
 

A SPECIAL EPISODE 

Ένα ιδιαίτερο επεισόδιο! 

Ένα ιδιαίτερο επεισόδιο θυμάμαι ότι συνέβη με μια τάξη δημοτικού σχολείου σε μια αρκετά προαστιακή 

περιοχή του Τορίνο όπου υπάρχουν πολλές ξένες οικογένειες και όπου μια ομάδα παιδιών που είχα 

συγκεντρώσει, ήταν όλα παιδιά με διαφορετικό υπόβαθρο, το ένα ήταν από τη Μολδαβία, το άλλο ήταν 

από τη Νιγηρία, και το άλλο ήταν από το Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε ζητήσει να διαλέξουν μέσα 

από έναν τοίχο tinkering τα υλικά που είχαν για να αναπαραστήσουν την τάξη τους: όχι για να 

αναπαραστήσουν τον εαυτό τους σωματικά αλλά να αναπαραστήσουν τον εαυτό τους ως ομάδα. Αυτό που 

προκάλεσε έκπληξη ήταν ότι το καθένα από αυτά άρχισε να κάνει τον εαυτό του πρώτα μέσα στην τάξη. 

Όταν ρώτησα, "Πώς πάει;" ο καθένας είχε αναπαραστήσουν τον εαυτό του. Κάποια είχαν αναπαρασταθεί 

ως μπουλόνι, κάποιοι είχαν αναπαρασταθεί  με οδοντογλυφίδες, οπότε όλα ήταν συγκεντρωμένα στον 

εαυτό τους. Από τη στιγμή που η εστίαση επανήλθε στο γεγονός ότι έπρεπε να αναπαραστήσουν τον εαυτό 

τους ως τάξη, άρχισαν να αλλάζουν εντελώς το όραμά τους. Έτσι άρχισαν να δημιουργούν συνυφές, νήματα, 

έδωσαν ένα διαφορετικό όραμα και αυτό που βρήκα ενδιαφέρον είναι ότι πέρασαν από μια απομονωμένη 

και συγκεκριμένη σκέψη για τον εαυτό τους, τόσο πολύ εγωιστικό, σε μια συλλογική σκέψη και αυτό το 

πράγμα ήταν δυνατό λόγω των υλικών που είχαν μπροστά τους. Σίγουρα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς 

έπρεπε να επικεντρωθούν στον εαυτό τους και ήταν σωστό και φωτογραφίσαμε τα πράγματα που είχαν 

φτιάξει και αντιπροσώπευαν τους εαυτούς τους πριν τα μεταμορφώσουν... το να πειραματίζεσαι είναι μια 

συνεχής μεταμόρφωση, αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, ήταν εξίσου σημαντικό να φτάσουμε στον στόχο 

που ήταν να αναπαρασταθεί η τάξη, άρα αυτό είστε εσείς και είστε όμορφα άτομα και είναι όμορφο πώς 

αναπαραστήσατε τον εαυτό σας, ωστόσο τώρα ας εστιάσουμε στην τάξη, οπότε υπήρξαν δύο πολύ 

περίπλοκες βελτιωμένες στιγμές σε αυτή την εμπειρία! 


