
Αλληλεπιδραστική σκηνοθεσία στη Σκηνή Μουσικής Οπτικοποίησης

"FIDELIO, 21ος ΑΙΩΝΑΣ"

MMουσική:: Ludwig van Beethoven, «Fidelio», σκηνές από τη 2η πράξη (1814), σε µια ηχο-
γράφηση µε τη φιλαρµονική ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του
Leonard Bernstein (1978) και τους René Kollo (Florestan), Gundula Janowitz (Leonore), Hans
Sotin (Don Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco). 
Παραγωγή:: Johanna Dombois (σχεδιασµός , σκηνοθεσία/δραµατουργία, καλλιτε-
χνική διεύθυνση), Uli Lechner ( ηχητικά εφέ), Florian Dombois (ιδέα, σχεδιασµός , διεύ-
θυνση έργου). Παραγωγή για το Beethoven - Haus σε συνεργασία µε την Vertigo
Systems GmbH και rmh – new media gmbh. © Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation,
Sankt Augustin (2004).

Διάρκεια της ππαράστασης:: 20 λεπτά

Με το ««FFiiddeelliioo,,  2211ος αιώνας»»  σκηνοθετήθηκε για ππρώτη φορά µια κλα-
σική όππερα µε αλληλεππιδραστικά µέσα σε τρισδιάστατη εικονική
ππραγµατικότητα ((33DD  VViirrttuuaall  RReeaalliittyy  ή VViirrttuuaall  EEnnvviirroonnmmeenntt))..  Τα ππρόσωππα,,  τα
οπποία εµφανίζονται στην όππερα,,  δηµιουργήθηκαν ως αφηρηµένες
φιγούρες αππό µικρά σωµατίδια ((συστήµατα σωµατιδίων))..  Οι φιγούρες
αυτές απποτυππώνουν µε χορευτικές κινήσεις τη ροή της µουσικής,,  ακο-
λουθώντας µουσικές και δραµατουργικές οδηγίες ..  Η σκηνοθεσία
όµως µππορεί να εππηρεαστεί µέσω αλληλεππιδραστικών συσκευών,,  τις
οπποίες έχει στη διάθεσή του ο εππισκέππτης..  

Η υππόθεση:: Οι σκηνές, που επιλέχθηκαν για την παραγωγή αυτή, περιλαµβάνουν
τον πυρήνα της υπόθεσης της όπερας του Beethoven «Fidelio»: Ο Florestan ηττάται
από τον αντίπαλό του Pizarro και τον κλείνουν στη φυλακή (εισαγωγή). Εκεί
εµφανίζεται σε ένα όραµά του η γυναίκα του Leonore σαν άγγελος (άρια «στις
ανοιξιάτικες ηµέρες της ζωής»). Ο Pizarro, τον οποίο άφησε να µπει µέσα στη
φυλακή ο φύλακας Rocco, (σφυρίγµατα) προσπαθεί να σκοτώσει τον Florestan µε
ένα στιλέτο.  Ο Fidelio (που στην πραγµατικότητα είναι η Leonore µεταµφισµένη σε
άντρα ) µπαίνει ανάµεσα τους, φανερώνεται , αποκρούει το στιλέτο του Pizarro
και σώζει τον άντρα της Florestan (κουαρτέτο «αυτός πρέπει να πεθαίνει»). Μαζί
γιορτάζουν τη σωτηρία, την αντάµωση και την απελευθέρωσή τους αλλά και
την αποδυνάµωση του Pizarro (ντουέτο «ω ανείπωτη χαρά»). 

Οι φιγούρες::  Οι αφηρηµένες φιγούρες των προσώπων της όπερας ξεχωρίζουν
από την ιδιαίτερη µορφή και το χρώµα τους. Αυτά µεταβάλλονται ανάλογα µε
την πυκνότητα και την ένταση του µουσικού γίγνεσθαι.



Από αριστερά προς τα δεξιά: Pizarro (άσπρες ράβδοι), Leonore (µπλε τοίχος ή κύµα),
Rocco (κόκκινη και άσπρη διπλή σφαίρα ), Florestan (άσπρο και κόκκινο σπείρω-
µα). Η φυλακή οριοθετείται από γεωµετρικά παρατεταγµένες ράβδους.

Οι αλληλεππιδραστικές συσκευές::  Με τις τέσσερις αλληλεπιδραστικές
συσκευές, που είναι τοποθετηµένες πάνω στη σκηνή, µπορεί ο επισκέπτης να επη-
ρεάσει ως ένα βαθµό το οπτικό και ακουστικό γίγνεσθαι κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης. Ο χειρισµός των συσκευών επενεργεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι
φιγούρες και οι αντίστοιχες φωνές τους να µετακινούνται σε ένα άλλο σηµείο
στο χώρο. Έτσι ο επισκέπτης µπορεί να µεταφέρει στην παράσταση τη δική του
δραµατουργική εκδοχή . Οι αλληλεπιδραστικές συσκευές αντιστοιχούν µία σε
κάθε φιγούρα και µία αναµµένη λυχνία δηλώνει πότε είναι ενεργές : 
σκοινιά – Florestan (σπειροειδής φιγούρα) 
σφαίρα – Rocco (σφαιρική φιγούρα) 
στήλη – Leonore/Fidelio ( επίπεδη φιγούρα) 
joystick – Pizarro (φιγούρα αποτελούµενη από ράβδους)


