5. Στην προθήκη 31 υπάρχουν τρία διαφορετικά προσωπεία.
Μπορείς να υποθέσεις µε ποιούς ρόλους θα ταίριαζε το καθένα από αυτά;
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Το φυλλάδιο αυτό ανήκει
στ…………………………………………………………………….
που επισκέφθηκε το Μουσείο
στις…………………………………….

Το φυλλάδιο τυπώθηκε µε την υποστήριξη του ∆ήµου ∆ελφών

1. Στην προθήκη 31 υπάρχουν πήλινα µικρογραφικά προσωπεία ηθοποιών, ειδικά κατασκευασµένα για να κρέµονται στον τοίχο. Ποιό µπορεί να είναι το δικό σου προσωπείο;
Εδώ µπορείς να τo ζωγραφίσεις.

3. Παρατήρησε τα ρούχα των ηθοποιών στην προθήκη 32 και προσπάθησε να φανταστείς πώς θα είναι το δικό σου. Στις προθήκες 10 και 12 θα ανακαλύψεις παραµάνες
(πόρπες), οι οποίες θα σε βοηθήσουν να στερεώσεις καλά τα ενδύµατα που θα φοράς.
Από τι υλικό είναι φτιαγµένες οι πόρπες;……………………………………………….
4. Τους χορευτές και τους ηθοποιούς συνόδευαν κατά τη διάρκεια της παράστασης µουσικά όργανα.
Ποιά από αυτά θα χρησιµοποιούσες σήµερα, εάν οργάνωνες µια θεατρική παράσταση;
Η προθήκη 33 θα σε βοηθήσει στην επιλογή σου.
Εάν θέλεις, µπορείς να τα σχεδιάσεις:

Ονοµάζεσαι ...................................................... και είσαι διακεκριµένος ηθοποιός της
αρχαίας Ελλάδας.
Σύντοµα θα παρουσιάσεις τις υποκριτικές σου ικανότητες στο θέατρο του Ιερού του
Απόλλωνα στους ∆ελφούς, µε αφορµή τους θεατρικούς αγώνες που διοργανώνονται για
τα Πύθια, τις γιορτές προς τιµήν του Απόλλωνα. Κάνε µια επίκληση στο θεό ∆ιόνυσο για
να σε βοηθήσει να υποδυθείς το ρόλο σου µε τον καλύτερο τρόπο.
Πρέπει να επιλέξεις µε προσοχή το προσωπείο και τα εξαρτήµατα της αµφίεσης σου
προκειµένου να υποστηρίξεις σωστά τον ρόλο σου.
∆ιάλεξε τώρα το ρόλο που θα υποδυθείς στα Πύθια.
Τί είδους ρόλος είναι αυτός; Κύκλωσε αυτό που επιλέγεις.
1.
Κωµικός
2.
Τραγικός

2. Στην προθήκη 32 θα ανακαλύψεις πήλινα ειδώλια που παριστάνουν ηθοποιούς.
Ποιούς ρόλους πιστεύεις ότι υποδύονται;
..............................
..............................
..............................
..............................

