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Οργάνωση
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Οργανωτική Επιτροπή
Διονυσία Ασπρογέρακα, Ελένη Μάρρα
Πασχαλιά Μιχαλοπούλου, Ηρώ Ποταμούση
Επιστημονική επιτροπή εργαστηρίων
Dorothy Heathcote, Μαρία Ζαννέτου-Παπακώστα, Koldo Vío,
Νίκος Θεοδοσίου, Τζένη Καραβίτη, Δημήτρης Καταλειφός, Μαρία Λεωνίδα

Συγκέντρωση-καταγραφή υλικού
Μαίρη Καλδή, Αντώνης Κουρσουμπάς, Δάφνη Λάζου, Γεωργία Λουκοπούλου,
Δήμητρα Μήττα, Μαριάνθη Μυλωνά, Πάνος Παπαδόπουλος, Ηρώ Ποταμούση,
Ιωάννα Τότσιου, Ιωάννα Χατζάκη, Παύλος Χραμπάνης

τον Αύγουστο του 2008, στην 7η Θεατρική Καλοκαιρινή Κατασκήνωση-Σεμινάριο διερευνήσαμε ρόλους και σκηνές απ’ τη ζωή και το θέατρο. Οι τέσσερις ομάδες με φαντασία και πολλή δουλειά
μετέτρεψαν την Αναργύρειο Σχολή σε ένα ζωντανό πολυσυλλεκτικό χώρο προσέγγισης διαφορετικών πλευρών και εφαρμογών της θεατρικής τέχνης.
Η Dorothy Heathcote, εξέχουσα φυσιογνωμία στο χώρο του δράματος/θεάτρου στην εκπαίδευση, έδειξε στους εκπαιδευτικούς πώς μπορεί η σχολική τάξη να μετατραπεί σε δημιουργικό εργαστήριο. Στα κείμενα, τα οποία ευγενώς μας παραχώρησε, αναλύονται σε βάθος ιδιαίτερες τεχνικές
της, όπως ο μανδύας του ειδικού, το ρωμαϊκό τείχος και ο κυλιόμενος ρόλος. Συμπεριλαμβάνονται σε
ειδικό τεύχος αφιερωμένο στη δουλειά της (επιμ. Τζένη Καραβίτη, υπό έκδοση).
Ο Δημήτρης Καταλειφός μετέτρεψε την τάξη σε θεατρική σκηνή, πάνω στην οποία ο καθένας δοκίμασε τα οκτώ βήματα συνειδητοποίησης για τον ηθοποιό. Ο χώρος, ο χρόνος, το εγώ, οι
περιστάσεις, οι σχέσεις, ο σκοπός, το εμπόδιο, η δράση αντιμετωπίστηκαν ως βασικά εργαλεία που
βοηθούν τον ηθοποιό να παίξει στη σκηνή έναν αληθινό άνθρωπο και όχι να τον μιμείται ψεύτικα.
		 Ο Koldo Vío μετέτρεψε την ομάδα του σε χαρούμενους κλόουν, που μόλις ανακάλυψαν την
κόκκινη μύτη τους, βγήκανε στο διάδρομο πίνοντας σαμπάνια και άρχισαν να κλέβουν ο ένας το ταίρι του άλλου. Μετά, άρχισαν τα παιχνίδια με τους θεατές: τους κοιτούν έναν έναν στα μάτια, τους
ζητούν κάτι που έχουν εκείνοι κι εξομολογούνται στον καθένα ξεχωριστά την αγάπη τους.



Ο Νίκος Θεοδοσίου και η Μαρία Λεωνίδα μετέτρεψαν τις ομάδες τους σε ευέλικτα κινηματογραφικά συνεργεία, τα οποία, καταγράφοντας σκηνές μέσα, έξω και γύρω από την Αναργύρειο
Σχολή, κατάφεραν σε λίγες μόνο μέρες να γυρίσουν τέσσερις μικρές ταινίες. Όπου κι αν βρισκόμασταν, υπήρχε πάντα κάποιος που κινηματογραφούσε με μυστικό σενάριο, του οποίου η αποκάλυψη
θα γινόταν το τελευταίο βράδυ.

Κάθε ομάδα είχε τους δικούς της κώδικες. Οι ηθοποιοί, για να εντυπωσιάσουν το δάσκαλό
τους, έγραψαν τους στίχους του Άμλετ σε βότσαλα, φλούδες δέντρων, χαρτοταινίες, μπλούζες,
τσάντες και κάθε είδους απίθανο υλικό. Αυτοσχεδίαζαν στους διαδρόμους, έκαναν ατέλειωτες
πρόβες στα δωμάτιά τους τις νύχτες, αναζητούσαν αντικείμενα που θα κινητοποιούσαν τις πέντε
αισθήσεις τους και αγωνιούσαν για τις μικρές τους παραστάσεις και την κριτική του δασκάλου.
Οι κλόουν το διασκέδαζαν περνώντας από γκάφα σε γκάφα. Παίζανε διαρκώς πότε ανά δυο,
πότε ανά τρεις και πότε όλοι μαζί. Αναζητούσαν σκηνικά αντικείμενα άλλοτε πραγματικά κι άλλοτε
φανταστικά, όπως το παλαμάκι που στέλνουν στο φίλο τους ή τα αντικείμενα από μαγικό υλικό, που
όποιος τα έπαιρνε τα μεταμόρφωνε σε κάτι άλλο.
Οι σκηνοθέτες αναζητούσαν εικόνες, τραβούσαν πλάνα κοντινά, μεσαία και γενικά και αφηγούνταν ιστορίες. Πρωταγωνιστές ένα πάνινο ζωάκι (η Μαγδάλω), ένα κίτρινο μαντήλι, ένας παλιός
τοίχος που γράφει «ΨΑΞΕ ΜΕ», ο κύριος Παντελής, παλιός απόφοιτος της σχολής, και μια παρέα
μαθητών που ονειρεύεται μες την τάξη.
Οι πιστοί μαθητές της Dorothy την άκουγαν με θαυμασμό, τη συμβουλεύονταν για θέματα
που τους απασχολούσαν σχετικά με τη διδασκαλία και μετά φορούσαν το μανδύα του ειδικού και
ερευνούσαν διεξοδικά τα κείμενα για να τα μετατρέψουν σε εργαλεία μιας σύγχρονης παιδαγωγικής.

•
•
•
•
•

Το τελευταίο βράδυ μάς βρήκε:
άλλους μέσα στην αίθουσα να δίνουν την πιο αληθινή παράσταση και να εξομολογούνται με
δάκρυα αυτό που τους καίει
άλλους στην πιο εύθυμη και γελαστή τους στιγμή να φέρνουν στη σκηνή τον δικό τους, μοναδικό Κλόουν
άλλους στο φως να υμνούν τη Μούσα της έμπνευσης ζωντανεύοντας την Αντιγόνη και τον
Κρέοντα
άλλους στο σκοτάδι να προβάλουν και να καμαρώνουν τις σκηνοθετικές τους δημιουργίες
και… όλους μαζί σε μια ακόμα γιορτή της θεατρικής τέχνης στην εκπαίδευση.

Παίξαμε πολλούς ρόλους, μπήκαμε στα παπούτσια των άλλων, περπατήσαμε σε νέα μονοπάτια, κάναμε τη ζωή θέατρο και το θέατρο ζωή…
Μαίρη Καλδή
Αύγουστος 2008

Δημητρησ Καταλειφοσ
ηθοποιός, σκηνοθέτης

Tο εργαστήριο κατέγραψαν
η Δήμητρα Μήττα και η Μαίρη Καλδή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη διάρκεια του εργαστηρίου, η ομάδα ασχολήθηκε διεξοδικά και συνειδητοποίησε σταδιακά θεμελιώδεις έννοιες όπως ο χώρος, ο χρόνος, το υποκείμενο, οι περιστάσεις, οι σχέσεις, ο σκοπός, τα
εμπόδια, η δράση. Στην αρχή, διερευνήθηκαν ένα ένα τα παραπάνω οκτώ βήματα συνειδητοποίησης
για τον ηθοποιό σε συνάρτηση με στιγμές και συμβάντα της καθημερινής ζωής. Στη συνέχεια, ο διάλογος εμπλουτίστηκε με ασκήσεις και αυτοσχεδιασμούς, ατομικούς και ομαδικούς, και αξιοποιήθηκε
το υλικό που προέκυψε, καθώς αυτό μετασχηματίστηκε σε εργαλείο για την επεξεργασία μιας σκηνής
ενός θεατρικού έργου. Το εργαστήριο περιλάμβανε επίσης ασκήσεις για τις πέντε αισθήσεις και επεξεργασία ενός αποσπάσματος από τον Άμλετ του Σαίξπηρ, σε μετάφραση Γιώργου Χειμωνά.

οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο
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Πρώτη συνάντηση της ομάδας
Ο Δημήτρης Καταλειφός, για να γνωριστεί με
την ομάδα, ξεκίνησε σύντομη ανοιχτή συζήτηση με το κάθε μέλος χωριστά. Οι ερωτήσεις
του αφορούσαν το σκοπό της παρουσίας του
καθενός μας στο συγκεκριμένο εργαστήριο, την
ενασχόλησή του με το θέατρο, το ενδιαφέρον του
γι’ αυτό. Τα περισσότερα μέλη της ομάδας ήταν
φιλόλογοι, της ελληνικής κυρίως φιλολογίας.
Υπήρχαν επίσης μαθηματικοί, ψυχολόγοι, καθηγητές πληροφορικής, απόφοιτοι της Σχολής
Καλών Τεχνών κ.ά. Μας ένωνε η αγάπη μας
για το θέατρο και η διάθεσή μας να βοηθήσουμε
τους μαθητές μας να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους. Με περιέργεια για όσα συμβαίνουν
πίσω από τη σκηνή, για το «μαγείρεμα» του
πράγματος, με εμπειρίες από το ανέβασμα παραστάσεων με παιδιά, με αγάπη για τους αυτοσχεδιασμούς, το παιχνίδι και την τόλμη που βρίσκει ο
καθένας μας στους θεατρικούς κώδικες, ξεκίνησε
το πρώτο μάθημα.
Έπειτα, ο δάσκαλος -αυθόρμητα του αποδόθηκε
ο τίτλος και σύντομα καθιερώθηκε-, αφού έδωσε
τα οκτώ βήματα, ζήτησε για την επόμενη μέρα
να επιλέξουμε ο καθένας χωριστά τρεις δικές μας
πραγματικές στιγμές και να τις αναλύσουμε με
βάση τα βήματα. Η άσκηση αυτή μας προσανατόλισε, από την πρώτη κιόλας μέρα, στο βιωματικό χαρακτήρα του εργαστηρίου, το οποίο τελικά
αποδείχθηκε ένα ταξίδι αυτεπίγνωσης.
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Οκτώ βήματα
συνειδητοποίησης
1. Χώρος
2. Χρόνος
3. Εγώ ή Υποκείμενο
4. Περιστάσεις

Παράδειγμα ανάλυσης
1. Χώρος: Σπέτσες, αίθουσα διδασκαλίας
2. Χρόνος: 8.24-8.25 μμ = μια στιγμή

5. Σχέσεις

3. Εγώ ή Υποκείμενο: ο Δημήτρης

6. Σκοπός

4. Περιστάσεις: καλοδιάθετος

7. Εμπόδιο

5. Σχέσεις με πρόσωπα: με τους
μαθητές που πρωτογνωρίζω

8. Δράση
Ο δάσκαλος παρουσίασε τα οκτώ βήματα σε
συνάρτηση με την καθημερινή ζωή, έδειξε ότι
υφίστανται ανά πάσα στιγμή και ότι αποτελούν
για τον ηθοποιό την αφετηρία για τη διαμόρφωση του ρόλου του.
«Το πρώτο υλικό για την τέχνη του ηθοποιού
είναι η ζωή. Το υλικό αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο για τον ηθοποιό, γιατί παίζει ρόλους πάνω
στη σκηνή. Οι άνθρωποι που παρουσιάζονται
στη σκηνή πρέπει να είναι αληθινοί, πειστικοί
και, στην καλύτερη περίπτωση, να συγκινούν
το κοινό. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας, αν την
αναλύσουμε, θα συναντήσουμε αυτά τα οκτώ
βήματα.»

Σχέσεις με αντικείμενα: με έναν
μαρκαδόρο κι ένα στιλό
Σχέσεις με ρούχα: απλά, καθημερινά ρούχα
6. Σκοπός: να καταλάβετε το μάθημά μου
7. Εμπόδιο: είναι η πρώτη μας συνάντηση
8. Δράση: εξηγώ όσο πιο αναλυτικά μπορώ

οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο
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ΧΩΡΟΣ
Μελέτη του χώρου
Πού βρίσκομαι σε μια σκηνή;
Σκέφτομαι και μελετώ πώς νιώθω σε διαφορετικούς χώρους:
•
•
•
•
•

Η ανάλυση ενός παραδείγματος
πραγματικής στιγμής ενός από
τα μέλη της ομάδας κατέδειξε
πόσο μεγάλη ακρίβεια απαιτείται στην περιγραφή της, προκειμένου ο ηθοποιός να μπορέσει να την αναπαραστήσει με
το σώμα του. Κάθε στιγμή της
ζωής είναι σύνθετη, γι’ αυτό και
ο ηθοποιός πρέπει να την αναλύει σε όλες τις λεπτομέρειές
της. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν
συστηματικά τα οκτώ βήματα.

στο δωμάτιό μου
σε ένα χώρο όπου πρωτοπηγαίνω
σε ένα δυσάρεστο για μένα χώρο
σε έναν ευχάριστο για μένα χώρο
σε ένα χώρο που μου θυμίζει κάτι από το παρελθόν μου.

Ο κάθε χώρος μού υποβάλλει πώς νιώθω και πώς φέρομαι:
• Σε ένα χώρο όπου αισθάνομαι ευχάριστα, κινούμαι άνετα, απελευθερώνομαι.
• Σε έναν άγνωστο χώρο αισθάνομαι ανήσυχα ή έχω προσδοκίες, κινούμαι διερευνητικά. Σε ένα γραφείο δημόσιας διοίκησης, για παράδειγμα, μπορεί να νιώθω αμήχανα, να ψάχνω
τον υπεύθυνο κ.ά.
• Σε ένα δυσάρεστο για εμένα χώρο νιώθω ασφυξία, περιμένω να περάσει η ώρα. Στο δωμάτιο όπου βρίσκεται ένας
νεκρός, νιώθω θλίψη, κινούμαι διακριτικά, αθόρυβα.
• Σε έναν ευχάριστο χώρο νιώθω άνετα. Σε ένα δωμάτιο
όπου βρίσκονται φίλοι μαζί με καινούργια άτομα, τα οποία
όμως μου δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας, κινούμαι άνετα.
Στο θέατρο νιώθω ανυπομονησία, χαρά. Μιλάω δυνατά, παρατηρώ τους άλλους θεατές.
• Σε ένα χώρο που μου θυμίζει το παρελθόν, όπως το πατρικό μου σπίτι, νιώθω νοσταλγία ή θλίψη για απουσίες, βρίσκομαι σε εγρήγορση από μνήμες συγκεχυμένες. Δεν μπορώ
να κινηθώ ελεύθερα, γιατί ο χώρος πλέον ανήκει σε άλλον.
Ο χώρος επιδρά καταλυτικά στα συναισθήματα και στη συμπεριφορά μας. Σε κάθε χώρο δημιουργούνται στον καθένα μας διαφορετικά
συναισθήματα· άρα, σε κάθε χώρο φερόμαστε διαφορετικά. Αλλιώς
φέρομαι στο νοσοκομείο, αλλιώς στο αεροδρόμιο, αλλιώς στο μουσείο. Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο
ηθοποιός για το ρόλο του είναι πού βρίσκεται ο ήρωας. Ο χώρος είναι
πολύ σημαντικό εργαλείο.
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ΧΡΟΝΟΣ
Μελέτη του χρόνου
Σε ποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή βρίσκεται κανείς σε
μια σκηνή; Το έτος, η εποχή, η ημέρα, η ώρα υπαγορεύουν στο σώμα μια ολόκληρη συμπεριφορά. Αλλιώς είναι
το σώμα το πρωί όταν ξυπνάει, αλλιώς το βράδυ. Ο καθένας μας χωριστά σκέφτεται πώς νιώθει σε διαφορετικές
χρονικές στιγμές.

ΧΡΟΝΟΣ

ΝΙΩΘΩ / ΦΕΡΟΜΑΙ

Μια μέρα με καύσωνα

Νωχελικά, χωρίς ενέργεια, διψάω, υποφέρω.

Μια μέρα με χιόνι

Εγρήγορση, ευχαρίστηση, έκπληξη, αναζωογόνηση,
συγκρατημένη χαρά.
Κινούμαι γρήγορα, με ενέργεια.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Αίσθηση τέλους, Αμφιβολία
(Έγινε κάτι; Δεν έγινε κάτι; Θα γίνει κάτι;).
Διστακτικότητα, ανησυχία, απολογισμός
αλλά και χαρά, ανυπομονησία.

Η ημέρα των γενεθλίων μου

Χαρά, προετοιμασία για τη γιορτή
ή μελαγχολία (Με Θυμούνται;).

Ένα μνημόσυνο ή μια επέτειος

Αμήχανα, μοναξιά, αγωνία, απορία
(Θα τον/την/με θυμούνται; Για πόσο;).

Σημείωση 1
Κάποτε, σ’ ένα έργο του Ίψεν, δύο ηθοποιοί έπαιζαν μια σκηνή βαρετά. Όταν ο σκηνοθέτης τούς είπε
ότι αυτή η σκηνή διαδραματίζεται ξημερώματα και τους επεσήμανε «Χασμουριέστε, νυστάζετε, είστε
κουρασμένοι!», η σκηνή απέκτησε νόημα και ενδιαφέρον. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο τα λόγια των
ηθοποιών, αλλά και το σώμα που «λέει» αυτά τα λόγια.
Σημείωση 2
Στο «Γλάρο» του Τσέχοφ, το έργο διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1900, το σούρουπο. Αυτό
υπαγορεύει όλη τη στάση του σώματος και τη συμπεριφορά των προσώπων. Από αυτά τα στοιχεία
ξυπνά το σώμα του ηθοποιού. Όπως φτιάχνει ο επιπλοποιός μια καρέκλα, έτσι πρέπει ο ηθοποιός
να δει τα υλικά του: το χρόνο και το χώρο. Αν το έργο δεν ορίζει χώρο και χρόνο, τότε ο σκηνοθέτης
βάζει ένα δικό του στοιχείο προκειμένου να ξυπνήσει το σώμα των ηθοποιών και να τους βοηθήσει.
Δε μας ενδιαφέρει η ζωή και η καθημερινότητα του ηθοποιού. Σημασία έχουν όσα κάνει στη σκηνή.
Δεν υπάρχει έργο χωρίς χώρο και χρόνο.
οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο
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ΕΓΩ - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
Εγώ ή υποκείμενο
«Το εγώ δεν είναι ένα πράγμα, αλλά ένα σύνολο συμπεριφορών. Γι’ αυτό και έναν
άνθρωπο δεν τον “βαφτίζουμε” με ένα επίθετο. Αντίστοιχα, ο ρόλος είναι πειστικός όταν
είναι πολύσημος· αν είναι μονοσήμαντος, γίνεται βαρετός».
Έπειτα, ο δάσκαλος μάς έδωσε ορισμένες καταστάσεις του εγώ και μας ζήτησε να καταγράψουμε
πώς αισθανόμαστε και πώς φερόμαστε σε κάθε περίσταση. Η δεύτερη στήλη συγκεντρώνει, ενδεικτικά, ορισμένες από τις απαντήσεις που δόθηκαν. Είναι ευνόητο πως μπορεί κανείς να συμπληρώσει
τη δεύτερη στήλη με τα δικά του συναισθήματα και τις δικές του αντίστοιχες συμπεριφορές.

ΕΓΩ

ΝΙΩΘΩ / ΦΕΡΟΜΑΙ

Είμαι ερωτευμένος/η

Ανάλαφρος, με μια αίσθηση άρσης ορίων.

Κάποιος καταπατά καταφανώς το

Σχετίζομαι ευκολότερα.
Έκπληξη, αγανάκτηση.

δίκιο μου

Ή χάνω την ψυχραιμία μου.

Ένα θέμα που γνωρίζω πολύ καλά

Στην αρχή νιώθω άνετα. Από ένα σημείο και μετά
νιώθω: α) βαρεμάρα, β) αμφιβολία αν το ξέρω καλά

Ένα θέμα που αγνοώ εντελώς

– φέρομαι διστακτικά.
Νιώθω αμηχανία, δυσφορία (Πάλι; Κι άλλο;),
περιέργεια, ευχαρίστηση για την ανακάλυψη.

Με επαινούν για κάτι που έχω κάνει

Φέρομαι αντίστοιχα.
Νιώθω σιγουριά γι’ αυτό που κατακτώ.
Αμηχανία, ντροπή (Αυθόρμητα το έκανα!).

Με επικρίνουν για κάτι που έχω κάνει

Χαρά, υπερηφάνεια.
Νιώθω άσχημα. Μαθαίνω: α) να μην το παίρνω
προσωπικά, β) να κάνω λάθη χωρίς ενοχή.
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& σκηνεσ απ’ τη ζωη και το θεατρο

ΡΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
Επομένως, το εγώ είναι ένα σύνολο στοιχείων συχνά αντιφατικών μεταξύ τους, πράγμα που
κάνει ένα χαρακτήρα πλούσιο
και ανθρώπινο. Ο χαρακτήρας
μας, τόσο στην πραγματικότητα
όσο και στο θέατρο, μεταβάλλεται ακατάπαυστα. Όσο περισσότερα στοιχεία χαρακτήρα
διαθέτει ο ηθοποιός, τόσο πιο
ενδιαφέροντα και αληθινό θα
παρουσιάσει το θεατρικό χαρακτήρα που θα υποδυθεί πάνω
στη σκηνή.
Ο ηθοποιός δεν πρέπει να
παίζει επίθετα (καλός, κακός,
συμπαθής, χυδαίος κ.λπ.) αλλά ρήματα δράσης. Άλλωστε,
η προσωπικότητα ενός ανθρώπου δεν είναι σαν μπετόν
αρμέ, αλλά προσδιορίζεται από
ρήματα, δηλαδή από ανάγκες.
Επομένως, δεν ενδιαφέρει τον
ηθοποιό ποιος είναι ο χαρακτήρας που υποδύεται (αυτό
αφορά το θεατή), αλλά τι κάνει
(δράση). Γι’ αυτό και μελετά
προσεκτικά τις δράσεις που θα
εκτελέσει σε κάθε σκηνή.

Επισημάνσεις
Στο κακό θέατρο, στη σχηματική ερμηνεία, βιάζεται κανείς να ορίσει ένα ρόλο με ένα
επίθετο ή ουσιαστικό, αποδίδοντας έτσι μία μόνο ιδιότητα:
ο χαζός, η πουτάνα, ο δολοφόνος, ο αλήτης. Κι όμως, ο ηθοποιός μπορεί να υποδύεται την
πουτάνα που κάποιες στιγμές
είναι αγία, τον πανέξυπνο που
μερικές φορές είναι πανύβλαξ,
το δολοφόνο που έχει και στιγμές αγγελικές. Για παράδειγμα,
αυτός που υποδύεται τον Ιάγο
δεν πρέπει από μέσα του να
τον κρίνει, αν, δηλαδή, είναι
καλός ή κακός. Πρέπει να παίξει τις δράσεις του Ιάγου. Το
κοινό είναι αυτό που θα κρίνει
και θα πει «Τι κακός που είναι
ο Ιάγος!».

•    Το θέατρο διαφέρει πάντα
από την καθημερινή ζωή,
γιατί στη σκηνή υπεισέρχεται
το διονυσιακό στοιχείο, που
επηρεάζει και συνεπαίρνει
τους ηθοποιούς, με αποτέλεσμα να μην κινούνται πια
στην καθημερινή πραγματικότητα.
• «Όταν πάρεις ένα κοτόπουλο,
το κόβεις σε μερίδες» έλεγε ο
Στανισλάφσκι. Αντίστοιχα, το
έργο χωρίζεται σε ενότητες
και σε σκηνές. Κάθε σκηνή
παίζεται διαφορετικά από
την προηγούμενη και την
επόμενή της.
• Είμαστε σαν κινούμενη άμμος.
Δεν υπάρχει χαρακτήρας που
να μένει πάντα ίδιος. Τα
επίθετα είναι ταμπέλες που
απλώς μας εξυπηρετούν. Με
επίθετα μιλούν συνήθως οι
δημοσιογράφοι. Στην ουσία,
όμως, είμαστε μόνο ρήματα.
Αυτό έχει τεράστια σημασία,
ιδιαίτερα στη σχέση μας με
τους μαθητές μας. Δεν πρέπει
να χρησιμοποιούμε ταμπέλες.

οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο
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Το επόμενο από τα οκτώ βήματα
ήταν αυτό που αφορά τις σχέσεις.
Οι σχέσεις με πρόσωπα, με αντικείμενα, με ρούχα. Σχέσεις που
δεν τις συνειδητοποιούμε, αλλά
που είναι καθοριστικές για τη
συμπεριφορά μας στην καθημερινή ζωή. Στην αρχή, ο καθένας
μας προσπάθησε να θέσει νοερά
τον εαυτό του σε διάφορες συνθήκες και καταστάσεις και να παρατηρήσει τη συμπεριφορά του σε
σχέση με διάφορα πρόσωπα.
Ακολούθησαν ασκήσεις σωματικές, που είχαν σκοπό να δείξουν τη μεταμόρφωση του σώματος ανάλογα με τις συνθήκες
του χρόνου και του χώρου που
ορίζονταν κάθε φορά.
Στο τέλος, οι ασκήσεις ομαδικού αυτοσχεδιασμού απελευθέρωσαν την ομάδα και της έδωσαν υπόσταση πάνω στη σκηνή.
Άρχισαν να ξεχωρίζουν μικροί
και μεγάλοι αρχηγοί, ισχυρές
προσωπικότητες και λεπτεπίλεπτες φιγούρες, και η ομάδα απέκτησε πνοή.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις
σχέσεις με αντικείμενα που μας
συντροφεύουν καθημερινά και με
ρούχα που καθορίζουν την κίνηση αλλά και τα συναισθήματά μας.
Όλα αυτά αποτελούν εργαλεία
για να ζωντανέψει ο ηθοποιός το
ρόλο του πάνω στη σκηνή και να
είναι ταυτόχρονα ένας πραγματικός άνθρωπος.
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ΣΧΕΣΕΙΣ
Σχέσεις με πρόσωπα, με αντικείμενα, με ρούχα

Σχέσεις με πρόσωπα
• Με ένα πρόσωπο
μεγαλύτερο σε ηλικία
• Με ένα πρόσωπο
νεότερο σε ηλικία
• Με ένα πρόσωπο που ήταν
ή είναι αφεντικό μου
• Με ένα πρόσωπο που ήταν
ή είναι υφιστάμενός μου
• Με ένα πρόσωπο που έχει
πρωτοβουλία στη σχέση
μας και εγώ ακολουθώ
• Με ένα πρόσωπο σε
σχέση με το οποίο
εγώ έχω πρωτοβουλία
και αυτό ακολουθεί
Το πώς νιώθω και φέρομαι
απέναντι σε αυτά τα πρόσωπα
είναι θέμα της δικής μου προσωπικότητας. Για παράδειγμα,
απέναντι στη μητέρα μου, που
είναι μεγαλύτερη, μπορεί να φέρομαι με σεβασμό, υποχωρητικά, συγκρατημένα ή, σε άλλη
περίσταση, προστακτικά. Σ’ ένα
πρόσωπο νεότερο μπορεί να
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φέρομαι με σταθερότητα, προστατευτικά, αλλά μπορεί και να
του δείχνω ποιος έχει την εξουσία. Στο αφεντικό μου μπορεί να
φέρομαι ανιχνευτικά, ευγενικά,
επιφυλακτικά, με χιούμορ, αλλά
μπορεί να αποφεύγω την επαφή
μαζί του. Η συμπεριφορά μου
προς τον υφιστάμενό μου είναι
συνάρτηση, μεταξύ άλλων, και
της ηλικίας του υφισταμένου,
αν είναι, δηλαδή, μικρότερος ή
μεγαλύτερος απο εμένα. Η συμπεριφορά μου μπορεί να είναι
άνετη, αμήχανη, καθοδηγητική,
δασκαλίστικη, προσβλητική κ.ά.
Με αυτόν που έχει την πρωτοβουλία σε μια σχέση, μπορεί
στην αρχή να αισθάνομαι καλά,
αλλά αργότερα να ασφυκτιώ.
Αν έχω την πρωτοβουλία σε μια
σχέση, μπορεί να αισθάνομαι
ευθύνη, ανησυχία, ότι διαρκώς
πρέπει να ελέγχω και να καθοδηγώ τον άλλον, ή μπορεί να
χαίρομαι που κάποιος με ακολουθεί σε όλα.

& σκηνεσ απ’ τη ζωη και το θεατρο

Το σώμα μεταμορφώνεται

Ο ρόλος μας είναι ο άλλος
– όχι ο εαυτός μας!
Είναι βέβαιο ότι η συμπεριφορά του καθενός μας διαφοροποιείται ανάλογα με το ποιον
έχουμε απέναντί μας. Κάθε φορά φερόμαστε διαφορετικά. Το
ίδιο συμβαίνει και στη σκηνή.
Για τον ηθοποιό έχει σημασία να
δει τι είναι ο άλλος στη σκηνή.
Ο άλλος έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί εκείνο που ενδιαφέρει το θεατή είναι οι σχέσεις
ανάμεσα στα πρόσωπα.
Ο ρόλος μας είναι ο άλλος,
όχι ο εαυτός μας. Στην ουσία,
ο ρόλος δημιουργείται και μέσα
από τις αντιδράσεις προς τους
άλλους, ακόμη κι αν πρόκειται
για πρόσωπα απόντα. Αυτό
συμβαίνει, για παράδειγμα, στο
έργο του Μπέκετ Περιμένοντας
τον Γκοντό, όπου τη σκέψη και
τη συμπεριφορά των δύο ηθοποιών επί σκηνής την καθορίζει
ο Γκοντό, ο οποίος δεν εμφανίζεται ποτέ και ίσως δεν υπάρχει
καν. Το ίδιο και στην Αντιγόνη
του Σοφοκλή. Η δράση της
Αντιγόνης καθορίζεται από τη
σχέση της με το νεκρό Πολυνείκη.
Δε μιλάμε ποτέ χωρίς να
υπάρχει σχέση με κάποιον. Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν μονόλογοι.

Άσκηση αυτοσχεδιασμού
Αυτοσχεδιάζουμε σε ζευγάρια. Περπατώντας στο χώρο
δείχνουμε με κινήσεις τη
διαφορά των παρακάτω ρόλων.
• Ο Α είναι νέος, ενώ ο Β
μεγαλύτερος.
• Το αντίθετο.
• Ο Α είναι προϊστάμενος,
ενώ ο Β υφιστάμενος.
• Το αντίθετο.
• Ο Α παίρνει πρωτοβουλίες, ενώ ο Β ακολουθεί.
• Είμαστε «κολλητοί» φίλοι.

1. Περπατάμε γύρω γύρω στο
χώρο. Γεμίζουμε τα κενά. Τα
χέρια κρέμονται χαλαρά. Η
σπονδυλική στήλη ίσια. Δεν
έχει σημασία πώς είναι στ’ αλήθεια το σώμα μας. Αυτό έχουμε. Αυτό είναι το εργαλείο μας.
Όλοι περπατάμε νιώθοντας
ωραίοι, ψηλοί και σημαντικοί.
Προσπαθούμε να βρούμε ένα
κοινό ρυθμό ακούγοντας τα
βήματα των άλλων. Το βλέμμα ευθεία μπροστά, όχι κάτω.
2. Περπατάμε σαν να μας τραβάει μπροστά το πηγούνι μας.
Όλο και πιο πολύ. Υπερβολικά.
Το σώμα ακολουθεί σαν να
τρέχει πίσω από το πηγούνι.
3. Περπατάμε σαν να μας τραβάει το δεξί αφτί. Φανταζόμαστε το δάσκαλο να μας τραβάει από το αφτί. Το σώμα
ακολουθεί.
4. Περπατάμε σαν να μας τραβάει το αριστερό αφτί.
5. Περπατάμε σαν να μας τραβάει μπροστά το στήθος μας.
6. Περπατάμε σαν να μας τραβάει μπροστά ο ποπός μας
τουρλωτός.
7. Περπατάμε σαν να μας τραβάνε μπροστά τα γεννητικά
μας όργανα.
8. Περπατάμε πιέζοντας τα πέλματα των ποδιών μας εσωτερικά και μετά εξωτερικά.
9. Περπατάμε στις μύτες και μετά στις φτέρνες των ποδιών.

οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο

19

Το σώμα στο χρόνο
1. Στο «κλαπ» που ακούγεται,
θυμάμαι πώς ήταν το σώμα
μου όταν ήμουν πέντε χρονών. Περπατώ σαν παιδάκι.
Όλοι γύρω κάνουν το ίδιο
όλο και πιο ελεύθερα.
2. Έπειτα, προσθέτω έναν ήχο
στην κίνησή μου.
3. Βρίσκω ένα ταίρι και πιανόμαστε χέρι χέρι.
4. Καθώς περπατάμε στο χώρο
με το ζευγάρι μας, κάνουμε
υπερβολικές γκριμάτσες σε
όποιον συναντάμε.
Το σώμα στο χώρο
Φαντάζομαι το σώμα μου σε
διαφορετικό κάθε φορά χώρο:
1. Βρίσκομαι στο δωμάτιό μου,
όπου κάνω ό,τι θέλω χωρίς
να με βλέπει κανείς.
2. Βρίσκομαι σε μια έκθεση ζωγραφικής· ξαφνικά, παρατηρώ μια λεπτομέρεια σε ένα
πίνακα μπροστά μου.
3. Βρίσκομαι στο διάδρομο του
νοσοκομείου. Κάποιος δικός
μου εγχειρίζεται.
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4. Βρίσκομαι σε ένα μπαρ και
ακούω μουσική μόνος/-η.
5. Φέρνω στο μυαλό μου ένα
τραγούδι και το τραγουδάω
από μέσα μου χορεύοντας.
6. Βρίσκομαι σε ένα χώρο που
μου θυμίζει τα παλιά και παρατηρώ κάτι συγκεκριμένο.
7. Περπατάω ενώ έξω έχει
42ο C.
8. Περπατάω σε ένα χιονισμένο τοπίο.

Ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί
σε συγκεκριμένο χώρο και
χρόνο
• Βρισκόμαστε όλοι στο σπίτι του Γιώργου, παραμονή
Πρωτοχρονιάς. Σε λίγο μπαίνει ο καινούργιος χρόνος:
50 δευτερόλεπτα, 40 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, 10…
5…4…3…2…1… Όλοι φιλιόμαστε για τον καινούργιο
χρόνο.
• Μία από εμάς βγαίνει από
την τάξη. Οι υπόλοιποι οργανώνουμε έκπληξη για τα
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γενέθλιά της. Η Ρούλη κρατάει την τούρτα. Η Μαρία
μπαίνει μέσα. «Surprise!»
Φιλιά! «Χρόνια πολλά!»
• Σε αυτό το εργαστήριο γίναμε όλοι φίλοι. Συναντιόμαστε
μετά από ένα χρόνο στο ίδιο
μέρος… Φιλιά, αγκαλιές!
Λέω το όνομά μου
Η ομάδα σχηματίζει κύκλο.
• Λέω το όνομα μου όπως μου
’ρθει.
• Λέω το όνομα μου κοροϊδεύοντας τον τρόπο με τον
οποίο το είπα πριν.
• Λέω το όνομα μου σαν να
επιθυμώ πολύ κάτι.
• Λέω το όνομα μου απλά.

Μετά το τέλος των ασκήσεων, ένας
ένας διαδοχικά στεκόμαστε στο
κέντρο του κύκλου και λέμε τις
σημερινές μας εντυπώσεις από το
εργαστήριο.

& σκηνεσ απ’ τη ζωη και το θεατρο

Σχέσεις με αντικείμενα
• Ένα αντικείμενο δικό μου.
• Ένα αντικείμενο δανεισμένο.
• Ένα αντικείμενο του οποίου
τη λειτουργία γνωρίζω πολύ
καλά.
• Ένα αντικείμενο του οποίου
τη λειτουργία δε γνωρίζω
καθόλου.
• Ένα αντικείμενο που μου
θυμίζει πράγματα από το
παρελθόν.
Ο καθένας μας όρισε νοερά για
τον εαυτό του μια σειρά τέτοιων
αντικειμένων και σημείωσε πώς
νιώθει και πώς φέρεται με κάθε
διαφορετικό αντικείμενο.
Τα αντικείμενα παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Είναι οι σύντροφοι μας. Σκεφτείτε τι κουβαλάει ο καθένας στην
τσάντα του. Μια ολόκληρη ζωή
ζούμε μαζί τους και δενόμαστε
με αυτά.
Στη συνέχεια, συζητήσαμε
τη σχέση του ηθοποιού με το
αντικείμενο (δικό του, ξένο,
μισητό, αγαπημένο…) και το
πώς το αντικείμενο, ως στοιχείο ζωής και χαρακτήρα, λύνει
το σώμα του. Τα αντικείμενα,
ακριβώς επειδή είναι πηγή συναισθημάτων, έχουν ιδιαίτερη
σημασία στη σκηνή.
Μπορούν να λειτουργήσουν
ως εργαλεία που θα βοηθήσουν
τον ηθοποιό να «μπει» μέσα
στο ρόλο του. Σε πολλά έργα,
οι ίδιοι οι συγγραφείς βάζουν

Ασκήσεις με αντικείμενα
αντικείμενα στη σκηνή. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να
καπνίζει, να ανοίγει μια ομπρέλα, να διαβάζει ένα βιβλίο. Δεν
πρέπει να τα προσπερνάμε.
Είναι ένας ολόκληρος κόσμος.
Ακόμα κι αν ο συγγραφέας δεν
κατονομάζει αντικείμενα, μπορεί ο ίδιος ο ηθοποιός να φανταστεί ένα αντικείμενο που θα
τον απελευθερώσει. Αν κάποιος
βγαίνει στη σκηνή με άδεια χέρια, δεν ξέρει πώς να παίξει.
Στην ταινία Billy Elliot, για
παράδειγμα, η δασκάλα χορού
καπνίζει σε όλο το έργο. Αυτή
η κίνηση εκφράζει το χαρακτήρα της. Είναι μια αποτυχημένη
χορεύτρια. Στο τσιγάρο ξεσπά
τα νεύρα της.
Στο Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ, η ηρωίδα μπαίνει στο παιδικό της δωμάτιο και αρχίζει να
κλαίει. Αυτό, για να το πετύχει
ο ηθοποιός, πρέπει να αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τα αντικείμενα.

1. Περπατάω στο χώρο.
2. Παίρνω νοερά ένα από τα
αντικείμενα που σκέφτηκα
πριν, το περιεργάζομαι, το
κοιτάω προσεκτικά, το μυρίζω.
3. Το αντικείμενο αυτό είναι
δανεικό και πρέπει να επιστραφεί. Το δίνω σε όποιον
διασταυρωθεί μαζί μου καθώς περπατώ στο χώρο.
4. Κάνω ό,τι θέλω με το αντικείμενο, χρησιμοποιώντας τη
φαντασία μου.
5. Μόλις αγόρασα το αντικείμενο και το περιεργάζομαι χαρούμενος.
6. Κάνω το αντικείμενο «συμπρωταγωνιστή» μου. Παίζω μαζί του. Το αναδεικνύω
επί ίσοις όροις.

οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο
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Σχέσεις με ρούχα
•
•
•
•
•

Ένα φθηνό πρόχειρο
ρούχο μου
Ένα δανεικό ρούχο
Ένα ρούχο που με στενεύει
Ένα πολύ ακριβό για τα
οικονομικά μου ρούχο
Ένα ρούχο που μόλις
αγόρασα

Πώς νιώθω με αυτό;
Πώς το χρησιμοποιώ;
Τα ρούχα καθορίζουν πώς νιώθω και πώς κινούμαι. Όταν
φοράω κάτι φθηνό, για παράδειγμα, νιώθω ελεύθερα, δε με
νοιάζει αν σκιστεί. Κάτι ακριβό
το φοράω σπάνια. Κάτι στενό
μου προκαλεί εκνευρισμό.
‘Eχει σημασία τι φοράει ο
ηθοποιός πάνω στη σκηνή.
Ανάλογα με το ποιον υποδύεται,
πρέπει να φοράει τα αντίστοιχα
ρούχα που βοηθούν το σώμα
να κινηθεί, όπως θα έκανε ο
ρόλος που υποδύεται. Αλλιώς
παίζει κανείς αν κάνει πρόβα με
καλά ρούχα και τακούνια, για
να υποδυθεί μια κομψή κυρία,
αλλιώς αν φοράει ελβιέλες.
Το ρούχο είναι ο «συμπρωταγωνιστής» του ηθοποιού. Μερικοί ηθοποιοί φορούν τα ρούχα εποχής σαν να έχουν βγει
από μουσείο. Το πρόσωπο του
ρόλου όμως νιώθει οικεία με τα
ρούχα της εποχής του, δεν τα
θεωρεί μουσειακά κομμάτια.
Δεν πρέπει να νιώθει ο ηθοποιός ότι το ρούχο τού είναι ξένο.
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Ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί

Ασκήσεις με ρούχα

1. Είμαστε όλοι άγνωστοι μεταξύ μας. Μπαίνουμε πρώτη
φορά στο χώρο, συναντιόμαστε και …
2. Γιορτάζουμε τα γενέθλια κάποιου. Χορεύουμε στο πάρτι όταν μπαίνει μέσα ένας
αστυνομικός. Διαπληκτιζόμαστε και …
3. Είμαστε όλοι συνάδελφοι
γραμματείς και διεκδικούμε
μια πολύ σημαντική θέση.
Μπαίνει μέσα ο διευθυντής
και …
4. Είμαστε όλοι υποτακτικοί της
βασίλισσας Ελισάβετ. Η πόρτα ανοίγει, εκείνη μπαίνει
μέσα και…

1. Περπατάω στο χώρο.
2. Φοράω το πιο φθηνό και
καθημερινό μου ρούχο και
συμπεριφέρομαι ανάλογα.
3. Φοράω ένα πολύ ακριβό
Gucci. Το επιδεικνύω με
καμάρι. Είναι καλύτερο από
τα ρούχα όλων των άλλων.
4. Φοράω ένα ρούχο δανεικό.
Το προσέχω πάρα πολύ.
5. Είμαστε όλοι εργάτες σε μια
5. Ερευνώ το ρούχο που φοδιαδήλωση κατά του αφεράω πολύ προσεκτικά. Ψάντικού, που είναι κρυμμένο
χνω τις λεπτομέρειές του.
πίσω από τον τοίχο της αί6. Κάνω κάτι τρελό με αυτό το
θουσας, και …
ρούχο.

Την ομάδα απασχόλησε το τρίπτυχο «σκοπός – δράση –
εμπόδιο», βασικό στοιχείο στα περισσότερα θεατρικά έργα. Κάθε
ηθοποιός προσπαθεί να φτάσει στο σκοπό του με συγκεκριμένες
δράσεις, αλλά συναντά εμπόδια που τον/την οδηγούν σε δράσεις
διαφορετικές. Αυτή είναι η πορεία ενός έργου. Το ενδιαφέρον
του θεατή προκαλείται από την προσπάθεια του ηθοποιού να
ξεπεράσει τα κάθε είδους εμπόδια.

διερευνωντασ ρολουσ
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ΣΚΟΠΟΣ
ΤΙ ΘΕΛΩ
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΥ
ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΟΧΟΣ
Κάθε μέρα, ο καθένας μας ανά
πάσα στιγμή κάτι θέλει: θέλω
να πάω στη δουλειά, θέλω να
καπνίσω, θέλω να δω ένα
φίλο μου… Όλα βασίζονται σε
ένα μικρό ή μεγάλο θέλω.
Αντίστοιχα και ο ηθοποιός
πρέπει να σκεφτεί τι θέλει ο
ήρωας σε κάθε σκηνή του
έργου.
Έπειτα, παρατηρεί κανείς
τι κάνει ο ήρωας για να ικανοποιήσει το θέλω του.
Πάντα το ρήμα δράσης είναι
αυτό που θα ικανοποιήσει
το θέλω. Ανάλογα με τη
σκηνή, αλλάζει και το θέλω
του ήρωα. Σε ένα έργο, ο
ήρωας μπορεί να έχει πολλά
θέλω. Όλες οι δράσεις του
οφείλονται σε αυτά.
Βέβαια, στο θέατρο τα
θέλω είναι πιο σοβαρά απ’
ό,τι στην καθημερινή ζωή.
Ο ήρωας θέλει να υπερασπιστεί το δίκιο του, να
τον ερωτευτεί εκείνη η
γυναίκα, να βγάλει λεφτά,
να γίνει πρώτο όνομα κ.λπ.
Ο συγγραφέας δεν καταγράφει αυτά τα θέλω στο κείμενό του. Είναι δουλειά του
ηθοποιού να ανακαλύψει τα
θέλω του κάθε ήρωα.

Τα θεατρικά έργα χωρίζονται
ως προς το χρόνο κατά τον
οποίο διαδραματίζεται η δράση σε:
1) Μονόπρακτα
2) Έργα σε πράξεις
3) Έργα σε σκηνές
Τα μονόπρακτα είναι σύντομα
έργα, διάρκειας περίπου μιας
ώρας, στα οποία η δράση
εκτυλίσσεται αδιάλειπτα, π.χ.
Το τάβλι του Δημήτρη Κεχαΐδη.
Έργα σε πράξεις είναι
τα έργα στα οποία η δράση
εκτυλίσσεται σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα, Ο Γλάρος έχει τέσσερις πράξεις:
1. Ένα απόγευμα του 1900
2. Ένα βράδυ μερικές μέρες
αργότερα
3. Ένα βράδυ μία εβδομάδα
αργότερα
4. Δύο χρόνια αργότερα
Έργα σε σκηνές είναι
τα έργα που χωρίζονται σε
σκηνές, η καθεμιά από τις
οποίες διαρκεί από 3’ ως 5’.
Για παράδειγμα ο Ερρίκος Δ΄
του Σαίξπηρ διαδραματίζεται
σε πολλές σκηνές, οι οποίες
καλύπτουν διάστημα δέκα
χρόνων.

Όλα τα προηγούμενα ενδιαφέρουν τον ηθοποιό, που πρέπει να
βρει τρία είδη θέλω:
1) το πάνω απ’ όλα θέλω (σε μια
χρονική περίοδο)
2) το μερικό θέλω (σε κάθε σκηνή)
3) το στιγμιαίο θέλω (σε κάθε στιγμή της κάθε σκηνής)
Παράδειγμα
Η Αντιγόνη στην ομότιτλη τραγωδία έχει ένα πάνω απ’ όλα θέλω
(super super objective), που ισχύει
από την αρχή ως το τέλος του έργου: να τιμήσει το νεκρό αδελφό
της Πολυνείκη. Στο έργο εμφανίζεται τέσσερις φορές και πάντα έχει
κάποιο άλλο μερικό θέλω:
α) να πείσει την Ισμήνη
β) να αντισταθεί στον Κρέοντα κ.ά.
Γενικά, στη σκηνή δεν παίζονται
τα δύο πρώτα θέλω, παρά μόνο
το τρίτο. Όμως όλα εκπορεύονται
από το πάνω απ’ όλα θέλω, που
είναι η μήτρα που γεννά όλα τα
άλλα. Αυτό το θέλω το βρίσκει κανείς, αφού διαβάσει όλο το έργο,
από τα λόγια και κυρίως τις πράξεις του ήρωα. Οι πράξεις, με τη
σειρά τους, οδηγούν στα κίνητρα
του ήρωα.
Αυτή είναι ουσιαστικά η δουλειά
του σκηνοθέτη και του ηθοποιού,
και ο λόγος για τον οποίο πάει κανείς στο θέατρο να παρακολουθήσει μια παράσταση. Θα μπορούσε
να διαβάσει το κείμενο στο σπίτι
του. Πάει όμως στο θέατρο για να
δει πώς «διάβασε» το έργο ο κάθε
σκηνοθέτης και πώς ερμήνευσαν οι
ηθοποιοί τα θέλω των ηρώων.

οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο
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ΔΡΑΣΗ
ΤΙ ΚΑΝΩ
Τι σημαίνει ηθοποιός; Στις ξένες γλώσσες αναδεικνύεται καλύτερα η σημασία της λέξης
actor (act=δρω), acteur.
Ο ηθοποιός δε βγαίνει στη
σκηνή για να κλάψει, να συγκινηθεί ή να αισθανθεί. Βγαίνει
για να δράσει. Να παίξει τα ρήματα της δράσης.
ΗΘΟΠΟΙΟΣ: ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΡΑ.
Παραδείγματα
• Θέλω να γοητεύσω μια
γυναίκα: τη φλερτάρω.
• Θέλω να διασκεδάσω:
πηγαίνω σε ένα μπαρ.
• Θέλω να ζητήσω συγγνώμη
από ένα φίλο μου:
απολογούμαι.
• Θέλω να διασκεδάσω την
πλήξη μου: αγοράζω μια
εφημερίδα.

ΡΗΜΑΤΑ
Τα ρήματα δράσης έχουν να
κάνουν με την ψυχή μας. Για
παράδειγμα, κατηγορώ, ειρωνεύομαι, προσβάλλω, υπερασπίζομαι.
Τα ρήματα φυσικής κίνησης περιγράφουν αυτό που
κάνει το σώμα, π.χ. περπατώ,
αγγίζω, τρέχω, αγκαλιάζω. Τα
ρήματα αυτά βρίσκονται συνήθως στις παρενθέσεις των θεατρικών έργων και έχουν μεγάλη
σημασία.
Τα ρήματα λόγου γεννιούνται από κάτι που θέλει κανείς.
Η δράση εξωτερικεύεται με
τρεις τρόπους, με το λόγο, τη
σιωπή και την κίνηση.

Ένα θεατρικό κείμενο απαρτίζεται από λόγια, σιωπές και
φυσικές κινήσεις. Όλα κατατείνουν στο τι κάνω (δράση) και
στο γιατί το κάνω (κίνητρο).
Παράδειγμα
Είμαι στο σινεμά και περιμένω
ένα φίλο μου που άργησε.
Δράση: Περιμένω.
Φυσική κίνηση: Καπνίζω, πηγαινοέρχομαι, κοιτάζω το ρολόι.
Σιωπή

ΡΗΜΑΤΑ
Ρήματα δράσης

Ρήματα φυσικών κινήσεων

Ρήματα λόγου

Συμβουλεύω
Προσβάλλω
Προκαλώ
Προδίδω
Κατηγορώ
Ανησυχώ
Υπερασπίζομαι
Αποφασίζω
Διεκδικώ

Ντύνομαι
Κουτσαίνω
Κοιτάζω
Χαστουκίζω
Σπρώχνω
Τσιμπάω
Χοροπηδάω
Σκαρφαλώνω
Μαχαιρώνω
Δακτυλογραφώ
Μαγειρεύω
Γράφω

Μιλώ
Λέω
Φωνάζω
Ουρλιάζω
Γκαρίζω
Τραγουδώ
Μουρμουρίζω
Σφυρίζω
Ψιθυρίζω
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ΕΜΠΟΔΙΟ
Εμπόδιο
Εμπόδιο ή ανατροπή είναι
κάτι που παρεμβάλλεται σε
αυτό που θέλει να κάνει κανείς και τον/την οδηγεί σε μία
διαφορετική δράση. Υπάρχουν
τριών ειδών εμπόδια:
α) Φυσικά, π.χ. βροχή, καταιγί-

Παραδείγματα εμποδίων
Φυσικό εμπόδιο
Θέλω να είμαι στην ώρα μου
στη δουλειά. Στο δρόμο με
βρίσκει μια φοβερή καταιγίδα,
με αναγκάζει να μπω κάτω από
ένα υπόστεγο και να μείνω εκεί
αρκετή ώρα.

δα, τρικυμία, σεισμός.
β) Εμπόδια από τους άλλους.
Παρουσιάζονται
δράση

των

όταν

άλλων

η
είναι

αντίθετη από τη δική μας
και

τα

συναντά

κανείς

συχνότερα από άλλα στα
θεατρικά έργα.
γ) Εμπόδια από μάς τους ίδιους,
π.χ. εσωτερικές σκέψεις και
συναισθήματα,

αναστολές,

συστολή, εγωισμός κ.λπ.

Εμπόδιο από τους άλλους
Σε μια ουρά στην τράπεζα, όλοι
αυτοί που προηγούνται με καθυστερούν να φτάσω στο ταμείο. Αναγκάζομαι να περιμένω. Καθυστερώ.

Εμπόδιο από τον εαυτό μου
Θέλω να γοητεύσω κάποιον. Με
εμποδίζει η φυσική μου συστολή και το αναβάλλω.
Θέλω να διεκδικήσω μια θέση.
Σε μόνιμη βάση, θεωρώ τον
εαυτό μου ανεπαρκή παρά τα
πλούσια τυπικά προσόντα που
διαθέτω.
Στα θεατρικά έργα, τα εμπόδια
τα «τοποθετεί» ο συγγραφέας. Η προσπάθεια του ηθοποιού–ήρωα να τα ξεπεράσει είναι
που κάνει το έργο ενδιαφέρον.

Η απεργία της ΔΕΗ προκάλεσε φοβερό μποτιλιάρισμα, γιατί
τα φανάρια τέθηκαν εκτός
λειτουργίας. Αναγκάστηκα να
παρανομήσω για να φτάσω κάποια στιγμή στον προορισμό
μου.

ΖΩΗ

ΣΚΗΝΗ

1. Χώρος

1. Πού βρίσκομαι;

2. Χρόνος

2. Πότε βρίσκομαι;

3. Εγώ

3. Ποιος;

4. Περιστάσεις

4. Πώς;

5. Σχέσεις με:

5. Βρίσκομαι …

α) πρόσωπα

α) με ποιους;

β) αντικείμενα

β) με τι;

γ) ρούχα

γ) τι φοράω;

6. Σκοπός - Το θέλω

6. Τι θέλω; Ποια η ανάγκη μου;

7. Δράση

7. Τι κάνω;

8. Εμπόδιο

8. Εμπόδιο

Κάθε έργο κυλά απρόσκοπτα
μέχρι το σημείο 7. Στο σημείο
8, το εμπόδιο μπορεί να αλλάξει
τη δράση, το στιγμιαίο θέλω.
Αυτό δημιουργεί την ανατροπή,
που οδηγεί σε άλλη δράση και
σε άλλη σκηνή.

οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο
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ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
Περιστάσεις είναι οι συνθήκες
που ισχύουν για κάποιον και
αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μιας σκηνής.
Αυτές ισχύουν είτε καθώς μπαίνει στη σκηνή ο ήρωας είτε κατά τη διάρκεια μιας σκηνής.
Ο ήρωας μπαίνει στη σκηνή
φέροντας μαζί το παρελθόν του.
Υπάρχουν και οι περιστάσεις που
αφορούν το τι θα γίνει μετά τη
συγκεκριμένη σκηνή. Μπορεί
κανείς να βρει ευκολότερα τις
περιστάσεις αν χρησιμοποιήσει
μετοχές. Για παράδειγμα, μπαίνει
κανείς στη σκηνή κουρασμένος,
ξενυχτισμένος, γελώντας κ.λπ.
Παράδειγμα 1:
Είμαι φρεσκοξυρισμένος, γιατί
μετά θα πάω σε επαγγελματικό
ραντεβού.
Παράδειγμα 2:
Μπαίνω στην αίθουσα:
κουρασμένος/η,
νυσταγμένος/η,
έχοντας δει περίεργα όνειρα,
με χαμηλή ενέργεια και πίεση,
αγχωμένος/η,
καλοδιάθετος/η...

Κατηγορίες χρόνου
Όλη η δουλειά που έγινε
μέχρι αυτή τη στιγμή αφορούσε μία στιγμή, που διαρκεί ένα λεπτό. Ορίστηκαν
και οι υπόλοιπες θεατρικές
κατηγορίες χρόνου.
1.
2.
3.
4.

Στιγμή  1’
Σκηνή  3’-10’
Πράξη  περίπου 30’
Έργο  1 ή περισσότερες
ώρες

Εξέλιξη μιας σκηνής
Μία σκηνή, για να έχει ενδιαφέρον, πρέπει να έχει εξέλιξη: Αρχή – μέση – τέλος.
Παράδειγμα:
Αρχή – εμπόδιο – αλλαγή
– τέλος
1. Αρχή: Κάποιος κοιμάται.
2. Εμπόδιο: Τον τσιμπάει
ένα κουνούπι.
3. Αλλαγή: Το κυνηγάει.
4. Τέλος: Τελικά ή κοιμάται
ή μένει ξάγρυπνος.
Στο τέλος της ιστορίας κερδίζει ή το εμπόδιο ή ο ήρωας.
Στην τέχνη του θεάτρου
όλα πρέπει να είναι σαφή
και συγκεκριμένα. Έτσι θα
παρασυρθεί ο θεατής. Εάν
αυτοσχεδιάζει κανείς χωρίς
σαφή δομή, τότε τα λόγια
ακούγονται ψεύτικα.
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Κλιμάκωση – Κορύφωση
Σε ένα έργο υπάρχουν:
γεγονότα – κλιμάκωση –
κορύφωση – κατάληξη.
Παραδείγματα εξέλιξης
σκηνής
Σκηνή 1 (από την Αντιγόνη του
Σοφοκλή)
1. Γεγονός: Ο θάνατος του
Πολυνείκη.
2. Κλιμάκωση: Η Αντιγόνη τον
θάβει.
3. Κορύφωση: Ο Κρέοντας
καταδικάζει την Αντιγόνη
σε θάνατο.
4. Κατάληξη: Η Αντιγόνη
πεθαίνει.
Σκηνή 2
Είμαι σπίτι μου και ετοιμάζομαι
να βγω. Έχω μια πολύ σημαντική συνάντηση. Ανακαλύπτω ότι
δε βρίσκω το κλειδί μου. Ψάχνω
παντού για να το βρω. Απελπίζομαι και ειδοποιώ ότι δε θα πάω
στη συνάντηση.
Αρχή (γεγονότα): Είμαι σπίτι.
Ετοιμάζομαι να βγω. Έχω
συνάντηση.
Κλιμάκωση: Ανακαλύπτω ότι
δε βρίσκω το κλειδί μου.
Ψάχνω.
Κορύφωση: Απελπίζομαι.
Κατάληξη: Ειδοποιώ ότι δε θα
πάω στη συνάντηση.

& σκηνεσ απ’ τη ζωη και το θεατρο

Άσκηση για τις πέντε
αισθήσεις

Άσκηση εφαρμογής των
οκτώ βημάτων

Μας ζητήθηκε να φέρουμε
πέντε αντικείμενα που σχετίζονται με τις πέντε αισθήσεις.
Για παράδειγμα:
όραση - μια φωτογραφία
ακοή - ένα μουσικό κομμάτι
όσφρηση - ένα άρωμα
γεύση - φαγητό ή ποτό
αφή - ένα φουλάρι

Δόθηκε από το δάσκαλο μία
άσκηση για την επόμενη μέρα.
Καθένας έπρεπε να ετοιμάσει
μια σκηνή διάρκειας περίπου
3’ ως πρακτική εφαρμογή των
οκτώ βημάτων. Σε αυτή τη
σκηνή έπρεπε να παρουσιάσουμε μια μικρή ιστορία με
αρχή, μέση και τέλος, που θα
περιλάμβανε και τα οκτώ βήματα.
Συγκεκριμένα:
1) Χώρος: Πρέπει να είναι
συγκεκριμένος και σαφής
για το θεατή.
2) Χρόνος: Στο έτος 2008,
συγκεκριμένη εποχή (χειμώνα, άνοιξη…), ημέρα και
ώρα (πρωί, βράδυ …).
3) Εγώ: Θα είμαι ο εαυτός
μου, όχι κάποιος άλλος, σε
άλλη ηλικία ή σε ειδική κατάσταση.
4) Περιστάσεις: Το πρόσωπο
που δρα πρέπει να ξεκινήσει
τη σκηνή του έχοντας κάποια μετοχή κατά νου (κουρασμένος, λυπημένος, χαρούμενος, κορεσμένος…).

5) Σχέσεις με:
α) Πρόσωπα: Δε θα υπάρχουν άλλα πρόσωπα στη
σκηνή, αλλά μπορεί να
υπάρξει σχέση με απόντα
πρόσωπα.
β) Αντικείμενα: Θα κρατάω ό,τι και όσα αντικείμενα είναι απαραίτητα για την
ιστορία.
γ) Ρούχα: Θα φοράω τα
ρούχα που είναι πραγματικά
απαραίτητα για την ιστορία.
6) Σκοπός: Η ιστορία μας θα
έχει σκοπό, εμπόδια και δράσεις.
7) Η ιστορία πρέπει να συμβαίνει πραγματικά και αληθινά. Δεν πρέπει να παριστάνουμε ότι συμβαίνει.
8) Η ιστορία πρέπει να έχει
συγκεκριμένο σαφή τίτλο.
9) Στην ιστορία, κατά προτίμηση, δε θα υπάρχουν λόγια,
εκτός αν είναι αναγκαίο.
10) Η άσκηση αυτή δεν είναι
αυτοσχεδιασμός. Είναι μια
μικρή οργανωμένη παράσταση, που θέλει σκέψη,
δουλειά και πρόβα.
11) Θα χρησιμοποιηθούν, όσο
είναι δυνατό, και οι πέντε
αισθήσεις.

οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο
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ΑΜΛΕΤ
Να αρθρώνετε καθαρά παρακαλώ, όπως είπα εγώ

1

τα λόγια μου και σας έδειξα πώς ν’ ακουμπούν μόλις
στην γλώσσα σας οι λέξεις. Όμως αν το στόμα σας
έμαθε μόνο να μασάει κι όχι να μιλά
όπως στους περισσότερους ανθρώπους και σε πολλούς

ΑΜΛΕΤ

από τους ηθοποιούς μας, καλλίτερα τα λόγια να τα πει
ο διορισμένος κράχτης. Ούτε να πριονίζετε τον αέρα

οδηγίες προς
τους ηθοποιούς

με τα χέρια σας. Σε όλα να έχετε ένα κράτημα
Να κρατιέστε γερά στον χείμαρρο την τρικυμία στον χαλασμό
αν έτσι νοιώθετε, του πάθους σας. Να δίνετε σ’ όλα αυτά

10

μια απαλότητα. Το πάθος βγαίνει πιο δυνατό άμα
το αδυνατίζεις. Μου πιάνεται η ψυχή ν’ ακούω
έναν τριχωτό ρωμαλέο τύπο περιχυμένο πούδρες
να κατασπαράζει ένα πάθος. Να το δαγκώνει με λύσσα
Να ξεκουφαίνει τους εξώστες όπου ποτέ δεν φθάνει
κανένα νόημα, μονάχα οι πόζες κι η βοή. Μου έρχεται
να μαστιγώσω όλους αυτούς που μ’ έναν γελοίο οίστρο

Μοιράστηκε στα μέλη της
ομάδας ένα απόσπασμα από

υπερπαίζουν και κάνουν τον Ηρώδη πιο Ηρώδη.
Παρακαλώ αυτά να λείψουν.

τον «Άμλετ» του Σαίξπηρ, στο

ΠΡΩΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

οποίο ο Άμλετ έδινε οδηγίες

Το εγγυώμαι, Αξιότιμε.

στους ηθοποιούς για το πώς

ΑΜΛΕΤ

πρέπει να παίζουν. Η ομάδα το
μελέτησε και συζήτησε τα σημεία που βρίσκουν εφαρμογή
στην ερμηνεία του ηθοποιού
ακόμα και σήμερα. Κανείς δε
φανταζόταν πόσο σαφείς και
σωστές οδηγίες έρχονται από
τα βάθη των αιώνων για να
μας καθοδηγήσουν σήμερα.

Ούτε να πάτε στο άλλο άκρο και να παίζετε
τάχα λιτά. Αδιάκοπα ελέγχετε το παίξιμο σας.
Να βρίσκετε πάντα το φυσικό δέσιμο της δράσης
με τον λόγο. Κυρίως αυτό, μην απομακρύνεσθε
από τους απλούς τρόπους της φύσης. Η τέχνη
δεν ανέχθηκε ποτέ ό,τι είναι έξω από το μέτρο της
και πάντα το θέατρο σήκωνε ψηλά έναν καθρέφτη
για να κοιτάζεται η φύση. Αντανακλά την αρετή
και όχι τον ενάρετο το πέσιμο, όχι τον πεσμένο.
Εκεί αναγνωρίζει ο καιρός την πραγματική ηλικία του
και εμπιστεύεται το είδωλο της μορφής του. Το πάρα πολύ
ή το πολύ λίγο θα κάνει ίσως τους αδιάφορους
να γελάσουν, οι δίκαιοι όμως θα λυπηθούν.

28
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Αυτήν την δικαιοσύνη για την τέχνη να επιζητάτε.
Ας είναι κι από έναν. Τους άλλους, όλους αφήστε τους -   
κι ας είναι οι πιο πολλοί. Είδα να παίζουν ηθοποιοί           
που μάλιστα λατρεύτηκαν από μερικούς, και δεν κατάλαβα
από την φωνή και το περπάτημα τους σε τι είδος ανήκαν.
Ούτε χριστιανοί ούτε ειδωλολάτρες. Ούτε άνθρωποι.
Έκρωζαν κι είχαν σπασμούς. Τόσο αποτρόπαια     

40

μιμούνταν τους ανθρώπους, που σκέφθηκα πώς πλάσθηκαν
έτσι κακοί από παραγυιούς της φύσης.
ΠΡΩΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Ελπίζω, Κύριε,
κι ως προς αυτό να έχουμε γίνει καλλίτεροι.
ΑΜΛΕΤ
Να γίνετε ακόμα πιο καλοί. Και για τους κωμικούς σας
συγκρατήστε τους. Να μη λεν περισσότερα από όσα
έχουν να πουν. Και να μη γελάν για να γελάσουν κάποιοι
και μέσα στα γέλια δεν προσεχθεί και χαθεί
ένα καλό κομμάτι του έργου. Αυτό είναι χυδαίο
και δείχνει την θλιβερή ματαιοδοξία του ηθοποιού

50

που το εκμεταλλεύεται. Φύγετε, να είστε έτοιμοι.
(Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Άμλετ, Πράξη 3η, Σκηνή 2η, μετ. Γιώργου
Χειμωνά)

Συζήτηση – Ερμηνεία του αποσπάσματος
1. Στ. 1-7: Άρθρωση – Λόγος
Να αρθρώνετε καθαρά παρακαλώ, όπως είπα εγώ
τα λόγια μου και σας έδειξα πώς ν’ ακουμπούν μόλις
στην γλώσσα σας οι λέξεις. Όμως αν το στόμα σας
έμαθε μόνο να μασάει κι όχι να μιλά
όπως στους περισσότερους ανθρώπους και σε πολλούς
από τους ηθοποιούς μας, καλλίτερα τα λόγια να τα πει
ο διορισμένος κράχτης.
Ο ηθοποιός πρέπει να μιλά δυνατά και καθαρά, ώστε να ακούγεται
ακόμα και στο τελευταίο κάθισμα. Για αυτό το σκοπό, διδάσκεται στις
οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο
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δραματικές σχολές το μάθημα της Ορθοφωνίας. Ορθοφωνία σημαίνει καταλαβαίνω τι λέω, εννοώ το κείμενο, δεν το απαγγέλλω. Ο ηθοποιός πρέπει
να κάνει τον ξένο λόγο δικό του, ώστε τα λόγια να γλιστρούν φυσικά από
το στόμα του όπως στην καθημερινότητα.
2. ΣΤ. 7-19: Κίνηση – Σώμα
Ούτε να πριονίζετε τον αέρα
με τα χέρια σας. Σε όλα να έχετε ένα κράτημα
Να κρατιέστε γερά στον χείμαρρο την τρικυμία στον χαλασμό
αν έτσι νοιώθετε, του πάθους σας. Να δίνετε σ’ όλα αυτά
μια απαλότητα. Το πάθος βγαίνει πιο δυνατό άμα
το αδυνατίζεις. Μου πιάνεται η ψυχή ν’ ακούω
έναν τριχωτό ρωμαλέο τύπο περιχυμένο πούδρες
να κατασπαράζει ένα πάθος. Να το δαγκώνει με λύσσα
Να ξεκουφαίνει τους εξώστες όπου ποτέ δεν φθάνει
κανένα νόημα, μονάχα οι πόζες κι η βοή. Μου έρχεται
να μαστιγώσω όλους αυτούς που μ’ έναν γελοίο οίστρο
υπερπαίζουν και κάνουν τον Ηρώδη πιο Ηρώδη.
Παρακαλώ αυτά να λείψουν.
Το σώμα στη ζωή, όπως και στο θέατρο, έχει πάντα ένα στόχο. Διαφορετικά, είναι ένα σώμα αμήχανο. Για να νιώθει ο ηθοποιός καλά, πρέπει το
σώμα του να είναι χαλαρό και ελεύθερο στη σκηνή και η κίνησή του να έχει
συγκεκριμένο στόχο. Όταν ο ηθοποιός δεν έχει στόχο, τότε στη σκηνή παρουσιάζεται με ψεύτικο παίξιμο, που φαίνεται, κάποιες φορές, υπερβολικό
και γελοίο. «Πριονίσματα του αέρα και λυσσασμένα λόγια» κατασπαράζουν
το κείμενο, δεν το αναδεικνύουν.
3. Στ. 21-24: Ένωση της δράσης με το λόγο
Ούτε να πάτε στο άλλο άκρο και να παίζετε
τάχα λιτά. Αδιάκοπα ελέγχετε το παίξιμο σας.
Να βρίσκετε πάντα το φυσικό δέσιμο της δράσης
με τον λόγο.
Προκειμένου να αρθρωθεί ο λόγος, συμμετέχει όλο το σώμα. Τις παρενθέσεις που δίνονται από το συγγραφέα σχετικά με τη δράση δεν πρέπει τις
αγνοεί κανείς. Κάθε κίνηση έχει κάποιο στόχο, κάθε λόγος έχει δράση. Τα
λόγια στηρίζονται στη δράση. Δεν απαγγέλλει ο ηθοποιός στον αέρα.
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4. Στ. 24-28: Κοινή λογική (αρχή – κλιμάκωση – κορύφωση – τέλος)
Κυρίως αυτό, μην απομακρύνεσθε
από τους απλούς τρόπους της φύσης. Η τέχνη
δεν ανέχθηκε ποτέ ό,τι είναι έξω από το μέτρο της
και πάντα το θέατρο σήκωνε ψηλά έναν καθρέφτη
για να κοιτάζεται η φύση.
Ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης πρέπει να διαθέτουν μια πολύ μεγάλη αρετή,
την κοινή λογική. Σε κάθε σκηνή, ο κοινός νους αναζητά την αρχή, την
κλιμάκωση, την κορύφωση, το τέλος. Αν δεν υπάρχουν αυτά, η παράσταση
έχει χάσει το στόχο.
5. Στ. 28-31: Ο ηθοποιός δεν «παίζει» επίθετα αλλά ρήματα
Αντανακλά την αρετή
και όχι τον ενάρετο το πέσιμο, όχι τον πεσμένο.
Εκεί αναγνωρίζει ο καιρός την πραγματική ηλικία του
και εμπιστεύεται το είδωλο της μορφής του.
Ο ηθοποιός δεν πρέπει να “παίζει” επίθετα, δεν υποδύεται τον καλό, τον κακό
κ.λπ. Ο ηθοποιός δρα πάνω στη σκηνή, παίζει τις δράσεις του ήρωά του.
6. Στ. 31-34: Αληθινό παίξιμο – «φυσικοφανές» παίξιμο
Το πάρα πολύ
ή το πολύ λίγο θα κάνει ίσως τους αδιάφορους
να γελάσουν, οι δίκαιοι όμως θα λυπηθούν.
Αυτήν την δικαιοσύνη για την τέχνη να επιζητάτε.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο αληθινό και το «φυσικοφανές»
παίξιμο. Ο Σαίξπηρ μιλάει για τη διαφορά ανάμεσα στη μίμηση (την ψεύτικη
και γεμάτη υπερβολές ερμηνεία: ΠΑΙΖΩ) και το εσωτερικό παίξιμο (αληθινή
ερμηνεία: ΕΙΜΑΙ). Ο ηθοποιός δεν παίζει πάνω στη σκηνή· είναι.
Άσκηση φαντασίας
Για την επόμενη μέρα, ο δάσκαλος ζήτησε να αντιγράψει ο καθένας μας
χωριστά το απόσπασμα από τον Άμλετ με το δικό του πρωτότυπο τρόπο**
όσον αφορά το πού και το πώς θα το αντέγραφε.

 ΣτΕ. Διατηρήθηκε ο νεολογισμός που υιοθέτησε ο Δημήτρης Καταλειφός κατά
τη διάρκεια του εργαστηρίου. Με το επίθετο «φυσικοφανές» εννοεί το παίξιμο που
θέλει να μοιάζει φυσικό αλλά δεν είναι.

** Οι φωτογραφίες των σελίδων 28-31 δίνουν μια εικόνα της πρωτοτυπίας αυτής.
οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο
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Η ομάδα επεξεργάστηκε την τεχνική της ταυτότητας ενός ρόλου και έπειτα ασχολήθηκε με τη μελέτη μιας
σκη-νής ουδέτερου διαλόγου.
Χαρακτήρας – Ταυτότητα ενός ρόλου
Η καταγραφή της ταυτότητας του χαρακτήρα με τόσες λεπτομέρειες, ώστε να τον ζωντανεύουν και
να τον κάνουν σαν κάποιον από εμάς, βοηθά στην ερμηνεία και στο παίξιμο του ρόλου. Ας δούμε το
παράδειγμα του Στάνλεϊ Κοβάλσκι από το έργο Λεωφορείο ο Πόθος του Τέννεσσυ Ουίλλιαμς.
Στάνλεϊ Κοβάλσκι
1. Όνομα
2. Φύλο
3. Ηλικία
4. Επάγγελμα
5. Οικογενειακή κατάσταση
6. Οικονομική κατάσταση
7. Κοινωνική τάξη
8. Παιδεία
9. Θρησκεία
10. Εμφάνιση
11. Τρόπος διασκέδασης
12. Πολιτικές πεποιθήσεις
13. Χόμπι, συνήθειες
14. Υγεία
15. Σεξουαλική ζωή
16. Εθνικότητα
17. Καταγωγή

Στάνλεϊ Κοβάλσκι
Άνδρας
30
Εργάτης
Παντρεμένος
Ζει από το μισθό του
Εργατική τάξη
Στοιχειώδης
Καθολικός
Ατημέλητος
Σεξ, χαρτιά, ποτό
Αδιάφορος
Χαρτιά, ποτό
Πολύ καλή
Έντονη
Αμερικανός
Πολωνία

Ο Μάρλον Μπράντο
ως Στάνλεϊ Κοβάλσκι

Α) Αυτός ο κατάλογος αφορά το πριν του έργου, γιατί μέσα στο έργο μπορεί να αλλάξει.
Β) Ο κατάλογος οδηγεί στις σκέψεις:
• Τι θέλει πάνω από όλα ο ήρωας; Ποια είναι η ανάγκη του; Η συνειδητοποίηση της ανάγκης
του ήρωα είναι που κάνει τον ηθοποιό να θέλει έντονα και να μην παίζει υποτονικά.
• Ποιο είναι το εμπόδιο που επηρεάζει, που μετασχηματίζει τη δράση του;
Άσκηση: Ο δάσκαλος ζήτησε να συνθέσει το κάθε μέλος της ομάδας την προσωπική του ταυτότητα
σαν να επρόκειτο για ρόλο.
Αντιστοιχία λέμε πως κάνει ο ηθοποιός όταν χρησιμοποιεί στη θέση ενός θέματος ή μιας κατάστασης του έργου ένα αντίστοιχο θέμα από την προσωπική του ζωή:
α) «Όπως τότε που εγώ…» (κάτι από το παρελθόν του).
β) «Σαν εγώ να…» (κάτι που φαντάζομαι ότι θα συμβεί στο μέλλον).
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ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Οδηγίες για το ουδέτερο κείμενο
Ο δάσκαλος μοίρασε σε όλους μας ένα ουδέτερο
κείμενο, που έπρεπε να παιχτεί σε ζευγάρια. Ο τρόπος
θα ήταν ανάλογος με το περιεχόμενο που θα έδιναν
τα ζευγάρια σε κάθε φράση. Αυτό σημαίνει ότι το
ουδέτερο κείμενο, στο πλαίσιο μιας ιστορίας, έπαυε
πλέον να είναι ουδέτερο και αποκτούσε τόσα νοήματα
όσες και οι ιστορίες που έστηνε κάθε ζευγάρι. Το
ουδέτερο κείμενο είναι ένα καλό παράδειγμα για να
γίνει σαφές πως, για να φτιαχτεί μια σκηνή, πρέπει
πρώτα να φτιαχτεί μια ιστορία.

Ουδέτερο κείμενο
Α: Γεια.
Β: Τι ώρα είναι;
Α: Γιατί ρωτάς;
Β: Δε θα ’πρεπε;
Α: Μ’ έχεις κουράσει.
Β: Δεν μπορώ να κάνω
τίποτε γι’ αυτό.
Α: Τότε καλύτερα να πηγαίνεις.
Β: Δεν μπορείς να πεις
κάτι πιο πρωτότυπο;

Μελέτη σκηνής ουδέτερου διαλόγου
Στη συνέχεια, δύο μέλη της ομάδας δούλεψαν πάνω σε μια σκηνή ουδέτερου διαλόγου.
Χώρος: Κουζίνα.
Χρόνος: Καλοκαίρι, 10:00 – 10:03 μ.μ.
Πρόσωπα: Η Μαρία, ο Γιώργος.
Σχέσεις:
α) με πρόσωπα: Ο σύζυγος με τη σύζυγο, η σύζυγος με
το σύζυγο. Απόν πρόσωπο, η ερωμένη του συζύγου.
β) με ρούχα: Και οι δυο περιποιημένοι.
Σκοπός του συζύγου: Να κάνει σαν να μην τρέχει
τίποτε.
Εμπόδιο για το σύζυγο: Σκηνή ζηλοτυπίας από τη
σύζυγο· υπεκφεύγει, κάθεται να φάει.
Ανάγκη του συζύγου: Να μη δημιουργηθεί πάλι
επεισόδιο.
Εμπόδιο: Η υποψιασμένη σύζυγος.
Σκοπός της συζύγου: Να του δώσει να καταλάβει ότι
ξέρει.
Εμπόδιο: Η υπεκφυγή του συζύγου.
Ανάγκη της συζύγου: Να της ανήκει ο άνδρας της.
Εμπόδιο: Εκείνος είναι πάλι με την ερωμένη του.
Δράση εκείνης: Τον περιμένει. Τον ειρωνεύεται. Του
επιτίθεται. Απελπίζεται.
Δράση εκείνου: Ανησυχεί. Προσποιείται. Ξεσπάει.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Για τη σύζυγο
1η ενότητα: Προτού μπει ο σύζυγος.
2η ενότητα (κλιμάκωση): Ο σύζυγος
έρχεται καθυστερημένος. Η σύζυγος
τον ειρωνεύεται.
3 ενότητα (κορύφωση): Εκείνος κάνει
η

ότι δεν καταλαβαίνει. Εκείνη του
επιτίθεται.
Για το σύζυγο
1η ενότητα: Επιστρέφει, ανησυχεί.
2η ενότητα (κλιμάκωση): Προσποιείται.
3η ενότητα (κορύφωση): Ξεσπά.
4η ενότητα (κατάληξη): Φεύγει από το
δωμάτιο.
Οι ηθοποιοί που παίζουν τους δύο
ρόλους πρέπει να ξέρουν το παρελθόν
των δύο ηρώων με τον τρόπο που
αναλύθηκε το παρελθόν του Σ. Κοβάλσκι.

Φεύγει (λογική αλληλουχία στη δράση).
οκτω βηματα συνειδητοποιησησ για τον ηθοποιο
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Παρουσιάστηκε από όλα τα μέλη της ομάδας το απόσπασμα από τον «Άμλετ» όπως και όπου το είχε γράψει
ο καθένας. Η ποικιλία των τρόπων παρουσίασης ανέδειξε πολλαπλούς τρόπους συσχέτισης με το κείμενο.
Γράφτηκε σε σελιδοδείκτες, σε μικρά χαρτιά που τοιχοκολλήθηκαν, σε τσαλακωμένα χαρτιά, σε ένα τελάρο
φρούτων, πάνω στο σώμα, σε μια μπλούζα, σε μία λωρίδα χαρτιού που τυλίχτηκε σε ρολό, από όπου προέκυψε
και ένα δρώμενο. Η Έλενα, που επέλεξε τον τελευταίο τρόπο αντιγραφής, ζήτησε από τα μέλη της ομάδας
να σταθούν όρθιοι πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Έπειτα, τύλιξε την ομάδα με τη λωρίδα και, στη συνέχεια,
ζήτησε να κινηθεί έντονα ο καθένας προς διάφορες κατευθύνσεις, σπάζοντας έτσι το συνδετικό κρίκο. Η μία
τέχνη προκαλεί την άλλη.
Το απόγευμα παρουσιάστηκαν οι σκηνές που δομήθηκαν πάνω στο ουδέτερο κείμενο. Ο δάσκαλος επεσήμανε τα
ακόλουθα βασικά μειονεκτήματα των σκηνών:
1. Βιασύνη, απουσία σωστού ρυθμού
2. Μη καθαρή άρθρωση
3. Ημιτελή φινάλε
4. Ασάφεια για το θεατή
5. Άρρυθμη, μη ήρεμη αναπνοή

Ασκήσεις για τις πέντε αισθήσεις
Όραση
• Περπατάω σε όλο το χώρο.
• Βλέπω το δωμάτιό μου. Εστιάζω σε μια λεπτομέρεια, σε ένα αντικείμενο.
• Βρίσκομαι νοερά στο αγαπημένο μου τοπίο (αληθινό τοπίο).
• Φέρνω μπροστά στα μάτια μου ένα αγαπημένο πρόσωπο.
• Φέρνω μπροστά στα μάτια μου ένα πρόσωπο που σιχαίνομαι.
Όσφρηση
• Φοράω το αγαπημένο μου άρωμα.
• Φέρνω στο νου μου τη μυρωδιά ενός λουλουδιού που μου θυμίζει κάτι από το παρελθόν.
Παραδίνομαι εντελώς στη μυρωδιά του.
• Οσφραίνομαι μια μυρωδιά αποκρουστική.
Γεύση
• Μπροστά μου βλέπω το αγαπημένο μου φαγητό. Το δοκιμάζω στη γλώσσα μου και το
καταπίνω σιγά σιγά. Το απολαμβάνω.
• Γεύομαι το αγαπημένο μου γλυκό.
• Πεινάω φοβερά. Βλέπω το αγαπημένο μου φαγητό σε μια βιτρίνα. Το θέλω πολύ. Παρ’ όλ’
αυτά, δεν το δείχνω με κινήσεις.
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Ακοή
Ο δάσκαλος κάθε φορά λέει μία λέξη που ορίζει και ένα νέο χώρο.
Ανακαλούμε μνήμες, μεταφερόμαστε κάθε φορά και σε άλλο χώρο και
φανταζόμαστε ότι ακούμε τους ήχους του χώρου αυτού.
Στο τέλος, φέρνουμε στη μνήμη μας ένα τραγούδι, που ζωντανεύει μέσα
στο μυαλό μας και μας παρασύρει σε διάφορες κινήσεις του σώματος.
• Λαϊκή αγορά.
• Πρωινό στη μεγαλούπολη.
• Στο δωμάτιό μου.
• Σε μπαρ.
• Ανακαλώ στη μνήμη μου το αγαπημένο μου τραγούδι.
• Λικνίζομαι σιγά σιγά στο ρυθμό του.
• Το σιγομουρμουρίζω.
Ασκήσεις σε ζευγάρια σε παράλληλες σειρές
Η ομάδα χωρίζεται σε δύο υπο-ομάδες, τους Α και τους Β. Στέκονται
αντικριστά η μία στην άλλη δημιουργώντας ζευγάρια.
Άσκηση όρασης
• Ο Α παρατηρεί τον Β πολύ καλά. Μετά, γυρίζει απ’ την άλλη και τον
φέρνει στο νου του.
• Γυρνά και τον παρατηρεί ξανά.
• Το ίδιο κάνει και ο Β.
• Όλοι οι Α κάνουν ένα βήμα μπροστά και κοιτάζουν τους Β στα
μάτια. Προσπαθούν να καταλάβουν πράγματα γι’ αυτούς, όπως, για
παράδειγμα, τι μπορεί να σκέφτονται, πώς μπορεί να αισθάνονται
κ.α.
• Το ίδιο κάνουν και οι Β.
• Και οι Α και οι Β κάνουν ταυτόχρονα ένα βήμα μπροστά. Προσπαθούν
και οι δύο να πουν στον άλλο με το βλέμμα τους αυτό που επιθυμούν
πολύ να κάνουν στη ζωή τους.
Άσκηση αφής
• Από τη θέση μου εξερευνώ το σώμα του άλλου σαν να το βλέπω
πρώτη φορά.
• Οι Α φροντίζουν τους Β σαν να είναι η κούκλα τους, που τη
λατρεύουν, της κάνουν μπάνιο και την αγκαλιάζουν. Ταυτόχρονα,
τη φιλούν παντού.
• Οι Β παίρνουν την εντολή να κάνουν το ίδιο, αλλά πιο τολμηρά.
• Όλη η ομάδα κάθεται σε κύκλο, με κλειστά μάτια, και ακούει τους
ήχους έξω από την αίθουσα.
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Άσκηση για την τελευταία μέρα
Δόθηκε για την τελευταία μέρα μία άσκηση, που περιλάμβανε τρεις
ερωτήσεις για τον καθένα μας:
1. Τι καταλάβαμε ο καθένας για τον εαυτό του σε αυτό το εργαστήριο;
2. Τι είναι ο ηθοποιός;
3. Απ’ όσα μάθαμε, τι μπορεί να μας φανεί χρήσιμο στη δουλειά μας;

Παρουσιάστηκαν από τα μέλη της ομάδας οι σκηνές που είχαν προγραμματιστεί
από τη Δευτέρα. Έπρεπε ο καθένας από εμάς να ετοιμάσει μια σκηνή τριών
περίπου λεπτών. Η σκηνή θα ήταν μια μικρή ιστορία με αρχή, μέση και τέλος
και θα περιλάμβανε και τα οκτώ βήματα έτσι όπως αναλύθηκαν στις προηγούμενες
συναντήσεις της ομάδας.
Τίτλοι έργων (με σειρά παρουσίασης)
Γιώργος: Εν τάξει
Βιργινία: Στο σταθμό
Σοφία: Σούρουπο στην παραλία
Δήμητρα: Δείπνο για τέσσερις
Μαρία: Το κόκκινο κραγιόν
Χρήστος: Η απόγνωση
Γιώργος: Το ραντεβού
Κατερίνα: Μαθήματα φιλοσοφίας σε 3’
Χρύσα: Λάθος πόρτα
Ειρήνη: Το δείπνο
Σπύρος: Heavy Metal
Σμαρώ: Απολείπειν ο θεός Αντώνιον
Σόνια: Ο καθρέφτης
Έλενα: Μετά το ραντεβού
Κατερίνα: Τα γραπτά
Αγγελική: Η σκιά
Δώρα: Στο καφέ
Μαίρη: Βραδινή έξοδος
Νέλλη: Πίσω στη Μύκονο
Μαρία: Η συνέντευξη
Φλωρεντία: Αφιερωμένο
Ρούλη: «Ιπποκράτειον»
Φιλιώ: «Ναι» εις την νιοστήν
Γιώργος: Εις μνήμην
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Επισημάνσεις
• Οι γκριμάτσες είναι χαρακτηριστικό του κακού θεάτρου (ψευτοθέατρο).
Ο ηθοποιός «παίζει», αλλά δεν «είναι». Το θέατρο απαιτεί περισσότερη
αλήθεια και από την ίδια τη ζωή. Όταν δεν υπάρχει αλήθεια και
δημιουργείται η αίσθηση της ψευδοπραγματικότητας, οι παραστάσεις
γίνονται βαρετές.
• Η απλότητα είναι ένα στοιχείο του καλού θεάτρου, όπως και το
«μυστικό». Ο θεατής δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον γι’ αυτό που
κρύβεται πίσω από αυτό που βλέπει και ακούει.
• Η σκηνή πρέπει να έχει λογική, σαφήνεια, συναισθηματική αλλαγή.
Αλλιώς, δεν έχει ενδιαφέρον.
• Ο λόγος πρέπει να είναι λιτός, σαφής, ευκρινής.
• Ο σκοπός θα πρέπει να δηλώνεται πολύ καθαρά· με άλλα λόγια,
ο θεατής πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει την ανάγκη του
ήρωα.

Κύκλος της αλήθειας
Η συνάντηση έκλεισε με τον «κύκλο της αλήθειας». Ο δάσκαλος δεν είχε ξεχάσει
την τελευταία εργασία που είχε αναθέσει στην ομάδα, κι ας ήταν αργά και η
ατμόσφαιρα φορτισμένη. Μπαίναμε ένας ένας στη μέση του κύκλου και δηλώναμε
κάτι που καταλάβαμε για τον εαυτό μας σε αυτό το εργαστήριο, μια σκέψη για το τι
είναι ο ηθοποιός και, τέλος, αν στη δουλειά μας θα χρησιμοποιήσουμε κάτι από αυτά
που μάθαμε. Δάκρυα, εξομολογήσεις και πολλά γέλια μάς έφεραν ακόμα πιο κοντά.
Ήταν κατάθεση ψυχής. Έτσι, για να επιβεβαιωθεί για μια ακόμη φορά η φράση του
Κάρολου Κουν: «Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας».

Βιβλιογραφία
1. Χειμωνάς Γ. (μτφ) (1988), Σαίξπηρ Άμλετ, Κέδρος, Αθήνα
2. Hagen Uta (1991), A challenge for the actor, Scribners, USA
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Koldo VÍo

ηθοποιός, κλόουν, παιδαγωγός
Το εργαστήριο
κατέγραψε η Ηρώ Ποταμούση.
Βοήθησαν με σημειώσεις
η Ιωάννα Τότσιου και η Σοφία Βαλλίδου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο εργαστήριο, η ομάδα ήρθε σε επαφή με τον κόσμο του Κλόουν, τη δυναμική και τους κώδικές
του. Ο Κλόουν, για τους περισσότερους από εμάς, ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή μια στερεότυπη εικόνα, μια παρουσία συνυφασμένη με το τσίρκο ή τα παιδικά πάρτι. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου
όμως, έγινε σαφές ότι ο Κλόουν είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές τέχνης και έκφρασης.
Στην αρχή, ανακαλύψαμε την απόλαυση που προσφέρει ο αυτοσχεδιασμός και συνειδητοποιήσαμε ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχουν όρια. Έπειτα, μπήκαν οι πρώτες πινελιές για τη δημιουργία των ηρώων: ρούχα, κόκκινη μύτη, φωνή και αγάπη για το παιχνίδι. Τότε, ήρθε η στιγμή να
ενσωματώσουμε τα δύο πιο σημαντικά «κλειδιά» του Κλόουν: το βλέμμα και την ακοή. Δουλέψαμε
πάνω στις δομές του αυτοσχεδιασμού και απολαύσαμε την επαφή με το κοινό. Μέσα από τις ασκήσεις, ο καθένας μας έφερε στην επιφάνεια τον ιδιαίτερο, προσωπικό κλόουν που κρύβει μέσα του/της
και διερεύνησε σταδιακά το χαρακτήρα του.
η τεχνη του κλοουν για ολους
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Με την καθοδήγηση του εμψυχωτή, εμπλουτίστηκαν οι χαρακτήρες που μπορεί να υποδυθεί ένας Κλόουν, οι δυνατότητες και οι διαφορετικές όψεις
του. Έτσι, ο Κλόουν ξεκίνησε
σταδιακά να μιλάει, ανέλαβε
συγκεκριμένες αποστολές και
άρχισε να ανιχνεύει τον κόσμο
της φαντασίας και των συναισθημάτων.
Η διαδικασία είχε διπλά οφέλη. Από τη μια, ανακαλύψαμε
καινούργιες πτυχές του χαρακτήρα μας, από την άλλη, εφοδιαστήκαμε με τα «εργαλεία»
του Κλόουν, δηλαδή τη φωνή,
το βλέμμα και τα συναισθήματα.
Το αντικείμενο μελέτης στο
εργαστήριο ήταν ο Κλόουν Augusto. Με αφορμή τις ασκήσεις,
τα παιχνίδια και τους αυτοσχεδιασμούς, η βιωματική προσέγγιση πλαισιώθηκε και από θεωρητικά στοιχεία.
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Η καταγωγή του Κλόουν
Ο Κλόουν εμφανίστηκε στο τσίρκο το 19ο αιώνα. Αρχικά, υπήρχαν
δυο χαρακτήρες, ο Λευκός Κλόουν, με χαρακτηριστικό του το
λευκό βαμμένο πρόσωπο, και ο Augusto (ή Augustus),** με χαρακτηριστικό του την κόκκινη μύτη. Οι δυο τους είχαν διαφορετικά
νούμερα. Ο Λευκός Κλόουν, που αποτελεί αρχέτυπο των σύγχρονων κλόουν, είχε το υψηλότερο status στην ιεραρχία. Ο Augusto,
ή Κόκκινος Κλόουν, είχε διαφορετικό ρόλο από τον Λευκό. Ήταν
το «αθώο παιδί», ο παιχνιδιάρης, που σκαρώνει πάντα τις πιο απίθανες σκανταλιές.
Πρώτη φορά συναντήθηκαν οι δυο τους πάνω στη σκηνή σε
κοινό νούμερο στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Λευκός Κλόουν είχε το
ρόλο του «πατέρα», του σοβαρού και λογικού, αντιπροσώπευε
 ΣτΕ. Ο Λευκός Κλόουν καλύπτει με κατάλευκο make-up ολόκληρο το πρόσωπο και το λαιμό του, για να μη φαίνεται καθόλου το χρώμα του δέρματός του.
Τα χαρακτηριστικά του τονίζονται με μαύρο ή κόκκινο χρώμα. Παραδοσιακά, το
ντύσιμό του έχει έντονα στοιχεία υπερβολής, περισσότερο από τους άλλους δύο
τύπους κλόουν, τον Augusto και τον Contra-Augusto. Συνήθως εμφανίζεται με
τσαλακωμένο, στραβό γιακά και μυτερό καπέλο, εικόνα που έχει συνήθως κανείς
για το κουστούμι του Κλόουν.
** ΣτΕ. Το βασικό χρώμα για το make-up του Augusto είναι το κόκκινο και το
χρώμα του δέρματος. Μάτια και στόμα βάφονται γύρω γύρω με άσπρο χρώμα
και το περίγραμμα των χαρακτηριστικών υπογραμμίζεται με μαύρο και κόκκινο. Ο
Augusto φοράει συνήθως φαρδιά παντελόνια με πολύχρωμες βούλες ή ρίγες και
πουκάμισα με φαρδείς γιακάδες, μακριές γραβάτες, τρελές περούκες και τεράστιες μύτες και παπούτσια.
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την εξουσία, το κύρος. Ο Augusto, από την άλλη, ήταν
το «παιδί», ο αθώος. Ήταν αυτός που τρώει την τούρτα
στο πρόσωπο, που κάθεται στην υγρή μπογιά, που
τον καταβρέχουν ή του τραβούν το παντελόνι… Είναι
έξυπνος αλλά με χαμηλότερο status από τον Λευκό.
Συνήθως συμβαίνει το εξής: ο Λευκός Κλόουν δίνει
μια εντολή στον Augusto, εκείνος προσπαθεί να την
εκτελέσει αλλά δυσκολεύεται. Αυτό οδηγεί σε αστείες
καταστάσεις, αφού ο Augusto δεν ακολουθεί τις οδηγίες
του Λευκού Κλόουν και, φυσικά, δεν τα καταφέρνει.
Στη συνέχεια, προστέθηκε σε κάποιες περιπτώσεις
και τρίτος κλόουν, ο Contra-Augusto, ο οποίος μιμούνταν ό,τι έκανε ο Λευκός Κλόουν για να κερδίσει τον
έπαινο. Όταν συνυπήρχαν και οι τρεις στη σκηνή, ο
Λευκός έπαιζε πάλι το ρόλο του «πατέρα», ενώ ο Contra-Augusto είχε αυτόν του «αθώου παιδιού». Σε αυτή
την περίπτωση, ο Augusto έπαιζε το ρόλο του κατεργάρη, του σκανταλιάρικου παιδιού που σκαρφίζεται αστεία
σε βάρος του Λευκού Κλόουν, π.χ. τρόπους να φάει αυτός τα μπισκότα κ.λπ. Οι αντιθέσεις ανάμεσα σε αυτούς
τους ρόλους προκαλούσαν γέλιο στο κοινό.
Στο τσίρκο του 19ου αιώνα, οι κλόουν έκαναν τα
νούμερά τους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, έτσι
ώστε να δίνουν χρόνο στους υπόλοιπους συντελεστές
του τσίρκου να προετοιμαστούν για το επόμενο νούμερο. Στα νούμερα αυτά μιμούνταν τους ακροβάτες,
τους θηριοδαμαστές, τους ζογκλέρ, στους οποίους, αν
και αδέξιοι οι ίδιοι, προσπαθούσαν να μοιάσουν. Η πιο
μαγική στιγμή είναι όταν ο κλόουν ενσαρκώνει τις σκέψεις που κρύβονται στο μυαλό των θεατών. Για παράδειγμα, «Τι θα γινόταν αν ήμουν εγώ ακροβάτης; Πόσο
ωραίο θα ήταν να πετούσα… Πώς θα’ θελα να έχω τέλειο σώμα… Θα μου άρεσε να τραγουδάω τέλεια…».
Παίρνει, έτσι, το ρόλο του κοινού. Στα νούμερα αυτά το
κοινό αναγνωρίζει τον εαυτό του σε όσα κάνει ο κλόουν.
Ο καλύτερος κλόουν είναι αυτός που στο νούμερό του
παρουσιάζει ό,τι έχει στο μυαλό του ο θεατής, ό,τι θα
ήθελε εκείνος να κάνει.
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Γνωρίζω τον κλόουν
Φαντασία, ενεργοποίηση των αισθήσεων
Η ομάδα ξεκίνησε με ασκήσεις γνωριμίας, που έφεραν στο προσκήνιο το πρώτο βασικό στοιχείο που
αξιοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου, τη φαντασία. Στη συνέχεια, ενεργοποιήθηκαν οι
αισθήσεις με ασκήσεις συντονισμού και παιχνίδια, και ανέβηκε το κέφι και η ενέργεια της ομάδας.
Περιγράφω το όνομά μου
Η ομάδα σχηματίζει κύκλο. Ο καθένας μας «περιγράφει» το όνομά του/της μόνο με κινήσεις,
χωρίς λόγο.
1, 2, 3, Στοπ...
Ένα μέλος της ομάδας στέκεται με γυρισμένη την πλάτη («τα φυλάει»), ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούμε, ξεκινώντας από μακριά, να
τον/την πλησιάσουμε σιγά σιγά, χωρίς να μας
δει. Κινούμαστε, δηλαδή, όταν ο άλλος δε μας
βλέπει. Όταν ο φύλακας γυρίσει ξαφνικά προς
το μέρος μας, όλοι πρέπει να ακινητοποιηθούμε. Όποιον από εμάς βλέπει να κινείται, τον/την
στέλνει πίσω να ξεκινήσει από την αρχή. Όποιος αγγίξει πρώτος το φύλακα, παίρνει τη θέση
του και «τα φυλάει» εκείνος.

«Ελατήριο»
Η ομάδα σχηματίζει ζευγάρια. Ο ένας, με τα
μάτια κλειστά, ακίνητος και χαλαρός, αφήνεται στη διάθεση του άλλου, που τον σπρώχνει
ελαφρά αγγίζοντάς τον/την σε διάφορα σημεία
του σώματος, στο χέρι, στον ώμο, στο στήθος,
στα γόνατα. Ο πρώτος ανταποκρίνεται κινούμενος ελαφρά προς την κατεύθυνση που του
δίνεται και επανέρχεται μετά στη θέση του σαν
ελατήριο.
Είναι σημαντικό το σώμα του κλόουν

να λυθεί και να αφεθεί χωρίς αναστολές στη
δράση του άλλου. Στόχος είναι η απελευθέρωση του σώματος από την ακαμψία, που
αντανακλά, μεταξύ άλλων, και τους βαθύτερους φόβους μας απέναντι στην επαφή με
τον άλλον.

 Σκοπός αυτής της άσκησης ήταν να παίξει η ομάδα, προσπαθώντας να ξεγελάσει το
φύλακα, που στεκόταν με γυρισμένη πλάτη.
Κάποιοι κρύβονταν πίσω από άλλους, έτσι
ώστε να μην τους δει να γελούν και τους
«τιμωρήσει». Άλλοι πάλι ήθελαν να προβληθούν και να νικήσουν το φύλακα. Η άσκηση
μάς βοήθησε να συντονιστούμε μεταξύ μας
κατά τη διάρκεια της δράσης και να μάθουμε να επιλέγουμε αποτελεσματικές τακτικές
προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο μας.
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Εξασκώ το βλέμμα
Συγκέντρωση, επικοινωνία, συνενοχή
1. Αν δεν κοιτάς εκεί που
θες να πας...
Τα μέλη της ομάδας σχηματίζουν ζευγάρια. Ο ένας επιλέγει
με το βλέμμα του ένα σημείο
μέσα στην αίθουσα, το οποίο
προσπαθεί να φτάσει, ενώ ο
άλλος τον εμποδίζει σπρώχνοντάς τον. Ο πρώτος προσπαθεί
να βρει διαφορετικές διαδρομές προκειμένου να φτάσει στο
στόχο του. Στη συνέχεια, όλοι
προχωράμε ταυτόχρονα προς
τον προσωπικό του στόχο ο
καθένας, ενώ συγχρόνως εμποδίζουμε όποιον συναντάμε στο
δρόμο μας. Η ομάδα προχωρά
μέσα από τη σύγκρουση.
2. Αντίπαλοι;
Τα μέλη της ομάδας σχηματίζουν ζευγάρια και πιάνονται
χέρι χέρι. Ο καθένας επιλέγει
με το βλέμμα του ένα σημείο
της αίθουσας και προσπαθεί να
οδηγήσει τον άλλον εκεί χωρίς
να αφήσουν τα χέρια. Οι στόχοι
των δυο μελών του ζευγαριού
μπορεί να συμπίπτουν ή να βρίσκονται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Εάν βρίσκονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, τότε ο
καθένας προσπαθεί να τραβήξει, χωρίς λόγια, τον άλλο προς
το δικό του στόχο.

3. Αντικριστός
«καθρέφτης»
Τα μέλη της ομάδας σχηματίζουν ζευγάρια. Ο ένας στέκεται
απέναντι από τον άλλο σε μικρή
απόσταση. Ο ένας κάνει μερικές αργές κινήσεις και ο άλλος
προσπαθεί να τις επαναλάβει
σαν να είναι ο καθρέφτης του
πρώτου. Στη δεύτερη φάση, με
εντολή του εμψυχωτή, οι ρόλοι
αλλάζουν. Στην τρίτη φάση,
χωρίς συνεννόηση, το ζευγάρι
αλλάζει ρόλους κατά βούληση,
με σκοπό να μην είναι εμφανές ποιος καθοδηγεί και ποιος
ακολουθεί κάθε φορά. Η οπτική επαφή ανάμεσα στα μέλη
του ζευγαριού είναι πολύ σημαντική σε όλη τη διάρκεια της
άσκησης.
4. Παράλληλος
«καθρέφτης»
Η προηγούμενη άσκηση επαναλαμβάνεται σε ζευγάρια, μόνο
που αυτή τη φορά το ζευγάρι στέκεται πλάι πλάι. Σκοπός
είναι να συμβαδίζουν τα δύο
μέλη χωρίς να συνεννοούνται
με λόγια. Ενεργοποιούνται έτσι
όλες οι αισθήσεις, κυρίως όμως
η περιφερειακή όραση.

η τεχνη του κλοουν για ολους

 Επειδή τα μάτια είναι
από τα βασικά και ιδιαίτερα
χρήσιμα μέσα του Κλόουν,
οι παραπάνω ασκήσεις είχαν στόχο να ασκήσουν τα
μέλη της ομάδας το βλέμμα,
την οπτική επαφή με τον
άλλο και τη συγκέντρωση.
Οι «καθρέφτες» είναι σημαντικές ασκήσεις παρατηρητικότητας, επικοινωνίας και
συνενοχής.
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Ανακαλύπτω τη
μύτη μου…
The Nose is the smallest mask in the world. It doesn’t hide you; it reveals you.
Η μύτη είναι η πιο μικρή μάσκα στον κόσμο. Δε σε κρύβει, σε αποκαλύπτει.
Μπορεί το πρόσωπο και τα μάτια να είναι τα πιο χρήσιμα εργαλεία του Κλόουν, το σήμα κατατεθέν
του όμως είναι η κόκκινη μύτη. Η μύτη έχει τη δική της ενέργεια. Είναι ένα ισχυρό σύμβολο. Για το
κοινό, αλλά και για τον ίδιο, η κόκκινη μύτη είναι αυτή που του δίνει την ιδιότητα του Κλόουν. Χωρίς
αυτήν, ο Κλόουν δεν υφίσταται.
Η κόκκινη μύτη εξερευνά
Ο καθένας μας παίρνει μια κόκκινη μύτη, τη
«φορά» σε ένα δάχτυλο και κινεί το δάχτυλομύτη στο χώρο. Στη συνέχεια, προστίθεται και
μουσική. Η μύτη ψάχνει, εξερευνά, το χέρι γίνεται κλόουν. Η κόκκινη μύτη έχει τη δική της
ενέργεια. Έτσι, ο καθένας μας εξοικειώνεται σιγά
σιγά με τον Κλόουν και την ενέργειά του. Αυτό
είναι το πρώτο βήμα για να προσεγγίσουμε και
να εξερευνήσουμε τον προσωπικό μας κλόουν.

 Ο εμψυχωτής επεσήμανε πολλές φορές στην
ομάδα ότι η κόκκινη μύτη πρέπει να στερεώνεται
καλά, ώστε να μην πέφτει κατά τη διάρκεια των
αυτοσχεδιασμών, γιατί έτσι χάνεται όλη η ενέργεια
και η δυναμική του Κλόουν. Τόνισε επίσης πόσο σημαντικό είναι να φορά ο καθένας τη μύτη
από τη στιγμή που θα ξεκινήσει την άσκηση ή θα
μπει στη σκηνή, μέχρι να χαθεί από τα μάτια του
κοινού.

Ο Κλόουν βγαίνει στη σκηνή
Ο Κλόουν έχει την ενέργεια μικρού παιδιού. Όταν θέλει να κάνει κάτι, θα το κάνει ο κόσμος να
χαλάσει. Θα βρει τον τρόπο να το πετύχει, όσο δύσκολο κι αν είναι. Δε φοβάται τίποτα, δε σκέφτεται
τίποτα. Σκοπός του είναι να κάνει τη δυσκολία παιχνίδι! Ο Κλόουν ζει στο εδώ και το τώρα. Βγαίνει
στη σκηνή και είναι έτοιμος να παίξει.
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Παιχνίδια συγκέντρωσης
1. Μέτρα αν μπορείς...
Τα μέλη της ομάδας σχηματίζουν ζευγάρια.
Ο ένας προσπαθεί να μετρήσει ανάποδα από
το 100 μέχρι το 0, ενώ ο άλλος κάνει το παν
με κινήσεις, λόγια, εκφράσεις του προσώπου,
πειράγματα για να τον μπερδέψει και να τον
αναγκάσει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Το
άγγιγμα δεν επιτρέπεται. Στη συνέχεια, οι ρόλοι
αντιστρέφονται.
2. Χορός
Η ομάδα σε ζευγάρια. Τα δύο μέλη στέκονται
ο ένας απέναντι στον άλλο, όπως στην άσκηση
«καθρέφτες», αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση
μεταξύ τους. Κινούνται συγχρονισμένα και οι
δύο, σαν σιαμαίοι που αποτελούν ένα σώμα. Στη
συνέχεια, τα ζευγάρια ενώνονται σε τετράδες,
έπειτα σε οκτάδες και, τέλος, ενώνεται όλη η
ομάδα και κινείται ταυτόχρονα.
Η ομάδα επαναλαμβάνει την άσκηση φορώντας
τις κόκκινες μύτες. Η άσκηση μπορεί να χρησιμεύσει ως προετοιμασία για τη δημιουργία
Χορού σε έργα αρχαίας τραγωδίας ή κωμωδίας
ή σε έργα όπου μία ομάδα ηθοποιών χρειάζεται
να κινηθεί στη σκηνή σαν ένα σώμα.
Αυτοσχεδιασμός: «Σιαμαίοι»
Τα μέλη της ομάδας φορώντας τις μύτες
σχηματίζουν ζευγάρια. Κινούνται, όπως στην
προηγούμενη άσκηση, σαν σιαμαίοι. Το κάθε
ζευγάρι αυτοσχεδιάζει με ελεύθερο θέμα μπροστά στην υπόλοιπη ομάδα-κοινό, χωρίς προσυνεννόηση. Μπαίνουν και βγαίνουν με τον
ήχο μιας ντουντούκας. Η ιστορία δημιουργείται
εκείνη την ώρα, από το τυχαίο, από το τίποτα,
πάντα στο εδώ.

Επισημάνσεις για τον Κλόουν μας
• Όταν ξεκινά ο αυτοσχεδιασμός, δεν είναι
απαραίτητο να προϋπάρχει συγκεκριμένο
θέμα. Αυτό είναι που θα ξαφνιάσει και τους
κλόουν και το κοινό, και που θα προκαλέσει
το γέλιο.
• Κατά τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού, ο
Κλόουν δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια
χώρου του όπως αυτά έχουν οριστεί από
τη θέση του κοινού και να το πλησιάζει
πολύ. Εάν ξεπεράσει το νοητό όριο που τον
χωρίζει από τους θεατές, τότε το ενδιαφέρον
μετατοπίζεται σε αυτούς.
• Ο Κλόουν πρέπει πάντα να διατηρεί οπτική επαφή με το κοινό. Μόνο αυτό τον ενδιαφέρει. Όλα γίνονται για τους θεατές.
• Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσει ο Κλόουν αιφνιδιασμό, ένταση και κορύφωση·
άρα, ενδιαφέρον.
• Η επανάληψη και η υπερβολή στις κινήσεις
και τις αντιδράσεις του Κλόουν δημιουργούν
γέλιο.
Επισημάνσεις σε σχέση με το ζευγάρι μας
Όταν η ομάδα εκτελεί ασκήσεις σε ζευγάρια,
στόχος είναι:
• Να μην ξεχνάμε το συμπαίκτη μας, να
επικοινωνούμε μαζί του, να τον αφουγκραζόμαστε.
• Να δείχνουμε καθαρά την πρόθεσή μας στο
συμπαίκτη μας, ώστε να λειτουργούμε ως
ομάδα.
• Να μην κάνουμε πολύ δύσκολες κινήσεις,
που ο άλλος δεν μπορεί να ακολουθήσει.
• Μέχρι να ολοκληρωθεί η άσκηση και μέχρι
να βγουν οι κλόουν από τη σκηνή, είναι
σημαντικό να φορούν και οι δύο τις μύτες
τους, να είναι σε διαρκή επικοινωνία και
μεταξύ τους και με το κοινό.
• Είναι σημαντικό και τα δύο μέλη του ζευγαριού να έχουν το ίδιο επίπεδο ενέργειας.

η τεχνη του κλοουν για ολουσ
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Παιχνίδια για ζέσταμα
Κλέψε το ταίρι του άλλου!
Η ομάδα φτιάχνει ένα κύκλο με καρέκλες,
έτσι ώστε ένας να στέκεται όρθιος πίσω από
κάθε καρέκλα και οι υπόλοιποι καθιστοί. Τρεις
καρέκλες μένουν άδειες. Αυτοί που κάθονται
είναι οι «κατάδικοι». Οι όρθιοι πίσω τους είναι
οι «φύλακές» τους. Όποιος βρίσκεται όρθιος
πίσω από άδεια καρέκλα, πρέπει να φέρει στην
καρέκλα αυτή κάποιον «φυλακισμένο», που
κάθεται αλλού, κλείνοντάς του το μάτι. Πρέπει
να τον γοητεύσει, να τον «κλέψει». Από την
άλλη, ο «φύλακας» που αντιλαμβάνεται ότι
κινδυνεύει να χάσει το «φυλακισμένο» του,
πρέπει να προλάβει να τον αγγίξει, χτυπώντας
τον, για παράδειγμα, γρήγορα στην πλάτη.
Τότε, ο «φυλακισμένος» υποχρεώνεται να
επιστρέψει στην αρχική του καρέκλα.
Η άσκηση πρέπει να εκτελεστεί με μεγάλη
ταχύτητα. Πολλές φορές, ο «φυλακισμένος»
δεν μπορεί με τίποτα να φύγει από την αρχική
του καρέκλα, γιατί ο «φύλακάς» του είναι πάντα σε ετοιμότητα.
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Μη με χάσεις από τα μάτια σου...
Η ομάδα είναι διασκορπισμένη στο χώρο. Όλοι
περπατάμε γύρω γύρω. Ο καθένας μας επιλέγει
σιωπηλά με το βλέμμα έναν άλλο για συμπαίκτη
και τον κοιτά στα μάτια. Όλοι κινούμαστε
στο χώρο ελεύθερα, προσπαθώντας όμως να
διατηρήσουμε την οπτική επαφή με το ζευγάρι
μας. Όποιος την χάσει, «πεθαίνει» και πέφτει
κάτω. Τότε, όσοι βρίσκονται στο πάτωμα
προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή των
υπολοίπων, ώστε να χάσουν κι εκείνοι οπτική
επαφή με το ζευγάρι τους και να «πεθάνουν».
 Στόχος των παραπάνω παιχνιδιών είναι
να μάθει τόσο το ζευγάρι όσο και η ομάδα
να επικοινωνούν χωρίς λόγια, να βρίσκονται
σε εγρήγορση και να διατηρούν την οπτική
επαφή παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια
που τους θέτουν οι άλλοι. Μέσα από το
παιχνίδι χτίζεται η συνενοχή των μελών του
ζευγαριού και της ομάδας, καθώς και η κοινή
δράση.

& σκηνεσ απ’ τη ζωη και το θεατρο

Παίζω με το κοινό
Αντιλαμβάνομαι ότι είναι εκεί
Κοιτώντας το κοινό στα μάτια
Ένα μέλος της ομάδας αφηγείται μια φανταστική
ιστορία στους υπόλοιπους, που στέκονται
όρθιοι απέναντί του, κοιτάζοντάς τους έναν
έναν στα μάτια. Όταν κάποιος από την ομάδα
- κοινό νοιώσει πως δεν έχει οπτική επαφή με
αυτόν που αφηγείται, προχωράει προς το μέρος
του και με κινήσεις και χειρονομίες τού κάνει τη
ζωή δύσκολη μέχρι να τραβήξει το βλέμμα του.
Όταν ο «αφηγητής» τον κοιτάξει, τότε αυτός
επιστρέφει στη θέση του.
 Ο Κλόουν πρέπει να λαμβάνει υπόψη του
το κοινό. Η άσκηση ενεργοποιεί τις αισθήσεις
του και την ετοιμότητά του να ανταποκριθεί
σε απρόβλεπτες αντιδράσεις του κοινού.

Ανέκφραστες «πέτρες»
Τα μέλη της ομάδας σχηματίζουν ζευγάρια. Το
ένα μέλος είναι η «πέτρα», που με ανέκφραστο πρόσωπο ακούει τον άλλο να αφηγείται μια
ιστορία περίπου για 3’-4’. Το θέμα και τον τίτλο
της ιστορίας τα δίνει κάθε φορά ο εμψυχωτής.
Στη συνέχεια, οι «πέτρες» σηκώνονται και κατευθύνονται προς κάποιον άλλον, που γίνεται
με τη σειρά του «πέτρα», και του αφηγούνται
την ιστορία που μόλις άκουσαν από τον προηγούμενο «αφηγητή». Η άσκηση επαναλαμβάνεται δέκα φορές με διάφορα θέματα.
 Η συγκεκριμένη άσκηση βοηθάει τα
μέλη της ομάδας να συγκεντρώνονται στην
επικοινωνία τους με τους άλλους είτε ως
ομιλητές είτε ως ακροατές. Βοηθάει επίσης
να συγκρατούνται και να μη γελούν πάνω
στη σκηνή κατά τη διάρκεια της δράσης.

Τα τρία C: Cuerpo, Corazón, Cabeza
Τα τρία Κ: Κορμί, Καρδιά, Κεφάλι

Η μεθοδολογία των ασκήσεων βασίζεται στη θεωρία σύμφωνα με την οποία όλα αρχίζουν από το
σώμα, κατευθύνονται στην καρδιά και καταλήγουν στο κεφάλι· διαφορετικά, «το κεφάλι τρώει την
ιδέα».
Ο εμψυχωτής αναφέρθηκε στη θεωρία του Georges la Ferrière για τα τρία C: Cuerpo, Corazón,
Cerebro-Cabeza (σώμα, καρδιά, εγκέφαλος-κεφάλι). Σύμφωνα με αυτή, οι άνθρωποι, τόσο στη ζωή
όσο και στην τέχνη, συνήθως επεξεργάζονται μια ιδέα αρχικά με το μυαλό τους και προσπαθούν
έπειτα να τη σωματοποιήσουν και να την αισθανθούν, διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, ιδίως κατά την
προετοιμασία μιας παράστασης είτε σχολικής είτε ερασιτεχνικής είτε επαγγελματικής. Συνήθως, ξεκινά
κανείς από το κείμενο και ζητάει από τα παιδιά ή τους ηθοποιούς να σωματοποιήσουν και να νιώσουν
το κείμενο, το έργο, την ιδέα. Ο Georges la Ferrière, αντίθετα, θεωρεί ότι πρέπει να προσεγγίζουμε
την ιδέα πρώτα με το σώμα. Έτσι, θα περάσει εύκολα στην καρδιά, δηλαδή στο συναίσθημα, και θα
καταλήξει στη λογική, δηλαδή στο μυαλό.

η τεχνη του κλοουν για ολους

49

Αυτοσχεδιασμοί
Πίνοντας σαμπάνια
Φοράμε τις κόκκινες μύτες και χορεύουμε με
μουσική. Έπειτα, κινούμαστε στο χώρο παριστάνοντας ότι πίνουμε σαμπάνια και χορεύουμε
παριστάνοντας ότι ακούμε διάφορα είδη μουσικής. Όταν σταματάει η μουσική, «παγώνουμε»
όλοι ταυτόχρονα. Όταν ξεκινάει πάλι, χορεύουμε όλοι προσπαθώντας να αντιγράψει ο ένας τις
κινήσεις του άλλου.
Συναίσθημα στα μάτια…και μόνο
1. Χαιρετώ
Η ομάδα είναι καθιστή και περιμένει. Τρία μέλη
της βγαίνουν έξω από την αίθουσα, μετά μπαίνουν μέσα τρέχοντας και «χαιρετάνε» όλοι μαζί
το κοινό μόνο με το βλέμμα.
2. Σας βλέπω όλους
Οι τρεις προηγούμενοι κοιτάζουν στα μάτια έναν
έναν τους θεατές· μάτια ανοιχτά, φρύδια σηκωμένα, βλέμμα έντονο. Τελειώνοντας, χαιρετούν
με υπόκλιση όλοι μαζί και φεύγουν. Λίγο πριν
βγουν από την πόρτα, κοιτάνε άλλη μια φορά
προς το κοινό.
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3. Το θέλω...
Οι ίδιοι μπαίνουν ξανά με τον ίδιο τρόπο και
κοιτάζουν τους θεατές έναν έναν, δείχνοντας
με το βλέμμα και την έκφρασή τους πως θέλουν κάτι που έχουν εκείνοι. Φεύγουν όπως και
στην προηγούμενη άσκηση.
4. Σ’ αγαπώ...
Έρχονται πάλι με τον ίδιο τρόπο. Aυτή τη
φορά, λένε μόνο με το βλέμμα σε κάθε θεατή
χωριστά ότι τον/την αγαπούν. Φεύγουν όπως
και πριν.
5. Ό,τι θέλω…
Μπαίνουν μέσα για τελευταία φορά και εκφράζουν μόνο με το βλέμμα στον κάθε θεατή χωριστά κάποιο συναίσθημα που θα επιλέξουν.
 Οι ασκήσεις αυτές έγιναν τόσες φορές, όσες
χρειάστηκε για να παίξουν όλοι σε τριάδες. Στη
συνέχεια, ο εμψυχωτής σχολίασε τις παρουσιάσεις και τον τύπο του προσωπικού κλόουν
του καθενός, έτσι όπως αποκαλύφθηκε στους
άλλους. Η ομάδα παρατήρησε ότι ο προσωπικός κλόουν έχει ένα βαθύτερο, όχι πάντα ευδιάκριτο, χαρακτηριστικό του ατόμου που τον
ενσαρκώνει.
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Δρω–αντιδρώ
Οι τρόποι δράσης – αντίδρασης όταν δύο κλόουν δουλεύουν μαζί είναι οι εξής:
α) Κάνουν ακριβώς το ίδιο την ίδια στιγμή («σιαμαίοι»).
β) Κάνουν το αντίθετο (πόλεμος, σύγκρουση).
γ) Κάνουν κάτι συμπληρωματικό, βοηθούν ο ένας τον άλλο (φίλοι).
δ) Ο ένας προστατεύει ή καθοδηγεί (μεγάλος αδερφός) και ο άλλος δεν ξέρει ή δεν μπορεί (μικρός
αδερφός).
Αυτές είναι τέσσερις ενέργειες και ρόλοι που δεν ισχύουν μόνο στους κλόουν, αλλά και στις σχέσεις
και τις συμπεριφορές μεταξύ των ανθρώπων στην καθημερινή ζωή.

Παιχνίδια
1. Δωσ’ το σε κάποιον...
Η ομάδα στέκεται όρθια σε κύκλο. Ένας από
εμάς επιλέγει με το βλέμμα κάποιον από τον
κύκλο και του «στέλνει» παλαμάκι. Αυτός με
τη σειρά του, με τον ίδιο τρόπο, το δίνει σε
άλλον κ.ο.κ.
2. Δώρο που μεταμορφώνεται
Στη συνέχεια, το παλαμάκι αντικαθίσταται από
το μαγικό υλικό, το οποίο μπορεί αυτός που
το στέλνει και αυτός που το λαμβάνει να το
μεταμορφώσει σε ό,τι θέλει, π.χ. μια ομπρέλα,
ένα σπίτι κ.λπ. Αφού το «φτιάξει», επιλέγει με
το βλέμμα κάποιον από τον κύκλο και του το
δίνει. Αυτός το παίρνει ακριβώς όπως του το
δίνει ο προηγούμενος, προσέχοντας το βάρος,
το μέγεθος, το σχήμα. Έπειτα, μπορεί να το
«χαλάσει» και να το μεταμορφώσει σε ό,τι θέλει κ.ο.κ.

3. Επαγγέλματα
Η ομάδα συνεχίζει όρθια σε κύκλο. Ένας επιλέγει με το βλέμμα κάποιον από τον κύκλο και
του λέει το όνομα ενός επαγγέλματος. Ο άλλος πρέπει να πει κάτι σχετικό με το επάγγελμα
αυτό και, στη συνέχεια, να προτείνει σε κάποιον
άλλον ένα άλλο επάγγελμα κ.ο.κ.
4. Η καρέκλα… του λόγου
Ομάδες των πέντε ατόμων στέκονται σε κύκλο με μια καρέκλα στη μέση, που στηρίζεται
στο ένα πόδι και πρέπει πάντα να την κρατάει
κάποιος, ώστε να μην πέσει. Δίνεται το θέμα:
«Θέλω να πάω ταξίδι κάπου και πρέπει να πείσω και τους άλλους να έρθουν μαζί μου». Έτσι,
ξεκινά ένας διάλογος. Για να πάρει το λόγο κάποιος από την ομάδα, πρέπει πρώτα να πιάσει
γρήγορα την καρέκλα. Η άσκηση ασκεί τα μέλη
στην εγρήγορση. Τα γρήγορα αντανακλαστικά
είναι παραπάνω από απαραίτητα αν θέλει κανείς
να πάρει το λόγο και να γίνει πρωταγωνιστής.
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5. Πρόταση-αντιπρόταση… ιστορία
Η ομάδα χωρίζεται αυθόρμητα σε δύο υποομάδες, οι οποίες στέκονται η μια απέναντι από
την άλλη. Οι δύο πρώτοι από κάθε ομάδα έρχονται στο κέντρο. Ένας από τους δυο κάνει μια
«πρόταση» με κίνηση ή λόγο ή και τα δύο, και
ο άλλος απαντά στην πρόταση. Για παράδειγμα, ο πρώτος παριστάνει ότι παίζει γκολφ και
ο άλλος παριστάνει ότι τον χτύπησε το μπαλάκι. Μετά, συνεχίζει το δεύτερο ζευγάρι από τις
δύο ομάδες με άλλη «πρόταση-αντιπρόταση»
κ.ο.κ.
Στη συνέχεια, επαναλαμβάνεται η άσκηση
με «πρόταση-απάντηση-αντιπρόταση». Έτσι,
με τη συμβολή και των δύο ομάδων, δημιουργούνται στο τέλος μικρές ιστορίες.
6. Παίρνω και δίνω
Τα μέλη της ομάδας σχηματίζουν ζευγάρια. Το
ένα μέλος προσπαθεί με επιχειρήματα -συχνά
αστεία και παράλογα- να πείσει το άλλο να
πάνε κάπου και να τον/την οδηγήσει προς τα
κει. Ο διάλογος συνεχίζεται ασταμάτητα. Όταν
το ένα μέλος αντιληφθεί ότι, κατά τη διάρκεια
της επιχειρηματολογίας, ο άλλος κουράζεται
και η ενέργειά του εξασθενεί, παίρνει εκείνος
την πρωτοβουλία και συνεχίζει.
Η άσκηση επαναλαμβάνεται σε ομάδες των
εφτά.
 Οι ασκήσεις της φάσης αυτής ενεργοποιούν τη σχέση του Κλόουν τόσο με τον
συμπαίκτη του όσο και με την ομάδα, κατα-
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δεικνύοντας πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και η ετοιμότητα. Κανείς μας δε στέκεται μόνος του στη σκηνή. Πάντα δρούμε σε
σχέση με κάποιον άλλο. Με αυτό τον τρόπο
ο Κλόουν δημιουργεί αστείες ιστορίες.
Περπατώ, μιμούμαι, υπερβάλλω…
Η ομάδα χωρίζεται αυθόρμητα σε ομάδες των
τεσσάρων. Τα μέλη της κάθε ομάδας στέκονται
το ένα πίσω από το άλλο σε μία σειρά. Ο πρώτος
περπατάει μέχρι να φτάσει απέναντι στον τοίχο,
ο δεύτερος απλώς τον μιμείται. Στη συνέχεια,
ο τρίτος μιμείται τους προηγούμενους, αλλά
υπερβάλλει στην κίνησή του. Ο τέταρτος
υπερβάλλει ακόμη περισσότερο.
Η άσκηση έχει στόχο να ασκηθούμε

στα στάδια έντασης στην κίνηση. Ο Κλόουν
από την απλή μίμηση φτάνει σταδιακά στην
υπερβολή. Όσο πιο πολύ διαφοροποιεί τις
κινήσεις του, τόσο καλύτερα μαθαίνει να
ελέγχει γενικά την κίνησή του.
Αυτοσχεδιασμός: “Casting”
Δύο άνεργοι και φτωχοί κλόουν μπαίνουν μέσα
στην αίθουσα για να ζητήσουν δουλειά στο
τσίρκο. Ο σκηνοθέτης – εργοδότης, ο εμψυχωτής στην προκειμένη περίπτωση, τους δοκιμάζει ζητώντας τους να κάνουν διάφορα νούμερα.
Οι δύο κλόουν προσπαθούν να τον εντυπωσιάσουν δείχνοντας τις ικανότητές τους με υπερβολικό τρόπο.
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Εμπιστεύομαι
Οδηγώντας τον «τυφλό»
Μουσική. Η ομάδα χωρίζεται σε ζευγάρια. Ο ένας
έχει κλειστά μάτια, είναι ο «τυφλός». Ο άλλος είναι
ο «οδηγός» του, που τον καθοδηγεί ακουμπώντας
τον ελαφρά στην πλάτη. Εάν ο «οδηγός» τραβήξει
το χέρι του από τον «τυφλό», τότε αυτός πρέπει
να σταματήσει και να κινηθεί προς τα πίσω. Πιο
έντονη, χορευτική μουσική. Ο «τυφλός» χορεύει
με την καθοδήγηση του «οδηγού».
Επισημάνσεις
• Η είσοδος και η έξοδος από τη σκηνή είναι
πολύ σημαντικές στιγμές. Ο χρόνος παράστασης των κλόουν αρχίζει και τελειώνει
στην πόρτα. Μέχρι να εξαφανιστούν από
τα μάτια του κοινού, είναι Κλόουν και διατηρούν την επαφή με το κοινό.
• Πριν βγουν στη σκηνή, οι κλόουν πρέπει να
έχουν καλλιεργήσει κλίμα ενότητας. Είναι
απαραίτητο να υπάρχει σύμπνοια μεταξύ
τους, να αποτελούν ομάδα.
• Δεν υπάρχει ποτέ διακοπή ή κενό χρόνου.
Όλα γίνονται συνεχόμενα.
• Ο Κλόουν μπορεί να αξιοποιεί ακόμα και
το τίποτα. Ακόμη και την αμηχανία του τη
διακωμωδεί, τη μεγεθύνει κάνοντας την να
φαίνεται υπερβολική, πράγμα που προκαλεί γέλιο στους θεατές.
• Ο καθένας μας πρέπει να βοηθάει τον συμπαίκτη του. Ο εμψυχωτής επεσήμανε ότι
στις παραστάσεις των κλόουν έχει μεγάλη
σημασία ο ρόλος του «δίσκου», που είναι
πολύ σημαντικός και δύσκολος. «Δίσκος»
είναι ο συμπαίκτης που συμπληρώνει, βοηθάει, δίνει χώρο στον άλλο για να πρωταγωνιστήσει. Είναι υποστηρικτής του πρωταγωνιστή, αυτός που του δίνει ατάκες, που
τον φέρνει στο προσκήνιο. Έτσι, δυναμώνει
ενεργειακά και η σκηνή και ο εκάστοτε πρωταγωνιστής.

 Κλασική άσκηση εμπιστοσύνης, που έχει στόχο
να φέρει τα μέλη της ομάδας σε μεγαλύτερη
επαφή με το σώμα τους και τα σώματα των
άλλων. Έτσι, μαθαίνουν πώς να χαλαρώνουν,
πώς να οδηγούν τους άλλους με ασφάλεια
και πώς να αφήνονται με εμπιστοσύνη στην
καθοδήγηση των άλλων.
Τι είναι αυτό;
Η ομάδα σε κύκλο. Ο εμψυχωτής βάζει ένα αντικείμενο, για παράδειγμα ένα κομμάτι από σπασμένο
θρανίο, στη μέση του κύκλου. Τα μέλη της ομάδας κάνουν προτάσεις για το τι θα μπορούσε να
είναι αυτό το αντικείμενο. Όποιος προτείνει κάτι,
μπαίνει στο κέντρο του κύκλου και δείχνει στους
άλλους τη χρήση που φαντάστηκε για το αντικείμενο αυτό.
 Η διάρκεια αυτής της άσκησης ήταν συνειδητά
μεγάλη. Ο εμψυχωτής εξήγησε με τη βοήθεια
ενός διαγράμματος πώς λειτουργεί η ενέργεια σε μια ομάδα κατά τη διάρκεια ενός αυτοσχεδιασμού. Στην αρχή, υπάρχουν πολλές
ιδέες, η ενέργεια είναι υψηλή. Στη συνέχεια,
λόγω της μεγάλης διάρκειας, η ενέργεια εξασθενεί, οι ιδέες λιγοστεύουν. Μετά από λίγο η
ενέργεια δυναμώνει πάλι. Πρέπει να περιμένει
κανείς να δυναμώσει ξανά η ενέργεια πριν
σταματήσει το παιχνίδι ή πριν ολοκληρώσει έναν
αυτοσχεδιασμό.
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Συνεργάζομαι
Δημιουργώντας κάτι μαζί
Η δημιουργικότητα δεν είναι κάτι δεδομένο. Αναπτύσσεται και ανθίζει όταν υπάρχει το κατάλληλο
κλίμα. Τα παιχνίδια και οι αυτοσχεδιασμοί αποτελούν την αφορμή για δημιουργικές συνεργασίες και
απρόβλεπτες καταστάσεις. Η δημιουργικότητα έγκειται στη διαφορετική και ιδιαίτερη δράση κάποιου
και όχι στην ταχύτητα με την οποία θα την εκτελέσει.
Ένα χαρακτηριστικό του Κλόουν που τον κάνει πολύ αγαπητό είναι η ετοιμότητά του να αλλάζει
πορεία ανά πάσα στιγμή. Επειδή βρέθηκε στο δρόμο του ένα άλλο παιχνίδι ή ένα καινούργιο εμπόδιο,
εκείνος θα το εντάξει με φαντασία στην αυτοσχέδια παράστασή του και θα κάνει το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια.
Τέχνη με… μαντήλια
1. Η ομάδα σε κύκλο. Ο εμψυχωτής βάζει στη
μέση του κύκλου κάποια μαντήλια σε ακαθόριστο σχηματισμό. Η ομάδα αρχίζει να προτείνει
ιδέες για το τι θα μπορούσε να είναι αυτό το
δημιούργημα, το «γλυπτό».
2. Καθώς παίζει μουσική, σε ομάδες των δύο
παίρνουμε, χωρίς να μιλάμε, μερικά μαντήλια
και δημιουργούμε ένα δικό μας «γλυπτό». Στη
συνέχεια, οι ομάδες αλλάζουν θέση στο χώρο
και επισκέπτονται το «γλυπτό» μιας άλλης ομάδας. Προσπαθούν να το κάνουν καλύτερο απ’
ό,τι το βρήκαν, δημιουργώντας έτσι ένα καινούργιο «γλυπτό». Αυτό γίνεται δυο φορές. Η
άσκηση επαναλαμβάνεται σε ομάδες των τεσσάρων.

Επικοινωνία με… μαντηλάκια
Η ομάδα χωρίζεται σε ζευγάρια. Τα δύο μέλη
πιάνουν μαζί δύο μαντήλια από τις άκρες, χωρίς να τα τραβούν, και παίζουν, κινούνται στο
χώρο μαζί, επικοινωνούν σιωπηλά. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνουν την άσκηση με κλειστά
τα μάτια και με συνοδεία ατμοσφαιρικής μουσικής.
Ανθρωπάκια… με μαντήλια
Τα ζευγάρια φτιάχνουν «ανθρωπάκια» με τα
μαντήλια που έχουν από την προηγούμενη
άσκηση. Ο ένας κρατάει τον «κορμό» και ο
άλλος τα «πόδια». Τα ανθρωπάκια κινούνται,
περπατάνε, χορεύουν, κάθονται.

3. Όλη η ομάδα δημιουργεί ένα συλλογικό
«γλυπτό» με τα μαντήλια. Γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές ώστε να αρέσει σε όλους.
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Σχόλια και επισημάνσεις
 Στον αυτοσχεδιασμό η δράση του ενός
μπορεί να δώσει στο συμπαίκτη του νέες
ιδέες, που θα τον βοηθήσουν να συνεχίσει.
Πολλές φορές, ίσως χρειαστεί να αφήσει κανείς κάτι που είχε αρχικά στο μυαλό του και
να ξεκινήσει νέο αυτοσχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδέες των συμπαικτών του.
 Αν κάποιος κάνει κάτι παράξενο κατά τη
διάρκεια του αυτοσχεδιασμού, ίσως οι υπόλοιποι δεν το καταλάβουν και μπλοκάρουν
τον αυτοσχεδιασμό του. Έχει σημασία πώς
θα παρουσιάσει κανείς στους άλλους την
ιδέα του, έτσι ώστε να την καταλάβουν, να τη
δεχτούν και να τον ακολουθήσουν στο ταξίδι
της φαντασίας.
Αυτοσχεδιασμοί: Τι κάνει αυτός εκεί έξω;
1. Κάποιος βρίσκεται έξω από την αίθουσα
και κάνει διάφορες κινήσεις. Τρεις κλόουν μέσα
στην αίθουσα προσπαθούν να δείξουν στο κοινό τι κάνει ο άλλος έξω, μιμούμενοι κάθε κίνησή
του.
2. Πριν μπουν στην αίθουσα όπου βρίσκεται
το κοινό, οι τρεις κλόουν συμφωνούν μεταξύ
τους σε ένα διάσημο γνωστό σε όλους πρόσωπο. Φαντάζονται ότι το πρόσωπο αυτό βρίσκεται έξω από την αίθουσα και κάνει κάποιες χαρακτηριστικές για εκείνο κινήσεις. Όταν μπουν
μέσα, δείχνουν στο κοινό τι κάνει ο άλλος έξω,
για να καταλάβουν όλοι για ποιον πρόκειται.

Επισημάνσεις
 Ο εμψυχωτής επεσήμανε ότι, εάν ο Κλόουν είναι απόλυτα επικεντρωμένος στο στόχο
του, τότε δεν είναι ελεύθερος να αξιοποιήσει
άλλες δυνατότητες που του παρουσιάζονται.
Χάνει έτσι ευκαιρίες να ανακαλύψει νέα παιχνίδια. Εάν είναι κανείς προσηλωμένος μόνο
στο στόχο του, είναι δύσκολο να ακούει και
να βλέπει, να βρίσκεται στο «εδώ», στο παρόν. Σημασία έχουν το ταξίδι και το παιχνίδι. Γι’ αυτό, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις
προτάσεις των άλλων, για να προκύψει το
καινούργιο. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε
και να ακολουθούμε τις διαθέσεις των συνεργατών μας.
 Μέχρι να τελειώσει ο αυτοσχεδιασμός,
μέχρι να χαθούμε εντελώς από τα μάτια του
κοινού, είμαστε κλόουν· άρα, παίζουμε ακόμα παιχνίδια.
 Η συγκέντρωση σε ένα συγκεκριμένο
σημείο στο χώρο είναι πολύ σημαντική. Στον
παραπάνω αυτοσχεδιασμό είναι σημαντικό
να «βλέπουμε» αυτόν που είναι έξω, κι ας
μην είναι εκεί.
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Παίζω
Αγκαλιάζω, χαιρετώ, σκοτώνω, φωνάζω…
Το παιχνίδι δεν έχει όρια. Ο Κλόουν δοκιμάζει τα πάντα και βρίσκει την αστεία τους πλευρά. Η αγκαλιά
που «σκοτώνει», το μέτρημα χωρίς συνεννόηση, οι χειραψίες, οι μιμήσεις και τα παιχνίδια με ελέφαντες, γάτες και ποντίκια απελευθερώνουν την ενέργεια της ομάδας, που, από τη μια, ενώνεται και
συντονίζεται για να κινηθεί σαν ένα σώμα και, από την άλλη, χωρίζεται ανταγωνιστικά στα δυο.
1. Θα σε σκοτώσω... με κλειστά μάτια
Σκορπισμένοι στο χώρο κλείνουν όλοι τα μάτια. Ο εμψυχωτής ακουμπά κάποιον, και αυτός
είναι ο «δολοφόνος». Ο «δολοφόνος» πρέπει
να προσπαθήσει να αγκαλιάσει όσους περισσότερους μπορεί. Αγκαλιάζοντάς τους, τους
«σκοτώνει». Εάν κάποιος «πεθάνει», βγάζει μια
κραυγή και ανοίγει τα μάτια.
2. Χωρίς συνεννόηση
Η ομάδα σκορπισμένη στο χώρο προσπαθεί να
μετρήσει από το 1 μέχρι το 10 χωρίς συνεννόηση. Εάν ειπωθεί κάποιο νούμερο από δύο ή
παραπάνω άτομα ταυτόχρονα, τότε η μέτρηση
ξεκινά από την αρχή.
3. Χωρίς συνεννόηση 2
Επαναλαμβάνεται η προηγούμενη άσκηση,
αλλά αυτή τη φορά η μέτρηση συνοδεύεται,
ανάλογα με το νούμερο που ακούγεται, και με
κίνηση από κάποιο άλλο μέλος της ομάδας. Για
παράδειγμα, κάποιος λέει «ένα» και ένας άλλος
κινείται, όχι όμως αυτός που είπε το νούμερο.
Κάποιος λέει «δύο», δύο άλλοι κινούνται κ.λπ.
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4. Χαιρετισμοί
Η ομάδα χωρίζεται σε δυο υπο-ομάδες, που
στέκονται διαγώνια στο χώρο. Ένας από κάθε
ομάδα προχωρά προς το κέντρο και κάνει χειραψία με τον απέναντι. Η άσκηση επαναλαμβάνεται με κλειστά μάτια.
5. Ελέφαντας, γάτα, ποντίκι
Η ομάδα χωρίζεται σε δυο υπο-ομάδες, που
στέκονται η μία απέναντι στην άλλη. Η κάθε
ομάδα συμφωνεί ποια είναι η ταυτότητά της.
Μπορεί να είναι ελέφαντες, γάτες ή ποντίκια. Ο
ελέφαντας νικάει τη γάτα, η γάτα το ποντίκι και
το ποντίκι τον ελέφαντα! Με το σύνθημα του
εμψυχωτή, οι ομάδες αρχίζουν να περπατούν η
μία προς την άλλη φωνάζοντας «Τι είμαστε;!».
Όταν οι δύο ομάδες πλησιάσουν πολύ, με το
πρόσταγμα του εμψυχωτή («τώρα!»), η καθεμία φωνάζει τι είναι. Όποια ομάδα είναι πιο
δυνατή, ανάλογα με το ζώο που επέλεξε, κυνηγάει την άλλη.
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6. Κάνω ό,τι κάνει ο...
Όλα τα μέλη της ομάδας φοράνε τις κόκκινες
μύτες και περπατούν στο χώρο. Ο εμψυχωτής
φωνάζει το όνομα κάποιου, και τότε όλη η ομάδα μιμείται το περπάτημα αυτού του ατόμου.
7. Παίζω με τη φωνή μου – Α, Ε, Ο, Ι
Η ομάδα σε κύκλο παίζει με τα φωνήεντα και
το διαφορετικό περιεχόμενο που αποκτούν με
τη διαφορετική κάθε φορά εκφορά τους. Για
παράδειγμα, ααα!!! (θαυμασμός), α! (τρόμος),
αααα… (κατανόηση), ααα… (ανακούφιση).
Αυτοσχεδιασμός: Η μπάλα
Όλη η ομάδα φορά τις μύτες και χωρίζεται σε
δυο υπο-ομάδες. Η κάθε ομάδα κινείται ενωμένη, σαν μια μεγάλη μπάλα. Εφτά άνθρωποι κινούνται σαν ένας, παράγουν τους ίδιους ήχους, κάνουν την ίδια κίνηση. Το αστείο
όμως είναι ότι όλοι είναι διαφορετικοί. Οι αρχηγοί των δύο ομάδων αλλάζουν διαρκώς,
γιατί, αν κάποιος έχει μια ιδέα, οι άλλοι τον
ακολουθούν. Τα διάφορα εμπόδια που συναντούν γίνονται αφορμή για νέα παιχνίδια.
η τεχνη του κλοουν για ολους
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Ακούω
Ανοίγοντας τα αφτιά και τη φαντασία...
Ο επιτυχημένος αυτοσχεδιασμός είναι αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς και της εμπιστοσύνης που πρέπει να δείχνει κανείς στους συμπαίκτες του. Πρέπει να παρακολουθεί και να ακούει
προσεκτικά, να δέχεται και να προσθέτει στις
προτάσεις των άλλων, αλλά και να εμπιστεύεται
τα συναισθήματα και τη φαντασία του.
Κάνω ό,τι μου λένε…
1. Η ομάδα χωρίζεται σε ζευγάρια. Ο ένας είναι
ο «άνθρωπος» και ο άλλος είναι, για παράδειγμα, ο «σκηνοθέτης», που λέει στον «άνθρωπο»
τι να κάνει. Ο «άνθρωπος» δεν μπορεί να κάνει
τίποτα αν δεν το ακούσει πρώτα.
2. Η ομάδα σχηματίζει τριάδες. Ο ένας είναι ο
πρωταγωνιστής, οι άλλοι δυο είναι ο καλός και
ο κακός «άγγελός» του. Ο «κακός» του ζητά να
κάνει κάτι κακό, ο «καλός» πρέπει να το διορθώσει προτείνοντας μια άλλη δράση. Για παράδειγμα, ο «κακός» ζητά από τον άνθρωπο να
πειράξει κάποιον, να τον κοροϊδέψει. Ο «καλός»
του προτείνει να ζητήσει συγνώμη.
3. Η ομάδα σχηματίζει υπο-ομάδες των πέντε
ατόμων. Ο εμψυχωτής δίνει έναν τίτλο μιας
ιστορίας για όλες τις ομάδες. Η ομάδα αφιερώνει λίγο χρόνο για να πει ο καθένας όποια σκέψη του/της ήρθε στο νου σχετικά με τον τίτλο (brainstorming/ ιδεοθύελλα). Στη συνέχεια,
ένας από κάθε ομάδα μπαίνει στο κέντρο, συνθέτει και αφηγείται σε όλους μια ιστορία, χωρίς
απαραίτητα να λάβει υπόψη του τις ιδέες που
άκουσε από τα άλλα μέλη της ομάδας του.
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Φανταστικό ταξίδι
Όλοι φορούν τις μύτες τους και ξεκινούν ένα
φανταστικό ταξίδι. Ο εμψυχωτής ορίζει πού
βρίσκονται κάθε φορά και πού θέλουν να πάνε,
π.χ. στην παραλία, στην καυτή άμμο, στη δροσερή θάλασσα, ανεβαίνει τις σκάλες ενός ουρανοξύστη.
«Περπατάμε στο δρόμο, βιαζόμαστε... κάνει
πολλή ζέστη... απίστευτη. Πάμε για τη θάλασσα...»
Ο Κλόουν κάνει το ταξίδι του όπως εκείνος
το καταλαβαίνει. Κινείται με τη διάθεση και την
ενέργεια του παιχνιδιού.
Αυτοσχεδιασμός: Αν εγώ είμαι...
Στην αρχή, τρία άτομα βγαίνουν έξω από την
αίθουσα. Έπειτα, μπαίνουν μέσα χαιρετώντας
το κοινό. Ένας από τους τρεις ξεκινά με μια
πρόταση: «Αν εγώ είμαι...» και συμπληρώνει
με κάποιο αντικείμενο. Οι άλλοι δύο απαντούν
με τη σειρά τους συμπληρώνοντας την πρότασή τους με κάποιο άλλο αντικείμενο: «Εγώ
θα ήμουν...». Αφού έχουν καθορίσει τι είναι ο
καθένας, ξεκινούν ένα σουρεαλιστικό παιχνίδι.
Ένα παράδειγμα είναι το αστείο παιχνίδι όπου
πρωταγωνιστούσαν ένα πλυντήριο, μια καρδιά
και μια κρεμάστρα, και που είναι αδύνατο να
περιγραφεί… Εάν κάποιος καταλάβει ότι το παιχνίδι έχει μπλοκάρει, μπορεί να αλλάξει ρόλο,
αλλά τότε θα πρέπει να αλλάξουν και οι άλλοι
το δικό τους ρόλο και να συνεχίσουν όλοι μαζί.
 Όσο περνούν οι μέρες, η ομάδα απελευθερώνεται όλο και περισσότερο και αυτοσχεδιάζει με μεγαλύτερη φαντασία. Οι ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί ασκούν τον Κλόουν στην
ετοιμότητα. Πρέπει να είναι ανοιχτός, διαθέσιμος, αυθόρμητος και γρήγορος στη σκέψη
και στις αντιδράσεις του. Μέσα από τις δοκιμές, παράγονται σκηνές, ιδέες, χαρακτήρες.

& σκηνεσ απ’ τη ζωη και το θεατρο

Αυτοσχεδιασμός: Σας παρουσιάζω...
Ένα από τα μέλη της ομάδας επιλέγει κάτι
περίεργο, ένα παράξενο αντικείμενο, και έρχεται
στην ομάδα να το διαφημίσει. Πρέπει με κάθε
μέσο, με υπερβολές, με χειρονομίες, με αστεία,
να πείσει το κοινό του ότι αυτό που πουλάει
είναι το καλύτερο, ενώ δεν είναι!
Αυτοσχεδιασμός: Περάσματα
1. Η ομάδα χωρίζεται σε δύο υπο-ομάδες.
Τα μέλη αρχικά δε φορούν τις κόκκινες
μύτες. Ορίζεται ως σκηνή ένας οριζόντιος
διάδρομος με παρασκήνια από τη δεξιά και
την αριστερή πλευρά, όπου κρύβονται οι
κλόουν. Στα παρασκήνια υπάρχουν διάφορα
αντικείμενα. Καθένας από την κάθε ομάδα
κάνει περάσματα από τη σκηνή, διασχίζοντάς
τη πότε από αριστερά προς τα δεξιά, πότε
αντίθετα, παίζοντας όμως κάποιο ρόλο.
Χρησιμοποιεί με διάφορους τρόπους τα
αντικείμενα που βρίσκει στα παρασκήνια.
Στον αυτοσχεδιασμό αυτό, μπορεί να
βρεθούν ταυτόχρονα τρία ή τέσσερα άτομα
στη σκηνή, αλλά όχι περισσότερα. Προσέχουν
όλοι ώστε ούτε να συνωστίζονται στη σκηνή
αλλά ούτε και να την αφήνουν άδεια.
2. Στη συνέχεια, τα μέλη της κάθε ομάδας
διασχίζουν πάλι τη σκηνή με τα αντικείμενά
τους, αλλά αυτή τη φορά φορώντας τις
μύτες και κοιτάζοντας το κοινό.
3. Στο τρίτο στάδιο, ο εμψυχωτής δίνει κάποια
θέματα με τα οποία πρέπει να έχουν σχέση οι
ρόλοι του συγκεκριμένου αυτοσχεδιασμού.
Για παράδειγμα, τα θέματα μίας από τις
ομάδες ήταν «θέατρο» και «θεατρική
κατασκήνωση στις Σπέτσες».

Τελευταίο βράδυ
Η ομάδα σε κύκλο συζητά και μοιράζεται τις
σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες από
το εργαστήριο.
Το τελευταίο βράδυ της Κατασκήνωσης,
παρουσιάσαμε δύο από τους αυτοσχεδιασμούς
πάνω στους οποίους είχαμε δουλέψει κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου: την «μπάλα» και
τα «περάσματα». Η παράσταση ήταν ξεχωριστή εμπειρία, γιατί ο αυτοσχεδιασμός έγινε
μπροστά σε πραγματικό κοινό, που ξέσπασε σε
ασυγκράτητα γέλια· και εμείς υποκλιθήκαμε με
περηφάνια.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το εργαστήριο αποδείχτηκε από παιδαγωγική
και από καλλιτεχνική πλευρά μια πολύτιμη
εμπειρία. Πολλοί αναθεωρήσαμε την άποψη
που είχαμε για τον Κλόουν, γιατί μας δόθηκε η
ευκαιρία να διερευνήσουμε και να αντιληφθούμε
το μέγεθος της τέχνης του. Ο Κόλντο Βίο ήταν
εξαιρετικός εμψυχωτής, ιδιαίτερα εύστοχος στις
επισημάνσεις και τις συμβουλές του.
Η ομάδα, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην αρχή, λειτούργησε δυναμικά.
Όλοι παίξαμε, γελάσαμε πολύ και μπήκαμε στη
θέση των παιδιών που οι περισσότεροι από
εμάς διδάσκουμε. Ήρθαμε σε επαφή με μια διαφορετική μορφή τέχνης. Φανταστήκαμε, δημιουργήσαμε, εμπιστευτήκαμε.
Με δυο λόγια, κάναμε θέατρο...
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Μαρια Λεωνiδα & Νικοσ Θεοδοσιου
σκηνοθέτες κινηματογράφου

Το εργαστήριο κατέγραψε η Γεωργία Λουκοπούλου.
Συμπληρωματικά κείμενα έγραψαν οι Αντώνης Κουρσουμπάς, Μαριάνθη Μυλωνά,
Δάφνη Λάζου, Πάνος Παπαδόπουλος, Ιωάννα Χατζάκη και Παύλος Χραμπάνης.
Ο στόχος
Στόχος του εργαστηρίου ήταν να εξοικειώσει ερασιτέχνες με την αφηγηματική ικανότητα της
φωτογραφίας και του κινηματογράφου και να τους δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουν πώς
μια ιδέα μπορεί να γίνει σενάριο. Στη συνέχεια, εστιάσαμε στο πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί
και να γίνει ταινία με απλά σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Δόθηκε βάρος στο σχεδιασμό, στην επιλογή
και ανάπτυξη της ιδέας και στην ομαδική δουλειά, με αναφορά σε αντίστοιχες αφορμές που
μπορεί ένας εκπαιδευτικός να προκαλέσει μέσα στην τάξη. Στο εργαστήρι αυτό δοκιμάσαμε,
με μεγάλη επιτυχία, τη συμμετοχή από κοινού εκπαιδευτικών και τεσσάρων εφήβων μαθητών.
Οι συμμετέχοντες, σε τέσσερις ομάδες, ολοκλήρωσαν τέσσερις ταινίες μικρού μήκους. Στόχος
εξαρχής ήταν να μην ξεπεράσουμε τα 2 λεπτά - πράγμα που επιτεύχθηκε!
. Στην ιστοσελίδα www.TheatroEdu.gr > Θεατρικές Κατασκηνώσεις > 7η Θεατρική Καλοκαιρινή Κατασκήνωση, καθώς
και στο blog http://pestomemiacamera.blogspot.com έχουν αναρτηθεί οι τέσσερις ταινίες που δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου.
πεσ το με μια καμερα
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Η μέθοδος
Ο κινηματογράφος αφηγείται
με εικόνες και ήχους μια ιστορία. Το μέσο καταγραφής των
εικόνων είναι η κάμερα. Το νόημα της αφήγησης μιας κινηματογραφικής ιστορίας προκύπτει
από τη σειρά με την οποία προβάλλονται τα πλάνα.
Αρχικά προβλήθηκαν ταινίες
που έχουν γυριστεί από παιδιά
και νέους από διάφορες χώρες του κόσμου. Οι εμψυχωτές είχαν επιλέξει ταινίες από
το StrangerFestival και το Chicam Project.
. Το StrangerFestival (www.strangerfestival.com)
είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, που φιλοξενεί ταινίες νέων με θέματα που τους απασχολούν. Η οργάνωση European Cultural Foundation, που στηρίζει
το φεστιβάλ, πιστεύει ότι η ταινία έχει την εξαιρετική δύναμη να ξεπερνάει τα σύνορα και να καταργεί
τα όρια. Το StrangerFestival αποτελεί χώρο όπου
προβάλλονται οι απόψεις των νέων και η σκοπιά
από την οποία βλέπουν τον κόσμο. Διαμορφώνονται
έτσι οι συνθήκες που καλλιεργούν την αποδοχή της
ετερότητας.
. Το Chicam Project είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διευθύνει το Κέντρο Μελετών για
τα Παιδιά, Νεολαία και Media του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Στόχος
του προγράμματος είναι να λειτουργήσει τόσο η παραγωγή ταινιών όσο και η ανταλλαγή τους ως εργαλείο έρευνας για παιδιά προσφύγων και μεταναστών.
Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, τα παιδιά θα
έχουν τη δυνατότητα να αναπαραστήσουν κινηματογραφικά τις εμπειρίες τους από την οικογένεια, το
σχολείο, τις σχέσεις με τους συνομήλικους τους και
τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Έχουν δημιουργηθεί
έξι media clubs σε έξι ευρωπαϊκές χώρες. Τα παιδιά
συναντιούνται εκεί τακτικά, μετά το σχολείο, και δημιουργούν ταινίες, τις οποίες στη συνέχεια στέλνουν
στα παιδιά των media clubs στις υπόλοιπες χώρες
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ξεκινώντας κατ’
αυτόν τον τρόπο ένα «διάλογο» μαζί τους.
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Οι περισσότερες είχαν μικρή
διάρκεια (1΄-7΄), κάτι που συγκαταλέγεται στα πλεονεκτήματα μιας ταινίας. Ενδιαφέρουσες ήταν η κυπριακή παραγωγή από μαθητές και η ελληνική
παραγωγή από εκπαιδευτικούς,
στο πλαίσιο του προγράμματος
«Μελίνα», που κατέγραφε το
κλίμα μέσα στη σχολική τάξη
και απεικόνιζε, σε αδρές γραμμές, το ελληνικό σχολείο σήμερα.
Κατά τη διάρκεια της προβολής, εντοπίσαμε τα βασικά
χαρακτηριστικά διαφορετικών ειδών κινηματογραφικής γραφής, όπως η μυθοπλασία και το
ντοκιμαντέρ, και εξετάσαμε διάφορους τρόπους καταγραφής τους, όπως o διάλογος, το
είδος του αφηγητή, η έλλειψη λόγου, η εικόνα
και ο ήχος.
Πλάνο
Το πλάνο είναι η βασική μονάδα επικοινωνίας
της κινηματογραφικής γλώσσας. Στο πλάνο
ορίζεται το μέρος της δράσης που κινηματογραφείται χωρίς διακοπή. Για παράδειγμα, η βιντεοσκόπηση μιας διδασκαλίας με
μια κάμερα χωρίς διακοπή αποτελεί ένα πλάνο.
Μια σειρά πλάνων με νοηματική ενότητα αποτελούν τη σκηνή.
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Μεγέθη των πλάνων

Ασκήσεις στα πλάνα

Ανάλογα με την απόσταση
της κάμερας από το αντικείμενο της λήψης, ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνει το θέμα μέσα
στην εικόνα, με μέτρο την
ανθρώπινη φιγούρα, τα μεγέθη των πλάνων διακρίνονται στα εξής:
• Πολύ γενικό: Ο άνθρωπος διακρίνεται καθαρά στο χώρο, αλλά φαίνεται μικρός.
Κυριαρχεί το τοπίο.
• Γενικό: Ο άνθρωπος φαίνεται ολόκληρος
στο πλάνο, ενώ υπάρχει επαρκής χώρος
γύρω του, στο πλαίσιο του κάδρου, ώστε
να φαίνεται η σχέση του με το χώρο.
• Μεσαίο: Ο άνθρωπος διακρίνεται από τα
γόνατα και πάνω. Το ύψος του, δηλαδή,
«γεμίζει» το κάδρο.
• Κοντινό: Ο άνθρωπος διακρίνεται από τη
μέση και πάνω.
• Πολύ κοντινό: Διακρίνεται μόνο το πρόσωπο.
• Πλάνο λεπτομέρεια: Διακρίνονται μόνο τα
μάτια, μόνο το στόμα ή κάποια άλλη λεπτομέρεια που θέλει να τονίσει ο σκηνοθέτης.

Άσκηση 1
Με στόχο να κατανοήσουμε την έννοια πλάνο και να
ασκηθούμε στη λήψη του,
μας ζητήθηκε να καταγράψουμε με έξι πλάνα (δύο
γενικά, δύο μεσαία, δύο κοντινά) την παρακάτω απλή
θεματολογία:

Αφού ασκηθήκαμε στη λήψη διάφορων μεγεθών πλάνων, τα προβάλαμε και τα σχολιάσαμε, εξετάσαμε τη λειτουργικότητά τους και τον
τρόπο με τον οποίο αποδίδουν στην κινηματογραφική γλώσσα την ιστορία μας. Για παράδειγμα, το πολύ γενικό πλάνο μάς δίνει πολλές
πληροφορίες για το χώρο που βρισκόμαστε,
ενώ το κοντινό, ως πιο εκφραστικό, μας δίνει
πληροφορίες για τη ψυχολογική κατάσταση
του προσώπου.

•
•
•
•
•

Άνθρωπος και δέντρο
Δυο άνθρωποι σε ένα δωμάτιο
Πέτρα, μολύβι, χαρτί
Ένας τρελός στα χαλάσματα
Ακαταστασία

Χωριστήκαμε σε μικρές ομάδες και υλοποιήσαμε την καταγραφή. Ο χρόνος που είχαμε
στη διάθεσή μας ήταν 10’. Στη συνέχεια, η κάθε
ομάδα πρόβαλε τη δουλειά της και τη σχολιάσαμε.

Άσκηση 2: Ο κινηματογραφικός χρόνος
σε σύγκριση με τον πραγματικό
Οι ομάδες έπρεπε να καταγράψουν με την κάμερα εικόνες της τραπεζαρίας και του μεσημεριανού γεύματος των κατασκηνωτών. Η διάρκεια του οπτικοακουστικού υλικού δεν έπρεπε
να ξεπερνάει τα 2 λεπτά.
Άσκηση 3: Η υποκειμενική ματιά του σκηνοθέτη σε μια καταγραφή ντοκιμαντέρ
Οι ομάδες κατέγραψαν με την κάμερα την
ατμόσφαιρα μιας πολύβουης και γεμάτης κόσμο παραλίας.
Έπειτα, οι ίδιες ομάδες κατέγραψαν την
ατμόσφαιρα της ίδιας παραλίας από άλλη
οπτική γωνία, έτσι ώστε να φαίνεται σιωπηλή και τελείως έρημη. Η διάρκεια του
οπτικοακουστικού υλικού ήταν 2 λεπτά.
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Επισημάνσεις
   Η αφήγηση μιας ιστορίας προϋποθέτει
την επιλογή γεγονότων που είναι σημαντικά
για την εξέλιξή της και την κατανόηση από
το θεατή, αλλά και την αφαίρεση στοιχείων
που δε συμβάλλουν στην εξέλιξη του μύθου.
Έτσι, δημιουργούνται μεν χρονικές ελλείψεις,
η ιστορία όμως από πλάνο σε πλάνο αποκτά
γρήγορο ρυθμό και δεν κουράζει το θεατή.
 Συνειδητοποιήσαμε πως, προκειμένου να
αποδώσουμε μέσα σε 2 μόνο λεπτά κινηματογραφικού χρόνου μια ολοκληρωμένη εικόνα
της διαδικασίας ενός γεύματος που διαρκεί
μία ώρα, έπρεπε να επιλέξουμε προσεκτικά
τις δράσεις που θα δείξουμε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αντιστοιχία του πραγματικού
χρόνου της δράσης με το φιλμικό χρόνο.
 Σχολιάσαμε με πόσο υποκειμενική ματιά
μπορεί να καταγράψει κανείς μια πραγματικότητα. Είδαμε πώς οι δυο τόσο διαφορετικές
ατμόσφαιρες της ίδιας παραλίας, την ίδια χρονική στιγμή, ήταν εξίσου πραγματικές. Καμία
όμως δεν ήταν αντικειμενική.
 Επίσης, αφού ασχοληθήκαμε με τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία ο σκηνοθέτης επιλέγει εικόνες από την πραγματικότητα,
αντιληφθήκαμε πόσο εύθραυστη έννοια είναι
η αντικειμενικότητα, ακόμα και στο κινηματογραφικό είδος του ντοκιμαντέρ.
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Σενάριο
Με αφορμή τα ερεθίσματα από τις προηγούμενες εικόνες και την εντύπωση που μας προκαλούσαν, αρχίσαμε να διαμορφώνουμε, ο
καθένας στο μυαλό του, ιδέες για ένα πιθανό
σενάριο.
Χωριστήκαμε σε τέσσερις ομάδες με βάση
τις προτιμήσεις μας ως προς τη θεματολογία
της ταινίας που θα ετοιμάζαμε, κάθε ομάδα κατέληξε στην ιστορία που θα γύριζε ταινία και
την παρουσίασε στους υπόλοιπους. Στη συνέχεια, οι ομάδες ξεκίνησαν την επεξεργασία του
σεναρίου τους.
Το σενάριο είναι ένα γραπτό κείμενο, το
οποίο περιγράφει τους χώρους μιας κινηματογραφικής αφήγησης και τη δράση των προσώπων μέσα σε αυτούς. Δεν είναι αυτόνομο κείμενο ούτε καλλιτεχνικό έργο. Αποτελεί τη γραπτή
μορφή από την οποία θα δημιουργηθούν οι εικόνες της ταινίας που θα γυριστεί.
Επεξεργαστήκαμε τις βασικές για την κατασκευή του παραμέτρους, όπως οι χαρακτήρες,
η δράση τους, ο διάλογος, αν υπάρχει, σκηνογραφικές απαιτήσεις, όπως ο χώρος που θα γίνει το γύρισμα, ο χρόνος που εκτυλίσσεται η
ιστορία μας, τυχόν αντικείμενα που απαιτούνται, ενδυματολογικές επιλογές, ηχητική ατμόσφαιρα της ταινίας, επιλογή της μουσικής που
θα ακούγεται, γενικότερα το ύφος και η απήχηση που θέλουμε να έχει η ταινία στο κοινό.
Ντεκουπάζ
Το επόμενο στάδιο εργασίας, που σύστησαν
μεν οι εμψυχωτές, αλλά δεν το ακολούθησαν
όλες οι ομάδες, είναι το ντεκουπάζ. Πρόκειται
για ένα είδος γραπτής προ-σκηνοθεσίας, που
ολοκληρώνεται λίγο πριν αρχίσουν τα γυρίσματα. Είναι οι σημειώσεις πάνω στις οποίες
θα βασιστεί η αισθητική της ταινίας. Εδώ, αναλύουμε την κάθε σκηνή του σεναρίου και την
«τεμαχίζουμε» σε πλάνα είτε σκιτσάροντας τη
δράση είτε περιγράφοντάς τη με λόγια. Οι σκη-
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νές και τα πλάνα καταγράφονται και αριθμούνται, ώστε να διευκολυνθούν στη συνέχεια οι
λήψεις. Το σημαντικό εδώ είναι να εντοπίσουμε
κάθε φορά την οπτική γωνία από την οποία η
κάμερα «βλέπει» κάτι.
Δείγμα σεναρίου (από το εργαστήριο)
Ο Πάνος, κρυμμένος στη γωνία, παρακολουθεί
με το βλέμμα του τη Δάφνη να προχωρά.
Δείγμα ντεκουπάζ
Γενικό πλάνο στη Δάφνη που περπατά.
Κοντινό πλάνο στο πρόσωπο του Πάνου που
την παρακολουθεί.
Μοντάζ
Μετά το γύρισμα, ακολούθησε η ψηφιακή επεξεργασία του υλικού στους υπολογιστές και ξεκίνησε το μοντάζ.
Το μοντάζ είναι η τεχνική και καλλιτεχνική
διαδικασία που πραγματοποιείται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας ενός φιλμ. Το μοντάζ
αφενός συνθέτει τα μέρη της ταινίας, δηλαδή
την εικόνα και τον ήχο, σε ενιαία οπτικοακουστική αφήγηση, αφετέρου δημιουργεί το ρυθμό της ταινίας με την εναλλαγή και τη σύνθεση
ανεξάρτητων πλάνων. Σε αυτή τη φάση, καταλαβαίνει κανείς αν το υλικό που έχει γυρίσει
επαρκεί ώστε να οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη ταινία.
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, συζητήσαμε τις επιλογές που δίνει το μοντάζ προκειμέ-

νου η κινηματογραφική αφήγηση να είναι πλήρης αλλά και με ρυθμό τέτοιο, που να προκαλεί
και να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή. Όπου παρατηρήθηκαν ελλείψεις, με αποτέλεσμα η αφήγηση να μη ρέει ομαλά, έπρεπε να
γίνει συμπληρωματικό γύρισμα.
Στόχος της ψηφιακής επεξεργασίας ήταν να
καταλάβουμε τη λογική του μοντάζ, τον τρόπο,
δηλαδή, με τον οποίο η σχέση κάθε πλάνου με
το προηγούμενο και το επόμενό του δημιουργεί την αφήγηση. Η επιλογή της σειράς με την
οποία παρατίθενται τα πλάνα που έχουμε στη
διάθεσή μας ανήκει στη δημιουργική διαδικασία
του μοντάζ.
Το ίδιο ισχύει και για τη σύνθεση των ήχων,
τους οποίους επεξεργαζόμαστε ψηφιακά στον
υπολογιστή με κάποιο από τα πολλά προγράμματα μοντάζ που κυκλοφορούν στο εμπόριο,
απλό ή πιο σύνθετο, ανάλογα με την εξοικείωση του χρήστη με τα ψηφιακά μέσα.
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Το αποτέλεσμα - Η προβολή
Οι ταινίες προβλήθηκαν το τελευταίο βράδυ
στο υπαίθριο σινεμά που είχε στηθεί στην κατασκήνωση με είσοδο… ελεύθερη! Οι ομάδες
πρόβαλαν τη δουλειά τους στο κοινό, δηλαδή
στα μέλη των άλλων ομάδων και τους εμψυχωτές. Κάθε ταινία είχε το δικό της θέμα και ύφος.
Για τα γυρίσματα αξιοποιήθηκαν διαφορετικοί
χώροι της Σχολής. Ο καταιγισμός ιδεών αλλά
και τυχαία γεγονότα έγιναν οι πηγές έμπνευσης
των χαρακτήρων και της δράσης των ταινιών.
Επισημάνσεις
 Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και δημιουργική η διαδικασία που οδηγεί από την ιδέα στο σενάριο, όταν η κάμερα βρίσκεται στην υπηρεσία
συγκεκριμένου στόχου. Στην προκειμένη περίπτωση, στην αφήγηση μιας μικρής ιστορίας.
 Εάν θέλει κανείς να εκφράσει κινηματογραφικά ένα θέμα με σαφή τρόπο, είναι απαραίτητο
να λειτουργεί αφαιρετικά και να επικεντρώνεται
σε μια ιστορία με εισαγωγή, κύριο μέρος και
ανατροπή.
 Πολλές φορές, η έλλειψη λόγου σε μια ταινία αποτελεί πλεονέκτημα. Έτσι, μπορεί κανείς
να δώσει έμφαση σε άλλα στοιχεία που καθορίζουν το ύφος ταινίας, όπως η αισθητική των
εικόνων, η μουσική επένδυσή τους, ο ρυθμός
αλλαγής των πλάνων κ.λπ.
 Οι ασκήσεις στα πλάνα και τα κάδρα είναι
απαραίτητη προεργασία για να προχωρήσει
κανείς στο ντεκουπάζ, τις λήψεις και το μοντάζ.
 Κατά τη διάρκεια των λήψεων, καλό είναι να
γίνεται χρήση εξωτερικού μικροφώνου για καλύτερη και πιο καθαρή εγγραφή των ήχων.
 Το ντεκουπάζ, όταν συνδυάζεται με πρόβες,
βοηθάει πολύ την ομάδα, γιατί, μεταξύ άλλων,
γίνεται και οικονομία στις λήψεις.
 Προκειμένου να καταλήξει κανείς σε επιτυχημένο μοντάζ, είναι απαραίτητο να έχει συγκεντρώσει πρώτα το κατάλληλο υλικό, δηλαδή καλές λήψεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει τα πλά-
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να να έχουν αρχή, μέση και τέλος, να υπάρχει
«ουρά» χρόνου, ώστε να ολοκληρώνονται οι
κινήσεις κ.ά.
 Αν δεν είναι κανείς εξοικειωμένος με τα ψηφιακά μέσα, είναι προτιμότερο να ζητήσει τη συνεργασία κάποιου γνώστη των προγραμμάτων
μοντάζ.
 Καλό είναι να βλέπει και να μελετά κανείς
ταινίες διαφόρων ειδών και να προβληματίζεται
για τις επιλογές των πλάνων από τον εκάστοτε
σκηνοθέτη.
 Τέλος, είναι σημαντικό οι μαθητές να βλέπουν
ταινίες που έχουν δημιουργηθεί από παιδιά και
νέους από όλο τον κόσμο, γιατί έτσι έρχονται σε
επαφή με ποικίλες κοινωνικές και πολιτισμικές
πραγματικότητες.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
1. Buckingham D. (2008), Εκπαίδευση στα
ΜΜΕ, Αλφαβητισμός, μάθηση και σύγχρονη κουλτούρα, μτφ. Ι. Σκαρβέλη, Εκδόσεις
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
2. Τετράδια κινηματογράφου (2006), Σειρά,
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα
3. Περιοδικό Ζητήματα Επικοινωνίας - Ειδικό
Αφιέρωμα: «Αγωγή και Εκπαίδευση στα
μέσα επικοινωνίας», 2007 (6), Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα
4. Craggs C. (2003), Εκπαίδευση για τα media
στο δημοτικό σχολείο, μτφ. Ε. Τσιλίγκου,
Εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη
Ενδεικτικοί διαδικτυακοί τόποι
www.karposontheweb.org
www.strangerfestival.com
http://camerazizanio.wordpress.com/

. Ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει δηλώσει σε συνέντευξή του
πως έμαθε σινεμά μελετώντας τις ταινίες που του άρεσαν.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Επιστροφή
Σύνοψη σεναρίου
Αναργύρειος Σχολή Σπετσών, Αύγουστος 2008. Ο κύριος Παντελής, απόφοιτος της Αναργυρείου,
επιστρέφει για πρώτη φορά μετά από τριάντα επτά χρόνια στους χώρους της Σχολής. Επισκέπτεται
τα κτήρια, τους διαδρόμους, τα δωμάτια όπου έζησε τα μαθητικά του χρόνια, θυμάται και αφηγείται
τη δύσκολη ζωή στη Σχολή. Περιγράφει τη ζωή του στους κοιτώνες, τη σκληρή πειθαρχία και τις
στερήσεις, καταστάσεις που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ζωή του.
Πλάνα από την ταινία

Πώς δημιουργήθηκε η ταινία Επιστροφή
Η ομάδα σκόπευε να γυρίσει μια ταινία με θέμα την ίδια την Αναργύρειο Σχολή. Γοητευμένοι από
τα επιβλητικά κτήρια, τα τεράστια ψηλοτάβανα δωμάτια, τα παλιά έπιπλα στους διαδρόμους και τις
μαρμάρινες σκάλες, πλάσαμε μια δική μας ιστορία για τη ζωή στη Σχολή. Φανταστήκαμε ένα μικρό
παιδί να τρέχει παίζοντας μέσα στους χώρους της, ζωντανεύοντας μια άλλη εποχή.
πεσ το με μια καμερα
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Ενώ κρατούσαμε σημειώσεις για τις εικόνες της ταινίας, μας πλησίασε ένας κύριος λέγοντας:
«Eίμαι αυτός που ψάχνετε!». Ήταν ο Παντελής Οικονομίδης, απόφοιτος της Αναργυρείου το 1971,
ο οποίος είχε έρθει τυχαία να επισκεφθεί τη Σχολή. Όταν άρχισε να μας περιγράφει πόσο δύσκολα
ήταν γι’ αυτόν τα μαθητικά του χρόνια στη Σχολή, βρεθήκαμε σε αδιέξοδο καθώς η μαρτυρία του
ανέτρεπε όσα είχαμε φανταστεί.
Η συζήτηση με τους εκπαιδευτές μάς βοήθησε να καταλάβουμε ότι αυτή ακριβώς ήταν η ουσία της
ταινίας μας, η αντίφαση δηλαδή του ρομαντισμού και της αισθητικής του χώρου με τις πραγματικές
ανθρώπινες ιστορίες που διαδραματίζονταν εκεί. Προσγειωθήκαμε στις πραγματικές συνθήκες που
επικρατούσαν τότε, όπου πάνω απ’ όλα ήταν η αυστηρότητα και η πειθαρχία και αποφασίσαμε να
γυρίσουμε μια ταινία, σαν ντοκιμαντέρ, για την Αναργύρειο Σχολή με πρωταγωνιστή τον απόφοιτο.
Στην αρχή, ηχογραφήσαμε μια συνέντευξή του με ιστορίες και γεγονότα, αλλά και συναισθήματα
για όσα έζησε εκείνα τα χρόνια. Έπειτα, γυρίσαμε πλάνα που θα έδειχναν την περιήγησή του στους
χώρους της Σχολής.
Μετά την αναπάντεχη γνωριμία μας με τη Γαλλίδα πιανίστρια Chantal Stigliani, που είχε έρθει
στις Σπέτσες για διακοπές και έπαιζε συχνά στο πιάνο του κτηρίου Δ’ για εξάσκηση, γυρίσαμε,
με τη συμμετοχή της, τις τελευταίες σκηνές της ταινίας. Το κομμάτι που έπαιζε εκείνη στο πιάνο
αποτέλεσε τη μουσική επένδυση της ταινίας και «έντυσε» όλες σχεδόν τις σκηνές, δίνοντάς τους μια
ατμόσφαιρα επιστροφής στο παρελθόν και τονίζοντας τον ημερολογιακό χαρακτήρα των αναμνήσεων
του πρωταγωνιστή.
Έτσι, ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας Επιστροφή. Το επιτυχημένο αποτέλεσμα ίσως
οφείλεται στον κύριο Παντελή και τις αναμνήσεις του ή στην κυρία Chantal και τη μουσική της ή στη
Μαρία Λεωνίδα, που μας έδειξε πώς να υλοποιήσουμε την ιδέα μας. Ίσως συνέβαλε και η ατμόσφαιρα
της Σχολής, το αυγουστιάτικο φεγγάρι ή η σύνθεση της ομάδας μας. Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο,
ότι τον Αύγουστο εκείνο ζήσαμε στις Σπέτσες ένα όνειρο…
Μαριάνθη Μυλωνά
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Η μοναξιά της Μαγδάλως
Σύνοψη σεναρίου
Μια κοπέλα ξυπνάει και πάει βόλτα στην παραλία φορώντας ένα τεράστιο κίτρινο μαντήλι στους
ώμους της. Ο αέρας που φυσάει της παίρνει το μαντήλι και το ρίχνει πάνω σ’ έναν άγνωστο που
περιφέρεται εκεί γύρω. Εκείνος, ξαφνιασμένος, τη βρίσκει και της το δίνει μαζί με ένα λουλούδι.
Εκείνη στολίζει το λουλούδι στα μαλλιά της, του χαμογελάει και φεύγει. Το απόγευμα, εκείνος τη
βρίσκει να διαβάζει στο παγκάκι του κήπου και της προτείνει να βγουν. Από το παράθυρο ψηλά η
Μαγδάλω τους βλέπει να φεύγουν μαζί και να την αφήνουν πίσω μόνη.
Πλάνα από την ταινία
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Λίγα λόγια για το θέμα και τους αφανείς …πρωταγωνιστές
Το concept της ταινίας ήταν ένα αντικείμενο, ένα μαντήλι. Ήταν ιδέα που πρότεινε ένα μέλος
της ομάδας, που έτυχε να χρησιμοποιεί ένα μεγάλο κίτρινο μαντήλι (σάλι) ως κεφαλόδεσμο.
Αναρωτιόμασταν πώς θα μπορούσε να γραφτεί μια ιστορία γύρω από ένα τέτοιο αεράτο
«ζωντανό» αντικείμενο, που να δείχνει όμως τη σχέση του ανθρώπου με αυτό.
Το μαντήλι στο σενάριο αυτό θα έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο και θα κατεύθυνε έξυπνα την
εξέλιξη της δράσης. Αν και σε μια ταινία τριών περίπου λεπτών η δράση δεν μπορεί παρά να είναι
απλή, το μαντήλι, που το παίρνει ο αέρας από εδώ κι από εκεί, θα εισήγαγε το στοιχείο του τυχαίου
και του απρόοπτου (ένα είδος χαλαρού suspense), προκαλώντας έτσι το ενδιαφέρον του θεατή.
Το μαγευτικό περιβάλλον των Σπετσών μάς βοήθησε να βρούμε μια ιστορία. Η Αναργύρειος
Σχολή, με το επιβλητικό της κτήριο, τους μεγάλους της κήπους με τα τροπικά δέντρα και τη
σαγηνευτική παραλία με φόντο το Μοριά, οδηγούσε εύκολα το μυαλό μας σε μια ερωτική ιστορία,
με κύριο συστατικό το ερωτικό παιχνίδι.
Στο σημείο αυτό είναι η ευκαιρία να μιλήσουμε και για ένα δεύτερο αφανή «συντελεστή»
της δράσης. Πρόκειται για τη Μαγδάλω. Το πάνινο αυτό ζωάκι με το απροσδιόριστο σχήμα
προσώπου, κάτι μεταξύ γάτας και σκυλιού, η φίλη της πρωταγωνίστριας, θα παίξει το ρόλο
του αντιήρωα, που θα δεχτεί τις «βλαβερές συνέπειες» της δράσης του μαντηλιού. Το μαντήλι,
με την απρόβλεπτη κίνησή του, θα προκαλέσει τη γνωριμία της κοπέλας με έναν άντρα, που
θα φέρει τον αναπόφευκτο χωρισμό της Μαγδάλως από την κοπέλα σύντροφό της και θα την
οδηγήσει στη μοναξιά. Η πάνινη κούκλα έχει μια σύντομη συμπαθητική εμφάνιση στην πρώτη
και την τελευταία σκηνή της ταινίας, και γι’ αυτό δίνει τον τίτλο στην ταινία.
Ηχητικά η ταινία υποστηρίζεται από μουσική και φυσικούς ατμοσφαιρικούς ήχους. Ένα
υποβλητικό μουσικό κομμάτι ακούγεται στην έναρξη του έργου, καθώς και στη σκηνή της
μοναξιάς της Μαγδάλως στο φινάλε.
Αντώνης Κουρσουμπάς
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6 μ.μ. πλατεία
Ντεκουπάζ της ταινίας
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6 μ.μ. πλατεία
Σύνοψη σεναρίου
Στον Πάνο αρέσει η Δάφνη, γι’ αυτό αποφασίζει να τραβήξει την προσοχή της. Έτσι λοιπόν, στην
καθημερινή διαδρομή της Δάφνης και στο σημείο όπου υπάρχει μια τσιμεντένια σκάλα με παλιό
ερειπωμένο τοίχο στο πλάι της, ο Πάνος υλοποιεί το σχέδιό του. Ό,τι έχει να της πει, της το γράφει
στον…τοίχο.

Πλάνα από την ταινία

πεσ το με μια καμερα
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Ραντεβού το Σεπτέμβρη
Σύνοψη σεναρίου
Τα παιδιά στην τάξη, επειδή βαριούνται το μάθημα της Άλγεβρας την πρώτη ώρα και μετά των
Αρχαίων τη δεύτερη, χαζεύουν. Ο Πάνος αποκοιμιέται και ονειρεύεται ότι είναι μαζί με τους άλλους
στην παραλία, όπου διασκεδάζουν όλοι μαζί, καθηγητές και μαθητές. Ξυπνάει απότομα και βλέπει στο
κινητό του το μήνυμα: «Ραντεβού το Σεπτέμβρη».
Πλάνα από την ταινία
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Δύο όψεις της δημιουργικής διαδικασίας
Καλοκαίρι 2008. Αύγουστος. Τέλος των καλοκαιρινών διακοπών.
Βρισκόμαστε στην Αναργύρειο Σχολή, στις Σπέτσες και περιμένουμε με αγωνία την έναρξη
του σεμιναρίου «Πες το με μια κάμερα». Αρχικά επικρατούσε αμηχανία που μας έκανε να
νιώθουμε άβολα. Τελικά, όλες οι ανασφάλειές μας αποδείχθηκαν αβάσιμες, καθώς κοιτάζοντας
πίσω συνειδητοποιήσαμε πως πήραμε χρήσιμες πληροφορίες για την τέχνη που ονομάζεται
κινηματογράφος και ζήσαμε μια καταπληκτική εμπειρία! Για την παραγωγή αυτής της ταινίας
μικρού μήκους αρχικά χωριστήκαμε σε μικρές ομάδες, σε συνεργασία με τους «μεγάλους»
βρήκαμε το κεντρικό θέμα του έργου και φτιάξαμε έναν πρόχειρο σχεδιασμό των πλάνων.
Σίγουρα για εμάς το καλύτερο κομμάτι ήταν η διαδικασία των γυρισμάτων, στα οποία και
περάσαμε καταπληκτικά, όταν βέβαια δεν σταματούσαμε τις λήψεις για να γελάσουμε, όπως
συνηθίζαμε. Αυτό που θα μας λείψει περισσότερο είναι οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθαμε σε
επαφή εκείνον τον καιρό, οι συζητήσεις μας, οι διαφωνίες μας, τα γέλια μας, οι ανησυχίες μας,
οι προβληματισμοί μας και όλα αυτά τα μοναδικά πράγματα που μοιραστήκαμε.
Πάνος Παπαδόπουλος, Ιωάννα Χατζάκη

Μια πολύχρωμη ομάδα: εκπαιδευτικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι, μαθητές… Αγόρια
κορίτσια, νέοι, μεσήλικες…
Δύο εκπαιδευτές: εξαιρετικοί!
Το μέσο: βιντεοκάμερες, υπολογιστές και άλλος εξοπλισμός. Όλα ψηφιακά, εκτός από τα…
τρίποδα.
Ο σκοπός: ένα θέμα, μια ταινία, εικόνα και ήχος, σε 2 –ναι, δύο– λεπτά.
Η διάρκεια: πέντε μέρες γεμάτες δημιουργία, έκφραση, επικοινωνία, συνεργασία, συνύπαρξη,
ψυχαγωγία, μάθηση, συναναστροφή και πολλά άλλα…
Το αποτέλεσμα: τέσσερις ταινίες (πολύ) μικρού μήκους, με τα όλα τους. Σενάριο, ντεκουπάζ,
ρεπεράζ, λήψεις, μοντάζ, ζενερίκ, μουσική…*
Και ενδιάμεσα; Συζητήσεις, διαφωνίες, προτάσεις, συμφωνίες, οράματα, φαντασία, κοινές
αποφάσεις, σύνθεση, αφαίρεση, ολοκλήρωση.
Θα το ξανακάνω… Μου άρεσε πολύ!
CUT
*Δεν κατανοείτε κάποιους όρους; Ελάτε μια χρονιά στις Σπέτσες και θα μάθετε πολύ περισσότερα.
Παύλος Χραμπάνης

πεσ το με μια καμερα
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Ο Νίκος Θεοδοσίου γεννήθηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1946. Σπούδασε Kινηματογράφο
στην Αθήνα και, μετά το 1967, συνέχισε στο Παρίσι. Εκεί, παρακολούθησε τα σεμινάρια του Ζαν
Ρούς για το ντοκιμαντέρ, του Ανρί Λανγκλουά για την ιστορία του κινηματογράφου και του Μαρκ
Φερό Κινηματογράφος και Κοινωνία. Πίσω στην Ελλάδα, το 1974, παράλληλα με τον κινηματογράφο ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, το φωτορεπορτάζ, το ραδιόφωνο, τη λογοτεχνία, την
ιστορική έρευνα. Είναι ιδρυτικό μέλος του Νεανικού Πλάνου (ομάδα δημιουργών για την οπτικοακουστική έκφραση των νέων ανθρώπων) και υπεύθυνος για τα εκπαιδευτικά του προγράμματα.
Είναι μέλος της τριμελούς γραμματείας και ειδικός σύμβουλος στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, καλλιτεχνικός διευθυντής του Camera Zizanio (Ευρωπαϊκή
Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας). Είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Ελληνικού
Ντοκιμαντέρ.
Ο Δημήτρης Καταλειφός γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Πέλου
Κατσέλη το 1975. Από τότε εργάζεται ως ηθοποιός. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των θεατρικών ομάδων
ΣΚΗΝΗ και ΕΜΠΡΟΣ. Έχει σκηνοθετήσει τρεις παραστάσεις. Διδάσκει στη Δραματική Σχολή του
Εθνικού Θεάτρου και στο Ωδείο Αθηνών. Έχει παίξει σε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές
σειρές.
Η Μαρία Λεωνίδα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης και Κινηματογράφο. Έχει σκηνοθετήσει πολλά ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με την ΕΡΤ, το Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου, τη Γερμανική Τηλεόραση ZDF/3SAT, την ΕΒU, έχει υλοποιήσει εφαρμογές που
συνδυάζουν γραφιστική και διαδραστικότητα και έχει συνεργαστεί σε θεατρικές παραστάσεις. Οι
πιο πρόσφατες ταινίες της είναι Η πρώτη μου φορά (52’), που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και το Οι δικοί μου Ολυμπιακοί (15’), που προβλήθηκε το 2008, στη νεανική ζώνη, σε
δεκαέξι χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα με τη σκηνοθεσία, διδάσκει από το 2002 video και οπτικοακουστικά σε παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς. Την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι τρόποι με τους
οποίους οι νέοι χρησιμοποιούν τόσο την κινούμενη όσο και την ακίνητη εικόνα για να καταγράψουν
το περιβάλλον και τις εμπειρίες τους. Είναι ιδρυτικό μέλος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Καρπός», που στόχο έχει να παρέχει στους νέους, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ίσες ευκαιρίες στην
έκφραση και το διαπολιτισμικό διάλογο. Πρόσφατα ανέλαβε το συντονισμό της ελληνικής συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Stranger, το οποίο προωθεί την παραγωγή από νέους 15-25 ετών
ταινιών video διάρκειας 1’-5’.
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O Koldobika G. Vío γεννήθηκε στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού
Τμήματος του Πανεπιστημίου Universidad del País Vasco του Μπιλμπάο. Εργάστηκε ως δάσκαλος
και ως εμψυχωτής ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (παιδιά των δρόμων, ηλικιωμένοι, άνθρωποι
με προβλήματα όρασης). Προέρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης, αλλά σύντομα ανακαλύπτει
το χώρο του θεάτρου. Παρακολουθεί μαθήματα του Georges La Ferrière στο Κεμπέκ του Καναδά
και γίνεται ένας από τους βασικούς εκπροσώπους αυτής της Παιδαγωγικής της Έκφρασης στην
Ισπανία, όπου διδάσκει σε σεμινάρια και εργαστήρια. Παράλληλα, δημοσιεύει άρθρα σε περιοδικά
θεάτρου και εκπαίδευσης. Έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια. Σήμερα διδάσκει στο μεταπτυχιακό τμήμα Κοινωνικού Θεάτρου στο Πανεπιστήμιο Ramon Llull της Βαρκελώνης και στο Πανεπιστήμιο του Porto στην Πορτογαλία. Έχει σκηνοθετήσει και συμμετάσχει σε διάφορες θεατρικές
παραστάσεις, κάποιες από τις οποίες αφορούν στο Θέατρο Δρόμου, συνδυάζοντας στη δουλειά
του το εκπαιδευτικό και το θεατρικό στοιχείο. Έχει εργαστεί στην Παλαιστίνη, το Ελ Σαλβαδόρ,
τη Νικαράγουα, τη Γουατεμάλα και από το 2003 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Την ακαδημαϊκή
χρονιά 2003-2004 δίδαξε θέατρο δρόμου και κουκλοθέατρο στη Δραματική Σχολή του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι μόνιμος συνεργάτης του Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας του Δήμου Κιλκίς. Από το 1996 μέχρι σήμερα έχει εκδώσει τρία βιβλία σχετικά με το θέατρο
και την εκπαίδευση.
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Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και τα μέλη μας που βοήθησαν στην έκδοση αυτή:
Τη Δήμητρα Μήττα, την Ηρώ Ποταμούση, την Ιωάννα Τότσιου, τη Σοφία Βαλλίδου και
τη Γεωργία Λουκοπούλου για τη λεπτομερή καταγραφή των εργαστηρίων. Τον Αντώνη
Κουρσουμπά, τη Δάφνη Λάζου, τη Μαριάνθη Μυλωνά, τον Πάνο Παπαδόπουλο, την Ιωάννα Χατζάκη και τον Παύλο Χραμπάνη για την παρουσίαση της δημιουργικής πορείας
των ταινιών του εργαστηρίου των οπτικοακουστικών μέσων. Το Δημήτρη Καταλειφό,
τον Koldo Vío και τη Μαρία Λεωνίδα για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των
κειμένων. Τη Διονυσία Ασπρογέρακα, την Ελένη Μάρρα, την Πασχαλιά Μιχαλοπούλου και
την Ντίνα Τσολάκη για το συντονισμό της καταγραφής των εργαστηρίων. Την Τζένη
Καραβίτη για τη βοήθειά της στη συνολική εικόνα της έκδοσης και τη Νατάσα Μερκούρη για τη γλωσσική επιμέλεια των κειμένων. Και τέλος, όλους όσοι φωτογράφισαν
στιγμιότυπα της Κατασκήνωσης και τα μοιράστηκαν μαζί μας.
Οι φωτογραφίες της σελίδας 79 είναι λεπτομέρειες από πίνακες με θέμα τους κλόουν
των Marc Chagall, Pablo Picasso, Georges Rouault και Louis Moillet.
Στην ιστοσελίδα www.TheatroEdu.gr > Θεατρικές Κατασκηνώσεις > 7η Θεατρική
Καλοκαιρινή Κατασκήνωση, μπορείτε να δείτε οπτικό υλικό και σχόλια για τα εργαστήρια.
Επίσης στα blog:
Εργαστήριο Δ. Καταλειφού: http://stigmes2008.blogspot.com
Εργαστήριο Κ. Vío: http://clownspetses2008.blogspot.com
Εργαστήριο Μ. Λεωνίδα, Ν. Θεοδοσίου: http://pestomemiacamera.blogspot.com
Eργαστήριο D. Heathcote: http://heathcotespetses2008.blogspot.com
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