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Σύντοµη περιγραφή εργαστηρίου που πραγµατοποιήθηκε στις 29/3/2008
στα πλαίσια της 6ης ∆ιεθνούς Συνδιάσκεψης για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Το εργαστήρι Μαύρος Πίνακας- Λευκή Κιµωλία διεξήχθει το Σάββατο 29 Μαρτίου στα
πλαίσια της 6ης ∆ιεθνούς Συνδιάσκεψης για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Κατά τις 230 ώρες που
διήρκεσε,
οι συµµετέχοντες-κυρίως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, χρησιµοποιώντας τις τεχνικές της δραµατοθεραπείας σε συνεργασία µε τη φαντασία
τους, είχαν την ευκαιρία ν’αντικρίσουν µια διαφορετική πλευρά της σχέσης καθηγητή-µαθητή.
¨Όπως έλεγε και το κείµενο-πρόσκληση σε κάθε τάξη ο ‘µαύρος πίνακας’ έχει ανάγκη µια ‘λευκή
κιµωλία’ και το εύλογο ερώτηµα που προέκυπτε από αυτόν τον συνειρµό ήταν µε ποιο τρόπο ο
πίνακας καλεί την κιµωλία να συνυπάρξουν... πόσο εύκολο είναι άραγε, µια φαινοµενικά
συγκρουσιακή σχέση- να µεταµορφωθεί σε αλληλοσυµπληρωµατική;
Το εργαστήριο ήταν βιωµατικό και αποτελεσε µια πρώτη γνωριµία µε την δραµατοθεραπεία
µέσα από έναν συνδυασµό θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εξάσκησης.
Η δραµατοθεραπεία που είχε κάνει την εµφάνιση της ήδη από την προηγούµενη
συνδιάσκεψη, αποτελεί µια µορφή ψυχοθεραπείας που στηρίζεται κυρίως στη µη λεκτική επικοινωνία,
και συγκεκριµένα στη δηµιουργική έκφραση µέσα από τη χρήση της φαντασίας, το παίξιµο ρόλων, τον
αυτοσχεδιασµό, τα παραµύθια, τη ζωγραφική, την κίνηση και το παιχνίδι. Βασίζεται στην αντίληψη
ότι το θέατρο περιέχει ενδογενείς θεραπευτικές ιδιότητες και ότι η δραµατική µεταφορά έχει τη
δύναµη να επιφέρει αλλαγές σε βαθύ επίπεδο (κάθαρση). Στόχος λοιπόν ήταν να αποτελέσει το
συγκεκριµένο εργαστήρι µια καθολική εµπειρία για τους συµµετέχοντες, τόσο σε επίπεδο διανοητικό
όσο και σε επίπεδο ψυχικό και συναισθηµατικό. Οι συντονίστριες Ράνια Σταµατάκη και Αταλάντη
Απέργη προσκάλεσαν όσους πήραν µέρος να πειραµατιστούν, να παίξουν και να αφήσουν το µυαλό
και την καρδία τους να ταξιδέψουν.
Στο αρχικό µοίρασµα, οι συµµετέχοντες µοιράστηκαν κάποια πράγµατα για τον εαυτό τους,
µίλησαν για προηγούµενη εµπειρία µε τη δραµατοθεραπεία, καθώς κι έθεσαν τους στόχους τους για
το εργαστήρι. Μεταξύ των στόχων ήταν η καλύτερη κατανόηση της δραµατοθεραπείας, ο
εµπλουτισµός δηµιουργικών τεχνικών που µπορεί να χρησιµοποιησει κανείς µέσα στην τάξη, καθώς
και η προσωπική ανάπτυξη.
Το εργαστήρι τήρησε τη δοµή µιας πραγµατικής δραµατοθεραπευτικής συνεδρίας µε
ζέσταµα, δράση και κλείσιµο, το εργαστήριο άνοιξε κι έκλεισε σε κύκλο.
Στην αρχή της συνεδρίας τα θρανία τοποθετήθηκαν σαν σε τάξη και οι συµµετέχοντες,
κλήθηκαν να καθήσουν πλάι σε κάποιον που δεν ήξεραν σαν να ήταν η πρώτη τους µέρα στο σχολείο.
Αυτό έδωσε την ευκαιρία να δηµιουργηθεί ένα πιο φιλικό κλίµα και να έχουν την ευκαιρία να
γνωριστούν όσοι δεν γνωρίζονταν.Για αρχικό ζέσταµα, τα µέλη της οµάδας έπαιξαν το παιχνίδι
‘στρατιωτάκια ακούνητα, αµίλητα, αγέλαστα’ έχοντας έτσι την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε το χώρο
και να να µπουν απευθείας ‘σε δράση’. Το παιχνίδι που περιλάµβανε πολύ τρέξιµο, αλλά και γρήγορες
αντιδράσεις, προκάλεσε γέλιο µιας κι εξουθένωσε γρήγορα όσους είχαν φάει πολύ από το µεσηµεριανό
γευµα.
Στο κυρίως µέρος της συνεδρίας, δουλέψαµε τα αντίθετα που ‘δεν µπορούν να κάνουν χώρια
΄και οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να πάρουν ένα ζευγάρι από αντικείµενα που αυτοί έβλεπαν ως
αλληλοσυµπληρωµατικά από µια σειρά πολλών αντικειµένων που είχαν τοποθετήθεί σκόρπια στην
αίθουσα και να γράψουν µια ιστορία στην οποία τα δύο αυτά αντικείµενα συναντιώνται. Ενδεικτικά
κάποια ζευγάρια ήταν φλυτζάνι-πιάτακι, αλάτι- πιπέρι, αναπτύρας-τσιγάρο, πουλί-φτερό, ΠινόκιοΤζεπέτο, βίδα-κατσαβίδι, σύννεφο-οµπρέλα, κλπ΄.
Αφού είχε γίνει αυτό, η µία από τις συντονίστριες επανέφερε την οµάδα στον κύκλο και
ζήτησε από τα µέλη να χωριστούν σε τριάδες-σε µία περίπτωση σχηµατίστηκε µια τετράδα- και να
µοιραστούν µεταξύ τους τις ιστορίες που είχαν γράψει. Στη συνέχεια, στις ίδιες τριάδες οι
συµµετέχοντες κλήθηκαν να χωριστούν σε καθηγητή και µαθητές και να δραµατοποιήσουν την
ιστορία του ενός ή να γίνει εκδραµάτιση µιας σύνθεση των ιστοριών όλων. Σύµφωνα µε τις οδηγίες η
κάθε τριάδα µπορούσε να αποφασίσει µόνη της πόσο ο καθηγητής θα συµµετείχε στη διαδικασία και

µε τι ρόλο, αν αυτός θα ήταν σκηνοθέτη, διευκολυντή, συντονιστή, αφηγητή. Είχε σηµασία, κι αυτό
επισηµάνθηκε στη συνέχεια, τη ρόλο πήρε ο καθένας στην τρίαδα και πόσο καθοριστικός τελικά ήταν
ο ρόλος του καθηγητή.
Οι οµάδες ήταν 6 και είχαν µισή περίπου ώρα να ετοιµάσουν η καθεµία και να παρουσίασουν
ένα πεντάλεπτο σκέτς χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα που είχε στη διαθεσή τους, τα σώµατα και τις
φωνές των ηθοποιών, όργανα και πανιά που είχαν φέρει οι συντονιστές, τα ίδια τα αντικείµενα που
είχαν επιλέξει ως πρωταγωνιστές στις ιστορίες τους. Είχε ενδιαφέρον πως κάποιες ιστορίες
αρκέστηκαν στα λίγα λόγια και χρησιµοποιήσαν το σώµα ως βασικό µέσο έκφρασης, ενώ άλλες
βασίστηκαν σε πλούσιους διαλόγους. Αξιοσηµείωτο ήταν πως κάποιες βγήκαν πολύ δραµατικές κι
άλλες πολύ κωµικές, πόσο παρά την λίγη προετοιµασία υπήρχε απόλυτη αρµονία και συντονίσµος
µεταξυ των µελών των οµάδων.
Στο τελικό µοίρασµα που απότέλεσε και το κλείσιµο του εργαστηρίου, στον κύκλο, τα µέλη
της οµάδας πάνω σε µάυρα χαρτιά µε λευκές κιµωλίες απεικόνισαν µε ένα σύµβολο το συναίσθηµα
που ένιωθαν εκείνη τη στιγµή. Χωρίς λόγια, όλοι σήκωσαν τα χαρτιά ψηλά και πάνω τους φιγούραραν
χαµογελαστά πρόσωπα, ήλιοι, καρδιές.
Κατά γενική οµολογία το εργαστήρι άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Κάποιοι ήθελαν
περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που χρησιµοποιήθηκε κάθε τέχνική και σε τι
αποσκοπούσε. Όπως τονίσαµε , ένα βιωµατικό εργαστήρι είχε σα στόχο να πάρει ο καθένας κάτι και
να το χρησιµοποιήσει όπως αυτός νοµίζει. Για κάποιους µπορεί να ήταν µια καλύτερη κατανόηση µιας
αλληλοσυµπληρωµατικής αλλά κι αλληλοσυγκρουόµενης σχέσης, για κάποιον άλλον ο ρόλος που ο
ίδιος παίζει σε µια τέτοια σχέση, για πολλούς απλώς δύοµιση ώρες δηµιουργικής ενασχόλησης.
Στο εργαστήρι εξερευνήσαµε πως τεχνικές και δοµές του θεάτρου µπορούν να προάγουν την
ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της επικοινωνίας και της σχέσης µε τους άλλους όταν οι ρόλοι
εναλλάσσονται και δεν είναι απόλυτοι. Πως η εκδραµάτιση σε ένα ασφαλές περιβάλλον µπορεί να
διδάξει νέους τρόπους διαπραγµάτευσης σχέσων και µε τι τρόπο η δραµατοθεραπεία έχει πολλά να
προσφέρει στην εκπαίδευση. Μια σύντοµη περίληψη στο κλείσιµο του τι είναι η δραµατοθεραπεία,
πως και που λειτουργεί ήταν απαραίτητα σαν κλείσιµο για να κατανοήσουν καλύτερα οι είκοσι
συµµετέχοντες αυτό που είχαν εµπειρικά ζήσει.

