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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν άρθρο αποσκοπεί να εξετάσει ελληνικές θεατρικές σκηνές του
μεταπολεμικού μοντερνισμού στην Ελλάδα, σε σχέση με την ακουστική τους απόδοση
και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τους. Ακουστικές μετρήσεις διενεργήθησαν σε επτά
θεατρικές σκηνές. Δύο τύποι θεάτρων παρατηρούνται στην υπό εξέταση εποχή . τα
θέατρα τύπου “less is more” και τα «αυτοτελή». Βρέθηκε ότι η ανθρώπινη κλίμακα
που υιοθετούν θέατρα του πρώτου τύπου ευνοεί τον ακουστικό σχεδιασμό των, σε
αντίθεση με την άλλη κατηγορία που χρειάζεται επιπρόσθετα σχεδιαστικά στοιχεία για
να ελεγχθεί η ακουστική των. Αναλύονται επί μέρους χαρακτηριστικά. Τα παρόντα
αποτελέσματα διαφωτίζουν ως προς τις επιπτώσεις του αρχιτεκτονικού ύφους στην
ακουστική απόδοση του θεάτρου και αναδεικνύουν εν γένει χαρίσματα των υπό
εξέταση θεάτρων.

Drama theatres of modernity
in postwar Hellas;
Physical acoustic measurements
ABSTRACT
This paper aims to examine the acoustical performance of drama theatres of
modernity in postwar Hellas, in relation to their architecture. Acoustic
measurements were carried out in seven theatres. Two theatre types are observed in
this period, namely the type “less is more” and “detached” theatres. The first theatre
type is usually hosted in the basement of multistory modern buildings. the other
theatre type occupies an entire building in itself. It is demonstrated that the human
scale which is adopted by the theatre type “less is more” works synergistically with
good acoustics. by contrast the other theatre type needs additional building elements
to achieve satisfactory sound performance. The present results illustrate the
implications of architectural design on the acoustical performance of the theatres
and demonstrate, by and large, the acoustical merits of the test auditoria.

