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Ο Κουτλούγκ Αταμάν αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση ανεξάρτητου 
κινηματογραφιστή που συνδυάζει τον κινηματογράφο με τις εικαστικές 
τέχνες. Το έργο του δεν περιορίζεται μόνο στις κινηματογραφικές του 

ταινίες, αΜά επεκτείνεται και σε εγκαταστάσεις βίντεο με την κάμερά 
του να λειτουργεί ως μέσο διερεΰνησης της σχέσης μεταξύ 
πραγματικότητας και μυθοπλασίας. Αν και ο Αταμάν εναλλάσσει αυτά 
τα δύο μέσα έκφρασης, καθένα από αυτά διατηρεί την αυτονομία του 
ενώ και τα δύο στηρίζονται στη δύναμη της κινηματογραφικής 
αφήγησης και επικεντρώνονται σε χαρακτήρες που ζουν στο περιθώριο 
της παραδοσιακής τουρκικής κοινωνίας.
Η εικαστική δεξιοτεχνία και προδιάθεση του σκηνοθέτη αναδεικνύονται 
σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια στην πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, 
Η  ιστορία του φιδιού (1993), έργο με πολλαπλές αναγνώσεις που 
συνδυάζει την ποίηση με το ρεαλισμό προκειμένου να αποδώσει μια 
ατμόσφαιρα μυσπκισμού και ίντριγκας και συνάμα να ασκήσει κριτική 
στη σύγχρονη τουρκική κοινωνία. Στη δεύτερη ταινία του, Η Λόλα  και ο 

Μπιλιντικίντ (1998), το ενδιαφέρον του θα επικεντρωθεί στην 
αναζήτηση της προσωπικής αλλά και της εθνικής ταυτότητας, θίγοντας 
-μέσα από τη σύγκρουση της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας 
με την παραδοσιακή τουρκική κουλτούρα-, ζητήματα όπως ο 
ρατσισμός, η σεξουαλικότητα, η ομοφυλοφοβία, το φύλο, η 
αποξένωση, η πολιτισμική καταπίεση. Τοποθετώντας τη δράση της 
ιστορίας στη συνοικία Κτβιιζόβτς του Βερολίνου, ο σκηνοθέτης δεν 
καταφέρνει μόνο να προσδώσει στην ταινία μια αίσθηση ντοκιμαντέρ, 
αλλά επίσης να μετατρέψει την πόλη σ’ έναν από τους βασικούς 
συντελεστές της, ενσωματώνοντας οργανικά την ατμόσφαιρα και την 
ιστορική της ιδιαιτερότητα στην ιστορία που αφηγείται. Στα Δύο 

κορίτσια (2005), η πόλη, αυτή τη φορά η Κωνσταντινούπολη, θα 
λειτουργήσει ξανά καταλυτικά στη δομή της ταινίας, αντανακλώντας 
στον ψυχισμό των πρωταγωνιστριών της δύο διαφορετικές όψεις της 
Πόλης, του Ετιλέρ στο κέντρο και ενός φτωχικού προαστίου. Εδώ ο 
Αταμάν, συνδυάζοντας την ευαισθησία του ντοκιμενταρίστα και του 
εικαστικού καλλιτέχνη, θα καταγράψει τη μετάβαση από την εφηβεία 
στην ενηλικίωση μέσα από τη συνάντηση και την αναπόφευκτη 
σύγκρουση των διαφορετικών κόσμων της Χαντάν και της Μπεχιγιέ.
Οι ήρωες του Αταμάν αντιδρούν στους παραδοσιακούς ρόλους και 
αναζητούν έναν τρόπο να επιβιώσουν σε μια κοινωνία που στηρίζεται 
σε καταπιεστικούς κανόνες και στερεότυπα. Οι ταινίες του συνιστούν 
μια διερεύνηση της σύγχρονης τουρκικής πραγματικότητας και 
προσδίδουν στα θέματα της ταυτότητας, της περιθωριοποίησης και του 
φύλου μια έντονη πολιτική χροιά, αντανακλώντας μια κοινωνία σε 
μετάβαση.
Η επιλογή του διακεκριμένου τούρκου σκηνοθέτη και εικαστικού 
καλλιτέχνη εντάσσεται στην προσπάθεια του τμήματος «Ματιές στα 
Βαλκάνια» να αναδείξει τις νέες δυναμικές που αναπτύσσονται στον 
βαλκανικό κινηματογράφο, προσφέροντας στο κοινό της 
Θεσσαλονίκης μια διαφορετική όψη του σύγχρονου τουρκικού 
κινηματογράφου.

Δημήτρης Κερκινός 
Υπεύθυνος Προγράμματος



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ ιΐ993,
Karanlik Sular

Σκηνοθεσία: Kutlug A tam an. Σενάριο: Kutlug A tam an. Φωτογραφία: Chris Squires. Μοντάζ A n na b el W are  Ή χο ς : 

A ndre  Burke. Μουσική: Blake L e yh . Ηθοποιοί: G ö n e n  B o zbey (L a m ia ), Metin U y g u n  (H a ld u n ), D aniel C hace  (Richie 

H u nter), H alûk Kurdoglu  (H asm et), S em ina  Berksoy, Eric Pio. Παραγωγός: Kutlug A tam an. Παραγωγή: A tam an 

Productions. Διάρκεια: 8 3 ’ . Έ γ χ ρ ω μ ο . 3 5m m .

Διακρίσεις:

Ειδικό βραβείο Το ύ ρ κ ω ν  Κριτικώ ν: Φ εστιβάλ Κ ω νσταντινούπολης, 1994.

Ειδικό βραβείο κριτικής επιτροπής: Φ εστιβάλ Α γκυρ α ς, 1995.

Βραβείο Artemis: Φ εστιβάλ Σ μ ύ ρ νη ς, 1995.

Βραβεία S IY A D : καλύτερου σκηνοθέτη, ταινίας, σεναρίου, 1996.

Βραβείο Έ ν ω σ η ς  Το ύ ρ κ ω ν  Σ υγγρ α φ έω ν: καλύτερης ταινίας, 1997.

Βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη: Φ εστιβάλ Το υ ρ κ ικ ώ ν  Τα ιν ιώ ν , Κ ολω νία , 1 9 % .

Συμ μετο χή στα Φεστιβάλ Κάιρου (1 9 9 4 ), Μ ό ντρεα λ (1 9 9 4 ), Σ ά ο  Π ά ο λ ο  (1 9 9 4 ), Θ εσ σ α λονίκη ς  (1 9 9 4 ), Βομβάης 

(1 9 94 ), Χ ο ν γ κ  Κ ο νγκ  (1 9 9 5 ), Μ πρισμπέιν (1 9 9 5 ), Σα γκά η ς  (1 9 9 5 ), Το υ ρ κ ικ ώ ν  ταινιών, Λ ο ν δ ίν ο  (1 9 95 ).

Ε ν  μέρει πολίτικη αλληγορία, ε ν  μέρει φανταστική ταινία «φυγής», π ταινία πλέκει ένα δίχτυ από ιστορίες που απο τη 

φύση τους δεν προσφέρονται για αφήγηση. Ξαφ νιάζοντας με παράξενες, δύσκολες και ενοχλητικές ανατροπές, αυτή 

η σύγχρονη « γοτθική·  ταινία φέρνει σε αντιπαράθεση δυνάμεις που πυροδοτούν την κρίση στη σύγχρονη τουρκική 

κουλτούρα. Αλλά τα πολιτικά θέματα παρουσιάζονται με τη μορφή μιας ψυχαγωγικής ταινίας «φυγής»  με αστραφτε

ρές εικόνες, ενώ η ηχητική μπάνια δημιουργεί μια σκοτεινή ατμόσφαιρα ιρομου . .
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Α π ο κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ώ ν τ α ς  χο χ ρ ό ν ο
✓  τσ ω ς  η πιο σημαντική αρετή της ταινίας του Κ ουτλούγκ Αταμάν είναι οι 

1  πολλαπλές είσοδοι «α νά γνω σής» της. Δ ε ν  πρόκειται για διαστρωματώ

σεις, γιατί η Ιστορία του φιδιού λειτουργεί σαν αμάλγαμα παραμυθιών απο- 

κρυφιστικών αποσταγμάτων, προφητειών, αιρετικών δοξασιώ ν_ όλα γητέ

ματα και αρώματα ζωής, ταξίδια αιώνων της Ανατολής. Ανεξόφ λητα κατά

λοιπα μνήμης Ε λλη νισ μ ο ύ , Βυζαντίου και Ισλάμ, που επιβίωσαν είτε σαν 

λαϊκές δοξασίες είτε σαν ϋλη πολύτιμη της τέχνης. Και όλα αυτά μέσα σ ’ ένα 

σύγχρονο ρεαλιστικό περιβάλλον. Η  υπερβολή και οι σκιάσεις ασάφειας 

που συχνά διατρέχουν την ταινία αποτελούν σκόπιμους τρόπους προκειμέ- 

νου να αναδειχθούν οι σπουδαίες εικαστικές αξίες της ταινίας, οι οποίες μαζί 

με τους πλούσιους μουσικούς τρόπους και τα άλλα ηχητικά στοιχεία -ό λ α  

δραματουργικοί εμπ λουτισ μοί- αναδεικνύουν ά λλης τάξεως αισθητικά απο

τελέσματα πέραν αυτών του συμβατικού κινηματογράφ ου. Άλλω στε ο Ατα

μάν είναι καταξιωμένος εικαστικός καλλιτέχνης με διεθνή αναγνώ ριση 

(γνωστός και στην Ελλά δα  στο χώ ρο των καλώ ν τεχνώ ν). Είναι φυσικό, η 

διπλή αυτή καλλιτεχνική του επίδοση να επηρεάζεται αμφίδρομα. Ό π ω ς  

ακούγεται στον π ρό λογο της ταινίας, «τα εξιστορούμενα γεγονότα δεν στη

ρίζονται αναγκαστικά στη λο γική της αιτίας και του αποτελέσματος, αλλά, 

αντίθετα, είναι διευθετημένα μαζί σ ’ έναν ρυθμικό, διακοσμητικό τρόπο».

Στη μεταξύ μύθου και πραγματικότητας ρίζα της ταινίας βρίσκεται το 

πρόσω πο της Mehves, εγγονής  του Τ ο υ ρ κ  Ο το μ ά ν Π α σά , που ήταν η 

πρώτη γυναίκα καλλιγράφ ος της ισλαμικής γραφ ής στην Ο θω μα νική Α υτο 

κρατορία. Α π ό  το πλήθος των γραπτώ ν που άφησε πίσω της δεν διασώ θη

κε παρά μό νο  μια αλλόκοτη ιστορία με τον τίτλο: «Αξιοθρήνη τα  και τραγικά 

συμβάντα του μέλλοντος όπως ειδώ θηκαν με τα μάτια ενός φιδιού που 

χάθηκε στα Σκοτεινά Ν ερ ά ». Π ά νω  σ ’ αυτόν τον σουρεαλιστικό καμβά 

«κεντήθηκε» αυτό το κινηματογραφ ικό fresco. Έ τ σ ι  λο ιπ όν, στη δεκαετία 

του ’90 η α πόγονος μακρινώ ν και πλούσιω ν προ γό νω ν Λά μ ια  Κ οπρο υλού 

πιστεύει ότι σε δυο πάπυρους που η ίδια κατέχει κρύβεται το μυστικό της 

επανεύρεσης («α ν  είναι θέλημα Θ ε ο ύ ») του χαμένου γιου  της Χ α λντο ύν, ο 

οποίος όμως είναι νεκρός, γεγο νό ς  που το γνω ρίζει η μητέρα του! Ο  αμε- 

ρικανός καθηγητής Χάντερ μάταια προσπαθεί να τους διαβάσει. Π α ρ ά λλ η 

λα , ο αδιευκρίνιστης σχέσης «σύντροφ ος» της Λάμια (αφού αρνείται να τον 

παντρευτεί λό γω  της ταπεινής του καταγωγής) την πιέζει -κ α ι αυτή ε νδ ίδ ε ι- 

να κάψουν το προ γο νικό της αρχοντικό, προκειμένου να επενδύσει στις 

επιχειρήσεις του την υψ ηλή ασφαλιστική αποζημίω ση. Αναζητήσεις, βότα

να θεραπευτικά της μοναξιάς, φαντασιώσεις τού ποτέ, θα οδ η γή σ ο υ ν την 

ταινία στην έξοδο από τους πλοκάμους των δυσκολιώ ν.

Εντυπω σιακές διαδρομές και αναζητήσεις της κάμερας αποτυηώ νουν 

εικόνες, ελεγείες του αείροου χρόνου, μιας έρημης, σχεδό ν ακατοίκητης 

Κω νσταντινούπολης, αυτής της διαχρονικής πρωτεύουσας διαδοχικώ ν 

αυτοκρατοριών. Υ γ ρ ο ί, λιθόστρω τοι δρό μοι, γέφ υρες μισοφωτισμένες, 

μεγάλοι παγεροί εσω τερικοί χώ ροι, καφκικής ατμόσφαιρας υπόγεια στα 

έγκατα, χώ ροι όπου πραγματοποιούνται ιεροτελεστίες μύησης και αίματος, 

καμπαρέ π νιγμένα στους καπνούς με γυναίκες-φ ίδια και νάνους-ηυθίες, 

εκδορές του παρελθόντος με αναφορές σε ονόματα που σηματοδοτούν 

ιστορικά εποχές. Ό λ α  δοσμένα με την «αναστάτω ση» ενός διαρκούς και 

γεμάτου ποίηση σασπένς, καθώς ο θεατής παραδίδεται σ ’ αυτή τη γοητεία 

του βλέμματος μέσα από την οποία αναγνω ρίζει γόνιμες επιδράσεις από 

σπουδαίους δη μιουργο ύς του κινηματογράφ ου. Ν α  σημειω θεί ότι αυτή 

ήταν η πρώτη ταινία του τριαντάχρονου τότε Αταμάν.

Τ ο υ  Δημήτρη Χαρίτου

Time present and time past

Are both perhaps present in time future,

A n d  time future contained in time past.

If all time is eternally present

All time is unredeemable.

T .S .  Eliot, “F o u r Quartets”

Οκτώ βριος 2005

CDEZTIBΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 3ΕΙΖΑΛ0ΝΙΚHZ /  5



Lola  u nd  Bilidikid

Σκηνοθεσία: Kutlug A tam an. Σενάριο: Kutlug A tam an. Φωτογραφία: Chris Squires. Μοντάζ: E w a  J . L ind . 'Ηχος: W olf 

Ingo Röm er. Μουσικά: A rp ad  B o nd y. Σκηνικά: Jo h n  D i M inico, M o na  K ino. Κοστούμια: U lla  G o th e . Ηθοποιοί: G a n d i 

M ukli (Lo la ), Baki D avrak (M urat), Erdal Y ild iz (B ilidikid), Inge Keller (U te ), M ichael G e rb e r (Friedrich ). Παραγωγοί: 

Zeynep Ö rbatur, M artin H a g em a nn , Martin Viebel. Διάρκεια: 9 Γ .  Έ γ χ ρ ω μ ο . 3 5 m m .

Διακρίσεις:

Ειδικό βραβείο κριτικής επιτροπής “T e d d y " . Φ εστιβάλ Β ερ ο λίνο υ , 1999.

Βραβείο κοινού: Φ εστιβάλ Κ ω νσταντινούπολης, 1999.

Βραβείο καλύτερης ταινίας: Φ εστιβάλ Ο μ ο φ υ λο φ ιλικ ώ ν Τα ιν ιώ ν, Τ ο ρ ίν ο , 1999.

Βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη: Φ εστιβάλ Μ εσο γεια κώ ν Τα ιν ιώ ν, 1999.

Βραβείο καλύτερης ταινίας: Ν έ ο  Φ εστιβάλ, Ν έα  Υ ό ρ κ η , 1999.

Βραβείο κοινού: Φ εστιβάλ Ο μ ο φ υ λο φ ιλικ ώ ν Τα ιν ιώ ν, Ό σ λ ο , 1999.

Βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη: Φ εστιβάλ Ά γκυ ρ α ς, 2000.

Συμ μετο χή στα Φ εστιβάλ Εδ ιμ β ο ύρ γο υ (1 9 9 9 ), Σιά τλ (1 9 9 9 ), Ιερο υσ α λή μ (1 9 9 9 ), Στο κχό λμ η ς  (1 9 9 9 ), Μαδρίτης

(1 9 9 9 ) , Q u ee r Film  &  V ide o  Festival, Βα νκούΒ ερ (1 9 9 9 ), Inside O u t Lesbian &  G a y  Film  and V ideo Festival, T o p o - 

v io  (1 9 99 ), Το υ ρ κικ ώ ν  ταινιών, Λ ο νδ ίν ο  (1 9 9 9 ), Μ ελβ ούρνη ς  (2 0 0 0 ), Φ εστιβάλ Ο μο φ υ λο φ ιλικ ώ ν  Τα ιν ιώ ν. Μ ιλά νο

(2 0 0 0 ) , Reel Q u ee r Festival, Ν έα  Ζ ηλα νδ ία  (2 0 0 0 ), Φ εστιβάλ Ο μ ο φ υ λο φ ιλικ ώ ν Τα ιν ιώ ν, Τ ό κ ιο  (2 0 0 0 ), Π έζα ρο 

(2 0 0 0 ), Ινστιτούτο Δα νέζικο υ Κ ινηματογράφ ου (2 0 00 ).

Ο  δεκαεξάχρονος Μουράτ είναι Βερολινέζος, Τούρκος και ομοφυλόφιλος. Και διψά για νέες εμπειρίες. Σχην οικο

γένεια του Μουράχ ο αρχηγός είναι ο μεγαλύτερος του αδελφός, Οομάν. Για τον Οσμάν, το να πάει ένας άντρας με 

άλλον άντρα είναι ντροπή. Π α ρ ' όλα αυτά, ο  Μουράτ βγαίνει κάθε βράδυ αναζητώντας αντρικά συντροφιά. Με τον 

καιρό γίνεται κι αυτός κομμάτι ενός περιθωριακού κόσμου μέσα σ την τουρκική παροικία, γεμάτου με αρσενικές πόρ

νες και τραβεατί Το  περιβάλλον αυτό γίνεται πια το νέο σπίτι του Μουράτ. Λατρεύει τη χαλαρή κι απελευθερωμένη 

ατμόσφαιρα των σκοτεινών μπαρ, τη μουσική χιη-χοπ, και τη χωρίς κανόνες ζωή στους δρόμους του Βερολίνου. Η  

Λόλα είναι επίσης τουρκικής καταγωγής, σαν τον Μουράτ, και τραγουδάει σ ’ ένα πρόγραμμα με τραβεστι Θεωρείται 

σταρ μεταξύ των τραβεστι και περιβάλλεται από έναν κύκλο από θαυμαστές και αρσενικές πόρνες, όπως ο Ιοκεντερ η 

ο εραστής της Λόλας, Μηιλινηκίντ Η  Λόλα  κι ο Μουράτ γίνονται γρήγορα πολύ καλοί φ λοι, ωστοσο η Λολα  φυλάει 
ένα μυστικό που αφορά τον αδελφό του Μουράτ, Οσμάν.

Η ΛΟΛΑ ΚΙ Ο ΜΠΙΛΙΝΤΙΚΙΝΤ ,.998,
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Το ταξίδι από την επιφάνεια στον υπόκοσμο
Κουτλούγκ, σήμερα ζεις στην Κωνσταντινούπολη, έχεις όμως σπουδάσει στο Παρίσι και στο Συνέντευξη του 

Λ ο ς Άντζελες και τώρα γύρισες μια ταινία στο Βερολίνο σχετικά με την υποκουλτούρα των Kutiug Atam an 

τούρκων ομοφυλόφιλων. στον Volker Heise

-  Κατά τη γνώ μ η  μου, Η Λ ό λ α  και ο Μπιλιντικίντ δεν  αφορά αποκλειστικά και μό νο  την γκέι 

υποκουλτούρα. Είναι η ιστορία του Μουράτ, που αναζητά τη δική του ταυτότητα, μαθαίνει να 

αποδέχεται τον εαυτό του και θέλει να  γίνει αποδεκτός από τον περίγυρό του. Τ ο  γεγονός 

πως ο λό κ λη ρ η  η ιστορία διαδραματίζεται μεταξύ ομοφ υλόφ ιλω ν δεν είναι το πιο σημαντικό 

της κομμάτι. Τ α  πράγματα που συμβαίνουν στο Μ ουράτ θα μπορούσα ν να συμβούν σε έναν 

ετεροφυλόφιλο άνδρα, έναν γκέι, μια λεσβία, μια ετεροφυλόφιλη γυναίκα, μια καλόγρια, 

έναν παπά, σε οπο ιονδήπο τε...

Τι ήταν το τόσο ενδιαφέρον που σε έκανε να βάλεις την ιστορία να διαδραματίζεται στο 

Βερολίνο;

-  Η  πόλη δεν είναι απλώς η σ κηνή , το Β ερο λίνο είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνι

στές στη Λόλα και ο Μπιλιντικίντ. 0  τρόπος δόμησ ης της ιστορίας και ο  τρόπος με τον οποίο 

πρόκειται να  λειτουργήσει ψ υχολογικά ταιριάζει πολύ με το Β ερο λίνο . Η  Λόλα και ο Μπιλι- 

ντικίντ μιλά για ένα χω ρισμό και μια επανασύνδεση, για την καταστροφή και τη δημιουργία, 

για μια αναγέννηση. Ό λ α  αυτά τα θέματα, τις ατμόσφαιρες και τις εικόνες που ανήκουν στην 

ταινία, το Β ερο λίνο τα κάνει να  ακτινοβολούν.

Τους χορευτές του χορού της κοιλιάς και τους θαμώνες του κλαμπ τους γνώρισες κατά τη 

διάρκεια της έρευνάς σου για την ταινία;

-  Ό τ α ν  ξεκίνησα την  έρευνα κι άρχισα να  μιλάω  μ ε  πολλο ύς Γερμα νούς η πιο σ υχνή τους 

αντίδραση ήταν: «Μ α  υπάρχουν τούρκοι ο μ οφ υλόφ ιλο ι;», οπότε όταν τους ρώ τησα πού θα 

μπορούσα να βρω τούρκους τραβεστί, η σ ύγχυσ η ήταν απόλυτη. Μετά γνώ ρισα  κάποιους 

σε βερολινέζικες σκηνές -δ ε ν  θα τους αποκα λούσα καν τρα βεσ τί- και έβαλα αρκετούς από 

αυτούς στην ιστορία. Η  έρευνα επηρέασε κυρίως τους δ ια λόγους · έβαλα σ ’ αυτούς πολλά 

από τα πράγματα που άκουσα στις παμπ και τα μπαρ. Ο  στόχος μο υ ήταν να πετύχω μια ποι

ότητα ντοκιμαντέρ.

Η  ιστορία τοποθετείται μέσα στην υποκουλτούρα, στις πόρνες και στα αγόρια που εκδίδονται.

-  Σ τη ν  πραγματικότητα, μερικοί από τους βασικούς ήρωες είναι γκέι κι ά λλοι είναι τραβε

στί, τελικά όμω ς όλα  αφ ορούν το Μ ουράτ και το ταξίδι του από την επιφάνεια στον υπ όκο

σμο. 0  Μ ουράτ είναι ένα κα λο α να θρεμ μένο αγόρι που έρχεται σε επαφή με τους ημίθεους 

-έ τσ ι τους α π ο κ α λώ - του υποκό σμο υ. Α υ το ί το ν  ω θούν στο καλό α λλά και στο κακό. Μ έσα 

από την π ρό κλησ η αυτή ο  Μ ουράτ βρίσκει την ταυτότητά του, τον εαυτό του.

Νομίζετε πως η ιστορία μπορεί να πυροδοτήσει αντιπαραθέσεις;

-  Προσω πικά, βρίσκω τα σκάνδαλα πολύ ψυχαγω γικά, πραγματικά όμως ελπίζω πως το 

κοινό θα προσλάβει κάτι, θα μάθει κάτι απ’ αυτή την ταινία. Α ν  οι άνθρω ποι αντιδράσουν για 

το θέμα, γιατί δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να ξέρουν, εξαρτάται από τους ίδιους να υπερβούν 

την άγνοιά τους και να σκεφ θούν σχετικά. Δ ε ν  υπάρχει άλλος δρόμος για την πρόοδο.

Πώς νομίζετε ότι θα αντιδράσει το κοινό στην Τουρκία;

-  Στην Το υ ρ κία  ζο υ ν εξήντα εκατομμύρια άνθρω ποι, οπότε μ ό νο  να μαντέψω μπορώ.

Σίγουρα  θα υπάρξουν θετικές αντιδράσεις από το τουρκικό γκέι κίνημα που τελευταία κερ

δίζει ό λο  και περισσότερη προσοχή. Έ τ σ ι, ας ελπίσουμε πως η υποδ οχή του νεανικού κοι

νο ύ  θα είναι καλή. Δ ε ν  κάνω ταινίες για να ενημερώ νω  τον κόσμ ο όμως. Η  ταινία μου θα 

ψ υχαγω γήσει. Ελπίζω  πως το κοινό στην αίθουσα θα διασκεδάσει κι ίσως ταυτόχρονα μάθει 

και κάτι. Θ α  μου άρεσε αυτό.

Μετάφραση: Ζω ή-Μ υρτώ  Ρ η γο π ο ύλο υ
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Η έκρηξη ίων αντιθέσεων
Τ ο υ  Κω νσταντίνου Κοντοβράκη

ΗΛό λα  και ο Μπιλιντικίντ, ή ο  Billy the K id, όπω ς έχουμε μάθει να αποκα λοόμε 

τον κινηματογραφ ικό ήρωα τω ν γουέστερν. Ή δ η ,  από τον τίτλο της ταινίας, που 

δεν είναι παρά μια απλή (αντι)παράθεση των ονομ ά τω ν τω ν πρω ταγω νιστώ ν της, 

τίθεται το πλαίσιο της δυαδικής αντίθεσης που διαπερνά σα ν ρίγος κάθε της πτυχή. 

Η  Λ ό λ α , όνο μ α  που υπερβάλλει τη θηλυκότητά του, ταυτισμένο με τα βερολινέζικα 

καμπαρέ του Μ εσ ο π ο λέμ ο υ, και απέναντι της ο  Μ πιλιντικίντ, όνομ α  που υπερβάλ

λει την  αρρενω πότητά του, ταυτισμένο με τη ν  απλουστερη εκδοχή του σκλη ρ ο ύ 

αρσ ενικού που συναντάμε στον cowboi/τω ν  αμερικανικώ ν γουέστερν. Ο ι αντιθέσεις 

αυτές επεκτείνονται σε περισσότερα επίπεδα μέσα στην ταινία: η Λ ό λ α  δεν είναι 

γυνα ίκα  α λλά  άντρας που ντύνεται γυνα ίκα  και ο  Μ πιλιντικίντ δεν  είναι ο  σκλη ρός 

straight άντρας που αγαπάει τη Λ ό λ α , α λλά  ένας άντρας που ενώ  ταυτίζεται με τον 

machismo του cowboy  δεν  είναι παρά ο  εραστής ενός άντρα που ντύνεται γυναίκα. 

Επ ίση ς, κανείς από τους δ ύ ο  δεν ονομάζεται πραγματικά Λ ό λ α  ή Μπιλιντικίντ (είναι 

μ ό νο  παρατσούκλια), κανείς τους δ η λα δ ή δεν κουβαλάει τη δυτική π ρο έλευση του 

ονόματος του α λλά  την  ανατολίτικη ταυτότητα του τούρκου μετανάστη στη Γερμανία. 

Έ ν α ς  απλούστατος τίτλος λ ο ιπ ό ν  γίνεται αφ ορμή στα χέρια του Κ ο υτλο ύγκ  Α τα μάν 

για  μια σωρεία δυαδ ικώ ν αντιθέσεω ν, που σα ν βόμβα διασποράς πυροδοτεπαι από 

το κεντρικό δ ίδυμο της Λ ό λα ς  και ίο υ  Μ πιλιντικίντ για  να  σπείρει στην ακτίνα της 

άπειρες ά λλες αντιθέσεις και να στοχεύσει στη μο νο σ ήμ α ντη αντίληψ η μιας συντη

ρητικής κοινω νίας, η οποία έχει μάθει να προσδιορίζει μ ό νο  μέσα από την αντιπα

ράθεση τω ν αντιθέτων. Και όπω ς κάθε βόμβα, έτσι κι αυτή έχει συνέπειες άμεσες, 

ισχυρές α λλά  και ισοπεδωτικές. Εξη γο ύμα σ τε...

Η  ιστορία της ταινίας του Α τα μάν έχει στο επίκεντρο αυτή της Λ ό λα ς  και ίο υ  

Μ πιλιντικίντ, δύο από τους αμέτρητους Τούρκους μετανάστες στο Β ερ ο λίνο . Η  Λ ό λα  

κάνει drag shows με τις δ ύ ο  φίλες της, τραγουδώ ντας λαϊκά τουρκικά τραγούδια και 

χορεύοντας τσιφτετέλι. Ο  Μ πιλιντικίντ ψωνίζεται σε δημόσ ιες τουαλέτες με άλλους 

άντρες, που τον  π λη ρ ώ νο υ ν για  μια σύντο μη πεολειχία στα κουβούκλια  τω ν τουα

λετώ ν. Ο ι δυο τους είναι ζευγάρι εδώ  και καιρό, παράφ ορα ερω τευμένο αλλά 

εγκλω βισμένο στην αδιέξοδη macho αντίληψ η του Μ πιλιντικίντ.

Γύρω  από την ιστορία του ζευγαριού αναπτύσσονται και οι εξής άλλες: Εχουμε 

την ιστορία του Ισκεντέρ, φ ίλου του Μ πιλιντικίντ και συνεργά τη του στις επιχειρήσεις 

της τουαλέτας, που γνω ρίζει τον Φ ρίντριχ, ένα μεσήλικα γερ μ α νό  αριστοκράτη που 

συγκατοικεί ακόμα με την καταπιεστική μητέρα του, α λλά  αυτό δεν τον εμποδίζει 

από το να ερωτευτεί τυφλά τον Ισκεντέρ. Εχο υ μ ε, κυρίως, την ιστορία του έφηβου 

Μ ουράτ, μικρού αδελφ ού της Λ ό λα ς , ο  οποίος ζει ακόμα με τη μητέρα ίο υ  και το 

μ εγά λο αδελφ ό του, Ο σ μ ά ν  -τυ π ικ ό  δείγμα  ομοφ οβικού μ ο υ σ ο υ λμ ά νο υ  ά ντρ α -, 

που παλεύει επίσης με τους δαίμονες της σεξουαλικότητάς του α λλά  και με το σκο

τεινό πα ρελθό ν της παραδοσιακής οικογένειά ς του και, σ υγκεκριμ ένα , της εξαφα

νισ μένη ς Λ ό λα ς, την οποία ποτέ του δεν γνώ ρισε. Τ έ λ ο ς , σαν καταλύτης στην πλοκή 

της ταινίας λειτουργεί και η παρουσία μιας παρέας νεο να ζί εφήβω ν που παρενοχλεί 

διαρκώς τη Λ ό λ α , ενώ  μέλος της, ο  Ρούντι, αποτελεί και αντικείμενο του πόθου ίου  

μικρού της αδελφ ού, Μ ουράτ.

Είναι εντυπω σιακό το πόσες αντιθέσεις καταφέρνει να εκθέσει ο  Ατα μαν στην 

ταινία του. Ξεκινώ ντας από την αντιπαράθεση των φ ύλω ν (α ρ σ ενικ ό -θη λυ κ ό ) και 

της σεξουαλικότητας (ετεροφ υλόφ ιλος-ο μοφ υλόφ ιλος), προχω ρεί σε διαστρωμάτω

ση των αντιθέσεω ν μεταξύ κοινω νικώ ν τάξεων (α ρισιοκρατια-περιθω ριο) και των
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εθνικώ ν προελεύσεω ν (Γε ρ μ α νό ς-Το ύ ρ κ ο ς). Και όλες 

αυιές οι ανππαραθε'σεις τοποθετούνται γεω γρα φ ικά και 

χρ ο νο λο γικά  σε μια π όλη, το Β ερ ο λίνο , που διαμορφ ώ 

θηκε όσ ο καμιά ά λλη  από την  αντιπαράθεση των αντιθέ

τω ν (Α να το λή -Δ ύ σ η ) και από τον απόλυτο διαχω ρισμό 

τους (ένα Τε ίχο ς ). Τ ι  γίνεται όμω ς όταν το Τε ίχο ς  αυτό 

πέσει και μαζί με την Α να το λή  και τη Δ ύ σ η  ξανασυναντη- 

θ εί το αρσενικό με το θ ηλυκό , η αριστοκρατία με το κοι

νω νικό υπόστρω μα του περιθω ρίου, οι Γε ρ μ α νο ί με τους

( Το ύ ρ κο υ ς  και οι ακραιφνώς ρατσιστές εθνικιστές με πλά

σματα που απαρνούνται την  ένταξή τους σε οποιοδήποτε 

από τα δύο άκρα τω ν αντιθέσεων; Π ο ύ  μπ ο ρεί να ο δ η -

Ι γήσ ει μια τέτοια σύγκρουσ η;

Υ π ό  αυτή τη σκοπιά, η ταινία του Α τα μάν είναι ένα 

γνήσ ιο  τέκνο της δεκαετίας του ’90. Μ έσα σε μια δεκαε-

Ι τία όπου η ο ρ μή του queer κινήματος έχει σφ ραγιστεί από 

το A ID S , όπου ο υπαρκτός σοσιαλισμός πέφτει εν μια 

νυκτί με ένα ολέθριο χτύπημα στο Τε ίχο ς  του Β ερο λίνο υ, 

όπου οι μετανάστες έχουν αποκτήσει μέχρι και εγγόνια  

στη νέα τους πατρίδα και όπου οι σταθεροί άξονες των 

δυτικών κοινω νιώ ν έχουν χάσει τη σημασία τους, έρχεται 

μια νέα γενιά  καλλιτεχνώ ν και δια νοο υμένω ν που θα επι

καλεστεί την αξία του ενδιάμεσου, του α νδρό γυνο υ, του 

pastiche, για να χαρακτηριστεί από άλλους απαθής και 

από άλλους επαναστατική. Γιατί ο Αταμάν, καθ’ ό λη τη 

διάρκεια της ταινίας, δεν  κάνει τίποτε ά λλο  παρά να αντι- 

παραθέτει όλα τα γνω ρίσματα που προσδιόριζαν παραδο

σιακά την ταυτότητα του καθενός (φ ύλο, εθνικότητα, κοι

νω νική θέση) και να τα φέρνει σε σύγκρουσ η, προκειμέ- 

νου  να πετύχει μια δραματική και οργισ μένη επίκληση για 

την αναγνώ ριση όλω ν αυτών των ανθρώ πω ν που έχουν 

μετατοπιστεί από τα άκρα κάπου στο ενδιάμεσο. Ούτε 

Το ύ ρ κο ι ούτε Γερμανοί, ούτε straight ούτε gay, ούτε 

άντρες ούτε γυναίκες, ούτε υψ ηλή κοινωνία ούτε λο ύμπεν 

περιθώριο. Ο ι ήρωες του Ατα μάν βρίσκονται με τον ένα ή 

τον ά λλο τρόπο στο ενδιάμεσο μιας κοινωνίας που ακόμα 

δεν γνω ρίζει πώς να αναγνωρίζει το ενδιάμεσο αλλά 

εμμένει στον προσδιορισμό της ταυτότητας μέσω των αντι

θέσεων. Και ο  Α τα μάν κραυγάζει την επίκλησή του με την 

αυθάδεια και την ορ γή του νέου που διεκδικεί με τσα- 

μπουκά τη θέση του μέσα στο παλιό.

Στο σημείο αυτό βρίσκεται και το πιο διφ ορούμενο 

χαρακτηριστικό της ταινίας. Π ρ ο κ ειμ ένο υ  να αποδείξει 

ότι στεγανά στην ανθρώ πινη ταυτότητα δεν υπάρχουν, ο 

Ατα μά ν καταφ εύγει σε στερεότυπα. Ο  ομ οφ ο βικός 

Ο σ μ ά ν  χλεύαζε τον  αδελφ ό του (τη Λ ό λ α  δη λα δ ή ) ενώ

τελικά μαθαίνουμε πως τον βίαζε. 0  ρατσιστής νεονα ζί 

Ρούντι κατά βάθος ποθεί ερωτικά το νεαρό τούρκο Μ ο υ - 

ράτ και, ασφ αλώ ς, ο  στεγνός αριστοκράτης Φ ρίντριχ 

ρ ιγε ί στη θέα του λα ϊκού και μελαψ ού Ισκεντέρ. Ό λ ο ι  οι 

χαρακτήρες του Α τα μάν, που εκπροσω πούν κάποιο από 

τα άκρα, θυσιά ζουν το δρα ματουργικό βάθος ή βάρος για 

να σω θεί έτσι η όξυνση των αντιθέσεων. Ό λ ο ι  τους 

παρουσιάζονται στο «μ α ύ ρ ο », για  να αποδειχθεί στην 

πορεία ότι μέσα τους κρύβουν το «ά σ π ρ ο » και, δυστυχώς, 

όλο ς  ο  χρω ματισμός γίνεται αδιαφορώντας για τις λεπτές 

αποχρώ σεις του «γκρ ίζο υ ».

Τα υ τό χρ ο να  -κ α ι  ενώ οι αντιπαραθέσεις του Ατα μάν 

εμφανίζονται κατά τόπους στερεοτυπικές- είναι οι σ κ η 

νές αυτές όπου τα άκρα συναντιούνται, που προσδίδουν 

στην ταινία μια γνή σ ια  ανατρεπτική διάθεση. Ο ι αιχμές 

της ταινίας σ π ινθη ροβ ολούν όταν, για  παράδειγμα, ο 

άξεστος και επιθετικός Ισκεντέρ συγκρούεται με την  τόσο 

πολιτισμένη μητέρα του Φ ρίντριχ, που κουβαλάει γνώ σ η 

γενεώ ν για  το πώς να  συμπεριφέρεται στους κατωτέρους 

της, ή όταν ο Μ ουράτ αναγκάζεται να ψωνιστεί στις του

αλέτες για  λίγα  μάρκα και αποφασίζει να φάει το ήο ίά θ 9  

του, ενώ ο  ανώ νυμος Γερμα νός ασχολείται με κάτι ά λλο, 

πιο χα μηλά . Είναι, βεβαίως, και οι δραματικές κορυφ ώ 

σεις της ταινίας, με το Μ ουράτ να καταλήγει κ υ νη γη μ έ

νος και τρομα γμένο ς στην ίδια μικροσκοπική τουαλέτα, 

όπου έχει βρει καταφύγιο ο  Ρούντι, από τον ίδιο φαύλο 

κύκλο βίας που έχει περικυκλώ σει και τους δύο και η 

στιγμή που ο Μ ουράτ θα σ υγκρουσ τεί με τον μ εγά λο του 

αδελφ ό Ο σ μ ά ν  για  να αποκα λυφ θεί τελικά όλη  η α λή 

θεια. Η  σ ύγκρουσ η μπο ρεί να γίνεται μεταξύ στερεοτύ

πω ν αλλά είναι τελικά τόσο ισχυρή που το αποτέλεσμά 

της ηχεί σαν εκκωφαντικός κρότος μιας βόμβας.

Α λλ ά , εντέλει, αυτός δεν είναι και ο στόχος του Ατα

μάν; Η  ο ρ γή  του Α τα μάν είναι αυτή που τον ω θεί σε σ χη 

ματικά στερεότυπα, α λλά και στην απολαυστική ανατρο

πή τους. Η  α νάγκη του να μιλήσει για μια α λλα γή  είναι 

αυτή που κάνει την ταινία του τόσο επίκαιρη στις μέρες 

της, α λλά και κάπως γνώ ρ ιμ η  ή ξαναειπω μένη σήμερα. 

Και η τό λμ η του να το κάνει, να  μιλήσει τελικά με ευθύ

τητα και αυθάδεια, είναι αυτή που δικα ιολο γεί την επα- 

να π ροβολή μιας ταινίας επτά χρόνω ν το 2005. Γιατί, 

χωρίς σκηνοθέτες σαν τον Αταμάν, ταινίες που θα εκρή- 

γνυντα ν σαν βόμβες διασποράς, έστω και άπαξ, δεν  θα 

υπήρχαν.

Οκτώ βριος 2005
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Συμ μετο χή στο φεστιβάλ του Σ ίδνεί.

Η  Μηεχιγιέ είναι θυμωμένη. Παρά την ευφυΐα και την παιδεία της νιώθει φυλακισμένη μέσα στην ίδια της τη ζωή.

Είναι ένα κορίτσι που συνέχεια φωνάζει αλλά κανείς δεν την ακούει. Η  Μ ηεχιγιέ δεν δέχεται το ρόλο που της έχουν 

αναθέσει εκεί, στα προάστια της Κωνσταντινούπολης. Η  Μ ηεχιγιέ δεν είναι τύπος που δέχεται τα πράγματα μοιρολα

τρικά. Επαναστατεί. Κι όμως είναι τόσο εύθραυστη. Εχει ανάγκη ένα φως να την οδηγήσει. Π ιθα νόν η Μπεχιγιε να 

έχει ανάγκη ένα φως περισσότερο από οηοιονδήποιε άλλον. Η  Χαντάν είναι το άκρο αντίθετο. Είναι σαν το φως 

Εκτυφλωτική και χαρούμενη. Η  αδυναμία της μητέρας της, είναι σαν μια νεράιδα που αγκαλιάζει τους δικούς της 

ανθρώπους και τους χαρίζει μια άνευ όρων αγάπη για πάντα. Είναι ίσως λίγο εγωιστρια, αλλά είναι ακόμα παιδί κι 

έτσι συγχωρείται. Η  Χαντάν δεν είναι αληθινή. Η  αληθινή Χαντάν βρίσκεται κάτω απ’ αυτά το μαλακό περίβλημα.

Οταν η Μηεχιγιέ γνωρίζει τη Χαντάν, το φως της Χαντάν της λέει «έλα να φύγουμε μαζί». Η  Μπεχιγιε είναι σαν το 

ψαράκι, τυφλωμένο από το πυροφάνι. Π ο ύ  να φανταστεί ότι πίσω από το φως καραδοκεί η απόχη του ψαρα;



I
I

Θέλω  να γυρίσω  τα Δύο Κορίτσια σαν ντοκιμαντέρ ή επίκαι

ρα τραβηγμένα με την  κάμερα ενός πολεμικού ανταποκρι

τή. Δ ύ ο  διαφορετικές Κω νσταντινουπόλεις: μια, παραγω γική 

ακόμα, Κω νσταντινούπολη στα περίχω ρα, και μια δεύτερη στην 

καρδιά της πόλης, που πεινασμένα καταβροχθίζει τα πάντα. Η  

Κω νσταντινούπολη του κέντρου, ο κόσμος δη λα δή της Χαντάν, 

είναι τόσο αμείλικτος που όταν δεν  μπ ο ρεί να βρει φαγητό είναι 

ικανός να καταβροχθίσει τα παιδιά του ή τον εαυτό του. Δυνατή 

και σ κ λη ρ ή  στην όψ η η Μ πεχιγιέ, μια νεαρή κοπέλα που θέλει 

να  το σκάσει από το σπίτι της σ ’ ένα φτωχικό προάστιο, βλέπει 

τη γλυκιά  Χαντάν, που ζει με ό λη της την  αθωότητα στο Ετιλέρ, 

σαν σω τήρα της. Η  Χαντάν όμω ς είναι προ ϊό ν του Ετιλέρ. Έ ν α  

όμορφ ο α λλά αρπακτικό πλάσμα που περιμένει το θήραμά του. 

Είναι συναρπαστική. Τ η ν  καταλαβαίνουμε και τη συμπαθούμε 

όσο και τη Μ πεχιγιέ. Γιατί τελικά είναι κι οι δύο ένα πρόσω πο 

της Κω νσταντινούπολης. Ξ έρ ο υ μ ε  πως αν η Χαντά ν δεν  κατα

βροχθίσει τη Μ πεχιγιέ, κάποιος ά λλος θα καταβροχθίσει την 

ίδια. Π ό σ ο  μπ ο ρούμε λο ιπ ό ν  να θυμ ώ σο υμε μαζί της επειδή 

κάνει αυτό που είναι στη φ ύση της; Η  Κω νσταντινούπολη δεν τη 

γέννη σ ε  κι αυτήν;

'Ο τα ν δύο πλάσματα από διαφορετικούς κόσμους διασταυ

ρώ νονται, οι κόσμοι τους συγκρούονται. Κατά τη διάρκεια της 

σ ύγκρουσ ης αυτής θέλω  να είμαι εκεί με την κάμερά μο υ και να 

κάνω ζω ντανή ανα μετά δο ση... Η  ίδια η σ ύ γκρουσ η με ελκύει 

τόσο όσ ο και οι ήρωες. Γιατί η σύγκρουσ η φέρνει μαζί της το 

παιχνίδι, ένα επικίνδυνο ταγκό, το δράμα, και κάνει την ιστορία 

δυναμική κι ελκυστική σ ιη  θέαση. Η  σύγκρουσ η πάντα έλκει 

τους ανθρώ πους. Ό λ ε ς  οι δυνατές ιστορίες είναι βασισμένες σε 

μια σύγκρουσ η. Σχεδιάζω  να χρησ ιμ οποιή σω  τις συγκρούσεις 

αυτές στο έπακρο, καθώς εκτός από την ιστορία θέλω  να  τις 

καθρεφτίσω και στα εικαστικά της ταινίας. Είναι ένας ακόμα 

λό γο ς  για τον  οποίο, στην πραγματικότητα, ο  σκοτεινός κόσμος 

της Μ πεχιγιέ είναι τελικά το θύμα κι ο ροζ κόσμος της Χαντά ν ο 

θύτης. Ο πό τε ο κόσμος της Μ πεχιγιέ πρέπει να  μοιάζει πιο ήσ υ

χος, ενώ  ο  κόσμος της Χαντάν πιο δυναμικός.

Τέτοιες αντιθέσεις είναι πραγματικότητες που δεν έχουν 

αναφερθεί μέχρι τώρα στον τουρκικό κινηματογράφ ο όσ ον 

αφορά τη νεολα ία. Π α ρότι ο  φόβος είναι στη φύση της νεότη

τας. Ψ υχο λογικές και κοινω νικές έννοιες όπω ς φόβος της ζωής, 

φόβος προσανατολισμού, φόβος μεγαλώ ματος, φόβος να κατα

κτήσεις τη ζω ή, φόβος σεξουαλικής απόδοσης έχουν καθρεφτι

στεί στο σινεμά σε ευρεία κλίμακα: από ταινίες τρόμου όπω ς το 

Scream μέχρι μουσικές κομεντί όπως το Grease. Μ πορ ούμε να 

δούμε τα Δύο Κορίτσια ως μια ταινία ενηλικίω σης στην οποία 

ακούγεται π ο λλή  μουσική με τουρκικούς στίχους.

Έ ν α ς  από τους πιο σημαντικούς στόχους του κινηματογρά

φου είναι, φυσικά, να  ψ υχαγω γήσει το κοινό. Σή μ ερ α  η νεολα ία 

προτιμά να μαθαίνει ενώ  διασκεδάζει, παρά να διασκεδάζει ενώ 

μαθαίνει. Τ ο  νεαρό ακροατήριο ίσως να δει στη Μ πεχιγιέ έναν 

εαυτό που αγνοεί. Ή  ίσως, ενώ  παρακολουθεί τη Χαντάν, να  

καταλάβει πως το να το σκας από τα προβλήματά σου έχει πολύ 

σοβαρότερες συνέπειες απ’ ό,τι να τα αντιμετωπίζεις. Π ά νω  απ’ 

όλα όμως θα δει μια ιστορία δική του, έναν καθρέφτη όπου 

αντανακλώνται ρεαλιστικά οι φόβοι, τα όνειρα και τα δράματα 

της σημερινής νεολαίας.

Σχόλιο
ίου σκηνοθέτη

Μετάφραση: Ζω ή -Μ υρτώ  Ρ η γο π ο ύλο υ
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Διασχίζοντας τις συμβάσεις
Της Ελένης Δούνια

Βλέποντας to Δύο Κορίτσια προσπαθούσα να θυμηθώ πόσες 

ταινίες έχω δει που να βάζουν στο κέντρο της ιστορίας τους 

δυο κορίτσια σιο τέλος της εφηβείας, που να διαπραγματεύο

νται ειδικά την εμπειρία αυτού too ορίου που χωρίζει την ενή

λικη ζωή, αυτό που σε περιμένει μπροστά, τη γυναίκα, από το 

κορίτσι, την έφηβη, αυτό που βλέπεις να μένει για πάντα πίσω. 

Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλές, σίγουρα δεν υπάρχει κάποια 

που εγώ να έχω σαν σημείο αναφοράς. Έτσ ι κι αλλιώς η εφη

βεία των κοριτσιών σπάνια γίνεται θέμα. Ακόμη πιο σπάνια 

γίνεται θέμα διήγησης με τρόπο που να αμφισβητεί τα στερεό

τυπα ενώ τα χρησιμοποιεί. Τ ο  Δύο Κορίτσια έχει από μόνο του 

κάτι εφηβικό. Αυτή την ιδέα ότι η ζωή είναι κάτι που περιμένεις 

να συμβεί και που αν δεν προλάβεις να πηδήξεις την κατάλλη

λη στιγμή θα το χάσεις.

Η  εφηβεία θεωρείται «δύσκολη» περίοδος. Αναζητήσεις, 

προβληματισμοί, συνειδητοποιήσεις για τους ρόλους, αγόρια 

και κορίτσια ψάχνουν τα νήματα που θα τα οδηγήσουν στον 

άνδρα και τη γυναίκα που πρέπει να γίνουν, αντιλαμβάνονται 

το σώμα και τις δυνατότητές του, μαθαίνουν να παίζουν κάποιο 

έργο, προβάρουν τα λόγια τους, προετοιμάζονται στη σκηνή 

που αποτελεί αυτό το μεταίχμιο. Ο  καθένας μπορεί να μετα

φράσει το «δύσκολη» με διάφορους τρόπους. Τ ο  σίγουρο είναι 

πως πρόκειται για μια σχεδόν μυθοποιημένη περίοδο. Συχνά οι 

εκ των υστέρων διηγήσεις την κάνουν να μοιάζει με ηρωική 

έξοδο, αλλά νομίζω ότι κατά βάθος το τέλος της εφηβείας έχει 

κάτι εγγενώς ανπηρωικό. Συνήθως τις διαφορές μας με αυτά τα 

χρόνια, εάν και εφόσον μας δυσκόλεψαν, τις λύνουμε πολύ 

αργότερα -  ή και ποτέ. Ψάχνουμε να βρούμε τι ήταν αυτό που 

καθόρισε τα πράγματα, αλλά συχνά το τέλος της εφηβείας έχει 

κάτι αδιόρατο, απροσδιόριστο. Κάτι τελειώνει και κάτι αρχίζει 

και σχεδόν δεν καταλαβαίνεις πότε και πώς πέρασες το όριο. 

Συχνά μου φαίνεται ότι το πέρασμα κράτησε όσο το να ανοιγο- 

κλείσω τα μάτια μου.

Στα Δύο Κορίτσια παρακολουθούμε ένα μικρό χρονικό των 

τελευταίων στιγμών μιας εφηβείας. Οι ηρωίδες συναντιούνται 

και είναι εμφανέστατα τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Η  μια 

εκπροσωπεί το κομμάτι ίων εφήβων που χτίζουν την εικόνα του 

εαυτού τους μέσα από την αμφισβήτηση. Τα  κόκκινα μαλλιά, το 

αγριεμένο ύφος, το στυλάκι του αγοροκόριτσου, η φασαριόζικη 

μουσική και η προσπάθεια να αποδείξεις την αξία σου επειδή 

έχεις μυαλό. Είναι η έξυπνη που περνώντας στο πανεπιστήμιο 

αγωνίζεται να κερδίσει πόντους μέσα σε μια κοινωνία που θεω

ρεί τα κορίτσια μόνο εκπαιδευόμενες νοικοκυρές. Τα  βάζει με 

την «εξουσία», τόσο μέσα στο σπίτι, υπονομεύοντας τη φυσική 

θέση κυριαρχίας του μεγαλύτερου αδερφού, όσο και έξω από 

αυτό, περπατώντας ντυμένη στα μαύρα και κλέβοντας βιβλία στο 

πολυκατάστημα. Συμβιβάζεται με την παράδοση στο βαθμό που 

αυτό είναι αναγκαίο για την επιβίωσή της, αλλά συγχρόνως δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι ροκανίζει τα δεσμά της εξάρτησης. Οργα

νώνει το δρόμο προς την ελευθερία της. Κάπου εκεί συναντάει 

το ξανθό κοριτσάκι, που αντιπροσωπεύει ό,τι αυτή δεν είναι και 

δεν θα ήθελε ποτέ να γίνει. Τη ν  όμορφη «Barbie» που παίζει 

καλα το ρόλο της κοπέλας που δεν έχει και πολύ μυαλό, γιατί τι 

χρειάζεται το μυαλό στις γυναίκες άλλωστε Αυτή είναι η χαζο- 

γκομενίτοα που θα είναι τυχερή αν καταφέρει να ολοκληρώσει 

κάποια στοιχειώδη εκπαίδευση πριν βρει τον άντρα που θα την 

παντρευτεί και θα την πάρει «υπό την προστασία του» Τ ο  ξανθό 

όμορφο κορίτσι που δεν φαίνεται να απειλεί τίποτα και κανέναν 

Παίζει το ρόλο που της έδωσαν από την αρχή, είναι χαμογελα

στή. θηλυκή, μια κοκέτα. Ασχολείται με το μακιγιάζ, τα ρούχα, to 

αξεσουόρ, κάνει βόλτες στο εμπορικό κέντρο και ta βιβλία δεν 

της λένε τίποτα. Και η μια πέφτει πάνω στην άλλη Η  συνάντησή 

τους έχει κάτι παράδοξο Δυο κορίτσια που θα έπρεπε «κανονι

κά» να μην έχουν τίποτα να πουν γοητεύονται η μια από την 

άλλη. Με αυτή την ευκολία που έχουν μερικές φορές οι έφηβοι, 

ανοίγονται η μια otnv άλλη και ανταλλάσσουν τις ματιές τους για 

τον κόσμο. Θα σου δείξω τον κόσμο μου, αν μου δείξεις τον 

δικό σου. Χτίζουν έκη, αστραπιαία σχεδόν, ένα δεσμό Μοιρά

ζονται τα όνειρα, τους φόβους, τις αγωνίες. Η  μια γίνεται για την 

άλλη ένας καθρέφτης. Και μέσα σισν καθρέφτη μπορείς να δεις 

την εικόνα σου λίγο πιο εύκολα. Να δεχτείς όσα κρύβει και όσα 

αποσιωπά αυτή η εικόνα. Τ ο  φόβο ότι μήπως αυτό που είσαι ή 

προσπαθείς να γίνεις δεν θα σε οδηγήσει απαραίτητα εκεί που 

φαντάζεσαι. Και τι φαντάζεσαι τέλος πάντων; Μέσα από το 

δεσμό των δυο κορπσιών βλέπουμε μια τρυφερή ιστορία για tov 

πόνο που φέρνει, μέσα στην αφέλεια και την αισιοδοξία της 

εφηβείας, η συνειδητοποίηση πως τα όριά σου είναι συχνά οι 

προσδοκίες των άλλων. Καθεμιά από τις δυο τους δεν είναι αυτό 

που φαίνεται και ο μεταξύ τους καθρέφτης το αποκαλύπτει Ο  

δεσμός τους είναι έντονος. Εύκολα νομίζω μπορείς να αναγνω

ρίσεις, στον τρόπο που εικονογραφείται αυτός ο δεσμός, την 

ένταση που έχουν οι σχέσεις των ανθρώπων σε οριακές Kata- 

στάσεις. Τα  δυο κορίτσια ζουν μια σχέση που δεν έχει ξεκάθα

ρη εικόνα, είναι κάτι μεταξύ πρώτου έρωτα, κορπσίστικης φιλίας, 

ερωτικής σχέσης, αδερφικής φροντίδας, είναι όλα αυτά μαζί' και 

θεωρητικά θα μπορούσε να εξελιχθεί σε οτιδήποτε από όλα 

αυτά. Καθώς και αυτές οι ίδιες δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει το 

ποιες θα είναι μόλις περάσουν το όριο. Αιωρούνται στο μεταίχ

μιο. Βρίσκονται στο «μεταξύ», εκεί όπου τα πράγματα είναι, για 

λίγο, αδιαφοροποίητα.

Η  ταινία παίζει σίγουρα με τα στερεότυπα Τ ο  στερεότυπο 

της ξανθιάς «Barbie», το στερεότυπο της άγριας κοπέλας, της 

έφηβης «αντιρρησία συνείδησης», το στερεότυπο του σεξιστή 

αδερφού που σε μια πατριαρχική κοινωνία έχει δικαίωμα πάνω 

στο σώμα της αδερφής του, το στερεότυπο της μητέρας που 

μεγαλώνει ένα παιδί μόνη της και προσπαθεί να βρει έναν 

«προστάτη», το στερεότυπο μιας «κλισέ» πυρηνικής οικογένει

ας. Αυτό όμως που καταφέρνει η ταινία είναι να κοπάξει πίσω 

από τα στερεότυπα, το πώς οι πραγματικότητες της ζωής είναι 

πιο σύνθετες από την πρώτη εικόνα. Να αναλύσει το πώς μπο

ρεί οι «σκληροί» να είναι ευάλωτοι και οι «εύθραυστοι» δυνατοί 

Η  ταινία θυμίζει σε πολλά σημεία του τρόπο γραφής ενός 

κόμικ. Μιλώντας με έναν σχεδόν ελλειπτικό τρόπο (που μοιάζει 

με το πώς είναι και η ανάμνηση της εφηβείας καμιά φορά), διη

γείται μια ιστορία κοριτσιών και περιγράφει το τι σημαίνει να 

προσπαθείς να προσδιορίσεις τον εαυτό σου απέναντι σε μια 

κοινωνία που σου έχει ήδη δώσει το ρόλο σου, που σε ανα

γκάζει να σκεφτείς τον εαυτό σου μέσα από στερεότυπους 

ρόλους. Συλλαμβάνει, παρ' όλες τις αδυναμίες της, την ατμό

σφαιρα αυτής της προσπάθειας. Δεν γίνεται μελό και αφήνει 

στο τέλος να φανταστούμε την εξέλιξη. Σχολιάζει το συμβατικό 

και το αντισυμβατικό και δηλώνει ότι οι άνθρωποι προχωρούν 

δια-σχίζοντας τις συμβάσεις. Τ ο  πού θα βρεθούν δεν είναι 

προδιαγεγραμμένο. Τ ο  σίγουρο είναι, μας λέει, πως τα πράγ

ματα ανατρέπονται Ο ι σχέσεις με τους άλλους μπορούν να 

γίνουν το υλικό και η αφορμή αυτής της ανατροπής

Οκτώβριος 2005
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Η πραγματικότητα στην υπηρεσία της μυθοπλασίας: 
Η κινηματογραφική τέχνη του Κουτλούγκ Αταμάν

Τ η ς  Rachel Kent1

Ο  Κουτλούγκ Αταμάν είναι ε'νας κορυφαίος Τούρκος κινηματογραφικός δημιουργός για 

τον οποίο η κάμερα γίνεται ο διαμεσολαβητής μεταξύ καλλιτε'χνη και αντικειμένου, και 

ίο  κοινό ο μάρτυρας και συνεργάτης της. Μ ε εφαλτήριο την αφήγηση και επικεντρωμένη 

σε άτομα ή ομάδες που κατοικούν στις παρυφές μιας συμβατικής κοινωνίας, η κινηματο

γραφική δουλειά του Αταμάν εξερευνά το ρό λο της ταινίας ως μέσο όπου συγκρούονται η 

πραγματικότητα με τη μυθοπλασία. Στον κόσμο του, άνθρω ποι υποδύονται μια σειρά 

ηρώων και ρόλω ν, συγχωνεύοντας πραγματικές ζωές με έντονο δράμα και ίντριγκα, δημι

ουργώντας εκ νέου τους εαυτούς τους ενόσω η κάμερα γυρίζει. Υπονομεύοντας την υπο

τιθέμενη αμεροληψία του ντοκιμαντέρ ως είδους, και τη συνέντευξη ως μέσου αποκάλυ

ψης αλήθειας και νοήματος, τα έργα του Αταμάν αφορούν εξίσου τον ιστορικό ρό λο και τη 

λειτουργία της ταινίας, όσο και τις διαφορετικές ζωές που απεικονίζουν.

«Είμαι άσχημη;» ρωτά η Sem iha Berksoy με ψεύτικη σοβαρότητα, καθώς η κάμερα του 

Atam an κάνει πανοραμική λήψ η πάνω στο ρυτιδωμένο, κόκκινο πρόσωπό της σε μια 

σκηνή από τις οκτώ ώρες κινηματογραφικού υλικού πάνω στην ξεθωριασμένη ζωή της ντί

βας της όπερας. T o  Kutlug Ataman’s Semiha Β. Unplugged (1997) δείχνει στους θεατές τα 

άδυτα της κρεβατοκάμαρας της τραγουδίστριας (της οποίας η καριέρα έχει λήξει εδώ και 

δεκαετίες) στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με όλες τις σαβούρες που περιέχει, όπως παρδα

λά κοστούμια, σχέδια, κιτρινισμένα γράμματα και κούκλες βιτρίνας. Σηματοδοτώντας τη 

στροφή του Αταμάν από μια κινηματογραφική καριέρα στον κόσμο των εκθέσεων τέχνης, 

το έργο αυτό, που προβάλλεται σε μια οθόνη, μας γνωρίζει μερικές από τις έννοιες-κλει- 

διά που διαμόρφωσαν την κατοπινή του δουλειά με τη διευρυμένη αφηγηματική δομή, το 

ανοιχτό τέλος (δεν υπάρχει πραγματική αρχή ή τέλος), τη σύγχυση μεταξύ πραγματικότη

τας και μυθοπλασίας, καθώς οι αναμνήσεις και η φαντασία της Berksoy μπλέκονται με 

παράδοξο τρόπο. Περιγράφ οντας τη δουλειά του ως εσκεμμένα «ατελή», ο σκηνοθέτης 

υπονοεί ότι παίρνει τη μορφή «σπουδής» ή σκίτσου για τα οποία δεν υπάρχει ένα συγκε

κριμένο καθοριστικό συμπέρασμα3.

Εδώ , όπως και σ ’ άλλες του δουλειές, το θέμα της διάρκειας είναι βασικό. Έ τ σ ι, η 

ογδοντάχρονη Berksoy «ανα δημιουργεί» τον εαυτό της μπροστά στην κάμερα, στη διάρ

κεια του οκτάωρου, αδιάλειπτου σχεδόν, μο νο λό γου της, και των τραγουδιώ ν, ταυτόχρονα 

όμως οι θεατές δημιουργούν τις δικές τους ποικιλόμορφες μικροϊστορίες βασισμένες πάνω 

σε αποσπάσματα σταχυολογημένα από διάφορες στιγμές του έργου. Καθώς είναι σχεδόν 

αδύνατο να παρακολουθήσουν το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος, οι θεατές εκτίθενται 

τυχαία σε κάποια στοιχεία της ζωής της ντίβας και, σαν να κάνουν μόνοι τους μοντάζ, τα 

συνθέτουν με βάση την δική τους πραγματικότητα γ ι’ αυτά. Επιπλέον, καθώς μια κάμερα 

δεν μπορεί ποτέ να αιχμαλωτίσει εξ ολοκλήρου τη ζωή ενός ανθρώπου στο χρόνο μιας ται

νίας, έτσι κι εμείς βλέπουμε μια μό νο πλευρά της τραγουδίστριας της όπερας και των εμπει

ριών της στη διάρκεια των οκτώ ωρών που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο ι περιορισμοί των 

συνηθισμένων εξήντα λεπτών του ντοκιμαντέρ ή των ενενήντα λεπτών της ταινίας μυθο

πλασίας μοιάζουν παράλογοι κάτω απ’ αυτό το φως.

Η  Sem iha Berksoy είναι μια μόνο από τους πολλούς ήρωες των έργω ν του Ataman. 

Παρουσιάζοντας κατ’ αποκλειστικότητα ανθρώπους με τους οποίους ο δημιουργός έχει 

ήδη κάποια σχέση, τα έργα του Αταμάν παίζονται σε μονές ή πολλαπλές προβολές, μερι

κές απευθείας στον τοίχο της γκαλερί κι άλλες, πιο πρόσφατες, σε μετέωρες οθόνες κατα

σκευών στο χώρο. Η  κίνηση μέσα κι έξω, τριγύρω και διαμέσου, είναι μια Βασική συνθή

κη θέασης των έργω ν του, απηχεί την κίνηση της κάμερας καθώς εν συντομία μπαίνει στις 

ζωές και την ψυχή όσω ν στέκονται μπροστά στο φακό της. Στα έργα αυτά, τα άτομα μένουν 

γυμνά μπροστά στις επαναλαμβανόμενες και ευγενικές, εκτός οθόνης, προσπάθειες ανί

χνευσής τους από τον καλλιτέχνη. Ο ι ιστορίες αναπτύσσονται και εμπλουτίζονται καθώς οι 

εμπειρίες, μερικές βαθιά χαραγμένες από κάποιο τραύμα, επικοινωνούνται. Απ ό τις δια- 

πλεκόμενες ιστορίες τεσσάρων γυναικώ ν με κοινό στοιχείο τις περούκες τους ( Woman 

Who Wear Wigs, 1999), μέχρι εκείνη μιας τραΒεστί τραγουδίστριας και της ζωής της ως 

πολιτικής εξόριστης στην Ελβετία (Never M y  Soul, 2001), οι ταυτότητες υιοθετούνται και 

φοριούνται εξωτερικά καθώς βάλλονται εκ των ένδον μέσω της γλώσσας. Ο  κατακερματι

σμός της ταυτότητας σε πολλαπλούς εαυτούς, ή πλευρές του εαυτού, είναι ένα ακόμα θέμα 

που αναπτύσσεται στις διπλές ιστορίες μιας Τουρκάλας που ζει στην ελληνική πλευρά της 

Κύπρου (1 + 1=2002), παρουσιασμένες σε δύο κάθετες αντικριστές οθόνες σαν ανάποδες

«Ό π ο ιο ς  αφηγείται, 

βασίζει τα λεγόμενό  

του στην εμπειρία -  τη 

δικό του η των άλλων. 

Και με τη σειρά του 

τη μεταδίδει σε όσους 

ακοΰν την ιστορία». 

Walter Benjamin2
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αντανακλάσεις ενός καθρέφτη Αποδίδεται επίσης από πς 

εμπειρίες ενός Τζαμαϊκανού μετανάστη στο Βερολίνο, οι 

οποίες μεταδίδονται ταυτόχρονα, μέσα από δώδεκα μό νι

τορ τοποθετημένα κυκλικά το ένα δίπλα στο ά λλο [ll's a 

Vicious Circle, 2002). Σε καθένα από τα παραπάνω έργα 

υπάρχει μια αίσθηση αουτσάιντερ ή αταίριαστου, με την 

απομόνωση και την περιθωριοποίηση ως σταθερά μοτίβα

0  Αταμάν περιέγραψε τα έργα του ως μια σ υλλογική 

«αυτοπροσωπογραφία», με το κάθε κομμάτι της να αντανα

κλά μια πλευρά του εαυτού του και των εμπειριών του, 

καθώς μεγάλωνε ως απομονω μένος έφηβος και νεαρός 

γκέι άνδρας στην Τουρ κία  των δεκαετιών του 1960-70. Μ ' 

αυτή την έννοια, πρόσφατα έργα του, όπως το The Four 

Seasons of Veronica Read (2002), που παρουσιάζει μια 

υπερενθουσιώ δη καλλιεργήτρια αμαρυλλίδας στο πολυσύ

χναστο διαμέρισμά της στο Λο νδ ίνο , ή το Stefan’s Room  

(2004), που παρουσιάζει έναν εξίσου αφοσιωμένο συλλέ

κτη τροπικών σκόρω ν στο διαμέρισμά του στο Β ερολίνο, 

δεν συνηχούν μόνο τις μοναχικές ασχολίες του Αταμάν, 

όταν φροντίζει τις ορχιδέες του στο θερμοκήπιο δίπλα από 

το σπίτι των γονιώ ν του στην τουρκική εξοχή, αλλά και τις 

ιδιάζουσες μονομανίες, κοινές σε όλους του ειδήμονες 

εξειδικευμένων τομέων γνώ σης.

Ο ι ιστορίες του Atam an έχουν περιγράφει ως εξεζητη

μένα μελοδράματα, που παραπέμπουν στην έννοια που 

είχε το μελόδραμα τον 18ο αιώνα ως μια «παράνομη» 

μορφή λαϊκού θεάτρου, έξω από την επίσημη, καθαγια

σμένη γλώ σσα4. ( . . . )  Στην κινηματογραφική δουλειά του 

Αταμάν, μια σειρά ανθρώ πων μιλούν για τα προβλήματα 

και τις ανησυχίες τους, τις ελπίδες και τις φαντασιώσεις 

τους στην ησυχία του σπιτιού τους, μπροστά σε μια μόνο 

κάμερα την οποία κρατά ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Στο πλαί

σιο αυτό, ο καλλιτέχνης, ως ακροατής και έμπιστος, ανοί

γεται έτσι ώστε να συμπεριλάβει το θεατή, που κι αυτός με 

την σειρά του εμπλέκεται στις αφηγούμενες ιστορίες. Η  

πραγματικότητα γίνεται μυθοπλαστική, η μυθοπλασία στα

θεροποιείται ως μαρτυρία και το ξεγλίστρημα ανάμεσα 

στους διαφορετικούς τρόπους αφήγησης επεκτείνεται στο 

άπειρο.

Ενδιαφέρον είναι πως οι περισσότεροι ήρωες του Ατα- 

μάν, πριν από το συλλέκτη τροπικών σκόρων, Stefan 

N aum ann, ήσαν γυναίκες ή είχαν θηλυκή ταυτότητα. Ίσ ω ς  

βέβαια να μη μας προκαλεί έκπληξη για έναν καλλιτέχνη 

για τον οποίο τα θέματα της περιθωριοποίησης, της σεξου

αλικής ταυτότητας και της απόκτησης λό γου είναι βασικά. 

Ιστορίες κακοποίησης, αποπροσανατολισμού, επιβίωσης 

και θριάμβου ενάντια σε όλα τα εμπόδια δημιουργούν ένα 

επαναλαμβανόμενο μοτίΒο στο έργο του Αταμάν, και το 

συλλογικό τους βάρος αμφισβητεί τα στερεότυπα που συν

δέονται με τις γυναίκες γενικά και ειδικότερα μέσα στην 

τουρκική κοινωνία. Απ ό πολιτικούς πρόσφυγες μέχρι εγχει

ρισμένες πόρνες και γυναίκες που έχουν επιζήσει από καρ

κίνο ίου μασιού, οι άνθρωποι που απεικονίζονται στην 

κινηματογραφική δουλειά του Αταμάν είναι εναλλακτικά 

δυνατοί, ανεξάρτητοι και εκφραστικοί, άσχετα με το πόσο 

δραματοηοιούν τις ιστορίες τους. Καθώς εξαπλώνεται στην 

Ευρώ πη, από την ελβετική εξορία στην οποία ζει ο Ceylan 

Firat στο Never M y  Soul, μέχρι τα σπίτια της Βερόνικα και 

του Στέφαν στο Λ ο νδ ίνο  και στο Βερολίνο αντίστοιχα, η 

γεωγραφία και η τοποθεσία γίνονται σιωπηλά αλλά εξίσου 

σταθερά ρεύματα στα έργα αυτά. Ιδωμένη ως σύνολο η 

κινηματογραφική δουλειά του Αταμάν μοιάζει με ένα αέναα

μεταβαλλόμενο ιμπρεσιονιστικό πορτρέτο της σημερινής 

Τουρκίας και της ευρύτερης θέσης της μέσα στον κόσμο 

Π ο λύπλευρο και βαθιά διφορούμενο, αντανακλά επιπλέον 

τη θέση του καλλπέχνη σε σχέση με τη γενέθλια χώρα του 

Ό π ω ς  παρατηρεί κάποιος: «Κινημστογραφ ώ ντας τους 

άλλους... ο  Αταμάν καταλήγει να εμβαθύνει στη δική του 

ψυχή και στα δικά του νοήματα, παρουσιάζοντας συγχρό

νως τη συγκρουσιακό σχέση του με την Τουρκία, χωρίς 

αυτό να τον περιορίζει σε κάτι»*. Για τον Αταμάν, ο  οποίος 

ζει μεταξύ Τουρκίας, Η .Π .Α . και Ευρώ πης από το 198CΫ, η 

μετακίνηση δείχνει τη θέση κάποιου που είναι συνεχώς έξω 

και κοπάζει μέσα, αποτελεί μέρος και ταυτόχρονα παραμε 

νει αποστασιοποιημένος από την τοπική κουλτούρα

Η  αφ ήγηση δημιουργεί τον συνδετικό ιστό μεταξύ των 

κινηματογραφ ικών έργω ν του Αταμάν, καθώς μέσα από 

την πράξη της ομιλίας οι ατομικές ταυτότητες κατασκευάζο

νται μπροστά στην κάμερα του καλλπέχνη «Εππρέπω  στα 

αντικείμενά μου να μιλούν, γιατί μό νο με την άμεση ομιλία 

μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες της θαυμαστής επανεγ- 

γραφής της ιστορίας και της πραγματικότητας κάποιου Τ ι  

άλλο υπάρχει; Η  ομιλία είναι η μόνη δραστηριότητα με 

νόημα για την οποία είμαστε ικανοί»7. Σε  μια εποχή που η 

συμπυκνω μένη πληροφ ορία είναι τόσο κοινή, είναι α συνή

θιστο να συναντάς έναν καλλπέχνη σαν τον Αταμάν, που 

εσκεμμένα επιβραδύνει την επικοινωνία και την οδ ηγεί σε 

μια διάρκεια πέρα από την προσδοκία ή την αντοχή του 

θεατή. ( . . . )  Στην εστίασή ίο υ  σε καθημερινά (παρόιι ασυ

νήθιστα ή εκκεντρικά) άτομα που έχει γνω ρίσει σε διάφο

ρες περιπλανήσεις του στη ζωή, μας δείχνει πως το ξεχω

ριστό κατοικεί στην καθημερινότητα και πως κάθε άνθρω 

πος έχει μια ιστορία να πει. Εκφρασμένες με «παρατεταμέ- 

νους συνειρμούς» επικοινωνίας* και μέσα από αποχρώσεις 

της κίνησης, των χειρονομιώ ν, των μαλλιώ ν και των ρού

χων, οι προσωπικές ιστορίες της κινηματογραφικής δου

λειάς του Atam an αποτελούν ένα σχόλιο μεγάλου εύρους 

πάνω στα πολλαπλά επίπεδα της πραγματικότητας και της 

μυθοπλασίας που προσκολλούν την αίσθηση του εαυτού 

μας σ ’ έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ο  Κ ουτλούγκ Αταμάν έχει μιλήσει πολύ για τη γοητεία 

που του ασκεί το είδος του ντοκιμαντέρ και οι αντικρουό- 

μενες ιδεολογίες του μέσα στο χρόνο, από τον σοβιετικό 

ρεαλισμό μέχρι την ψυχαγω γία τύπου Χόλιγουντ*. Χ ρ ησ ι

μοποιώντας μια σειρά τεχνικώ ν, συμπεριλαμβανομένου 

του μοντάζ και μιας χαρακτηριστικής κυκλικής δομής στην 

οποία ο γραμμικός χρόνος χάνει το νόημά του, η κινημα

τογραφική του δουλειά δείχνει ότι η αντικειμενική πραγ

ματικότητα είναι ένα προβληματικό κατασκεύασμα. ( . . . . )  

Προχω ρώ ντας από τον τοίχο στον τρισδιάστατο χώρο, οι 

κινηματογραφ ικές εγκαταστάσεις του Αταμάν, τα τρία 

τελευταία χρόνια, προσκαλούν σε μια διαδραστικη εμπει

ρία θέασης. Κ ινούμενοι τριγύρω , διαμέσου και αναμεαα 

σε πολλαπλές οθόνες, οι θεατές μπαίνουν άμεσα σιο  

χώ ρο των αντικειμένω ν τους και, όπως στην περίπτωση 

της Veronica Read, σ ιο  «μ υ α λό » της, που συμβολίζεται 

από τέσσερις περιφραγμένες οθόνες κρεμασμένες στο 

ύψος του κεφαλιού. ( . . . )

Στην εστίασή του στη μηχανική της κινηματογραφικής 

εμπειρίας, η εννο ιο λο γική προσέγγιση του Αια μά ν στην 

κινηματογραφική του δουλειά είναι ιδιαίτερα φορμαλιστι

κή. Δ ο μη μένα  γύρω  από την ανάλυση της πραγματικότητας 

και της αφηγηματικής δομής, τα θέματα πολιτικής και 

φύλου στα έργα του γίνονται επικουρικά του κεντρικού του
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ενδιαφέροντος. Ο ι ταινίες του Αταμάν χαρακτηρίζονται από την αξία της φθηνής παρα

γω γής τους, την προτίμηση στην κάμερα στο χέρι και την οικειότητα της συνέντευξης 

ενός προς ένα. Ό λ α  τα παραπάνω αντισταθμίζονται από εξονυχιστική έρευνα νια το 

ρόλο και τη λειτουργία της ίδιας της ταινίας, ενώ παραμένουν παραπλανητικά απλά 

στην εμφάνιση και πολυεηίπεδα στο νόημα. Ό π ω ς  σημειώνει ο καλλιτέχνης, οι ιστορίες 

του δεν διαφέρουν σε δομή από όσες μαθαίνουμε καθημερινά πια για τους διάφορους 

πολέμους: και οι δύο φιλτράρονται και γίνονται μυθοπλασία από τα μέσα μαζικής ενη

μέρωσης. Επιπλέον, μέσα στην παρατεταμένη τους διάρκεια και την πολυποίκιλη από

δοσή τους στο χώρο, τα κινηματογραφικά έργα του Αταμάν αντανακλούν σωματικά την 

ασύνδετη φύση των ιστοριών που λέγονται μέσα από αυτά ( . . . )

Παρότι ο Αταμάν δημιουργεί και παρουσιάζει έργα για εκθέσεις σε μουσεία σε 

τακτική 6άση από το 1997, εξακολουθεί να δουλεύει ως ανεξάρτητος σκηνοθέτης ται

νιώ ν μεγάλου μήκους στην Τουρ κία  και την Ευρώ πη. Γνώστης και των δύο χώρω ν και 

ικανός να κινείται ανάμεσά τους με ιδιαίτερη άνεση, ο Αταμάν διατηρεί παράλληλα 

επαγγέλματα που προάγουν το ένα το ά λλο ενώ ταυτόχρονα παραμένουν ξέχωρα. Ο ι 

μεγάλου μήκους ταινίες του, Η  ιστορία του φιδιού (1993) και Λόλα και Μηιλιντικίντ 

(1998), έχουν κερδίσει βραδεία σε πολλά διεθνή φεστιβάλ συμπεριλαμβανομένων του 

Βερολίνου, της Στοκχόλμης, της Κωνσταντινούπολης, του Μ όντρεαλ και της Νέας Υ ό ρ -

Ι κης, ενώ η πιο πρόσφατη ταινία του, Τα Δύο Κορίτσια, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα 

της το 2005. Μ ’ αυτή την έννοια διατηρεί μια ασυνήθιστη θέση ως καλλιτέχνης -  έχει 

κάνει σπουδές κινηματογράφου στο Παρίσι και στην Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαε

τίας του ’8 0 και έκτοτε παραμένει εν ενεργεία σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών, 

ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως εικαστικός καλλιτέχνης και έχει κερδίσει διεθνή

¡ αναγνώριση και γ ι’ αυτή του τη δραστηριότητα.

Για την έκθεση στο Μ ουσείο Σύ γχρονη ς Τέχ νη ς  του Σίδνεϊ, ο Αταμάν παρουσιάζει 

μια περιεκτική επιλογή της κινηματογραφικής του δουλειάς από το 1997 μέχρι σήμερα. 

Στη μεγαλύτερή του μέχρι τώρα εικαστική έκθεση, που γίνεται στις δύο κεντρικές αίθου

σες του μουσείου, παρουσιάζει για πρώτη φορά, ως συμπληρωματικά, τα έργα The Four 

Seasons of Veronica Read και Stefan’s Room. Ταυτόχρονα δείχνει για πρώτη φορά στο 

νότιο ημισφαίριο την πιο πρόσφατη εγκατάστασή του, που αποτελείται από σαράντα 

οθόνες και έχει τον τίτλο Kiiba (2004). Η  μεγάλη αυτή κατασκευή ενώνει μια σειρά από 

θέματα που έχουν παρουσιαστεί στην κινηματογραφική δουλειά του Atam an τα τελευ

ταία οκτώ χρόνια. ( . . . )

Τέσσερις μικρές οθόνες πλάσματος, που παρουσιάζουν τις πρόσφατες «κινούμενες 

λέξεις» του Αταμάν, χρησιμεύουν ως σημεία στίξης συνδέοντας τα εκθέματα. Τ ο  ασυ

νήθιστο στα συγκεκριμένα έργα είναι πως πρόκειται για τα μόνα του έργα χωρίς διάλο

γο  ή ανθρώπινους χαρακτήρες. Α ντ’ αυτού χρησιμοποιούν την ίδια τη γλώ σσα, με τη 

μορφή της αραβικής γραφής, για να δημιουργήσουν εικόνες από την αφηρημένη ή τη 

εννοιολογική τέχνη. ( . . . )  Υλοποιώ ντας τη σχέση μεταξύ γλώ σσας και αναπαράστασης, 

τα εντυπωσιακά απλά αυτά έργα ανιχνεύουν ταυτόχρονα τη σχέση μεταξύ ισλαμικού 

πολιτισμού και αναπαραστάσεων της εικόνας.

Γράφοντας για τη φθίνουσα πορεία της προφορικής επικοινωνίας ο Walter 

Benjamin προε'βλεψε πως «η  τέχνη της αφήγησης φτάνει σ ’ ένα τέλος. Ό λ ο  και σπα

νιότερα συναντάμε ανθρώπους με την ικανότητα να πουν σωστά μια ιστορία... Είναι 

σαν να μας στερούν κάτι που έμοιαζε άρρηκτα δεμένο μαζί μας, την πιο ασφαλή μας 

ιδιοκτησία: την ικανότητα να ανταλλάσσουμε εμπειρίες...»10. Εντοπίζοντας την άνοδο 

του τυπωμένου μυθιστορήματος στο 19ο αιώνα και της «πληροφ ορίας» στην καπιταλι

στική κουλτούρα του 20ού, οπότε η έμφαση δινόταν στα γεγονότα και την ανάλυση, ο 

Benjamin υπογράμμισε: « Η  μισή τέχνη της αφήγησης συνίσταται στο να διατηρείς την 

ιστορία ελεύθερη από εξήγηση καθώς την αναπαράγεις». Μ ’ αυτόν τον τρόπο, κατέλη

ξε, επαφίεται στον αποδέκτη να «ερμηνεύσει τα πράγματα με τον τρόπο που τα καταλα

βαίνει, κι έτσι η αφήγηση επιτυγχάνει ένα εύρος το οποίο η πληροφορία στερείται»11. 

Ευτυχώς, ο Κουτλούγκ Αταμάν είναι ένας ολοκληρω μένος αφηγητής της εποχής ίου, ο 

οποίος επιτρέπει στα αντικείμενά του να μιλούν ελεύθερα και χωρίς παρεμβολές. Δ ο υ 

λεύοντας ενάντια στο μικρόβιο της γρήγορης επικοινωνίας και των κατ’ απαίτηση γεγο 

νότων, δημιουργεί αντ’ αυτών έναν ιδιαίτερα προσωπικό χώ ρο όπου η πραγματικότητα 

αποκτά πολλές όψεις για ίο  αντικείμενο αλλά και για το θεατή. Μια τέτοια διαδικασία 

μάς είναι άλλοτε εύκολη κι άλλοτε βαθύτατα ενοχλητική. Πάντα όμως προκαλεί τους 

θεατές να σκεφτούν τους εαυτούς τους σε σχέση με τις αφηγούμενες ιστορίες και να 

δουν τον κόσμο που τους αφορά κάτω από ένα νέο και διαφορετικό φως.
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Kutlug Ataman

Ο Κ ο υτλο ύγκ  Ατα μά ν γε ννή θ η κε  στην Κω νστα ντινο ύπολη το 1961.

Σπ ο ύδα σε κινηματογράφ ο στο Π α νεπ ισ τήμιο  της Καλκρόρνιας, 

στο Λ ο ς  Α ντζελες, και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 

στην Σ χ ο λ ή  Κ α λώ ν Τε χ ν ώ ν , απ’ ό π ο υ αποφοίτησε το 1988. Έ κ το τε  

έχει κτίσει μια διεθνή καριέρα ως κινηματογραφ ιστής και εικαστικός 

καλλιτέχνης.

Η  κινηματογραφ ική του σταδιοδρομία ξεκίνησε με δ ύ ο  ταινίες 

μικρού μή κο υς, την Hansel and GreteI (1 9 8 4 ), που έλαβε το βραβείο 

π α ραγω γής Peter Stark, και τη La fuga (1 9 8 8 ), η οποία παρουσιά

στηκε στα Φ εστιβάλ Ό μ π ε ρ χ α ο υ ζε ν  (Γερ μ α νία ), Τ ο ρ ίν ο , Σ α ν  Α ντό - 

ν ιο , και βραβεύτηκε στο Σ ικ ά γο , στη Δ ιε θ νή  Έ κ θ ε σ η  της Ν έα ς Υ ό ρ - 

κης καθώς και στην Ο υ ά σ ινγκ το ν. Στη  συνέχεια έγραψ ε το σενάριο 

και σκηνο θέτησε τρεις ταινίες μ εγά λο υ μήκο υς ( Η  ιστορία του φιδιού 

[1 9 9 3 ], Λόλα  και Μπιλιντικίντ [1 9 98 ] και Δύ ο  Κορίτσια [2 0 0 5 ]), οι 

οποίες συμμετείχαν σε π ολλά  φεστιβάλ, αποσπώντας πολλές διακρί

σεις και βραβεία. Αυτό το διάστημα γυρίζει την τελευταία του ταινία 

The Coat στην Κύπρο.

Ω ς  εικαστικός καλλιτέχνης έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές 

εκθέσεις, ενώ  και οι ατομικές του εκθέσεις έχουν φ ιλο ξενη θεί σε 

αρκετά από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου. Στα κυριότερα 

έργα του -  εγκαταστάσεις βίντεο, περιλαμβάνονται τα Semiha b. 

Unplugged  (1 9 9 7 ), Women W ho Wear Wigs (1 9 9 9 ), Martin is Asleep 

(1 9 9 9 ), Never M y Soul (2 0 0 1 ), The Four Seasons of Veronica Read 

(2 0 02 ) και Kiiba (2 0 0 5 ). T o  2 00 4  ο  Ατα μά ν ήταν υποψ ήφιος για  το 

βρετανικό βραβείο T u rn e r, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία της 

σ ύ γχρ ο νη ς  τέχνης, ενώ  ίο υ  έχει α π ο νεμη θεί ίο  διεθνές βραβείο 

Carnegie Prize στο Π ίτσ μ π ο υ ρ γκ  των Η Π Α .

Ο  Ατα μά ν μοιράζει το χ ρ ό νο  του μεταξύ του Μ η ο υένο ς  Α ιρες, του 

Λ ο νδ ίν ο υ  και της Κω νσταντινούπολης






