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Επιμένουμε στη 
μανρόασπρη αισθητική

ν
m m i r α  χ έ ρ ια  σ α ς  κ ρ α τά τε  το  δ ε ύ τε ρ ο  τ ε ύ χ ο ς  το υ  π ε ρ ιο δ ικ ο ύ  μα ς, το  ο π ο ίο  
σ υ ν ε χ ίζ ε ι σ τ’α χ ν ά ρ ια  το υ  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ .

Ε π ιμ έ ν ο υ μ ε  στη μ α υ ρ ό α σ π ρ η  α ισ θ η τ ικ ή  μ α ς, στην κ ρ ιτ ικ ή  μ α ς  στο  
Χ ο λ λ υ γο υ ντ ια νό  π ρ ό τυ π ο , σ τη ν  υ π ο σ τή ρ ιξ η  το υ  π ο ιο τ ικ ο ύ  κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο υ , 
κ α θ ώ ς  κ α ι στην α ν ά δ ε ιξ η  τω ν  αγνώ στω ν  - α λ λ ά  π α ρ ’ό λ α  α υ τά  α ξ ιό λ ο γ ω ν  - 
τρ ιτο κ ο σ μ ικ ώ ν  κ ιν η μ α το γ ρ α φ ιώ ν .

Έ χ ο υ μ ε  πλή ρ η  σ υ ν α ίσ θ η σ η  το υ  γ ε γ ο ν ό τ ο ς , ό τ ι ο  δ ρ ό μ ο ς  π ο υ  σ υ ν ε ιδ η τά  
ε π ιλ έ ξ α μ ε  ε ίν α ι ε ξ ’α ν τ ικ ε ιμ έ ν ο υ  δ ύ σ β α το ς . Π α ρ ’ό λ α  α υ τά  - δ ο σ μ έ ν η ς  τη ς 
εμ π ισ το σ ύ ν η ς π ο υ  μ α ς  δ ε ίξ α τ ε  - σ υ ν ε χ ίζο υ μ ε  α τα λ ά ν τε υ το ι στην ίδ ια  
κ α τεύ θ υ ν σ η  α ν  κ α ι έχ ο υ μ ε  ν α  α ν τ ιμ ετω π ίσ ο υ μ ε  ε κ δ ο τ ικ ά  σ υ γκ ρ ο τή μ α τα  στον  
ίδ ιο  χ ώ ρ ο . ’Α λλω σ τε  κ ά θ ε  π ε ρ ιο δ ικ ό  τέχ ν η ς , π ο υ  δ ε ν  θ έ τ ε ι ε μ π ο ρ ικ ο ύ ς  
σ τό χο υ ς , δ ε ν  κ ά ν ε ι λ α ϊκ ίσ τ ικ α  α ν ο ίγ μ α τα  κ α ι δ ε ν  ν ο θ ε ύ ε ι  τ ις  ιδ ε ο λ ο γ ικ έ ς  του  
α ρ χ έ ς  ε ίν α ι φ υ σ ικ ό  ν ’α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι σ ’έ ν α  π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν ο  - ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ο  κ ο ινό .

Α π ό  τα  π ε ρ ιε χ ό μ ε ν α  το υ ς  τε ύ χ ο υ ς  ξ ε χ ω ρ ίζ ο υ ν : Τ ο  Φ ε σ τ ιβ ά λ  D eau v ille , π ο υ  
α π ο τ ε λ ε ί το ν  π ρ ο θ ά λ α μ ο  τω ν  α μ ε ρ ικ ά ν ικ ω ν  τα ιν ιώ ν  γ ια  το  Φ ε σ τ ιβ ά λ  Κ α ννώ ν , 
με ε ιδ ικ ή  μ ν ε ία  γ ια  τ ις  τ α ιν ίε ς  π ο υ  δ ια κ ρ ίθ η κ α ν . Τ ο  Δ ιε θ ν έ ς , π λ έο ν , Φ εσ τ ιβ ά λ  
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  κ α ι το  Φ ε σ τ ιβ ά λ  Δ ρ ά μ α ς  ε ίν α ι τα  δ ύ ο  π ιο  σ η μ α ν τ ικ ά  γ ε γ ο ν ό τ α  
σ το  τρ ίμ η ν ο  π ο υ  π έ ρ α σ ε . Τ ο  "μ ικρό" Φ ε σ τ ιβ ά λ  Δ ρ ά μ α ς  σ τά θ η κ ε  τε λ ικ ά  ικ α νό  
ν α  π α ρ ά γ ε ι  ιδ ε ο λ ο γ ία  σ το ν  κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ό  χ ώ ρ ο , κ ά τ ι π ο υ  α π έ τ υ χ ε  ν α  το  
κ ά ν ε ι  το  Φ ε σ τ ιβ ά λ  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς . Ε ιδ ικ ό  α φ ιέ ρ ω μ α  σ το  γ α λ λ ικ ό  Ν έ ο  Κ ύμα, 
π ο υ  ά ν ο ιξ ε  ν έ ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  σ τον  π α γ κ ό σ μ ιο  κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο , με π ρ ω τ ο π ό ρ ο υ ς  
το ν  Ρ ιβ έτ , το ν  Ρ ο μ έρ , το ν  Μ π α ζ έ ν  κ α ι μ ε τ έ π ε ιτα  το ν  Τ ρ υ φ ώ  κ α ι το ν  Γ κο ντά ρ , 
ο ι ο π ο ίο ι ε π ιχ ε ίρ η σ α ν  μ ια  "ψ υχα νά λυσ η" το υ  γ α λ λ ικ ο ύ  κ ο ιν ο ύ , κ α ι 
κ α τό ρ θ ω σ α ν  μ έσ α  α π ’το ν  "π ρ ο σ ω π ικ ό "  το υ ς  κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο  ν α  α ν α δ ε ίξ ο υ ν  τα  
σ η μ α ν τ ικ ά  π ρ ο β λ ή μ α τα  τη ς  κ ο ιν ω ν ία ς  το υ ς . Τ ο  α φ ιέ ρ ω μ ά  μ α ς α ν α λ ύ ε ι α υ τό  
το  κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ό  ρ ε ύ μ α  π ο υ  βρ ή κ ε  μ ιμ η τές σ ’ό λ ο  το ν  κόσμ ο .

Σ ε  σ η μ α ντική  σ υ ν έν τευ ξ ή  τη ς η σ κ η ν ο θ έ τ ιδ α  Τ ώ ν ια  Μ α ρ κ ετά κ η , α σ κ ε ί 
κ ρ ιτ ικ ή  σ τα  κ α κ ώ ς  κ ε ίμ ε ν α  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Κ ιν η μ α το γ ρ α φ ία ς . Ε ιδ ικ ή  α ν α φ ο ρ ά  
σ τον  Κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ό  Τ ο μ έ α  τη ς Φ ο ιτη τ ικ ή ς  Α έ σ χ η ς  το υ  Π α ν επ ισ τη μ ίο υ  
Α θ η νώ ν , π ο υ  δ ιο ρ γ ά ν ω σ ε  σ τα  π λ α ίσ ια  τη ς Π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς  Π α ν ε π ισ τη μ ιά δ α ς  
τρ ιή μ ε ρ ο  κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ώ ν  π ρ ο β ο λ ώ ν , στην Φ ο ιτη τικ ή  Ε σ τ ία  Ζ ω γ ρ ά φ ο υ . 
Τ έ λ ο ς  το  τ ι θ α  π ρ ο β ά λ λ ο υ ν  ο ρ ισ μ έ ν ε ς  κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ έ ς  λ έσ χες , δ ιά φ ο ρ α  
μ ο ρ φ ω τικ ά  Ινσ τιτο ύτα  κ α ι η Τ α ιν ιο θ ή κ η  τη ς Ε λ λ ά δ α ς , κ α θ ώ ς  κ α ι ο ι 
κ α ιν ο ύ ρ γ ιε ς  τ α ιν ίε ς  π ο υ  έ ρ χ ο ν τ α ι σ ύ ντο μ α  σ τις  ο θ ό ν ε ς .

Α υ τά  π ρ ο ς  το  π α ρ ό ν ,σ α ς  ευ χό μ α σ τε  κ α λ έ ς  γ ιο ρ τ έ ς  (Χ ρ ισ τ ο ύ γ ε ν ν α  - 
Π ρ ω το χ ρ ο ν ιά  - Α π ο κ ρ ιέ ς )  κ α ι α ν α ν ε ώ ν ο υ μ ε  το  ρ α ν τε β ο ύ  μ α ς γ ια  τ ις  α ρ χ έ ς  
Μ ά ρ τη  με ε ιδ ικ ό  α φ ιέ ρ ω μ α  σ τον  ερ ω τισ μ ό .

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι 
από την ταινία του Ζαν · Λυκ Γκοντάρ 
"Ο σωζων εαυτόν σωθήτω"

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

αντί - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ. 1



ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΣ... ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
μ · Ανακοινωθήκαν πρόσφατα οι φετινές ε- 
L Ιπιχορηγήσειςτον ΥΙ1ΓΤΟ, (ε'σοδααπότο 
ΛΟΤΤΟ) σε κινηματογραφικούς φορείς. 
Πιο συγκεκριμμένα έλαβαν: Εταιρεία Ελ
λήνων Σκηνοθετών 10.000.000, Ελληνικό 
Κέντρο Κινηματογράφου 486.000.000. Ομο
σ π ο ν δ ία  Κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ώ ν  Λ εσ χώ ν 
1 s.(KK).(KX). Αστική Εταιρεία Κινηματογρά
φου "Στούντιο" 5.000.000, Ένωση Τεχνικιόν 
Κινηματογράφου - Τηλεόρασης 10.000.000, 
Κινηματογραφική Λε'σχη Ύ δρας 2.000.000.
I®* ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΟΣ: "Η γνωστή και μη 
εξαιρετέα παρέα των ψευτοδιανοούμενων 
νεκροθαφτών του ελληνικού σινεμά τα κα- 
τάφερε επιτε'λους. Φε'τος διευθύνει το φεστι
βάλ κινηματογράφου! Εις ανώτερα παιδιά, α
πό ένα από τα πολλά κορόίδα που στήριξαν 
α ϊτό  το Φεστιβάλ, αλλά υστερούν στις ε- 
πικύψεις και στο μήκος της γλώσσας".

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΑΓΑΡΗΣ: "Ανεβαί
νουμε στην Θεσσαλονίκη φίλοι και κατεβαί
νουμε στην Αθήνα εχθροί".

ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΑΟΣ: "Το 
κλειστό κύκλωμα εκτρε'φει ανταγωνισμούς 
και πικρίες. Με τη διεθνοποίηση ελπίζω πως 
τα πράγματα θα πάρουν τις σωστε'ς τους 
διαστάσεις και εμείς οι Έλληνες σκηνοθέτες 
και κριτικοί θ ’αποχτήσουμε την αίσθηση του 
μέτρου".

□Για τους λάτρεις του κινηματογράφου 
και του CD-ROM υπάρχει τώρα ε'να νε'ο 
πολύτιμο π α ιχν ίδ ι. Το π ρόγραμ μ α  της 

Microsoft, που φε'ρει το όνομα Cinemania, 
περιέχει ε'να κατάλογο από 19.000 κινημα
τογραφικέ^ ταινίες που καλύπτουν το χρονι
κό διάστημα από το 1914 ως το 1991. Για 
κάθε τα ινία  προσφε'ρονται φωτογραφίες 
(καρεδάκια) από τις σημαντικότερες σκηνε'ς 
καθώς και μαγνητοφωνημένοι διάλογοι. Για 
κάθε ταινία υπάρχει μια σύνοψη της υπόθε
σης και η απαρίθμηση των κυριοτε'ρων συ
ντελεστών. Οι χρήστες του προγράμματος 
θα εκτιμήσουν ασφαλώς τις μεγάλες του δυ
νατότητες ως προς την ταξινόμηση των ται
νιών κατά είδος, σκηνοθε'τη, ηθοποιούς, 
βραβεία, ημερομηνία παραγωγής κ.λ.π.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΑΟΣ: "Στην 
τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση. Υπάρχει 
η γνώση του κιν/κού παρελθόντος, υπάρχουν 
τάσεις, ρεύματα, σχολές, εθνικές κινηματο
γραφίες, υπάρχουν οι μεγάλες ταινίες για να 
ακουμπήσει κανείς και ν ’απογειωθεί στον 
δικό του προσωπικό κόσμο, ν ’αναπτύξει το 
δικό του όραμα".

□Η Κινηματογραφική Λε'σχη Λαμίας τί
μησε πρόσφατα το Θόδωρο Αγγελόπου- 
λο και την Ελένη Καραϊνδρου επιδίδοντάς 

τους τιμητικές πλακέτες για την προσφορά 
τους στον Ελληνικό κινηματογράφο.

ΕΜ1Ρ ΚΟΥΣΤΟΥΡ1ΤΣΑ: "...Το φιλμ 
εκεί (σ.σ. στις ΗΠΑ) χάνει τη διάστασή του 
ως έργο τέχνης. Δεν λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση αυτή γιατί την αγνοούν. Θα σας 
διηγηθώ μια μικρή ιστορία. Μέσα στα σχέ-

Ο Παντελής Βούλγαρης

διά μου είναι και μια βερσιόν του ΕΓΚΛΗ
ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ, το οποίο έχω με
ταφέρει στο σύγχρονο Μανχάταν. Εδώ και 
μερικές ημέρες, ένας Αμερικανός δικηγό
ρος της UGC μας έστειλε ε'να γράμμα που 
έλεγε: "Σας παρακαλούμε να μας γνωστο
ποιήσετε το συντομότερο δυνατόν ποιος έ
γραψε το τραγούδι ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜ Ω
ΡΙΑ". Δίχως σχόλια

□Ο Παντελής Βούλγαρης προχωρεί ακά
θεκτος σε νέες δημιουργίες. Ή δη έχει 
ολοκληρώσει την πρώτη γραφή καινούργιου 

σεναρίου με τίτλο "Ακροπόλ" και προετοιμά
ζεται πυρετωδώς για την έναρξη των γυρισμά
των της νέας του ταινίας με θέμα της τον κόσμο 
της επιθεώρησης της δεκαετίας του ’60.

ΑΜΠΑΣ ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ, (Ιρανός σκη
νοθέτης): "Ένας καλλιτέχνης πρέπει να δη
μιουργεί μέχρι τα όρια των δυνατοτήτων που 
του επιτρέπει μια κοινωνία. Να γυρίσεις μια 
ταινία που είναι απαγορευμένη είναι σαν να 
μην την έχεις γυρίσει, γι αυτό χρειάζεται να 
γνωρίσεις την δύναμη της κυβέρνησης. Για 
το λόγο αυτό πιστεύω στις απλές ταινίες που 
γυρίζω, γιατί νομίζω πως αργά αλλά σταθε
ρά δουλεύουν για  ε'να καλύτερο μέλλον".

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ: "Ο ηθοποιός είναι μια 
γενναιόδωρη ράτσα. Ειδικά στο θέατρο, που 
είναι μια τέχνη τόσο θνησιγενής. Λες τη φρά
ση και χάνεται αυτοστιγμεί. Το μόνο που 
σκέφτεσαι είναι ότι μέσα στα κύτταρα αυτών 
που σε βλέπουν, μπορεί να μείνει το ίχνος 
κάποιας ανατριχίλας".

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΣ: "Τι 
θυμάται ο κόσμος από τον ΙΙιερ ΙΙάολο ΙΙα- 
ζολίνι; Τον S/M ζόφο του Σαλό; Την τριλο
γία  της ζωής; Το μπάνιο στον Τίβερη των 
Ragazzi di Vita; Τους υάκινθους και τα μπλουζ 
στο νεκρό σώμα του Χριστού; Τον εξολο
θρευτή άγγελο του θεωρήματος; Την ωδή 
στους μπάτσους; - Τι θυμάται ο κόσμος στην 
Ό σ π α  τα χαράματα της 2ας Νοεμβρίου 1975;"

ΣΠΑΙΚ AH I: "Είναι καθήκον κάθε 
μαύρου μαθητή να κάνει κοπάνα από το 
σχολείο για  να δει τη νέα μου ταινία".

ΣΓΙΑΙΚ ΛΗ 2: "Ο ρατσισμός υπήρξε ο 
μεγαλύτερος καρκίνος μας και μέχρι να τον 
νικήσουμε δε θα μπορέσουμε ποτέ να προ
κόψουμε".

□Ο Κώστας Κουτσομύτης πρόκειται να 
μεταφέρει στον κινηματογράφο και στην 
τηλεόραση το βιβλίο της Διδώ Σωτηρίου 

"Ματο)με'να Χριόματα". Ή δη έχει αρχίσει 
ταξίδια ανά την Ελλάδα για ανεύρεση χοί
ρων, στους οποίους θα στηθεί το ντεκόρ. Το 
μόνο που απομένει είναι η συγκέντωση ενός 
ποσού περίπου 500 εκατομμυρίου, το οποίο 
απαιτείται για  την πραγματοποίηση της πα
ραγωγής.

□Την πολιτιστική οντότητα της Μεγάλης 
Ευρώπης εξέτασε η έβδομη διάσκεψη των 
υπουργών Πολιτισμού του Συμβουλίου της Ευ

ρώπης. Στο Παρίσι εξετάστηκε η ανάγκη δη
μιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Έ 
νωσης. Να υπάρξει ε'να κοινό λεξιλόγιο, να 
δημιουργηθεί ε'να δίκτυο επικοινωνίας ανάμε
σα στους δημιουργούς, να ανοιχθεί η τηλεόρα
ση στην ευρωπαϊκή έκφραση, να εκπονηθεί 
νομικό πλαίσιο για την κατοχύρωση των δι
καιωμάτων των δημιουργών, να ενισχυθεί ο 
Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος (συμπαραγω
γές, επιχορηγήσεις), μέσω των προγραμμάτων 
"Eurimage" και "Media", προτάθηκαν σ’αυτή 
την σύνοδο. Ο Ζακ Λανγκ, Υπουργός Πολιτι
σμού και Παιδείας της Γαλλίας, πρότεινε μια 
τριμελή επιτροπή: την Μελίνα Μερκούρη, τον 
Χόρχε Σε μπρούν, πρώην ομόλογοί του της Ελ
λάδας και της Ισπανίας αντίστοιχα και τον 
Αντρέϊ Πλεσόν, τον Ρουμάνο ομόλογό του. 
Ευχόμαστε αυτή η ιδέα να πετύχει, γιατί η 
Ευρώπη την έχει πραγματικά ανάγκη.

□Η αυτοκτονία της Αρλέτ Μπομάν ενέ- 
π ν ευ σ ε  το ν  σ ύ ζυ γό  τη ς, σκηνοθε'
τη, Δημήτρη Κολλάτο να γυρίσει έξι ταινίες. 

Ο ΚΑΙΑΔΑΣ είναι η έβδομη. Πρωταγωνι
στούν ο ίδιος και ο γιος του, η Χρονοπούλου, 
ο Μούτσιος, ο Ψάλτης και ο Λεζές. Λέτε να 
δούμε μια καλή ταινία;

□Ο Ν Ε ΙΡ Ε Υ Ο Μ Α Ι Τ Ο Υ Σ  Φ ΙΛ Ο Υ Σ  
ΜΟΥ, λέγεται η καινούργια ταινία του 
Νίκου ΙΙαναγιωτόπουλου. Τρεις βδομάδες 

γυρίστηκε στο Βερολίνο και κατόπιν μοντα- 
ρίστηκε στην Ελλάδα. Η "ξενοφοβία των 
Γερμανών δεν κατάφερε να μας πτοήσει" 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης. Στην ται
νία παραγωγής STEFI2, ΕΤ1 και Ε.Κ.Κ., παί
ζουν ο Λεύτερης Βογιατζής, ο Ακύλας Κα- 
ραζήσης, ο Γ κάνης Καρατζογιάννης, ο Γ ιώργος 
Κώνστας, ο Στάθης Λιβαθηνός, τρεις Γερμανοί 
και δύο Αμερικανοί ηθοποιοί. Στιιν διεύθυνση 
της φωτογραφίας είναι ο Γ ιώργος Φρέντζος και 
τα κουστούμια τα σχεδίασε ο Διονυσης Φωτό- 
πουλος. Ευχόμαστε καλή επιτυχία!

□Η Σογιούζ Φιλμ, η εταιρεία παραγωγής 
φιλμς της Ρωσικής Δημοκρατίας, που 
ανήκει στην πρώην Μος Φιλμ, ανοίγεται

Σελ. 2 αντί - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΣ... ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
στην ελεύθερη αγορά. Μόλις πρόσφατα 
γύρισε ε'να ντοκυμαντε'ρ με θέμα τη ζωή του 
Αριστοτέλη Ωνάση. Το Ίδρυμα Ωνάση άνοι
ξε τις πόρτες και τα αρχεία του στην προσπά
θεια αυτή. Συμπαραγωγός η ΕΡΤ και σύμ
βουλοι ο Σπύρος Μερκοΰρης και ο Ι.Μ. Χα- 
τζηφώτης, εκπρόσωπος του γραφείου τύπου 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

□Για τις άδειες κινηματογραφικές αίθου
σες ποιοι να φταίνε άραγε; Οι ταινίες 
αυτήν την περίοδο δεν ήταν άσχημες, αλλά... 

Η οικονομική κρίση ακουμπάει άσχημα τις 
αίθουσες προβολής. Η περίοδος μάλλον άρ
χισε άσχημα...

□Στις 14 και 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθη
κε στο Ααμότ-Μπεβρόν της Γαλλίας Διε
θνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Οι ταινίες εί

χαν σαν θέμα τη φύση και την άγρια πανίδα.

□Διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό, με 
θέμα την οικογένεια διοργανώνει το Α
σιατικό Πολιτιστικό Κέντρο συνεργαζόμενο 

με την Unesco. Οι φωτογραφίες θα είναι 
μαυρόασπρες ή έγχρωμες και θα κατατίθο- 
νται στα γραφεία της Ελληνικής Εθνικής Ε
πιτροπής για την Unesco, στο Υπ. Εξωτερι
κών, Ακαδημίας 3, γραφ.710. Η προθεσμία 
κατάθεσης λήγει στις 10 Φεβρουάριου 1993.

□Μετά το Φεστιβάλ του Κινηματογράφου 
που διοργάνωσε η εφημερίδα "Ελευθε- 
ροτυπά", διοργάνωσε και η εφημερίδα "Τα 

Νέα", το cine club σε πέντε κινηματογρά
φους: στο Ιντεάλ, στο Ά στρον στο Μπρόντ- 
γουέϊ, στη Μαργαρίτα και στο Α-Μπε-Σε. 
Το cine club άρχισε με το ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ 
ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΩΣ του Μιχάλη Κακογιάννη 
και συνεχίστηκε με το ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΗΓΑ
ΝΗΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ του Τζον Άβνεκ και 
την ΑΠΑΓΟΡΕΥΜ ΕΝΗ ΕΑΞΗ του Τζόνα- 
θαν Κάπλαν. Αυτά τα φεστιβάλ-αφιερώμα- 
τα, διαφημίζουν τον κινηματογράφο, αλλά 
πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται και κάτι το 
πιο ουσιαστικό: συζητήσεις με τους δημιουρ
γούς, συμμετοχή του κόσμου, παραγωγή ι
δεολογίας που έχουν αρχίσει ήδη κάποιοι 
κινηματογράφοι και κάποια εκπαιδευτικά 
ιδρύματα.

□ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ’93 θα λέγεται η καινούρ
για ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, θα 
είναι κράμα ντοκυμαντε'ρ και ταινίας πλοκής 

για την σημερινή εποχή. Η κάμερα του Αγγε- 
λόπουλσυ θα ταξιδέψει απ’το Χρηματιστήριο, 
στην Ομόνοια, στην Αλβανία, στη Γιουγκοσλα- 
βία, στη Ρουμανία και θα σταματήσει στη Δήλο. 
Ελπίζουμε να μας δώσει κάτι αντάξιο της τε
λευταίας ταινίας του. Ο ίδιος θέλει να είναι 
έτοιμη τον ερχόμενο χειμώνα.

□Ο Ρούϊ Μουρακάμι είναι Ιάπωνας συγ
γραφέας και σκηνοθέτης. Η πέμπτη ται
νία που σκηνοθέτησε είχε τον τίτλο Η ΠΑ

ΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΤΟΚΥΟ. Είναι η ιστορία 
μιας πόρνης που διατηρεί τον αγνό ψυχικό 
κόσμο της, παρά το ότι την χρησιμοποιούν σε 
σαόο-μαζοχιστικά όργια. Δείχνει τον ηθικό 
κατήφορο της Ιαπωνικής κοινωνίας και εί

ναι ένα ράπισμα στη "συντηρητική" επιφα
νειακά Ιαπωνική κοινωνία. Η ταινία σαμπο- 
ταρίστηκε στην Ιαπωνία, αλλά γνώρισε ση
μαντική επιτυχία στην Ιταλία.

□ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΣΤΟ ΚΑΑΑΘΙ. η πριότη 
ταινία του Τάκη Τουλάτου, ’Ελληνα της 
διασποράς (Γερμανία), που γυρίστηκε σαν 

παραγωγή ραδιοφωνικών σταθμιΰν του Βε
ρολίνου, της Κολωνίας, του Αμβούργου και 
της Βεστφαλίας. Ό μω ς που είναι το παράλο
γο; Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αρ- 
νείται να συμμετάσχει στην παραγωγή, γιατί η 
ταινία πρέπει πρώτα "ν’αποκτήσει την Ελλη
νική υπηκοότητα"!! Έτσι προωθείται ο Ελλη
νικός κινηματογράφος; Απομονώνοντας τις 
πρωτοβουλίες των ομογενών, που μάλιστα έ
χουν αγκαλιαστεί στο εξωτερικό και λειτουρ
γούν και ως πόλος έλξης προς την Ελλάδα; Να 
γιατί δεν πάμε μπροστά σ’αυτόν τον τόπο.

□Το βραβείο Φελίξ έγινε ξαφνικά αιχμή 
του δόρατος των εθνικών μας αγώνων. 
Μια ταινία απ’τα Σκόπια ήθελε να συμμετά- 

σχει ως "Δημοκρατία της Μακεδονίας". Α
ντιδράσεις από Ελληνικής πλευράς πολλές. 
Κραυγές του στυλ: "ο Βέντερς θα μας δώσει 
μαθήματα Δ ημοκρατίας; Έ ν α ς  Γερμα
νός...;", π ρ ο τά σ εις  γ ια  γεν ικ ές  κ ινητο
ποιήσεις ακούστηκαν. Π ρέπει να  παρα
τηρήσουμε ότι για  πρώτη φορά οι Έλληνες 
σκηνοθέτες ενώθηκαν! Αλλά όλοι λέγανε ότι 
δεν θα πάνε, ενώ κατά βάθος όλοι ήθελαν να 
παρευρεθούν στην απονομή. Ο Βέντερς "πιέ
στηκε" και έτσι τελικά και οι ελληνικές ταινίες 
πήγαν και οι επώνυμοι παρευρέθηκαν. Ό ταν 
ένα πολιτικό θέμα προσπαθεί να το λύσει ο 
πολιτιστικός κόσμος, ενώ την ίδια στιγμή το 
Κράτος αδιαφορεί, τότε όλοι στο εξωτερικό 
δεν μπορούν παρά να γελάνε με μας!

□Και αφού ενώθηκαν οι Έλληνες σκηνο
θέτες ενάντια  στον Β έντερς, ξανα- 
βρήκαντον παλιό εαυτό τους: με ευκαιρία το 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, επικράτησε το α- 
λαλούμ. Πότε λέγανε ότι δεν θα πάνε στη 
Θεσσαλονίκη, πότε ότι θα στείλουν την ται
νίας τους αλλά δεν θα παραβρεθούν οι ίδιοι, 
πότε ότι τελικά θα πάνε. Τελικά πήγαν όλοι. 
Λίγη σοβαρότητα θα αρκούσε για να μας πά
ρουν στα σοβαρά όλοι.

□Ο Άντονι ΙΙέρκινς αποτελεί πλέον ιστο
ρία. Έφυγε ένας ευαίσθητος άνθρωπος 
στα 60 του χρόνια. Βραβευμένος μ’ένα Όσκαρ 

β’ ανδρικού ρόλου για την ταινία Η ΦΙΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ,(1956) και με πρώτο βραβείο 
στο Φεστιβάλ Καννών, για την ταινία ΑΝΤΙΟ 
ΧΑΙ ΠΑΛΙ,(1960). Έπαιξε στις ταινίες Η Η
ΘΟΠΟΙΟΣ του Κιούκορ, ΠΟΘΟΙ ΚΑΤΩ Α- 
Π ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ, ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΟΥ ΦΟ
ΒΟΥ, ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ Ο ΜΠΡΑΜΣ, ΕΓΚΛΗ
ΜΑ ΣΤΟ ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ, Η ΜΑΥΡΗ 
ΤΡΥΠΑ, ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙΓΕΤΑΙ, ΦΑΙΔΡΑ 
ταυ Ζυλ Ντασσέν. Κανείς όμως δεν θα ξεχάσει 
την ερμηνεία του στο ΨΥΧΩ του ’Αλφρεντ 
Χίτσκοκ (1960), που καθήλωσε όλους τους 
θεατές και που σημάδεψε την ιστορία του πα
γκόσμιου κινηματογράφου.

□"Το ζητούμενο στην πολιτιστική συνερ
γασία δυτικής και ανατολικής Ευρώπης 
είναι για  μένα να διατηρήσει ο καθένας την 

ιδιαιτερότητά του και όχι να καταλήξουμε σε 
μια μονόπλευρη, κουλτούρα, σ’έναν κοινό 
λόγο, σ’ένα Ευρωπαίο Ράμπο δηλαδή. Τα 
κράτη της ΕΟΚ θα πρέπει να βοηθήσουν 
στην αναζωογόνηση των πολιτισμών που κα
ταστράφηκαν απ ’τον κομμουνισμό, χωρίς να 
ζητάνε σε αντάλλαγμα μια παθητική απο
δοχή όλων των πραγμάτων που έρχονται α- 
π ’τη δύση". Τάδε έφη Νικήτας Μιχάλκωφ.

□Στην Πτολεμαΐδα ματαιοίθηκε την τε
λευταία στιγμή η προβολή του Μ ΕΤΕΩ
ΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΡΓΟΥ, στον 

κινηματογράφο της πόλης που είχε προα
ναγγελθεί. Έ γινε η προβολή σε κάποια κα- 
φετέρια και ακολούθησε συζήτηση. Την άλ
λη μέρα αφαιρέθηκε η άδεια του καταστη
ματάρχη καιτο μαγαζί έκλεισε. Διότι, λεέι, δεν 
είχε την οχετική άδεια των αρχών για προ
βολή. Είναι λογική να καταστέλλονται οι εκδη
λώσεις που δεν βρίσκουν σύμφωνη την εξου
σία; Είδαν πως ο λόγος τους δεν πείθει και 
περιορίστηκαν στα μέτρα αναγκαστικής α
σφάλειας της "στάνης"; Η Πτολεμαΐδα ανήκει 
σε κάποια δικτατορική γωνιά της Ευρώπης; 
Πρέπει κάποτε, επιτέλους σ’αυτόν το τόπο να 
αφεθεί ελεύθερο το πνεύμα του δημιουργού, 
να δημιουργήσει. ’Αλλωστε, πολλές φορές στο 
παρελθόν, αυτά που αρχικώς καταδικάστηκαν 
γρήγορα έγιναν αποδεκτά από τους ίδιους 
τους κατηγόρους. Η γη γυρίζει. Αφήστε και την 
τέχνη να γυρίζει ελεύθερα.

□Ο Ορέστης Λάσκος πέθανε στις 18 Ο
κτωβρίου 1992. Από τους σοβαρούς ε- 
παγγελματίες του εμπορικού κινηματογρά

φου, άρχισε το 1931 με επιτυχία την καρριέ- 
ρα του γυρίζοντας το πρώτο γυμνό στον ελ
ληνικό  κ ινη μ α το γρ ά φ ο  Δ Α Φ Ν ΙΣ  ΚΑΙ 
ΧΛΟΗ. Πρωταγωνιστούσαν ο Απόλλων 
Μαρσύας και η Λούση Ματλή.Θα αναφέ
ρουμε χαρακτηριστικά μέρος της δουλειάς 
του κυρίως πάνω σε κοινωνικά δράματα 
και ταινίες φουστανέλας: Ο ΓΑΜΠΡΟΣ 
ΜΟΥ Ο ΔΙΚ Η ΓΟ ΡΟ Σ, ΜΗΝ ΕΙΔΑΤΕ 
ΤΟΝ ΠΑΝΑΗ, Η ΦΤΩ ΧΕΙΑ ΘΕΛ ΕΙ ΚΑ
Λ Ο Π Ε ΡΑ ΣΗ , Ο ΑΓΝ Ω ΣΤΟ Σ, ΑΝ ΤΙΟ 
ΖΩΗ, Η ΛΑΦΙΝΑ, Η ΓΕΡΑΚΙΝΑ, Η ΣΑ- 
Ρ Α Κ Α Τ Σ Α Ν ΙΣ Σ Α . Ο σ ε ν α ρ ίσ τ α ς ,  
ποιητής, θιασάρχης, ηθοποιός και σκηνο
θέτης Ορέστης Λάσκος γύρισε πάνω από 
πενήντα ταινίες και μεγάλο ποιητικό έργο. 
Α ποτελεί παράδειγμα προς μίμηση ο ε
παγγελματισμός του για  τους νέους κινη
ματογραφιστές.

□Και η στήλη κλείνει με την - επί το κινη- 
ματογραφικότερον - παραφθορά της 
ρήσης του Γάλλου συγγραφέα Λε Κλεζιό:" 

Από τα δύο πράγματα, διαλέγεις το ένα: 
κινδυνεύεις να σε καταβροχθίσει ο κινημα
τογράφος ή ο εαυτός σου. Αν καταβροχθι
στείς από τον εαυτό σου, γίνεσαι τρελός, αν 
καταβροχθιστείς απότον κινηματογράφο, 
γίνεσαι σκηνοθέτης".

αντ/ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ.3



Κρυστάλλινες νύχτες

Από την ομώνυμη ταινία

Η Τώνια Μαρκετάκη συζητά με 
τον Γιάννη Φραγκούλη για τον 
Ελληνικό Κινηματογράφο, το 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, την καινούργια 
της ταινία.

Η Τ ώ ν ια  Μ α ρ κ ετά κ η , σ κη νο θε 'τ ιδα  
τριώ ν ταινιών: ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Ο ΒΙΑ ΙΟ Σ, 
(1 973), βραβευμένη στο Φεστιβάλ Θ εσσα
λονίκης την ίδια  χρονιά, την ΤΙΜ Η  Τ Η Σ 
ΑΓΑΠΗΣ,(1984), επτά κρατικά βραβεία  
ΥΠ .Π.Ε. και τις Κ ΡΥ ΣΤΑ Λ Λ ΙΝ ΕΣ Ν Υ 
ΧΤΕΣ, τώρα και μιας τηλεοπτικής σειράς, 
το Α Ε Μ Ο Ν Ο Δ Α ΣΟ Σ, δεν έχει κάνει π α 
ρά  επιτυχίες. Και όμως είναι απαισιόδοξη 
γ ια τ ί η Ε λλάδα  την πληγώ νει, γ ια τ ί ο 
Κιν/φος ξεκίνησε στραβά στην Ελλάδα 
και έτσι θα τελειώσει, γ ιατί οι ρ ίζες του 
δεν βούτηξαν στο χώρο της διανόησης, θα 
μας πει.

Α-Κ: Ο Ελληνικός Κινηματογράφος κατά 
την γνώμη σας αντιμετωπίζει κάποια κρίση;

Τ.Μ. Αν με την έννοια ότι αυτός είνα ι 
ετοιμοθάνατος, αυτό σημαίνει κρίση, να ι 
μπορώ να  πω ότι είνα ι σαφές ότι ο Ελλη
νικός Κ ινηματογράφος, αν δεν συμβούν 
σημαντικά γεγονότα, απλώς πεθαίνει, δεν 
είναι σε κρίση. Ό τ α ν  ο ι τα ιν ίες κάνουν 
150 εισιτήρια, αυτό σημαίνει κρίση ή ση
μαίνει θάνατος;

Α-Κ: Πολλοί λένε ότι υπά ρχει ένα  π ρ ό 
βλημα όσον αφ ορά  το μοντάζ, άλλοι λένε 
ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σεναρίου. Ε 
σείς που επικεντρώνετε το πρόβλημα της 
Ελληνικής Κ ινηματογραφίας;

Τ.Μ. Θ α έλεγα σε δύο σκέλη. Στον ευ
νουχισμό της σκέψης που επιβάλλουν οι 
οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, που 
από εκεί και πέρα  δεν μπορεί να  υπάρξει 
σενάριο, και σε έλλειψη σκηνοθετών. Ό τ ι 
έχουμε 500 σκηνοθέτες δεν σημαίνει ότι 
έχουμε σκηνοθέτες.

Α-Κ: Ε ννο είτε  πο ιοτική  σκηνοθετική  
δουλειά...

Τ.Μ. ...ο σκηνοθέτης δεν είναι ένα επ ά γ
γελμα, είνα ι ιδιότητα.

Α-Κ: Συσχετίζετε την σκηνοθετική δου
λειά με την κινηματογραφική παιδεία ;

Τ.Μ. Η παιδεία  φυσικά χρειάζεται. Για 
να  γίνει κανείς ποιητής θα  πρέπει να  ξέρει 
γραφή και ανάγνωση, αν όμως ξέρει αυτό 
δεν συνεπάγεται ότι είναι και ποιητής. 
Ποιητή σε έχει φτιάξει ο Θ εός. Πιστεύω

ότι οι σκηνοθέτες στην Ελλάδα είναι πάρα  
πολύ λίγοι, φυσικά σ’αυτούς βάζω  και τον 
εαυτό μου.

Α-Κ: Για το σενάριο  πιστεύετε ό τ ι ...
Τ .Μ . Δεν πιστεύω ότι υπ ά ρχε ι πρόβλημα 

σεναρίου, πιστεύω  ότι υπά ρχει πρόβλημα 
σκηνοθετούν, συνθηκών εργασ ίας κα ι σκη
νοθετώ ν που έχουν πείσμα, αντοχή και 
επιμονή σ’αυτό που θέλουν να  κάνουν, 
ούτως ώστε μόλις συναντήσουν το πρώτο 
εμπόδιο να  μην σηκώνουν τα  χέρ ια  ψηλά. 
Αυτό που λέμε πρόβλημα σεναρίου είνα ι 
έλλειψη ηθοποιίας, στησίματος της μη
χανής, νεύρου στο μυαλό του σκηνοθέτη.

Α-Κ: Ο ρισμένοι υποστηρίζουν ότι γ ια  να  
γίνει κάποιος σκηνοθέτης θα  π ρ έπει να  
δουλέψ ει προ'πα σαν βοηθός σκηνοθέτη, 
να  έχει κάποια  "προϋπηρεσία".

Τ.Μ . Πιστεύω ότι το επάγγελμα  του βοη
θού σκηνοθέτη δεν έχει καμμιά  σχέση 
μ’αυτό του σκηνοθέτη.

Α-Κ: Ο ρισμένοι σκηνοθέτες πέρασ αν α- 
π ’αυτό το στάδιο, ευεργετήθηκαν ή όχι;

Τ .Μ . Ε υεργετήθηκαν στο ότι ήταν σε μια 
επαφή με την δουλειά  τους, να  βλέπουν 
και να  κρίνουν τι δεν πρέπει να  κάνουν. 
Αρνητικό ήταν διότι ενδεχομένω ς μποκά- 
ρισε την εξέλιξή τους. Εγώ  έχω  κάνει όλες

τις δουλειές στο σινεμά εκτός από  βοηθός 
σκηνοθέτη.

Α-Κ: Ακούστηκαν κα ι ακούγονται ορι
σ μένες α π ό ψ εις  ότι ο σκηνοθέτης έχει 
ευθύνη αυτού που δείχνει. Π οια  ευθύνη 
έχει κα ι π ο ιές ελευθερίες;

Στο πανί αναγκαστικά θα 
δείξουμε τον εαυτό μας

Τ.Μ. Έ χ ε ι όλες τις ελευθερίες, όλα τα 
δικαιώ ματα και την ευθύνη της κακίας των 
πράξεώ ν του. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι 
το κοινό είνα ι π ρόβατα  δεν υπάρχει κ ανέ
νας λόγος να  κάνουμε τα ιν ίες γΓαυτούς, 
να  θυσιάζουμε την ψυχή μας, τον χρόνο 
μας, την ενέρ γε ιά  μας.

Α-Κ: Τ ο ότι δεν έχουμε καλούς σκηνοθέ
τες στην Ελλάδα σημαίνει ότι δεν έχουμε 
κουλτούρα;

Τ.Μ. Ο κινηματογράφος, κάθε εικόνα, 
το χρώ μα της εικόνας, η στάση των προσώ 
πων, ο τυχα ίος λόγος καθρεπτίζουν το πο
λιτιστικό επ ίπ εδο  του χώρου από  όπου 
αυτή η εικόνα  έχει παρα χθεί. Ό τ α ν  ζεις 
σε μια Ελλάδα που είναι με το ένα  πόδι 
στην απόλυτη έμπνευση, αυτός ο δ ιχα
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σμός, η έλλειψη υπόβαθρου, φαντάζομαι 
ότι φ αίνεται ατην κάθε εικόνα.

Α-Κ: Ο Ελληνικός Κ ινηματογράφος έχει 
μια προϊστορία, είναι ο κινηματογράφος 
του Σακελλάριου, του Τεγόπουλου, δύο 
διαφορετικές σχολές και είνα ι ο νέος Ελ
ληνικός Κ ινηματογράφος που έχε ι κ ά 
ποιες επιρροές α π τ ό ν  ευριυπαϊκό κυρίως 
κινηματογράφο.

Οι ρίζες του κινηματογράφου 
δεν βουτηξαν στο χώρο της 

διανόησης

Τ.Μ. Για  μένα η κακοδαιμονία  του Ελλη
νικού Κινηματογράφου ξεκινάει α π ’την ε
ποχή του Αχιλλέα Μ αδρά. Ό τ α ν  ο Αϊζε- 
στάϊν έκανε τον Ο Κ ΤΩ ΒΡΗ  και το ΘΩ- 
ΡΗ ΚΤΟ Π Ο ΤΕΜ Κ ΙΝ , ο Αχιλλέας Μα- 
δράς έκανε τις γραφικότητες που ξέρετε, 
τις άναθρες κραυγές. Δείχνουν έναν λαό 
χωρίς αισθητική, χωρίς κουλτούρα, που 
δεν μπορεί να  αρθρώ σει μια φράση. Α π’τη 
στιγμή που ο κινηματογράφος ξεκίνησε 
έτσι στραβά στην Ελλάδα, έτσι στραβά 
συνεχίστηκε και έτσι στραβά θα  τελειώ 
σει. Ο ι ρίζες του δεν βούτηξαν στο χώμα 
της διανόησης και της τέχνης. Την ίδια  
εποχή που υπήρχαν ο Π απαδιαμάντης, ο 
Βενέζης, ο Μυριβήλης, που υπήρχε μια 
πολιτιστική ανάπτυξη τεράστια, ο κ ινημα
τογράφος πέρασε στα χέρια  των ακαλ
λιέργητων ανθριόπων. Π έρασε στο εμπο
ρικό στοιχείο πριν περάσει α π ’την καλλι
τεχνική αναζήτηση, όπως έγινε στις άλλες 
χώ ρες του κόσμου.

Α -Κ: Διακρίνω  μια απαισιοδιξία...
Τ.Μ. Γιατί η χώρα που ζω αυτή τη στιγμή 

με π ικραίνει πάρα  πολύ, όπως και τον Σε- 
φέρη. Η Ελλάδα με πληγώνει.

Α-Κ: Ας περάσουμε σο Φ εστιβάλ του 
Ελληνικού Κ ινηματογράφου, είναι το 33ο 
ή μάλλον το Ιο Διεθνές...

Τ.Μ. ...με την καινούργια  φόρμα γιατί 
έχουν γίνει και άλλα διεθνή.

Α-Κ: Βοηθάει η διεθνοποίηση αυτή του 
Ελληνικού Κινηματογράφου;

Τ.Μ. Είναι κάτι που θα το δούμε. Από τη 
στιγμή που ο Ελληνικός Κ ινηματογράφος 
αποφασίσει ότι θέλει και μπορεί να βοη- 
θηθεί, τότε αυτή η εκδήλωση έχει δυνατό
τητα ίσως να  τον βοηθήσει. Επειδή είμαι 
αρκετά  απα ισ ιόδοξος άνθρω πος, ούτως 
’ώστε να πιστεύω ότι ο Ελληνικός Κινημα
τογράφος δεν θέλει και δεν μπορεί να 
βοηθηθεί, σ’αυτή την περίπτωση η πείρα  
θα μας δείξει που θα οδηγήσει αυτό.

Α-Κ: Η διοργάνωση του Φ εστιβάλ θα 
είναι ένα πολιτιστικό γεγονός;

Τ.Μ. Δεν πιστεύω ότι θα είναι ένα πολι
τιστικό γεγονός. Θ α  είναι ένα ενημερωτι

κό γεγονός. Γ ίνοντα ι κ ά π ο ια  σ υνέδρια  
με π ρ ο γρ ά μ μ α τα  της Ε Ο Κ . Σ υ νέδ ρ ια  
που α φ ορούν  τα π ρογράμ μ α τα  ενα ρ μ ό 
νισής της ένταξής μας στην Ε Ο Κ  δεν θα  
μπορούσαν να  γ ίνουν  π α ρ ά  στα πλα ίσ ια  
του Φ εστιβάλ που θα  προσήλκυε τους 
ειδήμονες τω ν προγραμμάτω ν αυτώ ν με 
αφορμή την δ ιεθνοπο ίησ η  του Φ εστιβάλ. 
Αν έχουμε την δ ιά θεσ η  κ α ι την δυνατό
τητα  να  επ ω φ εληθούμ ε α π ’αυτό αλλά 
κα ι την δ ιάθεση τω ν Ε υρω πα ίω ν να  συ
νεργαστούν  ε ιλ ικρ ινά  μαζί μας. Π ιστεύω  
ότι ο ι Ε υρ ω π α ίο ι μας χρε ιά ζο ντα ι σαν 
κομπάρσους. Δ εν μπορείς να  μιλάς γ ια  
Ευρώπη, αν μιλάς γ ια  3 ή 4 κράτη, ά ρα  
χ ρ ε ιά ζεσ α ι ένα  φόντο. Σ ’αυτό το φόντο 
είμαστε, κ α ι φ οβάμ α ι ότι θα  π α ρ α μ ε ί
νουμε γ ια  π ά ρ α  πολύ καιρό.

Α-Κ: Τ ι θα  μπορούσε να  μας τραβήξει 
α π ’αυτή την στασιμότητα;

Τ.Μ. Η δική μου α ισ ιοδοξία  στηρίζεται 
στην πίστη στο τυχαίο γεγονός, στο α πρό
βλεπτο, σ’αυτό που βγαίνει μέσα απ ’τις α 
ντιφάσεις, τις συγκρούσεις, τις συγκυρίες, 
αυτό το θαύμα είναι η μόνη μου ελπίδα.

Α-Κ: Ίσ ω ς θα ήταν μια ελπίδα το να 
αρχίσουμε να  φτιάχνουμε την κινηματο
γραφική μας παιδεία;

Εδώ και τριάντα χρόνια προ
σπαθούμε να φτιάξουμε μια 
εθνική σχολή κινηματογραφίας

Τ.Μ. Εδώ  και τρ ιάντα  χρό ν ια  π ρ ο σ π α 
θούμε να  φ τιάξουμε μια εθνική σχολή 
κ ινημ ατογράφ ου , κάνουμε κα ι νόμους 
γ ι’αυτό. Υ πά ρχουν κ εφ ά λα ια  γ ια  να  χρ η 
σ ιμοποιηθούν κα ι από  εδώ  κα ι από  την 
ΕΟ Κ , είμαστε α νίκα νο ι να  τα χρη σ ιμ ο
ποιήσουμε, μόλις τ εθ ε ί οπο ιοδήποτε θ έ 
μα, τσ α κ ω ν ό μ α σ τε , δ ια φ ω ν ο ύ μ ε  κ α ι 
φεύγουμε.

Α-Κ: Μου είχε κάνει άσχημη εντύπωση 
ο τσακωμός των Ελλήνων σκηνοθετών, η 
διάσπαση του σωματείου τους.

Τ.Μ. Δεν πιστεύω ότι το κοινό ασχολεί- 
ται με τους ’Ελληνες σκηνοθέτες. Ο  δ ιχ α 
σμός αυτός ήταν το μαλακότερο α π ’τα 
κομμάτια  της συνδικαλιστικής ιστορίας 
των σκηνοθετώ ν. Ε γώ  δεν ντρέπομα ι κ α 
θόλου γ ια  την δ ιάσπαση. Ν τρέπομαι α 
φάνταστα  γ ια  την συλλογική δολοφ ονία  
του Τ ορνέ που έγινε α π ’τα  σω ματεία  και 
γ ια  το ότι το 1980 ήρθε στην Ε τα ιρεία  
Ελλήνων Σκηνοθετώ ν μια επ ιχορήγηση 
πολύ γερή α π ’το Υ πουργείο  Πολιτισμού 
για  την ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Κ ινη
ματογράφου, και τα  Σ ω ματεία  την αρ- 
νήθηκαν, γ ια τ ί έπρεπε να  έχει την κ α 
τοχύρωση των κομμάτω ν της αριστεράς. 
Η σημερινή διάσπαση με βολεύει γ ια τ ί

δεν ε ίμαι υποχρειυμένη να  συνυπογράφ ω  
την α ισθητική των εορταστικοΥν εκδηλιό- 
σεων της Ε ταιρείας Ελλήνων Σκηνοθε
τούν.

Α-Κ: Πόσες Ελληνίδες σκηνοθέτιδες υ 
πάρχουν στην Ελλάδα;

Τ.Μ. Στην νεοπερη γενν ιά  είνα ι μισό-μι- 
σό. Μ ετά από  μένα δεν είνα ι πολλές, είναι 
η Φ ρίντα Α ιάππα, η Μ αρία  Γαβαλά, η 
Α ντουανέττα Α γγελίδου, η οπο ία  είναι 
πολύ μεγάλη σκηνοθέτιδα, η Βίλη Ηλιο- 
πούλου

Α-Κ: Ε ίναι γεγονός ότι υπάρχει ένας ρ α 
τσισμός για  τις γυνα ίκες στα δ ιάφ ορα  ε
παγγέλματα, εσάς πως σας έχουν δει;

Τ.Μ. Το γεγονός ότι έχω  κάνει ήδη τρεις 
τα ιν ίες μόνο α π ’το 1973 έως το 1993, χωρίς 
να  έχω κάνει καμμιά αποτυχία, αν αυτό 
σας λέει κάτι...

Α-Κ: Ε ίχατε ξεκινήσει με τον ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΟ Ν  ΒΙΑΙΟ...

Τ.Μ. ...και χρειάστηκε 10 χρόνια  για  να  
κάνω  μια τα ινία  και άλλα 10 γ ια  την επό
μενη. Ή τα ν  10 χρόνια  απαγόρευσης α π ’- 
τον χώρο μου να  κάνω  ταινίες, μου κόβουν 
τα σενάρια , λεφτά δεν μου δίνουν και ο 
χιόρος αυτός αποτελείτα ι κυρίως από δ ι
κούς μας ανθρώπους.

Α-Κ: Η  τελευταία σας τα ινία  ΚΡΥΣΤΑ- 
Α ΙΝ ΕΣ Ν Υ Χ ΤΕΣ πήγε σε ορισμένα Φ ε
στιβάλ...

Τ.Μ. ...στις Κάννες. Μ ετά πήρε τρία  
βραβεία  στο Φ εστιβάλ Μ εσογειακού Κι
νηματογράφου, το Ασημένιο Κλαδί Ελιάς, 
το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ο μοσπονδίας 
Α ιθουσών Τέχνης και το βραβείο καλύτε
ρης μουσικής, στο Γιώργο Παπαδάκη.

Α-Κ: Θ α ήθελα να  μου μιλήσετε για  την 
καινούργια  σας ταινία.

Τ.Μ. Κάθε σκηνοθέτης έχει τις εμμονές 
του. Η εμμονή η δίκιά  μου είναι η σχέση 
ατόμου κα ι κοινωνικού συνόλου, η οποία  
παρεισφ ρύει σε οτιδήποτε κάνω.

Α-Κ: Βλέπω μια αισιόδοξη τάση, ότι ο 
προσω πικός κινηματογράφος μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά  για  την Ελληνική κ ι
νηματογραφία.

Τ.Μ . Π οιος το αμφισβήτησε αυτό;
Α-Κ: Υ πάρχουν κάποιοι που ψάχνουν 

τον "μέσο Έ λληνα θεατή".
Τ.Μ. Αν τον έχουν στην τσέπη τους να 

τον ψ άξουν. Π ιστεύω  ότι κ ανείς δεν έχει 
στην τσέπη του τίποτε. Ό σ ο ι έχουν ξ ε 
κ ινήσει να  κάνουν λαϊκό σ ινεμά έχουν 
φ ά ε ι τα  μούτρα τους, κα ι δεν π ατάει 
ψυχή μετά. Π ατάει όμως στον Α γγελό- 
πουλο που κάνει προσω πικό  σ ινεμά. Ό 
πω ς άλλοι που λένε "εγώ κάνω  σινεμά 
τέχνης και γ ι’αυτό δεν έρχονται πολλοί". 
Ούτε την τέχνη έχουμε στην τσέπη μας, 
ούτε το κοινό. Στο π α ν ί α ναγκασ τικά  θα 
δείξουμε μόνο τον εαυτό μας.
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Η  οντολογία της εικόνας

Η εξεύρεση της φωτογραφίας και 
κατά προέκταση του σινεμά εί
ναι ε'να κατ’εξοχήν ριζοσπαστι

κό γεγονός στην ιστορία. Αν η ζωγραφική 
υποχρεώθηκε να μας προσφε'ρει ψευδαί
σθηση, η ψευδαίσθηση αυτή βασίστηκε 
αρκετά στην τέχνη. Αυτό συνε'βη βε'βαια 
από τη στιγμή την οποία η καταγραφή 
της εικόνας διαμε'σου του φακού - χωρίς 
την άμεση μεσολάβηση του ανθρώπινου 
στοιχείου - κατάφερε να απελευθερώσει 
τη ζωγραφική και τις άλλες πλαστικές 
τέχνες από τη μονομαχία τους με την 
ομοιότητα. Ο κινηματογράφος είναι μια 
γλώσσα. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός 
με δυνατότητες και αδυναμίες. Ικανο
ποιεί όμως για πάντα και ουσιαστικά τη 
μονομανία μας για ρεαλισμό.

Η ανάγκη για ρεαλισμό χωρίς σύνορα, έφερε 
την κινηματογραφία στην πρώτη θέση ανάμε
σα στις τέχνες του αιώνα μας. Αυτό ακριβώς 
το γεγονός ιστορικά και εξελικτικά θα προ
σπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε ξεκινώντας ό
μως με μια βασική παραδοχή: Η τέχνη, η ο
ποιαδήποτε μορφή τέχνης δεν είναι η ίδια η 
ζωή. Είναι εικονοποίηση της ζωής, είτε με 
λέξεις - νοητικά σχήματα στην ποίηση και πε
ζογραφία, είτε με εικόνες - σύμβολα στις πλα
στικές τέχνες και το σινεμά. Αυτή η αναπαρά
σταση της ζωής ξεκινά από τον απροσμέτρητο 
πόθοτου ανθριόπου ναγίνει αθάνατος. Η πάλη 
του ανθρώπου με τον εαυτό του και το χρόνο, 
αφήνει πίσω της τον αχό μιας δημιουργίας. Ο 
άνθρωπος δημιουργεί, γίνεται ποιητής - καλλι
τέχνης όχι μόνο για να καταξιωθεί μεταξύ των 
ομοίων του, αλλά για να διασωθεί στην μάχη 
με το χρόνο. Αυτή η τάση του ανθρώπου απο
καλύπτει παραστατικά την οντολογία, τη γεν- 
νεσισυργό αιτία της οπτικής αναπαράστασης. 
Στο τέλος - τέλος, αν ο κινηματογράφος εξετα
ζόταν από ψυχαναλυτές, η πρακτική του βαλ- 
σαμώματος θα γινόταν ένας θεμελιώδης παρά
γοντας στη δημιουργία του.

Η διαδικασία θα αποκάλυπτε ότι στις πηγές 
της ζωγραφικής, της γλυπτικής και του κινημα
τογράφου βρίσκεται το ίδιο  σύμπλεγμα 
μούμιας. Η θρησκεία των αρχαίων Αιγυπτίων, 
που εναντιώνονταν στο θάνατο, επέζησε εξαρ- 
τιΰμενη από τη συνεχή ύπαρξη του σώματος. 
Έτσι, με το να αμύνεται στο πέρασμα του 
χρόνου ικανοποίησε μια βασική ψυχολογική 
ανάγκη στον άνθρωπο, ότι ο θάνατος δε νικιέ
ται παρά μόνο με το χρόνο. Για να δια-

τηρήσοι>ν, τεχνητά, τη σωματική οντότητα, οι 
Αιγύπτιοι, έπρεπε να την αρπάξουν από τη 
ροή του χρόνου, να τη θάψουν μακριά, κα
θαρά, ώστε να μιλήσει στο αμπάρι της ζωής. 
Έτσι, διατηρώντας σάρκα και οστά, θα ήταν 
φυσικό να διατηρηθεί η ζωή, μπροστά στην 
πραγματικότητα του θανάτου. Το προ'πο Αι
γυπτιακό γλυπτό ήταν μια μούμια. Αλλά οι 
πυραμίδες και οι λαβιρυνθώόεις διάδρομοι 
δεν πρόσφεραν σίγουρη ασφάλεια ενάντια 
στη λεηλασία. Αναζητήθηκαν λοιπόν άλλοι 
τύποι ασφάλειας. Έτσι, κοντά στις σαρκο
φάγους οι Αιγύπτιοι τοποθέτησαν αγαλμα- 
τίδια από terra-cotta, σαν υποκατάστατα της 
μούμιας, τα οποία θα αντικαταστούσαν τα 
σώματα, αν αυτά καταστρέφονταν. Αυτή η 
θρησκευτική πρακτική, γεννά την πρωτο-

γενή λειτουργία της γλυπτικής, εξηγεί την ανα
γκαιότητα της τέχνης ως διατήρηση της ζωής 
μέσα από την αναπαράστασή της. Η ανάπτυξη 
της τέχνης και του πολιτισμού απομακρύνει 
σιγά - σιγά το μαγικό ρόλο από τις πλαστικές 
τέχνες. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν βαλσαμώθη
κε. Υπάρχει η μορφή ταυ χάρη στο γλυπτό που 
τον αναπαριστά. Ο Αουδοβίκος XIV δεν βαλ
σαμώθηκε επίσης. Επέζησε χάρις στο πορτρέτο 
που του έκανε ο Le Brun.

Ο πολιτισμός όμως, δεν μπορεί να εκμηδενί
σει το στοιχείο του χρόνου. Μπορεί μόνο να 
εξιόανικεύσει τη σχέση μας μαζί του. Κανείς 
δεν πιστεύει πλέον στην ταυτότητα εικόνας - 
μοντέλου, αλλά συμφωνούμε στο ότι έτσι δια- 
φυλάττεται το άτομο από τη λήθη από τον 
πνευματικό θάνατο, από την ανυπαρξία.

Η κινηματογραφία δεν έχει σήμερα επιφαι
νόμενα το ρόλο της κατάργησης των δεινών 
του θανάτου. Το ρόλο αυτό κρατούν ακόμα

σφιχτά οι εναπομείνασες θρησκείες. Η κινη
ματογραφία δημιουργεί ιδανικούς κόσμους. 
Αυτός που παίζει, αυτός που κραυγάζει για 
τη δική του πρόσκαιρη μοίρα είναι στον 
κινηματογράφο ο σκηνοθέτης. Κάτω απ’αυ- 
τό το βλέμα ο κινηματογράφος είναι τόσο 
μάταιος, όσο και η ζωγραφική και οι υπόλοι
πες τέχνες. Ό μως πέρα από τις προαιο'τνιες 
αγωνίες και τα υπαρξιακά αδιέξοδα που δεν 
λύνει -και πως θα μπορούσε άλλωστε- ο κινη
ματογράφος φαίνεται καθαρά ότι η απαρχή του 
κινηματογράφου συμπίπτει με την πιο εξελι
κτική μορφή του πλαστικού ρεαλισμού.

Ντοκυμαντέρ! Ο γνήσιος κινηματογράφος; 
Ή  η ίδια η ζωή;

Κινηματογράφος του δημιουργού! Εξω- 
στρεφής ενόραση ή εσωστρεφής βίωση της 
πραγματικότητας;

Ασφαλώς δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. 
Από την πρώτη ανακάλυψη επιστημονικού μη
χανικού συστήματος αναπαραγωγής εικόνας 
μέχρι σήμερα στη laser εποχή της εικόνας και 
ήχου έχει διανυθεί δρόμος επτά αιώνων. Σειρά 
από μικρά και μεγάλα βήματα που διόλου δεν 
στερούνται ανθρωποκεντρικού - υλικού σκο
πού. Στην πορεία διαμάχες, ρεύματα και τά
σεις διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν συ
νειδήσεις. Ο κινηματογράφος, όμως μπορεί 
τελικά να ξεπεράσει τις υπόλοιπες τέχνες γιατί 
ακριβώς προσφέρει τη συμμετοχή όλων των αι
σθήσεων σε αυτή. Με τη δύναμη του κινηματο
γράφου, η φυσική εικόνα ενός κόσμου που δεν 
τον ξέρουμε, ούτε μπορούμε να τον μάθουμε, 
κάνει σε τελική ανάλυση κάτι περισσότερο από 
το να μιμείται την τέχνη: μιμείται τον καλλιτέχνη.

Από δω και πέρα, η καταδίκη των υπολοί
πων τεχνών γίνεται μάταιη, αφού ο κινημα
τογράφος μας επιτρέπει να απορήσουμε με 
τη διαδικασία της αναπαραγωγής, κάτι που 
τα μάτια μας μόνα τους δεν θα μπορούσαν 
να μας διδάξουν ν’αγαπούμε κι από την άλλη 
να θαυμάσουμε την τέχνη σαν κάτι άλλο. 
Γιατί η σχέση της με τη φύση έπαψε να είναι 
η δικαιολογία αλλά παραμένει αυτοσκοπός 
για  την ύπαρξή της.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΑΚΟΣ

Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ
1. What is Cinema? 1971. 2. Cahiers du Cinema, 

1950. 3. Περιοδικό "Φωτογραφία", τευχ.37.4. Πε
ριοδικό "Ελληνική Φωτογραφία και Ερασιτεχνι
κός Κινηιιατογράφος", τευχ.25,26,27.
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Η  ταινία κινούμενων σχεδίων
-Οι φάσεις της παραγωγής-

Οπως επ ισημαίνει και ο Τόνι 
Ουάιτ, ένας από τους σημαντι
κότερους συγχρόνους εκπροσώ

πους της συναρπαστικής αυτής τε'χνης 
στην Αγγλία και συγγραφέας του βιβλίου, 
ΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΓΤΣΟ", "...δεν είναι 
απλά μια τεχνική που μας επιτρέπει να 
κινούμε μια σειρά από διασκεδαστικά σχέ
δια... αλλά μια συναρπαστική μορφή τέ
χνης, μια πραγματική μαγεία που απαιτεί 
γνώσεις, ικανότητες και φαντασία!"

Έτσι, με μια σειρά από άρθρα, θα προ
σπαθήσουμε μέσα από τις σελίδες του περιο
δικοί' να δώσουμε στους ενδιαφερομένους 
μια πρώτη γεύση της μαγείας των κινούμε
νων σχεδίων, με την ευχή, τα άρθρα αυτά να 
αποτελε'σουν το ε'ναυσμα για την παραγωγή 
τε'τοιων ταινιών στον τόπο μας και μάλιστα 
με γνήσιο ελληνικό χαρακτήρα.

Οι φάσεις παραγωγής
Η κατανόηση όλων των αναγκαίων διαδικα

σιών για την παραγωγή μιας ταινίας με κι
νούμενα σχε'δια είναι το πρώτο βήμα της δη
μιουργίας, και οι διαδικασίες αυτές παραμέ
νουν οι ίδιες ανεξάρτητα αν αποβλέπουμε σε 
μια ταινία μεγάλου μήκους ή σε διαφημιστικό 
ταινιάκι διάρκειας 20 ή 30 δευτερολέπτων.

Το Σενάριο
Ο ρόλος του σεναρίου εδώ είναι σημαντι

κότερος από κάθε άλλου είδους ταινία. Και 
το βάρος πέφτει κατά κύριο λόγο στην ο
πτική δράση ενώ οι διάλογοι περιορίζονται 
στο ελάχιστο.

Το ντεκουπάζ
Εφόσον το κόστος παραγωγής είναι τερά

στιο, με το αναλυτικό ντεκουπάζ επιση μαί
νονται όλα τα σφάλματα του σεναρίου και 
αποδίδεται η πρώτη σαφής εικόνα της όλης 
επιχείρησης.

Η ηχοταινία
Σε αντίθεση με τις συμβατικές ταινίες, εδώ 

πρώτα γράφεται η ηχοταινία (μουσική - δ ιά
λογοι - θόρυβοι κτλ) κι έπειτα αρχίζει ο 
οχεδιασμός των εικόνων. Η ηχοταινία είναι 
αναγκαία για την χρονομέτρηση της δράσης. 
Μια πρόχειρη ηχογράφηση σε συνθεσάιζερ, 
μαζί με χτύπους μετρονόμου, "λύνει" τα χέ
ρια του σχεδιαστή.

Οπτική ανάλυση
Με βάση την ηχοταινία, καταγράφεται η 

οπτική αντιστοιχία κάθε ήχου, με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Η ο
πτική ανάλυση είναι ο "οδηγός εργασίας" 
όλων των επόμενων φάσεων.

Οι φιγούρες
Με βάση το σενάριο, ο σχεδιαστής δη

μιουργεί όλους τους χαρακτήρες της τα ι
ν ίας και μάλιστα από πολλές οπτικές γω 
νίες. Ό σ ο  π ιο  λιτές ε ίνα ι οι φ ιγούρες 
των χαρακτήρω ν τόσο π ιο  εύκολη και 
φ τηνότερη θα ε ίνα ι η παρ α γω γή . Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι η "ζωντάνια" μιας φι
γούρας την εξασφαλίζουν τα μάτια και τα χέρια.

Η Χαρτοταινία
Με βάση το ντεκουπάζ, τις φιγούρες και 

την οπτική ανάλυση της ηχοταινίας, ο σκηνο
θέτης ολοκληρώνει το στάδιο προπαρα- 
σκευής με την χαρτοταινία. Κολλάει δηλαδή, 
τα πρόχειρα σχέδια, το ένα μετά το άλλο, 
σύμφωνα με τη δράση, σημειώνοντας τις 
χρονικές διάρκειες της παρουσίας τους στην 
οθόνη. Εδώ ολοκλήρωνεται και η εικόνα του 
κόστους παραγωγής και παίρνεται η ορι
στική απόφαση για την υλοποίηση.

Η υλοποίηση
Από την χαρτοταινία, τα σχέδια καθορίζο

νται από τις περιττές γραμμές και μεταφέρο- 
νται στις ζελατίνες σαν περιγράμματα. Μό
νον όταν ολοκληρωθούν τα περιγράμματα 
αρχίζει το χρωμάτισμα πάντοτε από την π ί
σω πλευρά της ζελατίνας. Παράλληλα, δη- 
μιούργονται τα φόντα, δηλαδή τα ακίνητα 
στοιχεία του κάθε πλάνου. Και εδώ, η λιτό
τητα είναι ο χρυσός κανόνας.

Η κίνηση
ιάρκεια της παρουσίας της κάθε φιγούρας 

στην οθόνη και κατά συνέπεια την μεγάλη ή 
μικρή ανάλυση της κίνησής τους. Οι αργές 
κινήσεις απαιτούν πολύ περισσότερα σχέδια 
από τις γρήγορες. Το σύνολο των σχεδίων 
αποθηκεύεται σε κατάλληλους χώρους μέ
χρι να διοχετευθούν στην τρυκέζα για την

τελική λήψη.

Η λήψη
Η λήψη γίνεται πάντοτε στην τρυκέζα σύμ

φωνα με την χαρτοταινία και την επίβλεψη 
του σκηνοθέτη.

Τα δοκιμαστικά
Κάθε σκηνή που κινηματογραφείται ελέγχεται 

μετά την εμφάνιση σχολαστικά. Συχνά η επανάλη-

ψη της λήψης κρίνεται απαραίτητη. Μετά τον έλεγ
χο, κάθε τμήμα της ταινίας πηγαίνει για μοντάζ.

Μοντάζ, μιξάζ και εκτύπωση
Σ ’αυτή την τελική φάση, η ταινία κινουμέ- 

νων σχεδίων ξανασυναντά την τεχνική των 
συμβατικών ταινιών. Στο μιξάζ οριστικο- 
ποιείται η ηχοταινία και στο μοντάζ διασφα
λίζεται ο τέλειιος συντονισμός με την αφαί
ρεση όλων των περιττών τμημάτων. Από εκεί 
κι έπειτα, η οπτική και ηχητική καταγραφή 
πηγαίνουν στα εργαστήρια εκτύπωσης για 
την παραγωγή της τελικής ταινίας.

Η ολιγόλογη αυτή περιγραφή των φάσεων 
παρα γω γή ς δ ίνε ι ελπίζουμε μια πρώτη 
γεύση του όγκου δουλειάς. Βέβαια, σήμερα, 
ένα μεγάλο μέρος από το "χαμαλίκι" το ανα
λαμβάνουν οι υπολογιστές με τα ειδικευμέ
να προγράμματα, που όχι μόνον μειώνουν το 
κόστος αλλά και λύνουν τα χέρια του δη
μιουργού και των συνεργατών του, προκει- 
μένου να ασχοληθούν με το καθαρά δη
μιουργικό έργο, α ϊτό  δηλαδή που δεν μπο
ρεί ούτε θα μπορέσει ποτέ να κάνει ένα 
άψυχο μηχάνημα.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΕΡΕΤΤΑΣ
(Σ^Σ.Ο Μάριος Βερέττας, παλιός απόφοιτος ττ/ς 

Σχολής Στανράκον, είναι ο μεταφρασπίς τον βιβλίον 
"ΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΙΤΣΟ' τον Τόνν Ονάιτ, πον 
χνκλοφορεί από τις εκδόσεις ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ.)
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Παρακαλώ v a ... κλαίτε

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 
Θεσσαλονίκης τε'λειωσε. Δεν τολμώ 
να πω το Διεθνές, γιατί δεν ήταν, και 

την ονομασία Φεστιβάλ, ακόμα κΓαυτή, 
την δίνουμε, ε'τσι από συνήθεια. Δεν ήταν 
Φεστιβάλ. Δεν ήταν Διεθνε'ς. Δεν ήταν, κα- 
λά-καλά, Ελληνικό. Αλλά τότε, τι ήταν; 
Στην κυριολεξία πολύς θόρυβος για το τί
ποτα. Το 33ο Φεστιβάλ, το πρώτο ουσιαστι
κά Διεθνε'ς, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες των 
διοργανωτών του, κατάντησε μια γιορτή, 
μια φιέστα για τους λίγους, τους μυημέ- 
νους. Θα τολμήσουμε να πούμε ότι το Φε
στιβάλ της Δράμας (το μικρό όπως το λένε 
μερικοί), επίσκιασε αυτό το Φεστιβάλ της 
Θεσσαλονίκης, παρ’όλη την μεγαλοπρέ- 
πεια του τελευταίου.

Το 33ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εγκαινιά
ζει φε'τος τον δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα 
αναγκαίο, δρόμο με το νε'ο διεθνε'ς πρόσωπό 
του φιλοδοξώντας να αναδείξει και να προ
βάλλει στο επίσημο πρόγραμμα νε'ους κινη
ματογραφιστές απ ολο τον κόσμο. Στόχος 
του Φεστιβάλ είναι, σε μια περίοδο που ο 
κινηματογράφος αποδυναμώνεται από την 
μείωση των θεατών στις κινηματογραφικε'ς 
αίθουσες, να αποτελε'σει μια δυναμική πρό
ταση, ικανή να ενισχύσει τις ελπίδες της έ- 
βδομης τε'χνης και να προβάλλει ισχυρε'ς α
ντιστάσεις απε'ναντι σ’ε'να ομοιογενε'ς οπτι- 
κοακουστικό θε'αμα. Αυτά αναφε'ρουν οι 
διοργανωτές του στο δελτίο τύπου τους. Ας 
σκύψουμε όμως λίγο προσεχτικά. Από την μια 
μεριά υπήρχε η κυβέρνηση, απτήν άλλη το 
κοινό και οι ενδιαφερόμενοι (σκηνοθέτες, κι
νηματογραφιστές, εταιρείες διανομής φιλμ) 
και στην μέση η διοργανωτική επιτροπή.

Η διοργανωτική επιτροπή, μια μικρή ομά
δα, μ’επικεφαλής, τον προοδευτικό δια 
νοούμενο, τον Μισέλ Δημόπουλο προσπαθεί 
να τα βγάλει πέρα. Προσπαθούν να περ
πατήσουν στον ακάνθινο δρόμο που θέλουν 
να διανοίξουν, σχεδόν ξυπόλητοι. Η κυβέρ
νηση, ωσεί παριύν, πέρα από κάθε λογική, 
από την μια διακυρήσσει, ότι υποστηρίζει 
τον Ελληνικό Κινηματογράφο (sic), ενώ από 
την άλλη αρνείται να του διύσει χέρι βοή
θειας. Γιατί; Διότι, αντί να βοηθήσει την 
οργανωτική επιτροπή, αρνείται να διορίσει 
σύμβουλο κινηματογραφίας (την στιγμή που 
σ'άλλες χώρες της Ευριύπης, υπάρχει γραμ
ματέας της κινηματογραφίας, θεσμός πιο α 
ναβαθμισμένος), διαλύει το γνωμοδοτικό 
συμβούλιο μια βδομάδα πριν την έναρξη του 
Φεστιβάλ, για να το διορίσει λίγο αργότερα, 
με μειωμένο αριθμό ατόμων (!), λογοκρίνει 
τον τρόπο υποβολής Ελληνικών ταινιών στα

Ό σκαρ και στα Φελίξ (!!), δεν συντονίζει 
την εφ αρμογή  των προγραμ μά τω ν της 
Ε.Ο.Κ. (!!!). Ό λ α  αυτά τα εξαιρετικά τα 
μάθαμε από την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνο
θετών, στην συνέντευξη τύπου που έδωσαν 
στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν προτά
σεις να κάνουν, αλλά δυστυχώς φωνή βοό- 
ντος εν τη ερήμω.

Από τους ίδιους μάθαμε επίσης ότι εκρεμεί 
η υπογραφή του Π.Δ. που προβλέπει, με 
νομοθετική εξουσιοδότηση του Ν. 1866/89 -

Νόμος για  την τηλεόραση - την διάθεση του 
1,5% από τα έσοδα των καναλιών (ιδιωτικών 
και κρατικών), γ ια  την παραγωγή κινηματο
γραφικών ταινιών. Αν αναλογισθούμε ότι ο 
νόμος ψηφίσθηκε επί Κυβερνήσεως Τζαννε- 
τάκη παμψηφεί, και ότι τώρα βρίσκεται με
ταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού και Π ροε
δρίας, τότε μπορούμε να φανταστούμε την 
υποκρισία της ανεύθυνης κυβέρνησης. Το 
ποσό αυτό, εκατοντάδων εκατομμυρίων, θα 
μπορούσε να δώσει μια ανάσα στην Ελλη
νική Κινηματογραφία. Να σημειώσουμε α
κόμη, ότι η Υπουργός Πολιτισμού δενπαρε- 
βρέθη στην τελετή απονομής των βραβείων. Το 
έργο λοιπόν της οργανωτικής επιροπής ήταν 
ηράκλειο. Να δούμε όμως και τα αρνητικά 
σημεία της δουλειάς της.

Το Φεστιβάλ αυτό παρουσίασε ένα έντονο 
υδροκεφαλισμό. Το κοινό και οι δημοσιο
γράφοι έπρεπε να καταφέρουν να δουν 100 
ταινίες σε 10 ημέρες, για να αποκτήσουν μια

ολοκληρωμένη εικόνα του Φεστιβάλ! Πράγ
μα αδύνατον. Έτσι η Π.Ε.Κ.Κ. αδυνατούσε 
να διύσει βραβείο γιατί δεν μπόρεσε να δει 
όλες τις διαγωνιζόμενες ταινίες και έδωσε 
ένα πιστοποιητικό βραβείου σε δύο ταινίες: 
ΠΑΡΑΚΑΑΩ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΗΝ ΚΑΑΙΤΈ, 
του Σταύρου Τσιώλη και ΜΠΑΥΡΟΝ. Η 
Μ Π Α Α Α Ν Τ Α  Ε Ν Ο Σ  Δ Α ΙΜ Ο Ν ΙΣ Μ Ε 
ΝΟΥ, του Νίκου Κούνδουρου. Υπήρχαν δύο 
κριτικές επ ιτροπές, αυτή του Δ ιεθνούς 
τμήματος και αυτή του Ελληνικού τμήματος.

Αυτοί που το αποφάσισαν πιστεύουν οτι οι 
Ελληνικές ταινίες δεν μπορούν να συναγω- 
νισθούν τις ξένες; Κι αν το πιστεύουν πράγ
ματι, τότε πιστεύουν ότι οι Ελληνικές είναι 
παρακατιανές. Εμείς διαφωνούμε μ’αυτήν την 
άποψη. Μια κοινή επιτροπή θα έβαζε τα πράγ
ματα στη θέση τους. Ό σ ο  Ελληνικές ταινίες 
αξίζανε, θα πορεύονταν με ψηλά το κεφάλι.

Το Δ ιεθνές διαγωνιστικό τμήμα αποτελεί
το κατά 71% από Ευρωπαϊκές ταινίες. Αν 
αυτό είναι διεθνοποίηση, τότε διεθνοποίηση 
σημαίνει Ευρωπαϊκή συμμετοχή! Γιατί οι 
άλλες χώρες σνόμπαραν το Φεστιβάλ; Γιατί 
οι περισσότερες ταινίες του Διεθνούς τμήμα
τος ήταν χαμηλής ποιότητας; Βγαίνει λοιπόν 
εύκολα το συμπέρασμα ότι το Φεστιβάλ ήταν 
ουσιαστικά ένα τόπος όπου ακούσαμε κά
ποια σημαντικά γεγονότα που διαδραματί
ζονται στην Ευρώπη, ένας τόπος όπου συνα
ντηθήκαμε με τους ευρωπαίους συναδέλ
φους για  να μάθουμε κάτι, ένας τόπος όπου
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"7b Video του Μττέννυ"

οι Ελληνικές εταιρείες διανομής ταινκύν α
γόρασαν κάποιες ενδιαφε'ρουσες ξένες ται
νίες, αλλά όπου κανείς δεν αγόρασε καμμιά 
Ελληνική ταινία γιατί οι ξε'νες εταιρίες δια
νομής ταινιών δεν πριμοδοτήθηκαν για να 
έρθουν. Κι αν φανταστεί κανείς ότι αυτός 
είναι ένας από τους κυρίους στόχους ενός 
Φεστιβάλ, τότε...

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Διε
θνούς τμήματος ήταν ο Νίκος Παπατάκης, 
συνεργάτης του Ζαν Ζενέ και του Ανρί 
Γκρυέλ από το 1947 έως το 1954, ο οποίος 
ήταν παραγωγός της ταινίας SHADOWS 
του Τζων Κασσαβέτη και ο οποίος έχει σκη
νοθετήσει 4 ταινίες: τους ΒΟΣΚΟΥΣ (1968), 
το ΓΚΑΟΡΙΑ ΜΟΥΝΤΙ (1976), την ΦΩΤΟ
ΓΡΑΦΙΑ (1985) και τους ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ 
(1991), ο οποίος πριν 7 χρόνια δέχτηκε κα
τάμουτρα την άρνηση του Φεστιβάλ Θεσσα
λονίκης ότι είναι καλός σκηνοθέτης. Ο ίδιος 
υποστήριξε ότι η αδικία αποκαταστάθηκε.

Αλλά ποιοι έσωσαν το Φεστιβάλ; Ο Τζων 
Κασσαβέτης ήρθε κοντά μας και μας ανέδει- 
ξε το μεγαλείο της κινηματογραφικής τέ
χνης. Οι αίθουσες όπου παίχτηκαν οι ταινίες 
του, ήταν κατάμεστες. Ο Ατόμ Εγκογιάν ε
ντυπωσιακός, αρμενο-καναδός, ο οποίος πι
στεύει ότι ο πολιτισμός ανήκει ουσιαστικά 
στην συνείδηση των σκηνοθετών και των δη
μοσιογράφων οι οποίοι θα έπρεπε να θυμί
ζουν στους θεατές ότι όσα βλέπουν δεν είναι 
παρά ένα μικρό απόσπασμα της πραγματι
κότητας. Ο τρίτος ήταν ο Ζυλ Ντασσέν, ένας 
άνθρωπος που μπορεί να χαρακτηρισθεί 
σαν μαχόμενος σκηνοθέτης και που εντυπώ
σιασε το κοινό με την κουτσουρεμένη ταινία 
του ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΑΗ (γιατί δεν είχαν 
έρθει όλες οι κόπιες απ’το Λονδίνο!).

Θα διορθωθούν τα λάθη, έτσι ώστε το Φε
στιβάλ να έχει κάποτε τον χαρακτήρα που 
του πρέπει, για  να το αναγνωρίσει κοινό σαν 
πολιτιστικό γεγονός και νατό παρακολουθεί 
(φέτος ακόμη και ο β’ εξώστης σνόμπαρε το 
Φεστιβάλ); Για να μιλήσουμε κάποτε για την 
διάδοση της κινηματογραφικής παιδείας και 
του πολιτισμού στην χώρα μας; Εμείς θα 
είμαστε αισιόδοξοι, αλλά συγκρατημένα.

Τι προτείνουμε
Να παραταθεί η χρονική διάρκεια του 

Φεστιβάλ τουλάχιστον κατά το τριπλάσιο 
για την ίδια ποσότητα ταινιών.

Να υπάρχει μια κριτική επιτροπή για τις 
Ελληνικές και τις ξένες ταινίες.

Να δίνονται κίνητρα (ανεπτυγμένες δη
μόσιες σχέσεις, οικονομικά κίνητρα από την 
κυβέρνηση), για  προσέλευση ξένων πρακτό
ρων διανομής ταινιών, έτσι ώστε οι Ελληνι
κές ταινίες να "κινούνται" και στο εξωτερικό 
(τουλάχιστον τρεις Ελληνικές ταινίες μπο
ρούσαν να πουληθούν φέτος).
*̂  Να διαφημισθεί το Φεστιβάλ επαρκώς, 
για να το παρακολουθεί όλο και περισσότε
ρο κοινό.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στο Ελληνικό τμήμα η ταινία ΜΠΑΥΡΟΝ, 

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕ
ΝΟΥ. του Νίκου Κούνδουρου, πήρε το βρα

βείο της καλύτερης ταινίας, το βραβείο φω
τογραφίας, του α ’ ανδρικού ρόλου, του β’ 
γυναικείου ρόλου, μοντάζ, ήχου και το βρα
βείο Ένωσης Τεχνικών Κινηματογράφου-Τη- 
λεόρασης, για την πιο άρτια τεχνικά ταινία.

Η τα ιν ία  Π Α ΡΑ Κ Α Λ Ω , Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ 
ΜΗΝ ΚΛΑΙΤΕ, του Σταύρου Τσιώλη και 
Χρήστου Βακαλόπουλου, πήρε τα βραβεία 
σκηνοθεσίας και σεναρίου.

Η ταινία ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΣ, της 
Τώνιας Μαρκετάκη πήρε τα βραβεία α ’ γυ
ναικείου ρόλου και κουστουμιών.

Η ταινία ΟΝΕΙΡΟ II, του Φρέντυ Διανέλ- 
λη, πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας πρωτοεμ- 
φανιζόμενου σκηνοθέτη.

Η ταινία ΔΟΝΟΥΣΑ, της Αγγελικής Α
ντωνίου, το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου 
(Δημήτρης Πουλικάκος).

Στην ταινία  ΠΕΘΑΜ ΕΝΟ ΛΙΚΕΡ, του 
Γιώργου Καρυπίδη, το βραβείο μουσικής 
(Νίκος Κηπουργός).

Στο Διεθνές τμήμα η ταινία ΟΡΔΑΝΤΟ 
(Μ.Βρετανία), της Σάλι Πότερ, πήρε τον 
"Χρυσό Αλέξανδρο", το βραβείο γυναικείας 
ερμηνείας (Τίλντα Σουίντον) και το καλλιτε
χνικών επιτεύξεων.
’Η ταινία ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (Γεωρ

γία), του Αλέκο Τσαπάντζε, τον "Χρυσό Α
λέξανδρο" επίσης.

Το ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ (Ια
πωνία), του Τακάσι Ίσι, το βραβείο σκηνο
θεσίας.

Η ΑΣΦΥΞΙΑ (Ουκρανία), του Αντρί Ντό- 
ντσικ, το βραβείο καλύτερης ερμηνείας.

Η ταινία  ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ 
(Γερμανία-Πολωνία), του Τάκη Τουλιάτου, 
το βραβείο σεναρίου.

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινημα
τογράφου τίμησε δύο Ελληνικές ταινίες του 
Ε λ λ η ν ικ ο ύ  δ ια γ ω ν ισ τ ικ ο ύ  τμ ή μ α το ς : 
ΜΠΑΥΡΟΝ. Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΕΝΣ ΔΑΙ

ΜΟΝΙΣΜ ΕΝΟΥ, του Νίκου Κούνδουρου 
κ α ι Π Α ΡΑ Κ Α Λ Ω , Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ  Μ ΗΝ 
ΚΛΑΙΤΕ, του Σταύρου Τσκύλη και Χρήστου 
Βακαλόπουλου, που αντιπροσωπεύουν δύο 
εντελώς διαφορετικές τάσεις του Ελληνικού 
Κι νη ματογράφου.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΦΕΣΉΒΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο κ. Τζιότζιος, διευθυντής του περιοδικού 
"Σινεμά", σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό 
κανάλι κατά την διάρκεια των εργασιών του 
Φεστιβάλ, όταν ρωτήθηκε πόσα περιοδικά 
για τον κινηματογράφο βγαίνουν, είπε ότι 
βγαίνει το "Σινεμά" και ένα ερασιτεχνικό, η 
"Οθόνη", όπως διευκρίνησε μετά. Δεν περι
μέναμε να μας μνημονεύσει, καίτοι του 
στείλαμε αντίτυπο. Αλλά τον πληροφο
ρούμε ότι οι τέτοιου είδους επαγγελματίες 
του Τύπου, είναι ερασιτέχνες της διανόη
σης και οι ερασιτέχνες του Τύπου είναι 
επαγγελματίες της διανόησης...

Η κριτική επιτροπή της Διεθνούς Ομο
σ π ο ν δ ία ς  Κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ο ύ  Τ ύπ ο υ  
(FIPRESCI), αποφάσισαν νααπονείμουντα 
βραβεία στις ακόλουθες ταινίες: ΟΡΛΑ- 
ΝΤΟ, της Σάλι Πότερ, καλύτερη ταινία του 
Διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος, ΤΟ ΒΙ
ΝΤΕΟ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙ, του Μίχαελ Χάνεκε 
(Αυστρία), καλύτερη ταινία στο τμήμα "Νέοι 
Ορίζοντες", ακόμη αποφάσισε να απονείμει 
ειδική μνεία στην ταινία του τμήματος "Νέοι 
Ορίζοντες": TANGO ARGENTINO, του 
Γκόραν Πασκάλιεβιτς (Σερβία), για τον αν
θρωπισμό και την ζεστασιά της.
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6ο Φεστιβάλ ελληνικών 
ταινιών μικρού μήκους

Εμμονη ιδέα

Δράμα, Σεπτέμβριος 1992.
Με άξονα τα παραπάνω , μια π αρα κο

λούθηση.
- Το Νοέμβρη του 1978 ε'γινε το Ιο Φ ε

στιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα, 
για  πρώτη φορά  δηλαδή Φ εστιβάλ κινημα
τογράφου σε επαρχιακή πάλη στην Ελλά
δα. Και μάλιστα ταινιώ ν μικρού μήκους. 
Στη Θεσσαλονίκη, το Φ εστιβάλ ταινιών 
μικρής διάρκειας ήταν - δεν υπά ρχει τώρα 
- διεθνές. Το ελληνικό του τμήμα "εξαφά
νιζε", "κατάπινε" τους μικρομηκάδες. (Α ρ
κετές φ ορές όταν πολλά φ ιλμάκια  δεν 
προκρίνονταν, η αιτία  ήταν ότι δεν χώ ρα 
γαν στο πρόγραμμα).

- Παλαιότερα στη δεκαετία  του ’60 το 
κλίμα γύρω α π ’την τα ινία  μικρού μήκους 
ήταν διαφορετικό. Τότε ορισμένοι σκηνο
θέτες που αργότερα  συντέλεσαν στην δη
μιουργία της απόδοσης "νέος ελληνικός 
κινηματογράφος", έκαναν την εμφάνισή 
τους με τα τα ινιάκια  τους. Ταινίες που τότε 
θεωρήθηκαν "δύσκολες" σε σχέση με τα 
περ ισ σ ότερα  ά θλ ια  εμποροκατασ κευά
σματα που κυριαρχούσαν (Σακκελλάριος, 
Δημόπουλος, Δαλιανίδης). Τ ώ ρα δεν βλέ
πει κανείς στις μικρού μήκους τα ινίες τα 
ψήγματα ενός μελλοντικού κινηματογρά
φου, αλλά απλά την αναπαραγω γή μιας 
ήδη διαμορφω μένης κατάστασης. Π α ρ’ό- 
λα αυτά οι τα ιν ίες μικρού μήκους προ- 
μηνύουν και τώ ρα ένα  άλλο κ ινηματογρά
φο με περισσότερες ή λιγότερες φ ιλοδο
ξ ίες και με διαφορετική προοπτική από 
αυτή της δεκαετίας του ’60. Αυτό που, 
σήμερα, φ αίνεται να  απασχολεί δεν είνα ι 
π ια  η "ποιότητα", αλλά μία πέρα  α π ’αυτήν 
διεύρυνση της κινηματογραφικής υπόστα
σης. Έ τσ ι ένα Φ εστιβάλ σαν της Δράμας 
θα ενθάρρυνε μια τέτοια προοπτική και 
θα δημιουργούσε μεγαλύτερα ανοίγματα 
στην αναζήτηση. Δυστυχώς όμιυς.

- Το 1978 το φεστιβάλ στη Δράμα ήταν μια 
ιστορική αναγκαιότητα. ’Αλλωστε αποτέλε- 
σε το μόνο ελεύθερο χώρο παρουσίασης και 
των ταινιών που κόπηκαν από την προκρι
ματική επιτροπή του Φεστιβάλ Θεσσαλονί
κης, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να δει 
και να κρίνει το μεγαλύτερο μέρος της πα 
ραγωγής των ταινιών της χρονιάς.

- Το Φ εστιβάλ οργανώ νεται από  την κ ι
νηματογραφική λέσχη Δράμας που η δρα-

στηριότητά της έχει αποδείξει ότι είναι ένας 
από τους πιο ζωντανούς κινηματογραφικούς 
πυρήνες. Ή δη από το 1976 θεσπίστηκαν μια 
σειρά καινοτομίες σε σχέση με το Φεστιβάλ 
της Θεσσαλονίκης: α) Κατάργηση της προ
κριματικής επιτροπής, β) Βραβεία κοινού, γ) 
Συζητήσεις με τους δημιουργούς μετά τις προ
βολές των ταινιών τους.

- T o Super 8 ήταν η καινοτομία  του 1979.
- Α ντίθετα  καταργήθηκαν (το 1979 π ά 

ντα) οι συζητήσεις με τους δημιουργούς 
και γενικότερα  επικράτησε το πνεύμα  να  
καταργηθούν στο μέλλον τα  βραβεία . ’Α 
ποψη που μάλλον προέρχετα ι από  την έλ
λειψη οικονομικής ενίσχυσης του Φ εστι
βάλ μια κα ι η λέσχη δε χρηματοδοτείται 
από κανένα  δημόσιο ή ιδιωτικό ορ γα ν ι
σμό. Αλλά και η α δ ιαφ ορ ία  της Ε ταιρείας 
Ελλήνων Σκηνοθετώ ν στη φάση εκείνη, 
δυσκόλεψε το έργο των οργανωτών οι ο 
πο ίο ι εξέφ ρασαν το παρά πονο  ότι ενώ 
είχαν ήδη εξαγγείλει το Φ εστιβάλ μήνες 
πριν στην Ε ταιρεία , καθόλου αυτή δεν α 
σχολήθηκε, ενώ όλο το κέντρο του ενδ ια 
φέροντος της συγκεντρώ θηκε στο Φ εστι
βάλ Α άρισας. Ε ίναι αλήθεια  ότι αν α ρχ ί
σουμε να καταγράφουμε τους λόγους της 
α ιτίας της στασιμότητας του Φ εστιβάλ, δεν 
θα τελεαΰσουμε εύκολα. Θ α  χρειαζόταν 
ειδικό αφιέρω μα.

- Η έκ φ ρ α σ η  τό σ ο  ο π ισ θ ο δ ρ ο μ ικ ώ ν  
πνευμάτων σ ’ένα ευαίσθητο ομολογουμέ-

νως Φ εστιβάλ και ειδ ικότερα  τα ινιώ ν μι
κρού μήκους, σ ίγουρα δεν εξυπηρέτησε 
κανέναν από  τους εκπροσώ πους της νεώ- 
τερης γεν ιά ς που αναζητούν έναν "άλλο 
δρόμο" έκδοσης συναισθημάτων από αυ
τόν του κατεστημένου ελληνικού κινημα
τογράφου. Και μάλλον δεν θα  εξυπηρετεί 
και στο μέλλον. Ό π ω ς  προαναφ έραμε θα 
χρειάζονταν  πολλές σελίδες γ ια  την α νά 
πτυξη μιας τόσο μεγάλης σημασίας εκ
δήλωσης τέχνης.

-Π εριοριζόμαστε στα βραβεία  του φετει- 
νού Φ εστιβάλ Δράμας:

- Βραβείο ντοκυμανταίρ: Αχιλλέας Κυρια- 
κ ίδης,Π Υ ΡΓ Ο Ι, Τ άκης Σ ινόπουλος και 
Γιάννα Αάμπρου, Ά1Μ ΑΝ. - Βραβείο ται
νίας: ΣπύροςΤαραβήρας, RUNAW AY και 
Γιάννης Οικονομίδης ΣΤΑ ΔΙΑ Κ Η  ΒΕΑ- 
Τ ΙΩ ΣΗ  Τ Ο Υ  ΚΑΙΡΟΥ. - Βραβείο μοντάζ: 
Ιωάννα Σπηλιοπούλου, ΒΑΣΙΑΙΚΟΣ ΚΑ- 
ΒΑΑ ΑΣ. - Β ραβείο  μουσικής: Γ ιώ ργος 
Χ ατζηνεοφύτου, Τ Α  Χ Ε ΡΙΑ  Τ Η Σ  ΓΙΑ 
ΓΙΑΣ. - Β ραβείο  φ ω τογραφ ίας: Δημήτρης 
Μ πακαλμπάσ ης, Σ Τ Α Δ Ι Α Κ Η  Β Ε Λ 
Τ ΙΩ Σ Η  Τ Ο Υ  Κ Α ΙΡΟ Υ . - Α νδρ ικ ο ύ  ρ ό 
λου: Γ ιώ ρ γ ο ς  Ν ιν ιό ς ,  Φ Ε Τ Ο Σ  Δ Ε Ν  
Π Α Μ Ε  Π Ο Υ Θ Ε Ν Α . - Γ υνα ικε ίο υ  ρ ό 
λου: Ρ ουμπ ινή  Β α σ ιλακ ο πο ύ λο υ , Φ Ε 
Τ Ο Σ  Δ Ε Ν  Π Α Μ Ε  Π Ο Υ Θ Ε Ν Α . - Β ρα
β ε ίο  σ ενα ρ ίο υ : Π α ντελής Π αγουλά τος, 
Φ Ε Τ Ο Σ  Δ Ε Ν  Π Α Μ Ε  Π Ο Υ Θ Ε Ν Α .

ΣΙΜΕΩΝ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
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Η  Αμερική αντεπιτίθεται

Κάθε χρονιά οι Αμερικανοί αποβι
βάζονται στην Νορμανδία. Έτσι, 
οι οθόνες της Deauville - αυτής 

της μικρής πόλης της Γαλλίας - χρησιμο
ποιούνται για πρώτες παρουσιάσεις κι
νηματογραφικών έργων, των πιο επιτυ
χημένων. Η δύναμη της προβολής των 
αμερικανικών έργων είναι κατ’αρχήν η 
δύναμη των φιλμς που προσπαθούν να 
γοητεύσουν το κοινό.

Ε κεί στην Deauville, Τον Σεπτέμβρη, 
δ ιεξήχθΗ  ένα Φεστιβάλ, που θα μπορούσε 
να το χαρακτηρίσει κανείς προθάλαμο για  
το Φ εστιβάλ των Καννών. Έ ν α  αμερ ικά 
νικο φιλμ, δηλαδή γ ια  να  πάει στις Κάννες 
με αξιώ σεις πρ έπει να  δοκιμασθεί πρώτα 
στην Deauville.

Η τα ινία  O N E FA LSE M O V E του Carl 
Franklin, παίχτηκε εκεί και έκανε α ίσθη
ση. Το κύριο ερώτημα ήταν, σε ποιο είδος 
ταινιών ανήκει αυτό το φιλμ. Το πιθανότε
ρο είνα ι να  ανήκει ταυτόχρονα στα φιλμς 
νουάρ, στα αστυνομικά, στα γουέστερνς, 
στα φιλμς δρόμου, στα ρατσιστικά, στα 
μελοδράματα. Ο Franklin έχει φτιάξει ένα 
φιλμ με το οποίο δεν προσπαθεί να  πείσει 
ότι ο κινηματογράφος γνω ρίζει τα  πάντα, 
που είνα ι φτιαγμένο με την αναπνοή του 
πλάνου και όχι με την εκπνοή - επιταχύνο
ντας το μοντάζ του και που του αρέσει να 
π α ίζε ι με τα  συνα ισθήματα . Το Ο Ν Ε  
FALSE M OVE, είνα ι ένα ανεξάρτητο, ε
κτός των ορίων, αμερικάνικο φιλμ.

Τ α περισσότερα αμερικάνικα φιλμ, π ρ ό 
σφατα γυρισμένα, ε ίχαν σαν αντικείμενό  
τους την ο ικογένεια . Την εβραϊκή ο ικ ο 
γένε ια  στο B R O A D W A Y  B O U N D  του 
Paul B ogart, την καλή ο ικ ο γένε ια  στο 
ΧΕΡΙ Α Π Ο  Κ Ο Υ Ν ΙΑ  του Χ άνσεν, την 
εγκληματική ο ικ ο γένε ια  στο R A ISIN G  
C AIN του De Palm a, την ο ικ ο γένε ια  και 
τους φ ίλους α λά ΐταλ ικά  στο FR IE N D S 
A N D  E N N E M IE S του Frunk, το σ που
δ α ίο  π α ρ ε λ θ ό ν  της ο ικ ο γ έ ν ε ια ς  στο 
STO R Y  V IL L E  του Frost, την διηρεμένη 
ο ικ ογένεια  α π ’την αρχή στο E Q U IN O X  
του Rudolph. Α π’την άλλη η ο ικογένεια  
που μιμείται δια  μέσου της ιστορίας και 
τω ν σ υ γγ εν ικ ώ ν  δεσ μώ ν στο L IG H T  
SLEEPER  του Schruder, στα όρια  μια γυ
ναίκα που ψάχνει την γιατριά  του πένθους 
της αδελφής της, αλλά και κάτι να  την

γοητεύει στο ΝΕΑ  ΓΥΝΑΙΚΑ Ψ Α Χ Ν ΕΙ, 
την δυσκολία της συμβίωσης στην α μερ ι
κάνικη "οικογένεια" των μαύρων και των 
άσπρω ν στο Z E B R A H E A D  του Drazan. 
Α ντίθετα το ίδιο θέμα το προσεγγίζουν 
ειρω νικά όμως τα  W A T ER D A N C E  του 
Neal Jim enez κα ι του Michael Steinberg, 
το W H ITE  M EN C A N T  JU M P του Ron 
Shelton κα ιτο  H O U S E S IT T E R tcuj Frank 
Oz.

T o  φ ιλ μ  Π Ρ Α Σ ΙΝ Ε Σ  Τ Η Γ Α Ν ΙΤ Ε Σ  
Ν Τ Ο Μ Α ΤΕΣ που ξεκίνησε από  ένα  τυπι

κό οικογενειακό μελόδραμα (οικογένεια στα 
πρόθυρα του διαζυγίου), αλλά που κατάφερε 
να το γυρίσει σε μια δροσερή ταινία και σε ένα 
ύμνο της αγάπης και της φιλίας. Ακόμη υπήρχε 
το IMPITOYABLE του Κλιντ Ήστγουντ (επι
στροφή με το ίδιο ύφος), το THUNDER- 
HEART του Michael Agted, το INCIDENT. 
AT OGALA του ίδιου, το RICH IN LONE του 
Bruce Berespord και το WAYNE’S W ORLD 
IN THE SOUP του Alexandre Rockwell.

Θ α αναφέρουμε τα φιλμ που ξεχώρη- 
σαν: To B ROA DW AY BOND του Paul 
Bogart, το D IG G STO W N  του Michael 
Ritchie, το E Q U IN O K  του Alan Rudolph, 
το Π ΡΑ ΣΙΝ ΕΣ Τ Η ΓΑ Ν Η ΤΕΣ Ν ΤΟ Μ Α 
Τ Ε Σ του John  A rnet, το G U S FO O D

A N D  L O D G IN G  του Allison Anders, το 
H O U S E S IT T E R  του Frank Oz, το IN 
T H E  SO U P του Alexandre Rockwell, το 
IN C ID E N T  A T  O G A L A  του M ichael 
Agted, το L IG H T  SL E E P E R  του Paul 
Schruder, το O N E  FALSE M O V E του 
Carl Franklin, το T H E  PU BLIC EY E του 
H ow ard Franklin, το R IC H E  IN T H E  
LO V E του Bruce Berespord, το SIN GLE 
W H IT E  FE M A LE  του Barbet Schroeder, 
το SISTER  ACT του Emile Ardolino, το 
SW OO N του Tom  Kalin, το T H U N D E R -

H E A R T  του M ichael Apted, το U N FO R 
G IV EN  του Clint Eastwoog, το U N LA W 
FU L  EN T R Y  του Jonathan  Kaglan, το 
W A T ER D A N C E  του Neal Jimenez, το 
W A Y N E ’S W O R L D  τη ς  P e n e lo p e  
Sgheeris, το W H E R E  T H E  DAY TAKES 
YO U του M ark Rocco, το W H ITE MEN 
CA N ’T  JU M P του Ron Shelton και το 
Z E B R A H E A D  του Antony Drazan.

Μ πορείτε λοιπόν να  πάρετε μια ιδέα  για  
το τι θα κ ινηθεί στις Κάννες. Ή δη  πολλά 
από αυτά τα φιλμς αγοράστηκαν και π α ί
ζονται ή θα  παιχθούν στην Ελλάδα. Τα 
Ελληνικά φιλμς πότε θα βγουν έξω να 
παιχτούν;

ιιντι - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ. II



Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος 
εντός της τηλεόρασης

Σχέσεις του Ευρωπαϊκόν Κινημα
τογράφου και Ευρωπαϊκής Τη
λεόρασης, επαφές στα πλαίσια 

των δορυφορικών προγραμμάτων, πολιτι
κά και πολιτισμικά πλαίσιο στην εξάρτη
ση αλλά και ανάπτυξη του κινηματογρά
φου, της τηλεάρασης και των Μ.Μ.Ε.

Στον μαγικό κόσμο των Δελφών, το 1988, 
γιορτάζοντας το Ευρωπαϊκό ’Ετος Κινημα
τογράφου και Τηλεόρασης, οι Ευρωπαίοι 
δημιουργοί κατέληξαν στη Διακήρυξη και 
στο Χάρτη τω ν οπτικοακουστικώ ν μέ- 
σων(1). Τον γνωστό ως Χάρτη των Δελφών.

Πολλοί, φίλοι, αναρωτιούνται για το ποια 
μπορεί να είναι η σύνδεση κινηματογράφου 
και τηλεόρασης, κινηματογράφου και άλλων 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Αν και υπάρ
χουν, πολλές αντιθέσεις πάνω στο ζήτημα, 
πολλές τιυν οποίων αφετηριάζονται ή εδράζο
νται περισσότερο πάνω σε οικονομικά συμφέ
ροντα και λιγότερο αυτό, καθ’εαυτό στην ου
σία, οφείλουμε, εδώ, να θέσουμε καταρχάς 
το κυρίαρχο μήνυμα: Τηλεόραση και κινημα
τογράφος, ΝΑΙ έχουν διαφορές, ΝΑΙ έχουν 
κοινά σημεία, αλλά ΟΧΙ δεν είναι ασύνδετα 
μεταξύ τους μέσα μαζικής ψυχαγωγίας, μόρ
φωσης ενημέρωσης ή και προπαγάνδας.

Τηλεόραση και κινηματογράφος, είναι, ό
ντως, οι διπλές όψεις του αυτού νομίσματος, 
έχουν κοινή και ισότιμη δυναμική, έχουν τους 
ίδιους σκηνοθέτες και ηθοποιούς, καλλιτέχνες 
και δημιουργούς, σεναριογράφους και τεχνι
κούς, παραγωγούς και διακινητές. Στηρίζο
νται από τα ίδια κεφάλαια και εξυπερετούν τα 
ίδια συμφέροντα. Είναι τα παραπάνω, κάτι 
που πρέπει να το αναγνωρίσουμε, αφού ακό
μη και στο χώρο μας οι ίδιοι σχολιαστές και 
κριτικοί, οι ίδιοι δημοσιογράφοι, κριτικάρουν 
ή ενημεράτνουν το ίδιο, τόσο για την τηλεόρα
ση όσο και τον κινηματογράφο.

Στην αρχή του αιώνα μας ο κινηματογράφος 
και στο τέλος η τηλεόραση, φαίνονται αρχικά, 
ως αντίθετες και αντίρροπες τέχνες και μέσα. 
Και, όμιυς τελικά δεν είναι. Είπαμε στο προη
γούμενο τεύχος του Αντι-Κινηματογράφου, 
(2) ότι σημασία δεν έχει τι μέσο έχει κανείς 
στα χέρια του, αλλά ποιος το κρατάει, εδώ θα 
πούμε ότι αν αυτός που το κρατάει τα έχε ι όλα, 
τότε ποιος τον κρατάει; Με λίγα λόγια: Αν το 
Κεφάλαιο ή η καθεστικυία τάξη ελέγχουν τα 
πάντα, τότε ελέγχουν τόσο τον Κινηματογρά
φο όσο και την Τηλεόραση. Και δεν έχει ση
μασία τελικά, τι μέσο χρησιμοποιούν αλλά τι

αποτέλεσμα υπάρχει. Και ούτε έχει μεγά
λη σημασία - εκτός από τους ρομαντικούς 
και τους ουτοπιστές - αν ανάμεσα στους 
πολλούς ελεγχόμενους υπάρχουν λίγοι ε
λεύθεροι δημιουργοί, αφού ένας κούκος 
δεν φέρνει ποτέ την ΑΝΟΙΞΗ.

Και θέλετε τα παραπάνω να τα τεκμηριώ
σουμε; Τότε να σας πούμε τι έγραψε πριν λίγα 
χρόνια, σε κάποια του εμπιστευτική επιστολή 
ο κ. Φ. Μπερλουσκόνι για το τηλεοπτικό πρό
γραμμα που πρέπει να προβάλλουν τα ιδιωτι
κά κανάλια του, δείγμα ενδεικτικό των προθέ
σεων:

"...πρέπει να μεταδίδουμε τα προγράμματα 
τα πιο συνηθισμένα και τα πιο επαναλαμβα
νόμενα. Μέχρις σημείου ναυτίας, που αποσκο
πεί με πολύ ακρίβεια στον κοινό μέσο όρο. 
Ποτέ ποιοτικό ανεβασμένες παραγωγές, το 
κοινό είναι ακαλλιέργητο, ποτέ πολύ χαμηλός 
παραγωγές επίσης για να μην προσβάλλουμε 
τη δημόσια αιδώ, ποτέ νεωτερισμούς γιατί εί
ναι μια πολύ ριψοκίνδυνη εμπειρία. Λυτό που 
κατά συνήθεια αποκαλούμε δημιουργικότητα 
πρέπει να υπεισέρχεται μόνο στα διαφημιστι
κά σποτς. Το διαφημιστικό σποτς πρέπει να 
είναι τόσο πρωτότυπο όσο οι τηλεταινίες πρέ
πει να είναι κοινότυπες - μπανάλ'.

Σας θυμίζει, μήπως λέμε ε;, τίποτα από την 
εφαρμογή στην πράξη κάποιων μεγάλων και 
μικρών, ιδιωτικών και κρατικών καναλιών στην 
Ελλάδα; Αν, ναι, τότε ξέρετε. Τώρα αν σας 
αρέσει ή όχι είναι δικό σας θέμα.

Ό πω ς δικό του θέμα ε ίναι και για το συγκρό
τημα, που ξεκίνησε από τον βαθύ και όψιμο 
λαϊκισμό, ξεγέλασε πλείστους τόσους οπα
δούς της σημερινής αντιπολίτευσης, χρησιμο
ποίησε και χρησιμοποιεί τόσο εύκολα τα στε
λέχη της νυν αντιπολίτευσης όσο εύκολα και 
άνετα έκανε πριν κάμποσα χρόνια και με τους 
οπαδούς της νυν συμπολίτευσης. Σημεία των 
καιρών θα πείτε. Ό χ ι δεν είναι τα παραπάνω 
σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών είναι 
το ότι το άνωθεν αναφερόμενο συγκρότημα 
επιθυμεί σφόδρα να ανβαθμιστεί, να εξευρω- 
παϊστεί και δια’αυτό καλεί σε συνεργασία το 
αντίστοιχο ίδρυμα του κ. Μπερλουσκόνι. Ό σ ο  
και αν το τελευταίο, μετά από τα γνωστά σκάν
δαλα της Ιταλικής ζωής έχει χάσει την παλιά 
του αίγλη. Πάντως έτσι ή αλλιώς ο περιπόθη
τος εξευρωπαϊσμός θα γίνει. Για την Ευρώπη, 
ρε γαμοπο.

Ας δούμε όμως την αποχρώσα ένδειξη στα 
σημεία τριβής Τηλεόρασης και κινηματογρά

φου, όπως την βλέπουν ή την είδαν γνω
στοί Ευρωπαίοι ειδήμονες του πολιτισμού 
και των τεχνών:

Αέει ο αείμνηστος αρχιολόγος μας Μανώ
λης Ανδρόνικος(3): "Η Ευρώπη, λοιπόν, ε
πειδή μιλούμε για πολιτιστικά προγράμματα 
και για πολιτιστική Ευρώπη (όλα αυτά που 
σας ανέφερα με λίγα λόγια, οπτικά οι εικαστι
κές τέχνες και ακουστικά η μουσική και δραμα- 
τουργήματα που είναι οπτικοακσυστικά, επομέ
νως υλικό θαυμάσιο για την τηλεόραση), πως δεν 
έχουν δώσει υλικό, με μια τέτοια οπτική, ηχητική 
και διανοητική τροφή σε προγράμματα, που θα 
μπορούσαν να καλύψσυν ώρες ατέλειωτες προ
γραμμάτων τηλεόρασης;" Ο 0 . βοοβεικ (Βέλ
γιο), αναφέρει σχετικά: Ή  Ευρώπη πρέπει να 
έχει μια ποικιλία μέσα στην ενότητα. Και αυτό 
είναι ο πλούτος της Ευρώπης...κρύβουμε τον πο
λιτισμό μας, αλλά δεν θα πρέπει να αντιμετωπί
ζουμε την κατάσταση έτσι...

Ενώ ο ΙΟ π ίϊίϊΙ^  λέει ότι "τα τελευταία χρό
νια υπήρχε ένας μύθος ο οποίος προπαγανδι
ζόταν από τους Βρεττανούς και έλεγαν ότι η 
Βρεττανική τηλεόραση ήταν η καλύτερη από 
όλες τις άλλες τηλεοράσεις. Σήμερα όμως υ
πάρχει μια μεγάλη πτώση...".

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την συναισθημα
τική, διαισθητική, ανορθολαγική φύση μιας 
επικοινωνίας μέσω των εικόνων, αναφέρει ο 
ουμπέρτο Έ κ ο  (4), προτείνουμε στην τηλεό
ραση μια σε ιρά διδακτικού' εκπομπιόν με σκο
πό να "αποσυντονίσουν" το κοινό, να το διδά
ξουν να μη βλέπει περισσλστερο τηλεόραση 
απ’ όσο χρειάζεται. Να το διδάξουν να ανα- 
γνωρίζει το σημείο που η προσοχή γίνεται 
ύπνωση.
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Η  ζωή είναι ένα ρομάντζο
Νέο Κύμα(1959-;)

- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΙΑΝΕΡΕΥΝΗΣΗ-
Ο πόλεμος και τα αποτελέσματα  του 

γέννησαν τον νεορεαλισμό.
Τ α  έντονα βιοτικά  προβλήματα  τω ν ε 

ξαθλιω μένω ν μαζών της Ε υρώ πης α π α ι
τούσαν έναν κ ινηματογράφ ο που να  επ ι
σημαίνει τις τρέχουσ ες κατασ τάσ εις κα ι 
να  δ ια μα ρτύρετα ι κ α τα γρ ά φ ο ντα ς α υ 
τές.

Στα  μισά της δ εκα ετ ία ς του 1950, η νεο- 
ρεαλιστική έκφραση απισ χνώ θηκε. Το 
δ ιαβάσαμε σε ανάλυση αυτό. Η απλή 
καταγραφ ή της πραγμ ατικότητας α π ο 
δ ε ίχ θ η κ ε  μη π ρ ό σ φ ο ρ ο ς  τρ ό π ο ς  δ ια 
σαφήνισης και αντιμετώ πισης τω ν κ ο ι
ν ω ν ικ ώ ν  π ρ ο β λ η μ ά τω ν , π ο υ  έ γ ιν α ν  
πλέον π ιο  σύνθετα , π ιο  πολυδιάστατα .

Το εξαθλιω μένο άτομο τω ν πρώ τω ν με
ταπολεμ ικώ ν χρόνω ν το δ ια δέχτη κε ένα  
άτομο α ρκ ετά  ικ α νο π ο ιη μ ένο  α πό  τις 
καταναλω τικές του δυνατότητες. Στις ευ 
ρω πα ϊκές κο ινω νίες με την έντονη ο ικ ο 
ν ο μ ικ ή  κ α ι τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ή  α ν ά π τ υ ξ η , 
ξεπήδησαν τότε ν έα  προβλήματα  με π ιο  
σύνθετη μορφή. Ο ά νθρ ω π ο ς έχασε την 
ταυτότητά του, ο χα ρ α κτή ρ α ς του αλλο
τριώ θηκε απ  τη συνεχή χειραγώ γησ ή  του 
α π ’τους δ ιά φ ο ρ ο υς κρατούντες κ ο ινω ν ι
κούς φ ομείς, ενώ το ηθικό-πολιτιστικό  
πλα ίσ ιο  της εποχής του δημ ιούργησε μια 
έντονη σύγκρουση α νά μ εσ α  στην α π ε 
λευθέρω ση τω ν παρορμή σ εώ ν του κα ι 
στην καταστολή τους.

Η ψ υχανάλυση που δ ια δ ίδετα ι κα ι δια- 
κλαδοίνεται σε μεγάλο βαθμό κ α ι ά κ ρ α 
το ρυθμό ρ ίχνε ι άπλετο  φ ω ς στο βάθος 
της σεξουαλικής ζω ής, α ντ ίθετα  η ηθική 
του κατεστημένου π ρ ο σ π α θ ε ί να  π ρ ο 
σαυξήσει τις α ναστολές του ζω τικού α υ 
τού τομέα  της α νθρώ π ινης υπόστασης. 
Τ ο σύγχρονο  άτομο δ ιχά ζετα ι, χά νετα ι 
μέσα στη μεγάλη αμφ ιθυμ ία  της εποχής.

Η χώ ρα , που εξετάζουμε εδώ , ε ίνα ι η 
Γαλλία, που έγινε  α πό  το 1955 το κέντρο 
της κ ινημ ατογραφ ικ ής ανανέω σης, ότι 
δηλαδή ήταν η Ιταλία  την προηγούμενη 
δεκαετία . Υ πήρξαν δ ιά φ ο ρ ο ι λόγο ι γ ια  
αυτό: το ο ικονομ ικό  μπλοκάρισμα  των 
νεορεαλ ισ τικώ ν τα ιν ιώ ν, η α σ υ να γώ νι
στη θέση του Π α ρισ ιού  σαν παγκόσ μ ια  
κ ινηματογραφ ική  πρω τεύουσα , η θεω -

"Ο κανόνας του παιχνιδιού"

του Ζαν Ρενουάρ

ρητική δουλειά  που γ ινό τα ν  γύρω  α π ’το 
π ερ ιο δ ικ ό  C ah iers du C inem a, κ α ι τέλος 
τα  ίδ ια  τα  ό ρ ια  του νεορεαλ ισ μ ού . Ο  Τσε- 
ζά ρε Ζ α β α τίν ι με το Ε Ν Α Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  
Π Ο Υ Τ Ρ Ω Ε Ι, Ε Ν Α Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Π Ο Υ  
Κ Ο ΙΜ Α Τ Α Ι, Ε Ν Α Σ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Π Ο Υ  
Κ Α Α ΙΕ Ι ε ίχε  π ρ ο κα λέσ ει α ρκ ετές καλλι- 
τεχν ικ έςκ α ιμ εθ ο δο λ ο γ ικ έςα ν α ζη τή σ ε ις , 
ώστε η φ ράση του να  γ ίν ε ι ένα  ε ίδο ς "τε
λευτα ία ς λέξης" π άνω  στον κ ινη μ α το γρ ά 
φο. Τ α  ζητήματα που α νέλυσαν με δ ιά φ ο 
ρους τρόπους ο Π ουντόβκ ιν , ο Γουέλς, ο 
Ν τρά γερ  κ α ι ο ι σ κη νοθέτες του α ντερ 
γκράουντ -ζητήματα της ύπ α ρξη ς κ α ι της 
δόμησης της μυθοπλασίας της χρήσης του 
σελιλόιντ σαν ένα  υλικό μέσο, π α ρ ά  σαν 
έν α π α ρ ά θ υ ρ ο σ το νκ ό σ μ ο ,τη ς ιδ εο λ ο γ ία ς  
που βρ ίσκετα ι π ίσ ω  α πό  τις ο πτικές κα ι 
α φ η γημ ατικές σ τρα τηγ ικές που υ ιο θέτη 
σαν οι σκηνοθέτες- χ ρ ε ιά ζο ντα ν  να  ερευ- 
ν η θ ο ύ ν π ερ ισ σ ό τερ ο .Τ ο ίδ ιο χρ ε ιά ζο ν τα ν  
το πρόβλημα  του πόσο μπ ο ρ εί να  α π ελ ευ 
θ ερ ω θ ε ί ένας σ κ η νο θέτη ςα π ό τη νο ικο νο - 
μική κα ι πολιτική εξάρτηση.

Έ χο υ μ ε  δει, κ α ι όλο ι ξέρουμ ε, πω ς ο 
κ ινημ ατογράφ ος είχε γ ίν ε ι α πό  νω ρίς, 
ένα  σημαντικό μέρος της γαλλικής π ν ευ 
ματικής ζω ής. Μ ια α πό  τις βα θύτερ ες 
επ ιδ ρ ά σ ε ις  στον ετερογενή  χώ ρο  της λε- 
γόμ ενης "νουβέλ-βαγκ", ήταν η γρ α φ ή  
δράσ ης τω ν Η Π Α , τω ν οπο ίω ν τα ιν ίες  
υπήρχαν στη γαλλική  τα ιν ιοθήκη .

Η δραστηριότητα  του Κλωντ Σαμπρόλ, 
του Ζ αν-Α υκ  Γκοντάρ, του Ε ρίκ  Ρομέρ 
κ α ι του Φ ρα νσ ουά  Τρυφιό στα C ahiers 
du C inem a, ε ίχα ν  μεγάλη επ ίδρασ η  στην 
εξέλιξη  του γαλλικού  κ ινηματογράφ ου. 
Η θ εω ρ ία  κ α ι η πρακτική  σ υνδέθηκαν 
σ τενότερα  κ α ι α π έδ ω σ α ν  κ αρπούς, π ε 
ρ ισ σ ότερο  α π ’ότι στη Β ρεττανία  ή αλ
λού. Π ερ ίπου  την ίδ ια  εποχή που ά ρ χ ι
σαν ν α  δουλεύουν α υτο ί ο ι σκηνοθέτες, 
μια ο μ ά δα  σ υγγρ α φ έω ν  (Α λέν Γκριγιέ, 
Μ ισέλ Μ πιτόρ, Ν αταλ ί Σ α ρ ό τ1 γνω στοί 
σ α ν  ε κ π ρ ό σ ω π ο ι  τ ο υ  " ν έ ο υ  μ υ θ ι
στορήματος" αν κ α ι ο ό ρ ο ς ε ίνα ι α ν α 
κριβής όσο είναι και ο όρος "νουβέλ-βαγκ", 
έβαζε σε αμφισβήτηση και διερευνούσε το 
αντικείμενο του μυθιστορήματος, σπάζο
ντας την παράδοση των μυθιστορηματικοί 
χαρακτήρω ν, της αληθοφάνειας και της 
πλοκής. Δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι 
αυτό το λογοτεχνικό ρεύμα έζησε την ίδια 
εποχή με το "νέο κύμα". Γενικά: οι μορφές 
ανάλυσης - θεώρησης έγιναν αναπόσπαστα 
μέρος της πρακτικής.

Η  τέχνη λοιπόν της παραδοσ ιακής μορ
φής δεν μπορεί να  δ ιεισδύσει στο νέο  κα 
θεστώς των πραγμάτων. Α παιτείτα ι άρα 
ριζική αλλαγή στη νοοτροπ ία  και στις με
θοδολογίες της. Η τάση του "νέου κύμα
τος" συγκεντρώ νει όλα τα  χαρακτηριστικά 
της τέχνης που απα ιτείτα ι γ ια  να  ενδο- 
σ κοπηθεί η εποχή.

α. Είναι εγκεφαλική, πράγμα που ανταπο- 
κρίνεται σιη χαρακτηροδομή του σύγχρονοί' 
ανθρώπου, όπως έχει διαμορφωθεί ύστερα 
από την καταλυτική διείσδυση της μηχανής 
στις καθημερινές του λειτουργίες.

β. Κ ά νει έντονη ψ υχολογική  αφ α ίρεσ η . 
Η κατακλυστική δ ιά δοσ η  τω ν μαζικώ ν 
μέσ ω ν  εν η μ έρ ω σ η ς  π ου  σ υ ν ε π ά γ ε τα ι 
κοινή ρ ίζα  π λη ροφ ορ ιώ ν  - μοντέλω ν για  
μ εγ ά λ ες  μ ε ρ ίδ ες  α νθ ρ ώ π ω ν  σ υντε ίνε ι 
στο να  δημ ιουργούντα ι ο μ ο ιο γενε ίς  ομ ά 
δες α νθρ ώ π ω ν. Η έντονη ψ υχολογική  ε ι
δ ο π ο ιό ς  δ ια φ ο ρ ά  που υπ ήρ χε  στις πα- 
λα ιό τερ ς κ ο ινω ν ίες που δεν  επ ικ ο ινω 
νούσ α ν μεταξύ τους, α ίρ ετα ι στη σημε
ρινή εποχή  κ α ι α ντ ικ α θ ίσ τα τα ι α π ’τη ψυ
χολογική  ο μ ο ιο γέν ε ια  τω ν δ ια φ ό ρ ω ν  ο
μάδω ν ή τά ξεω ν . Ε πο μ ένω ς κ α ι α πό  την 
τέ χ ν η  το  ά το μ ο  δ ε ν  α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε τα ι 
π λέον  σ αν  ιδ ιόμ ορφ η  ψ υχολογική  μονά
δα, αλλά σαν ένα  μέρος - μέλος ενός συ
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νόλου με κο ινά  ψ υχολογικά  χα ρ α κτη ρ ι
σ τ ικ ά .(Σ τη  ψ υ χο λ ο γ ικ ή  α φ α ίρ ε σ η  το 
"νέο κύμα" έχε ι δ ε χ θ ε ί έντονες ε π ιδ ρ ά 
σεις α πό  την αναλυτική ψ υχολογ ία  του 
Καρλ Γ ιουνγκ κ α ι τη θ εω ρία  του γ ια  το 
σ υλλογικ ό  υ π ο σ υ ν ε ίδ η το ). Β λέπουμε, 
λοιπόν να  γενν ιέτα ι μια θεμελιώ δης α 
ντινομ ία  στην κ α ρ δ ιά  τω ν σ ύγχρονω ν 
κοινωνίίόν. Α π ’τη μια η χρήση κοινώ ν 
π α ρ α γω γ ικ ώ ν  μέσοον να  ο μ ο ιο μ ο ρ φ ε ί 
χ α ρ α κ τη ρ ο λ ο γ ικ ά  μ εγά λ ες  μά ζες α ν 
θρώ πω ν κι α π 'την  άλλη η μεγισ τοποιημέ
νη ειδ ίκευση να  α ν α ιρ ε ί αυτή την ομο ιο 
γέν ε ια  και να  δημ ιουργεί τη γνω σιολο- 
γική μοναχικότητα. Δηλαδή ο ι άνθρ ω π ο ι 
φ τάνουν να  λειτουργούν κ αθημ ερ ινά  με 
απόλυτη κοινότητα  στο επ ίπ εδο  της π ρ ά 
ξης, αλλά να  κοινω νούν με άκρα  α π ο 
σπασματικότητα κα ι να  γ ίνο ντα ι μονα δ ι
κότητες στο επ ίπ εδο  του λόγου κ α ι της 
σκέψης.

γ. Τ α  δυο προηγούμενα  χαρα κτη ρ ισ τι
κά του "νέου κύματος" υπ α γορεύουν  ένα  
τρίτο: την εσω τερικοποίηση του μοντάζ 
και του ντεκουπάζ: γ ια  να  επ ιτευ χθ ε ί ο 
εγκ ε φ α λ ισ μ ό ς  π ρ ο ϋ π ο τ ίθ ε τα ι ένα ρ ξη  
κα ι άρση της συγκίνησης. Το εξω τερικό 
μοντάζ με την απλή α ιτιοκρα τία  του κα ι 
την έντονη πλοκή α νεβ ά ζε ι στο ζεν ίθ  τη 
συγκινησιακή φόρτιση του θεατή κ α ι ε 
κτός αυτού π ρ ο σ δ ίδε ι μια ψ υχολογική 
ιδ ιομ ορφ ία  στο α πεικονιζόμενο  άτομο, 
που π αρ ο υσ ιάζετα ι σαν ιδ ια ίτερο ς χ α 
ρακτήρας που π ά σ χει ατομικά.

Με την υ ιοθέτηση της μορφής του εσω 
τερικού μοντάζ, τη χρήση ντοκυμαντερί- 
στικης ε ικόνας κα ι την άρση της πλοκής, 
το "νέο κύμα πέτυχε να  α ποδώ σ ει το κλί
μα κα ι τα  μορφ ολογικά  χαρακτηριστικά  
της ρέουσ ας πραγματικότητας. Ο ι λει
τουργο ί του "νέου κύματος" - ας μη ξ ε 
χνάμε - ξεκ ινούν  σα δ ια νοούμενο ι θ εω 
ρητικοί σε περ ιο δ ικ ά . Χ αρακτηριστικό 
π α ρ ά δειγμ α  η ιδ ιοφ υία  του Ζ ακ  Ριβέτ. 
Επίσης του Λ ουί Μαλ.

Τ α  π ρ ώ τα  σ π έρμ α τα  της τομής που 
πρόκειτα ι να  κάνουν στον κ ινημ ατογρά 
φο αρχίζουν να  δ ια φ α ίνο ντα ι στις μι
κρο ύ  μ ή κους τ α ιν ίε ς  του  Α λέν  Ρ ενέ  
(1957-1958-1959). Α κόμα σε δύο μικρού 
μήκους φ ιλμάκια  του Φ ρα νσ ουά  Τρυ- 
φ ώ ( 1958).(Π ρ έ π ε ι να  γ ίν ε ι σημείω ση 
στο ότι τα  παρ α πά νω  φιλμς, ε ίνα ι ά π α ι
χτα  κι άγνω στα  στη χώ ρα  μας. Δ εν συ
γκρατούμε τίτλους και στο ιχεία  γ ια  α υ
τά. Π αράλληλα το βρίσκουμε πολύ λογι
κό, που βρισκόμαστε σε αυτήν την α 
μαθή θέσ η . Α π ’τη χ ρ ο ν ο λ ο γ ία  π α ρ α 
γω γής τους ως σήμερα, αυτές οι τα ιν ίες, 
πα ρ ά  την ουσιαστικότητά τους, δεν  π ρ ο 
ξένησαν κανενός δ ιανομ έα , κανενός αι- 
θουσιάρχη , κανενός συμβούλου κ ινημα
τογρα φ ία ς το ενδ ιαφ έρον, ώστε σε κ ά 

π ο ια  εκδήλωση, έστω  λίγω ν ημερώ ν, να  
υπ ά ρ ξε ι προβολή τους. Σε π ιο  π ερ ιο δ ικ ό  
έντυ π ο λ ο ιπ ό ννα α να τρ έξο υ μ εγ ια  να  ενη 
μερω θούμε κα ινα ενημ ερο ϊσ ουμε;)

Τ ο 1959 ε ίνα ι η χρ ο ν ιά  της θ ρ ια μ β ευ 
τικής εισόδου του νέου κύματος στην π α 
γκόσ μια  κ ινηματογραφ ική  αγορά .

Τ ο 1959 γ ίνετα ι η πρώτη και μεγάλη 
α ποδοχή  του "νέου κύματος", κα ι ο ι σκη
ν ο θ έτες  της φ ο ρτώ νο ντα ι με β ρ α β ε ία  
στα δ ιεθνή  φεστιβάλ, ενώ  η Έ νω ση  Κ ρι
τικώ ν της Ν έας Υ όρκης α νά μ εσ α  στις 
δέκα  π αγκοσ μίω ς καλύτερες τα ιν ίες  του 
1959 το π ο θ ετε ί τέσ σ ερ ις του "νέου κύμα
τος". Τ ο πρώ το ά νο ιγμ α  γ ίνετα ι με την 
τα ιν ία  του Μ αρσέλ Καμύ Ο Ρ Φ Ε Ο  ΝΕ- 
ΓΚΡΟ, (1959), που α πο σ π ά  το βρα βείο  
κ αλύτερ η ς τα ιν ία ς  στο Φ εσ τ ιβά λ  τω ν 
Κανών, ενώ  στο ίδ ιο  Φ εστιβάλ ο Φ ρα ν
σουά Τρύφα) π α ίρ νε ι τη δ ιάκρ ιση σ κηνο
θεσ ία ς γ ια  την τα ιν ία  του ΤΑ  Τ Ε Τ Ρ Α 
Κ Ο ΣΙΑ  Χ Τ Υ Π Η Μ Α Τ Α , (1959).

Π αράλληλα στο φ εστιβάλ του Β ερολ ί
νου ο Κλώντ Σα μπρόλ  β ρα βεύετα ι με τη 
"Χρυσή Άρκτο" γ ια  το φ ιλμ Τ Α  Ξ Α Δ Ε Λ 
Φ ΙΑ , 1959, ενώ  στον Α λέν Ρενέ απονέ- 
μεται το βρα βείο  δ ιεθνο ύς κριτικής γ ια  
την τα ιν ία  Χ ΙΡ Ο Σ ΙΜ Α  Α ΓΑ Π Η  Μ Ο Υ, 
1958.

Στο Α οκάρνο ένα  άλλο φιλμ του "νέου 
κύματος" το ΕΓΩ , Ε Ν Α Σ Μ Α Υ ΡΟ Σ του 
Ζ αν Ρους, π α ίρ νε ι το πρώ το βραβείο . 
Στα  πρώ τα  αυτά  φιλμς της "νουβέλ βαγκ" 
παρατηρούμε κο ινά  στοιχεία : α. Έ χ ο υ ν  
σα θέμα  τους τον έρω τα, β. Έ χ ο υ ν  δ ε 
χ θ ε ί επ ιδ ρ ά σ ε ις  από  τη ψυχανάλυση, γ. 
Χ ρησιμοποιούν τις εικόνες γλω σσολογι- 
κά, δηλαδή σα σ το ιχεία  ενός αλφαβήτου.

Τ α  πορ ίσ ματα  κα ι οι π α ρ α δο χές  της 
γλω σσολογίας, μιας επιστήμης που α ν α 
πτύχθηκε ρ α γ δ α ία  μέσα στον εικοστό 
α ιώ να , γ ια  πρώτη φ ορά  βρίσκουν αντί- 
κρυσμα στον κ ινηματογράφ ο. Η γλώ σσα 
είνα ι ένα  από  τα  π ιο  ενδεικτικά  σ το ιχεία  
στη μελέτη κ α ι τη στάθμιση των πο λ ιτι
σμών. Α πό τη μορφή της γλώ σσας κα ι τη 
δομή της δ ια φ α ίνετα ι η ανάπτυξη της 
κο ινω νίας που εκπροσω πεί. (Μ ε κ ινημα
τ ο γ ρ α φ ικ ό  α ν τ ίκ τυ π ο  ό λα  α υ τά ) . Η 
γλώ σσα λοιπόν, ε ίνα ι το σ το ιχείο  της συ
γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η ς  κ ο ιν ω ν ικ ή ς  κ α τά σ τα σ η ς 
κα ι α ναπόσ πασ το  υλικό της ορισμένης 
ταξικής δ ιάρθρω σης.

Ξ έρουμε πω ς ο χαρ α κτή ρ α ς του α ν 
θρώ που είνα ι κατά  κύριο  λόγο π ρο ϊόν  
της τάξης που ανήκει. Συνεπώ ς κα ι η 
γλώ σσα σαν ταξικό  υλικό ε ίνα ι στοιχείο  
ενδεικτικό  της χαρακτηροδομής.

Στο σύγχρονο βιομηχανικό πολιτισμό 
που "αναλώνεται" α πό  τη διείσδυση της 
μηχανής σε όλες τις ανθρ ώ π ινες λειτουρ
γ ίες, α π ’την έντονη κομπιουτεροποίηση 
της ζωής (το άτομο εγκρ ίνει και απορρ ί-

πτε ιπ α το ϊντα ςτο κο υ μ π ίτη ςά κρ α ςσ υσ τη - 
ματοποίησης) κ α ιτο ν  αυξανόμ ενο  αυτοε- 
γκλεισμότουπροσ ιύπου,ηγλιύσσαπαρου- 
σ ιά ζετα ι στυγνή, ρητή, με στέρεη κα ι μα- 
ν ιερ ίστικηάρθρω ση,ενο ϊηπολυσημ ίατω ν 
νοημάτω ν συνεχιύς π ερ ιο ρ ίζετα ι. Για να  
α ντα π ο κ ρ ιθ ε ί στη σ αφ ήνεια  κα ι στη νοη 
ματική ρητότητα που α π α ιτε ί ο νειότερος 
πολιτισμός, ηγλώ σσααπαλε ίφ ειπροοδευ- 
τ ικά τα σ υγκ ινη τ ικ ά σ το ιχε ία π ο υεμ περ ιέ- 
χ ε ι κα ι π α ίρ νε ι μια  όψη όλο κα ι περισσό- 
τεροεγκεφ αλική .

Τ ο  "νέο κύμα" συνειδητοπο ίησ ε όσο 
κ α νένα ς άλλος τη γλω σσολογική δομή 
του κ ινηματογράφ ου.

Ο ι π α λ ιό τερ ες κ ινημ ατογραφ ίες θ εω 
ρούσαν τη γλιύσσα του κ ινηματογράφ ου 
σαν ένα  υλικό μέσο αφήγησης. Στο γα λ 
λικό "νέο κύμα" η γλιυσσα-μορφή α πο τε
λε ί ο ργα ν ικό  σ το ιχείο  του θέματος, λ ε ι
το υ ργε ί κ αθορισμένη α πό  αυτό και με τη 
σ ε ιρ ά  της το επ ικαθορ ίζει.

Η  ανάπτυξη και επέκταση του τμήμα
τος με βάση τα  σημεία  της εικόνας, ε ίνα ι 
μια  ιδα ιτερότητα  που εμφ α νίζετα ι συχνά 
στα φ ιλμς τω ν αρχώ ν της δεκα ετία ς του 
’60 στο γαλλικό  κινηματογράφ ο. Η κατά- 
ταξη-κατανομή κ α ι η σχέση τω ν στο ι
χε ίω ν  μιας εικόνας, έχουν μια δική τους 
σημαντική που μπ ο ρ εί να  λειτουργήσει 
ακόμα  κ α ι ανεξά ρτητα  α πό  την όλη δυ
ναμική της τα ιν ία ς. Η σημειολογική δό 
μηση της εικόνας γ ίνετα ι πρόδηλη στο 
τελευταίο  πλάνο της τα ιν ία ς ΟΙ Ε Ρ Α 
Σ Τ Ε Σ , 1958 του Λ ουϊ Μαλ. Μ έσα στο 
αυτοκίνητο βρ ίσκετα ι μια  πλούσια  αστή 
με τον εραστή της. Φ εύγει εγκαταλείπο- 
ντας τον άντρα  της στην έπαυλή τους. Ο 
δρόμος που κ ινείτα ι το αυτοκίνητο κα- 
δ ρ ά ρ ετα ι δ ια γώ νια  με φ ο ρά  α πό  πάνω  
δ εξ ιά  προς κάτω  α ρισ τερά , ένας άξονα ς 
που δημ ιουργεί κατάθλιψ η και α β εβ α ιό 
τητα, η ο π ο ία  α νταποκρίνετα ι στην ά 
γνω στη προοπτική  του μέλλοντος. Στο 
βάθος πρ ο ς το μέρος της έπαυλης κυ
ρ ια ρ χε ί ένα  πυκνό σ υννεφόγνεμα  που 
θυμ ίζει την α ισθητική του Σ ίσλεϊ.

Τ ο  αυτοκ ίνητο α πομ ακ ρύνετα ι α π ’τη 
σ υννεφ ιά  κι έρχετα ι σε χώ ρο ηλιιοφά- 
ν ε ια ς αφ ήνοντας π ίσω  τη σκοτειν ιά  της 
βίλλας. Στη χω ρίς προηγούμενο μελαγ
χολική κατάθλιψ η του δρόμου, προστί
θετα ι τώ ρα  η ελπ ίδα  που δημ ιουργεί το 
επ ερχόμ ενο  φ ω ς του ήλιου, συναίσθημα 
που εντείνετα ι με τον ανυψ ούμενο κατα- 
κ ό ρ υ φ α  ά ξ ο ν α  ε ν ό ς  γ ο τ θ ικ ο ύ  ο ικ ο 
δομήματος που βρίσκετα ι χω ρίς δ ιακοπή 
στην πάνω  αριστερή γω νία  του κάδρου. 
Η εικόνα  αποκτά  μια εκφραστική αυτο
νομία , επ ιβεβα ιώ νοντας την ταύτιση της 
κάμ ερα ς με το στυλό του σ υγγραφ έα , την 
τελευτα ία  φράση, τη δ ιατύπω σε ο θεω 
ρητικός σε θέματα  κ ινηματογράφ ου Α-
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λι ξανττρ Αστρίκ. σαν μια αρχή του νεώτε- 
ρουκινηματογράψου.Χρησιμοποιούμενη 
αα γραφίδα η κάμερα μπορεί να κατα- 
σκευάσειοποιαδήποτε μορφή καινα απο
λύσει ακόμα και τηνπιο μύχια κατάσταση 
της ζωής.

Με αυτή τη μέθοδο, οι κ ινημ ατο γρ αφ ι
στές του "νέου κύματος", απαλέίψ οντας 
την πλοκή και τους ήρω ες, απαγκ ίστρω - 
σαν τον κ ινηματογράφ ο από  τις θεατρ ί- 
ζουσες καταβολές του και τη δέσμευσή 
του με το κλασσικό δράμα  και την α το 
μική ψ υχολογία .

Μ ετά τις τα ιν ίες  της πρώ της χρο ν ιάς 
α κολουθεί μια σειρά  α πό  τα ιν ίες  με α ντ ί
στοιχα  χαρακτηριστικά , που με δ ια λ ε 
κτικό τρόπο, αμφ ισβητούν τα  "θαύμα" 
του σύγχρονου κόσμου κα ι δ ιατυπώ νουν 
την παρακμή του.

Α πό το κλίμα αυτό της κ α τα γρα φ ή ς της 
φ θορά ς ξεφ εύ γε ι ο Ζ αν-Λ υκ  Γκοντάρ 
της μαοϊκής του περ ιόδου , που αντιπα- 
ραθέτει στην παρακμή του δυτικού κ ό 
σμου, το ζω τικό  ξεκ ίνη μ α  κ α ι τη δη 
μ ιουργία  νέω ν αξιώ ν που λαμβάνουν χώ 
ρα  στα κράτη του τρίτου κόσμου τα  ο 
πο ία  αποτελούν σύμφω να με την κοσμο
θ εω ρ ία  του τον κ ινη τή ρ α  της π α γ κ ό 
σμιας επανάστασης.

Μ ετά το κίνημα του Μ άη του 1968, που 
η αποτυχία  του απογύμνω σε ορ ισ μένες 
ιδεολογίες, σ τεγανοποίησ ε κ ά π ο ιες  ά λ
λες κα ι οδήγησε μεγάλες μάζες στην ο 
λοσχερή άρνηση κάθε α ξ ία ς , ο Γκοντάρ 
π α ρ ο υσ ιά ζε ι μια στροφή, α ρ νε ίτα ι την 
στράτευση στον κ ινημ ατογράφ ο  κ α ι π α 
ρ ουσ ιά ζε ι έναν πεσσιμ ισμό που βεβαίω ς 
π α ρ α π έ μ π ε ι σ τις  π ρ ώ τες  τ α ιν ίε ς  του 
"νέου κύματος".

Τ ο "νέο κύμα" σαν κ ίνημα  δεν  άντεξε 
πολύ γ ια τ ί (εκτός α π ’την πρώτη χρο ν ιά  
της εμφ άνισής του) τα  έσ οδα  τω ν τα ινκόν 
του ήταν αμυδρά. σαν κ ίνημα  δηλαδή 
έζησε λ ίγα  χ ρόνια , όμω ς α πό  τα  εσ οπερά  
του γεννήθη κα ν  ο ι σύγχρονες α το μ ικό 
τητες.

Μ ε το "νέο κύμα" ο κ ινημ ατογράφ ος 
απόκτησε την δική του υπόσταση σαν 
εκφ ρα στικό  μέσο κ α ι λυτρώ θηκε α πό  τα 
δεσμά  του μυθιστορήματος κ α ι του θ ε ά 
τρου που τον σ τατικοποιούσαν, κ αθώ ς κι 
α π ’τα  μοντέλα α νάπτυξης - δομής που 
είχε κ α θ ιερ ώ σ ει κα ι π α ρ ή γα γε  μαζικά  η 
Χ ολλυγουντιανή β ιομηχανία .

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ -Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ  1. 
Δ ανειζόμ ασ τε τον τίτλο α πο  την τα ιν ία  
του Α λέν Ρενέ: Η Ζ Ω Η  Ε ΙΝ Α Ι ΕΝ Α  
ΡΟ Μ Α Ν Τ Ζ Ο , Γαλλία  1983. 2. Α. Τ αρ- 
ν α ν ά ς , "Το Ν έο  Κύμα" Α ΙΓ Ο Κ Ε Ρ Ω Σ  
1989. 3. Κ .Θ .Ρ ίνερ , "Η ιστορία  του π α 
γκ ό σ μ ιο υ  κ ινημ ατο γρ άφ ο υ" Α ΙΓ Ο Κ Ε - 
ΡΩΣ 1985.

Έτσι ζονσαμε στα 
Cahiers

Ο Ζαν-Λ υκ Γκο
ντάρ μέσα από μια 
συνέντευξη που έδω
σε (ττις 12 Μαρτίου, 
στη Ρόλ, προσπάθη
σε, ανάμεσα στ’άλλα, 
να σκιαγραφήσει την 
ζωή στα Cahiers du 
Cinema, τις σχέσεις 
ανάμεσα σ’αυτόν και 
τους Ρομέίρ, Ριβέτ,
Μπαζέν και τις α
νησυχίες τους. Τό
τε υπέγραφε τα κείμενά του με το ψευ
δώνυμο Χανς Λουκά (που στα γερμα
νικά σημαίνει Ζαν-Λυκ), γιατί ήθελε να εκτ 
δώσει ένα μυθιστόρημα στον εκδοτικό οίκο Γκα- 
λιμάρ.

Μέσω του Τρυφώ και του Cine-Club du 
Q uartier Latin που αποτελούσαν κυρίως 
οι Ρομέρ, Φρεσέλ και Ριβέτ κατέληξα 
στα Cahiers. Ο  Ρομέρ είχε μια άποψη 
"δεξιά" που θα έπρεπε να  ενοχλούσε κά
πως τον Μ παζέν που εμφανιζόταν λαϊκι
στής. Ο  Ριβέτ αντιπροσώπευε ένα είδος 
κ ινηματογραφ ικής τρομοκρατίας. Για 
μένα ο Ρομέρ και ο Ριβέτ ήταν οι αυθε
ντίες. Ο Ριβέτ ήταν ο θεωρητικός, ο Ρο
μέρ ο πιο βαθύς. Εγώ, πάντα ήμουν α- 
ντιρρησίας. Αναρωτιόμουν: λένε πράσι
νο, δεν θα μπορούσε να  είνα ιτο αντίθετο;

Έ δειχνε τα άρθρα του ο ένας στον άλλο 
και η γνώμη των άλλων μετρούσε πολύ, 
ήταν ένα είδος έγκρισης, όπως έκαναν κά
ποτε και οι Πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό 
είχε περισσότερη αξία από το τι θα έλεγε 
ο Μπαζέν. Ο  Μπαζέν δεν γυρίζει ταινίες, 
αλλά δημιουργούσε κινηματογράφο μιλώ
ντας, σαν τους πραματευτές. Τον γνώρισα 
ελάχιστα γιατί πέθανε νωρίς. Τώρα όταν δια
βάζω τα κείμενά του, βλέπω πως θα μπο
ρούσα να συννενοηθώ μαζί του. Γ ια μας αυτοί 
ήταν οι γονείς μας, οι πρόγονοί μας.

Εκείνη την εποχή κυριαρχούσε στα 
Cahiers η αντίληψη της "ωραιοποιημένης 
γλώσσας", που έχει τις ρίζες της στο 18ο 
αιώνα. Εγώ πάντως ήλθα σ’επαφή πρώτα 
με τους σύγχρονους συγγραφείς, είχα δια- 
βάσειτον Σελίν πριν απότους κλασσικούς. 
Γ ια όλους μας η συνεργασία με τα Cahiers 
ήταν μια ολοκληρωτική φιλολογική απα
σχόληση. Προσπαθούσα να χαράξω το

δικό μου ύφος. Ή 
ταν χαρά για μένα 
να  π ρ ο σ π α θ ώ  να  
γράψω σαν μυθιστο- 
ρισγράφος. Ήταν κο
πιαστικό και το άφηνα 
πάντοτε για την τελευ
ταία στιγμή. Ένοιωθα 
όμως την ηδονή τη: τε
λευταίας στιγμής όπως 
και στο σεξ.

Η ε π ο χ ή  τω ν  
Cahiers θύμιζε λίγο 

τις οικογένειες των προτεσταντών, μι
λούσαμε λίγο για  την προσωπική μας 
ζωή. Ή μ α σ τα ν  μέσα στα γεγονότα , 
ζούσαμε διάφορα πράγματα, αλλά πα- 
ριστάναμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν 
υπήρχε. Ξέραμε, ότι η τάδε ήταν κοπέλα 
του δείνα, αλλά εκεί σταματούσαμε, το τι 
συνέβαινε μεταξύ τους ήταν άλλη ιστορία. 
Αυτό το βλέπαμε -όσοι από εμάς μπο
ρούσαν να  το διακρίνουν- στις ταινίες του 
καθένα μας. Έ νας λόγος που αγαπήσαμε 
τον Ρενσυάρ και τον Νίκολας Ραίη ήταν ότι 
Βλέπαμε κομμάτια απ’την προσωπική τους 
ζωή στις ταινίες τους. Αν κάτι μου έμεινε 
απ’αυτή την εποχή είναι να δουλεύω με μ α  
ηθοποιό, να την κινηματογραφώ και να ζω 
ταυτόχρονα μαζί της, έστω κι αν δεν τα κατά- 
φερα τόσο καλά. Είναι ένα μέρος της ζωής 
που δε λέγεται, το ζεις. Ο  Ζεγκώφ, ήταν ο πιο 
ειλικρινής, ίσως γιατί ήταν ο πιο ευθύς.

Η αλήθεια, όμως είναι, πως η προσωπική 
μας ζωή ήταν ταμπού. Ή ξερα  την σχέση 
ταυ Ριβέτ με κάποια, αυτός ήξερε για  μένα 
και την Ά ννα  Καρίνα και κάποια μέρα 
συναντιόμαστε δακρυσμένοι και λέμε ο 
ένας στον άλλο: "Μα νόμιζα ότι τα πηγαί
νατε καλά". Τα δάκρυα, όμως δεν εμπόδι
ζαν να  τους δεις μαζί και στην επόμενη 
ταινία, κι αυτό δεν γινόταν με άλλους σκη
νοθέτες. Με το Σερέρ (ψευδώνυμο του 
Ρομέρ) και μένα ήταν διαφορετικά, ξέρα
με ο ένας για  τον άλλο, αλλά δεν το απο
καλύπταμε. Το ίδιο και οι Απόστολοι, 
μίλησε ποτέ ο Παύλος ή ο Μ ατθαίος για  
τους κρυφούς τους πόθους; Ή ταν μια 
περίεργη εποχή, αναρωτιόμουν:"τι και
νούργιο μπορείναγίνει, δεν έχει μείνειτίπο- 
τα;" Έ πρεπε να έρθει το '68 για να ταρα- 
κουνήσει τα πράγματα.

Τρυφώ: 'Ή γυναίκα της διπλανής 
πόρτας"
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Κράμπα

Zav - Λυκ Γκοντάp: "Μικρός στρατιώτης"

Στην ερώτηση Τι είναι Τε'χνη; η 
σύγχρονη κριτική απαντάει μόνο 
με δισταγμούς, γιατί τρομάζει λί

γο από τις ίδιες της τις αυταπάτες. Να 
λοιπόν βιαστικά-βιαστικά το πορτραίτο 
τους: εικόνα δέους, όπου η χρεωκοπία, η 
παντελής αποτυχία της σύγχρονης τέ
χνης εγγράφεται ολόκληρη. Ποιος δε βλέ
πει πως η τέχνη έχει απορρίψει αυτό που 
υπήρξε για αιώνες το καμάρι των μεγά
λων δημιουργών, αν όχι και των ησσόνων 
τεχνιτών: το πορτραίτο του ατόμου; Τα 
ψεύτικα επιχειρήματα ήρθαν κατόπιν για 
να δικαιολογήσουν αυτές τις υπερβολές. 
Δεν είναι περίεργο να πρέπει σήμερα να 
θαυμάζουμε και να εκθειάζουμε στον 
Ματίς, στο τέλος της ζωής του, τη λεπτό
τητα των γραμμών του, που στον καιρό 
του Μποτιτσέλι, του Τιτσιάνο, ακόμα και 
στον Ενγκρ ή στον Νταβίντ, αποτελούσε 
για τους ζωγράφους, ένα χαρακτηριστικό 
εκ των ουκ άνευ.

Μ πορούμε βέβαια να  μεμφθούμε τον Α- 
ραγκόν γ ια  έλλειψη γούστου, να  διαμαρ- 
τυρηθούμε για  τους υπερβολικούς επ α ί
νους του προς τη σοβιετική ζωγραφική. 
Ό μ ω ς, πρέπει να  χειροκροτήσουμε την 
ίδ ια  στιγμή, στο δημ ιουργό του L iber
tinage , την κ α τα δ ικ α σ τική  του στάση 
μπροστά σ’αυτό που υπήρξε κάποτε αντι
κείμενο λατρείας. Ο  άνθρω πός μας βλέπει 
πάρα  πολλές υποσχέσεις στο χώρο της 
σύγχρονης τέχνης για  να  μην αντιμετωπί
ζει με δυσπιστία. Το να  καμαρώ νεις για  
λίγη μεταφυσική είναι της μόδας στα σα
λόνια. Αλλά δεν μπορεί κανείς να  κρίνει 
την εξουσία της μεταφυσικής. Γ ιατη  μετα
φυσική, οι ιδέες, όπως οι γυναίκες, συγκα- 
τατίθενται στο να  ασχημαίνουν. Να τι κά 
νει τη νεολαία  να  φαίνεται γελοία: η επ ι
κίνδυνη ομορφιά. Αυτή η παράλογη αντι
παράθεση του καλλιτέχνη, στη φύση είναι 
πολύ πιο παράλογη, πιο ματαιόδοξη, από 
ο,τιδήποτε είχαν ποτέ φανταστεί ο Μ ανέ, 
ο Σούμαν ή ο Ντοστογιέφσκι. Καημένο 
μυθιστόρημα, που κάνει φ ιλοδοξία  του το 
διφορούμενο! Καημένη ζω γραφική που 
σέρνει πίσω της τον τρόμο της ομοιότητας! 
Με μια λέξη θα δικαίωνα χωρίς όρους τον 
Αραγκόν, όταν βρίσκει αξιολύπητη την ε
ποχή μας και την τέχνης της, όπου η ηθική 
είναι χίλιες φ ορές πιο αμφίβολη.

Τι! θα ντρεπόμασταν για  μια τέχνη ευλα

βικά ρεαλιστική, τον κινηματογράφο, αν η 
κακή ροπή γ ια  να  μεταμορφωθε ί ο κόσμος 
δε μας κατέτρωγε; Ό μ ω ς εδώ, η καλλιτε
χνική δημιουργία δεν έγκειται στο να  α 
πεικονίζει την ίδια  την ψυχή των πραγμά
των. Πολύτιμη στιγμή είναι εκείνη όπου 
στην ΜΑΝΤΑΜ Μ ΠΟΒΑΡΥ του Ζαν Ρε- 
νουάρ, η Έ μ α  και ο Αεόν βγαίνουν από την 
εκκκλησίακι εμείς αναπνέουμε ξαφνικά την 
μυρωδιά της πέτρας και μαζί της τη θαμπή 
λάμψη της ύπαρξης στη Ρουέν, τις απραγμα
τοποίητες φιλοδοξίες της Έ μα  Μποβαρύ.

Π αρ’όλα αυτά, αν κι ένα τοπίο μπορεί να 
υπάρξει σαν ψυχική κατάσταση, δε σημαί
νει απαραίτητα πως η ποίηση συλλαμβά- 
νεται τυχαία, από μόνη της, όπως θέλουν 
να μας πείσουν οι πάνσοφοι ντοκυμανται- 
ρίστες μας. Η τάξη των πραγμάτων α πα 
ντάει, ανταποκρίνεται κι αντιστοιχεί με 
την τάξη της καρδιάς και του πνεύματος. 
Στο κάτω-κάτω, η ιδιοφυία του Φλάερτυ 
δεν είναι τόσο απομακρυσμένη από κείνη 
του Χίτσκοκ: ο Νανούκ, καθώ ς παραμο

νεύει τη λεία  του μοιάζει με το φ ονιά  που 
περιμένει το θύμα του, μετρώντας το χρό
νο με βάση την επιθυμία που τον κατα
τρώει, ταυτίζοντας τον πόνο με το σφάλμα, 
την ευχαρίστηση με το φόβο και τις τύψεις. 
Ο Νανούκ παρουσιάζει εξάλλου το χώρο 
σαν το απτό μέρος της ανησυχίας μας. Η 
τέχνη μας δένει κοντά της με ό,τι πιο κρυ
φό αποκαλύπτει μέσα σε μας τους ίδιους. 
Για μια τέτο ια  εμβάθυνση θ α ’θελα να 
μιλήσω, γιατί, καθώ ς βλέπουμε, προϋπο
θέτει μια ιδέα  γ ια  τον άνθρω πο που δεν 
είναι επαναστάτης και που, από τον καιρό 
του Γκρίφιθ μέχρι του Ρενουάρ, δεν α να 
τράπηκε από τους μεγάλους, συντηρητι
κούς κινηματογραφιστές. Έ τσι, στο ερώ
τημα Τ ι είναι ο κ ινηματογράφος; θ ’απα- 
ντήσω καταρχήν: η έκφραση των ωραίων 
συναισθημάτων.

Χ.Λ.
Les Amis du Cinema, No 1, Οκτώβριος 

1952.
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Το νέο "Νέο Κύμα " 
του γαλλικού σινεμά

Ή  διακριτική"

Τον ΑΛΕΝ ΡΙΟΥ
Ο κριτικός κινηματογράφον τον NOUVEL 

OBSERVA TEUR, ALAIN RIOU, αναζητά το 
στίγμα των νέων Γάλλων κινηματογραφι
στών, tf’mz αφιέρωμα τον περιοδικού στους 
δημιουργούς π/ç νέας δεκαετίας.

Στις αρχές της δεκαετίας του '60, όταν εμφανί
στηκε το ζουμ, α ϊτός ο φακός που εκθρόνιζε το 
κλασσικό βαρύ τράβελινγκ, η κάμερα - στυλό 
ε'μοιαζε να βρήκε τη χρυσή γραφή της : η ε'βδομη 
τέχ\η ανοιγόταν στους μυθιστοριογράφους, ο  
καλλιτεχνικός κινηματογράφος προσφερόταν 
στους πραγματικούς δημιουργούς, αναγγελόταν 
το τέλος των δικτατόρων παραγωγών και η υπό
σχεση ποικίλων και αστραφτερών ιστοριών. Η 
ίδια η Εδέμ. Την ίδια εποχή, το Nouvel Obser
vateur γεννιόταν κι αυτό, και μες στη γενική ευ
δαιμονία, στρωνόταν με μεγάλη όρεξη στο τραπέ- 
ζι, μπροστά σε μια ευωχία αστείρευτων εικόνων.

Χρειάστηκε όμως να  συνειδητοποιήσουμε ει- 
κοσιπε'ντε χρόνια μετά, ότι το προαναγγελθε'ν 
φαγοπότι ήταν τελικά ένα απ’τα πιο πενιχρά  
δείπνα. Εικόνες είχαμε - μέχρι σκασμού. Αυτό 
που μας έλειπε, ήταν ο  μύθος. Ό λ α  συνέβησαν 
λες και η μαγική κάμερα - στυλό είχε αλλάξει 
χέρια στο δρόμο και κατέληξε το χρωματιστό 
μολυβάκι αλλοπαρμένων σχεδιαστών.

Ο λόγος αυτού του ταχυδακτυλουργικού; Ίσως 
ο φόβος του καινούργιου, αυτό το είδος ιλλίγγου 
που κυριεύει τον άνθρωπο δημιουργό κάθε φορά  
που μια απ’τις εφευρέσεις του πάει πιο πέρα  
απ’τα όνειρά του. Θαμπωμένος, εξαπατημένος 
απ’το μεγαλείο της μηχανής του, παραιτείται α- 
π’τον απόλυτο έλεγχό της, ελπίζοντας ότι το σφυ
ρί και χωρίς το μάστορα, θα σφυρηλατήσει από  
μόνο του ένα ουραίο σύμπαν. Τι είναι όμως τελικά 
μια κινηματογραφική ταινία; Μια φαπογραφική 
μηχανή στραμμένη πάνω σε μια φανταστική ζωή. 
Κι όσο αφορούσε την εικόνα, είχαμε επιτυχία, 
σχετική. Η τεχνική είχε κάνει γιγάντιες προό
δους. Αλλά αν η εικόνα έφτανε συχνότερα από  
άλλοτε τα οράματα του Αϊζενστάίν, του Γκρίφιθ 
και του Γουέλες, δεν τα ξεπέρασε. Έ χοντας μά
λιστα εμπιστοσύνη στη μηχανή, ξεχνούσαμε να  
της δώσουμε λίγη τροφή απ’το μυαλό. Δ εν δοξά
ζαμε πια αυτούς τους φανταστικούς βίους, αυτά 
τα παραμύθια για μεγάλα παιδιά που η καρδιά 
δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει. Κι η φανταστική 
ζωή, είναι αυτή η ανάγκη για ιστορίες, της οποίας 
η δίψα της Ιστορίας είναι μόνο μία επιμέρους 
περίπτωση. Είναι η δυνατότητα να  τοποθετείσαι 
μέσα σε μια ανθρώπινη αλυσίδα, να  συγκρίνεις 
τον τρόπο της ζωής σου με του αλλουνού. Με δυο 
λόγια, είναι η δραματική τέχνη, την οποία κανέ
νας πολιτισμός, χορτάτος ή πειναλέος, δεν έχει 
ακόμα καταφέρει να ξεπεράσει. Εδώ και-τρεις 
χιλιάδες χρόνια, οι κινηματογραφιστές που έ
χουν αντέξει, ονομάζονται Αισχύλος, Αριστοφά

νης, Σαίξπηρ, Ρακίνας, Μ ολιέρος, Μπωμαρ- 
σαί και Τσέχωφ. Είναι αυτοί που μπόρεσαν να  
διηγηθούν, με τη μεγαλύτερη δύναμη έκφρα
σης, την προαιώνια πάλη του ανθρώπου με τον 
εαυτό του. Με τον Χωκς, τον Ρενουάρ, τον Φορντ, 
τον Λούμπιτς, τον Γκοντάρ, τον Μ πέργκμαν και 
όλους τους άλλους, η κάμερα πήρε τη σκυτάλη 
απ’τη σκηνή. Το κατάλαβε όμως άραγε αυτό η 
ίδια; Ανταποκρίνεται πάντα στην ακόρεστη ανά
γκη μας για δραματική τέχνη; Η κρίση του σύγ
χρονου κινηματογράφου είναι ίσως κρίση της φι
λοδοξίας ενός μέσου έκφρασης, που δεν τολμά 
πια να  είναι ολοκληρωτικά ο  εαυτός του, συνε- 
παρμένο απ’τις ίδιες του τις δυνατότητες, και πε- 
ριοριζόμενο να  παίζει - κάποτε μάλιστα λαμπρά - 
το ρόλο του γελωτοποιού.

Τι συνέβη; Μετά το ΜΕ ΚΟΜ Μ ΕΝΗ ΤΗΝ  
Α ΝΑΣΑ, ο  κινηματογράφος ένιωσε την ανάγκη  
ν ’ανακτήσει τη δική του. Με τον Αντονιόνι επί 
κεφαλής, σχηματίστηκε ένα  κίνημα, σύμφωνα με 
το οποίο, η έβδομη τέχνη είχε χάσει την αθωότητά 
της. Ό λ α  είχαν ειπωθεί,δεν έμενε πια παρά η 
σιωπή, την ίδια στιγμή, σπρωγμένη απ’τη λυσσα
λέα όρεξη για εικόνες των νέων κινηματογραφι
στών, μια ορισμένη τάσι] στον κινηματογράφο 
προσανατολίστηκε στο σοκ, στον απόλυτο αισθη
σιασμό. Τέλος, η επιθυμία να  βρεθεί ένας κοινός 
παρονομαστής ,’ένα κοινό που γινόταν παγκό
σμιο, ιόθησε στην κατεύθυνση της μείωσης της 
θεματικής σε μερικές χοντρικές, γενικές κατηγο
ρίες. Έτσι λοιπόν, και για διαφορετικούς ρόλους 
ο καθένας, ο  Αντιονιόνι και ο  Βέντερς, ο Μπρε- 
σόν κι ο  δημιουργός του ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗ δί
νουν το προβάδισμα στη σιωπή, οι μεν εκτιμώ
ντας ότι δεν έχουμε να  πούμε τίποτα πια, και ο  
τελευταίος γιατί δεν έχει τίποτα να προσθέσει. Κι 
έτσι, η ταινία γίνεται βουβή, ο  κύκλος κλείνει, και

ξαναγυρίζουμε στην εποχή του silent movie, 
του σινεμά δίχως Λόγο, αλλά με μια τεράστια 
συνοδεία ήχου: Σπήλμπεργκ, Λούκας. Κι έρχεται 
κοντά σ’όλα τ’άλλα και ο  μεγάλος σημερινός φό
βος μην τυχόν γίνεις πολύ βαρύς, μην είσαι πολύ 
αναλυτικός, ο  φόβος τελικά να  μην έχεις άποψη.

Οι αλλοτινοί δάσκαλοι έκριναν τα πρόσωπά  
τους. Ο Ρενουάρ, ο  Οφύλς, ο  Λάνγκ, μας πήγαι
ναν με τη λιμουζίνα - που οδηγούσαν με σιγουριά  
- σε ταξίδια μέσα στις συμπεριφορές των ανθρώ
πων. Γνώριζαν τη ζωή. Εμείς τους εμπιστευόμα
στε και η πορεία τους ήταν φιλόδοξη. Αλλά η 
τέχνη είναι μια αιώνια επιστροφή. Ο Ερίκ Ροσάν, 
ο νεαρός δημιουργός του ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩ 
ΡΙΣ ΟΙΚΤΟ, τον οποίο πολλοί βλέπουν σαν τον 
πρωτοπόρο του νέου Ν έου Κύματος, εξηγεί λίγο 
πιο κάτω, ότι αυτό που ορίζει τη διαφορά ανάμε
σα στην ταινία και την τηλεταινία, είναι ακριβώς 
το ότι στην πρώτη υπάρχει άποψη. Κουβέντα, που 
είχαμε να  ακούσουμε α π’τον καιρό που οι σκη
νοθέτες γνώριζαν εξίσου καλά τους μηχανισμούς 
της κάμερας όσο και της καρδιάς.

Όμως πράγματι, είτε το θέλουμε είτεόχι,οκαλύτε- 
ρος τρόπος να πούμε αυτό που θέλουμε, είναι πάντα 
το να το πούμε. Στον κινηματογράφο, αυτό σημαίνει 
να κάνεις διάλογο, ένα είδος που απειλείται σιγά-σι- 
γά να εκλείψει απ’τις σημερινές ταινίες.

Είναι αλήθεια, ότι η τέχνη να γράψεις ένα  
διάλογο, προϋποθέτει την τέχνη να  μπεις στη 
θέση όλων των προσώπων. Είναι ακόμα ικανός 
για κάτι τέτοιο ο  ατομικισμός μας; Το ένστικτο 
της συντήρησης έρχεται σήμερα να συναντήσει 
το ένστικτο της συζήτησης: η έξοδος α π’την κρίση 
βρίσκεται ίσως σ ’αυτό το τίμημα.

Nouvel Observateur 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΟΥ
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Ο λόγος σε τρεις νέους 
γάλλονς σκηνοθέτες

"Κακό αίμα"

Βρίσκονται όλοι στην αρχή -ή σχεδόν- της 
καριέρας τους κι έχουν κοινό το ενδιαφέρον 
να δώσουν στο σενάριο τη σημασία που του 
αρνείται ο σύγχρονος κινηματογράφος ευ- 
ρείας κατανάλωσης. Ο Πατρίς Λεκόντ, ο 
Πιέρ Ζολιβέ και ο Ερίκ Ροσάν μιλούν στο 
Nouvel Observateur γ ι ’αυτόπου πιστεύουν 
ότι θα είναι ο αυριανός κινηματογράφος.

ΠΑΤΡΙΣ ΛΕΚΟΝΤ
Ο"βετεράνο<ς'εκτωντριών, κάνειταινίεςαπότο 1976 

και μετέφερε στην οθόνη τις επιτυχίες του Καφεθεά- 
τρου μ ε αρκετή ενέργεια κι εφευρετικότητα ώστε να  
ξεσκονίσει λίγο τη γαλλική κωμωδία. (Στ.μ: πριν κ ά 
μποσο καιρό είάα/.ιε στα πλαίσια του αψιίερώματος στις 
"Τάσεις του σύγχρονον γαλλικού κινηματογράφου" στο 
Άστυ, την εκπληκτική ταινία του Ο  ΣΥΖΥΓΟ Σ ΤΗΣ 
ΚΟ Μ Μ Ω ΤΡΙΑΣ ττοραγοτγής 1990).

"Κατά περίεργο τρόπο, η κρίση για την οποία  
μιλά όλος ο κόσμος (και η οποία είναι στον 
κινηματογράφο ό,τι το τε'ρας στο Λοχ-Νες), έχει 
εδώ και λίγο καιρό μια θετική επίδραση εντελώς 
απροσδόκητη: καθώς τίποτα πια το προβλέψιμο 
δεν εξασφαλίζει σίγουρη επιτυχία, οι παραγωγοί 
αναγκάζονται να  εμπιστευθούν τους δημιουρ
γούς. Το ιδανικό είναι, κάθε ταινία ν ’αποτελεί 
μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση, χωρίς να  
μοιάζει με καμία άλλη, ένα πρωτότυπο, που δε θα 
καταλήξει ποτέ να  γίνει σειρά. Δ εν ξέρω αν αυτό 
είναι χαρμόσυνο ή θλιβερό. Προς το παρόν πά
ντως, χαίρομαι που διαπιστώνω ότι οι ενθουσια
σμοί και οι επιθυμίες των δημιουργών μετράνε 
σήμερα περισσότερο για τους παραγωγούς.

Δ εν είμαι όμως τυφλός, και ξέρω καλά, όπως 
όλος ο  κόσμος, ότι τα εισιτήρια στις αίθουσες 
βρίσκονται σε πτώση. Αλλά, εφ’όσον η σημερινή 
κρίση μας προσφέρει έμμεσα μια μεγαλύτερη 
ελευθερία έμπνευσης, (κάτι που, προσωπικά, με 
καταγοητεύει...), οι ταινίες μας δεν μπορούν πα
ρά να γίνουν καλύτερες. Κι έπειτα, γιατί να  μην 
φανταστούμε ότι οι θεατές ξανανακαλύπτουν τη 
χαρά να  πηγαίνουν σινεμά να  δουν μια ταινία... 
Αν θέλετε με πιστεύετε, έχω ίσως τη φήμη αισιό
δοξου, αλλά όχι ουτοπιστή".

ΠΙΕΡ ΖΟΛΙΒΕ
Π ρώ ην σ ενα ρ ιογρά φ ος κ α ι π α ρ α γω γό ς  του  Λ  υκ  

Μ πεσόν. ξεχώ ρισε μ ε  τη ρ ιζοσ πα στικ ή  τρίτη τα ι
νία τον Μ Ε ΙΖ Ω Ν  Δ Υ Ν Α Μ Η . Π ρώ το ρ όλο  έχει 
γΤαυτόν η ισ το ρ ία  μ ετά  έρχοντα ι τα τεχνικά  
ζητήματα κι έπ ειτα  οι ανθρώ πινες σχέσεις, θ α υ 
μ ά ζ ε ι τους Χ ο λυ γο υ ντ ια νο ύ ς  σ κη νοθ έτες  τον  
τύ π ον Χ ω κς κ α ι Φορντ.

"Αυτός ή αυτή που θα θελήσει να  κάνει την 
πρώτη του ή της, μεγάλου μήκους ταινία το 2015, 
θα πρέπει:

- Να μιλά τουλάχιστον τέσσερις γλώσσες, προ- 
κειμένου να γυρίσει την ταινία του σε τετραπλή

βερσιόν, μία εκ των οποίων στα κινέζικα, εφ’ό
σον η Κίνα αποτελεί το μεγαλύτερο απόθεμα  
θεατών, που μας λείπουν.

- Ν α είναι ειδικός στα Οικονομικά και στο 
Μάνατζμεντ, ενώ η ταινία του θα πρέπει να  μπει 
και να παίζει στο Χρηματιστήριο πριν ακόμα  
γυριστεί, κι όπου θα μπορεί ανά  πάσα στιγμή να  
πέσει θύμα μιας διεθνούς κρίσης.

- Να έχει κάνει πρακτική άσκηση σε πολλές 
στρατιωτικές σχολές για να  αποκτήσει καλή γνώ
ση της Στρατονομίας και Στρατηγικής, αφού ο 
αριθμός των τεχνικών κατά τη διάρκεια των γυ
ρισμάτων ξεπερνά  καμιά φορά τα 600 άτομα.

- Ν α είναι ειδικός στην Ψυχανάλυση (έχοντας 
αναλυθεί και ο  ίδιος πολλές φορές και με διάφο
ρες μεθόδους: Φρόϋντ, Αακάν, Ομαδική θερα
πεία κ.λ,π.) προκειμένου να  ελέγχει καλύτερα τις 
σχέσεις του με τους ηθοποιούς, οι οποίοι βέβαια, 
θα διακόπτουν τη θεραπεία τους μόνο κατά τη 
διάρκεια του γυρίσματος.

- Ν α διαθέτει "μεγαλοφυία", που θα’χει απο
κτήσει κατά τη μαθητεία του στις τάξεις που 
θα’χουν προβλεφθεί γι’αυτό τον σκοπό στις με
γαλύτερες Σχολές Κινηματογράφου της Ν έας 
Υόρκης, του Παρισιού και του Νέου Δελχί (πόλη 
με μεγάλα αποθέματα για δευτερεύοντα πρόσω
πα). Σ’αυτά τα επίλεκτα σχολεία, μεγαλοφυείς 
καθηγητές θα του διδάσκουν -χάρη σε μεγαλο
φυείς εξατομικευμένες μεθόδους- τις κινηματο
γραφικές αρχές του να  λειτουργούν μεγαλοφυώς 
και θα επιτρέπουν στο προϊόν (κι όχι πια στην 
ταινία, έργο κ.λ,π.) να πουλιέται κατά τρόπο 
μεγαλοφυή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης".

EPIK ΡΟΣΑΝ
Η  πρώ τη του τα ινία  Ε Ν Α Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ  Χ Ω ΡΙΣ  

Ο ΙΚ Τ Ο  βρα βεύτη κ ε στις Κ άννες κι αγοράστηκε  
απ'την Αμερική. Δ ο υ λεύ ει μ ε  α κ ρ ίβεια  στοχεύο
ντας ν'αγγίξει το μ έγισ το  βα θ μ ό  της αλήθειας.

"Η κατάρρευση των ιδεολογιών επέφερε μια 
πραγματική καχυποψία απέναντι στα ιδεολογικά 
συστήματα, όπως και το φόβο της αναφοράς σε 
ιδανικά. Το αποτέλεσμα, ήταν μια ανακρίβεια, 
ένα συνοθύλλευμα, μαζί με μια αιχμή αντι-δια- 
νοουμενισμού, ιδιαιτέρως στη μόδα. Είναι η άλλη 
πλευρά του νομίσματος. Γλιτώνουμε τις εγκλημα
τικές συνέπειες του δόγματος, αλλά στερούμαστε 
"μεγαλόπνοου σχεδίου". Με δυο λόγια, πρόκειται 
για γενική κατάπτωση. Αυτός ο  φόβος της ιδέας 
συμπαρασύρει τον φόβο του Λόγου, κι αυτός με 
τη σειρά του το φόβο της άποψης, τη μεγάλη 
δειλία να  πάρεις πραγματικά κάποιο μέρος. Δ εν  
είναι τυχαίο που οι καλύτερες πρόσφατες αμερι
κάνικες ταινίες μιλούν για το Βιετνάμ. Είναι ένα  
άπ’τα τελευταία θέματα όπου τολμά κανείς να  
έχει μια δυνατή άποψη, σχεδόν μια ιδεολογία.

Μια ταινία χωρίς άποψη, ή με άποψη πολύ 
γενική, αφηρημένη, γίνεται τηλεταινία Εξ’συ και 
αυτή η μεγάλη σύγχιση των ειδών, αυτή η δυσκολία 
του κινηματογράφου να βρει την ιδιαιτερότητα του 
σε σχέση με την τηλεόραση, ή η εντύπωση ότι δεν 
μπορεί να βρει τη σωτηρία του παρά μόνο στην 
υπεραφθονία των τεχνικών και οικσνομκών μέσων'.

Ε ξ’ου κι ένας κινηματογράφος, ο  οποίος, από 
φόβο να  πει κάτι, δεν λέει τίποτα και μιλάει πια 
μόνο για τον ευατό του. ’Ενας κινηματογράφος 
δευτέρας κατηγορίας, νοσταλγόςτης μεγάλης πε
ριπέτειας, που δεν ξανοίγεται πια σε καμιά περι
πέτεια, ένας κινηματογράφος αυτοαναφοράς, ά 
φθονων εφφέ, διαφημιστικός.

Ο κινηματογράφος πρέπει ν’αποαπαστεί απ'τσν ευα
τό ταυ, για να μιλήσει 'μα τη ζωή. Πρέπει να συνεχίσει 
να χει εμπιστοσύνη στον ίδιο του τον ευατό, που σημαί
νει να εξαφανίζεται πίοω απ’τις ταινίες. Έχει φτιαχθεί 
για να μιλά στους ανθρώπου; για τανθρώπινα".

Nouvel Observateur 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΟΥ
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Ζαν - λυκ Γκοντάρ: "Αρσενικό - θηλυκό"

Ενάντια στον Γκοντάρ

Ο Τρυφω και 
η ανάγκη 

της
αθωότητας

Ο Φ ρανσουά Τρυφω, σε μια 
συζήτηση του μ’ένα Γάλλο δημοσιο
γράφο, έλεγε στο μικρόφωνο του 
FRANCE-INTER στις 19 Μάίου 1974.

" ...Υ π άρ χει μια νεαρή  κοπέλλα, 
πολύ συμπαθητική και πολύ έξυπνη, 
η Ντομινίκ Φαν. που έγραψ ε ένα βι
βλίο, αλλά αυτό το βιβλίο με φόβισε 
ειλικρινά, το δ ιάβασα  και είδα  τόσα 
πράγματα τα οποία  δεν είχα  ποτέ μου 
σκεφτεί, που μου φάνηκε κάτι σαν 
ψυχανάλυση λίγο. Λ οιπόν, το δ ιά βα 
σα μια φορά  κι έπειτα  δεν το ξανά- 
νοιξα  ποτέ, γ ιατί θα μ’ενοχλούσε, θα 
μ’εμπόδιζε στη δουλειά μου. Αυτή η 
κοπέλλα έγραφε δ ιάφορα, α πα ρ ιθ 
μούσε για  παράδειγμα  ας πούμε τις 
ο ικογενειακές σχέσεις στις τα ιν ίες 
μου, το γεγονός για  παράδειγμα  ότι 
δεν υπάρχουν ποτέ φυσικοί γονείς 
αλλά πάντα θετοί γονείς, ή το γεγο 
νός ότι όλοι έχουν τρία  ονόματα, κλπ, 
κλπ ... Δεν είχα σκεφτεί ποτέ - π ρο
τού διαβάσω  το βιβλίο της - ότι πολ
λές τα ινίες μου είχαν θέμα  τους π ρ ο 
βλήματα ταυτότητας, γ ια  π α ρ ά δειγ 
μα, και σκέφτηκα, ότι αν τα  πάρω  
πολύ σοβαρά όλα αυτά, θα κάνω  στη 
συνέχεια  ένα  έργο, που δεν θα  ’να ι 
π ια  τίποτα, γ ιατί δεν είμαι πραγματι
κά ένας διανοούμενος, κι επομένως 
έχω κέρδος να  παραμείνω  αυθόρμη
τος, "απρόβλεπτος" αν θέλετε. Ν ομί
ζω ότι κάποιος σαν τον Ρομέρ είναι 
δ ια νο ο ύ μ ενο ς1 ε ίν α ι κ ά π ο ιο ς  που 
μπορεί να  ελέγχει απόλυτα τη δου
λειά  του πριν την κάνει, εγώ όχι, εγώ 
έχω  ανάγκη από ένα μέρος αθω ότη
τα ς κ α ι ασυνειδήτου  π ραγμ ατικά , 
κα ι μάλιστα σε τέτοια  βαθμό, που 
φτάνω  πολλές φορές ν ’ανακαλύπτω  
μετά από  τρ ία  κα ι τέσσερα  χρόνια  το 
νόημα μιας τα ιν ίας μου βλέπετε..."

Α πομαγνητοφώνηση από  μια σειρά  
γαλλικώ ν εκπομπώ ν του Ντομινίκ 
Γκιγιώμ στο Γαλλικό Ραδιόφωνο για  
τις δυό τελ ευ τα ίες  δ εκ α ετ ίες  στη 
Γαλλία, με αναδρομές στα γεγονότα  
και τραγούδια  που τις σημάδεψαν 
και συνεντεύξεις ατόμων που θα π ερ 
νούσαν στην Ιστορία.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΟΥ

Αφθονο μελάνι έχει καταναλωθεί 
κατά καιρούς προκειμένου να υ
μνολογηθεί κυριολεκτικά ο "πά

πας της αμφισβήτησης", ο δημιουργός-α- 
νατροπέας, ο αποδιαρθρωτής του κινη
ματογραφικού λόγου, ο φιλμουργός- 
μύθος ονόματι Ζαν Λυκ Γκοντάρ. Πολλοί 
δεν δίστασαν να χαράξουν μια νοητή δια- 
χωριστική γραμμή ανάμεσα στον κιν/φο 
προ και μετά Γκοντάρ, ενώ πολλοί υπήρ
ξαν μιμητές του παγκόσμια και στην Ελ
λάδα (τα αποκαλούμενα "γκονταράκια" 
σύμφωνα με το Νίκο Ζερβό).

Και εύλογα τίθεται το ερώτημα: Ά ξιζε  
πραγματικά να περιτυλιχτε ί με τη ν αχλύ μύθου 
ένας τόσο αντιφατικός και απρόσμενος οπωσ
δήποτε auteur;

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα απ’την αρχή. 
Ο  Γκοντάρ ξεκινάει ως κριτικός στα Cahiers 
du Cinema και μάλιστα ως υπερασπιστής και 
θιασιίπης του αμερικανικού κιν/φου και ιδίως 
του Νίκολας Ραίυ. Αργότερα προσχωρεί στο 
πολλά υποσχόμενο ρεύμα της νουβέλ-βαγκ, 
όπου αναδείχνεται πρωτοπόρος δημιουργός. Η 
πρωτοτυπία του έγκειται στην αντιδιηγηματική

του τεχνική, στην αποδιάρθρωση κάθε εί
δους πλοκής, στην επικράτηση του δυσνόητου 
σεναρίου του σε σχέση με την εικόνα και στη 
συνήθη πρακτική των αβαγκαρντίσττκων θεωρη- 
τικαπολιτικών του κολλάζ που καταχρηστικά ε
ντάσσονται στον σιρατευμένο-αγωνισακό κιν/φο.

Ο Γκοντάρ, υπό τη φανερή επιρροή των 
γεγονότων του Μάη του '68 και των θεωρητι
κών επεξεργασιών του Μαρκούζε περί πρωτο
πορίας της διανόησης, θέλησε ν’ανατρέψει όχι 
μόνο το προκάτ και στερεότυπο χολλυγουντια- 
νό πρότυπο αλλά να επιχειρήσει συνάμα την 
απομυθοποίηση του κιν/φου και την καταγγε
λία του ως κύριο μέσο ύπνωσης των μαζών.

Τελικά κατά πόσο πέτυχε το στόχο του; Η 
απόσταση του χρόνου και μια διάθεση απο- 
στασιοποιημένης κριτικής πιστεύουμε ότι μας 
δίνει ένα παραπάνω πλεονέκτημα να ξανα- 
στοχαστουμε πάνω στο μύθο Γκοντάρ και να 
προβούμε στις απαραίτιμες θεωρητικές-αι- 
σθητικές απόπειρες επαναπροσέγγισης του 
φιλμικού του έργου.

Ο Γκοντάρ ξεκίνησε παλεύοντας κόντρα 
στον κυρίαρχο τότε ακαδημαϊσμό με μόνιμη 
θεματολογία στις ταινίες του τη μάταιη α
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ναζήτηση ενός χαμένου παραδείσου μέσα 
σ 'ένα  κόσμο ολότελα αλλοτριωμένο. Ο 
κιν/φος του Γκοντάρ έπαψε να παίζει το 
ρόλο χωνευτικής σόδας για τη μεταμεσημ
βρινή κυριακάτικη πεΤ|η. Το δίωρο ανέξο
δο ταξίδι στον κόσμο των ψευδαισθήσεων 
πάει περίπατο και ο ύπνος των εφησυχα- 
σμένων μικροαστών δεν είναι πια τόσο 
αγγελικός. Κάθε ταινία του είναι μια γρο
θιά στο σύστημα, τόσο ιδεολογικά όσο και 
αισθητικά. Ό μω ς στις ταινίες αποφεύγει 
επιτήδεια να περάσει ένα ξεκάθαρο μήνυ
μα με τη μορφή παραδοσιακής αγκιτά- 
τσιας-προπαγάνδας, έτσι ώστε να συνει
δητοποιηθούν οι παθητικοποιημένες μά
ζες και να συμπορευτούν σ’ε'να συγκεκρι
μένο σχέδιο κοινωνικής απελευθέρωσης. 
Αντίθετα ενώ οι ταινίες του κατατάσσο
νται (αν δεχτούμε την αυθαίρετη λογική 
της κατάταξης σε είδη), στον πολιτικό 
κιν/φο και καταγγέλσυν, τόσο με τον κατα
κερματισμένο έντονα ιδεολογικό τους λόγο, ό
σο και μέσω των απρόσμενων παιχνιδιών με την 
εικόνα, την αστική ταξική κυριαρχία,ταυτόχρο
να κριτικάρουν την σύγχυση, τις αλαιφάσεις, την 
πολυμορφία και την αναποφασιστικότητα του 
υποκειμένου της κοινωνικής αλλαγής, του ίδιου 
του προλεταριάτου.

Η μικροαστική οπτική του Γκοντάρ εύκολα 
αναδύεται στα περισσότερα έργα του. Αντί 
της συλλογικής οργανωμένης δράσης οι 
ήρωες του Γκοντάρ αντιπαραθέτουν τη δική 
τους αναρχική ατομικιστική αντίληψη της 
προσωπικής ελευθερίας.

Η αναζήτηση της Ουτοπίας σ’έναν άξενο 
κόσμο αποτελεί το αγαπημένο θέμα του, το 
οποίο συνοδεύεται από αντίστοιχα αντικον- 
φορμιστικά αισθητικά πειράματα (παρορμη
τικό μοντάζ, συχνή χρήση φορητής κάμερας, 
κατάργηση των ρακόρ, υπερτόνιση των "χα
σμάτων", σπασμωδική αφήγηση).

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ταινιών 
του είναι η συνολική σύγχυση (κύρια ιδεολο
γική). Οι συνεχείς ανησυχίες του τον οδηγούν 
σε αντιφάσεις και ολιγόχρονους πειραματι
σμούς. Από τα Cahiers du Cinema, στη νσυ- 
βέλ-βαγκ, στην ενεργό συμμετοχή του στα γε
γονότα του Μάη του ’68, στην ένταξή του στο 
μικροαστικό ρεύμα του μαοϊσμού, στους "απο- 
διαρθρωτές" του περιοδικού Σινετίκ, στη δη
μιουργία της ομάδος Τζίγκα Βερτώφ, στη μό
δα του διανοουμενίστικου ελιτισμού και κύρια 
στη συνεχή αυτοαμφισβήτησή του.

Κι’ αυτό γιατί, ενώ, από τη μια δουλεύει 
σ’ένα συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής- 
διανομής, από την άλλη προσπαθεί να υπονο
μεύσει το ίδιο το σύστημα που συντηρεί το 
μύθο του (ψευτο)επαναστάτη-δημιουργού.

ΓΓ αυτό δε θα διστάζουμε να κατατάξουμε 
τον Γκοντάρ στους δημιουργούς, που, ενώ με 
το ένα χέρι κριττούν μια βόμβα Μολότωφ, με το 
άλλο ζητιανεύουν προκειμένου να επιβιώσουν 
και συνάμα να αυτοεπιβεβαιωθούν.

Ό πω ς τονίζει ο Κριστιάν Ζιμέρ "αυτές οι 
θορυβιύδικες προσωπικότητες με πολύ μικρό 
ωστόσο ακροατήριο, μοιάζουν με τα παιδιά 
στα οποία παραχωρούν ένα μέρος του διαμερί
σματος, όπου μπορούν να κάνουν όσες ζημιές 
θέλουν κι όπου αισθάνονται τόσο περισσότερο 
ελεύθερα, όσο λιγότερο αντιλαμβάνονται ότι 
στην πραγματικότητα είναι φυλακισμένα".

Αν επιχειρήσουμε μια ψυχολογικού τύπου 
προσέγγιση και δεχτούμε την άποψη του 
Φρόϋντ, που θεωρούσε την τέχνη ως παρα
πλήρωμα μιας ελλειματικής προσωπικότητας, 
τότε θα μπορούσαμε εύκολα να την αντιστοι- 
χίσουμε με την περίπτοχτη Γκοντάρ, κατατάσ- 
σοντας τον στους δημιουργούς τους προσηλω
μένους στον ευατό τους και στα υπαρξιακά-ι- 
δεολογικά τους αδιέξοδα, οι οποίοι χαρακτη
ρίζονται από την καθολική σύγχυση του "εγώ" 
τους με ολόκληρο τον κόσμο. Στην ουσία όμως, 
όχι μόνο είναι αποκομμένοι από την πραγμα
τικότητα, αλλά αισθάνονται αυτή την αποκοπή 
ως απελευθέρωση. Με το αίσθημα αυτό της 
απελευθέρωσης που μπορεί κάλλιστα να φτά
σει μέχρι το παρανοϊκό ή σχιζοφρενικό πα
ραλήρημα. Στην περίπτωση των έργων του 
Γκοντάρ μια βαθιά ψυχαναλυτική γνώση βοη
θά σημαντικά στην αποκρυπτογράφησή τους 
και τελικά στην απομυθοποίησή τους.

Στην περίπτοχτη Γκοντάρ δεν κρίνουμε από 
τις όποιες καλές προθέσεις του αλλά από τα 
απτά αποτελέσματα των ταινιών του. Η  αντι- 
κονφορμιστική του διάθεση για συνολική α- 
ποδιάρθραχτη του κιν/κου λόγου παρέμεινε 
τελικά μια απλή ψευδαίσθηση, εφόσον το συ
γκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό σύστημα και 
συνακόλουθα το κύκλωμα παραγωγής-κατα- 
νάλιοσης κουλτούρας είχε ήδη αιρετικές, πε
ριθωριακές φωνές, όπως η φωνή του Γκοντάρ. 
Ό μως ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, 
απλά τονώνε ι τον ναρκισσισμό του, αναπαρά- 
γοντας το μύθο του στο διεθνές κύκλωμα 
κιν/φων τέχνης και χρησιμεύει ως άλλοθι της 
καθεστηκυίας τάξης για τον κυρίαρχο πολιτι
σμικό κονφορμισμό.

’Αλλωστε αποδείχτηκε τελικά ότι ο ψευτοε- 
παναστατικός βερμπαλισμός, ο βολονταρι
σμός, ο εξηζητημένος υποκειμενισμός, ο αι
σθητικός αναρχισμός και η επίδειξη προσω
πικών φαντασιώσεων δεν αρκούν για την αμ
φισβήτηση, πόσο μάλλον για την ανατροπή 
των δομών, τόσο του ίδιου του καπιταλισμού, 
όσο και του αντίστοιχου αστικού εποικο
δομήματος, όπου εντάσσεται και η τέχνη.

Μια διαπίστωση ακόμα και του ίδιου του 
Γκοντάρ, ο οποίος αυτοαμφισβητεί την επί
δραση των ταινιών του στο κοινό λέγοντας: 
"Δεν καταλάβατε τίποτα, δεν ακούσατε τίπο
τα. Πηγαίνετε τώρα στο σπιτάκι σας, πάρτε 
ένα ισχυρό υπνωτικό και καλόν ύπνο". Σε άλλο 
σημείο παραδέχεται ότι "ο κινηματογράφος 
δεν ασκεί καμμιά ουσιαστική επίδραση", στο- 
χαζόμενος πάνω στο δίλημμα: ακτιβισμός της 
τέχνης ή της πραχτικής δράσης;

Κατά πόσο τελικά η ψευδαίσθηση της τέχνης 
είναι μπορετό να συμβάλλει στην κοινωνική 
συνειδητοποίηση και στη ριζοσπαστική ανα
δόμηση της καταπιεστικής πραγματικότητας; 
Μήπως μέσω του εκστασιασμού που προκα- 
λεί η τέχνη οδηγούμαστε στη μαζική ύπνωση 
και στη συνεχή αναβολή της κοινωνικής 
ρήξης; Μήπως το έργο τέχνης δε χρησιμεύει 
σε τελική ανάλυση στη δημιουργία ψευδαι
σθητικοί παραληρημάτων, που αυτσκατανα- 
λίσκονται ή αυτοκαταστρέφσνται από την ε
ντροπία του κλειστού συστήματος, μέσα στο 
οποίο οι τεχνικοί της εξουσίας έντεχνα έχουν 
εγκλωβίσει την τέχνη; Κι αν οι παραπάνω υπο
θέσεις ισχύουν, τότε συνακόλουθα τίθεται το 
ερώτημα: Μήπως δοσμένης της αναποτελεσμα
τικότητας των όποιοτν μηνυμάτων μας διοχε
τεύουν οικάθε λσγής δημιουργοί, θα οδηγηθούμε 
νομοτελειακά στην αυτοκατάργηση των καλλιτέ
χνου και τη διάχυση της τέχνης στις μάζες;

Οι παραπάνω θέσεις και υποθέσεις (οποχτ- 
δήποτε υποκειμενικές) ισχύουν στην περίπτω
ση του Γκοντάρ και αποδείχνουν περίτρανα 
τον αφορισμό του Μακ Αιούαν: Τ ο  μέσον 
είναιτο μήνυμα". Κοντολογίς αποδείχνεται ότι 
η ουτοπική διάθεση για αποδιάρθρωση του 
κιν/κού λόγου δεν είναι μπορετό να γίνει με 
όπλο μια κάμερα.

Κι επειδή φτάνουμε στο τέλος του άρθρου, 
ας συμφωνήσουμε με τον ίδιο τον Γκοντάρ, ο 
οποίος παραδέχτηκε, ότι η αποτελεσματική 
τέχνη για τον επηρεασμό των μαζών δεν είναι 
και τόσο αποτελεσματική, όσο νομίζαμε. Σε 
τελική ανάλυση δε φαίνεται να συγκινήθηκε 
κανείς από τις κραυγές αγωνίας και τις απα
νωτές εκκλήσεις για αυτογνωσία που εξέπεμ- 
ψε ο "ιδιοφυής προφήτης του αιώνα μας".

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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Η καταγραφή της φιλμογραφίας 
τον "νέου κύματος"

Α. Ταινίες μικρού μήκους.
"... ίσως είναι αλήθεια ... πρέπει κανείς να 

διαλέξει ανάμεσα στην ηθική, στην αισθητική 
και τη φιλμογραφία αλλά δεν είναι λιγότερο 
αλήθεια πως ότι και να διαλέξει κανείς θα βρει 
τα άλλα στο τέρμα του δρόμου".

Βλαντιμίρ Ιλίτς Ουλιάνοφ Λένιν

ΦΡΑΝΣΟΥΑΤΡΥΦΩ
"Μ ία Ε π ίσ κεψ η"(1 9 5 5 ), "Ο ι τα ραχο- 

ποιοί"(1957), "Μια ιστορία νερού (*1)(1958).

EPIK ΡΟΜΕΡ
"Το η μ ερ ο λ ό γ ιο  ενός παλ ιανθρώ - 

που"(*2)(1950), " Η Σαρλότ και το μπιφτέκι 
της"(*3)( 1951 ),'Τα υποδειγματικά κορίτσια (κο- 
ριτσάκια)"(*4)(1952), "Βερενίκη"(*5)(1954), "Η 
σονάτα του Κρόϊτζερ" (1956), "Η Βερονίκ κι ο 
τεμπελάκος της" (1958), "Η φουρνάρισσα της 
Μονσό" (1962), "Η καριέρατης Σουζάν"(1963), 
"Η Νάντζα στο Παρίσι" (1964), "Cari Dreyer" 
( 1965), "Μια φοιτήτρια σήμερα" ( 1966), "Η αγρό
τισσα της Μονιφοκόν" (1968).

ΖΑΝ-ΑΥΚ ΓΚΟΝΤΑΡ
"Επιχείρηση μπετόν" (1954), "Μια κοκέτα γυ- 

ναίκα”(1955), "Όλα τα αγόρια ονομάζονται 
Ι1ατρίκ"(*6)(1957), "Η Σαρλότ και ο Ζυλ 
της"(*7)(1958), "Ρόγκοπαγκ: ο νέος κόσμος" 
( 1962), "Οι πιο ωραίες απάτες του κόσμου: ο

μεγάλος απατεώνας" (1963), 'Το Παρίσι όπωςτο 
είδε ο ... Μσνπαρνάς-Λεβαλσυά" (!963), "Βρετ- 
τα ν ικ ο ί ήχοι"(*8)(1969), "Γράμμα στην 
Τζέίν"(*9)(1972), "Εδώ κι αλλου"(1974).

ΑΑΕΝ ΡΕΝΑΙ(ΗΟ)
"Το σχήμα μιας ταυτότητας" (1950), "Επισκέ

ψεις" (1950), Φυσική μέρα" (1951), "Το δαχτυ- 
λίδι" (1951 ), 'Το αλκοόλ σκοτώνει" (1951), "Βαν 
Γκογκ" (1951), "Οι κήποι του Παρισιού" (1951), 
"Πύργοι της Γαλλίας" (1952), "Ζαν Εφέλ" 
(1952), "Γκογκέν" (1952), "Γκουέρνικα" (1952), 
"Και τα αγάλματα πεθαίνουν" (*11)(1952), 
"Νύχτα και καταχνιά" (1952), "Όληη μνήμη του 
κόσμου" (1954), "Το μάτι του δάσκα- 
λου"(*12)(1956), "Το μυστήριο του ατελιέ 15"
(1957), "Το τραγούδι του στυρήνα" (1958).(* 13)

ΑΝΙΕΣ ΒΑΡΝΤΑ
"La pointe coutve" (1955)

ΡΕΜΟ ΦΟΡΑΑΝΙ
"Η Τρανσφό μεταμορφώνει σε ενέργεια του 

πύρριου" (1952).

ΖΑΝ ΑΕΝΤΙΚ
"Ο ύπνος της Αλμπερτίν" (1950).

ΚΑΟΝΤ ΣΑΜΙΙΡΟΑ
"Les Godeluveaux" (1959), "Τα επτά θανάσι

μα αμαρτήματα" (I960), "Les plus belles

escrogueries du monde" (1963).

ZAK PIBET
"Une visite" (1955).(* 14)

ΜΑΡΣ E A KAM Y
"Mont en fraude" (1956).

B. Ταινίες μεγάλου μήκους. 
ΦΡΑΝΣΟΥΑΤΡΥΦΩ

"Τα τετρακόσια χτυπήματα" (1959), "Πυρο- 
βολείστε τον πιανίστα"(1960), "Ζυλ και 
Ζιμ"(1961), "Ο έρωτας στα είκοσι"(1962), 'Το 
μαλακό δέρμα" (1964), "Φαρενάίτ τετρακόσια 
πενήντα ένα" (1966), "Η νύφη φορούσε μαύρα" 
(1967), "Κλεμμένα φιλιά" (1968), 'Ή  σειρήνα 
του Μισσισσιπή" (1968), 'Τ ο άγριο παιδί-ένα 
αγρίμι στην πόλη" (1969), "Συζυγική κατοικία- 
παράνομο ζευγάρι" (1970), "Δύο Αγγλίδες 
στην Ευρώπη" ( 1971 ), "Ένα ωραίο κορίτσι σαν 
εμένα" (1972), "Η αμερικανική νύχτα" (1973), 
"Η ιστορία της Αντέλ Ουγκό" (1974), 'Τ ο χαρ
τζιλίκι" (1976), "Ο άντρας που αγαπούσε τις 
γυναίκες"(1977), "Το πράσ ινο  δωμάτιο" 
(1978), "Η αγάπη το βάζει στα πόδια" (1978), 
'Τ ο τελευταίο μετρό" (1980), "Η γυναίκα της 
διπλανής πόρτας" (1981), "Οπωσδήποτε την 
Κυριακή" (1983).

EPIK ΡΟΜΕΡ
"Ο αστερισμός του Λέοντα" (1959), "Το 

Παρίσι ιδωμένο από ... την πλατεία Ετουάλ"
(1965) , "Το σελιλόϊντ από μάρμαρο" (1966), 
"’Αλμπουμ εραστών"(1966), "Μια νύχτα με 
την Μοντ" (1969), "Το γόνατο της Κλαίρης" 
(1970), "Ο έρωτας το απόγευμα" (1972), "Vil
la Moderne" (1975), " Η μαρκησία της Ο" 
(1976), "Περσεβάλ, ο Γαλάτης" (1978), "Η 
γυναίκα του αεροπόρου"(* 15) (1980), "Ο τε
λευταίος γάμος" (1982), "Η Πωλίν στην 
πλαζ" (1982), "Νύχτες με πανσέληνο" (1984), 
""Η πράσινη αχτίδα" (1986), "Ρενέτ και Μι- 
ραμπέλ" (1986), "Ο φίλος της φίλης μου" 
(1987), "Ιστορίες της άνοιξης" (1989), "Ιστο
ρίες του χειμώνα" (1991).

ΖΑΝ-ΑΥΚ ΓΚΟΝΤΑΡ
"Με κομμένη την ανάσα" (1959), "Ο μικρός 

στρατιώτης" (1960), "Η γυναίκα είναι γυναί
κα" (1961), "Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα
- η τεμπελιά" (1961), "Ζούσε τη ζωή της" 
(1962), "Οι καραμπινιέροι" (1962), "Η περι
φρόνηση" (1963), "Χ ωριστή συμμορία" 
(1964), "Μια γυναίκα παντρεμένη" (1964), 
"Αλφαβίλ, μια παράξενη περιπέτεια  του Λέ- 
μι Κόσιον" ( 1965), "Ο Δαίμων της εντεκάτης 
ώρας - ο τρελλός Πιερό" (1965), "Αρσενικό
- Θηλυκό" (1966), "Συνέβη στην Αμερική"
(1966) , "Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω 
γ ι’αυτήν" (1966), "Ο έρωτας δια μέσου αιώνων:
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προιδέαση" (1966), "Η κινέζα" (1966), "Μα
κριά από το Βιετνάμ" (1967), "Ευαγγέλιο 70: 
Ο άσωτος Υιός" (1967), ’Τ ο σαββατοκύρια
κο" (1967), "Η χαρούμενη γνώση" (1968), 
"Μία ταινία σαν τις άλλες"(*16) (1968), "Έ
να συν ένα" (1968), "Μια αμερικάνικη ται
νία" (*17) (1968), "Πράβδα" (1969), "Ο ανα
τολικός άνεμος" (1970), "Αγώνες στην Ιτα
λία" (*18) (1970), "Μέχρι την νίκη" (*19) 
(1970), "Βλαντιμίρ και Ρόζα" (1971), "Όλα 
πάνε καλά" (1971), "Νούμερο δύο" (1975), 
"Πως τα πάτε " (*20) (1975), "Έξι φορές δύο" 
(*21) (1976), "Γαλλία, γύρος, π αρ α κα 
μπτήριο, δύο, παιδιά"(*22) (1978), "Ο σώζων 
εαυτόν σωθήτω" (1980), 'Το πάθος" (1982), 
"Ό νομα Κάρμεν" (1983), "Χαίρε Μαρία" 
(1984), "Ντεντέκτιβ" (1986), "Πρόσεχε το δε- 
ξί σου" (1988), "Νσυβέλ Βάγκ" (1991).

ΑΑΕΝ ΡΕΝΑΙ
"Χιροσίμα αγάπη μου" (*23) (1959), "Πέ

ρυσι στο Μαρίεμπαντ" (1961), "Ο χωρισμός 
του αγαπημένου" (1963), "Ο πόλεμοςτέλειω- 
σε" (1966), "Μακριά από το Βιετνάμ" (1967), 
"Σαγαπώ, σ’αγαπώ" (*24)(1968), "Το έτος 
01" (*25) (1972), "Σταβίσκι" (1974), "Η Θεία 
Πρόνοια - Προφητεία - providence - προβι- 
ντάνς" (1976), "Ο θείος απ ’την Αμερική" 
(1980), "Η ζωή είναι ένα ρομάντζο" (*26) 
(1983), "Ο έρωτας σε θάνατο" (*27), "Μελό" 
(1986), "Θέλω να πάω στο σπίτι μου" (1988).

ΡΟΖΕ ΒΑΝΤΙΜ
"Ξεκίνησα 17 χρονών" (1957), "Επικίνδυ

νες σχέσεις" (1959), "Πεθαίνω για έρωτα"
(1960) , "Με το χαλινάρι στο λαιμό" (1961).

MALEA ΚΑΜΥ
"Ορφέο Νέγκρο" (1959), "Το πουλί του Πα

ραδείσου" (1962), "Vivre la nuit" (1968).

PENE ΚΛΕΜΑΝ
"Γυμνοί στονήλιο" ( 1959), "Γλυκέ ιά είναιη ζωή"

(1961) , "Αύριο ξημερώνει άλλη μέρα" (1963).

ΚΑΩΝΤ AEAOYL
"La propre de Γ homme" (1958),"Έρωταςχωρίς 

όρους" (1962), "Une fille et des fusils" (1964).

ΖΩΡΖ AOTNEP
"Le momme aux boutone" (1958), "Marche ou 

creve" (1958), "Σταματήστε τα τύμπανα" (1960).

ΑΟΥΙΜΑΛ
"Ο κόσμος της σιωπής" (*28) (1956), "Αν- 

σασέρ για δολοφόνους" (1957), "Οι εραστές"
(1958), "Δύο μάτια είδαν πολλά" (I960), "Ι
διωτική ζωή" (1961), "Η φλόγα που τρεμο- 
σβύνει" (1963), "Βίβα Μαρία" (1965), "Ο 
κλέφτης" (1966), "Στο ίλιγγο της ακολασίας"
(1967), "Φύσημα στην καρδιά" (1970), "Ε
πώνυμο Αακόμπ, όνομα Αυσιέν" (1970), 
"Black moon" (1975), "Η κουκλίτσατης Νέας 
Ορλεάνης", "Ατλάντικ Σίτυ" (1980), "Ο Μι- 
λού το Μάη" (1990).

ΖΑΝ-ΙΙΙΕΡ ΜΕΑΒΙΑ
"Δύο άντρες στο Μανχάτταν" (1959), "Ο 

εφήμεριος" (1961), "Ο χαφιές" (1962), Ό  
μεγάλος τυχοδιώκτης" (1963), "Η δεύτερη 
πνοή" (1966), "Ο δολοφόνος με το αγγελικό 
πρόσωπο" (1967), "Η μεγάλη στρατιά των 
αφ α νώ ν ηρώων" (1969), "Ο κό κκ ινο ς Ζαν - Λυκ Γκοντάρ: “Το Γουήκ - ενΤ'
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Ζακ Ντεμύ: Ή  Λόλα"

Αλαίν Ρεναί: "Χιροσίμα αγάπη μου"

Λουί Μαλ: “Οι εραστές“

κύκλος" (1970), "Ο αιττυνόμος" (1972).

ΡΟΜΙΙΕΡ Μ ΪΙ PELON
"Ένας καταδικασμένος σε θάνατο δραπέ

τευσε" ( 1956), "Ο πορτοφολάς" ( 1959), "Η δίκη 
της Ζαν Ντ - Αρκ" (1961), "Au hasard Bal
thazar" (1965), "Mouchette" (1966), "To δράμα 
μιας όμορφης" (1968), "Les quatre nuits d'un 
reveur" (1971), "Le graal" (1973), "Le diable 
probablement" (1977), "L’argent" (1982).

ΦΙΛΙΙΙ ΝΤΕ MIIPOKA
"Τα παιχνίδια της αγάπης" (1960), "Le far

ceur" (1961), "Ο εραστής των πέντε ημερών"
(1961) , "Καρτούς" (1961), "Οι άνθρωποι του 
Pío" (1963).

ΖΑΚ ΝΤΕΜΥ
"Λόλα η γυναίκα της ακολασίας" (1961), 

"Το λιμάνι των Αγγέλων" (1962), "Οι ο- 
μπρέλλες του Χερβούργου" (1964).

ΖΑΚ ΝΤΕΡΕ
"Le gigolo" (1960), "Ριφιφί στο Τόκυο"

(1962) , "Το συμβόλαιο των δολοφόνων"
(1963) , "Βιασμοί των ήλιο" (1965).

ΚΛΩΝΤ ΣΑΜΠΡΟΑ
"Ο ωραίος Σέργιος" (1958), "Τα ξαδέλφια"

(1959), 'Το τρίο της αμαρτίας" (1959), "Lesbon- 
nes femmes" (1960), "Les godeluveaux" (1960), 
"Ο σατανικός εραστής" (*29) (1961), "Λαντρί, o 
δολοφόνος των γυναικών" (1962), "Ο πράκτωρ 
τίγρης αρχίζει επίθεση" (1964), "Μαρί Σαντάλ 
εναντίον Δόκτωρος Κα" (1965), "Πράκτωρ τί
γρης, επιχείρηση δυναμίτης" (1965), "Η γραμμή 
των συνόρων" (1966), 'Τ ο σκάνδαλο" (1967), "Ο 
δρόμος της Κορίνθου" (1967), "Οι ελαφίνες" 
(1967), "Η άπιστη γυναίκα" ( 1968), "Να πεθάνει 
το κτήνος"(1969), "Ο χασάπης" (1969), "Ο χω
ρισμός" (1970), "Λίγο πριν νυχτώσει" (1970), 
Τ ο  δεκαήμερο της αμαρτίας" (1971), "Στην 
παγίδα των λύκων" (1972), "Ματωμένος γάμος" 
(1972), "Επιχείρηση, ώρα μηδέν" (1973), "Ερω
τικό πάρτυ" (1974), "Αθώοι με βρώμικα χέρια" 
(1974), "Προφητεία ενός εγκλήματος" (1975), 
'Τρέλλες της μπουρζουαρζίας" (1976), "Alice 
ou la demiere fugue" (1977), "Ο δολοφόνος 
είναι αναμεσά μας" (1978), "Violette nozieve" 
(1978), "Le cheval d’Orguel" (1980), "Le sang 
des autres" (1984), "Δόκτωρ M" (1951).

ΚΛΩΝΤ-ΟΤΑΝ AAPA
"Ο παίχτης" (1958), "Οι λεμβοδρομίες του 

Σαν Φραντζίσκο" (1959), "Η πράσινη φορά
δα" (1959), "Το δάσος των εραστών" (I960), 
"Vive Henry IV" (1961).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Στη σκηνοθεσία ο Ζαν-Δυκ Γκοντάρ. 

Σενάριο-μοντάζ Ζαν-Δυκ Γκοντάρ.
2. Αυτό το φιλμάκι (16 mm/ 30 λεπτά/ 

A/M), έχει χαθεί. Επίσημα ανακοινώθηκε 
ότι δεν υπάρχει καμμιά κόπια στα αρχεία.

3. Ερμηνεία από τον Ζαν-Λυκ Γκοντάρ. Η 
ταινία ολοκληρώθηκε το 1960 (Μάιος).

4. Στη σκηνοθεσία και ο Πιερ Γκυλμπώ.
5. Μοντάζ και ερμηνεία απ’τον Ερίκ Ρομέρ. 

Στην φωτογραφία ο Ζακ Ριβέτ. Βασίζεται στο 
ομώνυμο διήγημα του Έντγκαρντ ’Αλλαν Πόε.

6. Στην ηχοληψία ο Μπετράν Ταβερνιέ, 
στ’άλλα όλα ο Ζαν-Αυκ Γκοντάρ.
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Ζαν - Λυκ Γκοντάρ: "Πόθος - Ονομα Κάρμεν"

7. Στην σκηνοθεσία και η ομάδα "Τζίγκα 
Βερτιύφ".

8. Στην σκηνοθεσία και ο Ζαν Πιερ Γκορίν.
9. Στην σκηνοθεσία και ο Ζαν Πιερ Γκορίν.
10. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Ρεναί εργά

στηκε κυρίως σαν μσντε'ρ στο ξεκίνημα της 
καριέρας του. Οι ταινίες με τον Ρεναί στο 
μοντάζ είναι δεκάδες και δεν τις συμπεριλαμ
βάνουμε στην φιλμογραφία. Ωστόσο, κι αυτε'ς 
που σκηνοθέτησε είναι τελείως άγνωστες. Με- 
ρικε'ς δεν ε'χσυν προβληθεί ούτε στη Γαλλία. 
Είναι λογικό να απορεί ο αναγνώστης1 πως 
είναι δυνατόν ένας κινηματογραφιστής τέ- 
τοιας δυναμικής, να παραμένει ως ο σκηνοθέ- 
της του "Χιροσίμα, αγάπη μου", στην Ελλάδα 
και γενικότερα στην Ευρώπη, και να αγνοείται 
συστηματικά το υπόλοιπο ε'ργο του (ειδικά οι 
μικρού μήκους ταινίες). Και κάτι άλλο: η ται
νία μεγάλης διάρκειας "Θε'λω να πάω σπίτι 
μου" ε'τυχε πρώτης προβολής στη χώρα μας 
στις 30.10.92 με'σω του στάθμου της ΕΤ-1 
("Κινηματογραφική Λε'σχη", ώρα 23.50’)!

11. Στη σκηνοθεσία και ο Κρις Μαρκε'ρ. 
Βραβείο Ζαν Βιγκώ (1954).

12. Στην σκηνοθεσία και ο Ζ. Ντονιόλ Βαλ- 
κρόζ (1956).

13. Στο ντεκόρ ο Κλώντ Σαμπρόλ. Βραβείο 
"Χρυσός Ερμής" Φεστιβάλ Βενετίας (1958).

14. Τονισμένη η αμάθεια για  το έργο (μι
κρού κι μεγάλου μήκους ταινίες του Ζακ 
Ριβέτ)( *). Και είναι άξιο απορίας, μιας και 
ο Ριβέτ, εκτός από φωτογράφος, σεναριο
γράφος, διευθυντής παραγωγής και σκηνο
θέτης υπήρξε ένας από τους προοδευτικό
τερους θεωρητικούς του "νέου κύματος". Δυ
στυχώς αν αφαιρέσουμε δύο-τρεις ταινίες 
που μεταδόθηκαν απ’το κρατικό τηλεοπτικό 
δίκτυο δεν γνωρίζουμε άλλες. Έτσι δεν συμπε- 
ριλαμβάνονται στην φιλμογραφία του. Και δύο 
ερωτήματα: α. Θα ενδιαφερθεί κάποιο γρα
φείο διανομής να φέρει στη χώρα μας το φιλμ 
"Η ωραία καυγατζσύ" (1991); β. Το "κινηματο
γραφικό αρχείο" των εκδόσεων "Αιγόκερως" 
δεν θα σεβαστεί τουλάχιστοντο έργο δύο πρω
τοπόρων: του Ζακ Ριβέτ και του Λουϊ Μαλ;

15. Θέτουμε κριτικό σημείωμα (11.5.1988).
16. Στη σκηνοθεσία και μέλη της ομάδας 

"Τζίγκα Βερτώφ". Πρόκειται για μοντάζ ει
κόνων και μιξάζ ήχων απ’το Μάη του ’68.

17. Η ταινία παραμένει ανολοκλήρωτη στις 
μέρες. Προοριζόταν από τον παραγωγό Ν. 
Πενεμπείκέρ, σε διάρκεια 105 λεπτών. Ο Γκο- 
ντάρ την άφησε στα 82 λεπτά (Ιούλιος 1969).

18. Στη σκηνοθεσία και ο Ζακ Πιερ Γκορίν 
(ηγετικό στέλεχος των "Τζίγκα Βερτώφ").

19. Στη σκηνοθεσία και η ομάδα "Τζίκα 
Βερτώφ". Ύστερα από διαμάχη της ομάδας 
με τον Γ κοντάρ το φιλμ δεν ολοκληρώθηκε. 
Επίσης δεν έχει προβληθεί στα περισσότε
ρα ευρωπαϊκά κράτη.

20. Στην σκηνοθεσία και η Αν-Μαρί Μιεβίλ.
21. Στην σκηνοθεσία και η Αν-Μαρί Μιεβίλ.
22. Στο σενάριο και τη σκηνοθεσία και Αν-Μα

ρί Μιεβίλ Σαν οπερατέρ βοήθησε ο Ζαν Ρους.
23. Στο σενάριο η Μαργκερίτ Ντυράς, στη 

φωτογραφία μόνιμα ο Σασά Βιερνί. Εδώ και 
οΤακαχάτσι Μίτσιο. Οπερατέρ ο Πιερ Κου- 
πιλ Μουσική οι Τζιοβάνι Φούσκο, Ζώρζ Ντε- 
λερί. Βραβείο FIPRESC1 στις Κάννεςτο 1959. 
Βραβείο Κριτικών Νέας Υόρκης το 1960.

24. Σενάριο, Ζακ Στέρνμπεργκ. Φωτογρα
φία Ζαν Μποφετί. Μοντάζ, Κολέτ Αελού. 
Μουσική Κριστώφ Πεντερέτσκι.

25. Στη σκηνοθεσία και οι Ζαν Ρους, Ζακ 
Ντουαγιόν.

26. Στη φωτογραφία εδώ ο Μπρούνο Νίτεν.
27. Στη μουσική ο Χανς-Βέρνερ Χέντσε.
28. Στη σκηνοθεσία και ο Ζακ-Υβ Κουοτώ.
29. Ελληνικός τίτλος: "Ο σατανικός εκβια

στής" (1961).

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
* Αξιοσημείωτη η προσφορά στην παρα

γωγή των Φιλίπ Ντουσάντ, Ρενέ Ντε Μουλίν, 
Φιλίπ Σεναί, Ρολάν Πενά, Μαρσέλ Μπερ- 
μπέρ, Πιερ Ρουστάν, Μπάρμπετ Σρελτερ.

* Στη φιλμογραφία δεν συνπεριλήφύηκαν ο
νόματα που δεν έφτασαν στην Ελλάδα.

* Επίσης για να μην κουράσει το κείμενο 
αποφύγαμε τα ονόματα των συντελεστιόν της 
κάθε ταινίας. Ακόμα για τον ίδιο λόγο δεν 
γράψαμε τις διακρίσεις των ταινιών (ειδικές 
απονομές, βραβεία κ.α.).

(*) Καλή επιτυχία στους μέλλοντες υ
ποψήφιους σκηνοθέτες της εθνικής μας κι
νηματογραφίας. Με τα ελληνικά δεδομένα 
αγνοούν την πράξη και θεωρία του κάθε 
Ζακ Ριβέτ (πλ.ην ελάχιστων εξαιρέσεων). 
Με την αμάθεια τέτοιων φιλμικών δοκιμίων 
σ ίγουρα  ο Ελληνικός Κ ινηματογράφος 
θα δείξει το πραγματικό του εαυτό!!!
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Κριτική μου σημείωση
Αντιδραστικές κρίσεις; Ε πιφ υλάξεις  
πιο ορθά. 'Έβ ίειηπιιτιε άε Ι’βπβίειιι·". 

Εφκ Ρημάα διαλιηικό κοντσφτο για τέσσερις 
οολύττ κι ορχήστρα, αρι 1, έργο 2, σε 3 μέρη, 

α. πρωινό β. μεσημέρι

γ. νύχτα

"Η ΓΥΝΑΙΚΑΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ" (1980).

* Το φιλμ Η ΓΥΝΑ ΙΚΑ Τ Ο Υ  
Α Ε ΡΟ Π Ο Ρ Ο Υ , 1980, εγκα ινιάζει ένα 
νέο  κύκλο τα ινιώ ν με τίτλο "κομεντί και 
παροιμίες" (γενικό  θέμα  αυτών των 
τα ινιώ ν είνα ι τα πα ιχν ίδ ια  του έρω τα και 
της τύχης, στην σύγχρονη 
πραγματικότητα). Ε ίναι δηλαδή 
μεταγενέστερο του Α Λ Μ Π Ο Υ Μ  
ΕΡΑ ΣΤΩ Ν , του Μ ΙΑ  Ν Υ Χ ΤΑ  Μ Ε ΤΗ

M ONT, του Η ΓΑΜ ΠΑ Τ Η Σ 
ΚΑ Α ΙΡΗ Σ, του Ο ΕΡΩ ΤΑ Σ ΤΟ  
Α Π Ο ΓΕΥ Μ Α , του Η Μ Α ΡΚ Η ΣΙΑ  ΤΗ Σ 
Ο  κα ι του Τ Ο  ΤΡΑ ΓΟ Υ Δ Ι Τ Ο Υ  ΑΙΟΝ. 
Κάπως αλλαγμένο θεματολογικά. 
Ερασιτεχνικό. Με άγνωστους 
ηθοποιούς, με άγνωστους βοηθούς, με 
κάμερα  16mm και με μια απλότητα 
πρωτόγνωρη. Τ α ινία  - αισθητική 
ανανέω ση για  τον νέο γαλλικό 
κ ινηματογράφο γ ια  τη λιτότητα του 
μέσου - κάμερα, επηρρέασε μεγάλη 
γκάμα  νέω ν σκηνοθετών. Ρομέρ ο 
καθοδηγητής λοιπόν. Ρομέρ ο γεω μέτρης 
της ενεστώ σας κατάστασης. Γι’αυτό Η 
ΓΥ Ν Α ΙΚ Α  Τ Ο Υ  Α Ε ΡΟ Π Ο Ρ Ο Υ  μοιάζει 
-σε σύνολο- εύθραυστη και κενή. Γι’αυτό 
δεν ταραχτήκαμε ποτέ στη δ ιάρκεια , δε 
συναντήσαμε την ένταση σε κάποια  
σκηνή. Κι όμως μείναμε με το στόμα 
ανοιχτό, άφω νοι: α π ’τον προσεχτικό

ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΜΕ ΑΠΟΨΗ

Σελ. 26 αντί - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



Κριτική μου σημείωση
διάλογοι διαμορφώ νουν το φιλμικό 
σύστημα του δημιουργού. Έ ν α  σύστημα 
- αρχή, μιας μέχρι σήμερα διαρκούς 
αισθητικής.

* Μ προστά στη μαγεία  αυτού του 
τρόπου, προσω πικά παραμερίζουμε τις 
κοινωνιολογικές αδυναμίες της ταινίας, 
καθώ ς κα ι την εξίσου αδύναμη ανάπτυξη 
των χαρακτήρων σε σχέση μ’αυτήν. Μη 
ξεχνάμε πω ς έχουμε να κάνουμε με τον 
αριθμό 1 ενός έργου με έξοχα δείγματα 
( Ο Τ Ε Λ Ε ΙΟ Σ  ΓΑΜ Ο Σ, Η Π ΡΑ ΣΙΝ Η  
Α Χ ΤΙΔΑ, Ο  Φ ΙΛ Ο Σ Τ Η Σ Φ ΙΛ Η Σ 
Μ ΟΥ, ΡΕ Ν Ε Τ  ΚΑΙ Μ ΙΡΑ Μ Π ΕΛ , 
ΙΣΤ Ο ΡΙΕ Σ  Τ Η Σ Α Ν Ο ΙΞ Η Σ (Ι).

ΣΗ Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ  1. Η τα ιν ία  ΙΣΤ Ο ΡΙΕΣ 
Τ Η Σ Α Ν Ο ΙΞ Η Σ ανήκει στο έργο 3 του 
Ρομέρ με τίτλο "ΟΙ Τ Ε Σ Σ Ε Ρ ΙΣ  
ΕΠΟΧ ΕΣ".

ΠΡΙΝ
Η εφημερίδα 

της ανεξάρτητης 
Αριστερός!

Η πιο ενημερωμένη ριζοσπαστική φωνή

Κυκλοφορεί κάθε Κυριακή
αντί - ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑ ΦΟΣ Σελ. 27

βηματισμό της σύνδεσης των επεισοδίω ν 
προς μια τελική ρ ίζα  που βρίσκεται 
βαθιά  μέσα στο λόγο. Τ ι αντανάκλαση 
είναι αυτή που αντανακλά τη θεμελιιυδη 
σχέση εικόνας - λόγου;

* Η στιγμή που αρθρώ νεται το συμβάν 
είναι στις τα ινίες του Ρομέρ, παρούσα 
στιγμή, απόλυτα καθορισμένη στα όρια 
μιας ακολουθίας. Έ τσ ι ο Ρομέρ δεν 
μπορεί να  ολοκληρώσει έναν μύθο της 
μύησης έξω α π ’τα κενά  της αφήγησης, 
την ανεκδοτολογία του επεισοδιακού: η 
σχέση του π ίνακα  με τις λέξεις, η 
υποστασιακή τους σχέση, αλληγορία ή 
παραβολή. Ό λ α  ήρεμα. Π αρεξηγήσεις, 
τυχαίες συναντήσεις, πρόσω πα που 
διασταυρώνονται, λαθεμένες 
εντυπώσεις, εξομολογήσεις, 
καθημερινές καταστάσεις και φυσικά



I

Τι εννοώ όταν γράφω 
πως ο Ριβετ αδικείται

Γράμμα στον Υπουργό Πολιτισμού 
με αφορμή την απαγόρευση της 
ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ του Ζακ Ριβετ.
Το αφε\τικό ας είχε δίκιο. Ό λα  
συμβαίνουν σένα  "χυδαίο και υποδεέστερο 
επίπεδο". Πιστεύω ότι με τα παραπάνω 
λόγια υπονοούσε τους πρίγκιπες που μας 
κυβερνούν. Ευτυχώς που είμαστε 
διανοούμενοι (τόσο εσείς, όσο ο Ντιντερό 
κι εγώ), ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα 
διάλογο υψηλού επιπέδου. Ωστόσο δεν 
είμαι απόλυτα σίγουρος, αγαπητέ κύριε 
Μαλριό, ότι θα καταλάβετε τίποτα από 
αυτό το γράμμα. Αλλά μια και είστε ο 
μόνος γκωλικός που ξέρω, ο θυμός μου θα 
εκραγεί πάνω σας.

Και καλά θα κάνει. Ό ντας σκηνοθέτης, 
όπως οι άλλοι είναι Εβραίοι ή μαύροι, 
βαρέθηκα να έρχομαι να σας βλέπω για  να 
σας παρακαλέσω να επέμβετε στους φίλους 
σας Ροζέ Φρέυ και Ζωρζ Πομπιντού για  να 
δώσουν χάρη σε μια ταινία που η 
λογοκρισία (αυτή η Γκεστάπο του 
πνεύματος) καταδίκασε σε θάνατο. Αλλά 
Θ εέ των ουρανών, δεν πίστευα ότι θα 
χρειαζόταν να κάνω κάτι τέτοιο για τον 
αδελφό σας το Ντιντερό, που θα ήταν 
δημοσιογράφος και συγγραφέας όπως 
εσείς και για  το έργο του την ΚΑΛΟΓΡΙΑ, 
την αδελφή μου - δηλαδή έναν Γάλλο 
πολίτη που παρακαλεί τον Πατέρα μας να 
προστατεύει την ανεξαρτησία του.

Τι τυφλός που ήμουν! Θ α έπρεπε να 
θυμηθώ το γράμμα με το οποίο ο Ντιντερό 
φυλακίστηκε στη Βαστίλλη. Ευτυχίας που η 
άρνησή σας να με δείτε ή να κάνετε το 
κορόίδο στο τηλέφωνο, μου άνοιξε τα 
μάτια. Ό ταν  σώσατε την ταινία μου ΜΙΑ 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΝΤΡΕΜ ΕΝΗ από τα χέρια 
του Πεϋρεφίτ, νόμισα ότι ήσασταν 
θαρραλέος κι έξυπνος, αλλά τώρα 
καταλαβαίνια τι ήταν αυτό που σας κινούσε, 
τώρα που μ’ελαφρά τη καρδιά 
αποδεχτήκατε την απαγόρευση ενός έργου, 
Τοποίο μιλά για  δυο αδιαχιόριστες έννοιες: 
για τη γενναιοδωρία και την αντίσταση. 
Τώρα λοιπόν καταλαβαίνω τη δειλία σας. 
Και μη μου μιλάτε για την Ισπανία, τη 
Βουδαπέστη ή το Άουσβιτς. Ό λ α  
συμβαίνουν σ’ένα υποδεέστερο επίπεδο, 
σας το έχω ήδη πει: αυτί) του φόβου.

Αν δεν ήταν τόσο άθλιο, θα έλεγα πως είναι

Ζαν - Λυκ Γκοντάρ: "Ο τρελλός Πιερό'

όμορφο και συγκινητικό να  βλέπεις έναν 
υπουργό Πολιτισμού του 1966 να 
φοβάται ένα εγκυκλοπαιδικό πνεύμα 
του 1789. Κι είμαι παντελώς σίγουρος, 
αγαπητέ Αντρέ Μαλρώ ότι δεν 
καταλαβαίνετε απολύτως τίποτε κυριευμένος 
από οργή. Ούτε φυσικά θα καταλάβετε γιατί 
από δω και στο εξής θα φοβάμαι να σας σφίξω 
το χέρι, έστω σιωπηλά. Ό χ ι, δεν 
υποστηρίζω πως τα χέρια σας μοιάζουν με 
κείνα που τρέχει πάνω τους το αίμα του 
Σαρόν και του Μπεν Μπαρκά. Ό χ ι. Εσείς 
έχετε καθαρά χέρια, όπως οι καντικοί.
Αλλά όπως έλεγε ο Πεγκύ, δεν υπάρχουν 
πλέον χέρια. Τυφλός λοιπόν και χωρίς 
χέρια, μόνο με πόδια για να  δραπετεύσετε 
από την πραγματικότητα, με μια λέξη 
δειλός ή ίσως πιο καλοπροαίρετα 
αδύναμος, γέρος και κουρασμένος, πράγμα 
που είναι το ίδιο. Δεν εκπλήσσομαι λοιπόν που 
δεν αναγνωρίζετε τη φωνή μου, όταν σας μιλώ 
για την απαγόρευση της Σσυζάν Σιμσνέν, της 
καλόγριας του Ντιντερό, σα να πρόκειται για 
μια δολοφονία. Ό χι, δεν υπάρχει τίποτα που 
να μ’εκπλήσσει αύτυτή τη δειλή στάση σας. 
Παριστάνετε τη στρουθοκάμηλο με τις 
εσωτερικές σας μνήμες. Πως μπορείτε εξάλλου 
να με ακούσετε. Αντρέ Μαλριό, αφού σας 
τηλεφωνώ απ’το εξωτερικό, από μια μακρινή 
χιόρα που ονομάζεται ελεύθερη Γαλλία.

Nouvel Observateur. 
6 Απριλίου 1966

Πρωτοπορία
ΒΙΒΛΙΑ ·  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ·  ΚΟΜΙΚΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ 3-5-ΑΘΗΝΑ 106 78-ΤΗΛ 360.15 91 
ΝΙΚΗΣ 3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 546 24 ΤΗΛ 226.190
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Ο Λένιν και ο κινηματογράφος

Σοβιετική Ένωση 1918: το νέο σκη
νικό που διαμόρφωσε η νικηφόρα 
Οχτωβριανή Επανάσταση δε μπο

ρούσε παρά να είχε μια κάποια αντανάκλα
ση και στην τέχνη. Ο κινηματογράφος δεν 
ε'μεινε έξω απ’αυτήν την κοσμογονία. Σα 
"μαγική" τέχνη και χάρη στις δυνατότητες 
ν’απευθυνεται πλατιά στο λαό, να προπα
γανδίζει και να διαπαιδαγωγεί, ε'τυχε μιας 
ιδιαίτερα προνομιακής μεταχείρισης από τη 
νεαρή σοβιετική εξουσία.

Χαρακτηριστική είναι μια από τις πρώτες 
αποφάσεις της νεοσύστατης σοβιετικής κυ- 
βε'ρνησης για τον κινη ματογράφο: "Ο κινη μα- 
τογράφος μπορεί να μεταβληθεί σε πραγμα
τικό και δραστικό όπλο για τη διαφώτιση της 
εργατικής τάξης και της μεγάλης μάζας του 
λαού και ένα από τα σημαντικότερα με'σα 
στον ιερό αγώνα του προλεταριάτου ν’απαλ- 
λαγεί από τα στενά περιθώρια της αστικής 
τε'χνης. Θ α προωθήσει την εξέλιξη της τα
ξικής συνείδησης και την ανάπτυξη της διε
θνούς αλληλεγγύης"(1).

Την απόφαση αυτή την υπε'γραφε ο Β.Ι. 
Λένιν, ο οποίος έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον για την τέχνη και ειδικότερα για  το ρόλο 
που ήταν μπορετό να διαδραματίσει η κινη
ματογραφική τέχνη (2).

' Ηδη αρκετό καιρό πριν ξεσπάσει η επανά
σταση ο Λένιν είχε διαμορφωμένη άποψη για 
τον κιν/φο. Πιο συγκεκριμένα τον είχαν εντυ
πωσιάσει ιδιαίτερα: α) η συστηματική χρησι
μοποίηση του κιν/φσυ από τους Γερμανούς 
καθολικούς, προκειμένου να προσεταιριστούν 
νέους πιστούς (3), β) η απαγόρευση "ανατρεπτι
κών" κιν/κών έργων από την μοναρχία των Ρο- 
μανο'χρ (4), γ) η χρησιμοποίηση του κιν/φσυ για 
τη μελέτη της δουλιάς των καλύτερων εργατών 
και συνακόλουθα για την εντατικοποίηση της 
εργασίας στα μεγάλα εργοστάσια των καπιτα
λιστικών χωρών της Δύσης, που εφάρμοζαν την 
τεχνική του ταιηλορισμού (5).

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις ο Λέ
νιν περιέλαβε στο σχέδιο προγράμματος του 
Κ.Κ.Ρ. (μπ.) ειδική παράγραφο για το ρόλο της 
τέχνης και ειδικότερα του κιν/φσυ. Θεωρούσε 
δοσμένη την "ολόπλευρη βοήθεια της σοβιε
τικής εξουσίας στην αυτομόρφωση και στην 
ανάπτυξη των εργατών και των εργαζομένων 
αγροτών (άνοιγμα βιβλιοθηκών, σχολείων για 
ενηλίκους, λαϊκών πανεπιστημίων, φροντιστη- 
ράΐΛ', κιν/φων, στούντιο, κχλ.),(6).

Φαίνεται ότι ο Λένιν είχε από πολύ νωρίς

καταννοήσει τον εξεγερτικό, προπαγανδιστικό 
και συνάμα διαπαιδαγωγητικό ρόλο της έβδομης 
τέχνης, η οποία θα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο 
στην εδραίο χτη της Επανάστασης. Στις 5 Μάη 
1918 ιδρύεται το τμήμα ανεξαρτήτων πολιτιστι- 
κομορφοπικών οργανώσεων Προλέτκουλτ, ενοι 
το καλοκαίρι του 1918, στα πλαίσια του πρώτου 
πεντάχρονου σχεδίου, δημιουργήθηκαν κι
νούμενα κιν/κά στούντιο, γνοχπά ως "πλοία" και 
"τραίνα προπαγάνδας"(7).

Ο  ίδιος ο Λένιν έκανε συγκεκριμένες υπο
δείξεις για τη βελτίωση της δουλιάς των τραί- 
νων και πλοίων διαφιάτισης. Πρότεινε συγκε- 
κριμμένα: α) να ενισχυθουν οικονομικά για 
την επιλογή κιν/κών ταινιών, β) να ετοιμα
στούν, μέσω της επιτροπής κιν/φσυ, παραγω
γικές (που να δείχνουν διάφορους κλάδους 
της παραγωγής), αγροτικές, βιομηχανικές, α- 
ντιθρησκευτικές και επιστη μονικές ταινίες και 
γ) να προσεχθεί ιδιαίτερα η επιλογή των ται
νιών και να υπολογιστεί η επίδραση που θα 
έχει η κάθε ταινία στον πληθυσμό κατά την 
διάρκεια της προβολής της (8).

Εξάλλου συχνά ο Λένιν υποδείχνει και την 
χρησιμοποίηση του κιν/φσυ ως μέσου παρα
γωγικής προπαγάνδας. Στην εισήγησή του 
στο 8ο Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ συ- 
νιστά την κιν/κή προβολή προπαγανδιστικής 
ταινίας σχετικά με την εξόρυξη τύρφης με 
υδραυλικό τρόπο, προκειμένου οι αντιπρό
σωποι του συνεδρίου "να πάρουν μια ιδέα για 
το που βρίσκεται μια από τις βάσεις της νίκης 
ενάντια στη μεγάλη έλλειψη καυσίμων"(9), 
ενώ αλλού (10) συνιστά την συνεργασία με το 
τμήμα κιν/φίας προκειμένου νά αξιοποιηθούν 
συστηματικά οι κιν/κές ταινίες για παραγω
γική προπαγάνδα, έτσι ώστε να προσεγγίσουν 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό.

Ιδιαίτερα αναφορά οφείλουμε να κάνουμε 
στην ιδιαίτερη σημασία που έδωσε ο Λένιν 
στα κιν/κα χρονικά. Σε συνομιλία του με τον 
τότε Λαϊκό Επίτροπο Παιδείας Α. Λουνα- 
τσάρκι τόνιζε: "Η παραγωγή νέων έργων δια- 
ποτισμένων με τα κομμουνιστικά ιδεώδη που 
ν’αντανακλούντη σοβιετική πραγματικότητα, 
πρέπει ν’αρχίσει από τα χρονικά"( 11).

Με δικές του οδηγίες ξεκίνησε στη Σ .Έ - 
νωση η παραγωγή κιν/κών επικαίρων ήδη από το 
1918, στα πλαίσια "κιν/κών εβδομάδων"( 12).

Αναφορικά με το περιεχόμενο των επικαί
ρων ο Αένιν πίστευε ότι θα ’πρεπε να δώ
σουν προσοχή σε τρία θέματα: την ευμάρεια 
των μητέρων και παιδιών’, το μέτωπο Βράν-

γκελ και τα παλάτια που μετατράπηκαν σε 
σπίτια πα ιδ ιώ ν/13). Κατ’αυτόν τον τρόπο 
"η μπολσεβίκικη πρ ο πα γά νδα  χρησιμο- 
ποιόντας τα πιο πενιχρά μέσα θα πετύχαι
νε τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση στο α 
κροατήριό της"(14).

Π ρος αυτήν την κατεύθυνση, στις 27 Αυ- 
γούστου 1919, ο Α ένιν υπογράφει το δ ιά 
ταγμα εθνικοποίησης του τσαρικού κινη
ματογράφου, ενώ τον ίδιο χρόνο ιδρύεται 
η Κρατική Σχολή Κ ινηματογραφ ίας/15).

Κάτι άλλο, που πρέπει να  τονιστεί είναι 
το ενδιαφ έρον του Αένιν για  την προώ θη
ση των σοβιετικών ταινιώ ν στο εξωτερικό. 
Με δική του πρωτοβουλία οργανώθηκε 
μια αντιπροσω πεία  στο εξοπερικό "για την 
αγορά  και μεταφορά των κιν/κών ταινιών, 
φιλμς και κάθε κιν/κου υλικού"/16).

Χαρακτηριστική είναι μια επιστολή του 
"Προς τα Α αϊκά Επιτροπάτα Εξωτερικού 
Ε μπορίου, Ο ικονομ ικώ ν και Π αιδείας" 
στην οποία, συνιστούσε την προσοχή των 
υπευθύνων σε μια πρόταση της ιταλικής 
ετα ιρ ε ία ς"  Τ σ ίνο -Τ σ ίνεμ α", που  α φ ο 
ρούσε γυρίσματα και αγορά  κιν/κών τα ι
νιών στη Ρωσία και εκμετάλλευση τοιν τα ι
νιών αυτών στην Ιτα λ ία /17).

Εξίσου μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του 
για  την ποιότητα των παραγομένω ν σοβιε
τικών ταινιών. Πάντοτε τόνιζε "οτι "πρέπει 
να μεταφερθεί ο υγιής κιν/φος στις μάζες, 
στην πόλη και στο χωριό", όμως έκρινε 
αναγκαία  και κάποια  μορφή λογοκρισίας, 
την οποία  θα αναλάμβαναν παλιο ί μαρξι
στές (18), έτσι ώστε ούτε "έργα αντεπανα- 
στατικά και ανήθικα να μην προβάλλο
ν τα ι" /^ ), ούτε η προπαγάνδα να  ξειρεύγει 
από τους στόχους της.

Τελικά όμιυς τη συμπύκνωση των ιδεών του

«ντι - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σε λ. 29



Arviv για τον κιν/cpo τη βρίσκουμε οτ))ν 
πασήνίΓΗττη φράση του:"Πρεπει να θυμά
στε καλά (τη απολες τις τέχνες η πιο σπου
δαία για μας είναι ο κινηματογρά
φος"^)).
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ΝΙΝ ΠΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ (Συλ
λογή ντοκουμέντων και υλικών), ΜΟΣΧΑ 1%3.

3. ΑΠΑΝΤΑ (Β.Ι.ΑΕΝΙΝ), ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΠΟΧΗ, τόμος 23, σελ.192.

4. ΑΠΑΝΤΑ, τόμος 20, σελ.176.
5. ΑΠΑΝΤΑ, τόμος 24, σελ.364.
6. ΑΠΑΝΤΑ, τόμος 38, σελ.96.
7. Εφοδιασμένα με τυπογραφείο και μια κιν/κή 

μηχανή διέσχιζαν ολόκληρη τη χώρα απ’άκρη 
σάκρη και επισκέπτονταν τα ουντάρνικα (=  
πρωτοπόρα) οικοδομικά συνεργεία και διάφο
ρα ορυχεία, εργοστάσια και φάμπρικες γυρίζο- 
ιτας φιλμς και επίκαιρα (ζουρνάλς). Τα "τραίνα 
- λτοκυμανταίρ", ακολουθώντας τις οδηγίες του 
Αένιν, κατόρθωναν να κινητοποιούν πλατιές μά
ζες στο πλευρό της Επανάστασης, δεν ήταν φυ
σικά τυχαίο, ότι επικεφαλής των τραίνων τέθηκε 
ο οπερατέρ επικαίρων Τζίγκα Βερτώφ, ενώ αρ
γότερα ήρθε να βοηθήσει και ο Σεργκέί Αίζεν- 
στάϊν. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πιο πο- 
λυπαιγμένη ταινία των "τραίνων διαφώτισης", 
ήταν η ΟΧΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, του 
Τ ζ Βερτώφ.

8. ΑΠΑΝΤΑ, τόμος 40, σελ.72-73.
9. ΑΠΑΝΤΑ, τόμος 42, σελ.153.
10. ΑΠΑΝΤΑ, τόμος 42, σελ.16.
11. Ο ΑΕΝΙΝ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

(ΓΚ ΜΠΟΤΙΑΝΣΚΙ), ΜΟΣΧΑ 1925, σελ49.
12. Από τις λήψεις επικαίρων η σιβετική 

κιν/φία θα περάσει αργότερα στην παραστα
τική - δημοσιολογική ερμηνεία της, στα ποιητι
κά ντοκυμανταίρ του Βερτώφ και στα μονταρι- 
σμένα από προηγούμενα υλικά, ιστορικά - επα
ναστατικά φιλμς της Ε.Ι. Σουμπ.

13. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕ
ΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
TH E ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ' Ε (Ρ. ΤΑΙΥΑΟΡ), πε
ριοδικό ΦΙΛΜ, τεύχος 23, ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1982.

14. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟ
ΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ (Β.Ι.ΑΕΝΙΝ), περιοδ. ΦΙΛ
Μ, τεύχος 16, ΜΑΡΤΗΣ 1979.

15. λεπτομερέστερα για την εξέλιξη της 
σοβιετικής κινηματογραφίας βλέπε KINO - 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΟ ΒΙΕ
ΤΙΚΟΥ ΦΙΑΜ (Α.ΤΖΕΙ), ΕΞΑΝΤΑΣ.

16. ΑΠΑΝΤΑ, τόμος 40, σελ.73.
17. ΑΠΑΝΤΑ, τόμος 44, σελ. 270-271.
18. Περιοδικό ΚΙΝΟΝΕΝΤΕΛΙΑ, τεύχος 

4, ΜΟΣΧΑ 1925.
19. Αναφέρεται στα απομνημονεύματα του 

Α. Λουνατσάρσκι.
20. Περιοδικό ΣΟΒΙΕΤΣΚΟΓΙΕ KINO, 

τεύχος 1-2, ΜΟΣΧΑ 1933.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΤΙ ΘΑ ΙΙΑΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΙΙΟΥ;

* Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών της 
οποίας τα γραφεία, το καταπληκτικό κα- 
φενεδάκι της - όπου μπορείται να πιείτε 
καφέ και να συζητήσετε για τον κινημα
τογράφο - και η κινηματογραφική της λέ
σχη βρίσκονται στην οδό Τοσίτσα 11, π ί
σω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, προ
γραμματίζει για τους μήνες Δεκέμβρη, 
Γενάρη και Φλεβάρη τις εξής ταινίες: 
Τρία παιδιά Βολιώτικα, Η συμμορία του 
Λαβεντερ Χιλλ (3/12), Μήτεος και Μη- 
τρούσης στην Αθήνα, Ο Δον Καμίλο στη 
Ρωσία (7/12), Κυριακάτικο ξύπνημα, Έ 
νας τρελλός ψευτομπαμπάς (10/12), Το 
τρ ελλο κό ρ ιτσ ο , Ο ά νθ ρ ω π ο ς βλήμα 
(14/12), Έ ναςήρω ας με παντούφλες, Μ ε
γάλος έρωτας (17/12), Ο Φανούρης και το 
σόϊ του, Ο κατάσκοπος με τα 1000 πρό
σωπα (21/12), Ξύπνα καημένε Περικλή, 
Ρα Τα Πλαν (28/12), Ο Θύμιος τάκανε 
θάλασσα, Ο κλέψας του κλέψαντος (4/1), 
Ο Βασιλιάς της Γκάφας, Το αδελφάτο 
των επτά  θαλασ σώ ν (7/1), Η κυρ ία  
Δήμαρχος, Μοντέρνα τέρατα (11/1), Α
γάπησα μια πολυθρόνα, Βίαιοι, βρώμικοι 
και κακοί (14/1), Ο στρίγκλος που έγινε 
αρνάκι, Ο Ειρηνοποιός (18/1), στα πλαίσια 
του προγράμματος "Μεγάλοι κωμικοί".

* Στα πλαίσια του προγράμματος "Πο
λιτικός Κινηματογράφος", παρουσιάζει 
τις ταινίες: Ο αγώνας, Ο Νέος Παρθενώ
νας, Μ έγαρα, Α περγία  (του Σ. Αίζε- 
στάίν) (21/1), Ανοιχτή επιστολή, Ο μι
κρός στρατιώτης (25/1), Κιέριον, Γη χω
ρίς ψωμί, Νύχτα και καταχνιά, στο Βαλ- 
παράϊζο (28/1), ΔΓασήμαντον αφορμή, 
Τα χέρια πάνω στην πόλη (1/2), Το κελί 
μηδέν, Μ νήμες υπ οα νά π τυξη ς (8/2), 
Happy Day, Ο Σαν Μικέλε είχε ένα κόκ- 
κορα (11/2), Οι γυναίκες σήμερα, 1789 
(15/2), 1922, Πολιτικός εξόριστος (18/2), 
Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο, Πεθαίνο- 
ντας στην Μαδρίτη (22/2), Ά ρης Βελου- 
χιώτης- Το δίλλημα, Εάν (25/2).

Οι ημερομηνίες που παίζονται οι ται
νίες είναι σε παρένθεση δίπλα απτήν 
δεύτερη ταινία της κάθε μέρας. Σημειώ
στε ότι οι ώρες, που παίζονται οι ταινίες 
είναι 8-10 μ.μ. και 10-12 μ.μ., για  την πρώ
τη και δεύτερη αντίστοιχα κάθε μέρας, 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοι
νωνήστε με την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνο
θετών στο τηλέφωνο 8223205.

* Το Ινστιτούτο G O ETH E που πρωτο
πορεί σχετικά με τ’άλλα Ινστιτούτα στις 
κινηματογραφικές εκδηλώσεις και προ
βολές, πρόβαλλε σε avant-premiere ου
σιαστικά, την ταινία του Τάκη Τουλιάτου:

ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ, βραβευμέ
νη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Έ χει 
προγραμματίσει μια αναδρομή στις ται
νίες του Χέλμουτ Κόίτνερ (1908-1980), 
που γυρίστηκαν κατά την διάρκεια του 
ναζκπικού καθεστώτος. Θα παιχτούν: Η 
Κίτυ και το παγκόσμιο συνέδριο, Τα ρούχα 
κάνουν τον άνθρωπο, Ρομάντσο σε κλίμα
κα ελάσσονα, τον μήνα Νοέμβριο, Οδός 
Μεγάλης Ελευθερίας Νο7 (1/12), Κάτω α- 
π ’τις γέφυρες(3/12), Εκείνες τις ημέρες 
(8/12) και Το μήλο έπεσε (10/12). Σημειώ
στε ότι στις πέντε προ'πες ταινίες υπάρχουν 
αγγλικοί υπότιτλοι και σ’όλες ελληνική με
τάφραση.

* Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας προγραμ
ματίζει τις εξής ταινίες που θα προβάλλο
νται κάθε Σάββατο, στις 7 μ.μ. : Αμερι
κάνικο Μπουρλέσκ - Ομάδα Μακ Σεν- 
νέτ, Βασίλισσα Ελισάβετ (5/12), Φαντο
μάς, Ά μλετ (12/12), Γέννηση ενός Έ 
θνους (19/12), Ιουδήθ της Βηθανίας, 
Κάρμεν (9/1), Μισσαλοδοξία (16/1), Ται
νίες του Μαξ Αίντερ (23/1), Η γυναίκα 
απ’το Παρίσι (30/1), Κάτω απτήν ανατολή 
(6/2), Τρέλλες γυναικών (13/2), Σπασμένο 
κρίνο (20/2). Οι ημέρες προβολών σε πα
ρένθεση. Τα γραφεία της Ταινιοθήκης της 
Ελλάδας είναι στην γωνία Ακαδημίας και 
Κανάρη 1 και το τηλέφωνο 3612046.

* Η Κινηματογραφική Λέσχη Χάίδα- 
ρίου παρουσιάζει το ΤΑΙΝΙΟΡΑΜ Α που 
είναι καταξιωμένο εδώ και δύο χρόνια. 
Περιλαμβάνει ταινίες-παραμύθια για  μι
κρούς και για  μεγάλους, ταινίες μουσι
κές, ταινίες εικαστικής πανδαισίας, τα ι
νίες σταθμούς στην ιστορία του σινεμά. 
Το πρόγραμμα του ΤΑΙΝΙΟΡΑΜ ΑΤΟΣ 
είναι: Τα φώτα της πόλης, του Τσάρλυ 
Τσάπλιν (6/12), Τοτό ο ήρωας, του Ζάκο 
Βαν Ντόρμελ (13/12), Ο εραστής, του 
Ζαν-Ζακ Ανό (19-20/12), Φάνυ και Αλέ
ξανδρος, του Ίγκμαρ Μπέργκμαν (10/1), 
Europa, του Ααρς Φον Τρίερς (17/1), Ψ η
λά τακούνια, του Πέδρο Αλμοντοβάρ 
(24/1), Αντρέϊ Ρουμπλιώφ, του ΑντρεΊ Ταρ- 
κόφσκι (31/1), Bird, αφιερωμένη στη ζωή 
του Τσάρλυ Πάρκερ (7/2), Η κυρία της 
Σαγκάης, με την Ρίτα Χέυγουώρθ (14/2), Η 
Χάννα και οι αδελφές της, του Γούνα' Άλ- 
λεν (21/2), Οι κλέφτες, του Στήβεν Φρήαρς 
(28/2). Οι προβολές γίνονται στον πρώην 
κ ινηματογράφο "Ά νοιξη", Αγωνιστών 
Στρατοπέδου Χάίδαρίου, Τηλ. 5813470, 
στις 7 μ.μ. και οι συναντήσεις των φίλων του 
σινεμά γίνονται κάθε Πέμπτη στο παλιό 
Δημαρχείο στις 9 μ.μ.
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Πάνω, κάτω κ α ι...

Πριν να κάνουμε κριτική σ’αυτή 
την ταινία, θα πρέπει να κλάνου- 
με μια α υ τ ο κ ρ ιτ ικ ή . Ε ίνα ι  

αλήθεια ότι πήγαμε να δούμε την ταινία 
ΙΙΑΝΩ, ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΙΙΑΑΓΙΩΣ του Μιχά- 
λη Κακογιάννη με βαριά καρδιά. Βαθειά 
επηρρεααμένοι από μια κριτική που α
κούσαμε από ιδιωτικό κανάλι - κουλτου
ριάρικο, όπως λενε - και απ’το διαφημι
στικό τρέϊλερ που είδαμε στην τηλεόρα
ση, πιστεύαμε ότι θα είναι ένα φιάσκο.

Αυτή η ταινία μας προξένησε και χαρά και λύπη. 
Η χαρά, γιατί για πρώτη φορά είδαμε σύγχρονη 
ταινία του Ελληνικού κινηματογράφου και η αί
θουσα ήταν γεμάτη. Ας πούμε τα θετικά της ται
νίας. Το σενάριο ήταν στρωτό, έτσι η ταινία ήταν 
σπονδυλωτή. Το μοντάζ γρήγορο· δεν κούραζε 
τον θεατή. Η φωτογραφία καταπληκτική, τράβα
γε και δεν έδιωχνε τα βλέμματα των θεατών. Η 
τοιχία ήταν "δροσερή" και θα μπορούσε κάλλιστα 
να σιγκριθεί με ορισμένες ξένες, ενώ η παρα
γωγή, το τονίζουμε, ήταν Ελληνική.

Γιατί, όμως μας λύπησε; Αυτή η ταινία δεν είχε

καμμιά λογική συνέχεια με τις προηγούμενες 
του σκηνοθέτη. Θα μπορούσαμε να πούμε 
ενδεικτικά ότι η πρώτη ιστορία θύμιζε Κακο-

"Πάνω, κάτω και πλαγίως"

γιάννη και οι άλλες δύο, μάλλον Σακελλάριο. 
Ε πρόκειτο δηλαδή για  μια ταινία , όπου 
υπήρχαν τα παλιά κόλπα του παλιού Ελληνι
κού Κινηματογράφου (που έρχονταν απ’το

θέατρο) και λιγότερο ένας προβληματισμός, 
που θα έθετε κάποια ζητήματα για την Ελληνική 
κοινωνία. Αυτόν τον προβληματισμό θα έπρεπε 
να ψάξεις να τον βρεις, κρυμμένος, όπως ήταν. 
Δεν ήταν μια ταινία -καταγγελία, όπως η ΣΤΕΑ- 
ΑΑ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ 

Αυπσύματε, αλλά ο Κακογιάννης προτίμησε να 
μην συνεχίσει την δύσκολη δουλειά, που είχε 
αναλάβει: να φέρει μεν τους θεατές στις αίθου
σες, να τους δώσει, όμως την ποιότητα που χαρα
κτηρίζει ένα έργο τέχνης. Ο κινηματογράφος, 
είναι γνοκπό, παρουσιάζει ένα κομμάτι της ζωής 
μας, έστω υποκειμενικά, αλλά προσπαθεί να το 
αναλύσει και να διδάξει, να μορφώσει, να γεν
νήσει μια άλλη ζωή. Το ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ ΚΑΙ 
ΠΑΑΓΙΩΣ, δυστυχούς έκανε μόνο το πρώτο, 
παρουσίασε την άθλια ζωή μας στην Αθήνα και 
την άθλια, αντικοινωνική συμπεριφορά μας. 
Ήταν ένας ύμνος στην ιδιώτευση -ο καθένας 
κλεισμένος στο καβούκι του- αλλά μένοντας 
στην παρουσίαση μόνο, έκανε τον μισό δρόμο...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Εκταφή

Πλησιάσματα στις διηγήσεις του 
ΙΙασκάλ Κινιάρ και στις ταινίες 
του Ζορντί Σαβάλ.

Αλέν Κορνό, Ο Α Α  ΤΑ Π ΡΩ ΙΝ Α  ΤΟ Υ  
ΚΟΣΜΟΥ, 1991.

- Ο κινηματογράφος είναι εδώ. Αρρωστος βα
ριά, φτύνει αίμα. Φτιυχός, ζαρωμένος, γέρος που 
βρωμάει: στο κρεββάτι των μαρτυρίων του τρέ
χουν οι ανατόμοι και οι εγκυκλοπαιδιστές, οι 
κινηματσγραφοσπαστικοί ιστοριοδίφες μιας μα
γείας που δεν περιγράφεται σε λήμματα, για να 
δουν από κοντά το μαρασμό του θύματος. Με την 
πιο σχολαιττική/σχολική μέθοδο, ο κινηματογρά
φος αναλύεται και διαλύεται, (όπως ερμηνεύεται 
και παρερμηνεύεται), καθώς οι κριτικοί και οι 
οχολιογράφοι του αφαιρσύν τη γοητεία της εικό
νας, που σώζει όλο και λιγότερο κόσμο/κοινό, από 
τη οιχαμένη ανία του σύγχρονου σαλονιού, την 
κλειστοφοβίατοί’ video και την απίστειπη στενότη
τα της ορατής πραγματικότητας. Τα τελευταία δε
καπέντε χρόνια τα χρόνια της πλασηκοποίησηςτης 
διπικής κοινωνίας, ειδικά της γαλλικής, τα χρόνια 
που ο Αλέν Κορχ-ό αρχίζει τη σκιηοθετική του 
προσπάθεια και συνεχίζει, ο κινηματογράφος πε
ριορίστηκε στα θλιβερά πλαίσια της αυτολσγοκρι- 
μήης φαντασίας των μικροί ιστών, που πόνε σιχε μά 
γιο να του; φύγει το άγχος ή για να εγγράψουν 
ευσί'νειδητα ένα ακόμη ζενερίκ στΐ]Χ' τερατώδη

κινηματογραφική τους μνήμη. ’Οπως αυτό 
του ΟΑΑ ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

- Τοφιλμ ΟΑΑ ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 
φανερώνει τις τρέχουσες εξελίξεις της νεώτερης 
γενιάς γάλλων κινηματογραφιστών. Ο σκηνοθέ
της ακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές, όσον αφο
ρά τη θεματογραφία του, γυρίζει μια βιογραφία

'Όλα τα πρωινά του κόσμου"

Για το συνθέτη και βιολονίστα Σεντ Κουλόμπ 
και για το μαθητή του, -έμμεσα- επίσης βιο
λονίστα Μαρέν Μαρέ. Μα πάνω απ’όλα για 
την ίδια τη μουσική. Σα χτι βρίσκει πρόσχημα

στα ονόματα αυτά για να αναπτύξει τη μονα
δικότητα και σημασία της μουσικής. Τη μονα
δικότητα της έβδομης χορδής, της ευαισθησίας των 
καλλωπισμών, της συμπαγούς αρμονίας, του ιδεώ
δους σάλο. Μέ/ιστη συμπλήρωση για τον Κορνό (και 
για μας). Ακόμα για τον Ζορχτί Σαβάλ (και για μας).

- Ο δημιουργός αντιστρέφει τη συνήθη παράθε
ση (παράσταση ) ε ικόνας/μουσικής μιας και ο ήχος 
(μουσική), προέρχεται και καθορίζει την εικόνα 
Κοιτά να γίνει πιο γήινος· περιγραφικός. Χωρίς 
αυτό να επηρρεάζεμ να τείνει στην άτσαλη τροχιά 
της ταινίας. Απεναντίας, η προΰπαρξη του ήχου 
(λόγος-μουσική), προϋποθέτει μια υποστήριξη 
(αρκετά λεπτή) του σημαίνοντος (εικόνα). Και το 
σημαίνον ερεθίζει την αίσθηση, η οποία όπως 
σκεπτόμενη αναμένει το σημαινόμενο (μουσική), 
κι αυτή με τη σειρά της το επόμενο πλάνο. Η 
συμπλήρωση που περιγράψαμε, των δύο αυτών 
δρόμων είναι προσεκτική καθώς η πρόθεση του 
σκηνοθέτη ουδέποτε μένει ανολοκλήρωτη. Ο 
Κουλόμπ είναι ένας μουσικός που συμφωνεί 
στον πιο άναρχο και περιθωριακό ήχο της Ευρώ
πης: αυτόν του μπαρόκ ( 17αι. ). Χωρίς αμφιβολία 
Ο Μαρέν Μαρέ είναι ένας ενταγμένος βιολονί
στας, που κλέβει με κάθε τρόπο νότες απ’το 
δάσκαλό του. Χωρίς αμφιβολία Οι μουσικές 
συγκρούονται στην κάμερα

ΣΙΜΕΩΝ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
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Ζητώ ο ενρωτταϊκάς κινηματογράφος!
Με αφορμή την αναμενόμενη επι

στροφή του Ρίντλεϊ Σκοτ στην 
Αγγλία: μια σημείωση για το 

"1492. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ".
Ο εγγλέζος Ρίνχλρϊ Σκοτ. "ΟΙ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ", 

κατόρθωσε \ ’α μην πείσει για μια ακόμη φορά, μετά 
το ισχνό και άτοποο χρονικά "ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ 
ΛΟΥΙΖ" (1901). Το ”1491 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟ- 
ΛΟΜΒΟΣ", βγήκε κατά παραγγελία (παραγγελία 
χρονολογική και τεχνική), με τον εορτασμό των πε
ι τακιχτίαΛ' χρόνιαν' απ’την ανακάλυψη του Νε'ου 
Κόσμου (1492-1992). Ευκαιρία να δει όλος ο "κινη
ματογράφος" το υποτιθέμενο έπος.

Υπάρχει μια έντονη μυθοποίηση του ήρωα στην 
διάρκεια. Ά νευ  λόγου. Ενάρετος, με τΐ)ν πληρότητα 
τιαν ηθικών αρχών, με πίστη στους οικογενειακούς 
θεσμούς, ειρηνιστής' τελικά ένας μεταμορφωμένος 
Χριστός, ο  Κολόμβος, φαίνεται να υποκρίνεται απ’- 
τις αρχικές κιόλας σεκάνς. Η εικονική του φιλμική 
υπόστασιι διαπλών'εται με "ευγέν'εια" στις εκτάσεις 
των κύκλων' της διήγησης. Ο Σκοτ εμμένει στη μεμο
νωμένη, αναπάντεχη ηρωοποίηση και την εξελίσσει 
με το ρυθμό και τους κώδικες των μεθόδων' που τον' 
διακρίνουν'. Η ανέλιξη, το φτάσιμο, η τελική έκβαση 
εξισώνει μια φαντεζίστικη διάθεση που με το σώματσυ 
Ντεπαρτιέ διογκώνεται επικίνδυνα. Απτήν άλλη οι 
δεύτεροι ρόλοι γίνονται και δευτερεύουσας σημασίας. 
Δεν αξιοπαούνται σταθερά. Ο θεατής κρατά με μια 
ορισμένη δυσκολία την ερμηνεία κάποιου ηθοποιού, 
μένει με την αυτόνομη καλή ενθάρρυνση κάποιου 
στιγμιότυπου και αποκολλείται χάνσντάς το. Έτσι η 
Σιγκσύρνι Γουήβερ πείθει ελάχιστα (τόσο όσο της 
επιτρέπει η ανάπτυξη του ρόλου της), ο  Φερνάντο Ρέϋ 
είναι έξοχος μα μικρός σε διάρκεια (και κάπου σενά

ριά κά ακάλυπτος, μη τεκμηριωνένος, διαφαίνεται 
να προσκρούει στο διατυμπανισμό της ανολο
κλήρωτης αιπής), ενώ η Ά νζελα  Μολίνα χάνεται 
στη διακοσμητικότητα της ερμηνείας της.

Η βασική ύπαρξη και τακτική τηςταινίας είναι ο  ίδιος 
ο  επηρρεαομός της απ’τη γερμανική παραγωγή "Α- 
ΓΚΙΡΕ, Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ". Ευκόλως νοείται 
αυτό, όπως εμφανής είναι η ατυχία της παράλλαξης

"1492 - Χριστόφορος Κολόμβος"

αυτής. Ο Ρίντλεϊ Σκοτ σε πλήρη αντίθεση με 
τον Βέρνερ Χέρτζοκ, συμβιβάζεται συχνά, δεί
χνει να μην έχει απαιτήσεις απ’την ιστορία του 
(τον' βοηθάει και το ότι είναι βισγραφική και έτσι 
τηρεί τους βασικούς κανόνες), ενασχολείται δηλαδή 
με την διαδικασία πραγμάτωσης του πολυπόθητου 
ταξιδιού και βέβαια με το ίδιο το εξερευνητικόταξίδι. 
Η επιμονή της ενασχόλησης αυτής, όμως, δεν 
συσιήνεται για το επιζητούμενο κινηματογραφι
κό αποτέλεσμα, αλλά μόνο για την ιστορική εκ
μάθηση της αποκάλυψης του θαλασσοπόρου κα-

θιός και για τη μαγεία των μακρινοί πλάνων, τα 
οποία συναντάμε συχνά. Ο Άγγλος σκηνοθέτης 
γνωρίζει αρκετά την τεχνική ττυτού του είδους των 
λήψεων, (αρκεί να θυμηθούμε το "ΜΠΑΕΙΝΤ ΡΑ- 
ΝΕΡΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ").

Με αυτή την οπτική η ταινία αποκτά ενημεουι- 
τικό χαρακτήρα, μαγεύει με τη συνδυάσεικότητα 
των συνιστωσοϊν πλάνο - φοπσγραφία, συνταιριά
ζει τον παράγοντα κάδρο - μουσική, αλλά, απο
δέχεται ταυτόχρονα την απουσία του εσοπερικού 
ρυθμού, το μη υπαρκτό προβληματισμό των ηρώων* 
ένας προβληματισμός, που επειδή είναι ανύπαρκτος 
δεν ενσωματιΰνεται στην ρέσυσα συνέχεια. Άρα, το 
φιλμ, από μόνο του, αποθαρρύνε ι κάποια ιδεολογική 
δυναμική (οι διάλογοι στην πλεισψηφία τους κατα
δείχνουν το μίσος του ήρωα με τους ευγενείς), 
χάσκει σεναριακά και περιφέρεται ανισόρρο
πα στη θεματική της εικόνας. Χαρακτηριστική 
πάντως είναι η αποτροπή της προχειρολογίας 
των καδραρισμάτων και η επίμονη τακτική 
των μη τεχνολογικών σκηνών. Ωστόσο, αυτό το 
τελευταίο δε φτάνει.

Γιατί λοιπόν ο Ρίντλεϊ Σκοτ δεν έκανε ένα 
αριστούργημα;

Το κεφάλαιο πάντως, για τον εντυπωσιασμό 
των πλάνων δεν λείπει. Το καστ των ηθοποιίαν 
είναι θαυμάσιο. Η μουσική του Βαγγέλη Παπα
θανασίου θυμίζει τις καλές στιγμές του συνθέτη. 
Η φωτογραφία διαπρέπει. Η διεύθυνση στην 
παραγωγή δε, είναι άκρως φροντισμένη.

Γιατί λοιπόν ο Ρίντλεϊ Σκοτ δεν έκανε ένα 
αριστούργημα;

ΣΕ ΙΡΑ : "ΤΟ Χ Ο Λ Λ Υ Γ Ο Υ Ν Τ Τ Ο Υ  ’90"

ΣΙΜΕΩΝ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Η  ουτοπία της ζωής
Είδαμε το τελευταίο φιλμ του πρωτοπό

ρου αμερικανου σκηνοθέτη Γοΰντυ 
'Αλλεν. Θα προσπαθήσουμε να ξεπε- 

ράσουμε την εύκολη εξήγηση που θέλει ότι το 
προσωπικό θέμα (διαζύγιο) έφερε την επιτυ
χία στην ταινία. Ο σκηνοθέτης ασχολήθηκε με 
ένα κατ’εξοχήν καφκικό θέμα: την αλλοτρίωση 
του ατόμου και τον εκμηδενισμό του.

Η ταινία διαδραματίζεται σε τρεις διαφορετικούς 
τόπους; στο τσίρκο, στην πόλη, στο πορνείο. Το 
τσίρκο, μια κλειστή κοινωνία, όχι εντελώς διαφορε
τική από μια κοινωνία, όπως την ξέρουμε όλοι. Οι 
ίντριγκες, οι φιλοδοξίες, η εκμετάλλευση, η ζήλεια, 
ο αγο>νας για την επιτυχία, μια επιτυχία που, με την 
απόλυτη έννοια, κανείς δεν μπορεί να φτάσει.

Η πόλη, πολύ κοντά στο τσίρκο, με παρόμοια, αν 
όχι ίδια προβλήματα. Η εκμετάλλευση, το τσαλά
κωμα της προσωπικότητας του ανθρολπου, ο αγώ
νας για κοινοτική καταξίωση (και ανάδειξη), πά- 
ση θυσία, που φτάνει μέχρι την εξόντωση του 
διπλανού, του εύκολου στόχου.

Ο λαβύρινθος του τσίρκου και της πόλης κά
νει κύκλους, ομόκεντρους, όπου ο άνθρωπος

χάνεται στην πορεία  που άλλος χά ρα ξε (εδώ  
αυτός ο  "άλλος" είναι η αυτονομία  και η εκκλη
σία, τα παραδοσιακά  κέντρα εξουσίας).

Α ν όλα αυτά συμβαίνουν στην πόλη και στο 
τσίρκο, στο πορνείο τα πράγματα είναι διαφορε-

"Σκιές και ομίχλη"

τικά. Εδώ μόνο τα πράγματα λέγονται με το 
όνομά τους. Η εκμετάλλευση, η αλλοτρίωση 
είναι δεδομένες. Ανάμεσα σ’όλα αυτά και στην 
καταρράκωση της ανθριόπινης προσωπικότη
τας, υπάρχει η ειλικρίνεια: η ειτυχία πουλιέ
ται, η ανθρώπινη ψυχή εξαγοράζεται, και αυτό

είναι φυσικό. Το πορνείο, όμως, είναι ο μόνος 
τόπος, που ο μανιακός δολοφόνος δεν θα 
πατιίσει το πόδι του. Δεν έχει τίποτε να πάρει, 
δεν έχει κάποια αντίσταση να πατάξει.

Ο θεατής μέσα απ’το θεατρικό γύρισμα της ται- 
νίας α ισθάνετα ι κλειστοφοβία (Sigrified 
Κταΐωοιιετ) και έτσι είναι έτοιμος να δεκτεί το 
αίσθημα της απομόνωσης και της αλλοτρίωσης. Ο 
πρωταγωνιστής μας και το κορίτσι του τσίρκου 
είναι οι μόνοι που προσπαθούν να ξεφύγουν α- 
π’αυτήν την κατάσταση. Στις ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΙ
ΧΛΗ, του Γούντυ Άλλεν, αυτό φαίνεται αδύνατο, 
αφού την τελευταία στιγμή, ο πρωταγωνιστής μας 
απορρίπτει όλες τις αναστολές του και θα προ
τιμήσει το τσίρκο, "την ελεύθερη ζωή", όπως νομί
ζει, με οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Αλλοίμονο! Ο 
αγαπημένος του κλόουν δεν θα τον αφήσει να 
ζήσει σε αυταπάτες:"τα κόλπα μου δεν αρέσουν 
στο κοινό, τα έχει ανάγκη!".

Οι ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΙΧΛΗ είναι πιο πιστά καφκι
κό από τον ΚΑΦΚΑτου Στήβεν Σόντεμπεργκ* δεν 
αφήνει ούτε μια ελπίδα. Η καταδίκη μαςσ’αινόντον 
απάνθρωπο κόσμο είναι οριστική και αμετάκλιμη!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

ί
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"ΔΟΝΟΥΣΑ"
Μια ταινία της Αγγελικής Αντωνίου

Η Δονούσα είναι ένα μικρό νησάκι 
της άγονης γραμμής, χαμένο κά
που στο Αιγαίο. Μια χειμωνιάτικη 

μέρα εμφανίζεται απροσδόκητα στο νησί έ
νας νεαρός γερμανός φωτογράφος, ο Στε- 
φάν. Οι ντόπιοι τον αντιμετωπίζουν με κα
χυποψία και επιφυλακτικότητα, ενώ ο Στε- 
φάν δείχνει να έλκεται από μια κοπέλα του 
νησιού, την Ελένη. Άθελά του η παρουσία 
του δρα ως καταλυτης στην αποκάλυψη ε
νός δράματος: της αιμομικτικής σχέσης της 
Ελένης με τον πατέρα της και την κρυφή 
εγκυμοσύνη της. Καθώς η Ελένη ζητά απε
γνωσμένα τη βοήθεια του ξένου αρχίζει η 
αντίστροφη μέτρηση. Η Ελένη μετά από μια 
έκτρωση που υφίσταται από μια πρακτική 
μαμή, απαγχονίζεται. Η ενοχή του ξένου 
μοιάζει να είναι σίγουρη, όμως τελικά η μη
τέρα της Ελένης σπάζει την σιωπή, καθώς ο 
Στεφάν φυγαδεύεται απ’το νησί.

Αυτή ήταν με λίγα λόγια η υπόθεση της πρώ
της μεγάλου μήκους ταινίας τηςπολλλάυποσχό- 
μενης σκηνοθέτιδας Αγγελικής Αντωνίου. Μια 
ταινία που κυλάει με την ορμή μιας σύγχρονης 
ελληνικής τραγωδίας, μπροστά στα μάτια του 
θεατή. Μια ταινία που δύσκολα μπορεί κανείς 
να ανακαλύψει ψεγάδια ή αδυναμίες τεχνικής 
φύσης. Η ποιότητα των αυστηρών εικόνων του 
Ελβετού οπερατέρ Πιο Κοράντι καθώς και η 
στε'ρεη σεναριακή και σκηνοθετική - δίχως 
μανιερισμούς - δουλειά της Αντωνίου καταρρί
πτουν και απομυθοποιούν συνειδητά την τουρι
στική - ειδυλλιακή εικόνα της Ελλάδας ανι- 
χνεύοντας την άλλη πλευρά του φεγγαριού: 
αυτή της εγκατάλειψης, της σιωπηρής απομό
νωσης, της οικονομικής εξαθλίωσης, της πα- 
τριαρχικής κοινωνίας, που αναπαράγεται υπο
ταγμένη στον νόμο της σιωπής.

Η υποβλητική δύναμη των γκρίζων ποιητι
κών εικόνων συνταιριάζει με το γκρίζο της 
υπόθεσης. Ό μω ς η Αντωνίου αποφεύγει την 
παγίδα του μελοδράμματος, εφόσον κρατά 
μια απόσταση από τα διαδραματιζόμενα, χρη
σιμοποιώντας επιτήδεια την κάμερα, προκει- 
με'νου να προσεγγίσει με αξιοπρέπεια πανάρ- 
χαια κοινωνικά ταμπού. Η ταινία αποτελεί μια 
τολμηρή προσπάθεια ανατομίας μιας συγκε
κριμένης κοινωνικής πραγματικότητας. Η ε- 
αωστρεφής νησιώτικη μικροκοινωνία έρχεται 
σε σύγκρουση με την κουλτούρα που κουβαλά 
μαζί του ο ξένος απροσδόκητος επισκέπτης. Η 
παρουσία του "Άλλου" αναστατώνει την κα
θημερινή ρουτίνα των ντόπιων, οι οποίοι τελι-

Δονούσα"'

κά του επιφυλάσσουν το ρόλο του αποδιο
πομπαίου τράγου.

Στην ταινία είναι ολοφάνερη η γυναικεία - 
φεμινιστική οπτική της νεαρής σκηνοθέτιδας, η 
οποία δεν διστάζει να καταγγείλει την ανδρο
κρατική κοινωνία της μικρής κοινότερος, τη γυ
ναικεία μοναξιά, τη σεξουαλική μιζέρια και γε- 
νικώτερα το ασφυκτικό ηθικό-κοινοτνικό πλαί
σιο, που έχει υιοθετήσει μια εσωστρεφής κοινω
νία, η οποία αναπαράγεται διαιωνίζσντας στο 
πέρασμα του χρόνου την γυναικεία καταπίεση.

Ας σημειωθεί τέλος ότι η ταινία απέσπασε 
το βραβείο νεότητας του Φεστιβάλ του Αο- 
κάρνο "για την υποβλητική δύναμη των ει
κόνων, το μυστήριο και τον τρόπο αντιμετώ-

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ -  ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
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π ισ ης τω ν δύο διαφορετικών νοοτροπιών" 
σύμφωνα με τα λόγια της επιτροπής, ενώ οι κρι
τικοί του κινηματογράφου την ψήφισαν σαν 
την δεύτερη καλύτερη. Στο Φ εστιβάλ Θ εσ
σαλονίκης η τα ινία  απέσπασε το βραβείο 
δευτέρου ανδρικού ρόλου, ενώ έχει προ
σκληθεί να  συμμετάσχει επίσης στο Φ εστι
βάλ Β αγιαδολίδ Ισπανίας, Χοφ Γερμα
νίας, Γκέτεμπουργκ Σουηδίας, Ρόττερ- 
νταμ Ο λλανδίας και Νέου Δελχί.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Αγγελική Αντωνίου γεννήθηκε το 1956 
στην Αθήνα. Σπούδασε αρχιτεκτονική στη 
Θεσσαλονίκη και αφού πήρε το πτυχίο της 
ασχολήθηκε με την φωτογραφία. Το 1983 ε
γκαταστάθηκε στην Γερμανία, όπου σπούδα
σε σκηνοθεσία ως υπότροφος για τρία χρόνια 
στην Κινηματογραφική Ακαδημία του Βερο
λίνου. Δασκαλό της είχε τον Ίστβαν Ζάμπο, 
το γνωστό σκηνοθέτη του ΜΕΦΙΣΤΟ. Εργά
στηκε ως σεναριογράφος, οπερατέρ και ως 
βοηθός σκηνοθέτη. Μετά από μερικά ντοκυ- 
μανταίρ και ταινίες μικρού μήκους σκηνοθέ
τησε τηνταινία ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΗΣ ΘΑ
ΛΑΣΣΑΣ, που αποτέλεσε και την πτυχιακή 
της εργασία. Το 1986 έλαβε μέρος στο Φεστι
βάλ Δράμας με την ταινία ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 
κερδίζοντας βραβείο για την αισθητική της 
καθώς και βραβείο από το ΥΠΠΟ στο Φεστι
βάλ Θεσσαλονίκης. Το 1987 κέρδισε μια υπο
τροφία από το Εργαστήρι Σεναρίου του Βερολί
νου,για ναγράψειτο σενάριο της ΔΟΝΟΥΣΑΣ, 
την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

1983: G U T E N  T A G , H IE R  IS T  
M A R IA N N A  (μ ικρού  μήκους). K A R 
NAVAL (Ντοκυμανταίρ).

1984: T H E  N IG H T  O F T H E  SNAKE 
(μικρού μήκους).

1985: U N D E R  FR E M D EN  HIM M ELN 
(μικρού μήκους).

1986: L IEB E  A U F  D EN  L E T Z T E N  
BISS (μικρού μήκους). Π Ε ΡΣ Ε Φ Ο Ν Η  
(μικρού μήκους).

1990: G E F A N G E N E  DES M E E R ES 
(ντοκυμανταίρ).

1992: Δ Ο Ν Ο Υ ΣΑ  (μεγάλ,ους μήκους).

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ
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Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οπτικοακουστικής Βιομηχανίας

Το περιοδικό' "αντι-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- 
ΦΟΕ", παίρνει την πρωτοβουλία να ενη
μερώνει αυτούς που ενδιαφέρονται για 

τον κινηματογράφο, για το τι αποφάσεις παίρ- 
νονται από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων πάνω στα θέματα αυτά. Γνωρίζοντας 
τις δυσχέρειες, που υπάρχουν στην ενημέρωση 
του Έλληνα πολίτη, ο οποίος ενόψει της Ευρω
παϊκής Ολοκλήρωσης, θα έπρεπε να ήταν 
πλήρως ενημερωμένος, ακόμη και στην πιο πα
ραμικρή λεπτομέρεια, θα προσπαθούμε να σας 
ενημερώνουμε, τακτικά και υπεύθυνα, για κάθε 
τι, που μαθαίνουμε πάνω στα θέματα αυτά.

Δημοσιεύουμε, λοιπόν, σήμερα, την απόφαση του 
Συμβουλίου tow Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης 
Δεκεμβρίου του 1990, για την εφαρμογή προγράμ
ματος δράσης για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας, 
MEDIA, που η εφαρμογή της άρχισε το 1991 και 
λήγει το 1995.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψιν του, την συνθήκη για 
την ίδρυση της Ε.Ο.Κ., και ιδίως το άρθρο 235, όπως 
επίσης την πρόταση της Επιτροπής, (1), τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονο
μικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), εκτιμώντας, ότι: 

Οι αρχηγοί tojv κρατών και των κυβερνήσεων, που 
αποφάσισαν στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 1988, στη Ρόδο, 
ότι είναι υψίστης σημασίας η ένταση των προσπα
θειών, συμπεριλαμβανομε'νης και της συνεργασίας, 
για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής ικανότητας 
της Ευρώπης, είτε πρόκειται για την ελεύθερη κυκλο
φορία προγραμμάτων, είτε για την προώθηση του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Τηλεόρασης υψηλής ευ
κρίνειας, είτε για μια πολιτική ενθάρρυνσης της δη
μιουργικότητας, της παραγωγής και της διάδοσης που 
θα επιτρε'ψει την ανάδειξη της πλούσιας ποικιλομορ- 
φίας του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η Κοινότητα διαθέτει ήδη, ορισμένα μέσα που 
στοχεύουν στην εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής.

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 3 Οκτωβρίου 1989 
την οδηγία 89/552/ΕΟΚ που αποσκοπεί στον συ
ντονισμό ορισμένων νομοθετικιάν, κανονιστικιόν 
ή διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχε
τικών με την άσκηση δραστηριοτήτων τηλεοπτι
κών εκπομπών (4).

Η οδηγία αυτή συμβάλλει στην δημιουργία μιας 
μεγάλης οπτικοακουστικής αγοράς από την οποία 
οι επαγγελματίες και οι πολίτες πρέπει να αποκο
μίσουν ώφελος και χρειάζεται να σταθεροποιηθεί.

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 27 Απριλίου 1989 την 
απόφαση 89/337/ΕΟΚ σχετικά με την τηλεόραση 
υψηλής ευκρίνειας (5).

Η Επιτροπή και η Γαλλική κυβέρνηση οργάνω
σαν από κοινού στο Παρίσι από τις 30 Σεπτεμβρίου

έως τις 2 Οκτωβρίου 1989 το Ευρωπαϊκό Κατα
στατικό Συνέδριο του οπτικοακουστικού τομέα. 
Οι επαγγελματικοί κύκλοι που σιιγκεντρώθηκαν 
με αυτήν την ευκαιρία, υπογράμμισαν την ανα
γκαιότητα ενίσχυσης της κοινοτικής δράσης, προς 
οφελος κυρίως της οπτικοακουστικής δημιουρ
γίας.

Με την κοινή δήλωση της 2ας Οκτωβρίου 1989, που 
επικυρώθηκε από 26 Ευρωπαϊκές χώρες και από την 
επιτροπή, δημιουργήθηκε μια δομή διεθνούς συνερ
γασίας με το όνομα EUREKA-Οπτικοακουστική.

Οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων που 
συνήλθαν σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 και 9 
Δεκεμβρίου 1989, στο Στρασβούργο, εξέφρασαν την 
ευχή να έχει το πρόγραμμα δράσης της Κοινότητας 
στην προέκταση του προγράμματος MEDIA ( 
Mesures pour Encourager le Developement de l’
Industrie Audiovisuelle), την αναγκαία οικονομική 
υποστήριξη και να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες 
συνεργίες με το EUREKA-Οπτικοακουστική.

Το Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση, στις 7 Μάίου 
1990, την ανακοίνωση της Επιτροπής για την πολιτική 
του οπτικοακουστικού τομέα που παρουσιάζει τους 
κατά προτεραιότητα στόχους και τις κατευθυντήριες 
γραμμές μιας κοινοτικής πολιτικής, που να επιτρέπει 
την συνολική αντιμετώπιση των κανονιστικών, τεχνο
λογικών και βιομηχανικών προβλημάτων στον οπτι- 
κοακουσηκό τομέα και που καθιερώνει ένα ενδεικτι
κό χρονοδιάγραμμα για τη ν παρουσίαση ε ιδικών προ
τάσεων για την εφαρμογή του.

Η ανάπτυξη της βιομηχανικής πτυχής αυτής της 
συνολικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
πλευρών που αφορούν την βελτίωση των επαγγελμα
τικών προσόντων των επαγγελματιών του οπτικοα- 
κουστικού τομέα όσον αφορά την οικονομική και 
εμπορική διαχείριση, θα πρέπει να στηριχθεί στην 
πείρα που αποκτήθηκε και τα θετικά αποτελέσματα 
από την Επιτροπή κατά την διάρκεια εφαρμογής της 
πειραματικής φάσης του προγράμματος MEDIA.

Η αξιολόγηση της φάσης αυτής, που πραγματοποιή
θηκε τόσο από την Επιτροπή όσο και από μια ομάδα 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, κατέδειξε την ανα
γκαιότητα ενός πιο μακροπρόθεσμου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής ικανότητας' 
της Ευρώπης.

Πέρα από την συνέχιση και την ενίσχυση των κατά 
τη διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης εκπονηθέντων 
προγραμμάτων, η υλοποίηση νέων προγραμμάτων 
δοκιμαστικής εφαρμογής μπορεί να ασκήσει καταλυ
τική επίδραση σε τομείς της ευρωπαϊκής οπτικοακου- 
στικής αγοράς που δεν έχουν ακόμη επαρκώς διερευ- 
νηθεί.

Η δράση της Κοινότητας πρέπει, να λάβει υπόψη 
τη δραστηριότητα που Οααναπτυχθείστοπλαίσιοτου 
EU REKA-Οπτικοακουστικής.

Πρέπει προς τούτο να προαχθούν, με τα κατάλ
ληλα μέσα και στο πνεύμα της κοινής δήλωσης της 
2ας Οκτωβρίου 1989, αλληλοσυμπληρούμενες σχέ
σεις μεταξύ των κοινοτικών δράσεων κσι εκείνων

πιτυ αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ΕυΚΕΚΑ- 
Οπτικοακουστικής.

Σύμφωνα με τους όρους της κοινής δήλωσης της 
2ας Οκτωβρίου, τα προγράμματα ΕυΚΕΚΑ-Οπτι- 
κοακουστικής δεν έχουν σχεδιασθεί για να υποκα
ταστήσουν τις κοινοτικές δράσεις, δεδομένου ότι ο 
αντικειμενικός τους σκοπός είναι μάλλον, κατά 
περίπτωση, η επέκταση ή συμπλήρωσή τους.

Η Ευρωπαϊκή οπτικοακσυστική βιομηχανία πρέπει 
να εξασφαλίζει στην αντιστοιχία της προσφοράς προς 
την ζήτηση και πρέπει κατά συνέπεια να καταπολεμίσε ι 
την πολυδιάσπαση των αγορών και να προσάρμοσε ι τις 
δομές της όσον αφορά την παραγωγή και την διανομή, 
που είναι πολύ στενές και αν επαρκώς αποδοτικές.

Πρέπει, σ’αυτό το πλαίσιο, να δοθεί ιδιαίτερη προ
σοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στις 
χώρες με μικρότερη οπτικοακσυστική ικανότητα, 
στην Ευρώπη, μέσα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης 
των δομών της αγοράς.

Για το σκοπό αυτό είναι σημαντική η εξασφάλιση κάθε 
χρήσιμου συντονισμού με τις εν εξελίξει κοινοτικές πρωτοβου
λίες στους τομείς αυτούς.

Κατά την ανάπτυξη της βιομηχανίας προγραμμάτων, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των χωρών με 
μικρότερη οπτικοακσυστική παραγωγική ικανότητα ή 
και με περιορισμένη γεωγραφική και γλωσσική έκταση 
στην Ευρώπη.

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας προγραμμάτων α
παιτεί την πλήρη γνώση των νέων τεχνολογιών και 
πρέπει να επιτρέψει την πραγματοποίηση οικονο
μιών κλίμακας.

Ηαυξανόμενη χρησιμοποίηση τωννέωντεχ\υλσ/κύνκτα 
κυρίως ευρωπαϊκών, περιλαμβάνομένων και εκείνων της 
τηλεόρασης υψιλής ευκρίνειας, στους τομείς παραγωγής 
και προβολής οπτικοοκουσηκών προγραμμάτων, μπορεί 
να συμβάλλει στην αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών.

Φαίνεται αναγκαίο να συμπληρωθούν, με μια 
δράση βελτίωσης των προσόντων των επαγγελμα
τιών του οπτικοακουστικού τομέα, όσον αφορά την 
οικονομική και εμπορική διαχείριση, οι άλλες κοι
νοτικές δράσεις για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Η απάντηση στις προκλήσεις που γεννήθηκαν από 
την εξέλιξη των τεχνικών επικοινωνίας και την αυξα
νόμενη ανάγκη οπτικοακουστικιΰν προγραμμάτων, 
ενυπάρχει κατά πρώτον στην κινητοποίηση και τον 
δυναμισμό των επαγγελμιττικών κύκλων.

Οι επαγγελματίες και τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν στενά τις εξελίξε ις της κύριας φάσης 
του προγράμματος. Η αμοιβαία πληροφόρηση, η 
ανταλλαγή εμπειριών και η συμφωνία μεταξύ των 
διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων και της Ε
πιτροπής αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την ενί
σχυση της αποδοτικότητας και της συνοχής του συ
νόλου της κοινοτικής οπτικοακουστικής πολιτικής.

Τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, η δράση 
της Κοινότητας στον τομέα αυτό δεν πρέπει να απο
σκοπεί στην υποκατάσταση αλλά στην συμπλήριυση
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και επέκταση της δράσεως που ασκοιλ' στα κράτη 
μέλη οι δημόσιες αρχές. Η δημιουργία μηχανισμών 
συνδέσμου, και συνεργασίας κατάρτισης επικουρεί 
αυτές τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο.

Οι χρηματοδοτικές παρεμβάσεις της Κοινότητας 
πρέπει προπανπύς να χρησιμεύσουν στην παρέλκυση 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών παρεμβάσεων εκ 
μέρους των ενδιαφερομένων μερών εξασκιόντας με 
αυτόν τον τρόπο μια πολλαπλασιαστική επίδραση 
στην ανάπτυξη της οπτικοακσυσηκής βιομηχανίας.

Είναι σημαντικό να θεσπιστούν τα μέτρα που προορί
ζονται για την προοδευτική εγκαθίδρυση της εσυπερικής 
αγοράς κιττά την διάρκεια μιας περιόδου που λήγει στις 
31 Δεκεμβρίου 1992 Η εουπερική αγορά συνεπάγεται 
ένα χοίρο χωρίς εσυπερικά σύνορα μέσα στον οποίο 
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, 
προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων.

Για την υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας 
όπως αυτοί διατυπώνονται στο άρθρο 2της Συνθήκης, 
η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοα- 
κουστικών προγραμμάτων φαίνεται αναγκαία για 
την λειτουργία της εσυπερικής αγοράς, χωρίς να 
προβλέπονται από την Συνθήκη οι αναγκαίες ειδικές 
προς τούτο εξουσίες και δράσεις. Πρέπει επομένως 
να γίνει προσφυγή στο άρθρο 235.

Το ποσό που κρίνεται αναγκαίο για την κοινοτική 
συνεισφορά στο σύνολο προγράμματος ανέρχεται σε 
200 εκατομμύρια ECU από το 1991. Οι αντίστοιχες 
ετήοιεςχορηγήσειςθααποφασιστούνσε συνάρτηση με 
τις δημοσιονομικές προοπτικές και εντόςτων ορίωντυτν 
διαθέσιμων πιστώσεων του ετήσιου προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΑΡΘΡΟ 1

Θεσπίζεται για περίοδο πέντε ετών από την 1η 
Ιανουάριου 1991, ένα πρόγραμμα δράσης για την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οπτι- 
κοακουστικής βιομηχανίας (πρόγραμμα MEDIA).

Το ποσόν που κρίνεται αναγκαίο γ ια την χρη ματοδο- 
τική συμμετοχή της κοινότητας κατά τα έτη 1991/1992 
ανέρχεται σε 84 εκατομμύρια ECU.

ΑΡΘΡΟ 2
Οι ιπόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: -να 

συμβάλει στην δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου 
εντός του οποίου οι επιχειρήσεις της Κοινότητας θα 
έχουν ένα κινητήριο ρόλο δίπλα στις επιχειρήσεις των 
άλλων ευροχταϊκών χωρών, -να δημιουργήσει κίνητρα 
και να ενισχύσει την ανταγωνιστική ικανότητα προ
σφοράς των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικυτν προϊό- 
ντιαν, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη το ρόλο και τις 
ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα νόμιμα 
συμφέροντα όλων όσων ασχολούνται επαγγελματικά 
με την πρωτότυπη δημιουργία αυτών των προϊόντων 
και την κατάσταση των χωρών με μικρότερες δυνατό
τητες οππκοακουστικής παραγωγής ή περιορισμένης 
γεωγραφικής και γλωσσικής έκτασης στην Ευρώπη, 
-να πολλαπλασιάσει τις ενδοευρωπάίκές ανταλλαγές 
ταινιών και οπτικοακουστικιάν προγραμμάτων και να 
εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο τα διάφο
ρα μέσα διανομής που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν 
στην Ευρώπη, ενόψει μεγαλύτερης αποδοτικότητας 
των επενδύσεων, ευρύτερης διάδοσης και με με
γαλύτερο αντίκτυπο ιπο κοινό, -να βελτιώσει τη θέση 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραγωγής και δια
νομής στις παγκόσμιες αγορές, -να ευνοήσει την πρό
σβαση στις νέες και δη ευρωπαϊκές τεχνολογίες επι
κοινωνίας στην παραγυτγή και διανομή απτικοακου- 
ιπικών έργων, καθώς και τη χρησιμοποίηση αυτιάν των 
τεχνολογιών, -να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκεςγια

συνολική προσέγγιση του θέματος, που να επιτρέ
πει να λαμβάνεται υπόψη η αλληλεξάρτηση των 
διαφόρων τομέων, -να εξασφαλίσει τη συμπλη- 
ρωματικότητα μεταξύ των πριχτπαθειών που ανα
πτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκείνων 
που λαμβάνονται σε εθνικά επίπεδο, -να συμβά- 
λει, ιδίως με τη βελτίιικτη των προσόντων των 
επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα  
στην Κοινότητα όσον αφορά την οικονομική και 
εμπορική διαχείριση, στη δημιουργία σε σύνδεση 
με τους υπάρχοντες στα κράτη μέλη οργανισμούς, 
των συνθηκών που θα επιτρέψουν στις επι
χειρήσεις του τομέα αυτού να επωφεληθούν 
πλήρως από τη διάσταση της ενιαίας αγοράς.

ΑΡΘΡΟ 3
Οι δράσεις που περιγράφονται στο παράρτημα I 

εφαρμόζονται για την επίτευξη των στόχων που προ- 
βλέπονται στο άρθρο 2. Υλοποιούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 7.

ΑΡΘΡΟ 4
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος θα δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή ιττην κοινοτική συμμετοχή σε σχέδια 
ΕυΐΙΕΚΑ-Οπακοακουσηκής, που συμπληρώνουν ή 
επεκτείνουν τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
3, και ανταποκρίνονται στα κριτήρια κοινοτικής παρέμ
βασης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Π.

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η Κοινότη
τα μπορεί επίσης να συμβάλει στην προώθηση της 
συνεργασίας με τους επαγγελματίες του οπτικοακου- 
στικού τομέα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατο
λικής Ευρώπης.

Επιπλέον, η Κοινότητα συνεισφέρει στα έξοδα 
λειτουργίας της γραμματείας του ΕυΐΙΕΚΑ-Οπτι- 
κοακσυστικής, καθώς και στην εγκατάσταση ενός 
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού παρατηρητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 5
Οι ετήσιες πιστώσεις που διατίθενται για τις προ- 

βλεπόμενες στο πρόγραμμα δράσεις αποφασίζονται 
στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 6
Κατά κανόνα, οι συμβαλλόμενοι με την Επιτροπή 

που συμμετέχουν στην εφαρμογή των δράσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 3, πρέπει να εξασφαλίσουν 
ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης, που ανη- 
προσωπεύε ι τουλάχιστο 50% του συνολικού κόστους.

ΑΡΘΡΟ 7
1 .Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή 

του προγράμματος. 2.Κατά την εκτέλεση αυτού του 
έργου, η Επιτροπή επικουρείται από συμβουλευτική 
επιτροπή, την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι διορι
σμένοι από κάθε κράτος μέλος και προεδρεύεται από 
τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Τα μέλη της επι
τροπής μπορούν να επικουρούνται από εμπειρογνώ
μονες ή συμβούλους. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επι
τροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο μέτρων που 
αφορούν: α) τις γενικές κατευθύνσεις που διέπουν 
το πρόγραμμα (προκαταρτική εξέταση των στόχων 
και των προτεραιοτήτων, λεπτομέρειες συμμετοχής 
της Επιτροπής και εφαρμογής και λειτουργίας των 
διαφόρων δράσεων, κριτήρια επιλογής των συμβαλ- 
λομένων και χορήγησης της κοινοτικής ενίσχυσης)· 
β) την ετήσια κατανομή των κονδυλίων του προϋπο
λογισμού, εντός εκάστης γραμμής δράσης, τις λεπτο
μέρειες της χρηματοδοτικής συμμετοχής, συμπερι- 
λαμβανομένης της εφαρμογής των διατάξεων του 
έρθρου 6 και τη διάρκεια κάθε δράσης' γ) τα ζητήμα
τα τα σχετικά με τη γενική ισορροπία της εφαρμογής

του προγράμματος (μετάβαση των δράσεων από την 
διερευνητική στη δοκιμαστική φάση τους, μετάβαση 
των δοκιμαστικών δράσεων στην κύρια φάση τους, 
συμμετοχή σε σχέδια ΕυΚΕΚΑ-Οπτικοακσυστικής, 
συνεισφορές κατά την έννοια τσυ άρθρου 4 δεύτερο 
εδάφιο και συμβάσεις πσυ προβλέπονται στο παράρ
τημα II)1 δ) αξιολόγηση του προγράμματος ενόψει των 
εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 8.

4. Η επιτροπή διατυπώνε ι τη γνώμη της για αυτά τα 
σχέδια μέτρων σε μια προθεσμία που ο πρόεδρος 
ορίζει ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του 
θέματος. Η γνώμη δίδεται με την πλειοψηφία που 
προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συν
θήκης για την έκδοση των αποφάσεων, τις οποίες 
καλείται να λάβει το Συμβούλιο μετά από πρόταση 
της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στα πλαίσια της 
επιτροπής οι ψήφοι των αντιπροσώπων σταθμίζονται 
όπως προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο. Ο 
πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα που τίθενται αμέσως 
σε εφαρμογή. Εάν ωστόσο δεν είναι σύμφωνα με την 
γνώμη της επιτροπής, τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται 
αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναβά
λει την εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε για ένα 
μήνα.

Το Συμβούλιο μπορεί, αποφασίζοντας με ειδική πλειο
ψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση εντός της προθε
σμίας που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.

5. Η Επιτροπή μπορεί εξάλλου να ζητήσει τη γνώμη 
της επιτροπής για οποιοδήποτε θέμα αφορά την 
εκτέλεση του προγράμματος.

Η επιτροπή δίνει τη γνώμη της μέσα στην προθε
σμία που καθορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον 
επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος, προβαίνοντας 
ενδεχομένως σε ψηφοφορία.

Η γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε κράτος 
μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί 
η θέση του στα πρακτικά.

Η επιτροπή λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη 'γνώμη της 
επιτροπής. Ενημερώνει δε την επιτροπή όσον αφορά 
τον τρόπο που έλαβε υπόψη τη γνώμη της.

ΑΡΘΡΟ 8
Μετά την παρέλευση από την έναρξη του προγράμ

ματος και εντός των έξι μηνών που ακολουθούν την 
εν λόγω περίοδο, η Επιτροπή, αφού λάβει τη γνώμη 
της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο 
άρθρο 7, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα αποτε
λέσματα που έχουν επιτευχθεί, η οποία συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από τις δέουσες προτάσεις.

Κατά τη λήξη του προγράμματος, η Επιτροπή σύμ
φωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 7, 
διαβιβάζει ιπο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση περί 
της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του προ
γράμματος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1990. 
Για το Συμβούλιο 

Ο ΙΙρόεδρος 
Α. ΚυΒΕΚΤΙ

αντί - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ. 35



Αναδρομή στο έργο τον 
Cari Dreyer

Η ταινιοθήκη της Ελλάδος με την 
συνδρομή της Δανέζικης Πρε
σβείας και του DET DANSKE 

FILMMUSEUM (Κοπεγχάγη) διοργανιό- 
νει και θα δείξει για πρώτη φορά στην Ελ
λάδα, απο τις 30/11 έως τις 11/12/1992, ολό
κληρο σχεδόν το έργο του Κάρλ Ντράιερ.

Στο πρόγραμμα, από το σύνολο του έργου 
του μεγάλου δημιουργού, δεν θα περιλαμ
βάνονται οι ταινίες: BLADE A F SATANS 
BOG. (ΦΥΑΑ Α Α Π Τ Ο  Β1ΒΑΙΟ TOY 
ΣΑΤΑΝΑ), 1919-1921 και MIKAEL, 1924, 
οι οποίες βρίσκονται στα Κινηματογραφικά 
Αρχεία της Γιουγκοσλαβίας και λόγω των 
γεγονότων στάθηκε αδύνατο να  ε'ρθουν 
στην Ελλάδα.

Παράλληλα στο φουαγιέ της αίθουσας 
προβολών της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, θα 
λειτουργεί έκθεση με αφίσσες και φωτογρα
φίες από τα έργα του CARL D REY ER.

Σ ή μ ερ α  ο Κ αρλ Ν τρ ά ιερ  θ ε ω ρ ε ίτα ι 
ευρύτατα ως ένας από τους δασκάλους του 
κινηματογράφου. Εκατόν τρία χρόνια από 
την γέννησή του και 27 μετά τον θάνατό του, 
είναι πιο ζωντανός, ως καλλιτέχνης, παρά 
ποτέ. Η φήμη του βασίστηκε στις 14 ταινίες 
μεγάλου μήκους που γύρισε μεταξύ 1918- 
1964. Μ ερικές από αυτές προβάλλονται τα 
κτικά, όχι μόνο σε Ταινιοθήκες, Κιν/φικές 
Αέσχες και Πανεπιστήμια, αλλά και σε ε
μπορικούς κινηματογράφους.

Πρόσφατα μάλιστα, ένα νέο κοινό, δοκί
μασε την εμπειρία της προβολής του βωβού 
αριστουργήματος του του 1928, "ΖΑΝ Ν- 
ΤΆ ΡΚ " με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 
Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι αυτή η 
ταινία, που έχει ίσως λιγότερη ανάγκη μου
σικής επένδυσης από οποιαδήποτε άλλη 
βωβή του ταινία, ενέπνευσε τους σκηνοθέ
τες της εποχής μας ώστε να γράψουν και
νούργια μουσικά θέματα, που ξεκινούν από 
την παραδοσιακή μορφή και φτάνουν στην 
ηλεκτρονική μουσική.

Αυτό όμως, είναι ένα από τα παραδοξα 
φαινόμενα που συμβαίνουν στην δουλειά 
του Ντράιερ. Έ να  άλλο είναι το γεγονός ότι 
η πρώτη ολοκληρωμένη και λεπτομερής βιο
γραφία  του Ντράιερ, ο οποίος υπήρξε ο πιο 
"εσωστρεψής" από όλους τους μεγάλους δη
μιουργούς, είναι μια ψυχο-βιογραφία που 
αποκαλύπτει μυστικά για  τα νεανικά χρόνια 
της ζιυής του και που εξετάζει την δουλειά 
του κάτω απ’το πρίσμα της τρομερής μοίρας

της φυσικής του μητέρας.
Ίσιος έχει έρθει η ώρα να  φωνάξουμε: 

"Σώστε τον Ν τράιερ α π ’τους θαυμαστές 
του!" Πάντα υπάρχει κίνδυνος, όταν ένας 
καλλιτέχνης μυθοποιείται και το ρίσκο αυτό 
ε ίν α ι φ α ν ερ ό , ε ιδ ικ ά  στην περ ίπτω σ η  
Ντράιερ. Στην Δανία τον θεωρούσαν σαν 
μια μοναχική προσωπικότητα, χωρίς καμμιά 
σύνδεση με το κινηματογραφικό περιβάλ
λον. Δεν είχε προδρόμους, ομοίους ή δ ιαδό
χους. Το είδος του κινηματογράφου του 
ήταν μοναδικό όχι μόνο στην Δανία αλλά 
και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ντράιερ ήταν νόθο παιδί. Γεννήθηκε 
στην Κοπεγχάγη στις 3 Φεβρουάριου 1889. 
Μητέρα του ήταν η 1θ5είίηε Νί^εεη, σουη-

Καρλ Ντράιερ

δέζα καμαριέρα και πατέρας του ο Δανός 
κ τη μ α τ ία ς  Je n s  C h ris tia n  T o rp . Υ ιο 
θετήθηκε α πό  τον τυπογράφ ο Carl Th. 
Dreyer και την γυναίκα του Μ αρία. Η 
Ζ οζεφίνα  πέθανε το 1891 από δηλητηρία
ση, που προήλθε από μια αποτυχημένη 
προσπάθεια έκτρωσης. Ο  Ντράιερ έμαθε 
για  τον θάνατο της μητέρας του στα δεκαο- 
χτιό του χρόνια. Ποτέ δεν συναντήθηκε με 
τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε στα 1928.

Στα 17 του εγκαταλείπει το σπίτι του και 
από το 1909 αρθρογραφεί σε εφημερίδες. 
Ά ρχισε να γράφει σενάρια για  ταινίες το 
1912. Τον επόμενο χρόνο, εργάστηκε στην 
μεγαλύτερη δανέζικη εταιρεία  παραγωγής 
ταινιών, την Nordisk Films Kompany, ως

έκτακτος συνεργάτης και από το 1915 ως 
τακτικός πια  σύμβουλος σκριπτ και σενα
ριογράφος.

Το 1918 ο Ντράιερ είχε την ευκαιρία να 
σκηνοθετήσει την πρώτη του ταινία: τον 
Π ΡΟ ΕΔΡΟ  (PRAES1DENTEN). Π αρ’όλο 
που το ντεμπούτο του 29χρονου σκηνοθέτη 
είναι ένα μελόδραμα κατά την βόρεια παρά
δοση και έγινε δεκτό με αδιαφορία  από τους 
σύγχρονους του κριτικούς, μας φανερώνει 
το "Dreyer touch".

Ό π ω ς σ’όλουςτους μεγάλους καλλιτέχνες, 
το έργο του Ντράιερ χαρακτηρίζεται από τα 
σχετικά λίγα θέματα πάνω  στα οποία συχνά 
βασίστηκε. Έ ν α  από τα σημεία -κλειδί- στο 
έργο του είναι τα βάσανα των ανδρών -και 
περισσότερο των γυναικών- και ο κόσμος 
του είναι ένας κόσμος γεμάτος μάρτυρες. 
Εδώ τα βάσανα και τα μαρτύρια σίγουρα 
δεν είναι θεμελιώδη: είναι απλές εκδηλώ
σεις ή συνέπειες του Κακού αλλά, είναι η 
μνησικακία και η επιρροή της στα άτομα που 
εκφράζονται μέσα από το έργο του.

Στην δεύτερη ταινία  του ΦΥΑΑ Α ΑΠ Ο 
ΤΟ  ΒΙΒΑΙΟ Τ Ο Υ  ΣΑ ΤΑ Ν Α  (BLADE A F 
SATANS BOG) ο Ντράιερ καταπιάστηκε 
με ένα θέμα το οποίο ποτέ π ια  δεν άφησε 
από τότε: την δύναμη του Κακού πάνω  στο 
ανθρώπινο μυαλό.

Παρόλλο που ο Ντράιερ θεωρείται ο "δά
σκαλος" του τραγικού φιλμ, υπάρχουν επί
σης άλλες ταινίες με ανάλαφρη διάθεση στις 

'παραγω γές του. Η τρίτη του ταινία  Η ΧΗ ΡΑ 
ΤΟ Υ  Π Α ΣΤΟ ΡΑ  (PRASTANKAN), που 
γύρισε στη Σουηδία το 1920 είναι ένα έξυ
πνο και διασκεδαστικό φιλμ, που αναφέρε- 
ται σ’έναν νεαρό ιερέα, που πρέπει να πα- 
ντρευθεί την γηραιά χήρα του προκατόχου 
του για  να  πάρει την θέση του.

Την ίδια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα και α 
γροτική ομορφιά θα την δούμε αργότερα, 
στα 1925, στην ταινία  ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ Ο Υ 
ΡΑΝΟ, που δυστυχώς υπάρχει μόνο σε συ- 
ντομευμένη μορφή. Γυρίστηκε σε μια τοπο
θεσία στην Νορβηγία και έγινε και αυτή 
κατά το σουηδικό στυλ, που ο Ντράιερ τόσο 
θαύμαζε.

Η π ρ ο σ π ά θεια  του Ν τράιερ  γ ια  την α πό 
δοση αυθεντικότητας του περιβάλλοντος 
αλλά και ψυχολογικού ρεαλισμού, τον ο
ποίο  έχει εξευγενίσει, έχουν δ εθ ε ί τέλεια. 
Υ πήρχε μια στενή σχέση μεταξύ του δ ια 
μορφω μένου ε ιδ ικά  δ ιαμερ ίσματος των
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τριών δωματίων και της φυσικής δράσης. 
Εμπνευσμένη κατά κάποιο τρόπο, από τις 
εμπειρίες το)ν παιδικών του χρόνων, η ταινία 
Ο ΑΦΕΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠ ΙΤΙΟ Υ  (DU SKAL 
AERE DIN HU STRU, 1925), ήταν εμποτι
σμένη με μια σχεδόν άγρια αντιπάθεια προς 
τον μικροπρεπή, σχολαστικό, φιλάργυρο 
και κακόκεφο μικροαστό και στο πορτραίτο 
της γυναίκας του, ο Ντράιερ έδειξε και πάλι 
την μορφή της καταπιεσμένης γυναίκας.

Η ταινία αυτί) κατέληξε σε μια προσφορά 
από την Γαλλία και έτσι, από τον Οκτιόβριο 
του 1926, που άρχισε το σενάριο, δούλεψε 
για ενάμισυ χρόνο πάνω  στην ταινία που 
έμελλε να του χαρίσει την αθανασία: την 
Ζ Α Ν  Ν Τ Ά Ρ Κ  (L A  P A S S IO N  D E  
JEANNE D ’ARC), 1928. Σ ’αυτήν την κα
θαρή τραγωδία μιας βασανισμένης νεαρής 
κοπέλας, που παλεύει ενάντια σ’έναν εχθρι
κό κόσμο, ο Ντράιερ συγκέντρωσε τα πραγ
ματικά 29 ερωτήματα της ηρωϊδας Ζαν στην 
μεγαλύτερη μέρα -την τελευταία- της σύντο
μης ζωής της, 30 Μαϊου 1431, διατηρώντας 
συγχρόνως ενότητα χρόνου και χώρου. Το 
στυλ της ΖΑΝ ΝΤ’ΑΡΚ, όπως και σε όλα τα 
μεγάλα έργα του Ντράιερ, προέρχεται κα- 
τ’ευθείαν από τις πηγές. Εδώ επικαλείται το 
πρωτόκολλο της δίκης.

Π εριγράφηκε ως μια τα ινία  σε Close ups 
και πράγματι, η τεχνική του close up είναι 
ο πυρήνας του φιλμ επειδή ανυψ ώ νει το 
δράμα πάνω  και πέρα  από τον ειδικό τόπο 
και χρόνο. Αυτός είνα ι ο αφαιρετικός τρό
πος δουλειάς του Ν τράιερ σε ένα ιστορικό 
έργο, συγκεκριμένης υπόστασης, χω ρίς να  
εγκαταλείπει τον σεβασμό του για  α υθε
ντικότητα και ρεαλισμό, η επιθυμία να 
πετύχει μια διαχρονική ποιότητα αντανα
κλάται σ’όλους τους παράγοντες του φιλμ. 
Και υπάρχει περισσσότερο το ίδιο το φιλμ 
παρά στα close up. Η οπτική γλώσσα είναι 
πολύ σύνθετη. Η ΖΑ Ν  Ν Τ ’ΑΡΚ, που συ
γκεντρώνει όλες τις πηγές του κινηματο
γράφου της εποχής, είναι ίσως η πιο αγνή 
κα ι τ έ λ ε ια  έκ φ ρ α σ η  τη ς τ έ χ ν η ς  του  
Ντράιερ. Α ντιπροσωπεύει αυτό που εκεί
νος εννοούσε όταν μιλούσε γ ια  "πραγμα
τικό μυστικισμό". Σε καμμιά από τις άλλες 
του ταινίες, δεν ταιριάζει τόσο, η θέση του 
αυτή, ότι δηλαδή: "η ψυχή αποκαλύπτεται 
στο ΣΤΥΑ που είναι η ΕΚΦΡΑΣΗ του τρό
που που ο καλλιτέχνης βλέπει το υλικό του".

Οι ταινίες του συχνά χαρακτηρίζονται ως 
βαρειές και μελαγχολικές, ειδικά από τους 
συμπατριώτες του και η αλήθεια είναι ότι 
δεν προσπάθησε ποτέ να μας πείσει ότι η 
ζωή είναι ρόδινη. Υπάρχει πολύς πόνος, 
κακεντρέχεια, βάσανα και θάνατος στις ται
νίες του αλλά στο τέλος, όλα συντείνουν σε 
μια αισιόδοξη πεποίθηση για  τη νίκη του 
πνεύματος πάνω στην ύλη.

Και δεν πρέπει να  παραβλέψουμε το 
χιούμορ που υπάρχει σε μερικές από τις

ταινίες του ή να ξεχάσσυμε τις υπέροχες 
σκηνές στις οπο ίες μας προσφ έρει μια 
θεώρηση της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Ο  Ντράιερ δεν ανήκε σε κανένα πολιτικό 
κόμμα. Ή ταν ένας φιλελεύθερος, αντιαυ
ταρχικός ουμανιστής και σαν καλλιτέχνης, ο 
κύριος στόχος του ήταν ο άνθρωπος σαν 
άτομο. Π αρ’όλο που ασχολήθηκε πολύ με τις 
ψυχικές διαδικασίες, πάντα διατηρούσε μια 
αμεροληψία όταν τις κατέγραφε. Διατη
ρούσε έναν υψηλό βαθμό αντικειμενικότη
τας όταν περιέγραφε το υποκείμενό του.

Ο Ντράιερ περιέγραφε την καλλιτεχνική 
του μέθοδο σαν μια μέθοδο αφαιρετική: 
"Πρέπει αμέσως να ορίσω την αφαίρεση 
σαν κάτι που απαιτεί α π ’τον καλλιτέχνη να 
φ εύγει α π ’την πραγματικότητα ο)στε να 
μπορέσει να  δυναμώσει το πνευματικό π ε
ριεχόμενο της δουλειάς του. Με λίγα λόγια: 
ο καλλιτέχνης θα πρέπει να  περιγράφει την 
εσωτερική και όχι την εξωτερική ζωή. Η 
ικανότητα της αφαίρεσης είναι ουσιώδης σε 
κάθε καλλιτεχνική δημιουργία. Η  αφαίρεση 
επιτρέπει στον σκηνοθέτη να βγει έξο) από 
την αυτοάμυνα με την οποία ο νατουραλι
σμός έχει περικυκλώσει το περιβάλλον του".

Ο  Ντράιερ ακολούθησε τον δικό του δρό
μο σαν ανεξάρτητος καλλιτέχνης. Φυσικά 
επηρρεάστηκε και από άλλους σκηνοθέτες 
και δημιουργούς. Ό τα ν  του ζητήθηκε, το 
1963, να  ονομάσει τις 10 αγαπημένες του 
ταινίες, αυτός απάντησε: "Οι τίτλοι των 10 
ταινιών, από τις οποίες εγώ πιστεύω πως 
έχω μάθει πολλά είναι οι εξής: Ο Θ Η ΣΑ Υ 
ΡΟΣ ΤΟ Υ  K. ΑΡΝΕ (Στίλλερ), ΤΑ ΠΑ Ι
Δ ΙΑ  Τ Ο Υ  ΙΝΓΚΜ ΑΡ (Σγέστρωμ), Μ Ι
ΣΑ ΛΛ ΟΔΟΞΙΑ - ΤΟ Μ Ο ΝΤΕΡΝΟ ΚΕ
ΦΑΛΑΙΟ (Γκρίφφιθ), CRA IN Q U EBILLE 
(Φεϋντέρ), D IE  FLA M M E (Λιούμπιτς), 
Θ Ω ΡΗ Κ ΤΟ  Π Ο ΤΕΜ Κ ΙΝ, (Αϊζενστάϊν). 
ΜΑΝΑ (Πουντόβκιν), IBAN Ο ΤΡΟ Μ Ε
ΡΟΣ (Αϊζεστάϊν), ΕΡΡΙΚ ΟΣ V (Ολιβιέ) και 
JIG O K U M O N  (Κινουγκάσα).

Η επιλογή δεν μας εκπλήσσει. Η  επιρροή 
του Ντράιερ, πάνω  σε άλλους, νεώτερους 
σκηνοθέτες είνα ι περισσότερο π αρ α δειγ
ματική παρά  άμεση. Στον δανέζικο κινη
ματογράφο δεν είχε καμμιά σύγκρουση με 
ό,τιδήποτε και είνα ι δύσκολο να  βρεθεί 
σήμερα, ένας διεθνούς φήμης σκηνοθέτης 
που να  έχει επηρεαστεί άμεσα από τον 
Ντράιερ.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν τον θαυ
μάζουν πολλοί νεώτεροι δημιουργοί. Η πιο 
σημαντική εκδήλωση - α φ ιέρω μα  στον 
Ντράιερ από έναν νεαρότερο συνάδελφό 
του, τον Ζαν Αυκ Γκοντάρ, είναι η σκηνή, 
από την ταινία του ΖΟ Υ ΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ 
ΤΗ Σ του 1962, στην οποία η Ά ννα  Καρίνα 
παρακολουθεί το ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗ Σ ΖΑΝ 
Ν Τ Ά ΡΚ  σε ένα παρισινό σινεμά. Εδώ, ο 
σκοπός του Ντράιερ (που πηγάζει μέσα από 
όλη του την δουλειά εκδηλώνεται υπέροχα.

δηλαδή: το να  αγγίξει την καρδιά του μο
ναχικού θεατή.

Συνοπτικά το πρόγραμμα προβολής των 
τα ιν ιώ ν  του αφιεροψιατος στον C A R L  
D R E Y E R  της Ταινιοθήκης της Ελλάδος έ
χει ως εξής:

Ο ΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ (PRA ESIDENTEN ), Δα
νία 1918-1919, φωτ. Χανς Βάαγκο, παίζουν: 
Χάλβαρντ Χοφ, Ελιθ Π ίο, Ό λγκ α  Ραφαέλ 
Λ ίντεν, Χ αλλάντερ Χ έλλεμαν.(Δ ευτέρα
30.11.1992) .

Η Χ Η Ρ Α  Τ Ο Υ  Π Α Σ Τ Ο Ρ Α  (PR A S- 
ΤΑΝΚΑΝ), Δανία 1920, φωτ. Γκ. Σνέεβόιτ, 
παίζουν: Χίλντουρ Κάλμπεργκ, Ε ίνάρ Ροντ, 
Γκρέτα Άλμροθ. (Τρίτη 1.12.1992).

Α Γ Α Π Α Τ Ε  Α Α Α Η Α Ο Υ Σ  (D IE  
G E Z E IC H N E T E N ), Δ α ν ία  1921-1922, 
φωτ. Φρ. Βάϊνμαν, παίζουν: Πολίνα Πιε- 
κόφσκα, Βλαντιμίρ Γκατζάρωφ, Τορλέϊφ 
Ράϊς. (Τετάρτη 2.12.1992).

Μ ΙΑ Φ Ο ΡΑ  ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ (D ER 
VA R ENGA NG), Δανία 1922, φωτ. Γκ. Σ 
νέεβόιτ, παίζουν: Κλάρα Ποντοπιντάμ, Σβε- 
ντ Μέθλινγκ, Πήτερ Γκέρνντορφ. (Πέμπτη
3.12.1992) .

Τ Α Ξ ΙΔ Ι Σ Τ Ο Ν  Ο Υ Ρ Α Ν Ο  (G L O M - 
DALSBRUDEN), Δανία 1925, φωτ. Έ ϊναρ 
Ό λσεν, παίζουν: Στουμπ Βίμπεργκ, Τόβε 
Τέλλμπακ, ΧάραλντΣτορμόεν, Έ ϊναρ Τβέϊ- 
το. (Πέμπτη 3.12.1992).

Ο  Α Φ Ε Ν Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Σ Π ΙΤ ΙΟ Υ  (D U  
SKAL A E R E  DIN HU STRU ), Δανία 1925, 
φωτ. Γκ. Σνέεβόιτ, παίζουν: Γιοχάνες Μά- 
γερ, Ά στριντ Χόλμ, Ματίλντα Νίλσεν, Κά- 
ριν Νέλλεμος. (Παρασκευή 4.12.1992).

ΤΟ Μ ΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗ Σ ΖΑΝ Ν Τ Α Ρ Κ  (LA 
PASSION DE JEA N N E D ’ARC), Γαλλία 
1927-1928, φωτ. Ρούντολφ Ματέ, παίζουν: 
Μ αρία Φαλκονέτι, Εζέν Συλβαίν, Αντονέν 
Αρτώ, Μισέλ Σιμόν, Αντρέ Μπερλέ, Μωρίς 
Σσυτς. (Δευτέρα 7.12.1992).

V A M PY R , Γερμανία  1931-1932, φωτ. 
Ρούντολφ Ματέ, παίζουν: Ζουλίαν Γσυέστ, 
Α νριέτ Ζ εράρ, Γιαν Χερονίμκο, Μωρίς 
Σουτς. (Τρίτη 8.12.1992).

Μ ΕΡΕΣ ΟΡΓΗΣ (VREDENS DAG), Δ α
νία 1943, φωτ. Καρλ Άντερσον, παίζουν: 
Θόρκιλντ Ρόοζε, Λίσμπεθ Μόβιν, Πρέμπεν 
Λέρντοφ Ράη, Σίνγκριντ Νέϊενταμ, Ά ννα  
Σβίρκερ. (Τετάρτη 9.12.1992).

Ο Λ Ο ΓΟ Σ (O R D ET ), Δανία 1954-1955, 
φωτ. Χ έννιγκ Μ πέντσεν, παίζουν: Χένρικ 
Μ άλμπεργκ, Εμίλ Χ άας Κρίστενσεν, Π ρέ
μπεν Λ έρντοφ Ράη, Μ πριγκίτε Φ έντερ- 
σπιλ, Έ ιν ερ  Φέντερσπιλ, Γκέρντα Νίλσεν. 
(Πέμπτη 10.12.1992).

G E R T R U D .A avía  1964, φωτ. Χέννινγκ 
Μ πέντσεν, παίζουν: Ν ίνα Πενς Ρόντε, 
Μ πεντ Ρ ό θ ε , Έ μ π ε  Ρόντε, Μ πά αρντ 
Ό ο υ ε , ’λεξ Στρόμπυ, βέρα Γκέμπουχρ, 
Καρλ Γκούσταβ Ά χλεφελντ, Ά ν ν α  Μάλ
μπεργκ. Παρασκευή 11.12.1992).
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ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
'Οπως νποσχεθήκαμε στο προηγοχίμενο 

τεύχος μας παρουσιάζουμε, εδώ, τις και
νούργιες ταινίες που πρόκειται σύντομα 
να προβληθούν στις οθόνες των κινημα
τογράφων. Τα στοιχεία που αναφε'ρουμε 
προέρχονται από τις τέσσερις Εταιρείες 
Διανομής Φιλμ (Ε.Λ.Κ.Ε., Νε'α Κίνηση, 
Προοπτική, Σπε'ντζος, U.I.P.), έτσι όπως 
μας δόθηκαν, και γι’αυτό τα δημοσιεύου
με με κάθε επιφύλαξη ως προς τον χρονι
κό προγραμματισμό. Οι ταινίες παρου
σιάζονται χωρίς κριτικά σχόλια, γιατί δεν 
συνηθίζουμε να κριτικάρουμε τις ταινίες 
αν δεν τις ε'χουμε δει στη μεγάλη οθόνη.

Ε.Α.Κ.Ε.
Η ΠΕΝΤΑΜ ΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ

(Beauty and the beast), μια αμερικάνικη ται
νία της Walt Disney, η οποία βασίζεται στο 
κλασσικό ομώνυμο παραμύθι και δούλεψαν 
γΓαυτήν πάνω από 600 σχεδιαστε'ς, καλλιτέ
χνες και τεχνικοί.

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ
ΝΟΜΟΣ 627, γαλλικό φιλμ, σε σκηνο

θεσία του Μπερτράν Ταβερνιε', το σενάριο 
υπογράφει ο Μισε'λ Αλεξάντερ. Πρωταγω
νιστούν ο Ντιντιέ Μπεζάς, ο Ζαν-Πωλ Κο- 
μάρ, η Σαρλότ Καντύ και ο Νιλς Ταβερνιε'. 
Παρουσιάζει τις αδυναμίες του γαλλικού νό

μου 627, για  τα ναρκωτικά, και μεταφέρει με 
ρεαλισμό την ωμή πραγματικότητα. Ο αστυ
νομικός Αούλου έχει αφιερωθεί στην εξάρ
θρωση το λ1 ναρκωτικών και μέσα από την δρά- 
ιτη του, τα ανθρουτοκυνηγητά, τις συλλήψεις την 
πορνεία, τα προβλήματα γραφειοκρατίας και 
την έλλειψη μέσων ο σηνοθέτης σκιαγραφεί 
πρόσωπα και καταστάσεις.

ΕΡΡΙΚΟΣ Ο Ε ’, αγγλικό φιλμ, σε σκη
νοθεσία Κένεθ Μπράνα, πρωταγωνιστούν ο 
Κένεθ Μπράνα, ο Ντέρεκ Τζάκομπυ, ο Πωλ 
Σκόφηλντ, η Έ μμα Τόμπσον και ο Ία ν  Χολ- 
μ. Η ιστορία ανφέρεται στην ενθρόνιση του 
27χρονου γλετζέ πρίγκηπα Χαλ, στη νίκη του 
ενάντια στους Γάλλους και τις ερωτικές σχέ
σεις του με μια γαλλίδα πριγκήπισσα.Το έρ
γο είναι μια βελτιωμένη έκδοση της μεταφο
ράς του Αώρενς Ολιβιέ (1944), του ομώνυ
μου σαιξπηρικού δράματος, σύμφωνα με την 
άποψη του σκηνοθέτη.

EU ROPA,EU ROPA , πολωνέζικο φιλ
μ, σε σκηνοθεσία και σενάριο Ανιέσκα Χόλα- 
ντ, πρωταγωνιστούν ο Μάρκο Χοφσνάίντερ, ο 
Αντρέ Φβιλμς, η Ζιλί Ντέλπι και η Ντελφίν 
Φόρεστ. Η αληθινή ιστορία της οικογένειας Πε- 
ρέλ απτήν Ναζιστική Γερμανία προς την Ανα
τολή, περιγράφεται από την Χόλαντ. Ο μεγάλος 
γιος, Σόλλυ, καταλήγει σ’ένα ορφανοτροφείο 
στην Σοβιετική ’Ενωση όπου ερωτεύεται μια 
ρωσσίδα και οργανώνεται στην Κομσομόλ. 
’Οταν οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το ορφα

νοτροφείο αυτός, δηλώνει ψεύτικο όνομα 
και άρεια καταγωγή. Ανακηρύσσεται γερμανός 
ήρυκις και φοιτεί σε σχολή της γερμανικής ελίτ...

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
( ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΥΝΑΙΚΕΣ MH ΚΑΑΙ-
ΤΕ, ελληνικό φιλμ, σε σενάριο και σκηνοθε
σία του Σταύρου Τσιώλη και του Χρήστου 
Β ακαλόπουλου, πρωταγω νιστούν ο Αρ- 
γύρης Μπακιρτζής, ο Δημήτρης Βλάχος, η 
Δώρα Μασκλαβάνου, ο Νικόλας Κέκκος, ο 
Θύμιος Θεοδώρου, ο Στράτος Θεοδώρου, η 
Έμιλυ Παπαχρήστου, η Έβελυν Γαβρήλου, 
ο Δημοσθένης Κομποτιάζης, ο Αντόχνης 
Κιούκας και ο Κώστας Τσαρουχάς. Παίζει το 
συγκρότημα του Κώστα Μπέκου. Φωτογρα
φία ο Βασίλης Καψούρος, μοντάζ ο Κοκττας 
Ιορδανίδης. Το καλοκαίρι του 1992 δύο αγιο- 
γράφοι και αστρολόγοι καταφθάνουν σ’ένα 
ορεινό χωριό της Αρκαδίας για να αποκατα- 
στήσουν τις κατεστραμμένες τοιχογραφίες σε 
βυζαντινό εξωκλήσσι του 15ου αι. Η άφιξή τους 
δημιουργεί προβλήματα με αποτέλεσμα να μην 
ολκληρωθεί το έργο και να φύγουν άπρακτοι. 
Υπενθυμίζουμε ότι βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ 
της Θεσσαλονίκης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΑΕΙΟ (Elementary 
school),πολωνέζικο φιλμ σε σενάριο και σκηνο
θεσία των Ζντένεκ και Γιον Σβέρακ. Κωμωδία 
εποχής που περιγράφει ένα άτακτο πολωνέζικο 
σχολείο αρρένων με δάσκαλο έναν στρατιωτικό 
ήρωα που καταφέρνει να δαμάσει τους άτα
κτους μαθητές.

Ερρίκος Ε
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ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜ ΗΣ (A few good men), 
αμερικάνικο φιλμ σε σκηνοθεσία Ρομπ Ράϊ- 
νερ, πρωταγωνιστούν ο Τομ Κρουζ, ο Τζακ 
Νΐκολσον, ο Ντέμι Μουρ και ο Κε'βιν Μπέη- 
κον. Δυο νέοι ναύτες κατηγορούνται για φό
νο ενός ανωτε'ρου τους.

ΚΟΜΗΣ ΔΡΑΚΟΥΑΑΣ (Dracula), α 
μερικάνικο φιλμ σε σκηνοθεσία Φράνσις 
Φορντ Κόπολα, πρωταγωνιστούν ο Γκάρι 
Όλντμαν, ο Άντονυ Χόπκινς, ο Κε'νι Ριηβς 
και η Γουϊνόνα Ράϊντερ. Μεταφορά της βα- 
θειάς ερωτικής ιστορίας γραμμε'νης απ ’τον 
Μπραμ Στόκερ.

ΧΑΜΟΝ ΧΑΜΟΝ (Jamón Jamón), ι
σπανικό φιλμ, σε σκηνοθεσία του Μπίγκασ 
Λ ούνα, π ρ ω τα γω ν ισ το ύ ν  η Π ηνελόπη 
Κρουζ, η Στεφανία Σαντρέλι και ο Χαβιέρ 
Μπαρντεμ. Το Jamón, που σημαίνει χοιρο- 
με'ρι στα ισπανικά, συμβολίζει την ποιότητα.

^  ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (The best 
intentions), σουηδικό φιλμ, σε σκηνοθεσία 
Μπιλ Ώ γκουστ, πρωταγωνιστούν ο Σά- 
μιουέλ Φούλερ, η Πέρνιλα Ώγκουστ και ο 
Μαξ φον Σύντοφ. Μία καλοκαιρινή με'ρα 
του 1909 στην Ουψάλα, ε'νας Σουηδός θεο
λόγος φοιτητής, ο Χε'νρυ Μπε'ργκμαν συνα
ντά μετά από πάρα πολλά χρόνια τον παπού 
του Φρεντερίκ. Ο Χε'νρυ σπουδάζει για  πα
πάς, ζει μια μίζερη ζωή ώσπου συναντά τον 
Ερνστ Ακερμπλόμ και αργότερα την όμορφη 
αδελφή του Άννα. Για την Ά ννα  υπάρχουν 
δύο επιλογε'ς: "Φύγε μακρυά μου Χένρυ" ή 
"Έλα στην αγκαλιά μου Χε'νρυ"...

^  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Consenting 
adults), αμερικάνικο φιλμ σε σκηνοθεσία 
και παραγωγή Ά λαν Πάκουλα,πρωταγωνι
στούν Κε'βιν Κλάϊν,η Μαίρη Ελίζαμπεθ 
Μασιραντόνιο, ο Κε'βιν Σπε'ϊσι και η Ρεβε'κ- 
κα Μίλερ.Ο Πιτσαρντ Πάρκερ και η γυναί
κα του Πρίσιλλα, μοιάζουν να τα ε'χουν όλα, 
ένα όμορφο σπίτι μια όμορφη και ταλα
ντούχα κόρη και επιτυχημε'νη δουλειά.

ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΦΙΛΜ
^  ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Νο2 - ΧΑΜΕ
ΝΟΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Home alone Νο2 
- Lost in New York), αμερικάνικο φιλμ, σε 
σκηνοθεσία Κρις Κολόμπσυς, παραγωγή Τζων 
Χιούζ, πρωταγωνιστούν ο Μακάλεϊ Κάλκιν, ο 
Τζοε Πε'σι, ο Ντάνιελ Στερν, ο Τιμ Κάρρυ και 
η Μπρε'ντα Φρίκερ. Στην κωμωδία αυτή ο πι- 
τσιρικάς Κε'βιν χάνεται κάπου στην πόλη της 
Νέας Υόρκης και ταλαιπωρεί δύο ληστε'ς...

U.I.P.
^  ΟΙ ΑΘΟΡΥΒΟΙ (Sneakers), αμερικάνι
κο φιλμ, σε σκηνοθεσία Φιλ Ρόμπινσον, 
πρωταγωνιστούν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο 
Νταν Ακρόϊντ και η Μαίρη Μάκντόνελ. Η 
ταινία αναφέρεται σε μια ομάδα ειδικών

στην ασφάλεια υψηλής τεχνολογίας στην ο
ποία αρχηγός είναι ο Μάρτιν Μπίσοπ.

ΚΑΥΤΟΙ ΨΙΘΥΡΟΙ ( Whispers in the 
dark), αμερικάνικο φιλμ, σε σκηνοθεσία και 
σενάριο  Κρίστοφερ Κρόου, πρω ταγω νι
στούν η Ανναμπε'λα Σιόρα, ο Τζίμ Σε'ρινταν 
και ο Άντονυ Λαπάγκλια. Η νεαρή και ό
μορφη ψυχίατρος Αν Χε'κερ θα γνωρίσει τον 
Νταγκ Μακ Ντάουελ.

^  Ο Θ Α Ν Α ΤΟ Σ ΣΟ Υ  ΠΑ ΕΙ ΠΟΛΥ 
(Death become her), αμερικάνικο φιλμ, σε 
σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ζεμε'κις, πρωταγωνι
στούν η Με'ρυλ Στριπ, ο Μπρους Γουϊλις και 
η Ιζαμπέλα Ροσσελίνι. Η Μαντλίν και η Έλεν 
είναι παιδικές άσπονδες φίλες. Καθώς πλησιά
ζουν στη μέση ηλικία φοβούνται τα γερατειά. 
Ενώ προσπαθούν να βρουν το μαγικό φίλτρο ο 
πλαστικός χειρούργος Δρ Έρνεστ σχεδιάζει με 
την Έλεν την δολοφονία της Μάντλιν...

ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ 
( Beethoven), αμερικάνικο φιλμ, σε σκηνο
θεσία Μ πράϊαν Λήβαν, πρωταγωνιστούν ο 
Τσαρλς Γκρόντιν και ο Μπόνυ Χαντ. Έ να  
κουτάβι Αγίου Βερνάρδου, ο Μπετόβεν, ξε
φεύγει από μια συμμορία που κλέβει σκυλιά. 
Καταφεύγει σε μια οικογένεια που θα τον 
αγαπήσει.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ (Diggstown), 
αμερικάνικη ταινία, σε σκηνοθεσία Μίκαελ 
Ρίτσι, πρωταγωνιστούν ο Τζέϊμς Γούντς, η 
Χέδερ Γκράχαμ και ο Μπρους Ντερν. Έ νας 
μεγάλος κολπατζής και φυλακισμένος, ο 
Γκαίημπ Κέϊν βγαίνει από την φυλακή.

(̂ “ RICH IN L O V E , αμερικάνικο φιλμ, σε 
σκηνοθεσία Μπρους Μπέρεσφορντ, πρωτα
γωνιστούν η Άλμπερντ Φίνεϋ, η Τζιλ Κλέϊ- 
μπαφ και ο Κυλ Μακ Αακλχαν. Η δεκαεππά- 
χρονη Λούσυ μένει ξαφνικά μόνη υπεύθυνη 
για το σπίτι και τον πατέρα της.

ΤΖΕΝΙΦ ΕΡ 8 (Jennifer 8), αμερικάνικο 
φιλμ, σε σκηνοθεσία Μπρους Ρόμπινσον, 
πρωταγωνιστούν ο Ά ντυ  Γκαρσία και ο 
Τζων Μάλκοβιτς. Πρόκειται για  ένα θριλερ 
έντασης και αγωνίας.

ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΡΕΠ Ο ΡΤΕΡ (The 
Public eye), αμερικάνικο φιλμ με τους Τζοε 
Πε'σι και Μ πάρμπαρα Χέρσεϊ. Ο Πε'σι είναι 
ε'νας σαραντάρης φαπορεπόρτερ, οι αστυνο
μικοί, τα θύματα, οι μαφιόζοι είναι ίδιοι 
γ ι’αυτόν μέχρι να γνωρίσει την Χέρσεϊ...

CRISSCROSS, αμερικάνικο φιλμ, σε 
σκηνοθεσία Κρις Μ ένγκες, πρω ταγω νι
στούν η Γκόλντυ Χόουν, ο Ντέϊβιντ Ά ρνοτ 
και ο Κηθ Καραντάϊν. Η Τρε'ϋσι Κρος ζει 
μόνη της με τον δωδεκάχρονο γιο της σ’ε'να 
ξενοδοχείο όπου κατοικούν κυνηγημένοι άν
θρωποι απ’όλη την Αμερική. Ο άντρας της τραυ
ματισμένος στο Βιετνάμ τιη- εγκάτελειψε κι’αυτή 
προσπαθεί να βρει τις καλύτερες λύσεις...

Φοιτητικός
κινηματογράφος

Ο Κινηματογραφικός Τομέας της 
Φοιτητικής Λ έσχης του Π ανεπιστη
μίου Αθηνιόν (Ιπποκράτους 15), κα 
τά τη δ ιάρκεια  της ακαδημαϊκής χρο 
νιάς 1992-1993 θα πραγματοποιήσει 
τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. ΣΕΜ ΙΝΑΡΙΑ Εκτός από αυτά τα 
σεμινάρια που θαγίνσνται σε τακτική (ε
βδομαδιαία) βάση θα γίνονται και έκτα
κτα σεμινάρια σε μέρες και (ήρες που θα 
ανακοινώνονται στο ταμπλώ του τομέα

2. Π ΡΟ Β Ο Λ Ε Σ Στη διάρκεια  της 
ακαδημαϊκής χρονιάς 1992-1993 θα 
γίνουν στην αίθουσα "Ίριδα", μεταξύ 
των μελών του Τ ομέα προβολές τα ι
νιώ ν 35mm και 16mm. Αυτό θα  συμ
βεί γ ιατί μας έχει απα γορευθεί από 
το Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Λέσχης 
να είναι ανοιχτές οι προβολές λόγω 
ακαταλληλότητας της αίθουσας.

3. ΓΥΡΙΣΜ ΑΤΑ Έ να  μήνα μετά την 
έναρξη των σεμιναρίων, και αφού τα 
μέλη αποκτήσουν κάποιες στοιχειώ
δεις γνώσεις, θα συγκροτηθούν ομά
δες των 5-6 ατόμων με σκοπό την πα 
ραγωγή δοκιμαστικών ταινιών Super 
8. Μετά την προ'πη επαφή με το Super 
8 τα μέλη μπορούν με βάση τα σενάρια 
τους να  προχωρήσουν στην παραγωγή 
ολοκληρωμένων ταινιών Super 8. Τα 
δ ο κ ιμ α σ τ ικ ά  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α πο - 
ροφήσουν μέχρι 3 κασσέτες S-8 ανά 
ομάδα, ενώ σε ολοκληρωμένες ταινίες 
η χορήγηση κασσετών θα κρίνεται α 
νάλογα με το σενάριο.

4. VIDEO Θ α γίνεται η προβολή σε 
video μιας ταινίας κάθε εβδομάδα. Η 
προβολή θα γίνεται τη Δευτέρα και θα 
επαναλαμβάνεται την Τρίτη, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα που θα μοιράζεται.

5. Α Λ Λ ΕΣ Δ ΡΑ Σ Τ Η ΡΙΟ Τ Η Τ Ε Σ 
Ο Κ ινηματογραφικός Τομέας είναι 
ανοιχτός στην πραγματοποίηση εκ- 
δηλώσεών μαζί με τους άλλους το
μείς του Π Ο Φ Π Α  (Θ εατρικός, Χο
ρ ε υ τ ικ ό ς ,  Φ ω τ ο γ ρ α φ ικ ό ς ,  Ε υ 
ρετήριο), καθιός και με άλλους κοι
νωνικούς και πολιτιστικούς φορείς 
στα πλαίσια των αρχώ ν της ισότητας 
και της αμοιβαιότητας. Το αντικείμε
νο, ο χώρος, ο χρόνος και οι άλλες 
λεπτομέρειες πραγματοποίησης αυ
τών των εκδηλώσεων θα  αποφασίζο- 
νται από κοινού με τους άλλους φ ο
ρείς που θα  συμμετέχουν κάθε φορά.
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ΒΙΒΛΙΟ - ΜΑΝΙΑ

1. Μπελά Μπαλάζ, 'Ή δημιουργική κάμερα", μετ. 
Μάκης Μωραϊτης, εκδόσεις "Αιγόκερως", Αθήνα 
1992, σελ.95.

Πρωτοπόρος στο πεδίο των ιδεών ο  Μπελά Μπα- 
λάζπου έδιυσε το σημαντικό έργο του στις αρχές της 
δεκαετίας του 1920. Θεωρείται σήμερα ε'νας από 
τους κλασσικούς της θεωρίας του κινηματογράφου.

Έχοντας την ευκαιρία να μελετήσειτους νόμους που 
διέπουν την εξέλιξη της συγκεκριμένης αυτής τέχνης 
εν τωγίγνεσθαι, ο Μπαλάζ υποστήριζε ι ότι μια από τις 
σημαντικότερες πλευρές της είναι η ψυχολογική πρά
ξη της "ταύτισης", ο  βαθμός της οποίας είναι αδιανόη
τος για τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας.

ΠΛΝΝία ΙΟΛΑΛΤΟΣ

ισ τ ο ρ ί α
ΤΟΥ Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚΟ Υ  

κίΧΐϋ&\τοΓΡΑΦθ\

4. Γ. Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινημα
τογράφου", Στ’ τόμος, εκδόσεις "Αιγόκερως", Αθήνα 
1992,σελ284.

Στον έκτο και τελευταίο (;) τόμο του ογκώδους έργου 
του, ο  Γιάννης Σολδάτος επιχειρεί μαι γενική επισκό
πηση της ελληνικήςκινηματογραφικήςπαραγωγήςαπό 
το 1984 ως το τέλος της δεκαετίας του ’80. Πρόκειται 
για ένα έργο υποδομής που κάλυψε ένα σηματικό 
κενό στην Ελληνική κινηματογραφική βιβλιογρα
φία. Η προσπάθειατου Γ. Σολδάτου δεν εξαντλείται 
μόνο στην απλή εξιστόρηση κινηματογραφικών 
συμβάντων αλλά προχωρά στη σκιαγράφηση των 
αιτιών της κακοδαιμονίας του Ελληνικού κινηματο
γράφου. Ενός κινηματογράφου που παρουσιάζεται - 
σύμφωνα με τον συγγραφέα - ως "καράβι που έχει 
ανοίξει τα πανιά, έχει σηκώσει τις άγκυρες, σφυρίζει 
και πάει, και πάει και όλο στο ίδιο σημείο βρίσκεται".

Στα θετικά του τόμου αυτού συγκαταλέγονται η 
άμεση αναφορά στις πηγές, καθώς και το φωτογραφι
κό υλικό που πλαισιώνει τα κείμενα.

Γ ^ir-iiiufin j,u:c iAu'Ç cicç

Eric Lax____isaS
3. Eric Lax, T οΰντυ ’Αλλεν’, μετ. Γ ιάννης Γαλά- 

της, εκδόσεις "Νέα Σύνορα", Αθήνα 1992, σελ.490.
Ο Έρικ Λαξ, συγγραφέας των βιβλίων "Να είσαι 

αστείος: Γούντυ ’Αλλεν και κωμωδία" και "Ζωή και 
θάνατος στο 10 Γουέστ", υπογράφει τώρα τη βιο
γραφία του Γούντυ ’Αλλεν.

Με αμεσότητα και ζωντάνια ο  Eric Lax αφηγείται 
την ιστορία του μικρού ντροπαλού αγοριού που 
μισώντας το σχολείο και λατρεύοντας τον κινημα
τογράφο, μετατράπηκε στον μεγάλο σκηνοθέτη και 
ηθοποιό που επί δεκαετίες τώρα μεσουρανεί όχι 
μόνο στο αμερικάνικο αλλά και στο διεθνές κινη
ματογραφικό στερέωμα.

Ο τύπος του κουλτουριάρη με τα τσαλακωμένα 
κοτλέ παντελόνια, τα ξεφτισμένα πουλόβερ, τα γυα
λιά με το μαύρο σκελετό, για χρόνια πάντως μετέ
φερε στην Ευρώπη την άλλη όψη της Αμερικής, του 
αμερικανικού ονείρου. Ο συγγραφέας λέει σχετι
κά: "Ο χαρακτήρας που υποδύεται ο  Γούντυ ’Αλλεν 
αρχικά είναι ένας αδέξιος τύπος αμφισβητήσιμων 
ικανοτήτων, που καμιά απ’αυτές δεν τον βοηθάει 
ν’αντιμετωπίσει με επιτυχία την καθημερινή ζωή πιο 
πρόσφατα, ένα πεισματικό προσεχτικό αλλά απρο
σάρμοστο άτομο, που επιβιώνει παρά τους φόβους 
καιτις νευρώσειςτου - είναι μια φαιδρή δημιουργία,

πλασμένη από μια υπερβολικά τονισμένη προ
σωπική βάση... Ενώ ο  χαρακτήρας που υ
ποδύεται δεν έχει σχεδόν κανέναν έλεγχο πά
νω σε όσα του συμβαίνουν, ο  ίδιος ο  Γούντυ 
Ά λλεν έχει σχεδόν τον πλήρη έλεγχο πάνω σε 
όσα κάνει".

’Οσο '/ιατο πιχος τελικά είναι ο Γσύντυ Αλλεν. δίνει 
μια αφοπλιστική απάντηση: "Εκεί όπου ο  καλλιτέχνης 
και η τέχνη τέμνονται, αποκαλύπτεται ο  άνθρωπος".

4. Γ. Αραμπατζής, "Ααϊκισμός και κινηματογρά
φος", εκδόσεις Ροές", Αθήνα 1992, σελ.77.

Η δεκαετία του ’60 ήταν η χρυσή εποχή του Ελλη
νικού κινηματογράφου. Εκατόν είκοσι εκατομμύρια 
θεατές παρακολούθησαν περίπου χίλια έργα μέσα 
σε δέκα χρόνια. Ο Ελληνικός κινηματογράφος δη
λαδή έπαιζε κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας 
σημαντικό ρόλο ως μέσο μαζικής ενημέρωσης.

Οσιγγραφέαςτης μελέτης διαπιστώνειτη στενή σχέση 
που υφίσιαται μεταξύ του λαϊκισμού και του κινηματο
γράφου και καταγράφει την εξέλιξη του Ελληνικού λαϊ
κισμού από τις καταβολές του ως τη σύγχρονη εποχή.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ

ΒΙΒ Λ ΙΑ  Α ΙΧ Μ Η

Τ α  β ιβ λ ία  ε ίν α ι  πράγματα  τ η ς  φ ύσ ης μας
είνα ι ε μ ε ίς .
όσοι κι αν  ε ίμ α σ τ ε
είνα ι μ ια ανθρώπινη φύση.
που μ α ς  π ρ ο ε κ ιε ιν ε ι προς τις ρ ίζ ες  μ ας .
μ ε  τη ν  π είρα και τη σοφία των π ερασμένω ν γενεώ ν
και που. ■—
μ ε  τα  όραμα ιά  μας.
την π ρ ο εκ τε ίν ο υ μ ε  προς το  μ έ λ λ ο ν

Γιω ργος  ί ε φ ε ρ η ς
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