
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής (Θα χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συμμετοχής στην τελετή απονομής)  
(40 λέξεις max)

Σκηνογραφία και art direcFons παιδικής παράστασης με τη τεχνοτροπία του projecFon mapping. Το γραφείο μας είναι υπεύθυνο για τη συνολική αισθητική του έργου, τη κατασκευή των 
σκηνικών, τις εικονογραφήσεις, τα animaFons και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας του projecFon mapping.

Ποιο ήταν το ζητούμενο από τον πελάτη  (Crea?ve Brief);  
(100 λέξεις max) 

Κατηγορία: 

Τίτλος Συμμετοχής: Το όνειρο του Σκιάχτρου 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Παιδική παράσταση 

Εταιρία/Πελάτης: TimeCode Produc?ons

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  
¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

Μας ανατέθηκε η σκηνογραφία και το συνολικό Art DirecFon για μια από τις μεγαλύτερες 
παραγωγές παιδικών παραστάσεων της περασμένης σεζόν και ένα από τα σημαντικότερα 
έργα του Ευγένιου Τριβιζά, “Το όνειρο του Σκίαχτρου”, με μουσική γραμμένη για πρώτη 
φορά από τον Μίμη Πλέσσα και πρωταγωνίστρια την Ναταλία Δραγούμη, στο θέατρο 
Λαμπέτη.

Στρατηγική  
(100 λέξεις max) 

Για να φέρουμε τον λόγο και τα μηνύματα ενός έργου που μετράει κοντά 30 χρόνια από όταν 
παίχτηκε για πρώτη φορά, πιο κοντά στο σημερινό κοινό, απεικονίσαμε με ένα νέο ξεχωριστό 
τρόπο το έργο του Ευγένιου Τριβιζά, παντρεύοντας μοντέρνες τάσεις με ματιές στο παρελθόν, 
δημιουργώντας ένα κόσμο με φρέσκια αισθητική και ιδιαίτερο εικαστικό χαρακτήρα με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας. 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 
(150 λέξεις max)

Για να αποδώσουμε τη μαγεία του έργου με τον καλύτερο τρόπο, αξιοποιήσαμε την τεχνολογία του projecYon mapping, δημιουργώντας πρωτότυπα γραφικά, εικονογραφήσεις 
και animaYons, που συνδυαστικά με τα ιδιαίτερα σκηνικά που κατασκευάσαμε και τη συμβολή μας στη σκηνοθεσία, δημιούργησαν μια εντυπωσιακή διαδραστική εμπειρία για 
τους θεατές, μικρούς και μεγάλους. 

Να αποδώσουμε με ένα φρέσκο και διαφορετικό τρόπο, τα μηνύματα ενός έργου που μετράει 30 χρόνια ζωής στο σήμερα, μέσα από μια διαδραστική εμπείρια.

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις)

Url’s Τα links για το δημιουργικό υλικό θα πρέπει να είναι απόλυτα και όχι σχετικά ( πχ. hgp:// www.mysite.gr)  

hcps://vimeo.com/316140835
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