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Έρευνα πεδίου και ανθρωπολογική γνώση

Αθηνά Πεγκλίδου

O μόνος τρόπος για να γράψεις την αλήθεια είναι να υποθέσεις πως αυτό 
που γράφεις δεν θα διαβαστεί ποτέ. Ούτε από κανέναν άλλο, αλλά ούτε 

καν από σένα τον ίδιο αργότερα. Αλλιώς, αρχίζεις να δικαιολογείσαι. 

Margaret Atwood, Ο τυφλός δολοφόνος (2011: 363)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα κείμενα που δημιούργησαν αυτό το βιβλίο επιδιώκουν να αναδείξουν μια 
σειρά από ζητήματα σχετικά με τις πολιτισμικές διαδικασίες και τις διαπροσω-
πικές δυναμικές που αναπτύσσονται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων1, 

1. Στο κείμενο που ακολουθεί θα χρησιμοποιήσω τον όρο «κινηματογράφηση» και τα 
παράγωγά του με την κυριολεκτική σημασία, δηλ. την οπτικοακουστική εγγραφή κίνησης, κι 
όχι με την ιστορική του διασύνδεση με τον κινηματογράφο, τη μηχανή εγγραφής και προβο-
λής. Σχετικά με τον όρο «οπτικά μέσα», ως διασταλτική και συγκεχυμένη εννοιολόγηση ενός 
φάσματος πολυμεσικών τρόπων αναπαράστασης η οποία περιλαμβάνει, όπως υποστηρίζει ο 
William J. Mitchell (2005: 257) στο «There are no visual media», την τηλεόραση, τις ταινίες, 
τις φωτογραφίες και τη ζωγραφική, θα προσπαθήσω να τα εντάξω κάθε φορά στις διαφορετικές 
υλικοτεχνολογικές και ιστορικές συνιστώσες τους. Τα οπτικά μέσα δεν εμπεριέχουν ποτέ μόνο 
την αίσθηση της όρασης αλλά και άλλες, συνήθως την ακοή και την αφή. Συνεπώς, σύμφωνα 
με τον Mitchell, τα οπτικά μέσα αποτελούν, με βάση την αισθητηριακή τους διάσταση, «μει-
κτά μέσα». Και το έντυπο είναι αναμφίβολα ένα αμιγές οπτικό μέσο. Ωστόσο, τα μέσα δεν 
είναι προεκτάσεις των αισθήσεων, προσαρμογές μιας αισθητηριακής αναλογίας, αλλά έχουν 
συμβολικές και σημασιολoγικές διαστάσεις. Τα μέσα δεν είναι μόνο υλικότητες, τεχνολογίες 
ή τεχνικές, αλλά ενσωματώνουν κοινωνικές πρακτικές, έξεις και δεξιότητες, κοινωνικούς χώ-
ρους, θεσμούς και εμπορευματική αξία (Mitchell 2005: 261). 
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πολυμέσων και υπερμέσων στην έρευνα πεδίου μέσα από τις ιδιαίτερες διαδρο-
μές του ανθρωπολογικού λόγου στον ελληνικό χώρο, καλύπτοντας ένα ευρύ 
ιστορικό φάσμα της οπτικής τεχνολογίας: φωτογραφικής, κινηματογραφικής, 
βιντεογραφικής, ψηφιακής, πολυμεσικής και υπερμεσικής2. Κεντρικό θέμα 
αποτελεί η σχέση οπτικής τεχνολογίας και εθνογραφίας, και πιο συγκεκριμέ-
να η συνομιλία των δύο όψεων της δεύτερης, της έρευνας πεδίου, της διαδι-
κασίας δηλαδή που αναγωγικά διατυπώνεται ως «συλλογή δεδομένων», και 
της εθνογραφικής αναπαράστασης, της περιγραφής, της συνθετικής ανάλυσης, 
θεωρητικοποίησης και επικοινωνίας της εμπειρίας του πεδίου. Απασχολεί η πο-
λιτική, ο τρόπος και το βίωμα της λήψης στο πεδίο, τόσο για τους χρήστες των 
μέσων όσο και για τους συμμετέχοντες στη δημιουργία του, και στη συνέχεια 
της μετατροπής τους σε διάφορες εκδοχές πολιτισμικής αναπαράστασης, όπως 
αδημοσίευτες φωτογραφίες πεδίου, δημοσιευμένες συλλογές φωτογραφιών, 
εθνογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, blogs, vlogs, web-documentaries, προβο-
λές και εκθέσεις σε μουσειακό περιβάλλον και φεστιβάλ. Αναφαίνεται έτσι η 
μικροφυσική της λήψης και της οπτικής αναπαράστασης, κινηματογραφικής 
και φωτογραφικής, και σχολιάζονται οι εγχώριες ιστορικές καταβολές της μέσα 
από συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν το ελληνικό πλαίσιο. Δεν θεω-
ρείται η λήψη ως μια διαχρονική και ανυποψίαστη πράξη «καταγραφής», αλλά 
προβληματοποιείται και εκλαμβάνεται ως μια διαπολιτισμική συνάντηση, τό-
πος και χρόνος δυναμικών κοινωνικών διαδικασιών. 

Σήμερα, η πολυμεσικότητα, τόσο στην επιτόπια έρευνα όσο και στην επι-
κοινωνία της, δημιουργεί την ανάγκη κριτικής προσέγγισης της οπτικοακου-
στικής πρακτικής, η οποία εκλαμβάνεται συνήθως ως μια αθεωρητική και 
κοινότοπη λεπτομέρεια μιας ερευνητικής πρότασης, που την καθιστά (πιο) ελ-
κυστική και προσεγγίσιμη στο ευρύ κοινό. Πότε ως εξειδικευμένη τεχνογνω-
σία παγιδευμένη στη μερικότητα χωρίς να διαθέτει δυνατότητες γενίκευσης, 
η οποία θεωρείται προνόμιο του λόγου, και πότε ως καλλιτεχνική έκφραση 
που αισθητικοποιεί όψεις της εθνογραφίας, η οπτική αναπαραστατικότητα 
οδηγεί στο επιστημολογικό ασυνείδητο της ανθρωπολογίας. Ενώ θεωρούνται 
συνήθως ως μια επιδέξια χειρωνακτική διαδικασία, ως το μεταξύ πρακτικής 
και θεωρίας, οι εικόνες της ανθρωπολογίας μπορούν να γίνουν μεταφορά ενός 
απωθημένου και αναδιπλωμένου τόπου, η αντανάκλαση μιας επιστημολογίας 
με τις ιστορικές μεταπτώσεις της. Ως τόπος μεταθέσεων και συμπυκνώσεων 

2. Τα πολυμέσα είναι συστήματα οργάνωσης δεδομένων ‒κειμένων, εικόνων, βίντεο και 
ήχων‒ τα οποία ενοποιούνται γραμμικά στο ίδιο ψηφιακό υπόβαθρο, π.χ. cd, dvd, και ο χρή-
στης δεν έχει τον έλεγχο της πρόσβασης από τη μια πληροφορία στην άλλη. Τα υπερμέσα, 
αντίθετα, είναι λογισμικά περιβάλλοντα τα οποία επιτρέπουν τη μη γραμμική πλοήγηση σ’ ένα 
δίκτυο κόμβων συνδεδεμένων μεταξύ τους με υπερσυνδέσμους.
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που κάποιες φορές διαφεύγουν την πρόθεση, οι οπτικοακουστικές πρακτικές 
αποκαλύπτουν τις εντάσεις, τις εσωτερικές διεργασίες της και δρουν ως εκπλή-
ρωση βαθύτερων προσδοκιών. Γιατί το οπτικό μέσο, όπως θα δούμε, γράφει 
όχι μόνο το Άλλο αλλά και τη συνάντηση μαζί του. Διαθέτει μια εξομολογητική 
δυνατότητα καθώς εγκλωβίζει τη ματιά του/της εικονολήπτη (τη γωνία λήψης, 
την απόσταση από τους συνομιλητές του, το κάδρο του και τα εκτός-πεδίου 
στοιχεία), ακόμα κι όταν δεν έχει τη βούληση να την αναδείξει. 

Οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν τα οπτικά μέσα δεν σχετίζονται μόνο 
με τις πολλαπλές δυνατότητες των μέσων που αλλάζουν ραγδαία, αλλά απορ-
ρέουν από μεταβολές της ανθρωπολογικής γνωσιοθεωρίας και άρα κρύβουν 
θεωρία. Έτσι παραπέμπουν κάθε φορά στο πώς ορίζεται η ετερότητα μέσω 
της ορατότητάς της και, συνεπώς, μέσω της πολιτικής και επιστημονικής αντι-
προσωπευτικότητάς της. Τα οπτικά μέσα γεννήθηκαν και ταυτίστηκαν με τη 
νεωτερικότητα και συναρθρώθηκαν πάνω στο νέο αξίωμα ότι το πραγματικό 
είναι ορατό, στη δυνατότητα των γνώσεων, των παρατηρήσεων και των απο-
δείξεων. Είχαν από την αρχή κρίσιμο ρόλο στο πώς σκηνοθετείται το ομοίωμα 
του Άλλου και αποτέλεσαν εγγύηση της πραγματικότητάς του. Συμμετείχαν 
στη διαμόρφωση της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στο «δεδομένο» με το 
«μη δεδομένο», ανάμεσα στο «πραγματικό» και το «μη πραγματικό», ανάμεσα 
στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία.

Ωστόσο, παραφράζοντας την εμβληματική έκφραση του Β. Latour (2000), ο 
κινηματογράφος και τα οπτικά μέσα δεν υπήρξαν ποτέ μοντέρνα, βρίσκονται σε 
διαρκή μεταμόρφωση, όπως η τρέχουσα μετακινηματογραφική συνθήκη που δη-
μιούργησε η ψηφιακότητα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες παραγωγής, επεξεργα-
σίας και διαχείρισης της εικόνας, αν και κλόνισαν τη σχέση εικόνας και πραγμα-
τικότητας, δημιούργησαν ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων κι έδωσαν δυναμική ώθηση 
στις αναπαραστατικές διαδικασίες, μέσα από τις οποίες η βιωμένη εμπειρία της 
έρευνας πεδίου θα αποκτούσε νόημα. Την ίδια στιγμή που οι κάμερες γίνονται 
πιο μικρές και εύχρηστες και, άρα, πιο ικανές να γράψουν μικρές λεπτομέρειες 
της καθημερινότητας, οι δυνατότητες τροποποίησης του παραμικρού pixel της 
εικόνας στον υπολογιστή προσβάλλουν την πίστη στην αυθεντικότητα και στη 
γνησιότητα της εικόνας. Φαίνεται λοιπόν πως σήμερα η διαδικασία της οπτικο-
ακουστικής παραγωγής είναι εγκλωβισμένη στον διπλό δεσμό δύο αντιθετικών 
δυνάμεων: της δυνατότητας υψηλής πιστότητας της λήψης και του υπερρεαλι-
σμού, και της ατέρμονης ανακατασκευής της εικόνας και της πλασματικότητας. 

Το βιβλίο αφιερώνεται στη μνήμη του Peter Loizos, στην αγάπη του για τη 
φωτογραφία και για το σινεμά, στην αγωνία του για έναν ανθρωπολόγο βαμπίρ 
(«Confessions of a vampire anhtropologist», 1994). Μας άφησε την τελευταία 
του ομιλία για ένα οπτικό εγχείρημα το οποίο μερικές φορές μπορεί και πρέπει 
να μην ολοκληρώνεται γιατί απλά οι συνδημιουργοί του δεν το επιθυμούν.
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η διαπολιτισμική διαφορά ως εικόνα 

Οι νοηματοδοτήσεις της λήψης κινούμενων και σταθερών εικόνων στο πλαί-
σιο της ανθρωπολογικής επιτόπιας έρευνας ορίστηκαν από την επιστημολογι-
κή διαμόρφωση της ανθρωπολογικής γνώσης και αντανακλούν το ευρύτερο 
μεταβαλλόμενο πλαίσιο της αποικιοκρατίας μέσα στο οποίο συγκροτήθηκε 
η σύγχρονη ανθρωπολογία. Νέες μορφές γνώσης απαιτούσαν νέους τρόπους 
απόδειξης και, συνεπώς, νέες μορφές τεκμηρίωσης και επικοινωνίας. Η ανθρω-
πολογία, όπως υποστηρίζει η A. Grimshaw (2001: 7-8), δεν μπορεί να διαβα-
στεί μόνο ως ένα συγκεκριμένο γραμματειακό είδος, αλλά και να ιδωθεί ως ένα 
οπτικό εγχείρημα. Μέσα σε αυτή την πορεία, η ανθρωπολογική γνωσιολογία, 
η φύση της ανθρωπολογικής γνώσης και οι διαδικασίες παραγωγής της άλλα-
ξαν και κυρίως σχετίστηκαν με την έννοια της απόδειξης με διαφορετικούς 
τρόπους, τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς. Πώς και γιατί το οπτικό στη 
νεωτερική σκηνή, τόσο ως υλικό αποτέλεσμα αλλά και ως διαδικασία θέασης 
και παρατήρησης, συνιστά τεκμήριο για την ανθρωπολογική γνώση σ’ ένα συ-
νεχώς επεκτάσιμο οπτικό πεδίο ερευνών; Τα οπτικά μέσα καθορίστηκαν από, 
αλλά και καθόρισαν, το πώς κατασκευάστηκε κάθε φορά η πολιτισμική ετε-
ρότητα και κατά συνέπεια η σχέση του εαυτού και του Άλλου, του κινημα-
τογραφιστή και των κινηματογραφημένων ή φωτογραφισμένων πολιτισμών. 
Οι διαφορετικές σημασιοδοτήσεις της αόρατης και ανεξιχνίαστης ετερότητας, 
μαζί με τους τεχνολογικούς περιορισμούς και τις δυνατότητες της κάθε εποχής, 
κατασκεύασαν την ορατή ετερότητα πάνω σ’ ένα συμβόλαιο που μας ακολου-
θεί μέχρι σήμερα, ανάμεσα στο ορατό και το πραγματικό. Η κοινωνικοπολιτι-
σμική σκηνή της νεωτερικότητας κατασκεύασε το πραγματικό μέσα από τις 
πολλαπλές φαινομενικότητές του και υποστήριξε την ταύτιση μεταξύ θέασης 
και αλήθειας, μέσα από την οποία προκύπτει η έννοια της απόδειξης (Crary 
1990, Engelke 2009, Foucault 1963, 1975, Jay 1988). Η φράση «Το είδα με 
τα μάτια μου» κρύβει κατά βάθος το νέο αξίωμα της αντικειμενικότητας. Η 
οπτικοκεντρική νεωτερικότητα παρουσιάζει το ιδωμένο, αφού δεν είναι διαμε-
σολαβημένο από τη γλώσσα, ως πραγματικό και πιστευτό, και θεσμοθετεί νέες 
γνωστικές συνήθειες και αξίες. Έτσι, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η φυ-
σική παρουσία και η οπτική επαφή γίνονται οι κατεξοχήν πρακτικές του πραγ-
ματικού και η αυτοματοποιημένη φωτογραφική μηχανή το εμβληματικό τους 
εργαλείο, ενώ οι λιθογραφίες, τα σκίτσα και οι χάρτες βασίζονταν στις ικανό-
τητες και στη διαμεσολάβηση του σκιτσογράφου (Bloch 2005: 32, MacDougall 
1997). Η φωτογραφική εικόνα ωστόσο δεν εγγυόταν μόνο μια «αντικειμενική» 
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αναπαράσταση, αλλά και μια παρουσία. Η αυτοπρόσωπη συνάντηση με τον 
αρχετυπικό «άγριο», τον διαφορετικό Άλλο, που βρίσκεται στο επίκεντρο των 
εξερευνήσεων και των ανακαλύψεων των προηγούμενων αιώνων, μπορεί τώρα 
να «καταγραφεί» και να μεταφερθεί στο δυτικό προσκήνιο. Το ταξίδι αναβαθ-
μίζεται και μετατρέπεται σε επιστημονικό εγχείρημα, το οποίο βασίζεται στην 
περιγραφή και ταξινόμηση και στη συνέχεια στην αποκάλυψη κάτω από το 
ορατό περίβλημα. Τα οπτικά μέσα βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας επιστή-
μης γιατί κατευνάζουν την αβεβαιότητα, την καχυποψία και τη σχετικότητα 
των ανθρωπολογικών θεωρήσεων.

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, στο απόγειο της αποικιο-
κρατίας, τα οπτικά μέσα συμβάλλουν στη συστηματοποίηση της εξερεύνησης 
και της ανακάλυψης, της απογραφής, της αρχειοθέτησης και της μουσειοποίη-
σης, του συλλεκτικού και σωστικού εμπειρισμού μιας ανθρωπολογικής επιστή-
μης που παρουσιάζεται ως φυσική επιστήμη, όπως η ζωολογία, η γεωλογία και 
η βοτανολογία (Εdwards 2011, 2014, Poole 2005). Στη διάρκεια των εξερευνη-
τικών ταξιδιών, κομιστής του διαπολιτισμικού και της αναπαράστασής του, του 
καθολικά «πραγματικού», της «ανθρωπότητας», υποκείμενο της κάμερας που 
«συνέλεγε» φωτογραφίες ή κινηματογραφούσε ήταν ο Δυτικός αγγλόφωνος ή 
γαλλόφωνος εικονολήπτης ή ανθρωπολόγος που λάμβανε μέρος στην αποστο-
λή. Στον άλλο πόλο, αντικείμενο της γνωστικής και αναπαραστατικής διαδι-
κασίας, ο πρωτόγονος Άλλος. Οι ταινίες και οι φωτογραφίες εστιάζουν την 
προσοχή στη φυλή ως βιολογική, εξελικτική, ουσιοποιημένη κατηγορία ταξι-
νόμησης της παγκόσμιας τάξης και στις υλικές διαστάσεις του πολιτισμού της, 
επίκεντρο μακρινών, ξεχωριστών και θεωρούμενων ως κατώτερων κόσμων, 
σε σχέση με τον δυτικό πολιτισμό, που βρίσκονταν υπό αποικιακή κυριαρχία. 
Οι φωτογραφίες θεωρούνταν περιέκτες που παθητικά περικλείουν, εγκλωβί-
ζουν και αποθηκεύουν οπτικές πληροφορίες σε μια κλειστή δομή, αποκλείο-
ντας τη δυνατότητα πολλαπλών γωνιών λήψης και, άρα, ερμηνειών. Οι ταινίες 
αντιμετωπίζονται ως κλειστά-αρχεία, ως σπάνιο κι άρα αξιόλογο και πολύτιμο 
υλικό με το οποίο οι θεατές δεν μπορούν να αλληλοεπιδράσουν, παρά μόνον 
να το δουν. Γίνονται οχήματα που μεταφέρουν διαφορετικά είδη ανθρώπινων 
φυλών, αντικείμενα, τεχνικές, τελετουργικά από την αποικιακή και αγροτική 
περιφέρεια στις δυτικές μητροπόλεις και στα κατά τόπους αστικά κέντρα3. Ει-

3. Η φωτογραφία ωστόσο είχε και διαφορετικές αληθειακές τροπικότητες εκτός της επιτή-
ρησης. Αποτέλεσε, επίσης, «αληθινή» μαρτυρία της αποικιακής βιαιοπραγίας και όχημα κρι-
τικής και αφύπνισης ενάντια στο αποικιακό καθεστώς. Για παράδειγμα, οι φωτογραφίες που 
τράβηξαν ανάμεσα στο 1898 και το 1905 οι John και Αlice Harris, Βρετανοί ιεραπόστολοι στο 
Κονγκό, με τις θηριωδίες του καθεστώτος του βασιλιά Λεοπόλδου Β΄ του Βελγίου, όταν οι αυ-
τόχθονες δεν παρέδιδαν την απαιτούμενη ποσότητα ελεφαντόδοντου ή καουτσούκ, αποτέλεσαν 
έναυσμα κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών με αποτέλεσμα τη δημιουργία της Εταιρείας για 
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δικά μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η πλειονότητα των ανθρωπολόγων 
εφάρμοζε μια «επιστολογραφική εθνογραφία» (Stocking 1995: 936) ή μια «αν-
θρωπολογία της πολυθρόνας», η οποία βασιζόταν στη μελέτη από αναπαυτι-
κή απόσταση του υλικού που λάμβαναν μέσω αλληλογραφίας με διοικητικούς 
υπαλλήλους, εμπορικούς αντιπροσώπους και μέλη ιεραποστολών που έφταναν 
στις μακρινές αποικίες. Η φωτογραφική τεχνολογία κάλυπτε την απόσταση με-
ταξύ του τόπου της παρατήρησης στην αποικιακή περιφέρεια και του τόπου της 
ερμηνείας στη δυτική μητρόπολη (Edwards 2001: 31-32). Εδώ δεν ενδιαφέρει 
τόσο μια ανάλυση του περιεχομένου και των νοημάτων της εικόνας, η σχέση 
των φωτογραφημένων σωμάτων με τον χώρο και τον χρόνο τους, όσο η δια-
κίνησή της ανάμεσα σε διάφορους κυβερνητικούς, διοικητικούς και τοπικούς 
θεσμούς που συμμετέχουν στις εννοιολογήσεις της φυλής και συνενώνουν επί-
σημες και ανεπίσημες αντιλήψεις της ενσώματης διαφοράς (Poole 2005: 162). 

Την ίδια περίοδο εμφανίζονται οι πρώτες εθνογραφικές μονογραφίες, όπως 
του L. H. Morgan για την κοινωνική οργάνωση των Ιροκέζων, του F. Boas 
για τους Κwakiutl (1895), του W. Rivers για τους Τοdas (1906), οι οποίες δια-
φοροποιούνται από τις ταξιδιωτικές περιγραφές καθώς εισάγουν για πρώτη 
φορά την αντίληψη των ιθαγενών για την κοινωνία τους. Αργότερα, μετά το 
1918, η αντιμετώπιση των ιθαγενών ως έλλογων ανθρώπων, η εκ των ένδον 
παρατήρηση, η ημική προοπτική θα καθιερωθούν ως ο ανθρωπολογικός κανό-
νας μελέτης του πολιτισμικά Άλλου μέσα από το έργο του B. Malinowski στα 
νησιά Τρόμπριαντ. Η επιτόπια έρευνα συνιστά την εμβληματική μέθοδο της 

τη Μεταρρύθμιση του Κονγκό το 1904. Μαζί με τις φωτογραφίες ακρωτηριασμένων ιθαγενών, 
η έκδοση του εμβληματικού έργου του Μark Twain «Ο μονόλογος του βασιλιά Λεοπόλδου» 
(1905) βοήθησε στη δημιουργία ενός ισχυρού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος. Εδώ ο Τwain, 
διά στόματος Λεοπόλδου, αναφέρει: «Ναι, τα πάντα κυλούσαν αρμονικά και ευχάριστα εκείνες 
τις καλές εποχές κι όλοι με έβλεπαν σαν ευεργέτη ενός καταπιεσμένου και εγκαταλελειμμένου 
λαού. Κι ύστερα, ξαφνικά, ενέσκηψε η θεομηνία! Δηλαδή η αδιάφθορη φωτογραφική μηχανή, 
η κόντακ ‒ κι όλη η αρμονία πήγε στον διάβολο! Ήταν ο μόνος μάρτυρας που συνάντησα στη 
μακροχρόνια εμπειρία μου και δεν κατάφερα να τον δωροδοκήσω. Ο κάθε Γιάνκης ιεραπόστο-
λος και ο κάθε έμπορος που συνάντησε εμπόδια στις συναλλαγές του παράγγειλε και του έστει-
λαν από μια μηχανή και τώρα ‒ ω, οι φωτογραφίες κυκλοφορούν παντού, παρά τις προσπάθειές 
μας να τις ανακαλύψουμε και να τις εξαφανίσουμε. Δέκα χιλιάδες άμβωνες και δέκα χιλιάδες 
τυπογραφεία λένε καλά λόγια για μένα διαρκώς και αρνούνται ψύχραιμα και πειστικά ότι έγι-
ναν ακρωτηριασμοί. Και τότε, η ασήμαντη μικρή κόντακ, που κι ένα παιδί ακόμα μπορεί να την 
κουβαλήσει στην τσέπη του, προβάλλει και χωρίς να πει ούτε μια λέξη μπορεί να αποστομώσει 
τους πάντες!» (2017: 59). Η διασύνδεση των φωτογραφικών αναπαραστάσεων της βιαιότητας 
και της κακοποίησης με τα πρώτα ανθρωπιστικά ακτιβιστικά κινήματα στον δυτικό κόσμο στις 
αρχές του 20ού αιώνα αναδεικνύει ζητήματα θεαματοποίησης του πόνου του «αξιολύπητου» 
μη Δυτικού, την ηθική δέσμευση μιας «σωτήριας παρέμβασης» εκ μέρους ενός παθητικού θεατή, 
την προσδοκία μιας αδυναμίας διαρκείας (Sliwinski 2006). Εδώ η φωτογραφία διακρίνει δύο 
είδη κόσμων, εκείνου που υποφέρει κι εκείνου που δρα, εκείνου που είναι αντικείμενο κι εκεί-
νου που είναι υποκείμενο. 
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ανθρωπολογίας και οι τρεις μονογραφίες που ακολούθησαν μετά την έρευνα 
πεδίου μεταξύ 1914-1918 περιλαμβάνουν πολλές φωτογραφίες που τραβήχτη-
καν από τον ίδιο. Στους Αργοναύτες του Δυτικού Ειρηνικού (1922: 7) αναφέρει 
ότι η φωτογραφική μηχανή, ο φωνογράφος, τα ανθρωπομετρικά όργανα απο-
τελούν «εργαλεία» της εθνογραφικής εργασίας. Εκτός του ότι τα παραπάνω 
σύνεργα αποτελούν μια ρητορική επιστημονικής εγκυρότητας, η φωτογράφι-
ση συγκεκριμένα επιβεβαιώνει τη θέση του αντικειμενικού παρατηρητή που ο 
Malinowski επιθυμούσε να εδραιώσει. Κι έχει ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι, 
ενώ ο ίδιος απασχολούσε εντόπιους διερμηνείς κι έδειξε στους βοηθούς του την 
τεχνική της εμφάνισης αρνητικού φιλμ και της εκτύπωσης φωτογραφιών, φαί-
νεται πως δεν τους δίδαξε ποτέ πώς να φωτογραφίζουν (Goin 1997: 68). Αντίθε-
τα, ο F. Boas, εκτός από τις φωτογραφίες που τράβηξε ο ίδιος, συνεργάστηκε με 
επαγγελματίες φωτογράφους αλλά και με τον G. Hunt, έναν Kwakiutl, ο οποίoς 
μεταξύ 1901-1911 του έστελνε συστηματικά γραπτές καταγραφές μαζί και φω-
τογραφίες ενδυμασιών και τελετουργικών. Ο F. Boas μάλιστα του υπαγόρευε 
τα θέματα που τον ενδιέφεραν και περίμενε πολλούς μήνες τις φωτογραφίες 
του Hunt (Jacknis 1984: 8). Σε αντίθεση με τις ελεγχόμενες και εξυγιασμένες 
φωτογραφίες ανθρώπινων τύπων και αντικειμένων σε ουδέτερο φόντο εν είδει 
εργαστηρίου κι εκτός κοινωνικού πλαισίου, ο Μalinowski εισάγει τη νατουρα-
λιστική φωτογραφία στην έρευνα πεδίου, ως συμπληρωματική του κειμένου 
κι ως αντικειμενική απόδειξη μιας νέας κειμενικής περιγραφής και ανάλυσης. 
Οι φωτογραφίες και το κείμενο για πρώτη φορά αλληλοσυμπληρώνονται και 
η ίδια φωτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές για 
να ενσωματωθεί σε άλλη περιγραφή (Young 1998: 6). Δεν φωτογραφίζει παρα-
στάσεις τελετουργικών και τεχνικών οι οποίες έχουν δραματοποιηθεί από τους 
ιθαγενείς για να φωτογραφηθούν όπως έκαναν ο F. Boas και ο A. Haddon με 
σκοπό να τις περισώσουν και να τις εκθέσουν. H φωτογράφιση είναι μέρος της 
ρουτίνας του πεδίου όπως φαίνεται στο ημερολόγιό του (τη φροντίζει και την 
καθαρίζει, σχολιάζει το βάρος της, τον χρόνο που αφιερώνει στην εμφάνιση 
του φιλμ, την απογοήτευσή του όταν οι φωτογραφίες είναι θολές και υποφω-
τισμένες), αλλά στην εισαγωγή των Αργοναυτών του Δυτικού Ειρηνικού (1922: 
21) γράφει: «Ο εθνογράφος θα πρέπει να αφήσει στην άκρη τη φωτογραφι-
κή μηχανή, τις σημειώσεις και το μολύβι και να συμμετέχει ο ίδιος σε αυτό 
που συμβαίνει». Στη μαλινοφσκική σκηνοθεσία η οποία μετουσιώνεται στη 
διάσημη έννοια της «συμμετοχικής παρατήρησης», η κάμερα μπορεί μόνο να 
«παρατηρεί», αλλά όχι να «συμμετέχει». Μπορεί όμως να συμμετέχει ο εθνο-
γράφος το σώμα του οποίου μεταμορφώνεται σταδιακά σε μέσο παρατήρησης 
και μαρτυρίας της παρουσίας του στο πεδίο, γίνεται ένα ενσαρκωμένο επιστη-
μονικό εργαλείο που εγγυάται αλήθεια (Kuklick 2007: 65). Πάνω στην «εκεί» 
παρουσία του σαν μια κινητή φευγαλέα σελίδα, συγκροτείται η γνώση και η 
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δημιουργία της μαρτυρίας και της απόδειξης. Πώς όμως είναι δυνατή μια μη-
χανική παρατήρηση χωρίς παρουσία, οικειότητα, επικοινωνία και ανταλλαγή; 
Ο Malinowski δίνει λύση στην αμφιθυμική διάσταση του μέσου μέσα από τον 
κατακερματισμό της «συμμετοχικής παρατήρησης». Με την ίδια λογική που 
διαχωρίζει τη μονογραφία από το ημερολόγιο της επιτόπιας έρευνας, το επι-
στημονικό από το αυτοαναφορικό κείμενο, έτσι δεν περιλαμβάνει στα βιβλία 
του φωτογραφίες του ίδιου κι άλλων διοικητικών αξιωματούχων και κοντινές 
φωτογραφίες με βλέμματα ιθαγενών προς τον φωτογράφο που είχε τραβήξει ο 
ίδιος (Poole 2005: 166). Στην προσπάθειά του να σβήσει τα ίχνη του, χρησι-
μοποιεί γενικά και μεσαία πλάνα, αισθητική που ακολούθησε και ο Ε. Evans-
Pritchard, τουλάχιστον στις λήψεις στο πρώτο εθνογραφικό πεδίο στους Αzande 
(Morton 2019, Young 1998). Αποστολή της φωτογραφικής μηχανής δεν είναι 
μόνο να «καταγράψει» αλλά και να συμβάλει στην επιτέλεση του επιστημονι-
κού κύρους του εθνογράφου και στη σηματοδότηση της πολιτισμικής διαφοράς 
ανάμεσα στον νεωτερικό ερευνητή και στον προτεχνολογικό Άλλο. Τη δεκαε-
τία του 1930, η ρεαλιστική κειμενική εθνογραφία του Malinowski, η οποία βα-
σίζεται στην παρατήρηση, στο «μάτι του εθνογράφου»4, αποτελεί το επιστημο-
νικό παράδειγμα της ανθρωπολογίας η οποία μετατοπίζεται συμβολικά από τον 
άτλαντα, τη συλλογή και το μουσείο στο πανεπιστήμιο και θεσμοθετείται ως 
αυτόνομη επιστήμη, ειδικά με τις μονογραφίες των μαθητών του, του R. Firth 
με το We, the Tikopia (1936) και του E. Evans-Pritchard με το The Nuer (1940). 
Οι φωτογραφίες επαυξάνουν τον περιγραφικό και ανακλητικό τρόπο έκφρασης 
που αποτελεί το κυρίαρχο συγγραφικό ύφος, όπως σχολιάζει ο Geertz (1988: 
65) σχετικά με την εικονογραφική γραφή του Evans-Pritchard. 

Τα φιλμ άφωνα μέχρι το 1930, περισσότερο σαν κινούμενες φωτογραφίες, 
ακολουθούν τη λογική της συλλογής και του αρχείου. Μετά την καθιέρω-
ση του ομιλούντα κινηματογράφου, η λεκτική επεξήγηση των εικόνων με τη 
μορφή αφήγησης ή σχολίου δημιούργησε ένα συμπαγές πλέγμα οπτικοακου-
στικής αυθεντίας κι επιστημονικής ρητορικής κάνοντας το φιλμ, αν και πο-
λυέξοδο, ένα ακόμα πειστικό συμπλήρωμα του εθνογραφικού εγχειρήματος. 
Κινηματογραφώντας κυρίως αποσπάσματα τελετουργικών και υλικοτεχνικών 
δραστηριοτήτων, ο εικονολήπτης στέκεται ακίνητος και αποστασιοποιημένος 
από τη δράση, η κάμερα είναι βαριά και στηριγμένη σε τρίποδα. Τα πλάνα 
δεν διαρκούν περισσότερο από 25 δευτερόλεπτα αφού η μηχανή χρειάζεται 

4. O τίτλος του κείμενου του Michel Leiris (1930) «Το μάτι του εθνογράφου (L’œil de 
l’ethnographe) στο οποίο προτάσσει την όραση ως την πιο ουσιαστική εμπειρία συσχέτισης με 
το περιβάλλον. Ο Leiris συγκρίνει το μάτι του εθνογράφου με δέρμα και το θεωρεί ένα στρώμα 
ανάμεσα στον εαυτό και τον Άλλο μέσα από το οποίο η αντίληψη του ενός για τον κόσμο μπο-
ρεί να διαμεσολαβείται προς τις δύο κατευθύνσεις. 
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ξανά κούρδισμα, είναι σταθερή και η μόνη κίνηση της κάμερας είναι οριζόντια 
πανοραμικά πλάνα, οι λήψεις γίνονται πάντα σε εξωτερικούς χώρους, καθώς 
η φωτοευαισθησία του φιλμ δεν επιτρέπει τις λήψεις με τον χαμηλό φωτισμό 
των εσωτερικών χώρων. Πρακτικά, λόγω του κόστους και της ανάγκης εξειδι-
κευμένης τεχνογνωσίας αλλά κυρίως γιατί μπορούσαν να έχουν τα πειστήρια 
της επιτόπιας έρευνας με έναν πιο ανέξοδο τρόπο που ήταν η φωτογραφική 
μηχανή, οι ανθρωπολόγοι δεν χρησιμοποιούν κινηματογραφικές κάμερες μέχρι 
τη δεκαετία του 1950-1960 και την κυκλοφορία της ελαφριάς κάμερας ώμου 
16mm και την εγγραφή σύγχρονου ήχου με μαγνητόφωνο. Οι φωτογραφίες 
άλλωστε που περιλαμβάνονταν στα βιβλία ήταν περιορισμένες σε σχέση με το 
μέγεθος του αρχείου που κάποιες φορές μπορεί να υπήρχε, λόγω της ακριβής 
εκτύπωσης, και πολλές φορές χρησιμοποιούνταν οι ίδιες και στα δημοσιευμένα 
άρθρα, όπως για παράδειγμα αναφέρει ο C. Μorton (2019: 121) για τη χρήση 
των φωτογραφιών στη μονογραφία του E. Evans-Pritchard The Nuer (1940).

Μέσα στο τελεολογικό νεωτερικό πλαίσιο, τα οπτικά μέσα αποτελούν δυ-
ναμικό κομμάτι σύνδεσης με το παρελθόν και με το απόλυτο Άλλο η οποία 
συνοψίζεται στο ότι μαθαίνουμε για το παρελθόν του δυτικού πολιτισμού και 
την ετερότητα μέσα από τα μέσα. Ο αποικιακός λόγος χρησιμοποιεί ένα σύ-
στημα αναπαραστάσεων αμοιβαίου και αμφίδρομου καθορισμού κι ένα πο-
λυσύνθετο φουκωικό καθεστώς αλήθειας το οποίο στηρίζεται στον ρεαλισμό 
μέσα στα οποία διαπλέκονται η γεωγραφία, ο κινηματογράφος, το αρχείο και 
η ανθρωπολογία (Edwards 2014). Η τελευταία αυτονομείται ως διακριτή επι-
στημονική πειθαρχία με βάση την αντινομία ανάμεσα στην έρευνα πεδίου και 
στην εξερεύνηση, στην επιστήμη και στην τέχνη, στον επαγγελματισμό και 
στον ερασιτεχνισμό, στην αντικειμενικότητα και στην υποκειμενικότητα, στο 
Άλλο και στον Εαυτό. Η εικόνα, ακίνητη και κινούμενη, ενώ υποστηρίζει αρ-
χικά το ανθρωπολογικό εγχείρημα, στη συνέχεια και καθώς αυτό αρχίζει να 
θεωρητικοποιείται το ευτελίζει και το υποβιβάζει σε μη επιστημονικό5. Σε μια 

5. Για παράδειγμα, ο C. Lévi-Strauss, δεκαπέντε χρόνια μετά την έρευνα πεδίου στη Βρα-
ζιλία, αποδοκιμάζει τη φωτογραφία και γράφει στους Θλιμμένους Τροπικούς (1955: 9): «Το να 
είναι κανείς εξερευνητής έχει γίνει πια μια ασχολία που συνοψίζεται, όχι όπως θα μπορούσαμε 
να πιστέψουμε, στην αποκάλυψη γεγονότων που είχαν μείνει άγνωστα από χρόνια, αλλά στη 
διαδρομή μεγάλου αριθμού χιλιομέτρων και στη συλλογή σλάιντς ή ταινιών, κατά προτίμηση 
έγχρωμων. Με αυτές ο εξερευνητής θα γεμίσει μια αίθουσα, μερικές μέρες συνέχεια, με ένα 
κοινό για το οποίο κενότητες και κοινοτοπίες θα μετατρέπονται με τρόπο θαυμαστό σε απο-
καλύψεις από το γεγονός και μόνο ότι ο δημιουργός τους, αντί να τις αφήσει στον τόπο τους, 
θα τις έχει επικυρώσει με μια διαδρομή 20.000 χιλιομέτρων». Λίγο πιο πάνω σημειώνει επίσης 
ότι η περιπέτεια δεν έχει θέση στο επάγγελμα του εθνογράφου. Ωστόσο, παρ’ όλη την εμβλη-
ματική αποστροφή του για «τα ταξίδια και τους εξερευνητές», ο Lévi-Strauss τραβάει με δυο 
μηχανές Leica 3.000 αρνητικά φωτογραφιών, κάποιες από τις οποίες δημοσιεύτηκαν στους 
Θλιμμένους Τροπικούς (στη γαλλική έκδοση) και όλες εναποτέθηκαν στο Μουσείο του Αν-
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προντοκιμαντερίστικη αποσπασματική μορφή οι ταινίες και οι φωτογραφίες 
συνυπάρχουν ως ένα συσσωρευτικό πρόγραμμα όψεων του κόσμου οι οποίες 
τοποθετούνται σε εκθέσεις και αρχειοθετούνται μέχρι τη δημιουργία των πρώ-
των ντοκιμαντέρ τη δεκαετία του 1920. Τότε οι κινηματογραφημένες εικόνες 
εντάσσονται σε μια αφηγηματική δομή και η κάμερα αποκτά πρωτοποριακή 
αποστολή: να αποκαλύψει κάτω από την ορατή επιφάνεια τόσο του πολιτισμού 
όσο και της εικόνας του6. Η λήψη «αποτυπώνει» ασυνεχείς στιγμές. Η αχρονία 
είναι κυρίαρχη στην κινηματογραφική αφήγηση, ο χωροχρόνος δεν βιώνεται, 
απλώς «παγώνει» μέσα στην εικόνα. Η χρονικότητα της λήψης εντάσσεται στο 
σωστικό πρόγραμμα του εξελεκτικισμού και επιδιώκει να αποσπάσει την ει-
κόνα του Άλλου πριν προλάβει να εξαφανιστεί μέσα στο νεωτερικό τελεολο-
γικό πρόγραμμα του επιπολιτισμού. Αυτό που χάνεται είναι η αμεσότητα και 
ο αυθορμητισμός της θέασης ως αισθητηριακής εμπειρίας, της διαπροσωπικής 
συνάντησης ανάμεσα στα δρώντα υποκείμενα και τον εικονολήπτη, παρόλο 
που συχνά αφήνει τα ίχνη της στην εικόνα με τη μορφή μιας χειρονομίας, μιας 
ματιάς (Edwards 2001: 144-145). 

Μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι εθνογραφικές μονογραφίες και οι εθνο-
γραφίες στις οποίες βασίζονται εμφανίζονται ως ολιστικά, αμετάβλητα και κλει-
στά κείμενα που παρουσιάζουν με αντικειμενικό τρόπο μια κοινωνική πραγματι-
κότητα, τον εθνογραφικό ρεαλισμό (Clifford και Marcus 1986: 25). Οι κοινωνίες 
εμφανίζονται ως ομοιογενείς και άχρονοι παραδοσιακοί πολιτισμοί καθηλωμένοι 
στο «εθνογραφικό παρόν» (Rosaldo 1989: 31). Η εμπειρία της επιτόπιας έρευνας 
θεωρείται μια αδιαμεσολάβητη και ουδέτερη διαδικασία «συλλογής δεδομένων» 
όπου η ενσώματη, έμφυλη και πολιτισμική υποκειμενικότητα του ανθρωπολό-
γου παραμένει αόρατη και διαφανής. Ωστόσο, σταδιακά από τη δεκαετία του 
1950, η αποικιοκρατία αποσυντίθεται, οι πρώην αποικίες αστικοποιούνται και 

θρώπου μόλις επέστρεψε στο Παρίσι. Τράβηξε επίσης πέντε μικρού μήκους ταινίες με κάμερα 
8mm που παρέμεναν στη Βραζιλιανή Ταινιοθήκη του Σάο Πάολο και προβλήθηκαν για πρώτη 
φορά στο Παρίσι το 1987 στο Festival du Réel, μετά τον εντοπισμό τους. Οι φωτογραφίες 
αναφέρει «δεν είναι μέρος των εμπειριών μου, είναι μόνο ενδείξεις» και μάλιστα, «όταν έχετε 
το μάτι πίσω από τον φακό μιας κάμερας, δεν βλέπετε τι συμβαίνει και καταλαβαίνετε ακόμα 
λιγότερο» και «αυτές οι φωτογραφίες μου προκαλούν την αίσθηση ενός κενού, της απουσίας 
αυτού που ο φακός είναι ουσιαστικά ανίκανος να γράψει» (Smargiassi 2018). Είναι φανερό ότι 
ο Lévi-Strauss μοιράζεται με τον Malinowski μια κοινή άποψη για τα οπτικά μέσα: φωτογρα-
φίζει συστηματικά, αλλά δεν περιλαμβάνει τις φωτογραφίες στα κείμενά του παρά μόνο στο 
πρώτο αναστοχαστικό του βιβλίο το 1955. 

6. Η εμβληματική ταινία του Robert Flaherty Ο Νανούκ του Βορρά (Nanook of the North, 
1922) αποτελεί ένα δραματοποιημένο φιλμ όπου Εσκιμώοι αναπαριστούν δραστηριότητες της 
καθημερινότητάς τους, κυρίαρχη πρακτική της εποχής της σωστικής λήψης, ωστόσο με μια αι-
σθητική προσέγγισης, κατανόησης και συμπάθειας που γοήτευσαν και τροφοδότησαν πολλούς 
ανθρωπολόγους που τράβηξαν στο πεδίο με κάμερα όπως τον J. Rouch.
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εκβιομηχανίζονται και η αποικιακή εξουσία αναδιανέμεται, το διαπολιτισμικό 
ανθρωπολογικό παράδειγμα αλλάζει και διευρύνεται: δίνεται έμφαση στη με-
ρικότητα αντί της συμπαγούς ενότητας του πολιτισμού, το πεδίο έρευνας μετα-
φέρεται στην περιφέρεια του δυτικού κέντρου, όπως η Ελλάδα, υποκείμενο και 
αντικείμενο της έρευνας διαχέονται. Γενικότερα στο πεδίο των κοινωνικών επι-
στημών, αμφισβητείται η έννοια της άχρονης και άτοπης αντικειμενικότητας και 
αλήθειας και αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν την κατασκευή της πραγ-
ματικότητας και της γνώσης. Τόσο η έννοια της αλήθειας όσο και της κοινωνικής 
πραγματικότητας δεν θεωρούνται ανεξάρτητες από τους κοινωνικούς δρώντες οι 
οποίοι θεωρούνται δημιουργοί της κοινωνικής «αντικειμενικότητας» (Berger και 
Luckmann 1966). Η κοινωνική «πραγματικότητα» ορίζεται αποκλειστικά μέσα 
από τις γλωσσικές και συμβολικές αποδόσεις νοήματος των κοινωνικών υποκει-
μένων που διαμορφώνουν τις «αντικειμενικές» προϋποθέσεις για τη συνείδηση 
και τη γνώση. Ο εξωτερικός κόσμος που αναφαίνεται μέσω των αισθήσεων και 
της παρατήρησης είναι ένας κόσμος που παρουσιάζεται ως «αντικειμενικός» στα 
υποκείμενα. Η έννοια της «κατασκευής» αναδεικνύει αφενός τη διαρκώς μετα-
βαλλόμενη συνθήκη και την ενδεχομενικότητα των νοηματοδοτήσεων και των 
ερμηνειών (όπως και των επιστημονικών λόγων), αφετέρου το γεγονός ότι αυτή 
υπόκειται σε χωροχρονικούς περιορισμούς και ιστορικοπολιτισμικές δεσμεύσεις. 
Με το τέλος της αποικιοκρατίας και μέσα στις πολιτικές ανακατατάξεις της δε-
καετίας του 1960, το ενδιαφέρον των ανθρωπολόγων θα στραφεί προς τις έννοιες 
της διαδικασίας, των κοινωνικών μεταβολών και της δράσης, ασκώντας παράλ-
ληλα κριτική στην ομοιογένεια και στη στατικότητα της έννοιας του πολιτισμού 
και στην αϊστορική προσέγγιση του δομολειτουργισμού. Εμφανίζονται αυτοβιο-
γραφικά και εξομολογητικά εθνογραφικά κείμενα στα οποία αναδεικνύεται, μαζί 
με την ιθαγενή εμπειρία, και το βίωμα της διαπολιτισμικής συνάντησης και κατα-
νόησης του ανθρωπολόγου7. Την ίδια περίοδο συντελείται μια πολυεπίπεδη ανα-
τροπή της κινηματογραφικής αναπαράστασης και πρακτικής. Εκκινώντας από 
την αισθητική του Ιταλικού Νεορεαλισμού και του Γαλλικού Νέου Κύματος, η 
κινηματογραφική κάμερα αποζητά την απευθείας επαφή με τον κοινωνικό κόσμο 
έξω από το στούντιο και το σενάριο. Το παράδειγμα της ρεαλιστικής απεικονιστι-
κής αφήγησης ανατράπηκε όπως και εκείνο της κειμενικής. Η κινηματογραφική 

7. Για παράδειγμα, Κ. Read, The High Valley: An Autobiographical Account of two Years 
Spent in the Central Highlands of New Guinea (1965). O συγγραφέας, μαζί με τις βιογραφίες 
ιθαγενών, αναδεικνύει και τη δική του και το πώς επηρέασε τις σχέσεις που δημιούργησε στο 
πεδίο. Στην εισαγωγή της μονογραφίας του διερωτάται γιατί οι ανθρωπολογικές περιγραφές 
είναι τόσο αντισηπτικές και αποφεύγουν να περιγράψουν πραγματικούς ανθρώπους στην πραγ-
ματική ζωή και να μιλήσουν για τους τρόπους που ονειρεύονται, που θυμώνουν, που πεθαί-
νουν. Μόνο οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις, που μπορούν να οδηγήσουν και σε αποτυχίες 
κατανόησης και παρερμηνείες, βοηθούν στην κατανόηση, όπως σημειώνει (1965: 9). 
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αφήγηση δεν είναι πια μια διαφανής ματιά στο αισθητό, αλλά ενσωματώνει τη 
δική του πολυσύνθετη ταυτότητα και εμπειρία. Η συμμετοχική κάμερα όπως την 
αποκαλεί ο J. Rouch δεν δημιουργεί ταινίες για το Άλλο αλλά μαζί με το Άλλο. 
Λειτουργεί ως καταλύτης στον βαθμό που η παρουσία της μπορεί να αλλάξει τον 
ρυθμό και το περιεχόμενο της δράσης. Αλλά και η χρήση του μαγνητοφώνου στο 
πεδίο, αντίθετα με την ηχογράφηση στο στούντιο, αναφέρει ο J. Goody (2010: 
6), ανέδειξε τις διαφορετικές δημιουργικές εκδοχές του μύθου και της αφήγη-
σης, κατέδειξε ότι συνυπάρχουν πολλοί τρόποι αντίληψης του κόσμου, συχνά 
αντικρουόμενοι, κι ότι τελικά η αναζήτηση της μίας αυθεντικής πηγής της πλη-
ροφορίας την οποία ο ανθρωπολόγος κατέγραφε στο χαρτί ήταν προβληματική8. 
Τα πλάνα γίνονται κοντινά, η διάρκειά τους καθορίζεται από τη σκηνή η οποία 
κινηματογραφείται, το πλάνο και η σεκάνς μεγαλώνουν σε διάρκεια ώσπου κά-
ποιες φορές μπορούν και να ταυτίζονται σ’ ένα πλάνο-σεκάνς9. Κατά συνέπεια, η 
δράση και ο λόγος μπορούν να μη θραυσματοποιούνται. Το φιλμ γίνεται έγχρω-
μο, φωτοευαίσθητο και η εικόνα δείχνει πιο ρεαλιστική. Έτσι, οι λήψεις μπορούν 
να γίνονται και σε εσωτερικούς οικείους χώρους. Σιωπηλές ζωές έρχονται στο 
προσκήνιο, οι Άλλοι δεν παρουσιάζονται ως υποκείμενα εγκλωβισμένα σε τοπι-
κούς και περίκλειστους πολιτισμούς, αποκτούν φωνή που ακούγεται στη γλώσσα 
τους και αναστοχάζονται πώς βίωσαν τη συνάντηση με τους Δυτικούς· αναδει-
κνύονται ζητήματα μνήμης, διακρίσεων, ταυτότητας, ξενότητας και μετανάστευ-
σης. Ο θεατής βρίσκεται σε μια πιο ενεργητική θέση αναζήτησης νοήματος. Με 
διαφορετικές αισθητικοτεχνικές και σκηνοθετικές αντιλήψεις, ο Ελεύθερος ή 
Άμεσος Κινηματογράφος, ο Κινηματογράφος Αλήθεια, ο Κινηματογράφος της 
Παρατήρησης (ο οποίος πειραματίστηκε περισσότερο με μια αδιαμεσολάβητη 
κινηματογράφηση κι όχι τόσο με μια ρεαλιστική), αλλά μέσα από παρόμοιες 
αναζητήσεις, οι σκηνοθέτες αμφισβητούν τον διδακτισμό και την επιστημονι-
κή αυθεντία που επεξηγούν την εμπειρία του Άλλου μέσα από το εξωσκηνικό 

8. Στην εθνογραφία του o O. Lewis, Τhe Children of Sanchez (1961) εισάγει και αναλύει 
την έννοια του πολιτισμού της ανέχειας, μέσα από τις βιογραφίες μιας πολύτεκνης οικογένειας 
η οποία ζει σε μια φτωχογειτονιά της πόλης του Μεξικού. Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται 
απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις και μεταγράφεται απευθείας ο λόγος των υποκειμένων. 
Το βιβλίο είχε μεγάλη αποδοχή ως λογοτεχνικό κείμενο, εκτός της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας, από ένα ευρύ κοινό, ενώ αρχικά είχε απαγορευτεί η έκδοσή του στο Μεξικό. Το 1979 έγινε 
ταινία μυθοπλασίας με τον ίδιο τίτλο.

9. Πλάνο θεωρείται η συνεχής λήψη που γράφεται από το άνοιγμα μέχρι το κλείσιμο της 
μηχανής. H σκηνή περιλαμβάνει ένα σύνολο πλάνων που συγκροτούν μια ενότητα σε έναν 
ενιαίο χώρο και χρόνο. Η σεκάνς αποτελεί μια ενότητα σκηνών ή πλάνων που συγκροτούν 
μια αφηγηματική ενότητα. Το πλάνο-σεκάνς ή μονοπλάνο συνιστά μια σκηνοθετική επιλογή η 
οποία περιλαμβάνει τη συνεχή λήψη μιας σκηνής, είτε η κάμερα παραμένει σταθερή είτε κινεί-
ται. Εδώ η κάμερα γράφει ενιαίο χώρο, χρόνο και δράση, αφού δεν χρησιμοποιείται εξωτερικό 
μοντάζ με την έννοια της συρραφής πλάνων.
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σχόλιο. Προβληματοποιούν τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας, 
ενδιαφέρονται να αναδείξουν τη φωνή του Άλλου, τον συναισθηματικό κόσμο 
του, τα βιώματα και τις εμπειρίες του πέρα από το οριοθετημένο πλαίσιο των 
ερωταπαντήσεων. Η φορητή κάμερα ώμου και η εγγραφή σύγχρονου ήχου με 
φορητό μαγνητόφωνο μπορούσαν να υλοποιήσουν τον κινηματογραφικό ρεαλι-
σμό, αφού δίνουν τη δυνατότητα της λήψης τη στιγμή που συμβαίνει η δράση και 
της ενσωμάτωσης του κινηματογραφιστή στη δράση. Η φορητή κάμερα μπορεί 
να γίνει η κάμερα-στυλό του Astruc, το φιλμ μια προσωπική οπτικοακουστική 
γλώσσα και ο εικονολήπτης ο συγγραφέας της ιστορίας10. Συγκροτείται λοιπόν 
ένα νέο κινηματογραφούν υποκείμενο όχι μόνο ένα βλέπον σημείο, ο κινημα-
τογραφιστής, ο οποίος κρατώντας την κάμερα και το μαγνητόφωνο μπορεί να 
συμμετέχει στο γεγονός (να τρέχει, να προσεγγίζει, να διστάζει, να εστιάζει, να 
περπατά ανάμεσα, να ακούει, να αισθάνεται, να συνομιλεί) και να διαντιδρά με 
τα υποκείμενα της δράσης. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η διαπολιτισμική διαφορά ως εμπειρία

Η ερμηνευτική ανθρωπολογία που αναπτύσσεται στις ΗΠΑ από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1960 συνομιλεί με τα ρεύματα του γαλλικού μεταδομισμού, του 
δομικού μαρξισμού, του φεμινισμού και των πολιτισμικών σπουδών, θέτοντας 
τις βάσεις για τις θεωρητικές ανακατατάξεις της δεκαετίας του 1980. Εδώ δεν 
είναι ζητούμενο το κοινωνικό σύστημα και οι κανόνες του, αλλά τα νοήματα 
και η ερμηνεία τους. Δεν προτείνει σχήματα που να καλύπτουν ολόκληρους πο-

10. To 1948 o κινηματογραφιστής και κριτικός κινηματογράφου Alexandre Astruc δη-
μοσίευσε, στο περιοδικό L’écran française 144, το εμβληματικό κείμενο «Naissance d’une 
nouvelle avant-garde: la caméra-stylo» (Η γέννηση μιας πρωτοπορίας: η κάμερα-στυλό), στο 
οποίο υποστηρίζει ότι ο κινηματογράφος δεν αποτελεί πλέον τρόπο μόνο ψυχαγωγίας, αλλά 
εκδημοκρατίζεται και μεταμορφώνεται σε μέσο προσωπικής έκφρασης. Συζητά τις τρέχουσες 
πρωτοποριακές κινηματογραφικές προτάσεις του Orson Welles και του Jean Renoir και τις 
συσχετίζει με δυο σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες της εποχής: την κάμερα 16mm και την 
τηλεόραση. Πιο συγκεκριμένα, γράφει: «Δεν είναι μακριά η μέρα που ο καθένας θα έχει ένα 
προζέκτορα, θα πηγαίνει στο τοπικό βιβλιοπωλείο και θα νοικιάζει ταινίες πάνω σε διαφορε-
τικά θέματα, διαφορετικών μορφών, από λογοτεχνική κριτική και μυθιστορήματα μέχρι μαθη-
ματικά, ιστορία και γενική επιστήμη. Από εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορούμε να μιλάμε για τον 
κινηματογράφο. Θα υπάρχουν διαφορετικοί κινηματογράφοι όπως σήμερα υπάρχουν διαφορε-
τικά είδη λογοτεχνίας. Για τον κινηματογράφο καθώς και για τη λογοτεχνία δεν θα χρειάζεται 
κάποια συγκεκριμένη τεχνογνωσία, όπως η γλώσσα μπορεί να εκφράσει κάθε σκέψη. […] O 
σημερινός Descartes θα κλεινόταν στο υπνοδωμάτιό του με μια κάμερα 16mm και φιλμ και θα 
έγραφε τη φιλοσοφία του σε φιλμ: σήμερα μόνο ο κινηματογράφος θα μπορούσε να εκφράσει 
ικανοποιητικά τον Λόγο περί της μεθόδου» (Astruc 1968: 19).
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λιτισμούς ή κοινωνίες αλλά, αντίθετα, εκλαμβάνει την πολιτισμική ανάλυση ως 
μικροσκοπική και μερική. Η ερμηνευτική προσέγγιση έστρεψε το ενδιαφέρον 
της ανθρωπολογικής διερώτησης στους τρόπους αναπαράστασης, που συνή-
θως ήταν το εθνογραφικό κείμενο. Η εθνογραφία για πρώτη φορά θεωρείται 
ένας τρόπος γραφής, συνέχεια της επιτόπιας έρευνας. Κατά τον Geertz (2003 
[1973]: 27-28), τα ανθρωπολογικά γραπτά είναι ερμηνείες, «πλάσματα», με 
την έννοια ότι είναι πραγματικότητες που φτιάχνονται, που πλάθονται, όχι «ότι 
είναι πλαστές και εξωπραγματικές». Όπως αναφέρει, «Οι ανθρωπολόγοι δεν 
είχαν πάντα επίγνωση αυτού του γεγονότος, ότι δηλαδή, αν και ο πολιτισμός 
υπάρχει στο παζάρι, στο ορεινό φυλάκιο ή στη στάνη, η ανθρωπολογία βρίσκε-
ται στο βιβλίο, στο άρθρο, στη διάλεξη, στην προθήκη του μουσείου ή ενίοτε, 
στις μέρες μας, στην κινηματογραφική ταινία» (Geertz 2003 [1973]: 27-28). 
Επομένως, η αξία της περιγραφής έγκειται στη δυνατότητα του εθνογράφου να 
αποσαφηνίσει αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία που μελετά, «να μας φέρνει 
σε επαφή με τη ζωή ξένων ανθρώπων» μέσα από τη δύναμη της επιστημονι-
κής δημιουργικής του φαντασίας, παρ’ όλα τα προβλήματα εγκυρότητας που 
μπορεί να δημιουργεί μια τέτοια περιγραφή. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει «άψογη 
απεικόνιση», τα όρια μεταξύ τρόπου και περιεχομένου της αναπαράστασης δεν 
είναι διακριτά, κι αφού η ανθρωπολογική ερμηνεία είναι η κατασκευή μιας 
ανάγνωσης, έτσι και οι εθνογραφικές ταινίες αρχίζουν σταδιακά να θεωρούνται 
το ίδιο υποκειμενικές και ελλειμματικές αναπαραστάσεις όσο και τα κείμενα, 
και να τίθενται στην ίδια προβληματική θέση. 

Σε αυτή τη νέα βάση διαμορφώθηκε την περίοδο 1955-1985 ο εθνογραφικός 
κινηματογράφος ως είδος ντοκιμαντέρ από σκηνοθέτες με διαφορετικές μεθο-
δολογικές και αισθητικές προσεγγίσεις που χρησιμοποίησαν κάμερες 16mm ή 
35mm, και μετά το 1980 βιντεοκάμερες, όπως οι Jean Rouch, John Marshall, 
Robert Gardner, Timothy Asch, David και Judith MacDougall, Gary Kildea, Ian 
Dunlop και Melissa Llewelyn-Davies. H θεσμική αναγνώριση και η αποδοχή 
των ταινιών αυτών βασίστηκε κυρίως στα φεστιβάλ παρά στα πανεπιστήμια. 
Αρχικά το 1960, το κινηματογραφικό φιλμ μπορούσε να ιδωθεί ιδιωτικά μόνο 
κατά τη διαδικασία του μοντάζ και δημόσια σε οργανωμένες προβολές από τους 
ίδιους τους κινηματογραφιστές μαζί με διαλέξεις και συζητήσεις όπου συμμετεί-
χαν ανθρωπολόγοι και σκηνοθέτες με κοινά ενδιαφέροντα, όπως αναφέρει η C. 
Piault (2017: 41). Η οικιακή προβολή ή σε μικρό περιβάλλον θεατών όπως μια 
τάξη ή μια βιβλιοθήκη έγινε δυνατή με το βίντεο και τις βιντεοκασέτες VHS στα 
τέλη του 1970, οπότε και καθιερώθηκε η πρακτική της οργάνωσης προβολών. 
Τα δίκτυα που δημιουργήθηκαν γύρω από αυτές τις προβολές (όπως οι επιτροπές 
International Commission on Visual Anthropology of the International Union of 
Anthropological and Ethnological Sciences και Comité du Film Ethnographique) 
αποτέλεσαν τη βάση των φεστιβάλ εθνογραφικών και ανθρωπολογικών ταινιών 
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τα οποία δημιουργήθηκαν κυρίως στην Ευρώπη και τα οποία το 2017 η Μ. 
Paz Peirano (Vallejo και Peirano 2017: 22) τα είχε απαριθμήσει σε εβδομήντα 
ένα. Στο πλαίσιο των φεστιβάλ και με συνεργασίες με πανεπιστημιακά τμήμα-
τα, δημιουργήθηκαν σχετικά συνέδρια, εκδόσεις και ταινιοθήκες οι οποίες τρο-
φοδότησαν μαθήματα και διαλέξεις με οπτικοακουστικό υλικό (όπως το Royal 
Anthropological Institute ή Société Française d’Anthropologie Visuelle). Τα φε-
στιβάλ, ως τόποι διαπολιτισμικής μετάφρασης και κατανόησης, συνέβαλαν όχι 
μόνο στη διαμόρφωση συγκεκριμένων αισθητικών αντιλήψεων αλλά και στην 
παραγωγή, κυκλοφορία και κατανάλωση περιφερειακών κινηματογράφων σε 
έναν παγκοσμιοποιημένο κινηματογραφικό πολιτισμό (Nichols 1994). Τα ελα-
φριά οπτικοακουστικά μέσα επίσης και κυρίως το βίντεο διατάραξαν τη διάκριση 
επαγγελματιών και ερασιτεχνών κινηματογραφιστών και διευκόλυναν τη διάδο-
ση της ερασιτεχνικής λήψης και της ατομικής αρχειοθέτησης. 

Στη βρετανική τηλεόραση από το 1970 μέχρι το 1993, μπορούσε κανείς 
να παρακολουθήσει ανθρωπολογικές ταινίες και να έρθει σε επαφή με ανθρω-
πολογικές προσεγγίσεις στη διάσημη σειρά Disappearing World της Granada 
Television, όπου ανθρωπολόγοι, άλλοτε σε συνεργασία με σκηνοθέτες κι άλλο-
τε οι ίδιοι ως κινηματογραφιστές, δημιούργησαν σαράντα εννιά επεισόδια όχι 
μόνο σε μικρής κλίμακας κοινωνίες αλλά και σε αστικά πλαίσια. Παρ’ όλες τις 
αντιρρήσεις για το σωστικό υπονόημα του τίτλου, το περιεχόμενο και η μορ-
φή των επεισοδίων που εναποτέθηκαν στο Royal Anthropological Institute ως 
εκπαιδευτικό υλικό θεωρήθηκαν καινοτόμα για τη θεματολογία, την ανθρωπο-
λογική προβληματοποίηση, την κινηματογραφική γλώσσα, τη συνεργασία με-
ταξύ ανθρωπολόγων και κινηματογραφικών συνεργείων και την ανταπόκριση 
σε ένα ευρύ τηλεοπτικό κοινό (Henley 2006, Loizos 1980). 

Στη δεκαετία μεταξύ 1970 και 1980, οι μαζικές και δυναμικές παγκοσμιο-
ποιημένες ροές αγαθών, υπηρεσιών, ιδεολογιών και ανθρώπων προς τις δυτικές 
μητροπόλεις έθεσαν σε αμφισβήτηση την πρακτική της επιτόπιας έρευνας και 
την ταύτιση τόπου, ταυτότητας, πολιτισμού και εθνογραφίας. Η σχεσιακή, πλα-
σματική, αποσπασματική και υποκειμενική υπόσταση της εθνογραφίας απο-
τέλεσε το επίκεντρο της αναστοχαστικής στροφής και της πολιτισμικής κρι-
τικής, οπότε και η πορεία κριτικής επανεξέτασης των αναλυτικών εργαλείων 
της κοινωνικής ανθρωπολογίας όπως η έννοια του πολιτισμού και της εθνο-
γραφικής μεθόδου κορυφώθηκε στα έργα Writing Culture: The Poetics and 
Politics of Ethnography των J. Clifford και G. Marcus (1986) και Anthropology 
as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences των G. 
Marcus και M. Fischer (1986)11. H αμφισβήτηση της εθνογραφικής αυθεντίας 

11. Η ανάδειξη των πολιτικών διαστάσεων της επιτόπιας έρευνας και των εννοιολογήσεων 
του πολιτισμού στο πλαίσιο της αποικιοκρατίας, του δυτικοκεντρισμού, του εθνοκεντρισμού 
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και αντικειμενικότητας, η παραδοχή ότι η εθνογραφία είναι σχεσιακή και κυ-
κλική διαδικασία στην οποία το υποκείμενο περικλείεται μέσα στο αντικείμενο 
κι ότι δεν υπάρχει πραγματικότητα χωρίς το υποκείμενο που την περιγράφει 
οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών και πειραματικών τρόπων αναπαρά-
στασης μέσα στο πλαίσιο της επιστημονικής νομιμοποίησης της ετερόγλωσσης 
πολιτισμικής αναπαράστασης, των ποικίλων «μερικών αληθειών» (Clifford 
και Marcus 1986). Με την «κρίση της αναπαράστασης» και την ισοπέδωση 
της φαντασμαγορίας του αληθινού, το ζήτημα της γραφής έγινε μέρος της 
μεθοδολογικής και επιστημολογικής ταυτότητας της ανθρωπολογίας. Εδώ τα 
οπτικοακουστικά μέσα εμπλέκονται και πάλι στην επανεφεύρεση της ανθρω-
πολογίας και στη συγκρότηση του νέου επιστημολογικού παραδείγματος της 
σχεσιακότητας, της πλασματικότητας, της αποσπασματικότητας και της υπο-
κειμενικότητας. Με άλλα λόγια, εντάσσονται από νωρίς στο πρόγραμμα μιας 
πειραματικής εθνογραφίας η οποία, μέσα στο πλαίσιο της μεταποικιακής κρι-
τικής, «πραγματεύεται το θραυσματικό, την ασυνέχεια και το ταυτόχρονο, που 
φαίνονται να χαρακτηρίζουν τις σημερινές παγκόσμιες και τοπικές πραγμα-
τικότητες» (Marcus 1998: 85). Αναζητά επίσης σύνθετους και πολυεπίπεδους 
τρόπους έκφρασης και κατ’ επέκταση ερμηνείας της πολιτισμικής διαφοράς 
πέρα από το λεκτό και από δυϊσμούς όπως παραδοσιακό/μοντέρνο, αγροτικό/
αστικό, κοινωνία/άτομο (Faubion και Marcus 2009). Επιδιώκει να συμφιλιώσει 
το αισθητό, δηλαδή την εμπειρία μέσω των αισθήσεων, με την πολιτισμική 
αναπαράσταση και την πολιτική, να δοκιμάσει τα όρια του αναπαραστασιακού 
και του μη αναπαραστασιακού. Δεν αρνείται την απεικόνιση αλλά την απομί-
μηση και το καθεστώς μέσα στο οποίο λειτούργησε. Αντιστρέφει τελικά τις ιε-
ραρχίες της αναπαράστασης μέσα από ένα παιγνιώδες βλέμμα που αναπλαισιώ-
νει το πολιτισμικό μέσα στο εύρος της αισθητικής του εμπειρίας. Οι αισθήσεις 
εντός της εθνογραφικής συνθήκης μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα οπτικο-
ακουστική ευαισθησία που διαμορφώνει βιωμένες και εμπειρικές «αλήθειες». 
Πλέον, τίθενται στο επίκεντρο των αναλυτικών κατηγοριών η εμπειρικότητα, 
η ενσυναίσθηση, η αισθητηριακότητα, η σωματοποίηση του πολιτισμού, της 
καθημερινότητας, της μνήμης και της ταυτότητας (Abu-Lughod 1986, Behar 
1996, Seremetakis 1994, Shostak 1981, Marks 2000). 

Ωστόσο, ζητήματα όπως ποιος μπορεί να αναπαριστά ποιον, με ποιο σκο-
πό, σε ποια γλώσσα και σε τι πλαίσιο αναδείχθηκαν στον κινηματογράφο από 
τη δεκαετία του 1950, σε πειραματικές εθνογραφικές ταινίες και κυρίως στο 

και του οριενταλισμού και των επάλληλων έμφυλων, φυλετικών, κοινωνικών ανισοτήτων εκ-
φράστηκε αρχικά με τη δημοσίευση του Reinventing Anthropology (Hymes 1972) και απέκτη-
σε ορμή με την έκδοση των Anthropology and the Colonial Encounter (Asad 1973), Toward an 
Anthropology of Women (Reiter 1975), Orientalism (Said 1978).
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έργο του Jean Rouch. Είδαμε παραπάνω ότι, μέχρι τότε, η εγγενής αυτοανα-
φορικότητα των οπτικών μέσων, δηλαδή η δυνατότητα να καταγράφουν το 
εδώ και τώρα της λήψης, τη μοναδικότητα μιας παρουσίας σ’ έναν συγκεκρι-
μένο χωροχρόνο, αν και αποτέλεσαν προαπαιτούμενο του εθνογραφικού ρεα-
λισμού και της αυθεντικότητας, αγνοήθηκαν. Ωστόσο, το εξωσκηνικό σχόλιο, 
οι μεσότιτλοι, βλέμματα στον κινηματογραφιστή μέσα από την κάμερα και 
αλληγορικά σχόλια υπενθύμιζαν το παρόν της κινηματογραφικής συνάντη-
σης και φώτιζαν, ως μια λανθάνουσα αναστοχαστική πρακτική, τη διαδικασία 
της κινηματογραφικής κατασκευής. Η μηχανική απεικόνιση και στη συνέχεια 
η εικονογραφική αναπαραγωγή αποτέλεσε εργαλειακή πρακτική στη διαδι-
κασία που ο J. Fabian (1983: 21) αποκάλεσε σχιζογόνο χρήση του χρόνου 
στις εθνογραφίες, καθώς αρνούνταν τη συγχρονικότητα του εθνογράφου και 
των συνομιλητών του στην έρευνα πεδίου, ενώ την ίδια στιγμή την αποζητού-
σαν. Το βλέμμα του εικονολήπτη είναι ασύμμετρο, μονόδρομο και πανοπτι-
κό. Βλέπει και κατ’ επέκταση βλέπουμε χωρίς ο Άλλος να μπορεί να μας δει. 
Γι’ αυτό και παραμένει απόν και χρησιμεύει περισσότερο ως σκηνικό για τον 
Δυτικό θεατή στο οποίο προβάλλει τις δικές του προσδοκίες και συναισθήμα-
τα για τον μη Δυτικό. Τα οπτικά μέσα συμβάλλουν στη χωροχρονική αποστα-
σιοποίηση με τον πολιτισμικά Άλλο και στον αντικειμενισμό, στην αντίλη-
ψη ότι η κοινωνική πραγματικότητα έχει μια αντικειμενική δομή, εξωτερικά 
ορατή και παρατηρήσιμη. Η οπτική εμμονή, ακόμα κι όταν δεν υλικοποιείται 
μέσα από τη δημιουργία εικόνων, αποτελεί ένα γνωστικό τέχνασμα, μια συ-
γκεκριμένη μορφή γνώσης της οποίας το περιεχόμενο φαντασιώνεται πάντα 
ως ορατό και εικονογραφημένο. Λεπτομερή σκίτσα, χάρτες, ακριβολόγες και 
παραστατικές περιγραφές αποτελούν συστατικά της απεικονιστικής λογικής. 
Ωστόσο, ο J. Rouch, με αναφορές στο αυτοναφορικό φιλμ του Dziga Vertov 
O άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή (1929) και στο Γαλλικό Νέο 
Κύμα, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά αναστοχαστική σκηνοθεσία σε εθνογρα-
φικές ταινίες, τοποθετώντας τον ίδιο μέσα στο κάδρο. Μια αναστοχαστική 
κινηματογράφηση πραγματώνει την ικανότητα να θέσει τον εαυτό της προς 
συζήτηση, να εγκαταλείψει την αποκλειστικότητά της και να ιδωθεί μέσα από 
τα μάτια των άλλων, με άλλα λόγια «επιτρέπει στον κινηματογραφιστή να 
δείξει την ευθύνη του για το κάθε νόημα που ενυπάρχει στην εικόνα» (Ruby 
1991: 52). Η κάμερα δεν είναι αυτόπτης αλλά αυτουργός. Για παράδειγμα, το 
Χρονικό ενός καλοκαιριού (Chronique d’un été, 1961) αρχίζει με τον ίδιο, τη 
Marceline Loridian και τον Εdgar Μοrrin να συζητούν εάν μπορεί κανείς να 
είναι ειλικρινής μπροστά στην κάμερα, και ολοκληρώνεται δείχνοντας τις ρά-
σες, το ακατέργαστο φιλμ στους συμμετέχοντες στην ταινία και συζητώντας 
μαζί τους εάν η ταινία τούς φαίνεται «αληθινή». Την αναστοχαστική κινημα-
τογράφηση του Rouch δεν την απασχολεί μόνο ο Άλλος αλλά και ο «εαυτός». 
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Μέσα από μια διαδικασία που ο ίδιος ονομάζει «συμμετοχική ανθρωπολογία» 
προβάλλει στα υποκείμενά του αμοντάριστες λήψεις προκαλώντας τα σχόλια 
και τους αυτοσχεδιασμούς τους, τα οποία κινηματογραφεί εκ νέου και παρά-
γει γνώση όπως στην Ανθρώπινη πυραμίδα (La pyramide humaine, 1961), στο 
Χρονικό ενός καλοκαιριού, στο Horendi (1972). «Η μόνη μέθοδος που μου 
επιτρέπει να δείξω σε κάποιον πώς τον βλέπω είναι το φιλμ», γράφει o Rouch 
(1974: 42), «αυτός ο a posteriori τρόπος δουλειάς βρίσκεται ακόμα στα πρώ-
τα του στάδια, αλλά παράγει ήδη εντελώς νέες σχέσεις μεταξύ του ανθρω-
πολόγου και της ομάδας που μελετά. Αυτή είναι η αρχή της διαδικασίας που 
κάποιοι από εμάς ονομάζουμε συμμετοχική ανθρωπολογία». Η συμμετοχική 
κάμερα κινηματογραφεί ό,τι προκαλεί η παρουσία της στο πεδίο, αφού επη-
ρεάζει το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί σαν καταλύτης, και 
οι συμμετέχοντες μαζί με τον κινηματογραφιστή παίρνουν μέρος σε μια κι-
νηματογραφική έκσταση (cine-transe) κατά την οποία ο ένας διαντιδρά με τον 
άλλον12. O Rouch εντάσσει τη συμμετοχή αυτοχθόνων τόσο στη δημιουργία 
διαπολιτισμικής κατανόησης όσο και στην κινηματογραφική τεχνική, η οποία 
δεν είναι καθαυτό αναστοχαστική πρακτική, για να αναδείξει τις ηθικές και 
πολιτικές διαστάσεις μιας αναστοχαστικής κινηματογράφησης, και όχι μόνο 
τις επιστημολογικές (De Groof 2013: 115-116). Για παράδειγμα, στην ταινία 
Λίγο λίγο (Petit à Petit, 1971), μια παρωδία «αντίστροφης ανθρωπολογίας» 
όπου ο Damouré Zika ως Damouré επιτελεί ανθρωπομετρήσεις περαστικών 
στην πλατεία Τροκαντερό στο Παρίσι, κάνοντας «μια εθνογραφία για την τη-
λεόραση» όπως εξηγεί, αποτελεί μια αναστοχαστική αλληγορία των δυτικών 
ρατσιστικών πρακτικών, των νοηματοδοτήσεων της ετερότητας όπως και της 
ανθρωπολογικής πρακτικής του 20ού αιώνα. Η κάμερα του Rouch γίνεται 
γέφυρα ανάμεσα σε ανθρώπους και πολιτισμούς, τόσο ηθικά όσο και επιστη-
μολογικά (Ungar 2007: 120-121). Η απάντησή του στα όρια της αναστοχα-
στικότητας και της αναπαράστασης είναι η συμβολή του στην αυτονόμηση 
του αφρικανικού κινηματογράφου τη δεκαετία του 1960, ο οποίος γεννήθηκε 
από τους ντόπιους πρωταγωνιστές των ταινιών του όταν άρχισαν να κινη-
ματογραφούν με τη δική του παρακίνηση και την υλικοτεχνική στήριξη. Η 
αποκέντρωση του κυρίαρχου δυτικού βλέμματος και η αναστοχαστικότητα 
μέσα στις μεταπολεμικές πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες πυροδότησαν 
τη μετάβαση από τον δυτικό εθνογραφικό κινηματογράφο στους αυτόχθονες 

12. O Rouch σε συνεργασία με τον Καναδό κινηματογραφιστή Michel Brault και τη μίμο 
Maria Mallet, μέλος της ομάδας του Μarcel Marceau, δημιούργησαν μια σειρά σωματικών 
ασκήσεων (ciné-gym) μέσα από τις οποίες το σώμα του κινηματογραφιστή προσαρμόζεται 
στις στάσεις των κινηματογραφημένων υποκειμένων και ενσωματώνει μια ευέλικτη και ρέου-
σα κινηματογραφική χορογραφία όπου ο ένας καθορίζει τη θέση του άλλου μέσα στον χώρο 
(Sherman 2018). 
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κινηματογράφους οι οποίοι εντάχθηκαν όχι μόνο στην κινηματογραφία ως 
κινηματογραφικό είδος αλλά και στις εθνογραφίες ως πολιτισμικές αυτοανα-
παραστάσεις (Ginsburg 2011). 

Κυρίως, όμως, ο Rouch δοκίμασε τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκιμα-
ντέρ δημιουργώντας ταινίες εθνομυθοπλασίας (ethnofiction)13, όπου το κοινωνι-
κό πλαίσιο παρουσιάζεται ως θεατρική σκηνή με τα υποκείμενα να υποδύονται 
τους εαυτούς τους και να βλέπουν αναστοχαστικά τη ζωή τους σε ένα πολύ χα-
λαρό σενάριο το οποίο εφευρίσκεται κατά τη διάρκεια του γυρίσματος από τους 
συμμετέχοντες και βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό τους14. Οι εθνομυθοπλασίες 
αποτελούν μια διαφορετική θεώρηση της αναστοχαστικής δυνατότητας του μέ-
σου να γράφει την ίδια στιγμή αναπαράσταση και επιτέλεση, αποτέλεσμα και 
διαδικασία. Διακρίνονται επίσης από τον αναστοχαστικό ρεαλισμό (Loizos 1993) 
και τον πρόσφατο αισθητηριακό κινηματογράφο της παρατήρησης (Grimshaw 
και Ravetz 2009, MacDougall 2006) και παρέμειναν στο περιθώριο του καθιερω-
μένου μοτίβου εθνογραφικού κινηματογράφου, αν και ήταν πολύ κεντρικές στην 
ιστορία του εθνογραφικού φιλμ (Stoller 1992). Εδώ συμμετέχοντες, κινηματο-
γραφιστές και κινηματογραφημένοι προβληματοποιούν λίγο πολύ από κοινού τις 
έννοιες του πολιτισμού ή της πολιτισμικής διαφοράς, τόσο σε ενσώματα όσο και 
σε μυθοπλαστικά πλαίσια συνάντησης με το Άλλο.

Συζητώντας τη «δύναμη του ψεύδους», ο Gilles Deleuze (1985: 197-198) 
αναφέρει ότι ο κινηματογράφος-αλήθεια (cinéma-verité) του Rouch είναι αλη-
θινός στον βαθμό που σκηνοθετεί τη δύναμη της μυθοπλασίας: χαρακτήρες 
που χάνουν την ταυτότητά τους όταν καταλαμβάνονται από τα πνεύματα των 
αποικιοκρατών διοικητών στην ταινία Τρελοί αφέντες (Les maîtres fous, 1955) 
ή που παίζουν συνειδητά ρόλο στην καθημερινή κοινωνική ζωή και κινηματο-
γραφούνται ως ηθοποιοί των εαυτών τους στο Εγώ, ένας μαύρος (Moi, un noir, 
1958). Παραδόξως, πρέπει το υποκείμενο να υποδυθεί για να επιβεβαιωθεί 
ως πιο αληθινό κι όχι ως φανταστικό. Δεν είναι κινηματογράφος της αλήθειας 

13. O J. Rouch αναφερόταν σε αυτές τις ταινίες με τον όρο cine-fictions ενώ ο όρος 
ethnofiction προέρχεται από κινηματογραφικές κριτικές (Stoller 1992: 143).

14. Καθώς τελειώνει η ταινία Η ανθρώπινη πυραμίδα ακούγεται σε ασύγχρονη αφήγηση 
η φωνή του J. Rouch: «Δεν έχει σημασία αν η ιστορία είναι αληθινή ή φανταστική. Δεν έχει 
σημασία η κάμερα ή το μικρόφωνο, δεν έχει σημασία ο σκηνοθέτης, δεν έχει σημασία αν 
μέσα σε αυτές τις εβδομάδες γεννήθηκε μια ταινία ή εάν αυτή η ταινία δεν υπάρχει. Αυτό που 
συνέβη γύρω από την κάμερα είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί συνέβη κάτι. Μέσα σ’ αυτές τις 
τάξεις από χαρτόνι, τους ποιητικούς ή παιδιάστικους έρωτες, στις μιμήσεις καταστροφών, δέκα 
αγόρια και κορίτσια, δέκα Αφρικανοί και Ευρωπαίοι έμαθαν να αγαπιούνται, να θυμώνουν, να 
συμφιλιώνονται, να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Αυτό που πολλά χρόνια κοινών μαθημά-
των δεν μπόρεσαν να καταφέρουν, μια απλή ταινία, μέσα από τον καθημερινό αυτοσχεδιασμό, 
το πέτυχε. Για αυτούς τους νέους Αφρικανούς και Ευρωπαίους, η λέξη ρατσισμός δεν έχει πια 
νόημα. Το φιλμ τελειώνει εδώ αλλά η ιστορία δεν τελείωσε».
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αλλά η αλήθεια του κινηματογράφου, αφού ο κινηματογράφος δημιουργεί μια 
αυτοτελή κινηματογραφική πραγματικότητα, την κινηματογραφική αλήθεια. 

Η υβριδικότητα, ο αυτοσχεδιαστικός και επιτελεστικός ρεαλισμός των 
εθνομυθοπλασιών ο οποίος απελευθέρωσε την αναπαράσταση από την απο-
δεικτική ντοκιμαντερίστικη αναγκαιότητα ήταν μια δημιουργική καινοτομία 
η οποία βρήκε αντίκρισμα στις μετατοπίσεις της ανθρωπολογικής θεωρίας 
τα τελευταία χρόνια. Αναμφίβολα θυμίζουν ό,τι η E. Edwards (2011, 2012),  
o C. Pinney (2011) και η D. Poole (2005), μεταξύ άλλων, έχουν περιγράψει 
σχετικά με τη μη αναπαραστατικότητα των οπτικοακουστικών έργων. Μετά τη 
δεκαετία του 1970, όπως υποστηρίζουν, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανα-
παραστατικότητα των οπτικοακουστικών έργων ενώ παραγνωρίστηκαν οι δια-
φορετικοί τρόποι που υπάρχουν μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, δηλαδή οι υλικές 
και επιτελεστικές διαστάσεις τους. Η μετατόπιση από το τι περιγράφουν οι 
εικόνες και με ποιον τρόπο στο τι κάνουν τώρα ή τι κάνουμε εμείς με αυτές 
αποτελεί κεντρικό ζήτημα στις μετά το Writing Culture συζητήσεις (Marcus 
2012), σε πρόσφατες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ανθρωπολογία της τέχνης 
(Schneider και Wright 2010), στις εννοιολογήσεις των αυτόχθονων oπτικοα-
κουστικών έργων ως ποιητικών και επιτελεστικών πρακτικών (Kalantzis 2019, 
Pinney 2004, Raheja 2007, Stassler 2020). Θα επανέλθουμε ωστόσο στο ζήτη-
μα της μη αναπαραστατικότητας και στην ανάδυσή του στην τρέχουσα συζή-
τηση για την οπτικοακουστική δημιουργία λίγο παρακάτω. 

Μετά την εθνομυθοπλασία της δεκαετίας του 1950 που αποτέλεσε ένα 
πρώτο κινηματογραφικό εγχείρημα διάψευσης των επιστημονικών και άλλων 
αληθειών, η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης της εθνογραφικής 
εμπειρίας έφερε κοντά την ανθρωπολογία και την τέχνη με συνέργειες και με-
τατοπίσεις διαφορετικών προθέσεων, τρόπων και πλαισίων. Από τη μια πλευ-
ρά η «αισθητηριακή στροφή» στην ανθρωπολογία (Pink 2009) η οποία ήταν 
παράλληλα και δημιουργική, αισθητική, πειραματική, ενσώματη, διαδραστι-
κή και επιτελεστική, και από την άλλη η «εθνογραφική στροφή» στην τέχνη 
(Foster 1996) σχηματοποιούν τις νέες διεπαφές που διαμορφώθηκαν μετά το 
1990 στις πολιτισμικές σπουδές (Ρίκου 2013). Πιο συγκεκριμένα, αφετηρι-
ακό σημείο της σύγκλισης ανθρωπολογίας και τέχνης θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί αφενός η επίδραση του J. Clifford (1981, 1983) ο οποίος διεύρυνε την 
εθνογραφία και την περιέγραψε ως μια δυσαρμονική διαδικασία ταυτόχρονα 
εμπειρική, ερμηνευτική, διαλογική και πολυφωνική, αποδεσμεύοντάς την από 
την αποκλειστικότητα της ακαδημαϊκής ανθρωπολογίας. Αφετέρου ο H. Foster 
(1996), κυρίως με το κείμενό του «Ο καλλιτέχνης ως εθνογράφος», ανέλυσε 
κριτικά την επεκτάσιμη αντίληψη της εθνογραφίας και επισήμανε ότι, παρά τις 
φαινομενικές συγκλίσεις στις εννοιολογήσεις, ενυπάρχουν σημαντικές διαφο-
ροποιήσεις στην προσδοκία και στην κατανόηση της εθνογραφίας ανάμεσα σε 
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καλλιτέχνες και ανθρωπολόγους. Διαφορετικές μεθοδολογικές, εννοιολογικές 
και ρητορικές μεταθέσεις δημιούργησαν τις προϋποθέσεις του αμοιβαίου εν-
διαφέροντος ανάμεσα στην ανθρωπολογία και την τέχνη, όπως για παράδειγμα 
ο ακτιβισμός στην τέχνη και η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων αφήγησης 
στην ανθρωπολογία. Ωστόσο, η μεταστροφή από την αντίληψη της πραγματι-
κότητας ως αποτελέσματος της αναπαράστασης στην αντίληψη του πραγμα-
τικού ως ενσώματης αισθητηριακής εμπειρίας αποτέλεσε μια κοινή αντίληψη 
που τροφοδότησε τη δημιουργία βίντεο, φωτογραφικών δοκιμίων, ηχοτοπίων, 
εκθέσεων, performance σε ψηφιακά ή φυσικά μουσεία, γκαλερί, βιβλιοθήκες 
και δημόσιους χώρους. Στο ελληνικό πλαίσιο οι Αρχαιολογικοί διάλογοι, το 
TWIXTLab, η Ομάδα Φωνές αποτελούν παραδείγματα δράσεων ανάπτυξης δι-
επιστημονικών συνεργειών και διεργασιών ανάμεσα στις σύγχρονες εικαστικές 
και παραστατικές τέχνες και στις μεθοδολογικές και θεωρητικές αναζητήσεις 
των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η οπτική αναπαράσταση δεν 
ήταν πλέον φωτογραφία ή ταινία και βγήκε από τους καθιερωμένους χώρους 
προβολής της, το μουσείο ή την αίθουσα. Η κλιφορντιανή εθνογραφία, από την 
άλλη πλευρά, έγινε για τους καλλιτέχνες από τη δεκαετία του 1990 ένας πειρα-
ματικός τρόπος κατανόησης της διαδικασίας της διαπολιτισμικής συνάντησης, 
της επανεννοιολόγησης της ιστορικής διάστασης της ετερότητας, τόσο στο 
αποικιοκρατικό παρελθόν όσο και στο μεταποικιακό παρόν. Παραδειγματικά 
μπορούμε να αναφέρουμε καλλιτέχνες όπως τον Fred Wilson (1992, Mining the 
Museum) που με εγκαταστάσεις για τη συλλογή, την έκθεση και την κατηγο-
ριοποίηση των αντικειμένων σχολιάζει τη θεσμική ηγεμονία του μουσείου στην 
κατασκευή της δημόσιας μνήμης και ιστορίας (Grimshaw και Ravetz 2015: 8), 
την έκθεση Documenta XI (2002) στην οποία επιδιώκεται η διαλογική σχέση 
της σύγχρονης τέχνης με την παγκοσμιοποίηση, τη Νikki Lee (Kwon 2000) η 
οποία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ασχολείται μέσα από εθνογραφικές 
πρακτικές με το ζήτημα της ασταθούς ταυτότητας, της ποιητικής της, της συνύ-
παρξης πολλών ταυτοτήτων, τον Γιάννη Παππά που με έργα performance πάνω 
στα ιερατικά άμφια σχολιάζει την ένδυση της ταυτότητας, των κοινωνικών και 
πολιτικών σημασιών που εγγράφονται οπτικά και μη οπτικά στο σώμα. Στην 
ουτοπική της προσδοκία, η εθνογραφική πρακτική θα μπορούσε να ξεπεράσει 
τις δυαδικές αντιθέσεις ανάμεσα στο εμείς και αυτοί, στον εαυτό και τον άλλο, 
στη μαρτυρία και τη μυθοπλασία, στις προφιλμικές και φιλμικές επιτελέσεις, 
στον ρεαλισμό και αρτιφισιαλισμό. 

Η κρίση της εθνογραφικής αναπαράστασης ήρθε μαζί με την οντολογική 
κρίση της εικόνας, την ψηφιακότητα και την αλγοριθμική στροφή (Uricchio 
2011). Το ζήτημα της εικόνας σε κρίση, το οποίο συμπυκνώνεται στην αποϋλι-
κοποίηση και στην αποσωματοποίησή της, στην αμφισημία, στην ελαφρότητα, 
στην ταχύτητα, στην αστάθεια και στην ελασιμότητά της, έρχεται να οριστικο-
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ποιήσει το τέλος της αντικειμενικότητας, της αυθεντικότητας του ντοκιμαντέρ, 
της άχρονης και ατοπικής αλήθειας που είχε ήδη αποσταθεροποιηθεί. Μαζί 
άλλαξαν και οι πρακτικές λήψης, αρχειοθέτησης και επικοινωνίας. Η ψηφιακή 
κάμερα δεν «τραβάει» (με κινηματογραφικούς όρους) ή «γράφει» (με βιντεο-
γραφικούς όρους) εικόνες αλλά τις κατασκευάζει. Όταν η εικόνα μετατράπηκε 
σε ψηφιακή πληροφορία, όχι μόνο έχασε τη δεικτικότητά της, δηλαδή τη σχέ-
ση της με το αναφερόμενο το οποίο αποτυπωνόταν πάνω στη φωτοευαίσθητη 
επιφάνεια, αλλά μετατράπηκε σε ηλεκτρονικό σήμα στο βίντεο και σε αλγό-
ριθμο στο ψηφιακό βίντεο, μια σειρά από εντολές του υπολογιστή και του προ-
γράμματος που εκφράζεται ως, με και μέσα από κάποιο λογισμικό. Η εικόνα 
δεν είναι πλέον φωτο-γραφική, αποτελεί την οπτικοποίηση ενός αλγοριθμικού 
κώδικα η οποία μπορεί να γίνει ατελείωτες φορές αντικείμενο παραποίησης, 
επεξεργασίας και διάδοσης. Η εικόνα του βίντεο δεν υπάρχει, αποτελεί μια 
επιφάνεια στην οποία εξαφανίζονται οι τομές που οργανώνουν την εικόνα: 
το εντός και εκτός κάδρου, το εντός και εκτός πλάνου, το background και το 
foreground. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και το αποτέλεσμα των υπολογιστικών προ-
γραμμάτων θυμίζει την αισθητική της αναλογικής εικόνας όπως, για παράδειγ-
μα, η ψηφιακή μείωση του βάθους πεδίου ή η δημιουργία θολής εικόνας κ.ο.κ. 
Προηγούμενες αντιλήψεις της φωτογραφικής εικόνας ως διακριτής, δεικτικής, 
καδραρισμένης σημασιολογικής μονάδας φαίνονται σήμερα μη έγκυρες όταν 
η φωτογραφία είναι απεριόριστα επεξεργάσιμη, συνεχής και πολλαπλή. Έχει 
σημασία να υπογραμμίσουμε όμως ότι αν και η ψηφιακή εικόνα είναι διαδικα-
στική και μη δεικτική δεν έχασε την απεικονιστική της δυνατότητα. Μάλλον 
το αντίθετο. Ενώ μια εικόνα δεν περιγράφει ποτέ τα πάντα αλλά περιγράφει 
πολύ περισσότερα από αυτά που είχε πρόθεση να περιγράψει, η ψηφιακή φω-
τογραφία δυνητικά μπορεί να περιγράψει πολύ περισσότερα μέσα από τις υπερ-
ρεαλιστικές της δυνατότητες, π.χ. τον ψηφιακό τηλεφακό ή τη μεγέθυνση της 
οθόνης15. Συνεπώς, η αλγοριθμική στροφή δημιούργησε ένα παράδοξο: όσο η 
εικόνα είναι οντολογικά αναποφάσιστη, το νόημά της φευγαλέο και ο εικονο-
λήπτης απόμακρος τεχνικά μετά τις πολλαπλές παραποιήσεις της, τόσο γίνεται 
οπτικά λεπτομερής, πυκνή, επαυξημένη και ψηλαφητή. 

Μέσα στη νέα αισθητική και αντιληπτική λογικότητα της ψηφιακότητας 

15. Το σημασιολογικό πλεόνασμα της φωτογραφίας που εκφεύγει της πρόθεσης της λή-
ψης αλλά οφείλεται σε αυτήν εκφράστηκε ως «ακτινοβολία ή αύρα» (Benjamin 1935 [2013]), 
«punctum» (Barthes 1980 [2008]) και τελευταία ως «σκεπτόμενη εικόνα» (Rancière 2008). 
Γράφει ο Rancière: «Η σκεπτόμενη διάθεση της φωτογραφίας θα μπορούσε συνεπώς να ορι-
στεί ως αυτό το πλέγμα ανάμεσα σε διάφορες μορφές απροσδιοριστίας. Θα μπορούσε να πε-
ριγραφεί ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας ανάμεσα στο υποκείμενο, στον φωτογράφο και σε 
εμάς, ανάμεσα στο εκούσιο και το ακούσιο, στο γνωστό και το άγνωστο, στο εκπεφρασμένο 
και το ανέκφραστο, στο παρόν και το παρελθόν» (Rancière 2015: 142). 
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και της πολυμεσικότητας, η εθνογραφική οπτικοακουστική πρακτική άλλαξε 
συνολικά και δημιουργήθηκαν νέα πλαίσια προβολής και θέασης της εθνογρα-
φικής εικόνας. H εικόνα του βίντεο, όπως γράφει ο J. Rancière (2008: 156), 
έγινε ο τόπος μιας ετερογένεσης, μιας έντασης ανάμεσα σε διαφορετικά συστή-
ματα έκφρασης. Πολύ συνοπτικά, ακυρώθηκαν τα όρια μεταξύ των μέσων και 
δημιούργησε μια πολυμεσική πρακτική, ένα εικονοκείμενο (imagetext) με τον 
όρο του Mitchell (1994: 89), η οποία συνθέτει διαφορετικές αισθητικές τροπι-
κότητες, ήχους, κείμενα και εικόνες. Ενοποιήθηκαν και συγχρονίστηκαν οι δια-
δικασίες της εικονοληψίας και της επεξεργασίας της εικόνας, της παραγωγής 
και της μεταπαραγωγής. Μειώθηκε το κόστος παραγωγής οπτικοακουαστικών 
έργων και η ανάγκη εξειδίκευσης στον χειρισμό των μέσων, με αποτέλεσμα 
την ευρεία πρόσβαση σε μια οπτικοακουστική πολιτισμική δημιουργία όπου 
εικονολήπτες και θεατές ανταλλάσσουν συνεχώς θέσεις. Δημιουργήθηκαν δια- 
δικτυακά και διαδραστικά ντοκιμαντέρ με διαδικτυακή χρηματοδότηση και 
διανομή στα οποία κυριαρχούν η πλοήγηση, η εμβύθιση, η διαδραστικότητα 
και η συμμετοχή των θεατών στη σκηνοθεσία του έργου και εναλλάσσονται οι 
οπτικές γωνίες του εικονολήπτη, των κινηματογραφημένων υποκειμένων και 
του θεατή δημιουργώντας τις προϋποθέσεις μιας από κοινού ανθρωπολογίας, 
όνειρο των κινηματογραφιστών από τη δεκαετία του 1960. 

Η συμμετοχικότητα μπορεί να υλοποιηθεί τόσο στο πεδίο, κατά την κινη-
ματογράφηση ή τη φωτογράφιση μέσα από τις δυνατότητες της προβολής της 
εικόνας στην οθόνη LCD της κάμερας, με την οποία μπορεί να υπάρχει άμεση 
ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες πάνω στη λήψη, όσο και στη διαδι-
κτυακή ανταλλαγή μέσω διαφόρων τύπων πλατφόρμας όπου δημοσιεύεται το 
οπτικοακουστικό υλικό. Εδώ, ο θεατής/χρήστης γίνεται παραγωγός και σκη-
νοθέτης αφού έχει τη δυνατότητα να προσθέσει περιεχόμενο μέσα από επιλο-
γές πλάνων, φωτογραφιών, κειμένων, συνεντεύξεων και σχολίων, να επιλέξει 
διαδρομή πλοήγησης, να προκαλέσει συζήτηση σε φόρουμ και να το διακινή-
σει στα κοινωνικά δίκτυα. Κατά συνέπεια, μπορεί να διαμορφώσει την οπτική 
του εμπειρία μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο εύρος επιλογών, που φυσικά δεν είναι 
απεριόριστες. Το οπτικοακουστικό έργο δημιουργείται με βάση τη σχέση του 
θεατή/χρήστη με το υλικό, έναν κερματισμένο τρόπο εστίασης και περιγρα-
φής, μια αδρή αναπαράσταση, κι όχι με βάση την άποψη του σκηνοθέτη και 
μια λογική αφηγηματική αλληλουχία πλάνων και λόγων. Από τη στιγμή που η 
online φωτογραφική εικόνα δεν αποδίδεται ως νόημα σε ένα συγκεκριμένο κοι-
νό αλλά καθορίζει την έννοια του κοινού ζητώντας τη συμμετοχή του μέσα από 
τον σχολιασμό, την αναδημοσίευση, την τοποθέτηση ετικέτας ή σχολιασμού 
(tagging), συμβαίνει μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή: το υποκείμενο δεν λαμβά-
νει μια έτοιμη εικόνα αλλά η εικόνα συγκροτεί το υποκείμενο. Όπως το θέτει 
ο G. Agamben (2009), η υποκειμενικότητα διαμορφώνεται στη συνάντησή της 
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με το μέσο16. Το νόημα δεν καθορίζεται από τον εικονολήπτη αλλά από τον 
καθένα που έρχεται σε επαφή με την εικόνα, όπως για παράδειγμα η διαδικτυα-
κή κοινότητα που σχηματίζεται μέσα από την πλατφόρμα ενός διαδικτυακού 
ντοκιμαντέρ. Ο N. Bourriaud (1998: 29) το ορίζει ως «σχεσιακή αισθητική» 
και αναφέρει ότι «το έργο της τέχνης στις νέες μορφές του έχει ξεπεράσει την 
παραγωγή αντικειμένων προς θέαση. Παράγει πλέον άμεσα σχέσεις με τον κό-
σμο και άρα ενεργές μορφές κοινότητας». 

Μέσα στο νέο αισθητικό καθεστώς της αναστοχαστικής και αλγοριθμικής 
στροφής, μια πολύ σημαντική επιστημολογική, μεθοδολογική και αισθητική 
μετατόπιση στην εθνογραφική οπτική αναπαράσταση ήταν η μετάβαση από 
την έμφαση στα μεγάλα σε διάρκεια πλάνα, χαρακτηριστικό του Κινηματο-
γράφου της Παρατήρησης, στο μοντάζ, στη συναρμολόγηση και στη σύνθεση. 
Σχηματικά, μέχρι τη δεκαετία του 1980, ο εθνογραφικός κινηματογράφος χα-
ρακτηρίστηκε από τη θεωρητική προσέγγιση του André Bazin (1976) σύμφω-
να με την οποία το νόημα της εικόνας δεν δημιουργείται μέσα από το μοντάζ 
αλλά μέσα από μακρινά και μεγάλα σε διάρκεια πλάνα, μονοπλάνα, λήψεις με 
μεγάλο βάθος πεδίου όπου ο θεατής μπορεί να έχει τον χρόνο και την ελευ-
θερία να «διαβάσει» την εικόνα, να παρατηρήσει τις λεπτομέρειες και να την 
ερμηνεύσει χωρίς υπαινιγμούς και κρυμμένα νοήματα. Η εικόνα για τον Βazin 
είναι φύσει ρεαλιστική, το μοντάζ κατευθύνει την αντίληψη και παρεμβαίνει 
στη φυσική υπόσταση της εικόνας που είναι η εγγραφή της πραγματικότητας. 
H δύναμη της κινηματογραφικής εικόνας είναι κατά κάποιον τρόπο παράλογη 
γιατί επιβάλλει τη ρεαλιστικότητά της στον θεατή πέρα από κάθε κριτική αντί-
δρασή του. Αυτός ο ψυχολογικός μηχανισμός, με τον οποίο πιστεύουμε στην 
ύπαρξη του κινηματογραφικού αναπαριστώμενου ipso facto, προσδίδει στην 
εικόνα, σύμφωνα με τον Bazin, τη ρεαλιστική της διάσταση στο οντολογικό 
επίπεδο (Guercini 2017: 5). Υφολογικά η αντίληψη αυτή εκφράστηκε ακόμα με 

16. Ο R. Barthes είχε διατυπώσει παλαιότερα τη θέση αυτή στο διάσημο κείμενό του «La 
mort de l’auteur» (Ο θάνατος του συγγραφέα) (1968: 65-66) όπου γράφει: «Η γραφή είναι η 
καταστροφή της κάθε φωνής, της κάθε αρχής. [...] Γνωρίζουμε τώρα ότι ένα κείμενο δεν είναι 
φτιαγμένο από μια γραμμή λέξεων από όπου αναδύεται ένα μοναδικό νόημα, κατά κάποιον 
τρόπο θεολογικό (κάτι σαν το μήνυμα του Συγγραφέα-Θεού), αλλά ένας τόπος πολλαπλών 
διαστάσεων όπου συναντιούνται και αλληλοαμφισβητούνται ποικίλες γραφές από τις οποίες 
καμία δεν είναι η αρχική. Το κείμενο είναι ένα πλέγμα αναφορών οι οποίες προέρχονται από 
αναρίθμητες πολιτισμικές αντιλήψεις». Αργότερα στο βιβλίο του S/Z (1970: 146) την αναπτύσ-
σει και αναφέρει: «Η ουσία της γραφής είναι να εμποδίσει την απάντηση στο ερώτημα Ποιος 
μιλά;». Για τον Barthes, το κείμενο ολοκληρώνεται στη συνάντησή του με τον αναγνώστη. 
Στην κινηματογραφική γραφή η εξαφάνιση του συγγραφέα-εικονολήπτη υπονοείται με πολ-
λαπλούς τρόπους λήψης και σκηνοθεσίας όπως, για παράδειγμα, με την επιλογή ενός αφηγητή 
εξωσκηνικού ή ενδοσκηνικού ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά έναν δεύτερο αφηγητή που ακυ-
ρώνει τον πρώτο που είναι ο σκηνοθέτης. 
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την αποφυγή των κοντινών πλάνων και της έντονης εναλλαγής γωνιών λήψης, 
τη νοηματική διασύνδεση των πλάνων κατά τη λήψη σε συνεχή εγγραφή με μια 
γενική λογική βασισμένη στην επιταγή να ελαχιστοποιηθεί η αναγκαιότητα του 
μοντάζ και του cut17. 

Ο χωροχρονικός ρεαλισμός που υποδήλωνε η αισθητική των μακρινών και 
μεγάλων σε διάρκεια πλάνων και βασιζόταν στην αντίληψη ότι «το μάτι δεν 
ψεύδεται» ανατράπηκε με την κρίση της αναπαράστασης. Αναδύθηκε μια νέα 
χρήσιμη κινηματογραφική ποιητική η οποία μέχρι τότε θεωρούνταν αναγκαίο 
κακό για τη δημιουργία μιας συμπαγούς αφήγησης, ικανή να εκφράσει και να 
μεταδώσει την εθνογραφική εμπειρία του μεταποικιακού, παγκοσμιοποιημένου 
κόσμου, ένα πλαίσιο εκ-τοπήσεων και α-συγχρονιών, το μοντάζ. Αντί να ανα-
ζητά μια χωροχρονική σειρά, το μοντάζ ακολουθεί ένα ερώτημα, μια ιδέα, ένα 
υποκείμενο, το κοινωνικό φαντασιακό, αποδομεί τον ενιαίο χωροχρόνο και συ-
νενώνει νέους. Συμφύει το εδώ με το εκεί, το μέσα με το έξω, το υποκειμενικό 
με το αντικειμενικό, την κοινότητα με τον μη τόπο, το ατομικό με το πολιτικό 
και το κοινωνικό. Το μοντάζ δημιούργησε τις προϋποθέσεις ανάδειξης κρυμ-
μένων σκέψεων και νοημάτων, φαντασιακών και μη παρατηρήσιμων όψεων 
της εμπειρίας, των πολλαπλών αληθειών, των διαφορετικών οπτικών και προο-
πτικών πέρα από την αφηγηματική παντογνωσία του παρατηρητή εικονολήπτη 
(Suhr και Willerslev 2012). Το μοντάζ δεν αποτέλεσε απλώς μια κινηματο-
γραφική πρακτική αλλά έγινε δομική αναλυτική έννοια της αναστοχαστικής 
στροφής και φάνηκε αναγκαία στην ανθρωπολογία μετά την κρίση της αναπα-
ράστασης (Marcus 1995). Η μετανεωτερική εθνογραφία, πολυτοπική, κινητή, 
πλουραλιστική, ανοιχτή, θεωρείται ένα μοντάζ. Όταν η μετά το 1980 εθνο-
γραφία γινόταν ολοένα και πιο επιφυλακτική στις στρατηγικές τοπικοποίησης 
στην κατασκευή και αναπαράσταση των «πολιτισμών» (Clifford 1997: 19), το 
κολάζ έγινε σχηματικά η νέα εθνογραφική τροπικότητα μέσα από την οποία 
μπορούσε να καταστεί ορατή η κατασκευαστική διαδικασία της εθνογραφικής 
γνώσης. Εδώ «οι πολιτισμοί» δεν αποτελούν πλέον ρεαλιστικά ομοιογενή ορ-
γανικά σύνολα που υπόκεινται σε ερμηνευτικούς επαγωγικούς λόγους, αλλά 

17. Για παράδειγμα, o D. MacDougall όρισε τον ιδιαίτερο τρόπο του κινηματογράφου 
της παρατήρησης (Sandall 1972, Young 1975, MacDougall 2001, 2006) μη προνομιούχο κι-
νηματογραφικό ύφος. Περιγράφοντας το πλαίσιο της κινηματογράφησης της ταινίας To Live 
with Herds (1972) στην Ουγκάντα αναφέρει, «αυτό που προσπαθήσαμε ήταν να δώσουμε την 
αίσθηση της παρουσίας μας στον οικισμό των Jie, συνθήκη την οποία πολύ λίγοι θεατές θα 
μπορούσαν να ζήσουν. Υπήρχαν αρκετοί λόγοι για αυτό ‒ να αναιρέσουμε κυρίαρχες αναπα-
ραστάσεις για τους “εξωτικούς” λαούς, να εκφράσουμε τις πραγματικότητες του πεδίου, να 
καταγράψουμε καθημερινές όψεις του πολιτισμού, να αναδείξουμε άτομα παρά τύπους ανθρώ-
πων. Και πολλά έγιναν εφικτά, όπως η αναγνώριση εκ μέρους των υποκειμένων της δικής μας 
παρουσίας, οι στατικές και οι μεγάλες σε διάρκεια λήψεις και το χαμηλό επίπεδο δράσης των 
περισσότερων από όσα κινηματογραφήσαμε» (MacDougall 1998: 200).
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συναρμολογήσεις από φωνές και «δεδομένα» ενσωματωμένα χαλαρά σε μια 
ερμηνεία. Με τη διευκόλυνση της ψηφιακής υποδομής, η πρακτική του μοντάζ 
ανανέωσε την εθνογραφική αναπαραστατικότητα, την απελευθέρωσε μάλλον 
από το αποικιοκρατικό στίγμα και το συναινετικό πρόταγμα του πραγματικού 
και της έδωσε δυναμική ώθηση. Άνοιξε τον δρόμο για μια κριτική μέθοδο η 
οποία αφήνει εναλλακτικές επιλογές και αναδεικνύει ποικίλες μορφές διαφω-
νίας και μορφές «που επιδιώκουν να καταστήσουν ορατό εκείνο που παραμένει 
αόρατο στον υποτιθέμενο χείμαρρο των εικόνων, μορφών που ενεργοποιούν 
με καινοφανείς τρόπους ικανότητες αναπαράστασης, ομιλίας και δράσης που 
ανήκουν σε όλους» (Ρανσιέρ 2015: 97). 

Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποιες πρόσφατες πειρα-
ματικές οπτικοακουστικές προτάσεις. Το φιλμ Leviathan (Paravel και Castaing-
Taylor, 2012), στο πλαίσιο του Harvard’s Sensory Ethnography Lab, γυρισμένο 
μόνο με κάμερες Go-Pros, το οποίο αναδεικνύει την ενσώματη αισθητηρια-
κή εμπειρία των εργατών αλιείας στα παράλια της Μασαχουσέτης (Visual 
Anthropology Review, 2015). Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι πρωτοποριακές ται-
νίες και εγκαταστάσεις του SEL, οι οποίες έχουν συναντήσει αποδοχή κυρίως 
στο εξωπανεπιστημιακό πλαίσιο, ανανεώνουν τον Κινηματογράφο της Παρα-
τήρησης, το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για τη φαινομενολογία, τις αισθήσεις 
και την εμπειρικότητα, καθώς εστιάζουν την προσοχή στην πολυαισθητηριακή 
εμβύθιση και πειραματίζονται πάνω στο αισθητηριακό εύρος ψηφιακών τεχνι-
κών με ιδιαίτερα προσεγμένες αισθητικά λήψεις εικόνας και ήχου. Οι αυτο-
σχεδιαστικές ταινίες και εγκαταστάσεις που προβλήθηκαν στην Τate Gallery, 
στο Centre Pompidou και στο ΜΟΜΑ της κινηματογραφικής συλλογικότητας 
Κarrabing (Lea και Provincelli 2018) στις οποίες τα μέλη της με αβορίγινη 
καταγωγή δραματοποιούν τις συνθήκες ρατσιστικής ανισότητας, οικονομικής 
εκμετάλλευσης και οικολογικής καταστροφής που έχουν βιώσει μέσα από έναν 
αυτοσχεδιαστικό ρεαλισμό. Οι ταινίες της Εliane de Latour όπως το Bronx-
Barbès (2000) και Little Go Girls (2015) στα όρια της μυθοπλασίας και του 
ντοκιμαντέρ για τα γκέτο της Αμπιτζάν, τη ζωή στο κοινωνικό περιθώριο και 
στην επανεφεύρεση του χώρου και του χρόνου σε συνθήκες έμφυλης και ρα-
τσιστικής βίας. Το διαδικτυακό διαδραστικό ντοκιμαντέρ Planet Galata (2010) 
των Florian Thalhofer και Berke Baş στο οποίο ο πρώτος εφαρμόζει για πρώ-
τη φορά το πρωτοποριακό μη γραμμικό λογισμικό Κorsakow για να συνθέσει 
τον πολυπολιτισμικό κόσμο της ομώνυμης γέφυρας, σε αντιπαράθεση με μια 
γραμμική αφηγηματικά ταινία ντοκιμαντέρ με τον ίδιο τίτλο η οποία είναι ένα 
παραμύθι, επισήμανε ο Τhalhofer18, όπως όλες οι γραμμικές ταινίες οι οποίες 
ψεύδονται. Τα παραπάνω εγχειρήματα επινοούν νέες αναδιατυπώσεις των κοι-

18. http://korsakow.tv/projects/planet-galata/
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νωνικών δεδομένων, αντικαθιστούν μια έκφραση με μια άλλη για να κάνουν 
τον θεατή να νιώσει την αισθητή υφή των κοινωνικών συμβάντων. Με τα λόγια 
του Rancière (Ρανσιέρ 2015: 130), «συμβάλλουν στη σκιαγράφηση ενός τοπίου 
του δυνατού. Αλλά αυτό το επιτυγχάνουν εφόσον δεν προδιαγράφουν ούτε το 
νόημα ούτε το αποτέλεσμα των νέων σχηματισμών». 

Κάποτε η δημιουργία ταινιών και φωτογραφιών αρκούσε για να ενταχθεί ένα 
ερευνητικό σχέδιο εντός των έτσι κι αλλιώς ασαφών ορίων της οπτικής ανθρω-
πολογίας. Σήμερα η μαζικοποίηση των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών 
κάνει σχεδόν τις περισσότερες εθνογραφίες οπτικοακουστικές. Φωτογραφίες, 
βιντεοσκοπημένες και ηχογραφημένες συνεντεύξεις και αφηγήσεις, αποσπα-
σματικές ή συνεχείς λήψεις στιγμιότυπων από το πεδίο έρευνας, μονταρισμένες 
ταινίες ντοκιμαντέρ, συναιρέσεις διαφορετικών ειδών όπως docudrama, biopicts 
(biography και picture), faction (fact και fiction), ιστοσελίδες με κείμενα και φω-
τογραφίες αποτελούν κοινές πρακτικές, τόσο κατά την επιτόπια έρευνα όσο και 
κατά την ανάλυση και τη δημοσίευση μιας εθνογραφίας. Στα παρακάτω κείμε-
να αναζητείται μια πυκνότερη περιγραφή της οπτικοακουστικής και μιντιακής 
πρακτικής, όταν αυτή εντάσσεται στην κοινωνική έρευνα σε ένα περιπλεγμένο 
πλέον, θεωρητικά και αισθητικά, πολυμεσικό τοπίο. Σε αυτό αναδύονται νέες 
εκδοχές αφηγηματικών τρόπων οι οποίες υπερβαίνουν το επίμονο δίλημμα της 
εποχής της αναλογικής τεχνολογίας, κείμενο ή εικόνα, ακίνητη ή κινούμενη ει-
κόνα, και τους περιορισμούς της αναγκαστικής γραμμικότητας της παρουσίασής 
τους. Ψηφιακά κείμενα, εικόνες, ήχοι και φωνές μπορούν να διαπλέκονται μέσα 
στη συγχρονικότητά τους και να δημιουργούν πολυεπίπεδες και πολυφωνικές 
αναπαραστάσεις όπου το νόημα μοντάρεται μαζί με τις εικόνες σε μια οπτικο-
ακουστική ροή από «εθνογραφικά δεδομένα» τα οποία μπορούν να αλλάζουν 
συνεχώς πλαίσιο προβολής και νοηματοδότησης. Ωστόσο, τα οπτικά μέσα από 
μόνα τους δεν αποτελούν μια μέθοδο ή μεθοδολογία. Όπως είδαμε, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους σε ερευνητικά εγχει-
ρήματα. Η εθνογραφικότητα αποτελεί περισσότερο μια στρατηγική επιλογή που 
σχετίζεται με το πώς το οπτικό έργο θα ενταχθεί σ’ ένα εθνογραφικό σχέδιο και 
θα προβληματοποιηθεί, παρά μια εγγενή ιδιότητα της εικόνας. Μέσα στην τρέ-
χουσα υπερτροφία του οπτικού, τα οπτικά μέσα και έργα έχουν πάρει θέση στην 
ερευνητική πολιτική οικονομία και η εκθεσιμότητά τους στο διαδικτυακό πλαί-
σιο τα αφήνει ανοιχτά σε πολλαπλές χρήσεις και ερμηνείες. 

ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στόχος της συλλογής των κειμένων που ακολουθούν είναι να αναδείξει και να 
προβληματοποιήσει όψεις της χρήσης διαφορετικών οπτικοακουστικών μέσων 
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στην εθνογραφική πρακτική στο ελληνικό πλαίσιο μέσα στην ιστορική διαδρο-
μή της και τη θεσμική συγκρότησή της (Γκέφου-Μαδιανού 1993, Παπαταξι-
άρχης 2006, 2007). Αντί να επικαλεστούμε μια στατική, αμβλυντική, γενική, 
αδιαφοροποίητη και οικουμενική έννοια της «οπτικοακουστικής τεχνολογίας», 
θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε διαστάσεις της αναπαραστατικότητας της 
πολιτισμικής ετερότητας στο ελληνικό πλαίσιο ως μέρος της επιστημονικής 
κατασκευής και νοηματοδότησής της. Ωστόσο, το βιβλίο αυτό έχει μεγάλη 
απόσταση να διανύσει, μια και συζητά για πρώτη φορά τη διαδικασία της κι-
νηματογράφησης και της φωτογράφισης ως μέρος της ελληνικής εθνογραφίας. 
Η μελέτη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο της έρευνας 
πεδίου παραμένει ανεξερεύνητη και περιστασιακή και η επισκόπηση που επι-
χειρείται εδώ δεν μπορεί να είναι διεξοδική. Στόχος μου είναι να παρουσιάσω 
γενικές τάσεις που αφορούν τη δημιουργία κινηματογραφικών και φωτογραφι-
κών έργων στο πλαίσιο εθνογραφικών μελετών της ελληνικής κοινωνίας κι όχι 
να προχωρήσω σε λεπτομερή απολογισμό. 

Όπως είδαμε παραπάνω, η εικονογραφική μιμητική της φωτογραφικής μηχα-
νής και η εκθεσιμότητα των φωτογραφιών εξυπηρέτησαν το επιστημολογικό πα-
ράδειγμα της εξελικτικής αποικιοκρατικής ανθρωπολογικής πρακτικής μέσα από 
την «αντικειμενική» απεικόνιση ανθρώπινων τύπων και κοινωνιών, τεχνικών και 
τελετουργικών, την αρχειοθέτηση, την καταλογοποίηση και την παρουσίασή 
τους στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις (Morton και Edwards 2009, Pinney 1992). 
Στην Ελλάδα, οι οπτικοακουστικές λήψεις, ως απτές υλικότητες, μπήκαν από την 
πρώτη στιγμή στο λαογραφικό μεθοδολογικό σχέδιο, μέσα από μια διαδικασία 
αντικατοπτρισμών που μιμούνταν τη νεωτερική απεικονιστική πρακτική της Δύ-
σης. Ωστόσο συνιστούσε μια ουτοπική πρακτική, αφού δεν υπήρχαν ακόμα τα 
μέσα για να υλοποιηθεί (Πεγκλίδου 2018). Ο Νικόλαος Πολίτης χρειαζόταν την 
ουδετερότητα και τη σαφήνεια που τα φωτομηχανικά μέσα εγγραφής υπόσχο-
νταν στη «συλλογή δεδομένων», ως μηχανισμό επιστημονικότητας του νέου και 
ακόμα ασαφούς γνωστικού πεδίου που ο ίδιος πρότεινε, συγκρότησε και οργάνω-
σε το 190919. Όμως, στην ελληνική περίπτωση η φωτογραφική μηχανή και οι 

19. Το ιδρυτικό κείμενο της νέας επιστήμης, στο οποίο οργανώνει τις έννοιες και συναρ-
μολογεί μια ιδανική μεθοδολογία, δημοσιεύεται στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Λαογραφία 
το 1909 (αφού την προηγούμενη χρονιά είχε ιδρύσει τη Λαογραφική Εταιρεία). Εδώ αναφέρει 
ότι: «Αι αρεταί τας οποίας απαραιτήτως πρέπει να έχει πάσα επιστημονική λαογραφική συλ-
λογή είναι η ακρίβεια και η σαφήνεια. Τα μνημεία του λόγου είναι αναγκαίον να γράφονται 
απαραλλάκτως, ως φέρονται εις το στόμα του λαού, άνευ της ελάχιστης μεταβολής […]. Διά 
την περιγραφήν δε των πράξεων και ενεργειών απαιτείται ιδιαιτέρως οξεία και ασφαλής παρα-
τήρησις […]. Προς μείζονα σαφήνεια αναγκαίον είναι, όταν τούτο είναι δυνατόν, να επεξηγή-
ται η περιγραφή πραγμάτων, κινήσεων κτλ. δι’ εικόνων. Η μεγάλη διάδοσις της φωτογραφικής 
μηχανής αποδεικνύει το πράγμα όχι δύσκολο. Και της αρίστης δε περιγραφής σαφεστέρα και 
διδακτικοτέρα είναι η εικών του περιγραφομένου. […] Λαογραφική συλλογή αμοιρούσα των 



ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΈΘΟΔΟΥ 39

φωτογραφίες είχαν ήδη προσλάβει και άλλες σημασίες, όχι τόσο προφανείς όσο 
η προηγούμενη. H φωτογραφία έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην επινόηση της νεωτερι-
κής Ελλάδας (Carabott κ.ά. 2015) και η διαδικασία συγκρότησης του εθνικού 
φαντασιακού ήταν κατά βάση εικονογραφική και τοπογραφική (Χαμηλάκης 
2012: 41). Οι φωτογραφίες και οι ηχογραφήσεις τοποθετούν με πειστικότητα και 
ακρίβεια τον ελληνικό κόσμο, αρχαίο και νέο, σ’ έναν παροντικό και πραγματικό 
τόπο και χρόνο. Σχηματικά μιλώντας, τον απoδεικνύουν, τον κάνουν αισθητικά 
προσλήψιμο και τον αναβιώνουν ενώνοντας τις δύο χρονικότητες. Πέραν αυτού, 
από τη στιγμή που η νέα ταυτότητα επινοήθηκε με όρους καθαρολογίας και εκ-
συγχρονισμού, αλήθειας και ακρίβειας, χρειάστηκαν κυριολεκτικά και συμβολι-
κά διάφανες και σύγχρονες μέθοδοι για τη μελέτη της. Η Λαογραφία λοιπόν ορ-
γανώθηκε με κριτήριο την ορθολογικότητα μιας σύγχρονης επιστήμης που 
έπρεπε να διαθέτει τα νεωτερικά επιστημονικά εργαλεία για να τραβήξει τη δια-
χωριστική γραμμή από τις σχεδόν μυθοπλαστικές αφηγήσεις των ταξιδιωτικών 
περιηγήσεων. Ανέλαβε επίσης την ευθύνη να μετατρέψει τα άυλα και αόρατα 
κατάλοιπα του παρελθόντος, τη γλώσσα και τον λαϊκό βίο, σε υλικά και ορατά 
και να τους δώσει νόημα και συμβολική αξία εντάσσοντάς τα σε μια ιερή κατη-
γορία αντίστοιχη με αυτήν του αρχαιολογικού, του παραδοσιακού. Στην ελληνι-
κή εκδοχή σύγκλισης αποικιοκρατίας και εθνικισμού, η εθνικοποίηση συμπεριέ-
λαβε ‒εκτός από εικόνες των αρχαίων ερειπίων και την υλικοποίησή τους‒ τον 
«λαϊκό πολιτισμό» και «τον υλικό, πνευματικό και κοινωνικό βίο του» (Herzfeld 
1982, Κυριακίδου-Νέστορος 1978). Για να το κάνει όμως αυτό, έπρεπε να εξωτι-
κοποιήσει το δικό της οικείο, το οποίο είχε προηγουμένως οικειοποιηθεί η Δύση 
ως λίκνο της δικής της νεωτερικής αναγέννησης. Αφού αρχικά το εξωτικοποίησε, 
στη συνέχεια όφειλε να το οικειοποιηθεί εκ νέου και να το ειρηνεύσει συμβολικά 
εκπολιτίζοντάς το. Δεν είναι άνευ σημασίας ότι αρχικά οι εντεταλμένοι συλλογείς 
ήταν συνήθως δάσκαλοι οι οποίοι, την ίδια στιγμή που κατέγραφαν «λαογραφική 
ύλη», δίδασκαν την καθαρεύουσα (την αποκαθαρμένη γλώσσα), έσωζαν και κα-
τέστρεφαν ταυτόχρονα. Ακολουθώντας τον αντεστραμμένο μηχανισμό της αρ-
χαιολογίας «που επανασυλλέγει τα σπαράγματα και ανασυναρμολογεί τα διαμε-
λισμένα ερείπια για να παραγάγει μνημονικό τόπο ή τόπο λήθης» (Χαμηλάκης 
2012: 324), η Λαογραφία κατακερμάτισε και θραυσματοποίησε τον παραδοσιακό 
βίο εις τα εξ ων συνετέθη, παράγοντας πολυαισθητηριακά λαογραφικά αρχεία 
και μνημεία μέσα από «αντικειμενικές» διαδικασίες συλλογής (Πεγκλίδου 2018: 

αρετών της ακριβείας και της σαφηνείας είναι άχρηστος εις την επιστήμην» (Πολίτης 1920: 
12-13). Ο Πολίτης προσχεδιάζει τη χρήση εικόνας ως σύγχρονης και επιστημονικής μεθοδολο-
γίας, αλλά δεν έχει τα μέσα να την υλοποιήσει. Τις πρώτες φωτογραφίες βγάζει ο Σ. Κυριακί-
δης μετά το 1919 όταν αγοράζει φωτογραφική μηχανή. Ομοίως, ο Κυριακίδης επισημαίνει την 
αναγκαιότητα ηχητικής εγγραφής το 1922, και οι πρώτες εγγραφές γίνονται εφικτές μόλις το 
1951 (Πεγκλίδου 2018: 203-204).
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221). Λίγο μετά τη σύσταση του επιστημολογικού ύφους της Λαογραφίας, ο Πο-
λίτης ίδρυσε το Λαογραφικό Αρχείο (1918), στο οποίο «η λαογραφική ύλη» 
αριθμείται, κωδικοποιείται και καταλογοποιείται για μελλοντική μελέτη. Μέσα 
στην πίεση του επείγοντος νεωτερικού χρόνου, εναποθέτει στο παρόν την ιερή 
αποστολή της συλλογής και της διάσωσης. Μπροστά στο γεμάτο αντιφάσεις 
παρόν αντιτάσσει το όραμα του μέλλοντος, στο όνομα του οποίου «οι λαϊκές 
εκδηλώσεις» θα πρέπει να διασωθούν σε διαφορετικές υλικές και αισθητηρι-
ακές εκδοχές: απτικές, κειμενικές, φωτογραφικές, κινηματογραφικές, ηχητι-
κές, φωνητικές. Μέσα από αυτές συναρμολογείται, έτοιμο να αναβιωθεί ανά 
πάση στιγμή, ένα αντικειμενικό παρελθόν, μια εξωτερική μνήμη πέρα από 
την πρόθεση του εικονολήπτη. Μέσα στο διπολικό πρόταγμα της λαογραφί-
ας, η μια όψη της στρέφεται προς το παρελθόν για να αναζητήσει τις ρίζες της 
λαϊκής παράδοσης και η άλλη στο μέλλον για να το διασώσει, παραγκωνίζο-
ντας το παρόν ως σημασιολογικά αδιάφορο. Εκτός από ρητορική, οι λήψεις 
και οι ηχογραφήσεις απέκτησαν αρχειακή και εκθεσιακή αξία, μετατράπηκαν σε 
μοναδικά καλλιτεχνικά αντικείμενα όπως τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, 
δηλαδή σε μελλοντικά εκθέματα. Ωστόσο, με τα λόγια του Benjamin (2013 
[1936]: 21), «εκείνο το οποίο μετράει περισσότερο για αυτά είναι να υπάρχουν κι 
όχι να βλέπονται». Κι εδώ λανθάνει ένα ακόμα παράδοξο που σχετίζεται με την 
εθνική τους νοηματοδότηση. Αν και προορισμένα για αναπαραγωγή, τα μηχανι-
κά μέσα εγγραφής παρήγαγαν πολυαισθητηριακά αρχεία του λαϊκού πολιτισμού 
τα οποία διατηρήθηκαν και διαφυλάχθηκαν ως αυθεντικά υλικά, τεκμήρια του 
παρελθόντος, ως ένα μωσαϊκό λήψεων μιας ανθρωπογεωγραφίας, μια δεξαμενή 
από ανενεργά και ακατάστατα κομμάτια που ένα δυνητικό μοντάζ θα έβγαζε από 
τη λήθη. Συλλέχθηκαν ως αποσπασμένα σωματικά μέλη τα οποία ενεργοποιούν 
ξεχωριστά τις αισθήσεις ενός μυθικού εθνικού αρχειοθετημένου σώματος (Lee 
2021, Χαμηλάκης 2012: 57). Το κριτήριο της γνησιότητας, απαραίτητο συστατι-
κό του ελληνικού εθνικισμού, ακύρωσε τη δυνατότητα απεριόριστου αριθμού 
αντιγράφων που το «νέο» μέσο είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει. Το φιλμικό 
υλικό του Λαογραφικού Αρχείου και, μετά το 1966, του Κέντρου Ερεύνης της 
Ελληνικής Λαογραφίας όπως μετονομάστηκε, δεν έχει ποτέ μονταριστεί στην 
προοπτική μιας ευρύτερης ποιητικής ή αφήγησης, εκτός από ελάχιστες περιπτώ-
σεις που ενσωματώθηκε σε ταινίες ντοκιμαντέρ για τη δημόσια τηλεόραση20. 
Κινηματογραφήθηκε, φωτογραφήθηκε και ηχογραφήθηκε για να παραμείνει αρ-

20. Η μετονομασία του Αρχείου Μικρασιατικής Λαογραφίας, το οποίο ίδρυσε η Μ. Μερ-
λιέ το 1933 με την επιρροή του H. Pernot του οποίου ήταν φοιτήτρια στη Σορβόνη, σε Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, παρατηρεί η P. Papailias (2005: 248), σηματοδοτεί τη μετάβαση από 
ένα ιστορικιστικό σχεδίασμα συλλογής του 19ου αιώνα σε μια διακήρυξη Σπουδών Περιοχής 
με ακαδημαϊκές φιλοδοξίες. 
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χείο, ακατέργαστο υλικό, ράσες, για μια δυνητική διασύνδεση σε και με ένα φα-
ντασιακό όλον, μια αντίληψη της ιστορίας ως αθροίσματος θραυσμάτων διαφο-
ρετικών χρονικοτήτων και τοπικοτήτων. Ως προσωρινό και ημιτελές μεταβατικό 
οπτικοακουστικό σχεδίασμα, μιμείται τους αποικιοκρατικούς άτλαντες και προ-
ϋποθέτει μια θετικιστική και μεσσιανική πίστη ότι τα μηχανικά μέσα, ως «μηχα-
νικά μάτια και αυτιά» με τους όρους του Vertov, πρέπει να φτάσουν παντού για 
να διασώσουν τεκμήρια. Στο νεωτερικό όραμα των αρχών του 20ού αιώνα, συ-
νυφαίνονται τα φωτομηχανικά μέσα, το Αρχείο και η εθνικοποίηση, ή, αλλιώς, το 
ορατό, το ρητό και εφικτό με τα λόγια του Rancière (Ρανσιέρ 2015: 96). Το μεγα-
λύτερο πολυμεσικό αρχείο παραλλαγών του λαϊκού πολιτισμού του προηγούμε-
νου αιώνα που υπάρχει στο ελληνικό πλαίσιο οργανώθηκε και διατηρήθηκε ως 
«κιβωτός του λαϊκού πολιτισμού», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, ενό-
ψει της επερχόμενης καταστροφής του. Μόνο τότε η ανεπεξέργαστη «λαογραφι-
κή ύλη» θα είχε νόημα να συνενωθεί και να μονταριστεί21. Οι 40.000 φωτογρα-
φίες που έχουν εναποτεθεί στο ΚΕΕΛ και οι 82 κινηματογραφικές λήψεις με την 
κάμερα 16mm του Γιώργου Αικατερινίδη, «συντάκτη» στο Κέντρο, οι 452 «εικό-
νες» που περιλαμβάνονται στο Σαρακατσάνοι (1957) της Αγγελική Χατζημιχάλη, 
το πιο εμπλουτισμένο σε φωτογραφίες λαογραφικό έργο, οι 68 φωτογραφίες της 
Κ. Κακούρη (1963), στη διατριβή της για τη λαϊκή θρησκεία στη Θράκη, επιδιώ-
κουν να «περισώσουν διά της αυτοψίας και του επιτόπιου ελέγχου των πληροφο-
ριών, καθώς και διά των φωτογραφικών λήψεων, το τεκμήριον εις την ύστατην 
αναλαμπήν του», όπως αναφέρει η Κακούρη. «[…] Καταδικασμένος εις σύντο-
μον αφανισμόν αφού με την εισβολήν νέων ρευμάτων πολιτισμού, το κοινωνικό 
κλίμα, η μήτηρ-γη, η προαιωνίως θρέψασα τούτον, αλλάσσει μορφή ημέρα τη 
ημέρα» (Κακούρη 1963: 169). Το 1970 η Κακούρη συνεργάζεται με τον εικονο-
λήπτη Π. Χαράμη σε δύο ταινίες, Αναστενάρια και Καλόγερος, βασισμένες στην 
επιτόπια έρευνά της με θέμα τα ομώνυμα τελετουργικά (Allen 1978). 

Η λαϊκή αρχετυπικότητα και θεαματοποίησή της την περίοδο της δικτατο-
ρίας (Λαμπρινός 2013) δημιούργησαν από το 1970 και μετά ένα συγκεκριμένο 
είδος τηλεοπτικών εκπομπών, με χρηματοδότηση από τη δημόσια τηλεόρα-
ση, όπου το πολιτισμικό παράδειγμα αναμειγνύεται με την ελληνικότητα και 
την ανακάλυψη όψεων της «αθέατης» Ελλάδας. Λαογράφοι συνεργάστηκαν 
σε παραγωγές όπως, ενδεικτικά, Στους δρόμους της παράδοσης, Ο Οδυσσέας 

21. Η αρχειακή αυτή αρχιτεκτονική παραπέμπει όχι μόνο στα Archives de la Parole (Αρ-
χεία του Λόγου) που δημιουργήθηκαν το 1911 από τον Ferdinand Brunot και μετονομάστηκαν 
σε Μusée de la Parole et du Geste (Μουσείο του Λόγου και της Κίνησης) το 1927 από τον 
Hubert Pernot, αλλά και στα Archives de la Planète (Αρχεία του Πλανήτη) που αποτελούνταν 
αποκλειστικά από οπτικά αρχεία, φωτογραφίες και κινηματογραφικές λήψεις. Οργανώθηκαν 
το 1909 από τον γεωγράφο Jean Brunhes και χρηματοδοτήθηκαν από τον Αlbert Kahn έπειτα 
από παρότρυνση του Brunot (Amad 2010: 152-154).
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ζει πάντα, Ελληνικές θάλασσες (Νέστορας Μάτσας, 1971), Οι ρίζες του τόπους 
μας, Ελληνικός λαϊκός πολιτισμός (Νέστορας Μάτσας, 1973), Για να γνωρίσου-
με την Ελλάδα (Ευγενία Περιορή, 1969-1972), Οι ρίζες της φυλής μας (Ευγενία 
Περιορή, 1975-1981). 

Ήδη όμως η Ελλάδα αρχίζει «να εντάσσεται στην ανθρωπολογία χωρίς να 
το γνωρίζει» (Παπαταξιάρχης 2003: 169), ως πεδίο μελέτης της ευρωπαϊκής 
περιφέρειας και της Μεσογείου, από Ευρωπαίους και Αμερικανούς ανθρωπο-
λόγους σε μια διαδικασία επαρχιοποίησης ή ανθρωπολογικοποίησης της Ευ-
ρώπης. Μετά τις έρευνες πεδίου του J. Campbell (1964) στους Σαρακατσάνους 
στην Ήπειρο και της Ε. Friedl (1962) στα Βασιλικά της Βοιωτίας, η Colette 
Piault έρχεται στην Ελλάδα το 1974, μετά τη Δυτική Αφρική. Μελετά τις δια-
δικασίες μετασχηματισμού της οικογένειας και της συγγένειας στην Ήπειρο 
σε συνθήκες μετανάστευσης, και μαζί με το συλλογικό έργο Familles et Biens 
en Grèce et en Chypre (Οικογένειες και αγαθά στην Ελλάδα και την Κύπρο) 
(1985) δημιουργεί πέντε ταινίες μεταξύ 1980 και 198622. Δεν χρησιμοποιεί συ-
νεντεύξεις και σχόλια και δημιουργεί την αίσθηση του Κινηματογράφου της 
Παρατήρησης. Ωστόσο, στην ταινία Ma famille et moi (Η οικογένειά μου κι 
εγώ) (1986, 16mm) η χρήση του μοντάζ για την εναλλαγή σκηνών, από τη μια 
στο χωριό όπου ζει ο μικρός Θανάσης με τον παππού και τη γιαγιά και από 
την άλλη στη Ζυρίχη όπου έχουν μεταναστεύσει οι γονείς του με τον μικρό-
τερο αδελφό του, αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση της μετανα-
στευτικής συνθήκης. Η Piault κινηματογραφεί την επίσκεψη του παιδιού με 
τον παππού του στην Ελβετία και παρουσιάζει το βίωμα της ξενότητας και 
της πολιτισμικής διαφοράς στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων μέσα στη 
συνθήκη της μετανάστευσης. Την ίδια περίοδο, η ταινία Kypseli: Women and 
Men Apart ‒ A Divided Reality (1976) της Susanna Hoffman και των κινηματο-
γραφιστών Paul Αratow και Richard Cowan παρουσιάζει αποσπασματικές και 
μικρές σε διάρκεια λήψεις από έναν διαχωρισμένο και άνισο κόσμο αντρών και 
γυναικών στη Σαντορίνη με επίκεντρο καθημερινές πρακτικές, αγροτικές εργα-
σίες και θρησκευτικά τελετουργικά (Allen 1978, Hoffman 1988). Εκκινώντας 
από δομολειτουργικές θεωρητικές αφετηρίες, το έργο της Ηοffman αποτελεί 
πρόδρομο του ενδιαφέροντος των ανθρωπολογικών μελετών για το φύλο της 
δεκαετίας του 1980 και 1990 στην Ελλάδα, όπως και το Au fil de l’aiguille 

22. Σε μια από τις λίγες κριτικές των ταινιών της Piault, ο Μ. Herzfeld (1993) αναφέρει ότι 
δεν δίνονται πληροφορίες για τα κοινωνικά συμφραζόμενα της δράσης, ούτε γίνονται συγκρί-
σεις με άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου, και ο υποτιτλισμός είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα 
η φιλμική αφήγηση να φαίνεται ασαφής και εξ ορισμού οικεία για τον θεατή που δεν γνωρίζει 
το πολιτισμικό πλαίσιο. Ως αντίλογο, η Bottomley (1994) επισημαίνει ότι η κριτική παραπέ-
μπει σε μια κειμενική αντίληψη του κινηματογραφικού μέσου και ότι η χρήση γενικεύσεων και 
συγκρίσεων θα ανάγκαζε τη σκηνοθέτρια σε μια διδακτική εξωσκηνική (voice-over) αφήγηση. 
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(Κόκκινη κλωστή δεμένη) (1982, 16mm) της C. Piault για τα όνειρα των νέων 
κοριτσιών στα Άνω Ραβένια της Ηπείρου. Περιλαμβάνεται ως αναφορά στο 
Gender and Power in Rural Greece (Dubisch 1986) το οποίο έθεσε το φύλο ως 
αναλυτικό εργαλείο αποφυσικοποίησης αντιλήψεων για τον εαυτό και τον άλλο 
κι έφερε στο επίκεντρο τη σχέση φύλου και εξουσίας. 

O Peter Loizos ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Harvard 
και της Pennsylvania και σπούδασε κοινωνιολογία και κινηματογράφο με τον 
Robert Gardner και τον Timothy Asch. Όταν επέστρεψε στη Μ. Βρετανία το 
1964 εργάστηκε ως σκηνοθέτης ταινιών ντοκιμαντέρ στο ΒΒC, στις οποίες 
έπρεπε να συνεργαστεί με επαγγελματίες εικονολήπτες και συνεργεία χωρίς 
να έχει τη δυνατότητα να κινηματογραφεί ο ίδιος όπως θα επιθυμούσε. Έτσι 
παραιτήθηκε για να ασχοληθεί με την ανθρωπολογία και το 1966 πήγε στην 
Κύπρο για να συναντήσει την οικογένεια καταγωγής του πατέρα του. Εκεί θα 
κάνει την πρώτη του εθνογραφική έρευνα στο χωριό Αργάκι πάνω στη σύν-
θετη διαπλοκή των συγγενικών, οικονομικών, πολιτικών σχέσεων πίσω από 
την απλοποιητική αντίληψη μιας αγροτικής κοινότητας. Η πρώτη του ταινία, 
από τις τέσσερις που έχει κάνει, Life Chances: Four Families in a Changing 
Cypriot Village (16mm, 1974), βασίζεται στη διδακτορική του διατριβή Τhe 
Greek Gift: Poltics in a Cypriot Village (1975) και αναδεικνύει τους κοινωνι-
κούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς και την πολιτική ενσωμάτωση μιας 
αγροτικής κοινότητας, όπως τη δημιουργία του αγροτικού συνεταιρισμού και 
την αντανάκλασή του στην καθημερινότητα τεσσάρων υποκειμένων που ανή-
κουν στην ευρύτερη οικογένεια του εθνογράφου. Ο τίτλος μάλλον αποδείχθηκε 
οξύμωρος μετά την τουρκική εισβολή και τον εκτοπισμό των ελληνόφωνων 
κατοίκων από το χωριό. Η ταινία έγινε με εκπαιδευτικό στόχο και προοριζόταν 
για τα μαθήματα που δίδασκε ο P. Loizos στο LSE. Το σχόλιο είναι διδακτικό 
και πυκνό σε ανθρωπολογικούς όρους, ο ήχος δεν είναι σύγχρονος, μάλλον 
λόγω του υψηλού κόστους, και οι ποιοτικές και ευαίσθητες λήψεις του αποτε-
λούν μια εικονογράφηση της εξωσκηνικής αφήγησης. Η επόμενη ταινία του P. 
Loizos Sophia and Her People (1985), τραβηγμένη το 1983 σε μια οικογενεια-
κή επιχείρηση στη Λευκωσία, περιγράφει την εμπειρία της απώλειας, της οι-
κονομικής επισφάλειας και των νέων προοπτικών στη συνθήκη της προσφυγι-
κότητας. Με σύγχρονο ήχο, αφήνει αυτονομία στα υποκείμενα να εκφραστούν 
και να δράσουν μέσα στο πλάνο, χρησιμοποιεί συνεντεύξεις και διαλόγους με 
τον κινηματογραφιστή και αναδεικνύει το συγκινητικό μοιρολόι του κεντρικού 
προσώπου, της Σοφίας. 

Η Margaret Kenna φωτογραφίζει συστηματικά από το 1966 όταν έρχεται 
στην Ανάφη, αφού είχε εγκαταλείψει την ιδέα της Σικίνου όπου βρισκόταν ένας 
Γάλλος ανθρωπολόγος όπως αναφέρει (Kenna 2004: 119), για να διεξαγάγει 
επιτόπια έρευνα στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής πάνω στο σύστη-
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μα ιδιοκτησίας και συγγένειας (Kenna 1976α και 1976β). Συνεχίζει να χρησι-
μοποιεί συστηματικά φωτογραφίες και αργότερα, όταν επεκτείνει την έρευνά 
της στην Αθήνα της δεκαετίας του 1970 και του 1980, στις μελέτες για τη με-
τανάστευση των Αναφιωτών, τη δημιουργία συλλόγων και τη συμβολή τους 
στην ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί. Το 1988 ένα πολύ ενδιαφέρον φωτο-
γραφικό εύρημα όταν μια οικογένεια στην Ανάφη τής παραχωρεί αρνητικά και 
γυάλινες πλάκες που βρήκε κρυμμένες στον τοίχο του σπιτιού, φωτογραφίες 
τραβηγμένες από πολιτικούς εξόριστους την περίοδο 1938-1942, στρέφει την 
έρευνά της στην κοινωνική οργάνωση της καθημερινής ζωής στον τόπο εξορίας 
και στις διαδικασίες συγκρότησης της μνήμης της (Kenna 1992, 2004). Το συ-
νολικό φωτογραφικό έργο της Kenna επιστράφηκε με ποικίλες μορφές στους 
Αναφιώτες με τη δημιουργία εκδόσεων, συλλογών, εκθέσεων στο νησί και δη-
μόσιων και ιδιωτικών προβολών σλάιντς επί τόπου. Τέλος, οι φωτογραφίες της 
καθημερινής ζωής σε ένα αγροτικό πλαίσιο τις οποίες τράβηξε ο Ελληνοαμερι-
κανός φωτογράφος Αlexander Tsiaras ανάμεσα στο 1975-1976 επιστρέφοντας 
στο χωριό της καταγωγής του στη Θεσσαλία έγιναν αφορμή για να διεξαγάγει 
έρευνα πεδίου ο L. Danforth στο ίδιο χωριό το 1979 πάνω στις ταφικές και 
θρηνητικές τελετουργίες, αφού είχε ήδη ξεκινήσει την εθνογραφική μελέτη του 
για τα Αναστενάρια στη Μακεδονία. Το βιβλίο τους The Death Rituals of Rural 
Greece (1982) περιλαμβάνει κάποιες φωτογραφίες του Α. Tsiaras για τις οποίες 
ο L. Danforth γράφει ότι δεν αποτελούν απεικονίσεις της εθνογραφικής περι-
γραφής αλλά ένα ανεξάρτητο οπτικό σχόλιο, δίνοντας έμφαση στην αυτονομία 
του οπτικού υλικού. Σχετικά με δημοσιευμένες κριτικές των οπτικών εγχειρη-
μάτων, η Ν. Seremetakis (1984) έγραψε μια ενδελεχή κριτική για τις εντάσεις 
μεταξύ του οπτικού και του κειμενικού στις αναπαραστάσεις του θρήνου στο 
παραπάνω έργο, και ο Μ. Herzfeld (1993) για τις ταινίες της C. Piault στην 
Ήπειρο. Κάποιες από τις παραπάνω ταινίες προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ Ελλη-
νικών Εθνογραφικών Ταινιών το οποίο οργανώθηκε το 1983 στη Νέα Υόρκη 
από το Ανεξάρτητο Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου μαζί με άλλες ταινί-
ες ντοκιμαντέρ με θέματα θρησκευτικά τελετουργικά του αγροτικού χώρου, 
όπως Μακεδονικός γάμος (Τάκης Κανελλόπουλος, 1960), Ο χορός των τράγων  
(Π. Βούλγαρης, 1971), Αναστενάρια (Θ. Χατζηπανταζής, 1973), Σκυριανός γά-
μος (Μ. Μαυρίκου, 1979) (Piault 1986).

Η συνοπτική και ελλειπτική παρουσίαση των παραπάνω οπτικών εγχειρη-
μάτων στοχεύει να αναδείξει την αρχική μου θέση, ότι τα οπτικά έργα φέρνουν 
στο προσκήνιο μια άρρητη, σχεδόν υποσυνείδητη σχέση με το πώς το ανθρω-
πολογικό έργο επιθυμεί να αυτοκαθορίζεται και να αυτοπαρουσιάζεται κάθε 
φορά ως απόπειρα του επιστημολογικά δυνατού. Η δημιουργία των συγκεκρι-
μένων έργων εντάσσεται συνήθως στο πρόγραμμα μιας ιδιαίτερα μακροχρόνιας 
για τα σημερινά δεδομένα έρευνας πεδίου και μιας ενδελεχούς «συμμετοχικής 
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παρατήρησης και καταγραφής εθνογραφικού υλικού» μέσα στο ιδεολογικό 
πλαίσιο της ανθρωπολογικής επινόησης της Μεσογείου και της Νότιας Ευ-
ρώπης ως εθνογραφικής περιοχής. Κάποια με περισσότερη ή λιγότερη συστη-
ματικότητα, ευαισθησία, σκηνοθετική ευρηματικότητα, φωτογραφική ευφυΐα 
και καλαισθησία, τα έργα αυτά σφραγίζουν σχέσεις διάρκειας και βάθους που 
ανέπτυξαν οι εθνογράφοι με το πεδίο, εκτός φυσικά από τα προφανή, όπως η 
απόδειξη της αυτοπρόσωπης παρουσίας, η εμπειρικότητα, η αυξητική δύναμη 
της εικόνας, η επικοινωνία με την κοινότητα και τους πληροφορητές. Από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1980 αρχίζει η διαδικασία ανακάλυψης της Ελλάδας 
από γηγενείς ανθρωπολόγους, η οποία προϋπέθετε και τη θεσμική της εδραίωση 
(Παπαταξιάρχης 2003: 143). Μέσα στις κρίσιμες θεωρητικές μεταβάσεις της 
δεκαετίας του 1990 και στην αλλαγή του θεωρητικού παραδείγματος, η οπτική 
εθνογραφική αναπαραστατικότητα ως μεθοδολογική τροπικότητα δεν εντά-
χθηκε στα κύρια θέματα που μελετήθηκαν, όπως οι πολιτικές της ατομικής και 
συλλογικής ταυτότητας, έμφυλης, εθνοτικής, εθνικής, μέσα από αναλυτικές 
παραμέτρους όπως η οικιακότητα, το συναίσθημα, το φύλο, η συγγένεια, η σε-
ξουαλικότητα, το σώμα. Τόσο η πρόσδεση του οπτικού μέσου με λαογραφικές, 
ολιστικές λογικές και αποικιοκρατικές συνδηλώσεις όσο και η ανάγκη θεωρη-
τικής και επιστημονικής συγκρότησης μιας αυτόνομης ελληνικής ανθρωπολο-
γίας λειτούργησαν αποτρεπτικά. Αργότερα, μέσα στις πρώτες δεκαετίες του 
21ου αιώνα και πάνω στο τεχνολογικό υπόβαθρο της ψηφιακότητας, άρχισαν 
να εμφανίζονται απόπειρες οπτικοποίησης εθνογραφιών όπως, για παράδειγμα, 
οι ταινίες: της Βασιλικής Γιακουμάκη και του Χρόνη Θεοχάρη, Ετς-Χαγιίμ «Το 
δέντρο της ζωής» (2005) για την εβραϊκή συναγωγή των Χανίων· το Σύνορο 
(2007) στην οποία δείχνω τις διαφορετικές εκδοχές της συνοριακής εμπειρί-
ας του ελληνοαλβανικού συνόρου μέσα από τρεις διαφορετικές ιστορίες· του 
Κωσταντίνου Καλαντζή, Ραβδοσκοπώντας το παρελθόν: υλικότητες μνήμες του 
Εμφυλίου (2014) η οποία διερευνά τη σχέση μνήμης και υλικού πολιτισμού 
στη Θεσσαλία· των Σίλα Μιχάλακα και Γιάννη Δρίνη, Νεστάνη. Φέρνοντας τον 
Αϊ Γιώργη (2018) η οποία αναδεικνύει τους μετασχηματισμούς του δρώμενου 
που λαμβάνει χώρα στον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου στην κοινότητα Νε-
στάνης Αρκαδίας· της Δήμητρας Κόφτη, Ρωγμές (2018) πάνω στο βίωμα των 
κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών της ανάπτυξης και της κρίσης στο 
βιομηχανικό μετασοσιαλιστικό πλαίσιο της Βουλγαρίας· και εκθέσεις όπως του 
Κωνσταντίνου Καλαντζή, Η σφακιανή οθόνη, κοιτάζοντας και ζώντας στα σύγ-
χρονα Λευκά όρη (2018). 

Από την άλλη πλευρά, άρχισε να απασχολεί το οπτικό, οι υλικές και πολιτικές 
διαστάσεις του και η απεικόνιση ως πολιτισμική πρακτική, όπως στα έργα: της 
Ελεάνας Γιαλούρη (2001) για τις αναπαραστάσεις της Ακρόπολης και τις πολιτι-
κές της μνημειοποίησης· του Παυσανία Καραθανάση (2008) για τις χρήσεις του 
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stencil graffiti ως τεχνοαισθητικής πολιτικής και κοινωνικής κριτικής στον δημό-
σιο αστικό χώρο της Αθήνας· της Ελπίδας Ρίκου (2009) για τις εικαστικές τέχνες 
και την πολιτική οικονομία των εκθέσεων· της Πηνελόπης Παπαηλία (2015) για 
τα φωτογραφικά άλμπουμ μεταναστριών και μεταναστών από την Αλβανία και 
τη Βουλγαρία ως πρακτική διαπραγμάτευσης ταυτότητας, ετερότητας και εντο-
πιότητας· του Κωνσταντίνου Καλαντζή (2016) για τις δημόσιες αναπαραστάσεις 
της οικονομικής κρίσης και για τις συγκρουσιακές και ασύμμετρες σχέσεις που 
ενσωματώνονται στις οπτικοποιήσεις της παράδοσης στα Σφακιά της Κρήτης 
(2014, 2019)· του Χρήστου Βαρβαντάκη και της Stevasti-Melissa Nolas (2020) 
σχετικά με το πώς τα παιδιά απεικονίζουν την ιδιωτική και δημόσια ζωή, αναπα-
ριστούν και αντιλαμβάνονται το πολιτικό και το συλλογικό πεδίο. 

Η πολιτισμική κριτική διαφορετικών όψεων της ελληνικής κοινωνίας με 
εθνογραφικές μεθόδους και εντός του πλαισίου της νέας εθνογραφικής αντί-
ληψης που περιγράψαμε παραπάνω προήλθε πολύ δραστικά από τον χώρο της 
τέχνης και του κινηματογράφου, στην οποία δεν θα αναφερθώ εδώ παρά μόνο 
επιγραμματικά. Έργα της Εύας Στεφανή, του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, του Φί-
λιππου Κουτσαφτή, του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, της Ευαγγελίας Κρανιώ-
τη άνοιξαν εννοιολογικούς και μεθοδολογικούς ορίζοντες, σχολίασαν απευθείας 
την έννοια της κατασκευής και της ταυτότητας, των πολιτισμικών διαστάσεων 
της δράσης, της νεωτερικότητας, το βίωμα της κινηματογράφησης πέρα από μια 
κοινωνικά ευαίσθητη απεικόνιση. Η ίδρυση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ-
σαλονίκης το 1999 και μετέπειτα πολλών άλλων φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, όπως 
του Φεστιβάλ Εθνογραφικών Ταινιών της Αθήνας το 2010, έδωσε ευκαιρίες 
προβολής, συζήτησης, αναστοχασμού και μεθερμηνείας των έργων, καθώς και η 
μετάφραση θεωρητικών κειμένων σχετικά με τον εθνογραφικό κινηματογράφο 
(Νικολακάκης 1998) και η έκδοση των περιοδικών Filmicon: Journal of Greek 
Film Studies (2013) και Journal of Greek Media and Culture (2015). 

Η απορία αν όλα τα ερευνητικά ερωτήματα ή, τουλάχιστον, ποια από 
αυτά μπορούν να μελετηθούν και να αναπαρασταθούν μέσα από οπτικοακου-
στικές τεχνολογίες δεν μπορεί να έχει απάντηση χωρίς να ληφθούν υπόψη 
οι πολιτικές συγκυρίες, οι πολιτισμικές αντιλήψεις και οι ατομικές προτιμή-
σεις των συμμετεχόντων. Στο διαδικτυακό περιβάλλον, κάθε εικόνα και λήψη 
μπορεί να ερμηνευτεί πολλαπλά, να βρεθεί με ευκολία σε ποικίλα νοηματι-
κά συμφραζόμενα. Άλλοτε πάλι τίθεται άμεσα το ζήτημα των πνευματικών 
δικαιωμάτων του έργου ως αποτέλεσμα συν-γραφής. Ως συνέργεια και συ-
νεργασία μεταξύ κινηματογραφιστή και κινηματογραφημένων υποκειμένων, 
μπορεί να καταλήξει σε μια ταινία, έκθεση, site κι άλλοτε όχι. Ο Peter Loizos, 
στην ομιλία του «Το φιλμ που δεν γύρισα», περιγράφει αυτό το ενδεχόμενο 
με τη Σοφία όταν θέλησε να ξανακάνει μια ταινία μαζί της. Το κείμενο, μετα-
γραφή της ομιλίας του, περιλαμβάνει και τη συζήτηση που ακολούθησε μετά 
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την ανακοίνωσή του. Οι ανθρωπολόγοι δεν είναι μόνο πολιτισμικά δρώντα 
υποκείμενα. Σίγουρα η επιλογή ενός τρόπου έκφρασης της εμπειρίας του πε-
δίου σχετίζεται με προσωπικές αναζητήσεις, επιθυμίες και προτιμήσεις. Ο 
Peter Loizos είχε πάντα μια φωτογραφική μηχανή κι έβγαζε φωτογραφίες, 
γνώριζε πώς να καθοδηγεί το βλέμμα του θεατή μέσα στο κάδρο και πώς να 
δημιουργεί συναισθηματική ένταση. Η Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν σχολιάζει με 
βάση κάποιες φωτογραφίες του για εγκαταλελειμμένα οχήματα το ενδιαφέ-
ρον του για τη φωτογραφία. 

Το πρώτο μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται στις αναπαραστάσεις της ετερό-
τητας ως διαδικασία πολιτισμικής ανασύνθεσης. Η εικόνα δεν είναι μια οπτική 
σμίκρυνση του κόσμου, η οποία ως μεταμορφή ή μεταμέθοδος ανταγωνίζεται 
άλλες, αλλά αποτελεί νοηματική κατασκευή με τους δικούς της όρους. Αν η 
εθνογραφική μέθοδος είναι μια ελεγχόμενη οργάνωση διάσπαρτων πληροφο-
ριών οι οποίες αναπαριστούν τους φαινομενολογικούς κόσμους των δρώντων 
υποκειμένων που μοιράζονται μια ακατάστατη κοινωνική πραγματικότητα, 
κάθε μεθοδολογία δεν περιγράφει απλώς κοινωνικές πραγματικότητες, αλλά 
αναδεικνύει ερωτήματα για το τι είδους κοινωνικές πραγματικότητες θα θέλα-
με να δημιουργήσουμε. Η Ευγενία Γιαννούρη εξετάζει από κοινού την ταινία 
της Colette Piault H οικογένειά μου κι εγώ (1986) και τη βίντεο-εγκατάσταση 
της Elise Leclercq D’ici là (Από εδώ εκεί) (2005) για να προτείνει έναν μεθο-
δολογικό και εννοιολογικό διάλογο μεταξύ ανθρωπολογίας και τέχνης για τη 
μελέτη της μετανάστευσης και της κινητικότητας. Ο Χρήστος Βαρβαντάκης 
αναλύει κριτικά τις απεικονίσεις των τελετουργικών θανάτου στην ελληνική 
εθνογραφία, στις οποίες η χρήση της φωτογραφίας είναι αρκετά διαδεδομένη, 
αλλά σπάνια πλαισιώνεται από αναλυτικά ή επεξηγηματικά σχόλια, με αποτέ-
λεσμα οι εικόνες να παραμένουν συχνά μετέωρες νοήματος. O Κωνσταντίνος 
Καλαντζής εντοπίζει κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την απεικόνιση της ψυχικής 
διαταραχής. Αναλύει ταινίες ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας για να σχολιάσει τις 
δραματουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται κάθε φορά, οι οποίες είτε ηρωο-
ποιούν, είτε θυματοποιούν και παθητικοποιούν, είτε προβάλλουν αποικιοκρα-
τικούς λόγους εκπολιτισμού και ημέρευσης. Άραγε είναι δυνατή η οπτική πε-
ριγραφή της μη κανονικότητας χωρίς να περιγράφεται το νόημα αλλά ούτε και 
το αποτέλεσμα νέων συσχετισμών του ορατού, του λεκτού και του αισθητού; 

Τα οπτικοακουστικά εγχειρήματα δημιουργούν τις προϋποθέσεις συνδη-
μιουργίας όχι μόνο ανάμεσα σε πληροφορητές και ανθρωπολόγους αλλά και 
ανάμεσα στους τελευταίους με επαγγελματίες της εικόνας, με σκηνοθέτες, ει-
κονολήπτες, ηχολήπτες, μοντέρ, εικαστικούς καλλιτέχνες, τόσο στη διαδικα-
σία παραγωγής όσο και μεταπαραγωγής. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται σε 
ζητήματα συνεργασιών εντός των πλαισίων συγκεκριμένων έργων. Τα εγγενή 
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αναλυτικά χαρακτηριστικά των οπτικοακουστικών και φωτογραφικών έργων 
τα κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμα στην προώθηση συνεργατικών προθέσεων και 
σχεδίων τα οποία αντιστέκονται στη μονοφωνική αναλυτική αυθεντία του αν-
θρωπολόγου και ευνοούν την ανάλυση ως συνεχή, ανοιχτό και επαναλαμβα-
νόμενο διάλογο και κριτική. Κάθε οπτικοακουστική δημιουργία, για να είναι 
κατανοητή, υπακούει σε κανόνες οπτικής δραματουργίας και συλλογιστικής, 
αλλά και σε ληξιπρόθεσμα κατασκευασμένους κώδικες που αποκτούν νόημα 
εντός των διαπροσωπικών σχέσεων της κινηματογράφησης. Η συμβολή της 
Ρένας Λουτζάκη και της Μαριάννας Οικονόμου συζητά τη συνεργασία τους 
στη δημιουργία της ταινίας Για μια θέση στο χορό (2006) σ’ ένα χωριό της Θρά-
κης, τα σκηνοθετικά και ηθικά διλήμματα που αντιμετώπισαν κατά την κινη-
ματογράφηση. Τα οπτικά μέσα αναγκάζουν τον ανθρωπολόγο σε μια αναστο-
χαστική θέση όχι μόνο κατά τη δημιουργία του οπτικού υλικού και του μοντάζ, 
αλλά και στη διάχυσή του, μπροστά σε διαφορετικά κοινά θεατών σε μουσεία, 
αίθουσες διδασκαλίας, φεστιβάλ, συνέδρια, ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Εκεί, 
το οπτικό υπερβαίνει τις χρονικότητες μιας έρευνας πεδίου και τις ξεπερνά. 
Ο χρόνος αλλάζει το σημασιολογικό περιεχόμενο μιας ταινίας και μιας φωτο-
γραφίας οι οποίες μεταποιούνται από το πρώτο λεπτό της εγγραφής τους σε 
αρχεία προς πολλαπλές επαναχρήσεις σε διαφορετικά συμφραζόμενα θέασης 
ή μη θέασης. Ωστόσο, οι θεωρήσεις μπορεί να διαφέρουν και η συνεργασία 
δεν είναι πάντα ιδανική. O Βασίλης Νιτσιάκος συζητά στην ταινία ντοκιμα-
ντέρ The Essential History of Greece (1993) του ΒΒC, στην οποία συμμετείχε 
ως επιστημονικός σύμβουλος, το πώς το ζήτημα της εθνοτικής ταυτότητας και 
σύνθεσης της μεθοριακής Ηπείρου και ο προσδιορισμός των Σουλιωτών ως 
Αλβανών αποτέλεσε κρίσιμο διακύβευμα με πολιτικές προεκτάσεις. Οι εξηγή-
σεις των πολύπλοκων εννοιολογήσεων του παρελθόντος σε σχέση με το εθνικό 
αφήγημα, της κατασκευής της μνήμης και της πολιτισμικής ετερογένειας δεν 
μπόρεσαν να γίνουν αποδεκτές τελικά και η συνεργασία διακόπηκε. Η Φωτει-
νή Τσιμπιρίδου συζητά τη δημιουργία της ταινίας Γάμος (2002) στο πεδίο της 
εθνογραφικής έρευνάς της στα πομακοχώρια της Ροδόπης, μαζί με τον σκηνο-
θέτη Πάνο Παπαδόπουλο, και τα διαφορετικά ζητήματα που δημιούργησε αυτή 
η νέα συνθήκη σε ένα οικείο και γνώριμο για την ίδια εθνογραφικό πεδίο: τη 
θέση της ως διερμηνεύτριας της πολιτισμικής διαφοράς ανάμεσα στο συνερ-
γείο και τους ντόπιους, την επανεξέταση της σχέσης της με το πεδίο μέσα από 
τη χρονική πίεση της κινηματογράφησης και της σκηνοθεσίας μιας αυτοσκηνο-
θετημένης κοινωνικής πραγματικότητας, τα κρίσιμα θέματα δεοντολογίας μετά 
την εικονοληψία, αλλά και την κινητοποίηση που μπορεί να δημιουργήσει η 
κάμερα ως καταλύτης κοινωνικών διεργασιών. 

Το τρίτο μέρος αναδεικνύει την εμπειρία της λήψης η οποία υπαγορεύει μια 
εγγύτητα, μια ενσώματη παρουσία του εικονολήπτη ανάμεσα στους πληροφορη-



ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΈΘΟΔΟΥ 49

τές και τις πληροφορήτριές του. Η παραγωγή εικόνων μπορεί να δημιουργήσει 
ενδιαφέρον για τη διαδικασία, για τον σκοπό και τη χρήση των εικόνων, συνήθως 
οι συμμετέχοντες θέλουν να δουν τις λήψεις και να τις έχουν. Η κινηματογρά-
φηση μπορεί να γίνει τρόπος επικοινωνίας και ανακάλυψης η οποία συνίσταται 
όχι σε μια πλεονεκτική θέαση εκ μέρους του εικονολήπτη αλλά στην αντιπαρά-
θεση των βλεμμάτων και στη συγχρονικότητα πολλαπλών οπτικών. Το κείμενο 
του Κώστα Αϊβαλιώτη αναδεικνύει τα εκπαιδευτικά οφέλη όταν μια φοιτητική 
εργασία στο πανεπιστημιακό πλαίσιο γίνεται οπτική με βάση τη δημιουργία της 
ταινίας του Dear Friend (2005). H εικόνα δεν είναι μια παράφραση του γραπτού 
λόγου κι όταν επιχειρείται να γίνει κατ’ αυτόν τον τρόπο το νόημα ασφυκτιά σε 
ένα συσσωρευτικό άθροισμα εικόνων. Ο Κώστας Μάντζος αναδεικνύει μια 
ενδιαφέρουσα συνθήκη που δημιουργήθηκε όταν βρεθήκαμε μαζί στο εθνογρα-
φικό πεδίο, στο ελληνοαλβανικό σύνορο μεταξύ 2005-2007, εκείνος κρατώντας 
σημειώσεις κι εγώ την κάμερα. Η συνύπαρξη αυτή δημιούργησε γόνιμα ερω-
τήματα για έναν καταμερισμό της ερευνητικής εργασίας μεταξύ γραπτών ση-
μειώσεων και εικόνας, συμπληρωματικής ή ανταγωνιστικής σε έναν φύσει πο-
λυαισθητηριακό και πολυμεσικό κόσμο φαινομενικοτήτων. Όπως και κατά τη 
διαδικασία της επιτόπιας έρευνας, ο ανθρωπολόγος βρίσκεται σε μια διαδικασία 
πολλαπλών και διλημματικών επιλογών, έτσι και στην κινηματογράφηση στο 
πεδίο είναι αναγκασμένος να πάρει αποφάσεις, άλλοτε στιγμιαία κι άλλοτε κα-
τόπιν σκέψης που αφορούν το κάδρο, τη γωνία, την απόσταση και το ύψος της 
λήψης και το μοντάζ, μια κατεξοχήν διαδικασία επιλογής. Ποια είναι τα σημεία 
σύγκλισης και απόκλισης της κατασκευής μιας έρευνας πεδίου με ή χωρίς οπτι-
κά μέσα; Χωρίς να είναι ανώδυνες, αυτές οι επιλογές συγκεκριμενοποιούν την 
πρόθεση και την υποκειμενικότητα του ερευνητή και της ερευνήτριας, εγγενή δε-
δομένα κάθε ερευνητικού εγχειρήματος. Ο Γιάννης Δρίνης αναλύει πώς η οπτική 
τεχνολογία μπορεί να φανεί χρήσιμη σ’ ένα πεδίο όπου εξετάζεται η κατασκευή 
της τοπικότητας και το πώς συγκροτούνται οι ηγεμονικές παγκοσμιοποιημένες 
αναπαραστάσεις για την «αυθεντικότητα των τόπων» και οι αισθητικές κρίσεις 
που εντάσσουν τους τόπους σε μια παγκόσμια αξιολογική ιεραρχία. 

Το κείμενο της Susanna Ηοffman παρουσιάζει τους ερευνητικούς στόχους 
και τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε η ταινία Kυψέλη (1977), 
φωτίζοντας το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και τις λεπτομέρειες υποδοχής της 
ταινίας στο νησί. Τέλος, o συλλογικός αυτός τόμος κλείνει με το κείμενο της 
Colette Piault στο οποίο αποτιμά και σχολιάζει όψεις της μακρόχρονης εθνο-
γραφικής εμπειρίας της στην Ήπειρο που οι ταινίες της δεν δείχνουν. Όπως το 
είχε εκφράσει ο André Bazin, «Το κάδρο είναι μια κρυψώνα»· δίπλα σε αυτό 
που εμφανίζεται, υπάρχει κάτι που την ίδια στιγμή κρύβεται μέσα σε συγκυρια-
κά και κυρίαρχα κανονιστικά καθεστώτα λόγων και θέασης.

Η κάμερα σε όλες τις τεχνολογικές εκδοχές της και με όλα τα υλικοαισθητικά 
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της παράγωγα είναι συνδεδεμένη με την ποιητική της εθνογραφίας και τάχθη-
κε στην αλήθεια της από την αρχή της θεσμοθέτησής της. Οι εικόνες της δεν 
είναι μιμητικά αντίγραφα καταγραφής, αλλά μετουσιώνουν το περίπλοκο παι-
χνίδι ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, σε αυτό που λέγεται και σε αυτό που 
δεν λέγεται, σε αυτό που δείχνεται και σε αυτό που δεν δείχνεται. Ως τέτοιες κι 
επειδή δραπετεύουν από την εμπρόθετη τελικότητα της λήψης, διαθέτουν μια 
πρωτοποριακή δυνατότητα να συνθέτουν τη δράση τους με τη δράση του Άλ-
λου, να συνδέουν μορφές κατανόησης με την παρουσίαση των συμμετεχόντων 
στο εθνογραφικό πεδίο. Τόποι διαπλοκής διαφορετικών συστημάτων έκφρασης 
και ανταλλαγής δυνάμεων, δημιουργούν πρωτόγνωρες σχέσεις συμμετοχής και 
συνέργειας, αγγίζοντας την προοπτική μιας Εφαρμοσμένης, Συμμετοχικής, Συμ-
μετρικής Ανθρωπολογίας. Αν δούμε την κάμερα, όχι ως μέσο εργαλειακής ορθο-
λογικότητας και συσσώρευσης «δεδομένων», αλλά ως τρόπο παραγωγής πολλα-
πλών φαινομενικοτήτων, τότε μπορεί να ξυπνήσει το βίωμα της διαπολιτισμικής 
συνάντησης, να διανοίξει νοήματα και κατευθύνσεις, να διευρύνει την εμπειρία 
της εθνογραφίας και της αναπαράστασής της. 
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