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Εργαστήριο Θεατρικής Αγωγής για παιδιά και έφηβους από την Δραματική 

Σχολή του Ωδείου Αθηνών, https://bit.ly/2IgM2G0 

 

«mirror mirror» 
 

Πως βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη ;  

( Φεβρουάριος 2020, Ωδείο Αθηνών, Αίθουσα 15 ) 

Ιδεοθύελλα , συλλογή υλικού, καταιγισμός 

ποιήματα, τραγούδια, πίνακες 

αφηγήσεις, ιστορίες, λαϊκές δοξασίες, κατοπτρικοί νευρώνες, ψυχολογικές θεωρίες 

ο καθρέφτης ως αντικείμενο, η λειτουργία του καθρέφτη στις σχέσεις μας,  

- Ξέρεις πως φτιάχνεται ο καθρέφτης; 

- Νόμιζα πως ο καθρέφτης υπήρχε από πάντα. 

- Πριν το 1835 που κοιτάζονταν οι άνθρωποι; 

- H ωραία Ελένη που κοιταζόταν άραγε; 

- Έχω πολλούς καθρέφτες στο σπίτι αλλά πιο πολύ χρησιμοποιώ αυτόν στο ασανσερ. 

- Όταν βρέχει ψάχνω αντικατοπτρισμούς μέσα στις λακούβες, μια φορά είδα κι εμένα 

Ας ξεκινήσουμε! Εφηβικές ομάδες! Αυτοσχεδιασμός Νο 1! 

-----------------------------------------------ΠΑΥΣΗ---------------------------------------------- 

(Μάρτιος 2020, σπίτι) 

Κορονοιός 

Κοινωνικός Αποκλεισμός 

Κλειστά σχολεία, εργαστήρια, θέατρα, μουσεία 

Και τώρα τι ; 

Πως συνεχίζουμε; 

Καθρέφτη καθρεφτάκι μου έχεις καμία ιδέα; 

- Θα βρούμε τρόπο. 

-Όχι, δεν θέλω να βρούμε. 

- Γιατί; 

- Γιατί το θέατρο δεν γίνεται έτσι, είναι συνάντηση. 

-----------------------------------------------ΠΑΥΣΗ--------------------------------------------- 

https://bit.ly/2IgM2G0
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-----------------------------------------------ΠΑΥΣΗ--------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------ΠΑΥΣΗ--------------------------------------------- 

(Απρίλιος 2020, zoom) 

Μια νέα πραγματικότητα. 

Οι συναντήσεις μας γίνονται τηλεδιασκέψεις. 

Εργαστήρι μας γίνεται το δωμάτιό μας. 

Το θέατρο τελείται στη φαντασία μας. 

Η οθόνη του υπολογιστή στέκει μπροστά μας σαν ένας άλλος καθρέφτης. 

Βλέπω τον εαυτό μου περισσότερες ώρες από ποτέ. 

Βλέπω τον εαυτό σε στιγμές που δεν τον είχα ξαναδεί. 

Πως βλέπεις τον εαυτό σου στο εικονίδιο της οθόνης σου; 

τα εκατομμύρια κομμάτια μου σε μια απόπειρα να ενωθούν, Pixels , 

με κρίνω, μου αρέσω, δεν με κοιτάζω, κρύβω με ένα post it το τετραγωνάκι μου, 

συνειδητοποιώ την παρουσία μου ανάμεσα στους άλλους, 

φτιάξε τα μαλλιά σου, πως κάθεσαι έτσι, μην κουνιέσαι συνεχώς, 

αν δεν με έβλεπα δεν θα ήξερα πως είμαι εδώ, 

παρατηρώ πως μοιάζω όταν ακούω τους άλλους, 

αισθάνομαι πιο ανασφαλής απ’ όταν δεν ήξερα πως μοιάζω,  

από μικρή ψάχνω να βρω στα μάτια των ανθρώπων ποια είμαι εγώ, 

αχ, πόσο όμορφος και τυχερός είναι ο κόσμος που καθρεφτίζεται στα γυάλινα νερά! 

Πως θα ήθελες να βλέπεις τον εαυτό σου ανάμεσα στους άλλους; 

-Καθρέφτη καθρεφτάκι μου έχεις καμία ιδέα; 

-Τι λέτε να φτιάχναμε μια άσκηση; 

-Δηλαδή;  
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Τι  θα διέκοπτε την ενασχόληση μας με το πως φαινόμαστε, τι θα μας ησύχαζε; 

Τι θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει για τώρα ολόκληρο τον εαυτό μας; 

 

 
(στιγμιότυπο από το αποτέλεσμα της άσκησης με εφηβικές ομάδες) 

Ακολουθούν αναλυτικά οι οδηγίες της πρακτικής για τηλεδιάσκεψη. 

1. Οργανώστε ένα zoom call. Χρειάζεται να είστε τουλάχιστον δύο άτομα. 

2. Συζητήστε για λίγο τι σας συμβαίνει μέσα σε αυτή την συνθήκη, αυτήν την στιγμή 

αλλά και όλον αυτό τον καιρό. Τι παρατηρείτε; (Είσαι επικριτικός/ή με τον εαυτό σου; 

Δίνεις οδηγίες για το πως θα έπρεπε να είσαι; Διορθώνεις την στάση σου, τα μαλλιά, 

τα ρούχα σου; Θαυμάζεις τον εαυτό σου; Είναι στιγμές που δεν σε αναγνωρίζεις; 

Αισθάνεσαι ότι κάτι λείπει;)  

3. Φανταστείτε, αν, αντί για εσάς, μπορούσατε να εμφανίσετε κάτι άλλο μπροστά στην 

κάμερα. Τι θα σταματούσε την ενασχόληση σας με το πως φαίνεστε ή πως θα έπρεπε 

να είστε; Τι θα σας ησύχαζε και θα σας ικανοποιούσε; Τι θα αντιπροσώπευε για σήμερα 

ολόκληρο τον εαυτό σας; Μπορεί να είναι οτιδήποτε. (Ένα αντικείμενο, μία εικόνα, 

ένα λουλούδι, μια σκιά στον τοίχο…)  

4. Αν θέλετε μπορείτε να καθίσετε αναπαυτικά, να κλείσετε για λίγο τα μάτια και  να 

χαλαρώσετε. Κοιτάξετε γύρω σας. Υπάρχει κάτι που αυτήν την στιγμή σας εμπνέει ή 
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σας τραβά την προσοχή; Διαλέξτε το πρώτο ερέθισμα που θα σας κερδίσει την 

προσοχή, μη σκεφτείτε πολύ. Αν φανταστείτε κάτι που δεν υπάρχει στον χώρο σας 

μπορείτε να το ζωγραφίσετε ή να το γράψετε σε ένα χαρτί.  

5. Τοποθετείστε το κοντά σας ή μετακινείστε την συσκευή σας. Μπορείτε επίσης  να 

μετακινηθείτε για να αλλάξετε το φόντο της εικόνας σας. 

6. Σταθείτε με τρόπο που να βλέπετε την οθόνη σας αλλά στο τετραγωνάκι σας να 

φαίνεται μονάχα το αντικείμενο της επιλογής σας . 

7. Μείνετε όλοι μαζί για λίγη ώρα έτσι και παρατηρείστε την εικόνα που έχει 

δημιουργηθεί. Έχει αλλάξει κάτι στην ατμόσφαιρα; 

8. Επιστρέψτε στη θέση σας. Μοιραστείτε μεταξύ σας, τι έφερε ο καθένας και για ποιο 

λόγο. Εμφανίστε το ξανά, αυτή τη φορά μαζί με εσάς. Αν με μια λέξη περιγράφατε  την 

ατμόσφαιρα που δημιουργεί, ποια θα ήταν; (Μαγεία, αγάπη, ευθύτητα, χιούμορ, 

λάμψη…)  

9. Παρατηρείστε αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την αρχή. 

------------------------------------------------ΠΑΥΣΗ--------------------------------------------- 

(Μάιος 2020, εδώ) 

- Όταν όλα αυτά τελειώσουν θα πάω μια εκδρομή, κάπου, σε ένα ποτάμι. 

- Γιατί ποτάμι;  

- Στα νερά του βλέπω τον εαυτό μου ολόκληρο. 

- Τι ωραία! 

- Να σου πω κάτι;  

- Ναι. 

- Μέχρι τότε, μπορώ εγώ να γίνομαι ποτάμι για να σε βλέπεις. 

ΤΕΛΟΣ 

Στους μαθητές και τις μαθήτριες του εργαστηρίου μας που βουτάνε πάντα με  

ενθουσιασμό στη δουλειά : 

από όπου κι αν σας δούμε είστε υπέροχοι! 


