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Η κάμερα, η φωτογραφική μηχανή και τα μέσα ηχογράφησης
χρησιμοποιούνται συνήθως ως τρόποι μετατροπής της εμπειρίας της επιτόπιας
έρευνας σε "ερευνητικά δεδομένα" και μετάδοσης της ανθρωπολογικής
προσέγγισης μέσω των οποίων ο ανθρωπολόγος μπορεί να παρουσιάσει κοινωνικές
πραγματικότητες στην πολυπλοκότητα τους, με μια αμεσότητα που δύσκολα
επιτυγχάνεται με το γραπτό κείμενο. Η δημιουργία πολυμεσικών τρόπων
επικοινωνίας της ανθρωπολογικής μεθοδολογίας και γνώσης φαίνεται όλο
και περισσότερο να διαδίδεται ως πολυφωνική, εύκολα προσβάσιμη στους μη
ειδικούς και χαμηλού κόστους. Αν η «συμμετοχική παρατήρηση» αποτέλεσε για τον
ερευνητή την εμβληματική μέθοδο της κοινωνικής ανθρωπολογίας τότε μια
«συμμετοχική κάμερα» μπορεί να είναι για τον ανθρωπολόγο/κινηματογραφιστή η
δική του ιδανική εμπλοκή στο πεδίο. Μια κάμερα μικρή και ελαφριά που δεν
στέκεται παθητική και απόμακρη στον τρίποδα, που πλησιάζει στη δράση για να την
περιγράψει και δε δημιουργεί την ψευδαίσθηση της εγγύτητας μέσα από τον
τηλεφακό, έχει τις προϋποθέσεις να γίνει «συμμετοχική». Ωστόσο, η «συμμετοχή
κάμερα» θα πρέπει να δημιουργήσει οι εικόνες κατανοητές, ευανάγνωστες και
ενδιαφέρουσες στους δυνητικούς θεατές. Με την κάμερα όμως στο χέρι, δεν είναι
πλέον η κάμερα το «μέσο» αλλά το ίδιο το σώμα του κινηματογραφιστή που θα
πρέπει να έχει την ευελιξία, την ετοιμότητα και την εγρήγορση ενός
αποτελεσματικού «μέσου». Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην ανάλυση του τι
σημαίνει θεωρητικά και πρακτικά «συμμετοχική κινηματογράφηση» και πιο
συγκεκριμένα σε σωματικές ασκήσεις, στάσεις και κινήσεις για την
πραγματοποίηση σταθερών πλάνων, μονοπλάνων και traveling σε συνδυασμό με
μια εισαγωγή στην γραμματική της κινηματογραφικής γλώσσας (κάδρο, πλάνο,
γωνία λήψης, φακοί, μοντάζ στη λήψη, αυτοσκηνοθεσία/σκηνοθεσία,
προφιλμικότητα). Συγχρόνως, θα συζητηθούν ζητήματα δεοντολογίας κατά την
κινηματογράφηση στο πεδίο.

(Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα πρέπει να φορούν άνετα και ελαφριά ρούχα (κατά
προτίμηση φαρδύ παντελόνι τύπου φόρμας- όχι jean- και αντίστοιχη μπλούζα) όπως και αναπαυτικά
αθλητικά παπούτσια)
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