τρόπο, 
συμπληρώνει τη μουσειακή ερμηνεία, καθίσταται φορέας ερμηνείας της άυλης πολιτισμι-
κής κληρονομιάς, δηλαδή των πολιτισμικών πρακτικών, αντιλήψεων και πεποιθήσεων 
που συναντώνται σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια, εξυπηρετεί την εκπαι-
δευτική, ερμηνευτική και επικοινωνιακή πολιτική του μουσείου και εναρμονίζεται με τον 
εκάστοτε ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτικό του ρόλο. 

Από την πρώτη του εφαρμογή το 1898 στο Μουσείο Skansen της Στοκχόλμης, 
επιχειρεί να «δώσει ζωή» στα άψυχα αντικείμενα του μουσειακού περιβάλλοντος. Ή 
γέννηση και η μετέπειτα ανάπτυξή του στηρίζονται σε ένα κεντρικό δίπολο μεταξύ 
ζωής και θανάτου, κίνησης και στατικότητας, διαλόγου και σιωπής: τα αντικείμενα 
είναι νεκρά, η ιστορία είναι πεπερασμένη, αλλά το θέατρο είναι ζωντανό και συμβαί-
νει στο σήμερα, στο τώρα. Ή εμφάνισή του μοιάζει να διαμορφώνει έναν αντίλογο 
στο περίφημο «Μουσεία = Νεκροταφεία» του μανιφέστου των Φουτουριστών,6 που 

6  Ο φουτουρισμός ήταν ένα ιταλικό καλλιτεχνικό κίνημα των αρχών του 20ου αιώνα, που στόχευε 
να αγγίξει ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Οι φουτουριστές απέρριπταν την τακτοποιημένη 

Τι είναι το μουσειακό θέατρο;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  
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θα γραφεί περίπου δέκα χρόνια μετά την πρώτη εισαγωγή ερμηνευτών σε ρόλο στο 
μουσείο. 

Στην ιστορία του μουσειακού θεάτρου διακρίνονται τρεις φάσεις: Ή πρώτη, που ξε-
κινά με το Skansen και συνεχίζεται με τα υπαίθρια μουσεία των ΉΠΑ, διαπνέεται από 
πνεύμα ρομαντισμού. Βλέπει το παρελθόν, και κυρίως το εθνικό, ως ένα αρμονικό όλον, 
που στην αυγή της βιομηχανικής εποχής εξαφανίζεται με γοργούς ρυθμούς. Αυτή την 
ειδυλλιακή εικόνα του παρελθόντος θα κλονίσουν η βιομηχανική παραγωγή, ο τουρι-
σμός και ο καταναλωτισμός. Οι νέοι κανόνες του οικονομικού συστήματος θα αλλάξουν 
ριζικά τις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνική οργάνωση. Το θέατρο λειτουργεί ως 
μέσο επιβίωσης μιας πραγματικότητας που γίνεται αντιληπτή μέσω της ανθρώπινης οι-
κειότητας, της μοναδικότητας των προβιομηχανικών υλικών αγαθών, της αρμονίας της 
φύσης. Το μουσειακό θέατρο γεννιέται και αναπτύσσεται μέσα από την επίκληση του 
αληθινού και του ρεαλιστικού. Καθίσταται φορέας ενός παράλληλου σύμπαντος αρ-
μονίας και ισορροπίας, ενός κόσμου καθορισμένου, χωρίς τραύματα, χωρίς φθορά και 
χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης ή διατάραξης της κοινωνικής και αξιακής του δομής. 
Ταυτόχρονα, συνιστά διαφυγή από το σήμερα και καταφύγιο, μια καθησυχαστική επι-
βεβαίωση ότι «κάποτε ήταν όλα καλύτερα», παρουσιάζοντας μια εξωραϊσμένη εκδοχή 
του παρελθόντος. Σε αυτή τη φάση υιοθετεί θετικιστική προσέγγιση7 στην ιστορία, που 
αποδίδεται μέσα από μια ρεαλιστική δραματουργία, αρθρώνει μια κλειστή γραμμική 
αφήγηση καθησυχαστικών βεβαιοτήτων χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης και απευθύ-
νεται σε ένα ομοιογενές κοινό, χωρίς να λαμβάνει υπόψη μαθησιακές, κοινωνικές και 
άλλες διαφοροποιήσεις.

Κάτω από αυτές τις επιδράσεις το μουσειακό θέατρο μοιάζει με ένα ελαφρύ 
«μπουλβάρ» (ή «θέατρο βουλεβάρτου»)8 που προβάλλει επιλεκτικά τις μνήμες που 
αξίζει να σωθούν, τις «καλύτερες», ακολουθώντας τη νόρμα της μουσειακής ερμηνεί-
ας της εποχής. Στόχος είναι να προσφέρει ένα ελκυστικό «ταξίδι στον χρόνο». Παρά 
τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα, το θέατρο δεν αλλάζει το περιεχόμενο της μου-
σειακής ερμηνείας.

Ή δεύτερη φάση του μουσειακού θεάτρου ξεκινά με τις παρεμβάσεις του Freeman 
Tilden9, που σηματοδότησαν την αφετηρία μιας περιόδου αλλαγών. Ο Τilden, κάτω από 

ζωή του καλλιεργημένου διανοούμενου, «χλεύαζαν το δουλικό σεβασμό προς τους απολιθω-
μένους σοφολογιώτατους αλλά και την απόρριψη της κοινωνίας που εξέφραζε η παραδοσιακή 
αντικοινωνικότητα του μποέμ. Αντίθετα, διάλεγαν τον δημόσιο στίβο και ζητούσαν την άμεση, 
στιγμιαία αντίδραση» (Τίστναλ & Μποτσόλα, 1984:10).

7  Ο θετικισμός εμφανίζεται τον 19ο αιώνα ως ένα φιλοσοφικό ρεύμα που υποστηρίζει ότι η μόνη 
αξιόπιστη γνώση προέρχεται από τα εμπειρικά δεδομένα. Μεταξύ άλλων ο θετικισμός προτάσσει 
τη μεθοδολογία των θετικών επιστημών ως τη μόνη έγκυρη ακόμα και για την εξέταση φαινομένων 
που άπτονται των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (Feigl, 2018).

8  Είδος θεάτρου που μεσουρανεί κυρίως στα αστικά ευρωπαϊκά θέατρα την ίδια εποχή.
9  O Freeman Tilden υπήρξε στα μέσα του 20ου αιώνα υπεύθυνος ερμηνείας του National Park 


