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    Violet Louise  

Όραµα µου είναι η δηµιουργία πολυµεσικών/εικαστικών παραστάσεων µε τη χρήση 
της τεχνολογίας στον ήχο, τη µουσική και την εικόνα και την παρουσία επι σκηνής 
µουσικών, performers, οπτικών και ηχητικών εγκαταστάσεων.  

Η θεµατική των παραστάσεων µου ερευνά την ανθρώπινη συµπεριφορά, τις θεωρίες 
περί εξέλιξης, κοινωνικά θέµατα, φιλοσοφικές και πολιτικές θεωρίες, σα να κοιτά 
κανείς µέσα από κάποιο µεγενθυντικό φακό. Η έρευνα για την εξέρευση νέων 
τρόπων στη multimedia αφήγηση είναι πρωταρχικής σηµασίας στη δηµιουργική 
διαδικασία.  

Παραστάσεις σταθµοί στη δηµιουργική µου πορεία: Παράξενες Ιστορίες σε κείµενα 
Edgar Alan Poe, Φεστιβάλ Αθηνών, Festival Vie, Festival Delle Colline Torinesi, 
Φεστιβάλ Δηµήτρια (2018 – 2019), Τρωάδες, Μουσείο Αρχαίας Ολυµπίας στα 
πλαίσια της Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας, Δελφούς, Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας, 
Αρχαίο θέατρο Νικόπολης, Κάστρο της Πύλου, σε ανάθεση από το Υπουργέιο 
Πολιτσιµού (2015, 2020) Θέατρα του Olivier Py, ανάθεση του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Αθηνών (2016), performance µε το Γάλλο Φιλόσοφο Valere Novarina για τα 100 
χρόνια του Γαλλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (2017), Αύγουστος σε ποιηση Γ.Βέλτσου, 
Bios (2017) Γράµµατα στα κοριτσάκια του Lewis Carroll, θέατρο Θησείο/ Φεστιβάλ 
Αισχύλεια (2014), στα Υπόγεια του BBC, Ίδρυµα Μ.Κακογιάννης (2015)  

Σπούδασα Nοµικά στη Νοµική Αθηνών, πιάνο και αρµονία στο Εθνικό Ωδείο 
Αθηνών. Έχω µεταπτυχιακό στο Διεθνές & Ευρωπαϊό Δίκαιο µε εξειδίκευση στον 
τοµέα του Ασύλου. Στη συνέχεια σπούδασα υποκριτική στη σχολή του Υπουργείου 
της Νέλλης Καρρά, ενώ παράλληλα ασχολήθηκα µε τη σύνθεση ήχου και το live 
performing.  

Δηµιουργώ σε πραγµατικό χρόνο τα οπτικοηχητικά µου περιβάλλοντα, 
χρησιµοποιώντας τον ήχο και την εικόνα, παράλληλα µε την αφήγηση και τη χρήση 
µουσικών οργάνων, midi συσκευών, κάµερας, βίντεο. Οι παραστάσεις µου είναι 
κινούνται µεταξύ µουσικής συναυλίας- θεάτρου – εικαστικής εγκατάστασης. 

Eργάστηκα ως performer-µουσικός στην Πειραµατική Σκηνή του Εθνικού, στο Εθνικό 
Θέατρο, στο Φεστιβάλ Αθηνών. Συνεργάστηκα µε σκηνοθέτες, µουσικούς, 
εικαστικούς. Έχω γράψει µουσική για θεατρικές παραστάσεις. Aπό το 2012 ερευνώ 
το πεδίο της multιmedia αφήγησης, εµπνευσµένη από την έννοια του µοντάζ που 
χρησιµοποιεί δηµιουργικά το συγκερασµό διαφορετικών τεχνών και της musique 
concrete.  

Στη δηµιουργική µου διαδικασία χρησιµοποιώ τεχνικές ηχογράφησης, ασχολούµαι µε 
το editing και το montage στον ήχο & την εικόνα, µε το live sound engineering, κάνω 
χρήση κλασσικών και αναλογικών οργάνων. Στις σκηνοθεσίες µου υπογράφω τη 
µουσική, τα µουσικά & ηχητικά υλικά, την οπτική & ηχητική δραµατουργία. Συνθέτω 
σε πραγµατικό χρόνο επι σκηνής τα οπτικοηχητικά µου περιβάλλοντα, 
χρησιµοποιώντας τον ήχο και την εικόνα, παράλληλα µε την αφήγηση και τη χρήση 
µουσικών οργάνων, midi συσκευών, κάµερας, βίντεο. 



Προσωπικά έργα: Από το 2012 ξεκίνησα να πειραµατίζοµαι στην αφήγηση µε τη 
χρήση πολυµέσων. Δηµιουργώ τα επιµέρους στοιχεία της σύνθεσης ( µουσική,  
οπτικά βίντεο, οπτικοηχητικές και εικαστικές εγκαταστάσεις), µε πρόθεση όλα τα 
επιµέρους στοιχεία να δηµιουργήσουν µία οργανική σύνθεση. Επίσης κυκλοφόρησα 
ένα µουσικό άλµπουµ µε τίτλο Cardinals &Lovers, που παρουσίαστηκε σε πολλά 
µουσικά φεστιβάλ και χώρους της Αθήνας (Six Dogs, Bios, Ianos, K44, and Booze). 
Δύο από τα τραγούδια του άλµπουµ, χρησιµοποιήθηκαν στο soundtrack της 
παράστασης Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας στο Εθνικό Θέατρο, (σκηνοθεσία 
Μ.Μαρµαρινός). 

 

Kριτικές από τον εγχώριο τύπο & διεθνή τύπο για τις Παράξενες 
Ιστορίες παραγωγής Φεστιβάλ Αθηνών  

Γ.Σαρρηγιάνης/ Τέταρτο Κουδούνι: Η Violet Louise, κατάφερε να µεταφέρει και να 
εκφράσει τον σκοτεινό κόσµο αυτού του καταραµένου αµερικανού ροµαντικού του 
19ου αιώνα, µε τρόπο ιδεώδη υπογράφοντας µετάφραση, σκηνοθεσία, µουσική και 
ηχητική και οπτική δραµατουργία.  

Mια παράσταση που την ανέδειξαν, σε αρµονική σύµπνοια, ο σχεδιασµός 
συστήµατος αναπαραγωγής ήχου και εικόνας από το Studio 19, οι συγκλονιστικοί 
φωτισµοί -ναι, ήταν Πόου!- του Σάκη Μπιρµπίλη, τα εξαιρετικά, απόλυτα λειτουργικά, 
δεµένα µε τον ήχο και τα κείµενα βίντεο του Βασίλη Κουντούρη του Studio 19, η 
ηχοληψία του Κώστα Μπώκου -του Studio 19, επίσης- και τα κοστούµια της Λίλιαν 
Ξυδιά- µια ευτυχής συγκυρία.  

H Αγλαΐα Παππά ερµήνευσε απ’ τα σπλάχνα της τα ζοφερά αυτά κείµενα. Με την 
φωνή της που ηχεί ως µουσικό όργανο, µε τη µοναδική σχέση που ’χει µε το λόγο, µε 
µια θηριώδη τεχνική και µ’ απόλυτο αυτοέλεγχο. Και το επί σκηνής γερό δέσιµό της - 
η «χηµεία», µε την Violet Louise, που ερµήνευε τα τραγούδια της πάνω σε ποιήµατα 
του Poe στο αγγλικό πρωτότυπο, να οδηγεί σ’ ένα µουσικοθεατρικό αποτέλεσµα όχι 
απλώς καρποφόρο αλλά έξοχo.  

Λέανδρος Πολενάκης/Aυγή: Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, στην Πειραιώς, 
παρακολουθήσαµε, σε σκηνοθεσία της Violet Louise (Λουίζα Κωστούλα),µια 
δηµιουργική σύνθεση από κείµενα του Poe, δεµένη αρµονικά µε ηλεκτρονική 
µουσική, µε ήχους και πολυµέσα, µε την έντονη σωµατικότητα των δύο εκλεκτών 
συντελεστών που την υλοποιούσαν: Λουίζα Κωστούλα και Αγλαΐα Παππά. Ένα 
διαδραστικό µυθόδραµα, που συνδυάζει το θέατρο, τη συναυλία και την εικαστική 
εγκατάσταση (φωτισµοί Σάκης Μπιρµπίλης, κοστούµια Λίλιαν Ξυδιά), µε τους 
ηθοποιούς να λειτουργούν άλλοτε ως αφηγητές, άλλοτε ως ραψωδοί, προσφέροντας 
ένα πολυθέαµα νέο και συγχρόνως «παλαιό», που άνοιγε για όλους εµάς µε 
φαντασία και τόλµη τη µόνη οδό διαφυγής από τα δίχτυα µιας «εξωπραγµατικής» 
όσο και αληθινής πραγµατικότητας.  

Tospirto:. Oι Παράξενες Ιστορίες έδωσαν σάρκα και οστά στην ποίηση του Poe. Η 
Violet Louise, µε τη χρήση της τεχνολογἰας δηµιουργεί µία εξπρεσσιονιστική 
ατµόσφαιρα. Τα βίντεο και η µουσική λειτούργησαν προς την ίδια κατεύθυνση. Η 
Αγλαϊα Παππά, άλλοτε σαν ήρωας του Poe,«καθηλωµένη» σε µια καρέκλα που 
θύµιζε αναπηρική, κατάφερε να ζωντανέψει στα µάτια µας την ποίηση του 
συγγραφέα.  



 

Κριτικές από τον ιταλικό τύπο  

Τeatrodamstorino/Ada Turco: Οι καλλιτεχνικές δεξιότητες της Violet Louise και η 
ειδικότητά της στον τοµέα της µουσικής και των οπτικοακουστικών µέσων, είναι 
πέραν κάθε αµφιβολίας. Σε συνεργασία µε τε τους δύο τεχνικούς ήχου, συνθέτει και 
διαλύει τα ηχητικά και οπτικά οικοδοµήµατα µε κάθε κίνηση των χεριών της. 
Ζωντανεύει τον µαρτυρικό κόσµο του Poe παρά το φράγµα της ελληνικής γλώσσας. 
Μια παράσταση µε µεγάλη δύναµη έκφρασης, που πρέπει κανείς να δει για να βιώσει 
τη δύναµη και την αποτελεσµατικότητά της, καρπός του µυαλού ενός καλλιτέχνη που 
αναµφίβολα αξίζει να τον ακολουθήσουµε στο µελλοντικό του µονοπάτι.  

Teatrionline/Erica di Bennardo : Μια παράσταση που µελετήθηκε λεπτοµερώς, 
ένας πολύπλοκος αλλά τέλεια γραµµικός µηχανισµός πολυµέσων, η ουσιαστική 
επιστροφή ενός σηµαντικού µέρους της τεράστιας κληρονοµιάς του δηµιουργού της 
λογοτεχνίας τρόµου..  

Η παράσταση Strange Tales αντλεί υλικό όχι µόνο από τις περίφηµες ιστορίες 
τρόµου, αλλά και από ποιήµατα και γράµµατα καθώς και απο εννοιολογικά 
συγγράµµατα του διάσηµου λογοτέχνη, δίνοντας έτσι τροφή για σκέψη. Δηµιουργεί 
µια παράσταση που µιλάει πάνω από όλα για τη ζωή και το θάνατο.  

Κrapp’s last post/ Matteo Tamborrino : Oι Παράξενες Ιστορίες είναι το τελευταίο 
ταξίδι, που διεξάγεται µε µεγάλη ένταση από τους Έλληνες καλλιτέχνες Violet Louise 
και Αγλαϊα Παππά το οποίο υπογραµµίζει τις συνέπειες των αντιθέσων της 
ανθρώπινης ψυχής: το εγώ και τους άλλους, τη γλυκύτητα και το παραλήρηµα, την 
αυγή και το λυκόφως. Η παράσταση, που γεννήθηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου 2018, ανακτά και συναρµολογεί θραύσµατα που εξάγονται από τα 
κείµενα του Edgar Allan Poe, σε µια βασανιστική, εφιάλτη διάσταση, ακολουθούµενη 
από όµορφα φωτιστικά εφέ οπτικοακουστικές προβολές και µυστηριώδεις ήχους.  

Γιώργος Σαρηγιάννης  

Μια πολύ τολµηρή µουσικοθεατρική παράσταση _ και εξαιρετική: «Γράµµατα 
στα κοριτσάκια». Η Violet Louise, ηθοποιός και µουσικός, πολύ ταλαντούχα και 
στους δυο τοµείς όπως διαπίστωσα, παρουσιάζει στο «Θησείον» µόνη της, µε 
µεγάλη δεξιότητα, αυτή την περφόρµανς. Η οποία βασίζεται στα γράµµατα που ο 
Λιούις Κάρολ _ της «Αλίκης στη χώρα των θαυµάτων»  

Η Violet Louise (Λουίζα Κωστούλα) καταφέρνει να συγκεράσει τις αντικρουόµενες 
απόψεις µε τις υπέροχες µουσικές της και να ερµηνεύσει αυτή την ευφάνταστη 
σύνθεσή της - µονόλογο µε µια αυτοπεποίθηση _ που καµιά στιγµή δεν κατεβαίνει 
ως έπαρση _ και µε µια αυτοκυριαρχία αξιοθαύµαστες για ένα τόσο νέο κορίτσι. 
Προσθέτοντας κάποιες λεπτοµέρειες _ αυτά τα παιδικά παπουτσάκια... _ 
συναρπαστικές.  

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη  

Tι παράξενο και τι υπέροχο ταυτόχρονα. Ο µυστικός κόσµος του Λιούις Κάρολ, 
δηµιουργού της «Αλίκης στη χώρα των θαυµάτων» και ο µαγικός κόσµος της ένθεης 
και πυρακτωµένης φαντασίας της παιδικής ηλικίας, αξεδιάλυτοι, σε ένα εξαιρετικά 
εµπνευσµένο σκηνικό πάντρεµα.  



Η ταλαντούχα µουσικός και performer Violet Louise (Λουίζα Κωστούλα) µε την 
παράσταση «Γράµµατα στα Κοριτσάκια» (η τελευταία θα δοθεί το Σάββατο στο 
Θέατρο Θησείον) µπορεί να διεκδικήσει συγχρόνως τα βραβεία της φρεσκάδας και 
της πρωτοτυπία  

Στα υπόγεια του BBC  

Trailer : https://vimeo.com/84773954  

Xάρης Συµβουλίδης /Avopolis  

http://www.avopolis.gr/live/live-greek/48425-violet-louise-bbc34  

Μου είναι πραγµατικά δύσκολο να αναπλάσω όλες τις µικρές λεπτοµέρειες που 
έκαναν την παράσταση Στα Υπόγεια του BBC τόσο φανταστική. Οι καλειδοσκοπικοί 
φωτισµοί του Θωµά Οικονοµάκου, τα πρωτόλεια ηλεκτρονικά, τα πρωτότυπα 
τραγούδια που έγραψε για τις ανάγκες της η Violet Louise, η εικόνα όλων εκείνων 
των µηχανηµάτων πάνω στο µεγάλο τραπέζι, η παράλληλη προβολή ενός ειδώλου 
της Derbyshire µε τη δική του ζωή και κίνηση στον τοίχο µέσω του οποίου δόθηκε, 
καταπληκτικά, το απότοµο φινάλε της ζωής της– όλα υπήρξαν ψηφίδες ενός 
απίθανου µωσαϊκού. Μέσω του οποίου δεν αποτυπώθηκε απλά ένα κοµµάτι της 
ζωής και της σκέψης της Delia Derbyshire, µα κυριολεκτικά κοινωνήθηκε. Ακόµα έτσι 
και κάποιος εντελώς άσχετος µε την πειραµατική µουσική και τα ηλεκτρακουστικά 
µπορούσε άνετα να παρακολουθήσει την παράσταση, µα και να ταυτιστεί µε τους 
πρωταγωνιστές  

Lifo  

https://www.lifo.gr/team/omorfia/45828  

ΘΕΑΤΡΑ  
Το Βήµα/ Γιώργος Βέλτσος 

 https://www.tovima.gr/2017/03/11/opinions/violet-louise-mia-psifiaki-psyxi/  

Η Violet Louise είναι θαρρώ µια µάγισσα ηλεκτρονικού βουντού. Τα εργαστήριά της; 
Αλλοτε το υπόγειο και άλλοτε οι αίθουσες του Ιδρύµατος Κακογιάννη. Αλλοτε το 
Μουσείο της Αρχαίας Ολυµπίας (µε την Αγλαΐα Παππά) και άλλοτε το Θησείο του 
Μαρµαρινού.  

Πρόπερσι σκηνοθέτησε τα «Θέατρα» του Ολιβιέ Πι, διευθυντή του Φεστιβάλ της 
Αβινιόν. Εφέτος «πολλαπλασίασε» την Ιωάννα της Λωραίνης του Ντράγερ (1928). 
(Και, για να είµαι ειλικρινής, προτίµησα την παράστασή της εν έτει 2017 από την 
ταινία, διότι, πώς να το κάνουµε, επιστρέφουµε στους κλασικούς όσο πιο γρήγορα 
αποµακρυνθούµε από αυτούς.)  

Μέσα σε αυτούς τους αλγορίθµους που µετασχηµατίζονται, αναλογίζοµαι τι µπορεί 
να κάνει µια γυναίκα σε ένα παιχνίδι. Η µάγισσα αυτή έρχεται κατευθείαν από την 
παράδοση του Εντισον (1888): ένας φωνόγραφος που όταν η ψυχή µεταβάλλεται σε 
νευρικό σύστηµα, το νευρικό σύστηµα µεταβιβάζει ψυχική ενέργεια και µόνο. Αλλά 
όχι πλέον αναλογικά. Ψηφιακά.  

 


