ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΑΙΝΙΩΝ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
«Δγκλημαηολογικέρ Αναπαπαζηάζειρ ζηο Κινημαηογπάθο IV:
Ιστορίες εγκλήματος-Ιστορίες ζωής»
Υειμεπινό εξάμηνο ακαδ. έηοςρ 2010-2011, Πάνηειο Πανεπιζηήμιο
Σην πιαίζην ζπλέρηζεο γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Τνκέα
Εγθιεκαηνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
(επηζη.ππεύζ. Καζεγήηξηα Φ.Ζαξαθσλίηνπ) κε ην Εξγαζηήξην Πνηληθώλ θαη
Εγθιεκαηνινγηθώλ Εξεπλώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
(επηζηεκ.ππεύζ. Καζεγεηήο Ν.Κνπξάθεο) θαη κε ην Σπνπδαζηήξην Κνηλσληθώλ
Μειεηώλ ηνπ ΤΕΘ Μεζνινγγίνπ (επηζηεκ.ππεύζ. Καζεγεηήο Φ.Τζνπξακάλεο), ζαο
αλαθνηλώλνπκε

ηελ

έλαξμε

ησλ

πξνβνιώλ

θηλεκαηνγξαθηθώλ

ηαηληώλ

εγθιεκαηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο
2010-2011 ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην.
Η θεηηλή ζεκαηηθή ελόηεηα πξνβνιώλ «Ιστορίες εγκλήματος-Ιστορίες ζωής»
απνζθνπεί

κέζα

από

ηελ

παξνπζίαζε

κηαο

ζεηξάο

εγθιεκαηνινγηθώλ

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ δξώληνο ππνθεηκέλνπ – εγθιεκαηία, ζύκαηνο, δηθαζηηθνύ
ιεηηνπξγνύ, αζηπλνκηθνύ, ελόξθνπ, κάξηπξα θ.ιπ. – λα πξνζεγγίζεη ηηο ζύλζεηεο
όςεηο ηνπ εγθιεκαηηθνύ θαηλνκέλνπ ζην κηθξν-επίπεδν ηνπ αηόκνπ, κέζα από ηελ
πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ.
Σην πιαίζην απηό, ν εγθιεκαηνινγηθόο ζρνιηαζκόο επηθεληξώλεηαη ζηελ εμέηαζε
ηεο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπ αηόκνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ,
νηθνλνκηθνύ, πνιηηηζκηθνύ θ.ιπ. πιαηζίνπ, θαζώο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ζε
πξνζσπηθό θπξίσο επίπεδν. Μέζα από ηελ πξνβνιή ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ
αλαπαξαζηάζεσλ αλαδεηνύληαη νπζηαζηηθά νη αληίζηνηρεο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο θαη
αθεγήζεηο, θαζώο θαη νη αλαπαξαζηάζεηο δηαθνξεηηθώλ θαη ελίνηε αληηθξνπόκελσλ
«ξόισλ» κε επίθεληξν ην έγθιεκα.
Η εζηίαζε ζην κηθξν-επίπεδν ησλ πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ αλαδεηθλύεη ην ξόιν θαη ηε
ζεκαζία ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζηε βάζε ηεο νπνίαο έρνπλ δηαηππσζεί νη
θιαζηθέο εγθιεκαηνινγηθέο θιηληθέο πξνζεγγίζεηο θαη νη ζύγρξνλεο ηερληθέο
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δηθαζηηθήο ςπρνινγίαο. Η αλαγσγή, άιισζηε, ζε καθξν-επίπεδν επηζηεκνληθήο
κειέηεο ζπκπιεξώλεη ηε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ εγθιεκαηηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ηεο
αιιειεμάξηεζεο ησλ αηνκηθώλ, ζεζκηθώλ θαη θνηλσληθώλ όςεώλ ηνπ, όπσο απηέο
απνηππώλνληαη ζηνλ επίζεκν θαη άηππν θνηλσληθό ηνπ έιεγρν.
Ππογπαμμαηιζμόρ – Γομή εμιναπίος
Οη πξνβνιέο ζα δηελεξγεζνύλ εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 16.00-19.00, ζην
Αμθιθέαηπο 2 ηνπ Πανηείος Πανεπιζηημίος, θαηά ηηο αθόινπζεο εκεξνκελίεο:
-

22.10.2010 > “The Accused” (1988, Σθελ.: Jonathan Kaplan, 133’)

-

12.11.2010 > “The Woodsman” (2004, Σθελ.: Nicolle Kassell, 87’)

-

03.12.2010 > “Science of Interrogation” (2007, Σθελ.: Stuart Tunner, 57’,
ληνθπκαληέξ)

-

17.12.2010 > “12 Angry Men” (1957, Σθελ.: Sidney Lumet, 96’)

-

14.01.2011> “Dead Man Walking” (1995, Σθελ.: Tim Robbins, 122’)

Γηα θάζε πξνγξακκαηηζκέλε πξνβνιή ζα απνζηέιιεηαη ελεκεξσηηθό e-mail ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο αλαθνξηθά κε ηα θεληξηθά ζεκεία εγθιεκαηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο
ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο, θαζώο θαη γηα ηπρόλ αιιαγέο ζηνλ πξναλαθεξζέληα
πξνγξακκαηηζκό, θαηά ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη θάζε ρξόλν.
Σην πιαίζην θάζε πξνβνιήο ζα δηαλέκεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έληππν πιηθό κε
αλάπηπμε ησλ θεληξηθώλ εγθιεκαηνινγηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο
πινθήο, θαζώο θαη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο, απαξαίηεηεο γηα ηε ζεκειίσζε
επξύηεξσλ

εγθιεκαηνινγηθώλ

πξνβιεκαηηζκώλ.

Μεηά

ηελ

πξνβνιή

ηεο

θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ζα δηελεξγείηαη θύθινο ζπδήηεζεο ζηε βάζε ησλ
εγθιεκαηνινγηθώλ

ηεο

αλαπαξαζηάζεσλ,

ζηελ

νπνία

ζα

ζπκβάινπλ

θαη

πξνζθεθιεκέλνη επηζηήκνλεο κε εηδηθόηεξε γλώζε ζηελ θεληξηθή εγθιεκαηνινγηθή
πξνβιεκαηηθή.
Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζεκηλαξηαθνύ θύθινπ ζα δηαλεκεζεί βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο,
ζε όζνπο/εο ην επηζπκνύλ.
Η Επηζηεκνληθή Υπεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην Πάληεην Παλεπηζηήκην
Φξ. Ζαξαθσλίηνπ, Καζήγεηξηα Εγθιεκαηνινγίαο
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