Το ντοκιµαντέρ ως εργαλείο στην Εκπαίδευση

Κύκλος Σεµιναρίων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βασίλης Λουλές, σκηνοθέτης
Διάρκεια: 30 ώρες
(6 τετράωρα θεωρίας, προβολών & ασκήσεων και 6 ώρες πρακτικής εφαρµογής, σε διάστηµα 8 ηµερών)

Το σεµινάριο απευθύνεται σε ανθρώπους µε γενικότερα ενδιαφέροντα που θέλουν να γνωρίσουν το σύγχρονο ντοκιµαντέρ και τις
αναζητήσεις του, σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθµίδας που µπορούν να εφοδιαστούν µε γνώσεις και µεθόδους χρήσιµες για τη
δουλειά τους στο σχολείο, καθώς και σε ανθρώπους του κινηµατογράφου (τεχνικούς και ηθοποιούς) που θέλουν να διευρύνουν
τις γνώσεις και την εµπειρία τους.
Το ντοκιµαντέρ είναι ίσως το πιο ανερχόµενο είδος κινηµατογράφου παγκοσµίως και γνωρίζει τα τελευταία χρόνια µεγάλη άνθιση
και στην Ελλάδα. Πολύ πέρα από τον παραδοσιακό του ρόλο (εξερεύνηση, καταγραφή και χαρτογράφηση της πραγµατικότητας,
της Φύσης, της Ιστορίας και της Επιστήµης), το σύγχρονο ντοκιµαντέρ, και ιδιαίτερα το ανθρωποκεντρικό, διερευνά πλέον την
ανθρώπινη συνθήκη µέσα στην Ιστορία αλλά και στην τρέχουσα καθηµερινότητα. Πολύ πιο οικείο σε σχέση µε παλαιότερα, µε
µεγαλύτερο εύρος και ποικιλία, µε πιο δυναµικές µεθόδους παρατήρησης και τεκµηρίωσης, µε αφηγηµατικούς τρόπους που
πολλές φορές πλησιάζουν στις ταινίες µυθοπλασίας, µε εµβάθυνση στους χαρακτήρες, µε περισσότερο συναίσθηµα και χιούµορ,
το σύγχρονο ντοκιµαντέρ ανιχνεύει αχαρτογράφητες περιοχές της ανθρώπινης συνείδησης και της δυναµικής των κοινωνικών
φαινοµένων.
Με όλα αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, το ντοκιµαντέρ µπαίνει και στο χώρο της Εκπαίδευσης καθώς όλο και περισσότερα
σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισµοί το εντάσσουν στη δουλειά τους ως ένα πολυσύνθετο εκπαιδευτικό εργαλείο. Αρέσει στα
παιδιά, προσφέρεται για αναλύσεις και ασκήσεις, και µπορεί να αποτελέσει αφορµή ακόµα και για νέες κινηµατογραφικές
απόπειρες, των ίδιων των µαθητών αυτή τη φορά.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:
-Να γνωρίσουν ή να ξαναδούν κάποια πρόσφατα ελληνικά ντοκιµαντέρ, µέσα από µια πολύ ιδιαίτερη παρουσίαση.
-Να προσεγγίσουν το περιεχόµενό τους µε τρόπο µεθοδικό, µε ανάλυση σε βάθος που δίνει αφορµές για περαιτέρω προσωπική
έρευνα, µελέτη και άσκηση. Κάτι, ιδιαίτερα χρήσιµο στους εκπαιδευτικούς, που µπορούν έτσι να προετοιµαστούν για δηµιουργική
δουλειά στην τάξη (πχ. στο πλαίσιο του µαθήµατος “Ερευνητική Εργασία/project” του Λυκείου).
-Να έρθουν σε µεγαλύτερη επαφή µε την κινηµατογραφική γλώσσα και µε τους σύγχρονους τρόπους αφήγησης και
τεκµηρίωσης.
-Να θυµηθούν ή να γνωρίσουν τα απλά εργαλεία της αφήγησης µέσω εικόνων παίρνοντας µέρος σε ευχάριστες οµαδικές
βιωµατικές ασκήσεις φωτογράφισης ή κινηµατογράφησης.
-Να δοκιµάσουν τέλος να φτιάξουν όλοι µαζί ένα µικρό ντοκιµαντέρ, συµµετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια: από τη σύλληψη της
ιδέας, την έρευνα και το γύρισµα µέχρι το µοντάζ και την ολοκλήρωση. Η παρουσίαση του ντοκιµαντέρ ΘΗΛΕΙΑ που γυρίστηκε στο
πλαίσιο του περσινού Εργαστηρίου Ντοκιµαντέρ 2013 θα δείξει ότι πολλά πράγµατα που µοιάζουν σχεδόν ακατόρθωτα µπορούν
τελικά να είναι εφικτά.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Οι συµµετέχοντες στο Σεµινάριο είναι καλό:
α) να έχουν µελετήσει το κείµενο που ακολουθεί καθώς και το ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Συναντήσεις µε τη µητέρα µου
Λέλα Καραγιάννη.
β) Να παρακολουθήσουν τις προβολές των 2 ντοκιµαντέρ (ΘΗΛΕΙΑ και ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΛΕΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ) την Δευτέρα 14/7 και την σχετική συζήτηση που θα ακολουθήσει.
γ) Να έχουν µαζί τους φωτογραφική µηχανή laptop, φωτογραφική µηχανή και βιντεοκάµερα (όσοι διαθέτουν). Οπωσδήποτε να
έχουν και όλα τα περιφερειακά (µπαταρίες, καλώδια, κάρτες, αντάπτορες κλπ) για φόρτωµα, ξεφόρτωµα υλικών από και προς
τον υπολογιστή.
δ) Να δουν τα links µε τη δουλειά του Βασίλη Λουλέ (βλ. παρακάτω).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
1. Προβολή κάποιων βραβευµένων ελληνικών ντοκιµαντέρ (ολόκληρων ή αποσπασµάτων τους) που παρουσιάζουν ευρύτερο
καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Οι ταινίες εστιάζουν στον άνθρωπο και τη διαδροµή του, ανιχνεύουν θέµατα µε κοινωνικό, ιστορικό και
ψυχολογικό ενδιαφέρον και αποτελούν όψεις της πολυσύνθετης ανθρώπινης διαδροµής. Οι προβολές θα συνοδεύονται και από
γενικότερες αναφορές στο είδος στο οποίο εντάσσεται το καθένα από αυτά τα ντοκιµαντέρ (ιστορικό, βιωµατικό, καταγραφής της
µνήµης, παρατήρησης της καθηµερινής ζωής, κλπ).
2. Ανάλυση του ιδιαίτερου εκπαιδευτικού τους χαρακτήρα: πώς µπορούν οι συγκεκριµένες ταινίες να γίνουν εργαλείο
εκπαίδευσης, µε παραδείγµατα και ασκήσεις γνωσιολογικού, κοινωνιολογικού και εννοιολογικού περιεχοµένου (*βλ. παρακάτω
Σηµείωση 1). Πεδία που ανοίγονται για εργασίες στη σχολική τάξη.
Τρόποι χρήσης των παραδοσιακών µεθόδων έρευνας (πχ. γραπτά κείµενα) αλλά και των σύγχρονων µέσων (internet, προφορικές
µαρτυρίες). Διαδικασία δηµιουργικής ενσωµάτωσης των διαφορετικών πηγών πληροφορίας στην υπηρεσία ενός στόχου.
(*) Σηµείωση 1: Στο τέλος του κειµένου µπορείτε να δείτε µια εισήγησή µου σε Ηµερίδα Εκπαιδευτικών µε αφορµή το ιστορικό
ντοκιµαντέρ «Συναντήσεις µε τη µητέρα µου ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ», ένα από αυτά που θα αναλυθούν στο Σεµινάριο. Το
συγκεκριµένο κείµενο αγγίζει µία µόλις από τις πλευρές της ταινίας -την ηθική αξία του έργου- και δεν υπεισέρχεται στις
υπόλοιπες που θα αναλυθούν στο Σεµινάριο.
3. Παρατηρήσεις πάνω στο ιδιαίτερο κινηµατογραφικό ύφος και τη γλώσσα αφήγησης: πώς, το καθένα από αυτά τα ντοκιµαντέρ,
αναδεικνύει το θέµα του µέσα από µια τελείως διαφορετική σκηνοθετική προσέγγιση υπηρετώντας το στόχο της τεκµηρίωσης και
της γνώσης, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη δηµιουργία συναισθηµάτων και την ταύτιση του θεατή µε τους «ήρωές του» όπως
ακριβώς και στις ταινίες µυθοπλασίας.
4. Στη διάρκεια των προβολών και αναλύσεων θα γίνουν µικρές πρακτικές ασκήσεις, ως συνέχεια του θεωρητικού µέρους:
προβολές αποσπασµάτων από ταινίες ντοκιµαντέρ µε ερωτήσεις που σκοπό έχουν να οξύνουν την παρατηρητικότητα των
συµµετεχόντων και να καλλιεργήσουν την ικανότητα ανάγνωσης των εξω-λεκτικών στοιχείων της κινηµατο-γραφικής εικόνας
(γλώσσα του σώµατος, µοντάζ, µουσική κλπ).
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5. Θα γίνουν δύο βιωµατικές οµαδικές ασκήσεις (φωτογράφιση/κινηµατογράφηση) που συνδυάζουν τη γνώση και τη δηµιουργία
µε το παιχνίδι και το χιούµορ. Οι ίδιες ακριβώς ασκήσεις θα µπορούσαν να ενταχθούν και σε Σεµινάριο για ταινίες µυθοπλασίας ή
και σε Σεµινάριο Ιστορίας Κινηµατογράφου επειδή ακριβώς προσφέρουν εξοικείωση µε τα βασικά δεδοµένα της “αφήγησης
µέσω εικόνων”. Μοιάζουν απλές αλλά είναι απαιτητικές ακόµα και για τους επαγγελµατίες του σινεµά που µπορεί να
παρακολουθήσουν το Σεµινάριο.
Αυτές οι ασκήσεις τέλος, πέρα από το πλαίσιο του Σεµιναρίου, µπορούν εύκολα να διδαχθούν και να υλοποιηθούν αργότερα –σε
απλούστερη µορφή- από τους ίδιους τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς µέσα στη σχολική τάξη. (*βλ. αναλυτικά τις ασκήσεις,
παρακάτω)
6. Φυσικά η ενεργός συµµετοχή σε όλα τα στάδια δηµιουργίας µικρού ντοκιµαντέρ πάνω σε ένα θέµα που θα συζητηθεί στην
οµάδα, η ανταλλαγή απόψεων (brainstorming), η έρευνα, η καταγραφή, η φωτογράφιση/γύρισµα στον περιβάλλοντα χώρο και το
µοντάζ είναι η καλύτερη ευκαιρία να λάβουν όλα τα προηγούµενα συγκεκριµένη µορφή.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ
Παραθέτω κάποια από τα ερωτήµατα-παρατηρήσεις που θα προκύψουν από την προβολή των ταινιών και θα συζητηθούν. Έχει
σηµασία να καταλάβουµε ότι όσο καλύτερα µάθουµε να “διαβάζουµε” τις επί µέρους πτυχές ενός ντοκιµαντέρ τόσο περισσότερο
το απολαµβάνουµε και τόσο πιο εύκολα µπορούµε να αντλήσουµε υλικό χρήσιµο για περαιτέρω δική µας δουλειά (πχ. στο
σχολείο).
Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Κάθε ντοκιµαντέρ περιέχει πολλές πληροφορίες ακόµα και για πράγµατα που δεν είναι ο βασικός του στόχος. Πολλές φορές
αυτά ειδικά έχουν ιδιαίτερη αξία.
Λίγα παραδείγµατα από τα πάρα πολλά που µπορούν να αναδειχτούν µέσα από τα ντοκιµαντέρ:
-Η καθηµερινή ζωή έτσι όπως προκύπτει (εµµέσως ή αµέσως) µέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων ή την καταγραφή της
κάµερας. Συνήθειες, µόδα, αρχιτεκτονική, κλπ.
-Χώροι, τοπία, γειτονιές, που φαίνονται στην ταινία. Πώς έχουν αλλάξει όψη σήµερα;
-Η µουσική: µουσική της ιστορίας και µουσική της ταινίας
-Η προφορική γλώσσα που ακούγεται στο ντοκιµαντέρ
Β) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΑΦΗΓΗΣΗ
Σεναριακή-σκηνοθετική προσέγγιση / Οργάνωση υλικού / Συγκρότηση ιδεών & συναισθηµάτων / λιτότητα αφήγησης /
συµπαραδηλώσεις / η γλώσσα του σώµατος / το µοντάζ και η δύναµη της αλληλουχίας των πλάνων
Λίγα παραδείγµατα:
-Η εισαγωγή. Γιατί ξεκινάει έτσι η ταινία κι όχι αλλιώς;
-Γιατί αυτή η ταινία δεν ακολουθεί µια γραµµική χρονική αφήγηση;
-Ερεθίσµατα για σκέψεις πάνω στην κινηµατογραφική γλώσσα και αφήγηση («Γιατί αυτό µπήκε εδώ κι όχι κάπου αλλού;»)
-Τι σηµαίνει ο όρος «αναπαράσταση» (reconstruction) στα ντοκιµαντέρ; Πότε την έχουµε ανάγκη; Πόσο αληθοφανής
επιτρέπεται να είναι και πόσο µας παραπλανά;
-Ποιά είναι η αξία, η σηµασία να επισκέπτεται η κάµερα τους χώρους όπου έγιναν τα γεγονότα; Πώς το κάνουµε αυτό ώστε να
µην είναι απλώς µια περιγραφή (απαραίτητη ενίοτε αλλά και βαρετή πολλές φορές);
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-Πώς ξαναφτιάχνει κανείς την ιστορία του ήρωα επιλέγοντας µικρά αποσπάσµατα και µόνο, από τις πολλές ώρες υλικού που
τράβηξε, και πώς αποκαθιστά το άρωµα και τη θερµοκρασία της αρχικής-πραγµατικής ιστορίας του;
-Πώς σέβεται κανείς τα λεπτά προσωπικά δεδοµένα που αποκαλύπτει (ή δεν θέλει να αποκαλύψει) ο βιωµατικός αφηγητής;
Πόσο φορτικός ή πιεστικός επιτρέπεται να γίνει ο κινηµατογραφιστής προκειµένου να “βγάλει πράγµατα” από τον αφηγητή;
-Πώς µπορούµε να έχουµε µαρτυρίες ζωντανές, ειλικρινείς και πειστικές από τους ανθρώπους που τους καλούµε να
µοιραστούν µαζί µας τα προσωπικά τους βιώµατα –επώδυνα πολλές φορές; Σε τι συνίσταται η τέχνη λήψης µαρτυρίας;
-Το συναίσθηµα του αφηγητή/ήρωα και το συναίσθηµα της ταινίας. Ταυτίζονται πάντα; Πρέπει να ταυτίζονται;
-Ο συναισθηµατικός εκβιασµός του θεατή.
-Το ντοκιµαντέρ είναι άραγε µια αντικειµενική αφήγηση;
Γ) ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ
-Πώς ανακαλύπτουµε την αυθεντικότητα ή όχι των ντοκουµέντων που έχουν ενσωµατωθεί στα ντοκιµαντέρ;
–Πώς καταλαβαίνουµε την διαφορετική πηγή των πλάνων αρχείου µιας ταινίας; Πχ. σε ένα ντοκιµαντέρ µε ιστορία της Κατοχής
πώς ξεχωρίζουµε ποια πλάνα αρχείου γυρίστηκαν από τον επίσηµο Γερµανικό στρατό, ποια από ερασιτέχνες Γερµανούς
στρατιώτες στο δρόµο, ποια είναι παράνοµες λήψεις αντιστασιακών, ποια είναι αποσπάσµατα από ταινίες µυθοπλασίας που
µπήκαν για να µας πείσουν ότι είναι µια αντικειµενική αποτύπωση του πραγµατικού;
-Πόσο ουδέτερα ή αντικειµενικά είναι τα πλάνα αρχείου (και τα Επίκαιρα);
Δ) Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
-Ηθικό µέρος της διαπαιδαγώγησης µέσω του ντοκιµαντέρ
-Ηθική του γυρίσµατος και ηθική του µοντάζ.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Θα προβληθούν ολόκληρα ή αποσπάσµατα από τα ντοκιµαντέρ:
Φιλιά εις τα παιδιά / Θηλειά / Συναντήσεις µε τη µητέρα µου Λέλα Καραγιάννη του Βασίλη Λουλέ καθώς και έργα του Δηµήτρη
Κουτσιαµπασάκου, της Κατερίνας Πατρώνη, της Στέλλας Θεοδωράκη, της Εύας Στεφανή, του Σταύρου Ψυλλάκη, της Ιρίνας
Μπόϊκο κ.ά.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ στη διάρκεια του Σεµιναρίου
Στη βιωµατική άσκηση όλοι οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε οµάδες των 5-8 ατόµων. Κάθε οµάδα, ανεξάρτητα από την άλλη,
καλείται να φτιάξει µια σειρά φωτογραφιών πάνω σε θέµα που θα τους δοθεί – το ίδιο για όλους. Οι ίδιοι οι συµµετέχοντες θα
τραβήξουν τις φωτογραφίες, θα υποδυθούν τους "ηθοποιούς", θα κάνουν το στήσιµο, την επιλογή των φωτογραφιών στον
υπολογιστή αµέσως µετά.
Πρόκειται για βασικά µαθήµατα αφήγησης µιας ιστορίας µέσω εικόνων (φωτο-αφήγηση ή φωτο-κόµικ). Τα φωτο-κόµικς που θα
δηµιουργηθούν θα προβληθούν (power point). Κάθε οµάδα θα σχολιάζει τη δουλειά των άλλων. Θα γίνει συζήτηση για τον
τρόπο µε τον οποίον προσαρµόζουµε την άσκηση στη σχολική τάξη έχοντας πλέον εκεί τους ίδιους τους µαθητές σε ενεργό
ρόλο.
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• «5 τρόποι να φωτογραφίσουµε το ίδιο αντικείµενο»
Τι κάνει µια εικόνα να µας θυµίζει διαφήµιση και µια άλλη παραµύθι; Πώς δηµιουργούνται οι συµβολισµοί; Οι εκπαιδευόµενοι σε
οµάδες των 5-6 ατόµων αναζητούν λύσεις για την δηµιουργία σκηνοθετηµένων φωτογραφιών και εξοικειώνονται µε την
διαφορετική σηµασία της εικόνας του ίδιου αντικειµένου χρησιµοποιώντας κώδικες, σύµβολα και στερεότυπα της τηλεόρασης
και του κινηµατογράφου. Η άσκηση απαιτεί τουλάχιστον 2 οµάδες για να αναπτυχθεί η άµιλλα. Προβολή των αποτελεσµάτων
ενώπιον της ολοµέλειας.
• «Περιµένοντας…»
Μπορούµε να πούµε µια ιστορία µε 15 φωτογραφίες και λεζάντες; Ασκήσεις αφήγησης, µέσω σειράς φωτογραφιών, µιας
ιστορίας που επινοεί η ίδια η οµάδα. Κάτι σαν φωτογραφικό κόµικ. Η οµάδα µπορεί αργότερα να προσθέσει και ήχο (µουσική,
διάλογο, άλλους ήχους). Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες των 7-8 ατόµων. Η άσκηση απαιτεί τουλάχιστον 2 οµάδες για
να αναπτυχθεί η άµιλλα. Προβολή των αποτελεσµάτων.
• «Άδειο - Γεµάτο»
Πώς φωτογραφίζουµε µια πλατεία ώστε να µοιάζει άδεια από ανθρώπους; Και πώς ο ίδιος χώρος φωτογραφηµένος µε
διαφορετικό µάτι µοιάζει γεµάτος; Οι εκπαιδευόµενοι σε οµάδες των 5-8 ατόµων φωτογραφίζουν τον ίδιο χώρο έχοντας τελείως
διαφορετικό στόχο. Προβολή των αποτελεσµάτων.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΟΥΛΕ

Φιλιά εις τα παιδιά / ντοκιµαντέρ - Trailer
http://youtu.be/qK1ibdvrGbE
Φιλιά εις τα παιδιά / ντοκιµαντέρ - 4 αποσπάσµατα
1) http://youtu.be/B4iSC7uEo_w
2) http://youtu.be/ID-eXOxxRj4
3) http://youtu.be/b1pUzHfnsUw
4) http://youtu.be/6rrSpZoleg4
Συναντήσεις µε τη µητέρα µου Λέλα Καραγιάννη / ντοκιµαντέρ - απόσπασµα
http://youtu.be/GJ5LNU0Ar3k
Πέρασα κι εγώ από κει κι είχα παπούτσια από χαρτί / ντοκιµαντέρ - απόσπασµα
https://www.youtube.com/watch?v=7IbgcfzCL3Y
Ελευσίνα, ιστορίες στον απόηχο των µηχανών / ντοκιµαντέρ - απόσπασµα
http://youtu.be/R8T82mLjfa0
Απών / µυθοπλασία µικρού µήκους - πλήρης ταινία σε 2 µέρη
Α’) http://www.youtube.com/watch?v=xYX35al4jW4
Β’) http://www.youtube.com/watch?v=CMV9epIzzRg
ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
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Συναντήσεις µε τη µητέρα µου Λέλα Καραγιάννη
Λίγα λόγια για την ταινία
Στιγµές από τη δράση και την προσωπικότητα της Λέλας Καραγιάννη, της θρυλικής Μπουµπουλίνας της Αντίστασης, µέσα από
την τρυφερή µατιά του γιου της Γιώργου.
Καταζητούµενος στην διάρκεια της Κατοχής, ο νεαρός συναντούσε κρυφά τη µητέρα του για τις ανάγκες του Αγώνα. Ακόµα
όµως και κάτω από κείνες τις δύσκολες συνθήκες είχε την ευκαιρία να απολαµβάνει την τρυφερότητα και τη στοργή της
ηρωίδας, που δεν έπαψε ποτέ να είναι µητέρα.
Παράνοµες κινηµατογραφικές λήψεις µεταφέρουν σπάνιες εικόνες από την Αθήνα της Κατοχής, ενώ οι αποσπασµατικές
µνήµες του Γιώργου κρατάνε ακόµα, κάτι από τη Βιολέτα της Πάρµας, το αγαπηµένο άρωµα της Λέλας.
Ακολουθεί ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Βασίλη Λουλέ στην Επιστηµονική διηµερίδα - Σεµινάριο Εκπαιδευτικών που οργανώθηκε στο
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ τον Σεπτέµβριο του 2011 από το STORYDOC - The Educational Institute for Documentaries

Η δύναµη και η αξία του ντοκιµαντέρ στην οικοδόµηση ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Σκέψεις µε αφορµή προβολές σε σχολεία του ντοκιµαντέρ
Συναντήσεις µε τη µητέρα µου ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Νοµίζω πως ό,τι πιο σπουδαίο άκουσα στη διάρκεια των επισκέψεών µου σε σχολεία, προβάλλοντας αυτό το ντοκιµαντέρ, ήταν η
δήλωση ενός µαθητή Γυµνασίου: «Μα κύριε, αυτή η γυναίκα, η Λέλα Καραγιάννη, µου θυµίζει τα µαµά µου! Θα µπορούσε να
ήταν η µαµά µου!»
Πέραν βέβαια της υπερηφάνειας που το συγκεκριµένο παιδί έτρεφε για τη µητέρα του, αυτή η αφοπλιστικά αυθόρµητη δήλωση
µάς αποκαλύπτει κάτι σπουδαίο: πόσο οικεία µπορούν να γίνουν τα πρόσωπα και οι καταστάσεις της Ιστορίας, µέσω του
ντοκιµαντέρ. Και ειδικά ενός ντοκιµαντέρ που στηρίζεται σε βιωµατικές µαρτυρίες, προφορικές ή γραπτές.
Για έναν µαθητή, τα πρόσωπα της Ιστορίας ανήκουν σ’ ένα σύµπαν που ελάχιστα το γνωρίζει, και που ελάχιστα ίσως τον αφορά.
Ακόµα και ο εµπλουτισµός της διδακτικής ύλης µε προσωπικά κείµενα ή γραπτές µαρτυρίες, ελάχιστα έχει συµβάλλει στην
αλλαγή αυτής της στάσης. Τα ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, ακόµα και της νεότερης Ιστορίας µας, παραµένουν απόµακρα,
ακινητοποιηµένα σ’ έναν άλλο χρόνο, είναι ΕΞΩ από τον χρόνο.
Μου θυµίζουν ακόµα και σήµερα, τις προσωπογραφίες τους που κοσµούσαν τις σχολικές τάξεις των δικών µου παιδικών
χρόνων. Τότε που, καθισµένος στο θρανίο µου, έβλεπα αυτά τα πρόσωπα µέσα στην κορνίζα τους, να µε κοιτάνε από ψηλά,
άλλοτε βλοσυρά -µε κείνο το αποφασιστικό βλέµµα-, κι άλλοτε ατενίζοντας κάπου µακρυά –κάπου που όµως εγώ δεν
µπορούσα να δω. Μόνον ο Ρήγας Φεραίος µου φαινόταν οικείος, ήταν χοντρούλης και γλυκύς, κι είχε και κάτι σαν παράπονο
στο βλέµµα του. Η Μπουµπουλίνα του 1821 ήταν πολύ αυστηρή (δεν θα ήθελα, τότε, να την είχα µητέρα µου, κι ούτε βέβαια,
σήµερα, σύζυγο!).
Σε ένα ντοκιµαντέρ όµως, µέσα από την αποκάλυψη των καθηµερινών, ανθρώπινων στιγµών αυτών των προσώπων, αρχίζει
σιγά-σιγά κάτι να αλλάζει. Βλέπουµε ανθρώπους µε προτερήµατα και αδυναµίες, µε αγάπες και µε εµπάθειες, µε εµµονές και
οράµατα. Βλέπουµε οικογένειες καλοβαλµένες, µε όµορφη και ανέµελη καθηµερινότητα, οικογένειες που δεν είχαν κανέναν
εµφανή λόγο να εµπλακούν σε περιπέτειες («Ήµασταν µια ευτυχισµένη οικογένεια» λέει ο Γιώργος Καραγιάννης, ο γιος της
Λέλας). Παρακολουθώντας τις ψυχικές µεταβολές των Ηρώων (που έχουν πλέον µετατραπεί σε κινηµατογραφικούς ήρωες),
ζώντας µαζί τους το πάθος και την ορµή τους, αλλά και τα πισωγυρίσµατα, τις αµφιβολίες και τους δισταγµούς τους, οι µαθητές
αντιλαµβάνονται ότι οι ήρωες δεν γεννήθηκαν “έτοιµοι Ήρωες”, αλλά διαµορφώθηκαν, πλάστηκαν. «…Ούτε είχαµε σκοπό να
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κάνουµε κατασκοπεία, να σκοτώνουµε ή να µας σκοτώνουν. Ήρθαν µόνα τους τα πράγµατα» λέει πάλι ο Γιώργος. Αυτό είναι ένα
τεράστιο µάθηµα.
Φυσικά αυτό δεν πρέπει να µας οδηγήσει στο αντίθετο άκρο («όλοι µπορούµε να γίνουµε ήρωες, όλοι είµαστε ήρωες»),
σχετικοποιώντας τα πάντα, κατεβάζοντας τον πήχυ. Δεν είναι καθόλου έτσι, αυτό οφείλουµε να το δείχνουµε στις ταινίες ή να το
εξηγούµε στα παιδιά. Χρειάζονται προϋποθέσεις και µια άλλη κουλτούρα ανατροφής (βλ. τις αναφορές του Γιώργου «…µας
έλεγε ιστορίες από την αρχαία Ιστορία», «…µας έβαζε να υιοθετήσουµε γεροντάκια», «…ήθελε να φτιάξει ένα Γηροκοµείο κι ένα
βρεφοκοµείο»).
Αυτά που λέω µε αφορµή τις προσωπογραφίες, ισχύουν και στις περιπτώσεις των ντοκιµαντέρ µε ιστορικές µάχες ή άλλα
γεγονότα. Τα παιδιά πρέπει να νοιώσουν ότι σε µια µάχη υπάρχουν από τη µια µεριά τα επιτελικά σχέδια επί χάρτου, υπάρχουν οι
σωστές ή λάθος αποφάσεις των στρατηγών, η δική τους διορατικότητα, αγωνία, ατολµία ή αποφασιστικότητα. Υπάρχουν επίσης
άνθρωποι που ξεπερνούν τον εαυτό τους και γίνονται µικροί ή µεγάλοι ήρωες. Ναι, έτσι είναι. Αλλά υπάρχει κι από την άλλη
µεριά πολύς πόνος, δάκρυα, βρωµιά, ακρωτηριασµοί, άνθρωποι που ψυχορραγούν παρατηµένοι στις λάσπες ή στα χιόνια,
άνθρωποι που από το φόβο τους τα κάνουν επάνω τους –κυριολεκτικά-, άνθρωποι που τρελαίνονται, που γίνονται λιποτάκτες,
που τουφεκίζονται από τους συντρόφους τους. Και, βέβαια, υπάρχει πάντα και η πλευρά του αντιπάλου, η δική του αλήθεια, η
δική του αγωνία. Έτσι, µια νίκη ή µια ήττα σε µια µάχη είναι κάτι πολύ περισσότερο από µια απλή σηµείωση στο βιβλίο της
σχολικής Ιστορίας.
Μετά λοιπόν από όλα τα παραπάνω, ας ξανασκεφτούµε τη φράση: «Μα κύριε, η Λέλα Καραγιάννη µού θυµίζει τα µαµά µου! Θα
µπορούσε να ήταν η µαµά µου!».
Με αυτή τη δήλωση ο µαθητής αποκαθηλώνει τα ηρωϊκά πρόσωπα, τα κατεβάζει από την κορνίζα, από εκεί ψηλά που τα
τοποθετήσαµε εµείς οι µεγαλύτεροι και η επίσηµη Ιστορία. Τα φέρνει κοντά του, τα αγγίζει, νοιώθει τον παλµό τους, τις
ανασφάλειες, τις αδυναµίες τους, αλλά και τη δύναµη ψυχής τους. Αρχίζει να καταλαβαίνει το νόηµα της φράσης του Γιώργου
«…ήταν οι περιστάσεις! Αυτές έδωσαν την ευκαιρία στη µητέρα να εκδηλώσει ό,τι το ωραίο είχε µέσα της». Έτσι, αφού τα
νοιώσει δικά του, αφού γοητευτεί (ή κολακευτεί) µε την άλλη φράση του Γιώργου «…αλλά µου φαίνεται ότι κι εσύ το ίδιο θα
έκανες, αν είχες γεννηθεί την εποχή εκείνη», στο τέλος, ο ίδιος ο µαθητής παίρνει τους Ήρωες (κι αφού τους ξεσκονίσει και
λίγο!), τους ξαναβάζει ψηλά, στο δικό του βάθρο.
Κι από κει πια, µπορούµε να ελπίζουµε ότι δεν θα κατρακυλήσουν εύκολα. Έχουν γίνει πλέον ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ πρότυπα.
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