




ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Να μην πνίγονται οι υγιείς προσπάθειες

Και ξαφνικά τα κανόνια ήχησαν, οι παράτες είχαν κάτι να αναγγείλουν. Τι είχε 
συμβεί άραγε; Τα καλά νέα ήρθαν από το εξωτερικό (άλλωστε μόνο από το ε 
ξωτερικό μπορούν να έρθουν πλέον τα καλά νέα για τον ελληνικό κινηματο

γράφο). Έλληνας σκηνοθέτης βραβεύθηκε στις Κάννες!! Και όμως είναι αλήθεια.
Η πρώτη ψυχρολουσία και μετά.... Κάτι πρέπει να γράψουμε, κάτι να βρούμε να πού
με. Περιέργως (;) λες και οι ξένοι μας έδειξαν κάτι που έπρεπε να είχαμε καταλάβει 
εδώ και χρόνια: ο ελληνικός κινηματογράφος έχει ιστορία και μέλλον. Ο Αγγελό- 
πουλος ακολούθησε τόσα χρόνια μια σταθερή πορεία που πέρναγε μέσα από υφά
λους και ανυπέρβλητα εμπόδια που οι συμπατριώτες του τού έβαζαν για ανεξήγη
τους (;) λόγους. Το παρελθόν, δυστυχώς, είναι αποκομμένο από το παρόν, η διδαχή 
από τα λάθη είναι αδύνατη και οι έλληνες σκηνοθέτες πρέπει να χτίζουν κάθε φορά 
το οικοδόμημα του κινηματογράφου από την αρχή. Ανακαλύπτουν αυτά που έχουν 
ήδη ανακαλυφθεί, παραβιάζουν πόρτες ανοιχτές. Ευτυχώς υπάρχουν έλληνες σκη
νοθέτες που έχουν υπόψη τους την ιστορία όταν κάνουν την ταινία τους. Και αυτό 
φαίνεται! Από την άλλη οι δημοσιογράφοι λειτουργούν προς αυτή ακριβώς την κα
τεύθυνση: δεν προσπαθούν να γεφυρώσουν το παλιό με το νέο, τον Παλιό Ελληνι
κό Κινηματογράφο (Π.Ε.Κ.) με τον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο (Ν.Ε.Κ.) γνωρίζο
ντας στο ελληνικό κοινό τις αρετές και τις αδυναμίες των ταινιών που είχαν γυριστεί 
πριν το 1965. Είναι γεγονός ότι λαός χωρίς ιστορία θεωρείται νεκρός, πολιτισμός 
χωρίς ιστορία είναι σαν να μην υπάρχει.
Η μεγαλύτερη παραχάραξη της ιστορίας είναι η παραποίηση των γεγονότων, η α
πόκρυψη σημαντικών στοιχείων που θα βοηθήσουν το κινηματογραφόφιλο κοινό να 
σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη. Στην περίπτωση του Θόδωρου Αγγελόπου- 
λου τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα σκηνοθέτη 
που πολεμήθηκε, όσο το δυνατόν περισσότερο, από το ίδιο το κράτος, αλλά και από 
παρακρατικούς παράγοντες. Είναι γνωστό σε πολύ λίγους, ακόμη και αυτούς που α
σχολούνται από πολύ κοντά με τα κινηματογραφικά δρώμενα, το μέγεθος των διώ
ξεων που ο σκηνοθέτης έχει υποστεί, πολύ λίγοι γνώριζαν τα παράλογα επιχειρή
ματα που είχαν τεθεί εμπόδιο στην τέχνη του.
Και φυσικά ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήξεραν (και 
ξέρουν) όλες τις πτυχές του θέματος. Παρόλα αυτά τα τηλεγραφήματα έφταναν με 
το κιλό στις Κάννες προσπαθώντας να καρπωθούν την δόξα ενός ανθρώπου, ενός 
πνευματικού έργου, που δεν το βοήθησαν καθόλου. Τα συγχαρητήρια της τελευταί
ας στιγμής, δυστυχώς, δεν έχουν καμιά αξία, ούτε ως συγνώμη, γιατί ούτε αυτή δεν 
έχει ζητηθεί. Και η περίπτωση Αγγελόπουλου είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. 
Είναι η περίπτωση του ανθρώπου που αναγνωρίσθηκε πρώτα στο εξωτερικό και με
τά στην Ελλάδα. Δυστυχώς στην Ελλάδα πολλοί είναι αυτοί που δεν έχουν ανα- 
γνωρισθεί, ζουνκαι δημιουργούν (όσο μπορούν) στην αφάνεια, εκτελούν ένα τερά
στιο έργο που ίσως μετά θάνατον θα αναγνωρισθεί.
Αντί μιας αναπτυξιακής λογικής αυτό που κυκλοφορεί είναι λογικές συντεχνιακές 
που φρενάρουν και αυτές τις νόμιμες διαδικασίες που σπάνια η πολιτική ηγεσία δρο
μολογεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών που για με
γάλο χρονικό διάστημα δεν έχει Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει νόμιμο εκπρόσωπο 
για να διαχειριστεί τα λεφτά της. Καλείται το δικαστήριο να λύσει τον παραγοντισμό 
ορισμένων, η Ε.Ε.Σ κινδυνεύει να χάσει το βάρος που είχε, ως συμβουλευτικός και 
συνδικαλιστικός φορέας και να γίνει ο κατακερματισμός και αυτού του χώρου.
Εχει φτάσει η στιγμή να δούμε σοβαρά τα πράγματα, να λειτουργήσουμε αναπτυ
ξιακά, να γίνει προγραμματισμός, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την ελληνική κι
νηματογραφία, έστω με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να αφήσουμε τις υ
γιείς προσπάθειες να αναπτυχθούν για να δούμε και στο μέλλον και άλλους σαν τον 
Αγγελόπουλο...

Η ΣΥΝ ΤΑ Κ ΤΙΚ Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το περιοδικό πωλείται στα εξής ση
μεία:
Βιβλιοπωλεία: Εστία, Δωδώνη, Θεμέ
λιο, Πολιτεία, Πρωτοπορία. Ελεύθερος 
Τύπος, Κομμούνα, Πύρινος Κόσμος, 
Παρά Πέντε, Κέδρος, Σολάρις, Αιγόχε- 
ρως, Βιβλιοπωλείο Φιλοσοφικής, Πα- 
νεπιστημιυύπολης, Ιωλκός στην Αθήνα 
και Πρωτοπορία, Πράξις, Η  γωνιά του 
βιβλίου, στη Θεσσαλονίκη.
Περίπτερα: Νομικής, Πλ. Εξαρχείων, 
Πλ. Κάννιγγυς, Πλ. Ομονυίας, Σταδί
ου, Ακαδημίας και Πανεπιστημίου. 
Κινηματογράφοι: Αλφαβίλ, Άστυ, Ζέ
φυρος και στη Λέσχη Εταιρείας Ελλή
νων Σκηνοθετών.
Δισκοπωλεία: Metropolis.

Παλαιό τεύχη: Βιβλιοπωλεία Ιωλκός 
και Παρά Πέντε ή Σωκράτους 79 - 81 
τηλ. 5225157 (απογευματινές ώρες).

Εξώφυλλο:
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★  αλιεύοντας κινηματογραφικά αλιεύοντας κινηματογραφικά ★

Σ Υ  Ε ΙΠ Α Σ ...
Σ ι κά(Η ρόλο που  έπαιζα ττι ζούσα την 

ιστορία, ήμουν παλιόν... Λεν μπορώ  να 

αποστααιοποίηΟώ. Δηλαδή αν Λι ν 

καταθέσω ψυχή... Το ξέρετε ότι κάθε 

φορά π ου  έκανα κ ά π ο ια  από  αυτές τ ις  

τα ινίες, μετά από  λ ίγο  το θέμα της 

τα ιν ία ς συνέβαινε στην πραγματικότητα; 

Δηλαδή την εβδομάδα που  παίχτηκε στον 

κ ινηματογράφο αυτή η τα ιν ία  με το 

ναυάγιο  του "Β ιργινΐα  Ρίχτερ", έγινε το 

μεγάλο ναυάγιο  του πλο ίου  που ερχόταν 

από  την Κρήτη. Και έγινε χαμός".

Ν ίκος Κούρκουλος (ηθοποιός)

(Από την συνέντευξη στον Θανάση Λάλα, 

"Το Βήμα", 17/5/98)

Α παντώ ντας στην ερώτηση με πο ιο  τρό

πο ψυχαγω γείται: "Με πολύ π ιο  απλά 

πραγματα: ελληνικό καλοκα ίρ ι, βιβλίο, 

επιστροφή σε π αλ ιές μουσικές, τα ιν ίες, 

οι κόρες μου και η δουλειά  μου. Δεν 

κατόρθωσα ποτέ να  γίνιο επαγγελματίας, 

παραμένω  ερασιτέχνης, κάνω  αυτό που 

μου αρέσει, άρα  ψ υχαγω γούμαι 

δημιουργώ ντας τα ινίες".

Θόδωρός Α γγελόπουλος (ηθοποιός)

(Από την συνέντευξη στην Μ αρία 

Κατσουνάκη, "Καθημερινή", 17/5/98).

"Ή ταν μια ευκαιρία . Χ ιορίς αυτήν δεν θα 

μπορούσα σήμερα να  δ ιαλέγω  σενάρια 

και να κάνω  αυτί) που  θέλω. Αλλά 

πιστέψτε με, ο α ισθησιασμός με 

εγκαταλείπει λίγο - λίγο. Λεν ντρέπομαι 

γι' αυτό που  έκανα, ούτε θέλω νσ το 

εξαψανίσο). Σήμερα όμω ς υπολογίζω  το 

οτυλ και το περιεχόμενο τω ν  τα ιν ιώ ν  

μου".

Σ ύρον Στόουν (ηθοποιος)

(Α παντώ ντας στην ερώτηση για  το 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΝ ΣΤΙΚ ΤΟ , "Τα Νέα", 22/5/98).

•  Στις Κάννες η Ελλάδα έλαμψε. Τουλάχι 
στον έτσι οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα και οι 
τηλεοράσεις ανήγγειλαν τον Χρυσό Φοίνικα 
του Δγγι λόπουλου. Εξαίρεση, ίσιος μοναδική, 
ο Βασίλης Ι'αφαηλίδης που υποστήριζε ότι 
αυτοί που τον εμπόδισαν να κάνει το έργο του, 
αυτοί που ήταν εχθροί του, σήμερα είναι φίλοι 
του. 11 δόξα ανήκει στην Ελλάδα ή στον Αγγε- 
λόπουλο; Σαφέστατα στον δεύτερο που κάνει 
τον κινηματογράφο που του αρέσει προσπερ
νώντας τα χιλιάδες εμπόδια που του βάζουν οι 
συμπατριώτες του.
ά> Η δόξα ανήκει στον Αγγελόπουλο ή και 
στους έλληνες συναδέλφους του που τον κο
ροΐδευαν και τον εχθρεύονταν. Δεν είναι λίγοι 
αυτοί που έβλεπαν τον Αγγελόπουλο ως ένα 
πόλο αναφοράς; πολλοί σκηνοθέτες χωρίζο
νταν σε αγγελοπουλικούς ή αντιαγγελοπουλι- 
κούς. Έλλειπε, με άλλα λόγια, η πνευματικό
τητα που είναι αναγκαία για να 
συνειδητοποιήσουν την αξία της σκηνοθεσίας 
του και να επηρεαστούν από αυτή.
•  Μήπως η δόξα ανήκει στους πολιτικούς που 
δεν τόλμησαν να πάρουν θέση σε κρίσιμες κα
μπές της κινηματογραφικής καριέρας του. Και 
βέβαια αναφερόμαστε σε πολιτικούς όλων των 
κομμάτων που δεν τόλμησαν να έρθουν σε ρή
ξη με το παράλογο, όπου και αν αυτό βρίσκε
ται. Όπως, για παράδειγμα, στην ρήξη του με 
τον γραφικό Καντιώτη. Και μόνο το γεγονός 
ότι λειτούργησε καλλιτεχνικά δεχόμενος επι
θέσεις από απερίγραπτες θεούσες και μπρά
βους του μεσαιωνιστή επισκόπου.
ά> Το Φεστιβάλ Καννών, ξεκινώντας τη δεύ
τερη πεντηκονταετία του, δεν έχασε την γκλά- 
μορους μορφή του. Όμως λάμψεις κινηματο- 
γράφου εξακολουθούν να υπάρχουν και να 
σώζουν το Φεστιβάλ, η ιστορία του οποίου πέ
ρασε και από το 1968 και για πρώτη φορά ίσως 
αυτό το Φεστιβάλ είχε και πολιτική χροιά. 
Όμως παραμένει το γκλάμορους γεγονός που 
δίνει μια άλλη όψη στον ευρωπα ϊκό κινηματο
γράφο. Η άποψη του να δίνονται τα "ευρω
παϊκά όσκαρ" έχει ένα προηγούμενο, εδώ στις 
Κάννες.
••Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου γίνε
ται Ανώνυμη Εταιρεία; Αυτό τι σημαίνει; Μα 
τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, πιο δύ
σκολη η χρηματοδότηση. Το ΕΚΚ μπορεί να 
χρηματοδοτεί ταινίες με 15 διαφορετικούς 
τρόπους. Μπορεί, για παράδειγμα, να χρημα
τοδοτεί ταινίες κάθε είδους, χιορίς να συμμε
τέχει στην παραγωγή και την εκμετάλλευσή 
τους, με όρους και προϋποθέσεις που καθορί
ζονται από τον ειδικό σχετικό κανονισμό, ο ο
ποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμ
βούλιο, του Κέντρου ή παρέχεται έναντι 
δικαιωμάτων εκμετάλευοης. Θα τα δούμε όλα 
στην πράξη, τώρα που θα αρχίσουν οι χρημα
τοδοτήσεις των επόμενων ταινιών. Θα σταμα
τήσουν άραγε οι παρεξηγήσεις, θα υπάρξει 
διαφάνεια;
Ο Καινούργια ταινία ο Μενέλαος Καραμα- 
γκιωλης, γνωστός από το υπέροχο ντοκιμα
ντέρ ΚΟΜ. Αυτή τη φορά με γκεστ - σταρ την 
Χάνσ Συγκυύλα και πολλούς καλούς έλληνες

ηθοποιούς. Τον Οκτώβριο στις αίθουσες. 
Ελπίζουμε να πάει καλά και να συνεχιστεί η 
λεγάμενη άνοιξη του ελληνικού κινηματογρά
φου.
•  Ελληνικές ταινίες ποιος πουλάει στην 
"Αγορά" στις Κάννες; Φυσικά το ΕΚΚ. θεω
ρητικά. Επειδή ποτέ το εμπόρευμα δεν πουλά
ει όταν παρουσιάζεται ομαδικά, ως έκθεση νέ
ων ζωγράφων, χιορίς ανάλογη διαφημιστική 
υποστήριξη, χωρίς αξιολόγιση, χιορίς σκεπτι
κό. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ευννοούν 
την παραμονή κάποιων στη θέση τους, βλά
πτουν, όμως σοβαρά τις πιθανότητες εξόδου 
τιον ελληνικών προϊόντων στο διεθνές περι
βάλλον.
Φ Το μερίδιο της γαλλικής ταινίας έφτασε στο 
χαμηλότερο ποσοστό του για τα τελευταία 
χρόνια του 1997, δηλαδή στο 34%, υπολογίζο
ντας τα 7,6 εκατομμύρια εισιτήρια που πραγ
ματοποιήθηκαν από την ταινία ΤΟ Γ1ΕΜΓΤΤΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ, γυρισμένη στα αγγλικά, με αμερι- 
κανούς ηθοποιούς και η οποία πουλήθηκε διε
θνώς ως χολιγουντιανό προϊόν. Το μάρκετιν
γκ είναι απαραίτητο, αλλά και φονικό για την 
δημιουργία. Πνίγει τη φωνή του δημιουργού 
κρατόντας τον έξω από την πίτα της χρηματο
δότησης. Μιλήσατε για την εισβολή του πολι
τιστικού αμερικάνικου ιμπεριαλισμού;
•  Σε οικονομικό αδιέξοδο η εταιρεία του Στη- 
βεν Σπήλμπεργκ. Με δύο ταινίες, Ο 
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ και 
ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ, ψάχνει τη σωτηρία του. Τα 
παραμύθια του δεν μπόρεσαν να συναγωνι
στούν τα αντίστοιχα της Ντίσνεϋ. Ο ανταγω
νισμός στις ΗΠΑ είναι δύσκολος ακόμη και 
για καταξιωμένους εμπορικούς σκηνοθέτες - 
παραγωγούς. Πάντως οι καιροί είναι δύσκο
λοι για τους μοναχικούς κυνηγούς, ανάλογη 
περίπτωση με αυτή του Φράνσις Φυρντ Κόπο
λα.
<=> Στην εξωτερική περίφραξη του διατηρητέου 
κτιρίου όπου στεγάζεται η Ταινιοθήκη της 
Ελλάδας επιτέθηκαν οι μπουλντόζες των ιδιω
τών επινοικιαστών του ΜΤΠ Υ. "Το ταμείο έ
χει νοικιάσει το χιύρο της αυλής σε κάποιον 
κύριο, ονόματι Ιωαννίδη, ο οποίος χωρίς την 
έγκρισή τους και χωρίς σχετική άδεια από το 
ΥΠ ΕΧΩΔΕ προέβη σ' αυτή την επέμβαση", τό
νισε ο Διευθυντής της Ταινιοθήκης, Θόδωρος 
Αδαμόπονλος. Δέτε ο Ιωαννίδης να... ξανα
χτύπησε;
•  Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών. Ένα σω
ματείο - συντεχνία που οι αντιπαραθέσεις δεν 
έχουν να κάνουν με τίποτε με ό,τι ο Γρηγορίου 
είχε ονειρευτεί όταν πρωτοστατούσε για τον 
σχεδίασμά του. Ούτε έχει να κάνει με τον πο
λιτισμό. Αντιπαραθέσεις μεταπρατών ιδεών 
που (κατ' επίφαση) λέγονται σκηνοθέτες. Νί
κος Ζερβός, Κώστας Ψερριις, ΙΙαπαδοπουλος, 
Ηουδούρης, Μπονντούρης, Παυλίδη και 
Αντωνακος, εναντίον των υπολοίπων. Αποτέ
λεσμα της παράλογης διαμάχης είναι η μη λει
τουργία της ΕΕΣ αφού η χρηματοδότηση του 
ΥΙ1.ΙΙΟ και ο λογαριασμός της στην τραπεζα 
δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν τα λειτουργι
κά έξοδά της. Δογική του... παραλόγου!
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ώ  Η καρδιά του ελληνικού πολιτισμού χτύπη
σε, για ακόμη μια φορά, στο Λονδίνο. Οι ται
νίες που παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα " Η 
Ελλάδα στη Βρετανία" ήταν πολλές και καλές: 
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ, της Βασιλικής Ηλιοπούλου, 
ΩΡΕΣ, της Αντουανέττας Λγγελίδη, ΑΔΗΣ, 
του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, ΚΑΒΑΦΗΣ, 
του Γιάννη Σμαραγδή, Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ 
ΚΟΚΚΟΡΑ, του Ανδρέα Πάντζη, 
ΒΑΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ, του Σωτήρη Γχορίτσα, το 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ, του Αρη Φατούρου και άλλες. 
Και οι παρουσίες των σκηνοθετών και παρα
γόντων του κινηματογράφου ήταν σημαντι
κές: Κώστας Βρεττάκος(Πρόεδροςτου ΕΚΚ), 
Γιάννης Μ πακογιαννόπουλος (σύμβουλος κι
νηματογραφίας), Γιάννης Σμαραγδής, Σωτή
ρης Γκορίτσας, Θόδωρος Αγγελόπουλος 
••'Εχουν αρχίσει ήδη οι προετοιμασίες για το 
Φεστιβάλ ταινίας super 8 mm. Φιλοδοξούμε 
να δούμε όλο και περισσότερες ταινίες, από 
όσο το δυνατόν περισσότερους σκηνοθέτες. 
Αλλά και ταινίες πρωτοποριακές που θα μιλή
σουν στις καρδιές των κινηματογραφόφιλων 
και των σκηνοθετών. Για περισσότερες πληρο
φορίες στους Μητρογιαννόπονλο Νίκο, τηλ. 
7624652,7623673 και Φραγκούλη Γιάννη, τηλ. 
9012987,5225257, Fax: 5225157 
Ο  Μια καλή κάλυψη του κινδύνου απώλειας 
των χρημάτων που δίνει μια εταιρεία παραγω
γής είναι να επενδύσει σε κινηματογραφική ε
ταιρεία που επιτρέπει την διασπορά των επεν
δυμένων κεφαλαίων σε μια ευρεία κλίμακα 
ταινιών. Δεδομένου ότι ο κινηματογράφος εί
ναι μια επένδυση υψηλού κινδύνου, χαίρει ήδη 
μεγάλων φοροαπαλλαγών, ώστε να ενδεικνύε- 
ται, στην περίπτωση του επενδυτή που έχει με
γάλα κέρδη από άλλες μετοχές, να επανεπεν- 
δύει τα κέρδη του στον κινηματογραφικό 
κλάδο. Εάν τα χρήματα δεν έχουν καλυφθεί σε 
περίοδο τριών ετών, οι απώλειες αποκαθίστα- 
νται από ασφαλιστική εταιρεία. Οι παραγω
γοί ταινιών εκμεταλλεύονται επίσης το επεν
δυτικό πρόγραμμα που προσφέρει 
φοροαπαλλαγές της τάξης του 205. Αυτά συμ
βαίνουν στην Αγγλία. Στην Ελλάδα πρόκειται 
να γίνει κάποια ανάλογη νομοθετική ρύθμιση 
που να αναπτύσσει η εγχοιρια κινηματογραφι
κή βιομηχανία;

•Σ τ α  Πατήσια ο θερινός κινηματογράφος 
"Μπροντγουαίη" θα μας χαρίσει και φέτος 
δροσερές ταινίες, υπό τη νέα του διεύθυνση. 
Στην Αγ. Μελετίου 61 α, μπορούμε να χαρούμε 
αριστουργήματα της 7ης τέχνης.
Ο  Μια ζωή, ο Αουκάς ο παλιατζής την κοπά
ναγε από την πολυτάραχη οικογένειά του, τις 
αγριοφωνάρες της πεθεράς του και, κυρίως, 
τους μπελάδες. Όμως, το κλεμμένο χρυσό νό
μισμα των Εσπερίδων και η αινιγματική Ζένα 
αναστατώνουν ανεπανόρθωτα τη ζωή του, κι ο 
Λουκάς βρίσκεται μπλεγμένος σε αναπάντεχες 
περιπέτειες. Η ταινία της Σοφίας Παπαχρή
στου, ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ, 
προβάλλεται τον Οκτώβριο στις αίθουσες. Η 
πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους, μια πολύ 
δροσερή κωμωδία αφήνει να φανεί το ταλέντο 
της σκηνοθέτιδας που και από τις ταινίες μι
κρού μήκους της το είχαμε παρατηρήσει. Το 
μοντάζ του Γιώργου Τριανταφύλλου είναι ένα 
συστατικό της επιτυχίας της ταινίας. Παίζουν 
οι Λάζαρος Λνδρέου, Ζαχαρίας Ρόχας, Αφρο
δίτη Αλ Σαλέχ και Άννα Αελαπόρτα. Καλή ε
πιτυχία και στις επόμενες ταινίες της.
•Δ ε ν  ξέρουμε αν έχετε προσέξει τις αλλαγές 
που έχουν γίνει στο Αττικό Αλσος, που βρί
σκεται ανάμεσα στο Πολύγωνο και στο Γαλά
τσι, εκεί που ήταν να χτιστεί το περίφημο τά
μα της χούντας. Εμείς το προσέξαμε και 
μείναμε εντυπωσιασμένοι από τις αλλαγές. 
Εκεί λοιπόν κάποιοι από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
σκέφτηκαν ότι έπρεπε ν’ αναπλαστεί αυτός ο 
αθηναϊκός λόφος, κατασκευάζοντας αθλητι
κές εγκαταστάσεις κι έναν θερινό κινηματο
γράφο κι έτσι μας προέκυψε το ΑΤΤΙΚΟ 
ΑΛΣΟΣ. Ο θερινός αυτός κινηματογράφος εί
ναι το στολίδι αυτού του αθηναϊκού λόφου. 
Πράγματι απολαμβάνεις εκεί την ταινία σου, 
χωρίς να ακούς τις φωνές από το διπλανό δια
μέρισμα όπως γίνεται σε άλλα θερινά σινεμά. 
Εκεί πράγματι συνδυάζεται η μαγεία της κινη
ματογραφικής οθόνης με τη μαγεία του καλο
καιρινού φεγγαριού. Αλλο ένα σημαντικό 
στοιχείο του είναι το άνετο παρκάρισμα που 
διαθέτει. Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχηθού
με στον κ. I. Στέφο, που έχει μισθώσει τον κι
νηματογράφο "Καλές δουλειές".

Σ Υ  Ε ΙΠ Α Σ ...

"Τα φαινόμενα  απατούν! Έ τσ ι δεν λέμε 

στην Ελλάδα; Δ είχνω  δυνατή π ρος τα 

έξω, αλλά μέσα μου φοβάμαι σαν μωρό.

Φ ταίει εκείνος ο μικρούλης 

συγγραφήσκος που  μου κόλλησε ετικέτες. 

Ψ υχρή, μελαχροινή, με φρύδια; Άρα... 

βιαστής! Το πρόσω πο δεν αποκαλύπτει 

τον άνθρω πο. Ο ι εγκληματίες συνήθως 

έχουν αγγελικό πρόσω πο. Ο κόσμος έχει 

βομβαρδιστεί α π ’ αυτές τις απλο ϊκές 

εικόνες κα ι η γυνα ίκα  εξευτελίζεται και 

υποφέρει". 

Ειρήνη Παπά (ηθοποιός) 

(Α πό "Τα Νέα", 20/5/98).

"Έ χω δουλέψ ει με μεγάλα στούντιο, αλλά 

δεν μου άρεσε. Δεν μου πάνε ο ι μέθοδοι 

που χρησ ιμοποιούν. Πρέπει να ξέρεις 

καλά την τέχνη του συμβιβασμού για  να 

συνεργαστείς μαζί τους και αυτό πα ίρνει 

πολύ χρόνο και καταναλώ νει πολλή 

ενέργεια... Κατά τη γνοιμη μου, οι π ιο  

μεγάλες αλλαγές έγιναν στο επίπεδο της 

διανομής. Σήμερα στο σινεμά κυριαρχούν 

ο ι διανομείς". 

Ρότζερ Κόρμαν (παραγωγός) 

(Α π’ την "Εξουσία", 11/6/98).

"Δεν θα πήγαινα στο απέναντι 

πεζοδρόμιο για  να βγάλω  α πό  το χ ιόνι 

κάποιο  στέλεχος των μεγάλων στούντιο 

που θα πέθαινε από αιμορραγία . Εκτός 

βέβαια και αν με πλήρωναν! Κ ανείς τους 

άλλωστε δεν φκλοτιμήθηκε ποτέ να  μου 

κάνει μια  χάρη".

Τζειμις Γουντς (ηθοποιός) 

(Α π’ "Το Βήμα", 14/6/98).
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•  H« έλεγε κανείς ότι, ένα ρ Γόμα νέων κίνημα- προτείνουμε γιπ χρημεποΛό-
μέαα από τις ταινίες τογραφιοτών, θα μπο- τηοη. Οι ιδέες μου είναι μ
σας, κάνετε μια αναφο- ρούσαμε να πούμε, ένα κριβές. Ο ευρεσπαίκός κινη
ρά στον Χίτσκοκ, γιατί; άλλο "Νέο Κύμα"; ματογράφος δεν υπάρχει.
Ο Λ, ναι! Θα σας εξηγήσω. Ο  Στη Γαλλία, είναι ηπρωτη γ ια τί σε κάθε χω ρά υπάρχει
Η6ιί) και τρία  ή τέσσερα χρό- φορά που  εδό) και 30 ή 40 κ ινηματογραφ ία  και το mi-
v ía  είχα δει αρκετές τα ιν ίες χρόνια  υπάρχει ένα κύμα νέ- νολ ικό  αποτέλεσμα ε ίνα ι μαι
με ειδικά εφέ, με Α ρειανούς. ων κ ινηματογραφ ιστώ ν που  σοι'ιπα. M ui σύγκριση 0α
Κατά σύμπτωση, ένα βράδυ, εμφ ανίζοντα ι κα ι που  είναι μπορούσε να  γ ίνει με αυτό
είδα στην τηλεόραση μια τα ι- πολύ καλοί. Το Νέο Νέο Κύ- το ν τρ ό πο : ε ίνα ι καλύτερο  να
v ía  του Χίτσκοκ. Έ να  είδος μα είναι ένα άλλο πράγμα, <ρας σε ένα μ ικρό εατιατόραι,
νοσταλγίας για  αυτό το είδος ε ίνα ι μια νέα γενιά κινηματο- παρά  σε ένα "διεθνές Ε ίνα ι
κ ινηματογράφου με κυρίευ- γραφιστιόν με χαρακτηρίσει- το ίδ ιο  κα ι με την κινηματο-
σε και αποφάσισα να κάνω  κά πολύ δυναμικά , υπάρ- γραφ ία. Ε να  συνεργείο του
τα ιν ίες αυτού του είδους, χουν άρα πολλές γυνα ίκες, ο π ο ίου  τα μέλη ε ίνα ι α πό  κ ά 
που θα ε ίνα ι ελαφριές κ.λπ. το λ ιγότερο 10 που κάθε χρο- θε χώ ρο , κα ι τελικά συνεννο-
•  Με την ΤΕΛΕΤΗ εί- ν ιά  κάνουν την πρώ τη τους ούντα ι στα αγγλικά , θα κάνει
δαμε ένα Σαμπρόλ που τα ιν ία  και συχνά πολύ  ενδια- τα ιν ίες ανυπόφορες. Αντίθε-
μας ξάφνιασε. Ενώ πο- φέρουσες. τα, σε κάθε χω ρά  που  αναζη-
λυσυξητείται το τέλος ·  Έ χετε  δει κάποιες τεί την ταυτότητά  της, ο ι ται-
του μαρξισμού, εσείς από αυτές τις ταινίες; ν ',εζ τιΊζ έχουν π ιθα νότη τα  να
κάνατε μια ταινία που Ο Ναι, βέβαια έχω  δει αρκε- εί·ν(η  καλές. Η λύση που μπο-
είχε έντονα στοιχεία τές. Ξεχνώ αυτή τη στιγμή τα  ^  vu ε ν̂α ι ευ^ ° )πα ά<ή ε*·να ι
μαρξισμού. ονόματα, αλλά κ ά π ο ιο ι, ό- η ΧθύΜ-ατοδότηση, η βοήθεια
Ο Κ αι εμένα αυτό με ξάφ- π ω ςο Π α σ κ ά λ Φ ε ρ ά ν κ α ιά λ -  σε κάθε χώ ρα να  κάνει ται-
νιασε. Ε ίνα ι κάτι το ακατα- λοι κάνουν τα ιν ίες  υψηλής νιες, ενδιαφέρουσες. Π ι-
νόητο, μου αρέσει να ξα φ νιά - πο ιότητας που  δεν έχουν να  στευω ο τ ι ε ινα ι Γ' μονη ·υση
ζω  και τον ίδ ιο  τον εαυτό ζηλέψουν τίποτε από  τ ις  ξέ- Υια να  ^ ε μ ο -
μου, αρα μου αρεσει να  ξαφ- νες. Ε ίνα ι, πάντω ς, τα ιν ίες  , ν
νιάζιο και τους άλλους. Εάν αξιοπρόσεχτες. Υ πάρχει ένα ματογραφου.
κάνουμε τα ιν ίες  που  μοιά- επίπεδο σύγκρισης, ιό ίω ς
ζουν με τ ις  προηγούμενες εί- στο πεδ ίο  της τεχνικής, με Ο ΐ  ν έο ι ΟΧΐ)νοθετες 
ν α ι ενοχλητικό κα ι για  εμάς, τον αμερικάνικο κινηματο- ·  Μ ιλήσατε για τον νέο
αλλά και για  τους θεατές. Θέ- γράφο. Εδώ  είναι ένα ανησυ- γαλλικό κινηματογρά-
λω να πω  ότι μου αρέσει να  χητικό σημείο, ε ίνα ι η 8η φο- φο. Μήπως μια απο τις
εκπλήττω  τους άλλους σχετι- ρά, νομ ίζω , που  βλέπουμε ελπίδες του είναι και οι
κά με τ ις  προηγούμενες ται- τους Α ρειανούς... Δεν αγα- ταινίες μικρού μήκους,
νίες. Μου αρέσει να αλλάζω  π ά ω  καθόλου τον χολιγου- των νέων σκηνοθετών;
από  καιρό σε καιρό. ντια νό  κ ινηματογράφο, γ ια τί Ο  Κ αι εγώ  έχω  κάνει τα ιν ίες
•  Βλέπουμε κάποιους τον βρίσκω βλακώδη, ακόμη μ ικρού μήκους. Π ιστέίιω  ότι
συντελεστές που είνα ι επικ ίνδυνο, αλλά υπάρχει όλα  αυτά π ρέπ ε ι να  οργανω -
συνεχώς οι ίδιοι... ενα σΠμεί0 αντίστασης, Αμε- θούν. Εάν ο ι νέο ι κ ινηματο-
Ο Α, ναι... Εδώ  κα ι τέσσερις ρ ικάνο ι ανεξάρτητοι κίνημα- γραφ ιστές α ρνουντα ι στο να
ή πέντε τα ιν ίες βρισκόμαστε τογραφ ιστές π ο υ  κανουν κάνουν πρόβες, αυτό δεν αρ-
συνεχώς. Ο  γ ιος μου κάνει τα ιν ίες π ι°  ενδιαφέρουσες κεί. Η τα ιν ία  μ ικρού μήκους
μουσική που  ανταποκρίνε- α πό  υ υ τες , που εγι,ναν ε6ω είνα ι ένα μέσο γ ια  να  κατα-
τα ι απόλυτα  με αυτό που  ψά- και 15 Χ ιόνια. Ν ομίζω  ότι λάβει κ ά π ο ιο ς  αν ε ίνα ι ά ξ ιο ς
χνω  για  τ ις  τα ιν ίες μου. Η γυ- προσπαθούν να ’μαζέψουν" vu χά νει κ ινηματογράφ ο ή
να ίκα  μου, στη Γαλλία, κάνει την πραγματικότητα , ενα- όχι. Θα σας δώ σω  ένα παρα-
την καλύτερη δουλειά  στο ντ ια  σε τα ιν ίες με Α ρειανούς δείγμα: η κόρη μου ε ίνα ι βοη-
σκριπτ. Η κόρη μου είναι η η 11011 δείχνουν τον Αμερικά- Βος μου. Κ άνει μια  τα ιν ία  μι-
καλύτερη βοηθός σκηνοθέτη νο Π ρόεδρο να  κάνει τον  π ι- κρου μήκους, δεν μου έχει
που  θα μπορούσα να  είχα. λοτο···· δείξει το  σενάριο, δεν με έχει
Λεν βλέπω γιστι να μην συ- *  Λ οιπ όν , ο ε υ ρ ω π α ϊκ ό ς  προοκαλέσει στα γυρίσματα,
νεργάζυμαι μαζί τους, αφ ού κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο ς  ψ ά χ ν ε ι η τα ιν ία  μ όλ ις τελειώ νει. Τ ι
δεν είναι μόνο συνεργάτες, να β ρε ι το  π ε δ ίο  το υ ; θα πω ; Θ α π ω  "ελπίζω  ό τ ι θα
αλλά και μέλη της ο ικογένει- Ο  Ε χω  σοβαρές αναλύσεις ε ίνα ι ενδιαφέρον" η ’T ivui
ας μου! κυι α πόψ εις γ ω  τον ευρώ- πρ ά γμ α τι καλό". Ηδη έχω
•  Υπάρχει στη Γαλλία π α ϊκ ό  κ ινηματογράφο, αλλά  δει διαφορετικούς τρόπους,

είνα ι πολύ δύσκολο vu τ ις  ό τ ι ε ίνα ι κατάλληλη να  κάνει
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κ άτι με ακρίβεια ε ίνα ι ό χ ι μόνο ενθαρρυ
ντικό , συμπαθητικό, αλλά καλό. Η μικρού 
μήκους σου επιτρέπει να  δεις π ο ιο ι είναι 
αυτο ί που  μπορούν να κάνουν καλή δου- 
λειά. Η τα ιν ία  μικρού μήκους όεν αφήνει 
να  φανούν ο ι ιδ ιοφυίες, αλλά ταλέντα.
•  Και η διανομή της ταινίας μικρού 
μήκους;
Ο Εδώ  τα πράγματα  ε ίνα ι τρομερά. II ρέ
πει να γ ίνει πολύ δουλειά. Κ άποτε η τα ι
νία  μικρού μήκους διανεμόταν μαζί με τις 
τα ιν ίες μεγάλου μήκους, τώ ρα αυτό είναι 
όλο και π ιο  σπάνιο , το κάνουν μόνο λίγοι 
δ ιανομείς. Η τα ιν ία  μικρού μήκους αντι- 
καταστάθηκε α π ό  τη διαφήμιση τώρα. 
Π ρέπει η τα ιν ία  μικρού μήκους να  βρει τον 
δρόμο της στην τηλεόραση.
9 Για την βία στις ταινίες θα θέλατε 
να μας μιλήσετε;
Ο Θα πρέπει να την δείξουμε έτσι όπω ς εί
να ι, βίαια! Για παράδειγμα, όλες ο ι σκηνές 
βίας στις αμερικάνικες τα ιν ίες δείχνοντα ι 
σε αργό ρυθμό, με ένα χορευτικό τρόπο. Η 
βία όεν ε ίνα ι αυτό. Ε ίνα ι κάτι το βίαιο, 
γρήγορο, αποφασιστικό. Εάν της δίνει 
ποιητική μορφή χάνετα ι αυτό που η βία εί
ναι. Δεν πρέπει να  απαγορεύουμε να την 
δείχνουμε. Στην ΤΕΛΕΤΗ αυτό που υπάρ
χει είναι το δευτερόλεπτο π ο υ  η Σαντρίν 
σκοτώνει το αγόρι, πυροβολεί, αυτός πέ
φτει κα ι όλα τελειώ νουν. Αυτή ε ίνα ι η 
πραγματική βία.
•  Νομίζετε ότι η βία στις ταινίες του 
Χίτσκοκ παρουσιάζεται με ένα ποιη
τικό τρόπο;
Ο Στον Χίτσκοκ η π ιο  δυνατή έκφραση 
της β ίας ε ίνα ι η σκηνή του ντους στο 
Ψ Υ Χ Ω . Δεν είδε τίποτε, μια  μαχαιριά  και 
αυτό ήταν όλο. Αυτό που  αισθανόμαστε 
δεν είναι βέβαια η ευχαρίστηση, είναι μια 
αντιπαθητική αίσθηση. Ακόμη είναι η βία 
τω ν αισθήσεων που μπορεί να ε ίνα ι τρο
μερή, ακόμη η ψυχολογική βία κα ι η θανα
τηφόρα βία που  μπορεί να  είναι ανυπόφ ο
ρη. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ένα 
είδος συν-ευχαρίστησης, μια  ευχαρίστηση 
που μπορούμε να  βρούμε διηγούμενοι την 
βία. Αυτό που  με στεναχωρεί ε ίνα ι να  την 
πλουτίσουμε με ειδικά εφέ.
9  Στον Χολυγουντιανό κινηματο
γράφο...
Ο Η βία είναι ένα είδος λύσης για  αυτόν. 
Έ χουμε πρόβλημα, χρησιμοποιούμε τη 
βία. Αυτό αρχίζει να γ ίνεται πολύ επ ικ ίν 
δυνο.
9 Ό σον αη>ορά την ΤΕΛΕΤΗ, μιλάτε 
για την αστική τάξη, γιατί μόνο για  
αυτήν, είναι ένας τρόπος για να μιλή
σετε πολιτικά;

Ο  Ποτέ δεν είχα επαφή με την εργατική τά 
ξη, δεν συμμετείχα σε αυτή ποτέ στη ζωή 
μου, δεν ξέρω  σχεδόν τίποτε. Έ ζησα μέσα 
στην αστική τάξη. Την ξέρω καλά, σε βά
θος. Μου ήταν π ιο  εύκολο να μιλήσω για  
αυτή. Στην ΤΕΑΕΤΗ οι αστοί δεν σατιρί- 
ζοντα ι, δείχνοντα ι έτσι όπω ς είναι.

Ταινίες πολιτικές 
Ταινίες προπαγάνδας

9 Βλέποντας τις ταινίες σας, νομίζει 
κανείς ότι είστε από τους πρώτους 
που έκαναν τον κινηματογράφο που 
κριτικάρει τον τρόπο ζωής των αν
θρώπων.
Ο  Δεν ξέρω  αν ακόμη υπάρχει ο κ ινημα
τογράφος που  χαρακτηρίζει τους τρόπους 
ζωής. Έ χω  την εντύπωση ότι από καιρό σε 
καιρό κάνω  τα ιν ίες καθαρά πολιτικές, α λ
λά δεν κάνω  ποτέ τα ιν ίες προπαγάνδας. Ο 
αμερικάνικος κινηματογράφος κάνει π ρ ο 
παγάνδα, όπω ς ο ι σταλινικές τα ινίες. Δεν 
έχω εφεύρει τον κινηματογράφο που μιλά 
για  τον τρόπο ζωής μας. Αλλωστε όεν ξέ
ρω τον "καλό τρόπο τού να ζούμε". Ποτέ 
όεν προσπάθησα να κριτικάρω  κάποιον 
τρόπο ζω ής κάποιου λαού, αφού όεν κ ρ ι
τικάρω  τον δικό μου, δεν κάνω  κριτική 
στους άλλους. Αυτό που κριτικάρω  είναι 
ο ι σχέσεις που όημιουργούνται ανάμεσα 
στα άτομα, στο εσωτερικό μιας κοινω νίας. 
9 Πως βρίσκεται τον γαλλικό κινη
ματογράφο;
Ο  Λίγο - πολύ καλό. Εδώ και δέκα χρόνια  
υπάρχει μια πο ικ ιλ ία  πολύ ενδιαφέρουσα. 
Δεν έχει φτάσει στην τελειότητα, αλλά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω ς μοντέλο ά λ
λων κινηματογραφιώ ν. Στην Γαλλία επ ί
σης έχουμε κ ινηματογραφιστές που ονει
ρεύονται να δουλέψουν στο Χ όλιγουντ, 
που έχουν μεγάλο ταλέντο. Αυτό είναι α ρ 
κετά ενδιαφέρον, κάποιος που  δουλεύει

στην Αμερική, αλλά με μια οπτική ευρω
παϊκή.
9 Π οια είναι η γνώμη σας για τον λε
γόμενο "λαϊκό κινηματογράφο";
Ο  Ο λα ϊκό ς κ ινηματογράφ ος δεν υπάρχει. 
Αν θέλει κ ά π ο ιο ς να  εξηγήσει κ άτι πρέπει 
να  κάνει προσπάθειες να  εξηγήσει αυτά 
στους ανθροϊπους που  δεν είναι εξοικειω 
μένοι με τα  σημεία. Η κ ινηματογραφική 
έκφραση ε ίνα ι γεμάτη σύμβολα π ου  καλεί
τα ι ο θεατής να  αποκω όικοποιήσει. Αν δεν 
έχουμε αυτή την ικανότητα, πρέπει με άλ
λο τρόπο να  γίνουμε κατανοητοί. Ο λ α ϊ
κός κ ινηματογράφ ος έχει συνδέσει το όνο
μά του με πολύ κακές τα ιν ίες, αλλά αυτός 
δεν είναι ο "λα ϊκός κ ινηματογράφος". Γ ια 
αυτό το λόγο είμαι υπερήφανος γ ια  την 
ΤΕΛ ΕΤΗ , γ ια τ ί είνα ι μ ια τα ιν ία  με δύσκο
λα νοήματα, αλλά όλος ο κόσμος μπορεί 
να την αποκω όικοποιήσει. Θα μπορούσε 
να  πει κανείς ότι μια λα ϊκή  τα ιν ία  είναι 
μια τα ιν ία  που  κόβει εισιτήρια. Δεν είναι 
ένα προσόιοριστικό  επίθετο το "λαϊκό" 
στον κ ινηματογράφο. Με αυτή την έννοια, 
έχω κάνει λα ϊκό  κινηματογράφο. Λέμε 
"λαϊκό" γ ια  να μην πούμε "εμπορικό" γ ια 
τί αυτό ηχεί άσχημα. Τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΠΙΑΝΟΥ ήταν λα ϊκό ς κ ινηματογράφος. 
9 Πριν να κάνετε μια ταινία έχετε 
γράψει με λεπτομέρειες το σενάριο;
Ο  Δεν μπορώ  να  ξεκινήσω μια τα ιν ία  χω 
ρ ίς να  έχω στο μυαλό μου π ρος τα π ού  πη
γαίνει. Η όλη εργασία στα γυρίσματα είναι 
να κάνουμε η τα ιν ία  να  μοιάζει λίγο - π ο 
λύ με αυτό που  είχαμε στο κεφάλι μας π ρ ιν  
να αρχίσει. Στον κ ινηματογράφο δεν υ
πάρχει αυτό το "ακριβώς". Υ πάρχουν τό
σα εξωτερικά στοιχεία, τόσοι άνθρω ποι 
στα γυρίσματα, μια τα ιν ία  θα χαρακτηρι
ζόταν πετυχημένη αν είχε κατά 80% την 
μορφή που  θα θέλατε να της δώσετε στην 
αρχή. Ε ίνα ι π ιο  πολύπλοκα τα πράγματα. 
Α ποφασίζουμε μια τα ιν ία  να  έχει μια συ-
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γκεκριμένη μορφή, αλλά η καλύτερη λύση, 
έχει συμβεί, να μην είναι αυτή που  έχουμε 
από  τα π ρ ιν  αποφασίσει. Αλλα αυτό δεν 
είναι πολύ συχνό φαινόμενο.
•  II κ ινηματογραφ ική  γλώσσα μπο
ρεί να εξελιχθεί, με πο ια  αφ ετηρία  
και προς ποια  κατεύθυνση;
Ο  Υ πάρχουν τόσα πράγματα  στον κινη
ματογράφο, αλλά το να βρούμε ένα νέο 
στυλ, μια νέα αφηγηματική μέθοδο αυτό 
είναι μια πρόοδος. Η χρησιμοποίση το>ν ε
ναλλακτικώ ν μορφιάν είναι πολύ ενδιαφέ
ρουσα, αν και χρησ ιμοποιείτα ι ακόμη με 
άσχημο τρόπο. Π αρ' (έλα αυτά νομ ίζω  ότι 
όλα είναι κα ινούργια  στην τέχνη. Έ να ς 
τρόπος είναι να διεισδύσουμε στον κλα σ ι
κισμό, αυτό ε ίνα ι απαρα ίτητο  αν θέλουμε 
να κάνουμε κάτι το κα ινούργιο  πρέπει π ά 
ντα να υπάρχει μια  βάση. I I τέχνη πρέπει 
να αναπτυχθεί ξεκ ινώ ντα ς α π ό  μια  βάση 
κλασική, θα λέγαμε. Το να  αποδομήσεις 
τον λόγο ε ίνα ι μια δύσκολη υπόθεση, πρέ
πει να ξεκινήσεις από  μια κλασική δομή, 
να tiou i ικανός να  κινηματογραφήσεις 
"παράλογα" πράγματα  ξεκ ινώ ντα ς από  
μια εντ άπωση. Ε ίνα ι σπά νιο  να βρεθεί κ ά 
π ο ιος να τροποποιήσει όσα έχουν γ ίνει, υ- 
πήρχε, για  παράδειγμα, ο Γκονταρ που  το 
καταφερε, ακόμα και αν δεν είμαστε σύμ
φω νοι με τον  τρόπο του, το στυλ του.
•  I ιιχ παράδειγμα  ο Γ κρηναγονέι ι ί- 
vui επη ρ ια σμ ι νος ιιπο την ζω γραφ ι
κή και την αρχιτεκτονική , μήπως α υ 
τό μσς δείχνει κάποιο  δρομυ;
Ο  Λεν είμαι φ ανα τικός του Γκρηναγουέι, 
υπάρχουν κάποιες τα ιν ίες  που  τις απε- 
χθανομαι, αλλά δεν λέω  ότι δεν με ενδ ια 
φέρει αυτό π ου  κάνει. Μ ζω γραφ ική μ πο

ρεί εδο) να  εκτεθεί. Ναι, π ιστεύω  ότι όλες 
ο ι τέχνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο 
Ρομέρ όταν έκανε, κριτική έγραψε μια σει
ρά α πό  άρθρα όπου έπαιρνε κάθε τέχνη 
και έδειχνε τ ις  σχέσεις τους με το ν  κ ινη
ματογράφο. Η αρχιτεκτονική έχει μια  π ιο  
άμεση σχέση με τον κ ινηματογράφο. Θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι ο κ ινηματογρά
φ ος "χωνεύει" όλες τ ις  άλλες τέχνες. Για 
αυτό πίστευα) ότι υπάρχουν άπειρες ακό
μη δυνατότητες.

Η πρωτοπορία γίνεται 
εμπορεΰσιμη;

•  Β λέποντας κάποιος σήμερα τις 
δ ια φ η μ ίσεις στην τηλεόραση και 
ενθυμούμενος τ ις  τα ιν ίες  της 
δεκα ετ ία ς του '30, κα ι ειδ ικά  την 
avan t - g a rd e , παρατηρεί ότι 
υπάρχει κάποια  σχέση. Π ιστεύετε 

ότι πρω τοποριακές μορφές μπορεί να

γίνουν καταναλώ σιμες;
Ο  Μ avant garde ήταν πάντα  η έρευνα σε 
σχέση με φόρμες που  ήδη υπήρχαν. Ε ίνα ι 
φυσικό αυτή η έρευνα να γ ίνει η π ιο  κ α τα 
ναλω τική στον κόσμο. Σ τις δ ιαφ ημίσεις 
α υτός ο τρόπος αφήγησης υπάρχει σήμερα 
και ε ίνα ι ένας όμορφ ος τρό π ο ς να μιλή
σουμε γ ια  κατα ναλω τικά  πράγματα . Ο ι 
πρω τοπορια κές μορφές γ ίνο ντα ι εμπορι
κές όταν ο ι ά νθρω πο ι τ ις  βλέπουν με κά 
π ο ια  ευχαρίστηση, ό π ω ς ο ι εμπορικές τα ι
ν ίες που  σαγηνεύουν τον  κόσμο.
•  Π ιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος ε
ρω τισμός, καλά κρυμμένος στον κ ινη 
ματογράφο του Μ πέργκμαν;
Ο  Ο Μ πέργκμαν ε ίνα ι πολύ  ιδιόμορφος. 
Δεν μπορούμε να  πούμε ότι ε ίνα ι κρυμμέ
νος, αλλά ότι ε ίνα ι "ντροπα λός”. Ο  Μ πέρ
γκμαν κινηματογραφούσε τ ις  γυνα ίκες 
σαν να έκανε έρω τα μαζί τους. Θα έπρεπε 
να είχε σχέσεις με τ ις  ηθοποιούς γ ια  να 
μπορέσει να τ ις  κατευθύνει τόσο αποτελε
σματικά, να τ ις  γνω ρ ίζει καλά.
•  Γ ια τ ί κάνετε κ ινημ ατογράφ ο ;
Ο  Γ ιατί; Πιστεύο) ό τι βρήκα πολύ  νω ρ ίς 
στο κεφάλι μου, κα ι γ ια  μένα, τον  τρόπο  
να  ζω  σχετικά ευτυχισμένος. Ν ομίζω  ότι 
υπάρχουν δύο τρόπ ο ι να  πούμε τι έχουμε 
ανακαλύψ ει, π ο ια  είνα ι τα  πράγμ ατα  που  
μας επ ιτρέπουν να  ζούμε σχετικά ευτυχι
σμένοι.. Ψ άχνο) να  βοηθώ τους ανθρώ 
πους, μέσα α πό  τ ις  δ ιαφ ορετικές α ν τ ιδρά 
σεις του καθενός. Για μένα ο 
κ ινηματογράφ ος ε ίνα ι ένας τρ ό π ο ς μετά
δοσης της ευτυχία ς μου. Ο ι ά νθρω πο ι ε ί
να ι ευχαριστημένοι με τα λίγα , αλλά, συγ
χρόνω ς, π ρ έπει να  ζουν σε μια ισορροπία . 
Επειδή μου αρέσει η κ ινηματογραφ ική  
μορφή, μου φ α ίνετα ι ότι ε ίνα ι η π ιο  σωστή 
για  να  μιλήσει γ ια  τη ζωή. Ο  κ ινηματογρά
φ ος ε ίνα ι ζω ντανός, π ιο  ζω ντα νό ς κα ι από  
το θέατρο. ♦
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Όνειρο στο βασίλειο τον πραγματικού...

Μέσα στη Grünewald υπάρχει μια προστατευμένη περιοχή ό 
που μπορεί κανείς να μπει κατόπιν πολλιόν ελέγχων. Είναι 
μια έρημος όπου υπάρχει μέοα μια όαοη. Τα αντικείμενα 

της φύσης έξω - δέντρα που κατασκευάστηκαν μακρυά απ' το δάσος, 
λίμνες με νερό, βίλλες που δεν κατοικούνται - δεν έχουν θέση στα ό
ριά του. Αλλά ο κόσμος θα ξαναφτιαχτεί εκεί, πάντω ς όλος ο μα
κρόκοσμος φαίνετα να συγκεντρώθηκε σε μια νέα κιβωτό του Νώε. 
Τα πράγματα, όμως, που έδωσαν ραντεβού εδώ δεν ανήκουν στην 
πραγματικότητα. Ε ίναι αντίγραφα και μεταλλαγές που αποκολλή
θηκαν απ ' το χρόνο και ανακατεύτηκαν μαζί. Στέκονται ακίνητα, 
κατά μέτωπο, ενώ από π ίσω  είναι γεμάτα από ένα τίποτα. Έ να κα
κό όνειρο γ ια  πράγματα που αναγκάστηκαν να μπουν στο βασίλειο 
του πραγματικού.
Σκοπεύοντας να λάμψουν στον κόσμο του κινηματογράφου, είναι 
το πρώτο βήμα των αντικειμένων στην πόλη των ταινιών. Οι μετα
ξύ τους σχέσεις διακόπτονται, οι διαστάσεις τους αλλάζουν εντε
λώς και οι μυθοπλαστικές δυνάμεις τους εξυπηρετούν την διασκέ
δαση. Αυτός ο κόσμος μοιάζει με τα πα ιχνίδ ια  των παιδιώ ν που 
τοποθετήθηκαν σ' ένα κουτί. Η αποσυναρμολόγηση του κόσμου εί
ναι ριζική και ακόμη εάν είναι το υπόβαθρο για την κατασκευή φα
ντασιώσεων, οι φαντασιιύσεις χτίζονται συνειδητά. Οι ήρωες της 
αρχαιότητας ήδη έχουν κάνει την διαδρομή τους στα σχολικά βι
βλία.
Τα χαλάσματα του σύμπαντος αποθηκεύονται σε κέρινα συμπλέγ
ματα, αντιπροσωπευτικά στοιχεία όλων των περιόδων, των ατόμων 
και των στυλ. Δ ίπλα από τις γιαπωνέζικες κερασιές, που λάμπουν 
σε χώρους σκοτεινών σκηνικών, ξεπετάγεται ο δράκος από το 
NIBELUNGEN, προειδοποιώ ντας για τις ολέθριες εξόδους του 
στην οθόνη. Στα πλαίσια του τεστ της σύνθεσης εμπορικών κτιρίων, 
δεν χρειάζεται παρά μια κίνηση της κάμερας για  να αναδειχθεί ένας 
ουρανοξύστης, αυτά όμως είναι ψεύτικα, μια νεκρή φύση, επειδή 
δεν περιέχουν κάποιο  θανατηφόρο ατύχημα. Ό ταν, διαμέσου όλων 
αυτών, "σκοντάφτουμε" στην Αυτοκρατορία των κατασκευαστών 
σε φυσικό μέγεθος, θα πρέπει να πιεστούμε για να πιστέψουμε ότι 
αυτά είναι αληθινά. Το παλιό και το καινούργιο, το αντίγραφο και 
το πρωτότυπο, είναι μέρη ενός ανοργάνωτου σωρού, όπως τα κό
καλα στις κατακόμβες. Μόνο ο ειδήμων γνωρίζει το κάθε αντικεί
μενο.
Σε λειβάδια και λόφους η εφευρετικότητα οργανώνει μέσα από κα- 
λούπια. Ο ι αρχιτεκτονικές κατασκευές εμφανίζονται σαν να προο
ρίζονται για να κατοικηθούν. Αλλά αναπαριστάνουν μόνο την εξω
τερική όψη του πρωτότυπου, αλλά η γλώσσα της επικοινωνίας 
περιέχει κώδικες που έχουν χάσει τις πρωτότυπες έννοιες. Σε μια 
φλαμανδική επαρχιακή εκκλησία, όπου οι χειρονομίες εκ του μα- 
κρόθεν έχουν μια θρησκευτικότητα, κάτο> από μια π ιο  προσεχτική 
εξέταση αυτές δεν είναι παρά μια καλύβα σ' ένα ζωγραφικό σκίτσο. 
Και ο μητροπολιτικός ναός μερικών εκατοντάδων μέτρων ύψους 
δεν μπορεί να χωρέσει εκκλησιαστικές χορωδίες αφού η σκεπή έχει 
διακοσμηθεί από γιγαντιαία  στόμια μόνο στη μια πλευρά, για τις α
νάγκες της ταινίας.
Ο συνδυασμός της καλαισθησίας και του προϋπολογισμού επιτεύ
χθηκε στην ταινία του Fritz Lang, METROPOLIS (1925 - 1926). Με
ρικές νύχτες κρατήθηκαν ζωντανές ανάμεσα στην πνευματική και 
βιωματική μίμηση. Η υπόγεια πόλη με τα σπήλαια και τα τούνελ - ό 
που βρισκόντουσαν τα σπίτια  των χιλιάδων εργατών - που ήταν με
γεθυμένα, παραγεμισμένα, πλημμυρισμένα. Το νερό δεν ήταν στην 
πραγματικότητα τόσο ψηλά όσο φαίνεται στην ταινία, αλλά τα πυρ- 
πολημένα ασανσέρ δεν μπορούσαν να φτιαχτούν στο φυσικό τους 
μέγεθος. Η προσεχτική λείανση των ρωγμών μέσα στον κλίβανο θα

δοκιμάσει αυτά τα στοιχειώδη γεγονότα. Κοντά στο κέντρο της κα
ταστροφής υπάρχουν στρώματα κατεστραμμένου τοίχου - ένα οχυ
ρό με επαύλεις, επάλξεις και τάφρους. Θ υμίζει στους αρχαιολόγους 
το πολύ γνωστό φιλμ DIE CHRONICK YON GRISHUS.
Ό ταν οι στρατιώτες το κατέλαβαν τότε, τον Μεσαίωνα, ο διοικητής 
έφερε καινούργιες ιδέες, με βατράχια που έκρωζαν από λιμνούλες, 
για να κρατήσει τα στρατεύματα σε καλή διάθεση. Ό ταν ήρθε η πτώ- 
ση, η ψυχή και η καρδιά αντέδρασαν αυθεντικά. Στο ενδιάμεσο δ ιά
στημα το οχυρό αφέθηκε στην τύχη του, τα υλικά κατασκευής του έ
πεφταν εδώ κι εκεί. Δεν θα μπορούσε να καταντήσει ερείπια γιατί τα 
ερείπια πρέπει να είναι σε κάποια τάξη. Εδώ τα αντικείμενα βρί
σκονται για να υποθέσουμε τι αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγμή: ξέ
ρουμε ότι δεν υπήρξε ανάπτυξη από τότε.
Ο ι κυριάρχοι αυτού του κόσμου εμφανίζουν μια ευχαρίστηση για ο- 
ποιοδήποτε χάσμα της ιστορίας, επιθυμούν να έχουν κάποιες γνώ 
σεις, να μην συγκρατούν, να επεμβαίνουν οπουδήποτε. Κατασκευ
άζουν πολιτισμούς και μετά τους καταστρέφουν όπω ς τους 
ανέπτυξαν. Θέτουν το δίκαιο πάνω  σε ολόκληρες πόλεις και ρ ί
χνουν φωτιές και αστροπελέκια όταν οι τα ινίες το απαιτούν. Για 
αυτές τίποτε δεν έγινε τυχαίο, η π ιο  μεγαλοπρεπής δημιουργία φ τιά
χτηκε για  να καταστραφεί.
Η καταστροφή παρασύρει και κάποια πράγματα πρ ιν  καλά - καλά 
κερδίσουν μια θέση στον ήλιο. Ο ι αγώνες ταχύτητας, μπροστά από 
τους οποίους αισθησιακά αθλητικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα, τε
λειώνουν και τα δάση της Βιέννης που θροΐζουν στο ΕΙΝ 
WALZERTRAUM καταστρέφονται. Αλλα πράγματα αλλάζουν α
πίστευτα. Τα εναπομείνοντα των μοντέρνων σπιτιώ ν εντάσσονται 
σ' ένα παλιομοδίτικο χώρο, έναν αναχρονισμό που δεν φαίνεται να 
ενοχλεί κανένα. Π ολιτικά ενδιαφέροντα δεν παίζουν κανένα ρόλο 
σ' αυτή την αναδιοργάνωση, ανεξάρτητα πόσο βίαιη μπορεί να γίνει 
αργότερα. Έ νας μπολσεβίκος σωματοφύλακας εισβάλλει σ’ έναν ει
ρηνικό σουηδικό σιδηροδρομικό σταθμό που ξαφνικά μεταμορφώ
νεται σε σχολή οδήγησης και σήμερα χρησιμοποιείται για  να απο
θηκεύουν λάμπες. Είναι αδύνατον να πούμε τι θα γίνει αύριο. Οι 
νόμοι αυτυνν των μεταμορφώσεων είναι ανεξιχνίαστοι. Ούτε ακόμη 
τι θα συμβεί στα αντικείμενα, πόσο μάλλον για την πλαστικότητά 
τους βάσει της οποίας σχεδιάστηκαν.
Το καθεστώς αυθαιρεσίας δεν μπορεί να είναι απομόνωση απ' τον 
κόσμο όπως αυτός είναι. Ο πραγματικός κόσμος είναι μόνο μια από 
τις πολλές πιθανότητες, το πα ιχνίδ ι είναι ανολοκήρωτο εάν κάποι
ος δεχθεί ότι η πραγματικότητα είναι ένα ολοκληρομένο προϊόν. 
Αυτό εξηγεί γιατί τα αντικείμενα περιορίζονται, για να κάνεις π ι
στευτά τα αντικείμενα πρέπει να τους εμφυοήσεις την ψυχή σου και 
αξιοθαύμαστες κατασκευές δημιουργήθηκαν χω ρίς δισταγμό. Οι 
μαγικές προσπάθειες του παρελθόντος ήταν ένα αδύναμο πρελού- 
διο για τα ειδικά εφέ της cinematic που είναι μια προσέγγιση με τη 
φύση. Για αυτούς ο κόσμος είναι σαν μια μικρή μπάλα που πρέπει 
να χτυπηθεί από παντού και αποτελεσματικά.
Κάποτε τα πράγματα που προβάλλονταν στην οθόνη έμοιαζαν με 
όλα αυτά τα καθημερινά που συναντάμε στον δρόμο. Η δημιουργία, 
πάντιυς, σημαδεύτηκε από αφύσικες περιστάσεις. Κολωνες φω τι
σμού από τσιμέντο και ατσάλι φαίνονται εύθραυστες, κατασκευά
ζονται από ξύλο και είναι κομμένες στο μισό μήκος τους, το άνω 
θεν μέρος έγινε επεμβαίνοντας στην εικόνα. Ενας εντυπιυσιακός 
ουρανοξύστης, δεν είναι τόσο ψηλός όσο φαίνεται στην οθόνη: μό
νο το μισό κάτω μέρος έχει κατασκευασθεί, το πάνω  μέρος είναι εγ
γεγραμμένο από ένα μικρό μοντέλο χρησιμοποιώντας την τεχνική 
με τον καθρέπτη. Έ τσι αυτές οι κατασκευές έχουν κάτι απ ' τον κο- 
λοσό: ενώ τα πόδια είναι από πηλό τα υπερώα είναι άϋλες φαντα-
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(Hiικκις μ ιας φαντασίωσης που μπερδεύονται.
Οι σνναίιτθημπτικίς δυνάμεις των πδικυτν εφέ μας επιτρέπουν να 
τα χατατααπουμι αρκετά εύστοχα ατο πεδίο του υπερφυσικού. II 
Ίολύ δυνατή μεταφορά το\' Φάουστ που ακηνοθετήθηκε α π ’ τον 
Μ ουρνάου τα χρησιμοποίηστ εξαντλητικά. Σι μια αίθουσα χρησι
μοποιημένη από πειρατές γ ια  τα κλοπιμαία, ο πλανήτης θα γίνεται 
μια μινιατούρα. Ο Φάουστ θα πετάξει στον αέρα α π ’ το ένα σημείο 
στο άλλο. I να ξύλινο, κυλινδρικό ακτοπλοϊκό σκάφος χρησιμεύει 
γιο να ταξίδι υει κάτω στην κοιλάδά, αυτό περιγράφει το αέριο δρο
μολόγιό του. II κάμερα ακολουθεί την πτώση και, χάριν των οδη
γιών των ειδικών, εκπέμπει εικόνες της ημέρας. Ομίχλη κατασκευ- 
• ισμί νη από ατμούς νερού, που παράγονται από μια ατμομηχανή, 
περί)βάλλει περίπου την περιοχή των κατασκευασμένων (βουνοκορ
φών από τις οποίες εξορμά ο Φάουστ. Από την τρομερή καταστρο
φή της ομίχλης, λίγο νερό πηγαίνει σε. μια πλευρά ενός φαραγγιού. 
Ο άγριος ορμά στις πλαγιές όταν το στάχυ καλύπτει τους αγρούς 
και τα βοσκοτόπια κάτω α π ’ τις δαντελωτές, γεμάτο κορφές, βου
νοκορφές, κάτω α π ’ τον στροβιλισμό του ανέμου. Σύννεφα πάνω, 
σύννεφα που φέρνουν από ανατολάς μάζες από συμπαγή, συμπυ
κνωμένο πάγο. Βρισκόμενα πάνω  από τον Φάουστ, το όλο περι- 
βάλλον μοιάζει με το φω ς που τρεμοπαίζει στην ομίχλη, την αντι- 
φεγγιά του ήλιου κατά το δειλινό. Αυτά τα πράγματα είναι μάλλον 
"φαουστικά" στο στούντιο του Τέμπελχοφ στην UFA όπου ο Karl 
Grüne σκηνοθετούσε το DIE BRÜDER SCHEUENBERG. Εδώ α πο
καλυπτικοί δρομείς κ ινούνται ανάμεσα σε κρύσταλλα του στού
ντιο, σε άλογα που κρέμονται στον αέρα από διακλαδιζόμενα σύρ
ματα. Ανάμεσα σε αυτά είναι μα απειλητική ομίχλη αποτελούμενη 
από ιπτάμενα μαύρα αντικείμενα τα οποία  μαζί με τον Jannings, ως 
επικεφαλής των διαβόλων, δημιουργούν σκοτάδι πάνω  από πόλεις, 
ι νώ ο αρχάγγελος Μιχαήλ πετάει μ’ ένα ζευγάρι άσπρων φτερών.
Η φ όση, στην ψυχή και στο σώμα, θα εξοστρακίσει τις κατασκευές.. 
Τα τοπία ξεπερνιόνται α π ’ αυτά που συλλαμβάνονται αβίαστα και 
από αυτό τω ν οποίω ν η ζωγραφική αναπαράσταση βασίζεται πολύ 
στην τύχη. Το φω ς του ήλιου της φύσης είναι πολύ επιθυμητό. Ό πω ς 
αυτό είναι συνάρτηση του τεχνικού φωτισμού, απλώ ς δεν λαμβάνε- 
ται υποψη στα νέα Αμερικάνικα στούντιο. Ας τους αφήσουμε να π ά 
νε κατ’ ευθείαν εκεί που θέλουν.
Ακόμα, μερικές φυσικές αναπαραστάσεις αποθηκεύονται κάπου. Η 
ι ξωτική βλάστηση, το αποτέλεσμα κάποιω ν κινηματογραφικών πε
ριπετειών, βρίσκεται μαζί με αντιπροσω πευτικούς τόπους παραμο
νής ζώων σε μια μεριά του στούντιο. Κάποιοι οργανισμοί που τους 
συνι λαβαν στην Βραζιλία μεταφέρθηκαν σε ζωολογικούς κήπους ό
που πλασάρουν την εικόνα τους ή εμπλουτίζουν τις επιστήμες. Αυ
τά μπορι ί να λειτουργούν σαν μια εξειδικευμένη πράξη που ταξί
δι υι ι με τον ιμπρεοεϊριό της. Κάθε είδος ζώου έχει τις δικές του 
δραστηριότητες στο πρόγραμμα. Σ ’ ένα κήπο με αγάλματα, ο χρυ
σός κσι το ασήμι μπορεί να αντιπροσωπεύει την πολυτέλεια των 
Αμερικάνων δισεκατομμυριούχων, το σπάνιο μαύρο άλογο μας θυ
μίζει τον φόβο του εξωτικού, τα κοντινά πλάνα από γάτες είναι στα 
σαλόνια. Παντού έχει ταξιδέψει η εμφάνιση της άγριας αρκούδας, 
στις τα ινίες κυνηγίου, και τα τσούρμα από κορκόδειλους, αριθμός 
πολύ κάτω υ π ’ το επιθυμητό. ΙΙαίζουν έναν κυρίαρχο ρόλο στην τα ι
νία DIE DREI KUCKUCKSUHREN, που σκηνοθετήθηκε από τον 
1 othar Mendts Ο μικρός κορκόδειλος είναι μια πρόκληση για να το 
κρατήσει κάποιος στην αγκαλιά του, αλλά είναι ακόμα και μια α 
πειλή για την ζωή, όπω ς βλέπουμι στους πιθήκους. Η ζούγκλα συ
μπληρώνει την συλλογή: η βλάστηση είναι ένα σκηνικό για σκηνές 
ζηλοτυπίας σε ορισμένες στιγμές.
Τα ζώντα στοιχεία από την άγρια  ζωή με αγάπη φροντίζονται υπό 
τον ζωολόγο της έκθεσης. Τα ψωνάζι ι με το όνομά τους, xu ομαδο
ποιεί και τους δίνει μαθήματα ηθοποιίας.
Ε ις πείσμα των ατελειών που έχουν ω ς ovxu της φύσης, είναι τα

στοιχεία που καταστρέφονται π ιο  εύκολα στην επιχείρηση Τ ο γε 
γονός ότι πηδούν ή πετουν χω ρίς να έχουν μετακινηθεί. από  ένα μη
χανισμό και η ικανότητά τους να πολλαπλασιάζονται χω ρίς την 
σκοτεινή βοήθεια των ειδικών εφέ, (μαίνεται θαυματουργό. Κανένας 
δεν θα ήξερε τίποτε για τις πρωτόγονες αυτές υπάρξεις, ενώ τις εί 
δαμε αρκετές φορές μέσα από τις κ ινηματογραφικές φαντασιώσεις. 
Τα στοιχεία του κόσμου παράγονται κάτω  α π ’ τα φώ τα τεράστιων 
εργαστηρίων. Η διαδικασία είναι γρήγορη: τα αντικε ίμι να παράγο- 
νται ξεχωριστά και στέλνονται σι συγκεκριμένα μέρη όπου παρα
μένουν μέχρι να γίνουν μέρος του όλου. Λεν είναι ζω ντανοί οργα
νισμοί που μπορούν να αναπτυχθούν στο δικό τους περιβάλλον. 
Εργαστήρια ξυλείας, υαλοκατασκευων και γλυπτικής διαθέτουν 
ό,τι είναι αναγκαίο. Δεν υπάρχει καμιά έλλειψη σχετικά με τα υλι
κά: ξύλο, μέταλλο, γυαλί, πηλός. Μπορούμε να κάνουμε πραγματι
κά όντα α π ’ αυτά, αλλά είναι αντικείμενα μπροστά στο (μακό (τον 
"αντικειμενικό") που αποτυπώ νει την εργασία μας αρκετά καλά. 
Μετά α π ’ όλα αυτά, ο φακός είναι αντικειμενικός.
Κάποιες προκαταρκτικές προϋποθέσεις είναι αναγκαίες για να φέ
ρουν σε επαφή αντικείμενα και ανθρώπους. Εάν και οι δύο παρα
μένουν π ιστοί στις παραδοσιακές τους αξίες, θα είναι σε απόσταση, 
όπω ς κάποια σπάνια μουσειακά αντικείμενα και ο ι θεατές τους. Το 
φω ς - που είναι το αποτέλεσμα της ηλεκτρικής ενέργειας μ ιας ολό
κληρης επιχείρησης - τους φέρνει σ’ επαφή. Ο ι ηθοποιοί συνωστί
ζονται στο δωμάτιο όπου θα κάνουν το μέικαπ. Αυτό δεν είναι ένα 
εργαστήριο όπω ς τ ' άλλα, αλλά ένα στούντιο γεμάτο από  "μαγικά" 
κόλπα. Οι φυσιογνωμίες κατασκευάζονται εδώ από  φτηνά υλικά 
για  το ανθρώ πινο πρόσω πο και το μυστικό απελευθερώνεται κάτω 
α π ’ τις λάμψεις των προβολέων. Οι δάσκαλοι αυτής της τέχνης βρί
σκονται μπροστά σε τραπέζια γεμάτα καλλυντικά για  κάθε σκιά. 
Μία κάρτα δείχνει τους βαθμούς της φωτεινότητας που τα χρώ μα
τα έχουν όταν φωτογραφίζονται, αλλά όταν ηθελημένα αποτυπώ- 
νονται σε άσπρο - μαύρο, οι τιμές των χρω μάτω ν ποικίλουν. Αυτό 
κάνει το προκαταρκτικό στάδιο το π ιο  γοητευτικό, τη γενεσιουργό 
ενέργεια της φιλμικής εικόνας. Π ορτραίτα, σαν μάσκες, κρέμονται 
στους τοίχους, δημιουργίες που καταστράφηκαν που έγιναν από 
λαμπερούς ηθοποιούς και για  τα ινίες που ποτέ δεν έγιναν. Σε κά
ποιες σκηνές αυτό είναι αναγκαίο γ ια  τον ηθοποιό γ ια  την προσω 
ποποίηση: κάποιο ι ηθοποιοί μεταβάλλουν τους εαυτούς τους σε 
σταρ, φορώ ντας την μάσκα τους. Αυτά τα αποστασιοποιημένα πρό
σω πα είναι παγωμένα και φ αίνονται σαν πεθαμένα. Στην αίθουσα 
προβολής μπορεί κανείς να ελέγξει το αποτέλεσμα των μέικαπ στην 
ταινία.
Και οι δύο, οι άνθρω ποι και οι τα ινίες, κλείνονται στην αυτο-ε- 
πάρκειά τους, κάθε διαθέσιμος πόρος χρησ ιμοποιείτα ι γισ  να επ ι
βεβαιώνει το τι διαθέτουν. Τα μέσα της τεχνικής αναπαραγω γής, ό
πω ς τα έγχρωμα φιλμ, ελέγχονται και π ιστοποιούντα ι σε 
εργαστήρια όπου γίνοντα ι πειράματα. Συγκρίσιμες ενέργειες ξο
δεύονται για να προπαρασκευάζουν τη νέα γενιά με την οπο ία  θα 
ξέρουμε πώ ς θα χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες. Ενα πραγ
ματικό εργαστήρι πυρκαγιάς κατασκευάζεται γ ια  να βάλει πραγμα
τικές φωτιές και γ ιατροί και υγιειονομικό προσω πικό είναι έτοιμοι 
να έρθουν. Ατυχώς τα ατυχήματα, όσο δημοφιλή κι υν είναι, δυστυ
χώς γίνονται. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 
Μ ΗΤΡΟΠΟΛΗΣ εκατοντάδες π α ιδ ιά  έπεσαν γ ια  να προφυλα- 
χθούν στο πάτωμα, μ ια τρομαχτική πλευρά της τσ ινίας. Το γεγονός 
ήταν τόσο ακίνδυνο που οι νοσοκόμες έφυγαν χω ρίς να κάνουν τ ί
ποτα. Κ άποισ άτομα με άσπρα κολάρα υπάρχουν, οι τεχνικοί και οι 
οδηγοί, βλέποντας αυτούς που μεταφέρουν πράγματα από  ένα καρ
ναβάλι. Αυτοί περίμεναν.
Περίμεναν ατελείωτα για τη σκηνη τους. Υ πάρχουν πολλές τέτοιες 
σκηνές, η μια δίπλυ  στην άλλη σαν τις μικρές πετρες ενός μω σαϊ
κού. Αντί να ζησουν τον κόσμο μέσα από  τα κομμάτια  του, ξσνα-
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φτιάχνουν τον κόομο απ' αυτά τα κομ
μάτια. Τα αντικείμενα απελευθερωμένα 
από το γενικό περιεχόμενο, τιόρα ξανα- 
περιορίζονται ο' αυτό. Η απομόνωσή 
τους δεν υπάρχει πλέον και οι χειρονο
μίες τους παγαίνουν. Εκτός του απόρου 
δεν έχει νόημα να παίρνουμε κάτι ατα 
σοβρά, αυτά τα αντικείμενα προσμένουν 
μια φαντασίωση της ζιυής.
Η ζωή χτίζεται βάσει λεπτομερειακών 
μεθόδων. Ε ίναι μια φυλλοροή εικόνων 
που γίνεται σε πολυάριθμους τόπους και 
αρχικά παραμένουν ασύνδετα. Οι σε- 
κάνς δεν πρέπει να ακολουθούν την τάξη 
του παρουσιαζόμενου γεγονότος. Η μοί
ρα ενός ανθρώπου πρέπει να κινηματο- 
γραφείται πρ ιν ακόμη τα γεγονότα που 
την προσδιορίζουν έχουν γίνει. Μια συν
θήκη πρέπει να κινηματογραφείται πρ ιν 
η μάχη τελειώσει. Η έννοια της πλοκής υ
πάρχει μόνο στην τελειωμένη ταινία , στη 
διάρκεια του γυρίσματος αυτό μένει α 
πατηλό.
Οι κυψέλες φτιάχτηκαν η μια μετά την 
άλλη. Εδώ κι εκεί, κομμάτια εφευρετη- 
μάτων έρχονται μαζί για να φτιάξουν 
ένα φωτεινό περιβάλλον όπου ο άνθρω
πος προσδιορίζεται. Αυτά τα κομμάτια 
σε κάθε σποτ έχουν ανθρώπους που θα 
μπορούσαν να υπάρχουν: στο πάτωμα, 
στα σκαλοπάτια, καμιά άποψη δεν είναι 
ασφαλής γι' αυτούς. Μερικές φορές κα
ταδιώκουν τα θύματά τους. Το μικρότε
ρο κομμάτι κατασκευάζεται από αλλη
λοδιάδοχες πολύ επεξεργασμένες 
ζωγραφιές, βοηθοί και βοηθοί των βοη
θών επιστρατεύτηκαν και παρά τ ις  προ
σπάθειες, αποτυγχάνουν.
Ο σκηνοθέτης είναι ξένος. Ε ίναι πολύ 
δύσκολο να οργανώσει το οπτικό υλικό - 
το οποίο είναι πολύ όμορφα ανοργάνω
το όπως η ίδια η ζωή - σε ενότητες που η 
ζωή δίνει στην τέχνη. Κλειδώνεται, αυ
τός και τα χιλιόμετρα τα ινίας, στο ιδιω 
τικό θάλαμο προβολής και τις προβάλει 
πάλι και πάλι. Σχηματοποιούνται, κόβο
νται, επεξεργάζονται τελικά από το χάος 
σ’ έναν ολοκληρωμένο κόσμο: ένα κοι
νωνικό δράμα, ένα ιστορικό γεγονός, η 
μοίρα της γυναίκας. Τ ις περισσότερες 
φορές το αποτέλεσμα είναι καλό: βαριά 
σύννεφα συγκεντρώνονται και μετά σκά- 
νε. Κ άποιος πιστεύει στον τέταρτο το ί
χο. Ο,τιδήποτε έχει εγγύηση τη φύση ♦

SIEGFRIED KRACAUER 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αυτό το doHgo π^ωτοΛημοαιηπτρα: ο>ς
"Kulikowelt", οτην κτημιψιΥι "Franktuner 
Zeitung", 18 Ιανουάριου 1036 χαι κατόπιν πτο βι
βλίο "Film Architecture", tx<Y Pretel, Munich - New 
York, 1996,0.0. 191 - 193.

Για να ταράξουμε λίγο τα νερά, θα πρέ
πει να τονίσουμε με έμφαση ότι αυτοί οι 
δύο όροι αναπτύχθηκαν και κρατήθη

καν έξο) από τις συνήθεις αναφορές παρά το 
γεγονός ότι κατέλαβαν ένα σημαντικό πεδίο 
του κινηματογράφου που χαρακτηρίζεται ως 
απρόσφορο. Η κατασκευή των ταινιώ ν σε κα
μιά περίπτωση δεν ταυτίζεται με τις μεθόδους 
και τους σκοπούς της εργασίας ενός αρχιτέ
κτονα, αν μιλήσουμε για την διαφορετικότη
τα και τον προσανατολισμό, αντίθετα με ό,τι 
συμβαίνει στη ζωγραφική.
Το να δημιουργείς κτίρια, δωμάτια, είναι το 
πραχτικό μέρος της αρχιτεκτονικής και αυτό 
περιέχει αυτοτελή ενότητα που δεν είναι το 
κεντρικό σημείο όταν τα στοιχεία τοποθετού
νται στην ταινία. Αντίθετα, μιλάμε για μιμή
σεις, οι οποίες είναι η δουλειά που σχηματίζει 
ένα επίστρωμα και ένα φόντο για την αναπα

ράσταση των γεγονότων από τους ηθοποιούς. 
Ο κανόνας που καθορίζει τη σύνθεση της τα ι
νίας είναι αυτός της αναπαραστατικής ζω 
γραφικής που εστιάζεται, σε αυτή την περί
πτωση, στον ηθοποιό. Το παίξιμο και οι 
κινήσεις του μέσα σ' αυτό το πεδίο είναι ένας 
τρόπος να οριοθετείς το πεδίο σου, δεδομέ
νου ότι το περιβάλλον είναι δομημένο. Φόρ
μες, γραμμές, και επιφάνειες προσδιορίζο
νται απ' την τροχιά της κίνησης και τα σημεία 
όπου επιμένει η ηθοποιία.
Η στυλιστική ερμηνεία, η γραμμή της ταινίας 
προϋποθέτει εξαρχής ένα τριαδικό σύστημα: 
τον σκηνοθέτη, τον οπερατέρ και τον ζωγρά
φο. Αλλά αυτοί οι τρεις, εις πείσμα της θέλη
σής τους να είναι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, 
είναι όλο και π ιο πολύ υπηρέτες της δουλειάς 
τους στην ταινία. Επειδή υπόκεινται σε ατο
μικές καλλιτεχνικές επιρροές, είναι ικανοί να 
υλοποιήσουν μια ιδέα και να την κάνουν μια 
κινηματογραφική προσέγγιση. Ό λες οι τέχνες 
που είναι συνήθως ανεξάρτητες επιβεβαιώ
νουν την ανεξαρτησία τους, ταράζοντας το 
σύνολο, δημιουργώντας ταινίες μέσα σε πλή
ρη συνεργασία. Σε τελική ανάλυση ό,τι μπο
ρούμε να κάνουμε με μια ταινία είναι η έννοια 
του τέλους.
Απελευθερωμένη προέκταση του όλου, γεννη
μένη απ' την καλλιτεχνική σοβαρότητα και 
την πνευματική ωρίμανση, είναι η μόνη π ι
στοποίηση της ποιότητας της καλλιτεχνικής 
δουλειάς στην ταινία. Η υποταγή στην εργα
σία του καθενός, συμπιέζοντας κάθε προσω
πικό ή ατομικό στοιχείο προς όφελος του συ
νόλου - πάντως το να ρίχουμε μια ματιά στο 
σύνολο και να μην χάνουμε ποτέ την λεπτο
μέρεια - είναι απαραίτητο στοιχείο για μια α 
τομική καλλιτεχνική εργασία και επίσης το 
π ιο  ουσιαστικό για την επιτυχία της ταινίας.

Αυτό είναι το πρώτο ενδιαφέρον σημείο που 
πρέπει να γίνει κατανοητό, καλλιτέχνης που 
επιθυμεί να δείχνει την ευφυΐα του επιμένο- 
ντας στην άποψή του, και συχνά με αρκετή ι- 
σχυρογνωμοσύνη, είναι ακατάλληλος για 
καλλιτεχνική εργασία που διέπεται απ' την 
συνεργασία, άρα και ακατάλληλος για τα ι
νίες. Κανένας σε μια τα ιν ία  δεν θα μπορούσε 
να πει: "θέλω αυτό με τον τάδε ή με τον δείνα 
τρόπο", ούτε ακόμη ο σκηνοθέτης που ατυχώς 
πολύ συχνά ασκεί μια ολοκληρωτική εξουσία! 
Μόνο τα γεγονότα στη σκηνή προσδιορίζουν: 
"Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ακο
λουθηθεί!".
Η λύση πάντω ς δίνεται για κάθε σεκάνς κατό
π ιν  συζητήσεως από τα τρία πρόσωπα που α
ναφέρθηκαν π ιο  πάνω. Η ουσία αποκρυσταλ
λώνεται μόλις εξετασθούν οι τεχνικές 
προϋποθέσεις, η σκηνοθεσία, η φωτογραφία

και ο φωτισμός και το οικοδόμημα είναι πλέ
ον ορατό. Οι τεχνικές προϋποθέσεις είναι σαν 
μια απέραντη και επικίνδυνη θάλασσα. Είναι 
μια απειλή για τον άπειρο που μπορεί να κά
νει τον εαυτό του και ολόκληρο το φιλμ να α- 
ποτύχει εξαιτίας κάποιω ν αδυναμιών του. 
Για τον άπειρο, πάντως, υπάρχουν γέφυρες 
και καταπέλτες για  να κατακτηθούν οι νέες ι- 
δές και οι πιθανότητες να ξαναπροσπαθήσει. 
Λοιπόν, η τα ινία  είναι ο παράξενος συνδυα
σμός καλλιτεχνικής απασχόλησης πάνω σε 
μια σχεδιασμένη ιδέα από τα πριν, η γνώση 
και η κυριαρχία της τεχνικής σε όλους τους 
τομείς και μιας αμοιβαίας συνεννόησης. Τι θα 
μπορούσε να γίνει σε μορφή γενικών παρατη
ρήσεων που εφαρμόζονται ειδικά σε κάθε το
μέα της δημιουργίας της ταινίας. Το να κατα
σκευάζεις τα μέρη απαιτεί όχι μόνο την 
εμπειρία της κατασκευής αλλά επίσης και αυ
τής της οικοδόμησης της ταινίας. Αυτό απαι
τεί αναγνώριση και γνώση της σκηνοθεσίας 
και τον φωτισμό, όπως την ρύθμιση των χρω
μάτων στα φωτογραφικά εφέ και τον σχεδία
σμά της προοπτικής.
Ο,τιδήποτε ξεπερνά αυτό το σημείο είναι κα
θαρά τεχνικό πρόβλημα, καθαρά θέμα τεχνί
τη. Από εδώ ξεκινά η λειτουργία της τέχνης. Η 
τέχνη δεν μπορεί να αναπτυχθεί από την ε
γκατάλειψη και την ελευθερία, αλλά αυτή 
συνδυάζεται με οργανικούς και τεχνικούς νό
μους, κατακτώντας το υψηλότερο επίπεδο σε 
άμεση αλληλοαύνδεση με αυτούς τους νό
μους. Η καλή τεχνική δεν είναι τέχνη, αλλά, σ’ 
αυτή την ειδική περίπτωση, είναι η μοναδική 
γέφυρα που οδηγεί στην τέχνη! Στον κινημα
τογράφο μια καλή δομή που λαμβάνει υπόψη 
της όλες τις τεχνικές θεωρήσεις δεν είναι ακό
μη μια καλλιτεχνική διαδικασία. Μπορεί να 
γίνει μια τέτοια αφού λάβει υπό^ω της το δρα-

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ;
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ματικό περιεχόμενο των σκηνών όοον αφο
ρά τη μορφή και την ατμόσφαιρα, βλέποντας 
τον πιο ισχυρό στόχο και έχοντας ως συντε
ταγμένες το προσδοκούμενο υπόβαθρο ηθο
ποιίας των πρωταγωνιστών. Εόώ ακριβώς 
υπάρχει μια τεχνική θεώρηση που κάνει την 
καλλιτεχνική εργασία στις τα ινίες πολύ δύ
σκολη: μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτοισεις 
είναι δυνατό να κινηματογραφήσεις κάποι
ες σκηνές από ένα σενάριο σε μια σεκάνς κα
νονικού χρόνου της δραματουργίας. Ο κ ίν
δυνος να χάσεις τα σημεία σύνδεσης, να 
αποδυναμώσεις τα αρμονικά μέρη και να 
καταστρέφεις το δραματικό ιστό, θεωρητικά 
οφείλεται σ’ αυτή τη δυσκολία που αποκλει
στικά και μόνο συνδέεται με τις τεχνικές λή
ψεις. Ακόμη και σε σύντομες σκηνές, η γραμ
μή ή το νήμα πρέπει να υπολογίζονται και 
όλο το φιλμ να είναι κάθε φορά στο μυαλό 
μας. Συγχέοντας ή χάνοντας τη γενική ιδέα 
κατά τα γυρίσματα μπορεί να είναι μια κα
θοριστική στιγμή για την ταινία.
II ταινία μπορεί να συγκριθεί μ' ένα μωσαϊ
κό από το οποίο κάθε μικρή πέτρα έχει πα- 
ραχθιί ξεχωριστά και εκτός από την ολο
κληρωμένη ακολουθία της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. Κάθε μια από αυτές τις ξεχω
ριστές πέτρες έχει ιδιαίτερο σχήμα και χρώ 
μα και επιδέχεται ξεχωριστή επεξεργασία 
απο τον σκηνοθέτη, τον οπερατέρ και τον 
ζωγράφο. Το να δουλεύεις στα γυρίσματα ι
σοδύναμε! μόνο με την κατασκευή των ξε
χωριστών μικρών πετρών, το σύνολό τους 
ολοκληρώνεται μετά από εβδομάδες δύσκο
λων γυρισμάτων αφού ο τεχνικός εξοπλι
σμός έχει εγκατασταθεί, θ α  μπορούσε ένα 
από αυτά τα κομμάτια να κρατηθει ξέχωρα, 
για μισ ξεχωριστή θεώρηση; Αυτό θα σήμαι- 
νε ότι θα το βλέπαμε ως νεκρό και άδειο, π ι 
θανόν επι ιδη ήταν ειδικά θεωρημένο ως ένα 
μεταβατικό στοιχείο, ι να ενδιάμεσο σ’ ένα υ
πέροχο κομμάτι διπλσ απο αυτό. Κανένας 
δεν μπορεί να εμβαθί»νετ σε μια σκηνή ενός

ολοκληρωμένου φιλμ, εκτός και εάν έχει 
προσεχτικά μελετήσει το όλο, το σενάριο. 
Σχεδιάζοντας τις σκηνές μιας ταινίας δεν 
πρέπει αυτές θα θεωρούνται ως μέρη μιας 
ταινίας, αλλά ως σχέδια κάποιων κομμα- 
τιώ ν μιας ταινίας. Υπάρχουν σχέδια για την 
προετοιμασία ενός από τα πολλά στοιχεία 
του μωσαϊκού που χρειάζονται για  να συ- 
μπληρώσουν το μωσαϊκό της ταινίας.
Υπάρχουν απλές σημειώσεις που περιέχουν 
κάποιες σχετικές γραφιστικές ομορφιές μό
νο σαν μια ξεχωριστή περιέργεια. Η καλλι
τεχνική τους αξία  είναι σχετική με την χρη- 
σιμότητά τους για την τα ινία  για την οποία 
έχουν φτιαχτεί. Είναι π ιθανόν να εκμαιεύ- 
σουμε τη γενική ιδέα της τα ινίας κατά προ
σέγγιση από αυτά τα σχέδια, απ' την ατμό
σφαιρα της σύνθεσης των σκηνών, απ' την 
ξεχωριστή προσέγγιση της δομής του χώρου 
και από τη σχέση μεταξύ φωτός και τόνων 
του γκρι. Μια άχρηστη καλλιτεχνική προ
σέγγιση μπορεί μερικές φορές να υπονοεί
ται. Αλλά μόνο βλέποντας την ολοκληρωμέ
νη τα ινία  είναι δυνατόν να τα εκτιμήσουμε 
αρκετά με την εκτέλεση της παραγωγής. Το 
να βλέπεις αυτά τα σχέδια είναι ακριβώς σαν 
ένα αδέξιο ή ευκαιριακό βλέμμα κατά τη 
διάρκεια της ταινίας. Το αιώ νιο κριτικό 
πνεύμα, το οποίο φαίνεται να είναι μια ο 
ντότητα, συχνά απογοητεύεται επειδή βλέ
πει μόνο ένα μέρος του όλου. Αυτά τα απο
μονωμένα μέρη είναι συχνά τόσο 
δουλεμένα, τόσο ανεπτυγμένα, μέσα σε μια 
αχλή ανεπάρκειας που πολλές φορές προ- 
καλούν μια αυθόρμητη γνώμη. Αυτό είναι 
ένα φαύλο παιχνίδι, άσκοπα τοποθετημένο 
απο μια νέα τέχνη που είχε ήδη αρκετά θύ
ματα και προξένησε αρκετές ενοχλήσεις. Οι 
επαγγελματίες κατά τη διάρκεια της ολο
κλήρωσης μιας τα ινίας πολλές φορές α- 
κυύν: "Μάλιστα, γιατί το κάνεις αυτό με αυ
τόν η τον άλλο τρόπο, αυτό δεν θα πετύχει ή 
δεν θα είναι σωστό...". Το ήρεμο και ουγκα-

τα|ίατικό πνεύμα απαντά με ευθεία και λα
κωνική απάντηση: "Περίμενε μέχρι η ταινία 
να τελειώσει!". Ο νευρικός και ανασιραλής 
αρχίζει να μαλώνει και τότε..., αλλά η ενέρ
γεια είναι έξιι). Στους περίεργους και σ' α υ 
τούς που χωνουν την μύτη τους είχα πει: 
"Προσέξτε...!".
Αυτή η ματιά πίσω  απ' τις σκηνές της ται 
νιας κυρίως επιτυγχάνει να σκιαγραφεί τις 
καλλιτεχνικές επιδόσεις ενός πολύ ενάιαφε 
ροντος και ανεπαρκώς αναγνωρισμένου 
κλάδου της κινηματογραφίας που είναι αυ
τός της κατασκευής των μερών. Πρέπει να 
είναι κατασκευή, αλλά απο κάποιες περίερ
γες συγκυρίες καλύπτεται απ' την κανονική 
έννοια του όρου "κατασκευή" Η επιθυμητή 
έκφραση της δομής δεν μπορεί να παραχθει 
από την κοινή έννοια του όρου. Αυτό είναι 
αλήθεια, ειδικά όταν η φυσική πραγματο
ποίηση των κτιρίω ν ή των χωρων δεν είναι 
επιθυμητή παρά για την θέασή τους η την 
σκιά τους. Εδο'ι είναι αναγκαίο να μεταφρά
σουμε κανονικές έννοιες, να μεγενθύνουμε 
την φυσική τους εμφάνιση σε μια εξπρεοιο- 
νιστική ή εμπρεσιονιστική άποψη, να επεν
δύσουμε σε αυτά, δηλαδή να μιλάμε για κά
ποια  ειδική μορφή που έχει επιτευχθεί από 
κάποια ειδική ψυχολογική κατάσταση μιας 
σκηνής. Αυτό δεν σημαίνει το συνήθως αφη- 
ρημένο στυλιζάρισμα, ή κάποια μανιεριστι- 
κή μεταφορά μιας εξωτερικής μορφής σε μια 
αφηρημένη ή "εξπρεσιονιστική" τέτοια, αλ
λά, ακόμα, την εντατικοποίηση της δραματι
κής έκφρασης, της δομής του χώρου εξαρ- 
τώμενη από το περιεχόμενο της μοναδικής 
σκηνής. Ατμόσφαιρα και έκφραση θα χτι- 
σθούν. Σε μια σκηνή που μιλά για  ένα εξα
ντλητικό, ατέλειωτο δρόμο μιας χωράς, α 
ντίθετα το κίνητρο δεν είναι ο δρόμος, αλλά 
η εξάντληση και το ατελείωτο!
Αλλά ύ,τι κατασκευάσθηκε ή φτιάχτηκε για 
τη σκηνη, ήταν τέτοιο ώστε να μπορούσε να 
το συλλαβει ο φακός της κάμερας, όηλαόη η 
επιστήμη της κατασκευής των τα ινιώ ν, η ο 
ποία  εμπλουτίζεται από μια γόνιμη φαντα
σία! Το ουσιαστικό μιας σκηνής είναι το 
δραματικό σάρωμα, δηλαδή η κίνηση, όπου 
εδώ το κοινό μυστικό είναι η "κινούμενη ει
κόνα". Τίποτε στην τα ιν ία  δεν μπορεί να εί
ναι νεκρό, ακόμα και το κατασκεικισμενο υ
πόβαθρο, η σκηνη, πρέπει vu είναι ζωντανή. 
Εν κατακλείδι, αυτός είναι ο ρόλος του σχε- 
διαστού των σκηνών! ♦

WALTER REIMAN IN
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το πρω τότυπο άρθρο δημοσιεύτηκε ω ς 
"Filmarchtektur - Filmarchtekt?!", στο περιο
δικέ) "Gebruuchsgrug", No 6, 1924-1925, σ.σ. 
.1-13 και αναδημοσιεύτηκε στο βιβλίο "Film 
Arhitecture, trom  M etropolis to  Blade 
Runner", εκδ. Prestel, σ.σ. 189-190, Munich - 
New York 1996.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I. Η  ΙΡ ΙΔ Α

Φοιτητική Κινηματογραφική 
Λέσχη Αθηνών

Ο καθηγητής Μαθηματικών 
στη μέση εκπαίδευση κος Βα
σίλης Γεωργουσόπουλος,
πρωτοπόρος του κινήματος 
των Φοιτητικών Κινηματογρα
φικών Λεσχών στις αρχές της 
ΙΟετίας του '60, μας παραχώ
ρησε συνέντευξη την περίοδο 
που επιχειρούσαμε την έρευ
να για της κινηματογραφικές 
κοινότητες. Ο λόγος του Β. Γ. 
νηφάλιος και κατασταλαγμέ- 
νος προσθέτει μια πολύτιμη 
μαρτυρία στην συνολική ιστο
ρία των Κινηματογραφικών 
Λεσχών.
Β.Γ. Οι προβολές που γίνο
νταν πριν από την ίδρυση της 
ΦΚΛΑ (1963), τις έκανε το 
μορφωτικό γραφείο της 
ΔΕΣΠΑ. Εκεί ήταν ο διαβόητος 
Λάμπρου που ήταν διευθυ
ντής, αυτός έλεγχε την κατά
σταση, ήταν δεξιός, ήταν της 
ΔΕΣΠΑ αλλά όλο το πράγμα ή
ταν ανοργάνωτο τελείως. 
Ολες οι ταινίες ήταν ελληνι
κές του επιπέδου ΜΑΝΝΑ 
ΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΣΑ και 
ΑΜΑΡΤΗΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΜΟΥ. Η Σπέντζος Φιλμ εκμε
ταλλευόταν τον κινηματογρά
φο ΙΡΙΣ της Φοιτητικής Λέ
σχης, Ακαδημίας και 
Ιπποκράτους γωνία κι έπαιρ
ναν από κει τις ταινίες. Δεν πι
στεύω πως υπήρχε κάποιος 
φοιτητής υπεύθυνος για το 
πρόγραμμα. Τότε λέγανε οι 
φοιτητές "Πάμε στην Ιριδα για 
πλάκα"και γινότανε τα έλα να 
δεις!
Τα ιδρυτικά μέλη της Λέσχης 
ήταν ο Γιώργος Μαυρογορδά- 
τος, ο Τάσος Ρόζος, εγώ, ο 
Κωστής Πάγκαλος, εσύ (Λευ- 
τέρης Ξανθόπουλος) ο Γιώρ- 
γος Νικητόπουλος και ο Αδω- 
νις Δαλακούρας. Γ νώσεις 
κινηματογραφικές είχαν ο 
Μαυρογορδάτος και ο Ρόζος 
μόνον, οι άλλοι είχαμε μια α
γάπη για τον κινηματογράφο. 
Ορισμένοι από μας είχαμε μια 
συνδικαλιστική πείρα και θα 
δούμε πιο κάτω ότι από ένα 
σημείο και μετά η λέσχη άρχι
σε να γίνεται συνδικαλιστικό 
όργανο και παρεξέκλινε από 
τον αρχικό της σκοπό. 
Φτιάξαμε λοιπόν μια επιτροπή 
που την λεγαμε "όμιλος κινη
ματογράφου της ΔΕΣΠΑ" και 
σιγά - σιγά εγινε όργανό, σχε
δόν ανεξάρτητο από τη

Κ ιν η μ α τ ο γ ρ α φ ικ έ ς  Κ ο ινό τη τες
Δ ε ύ τ ε ρ η  έ ξ ο δ ο ς

Εισαγωγή
Το ότι ο κινηματογράφος, δηλαδη η ε
φεύρεση της κινούμενης εικόνας, αποτε
λεί ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο με
γαλοπρεπή επιτεύγματα του αιώνα μας, 
δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Στην 
πραγματικότητα ο κινηματογράφος ε
φευρέθηκε στα τέλη της περασμένης

του Λεύτερη ζανθόπουλου

ΙΟΟετΙας και στη συνέχεια τελειοποιήθη
κε (έλαβε τη μορφή και τις διαστάσεις με 
τα οποία τον γνωρίζουμε σήμερα) μέσα 
στον αιώνα που διανύουμε, κι έτσι η ε
ποχή μας τον οικειοποιήθηκε.
Θα θυμάστε βέβαια, αγαπητοί φίλοι πως 
πριν από δύο χρόνια, η Ευρώπη όπως κι 
εμείς εδώ γιορτάσαμε τα εκατό χρόνια 
από την προβολή των πρώτων κινουμέ- 
νων εικόνων, της πράιτης κινηματογρα
φικής ταινίας των αδελφών Λυμιέρ, τον 
Δεκέμβριο του 1895 στο Grand Catr στο 
Παρίσι.
Ο κινηματογράφος ήρθε να πραγματο
ποιήσει μια προαιώνια επιθυμία και ε
σώτατη ανάγκη του ανθρώπου: να αφη
γηθεί με εικόνες τη ζωή του, να είναι ο 
ίδιος το υποκείμενο και το αντικείμενο 
της αφήγησης, να καταγράψει την ιστο
ρική του μνήμη, να συντηρήσει τη συλλο
γική μνήμη. Ο κινηματογράφος, που ξε
κίνησε από ένα τεχνολογικό παράδοξο 
έδωσε σχήμα και κίνηση, έδωσε ήχο και 
χρώμα στις πιο παράτολμες φαντασιώ
σεις για να γίνει εν τέλει ο ίδιος αφήγη
ση, κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά, να 
γίνει η μαγεία. Με τον κινηματογράφο 
μπορεί να παρασταθεί πρακτικά ο,τιδή- 
ποτε συλλάβει η ανθρώπινη φαντασία 
από το ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ του Με
λιές μέχρι τον Κ1ΝΓΚ - ΚΟΝΓΚ, τόσο ε
κείνον του 1933 όσο και του 1976, από 
τις επικές μάχες στον ΚΑΓΚΕΜΟΥΣΑ 
του Κουροσάβα μέχρι τον Ε.Τ. ή τους 
πρόσφατους δεινόσαυρους του Σπίλ- 
μπεργκ.
Ιστορικά, το σημείο που τράβηξε την 
προσοχή των μελετητών και προκάλεσε 
ομοφωνία, τουλάχιστον στη Γαλλία, εί
ναι ο ποιητικός χαρακτήρας του νέου 
τρόπου έκφρασης. Εδώ, πρέπει να εν
νοήσουμε την λέξη ποιητικός με την πιο 
πλατιά έννοια: για τους θεωρητικούς της 
εποχής, η ποίηση του κινηματογράφου 
συγχέεται συγχρόνως τόσο με την υπο
βολή ενός φανταστικού κόσμου, μιας υ- 
περπραγματικότητας πιο αληθινής από 
την καθημερινή πραγματικότητα, όσο 
και με την ενορχήστρωση των θεμάτων 
που τα πλησιάζουμε σύμφωνα πάντα με 
ορισμένους τρόπους ανάπτυξης που έ

χουν χαρακτήρα συμφωνικό Και γι’ αυ
τό ακριβώς, την εποχή εκείνη ο κινημα
τογράφος παραλληλίζεται συνεχώς με τη 
μουσική.
Ίσως η κατάσταση στην οποία ζούμε σή
μερα να μας εμποδίζει να βρούμε διέξο
δο στα ασύλληπτα ουσιώδη στοιχεία της 
ζωής παρά μόνο αφού αφομοιώσουμε ε
κείνα που φαινομενικά είναι επουσιώδη 
Ίσως σήμερα να πρέπει να φτάσουμε στο 
πνευματικό αφού πρώτα περάσουμε μέ
σα από το σωματικό. Και ίσως ο κινημα
τογράφος να μας βοηθάει να κινηθούμε 
από "κάτω" προς τα "πάνω".
Ο κινηματογράφος λοιπόν επειδή έχει ά 
μέση σχέση με την εποχή στην οποία γεν
νήθηκε ανταποκρίνεται στις ενδόμυχες 
ανάγκες μας επειδή ακριβώς παρουσιά
ζει - για πρώτη φορά - την εξωτερική 
πραγματικότητα κι έτσι εμβαθύνει, για 
να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Γκα- 
μπριέλ Μαροέλ, στη σχέση μας με "αυτή 
τη Γη που είναι η κατοικία μας".

Οι λέσχες
Οι πρώτες κινηματογραφικές λέσχες ι
δρύθηκαν στις αρχές της ΙΟετίας του 
1920. Πρωτεργάτες υπήρξαν στην Ιταλία 
ο κριτικός Ριτσιότο Κανούτο και στη 
Γαλλία οι κινηματογραφιστές Ζερμαιν 
Ντυλάκ και Αουί Ντελλύκ στον οποίο 
μάλιστα οφείλουμε τον όρο Cine-club. 
Το κίνημα των Film Societes στην Αγγλία 
έβαλε τη βάση του το 1925 και δημιουρ- 
γήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων 
να δουν προωθημένα κινηματογραφικά 
προϊόντα που δεν έφταναν στις εμπορι
κές αίθουσες ή ακόμα ταινίες που δεν έ
παιρναν άδεια προβολής από την αγγλι
κή λογοκρισία. Ανάμεσα στα φιλμ που 
παίχτηκαν σ' αυτή την πρώτη περίοδο 
των αγγλικών λεσχών περιλαμβάνεται ο 
DR MABUSE του Φριτς Αανγκ, το 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
του Γίουντοβκιν και το απαγορευμένο 
τότε θρυλικό ΘΩΡΗΚΤΟ ΠΟΤΕΜΚΙΝ 
του Αϊζενστάιν.
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το έ
γκυρο κινηματογραφικό λεξικό 
"Filmgoer's Companion": Film Society, 
δηλ. Κινηματογραφική Κοινότητα, είναι 
η λέσχη που ιδρύεται για να προβάλλει 
ταινίες υψηλής ποιότητας καθώς και 
ταινίες της πρόσφατης παραγωγής που 
δεν βρίσκουν έξοδο στις εμπορικές αί
θουσες.
Η Διεθνής Ομοσπονδία των Κινηματο
γραφικών Λεσχών ιδρύεται το 1947, α
ριθμεί σήμερα 42 μέλη απο 38 χώρες και 
ένας από τους επιφανέστερους προέ
δρους της μέχρι το θανατά του το 1983, 
υπήρξε ο Φρανσουά Τρυφώ ο οποίος, ας 
σημειώσουμε εδω, φανατικός κινηματυ-
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γραφύφιλος, ίδρυσε την πρώτη του προ
σωπική κινηματογραφική λέσχη σε ηλι
κία 15 ετών.
Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες, η 
Διεθνής Ομοσπονδία Κινηματογραφι
κών Λεσχών εκπροσωπείται από τη δική 
της κριτική επιτροπή στα μεγάλα διεθνή 
Φεστιβάλ στην Ευρώπη και απονέμει σε 
ταινίες που διαγωνίζονται, ανάλογα 
βραβεία ποιότητας.
Το 1950 ιδρύεται στην Ελλάδα η "Ένω- 
σις Κριτικών Κινηματογράφου Αθη
νών", η ΕΚΚΑ, και τα μέλη της, λίγο αρ
γότερα, σχηματίζουν την πρώτη 
Κινηματογραφική Λέσχη η οποία πραγ
ματοποιεί την παρθενική της προβολή 
στην αίθουσα Παρνασσός με την ταινία 
ΚΟΡΑΚΙ του Ανρί Ζωρζ Κλουζώ. Η λέ
σχη, που στη συνέχεια γίνεται γνωστή ως 
η Λέσχη της Αγλαΐας Μητροπούλου, με 
40 περίπου παραρτήματα -λέσχες σε όλη 
την Ελλάδα, λειτουργεί ανελλιπώς σε 
πρωινές κυριακάτικες προβολές στο Θέ
ατρο Μουσούρη αρχικά και από το 1952 
ως το 1967 στον κινηματογράφο ΑΣΤΥ 
της οδού Κοραή. Αργότερα βρίσκει στέ
γη στο μέγαρο Δεληγιιόργη, Κανάρη και 
Ακαδημίας γωνία όπου μεταφέρονται τα 
γραφεία της και λειτουργεί πλέον ως 
"Εθνική Ταινιοθήκη" με διευθυντή σήμε
ρα τον κινηματογραφιστή Θεόδωρο 
Αδαμόπουλο που υπήρξε από τους πρω
τεργάτες του κινήματος των Λεσχών.
Το 1961 δημιουργίεται μια ανεξάρτητη 
κινηματογραφική λέσχη στον Πειραιά 
από τον Σημιριώτη και την ίδια χρονιά ι
δρύεται η Λέσχη Αθηνών και στη συνέ
χεια η πρώτη Ομοσπονδία Κινηματο
γραφικών Λεσχών Ελλάδος η οποία και 
γίνεται μέλος της Διεθνούς Ομοσπον
δίας. Πρόεδρος και κινητήρια δύναμη ή
ταν ο Ρούσσος Κούνδουρος και μαζί του 
ο σκηνοθέτης Δέων Λοΐσιος και οι κριτι
κοί Γ ιάννης Μπακογιαννόπουλος, Βασί
λης Ραφαηλίδης και άλλοι . Αυτή η πε
ρίοδος για την οποία μιλούμε, από τα 
μέσα δηλαδή της ΙΟετίας του '50 και όλο 
το διάστημα μέχρι σήμερα, ο κριτικός 
Γιάννης Μπακογιαννόπουλος ο σημα
ντικότερος ίσως εμψυχωτής των κινημα
τογραφικών λεσχών (δες παράρτημα II), 
πότε βρίσκεται ακούραστος πλάι στον 
Παύλο Ζάννα στη Λέσχη της Μακεδονι
κής Εταιρίας "Τέχνη" στη Θεσσαλονίκη 
ως εισηγητής, πότε γίνεται η ψυχή και ο 
στυλοβάτης της Λέσχης Αθηνών και πό
τε πρωταγωνιστεί μαζί με τον Νίνο Μι- 
κελίδη εκ μέρους της "Πανελλήνιας 
Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου" 
για τη δημιουργία της σημερινής ΟΚΑΕ. 
Στο ιδιαίτερα προσεγμένο δίφυλλο πρό
γραμμα αυτής της πρώτης Ομοσπονδίας 
Κινηματογραφικών Λεσχών το 1963, 
προτάσσεται το παρακάτω φωτισμένο 
κείμενο, που παραμένει ιδιαίτερα επί
καιρο και σήμερα και που λειτουργεί σαν 
χάρτης καταστατικών αρχών:
"Σκοπός της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ δεν είναι μόνο να παρουσιά
ζει άρτιες, αισθητικά, ταινίες. Καθήκον 
της είναι να συντείνει σε μια γενικότερη 
κινηματογραφική μόρφωση και καλλιτε
χνική διαπαιδαγώγηση των μελών της. I I 
ουσιαστική γνωριμία με την αισθητική 
και τεχνική του κινηματογράφου είναι α
παραίτητη όπως και σε κάθε άλλη τέχνη, 
για τη δημιουργία ενός κριτικού πνεύμα
τος και μιας υπεύθυνης προσωπικής 
στάσης. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ οργανώνει τις παραστάσεις 
της και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις της 
σύμφωνα μ' αυτό το πνεύμα και πιστεύει 
ότι τα μέλη της θα συντελέσουν στην επί
τευξη των σκοπών της με την ενεργό τους 
συμμετοχή. Η εισήγηση επί της ταινίας 
και τα σχετικά αναλυτικά έντυπα στοι
χεία που συνοδεύουν την προβολή βοη
θούν στην πραγματοποίηση μιας δημι
ουργικής συζήτησης μετά από κάθε 
παράσταση. Οι συνεργάτες της 
Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ευρίσκονται πάντοτε στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων για οποιο- 
δήποτε ειδικό πρόβλημα της 7ης τέχνης." 
Στη Θεσσαλονίκη η Μακεδονική Καλλι
τεχνική Εταιρεία "Τέχνη" ιδρύει το 1954 
την δική της Κινηματογραφική Λέσχη με 
πρωτεργάτη και εμπνευστή τον Παύλο 
Ζάννα. Η Λέσχη της "Τέχνης" συνεργά
ζεται αρχικά με την Κινηματογραφική 
Λέσχη Αθηνών και στη συνέχεια με την 
Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λε
σχών ή την Λέσχη του Κούνδουρου όπως 
επικράτησε να ονομάζεται σε αντιδια
στολή με την λέσχη της Μητροπούλου. 
Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο το λόγο του 
Παύλου Ζάννα (1929-1989), ενός σημα
ντικού διανοητή και animateur / εμψυχω- 
τή να μας δίνει το στίγμα της εποχής και 
τις συνθήκες μέσα στις οποίες κινήθηκαν 
οι πρωτοπόροι:
"Τότε στην "Τέχνη" έγινε λόγος για μια 
δραστηριότητα σχετική με τον κινηματο
γράφο. Διευθυντής του γαλλικού ινστι
τούτου την εποχή εκείνη ήταν ένας θαυ
μάσιος άνθρωπος, ο Ανρύ Ερρέτ, ο 
οποίος είχε ήδη εργαστεί στην οργάνωση 
κινηματογραφικών λεσχών, στη Γαλλία. 
Εκείνος λοιπόν μας πρότεινε να οργα
νώσουμε οπωσδήποτε μια λέσχη στη 
Θεσσαλονίκη. Την εποχή εκείνη υπήρχε 
μόνον η Κινηματογραφική Λέσχη στην 
Αθήνα. Και η Θεσσαλονίκη έχανε τις πιο 
σημαντικές και αξιόλογες ταινίες που τα 
γραφεία διανομής δεν τολμούσαν να φέ
ρουν στο κοινό της πόλης. Δεν υπήρχαν 
κριτικές τότε στις εφημερίδες και εισά- 
γονταν μόνο οι εμπορικές ξένες και βέ
βαια παίζονταν όλες οι ελληνικές ταινίες 
της εποχής. Έτσι με τη βοήθεια του Ερρέτ 
αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την Κινη
ματογραφική Λέσχη. Τα πρώτα μάλιστα 
κείμενα τα οποία διαβάστηκαν σαν ειση-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΕΣΠΑ και όταν πια έγιναν 
πολλά τα άτομα και δεν μπο
ρούσαμε να λειτουργήσουμε 
κανονικά, τότε πια είπαμε να 
σχηματίσουμε προεδρείο, να 
κάνουμε διαδικασίες εσωτερι
κό κανονισμό κλπ. Μόνο τον 
πρώτο χρόνο λειτουργήσαμε 
σαν ομάδα.
Η εποχή τότε ήταν ιδιαίτερα 
πολιτικοποιημένη, είχαμε αρ
χίσει να ξεφεύγουμε από τη 
δεξιά κι ήταν η εποχή που ανέ
βηκε η Ενωση Κέντρου κι έ 
πρεπε να δείξει έργο στον Φοι
τητικό χώρο και συνάμα η 
Αριστερά έκανε ένα διμέτωπο 
αγώνα τόσο ενάντια στη δεξιά 
όσο και ενάντια στο Κέντρο. 
Βέβαια ήταν τιμή για μένα που 
το Κέντρο που το εκπροσω
πούσε ο Μαυρογορδάτος με 
πρότεινε για Γοαμματέα της 
Λέσχης. Και μετά πάλι όταν 
παραιτήθηκα εγώ, μπήκε ο Κ. 
Πάγκαλος πάλι από το χώρο 
της αριστερός.
Το σημαντικό που πετύχαμε 
από την πρώτη περίοδο της 
λειτουργίας μας ήταν το ά
νοιγμα στο Πολυτεχνείο και ή 
συνεργασία μας με την 
ΦΕΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη. 
Πήγε να γίνει μια Πανελλήνια 
Φοιτητική Κινηματογραφική 
Λέσχη αλλά την σταμάτησε η 
δικτατορία.
Εγώ έμεινα ως την τελευταία 
μέρα. Μάλιστα δεν θυμάμαι αν 
κρατάω εγώ ή ο Πάγκαλος το 
τελευταίο κλισέ από το πρό
γραμμα που δεν μπορέσαμε 
να βγάλουμε. Τα κλισέ τα βγά
ζαμε Παρασκευή και η ταινία 
που είχαμε προγραμματίσει ή
ταν Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ 
'43.
Οι προβολές που ξεκίνησαν 
αργότερα, στο Πολυτεχνείο 
δεν είχαν τη συνέχεια που 
προσδοκούσαμε. Οι λόγοι, πι
στεύω ότι ήταν εσωτερικοί, δι
κοί τους. Οι προβολές γινόταν 
στο μεγάλο αμφιθέατρο που 
το πρωί έκαναν μάθημα κι έτσι 
το βράδυ του Σαββάτου που 
είχαμε εμείς προβολή συνεχι
ζόταν η πλάκα του μαθήματος. 
Ακόμα θυμάμαι ότι στο Πολυ
τεχνείο δεν αγόραζε κανείς 
πρόγραμμα, ότι φεύγαν από 
την αίθουσα την ώρα της προ
βολής, ότι δεν έμενε κανείς 
για συζητήσεις, δεν το είχαν 
πάρει και πολύ στα σοβαρά οι 
Φοιτητές του Πολυτεχνείου 
και σιγά σιγά η προσπάθεια εκ
φυλίστηκε.
Η ΦΚΛΑ ήταν κάτι εντελώς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
καινούργιο, κάτι που ξεκίνησε 
από την αρχή, ήταν τόσο καλά 
οργανωμένο και με τέτοια ζε
στασιά και δυναμική που πι
στεύω ότι θα μπορούσε να 
σταθεί επάξια δίπλα στην Ται
νιοθήκη της Ελλάδας. Ξεχνάς 
μήπως την πρόταση της 
Αγλαΐας Μητροπούλου να συ 
νεργαστουμε; Η δίκιά μας λέ
σχη έκανε αντίπραξη στις κυ
ριακάτικες προβολές του 
ΑΣΤΥ και ήρθε η Μητροπού
λου και μας έκανε πρόταση να 
συνεργαστούμε και να μας δί
νει ταινίες, να γίνουμε δηλαδή 
Παράρτημα της Ταινιοθήκης. 
Εμείς τότε δεν το δεχτήκαμε 
και όπως το βλέπω σήμερα ή
ταν πολύ σωστή η απόφασή 
μας. Μετά η Μητροπούλου άρ
χισε να τρομοκρατείται όταν 
είδε ότι οι άνθρωποι του κινη
ματογράφου μας βοήθησαν 
αρκετά όπως ο σκηνοθέτης 
Κώστας Φωτεινός που μετά- 
νάστευσε αργότερα στον Κα
ναδά ή η κριτικός Ελευθερία 
Ντάνου, αυτοί μας βοηθούσαν 
σε εισηγήσεις, κείμενα, ο Φω
τεινός μας είχε βοηθήσει πολύ 
στο πρόγραμμα της ΔΙΚΗΣ του 
Ορσον θύελλες και είχε έρθει 
μάλιστα και στη συζήτηση. 
Την εισήγηση στη ΔΙΚΗ την έ 
κανε ο καθηγητής ψυχιατρικής 
Κορέτας με κινηματογραφικό 
αντίλογο τον Φωτεινό. Γιαμας 
ήταν μια μάλλον δύσκολη ται
νία η ΔΙΚΗ τότε...
Με τη σειρά μας, βοηθήσαμε 
πολύ τους νέους σκηνοθέτες 
που ξεκινούσαν τότε και λίγο 
μετά συγκρότησαν αυτό που 
ονομάστηκε Νέος Ελληνικός 
Κινηματογράφος. Είμασταν οι 
πρώτοι που προβάλλαμε ελλη
νικές ταινίες μικρού μήκους, 
τις ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΧΙ, 
του Παπαστάθη, ΜΙΑΣ
ΔΕΚΑΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ του Νόλ- 
λα, ΤΟ ΑΛΟΓΟ, του Κωστή 
Ζώη, τις προβάλλαμε σε ενιαίο 
πρόγραμμα. Ο Γιαννης Μπα- 
κογιαννοπουλος μας βοηθησε 
πάρα πολύ, ο Ραφαηλίδης επί
σης που μόλις τότε εμφανιζό
ταν ως νέος κριτικός, ο Ρουσ- 
σος Κούνδουρος στις
εξπρεοσιονιστικές ταινίες του 
γερμανικού κινηματογράφου 
και καποια φορά ήρθε και ο 
Μπονταρτσούκ από τη Σοβιε
τική Ενωση..
Η καινοτομία που κάναμε ήταν 
το πρόγραμμα μας που ομοιό 
του δεν υπήρχε τότε, με φω
τογραφίες ιλλουστρασιόν, α
νάλυση της ταινίας, ιστορική

γήσεις στις ταινίες που παίζαμε ήταν 
γραμμένα από τον ίδιο. Δεν είχα ακόμα 
την έφεαη ούτε την δυνατότητα ούτε τα 
υλικά που χρειαζόμουνα, τα βιβλία ή τα 
βοηθήματα για να μπορέσω να προετοι
μάσω αυτές τις προβολές.
Σιγά - σιγά, αυτές οι προβολές έγιναν τα
κτικές και συνοδεύονταν πάντα από συ
ζητήσεις πάνω στην ταινία που είχαμε 
δει. Θυμάμαι ιδιαίτερα πώς ξεκίνησε η 
Κινηματογραφική Λέσχη. Ένας κινημα
τογράφος δεύτερης προβολής μας πρό- 
σφερε τη δυνατότητα να κάνουμε προβο
λές το βράδυ. Επομένως μπορούσαμε να 
καλέσουμε κόσμο να παρακολουθήσουν 
την ταινία στις 10 το βράδυ. Και επειδή 
ήταν βέβαια ώρα κατάλληλη για τους κο
σμικούς αλλά και για τους φοιτητές, το 
βράδυ των εγκαινίων γέμισε η αίθουσα. 
Υπήρχαν ανακατεμένοι κοσμικοί και 
μη, οι κυρίες που νόμιζαν ότι θα δούνε ε
πιτέλους τα αξιόλογα έργα με τους αστέ
ρες του Χόλυγουντ. Βρέθηκαν όμως 
μπροστά σε μια ασπρόμαυρη ταινία που 
τους ξάφνιασε: το ΛΟΣ
ΟΛΒΙΝΤΑΝΤΟΣ του Λουίς Μπουνιου- 
έλ. Ίσως μια δυνατή και σκληρή δύση για 
μια πρώτη επαφή. Μια κυρία λιποθύμη
σε και χρειάστηκε να μεταφερθεί έξω. Το 
κοινό πόντιος που είχε γεμίσει την αί
θουσα εξασφάλιζε την επιτυχία των εκ
δηλώσεων. Και οι προβολές συνεχίστη
καν.

Το κοινό μπορι ί ν' αλλάξει 
γούστο

11 Λέσχη πέρασε πολλές δοκιμασίες. Κά
ποτε η αίθουσα ήταν γεμάτη, ύστερα 
ξαφνικα άδειαζε. Είχες την εντύπωση 
πως το κοινό δεν σε παρακολουθούσε. 
ΙΙαρουσιαζες μεγάλα κλασικά έργα του 
βωβού κινηματογράφου και το κοινό δυ
σανασχετούσε. Λεν καταλάβαινε γιατί έ
πρεπε να υποστεί τρεις ώρες ακόμα την 
παιδεία. Δεν είχε ακόμη καταλάβει τι ση
μαίνουν αυτά τυ έργα για την ιστορία 
του κινηματογράφου. Κάποτε μου έτυχε 
να κάνω προβολή μπροστά σε δύο μόνον 
θεατές. Επέμενα και η προβολή έγινε. 
Μαλιστα στο τέλος, συζητήσαμε την ται

νία οι τρεις που είχαμε βρεθεί στην αί
θουσα.
Σιγά - σιγά το κοινό που άλλαζε - γιατί 
είχαμε κάθε χρόνο 200 - 300καινούργιες 
εγγραφές και κυρίως πολλούς φοιτητές - 
εξοικεκύθηκε με τον κινηματογράφο. Οι 
εισηγήσεις ήταν γραμμένες με καποια 
μεγαλύτερη προσπάθεια και προσοχή. 
Το κοινό που στην αρχή ήταν μαγκωμέ- 
νο, άρχισε να συμμετέχει στις εκδηλώ
σεις και να γίνεται πιο σημαντική η πα
ρουσία του. Επιπλέον, τα τελευταία 
χρόνια προχωρήσαμε και λίγο παραπέ
ρα. Πήραμε την πρωτοβουλία για να δη
μιουργήσουμε μια Ομοσπονδία Κινημα
τογραφικών Λεσχών, η πρώτη που έγινε 
στην Ελλάδα. Έτσι συνεργαστήκαμε με 
μια ομάδα φίλων στην Αθήνα, τους κρι
τικούς των Αθηνών και αργότερα ξεκι
νήσαμε μια προσπάθεια να γίνουν πολύ 
σημαντικές και αξιόλογες λέσχες σε άλ
λες μικρότερες πόλεις, Βυλο, Καλαμά
τα, Πάτρα, Καβάλα..."
Ιδιαίτερη μνεία οφείλω να κάνα» από 
τούτη εδώ την θέση σε μια εκπληκτικής 
δυναμικής λέσχη την ΦΚΛΑ, Φοιτητική 
Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών που ι
δρύθηκε στο τέλος του 1963 από πρωτο
ετείς και δευτεροετείς φοιτητές του Πα
νεπιστημίου Αθηνών ανάμεσα στους 
οποίους οι νομικοί Γιωργος Μαυρογορ- 
δάτος, Νίκος Κωνσταντοπουλυς εκ μέ
ρους της Διοικούσας Επιτροπής Συλλό
γων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ), 
Τάσος Ρόζος, Θανασης Παπαχρίστυυ, ο 
μαθηματικός Βασίλης Γεωργουσοπου- 
λος, ο παρών ομιλητής, πρωτοετής φοι
τητής της Νομικής τότε και μερικοί άλ
λοι ακόμα.
Εναρκτήρια tuivio της Αεσχης ήταν το 
γουέστερν του Μάρλον Μπράντυ με τον 
Κυρλ Μάλντεν ONE EYED JACKS (Η 
ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ). Η 
ΦΚΛΑ προχώρησε πολύ σύντομα σε κύ
κλους, αφιερώματα στον γερμανικό εξ
πρεσιονισμό, ιταλικό νεορεαλισμό, γαλ
λική νουβέλ βαγκ, ελληνικά 
ντοκυμαντερ και μικρού μήκους, εθνικες 
κινηματογραφίες κ.λπ Οι προβολές συ
νοδεύονταν απο ιδιαίτερα προσεγμένα 
προγράμματα που γράφονταν από tu ί-
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δια τα μέλη της Λέσχης.
Οι προβολές γίνονταν στον κινηματο
γράφο ΙΡΙΣ της οδού Ακαδημίας με ε
λεύθερη είσοδο κάθε Κυριακή πρωί και 
συγκέντρωναν 700, 1000 και 1.100 φοι
τητές κάθε φορά. Για να δείξω το διαφο
ρετικό ήθος που επικρατούσε τότε, σας 
αναφέρω μόνον, πως τα γραφεία διανο
μής θεωρούσαν τιμή και καθήκον τους 
να παραχωρούν δωρεάν στην ΦΚΛΑ τις 
κόπιες των ταινιών που πρύβλε η Λέσχη 
κάθε Κυριακή.
Οι προβολές επεκτάθηκαν στο κεντρικό 
αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου κάθε 
Σάββατο βράδυ και λίγο άργύτερα στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Και κλείνοντας την ιστορική αυτή ανα
δρομή θα αναφερθώ στην παρούσα, εν ε- 
νεργεία Ομοσπονδία Κινηματογραφι
κών Λεσχών που ιδρύθηκε το 1982, 
αριθμεί σήμερα 106 λέσχες - μέλη και εί
ναι σήμερα εδώ, ως οικοδεσπότης του 
συνεδρίου, η ΟΚΛΕ λοιπόν βρίσκεται σε 
εξέλιξη, και οι εκπρόσωποι των ελληνι
κών λεσχών έχουν να πουν για την τρέ
χουσα πραγματικότητα πολύ περισσότε
ρα πράγματα από εμένα.

Το γαλλικό παράδειγμα
Περιφερειακές μέρες κινηματογράφοι' 
Πριν προχωρήσω στο δεύτερο μέρος της 
εργασίας μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε 
μια πρόσφατη εμπειρία που είχα πριν 
μερικούς μήνες στη Γαλλία. 
Προσκλήθηκα να συμμετάσχω μαζί με 
άλλους ευρωπαίους σκηνοθέτες τον Ιού
νιο που μας πέρασε (1997), με δύο ται
νίες μου το ΚΑΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ 
ΣΥΝΤΡΟΦΕ και τον ΔΡΑΠΕΤΗ σε μια 
εκπαιδευτική εκδήλωση, ένα είδος Φε
στιβάλ, στην πόλη Αλανσόν στη ΒΔ Γαλ- 
λία. Η 8η αυτή συνάντηση που πραγμα
τοποιείται κάθε χρόνο από το 1989, ήταν 
συνδιοργάνωση του γαλλικού υπουργεί
ου Παιδείας και του υπουργείου Πολιτι
σμού και είχαν προσκληθεί να την παρα
κολουθήσουν 250 περίπου καθηγητές 
και δάσκαλοι που δίδασκαν το μάθημα 
του κινηματογράφου στα λύκεια της ευ
ρύτερης περιφέρειας του Ορν στην ο
ποία υπαγόταν διοικητικά η μικρή αυτή 
επαρχιακή πόλη των 20.000 κατοίκων. 
Στην κεντρική κινηματογραφική αίθου
σα της πόλης, το Cinema Normandy, το 
μελίσσι αυτό των γάλλων εκπαιδευτι
κών μοιράζονταν στις τέσσερις υπερ
σύγχρονες αίθουσες προβολής καθημε
ρινά και για τρεις ημέρες 
παρακολουθούσαν ταινίες ευρωπαίων 
σκηνοθετών από τις 9.30 το πρωί ως τις 
6.00 το απόγευμα, συναντούσαν τους 
σκηνοθέτες και κουβέντιαζαν μαζί τους, 
συμμετείχαν σε σεμινάρια και δημόσιες 
συζητήσεις για να επιστρέφουν στα σχο
λεία τους ενημερωμένοι, πληροφορημέ- 
νυι να διδάξουν το μάθημα του κινημα
τογράφου.
Στη συνάντηση αυτή βρέθηκαν και αρκε
τοί εκπρόσωποι ενός ελπιδοφόρου κινή

ματος που συνεχώς διευρύνεται και α
ναπτύσσεται, του κινήματος των κινη- 
τών επαρχιακών κινηματογράφων, 
Cinema Rural, που αριθμεί σήμερα 100 
περίπου κινητές μονάδες προβολής ται
νιών με σύγχρονα μηχανήματα που αλω
νίζουν κυριολεκτικά τη γαλλική επαρχία 
προβάλλοντας ταινίες ποιότητος σε μι
κρά χωριά των μερικών εκατοντάδων 
κατοίκων που δεν διαθέτουν κινηματο
γραφική αίθουσα έως και μικρές πόλεις 
που σταμάτησε να λειτουργεί ο μοναδι
κός κινηματογράφος που είχαν. Το κίνη
μα αυτό, επιχορηγείται εν μέρει από το 
γαλλικό δημόσιο και εν μέρει καλύπτει 
τα έξοδά του από το χαμηλό σχετικά ει
σιτήριο, το αντίτιμο των προβολών. Ψυ
χή της κάθε κινητής μονάδας ένας προ
γραμματιστής - animateur, φανατικός 
οπαδός του κινηματογράφου που δου
λεύει χωρίς να αμείβεται. Η μόνη αμοιβή 
είναι του μηχανικού προβολής. Θα αντι- 
ληφθήκατε φυσικά ότι μιλάμε ήδη για 
ένα δίκτυο κινητών κινηματογραφικών 
λεσχών με πολύ ισχυρή δυναμική.

Η έρευνα
Το 1981 δημοσιεύτηκε σε τρεις συνέχειες 
στο περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, που βρισκόταν 
τότε στην τελευταία του περίοδο, μια ερ
γασία που μόλις είχα ολοκληρώσει με 
τον τίτλο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. Ένα σκέλος της ίδιας έ
ρευνας ιδωμένης όμως αυτή τη φορά από 
την μεριά των φορέων του ευρύτερου 
παράλληλου κυκλώματος (πολιτιστι
κών συλλόγων - ενώσεων επαγγελματι
κών - ομάδων πρωτοβουλίας - συλλόγων 
γυναικών κ.α.) δημοσιεύτηκε στο περιο
δικό ΑΝΤΙ σε πέντε συνέχειες. 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (Non 
Commercial - Non Theatrical) είναι ο ευ
ρύτερος όρος με τον οποίο δίνουμε όνο
μα στο σύνολο των κινηματογραφικών 
προβολών που οργανώνονται από κινη
ματογραφικές λέσχες, πολιτιστικούς 
συλλόγους, συνδικαλιστικές οργανώ
σεις και γενικά από κάθε λαϊκό φορέα 
που δεν αποβλέπει στο εμπορικό κέρδος 
αλλά η λειτουργία του υπαγορεύεται 
από πολιτιστικούς σκοπούς.
Τα ερωτηματολόγια στα οποία στηρί
χτηκε ένα μέρος της έρευνας (το άλλο ή
ταν επιτόπιες συνεντεύξεις στις έδρες 
διαφόρων λεσχών ανά την Ελλάδα) τα
χυδρομήθηκαν τότε σε 133 διευθύνσεις 
φορέων του παράλληλου κυκλώματος 
στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι διευ
θύνσεις αυτές αναζητήθηκαν και συγκε
ντρώθηκαν, μετά από αρκετό ψάξιμο 
από διαφορετικής πηγές (μια και δεν εί
χε ακόμα ιδρυθεί το κεντρικό συντονι
στικό όργανο, η Ομοσπονδία) όπως και 
από τις καρτέλες συνδρομητών του πε
ριοδικού ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, καταλόγους 
γραφείων διανομής όπως και από το 
STUDIO του Σωκράτη Καψάσκη κ.λπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
τοποθέτηση και του σκηνοθέ
τη και της ταινίας, ένα μεγάλο 
ερέθισμα για τον φοιτητή που 
το συγκροτούσε στη μνήμη 
του. Το πουλούσαμε 2 δρχ. 
στην είσοδο και καλύπταμε α
κριβώς τα έξοδά του.
Στις προβολές μας κάθε Κυ
ριακή πρωί ξεκινήσαμε με πο
λύ λίγα άτομα. Εισηγήσεις άρ
χισαν μετά την πέμπτη - έκτη 
προβολή, χωρίς συζήτηση ό
μως. Αργότερα όμως όταν έ
σπασε ο πάγος και άρχισαν 
συζητήσεις, έφτανε να κρατάν 
αυτές οι συζητήσεις και τρεις 
ώρες... Κάποτε φτάσαμε να έ
χουμε χίλια και παραπάνω ά
τομα στις προβολές μας, θυ
μάσαι που σπάσανε οι πόρτες 
της εισόδου στην ΠΗΓΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΘΕΝΟΥ του Μπέργκμαν 
από την κοσμοσυρροή; θυμά
σαι που κρατάγαμε τις πόρτες 
να μην πέσουν εσύ, εγώ και ο 
Γιώργος Δημητριάδης;
Ο μόνος συνδετικός κρίκος 
που υπήρχε μεταξύ του παλι
ού σχήματος προβολών και 
της Λέσχης μας ήταν ότι τα 
γραφεία διανομής μας παρα
χωρούσαν δωρεάν τις κόπιες, 
εκμεταλλευτήκαμε δηλαδή 
την υποχρέωση που είχαν α- 
ναλάβει απέναντι στην Πανε
πιστημιακή Λέσχη οι διανομείς 
και μετά το επιβάλλαμε και σε 
ωρισμένους διανομείς που δεν 
έδιναν όπως ο Δαμασκηνός 
λόγου χάρη με την προϋπόθε
ση να τους αναφέρουμε στο 
πρόγραμμα, να τους κάνουμε 
διαφήμιση και θυμάμαι ότι έ
φτασαν τα γραφεία διανομής 
να μας παρακαλούν να μας 
δώσουν ταινίες, ήταν θέμα 
γοήτρου πλέον γι' αυτούς.
Για την ταινία που θα παίξουμε 
αποφασίζαμε με ψηφοφορία, 
την πρώτη, την δεύτερη, την 
τρίτη ταινία κατά προτεραιό
τητα. Για την κοινοποίηση των 
προβολών μας βγάζαμε χειρο
ποίητες αφίσες και γράφαμε 
ανακοινώσεις που τα κολλά
γαμε στους πίνακες ανακοινώ
σεων των σχολών και σ'όλους 
τους στύλους στην Ακαδημίας 
και τη Σόλωνος, γύρω από το 
Πανεπιστήμιο.
Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πο
λύ καλή συγκυρία ότι μαζευτή
καμε τότε στη λέσχη φοιτητές 
από όλους τους κοινωνικούς 
χώρους. Τα κριτήρια επιλογής 
των ταινιών ήταν πολύ αυστη
ρά, βρίσκαμε ταινίες που δεν 
λειτουργούσαν εις βάρος του 
κόσμου που θέλαμε να τραβή
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ξουμε και αν είχαμε π.χ. σήμε
ρα μια δύσκολη ταινία, προ
γραμματίζαμε έτσι ώστε την ε
πόμενη Κυριακή να έρθει μια 
πιο εύκολη ταινία, έτσι μετά 
τον εξπρεσσιονιστικό κινημα
τογράφο π.χ. φέραμε την 
ΚΑΛΠΙΚΗ ΛΙΡΑ του Τζαβέλλα. 
Ο φοιτητής άρχισε ουσιαστικά 
να μετέχει όταν καθιερώθηκαν 
οι συζητήσεις, όταν μάλιστα 
άρχισαν να έρχονται και άν
θρωποι έξω από τον Πανεπι
στημιακό χώρο, ο φοιτητής 
συνειδητοποίησε ότι γίνεται 
σοβαρή δουλειά.
Η είσοδος ήταν δωρεάν, με 
την επίδειξη της φοιτητικής 
ταυτότητας, ο φοιτητής αν ή
θελε αγόραζε μόνο το πρό
γραμμα. Τα παιδιά ξέραν ότι 
εννιά ή ώρα θ' ανοίξει το ρολ- 
λό, ότι υπάρχει άνθρωπος να 
τους βάλει μέσα, άλλος να 
τους δώσει το πρόγραμμα, 
τους είχε γίνει βίωμα η λέσχη 
και τότε ο κινηματογράφος 
άρχισε να τους γίνεται παι
δεία.
Η Λέσχη κάποια στιγμή άρχισε 
να κομματικοποιείται. Στην αρ
χή είχαμε όλοι το ψώνιο του 
κινηματογράφου πάνω απ' 
όλα, ακόμα και πάνω από το 
κόμμα. Έπιασα λοιπόν κι εγώ 
τον εαυτό μου, όταν άρχισα να 
ηγούμαι κάποιας παράταξης 
στη σχολή μου, τη Φυσικομα
θηματική και τότε οι Λαμπρά- 
κηδες ανακάλυψαν ότι η Λέ
σχη είναι μια καλή πηγή 
ψήφων, τότε το πρόγραμμα 
της λέσχης χειροτέρεψε, άρ
χισε να μπαίνει το κομματικό 
κριτήριο στις επιλογές, κοιτά
γαμε δηλαδή ποια ταινία με 
σύνθημα θα παιχτεί για ν' α
κουστεί χειροκρότημα, φτά
σαμε να συζητάμε αν θα βγά
λουμε ανακοίνωση για την 
πορεία ειρήνης, είχε γίνει κα
θαρά παραταξιακή η συμπερι
φορά μας, τα κόμματα άρχι
σαν να έρχονται οργανωμένα 
και να περνούν τις θέσεις τους 
και οι Λέσχη άρχισε πια να εκ
φυλίζεται. Η δικτατορία ήταν 
πολύ κοντά...
II. Ο ΈΜΨΥΧΩΤΗΣ" στη Λέσχη 
Παραθέτουμε παρακάτω αυτού
σιο το κείμενο της εισήγησης 
του Γιάννη Μπακογιαννόπου- 
λου. με ιδιαίτερα επίκαιρες και 
χρήσιμες θέσεις για το ρόλο του 
animateur, όπως διατυπωθήκαν 
σε Πανελλήνια συνάντηση επι
μόρφωσης στελεχών κινηματο
γραφικών λεσχών, στην Αθήνα 
πριν μερικά χρονιά.

Λνταποκρίθηκπν Οπτικά και επέεττρι ψπν 
συμπληρισμένο το τετρασέλιδο ερωτη 
ματολόγιο 75 κινηματογραφικές λέσχες. 
Στις απαντήαπς αυτές στηρίχτηκε τότε η 
έρευνα και τεκμηριώθηκαν τα ουμπryά
σματα που ακολούθησαν.
Μια μένα ής>()αν στα γραφεία του περιο
δικού δύο νέα παιδιά, ένα αγόρι κι ένα 
κορίτσι, ήθελαν να αγοράσουν παλιά 
τεύχη, ζήτησαν να με συναντήσουν, μου 
είπαν ότι έρχονται από την επαρχία, από 
μια κινηματογραφική λέσχη που δεν τη 
θυμάμαι πια, και ούτε λίγο ούτε πολύ 
μου είπαν: "Ξέρεις, θέλουμε να σ' ευχα
ριστήσουμε που μας βοήθησες". Τους 
λέω: "Πώς σας βοήθησα;". Μου απα
ντούν: "Με το ερωτηματολόγιο που μας 
ταχυδρόμησες". Έμεινα έκπληκτος. Αυ
τό που για μένα ήταν το αυτονόητο, α
ποτελούσε δηλαδή τις γνώσεις που απο
κόμισα από τις προβολές που έκανα στις 
λέσχες και τις συζητήσεις που ακολου
θούσαν ως τότε με τις δύο μικρού μήκους 
ταινίες μου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑίΔΕΛΒΕΡΓΗΣ και Ο ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΤΗΡΙΛΝΙΚΑ και ακόμα 
από τις λέσχες που θήτευσα και πήρα την 
πρώτη και ουσιαστικότερη κινηματο
γραφική μου παιδεία τόσο εδώ όσο κι 
έξω, στην Αγγλία που σπούδασα και στη 
Γερμανία που έζησα, γι' αυτά τα δύο παι
διά ήταν το πρωτόγνωρο, το πρωτοφα
νέρωτο.

Ερωτήματα επίκαιρα 
και βασανιστικά

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που περιελάμ- 
βανε το ερωτηματολόγιο υπήρχαν και οι 
εξής, ενδεικτικά:
"Οργανώνετε κύκλους ταινιών; Κατά 
θέμα, είδος ή σκηνοθέτη;
Λειτουργούν μέσα στο Δ.Σ. επί μέρους ο
μάδες εργασίας με διαφορετικές αρμο
διότητες και ποιες;
Πως αντιμετωπίζετε την ίδρυση ενός Κε
ντρικού Συντονιστικού Οργάνου, μιας 
Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Δε- 
σχών;
Μοιράζετε κάποιο έντυπο πριν από την 
προβολή με στοιχεία για την ταινία και 
τον (τκηνοθέτη και ποιες είναι οι πηγές 
σας;
Γίνονται ειοηγήσεις/συζητήσεις μετά την 
προβολή της ταινίας; οι εισηγήσεις βρί
σκονται μέσα από το Δ.Σ. της Δέσχης;
Τι κοινό παρακολουθεί τις συζητήσεις 
και ως πιο βαθμό συμμετέχει;
Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε στην διεξα
γωγή της συζήτησης;
Διαθέτει η Δέσχη σας μια στοιχειώδη κι
νηματογραφική βιβλιοθήκη ή αρχείο με 
κριτικές ταινιών;"
Αρκετά από τα ερωτήματα που αποσχο
λούσαν τότε τις λέσχες έχουν ηδη απα
ντηθεί και ανήκουν στο παρελθόν. Κά
ποια άλλα όμως εξακολουθούν να είναι, 
παρά τα χρονιά που πέρασαν, τραγικά ε-

πίκαιρα και βασανιστικά και να ζητούν 
εναγωνίως να βρουν λνκτη. Ας ακούσου
με τώρα κάποιες από κείνες τις απαντή
σεις που θα μας βοηθήσουν, όσο δεν μπο
ρείτε να φανταστείτε να προσδιορίσουμε 
το δικό μας παρόν Ο λόγος στον Λλέξη 
Λερμεντζόγλου εκ μέρους της Κινηματο
γραφικής Λέσχης Λράμας:
"II Λέσχη της Λράμας μας έβαλε ένα πά
ρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή ποι
ος είναι ο σκοπός και πώς μια λέσχη 
προσδιορίζει ή αυτοπροσδιορίζεται Τι 
θα κάνει μια λέσχη. Πολιτικό μάθημα; 
Θα διδάξει τη γλύκισα του κινηματογρά- 
φυυ; Θα δουλέψει ειτκαιριακά; Θα δου
λέψει πολιτιστικά, πιστεύοντας ότι ανε
βάζοντας το επίπεδο του κόσμου τον 
διαμορφώνει πολιτικά; Γύρω από τον 
όρο κινηματογραφοφιλία έγινε μεγάλη 
διαμάχη. Αυτό που αντιμετωπίσαμε ή
ταν ένα συνοθύλευμα θέσεων, μια εμμο
νή του κόσμου στη μυθοπλασία, μια έλ- 
λειηεη γνώσης του μοντέρνου σινεμά 
ώστε προσπαθήσαμε να τους μάθουμε 
και μερικά βασικά πράγματα για τη 
γλώσσα του κινηματογράφου, πιεττεύο- 
ντας ότι πολιτική καθοδήγηση μπορεί να 
τους κάνει το κόμμα στο οποίο ανήκουν. 
Σαφώς πιστεύουμε ότι η ίδρυση μιας λέ
σχης είναι πολιτικό γεγονός, σαφιυς πι
στεύουμε ότι το πολιτιστικό είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με το πολιτικό, αλλά νομί
ζω ότι στη Δράμα διατυπώθηκε μια με
γάλη αρχή η οποία επηρεάσε και τις άλ
λες λέσχες, το δόγμα της μη άμεσης 
επέμβασης.
Αλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οι 
θεατές δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 
σχέση τους με τη Λέσχη έχει ένα ερωτικό 
χαρακτήρα που εκδηλώνεται με τη μορ
φή της τιμωρίας και της απονομής δι
καιοσύνης. Ας υποθέσουμε ότι μια ται
νία δεν τους αρέσει, τότε λειτουργώντας 
τελείως ερωτικά, στην επόμενη ταινία η 
αίθουσα ερημώνεται, ακόμα κι αν είναι η 
πιο μεγάλη ταινία, σαν ένα είδος τιμω
ρίας, ενώ λογικά θα έπρεπε να λειτουρ
γήσει ο συλλογισμός ότι "αφού ήρθε μια 
ταινία που δεν μας άρεσε, η επόμενη θα 
μας αρέσει"."
Σε συζήτηση που είχα με εκπροσώπους 
της Κινηματογραφικής Λέσχης Λέσβου, 
πριν από 17 ολόκληρα χρόνια, ακούστη
καν τα εξής εκπληκτικά και συγκροτημέ
να λόγια:
"Στόχος μας είναι να λειτουργούμε κα
θαρά σα λέσχη, κάνοντας στην αρχή μό
νοι μας, με 10 - 15 άτομα συζητήσεις με 
την ελπίδα να φτάσουμε τα 40 - 50 άτο
μα. Ούτε κι εμείς ξέρουμε τον κινηματο
γράφο, προσπαθούμε να τον μάθουμε. Ο 
κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με τον 
κινηματογράφο τέχνης που θα τον βάλει 
να ακεφτεί η ν' απυκρυπτογραφησει ορι
σμένα νοήματα. Μέσα απο την εμπειρία 
της κινηματογραφικής λέσχης, εμείς πια 
ως άτομα, ο καθένας ξεχωριστά απ' εμάς, 
μαθαίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας,
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μαθαίνουμε τους εαυτούς μας μέσα απ’ 
αυτά. I I Λέαχη, πέρα από την πολιτιστι
κή δουλειά που κάνουμε, λειτουργεί και 
ως μέθοδος αυτογνωσίας."

Οι λέσχες σήμερα
Πόσο σημερινός και επίκαιρος ή πόσο 
παρωχημένος και ξεπερασμένος είναι ο 
λόγος αυτός που αρθρώθηκε πριν από 
τόσα χρόνια; II όσο έχουν προχωρήσει οι 
λέσχες από κείνη την συλλογιστική και 
πρακτική; Ποιο είναι το σημερινό στά
τους και ποιο το όραμα, αν υπάρχει, των 
λεσχών; Πόσο ανοιχτό είναι το "παράλ
ληλο κύκλωμα" κι αν παραμένει ακόμα 
κλειστό, τι πρέπει να γίνει για ν' ανοίξει; 
Πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να βγει 
μια λέσχη έξω από τα στεγανά της, έξω 
από τις προκαταλήψεις και τον συντη
ρητισμό της και ν' αγγίξει ομάδες αν
θρώπων όπως:
- Μαθητές σε σχολεία, που ένα μεγάλο 
μέρος απ' αυτούς δεν έχουν δει ποτέ κι
νηματογράφο στο φυσικό του περιβάλ
λον, στην κινηματογραφική αίθουσα.
- Σωφρονιστικά καταστήματα.
- Θεραπευτικές κοινότητες.
- Πανεπιστημιακές σχολές ή ΤΕΙ.
- Θαμώνες καφενείων σε μηδενισμένα 
χωριά και όποια άλλη ομάδα ανθρώπων 
μπορεί να πλησιάσει η κινηματογραφική 
λέσχη για να προσφέρει την μαγεία και 
την έκπληξη, που λείπουν τόσο πολύ 
από τη σύγχρονη ζιοή, δείχνοντας και 
σχολιάζοντας λόγου χάρη την μάχη των 
πάγων στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΙΕΦΣΚΙ 
του Αίζενστάιν ή την ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΖΑΝ 
NT' ΑΡΚ του Ντράγιερ ή τέλος την σκη
νή της τελικής σύγκρουσης στο 
RESERVOIR DOGS του Ταραντίνο. 
Ειδικότερα για τις μαθητικές κοινότητες 
νομίζουμε ότι είναι αυτή τη στιγμή, για 
πολλούς λόγους, η πιο πρόσφορη περιο
χή για να επεκταθεί δημιουργικά η λέ- 
πχη
Ο κινηματογράφος τρώει με βουλιμία τα 
παιδια του. Αυτό για το οποίο όλοι μι
λάνε σήμερα θα βυθιστεί αύριο <ιτη λήθη. 
Ποιος θα το επανεκτιμήσει, θα το ανα
σύρει και θα το επαναφέρει σε, έστω και 
περιορισμένη χρήση; Αυτός ακριβώς θα
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είναι και ο ευρύτερα παιδευτικός ρόλος 
της κινηματογραφικής λέσχης.
Ας συνεχίσουμε όμως λίγο ακόμα αυτό 
το παιχνίδι με τις ερωτήσεις και τις α
παντήσεις και ας δώσουμε πάλι το λόγο 
στη Δράμα:
"...Και στο τέλος συνέβη το πιο παράξε
νο φαινόμενο: η Λέσχη έγινε κοσμικό γε
γονός. I I συρροή του κόσμου, και μάλι
στα σε ορισμένες προβολές μέτριων 
ταινιών δεν εξηγούνταν παρά μόνον σαν 
μια κοσμική συγκέντρωση, όπου αν εξαι
ρέσουμε τον κακό χαρακτήρα αυτής της 
κοσμικότητας, την τάση επίδειξης, το 
φλερτ ή οτιδήποτε άλλο, υπήρχε κάτι πά
ρα πολύ σοβαρό, που νομίζω είναι εν
δεικτικό ορισμένων στερητικών συνδρό- 
μων στην επαρχία: ο κόσμος έδειξε πο>ς 
είχε ανάγκη από επαφή, είχε ανάγκη από 
το να δει τον συνάνθρωπό του, είχε ανά
γκη από επικοινωνία, από το να μιλήσει, 
από το να βρεθεί σε πολυκοσμία."
Και συνεχίζουμε με τη Μυτιλήνη:
Το Δημοτικό Θέατρο της πόλης, τα τε
λευταία δύο χρόνια είχε καθιερώσει να 
παίζει μια ταινία ποιότητας, μια φορά 
την εβδομάδα. Ο κόσμος δεν ανταποκρί- 
θηκε. Στη ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ 
ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΩΝ του Μπέργκμαν, για 
παράδειγμα ήμασταν τρία άτομα. Διαπι- 
στιίισαμε εκ των υστέρων ότι ένα συγκε
κριμένο σχήμα μπορεί να τραβήξει πε
ρισσότερο κόσμο από μια αφηρημένη 
εκδήλωση.
II λέσχη λοιπόν είναι σχήμα. Ο κόσμος 
ζητάει σχήματα, ζητάει εικόνες και ή
χους που να τον καλύπτουν, ταμπέλες 
που θα τον στεγάσουν, ζητάει μια ο
μπρέλα, ένα αναγνωρίσιμο φιλικό στέκι: 
την συγκεκριμένη κινηματογραφική αί
θουσα. 11 λέσχη είναι μια ευρύτερη οικο
γένεια.
() μεγάλος δανός σκηνοθέτης Καρλ 
Ντράγιερ έλεγε σε μια συνέντευξη: "Λεν 
μ' αρέσει η τηλεόραση. Έχω ανάγκη τη 
μεγάλη οθόνη. Έχω ανάγκη από την αί
σθηση της κοινότητας που υπάρχει στην 
κινηματογραφική αίθουσα. Κάτι που γί
νεται για να συγκινήσει πρέπει να συγκι- 
νεί ένα πλήθος".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η εισήγηση - συζήτηση για την 
ταινία
Η θέση του "εμψυχωτή" μιας 
συζήτησης στην κινηματογρα
φική λέσχη είναι ιδιαίτερα λε
πτή. Από τη μια είναι αναγκαίο 
να θυμάται ότι η εισήγηση - συ
ζήτηση έχει μοιραία ένα παι
δευτικό χαρακτήρα. Από την 
άλλη, έστω κι αν είναι ειδήμων 
περί τα κινηματογραφικά, πρέ
πει να μην ξεχνάει ότι δεν εί
ναι δάσκαλος που θα διδάξει 
και μάλιστα με το παλιό σύ
στημα. Ακόμα και στα σχολεία, 
σήμερα, δίνεται όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη πρωτοβουλία
στους μαθητές.
Εκείνοι που έρχονται σε μια 
προβολή λέσχης διαφέρουν 
μεταξύ τους και από επίπεδο 
κουλτούρας και από διαθεσι
μότητα πολιτισμική. Υπάρ
χουν, εκείνοι που ζητούν το ε
λάχιστο, να
παρακολουθήσουν μόνο μια 
ενδιαφέρουσα ταινία και αρ- 
νούνται τόσο "να μάθουν" όσο 
και να συζητήσουν. Για να σε
βαστούμε την ελευθερία τους 
και συγχρόνως να μη τους α
ποδιώξουμε, είναι καλύτερα 
να κάνουμε την εισήγηση μετά 
την προβολή, αναγγέλλοντας 
την πολύ σύντομα πριν, οπότε 
κάποιοι έχουν τη δυνατότητα 
ν’ αποχωρήσουν.
Αλλά και οι υπόλοιποι είναι 
σκόπιμο να ενεργοποιηθούν 
γρήγορα. Η εισήγηση, σύντο
μη και ουσιαστική, από 5 έως 
10 ή 12 λεπτά το πολύ προε
τοιμασμένη από πριν, θα προ
σφέρει πρώτα μια σειρά από 
πληροφορίες, Πραγματικές 
πληροφορίες, πρώτα εξωκινη- 
ματογραφικές που γεννιού
νται από το θέμα - αντικείμενο 
της ταινίας π.χ. την αναφορά 
σε ιστορικό ή κοινωνικά δεδο
μένα. ύστερα ενδοκινηματο- 
γραφικές π.χ. χρόνος - εποχή 
- τόπος γυρίσματος, συνθήκες 
παραγωγής, σύνδεση με άλ
λες ταινίες προγενέστερες, ι
στορικό του δημιουργού και 
τέλος όσα αφορούν στην ίδια 
την ταινία.
Αυτό το τελευταίο είναι το πιο 
λεπτό σημείο. Ο εισηγητής 
δεν πρεπει να προσφέρει μια 
τελειωμένη κριτική, που θα 
"κλείσει τον ορίζοντα" αλλά 
και να μη διστάσει να πραγμα
τοποιήσει μια πρώτη προσέγ
γιση, για να θεμελιώσει μια 
βάση, που θα στηρίξει, θα 
πλαισιώσει και θα περιορίσει 
την συζήτηση. Ενώ μιλάει θα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
αφήνει "εκκρεμότητες" ή θα 
θέτει ερωτήματα, που θα γεν
νήσουν τη συζήτηση. Ανπαρα 
τηρήσει τη σιωπή του δισταγ
μού, μόλις τελειώσει, θα 
επαναλάβει τα εκκρεμή ση
μεία και τα ερωτήματα, ζητώ
ντας συμμετοχή από το κοινό. 
Εχει σημασία να "σπάσει τον 
πάγο".
Οταν αρχίσει η συζήτηση θα 
παρουσιαστούν αντίστροφοι 
κίνδυνοι. Θα υπάρξουν οι 
φλύαροι που θα μιλούν πολύ, 
χωρίς να συγκεκριμενοποιούν 
τη σκέψη τους. Θα τους πάρει 
έξυπνα το λόγο ή θα τον πε
ριορίσει στο ενδιαφέρον ση
μείο. Θα αποδώσει μάλιστα 
έμμεσα στο συνομιλητή του 
και μια δική του ιδέα, αρπάζο
ντας μια φράση και προεκτεί- 
νοντάς την, για να προχωρή
σει η συζήτηση. Δεν θα 
διστάσει κάποτε ακόμη και να 
προκαλέσει το κοινό με μια πα
ραδοξολογία, για να γεννήσει 
γόνιμες αντιδράσεις.
Πάνω απ'όλα θα προσπαθεί να 
κρατάει έναν άξονα, για να 
προοδεύει η ωρίμανση της 
σκέψης πάνω στο φιλμ και να 
μη χάνεται σε παράπλευρες 
λεπτομέρειες, ή σε έντονα υ
ποκειμενικές εντυπώσεις.
Το συχνότερα παρουσιαζόμε- 
νο πρόβλημα είναι ότι η συζή
τηση περιορίζεται σε ένα σχο
λιασμό θεματολογικό, δηλαδή 
συζητάει την ταινία το ίδιο σαν 
να ήταν π.χ. ένα μυθιστόρημα, 
η ακόμα και σαν αφήγηση γε
γονότων σε μια εφημερίδα. Οι 
ομιλητές δεν παίρνουν υπόψη 
ότι ο κινηματογράφος είναι 
μια τέχνη αυτόνομη που πραγ
ματώνεται με ιδιαίτερα εκφρα
στικά μέσα. Στην χειρότερη 
περίπτωση η συζήτηση περιο
ρίζεται σε γενικές ιδέες και 
τείνει να αναζητήσει ένα "μή
νυμα", διατυπωμένο άμεσα 
στην ταινία, ωσάν το φιλμ να 
ήταν ένα δοχείο, που ο δημι
ουργός το γεμίζει με κάποιο υ
λικό και λέμε "ωραίο το δο
χείο", ας μιλήσουμε τώρα για 
το σπουδαίο πνευματικό ή πο
λιτικό υλικό του". Ομως η ται
νία είναι κάτι πολύ περισσότε
ρό από ένα σύστημα 
πληροφοριών.
Η ουσιαστικότερη δουλειά 
που θα τείνει να πετυχει ο εμ- 
ψυχωτής είναι να ανοιχτεί ο 
δρυμός για την ανίχνευση της 
πολυσημαντικοτητας της ται
νίας: Δηλαδή να φανερωθεί ο 
λόγος ενός υποκείμενου, επη
ρεασμένος απο συνθήκες κοι 
νωνικες. παραγωγικές, πολιτι

II λέιτχη διν ανταγωνίζεται ούτε την τη 
λεόραοη ούτε To (Uvtco. II λέσχη δεν α 
νταγωνίζεται παρά μόνο τον ταυτό της 
και μ' αυτόν μετριέται. Ευτυχιίις για ό
λους, τα Μέοα Επικοινωνίας έχουν πλέ
ον δείξει τις διαστάσεις τους, έχουν ο- 
ριοθετήσει την περιοχή τους. Το βίντεο 
για παράδειγμα ()α 
μπορούσε να γίνει ”  
ένα θαυμάσιο εργα
λείο μελέτης, πα
ράλληλα με τις προ
βολές τις λέσχης, θα 
μπορούσε να λει
τουργήσει συμπλη
ρωματικά στο πρό
γραμμα. Π ,χ. 
προβάλλεται η ται
νία ΦΛΝΙ ΚΛΙ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του 
Μπέργκμαν. Οταν 
τελειώσει η προβο
λή βλέπουμε στο βί
ντεο το φιλμάκι που 
έγινε από τα γυρί
σματα, το "the
making of" κι έτσι 
περνάμε πίσω από 
την κάμερα. Ή άλλο 
παράδειγμα: βλέ
πουμε την ταινία 
του Κουστουρίτσα Ο ΜΠΑΜΠΑΣ 
ΛΕΙΠΕΙ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ. Στο 
βίντεο βλέπουμε και μελετούμε την μεγα
λύτερη σε διάρκεια τηλεοπτική βερσιόν 
που μεταδόθηκε σε πέντε επεισόδια. 
Ακούστε τι λέει η Κινηματογραφική Λέ
σχη Κουφαλίων Θεσσαλονίκης:
"Μια άλλη πρωτοτυπία μας ήταν, όταν 
παίχτηκε από την τηλεόραση η 
ΑΝΑΙ1ΑΡΑΣΤΑΣΙΙ του Αγγελόπουλου, 
εμείς είχαμε προγραμματίσει για την ίδια 
μέρα μια ταινία του Τρυφό. Σκεφτήκαμε 
λοιπόν ότι ()α μπορούσαμε να συνδυά
σουμε τα πράγματα κι έτσι στην προβολή 
των 8 -1 0  είδαμε τον Τρυφό, μετά φέρα
με μέσα την τηλεόραση, είδαμε την 
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΛΣΙΙ και στο τέλος έγινε 
συζήτηση και για τις δύο ταινίες."
Αυτό λοιπόν που ανακάλυψαν μονοί 
τους οι κινηματογραφόφιλοι αυτής της 
λέσχης ήρθε να συναντήσει κατά κάποιο 
τρόπο τον προγραμματισμό των κινημα
τογράφων τέχνης στο Λονδίνο με δύο 
ποιοτικές ταινίες, διαφορετικές μεταξύ 
τους, το γνωστό Double - bill.

Η καμπίνα προβολής της αίθουσας του 
Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Η λέσχη η συνισταμένη 
όλων των φορέων

11 λέσχη δεν ανταγωνίζεται ούτε συνα
γωνίζεται κανένα άλλο σχήμα ή φορέα ή 
ίδρυμα η επιχείρηση στον χώρο που λει
τουργεί. Το αντίθετο: όπως ο κινηματο
γράφος που είναι το αντικείμενο λατρεί
ας των λεσχών, χρησιμοποιεί και 
αφομοιώνει δημιουργικά όλες τις άλλες 
τέχνες γύρω του έτσι kui η κινηματογρα
φική λέσχη για ν' αποδώσει στο μέγιστο 
πρέπει να γίνει η συνισταμένη όλων των

σιτγγενικων φορέων της πόλης της και ν' 
αρχίσει να χρησιμοποιεί γιε/ τους σκο 
πους της, αν δεν το '/ει κάνει ακόμη:
- Το τοπικέ) ραΑνόφυενο
- Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι
- Την τοπική αυτοδιοίκηση
- Τον σύλλογο γονέων και κηδεμονίαν

- Το σύλλογο καθη 
γητων
- Γην χορωδία
- Τη φιλαρμονική 
του Λήμου
- Μαθητικές κοινό
τητες και όποιο τέ
λος πάντων άλλο ζω
ντανέ) κύτταρο
υπάρχει στην πόλη 
της. II λέσχη είναι ο 
ειδικός πολωτικός 
πυρήνας που γονι
μοποιέ! τις υπόλοι
πες πολιτιστικές κι
νήσεις κσι
γονιμοποιείται απ' 
αυτές.
Υπάρχει μια αναπό
φευκτη κινητικότητα 
στα άτομα που δια
χειρίζονται τις λέ
σχες. Οι παλιοί μεγα- 
λ ώ ν ο υ ν , 

κουράζονται ή απογοητεύονται, κανουν 
παιδιά, μένουν πιο πολύ στο σπίτι. Αυτό 
θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ως 
ένα βαθμό μια νομοτέλεια. Πόσοι είναι 
π.χ. εδώ μέσα από τους 75 που απάντη
σαν στην έρευνα μου το 1981; Ούτε πέντε 
υποθέτω! Τα προεδρεία των λεσχών δεν 
είναι υ καλύτερος χώρος για να δημιυυρ- 
γηθούν καριέρες. Είναι κάτι σαν αίθου
σες αναμονής. Ολοι είναι περαστικοί. Οι 
λέσχες δεν κληρονομούνται, δεν περνούν 
από πατέρα σε γιο όπως δεν κληρυνο- 
μούνται για παράδειγμα οι πλατείες, οι 
δρόμοι, οι πόλεις που ζούμε. Όμως οι 
διαχειριστές της λέσχης πρέπει να εκπαι
δεύουν και να προετοιμάζουν νέα στελέ
χη που θα πάρουν τη σκυτάλη, που θα 
τους διαδεχτούν. Πρέπει να τους μετα
φέρουν τη γνώση που αποκτήθηκε, την α
γάπη κσι το πάθος για τον κινηματογρά
φο και ακόμη τις καθημερινές πρακτικές 
διαδικασίες που έχουν σχέση με τον προ
γραμματισμό, τις προτιμήσεις του κοι
νού, τη στρατηγική των προβολών καθώς 
και τα αρχεία της λέσχης, τη βιβλιοθήκη, 
την ιστορική μνήμη που πρέπει να κου
βαλάει κάθε τέτοιος ζωντανός οργανι
σμός που θέλει πρώτα απ' ολα να σέβεται 
τον εαυτό του και στη συνέχεια το κοινό 
στο οποίο απευθύνεται. Ενα απο τα κυ
ρία ενδιαφ έροντα των υπευθύνων της λέ
σχης είναι οχι μονο νυ μην εμποδίσουν 
το δρομυ των νεωτέρων αλλά να τους εν
θαρρύνουν, να τους εμφιυχωνυυν γιατί 
αυτοί θα εγγυηθουν τη συνέχεια της λέ
σχης τους με την καλύτερη δυνατή αυτε
νέργεια και αυτονομία.
Στις προσπάθειες των λεσχών για τη βελ
τίωση της λειτουργίας τους θα πρέπει νσ
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ενταχθούν οι εξής στόχοι:
Δημιουργία αρχείων αποκομμάτων τύ
που με κριτικές αναλύσεις, κινηματο
γραφικές ειδήσεις κλπ., καθώς και μια 
στοιχειώδη κινηματογραφική βιβλιοθή
κη με βιβλία από την ελληνική και ξένη 
βιβλιογραφία.
Προγραμματισμός σε τρίμηνη ή εξάμηνη 
βάση μετά από προσεχτική αξιολόγηση 
των ταινιών. Το πρόγραμμα των προβο
λών να μοιράζεται στα μέλη της λέσχης 
στην αρχή της περιόδου.
Η λέσχη από τη στιγμή που μεταφέρει τις 
προβολές της από αίθουσα σε αίθουσα, 
δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο και υ- 
πύκειται ευκολότερα στη φθορά. Οι λέ
σχες πρέπει να βρουν ένα μόνιμο χώρο - 
στέκι, αναγνωρίσιμο από τα μέλη τους. 
Αποδέσμευση από τα ενοίκια των κινη
ματογραφικών αιθουσών. 11 λέσχη να α
παιτήσει μια σωστά εξοπλισμένη αίθου
σα προβολών στο νομαρχιακό κτίριο, ή 
στο δημοτικό θέατρο, στο δημαρχείο ή α
κόμα και στην εκκλησία. Αν οι αρχές ε
ξακολουθούν να αρνούνται αυτό το δι
καίωμα, τότε να προχωρήσουν σε 
κατάληψη της αίθουσας προβολών.
Π ρομήθεια μιας I όάρας μηχανής προβο
λής. Μπορούν να προβάλλουν πριν από 
τη μεγάλου μήκους και μια ελληνική ή ξέ
νη ταινία μικρού μήκους. Οι ελληνικές 
ταινίες μικρού μήκους δεν πρέπει να α
ποτελούν μόνες τους αυτόνομο πρό
γραμμα. Όπου επιχειρήθηκε η ανεξάρτη
τη προβολή τους, η εκδήλωση απέτυχε. Ο 
ρόλος της μικρού μήκους είναι να συ
μπληρώνει και να ενισχύει το κύριο πρό- 
γραμμα.
Με την 16άρα μηχανή προβολής η λέσχη 
αποκτάει ευελιξία. Μπορεί ακόμα να ορ
γανώσει προβολές σε πλατείες, καφε
νεία, εκκλησίες, στον τόπο δουλειάς ερ
γατών ή υπαλλήλων, σχολεία, φυλακές, 
νοσοκομεία κλπ.
Να απαιτήσουν από τον αιθουσάρχη με 
τον οποίο έχουν συμβληθεί, να διορθώ
σει ή να αντικαταστήσει τη μηχανή προ
βολής του, να βάψει την οθόνη του άσπρη 
και όχι γκρίζα όπως είναι στις περισσό
τερες περιπτώσεις και ακόμα να διορθώ
σει τον ήχο της προβολής του.
Ένα μεγάλο μέρος της απόλαυσης μιας 
ταινίας χάνεται εξαιτίας των κακών 
συνθηκών προβολής τιυν κινηματογρά
φων τόσο του κέντρου όσο και της επαρ
χίας. Ο αιθουσάρχης περιφρονεί το κοι
νό του. Δε φταίει η ταινία. 11 ταινία δεν 
είναι σκοτεινή, όπως αφελώς ισχυρίζε
ται ο μηχανικός προβολής. Φταίει η κα
κή κατάσταση των μηχανημάτων προβο
λής και ήχου του κινηματογράφου, 
φταίει ο ίδιος ο μηχανικός προβολής 
που ξεχνάει να νετάρει γιατί ενδεχομέ
νως παίζει τάβλι στο διπλανό καφενείο. 
II δυοφήμιση του ελληνικού κινηματο
γράφου ως προς τον ήχο οφείλεται στις 
κακές συνθήκες της αίθουσας. Στις ξένες 
ταινίες δεν παρακολουθούμε τους δια
λόγους διότι διαβάζουμε τους υποτίτ
λους. Πώς λοιπόν οι ελληνικές ταινίες α-

α ντι-ΚΙΜΙΜΑ Ι ΟΙ ΡΑ ΦΟΣ

κούγονται θαυμάσια όταν παίζονται 
στην τηλεόραση: Ο αιθουσάρχης πληρώ
νεται αρκετά καλά για το ενοίκιο της αί- 
θουσάς του. Το κοινό της λέσχης έχει το 
δικαίωμα να εισπράξει σε αντάλλαγμα 
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προβο
λής της αίθουσας.
Τώρα που έχω πάρει τόση φόρα θα κιν
δύνευα να καταντήσω κουραστικός και 
διδακτικός, αν δεν το έχω κιόλας κάνει. 
Γι' αυτό θα σταματήσω εδώ, θα σας ευ- 
χαριστήσω που με ακούσατε και θα δη
λώσω ακόμα μια φορά πιστός οπαδός 
της σκοτεινής αίθουσας, οπαδός της με
γάλης οθόνης που ανοίγει, με αγκαλιά
ζει, με χωράει ολόκληρον... και με κατα
πίνει εντός της.
Ευχαριστώ. ♦
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
σμικές, που εκφράζεται με μια 
μορφή σημαίνουσα.
Το φιλμ, πέρα από τις παρά
πλευρες πραγματικές πληρο
φορίες, είναι ένας μικρόκο- 
σμος, σαν το σπόρο του 
φυτού, που εμπεριέχει όλα τα 
νοήματα, την ιδεολογία του 
αλλά και τη δυναμική του εκεί
νη, που θα βλαστήσει στο μυα
λό του θεατή. Μόνο του θα μας 
δώσει τις απαντήσεις, ενώ το 
αναλύουμε, φτάνει να μην το 
"βιάσουμε", όπως επίσης δεν 
πρέπει να υποταχθούμε τυφλά 
και αδιερεύνητα στην γοητεία 
του.
Πρώτα, λοιπόν, θα πραγματο
ποιήσουμε μια πορεία αναλυ
τική και αναγνωριστική, προς 
το έργο και το δημιουργό του. 
Κατόπιν θα επιστρέφουμε 
στον εαυτό μας και θα αισθαν
θούμε, θα σκεφτούμε, για να 
κρίνουμε μόνο στην τελική φά
ση, όταν θα είμαστε βέβαιοι 
ότι κρατάμε όλα τα απαραίτη
τα στοιχεία, πριν από την υπο
κειμενική μας άποψη.
Θα αναζητήσουμε το στόχο 
του, το θέμα, το μύθο του, τη 
δραματική του συγκρότηση, ή 
την απάρνησή της το είδος, το 
στυλ και τη σχολή του, ρεαλι
σμό ή στυλιζάρισμα ή και υ
πέρβασή τους. Θα επιχειρή
σουμε να μελετήσουμε τα 
οπτικά και ακουστικά του στοι
χεία, την εικόνα, σύνθεση, 
χρώμα, κίνηση, μοντάζ, τους 
διαλόγους, τους ήχους και τη 
μουσική, με τη συγκινησιακή, 
πλαστική και ρυθμική λειτουρ
γία τους. Τέλος την ερμηνεία. 
Όλα αυτά μαζί απαρτίζουν τον 
φιλμικό λόγο της ταινίας και 
μέσα από την οργάνωσή τους 
θα εξεταστεί η συνέπεια και η 
αρμονία των επί μέρους στοι
χείων προς το όλον που τελι- 
κώς ορίζουν τη σημασία της 
ταινίας και την αισθητική της 
αξία. Εδώ θα προσπαθήσουμε 
να διακρίνουμε και την ιδεολο
γία που ορίζει το συγκεκριμέ
νο αυτό Λόγο και να διαπιστώ
σουμε ίσως και τις 
ενδεχόμενες παραβάσεις, τις 
ανατροπές, τις υπερβάσεις, ε
κούσιες ή και ακούσιες του δη
μιουργού απέναντι στην κυ
ρίαρχη ιδεολογία. Γιατί, 
φυσικά, το φιλμ γεννιέται μέ
σα σε μια συγκεκριμένη κοινω
νία, απηχεί την ιδεολογία της. 
Ορίζοντας την. μελετάμε και 
τη σχέση μας μαζί της, το βαθ
μό επηρεασμού μας και τη συ- 
νειδητότητα μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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.9 Ο μοσπονδία  Κ ινηματογραφικώ ν Λ εσχώ ν
Ένα μικρό ιστορικό

Σκηνή από την ταινία ΗΝΙΟΧΟΣ του Αλέξη Δαμιανού, που την συγχρηματοδότησε η ΟΧΛΕ.

Η πρώ τη κινηματογραφ ική  λέ
σχη ιδρύθηκε στην Ελλάδα 
το 1950 από τα μέλη της 

"Έ νω σης Κ ριτικώ ν Κ ινημα τογρά
φου Αθηνών" ΕΚΚΑ, που στη συνέ
χε ια  έγινε γνω στή  ως Αέσχη της 
Α γλα ΐα ς Μ ητροπούλου με 40 π ερ ί
που π αραρτή μ ατα  - λέσχες σε όλη 
την Ελλάδα. 11 λέσχη λειτουργούσε 
σε κυρ ια κά τικες πρω ινές προβολές 
στο θέατρο "Μ ουσούρη" αρχικά  
και από το 1952 - 1967 στον κ ινη 
ματογράφο "Αστυ" της οδού Κο- 
ραή. Α ργότερα βρίσκει στέγη στο 
μέγαρο Α εληγιώργη, Κ ανάρη και 
Α καδημίας, όπου μέχρι σήμερα στε
γάζετα ι η 'Τ α ιν ιοθή κη  της Ελλά
δας".
Στη Θεσσαλονίκη, το 1954, η Μ ακε
δονική Ε ταιρεία  "Τέχνη" ιδρύει τη 
δική της κ ινηματογραφ ική λέσχη με 
πρω τεργάτη κι εμπνευστή τον Π αύ
λο Ζ άννα. Η λέσχη της "Τέχνης" συ
νεργάζεται με την Κ ινηματογραφ ι
κή Λέσχη Αθηνών και με την 
Ο μοσπονδία  Κ ινηματογραφικιόν 
Λεσχών, που  ιδρύθηκε το 1961 και 
της ο π ο ία ς  κινητήρια δύναμη ήταν ο 
Ρούσος Κ ούνδουρος. Ε χει προηγη- 
θεί η δημιουργία  της Λέσχης τω ν 
Αθηνών (Ρ. Κ ούνδουρος) και της α 
νεξάρτητης Κ ινηματογραφ ικής Λέ
σχης ΙΙειρα ια  α πό  τον Σημηριωτη. 
Α πό τ ις  πρώ τες αξιόλογες κ ινημα
τογραφ ικές λέσχες ήταν η Φ οιτητική 
Κ ινηματογραφική Λέσχη Αθηνών

που ιδρύθηκε στο τέλος του 1963 και 
πραγματοποιούσε τις προβολές της 
στον κ ινηματογράφο "Ιρις" της ο 
δού Ακαδημίας. Με πρω τοβουλία  
της πρώ της Ο μοσπονίδας Κ ινημα
τογραφ ικώ ν Λεσχών μέχρι το 1967 
δημιουργήθηκαν κ ι άλλες αξιόλογες 
κ ινηματογραφ ικές λέσχες σε μ ικρό
τερες π όλεις όπιυς, Βόλο, Π άτρα, 
Κ αλαμάτα, Καβάλα, Ηράκλειο, 
Δ ράμα κ.λπ.

του ΜΑΝΟΑΙΙ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

Δ υστυχώ ς η επιβολή της χούντας 
σταμάτησε κάθε τέτοια  δραστηριό
τητα αν κα ι κάποιες λέσχες συνέχι
σαν να υπάρχουν λειτουργώ ντας ω ς 
εστίες αντίστασης κατά της π ο λ ιτ ι
στικής κσι πολ ιτικής λογοκρισίας. 
Τη μεταπολιτευτική περίοδο το έ
ντονο κλίμα αναζήτησης και π ρ ο 
βληματισμού που  διαδέχθηκε αυτό 
της μακροχρόνιας σιω πής, επηρεά
ζει και το χώ ρο τιυν κ ινημ ατογραφ ι
κά™ λεσχών. Ε ίνα ι η εποχή που  σ' 
όλη την Ελλάδα δημ ιουργούνται κ ι
νηματογραφ ικές λέσχες με αυτοτέ
λεια στη διοίκηση κσι την ο ικο ν ο μ ι
κή διαχείριση. Π αρά το έντονο 
δραστήριο τοπ ίο  που  επικρατεί απ ' 
άκρη σ' άκρη, ο ι νεοσύστατοι φ ορείς 
αντιμ ετω π ίζουν τεράστια  προβλή
ματα λόγιο της έλλειψης πόρω ν, α ι

θουσώ ν κ α ι συντονισμού. Δ υσκο
λίες π α ρουσ ιά ζοντα ι στον π ρ ο 
γραμματισμό αλλά κ α ι στην οργα
νω τική δομή. Η δημ ιουργία  της 
Ο μοσπονδία ς Κινηματογραφικά™  
Λεσχών Ε λλάδας στην αρχή της δε
καετίας του '80 αποτελεί σημαντικό 
γεγονός γ ια  την π α ρα πέρα  πορεία. 
Κ αθίσταται πλέον δυνατή η επ ικ ο ι
νω ν ία  κα ι ο  συντονισμός αλλά και η 
α π ό  κο ινού  χάραξη στόχω ν και π ο 
λιτικής.

Η ανάπτυξη του θεσμού
Η Ο μοσπονδία  Κ ινηματογραφ ικώ ν 
Λεσχών Ε λλάδας αποτελεί το μ ονα 
δικό  δευτεροβάθμιο συλλογικό ό ρ 
γανο πολ ιτισ τική ς κα ι κ ινηματο
γραφ ικής δράσης με συνεχή 
παρουσ ία  18 χρόνιαν στη χιορα μας. 
Πέραν της εκπλήρωσης τω ν κ α τα 
στατικά™ στόχω ν (ο συντονισμός 
τω ν δραστηριοτήτω ν τω ν κ ινηματο
γραφικά™ λεσχών της Ελλάδας, η 
στερέωση, η α νάπτυξη  κα ι η εξά- 
πλωση του  θεσμού τω ν κ ινημ ατο
γραφικό™ λεσχιόν. Η διάδοση του 
κ ινηματογράφ ου στην Ελλαδιι, ση
μαντικού στοιχείου γ ια  την καλλιέρ
γεια , μόρφωση και γενικά  το ανέβα- 
σμυ του π ο λ ιτισ τικο ύ  επ ίπεδου  του 
λσου μας. Η δημ ιουργία  ενδ ιαφ έρο
ντος γ ια  τον κ ινηματογράφ ο στο 
πλατύ  κοινό, η προσέγγιση και η α 
νά πτυξη  και προό)θησΐ| της κ ινημα
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τογραφικής πα ιδεία ς κα ι του ερασι
τεχνικού κινηματογράφου στην 
Ελλάδα) έχει προχιυρήσει σε σημα
ντικούς τομείς στο χοίρο του μη ε
μπορικού κ ινηματογράφου κα ι τιον 
κ ιν η μ α το γρ α φ ικ ο ί λεσχυΥν με τη δη
μιουργία  της τα ινιοθήκης STUDIO 
και με την οργάνω ση σεμιναρίων, 
συνεδρίω ν, αφ ιερω μάτω ν στον 
Ελληνικό και παγκόσμιο  κινηματο
γράφο κ.λπ. Με τη διεθνή παρουσ ία  
της (μέλος της Εκτελεστικής Ε π ι
τροπής της Δ ιεθνούς Σ υνομοσπον
δ ία ς Κ ινη μ α το γρ α φ ικ ο ί Λεσχών) 
κα ι την διοργάνω ση του πρώ του 
Δ ιεθνούς Συνεδρίου τιον Ο μοσπον
δ ιώ ν όλου του κόσμου, επιβεβαιώ νει 
την επιτυχημένη παρέμβασή της στο 
κ ινηματογραφ ικό γίγνεσθαι.
Η Ο μοσπονδία  Κ ινηματογραφ ικώ ν 
Λεσχών Ε λλάδας αριθμεί σήμερα 
περ ίπου  118 μέλη. Ο ιδια ίτερος κ ο ι
νω νικός κα ι π ολ ιτισ τικός ρόλος 
που  δ ιαδραμά τιζα ν κα ι δ ιαδραμα τί
ζουν ο ι κ ινηματογραφ ικές λέσχες 
στην τοπική κο ινω νία  είναι ο λόγος 
της συνεχούς παρουσ ία ς τους. Παρά 
τα ο ικονομικά  και οργανω τικά  π ρ ο 
βλήματα, η λειτουργία  τω ν περισσό
τ ε ρ ο ί  κ ιν η μ α το γρ α φ ικ ο ί λεσχών υ 
πήρξε συνεχής, κρατώ ντας σταθερή 
επ ικο ινω νία  με κο ινό  το οπο ίο  ήταν 
άλλοτε μεγάλο κ α ι άλλοτε μικρότε
ρο αλλά πά ντα  ανο ιχτό  σε νέες π ρ ο 
τάσεις κα ι εκδηλώσεις. Αυτή η δια- 
χρονικότητα ε ίνα ι κα ι καθοριστικός 
π αράγοντας γ ια  την παραπέρα π ο 
ρεία και ανάπτυξή τους. Έ χου ν πλέ
ον κατακτηθεί κάπο ιες σταθερές 
που αφ ορούν τη σχέση με τον το π ι
κή κοινο>νία αλλά και την αναγνο')- 
ριση από  τους τοπ ικούς και εθνι
κούς φ ορείς άσκησης πολιτιστικής 
πολιτικής.
Π αγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα 
παρατηρείτα ι μία  επιστροφή του 
κοινού στις κ ινηματογραφ ικές α ί
θουσες, γεγονός που  επηρεάζει και 
το χώ ρο τω ν κινηματογραφ ικώ ν λε
σχών. Π αράδειγμα, η συνεχής δημι
ουργία νέω ν και η επιτυχής συνέχι
ση τω ν παλαιοτέρω ν.
Εξάλλου, η άνθιση τω ν δημοτικών 
κινηματογράφω ν βοηθά, αν αυτό 
συνοδευθεί από  συνεχή και στενή 
συνεργασία με τ ις  κ ινηματογραφ ι
κές λέσχες, στη διεύρυνση του κ ο ι
νού αλλά και τον επα ναπροσδιορ ι
σμό και την αναβάθμιση του ρόλου 
τω ν λεσχών.

Ο ι κ ινηματογραφικές λέσχες καλού
ντα ι να προσφέρουν μια  π ιο  εξειδι- 
κευμένη σχέση με το κινηματογραφ ι
κό π ρ ο ϊό ν  στους π ιο  απαιτητικούς 
θεατές και παράλληλα να εισάγουν 
τα νεώτερα μέλη στη μυσταγωγία 
της αίθουσας. Η δημιουργία νέων 
θεατών, ικανώ ν να χαρούν τη γοη
τεία της θέασης μακριά από την α 
διάφορη σχέση της τηλεοπτικής π α 
ρακολούθησης είναι ένα σημαντικό 
βήμα για  τη διεύρυνση του κοινού με 
ανθρώ πους ενημερωμένους και δε
κτικούς στην πολυφ ω νία  κα ι την 
πολλαπλότητα γραφής. Αν σκεφθεί 
κανείς κα ι την κοινω νική παράμε
τρο της βδομαδιάτικης συνάντησης 
σε εποχές απομονω τισμού και μείω
σης στο ελάχιστο τω ν σ υ λ λ ο γικ ο ί 
πρω τοβουλιώ ν, ακόμα και συναντή
σεων, καταλαβαίνει πόσο ανεκτίμη
τος και αναντικατάστατος είναι ο 
ρόλος τω ν κινηματογραφικώ ν λε
σχών.

Να υπάρχει γνώση 
και πρωτοτυπία

Για να υλοποιηθούν όλα αυτά χρει
άζεται τα  στελέχη τω ν κινηματογρα
φ ικ ο ί  λεσχών να  διαθέτουν γνώση, 
πρω τοτυπία  κα ι τόλμη στον π ρ ο 
γραμματισμό. Η επαφή με την ευρω
πα ϊκή  εμπειρία κα ι η ανταλλαγή α 
πόψεων, η ενημέρωση και 
αξιοποίηση ευρωπαϊκοΥν προγραμ- 
μάτων αποτελούν απαραίτητα βή
ματα για  το άνοιγμα τω ν κ ινηματο
γραφ ικώ ν λεσχών.
Σε συνεργασία με το "STUDIO - π α 
ράλληλο κύκλωμα", το Ελληνικό 
Κέντρο Κ ινηματογράφου, ο ελληνι
κός κ ινηματογράφος αλλά και α ξ ιό 
λογες τα ιν ίες απ' όλο τον κόσμο 
μπορούν να  εμποδίσουν τη μονοπώ 
ληση της καλλιτεχνικής ενημέρωσης 
από τους έχοντες εμπορικά και μό
νο κριτήρια επιλογής και προώ θη
σης.
Σήμερα ο ι κ ινηματογραφικές λέ
σχες, αφού επιβίωσαν και μαζί τους 
οι πο ιοτικο ί κινηματογράφοι, κα
λούνται να πα ίξουν το ρόλο τους 
στη νέα κατάστση που διαμορφώ νε
ται. Να δώ σουν προτεραιότητα στην 
κινηματογραφική παιδεία  αφού τό
σοι και τόσοι φορείς προσφέρουν 
πλέον δωρεάν ή όχι κ ινηματογραφ ι
κές προβολές. Έ τσ ι θεωρείται ανα
γκαία η σύνδεση τω ν κινηματογρα
φ ικώ ν λεσχών με την

κινηματογραφική πα ιδεία  τω ν μι- 
κρώ ν μαθητοΥν, με. σεμ ινάρια και 
προβολές στα π λα ίσ ια  του προγρά μ
ματος "Μ ελίνα". Αλλωστε στην Με
λίνα οφείλουν τόσα πολλά  ο ι κ ινη 
ματογραφικές λέσχες. Π αράλληλα η 
πρω τοβουλία της Ο μοσπονδίας Κ ι
νηματογραφικά™  Δεσχαϊν Ελλάδας 
γ ια  την κάλυψη του μεγάλου κενού 
στο πα ιδ ικό  κινηματογράφο βρήκε 
θετική ανταπόκριση όπιυς έδειξε το 
12ο Συνέδριο τω ν Κ ινηματογραφ ι- 
κώ ν Λεσχών στην Κοζάνη με θέμα 
"Κ ινηματογράφος κα ι πα ιδ ί".

Η υποστήριξη 
του κράτους

Οι κ ινηματογραφ ικές λέσχες μόνο 
αποδεσμευμένες από  οικονομικές 
π ιέσεις μπορούν να  π ραγμ ατοπο ιή 
σουν ουσιαστική πολιτιστική  π α 
ρέμβαση. Γι' αυτό κρίνετα ι α π α ρ α ί
τητη η συνεχής κα ι έγκαιρη αρωγή 
της πολιτείας. Αλλωστε με το νόμο 
1597/86 είναι θεσμοθετημένη η π α 
ροχή της αναγκα ία ς στήριξης για  
την λειτουργία  τω ν κινηματογραφ ι- 
κώ ν λεσχών κ ι αν εξαιρέσει κανείς 
το χρονικό διάστημα (1992 - 1995) η 
πολιτεία  μέσω του ΥΓΙ.ΠΟ βοήθησε 
σημαντικά, υλικά κα ι ηθικά, της κ ι
νηματογραφικές λέσχες.
Μένει ανεκπλήρωτο το όνειρο της 
δημιουργίας κ ινηματογραφικής 
στέγης στην Αθήνα. Η πρότασή μας 
ελπίζουμε ότι θα γ ίνει δεκτή από τον 
κ. Ε. Βενιζέλο.
Θεωρούμε ότι η καταξίω ση τω ν κ ι
νηματογραφικώ ν λεσχών και της 
Ο μοσπονδίας Κ ινηματογραφ ικώ ν 
Λεσχών Ελλάδας σε τοπ ικό  και ε
θνικό επίπεδο δείχνει την ποιότητα  
του κ ινηματογραφ ικού κα ι π ο λ ιτ ι
στικού έργου που  προσφέρουν. Κι 
αυτό έχει αναγνω ριστεί πλέον σε ο 
λόκληρη την Ελλάδα. Τα επιτυχημέ
να συνέδρια, διεθνή, εθνικά και πε
ριφερειακά της Ο μοσπονδίας 
Κ ινηματογραφικώ ν Λεσχών Ελλά
δας που προγρα μματοποιούντα ι 
υπό την α ιγ ίδα  του Υ πουργείου Π ο
λιτισμού, Υ πουργείου Μ ακεδονίας 
- Θράκης της Νομαρχιακής κα ι Το
πικής Α υτοδιοίκησης, η ανάθεση της 
θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή 
τιον Δημοτικών Κινηματογράφο™  
σε στελέχη τιον κ ινηματογραφ ικώ ν 
λεσχών αυτό δείχνουν.
Το παρόν τω ν κ ινηματογραφ ικώ ν 
λεσχών δείχνει με α ισ ιοδοξία  το 
μέλλον. ♦
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ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης είναι ί 
σω ς το μόνο σε όλη την Ευρώπη παράδειγ- 
μα που το συνδικαλιστικό κίνημα α π ο φ α 

σίζει να  ασχοληθεί ενεργά και σοβαρά με τον 
πολιτισμό , και ειδικότερα με τον κινηματογρά
φο. Ε ίνα ι μια  προσπάθεια  που ξεκίνησε σαν π ε ί
ραμα και πρόκληση για την προηγούμενη δ ιο ίκη
ση του Ε.Κ.Θ. τον Μ άιο του 1994 και εξελίχτηκε 
σε ένα σοβαρό μέσο πολιτιστικής παρέμβασης 
στους εργαζόμενους κα ι την πόλη της Θεσσαλο
νίκης.
Ο ι αρχικές προβολές της Λέσχης κάθε Τρίτη με 
στοιχειώ δη υποδομή και με νοικιασμένα μηχα
νήματα, με αρκετές ελλείψεις αλλά πολύ μεράκι 
κα ι όρεξη γ ια  δουλειά  δώ ααν τη θέση τους από  το 
φ θ ινόπω ρο  του 1995 στη δεύτερη περίοδο λει
τουργίας.
Εδιί) τα μηχανήματα πλέον είναι ιδιόκτητα, οι 
συνθήκες έχουν βελτιωθεί και η Λέσχη Κ ινημα
τογράφου του Ε.Κ.Θ. ε ίνα ι πλέον γνωστή σ' όλη 
την πόλη. Σ' αυτή τη δεύτερη περίοδο λειτουρ
γ ία ς της Λέσχης αρχίζουν και τα συστηματικά α 
φ ιερώ ματα σε δ ιάφ ορα θέματα, επετείους, γεγο
νότα. Η περ ίοδος αυτή τελειώ νει το καλοκα ίρ ι 
του 1996.
Στην τελευταία  περίοδο λειτουργίας της Λέσχης 
όλα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Μετά από ένα ε
ξάμηνο έργων που  γ ίναν στην μεγάλη αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ε.Κ.Θ. και με τη βοήθεια του 
Ο ργανισμού της Μ ολιτιστικής Π ρω τεύουσας η 
Λέσχη Κ ινηματογράφου του Ε.Κ.Θ. ξεκ ινάει σε 
μια ανακαινισμένη αίθουσα. Στην κα ινούρ ια  αυ
τή τρίτη  περίοδο λειτουργίας της Λέσχης υπάρ
χουν πλέον υψηλές προδια γρα φ ές στην αίθουσα, 
τον ήχο και την εικόνα. Γεγονός που επιτρέπει 
τον Τομέα Π ολιτισμού του Ε.Κ.Θ. να διαπραγ- 
ματευθεί νέες συμψω νιες με νέους φορείς που θέ
λουν να  συνεργαστούν με τη Λέσχη Κ ινηματο
γράφου.
Οι φ ορείς με τους ο πο ίου ς συνεργάστηκε η Λέ
σχη Κ ινηματογράφου το χρονικό διάστημα το ο 
πο ίο  εξετάζουμε είναι πολλοί. Ε νδεικτικά να  α 
ναφέρουμε τα υπουργεία  Μ ολιτισμού, Εργασίας 
και Μ ακεδονίας Θράκης, τη Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς με την οπο ία  είχε υπογραφεί και 
πρω τοκολλά συνεργασίας, τη Ν ομαρχιακή Αυ
τοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, τον ΕΟΤ, την 
H ELEX PO  ΔΕΜ, την ΕΡΤ3. Ο ι συνεργασίες βέ
βαια επεκτάθηκαν και με σχήματα και φορείς 
που  αντικείμενο τους είναι ο κ ινηματογράφ ος ό 
π ω ς γο Ελληνικό Κ έντρο Κ ινηματογράφου, η 
Ταινιοθήκη της Ελλάδας, το Φεστιβάλ Κ ινημα
τογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κ ινημα
τογράφου Λραμας.
Στο χρονικό  διάστημά τω ν τρ ιώ ν ετών που π α 

ρουσιάζουμε εδώ η Λέσχη Κ ινηματογράφου 
πρόβαλε συνολικά 23.1 τα ιν ίες. Σε 90 α π ό  αυτές 
είχαμε τη χαρά  να προλογίσουν ά νθρω πο ι με ει 
δ ικές γνώ σεις πάνο> σε κ ά π ο ιο  θέμα. Ιΐτα ν  σκη
νοθέτες, ηθοποιοί, ά νθρω πο ι του κ ινημ ατογρά
φου αλλά και ιστορικοί, δημοσιογράφοι, 
συνδικαλιστές. Ό λο ι τους ά νθρ ω πο ι που  είχαν 
να προτείνουν, να παρουσ ιάσουν, να  θυμηθούν 
κάτι που σχετίζετα ι με την τα ιν ία  π ο υ  προβάλε- 
τα ι ή το αφ ιέρω μα που  υπάρχει. Δ εκάλεπτο ι π ρ ό 
λογοι π ο υ  αρκετές φορές κρατούσαν ακόμα και 
μία ιό ρα χω ρ ίς όμω ς να κουράζουν κα ι χω ρ ίς  π ο 
τέ κανένας α πό  το κοινό  να  δυσανασχετεί ή να  α 
ποχω ρεί.
Μέσα από  αυτό το ενδιαφέρον κ α ι τη συμμετοχή 
του κο ινού  γ ια  τα  θέματα πο υ  η Λέσχη κινηματο
γράφου ασχολείτα ι προέκυψε και η ανάγκη για  
π ιο  αναλυτική κουβέντα π ά νω  στον κ ινηματο
γράφο. Έ τσ ι προτάθηκε στην ΕΡΤ3 η ο π ο ία  και 
αποδέχτηκε την πρόταση για  τη διοργάνω ση ενός 
σεμ ιναρίου 3Θ ημερών. Στο σεμ ινά ριο  αυτό που 
παρακολούθησαν 1000 φ ίλο ι της Λέσχης Κ ινη
ματογράφου επώ νυμοι ά νθρω πο ι του  κ ινηματο
γράφ ου παρουσ ία σα ν με τη μορφή εισηγήσειυν 
την ιστορία, το π α ρόν και το μέλλον του κ ινημα
τογράφ ου α π ό  τα χρ ό ν ια  τω ν ηρω ικώ ν πρω το- 
π όρω ν έως τη β ιομηχανία  του κ ινηματογράφου, 
το στυλ, τ ις  σχολές την είσοδο της νέα ς τεχνολο
γ ία ς την πορεία  του Ελληνικού Κ ινημα τογρά
φου.
Ο Ε λληνικός κ ινηματογράφ ος υπήρξε από  την 
πρώ τη στιγμή μία  α πό  τ ις  προτερα ιότητες κα ι α 
δυναμ ίες της Λέσχης Κ ινηματογράφου. Μέσα 
στη δύσκολη εποχή μας με την παντοκρατορια  
του αμερικάνικου σινεμα και τ ις  σπασμω δικές 
ευρω παϊκές απαντήσεις θέλαμε να  ενισχυσουμε 
τη φω νή τιυν δ ικώ ν μας ανθρώ πω ν. Τ ω ν ανθρώ 
π ω ν που σε πείσμα τιυν κ α ιρώ ν κάνουν κ ινημα
τογράφο προσπα θώ ντα ς να  αναδείξουν τ ις  ιδ ι
α ιτερότητες της χώ ρα ς μας κα ι φ α ίνετα ι ότι τα 
καταφέρνουν. Το Λεκαήμερο Ε λληνικού Κ ινη
ματογράφου κάθε Σεπτέμβρη, εκδήλωση με την 
ο πο ία  ανο ίγει ΐ| κ ινηματογραφ ική  π ερ ίοδος της 
Λέσχης ε ίνα ι η πρότασή μας. Τ α ιν ίες  ελληνικές 
τόσο από  τ ις  παραγω γές του Ελληνικού Κ έντρου 
Κ ινηματογράφου π ο υ  εμείς εδώ  στη Θ εσσαλονί
κη έχουμε την πολυτέλεια  κα ι το  π ρονομ ία  να  α 
πολαμβάνουμε στο ομώ νυμο  Φ εστιβάλ της π ό 
λης μας, όσο και τα ιν ίες  ανεξάρτητης παραγω γής 
ή τα ιν ίες  του π α λ ιού  ελληνικού κ ινημ ατογρά
φου. Ιδια ίτερη α ναφ ορά  βέβαια θα π ρ επει να κ ά 
νουμε στους θεσοαλονικ ιούς δημ ιουργούς του 
κινηματογράφου.
Ε ιδικά αφ ιερώ ματα  της Λέσχης είχαν σαν α ν τ ι
κείμενο την πόλη της Θ εσσαλονίκης κα ι τους όη-
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μιουργούς της πόλης. Εδώ Οα πρέπει να  το ν ί
σουμε π ω ς από  την πρώ τη  περίοδο της λειτουρ
γ ία ς της η Λέσχη Κ ινηματογράφου του Ε.Κ.Θ. έ
γινε αποδέκτης αιτημάτω ν από 
κ ινηματογραφ ιστές της πόλης γ ια  να  δοθεί χοί
ρος κ α ι χρόνος σε αυτούς μέσα από  τα π ρο
γράμματα που  ανακοινώ νονται. Αξίζει να π ο ύ 
με π ω ς στις προβολές της Λέσχης υπήρξαν 
τα ιν ίες θεσσαλονικιιόν δημιουργώ ν που εμφανί
στηκαν γ ια  πρώ τη  φορά γ ια τί ο ι άνθρω ποι αυτοί 
δεν μπορούσαν να  προβάλουν το έργο τους λό
γο) το>ν ιδ ια ιτεροτήτω ν που επικρατούν στα κυ- 
κλιόματα του κ ινηματογράφου.
Η παρουσίαση επίσης σειράς ερ α σ ιτεχν ικ ο ί και 
πειραμα τικώ ν τα ιναόν από  νέους δημιουργούς 
έδο)σε τη δυνατότητα να  προβάλουν το έργο 
τους άνθρω ποι π ο υ  βρίσκονται στο ξεκίνημα 
της καριέρας τους. Στα  π λα ίσ ια  αυτά ξεκίνησε 
κα ι μια πολύ  καλή συνεργασία με το Δ ιεθνές Φε
στιβάλ Δ ράμας προβάλλοντας στην αίθουσα του 
Ε.Κ.Θ. τ ις  τα ιν ίες που  πα ίζο ντα ι κα ι βραβεύο
ντα ι στο γνω στό φεστιβάλ της πόλης της Δ ρά
μας.
Στη χρονική περίοδο που  εξετάζουμε θα πρέπει 
να  πούμε π ω ς η Λέσχη Κ ινηματογράφου έχει κ ά 
νει σειρά από αφ ιερώ ματα  με τα ιν ίες που  ανα- 
φέρονται σε θεματικές ενότητες όπιος η ιστορία 
του κ ινηματογράφου, ο Β αλκανικός, Ε υ ρ ω π α ϊ
κός κα ι παγκόσμ ιος κ ινηματογράφος, η γυνα ί
κα, τα  MM E, η μουσική αλλά και η Εργατική 
Π ρω τομαγιά  το εργατικό κ ίνημα και ο συνδικα
λισμός.
Ειδική αναφορά θα πρέπει να κάνουμε στο α 
φ ιέρωμα για  τα  εκατό χρόνια  από την ανακάλυ
ψη του κ ινηματογράφου μ ιας και η Λέσχη Κ ινη
ματογράφου του Ε.Κ.Θ. συμμετείχε στον εθνικό 
σχεδιασμό για  τον εορτασμό αυτής της επετείου. 
Κ λείνοντας την ενότητα τιον αφιερω μάτω ν θα 
πρέπει να  πούμε π ω ς η Λέσχη Κ ινηματογράφου 
του Ε.Κ.Θ. πραγματοποίησε αφ ιερώ ματα στα 
κο ινω νικά  προβλήματα, την αναπηρία , τη λογι
κή κα ι το συναίσθημα κ α ι καθιέρωσε την εβδο
μάδα αντιρατσ ιστικού κινηματογράφου.
Σε συνεργασία με την Τοπική Ε πιτροπή κατά 
του Ρατσισμού η Λέσχη κάθε χρόνο πραγματο
π ο ιε ί την αντιρατσ ιστική εβδομάδα δίνοντα ς έμ
φαση σ' αυτό το αρνητικό κο ινω νικό φαινόμενο 
που  τα τελευταία χρόνια  με την έκρηξη τω ν κοι- 
νω νικώ ν προβλημάτω ν έχει κάνει την εμφάνισή 
του τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Ο ι 
προβολές αυτές έχουν σκοπό να παρουσιάσουν 
το "διαφορετικό" π ου  η εφησυχασμένη κοινω νία  
μας φοβάται κα ι αγνοεί. Σ τ ις προβολές αυτές θ ί
γοντα ι τα  προβλήματα του ρατσισμού, της ξενο
φοβίας, της μαύρης εργασίας κα ι όλω ν των μορ
φώ ν κο ινω νικού αποκλεισμού.
Η αποδοχή από  το κοινό  τιυν προτάσεω ν που 
παρουσ ιάζοντα ι κάθε φορά στη Λέσχη Κ ινημα
τογράφου ε ίνα ι ο ρυθμιστικός παράγοντας και ο 
τρόπος με τον οπο ίο  σχεδιάζονται οι επόμενες

κινήσεις. Το κοινό  της Λέσχης Κ ινηματογράφου 
ε ίνα ι κυρ ίω ς νέοι. Ο ι μ ισοί σχεδόν α π ό  αυτούς 
ε ίνα ι φοιτητές κα ι μαθητές. Ο ι υπόλο ιπο ι είναι 
εργαζόμενοι κα ι άνεργοι της πόλης μας. Θα πρέ
πει να τονίσουμε ότι το κο ινό  αυτό της Λέσχης 
είναι πρόθυμο να  βοηθήσει κα ι να ενταχθεί και 
σε άλλες προσπάθειες κα ι πρω τοβουλίες του Το- 
μέα Π ολιτισμού του Ε.Κ.Θ. Έ τσ ι μέσα από  το 
κοινό  αυτό ξεκίνησε η θεατρική ομάδα καθώ ς 
και προσπάθειες για  τη δημιουργία  μουσικής ο 
μάδας κα ι ομάδας φ ω τογραφ ίας. Α ναλυτικά 
στοιχεία  γ ια  τη φυσ ιογνω μία κα ι τα  χαρα κτηρ ι
στικά του κοινού της Λέσχης Κ ινηματογράφου 
μπορείτε να δείτε στο επόμενο μέρος της π α ρ ο υ 
σίασης αυτής.
Η αντιμετώ πιση της Λέσχης Κ ινηματογράφου 
από τα MME κα ι τους φορείς της πόλης αλλά 
κα ι όλης της Ελλάδας ήταν θετική από  την π ρ ώ 
τη στιγμή. Τα MM E υποδέχτηκαν με μεγάλη ι
κανοποίηση τη δημιουργία  μ ιας λέσχης κ ινημα
τογράφου από έναν κο ινω νικό φορέα με το 
κύρος κα ι την ιστορία του Ε.Κ.Θ. Έ τσ ι πολλά 
κείμενα μπορούμε να  βρούμε τόσο στον τοπ ικό 
όσο και στον Αθηνα ϊκό τύπο, χω ρ ίς να  μπορού
με να παρουσιάσουμε εδώ τις αναρίθμητες ανα
φορές και παρουσ ιάσεις σε ραδιοφ ω νικούς 
σταθμούς και τηλεόραση. Έ να  μικρό δείγμα από 
την αποδελτίωση του Τομέα Π ολιτισμού σε σχέ
ση με την Λέσχη μπορείτε να δείτε στο τελευταίο 
μέρος της παρουσίασης αυτής.
Ταυτόχρονα όμως και ο ι φορείς της πόλης υπ ο 
δέχτηκαν θετικά τη Λέσχη Κ ινηματογράφου του 
Ε.Κ.Θ. σε σημείο όπου δ ιάφ ορο ι δήμοι ή άλλοι 
φορείας που θέλουν να ασχοληθούν με τον κ ινη
ματογράφο να  ζητάν τη βοήθεια κα ι την εμπειρ ία  
του Ε.Κ.Θ. στον τομέα αυτό. Φ υσικά (και χω ρ ίς 
καμία διάθεση ανταγω νισμού) θα πρέπει να 
πούμε π ω ς και άλλα Εργατικά Κ έντρα π ρ ο σ π ά 
θησαν να δημιουργήσουν λέσχες κ ινηματογρά
φου συμβουλευόμενα το τ ι έγινε εδώ στη Θεσσα
λονίκη χω ρίς όμω ς να  καταφέρουν να 
δημιουργήσουν τελικά κάτι.
Τέλος, γ ια  να  αποδώσουμε και τα  του Κ αίσαρος 
τιο Κ αίσαρι, θα πρέπει να πούμε π ω ς όλο αυτό 
το δημιούργημα του Τομέα Π ολιτισμού του 
Ε.Κ.Θ. που βοήθησε και συνεχίζει να  βοηθά για  
μια άλλη προσέγγιση στον κ ινηματογράφο και 
τον πολιτισμό χρωστάει πολλά στη θετική α ν τ ι
μετώπιση όλων τα)ν συναδέλφω ν της διοίκησης 
του Ε.Κ.Θ.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθούμε στους δύο 
προέδρους του Ε.Κ.Θ. τους συναδέλφους Ηλία 
Κ οντόπουλο και Π αναγιώτη Αβραμόπουλο που 
με τη βοήθειά τους γ ίναν πράξη οι αποφ άσεις 
της διοίκησης καθώ ς και στους δύο γραμματείς 
του Τομέα Πολιτισμού, τους συναδέλφους Σάβ
βα Τσολάκη και Γιάννη Μαύρουδή χω ρ ίς  τους ο 
πο ίους δεν θα υπήρχε η Λέσχη Κ ινηματογράφου 
του Ε.Κ.Θ. ♦
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Ας μην πω τους Τίτλους των ματογραφικής λέσχης. Και βλέπετε θώ να πω, να κατανοήσουμε την ι-
παριστσμένων, όλοι νέοι εί- ^  στορική περίοδο που ο Παύλος ο

ναι με πολύ κέφι και ας πα), α- Ζάννας ξεκινάει την κινηματσγρα-
γαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, του ΑΗΜΗΤΡΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ φ1)(ή λέσχη στη Μακεδονική Καλλι- 
για όλους μαζί, τεχνική Εταιρεία 'Τέχνη".
Εδώ και πόνο» από 14 χρόνια έχα) ότι έχουμε κινηματογραφική λέσχη Η π ρύση παράιπαση ήταν Παρπ-
τσξιδέψι Λκπτοντάδες ίσιος φορές, αλλά Λεν έχουμε λέσχη για τέχνη γε- σκευή στο Μακεδονικό. μι τά έγινε
αν είναι ιλτιρβολή. πάντως δεκάδες νικά και ούτω καθεξής. Γιατί ο κινη- ύπωςτοείπε η Μίνα. Κυριακή πρωί,
φορές κα» έτσι είμαι λιγάκι Λραμι- ματογράφος είναι μία σύνθετη υπό- Μα θέλαμε να πάμε, και έχ|ι δίκιο η
νός. θέση. Μίνα, λέγαμε Κυριακή πρωί πριν
Αγαπητοί μου και αγαπητέ ς μου μ ε- Ο Παύλος άρχισε την κινηματογρα- από 42 χρόνια, σι ν έιμοττΛυστυχείκ;
τά όσα η Μιν< ι η /ο  ννα σας ε ίπε σύ- φική λέσχη ως κινηματογραφική λέ- βρέφος τότε, γιατί είμβτιβενα χρό-
ντομα, πβμ όμοες περιείχαν τα πά- σχη της Μακεδονικής Καλλιτεχνι- νο μεγαλύτερος από τογ Παύλο,
ντα, μετΚλτην παρουσίαση του κής Εταιρείας "Τέχνη" που είχε Λοιπον λέγαμε να πάι*β1(βιμάλιστα
Σωκράτη βου Διιμητριάδή και τον ιδρυθεί εκείνη την εποχή, γύρω στο η Μίνα και ο Παύλος fí'/joty και κά-
συγκρατεβένο λογο του Μανόλη '54 - '55, τα είπε ο Σωκράτης, με το ποιες σιτνήθειες που εγώ Β ν τις εί-
του Σταυβκκη, νομίζω δεν έχφνα Λίνο τον Πολίτη, τον Μανόλη τον χα. Περπατάγανε, πηγάΗανε στο
πιο τίποτ|&ρΙομίζω ότι ήδη όλες, ό- Ανδρόνικο, τον Μωρίς τον Σαλτιέλ, βουνό τρεις, τέσσε ρις, πησε ιόρες
λοι κι εγιίπιαζί σας. εχουμε μια σα- évuv από τους λίγους, ελάχιστους και δεν είχαν τη διβατότητα αυτή
φή αναφι¡ρά στον Παύλο. Με όσα εος ποσοστό (ένα κόμμα κάτι) των την Κυριακή πρωί, έτσι. νιΙαποκτή-
πολύ συνΐόμα ΐ| Μίνα μας είπε με. έ- Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εί- σουν ξανά και ξανά αυτή ττ| σχέση με
φερε πίσιι Κάμπολλα χρόνια και θυ- χαν διασωθεί μετά την κατοχή. Αυτή τη φύση, με τον τόπο’. Μετιι άλλαξε
μήθηκα κ Ηΐυτα που δεν θυμόμουν, ήταν η πρώτη παράσταση, αν σωστά το Μακεδονικό, επήγε στα Αλέξαν-
Και μετάρίπε και τα περισσότερα έχω σημειώσει, 23 Νοεμβρίου 1955. δρος μετά στον κινηματογράφο
απ' αυτάρον ήθε λα να πιο. Οπότε Σκεφθείτε αγαπητοί μου και αγαπη- Αελλώ.
πραγματιΐκϊ, δεν ξέρω τι μπορώ να τές μου ότι και σήμερα να ξεκινήσει Θέλω λοιπόν να μην ξεχνάμε σε ποι-
προσθέσιβ.*κ|^Μ κάπου σε μία πόλη η προσπάθεια για ες συνθήκες, με ποιες προϋποθέσεις,
Θέλω μόνο δύο ίσως σημεία να ξα- κινηματογραφική λέσχη τι δυσκο- με ποιες αρνητικές συνθήκβς ξεκίνη-
ναπώ με Αλλον τρόπο. Μια κίνημα- λίες θα έχει να αντιμετωπίσει. Σκε- σε. Σας θύμισε ότι όταν πρωτοπαί-
τογραφικη λέσχη με αυτό τον απλό φθείτε έτος σωτήριο 1955. Στη Θεσ- χτηκε το "Ποτέμκιν", θεωρήθηκε ότι
τίτλο, όπ<Κ λέμε και χαρτοπαικτική σαλονίκη και όχι στην Αθήνα, που η ήταν κομμουνιστικός όάκτί'λος. Αυ-
λέσχη ή λέσχη κάποιων επάγγελμά- Αθήνα ήταν το κέντρο των αποφά- τά σας φαίνονται όλων εσόίς που εί-
τιών, είνιδ, ένας δυναμικός μηχανι- σεων όπως είναι και σήμερα βέβαια, στε νέοι, πολύ νέοι, αφάνταστα νέοι,
σμός. Eívjpu, ένας, μάλλον καλύτερα, που είχε πολύ περισσότερο πληθυ- σαν ένα είδος, κάτι μεταξϊ’ φαντα-
ένας γενεβίος μιι/ανισμός. Γεννάει σμό. Που είχε μεγαλύτερη εγκατε- στικής ιστορίας και ολίγέν ψέμα-
πράγματιΓ Το λέω επίτηδες για να στημένη δυναμική. Αν σκεφθούμε τος. Λοιπόν, έτσι μέσα σ' <|υτόν τον
μην το πΐι| δημιουργία, για νατοκά- λοιπόν τι ήταν το 1955, έξι χρόνια κόσμο, μέσα σ'αυτήν την ανθρώπινη
νω πιο έντονο να το αισθανθούμε μετά το τέλος του εμφυλίου, με συν- πραγματικότητα θέλω votj συσχέτι
σαν ένα βϋελλωόι ς και πολύ ευαί- θήκες που σήμερα δεν είναι δυνατόν στεί αυτό το κολοσσιαίο «(είρημα.
σθητο βιολογικό σύστημα. Λυτό το όσοι είναι κάτω από 50 χρονών θα Να σκεφθείτε ότι τότε η θφσαλονί-
ήξερε ο if σ ύλος t >ταν ξεκίνησε την πω, τόσο πολύ, 40 βέβαια εκατό τοις κη είχε 200 - 230.000 κατοίκους και
κινηματογραφική λέσχη στη Θεσσα- εκατό γιατί δεν είχαν γεννηθεί, να σήμερα έχει 900.000κατοίκους, η ευ-
λονίκη. Κρι ακριβώς επειδή έχει δυ- καταλάβουν. ρύτερη περιφέρεια. Κάντε κι αυτήν
σκολίες >®ι το ¡ κίνημα και μετά η Ο Παύλος θυμίζει κάπου τον Τζέημς την διαφορά. Και έρχεται f  Παύλος
λειτουργίρτηε / 1 ο/ης και ακριβώς Τζόυς: η ιστορία ένας εφιάλτης από και συζητάει για κινηματογράφο,
επειδή π Jbiti να ι χει μαζί μια απο- τον οποίο προσπαθώ να ξυπνήσω. τον συζητάει, τον αναλύει τον συ-
τελεσματΑιη διοργάνωση και ενθοτ»- Για να καταλάβουμε το εγχείρημα, σχετίζει με την τέχνη, με την εικα-
σιασμό, δεύτερον, και ποιότητα, τρί- γιατί ήταν πρωτοβουλία του Παύ- στικη έκφραση, με τη λογοτι m u, με
τον, είνα| άυ< πκολυ. Δεν είναι μόνο λου δίπλα στον Μανόλη τον Ανδρο- την ψυχανάλυση. Σκεφθειτ; τι δια-
μια οργαγακιη και ένα μάνατζμεντ. νικο, τον Αίνο τον Πολίτη που είχαν φορετικός κοσμος παρουσιάζεται
Τότε, ότ< ι ν στις αρχές τ ιις δεκαετίας ασφαλώς, που δίνανε την πιο δυνα- απ' αυτόν τον καθημερινό οσμο ε-
του'50ξε1Ι«ντεδΠσΐ^οςτηλέσχη, τή συμπαράσταση, αλλά το πρόσω- κείνης της
»1 λέξη αυτή δεν υπήρχε, αυτή είναι πο, ο κινηματογράφος ήταν ο Παύ- Πόσο κοντά και πόσο δίπλα έφερνε
νεοελληνική, πρόσφατη. Θέλιυ λοι- λος. Και να σκεφθείτε ότι δεν ήταν την παγκόσμια δραστηριότητα ο
πόν να απομακρύνω αυτές τις τεχνι- πολύ καιρό που είχε έρθει από τη Γε- Παύλος στη Θεσσαλονίκη. Το 1958
κές πλευρές ή απλώς τον ενθουσια- νεύη που ήταν αρκετά χρόνια κάνο- δείχνει τον "Ιβαν τον Τρομερό" στη
σμό και μόνον. Είναι μεγάλη, είναι ντας τις σπουδές του, κάνονας διδα- Αέσχη ο Παύλος, του Α'ίζενστάιν βέ-
πυλυ συνθέτη η υπόθεση του εγχει- κτορικύ, μία αλλαγή τρομακτική και βαια, δεν τολμάω να το πω εδώ πέρα
ρήματος μιας ομάδάς ανθρώπων θέλω να το τονίσω για πέμπτη φορά μέσα, είναι γνωστό, δυο τρεις μήνες
και η λειτουργία, ο ρόλος της κινη- σ' αυτά tu λίγα λόγια που προσπα- μετά που είχε παρουσιαστεί στις
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Βρυξέλλες. Εδώ τώ ρα λέμε ό τ ι είναι 
με απόσταση δύο τρ ιώ ν μηνών, άρα 
ε ίνα ι σύγχρονη μια  παρουσίαση, μια 
δραστηριότητα με την παγκόσμια 
διεθνή σκηνή. Σκεφθείτε αυτό να  
συμβαίνει το  1958. Κ αι αυτά δεν γ ί
νοντα ι, όχ ι α πλά  δεν γ ίνο ντα ι εύκο- 
λα, ούτε απλά, γ ίνο ντα ι δύσκολα. 
Ε ίνα ι λ ο ιπόν ένα πάθος. Ε ίνα ι γ ια  
να μεταχειριστώ  μια  χιλιομεταχει-

Κ αι αυτό είναι σημαντικό. Ο κ ινη
ματογράφος έχει μια  λειτουργία  ε
πειδή έχει αυτήν τη σχέση με τον  με
γάλο αριθμό, επίτηδες δεν το λέω με 
την μάζα, με το μεγάλο κοινό , γ ιατί 
έχει άλλες έννοιες. Α γαπητοί μου 
καΗ ϊγαπητέζ μου πρέπει να  προσέ
χουμε τ ις  λέξεις μας. Ο ι λέξεις είναι 
τόσο πολύ συσχετισμένες με στερεό
τυπα, με εικόνες, που  πρέπει να  τ ις

ρισμένη λέξη, ένα όραμα. Για τον αλλάζουμε γ ια  να  καταλαβαίνουμε 
Π αύλο ο « η μ α τ ο ν ο ά φ ο ζ  είναι μια  τ ι γ ίνεται.
μοναδική μορφή έκφρασης τέχνης, 
α νθρώ πίλδς σύνθετης λειτουργίας. 
Κ αι δεν Β Β π ρ ο υ ο ιά ζ ε ι. το  ξανα- 
λι ιο. οι αναλύσεις του, η συσχέτιση 
με το κ ο ίλ ΙΚ χ ό  γίγνεσθαι, η συσχέ
τιση με τ ιΚ ο γο τεχν ία  τη συγκεκρι
μένη, με εικαστική δημιουργία. 
Ο ι συσχετίσεις ε ίνα ι συνεχείς. Ε ίνα ι 
ένας σ υ νε^ ίς  δ ιάλογος. Η κ ινηματο
γραφική δημιουργία  με όλη την άλλη 
δημιουργία  κα ι α υτό  δεν το απλο
π ο ιε ί σ τις παρουσ ιάσεις του, σ τις α 
ναλύσεις του. Το τονίζει.
Έ τσ ι, κ α ι& α  π ρώ τα  αυτά  χρόνια  ο 
κ ινηματογράφος πα ίρ νε ι μια  λάμ
ψη, μια πολλαπλότητα. Γ ίνεται τελι
κά ένα μέσο γ ια  να αλλάξει τ ις  α ν
θρώ πινες σχέσεις, γ ια  να  αλλάξει 
τον κόσμο. Κ αι π ω ς δεν περ ιορ ίζε
τα ι σ' αυτό, στο να  κάνει την α νάλυ
ση, να ενί (θυσιάσει, να  δείξει όλη αυ
τήν την απεραντοσύνη του 
κ ινηματογράφου, της τέχνης του κ ι
νηματογράφου αλλά θέλει να  το α 
ναπτύξει, να  το οργανώ σει. ΓΓ αυτό 
δεν μένει μόνον στην προσπάθεια  
της κ ινηματογραφικής λέσχης. Α πό 
την "Τέχνη" στη Θεσσαλονίκη, μαζί 
με άλλους, ό π ω ς με τον  Κ ούνδουρο, 
αρχίζουν την Ο μοσπονδία  Κ ινημα
τογραφ ικώ ν Λ εσχών το '61. Δηλαδή 
βλέπετε π ω ς απλώ νει συνέχεια τη 
σημασία στην καθημερινή ζωή του 
κινηματογράφου. Συνεχώ ς ο κινη
ματογράφος γ ίνετα ι ο ίδ ιο ς ένα μέ
σο μεταμφκμωσης της ανθρω πότη
τας. Δεν ε ίνα ι μια  απλή 
πληροφορία.
Ηταν Κυριακή 23 Α πριλ ίου  του '67, 
εκείνη την ημέρα δεν έπαιξε π ια  η

Επειδή λο ιπόν έχει αυτή τη σχέση με 
το μεγάλο αριθμό, επειδή έχει αυτή 
ένα πρώ το  επίπεδο ανάγνω σής του, 
μ ιας εξήγησης καθημερινών πρ α γ
μάτων και οπτικά  υπνω τίζει πολλές 
φορές, γι' αυτό και ε ίνα ι π ιο  επ ικ ίν
δυνος γ ια  όσους θέλουν να δ ιαμορ
φώ σουν συνθήκες όπου δεν λειτουρ
γεί ο μεγάλος αριθμός, δηλαδή δεν 
λειτουργεί η δημοκρατία.
Δεν ήταν ποτέ η παρουσίαση του 
Π αύλου μία διατύπιοση περιορισμέ
νη στο σενάριο, στην περιγραφή τω ν 
γεγονότων. Αλλά αυτό ο Π αύλος 
μπορούσε να  το κάνει και αυτό είναι 
σπάνιο . Γ ιατί ήταν το ίδ ιο  δυνατή, 
ολοκληρωμένη η γνώση του στην ελ
ληνική και στην παγκόσμια λογοτε
χνία . Γ ιατί ήταν το ίδ ιο  ολοκληρω 
μένη η γνώση του στην εικαστική 
δημιουργία. Ο Π αύλος ήταν παριόν 
κα ι συντάκτης μαζί με τους τέσσερις 
πέντε ανθρώ πους της τέχνης στις 
π ιο  πρω τοπορια κές εκθέσεις σύγ
χρονης τέχνης που  έγιναν το '61 στην 
"Τέχνη" στην Θεσσαλονίκη. Δεν α- 
φοσιιοθηκε στον κ ινηματογράφο αν 
κ ι εκεί ήταν αυτή η μοναδική π ρ ο 
σφορά του, ήταν το ίδ ιο  σημαντική 
στην ανάπτυξη της τέχνης, στην α 
νάπτυξη του δημιουργικού φ α ινο 
μένου.
Ό τα ν  αρχίζει στη φυλακή τη μετά
φραση του Προυστ "Σε αναζήτηση 
του χαμένου χρόνου”, ακούστηκε 
ήδη, δείχνει ένα μέρος α πό  την π ρ ο 
σω πικότητά του. Ή μουνα  τυχερός, 
εγώ έμαθα πάρα  πολλά α π ό  τον 
Π αύλο και πρέπει να  το π ω  εδώ και 
μπροστά σας. Το έχω γράψ ει άλλοι- κείμ

Κ ιν η μ α τ ο ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ή ^ ^ Λ τ ρ θ έ *  στεό^^α^Λ ^ω πω ςέμαθανάΐάπό ψββι
σαλονίκη, είχε αρχίσει η δικτατορία. 
Ο  Π αύλος μετά, όπω ς ξέρετε, πέρα
σε χρόνια  στη φυλακή ω ς Δημοκρα
τική Αμυνα, τα  είπε ο Σωκράτης. 
Εσείς ξέρετε α πό  μένα καλύτερα τη 
διαδρομή τω ν κ ινηματογραφ ικώ ν 
λεσχών που  ξα ναρχίζουν το  1974.

τον  Μ ανόλη τον Α νδρόνικο πάρα  
πολλά. Εγώ τους χρω στάω  πάρα  
πολλά τω ν δυο τους από  το '58 που  
τους γνώ ρισα, π ου  πήγα στη Θεσσα
λονίκη.
Αυτό το αυτοβιογραφ ικό να το πω  
λίγο ακόμα. Ο ι συναντήσεις στην

"Τέχνη", στο διο ικητικό συμβούλιο, 
ή το βράδυ στην ταβέρνα ήταν σεμι
νάρια . Τελεία κα ι παύλα. Μ εγαλείο. 
Μ ία αλληλοσυζήτηση, δ ιάλογος. 
Μ ία συμμετοχή στα πράγματα  στα 
καθημερινά και η α ναφ ορά τους στο 
προηγούμενο ή στο μέλλον. Σ το ι
χεία , σαν να  ήταν βιβλιογραφική η 
αναφορά.
Ε ίπ α  προηγουμένω ς α υ τό |το  μεγα
λειώδες εγχείρημα της μετάφρασης 
του πολύτομου και πολύτιμου 
Π ρουστ, πόση συζήτηση δ ε ί  έχει κά
νει γ ια  να  συσχετίσει φ αινόμενα κ ι
νηματογραφ ικής αφήγησης, εάν εί
να ι αφήγηση, με την αφήγηση του 
Προυστ. Κ αι εδώ  πρέπει να  προσθέ
σω ένα εντυπω σιακό στο ιχ ίίο . Ε λπ ί
ζω  ό τι φάνηκε απ ' αυτά  που  και η 
Μ ίνα είπε κα ι ο Μ ανόλης ¡και αυτά 
που  προσπάθησα να  πω  εγώ. Έ να  
πά θος γ ια  τα  πράγματα . Δεν είναι 
εύκολη υπόθεση. Ό λ ο ι λένε ότι έ
χουν ένα π ά θος κα ι ο ι ερωτευμένοι. 
Α λλά ούτε ο ι ερωτευμένοι έχουν π ά 
θος συχνά. Λ οιπόν, ο Π αύλος είχε 
ένα πάθος, μια  σχέση υπαρξιακή αν 
θέλετε, βαθύτατη, σω ματική με την 
τέχνη, τον  κ ινηματογράφο αλλά 
συγχρόνω ς είχε μια πνευματική π ε ι
θαρχία . Α υτοί ο ι δύο δρόμοι γ ια  να 
συντονιστούν είναι πάντοτε πάρα  
πολύ  δύσκολο. Κ ι αυτή η πνευμ ατι
κή π ειθα ρχ ία  ε ίνα ι π ο υ  τον οδηγού
σε στη συστηματική ανάλυση, στις 
συγκρίσεις κα ι έφερνε και; μία π ε ι
θαρχία  στη συμπεριφορά του. Μ πο
ρεί να  ήταν αφάνταστα λυπημένος, 
αφάνταστα θυμω μένος, οργισμένος. 
Μ πορούσε να  επιλέγει τι έμρεπε να 
πει, μέχρι π ο ύ  να  φτάσει.
Κ αι άλλωστε, αυτό είναι το χα ρα 
κτηριστικό του μεγάλου καλλιτέχνη. 
Δεν γίνετα ι τέχνη μόνον με ενθου
σιασμό ούτε με ένα ταλέντο ούτε με 
ένα πολύ  μεγάλο ενδιαφέρον αν θέ
λετε, με ένα πάθος. Κάθε έργο τέχνης 
ε ίνα ι ένα μνημείο, ένα πολυαη μαντό 
σύνολο πειθαρχίας.
Αξίζει τον κόπο κανένας μετά από 
πάρα  πολλά χρόνια  να  ξαναδεί το 

ίμενό του γ ια  τον "Ιβάν ι :ον Τρο- 
ιό". Π ρ ω τ ο δ ^ μ ο σ ϊ^ ^ κ ε  στις 

"Εποχές". Τ ι σας λέει ο ι "Ε ποχές” 
τώρα; Τ ίποτα  δεν σας λέει, είναι φ υ
σικό. Έ να  περιοδικό που  έβγαινε το 
1963-64-65. Λ οιπόν, δημοσιεύθυκε 
το '64 κα ι το ξαναδούλεψε και το έ
βγαλε το  '77. Α ξίζει τον  κόπο να  ξα 
ναδιαβάσει κανένας αυτή την αγω
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νιιδδη αλλά ψύχραιμη, ρίναι το ίδιο 
δίδυμο πάθος και, πειθαρχία, ανάλυ
ση που κάνει. Μπορεί να διαψιυνή- 
ο γ ι κανένας, ι·γ*ί) δεν διαιρωνω. Το 
λέω από τιάρα για να μην φανεί ότι 
είναι έμμεσος τρόπος για να το πιο, 
γιατί τέτοιες εξυπνάδες δεν τις έκα- 
νι ο Παύλος, Κίχε μία θυελλώδη ει
λικρίνεια Προτιμούσε να αποχωρή
σει από μια δραστηριότητα, μια 
συμμετοχή, να σιωπήσει αλλά δεν θα 
έκανε ποτέ εξυπνάδες. Ένα φαινό
μενο που πρέπει να πιο ότι όλο και 
το βλέπω να αναπτύσσεται στην κα
θημερινή πολιτιστική και πολιτική 
ζωή.
Βλέπετε, το λέει "Ιστορία και τέχνη 
στον Ιβάν τον Τρομερό του Αΐζεν- 
στάιν". Και μόνον η κατάταξή του, 
το σενάριο, η ιστορία, τα γεγονότα. 
Ο Αϊζενστάιν και η ιστορία, πολιτι
κή εξουσία και θρησκεία, τα πρόσω
πα του Ιβάν. Τέχνη, οι δρόμοι της κι
νηματογραφικής δημιουργίας. Ο 
Ιβάν και το θέατρο. Η μορφή του έρ
γου. Το σκηνογραφικό πλαίσιο. Το 
θέατρο μέσα στο έργο. Η σκηνοθετι- 
κή σύνθεση. Ιστορία και τέχνη. Ο κι
νηματογράφος του Αϊζενστάιν και 
το θέατρο του Μπρεχτ.
Φαίνεται αυτή, αν το πιο με μία τε- 
χνοκρατική διατύπωση, η πολυπα- 
ραγοντική ανάγνωση που έκανε και 
αυτό το έκανε πάντοτε.
Ηυχαριστιό την Ομοσπονδία, δεν μ' 
αρέσει η λέξη αλλά τέλος πάντων. 
Είναι φθαρμένη. Ομοσπονδία Πο
δοσφαιρικοί Σωματείων, αλλά τι να 
κάνουμε. Που μου είπε να έρθω. 
Κρατάω λοιπόν μία άλλη μοναδική 
ανάμνηση από την Δράμα, πως το έ
φερε έτσι η διαδρομή τα>ν πραγμά- 
το)ν και από το 1975 ή '74, πότε ήταν 
που πρωτοήρθσ εδώ, έχω γίνει ένα 
μέρος, εγώ αισθάνομαι ότι έχω γίνει 
ένα μέρος αυτής της πόλης, η οποία 
κατάφερε κι εδώ είναι μία τρέλα, το 
είπε ψιάνιο η Μίνα το>ν Δραμινών. 
Εστήσανε μέσα στο χάος τιυν αρνη
τικών συνθηκών το κινηματογραφι
κό φεστιβάλ τους των ταινιών μι
κρού μήκους.
Σας ευχάριστά) και πάλι. Πρέπει να 
κάνουμε πολλά για vu διαβάσουμε 
τον Παύλο. ♦
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
I Ι ο κείμενο «» ίο  ιιναι η παψμ|Χιιιη του κα 
Ηηγητή Πανοτιοτημίου βωοαλονίχης. και πα
λαιού ιηινεμγάτη του Παύλου Ζαννα. ιιτο I Ιο 
λυνιΛςιιυ της ΟΚΛΙ·., που ίγινι ιπη Δςχιμα, 0 
8/6/ύ7

Ιστορικό - Δραστηριότητες
Το καταστατικό της Κινηματογρα
φικής Λέσχης Θήρας, εγκρίθηκε με 
την υπ' αριθμ. 1/199.3 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου 
και καταχωρηθηκε στο βιβλίο των 
αναγνωρισμένων Σωματείων του 
11 ρωτοδικείου Νάξου με αυξ. αριθμ. 
15/25.01.1994.
I I Κιν. Λέσχη Θήρας γεννήθηκε από 
την ανάγκη για πολιτιστική ανα
βάθμιση του Νησιού, ιδίως κατά 
τους χειμερινούς μήνες, που τα τε
λευταία χρόνια δεν παρουσίαζαν 
καμία ιδιαίτερη πολιτιστική δρα
στηριότητα.
Η Κινηματογραφική Λέσχη Θήρας 
έδωσε προτεραιότητα στον κοινω
νικό της ρόλο, προσπαθώντας να α
γκαλιάσει ανθρώπους διαφόρων η- 
λικιών και προερχόμενους από 
διάφορα κοινωνικά στρά)ματα. Η α
νταπόκριση του κοινού ήταν θεαμα
τική και ήδη σήμερα η Λέσχη αριθ
μεί εκατό περίπου ενεργά μέλη. Η 
κινηματογραφική λέσχη Θήρας 
προβάλλει κάθε χρόνο από το μήνα 
Οκτώβριο έως και το μήνα Μάιο ε
βδομαδιαία μία κινηματογραφική 
ταινία. Ενδεικτικά αναφέρουμε με
ρικές από τις πολλές αξιόλογες ται
νίες που μέχρι σήμερα έχουν προ
βληθεί: Φιλαδέλφεια, Λευτέρης
Λημακόπουλος, Μπλε Ταινία, Τα 
χρόνια της Αθωότητας, Κίκα, Ψηλά 
Τακούνια, Το πορφυρό Ρόδο του 
Καΐρου, Αντίο Παλλακίδα μου, Ο 
καιρός τιον Τσιγγάνων, Μέχρι το 
τέλος του κόσμου, Τα φτερά του έ
ρωτα, Ο ψεύτης ήλιος, Το Χάραμα, 
Τέλος εποχής, Ο καπνός, Φιορίλε, 
Αγαπημένο μου ημερολόγιο, Λογι
κή και ευαισθησία, Γέφυρες του 
Μάντισον, Ο ταχυδρόμος κ.λπ.
Η Κινηματογραφική Λέσχη Θήρας 
προσπαθώντας να βοηθήσει και άλ
λες δραστηριότητες πολιτιστικού 
περιεχομένου, που προέρχονται 
από άλλους φορείς, την περσινή 
χρονιά κάλυψε τα έξοδα που απαι
τήθηκαν για την προβολή κινηματο
γραφικής ταινίας στην εκδήλωσή 
των μαθητών του Λυκείου Θήρας 
κατά των ναρκωτικών, έκανε απο
κριάτικη εκδήλωσή για τα παιδακια 
του Δημοτικού προβάλλοντας την

ταινία Κ ΑΠ ΓΑΙΝ ΧΟΥΚ και σε συ
νεργασία με την ένωση Ζωόφιλων 
Θήρας προέβαλε ταινία φιλοζωικού 
περιεχομένου. Το καλοκαίρι του 
1995 η Κινηματογραφική Λέσχη 
Θήρας σε συνεργασία με το Ελληνι
κό Κέντρο Κινηματογράφου προέ
βαλε το ντοκυμαντέρ των Σφήκα 
και Τορνέ Ο ΘΗ Ρ ΑIΚ ΟΣ ΟΡΘΡΟΣ 
παραγιογής 1966 στα πλαίσια του 
σιτνεδρίου του ταμείου του Συμβου
λίου της Ευρώπης, που χρηματοδο
τεί Ευρωπαίους Σκηνοθέτες, το ο
ποίο - συνέδριο - έγινε για πρώτη 
φορά επί Ελληνικού εδάφους και 
μάλιστα στη Σαντορίνη.
Το Δεκέμβριο του 1996 η Κινηματο
γραφική Λέσχη Θήρας σε συνεργα
σία με την οργανωτική επιτροπή 
του Φεστιβάλ Δράμας πραγματο
ποίησε την προβολή όλων των ται
νιών μικρού μήκους του 19ου Φε
στιβάλ Δράμας.
Οι προβολές της Κινηματογραφι
κής Λέσχης Θήρας γίνονται στο αμ
φιθέατρο του οινοποιείου Μποιπά- 
ρη, το οποίο έχει προσφερθεί για 
τον σκοπό αυτό δωρεάν.
Η κινηματογραφική μηχανή έχει εκ- 
μισθωθεί από τον Κουτρουμπίλη 
Αντώνιο, ο οποίος και επιμελείται 
των τεχνικών θεμάτων.
Ο μέσος όρος των ατόμων που προ
σέρχονται στις εβδομαδιαίες προ
βολές είναι εκατόν δέκα άτομα.
Η Κινηματογραφική Λέσχη Θήρας 
έχει έρθει σε επαφή με την Ταινιοθή
κη της Ελλάδας και με το Ελληνικό 
Κέντρο Κινηματογράφου, προκει- 
μένου μελλοντικά να διοργανώ- 
σουν από κοινού εκδηλώσεις στην 
Σαντορίνη.
Επίσης η Κινηματογραφική Λέσχη 
Θήρας πλέον είναι μέλος της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Κινηματο
γραφικών Λεσχών.
Μελλοντικοί στόχοι της Λέσχης εί
ναι η οργάνωση πολιτιστικών εκδη
λώσεων στο Νησί, η δημιουργία αρ
χείου ταινιών, ντοκυμαντέρ κλπ. 
που έχουν γτιριστεί στο Νησί με θέ
μα την Σαντορίνη κσι η ενεργοποίη
ση όλο και περισσότερων ανθρώ
πων που αγαπουν τον 
κινηματογράφο.
Η χρηματοδότηση της Κινηματο-
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γραφικής Λέσχης γίνεται από ει
σφορές των μελιάν της και από τα έ
σοδα, που προέρχονται από την έκ
δοση εισιτηρίων των μη μελών, που 
προσέρχονται στις εβδομαδιαίες 
προβολές.
Τα κυριότερα προβλήματα της Λέ
σχης είναι τα εξής: 
α. Η οικονομική αδυναμία, η οποία 
δεν της επιτρέπει να αποκτήσει ι
διόκτητη κινηματογραφική μηχανή 
και λοιπά μηχανήματα ήχου, (άστε 
να μειωθεί το κόστος της προβολής, 
που αφορά την ενοικίαση των ως 
άνω μηχανημάτων, 
β. Η απόκτηση μόνιμου χώρου προ
βολής των ταινιών που προβάλλει η 
λέσχη, αφού δεν είναι βέβαιο για 
πόσο διάστημα στο μέλλον θα δια
τίθεται το αμφιθέατρο του οινοποι
είου Μπουτάρη, το οποίο ευγενώς 
μας έχει μέχρι τώρα προσφερθεί. 
Σημειωτέον δεν υπάρχει στο νησί 
μέχρι σήμερα άλλη χειμερινή αίθου
σα προβολής κινηματογραφικών 
ταινιών. Είναι αυτονόητο λοιπόν 
ότι σε περίπτωση αρνήσεως του οι
νοποιείου στο μέλλον να μας παρα
χωρήσει την αίθουσα, θα υπάρξει α
δυναμία προβολής
κινηματογραφικών ταινιών κατά 
την χειμερινή περίοδο.
Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσπά
θεια, που κάνει το Τμήμα Πολιτι
σμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Κυκλάδων, αφού είναι η πρώτη φο
ρά στα χρόνια της λειτουργίας μας, 
που κάποιος επίσημος φορέας 
"σκύβει" στα προβλήματά μας και 
προσπαθεί να μας βοηθήσει.
Το Δ.Σ. της Λέσχης αποτελείται 
από τους: Κίτσου Σοφία - Δικηγό
ρο, Πρόεδρο, Ζαχαροπούλου Πηγή
- Ξεναγό, Αντιπρόεδρο, Σιγάλα Δη- 
μήτρη - επιχειρηματία, γενικό γραμ
ματέα, Κεφαλληνό Αντώνη - Λογι
στή, ταμία, Κουτρουμπίλη Αντώνιο
- Κινηματογραφιστή, μέλος, Βαμ- 
βακούση Πέτρο - Διευθυντή Οιν. 
Μπουτάρη, Μέλος.
Για επικοινωνία με την Κινηματο
γραφική Λέσχη Θήρας μπορείτε να 
επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 
0286/23005 στο οποίο μπορείτε να 
στέλνετε και Fax. ♦

Στοιχεία και ιστορικό 
λειτουργίας της

Η Λέσχη λειτουργεί ανελ- 
λειπώς από το 1978 μέχρι 
και σήμερα. Τα πριάτα 

χρόνια λειτουργούσε κάτω από 
πολύ αντίξοες συνθήκες, σε κα
φενεία, εστιατόρια, αποθήκες, 
κ.α. προβάλλοντας ταινίες με μια 
παλιά ρώσικη μηχανή προβολής. 
Από το 1982, που ο πολιτιστικός 
σύλλογος ΜΕ ΑΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 
απέκτησε μόνιμη αίθουσα εκδη
λώσεων, η κινηματογραφική Λέ
σχη λειτουργεί πλέον κανονικά 
και ανθρώπινα στην αίθουσα του 
συλλόγου. Η Λέσχη μας συνιστά 
ένα μέρος μόνο των δραστηριο
τήτων του πολιτιστικού συλλό
γου ΜΕΑΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ. Την 
ευθύνη για τη λειτουργία της λέ
σχης και τη διοργάνωση των εκ- 
δηλώσεα)ν την έχει μια δεκαμελής 
ομάδα που συναντιέται μια φορά 
την εβδομάδα. Η ομάδα αυτή λει
τουργεί με σχετική αυτονομία και 
ανεξαρτησία ως προς τις υπόλοι
πες δραστηριότητες του σ\)λλό- 
γου. Βέβαια υπάρχει τακτική συ
νεργασία και συντονισμός 
μεταξύ του Δ.Σ. του συλλόγου 
και της κινηματογραφικής ομά
δας. Τα τακτικά, πιο αφοσιωμένα 
μέλη της κινηματογραφικής Λέ
σχης, που παρακολουθούν όλες 
τις εκδηλώσεις της, είναι περίπου 
εκατό (100). Η καθιερωμένη για 
όλη τη χειμερινή περίοδο (από τα 
μέσα Οκτωβρίου και μέχρι τα τέ
λη Απριλίου) προβολή ταινίας γ ί
νεται κάθε Παρασκευή και η συμ
μετοχή φτάνει συνήθως τα εκατό 
έως εκατόν πενήντα άτομα (100 - 
150). Ο αριθμός αυτός είναι ήδη 
μεγάλος, δεδομένου ότι η αίθου
σα έχει χωρητικότητα για 130 ά
τομα. Γι' αυτό και σε ορισμένες 
ταινίες διοργανιόνουμε δύο προ
βολές. Είναι σημαντικό να ανα
φέρουμε ότι δεν υπάρχει χειμερι
νός κινηματογράφος στο νησί, η 
έλλειψη του οποίου έχει κάνει τη 
Λέσχη αγαπητή και αναγκαία όχι 
μόνο για τους μεγάλους αλλά και 
για τ») νεολαία, όλα τα παιδιά του 
νησιού μας.

Η αίθουσα του συλλόγου και της 
Λέσχης μας βρίσκεται σε ένα δ ια 
τηρητέο οίκημα του περασμένου 
αιιόνα, το οποίο χρησιμοποιήθη
κε σαν κοπτήριο αλλά και ενδιά
μεσος σταθμός αποθήκευσης των 
μαρμάρων πριν τη μεταφορά 
τους στο λιμάνι. Ο χώρος έχει 
διαμορφα)0εί όμορφα και διαθέ
τει σκηνή με πιάνο, που παίζεται 
ζωντανή μουσική, πριν την έναρ
ξη της καθιεραψιένης προβολής, 
κονσόλα ήχου και μηχανή προβο
λής, εγκατεστημένη σε ειδικό κου
βούκλιο. Στον ίδιο χώρο λειτουρ
γεί μπαρ και υπάρχει ακόμα 
γραφείο, αποθήκη και τουαλέτες. 
Η κινηματογραφική λέσχη είναι 
αυτοχρηματοδοτούμενη, δηλαδή 
πληρώνει το κόστος της ενοικία- 
σης των ταινιάνν από τα έσοδα 
των εισιτηρίων (1300 για τους με
γάλους και 700 για τους μαθητές 
και τα παιδιά). Όσον αφορά τιά
ρα στο ενοίκιο της αίθουσας πλη
ρώνεται, ως επιχορήγηση για τον 
ΜΕΑΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟ, από το Δή
μο της Πάρου. Κάθε χρόνο, τα έ
σοδα από τα εισιτήρια μόλις που 
καταφέρνουν να συμψηφιστούν 
με τα έξοδα των προβολών. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα να μην πε
ρισσεύουν χρήματα για επενδύ
σεις που θα βελτιώσουν την π ο ι
ότητα προβολής, όπως η 
αντικατάσταση της μηχανής μας, 
που είναι άμεση ανάγκη. Συνοψί
ζοντας, θα λέγαμε ότι οι μικρές 
μας οικονομικές δυνατότητες 
μας δυσκολεύουν στις συναλλα
γές με τις εταιρείες εισαγωγής 
ταινιών, περιορίζοντας έτσι ή και 
κάνοντας απαγορευτική τη συ
νεργασία με αρκετές από αυτές. 
Φέτος για πρώτη φορά, φιλοξε
νήσαμε το φεστιβάλ ταινιών μι
κρού μήκους της Δράμας.
Τ έλος, θέλουμε να ευχηθούμε επι
τυχία στην παγκυκλαδική συνά
ντηση των κινηματογραφικών 
Λεσχών στη Σύρο. Εκεί, ελπίζου
με ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να 
σας απαντήσουμε σε ερωτήματα 
που πιθανόν άφησε αναπάντητα 
η επιστολή μας. ♦
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Η κινηματογραφική λέσχη Ν<ι 
ξου ιδρύΟηκι την Ιη Ο κτω 
βρίου 1994 στη Χώρα της Νά 

¿.οι*. Σήμερα αριθμεί I <Χ) μέλη, 
κυρίω ς νέους ανθρώπους. Στο χρόνο 
λειτουργίας της πρόβαλε 3« τα ινίες 
και φιλοξένησε τις δύο τελευταίες 
χρονιές το Φι στιβάλ Δράμας.
Εκτός από τις προβολές τα ινιώ ν, η 
Λέσχη συμμετείχε σε πολιτιστικές εκ
δηλώσεις του Λήμου Νάξου (Κ αρνα
βάλι '95,'96, '97. Δ ιονύσια '95, '96). 
Λιοργάνιοσι εκδηλώσεις αφιερωμέ- 
νεςστα  1(Χ) χρόνια Κινηματογράφου 
που περιλάμβαναν προβολές στις 
πλατείες τω ν ορεινών χω ριώ ν του 
νησιού μας (καλοκαίρι '95), έκθεση α- 
φίσσας κινηματογράφου, γλυπτικής 
και συναυλίες \ά/ /  μουσικής (καλο
καίρι ’96).
Οσον αφορά τις πηγές χρηματοδότη
σής μας, εκτός από τις εγγραφές 
(5.000 δρχ.) των μελών, έχουμε λάβει 
από το Υ πουργείο Α ιγαίου επιχορή
γηση 1.0(Χ).(Χ)() δρχ. το 1995 και από 
το Δήμο Νάξου το ποσό τω ν 300.000 
δρχ. κατ' έτος (1995 και 1996).
Το χειμώ να στεγαζόμαστε στην α ί
θουσα του 11 νευματικού Κέντρου της 
Κ αθολικής Μητρόπολης και το κα
λοκαίρι στην αυλή της Σχολής Ουρ- 
σουλινών που τώρα ανήκει στο Εθνι
κό Ίδρυμα Νεότητας. Και οι δύο 
αυτοί χώ ροι βρίσκονται στο Κάστρο 
της Χ ώρας Νάξου.
Τα κύρια προβλήματα που αντιμετω 
πίζουμε είναι τα εξής:
1. Η έλλειψη μιας αίθουσας προβο
λής π ιο  προσιτής (πρόσβαση) και ά 
νετης (θέρμανση) για  τους θεατές.
2. Η μηχανή προβολής που χρησιμο
ποιούμε είναι δανεισμένη, φορητή, 
π αλ ιάς τεχνολογίας, κατάλληλη πε
ρισσότερο για εξωτερικές προβολές. 
3. Η προσέλευση Οεατιόν στις προβο
λές δεν είναι τέτοια ώστε να καλύ
πτετα ι το κόστους τους.
Ε λπίζοντας στην εδραίωση της επ ι
κο ινω νίας που εγκαινιάσατε, χα ιρε
τούμε.
Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο 
Αγγελική Ευσταθίου (Πρόεδρος) 
Δημήτρης Φρατζέσκος (Α ντιπρόε
δρος)
Ζωή Τζαννινη (Γραμματέας) 
Μ ιχάλης Τ ριιιντάφυλλος (Ταμίας) 
Μ ιχαλης Κ αλαϊτζής ( Εφορος Δημο
σίων Σχέσεων)
Η κινηματογραφική λέσχη Νάξου μέ
χρι τ ις  25-3-97 έχει προβάλλει τις πα- 
ρακατω  ταινίες:
Ο  Κ Υ ΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ

ΜΠΡΙΤΖ, Τζαίημς Αιβορυ, ΓΛ 
ΔΕΔΦΙΝΛΚΙΛ ΤΟΥ
AMHPAKIKOY, Ντίνος Δημόπου 
λος, ΟΛΑ ΤΛ ΠΡΩΙΝΑ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ. Λλαιν Κόρνια, ΖΟΥ 
ΝΕΟΥ, ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ, Ζαν 
Ι ιμού, ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΓΑΤΕΣ, Ουόλτ 
ΝασνΓύ. ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ. ΤΟ 
ΧΑΟΣ (μικρού μήκους) Λντιάνης 
Κόκκινος, Ο ΔΡΑΚΟΣ, Νίκος Κούν- 
δουρος, Ψ ΕΥ ΤΗ Σ ΗΛΙΟΣ, Νικήτα 
Μ ιχάλκωφ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ 
Μ Η ΚΟΥΣ (ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΑΜΑΣ 
1995), ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ,Τζέ- 
ην Κ άμπιον, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ 
Κ ΥΡΙΑΚΗ, Φρανσουά Τ ρυφώ, 
ΤΡΙΚ Υ Μ ΙΑ , Ντέρεκ Τζαρμαν. Ο 
ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜ ΟΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΕΡΣΕΝ, Τέρενς Φλας, Ο 
ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ Σ, Μ πόρις Στε- 
πάντσεφ, LAMERICA, Τζάνι Αμέ- 
λιο, ΝΥΧΤΑ ΠΡΕΜ ΙΕΡΑΣ, Τζων 
Κασσαβέτης, RESERVOIR DOGS 
Κ ουεντίν Ταραντίνο, ΣΤΟ
ΠΕΡΑΣΜ Α ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, Βιμ Βέ- 
ντερς, LA STRADA (Ο ΛΡΟΜΟΣ), 
Φεντερίκο Φελλίνι, ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΤΗΝΟΣ, Ζαν Ρε-
νουάρ, Η ΔΙΠΛΗ ΖΩΗ ΤΗΣ 
ΒΕΡΟΝΙΚ Α, Κριστόφ Κισλόφσκι, Η 
Π ΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, Μ ικελάντζελο Αντυ- 
νιονι, ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ 
ΟΔΥΣΣΕΑ, Θεόδωρος Αγγελόπου- 
λος, ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ, Θεό
δω ρος Α γγελόπουλος, Η ΚΟΙΛΙΑ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, Πήτερ Γκρι- 
ναγουέη, LISBON STORY, Βιμ Βέ- 
ντερς, Ο ΚΑΕΨΑΣ ΤΟΥ 
ΚΛΕΨΑΝΤΟΣ, Μ άριο Μ ονιτσέλι, 
ΡΕΒΕΚΚΑ , Αλφρεντ Χίτσκοκ, 
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ, Μικε- 
λάντζελο Α ντονιόνι, ΓΗ ΧΩΡΙΣ 
ΨΩΜ Ι, Α ουις Μ πουνιουέλ, 
ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ, Αλαιν Ρεναί, Ο 
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΦΟΙ. Φ ιοντόρ 
Κιτρούκ, Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ, Αντρέι 
Κ ρυζανόφσκι, ΑΠΟΓΝΩΣΗ, Ρ.Β 
Φασμπίντερ, ΚΑΑΗΜ ΕΡΑ
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ, IL & Β. Ταβιάνι, Η 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗ Σ ΔΙΠΛΑΝΗΣ 
ΠΟΡΤΑΣ, Φρανσουά Τρυφώ, 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ Μ Η ΚΟΥΣ 
(ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΑΜΑΣ 1996), 
ΓΥΜΝΟ ΓΕΥΜΑ, Ντέιβιντ Κρόνεν- 
μπεργκ, EUROPA, Ααρς φον Τρίερ, 
ΚΟΜΜΓΓΜΕΝΣ, Αλαν Παρκερ, 2 
ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΡΑΩ, Τσάρλυ 
Τσάπλιν, Η ΛΑΜ ΨΗ, Στάνλευ Κι- 
ουμπρικ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΜΗΝ Κ Λ ΑΪΤΕ, Σ. Γαιωλης - X. Βα- 
καλυπουλος, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
IΙΡΑΙ ΜΑΤΩΝ, Βιμ Βέντερς. ♦

I I  κ ι ν η μ « τ ο γ ρ « ί (  ι κ η  

A f o / n  M r x ó v o v
— δρύθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1994 

α πό  μια παρέα  φ ίλ ω ν  εκ τω ν ο- 
,π ο ίω ν  αρκετοί βριιεκονται στα 

διο ικητικά συμβούλια και άλλοι 
στην περιφερειακή υποστήριξη της 
Λέσχης π ο υ  δ ιάγει τον  τρ ίτο  χρόνο 
ύπαρξης κα ι λειτουργία ς της.
Τ ο καταστατικό της ενεκρίΟη α π ό  το 
Π ρω τοδικείο  Σύρου τον ίδ ιο  χρόνο  
με αριθμό απόφασης 808, με περί 
που  194 ιδρυτικά  μέλη. Η Κίνημα 
τογραφ ική  Λέσχη λειτούργησε με 
προσω ρινή δ ιο ικούσα επ ιτροπή μέ
χρ ι τ ις  πρώ τες εκλογές που  έγιναν 
στις 3/11/96 με 51 ψηφίσαντες. Το 
π α ρόν δ ιο ικητικό  συμβούλιο αποτε- 
λείτα ι α πό  τους: Μακη Κ οντιζά, 
Πρόεδρο, Κ ώστα Ζουγανέλη, ταμία, 
Βαγγέλη Πελέκη, γραμματέα, Φρα 
τζέσκα Χ ανιιίπη  κα ι Γ ιώργο Ξανθά - 
κη, μέλη, Π αναγιιάτη Θ εοφ ίλου & 
Γιάννη Χ ανιώ τη, αναπληρω ματικά  
μέλη.
Η Κ ινηματογραφ ική Λέσχη βασικά 
λειτουργεί με ένα πυρήνα  φ ίλω ν και 
μελιάν π ου  κατάφεραν στην τριετή 
παρουσ ία  τους να  προβάλλουν και 
να  υποστηρίξουν συνολικά  70 τα ι
νίες με δεδομένο ότι λειτουργεί μό
νο  το χειμώ να χω ρ ίς  τη δυνατότητα 
να  προγρα μματίζει επ ί μακράν ή να 
γνω ρίζει α πό  πότε θα ε ίνα ι δ ιαθέσ ι
μη η αίθουσα και η μηχανή προβολής 
π ο υ  ανήκουν στο Δήμο. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι την π ερ ίοδο  96 - 97 
το π ολ ιτισ τικό  κέντρο άνοιξε τ ις  
πόρτες του γ ια  την Λέσχη σ τ ις αρχές 
Δεκεμβρίου.
Η κ ινηματογραφ ική  λέσχη Μ υκόνου 
ε ίνα ι επίσημο μέλος της Ο Κ Λ Ε από  
τον Ιανουάριο  του  1997.
Ο ι προβολές γ ίνο ντα ι στο Π ο λ ιτ ι
στικό Κ έντρο του Δήμου στο Μ υτο- 
γ ιά νν ι κα ι τα  γρα φ εία  μας βρίσκο
ντα ι στην οδό  Μ έλπω ς Αξιώτη 51, 
με ταχυδρομική  διεύθυνση Τ.Θ. 
648/84600 Μ ύκονος, Fax: 0289 - 
26498, τηλέφω να 0289 - 27512 και 
71829 Μ άκης Κ οντιζά ς, πρόεδρος 
και 0289 - 23980 Γ. Γ. Ξυόακης, μέ
λος
Τ ο π ρ ώ το  έτος λ ειτουργία ς της η Κ ι
νηματογραφ ική Λέσχη Μ υκόνου 
πλήρωνε μηχανικό προβολής (τον κ. 
Ι ΐα νά ) π ο υ  ερχόταν α π ό  την Αθήνα 
γιιι τ ις  π ρώ τες προβολές κα ι έμαθε 
τους σημερινούς μηχανικοιις π ρ ο 
βολής του νησιού (δύο τον  αριθμό) 
που  καλύπτουν τεχνικσ  κα ι τον Δη
μοτικό Κ ινηματογράφο.
Μ έχρι στιγμής η Κ ινηματογραφ ική 
Λέσχη Μ υκόνου έχει συνεργαστεί
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Από την ταινία ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σωτήρη Γκορίτσα.

και προβάλλει τα ιν ίες  γ ια  το βρεφ ο
νηπιακό σταθμό (Lion King) γ ια  το 
Δημοτικό Σχολείο (Θαύμα στο Μαν- 
χάταν, Ή ρω ες του Δάσους), γ ια  την 
Γ' Λυκείου (Braveheart) κα ι γ ια  το 
Σύλλογο Α υτοδυτώ ν Μυκόνου 
(Α τλαντίς)
Πηγές χρηματοδότησης της Δέσχης 
αποτελούν ο ι συνδρομές τω ν μελών, 
η αρχική εξόρμηση κατά  την ίδρυση 
και τα  έσοδα τω ν προβολώ ν. Φ έτος 
προ  ολίγω ν ημεριόν πήραμε την 
πρώ τη  ουσ ιαστικά επιχορήγηση από  
την Ο Κ Λ Ε ύψ ους 200.000 δρχ. Τα 
βασικότερα προβλήματα που α ν τ ι
μετω πίζει η κ ινηματογραφ ική λέσχη 
Μ υκόνου ε ίνα ι η μικρή αριθμητικά 
προσέλευση κόσμου κ α ι άρα η ο ικο
νομική δυσχέρεια γ ια  περισσότερες 
κα ι ακριβότερες εκδηλώσεις σε ση
μείο που  μπορούμε να  ανησυχούμε 
ακόμη και γ ια  τη βιω σιμότητά της τα 
επόμενα 2 χρόνια .
Δ υστυχώ ς - κα ι ας φανεί π αράξενο - 
η σημαντικότερη α ιτία , ειδικά την τε
λευταία χρονιά , υπήρξε το μοίρασμα 
του κόσμου και η ανταγω νιστ ική π α 
ρουσία του χειμερινού Δημοτικού 
Κ ινηματογράφου ο ο π ο ίο ς επίσης 
είχε ο ικονομική ζημιά λόγω  μικρής 
προσέλευσης θεατών.
Ο ι κ ινηματογραφ ικές Δέσχες σήμε
ρα στον κυκλαδικό χώ ρο καλούνται 
να  καλύψουν το χώ ρο της κ ινηματο
γραφ ίας στο σύνολό της, ειδικά σε

νησιά κα ι μέρη όπου δεν υπάρχει ι
δ ιω τικός κινηματογράφος. Ο υσια
στικά ο ρόλος τους είναι να μεταδί
δουν την μαγεία της ψ υχαγω γίας και 
της πα ιδείας που εν δυνάμει περιέχει 
ο Κ ινηματογράφος. Ψ υχαγω γία  λο ι
πόν και χτίσ ιμο κ ινηματογραφικής 
π α ιδεία ς για  τους λ ίγους κατοίκους 
τω ν νησιών. Ο Κ ινηματογράφος α 
ποτελεί το φθηνότερο μέσο ψ υχαγω 
γίας. Το εβδομαδιαίο σινεμαδάκι για 
μας είναι σαν την εκκλησία της Κ υ
ριακής. Ξεκινάμε να πάμε στον κ ινη
ματογράφο να συναντήσουμε φ ί
λους κα ι να κοινωνήσουμε την 
καθιερωμένη βδομαδιάτικη ταινία . 
Ε ίνα ι μια από τις λίγες διεξόδους 
τω ν κατοίκω ν ενός μικρού νησιού. 
Τ ρόποι συνεργασίας: Με κατάλληλο 
συντονισμό οι κ ινηματογραφικές 
Λέσχες τυ)ν Κ υκλάδων μπορούν να 
μοιράζονται τα έξοδα μιας τα ιν ίας, 
όταν κατορθώσουμε μέσα από συ

γκοινω νιακούς δ ιαύλους να  ενο ι
κιάζουμε από κοινού τα ιν ίες ακο
λουθώ ντας τα δρομολόγια  τω ν 
πλο ίω ν  με τον τρόπο  που  συνδέουν 
τα νησιά.
Ο υσιαστικότερο πρόβλημα αποτέλε- 
σε η παράλληλη λειτουργία  του Δη
μοτικού Κ ινηματογράφου καθώ ς 
παρατηρήθηκε διάσπαση του κοινού 
και συνεπώ ς απιύλεια εσόδων από 
την ανάλογη μείωση τω ν εισιτηρίων. 
Η λειτουργία  του χειμερινού Δημο
τικού Κ ινηματογράφου δεν στηρί
χτηκε σε καμμία προηγούμενη συν- 
νενόηση και συνεργασία με την 
κ ινηματογραφική λέσχη που  προϋ- 
πήρχε και καθιέρωσε τον εβδομαδι
αίο κ ινηματογράφο στη Μ ύκονο., 
Ρόλος κ ινηματογραφικής Δέσχης: 
Διάσταση απόψ εω ν α. Βιωσιμότητα 
με εμπορικούς όρους β. βιωσιμότητα 
με σ ινεφ ίλ κριτήρια. ♦

Κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου

Η Κ ινηματογραφική Λέσχη Ανδρου ιδρύθη
κε το Μ άρτιο του 1996, με σκοπό να δημι
ουργήσει μια εναλλακτική λύση στην ψυ- 

χαγα)γία τιον κατοίκων του νησιού, ιδίως τους 
χειμερινούς μήνες. Αριθμεί περίπου 120 μέλη, τα 
οποία είναι ο ι κύριοι χρηματοδότες με τις συν
δρομές τους και το δικαίωμα εισόδου που πλη
ρώνουν κατά την προβολή των ταινιών. Αλλες 
πηγές χρηματοδότησης είναι το δικαίωμα εισό
δου που πληρώνουν τα μη μέλη, τυχόν επιχορη
γήσεις από δημόσιους φορείς (πρόσφατα εισπρά- 
ξαμε 400.000 από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
- Επαρχείο Ανδρου).
Η όλη προσπάθεια της Κινηματογραφικής Λέ
σχης στεγάζεται στο χ ώ ρ ο  του Δημοτικού Κινη
ματογράφου ο οποίος μας έχει παραχωρηθεί

ΔΩΡΕΑΝ από το δήμο Ανδρου. Το σημαντικότε
ρο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Λέσχη είναι το 
οικονομικό διότι 1. Η μηχανή προβολής έχει αγο- 
ρασθεί με προσωπικό δάνειο των μελών του Δ.Σ. 
το οποίο με τους τόκους έχει φθάσει το ποσό των 
4.000.000 δρχ. 2. τα τρέχοντα έξοδα προβολής (ε
νοίκιο ταινιών, μεταφορικά κλπ_ το κόστος των 
οποίω ν φθάνει τις 50.000 δρχ περίπου και τα έ
σοδα από την προβολή μιας τα ινίας δεν ξεπερ
νούν τις 35 - 40.000 στην καλύτερη περίπτωση. 
Αλλο πρόβλημα είναι η επιλογή κατάλληλης τα ι
νίας που θα ευχαριστήσει το ομολογουμένως ετε
ρόκλητο κοινό της Λέσχης εφόσον λειτουργούμε 
περισσότερο σαν μια εναλλακτική ψυχαγωγική 
λύση και λιγότερο ως Λέσχη Κ ινηματογραφόφι
λων. ♦
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9 Σ ινε... Αμοργός

Μ —-ΜΙ ΚΠίνοΰϋΥΙΠ ΧΐνημαΤΟγρα 
φική Λέσχη (ΐτην Αθήνα δεν θα 

.ήταν απαραίτητο); γεγονός. 
Γεγονός είναι μια χαινοι'ιργια κίνημα 
τογραφική λέιτχη ο' ένα κυκλαδίτικο νη
σί, "απομονωμένο" κυριολεκτικά και 
κινηματογραφικά. Σ' ένα νησί όπου το 
χειμώνα πλοίο "πιάνει" μόνο hito φορές 
την εβδομίιόα και όπου ο κινηματογρέι- 
φος ... ήταν μέχρι πρόσφατα για τους 
κατοίκους μια πολύ μακρινή ανάμνηση 
(25 τουλάχιοτον χριένων).
Η Κινηματογραφική Λέσχη Αμοργού 
είναι όμως, πλέον, γεγονός. Ιδρύθηκε α- 
νεπισήμως τον πελασμένο Απρίλιο, ε- 
πιοήμως λίγο αργότερα - όταν ως νομι
κό πρόσωπο εξασφάλισε και την πρώτη 
της επιχορήγηση, τις 3(Χ).(ΧΧ) δραχμές 
που της έδωσε η Νομαρχία Κ υκλάδων - 
αγνόησε τα γεωφυσικά προβλήματα και 
έκανε την πρώτη θερινή της εμφίινιση 
στην αυλή του Αημοτικού σχολείου, μέ
σα στους ευκάλυπτους, προβάλλοντας 
το "Σινεμά ο Παράδεισος" του Τορνα- 
τόρε. Η χειμερινή περίοδος βρήκε τη λέ
σχη άπρακτη στην αρχή, ενθουσιασμένη 
κι όλο όρεξη για δουλειά μετά. Κι αυτό 
γιατί στο Βρούτσι, 20 χιλιόμετρα από 
τη χώρα βρέθηκε ο κατάλληλος χοίρος 
που ()α στεγάσει τον πρώτο χειμερινό 
κινηματογράφο στην ιστορία του νησι
ού: ένα παλιό, ψηλοπέβανο, ευρύχωρο 
Δημοτικά σχολείο, εγκαταλειμμένο τα 
τελευταία χρόνια, ()α έχει μεταμορφω
θεί σε σινεμά - καλώς εχοντων τιον 
πραγμάτων- μέχρι τα τέλη Ιανουάριου. 
Για τη συνέχεια, η λέσχη έχει πολλά α
κόμη σχέδια, έχει όνειρα, δεν έχει όμως 
πολύ χρόνο.
Κι αυτό, γιατί τα ιδρυτικά μέλη, ένας 
βιβλιοπώλης, ένας δικηγόρος, ένας ι
διωτικός υπάλληλος, ένας συμβολαιο
γράφος. ο γιατρός του νησιού, που κώ
νε ι το αγροτικό του, και με λίγα λόγια 
μια παρέα "σινεφίλ" προσπαθούν να 
συνδυάσουν το πάθος τους με τις δου- 
λι ιές τους. Ο περιορισμένος χριένυς δεν 
είναι όμως η μόνη αντιξοότητα που κα
λούνται να αντιμετωπίσουν. Αντίπα
λοί τους είναι η γεωφυσική μορφολογία

τη; Αμοργού και οι κακές καιρικές συν
θήκες, ειδικά το χειμώνα, όταν η επ ι
κοινωνία της Κάτω Μεριάς με το βο
ρειοδυτικό τμήμα του νησιού γίνεται 
εξαιρετικά δύσκολη. Έστω.
Οι δυσκολίες, όχι μόνον δεν αποθαρρύ
νουν τα μέλη αλλά υπογραμμίζουν ακό
μη περισσότερό την αναγκαιότητα ύ
παρξης ενός κινηματογράφου και της 
κινηματογραφικής λέσχης. "Εδώ ο κό
σμος περιμένει να του δείξεις", τονίζει 
ο αγροτικός γιατρός Αλέξανδρος Γκί- 
νης, για να προσθέσει πόσο ενθουσια
σμένοι ήταν όσοι κάτοικοι του νησιού 
παραβρίΟηκαν στην πρώτη προβολή 
και πόσο συγκινημένοι ήταν κάποιοι 
από τους πιο ηλικιωμένους θεατές. 
"Ρώταγα τους παππούδες αν έχουν δει 
ποτέ κινηματογράφο. Ένας από αυ
τούς, 75 χρόνων, με κοίταξε καλά κα- 
λά“"Εγώ ξεκίναγα από τη Συγγρού και 
πήγαινα με τα πόδια στα Πατήσια, για 
νσ δα> γουέστερν" μου είπε".
Μεγάλες αποστάσεις, αλλά σ'αυτή την 
περίπτωση "κακοτράχαλες" πρέπει να 
κάνουν και τα μέλη της κινηματογραφι
κής λέσχης. Τα πράγματα είναι ακόμη 
πιο δύσκολα αν σκεφτεί κανείς πως η 
μηχανή προβολή; που έχουν στη διάθε- 
σή τους είναι μια μεγάλη "36άρα Οηε- 
επεαιιύαι", δυσκίνητη και βαριά.
Για να προλάβουν να πραγματοποιή
σουν τα σχέδιά τους, τα ιδρυτικά μέλη 
της Λέσχης έχουν διαχωρίσει τις αρμο
διότητες. Και για μία από τις βασικότε
ρες, τη συντήρηση της μηχανής προβο
λής, "υπάρχει ένας "τεχνικός" που είχε 
δουλέψει σε κάτι σχετικό στο στρατό. 
Αυτός μας έχει μάθει τα βασικά. Είμα
στε βέβαια αρχάριοι. Είναι καθαρά αυ
τό που έλεγε ο Σεφέρης, νομίζω: "Στην 
Ελλάδα είμαστε τραγικά αυτοδίδα- 
κτοι", παρατηρεί ο Αλέξανδρος Γκίνης, 
γελώντας. Λυτή την ιδιότητα του αυτο- 
δίδακτου και κυρίως του "ερασιτεχνι
κού" τονίζει ο γιατρός σινεφίλ, διευκρι
νίζοντας πως και την πρώτη προβολή 
του "Σινεμά ο Παράδεισος" δεν την α
ντιμετωπίσαμε ψυχρά επαγγελματικά. 
Είχε φυσικά ατέλειες. Ηταν σαν μια

προβολή ερασιτεχνική που πλημμυρίζω
όμως από αγάπη".
Επιστρέφοντας με άγχος συχνά στην ε
πισήμανση πως τα πράγματα είναι ακ< > 
μη σε αρχικά στάδια, επαναλαμβάνει 
πως πίσω από την πρωτοβουλία τους 
κρύβεται η επιθυμία τους να μοίρα 
στούν τη μεγάλη τους αγάπη για το σι
νεμά με όσους δεν έχουν μυηθεί ακόμη 
στη μαγεία της σκοτεινής αίθουσας: 
"Λεν νοείται το 2(ΧΧ) ένα νέο παιδί να 
μην έχει νκίκτει την αίσθηση τη; t ικονας 
που σε ταξιδεύει. Μου φαίνεται ακόμη 
αδιανόητο ένα παιδί να μην έχει μία τέ
τοια διασκέδαση - στην Αμοργό υπάρ
χουν τουλάχιστον 4(Χ) παιδιά. Γι' αυτό 
και θέλουμε να διαδοθεί ο κινηματο
γράφος στο νησί. Και θέλουμε ακόμη 
κάθε χρόνο να μεταφέρουμε την έδρα 
της κινητογραφικής Λέσχης σε διαφο
ρετικό μέρος του νησιού".
Στα πολλά όνειρα της κινηματογραφι
κής Λέσχης περιλαμβανόταν στην αρχή 
κι ένας... εφιάλτης. Η διανομή και το 
κόστος της. Ευτυχώς, "ήρθαμε σε επαφή 
με τον Αλέξανδρο Σπέντζο, που θέλει 
να μας βοηθήσει. Το ίδιο κσι ο πρόε
δρος της ομοσπονδίας κινηματογραφι
κών λεσχών.
Και η επιλογή των ταινιών; "Εγώ και οι 
άλλοι της ομάδας έχουμε μεγαλώσει με 
άλλου είδους ταινίες για "σινεφίλ". 
Στόχος μας όμως δεν είναι να δείξουμε 
στον κόσμο της Αμοργού και κυρίως 
στα παιδιά τα καινούργια "ρεύματα". 
Στόχος μας είναι να τους κάνουμε να α
γαπήσουν τον κινηματογράφο..."
Ακόμη μεγαλύτερος στόχος, vu συνεχι
στεί η προβολή των ταινιών τώρα το 
χειμώνα, για όσο διάστημα απομένει, 
μέχρι τα εγκαίνια του χειμερινού κινη
ματογράφου, ανά 15θήμερο. "Δεν πρέ
πει", λέει ο Αλέξανδρος Γκίνης, προτού 
να κλείσει το τηλέφατνο, "να σταματή
σουμε τις προβολές. Πρέπει να συνεχί- 
σουμε, για να τους λέμε: “Ε, παιδιά εδώ 
είμαστε...". Οσο για τη διάθεση της Λέ
σχης, "ταινίες υπάρχουν, χώρος υπάρ
χει, μόνο το κέφι μας μενει για να απο
γειωθούμε...". ♦

Ηκινηματογραφική λέσχη Κ ΐ ν η μ α ΐ Ο Υ Ρ α φ ΐ  
1ου ιδρύθηκε το 19%, έχει r  τ

. δυναμικότητα 40 μέλη και 
στεγάζεται στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ίου.
Διοικι ίται από προσωρινή διοικούσα επιτροπή και χρηματο
δοτείται κύρια από το Δήμο Ίου και από τις συνδρομές των 
μελών της. Λιαθετι ι ιδιόκτητη μηχανή 35ηιιη. Η δραστηριότη
τα της κατα το 1996 είναι: I Προβολή ταινιών: 9 κινηματο
γραφικές απί> το "511)1)10" Παράλληλο Κύκλωμα2. Μετά
κληση του Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας με προβολή 
ταινιών μικρού μήκους.
Προβλήματα:
I Ελλειψη καθισμάτων. Εξυπηρέτηση από ξύλινα καθίσματα 
του Λήμου 2. Έλλειψη κουβούκλιου για την μείωση του ήχου

κή Λέσχη Ίου τ,1ζ θ ,ΙΧ«νής3. Ελλειψη service μη
χανών 4. Ελλειψη ηχητικών. Προς 
το παρόν εξυπηρετείται απυ κον

σόλα του Δήμου.
Προοπτικές
1. Επίλυση των ιυς άνω προβλημάτων για την κατάκτηση με
γαλύτερου αριθμού μελών.
2. Δημιουργία βιντεοθήκης για την αξιοποίηση του δημοτικού 
video, με ντοκυμαντέρ, επιστημονικά και ψυχαγωγικά θέματα 
ποιότητας.
3. Δημιουργία βιβλιοθήκης κινηματογράφου
4. Πρόσκληση ανθρώπων του κινηματογράφου για την uvu- 
δειξη της κινηματογραφ ικης γλώσσας, των μέσων του και της 
συμβολής του στην τέχνη. ♦

30 «  ντι - ΚIISH ΜΑ Ί ΟΙ ΡΑ ΦΟΪ



Το λογοτεχνικό έργο 
στον κινηματογράφο

Οι ΑΘΛΙΟΙ βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του ΒΙκτωρα Ουγκό.

/  _ —· να από τα καλύτερα παραδείγματα 
μελέτης λογοτεχνικού έργου που με- 

-Μ-Ι^ταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη είναι ο 
"Μόμπυ Ντικ" που ο Χέρμαν Μέλβιλ έγραψε 
το 1851. Ένα μυθιστόρημα που περιέχει πλο
κή, ιστορία, μύθους, ποίηση δεν είναι εύκολο 
να αποδοθεί κινηματογραιρικά. Η λογοτεχνι- 
κή γραφή με την κινηματογραφική έχουν κά
ποιες σημαντικές διαφορές που η μελέτη του 
λογοτεχνικού κειμένου και της κινηματογρα
φ ικ ή ς αφήγησης θα μπορούσε να φωτίσει. 
Στον "Μόμπυ Ντικ" έχουμε τον Αχαάβ, τον 
Στάρμαπκ, τον Ισμαήλ και τον Σταμπ. Οι πιο 
γαλήνιοι συμπεριφέρονται σαν τον Αχαάβ, οι 
πιο σίγουροι σαν τον Στάρμπακ, οι π ιο εκλε- 
κτικοί σαν τον Ισμαήλ και οι πιο τυχοδιώκτες 
σαν τον Σταμπ. Κάπου εκεί, σε αυτό το στε
ρέωμα, βρίσκεται ο Μόμπυ Ντικ, δηλώνει την 
παρουσία του, αλλά παρά τον τεράστιο όγκο 
του καταφέρνει να ξεγλιστράει σαν χέλι, μέσα 
στην "θολούρα" του αναγνώστη που δεν μπο
ρεί να συλλάβει όλο αυτό το λεβιάθαν. Το 
1926 και το 1930 το Χόλιγουντ επιχειρεί την 
κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορή
ματος με δύο ταινίες ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ 
ΚΗΤΟΣ και ΜΟΜΠΥ ΝΤΙΚ αντίστοιχα. Η 
φάλαινα νικιέται και, πολύ περισσότερο, πε
ριορίζεται σε δεύτερο ρόλο (1). Πρωτεύοντα 
ρόλο έχουν ένας αχρείος, ο Ντέρεκ και η σύ
γκρουση ανάμεσα σε αυτόν και τον Αχαάβ για 
χάρη μιας γυναίκας της Εσθέρ που - ο Ντέρεκ 
και η Εσθέρ - επινοούνται προς τέρψη της κι
νηματογραφικής μυθοπλασίας, αλλά και της 
ανάγκης της αμερικάνικης κινηματογραφικής 
βιομηχανίας να δώσουν ένα καλό τέλος όπου 
ο Αχαάβ και η γυναίκα του συμφιλιώνονται, 
ενώ ο Μόμπυ Ντικ και ο Ντέρεκ είναι νεκροί. 
Το κυριότερο όμως πρόβλημα είναι ότι, όπως 
αναφέρει και ο Αλφρεντ Κάζιν στον πρόλογο 
της έκδοσης του 1956, "τα πάντα στον "Μό
μπυ Ντικ" είναι διαποτισμένα από μια πνευ
ματική ατμόσφαιρα". Το μισό ασχολείται με 
αόρατες σφαίρες και ο Μέλβιλ επιστρατεύει 
την ποίηση, τα γεγονότα, τις ιδέες, την ιστο
ρία, τους μύθους, τους θρύλους και τις παρα
δόσεις επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα έ
πος (2). Αυτά τα στοιχεία, από μόνα τους, 
κάνουν δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την κινημα
τογραφική μεταφορά. Η μυθιστορηματική 
γραφή πρέπει να συμπυκνωθεί για να γίνει κι
νηματογραφική γραφή. Η αναγνώριση αυτού 
του προβλήματος είναι μια καλή ευκαιρία για 
\α  μιλήσουμε για την δομή των δύο γλωσσών, 
για το ρηματικό και το μη-ρηματικό κείμενο. 
Ο Ουμπέρτο Έκο αναφέρει ότι θα ήταν απε
ρισκεψία να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχουν 
διαφορές ανάμεσα στα ποικίλα είδη σημείων. 
Είναι δυνατόν να εκφράσουμε ένα δεδομένο 
περιεχόμενο τόσο με την έκφραση (ο ήλιος α
νατέλλει), όσο και με μια (ίλλη έκφραση που 
συντίθεται από μια οριζόντια ευθεία, ένα ημι
κύκλιο και μια σειρά πλάγιων γραμμών που 
εκπορεύονται ως ακτίνες από το φανταστικό 
κέντρο του ημικυκλίου. Όμως θα ήταν πιο δύ
σκολο να αποφανθούμε ότι (ο ήλιος επίσης α-

νατέλλει), μέσω της ίδιας οπτικής επινόησης, 
και θα ήταν σχεδόν αδύνατον να αποφανθού
με ότι ο Walter Scott είναι ο συγγραφέας του 
Waverley με οπτικά μέσα (3). Το πρόβλημα θα 
μπορούσε να λυθεί θεωρώντας ότι κάθε θεω
ρία της σημασίας και της επικοινωνίας έχει 
μόνον ένα πρωταρχικό αντικείμενο, την ρη
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ματική γλώσσα, ενώ όλες οι άλλες αποτελούν 
ατελείς προσεγγίσεις των δυνατοτήτων της 
και επομένως αποτελούν περιφερειακά και 
νοθευμένα στιγμιότυπα σημειωτικών επινοή
σεων. Κατά συνέπεια η ρηματική γλώσσα 
μπορεί να οριστεί ως πρωταρχικό διαπλαστι
κό σύστημα, ενώ οι άλλες αποτελούν απλώς 
"δευτερεύουσες" παραγωγές και μεταφράσεις 
κάποιων από τις επινοήσεις της (4). Με άλλα 
λόγια η ρηματική γλώσσα είναι ο πρωταρχι
κός τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μετα
φράζει κατοπτρικά τις σκέψεις του.
Το γεγονός, πάντως, είναι ότι ένα σύνολο πε
ριεχομένων φέρεται από ένα σύνολο γλωσσι
κών επινοήσεων και ένα σύνολο περιεχομέ
νων που συνήθως φέρονται ως μη γλωσσικές 
επινοήσεις. Η τομή των δύο αυτών συνόλων 
δίνει ένα υποσύνολο περιεχομένων, τα οποία 
μπορεί να μεταφραστούν από γλωσσικά σε μη 
γλωσσικά και αντίστροφα, αλλά αυτή η τομή 
κρύβει ένα τεράστιο τμήμα περιεχομένων που 
δεν μπορούν να "ειπωθούν", αλλά μπορούν 
να "εκφραστοιν (5).

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ
Το σημείο του λογοτεχνικού κειμένου είναι 
γεγονός ότι κρύβει μέσα του μία σύμβαση. Σί
γουρα ο Μόμπυ Ντικ δεν ταυτίζεται με την 
φάλαινα, με την οποιαδήποτε φάλαινα, αλλά 
μέσω αυτού του σημείου υποδηλώνεται η έν
νοια της φύσης, το κακό, οι αόρατες δυνάμεις 
της φύσης, η αλήθεια, το υπερεγώ και ο θεός.

Όμως το εικονικό σημείο (φάλαινα) έχει δε
χτεί μια δεύτερη σήμανση. Αν το πρώτο ση
μείο, το λογοτεχνικό, είναι σχετικά ακαθόρι
στο, τότε το εικονικό είναι πιο ακαθόριστο. 
Ίσως θα μας βοηθούσε να δεχόμαστε ότι το ει
κονικό σημείο δεν έχει τις ίδιες ιδιότητες με 
το αντικείμενό του, δεν είναι όμοιο με το α 
ντικείμενό του, δεν είναι ανάλογο με το αντι
κείμενό του, δεν υπονοείται από το αντικεί
μενό του, δεν κωόικοποιείται αυθαίρετα και, 
τελικά, είτε είναι αυθαίρετο ή όχι μπορεί να α 
ναλυθεί σε διακριτικές κιοδικοποιημένες μο
νάδες και μπορεί να υπόκειται σε πολλαπλή 
άρθρωση, όπως και το ρηματικό σημείο.
Με άλλα λόγια παράλληλα με την ρηματική 
γλώσσα υπάρχει μια εικονική γλώσσα η οποία 
εξειδικεύεται και στην προκειμένη περίπτωση 
μιλάμε για την κινηματογραφική γλώσσα. Ο 
Peirce επανερχόμενος στην ομοιότητα, θα α
ναφέρει ότι το σημείο είναι εικόνα όταν μπο
ρεί vu αναπαριστά το αντικείμενό του κυρίως 
κατ' ομοίωση (6), όμως αποφασίζουμε να α
ναγνωρίσουμε δύο πράγματα ως όμοια, διότι 
επιλέγουμε κάποια στοιχεία ως διακριτικά 
και παραβλέπουμε άλλα και σε κάθε περίπτω
ση η εντύπωση της ομοιότητας οφείλεται σε 
φαινόμενα συμφωνίας, συμφωνίας που έχει 
να κάνει με το πολιτισμικό επίπεδο αναφο
ράς. Ακόμη η ομοιότητα είναι ζήτημα πολιτι
σμικών συμβάσεων και αφορά τη σχέση ανά
μεσα στην εικόνα και σε ένα περιεχόμενο που 
έχει ήδη υιοθετηθεί πολιτισμικά.

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Αυτό όμως που κάνει ξεχωριστή την κινημα
τογραφική αφήγηση είναι το κινητικό σημείο. 
Αν αυτό έχει αναλυθεί αρκετά ικανοποιητικά 
στο θέατρο, στον κινηματογράφο αντιμετω
πίζει μια άλλη σημειολογική ιδιαιτερότητα: η 
κίνηση συνδυαζόμενη με τις φωτοσκιάσεις 
και την προοπτική δίνει την ψευδαίσθηση των 
τριών διαστάσεων. Η παραμικρή κίνηση ση
μαίνει κάτι και τα παραγόμενα, με αυτό τον
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τρόπο σημι ια, έχουν να κάνουν μι ίο  ηολιτι 
«τμικό ι τυτιόο του θεατή δέκτη. Μι άλλο 
τρόπο εκδηλώνεται η άρνηση οι διαφορετι 
κούς λαούς. Ι α κινητικά οημι ία μπορούν να 
βοηθήσουν τον προφορικό λόγο να γίνει πιο 
αντιληπτός και ακόμη οι μερικές περιπτώ 
σι ις - μπορούν να αρθρώσουν αυτόνομο, σα
φέστατο λόγο.
Μπορεί κανείς να ότι την όομη του κινηματο
γραφικού λόγου και τις ιδιαιτερότητες που 
αυτός έχει . Μ κίνηση "μεταφράζει" κιιταστά- 
αι ι του ο λογοτεχνικός λόγος χρειάζεται να 
διοχετεύσει μεγάλη ποσότητα περιεχομένων 
για να καταφέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Από 
ιην άλλη μεριά, όμως, ο κινητικός κώδικας έ
χει κάτι το απροσδιόριστο, κάτι το ποιητικό. 
II ποιητική μορφή της γλώσσας που υπάρχει 
σι πολλά λογοτεχνικά έργα και μπορεί να 
προσδιοριστεί, σύμφωνα με την Kristeva, ως 
η περιοχή του λόγου που εκτείνεται πέραν του 
πεδίου της ταυτολογίας και του προσδιορι
σμού, καταλαμ|Ιάνει τον χώρο του απαγορευ- 
μι νου, σπάζοντας όλους τους ισχύοντες κώ
δικες (7). Αυτή η ποιητική μορφή σπάνια 
συναντιέται στον κινηματογράφο. Λίγοι σκη
νοθέτες εκμεταλλεύτηκαν το απροσδιόριστο 
της εικόνας (δεύτερο επίπεδο σήμανσης) ή της 
κίνησης (αποκωδικοποίηση του κινητικού 
κώδικα σύμφωνα με τα διάφορα πολιτισμικά 
ι πίπεδα), της αντίστιξης μουσικής - λόγου, 
κειμένου - κίνησης.
Αυτός είναι ο λόγος που οι ταινίες του Ταρ- 
κόφσκι, του Βισκόντι, του Αντονιόνι, του 
Μπέργκμαν, του Κουροσάβα κ.α. ξεχωρίζουν 
ι ναντι των άλλων που υπηρετούν την κλασι
κή αφηγηματολογίσ και πιστεύουν ότι μια π ι
στή μεταφορά ενός λογοτεχνικού έργου δεν 
θα προδώαει τον συγγραφέα. Αντίθετα το α 
διόρατο και την ποιητική μορφή δεν μπορούν 
ποτι να αποτυπώσουν στο σελυλόιντ και έτσι 
η έννοια του Μομπυ Ντικ ποτέ δεν (Ια αποδο
θεί όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τα χαρακτη
ριστικό που το μυθιστόρημα του χαρίζει, ο 
Λ ραχούλας θα είναι η γελοίος, ή ερωτύλος, οι 
ηρωες του Σαίξπηρ θα παραπαίουν. Ο κινη
ματογράφος έχει πολλά ακόμη να ερευνήσει 
και να μάθει για να πετύχει την ποιητική μορ
φή που κυριαρχεί στον λογοτεχνικό κόσμο. 
Μια νέα τέχνη βρίσκεται στον δρόμο της ανά
πτυξης του λόγου της, της διερι ύνηοης της ί 
δίας της γλιύσσας της. ♦
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Ήρωας είναι η ίδια η πραγματικότητα...
II τα ιν ία  HAPPY DAY βραβεύτηκε με το βραβείο καλύτερης τα ιν ία ς, σκηνοθεσίας 
και μουσικής για  τον Λιονύση Σαββόπουλο, στο φεστιβάλ Θ εσσαλονίκης το 1976.
IΕπιχειρώντας μια μικρή και αυθαίρετη ίσιος, σύνοψη της τα ιν ία ς, λέμι ά τ ι π ιο ιγρ ά  
ιρει την ζωή τω ν εκτοπισμένω ν σε κά πο ιο  νησί, κατά την δ ιάρκεια  της προ  του 1974 
περιόδου: ο χρόνος και ο τόπος παραμένουν άδηλα στην τα ιν ία  μέσα στην προετοι 
μασία για  κάποια  γιορτή - υποδοχή ενός πολύ επισήμου προσώ που. Ούτε το π ρόσω  
πο  αυτό δηλώνεται σαφώς, πλην όμω ς το όλο πλα ίσ ιο  κ α ι οι συμπαραδηλώ σεις μας 
δείχνουν την βασιλομήτορα εν εκείναις τα ις  ημέρες, μακαρίτισσα τώ ρα Φ ρειδερίκη 
Αυτά ω ς π ρ ο ς την πλοκή που  δ ιαγράφ ει η τα ιν ία . Α πό κει κα ι πέρα ο Βούλγαρης ε
π ιχειρεί εδιί) μία πρόταση, αγγελοπουλικού ενδεχομένω ς τύ που , όπ ο υ  κ ύρ ιος χάρη 
κτήρας στο έργο δεν υπάρχει, ή για  να το π ω  σω στότερα ω ς χαρα κτήρας π α ρ ο υ σ ιά 
ζεται η ίδια η Ιστορία, ο Ε μφύλιος. Από το πρώ το  π λά νο  κ ιόλα ς της τα ιν ία ς, όπου  η 
μηχανή μας α ποκαλύπτει με μια κίνησή της μια π α ρ α λ ία  ό που  έχουν "αράξει" ή "λου
φάρουν" κάποιο ι, αυτό μόνον ε ίνα ι σαφές, ό τι δεν υπάρχει ήρω ας, γ ια τ ί ήρω ας ε ίνα ι 
η ίδια η πραγματικότητα του Εμφυλίου.
Το πράγμα είναι όντω ς παράδοξο  για  τον Βούλγαρη που  π ροτιμ ά  τ ις  ανθρ ώ π ινες ι 
στορίες, καθημερινές ιστορίες κυρ ίω ς, αν κα ι δεν λείπουν κ α ι ο ι επ ικές εξιστορήσεις 
("ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΙΟ Σ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"), ιστορίες καθημερινιόν ανθριύπω ν π ο υ  τ ις  κ α τα 
γράφει με την μαεστρία ενός έγκυρου παρατηρητή της καθημερινότητας. Α υτό συμ
βαίνει ακόμα κ α ι στην περίπτω ση π ου  ο ι απλο ί αυτο ί άνθριοποι δ ιατρέχουν γ ιγα ντι- 
α ία  γεγονότα, όπω ς παράδειγμα  στα "ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ".
Έ χουμε άραγε να κάνουμε στην τα ιν ία  αυτή με μια  μαρξική α π α ξ ία  του προσώ που, 
της ατομικότητας, της ετερότητας μπροστά στον έντονο βηματισμό της ιστορίας; ή 
μήπω ς ο Βούλγαρης ακολουθώ ντας π ιστά  το  θέμα του και π ερ ιγρά φ οντα ς την, ο ρ 
γανωμένη σε καθεστώ ς, βαρβαρότητα δείχνει ίσα - ισα την συντριβή του ανθρώ που 
και της προσω πικής του αξιοπρέπειας;
Το σύνολο του έργου του, όπ ω ς ξετυλίγετα ι α πό  τα ιν ία  σε t u iv iu , α π ό  τον ΤΖΙΜ Η  
ΤΟΝ ΤΙΓΡΗ και το ΠΡΟ ΞΕΝ ΙΟ  ΤΗ Σ ΑΝΝΑΣ ίσαμε το ΑΚΡΟΓΙΟΑ κ α ι το ΟΛΑ 
ΕΙΝΑΙ ΛΡΟΜ ΟΣ μας υποδεικνύουν μάλλον τη δεύτερη εκδοχή, αφ ού ε ίνα ι κ άτι πα- 
ραπάνω  από σαφές ότι στερούνται προσω πικότη τας ό χ ι μόνο οι κρατούμενοι, αλλά 
και οι φΐύλακες. Στολές, παραγγέλματα , φω νή απ ' τα  μεγάφω να, εξεζητημένη σιηιπε- 
ρ ιφορά (ο Μ οσχίδης υπέροχος στο ρόλο του) εξα φα νίζουν τα α ν θ ρ ώ π ινα  χαρακτη
ριστικά εξίσου με τους βασανισμούς κα ι το φ όνο  π ο υ  υφ ίσταντα ι οι κρατούμενοι. 
Π ροεκτείνοντας τη σκέψη αυτή θα μπορούσε να πει κ ά π ο ιο ς  ότι το H appy Day είναι 
ένας π ίνα κ α ς νεκρή φύση, η νεκρή ηιύση του ελληνικού Εμφ υλίου. Δ ιακινδυνεύουμε 
έτσι μια απλούστευση; 11 ιθανόν. Αλλωστε η ερμηνεία ενός έργου ποτέ δεν μπορεί να 
ε ίνα ι τελεσίδικη. Κ άτω  π ά ντω ς απ ' αυτή την ανάγνω ση το έργο ξετυλ ίγετα ι μπροστά 
μας ω ς μία συνέχεια tableau vivant, ω ς η εικονογράφηση της Ιστορίας. Στην εικονο
γράφηση αυτή ρόλο κλειδί πα ίζει κα ι ο ήχος. Ο ήχος α π ό  το  βηματισμό τω ν ανδρω ν, 
τα εμβατήρια από  τις  βραχνές κόρνες, τη μουσική, άλλοτε ω ς ήχος εντός κάδρου, ά λ 
λοτε ήχος OFF δεν συνοδεύει απλά, χτίζε ι τον  κορμό της τα ιν ία ς. Κ αθώ ς, λο ιπόν , η 
ό π ο ια  δράση "διαδραματίζεται" στο περ ιθώ ρ ιο  του  ψαλμικού χώ ρου  κ α ι χρόνου , αυ 
τό π ου  μένει ε ίνα ι κάπο ιες εικόνες, κυρ ίω ς εκείνη του καθημαγμένου κα ι τα πεινω μ έ
νου άνδρα, κ α ι κάποιο ι ήχοι. Υ πονοούμενα  μ ιας ολόκληρης εποχής, μ ια ς ολόκληρης 
γενιάς που  ακολούθησε "υπόγεια  διαδρομή" κα ι η ο π ο ία  φ α ίνετα ι να  ανήκει π ια  α 
παρέγκλιτα στο παρελθόν. Γ Γ αυτό ίσω ς και η τα ιν ία  να  φ αντάζει τώ ρ α  κ ά π ω ς  "πα
λιομοδίτικη". Α χρι καιρού, μέχρι νεωτέρας! ♦

H A P P Y  D A  Y  ( 1976) 105'έγχρωμο
Σενάρ ιο  - Σκηνοθεσ ία : Π αντελής Βούλγαρης (ano το μυθ ισ τόρημα  του Α ντρεα  Φ ρα
γκιά. Ο  Λ ο ιμός)
Φ ωτογραφία: Γ ιώ ργος ΙΙανουοόηουλος  
Μ ουσική: Δ ιονύσης Σα/1(ίύπουλυς
Η θοπ οιο ί: Σταύρος Κ αλάρογλου, Ιίιό ρ γ ο ς  Μ οσχιόης, Ζ.ωρζ Σαρρή, Σ τάθης Γ ιαλε- 
λής. Κ ω νσ ταντίνος Τζούμας (σε a ‘εμφάνιση), Δημητρης Π ουλ ικάχος, Ν ίκο ς  Μπουσ- 
όυιικος.
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Για τον κινηματογράφο του Σταύρου Τορνέ

Ο κ ινηματογράφ ος του Σταύρου 
Τορνέ αποτελεί ένα μοναδικό φ α ι
νόμενο, τόσο α πό  την άποψ η του ύ

φ ους κ α ι της α ισθητικής του πληρότητας, 
όσο κ ι α π ό  εκείνη της παραγω γής του. Με 
πραγμ ατικά  ελάχιστα μέσα, αλλά κ ι έναν 
σπά νιο  ενθουσιασμό για  τ ις  δυνατότητες 
της κ ινηματογραφ ικής γραφής, ο Σταύρος 
Τορνές, η Σαρλότ Βαν Γκέλντερ κ α ι ο ι κ ά 
θε φορά συνεργάτες του π ραγμ ατοπο ίη 
σαν, τα  δέκα τελευταία  χρόνια  της ζωής 
του σκηνοθέτη, τόσο στην Ιταλία , -COATI, 
1 9 7 7 ,
ΕΞΩΠ ΡΑ ΓΜ Α ΤΙΚ Ο ,
1980 - όσο κ α ι στην 
Ελλάδα, τα ιν ίες  που 
νομ ίζω  ότι θα μπο
ρούσαν να  σταθούν σ' 
ευρω παϊκό  επίπεδο, 
χάρη στην ιδ ιοτυπ ία  
τους κα ι την ποιητική  
κ ινη μ α το γρ α φ ικό τη - 
τά  τους.
Α πό τον  Θ Η ΡΑ ΪΚ Ο  
ΟΡΘ ΡΟ  (1967) που 
συνσκηνοθέτησε μαζί 
με τον Κ ώστα Σφήκα, 
ω ς κα ι τον ΕΡΩ ΔΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ (1987), 
μπορούμε να  εντοπ ί
σουμε στο έργο του ο 
ρισμένα σταθερά
στοιχεία, αλλά, κα ι 
κάποιες "δ ιαφ ορο
ποιήσεις". Σταθερή 
είναι, γ ια  παράδειγ
μα, μια κ ά π ο ια  α π ό 
σταση π ο υ  κρατά  - μ ι
κρή ή μεγάλη - από  
την πραγματικότητα , 
ή ακόμη μια  κ ά π ο ια  
φαντασιακή δ ιάστα
ση, μυθική ή αρχα ϊκή  
που  χαρακτηρίζει τ ις  
τα ιν ίες του, ενώ αντι- 
θέτως, πο ικ ίλου ν από  
τα ιν ία  σε τα ιν ία  οι 
βαθμοί αφαίρεσης, α 
πόσπασης α πό  το 
πραγματικό  κα ι π α 
ραβολοποίησης. Αυτό γ ίνετα ι φανερό στις 
τέσσερεις τελευταίες του τα ιν ίες μεγάλου 
μήκους - έργα ω ριμότητας - από  τ ις  ο π ο ί

ες ο ΜΠ ΑΑ ΑΜ ΟΣ (1982) κα ι ο ΕΡΩΔΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ (1987) βρίσκουν 
την ισορροπία τους ανάμεσα στο πρα γμ α 
τικό κα ι το φανταστικό, ενώ η 
ΚΑΡΚΑΑΟΥ (1984) κα ι ο ΝΤΑΝΙΑΟ 
ΤΡΕΛ ΕΣ (1986) μοιάζουν περισσότερο με 
παραβολές, στις οπο ίες η αφαίρεση και η 
αναζήτηση καινούρ ιω ν αφηγηματικών και 
κατασκευαστικών "τρόπων" π α ίζουν  ένα 
κύριο  κ α ι αποφασιστικό ρόλο. Στον 
ΜΠΑΑΑΜΟ τα ντοκυμαντερίστικα στοι- 
χεία  πλουτίζουν την φαντασιακή "απογεί

ΕΝΑ Μ Α Ν ΙΦ Ε ΣΤΟ
Για υα καταλάβει καλύτερα ο αναγνώστης τα πιστεύω του Σταύρου Τορνύ, αλλά 

και την φιλοσοφία που είναι η κινητήριος δύναμη του κινηματογράφου του 
αυτά το μανιφέστο θα τον βοηθήσει.

Γιατί κάνω κινηματογράφο;
Πέρασαν δέκα χρόνια που συντάξαμε μαζί με τον Τσιριάκο Tizo τούτο το μικρό μανιφέ
στο. Ακόμα το πιστεύω.
Ισχυρισμός.
Ο κινηματογράφος Δεν είναι το έργο των Δισεκατομμυρίων.
Ο κινηματογράφος Δεν είναι έργο Αστέρων.
Ο κινηματογράφος Δεν είναι το θέαμα των πολυεθνικών.
Ο κινηματογράφος Δ εν είναι εγγραφή βιντεοταινίας.
Ο κινηματογράφος Δεν είναι έργο της όμορφης φωτογραφίας, του τέλειου πλαισίου, της 
καθαρής και κατά συνθήκην ηχητικής μπάντας, της πλούσιας σκηνογραφίας.
Ο κινηματογράφος Δεν υπάρχει χωρίς φιλμ. Αλλά φιλμ υπάρχει μόνο όταν ξεκινά απ’ την 
απόφαση βαθιά μεσ’ απ’ τα σπλάχνα εκείνου που το κάνει και Όχι από την ηλίθια απο
φασιστικότητα των Προγραμματιστών, Χειριστών της κουλτούρας, Παραγωγών της ψω- 
λής, Στελεχών επιχειρήσεων, Λειτουργών διάφορων, Τραπεζιτών, Γραφειοκρατών, Βοη
θητικών.
Ο κινηματογράφος Είναι τα Δικά μας φιλμ.
Ο κινηματογράφος Είναι η άρνηση του τεχνικισμού και του σημειολογισμού.
Ο κινηματογράφος Είναι όλα τα έργα που δεν έγιναν αλλά θεάθηκαν εκστατικά μέσα στην 
έκρηξη της Ύπαρξης.
Ο κινηματογράφος Είναι η απελευθερωτική προσήλωση του Περιθωρίου στην αναζήτη
ση του ατομικού μας Κόσμου.
Ο κινηματογράφος Είναι ο χώρος της Κατάρας και της Μέθης.
Ο κινηματογράφος Είναι αιώνια αναλογία του Είναι.
Ο κινηματογράφος Είναι η Κοινωνία που αναπαράγεται κάτω από μια μοναδική συνθή
κη: να αφήσει να διαφανεί το Είναι, ο Χρόνος (Κόσμος), πίσω από τις πλευρές του Λο
γισμού.
Ο κινηματογράφος Είναι το σημείο συνάντησης - σύγκρουσης μεταξύ του πραγματικού 
και του αδιανόητου, του φανταστικού και του αδύνατου.
Ο  κινηματογράφος Είναι αυτή η Υπόσχεση - Απειλή: η επιστροφή του Ασύλληπτου, η τόλ
μη του Απρόβλεπτου.
Ο κινηματογράφος Δεν είναι οι ταινίες που παίζονται στην τηλεόραση.
Ο κινηματογράφος Δεν είναι τα δασκαλέματα των ειδικών.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ, Μάιος 1987

ωση", που ω ς ένα βαθμό, μπορούμε να 
πούμε πω ς έχουν προκαλέσει. Ε ντυπω 
σιάζουν οι τρόποι προσέγγισης του πρ α γ

ματικού και η ενσωμάτωση τω ν γνήσιων, 
αυθεντικώ ν εκφράσεων, χειρονομιώ ν, α 
φηγηματικώ ν "τρόπων" κα ι φ ω νώ ν σε ένα 
μύθο που  βοηθάει κ ι αυτός σε μια βαθύτε
ρη και ουσιαστικότερη ανάδειξή τους. Η 
δ ιαχρονικότητα  και η ελευθερία κινήσεως 
της φ αντασ ίας α ποκτούν μια  ξεχωριστή 
ποιητική διάσταση καθώ ς οδηγούν σε μια 
σπά νια ς ομορφ ιά ς κοσμική μέθεξη. Στην 
Κ ΑΡΚΑΑΟΥ η "οριακής σημασίας" π ο 
ρεία του ήρωα ανάμεσα σε ζωή και θάνατο
______________  - τη  ζωή του και το

θάνατό του - τον οδη
γεί με τη βοήθεια τω ν 
αναμνήσεων και την 
προβολή τω ν φ αντα
σιώσεων σε α ιν ίγμ α 
τα  ιστορικά και κ ο ι
νω ν ικά  που
συμπλέκονται, στην 
ιδ ιότυπη  σπειροειδή 
κίνηση της τα ιν ία ς, 
με τα  π ιο  προσω πικά, 
υπαρξια κά  και μετα
φυσικά αινίγματα. 
Το νταμάρι, ο ι βρά
χο ι κ α ι ο ι πέτρες, από 
τη μια μεριά κλείνουν 
κ ι οριοθετούν το χώ 
ρο, κα ι από  την άλλη, 
σταθεροποιούν και 
δ ίνουν μια σπά νια  υ- 
λικότητα στις φευγα
λέες, τρέμούσες εικό
νες της μνήμης και 
της φαντασ ίας, που 
ανασύροντα ι με π ο ι
ητικό τρόπο  στο μα
γικό  π α ιχν ίδ ι της δη
μιουργικότητας.
Στον ΝΤΑΝΙΑΟ 
Τ ΡΕΛ ΕΣ ηχούν π ο λ 
λές γλώσσες, πολλές 
μουσικές. Ο ι ρυθμοί 
αλλάζουν με τα  π ρ ό 
σω πα, με τ ις  κατα
στάσεις, τ ις  κοσμογο
ν  ι κ έ ς 
αναπαραστάσεις και 
τ ις  "εντάσεις". Η "μυ
θική" και ουτοπική α 

ναζήτηση του χαμένου ή κρυμμένου στα 
βουνά "φημισμένου ανδαλουσ ιάνου μου
σικού" π ο υ  σαν πρόσω πο και παρουσ ία -
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Ο Σταύρος Τορνές μετά τα γυρίσματα.

οπν η χαμένη αλήθι κι κο ι η ι νότητα Un ο 
λοχλήρωνι όλες αυτές τις παρα-μυθιχές 
περιπλανήσεις που  σπασμω δικές, "τρομε
ρά περιπετεκοδεις" η παραβολικές δανεί- 
ϊοντ «ι οτο κ ινησιολογικό επίπεδο τ ις παι 
χνιδιάρικες, t ιρωνεκές, παροεδιακές, 
εξαρθρωμένες χειρονομ ίες ή τις "μάσκες" 
της Commedia de I’ Arle η το δ ιφορούμενο 
χαρακτήρα τω ν λα ϊκώ ν αφηγήσεων με 
τους απόηχους α πό  π αλ ιές μυθολογικές 
σειρές, σαν οποιαόήποτε άλλη μυητική 
διαδικασία δεν αφήνει, σε τελευταία ανά
λυση, σαν ανοιχτή προοπτική  και π ιθ α νό 
τητα παρά την ίδ ια  την π ερ ιπέτεια  της πε
ριπλάνησης (του τα ξιδιού) κα ι την 
επιθυμία (υποψία) γ ια  μια δ ιαπολιτισμ ική  
αρμονία. Το αφ ρικά νικο  "πρόσω πο", μου
σικός - (λίγο) μάγος - θαυματοποιός δ ια 
σχίζει αποφ ασ ιστικά  και "ρυθμικά" τους 
τόπους κ α ι τα διαστήματα για  να φτάσει 
στον επιθυμητό σκοπό του τα ξιδ ιού  του, 
ενώ ο άλλος μουσικός ο αγγλοσάξονος - 
το π α ιδ ί της ο υ τοπ ία ς - π έφ τει συνέχεια 
θύμα της ελληνολατινικής "διαλεκτικής" 
πονηριάς κα ι "αποπλάνησης". Ο αφρικα- 
νος με βαθειά ηπιότητα και γαλήνη κα ι με 
τ ις  κοσμογονικές ανα-παραστάσεις του 
ξεφεύγει τ ις  παγίδες που  του στήνουν xu i 
τις συγκρούσεις, θεραπεύει τ ις  φαντασια- 
κες αναπηρίες κ α ι δυσαρμονίες (δυστρο
π ίες) τω ν ευρω παϊκώ ν "προσώ πω ν" που 
με τα παραβολικά χαρακτηριστικά - μά
σκες (αληθινές ή υποθετικές) εκφράζουν 
μ ιαν αρχα ία , δοκιμασμένη και μερικά ξε
περασμένη, σπασμω δική δυναμική και "έ
νταση" που  υπογραμμίζετα ι με σατυρικό 
τρόπο από το σκηνοθέτη. Α υτός δ ίνει το 
ρυθμό, τον ήχο και τη μουσική και σ' αυτή 
μονάχα θ ’ ανταπαντήσει η μεικτή, "μυθι
κή" ανδαλουσ ιάνικη μουσική, σ' ένα κο- 
σμογονικό, ελληνικό το π ίο  βουνώ ν και υ 
ψ ιπέδω ν, σε μια α πό  τ ις  τελευταίες σεκάνς 
της τα ιν ίας. Στο  τέλος, όμω ς, η αρμονία  
χάνι ται ξανά, ο  ένας και μοναδικός λόγος 

η μουσική - μπορεί και να μουμιοποιεί 
τους μαθητές κα ι θαυμαστές της, η π ο λυ 
γλωσσία - ισ τω  και με τη μορφή βαβυλω
νία ς - η πολυρρυθμ ια  κα ι η πολυφ ω νία  υ 
πάρχουν δυναμικά  και δημιουργικά εδώ 
και αιώνες: το ζητούμενο είναι μια διαπο- 
λιτισμικη αμοιβα ία  παραδοχή  και η ου 
σιαστική αλληλεπίδραση, η αδερφοσύνη 
κσι η αγάπη πέρα απ ' όλα τα κλειστά, πα- 
γιωμένα, προκατασκευασμένα σχήματα 
κσισυστήματα , σαν πολιτισμ ικό , α π α ρ α ί
τητο άνοιγμα. Ο λα αυτά δ ίνο ντα ι στην 
τα ιν ία  του Τορνέ εκφρασμένα με τ ις  π α 
ραλλαγές τους σε πολλά επίπεδα, με την 
ευλυγιοια, όμω ς, και τη χάρη του πα ρα μ υ
θιού - με πα ιχν ιδ ισ μ ατα , νά ζια  xui τοακί-

σματα - αν κα ι μερικές φορές, πρέπει να 
πούμε με αυθαιρεσ ίες στον τόνο ή τ ις  
διάρκειες, με ανεκδοτολογικές π α ρα φ θο
ρές ή ευκολίες, α-λειτουργικά και έκρρυθ- 
μα, τελικά, όμω ς, δεν ατονίζει η ανάβρυση 
(εκπήγαση) του μυθικού, λυρικού, υπ όγε ι
ου πλούτου της τα ιν ία ς. Έ χουμε να  εντο
πίσουμε, εδώ, όπω ς και σε κά π ο ιο  μ ικρό
τερο βαθμό στην ΚΑΡΚ Α Λ Ο Υ , ορισμένες 
αναλογίες (που υπάρχουν στο μορφοποι- 
ητικό επίπεδο και στην παρα-μυθική, π α 
ραβολική διάσταση τω ν τα ιν ιώ ν) με ο ρ ι
σμένες βραζιλιάνικες, "τροπικαλιστικές" 
τα ιν ίες  του Cinem a Novo (Dos Sanios, 
Glauber Rocha, Rui G uerra, Carlos Diegues, 
κ.α.) που δέχτηκαν την επίδραση της α ι
σθητικής "ανθρω ποφαγίας" του Oswald de 
Andrade, ή του επικά παρω διακού  
"M acunainma" του M ario de Andrade. Η 
"ανάγνωση" α υτώ ν τω ν τα ιν ιώ ν , ό π ω ς και 
τω ν τα ινιιόν του Τορνέ, θα μπορούσε να 
βοηθηθεί α πό  την κλασσική π ια  σήμερα ερ
γασ ία του VI. P ropp για  τη "Μ ορφολογία  
του παραμυθιού". Σ υ νοπτικά  θα λέγαμε 
ότι η αντι-αφηγηματικότητα ορισμένω ν 
σεκάνς, η αλλαγή τω ν ρυθμών, ο βάρβαρος 
"ατονικός" χαρακτήρας της φ ω τογραφ ίας 
δ ίνουν τελικά στην τα ιν ία , μια διάσταση 
ποιητικής ελευθερίας, που  δοκιμάζε t u i 
και κ ινδυνεύει μερικές φορές, όπω ς ε ίπ α 
με, απ ' τ ις  ανεκδοτολογικές σχηματικότη- 
τες ή τ ις  "παραβολικές" ασυνέπειες κι ευ
κολίες.

Γι« τον έρωτα και την ποίηση
Στην τελευταία  του τα ιν ία  τον ΗΡΩΛΙΟ 
ΓΙΑ ΓΗΝ ΓΗΡΜΑΝΙΑ έχουμε να κάνουμε 
μ' ένα σύγχρονο μύθο πάνιο στη φθορά 
τω ν α ν θ ρ ώ π ιν ο ί σχέσεων - του έρω τα για  
τον έρωτα, του έρωτα για  την ποίηση - μέ
σα στη σημερινή καπ ιταλιστική  κο ινω νία  
της α δ ια φ ορ ία ς, της κατανάλιοσης και της 
παραίτησης, όπου  το φ ανταστικό συμπλέ
κεται με το πραγματικό  ouv τρόμος αλλά 
και γλυτω μός. Ε ίνα ι τα χαρακτηριστικά

της περιρρέουσας κο ινω νικής πρ α γμ α τι
κότητας, που  δ ίνουν  ουσ ιαστικά  μια  συ
γκεκριμένη σημασία στις π ρά ξεις, τα έργα 
και τα  λόγια  τω ν υποκειμένου: αλλο ιώ 
νουν κα ι μερικές φ ορές παραμορφ ώ νουν, 
σε κά π ο ιο  βαθμό, την, σε τελευτα ία  α ν ά 
λυση, ταξική  ιδ ια ιτερότη τά  του ς κα ι δυ ν α 
μική. Το πρα γμ α τικό  δ ίνετα ι στη σημαντι
κή αυτή τα ιν ία  σαν να  μην μπορούσε να 
υπάρξει χω ρ ίς  το φ αντασ ια κό  κ α ι το συμ
βολικό. Τα ιστορικά  τραύματα  και ο ι φα- 
ντασιακές προβολές συνυπάρχουν με τη 
θετικιστική, "φ ιλοπρόοδο" δεινότητα  μ ιας 
νέας γεν ιάς στις υποθέσεις - είτε π ρόκειτα ι 
γ ια  μπαρ, είτε γ ια  εκδοτικό ο ίκο  - κα ι τ ις  
α ντίπα λες, ασυμβίβαστες μ' αυτή την 
πραγματικότητα  πο ιη τικές, φ αντασ ιακές 
εκτινάξεις. Σαν η σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα  να  μην επ ιτρέπει μ ια  δυ 
ναμική σύνθεση της φ α ντα σ ία ς με την 
πράξη, ή το  αληθινό  ξεπέρασμα τω ν ισ το
ρ ικώ ν πληγώ ν, σαν να  φ οβάται την π ρ α γ 
ματική ποιητική  διάσταση τω ν αντιθέτω ν 
π ου  την συνθέτουν. Έ τσ ι τα  πρόσω πα  δ ια 
θέτουν ένα κατακερματισμένο, φευγαλέο ή 
"μανιακό" χαρακτήρα, ιδ ιόρρυθμες νευ
ρώ σεις κ α ι αναστ ολές κα ι μ' αυτές - και 
μέσα α πό  αυτές - ε ίνα ι υποχρεω μένα  να 
ψ άξουν την αλήθεια τους, να  ισορροπή
σουν με τα πρά γμ α τα  τα προ σ ω π ικά  τους 
οράματα.
Θα μπορούσαμε, συμπερασματικά , να  
πούμε π ω ς  η ιδ ια ιτερότη τα  του  κ ινηματο
γραφ ικού  ύφ ους του  Σταύρου  Τορνέ - μέ
σα στο σύγχρονο ευ ρ ω π α ϊκ ό  κ ινηματο
γράφο - ορ ίζετα ι α πό  μ ια  ιδανική 
ανάμειξη της ευλυγισ ίας του ντοκυμσ- 
ντέρ, α πό  τη μ ια  μεριά, π ο υ  μπορεί και κα
ταγρά φει με σ π ά ν ια  αφηγηματική α κ ρ ί
βεια την πολυσύνθετη πραγματικότητα , με 
την εκφραστική δεινότητα , α π ό  την άλλη, 
που  α π α ιτο ύ ν  γ ια  να εκφ ραστούν η φα- 
ντασιακή απογείω ση, η μυθική κσι α ρ χ α ϊ
κή διάσταση το υ  π ρ α γμ α τικ ο ύ  κα ι κυρίω ς 
η παραβολή.
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Φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης στον Φούρνο

και π αλ ιά  έργα του παγκόσμιου κ ινηματο
γράφου, υπό την επιμέλεια του Αντρέα 
Π αγουλάτου, ο οπ ο ίος μίλησε γι' αυτό το 
θέμα. Ο Π αγουλάτος τόνισε: "Οι "γλώσ- 
σες" τω ν διαφ όρω ν μορφώ ν που παίρνει, 
σήμερα, η βιντεοτέχνη κα ι τα  άλλα είδη του 
οπτικοακουστικού τομέα, έχουν τ ις  αφε
τηρίες τους, από αισθητική κ α ι τεχνική ά 
ποψη, στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της

του ΒΑΣΙΛΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ

κινηματογραφικής γλώσσας κα ι σύντα
ξης, σε περιόδους μ ιας ιδια ίτερης π ο λ ιτ ι
σμικής ακμής. Κ αι είναι κυρίω ς οι αντια- 
φηγηματικές ή μάλλον ο ι μη αφηγηματικές 
μορφές, ή ακόμη οι ανορθόδοξες, "παρεκ- 
κλίνουσες" αφηγηματικές, που μετασχη
ματίζουν και μεταμορφώνουν τα "γλωσσι
κά" και "συντακτικά" δεδομένα και 
ανοίγουν δρόμους, για  να δημιουργηθεί, 
κάθε φορά, ένα νέο σύνολο αισθητικών 
αρχώ ν και να εκφρασθεί ένα καινούργιο ύ
φος, ένας διαφορετικός σκηνοθετικός σχε- 
διασμός και, σε ορισμένες περιπτιόσεις, με 
μια συσσωρευτική δυναμική, καινούργιες 
κατηγορίες στο ευρύ οπτικοακουστικό

φάσμα.
Θα κάνουμε, λο ιπόν, μ ιαν αναδρο
μή σε αυτές τ ις  π ερ ιόδους και θα α 
ναφερθούμε σε ορισμένες σημαί- 
νουσες περ ιπτώ σ εις τα ιν ιώ ν , που 
βρίσκονται, ακριβώς, στις αφετη
ρίες τω ν παραπέρα  "γλιυσσικιόν" 
κα ι "συντακτικών" διαφοροποιή- 
σειυν και μετασχηματισμών.
Δεν θα πρέπει να  ξεχνάμε ότι ο κ ι
νηματογράφος άρχισε - κ α ι αυτό 
θεω ρείται φυσικό - σαν κινηματο
γράφ ος της πραγματικότητας, κ ι
νηματογράφος που  προσπαθεί να 
καταγράψει "στιγμιότυπα" χα ρα 
κτηριστικές σκηνές της καθημερι
νότητας, είτε πρόκειτα ι γ ια  την έ
ξοδο τω ν εργατών (κυρίως 
εργατριώ ν) από το εργοστάσιο 
τιον αδερφώ ν Λυμιέρ, είτε γ ια  την 
άφιξη ενός τρα ίνου  σε ένα σταθμό 
είτε γ ια  μια  πολυσύχναστη π λ α 
τεία ή γ ια  μ ια  αποβάθρα λιμανιού 
κ.λπ. Ο ι όλο κ α ι περισσότερο αυ
ξανόμενες απαιτήσεις γ ια  μια π ιο  
ολοκληρωμένη, ενδιαφέρουσα και 
ελκυστική καταγραφή του πρ α γ
ματικού προκάλεσαν την εξέλιξη 
της τεχνικής κα ι είχαν σαν συνα

κόλουθο την παράλληλη ανάπτυξη της κ ι
νηματογραφικής γλώ σσας (κινηματογρα
φικής γραμματικής κ α ι σύνταξης). Έ τσ ι 
μετά από  αυτές τ ις  πρώ τες προσεγγίσεις κι 
ανιχνεύσεις πόλεω ν ή "τελετιόν" - επισή
μων κ ι εξα ιρετικόν γεγονότω ν ή απ λό ν , 
καθημερινώ ν συμβάντων - της ίδ ια ς της 
πραγματικότητας, δηλαδή, από τους αδελ
φούς Λ υμιέρ και τα  συνεργεία τους, που 
όλο και π ολλαπλασιάξονταν παντού  στον 
κόσμο, ακολουθεί, στην πρώ τη κ ιόλας δε
καετία του α ιό ν α , η θεμελιώδους σημα
σίας κατανόηση τω ν ιδ ιομορφ ιώ ν και ιδ ι
αιτεροτήτω ν της κ ινηματογραφικής 
γλώσσας και σύνταξης από  τους πρω το
πόρους κινηματογραφ ιστές της αγγλικής 
σχολής του Μ πράιτον. Π ρωτοποριακή, 
δηλαδή, και πειραματική έρευνα βρίσκο
ντα ι κοντά στο ντοκιμαντέρ  και στις ιδι- 
αιτερότητές του. Αντίθετα, μετά από τον 
τόσο επινοητικό, φανταστικό και πο ιη τι
κό κ ινηματογράφο του Μελιές, που  θεω
ρήθηκε ο πρώ τος εκφραστής και θεμελιω
τής του μυθοπλασιακού κινηματογράφου, 
με τ ις  ο ικονομικές και τεχνικές εξελίξεις 
στον αμερικάνικο κινηματογράφο, με τον 
Γκρίφιθ, τον Ινς κ ι ορισμένους άλλους.

Στην Αθήνα διεξήχθη το Ιο  
Αιαγωνιστικό Ελληνικό Φ ε
στιβάλ Τέχνης και Τεχνολο

γίας. V ideo τέχνη, com puter 
anim ation, ψηφιακή φωτογραφία, 
com puter graphics, internet web 
pages και CD-ROM ήταν το πρό
γραμμα του Φεστιβάλ. Ο δημιουρ
γός του Φεστιβάλ ήταν ο "Φούρ
νος, πολυδύναμο δίκτυο" και η 
διοργάνωσή του έγινε με την υπο
στήριξη του υπουργείου Ανάπτυ
ξης και του υπουργείου Π ολιτι
σμού. Στις 29 - 31 Μα ίου, στο 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα 
Τούντα, στο θέατρο Φούρνος και 
στον κινηματογράφο Αλφαβίλ φι
λοξενήθηκαν όλα τα έργα που φι
λοδοξούσαν να δείξουν μιαν άλλη 
τέχνη, που γεννήθηκε από το πά
ντρεμα της τέχνης και της τεχνο
λογίας, και που είναι άγνωστη σε 
πολύ μεγάλο βαθμό στη χώρα μας.
Στο Κ έντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλε- 
άνα Τ ούντα διοργανό)θηκε επιστη
μονική ημερίδα γ ια  την Τέχνη και 
την Τεχνολογία , στην ο πο ία  μίλη
σαν ο Δημοσθένης Α γραφιώ της, ο 
Μ ανώλης Κ ούκιος, ο Μ άνθος Σα- 
ντορινα ίος, η Αργυρό) Παούρη, η Virginia 
Freeman, ο Pierre Bongiovanni, ο Γιάννης 
Κ όντος κα ι ο Φ ίλ ιππ ο ς Δρακονταείδης. 
Ε ιδικά  με την εισήγηση του Pierre 
Bongiovanni (Δ ιευθυντή του Κέντρου 
CICV, στη Γαλλία) ανο ίγετα ι μια π λ α τ
φόρμα συζήτησης που  δ ιαρκεί κα ι μετά το 
Φεστιβάλ στο internet: http //
www.adrenalyne.com /  plateforme 
0007.html ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρο
μείο: plateform e 0007 @ adrenalyne.com.

Επίσημο διαγωνιστικό 
πρόγραμμα

Το επίσημο πρόγραμμα άρχισε με τ ις  π ρ ο 
βολές έργων video Τέχνης και com puter 
anim ation, στον Φούρνο, κα ι αμέσως μετά, 
com puter graphics, \|>ηφιακής φ ω τογρα
φ ίας, CD-ROM κα ι internet web-pages, 
στην Ιλεάνα Τούντσ.
Τη δεύτερη μέρα έγιναν προβολές video 
και μίλησαν ο ι επίσημοι προσκεκλημένοι 
του φεστιβάλ. M arco Maria Cajiano και 
Pierre Borgiovanni, στον Φ ούρνο, όπω ς 
και προβολές video Τέχνης και com puter 
anim ation, πά ντα  στον Φούρνο. Την τρίτη 
ημέρα προβλήθηκαν τα ιν ίες ντοκιμαντέρ
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αρχίζουν βαθμια ία  να επικρατούν και να 
δεσπόζοίίν τα διάφ ορα  είδη τα ιν ιώ ν (δρα
ματικές, κωμικές, περιπετειώ δεις, γουέ- 
στερν, πολεμικές, κοινω νικές κ.α.). Κ αι 
αυτά τα ι ίδη, πρέπει να το επισημάνουμε 
εδώ, θα μετασχηματίζονται και θα α υ ξά 
νουν, σε α ντιστο ιχ ία  με τις κοινω νικοπο- 
λιτικές και ο ικονομικές συνθήκες, π ά 
ντως, έτσι, αντί γ ια  τον κ ινηματογράφο - 
τέχνη και γλωσσάς, αλλά και αυθεντική 
λαϊκή ψ υχαγω γία , οργανώ νεται κ ι επ ι
βάλλεται ο κ ινηματογράφος αποκλειστι
κά "μεγάλη βιομηχανία  ονείρω ν και τυ πο 
ποιημένω ν θεαμάτων". Ο ι παραγω γοί θα 
γίνουν απόλυτο ι "αφέντες", που  θα καθο
ρίζουν τον όλο και π ιο  περιορισμένο ρόλο 
τω ν σκηνοθετών και της αισθητικής και 
καλλιτεχνικής όιάστασης τω ν τα ιν ιώ ν , 
που θα ελέγχονται σχεδόν ολοκληρω τικά 
από  τους όλο και π ιο  οργανω μένους μη
χανισμούς τω ν μεγάλων εταιριών". 
Ε νδιαφέρουσες εισηγήσεις, καλά έργα που 
κατάφεραν να  δώ σουν μια προσέγγιση της 
video Τέχνης κα ι της εφαρμογής της νέας 
τεχνολογίας στην Τέχνη. Ο Φ ίλ ιππ ο ς Δρα- 
κονταείδης έθεσε το θέμα της μνήμης ω ς υ 
λικό της λογοτεχνίας κα ι τον ρόλο της τε
χνολογίας στη χρήση αυτού του υλικού. 
Ανάμεσα στα άλλα τόνισε: "Ο ηλεκτρονι
κός υπολογιστής καθιστά σαφές πω ς, ό 
π ω ς και αν ήταν τα  πράγματα  στο παρελ
θόν, δεν θα ε ίνα ι ποτέ π ια  έτσι, δεν θα 
έχουν σχέση με το παρελθόν, θα ε ίνα ι τε
λείω ς αλλιιός. Ο ι μεταβολές που  παρου-

ΒΙΝΤΕΟ ΤΕΧΝΗ
1ο Βραβείο: ΜΑΥΡΟ ΦΕΓΓΑΡΙ, Βουβούλα 
Σκούρα

Βίντεο Τέχνη Σχολών
1ο Βραβείο: Άτιτλο, Αντρέας Σάββα - ΑΡΥΘΜΗ 
ΚΙΝΗΣΗ, Πασχάλης Ιωαννίδης, Άτιτλο, Σωτηρία 
Ορφανού

COMPUTER ANIMATION
1ο Βραβείο: BOWLING, Πάγκαλος Σπύρος - 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ, Ζανέτου Μαριάντζελα 

CD-ROM & INTERNET WEB PAGES 
Εύφημος Μνεία
Καλλιτεχνικά CD ROM: Λίζη Καλιγά: "Ιερά 
Οδός" - Πάνος Κούρος: "Πασιφίλη, Πανδεκτική 
Αυλή, Εποχείσθαι" - Γιώργος Κρανίτης: "Δυνα
μική της Μητρόπολης"
Εμπορικά CD ROM: Integrated Information 
Systems "Designing on Sllko" - Πατάκης A.E 
"20000 λεύγες κάτω από την θάλασσα"
WEB PAGE: Λαζοπούλου Μυρτώ "The George 
Kostakis Collection"

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & COMPUTER 
GRAPHICS

1 ο Βραβείο: Δέσποινα Μειμάρογλου "Portrait 2"
- Βασίλης Μπούτος "Little White Cars 
Everywhere"
Ψηφιακή φωτογραφία & Computer Graphics 

οχολών
1o Βραβείο: Γιωργος Τσαούσης, Ατιτλο 
Ιο  Βραβείο: Στέλλα Μουρκογιάννη, Ατιτλο

σκίστηκαν και επιβλήθηκαν στη διάρκεια  
τω ν αιώ νω ν, είτε πρόκειτα ι για  την τυ π ο 
γραφ ία  και το βιβλίο, είτε για  τη σταδιακή 
εγκατάλειψη της προφορικότητας π ρ ο ς ό 
φελος της γραφής, σε βαθμό π ου  η προφο- 
ρικότητα να είναι ανυπόληπτη και η γρα 
φή απόδειξη εγγραματοσύνης και 
καλλιέργειας, ο ι μεταβολές λο ιπόν που 
παρουσιάστηκαν στη διάρκεια  τω ν α ιώ 
νω ν, από  τον Ηρόδοτο ω ς τα μέσα του 
20ου αιώ να, δεν δ ιατάραξαν την αντίληψη 
για  τη μνήμη, τη γλιόσσα και τη γραφή. Την 
πλούτισαν, τη βελτίωσαν και την εξέλιξαν 
πά νω  στα ίδ ια  θεμέλια και εντός του ίδ ιου 
νοητικού πλαισ ίου. Δεν δ ιατά ρα ξα ν πρω - 
τίστω ς την ηροδότεια αντίληψη περ ί της 
Ιστορίας, σε βαθμό μάλιστα που ο ι υπ ο 
ψ ίες του Θ ουκυδίδη φ αντάζουν ω ς π α ρέν
θεση που  περικλείει τα αποτελέσματα και 
τ ις  συνέπειες ενός πολέμου, τα  ο πο ία  ό 
μως δεν έχουν να κάνουν με τον καθ' ημέ
ραν βίο, που  μαστεύει, διηθίζει κα ι α π ο δ ί
δει την πεμ πτουσία  του πράττειν , από  
όπου αρδεύεται εκ νέου η ζωή. Με τον  η
λεκτρονικό υπολογιστή δεν είμαστε στον 
πολιτισμό που  υποστηρίζουμε ότι αποτε
λεί την παράδοση κ α ι τη λυδία  λίθο του 
παρελθόντος κα ι του μέλλοντος μας: εί
μαστε σε έναν τελείω ς διαφ ορετικό  π ο λ ι
τισμό, που  δεν έχει σχέση με την π α ρ ά δο 
ση και το παρελθόν μας, επειδή ε ίνα ι καθ' 
ολοκληρίαν άλλος. Α πό το παρακλάδι 
τω ν κατασκευών γ ια  τη διευκόλυνση τω ν 
υπολογισμώ ν, από  το παρακλάδ ι του α 
στρολάβου τω ν Α ντικυθήρων κα ι της α 
ριθμομηχανής του ΓΊασκάλ, βρεθήκαμε σε 
ξένο δρόμο, που πολλο ί είχαν οραμ α τι
στεί, κανείς όμω ς δεν είχε φ ανταστεί π ω ς 
θα ανο ιγότα ν τόσο γρήγορα κα ι με τόση 
ορμή. Μ πορεί αυτός ο άξονας να ονομά
ζεται τεχνολογικός. Ας ονομάσουμε π ρ ο ς 
το παρόν τον πολ ιτισ μό  που προκύπτει 
π ερ ί τον τεχνολογικό άξονα  α π ίίεχ  εηιιεώί, 
τεχνίτη κόσμου ή μάλλον τεχνίτη  κό
σμων".
Η επόμενη διοργάνω ση του Φεστιβάλ θα έ
χει διεθνή χαρακτήρα, τ ις  ελληνικές τα ι
ν ίες θα τ ις  συντροφεύσουν και ξένες και 
σίγουρα θα ανεβάσουν το συνολικό επ ίπ ε
δο του φεστιβάλ. Μσράλληλα όμω ς ο ι έλ- 
ληνες θεατές θα έχουν την ευκαιρία  να έρ
θουν σε επαφή με ξένους δημιουργούς και 
ξένα έργα και να γνω ρίσουν καλύτερα α υ 
τή τη μορφή της τέχνης. Ακόμα θα είναι 
μια ευκαιρία  να σπάσει ο "πάγος" τω ν ελ- 
λήνω ν θεατώ ν και κ ινηματογραφ ιστώ ν με 
τη νέα τεχνολογία  και θα τους βοηθήσει να 
δουν αυτή την τεχνολογίιι μ' ένα άλλο μά
τι, χω ρ ίς φόβο ή απέχθεια , αλλά ω ς μια ά λ 
λη μορφή δημιουργίας. ♦

Πέρα από την πρ<

Για  το ν  βρετα ν ικό  κ ιν η μ α το γρ ά φ ο  η 
π α ρ ο υ σ ία  τω ν  η θ ο π ο ιώ ν  του  στο  
Χ όλυγουντ - Έ μ α  Τ όμσον, Χ ίου  

Γκραντ - κ α ι κ ά π ο ιε ς  σ π ο ρ α δ ικ ές  ε π ιτυ 
χ ίες  σε π α γκ ό σ μ ιο  επ ίπ εδ ο  - 4 ΓΑΜ ΟΙ 
ΚΑΙ Μ ΙΑ Κ Η Δ Ε ΙΑ , Α Ν Δ ΡΕ Σ Μ Ε ΤΑ 
Ο Δ Α  Τ Ο Υ Σ  - συ νθέτου ν μ ια  α σ τρ α φ τε
ρή πρόσοψ η  ικανή  γ ια  ν α  π ροκα λέσ ει μ ία  
κ ά π ο ια  δ ημ οσ ιότητα  σ τ ις  στήλες τω ν  πε- 
ρ ιο δ ικ ώ ν  μαζικής κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ς . Ο μιος 
αυτή  η ετερόφ ω τη α π ό  την λάμψ η του 
Χ ό λ ιγο υ ντ  πρόσοψ η , λ ε ιτο υ ρ γεί π α ρ α 
π λα νη τ ικ ά : ο  θεατή ς εσ τ ιά ζο ντα ς  το 
βλέμμα του  σ' α υ τά  τα  π ρ ό σ ω π α  κ α ι σ' 
α υ τές τ ις  τα ιν ίε ς  αγνο εί την ουσ ια στική  
π α ρ ο υ σ ία  - κ α ι σ τον  π α ρ ελ θ ό ντα  χρ ό νο  
α λλά  κ α ι σ το ν  π α ρ ό ν τα  - του  Β ρετα νικού  
Κ ινη μ α τογρά φ ου . Α υτήν - την α π ο μ α 
κρυσμένη  α π ό  τα  φ ώ τα  της δη μ οσ ιότη τα ς 
- π ερ ιο χή  το  α φ ιέρω μ α  γ ια  το ν  βρετα ν ικό  
κ ιν η μ α το γρ ά φ ο  (συν ιοργά νω ση  Φ εστι
βάλ Θ εσσαλονίκης κ α ι Β ρετα νικού  Σ υ μ 
β ου λ ίου) εξέθεσε σε δη μ όσ ια  θέα μέσα 
α π ό  την προβολή  7 - εν π ο λ λ ο ίς  α γν ώ 
σ τω ν - τα ιν ιώ ν  στην Ε λλάδα.

Ισχυρή κοινωνική συνείδηση
Τ α ιν ίες  της τρ έχο υσ α ς δεκα ετ ία ς  - η π α - 
λα ιότερη  το υ  1992 κ α ι η π λ έο ν  π ρ ό σ φ α 
τη το υ  1997 - ο ι ο π ο ίε ς  α π ο κ α λ ύ π το υ ν  
στον θεατή ένα  κ ιν η μ α το γρ ά φ ο  με ισ χυ 
ρή κ ο ιν ω ν ικ ή  συνείδηση: ο ι ε ικ ό νες του ς 
α π ρ ο κ ά λ υ π τα  "εξω σ τρεφ είς", τρ έφ ο ντα ι 
α π ό  τ ις  υ π α ρ κ τές α λλά  π ο λ λ ές  φ ο ρ ές υ
π ό γε ιες  σ υ γκρούσ εις  π ο υ  δ ια δ ρ α μ α τ ίζο 
ν τ α ι στο  π εδ ίο  το υ  κ ο ιν ω ν ικ ο ύ . Δ ια θέτο 
ν τ α ς  τόλμη κ α ι το  θά ρ ρ ο ς , ο ι σκηνοθέτες 
του ς επ ιλ έγο υ ν  να  α να μ ετρη θού ν  με θέ
ματα  ελά χ ισ τα  δημ οφ ιλή , π ο λ λ ές  φ ορές 
α μ φ ιλεγό μ ενα  κ α ι ικ α νά  να  προκα λέ- 
σ ου ν σ υ γκρούσ εις  στο  εσω τερ ικό  της 
κ ο ιν ω ν ία ς: το  ιρ λ α νδ ικ ό  α λλά  κ α ι τα  
π ροβ λή μ α τα  τω ν  εθ ν ικώ ν  μ ειονοτή τω ν 
μ ο ιά ζο υ ν  στο  βλέμμα ενό ς έλληνα θεατή 
ω ς α ν ο ίκ ε ιες  θεμ α τικ ές επ ιλ ο γές  γ ια  τα ι
ν ίε ς  π ο υ  γ ίν ο ν τα ι με κ ρα τική  χρ η μ α το 
δότηση. Α κόμα π ερ ισ σ ό τερ ο  ό τα ν  κ α ι οι 
τρ ε ις  τα ιν ίες , ο ι σχετ ικ ές με τα  προβλή
ματα  τω ν  εθν ικώ ν μ ε ιο νο τή τω ν, εκφ ρά 
ζο υ ν  ένα  λό γο  "εκ τω ν  έσω" γ ια  τ ις  δυ 
σ κολ ίες π ο υ  α ν τ ιμ ετω π ίζο ιιν  ο ι εθνικές 
μ ειονότη τες στην δ ιατήρηση της εθνικής 
το υ ς τα υ τό τη τα ς  στο  εσω τερ ικό  μ ια ς  δ υ 
τική ς χώ ρα ς.
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η: Αγνωστες όψεις του βρετανικού κινηματογράφου
Η πρώτη, Wild West (1992, David 
Attwood) χρησιμοποιώντας την φόρμα 
της κωμωδίας έχει ως κεντρικό της θέμα 
την γοητεία και την σαγήνη που ο δυτικός 
πολιτισμός ασκεί στα νεαρά μέλη μίας 
πακιστανικής οικογένειας. Καθώς το κω
μικό παράγεται από την διαφορά - πακι- 
στανοί που παίζουν κάντρι μουσική - εί
ναι ακριβώς αυτά τα κωμικά στοιχεία 
που υπογραμμίζουν τις συγκρούσεις και 
τις αντιφάσεις στην πολιτισμική ταυτό
τητα μίας εθνικής μειονότητας. Αναζη
τούν οι νεαροί ήρωες μια ταυτότητα μέσα 
σ' ένα πολιτιστικό περιβάλλον που αφο
μοιώνει την διαφορά ή - στην καλύτερη 
περίπτωση - την αντιμετωπίζει ως γραφι
κότητα.
Μια αντιστροφή, τόσο στο θέμα όσο και 
στον τόνο, βρίσκουμε στο Μ Y SON THE 
FANATIC (1997, Udayan Prasad): εδώ o 
νεαρός και φέρελπις γιος μίας πακιστα- 
νικής οικογένειας αποφασίζει "να επι
στρέφει στην παράδοση". Η σύγκρουση 
ανάμεσα στον πατέρα - φορέα των δυτι
κών αξιών - και στον γιο δεν υποκρύπτει 
μόνο την συνήθη επανάσταση της ενότη
τας απέναντι στην πατρική εξουσία, αλλά 
εκφράζει κυρίως μια αγωνιώδη αναζήτη
ση - πολλές φορές χωρίς μέτρο - μιας ταυ
τότητας και ενός ηθικού συστήματος α
ξιών. Οι δραματικοί τόνοι, η παρουσίαση 
του γιου ως ενός απελπισμένου, αλλά α
θώου ζηλωτή της μουσουλμανικής θρη
σκείας και η εστίαση του σκηνοθετικού 
βλέμματος πάνω στον πατέρα - ένα πλή
ρως εκδυτικοποιημένο πακιστανό ταξι
τζή - εκφράζουν και την σκηνοθετική ο
πτική στο θέμα: ο σκηνοθέτης αναζητά τις 
αλλοιώσεις στην εθνική ταυτότητα, τα 
"κενά" στην ύπαρξη που η μακροχρόνια 
έκθεση στον δυτικό πολιτισμό γέννησε.
Η τρίτη ταινία του αφιεριόματος με σχε
τικό θέμα, BHANJI ON THE BEACH 
(1993, Gurinder Chadha), έχει στο κέντρο 
της ένα προβληματισμό για την θέση της 
γυναίκας - μετανάστριας σε μια δυτική 
κοινωνία, αλλά και στην εθνική της κοι
νότητα. Μέσα από μία σειρά πορτραίτων 
διαφορετικών - τόσο σε ηλικία όσο και σε 
κοινωνική θέση - γυναικών, η σκηνοθεσία 
αφηγείται τις δυσκολίες της μετάβασης, 
αλλά και της προσαρμογής σε μια δυτική 
κοινωνία. Οι γυναίκες της ταινίας, στην 
διάρκεια μίας ημερήσιας εκδρομής, βρί
σκονται ξαφνικά μετέωρες: ανάμεσα σε

μία τυφλή εμμονή στην παράδοση και 
στην άκριτη αποδοχή του δυτικού τρό
που ζωής, αναζητούν μία γυναικεία ταυ
τότητα η οποία να ενσωματώνει την δια-
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φορά στα ήθη και στον τρόπο ζωής, 
προσπαθούν να συγκροτήσουν ένα λόγο 
ο οποίος να απαντά στις προκλήσεις του 
καθημερινού βίου.

Πολιτικός κινηματογράφος
Η αφήγηση "εκ των έσω" χαρακτηρίζει και 
την ταινία NOTHING PERSONAL (1994, 
Thaddeus θ ' Sulivan): εδώ ο τόπος είναι το 
Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας και ο 
χρόνος το 1975. Μέσα από μία παράλλη
λη αφήγηση που παρακολουθεί τις δια
δρομές στην διχασμένη πόλη των μελών 
των παραστρατιωτικών οργανώσεων, ο 
σκηνοθέτης αναζητά χωρίς προκαταλή
ψεις τις ανοικτές πληγές που ο φανατι
σμός δημιούργησε, ανιχνεύει τα ίχνη μιας 
πραγματικότητας που πολλές φορές ξε
περνά οποιαδήποτε μυθοπλασία. Παρ' 
όλο που αρκετοί χαρακτήρες παρουσιά
ζονται μάλλον μονοδιάστατα, η δύναμη 
της ταινίας αντλείται από τον διάλογο 
που ανοίγουν τα πραγματικά γεγονότα: 
Μέσα από τον φαύλο κύκλο μιας ανατρο- 
φοδοτούμενης βίας, αυτό που αναδύεται 
είναι η καθημερινή τραγωδία της ζωής 
στην εμπόλεμη ζώνη.
Μαχητές σε μία εμπόλεμη ζώνη - της κοι
νωνίας των 2/3 - είναι και οι ήρωες στην 
ταινία NIL BY MOUTH (1997, Gary 
Oldman): Εδώ το πεδίο μάχης είναι γεμά
το από ανθρώπινα ερείπια, από τραγι
κούς μαχητές, θύτες και θύματα όχι μόνο 
ενός συστήματος κοινωνικής οργάνωσης, 
αλλά και μιας αυτοκαταστροφικής διάθε
σης. Η έλλειψη ισορροπίας στο σενάριο, η 
αμετροέπεια του σκηνοθετικού λόγου και 
η εμμονή του σκηνοθέτη σε μια "ρελιστι- 
κή" οπτική κάνοι>ν πολλές φορές την ται
νία να δείχνει στα μάτια του θεατή ως μια 
"τουριστική" περιήγηση στις σκληρές ό
ψεις της βρετανικής κοινωνίας.
Αν και η ταινία TWENTY FOUR SEVEN 
(1997, Shane Meadows) έχει ως σημείο εκ
κίνησης μια παρόμοια αφετηρία - τη ζωή 
στα υπόγεια της κοινωνίας - η διαδρομή 
που ακολουθεί είναι τελείως διαφορετι

κή. Μέσα από την προσωπικότητα ενός ε
ρασιτέχνη επαρχιακής πόλης, η σκηνοθε
σία διαγράφει μία διαδρομή εξόδου από 
την επίγεια κόλαση του θατσερισμού. Αυ
τή η πορεία προς την διάσωση που ακο
λουθούν οι νεαροί ήρωες της ταινίας, έχει 
ένα ακριβό αντίτιμο: το πρόσωπο που 
πρέπει να "θυσιαστεί" για να πραγματο
ποιηθεί είναι ο προπονητής. Εστιάζοντας 
κυρίως σ' αυτό το πρόσωπο, η σκηνοθεσία 
προσδίδει ένα τόνο τραγικότητας, σε μία 
μάλλον επιτυχή - στην τελική της κατάλη
ξη - προσπάθεια: η επιτυχής επιβίωση των 
νεαρών έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με 
την τελική κατάληξη του προπονητή, κά
νοντας τον τελευταίο να συγγενεύει με 
τους "χαμένους στη ζωή" ήρωες του Τζον 
Χιούστον.
Η καλύτερη του αφιερώματος ταινία 
SISTER, Μ Y SISTER (1995, Nancy 
Meckler) έχει ως εκκίνηση μία ρήξη που η 
σκηνοθεσία πραγματοποιεί σε σχέση με 
την κυρίαρχη τάση του βρετανικού σινε- 
μά: αρνείται την εμμονή στη ρεαλιστική 
παράδοση. Ταινία δωματίου (ή μάλλον 
δωματίων) έχει στο κέντρο της την γνω
στή, από τις ΔΟΥΑΕΣ του Ζενέ, ιστορία: 
δύο αδελφές, υπηρέτριες στην Γαλλία του 
Μεσοπολέμου, δολοφονούν τις εργοδό- 
τριές τους. Μέσα από μία, λιτή στην φόρ
μα, σκηνοθεσία - όπου τα όραματουργικά 
γεγονότα που κορυφώνουν την αφήγηση 
είναι ένα βλέμμα ή το σπάσιμο ενός φλι
τζανιού - εκτίθεται μία παράδοξη σχέση 
και ένας υπόγειος αγώνας για εξουσία α
νάμεσα στις δύο αδελφές και στις εργοδύ- 
τριές τους. Όμως είναι η ίδια η σχέση των 
δύο αδελφών - "παράνομη και αμαρτωλή" 
- καθώς και ο αγώνας για εξουσία και δύ
ναμη που διεξάγεται στο εσωτερικό της, 
που κλιμακώνει την ένταση και οδηγεί 
στην έκρηξη και στον παραλογισμό. Αν 
και η ταινία αναπτύσσει ένα γυναικείο λό
γο, εξαιρετικά πολύσημο και πλούσιο σε 
νοήματα, είναι κυρίως η κάθοδος του θε
ατή στην κόλαση των παθών των δύο γυ
ναικών που κάνει την ταινία ένα πραγμα
τικό αριστούργημα: μία κρυφή όψη του 
βρετανικού σινεμά ικανή από μόνη της να 
δικαιολογήσει την αναγκαιότητα διοργά
νωσης αυτού του αφιερώματος. ♦

Το αφιέρωμα αυτό πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 22 Μ αρτίου  
1998 και στην Αθήνα από 26 έως 30 Μ αρ
τίου 1998.
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Νέος Μεξικάνικος κινηματογράφος
Η χ<ί>ρα που θα μπορούσε να είχε ογδόντα εκατομμύρια συνο
λικά θεατές
Ιο Μιμικό Σίτι, πρωτεύουσα του Μεξικού, το 1994, είχε 
s (ΧΚ).(ΧΧ) κατοίκους. 11 πόλη την ίδια χρονιά είχε 12 αίθου- 

οις κινηματογράφου. Ληλαδή, αν κάποια μέρα συναποφάσι
ζαν οι κάτοικοί του να πάνε να δουν μια ταινία, τότε η κάθε 
αίθουσα Οα έπρεπε να ήταν έτσι κατασκευασμένη ώστε η χω- 
ρητικότητά της να ξεπερνά τα 2.(Χ)0.()(Κ) καθίσματα...
Στο Μεξικό λίγα δίνουν για τον κινηματογράφο. Είναι μια 
ταραγνωρισμένη τέχνη και για ένα μέσο μεξικάνο μια πρόφα
ση για να κατεβάσει μια ντουζίνα "κορό
νες". Λεκέιδες μεξικανοί βγαίνουν από τις 
αίθουσες της πόλης βρωμώντας ξανθό 
αλκοόλ και ποθώντας να κρατηθούν στα 
ποδιά τους. Κι όμως η κινηματογραφία αυτής της βορειοαμε- 
ρι λ ιι νίκης χώρας εξελίσσεται, βραβεύεται και τώρα τελευταία 
επισκέφτεται και άλλες χώρες.
Το 1993 για ένα απλό παράδειγμα, στο φεστιβάλ Καννών, ο 
τ< υι άγνωστος σκηνοθέτης Γκιλέρμο ντελ Τόρο αποσπούσε το 
βραβι ίο καλύτερης ταινίας στο τμήμα της Διεθνούς Εβδομά
δας Κριτικής για την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία 
ΚΡΟΝΟΣ. Εξαιρετική, στιλιζαρισμένη ταινία τρόμου με με- 
,ί ίλη περαντζάδα βρυκολάκων, που στο Μεξικό κέρδισε άλλα 
εννιά βραβεία, ανάμεσά τους κι εκείνα της καλύτερης ταινίας 
και σκηνοθεσίας, που η επιτυχία της έπεισε την αμερικανική 
ι ταιρία DIMENSION FILMS να χρηματοδοτήσει την επόμενη 
ταινία του MIMIC, που πρωτοείδαμε στο περσινό φεστιβάλ 
Μι νι τιας και που προβλήθηκε και στην Ελλάδα (ROSEBUD). 
Ε να άλλο απτό παράδειγμα μεταμορφώνει σε μεγάλο εκφρα
στή ι ης παγκόσμιας παραγωγής τον άλλωτε αιρετικό Αρτού- 
ρο Ριπστάιν. Πάμπολλα τα αφιερώματα στο όνομά του και 
διόλου αμέτοχο το περσινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που για 
ένα δεκαήμερο μπολιάζει μια ολόκληρη αίθουσα προβάλλο- 
ντα , ταινίες του. Κλείνω την ενότητα με τον Αλφόνσο Κουα- 
ρον που διασκευάζοντας Ντίκενς στο έξοχο ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ στο Χόλιγουντ γίνεται διάσημος, κόβει εισι
τήρια μέχρι και στην Ελλάδα (I Ιροοπτική). Μπορεί να νοσεί ο 
Κουαρόν από την κινηματογραφική επιδημία μεταφερμένων 
/.(ιγοτεχνικών έ ργων του 19ου αιώνα στο σινεμά κατά τα πρό
τυπα To)v STUDIO της Νέας Υόρκης, ωστόσο το φιλμ έχει στι
λάτες ερμηνείες, παιχνιδιάρικη σκηνοθεσία και ιστορία (όχι 
σενάριο) αθάνατη όσο ποτέ.
Ώστε λοιπόν οι αναλαμπές του μεξικάνικου σινεμά αρχίζουν 
και διακρινονται. Η παραγωγή της χώρας αναπτύσσεται σε α
ντικείμενο συζήτησης σε πολλές ευρωπαϊκές και μη κινημα- 
τογραφουπόλεις και το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας 
μας συνάμα με την μεξικανικη πρεσβεία, διοργάνωσαν με με
γάλη επιτυχία ρετροσπεκτίβα "νέου μεξικάνικου κινηματο
γράφου" στο 11 αλλάς αναγκέχζοντας τον γράφοντα στο παρόν 
ιστορικό ανάγνωσμα. Στο τέλος του κειμένου θα αναφερθώ σε 
αυτές τις προβολές, προηγούμενα όμως θα ήταν χρήσιμο να α
ναπτυχθεί μια μικρή διαδρομή στην πορεία μιας μυστήριας κ ι

νηματογραφίας της χώρας που χωρίζει τη Βόρεια από τη Νό
τια Αμερική. Αλλωστε είναι αρκετά άγνωστη διαδρομή και 
πορεία που σίγουρα προξενεί το απλό ενδιαφέρον και του 
πλέον ερασιτέχνη θεατή.

Για έναν ατελή ή ημιτελή κινηματογράφο
Ο τέλειος κινηματογράφος τόσο από τεχνικό όσο κι από καλ
λιτεχνικό κοίταγμα, είναι σήμερα σχεδόν πάντα αντιδραστι
κός.
Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος πειρασμός για το μεξικάνικο 
κινηματογράφο από το σημείο που πραγματοποιεί τους σκο

πούς του και γίνεται κινηματογράφος ποι
ότητας, είναι ακριβούς αυτός ο μετασχημα
τισμός σε έναν τέλειο κινηματογράφο, 
πράγμα που έχει τεράστια πολιτιστική ση

μασία στην πορεία της επανάστασης. Η έκρηξη της λατινοα- 
μερικέινικης κινηματογραφίας, με τη Βραζιλία και την Κούβα 
επικεφαλής και τα εγκώμια των διανοουμένων των ευρωπαϊ
κών κύκλων έντονα, είναι όμοια με την άνθιση της λατινοα- 
μερικάνικης και μεξικάνικης πεζογραφίας (Οκτάβιο Πας). 
Αλλά γιατί οι ευρωπαίοι εγκωμιάζουν; Χωρίς αμφιβολία το 
σινεμά αυτών των χωρών και ειδικά του Μεξικού έχει φτάσει 
σε κάποια ποιοτική έκφραση συγχρόνως όμως κι ένας κάποι
ος πολιτικός οπορτουνισμός παίζει το ρόλο του. Γιατί τώρα 
θα έπρεπε να απασχολούνται οι θριαμβευτικές κριτικές των α
ναλυτών της Γηραιάς Ηπείρου; Μήπως η δημόσια αναγνώρι
ση δεν είναι μέσα στους κανόνες του "παιχνιδιού της τέχνης" 
κι η ευρωπαϊκή αναγνώριση στο χώρο της πολιτιστικής κουλ
τούρας δεν ισοδυναμεί ακριβώς με την παγκόσμια αναγνώρι
ση ή εκτίμηση; Το γεγονός ότι έργα τέχνης που παράγονται σε 
υπανάπτυκτες περιοχές επιτυγχάνουν αυτό το είδος αναγνώ
ρισης δεν είναι προς όφελος των λαών αυτών; Είναι περίεργο 
αλλά οι λόγοι αυτής της ανησυχίας δεν είναι μόνο ηθικής, αλ
λά περισσότερο αισθητικής φύσεως.
Όταν διερωτώμαστε γιατί να αξιολογούνται μόνο οι σκηνο
θέτες του Μεξικού, και γιατί όχι οι άλλοι τεχνικοί, ή οι θεα
τές, το ερώτημα δεν ξεκινάει μόνο από ηθικές προκαταλήψεις. 
Οι σκηνοθέτες ξέρουν καλά ότι πρέπει να παραχθουν από αυ
τούς εικόνες, γιατί ανήκουν σε μια μειονότητα που είχε από το 
1950 το χρόνο και τις κατάλληλες συνθήκες να αποκτήσει μια 
καλλιτεχνική παιδεία κι επειδή τα μέσα για να εκανε κάποιος 
κινηματογράφο ήτσν περιορισμένα και γι' αυτό προσιτά σε με
ρικούς μόνο όχι σε όλους. Αλλά, στο Μεξικό, σε μισ χώρα με 
τεράστιο πληθυσμό, τι θα συμβεί αν στο πανεπιστήμιο η πα ι
δεία παρέχεται σε όλους; Αν η οικονομική και κοινωνική α
νάπτυξη επέτρεπε να μειωθούν οι ώρες εργασίας κι αν η εξέ
λιξη της κινηματογραφικής τεχνικής (πράγμα που ήδη 
βρίσκεται σε άνοδο) σημάνει την ώρα που η κινηματογραφική 
δημιουργία δε θα είναι πια προνόμιο των λίγων; Τι θα συμβει 
αν η τελειοποίηση του μαγνητοσκοπίου (VIDEO) επετρεπε να 
λυθεί το πρόβλημα των αναπόφευκτα περιορισμένων δυνατο
τήτων των εργαστηρίων κι αν οι τηλεοπτικοί δέκτες με το να 
επέτρεπαν την προβολή ταινιών, εκτός ειδικών κτιρίων, κα-
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νουν περιττό το ύπαρχον δίκτυο κινηματογραφικών αιθου
σών; Το αποτέλεσμα δε Οα σήμαινε μόνο μεγαλύτερη κοινωνι- 
κή δικαιοσύνη: το γεγονός ότι ο καθένας Οα μπορεί να κάνει 
κινηματογράφο Οα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την καλλι
τεχνική παιδεία εξαλείφοντας από αυτήν κάθε είδος συμπλέγ
ματος ενοχής και προσδίδοντας στην κινηματογραφική δρα
στηριότητα την πραγματική της σημασία.
Η συνείδηση αυτού του γεγονότος και σύγχρονα η αδυναμία 
να τεθεί σε εφαρμογή αποτελεί την αιτία της αγωνίας αλλά και 
του φαρισαϊσμού όλης της μεξικάνικης τέχνης.

Αι3ο τάσεις στο μεξικάνικο κινηματογράφο 
Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο τάσεις στο μεξικάνικο 
κινηματογράφο. Αυτοί που προσπιούνται ότι κάνουν τέχνη 
αδέσμευτοι κι αυτοί που δικαιώνουν την καλλιτεχνική τους 
ταυτότητα θεωρώντας τον εαυτό τους στρατευμένο. Τόσο οι 
πρώτοι όμως, όσο και οι δεύτεροι φτάνουν σε αδιέξοδο. Ο 
καθένας που έχει ενασχόληση με την τέχνη ρωτάει κάποτε 
τον εαυτό του ποια  είναι η σημασία αυτού που κάνει. Και μό
νο το γεγονός ότι τίθεται αυτό το ερώτημα δείχνει ότι στην 
καλλιτεχνική δραστηριότητα επενεργούν ορισμένοι προσ- 
διοριστικοί παράγοντες, από την ύπαρξη των οποίων γίνε
ται φανερό ότι η τέχνη δεν αναπτύσσεται ελεύθερα. Εκείνοι 
που επιμένουν να αρνούνται ότι η τέχνη έχει μια ιδιαίτερη 
σημασία αισθάνονται τις ηθικές συνέπειες του εγωισμού 
τους. Οι άλλοι που υποστηρίζουν απεναντίας πως έχει κά
ποια σημασία εξαγοράζουν την κακή τους συνείδηση με κοι
νωνική στράτευση. Δεν έχει φυσικά σημασία ότι οι μεσολα
βητές (κριτικοί, θεωρητικοί) προσπαθούν να δικαιώσουν και 
τις δυο στάσεις. Είναι σίγουρα ευκολότερο να ορίσεις την τέ
χνη σε σχέση με το τι δεν είναι παρά με το τι είναι, ξέροντας 
πως μπορούμε να μιλάμε για κλειστούς ορισμούς όχι μόνο 
για την τέχνη, αλλά για κάθε δραστηριότητα της ζωής. Το 
πνεύμα των αντιφάσεων διαπερνά τα πάντα και τίποτα δεν 
μπορεί να φυλακιστεί μέσα σε έναν ορισμό όσο κι αν είναι α
ποδεκτό. Είναι δυνατό να πούμε ότι η τέχνη μας δίνει ένα ό
ραμα της κοινωνίας ή της ανθρώπινης φύσης. Είναι δυνατό 
η αισθητική ηδονή να σημαίνει έναν κάποιο ναρκισσισμό του 
πνεύματος σαν προϊόν της κάποιας ιστορικής, φιλοσοφικής 
συνειδητοποίησης και συγχρόνως το γεγονός αυτής της α ί
σθησης να μην είναι αρκετό να εξηγήσει την αισθητική συ
γκίνηση. Κι όμως είναι δυνατό να αφομοιωθεί η φύση της τέ
χνης αν εξετάζοντάς την από τη σκοπιά της γνωστικής 
λειτουργίας λέγοντας πως η τέχνη δεν είναι μια απλή "εικο
νογράφηση" ιδεών οι οποίες μπορούν να εκφραστούν από τη 
φιλοσοφία, την κοινωνιολογία ή την ψυχολογία. Ο πόθος 
του καλλιτέχνη να εκφράσει το ανέκφραστο, δεν είναι τίπο
τα περισσότερο από την επιθυμία του να εκφράσει το όραμα 
ενός θέματος με όρους που είναι αδύνατοι με άλλους τρό
πους εκτός της μιας τέχνης. Ο μεξικάνικος κινηματογράφος 
είναι υπάκουος των παραπάνω. Αγνοί καλλιτέχνες εισέρχο
νται στο άγνωστο του πλάνου, στρατευμένοι άλλοι αναλί
σκονται σε καθοδηγούμενες εικόνες ευρέως ενδιαφέροντος. 
Μερικοί περνάνε τα σύνορα. Οι υπόλοιποι μένουν ακόμα 
στο σίτι. Κάπου ανάμεσα στις δύο τάσεις προσπαθούν τον α
τελή κινηματογράφο να τον κάνουν ημιτελή κι εν μέρει το έ
χουν καταφέρει.

Ο ατελής κινηματογράφος ωστόσο, μπορεί να είναι πηγή ευ
χαρίστησης τόσο για το φιλμουργό όσο και για τον νέο θεα
τή. Οι αγωνιστές δεν αγωνίζονται στα περιθώρια της ζωής 
αλλά μέσα σε αυτήν. Ο αγώνας είναι ζωή και αντίστροφα. 
Δεν αγωνιζόμαστε για να χαρούμε τη ζωή αργότερα. Ο αγώ- 
νας του κινηματογράφου του Μεξικού, απαιτεί μια οργάνω
ση που είναι η οργάνωση της ίδιας της ζωής. Ακόμα και στην 
πιο ακραία περίπτωση του γενικού και άμεσου πολέμου, η 
ζωή οργανώνεται σε αντιστοιχία με την οργάνωση του πολέ
μου. Έτσι στη ζωή όπως και στους αγώνες, υπάρχει το κάθε 
συναίσθημα, ακόμα και η χαρά. Ο κύριος ατελής κινηματο
γράφος πρέπει να αρχίσει δουλειά αμέσως σε συνεργασία με 
τους κοινωνιολόγους τους επανασταστικούς ηγέτες... Επι
πλέον πρέπει να απορρίπτει τη χείρα βοήθειας της κριτικής, 
να θεωρεί αναχρονιστική τη λειτουργία των μεσολοβητιον. Ο 
κινηματογράφος αυτός πρέπει να μην ενδιαφέρεται πια για 
ένα ειδικό γούστο (όπως "καλό γούστο"). Το έργο ενός καλ
λιτέχνη στο Μεξικό δεν πρέπει να αξιολογείται με το κριτή
ριο της ποιότητας. Το ερώτημα που τίθεται στον καλλιτέχνη 
είναι "τι κάνεις για να ξεπεράσεις τα όρια της καλλιεργημέ
νης μειονότητας που μέχρι τώρα έχει προσδιορίσει τη μορφή 
του έργου σου;".
Ο φιλμουργός που ακολουθεί αυτή την καινούρια ποιητική, 
δε θα πρέπει να βλέπει το έργο του σα μέσο της ατομικής του 
αυτοπραγμάτωσης. Από εδώ και μετά η δριαστηριότητά του 
θα είναι διαφορετική, θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του σαν 
έμμεσο ή άμεσο επαναστάτη. Με μια λέξη θα πρέπει να πραγ
ματώσει τον εαυτό του σαν άνθρα>πο, όχι μόνο σαν καλλιτέ
χνη.
Ο ατελής κινηματογράφος δεν ξεχνάει πως ο τελικός του 
σκοπός είναι να εκλείψει σα μια νέα ποιητική. Το ζήτημα δεν 
είναι να αντικαταστήσουμε τη μια σχολή από την άλλη, τη 
μια θεωρία από την άλλη, την ποίηση από την αντιποίηση, 
αλλά να κάνουμε χίλια λουλούδια να βλαστήσουν. Το μέλλον 
ανήκει στη λαϊκή τέχνη. Χωρίς να προβάλλεται με δημαγω
γική υπερηφάνεια και άκρατους πανηγυρισμούς. Πρέπει να 
προβάλλεται μάλλον σα μια άγρια καταγγελία, σα μια τρα
γική μαρτυρία του τρόπου με τον οποίο οι λαοί μπορούν να 
διατηρήσουν τη δύναμη της καλλιτεχνικής τους δημιουργι
κότητας. Το μέλλον χωρίς αμφιβολία ανήκει στη λαϊκή τέ
χνη, αν και δε θα έχει πια νόημα να την ονοματίζουμε έτσι, 
μιας και τίποτα δε θα είναι πια  ικανό να παραλύσει το δημι
ουργικό των ανθρώπων. Η τέχνη δεν αφανίζεται και οι μεξι- 
κάνοι σκηνοθέτες το γνωρίζουν αυτό μια κι έξω.

Και στην Αθήνα; Τι έγινε στην Αθήνα; 
Τίποτα. Ένα πενταήμερο νέου μεξικάνικου κινηματογρά
φου. Με πολύ μπύρα και τάκος μετά από κάθε προβολή. Οι 
ταινίες που προβλήθηκαν ήταν πέντε. Δυστυχώς. Και οι πέ
ντε όμως ήταν παραγωγές του ί 989. Ευτυχώς. Γιατί πάρθη- 
κε μια εικόνα - σύνοψη μιας χρονιάς. Η παραγωγή συνολικά 
εκείνη τη χρονιά ήταν πάνα) από σαράντα ταινίες. Και το 1/8 
που είδαμε κάτι είναι. Καμιά φορά σκέφτομαι αν ήμουν με- 
ξικάνος και ζούσα στο σίτι τι εντυπώσεις θα αποκόμιζα από 
ένα πενταήμερο ελληνικού σινεμά. Ανολοκλήρωτες θα μου 
απαντήσετε. Τις ίδιες ακριβώς εντυπώσεις αποκόμισα κι εγώ 
από το Παλλάς. Ό πω ς τα μύρια προβλήματα του ελληνικού
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κινηματογράφου Οα ήταν ακατόρθωτο να κπτανοηθούν από 
έναν "ματσιομό", έτσι και το αντίστροφο. Τι να καταλάβαι- 
νι ο άνθρωπος, για το ζήτημα των ελληνικών σεναρίων που 
παραμίνπ βυθισμένο ατις λάσπες, για την πολιτική του Κέ
ντρου Κινηματογράφου, για το 1,5 των εσόδων της ιδιωτΐ- 
κής τηλιόρασης που ακόμα να γευθεί το ελληνικό φιλμ ή για 
τα προβλήματα της όιανομής που αποόιώχνουν και τον πιο 
αισιόδοξο σινεφίλ της εγχώριας παραγωγής; ΙΙροσπερνάω, 
αν και Οα έπρεπε να σταθώ για αρκετές σελίδες εδώ και μπαί
νω ευθέως σε μια αστραπιαία καταγραφή των ταινιών που 
παραχιυρήΟηκαν από την πρεσβεία του Μεξικού και στην ου
σία τις πρόβαλλε το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την πάγια υ
ποστήριξή της CORONA EXTRA και του περιοδικού "Αθη- 
νόραμα". Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάω πως αυτός είναι και 
ο λόγος που διαβάζετε ό,τι διαβάζετε.
Πρώτο φιλμ το ΓΚΟΤΙΑ, ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΜΟΥ του Ντιέγκο Αοπέζ. 11 ρόκειται για ένα χρονικό του με
γάλου μεξικάνου τοιχογράφου Φραντσίσκο Γκοιτια (1882 - 
1960) που μπλέκεται κάπως άτεχνα ανάμεσα στην ταινία φι- 
ξιόν και σε αυτή χωρίς στόρι. Πάντως στο φεστιβάλ του σίτι 
κέρδισε εφτά βραβεία. Εκτός έδρας δεν προιοθήθηκε και μπο
ρεί και καλά να έκανε. Πολύ μεξικάνικο το θέμα για ευρω
παϊκή καριέρα. Για αμερικάνικη δεν το συζητάω.
Στην ταινία Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ του Ζοζέ Μπουίλ, ο 
Οσκαρ Ρεινόζο, έφτιαξε έξοχη μουσική. Έντυσε με νότες την 
αληθινή ιστορία του Ολμο Ρομπλές, ενός αλκοολικού και ξε
πεσμένου δημοσιογράφου σε μια αθλητική εφημερίδα.
Τρίτη ταινία το ΑΟΑΑ της Μαρία Νάβαρο, που εξετάζει κά
τω από φεμινιστική ματιά και με μια εξαίρετη καθοδήγηση 
των ηθοποιών, το κοινωνικό γίγνεσθαι. Η ταινία είχε τερά
στια επιτυχία ατα διεθνή φεστιβάλ - χωρίς βραβείο βέβαια - 
και προβλήθηκε σε αρκετές χώρες.
Τέταρτη και τελευταία ταινία (την πέμπτη δεν κατάφερα να 
τη δω) είναι ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΥΑΟΚΟΙ1ΩΝ του Χουέχν 
Αντόνιο ντε λα Ρίβα. Πολύ τρυφερή ταινία, μια πικρή ηθο
γραφία της μεξικάνικης επαρχίας. Το φιλμ πραγματοποιή
θηκε σε συμπαραγωγή με την ισπανική τηλεόραση και τις 
ντόπιες κρατικές εταιρίες παραγωγής.
I ενικά, το σινεμά του Μεξικού αναβαθμίζεται. Σημαντικό 
ρόλο στην αναβάθμιση αυτή έχει παίξει το περίφημο 
IMCINE, το ινστιτούτο κινηματογράφου της χώρας, που ε
λέγχει όλο τον κλάδο της κινηματογραφικής τέχνης, από τις 
κρατικές εταιρίες παραγωγής, διανομής και προβολής ως τα 
STUDIO CHURUHUSCO καθώς και τα STUDIO AMER ICA, 
που τη δεκαετία του 70  γίνονται επίσης κρατικά.Και κάτι α 
κόμα. Για πρώτη ηκ>ρά στην ιστορία της χώρας υπάρχει ση
μαντική χρηματοδότηση. Το Νοέμβριο του 1997 ιδρύθηκε το 
Ταμείο Κινηματογραφικής Παραγωγής (1OPROCINE), με 
αρχικό κεφάλαιο τεσσεράμιαι εκατομμύρια δολλάρια, το ο
ποίο επιχορηγήθηκε τον περασμένο Λεκέμβριο και με άλλα 
δώδεκα εκατομμύρια δολλάρια, γεγονός που θα βοηθήσει 
στην αναζωογόνηση της παραγωγής. Επιπλέον, θα δημιουρ- 
γηθει κύκλωμα προβολής ταινιών, αυστηρά ποιοτικών προ
διαγραφών, τόσο στο σίτι, όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Και 
στα δικά μας. ♦

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΑΑΑ

Γ ια τρίτη συνεχιζόμενη χρονιά  θα συναντηθούν στη 
Σπερχειάδα Έλληνες κινηματογραφιστές. Σε αυ
τή τη διοργάνωση εκτός από προβολές τα ιν ιώ ν μ ι

κρού και μεγάλου μήκους θα υπάρχουν και σεμινάρια 
με θέμα τη συγγραφή του σεναρίου. Στα σεμινάρια δ ι
δάσκουν καταξιωμένοι επαγγελματίες του κινηματο
γραφικού χώρου. Τα σεμινάρια παρακολουθούν μέχρι 
24 άτομα που συμμετέχουν στα εργαστήρια συγγραφής 
σεναρίου, ενώ τις διαλέξεις μπορούν να τς παρακολου
θούν όσοι από το κινηματογραφόφιλο κοινό επιθυ
μούν.
Με φιλόδοξο πρόγραμμα η 3η Συνάντηση Νέων Κινη
ματογραφιστών κάνει ένα άνοιγμα στο μέλλον. Το σε
νάριο είναι το κυριότερο πρόβλημα - κατά πολλούς - 
του ελληνικού κινηματογράφου. Οι νέοι κ ινηματογρα
φιστές θα έχουν την ευκαιρία να  ακούσουν θεωρητι
κούς, ιστορικούς του κινηματογράφου, αλλά και σενα
ριογράφους, παραγω γούς και σκηνοθέτες να  τους 
μιλούν για  τις εμπειρίες τους έτσι ώστε να μάθουν στοι
χεία από την θεωρία και την πράξη, στοιχεία α π αρα ί
τητα για τη συγγραφή ενός καλού σεναρίου. Έ να ς κα
λός σεναριογράφος, άλλωστε, πρέπει να έχει υπόψη του 
πω ς γίνεται η σκηνοθεσία μιας τα ιν ίας, και π ο ια  είναι 
η διαδικασία παραγωγής της.
Οι τα ινίες οι οποίες προβάλλονται έχουν σχέση με την 
λογοτεχνία, είτε είναι μεταφορές λογοτεχνικών έργων, 
είτε έχουν σχεδιασθεί με ερέθισμα από  κάποιο  λογοτε
χνικό έργο. Η μεταφορά του λογοτεχνικού έργου δεν εί
ναι μια εύκολη υπόθεση, τουλάχιστον όσο εύκολη φ α ί
νεται με την πρώτη ματιά. Η λογοτεχνική αφήγηση 
πρέπει να γίνει οπτική, η λογοτεχνία κινηματογράφος. 
Το λογοτεχνικό έργο πρέπει να αλλάξει σε τέτοιο βαθ
μό που να μην αλλοιώσει τις δομές του έργου από  το ο
ποίο  ο κινηματογραφιστής ξεκίνησε.
Στην 3η Συνάντηση Νέων Κ ινηματογραφιστών γίνεται 
ένα μεγάλο άνοιγμα, επ ιχειρείται να  γεφυρωθεί ένα κε
νό που κανονικά η κινηματογραφική εκπαίδευση θα 
πρέπει να είχε καλύψει. Τουλάχιστον δίνει το ερέθισμα 
στους νέους σκηνοθέτες, να αναζητήσουν τις σωστές 
δομές, να βρουν τις σωστές φόρμουλες, να  μπορέσουν 
να διαμορφώ σουν τις σκέψεις τους και τ ις  ιδέες τους 
στα πλαίσ ια  της κινηματογραφικής γλώσσας. Ελπίδα 
είναι όσοι συμμετέχουν στα σεμινάρια και τα εργαστή
ρια να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά αργότερα αυτές 
τις γνώσεις. Ευχή είναι αυτή η προσπάθεια  να ευδοκι
μήσει και με τον χρόνο να γ ίνει π ιο  μεγάλη. ♦

40 αντι-KIISHMA ΙΟΙ ΡΑΦΟΙ



Με ένα μύθο του ριόσικου (γεωρ
γ ία  νού) κ ινηματογράφου, τον 
Ο τάρ Ιοσελιάνι, γνω στού και 

στην Ελλάδα α π ό  το  Κ ΥΝΗΓΙ ΤΗ Σ 
Π ΕΤΑ Λ Ο Υ ΔΑ Σ, μιλήσαμε στα πλαίσ ια  
του Φεστιβάλ Θ εσσαλονίκης 1996. Με α 
φορμή τους Λ Η ΣΤΕΣ (ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ VII), 
που  προβλήθηκε στο Φεστιβάλ, μιλήσαμε 
γ ια  τον γεω ργιανό κ ινηματογράφο, την 
μεγάλη παράδοση της χώ ρα ς του, την κ ι
νηματογραφική του οπτική, αλλά και για  
την κω μω δία. "Η κω μω δία  ε ίνα ι ο καλύτε
ρος τρό π ο ς γ ια  να  μιλήσουμε σοβαρά" υ
ποστηρίζει ο ίδ ιος.

•k Σ την τα ινία  σας υπάρχει μια  
συγκεκριμένη μα τιά  πάνω στους 
ανθρώπους. Τους βλέπετε με μια  α 
παισιόδοξη, θα έλεγε κανείς, άπο-

ψη·
- Το π ρόσω πο της γυνα ίκας ε ίνα ι π ιο  συ
μπαθητικό γ ια τ ί ε ίνα ι ελεύθερη, ω ς προς 
τ ις  π ρ ά ξεις της, γίνετα ι ακόμη ζητιάνος, ά 
στεγη. Δεν ε ίνα ι επειδή ο ι άστεγοι έχουν 
φτάσει σε ένα μεγάλο 
βαθμό ελευθερίας, α λ 
λά αν δεχτούμε την ά 
ποψη ότι ο ι άνθρω ποι 
είναι ανταλλάξιμ οι, με 
ένα οπο ιοδήποτε τρ ό 
πο ανταλλαγής, μπορεί 
να  τους συμβεί. Π ά
ντω ς τέλειω σα αυτή 
την τα ιν ία  βλέποντας 
λίγο α ισ ιόδοξα  τα 
πράγματα , α ν  θέλετε.
Σε αυτή την τα ιν ία  δεν 
υπάρχει κανένα  π ρ ό 
σω πο που  να  ε ίνα ι συ
μπαθητικό, γοητευτικό ή θετικό. Γεμίσαμε 
την τα ιν ία  με ανθρώ πους κακούς, αρ ιβ ί
στες, κονφ οριμ ιστές π ο υ  ενδιαφέρονται 
για  την καριέρα τους. Δεν ε ίνα ι επειδή η 
κο ινω νία  ε ίνα ι γεμάτη από  τέτοιους α ν 
θρώ πους, αλλά το φαινόμενο της βίας 
στην κο ινω νία  μας, το οπο ίο  μας ενδιαφέ
ρει, οφείλετα ι σε α υτούς τους ανθρώ πους, 
που ζουν παράλληλα με τον κο ινω νικό πε
ρίγυρο στον ο π ο ίο  ζούμε.

k Μπορούμε να παρατηρήσουμε 
ότι τα πράγματα δεν αλλάξουν πο
λύ. Σ τον  Μεσαίωνα παρατηρούμε 
τον ολοκληρωτισμό της κοινω
νίας.

- Αυτό ε ίνα ι π ου  θέλουμε να  αποδείξουμε. 
Π ρέπει να  ηρεμήσουμε τους ανθρώ πους, 
αυτό είνα ι η κω μω δία  που κάνω, δεν είναι 
μια τραγική τα ιν ία . Ε ίνα ι η παρατήρηση 
της ανθρώ πινη ς κακίας στις δ ιάφορες ε
ποχές κα ι όλες μοιάζουν, άρα φτάνουμε 
στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει τίποτε το

καινούργιο  κάτω  α πό  τον ήλιο.
#  Η  παράδοση που έχει η Γεωρ
γία, όπως η μυθολογία, ο Μ εσαίω 
νας, επηρεάσε στο κινηματογρα
φικό σας έργο;

- Η Γεωργία ε ίνα ι μία από  τ ις  λίγες χώ ρες 
που πέρασε πολύ μεγάλες χρονικές π ερ ιό 
δους αντίστασης, κα ι συνεχίζει να  α ν τ ι
στέκεται. Π αραδείγματος χάρη, εδώ στην 
Ελλάδα μιλάτε διαφορετική γλώσσα (από 
τους Α ρχαίους), στη Γ εωργία μιλάμε την ί
δ ια  γλώσσα εδώ και 3.000 χρόνια . Δηλαδή 
μπορούμε να  διαβάσουμε ένα κείμενο και 
να  είναι απόλυτα κατανοητό, να μην υ 
πάρχει μετάφραση. Αυτό που  είναι πολύ 
σημαντικό είναι η μετάδοση τω ν π ο λ ιτ ι
σμικών αξιώ ν, ο ι μέθοδοι αλληλοσχέτισης 
τω ν ανθρώ πω ν. Ακόμη τα ερωτήματα, γ ια 
τ ί  ζούμε, γ ιατί συνεχίζουμε να  ζούμε σε 
αυτό τον πλανήτη συνεχίζοντα ι να  τίθε
νται.

Φ Όλη αυτή η παράδοση πώς φαί
νεται στο κινηματογραφικό σας

έργο;
- Ο γεω ργιανός κινηματογράφος έχει μια 
μεγάλη παράδοση, άρχισε από το 1904. Ε ί
χαμε στούντιο μεγάλα, πολλούς κινηματο
γραφιστές που σήμερα δουλεύουν με π ο λ 
λές δυσκολίες. Υ πάρχει μια πολύ παλιά  
παράδοση και δεν είναι εκπληκτικό ότι 
αυτό υπάρχει στις τα ιν ίες μου. Υ πάρχει η 
παγκόσμια παράδοση, είναι η παράδοση 
του χιούμορ, της φρεσκάδας σε θέματα αρ 
κετά σοβαρά και ενδιαφέροντα. Εμείς σκε- 
φτήκαμε να κάνουμε ανάγλυφη την σκέψη 
δείχνοντας την κωμική πλευρά αυτώ ν τω ν 
καταστάσεων και τω ν φαινομένω ν της ζω 
ής·

k  Υπήρχε επίσης ο Αμπουλάντζε, 
θα θέλατε να μας μιλήσετε για αυ
τόν;

- Ο Αμπουλάντζε είναι πολύ σοβαρός. 
Υ πάρχουν άνθρω ποι που χρησιμοποιούν 
την σοβαρή πλευρά τω ν κοινω νικώ ν κατα
στάσεων. Αυτός είναι μ ια εξαίρεση για  τον

γεω ργιανό κ ινηματογράφο. Π ροσπαθεί να 
τα δραματοποιήσει όλα, επικεντρώ νει 
στην τραγική πλευρά τω ν πραγμάτω ν. Οι 
τα ιν ίες ο ι π ιο  σοβαρές ε ίνα ι ο ι κωμωδίες, 
ε ίναι ένα σχόλιο σε μια άλλη πλευρά της 
ζω ής μας.

■& Π ήγατε στη Γαλλία. Η  κινημα
τογραφική παραγωγή στη Γαλλία  
ήταν πιο εύκολη; αντιμετωπίσατε 
κάποιες δυσκολίες;

- Α πλά, αυτές τ ις  τα ιν ίες ήταν αδύνατον 
να  τ ις  κάνουμε μόνο στη Γαλλία. Φ α ίνο
ντα ι ότι ε ίνα ι ακριβές, αλλά δεν είναι α 
κριβές γ ια τί τ ις  γυρίσαμε στην Γεωργία, 
με την βοήθεια της Γεωργιανής Κ ινηματο
γρα φ ία ς κα ι τω ν το π ικώ ν αρχώ ν, μας βοή
θησαν κ α ι μειώσαμε τον  προϋπολογισμό 
και καταφέραμε να τ ις  κάνουμε με ένα π ιο  
χαμηλό προϋπολογισμό.

5$· Το γαλλικό κοινό πώς δέχτηκε 
τις τα ινίες σας;

- Αρκετά καλά, όπ ω ς δείχνει ο αριθμός 
τω ν εισ ιτηρίω ν που  έχουν κοπεί. Στο Π α

ρ ίσ ι κόπηκαν 50.000 ή 
κ α ι 60.000 εισιτήρια 
κ α ι 100.000 σε όλη τη 
χώρα. Αυτό μας δίνει 
την ευκαιρία  να  δου
λεύουμε άνετα προς 
αυτή την κατεύθυνση.

k  Είσαστε α ι
σιόδοξος για 
τον ευρωπαϊ
κό κινηματο
γράφο, έναντι 
του χολιγου- 
ντιανού;

- Η πλειοψ ηφ ία  τω ν α- 
μερικάνων θεατώ ν προω θεί αυτόν τον κ ι
νηματογράφο. Στην αρχή επιβλήθηκε στο 
κοινό, αλλά το κο ινό  το  δέχτηκε. Στην Ε υ
ρώπη είμαστε λιγότερο προσβεβλημένοι 
από  αυτή την αρρώ στια , αλλά υπάρχουν 
κ ά π ο ιο ι κ ίνδυνοι. Ο ευρω παϊκός κινημα
τογράφος, ο κ ινηματογράφ ος της σκέψης, 
της αναζήτησης της κινηματογραφικής 
γλώσσας έχει ω ς α ντίπα λο  την μονοτονία, 
όπω ς αυτή εκφράζεται από  πολλούς ευ- 
ρω παίους θεατές.

k  Η  τηλεόραση είναι ένας κίνδυ
νος για τον κινηματογράφο;

- Αυτό είναι προφανές.
3$- Λεν μπορούμε να την δούμε σαν 
ένα μέσο επικοινωνίας;

- Αν η τηλεόραση έχει μια μόνο λειτουργία 
είναι η μεταφορά τω ν πληροφοριώ ν σε με
γάλες αποστάσεις. Αν ξεχάσει αυτή την- 
λειτουργία , τότε είναι ένας κ ίνδυνος επει
δή αντικαθιστά το σοβαρό με μια 
προχειρότητα. ♦

Η Κωμωδία 
μιλά σοβαρά!

Μια συζήτηση του Κώστα Μπλάθρα με τον Οτάρ Ιοσελιάνι
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Η πόλη, ο ξένος κι ο κινηματογράφος
... Ο κινηματογράφος είναι ένα αστικογραφικό σύμπτωμα!

Το κά()ΐ' κείμενο, που επιβεβαιώνεται για την ορθότε
ρη απόδοσή του με ορισμένες θεωρητικές επαγωγές 
και ιστορικές παραδοχές, διατυπώνεται με μια ακ- 

μάζουσα κυρίαρχη κατάθεση: ένα πρόσχημα. Βάση αυτού 
του εννοιολογικού παιχνιδίσματος, κι από φράση οε φρά- 
<τη, η άρχουσα ιδεολογική γραμμή αναδιπλώνεται, εισέρχε
ται σε μια διαταξιακή αλληλουχία κι 
εντέλει, απαλλάσσεται από μτην α ι
νιγματική προσωπίδα τού εντελώς 
συνοπτικού προσχήματος. Μ' αυτή 
την τακτική ο βεβιασμένα προβλη- 
ματιζύμενος αναγνώστης αρχίζει να γίνεται "θύμα" μιας 
σειράς νοημάτων κι ο συντάκτης ένας γιατρός που ανα
γνωρίζει κάθε στιγμή τους ερωτηματικούς σφυγμούς του 
ασθενή του. Κάπως έτσι άρχισα να σκέφτομαι αυτό το δο
κίμιο.
Στην περίπτωση της πόλης στον κινηματογράφο, εκείνο 
ποτι με απασχολεί είναι η φυσιογνωμία που σε έναν αριθ
μό ταινιών (ειδικά εκείνων του Βέντερς) επιμένει να είναι 
άκρως αινιγματική. Και για να φτάσω σε μερικά είδη προ
σβάσεων, πρέπει να καταθέσω την εμπειρία σε δύο απόλυ
τα κλειστά κυκλώματα - καταφύγια φόβου κι αγωνίας που 
διατηρούν αμφίδρομη λειτουργία. Το χοίρο "πόλη" και τον 
άλλο αντίποδα "αίθουσα". Ο κινηματογράφος είναι ο αξε
πέραστος συνδυασμός "τέχνης" - επιστήμης - τεχνολογίας 
που αποθανατίζει το χώρο "πόλη" με μα τερατώδη αβάντα: 
την παγκοσμιότητα της γλώσσας του. Σε αντίθεση με την 
πόλη που οι άνθρωποί της, η πολεοδομία της, οι τρόποι ε
πικοινωνίας της αλλάζουν σε συσχέτιση του τόπου, ο χώ 
ρος "αίθουσα" έχει μια συγκεκριμένη αισθητική κι έναν α 
ριθμό θεατών που διαμέσου των προβολών μιλάνε την 
"ίδια γλώσσα" και αφομοιώνουν τις ίδιες εικόνες.
Έτσι, η πόλη έχεικινηματογραφηθεί με σωρούς τρόπων, με 
ποικίλα γυρίσματα. Η πύλη φάντασμα, η πόλη σα σκοτει
νή αγωνία, η πόλη σαν κοινωνία χωρίς επικοινωνία, η πύ
λη σα σύμβολο φτώχιας, μιζέριας, καθημερινότητας, η πό
λη σαν καθοριστικός παράγοντας αλλοίωσης της 
παραδοσιακής οικογένειας ή μετά από μερικές δεκάδες 
χρονιά σαν ουτοπική φαντασμαγορία. Πέρα από τις παρα
πάνω γνωστές "μεταμορφώσεις" της πόλης, ένα κεφαλαι
ώδες ζήτημα που ζητέιει κάποιες αποσαφηνίσεις, είναι τι 
σχέση μπορεί να έχει η αλληλοσύνδετη δυάδα πύλη - κινη
ματογράφος με την αρχιτεκτονική - δεν είναι λίγοι αυτοί 
που υποστηρίζουν ότι η αρχιτεκτονική και ο κινηματογρά
φος θα μετουοιωθυυν σε μια από τις πιο έγκυρες επιστήμες 
του μέλλοντος. Οι ταινίες είναι προϊόντα και κομμάτια ε
νός αστικού περιβάλλοντος κι όσοι αρχτέκτονες έχυι>ν μια 
πληρη ενασχόληση με το κομμάτι πολεοδομία θα πρέπει να 
είναι ενήμεροι για το είδος της μουσικής που ακούει ο κό
σμος, την τέχνη που παράγεται, τα φιλμς που πραγματώ
νονται. Υπαρχουν πολλά ζητήματα που συναρπάζουν και 
που οδηγουν στο συμπέρασμα ότι οι κινηματογραφικοί δη
μιουργοί αντιμετώπισαν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και 
διαύγεια κάποια προβλήματα που έμελλε να αποσχολή
σουν πολύ αργότερα τους ανθρώπους της αρχιτεκτονικής 
και πολεοδομίας - αν τους έχουν απασχολήσει ποτέ. Είχε 
πει ο Βεντερς το 1982, "η διαδικασία της δημιουργίας μιας 
ταινίας είναι μια κτηνωδία, από το γύρισμα μέχρι τη δια

νομή της. Η αδιαφορία στον τρόπο που αντιμετωπίζονται 
οι ταινίες, σκοτιόνει η γλωσσά επικοινωνίας του κινημα
τογραφικού δημιουργού. Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι δεν υ 
πάρχει ιδεαλισμός στην κινηματογραφική βιομηχανία, δεν 
μπορούμε να παραβλέήιουμε έναν κιτνισμο που έχει να κά
νει τόσο με. το γύρσμα των ταινιών, όσο και με τις εισπρά

ξεις τους. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε 
να σταματήσει". Το παράδειγμα του 
μεγάλου Γερμανού σκηνοθέτη είχε 
να κάνει με το φιλμ Ο 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΦΙΑΟΣ.

Αυτή η ταινία μπορεί να μην είχε ένα ξεκάθαρο πολιτικό 
μήνυμα, δεν παρίστανε όμως και την ανήξερη. Οι ήρωές της 
δε χειραγωγούνται και, κατα συνέπεια, ούτε και το κοινό 
χειραγωγείται με φτηνά μέσα. Αυτή η ταινία ασχολείται, 
μεταξύ άλλιυν, και με την ιδέα του κινηματογράφου ως α
πλής ψυχαγωγίας. Έτσι θα μπορούσε να της βρει κανείς 
πολλά κοινά σημεία με την ιδέα μιας αρχιτεκτονικής προ
σιτής - μια ιδέα που αντικατοπτρίζεται σε πολλές τρέχου
σες αντιλήψεις. Υπάρχει η εντύπιυση ότι ο ισχυρότερος δε
σμός των δύο αυτών τεχνών είναι κυρίως το χρήμα, αλλά 
και ότι δεν παύουν και οι δύο να είναι τέχνες και να πραγ
ματεύονται άμεσα το ερώτημα που βασανίζει π ιο πολύ 
τους ανθρώπους: "πώς πρέπει να ζούμε;". Στο ερώτημα αυ
τό οι ταινίες απαντούν πολύ διαφορετικά απ’ ότι η αρχιτε
κτονική. Πρώτα απ' όλα, η αρχιτεκτονική θέτει το ερώτημα 
σε πιο πραγματική βάση και π ιο μακροπρόθεσμα. Στο κά
τω - κάτω, μέσα στην αρχιτεκτονική ζούμε, ενώ στον κινη
ματογράφο τα ερωτήματα τίθενται, και καμιά φορά απα
ντιόνται, με διάφορους τρόπους. Η αρχιτεκτονική είναι 
μια σύνθεση ερωτήσεων και απαντήσεων. Καμιά φορά, μια 
απάντησή της μπορεί να είναι καταδίκη σε ισόβια. Στον κι
νηματογράφο αυτό δε συμβαίνει ποτέ, για τον απλό ύστατο 
λόγο ότι μπορείς να σηκωθείς και να φύγεις οποτε θελεις, 
αποχαιρετώντας τη σκοταδίνη της αστικής αίθουσας. 
Όταν όμως κατασκευαστεί ένα κτίριο ή ενσ κτιριακο συ
γκρότημα δεν απυδεσμεύεσαι με κανέναν τρόπο. Στέκεσαι 
εκεί και βιώνεις την κατάστση της πόλης. Κι οτιιν μια πό
λη κατασκευαστεί και σχεδιαστεί, βρίσκονται κλεισμένοι 
μέσα της εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, που ούτε αυτοί 
μπορούν να σηκωθούν και να φ υ /oirv. Τι σημαίνει αυτό; 
Σημαίνει ότι στην αρχιτεκτονική ζούμε τελείως διαφορετι
κά απ' ότι στον κινηματογράφο, παρά το γεγονός ότι, μέ
χρι ενός σημείου και οι δύο τέχνες θέτουν το ίδιο ερώτημα: 
"πώς πρέπει να ζούμε;" (Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, 
γνωρίζω πολύ καλά, οτι η βιομηχανία της ψυχαγωγίας πο
τέ δε θέτει το ερώτημα αυτό a priori). Στον κινηματογράφο 
καμία απολύτως ταινία δεν είναι απολιτική. Απεναντίας 
όλες οι ταινίες - ιδίως οι ψυχαγωγικές - είναι έντονα πολι
τικές. Δεν αποκλείεται μάλιστα, όσο π ιο  πολύ προσπαθεί 
μια ταινία να μην tivui πολίτικη, τόσο π ιο  πολίτικη να γί
νεται. Στην αρχιτεκτονική, από την άλλη μεριά, οσυ το ε
ρώτημα "πώς πρέπει να ζούμε;" δεν τίθεται ευθυς εξαρχής, 
τόσο χάνει βαθμιαία τη σημασία του και τόσο μεγαλώνει ο 
κίνδυνος κάποιοι αργότερα να υποστουν τις συνέπειες. Τι 
είναι λοιπόν η προσιτή αρχιτεκτονική σε σχέση με τη βιο
μηχανία της ψυχαγωγίας; Είναι αυτή που σχεδιάζεται μι 
σκοπό να ευχαριστήσει όσο το δυνατόν περισσοτέρους αν

του ΣΙΜΟΥ ΙΩΣΗΦΙΔΗ
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θρώπους, με τη μέθοδο της ελάχιστης αντίστασης στο με
γαλύτερο κέρδος, πάντα με την ισχύυυσα δικαιολογία "αυ
τό θέλει ο κόσμος". Πιστεύω ότι η αρχιτεκτονική προσιτή 
και οι παραγωγοί του πλανήτη Χόλιγουντ χρησιμοποιούν 
τα ίδια μέσα/τεχνάσματα. Τον ευκολότερο και φθηνότερο 
τρόπο για τη μεγαλύτερη ευφορία...
Ένα ακόμα κοινό σημείο είναι η προσπάθεια και των δύο 
τεχνών να συμφιλιωθούν με το παρελθόν, κι απ' ό,τι φαί
νεται, στις διάφορες φάσεις της δημιουργίας μιας ταινίας 
ή ενός αριχτεκτονήματος, διαβλέπει κανείς μια διάθεση 
"χειρισμού" του χρόνου. Στο σχεδιασμύ των κτιρίων κυ
ριαρχεί ένας αφόρητος εκλεκτισμύς, όχι μόνο από την κα
θαρά αρχιτεκτονική σκοπιά, αλλά κι από τη σκοπιά της πο
λεοδομίας. Για παράδειγμα, ας ανατρέξουμε στα πρότυπα 
παλαιών αστικών πλατειών, παλαιών πολεοδομικών χα
ράξεων, που για τους αρχιτέκτονες (ΐπορούν να αντιπρο
σωπεύουν κάποια ελπίδα. Ελπίδα, ότι θα ξαναβρούν το νή
μα στο σημείο που το έχασαν. Δεν αργεί όμως κανείς να 
προσέξει ότι η παράδοση δε χρησιμοποιήθηκε σαν καινού
ρια αφετηρία, αλλά σα βάση για να νομιμοποιηθεί αυτό 
που είχε ήδη διαπραχθεί. Η παράδοση δηλαδή, σαν κατα
φύγιο, σαν στήριγμα. Καμιά ζωή δεν αναπτύχθηκε απ' αυ
τήν. Στον κινηματογράφο υπάρχουν δυο τρόποι να πραγ
ματευτείς το παρελθόν. Από τη μια έχουμε ταινίες 
βασισμένες στα μεγάλα κλασικά μυθιστορηματικά έργα, 
που χρησιμοποιούνται το ένα μετά το άλλο. Στην Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, από τις αρχές της 
δεκαετίας του 70, υπήρξε ένα κύμα ταινιών βασισμένων σε 
πασίγνωστα μυθιστορήματα, κυρίως του 19ου αιώνα. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι το κύμα αυτό αποτελούσε σύμπτω
μα της έλλειψης εμπιστοσύνης στα σύγχρονα γεγονότα. 
Από αυτή την άποψη, οι Γερμανοί έχουν πολύ μακρύ δρό
μο μπροστά τους, γιατί έχει ξεριζωθεί από μέσα τους η π ί
στη στην ίδια τους την ιστορία. Οι αμερικανοί από την άλ
λη πλευρά, βρίσκονται σε εμφανώς καλύτερη μοίρα, γιατί 
έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στην ιστορία τους - τόσο τυφλή, 
που το Χόλιγουντ δεν έχει παρά να την αναμασήσει ξανά 
και ξανά. Ο σημερινός αμερικανικός κινηματογράφος σχε
δόν αποκλειστικά αναπαράγει τον εαυτό του και οι μόνες 
εμπειρίες με τις οποίες ενασχολείται, είναι αυτές που έ
χουν βιωθεί σε προηγούμενες ταινίες. Με άλλα λόγια, το 
νήμα που συνδέει τον κινηματογράφο με τη ζωή, το νήμα 
που επιτρέπει στις ταινίες να έχουν κάποια σχέση με την 
πραγματική ζωή, έχει κοπεί. Μπορεί λοιπόν κι εδώ να υ
πάρχει ένα κοινό σημείο με την αρχιτεκτονική. Θέλω να 
πω, όπως πιθανόν να καταλαβαίνετε, ότι ίσως οι ατχιτέ- 
κτονες να μη θέλουν να ακούσουν το ερώτημα "πως θέλει 
να ζει ο κόσμος", αλλά να εξετάζουν μόνο "τι είδους κατα
σκευές είχαν επιτυχία στο παρελθόν".
Νομίζω πως ένα αποτέλεσμα της πολεοδομίας μπορεί κα
νείς να δει σε μια σκηνή της ταινίας ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ Ε
ΡΩΤΑ του Βιμ Βέντερς, στη νότια πλευρά της 
ΡπεϋηςίΜαώ του Βερολίνου, με το τσίρκο ανάμεσα στους 
γυμνούς τοίχους πυρασφαλείας του κτιρίου, όπου υπάρχει 
κι ένα πολυόροφο πάρκινγκ κι ένας άλλος τοίχος κάποιου 
κτιρίου, με το τσίρκο ή, σε μερικές σκηνές, με την καρότσα 
του τσίρκου σε πρώτο πλάνο. Αυτό το νότιο τμήμα της 
Ρπεοίπεώααώ άλλαξε ριζικά σε πέντε χρόνια, για να μπο
ρέσει να ανακτήσει την προηγούμενη ιστορική του ταυτό
τητα. Και, είναι πράγματι εκπληκτικό, πως κατ άφερε ο 
γερμανός σκηνοθέτης να απομονώσει τελείως αυτή τη γω
νιά φτιάχνοντας μια τερατιοδους σύλληψης σεκάνς. Αυτά 
τα πλάνα έχουν καρφωθεί στο μυαλό μου. Αναρωτιέμαι, 
γιατί σε μια σκηνή αυτής της σεκάνς υπήρχε: ένα μεγάλο κε
νό, υπάρχει μια ηρεμία και μια απόλυτη γαλήνη. Το χώρο 
τον βλέπουμε από μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Ο φακός

δεν επιβάλλεται της δράσης, και σκέφτομαι αν αυτή η ει
κόνα της πόλης είναι όντως η αληθινή. Μήπως είναι η κ ι
νηματογράφηση μιας πόλης του 20ου αιώνα...
Πιστεύω πως μια αρχιτεκτονική πρέπει να έχει την ικανό
τητα να λάβει υπόψη της την ποιότητα κάποιων σημείων 
και να δημιουργήσει κάτι καινούριο χωρίς να καταστρέψει 
το παλιό, και μάλιστα, να βρει έναν τρόπο ώστε μέσω του 
νέου να καταστήσει το παλιό ορατό σε όλους. Λέει ο Ογκά- 
στ Εντέλ - απ' τους κυριότερους εκπροσώπους της νεότε
ρης γερμανικής αρχιτεκτονικής - "τα κτίρια και οι πόλεις, 
ακόμα κι όταν δείχνουν ζοφερά, άψυχα ή φανταχτερά, 
μπορεί να είναι όμορφα με μια εντελώς διαφορετική έν
νοια". Ένα σχετικό παράδειγμα μπορεί να είναι οι σφαίρες 
εργασίας, οι κινήσεις και οι λειτουργίες τους. Το πνεύμα 
των μηχανών. Επομένως, δύο δυνατότητες υπάρχουν: ή 
αλλάζεις τις βασικές αστικές δομές (ένα εγχείρημα που 
μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά μακροπρόθεσμο) ή αλλά
ζεις τον τρόπο αντίληψης των πραγμάτων, προκειμένου να 
απολαύσεις αυτές τις ιδιαίτερες ατέλειες της πόλης, να α 
νακαλύψεις δηλαδή την ομορφιά εκεί που πρώτα δεν την έ
βλεπε κανείς. Αυτό σημαίνει απόλαυση του αστικού περι
βάλλοντος. Κάποιες φορές θα μπορούσε να είναι πιο 
ενδιαφέρον να βρούμε άλλες λύσεις, αντί να σχεδιάζουμε 
κάτι καινούριο. Αρκεί να αναλογιστούμε τη βασική εικόνα 
που έχει κανείς για μια μεγάλη πόλη, ας πούμε τη Μητρό
πολη, τη Νέα Υόρκη ή το Βερολίνο της δεκαετίας του '20. 
Υπάρχει μια ομορφιά που μόνο στην πύλη μπορείς να τη 
βρεις και που δεν μπορεί να αξιολογηθεί με κανένα αντι
κειμενικό κριτήριο ομορφιάς. Αυτή η αίσθηση πηγάζει από 
έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο "απολαμβάνεις" κάτι, 
κανείς δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ωραίο τον υπόγειο της 
Νέας Υύρκης, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν μπορείς και 
να τον απολαύσεις. Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα: την 
κυκλοφορία σε μια μεγάλη πόλη και τα κυκλοφοριακά 
προβλήματα. Όλοι τελικά, καταφέρνουμε να τα βγάλουμε 
πέρα, να ενσωματωθούμε στη μεγάλη πόλη, να ενταχθούμε 
στη ροή της - κάτι που, μεταξύ άλλων, μπορεί και να απο- 
δειχθεί και πηγή ευφορίας. Και πάνω εκεί, έρχονται τα διά
φορα πολεοδομικά σχέδια, που ανακόπτουν - αν δεν κατ α- 
στρέφουν κιόλας - αυτή την πτυχή. Νομίζω η ιδέα ενός 
δρόμου με πολυάριθμα αυτοκίνητα που τρέχουν, με κόρνες 
ασταμάτητες, με πεζούς που συνωστίζονται, που περιμέ
νουν σηματοδότη για να περάσουν στην άλλη άκρη του 
δρόμου, είναι πολύ καλύτερη από τους "καλοφτιαγμέ- 
νους" και "ανθρώπινους" πεζόδρομους, γιατί αυτό σημαί
νει να ζεις σε μια πόλη. Εγώ προτιμώ να κινούμαι με το 
ρυθμό της ροής της πόλης, παρά να είμαι κατά μια έννοια 
εγκλωβισμένος. Είναι πολύ σημαντικό - αυτό τουλάχιστον 
πιστεύω - να δίνεται στους κατοίκους μιας πόλης η δυνα
τότητα να αποδεχθούν την πόλη τους. Το να υποκρινόμα
στε όμως ότι η πόλη δεν υπάρχει, το να την αποκρύβουμε 
με πεζόδρομους, όλα αιπά σου δίνουν μια αίσθηση απο- 
σύνδεσης από την πραγματική ζωή. Σε παραπετάνε σε έναν 
άλλο τρόπο ζωής, σε μια πλαστή εικόνα ομορφιάς ή λει
τουργικότητας. Η ομορφιά της μεγάλης πόλης εκδηλώνε
ται μέσα από ορισμένες απόλυτες συνθήκες. Η γοητεία πη
γάζει απ' αυτά τα ίδια τα αυτοκίνητα και όλα τα άλλα 
μεταφορικά μέσα. Στην Αθήνα υπάρχουν υπέροχα διπλά 
λεωφορεία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πια τραμ, υπάρχει ό
μως το μεγαλούργημα του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Κι 
ένα, βέβαια, από τα σημαντικότερα προτερήματα της πό
λης είναι η πληθώρα συστημάτων μεταφοράς. Ενας φίλος 
μου, μου είχε εκμυστηρευτεί πως στο Αος Αντζελες, μια 
από τις περισσότερο κινηματογραφημένες πόλεις, δεν υ
πάρχει τίποτα: ή παίρνεις το αυτοκίνητό σου ή πας με το 
ποδήλατο και μάλιστα με το τελευταίο πηγαίνεις πιο γρή-
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yoyo κι <*rro ι νπ ταξί Κ ιαυτό κιίπης, το ποδήλατο. έχει τε
ράστιο ενιδιαφέ ρον. Μι mitô τον τρόπο καταδύεσαι βαθιά 
μι'«τη πτηνπι'ιλη. Οταν είσαι μέσα σε ένα πυτοκίνητο, συνή
θως «δεν προσέχεις πολλή πράγματα, γιατί βρίσκεσαι π τ ο  

<Ή η ο  non κόσμο, ι ίοαι μάλλον απομονωμένος. Αλλος ένα 
παράγοντας που γοητι ίιι ι την πόλη rivai το περπάτημα. 
Ηαδίζι ις αργά, μι τους ανθρώπους δίπλα οου, «διασταυρώ
νεται το βλέμμα οου και αυτή είναι η πόλη. Οι προτάσεις 
που μεταχειρίζομαι στροβιλίζουν το ίδιο πράγμα ξανά και 
ξανά: την πόλη πρέπει να τΐ| βιώνεις, αυτό πρέπει να το α 
ντιλαμβάνεσαι οαν ομορφιά, ότι Λεν πρέπει να σχεΛιάζεται 
ο εξοβελισμός αυτής της πτυχής.
I ίμαι σίγουρος πως οι τοίχοι πυρασφάλειας, βαθιά στην α 
κατοίκητη Δραπετσώνα καταγράφονται πιο εύκολα στη 
μνήμη των ανθρώπων από τις βαμμένες προσόψεις. Να, το 
ίΛιο με άλλη πρόταση: το "σπασμένο" έχει μια οπωσδήπο- 
τε πιο τραχιά πτυχή απ' όπου η μνήμη μπορεί να γατζωθεί. 
Στη λεία επιφάνεια του "πλήρους", η μνήμη γλιστράει. Κα
τά κάποιο τρόπο, μια πύλη ορίζεται από το λανθάνοντα α
ντίκτυπο της στη μνήμη σου, κι υπάρχουν μέρη που «δε σου 
Λίνουν τίποτα για να θυμάσαι. Λανθάνοντα αντίκτυπο στη 
μνήμη έχει και οτιΛήποτε που είναι νοσηρό. Σκέφτεται ο 
Πίτερ Γκριναγουέι, στη Γλασκόβη και θυμάται τις γειτο
νιές με τα χαλάσματα, όχι όμως το κέντρο της πόλης: αυτό 
μοιάζει με οποιοΛήποτε άλλο. Αλλα όμως μέρη, το Πέραμα 
ποτι έχει σημαδευτεί από το χρόνο, το βλέπω μπροστά μου 
ολοζώντανα. Να κάτι σημαντικό σε μια πόλη: να σου επι
τρέπει να παρακολουθήσεις τη δουλειά του χρόνου. Αυτό, 
στο Πέραμα, το διακρίνεις παντού και συνεχώς. Κάτι νε
όδμητα προάστια σε πετάνε έξω από το χρόνο, και δεν έχεις 
ιδέα σε ποια περίοδο βρίσκεσαι, ακριβώς γιατί τα πάντα 
γύρω σου έχουν ουδετεροποιηθεί. Στις μεγάλες πόλεις, α 
κόμα και ο χρόνος βιώνεται διαφορετικά. Για μένα η μετά
βαση από το Πέραμα στον Αλιμο είναι ένα γιγαντιαίο άλ
μα. Στον Αλιμο το περιβάλλον είναι εντελώς αντίθετο. Τα 
πάντα είναι πλήρη, τίποτα δε λείπει, τίποτα δεν έχει χαθεί. 
Δεν υπάρχει δρόμος που να μην είναι γεμάτος με παρατε- 
ταγμένα κτίρια - πάμπολλα κτίρια και δρόμους, πολλούς 
δρόμους. Η επιφάνεια της πόλης είναι πλήρως οικοδομη- 
μένη. Στο Πέραμα, φεύγεις, είσαι αλλού: χάσματα και με
γάλες ανυικοδόμητες επιφάνειες. Είσαι σε μια αποδοχή κα
ταιγισμού διαφορετικών εντυπώσεων και πρέπει να βρεις 
τις ιστορικές διασυνδέσεις αυτών των ποικιλόμορφων 
κομματιών του παζλ. Στις πόλεις της "παραλιακής" έχεις 
την αίσθηση της αδιάκοπης ροής της ιστορίας. Στο Πέρα
μα, να βγεις από ένα δρομάκι στην πλατεία, περνάς από τον 
ένα χρόνο στον άλλο, κι αυτό συμβαίνει συνεχώς. Νομίζω 
πως αυτό έχει να κάνει με την "ενέργεια" που έγραφα πριν. 
To 11 εραμα σε τραβυλυγάει, σε γαργαλάει με πράγματα που 
ξαφνικά, βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο και που, έ
τσι όπως τα αντικρύζεις δίπλα - δίπλα, είναι εντελώς εκτός 
τόπου. Είναι σαν να πρέπει να περνάς ανάμεσα από μα
γνήτες.
Οι αρχιτέκτονες, στις πόλεις, δεν ολοκλήρωσαν ποτέ τίπο
τα. Οι πόλεις αναπτίτ/θηκαν έτσι όπως αναπτύχθηκαν. 
Έχουν γίνει πάμπυλα πυλεοδυμικά σχέδια για το Κερα- 
τσίνι, που αν υλοποιήθηκαν, υλοποιήθηκαν εντελώς απο
σπασματικά. Δεν υπήρξε ποτέ πλήρης αντίληψη της πόλης, 
δεν υπήρξε ποτέ συνολικός πολεοδυμικος σχεδιασμός για 
το Κερατσίνι. Έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες να α- 
ποτολμηθεί ένα ολοκληρωμένο έργο, αλλά στη σκέψη μόνο. 
Μόνο αποσπάσματα έμειναν. Τουλάχιστον αυτα άκουσα, 
αυτά διαβααα, αυτά βίωσα κι αυτα γράφω. Κι όμως, αυτή 
η αρχιτεκτονική αποσπασματικότητα της πόλης, προκαλεί 
αμφ ιθυμία: από τη μια είναι κάπως οδυνηρό, από την άλ
λη, σίγουρα δημιουργείται κάποια ένταση.

Ι ο ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στον κινηματιεγράφο Νομί
ζω οτι ο κινηματογράφος είναι κάτι που αγωνίζεται για την 
αρμονία και που, συγχρόνως έχει την τάση να ξεφεύγει από 
κάθε έλεγχο, όπως κάθε μορφή γλωσσάς, αλλά κι όπως ένα 
ποίημα, μια εικόνα. Κάτι αγωνίζεται ν«« πάρει μορφή, πλη
ρότητα, και η διέγερση δημιουργείται μονά στις ροτγμές η 
στα χάσματα, εκεί που, ξαφνικά, όλα πάνε στραβά. Στα με 
ρη όπου όλα ταιριάζουν απόλυτα, δε μένει τίποτα Ετσι 
και στις ταινίες. Ετσι λοιπόν, μένει ένα "συνεχίζεται". I ί- 
ποτα, και σε καμιά περίοδο της ιστορίας, δεν ολοκληρωθη- 
κε στην πόλη και στον κινηματογράφο. Γιατί αυτό το "συ
νεχίζεται" όμως, στο τελευταίο πλάνο από την ταινία IΑ 
ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ του Βέντερς; Ίσαες γιατί πρόκειται 
για ένα από τα ελάχιστα φιλμς που άρχιζαν απο το τέλος. 
Ίσως όμως, και γιατί ο Βέντερς ήθελε να διίκτει μια συνέ
χεια στη διήγηση, μια ύποπτη σεναριακη επιμήκυνιτη. Του
λάχιστον όμως, ο γερμανός κινηματογραφιστής, έκλεισε 
στο σημείο όπου θα μπορούσε να ξεκινήσει η καινούρια ι
στορία - κι έτσι έγραψε: συνεχίζεται. Φανταστείτε, ένα γι- 
γάντιο "συνεχίζεται" στον ουρανό, πάνω από την πόλη. 
Υπάρχουν πόλεις που αυτό δε θα τους ταίριαζε, γιατί δεν 
υπάρχει τίποτα να συνεχιστεί. Αντίθετα, νομίζω ότι το "συ
νεχίζεται", που κρεμόταν στον ουρανό, πάνω από το Βε
ρολίνο (2), στο τέλος της ταινίας ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ, 
ήταν απόλυτα εναρμονισμένο. Το Βερολίνο είναι μια πόλη 
που προκαλεί τη συνέχιση, το προχώρημα, γιατί πέρα από 
το να σε φέρνει διαρκώς μπροστά σε αναφορές του παρελ
θόντος, είναι μια πόλη που δείχνει διάρκειες προς το μέλ
λον, που σου δίνει κάτι σαν σπρωξιά (δεν υπάρχει από όσα 
ξέρω, αναφορά στο παρελθόν που vu μην σε ωθεί προς τα 
εμπρός) και βρίσκεσαι κουτρουβαλώντας στην καρδιά του 
μέλλοντος της. Οι πόλεις έχουν χρέος να γεφυρεύνουν το 
παρελθόν και το μέλλον - είτε σου ανοίγουν «διάπλατα το 
μέλλον, είτε σε μπλοκάρουν μια για πάντα. Αποτελούν 
χρονική αναφορά. Υπάρχουν πόλεις που σε κάνουν να θέ
λεις συνεχείς αλλαγές στον τρόπο ζωής σου, στον τρόπο ε
πικοινωνίας σου, στα πάντα γύρω σου. Αυτός είναι ο λό
γος, και το προσωπικό μου παράπονο, για την πόλη της 
Αθήνας: είναι αδιέξοδη, έχει ολοκληρωθεί. Η πόλη έχει 
φτάσει σε ένα σημείο τελειότητας που είναι σαν να σου 
προστάζει να την αφήσεις όπως είναι. Τα πάντα, ως και η 
τελευταία πέτρα, βίσκονται στη θέση τους. Κανονικά θα ε- 
πρεπε να υπήρχε ένας ταμίας στην είσοδο της που να έκο
βε εισιτήρια λέγοντας: "καλώς ήλθατε στο μεγαλύτερο μου
σείο της Ελλάδας". Ο Πειραιάς δεν έχει σχέση με όλα αυτά, 
και, το Πέραμα είναι μια από τις περισσότερό αποκλεισμέ
νες πόλεις. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάει κανείς για τις 
πόλεις, διότι οι πόλεις, στην ουσία, είναι εικόνες, οχι λέ
ξεις. Νομίζω πως οι πόλεις είναι τοου δεμένες με εικόνες, 
εκφράζονται τόσο πολύ μέσα απ’ αυτές, που οι λεξεις δεν 
επαρκούν. Να γιατί εετην κυριολεξία τρελαίνομαι για τα α
μερικανικά αστυνομικά μυθιστορήματα, απο τον Χαμετ 
ως τον Ρυς Μαν Ντύναλντ. Να μια λογοτεχνία που μπορεί 
να περιγράφει πόλεις... Ο τρόπος που περιγράφ ει υ Χαμετ 
το Σαν Φραντζίσκυ, η υ Τσάντλερ τη Σάντα M óvuu, πα
ραμένει ανεπανάληπτος. Η περιγραφή πόλεων είναι μια τέ
χνη που δεν τ η συναντάς συχν«ι. Συνήθως, «δεν μπορούμε να 
ουλλάβυυμε την περιγραφή μισς πόλης, γιστί είναι απειρα 
αυτά που τα αντιλαμβανόμαστε με την όσφρηση, την ακοή, 
την όραση, με την εν γένει παρουσία μας - πάνω απ' όλα ό
μως με την όραση.
Ξεστρατίζω συχνά από τον κινηματογράφο, παρασυρομε- 
νυς από την ποιότητα του ζητήματος "πόλη", κι αυτό, για
τί «δε βιωνω τίποτα αμεσότερα απ' ό,τι αυτή. Για τις ταινίες 
εποχής, μια παρένθεση Πιστεύω, πως με αυτού του χώρου 
το οινεμά (τις ταινίες εποχής), το χειρότερό, ιδίως όταν η
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δράση του εκτυλίσσεται αε μια πόλη, είναι ότι αμέσως προ
σέχεις πως έχει προηγηθεί μια απίστευτη εκστρατεία κα
θαρισμού, τα πάντα λάμπουν από καθαριότητα. Τίποτα το 
παράταιρο. Λαχταράω να ίκο μια ταινία εποχής όπου να 
περνάει μπροστά από το φακό ένα σκονισμένο αμάξι. Λεν 
θέλω τίποτα πιο φυσικό από την παρουσία ενός τετράτρο
χου ελαφριάς βρώμικου. Όλα είναι πεντακάθαρα μέχρι γε
λοιότητας, ακόμη και σε σκηνές δρόμου στη Νέα Υόρκη του 
δέκατου ένατου αιώνα, έχεις την αίσθηση ότι και η ίδια η 
σκόνη είναι καθαρισμένη. Η αποστειρωμένη ιστορία. Την 
ίδια εντύπωση σχηματίζω κι από τις πόλεις που προσπά
θησαν να ωραιοποιήσουν το παρελθόν: είναι σα να βρί
σκομαι σε ταινία εποχής. Σε κάτι τέτοια μέρη, σκέφτομαι, 
"ποτέ δεν ήταν έτσι, ούτε κι όταν ήταν καινούριο". Με αυ
τό τον τρόπο, όχι μόνο καμιά σχέση δεν αποκαθίσταται με 
το παρελθόν, αλλά και το ίδιο, το πραγματικό παρελθόν 
μετατρέπεται σε κλισέ. Είχα κάποτε διαβάσει ότι κάτι τέ
τοιο συνέβη πριν λίγα χρόνια στο Βερολίνο. Τόσο το ανα
τολικό, όσο και το δυτικό, με αφορμή τα εφτακόσια πενή
ντα χρόνια ζωής της πύλης, πολλές γειτονιές 
συγυρίστηκαν κι έβαλαν τα καλά τους. Ξαφνικά η ιστορία 
πήγε περίπατο, έμειναν μόνο τα κλισέ (ο κινηματογράφος 
εποχής). Η ανακαίνιση είναι μια πράξη πολύ λεπτής ισορ
ροπίας. Λίγο παραπάνω απ' ό,τι πρέπει και όλα τινάχτη
καν στον αέρα. Λίγο πιο καθαρές κι όμορφες να κάνεις τις 
προσόψεις των κτιρίων και ξαφνικά, η ιστορία μοιάζει με 
την Ντίσνεϊλαντ. Είναι πολύ δύσκολο να προσθέσεις το- 
παραμικρό καινούριο στοιχείο στο παλιό. Από την άλλη 
μεριά, πιστεύω πως το καινούριο μπορεί να σταθεί δίπλα 
στο παλιό, με έναν τρόπο εντελώς φυσικό, αλλά και τολ
μηρό. Αυτό, το θεωρώ άξιο θαυμασμού. Το φρικτό είναι ό
ταν το καινούριο προσπαθεί να εκμαυλίσει το παλιό, προ
σπαθεί να κλέψει χαρακτηριστικά, να προσμειχθεί μαζί 
του. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά είναι αρκετά εύκολο να 
τα εκφράζει κανείς, αλλά δεν ξέρω - και συχνά με προβλη
ματίζει - τι είδους σχεδιασμός μπορεί να γίνει εδώ. Πρέπει 
κάθε κίνηση να έχει ουσία. Η αρχιτεκτονική εδώ έχει δύ
σκολο έργο.
Η Νέα Υόρκη, αυτή η απερίγραπτη μούσα του Γούντι Αλεν, 
έχει έναν αυστηρά καταστρωμένο ρυμοτομικό ιστό, κι ο 
πολεοδομικός σχεδιασμός δεν μπορούσε παρά να τον λά
βει υπόψη του. Μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος, 
ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, κι αυτό ενθαρρύνεται 
από εξαιρετικά τολμηρές διατάξεις. Που σημαίνει ότι πολ
λά καινούρια κτίρια, πολλοί νέοι ουρανοξύστες, έχουν ένα 
παιγνιώδη χαρακτήρα. Αυτό είναι που με κάνει να μένω με 
ανοιχτό το στόμα για τις ΗΠΛ. Το κτίσμο, δεν είναι ακρι
βώς κτίσιμο. Έχει να κάνει και με την απόλαυση, το παι
χνίδι. Κάθε κατασκευή είναι σαν "εύθυμο διάλειμμα", σαν 
σύντομος διαλογισμός που προσπαθεί να ξεχωρίσει από 
τους άλλους. Το Χιούστον πριν εικοσιπέντε χρόνια δεν υ- 
πήρχε, κι έχω διαβάσει ότι διαθέτει μια εκπληκτική αρχιτε
κτονική. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει - δεν υπάρ
χει σύνδεση με κανένα παρελθόν κι έτσι το κτίσιμο δεν 
είναι τίποτα άλλο από μια μαρτυρία του σήμερα, μια μαρ
τυρία αρχιτεκτονικών δυνατοτήτων του σήμερα. Πιστεύω 
ότι η ύπαρξη τόσων μαρτυριών αποτελεί ένα υγιές στοι
χείο. Τέτοιου είδους φαντασία λείπει παντελώς από τη 
Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ούτε ένα κτίριο που να αναρω
τιέται: "τι είναι εφικτό;". Ούτε ένα. Είναι θλιβερό. Το μό
νο που βλέπεις είναι κάτι ηλίθια τσιμεντένια τετράγωνα. 
Γυρίζεις γύρω από αυτά και μάταια ήιάχνεις κάτι διαφο
ρετικό. Δεν υπάρχει τίποτα το γελαστό, το παιχνιδιάρικο. 
Δεν υπήρξε κανείς που να ήθελε να επιδειχθεί στον άλλο. 
Βεβαίως, αυτό δεν είναι επαρκές (εννοώ το να θέλεις να ε- 
πιδειχθείς στον άλλο), για να κατασκευάσεις όμως ένα "άλ

λο" κτίριο, καλό θα ήταν βλέποντας για πολλοστή φορά το 
σύνολο της πόλης, να έχεις κάποια υπέρμετρη φιλοδοξία, 
να θέλεις να ανταγωνιστείς, να ξεχωρίσεις. Δεν έγραψα 
πως δεν καραδοκεί ο κίνδυνος μιας μεγαλειώδους αποτυ
χίας, αλλά η αρχιτεκτονική, έτσι κι αλλιώς, πρέπει να είναι 
κάτι σαν πραγματοποιημένο όνειρο. Τα περισσότερα από 
τα κτίρια που κατασκευάζονται σήμερα (είναι εμφανές αυ
τό), δεν είχαν κινητήρια δύναμη το όνειρο (στη Θεσσαλο
νίκη αυτοί που τα σχέδιασαν ήταν ξύπνιοι, χωρίς κανένα 
όνειρο και κουτούλαγαν μεταξύ τους, ήταν δηλαδή σαν να 
κοιμούνται όρθιοι). Κανείς δεν ονειρεύτηκε. Ένα κτίριο ό
μως, όπως το καμπαναριό της πλατείας Δραπετσώνας, εί
χε σίγουρα κινητήρια δύναμή του το όνειρο. Κάποιος τόλ
μησε να ονειρευτεί κάτι πραγματικά όμορφο. Σήμερα, δεν 
έχοττν τόσο ταλέντο, αλλά από τα περισσότερα κτίρια λεί
πει μια βασική ποιότητα: η ποιότητα της αρχιτεκτονικής 
που έχει να κάνει με το θάρρος. Αυτό με ενοχλεί πάρα πο
λύ στη Θεσσαλονίκη: ό,τι έχει κατασκευαστεί εκεί, στερεί
ται θάρρους. Το μοναδικό που υπάρχει είναι η απληστία 
για το χρήμα. Αν είχε κτισθεί έστω κι ένα κτίριο που να μη 
αποτελούσε γνήσιο φωτοαντίγραφο κάποιου αντίστοιχου 
της Αθήνας, θα ήταν υπέροχο για την πόλη. Δεν αμφιβάλ
λω, μπορεί να υπερβάλλω κάπως, αλλά θα ήταν πολύ πιο 
εύκολο να αντέξει κανείς το σύνολο, αν υπήρχε έστω κι ένα 
τρελό κτιριακύ δείγμα μέσα σε όλα αυτά τα βλακιόδη τσι
μεντένια τετράγωνα, με τις πολυκατοικίες.
Το ίδιο διαπιστώνω και στις αίθουσες κινηματογράφου. 
Στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία δεκαπέντε και πλέον χρό
νια δεν υπήρξε ριζική αλλαγή. Κι ενώ στην Αθήνα οι κινη
ματογράφοι άλλαξαν, αφομοίωσαν κάποιες φορές πετυχη
μένα το ευρωπαϊκό (Απόλλων, Αττικόν) ή το αμερικανικό 
(Village Center) πρότυπο, η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη 
παρέμεινε αμετάβλητη.
Σα να μην έφτανε αυτό, η κεντρική αίθουσα των διαγωνι- 
στικών τμημάτων, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, έ
δωσε τη θέση της στην αίθουσα "Ανατύλια" που είναι σαν 
το "Ετουάλ" της Καλλιθέας. Παλιοκαιρισμένη, μικρή, α 
φρόντιστη αισθητικά και με ένα σιχαμερό φουαγιέ "επω
νύμων" αντίκρυ της. Σε ένα τόσο ελκυστικό, λαϊκότροπο 
και γοητευτικό είδος τέχνης, σαν το σινεμά, η Θεσσαλονί
κη αγκαλιάζει, άλλες φορές σφιχτά και άλλες χαλαρά, τα 
παραπάνω συμπτώματα. Μέχρι και η αίθουσα "Φως", μια 
από τις πιο αλληλένδετες με την ιστορική πραγματικότητα 
αίθουσα του Πειραιά, ανασυγκροτήθηκε με ένυ μοναδικό 
τρόπο, που περικλύει συνδυαστικά τη σημερινή διάσταση 
και την αισθητική της θρυλικής Τρούμπας. Απεναντίας η 
αίθουσα "Σινεέπ", ιστορική και με συγκεκριμένο θεματο- 
λόγιο ταινιών όπως και η αίθουσα "Φως" - ταινίες πορνό, 
- μοιάζει πολυκαιρισμένη, μουσειακή,, με μια επιγραφή 
που το πέρασμα των χρόνων την έχει τροποποιήσει, σε ε
πιγραφή μπορντέλου. Και να σκεφτούμε, πως την ίδια α
κριβώς χρονική στιγμή ο Βόλος έχει μια θαυμάσια αίθου
σα, η Καλαμάτα την αρτιότερη τεχνικά και 
παραδοσιακότερη αρχιτεκτονικά Αέσχη και η Λαμία ένα 
κέντρο συνεδριάσεων, που διεξάγονται και στρογυλλά 
τραπέζια με καθαρά κινηματογραφικό φάσμα θεμάτων, 
θαυμάσιο.
Αρχιτεκτονική και κινηματογράφος, πόλη και αίθουσα, 
πλατεία και θεωρείο, υπόκοσμος και εξώστης. Αξια φαι
νόμενα περαιτέρω προσφυγιάν και συμπερασμάτων, ανα
λύσεων και χρονικογραφημάτων, αποτελούν αναπόσπα
στα μέρη της ζωής μας, ενός βιώματος αξεπέραστου όσο 
και συγκλονιστικού, νοσταλγικού και μοιρολατρικού μα
ζί, διαυγούς και πολύχρωμου, ανεξίτηλου και αχάρα
κτου... ♦

Π αραπομπές
1. Από μια θεωρητι
κή προσέγγιση της 
Σώτης Τ ριανταφύλ- 
λου.
2. "Ο ουρανός πάνω 
από το Βερολίνο", 
είναι κι ο πρωτότυ
πος τίτλος της τα ι
νίας του Βιμ Βέ- 
ντερς, που στη 
χώρα μας έφτασε με 
τον τίτλο ΤΑ 
ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΑ.

Βιβλιογραφία 
α) Βιμ Βέντερς, 
"Εγώ και οι εικόνες 
των τόπων" εκδ. 
Θεμέλιο.
β) Χανς Κόλχοφ, 
"Θεωρία για την πό
λη", ανεπίκαιρες εκ
δόσεις.
γ) Σώτη Τριαντα- 
φύλλου, "Κινημα- 
τογραφημένες πό
λεις" εκδ. σύγχρονη 
εποχή.
δ) Χόρχε Ντάσιους, 
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Ο κλέφτης των ποδηλάτων: 
η αθανασία της καθημερινότηταςΛι νι πως ο κ ινηματογράφος rivm  μ ια  τέχνη ιφ η μ ιρ η  

Κι ιχοννΜ κιο . Γ ια τί αυτός, περιααότερο αηό οποία- 
δήποτε άλλη τέχνη  είνα ι δέσμιος της στιγμής "που 

περνάει και χάνετα ι". Και ταυτόχρονα τηνδεσμ εύει, ιος την 
α ιω νιότητα , τουλάχιστον ως τα  όρια του ηλικιώ τη του α ιώ 
να. Ο κινηματογράφος αρα ε ίνα ι η καθ ια υτό  τέχνη του ε
φήμερου, του ασήμαντοι', του φευγαλέου ή καλύτερα, τοι- 
χογραφεί μέσα στο φευγαλέο το α ιώ νιο , την ανθρώ πινη 
φυχη. Μ έσα στο π λα ίσ ιο  αυτό ο ιταλικός νεορρεαλισμός η 
αΐ'τό που ονομάστηκε ιταλικός νεορρεαλισμός ε ίνα ι ο α π ό 
λυτος κινηματογράφος.
Πρόσφατα προβλήθηκε ξανά σε θερινή αίθουσα Ο 
ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, η καταστατική αυτή τα ι
νία του Βιττόριο ντε Σίκα, γυρισμένη το 1948, σε σενάριο 
Τζεζάρι Ζαβατίνι. Πενήντα χρόνια μετά γινόμαστε μάρτυ
ρες μιας ιστορίας - ασήμαντης και καθημερινής - που ξετυ
λίγεται στους δρόμους της Ρώμης το 1948, λίγο μετά τον πό
λεμο. I-1ναι θαυμαστό, κατ’ αρχάς το γεγονός ότι αυτή η 
αιχμαλωτισμένη στο σελιλόιντ καθημερινότητα μιας Κ υρια- 
κής του '48 αναγνωρίζεται και σήμερα από το θεατή ως ανα
λογούσα σε κάποιο όιαιώνιο σκίρτημα της ανθρώπινης ψυ
χής. Κατορθώνεται εδώ κάτι ανήκουστο: το εψήμερο 
σαρκώνει το αιώνιο, η στιγμή συγκεφαλαιώνει το χρόνο μια 
μέρα εντός ανθρώπου φανερώνει την αθανασία του.
Η ιστορία νομίζω είναι γνωστή. Έ νας άνεργος βρίσκει δου
λειά ως αφισσοκολητής στο Δήμο. Προϋπόθεση όμως για να 
την κρατήσει είναι να έχει ποδήλατο. Αφού συγκεντρώσει 
ό,τι χρήματα μπορεί να διαθέσει παίρνει πίσω το ποδήλατό 
του που έχει δώσει ενέχυρο για να εξασιραλίσει τροφή για τη 
γυναίκα του και τα δυο παιδιά τους. Η χαρά του όμως δεν 
θα κρατήσει πολύ καθώς την πρώτη μέρα της δουλειάς τού 
κλέβουν το ποδήλατο. Η επόμενη μέρα, η Κυριακή, αναλώ- 
νεται στο ψάξιμο του ποδηλάτου, που είναι απαραίτητο για 
να συνεχίσει την δουλειά και την Δευτέρα. Ο κύριος κορμός 
της ταινίας στηρίζεται σ' αυτήν την αναζήτηση, σ' αυτή την 
Κ υριακή. Αν χρειάζεται άπειρος αριθμός λέξεων για να πε
ριγράφει μια μέρα, εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε μια ταινία. 
Οχι δεν πρόκειται για μια ιστορία εξαιρετική. Τέτοια γεγο
νότα θα μπορούσαν να συμβούν οπουδήποτε, στον οποιον- 
δηποτε. Κάποτε τετοιες ιστορίες περνούν και στα "ψιλά" 
των εφημερίδων, ίσιος μάλιστα και ως γενικευμένες δ ιαπ ι
στώσεις "Αύξηση παρουσιάζει εφέτος η κλοπή ποδηλάτων 
στη Ρώμη κ.λπ., κ.λπ." Μόνο που εδώ δεν πρόκεται για το 
φαινόμι νο "κλοπή ποδηλάτων", εδώ έχουμε την συγκεκριμέ
νο η νι φιΐ,. ι νός συγκεκριμένου ανθρώπου, που με τον μικρό 
του γυιο ψάχνει το κλεμένο ποδήλατο. "Ένα ασημάντο μι- 
κροπεριστατικό προμηθεύει έτσι το θέμα μιας συγκλονιστι
κή; τραγωδίας..." (Ζωρζ Σαντούλ, Η ιστορία του Παγκόσμι
ου Κινηματογράφου, σ. 426).
Η ταινία μας εισάγει όλα τα χαρακτηριστικά του νεορρεαλι- 
ομού στον κινηματογράφο.
Αν και έχει προηγηθεί το ΡΩΜ Η, ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΗ του 
Ροσελίνι, το 1945, ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ θα γ ί
νει παράδειγμα για ένα πλήθος ταινιών - όχι μόνο ιταλικών 
- μέχρι και σήμερα. Ο ντε Σικα, ηθοποιός του θεάτρου και 
του κινηματογράφου από το 1930 και σκηνοθέτης από το 
1939 (πρώτη του tiu v iu  το ΑΛΙΚΑ ΡΟΛΑ, Rose Scarlulle), 
εδω συνεργάζιται μι τον σεναριογράφο Τζεζάρε Ζαβατίνι, 
που υπήρξε όχι μονυν εξέχων σεναριογράφος, αλλά και θε
ωρητικός του νευρρεαλισμού. Οι καθημερινές ιστορίες, οι 
μη επαγγελματίες ηθοποιοί, τα γυρίσματα σε φ υσικούς χώ 
ρους θα απυτελέσουν κάτι το πρωτόγνωρο για τον κινημα- 
τoγρuqo που τώρα (το 1948) "μιλάει" και περνάει στην πρώ
τη του ενηλικίωοη θ α  μπορούσαμε μάλιστα να μιλήσουμε 
εδώ για τον ιχπόλυτυ κινηματογράφο, που φέρει τα λιγότερα

δάνεια από το θέατρο ή το μυθιστόρημα και που τόσο εξυ
μνήθηκε από θεωρητικούς του μεγέθους του Αντρέ Μπειζέν 
Στην περίπτωση μάλιστα αυτή (του νεορρεαλισμού) αποκο 
λύπτεται για πρώτη φορά η τεράστια δύναμη και οι πραγ
ματικές διαστάσεις της νέας εφεύρεσης του κινηματογράφου 
(μην ξεχνάμε, ότι τα χρόνια αυτά, λίγο μετά τον πόλεμο, ο 
κινηματογράφος έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το πα
γκόσμιο πια κοινό). Μπορεί σήμερα, μέσα στο μπούχτισμα 
του "ριάλιτυ σόου", όλα αυτά να ακούγονται κάπιυς κοινό
τυπα, εδώ όμως δεν έχουμε απλώς ένα ρεπορτάζ. ΓΙροηγει 
ται μια συνεπής και αυστηρότατη σύλληψη εκ μέρους των 
Ζαβατίνι και ντε Σίκα και οπωσδήποτε πολλή και σκληρη 
δουλειά από τον δεύτερο για να γίνει η ταινία αυτή "... ένα 
απ’ τα πρώτα δείγματα καθαρού κινηματογράφου, χωρίς η
θοποιούς, χωρίς ιστορία, χωρίς σκηνοθεσία, τελικά δηλαδη. 
ένα πλήρες φιλμ, ολοκληρωτικά βυθισμένο μεσ' την αισθητι
κή αυταπάτη του πραγματικού. Χωρίς κινηματογράφο" 
(Αντρέ Μπαζέν, Τι είναι ο κινηματογράφος, σε. 54). Εδώ δεν 
έχουμε μόνο την περιγραφή της πραγματικότητας, έχουμε 
την υπεράσπιση του πραγματικού ως τέχνη.
Η απορία μου ήταν πολύ μεγάλη, όταν τις προάλλες, πήγα 
στον θερινό "Ζέφυρο" για να δω την ταινία. ΓΙοιος θα πάει 
να δει μια τέτοια ταινία; και τι να λέει αυτή η ταινία σ' έναν 
θεατή 50 χρόνια μετά; Η απορία μου μεγάλωσε καθώς ο κ ι
νηματογράφος ήταν γεμάτος και η απλή περιέργεια δεν θα 
μπορούσε να εξηγήσει την προσήλωση του κοινού. Η απά
ντηση έρχεται απ' το γεγονός ότι ο καθαρός κινηματογράφος 
είναι και καθαρή τέχνη, που προσπαθεί να σιγοψυθιρίσει ένα 
πειστικό όραμα που να ξεπερνάει το θάνατο. Η τέχνη είναι 
ένα από τα ονόματα που δίνει ο άνθρωπος στην αθανασία. 
Εδώ δεν είναι μόνο στο σκαμένο πρόσωπο του πρωταγωνι
στή και στη ζωηρή ματιά του μικρού συμπρωταγωνιστή που 
χαρίζεται η αθανασία. Είναι κυρίως η καθημερινότητα που 
στολίζεται και αποθεώνεται. Και η καθημερινότητα είναι ο 
χώρος που συναντά το θάνατο ο άνθρωπος, εκείνη η συνε
χής, ατέλειωτη επανάληψη και εναλλαγή της κοινοτυπίας. 
Ή ρωας εδώ, όπως και στην ταινία είναι ο κοινός, ο τυπικός, 
ο ονομαζόμενος "μέσος άνθρωπος" που δεν έχει τίποτα το ε
ξαιρετικό. Πρόκειται για έναν, κατά κυριολεξία αντί-ηρωα. 
Κι όμως η αθανασία τού ανήκει. Είναι ένας άγνωστος μέσα 
στο πλήθος, κι όμως η ταινία αρχίζει με το όνομά του. Δεν έ
χει σημασία που δεν βρέθηκε στο σταυροδρόμι της Ιστορίας, 
ο πειρασμός να κλέψει κι αυτός ένα ποδήλατο αρκεί για να 
τον ανεβάσει στο βάθρο ενός Ο ιδίποδα ή ενός Προμηθέα. Ο 
πειρασμός αρκεί για να του χαρίσει την ανθρωπιά.
Ο ντε Σίκα μετέτρεψε αυτή την καθημερινότητα σε αρι
στούργημα, δίνοντας ένα υπόδειγμα κινηματογράφου. Τί
ποτα δεν ψευτίζει στο μάτι του θεατή. Η αλήθεια είναι κι αυ
τή μια κατασκευή, ή σωστότερα, η αλήθεια είναι η εικόνα που 
με αίμα τελειοποιεί ο καλλιτέχνης, για να αποκαλύψιι την α 
λήθεια που κατοικεί μέσα του, που, συνεπώς, κατοικεί μέσα 
στον καθένα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι που τραβάει τους θεσ 
τές στην ταινία αυτή τόσα χρόνια τώρα, όμως ξέρω οτι Ο 
ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ είναι ένας από τους κυ- 
ριώτερος λόγους που αγαπώ τόσο πολύ τον κινηματογράφο.

Κ Ω ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ Μ ΠΛ ΑΘΡΑΣ

Ο ΚΛΕΦΤΗΣ 
ΤΩΝ

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
(LADRIDI 

BICIC LETTE) 
Σκηνοθεσία:
Βιττόριο ντε Σίκα 
Σενάριο:
Τζεζάρε Ζαβατί
νι
Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α :
Μοντουόρι, Σού- 
ζο ντ' Αμίκο 
Ερμηνεία: 
Λαμπέρτο Μα- 
τζιοράνι
1948, Ασπρό
μαυρο, Ιταλία
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Διακωμωδώντας το τραγικό...

■ Η ·  αναβλέποντας μια παλιά ταινία  έχεις την ευκαι- 
^  ρία να  ανακαλύψεις κάποια στοιχεία  που είτε 

■ Μ  δεν τα είχες προσέξει, είτε δεν μπορούσες να τα 
δεις στην πρώτη θέαση. Το ίδιο συμβαίνει με τις 
Μ ΠΑΝΑΝΕΣ, του Γούντυ Αλλεν. Η δεύτερη ταινία  
του αμερικάνου σκηνοθέτη, γυρισμένη το 1971, δύο 
χρόνια μετά από την πρώτη, την ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ. Φ αίνεται και από τις 
δύο αυτές ταινίες, ότι ο Γούντυ Αλλεν ξεκίνησε με πο
λύ καλές προοπτικές διαγράφοντας μια πορεία όπου 
τα λάθη είνα ι λιγοστά.
Σ τ ις  Μ Π Α Ν Α Ν ΕΣ έχουμε την ευκα ιρ ία  να  δούμε τον 
νεαρό Γούντυ Α λλεν να  "ζω γραφ ίζει" στο π α ν ί κ α τα 
κτώ ντα ς, ήδη, μ ια  ω ριμότητα . Ε λά χιστα  έχει αλλάξει 
α π ό  τότε, ακόμα κα ι στην τελευτα ία  του  τα ιν ία , 
Δ ΙΑ Α Υ Ο Ν ΤΑ Σ ΤΟΝ Χ Α ΡΥ , το ειρω νικό  ύφ ος ε ίνα ι 
αυτό π ο υ  τελ ικά  επ ικρατεί. Ε κείνο π ο υ  παρατηρεί κ α 
νε ίς  ε ίνα ι η εκπληκτική ικανότητά  του  να  χρη σ ιμ οπο ι
εί τ ις  τρα γικές μορφές διήγησης, "βγάζοντας" γέλιο 
α πό  εκεί π ο υ  άλλος θα έκανε ένα βαρύγδουπο  δράμα. 
Αλλωστε η τρ α γω δία  με την κ ω μ ω δία  ελάχιστα δ ια φ έ
ρουν. Στην π ρώ τη  π α ρ α θέτε ις  τα  γεγονότα  τον ίζοντα ς 
το  ψ υχολογικό  αδιέξοδο, στη δεύτερη δ ιακω μ ω δείς τ ις  
ιδέες κ α ι τ ις  α πόψ εις , αλλά  ποτέ του ς α νθρώ που ς (την 
π ροσ ω π ικότη τά  τους, το ν  χα ρα κτήρα  τους) κρα τώ ντας 
μ ια  απόσταση α π ό  τη μοχθηρή διήγηση. Σ τ ις  
Μ Π ΑΝΑΝΕΣ παρατηρούμε ό τ ι ο Γούντυ Αλλεν π ρ ο 
σεγγίζει το ν  σουρεαλισμό μη κάνοντας, όμως, σουρεα
λιστική τα ιν ία .
Το πα ρά δοξο , το  π α ρ α ν ο ϊκ ό , σ το ιχεία  π ου  υπάρχουν 
σε μεγάλη π οσότη τα  σ τ ις  σουρεαλιστικές τα ιν ίες, συ
νυ πά ρ χο υ ν  με το  κ ο ιν ά  αποδεκτό. Με αυτό τον τρόπο  
ο ι παρ ά δο ξες κατα στά σεις λειτουργούν σαν δείκτες, 
δε ίχνουν  το  "κακό", α υτό  π ου  κ α νείς δεν εύχετα ι να  ζή- 
σει κ α ι ακόμη αυτό  π ο υ  κατα κρ ίνει. Ο  Αλλεν επ ιχειρεί 
μ ια  κ ριτική  στην αμερικάνικη  κο ινω νία , βά ζοντας το 
δάχτυλο  στην πληγή, δε ίχνο ντα ς τ ις  π α ρ α ν ο ϊκ ές  κ α τα 
στάσεις π ο υ  α υ το ί ο ι άνθρ ω πο ι ζουν κα ι α ποδέχοντα ι, 
ενώ  ο ψ υ χ ία τρ ο ς  π α ίζε ι ουδέτερο ρόλο, αν ίκανος να  
τους συμβουλεύσει καν (σε άλλες του τα ιν ίες, άλλωστε, 
ο ι ψ υ χ ία τρ ο ι ε ίνα ι κ α ι α υ το ί πάσ χοντες κα ι καταλή
γουν στην αυτοκαταστροφ ή, βλέπε ο Ν ΕΥ ΡΙΚ Ο Σ 
ΕΡΑ ΣΤΗ Σ). Έ χ ο υ ν  π ε ι πολλές φορές, κ α ι ε ίνα ι αλή
θεια, ό τ ι ο ι σουρεαλιστικά  ή ο ι π ο ιη τικ ά  ρεαλιστικές 
τα ιν ίες  ε ίνα ι αυτές π ο υ  μ πορούν να  μιλήσουν καλύτε
ρα γ ια  την πραγματικότητα . Εδώ , ό π ω ς και σε άλλες 
τα ιν ίες, με τον  καλύτερο τρ ό π ο  καταδικάζουν. Για π α 
ράδειγμα  η αφελής ακτιβ ίστρ ια  πο υ  ερω τεύετα ι το ν  νε
αρό, α μ όρφ ω το  κ α ι άτσαλο αμερικάνο, θα τον  χω ρίσει 
γ ια τ ί π ιστεύει ό τ ι του λείπει κάτι, χω ρ ίς  να  ξέρει τ ι ε ί
να ι α υτό, γ ια  να  το ν  ξαναεριοτευτεί ότα ν θα επιστρέ
φ ε ι κ α ι θα παρουσ ια στεί ω ς Π ρόεδρος επαναστατημέ- 
νης χώ ρ α ς της Λ ατινικής Αμερικής!!

Φ α ινομεν ικά  με α κ ίνδυνο  τρ ό π ο  κάνει κριτική  στην 
π ολ ιτικ ή  τω ν Η Π Α  π ο υ  χα ρα κτη ρ ίζετα ι με τ ις  μαύρες 
λίστες, την αντικομ μ ουνιστική  φ ρενύτιδα  του μακαρ
θισμού. Ο  π ρ ά κτο ρ α ς του  FBI π ο υ  προστα τεύει τον  
Π ρόεδρο κ α ι γ ια  αυτό  το ν  λόγο βρίσκετα ι δ ίπ λ α  του  ό 
τα ν  κάνει ντους, γ ια  να  το ν  συλλάβει αργότερα  ω ς κο μ 
μουνιστή, ο ι δ ικαστές, ο ι ένορκοι κ α ι ο γραμματέας 
του δ ικαστηρίου π ο υ  π α ρ α π ο ιο ύ ν  την αλήθεια, το  π α 
γερό π ρ ό σ ω π ο  του αμερ ικά νου  δικαστή  π ο υ  συμβολί
ζει την αδιάλλακτη  θέση του μ προστά  στο άδικο, αλλά 
κ α ι τον  δογματισμό  του στην υποστήρ ιξη  της συντήρη
σης, ο ι ένορκοι π ο υ  κ α π ν ίζο υ ν  να ρκω τικά , η Miss Αμε
ρική π ο υ  καταθέτει ω ς μ άρτυρας κ α τηγορ ίας, γ ια  να  κα 
ταλήξει να  τραγου δά  τρ α γο ύ δ ια  εποχής, το  δικαστήριο  
π ο υ  φ ιμ ώ νει κ α ι δένει στην καρέκλα το ν  κατηγορούμε
νο  γ ια τ ί του ς ζαλ ίζει κά νο ντα ς το ν  συνήγορο υπερά 
σπισης κ α ι τον  κατηγορούμενο, α λλά ζοντα ς συνεχώ ς 
θέσεις, όλα  α υ τά  τα  γκροτέσκο σ ιγά  - σ ιγά  ανεβάζουν 
στην υπόληψή μας τον  ήρω α π ο υ  ξεκίνησε ω ς ένας α
ποτυχη μένος αμερικάνος.
Το δε ίπ νο  με τον δ ικ τά το ρ α  της χώ ρ α ς της Λ ατινικής 
Α μερικής π ο υ  φ τάνει να  το πληρώ νει κα ι να  π α ζα ρεύ
ει το συνολικό ποσό, η α π ό π ε ιρ α  δ ο λ ο φ ο νία ς του, η η- 
ρω ποίησή του α π ό  του ς αντάρτες, το αλα λούμ  π ο υ  ε
π ικ ρ α τε ί κ α ι στην π τέρυγα  τω ν  σ τρα τιω τικώ ν κ α ι τω ν 
ανταρτώ ν, η επέμβαση της CIA (που  γ ια  να  μην το  ρ ι
σκάρει η μισή υποστηρ ίζει το ν  δ ικ τά το ρ α  κα ι η άλλη μι- 
σή το υ ς αντάρτες), η εμφάνιση τω ν  Ε βραίω ν π ο υ  επαι- 
τούν κ ατά  τη δ ιά ρκεια  τω ν  εχθροπρα ξιώ ν, το 
καροτσά κι π ο υ  π έφ τει α π ό  τ ις  σκάλες (στοιχείο  στις 
τα ιν ίες  του Α ϊζενστά ιν), ο αρχη γός τω ν  α ντα ρτώ ν (με 
το  π ούρο) π ο υ  τρελα ίνετα ι α πό  την εξουσία κ α ι γ ίνετα ι 
ένας νέος δ ικτά τορα ς, όλα αυτά  τα  στο ιχεία  έρχοντα ι 
α πό  την απογοήτευση της ήττας τω ν  ρ ιζοσ πα στικώ ν κι- 
νημάτιυν του Μάη του  '68 κα ι κ ά νει τον  Γούντυ Αλλεν 
να  κρα τά  ίσες αποσ τάσ εις α πό  του ς μεν κ α ι το υ ς δε.
Τ ελικά το γέλ ιο  καθαρίζει την ψ υχή  μας, δ ιώ χνε ι το  κ α 
κό π ο υ  μπορεί να  χτυπήσει την π ό ρ τα  μας, ακόμα μας 
βοηθά να  αμυνθούμε αν προσεγγίζουμε την αλλοτρ ίω 
ση. Με άλλα λόγια  η κ ω μ ω δία  του Γούντυ Αλλεν λει
τουργεί καθαρτικά , δεν μένει μόνο στη διασκέδαση τω ν 
κατω τέρω ν ενστίκτω ν, αλλά  δημ ιουργεί μια  άμυνα. Ο ι 
τα ιν ίες  του Γούντυ Αλλεν α π ευθύ νοντα ι σε ανθρώ 
π ο υ ς π ο υ  είνα ι έτο ιμο ι να  δεχτούν μ ια  άλλη άποψ η, να  
εξετάσουν το δ ιαφ ορετικό  κα ι τελ ικά  να  σχηματίσουν 
τ ις  δ ικ ιές  του ς απόψ εις. Η σκηνοθεσία "κλέβει" πολλά  
στο ιχεία  απ ' τον  κ ινηματογράφ ο της αμφισβήτησης ό 
π ω ς  εκφράστηκε α πό  τον  Φ ελίνι κ α ι το ν  ντε Σ ίκα , από  
τον  βαθύ εσωτερισμό του Μ πέργκμαν, απ ' τ ις  γκροτέ
σκο μορφές αφήγησης τω ν Μ αρξ κ α ι Τ σάπλιν. Ό λα  αυ
τά  τα  στο ιχεία  π α ντρεύ οντα ι α ρμ ον ικά  γ ια  να  μας δώ 
σουν ένα γοητευτικό αποτέλεσμα π ο υ  καυτηριάζει κα ι 
σαρκάζει έναν απ ά νθρ ω πο  κ α ι αλλότρ ιο  κόσμο. Ο 
Γούντυ Αλλεν θα είνα ι κ ά π ο υ  στη μέση, ανάμεσα στην 
Αμερική κα ι την Ευρώ πη, περισσότερο ο ικείος στους 
Ε υρω παίους, πα ρ ά  στους Α μερικάνους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΜΠΑΝΑΝΕΣ
(1971)

Σκηνοθεσία:
Γούντυ Άλλεν 
Παίζουν:
Γούντυ Αλλεν, 
Λουίζ Λάσερ, 
Κάρλος Μονταν- 
μπάν, Χόβαρντ 
Κόσελ, Ρενέ 
Ενρικέζ, Σαρλότ 
Ράε, Κονράντ 
Μπεν και ο νεα
ρός Σιλβέστερ 
Σταλόνε.
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'To oivrpm", YouAsef Ishagpniir, iirtiff. A itm rfjivi) Μοταάκηυ, rxA. II. TçewXéf - I 
Κωπταράκη, o.o. 128, Αθήνα 1997.
() ITovnfqi Ιζαγκπούργεννήθηκε πτην Τ εχερ ά νη κ α ιζε ισ το  Π α ρ ίσ ι(O tóτο 1958.ότα νή υ  
Οι να σπουδάσει κινηματογράφο, στην αρχή εικονοληψία στη Σχολή Αουί Αυμιέρ. και 
οτη συνέχεια (τκηνοΟεαία και μοντάζ πτο Ινστιτούτο Ανώτερων Κ ινηματογραφικώ ν 
σπουδιϊιν (IOHEC). Μελέτησε φ ιλοσοφία και έγρατμε το πρώ το  βιβλίο του γ ια  τον Λσυ 
κ ίνο Πιάκόντι. Από τότε γράφει αυατηματικά γ ια  τον κ ινηματογράφο αε περ ιοδικά  και 
εφημερίΛες. Στο βιβλίο αυτό εξετάζει την κινηματογρειφική τέχνη οε όλες της τ ις  μορφές, 
ττ| θρησκευτική και πολιτική λειτουργία , την τεχνική αναπαραγω γή, την λατρεία  της ει 
κόνας, την προσπάθεια  για  διαμόρφωση της πραγματικότητας. Στο μ ικρό αυτό βιβλίο 
χω ράει ο οτοχαπμός πολλώ ν Α μερικάνων και ευρω παίω ν δημιουργώ ν, όπω ς φαίνετα ι 
τουλάχιστον μέσα από τις  τα ιν ίες τους. Μ γένεση του κ ινηματογράφου, η γαλλική πρω 
τοπορία , ο Μελιές, ο Ό ρσον Γουέλς, το σοβιετικό μοντάζ, η νουβέλ βαγκ, το Χ όλιγουντ 
ακόμα. Θα έλεγε κανείς ότι επιχειρείτα ι να σχεδιασθεί το διάγραμμα της κ ινηματογρα
φικής ιστορίας, όπου τονίζοντα ι τα σημεία - σταθμοί στην ιστορία  τω ν οχολιόν κα ι το/ν 
καλλιτεχνικώ ν ρευμάτων.

"Εκατό χρόνια κινηματογράφου", Μ αριάννα Παπουτσοπούλου, εκδ. Εκπαιδευτήρια 
"Κωστέα - Γείτονα", σ.σ. 61, Αθήνα 1996.
Απ' ό ,τι ξέρω τουλάχιστον, ε ίναι τα μόνα εκπαιδευτήρια που  εκδίδουν ένα βιβλίο γ ια  τον 
κινηματογράφο. Μ ια μικρή προσφορά στη γιορτή τω ν 100 χρόνω ν του κ ινηματογράφου, 
απ ' τη σειρά "Α νοιχτό δημιουργικό σχολείο", το βιβλίο αυτό λειτουργεί περισσότερο σαν 
ένα άλμπουμ παρά σαν μια ιστορική αναφορά. Μια επιμελημένη έκδοση που  φέρνει σε 
πέρας η Μ αριάννα Π απουτσοπούλου, που  έχει σημασία τουλάχιστον γ ια  τους μαθητές 
τω ν εκπαιδευτηρίων. Φ ωτογραφίες, στοιχεία  από  τα ιν ίες, εξοικειώ νουν το θεατή με το 
μαγικό κόσμο της 7ης τέχνης. Α ναφορά σε καλλιτεχνικά  ρεύματα, έλληνες και ξένους 
σκηνοθέτες, όπο ιος το διαβάζει πα ίρνει μια γεύση από  κινηματογράφο.

"Ο θάνατος του Εμπεδοκλή", Friedrich Hölderlin, μτφρ. Έλενα Νούσια, εκδ. Μαραθιά, 
σ.σ. 189, Αθήνα 1997.
"Αν ερχόταν,/αν ερχόταν ένας άνθρω πος/ αν ερχόταν ένας ά νθρω πος στον κόσμο, σήμε
ρα, με/τον φω τοπώ γιυνα τω ν/πατριαρχώ ν. Δεν θα μπορούσε, /  αν ήταν να  μιλήσει γ ια  
τούτον / τον καιρό, /  δεν θα μπορούσε παρά  μόνο / να  ψελλίζει κα ι να  ψελλίζει /  όλο -, 
όλο - / ένα ένα /. (Pallaksch, Pallaksch). Αυτό το ποίημα του Paul Celan ε ίνα ι χαρα κτηρ ι
στικό. Μια λέξη παραμένει άγνωστη, δεν υπάρχει σε κανένα λεξιλόγιο: Pallaksch. Α λλοι 
υποστηρίζουν ότι σημαίνει "ναι", άλλοι ότι σημαίνει "όχι", όμω ς το π ιο  π ιθα νό  ε ίνα ι ότι 
o Celan θέλει να δείξει ότι ο ποιητής σήμερα, κα ι ενόψει τω ν όσω ν δ ιαδραμ α τίζοντα ι 
στην εποχή μας, δεν μπορεί παρά να  μιλάει την αμφίσημη γλώσσα ενός τρελού, (και όχι 
μόνο ενός τρελού). Αφού σ' ένα αρχα ϊκό  στάδιο τα όρια  του "εγώ" και του "όχι εγώ" δεν 
έχουν ακόμη εγκαθιδρυθεί, η σημασία του "ναι" και του "όχι" φ α ίνετα ι να  συμπίπτουν. 
Το ποιητικό δράμα του Hölderlin γύρω  από  αυτές τ ις  αμφησιμίες κ ινείτα ι. Ο  Εμπεδο
κλής ήταν ο "ιερός άνδρας". Ο "θάνατος του Εμπεδοκλή" δεν είναι ψ υχολογικό δράμα, 
μιλά για  τους ανθρώ πους και τους θεούς, ο Εμπεδοκλής είναι αυτός π ο υ  ενώ νει το θείο 
με το ανθρώ πινο.

"Οι ταινίες του Woody Allen", Sam B. Girgus, εκδ. Παρατηρητής, σ.σ. 254, Θεσσαλο
νίκη 1996.
Ο Sam Girgus υποστηρίζει ότι ο Woody Allen βρίσκεται στα πρ ο πύ ργ ια  της σύγχρονης 
πολιτιστικής και κριτικής συνείδησης, αμφισβητώ ντας τ ις  αντιλήψ εις μας σχετικά με τη 
συγγραφή, την αφήγηση, την προοπτική, τη σκιαγράφηση τω ν χαρακτήρω ν, το θέμα, την 
ιδεολογία, την ερμηνεία τιυν φύλω ν και τη σεξουαλικότητα. Ο Allen ε ίνα ι μελετητής και 
θαυμαστής του κλασικού χολιγουντιανού  κ ινηματογράφου, συνδυάζει, λο ιπόν, την ε
κτίμησή του γ ια  τους αμερικανούς σκηνοθέτες με μια  ανεπτυγμένη ευαισθησία γ ια  τους 
πρω τοπόρους ευρω παίους σκηνοθέτες, όπω ς ο Φ ελίνι, ο ντε Σ ίκα  και ο Μ πέργκμαν. Η 
π ιο  αναγνωρισμένη πλευρά του σκηνοθέτη είναι η συγχώνευση του κω μικού και του σο
βαρού σε τα ιν ίες οπτικά  ευρηματικές, π ο υ  πειραμ α τίζοντα ι με την αφήγηση, την πλοκή 
και την ψ υχολογία. Κατά τον συγγραφέα από  το ΩΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΕΞΙ κα ι μετά ο ι τα ιν ίες 
του προσφέρουν μια σημαντική εικόνα της σιιγχρονης ζω ής κα ι της κατάστασης του α ν
θρώπου. Μ ια πολύπλοκη πορεία  διανοητικής κα ι ηθικής ωρίμανσης, ε ίνα ι η πεμπτουσία  
της αυξανόμενης πολυπλοκότητας της δουλειάς του ω ς σκηνοθέτη και συγγραφέα, εδώ 
και 20 χρόνια . Σ τις τα ιν ίες του ανακαλύπτουμε έναν αποκεντρω μένο κόσμο με χα ρα 
κτήρες που  έχουν χάσει την ταυτότητά τους που ε ίνα ι συζητήσιμη η ικανότητα τους να 
βρουν νόημα στη ζωή τους. ΙΙάντω ς είναι μια  α ινιγματική  και εκκεντρική ιδ ιοφ υία  που 
εργάζεται με ακεραιότητα σαν νεωτεριστής καλλιτέχνης σε μ ια  β ιομηχανία  κα ι ενα μέσο 
που κυριαρχούνται υπ ο  τα εμπορικά συμφέροντα και τ ις  προτιμ ήσεις της μάζας.

ΕΙ1ΙΙΥ1ΕΛΕ1Α: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
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