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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 
 
Στις μέρες μας η ελληνική κοινωνία φαίνεται να βιώνει μια τεράστια οικονομική κρίση. Έτσι 
οι πωλήσεις των διαφόρων προϊόντων μειώνονται και οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν 
οικονομικούς τρόπους διασκέδασης. Παρ’ όλα αυτά, ο πολιτισμός και η τέχνη συνεχίζουν να 
έχουν δυναμικό χαρακτήρα και να αναπτύσσονται και μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίδοτο 
σε κάθε μορφή κρίσης. Για αυτό και η ομάδα μας αποφάσισε να προωθήσει και να ασχοληθεί με 
τον πολιτισμικό τομέα και συγκεκριμένα με το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων στην Ερμούπολη.
Το Θέατρο αυτό τελεί τώρα υπό τη σκέπη του Πνευματικού Κέντρου, αλλά έχει στόχο 
σύντομα να αυτονομηθεί σαν οργανισμός. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και εξελίσσεται 
πραγματοποιώντας εκδηλώσεις μεγάλου βεληνεκούς και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα στον 
χώρο των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Παρ’ όλα αυτά μέχρι στιγμής, δεν 
διαθέτει συγκεκριμένη ταυτότητα και ολοκληρωμένη οπτική επικοινωνία που να το βοηθήσουν 
να αναδειχτεί και να ξεχωρίσει.
Στόχος μας είναι η ανανέωση της μάρκας, η σχεδίαση ταυτότητας και επικοινωνίας.
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΡΚΑΣ
 
ΙΣΤΟΡΙΑ
Το θέατρο Απόλλων βρίσκεται στο κέντρο της Ερμούπολης και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα 
κλειστά  και οργανωμένα θέατρα  των νεότερων χρόνων. Κατασκευάστηκε το 1862 από τον 
Ιταλό αρχιτέκτονα Sampo. Η κατασκευή του  ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 1864, όπου έγιναν 
και τα εγκαίνια με την θεατρική παράσταση «Ριγκολέττο» του Βέρντι.
Στη σκηνή του Απόλλων άρχισαν να παρουσιάζονται όπερες, οπερέτες και επιθεωρήσεις από 
μεγάλα ονόματα του  Ιταλικού και Ελληνικού Λυρικού Θεάτρου. Μερικά από τα πρώτα έργα που 



παίχτηκαν ήταν ο Κουρέας της Σεβίλλης του Rossini, ο Trovatore του Verdi και το Campanello 
του Donizetti. Ο πρώτος ελληνικός θίασος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά το 1866 με θιασάρχη 
τον Παντελή Σούστα.
Συχνές ήταν και οι παραστάσεις παντομίμας, ταχυδακτυλουργικών και σχοινοβατών.
Έτσι, οι συριανές εφημερίδες άρχισαν να δημοσιεύουν πλούσιες και πολύτιμες ειδήσεις για 
την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου. Υπήρχε και στήλη με κριτικές και αναλύσεις των έργων, 
καθώς και άρθρα για την σημασία του θεάτρου και του μελοδράματος, ειδήσεις για τους 
καλλιτέχνες και τα περίφημα πλούσια δώρα των Ερμοπουλιτών σε αυτούς.
Με την πάροδο των χρόνων υπήρξε σημαντική φθορά του θεάτρου. Το κτήριο δεν φημιζόταν 
για την σταθερότητα του. Το 1874  χρειάστηκε γενική επισκευή, ενώ νέες επισκευές 
ακολούθησαν το 1881, 1890 και 1896.
Στις αρχές του εικοστού αιώνα έντονα είναι τα σημάδια της παρακμής. Κατά τη διάρκεια του 
ελληνοϊταλικού πολέμου  το θέατρο κακοποιείται από βομβαρδισμούς, γίνεται κινηματογράφος 
και κατά την δεκαετία του 1950 κρίνεται ακατάλληλο και αναστέλλει τη λειτουργία του.  Η μόνη 
κορυφαία παράσταση δίνεται το Μάρτιο του 1953  από την Μαρίκα Κοτοπούλη, που ήταν και η 
τελευταία της ζωής της.
Το 1959 ο Δήμος αποφασίζει την ανακαίνισή του. Η γενική επισκευή άρχισε τελικά το 
1970  και προκάλεσε μεγάλη αλλοίωση στο εσωτερικό του. Στα χρόνια της δικτατορίας, το 
θέατρο οδηγείται σε πλήρη απαξίωση, θέλουν να απομακρυνθεί κάθε ξένη επιρροή από το 
κτήριο με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι τοιχογραφίες, οι εξώστες, τα ξύλινα θεωρεία να 
αντικατασταθούν από μπετόν και τίποτα να μην θυμίζει τον παλιό πλούσιο διάκοσμο.
Η αποκατάσταση του θεάτρου , όσο το δυνατόν πιστότερη προς την αρχική του μορφή, 
ξεκίνησε με τη δράση των τοπικών θεατρικών συλλόγων “ Θεατρικός Εκπολιτιστικός Όμιλος 
Σύρου ο Απόλλων”(1977) και “Καλλιτεχνικός Όμιλος ο Σουρής”(1978), που έδιναν παραστάσεις 
στο τσιμεντένιο θέατρο, για να κινήσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα  
με σχέδια του αρχιτέκτονα Πέτρου Πικιώνη και με νέες οροφογραφίες που φιλοτέχνησε ο 
Δημήτρης Φόρτσας.
Σήμερα, το θέατρο ακολουθεί την οικονομική ανάπτυξη του νησιού.  Το ποιοτικό επίπεδο των 
παραστάσεων είναι ανεβασμένο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια συνεχή πολιτιστική άνοδο 
του θεάτρου σε δράσεις όχι αμιγώς θεατρικές. Κλασσική μουσική, όπερα, μπαλέτο, χορωδίες, 
συναυλίες και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου γεμίζουν το θέατρο, σ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Το κοινό που τις παρακολουθεί είναι κατά βάση τους χειμερινούς μήνες οι κάτοικοι της Σύρου. 
Τη θερινή περίοδο όμως το κοινό γίνεται διεθνές καθώς οι εκδηλώσεις προσελκύουν το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών τόσο από τον ελλαδικό χώρο όσο και από το εξωτερικό.
 
 
ΚΤΙΡΙΟ
Πήρε το όνομα του από τον ολύμπιο θεό Απόλλωνα.
Χαρακτηρίζεται ως μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου. Η άποψη αυτή δεν είναι 
επιβεβαιωμένη καθώς η αρχιτεκτονική του έχει επηρεαστεί από τέσσερα ιταλικά πρότυπα 
(τη Σκάλα του Μιλάνου (1776), το ανακαινισμένο θέατρο (1816) San Carlo της Νάπολης, το 
ακαδημαϊκό θέατρο στο Castelfranco (1745) και τέλος το Teatro della Pergola της Φλωρεντίας 
(1755). Αντίθετα η στήριξη της θολωτής οροφής φαίνεται να ακολουθεί το γαλλικό σύστημα του 
19ου αιώνα.



Εξωτερικά το θέατρο δεν έχει πλούσιο αρχιτεκτονικό διάκοσμο. Είναι ένα απλό διώροφο κτίριο, 
χτισμένο με μικρές πέτρες καλυμμένο με σοβά. Διαθέτει πλατιά μαρμάρινη σκάλα, που την 
επιβάλλει η υψομετρική διαφορά σ' αυτό το σημείο. Υπάρχουν τρεις  ψηλές θύρες και μια σειρά 
από παράθυρα στην μπροστινή όψη.
Στον προθάλαμο του κτηρίου υπάρχουν δυο σκάλες δεξιά και αριστερά που οδηγούν στα 
θεωρεία και ένα τοξωτό άνοιγμα που οδηγεί στην κεντρική αίθουσα.  
Στην κεντρική αίθουσα που δίνονται οι παραστάσεις υπάρχει η πλατεία που χωρίζεται με 
κεντρικό άξονα και η σκηνή  (πλάτους 17.5μ και βάθους 9 μ) η οποία ήταν αρκετά περιορισμένη 
για τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού λυρικού θεάτρου.  Κάτω από την σκηνή υπάρχει ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος για την  ορχήστρα και τα παρασκήνια για τους καλλιτέχνες. Πίσω από 
την σκηνή υπάρχει χώρος που φέρει τον τεχνολογικό εξοπλισμό.
Περιμετρικά της  πλατείας βρίσκονται τρεις σειρές θεωρείων,  χωρητικότητας 4-5 ατόμων το 
καθένα, ενώ στον τελευταίο όροφο υπάρχει ο εξώστης. Ο διάκοσμος των θεωρείων είναι απλός 
με ανοιχτό χρώμα και πλαίσια με ανάγλυφη ροζέτα στο κέντρο και επίχρυσα φυσικά κοσμήματα 
στις γωνίες. Τα καθίσματα, οι κουπαστές και οι κουρτίνες των θεωρείων είναι βελούδινες.
Έχει χωρητικότητα 350 θεατών.
Η οροφή στολίζεται από ένα πολύφωτο και από την οροφογραφία με μορφές αρχαίων ποιητών 
(Όμηρος, Ευρυπίδης, Αισχύλος) και νεώτερων μουσουργών ( Βέρντι, Ροσσίνι, Μπελίνι, 
Ντονιτσέττι, Μότσαρντ, Δάντης)
Στον προθάλαμο του πρώτου ορόφου παλαιότερα λειτουργούσε μπαρ, ενώ στον δεύτερο 
όροφο υπάρχει ο «χώρος αναμνήσεων» με παλιές αφίσες και προγράμματα, χειρόγραφα και 
θεατρικού περιεχομένου έντυπα,φωτογραφικό υλικό, στολές και προσωπικά αντικείμενα από 
σπουδαίους καλλιτέχνες που μεγαλούργησαν στην σκηνή του.
 



 
 
ΦΗΜΗ
Το θέατρο Απόλλων είναι γνωστό ως μικρογραφία της σκάλας του Μιλάνου λόγω της 
αρχιτεκτονικής του εσωτερικού του. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ήταν ιδιαίτερα γνωστό για 



της μεγάλης φήμης παραστάσεις που έχουν φιλοξενηθεί. 
Σήμερα, είναι δημοφιλές σε Ελλάδα και εξωτερικό για τις εκδηλώσεις που αναλαμβάνει και για 
την εξαιρετική ακουστική του.
Πραγματοποιούνται καθιερωμένα ετήσια φεστιβάλ (π.χ φεστιβάλ κιθάρας) και εκδηλώσεις που 
συνεχώς αυξάνονται και το κάνουν πιο δημοφιλές. 
Στο Απόλλων έχουν δώσει παραστάσεις ή συναυλίες σημαντικοί Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες 
και έχουν κάνει ζωντανές ηχογραφήσεις
Τέλος, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ερμούπολης και μοναδικό στολίδι 
του τόπου.
 
 
ΟΡΑΜΑ
Το θέατρο φιλοδοξεί να γίνει πόλος έλξης καλλιτεχνικών γεγονότων υψηλού επιπέδου. 
Με την εστιασμένη ανάληψη διοργανώσεων πολιτιστικών δράσεων εθνικής και διεθνούς 
εμβέλειας, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός κέντρου ποιοτικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
σημείο αναφοράς και πόλο έλξης για καλλιτέχνες διεθνούς φήμης. Παράλληλα στοχεύει στην 
εκμετάλλευση του υψηλού πολιτιστικού υπόβαθρου του τοπικού πληθυσμού, για γενικότερη 
άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου του κοινού της Σύρου.
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Το Απόλλων δεν έχει ολιστική επικοινωνία. Τα μόνα στοιχεία επικοινωνίας του περιορίζονται 
στα εισιτήρια που κόβονται στις παραστάσεις (τρίπτυχο) και στις επισκέψεις (απλό), σε 
ένα φυλλάδιο που μοιράζεται στους επισκέπτες καθώς και σε ένα πλάνο των θέσεων του 
θεάτρου για να μπορούν να κλείνονται με ευκολία τα εισιτήρια. Σε αυτά δε χρησιμοποιείται μια 
συγκεκριμένη γραμματοσειρά ή ίδια χρώματα ούτε και κάποιο λογότυπο. Μόνο τα εισιτήρια 
έχουν ίδιο layout με άσπρες και γκρι ρίγες να διαχωρίζουν την πληροφορία. 
Δεν έχει προσωπική έντυπη επικοινωνία (π.χ επιστολόχαρτα, λογότυπο) ούτε καταχωρήσεις 
για το θέατρο (π.χ διαφημίσεις). Στην απαραίτητη επικοινωνία της διαδικασία οργάνωσης 
μιας παράστασης, συνήθως απεικονίζεται το λογότυπο του πνευματικού κέντρου και απλά 
αναγράφεται το όνομα «Θέατρο Απόλλων».
Όσον αφορά στις αφίσες και το πρόγραμμα των παραστάσεων/εκδηλώσεων, έχουν διαφορετική 
γλώσσα, τυπογραφία, layout κτλ ανάλογα με την παράσταση γιατί συνήθως τα αναλαμβάνουν 
οι υπέθυνοι της εκδήλωσης και όχι το θέατρο. Σε πολλές αφίσες δεν είναι καν τυπωμένο 
το «Θέατρο Απόλλων» και συμπληρώνεται απλά με μαρκαδόρο. 
Η ηλεκτρονική επικοινωνία του θεάτρου περιορίζεται στο site του Πνευματικού Κέντρου στο 
οποίο και ανήκει. Στη σελίδα αυτή αναφέρονται κάποια ιστορικά στοιχεία του και εμφανίζονται 
ενδεικτικές φωτογραφίες του εσωτερικού και εξωτερικού του. Έτσι, οι διάφορες ενημερώσεις-
ανακοινώσεις και οι προσκλήσεις για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν, αποστέλλονται 
συνήθως μέσω mail.
 



 
 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Το θέατρο Απόλλων είναι τμήμα του Πνευματικού Κέντρου και υποβοηθάται από το κτήριο της 
Πινακοθήκης και τις αίθουσες Ροϊδη και Παναγούλη του Πνευματικού σε θέματα εκθέσεων, 
συνεδρίων και παράλληλων εκδηλώσεων.
Στο χώρο του φιλοξενούνται από παραστάσεις τοπικών συλλόγων μέχρι δρώμενα από 
καλλιτέχνες διεθνούς φήμης. Παράλληλα αναδεικνύονται νέοι πολιτιστικοί θεσμοί πανελλήνιας 
και διεθνούς εμβέλειας με σημείο αναφοράς το Θέατρο Απόλλων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια 
συνεχή πολιτιστική άνοδο του θεάτρου σε δράσεις όχι αμιγώς θεατρικές. Τέτοιες είναι: κλασική 
μουσική, θεατρικές παραστάσεις, παιδικές παραστάσεις και εργαστήρια, συναυλίες, χορωδίες,  
χορός, μπαλέτο, δράσεις εκπαίδευσης.
Χρησιμοποιείται από φορείς  όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Λύκειο Ελληνίδων και ο 
Ροταριανός όμιλος για τη φιλοξενία των εκδηλώσεών τους, λόγω της βαρύτητας που δίνει ο 
χώρος στις διοργανώσεις αυτές.
Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση φεστιβάλ με κυριότερα τα παρακάτω 
ετήσια:

● Φεστιβάλ κιθάρας
● Φεστιβάλ όπερας Αιγαίου
● Φεστιβάλ κλασικής μουσικής
● AnimaSyros

 
Τα έσοδα του θεάτρου προέρχονται από ποσοστά εισιτηρίων για τις παραστάσεις, από εισιτήρια 
επισκέψεων και τη χρηματοδότηση από τον Δήμο Ερμούπολης. 
Στρατηγική του θεάτρου αποτελεί επίσης, η συνεχής αναβάθμιση του μηχανολογικού, ηχητικού, 
φωτιστικού εξοπλισμού προκειμένου να ανταπεξέρχεται στο υψηλό επίπεδο των εκδηλώσεων 
καθώς και η σύνδεση οπτικής ίνας με το ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) για την 
προβολή εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου από το θέατρο και αντίστροφα.
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ένα από τα ποιο δυνατά σημεία του Θεάτρου Απόλλων είναι η μεγάλη και σπουδαία ιστορία 
του που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των παλιών και μεταφέρεται και στους νέους. Στα 
πλεονεκτήματα του θεάτρου θα μπορούσαμε επίσης να εντάξουμε την επιβλητικότητα 
και μεγαλοπρέπεια που αντιλαμβάνεται ένας θεατής μπαίνοντας στην κεντρική αίθουσα. 
Ακόμη η μεγάλη φήμη του το καθιστά μοναδικό στην Ελλάδα και το έχει βοηθήσει να 
αναγνωριστεί και στο εξωτερικό. Ενημερώνεται συχνά για τις τάσεις του καλλιτεχνικού χώρου 
και προσαρμόζεται στη σύγχρονη εποχή.
Κάτι όμως που το καθιστά αδύναμο είναι το ότι δε διαθέτει ολιστική επικοινωνία και 
συγκεκριμένη ταυτότητα. Επιπρόσθετα το γεγονός ότι διαθέτει μόνο μια αίθουσα το καθιστά 
ανίκανο να φιλοξενήσει πολλές εκδηλώσεις παράλληλα.
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
 



 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
 
ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΤΙΡΙΟ
Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών θεμελιώθηκε στην Αθήνα το 2004 και κατασκευάστηκε με 
την αποκλειστική χρηματοδότηση και επίβλεψη του Ιδρύματος Ωνάση. Κεντρική επιλογή του 
Ιδρύματος ήταν ένα κτίριο υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας. Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε 
διεθνής πρόσκληση ενδιαφέροντος, συγκεντρώνοντας συνολικά 66 υποψηφιότητες από όλο τον 
κόσμο, εκ των οποίων επελέγη η πρόταση του γαλλικού αρχιτεκτονικού γραφείου Architecture 
Studio. 
Στην πρόσοψη αποτυπώνεται η φιλοσοφία της βασικής αρχιτεκτονικής ιδέας: ένα ορθογώνιο, 
ανάλαφρο κέλυφος που μέσα από το εύρημα των οριζόντιων μαρμάρινων λωρίδων 
αποκαλύπτει τον κυρίως κτιριακό όγκο. Το συγκρότημα περιλαμβάνει δύο βασικές αίθουσες, 
χωρητικότητας 880 και 220 ατόμων, κατάλληλες για την πραγματοποίηση μεγάλου εύρους 
εκδηλώσεων, όπως παραστάσεις θεάτρου και χορού, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές 
(πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας), διαλέξεις και συνέδρια, ενώ ιδιαίτερη μνεία πρέπει να 
γίνει και στον εκθεσιακό χώρο. Στον τελευταίο όροφο έχει χωροθετηθεί το εστιατόριο της Στέγης 
εκθεσιακό χώρο και εστιατόριο.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του εξωτερικού και του εσωτερικού, το κτίριο είναι 
διαμορφωμένο σύμφωνα με τη σύγχρονη αισθητική και τεχνολογία.
 
 
ΟΡΑΜΑ
Η προβολή του σύγχρονου πολιτισμού, η υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών, η καλλιέργεια 
διεθνών συνεργασιών, η εκπαίδευση για τα παιδιά και η δια βίου μάθηση για ανθρώπους 
κάθε ηλικίας, σε ένα χώρο ανοιχτό και προσιτό σε όλους είναι αυτά που προσπαθεί να 
πραγματοποιήσει η Στέγη με τη λειτουργία της.
 
 
ΦΗΜΗ
Η Στέγη είναι ένας νεοσύστατος χώρος. Μέχρι σήμερα έχει λάβει πολύ καλές κριτικές για τις 
εκδηλώσεις που έχει αναλάβει και τους καλλιτέχνες που έχει προσκαλέσει. Οι επισκέπτες 
το αισθάνονται το φιλικό περιβάλλον και νοιώθουν οικεία σε αυτό παρόλο που είναι ένας 
καινούριος χώρος.
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών έχει ως βασικό της μέλημα την ενθάρρυνση της παραγωγής 
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και την εξαγωγή του εκτός Ελλάδος. Παρέχει στους Έλληνες 
καλλιτέχνες ένα εργαλείο δουλειάς που θα τους βοηθήσει να αναδείξουν την τέχνη τους εντός 
και εκτός Ελλάδας.
Φιλοξενεί εκδηλώσεις σε συνεργασία με οργανισμούς του εξωτερικού, εφόσον παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τους Έλληνες πολίτες και ιδίως αν διαθέτουν στοιχεία ελληνικότητας



Εξασφαλίζει χρηματοδότηση θιάσων, ομάδων και σχημάτων, στηρίζει παραγωγές και 
πραγματοποιεί συμπαραγωγές, Βρίσκεται σε συνεχή αλληλοτροφοδότηση με φορείς και 
οργανισμούς πολιτισμού, όπως το Μέγαρο Μουσικής, τα Μουσεία, η Πινακοθήκη κ.α 
αναπτύσσοντας διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας από την Καμεράτα έως την Ορχήστρα 
των Χρωμάτων που ενισχύει.
Γενικότερα ασχολείται τόσο με θέατρο, όσο και με χορό, μουσική, εικαστικά, εκθέσεις και 
διαλέξεις δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλα.
 
Λογότυπο
Το λογότυπο της Στέγης ανέλαβε το γραφείο BEND με κύριο concept την υψηλή αισθητική 
σχεδίαση που στοχεύει στην αναπαράσταση του κτιρίου. Η ισορροπία του σχήματος του 
συμβόλου βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την τυπογραφική σχεδίαση. Δημιουργεί καλά 
δομημένες φόρμες, ικανές να αντέξουν στο χρόνο. Είναι ένα λογότυπο που τονίζει το υπόβαθρο 
του ιδρύματος αλλά και τη διαχρονικότητά του. 
Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο λογότυπο είναι η Gill Sans Hellenic.
 
Βασικά εταιρικά χρώματα το πορτοκάλι και το σκούρο γκρι.
Το ύφος του λογοτύπου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άμεσο, καθαρό, φρέσκο, νεανικό.
 
Ατάκα
Όλες οι τέχνες σε μια στέγη
 
Site
Το site έχει τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά χωρίς να 
διαφοροποιείται η μορφή του αν αλλάξει η γλώσσα. Είναι συνδεδεμένο με σύστημα πώλησης 
εισιτηρίων επιτρέποντας την άμεση αγορά εισιτηρίων από τους επισκέπτες του.
Χρησιμοποιεί τα εταιρικά χρώματα καθώς και αποχρώσεις του γκρι. Τα δευτερεύοντα χρώματα 
είναι που χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των εκδηλώσεων.
Η πλοήγηση στο περιεχόμενο γίνεται με βάση το είδος των εκδηλώσεων αλλά και την 
ημερομηνία, δίνοντας τη δυνατότητα πολλαπλών προβολών τους σε μορφή ημερολογίου 
ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα. Είναι κατανοητή και εύχρηστη. Ταυτόχρονα υπάρχει η 
δυνατότητα προβολής των σημαντικών εκδηλώσεων με πολλούς τρόπους. Όλες οι εκδηλώσεις 
συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό (photo/video gallery).
Στο πίσω μέρος υπάρχει λευκό φόντο που αναδεικνύει το περιεχόμενο. Κάνει αντίθεση με 
τις φωτογραφίες και τα υπόλοιπα έντονα χρώματα τα οποία απεικονίζονται μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα με 3 γωνίες και μια καμπύλη.
Γενικότερα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη στέγη και τις παραστάσεις τις 
με άμεσο και ξεκάθαρο τρόπο, αποπνέει ευχάριστη διάθεση, είναι λιτό με καθαρές φόρμες και 
αφαιρετική αισθητική.
 
Αφίσες- Πρόγραμμα
Παρά τον εντυπωσιακό και πρωτότυπο σχεδιασμό τους, τα έντυπα διατηρούν και υπηρετούν με 
συνέπεια τον πληροφοριακό τους χαρακτήρα. Οι σχεδιαστικές αξίες δεν παραμελούνται και ο 
αναγνώστης κρατά στα χέρια του ένα έντυπο που θα θέλει και μπορεί να διαβάσει, εισάγοντάς 



τον στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της κάθε παράστασης.
Και στις αφίσες χρησιμοποιούνται οι ίδιοι χρωματικοί συνδυασμοί (συνήθως επικρατεί ένα 
χρώμα σε κάθε αφίσα).
Πάνω δεξιά στην αφίσα αναγράφονται οι ημερομηνίες ενώ στο κάτω μέρος βρίσκονται όλες οι 
υπόλοιπες πληροφορίες. Το λογότυπο κάτω αριστερά, η ατάκα με ένα άλλο μικρό κειμενάκι στη 
μέση και ο καλλιτέχνης ή το είδος της παράστασης στα δεξιά.
Και τα προγράμματα ακολουθούν το ίδιο ύφος και χρωματικό συνδυασμό. Υπάρχει παντού το 
λογότυπο που πολλές φορές αλλάζει χρώμα για να διακρίνεται στο περιβάλλον.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
Δυνάμεις

● Προωθεί τη συγκέντρωση όλων των τεχνών σε ένα κτίριο
● Έχει ολιστική επικοινωνία με συνοχή (χρησιμοποιεί ίδια χρώματα και φόρμες παντού) 

και έτσι γίνεται άμεσα αναγνωρίσιμη
● Δίνει σημασία στην απλότητα, το αφαιρετικό και μοντέρνο, σύγχρονο ύφος (καθαρές 

απλές γραμμές) γεγονός που φαίνεται από τα χρώματα και τις εικόνες μέχρι και τη 
γραμματοσειρά.

● Χρησιμοποιεί καμπύλες που χαρακτηρίζουν και το ίδιο το κτίριο.
● Το λογότυπο υπάρχει σε κάθε κομμάτι της επικοινωνίας και δεν αλλάζει (εκτός από το 

χρώμα του)
● Χρήση διαφορετικού χρώματος για κάθε κατηγορία
● Υψηλή αισθητική σχεδίαση του λογοτύπου
● Γεωμετρικά στοιχεία που το καθιστούν αναγνωρίσιμο
● Χρωματική κατηγοριοποίηση των θεμάτων του
● Ξεκάθαρη πληροφορία
● Νεανικό

 
 
Αδυναμιές

● Το λογότυπο στα αγγλικά μεταφράζεται διαφορετικά
 
Παρατηρήσεις

● Ευρύ απευθυνόμενο κοινό
● Προσιτός χώρος, ανοιχτός σε όλους

 
 
 
 
Θέατρο Παλλάς
 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ/ΚΤΙΡΙΟ
Το Θέατρο Παλλάς άρχισε να οικοδομείται το διάστημα 1931-1933 μέσα στο κτίριο του 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (τωρινό City Link). Το σχέδιό του μαρτυρά επιδράσεις από το 
Θέατρο των Ηλυσίων Πεδίων και μορφολογική συγγένεια με δύο άλλες αίθουσες του Παρισιού, 
το θέατρο Pigalle και, κυρίως, με τον κομψότερο  κινηματογράφο Pathe-Marignan. 
Κατά τη διάρκεια των χρόνων δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την αναγκαία προσέλευση θεατών 
και παρήκμασε. Οι πολιτικές περιπέτειες της εποχής, ο πόλεμος που ξέσπασε και η Κατοχή 
έπαιξαν και αυτά το ρόλο τους.
Το 2006 ξεκίνησε η αποκατάσταση και ανακαίνισή του. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή  στη 
διατήρηση της εξωτερικής εμφάνισης του διατηρητέου κτιρίου, με βελτιωτικές παρεμβάσεις 
στην εικόνα του και έγινε προσπάθεια να οδηγηθεί το προπολεμικό κτήριο στον 21ο αιώνα 



με στοιχεία σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Εξακολουθεί να αναδεικνύει τον art 
deco χαρακτήρα του και είναι μια πολυτελής κατασκευή, ενημερωμένη με τον πιο σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό. 
Η εταιρία Ελληνική Θεαμάτων έχει αναλάβει την λειτουργία του νέου Παλλάς.
Περιλαμβάνει μια μεγάλη αίθουσα με χωρητικότητα 1.500 θέσεων και ένα χώρο υποδοχής στον 
πρώτο όροφο.
 
  
ΟΡΑΜΑ
Στοχεύει στο να γίνει ένας υψηλής αισθητικής χώρος πολλαπλών χρήσεων στο κέντρο της 
πόλης.
 
 
ΦΗΜΗ 
Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ήταν γνωστό για τη διακριτική πολυτέλεια της κατασκευής 
του και θεωρούνταν το πιο αξιόλογο κινηματοθέατρο. Μάλιστα την εποχή εκείνη δεν ήταν 
εύκολο να ανεβεί κάποιος ακατάλληλα ενδεδυμένος τη μνημειώδη σκάλα του Παλλάς. Σήμερα 
διατηρεί την ίδια αίγλη και πολυτέλεια τόσο στην κτιριακή υποδομή του, όσο και στις εκδηλώσεις 
που αναλαμβάνει.
Η φήμη του Παλλάς είναι άμεσα συνδεδεμένη με ελληνικά ονόματα - συνεργασίες, όμως έχει 
συνάψει και διεθνείς συνεργασίες και έχει προσκαλέσει καλλιτέχνες παγκόσμιας ακτινοβολίας 
για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
Κατά την ανακαίνιση διατηρήθηκε το παλιό σχεδιαστικό ύφος του κτιρίου.
Αναλαμβάνει κυρίως συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, αλλά πολλές φορές το πρόγραμμά 
του περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές
Δίνει ιδιαίτερη σημασία σε σπουδαία ονόματα του χώρου και ακριβές παραγωγές. Πάντως οι 
ελληνικές παραγωγές έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο σύνολο του προγράμματός του.
 
 
Λογότυπο
Στο λογότυπο του θεάτρου αναγράφεται μόνο το όνομα με μαύρο χρώμα και κατασκευασμένη 
καλλιγραφική γραμματοσειρά που δηλώνει την ιστορικότητα και ταυτόχρονα την πολυτέλεια του. 
Μπορεί να θεωρηθεί αρκετά ξεπερασμένο και δεν ανταποκρίνεται στο εναλλακτικό ύφος των 
παραστάσεων που αναλαμβάνει. 
 
Site
Το Παλλάς ανήκει στον ιδιωτικό οργανισμό Ελληνική Θεαμάτων μαζί με άλλα θέατρα όπως 
Αποθήκη, Θέατρο Αλίκη, μικρό Παλλάς. Συνεπώς, υπάρχει ένα site για όλα στο οποίο 
αναγράφονται ιστορικές πληροφορίες για το θέατρο και το πρόγραμμα των παραστάσεων. 
Η ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα επιλογής γλώσσας (ελληνικά-αγγλικά) και online κράτησης 
εισητηρίου.



Τα εταιρικά χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι το μαύρο (στα γράμματα), το μπεζ (στο 
φόντο) και το σκούρο γκρι (στις επιλογές που παραμένουν σταθερές). Τα χρώματα αυτά είναι 
αρκετά μουντά και δεν θυμίζουν την εικόνα που αποκτά ένας θεατής όταν επισκέπτεται το 
θέατρο.
Στο site διατηρείται συγκεκριμένο format. Στο επάνω μέρος υπάρχει μια μπάρα με τις κύριες 
επιλογές, ακολουθεί μια μεγάλη εικόνα και κάτω από αυτή υπάρχει σχετικό κείμενο. Είναι 
πυκνογραμμένο  και με μεγάλη έκταση, αλλά η γλώσσα είναι λιτή.
Η πλοήγηση στο site δεν είναι τόσο εύκολη καθώς υπάρχουν επιλογές οι οποίες δεν γίνονται 
εμφανείς.  
  
Αφίσες-Πρόγραμμα
Οι αφίσες δεν έχουν συγκεκριμένο layout. Σε όλες υπάρχει μια μεγάλη εικόνα από την 
παράσταση, ο τίτλος και οι πληροφορίες γι αυτήν και στο πάνω μέρος δεσπόζει πάντα το 
λογότυπο. Έχουν ύφος σοβαρό, επίσημο, μεγαλοπρεπές και κυμαίνονται σε ίδιο σκουρόχρωμο 
χρωματισμό όπως και το site.
Τα προγράμματα είναι σε στυλ βιβλίου. Στο εξώφυλλο υπάρχει το λογότυπο και αναγράφεται ο 
μήνας για τον οποίο ισχύει το πρόγραμμα. Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται είναι η Meta 
Offc Pro.
 
 
 
 
 
 



 



 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
Δυνάμεις

● Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είναι πλήρως ανακαινισμένο
● Το λογότυπό του υπάρχει σε όλες τις εφαρμογές σε άσπρο ή μαύρο χρώμα και συνήθως 

σε κεντρική ή πολύ εμφανή θέση 
● Έχει συγκεκριμένη ταυτότητα και επιβλητικό ύφος
● Πολυτελές, με ιστορία

 
Αδυναμίες

● Λογότυπο αταίριαστο με τις παραστάσεις που προσφέρει
● Δεν έχει συνοχή στην επικοινωνία παρόλο που σχεδιάζεται από το ίδιο γραφείο.
● Χρησιμοποιεί μουντά και άτονα χρώματα σε τόνους μαύρου, κόκκινου και μπεζ
● Δεν έχει δικό του site και έτσι η ταυτότητά του συγχέεται με των υπολοίπων θεάτρων

 
 
Παρατηρήσεις

● Το απευθυνόμενο κοινό στις περισσότερες περιπτώσεις μοιάζει να είναι άνθρωποι με 
υψηλό κοινωνικό status και οικονομική άνεση.

● Κοινά στοιχεία με το Απόλλων (ανήκει στην Ελληνική θεαμάτων και έχει 
ανακατασκευαστεί)

● Εναλλακτικές παραστάσεις
 
 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΤΙΡΙΟ
Το 1956 παραχωρήθηκε από το ελληνικό κράτος ο χώρος της ανέγερσής του, ενώ στη δεκαετία 
του 1970 ολοκληρώθηκαν οι μελέτες καθώς και η κατασκευή του σκελετού του κτιρίου.
Το 1991 εγκαινιάστηκε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την ίδια χρονιά γεννήθηκε η Καμεράτα-
Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και εγκαινιάστηκε η Αίθουσα Φίλων της Μουσικής. το 
2003 άνοιξε τις πόρτες του Διεθνές Συνεδριακού του Κέντρο. Το 2004 δίνει παράσταση η 
Φιλαρμονική του Βερολίνου και το 2010 η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Είναι ένα κτίριο 
μοντέρνας αρχιτεκτονικής, που δεσπόζει επιβλητικά με τη δωρική του λιτότητα. Αποτελείται 
από 5 βασικές αίθουσες, τη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, συνεδριακούς χώρους, υπαίθριο 
χώρο-κήπο και εστιατόριο. Στις εργασίες κατασκευής, η ακουστική μελέτη ήταν αυτή που 
προηγήθηκε και καθόρισε τις προδιαγραφές για την αρχιτεκτονική κατασκευή και αυτό αποτελεί 
καινοτομία του μεγάρου.
 
 
ΦΗΜΗ



Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι πλέον αναγνωρισμένο ως ένα από τα αρτιότερα πολιτιστικά 
κέντρα της Ευρώπης. Επίσης, η ακουστική του έχει κερδίσει τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο από 
το ευρύ κοινό όσο και από ονόματα με διεθνή λάμψη στον χώρο της τέχνης.
  
 
ΟΡΑΜΑ
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ένα ολοκληρωμένο πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο υψηλών 
προδιαγραφών, από τα ελάχιστα στον κόσμο, ευελπιστεί με τη δημιουργία του να αποτελέσει 
πυρήνα πολιτισμού, με βασικούς άξονες προγραμματισμού την τέχνη και την εκπαίδευση. 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Έχει ως κύριο άξονα την κλασική μουσική αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Σημαντική θέση κατέχουν 
πάντα η κλασική μουσική και η όπερα, αλλά και το σύγχρονο ρεπερτόριο και η μουσική από 
όλο τον κόσμο, οι νέοι δημιουργοί, ο χορός, το θέατρο, ο κινηματογράφος, και η εικαστική 
δημιουργία. Ιδιαίτερη θέση κρατάει στο πρόγραμμά του η ελληνική μουσική.
Λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές δυνάμεις -  
παρουσιάζοντας στην Αθήνα μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες και συγκροτήματα 
της εποχής μας αλλά και εξάγοντας πολιτισμό στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ταυτόχρονα, ξεκινά 
ένα φιλόδοξο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που φέρνει τους νέους από όλη την Ελλάδα σε επαφή 
με τον κόσμο της μουσικής και του πολιτισμού. Στήριξε και στηρίζει με κάθε τρόπο την ελληνική 
παραδοσιακή και σύγχρονη δημιουργία.

 
 
Λογότυπο
Το νέο λογότυπο, από την Informal Advertising έχει σαφείς αναφορές στη αρχιτεκτονική 
του κτιρίου και λιτή καθαρή γραφή. Με τους χρωματισμούς των στοιχείων του, εκφράζει τις 
πολυποίκιλες δράσεις που πραγματοποιούνται Πρόκειται για χρώματα που προσδίδουν ένα πιο 
νεανικό ύφος και μία φρεσκάδα. 
Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται είναι εταιρική. Τα γράμματα είναι bold και δείχνουν με 
αυτόν τον τρόπο το κύρος και την φήμη που έχει το μέγαρο. Με αυτό το λογότυπο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει μια πιο μοντέρνα και σύγχρονη εικόνα, στοχεύοντας σε ένα νέο 
κοινό και σε μία νέα εποχή. 
 
 
Site
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά sites (άλλο με φωτογραφίες, άλλο για την 20ετία) και δεν υπάρχει 
συνοχή σε όλα αυτά γεγονός που μπερδεύει το χρήστη και κάνει δύσκολη την πλοήγηση. Σε 
αυτό που φαίνεται να λειτουργεί σαν βασικό, δεσπόζει το λευκό φόντο με γαλάζια γράμματα 
σε κάποιες επιλογές. Είναι γεμάτο με φωτογραφίες και φράσεις σε μαύρο πλαίσιο. Είναι 
αφαιρετικής αισθητικής, αλλά και αρκετά βαρετό και μονότονο. Κατά την πλοήγηση ανάμεσα 
στις επιλογές που προσφέρονται, το format της σελίδας διαφοροποιείται Υπάρχει η επιλογή 
για αλλαγή γλώσσας στα αγγλικά και η δυνατότητα Online αγοράς εισιτηρίων. Υπάρχει μια 



χρωματική κατηγοριοποίηση των εκδηλώσεων αν και δεν είναι απόλυτα κατανοητή. Κατά την 
πλοήγηση στο site μπορεί κάποιος να διακρίνει 3 διαφορετικά λογότυπα.
 
Αφίσες - Προγράμματα
Οι αφίσες και τα προγράμματα του Μεγάρου γίνονται κάθε φορά από διαφορετικά δημιουργικά 
γραφεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνοχή μεταξύ τους. Είναι δύσκολο έτσι να εντοπιστεί 
το ύφος που θέλει το Μέγαρο να επικοινωνεί στο κοινό. Επίσης στις αφίσες σπάνια υπάρχει το 
λογότυπο. Συνήθως απλά αναγράφεται το “Μέγαρο Μουσικής Αθηνών” και όχι πάντα με την ίδια 
γραμματοσειρά
Ακολουθούν δυο παραδείγματα που είναι σχεδιαστικά αρτιότερα.
Στις αφίσες για τις τζαζ μουσικές βραδιές του Μεγάρου που ανέλαβε το γραφείο Polka dot 
απεικονίζονται οι φιγούρες τεσσάρων μουσικών που είναι σοβαροί αλλά και λίγο αλλού. 
Ξεκάθαρες φόρμες χωρίς περιγράμματα και τόνους. Τα χρώματα περιορίζονται και αυτά 
σε τέσσερα (άσπρο, μαύρο, κόκκινο-καφέ και μπλε για το φόντο) και μεταφέρουν μια 
αίσθηση ζεστασιάς. Δεν έχει ανάγκη το κείμενο για να περάσει το μήνυμα. Η εικονογράφηση 
απλή, ουσιαστική, φρέσκια και παιχνιδιάρικη, ταιριάζει απόλυτα με το στυλ της μουσικής 
που "διαφημίζει".
Σχετικά με τα προγράμματα που σχεδιάστηκαν από το δημιουργικό γραφείο π6 
χρησιμοποιήθηκαν στο εξώφυλλο αφαιρετικά εικαστικά στις αποχρώσεις των τριών βασικών 
χρωμάτων και στα περιεχόμενα φωτογραφίες θεάματος και παστέλ διαφορετικοί χρωματισμοί. 
Ο σχεδιασμός βασίστηκε στον εύκολο και σαφή τρόπο παράθεσης της πληροφορίας και 
του φωτογραφικού υλικού, ώστε ο αναγνώστης να έρχεται σε επαφή με την εκδήλωση του 
ενδιαφέροντός του άμεσα και αβίαστα μέσα από ένα “πρακτικό”, και άνετο στην ανάγνωση 
layout. Ωστόσο τα χρώματα που χρησιμοποιούνται δεν υποδηλώνουν κάτι το συγκεκριμένο και 
δεν συμβαδίζουν με τις διάφορες κατηγορίες του Μεγάρου.
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
Δυνάμεις

● Παρέχει σαφή τρισδιάστατη απεικόνιση των θέσεων της κάθε αίθουσας στο site
● Αρκετά σύγχρονο και φρέσκο λογότυπο
● Χρήση διαφορετικού χρώματος για κάθε κατηγορία
● Μεγάλη φήμη

 
Αδυναμίες

● Δεν έχει γίνει ακόμα εφαρμογή των νέων εταιρικών χρωμάτων
● Δεν έχει ολιστική επικοινωνία με συνοχή (χρησιμοποιούνται διάφορα στυλ στις αφίσες 

και στους καταλόγους του)
● Το λογότυπο δεν υπάρχει σε κάθε κομμάτι της επικοινωνίας και πολλές φορές 

αναγράφεται με διαφορετική γραμματοσειρά “Μέγαρο Μουσικής Αθηνών”
● Πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους ιστοσελίδες

 
Παρατηρήσεις

● Τελευταία φαίνεται να έχει αλλάξει απευθυνόμενο κοινό και να στοχεύει σε νέους 
ανθρώπους αλλά και στο κοινό της ελληνικής περιφέρειας.

● Προωθεί περισσότερο τον ελληνικό χαρακτήρα και την ελληνική μουσική
● Διαθέτει πολλές αίθουσες
● Κατασκευάστηκε επετειακό λογότυπο για τα 20 χρόνια λειτουργίας του

 
 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ/ΚΤΙΡΙΟ
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης είναι κοινωφελές ίδρυμα που εγκαινιάστηκε 
στις 2 Ιανουαρίου του 2000 το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Μέγαρο ξεκίνησε τις 
τακτικές του εκδηλώσεις το Μάιο του 2000. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και ένα δεύτερο κτίριο.
Στο πρώτο κτίριο υπάρχουν μια μεγάλη αίθουσα συναυλιών 1.464 θέσεων (από τις οποίες 1.060 
βρίσκονται στην πλατεία, 88 στα θεωρεία και 316 στον εξώστη), χώρος υποδοχής του κοινού 
(φουαγιέ), καθώς και όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την υποστήριξη των εκδηλώσεων 
(καμαρίνια, αίθουσες δοκιμών, αποθήκες οργάνων κ.ά). Η εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου 
βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την ιστορία της πόλης, συνδυάζοντας στοιχεία τόσο από το 
λαμπρό βυζαντινό παρελθόν όσο και από το μετέπειτα κοσμοπολίτικο ρόλο της.
Το δεύτερο κτίριο περιλαμβάνει δύο μικρότερες αίθουσες, κατάλληλες για συναυλίες μουσικής 
δωματίου και μικρών συνόλων, αλλά και για συνέδρια, καθώς και Μουσείο Μουσικής. Στο κτίριο 



αυτό λειτουργεί επίσης η Μουσική Βιβλιοθήκη.
Οι υποδομές του ακολουθούν τους κανόνες του design for all.
Έχει φιλοξενήσει εκδηλώσεις από διεθνούς φήμης καλλιτέχνες αλλά και ελληνικές παραγωγές.
 
ΟΡΑΜΑ
Ο όραμα που τέθηκε με την κατασκευή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ήταν να 
δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, διεθνών προδιαγραφών, πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο, το 
οποίο να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ένα μεγάλο εύρος εκδηλώσεων, από συναυλίες, 
μπαλέτο, παραστάσεις θεάτρου και όπερας, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκθέσεις μέχρι 
συνεδριακές εκδηλώσεις. 
 
 
ΦΗΜΗ
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα κτίριο ορόσημο για την πόλη. Είναι δημοφιλές 
για τις εορταστικές και τις φιλανθρωπικές του εκδηλώσεις.
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Έχει διαφοροποιήσει τα είδη των εκδηλώσεων που αναλαμβάνει μετά την ολοκλήρωση του 
δεύτερου κτιρίου. Χρησιμοποιεί το πρώτο κτίριο για µεγάλες εκδηλώσεις, ενώ το δεύτερο 
θεωρείται πιο εναλλακτικό, µοντέρνο και προκαλεί τη δοκιμή αισθητικών αλλαγών στον τρόπο 
παρουσίασης των µουσικών δρωµένων. Η συστηματική έναρξη χρήσης του δεύτερου κτιρίου 
του δίνει τη δυνατότητα ποικίλων δράσεων και εκδηλώσεων.
Επίσης, το Μέγαρο έχει διαμορφώσει το νέο του πρόγραμμα έτσι ώστε να πετύχει ένα δυναμικό 
άνοιγμα σε καλλιτεχνικά σχήματα και ομάδες, αλλά και σε ένα πιο νεανικό κοινό.
Δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση μέσα από παράλληλες δράσεις, σεμινάρια και master 
classes
 
Λογότυπο
Το λογότυπο αναπαριστά την μπροστινή όψη του παλιού κτιρίου του Μεγάρου. Με αρνητικές 
φόρμες παρουσιάζονται τα γράμματα ΟΜΜΘ σε άσπρο χρώμα. Βασικό χρώμα του είναι 
κεραμιδί και χρησιμοποιείται μοτίβο από οριζόντιες γραμμές καθώς και κάποιες σκιές στα 
γράμματα. Κάτω από το σήμα και με μαύρα γράμματα αναγράφεται ολόκληρο το όνομα του 
μεγάρου. Έχει πολλές γραμμές και λεπτομέρειες που είναι περιττές και εξαφανίζονται όταν το 
λογότυπο μικραίνει. Γενικότερα δεν έχει αλλάξει εδώ και 10 χρόνια και δίνει την αίσθηση του 
παλιού. 
 
 
Site 
Η αρχική σελίδα του site είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες. Σε λευκό φόντο παρουσιάζονται 
πληροφορίες από τις πρόσφατες εκδηλώσεις και εμφανίζονται οι αφίσες των τωρινών 
παραστάσεων. Στις υπόλοιπες σελίδες το format αλλάζει. Στο επάνω μέρος εμφανίζεται μια 
εικόνα από πλήκτρα πιάνου και τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το κεραμιδί, το μπλε και το 



μπεζ. Η μόνη δυνατότητα που δίνει είναι η εναλλαγή μεταξύ σελίδων  χωρίς να υπάρχει τίποτα 
το διαδραστικό. 
Το κείμενο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο χώρο των σελίδων και είναι πυκνογραμμένο. Τα 
γράμματα είναι πολύ μικρά με αποτέλεσμα να είναι δυσανάγνωστα και οι πληροφορίες δεν 
είναι δομημένες με κάποιο τρόπο πράγμα που μπορεί να αποβεί αρκετά κουραστικό μετά από 
μερικά λεπτά αναζήτησης. Σχεδόν σε όλες τις παραγράφους το πρώτο γράμμα είναι μεγαλύτερο 
και εντονότερο από τα υπόλοιπα, κάτι που είναι άσκοπο να υπάρχει σε ένα site χωρίς να 
υποδηλώνει κάτι. Η στοίχιση του κειμένου είναι άλλοτε κεντρική άλλοτε αριστερή καθώς επίσης 
δεν υπάρχει συνοχή ανάμεσα στο ύφος γραφής (διαφορετικό χρώμα γραμμάτων, λέξεις που 
υπογραμμίζονται κλπ). Λείπει η επιλογή online κράτησης εισητηρίων και όσες φωτογραφίες 
εμφανίζονται δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο στυλ. Το site στα αγγλικά διαφοροποιείται και 
αλλάζει όλος ο τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας με το κείμενο να υπερισχύει.
 
 
Αφίσες - Προγράμματα
Οι αφίσες και τα προγράμματα γίνονται από διάφορα δημιουργικά γραφεία με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει συνοχή και κάποιο συνολικό concept. Ωστόσο γίνονται έξυπνες συνθέσεις και είναι 
άρτιες γραφιστικά με σωστά κενά και σωστή στοιχειοθέτηση. Έχουν ένα μοντέρνο ύφος και ένα 
συγχρονο στυλ που αποδεικνύει ότι το Μέγαρο Θεσσαλονίκης προσπαθεί να εξελιχθεί και να 
ανανεώσει την εικόνα του. 
Οι συνθέσεις είναι λιτές και κυριαρχούν τα έντονα χρώματα που σε συνδυασμό με την έντονη 
τυπογραφία παράγουν ένα φρέσκο αποτέλεσμα. Σχεδόν σε όλες τις αφίσες μία εικόνα 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος όπου συνοδεύεται από λίγο κείμενο. Στις αφίσες του 
θεάτρου παρατηρούνται συχνά εικονογραφήσεις και αφαιρετικές συνθέσεις από διάφορα 
στοιχεία που σηματοδοτούν μουσική, χορό και θέταρο. Σχετικά με τις εφαρμογές του λογοτύπου 
στα διάφορα μέσα (αφίσες, προγράμματα, site) εμφανίζεται με διάφορα χρώματα χωρίς να 
σημαίνουν κάτι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



 
Δυνάμεις

● Έξυπνες συνθέσεις στις αφίσες και γραφιστικά άρτιες με μοντέρνα αισθητική
 
Αδυναμίες

● Οι αφίσες και τα προγράμματα γίνονται από διαφορετικά γραφεία (δεν υπάρχει ολιστικό 
concept που να χαρακτηρίζει την οπτική επικοινωνία του)

● Το λογότυπο είναι αρκετά απαρχαιωμένο σε σχέση με τα εικαστικά και τις συνθέσεις των 
αφισών του

● Ξεπερασμένο site χωρίς συνοχή και με πολύ παλιά τεχνολογία
 
 
Παρατηρήσεις

● Επιδιώκει ένα δυναμικό άνοιγμα σε ένα πιο νεανικό κοινό 
● Υπάρχει αρκετή πληροφορία σχετικά με τις παραστάσεις, αλλά δεν εμφανίζονται με 

εύχρηστο και ελκυστικό τρόπο
 
 
ΘΕΑΤΡΟ ΒADMINTON
 
ΙΣΤΟΡΙΑ/ΚΤΙΡΙΟ
Το Θέατρο Badminton άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό τον Ιανουάριο του 2007 με την 
πετυχημένη παράσταση Swan Lake του Matthew Bourne. Ανήκει στα ολυμπιακά ακίνητα 
Γουδή. Κρατώντας μόνο το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου που αρχικά είχε σχεδιαστεί για να 
φιλοξενήσει το αγώνισμα του badminton στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, οι 
αλλαγές και οι διαμορφώσεις που έγιναν, άλλαξαν εντελώς το εσωτερικό του.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά τη μετατροπή του κτιρίου από στάδιο σε θέατρο, καθώς 
διατηρήθηκε το βιομηχανικό στυλ του εξωτερικού περιβλήματος και ο ιδιαίτερα μεγάλος 
εξωτερικός περιβάλλον χώρος.
Οι βασικοί του χώροι είναι σκηνή, κεντρική αίθουσα που μπορεί να φιλοξενήσει 2.500 θεατές, 
χώρους υποδοχής και άλλες εγκαταστάσεις όπως πχ Green room (χώρος που έχει τη 
δυνατότητα να στεγάσει τις υπηρεσίες σίτισης και ψυχαγωγίας των καλλιτεχνών, αλλά και κάθε 
εκδήλωση με υπηρεσίες catering).
 
 
 
ΟΡΑΜΑ
Το Θέατρο Badminton με τον πιο σύγχρονο ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό και τις μεγάλες 
σκηνικές δυνατότητες φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεθνές βήμα καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά 
και πόλο έλξης για τους απανταχού φίλους του θεάτρου, του χορού της μουσικής. Το όραμά του 
είναι να παρουσιάζονται τα έργα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους με ένα προσιτό 
εισιτήριο.
 



ΦΗΜΗ
Το αμφιθέατρο του Badminton θεωρείται η μεγαλύτερη στο είδος της αίθουσα στην Ελλάδα, 
Για αυτό και το Badminton είναι γνωστό ως το θέατρο που έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
διάσημους καλλιτέχνες και συγκροτήματα (όπως πχ ο Κόκκινος Στρατός το παγκοσμίου φήμης 
συγκρότημα του Αλεξαντρώφ με 125 χορωδούς μουσικούς και χορευτές της Στρατιωτικής 
Ακαδημίας της Μόσχας ή το συγκρότημα STOMP ) που δεν είχαν πριν ένα χώρο ιδανικό για την 
παράστασή τους.
Επίσης είναι ένας χώρος που προτιμάται για τηλεοπτικές παραγωγές και τη διοργάνωση 
συνεδρίων.
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Κατά το σχεδιασμό του χώρου λήφθηκε υπόψη η ανάγκη φιλοξενίας απαιτητικών παραστάσεων 
και η δυνατότητα οργάνωσης διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων και ποικίλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα δόθηκε στη δημιουργία των κατάλληλων 
εγκαταστάσεων για τις θεατρικές και διοικητικές ανάγκες του θεάτρου.
 
 
Λογότυπο
Το λογότυπο αποτελείται από ένα συνδυασμό των γραμμάτων Β και Τ τα οποία εμφανίζονται 
σαν πινελιές μέσα σε ένα κόκκινο τετράγωνο. Οι λεπτές άκρες των γραμμάτων προσδίδουν 
μια δυναμικότητα αλλά ταυτόχρονα αποδίδουν και τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Σε πολλές 
εφαρμογές φορές στο λογότυπο προστίθενται ολογράφως οι λέξεις Badminton Theater.  Τα 
βασικά εταιρικά χρώματα είναι το μαύρο, το κόκκινο και το γκρι. Τα συγκεκριμένα χρώματα 
προέρχονται μάλλον από το εξωτερικό του κτιρίου αλλά δεν έχει καμία σχέση με το μοντέρνο και 
χαρούμενο εσωτερικό του.
 
Ατάκα
Το εισιτήριο σας στον κόσμο
 
Site
Κυρίαρχο στοιχείο της ιστοσελίδας είναι το μαύρο φόντο που βρίσκεται σε αντίθεση με τα 
κόκκινα και άσπρα στοιχεία και γράμματα. Προσπαθεί να δώσει μια μεγαλοπρέπεια  με τα 
συγκεκριμένα χρώματα, όμως αυτό που καταφέρνει είναι να δημιουργεί μια βαριά, μουντή 
ατμόσφαιρα. Η πληροφορία είναι περίεργα δομημένη με αποτέλεσμα να εντοπίζεται δύσκολα, 
να κουράζει το μάτι και να γίνεται λιγότερο ευδιάκριτη. 
Στις σελίδες υπάρχει πολύ γραπτή πληροφορία αλλά και φωτογραφικό υλικό. Το layout 
διατηρείται παντού το ίδιο.
Υπάρχει επιλογή αλλαγής γλώσσας αλλά η κράτηση εισιτηρίων γίνεται από άλλο site.
Το μενού των επιλογών βρίσκεται σε πλαίσιο στο επάνω μέρος, ενώ στο κάτω κάθε σελίδας 
εμφανίζεται ξανά σε μεγάλο μέγεθος το λογότυπο. 
 
Αφίσες_Προγράμματα
Στις αφίσες συνήθως διατηρεί το ίδιο προφίλ με το μαύρο φόντο. Μπροστά σε αυτό υπάρχει 
μια φωτογραφία και το λογότυπο σε ολόκληρη τη μορφή του. Το layout δεν είναι συγκεκριμένο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


Παρόλα αυτά είναι γενικά καλά δομημένο ώστε η πληροφορία να γίνεται κατανοητή. Στους 
καταλόγους-προγράμματα από την άλλη, τα κείμενα είναι πολύ πυκνογραμμένα και τα χρώματα 
τόσο πολλά και τόσο έντονα που ο αναγνώστης δεν ξέρει που να κοιτάξει. Το πρόγραμμα 
μοιάζει πολύ περισσότερο με περιοδικό με άσχετο θέμα παρά με πρόγραμμα παραστάσεων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
● Σχεδόν όλα τα λογότυπα βασίζονται στην εξωτερική φόρμα του κτιρίου
● Χρησιμοποιούν το χρώμα για κατηγοριοποίηση των παραστάσεων
● Τείνουν να χρησιμοποιούν μια λιτή, μοντέρνα γραμμή στην επικοινωνία τους
● Γίνεται αρκετή χρήση της φωτογραφίας
● Προσπαθούν να διευρύνουν το κοινό τους με πιο σύγχρονες συνθέσεις στην επικοινωνία 

τους
 
Μια σύγκριση των ανταγωνιστών μπορούμε να δούμε στον παρακάτω πίνακα.

 
Με βάση όλα αυτά μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα ανεμολόγιο για την ολική επικοινωνία κάθε 
ανταγωνιστή. Οι βασικοί μας άξονες είναι η ολιστική επικοινωνία και ο εκσυγχρονισμός.
 



 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
 
Το θέατρο προσφέρει σε κάθε εποχή μια διαφορετική ανταλλαγή με το κοινό, κάνει τους θεατές 
συμμέτοχους σε εμπειρίες όπου η καθημερινότητά τους, τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, η 
ίδια η γνώση, γίνονται αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού.
Το κοινό του θεάτρου έχει πάψει να αποτελείται μόνο από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας με 
υψηλό εισόδημα που θα φορέσουν επίσημη ενδυμασία και θα πάνε σε μια παράσταση. Τα 
θεάματα του χώρου δεν απευθύνονται μόνο σε λίγους, αριστοκράτες πλέον. Το θέατρο έχει 
αρχίσει και επιστρέφει στην έννοια που είχε από τα αρχαία χρόνια δηλαδή στη συμμετοχή 
όλων στα κοινά. Όλοι μπορούν και οφείλουν να παρακολουθούν παραστάσεις - εκδηλώσεις 
ανεξαρτήτου ηλικίας και κοινωνικής τάξης. Ειδικά τα τελευταία χρόνια απευθύνεται και σε αρκετά 



μικρές ηλικίες εντάσσοντας στο πρόγραμμά του παιδικές παρατάσεις καθώς επίσης και σε ένα 
παγκόσμιο κοινό προωθώντας έτσι την ελληνικότητα και δείχνοντας έμπρακτα ότι η Ελλάδα 
είναι μια χώρα υπό τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Θέατρο Απόλλων απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο το χορό 
τη μουσική και παράγουν πολιτισμό.
Δεν έχει ηλικιακά όρια. Απευθύνεται τόσο σε μεγάλες ηλικίες που τείνουν να προτιμούν την 
κλασσική μουσική, την όπερα και το θέατρο, όσο και σε μικρότερες διοργανώνοντας συναυλίες 
σύγχρονων μουσικών ή χορευτών και παιδικές παραστάσεις.
Επίσης, δίνει μεγάλη σημασία στην οργάνωση και πραγματοποίηση ετήσιων φεστιβάλ με 
ψυχαγωγικό, αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα που ελκύουν τους νέους.
Ακόμη, στοχεύει σε ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώπων με καλλιτεχνικές ανησυχίες ανεξαρτήτου 
εθνικότητας, που θα αποτελέσουν ταυτόχρονα και ένα μέρος των επισκεπτών του νησιού.
 
Μια συνοπτική εικόνα του απευθυνόμενου κοινού μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή με 
ένα κολάζ.
 

 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ TRENDS
 



Megatrends
 
Τεχνολογική εξέλιξη
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους τους 
τομείς. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τη βοήθεια της τεχνολογίας προσφέρουν στον χρήστη 
εμπειρίες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και καλύπτουν με πιο ολοκληρωμένο τρόπο τις 
ανάγκες του. Στο δικό μας τομέα, η τάση αυτή είναι εμφανής στην επικοινωνία των θεάτρων που 
γίνεται και ηλεκτρονική και στον κτιριακό εξοπλισμό τους. Πιο συγκεκριμένα:
 
Ιντερνετ
Μία από τις κυριότερες ανακαλύψεις της εποχής της πληροφόρησης είναι το διαδίκτυο. 
Σε συνδυασμό με τον υπολογιστή, το κινητό ή την τηλεόραση δίνει στο χρήστη αμέτρητες 
δυνατότητες. Το internet έχει μπει για τα καλά στον τρόπο ζωής μας και διευκολύνει την 
καθημερινότητά μας. Το συγκεκριμένο μέσο χρησιμοποιείται σχεδόν από όλες τις επιχειρήσεις, 
τους οργανισμούς ακόμα και τα κράτη σε τόσο μεγάλο βαθμό που πλέον εξαρτώνται από αυτό. 
Στο χώρο του θεάματος συγκεκριμένα παρατηρούμε πως ενώ στο παρελθόν οι διαδικασίες 
όπως πχ η κράτηση εισιτήριων ή η αναζήτηση παραστάσεων ήταν σχετικά χρονοβόρες, 
σήμερα γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Μέσω του διαδικτύου, οι χρήστες μπορούν 
να πλοηγηθούν στους ιστότοπους των θεάτρων και να ενημερωθούν για παραστάσεις, 
εκδηλώσεις, ημέρες, ώρες και να επιλέξουν ακόμα και συγκεκριμένες θέσεις/καθίσματα.
Βάσει των παραπάνω συμπεραίνουμε πως υπάρχει μία παγκόσμια τάση, ένα megatrend, που 
κάνει τα πάντα να στρέφονται προς τον χώρο του διαδικτύου όπου οι δυνατότητες είναι σχεδόν 
απεριόριστες.
 
 
Σύγχρονα μηχανήματα
Τα θέατρα στη σημερινή εποχή ανταγωνίζονται μεταξύ τους ως προς το ηχητικό και οπτικό 
αποτέλεσμα που θα προσφέρουν. Για να μπορέσουν να διαφοροποιηθούν και να ξεχωρίσουν 
εξοπλίζονται με σύγχρονα μηχανήματα όπως γιγαντοοθόνες, προβολείς, πληροφοριακό 
σύστημα, ηχοσύστημα, σύστημα υπερτιτλισμού και υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες 
ακοής και όρασης, δίκτυο διανομής εικόνας και ήχου ανάμεσα σε αίθουσες ή κτίρια, οπτικές ίνες 
κλπ. Ταυτόχρονα προσθέτονται μηχανήματα στη σκηνή που προκαλούν εντυπωσιασμό στο 
θεατή (πχ επίπεδα που αλλάζουν ύψος/κουνιούνται, μηχανήματα καπνού κλπ)
 
 



 
 
Multi-tasking
 
Εξαιτίας του γρήγορου τρόπου ζωής οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον αρκετό χρόνο για τις 
δραστηριότητές τους. Βρίσκονται συνέχεια σε εγρήγορση προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις της καθημερινότητας καθώς οι χρόνοι έχουν ελαχιστοποιηθεί. Μία από τις 
μεθόδους για την αντιμετώπιση της κατάστασης, είναι το multitasking, δηλαδή το να γίνονται 
πάνω από ένα πράγματα παράλληλα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που έχει αρχίσει να 
επηρεάζει τη διαμόρφωση χώρων και το σχεδιασμό αντικειμένων. Για παράδειγμα αντικείμενα 
που χρησιμοποιούμε καθημερινά όπως ένα κινητό τηλέφωνο τείνουν να προσφέρουν όλο και 
περισσότερες δυνατότητες (κλήσεις, μηνύματα, κάμερα, μουσική, internet).
Παρατηρούμε λοιπόν μία συγκέντρωση δραστηριοτήτων ή αντικειμένων ακόμα και στην 
ψυχαγωγία. Κατασκευάζονται πολυχώροι οι οποίοι στεγάζουν μαγαζιά όλων των ειδών 
(ρουχισμού, τεχνολογίας, φαγητού, διασκέδασης κλπ). Τα εμπορικά κέντρα που περιέχουν μια 
μεγάλη γκάμα υπηρεσιών είναι βασικός προορισμός για ένα μεγάλο εύρος κοινού (Mall, Golden 
Hall, Avenue). Τα πολυκαταστήματα προσπαθούν να συμπεριλάβουν όσο περισσότερα αγαθά 
μπορούν ώστε να εξυπηρετήσουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος κοινού (υπολογιστές, βιβλία, 
ταινίες, μουσική, τηλεοράσεις, αναλώσιμα π.χ. Public, Πλαίσιο)
Συνεπώς, φαίνεται η συμπύκνωση πολλών «πραγμάτων» σε ένα «χώρο» γεγονός που 



δικαιολογεί την πολυδιαστατικότητα των θεάτρων και τη μετατροπή τους σε κέντρα πολιτισμού 
(εκδηλώσεις, σεμινάρια, θέατρο, χορός, μουσική κλπ).
  
 

  
Ανάγκη για επικοινωνία – κοινωνικοποίηση
 
Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον έχει την ανάγκη να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους και να 
ανταλλάξει απόψεις. Στη σημερινή εποχή η ανάγκη για ομαδικότητα, ενημέρωση, επικοινωνία 
και συζήτηση είναι πολύ πιο έντονη αν και πολλές φορές δεν ικανοποιείται εξαιτίας του 
μειωμένου ελεύθερου χρόνου. Έτσι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στις λύσεις 
που προσφέρει το διαδικτύο. Αυτή είναι μια τάση που παρατηρείται σε παγκόσμιο βαθμό 
(megatrend). Sites, forums, blogs και social networks πολλαπλασιάζονται και κερδίζουν όλο 
και μεγαλύτερο κοινό που μοιράζεται  μέσω αυτών προσωπικές απόψεις και συζητάει για όλα 
τα θέματα που το αφορούν.  Ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη ανάπτυξη 
στον τομέα του social networking με το facebook και το twitter στην πρώτη θέση. Οι χρήστες 
ανταλλάσσουν γνώσεις, σχόλια, εμπειρίες και μπορούν να βρουν πιο εύκολα και γρήγορα 
πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, εικόνα, ήχος). Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι 
προτιμούν τη διαδικτυακή επικοινωνία περισσότερο από την επικοινωνία face-to-face και 
δε συγκρίνουν το ψυχρό ψηφιακό θέαμα με τα συναισθήματα που προκαλεί μια ζωντανή 
παράσταση ή η προβολή μιας ταινίας στον κινηματογράφο. Γενικότερα, υπάρχει μια τάση για 



κοινωνικοποίηση (socialize) με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο, αναζήτηση παρέας, προβολή 
του “εαυτού μου/γνώμη μου”. 
 
 

 
Πνευματική - αισθητική αναζήτηση
 
Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα έχουν ωθήσει ένα μέρος του πληθυσμού της σε 
αμφισβήτηση και σε αναζήτηση νέων ερεθισμάτων. Έχουν πάψει να υπάρχουν τα ίδια 
ταμπού και κατεστημένα που υπήρχαν παλιότερα και ο κόσμος αναζητά το νέο, το φρέσκο, το 
ασυνήθιστο. Σε μια χώρα που τείνει να εξευρωπαϊστεί, το κοινό ψάχνει  το καινούργιο χωρίς 
φραγμούς. Παρατηρείται, λοιπόν, μια στροφή προς την τέχνη και την αναζήτηση του ωραίου 
ανεξάρτητα από το αν ακολουθεί τις παραδόσεις ή όχι. Εναλλακτικοί τρόποι διασκέδασης 
έρχονται στο προσκήνιο, πιο σύγχρονοι και περισσότερο σχετικοί με τον πολιτισμό και την 
τέχνη. Μέσω της μόρφωσης αναγνωρίζεται και εκτιμάται η αισθητική αρτιότητα, καθώς το 
κοινό είναι πλέον  ενημερωμένο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Συνεπώς, τα κέντρα 
πολιτισμού  κερδίζουν όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση και το κοινό αναζητά την ποιότητα, 
ενημερώνεται και αυξάνεται με σταθερό ρυθμό κατεβάζοντας ταυτόχρονα τον μέσο όρο ηλικίας 
στον χώρο του θεάματος.
 
 



 

 
Τάσεις Αγοράς
 
Η τάση των σημερινών “θεάτρων” στην Ελλάδα είναι να μετατρέπονται σε κέντρα πολιτισμού 
όπου πραγματοποιούνται όλων των ειδών οι παραστάσεις και εκδηλώσεις, που αφορούν το 
θέατρο, τη μουσική, το χορό, τον κινηματογράφο και την εκπαίδευση. 
Προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από τα υπόλοιπα είδη εντάσσοντας στο πρόγραμμά τους 
συζητήσεις, διαλέξεις για φιλολογικά και φιλοσοφικά ζητήματα, εργαστήρια και θεατρικές 
ακαδημίες. Έτσι αποδεικνύουν πόσο σημαντικοί παράγοντες πολιτισμού μπορούν να είναι. 
Επίσης, “φεστιβαλοποιούνται” δηλαδή διοργανώνουν παραστάσεις με θεματικές, επετείους 
και αφιερώματα που τραβάνε την προσοχή του κοινού και προσελκύουν περισσότερες ηλικίες. 
Σχεδόν όλα τα κέντρα πολιτισμού έχουν οργανωμένο διαδικτυακό σύστημα επικοινωνίας 
(site) από το οποίο πραγματοποιούνται οι κρατήσεις εισιτηρίων και διαφημίζονται οι εκάστοτε 
παραστάσεις και εκδηλώσεις.
Προσπαθούν να επικοινωνήσουν τις παραστάσεις τους με τη χρήση διαφόρων μέσων όπως για 
παράδειγμα έντυπη επικοινωνία, καρτ ποστάλ, αφίσες, video, καταχωρήσεις σε περιοδικά και 
εφημερίδες.
Υπάρχει επίσης έντονο το στοιχείο της μοναδικότητας-διαφοροποίησης που προσπαθούν να 
προωθήσουν μέσω του λογοτύπου και του ύφους τους.



Τα θέατρα με πιο εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό τείνουν να παρουσιάζουν κομμάτια των 
παραστάσεων σε μεγάλες οθόνες έξω από την αίθουσα για να προϊδεάζουν το θεατή και επίσης 
προβάλουν την παράσταση σε γιγαντοοθόνη μέσα στην αίθουσα προκειμένου να προσφέρουν 
καλύτερη οπτική.
Οι παραστάσεις είναι  πιο ποιοτικές γιατί απευθύνονται σε πιο “ψαγμένο” κοινό.
Συνδυάζουν ελληνικές παραγωγές αλλά και διεθνούς φήμης παραστάσεις ώστε να 
απευθύνονται σε ανθρώπους ανεξαρτήτου εθνικότητας.
 
 
Πρότυπα - Καινοτομίες
Κατά την έρευνα και τη μελέτη των διαφόρων “brands” του τομέα του πολιτισμού παρατηρήσαμε 
τρία πολύ καλά παραδείγματα εταιρικής ταυτότητας. 
 
 
Εθνικό Θέατρο
Το Εθνικό θέατρο είναι ιδιαίτερα γνωστό λόγω της ιστορίας του. Εδώ και πολλά χρόνια 
διατηρούσε ένα παλιό στυλ και είχε χαμηλό προφίλ. Όμως, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει 
δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οπτική του επικοινωνία, την οποία έχει ανανεώσει ώστε να μην 
θυμίζει σε τίποτα την παλιά. Έντονα στοιχεία της ταυτότητας του αποτελούν το λογότυπο και η 
ηλεκτρονική του σελίδα.
Πιο συγκεκριμένα, στο λογότυπο φαίνονται τα γράμματα Ε και Θ. Σχηματοποιούνται από ένα 
τετράγωνο και ένα κύκλο τα οποία κόβονται από μια λευκή λοξή γραμμή. Συμβολίζουν επίσης 
τον χορό και τη σκηνή του θεάτρου. Έτσι το λογότυπο αποκτά λιτό, περιεκτικό και διαχρονικό 
στυλ. 
Στην ιστοσελίδα του κυριαρχεί σαν φόντο μια μεγάλη εικόνα είτε από το εσωτερικό του θεάτρου 
είτε από τις πρόβες των παραστάσεων και όλες οι πληροφορίες είναι συγκεντρωμένες σε 
ένα λευκό πλαίσιο μπροστά.  Όταν ο χρήστης κινήσει τον κέρσορα έξω από το κεντρικό αυτό 
πλαίσιο οι πληροφορίες εξαφανίζονται και μπορεί να δει ολόκληρη την εικόνα του φόντου. Ο 
σχεδιασμός  είναι πρωτότυπος, αφαιρετικός και ελκυστικός.   
 
 
Εθνική Λυρική Σκηνή
Η οπτική επικοινωνία της λυρικής είναι άμεσα αναγνωρίσιμη με ένα δικό της μοντέρνο στυλ. 
Απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό ανεξαρτήτου ηλικίας και κουλτούρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι αφίσες και οι κατάλογοι. 
Στις αφίσες, χρησιμοποιείται μόνο εικονογράφηση βασισμένη στο θέμα της παράστασης και 
δύο μεγάλα παραλληλόγραμμα πλαίσια στο κάτω μέρος που αναγράφουν τις πληροφορίες. 
Το λογότυπο βρίσκεται στο πάνω αριστερό μέρος σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη. Σε κάθε μια η 
γραμματοσειρά είναι διαφορετική αλλά ταιριαστή με την όλη σύνθεση. Τα χρώματα είναι έντονα 
και πλακάτα.  
Η λογική του illustration διατηρείται και στους καταλόγους. Είναι πρωτότυπη και αποτελεί πλέον 
σήμα κατατεθέν για την εικόνα της.  
Το ύφος τους είναι παιχνιδιάρικο και ξεχωριστό.
 



 
    
Καμεράτα
Η Καμεράτα ή αλλιώς ορχήστρα των φίλων της μουσικής είναι ορχήστρα που υποστηρίζεται 
ενεργά από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών εδώ και 10 χρόνια. Πρόσφατα ανανέωσε την εταιρική 
της ταυτότητα, η οποία ξεχώρισε και βραβεύτηκε με ΕΒΓΕ για το λογότυπο και την έντυπη 
επικοινωνία. Η ταυτότητά της είναι μοντέρνα και αντιπροσωπεύει το νέο της προφίλ και την 
ελληνική της καταγωγή. Χρησιμοποιούνται απλές γραμμές και φόρμες, μεγάλοι λευκοί χώροι που 
αναδεικνύουν τα μαύρα και μπλε γραφιστικά στοιχεία και ευανάγνωστη γραμματοσειρά Sans-
Serif που επικοινωνεί το καλλιτεχνικό ύφος.
 
 
Μελετώντας τα παραπάνω παρατηρούμε τα εξής:
- απλές γεωμετρικές φόρμες/ γεωμετρικά στοιχεία  που λειτουργούν ως αναγνωριστικό στοιχείο
- λιτές αφαιρετικές συνθέσεις με μεγάλα κενά
- χαρακτηριστικές εικονογραφήσεις που λειτουργούν ως αναγνωριστικό στοιχείο
- χρήση φωτογραφίας (μη συνηθισμένης) ως στοιχείο επικοινωνίας
- διάφορα χρώματα ακόμα και πιο ανάλαφρα/ανοιχτά
- προσαρμογή των καταλόγων ανάλογα με τη παράσταση (π.χ διαφορετικά format , κατάλογος 
που γίνεται αφίσα, κατάλογος “μουτζουρωμένος”, κατάλογος folder με φωτογραφίες)
- κατηγοριοποιούν τα είδη των εκδηλώσεων με χρώμα ή σχήμα
 
Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Τριαδικό μοντέλο επίδρασης όπου θα συγκεντρωθούν 
οι αισθητικοί, οι υποκειμενικοί και οι  αντικειμενικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σχεδίασή 
μας
 



 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
 
Το Θέατρο Απόλλων είναι δημοφιλές και έχει όραμα, όμως υστερεί σε θέματα επικοινωνίας - 
ταυτότητας και στρατηγικής. Μετά τη μελέτη της μάρκας αποφασίσαμε ότι το πρώτο που πρέπει 
να κάνουμε είναι να ορίσουμε  κάποιες αξίες που θα ακολουθούνται σε όλα τα επίπεδα τόσο 
θεωρητικά όσο και σχεδιαστικά.
 
Αξιες και υποαξίες
 
Δημιουργικότητα

● έκφραση
● συναίσθημα
● έμπνευση

 
Ανάπτυξη

● πνεύμα
● αισθητική



● πολιτισμός
 
Μοναδικότητα

● ιστορία
● σύμβολο/ορόσημο
● αυθεντικότητα

 
Πολυδιαστατικότητα

● ποιότητα
● μόρφωση
● ψυχαγωγία

 
 
Με βάση αυτές τις αξίες αλλά και τα συμπεράσματα από όλη την παραπάνω ανάλυση 
διαμορφώθηκε  το υπόλοιπο της στρατηγικής μας πρότασης.
Προκείμενου να δείξουμε που τοποθετούμε το Απόλλων συμπληρώθηκε το προηγούμενο 
ανεμολόγιο.

 
 



Όσον αφορά το απευθυνόμενο κοινό το Απόλλων ,όπως αναφέρθηκε, προσπαθεί να 
προσελκύσει όλο τον κόσμο. Συνήθως, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας έχουν ήδη μια άποψη 
για το θέατρο, η οποία είναι δύσκολο να αλλάξει σε περίπτωση που δε τους ενδιαφέρει αυτός 
ο τομέας. Προκειμένου λοιπόν να διευρύνουμε το κοινό μας, θα κάνουμε ένα άνοιγμα στους 
νέους που αναζητούν πάντα τρόπους έκφρασης και ψυχαγωγίας και είναι ανοιχτοί στο να 
γνωρίσουν νέους τρόπους διασκέδασης. Επίσης, στοχεύουμε και σε άτομα που κατοικούν εκτός 
Ελλάδας για αυτό και θα χρησιμοποιηθούν τόσο ελληνικοί όσο και λατινικοί χαρακτήρες στην 
επικοινωνία.
 
Μελετώντας τις τάσεις ξεχωρίσαμε αυτή της δημιουργίας πολιτιστικών κέντρων. Το Απόλλων 
ήδη διοργανώνει πολλά διαφορετικά πολιτιστικά γεγονότα. Αυτά θα διαχωριστούν σε 4 
βασικές  κατηγορίες θέατρο - μουσική - χορός - εκδηλώσεις και θα διαφοροποιούνται 
χρωματικά. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν τα διάφορα φεστιβάλ καθώς και τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες.
 
Το Απόλλων θα διαθέτει πολλούς τρόπους επικοινωνίας (έντυπους και ηλεκτρονικούς) μέσω 
των οποίων ταυτόχρονα θα προωθείται.
Θα υπάρχουν:

● λογότυπο που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές,
● stationery (επιστολόχαρτα, φάκελοι, κάρτες, προσκλήσεις, card postal),
● αφίσες και προγράμματα για κάθε εκδήλωση (σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο 

καλλιτέχνης χρησιμοποιεί δική του αφίσα, θα γίνεται μια μικρή τροποποίηση αυτής, ώστε 
να αναγράφεται το λογότυπο και άλλα απαραίτητα στοιχεία του Απόλλων) ,

● εισιτήρια, 
● ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων,
● καταχωρήσεις σε περιοδικά και sites,
● banners,
● ενημερωτικά ή επετειακά CD DVD,
● προωθητική καμπάνια σε διάφορα μέρη του νησιού και σε λεωφορεία,
● ηλεκτρονική σελίδα,
● online πλάνο κράτησης εισιτηρίων
● profile σε facebook και twitter,
● κιόσκια με πληροφορίες,
● μπλουζάκια για το προσωπικό,
● νέος πίνακας ανακοινώσεων,
● διαφημίσεις στα τοπικά λεωφορεία

 
 
Όλα αυτά θα είναι βασισμένα σε ένα σχεδιαστικό concept και θα διαθέτουν κοινή λογική στις 
διάφορες εφαρμογές, έτσι ώστε η εικόνα του Απόλλων να είναι άμεσα αναγνωρίσιμη.
 
Χρώμα
Τα βασικά χρώματα θα είναι το κόκκινο, το γκρι και το λευκό. 
Το κόκκινο χρώμα θα χρησιμοποιηθεί γιατί είναι αυτό που χαρακτηρίζει το εσωτερικό του 



θεάτρου από τα καθίσματα μέχρι και τη σκηνή και τα διακοσμητικά στοιχεία. Το γκρι επιλέχτηκε 
σε τέτοιο τόνο που να θυμίζει μαρμάρινα μνημεία και να επικοινωνεί έτσι τη μεγάλη ιστορία 
και φήμη του συγκεκριμένου Θεάτρου. Το λευκό είναι ένα χρώμα καθαρό που δεν κουράζει το 
μάτι και δημιουργεί πολύ ενδιαφέροντα και ελκυστικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται ως 
αρνητικός χώρος, συμπληρωματικός άλλων χρωμάτων.
Τα δευτερεύοντα χρώματα είναι το καφέ, το γαλάζιο, το πράσινο και το κίτρινο σε έντονους αλλά 
γλυκούς τόνους. Η επιλογή αυτών των χρωμάτων έγινε με βάση την ιδέα ότι ο πολιτισμός και οι 
τέχνες είναι παντού γύρω μας, αποτελούν το περιβάλλον και τον κόσμο όπου ζούμε. Επίσης το 
περιβάλλον και συγκεκριμένα η φύση ήταν πάντα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Το έδαφος 
- χώμα, το χορτάρι και τα φύλλα, ο ουρανός και η θάλασσα και ο ήλιος είναι τα βασικά στοιχεία 
στο περιβάλλον και συνδέονται άμεσα με τα στοιχεία της φύσης: γης, αέρας, φωτιά, νερό.
Όλα τα χρώματα που χρησιμοποιούμε δημιουργούν ευχάριστη διάθεση, είναι μοντέρνα, νεανικά 
και ελκυστικά.
 
Τυπογραφία
Τόσο στο λογότυπο όσο και σε λοιπές εφαρμογές χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Din Text 
Pro. Η σχεδίασή της έχει βασιστεί σε μια γραμματοσειρά που χρησιμοποιούνταν σε πινακίδες 
των δρόμων της Γερμανίας. Διαθέτει στοιχεία που μπορούν να την καταστήσουν διαχρονική. 
Είναι ευανάγνωστη, με καθαρές γραμμές και χωρίς διακοσμητικά στοιχεία ή έντονες γωνίες. 
Αναγνωρίζει πολλές διαφορετικές γλώσσες και ανήκει στην κατηγορία Sans Serif. Δίνει στην 
εικόνα μας ένα σοβαρό, ποιοτικό, ήρεμο, αλλά ταυτόχρονα και νεανικό ύφος και κάνει την 
πληροφορία άμεση. 
 
Ύφος
Η σχεδίαση γενικά έχει άμεσο, φιλικό, αφαιρετικό ύφος. Προσελκύει την προσοχή και δεν 
κουράζει. Είναι έντονα επηρεασμένο από τη σύγχρονη αισθητική με λιτές γραμμές και φόρμες 
χωρίς περιττά ή διακοσμητικά στοιχεία. Φαίνεται να απευθύνεται σε ένα κοινό πιο “ψαγμένο” 
που έχει άποψη για την  αισθητική.
 
Γραφιστική - Layout
Η γενική ιδέα προήλθε από την ανάπτυξη. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται ορθοκανονικά 
βασικά γεωμετρικά σχήματα που αναπτύσσονται αυξομειώνοντας το μέγεθός τους και 
διαχωρίζοντας την πληροφορία σε βασικά μέρη (πχ την αφίσα σε τι,που,πότε). 
Σε όλη την επικοινωνία βασική θέση κατέχει η φωτογραφία. Άλλοτε με έντονο το ανθρώπινο 
στοιχείο και το συναίσθημα και άλλοτε με καλλιτεχνικό ύφος και φορμαλιστικά στοιχεία, 
δείχνοντας τοπία ή χαρακτηριστικά σημεία του Θεάτρου. Στις αφίσες χρησιμοποιείται το πρώτο 
στυλ με φωτογραφίες των καλλιτεχνών στο φόντο και διακρίνονται έντονα συναισθήματα. Στις 
καταχωρήσεις ακολουθείται περισσότερο το δεύτερο στυλ που αναδεικνύει περισσότερο τη 
μοναδικότητα του Θεάτρου.
 
 
PROJECT
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αφίσες
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