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Σωματική έκφραση

Η σωματική έκφραση μέσα από την κίνηση, τη μουσική, τις τελετές,
καθώς και οι κινησιολογικοί αυτοσχεδιασμοί έχουν να κάνουν περισσότερο
με την ανακάλυψη των προσωπικών ρυθμών και την απομάκρυνση
οποιουδήποτε στοιχείου εμποδίζει την έκφραση αυτή παρά με σύνθετες η
τέλειες στην εκτέλεσή τους γυμναστικές ασκήσεις. Ο εκφραστικός αυτός
χορός, συνδυάζεται με την προσπάθεια έκφρασης συναισθημάτων,
απόδοσης καταστάσεων και την αφήγηση μιας ιστορίας – όχι με την
επίδειξη σωματικών δεξιοτήτων. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν ασκήσεις
όπου το σώμα , άλλοτε ακίνητο και άλλοτε εν κινήσει, ενισχύεται και
άλλοτε ενθαρρύνεται να μεταφέρει ένα μήνυμα. Οι ιστορίες που μπορούμε
να διηγηθούμε είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και επικοινωνίας της ομάδας.
Για να επιτευχθεί βέβαια αυτό απαιτείται η μύηση στην ελευθερία της
κίνησης και η ωριμότητα στο δρόμο για την ανακάλυψη της κίνησης.
Ο σύγχρονος χορός δειλά, περιστασιακά, μερικές φορές και στρεβλά
χωρίς να ακολουθείται το «παιδαγωγικό» πλαίσιο, που θα πρέπει να
συνοδεύει όλες τις μαθητικές δραστηριότητες, εμφανίζεται τα τελευταία
χρόνια στα σχολεία. Και αυτό συμβαίνει γιατί η ανάγκη έκφρασης των
παιδιών μέσα από μια παραστατική τέχνη, και ειδικότερα της τέχνης που
πρωταγωνιστεί το σώμα τους, τους ωθεί σε μια ανάλογη δραστηριότητα,
όπου τις περισσότερες φορές στήνεται βεβιασμένα, χωρίς ξεκάθαρο σκοπό,
ελλείψει αισθητικών κριτηρίων, και δυστυχώς ακόμα και με την παντελή
απουσία ενός δασκάλου-παιδαγωγού, που θα εμπνεύσει, που θα
δημιουργήσει ασφάλεια και θα εξασφαλίσει την έκφραση, την αναγνώριση
και την ικανοποίηση, για όλα τα μέλη της ομάδας.
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Σκοπός
λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι:
1. να αποτελέσει ένα πρακτικό βοήθημα για εκπαιδευτικούς και
εμψυχωτές που καθοδηγούν ομάδες θεάτρου και χορού, και
επιθυμούν να κινητοποιήσουν τα σώματα, ως σπουδαία δύναμη
έκφρασης στις ομάδες τους.

2. να συμβουλέψει και να μεταφέρει γνώση και εμπειρία για την τέχνη
αυτή στην εκπαίδευση, θέτοντας ως πιο σημαντικά ότι:
a. Δεν διαμορφώνουμε στο χώρο του σχολείου το σχήμα,
χορογράφος με εκτελεστές-χορευτές, παρά μόνο δάσκαλος με
μαθητές.
Αν αυτό μας γίνει συνείδηση, θα προλάβει πολλά προβλήματα,
θα βοηθήσει καταλυτικά στη κατάκτηση του καλού κλίματος
της ομάδας και του αισθητικού αποτελέσματος.
b. Κυρίαρχο για τους μικρούς μαθητές μας είναι, να γευτούν τη
χαρά αυτής της τέχνης όπως εμείς γνωρίζουμε ως παιδαγωγοί
να τους την προσφέρουμε, και ας μην έχουμε τις εξειδικευμένες
γνώσεις ενός δασκάλου χορού. Οι μέθοδοι και οι πηγές
έμπνευσης που θα υποδειχτούν παρακάτω, έχουν σκοπό να
απολαύσουμε όλοι μας την γοητεία που φέρει η διερεύνηση και
η καταγραφή ξεχωριστού κινησιολογικού λεξιλογίου,
συνδυασμένου με το γνωστικό και το συναισθητικό προφίλ της
κάθε ομάδας.
c. Ο χορός είναι ένα μοναδικό εργαλείο εκμάθησης ρυθμού και
αρμονίας της κίνησης, βασικού παράγοντα στην εξέλιξη της
τεχνικής πολλών αθλημάτων.
d. Ο χορός αφορά όλους τους μαθητές μας και δεν επιτρέπεται
κανένας μα κανένας αποκλεισμός.
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e. Ευχή και στόχος όλων θα πρέπει να είναι, αυτή η δράση να
φανερωθεί ως μια ξεχωριστή μορφή έκφρασης, και να
αποκαλύψει μια φωτεινή διέξοδο τέχνης σε όλο το σχολείο.
Η ουσία βρίσκεται στην κινητική δημιουργικότητα και όχι στην
κινητική ικανότητα.
Είναι αναγκαία επομένως η προβολή μιας άλλης, νέας αντίληψης
στον τρόπο που προσεγγίζονται, παρουσιάζονται και αναλύονται τα
γνωστικά αντικείμενα στην εκπαίδευση.
Γενικότερα το αντικείμενο όλων των μεθόδων διδασκαλίας χορού,
ιδιαιτέρως στην εκπαίδευση, όπου οι παιδαγωγικοί στόχοι διαφοροποιούνται
από τις σχολές εκμάθησης τεχνικής χορού, πρέπει να στηρίζεται:
 Στην ανάπτυξη ολόκληρης της ανθρώπινης νοημοσύνης.
 Ανάπτυξη δημιουργικότητας.
 Εξερεύνηση αξιών.
 Κατανόηση πολιτισμικών αλλαγών και διαφοροποιήσεων.
 Ανάπτυξη κινητικών, και αισθητικών ικανοτήτων.
Είναι σαφές, ότι το βιβλίο θα προσφέρει άλλου είδους βοήθεια στους
δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους καθηγητές της
δευτεροβάθμιας, όλων των γνωστικών αντικειμένων, που επιλέγουν να
καθοδηγήσουν μια ομάδα μαθητών να εκφραστεί μέσω του σύγχρονου
χορού, και διαφορετική βοήθεια, και σε άλλο επίπεδο στους δασκάλους
χορού, που επιλέγουν να εμπλακούν στην εκπαίδευση.
Στο ερώτημα που μου τέθηκε πολλές φορές, ποιοι μπορούν να
«διδάξουν» – εγώ προτιμώ να χρησιμοποιώ το ρήμα «καθοδηγήσουν» - μια
ομάδα χορού στο ελληνικό σχολείο όπου δεν υπάρχουν δάσκαλοι χορού,
παρά ελάχιστες εξαιρέσεις σε κάποια ολοήμερα δημοτικά σχολεία, απαντώ
ξεκάθαρα.
Ασφαλώς και ο διπλωματούχος δάσκαλος χορού, είναι ο
επαγγελματίας που ανεπιφύλακτα θα εμπιστευόμασταν τους μαθητές μας.
Και αυτός όμως θα έπρεπε να θέσει διαφορετικούς ετήσιους στόχους για την
μαθητική ομάδα, από αυτούς που βάζει διδάσκοντας σε μία σχολή χορού.
Θα πρέπει να ενσωματωθεί στην λειτουργία του σχολείου, και να
αφουγκραστεί τη ψυχολογία των μαθητών, και των δύο φύλων, μέσα στην
καθημερινή λειτουργία του σχολείου, έτσι ώστε να μην θέτει ο ίδιος τον
εαυτό του ως ένα εξω-σχολικό συνεργάτη, παρά ένα οργανικό στέλεχος που
συμμετέχει στην εξέλιξη του σχολείου.
Πιστεύω λοιπόν ότι ένας πολύ καλός δάσκαλος χορού δεν θα είχε να
προσφέρει τίποτα ιδιαίτερο, αν στην μαθητική ομάδα χορού κέρδιζε μόνο
τους μαθητές που ήδη διδάσκονται στις εξωσχολικές δραστηριότητές τους
την τέχνη του χορού.
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Αυτό που θα κατάφερνε, θα ήταν να δημιουργήσει έναν ακόμα
αποκλεισμό για τους μαθητές, και μια πλήρη αποτυχία στα αποτελέσματα
που θα έπρεπε να καρποφορήσουν λόγω της παρουσίας του.
Θα γινόταν λοιπόν και εδώ το ίδιο τραγικό λάθος που επαναλαμβάνουν
συνεχώς μερικοί – συνάδελφοί μου – γυμναστές όπου ασχολούνται
ολόκληρη τη χρονιά αποκλειστικά με τους αθλητές-τριες, με αποτέλεσμα
την απομάκρυνση των υπόλοιπων μαθητών.
Δεν θα ξεχάσω το πρώτο χρόνο που επιχείρησα να οργανώσω στο
σχολείο μου, το 1ο Γυμνάσιο Περάματος, μια ομάδα χορού. Ευτυχώς είχα
πάρει τη σωστή απόφαση. Να μην αποκλείσω κανένα μαθητή. Και ας μην
είχε ασχοληθεί ποτέ του με τον χορό. Αυτός για να ερχόταν και να ήθελε να
αφιερώσει τον ελεύθερο χρόνο του, - οι συναντήσεις μας θα γίνονταν εκτός
ωρολογίου προγράμματος, στα πλαίσια των πολιτιστικών προγραμμάτων σε ένα αντικείμενο τόσο άγνωστο για αυτόν, κάτι θα ήξερε… Το ένστικτό
μου με κατεύθυνε σωστά. Ήρθαν πολλοί. Και έμειναν αρκετοί.
Όλο το χρόνο πάλευα να μην μου ξεφύγουν ορολογίες από το
λεξιλόγιο του χορού. Ορολογίες που χρησιμοποιούσα πολύ τακτικά,
διδάσκοντας στη σχολή χορού. ΟΧΙ - plie, position, saute, tour κ.ά. Τώρα
χρειαζόμουν λέξεις όπως – άγγιγμα, λύγισμα, πήδημα, άπλωμα, τέντωμα,
και ασφαλώς πολύ βοηθητικές αυτές που εγείρουν συναισθήματα – χαρά,
πόνος μοναξιά, θυμός, απομόνωση, συντροφικότητα, αγάπη.
Και αυτό το πείραμα πέτυχε! Θυμάμαι με νοσταλγία αυτούς τους
μικρούς μαθητές-χορευτές (αγόρια και κορίτσια), άπειρους εντελώς στη
θέαση σε κοινό, αυτούς που δεν είχαν διδαχθεί ποτέ άλλοτε χορό, να είναι
τόσο κεφάτοι και ζωντανοί, όσο και υπεύθυνοι, αυθόρμητοι και αληθινοί. Η
απόδοση και η εργατικότητα τους με δίδαξε πολλά. Μου χάρισαν
ξεχωριστές συγκινήσεις, όχι τόσο για τα βραβεία που πήραν σε
καλλιτεχνικούς αγώνες, αλλά κυρίως για την διαφορετική αντίληψη που
απέκτησαν για την τέχνη του χορού. Και για κάτι όμως ακόμα, πολύ
σημαντικό. Είχαμε καταφέρει να αλλάξουμε τη διάθεσή τους. Η συμμετοχή
τους σε όλα τα μαθήματα και τις λοιπές δραστηριότητες του σχολείου,
γινόταν τώρα με μεγαλύτερη διάθεση. Είχαν αισθανθεί ότι η ζωή του
σχολείου, τους αφορά. Γιατί τους έδωσε τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι
τι θα κάνουν, δημιουργικά, χωρίς κανένα άγχος για καμία αυστηρή κριτική,
η δυσμενή βαθμολογία από κανέναν.
Για αυτούς τους παραπάνω λόγους, πιστεύω ότι αξίζει η εμπλοκή μας
σε μια τέτοια δραστηριότητα μέσα στο σχολείο. Και όταν αποφασίσουμε να
εμπλακούμε σε κάτι τόσο δημιουργικό με τους μαθητές μας, ας το κάνουμε
και καινοτόμο.
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Ας

 Αποφεύγουμε τις «εύκολες» λύσεις, και ας παίρνουμε τη θέση
που αξίζει σε εμάς και στους μαθητές μας μέσα στην ομάδα.

 Αποτρέπουμε τα παιδιά να ακολουθούν και να αντιγράφουν το
«ρεύμα της εποχής», όπως το βλέπουν σε show της τηλεόρασης
ή σε video clips.
 Βοηθήσουμε τους μαθητές μας να ξεχωρίζουν τις γυμναστικές
επιδείξεις από την τέχνη του σύγχρονου χορού.
Παρακολουθώντας στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς
αγώνες και σε τοπικά φεστιβάλ, μαθητικές ομάδες χορού, με χαρά μου
διαπίστωνα ότι μερικοί συνάδελφοί μου τα κατάφερναν πολύ καλά. Και ας
μην ήταν στην πλειοψηφία τους δάσκαλοι χορού. Ανέπτυξαν με τις ομάδες
τους ένα πανέμορφο και ξεχωριστό χορογραφικό αποτέλεσμα. Είναι εκείνοι
που μας εξέπληξαν ευχάριστα. Με το ψηλό αισθητικό τους κριτήριο, με την
πηγαία τους έμπνευση, με την καθαρότητα στη χρήση των εκφραστικών
μέσων. Ενέπνευσαν την ομάδα τους, αλλά παράλληλα σεβάστηκαν την
ιδιαιτερότητα και τα χαρακτηριστικά της, οδηγώντας την σε κάτι καινοτόμο,
σε κάτι πραγματικά σύγχρονο. Είναι αυτοί που μας μοίρασαν άνθη
αισιοδοξίας, για το ότι ο σύγχρονος χορός μπορεί να αναπτυχθεί στο
σχολείο, και ας υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Και ας διαμορφώνεται από τη
δομή και τη λειτουργία του, ένα αφιλόξενο περιβάλλον.
Οι τέχνες άλλωστε, στα «δύσκολα» ανθίζουν.
Και από ότι φάνηκε, η ανάγκη έκφρασης, καθηγητών και μαθητών,
αλλά και η δίψα τους για δημιουργικές δραστηριότητες, , είναι τόσο μεγάλη,
όπου προσπερνούν τα εμπόδια.
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 Αφήνουν τα ένστικτά τους να τους δείξουν το δρόμο.
 Ένστικτα που έχουν καλλιεργηθεί, γιατί απλά άφησαν την
τέχνη να μπει στη ζωή τους.
 Γιατί στη ζωή τους προτίμησαν να «επιλέγουν».
 Έχουν υψηλά αισθητικά κριτήρια, ώστε να επιλέγουν μέσα από
το μεγάλο πλήθος εικόνων που προσλαμβάνουν . Και αυτό που
ξεχωρίζουν, ταιριάζει με τις αγωνίες, την αίσθηση, τη συνεχή
αναζήτηση, τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, στοιχεία
όπου χαρακτηρίζουν και τη διαδρομή του σύγχρονου χορού.
Αυτό λοιπόν που θα επιχειρήσει αυτό ο βιβλίο, είναι βασικά η
μετάδοση μιας συγκεκριμένης κουλτούρας που θα πρέπει να διέπει τέτοιου
είδους ομάδες. Μέσα ακόμα από τις συμβουλές, τις προτεινόμενες
ασκήσεις, και τις υποδειγματικές χορογραφίες, που θα περιληφθούν, θα
προσπαθήσει κυρίως να ανάψει μικρές φλόγες, να δημιουργήσει μια
υποτιθέμενη
ασφάλεια στους συμπαραστάτες
δασκάλους, για να
εμπνεύσουν τους μαθητές τους
που δεν θέλουν και πολύ για να αρπάξουν φωτιά.
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Οι πρώτες συναντήσεις και ο «εμπνευστής» δάσκαλος
Οι πρώτες συναντήσεις της ομάδας και η στάση που θα κρατήσει ο
υπεύθυνος δάσκαλος, είναι οι σπουδαιότεροι καταλύτες, για την ένωση, την
διάθεση και τον χαρακτήρα της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές μας
στις πρώτες συναντήσεις θα είναι ακόμα πολύ κουμπωμένοι και φοβισμένοι
θα έλεγα, για αυτά που θα τους ζητηθούν να εκτελέσουν. Είναι επίσης
σίγουρο ότι, ότι ζητηθεί βεβιασμένα και αγχωτικά, ιδιαίτερα στην αρχή της
διαδρομής της, δεν θα έχει κανένα μα κανένα ουσιαστικό και σταθερό
αποτέλεσμα, αλλά θα είναι απολύτως σχετικό, και μακριά από κάθε
πραγματική δυνατότητα της ομάδας. Όταν κατά τη σειρά των συναντήσεων,
στρωθεί σιγά-σιγά και σταθερά, το χαλί της αποδοχής, του
αλληλοσεβασμού, και του δημοκρατικού πνεύματος, τότε και ο κάθε ένας
ξεχωριστά θα αποκτήσει συνείδηση για το ποια είναι η θέση του, και με
ποιο κομμάτι της προσωπικότητας του «θέλει» και «μπορεί» να συμμετέχει
στην ομάδα.
Σε κάθε ομάδα, πόσο μάλλον σε μια μαθητική, ο ρόλος και η στάση
του «συντονιστή-εμπνευστή», έχει πολύ μεγάλη σημασία στην διαμόρφωση
του χαρακτήρα, της ποιότητας και του χρόνου δράσης της. Η καλλιέργειά
του, η ωριμότητα, η ευκρίνεια, οι καλές προθέσεις και η συνέπεια για την
επίτευξη των στόχων, θα ενεργοποιήσουν την ομάδα θετικά, και θα
δημιουργήσουν ένα κλίμα ευφορίας για συνεχή δημιουργία. Ιδιαίτερα στην
μαθητική μας ομάδα, οι μαθητές θα αισθάνονται τόσο ελεύθεροι και
απελευθερωμένοι, όσο όμως και ασφαλής να εκφράζονται, έχοντας δίπλα
τους έναν δάσκαλο που θα τον εμπιστεύονται για αυτά που γνωρίζει, και θα
τον αγαπούν για την τάξη που διαμορφώνει, και για τον τρόπο που τους
ακούει.
Ο «συντονιστής» δάσκαλος σε μια ομάδα που ευελπιστεί να
συναντήσει μια τέχνη και που με τον τρόπο της θα επιδιώξει να παράγει
πολιτισμό, θα πρέπει πάντα να είναι ευγενής και προσεκτικός στις
παρεμβάσεις τους. Θα πρέπει να αποποιηθεί το ρόλο του παντογνώστη,
κάνοντας όμως παράλληλα την ομάδα να του αποδίδει τον σεβασμό που
απαιτείται για τη θέση που εξαρχής έχει αναλάβει.
Καταλήγοντας, είναι φανερό ότι η ομαλή και παραγωγική διαδρομή
της ομάδας, είναι απολύτως ανάλογη της σχέσης που θα αναπτύξει ο
«εμψυχωτής» δάσκαλος με τους μαθητές του και της γενικότερης
φιλοσοφίας του για τις ισορροπίες που πρέπει να εξασφαλίζει στην ομάδα.
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Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, η δυνατότητα του - η συνειδητή επιλογή
του πιο σωστά - να αφουγκράζεται, να είναι δίκαιος, ευγενικός,
γενναιόδωρος, εύχαρις, διακριτικός, ψύχραιμος αλλά ταυτόχρονα και
δυναμικός, ανατροφοδότης, ισορροπιστής και ώριμος λύτης απρόβλεπτων
προβλημάτων. Προβλήματα που θα πρέπει να τίθενται με ειλικρίνεια σε όλη
την ομάδα, για συζήτηση και προβληματισμό, με ανάλογη προσοχή όμως να
μη θιχτεί προσωπικά κανένα μέλος της και απομακρυνθεί παρεξηγημένο.
Θα πρέπει οι αποφάσεις του να είναι συνάρτηση της συνεργασίας του
με παιδιά και έφηβους, όπου ο «ευαίσθητος» κόσμος τους του κάνει
ιδιαίτερα ευάλωτους. Όπου έχουν την ανάγκη να του «αφεθούν», να τον
εμπιστευθούν, και να εξιδανικεύσουν κάθε του επιλογή. Που είναι έτοιμοι
να ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες της ψυχής τους, και να μοιραστούν τις
ευαισθησίες τους και τα όνειρά τους με όλους.
Ας πορευτούμε όλοι μαζί.
Αν η ομάδα αποτελέσει μια μεγάλη «αγκαλιά», είναι σίγουρο ότι αυτό
θα την οδηγήσει να διαμορφωθεί ως ένα πολύχρωμο μωσαϊκό. Παιδιά με
διαφορετική κινησιολογική ευκολία, μικρότερη η μεγαλύτερη ωριμότητα,
διαφορετικό σωματότυπο και ξεχωριστές εμπειρίες και επιρροές από τις
τέχνες γενικότερα. Αυτό αρχικά ίσως μας αγχώσει, πιστεύοντας ότι είναι
αδύνατη η ένωση μιας τέτοιας ομάδας και η παραγωγή καλλιτεχνικού
έργου. Κοιτώντας όμως ψύχραιμα και με ανοικτό μυαλό θα αντιληφθούμε
την δύναμη που μπορεί να βγάλει η διαφορετικότητα της ομάδας μας.
Βλέποντας την σύνθεση της ομάδας ως ένωση δυνάμεων και όχι ως
πρόβλημα συντονισμού, θα διαπιστώσουμε επίσης ότι διαθέτουμε μια
μικρογραφία της κοινωνίας μας. Υλικό δηλαδή πλούσιο για καλλιτεχνικές
εμπνεύσεις.
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Οι τέχνες στο σημερινό ελληνικό σχολείο
Υπάρχει μια σημαντική μη αναγνωρίσιμη αισθητική διάσταση σχεδόν
σε ότι έχει σχέση με τη σύγχρονη ζωή – ζούμε σε ένα «υπερ-αισθητικό»
περιβάλλον, που είναι σχεδόν ολοκληρωτικά σχεδιασμένο, πολύ
παραστατικό και δραματικό. Δεν αφαιρώ την αξία από τη λέξη αισθητική
κάνοντάς την τόσο ευρεία, ώστε να μην έχει πια σημασία ή να είναι απλώς
όμοια με το όμορφο ή το ωραίο. Στην πραγματικότητα, αναφέρομαι στη
τυπική διαμόρφωση των μέσων μαζικής επικοινωνίας για να δημιουργήσουν
μια συγχώνευση συναισθηματικής, αισθητικής και γνωστικής επίδρασης στη
ζωή μας. Αυτό εμπεριέχει όλο και περισσότερο κόσμους της εικονικής
πραγματικότητας, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που εμφανίζονται στην
οθόνη και την ηλεκτρονική επικοινωνία, τα οποία όπως και οι αστικές μας
περιοχές μας, κατακλύζονται από οπτικά σχέδια, μουσική,
δραματοποιημένα δημιουργήματα της φαντασίας, στιγμές παράστασης – με
εμάς όχι μόνο να παρατηρούμε και να είμαστε απορροφημένοι από τη
δράση, αλλά ως δρώντες και ως νέα μέλη, που εν δυνάμει μπορούν να
συμμετέχουν σε παράσταση.
Αυτή η κατάσταση είναι τρομακτική όσο και συναρπαστική. Οι
τέχνες σήμερα χρησιμοποιούνται σε πάμπολλες εφαρμογές και
πρωτοποριακές συνθέσεις, και μέσα σε πλαίσια μάθησης που δεν θα
μπορούσαμε ούτε να ονειρευτούμε πριν πενήντα χρόνια.
Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε πάντα στις εφαρμογές και στις
διδακτικές μας επιλογές μέσα στην εκπαίδευση, είναι ότι ούτε το παιχνίδι
ούτε η τέχνη είναι από τη φύση τους εκπολιτιστικά ή ηθικά, αλλά έχουν
σαφώς ουδέτερο χαρακτήρα. Αυτό δημιουργεί μια εξαιρετικά δύσκολη
κατάσταση για τις τέχνες στην εκπαίδευση. Αν δε δώσουμε στους νέους τα
εργαλεία για να εκμαιεύουν την ομορφιά, ξεχωρίζοντάς την από την
κεκαλυμμένη ασχήμια, να συνειδητοποιήσουν τον εαυτό τους, καθώς και να
ασκήσουν κριτική στη μορφή και στα μέσα αυτής της πανταχού παρούσας
αισθητικής, δε θα είναι ικανοί να πάρουν τις δικές τους ηθικές αποφάσεις η
να αποσπάσουν βίαια τη δύναμη της τέχνης από εκείνους που τη χειρίζονται
εξυπηρετώντας τους δικούς τους σκοπούς.
Με άλλα λόγια, πρέπει να δώσουμε στους μαθητές ολιστική σκέψη –
συμπεριλαμβάνοντας και την κατανόηση των συναισθηματικών, των
αισθητικών, των κιναισθητικών και των κεκτημένων πλευρών της γνώσης,
που πολύ συχνά παραλείπονται από ότι μεταδίδεται ως γνώση στη τάξη – να
κατανοήσουν την καλή και την κακή καλλιτεχνία στους πραγματικούς και
στους εικονικούς κόσμους στους οποίους ανήκουμε όλοι.
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Πρέπει επίσης να τους παρέχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες
πρόσβασης στις δεξιότητες αυτών των τεχνών, τις τεχνικές και τις
αισθητικές δεξιότητες, για να συμμετέχουν ενεργά σε αυτούς τους κόσμους.
Η τέχνη της μουσικής και των εικαστικών στην δεκαετία του ΄70
μπήκαν σιγά-σιγά μέσα στο πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Έφεραν σε επαφή τους μαθητές μ΄ αυτές τις τέχνες. Κατάφεραν όμως και να
τους κερδίσουν? Δημιούργησαν το ανάλογο περιβάλλον? Μια αρμονική,
εμπνευσμένη και γεμάτη ερεθίσματα ατμόσφαιρα, όπου μπορεί να ανθίσει
ένας τρόπος μάθησης που ενθουσιάζει και αφομοιώνεται από όλου? Βρήκαν
τον τρόπο να τους μεταφέρουν τις ομορφιές, τις εκπλήξεις, τον ενθουσιασμό
που προσφέρουν αυτές οι τέχνες? Να τις αγαπήσουν, φέρνοντάς τους έτσι
σε επαφή με τον Πολιτισμό? Σπρώχνοντάς τους να πράξουν και αυτοί με τη
σειρά τους Πολιτισμό, και να αναδείξουν την δική τους αισθητική,
παύοντας έτσι να αναμασούν αυτή που του επιβάλλεται καθημερινά? ΄Η
μήπως μιμήθηκαν, σε ένα βαθμό, το δασκαλοκεντρικό ύφος και στυλ
διδασκαλίας των λοιπών ειδικοτήτων, αποκτώντας και αυτοί το κόμπλεξ και
την μικρότητα του ποια ειδικότητα είναι πιο σημαντική μέσα στο σχολείο.
Είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους, αξιόλογους και απόλυτα
απαραίτητους, Καθηγητές-Καλλιτέχνες. Την δεκαετία του ΄90, η ζύμωση
για τις τέχνες στα σχολεία, έφερε την ίδρυση λίγων μουσικών σχολείων και
πολύ πιο μετά την ίδρυση Καλλιτεχνικών σχολείων – μόλις 3 τον αριθμό,
μέχρι και το 2010 που γράφεται αυτό το βιβλίο. Αυτό βέβαια έγινε, πολύ
σωστά, για να δώσει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους μαθητές με
καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και κλίσεις, να έχουν μια πιο εκτενή επαφή με
τη τέχνη που τους ενδιαφέρει. Μήπως όμως μια τέτοια τακτική είναι τελικά
ένα καλό άλλοθι για να μη δει η εκπαιδευτική κοινότητα συνολικά, το ρόλο
που μπορούν να παίξουν οι τέχνες στην εκπαίδευση συνολικά? Μήπως με
αυτές τις περιορισμένες εφαρμογές μέσα στην εκπαίδευση, δημιουργούμε
μια ελιτίστικη άποψη για τη θέση των τεχνών στην κοινωνία?
Η ανάγκη δημιουργικής αυτοδιαχείρισης, έκφρασης και επικοινωνίας,
στους μαθητές μας, είναι ολοφάνερη σε όλους μας. Εκεί που τα πράγματα
μπερδεύονται είναι στο πώς και στο πόσο πρέπει να επικεντρωθούμε, να
προτείνουμε ξεχωριστές ενασχολήσεις στους μαθητές μας.
Ο κεντρικός σκοπός σαφέστατα θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη
Πολιτισμού ευρύτατα, που θα ξεκινά από την πρωινή “Καλημέρα”, και θα
διαχέεται σε όλες τις δράσεις, εκδηλώσεις και σχέσεις των ανθρώπων που
εξελίσσονται μέσα στο σχολείο.
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Πολιτισμό παράγουμε στο σχολείο όχι μόνο φέρνοντας τις τέχνες
μέσα στην ζωή του, αλλά και από την αισθητική, τη συμπεριφορά, και τη
διάθεση που επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε στην επικοινωνία και στο
διάλογο με τους μαθητές μας.
Πολιτισμό φέρνουμε στο σχολείο όταν προσφέρουμε στους μαθητές
μας ένα σχολείο που θα απολαμβάνουν τη χαρά της δημιουργίας και της
γνώσης, εκφράζοντας τα ταλέντα τους, δίνοντάς τους τα προνόμια που
δικαιούνται. Ένα σχολείο που σέβεται τη διαφορετικότητα και ασχολείται
με το μυαλό και τη ψυχή των παιδιών του ισότιμα. Ένα σχολείο που θέλει
και ξέρει, να προσφέρει μια ουσιαστική αγκαλιά, σε όλους τους μαθητές
του.
Ο εγκλωβισμός στο πλήθος των γνώσεων και εξειδικεύσεων, είναι
αυτό που πνίγει τους μαθητές μας,. Ξεχνάμε πολλές φορές εντελώς, ότι η
ανάγκη τους για συναισθηματική ανάπτυξη όπως και η ανακάλυψη του
«εγώ» στο «εμείς», είναι μεγάλη, και απολύτως απαραίτητη για το ταξίδι
τους προς την ευτυχία.
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Τι είναι χορός
Ο Kirstein κάνει μια συνοπτική ιστορική αναδρομή και με κριτικό
πνεύμα αναφέρει: Ο χορός είναι η τέχνη που εκτελείται από μεμονωμένα
άτομα ή ομάδα ατόμων που υπάρχουν στο χώρο και στο χρόνο. Στην τέχνη
αυτή το σώμα είναι το εργαλείο και η κίνηση το μέσο. Η κίνηση έχει στυλ
και το χορευτικό έργο μορφή και δομή. Ο χορός εκτελείται συνήθως με τη
συνοδεία μουσικών ή άλλων ρυθμικών οργάνων.
Σαν πρωταρχικό σκοπό έχει την έκφραση των συναισθημάτων και
εκτελείται για κοινωνικούς, ψυχαγωγικούς ή άλλους σκοπούς. Πολλοί από
εμάς έχουμε ακούσει, δυστυχώς από δασκάλους χορού, ίσως για να
απλουστεύσουν τα πράγματα ή να τα εξηγήσουν με συντομία ότι ο χορός
είναι σύνολο από ρυθμικές κινήσεις του σώματος και των ποδιών με
συνοδεία πάντα μουσικής ή τραγουδιού. Τραγικό λάθος όλων αυτών που
προσπαθούν εν γνώσει τους ή όχι να τυποποιήσουν και να δρομολογήσουν
την τέχνη του χορού με μια εφαρμοσμένη σειρά ασκήσεων που διαδέχονται,
αρμονικά, η μια την άλλη.
Ο χορός συνιστά ένα είδος σύνθετης κινητικής δεξιότητας, η οποία
βασίζεται στο δυναμικό συντονισμό και τη μηχανική οργάνωση επιμέρους
κινήσεων. Η χορευτική επίδοση, ως το παραγόμενο τελικό προϊόν,
εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων που σχετίζονται με τα ανθρωπολογικά
και μορφολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου, και την ικανότητά του για
νευρομυϊκό συντονισμό (Δανιά, 2013; Vlašić, Oreb, & Furjan-Mandić,
2007). Στα πρώτα στάδια της κινητικής μάθησης, όπου οι χορευτές
ενεργοποιούν γνωστικές διαδικασίες επεξεργασίας και κωδικοποίησης των
εισερχόμενων πληροφοριών (Adams, 1971; Fitts, 1964; Fleishman, 1972),
είναι απαραίτητο τα ερεθίσματα που δέχονται να απευθύνονται εξίσου σε
όλες τις αισθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κιναίσθησης, ως έκτης
αίσθησης (Αllegrucci et al., 1985).
Σύμφωνα με τους Laszlo και Bairstow (1983), η κιναίσθηση αφορά
στην αντίληψη της θέσης, του σχήματος και της κίνησης του σώματος απουσία της όρασης- και συνιστά ένα θεμελιώδες συστατικό του κινητικού
ελέγχου (Δανιά, Χατζηχαριστός, Ζουνχιά, Τυροβολά, 2012). Μέσω
ιδιοδεκτικών πληροφοριών που εισάγονται στον εγκέφαλο από τους
συνδέσμους, τους υποδοχείς των μυών και του δέρματος, σκιαγραφείται η
έκβαση της κίνησης και καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός και η διόρθωση
οποιασδήποτε απόκλισης από τον επιθυμητό κινητικό στόχο (Gray, 200) .
Στον τομέα της διδασκαλίας του χορού, η κατανόηση της λειτουργίας
του σώματος και της δομής των κινήσεων αυτού, μέσω της
ευαισθητοποίησης διαδικασιών αισθητηριακής ανατροφοδότησης, κατέχει
ως τεχνική και μέθοδος διδασκαλίας ξεχωριστή θέση, ήδη από τις αρχές του
εικοστού αιώνα.
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Πρωτοπόροι ερευνητές και μελετητές της κίνησης και του
ανθρώπινου σώματος (π.χ. Laban, Bartenieff, Alexander, Bainbridge-Cohen,
Feldenkrais, Todd, Sweigard, κ.ά.), αποποιούμενοι το δυισμό σώματοςψυχής, ανέπτυξαν μεθόδους κινητικής εκπαίδευσης, που επικέντρωναν στην
αφύπνιση των αισθητηριακών διαδικασιών και στην αναδιανομή της
ενέργειας και της προσπάθειας κατά τη διάρκεια της κίνησης (Batson &
Scwartz, 2007). Ειδοποιός διαφορά των νέων αυτών τεχνικών ήταν ότι
παρείχαν στους ασκούμενους σωματικά βιωμένες πληροφορίες σχετικά με
τη δομή και τη λειτουργία του σώματος και των επιμέρους
αλληλεπιδρώντων συστημάτων αυτού (Fitt, 1996). Απώτερος σκοπός ήταν
να διευκολυνθεί μια περισσότερο ψυχο-φυσιολογική κατάσταση
συντονισμένης δράσης, ώστε η εκπαίδευση κινητικά επιδέξιων ατόμων να
επιτυγχάνεται πλέον μέσω βιωματικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων
κιναισθητικής αφύπνισης και εσωτερικής αυτό και αναδιοργάνωσης
(Gallagher, 2005).
Αντλώντας επιρροές από το ρεύμα του υπαρξισμού, και τα κινήματα
του εξπρεσιονισμού και της φαινομενολογίας, οι υποστηρικτές του
κινήματος της «σωματοποιημένης εκπαίδευσης» (somatics education) με
πρωτοπόρο τον Thomas Hanna, (1976,1985) ο οποίος εισήγαγε και τον όρο,
αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα παραδοσιακά καθιερωμένων μέσων
και πρακτικών διδασκαλίας (όπως π.χ. η απόλυτη μίμηση των πρότυπων
κινήσεων του δασκάλου), ως σημείων αναφοράς κατά τον κινητικό έλεγχο.
Αντί αυτών, πρότειναν διδακτικές προσεγγίσεις ανατομίας, κινησιολογίας,
νοερής εξάσκησης και ιδιοδεκτικής ενεργοποίησης, προκειμένου να
μετατοπιστεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος από το τελικό προϊόν
(κινητικές–χορευτικές δεξιότητες), στη διαδικασία (τι πραγματικά συμβαίνει
στο σώμα κατά τη μάθηση κινητικών δεξιοτήτων). Στόχος ήταν να
αναγνωριστεί η σημασία και η επίδραση της βιωμένης εμπειρίας και της
αισθητηριακής αφύπνισης στις σχέσεις που μπορεί να εντοπιστούν μεταξύ
παραγόντων όπως η στάση και η κίνηση του σώματος, οι σκέψεις, τα
συναισθήματα, η αυτοαντίληψη, οι πολιτισμικές αξίες, όλα αυτά κατά τη
διάρκεια μελέτης του ατόμου ως αδιάσπαστης ολότητας νους-σώμα (Linde,
1994).
Μέσα από την ίδια την Ιστορία του χορού θα δούμε ότι στην πρώτη
του μορφή, ο χορός είχε τόσο μεγάλη θέση, που μετά την προσπάθεια
εύρεσης τροφής και στέγης, ο χορός ήταν η επόμενη δραστηριότητα. Το
συναντάμε σε όλους τους λαούς και πολιτισμούς της γης. Υπήρξε σαν μια
μορφή κοινωνικής έκφρασης και θρησκευτικής λατρείας. Είναι πιθανόν ότι
η χρήση του χορού ως μέσον αισθητικής έκφρασης ήταν πάρα πολύ σπάνια.
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Από τα λιγοστά ευρήματα για την κοινωνία των πρωτόγονων
καταλαβαίνουμε ότι ο χορός δεν ήταν μια μορφή διασκέδασης μετά την
δουλειά και αυτό γιατί οι λατρευτικές εμπειρίες καθώς και η διασκέδαση
ήταν ενσωματωμένες μέσα στην διαδικασία της παραγωγής. Η θρησκευτική
άποψη του χορού είχε ως σκοπό της την επικοινωνία με τις άγνωστες
δυνάμεις που προμήθευαν την τροφή, εξασφάλιζαν την γονιμότητα,
ρύθμιζαν τον καιρό, την τύχη και γενικά την φυλετική μέριμνα και την
ανθρώπινη επιβίωση.
Η λέξη χορός προέρχεται από την σανσκριτική λέξη Dan που
σημαίνει άπλωμα - τράβηγμα - μάζεμα. Η πληροφορία αυτή στηρίζεται
πάνω στην πολύπλοκη γλώσσα των χεριών Muantras που την συναντάμε σε
όλους του πρωτόγονους λαούς. Επειδή δεν υπήρχε επαρκής έναρθρος λόγος
ο άνθρωπος ήταν υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί εύκολα χειρονομίες τις
οποίες συμπλήρωνε με κίνηση ή με το λιγοστό λεξιλόγιο του. Έτσι ο χορός
ξεκίνησε ως μέσο επικοινωνίας για να καταλήξει το κυρίαρχο μέσο της
θρησκευτικής έκφρασης. Αυτό φαίνεται στην Αρχαία Αίγυπτο σ’ ένα
πολιτισμό που κράτησε 4.000 χρόνια, και τις πληροφορίες τις παίρνουμε
από τοιχογραφίες και ιερογλυφικά κείμενα.
Ήδη από τον πολιτισμό των Σουμέριων, Βαβυλωνίων και Ασσυρίων ο
χορός περιορίστηκε στις θρησκευτικές λατρείες έχοντας πάντα την πρώτη
θέση. Το επάγγελμα του χορευτή, αναπτύχθηκε στην Αρχαία Αίγυπτο και
κράτησε μέχρι το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι Αιγύπτιοι στα
θέματα τους περιορίστηκαν στο να καλμάρουν την οργή των θεών ενώ
πολλές αναφορές γίνονται για χορούς νεκρών και την ανάστασή τους. Στο
πέρασμα των χρόνων ο χορός έγινε μέσο διασκέδασης του Φαραώ ή των
άλλων συγγενών. Ως μέσο διασκέδασης τον συναντάμε στην Αρχαία
Ελλάδα φέροντας ως παράδειγμα τους χορούς των συμποσίων γνωστοί από
την Ομηρική εποχή.
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Ας σταθούμε λίγο σ’ αυτήν την εποχή γιατί ο χορός παίρνει άλλη
ροπή. Ενώ μέχρι τώρα ο χορός ήταν επίτευγμα των ανθρώπων για να
εξυπηρετήσει τις όποιες ανάγκες του στην Αρχαία Ελλάδα ο χορός παίρνει
θεϊκή υπόσταση. Γνώρισε μεγάλο ενδιαφέρον και σεβασμό και απέκτησε
μεγάλη αξία. Ο Πλάτωνας στους Νόμους αναφέρει: Ο χορός προέκυψε από
την φυσική επιθυμία όλων των νεαρών πλασμάτων να εκφράσουν με την
κίνηση του σώματος τα συναισθήματά τους και ιδιαίτερα την χαρά τους. Η
αίσθηση της αρμονίας και του ρυθμού είναι χάρισμα των Θεών και των
Μουσών." Ιδιαίτερη εκτίμηση και λατρεία είχε η προστάτιδα του χορού
Μούσα Τερψιχόρη. Για την Αρχαία Ελλάδα και τον χορό στην Ελλάδα δεν
θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά, γιατί το μεγαλείο του χορού δεν μπορεί
να κλειστεί σε δύο ή τρεις σειρές. Επιφυλάσσομαι να αναπτύξω αυτό το
θέμα σε κάποιο άλλο τεύχος. Και ενώ στην Αρχαία Ελλάδα ο χορός
βασίστηκε στην ολοκληρωμένη φιλοσοφία των Ελλήνων στην πίστη τους
για την τελειοποίηση του πνεύματος και του σώματος μέσα από τις τέχνες,
στην Αρχαία Ρώμη ο χορός γνώρισε την μεγαλύτερή του παρακμή.
Ο πόλεμος και η επιθυμία για κατακτήσεις έφεραν χιλιάδες
αιχμαλώτους και μεγάλη δύναμη στη Ρώμη, η οποία αποτελούνταν από έναν
ετερογενή πληθυσμό και η δυνατότητα επικοινωνίας ήταν ανύπαρκτη. Αυτό
έφερε σαν αποτέλεσμα να εξελιχθεί η Παντομίμα. Έτσι το θέατρο, η ποίηση,
ο χορός γίνανε απλές αρμονικές κινήσεις. Όμως ο μεγάλος πατριωτισμός
των Ρωμαίων έδωσε την θέση του σε μία κατάπτωση που ζητούσε «Άρτον
και Θεάματα». Η ψυχαγωγία έγινε βάρβαρη με τους βασανισμούς και τις
θανατώσεις χιλιάδων αιχμαλώτων και κυρίως Χριστιανών. Τα κτηνώδη
αυτά θεάματα που ήταν καθημερινή πλέον διασκέδαση, καταδικάστηκαν
από του πρώτους Χριστιανούς που σαν αποτέλεσμα είχε Βυζάντιο και
Μεσαίωνας να απαγορέψουν κάθε μορφής της τέχνης του χορού.
Από το 330 μ.Χ. μέχρι και το 1942 ο χορός εμφανίζεται σε λίγο στα
μόνο θέματα και αυτά κάτω από την επίβλεψη της πρώτης εκκλησίας. Μέχρι
τον 12ο αιώνα ο χορός ήταν τυπικό μέρος της Θείας Λειτουργίας και
Λιτανείας. Λιγοστοί είναι οι Πατέρες της Εκκλησίας που υποστήριξαν το
χορό. Ένας από αυτούς ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει: «Μπορούσε να
υπάρξει τίποτα πιο ευλογημένο από το να μιμηθούμε στη γη τους κυκλικούς
χορούς των αγγέλων, δοξάζοντας τον δημιουργό;». παρόλο τον περιορισμό
που υπέστη ο χορός στον Μεσαίωνα, ο άνθρωπος κράτησε την πρωτόγονη
αυτή επιθυμία και δείγματα χορών όπως οι νεκρικοί και οι χοροί της μαγείας
αναχαιτίστηκαν. Μόνο κατά το τέλος του 14ου αιώνα έχουμε και πάλι
δείγματα χορού, κυρίως χωρικούς που εκτελούνται σε αγρούς.
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Τον 15ο αιώνα η τάξη των ευγενών αφού ραφινάρισε και προσάρμοσε
τους χορούς στην αυλική αξιοπρέπεια έφερε το χορό στις μεγάλες αίθουσες
με το λείο ξύλινο πάτωμα. Λόγω των βαριών φορεμάτων και πολύπλοκων
χτενισμάτων οι κυρίες της αυλής έκαναν περιορισμένες κινήσεις. Οι
κινήσεις αυτές ονομάστηκαν γλίστρημα (glissade) πόλα (pose), υπόκλιση
(reverance). Οι χοροί αυτοί γίνανε γνωστοί με το όνομα Basse Dance. Το
1453 όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κων/πολη πολλοί λόγοι κατέφυγαν
στη δύση φέροντας μαζί τους την κλασική κουλτούρα που είχαν διαφυλάξει.
Τα φρούρια των ευγενών στην Γαλλία και Ιταλία ήταν έτοιμα για την
Αναγέννηση του χορού. Η τυπογραφία που μόλις ανακαλύφτηκε έκανε το
ρόλο του χοροδιδασκάλου πιο εύκολο στη διάδοση του χορού ως Τέχνη που
ξέρουμε μέχρι σήμερα. Ο χορός μετά από μια περίοδο παρακμής άρχισε και
πάλι να ακμάζει.
Στο τέλος του 15ου αιώνα μαζί με τη μουσική και το θέατρο ο χορός
απέκτησε μεγάλη καλλιτεχνική ανάπτυξη και δημοτικότητα.
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Τι είναι ο σύγχρονος χορός

(τι υποδηλώνει ο όρος σύγχρονος)
Ο σύγχρονος χορός αναγνωρίζει το σώμα μας ως ένα εκφραστικό
όργανο. Το σώμα μόνο του και σε συνεργασία με το «΄Ολον ».
Τη λέξη «σύγχρονος», τη χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε «ρήξη»,
«ανατροπή», «καινοτομία». Κάτι που ασφαλώς υπηρετεί το σήμερα. Που
μπορεί ασφαλώς να στηρίζεται στο χθες, αλλά πάντα αφουγκράζεται το
αύριο. «Σύγχρονο» είναι αυτό που ζει το σήμερα και το απολαμβάνει . Που
έχει όμως τη δύναμη να το σηκώσει ψηλά και το θάρρος να το ανατρέψει.

Απομόνωσα ένα κομμάτι από ανάλογες αναφορές της Pina Bausch,
και το ανασύρω κάθε φορά που διαπιστώνω ότι έχω ξεχάσει κάτι πολύ
σημαντικό. Ότι «Το καινούργιο στην τέχνη κατοικεί στη ζωή, στην
πραγματικότητα που ζούμε. Γι’ αυτό και δεν αλλάζει η τέχνη τη ζωή, αλλά η
ζωή την τέχνη. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες που δεν ανακαλύπτουν τίποτε
το νέο μέσα από την τέχνη τους έχουν ξεκοπεί από τη ζωή. Η ζωή είναι
έμπνευση, η ζωή περιέχει την επανάσταση και την πρωτοπορία».
Το «Σύγχρονο» λοιπόν δεν πρέπει να μας εγκλωβίζει στην στενή
έννοια του εντελώς νέου. Το πραγματικά «νέο» είναι αυτό που εμπνέει
το «σημερινό» όπου αυτό εμπεριέχει το «παλιό». Αυτό που είναι
αναγκαίο στο «σύγχρονο», εκείνο που πρέπει πάντα να μας απασχολεί,
είναι να είναι ζωντανό.
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Ο σύγχρονος χορός εμφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα.

Μελετώντας την ιστορία του, διαπιστώνουμε ότι η εξέλιξή του
συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της κοινωνίας και με τις διάφορες φάσεις
του κοινωνικού, πολιτικού και καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Όλες οι τέχνες στις
αρχές του 20ού αιώνα άρχισαν να αναζητούν ένα καινούργιο τρόπο
έκφρασης, μια καινούργια γλώσσα αφήγησης. Ο μοντέρνος χορός με την
εμφάνισή του δηλώνει την άρνησή του σε σχέση με τον κλασικό χορό,
επαναστατεί ενάντια στον ακαδημαϊσμό του και αναζητεί μια νέα σχέση
ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή.
Οι Αμερικανίδες Λόι Φούλερ, Ισιδώρα Ντάνκαν και Ρουθ Σεν Ντένις
αναζήτησαν νέες μορφές έκφρασης μέσω της κίνησης και του χορού και
θεώρησαν τον εαυτό τους καλλιτέχνιδες και όχι διασκεδάστριες, που θα
αναλάμβαναν να ψυχαγωγήσουν τον κόσμο.
Ο Λάμπαν είναι ο πρώτος θεωρητικός του χορού ο οποίος ανέλυσε
και μελέτησε την ανθρώπινη κίνηση, ενώ ο Κάνινγκαμ είναι ο πρόδρομος
του κινήματος της δεκαετίας του '60 και στο στούντιό του ο Νταν
διοργάνωσε σεμινάριο σύνθεσης. Ο μεταμοντέρνος χορός αποκτά νέες αξίες
δημοκρατικές, ανθρωπιστικές, αρχές αποκέντρωσης και ελευθερίας, και οι
άνθρωποι που ασχολούνται με αυτόν εκφράζονται με το έργο τους.
Ολόκληρη η πορεία της ιστορίας του χορού θα μπορούσε να πει
κανείς ότι κινείται σε δύο άξονες. Στον ένα ανήκουν οι χορογράφοι που
πιστεύουν και μάχονται για την ανεξαρτησία της τέχνης του χορού και στον
άλλο βρίσκουμε δημιουργούς που βλέπουν το χορό και την τέχνη της
παράστασης ως μια σύνθεση τεχνών.
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Στην εποχή μας μοιάζει η ανάμιξη των τεχνών, η συνεργασία μεταξύ
τους αλλά και έλλειψη σαφώς ξεκαθαρισμένων ορίων διαχωρισμού τους να
είναι κοινός τόπος. Η αναγκαία προϋπόθεση ενός τέτοιου εγχειρήματος
περιγράφεται από την Martha Graham to 1963: «Δεν υπάρχουν νόμοι, δεν
υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν σταθεροί μέθοδοι όταν κάποιος καλλιτέχνης
συνεργάζεται με κάποιον άλλον. Υπάρχει μόνο μία βεβαιότητα: προτού
περατωθεί η συνεργασία θα έχετε αποκαλύψει τους εαυτούς σας ο ένας στον
άλλο· θα έχετε εκτεθεί απόλυτα» (in Steinberg, Cobbett (ed). 1980. Dance
Anthology. New York: Plume, p.1).

Θα μπορούσαμε λοιπόν να λέγαμε ότι Χορός είναι μια σύνθεση
κινήσεων όπου ακολουθεί με συνέπεια ένα ρυθμό και όχι μόνο … είναι η
εξωτερίκευση των συναισθημάτων μας μέσω του σώματός μας,
χρησιμοποιώντας μια μουσική σύνθεση και όχι μόνο … εγείρει
συναισθήματα, ανακαλύπτει εσωτερικούς ρυθμούς, εξάπτει τη φαντασία,
δημιουργεί νέες αφετηρίες. Η ανεπιτήδευτη μορφή του ανοίγει δρόμους
έκφρασης, δίνει ίσες ευκαιρίες σ’ αυτούς που συμμετέχουν.
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Όταν το σώμα ελευθερώνεται, έρχεται η επικοινωνία.

Το λυμένο σώμα, αυτό που θα εκφραστεί έξω από τα στερεότυπα και
τους φραγμούς θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση των προσωπικοτήτων. Θα
δώσει απαντήσεις και θα ξεμπλοκάρει τις κλειστές υπάρξεις της εφηβείας
και όχι μόνο. Θα κάνει κατανοητό το λόγο και θα βοηθήσει αποτελεσματικά
το διάλογο. Θα οδηγήσει στη λύση κάθε ενός προβλήματος.
Ο χορός ως τέχνη εξελίχθηκε στη διάρκεια των αιώνων, ίσως
παράλληλα με την εξέλιξη του ανθρώπου. Καταγράφεται διαφορετικός
ανάλογα με την κοινωνική τάξη που τον οικειοποιείται. Άλλοτε πάλι
αναπτύσσεται παράλληλα με την εξέλιξη και την διαφοροποίηση των
κοινωνικών αλλαγών, πολεμιέται όμως και πολύ, όταν χρησιμοποιείται από
τις ευρύτερες κοινωνικές μάζες ως τρόπος έκφρασης ελευθερίας και
επικοινωνίας. Πολλές φορές παρουσιάζεται στρεβλά ως προς τη σχέση του
με τον άνθρωπο, και εντέχνως χρησιμοποιείται ως εμπορικό προϊόν που
εξυπηρετεί κοινωνικές αντιλήψεις και κοινωνικά στερεότυπα.
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Η ανάμειξη των τεχνών και των μέσων διαπερνά ολόκληρη την
ιστορία των παραστατικών τεχνών του 20ου αιώνα, από το avant garde
θέατρο των δεκαετιών ’10 και ’20, μέχρι τα happenings και το fluxus του
’60, και μέχρι αυτό που σήμερα ονομάζουμε performance.
Η συνάντηση όμως του χορού με τον κινηματογράφο και το βίντεο
οδήγησε στην κατάρρευση των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των δύο
τεχνών και δημιουργία υβριδικών μορφών που προκαλούν και ανατρέπουν
τους κανόνες και τις συμβατικότητες και των δύο τεχνών. Πρόσφερε στο
χορό την ευκαιρία να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό, ανέδειξε
δυνατότητες και προοπτικές πέρα από τα όρια της θεατρικής πράξης.
Έτσι, ο χορός και ο κόσμος του (χορογράφοι, ερμηνευτές, κριτικοί,
κοινό κ.ά.) επανεκτίμησε την ίδια την έννοια του χορού (τι εννοούμε χορό
και τι όχι), ανέτρεψε ιεραρχίες και διακρίσεις των ειδών (π.χ. το μπαλέτο
είναι ανώτερη τέχνη από τη jazz), διεύρυνε τα όρια της ανεκτικότητας για το
τι μπορεί ή δεν μπορεί να παρουσιάζεται στη σκηνή, δημιούργησε ένα πιο
ευέλικτο, πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό πεδίο δημιουργίας.
Πέρα όμως από όλη αυτή τη δαιδαλώδη διαδρομή του,
ο χορός ελευθερώνει, ο χορός μπορεί να εκφράσει,
μπορεί να δημιουργήσει, συνομιλώντας με τις άλλες τέχνες.
Ο χορός, όπως και οι άλλες τέχνες άλλωστε,
διαμορφώνει ανθρώπους ελεύθερους,
τους απελευθερώνουν από κοινωνικές ενοχές και αναστολές,
έτοιμους να κρίνουν τη σύνδεσή τους με το «Όλον»
δηλαδή το περιβάλλον τους.
Μέσα από το έργο του, ο χορογράφος παίρνει (ή οφείλει να παίρνει)
μια ηθική θέση. Είτε το θέλει είτε όχι, από τη στιγμή που συνθέτει
ανθρώπινες σχέσεις στη σκηνή κάνει ακριβώς αυτό. Ο δημιουργός
καταθέτει ένα ήθος (με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου), κι αυτό είναι
αναπόφευκτο αλλά και επιθυμητό. Άλλωστε ο δημιουργός, συνθέτοντας ένα
έργο, καταθέτει στην ουσία επί σκηνής, τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο,
προβάλλει τη δική του ηθική αντίληψη του κόσμου.

Τι περιμένει από εμάς αυτή η τέχνη
Οι τέχνες είναι εργαλείο εκπαίδευσης, και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
οραματίζονται ένα «διαφορετικό-καινοτόμο σχολείο» ώστε η απερχόμενη
γενιά να μπορέσει να συγχωρήσει τα λάθη αυτής της γενιάς.
 Ποιες μπορεί να είναι οι δυνατότητες της διδακτικής αξιοποίησης των
τεχνών? Μπορούν να αναπαρασταθούν καλλιτεχνικά οι
επιστημονικές ιδέες?
 Μπορεί η διδασκαλία της καλλιτεχνικής έκφρασης να ωφεληθεί από
την συνύπαρξή της με τις επιστήμες?
 Οι καλλιτέχνες θα μπορέσουν να βρούν κοινό βηματισμό με τους
δασκάλους και τους μαθητές, για μια συνεχή αναζήτηση της γνώσης?

Πολιτισμό φέρνουμε στο σχολείο όταν προσφέρουμε στους μαθητές
μας ένα σχολείο που θα απολαμβάνουν τη χαρά της δημιουργίας και της
γνώσης, εκφράζοντας τα ταλέντα τους, δίνοντάς τους τα προνόμια που
δικαιούνται. Ένα σχολείο που σέβεται τη διαφορετικότητα και ασχολείται
με το μυαλό και τη ψυχή των παιδιών του ισότιμα. Ένα σχολείο που θέλει
και ξέρει, να προσφέρει μια ουσιαστική αγκαλιά, σε όλους τους μαθητές
του.
Ο εγκλωβισμός στο πλήθος των γνώσεων και εξειδικεύσεων, είναι
αυτό που πνίγει τους μαθητές μας,. Ξεχνάμε πολλές φορές εντελώς, ότι η
ανάγκη τους για συναισθηματική ανάπτυξη όπως και η ανακάλυψη του
«εγώ» στο «εμείς», είναι μεγάλη, και απολύτως απαραίτητη για το ταξίδι
τους προς την ευτυχία.

25

Να την συναντήσουμε χωρίς στεγανά και αγκυλώσεις, και να μην
αφήσουμε να μας επηρεάσουν εικόνες ασήμαντες και μετριότατες σε
ποιότητα και αισθητική. Να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για τον τρόπο που
εμφανίζεται και χρησιμοποιείται ο χορός, στα θέατρα, στα κέντρα
διασκέδασης, στα Μ.Μ.Ε, και στα video clips.
Θα ήταν καλό να αφήσουμε το βλέμμα μας να ταξιδέψει σε εικόνες
καθημερινότητας, σε ελεύθερες και αυθόρμητες χορογραφίες, όπως στα
πανηγύρια, στο δρόμο του hip-hop, στις γιορτές, στην κίνηση και στη
τοποθέτηση του χορού σε μια αρχαία τραγωδία.
Ας οικειοποιηθούμε εικόνες από πίνακες ζωγραφικής, ας
χρησιμοποιήσουμε την αναμφίβολα δύναμη της σιωπής των γλυπτών. Ας
αφήσουμε μια μουσική, ένα θεατρικό έργο, ένα ποίημα, αλλά και έναν απλό
μονόλογο η ένα καθημερινό διάλογο, να μας εμπνεύσουν και να μας
οδηγήσουν σε μια χορογραφική μας εργασία. Η μουσική μπορεί να
ξυπνήσει συναισθήματα, και να μας παρακινήσει να τα εκφράσουμε πηγαία.

Το θέατρο μπορεί να μας διδάξει, ψιθυρίζοντάς μας συνεχώς για
ερμηνεία, για απόδοση της αλήθειας, για σεβασμό και ειλικρινή διάλογο με
τους θεατές. Ιδιαίτερα όταν αυτή τη τέχνη την εμπλέκουμε μέσα στη
λειτουργία του σχολείου, και την θέτουμε ως μια ξεχωριστή δραστηριότητα
των μαθητών, με σκοπό την συναισθηματική και αισθητική τους ανάπτυξη,
θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
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Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ελεύθερη έκφραση, στην
ισότιμη συμμετοχή, στον ελεύθερο διάλογο. Στην συνύπαρξη, στην
ομαδικότητα, στο σεβασμό της διαφορετικότητας. Ο σύγχρονος χορός, θα
πρέπει να είναι η τέχνη που θα υπηρετήσει ένα καινοτόμο σχολείο, που θα
προτρέπει τους μαθητές σε νέες ανακαλύψεις, βάζοντας υψηλούς
αισθητικούς όρους , για φωτεινές σχισμές πολιτισμού στην ζωή του
σχολείου.
Ενός σημερινού σχολείου που πολύ συχνά ξεχνά να πράττει και να
καινοτομεί, και παρουσιάζεται μόνο ως χώρος συμβατικής εργασίας από
τους δασκάλους και τους μαθητές. Των μεν δασκάλων που εκτελούν τις
«υποχρεώσεις» τους, των δε μαθητών όπου το πέρασμά τους από το
σχολείο, το αντιμετωπίζουν ως ένα -αναγκαίο κακό- που το περνούν όλοι.
Η τέχνη του σύγχρονου χορού, που θα ασχοληθεί αυτό το βιβλίο,
θα είναι αυτή που θα έχει πάντα διερευνητική ματιά. Δεν θα αρκείται σε
μιμητισμούς, και δεν θα εγκλωβίζεται σε ναρκισσιστικές εκτροπές. Θα
αφουγκράζεται τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, τα ενδιαφέροντα
της κοινωνίας όπου ζουν οι μαθητές, και θα τους δίνει τη δυνατότητα να
πάρουν θέση και λόγο για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Θα
βοηθήσει στην ανακάλυψη των σωματικών δυνατοτήτων και όχι στην
εκγύμναση και προετοιμασία μελλοντικών χορευτών. Θα δώσει
προτεραιότητα στο κτίσιμο ενός ελεύθερου και εκφραστικού σώματος,
που θα στεγάζει ανήσυχες και δυνατές καρδιές.
Ο σύγχρονος χορός θα πρέπει να εμπνεύσει τους μαθητές, και να
τους οδηγήσει να αισθανθούν ελεύθερα. Μόνο έτσι, και αφήνοντας τη
φαντασία τους και τις αισθήσεις τους να εξωτερικευθούν, θα
καταφέρουμε να φθάσουμε την αλήθεια. Όταν αυτό επιτευχθεί, τότε και
οι μικροί μας χορευτές, θα απολαύσουν και τις χαρές αυτής της τέχνης.
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Δεν πρέπει να μας διαφύγει ποτέ
Δεν διαμορφώνουμε στο χώρο του σχολείου το σχήμα,
χορογράφος με εκτελεστές-χορευτές, παρά μόνο δάσκαλος με μαθητές.
Αν αυτό μας γίνει συνείδηση, θα προλάβει πολλά προβλήματα, θα
βοηθήσει καταλυτικά στη κατάκτηση του καλού κλίματος της ομάδας και
του αισθητικού αποτελέσματος.
1. Κυρίαρχο για τους μικρούς μαθητές μας είναι, να γευτούν τη χαρά
αυτής της τέχνης όπως εμείς γνωρίζουμε ως παιδαγωγοί να τους την
προσφέρουμε, και ας μην έχουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις ενός
δασκάλου χορού. Οι μέθοδοι και οι πηγές έμπνευσης που θα
υποδειχτούν παρακάτω, έχουν σκοπό να απολαύσουμε όλοι μας την
γοητεία που φέρει η διερεύνηση και η καταγραφή ξεχωριστού
κινησιολογικού λεξιλογίου, συνδυασμένου με το γνωστικό και το
συναισθητικό προφίλ της κάθε ομάδας.
2. Ο χορός είναι ένα μοναδικό εργαλείο εκμάθησης ρυθμού και
αρμονίας της κίνησης, βασικού παράγοντα στην εξέλιξη της τεχνικής
πολλών αθλημάτων.
3. Ο χορός αφορά όλους τους μαθητές μας και δεν επιτρέπεται κανένας
μα κανένας αποκλεισμός.
4. Ευχή και στόχος όλων θα πρέπει να είναι, αυτή η δράση να
φανερωθεί ως μια ξεχωριστή μορφή έκφρασης, και να αποκαλύψει
μια φωτεινή διέξοδο τέχνης σε όλο το σχολείο.
Η ουσία βρίσκεται στην κινητική δημιουργικότητα
και ΟΧΙ στην κινητική ικανότητα.
Είναι αναγκαία επομένως η προβολή μιας άλλης, νέας αντίληψης
στον τρόπο που προσεγγίζονται, παρουσιάζονται και αναλύονται τα
γνωστικά αντικείμενα στην εκπαίδευση.
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Γενικότερα το αντικείμενο όλων των μεθόδων διδασκαλίας χορού,
ιδιαιτέρως στην εκπαίδευση, όπου οι παιδαγωγικοί στόχοι διαφοροποιούνται
από τις σχολές εκμάθησης τεχνικής χορού, πρέπει να στηρίζεται:
 Στην ανάπτυξη ολόκληρης της ανθρώπινης νοημοσύνης
 Ανάπτυξη δημιουργικότητας
 Εξερεύνηση αξιών
 Κατανόηση πολιτισμικών αλλαγών και διαφοροποιήσεων
 Ανάπτυξη κινητικών, και αισθητικών ικανοτήτων.

Κοινός χορός
Όταν η ομάδα μας γίνει μια μεγάλη «αγκαλιά», είναι σίγουρο ότι αυτό
θα την οδηγήσει να διαμορφωθεί ως ένα πολύχρωμο μωσαϊκό. Παιδιά με
διαφορετική κινησιολογική ευκολία, μικρότερη η μεγαλύτερη ωριμότητα,
διαφορετικό σωματότυπο, και ξεχωριστές εμπειρίες και επιρροές από τις
τέχνες γενικότερα, μπορούν να βάλουν σαν στόχο την κοινή παρουσίαση. Ο
χορός ας γίνει μια έκφραση αποδοχής της διαφορετικότητας, χωρίς κανένα
μα κανένα αποκλεισμό. Αυτό αρχικά ίσως μας αγχώσει, πιστεύοντας ότι
είναι αδύνατη η ένωση μιας τέτοιας ομάδας και η παραγωγή καλλιτεχνικού
έργου.
Κοιτώντας όμως ψύχραιμα και με ανοικτό μυαλό θα αντιληφθούμε
την δύναμη που μπορεί να βγάλει η διαφορετικότητα της ομάδας μας.
Βλέποντας την σύνθεση της ως ένωση δυνάμεων και όχι ως πρόβλημα
συντονισμού, θα διαπιστώσουμε επίσης ότι διαθέτουμε μια μικρογραφία της
κοινωνίας μας. Υλικό δηλαδή πλούσιο για καλλιτεχνικές εμπνεύσεις. Όταν
η ομάδα γίνει μια «γροθιά» και το κάθε μέλος της απολαμβάνει ισάξια το
πρωτόγνωρο αυτό ταξίδι, τότε θα θέλει να αφιερωθεί σε μια
προγραμματισμένη κοινή προσπάθεια.
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Και για να είναι πράγματι κοινή προσπάθεια, θα πρέπει να
αποφασιστεί –με πολύ προσοχή – από όλους. Κάθε διαφορετική άποψη, από
οποιαδήποτε πλειοψηφία, δικαιούται το σεβασμό όλων μας, και δεν πρέπει
με κανένα τρόπο, αυτό να γίνει αιτία, να φέρουμε σε δύσκολη θέση, και σε
προέκταση να χάσουμε, κάποιο μέλος της ομάδας. Αν η ομάδα αποφασίσει
να εκθέσει τη δουλειά της σε κοινό, τότε η ανάγκη για ασφαλές και σταθερό
περιβάλλον, με συνέπεια, ομόνοια και συντροφικότητα από όλους, γίνεται
ακόμα πιο επιτακτικό. Η ανάγκη για ένωση δυνάμεων, και συμβολή όλων
των ικανοτήτων, μεγαλώνει με μια δημόσια παρουσίαση της δουλειάς, της
καλλιτεχνικής δημιουργίας της ομάδας. Ικανότητες όπως μακιγιάζ,
σχεδιασμός και ράψιμο κουστουμιών, σκηνικά και σκηνικά βοηθήματα,
δημόσιες σχέσεις και γράψιμο κειμένων, εγγραφή μουσικής, βιντεοσκόπηση
κά. , δείχνουν πόσο απαραίτητοι είναι όλοι σε μια ομάδα χορού, σε μια
ομάδα έκφρασης.
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Το στήσιμο της ομάδας

(το κάλεσμα – η διαδρομή – οι καρποί)
Όλοι καλοδεχούμενοι
Μια ανακοίνωση, που θα αναρτηθεί από κάποιον καθηγητή, η ένα
κάλεσμα-προτροπή που θα προκύψει από ένα ενδιαφέρον μιας παρέας
μαθητών, είναι μια καλή αρχή. Θα οδηγήσει σε μία κινητοποίηση, σε μία
ζύμωση, σε ένα γόνιμο προβληματισμό, για το τι ακριβώς θα είναι η
νεοσυσταθείσα ομάδα χορού. Ερωτήματα όπως:
 Πρέπει να έχουμε κάνει χορό σε κάποια σχολή χορού?
 Τι χορούς θα κάνει αυτή η ομάδα? Είναι μόνο για κορίτσια?
 Πρέπει να είναι όλοι αδύνατοι?
Θα συζητηθούν στις παρέες. Θα δίνονται ανάμεσά τους, μεταξύ
σοβαρού και αστείου και πολλές άσχετες απαντήσεις. Όπως:
 Τι δουλειά έχεις εσύ? Κορίτσι είσαι? Αν κάνουν τσιφτετέλι θα πάω!
 Τι κρίμα! Δεν έχω κάνει ποτέ μου χορό! Οι άλλοι θα ξέρουν?
 Θα φοράμε κολάν? Ντρέπομαι!
Τα παιδιά περιμένουν από εμάς να τους ενημερώσουμε. Να τους
εξηγήσουμε ότι όλοι μπορούν να προσπαθήσουν, ότι ο χορός μπορεί να
αποδοθεί και με διαφορετικά ερμηνευτικά μέσα, από αυτά που εκείνα έχουν
εικόνα, μέσω της τηλεόρασης κατά κανόνα. Θα συμφωνήσουμε όμως όλοι,
και θα δεσμευτούμε για αυτό, ότι όσοι μείνουν στην ομάδα, θα είναι
ανοικτοί σε ανακαλύψεις, κεφάτοι και απόλυτα συνεπής στις παρουσίες
τους.
Η ομάδα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από δημοκρατία,
ανεκτικότητα, φιλία, συνεργασία και πλουραλισμό. Θα πρέπει να είναι
έτοιμη να δεχτεί τα εύσημα αλλά και την κριτική. Χωρίς στεγανά και
εύκολες λύσεις, θα κυνηγά την ανανέωση και τις ρήξεις. Θα αφουγκράζεται
τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τους προσανατολισμούς, τις
επιθυμίες όλων, και θα εμπνέεται από αυτούς.

Θα πρέπει λοιπόν με εφόδιο το χιούμορ, την κατανόηση και την
καλή διάθεση, να ακούσουμε τους πάντες. Είναι σίγουρο, ότι
πολλά από αυτά τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή
μας, έχουν έρθει με συστολή, και άλλα από απλή περιέργεια. Τα
περισσότερα όμως έχουν έρθει με κέφι, διάθεση,δημιουργικότητα
και ανάγκη επικοινωνίας. Και κανένα τους βέβαια δεν ξέρει τι
ακριβώς θα κάνει αυτή η ομάδα σύγχρονου χορού.

Ειδικές συμβουλές
Τι χώρο χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε το σύγχρονο χορό?
Σε ποιούς χώρους μπορεί να παρουσιαστεί?
Είναι γνωστό σε όλους μας, ότι δεν θα βρούμε στα σχολεία
επανδρωμένη αίθουσα χορού. Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων. Μπορούμε
όμως να βρούμε μια αίθουσα, όσο γίνεται πιο μεγάλη, ή να μας εξυπηρετεί ο
χώρος πολλαπλών χρήσεων, ή ο χώρος εκδηλώσεων, ή ακόμα μια ήσυχη και
απομονωμένη γωνιά του σχολείου, όπου με κάποιον δικό μας -ευφάνταστοσυνήθως τρόπο, προσδιορίσουμε το περίγραμμά της. Αυτό θα είναι το
εργαστήριό μας, σημείο αναφοράς όλης της ομάδας.
Περιστοιχίζοντας με αγάπη και φροντίδα, όλη η ομάδα, θα αποτελέσει
ένα ζωντανό, γεμάτο θετική ενέργεια, σημείο, έτοιμο προς αναγνώριση και
αποδοχή, από όλους μέσα και έξω από το σχολείο.
Αυτό που ίσως θα πρέπει να μας προβληματίσει, είναι το πάτωμα
αυτού του χώρου. Ιδανικό βέβαια πάτωμα, για την απορρόφηση των
κραδασμών, και την προστασία των κλειδώσεων, είναι το ξύλινο. Για την
ασφάλεια των μαθητών μας, δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να αφήσουμε
γυμνά πλακάκια ή μάρμαρα, στον ενεργό μας χώρο. Η ιδανικότερη κάλυψή
τους είναι από πλαστικό πάτωμα. Σε αντίθεση με την πολυχρησιμοποιημένη
μοκέτα, έχει και καλύτερη απορροφητικότητα, καθαρίζεται πολύ πιο
εύκολα, και δεν αντιστέκεται-κολλάει- στα απαραίτητα γλιστρήματα που θα
χρειαστούμε σίγουρα.
Επιλογή της μουσικής
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι χορός μπορεί να υπάρξει και χωρίς
την συμμετοχή-άκουσμα μιας μουσικής. Ο χορός έχει τη δυνατότητα να
γεμίσει μια σιωπή, αποκαλύπτοντας τον εσωτερικό ρυθμό μιας ερμηνείας,
αλλά και τις μελωδικές γραμμές, εκφέροντας ο ερμηνευτής απλόχερα, τις
συναισθηματικές του διαβαθμίσεις.
Στο σχολείο όμως, δεν θα συνιστούσα μια τέτοια εφαρμογή, κυρίως
από μη έμπειρους καθοδηγητές, γιατί μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνος
ακροβατισμός. Δεν θα ήθελα με τίποτα να αποθαρρύνω για οτιδήποτε
τολμηρό. Καθόλου. Απλώς επειδή, το σχολικό περιβάλλον, είναι δύσκολο
και αμάθητο, θα ήταν προς όφελος της ομάδας, μια μικρή προσοχή στην
σειρά – ίσως – των επιλογών της. Χωρίς όμως συντηρητισμούς και
πισωγυρίσματα. Πάντα με θάρρος, συνέπεια, ελευθερία, και ανοχή στους
πειραματισμούς.
Και επειδή είναι θεμιτό, τα παιδιά της ομάδας χορού να έρθουν σε
επαφή και με μία άλλη τέχνη, όπως είναι η μουσική, δίνεται μια μοναδική
ευκαιρία για αυτά να ακούσουν ξεχωριστές μουσικές, και να τις
κατανοήσουν σε βάθος, χορεύοντάς τες.
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Θα πρέπει βέβαια, η επιλογή να γίνεται σε σχέση πάντα με την
μουσική εμπειρία και μύηση των μαθητών μας, και να προτιμούμε
μουσικές που μπορούν να μετρηθούν εύκολα – καθαρούς ρυθμούς όπως:
2/4, 4/4, ¾, 6/8, 9/8 –με φανερές μουσικές φράσεις. Θα πρέπει να
κατανοήσουμε πλήρως, εμείς πρώτα οι καθοδηγητές δάσκαλοι, τη μουσική
που θα υποδείξουμε στην ομάδα, για οποιαδήποτε εργασία, και να τους
μυήσουμε αναλύοντάς την, στον πλούτο της «καλής» μουσικής.
Κάτι που αρέσει πολύ στα παιδιά, πολύ πιθανόν και σε εμάς, είναι να
χρησιμοποιούμε μουσικές, βγάζοντας το χορογραφικό κουστούμι που τους
συνοδεύει. Π.χ. μια μουσική tango, δεν είναι απαραίτητο να χορογραφεί και
σε tango χορό. Ή ένα κομμάτι κλασσικής μουσικής, ή Άριας, δεν απαιτεί
οπωσδήποτε και κλασσικές γραμμές στην χορογραφία, αυστηρό και βαρύ
κουστούμι.
Απαραίτητο και βασικό είναι μόνο, η μουσική που θα διαλέξουμε να
μας βοηθήσει και να συντελέσει στο θέμα, το ύφος και το στυλ που θέλουμε
να δώσουμε στη χορογραφία ή στο δρώμενο. Δεν θα πρέπει το κριτήριο
επιλογής να είναι πια μουσική μας αρέσει να ακούμε στο σπίτι μας, σε ένα
«πάρτυ», σε μία εκδρομή. Εκτός αν θέλουμε να περιγράψουμε μέσα στη
χορογραφία μας, μια σκηνή «πάρτυ», ή εκδρομής. Αυτό, αν το εξηγήσουμε
στους μαθητές μας, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσουν στην πιο εύστοχη
επιλογή μουσικής, λαμβάνοντας υπόψη τους ότι αυτή, είναι ένα εργαλείο,
ένα εκφραστικό μέσο, για την χορογραφική τους εργασία.
Πολλές φορές μου έχει συμβεί να έχω στο μυαλό μου μια ιστορία, ένα
θέμα, και ενώ προσπαθώ να το δέσω και να το στήσω χορογραφικά, ακούω
μια μουσική, και εντελώς απρόβλεπτα, αυτή, εκφράζει απόλυτα το θέμα που
δουλεύω. Και όχι μόνο αυτό. Καμιά φορά μου λύνει και προβλήματα. Μου
υποδεικνύει με τις δικές της θεματικές, και με βοηθάει στη συγκεκριμένη
πια εξέλιξη της χορογραφίας.
Έχει γίνει όμως και το άλλο. Ακούγοντας μια μουσική, όχι
οπωσδήποτε εντυπωσιακή με το πρώτο άκουσμα, να δω να εξελίσσεται
μπρος μου μια χορογραφία. Στη διάρκεια λοιπόν της χορογραφικής μου
πορείας, διαπίστωσα ότι οι πιο αγαπημένες μου χορογραφίες, ήταν αυτές
που κέντησαν υπέροχα μουσικά χαλιά, που συνταξίδεψαν με φίλους
μουσικούς.
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Η επιλογή λοιπόν μιας μουσικής όπου θα εμπνεύσει και θα βοηθήσει
ως καλός συνοδοιπόρος στο ταξίδι της χορογραφικής μας αφήγησης, είναι
πιστεύω, ένα βασικό συστατικό στην χημεία εκείνη που θα φέρει την μέθεξη
σε ερμηνευτές και θεατές.

Ρυθμοί
Θεωρώντας τον ρυθμό ένα παράγοντα που παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο, στο αποτέλεσμα μιας οποιασδήποτε παρουσίασης με αισθητικό
αποτέλεσμα και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, ξεκινώ παραθέτοντάς σας, μια
πιο γενική και ουσιαστική αναφορά που κάνει ο Marcel Jousse , σχετικά με
την έννοια και τον ρόλο που παίζει ο ρυθμός στις παραστατικές τέχνες.
Ο ρυθμός είναι αίσθημα που απελευθερώνεται με οργανωμένες
κινήσεις Πλάτων, Τίμαιος
Ο σμιλεμένος χρόνος
«Ερμηνευτής, ηθοποιός - χορευτής, είναι αυτός που ξέρει να σμιλεύει
το χρόνο. Συγκεκριμένα: χαράζει το χρόνο σε ρυθμό, ο οποίος διευρύνει ή
περιορίζει τις κινήσεις του. Η λέξη ρυθμός είναι ελληνικής καταγωγής και
προέρχεται από το ρήμα ρέω. Ρυθμός σημαίνει κυριολεκτικά «ιδιαίτερος
τρόπος ροής».
Ο χρόνος που προσλαμβάνεται καθημερινά με τρόπο υποκειμενικό,
μέσα από τη μέτρησή του με ωρολόγια και ημερολόγια, γίνεται ρευστός
στην διάρκεια της παράστασης χάρη στον ερμηνευτή, που κάνει τους θεατές
να τον προσλαμβάνουν με τις αισθήσεις τους. Ο ρυθμός δίνει υλική
υπόσταση στην διάρκεια μιας πράξης μέσω μιας σειράς ομοιογενών ή
ποικίλων εντάσεων. Δημιουργεί μια αναμονή και μια προσδοκία. Οι θεατές
τον προσλαμβάνουν σαν ένα είδος αισθητήριου κραδασμού, μία εκτίναξη
προς κάτι το οποίο συχνά αγνοούν, μια ροή που επαναλαμβάνεται με
αλλαγές, μια συνέχεια που αναιρείται. Σμιλεύοντας τον χρόνο, ο ρυθμός τον
μετατρέπει σε χρόνο-σε-ζωή.
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Ο ρυθμός έχει τους δικούς του νόμους: όπως δεν είμαστε ελεύθεροι
να τοποθετήσουμε με όποια σειρά θέλουμε τις συλλαβές σε μια λέξη ή τις
νότες σε ένα πεντάγραμμο, έτσι υπάρχουν εναλλαγές διάρκειας που κάνουν
να γεννηθεί η αίσθηση του ρυθμού και άλλες, πολύ περισσότερες, που δεν
τη δημιουργούν καθόλου.
Όταν μιλάμε για ρυθμό μιλάμε και για τη σιωπή ή την παύση.
Πράγματι, η παύση ή σιωπή αποτελούν τον βασικό ιστό πάνω στον οποίο
αναπτύσσεται ο ρυθμός. Δεν υπάρχει ρυθμός αν δεν έχουμε συναίσθηση της
σιωπής ή της παύσης, και εκείνο το οποίο διαφοροποιεί δύο ρυθμούς, δεν
είναι ο ήχος ή ο θόρυβος που παράγεται, αλλά ο τρόπος με τον οποίο
οργανώνεται η σιωπή ή η παύση. Το μυστικό του ρυθμού στη ζωή, όπως τα
κύματα της θάλασσας, οι ριπές του ανέμου, οι φλόγες της φωτιάς, βρίσκεται
στις παύσεις. Οι παύσεις δεν είναι στατικές διακοπές, αλλά μεταβάσεις,
αλλαγές ανάμεσα στη μια δράση και στη άλλη. Όταν τελειώνει η μια δράση,
μεσολαβεί ένα κλάσμα του δευτερολέπτου που δημιουργεί μια παρόρμηση,
και αυτή είναι η ώθηση για την επόμενη δράση.

Ο τρόπος για να αποφύγουμε τα σχήματα και τα στερεότυπα είναι να
δημιουργούμε δυναμικές σιωπές: ενέργεια την κατάλληλη στιγμή. Όταν η
παύση-μετάβαση χάνει τον παλμό της, με τον οποίο ετοιμαζόταν να
συνεχίσει, βαλτώνει και πεθαίνει. Η δυναμική μετάβαση γίνεται στατική
παύση.
Είναι ανάγκη να μάθουμε μέχρι πιο σημείο μπορούν να διευρύνονται
οι παύσεις – μεταβάσεις. Αυτές επιτρέπουν στον χορευτή/ηθοποιό τη
σύνδεση και διαμορφώνοντας κάθε λεπτομέρεια/δράση μιας ακολουθίας,
διαμορφώνουν και κατευθύνουν και την αντίληψη του θεατή.
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Σε γενικές γραμμές οι χορευτές και οι ηθοποιοί γνωρίζουν καλά ποια
θα είναι η επόμενη κίνησή τους. Την ώρα που εκτελούν μια πράξη
σκέπτονται ταυτόχρονα την επόμενη. Προχωρούν με το μυαλό τους, αυτό
όμως επιφέρει ταυτόχρονα μια σωματική εξέλιξη η οποία αντανακλάται
στον δυναμισμό τους και γίνεται αντιληπτή από το κιναισθητικό αίσθημα
του θεατή.
Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί τόσο συχνά μια παράσταση δεν
καταφέρνει να κατακτήσει την προσοχή μας: έχουμε ήδη προβλέψει σε
αισθητικό επίπεδο αυτό που ετοιμάζεται να κάνει ο ηθοποιός-χορευτής.Το
πρόβλημα είναι: ο ηθοποιός-χορευτής, ο οποίος γνωρίζει την επόμενη πράξη
που πρέπει να εκτελέσει, πως μπορεί να είναι παρών σε κάθε πράξη και να
κάνει να αναβλύζει η επόμενη σαν έκπληξη για τον ίδιο και τον θεατή?
Ο ηθοποιός-χορευτής πρέπει να ολοκληρώνει την πράξη αναιρώντας
την. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναιρέσει μια πράξη. Αντί να συνεχίσει
προς την προβλεπόμενη διεύθυνση μπορεί να αλλάξει πορεία. Μπορεί να
ξεκινήσει από την αντίθετη κατεύθυνση. Μπορεί να επιβραδύνει τη δράση,
τηρώντας την ακρίβεια του σχεδίου του. Μπορούν να διευρυνθούν οι
παύσεις-μεταβάσεις. Το να εκτελεί κανείς μια πράξη αναιρώντας την,
σημαίνει: να επινοεί μέσα στην πράξη ατελείωτους μικρο-ρυθμούς. Αυτό
τον υποχρεώνει να βρίσκεται εκατό τοις εκατό μέσα στην πράξη που
εκτελείται. Η επόμενη λοιπόν θα γεννηθεί σαν έκπληξη και για τον θεατή
και για τον ίδιο τον ερμηνευτή.
Το αποτέλεσμα αυτό βασίζεται στην κιναισθησία: τη συναίσθηση που
έχουμε για το σώμα μας και για τις εντάσεις του. Αυτή μας κάνει να
αντιλαμβανόμαστε και την ποιότητα των εντάσεων ενός άλλου προσώπου.
Η κιναισθησία μας κάνει να μαντεύουμε τις προθέσεις των άλλων: αν
κάποιος μας πλησιάζει με πρόθεση να μας χαϊδέψει ή να μας κτυπήσει. Η
κιναισθησία κάνει να μην πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο οι πεζοί όταν
διασχίζουν ένα δρόμο. Είναι ένα φυσικό ραντάρ που μας επιτρέπει να
αντιλαμβανόμαστε κίνητρα και προθέσεις, και μας σπρώχνει να
αντιδράσουμε πριν μεσολαβήσει η σκέψη. Το κιναισθητικό αίσθημα είναι
ουσιαστικό για κάθε είδος παράστασης. Επιτρέπει στον θεατή να
ακολουθήσει, να ζήσει, να διαισθανθεί και πολλές φορές τελικά να
προβλέψει τις προθέσεις του ηθοποιού-χορευτή, έστω και αν ο θεατής δεν
έχει συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι συμβαίνει αυτό.
Το συναισθητικό αίσθημα κάνει τον θεατή να ανακαλύπτει συχνά την
πρόθεση του ηθοποιού-χορευτή πριν ακόμα την κάνει πράξη εκείνος,
εξαφανίζοντας έτσι το αποτέλεσμα της έκπληξης που θα είχε καταφέρει να
πετύχει η πράξη» (Εουτζένιο Μπάρμπα, Το χάρτινο κανό )
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Προτεινόμενοι ρυθμοί
Τα μέτρα 2/4 και 4/4 είναι τα φυσικά μέτρα που ακολουθούν το
βηματισμό μας. Το γνωστό μας λοιπόν «μαρς» είναι η πρώτη εκφραστική
εκδοχή που μπορούμε να επιλέξουμε. Είναι μια καλή αρχή, αλλά θα την
ονόμαζα φτωχή και περιορισμένη, αν παραμείνουμε μόνο σ΄αυτή. Ας
παρακινήσουμε για ελεύθερη «στακάτο» κίνηση, όπου κάθε κίνηση θα
τοποθετείται καθαρά πάνω σε κάθε τέταρτο του μέτρου. Θα πρέπει όμως να
επιμείνουμε στον ξεκάθαρο τονισμό που θα πρέπει να δίνεται στο πρώτο και
ισχυρό τέταρτο κάθε μέτρου.
Μια ευχάριστη για τα παιδιά άσκηση, για αυτούς τους «τετράγωνους»
ρυθμούς, είναι η παραγωγή ρυθμού με κτυπήματα αντικειμένων και
παραγωγής ήχων από μέλη του σώματος. Το αμερικάνικο συγκρότημα
«stomp» ερχόμενο στην Ελλάδα, μας παρουσίασε μία καλοσχηματισμένη
και απολαυστική παράσταση. αποκαλύπτοντας σε εμάς, πως μπορεί να
εξελιχθεί ένας μουσικοχορευτικός αυτοσχεδιασμός σε ένα εξαιρετικά
όμορφο παραστατικό αποτέλεσμα.
Τα παιδιά θα ενθουσιαστούν, όταν μπουν στη διαδικασία τα
αναπαράγουν κάποια μέτρα 2/4 ή 4/4, χρησιμοποιώντας απλά χρηστικά
αντικείμενα, όπως κουβάδες, σκούπες, κατσαρόλες, κουτάλια,
κουδουνίστρες, μπάλες κ.ά. Με παράλληλη ελεύθερη χορευτική απόδοση, η
διάθεση θα απογειωθεί.
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Το μέτρο των ¾, ο πατέρας του «βάλς». Το μέτρο που φέρνει
αναμνήσεις από τα σαλόνια των γονιών μας και των παππούδων μας. Που
μας γυρίζει πίσω στα παραμύθια των κινουμένων σχεδίων, με τις μεγάλες
σάλες χορού, και τα εντυπωσιακά ζευγάρια στο χορό του «βάλς». Έχει
καμπύλη αυτός ο ρυθμός. Έχει μια συνοχή που επαναλαμβάνεται κάθε τρεις
κτύπους. Είναι το μέτρο που σου θυμίζει την κίνηση του εκκρεμές. Που σε
ωθεί να κυλίσεις, να μετακινηθείς γλιστρώντας, χωρίς καμία αντίσταση.
Προτεινόμενες ασκήσεις θα έδινα, πρώτη: σε ένα αργό tempo, να
γίνει μια κυλιστή κίνηση με ρολαρίσματα και μετακινήσεις στο έδαφος, με
διαφορετική κατεύθυνση ανά μέτρο. Και δεύτερη, σ’ ένα πιο γρήγορο
tempo, μια ανάλαφρη και ελεύθερη μετακίνηση στο χώρο με τα βήματα του
«βάλς». Τρία προχωρητικά βήματα, όπου το πρώτο είναι το ισχυρό και τα
επόμενα δύο, ίδια και ίσα μεταξύ τους. Το πρώτο θα πρέπει να γίνει βαθύ,
λυγίζοντας το γόνατο, plie κατά την ορολογία του χορού. Τα άλλα δύο
εκτελούνται στα δάκτυλα, ανασηκώνοντας τις φτέρνες, αλλιώς Releve.
Εδώ η συνοδευτική ορχήστρα θα μπορούσε να μετρά φωναχτά το
μέτρο, στο tempo που εξυπηρετεί, ενώ παράλληλα τα χέρια να κινούνται
μπρος αιωρούμενα, σαν εκκρεμές, παρασέρνοντας και το σώμα να κινηθεί
σε κάθε αλλαγή του μέτρου, δεξιά-αριστερά.
Μικτά μέτρα ονομάζουμε εκείνα που προκύπτουν από τη σύνθεση 2
ή 3 ανόμοιων μέτρων. Στο μέτρημα ενός μικτού μέτρου πρέπει να τονίζουμε
την αρχή όλων των μικρότερων που το συνθέτουν. Π.χ. Στο μέτρο των 5/8
έχουμε την σύνθεση 2/8 και 3/8. Το μέτρημά του θα πρέπει να γίνει: Ένδυό, Έν-δυό-τρί ή Έν-δυο-τρί, Έν-δυό.
Αν πάλι θελήσουμε να αναλύσουμε το μέτρο των 7/8, αυτό θα μπορεί
να είναι σύνθεση των 3/8 και 2/8 και 2/8, ή 2/8 και 3/8 και 2/8, ή 2/8 και
2/8 και 3/8. Το μέτρημα αντίστοιχα θα πρέπει να γίνει: Έν-δυό-τρί, Έν-δυό,
Έν-δυό, ή Έν-δυό, Έν-δυό-τρί, Έν-δυό ή Έν-δυό, Έν-δυό, Έν-δυό-τρί.
Σύνθετα μέτρα ονομάζουμε τα μέτρα που προκύπτουν από τη
σύνθεση όμοιων μικρότερων μέτρων. Π.χ. τα 6/8 και τα 9/8, είναι διπλή ή
τριπλή επανάληψη των 3/8, αντίστοιχα. Έν-δυό-τρί, Έν-δυό-τρί και Έν-δυότρί, Έν-δυό-τρί, Έν-δυό-τρί. Το μέτρο των 9/8, μπορεί να το συναντήσουμε
και ως μικτό: 3/8 και 2/8 και 2/8 και 2/8, αλλά και ως σύνθετο: 3/8 και 3/8
και 3/8.
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Σκηνική παρουσία
Ας θυμηθούμε τα λόγια της Πίνα Μπάους:
«Δεν με ενδιαφέρει πως κινούνται οι άνθρωποι,
αλλά τι είναι αυτό που τους ωθεί να κινηθούν».

Είναι αρκετοί οι καλλιτέχνες που θέτουν για τις δημιουργίες τους, πιο
πολλά ερωτηματικά στο «γιατί» και λιγότερα στο «πώς». Είναι αυτοί που
έχουν ανάγκη κάθε φορά την αναζήτηση, μιας «αλήθειας», και όχι μιας
επικαλυμμένης πραγματικότητας. Προτιμούν να βοηθήσουν, με το έργο
τους, στο άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τους θεατές, και όχι να
προκαλέσουν μια πρόσκαιρη τέρψη, δημιουργώντας μια ευχάριστη εικόνα.
Πέρα όμως από τα παραπάνω, όπου θα μπορούσαν να αναφερθούν
πολλά για τις τάσεις και τη διαδρομή στο σύγχρονο χορό, τα λόγια της Πίνα
Μπάους τα ανέφερα γιατί θα βοηθήσουν τις ομάδες μας στο σχολείο, να
κατανοήσουν, τι εννοούμε όταν λέμε «σκηνική παρουσία», και πώς πρέπει
να την αντιλαμβανόμαστε.
Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ότι αυτό που θα παρουσιάσουμε, αυτό
που σμιλεύουμε με τα εργαλεία της τέχνης μας, είναι ένας σχολιασμός, ένα
κομμάτι από την καθημερινότητά μας, μια παρένθεση ενός σημείου της
ζωής μας. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε άμεσοι στις εκφράσεις μας. Να μην
χάσουμε την επαφή μας με το κοινό.
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Ο διττός ρόλος του τέταρτου «αόρατου» τοίχου, είναι χρήσιμος να
αναφέρεται συχνά, ώστε να αισθάνονται οι μικροί μας καλλιτέχνες άνετα
πάνω σε μια θεατρική σκηνή, όταν επιτρέπουν την παρακολούθησή τους
από τους θεατές. Ο τέταρτος τοίχος είναι η διάφανη απομόνωση στον
σκηνικό μας χώρο, αλλά είναι και το άνοιγμά μας στον κόσμο. Και οι
καλλιτέχνες λοιπόν αυτό το έχουν ανάγκη. Θέλουν το κοινό, για να τους
επιβραβεύσει, να συζητήσει μαζί τους, να τους ωθήσει σε άλλες
δημιουργίες.
Και δεν θα ήταν κακό, για να μειώσουμε το άγχος της έκθεσης στο
κοινό, που φυσιολογικά θα αισθάνονται οι μαθητές μας, ίσως λίγο απλοϊκά,
να το παρομοιάσουμε με τους καλεσμένους που δεχόμαστε σε μια γιορτή
μας. Έχουν έρθει λοιπόν αυτοί οι καλεσμένοι, με τις καλύτερες διαθέσεις,
να γιορτάσουν μαζί μας μια ξεχωριστή γιορτή. και προσμένουν από
εκείνους κάτι εξαιρετικό, χωρίς αυτό να σημαίνει και τέλειο.
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Ζέσταμα – προθάλαμος καλής ενέργειας
Η σπονδυλική μας στήλη

Ξεδίπλωμα από όρθια στάση
Στεκόμαστε σε όρθια θέση, και αφήνουμε το σώμα μας από τη μέση
και πάνω να πέσει προς τα εμπρός, μαλακά, παρασέρνοντας και ένα ελαφρύ
τσάκισμα στα γόνατα. Από αυτή τη θέση, και ενεργοποιώντας τους
σπόνδυλους της σπονδυλικής στήλης, κάνουμε ένα αργό και ελεγχόμενο
ξεδίπλωμα. Ξεκινώντας από τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο, μεταφέρω
την ενέργεια προς τα πάνω, μέχρι την ανάταση των χεριών.
Σ΄ αυτήν μας την κίνηση, το κεφάλι ακολουθεί και ξεδιπλώνει
τελευταίο από τα κομμάτια του κορμού, και ακολουθούν τα χέρια. Από την
ανάταση μπορούμε να επανέλθουμε στην αρχική θέση, σπάζοντας το
τέντωμα, τσακίζοντας τα γόνατα και λύοντας το σώμα με την αντίστροφη
πορεία, προς την αρχική θέση.
Ξεδίπλωμα από βαθιά συσπειρωτική θέση
Ενώ βρισκόμαστε χαμηλά μαζεμένοι, στηριγμένοι στα πέλματα με
ανασηκωμένες τις φτέρνες, απλώνουμε και τεντώνουμε πολύ καλά το ένα
μας πόδι, με το αντίστοιχο χέρι να τραβάει μπροστά, έτσι ώστε να
σχηματίζεται οξεία γωνία, από το τεντωμένο πόδι, και το έδαφος. Το κεφάλι
και οι άκρες των δακτύλων του ποδιού πρέπει να είναι σε ευθεία-κεκλιμένη
γραμμή. Στην εξέλιξη της άσκησης, απλώνουμε και το άλλο πόδι, ώστε πια
να στηριζόμαστε και στις δύο παλάμες μας, και η γωνία με το έδαφος να
σχηματίζεται από τη στήριξη και των δύο ποδιών. Μαζεύουμε ένα-ένα πόδι
διαδοχικά μέχρι την αρχική θέση.
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Αναπνοές με ξεδίπλωμα σε εδραία θέση
Ενώ βρισκόμαστε σε εδραία θέση, με τα πόδια σταυρωτά και ανοικτά
τα γόνατα, (τα γόνατα έχουν την τάση να ακουμπήσουν το πάτωμα),
αφήνουμε το σώμα μας να πέσει μπροστά. Το πηγούνι έρχεται προς το
στέρνο, φέρνοντας τη κορυφή του κεφαλιού να σχηματίζει μια ανοικτή
κοιλότητα με τον κόκκυγα της λεκάνης.
Από αυτή την αρχική θέση, σε 4 χρόνους ξεδιπλώνουμε τον κορμό
μας σπόνδυλο-σπόνδυλο, όπως και από την όρθια θέση. Προσέχουμε, όσο
και να δυσκολευόμαστε από πιθανά πονάκια στο ισχίο, να μην σηκώνουμε
τους ώμους, πνίγοντας το λαιμό μας. Πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι
κάποιος μας τραβάει προς τα πάνω, από τα αυτιά, φέρνοντας έτσι την
σπονδυλική μας στήλη εντελώς κάθετη με το πάτωμα. Τα χέρια καλύτερα
να στέκονται στο πλάι του σώματος, και να υπάρχει ελαφρά στήριξη, ιδίως
από αυτούς που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στην άσκηση. Στο ξεδίπλωμα
χωρίζουμε και την αναπνοή μας σε 4 μέρη, και εκπνέουμε πάλι σε 4
χρόνους, μαζεύοντας το σώμα στην αρχική του θέση. Επιχειρούμε λοιπόν να
γυμνάσουμε την πλάτη μας, φέρνοντας την σπονδυλική στήλη διαδοχικά,
από καμπύλη σε ευθεία στάση.
Προσοχή όταν αναπνέουμε και εκπνέουμε, δεν χρειάζεται να
φουσκώνουμε και να ξεφουσκώνουμε το στήθος μας.
Το τέντωμα της γάτας

Είναι μια άσκηση που ενώ δείχνει να έχει δυσκολίες στην εκτέλεσή
της, αρέσει στους μαθητές, και δημιουργεί ευχάριστη διάθεση. Η αρχική
θέση είναι συσπειρωτική, όπου η στήριξη γίνεται στις επιφάνειες των
κνημών, με το σώμα γερμένο μπροστά και τα χέρια τεντωμένα με τις
παλάμες να εφάπτονται στο έδαφος.
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Στην εξέλιξη της άσκησης θα επιδιώξουμε να περάσουμε σημείοσημείο της πρόσθιας επιφάνειας του σώματός μας από το έδαφος,
ξεκινώντας από το στήθος. Συνεχίζουμε με το στομάχι, την κοιλιά, τη
λεκάνη. Η στήριξή μας γίνεται στις κνήμες και στις παλάμες μας, με συνεχή
μεταφορά του κέντρου βάρους, κατά την εξέλιξη της άσκησης. Το τέλος του
τεντώματος της γάτας, φέρνει το σώμα από τη λεκάνη και πάνω, σε
υπερέκταση, κάνοντας τόξο προς τα πίσω. Η επιστροφή στην αρχική θέση,
γίνεται προς τα πίσω, ακριβώς όπως βλέπουμε στον κινηματογράφο ή σε
ένα video, μια σκηνή να εξελίσσεται ανάποδα .

Ένα ξύπνημα ξεκλειδώματος
Μετά από ένα ήρεμο ύπνο, το ξύπνημα θα εξελιχθεί αργά και
ελεγχόμενα, δίνοντας λίγη-λίγη ενέργεια σε κάθε μέλος του σώματος. Με
αυτό τον τρόπο έχουμε την ευκαιρία να ξεκλειδώσουμε όσο γίνεται πιο
συνειδητά τα μέλη μας, και να γνωρίσουμε τις δυνατότητές τους. Αυτό το
ξύπνημα της ανακάλυψης, θα μας οδηγήσει σε ένα διαφορετικό ανέβασμα
για τον καθένα μας, από την ύπτια στην οριζόντια θέση. Πολλές φορές όταν
αυτό γίνει με μια ιστορία-σενάριο ιδιαιτέρως προσωπική, λέγοντας στα
παιδιά να την φέρουν στο νου τους κατά την διάρκεια του ξυπνήματοςξεκλειδώματος, αποκτά και μια συναισθηματική ανάπτυξη και παίρνει
χαρακτηριστικά ερμηνείας.
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Το τρέμουλο
Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό τρόπο για να ζεσταθούν τα διάφορα
μέλη του σώματος. Η ομάδα στήνει ένα κύκλο και κάποιο σημείο του
σώματος του πρώτου στον κύκλο, ξεκινά το τρέμουλο. Το μεταφέρει στον
επόμενο που το υιοθετεί, και με αυτό ενεργοποιεί άλλο σημείο του σώματός
του. Είναι μια διασκεδαστική και χαλαρωτική εισαγωγική άσκηση για
ζέσταμα του σώματος.
Λόγω της αυξημένης δυσκολίας, αν δώσουμε σημεία εσωτερικών
μελών του σώματος ως αφετηρία, προτείνω για αυτές τις ηλικίες να
δώσουμε ως αφετηρίες στους μαθητές μας τα άκρα μας. Π.χ. μια παλάμη,
έναν ώμο, ένα πόδι. Για να το απολαύσουν τα παιδιά, πρέπει να αισθανθούν
ότι τους είναι και εύκολο για να το ανακαλύψουν. Εξελικτικά καλό είναι να
δοκιμάσουν πρώτα μόνοι τους, μετά σε ζεύγη, και μετά όλοι μαζί.
Η άσκηση αυτή, θα τους βοηθήσει να γνωρίσουν, να αναλύσουν και
να αποκτήσουν διεισδυτικά βιωματική κιναίσθηση. Η ανεξαρτησία και η
δημιουργική κίνηση αυτών.
Τέντωσε την κλωστή
a. Όλοι φαντάζονται μια κλωστή να διαπερνά την σπονδυλική στήλη
τους και να βγαίνει πάνω από το κεφάλι τους. Το σώμα τεντώνεται
προς τα πάνω, σαν ένα ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνά την σπονδυλική
στήλη, ενεργοποιώντας δυναμικά τους μυς. Ο δάσκαλος μπορεί να
κάνει μια επίδειξη για το πώς είναι ένα τέτοιο σώμα, με τεντωμένη
κλωστή και πως ένα με κομμένη κλωστή.
b. Για εξάσκηση και συνειδητοποίηση της διαφοράς ενός λυμένου από
ένα τεντωμένου σώματος, είναι να περπατήσουμε , να σταθούμε, να
τρέξουμε και με τις δύο εκδοχές.
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Τραβήξτε τα σκοινάκια μου
Σαν μια μαριονέτα νοιώθω να είμαι δεμένος από τους καρπούς, τους
ταρσούς, τους αγκώνες. Κάποιος φανταστικός «οργανοπαίκτης», μας
τραβάει τα σκοινάκια μας, εκατέρωθεν, ώστε το σώμα μας να τεντώσει, να
μακρύνει, οι μυς του να διαταθούν. Έτσι οι μαριονέτες θα αποκτήσουν
ευλυγισία και ετοιμότητα. Μια δυνατή ανάσα ζωής θα μπει στα σωματάκια
τους

Κινούμαι χωρίς βάρος
Σε ένα χώρο που μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα, εμπόδια ή
συγκεκριμένες διαδρομές, προσπαθούμε να κινηθούμε αθόρυβα με μία
ποικιλία στην μετακίνησή μας, που μπορεί να περιλαμβάνει από ένα απλό
περπάτημα, μέχρι υπερπήδηση εμποδίου, πέρασμα από μικρά ανοίγματα στο
χαμηλό επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλα τα επίπεδα χώρου με διαφορετικές
εντάσεις.
Αυτή η άσκηση είναι καλό να επαναλαμβάνεται τακτικά, γιατί και
βοηθάει στην προετοιμασία-ζέσταμα του σώματος, αλλά είναι πολύ
σημαντική και για την κατανόηση της «έξω-καθημερινής» ενέργειας που
πρέπει να έχουν χορεύοντας επί σκηνής.
Μια ακόμα εφαρμογή σε slow motion
Κινούμαστε γρήγορα, (όχι μόνο τρέξιμο), ακολουθώντας υπόδειξη
που καθορίζει την κατάσταση, ίσως και το χώρο, που ζητείται να
αναπαραστήσουμε π.χ. βρισκόμαστε σε ένα βαγόνι τρένου, όπου κτυπάει
συναγερμός πυρκαγιάς. Ενώ η δράση εξελίσσεται, ένα σινιάλο δίνει την
εντολή για συνέχιση της κίνησης σε slow motion. Μέσα σ΄αυτήν την νέα
κατάσταση, ο κάθε ένας απομονώνει ένα κομμάτι κίνησης που τον
αντιπροσωπεύει. Αυτό θα το παρουσιάσει αργότερα στην υπόλοιπη ομάδα
συνοδεύοντας, αν θέλει, την κίνηση με λόγο, λέγοντας το όνομά του και ένα
φυσικό του χαρακτηριστικό.
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Δίνουμε στις μικρές ομάδες, αρχικά των δύο και αργότερα των
περισσότερων ατόμων, το κίνητρο και τον σκοπό, της κοινής τους δράσης
π.χ:
 Ας μετακινηθούμε από την μια μεριά στην άλλη, χωρίς να σπάσει η
οποιαδήποτε επαφή μεταξύ μας, και χρησιμοποιώντας μόνο το
χαμηλό και το μεσαίο επίπεδο.
 ΄Η θα προσπαθήσουμε να περάσουμε αυτό το άνοιγμα της πόρτας,
και ας είναι πολύ μικρό.
 Ή κάποιο άλλο ερέθισμα θα μπορούσε να ήταν, ότι στην διαδρομή
μας για το άνοιγμα του φωτός, θα συναντήσουμε πολλά εμπόδια.
Αυτά βέβαια τα εμπόδια δεν θα είναι πραγματικά, αλλά θα δώσουν
την ευκαιρία στην ομάδα να συνεργαστεί αρμονικά και πειθαρχημένα
ως προς τους όγκους και τα ύψη των εμποδίων που θα έχει
προαποφασίσει ότι θα συναντήσει.

Όταν η ομάδα εξοικειωθεί με αυτές τις ασκήσεις, θα μπορέσει και να
τις εκτελεί χωρίς να βλέπει ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να τον αισθάνεται,
αναπτύσσοντας έτσι την κιναίσθησή τους.
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Βιώνουμε το φανταστικό
Μεταμορφώσεις
Ο δάσκαλος παροτρύνει για ταξίδια με το σώμα μας, χωρίς λόγο, σε
ιστορίες και ρόλους που εμείς εξιστορούμε. Π.χ. «Είστε άνθρωποι και …
τώρα σκιάχτρα», η «Είστε πέτρες και γίνεστε πουλιά» κτλ. Η ομάδα αντιδρά
χωρίς να σκέπτεται. Με ήρεμη φωνή ο εμψυχωτής- δάσκαλος μέσα από
αφήγηση σε διαδρομές δρόμων, εσωτερικών σπιτιών, δωματίων κ.ά. μπορεί
να δώσει την ώθηση για σωματική ερμηνεία ετερογενών και διαφορετικών
μορφών. Π.χ. «περπατάτε στην εξοχή. Παρατηρείτε την βλάστηση …ο
δρόμος σας φέρνει έξω από την πόρτα ενός σπιτιού. Πως μυρίζει η σπηλιά?
Τι βλέπεις? Ακουμπάτε τις βρεγμένες πέτρες και νοιώθετε κρύο….».
Τους προτρέπει δηλαδή να δουν με την φαντασία τους μικρές
λεπτομέρειες σε αντικείμενα η ανθρώπους που συναντούν , να ακούσουν, να
μυρίσουν.
Επίθεση κουνουπιών
Μια πολύ ευχάριστη και διασκεδαστική άσκηση, είναι η ελεύθερη
απόδοση μιας επίθεσης κουνουπιών. Ενώ λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα
συγκεκριμένο χώρο όλοι μαζί χαλαροί, εμφανίζεται ένα πλήθος κουνουπιών,
όπου σιγά-σιγά η παρουσία τους γίνεται περισσότερο ενοχλητική… μέχρι
παροξυσμού. Είναι απαραίτητο να δώσουμε στην ιστορία υπερβολικάυπερρεαλιστικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι τα κουνούπια είναι
υπερμεγέθη και πονηρά, για να μπορέσουν τα σώματα ελεύθερα, να
αφεθούν και να αντιδράσουν με τον ίδιο υπερβολικό τρόπο που απαιτεί η
σύμβαση της ιστορίας μας. Φινάλε της ιστορίας θα μπορεί να είναι ή τα
κουνούπια να εξοντωθούν, ή αυτά να εξοντώσουν τους ανθρώπους.
Μπορούμε δηλαδή να δώσουμε στην ιστορία μας ύφος
μελοδραματικό, ηρωικό, κωμικοτραγικό, επιστημονικής φαντασίας, με
σκοπό, αυτό να γίνεται ξεκάθαρο, εξασκώντας έτσι πειραματικά τις
υποκριτικές μας δυνατότητες.
Φαντασία και αντικείμενα
Μια ομπρέλα, ένα καπέλο, ένα ξίφος, μια ανθοδέσμη , μπορούν να
είναι φανταστικά αντικείμενα που κρατούνται στο χορό από τους μαθητές.
Λαμβάνοντας πρωταγωνιστικό και κινητήριο χαρακτήρα σε χορογραφημένη
κινησιολογία, δίνουν ένα εξαιρετικό κίνητρο για σπουδαίες ανακαλύψεις.
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Το καπέλο που χορεύει
Σχηματίζει η ομάδα ένα κύκλο, και αφήνει το καπέλο να ταξιδέψει
ανάμεσά τους, παρασέρνοντας τους σε ένα καταδεκτικό λίκνισμα. Όταν το
καπέλο θελήσει, θα μεταμορφώσει και θα δώσει τον πρώτο ρόλο. Και θα
μεταφέρει τον πρώτο χορευτή στο κέντρο του κύκλου, για να χαρίσει το
χορό του. Βέβαια το καπέλο θα πρέπει να μεταμορφώσει πολλούς, ώστε να
γευτούν αυτή τη μαγική ελευθερία, όσο γίνεται και περισσότεροι από την
ομάδα.

Χορεύουμε τα ονόματά μας
Ζητάμε από την ομάδα να εκφράσει με μία κίνηση ο καθένας, το
όνομά του. Αυτή τη κίνηση τη κρατάμε στην μνήμη μας εύκολα, γιατί την
έχουμε βαπτίσει με ένα όνομα. Επιλέγοντας μετά μια ευχάριστη και εύκολη
για τους μαθητές μας μουσική, συνθέτουμε όλες τις κινήσεις-ονόματα, με
όποια σειρά και αριθμό επαναλήψεων αποφασίσουμε, με στόχο μια
χορογραφία όπου συμβάλλουν πολύ εύκολα όλοι.
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Ερωτώ – απαντάς
Η άσκηση αυτή είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο όταν θέλουμε να
επεξεργαστούμε ερμηνευτικά το κινησιολογικό μας λεξιλόγιο. Όπως σε μια
συνομιλία, με όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ένας διάλογος,
όπως να είναι φιλικός, εχθρικός, απλά έντονος, συμπονετικός κ.ά., θα
επιχειρήσουμε να αποδώσουμε με τα σώματά μας σε ζευγάρια, μια
συγκεκριμένη συνομιλία, όπου θα έχουμε προκαθορίσει τα χαρακτηριστικά
της. Ένα κινησιολογικά χρωματισμένο βιτρώ, θα ενθουσιάσει την ομάδα.
Κλείστε τις τρύπες - φτιάξτε σχήματα - να γίνετε μικρές ομάδες
Όλοι περπατούν, τρέχουν, φροντίζοντας να μην αφήνουν κανένα κενό
σημείο στο χώρο που βρίσκονται. Είναι μια άσκηση που βοηθάει τους
μαθητές μας να κατακτήσουν την αίσθηση του χώρου. Η υπόδειξη του
δασκάλου χρησιμοποιώντας το ΣΤΟΠ,
οδηγεί σε διορθώσεις για την
κάλυψη του χώρου. Με τη μέθοδο αυτή, και αν πιστεύουμε ότι η ομάδα
είναι ώριμη, παρακινούμε για το σχηματισμό ενός τέλειου σχήματος.
(τετράγωνο, ρόμβος, κύκλος κ.ά). Επίσης με την εκφορά αντίστοιχου
αριθμού, τους παροτρύνουμε για το σχηματισμό αντίστοιχων μικρών
ομάδων των 2,3,4,5 ατόμων. Αυτό θα φέρει και δέσιμο της ομάδας μέσα
από ένα ανακάτεμα που δεν το περιμένουν.
Και ξαφνικά η διαθεματικότητα και η σύμπλευση διαφορετικών
μαθημάτων και επιστημών, γίνονται παιχνίδι και βιωματική μάθηση. Η
εφαρμογή δράσης , συνεχής κίνησης και σωματοποίησης έχει οικειοποιηθεί
από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικά προγράμματα ευρωπαϊκών χωρών.
Ποιο μάθημα θα αποδώσετε
H διεπιστημονικότητα, και η δυναμική - κινησιολογική προσέγγιση
της γνώσης σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για
τους μαθητές μας. Όταν τα παιδιά αποδώσουν σωματικά με την φόρμα και
την μορφή που αποφασίσουν τα στοιχεία.. (χημικά στοιχεία, γεωμετρικά
σχήματα, ιδέες, αισθήματα, ιστορικά γεγονότα…κ.ά), τότε θα κατανοήσουν,
θα απαντηθεί πιο εύκολα το «γιατί τα μαθαίνουμε». Η γνώση θα
οικειοποιηθεί και θα μείνει στην μνήμη με ποιο δυνατή γραμματοσειρά.
Όταν λοιπόν θέλουμε να ενισχύσουμε και τα άλλα γνωστικά
αντικείμενα, μπορούμε κατά καιρούς να ζητούμε από τα παιδιά να
επιλέξουν πιο μάθημα θα ήθελαν να αποδώσουν . Αυτό μπορεί να γίνει και
σαν μορφή τεστ. Θα είναι ένα διαγώνισμα που τα παιδιά δεν θα
δυσανασχετήσουν, δεν θα αγχωθούν, και θα αποδώσουν όλοι σίγουρα
καλύτερα. Μπορούμε να αφήσουμε ομάδες μαθητών να αποδώσουν
διαφορετικά μαθήματα, και έτσι να ανταλλάξουν και να μεταφέρουν.

49

Ο καθρέφτης οδηγός και συνεργάτης
Η ομάδα χωρίζεται σε ζεύγη που στέκουν αντικριστά . Ο Α ξεκινά να
κινείται αργά, και ο Β ακολουθεί σαν να είναι ο καθρέπτης του. Με την
παρότρυνση του δασκάλου, αλλάζουν οι ρόλοι. Αφού αποθηκευτούν στην
μνήμη τους μια σειρά από κινήσεις του κάθε ενός, καλό είναι να
ακολουθήσει επανάληψη των κινήσεων, σε συνέχεια η με οποιαδήποτε
σειρά επιλεγεί από τους δημιουργούς των κινήσεων.
Σε πιο προχωρημένους η άσκηση γίνεται και με περισσότερα άτομα,
δημιουργώντας πιο συναρπαστικές χορογραφίες.

Φτιάχνοντας μια ιστορία
Σε εξέλιξη της προηγούμενης άσκησης, κάθε ένας μπορεί να
αφηγηθεί στους υπόλοιπους και μία ξεχωριστή ιστορία, όπου με πολύ
παραστατικό τρόπο να τους την κάνει γνωστή. Η σωματική αφήγηση μπορεί
να περιλαμβάνει φανταστικά πρόσωπα, ακραίες καταστάσεις και απρόσμενη
εξέλιξη. Καλό δηλαδή θα είναι, να προτιμηθεί μια ιστορία πέρα της
καθημερινότητας, ώστε η σωματική της αφήγηση με την απαραίτητη
γλαφυρότητα και το πρωτότυπο περιεχόμενο, να προκαλεί το ενδιαφέρον
του κοινού. Αν στην ιστορία χρειάζονται και βοηθητικά πρόσωπα, όπως
στην ιστορία που σας περιγράφω πιο κάτω, ο αφηγητής μας μπορεί να γίνει
και σκηνοθέτης, στήνοντας όπως εκείνος κρίνει, και την δική τους
ερμηνεία.
Στις ιστορίες αυτές, αυτό που ενδιαφέρει είναι να περιλαμβάνουν
μικρές προτάσεις που να υποδεικνύουν την αλλαγή της σωματικής δράσης
π.χ. Δύο ομάδες με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, παιδιά που πάνε
στο σχολείο και γυναίκες φορτωμένες με ψώνια, περιμένουν στη στάση το
λεωφορείο.
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Αυτό αργεί και η ιστορία μας εξελίσσεται στηριζόμενη σε μια
παρεξήγηση με μια ανατρεπτική εξέλιξη. Ποια θα είναι αυτή? Ευκαιρία για
δημιουργική πνευματική εργασία…

Υπόγραψε με το σώμα σου
Κάθε ένας σχηματίζει στον αέρα με το δάκτυλό του το όνομά του.
Επαναλαμβάνει το ίδιο με κάποιο άλλο μέλος του σώματός του, π.χ. με την
παλάμη, τον ώμο κ.ά.
Εξέλιξη: κάθε ένας περπατά σχηματίζοντας τα γράμματα του
σώματός του. Γίνεται διαφορετική κίνηση για κάθε γράμμα, π.χ.
πηδηματάκια για το Σ , γλίστρημα για το Τ, που οδηγούν σε μια σύνθεσηχορογραφία. Αυτό το αλφαβητικό κινησιολόγιο μπορεί να είναι αποδεκτό
και κοινό για όλη την ομάδα. Έτσι αποδίδοντας ταυτόχρονα η επακόλουθα
ο κάθε ένας το όνομά του, η μια και δύο αγαπημένες τους λέξεις, το
χορογραφικό αποτέλεσμα της ομάδας, θα έχει διάσπαρτες κοινές αναφορές
και θα έχει πάντα μια έκπληξη να αποκαλύψει.
Παραλλαγή: η ομάδα χωρίζεται σε μικρότερες των 6-7 ατόμων. Κάθε
ομάδα διαλέγει να χορέψει μια μικρή πρόταση. Η άλλη ομάδα μπαίνει στη
διαδικασία να αναγνώσει αυτό που της παρουσιάζεται.
Χόρεψέ μου το πρωινό σου…
Μια σύντομη ιστορία μπορεί να αποτυπωθεί με τονισμένες ακίνητες
εικόνες, θέλοντας να σημειώσουμε κάποιους ιδιαίτερους σταθμούς. Αυτή
μπορεί να συνδεθεί με ελεύθερη αυτοσχεδιαστική κίνηση.
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Ο ρυθμός όμως απόδοσής της θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος
και καθαρός στο θεατή π.χ. σε ένα ρυθμό 4/4, 1 και 2 ελεύθερη κίνηση 3 και
4 παγωμένη εικόνα. Όταν η ιστορία μας αναγνωρίζεται από τον θεατή, η
έκπληξη σε συνδυασμό με την ευχαρίστηση, ενθουσιάζει και γοητεύει και
τους δύο.
Θυμήσου τι κάνει ο καθένας μας … και επανέλαβε

Η ομάδα χωρίζεται και παρατάσσεται σε δυο γραμμές, την μια
απέναντι στην άλλη. Η μία ομάδα εκτελεί το κάθε ένα μέλος μετά το άλλο,
και η άλλη συνθέτει και δένει κινησιολογικά όλα τα κομμάτια-κινήσεις π.χ.
ο πρώτος κτυπά το δ. πόδι. Η ομάδα που επαναλαμβάνει-αντιγράφει , όλοι
μαζί κτυπούν το δ. πόδι. Κατόπιν ο δεύτερος στρίβει το κεφάλι δεξιά. Η
εκτελεστική ομάδα θα πρέπει να επαναλάβει την κίνηση ενωμένη του
πρώτου και του δεύτερου …κ.ο.κ. Έτσι δημιουργείται μια χορογραφία που
της δίνουν ένα όνομα, και ένα ρυθμό που αναπαράγεται κτυπώντας τα χέρια
η και κάποια κρουστά η χορογράφος ομάδα.
Αυτός ο τρόπος όπου η ίδια η ομάδα παράγει κινήσεις, ανακαλύπτει
την φόρμα κίνησης που της ταιριάζει, που κάνει επιλογή και σύνθεση, που
χορογραφεί, είναι ίσως και ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να διδάξουμε η
καλύτερα να φέρουμε σε επαφή με τον δημιουργικό χορό τους μαθητές μας.
Στην εκπαίδευση όπου η ανάπτυξη τεχνικής δεν είναι ο κύριος σκοπός, η
βιωματική μάθηση είναι αυτή που θα φέρει ελευθερία έκφρασης του
σώματος και του πνεύματος
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Γνωρίζω τα επίπεδα και τους χώρους κίνησης
Τα επίπεδα κίνησης
 Το άνω επίπεδο: Ο κάθε μαθητής στέκεται στο πάνω επίπεδο όρθιος
σε μια στάση. Κατόπιν του ζητάμε να ανακαλύψει και άλλες θέσεις,
στάσεις, σχήματα, και να κινηθεί μόνο σε αυτό το επίπεδο.
 Το μεσαίο επίπεδο: στην περιοχή περίπου των γονάτων είναι το
επίπεδο αυτό. Με πιο περιορισμένες στάσεις και θέσεις είναι ένα
επίπεδο που μπορεί να εξελιχθεί από την ημι-εδραία θέση, στα
γόνατα, στην στήριξη στη λεκάνη κ.α.
 Το κάτω επίπεδο: Στο επίπεδο αυτό μπορούμε να δοκιμάσουμε
διάφορες στάσεις που εφάπτεται το σώμα στο έδαφος. Όπως
εμβρυακή, τεντώματα κ.ά.
Οι χώροι κίνησης
 Ο προσωπικός χώρος: Είναι ο χώρος που καταλαμβάνει κάποιος όταν
κινεί το σώμα του σαν να παραμένει μια μικρή κουκκίδα. Η προσοχή
του είναι στραμμένη στον εαυτό του (προσωπικός χώρος). Τα χέρια
του να κινούνται κοντά μόνο στο σώμα του, σαν να τον ανιχνεύουν.
 Ο μερικός χώρος: Είναι ο χώρος που καταλαμβάνει κάποιος όταν
κινεί το σώμα του σαν να είναι μέσα σε ένα μπαλόνι που διαρκώς
φουσκώνει.
 Ο γενικός χώρος: Είναι ο χώρος που καταλαμβάνει κάποιος όταν κινεί
το σώμα του σε όλη την επιφάνεια, σαν ρευστό που διαχέεται με
ευκολία. Σε αυτή την προσπάθεια παροτρύνουμε για τρέξιμο, έντονη
κίνηση, εναλλαγές και αναπηδήσεις σε όλο το χώρο.
Δουλεύουμε τον όγκο μας στον χώρο μας
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Μια ωραία συνδυαστική άσκηση για κατάκτηση και των επιπέδων και
των χώρων κίνησης, είναι να κάνουμε ένωση ενός επιπέδου και ενός χώρου,
π.χ. κινούμαστε στο ψηλό επίπεδο σε γενικό χώρο. Έτσι φτιάχνοντας 3
ζεύγη, οι μαθητές θα μπορούν να περάσουν με όποια σειρά τους
υποδείξουμε, αυτοσχεδιάζοντας και χορογραφώντας με δική τους έμπνευση.
Δίνουμε στις μικρές ομάδες, αρχικά των δύο και αργότερα των
περισσότερων ατόμων, το κίνητρο και τον σκοπό, της κοινής τους δράσης
π.χ. ας μετακινηθούμε από την μια μεριά στην άλλη, χωρίς να σπάσει η
οποιαδήποτε επαφή μεταξύ μας, και χρησιμοποιώντας μόνο το χαμηλό και
το μεσαίο επίπεδο.
Ή θα προσπαθήσουμε να περάσουμε αυτό το άνοιγμα της πόρτας, και
ας είναι πολύ μικρό, ή κάποιο άλλο ερέθισμα θα μπορούσε να ήταν, ότι
στην διαδρομή μας για το άνοιγμα του φωτός, θα συναντήσουμε πολλά
εμπόδια. Αυτά βέβαια τα εμπόδια δεν θα είναι πραγματικά, αλλά θα δώσουν
την ευκαιρία στην ομάδα να συνεργαστεί αρμονικά και πειθαρχημένα ως
προς τους όγκους και τα ύψη των εμποδίων που θα έχει προαποφασίσει ότι
θα συναντήσει.
Όταν η ομάδα εξοικειωθεί με αυτές τις ασκήσεις, θα μπορέσει και να
τις εκτελεί χωρίς να βλέπει ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να τον αισθάνεται,
αναπτύσσοντας έτσι την κιναίσθησή τους.
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Εξοικείωση με τις εντάσεις
Στα πρώτα μαθήματα πιάνου, ένας μαθητής θα επιδιώξει να αποδώσει
κομμάτια σε εκτέλεση piano και forte, σύμφωνα με τις οδηγίες που του
δίνονται. Αυτό θα τον οδηγήσει στην ανακάλυψη της μαγείας που είναι
κρυμμένη μέσα στη παρτιτούρα με τις νότες, αφήνοντας τη μελωδία να
διεισδύσει και να ξεμπλέξει την κορδέλα που κρατάει καλά κλεισμένα μέσα
σε σακούλι, τα αισθήματά μας.
Χρησιμοποιώντας ανάλογα, διαφορετικές εντάσεις και στο χορό, θα
βοηθήσουμε αντίστοιχα στην σαφέστερη εξωτερίκευση αυτών των
συναισθημάτων που θέλουμε να μεταφέρουμε στο κοινό μας. Οι ασκήσεις
εντάσεων θα βοηθήσουν τους μικρούς μας χορευτές να συνειδητοποιήσουν
τις τεράστιες δυνατότητες έκφρασης που έχει το σώμα τους, αφήνοντάς το
ελεύθερο να διδαχθεί και να εμπνευστεί από το φυσικό του περιβάλλον και
την πληθώρα των εντάσεων που αυτό μας παρουσιάζεται. Αν μάλιστα αυτές
τις συνοδέψουμε και με μια πρόσθετη μυθοπλασία, θα δώσουμε ένα
πρόσθετο ενδιαφέρον για την εκτέλεσή τους.
Αέρας
Ένα ήρεμο-ελαφρύ αεράκι διαπερνά την αίθουσα, και το αφήνουμε να
μας παρασύρει, χωρίς καμία αντίσταση στο δικό του ταξίδι, χαρίζοντάς μας
και μια γλυκιά μέθη. Αυτή η δεμένη κίνηση που χαρακτηρίζεται από
ανάλαφρες αιωρήσεις, αλλάζει όταν ο αέρας αποκτά μια δυναμική. Αυτή η
αλλαγή δίνει στην κίνηση στοιχεία σταθερότητας και αυτοπεποίθησης. Τα
αίμα κυλάει πιο γρήγορα, καλώντας μας σε εγρήγορση, διαμορφώνοντας
συνθήκες αλλαγών. Όπως οι μετακινήσεις και οι ανατροπές μικρών
αντικειμένων που συμβαίνουν μπροστά μας, όταν ένας τέτοιος άνεμος
διεισδύει στο χώρο μας.
Μια ραγδαία αλλαγή έρχεται όταν ο αέρας γίνεται άγριος, χωρίς
κανένα έλεος. Στην κίνηση πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα η κινητοποίηση
όλων των δυνάμεών μας. Η μάχη με τον φυσικό αντίπαλο είναι σκληρή, και
είναι δική μας απόφαση τι τροπή θα πάρει. Αν αυτή θα έχει ισόπαλο
αποτέλεσμα ή θα εξελιχθεί εις βάρος μας.

Παραλλαγή
Η ρουφήχτρα
Μια διαφορετική προσαρμογή της προηγούμενης άσκησης, μπορεί να
είναι η εκδοχή μιας ρουφήχτρας όπου κινείται απειλητικά μέσα στο χώρο
μας, και με διαφορετικές εντάσεις, τραβά τα σώματα και επιδιώκει να τα
ρουφήξει από μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχει πολύ ενδιαφέρον, σε
αυτή την άσκηση, η ομαδική αντίδραση που επιβάλλεται στις «επιθυμίες»
της ρουφήχτρας.
Έχοντας το στοιχείο του αιφνιδιασμού, μπορούμε να αλλάζουμε εμείς
θέση μέσα στην αίθουσα, παίρνοντας το ρόλο της ρουφήχτρας, και με
κάποια προαποφασισμένη χειρονομία να καθορίζεται και ο βαθμός της
έντασης που θα ενεργοποιείται η ρουφήχτρα. Ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον
αποτέλεσμα θα προκύψει μετά από την παρότρυνση μας, να αντιδράσουν
ελεύθερα οι μαθητές μας και στα τρία επίπεδα του χώρου.
Γνωριμία σε slow motion
Κινούμαστε γρήγορα, (όχι μόνο τρέξιμο), ακολουθώντας υπόδειξη
που καθορίζει την κατάσταση, ίσως και το χώρο, που ζητείται να
αναπαραστήσουμε π.χ. βρισκόμαστε σε ένα βαγόνι τρένου, όπου κτυπάει
συναγερμός πυρκαγιάς. Ενώ η δράση εξελίσσεται, ένα σινιάλο δίνει την
εντολή για συνέχιση της κίνησης σε slow motion. Μέσα σ΄ αυτήν την νέα
κατάσταση, ο κάθε ένας απομονώνει ένα κομμάτι κίνησης που τον
αντιπροσωπεύει. Αυτό θα το παρουσιάσει αργότερα στην υπόλοιπη ομάδα
συνοδεύοντας, αν θέλει, την κίνηση με λόγο. Π.χ. λέγοντας το όνομά του
και ένα φυσικό του χαρακτηριστικό.
Τα επτά επίπεδα των εντάσεων
Την ένταση σε ένα σώμα που κινείται, και εκφράζεται, μπορούμε να
τη χωρίσουμε, ακολουθώντας και τις υποδείξεις του Jacques le Cog, σε επτά
επίπεδα. Για καλύτερη κατανόηση στην εκτέλεσή τους από τους μαθητές
μας, τους δίνουμε, κατά αυξητική τάση έντασης, τα παρακάτω ονόματα:
Νυσταλέος, άνετος, ζωηρός, ενθουσιώδης, αποφασιστικός, νευρικός,
παρανοϊκός.
Στο 1ο επίπεδο, στον «νυσταλέο» είναι αυτό που κάποιος με δυσκολία
κρατάει το σώμα του όρθιο. Δεν υπάρχει καμία μυϊκή ένταση. Το
καταληκτικό επίπεδο, ο «παρανοϊκός» είναι αυτό όπου κινούμαστε με την
μέγιστη σωματική ένταση που διαθέτουμε. Σε αυτό το επίπεδο όλοι οι μύες
είναι σφιγμένοι, όλα τα νεύρα τεντωμένα. Είναι γνωστό σαν τραγικό.
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Τα ενδιάμεσα στάδια είναι το 2ο επίπεδο «άνετος», όπου έχει κανείς
τόση ενέργεια, ώστε μόλις μπορεί να περπατήσει, είναι χαλαρός,
βαριεστημένος. Το 3ο επίπεδο «ζωηρός», όπου οι μύες του σώματος
δουλεύουν αλλά χωρίς να είναι καθόλου σφιγμένοι. Το 4ο επίπεδο
«ενθουσιώδης» όπου το σώμα είναι σε επιφυλακή για κάτι που θα συμβεί
(βιαστικοί, γρήγοροι στις αντιδράσεις). Το 5ο επίπεδο «αποφασιστικός»
όπου υπάρχει ένταση στο σώμα, όπου κινούμαστε υπερβολικά, περπατάμε
με αποφασιστικότητα, με μεγάλα γρήγορα βήματα. Και το 6ο επίπεδο
«νευρικός» όπου εκδηλώνουμε υπερβολικά τα συναισθήματά μας και τις
εκφράσεις μας. Για να εξασκηθεί κάθε μαθητής μας σε αυτή την κλίμακα,
καλό θα είναι να τον παρακινήσουμε να μετακινηθεί έτσι ώστε κάθε τρία
βήματα να αυξάνει την ένταση κίνησης σύμφωνα με τα 7 επίπεδα. Αυτό που
θα διευκόλυνε θα ήταν να δίνεται ένας στόχος, ένας λόγος μετακίνησης π.χ.
πάμε προς το λουλούδι. Και η επιθυμία προς αυτό να μεγαλώνει σταδιακά
(με ήχους και με κίνηση), μέχρι να κορυφωθεί. Η αντίστροφη πορεία από το
7ο προς το 1ο επίπεδο, έχει επίσης ενδιαφέρον.
Μια άλλη άσκηση εξοικείωσης είναι να ζητήσουμε από επτά μαθητές
μας να κάτσουν δίπλα-δίπλα, και καθένας να υιοθετήσει ένα διαφορετικό
επίπεδο έντασης. Σε προχωρημένες ομάδες από αυτό το σημείο μπορεί να
εξελιχθεί ένας αυτοσχεδιασμός με αυτά τα εφτά διαφορετικά σώματα.
Ορίζουμε στο χώρο εφτά περιοχές – θέσεις που αντιστοιχούν στα
εφτά επίπεδα. Η ομάδα μας χωρίζεται σε τριάδες. Κάθε τριάδα παίρνει θέση
σε μια από αυτές τις περιοχές και με το σύνθημά μας αρχίζει να κινείται
σύμφωνα με το επίπεδο που βρίσκεται. Με την υπόδειξή μας αλλάζουν
χώρο-επίπεδο, και προσαρμόζονται ανάλογα. Η μετακίνηση συνεχίζεται
μέχρι να περάσουν όλες οι ομάδες από όλα τα επίπεδα.
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Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Λυσίματα
Λύσιμο στο χορό, ονομάζουμε τη διαδοχική αφαίρεση ενέργειας που
βρίσκεται στο σώμα μας, από οποιαδήποτε ενεργητική θέση. Για να
εξασκηθούμε στα λυσίματα, είναι καλό να εξασκηθούμε πρώτα από την
εδραία θέση ή από την απλή στήριξη στα γόνατα. Μετά αυτό μπορούμε να
το καταφέρουμε καλύτερα και από την όρθια στάση.
Σκοπός μας θα είναι να λυθούμε πλήρως στο πάτωμα, αθόρυβα, με
μια απώλεια ενέργειας σε σημεία του σώματος, που τα επιλέγουμε τηρώντας
μια φυσική και οργανική σειρά, για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μετά από
κάθε λύσιμο καλό είναι να επανερχόμαστε στην αρχική θέση, με τον ίδιο
«αθόρυβο» τρόπο.
Ρολαρίσματα
Είναι οι περιστροφές στο πάτωμα. Μια καλή επιλογή είναι, στην αρχή
να αφήσουμε τα παιδιά να περιστραφούν στο πάτωμα, επιλέγοντας αυτά
άξονες περιστροφής. Έτσι ρολαρίσματα με τελείως τεντωμένο σώμα,
ρολαρίσματα στη γνωστή θέση «βαρελάκι», ή ρολάρισμα-πέρασμα από την
πλάτη, όπου η αρχική και τελική θέση είναι η ημι-εδραία «μεγάλη τέταρτη»,
ή άλλες που θα βρεθούν από τον πειραματισμό των μαθητών μας.
Σημ.: Στο σύγχρονο χορό, «Μεγάλη Τέταρτη» ονομάζεται η θέση στο
πάτωμα, στην οποία τα πόδια ανοίγονται το ένα μπροστά, και το άλλο πίσω,
κάθετα στο ισχίο, και ανοίγοντας έτσι τις κνήμες, ώστε να σχηματίζουν
επίσης ορθές γωνίες με τους μηρούς.
Στην ημι-εδραία «μεγάλη τέταρτη», είμαστε ανασηκωμένοι από το
πάτωμα, και στηριζόμαστε στη μία κνήμη, ενώ το άλλο πόδι ανοίγει
μπροστά με το γόνατο και το πέλμα στραμμένο προς τα έξω. Η γωνία, και
εδώ, που σχηματίζει η κνήμη με τον μηρό είναι σε ορθή γωνία. Στα
ρολαρίσματα θα πρέπει να δίνεται η αίσθηση του γλιστρήματος στην
περιστροφή, με τον όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο επαφής με το πάτωμα.
Πρέπει δηλαδή να τα πραγματοποιούμε γρήγορα και αθόρυβα.

Κουβαλήματα
Ένα πολύ διασκεδαστικό και πρωτότυπο παιχνίδι, μπορούν να γίνουν
τα κουβαλήματα του ενός από τον άλλο. Θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε
ως εκμάθηση «σηκωμάτων» (ορολογία που χρησιμοποιείται στο χορό). Τα
ονομάζω «κουβαλήματα», γιατί δίνουν ένα ελαφρότερο χαρακτήρα, και
βοηθούν τα παιδιά να προσπεράσουν την αίσθηση του «δύσκολου» και του
«ακατόρθωτου». Σύνθημα της ομάδας: «Όλοι σηκώνουν όλους». Δεν είναι
απαραίτητο μόνο αγόρια να σηκώνουν κορίτσια.

Το παιχνίδι μπορεί να παίζεται μεταξύ όλων. Ασφαλώς βέβαια
μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας το σωματότυπο των παιδιών. Πολλά
πάντως που στην αρχή μπορεί να φαίνονται ακατόρθωτα και ασύμβατα, με
την εξάσκηση να βρίσκουν λύση. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε κατά
την εξάσκησή μας, είναι στο πώς θα γίνεται το πέρασμα από αυτόν που το
εκτελεί. Καθοριστική σημασία σε ένα κουβάλημα παίζει αυτός που
«σηκώνεται», και λιγότερο αυτός που «σηκώνει». Θα πρέπει αυτός να
βοηθά μειώνοντας το φυσικό του βάρος, ενεργοποιώντας τη μυϊκή του
δύναμη. Είναι αυτός που βοηθάει ουσιαστικά, εκείνον που τον κουβαλάει.

Ακροβατισμοί
Είναι εφικτό, χρήσιμο αλλά και ευχάριστο για τα παιδιά, να κάνουν
στηρίξεις του σώματός τους στις παλάμες – όπως κατακόρυφους και
τροχούς – ή στήριξης στους αγκώνες και ανασήκωμα του σώματος, κ.ά..
Αυτού του είδους οι ασκήσεις, βοηθούν πολύ στην απόκτηση σωματικής
ωριμότητας. Στην πρώτη φάση της εξάσκησης, θα πρέπει να πάρουμε,
οπωσδήποτε, μέτρα ασφαλείας για να αποφύγουμε τυχόν ατύχημα.

Άλματα
Πηδήξτε να σας τραβήξω φωτογραφία
Κάποιες παροτρύνσεις ακόμα…
 Αυτό σου το άλμα κάνε το με μαζεμένα πόδια.
 Δοκίμασε να στρίψεις το κορμί - Κάνε το ξανά με το ένα πόδι
λυγισμένο
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 Κάνε το άλμα σου συσπειρωτικό, φέρνοντας και το στήθος κοντά στα
μαζεμένα πόδια.
 Άπλωσε τα χέρια σου, σαν να θέλεις να αγκαλιάσεις ολόκληρο τον
ουρανό
Βασικές τεχνικές συμβουλές που θα πρέπει να δίνουμε στους μαθητές
μας είναι:
 Αισθάνσου ότι κάποιος σε τραβά από ψηλά.
 Προσγειώσου μαλακά. Λύγισε τα γόνατά σου για να απορροφηθούν
οι κραδασμοί.
 Πάτησε γερά. Σπρώξε το έδαφος για να απογειωθείς.
 Δείξτε μου πόσο ψηλά μπορείτε να πηδήξετε.
 Προσπαθήστε να πετάξετε.
 Μπορείτε λίγο να μείνετε για λίγο στον αέρα να σας βγάλω
φωτογραφία?
 Είσαστε πολύ δυνατοί και όμορφοι!
Οι προτροπές θα βοηθήσουν τους μαθητές και θα τους βοηθήσουν
να δοκιμάσουν άλματα ψηλά, πηδήματα δυναμικά, χωρίς να τους
φορτώσουμε με πολλές τεχνικές οδηγίες.
Κινητοποιώντας όλο τον ενθουσιασμό τους αφήνοντάς τους
ελεύθερους, να πηδούν παίρνοντας φόρα, τρέχοντας, όπως κάνουν οι
αθλητές του στίβου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, θα παρακινηθούν από την
εικόνα και θα βοηθηθούν σίγουρα στις καλύτερες εκτελέσεις αλμάτων.
Ισορροπίες
Οι ισορροπίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην εκπαίδευση του
σώματος, ώστε αυτό να μυηθεί στον αυτοέλεγχό του αλλά και την
ανακάλυψή του. Μπορούν και συνηθίζεται να αποτελούν κομμάτι εργασίας
και μελέτης μέχρι και βάση χορογραφικής σύνθεσης για ερασιτέχνες και
επαγγελματίες. Όσον αφορά την εκπαίδευση, μπορούμε να τις
χρησιμοποιήσουμε από ένα στοιχείο παιχνιδιού για ζέσταμα και αφετηρία
του μαθήματος, μέχρι ενός εργαλείου εξοικείωσης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων.
1. Κάθε ένας μόνος εξερευνά και ρισκάρει την ισορροπία του. Γέρνει
μπροστά , πλάι η και πίσω μέχρι που χάνει την ισορροπία του. Αυτό
τον κάνει να περπατήσει μέχρι το σημείο που θα επιδιώξει μια νέα
ισορροπία.
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2. Σε ζευγάρια, πιάνονται από τα χέρια και τεντώνονται δοκιμάζοντας
διάφορα σχήματα, επίπεδα και γωνίες, προσπαθώντας να
διατηρήσουν την ισορροπία τους. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλο. Το
ίδιο γίνεται ενώ στηρίζονται πλάτη με πλάτη και προσπαθούν να
καθίσουν στο πάτωμα. Ερευνούν τα σημεία ισορροπίας.
3. Αρχίζοντας από την ισορροπία ενός ζευγαριού, σιγά-σιγά
προστίθενται ένας-ένας, μέχρι να σχηματιστούν πιο πολύπλοκες που
ρισκάρουν την ισορροπίες του μεγαλύτερες και όλο και πιο μεγάλες
ομάδες. Τα κέντρα ισορροπίας αυτών των ομάδων αλλάζουν με κάθε
προσθήκη ατόμου, φέρνοντας διαρκώς την ομάδα εμπρός σε νέα
δεδομένα, για νέες θέσεις μιας νέας ισορροπίας.
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Αυτοσχεδιάζοντας με τους ρυθμούς
1. Σχηματίζουμε ομάδες όπου με την μορφή «μιλώ και απαντάς», και
χτυπώντας παλαμάκια οργανώνουμε μια σειρά ερωτοαπαντήσεων. Το
μέτρημα γίνεται φωναχτά, ταυτόχρονα με το χτύπημα των χεριών.
Μπορούν να προστεθούν αυτοσχεδιαστικά και χτυπήματα με τα
πόδια, ή χτυπήματα άλλης διάρκειας (τέταρτα, όγδοα, παύσεις..).
Επίσης μπορεί να δοκιμαστεί και το απλό, όπου η μία ομάδα να
κτυπάει το ισχυρό - θέση - ενώ η άλλη, το ασθενές - η την άρση.
2. Ως επέκταση η παραλλαγή, η μια ομάδα παράγει μουσική με τους
ρυθμούς, ενώ η άλλη χορεύει αυτοσχεδιαστικά. Ενώ πια η ορχήστρα
είναι παραγωγική και αναπαράγει επαναληπτικά ένα συγκεκριμένο
ρυθμικό μοτίβο, ένας – ένας έρχεται μπροστά να αποδώσει όπως
εκείνος θέλει αυτό που του βγάζει ο παραγόμενος ρυθμός. Στην
ορχήστρα ενδιαφέρον θα είχε να χρησιμοποιηθούν και κρουστά η
χρηστικά αντικείμενα, παίρνοντας έτσι μια πειραματική διάσταση,
που απογειώνει την ευρηματικότητα των παιδιών.
3. Στις κινήσεις που παράγονται και μετά από τον προσδιορισμό τι
σημαίνει αυτή για αυτόν που την δημιούργησε, μπορούμε να δώσουμε
ονομασίες. Έτσι μπορούμε να αποκτήσουμε ένα μεγάλο
κωδικοποιημένο λεξιλόγιο κινήσεων, όπου κατά περίπτωση μια
διαφορετική σύνθεση να βγάζει και μια διαφορετική χορογραφία.
Θα κάνουμε την ορχήστρα για τον ρυθμό σας
Η ομάδα – ορχήστρα, χρησιμοποιώντας είτε τα σώματα ως όργανα
παραγωγής ήχων, π.χ. παλαμάκια, χτύπημα ποδιών στο έδαφος κ.α., είτε
χρησιμοποιώντας μεταλλικά αντικείμενα, τύμπανα, κάδους , κ.α. προκαλεί
έτσι επαναλαμβανόμενα ρυθμικά μοτίβα, και γίνεται ο μουσικός ρυθμιστής
της ομάδας – χορού που αυτοσχεδιάζει στο ρυθμό που της παίζουν. Είναι
πολύ σημαντικό οι μαθητές να περάσουν και από τους δύο ρόλους. Η
άσκηση όταν αποκτήσει άνεση στην εκτέλεση, μπορεί να γίνει μια
παρουσίαση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και όμορφο αποτέλεσμα, κρατώντας
τον αυτοσχεδιασμό, προσθέτοντας όμως και χορογραφικά μέρη, δίνοντας
έμφαση στο φυσικό δέσιμο και στην αρμονική σχέση μουσικής και χορού.
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Ένας γλύπτης με τα χαρακτηριστικά χορογράφου
Ένας γλύπτης καθοδηγεί, εμπνέει, δημιουργεί συνθήκες ερμηνείας
της κίνησης, χορογραφεί.

Σειρά από δυναμικές εικόνες
Καλεί κάποιον να μείνει ακίνητος σαν άγαλμα σε μια εκτός
καθημερινότητας στάση. Μπορεί να διορθώσει την στάση του, την έκφραση
του αγάλματος, κάνοντας μικρές μετατροπές. Αυτό αρκεί για να δοθεί το
έναυσμα για την έναρξη μιας νέας ζωής, ενός νέου χαρακτήρα. Η ζωή
μπορεί να εμπνευστεί:
 Με αφορμή ένα συγκεκριμένο τύπο π.χ ένα δάσκαλο, ένα γέρο,
ένα κοριτσάκι, ένα δένδρο, ένα ζώο κτλ.
 Με αφορμή ένα συναίσθημα η μια μνήμη π.χ. λύπη, χαρά,
θυμό, πείνα, προσφυγιά κτλ. Οι υπόλοιποι καλούνται να
ανακαλύψουν τι προσδιορίζει το γλυπτό. Το καλούν να
ζωντανέψει ώστε η κίνησή του να τους βοηθήσει στην
ανακάλυψη. Η ομάδα μπορεί με τη βοήθεια του γλύπτη να
δώσει ζωή, να ερμηνεύσει πολυμορφικά γλυπτά, και να
αναπαρασταθούν έτσι επιλεγμένες στιγμές από τέτοιες
αναμνήσεις.
 Με αφορμή έναν ήχο η μια μουσική. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί
ένας ήχος η μια μουσική να είναι το κίνητρο για τον γλύπτη.
 Με αφορμή και την δύναμη μιας εξελισσόμενης ιστορίας. Μια
ιστορία διαπερνά το γλυπτό και το κυριαρχεί. Το ταξιδεύει
αλλάζοντας συνεχώς την φόρμα του. Η ιστορία μπορεί να είναι
από την αρχή καταγεγραμμένη, η να τροποποιείται κατά τις
επιθυμίες του γλύπτη, με την ταυτόχρονη μεταμόρφωση του
γλυπτού.
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 Με αφορμή ένα ποίημα. Η ατμόσφαιρα και οι μεταφορικές
έννοιες ενός ποιήματος, μπορούν να ζωντανέψουν αποδίδοντας
πνοή σε ένα γλυπτό.
 Με αφορμή ένα πίνακα. Ένας Πικάσο π.χ. μπορεί να
ξεδιπλωθεί μπροστά μας ζωντανεύοντας τη δική μας ανάγνωση
και μεταφορά .
Στις προηγούμενες εφαρμογές προτείνεται η διαθεματικότητα με την
λογοτεχνία, τα καλλιτεχνικά, για να δοθεί μια άλλη διάσταση στην
κατάκτηση της γνώσης με βιωματικό τρόπο.

Κινώντας τα αγάλματα στο «χωρόχρονο»
Οποιοδήποτε γλυπτό μπορεί να μας διηγηθεί μια ιστορία. Να μας
δώσει στοιχεία χώρου, χρόνου προσώπων και πραγμάτων. Παίρνοντας την
εξουσία του γλύπτη στα χέρια μας, μπορούμε να δώσουμε πνοή ζωής στα
αγάλματά μας, βάζοντάς τους να περιγράψουν χωρίς λόγο, μέσα σε μια
μυστηριακή σιωπή, σε μια μαγική ατμόσφαιρα, την ιστορία τους. Όλα τα
γλυπτά, στο δικό μας μαγικό μουσείο, είναι το ίδιο σημαντικά, και
φτιαγμένα από εμπνευσμένους καλλιτέχνες.
Τα γλυπτά μας μπορούν να αποδοθούν από έναν ερμηνευτή, αλλά όχι
μόνο. Ας επιχειρήσουμε να συνθέσουμε γλυπτά π.χ. κάποιων
μεταμοντέρνων καλλιτεχνών, όπου σε αυτά, ο όγκος τους θα χρειαστεί να
αποδοθεί με τη συνεργασία και τη παράλληλη απόδοση από δύο η
περισσοτέρων σωμάτων.
Σύνθεση και αποσύνθεση αγαλμάτων
a. Κάποιος μπαίνει στο χώρο και παίρνει μια στάση. Μετά μπαίνει
κάποιος άλλος για να συμπληρώσει την εικόνα παίρνοντας μια στάση
κοντά του η μακριά του, ενώ μπορεί να τον ακουμπά η να μην τον
ακουμπά. Κατόπιν ένας τρίτος προστίθεται στην εικόνα, και ούτω
κάθε εξής.
b. Η υπόλοιπη ομάδα συζητά τη σύνθεση που προέκυψε, π.χ. ποιοι είναι,
που είναι, τι σχέση έχουν μεταξύ τους, τι έχει συμβεί λίγο πριν, τι θα
συμβεί μετά κτλ. Με αυτή τη μέθοδο γράφεται μια ιστορία, ένα

σενάριο που μπορεί να εξελιχθεί είτε με συνεχόμενη κίνηση η με μια
σειρά παγωμένων εικόνων (ταμπλό).
c. Μια πιο δύσκολη εργασία για πιο έμπειρες ομάδες, θα ήταν η
αποσύνθεση των αγαλμάτων. Από μια έτοιμη σύνθεση γλυπτών, και
αφού έχουμε προσδιορίσει τι υποδηλώνουν, δίνοντάς τους το ποιοι
είναι , που είναι και σε τι κατάσταση, αποσυνθέτουμε την ιστορία.
Βγαίνοντας ένας –ένας από τα αγάλματα, το ενιαίο γλυπτό αλλάζει,
αναπτύσσοντας μια ιστορία. Αυτό μπορεί να έχει διαφορετική
ανάλυση. Η από το φινάλε της ιστορίας να πάμε προς την αφετηρία
της ιστορίας, η από μια αρχή προς ένα φινάλε.
Σημείωση: χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχουν σταθμοί –παγωμένες
εικόνες - ανάμεσα στην ανάπτυξη της ιστορίας, για να μπορεί να γίνεται
καθαρή μέσω της προσθήκης η της μείωσης των προσώπων, η αλλαγήτροπή της ιστορίας.
Σε αυτήν την εργασία, και ιδιαίτερα όταν αυτή πρόκειται να
παρουσιαστεί σε ένα μεγαλύτερο κοινό, για την καλύτερη κατανόηση της
ιστορίας, μπορούμε να προσθέσουμε και λόγο. Με την κίνηση, μια
παράλληλη αφήγηση θα δώσει πιο ξεκάθαρες πληροφορίες και έτσι η ομάδα
θα μπορέσει να μεταφέρει τα μηνύματά της πιο εύκολα.
Η κούκλα

Μέσα στην μικρή μας ομάδα, (2-3 ατόμων), κάποιος από εμάς γίνεται
εντελώς παθητικός, παίρνοντας το ρόλο μιας μεγάλης κούκλας, όπου η
μικρή μας ομάδα θα επιχειρήσει να παίξει μαζί της, να την μετακινήσει
αλλάζοντας θέση και επίπεδα στο χώρο. Σκοπός αυτής της άσκησης είναι
από τη μία, το λύσιμο του σώματος αυτού που υποκρίνεται την κούκλα,
χωρίς όμως να αφήνει το βάρος του σώματός του ανεξέλεγκτο. Από την
άλλη η ομάδα θα εξασκηθεί στην δεμένη και συνεργατική εκτέλεση μιας
αυτοσχέδιας χορογραφίας που έχει συγκεκριμένο σκοπό και αποτέλεσμα.
Η συνθήκη που θα προκαθοριστεί, θα δώσει στην ομάδα και το
συναισθηματικό πεδίο που θα επιβληθεί σε αυτήν. Αυτό θα διαμορφώσει
και την τελική αίσθηση στον χορογραφημένο αυτοσχεδιασμό, ανάλογου
τρόπου και φόρμας στην κίνηση που θα επιλέξει η ομάδα.
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Σύνθετοι αυτοσχεδιασμοί

Ανακαλύπτοντας και αποδίδοντας εκτάσεις συναισθημάτων.
Οι επόμενες ασκήσεις-αυτοσχεδιασμοί, είναι πολύ απαιτητικές ως
προς την διαχείριση των συναισθημάτων μας. Θα ανακαλύψουμε και θα
αναγκαστούμε να αποδώσουμε με ένταση, εκτάσεις συναισθημάτων. Έτσι
θα πρέπει ο ψυχισμός των ερμηνευτών-μαθητών, να διακρίνεται από
ωριμότητα, και εμείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείριση της
άσκησης .
Συγκεκριμένα συναισθήματα – διαφορετικές εντάσεις
Φτιάχνοντας μια απλή συρραφή κινήσεων, επιχειρούμε να την
εκτελέσουμε με διαφορετικά συναισθήματα, τέτοια ώστε να νοιώσουμε πώς
λειτουργεί η ένταση στην έκφρασή τους. Βάζοντας σαν στόχο μια
αυξανόμενη ή μια μειούμενη ένταση, τοποθετούμε αναλόγως και την σειρά
των συναισθημάτων που επιδιώκουμε να εκφράσουμε π.χ. βάζοντας τα
συναισθήματα νωχελικότητα, πείσμα, θυμός με αυτή τη σειρά, παρακινούμε
για αυξανόμενη ένταση. Για μια μειούμενη ένταση θα εξυπηρετήσουν
αναλόγως, τα συναισθήματα νευρικότητα, θέληση, φόβος με τη σειρά που
προτείνονται.
Ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο
Θέλοντας να εξασκηθούμε στην «κόντρα» κίνηση σε σχέση με τον
ρυθμό και την μελωδική έκταση μιας μουσικής, λαμβάνουμε υπόψη μας για
την τοποθέτηση της χορογραφίας, ένα χώρο και ένα χρόνο με ακαθόριστα
όρια και μετακινούμενους χωροχρονικούς τοίχους.
Θέτοντας επίσης ως κυρίαρχο συναίσθημα π.χ. το φόβο που μπορεί να
προκαλείται από μία συγκεκριμένη αιτία, αλλά και χωρίς αυτήν, και να
κυριαρχεί το «ανεξήγητο», η κίνηση θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από το
μουσικό άκουσμα, και να δράσει κινούμενη μόνο από τα στοιχεία που μας
δίνονται από την συνθήκη.
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Εκτελεστικό απόσπασμα
Η συνθήκη όπου πάνω σε αυτήν θα εξελίξουμε την δράση μας, είναι
ότι μια ομάδα ανθρώπων βρίσκεται στημένη μπροστά στο εκτελεστικό
απόσπασμα. Η ομάδα όμως των στρατιωτών που είναι τοποθετημένη
απέναντι, για να εκτελέσουν την διαταγή των ανωτέρων, έχει συμφωνήσει
κρυφά με την ομάδα των καταδικασμένων, ότι θα παραβεί τις εντολές και
ότι στα όπλα τους θα έχουν τοποθετήσει άσφαιρα. Αυτό όμως που πρέπει να
στηθεί, μπροστά στον αξιωματικό του εκτελεστικού αποσπάσματος, είναι
μια εικονική εκτέλεση, όπου όλα θα γίνουν αληθοφανή, με σκοπό να
ξεγελαστεί η «εξουσία», και να διαφύγουν οι «αθώοι».

Εγκλεισμός και αδιέξοδο
Ξυπνάμε όλοι σε ένα άγνωστο κλειστό χώρο, όπου δεν γνωρίζουμε
πως βρεθήκαμε. Ο καθένας μας βρίσκεται μεταξύ αγνώστων. Αυτό που θα
πρέπει να δουλέψει η ομάδα, είναι να διαχειριστεί τα έντονα συναισθήματα
που δημιουργούνται από την ανάγκη επιβίωσης και διαφυγής από το
«άγνωστο» και την υποβόσκουσα «απειλή». Στη συνθήκη μας προσθέτουμε
και το πιθανό ενδεχόμενο να υπάρχουν στο χώρο εγκλεισμού, σημείασχισμές, όπου μπορεί και να γίνουν ανοίγματα διαφυγής. Ο καθένας μπορεί
να δράσει είτε εντελώς μόνος του, είτε να δοθεί ως ένα άλλο ενδεχόμενο, η
πιθανή συνεργασία και στήριξη, με κάποιον άλλο από την εγκλωβισμένη
ομάδα.

Ο χορός των αναμνήσεων
Λέγοντας στα παιδιά να φέρουν μια παλιά φωτογραφία τους, τους
δίνουμε και το κίνητρο να εμπνευστούν, να οδηγηθούν σε μια απολύτως
δική τους δημιουργία, φέρνοντάς τους απέναντι στην πρόκληση να
ανακαλύψουν τα εκφραστικά τους μέσα. Σ΄αυτήν την άσκηση μην
επιμείνουμε σε ρεαλιστική προσέγγιση των γεγονότων που έρχονται στην
μνήμη, αλλά στην αυθόρμητη κινησιολογική απόδοση των συναισθημάτων,
που προκαλούνται με το οπτικό ερέθισμα της φωτογραφίας.
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Χορογραφικές προτάσεις
Μουντοί άνθρωποι
Κινούνται ανάμεσά μας. Άνθρωποι μουντοί, σκυθρωποί, βλοσυροί,
απαθείς, δίχως να διαγράφεται καμία χρωματική εναλλαγή στο πρόσωπό
τους, ενίοτε, επιθετικοί και αντικοινωνικοί. Τους συναντούμε παντού. Στο
συγγενικό και φιλικό μας περιβάλλον, στη δουλειά, στο δρόμο, ακόμα και
σε εκδηλώσεις χαράς. Τους συναντούν και οι μαθητές στο σχολείο τους.
Είναι οι Μεγάλοι. Ο κόσμος των Ενηλίκων. Τα παιδιά είναι η αστείρευτη
δύναμη αλλαγής. Προσφέρουν απλόχερα σε όλους, και χωρίς κανένα
αντάλλαγμα, χαρά, αγάπη, φροντίδα, κατανόηση.
Αυτοί που θα αφήσουν να τους περιβάλλει αυτή η ζεστασιά, θα
αλλάξουν. Οι Μεγάλοι που θα επιτρέψουν αυτό το τρυφερό «άγγιγμα», που
θα πετάξουν τα προσωπεία τους, θα πλημμυρίσουν αισθήματα. Θέλοντας
λοιπόν να αποδώσουμε χορογραφικά την παραπάνω κατάσταση, δίνουμε σε
όλους τους μαθητές να ερμηνεύσουν τους ενήλικες, εκτός από Έναν. Αυτός
θα αντιπροσωπεύσει τον κόσμο των παιδιών. Αυτός θα κάνει την ρήξη, θα
φέρει την ανατροπή. Στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε και να κάνουμε
καθαρή την εικόνα του ενός παιδιού, το βάζουμε να μεταφέρει και κατόπιν
να παίζει με μία τεράστια χρωματιστή μπάλα, π.χ. θαλάσσης.
Η χορογραφία μπορεί να τελειώσει ελπιδοφόρα, κάνοντας φανερή την
αλλαγή που φέρνει ο ερχομός της παιδικότητας, της αθωότητας, της θετικής
ενέργειας, της «αληθινής» ζωής, προτρέποντας έτσι τους Μεγάλους για μια
τέτοια αλλαγή. Τα χρώματα της μπάλας, θα ντύσουν τις μονότονες, σκούρες
ενήλικες υπάρξεις. Ως μια πολύχρωμη παλέτα θα γεμίσει με φωτεινά
χαμόγελα όλα τα πρόσωπα, πετώντας παράλληλα όλες τις μάσκες μακριά.
Ενδυματολογικά, η ομάδα των Μεγάλων, θα πρέπει να είναι αυστηρά
ολόιδια και τυποποιημένη. Ένα σκούρο και αυστηρό κουστούμι είναι μια
ιδανική επιλογή. Το σακάκι θα καλύπτει ένα χρωματιστό μπλουζάκι,
διαφορετικού χρώματος για τον καθένα, όπου θα αποκαλυφτεί όταν θα
συμβεί η ανατροπή, η έλευση των χρωμάτων. Για αυτό και το κλείσιμο του
σακακιού θα πρέπει να είναι με τα γνωστά «κράτς», για να είναι εύκολο και
γρήγορο το βγάλσιμο.

Επίσης η κατασκευή προσωπείων με γυψόγαζες από τα ίδια τα παιδιά,
είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, όπου
τους βοηθάει να
κατανοήσουν και το ρόλο τους. Οι μάσκες που θα κατασκευαστούν, θα
πρέπει να έχουν στη θέση του πιγουνιού, κολλημένο ένα ξυλάκι, για να
μπορούν μέσα στη κίνηση να τις τοποθετούν μπροστά από το πρόσωπό
τους, όπου απαιτείται.
Προτεινόμενες μουσικές:«Nαμπούκο» του Βέρντι, Bruno Goulais
Στήσιμο και ανάλυση χορογραφίας πάνω στις προτεινόμενες μουσικές
Με την αυστηρή μουσική των 2/4 από τον Βέρντι, υπό των ήχων των
βαρυτόνων, μπαίνουν οι τυπικές μορφές των ενηλίκων, κρατώντας τα
προσωπεία μπρος από τα πρόσωπά τους. Ο βηματισμός είναι γρήγορος, η
μετακίνηση σκόρπια γεμίζοντας τη σκηνή, και πάνω στα 2 πρώτα 8άρια.
Στο 2ο 8άρι στο 7,8 έχουμε παύση στη μουσική και στη κίνηση.
Επανάληψη το ίδιο και για άλλα 2 8άρια.
Στα επόμενα 2 8άρια, που ακολουθούν με την αλλαγή της μελωδίας,
κάνουν 4 μεταβολές του τετάρτου, ανοίγοντας και στρίβοντας σε 2 χρόνους
το ένα πόδι – άλλοι το αριστερό και άλλοι το δεξί και κλείσιμο σε στάση
προσοχής σε 2 πάλι χρόνους. Στα πιτσικάτα 2 8άρια που ακολουθούν, η
ομάδα παίρνει τον σχηματισμό 1, βλέποντας το κοινό. Σαν να είναι σε
διμοιρία παρέλασης π.χ. 3 4άδες, ο ένας πίσω από τον άλλον.
Όταν οι βαρύτονοι τραγουδούν τα 4 επόμενα 8άρια, αψηφώντας εμείς
την μικρή σύνδεση του ενός μέτρου, βγάζουν τις μάσκες τους προς την μία
κατεύθυνση με το ένα χέρι, με διάθεση επίδειξης, ολοκληρώνοντας τη
κίνηση σε ένα 8άρι, φέρνοντας πάλι το προσωπείο στην αρχική του θέση.
Επανάληψη προς την άλλη μεριά. Στα επόμενα μέτρα σηκώνουν-βγάζουν το
προσωπείο άλλες δύο φορές πάνω και πλάι, και στις στακάτες κορυφώσεις
των βαρυτόνων, μαζί με το προσωπείο γίνονται 2 προβολές εναλλάξ των
ποδιών προς το κοινό. Με το κλείσιμο της δεύτερης προβολής γίνεται από
όλους μεταβολή προς την μεριά του δεύτερου σχηματισμού.
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 1

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 2
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Προσοχή: είναι σημαντικό οι αγκώνες όταν τοποθετούμε το προσωπείο
μπροστά στο πρόσωπο, να είναι ψηλά, // με το έδαφος.
Στα επόμενα επιβλητικά μαρς των 2 8αριών, οι ενήλικες σε πλήρη και
αυστηρή σύνταξη παίρνουν τις θέσεις του δεύτερου σχηματισμού,
τονίζοντας το αρ. πόδι όπως στην παρέλαση των στρατιωτών. Έχοντας
ανφάς θέση, δηλ. πρόσωπο στο κοινό, στο επόμενο 8άρι και ανά δύο
χρόνους, κάνουν 4 μικρά παραπατήματα με τσάκισμα ανάλογο του
σώματος, σαν να έχουν λίγο εξουθενωθεί. Και στο τελευταίο 8άρι αυτής της
μουσικής περιόδου, ενώ αφήνουν το προσωπείο να τους χαλαρώσει προς
την μεριά, ο κορμός τους γέρνει προς την άλλη.
Στα επόμενα 2 8άρια καθαρού μαρς, όπου παρεμβαίνει και η φωνή
των τραγουδιστών, οι ενήλικες κατευθύνονται ευθυτενής προς τον
σχηματισμό 3. Μόνο που στην φωνή που μπαίνει δύο φορές, κάποιοι από
τους ενήλικες κοκαλώνουν τσακισμένοι. Οι υπόλοιποι τελειώνοντας και
βρισκόμενοι πια στις θέσεις τους, στα 2 επόμενα 8άρια, οι μισοί από την μία
πλευρά και οι άλλοι μισοί από την άλλη, σαν να βρίσκονται σε έκτατη
ανάγκη, γρήγορα με την φορά και μόνο της κίνησής τους επαναφέρουν τους
«καραβοτσακισμένους» στην τάξη στην απόλυτη και αυστηρή στοίχιση του
σχηματισμού 3.
Στα επόμενα 2 γρήγορα 8άρια, κάνουν επιτόπου τροχάδην απόλυτα
συγχρονισμένα. Στα άλλα 2 8άρια της γνωστής μας πια μελωδίας, σκορπούν
κατά μόνας στη σκηνή, παρατηρούν τον κόσμο, ερχόμενοι προς το κοινό –
με το προσωπείο τους – φορεμένο. Η μετακίνησή τους να είναι σαν να
γλιστρούν σε πατινάζ, και η στάση τους να είναι επιφυλακτική σαν να
φοβούνται. Στα επόμενα κοψίματα, και ενώ το προσωπείο πριν είχε
χαλαρώσει και βλέπαμε τα πρόσωπά τους, έρχεται απότομα να κρύψει πάλι
το πρόσωπο, δείχνοντας παράλληλα ότι καθένας φοβάται τον διπλανό του.
Στο επόμενο μαρς των 2 8αριών με κάποιο κορυφαίο ενήλικα να
οδηγεί, με το αυστηρό στρατιωτικό ύφος, παρελαύνουν προς τον
σχηματισμό 4. Τελειώνοντας το κομμάτι και στις κορυφώσεις του
βαρύτονου, επιχειρείται μερικώς η αποκόλληση του προσωπείου πάνω
στους τονισμούς της μουσικής. Το φινάλε της μουσικής τους βρίσκει με
τσακισμένα τα γόνατα σε διάφορες στάσεις, με φανερή την κούραση και την
εγκατάλειψη στα σώματά τους.
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 3
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ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 4

Με τη μουσική του Bruno Goulais, από την ταινία «Τα παιδιά της
χορωδίας», με το τραγούδι των παιδιών, εισβάλουν χρώματα, χαμόγελα,
αθώες ματιές. Το Νο 29 επειδή είναι πολύ μικρό, μόλις 0,35΄, μπορείτε
εύκολα να το αναπαράγετε 3 η 4 φορές, ανάλογα την έκταση που θέλετε να
δώσετε. Στην αρχή του πάντως μπορεί να μπει το παιδί με την πολύχρωμη
μεγάλη μπάλα, και να περάσει από την μεγάλη πλευρά του σχήματος 4.Να
κυλήσει την μπάλα προς τον κορυφαίο, όπου αυτός ξαφνιασμένος να χάσει
την ισορροπία του και να κάτσει πάνω της, αφήνοντας αναγκαστικά να
πέσει … το προσωπείο από τα χέρια του. Στην υπόλοιπη μουσική το παιδί
παίζει με τους ενήλικες, που αφήνουν τα προσωπεία τους και ψαχουλεύουν
το πρόσωπό τους. Βγάζουν διαδοχικά το μαύρο τυπικό σακάκι τους για να
αποκαλύψουν τα χρώματα που έχουν μέσα τους. Ο χορός όμως δεν σταματά
καθόλου, παρά εξαπλώνεται σε όλους, με χοροπηδητά σε ζευγάρια
πιασμένοι από τους αγκώνες. Ένα πάρτυ χαράς-ζωής, εξελίσσεται με την
μπάλα να μην πέσει καθόλου στο έδαφος, παρά να πετιέται συνεχώς από τον
ένα στον άλλο.
Προσοχή: Όσο ελεύθερο και αυτοσχεδιαστικό και αν φαίνεται ο χορός της
χαράς-ζωής, μην το αφήσετε στην τύχη του. Πρέπει να προβαριστεί αρκετά,
και να μπουν δικλείδες ασφαλείας, και αυστηρή σειρά μετακινήσεων.
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Πόλεμος και Ειρήνη

Αυτό το θέμα μπορεί ασφαλώς να προσεγγιστεί από την ομάδα με
την κατά κυριολεξία ερμηνεία «πόλεμος και ειρήνη», την βίαιη δηλαδή
σύγκρουση των λαών, τις αιτίες και τις αφορμές που ωθούν σε μια τέτοια
κατάσταση, τα δεινά που προκαλούνται, και την ελπίδα για την ειρηνική
συνύπαρξη των λαών.
Εμείς όταν την εκτελέσαμε στο γυμνάσιο του Περάματος, δώσαμε και
μια άλλη διάσταση στο θέμα. Θεωρήσαμε ότι μορφές βίας συναντούμε πολύ
συχνά στην καθημερινότητά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, και σε πολύ
πιο απλές συνθήκες συνύπαρξης, από αυτές των λαών. Φέραμε λοιπόν πιο
κοντά μας αυτές τις εκδηλώσεις βίας, όπως την επιβολή του ισχυρότερου,
τις εγωιστικές μονο-θεώρητες στάσεις ζωής και τη παράλληλη επιβολή
τους, τη στέρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επικράτηση άδικων
νόμων.
Αυτό, σε εμάς τουλάχιστον, λειτούργησε θετικά, ώστε οι μαθητές να
κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν καλύτερα την σύγκρουση που θα δινόταν
στην χορογραφία, μεταξύ «καλού» και «κακού», μέχρι την επικράτηση της
Ειρήνης και του δικαίου. Ίσως να έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά, σήμερα
στην Ελλάδα, δεν έχουν ζήσει ένα πόλεμο-ευτυχώς- και η επαφή τους με
αυτόν περιορίζεται στα ντοκιμαντέρ, σε ρεπορτάζ, και κινηματογραφικές
ταινίες. Την βία όμως και την αδικία, την βιώνουν καθημερινά και αυτά, σε
άλλες βέβαια μορφές.
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Ένα σκηνικό βοήθημα που θα αναλύσω πιο κάτω, χωρίς να είναι
αναγκαστικό και δεσμευτικό, έδωσε και σε εμάς και στους θεατές, ένα
ξεχωριστό φινάλε, μια ψυχική ανάταση, μια «λύση», στην ένταση που
προκαλεί η χορογραφία. Έχει κάποιες δυσκολίες, προϋποθέτει πειθαρχία
από τους μαθητές, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το επιχειρήσετε.
Χρειάζεται να κατασκευαστεί ένα ελαφρύ μικρό «μπαλκόνι», που θα
κρατιέται από 4 δυνατούς μαθητές. Αυτοί θα πιάνουν 4 προεξοχές, που θα
βγαίνουν από τις άκρες της τετράγωνης βάσης του μπαλκονιού, και θα
επιχειρήσουν να το σηκώσουν στο τέλος της χορογραφίας. H ομάδα του
«μπαλκονιού» ολοκληρώνεται με το πρόσωπο που ερμηνεύει την «Ειρήνη».
Το μικροκαμωμένο κορίτσι, όπως είναι αυτονόητο, ώστε να έχουμε το
μικρότερο δυνατό βάρος στις πλάτες των 4 μικρών «βαστάζων» του
μπαλκονιού, θα βρίσκεται μέσα σ΄αυτό, για να αναδυθεί την κατάλληλη
στιγμή στο φινάλε της χορογραφίας, όταν το μεγάλο κόκκινο πανί του
αίματος, του μίσους, της βίας, αποκαθηλωθεί από μπροστά τους. Αυτό
λοιπόν το κόκκινο πανί, διαστάσεων 3,5m ύψος Χ 2,5m πλάτος περίπου,
είναι κρεμασμένο με τέτοιο τρόπο που να μπορέσει εύκολα να τραβηχτεί, να
πέσει στο έδαφος, αποκαλύπτοντας την «Ειρήνη» να διεκδικεί την θέση της
στα μάτια και τις ελπίδες των θεατών.
Έτσι λοιπόν είναι τοποθετημένα τα σκηνικά βοηθήματα στο πίσω
μέρος της σκηνής. Μπροστά θα κινηθούν 2 ομάδες. Από τη μία η ομάδα που
αντιπροσωπεύει το «κακό», τις υποχθόνιες δυνάμεις που το σπέρνουν και το
υποκινούν, και από την άλλη η ομάδα που αντιστέκεται, που πολεμά, που
προσπαθεί να εκδιώξει εκείνες τις αιμοδιψείς δυνάμεις που επιβουλεύονται
την ανθρώπινη υπόσταση, την ίδια τη ζωή.
Ενδυματολογικά, η μεν ομάδα των «κακών» στοιχείων (στη δική μας
ομάδα ήταν μόνο κορίτσια), η βάση των ρούχων τους, μπλούζα, φούστα,
κολάν, είναι ξεπλυμένο, ταλαιπωρημένο μαύρο. Πάνω σε αυτή τη βάση ή
τοποθετούμε ράβοντας σε διάφορα μεγέθη και «φλάτ» χρώματα, πλήθος
από κουρέλια-λωρίδες, ή φοράμε ένα σάκο-δίχτυ, ξεσκισμένο με άνισα
ύψη.
Η άλλη ομάδα, η ομάδα αντίστασης, (σε εμάς ήταν μόνο αγόρια),
φοράει μαύρα ταλαιπωρημένα και σκισμένα σε κάποια σημεία, ρούχα.
Φούτερ και παντελόνι φόρμα, βαμβακερά-βοηθάει στο πατινάρισμα. Σε
εμφανή σημεία των άκρων τους, το τύλιγμα με γάζες κόκκινες, είναι
στοιχεία που προδιαθέτουν για μια άγρια μάχη με απώλειες.
Όλα τα ρούχα χρειάζεται να τα περάσετε με σπρέϋ, να τα πατινάρετε,
με χρώματα ψυχρά ή μουντά, όπως γκρί, καφέ, μπορντώ, μώβ κ.ά.
(προσοχή!!! μόνο σε ανοικτό χώρο), για να έχουμε την εικόνα του παλιού,
του σκονισμένου και ταλαιπωρημένου. Συστήνω να τα βάψετε αφού πρώτα
τα κάνετε μπόγο. Γυρνώντας και ανακατεύοντας τον μπόγο, ρίχνετε τυχαία
τις μπογιές.
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Έτσι θα έχετε ένα πειστικό αποτέλεσμα, όπου τα κουστούμια θα
συντελέσουν στην συνολική ατμόσφαιρα που επιδιώκει η χορογραφία . Τα
παιδιά που κρατούν το μπαλκόνι της «Ειρήνης», θα πρέπει και αυτά να
έχουν αντίστοιχα μαύρα πατιναρισμένα ρούχα.
Προτεινόμενη μουσική: Κ. Βήτα
Στήσιμο και ανάλυση χορογραφίας πάνω στις προτεινόμενες μουσικές
Η δυναμική μουσική του Κ. Βήτα, γραμμένη για τη χοροθεατρική
παράσταση του Δ. Παπαϊωάννου -2- θα μας βοηθήσει να δώσουμε την
ένταση της σύγκρουσης μεταξύ κακού και καλού, όπως η ομάδα θελήσει να
το θεωρήσει και να το ερμηνεύσει ανάλογα.
Θα σύστηνα η χορογραφία αυτή να επιλεγεί μόνο όταν έχουμε
καλογυμνασμένα παιδιά. Και αυτό γιατί, για να αποδώσουμε με όσο
δυνατόν καλύτερο τρόπο τη σκληρότητα μιας ακραίας σύγκρουσης, θα
κάνουμε άλματα, πετάγματα, σηκώματα και ακροβατικά στοιχεία. Και για
αυτά τα τεχνικά στοιχεία, που αναφέρομαι σε προηγούμενες σελίδες, θα
πρέπει οι μαθητές μας να έχουν έρθει σε επαφή, πειραματικά, πριν
στήσουμε αυτή τη χορογραφία. Αυτός είναι και ο ιδανικός τρόπος να δούμε
τις δυνατότητες της ομάδας μας, μιας και ο διαθέσιμος χρόνος μέσα στη
σχολική χρονιά, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος.
Στα πρώτα 24 μέτρα των 4/4 της μουσικής Νο 30, παρατηρούμε ότι
στην εξέλιξή τους ο ρυθμός αυξάνεται. Έτσι λοιπόν είναι ταιριαστό να
αυξήσουμε και την κινητικότητα πάνω στη σκηνή. Στην αρχή ξεκινούν
κάποια από τα «στοιχειά» να κινούνται νευρικά πάνω στο τέμπο που δίνει η
μπότα στη μουσική. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται όταν μπαινοβγαίνουν
άτομα από την ομάδα αντίστασης, ενώ παράλληλα σιγά- σιγά πληθαίνουν
και τα «στοιχειά». Οι αντιστεκόμενοι τα προσπερνούν όταν εκείνα τους
κλείνουν το δρόμο, όταν τους εγκλωβίζουν. Θα διασχίσουν και με
ανορθόδοξο τρόπο π.χ. στα τέσσερα, ξεγελώντας τους ρίχνοντάς τους ένα
πανί η ένα δίχτυ για να τους μπερδέψουν. Τα «στοιχειά» αντιδρούν σαν
λυσσασμένα σκυλιά, που θέλουν να ορμίσουν στο θήραμά τους, αλλά τα
έχουν ακόμα δεμένα.
Όταν λοιπόν η μουσική γίνεται πιο εντατική και το τέμπο της πιο
γρήγορο, τα «στοιχειά» πετάγονται πάνω στους επόμενους
αντιστεκόμενους. Ταυτόχρονα εξαπλώνονται γρήγορα με μεγάλες κινήσεις
των χεριών, κάνοντας την σκηνή απροσπέλαστη. Με εξατομικευμένες
επιθέσεις , και με σάλτα που θυμίζουν πάνθηρες, μέχρι και την δεύτερη
παύση της μουσικής, φαίνεται να κερδίζουν έδαφος γιατί στιγμιαία
καταφέρνουν τον απόλυτο διωγμό της ομάδας αντίστασης. Αυτό όμως
κρατάει μόνο όσο διαρκεί η δεύτερη παύση.
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Αμέσως μετά μπαίνει η ομάδα με κοντάρια, περιστρέφοντάς τα
απειλητικά, λαμβάνει θέσεις στο κέντρο, περιορίζοντας τα «στοιχειά»
κυκλικά της σκηνής. Στα 8 επόμενα 8άρια, η ομάδα αντίστασης επιδεικνύει
στα μαζεμένα «στοιχειά», τις δυνάμεις της.
Τα κοντάρια πρέπει να κινηθούν χορογραφημένα, παίρνοντας ιδέες
από τις πολεμικές τέχνες. Διαγράφουν οχτάρια παράλληλα με το σώμα μας κίνηση που χρησιμοποιείται και με τα όργανα της ρυθμικής γυμναστικής και πάνω από το κεφάλι μας, παράλληλα με το έδαφος. Επίσης χτυπήματα
στο έδαφος, μπροστά από το σώμα η πλάι, ενισχύουν το δυναμισμό και την
αποφασιστικότητα της ομάδας. Στο 6ο-7ο και 8ο 8άρι, ανοίγουν την κίνησή
τους με προτεταμένο πια το κοντάρι προς τα «στοιχειά», σαν να θέλουν να
τρυπήσουν ένα φίδι. Όπως στο σχήμα που ακολουθεί:
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Κάθε δύο χρόνους αλλάζει η κίνηση του κονταριού, μπαίνει και
βγαίνει στο θήραμα, αλλάζοντας και θέση. Για να γίνει η σύγκρουση που θα
ακολουθήσει πιο έντονη, πρέπει σε αυτά τα 3 8άρια, οι Αντιστέκοντες να
μετακινηθούν πιο γρήγορα μπρος -πίσω αλλά και κυκλικά, αλλάζοντας
«στοιχειό». Τα στοιχειά ενώ στα πρώτα 5 8άρια παρακολουθούσαν σαν να
λούφαξαν, τη κίνηση των κονταριών, σε αυτά τα 3 8άρια προκαλούνται και
εκρήγνυνται. Τελειώνοντας το 8 8άρι αρπάζονται κάθε ένα από το κοντάρι
που το απειλεί, και σέρνεται με αυτό αγκαλιά στο έδαφος.
Στα τελευταία 12 8άρια αυτού του κομματιού, η μάχη γίνεται
αδυσώπητη. Τα στοιχειά δεν καταφέρνουν από κανέναν να αρπάξουν το
κοντάρι του, αλλά δεν υποχωρούν καθόλου. Αρπάζονται από αυτό,
αντέχουν από τα κτυπήματά του. Επιτίθενται με μανία σκαρφαλώνοντας
στις πλάτες των Αντιστεκόμενων, στα κοντάρια τους, στα πόδια τους. Στο
11ο και 12ο 8άρι, πρέπει να φανεί στη κίνηση όλων η εξουθένωση, το
μάταιο, οι τεράστιες απώλειες.
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Ενώ οι αντιστεκόμενοι τραβιούνται στα άκρα της σκηνής και
αφήνουν τα κοντάρια τους, τα «στοιχειά» ορμούν στο κόκκινο πανί που
κρέμεται στη πλάτη της σκηνής και τραβώντας το με διάθεση να το
ξεσκίσουν, αυτό στο τέλος της πρώτης μουσικής, γλιστρά και
αποκαλύπτεται η Ειρήνη. Η τελευταία εικόνα που μένει με το τέλος αυτής
της χορογραφίας πάνω στο συγκεκριμένο μουσικό άκουσμα είναι οι
Αντιστεκόμενοι και τα «στοιχειά» να βρίσκονται χαμηλωμένοι στις άκρες
της σκηνής, ενώ στην πλάτη της και ενώ έχει πέσει το κόκκινο πανί, σε
τέσσερις καρέκλες που είναι σκεπασμένες με το ίδιο κόκκινο πανί, κάθονται
οι «βαστάζοι» όπου στους ώμους τους έχουν ακουμπισμένο το «μπαλκόνι»
της Ειρήνης.
Με αυτή την εικόνα μπαίνει η δεύτερη προτεινόμενη μουσική, το Νο
31. Είναι αυτή που θα μας υποβάλλει σε βαθιά εσωτερική διήθηση, σε
αυτοκριτική και σε έναν ειλικρινή διάλογο δίχως προδιαγεγραμμένες
αφετηρίες. Ο διάλογος αυτός θα ανοίξει και με το κοινό μας. Η ενέργεια που
θα «ανεβάσει» το κοινό στη σκηνή, θα έρθει από τα σταθερά και επίμονα
βλέμματα όλων των ερμηνευτών βγαίνοντας πια από τους ρόλους τους.
Με το άκουσμα λοιπόν αυτής της μουσικής, αναδύεται η «Ειρήνη»,
και αργά έρχεται προς το κοινό. Στο μπροστινό μέρος και ενώ έχουμε την
τελευταία στιγμή τοποθετήσουμε ένα βάθρο, την τοποθετούν εκεί πάνω.
Πάνω από όλους, πάνω από όλα. Όλοι οι άλλοι σκορπίζουν γύρω της, και
βγαίνουν από το ρόλο τους. Ξεβάφονται αργά, βγάζουν στοιχεία από το
κουστούμι τους, αλλά δεν αφήνουν καθόλου από τα μάτια τους …το κοινό.
Την μουσική την αφήνουμε να μας στηρίζει, όσο εμείς κρίνουμε
απαραίτητο ότι χρειάζεται για να επέλθει αυτή η επικοινωνία με το
κοινό.
Βάτραχοι και πόντικες
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Αυτή η ιστορία όπου θα στήσουμε την χορογραφία, θα μπορούσαμε
να την ονομάσουμε και «ένας καβγάς δια ασήμαντον αφορμή». Και εδώ
παίρνω αφορμή να πω ότι μπορούμε να στήσουμε μια ιστορία από κάτι
μικρό, κάτι ίσως ασήμαντο, κτίζοντάς την όμως με την φαντασία τη δική
μας αλλά και των μαθητών μας. Κάπως έτσι στήθηκε και η ιστορία των
«ποντικών και βατράχων». Χρησιμοποιώντας μάλιστα το ζωικό βασίλειο,
ενισχύουμε την έννοια της «ασήμαντης αφορμής» χρησιμοποιώντας
γκροτέσκο στοιχεία, που εύκολα προσφέρουν οι ίδιοι οι ρόλοι.
Η ιστορία λοιπόν των «βατράχων και των ποντικών» έχει ως εξής:
Σε μια παραλία, ένα μεσημέρι μέσα στο κατακαλόκαιρο, ο βάτραχος και η
ποντικίνα λιάζονται. Κάθονται ο ένας κοντά στον άλλο, αλλά δεν
γνωρίζονται μεταξύ τους. Ο τρόπος που ο καθένας απολαμβάνει την
παραλία, είναι εντελώς διαφορετικός.
Ο βάτραχος είναι ο «ήρεμος», ο «κλειστός», ο «συντηρητικός», που
θέλει να απολαύσει την ησυχία, να διαβάσει την εφημερίδα του, να έχει
καλά στερεωμένη την ομπρέλα του, και καλά τακτοποιημένα τα πράγματά
του.
Η ποντικίνα αντίθετα, είναι ο τύπος ο «πληθωρικός», ο «νάρκισσος»,
ο «εξωστρεφής», που αλείφεται συνεχώς με διαφορετικά λάδια, για αυτό
και τα μπουκαλάκια εκσφενδονίζονται ανεξέλεγκτα προς πάσα κατεύθυνση.
Επίσης της αρέσει να ακούγεται δυνατά μουσική από το κασετοφωνάκι της,
και επιπλέον να τραγουδάει και ίδια πάνω στα τραγούδια και ας είναι
παράφωνη.
Η συνύπαρξη λοιπόν αυτών των τόσο διαφορετικών υπάρξεων, είναι
από μόνη της ικανή για να προκληθεί έκρηξη. Εμείς όμως θα δώσουμε μια
συγκεκριμένη, «ασήμαντη» αφορμή στην εξέλιξη της ιστορίας μας, όπου θα
οδηγήσει σε γενικευμένη σύρραξη. Γενικευμένη σύρραξη θα γίνει γιατί η
σκηνή θα πλημμυρίσει από πολλούς βατράχους και βατραχίνες (ένας
πράσινος στρατός), αλλά και από πόντικες και ποντικίνες (ο γκρι στρατός).
Και σε αυτό το σημείο, είναι νομίζω ευκαιρία να δώσω περισσότερες
ενδυματολογικές ιδέες, όπου για την ομάδα που θα αναλάβει την κατασκευή
των κουστουμιών, να τους φανούν χρήσιμες και να τους εμπνεύσουν
πιθανόν, και για άλλες. Δυνατά και απαραίτητα στοιχεία στα κουστούμια
των ποντικών και των βατράχων, είναι αντίστοιχα τα στητά αυτάκια και οι
ουρές στους πόντικες, ενώ τα πεταχτά μάτια, με τις μεγάλες παλάμες και
πατούσες, στους βατράχους. Το σύρμα που είναι σχετικά μαλακό και
μπορούμε να το χειριστούμε, είναι το πιο φθηνό υλικό όπου εύκολα, μαγικά
θα έλεγα, μπορεί να μας στήσει μικρές ή μεγαλύτερες επιφάνειες στα
κουστούμια μας.
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Τα αυτάκια και τις ουρές, ντύνοντάς το σύρμα μας στο σχήμα που μας
εξυπηρετεί, με ύφασμα και κουρέλια, θα είναι μια χαρά στημένα και
χαριτωμένα. Για τις ουρές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και καλώδιο.
Στις παλάμες και στις πατούσες των βατράχων, θα πρέπει να μην είναι
τέτοιες κατασκευές που να δεσμεύσουν την κίνηση. Η λύση των
σφουγγαριών που έχουν κοπεί στο σχήμα μιας παλάμης ή μιας πατούσας,
και στερεωθεί με κορδέλες στις ράχες των φυσικών μας μελών, είναι μια
καλή , φτηνή, και εξυπηρετική λύση. Έχει δοκιμαστεί και ήταν μια χαρά.
Επειδή όλη η ατμόσφαιρα που θα διαμορφωθεί, παρότι μας προκύπτει
ένας γενικευμένος «καυγάς», και πολύ φασαρία, είναι πολύ ευχάριστη και
εύθυμη. Στις «γκρι» και «πράσινες» βάσεις, μπορούμε να προσθέσουμε και
πολλά ζωηρά και διαφορετικά χρώματα, σε ένα σωβρακάκι, σε ένα
ασύμμετρο γιλεκάκι, στα καπελάκια που θα στερεώσουμε τα αυτιά και τα
γουρλωτά μάτια, σε ένα φουλάρι…
Δηλαδή, πειραματιστείτε.. μη σταματάτε να δοκιμάζετε καινούργια
πράγματα. Το θεατρικό κουστούμι, έχει ανάγκη - αγαπάει - την υπερβολή.
Ένας πόλεμος λοιπόν θα κυριεύσει τον σκηνικό χώρο, που θα είναι όμως
τόσο μα τόσο αστείος! Γουρλωμένα μάτια, αστείες μουτσούνες, σκισμένα
κουστούμια, τραβήγματα και ξεκόλλημα των ουρών συμπαθέστατα και
αξιολύπητα πλασματάκια όλοι τους.
Το φινάλε του δικού μας πολέμου, δεν μπορεί παρά να είναι γλυκό
και συνταρακτικό . Όπως ξεκίνησε αυτός ο καυγάς από «ασήμαντη
αφορμή», έτσι απρόσμενα αλλά ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, δίνοντας το έναυσμα
οι δύο πρωταγωνιστές, ο ένας περιθάλπει τον άλλον, και ας είναι από
αντίπαλα στρατόπεδα, γιατί τελικά … δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.
Στήσιμο και ανάλυση χορογραφίας
Με την πρώτη μουσική, και καθ’ όλη τη διάρκειά της, θα πρέπει να
γνωρίσουμε στους θεατές τα κυρίως πρόσωπα της ιστορίας μας. Ποιοι είναι,
που είναι, τα προτερήματά τους, τις ιδιοτροπίες τους. Η επιδίωξή μας, μέσα
από την γκροτέσκο και πληθωρική κίνησή τους - όπως και στο βουβό
κινηματογράφο - είναι, να μας γίνουν και δύο συμπαθείς. Θα πρέπει να
προσέξουμε να μην γίνουμε φλύαροι με ασήμαντες και άχρηστες ενέργειες.
Τα αντικείμενα που θα χρειαστούμε πάνω στη σκηνή, να είναι αυτά
που θα παίξουν με τους ήρωες μας. Μια ομπρέλα, μια καρέκλα θαλάσσης,
μια εφημερίδα, μια πετσέτα, για τον βάτραχο και μια ομπρέλα, μια καρέκλα
θαλάσσης, ένα κασετόφωνο, πετσετούλα και 4-5 μπουκαλάκια, για την
ποντικίνα.
Προσοχή: H δράση του ενός να μην σκεπάζεται από παράλληλη δράση του
άλλου. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να γίνει κατανοητή μέσα στην
συγκεκριμένη διάρκεια της μουσικής, η κορύφωση της παρεξήγησης.
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Η δεύτερη μουσική, το Νο 33, είναι η μουσική του χορού της
ποντικίνας. Με την ποντικίνα, να βάζει αρχικά την μουσική στη διαπασών,
για να προκαλέσει, μέσα ακόμα από ένα κλίμα φλερτ, τον ξινό βάτραχο, η
κορύφωση της παρεξήγησης έρχεται από τον ενοχλημένο βάτραχο, που της
το κλείνει επιδεικτικά. Εκείνη πονηρά και ξαφνικά, όταν επικρατεί λίγη
ησυχία που απολαμβάνει ο βάτραχος, το ξαναβάζει και χορεύει γύρω του με
όσο μπρίο διαθέτει, ρίχνοντας από την τρέλα της και την ομπρέλα του κάτω.
Εκείνος με ψυχραιμία Βούδα, θα σηκωθεί, θα ξανακλείσει τη μουσική, μα
δεν θα σταματήσει εδώ. Ο πόλεμος αρχίζει.. Της επιτίθεται, την τραβολογά
από την ουρίτσα της, και εκείνη τον κλωτσά και τον δαγκώνει δυνατά.
Πω, πω συμφορά! Σε αυτό το σημείο μπαίνει η τρίτη μουσική, το Νο 34.
Πριν αρχίσω να αναλύω την χορογραφία της σύγκρουσης των
βατράχων και των ποντικών, σας δίνω κάποια βασικά κινησιολογικά
στοιχεία που πρέπει να έχουν τα σώματα αυτών που θα αποδώσουν τα δύο
αυτά ζωάκια. Οι βάτραχοι θα πρέπει να κινούνται συνεχώς σε αντεόρ θέση,
δηλ. με γόνατα και πέλματα στραμμένα προς τα έξω. Επίσης τα γόνατά τους
θα είναι πάντα λυγισμένα, κάτι που κάνει την μετακίνησή τους βαριά με
έλξη προς το έδαφος. Και τα χέρια τους θα παίρνουν ανάλογη ανοικτή θέση.
Το κεφάλι τους θα βουλιάζει μέσα στο λαιμό, με τα μάτια γουρλωτά το
πιγούνι προτεταμένο, και τη γλώσσα να βγαίνει συχνά, μέσα από
ξεχειλωμένα χείλη.
Οι πόντικες αντίθετα από τους βατράχους κινούνται στις μυτούλες, με
μικρά, γρήγορα βηματάκια, ελαφρώς λυγισμένα στα γόνατα. Παίζουν με την
μακριά ουρίτσα τους, όπου την χρησιμοποιούν και σαν μαστίγιο. Πολύ
τακτικά κουνούν την μυτούλα τους, και τη βάζουν… εκεί που δεν πρέπει.
Στην αρχή της μουσικής, ο βάτραχος από την μια και η ποντικίνα από
την άλλη, φωνάζουν βοήθεια, καλώντας τους ομοϊδεάτες τους. Έτσι σιγάσιγά, με το άκουσμα της μουσικής εμφανίζονται και κατακλύζουν τη σκηνή
από τη μια μεριά οι πληθωρικοί βάτραχοι και από την άλλη οι τσαχπίνηδες
πόντικες.
Στη μουσική έχουμε δύο χαρακτηριστικούς ήχους. Είναι επίτηδες έτσι
γραμμένη η μουσική, για να αντιπροσωπεύει και τα δύο ζώα. Ο βαρύς,
επιβλητικός ήχος που βγάζουν τα πλήκτρα του συνθεσάιζερ, αφορά τα
βατράχια, ενώ το παιχνίδισμα από το πιάνο, συνοδεύει τα ποντίκια. Μετά τα
μέτρα εισόδου, η μουσική εξελίσσει ένα διάλογο. Σε αυτόν τα βατράχια και
τα ποντίκια επιδίδονται στην πρώτη επίθεση. Είναι ακόμα σε απόσταση,
κάνοντας έντονες χειρονομίες, οι μεν στους δε, όπου υποτίθεται εξαπολύουν
μεταξύ τους λεκτικές κατηγορίες σχ. 1.
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Στη συνέχεια μέσα στις ομάδες τους, και με οδηγό τη μουσική όπου
είναι ξεκάθαρα τα μουσικά μέρη που τους αφορούν, η κίνησή τους κλείνει
είτε προς τα μέσα, (συνεννόηση δική τους), είτε προς τους αντιπάλους. Η
φωτιά ανάβει, και τα αίματα βράζουν για μεγάλο καυγά σχ. 2.
Αυτό θα το αναπτύξουμε για τα επόμενα 8 8άρια, πάλι σε μορφή
διαλόγου, 4 8άρια για τα βατράχια και 4 8άρια για τους πόντικες.
Προηγείται ένα 8αρι εισαγωγικό, για να πάρουμε θέσεις «μάχης». Το
φλάουτο αναλογεί στην κίνηση των ποντικών και τα τύμπανα σε αυτήν των
βατράχων.
Τα παρακάτω σχήματα που παραθέτω πιο κάτω θα βοηθήσουν στην
κατανόηση του στησίματος ολόκληρης της χορογραφίας.
ΣΧΗΜΑ 1
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ΣΧΗΜΑ 2

Βάτραχοι

Πόντικες
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Προσοχή: Σε όλη την χορογραφία, θα πρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας
ελεύθερη, ώστε σε όλους τους ομαδικούς καυγάδες να κάνουμε ότι πιο
ακραίο και αστείο παράλληλα μπορούμε να φανταστούμε. Ότι μήνυμα και
να θέλουμε να βγάλουμε, αποτρεπτικό για τους καυγάδες, το τελικό
αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι απολαυστικό και απόλυτα διασκεδαστικό.
Στόχο θα πρέπει να έχουμε τη σάτιρα, με τα γλυκόπικρα διδάγματά της.
Στα 2 επόμενα 8άρια διασχίζουν την σκηνή κυνηγώντας, στο πρώτο
8άρι όλη η ομάδα των βατράχων τους πόντικες, ενώ στο δεύτερο οι πόντικες
κατά μονάς, γραπώνουν από ένα βάτραχο, αραιωμένοι σε όλη τη σκηνή ανά
ζευγάρια σχ.3.
ΣΧΗΜΑ 3
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Τώρα στα ζευγάρια τους, μετρώντας σε γρήγορα τεσσάρια, έχουμε:
κίνηση στη κίνηση, «ξεμάλλιασμα» στο «ξεμάλλιασμα», τράβηγμα
κουστουμιού, μία ο ένας, μία ο άλλος, κ.ά. Στη θέση τους ένας βάτραχος και
ένας πόντικας, θηλυκού η αρσενικού γένους δεν έχει καμία σημασία,
χορογραφημένα κίνηση προς κίνηση ανά 2 χρόνους, κάνουν ότι πιο τρελό
μπορούν να φανταστούν. Αυτό εξελίσσεται μέχρι την πρώτη παύση της
μουσικής, όπου όλοι παγώνουν στις θέσεις τους, σαν μια μικρή ανακωχή.
Αυτό όμως εκμεταλλεύονται οι πονηροί πόντικες και αιφνιδιάζουν τους
βάτραχους. Περνούν από μπροστά, και εγκλωβίζουν τους βατράχους προς
το κέντρο της σκηνής, περικυκλώνοντάς τους σχ.4.
ΣΧΗΜΑ 4
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Ενώ οι βάτραχοι φανερά τρομοκρατημένοι, προσπαθούν να
καταλάβουν τι τους έχει συμβεί, σε πια αδύναμη θέση έχουν βρεθεί, και πώς
να ανασυγκροτηθούν, οι πόντικες κινούνται θριαμβευτικά γύρω τους, όπως
οι ινδιάνοι, όταν γιορτάζουν την απόκτηση της λείας τους, στο χορό της
φωτιάς. Αυτό μέχρι την επόμενη παύση. Η ανατροπή έρχεται από τον
αρχηγό των βατράχων. Ενώ όλα τα βατράχια έχουν πάρει απειλητικά
χαμηλές θέσεις στα τέσσερα, ξεχωρίζει όρθιος, και αποφασιστικά
φουσκωμένος, ο αρχηγός.
Να διαγωνιστούμε όλοι στο ρινγκ. Ένας προς έναν. Δείχνει να λέει.
Η πρότασή του ξαφνιάζει, αλλά και οι πόντικες πιστεύοντας στον εαυτό
τους, συμφωνούν και παίρνουν θέσεις.
Στη σκηνή εμφανίζεται ένα μεγάλο, χοντρό λάστιχο, όπου με
στήριγμα τα σώματα όλων, φτιάχνεται ένα αυτοσχέδιο ρινγκ. Αυτό μπορεί
μέσα στην χορογραφία να αλλάζει σχήμα κατά πως μας βολεύει. Μπορεί
ακόμα να παίξει το ρόλο μιας «σφεντόνας», όπου εκσφενδονίζει κάποιους
πιο δειλούς…
Ένας βάτραχος και μία ποντικίνα, η οποιοσδήποτε άλλος
συνδυασμός, και για 4 8άρια, από την είσοδό τους μέχρι και την έξοδο, θα
παίξουν μποξ, καράτε, κικ μποξινγκ … με τις γνωστές τρομερές απώλειες.
Ένα ακόμα αυτί βγαλμένο, ένα μάτι ξεχαρβαλωμένο, μια φούστα
κατεβασμένη κ.τ.λ. Όταν τελειώσουν όλα τα ζευγάρια, τελειώνει και η
μουσική με τους ήχους από τα κρουστά και τα πιατίνια. Με το τέλειωμα
αυτής της μουσικής γίνεται και η έξοδος των καταπληγωμένων ηρώων μας.
Στη θέα αυτών που προκάλεσαν, λυπούνται ο ένας τον άλλον, και γίνεται
μια αντιστροφή συναισθημάτων. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, χαϊδεύοντας τις
πληγές του, και μαζεύοντας τα πεταγμένα κομμάτια από τα κουστούμια
τους…
Με την αλλαγή της μουσικής των πνευστών, σαν να άλλαξε η μέρα,
άλλαξαν τα μυαλά τους και η διάθεσή τους. Μπαίνουν ένας-ένας, λίγοιλίγοι, με τα μπρατσάκια τους, τα καπέλα τους, τα φουσκωτά τους, τα
κασετόφωνα, τα λάδια τους, τις μπάλες τους. Όλοι μαζί. Και οι βάτραχοι,
και οι πόντικες. Έχουν μπροστά τους, στο κοινό, τη θάλασσα. Θα την
χαρούν όλοι μαζί.
Και ΝΑΙ! Ο βάτραχος βάζει λάδι στην πλάτη μιας ποντικίνας. Οι
πόντικες μαθαίνουν κολύμπι στις βατραχίνες.
Σε αργή κίνηση, ακόμα και αφού τελειώσει η μουσική, οι θεατές
μπορούν να μυρίσουν την γαλήνη της θάλασσας.
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Το πριν και το μετά

Το θέμα αυτής της χορογραφίας, μας δίνει την ευκαιρία να
επιλέξουμε ανάμεσα από μία μεγάλη γκάμα υποθεμάτων όπου μπορούμε να
κατευθύνουμε και να εξελίξουμε της χορογραφίας μας. Αυτό που πρέπει να
προσεχθεί και να αποδοθεί ξεκάθαρα, είναι η κατάσταση του παρόντος ως
σημείο αναφοράς, που θα περιγράψει και θα μεταφέρει επί σκηνής το
παρελθόν (το πριν), και θα μας υποδείξει το μέλλον (το μετά). Η ανατροπή
λοιπόν που διαχωρίζει τον χρόνο και τις καταστάσεις, στο πριν και στο μετά,
είναι το κέντρο της χορογραφίας μας. Επιλογές μας για ένα τέτοιο στήσιμο,
θα μπορούσαν να είναι:
 το πριν και το μετά από το σχολείο
 το πριν και το μετά μιας συνάντησης
 το πριν και το μετά ενός ταξιδιού
 το πριν και το μετά από ένα φιλί
 το πριν και το μετά από ένα καβγά κ.ά.
Επιλέγοντας να στήσουμε τη χορογραφία με θέμα:
 το πριν και το μετά από το σχολείο
Βάζουμε καταρχήν τους μαθητές μας να επιλέξουν χαρακτηριστικές
εικόνες που θα αποδίδουν ξεκάθαρα το κομμάτι της ζωής τους που ζουν
σήμερα, και να θυμηθούν και να επιλέξουν αντίστοιχες εικόνες από το πριν
του σχολείου ηλικιακά. Όταν δηλ. ήταν μικρότεροι και δεν είχαν σχολική
ζωή. Επίσης θα πρέπει να δουν, υποθετικά, πως ονειρεύονται το μέλλον.
Πως βλέπουν τον εαυτό τους να εξελίσσεται, και να επιλέξουν πως θα τον
παρουσιάσουν.
Στην κοινή παρουσίαση όλης της ομάδας έχουμε να επιλέξουμε
μεταξύ δύο τρόπων σύνθεσης όλου του υλικού, και παρουσίασής του. Ο
ένας τρόπος μπορεί να είναι η παρουσίαση πολλών διαφορετικών
προσωπικοτήτων, δίνοντας έτσι έμφαση στην διαφορετικότητα, ενώ ο άλλος
τρόπος, θα μπορούσε να είναι η κοινή αποδοχή τριών μικρότερων συνθηκών
που έχει προαποφασίσει η ομάδα, και πάνω σε αυτές να εξελιχθεί η ιστορία
μας.
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Και οι δύο εκδοχές έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά θα πρέπει
αντίστοιχα και στις δύο να προσέξουμε την καθαρότητα της παρουσίασής
τους. Στην πρώτη που υπάρχει μεγάλη εξατομικευμένη ποικιλία κινήσεων,
θα πρέπει η συνθήκη που καθορίζει τον χρόνο στο σήμερα, στο πριν και στο
μετά, να βοηθηθεί με ενδυματολογικά και σκηνογραφικά βοηθήματα.
Στη δεύτερη όπου οι επιμέρους συνθήκες, ενώνουν την ομάδα σε μια
διάδραση, η προσοχή πρέπει να εξαντληθεί στην απόλυτη κατανόηση από
όλη την ομάδα και των τριών μικρο-συνθηκών. Και για να γίνω πιο σαφής,
τρεις μικρο-συνθήκες μπορεί να είναι: π.χ. στο σήμερα η συνθήκη μας να
είναι η παρουσίαση ενός «φλερτ», κατά την διάρκεια μαθήματος μέσα στην
τάξη. Στο πριν μπορεί να είναι το σπάσιμο ενός αγαπημένου παιχνιδιού
κατά τη διάρκεια ενός ομαδικού παιχνιδιού. Στο μετά όλοι βαθιά
ηλικιωμένοι, πάμε βόλτα στο πάρκο, και διασκεδάζουμε προσπαθώντας να
παίξουμε με μια μπάλα που βρίσκεται εκεί τυχαία, ενώ ένα «φλέρτ» να
κλείσει την εικόνα του μέλλοντος.
Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι σε οποιαδήποτε επιλογή μας, καλό
θα είναι να στήσουμε χοντρικά τις σκηνές, και μετά να τις κεντήσουμε
χορευτικά, με ανατρεπτική και εξω-συμβατική ματιά, ώστε να αποφύγουμε
την αφήγηση με απλοϊκούς μιμητισμούς.
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Και απευθυνόμενη στους συναδέλφους μου, δασκάλους και καθηγητές,
ένα νομίζω αρκεί.
Αρπάξτε την ευκαιρία.
Μην κλείνετε την θετική σας ενέργειά, τις ευαισθησίες σας, τις
ιδιαίτερες γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, τα χόμπυ σας, στο αδηφάγο σεντούκι
μιας βαρετής καθημερινότητας. Μοιραστείτε τα με τους μαθητές σας. Εσάς
περιμένουν. Να τους δείτε πραγματικά. Να τους δώσετε ένα χέρι να ανέβουν
το σκαλί της ζωής. Με αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση, με αγάπη στη
δημιουργική και συμμετοχική πράξη.
Από την άλλη, εκείνοι θα σας το επιστρέψουν πλουσιοπάροχα. Η
αγνότητα των προθέσεών τους, ο αλτρουισμός τους, η πληθωρικότητα στις
εκφράσεις τους, ο αστείρευτος αυθορμητισμός τους, δεν είναι τίποτε άλλο
από ένα ασταμάτητο ευχαριστώ μέσα στις ίριδες των ματιών τους.
Είναι ότι πιο αληθινό έχω ζήσει και εγώ, και για αυτό τους ευχαριστώ
όλους πάρα πολύ. Όλους τους μαθητές που είχα την Τύχη να συναντήσω
στην διάρκεια της μέχρι τώρα διδασκαλικής πορείας. Από όποια θέση και αν
βρίσκομαι μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο, αυτά τα μάτια θα ψάχνω να δω.
Ευχαριστημένα, ήσυχα, γεμάτα ελπίδα, θάρρος και γενναιότητα για το
μέλλον.
Για αυτά τα μάτια πάντα θα συνηγορώ.
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