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ΑΠΟ ΤΟΝ Α'
Από τον Α' ώς τον ΙΓ' τόμο, πιστοί στην υπόσχεσή- 

μας για αποκαλυπτική πληροφόρηση, ενημέρωση γύ
ρω απ’ τα σύγχρονα ελληνικά και διεθνή προβλήματα, 
την καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή, την ιστορία 
και τη λογοτεχνία του τόπου-μας.

Σε δεκατρείς τόμους που έχουν ήδη καταγράψει το 
σφυγμό των γεγονότων της τελευταίας επταετίας και 
που τόλμησαν την «άλλη» πληροφόρηση.

Πέρα από εξαρτήσεις, πολιτικές δεσμεύσεις και 
κομματικές εντάξεις, το ΑΝΤΙ, σταθερά το αδέσμευ
το πολιτικό περιοδικό της Αριστεράς.

ΣΤΟΝ ΙΓ' ΤΟΜΟ



•  Τό χρονικό διάστημα πού μεσολαβεί ά - 

νάμεσα στήν κυκλοφορία μιας νέας κινηματο - 

γραφικής ταινίας καί στή διάθεσή της σέ βίν· 

τεο-κασσέτες φαίνεται δτι γίνεται δλο καί 

πιό μικρό. Τή διαπίστωση αύτή φαίνεται νά ε
πιβεβαιώνει μιά πρόσφατη πληροφορία:ή έται- 

ρία Precision Video μόλις κυκλοφόρησε σέ 

βίντεο-κασσέτες δύο καινούργιες ταινίες τε

λευταίας παραγωγής, τις Raise the Titanic , 
(’Ανελκύστε τόν Τιτανικό) καί Hawk the Sla

yer (Γεράκι δ φονιάς). Αύτά βέβαια δέν ΐ - 

σχύουν γιά τή χώρα μας στήν οποία τό βίντεο 

θεωρείται άκόμα είδος πολυτελείας. Σύντομα 
δμως θά αλλάξουν τά πράνματα καί θά εισβάλ

λουν καί έδώ οί κασσέτες μέ κινηματονραφι - 
κές ταινίες, πού πρός τό παρόν (γιά τήν 'Ελ

λάδα πάντα) περιορίζονται σέ πορνοφίλμς.Γιά 

τό έξωτερικό πάντως ή στιγμή πού μιά ταινία 

θά βγαίνει ταυτόχρονα στό κινηματογραφικό 

κύκλωμα (αίθουσες) καί σέ κασσέτες δέν φαί

νεται νά είναι μακριά. Αυτό γίνεται άκόμα 
πιό φανερό άν ρίξουμε μιά ματιά στή λίστα 

των πρώτων σέ πωλήσεις κασσετών. ’Από τόν 

κατάλογο τής προαναφερθείσης έταιρίας στίς 
πρώτες πέντε θέσεις βρίσκονται, αντίστοιχα, 
οί ταινίες :

The Muppet Movie (Τά Μάπετ Σώου στό 

Χόλλυγουντ).
The Eagle Has Landed (Τά φτερά τού δ

ετού).

Return of the Pink Panther (Ή έπι - 

στροφή τού ρόζ πάνθηρα).

Capricorn One (έ.τ.’Ακρωτήριο Κένεντυ-

Πτήση Αίγόκερος 1).

The Boys from Brazil (έ.τ.’Ανθρωποκυ

νηγητό σέ δύο ήπεί- 

ρους).

Δηλαδή ταινίες καθαρά ψυχαγωγικές,χω

ρίς άλλες ιδιαίτερες φιλοδοξίες. Τό νεγονός 

αυτό κάνει μερικούς τόσο αισιόδοξους (ή, άν 

θέλετε, ρεαλιστές) ώστε νά προβλέπουν δτι 

δέν είναι καί τόσο μακρινή ή έποχή δπου ται

νίες μεγάλου μήκους θά παράγονται δποκλει - 

στικά καί μόνο γιά νά καταναλωθούν από τούς 

κινηματογραφόφιλους μέσα στά ίδια τους τά 
σπίτια. Οί αίθουσάρχες σίγουρα δέν θά βλέ

πουν μιά τέτοια προοπτική μέ καλό μάτι.'Ποι- 

ός δμως τούς ρωτάει ;

• "Οπως είναι γνωστό ή σουηδική λογοκρι

σία δδιαφορεϊ γιά τίς ταινίες σέξ.Κρατά δ - 

μως μία τελείως άλλη στάση γιά τίς ταινίες 
βίας. Ούτε κατά διάνοια δέ μπορούν νά παιχ

τούν διάφορα ζόμπι καί άνθρωποφάγοι ,δλλά νά 

φτάσει μέχρι τού σημείου νά απαγορέψει τήν 

"’Επιδρομή στή χαμένη κιβωτό" (.'), έ δχι,αύ- 
τό νομίζουμε ότι παρά είναι υπερβολή.

#  Στήν ’Ιταλία τά άντίστοιχα μέ τό Ό σ 

καρ βραβεία είναι τά βραβεία "Ντονατέλο" . 

Φέτος τά βραβεία αύτά άπονεμήθηκαν στίς έ - 

ξής ταινίες :
- Καλύτερες ιταλικές ταινίες ¡"’Αρχί

ζοντας γιά τρίτη φορά" τού Μάσιμο ΤρόΙ'σι , 
(πού πήρε καί τό βραβείο ηθοποιίας) καί "Οί 

3 άδελφοί" τού Φρ. Ρόζι, (πού πήρε καί τό 
βραβείο σεναρίου).
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- Καλύτερου γυναικείου ρόλου στή Λά - 
ουρά Άντονέλι γιά τό "’Ερωτικό Πάθος" τού 

Σκόλα.

- Καλύτερης ξένης ταινίας : "Καγκεμού- 

σα" του Κουροσάβα.

- Καλύτερης ξένης ήθοποιίας στήν Κα - 

τρίν Ντενέβ γιά "Τό τελευταίο ρετρό" καί τή 

Βερόνικα Πάπ γιά τήν "’Αγαπημένη μου Βέρα " 

μία ουγγρική ταινία πού θά δούμε σύντομα 

καί στις δικές μας οθόνες.

•  Τό 1980 έγιναν 209 νέες αμερικάνικες 

ταινίες (40% των οποίων ήταν συμπαραγωγές), 

δηλαδή 39 λιγότερες από τό 1979. Οί ζημιω - 

μένοι είναι οί μικρές έταιρείες παραγωγής 

καί δχι οί. μεγάλες πού έκαναν φέτος 4 ται - 

νίες παραπάνω άπό πέρσι.

Έντωμεταξύ μέχρι τά τέλη Αύνούστου 
οί έμπορικότερες ταινίες στήν ’Αμερική ήταν 

οί έξης :
1. Ή  αυτοκρατορία άντεπιτίθεται.

2. ’Επιδρομή στή χαμένη κιβωτό.

3. Σούπερμαν 2.

4. 2 τρελοί κομάντος.

5. Γιά τά μάτια σου μόνο.
6. Ή  γαλάζια λίμνη.

7. Κάνονμπώλ.

8. ΒιιετϊηΊοοΗθ τού ”0ζ Σκότ.

9. Ή  ’Αλίκη στή χώρα των θαυμάτων(έ- 

πανέκδ.).

10. Άρθουρ, τού Στήβ Γκόρντον.

Ό  άριθμός των θεατών τό 1980 ήταν 

στήν ’Αμερική 1.020.000.000. 'Ωστόσο δέν

πρόκειται καθόλου γιά μενάλο νούμερο : πρίν 

30 χρόνια δ άριθμός αύτός ήταν 4.000.000.000 

ένώ σήμερα τό 35% των ’Αμερικανών δέν πηγαί- 

ναι ποτέ σινεμά καί βλέπει μόνο τηλεόραση .

#  0L έμπορικότερες γαλλικές ταινίες μέ

χρι τή 1η Σεπτεμβρίου ήταν οί έξής :

1) ’Έλα σέ μένα, μένω σέ μιά φίλη μου 

τού Π. Λεκόν.

2) Οί μέν καί οί δέ , τού Λελούς.

3) Ό  άνθρωπος-έλέφαντας, τού ΝτέΙ' - 

βιντ Λύντς.

4) Έξκάλιμπερ, τού Τζών Μπούρμαν.

5) Ή  κοιμισμένη βασιλοπούλα, τού 

Ντίσνεϋ (έπαν.)

6) Μάλβιλ, τού Σαλόνζ.

7) Ό  βασιλιάς των ήλιθίων.

8) Ό  άστυνόμος.

9) Γουέστ Σάίντ Στόρυ (έπαν.)τού Ρ. 

Γουάί'ζ.

10) Μπρουμπέί'κερ , τού Ρόζεμπεργκ.

#  Οί άπαιτήσεις των αμερικανικών συνδι

κάτων τών Κινηματογραφιστών γίνονται δλο 
καί πιό παράλογες, φέρνοντας διάφορα έμπό - 

δια στούς δημιουργούς (κύρια σέ ξένους) νά 

έργασθοΰν δπως θέλουν. Στό πρώτο τεύχος μας 

είχαμε δεί τά προβλήματα πού είχε ή Thelma 

Schoonmaker (ή μοντέρ τού “’Οργισμένου Ειδώ

λου") μέ τά συνδικάτα. Πολλοί άλλοι καλλι - 

τέχνες άναγκάζονται νά εμφανίζονται είτε 

άπλώς σάν καλλιτεχνικοί σύμβουλοι, είτε τό 

δνομά τους νά μήν υπάρχει καθόλου στά ζε - 

νερίκ, βάζοντας άλλα άτομα νά υπογράφουν 

στή θέση τους. "Ετσι στή νέα ταινία τού Κό

πολα "One from the Heart", κάποιος Ron Gar
cia, υπογράφει σά διευθυντής φωτογραφίας,έ

νώ ό Βιτόριο Στοράρο υπογράφει άπλώς σάν... 

φωτογράφος .' Πολύ σοβαρότερα δμως προβλήμα

τα είχε ό Στοράρο μέ τήν ταινία "Reds" τού 

Γουώρεν Μπήτυ. ’Αφού τελείωσε τά έξωτερικά 
γυρίσματα στήν ’Αγγλία, Φινλανδία, 'Ισπα

νία καί Νέα Ύόρκη, τού άπαγορεύτηκε νά δου

λέψει στό Σάν Φραντσίσκο τήν τελευταία έβδο- 

μάδα τού γυρίσματος .' Ή  άπαγορευτική μάλι

στα διάταξη τού συνδικάτου, διευκρίνιζε δτι 

άπαγορεύονταν στό Στοράρο νά κοιτάξει πίσω
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άπό τό φακό τής κάμερας καί νά χρησιμοποιή

σει τό φωτόμετρό του ατό πλατώ τού στούντιο 

(μέ άπειλή φυλάκισής του).' Τελικά ή ταινία 

τέλειωσε μέ τόν Στοράρο απλώς νά δίνει "φι

λικές" συμβουλές ('Υπενθυμίζουμε δτι δ Στο

ράρο είναι ’Ιταλός , Οποπρόεδρος μάλιστα 

του ιταλικού συνδικάτου 'Οπερατέρ καί τά πα

ραπάνω προβλήματα οφείλονται στή ξένη εθνι

κότητά του).

Αλλά καί δ Τζώρτζ Λούκατς έπέστρεφε 

πίσω τίς κάρτες - μέλους τού συνδικάτου των 

συγγραφέων καί σκηνοθετών κινηματογράφου.Ό 

Λούκατς πλήρωσε ένα γερό πρόστιμο γιατί σάν 

παραγωγός τής "Αυτοκρατορίας Άντεπιτίθεται" 

έβαλε στό τέλος τό δνομα τού σκηνοθέτη ”Ιρ- 

βιν Κέσνερ καί δχι στήν αρχή τής ταινίας δ- 

πως τ'δρίζει τό συνδικάτο. Ή  παρέμβασή του 

στό σενάριο τής έν λόγω ταινίας κρίθηκε "άν. 

τι-συνδικαλιστική", όπως καί ή δουλειά του 

σά διευθυντή παραγωγής στήν "Έφοδο στή Χα

μένη Κιβωτό" (δύο ταινίες πού ώς γνωστόν εί

ναι αύτός πού συνέλαβε σάν ιδέες). ’Ακριβώς 

γιά ν’άποφύνει παρόμοιες δυσκολίες γιά τό 

τρίτο μέρος τού "Πόλεμου τών "Αστρων" , ό 

Λούκατς άγκάζαρε ένα βρετανό σκηνοθέτη τόν 

Ρίτσαρντ Μάρκαν, ένώ λέγεται δτι είναι πι - 

θανό νά έγκαταλείψει κάθε κινηματογραφική 

δραστηριότητα.

Τέλος τό συνδικάτο τών όμερικανών ή - 
θοποιών έθεσε θέμα νά διανράψει τόν πρόεδρο 

Ρόλαντ Ρήγκαν άπό τά μέλη του,έξαιτίας τής 
στάσης του άπέναντι στό συνδικάτο τών έλεν- 

κτών τών αεροδρομίων, δμως η πρόταση άπορρί- 

φθηκε μέ έντονη δυσφορία άπό ηθοποιούς δπως 

δ Κλίντ Ήστγουντ γιά παράδειγμα.

•  Πάνω άπό 3.000.000 Κινέζοι θά δουν τό 

Φεστιβάλ ’Αμερικάνικου Κινηματογράφου πού 
διεξάγεται στό Πεκίνο. 16 αίθουσες προβά - 

λουν άπό τό πρωί καί ήδη τίς 3 πρώτες μέρες 

συγκεντρώθηκαν πάνω άπό 300.000 θεατές. 01 

ταινίες πού παίζονται είναι : " Τό μαύρο ά
λογο" , " Ή  Χιονάτη καί ο’ι 7 νάνοι", "Τραγου

δώντας στή βροχή", "Μάντεψε ποιός θάρθει ά- 

πόψε" καί "ΣέΙ'ν" (γουέστερν τού Τζώρτζ Στή- 

βενς). Όχι πώς είμαστε ένάντια στίς παρα-

πάνω ταινίες, άλλά άλήθεια ποιός έκανε τήν 

έπιλογή ;
#  Ό  άριθμός τών ’Ιταλών θεατών μειώνε

ται άπό χρονιά σέ χρονιά. 15% λιγότεροι θε

ατές ήταν δ άπολογισμός τού 1979 καί 12,5 % 
αύτός τού 1980.

#  "Οί πύλες τού Ούρανοϋ" (έ.τ.'ΌΙ πύλες 

τής Δύσης") τού Μ. Τσίμινο πρόκειται νά ύ - 

ποστούν καί νέα, άλλαγή. 'Ύστερα άπό τήν έ- 

μπορική άποτυχία καί τής δεύτερης συντομευ- 

μένης κόπιας (πού θά δούμε καί στήν 'Ελλά - 

δα), η United Artists πούλησε τά δικαιώμα- 
τά τής ταινίας στή θυγατρική της έταιρία 

United Artists Classics, ή δποία άποφάσισε 

νά κάνει ένα νέο μοντάζ, δπου θά δίνεται έμ

φαση στίς σκηνές βίας. Ή  ταινία μάλιστα θά 

άλλάξει τίτλο καί θά γίνει "The Johnson Cou

ntry War" .

Ή  United Artists επίσης,άποφάσισε νά 

διανέμει ξανά τό "Νέα Ύόρκη, Νέα Ύόρκη" , 

τού Scorsese, στή πλήρη βερσιόν της, ένσω - 
ματώνοντας 11 έπιπλέον λεπτά. Άραγε αύτό θά 

βοηθήσει στή νέα έμπορική καριέρα τού φίλμ, 

πού ή παλιά δέν ήταν καθόλου ρόδινη ;
#  'Ένας άλλος παλαίμαχος σκηνοθέτης πού 

θά άναλάμβανε ξανά τό γύρισμα ταινίας ήταν 

δ Douglas Sirk, τό έργο τού οποίου ξαναεκτι- 

μήθηκε τά 2 τελευταία χρόνια. Δυστυχώς δμως 
ό 80άρης μας σκηνοθέτης τυφλώθηκε τελείως 

κι έτσι έγκαταλείφτηκε κάθε σχέδιο.

’Επιμέλεια: Μπάμπης Άκτσόγλου 
Δημήτρης Κολιοδήμος



ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Αξιόλογο δείγμα βραζιλιάνικου κινηματογράφου το φιλμ ΔΕ ΦΟΡΑΝΕ ΣΜΟΚΙΝ τού Λεόν Χίρσμαν, 
βραβεύτηκε από επιτροπή και κριτικούς. Στη φωτογραφία, οι Κάρλος Ριτσέλι, Μπέτι Μεντές.

Οταν το 1968 η Μόστρα (όπως είναι περισσότερο γνω
στή η κινηματογραφική εκδήλωση τής Βενετίας) σταμα
τούσε τη λειτουργία της, ελάχιστοι υποψιάζονταν πως 
επρόκειτο μάλλον για αναστολή παρά για οριστική διακο
πή. Αν, βέβαια, οι λόγοι που οδήγηοαν τότε σ' εκείνη 
τήν απόφαση έχασαν το ουσιαστικό περιεχόμενό τους ή 
και έπαψαν να υπάρχουν, ωστόσο κάποιοι άλλοι ήρθαν 
στη θέση τους, αμέσως μετά το νέο ξεκίνημα αυτου τού 
ανανεωμένου οπωσδήποτε φεστιβάλ, από το 1979.
Χωρίς να θέλουμε να υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες 

των όσων προηγούνται κι εκείνων που σε παγκόσμια κλί
μακα διαμορφώνονται γύρω από παρόμοιους θεσμού
ς,μπορούμε σύντομα να πούμε πως κι η Μόστρα αντα
νακλά ακριβώς τήν κρίση -κρ ίσ η  φ υσ ιο γνω μ ία ς  
σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α -  που εμφανίζεται στη λειτουργία, τόν 
προσανατολισμό και τήν αποτελεσματικότητα πολιτιστι
κών εκδηλώσεων- κρίση που δεν πρέπει φυσιολογικά να 
μένει στο περιθώριο τής γενικότερης που πλήττει, εξά- 
λου, τούς θεφούς στο σύνολό τους.

Οπωσδήποτε, στη Βενετία δεν έχουν μια «αγορά ταινι
ών», όπως ανεπίσημα σχεδόν συμβαίνει στις Κάνες. Οι 
Ιταλοί δείχνουν, ίσως γιατί δεν έχουν άλλη εκλογή, ιδιαί
τερη ικανοποίηση γι αυτή τη διαφορά, καθώς η σύγκρι
ση των πιο φιλόδοξων κινηματογραφικών φεστιβάλ μ' 
εκείνο των Κανών μοιάζει αναπόφευκτη.
Πρόκειται, περισσότερο, για μια σύγχρονα προσαρμο

σμένη εκδοχή ενός συνδυασμού καλλιτεχνικής ακτινο
βολίας και νεοφανών τάσεων. Ακόμη, τής διεθνούς επι- 
καιρότητας με τήν προβολή εθνικών, άσημων 
κινηματογραφιών (κύρια, χωρών τού Τρίτου Κόσμου) και 
την ανάδειξη ή επιβράβευση κινηματογραφιστών όχι εν- 
ταγμένων στο εμπορικό κύκλωμα. Ολα αυτά μεταφρά
στηκαν σ' ένα οργανωτικό πλουραλισμό που προσπαθεί 
μέσα από παρράλληλα (κι εξουθενωτικά, όμως, για 
όσους βρεθήκαμε εκεί με την υποχρέωση παρακολού
θησής τους) προγράμματα ν' ανταποκριθει στο πιο πλα
τύ φασμα ταινιών, αφιερωμάτων και ισορροπιών.
Σε διάστημα, λοιπόν, εννέα ημερών (2-11 Σεπτ.) προ-

Ο Τζον Χαρντ στο ρόλο τού Αλεξ Κάτερ (από το φιλμ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡ τού Τσέχου Ιβαν Πά- 
οερ, που προβλήθηκε και στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης).
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Ό  Ρούντιγκε Φόλκερ καί ή Γιούτα Λάμπε στά 
«Μολυβένια Χρόνια» τής Φόν Τράτα (βραβείο 
γυναικείας ήθοποιίας»

βλήθηκαν πάνω από εβδομήντα ταινίες σε τέσσερις αί
θουσες, ενώ επαναλήψεις φιλοξενούσε κάθε βράδυ κι ή 
μεγάλης χωρητικότητας «Αρένα», υπαίθριο ημικυκλικό 
σινεμά με υπερμεγέθη οθόνη (σημειώνουμε ενδεικτικά 
πως η προσέλευση κοινού ήταν εξαιρετικά πυκνή τη στι
γμή που οι τιμές εισιτηρίων κυμαίνονταν από 150-3.000 
ορχ.).
Από το επίσημο πρόγραμμα αναφέρουμε τα ακόλουθα 

φιλμς: Η KAPÁIA ΤΟΥ ΤΥΡΑΝΝΟΥ τού Μίκλος Γιάντσο, 
με θέμα παρμένο από την ουγγρική ιστορία τού 16ου 
αιώνα και το παιχνίδι τής εξουσίας σ' ένα σαιξπηρικού 
κλίματος βασιλικό πύργο -ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ 
του Μποριν Αλαγί, όπου μια ερωτική σχέση ζει στο περι
θώριο των συγκρούσεων τού εμφυλίου πολέμου στο Λί
βανο -ΔΑΣΟλ ΑΓΑΠΗΣ τού Αλμπέρτο Μπεβιλάκουα, 
ερωτικός αλληγορικός ποιητικός μύθος εποχής (14ου 
αιώνα)- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ POZA, δεύτερη ταινία τού 
Σαλβατόρε Πεσιτσέλι, κοινωνική ηθογραφία στα χνάρια 
των «Δυο ερωτευμένων γυναικών» -ΡΕΤΑΛΙΑ τού γνω
στού μας Τσέχου Γίρι Μέντσελ, κωμωδία εποχής- Ο ΑΡ
ΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ αμερικάνικο αστυνομικό θριλερ τού 
Σίντνεϊ Λιούμετ- ΧΡΥΣΑ ΟΝΕΙΡΑ, αναρχική σάτιρα και 
αναφορά στο σινεμά από τον Νάνι Μορετι.

Επίσης, οι τρεις ταινίες που βραβεύτηκαν ήταν:
ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΗΝ ΝΤΟΛΙ ΜΠΕΛ, τού Γιουγκοσλάβου Εμίρ 

Κουστουρίκα, τρυφερό πορτρέτο τής ερωτικής αφύπνι
σης ενός έφηβου στο Σεράγεβο, των αρχών τής δεκαε
τίας τού '60 (βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, 
με σύμφωνη γνώμη π)ς κριτικής επιτροπής του Φεστι
βάλ και τής Διεθνούς Ενωσης Κριτικών -  FIPRESCI 
όπου τη χώρα μας εκπροσώπησε ο συνάδελφος Ν.Φ. 
Μικελίδης) -  ΔΕ ΦΟΡΑΝΕ ΣΜΟΚΙΝ τού Βραζιλιάνου Λέ- 
ον Χίρσμαν, με θέμα το δεσμό δύο νέων που διαλύεται 
μέσα στις ασφυκτικές συνθήκες τής εξαθλίωσης και των 
κοινωνικων-προσωπικών αντιθέσεων -  ΤΑ ΜΟΛΥΒΕΝΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑ τής Γερμανίδας Μαργκαρέτε φον Τρότα με τις 
Γιούτα Λάμπε, Μπάρμπαρα Σουκοβα, παράλληλη ιστορία 
δύο αδελφών με διαφορετικό προσανατολισμό, ατομικό 
και πολιτικό, στα πλαίσια τού σύγχρονου δυτικοευρωπαϊ
κού «παράδεισου» (οι δύο τελευταίες ταινίες μοιράστη
καν το Χρυσό Φοίνικα).
Η πρώτη από τις παράλληλες εκδηλώσεις περιλάμβανε 

φιλμ εκτός συναγωνισμού, γνωστών σε μεγάλο ποσοστό 
σκηνοθετών. Σημειώνουμε περιληπτικά τα: ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΧΩΡΑ ΜΑΚΡΙΝΗ τού Πολωνού Κριστόφ Ζανούσι, προ
σπάθεια παράλληλης σύνδεσης τής ζωής τού Πάπα Βοϊ- 
τίλα με την ιστορία τής χώρας του στα τελευταία πενήν
τα χρόνια -  ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΕΛΑΣ, 
μεταφορά τού γνωστού βιβλίου τού Τσαρλς Μπουκό- 
φσκι, από το Μάρκο Φερέρι, με πρωταγωνιστές τούς 
Μπεν Γκατάρα, Ορνέλα Μούτι -  ΗΤΑΝ ΟλΟΙ ΓΕΛΑΣΤΟΙ
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τού Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, πικρή νοσταλγική κωμωδία 
με αυτοβιογραφικά στοιχεία και πρωταγωνιστές τούς 
Οντρεί Χέπμπορν, Κόλιν Τσαμπ, Μπεν Γκαζάρα κ.ά. 
Στο πρόγραμμα «Βενετσιάνικο Εργαστήρι» παρουσιά- 

, στηκαν ταινίες πειραματικού χαρακτήρα, μεσαίου μή
κους, ντοκιμαντέρ και παλιές δημιουργίες τού Τζον Χι
ούστον (ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΦΩΣ), τού Ζαν Ρενουάρ (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ; 
κλπ.
Μία ακόμη παράλληλη εκδήλωση («Μεσημέρι -  Μεσά

νυχτα») παρουσίασε ανάμεσα στις άλλες και τις παρα
κάτω ταινίες:
ΑΜΠΑΡΑ ΝΤΑΜΠΛ, ντοκιμαντέρ εθνολογικού- 

σημειολογικού χαρακτήρα τού Ζαν Ρους- ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ, 
ιπποτική περιπέτεια τού Βατρασλάβ Μιμικά -  ΜΠΛΟΟΥ 
ΑΟΥΤ, αμερικάνικο θριλερ, συμπληρωμένο από μιαν 
ερωτική ιστορία άδοξου τέλους, τού Μπράιαν ντε Πάλμα 
με πρωταγωνιστές τούς Τζον Τραβόλτα, Νάνοι Αλεν -  
ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ, εικονογράφηση τού χοροδράμα
τος τού Λόρκα από τον Κάρλος.
Σάουρα (η ταινία δεν προβλέπεται να αγοραστεί από 

κάποιον Ελληνα εισαγωγέα) -  Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑ- 
ΤΕΡ, ιδιότυπη επιστροφή κι ανατροπή ταυτόχρονα τού 
φιλμ νουάρ, τού Τσεχοσλοβάκου Ιβαν Πάσερ (που ζει 
τώρα στην Αμερική) με τους Τζεφ Μπρίτλες, Τζον Χερ- 
ντ -  ΦΡΑΝΣΙΣΚΑ, ερωτικό μελόδραμα τού Πορτογάλου 
Μανουέλ ντε Ολιβέιρα -  ΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ τού 
Τζον Στολ με την Τζιν Τίρνεϊ -  Θ.Ο.Β., αισθηματική κο
μεντί, με θέμα τήν προετοιμασία κάποιου φιλμ, τού 
Μπλέικ Εντουαρντς με την Τζούλι Αντριους και τον Ουί- 
λιαμ Χόλντεν στον τελευταίο του ρόλο, μια και πέθανε 
πριν λίγες μέρες.
Τέλος, στο αφιέρωμα για το μεγάλο Αμερικανό κινη

ματογραφιστή Χάουαρντ Χοκς είδαμε τα ΦΥΛΛΑ ΣΥΚΙ
ΑΣ (1926), ΦΑΖΙΛ, (1928), ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΙ
ΜΑΝΙ (1929), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (1931), ΔΕΡΜΑ ΤΙ
ΓΡΗΣ (1932), ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (1934), Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΞΑ (1936) κ.ά.

Αλλά το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις προβολές. 
Οπως και σ' όλα τα φεστιβάλ, το θέαμα συνεχίζεται 

πάντα και κυρίως έξω από τις σκοτεινές αίθουσες, ενώ
νοντας τα βλέμματα τού θεατή με τ ' αντίστοιχα των 
φωτογραφικών μηχανών, τις κάμερες τής τηλεόρασης, 
τις κοσμικές εμφανίσεις, τις γοητευτικές ή βαρύγδου
πες παρουσίες, αλλά και τα διάφορα χάπενιγκ στο παρα
σκήνιο των επίσημων εκδηλώσεων. ( Ενα απ' τα τελέυ- 
ταία ήταν και η κυκλοφορία από μικρά κορίτσια πένθιμων 
πόστερς για ονόματα τού ιταλικού και παγκόσμιου κινη
ματογράφου, όπως π.χ. «Ο Φελίνι πέθανε», «Τρελάθηκε 
ο Λούκας» κλπ.).
Παλιοί και νεότεροι ηθοποιοί δεν παρέλειψαν να επι- 

σκεφτούν τη Μόστρα σαν απλοί επισκέπτες (Βίρνα Λίζι, 
Μαριάντζελα Μελάτο), μέλη επιτροπών (Μάνικα Βίτι, 
Κριστίν Μπαρό) ή συμμετέχοντας με ταινίες (Ντάνιελ 
Ολμπρίνσκι, Ορνέλα Μούτι, Μπεν Γκαζάρα, Κλίο Γκόλ- 
ντσμιθ, Ρόμπερτ Ντιβάλ). Το ίδιο και οι σκηνοθέτες, απ' 
τους οποίους αληθινός μαγνήτης στάθηκε ο Μάρκο Φε
ρέρι με τη χαρακτηριστική φυσιογνωμία και τις καυστικές 
παρατηρήσεις του, ακόμη και στη διάρκεια τής στάσης 
εργασίας των μηχανικών κινηματογράφου, που εκδηλώ
θηκε τήν πέμπτη μέρα σ' ένδειξη συμπαράστασης στα 
σωματεία ενδιαφερομένων για τα προβλήματα τού ιταλι
κού σινεμά, τη σχέση του με την τηλεόραση (η Ρ.Α.Ι. 
ωστόσο κάλυπτε καθημερινά το φεστιβάλ, ενώ τις συ
νεντεύξεις έκανε η κόρη τού πατέρα τού νεορεαλισμού, 
Ιζαμπέλα Ροσελίνι) και τούς παραγωγούς.
Οι αναφορές, έστω συνοπτικές όπως τούτη, σε διεθνή 

φεστιβάλ έχουν και μιαν άλλη χρησιμότητα. Υπενθυμί
ζουν τις εντυπωσιακές διαφορές αναμεσα σε κείνα και 
τα εδώ, από κάθε άποψη (προσφερόμενου υλικού, διευ
κολύνσεων, πληροφοριών, συνθηκών οργάνωσης κλπ ). 
Αλήθεια, όποιος βρεθεί Σεπτέμβρη να προχωράει στην 

παραλία τού Λίντο, να επιμένει ν' ανακαλύπτει το Βι- 
σκοντι και το Μάλερ στην υγρή ατμόσφαιρα και ν' αγα
πάει τόν κινηματογράφο, είναι πολύ πιθανό να τραγουδή
σει το «δεν είναι θλιβερή η Βενετία».

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΥΡΟΣ



Glauber Rocha
Πέθανε σέ ήλικία 43 έτών άπό πνευμονι- 

κές διαταραχές δ διάσημος Βραζιλιάνος 
σκηνοθέτης Glauber Rocha (Γκλάουμπερ 
Ράσα ή Κλάουμπερ Ρόχα -  άγνοούμε τη σω
στή προφορά τού όνόματός του). Ό  Rocha 
γεννήθηκε στις 14 Μάρτη 1938 στή Β ιτόρια 
ντέ Κονκίστα τής Μπαχία. Σπούδασε στό 
Σαλβαντόρ καί στή συνέχεια δούλεψε σά 
δημοσιογράφος καί κριτικός κιν/φου στό Pío 
Ίανέιρο. Τό 1957 ιδρύει μιά έτα ιρεία  παρα
γωγής, τήν lemanja-Filmes, καί γυρίζει δύο 
ταινίε$μικρού μήκους: O Patio (1958) καί A 
Cruz na praga (1959). Τό 1960 συμμετέχει 
στίς δραστηριότητες τής όμάδας πού θά 
Ιδρύσει ό βραζιλιάνος σκηνοθέτης Νέλσον 
Περέιρα ντός Σάντος καί μαζί μέ τούς σκη
νοθέτες Κάρλος Ντιέγκ, Γιοακίμ Πέντρο 
ντέ ’Αντράντε, Ρομπέρτο Πίρες κ.ά. έπιβά- 
λουν τό κίνημα τού τσίνεμα νουόβο (cinema 
nuovo)

Τό τσ ίνεμα νουόβο ήταν ή προσπάθεια 
μιάς όμάδας ριζοσπαστικών βραζιλιάνων 
σκηνοθετών νά φτιάξουν ένα καθαρά έθνικό 
βραζιλιάνικο κινηματογράφο, «καθαρισμέ
νο» άπό τήν έπίδραση τού άμερικάνικου ή 
τόν ποπουλισμό τής κυρίαρχης θραζιλιάνι- 
κης παραγωγής. Τά έργα τους, άκρα πολιτι
κοποιημένα, έμπνέονται άπό διάφορες πη
γές, τήν έθνική κουλτούρα τής Βραζιλίας 
(τό τσίνεμα νουόβο ήταν έπίσης κι ένα λο
γοτεχνικό κίνημα), τή λαϊκή παράδοση, τά  
διδάγματα τού Θεάτρου τής Σκληρότητας 
τού Άρτώ ή τού ’Επικού τού Μπρέχτ, τήν 
όπερα, τό σουρεαλιστικό καί συμθολιστικό 
κίνημα καί άπό μιά σειρά ξένους σκηνοθέτες 
πού ξεκινούν άπό τόν Ά ϊζενστά ιν καί φτά
νουν μέχρι τόν Βισκόντι καί τόν Γκοντάρ 
(Στήν Ελλάδα μία άποτυχημένη άπάπειρα

γιά ένα τέτο ιο  κινηματογράφο ήταν οί "Αρ
χοντες τού Μανουσάκη άν καί ή ταινία 
Περιπλάνηση τού Χριστοφή θυμίζει έπίσης 
όρισμένες «μπαρόκ» κατασκευές τού τσ ί
νεμα νουόβο, όπως τούς Κληρονόμους τού 
Ντιέγκ).

Ό  Glauber Rocha σύντομα άναδείχτηκε, 
άν άχι ό καλύτερος σκηνοθέτης τού κινήμα
τος (άγνοούμε τά άλλα έργα γιά νά κρίνου
με), σίγουρα αυτός πού τό  έκανε νά άκου- 
στεϊ άπό άκρη σέ άκρη. ’Ήδη θά κάνει με
γάλη αίσθηση μέ τήν πρώτη του τα ινία Bar- 
ravento (Μπαρραθέντο), χρονικό τής φτω
χής ζωής τών ψαράδων τής Μπαχία μέ τούς 
θρύλους τους καί τίς  προκαταλήψεις τους. 
Γιά τήν τα ινία αυτή θά γραφτεί άτι: «άποτε
λ ε ί τό πρώτο φιλμ στήν Ιστορία τού βραζι- 
λιάνικου κιν /φ ου -  παραμένοντας ενα άπό 
τά σπάνια -  πού επιασε μερ ικές άπο τίς ου
σιαστικές πλευρές τής σημερινής βραζιλιά- 
νικης κοινωνίας (...) Μέ τό Barravento ό 
κιν /φος δέν παρουσιάζει άπλώς έπιδερμικά  
προβλήματα, άλλά φτάνει μέχρ ι τίς πιό βα
θιές δομές τής βραζιλιάνικης κοινωνίας. 
Αυτό πού του λείπει άκόμα είνα ι ν ’ άποκτή- 
σει μιά κριτική συνείδηση αυτών τών δομών» 
(Jean-Claude Bernadet: Brasil em tempo do 
cinema).

Γιά πολλούς ή δεύτερη ταινία τού Rocha 
Deus e o Diablo na terra do sol (Ό  μαύρος 
θεός καί ό ξανθός "Αγγελος, 1964), θεωρεί
ται καί ή καλύτερη τού cinema nuovo: « Ή  

ταινία αυτή πού ή δράση της τοποθετείται 
στά 1940 σέ μιά έρημική περιοχή τής βο
ρειοανατολικής Βραζιλίας, στό Σερτάο, άφη- 
γεΐτα ι τήν ιστορία ένός άγελαδοτρόφου, πού 
άφού σκοτώσει τό άφεντικό του άκολουθεί 
μαζί μέ τή γυναίκα του τούς πιστούς ένός 
μαύρου προφήτη, πού προαναγγέλλει τήν 
«χρυσή περίοδο», γιά νά πάει στή συνέχεια
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μαζί μέ κάποιον ληστή πού έπιθάλλει τή δι
καιοσύνη μέ τή βία καί τή λεηλασία. Ό  
Κλάουμπερ Ρόχα «δίνει ζωή» στούς μυθι
κούς ήρωες τού βραζιλιάνικου πολιτισμού, 
ζητά τήν έξέγερση, τήν ιστορική άλλαγή 
χρησιμοποιώντας εικόνες ένός μπαρόκ, 
ύφος πού φτάνει μέχρ ι τόν τρόμο. Δ είχνει 
τήν τραγωδία ένός λαού πού κυνηγά χίμα ι
ρες. Μέ τόν Ρόχα τό πολιτικό κίνημα τού  
«Τσίνεμα Νόθο» άποκτά ούσιαστική σκηνο- 
θετική διάσταση. (Μόντ: άρθρο τού J. Siclier) 

Τό 1965 ό Rocha θά κάνει άλλες δύο μι
κρού μήκους τα ιν ίες (Amazonas καί Mara- 
nhao ) καί τό 1967 τό  Terra em transe (Γή τής 
Αγωνίας) πού θά βραβευτεί στίς Κάννες. Τό 
θέμα τής τα ινίας, ένα φανταστικό κράτος 
τής Λ. ’Αμερικής πού κυβερνιέτα ι άπό ένα 
δικτάτορα, δ ίνε ι τήν εύκαιρία στόν Rocha νά 
μιλήσει γιά μιά άκόμη φορά γιά τίς  
πολιτικο-έθνικο-κοινωνικές δομές τής χώ
ρας του. Ή δη άμως σοβαρά προβλήματα 
μπαίνουν στή δουλειά  του: ό Antonio-das- 
Mortes (1969), ή μόνη τα ινία τού Rocha πού 
προβλήθηκε στήν Ελλάδα, θά έχει σοβαρά 
προβλήματα μέ τή λογοκρισία, άλλά καί 
κατανόησης άπό τό βραζιλιάνικο κοινό. Τό 
τσ ίνεμα νουόβο περνά μιά μεγάλη κρίση.

«Άντόνιο ντάς Μόρτες»

Παρά τίς  καλές διαθέσεις του, τό  κίνημα 
αύτό δέν ξεπέρασε τόν κύκλο μιάς μικρής 
μερίδας ριζοσπαστικοποιημένων θεατών καί 
δέν μπόρεσε νά άγγίξει τ ίς  πλατειές μάζες. 
Ή χούντα τής Βραζιλίας θά τού δώσει τό τε 
λειωτικό χτύπημα καί σιγά-σιγά θά σβύσει 
(όχι άμως καί ό θραζιλιάνικος κινηματογρά
φος).

Ό  Rocha θά έγκαταλείψ ει τή Βραζιλία καί 
θά γυρίσει στό Κογκό τήν ταινία Der Leone 
have sept calecas (Τό λιοντάρι έχει 7 κεφά
λια, 1970) παραβολή πάνω στήν άποικιοκρα- 
τία  στήν 'Αφρική καί στήν ’ Ισπανία τά Ca- 
beças Courtedas (Κομμένα κεφάλια), μία 
άκόμη παραβολή πάνω στή δικτατορία στήν 
Λ. Αμερική. Τό χαρακτηριστικό τούτων τών 
ταινιών είνα ι ένας φοβερός έρμητισμός καί 
συμβολισμός, πού τά κάνει άπρόσιτα σ’ 
άσους δέν γνωρίζουν τούς μύθους καί τίς  
άναφορές στίς όποιες παραπέμπει ό Rocha. 
Αν καί δ ιατηρεί τή μπαρόκ-άπερα άτμό- 
σφαιρα τού Antonio-das- Mortes, ό Rocha 
άπογοήτεψε πολλούς άπό τούς θαυμαστές 
του. Καί πραγματικά ό καλλιτέχνης μας θά 
περάσει μιά μεγάλη περίοδο κρίσης, μιά καί 
έπί 10 όλόκληρα χρόνια δέν θά τόν άκού- 
σουμε καθόλου. Τό 1972 θά δε ίξε ι τό Cancer 
(Καρκίνος) ντοκυμανταίρ πάνω στούς περι
θωριακούς τής Βραζιλίας, ένώ τό 1976 θά 
έπιστρέψει στή Βραζιλία. 'Ήδη τό καθεστώς 
δείχνει κάποια σημάδια «φ ιλελευθεροποίη
σης» καί ό Rocha θά άναλάβει νά γυρίσει μέ 
κρατικά χρήματα τήν Ηλικία τής γης, τερά
στιο φρέσκο πάνω στήν ιστορία τής Βραζι
λίας. Ή  τα ιν ία  θά προβληθεί στή Β ενετία  τό 
1980, θά άπογοητέψει άμως γιά μιά άκόμη 
φορά τούς φίλους τού σκηνοθέτη. Ο συν
εργάτης μας Α.Ν.Δερμεντζόγλου πού είδε 
τή τα ινία γράφει σχετικά*ή  ήλικία τής γής 
μέ τή μεγάλη της διάρκεια, παρ' άτι θεω ρεί
ται μαζί μέ  τό φιλμ τού Άγγελόπουλου τό 
άκλόνητο φαβορί άπογοήτευσε τελείως. Ό  
Ρόχα έπ ιχείρησε βασικά νά δ ε ί τήν ιστορία  
τής Βραζιλίας σέ τμήση καί συνάρτηση μέ 
άλλα μεγάλα ιστορικά γεγονότα όπως αύτά 
τής Γαλλικής επανάστασης κ.λπ. Ά ν έμ ε ιξ ε  
καί πάλι έντονα στοιχεία φοκλόρ, μπαρόκ 
έξωτισμού άλλά κατέληξε ώστε όλη αύτή ή 
«κατασκευή» νά γ ίνει ένας ιστορικός καί πα- 
ροξυσματικός χείμαρρος εικόνων, ήχων καί 
κινήσεων πού δέν συνέτειναν σέ τίποτα. Ή 
προσπάθεια όργάνωσης τού φίλμ σέ πολλα
πλές «σκηνές» σάν μιά άπόδοση τού θεά
τρου τής Ιστορίας, ή γνωστή χρήση τής



«πλάνο σεκάνς», δέν απέδωσαν αύτή τή 
φορά τά άναμενόμενα. Ή Ιστορία τής 'Ηλικία 
τής γης κατέληξε νά είνα ι ένα ύποπτο Ιδεο
λογικό κατασκεύασμα άπό όπου δέν έβγαινε 
κανένα νόημα. Από τή μιά μεριά υπήρχαν οί 
έπιφάσεις τού προοδευτισμοϋ μέ τήν ιστο
ρική άναδρομή στις δ ικτατορίες πού πέρασε 
ή δύστυχη αύτή χώρα, στήν ξενόφερτη  
κουλτούρα, στήν «πίεση» τής ύπερατλαντι
κής δύναμης, σέ ορισμένες ψευτομαρξιστι- 
κές θέσεις καί άπό τήν άλλη άκούστηκαν καί 
παρουσιάστηκαν περίεργες όπτικές πού έφ 
ταναν ατά όρια τής υστερίας.» (έφημερίδα  
Θεσσαλονίκη) .
Φαίνεται ότι ό Rocha έξόργισε τούς άριστε- 
ρούς δημοσιογράφους μέ δηλώσεις του 
όπως·. «Στή Βραζιλία τά πράγματα άλλαξαν. 
Ή κυβέρνηση έκανε προοδευτικά άνοίγμα- 
τα... καί δέν ύπάρχουν πολιτικοί κρατούμε
νοι» κ.λπ. Ό  πρωτεργάτης τοϋ τσ ίνεμα 
νουόβο συμβιβάστηκε πλήρως λοιπόν μέ τή 
χούντα τής χώρας του ; Δέν είμαστε σέ 
θέση (ούτε πέφτει λόγος σέ μάς) νά κρίνου
με. Αντίθετα άν ό Rocha είνα ι ένα παράδει

ROBERT MONTGOMERY (1904 ■ 1981)
Διάσημος άμερικανός ηθοποιός στή δεκαετία 
τοϋ 30, διακρίθηκε στις ταινίες Τό μεγάλο σπίτι 
του Τζώρτζ Χίλλ, Inspiration τοϋ Κλάρενς 
Μπράουν, Ό  κύριος καί ή κυρία Σμίθ τοϋ Χί- 
τσκοκ κ.ά. "Ομως ό Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ πέ
ρασε στήν Ιστορία τού κινηματογράφου γιά τίς 
άκρα πειραματικές (καί ταυτόχρονα άπογοητευ- 
τικές) ταινίες του ώς σκηνοθέτης: The Lady in 
the Lake (Ή κυρά τής λίμνης) άποτελεϊ μιά κινη
ματογραφική μεταφορά τού μυθιστορήματος 
τοϋ Ραίϋμοντ Τσάντλερ, γυρισμένη δλη μέ ύπο- 
κειμενικό φακό. Ό  Μοντγκόμερυ θέλησε μέ αύ- 
τό τόν τρόπο νά άποδώσει τό α’ ένικό πρόσωπο 
μέ τό όποιο έχει γραφτεί τό μυθιστόρημα. Στήν 
ταινία δέν βλέπουμε ποτέ τόν ηρώα, παρά μόνο 
αύτό πού υποτίθεται δτι βλέπει τό μάτι του (έμ- 
φανίζεται μόνο μιά φορά ή άντανάκλασή του σ’ 
έναν καθρέφτη). Σύμφωνα όμως μέ τίς γνώμες 
τής κριτικής τό παράδοξο αύτό έπιχείρημα άπέ- 
τυχε καί ή ταινία κουράζει σύντομα, χωρίς νά 
μπορέσουμε έμεϊς σάν θεατές νά ταυτιστούμε 
μέ τόν άθέατο ντέτεκτιβ Μάρλοου, πού είναι πί
σω άπό τή κάμερα (Δείτε σχετικά γιά τή ταινία 
τό βιβλίο τού Μαρσέλ Μαρτέν: «Ή γλώσσα τοϋ 
κινηματογράφου,» κεφ. Ό  δημιουργικός ρόλος 
τής μηχανής λήψης καί τό άρθρο τοϋ Πασκάλ 
Μπονιτσέρ «Ή τμηματική θέαση», Σύγχρονος

γμα γιά μάς αύτό είνα ι ένός άνθρώπου πού 
κάτω άπό τίς πιό δύσκολες πολιτικά συνθήκες 
προσπάθησε νά κάνει έναν «άλλο» κινηματο
γράφο, τόν κινηματογράφο τής βίας όπως 
αύτός τόν άποκάλεσε. "Ας κλείσουμε λοιπόν 
τό σύντομο τούτο σημείωμά μας μέ τά έξής 
λόγια του:

«Μπορούμε νά όρίσουμε τήν κουλτούρα  
μας σάν τήν κουλτούρα τής πείνας. 'Εκεί 
βρίσκεται ή τραγική αύθεντικότητα τού ci
nema nuovo σέ σύγκριση μέ τόν παγκόσμιο 
κινηματογράφο. Ή αυθεντικότητά μας είναι 
ή πείνα μας πού είνα ι καί ή μεγαλύτερή μας 
αθλιότητα, ύποφερτή μά όχι κατανοητή. 
Κάθε φορά τό καταλαβαίνουμε καί ξέρουμε 
πώς ό περιορισμός της δέν έξαρτιέτα ι άπό 
έπεξεργασμένα τεχνικά προγράμματα άλλά 
άπό μιά κουλτούρα τής πείνας, πού άνατρέ- 
ποντας τίς δομές, τήν ξεπερνάει ποιοτικά. 
Καί ή πιό αύθεντική πολιτιστική έκδήλωση 
τής πείνας είνα ι ή βία (...) Ή αισθητική τής 
βίας προτού νά είνα ι πρωτόγονη είνα ι έπα- 
ναστατική» (Περιοδικό ΦΙΛΜ, Νο 2: Ή Αισθη
τική τής Βίας).

Κινηματογράφος Νο 28-29).
Στή συνέχεια ό Μοντγκόμερυ γύρισε μιά τό Ι

διο πειραματική ταινία: Ride the Pink Horse 
(1947), γιά τήν όποια ό Ντέϊβιντ Τόμσον λέει δτι 
ήταν πολύ πιό ένδιαφέρουσα άπό τή προηγού
μενη. Δυστυχώς δέν ξέρουμε τίποτα άλλο γιά 
τούτο τό φιλμ, όπως καί γιά τά έπόμενα τοϋ σκη
νοθέτη: Once More My Darling (’Ακόμη μιά φορά 
άγάπη μου, 1949), Eye Witness (Τό μάτι τοϋ μάρ
τυρα) καί The Gallant Hours (1960) μέ τόν Τζέϊμς 
Κάγκνεϋ. Ό  Μοντγκόμερυ δούλεψε έπίσης στή 
τηλεόραση σάν σύμβουλος τού Αϊζενχάουερ.

«Ή κυρά τής λίμνης»



ΝΤΑΪΖΟΥΚΕ ITO (13 Ό κτ. 1898 - 19 Ιουλίου 
1981)
Διάσημος γιαπωνέζος σκηνοθέτης τού βουβού, 
έγραψε πάνω άπό 15 σενάρια προτού περάσει 
στή σκηνοθεσία. Είδικεύθηκε στίς Ιστορικές τα ι
νίες, δπου κατά τόν Ζώρζ Σαντούλ διακρίθηκε 
γιά τή βιαιότητα τών θεμάτων του. Μετά τόν Β' 
Παγκόσμιο πόλεμο ξαναήλθε στήνέπιψάνεια μέ 
τήν ταινία Οσο, ό σκακιστής (1948), τούς ’Ά 
θλιους, γιαπωνέζικη μεταφορά τού μυθιστορή
ματος τού Ούγκώ μέ τόν Σέσου Χαγιακάβα καί 
τόν Δολοπλόκο(1961). Σύμφωνα μέ τόν Max Tes
sier «μέ rd θάνατο τού Νταϊζούκε Ίτο, πού έκα
νε πάνω άπό 100 ταινίες, ό γιαπωνέζικος κινη
ματογράφος έχασε έναν άπο τούς καλύτερους 
έργάτες του, μέ τήν εύγενή σημασία τού όρου 
καί άναμφισβήτητα ένα άπό τά μεγαλύτερα ό- 
νόματα τού βουβού: πότε άλήθεια θά δούμε τίς 
τα ινίες του έξω άπό τήν ’Ιαπωνία;»
(Revue du Cinema, No 365, Ό κτ. 1981).

STEPHEN BOSUSTOW (6 Νοεμβρίου 1911 - 4 
’Ιουλίου 1981).
Διάσημος άμερικανός καρτουνίστας. Στήν άρχή 
δούλεψε γιά τούς LLb Iwerks, Walter Lantz καί 
Wal Disney (*H Χιονάτη καί ol 7 νάνοι, Μπάμπι, 
Φαντασία) άλλά ήλθε σύντομα σέ διαφωνία μαζί 
τους. Τό 1945 δημιούργησε τήν UPA, μία έται- 
ρεία παραγωγής κινουμένων σχεδίων πού άνα- 
νέωσε τό χώρο τού άμερικάνικου καρτούν, άνα- 
δεικνύοντας διάφορα νέα ταλέντα, όπως τούς 
John Hubley, Robert Hannon καί Peter Burness 
(δημιουργούς τής φιγούρας τού γνωστού μισό- 
τυφλου γέρου κ. Μαγκοϋ). Ό  Bosustow έδωσε 
πλήρη έλευθερία στούς συνεργάτες του, σύντο
μα δμως ol παραγωγές του έγιναν ένα είδος 
«άντι-ντίσνεϋ» καί σιγά-σιγά ol διάφοροι μεγά
λοι σκηνοθέτες τού καρτούν θά τόν έγκαταλεί- 
ψουν. Τά τελευταία χρόνια δούλευε άποκλειστι- 
κά στήν τηλεόραση.
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ANITA LOOS.
’Αμερικανίδα σεναριογράφος, συγγραφέας μυ
θιστορημάτων καί θεατρικών έργων καί ήθο- 
ποιός. Ξεκίνησε τήν κινηματογραφική της καριέ- 
ρα δουλεύοντας σάν σεναριογράφος τού Γκρί- 
φιθ ήδη άπό τό 1912. Θά γίνει παγκόσμια γνω
στή μέ τό μυθιστόρημά της 01 ΰνδρες προτι
μούν τίς ξανθειές, πού θά γίνει δύο φορές τα ι
νία, ένώ άλλες της κινηματογραφικές έπιτυχίες 
είναι οί: Σαρατόγκα, Τζιτζί, Ή Σουζάννα καί ό 
Θεός κ.λ.π. Πέθανε σέ ήλικία 88 έτών τόν περα
σμένο Αύγουστο.

PADDY CHAYEFSKY (29 Ίαν. 1923 -1 Αύγ. 1981). 
Συγγραφέας, σεναριογράφος καί διαλογίστας, 
δούλεψε περισσότερο γιά τό ραδιόφωνο, τήν 
τηλεόραση καί τό θέατρο παρά γιά τόν κινημα
τογράφο. "Εγινε γνωστός δταν μετά τόν Β' Παγ
κόσμιο πόλεμο άνανέωσε τό στύλ τών ραδιοφω
νικών (καί μετέπειτα τηλεοπτικών) έκπομπών εί- 
σαγάγοντας φυσικούς, καθημερινούς διαλό
γους. ’Επηρεασμένος άπό τό νεο-ρεαλισμό θά 
γράψει τό σενάριο τού Μάρτυ τού Ντέλμπερτ 
Μάν (1955), μιά ταινία πού θά δώσει ένα νέο προ
σανατολισμό στόν άμερικάνικο κινηματογράφο, 
ένώ ό ίδ ιος σκηνοθέτης θά γυρίσει τό 1957 ένα 
άλλο σενάριό τουΤΙιβ  Bachelor Party (Τό πάρτυ 
τών έργένηδων). "Αλλα του σενάρια είναι τά έ- 
ξής: Ή θεά τού John Cromwell, Μεσάνυχτα τού 
Ντ. Μάν, Τό δίκτυο τού Σ. Λιούμετ κ.ά.

VALENTINE TESSIER. Διάσημη γαλλίδα ήθο- 
ποιός κύρια τού θεάτρου. Στόν κινηματογράφο 
έμφανίσθηκε περίπου 30 φορές, σέ τα ινίες ό
πως: Μαντάμ Μποβαρύ τού Ρενουάρ, Τό άμάξι- 
φάντασμα τού Ντυβιβιέ, Ή δικαιοσύνη μίλησε 
τού Καγιάτ, Τά γαλλικά κάν-κάν τού Ρενουάρ 
κ.ά.

ADRIAN HOVEN, ήθοποιός, σκηνοθέτης, παρα
γωγός διάφορων κάκιστων ταινιών τρόμου καί 
κατασκοπευτικών περιπετειών.

DALE HENNESSY, άμερικανός ήθοποιός καί 
σκηνοθέτης.

ROSS MARTIN, άμερικανός ήθοποιός.

ALFRED SANTELL, άμερικανός σκηνοθέτης, 
πού δούλεψε κύρια τήν έποχή τού βουβού σέ μι
κρές κωμωδίες. Ά λ λ ε ς  του τα ινίες That Bren
nan Girl καί Τζάκ Λόντον (1947).

’Επιμέλεια Μπάμπης Άκτσόγλου
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Τό φετινό 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινη - 

ματογράφου κύλισε μέσα σέ μιά σχετική άδια- 

φορία. ’Από τή μιά οί. έκλογές, άπό τήν άλλη 

ή μετριότητα των ταινιών (πού άντανακλοΰν ό

μως τή γενικότερη μετριότητα του κινηματο - 

γράφου σέ παγκόσμια κλίμακα) αποδυνάμωσαν , 

τήν (έλάχιστη) αίγλη του Φεστιβάλ, θέτοντας 

σ’όλους μας ¿ρωτήματα γιά τή συνέχιση αύτοΰ 

του θεσμού.
Τό πρόβλημα μέ τό Διεθνές Φεστιβάλ εί

ναι ότι άπό τήν πρώτη στιγμή πού δημιουργή- 

θηκε είχε λάθος προσανατολισμούς καί λει - 

τουργία. Ά ν  στό ξεκίνημα του ή χουντική κυ

βέρνηση πίστεφε ότι μέ τό Φεστιβάλ θά προσ- 

έλκυε μερικούς ξένους παραγωγούς καί σκηνο

θέτες νά νυρίσουν ταινίες στήν 'Ελλάδα,γρή

γορα οί ψευδαισθήσεις αύτές διαλύθηκαν : ή 

έπιβολή άπό τά ξένα μονοπώλια τού νά είναι 

τό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης διαγωνιστικό μόνο 

γιά τίς ταινίες μικρού μήκους, τό καταδίκα

σε στή γενική ξένη άδιαφορία. Ταυτόχρονα τό 

Φεστιβάλ δέν κατάφερε νά γίνει ούτε πόλος 
προβολής καί συσπείρωσης των σκηνοθετών ται

νιών μικρού μήκους (όπως είναι τό Φεστιβάλ 

τού Όμπερχάουζεν, τής Λειψίας, τής Λίλλης 

κ.ά.), στήν αρχή έξαιτίας τού πολιτικού κα

θεστώτος, στή συνέχεια έξαιτίας τής αδιαφο
ρίας τής έκάστοτε δργανωτικής επιτροπής καί 

τού λανθασμένου τρόπου λειτουργίας του. Ετσι 
τό Διεθνές Φεστιβάλ πήρε ένα άπρόσωπο χα

ρακτήρα, καταντώντας μιά έκδήλωση πού νίνε- 

ται γιά λόγους τιμής, χωρίς κανείς νά μπο - 
ρεΐ νά μάς έξηνήσει τί προσφέρει καί γιατί 

θά πρέπει νά συνεχίζεται.
Αυτό σημαίνει ότι τό Φεστιβάλ πρέπει 

νά καταργηθεϊ, όπως υποστήριξε σέ ανακοίνω

σή της ή 'Εταιρία Ελλήνων σκηνοθετών, χα - 
ρακτηρίζοντας το μέσο προώθησης καί διαφή -

μ ίσης ξένων ταινιών τών μεγάλων γραφείων 

διανομής; Είναι άλήθεια ότι τό Φεστιβάλ Θεσ

σαλονίκης ένώ είναι διαγωνιστικό γιά τίς μι

κρού μήκους ταινίες, κανείς ποτέ δέν ένδια- 

φέρθηκε γι’αύτές (έξαιτίας τής μέτριας ποι

ότητας τους, όταν δέν είναι έξοργιστικά ά - 

διάφορες), άλλά πάντα άποτέλεσαν τό θεσμικό 

άλλοθι γιά τήν προβολή τών ταινιών μεγάλου 

μήκους. Οί τελευταίες αύτές ταινίες ήταν 

στό μεγαλύτερο μέρος τους ταινίες τής τρέ - 

χουσας κινηματογραφικής περιόδου πού έδιναν 

τά γραφεία διανομής, ένώ τό υπόλοιπο πρό - 

γραμμα τό συμπλήρωναν ταινίες άπό τίς γει - 

τονικές χώρες μέ τήν 'Ελλάδα, καθώς καί 2-3 
τού τρίτου κόσμου. Φέτος όμως ή κατάσταση 

αύτή άλλαξε. Γιά άγνωστους λόγους κανένα 
μεγάλο γραφείο διανομής δέν έστειλε ούτε μί

α ταινία : έτσι ή καταγγελία τής 'Εταιρίας 

Σκηνοθετών πέφτει στό κενό, έρχεται μέ κα - 

θυστέρηση ένός χρόνου (Καί μιά καί τδφερε ό 

λόγος πώς γίνεται ή 'Εταιρία Σκηνοθετών νά 

βγάζει τέτοια άνακοίνωση καί ό Πρόεδρός της 

Θανάσης Ρεντζής νά είναι μέλος τής κριτικής 

έπιτροπής τού Φεστιβάλ ;). Τό Διεθνές Φεστι
βάλ, λοιπόν, πέρασε άπό τήν ίδια διαδικα - 

σία έξέλιξης μέ τό 'Ελληνικό : ξεκινώντας , 

κάτω άπό άλλους σκοπούς καί συμφέροντα, χά

νει σινά - σιγά τό καθαρά έμπορικό - διαφη

μιστικό του χαρακτήρα καί γίνεται μιά πολι
τιστική έκδήλωση, άδιάφορη όμως καί κακή.

Κάτω άπό αύτή τήν δπτική η άποψή μου 
δέν είναι ότι τό Διεθνές Φεστιβάλ πρέπει νά 

καταργηθεϊ, άλλά νά άλλάξει χαρακτήρα καί 

τρόπο λειτουργίας. Καί πρίν άπ’δλα, προτού 

άρχίσουμε νά φωνάζουμε ότι πηγή τής "κακό - 

δαιμονίας" είναι δ περιορισμός τού διαγωνι- 

στικοΰ μέρους στίς ταινίες μικρού μή

κους, άς σκεφτοΰμε πώς είναι δυνατόν ένα Φε
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στιβάλ νά έχει ποιότητα ταινιών, πολύ πε - 

ρισσότερο δέ μιά κατεύθυνση, μιά άναζήτηση, 

ένα προσωπικό χαρακτήρα, όταν δέν έχει, μιά 

μόνιμη διεύθυνση, άλλά κάθε φορά είμαστε έρ

μαια μιας δργανωτικής έπιτροπής, στήν πλειο- 

ψηφία της άπό μέλη άσχετα μέ τόν κινηματο - 

γράφο, πού έπιλένει βιαστικά καί βαριεστη - 

μένα τό πρόγραμμα άπό 3-4 ταινίες πού προ - 

τείνει τό Προξενείο κάθε διανωνιζόμενης χώ

ρας. (Τή φετινή δργανωτική έπιτροπή άποτε - 
λοΰσαν οί : Μποϋρος, Ψαλλιδάκης, Παπαβασι - 

λείου (μέλη τής ΔΕΘ), Κονιτσιώτης, Νταϊφάς 

καί δ γνωστός μας Νικολόπουλος). Αύτά γιά 

τις ταινίες μικρού μήκους, γιατί γιά τίς με

γάλου οϊ έν λόγω κύριοι προστρέχουν πρώτα 

στά γραφεία διανομής καί στή συνέχεια στά 

διάφορα ξένα ’Ινστιτούτα καί 'Υπουργεία Πο

λιτισμού γιά νά καλύψουν όπως - όπως τίς 

δύο παράλληλες έκδηλώσεις.

’Αφού λυθεί λοιπόν τό πρόβλημα τής δι

εύθυνσης τού Φεστιβάλ θά πρέπει νά δούμε 

καί τό χαρακτήρα του (άλλιώς ασκούμε κριτι

κή ή κάνουμε προτάσεις σ’ένα ανύπαρκτο σώ - 

μα). Τό Φεστιβάλ πρέπει πρώτα άπ’όλα νά ά - 

ποδεσμευθεΐ άπό όποιαδήποτε άπαγορευτική 

διάταξη. Ταυτόχρονα δμως γιά νά μήν πέσει 

στή μέση μετριότητα καί ψιλο-άδιαφορία τό - 

σων άλλων κινηματογραφικών φεστιβάλ θά πρέ-

Στό 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης βρα - 

βεύτηκαν οϊ έξής ταινίες : ■

1. Καλύτερη ταινία μέ υπόθεση: "Καλεσμένοι

στά άεροπορικά νυμνάσια" τού 'Ελβετού Ni

colas Hayek.

2. Καλύτερο ντοκυμανταίρ:"Τό πρόβατο" τού 

Stillian Parushe (Βουλγαρία).

3. Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: "Δί

λημμα" τού John Halas (Μ. Βρετ.).

μητικές διακρίσεις δόθηκαν στις έξής 

αινίες :

"Κινούμενη άμμος" τού ’Ινδού Pradeep Di- 

it

’αν-Πικάρ λε Ντού"τοΰ Πάρι Παπαμπέη(γαλ- 

κή παραγωγή).

πει είτε νά προσανατολισθεί πρός δρισμένα 

είδη, μορφές καί τάσεις τού σημερινού κινη

ματογράφου, είτε νά κάνει μιά έπιλογή άπό 

τίς καλύτερες ταινίες άλλων φεστιβάλ ( δπως 

κάνει τό Φεστιβάλ τού Λονδίνου) ή τέλος νά 

έχει μιά τόσο καλά πληροφορημένη Γραμματεία, 

πού ν’άναζητεί άπό μόνη της κάθε χρόνο τίς 

ταινίες πού θέλει νά προβάλει(άλλοίμονο μας 

άν άρκεστοΰμε στίς έπιλογές τών ’Υπουργεί - 

ων .'). Παράλληλα νά συνεχίσει τίς 2 παράλ - 

ληλες έκδηλώσεις σύμφωνα μέ τό χαρακτήρα 

τών τελευταίων έτών (ένα άφτέρωμα σ’ένα έθ- 
νικό κινηματογράφο κι ένα άφιέρωμα σ' έναν 

κλασικό σκηνοθέτη), άλλά νά μεριμνήσει ώστε 

ή έπιλογή πού θά γίνεται νά είναι πιό άντι- 

προσωπευτική καί πιό ποιοτική. Τέλος νά δια

τηρηθεί δ θεσμός τών ταινιών μικρού μήκους, 

άλλά νά προσανατολιστεί μόνο στίς ταινίες 

άναζήτησης καί κινουμένων σχεδίων (ή ντοκυ- 

μανταίρ πολιτικοπληροφοριακοΰ χαρακτήρα,γιά 

νά ξεφύγουμε άπό τή βαριεστημάρα τών τουρι- 

Ή Νίνα Χάγκεν αχό «Τσά-Τσά» 
τού Χέρμπερτ Κούριελ (’Ολλανδία).



στικο-διαφημιστικών ντοκυμανταίρ πού Βλέπου

με κάθε χρόνο).
"Ας ρίξουμε όμως μιά σύντομη ματιά 

στό φετινό πρόγραμμα. ’Από τίς 19 ταινίες 

μεγάλου μήκους, ο'ι 9 παίχτηκαν σέ κανονι

κή προβολή, άρα τίς άφήνουμε στήν άκρη. Άπό 

τίς ύπόλοιπες λίγες είναι αύτές πού ξεχωρί

ζουν : τά "Βλέμματα καί χαμόγελα" τού Κένεθ 

Λόουτς, μιά άπρόσμενη έπιστροφή τού Άνγλι- 

κοΰ κινηματογράφου στίς πηγές τού "φρή -σί- 

νεμα" τής δεκαετίας τού 60. " Ή  μέθοδος τού 
Κάττερ", μιά άστυνομική ταινία ατά πλαίσια 

τής σύγχρονης σερί-νουάρ άπό τόν εξόριστο 

τσέχο σκηνοθέτη Ίβάν Πάσερ.
" Ή  άγων ία τού πεθαμένου" τού Ντούναβ Κουζ- 

μάνιτς (Κολομβία) καί "01 φόβοι" τού Άλε - 

σάντρο Ντόρια (’Αργεντινή), δύο ταινίες τής 

Λατινικής ’Αμερικής, ή πρώτη στή σατιρική 

παράδοση τού Άλέα καί ή δεύτερη πιό κοντά, 

στή "σκληρότητα" τού τσίνεμα - νουόβο' καί 
τέλος τό πολωνικό "1.901 : Τά παιδιά άπερ - 

γοΰν" τού Φιλίπ Μπαγιόν, δπου ή σημερινή ξε

σηκωμένη Πολωνία προσπαθεί νά βρει τίς ιστο

ρικές ρίζες αύτού τού ξεσηκωμού, μέσα άπό 

άναφορές στό παρελθόν τής χώρας.
Γιά τίς παράλληλες έκδηλώσεις έχουμε 

νά πούμε μόνο τά έξής : είναι καιρός νά ά - 
ποφασίζονταικαί πιό έγκαιρα (τό άφιέρωμα 

στό ΓουάΤλερ άνακοινώθηκε 4-5 μέρες πριν 

τήν έναρξη τού Φεστιβάλ) καί νά είναι πιό

ριζοσπαστικές. Τό άφιέρωμα στόν ’Ολλανδικό 

κινηματογράφο δέν ήταν άδιάφορο, ίσα - ίσα 

μάλιστα έπέτρεψε στό ενδιαφερόμενο κοινό νά 

γνωρίσει ένα τελείως άννωστο του κινηματο - 

γράφο. "Ομως είμαι σίγουρος δτι έπιλέχτηκε 
δχι έλεύθερα- μά σάν άντάλλαγμα yló τήν έ - 

βδομάδα έλληνικοΰ Κινηματογράφου πού πρό - 

κειται νά γίνει φέτος στό Άμστερνταμ .(Τε
λικά δμως άλλο πράγμα είναι οι πολιτιστι 

κές άνταλλαγές τού 'Υπουργείου Πολιτισμού 

καί άλλο ένα Φεστιβάλ .’). "Οσο γιά τό άφιέ

ρωμα στόν πρόσφατα άποθανόντα Γουίλιαμ Γουά- 

ί'λερ, ήταν μιά πάρα πολύ καλή ιδέα,πού χαν

τακώθηκε άπό τήν κακή έπιλογή των ταινιών . 

Οί ταινίες πού τελικά βρέθηκαν ήταν δλες με 
τά τό 50, δηλαδή τήν περίοδο τής παρακμής 

τού Γουάίλερ καί μόνο. 11Ό  συλλέκτης"καί τό 

"Διακοπές στή Ρώμη" μπόρεσαν νά ξεχωρίσουν, 
άπό τά ύπόλοιπα φιλμ. Πάντως έπιβεβαίοχιάν 

τήν ήδη άρνητική άποψή μου γι’ αυτόν τό σκη

νοθέτη, ποϋ σίγουρα ύπερεκτιμήθηκαν καί οί 

τεχνικές δυνατότητές του καί τό ταλέντο του 

στή διεύθυνση τών ήθοποιών.
Δέν έχουμε λοιπόν παρά νά περιμένουμε 

τό έπόμενο Διεθνές Φεστιβάλ. "Εχουμε ένα 

χρόνο μπροστά μας γιά νά τό άναμορφώσουμε 
καί νά τού δώσουμε ένα σοβαρό υπόβαθρο. Γι’ 

αύτό καί μεΐς θά έπανέλθουμε μέ πιό συγκε - 
κριμένες προτάσεις.

Μ. Άκτσόγλου



22ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Εκτιμήσεις/ Οί ταινίες/ Τά βραβεία/ Τό κοινό/ 
01 μικρού μήκους/ «Τό έργοστάσιο».

"Νά καταργηθεί ή νά άνανεωθεί σάν θε

σμός "Αν έμπαινε ή έρώτπση αυτή στά άτο

μα πού παρακολούθησαν τή βδομάδα αυτή τό 

22ο Φεστιβάλ 'Ελληνικού Κιν/φου , τά μισά 

θ’άπαντοϋσαν νά καταργηθεί, (διαπιστώνοντας 

μέ μεγάλη τους λύπη τό "κάθε πέρσυ καί κα - 

λύτερα"), τά άλλα μισά θά άπαντούσαν νά ά - 

νανεωθεί, προτείνοντας διάφορους τρόπους.
Ποιός φταίει όμως γιά τήν δλη κατάστα

ση; Ή  δρνανωτική έπιτροπή που θεσπίζει δε

λεαστικά ποσά γιά βραβεία; Οί δημιουρνοί 

των ταινιών πού καθιέρωσαν (ίσως άθελά τους) 

τό κενό ανάμεσα σ’αύτούς καί τούς θεατές,μέ 

αποτέλεσμα νά γεννηθεί ένα "είδικό" κοινό 

γιά τίς φεστιβαλικές ταινίες; Ή  προκριμα - 

τική έπιτροπή, πού άκόμα δέν καταλάβαμε μέ 

ποιά κριτήρια προκρίνει τέλος πάντων τίς 

ταινίες. "Η μήπως τό κοινό πού σάν μόνο μέ

σο διαφωνίας του έχει τό "κράξιμο" άπό τόν 

έξώστη.
Τό μεγάλο μας ένδιαφέρον γιά τόν κι - 

νηματογράφο καί πιό ειδικά γιά τό Φεστιβάλ 

τής Θεσσαλονίκης, νά πού κατάντησε : οί δη

μιουργοί κάνουν ταινίες γιά νά κερδίσουν έ

να βραβείο καί νά τίς δώσουν στή συνέχεια 

στό έμπόριο, τό κοινό τίς άποδοκιμάζει μέ 

τόν χειρότερο τρόπο, χωρίς νά έχει τήν απαί

τηση νάρθει σέ έπαφή μέ τούς δημιουργούς ώ

στε νά λύσει τίς τυχόν άπορίες του.
Φέτος έγινε μιά τέτοια προσπάθεια.'Ορ

γανώθηκαν συζητήσεις μέ τούς σκηνοθέτες,κρι

τικούς, δημοσιογράφους, τό κοινό, θάλενα ό

τι ήταν άποτυχία, γιά δυό λόνους. Πρώτα,για

τί στίς συζητήσεις αύτές έρχόταν τό 1/4 ό - 

σων παρακολουθούσαν καθημερινά τίς προβολές,
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δεύτερο, γιατί αισθανόσουνα πώς βρίσκεσαι 

σέ νενική συνέλευση τής Ε.Ε.Σ.(δπως πολύ σω
στά ειπώθηκε άπό κάποιον), διαπιστώνοντας 

καί έπιβεβαιώνοντας έτσι, τήν ύπαρξη τής 

"κλίκας" σ’αύτό τό κύκλωμα.
Τό πρόβλημα δέν είναι σοβαρό, ή κι δν 

είναι,λύνεται."Αν υπάρχει θέληση,ή προσπά - 

θεία θάναι μικρή."Ας γίνει τό '82 τό 1ο Φε

στιβάλ Ελληνικού Κιν/φου κι δχι τό 23ο. Νά 

μήν υπάρχει ή προκριματική έπιτροπή.Νά παί

ζονται δλες οί ταινίες πού δηλώνουν συμμετο

χή. Νά ύπάρχει μιά (σωστή) κριτική έπιτροπή, 

πού θά δίνει δχι χρηματικά βραβεία,παρά συμ
βολικές διακρίσεις. Νά καθιερωθεί κι άλλος 

φορέας πού θά κρίνει τίς ταινίες. Τό κοινό 

(Κάποτε ύπήρχε. Γιατί καταργήθηκε; Μήπως 

μόνο τά 9 ή 10 άτομα είναι ικανά νά κρίνουν; 

Φυσικά δχι). Νά γίνεται προσπάθεια τών δη - 

μιουργών νά κάνουν ταινίες κατανοητές, ώστε 
νά μήν κυριαρχεί ή ιδέα τής "κουλτουριάρι - 

κής ταινίας"-(έτσι, δχι μόνο θά βελτιωθεί ή 

ποιότητα τού φεστιβάλ, άλλά θά μάθουμε νά 

χρησιμοποιούμε σωστά καί όρισμένες λέξεις). 

Ό  θεατής μιλάει γιά "μυθοπλασία", "πείρα - 

ματικό κινηματογράφο", "φαλικά σύμβολα" ,άγ- 

νοώντας τίς λέξεις στήν ούσία τους. Γιατί 

λοιπόν δλα αύτά ;
”Ας έλπίσουμε πώς αύτά τά έρωτηματικά 

δέν προβληματίζουν μόνο έμάς, άλλά κι αύ - 

τούς πού έχουν τήν μεγαλύτερη ευθύνη πάνω 

τους, κι άς εύχηθοΰμε άπό τού χρόνου νά πα

ρακολουθούμε "Φεστιβάλ Ελληνικού Κιν/φου", 

κι Οχι άπλά ένα σώου μέ γνωστούς ή άγνω - 
στους πρωταγωνιστές.

Κατερίνα Γρηγοριάδου



Ή Γεωργία Ζώη στόν «’Ηλεκτρικό Άγγελο»

•  Στό 22ο Φεστιβάλ 'Ελληνικού Κινηματο
γράφου διαγωνίσθηκαν 12 ταινίες μεγάλου μή

κους καί 14 μικρές. Τό κόψιμο τής προκριμα
τικής κριτικής ήταν ιδιαίτερα άγριο (κόπη - 

καν 8 ταινίες μεγάλου μήκους καί 28 μικρού) 
μ’άποτέλεσμα νά μήν έχουμε καί πάλι μιά συν
ολική εικόνα τού νέου ελληνικού κινηματο - 
γράφου, άλλά ορισμένων περιπτώσεων του (έξ- 
άλλου δρισμένες ταινίες δέν πρόλαβαν τό Φε

στιβάλ, δπως οΐ* Απέναντι,τού Πανουσόπουλου 
πού χωρίς φεστιβαλικές δάφνες έχει μιά παρα
δειγματική διανομή γιά ταινία τού νέου έλ - 

ληνικοΰ κινηματογράφου).
’Ελπίζουμε τό θέμα τής προκριματικής 

νά λυθεί στό έπόμενο φεστιβάλ καί άν τυχόν 

δέν καταργηθεΐ (δπως πολύ φοβόμαστε), τού - 
λάχιστον νά δίνεται ή ευκαιρία νά παίζονται 
δλες οΐ κομένες ταινίες μέσα στά πλαίσια

τού φεστιβάλ.

Παρά δμως τό παραπάνω κόψιμο ,οί προ

βαλλόμενες ταινίες ήταν άρκετά ένδεικτικές, 

γιά τή κατάσταση, τήν έξέλιξη καί τίς τά - 
σεις πού επικρατούν μέσα στόν νέο έλληνικό 

κινηματογράφο. Κι δταν λέω "νέο" κυριολεκτώ. 

Άπό τίς 12 ταινίες μενάλου μήκους, οί 8 ή
ταν πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών ( μερικοί 
τών οποίων δέν είχαν κάνει ούτε ταινία μι - 

κροϋ μήκους) καί οί 4 σχετικά νέων σκηνοθε

τών (Ζερβός, Ψαρράς, Ρεντζής, Μαραγκός)."Ο
λες οί ταινίες ήταν άνεξάρτητες παραγωνές , 
μέ συμμετοχή τού Ε.Κ.Κ. σέ 4 άπό αύτές. Μία 

μάλιστα ταινία (τά"Πετροχημικά.) χρηματοδο - 

τήθηκε άπό τοπικό σύλλογο, γιά τήν έπίλυση 
ειδικών προβλημάτων τους.

4 άπό τίς διαγωνιζόμενες ταινίες ήταν 
ντοκυμανταίρ :μία έπικαίρων (·’Η δίκη τής
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χούντας,), ένα είδος πού έχει πέραση τά τε
λευταία χρόνια, δν καί ή σωστότερή του θέ

ση είναι κατά τή γνώμη μου ή τηλεόραση’ μία 
άγωνιστική (Πετροχημικά.), ένα είδος πού σπα

νίζει δλο καί περισσότερο’ μία ταινία-πορ- 

τραΐτο ('Γιάννης Τσαρούχης-), έπίσης ένα εί - 
δος πού ή θέση του είναι ή τηλεόραση’καί τέ
λος μία ταινία πάνω στήν προετοιμασία μιας 

παράστασης άπό τό θέατρο Τέχνης (Πρίν άπό 

τήν παράσταση"). "Αν έξαιρέσουμε τήν πρώτη 
ταινία, δλες οί άλλες είχαν μιά μικρή προσ

έλευση κόσμου, ένώ θεωρήθηκε σκάνδαλο ή βρά

βευση τών"Πετροχημικών,, πού έγινε μάλλον μέ 
συναισθηματικά κριτήρια. "Οπως καί νά έχουν 

τά πράγματα έγινε φανερό δτι έάν στό μέλλον 

διατηρηθούν τά μραβεία, δέν μπορεί ντοκυμαν- 

ταίρ νά συναγωνίζονται μαζί μέ ταινίες μυ - 

θοπλασίας, γιατί πρόκειται γιά δύο διαφορε

τικά είδη κινηματογράφου, μέ τελείως άνισα 

κοστολόγια καί τρόπο δουλειάς.

"Εξι άπό τίς υπόλοιπες ταινίες διεκδι - 
κοϋν τό τίτλο τού ρεαλιστικού άφηγηματικοΰ 

κινηματογράφου. 'Ωστόσο υπάρχουν άρκετές 

διαφοροποιήσεις : 3 άπό τίς ταινίες κινιοΰν- 

ται μέσα στά καθιερωμένα πλαίσια τού λαΐ'κο- 

πολιτικοϋ κινηματογράφου (.Τό εργοστάσια,‘Μά

θε παιδί μου γράμματα',“Ιστορίες μιάς κερή- 
θρας1), μία τόν άρνειται γιά νά κάνει δμως 

ουσιαστικά ένα "σοσιαλιστικό ρεαλισμό τού 

περιθώριου" ('Σουβλίστε τους·) καί δύο άλλες, 

δν καί κινιοΰνται μέσα στά πλαίσια τής πα - 

ραδοσιακής μυθοπλασίας, διακρίνονται νιά τό 

στυλιζάρισμα καί τό προσωπικό μορφικό τους 

ύφος (·Τόν καιρό των ’Ελλήνων,,"01 δρόμοι τής 

άγάπης είναι νυχτερινοί').

"Οσο γιά τήν καθαρά πρωτοπόρειακή δ - 

δό, φέτος είχαμε μόλις καί μετά βίας 2 ται

νίες : τήν παρεξηγημένη "Στήν άναπαυτική με

ριά” μία ταινία πρόκληση στή μυθοπλασία (δν 

καί άποτυχημένη κατά τή γνώμη μου νά λει - 

τουργήσει άπό ένα σημείο κι έπειτα)’καί τόν 

"έρμαφρόδιτο" .’Ηλεκτρικό “Αγγελο“, δπου οί 
πειραματισμοί τού θ. Ρεντζή των προηγούμε - 
νων του ταινιών, ένσωματώνονται σέ μία δια

φορετική φόρμα, πιό προσιτή στό πλατύ κοι- 
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νό (δν καί ή ταινία αυτή είναι κατά τή γνώ

μη μου μιά δπισθοδρόμηση σέ σχέση μέ τίς 
προηγούμενες τού σκηνοθέτη, ήταν ίσως ή πιό 
ένδιαφέρουσα μαζί μέ'Τόν καιρό τών 'Ελλήνων,, 

τού Παπαστάθη - χωρίς νά θέλουμε νά θίξουμε 
καί άλλες ένδιαφέρουσες δουλειές, κύρια τής 

Λιάππα, τού Βερνίκου καί τού Βεργίτση).
Γιά τίς μικρού μήκους ταινίες άφιερώ- 

νουμε στή συνέχεια ένα ειδικό κεφάλαιο. “Ας 

δούμε δμως τώρα μερικά άπό τά παρασκηνιακά 
καί τίς σκοπιμότητες αυτού τού φεστιβάλ.Καί 

πρίν άπ’δλα τά βραβεία καί τό ρόλο τής κρι

τικής έπιτροπής.

•  "Οπως έγραφα παλιότερα στό περιοδικό Ο

ΘΟΝΗ ένα διαγωνιστικό Φεστιβάλ άναπαράνει ά- 

ναπόφευκτα έναν άνταγωνισμό, πού δέ βοηθάει 

τό κοινό νά δει δτι σκοπός αύτού τού θεσμού 

είναι νά δώσει μιά εικόνα τού ελληνικού κι

νηματογράφου, νά τόν βοηθήσει καί νά τόν 

προβάλει καί δχι νά βραβεύσει τίς "καλύτε - 

ρες" προσπάθειες, καταδικάζοντας έτσι συχνά 

μή-βραβευμένες ταινίες στήν άφάνεια.'Αλλά ά- 

κόμη καί σ’ένα τέτοιο Φεστιβάλ ή κριτική έ- 

πιτροπή μπορεί νά παίξει ένα θετικό ρόλο,μό 

νο δν διαφοροποιηθεί άπό τόν κλασσικό ρόλο 

πού τής άναθέτουν, κάνοντας ένα άπολογισμό 

τών διαφόρων τάσεων πού είδαμε στό Φεστιβάλ 

άναλύοντας τά προβλήματα πού υπάρχουν καί 

έπαινώντας τίς πιό άξιόλογες δουλειές.
Τίποτα τέτοιο βέβαια δέ διακρίνει τίς 

έκάστοτε κριτικές έπιτροπές τού Φεστιβάλ , 

πού δ ρόλος τους τά τελευταία χρόνια είναι 

νά συμβιβάζουν τίς διάφορες τάσεις καί άνά- 

λογα μέ τά διάφορα μαγειρέματα νά μοιράζουν 

τά βραβεία. Μ’δλλα λόγια οί ταινίες βραβεύ

ονται ή άποκλείονται κάτω άπό τυχαίες συγ - 

κυρίες ψήφων, προσωπικών γούστων, πιέσεων 

καί άνταλλαγών - καί ποτέ κάτω άπό μία γε - 
νική αισθητική καί ιδεολογική δπτική.

Ή  φετινή χρονιά δέ θά μπορούσε νά ή

ταν έξαίρεση καί δ άπολογισμός τών βραβείων 

μαρτυρά τήν πλήρη αύθαιρεσία τής έπιτροπής 

άλλά καί τά μαγειρέματα πού έγιναν. Πρίν ά- 

κόμη άπό τήν έναρξη τού Φεστιβάλ τά διάφορα



"προγνωστικά" έφερναν φαβορί τήν ταινία τής 

Λιάππα. ’Εντούτοις άναρωτιέμαι πώς είναι δυ

νατόν σ’ένα Φεστιβάλ πρωτοεμφανιζομένων ται

νιών, νά υπάρχουν άπό πρίν προγνωστικά.'Στήν 

ούσία πρόκειται γιά μιά καλυμένπ διαφημιστι

κή καμπάνια, πού δέν μ’ένδιαφέρει άν γίνε - 

ται έν γνώσει ή δχι του δημιουργού.

"Οπως δμως κι δν είχαν τά πράγματα, ή 

έν λόγω καμπάνια δέν άπέδωσε . Καί είδα - 

με τελικά δτι τό βραβείο καλύτερης ται 

νίας τό πήρε τό “’Εργοστάσιο ", κάτω άπό 

τήν πίεση άλλων παραγόντων, πού θέλουν νά 

πλασάρουν τό είδος τού κινηματογράφου „τού 

Ψαρρδ σάν τή μόνη λύση νιά τόν κινηματογρά

φο μας. (Άν καί τό πιό τίμιο θά ήταν νά έ - 

παιρναν ύπό τήν προστασία τους τό"Μάθε παι

δί μου γράμματα*). Κι δλοι θά έμεναν ικανό - 

ποιημένοι μέ τούτη τή βράβευση(έκτός άπό τή 

Λιάππα), δν η κριτική επιτροπή δέ μοίραζε 
τό Α' βραβείο στά''Πετροχημικά*, ένα σίγουρα 

ένδιαφέρον ντοκυμανταίρ, αλλά πού ό μόνος

λόγος τής βράβευσής του ήταν γιά νά πάρει 

πίσω τά χρήματά του δ σύλλογος - παρανωγός 

τής ταινίας (λές κι δ ρόλος τής έπιτροπής 

είναι φιλανθρωπικός .').
Αφού ή κριτική πίστεψε δτι έδωσε τή 

μερίδα τού λέοντος στό Ψαρρά, άρχισε νά βο

λεύει τούς υπόλοιπους. Στή Λιάππα έδωσε τό 

βραβείο τού πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη(έ

να βραβείο πού κανονικά θά έπρεπε νά πάρει 

δ Βεργίτσης), καί στόν Παπαστάθη τά βραβεία 

σκηνοθεσίας καί σεναρίου (δχι άδικα). Τέλος 

γιά νά μείνουν δλοι ικανοποιημένοι έδωσε 

στόν Ρεντζή μία τιμητική διάκριση (πού κανο
νικά θά έπρεπε νά δοθεί σέ κάποια ταινία μι

κρού μήκους) καί στόν Βεργίτση τό ίδιο ένα 

άλλο βραβείο παρηγοριάς (πολύ σωστά οί δύο 
σκηνοθέτες άρνήθηκαν νά πδν νά πάρουν τά 

βραβεία, άποφεύγοντας τις γελοίες δηλώσεις, 

άλλων συναδέλφων τους, πού τό μόνο πού κατά- 

φεραν ήταν νά γελοιοποιηθούν οί ίδιοι).

Καί μία άκόμη λεπτομέρεια :ή κριτική

-  Το βραβείο ταινίας μεγάλου μή
κους με 1.200.000 δραχμές μοιρά
στηκε: α) στον παραγωγό Τάσο Ψαρρά 
για την ταινία «Το εργοστάσιο» με 
500.000 δραχμές, β) στον παραγωγό 
Αγροτικός Σύλλογος Νεοχωρίου για
^ ν ταινία «Πετροχημικά -  καθεδρι- 

ς τής ερήμου» με 500.000 δραχμές 
και από 100.000 δραχμές στους σκη
νοθέτες των παραπάνω ταινιών Τάσο 
Ψαρρά και Στάθη Κατσαρό -  Γιώργο 
Σηφιανό.
-  Βραβείο σκηνοθεσίας ταινίας με

γάλου μήκους (250.000 δραχμές) στο 
Λακη Παπαστάθη για την ταινία «Τόν 
καιρό των Ελλήνων».

-  Βραβείο σκηνοθεσίας ταινίας με
γάλου μήκους πρωτοεμφανιζόμενου 
σκηνοθέτη (150.000 δραχμές) στη 
Φριντα Λιάππα για την ταινία «Οι δρό
μοι τής αγάπης είναι νυχτερινοί».
-  Βραβείο ερμηνείας γυναικείου ρό

λου ταινίας μεγάλου μήκους (100.000 
δραχμές) μοιράστηκε α) στη Μίρκα 
Παπακωνσταντίνου για τήν ταινία «Οι 
δρόμοι τής αγάπης είναι νυχτερινοί» 
και β) στην Αννα Ματζουράνη για την 
ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα».

-  Βραβείο ερμηνείας ανδρικού ρό
λου ταινίας μεγάλου μήκους (100.000 
δραχμές^ στο Βασίλη Διαμαντόπουλο 
για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμ
ματα».
-  Βραβείο φωτογραφίας ταινίας με

γάλου μήκους (100.000 δραχμές) στο 
Νίκο Σμαραγδή για την ταινία «Οι δρό
μοι τής αγάπης είναι νυχτερινοί».

-  Βραβείο μουσικής ταινίας μεγά
λου μήκους (100.000 δραχμές) στους 
Δημητρη Λεκκα και Δημήτρη Παπαδη- 
μητριου για την ταινία «Ηλεκτρικός 
άγγελος».
-  Βραβείο σεναρίου ταινίας μεγά

λου μήκους (200.000 δραχμές) στο 
Λάκη Παπαστάθη για την ταινία «Τόν 
καιρό των Ελλήνων».
-  Το βραβείο σκηνογραφίας-ενδυ- 

ματολογίας (100.000 δραχμές) α) 
στους Σταμάτη Τσαρουχά, Αγγελική 
Μαραγκού και Σταυρούλα Φασσέα για 
τα σκηνικά τής ταινίας «Μάθε παιδί 
μου γράμματα» και β) στο Νίκο Πολίτη 
για τα κοστούμια στην ταινία «Τόν και
ρό των Ελλήνών».
-  Το βραβείο μοντάζ ταινίας μεγά

λου μήκους (100.000 δραχμές) μοιρά
ζεται α) στον Τάκη Γιαννόπουλο για 
την ταινία «Οι δρόμοι τής αγάπης είναι 
νυχτερινοί» και β) στο Βαγγέλη Γούσια 
για την ταινία «Τόν καιρό των Ελλή
νων».
-  Βραβείο ταινίας μικρού μήκους με 

επινοημένο μύθο (150.000 δραχ.) στη 
Μαρία Νικολακοπούλρυ για την ταινία 
«Μια θέση στο παράθυρο».
-  Βραβείο ταινίας μικρού μήκους 

ντοκιμαντέρ (150.000 δραχμές) στο 
Νίκο Γραμματικόπουλο για την ταινία 
του «Η Ακρόπολη σε τροχούς».
-  Βραβείο ταινίας μικρού μήκους με 

κινούμενα σχέδια (150.000 δραχ.) 
στους Ιορδάνη και Νέστα Ανανιάδη για 
την ταινία τους «Κύκλος».
-  Τρίτο ειδικό βραβείο (50.00β δρα

χμές) στο Νίκο Καλογερόπουλο για 
την ερμηνεία του στο δεύτερο ανδρι
κό ρόλο στην ταινία «Μάθε παιδί μου 
γράμματα».
-  Δεύτερο ειδικό βραβείο με 50.000 

δραχμές στη Ρηνιώ Παπανικόλα για τη 
μουσική επιμέλεια τής ταινίας «Ιστορί
ες μιας κερήθρας».
-  Πρώτο ειδικό βραβείο (50.000 

δραχμές) στο Νίκο Βεργίτση για την
επιλογή τού θέματος και τήν ευαισθη
σία στην αντιμετώπισή του «την ταινία 
του «Ιστορίες μιας κερήθρας».
-  Α' τιμητική διάκριση συνοδευόμε- 

νη από 150.000 δραχμές (τού βραβεί
ου ταινίας μικρού μήκους πειραματι
κού κινηματογράφου που δεν απονε- 
μήθηκε) στο Θανάση Ρεντζή για την 
ταινία του «Ηλεκτρικός άγγελος», που 
επίσης κινείται στο χώρο τού πειραμα
τικού κινηματογράφου.
-  Β' τιμητική διάκριση συνοδευόμε- 

νη από 100.000 δραχμές (τού βραβεί
ου ηχοληψίας, που δεναπονεμήθηκε) 
στο Σάκη Μανιάτη, για τηφωτογραφία 
και μοντάζ τής ταινίας «Πριν από την 
παράσταση».
-  Γ' τιμητική διάκριση στο Θ. Θεο- 

δοσόπουλο για την ταινία του «Η δίκη 
τής χούντας», εκτιμώντας τήν προ
βληματική και έρευνα πάνω στο θέμα 
του.
-  Το Βραβείο Γιάννη Βελλίδη για νέο 
σκηνοθέτη ταινίας μικρού μήκους ηλι
κίας κάτω των 30 ετών στην Ελένη 
Αλεξανδράκη για την ταινία « Ετρι
ζα».



έπιτροπή δέν έδωσε βραβείο ήχοληφίας, ένώ 

τουλάχιστον 3 ταινίες ήταν φαβορί :"Ίστο - 
ρίες μιας κερήθρας^Μάθε παιδί μου γράμματα,, 

καίΛΤόν καιρό των 'Ελλήνων,,. Οί λόγοι ( πέρα 
άπό τήν άναρμοδιότητα του μεγαλύτερου μέ - 

ρους τής έπιτροπς) ήταν πολύ άπλοι :ή φασα

ρία πού γίνεται στό Φεστιβάλ καί οί κακές 

συνθήκες προβολής. Είναι παράλογο νά ύπάρ - 

χει βραβείο ήχοληψίας καί τό φεστιβάλ νά 
μήν είναι σέ θέση νά προβάλει τις ταινίες 

κάτω άπό άριστες συνθήκες!

φ Είναι τό κοινό του φεστιβάλ καί ιδιαί

τερα τό κοινό του έξώστπ, ένα άμερόλππτο 

κοινό, όπως θέλει νά τό παρουσιάζει μερίδα 

τύπου καί σκηνοθετών (ή όπως τό ίδιο υπερα
σπίζει τόν έαυτό του); Φοβάμαι πώς δχι. Τό 

κοινό τού Φεστιβάλ τής Θεσσαλονίκης έπαιζε 

ένα άποφασιστικό ρόλο τά τελευταία χρόνια 

τής χούντας, οπού κυριολεκτικά έδιωζε τούς 

έκπροσώπους του έλληνικοΰ έμπορικοΰ κινημα

τογράφου άπό τό Φεστιβάλ, άλλάζοντας έτσι 

τό χαρακτήρα τής έκδήλωσης. Τά πρώτα χρόνια 

τής μεταπολίτευσης άγωνίσθηκε γιά τή διαμόρ

φωση ένός πιό δημοκρατικού καταστατικού,μέ
σα άπό τις δύο έπιτροπές θεατών καί άλλων 

έκδηλώσεών του.Ή άγωνιστική δμως έποχή πέ

ρασε καί τό κοινό τής Θεσσαλονίκης δείχνει 

ότι δέ θέλει νά προσαρμοσθεί σέ μιά νέα έ - 

ποχή πραγμάτων. Κατεχόμενο άπό μιά κατά τή 
γνώμη μου λάθος νοοτροπία, κληρονομιά τού 
παρελθόντος, καταχειροκροτεί τό πρώτο σύνθη

μα, τό πρώτο δημαγωγικό λόγο πού θ’άκουσθεΐ 

(άν καί εύτυχώς τά φετινά κρούσματα ήταν πο

λύ λίγα) καί καταγιουχαίζει όποιαδήποτε ται
νία ξεφεύγει άπό τά παραδοσιακά άφηνηματικά 

πλαίσια (έκτός καί δν πρόκειται γιά δουλειά 

καταξιωμένου καί γνωστού σκηνοθέτη). Λυπά - 
μαι πού τό λέω, άλλά τό κοινό τού Φεστιβάλ 

είναι ένα μάλλον συντηρητικό κοινό, πού έρ

χεται στό Φεστιβάλ μέ ήδη προδιαγραμμένες 

διαθέσεις, άνάλογα μέ τό τί φημολογείται

«Στήν άναπαυτική μεριά»

γιά μιά ταινία ή τό ποιός είναι δ σκηνοθέ - 

της. (Άλλοιώς δέν έξηγεΐται πώς είναι δυνα
τόν νά γιουχάρεται μιά ταινία άπό τό πρώτο 

πεντάλεπτο της, δπως συνέβη μέ τήν άτυχη 
ταινία τού Σπετσιώτη?Στήν άναπαυτική μεριά") 

Παράλληλα τό κοινό αύτό δέ μπορεί νά δεχτεί 

όποιαδήποτε ταινία τό προκαλεί κατά κάποιο 

τρόπο, είτε γιατί είναι "δυσνόητη", είτε 
γιατί ή φόρμα της είναι άκρως άντι-αφηγημα- 

τική. Αύτό πού δέ μπορεί νά καταλάβει τό 

κοινό τής Θεσσαλονίκης είναι δτι κάθε νέα 

ταινία στό Φεστιβάλ (έφόσον παίζεται νιά 

πρώτη φορά καί τυπικά κανένας δέν τήν έχει 
δει) είναι ένα στοίχημα' ένα στοίχημα πού 

βάζει δ κάθε θεατής μέ τά χρήματά του καί 

τήν ώρα πού χάνει, έάν ή ταινία δέν τού ά - 

ρέσει. Καί τό κοινό τής Θεσσαλονίκης δέ ξέ
ρει νά χάνει’ δέ θέλει νά παραδεχτεί δτι κά

που υπάρχουν μερικοί πού κάνουν ταινίες γιά 

προσωπική τους εύχαρίστηση, χωρίς νά τό 

παίρνουν ύπόφη του . Καί άν στά ντοκυμαν - 

ταίρ κρατά μιά σωστή θέση (οί μή ένδιαφερό- 

μενοι έγκαταλείπουν τήν αίθουσα ύστερα άπό 

τό πρώτο τέταρτο), ξεσπά τή μανία του στις 

άτεχνες ταινίες ή τις άκρα πειραματικές.

Τό ξαναλέμε λοιπόν : τό κοινό τού φε

στιβάλ δέ δέχεται ταινίες -προκλήσεις. ” Ας 

τό έχουν ύπόφη τους δσοι στό μέλλον θέλουν 

νά φέρουν τις ταινίες τους στό Φεστιβάλ.



ΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Ή  φετινή χρονιά ήταν τελείως άπονοη- 

τευτική γιά τις ταινίες μικρού μήκους. Μι - 

λάω βέβαια γιά τις ταινίες πού προβλήθηκαν 

ατό Φεστιβάλ, γιατί ή προκριματική έπιτρο- 

πή (άξια τού ρόλου πού της ανέθεσαν) έκοψε 

τις 24 άπ6 τις 38 ταινίες πού υποβλήθηκαν , 

μέ άποτέλεσμα νά μήν έχουμε μιά συνολική ει

κόνα των ταινών μικρού μήκους. Γιά μιά άκό- 

μη φορά θά τό ξαναεπαναλάβω: είναι σ’ όλους 

γνωστό ότι οί σκηνοθέτες των ταινιών μικρού 

μήκους είναι είτε πρωτοεμφανιζόμενοι σκηνο

θέτες, είτε άτομα πού μόλις τώρα άρχίζουν 

νά κατακτούν τά έκφραστικά μέσα τού κινημα

τογράφου (μέ έξαίρεση 2-3 έπανγελμστίες πού 

έμφανίζονται κάθε χρόνο κύρια στά ντοκυμαν- 

ταίρ). Είναι παράλογο λοιπόν η ταινία μι - 

κροϋ μήκους νά κρίνεται μέ τά ίδια "έπαγγελ- 

μστικοκαλλιτεχνικά" κριτήρια πού κρίνεται ή 

μεγάλου. Πολύ περισσότερο όταν οί δημιουρ - 

γοί τους δέν έχουν άλλο χώρο προβολής έκτός 

άπό τή Θεσσαλονίκη καί τή Δράμα (έκεϊ πολύ 
σωστά έχει καταργηθεΐ ή προκριματική). Οί 

ταινίες μικρού μήκους θά πρέπει νά παίζον - 

ται χωρίς πρόκριση καί γιά νά μή δημιουρνη- 

θεί κανένα πρόβλημα μέ τό χρηματικό βραβείο 

πού θεσπίστηκε (καί τό δποϊο μοιράζονται ό
λοι οί συμμετέχοντες - αυτό ίσως νά έξηγεί, 

τό φετινό άγριο κόψιμο), άς βραβεύονται ό - 

σες κρίνει μιά έπιτροπή ότι πληρούν ορισμέ
να κριτήρια τεχνικής καί αισθητικής άρτιό - 

τητας (άνεξάρτητα άπό τό ποιές θά βραβευ - 

τοΰν άπό τήν κριτική έπιτροπή). ’Αλλιώς τό 
Φεστιβάλ θά όδηγεΐται έκεϊ πού όδηνήθηκε(η

θελημένα άραγε;) φέτος: στό νά αποτελεί ένα 

κλειστό χώρο, όπου θά διαγωνίζονται ήδη δια

πιστευμένοι σκηνοθέτες (10 άπό τούς 14 σκη
νοθέτες ταινιών μικρού μήκους ήταν ήδη γνω
στοί άπό προηγούμενες δουλειές) καί ένα-δύο

πρωτοεμφανιζόμενα "ταλέντα-έξαιρέσεις"(ή ’Ε

λένη Άλεξανδράκη γιά παράδειγμα πού πολύ 

σωστά πήρε τό βραβείο Βελίδη γιά τό φίλμ"Έ- 

τριζα"). "Οσο δέ γιά κείνους πού θά θέλουν 

νά δουν τήν πραγματική εικόνα τού έλληνικοϋ 

κινηματογράφου, δέ θάχουν παρά νά περιμέ - 

νουν κάποια έκδήλωση τών "κομένων" ταινιών 

ή τό Φεστιβάλ τής Δράμας (πράγμα πού ήδη 

έγινε στήν ’Αθήνα μέ πρωτοβουλία τού Κ.Α.Ε. 

Κ.).
Φέτος δ κανονισμός τού Φεστιβάλ είχε 

δρισμένες καινοτομίες, θεσπίστηκαν 4 βραβεί
α γιά άνάλογα είδη κινηματογράφου:ντοκυμαν- 

ταίρ, μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων καί 

πειραματικού κινηματογράφου. Ή  διαίρεση αύ- 

τή ίσως νά είναι μιά πρόοδος σχετικά μέ τόν 
προηγούμενο κανονισμό, γιατί γιά πρώτη φορά 

γίνεται κατανοητό ότι δέν μπορεί μιά πειρα

ματική ταινία γιά παράδεινμα νά κρίνεται μέ 

τά ίδια κριτήρια ένός περιγραφικού ντοκυμαν- 
ταίρ. Άπό τήν άλλη όμως μιά τέτοια διαίρε

ση δέν παίρνει ύπόψη της τις ένδιάμεσες πε

ριπτώσεις ταινιών, όπου είναι δύσκολη ή κα

τάταξή τους σ'ένα είδος (οί "Γυναίκες στήν 

έξορία" γιά παράδειγμα δέν είναι ούτε ντο - 

κυμανταίρ, ούτε ταινία μυθοπλασίας. "Τά φαν
τάσματα τής έλευθερίας" μπορεί νά χαρακτρ - 

ρισθοΰν πειραματική ταινία, άλλά καί μύθο - 

πλασίας καί πάει λέγοντας). Ταυτόχρονα εί - 

ναι δυνατό μιά κατηγορία ταινιών νά μήν έ - 

χει καμιά άξιόλογη ταινία καί μιά άλλη κα - 

τηγορία πολλές. 'Επομένως καί πάλι ή καλύ - 
τερη λύση είναι ή βράβευση τών ταινιών άνε

ξάρτητα τού είδους τους, άλλά παίρνοντας ύ

πόψη τις ιδιομορφίες τής κάθε κατηγορίας κι
νηματογράφου .

"Ας δούμε τώρα τις ταινίες. ’Εντύπωση 
προκάλεσε δ μεγάλος άριθμός κινουμένων σχε
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δίων. "Οταν σέ πάνω άπό 60 χρόνια έλληνικοϋ 

κινηματογράφου έχουμε μόλις καί μετά βίας 

20 κινούμενα σχέδια, τότε 4 κινούμενα αχέ - 

δια σέ μιά χρονιά είναι σίγουρα πολλά(ή ϋ - 

παρξη του είδικοϋ βραβείου δέν είναι άσχετη 
μέ τόν άριθμό αύτό). Ή  ταινία πού μονοπώ - 

λησε τά χειροκροτήματα καί τά βραβεία ήταν 

" Ό  κύκλος" τοΰ ’Ιορδάνη Άνανιάδη, πού έ - 

χει στό ένεργητικό του ήδη άλλα δύο κινούμε

να σχέδια ("Πανδαισία" καί "Ζάχος δ Μαζό - 

χας"). Ό  κύκλος του τίτλου είναι δ κύκλος 

τής ζωής καί ταυτόχρονα δλοι οί θεσμοί μέσα 

στούς δποίους βρίσκεται δέσμιος δ σημερινός 

άνθρωπος, άπό τή στιγμή τής γέννησής του μέ 

χρι καί τό θάνατό του. Ή  ταινία περιέχει 

μερικά έξυπνα γκάνκ καί ιδέες, ένα καλό έ - 
παγγελματικό σκίτσο (άν καί απλό σέ σχέση 

μέ τίς παλιότερες δουλειές του Άνανιάδη), 

παρόλα αύτά δμως βρίσκεται πολύ πιό πίσω ά

πό πλευράς κινηματογραφικής νραφής καί ά - 

ναζήτησης, άπό άλλα θεματικώς άντίστοιχα 
ελληνικά κινούμενα σχέδια ("Σσστ)"τοϋ Μα - 

ραγκού, "Γραμμή").

Αντίθετα μέ τόν Άνανιάδη, οί Μάρ - 

κος Χολέβας καί Στέλλα Τσίκρα στόν "’Επί - 

σημο προσκεκλημένο" τους,μπορεί νά ύστε - 

ροΰν σέ δεξιοτεχνία,άλλά είναι πιό τόλμη - 

ροί σέ σύλληψη.μιά καί προσπαθούν νά άποδώ- 

σουν μέ πλαστελίνη ένα θέμα,πού ταιριάζει 

καλύτερα νά γίνει μέ τήν παραδοσιακή μέθο

δο (δπως τό άπέδειξε " Ό  περίπατος"τοΰ Στα- 

σινοΰΚΗ ταινία βέβαια δέν ολοκληρώνει τίς 

προθέσεις της,μιά καί μόλις μετά βίας βγά

ζει τό θέμα της,άποτελεΐ δμως μιά άξιόλογη 

προσπάθεια γιά τή δημιουργική χρήση τής 

πλαστελίνης στά κινούμενα σχέδια, πού βρί

σκεται κατά παρασάγγες μακριά άπό τήν πρώ

τη άντίστοιχηίκαί άποτυχημένη)άπόπειρα τής 

όμάδας ("5.684 καρρέ").
Πιστεύουμε δτι ένας άπό τούς σκοπούς τού Φε

στιβάλ θά έπρεπε νά είναι άκριβώς, ή παρό - 

τρυνση άνάλογων προσπαθειών καί δτι τελείως 

άδικα ή ταινία αυτή δέν πήρε έστω καί μιά 

μνεία.

Ή  "Βροχούλα" τού Άντώνη Σακελλαρίου

δέν είναι τίποτ’άλλο άπό μιά Ιδέα (ή ταινία 

έξάλλου κρατάει μόλις δύο λεπτά.'), μέ έντο

να τά έρασιτεχνικά χαρακτηριστικά.Ίσως ή 

παρουσία της στό Φεστιβάλ νά τήν άδικεΐ (τό 

φορμά τοΰ σοϋπερ-8 τής πήγαινε καλύτερα), ώ- 

στόσο δ δημιουργός της δέν είχε καμιά φιλό

δοξη πρόθεση πέρα άπό τό νά πειραματιστεί 

μέ τόν πιό άπλό τρόπο πάνω στίς δυνατότητες 

τών κινουμένων σχεδίων (καθώς καί τίς δικές 

του). "01 τρεις άμαρτίες" τέλος τοΰ Γιώργου 

Καβάγια είναι ή προηγούμενη ταινία εις τό 

τριπλοΰν : ή ταινία άποτελεΐται άπό τρεις 

χιουμοριστικές ιστορίες στήν παράδοση τής 
γελοιογραφίας "χωρίς λόγια", σκιτσαρισμένες 

μέ ένα πολύ άπλό άχρωμο σκίτσο. Μπορεί βέ - 

βαια νά προκαλοΰν τό νέλιο, άλλά δλα μοιά - 

ζουν λές καί ό ελληνικός κινηματογράφος δέν 

έκανε κανένα βήμα άπό τήν έποχή τοΰ Πολενά- 

κη καί τής ταινίας του " Ό  Ντοΰτσε άφηνεϊ - 

ται" (1943).

Σέ άντίθεση μέ τά κινούμενα σχέδια ή 

παραγωγή τών ντοκυμανταίρ ήταν πολύ φτωχή . 

Τρεις δλο κι δλο ταινίες, χωρίς καμιά αισθη

τική διαφορά ή μιά άπό τήν άλλη, πού κινούν

ται στά γνωστά πλαίσια τοΰ κινηματογράφου - 

ρεπορτάζ, ένός κινηματογράφου πού ή θέση 

του είναι σήμερα στήν Τηλεόραση καί δχι σ’ 

ένα κινηματογραφικό Φεστιβάλ. " Ή  Ακρόπολη 

σέ τροχούς" τοΰ Ν. Γραμματικόπουλου είναι 

μιά έξυπνη παρουσίαση (καί τεχνικά άρτια ) 

τοΰ ράλλυ- Ακρόπολης, "'Υπό τήν προστασία 

τοΰ κράτους" τοΰ Γ. Άναστασιάδη είναι μιά 

τυπική άγωνιστική ταινία μέ θέμα τίς περι

πέτειες ένός σωματείου ψαράδων στή Χαλά - 

στρα Θεσσαλονίκης καί δ "Άμβρακικός: αύ - 

τός δ βιότοπος" τοΰ Γ. Μπελεσιώτη ένα κοι
νότυπο πληροφοριακό ντοκυμανταίρ γιά τή 

γαριδοκαλλιέργεια στόν Άμβρακικό.

Φτωχή ήταν καί ή παρουσία τών πειρα

ματικών ταινιών (γι’αύτό φρόντισε Ιδιαίτε

ρα ή προκριματική έπιτροπή : τέλος πάντων 

είναι παράλογο νά θεσπίζεται βραβείο γιά 

πειραματική ταινία μικρού μήκους καί ή προ

κριματική νά κόβει τίς άνάλογες ταινίες, έ- 

ξετάζοντας τες βέβαια μέ τά ίδια κριτήρια
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μέ τίς υπόλοιπες.') Στίς "Μεταστάσεις"ό Δη- 

μήτρης ’Αρβανίτης συνεχίζει τόν πειραματι

κό δρόμο πού άνοιξε πέρσυ μέ τήν ταινία 

του γιά τόν "Κακουλίδπ". Τό δμώνυμο έργο 

του Ξενάκπ "εικονογραφείται" κινηματογρα

φικό μέσα άπό μιά άφπρημένη σύνθεση,πού πέ

ρα άπό οτιδήποτε άλλο, είναι ένα τεχνικό έ- 

πίτευγμα- Ωστόσο ή ένδιαφέρουσα αυτή δου

λειά δέν πήρε κανένα άπολύτως βραβείο,πλη
ρώνοντας τά "μπαλώματα" τής κριτικής έπι - 

τροπής , πού έδωσε βραβείο πειραματικής 

ταινίας μικρού μήκους στόν "’Ηλεκτρικό Άγ. 

γελο" (ταινία πού διαρκεί μόλις 90’).

Άπογοητευτική ήταν αντίθετα ή άνά - 

λογη προσπάθεια τού Δημήτρη Μαυρίκιου("Πο- 

λεμόντα " , "Στό δρόμο τού Λαμόρε"), στήν 

ταινία "Τά φαντάσματα τής έλευθερίας"»κι

νηματογραφική άπόδοση τού ομώνυμου ποιήμα

τος τού Μάρκου Μέσκου. Ό  Μαυρίκιος δέν πέ

φτει στήν παγίδα τής εικονογράφησης τού 

ποιήματος (πράγμα έξάλλου πού είναι άδύνα-

τον), αλλά παράλληλα αποτυχαίνει (ή δέν 

μάς πείθει) στό νά δημιουργήσει μιά ανάλο

γη κινηματογραφική φόρμα, πού νά άποδίδει 
τή φόρμα καί τό λόγο τού ποιήματος.Τά στα

τικά κάδρα τής ταινίας κάλιστα θά μποροΰ - 

σαν νά υπάρξουν αυτόνομα, χωρίς τό ποίημα 

(μέ τή συνοδεία μόνο τής μουσικής), πράγμα 

δμως πού σημαίνει δτι δ προφορικός λόγος 

σέ τούτο τό φίλμ είναι μιά καθαρή παραβία

ση, μιά έξωθεν έπέμβαση πάνω στό υπόλοιπο 

φιλμικό υλικό (μέθοδος τήν οποία προστρέ

χουν πολλοί σκηνοθέτες τού πειραματικού κι

νηματογράφου, άλλά πού μέ βρίσκει άσύμφω - 

νο).

Ά ς  περάσουμε τώρα στίς καθαρά ται - 

νίες μέ μυθοπλασία. Στήν "Κατάκτηση τής πη

γής" δ Φοίβος Κωνσταντινίδης μάς δίνει 

τήν καθιερωμένη πλέον σάτιρά του, μέ τή μό 

νη δμως διαφορά δτι κάθε χρονιά είναι καί 

χειρότερος. Τούτη ή ιστορία των φουστανε - 

λάτων πού διεξάγεται σ’ένα σύγχρονο ντεκόρ



μπορεί στιγμές νά προκαλεί τό γέλιο, δμως 

ή σώνει καί καλά εισαγωγή τής πολιτικής άλ- 

λπνορίας, δέ διαχωρίζει τήν ταινία άπό τό 
έπίπεδο μιάς σχολικής σατιρικής παράστασης 

ή ένός έπιθεωρπσιακοΰ νούμερου. Πολύ πιό 

πετυχημένη είναι στό πρώτο της μέρος ή κω

μωδία "Γελοιογραφία" του Κ. Κεκεμένη μέ 

τις περιπέτειες ένός πλασιέ στούς δρόμους 
τής 'Αθήνας, άν καί αύτό πού κρατάει τήν 

ταινία είναι ή έρμηνεία του Κ. Τσάκωνα."Ο

ταν δμως κι έδώ ή ταινία άποκτδ πρός τό τέ

λος όσυνήθιστες άλληγορικές διαστάσεις χά

νει τό παιγνίδι, γιατί μπαίνει σέ χώρους , 

πού είναι έξω άπό τις δυνατότητες του σκη

νοθέτη.

Ό  Βαγγέλης Δημητρίου δέ χρειάζεται 

τήν πολιτική άλληγορία γιά νά μιλήσει καί 

ή ταινία του "Γυναίκες στήν έζορία" κατα - 

πιάνεται μ’ένα διπλό φιλόδοξο στόχο:νά δεί

ξει τήν πολιτική καί κοινωνική καταπίεση 

τής Έλληνίδας στά τελευταία χρόνια τής'Ι

στορίας. Ό  πρώτος στόχος θά πρέπει νά ό - 

μολογήσουμε ότι υπερκαλύπτεται :ό Δημητρί

ου υιοθετώντας μιά άνάλογη φόρμα μέ τήν 

προηγούμενή του ταινία "22 Πρωτοχρονιές" , 

χρησιμοποιεί φωτογραφικό υλικό άπό τά στρα

τόπεδα συγκέντρωσης, ένώ οί φωνές τεσσάρων 

γυναικών διηγούνται τις περιπέτειές τους 

άπό τό Μικρασιατικό μέχρι τή χούντα.'Αντί

θετα δ δεύτερος στόχος, τού νά δειχτεί ή 

κοινωνική καταπίεση τής γυναίκας,περνά σχη

ματικά μ’ένα σκηνοθετημένο πλάνο στό σήμε

ρα. Παρ’δλ'αύτά πιστεύω δτι οί "Γυναίκες 

στήν έξορία" ήταν μαζί μέ τό "Έτριζα" οί 

καλύτερες ταινίες μυθοπλασίας καί δτι τε - 

λείως άδικαιολόγητα ή ταινία αύτή τού Δη - 

μητριού δέν πήρε κανένα βραβείο.
’Αντίθετα ευνοήθηκε τόσο άπό τήν κρι

τική έπιτροπή, δσο καί τήν ΠΕΚΚ, ή ταινία 

τής Μαρίας Νικολακοπούλου "Μιά θέση στό πα

ράθυρο ". 'Όπως καί στήν περίπτωση τού Μαυ

ρίκιου, έτσι κι έδώ, πιστεύω δτι αύτή ή 

δουλειά τής Νικολακοπούλου καί πιό πίσω 

βρίσκεται άπό τις προηγούμενες της ταινίες 

καί βιασύνη δείχνει τού νά γίνει μιά ται - 

νία δπως - δπως γιά τό Φεστιβάλ καί άνολο-

κλήρωτη είναι θεματικά. Ά ν  οί σκηνές στό 
Ράδιο λειτουργούν, οί σκηνές στό σπίτι χα

ρακτηρίζονται άπ’δ,τι πιό κοινότυπο μάς έ

χει δείξει δ κινηματογράφος καί τό άποκο - 

ρύφωμα είναι ή πολύ κακή κινηματογραφική ά- 

πόδοση τής "φοβίας" τού ήρωα πρός τό τέλος 

τού έργου (σ’αύτό συνετέλεσε καί ή άσχημη 

έρμηνεία τού Λεφτέρη Βογιστζή). Στά θετικά 

τής ταινίας ή φωτογραφία τού Άνδρέα Μπέλ- 

λη, άλλά αύτό ήταν ούτως ή άλλως κάτι τό 

άναμενόμενο.

Μπορεί ή ταινία τής Ελένης Άλεξαν- 

δράκη "Έτριζα" νά μοιάζει τό ίδιο άνολο - 

κλήρωτη μέ τήν προηγούμενη, έχει δμως τό 

θετικό, νά κρατά μιά δμοιόμορφη καί συμπα

γή φόρμα, άπό τήν δποία δέν άπομακρύνεται 
ποτέ ή σκηνοθέτιδα. "Αν στήν άρχή οί δλο - 

φάνερες φροϋδικές προεκτάσεις (ραίνονται λί 

γο άστείες, ή ταινία μάς συνεπαίρνει σιγά- 

σιγά στόν κόσμο της, πού τόν άπαρτίζουν τό 

πατρικό σπίτι (κινηματογραφημένο δλο σέ 

μπλέ άποχρώσεις), ή κόρη, δ πατέρας,δ φι - 

λόδοξος έραστής καί δ έραστής - φάντασμα 

τής πρώτης. Τό φιλμ υιοθετεί πότε ένα τε - 

λείως σουρεαλιστικό κλίμα καί πότε μιά τε

λείως ρεαλιστική άφήγηση (ή σεκάνς τού γεύ

ματος, μέχρι τού σημείου πού δ φακός εισχω

ρεί κάτω άπό τό τραπέζι). Πολύ καλή ή έρ - 

μηνεία τής Ειρήνης Στριμινέα, άληθινή άπο- 

κάλυψη τούτου τού φεστιβάλ μιά καί τήν εί

δαμε καί σέ δύο άλλες ταινίες (“ Σουβλίστε 

τους", " Ό  ήλεκτρικός άγγελος").

Τίποτα τό σημαντικό λοιπόν σέ τούτο 

τό φεστιβάλ πέρα άπό τή διαπίστωση δτι ύ - 

πάρχει ένα δυναμικό σκηνοθετών ταινιών μι

κρού μήκους, πού συνεχίζουν νά χαράζουν τό 

δρόμο τους, παρουσιάζοντας ένα λίγο - πολύ 

δμοιογενές έργο (Φ. Κωνσταντινίδης, Χολέ - 

βας - Τσίκρα, Δημητρίου, Άνανιάδης, ’Αρβα

νίτης), άλλά πού αύτό τό Φεστιβάλ δέν μπο

ρεί νά σταθεί κριτής τους. Κι άν ή μοίρα 

τών ταινιών μικρού μήκους είναι -δυστυχώς- 

νά ξεχνιούνται γρήγορα, τούτο τό Φεστιβάλ 

δέν ήταν παρά ένα περιστασιακό πέρασμα γιά 

άλλες δημιουργίες τους. .
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«ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ»

Σκην.: Τάσος Ψαρράς. Σεν.: Τάσος Ψαρράς άπό μυθ. 
τού Λάζαρου Παυλίδη. Φωτ.: Άλέξης Γρίβας. Μουσική: 
Δόμνα Σαμίου. Κοστούμια; ’Αναστασία Άρσένη. Ήθ.: 
Νίκος Κολοβός, Βάνα Φιτσώρη, Δήμητρα Χατούπη. Πα
ραγωγή: Τ. Ψαρράς (60%), Ε.Κ.Κ. (40%). Διάρκεια 101'.

"Οπως γράφω στό άρθρο μου γιά τόν έλληνι- 
κό κινηματογράφο, ή μυθοπλασία είναι ό βασι
κός άσθενής τού κινηματογράφου μας: οί έλλη- 
νικές ταινίες άποφεύγουν τήν άφήγηση, τή μυ
θοπλασία, προτιμώντας τή στυλιστική φόρμα 
καί τούς νεκρούς άφηγηματικούς χρόνους ή ό- 
ταν τό κάνουν, τό κάνουν άσχημα καί άτεχνα. Σέ 
άντίθεση μέ τό παλιό έλληνικό κινηματογράφο, 
ό μετά τού 70 έλληνικός κινηματογράφος έλκύ- 
στηκε έλάχιστα άπό τό χώρο τού κοινωνικού ρε
αλισμού, ένα κινηματογραφικό είδος πού είναι 
κατεξοχήν μυθοπλαστικό. Τό παραδείγματα εί
ναι έλάχιστα (Ευδοκία, Τό προξενιό τής "Αννας, 
Λάβετε θέσεις, Ιωάννης ό βίαιος, Τό βαρύ πε
πόνι, Χρυσομαλλοϋσα, Ή καγκελόπορτα, ’Ανα
τολική περιφέρεια, Παραγγελιά) καί άκόμη πιό 
έλάχιστες οί πετυχημένες ταινίες.

Τό ΔΓ άσήμαντον αφορμή τού Τάσου Ψαρρά 
(1974) κατέχει σίγουρα μιά σημαντική θέση στή 
παραπάνω λίστα τών ταινιών, άποτελώντας ένα 
θετικό παράδειγμα γιά τή δημιουργία ένός λαϊ
κού έλληνικοϋ κινηματογράφου, πού έμπνέεται 
άπό τά προβλήματα τού έλληνικού χώρου, χω
ρίς ταυτόχρονα νά καταφεύγει στίς ρητορίες ή 
νά παρεκλίνει πρός τό λαϊκισμό. Ωστόσο άκόμη 
καί άπό αύτή τή ταινία λείπει ή έπική καί δραμα
τική κείνη διάσταση, πού θά μπορούσε νά δι
καιώσει τό κοινωνικό λαϊκό έλληνικό κινηματο
γράφο στό πλατύ κόσμο.

Ή έπόμενη ταινία τού Ψαρρά Μόης (1976) ε ί
ναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τού τί πα
θαίνει ένας σκηνοθέτης δταν θέλει νά μιμηθεϊ 
τόν Άγγελόπουλο, χωρίς νά έχει κανένα τέτοιο 
φόντο ή Ικανότητα. Θά άκολουθήσει μιά μεγάλη 
περίοδος κινηματογραφικής σιωπής (άλλά έντο
νης τηλεοπτικής δραστηριότητας), ό σκηνοθέ
της θά προτείνει ένα σενάριο στό Ε.Κ.Κ., τό σχέ
διο δέν ένθουσιάζει καί λίγο βεβιασμένα παρου
σιάζεται ένα άλλο, πού έγκρίνεται. Μέ Τό ’Εργο
στάσιο ό Ψαρράς ξαναγυρνά στίς ρίζες τής 
πρώτης του ταινίας, ώστόσο τό τελικό άποτέλε- 
σμα δέν δικαιώνει ούτε τό θέμα του, ούτε τό ρε
αλιστικό έλληνικό κινηματογράφο.

Ή ταινία βασίζεται στό μυθιστόρημα τού Λά
ζαρου Παυλίδη Ό  Χρυσός νοικοκύρης καί μάς
διηγείται τήν Ιστορία ένός βυρσοδέψη «πού 
προσπαθώντας νά διατηρήσει τή βιοτεχνική μο
νάδα τού βυρσοδεψείου του έρχεται σέ σύγ
κρουση μέ τό κοινωνικό καί οικονομικό κατεστη
μένο τής περιοχής του καί βέβαια ήττάται»1.

Ή  πρώτη μου βασική άντίρρηση μέ τό ’Εργο
στάσιο έχει νά κάνει μέ αύτό τό «καί βέβαια ήτ- 
τάται». "Ολη ή ταινία αύτοκαταναλώνεται στή 
κατάδειξη όρισμένων πραγμάτων, πού είναι έ- 
ξαρχής αύτοπόδειχτα. Άπό τό πρώτο κιόλας 
πλάνο καταλαβαίνουμε ότι ή ήρωας θά χάσει τό 
παιγνίδι, ή τράπεζα θά άπορρίψει τό δάνειο, δ 
βουλευτής θά πάρει μόνο τό «δώρο» του, δέρμα
τα δέ θά πουληθούν, τό έργοστάσιο θά κλείσει ή 
θά γκρεμιστεί, οί ήρωες θά πάρουν τό δρόμο 
πού παίρνουν στό τέλος. "Ολα είναι τόσο προ- 
διαγραμμένα στή ταινία, πού κυριολεκτικά τή 
κάνουν άνιαρή (ή προσπάθεια τού Ψαρρά νά έ- 
νεργοποιήσει τή μυθοπλασία μέ σκηνές όπως 
αύτή τού βιασμού είναι καί τελείως έξω άπό τό 
κλίμα τού υπόλοιπου έργου καί σκηνοθετικά ά
τεχνες).

Μ’ ένα τέτοιο σενάριο ό Ψαρράς θά έπρεπε ή 
νά δώσει στή ταινία του ένα τραγικό τόνο, όδη- 
γώντας την πρός τό λαϊκό κοινωνικό μελόδραμα 
(τά ξένα παραδείγματα, δέν λείπουν, άπό τό Γή 
ποτισμένη μέ ιδρώτα μέχρι Τά σταφύλια τής όρ- 
γής τού Τζών Φόρντ), όπότε δέ θά έβαζε πρό
βλημα τό άναμενόμενο τής μυθοπλασίας (Τσα- 
ϊσα είναι ένας κανόνας τής τραγωδίας)' ή νά ά- 
φήσει στήν άκρη τόν ήρωα καί τίς ένέργειες πού 
κάνει γιά τό έργοστάσιο (όπου καταναλώνονται 
άσκοπα τά 2/3 τής ταινίας) καί νά άσχοληθεϊ μέ 
μιά κοινωνικο-ήθογραφική ένδοσκόπηση τής ση
μερινής υπαίθρου. Δυστυχώς ό Ψαρράς δέ κά
νει ούτε τό ένα, ούτε τό άλλο, έχοντας όμως τή 
ψευδαίσθη ότι έκανε καί τά δύο!

Αύτό όμως πού μ’ ένοχλεϊ περισσότερο μέ τή 
ταινία είναι ό μίζερος χαρακτήρας τής προβλη
ματικής της. Στό ’Εργοστάσιο ό Ψαρράς κλαίει 
καί όδύρεται γιά τόν άφανισμό τής οίκιακής βιο
τεχνίας στήν έλληνική ύπαιθρο, πού στερεί δε
κάδες κόσμο άπό τά παραδοσιακά έπαγγέλματά 
τους. Δέν έξηγεΐ ποτέ τούς λόγους αύτού τού ά- 
φανισμού, παρά μόνο καταγγέλει τή κρατική ά- 
διαφορία ή έπισημαίνει τήν άδυναμία προσαρ-
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μογής τών ήρώων στή νέα κατάσταση πραγμά
των (κάτι πού είναι σίγουρα σωστό)2. Δέν είμαι 
οικονομολόγος άλλά διαφωνώ μέ τό τρόπο πού 
βλέπει μιά μεγάλη μερίδα τής άριστεράς τήν έ- 
ξέλιξη τής έλληνικής καπιταλιστικής οικονο
μίας, φορτώνοντας δλα τό κακά στό κράτος τής 
Δεξιάς, στά ξένα μονοπώλια καί στήν ΕΟΚ. Τό 
πρόβλημα τής έλληνικής οικονομίας είναι στή 
προκειμένη περίπτωση, ή μέ κάθε θυσία διάσω
ση αύτών τών μονάδων παραγωγής (πού έκφρά- 
ζουν ένα τελείως ξεπερασμένο στάδιο τής οικο
νομίας μας) ή ή δημιουργία μιας έλληνικής βιο
μηχανίας, πού είναι φυσικό νά παρασύρει τούς 
παραπάνω, είτε έχουμε Δεξιά, είτε σοσιαλιστική 
κυβέρνηση; Τό πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό καί 
δέ λύνεται μέ ρετρό κλάματα καί όδυρμούς γιά 
ένα κόσμο πού χάνεται3.

Μιά μερίδα τής κριτικής (άλλά καί άλλοι παρά
γοντες) άνέλαβαν νά προωθήσουν τό ’Εργοστά
σιο, σά τό παράδειγμα πού πρέπει ν’ άκολουθή- 
σει ό έλληνικός κινηματογράφος, γιά τή δη
μιουργία ένός γνήσιου λαϊκού κοινωνικού κινη 
ματογράφου. ’Ά ξιο  τό έργο τους καί καθόλου 
περίεργο πού τό ’Εργοστάσιο πήρε τό Α' βρα
βείο στό Φεστιβάλ, καθώς καί τής ΠΕΚΚ. Τό ’Ερ
γοστάσιο, χωρίς νά είναι αύτό πού λέμε μιά «κα
κή» ταινία, άνήκει στή κατηγορία κείνη τών έλ- 
ληνικών ταινιών πού γρήγορα θά ξεχασθούν, 
τόσο γιά τόν άπρόσωπο σκηνοθετικό τους χαρα
κτήρα (πού έσφαλμένα χαρακτηρίζεται ρεαλι
στική άφήγηση), όσο καί τό ξεπερασμένο καί ύ- 
ποτονικό θέμα (πού έσφαλμένα έπίσης χαρακτη
ρίζεται κοινωνική ένδοσκόπηση). Μπορεί ό έλ
ληνικός κινηματογράφος νά χρειάζεται λαϊκές 
ταινίες, είναι καιρός όμως νά ξεπεράσει τή μιζέ- 
ρια του. Καί αύτό δέ γίνετα ι μέ ταινίες πού στα
μάτησαν στή προβληματική καί αισθητική του 
60, λές καί ό έλληνικός κινηματογράφος δέν έ
κανε άπό τότε ούτε ένα βήμα.

1) Δείτε τή συνέντευξη τού σκηνοθέτη στό προηγούμε
νο τεύχος μας.
2) Υπάρχει καί τό μεγάλο έργοστάσιο πού χτίζεται, άλ
λά καμία πληροφορία δέ μάς δίνεται γι’ αύτό. Άθελα ό
μως ό Ψαρράς βάζει κάπου ένα ήρωα νά λέει, ότι άγο- 
ράζει άπό τά έργοστάσια έμπόρευμα, πού είναι καί πιό 
φτηνό καί πιό καλό, δείχνοντας έτσι τόν όπισθοδρομι- 
κό τρόπο παραγωγής τής οικιακής βυρσοδεψείας.
3) ’Αλήθεια έάν στή ταινία ή Τράπεζα έδινε δάνειο τί θ’ 
άλλαζε; Ό  ήρωας είναι ούτως ή άλλως καταδικασμέ
νος. Πουθενά όμως δέν μπαίνει στό ’Εργοστάσιο τό θέ
μα τής συνένωσης όλων τών μεμονωμέων βυρσοδεψών 
σέ μία συντεχνία ή έταιρία - ένας άπό τούς τρόπους 
πού μπορεί νά λυθεί σήμερα τό πρόβλημα τής οικιακής 
βιοτεχνίας στήν Ελλάδα.

Θέλετε τά ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕ
ΤΡΑΔΙΑ νά βγαίνουν χωρίς καθυστέ
ρηση, νά έχουν περισσότερη ϋλη καί 
καλύτερη παρουσίαση; ”Αν ναί, ένι- 
σχύστε τα οικονομικά μέ τή συνδρομή 
σας.

Συνδρομή γιά 10 τεύχη 850 δρχ.
Εμβάσματα Χρηστίνα Νικολαίδου 

Πλάτωνος 4 · Θεσσαλονίκη

Ό  Τ. Ψαρράς καί ό Ν. Κολοβός κατά τό γύρισμα.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Τό 22ο Φεστιβάλ 'Ελληνικού Κινηματογράφου τε
λείωσε μέ τή γενική αίσθηση δτι έλειψαν φέτος οί 
ταινίες «γεγονότα», έτσι δπως μάς είχε συνηθίσει τό 
Φεστιβάλ τά τελευταία χρόνια. ’Αντίθετα δλες οί 
ταινίες διακρίνονταν λίγο-πολύ άπό ένα μέσο έπίπε- 
δο, μιά μέση μετριότητα, χωρίς καμία νά είναι ούτε 
άδιαφιλονίκητο άριστοϋργημα, ούτε μιά πλήρη ά- 
ποτυχία (’Ακόμη καί οί ταινίες Σουβλίστε τους καί 
Στήν άναπαυτική μεριά πού προκάλεσαν τήν άντί- 
δραση τού κοινού είχαν τούς υπερασπιστές τους). 
Πολλοί είπαν δτι τό φετινό Φεστιβάλ δέν είναι άντι- 
προσω^ετττικό, γιατί μιά σειρά σκηνοθέτες δέν πρό
λαβαν νά τελειώσουν τίς ταινίες τους, ένώ άλλοι ού
τε κάν έχουν άρχίσει. Προλέγεται μάλιστα δτι στό 
έπόμενο Φεστιβάλ θά συγκεντρωθεί ένας πολύ με
γάλος άριθμός άξιόλογων ταινιών καί ό άνταγωνι- 
σμός θά είναι πολύ σκληρός.

Οί παραπάνω άπόψεις είναι σωστές, ώστόσο 
κρύβουν μέσα τους μιά μικρή υποκρισία. Θαμπωμέ
νοι τά τελευταία 10 χρόνια άπό 2-3 ταινίες «άποκα- 
λύψεις», «γεγονότα», «άριστουργήματα» κ.λ.π., 
κ.λ.π. (ταινίες πού διαιώνιζαν τό μύθο τής ποιότη
τας τού νεότερου έλληνικοΰ κινηματογράφου καί 
συχνά μάς άντιπροσώπευσαν έπάξια σέ ξένα Φεστι
βάλ), δέ βλέπαμε (ή δέ θέλαμε νά δούμε) τή μετριό
τητα τού υπόλοιπου έλληνικοΰ κινηματογράφου. Κι 
όταν μερικοί κριτικοί προσπάθησαν νά κριτικά
ρουν αυτή τή κατάσταση, αμέσως ξεπετάχτηκε μιά 
όμάδα «άγανακτισμένων» πού άρχισε νά μιλά γιά 
έχθρούς τού έλληνικοΰ κινηματογράφου, πράκτο
ρες τών ξένων μονοπωλίων καί άλλα πολλά. Φέτος 
πού γιά πρώτη φορά έλειψαν οί «μεγάλες» ταινίες 
άπό τό Φεστιβάλ, είναι καιρός νά δούμε τόν έλληνι- 
κό κινηματογράφο μέ τό πραγματικό πρόσωπό του: 
μέσα στήν άεικίνητη μετριότητά του, δπου μάταια 
προσπαθεί νά βρει ένα αισθητικό άλλοθι γιά νά δι
καιωθεί. Γιά νά δούμε δμως τί φταίει μέ τόν έλληνι- 
κό άνεξάρτητο - καλλιτεχνικό κινηματογράφο, θά 
πρέπει πρώτα νά δούμε τή γενικότερη κατάσταση 
τού κινηματογράφου μας.

Στίς άρχές τής δεκαετίας τού 70 έσβησε ή παλιά 
κινηματογραφική βιομηχανία, γιά λόγους πού έπα- 
νειλημένα έχουν άναλυθεί. "Ενα μεγάλο μέρος τής 
παραγωγής μας άπορροφήθηκε άπό τή τηλεόραση,

άλλο έσβησε τελείως καί άλλο περιορίστηκε στή 
διανομή μόνο τών ταινιών. Δέν έλειψαν οί προσπά
θειες νεκρανάστασης τής παλιάς παραγωγής μέσα 
άπό ταινίες δπως Παύλος Μελάς, Ή  δίκη τών δικα
στών, Ό  Θανάσης στή χώρα τής σφαλιάρας κ.λ.π., 
ουσιαστικά δμως ό έλληνικός κινηματογράφος 
συντηρήθηκε άπό ταινίες σέξ (πού έξάγονταν στό έ- 
ξωτερικό μέ προσθήκες σκηνών σκληρού πορνό) 
καί άπό τό λεγόμενο άνεξάρτητο, καλλιτεχνικό κι
νηματογράφο (πού χρηματοδοτείται άπό ιδιώτες, 
συνήθως τούς ίδιους τούς σκηνοθέτες καί έν μέρει 
τό Κράτος, μέσα άπό τίς συμπαραγωγές τού 
Ε.Κ.Κ.). Μέ έξαίρεση έλάχιστες ταινίες (Ό  θίασος, 
Οί κυνηγοί, Οί τεμπέληδες τής εύφορης κοιλάδας, 
Παραγγελιά, ’Αττίλας 74, Παράσταση γιά ένα ρόλο. 
Ελευθέριος Βενιζέλος πού καί αυτές είναι ζήτημα 
άν κάλυψαν τά έξοδά τους), δλες οί υπόλοιπες πα
ραγωγές στό χώρο αυτό ήταν καθαρά «έπιχει- 
ρήσεις-αύτοκτονίας» καί δέν άπέφεραν κανένα 
κέρδος. Τά τελευταία 3 χρόνια ξαναέκανε τήν έμ- 
φάνιση του ό παλιός έμπορικός κινηματογράφος 
μέσα άπό τή μορφή τής κωμωδίας (μερικές άπόπει- 
ρες γιά άστυνομικές καί πολεμικές περιπέτειες άπέ- 
τυχαν, άν καί δπως φαίνεται ή τελευταία ταινία τής 
Βουγιουκλάκη θά πιάσει). Δυστυχώς κι έδώ βλέ
πουμε νά έπαναλαμβάνονται τά ίδια έκεΐνα φαινό
μενα πού όδήγησαν παλιά τόν έμπορικό μας κινη
ματογράφο σέ άδιέξοδο καί πτώχευση: έταιρίες πα
ραγωγής σχηματίζονται στό άψε-σβήσε καί γίνον
ται ταινίες - πρωτόλεια μέ μηδαμινά μέσα. Γιά μιά 
άκόμη φορά οί έλληνες παραγωγοί άποδείχτηκαν 
άνθρωποι τής ευκαιρίας, τής στιγμής, χωρίς καμιά 
φαντασία ή οργανωτική ικανότητα, ώστε νά στή
σουν μιά γερά θεμελιωμένη παραγωγή. "Ετσι γυρί
ζουν τή μία ταινία μετά τήν άλλη πάνω στό ίδιο 
πάντα θεματικό καί μορφικό μοντέλο, πού ναί μέν 
στήν άρχή άποδείχτηκε έπικερδές, δσο πάει δμως 
κουράζει καί διώχνει τό κοινό (δέν έχουμε παρά νά 
συγκρίνουμε τίς στατιστικές). Ή  χοντροκομένη 
φόρμα τών ταινιών αυτών, τό άνύπαρκτο σενάριό 
τους, οί τεχνικές άτέλειες καί ό θεματικός περιορι
σμός τους τίς άποκλείει αυτόματα άπό τή ξένη άγο- 
ρά. Καί δυστυχώς ό έλληνικός κινηματογράφος έ
χει άνάγκη τή ξένη άγορά, γιατί είναι σχεδόν άδύ- 
νατο σήμερα μιά ταινία νά καλύψει τό ύψηλό κο
στολόγιο της, στηριζόμενη μόνο στίς έδώ είσπρά-
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ξεις.
Βέβαια ή ξένη άγορά μονοπωλείται άπό τά διεθνή 

γραφεία διανομής καί τά πράγματα είναι ούτως ή 
άλλως δύσκολα. Παρ’ δλα αυτά υπάρχουν πολλά 
άλλα κυκλώματα δπου μπορεί νά διεισδύσει ή έλλη- 
νική ταινία: τά μικρά γραφεία διανομής καί ειδικό
τερα αύτά πού διανέμουν ταινίες - τέχνης, ή άγορά 
τού τρίτου κόσμου καί τών σοσιαλιστικών κρατών 
καί τό κυριότερο οί ξένες τηλεοράσεις. Οί έλληνι- 
κές ταινίες πού έχουν διεισδύσει σ’ αύτά τά κυκλώ
ματα είναι μέχρι τώρα έλάχιστες καί άνήκουν δλες 
στήν άνεξάρτητη καλλιτεχνική παραγωγή.

"Οπως βλέπουμε λοιπόν ή σημερινή ύπάρχουσα 
κατάσταση στό χώρο τής παραγωγής είναι τελείως 
φλου: οί μέν άνεξάρτητες παραγωγές δέν καλύ
πτουν τά έξοδά τους, οί δέ «έμπορικές» έχουν ένα 
πολύ μικρό μέλλον (ενώ έλάχιστες άπό αυτές είναι 
ουσιαστικές έμπορικές έπιτυχίες). Αύτό πού άπου- 
σιάζει είναι ή υποδομή έκείνη πού θά έπιτρέπει δχι 
μόνο τή σταθερή παραγωγή ένός άριθμοϋ ταινιών 
κάθε χρόνο, άνάλογα μέ τίς καλλιτεχνικο- 
ψυχαγωγικές άνάγκες τού κοινού, άλλά καί τήν ά- 
πόσβεση τών έξόδων παραγωγής, ώστε νά χρημα
τοδοτηθεί έκ νέου μιά άλλη ταινία.

Γιά νά γίνει κάτι τέτοιο σίγουρα χρειάζεται ή κρα
τική ένίσχυση (μέσα άπό τά διάφορα διατάγματα 
πού πολύ σωστά ζητά ή Εταιρία Σκηνοθετών), σέ 
καμιά δμως περίπτωση δέ πρέπει τό Κράτος νά ά- 
ποδειχθεΐ ό μοναδικός κινηματογραφικός παραγω
γός (πράγμα πού θά σημαίνει δτι ό έλληνικός κινη
ματογράφος θά έχει ένα σταθερό παθητικό - πέρα ά
πό τίς πολιτικο-ίδεολογικές έπιπτώσεις μιας τέ
τοιας κατάστασης). Αύτό πού χρειάζεται ό έλληνι
κός κινηματογράφος δέν είναι μόνο χρηματοδότες, 
άλλά Παραγωγούς (μέ τή διεθνή έννοια τού δρου), 
πού θά στήσουν ένα κινηματογράφο μέ βάση τίς ά
νάγκες καί δυνατότητες τής άγοράς.

Τί σημαίνει ένας παραγωγός; "Οχι άποκλειστικά 
ό χρηματοδότης μιας ταινίας, άλλά αύτός πού άνα- 
λαμβάνει τήν έπιμέλεια καί πραγμάτωση της, είτε 
γιά λογαριασμό μιας έταιρίας, είτε τού σκηνοθέτη, 
είτε δικού του. ('Η εύρεση χρημάτων είναι μία άπό 
τίς δουλειές του, άλλά καί στή συνέχεια ή προώθη
ση τής ταινίας, δταν δέν είναι παραγωγή μιας μεγά
λης έταιρίας πού έχει τό δικό της δίκτυο διανομής). 
Υπάρχουν παραγωγοί πού έπιβάλουν ένα δικό τους 
στύλ στίς ταινίες τους καί άλλοι πού άφήνουν τε
λείως έλεύθερο τό σκηνοθέτη, έκεΐνο δμως πού έχει 
σημασία είναι δτι πρόκειται γιά άτομα πού βρίσκον
ται μέσα στή κινηματογραφική πραγματικότητα, 
γυρίζοντας ταινίες άφοΰ πρώτα λάβουν ύπόψη τους 
τίς προδιαγραφές καί δυνατότητες τής άγοράς: μ’ 
άλλα λόγια άφοΰ λάβουν πρώτα ύπόψη τους τόν θε
ατή καί τίς ψυχαγωγικό-καλλιτεχνικές του άνάγ-
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κες, σάν καταναλωτή τού κινηματογραφικού 
προϊόντος.

"Ε, λοιπόν, στήν Ελλάδα είχαμε άπό άνέκαθεν 
χρηματοδότες, έταιρίες παραγωγής, ποτέ δμως 
Παραγωγούς! "Αν έπιμένω σ’ αύτή τή λεπτομέρεια 
δέν είναι γιά νά καταλήξω στό συμπέρασμα δτι χω
ρίς παραγωγούς ό έλληνικός κινηματογράφος δέ 
μπορεί νά προχωρήσει, άλλά γιά νά κάνω σαφή τ ’ 
δτι ποτέ του τά δέκα τελευταία χρόνια ό έλληνικός 
κινηματογράφος δέ πήρε ύπόψη του τό κοινό στό ό
ποιο άπευθύνεται. Αύτό μαρτυρά ό καθαρά άναρχι- 
κός χαρακτήρας τής έλληνικής παραγωγής.

Πραγματικά ποιά είναι τά χαρακτηριστικά τού 
έλληνικοΰ κινηματογράφου; ’Από τή μιά ύπάρχει, 
δπως είδαμε, ό έμπορικός κινηματογράφος, πού τό 
κύριο χαρακτηριστικό του είναι ή ομοιομορφία: ή 
τυφλή ύποταγή σ’ ένα μοντέλο, μία ρετσέτα, πού ά- 
ποδείχτηκε έπικερδής καί πού άκολουθείται μ’ έλά
χιστες παραλλαγές. Καί άπό τήν άλλη ύπάρχει ό ά- 
νεξάρτητος έλληνικός καλλιτεχνικός κινηματογρά
φος, πού τό κύριο χαρακτηριστικό του είναι ή πολυ
μορφία: οί δημιουργοί αύτών τών ταινιών, δντας έ- 
λεύθεροι άπό τίς έπιταγές τής άγοράς, δέν είναι ύ- 
ποχρεωμένοι νά άκολουθήσουν τά διαμορφωμένα 
θεματικά καί μορφικά στάνταρ τής προηγούμενης 
κατηγορίας ταινιών καί έπιδίδονται σ’ δποιο θέμα, 
μορφικό στύλ καί είδος κινηματογράφου θέλουν (ύ- 
πάρχουν περιορισμοί οίκονομικο-τεχνικής ύφής, σέ 
καμιά δμως περίπτωση δέ μπορούν νά συγκριθοΰν 
μέ τή κατάσταση πού έπικρατεί στή καθιερωμένη 
παραγωγή).

Παρά δμως τίς παραπάνω διαφορές ύπάρχει ένα 
κοινό σημείο δπου συναντιέται ό έμπορικός μέ τόν 
άνεξάρτητο έλληνικό κινηματογράφο: στόν εύκαι- 
ριακό καί έρασιτεχνικό χαρακτήρα τής παραγω
γής. Κατάσταση δικαιολογημένη γιά τή δεύτερη κα
τηγορία ταινιών, δπου οί σκηνοθέτες Ιδρύουν συνή
θως μιά δίκιά τους έταιρία, ή όποια διαλύεται στή 
συνέ χεια - είναι δμως άδικαιολόγητη τόσο γιά τήν 
έμπορική παραγωγή, δσο καί τή κρατική (ή όποια 
έδειξε ένα φοβερό έρασιτεχνισμό, περιοριζόμενη Α
πλώς στή συμπαραγωγή όρισμένων ταινιών, πού 
στή συνέχεια άδιαφοροΰσε γιά τή διανομή τους). 
Τό άποτέλεσμα μιάς τέτοιας κατάστασης είναι ή έ- 
πικράτηση μιάς πλήρης όναρχίας στήν έλληνική κ ι
νηματογραφική παραγωγή, δπου ό καθένας κάνει 
κυριολεκτικά δ,τι τού γουστάρει. ’Αναρχία, πού 
στή μέν έμπορική παραγωγή έκφράζεται μέ τήν ύ- 
περκάλυψη τής άγοράς μέ τό ίδιο προϊόν (είναι χα
ρακτηριστικό δτι μετά τά Χριστούγεννα οί ταινίες 
αύτής τής κατηγορίας κάνουν λιγότερα εισιτήρια, 
ένώ καμιά κάμψη δέ παρατηρεΐται στίς ξένες ται
νίες), στή δέ άνεξάρτητη μέ τό νά βγαίνει δποια ται
νία νάναι (δταν βρίσκει βέβαια αίθουσα), άνεξάρτη- 
τα άπό τό παράγοντα κοινό (άς τό όμολογήσουμε



01 Ρίζος, Ήλιόπουλος, Καμπανέλης, Βρανά καί Αύλωνίτης στή ταινία τού Ν. Τσιφόρου «Γλέντι, λεφτά κι άγάπη» 
(1955) - μιά έποχή του έλληνικοϋ κινηματογράφου πού δέν έμπαινε άκόμα τό πρόβλημα τού κοινού.

λοιπόν: ύπάρχει ένα όλοιράνερο χάσμα ανάμεσα 
στίς ταινίες τοΰ άνεξάρτητου έλληνικοϋ κινηματο
γράφου καί τίς άνάγκες τοϋ κοινού). 'Ο έλληνικός 
κινηματογράφος όδηγεΐται έτσι σ’ ένα πλήρη άδιέ- 
ξοδο, πού έν μέρει θά άποφεύγονταν έάν είχαμε 
τούς παραγωγούς έκείνους, πού θά έκαναν ταινίες 
μέ βάση αύτό πού λέμε «κλίμα» τοϋ κοινοϋ, δίνον- 
τάς του ευπρόσωπες θεματικά καί τεχνικά ταινίες. 
(Πράγμα πού μόνο οί παραγωγοί τοϋ "Ανθρώπου μέ 
τό γαρύφαλλο καί τής Παραγγελίας κατάφεραν μέ
χρι τώρα). Πλάϊ σ’ αύτό τό σώμα τών ταινιών, δχι 
μόνο θά μπορούσε νά έπιβιώσει ή προσωπική ταινία 
άναζήτησης, άλλά ΐσα-ϊσα θά είχε ένα περισσότερο 
λόγο ύπαρξης (όμολογώ ότι αυτή ή άποψη δέν είναι 
δική μου, άλλά έχει έκφρασθεΐ έπανειλημένα άπό 
τήν δμάδα Φέρρη-Τάσιο. Νά πού συμφωνούμε καί 
σ’ ένα σημείο!).

Τί συμβαίνει δμως σήμερα; Νά ύπάρχει μιά δυ
σπιστία μιάς μεγάλης μερίδας κοινού άπέναντι 
στήν έλληνική ταινία, δυσπιστία πού εύκολα έξηγεΐ-

ται γιά τή περίπτωση τών έμπορικών κινηματογρα
φικών μας ύπο-προϊόντων, άλλά πού ποτέ δέν βρή
κε τή σωστή αιτιολόγηση της γιά τή περίπτωση τών 
ταινιών τού άνεξάρτητου έλληνικοϋ κινηματογρά
φου. "Ας τό ξαναποΰμε: δ νέος έλληνικός κινημα
τογράφος δέν άρέσει σέ μιά μεγάλη μερίδα κοινού, 
πού βλέπει ώστόσο σταθερά ξένες καλλιτεχνικές 
καί μή ταινίες. Πού όφείλεται αύτό;

Οί μέχρι τώρα έξηγήσεις έριχναν τό βάρος στά 
γραφεία διανομής πού δέν παίζουν έλληνικές ται
νίες, στήν άλλοτροίωση τού κοινού, στήν έλλειψη 
παιδείας καί έξοικίωσης μέ τόν νέο έλληνικό κινη
ματογράφο καί στήν ύπαρξη «άκαταλαβίστικων», 
«κουλτουριάρικων» ταινιών (άπό άπειρους σκηνο
θέτες), πού άμαύρωσαν μιά καί καλά τήν εικόνα 
τού έλληνικοϋ κινηματογράφου, διώχνοντας τό 
πλατύ κόσμο άπό τίς έλληνικές ταινίες! Ή  δική 
μου άποψη γιά μιά άκόμη φορά είναι ή ίδια: υπαί
τιος γιά τή μεγάλη μιζέρια τοΰ έλληνικοϋ κινηματο
γράφου είναι πρωταρχικά ή ίδια ή έλληνική ταινία!
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Γιά τή μέν κυρίαρχη έμπορική παραγωγή ή παρα
πάνω διαπίστωση είναι αυτονόητη. ’Εκεί πού θά υ
πάρξουν όμως άντιρρήσεις είναι στό χώρο τού άνε- 
ξάρτητου, καλλιτεχνικού κινηματογράφου. "Αν καί 
οί δροι αυτοί (άνεξάρτητος, καλλιτεχνικός, νέος έλ- 
ληνικός κινηματογράφος, άντι-εμπορικός κ.λ.π.) 
είναι λίγο έπικίνδυνοι, τούς χρησιμοποιώ γιά νά ξε
χωρίσω τό σώμα τών έλληνικών ταινιών πού δέν εί
ναι οί κωμωδίες τού Λεφάκη ή τά πορνό τού Εύ- 
στρατιάδη.Ό χώρος αυτός πιάνει ένα πολύ πλατύ 
φάσμα ταινιών, άρχίζοντας άπό άκρα πειραματικές 
(Κόρπους) σέ λιγότερο (Εύριδίκη ΒΑ), περνώντας 
άπό ένα αφηγηματικό μέν, άλλά καθαρά στυλιστι- 
κό κινηματογράφο (Άγγελόπουλος), γιά νά κατα- 
λήξει σέ ταινίες ψυχολογικής καί κοινωνικής ένδο- 
σκόπησης (’Ιωάννης 6 βίαιος, Παραγγελιά), ντοκυ- 
μανταίρ ή άκόμη καί ύπερ-παραγωγές πού δέν ανή
κουν στό καθαρά έμπορικό έλληνικό κινηματογρά
φο (’Ιφιγένεια, Ό  άνθρωπος μέ τό γαρύφαλλο).

"Οπως βλέπουμε ό άνεξάρτητος έλληνικός κινη
ματογράφος είναι ένας φοβερά άνομοιόμορφος 
μορφικά καί θεματικά κινηματογράφος (συνέπεια 
τών διαδικασιών παραγωγής του), πού δέν έχει έπι- 
βάλει καμία σχολή, κίνημα ή παράδοση σέ τέτοια 
κλίμακα ώστε νά μπορεί νά παρομοιασθεΐ μέ έθνική 
σχολή (όπως ήταν ό ιταλικός νεο-ρεαλισμός, τό άγ- 
γλικό φρή-σίνεμα, τό τσίνεμα-νουόβο κ.λ.π.). ’Ε
κτός άπό 2-3 σκηνοθέτες πού έχουν άναπτύξει τό δι
κό τους προσωπικό στύλ καί πού άπό ταινία σέ ται
νία συνεχίζουν στά ίδια πάντα μοτίβα (Άγγελόπου
λος, Ρεντζής), όλοι οί άλλοι έλληνες σκηνοθέτες εί
ναι κάτι τό άγνωστο καί μέ κανένα τρόπο δέ μπο
ρείς νά μαντέψεις ποιά θά είναι ή έπόμενη ταινία 
τους καί τό ύφος πού θά έχει. "Αν καί τά τελευταία 
χρόνια κυριαρχεί όλο καί περισσότερο ή τάση τού 
παραδοσιακού ρεαλιστικο-άφηγηματικού κινημα
τογράφου, ό νέος έλληνικός κινηματογράφος συνε
χίζει νά είναι ένας κινηματογράφος τής άναζήτησης 
καί τής πολυμορφίας. Μέ έξαίρεση όμως μιά μικρή 
όμάδα σκηνοθετών, οί μορφικές καί θεματικές αυ
τές άναζητήσεις δείχνουν περισσότερο μιά κατά
σταση άμηχανίας, στασιμότητας καί μή κυριαρ
χίας τών έκφραστικών μέσων, παρά ένα πνεύμα 
πραγματικής άναζήτησης καί πειραματισμού. Πρό
κειται δηλαδή γιά μιά άντικειμενική άδυναμία τού 
νέου έλληνικοΰ κινηματογράφου, παρά γιά μιά υπο
κειμενική διάθεση. Γιατί πέρα άπό μερικές σπάνιες 
περιπτώσεις ό νέος έλληνικός κινηματογράφος εί
ναι ένας άνολοκλήρωτος στίς προθέσεις του μορφι
κά καί θεματικά κινηματογράφος. (Ολοι μας 
νοιώσαμε αύτή τήν αίσθηση τού άνολοκλήρωτου, ύ
στερα άπό τή προβολή τόσων ταινιών στό Φεστι
βάλ).

Ή  κυριότερη όμως άδυναμία τοΰέλληνικού κινη
ματογράφου (όλων τών κατηγοριών) είναι ότι δέν

ξέρει, δέ μπορεί νά διηγηθεΐ, νά άναπτύξει μιά περί
πλοκη μυθοπλασία. Προτιμά τίς μορφικές άναζητή- 
σεις, τό στυλιζάρισμα, τά κενά άφηγηματικά πλά
να, τό καδράρισμα τού χώρου, τών άντικειμένων, 
παρά τήν έπεξεργασία χαρακτήρων ή προσώπων ή 
τήν άνάπτυξη μιας μεγαλο-μυθοπλασίας. Στή θέση 
ένός «σιδερένιου κλασικού ντεκουπάζ» προτιμά εί
τε μιά τελείως ψηφιδωτή, κομματιαστή άφήγηση, 
είτε μιά τελείως άντι-μυθοπλαστική. (Ή  όταν έπι- 
χειρεΐ τό πρώτο τά κάνει θάλασσα). Ή  άδυναμία 
αύτή όδηγεΐ τό κινηματογράφο μας στήν υίοθέτηση 
μορφικών στύλ, πού πολλές φορές δέ βοηθούν τήν 
άνάπτυξη τού θέματος, άφήνοντας τό έργο άδιασα- 
φήνιστο καί άνολοκλήρωτο, (όταν αύτό δέν γίνεται 
ηθελημένα), μ’ άποτέλεσμα τό μόνο πού νά έχει ση
μασία νά είναι ή σύνθεση τού πλάνου, ή άτμόσφαι- 
ρα, ό φορμαλισμός καί ποτέ ή μυθοπλασία (Μελό
δραμα;).

Είναι αυτονόητο ένας τέτοιος κινηματογράφος 
νά έχει προβλήματα νά έπιβληθεΐ στό κοινό του: 
προβλήματα τόσο γιά τή καλλιτεχνική του άξια, ό
σο καί τή ψυχαγωγική (πόσοι καί πόσοι δέ πάν νά 
δοΰν έλληνικές ταινίες λές καί πρόκειται γιά άγγα- 
ρεία;). Ή  άπουσία μεγάλων έμπορικών έπιτυχιών 
καί παραπέρα προώθησή τους στό έξωτερικό (μέ έ
ξαίρεση τόν Άγγελόπουλο), κάνουν τή δυσπιστία 
τού κόσμου νά μεγαλώνει άκόμη περισσότερο. "Ο
σο γιά τό κοινό πού κινητοποιήθηκε γιά νά δει τόν 
’Άνθρωπο μέ τό γαρύφαλλο ήταν μιά ειδική έξαίρε
ση, πού δύσκολα θά τό ξαναβρούμε (ιδιαίτερα όταν 
τού προσφέρουμε άτεχνες παραλλαγές: 17 σφαίρες 
γιά ένα 'Άγγελο ή τήν τελευταία Βουγιουκλάκη).
Είναι πολλοί αυτοί πού Ισχυρίζονται ότι άν βγήκε 

μιά κακή φήμη γιά τόν έλληνικό κινηματογράφο, 
αύτό όφείλεται στίς «δύσκολες» καί «κουλτουριά- 
ρικες» ταινίες όρισμένων σκηνοθετών, πού άπομά- 
κρυναν όριστικά τό πλατύ κόσμο άπό τίς έλληνικές 
ταινίες. Τό έπιχείρημα παρά είναι άπλοϊκό καί παι
δαριώδες καί στήν πραγματικότητα άποσκοπεΐ 
στήν έπιβολή ένός «λαϊκίστικου-ρεαλιστικοΰ» κινη
ματογράφου σάν τού μόνου έπιτρεπτού! Στή δεκαε
τία τού 50 καί 60 ό καλλιτεχνικός έλληνικός κινη
ματογράφος είχε πρόβλημα άνταπόκρισης τού κοι
νού, γιατί άπό τή μιά σαμποτάρονταν άπό τά γρα
φεία διανομής καί τό Κράτος καί άπό τήν άλλη, ό
ταν έφτανε στίς αίθουσες, τό κοινό τόν άγνοούσε 
(άλλοτροιωμένο άπό τό παραδοσιακό έλληνικό κι
νηματογράφο). Στή συνέχεια ό νέος έλληνικός κινη
ματογράφος βρήκε ένα δύσκολο έδαφος λόγω χούν
τας, τού άποκλεισμοΰ του άπό τίς αίθουσες, άλλά 
καί τής πλήρης άδιαφορίας τού κοινού. (Ή  ’Αναπα
ράσταση έκανε 12.869 εισιτήρια - άλλά καί πιό λαϊ
κές ταινίες δέ τά κατάφεραν καλύτερα: ΔΓ άσήμαν- 
τυν άφομμή, 5.137 εισιτήρια, Λάβετε θέσεις 15.404 
-μ’ έξαίρεση μόνο ή Ευδοκία καί Τό Πρυξενειό τής 
"Αννας). Ή  κατάσταση αύτή άρχισε νά άλλάζει μέ
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τή μεταπολίτευση, δπου έχουμε πλέον καί ένα νέο 
διαμορφωμένα κινηματογραφικό κοινό. Οί νέοι 
σκηνοθέτες έχουν μιά πλατιά κάλυψη άπό τό Τύπο, 
πολλοί καταφέρνουν νά έχουν «παραδειγματική» 
διανομή τών ταινιών τους (άλλοι άντίθετα δέν κα
ταφέρνουν ούτε μιά φορά νά παίξουν τή ταινία τους) 
καί γενικά ή έλληνική ταινία άρχίζει νά έλκύει ένα 
όρισμένο κοινό, ύστερα μάλιστα άπό τήν άπρόσμε- 
νη έπιτυχία ταινιών όπως: Ό  Θίασος, Οί Τεμπέλη
δες τής Εύφορης κοιλάδας, 2 Φεγγάρια τόν Αύγου
στο, Παράσταση γιά ένα ρόλο, Παραγγελιά κ.λ.π. 
Καμία στατιστική όμως δέ δείχνει δτι ή προτίμηση 
τού κόσμου πάει στίς καθαρά ρεαλιστικές ταινίες. 
Τρεις άπό τις παραπάνω ταινίες διεκδικοΰν τό τί
τλο τής πρωτοπορειακής, ένώ είναι χαρακτηριστι
κή ή έμπορική άποτυχία ταινιών δπως Καί ξανά 
πρός τή δόξα τραβά, 'Υπόθεση Πόλκ, Τά κουρέλια 
τραγουδούν άκόμα, πού είχαν καί μιά καλή διανο
μή.

Τό πρόβλημα λοιπόν δέ βρίσκεται στήν άντιπα- 
ράθεση «πρωτοπορειακής» καί «ρεαλιστικής» ται
νίας. Μήπως δμως βρίσκεται στή διανομή; Σίγουρα 
ή διανομή εύθύνεται πλήρως γιά τόν άποκλεισμό δε
κάδων έλληνικών ταινιών άπό τίς αίθουσες. Τά 3 δ
μως τελευταία χρόνια τά πράγματα έχουν αισθητά 
άλλάξει. Μ’ έξαίρεση 3 μεγάλα γραφεία διανομής 
(Δαμασκηνός - Μιχαηλίδης, (Γ.Ι.ίΓ., (Γοΐιώίε - Ροχ), 
δλα τά υπόλοιπα σημαντικά γραφεία έχουν περιλά- 
βει έλληνικές ταινίες στά προγράμματά τους καί 6- 
ρισμένα συντηρούνται άποκλειστικά άπό αυτές (δχι 
μόνο τό Κέντρο ’Ανεξάρτητου 'Ελληνικού Κινημα
τογράφου πού διανέμει άποκλειστικά δλο τό φάσμα 
τού νέου έλληνικού κινηματογράφου - έστω κι άν έ
χει πρόβλημα αίθουσας, άλλά καί γραφεία δμως τά: 
Καραγιάννης-Καρατζόπουλος, Καραγ. - Έλευθ. - 
Κακαλ. κ. ά.). "Αν έξαιρέσουμε δμως τίς καθαρά 
έμπορικές ταινίες, οί έλληνες διανομείς βλέπουν μέ 
δυσπιστία τήν έλληνική ταινία, πολύ άπλά γιατί δέ 
τούς φέρνει εισιτήρια. Μπορεί οί έλληνες διανομείς 
νά είναι δ, τι είναι καί νά έχουν διασυνδέσεις μέ δε
κάδες ξένες έταιρίες, δμως πρίν άπ’ δλα είναι έμπο
ροι. Καί δέ τούς ένδιαφέρει έάν ή ταινία πού παίζουν 
είναι ξένη ή έλληνική, άρκεί νά γεμίζει τίς αίθουσες 
(οί υποχρεώσεις τού Καραγιάννη πρός τίς ξένες έ
ταιρίες δέ τόν έμπόδισαν νά κρατήσει έπί βδομάδες 
τόν "Ανθρωπο μέ τό γαρύφαλλο, δταν είδε τά εισι
τήρια πού έκανε).

Τί γίνεται δμως δταν έλληνικές ταινίες δπως Ό  
Μεγαλέξανδρος, τό Μελόδραμα; καί τό Ξανά πρός 
τή δόξα τραβά (ταινίες πού κουβαλούν πάνω τους 
μιά σειρά άπό βραβεία καί θετικές κριτικές), έχουν 
μιά κανονική διανομή καί μόλις καί μετά βίας βγά
ζουν τή δεύτερη έβδομάδα; Φταίνε τά γαφεία διανο
μής γι’ αυτό ή ό ίδιος ό έλληνικός κινηματογράφος; 
Πάντως άν νομίζουμε δτι τό έλληνικό σινεμά θά

σωθεί παίρνοντας μέτρα γιά τήν υποχρεωτική προ
βολή του στίς αίθουσες, γελιόμαστε. Αυτά τά μέτρα 
πρέπει νά παρθοϋν, κάτω δμως άπό μερικές προϋ
ποθέσεις (τί νόημα έχει μιά αίθουσα νά παίζει έλλη
νικές ταινίες, δταν αυτές είναι Ό  Παρθενοκυνηγός 
καί Τά καμάκια;) γιατί δέ πρόκειται άπό μόνα τους 
νά σώσουν τή κατάσταση. ’Αντίθετα τό μόνο πού 
θά καταφέρουμε είναι νά προβάλουμε ύποχρεωτικά 
έλληνικές ταινίες σέ μισο-άδειες αίθουσες, σέ άνύ- 
παρκτους θεατές.

Μένει βέβαια νά έξετάσουμε καί τό πρόβλημα τής 
παιδείας, τής έξοικείωσης τού έλληνικού κοινού μέ 
τόν νέο έλληνικό κινηματογράφο. Είναι καιρός πλέ
ον ή έλληνική τηλεόραση νά παίξει αύτό τό ρόλο, 
προβάλοντας δλο τό φάσμα αυτού τού κινηματο
γράφου (καί ιδιαίτερα τίς ταινίες έκεΐνες πού δέν εί
χαν πλατειά ή καί καθόλου διρνομή). "Ας μήν ύπερ- 
βάλουμε δμως λέγονας δτι τό κοινό μας άλλοτροιώ- 
νεται άπό τίς ξένες ταινίες καί γι’ αύτό δέ βλέπει έλ
ληνικές. Πρώτα πρώτα δέν ύπάρχει ένα όμοιογενές 
κοινό. ’Αλλά καί άν άκόμη θά θέλαμε νά μιλήσουμε 
γιά άλλοτροίωση αύτό άφορά τό τηλεοπτικό κοινό, 
πού μέ τήν άποβλάκωση τόσων χρόνων έλληνικών 
σήριαλ, γεμίζει τώρα τίς αίθουσες τού Βουτσά καί 
τής Βουγιουκλάκη. (’Αλήθεια τί νόημα έχει τό σύν
θημα 85% έλληνικοποίηση τών τηλεοπτικών προ
γραμμάτων, έάν δέν έχει έξασφαλιστεί πρώτα μέ τί 
θά γεμίζει αύτό ό χρόνος; Καί μέ ποιά κριτήρια είναι 
πιό βλαβερός ό Κότζακ άπό τή Παγίδα τών λύκων;).

Παράλληλα δμως μ’ αύτό τό κοινό (πού είναι πε- 
ριστασιακό καί κινητοποιείται μόνο γιά τίς έμπορι
κές έλληνικές ταινίες), ύπάρχει τό σταθερό κοινό 
πού καταναλώνει τή πληθώρα τών ξένων ταινιών, 
σύν τίς έλάχιστες καλλιτεχνικές έλληνικές ταινίες. 
Τό κοινό αύτό δέν είναι καί τόσο άλλοτροιωμένο δ- 
σο θέλουν μερικοί νά τό δείχνουν: άπόδειξη ό μεγά
λος άριθμός δύσκολων, καλλιτεχνικών ξένων ται
νιών πού δούλεψε τά δύο τελευταία χρόνια. Φυσιο
λογικά τό κοινό αύτό (80% τού όποιου είναι νεο
λαίοι) θά έπρεπε νά είναι καί κοινό τού νέου έλληνι- 
κοϋ κινηματογράφου. "Ελα δμως πού δέν είναι, πο
λύ άπλά γιατί δέν άρέσει τίς ταινίες τού νέου έλληνι- 
κοϋ κινηματογράφου (είναι χαρακτηριστικό δτι τό 
μεγαλύτερο μέρος τών κινηματογραφικών λεσχών 
σπάνια προγραμματίζει έλληνικές ταινίες κι δταν 
τό κάνει δύκολα τίς έπιβάλει στό κοινό του - άντίθε
τα έκεί πού προτιμιούνται οί έλληνικές ταινίες είναι 
γιά εύκαιριακές προβολές άπό συλλόγους, κύρια ά- 
ριστερής άπόκλισης).

Σίγουρα ύπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα παι
δείας καί έξοικείωσης μέ τό νέο έλληνικό κινηματο
γράφο. Προτού δμως ζητήσουμε άπό τό κοινό νά 
έλθει κοντά του, άς κάνει αύτός μιά προσπάθεια γιά 
νά τό πλησιάσει.

Μ .Α .
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ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Τό πορνό καί ή φαρσοκωμωδία

«Η ΕΡΩΜΕΝΗ»

Παρ.: Γρηγόρης Δημητρόπουλος. Σκ.: "Ομηρος Εύ- 
στρατιάδης. Σεν.: Γιάννης Σκλάβος. Φωτ.: Πέτρος Κα- 
ραβίδογλου. Μουσ. έπιμέλεια: Γιώτα Παπαθανασίου. 
Μοντ.: Γιώργος Τριανταφύλλου, Κώστας Ραυτόπου- 
λος. Ήθ.: Άνδρέας Μπάρκουλης ("Αρης Πλάτωνας), 
Mapia Χοσέ Καντοϋτο ("Αννα), Άτζίτα Γουίλσον (Μάνι
κα), Κλαούντια Γκράβι (Σάρα), Χοσέ Μάρτιν (Πέντρο). 
Ελλάς 1979. Διάρκεια: 93! Κανονική διάρκεια: 110'. Διε
θνής τίτλος: Passionated Lovers (Παράφοροι έραστές).

Ό  έλληνικός πορνογραφικός κινηματογρά
φος γεννήθηκε στά τέλη τής δεκαετίας του ’60, 
γνώρισε τήν «έπιτυχία» σ’ αύτήν τού ’70 καί, σή
μερα, μετά τό τέλος τής «χρυσής έποχής» του, 
βρίσκεται σέ παρακμή: ό (έμπορικός) κινηματο
γράφος στράφηκε καί πάλι στά παλιά πρότυπα, 
αύτά των ταινιών τού ’50 καί ’60, καί οΐ έκπρόσω- 
ποί του γυρίζουν κωμωδίες έπιθεωρησιακοϋ κυ
ρίως στύλ μέ έντονη τήν παρουσία «κίτς» στοι
χείων. Ωστόσο, υπάρχουν άκόμα παραγωγοί 
πού χρηματοδοτούν τέτοιες ταινίες καί σκηνο
θέτες πού τίς γυρίζουν. Ή πρόσφατα προβλη- 
θείσα ταινία ένός άπό αύτούς, τού "Ομηρου Εύ- 
στρατιάδη, άποτελεϊ ένα τυπικά χαρακτηριστικό 
δείγμα αύτοϋ τού κινηματογράφου μέ τή μηχα
νιστική πλοκή, τά μελοδραματικά στοιχεία, τίς 
περιστασιακές καί σποραδικές έκρήξεις βίας, 
τήν άδύναμη καί συχνά κακόγουστη άποψη γιά 
τή ζωή καί τήν άνυπαρξία σκιαγράφησης τών 
χαρακτήρων. Ό  δημιουργός της, κάτω άπό τήν 
άποψη δτι οΐ ταινίες αύτές ένεργοϋν βελτιωτικά 
στήν ϋπο-σεξουαλικότητα τών άνθρώπων, άπο- 
κρύπτει δτι ή «ειλικρίνεια» καί ή «άπελευθέρω- 
ση» είναι προσχήματα γιά έμπορικό κέρδος καί 
φαίνεται νά παραγνωρίζει δτι ό «έρωτισμός» της 
δέν έμπεριέχει τίποτα τό έπικίνδυνο γιά τήν ήθι- 
κή τής κρατούσας Ιδεολογίας, τήν όποία έν κα- 
τακλείδι υπηρετεί.

Ή ταινία άκολουθεί πιστά τά στάνταρ τών ά- 
νάλογων έλληνικής παραγωγής ταινιών: άφη- 
γεΐται μιά Ιστορία μέ στοιχειώδη άνέλιξη καί πε
ριλαμβάνει μιά σειρά προφάσεων πού έπιτρέ- 
πουν τήν έπίδειξη σεξουαλικών σκηνών. Τό μον
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τέλο αύτό, άδιανόητο γιά μιά πραγματικά πορ
νογραφική ταινία πού χαρακτηρίζεται άπό τόν 
περιορισμό τής πλοκής στό έλάχιστο - σχεδόν 
κατάργηση τού μύθου - καί τή συνεχή παρεμβο
λή, συνήθως μέ μιά προκαθορισμένη σειρά πα
ρουσίασης, σκηνών σέξ - τό «ντοκυμανταιρίστι- 
κο» στύλ έντείνει τόν ήδονοβλεπτικό ρόλο πού 
υποχρεώνεται νά παίζει ό θεατής -, ήταν (καί έ- 
ξακολουθεΐ άκόμη νά είναι) τό πλέον κατάλληλο 
γιά τήν υπερπήδηση τού υφιστάμενου στή χώρα 
μας λογοκριτικοϋ μηχανισμού: ή ταινία παρου
σιάζεται στήν Ελλάδα ώς «έρωτικό» φίλμ, ένώ 
στό έξωτερικό προβάλεται, μέ διαφορετικό πολ
λές φορές μοντάζ, ώς hard core πορνό.

Ό  άφηγηματικός άξονας πού έξυπηρετεί τή 
φιλμική «διαδρομή» τής μυθοπλασίας είναι, σέ 
γενικές γραμμές, δ άκόλουθος: Ό  "Αρης, ένας 
γνωστός ίμπρεσσάριος, είναι παντρεμένος μέ 
τήν Σάρα, μιά πλούσια γλύπτρια πού έχει συνει
σφέρει πολλά στήν πετυχημένη σταδιοδρομία 
του βοηθώντας τον οικονομικά. Σήμερα, πού ό έ- 
γαμος βίος τους έχει φθάσει σ’ ένα κρίσιμο ση
μείο, ό "Αρης γνωρίζει τήν "Αννα, μιά νέα, όμορ
φη καί ταλαντούχα χορεύτρια, καί έρωτεύονται. 
Ή άκόμη έρωτευμένη μαζί του Σάρα αισθάνεται 
«προδομένη» καί γιά νά τόν έκδικηθεί πιάνει έ
ναν έραστή πού γίνεται πύρ καί μανία δταν τού 
άναγγέλει δτι έπαυσε νά ένδιαφέρεται γι’ αύτόν 
καί τήν σκοτώνει κατά λάθος. "Ενας άλλος, δευ- 
τερεύον άξονας, πού υπάρχει καί έξελίσσεται 
παράλληλα, είναι έκείνος πού στηρίζεται στή 
συμπεριφορά καί τίς δραστηριότητες ένός τρί
του γυναικείου χαρακτήρα: ή Μόνικα, διευθύν
τρια ένός Ινστιτούτου αισθητικής καί «στενή» φί
λη τής "Αννας, προσφέρει τίς «ύπηρεσίες» της 
στούς πελάτες καί τίς πελάτισες τού Ινστιτού
του, συμμετέχει στά διάφορα «κόλπα» τού ιδιο
κτήτη του καί προσπαθεί νά ξεσκεπάσει τό «δο
λοφόνο» τής Σάρας.

"Αν παραγνωρίσουμε τό γεγονός δτι τό φίλμ 
κυλάει ούσιαστικά άσπόνδυλο, προσπαθώντας 
νά στήσει μιά κάποια άποσπασματική άφήγηση,



Φιλμογραφία τού 'Όμηρου Εύστρατιάδη
1959: ’Αθήνα ώρα 12 (σέ συνεργασία μέ τόν Μί- 
μη Φραγγιουδάκη). 1964: Κάθε λιμάνι καί καη
μός. Θύελλα σέ παιδική καρδιά. 1965: "Ηρωες. 
Γιατί μ’ έγκαχέλειψες. 1966: Ματωμένη γή. 1967: 
Στό δάσκαλό μας μέ άγάπη. 1968: Επίσημη άγα- 
πημένη. Κοντά σου γνώρισα τήν άγάπη. 1969: ’Ε
ρωτικό ξύπνημα. "Οσο υπάρχει έρωτας. 1970: 
Πρόκληση. 1971: ’Αδιέξοδος. Έρωτομανεϊς. ’Α
νήλικες άμαρτωλές (πρόκειται γιά τό ’Ερωτικό 
ξύπνημα μέ διαφορετικό μοντάζ). Ή ιδιωτική 
μου ζωή. 1972: Κυνηγημένοι έραστές. Διαμάντια 
στό γυμνό σου σώμα. 1973: Π ιό θερμή άπό τόν ή- 
Αιο. 1974: "Ενα έλεύθερο κορίτσι. Τά παιδιά τών 
λουλουδιών. 1975: Είδωλα (Κατασκευαστές ε ι
δώλων). ’Ερωτισμός καί πάθος. 1976: Ζώ γιά τόν 
έρωτα (Ό  κύκλος τού έρωτα). 1977: ’Ερωτική τε
λετή. 1978: Τό φωτομοντέλο. 1979: Ή  έρωμένη. 
1980: Ό  παρθενοκυνηγός. Ό  κος έξουσίας. Νε
φέλη. Τό μεγάλο ρουθούνι. 1981: Ή  «Νονό». 
Τροχονόμος... Βαρβάρα. Ό  τελευταίος ' Αν
δρος. Τά καμάκια.

ταλαντευόμενο άνάμεσα στόν «έρωτισμό» καί 
τό άστυνομικό «μυστήριο», χωρίς καμιά αισθητι
κή συνέπεια, μέ τεράστιες «κοιλιές» πού δίνουν 
έμφαση στά χορευτικά «νούμερα» τής πρωταγω
νίστριας (γυρισμένα σέ γραφικές άκρογιαλιές, 
άρχαιολογικούς χώρους, θεατρικές σκηνές, 
κ.λ.π.), τό βασικό του γνώρισμα είναι δτι οΐ γυ
ναικείοι χαρακτήρες γδύνονται χωρίς πολλά λό
για καί τούς άρέσει νά κάνουν έρωτα.
"Ετσι, τό γυναικείο κορμί μετατρέπεται σέ κεν
τρικό «ήρωα» τής ταινίας καί «θεάται» συνεχώς, 
γυμνό ή ήμίγυμνο, μετατρεπόμενο σέ άντικείμε- 
νο πού έκτίθεται ή δίδεται πρός χρήση, τόσο 
στούς άνδρικούς χαρακτήρες μέσα στό έργο δ- 
σο καί σ’ αύτούς πού βρίσκονται στήν πλατεία, 
άνάμεσα στούς θεατές, δπως προσφέρεται ένα 
πράγμα γιά κατανάλωση. ’Επί πλέον, τό δτι οί 
φιλμικοί χαρακτήρες άνήκουν στήν άστική τάξη 
ή είναι άπατεώνες, σέ συνδυασμό μέ τό δτι τά κί
νητρα τής «άπελευθερωμένης» σεξουαλικής 
συμπεριφοράς συσχετίζονται είτε μέ τήν άπό- 
κτηση χρήματος (Μόνικα) είτε μέ τήν «έπιστρο- 
φή» τού συζύγου (Σάρα) είτε μέ τήν άποδοχή

Ό  Ά. Μπάρκουλης καί ή Μ. X. Καντοϋτο 
στήν «Έρωμένη»

τής ξαφνικά παρουσιασμένης εύκαιρίας ("Αννα), 
διατηρώντας ταυτόχρονα δλα τά προσχήματα 
μέ τήν άνοιχτά έκφρασμένη έπιστροφή στήν «ό- 
μαλότητα» τού συζυγικού βίου καί τό «διώξιμο» 
τού έραστή άπό τήν Σάρα (ένέργεια πού έχει ώς 
άποτέλεσμα τό θάνατό της σάν «ήθική τιμωρία» 
τόσο γιά τό «πλήγωμα» τού άνδρισμοϋ τού έρα
στή δσο καί γιά τό «κεράτωμα» τού νόμιμου συ
ζύγου), μέ τή διαδραματιζόμενη έν κρυφώ έρω- 
τική δραστηριότητα τής Μόνικας (πού στήν έλ- 
ληνική έκδοχή τής ταινίας ό ρόλος της στόν το
μέα αύτό μένει σκοτεινός καί άδιευκρίνιστος) 
καί μέ τήν έπισημοποίηση τού άρχικά παράνο
μου δεσμού τής "Αννας μέ τόν "Αρη, ένισχύουν 
τήν «όπισθοδρομικότητα» καί «άντιδραστικότη- 
τα» τού ιδεολογικού περιεχόμενου τής ταινίας 
πού διαιωνίζει τούς υφιστάμενους μύθους καί 
στερεότυπα γιά τή σεξουαλικότητα γενικά, καί 
γιά τή γυναικεία σεξουαλικότητα είδικά.

Δημήτρης ΚΟΛΙΟΔΗΜΟΣ

Κυκλοφορεί τό 6ο τεϋχος τής ΟΘΟΝΗΣ
Κινηματογράφος/' Ερωτισμός
'Ιαπωνία: Ναγκίζα "Οσιμα -Ά κ ίρ α  Κουροσάβα -  Γ. "Οζου. 
Ελληνικός Κινηματογράφος

Κριτικές: Τό τελευταίο μετρό, Ό  Σώζων έαυτώ σωθήτω, 
Ντόν Τζιοβάνι, ' Η όμίχλη, Στάλκερ, ’ Επιφώτιση, κ.ά.



ΟΜΗΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χρόνος γεννήσεως 1938, σέ μιά αύλή τού Πει

ραιά μέ μπόλικη λάσπη, λαμαρίνα καί πολύ αν

θρωπιά. Κάτω άπό τήν ίδια στέγη έκτός από 
τούς γονείς ύπήρχαν καί άλλα δυό άδέλφια.Οί 

πέντε μαζί κοιτάζαμε τή θροχή πού έμπαινε 
άπό τις ρωγμές του ταβανιού, δπως καί στά 

πιό πολλά σπίτια τής 'Ελλάδας, πού πλήρωναν 

μέ στέρηση καί πείνα τά μεγαλόπνοα σχέδια 
τού δικτάτορα Μεταξά.

Μόλις στάθηκα στά πόδια μου καί κοί - 

ταξα ολόγυρα άντί γιά λουλούδια άντίκρυσα 

τάνκς καί τόν ήλιο σκεπασμένο άπό τήν κα - 

ταχνιά τού φασισμού : ΚΑΤΟΧΗ. Ό  χρόνος έ - 

χάσε πιά τή σημασία του καί στήν παιδιάστι

κη ψυχή ρίζωνε δ τρόμος των βομβαρδισμών, ή 

άγωνία των μπλόκων, ή πείνα ...

"Οταν τέλειωσε ή κατοχή άρχισε δ έμ - 

φύλιος πού μέ βρήκε στό Μεταξουργείο ξερι - 

ζωμένο άπό τό σπίτι τού Πειραιά πού τό είχε 

βρει μιά βόμβα καί δέν υπήρχε πιά."Οσο πέρ

ναγαν τά χρόνια ό ήλιος δέν έλεγε νά φωτί - 

σει. "Ετσι γιά πρώτη Φορά σέ ήλικία 12 χρό

νων άντίκρυσα τόν κόσμο, έναν κόσμο γκρεμι

σμένο, ξεριζωμένο; ματωμένο. ’Ακόμη άναρω - 

τιέμαι τί έγιναν αύτά τά δώδεκα χρόνια ζωής 

μου, μέ ποιό δικαίωμα μου τά νέμισαν σκοτά

δι οί δολοφόνοι τής ειρήνης. Σημασία δέν έ

χει ή άπάντηση, σημασία έχει άτι οί έμπει - 

ρίες άπό τά παιδικά μου χρόνια είναι αίμα, 

σειρήνες, πείνα, άγωνία, καί αύτές οί έμπεΐ 

ρίες είναι σύντροφοι δλης μου τής ζωής.

Τό ποτάμι δμως ποτέ δέ γυρίζει πίσω 

καί ή ζωή ποτέ δέν σταματάει. Τελειώνοντας 

τό Δημοτικό, φόρεσα μακρυά παντελόνια καί 

συνδυάζοντας νυχτερινό γυμνάσιο καί δουλειά 

τή μέρα περπάτησα στή σκληροτράχηλη κοινω - 

νία τής έκμετάλλευσης καί τής κίβδηλης εύ - 
τυχίας.
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Πότε δούλευα σέ ψαράδικα, πότε πλασιέ 

έπειτα σέ έκδοτική έταιρία, άργότερα πωλη - 

τής δίσκων, καί ό καιρός περνούσε σ’ αυτό 

τό κομμάτι τής γής πού άντικρίζεις σκόρδα 

καί ζαφείρια μές τή λάσπη ...
Μόλις τέλειωσα τό στρατιωτικό,δπου υ

πηρέτησα μέ τό βαθμό τού Άνθ/γού, όλοκλή - 

ρωσα τις Σκηνοθετικές μου σπουδές στή Σχολή 

τού Σταυράκου, δπως οί περισσότεροι σκηνο - 

θέτες τής χώρας μας καί κατόπιν σάν άκροα - 

τής ένα χρόνο στήν ’Ιταλία.

’Αλλά οί μεγαλύτερες σπουδές γύρω άπό 

τόν κινηματογράφο είναι τό πλατώ καί τό 

στούντιο. "Ετσι λοιπόν ζυμώθηκα σέ δλα δσα 

άφοροΰν τόν κινηματογράφο. Είχα άποφασίσει 
δτι μπορούσα καί έπρεπε νά μιλήσω, νά πώ 

δυό λόγια στόν κόσμο στό μέτρο τού μπορετού 

μέ τήν 7η τέχνη. Πώς δμως νά εκφραστείς στά 
1954; Τό κράτος ήταν άνήμπορο - δπως καί σή

μερα - νά χαράξει μιά πολιτική γιά τήν άνά- 

πτυξη τού Κιν/φου καί δέν είχα κανένα "Μαι

κήνα". Συμπτωματικά βρέθηκα σκηνοθέτης μιάς 
ταινίας πού γυρίστηκε μέ σχεδόν πρωτόγονα 

μέσα : ΑΘΗΝΑ ΩΡΑ 12 . Έγινε λοιπόν τό ξε - 

κίνημα. Μ’άπασχολοΰσε άπό πάντα δ έρωτας ή 

ζωή - ίσως γιατί είδα πολύ θάνατο στή ζωή 

μου. 01 σχέσεις τών άνθρώπων, ή άγάπη,ή άν- 

θρωπιά καί ή ειρήνη, δλοκλήρωναν αύτά πού 

ήθελα νά πώ.

’Ακολούθησαν δέκα ταινίες πού τις σκη

νοθέτησα, ένώ παράλληλα δούλεψα καί σά δι - 

ευθυντής παραγωγής σέ διάφορες ταινίες. Στά 

1970 ένιωσα δτι κάτι δέν πάει καλά. Τό κό - 

στος μιάς παραγωγής ήταν μεγάλο, οί εισπρά

ξεις μικρές, δ συναγωνισμός μέ τις μεγάλες 

ξένες παραγωγές τρομερός, τό κράτος άδιάφο- 

ρο, υποστήριξη δέν είχα άπό πουθενά. Είμαι 

έπαγγελματίας καί δχι έρασιτέχνης σκηνοθέ -



της μέ βερμπαλιστικές ιδέες. Έπρεπε νά βα

στάξω γιατί άρχιζε ή "κατευθυνόμενπ" καί 

"προμελετημένη" κρίση του κινηματογράφου.

"Οπως λέω πιό πάνω, δ έρωτας, ή ένωση 
των άνθρώπων, αύτά. πού είναι "ταμπού" γιά 

τήν κοινωνία της ύποκρισίας καί πού οί ... 

ήθικολόγοι τό δνόμασαν "πορνό" στις μέρες 

μας γιατί πάσχουν άπό έλλειψη νοημοσύνης - 
πάντα μέ κέντριζαν. Ό  κόσμος κάνει έρωτα , 

θέλει τόν έρωτα, γιατί άπό αύτό βγαίνει ή 

ζωή, καί δς τόν λένε "πορνό". Καί είδα δτι 

ζητούσε μιά "διέξοδο" άπό τά ταμπού, άπό τά 

κόμπλεξ σ’ό,τι έχει σχέση μέ τό "σέξ" πού 

τού έπέβαλαν ή οικογένεια, ή εκκλησία καί 
οί εύνουχισμένοι διανοούμενοι. "Ετσι έσπασα 

τό τζάμι τής άπομόνωσης καί έρριξα φως σ’ 
αυτόν τόν τομέα. Οί ταινίες μου ήταν ρεαλι

στικές, άνθρώπινες καί μέσα στό πνεύμα τής 

έποχής. Έτσι άκολούθησαν άλλες ένδεκα ται

νίες, έγχρωμες πιά, μέχρι τό 1976.

’Ηθική ικανοποίηση γιά μένα, είναι δ- 
τι οί ταινίες μου έχουν μεταγλωττισθεΐ καί 

προβάλλονται σ’δλο τόν κόσμο, άνεξάρτητα άν 

ό τύπος σνομπάρει καί δέν τό γράφει. Είναι 

πολύ σημαντικό νά μπορείς νά πουλάς τις ταt 

νίες σου σ’δλο τόν κόσμο , καί πολλές φορές 
χωρίς νά τις δοΰν, άλλά απλώς καί μόνο άπ’ 

τό δνομά μου, αύτή είναι μιά ικανοποίηση 

καί μιά άναγνώριση πού δέν ελπίζω νά τήν δώ 
σ’αυτόν τόν τόπο τής ύποκρισίας καί τής ξε
νοφιλίας.

θά ήθελα νά σταθώ σέ δύο σημεία. Τό 

πρώτο είναι στά 1972 δταν άποφάσισα νά γυ - 
ρίσω τήν ταινία ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΗΡΩΑΣ άλλά 

ή προεδρία άπανόρευσε τό σενάριο νιατί ήταν 

άντιπολεμικό καί έθιγε τό επάγγελμα τής 
χούντας. Καί δεύτερο στήν ταινία ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ, 
πού είναι ή πρώτη πολιτική δουλειά μου, άλ
λά πού σκόνταψε πρώτα - πρώτα στήν προεδρίες 
καί αύτήν τήν φορά χωρίς χούντα,καί τήν ά - 
παγόρευση γιά προβολή στήν άρχή^κι έπειτα 
στήν άδιαφορία τού τύπου. "Οπως είναι ννω - 
στό μιά πολιτική ταινία, μόνο μέ μιά διαφή

μιση μπορεί νά "πιάσει" τό 1/4 τού κόστους. 
"Ομως κανείς δέ μίλησε μέ άποτέλεσμα ή ται-

Ή  Άτζίτα Γουΐλσον στήν «’Ερωμένη»

νία νά είναι στά κουτιά.

Ή  κρίση τού κινηματογράφου εξελίχθη
κε σέ καρκίνωμα. Τό τί φταίει είναι ννωστό. 

Στράφηκα στό θέατρο, δπου άνέβασα σέ δύο 

κεντρικά θέατρα γιά πρώτη φορά στήν 'Ελλάδα, 
έργα ρεαλιστικά, μέ νυμνούς ηθοποιούς καί 

κοινωνικοπολιτικά μυνήματα. Ό  κόσμος χειρο
κρότησε, οί διανοούμενοι σνομπάρισαν. Γιατί 

σ’αύτό τόν τόπο υπάρχει μιά "κλίκα" πού μο
νοπωλεί τά πάντα καί δέν άφήνει κανέναν νά 

έπιπλεύσει. Δυστυχώς έγινε δ έμπρησμός τού 

θεάτρου καί άκολούθησε ή οικονομική κατα - 
στροφή.

Αύτό πού νιώθω έπειτα άπό 21 ταινίες 

στό ένεργητικό μου καί 5 θεατρικά έρνα εΐ - 
ναι : "έλευθερία". Είμαι έλεύθερος γιατί έ
μεινα έξω άπό τό κύκλωμα (κάθε άπόχρωσρς) , 
είμαι έλεύθερος v l o i í  δέ συμβιβάστηκα καί 

γιατί μίλησα πάντα δπως έγώ ήθελα καί δχι 
οί άλλοι. Μέ κατηγόρησαν, καί μέ κατηγορούν. 

Κάποια μέρα ίσως δικαιωθώ, γιατί προηγούμαι 
τής έποχής μας. Γκρέμισα τά "ταμπού"καί τις 

άτταβιστικές ιδέες. Είχα τό θάρρος ν’άνγίξω 
τό πιό όμορφο, τό αιώνιο, τό μοναδικό: τόν 
έρωτα ... Ό  κόσμος ξέρει καί αύτός θά μέ 

κρίνει.



ΤΟ  Ξ Ε Ν Ο  Ε ΙΝ Α Ι Π ΙΟ  ΓΛΥΚΟ
Σκην.: Γιώργος Λαζαρίδης. Σεν.: Γιώργος Λαζαρίδης, ά- 
πό ένα θέμα τών Γιαννακόπουλου-Σακελλάριου. Φωτ.: 
Νίκος Μήλας. Μουσ.: Γιώργος θεοδοσιάδης. Μοντ.: Ή- 
λίας Σγουρόπουλος. Ήθ.: Νίκος Παπαναστασίου (Πέ
τρος Χατζηφανούρης), Γιώργος Πάντζας (Στάθης Δε- 
ληπάνος), Καίτη Παπανίκα (Ελένη Δεληπάνου), Μαρία 
Ίωαννίδου (Παυλίνα), ’Αθηνόδωρος Προύσαλης (Ή
λιος Τσόκαλος), θάλεια Παπάζογλου (φίλη τής ’Ελέ
νης). 'Ελλάς 1961. Διάρκεια: 94'

Τό 1955 ό Ά λέκος Σακελλάριος είχε μεταφέ
ρει στόν κινηματογράφο τό θεατρικό έργο Οΰτε 
γάτα οΰτε ζημιά πού είχε γράψει σέ συνεργασία 
μέ τόν Χρηστό Γιαννακόπουλο. ’Ήταν μιά άνά- 
λαφρη καί διασκεδαστική ταινία, σκηνοθετημέ- 
νη μέ «κέφι καί μεράκι», μέσα στά έπικρατοϋντα 
τότε πλαίσια τού «πετάγματος τής φαντασίας» 
καί τής «φυγής άπό τήν πραγματικότητα». Χωρίς 
νά ξεφεύγει άπό τό γνωστά καί καθιερωμένα 
πρότυπα τής ήθογραφίας, ό δημιουργός της, μέ
σα άπό μιά άπλή Ιστορία, φιλοδοξούσε νά πα
ρουσιάσει σατυρικά τήν «πραγματικότητα» τής 
έποχής καί νά άντιπαραθέσει δύο διαφορετι
κούς «τρόπους ζωής»: αύτόν μιας άστικής Αθη
ναϊκής οικογένειας καί έκεΐνον μιάς «λαϊκής» έ- 
παρχιώτικης φαμίλιας. ΟΙ βασικοί χαρακτήρες 
τού φίλμ ήταν: δ ιδιοκτήτης μιάς έταιρίας μέ υ
ποκαταστήματα σέ άρκετές πόλεις τής Ε λλά 
δας (Βασίλης Λογοθετίδης) πού άπατάει τή γυ
ναίκα του’ ή σύζυγός του (Ή λ ια  Λιβυκοΰ), πρό
τυπο τής «καλής» καί πιστής συντρόφου’ ή έρω- 
μένη του (Μαργαρίτα Λαμπρινοΰ), ό τύπος τής 
χαριτωμένης καί γοητευτικής «γατούλας»' ό 
πλούσιος άργόσχολος (Λάμπρος Κωνσταντά- 
ρας) πλαίυ μπόυ πού κυνηγάει τ ίς  γυναίκες’ καί 
ό σταθμάρχης μιάς μικρής κωμόπολης (Μίμης 
Φωτόπουλος), παλιός φίλος τού άστού άπό τόν 
καιρό τού πολέμου, υπόδειγμα καλού οικογε
νειάρχη, άφελής καί φιλόξενος. Ό  Σακελλάριος 
«κτίζει» τήν άφήγη σή του μέ θεατρικό τρόπο: ή 
κάμερα, σχεδόν πάντα άκίνητη, καταγράφει μιά 
σειρά άπό στιγμιότυπα (πού στηρίζονται στό έ
ξοχο υποκριτικό παίξιμο τών ήθοποιών του) καί 
τό κωμικό στοιχείο προβάλει, έντονα άλλά καί 
διακριτικά, μέσα άπό τήν άντιπαράθεση. ΟΙ «ή- 
ρωές» του άντλομν τή γοητεία τους μέσα άπό τή
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ζωντάνια τής ρεαλιστικής καταγραφής καί άπο- 
κτούν μιά άμεσότητα μέσα άπό τήν άντιστοιχία 
τους μέ «συνηθισμένους» τύπους τής μεταπολε
μικής έλληνικής κοινωνίας. Τά άφηγηματικά 
προσόντα τού σεναρίου, ή λιτότητα τής έκφρα
σης καί ή «συμβατικότητα» τής σκηνοθετικής 
γραμμής έξακολουθούν άκόμα καί σήμερα, νά ά- 
ποτελούν προτερήματα τής ταινίας, πού δέν 
παύει νά συγκινεϊ τόν άπλό θεατή διατηρώντας 
άμείωτη τήν ψυχαγωγική της άξια. Οί κάποιες ι
δεολογικές «άντιρρήσεις» πού μπορεί νά έγερ- 
θούν, σχετικά μέ τόν τρόπο άπεικόνισης τής έρ- 
γατικής τάξης, τήν παρουσίαση τής γυναίκας, ά
κόμα καί τήν προβολή τής πατριαρχικής άνδρι- 
κής έξουσίας, ίσως νά δικαιολογούνται άπό τό 
γενικότερο πνεύμα τής πρίν άπό είκοσιπέντε 
χρόνια έποχής.

Σήμερα, έν έτε ι 1981, ό θεατρικός συγγραφέ
ας καί σκηνοθέτης Γ ιώργος Λαζαρίδης Αποφά
σισε νά «διασκευάσει» τό στόρυ τού προανα- 
φερθέντος έργου καί νά τό ξαναμεταφέρει στόν 
κινηματογράφο. Τό «ρημέικ» του, ένα άπό τά ά- 
πρόσωπα ύποπροϊόντα τού σημερινού έμπορι- 
κού κινηματογράφου μας, έπ ιχειρεϊ νά Απεικονί
σει τή σύγχρονη έλληνική «πραγματικότητα», 
νά λειτουργήσει σάν καθρέφτης τής καθημερι
νότητας παρουσιάζοντας μιά εικόνα της πού 
«κανένας δέν τήν φαντάζεται», μέσα άπό τήν έκ- 
δηλα έπιθεωρησιακή γραφή του. Γιά νά υπηρε
τηθεί αύτή ή «όπτική» μερικοί άπό τούς Αρχι
κούς χαρακτήρες έχουν ύποστεϊ μιά «μικρή» 
τροποποίηση, ένώ κάποιοι άλλοι έχουν άλλάξει 
ριζικά. "Ετσι, ό σύζυγος, ένας έπιτυχημένος δια
φημιστής μέ δικό του διαφημιστικό γραφείο, ε ί
ναι ένας άκαταπόνητος «κυνηγός» γυναικών' ή 
σύζυγος, πρότυπο πάντα τής πιστής στόν άντρα 
της γυναίκας, διευθύνει ένα ιδιόκτητο ινστιτού
το αισθητικής' ή «έρωμένη» είναι ένα φωτομον
τέλο πού συνδυάζει τήν πνευματική μωρία μέ τή 
σωματική «πληθωρικότητα»' καί ό άργόσχολος 
γλεντζές είναι ή καρικατούρα τού λαϊκού «καμα
κιού». Ή  υπηρέτρια τού μικροαστικού ζευγα
ριού έχει χάσει τή σοβαρότητά της καί έχει με-
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Τηλεόραση, εμπόριο καί 
εθνική ανεξαρτησία

Ή  έξάρτηση μιας χώρας άπό άλλη ή άλλες χώρες 
είναι πρόβλημα πολύπλοκο καί πολύπλευρο. "Οταν 
ύπάρχει, λιγότερο ή περισσότερο, έκδηλώνεται σ’ 
όλους τούς τομείς καί τίς δημόσιες δραστηριότη
τες. Ή  'Ελλάδα, είναι γνωστό, είναι μιά χώρα έξαρ- 
τημένη οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά καί φυ
σικά, πολιτιστικά. Ό  βαθμός τής έξάρτησής της ή 
ό βαθμός τής άνεξαρτησίας της είναι ένα ζήτημα 
σημαντικό.

Σ’ αυτό τό άρθρο θά έξετάσουμε πώς έκδηλώνε- 
ται σήμερα ή έξάρτηση στόν τομέα τού μαζικότε
ρου μέσου έπικοινωνίας, τήν τηλεόραση, περιγρά- 
φοντας ταυτόχρονα τό χώρο αύτό τού τηλε- 
έμπορίου καί τίς σχέσεις του μέ τήν πολιτική, τήν 
οικονομία καί τό πολιτιστικό.

Αύτό, γιατί θεωρούμε ότι ή γνώση ένός χώρου, μέ 
τόν όποιο τόσο λίγο μέχρι σήμερα άσχοληθήκαμε, 
θά μάς δώσει τή δυνατότητα ν’ άκολουθήσουμε μιά 
σωστότερη πολιτική πού άνταποκρίνεται πληρέ
στερα στίς σημερινές μας άνάγκες γιά αυτονομία 
καί άνεξαρτησία άπό τούς ξένους.

Ισ το ρ ικ ή  όναδρομή

Ή  τηλεόραση είναι έμπόρευμα. "Ενα έμπόρευμα 
πού υπακούει τούς νόμους τού παγκόσμιου έμπο- 
ρίου καί πού άντιπροσωπεύει συμφέροντα έφόσον 
άποφέρει «κέρδη». Τά συμφέροντα αύτά είναι οικο
νομικά καί πολιτικο-ιδεολογικά, άφοΰ ή τηλεόραση 
είναι τεχνολογία, (HARDWARE) (1) καί ταυτόχρο
να μαζικό μέσο έπικοινωνίας καί πολιτιστικός φο
ρέας, (SOFTWARE) (2).

"Οταν δημιουργήθηκαν τά πρώτα ρεύματα άν- 
ταλλαγής, τά πρωτεία στήν παραγωγή τόσο SO
FTWARE όσο καί HARDWARE, τά κατείχαν οί 
ΗΠΑ. Αύτό όφείλεται κυρίως στή μεγάλη κινημα
τογραφική βιομηχανία πού υπήρχε ήδη στίς ΗΠΑ 
πρίν τόν πόλεμο 1939-45 καί στή έπιβράδυνση τής 
ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας κατά 
τό ίδιο χρονικό διάστημα.

Ή  τηλεόραση έκανε τήν έμφάνισή της στήν Ευ
ρώπη, τίς παραμονές τού 2ου Παγκόσμιου Πολέ
μου, πρίν έμφανιστεϊ στίς ΗΠΑ (τό 1938 στή Μ. 
Βρετανία καί τό 1939 στή Γαλλία). Ό  πόλεμος ό
μως μπλόκαρε τήν άνάπτυξη αυτού τού νέου μαζι
κού μέσου έπικοινωνίας, βάζοντας φραγμό στίς 
πρώτες προσπάθειες άνάπτυξης του. Γιατί τά πρώ
τα χρόνια του οι Σύμμαχοι έξαντ λήθη καν σέ όλους 
τούς τομείς ένώ οί ΗΠΑ άναπτυσσόταν όλόπλευρα. 
"Ετσι, τόσο στή διάρκεια τής συμμετοχής της στόν 
πόλεμο όσο καί μετά τό τέλος του, έξακολουθοΰ- 
σαν νά κατέχουν τά πρωτεία καί στά δύο έπίπεδα 
πού άναφέραμε.

Ό  άριθμός τών δεκτών πού έγκαταστάθηκαν

1) HARDWARE: Στήν άμερικανική άργκό είναι δρος γενι
κός πού χαρακτηρίζει τό σύνολο τού ύλικού καί τεχνικού έ- 
ξοπλισμού στό χώρο τών μαζικών μέσων έπικοινωνίας. 
Στήν προκειμένη περίπτωση HARDWARE σημαίνει δέ
κτες, πομποί καί έργοστάσια κατασκευής δεκτών.
2) SOFTWARE: Είναι τό άντίθετο τού HARDWARE. Χα

ρακτηρίζει τό σύνολο τών μεθόδων άνάπτυξης καί άνάλυ- 
σης ένός θέματος ή προβλήματος καί στήν προκειμένη πε
ρίπτωση τό σύνολο τών προγραμμάτων τής τηλεόρασης.
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στίς ΗΠΑ ήταν μεγαλύτερος άπό τόν άριθμό τών 
δεκτών πού υπήρχαν σ’ όλόκληρο τόν κόσμο. Ή  
κατάσταση άνατράπηκε μόνο τό 1962, δηλαδή 17 
χρόνια μετά τό τέλος τού πολέμου, όπότε υπήρχαν
53.000. 000 τηλεοράσεις σέ δλο τόν κόσμο έναντι
50.000. 000 τίς ΗΠΑ.

Τό 1950 είναι χρονιά πού οί συναλλαγές πήραν 
χαρακτήρα παγκόσμιο μιά καί άρκετές χώρες άπέ- 
κτησαν τηλεόραση. (3)

Γύρω στό 1950, οί ΗΠΑ έχουν μεγάλη δύναμη σ’ 
αυτόν τόν τομέα, άπό τή μιά γιατί κατέχουν υψηλό 
έπίπεδο γνώσης κατασκευής SOFTWARE γιά τήν 
T.V. (πού άν καί υπακούει σέ διαφορετικούς κανό
νες έν τούτοις είναι χώρος κοντινός στόν κινηματο
γράφο), άπό τήν άλλη διαθέτουν ένα ύπέρογκο στόκ 
άπό έκπομπές διαθέσιμες σέ μικρές τιμές, άφού ήδη 
είχαν άποσβεστεΐ μέ τήν προβολή τους στήν εσωτε
ρική άγορά. (4)

Ή  έσωτερική άγορά παίζει μεγάλο ρόλο τόσο 
στήν ποιότητα όσο καί στήν ποσότητα τών τηλεο
πτικών προγραμμάτων, πράγμα πού έχει άμεσο άν- 
τίκτυπο στίς έξαγωγές.

Βέβαια, οί ΗΠΑ κατείχαν καί τήν πρώτη θέση σέ 
HARDWARE (5). ’Εδώ πρέπει νά πούμε ότι ή εισα
γωγή προγραμμάτων τής Τηλεόρασης καί ή οργά
νωση τών άνταλλαγών καθορίζονται σ’ ένα μεγάλο 
βαθμό καί άπό τίς άνάγκες τής τεχνολογίας. Πιό ά- 
πλά: Οί χώρες πού ανάπτυξαν τόν έξοπλισμό τους 
σέ HARDWARE πρίν άναπτύξουν τήν ικανότητά 
τους σέ SOFTWARE οφείλουν νά εισαγάγουν ένα 
μέρος άπό SOFTWARE γιά νά ταΐσουν τό HAR
DWARE, καί μάλιστα νά τό ταΐσουν μέ τέτοιο τρό
πο ώστε νά ωθήσουν τό κοινό νά εξοπλιστεί άκόμη 
καλύτερα. (6)

Ή  άνάγκη αυτή έρχεται πολλές φορές σέ δυσαρ
μονία μέ τήν ποιότητα καί μέ τίς πολιτικο- 
ίδεολογικές καί οικονομικές σκοπιμότητες τού 
κράτους πού εισάγει (όπως κι αυτού πού παράγει).

Μετά άπό αύτό γίνεται κατανοητό ότι ή διάδοση 
τών άμερικανικών προγραμμάτων δέν οφείλεται 
μόνο στήν έπιτυχία τής άμερικανικής κουλτούρας 
άλλά καί στήν άνάγκη «φτηνής» τροφής τού HAR 
DWARE.

Χωρίς νά είναι μονόδρομη ή άνταλλαγή προ
γραμμάτων σέ διεθνές έπίπεδο, οί ΗΠΑ κατέχουν 
ήγεμονικη θέση.

Ή  κατάσταση σήμερα
Ή  σημερινή κατάσταση τής παγκόσμιας άγοράς 

τηλεοπτικών προγραμμάτων παρουσιάζει δύο χα
ρακτηριστικά:

α) Ή  πορεία τών προγραμμάτων, όπως καί τής 
τεχνολογίας, γίνεται άπό κάποιες χώρες παραγω
γούς, μέ έπικεφαλής τίς ΗΠΑ πρός τόν υπόλοιπο 
κόσμο (2/3 τού συνόλου).
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β) Σ’ αυτή τήν άνταλλαγή τό πιό σημαντικό μέ
ρος τό καταλαμβάνουν τά «ποικίλα προγράμματα» 
(7). Γιατί μέσω αυτών τών προγραμμάτων διαδίδε
ται ή έπιβάλεται ευκολότερα μιά κουλτούρα σέ μιά 
άλλη.

Τά συμπεράσματα άπό στατιστικές έρευνες εί
ναι:

α) Οί ΗΠΑ καί ή Κίνα παράγουν μόνες τους τό 
σύνολο τών προγραμμάτων τους. Ή  ΕΣΣΔ καί ή 
’Ιαπωνία άκολουθούν. (Στίς ΗΠΑ ή ντόπια παρα
γωγή καταλαμβάνει τό 98,5% στήν Κίνα τό 99% 
στήν ΕΣΣΔ τό 91% καί στήν 'Ιαπωνία τό 92,5%).

β) Οί ΗΠΑ καί ή ΕΣΣΔ είναι οί κυριότεροι προ
μηθευτές προγραμμάτων στίς ζώνες έπιρροής τους. 
Μετά άκολουθούν ή Μ. Βρετανία, ή ’Ιαπωνία καί ή 
Γαλλία. Ή  Κίνα δέν κάνει καθόλου έξαγωγές προ
γραμμάτων.

γ) Οί ΗΠΑ έξάγουν 150.000 ώρες τό χρόνο, έκ 
τών όποιων τό 1/3 στήν Ν. ’Αμερική. Ή  έξαγωγή

3) Σύμφωνα μέ στατιστικές τού ΟΗΕ:
1948: Τηλεόραση έχουν μόνο 4 χώρες: Μ. Βρετανία, Γαλ
λία, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ.
1956: Τηλεόραση έχουν μόνο 35 χώρες.
1970: Τηλεόραση έχουν 120 χώρες έκ τών όποιων οί περισ
σότερες έχουν περισσότερα άπό 1 κανάλια.
4) Ή  έσωτερική άγορά τών ΗΠΑ είναι τεράστια. Λειτουρ

γούν κατά 80% τέσσερα κανάλια. Υπάρχουν όμως πόλεις 
όπως ή Νέα Ύόρκη μέ 12 κανάλια ή ή Ούάσιγκτον μέ 7 κα
νάλια. Αυτά λειτουργούν κατά 80% άπό τίς 5 ή ώρα έως 3 ή 
ώρα. Στήν Ν. Ύόρκη όρισμένα κανάλια λειτουργούν 24 ώ
ρες τό 24ωρο. 'Αντίθετα στήν Ευρώπη τά κράτη διαθέτουν 
έως 3 κανάλια, πού λειτουργούν μόνο 12 ώρες τό 24ωρο.

Στόν υπόλοιπο κόσμο τά πράγματα είναι πολύ χειρότερα. 
“Ενας μικρός πίνακας μάς λύνει τήν άπορία:

ΧΩΡΑ ΧΡΟΝ. ΑΡ.ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΗΠΑ 1969 90.000.000 200.000.000 περ. 1 /2

Ιαπωνία 1969 27.000.000 95.000.000 περ. 1/ 3 ,5

Μ.Βρετ. 1969 15.000.000 54.000.000 περ. 1/ 3 ,5

Καναδάς 1969 11.000.000 19.000.000 περ. 1/ 1,5

ΕΣΣΔ 1969 30.000.000 240.000.000 περ. 1 /8

Δ. Γερμ. 1969 11.000.000 55.000.000 περ. 1 /5

Γαλλία 1969 12.000.000 40.000.000 περ. 1/ 3 ,5

Κίνα 1965 100.000 750.000.000 περ. 1/7500
Ινδία 1969 1.000 450.000.000 περ.! /45000

5) Τό 1962 τέθηκαν σέ άχρηστία άπό χρήση ή άλλους λό
γους στίς ΗΠΑ 4.300.000 δέκτες. Μέχρι τό 1970 6 άριθμός 
τών δεκτών πού άχρηστεύθηκαν στίς ΗΠΑ άνήλθε σέ 
30.000.000.
6) π.χ. α) ΟΙ περισσότεροι έγχρωμοι δέκτες πουλήθηκαν 

στήν Ελλάδα στήν περίοδο πρίν καί κατά τήν διάρκεια τής 
«’Ολυμπιάδας Ποδοσφαίρου» στήν ’Αργεντινή. Τόΐδιο έγι
νε καί μέ τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες τής Μόσχας.
7) «Ποικίλα προγράμματα» όνομάζω τίς ταινίες, τά σή- 

ριαλς, τά σώου, τά αύτοτελή τηλε-φίλμς, τίς παιδικές έκ
πομπές.



προγραμμάτων άπό τίς ΗΠΑ στήν Ν. ’Αμερική ποι
κίλλει άπό 20% στήν ’Αργεντινή έως 84% στήν 
Γουατεμάλα. Τά υπόλοιπα 2/3. τά έξάγει στήν Δ. 
Ευρώπη, ’Αφρική, Μέση ’Ανατολή, Καναδά, κλπ.

Στήν Δ. Ευρώπη καταλαμβάνει τό 15 μέ 20% του 
συνόλου τών ώρών πού έκπέμπονται. Αυτή ή παρα
γωγή φτάνει στήν Εύρώπη άπευθείας ή μέσω τής Μ. 
Βρετανίας, πού παραδοσιακά έπαιξε τόν ρόλο τού 
Κέντρου γιά τήν διάδοση τής άμερικανικής κουλ
τούρας στήν Εύρώπη. 50% περίπου τής παραγωγής 
πού περιέρχεται στήν Εύρώπη άπό τήν Μ. Βρετανία 
είναι τελικά αμερικάνικη παραγωγή. Στίς εισαγω
γές τών ευρωπαϊκών χωρών τό άμερικανικό υλικό 
άντιπροσωπεύει τό 40 μέ 60% έπί τού συνόλου τών 
εισαγωγών, ένώ αύτό πού έρχεται άπό τίς άνατολι- 
κές χώρες δέν ξεπερνά τό κάτι τοΐς % καί άποτελεϊ- 
ται κυρίως άπό εκπομπές πληροφοριακές καί σπά
νια δραματικές καί σήριαλς.

δ) ’Από τίς υπόλοιπες χώρες τού Δυτικού κό
σμου, ή Μ. Βρετανία εξάγει 20.000 ώρες κυρίως 
στίς ΗΠΑ, άλλά καί στήν Κεντρική ’Αμερική, 'Α
φρική, Αύστραλία καί Σκανδιναβικές χώρες. Ή  
Γαλλία έξάγει 20.000 ώρες κυρίως στήν ’Αφρική άλ
λά καί στήν Ν. ’Αμερική, Καναδά, ΗΠΑ, Β. Εύρώ
πη, ’Ασία. Ή  Γερμανία έξάγει 6.000 ώρες στήν Ν. 
’Αμερική, ’Ασία, Β. Εύρώπη.

ε) Ή  Γαλλία καταλαμβάνει τήν πρώτη θέση σέ 
παραγωγή προγραμάτων στήν Εύρώπη, καί κάνει 
τίς λιγότερες εισαγωγές, σέ αντίθεση μέ τήν Μ. Βρε
τανία πού δέν μπόρεσε νά άποφύγει τή μαζική ει
σβολή τών άμερικανικών παραγωγών λόγω καί κοι
νής γλώσσας.

Πρέπει όμως νά ύπογραμμίσουμε ότι αυτή ή κα
τάσταση στόν κόσμο δέν διατηρείται σταθερή. Οί 
άναπτυγμένες χώρες άρχίζουν νά γίνονται αύτάρ- 
κεις σέ Ολικό (SOFTWARE καί HARDWARE) καί 
νά αύτονομοϋνται σιγά-σιγά.

Οί ύπό άνάπτυξη χώρες έξαρτώνται άκόμη άπό 
τίς άναπτυγμένες τόσο σέ HARDWARE όσο καί σέ 
SOFTWARE. 'Ο δυτικός κόσμος διατηρεί μιά υπε
ροχή άπέναντι στόν ’Ανατολικό καί στούς δύο το
μείς. (8)

Εμπορικό καί Πολιτιστικό κύκλωμα

Στή διεθνή άγορά, όπως άναφέραμε στήν άρχή, 
τά προγράμματα τής τηλεοράσεως συμπεριφέρον- 
ται όπως όλα τά έμπορεύματα καί ύπακούουν 
στούς παραδοσιακούς έμπορικούς νόμους. "Εξω ό
μως άπό τήν έμπορική άγορά, όπου Ισχύει ό νόμος 
προσφοράς καί ζήτησης, γεννήθηκε καί μιά πολιτι
στική άγορά πού χρηματοδοτείται πλατιά άπό τίς 
κυβερνήσεις τών άναπτυγμένων χωρών, κατά κα
νόνα γιά λόγους κύρια πολιτικούς.

Τό κέρδος» άπό τήν μιά καί ή «άχορτασιά» άπό

τήν άλλη τού HARDWARE, δημιουργούν μιά έμπο
ρική άγορά όχι καί τόσο πιστή στήν πολιτική τών 
«πομπών», καί στήν έπιθυμία τών «δεκτών». Ή  πο
λιτιστική άγορά γεννήθηκε καί μεγάλωσε γιά νά ι
σορροπήσει στίς κυρίαρχες τάσεις αυτών τών ρευ
μάτων, πού ξέφευγαν πολλές φορές άπό τήν θέληση 
τών κυβερνήσεων τών χωρών.

Πολιτιστικό κύκλωμα άνέπτυξαν όλες οί χώρες, 
άκόμη καί ή ΕΣΣΔ. Τά προγράμματα μέ τέτοιο πε
ριεχόμενο δέν άποφέρουν άμεσο κέρδος. Διατίθεν
ται δωρεάν ή πουλιούνται σέ τιμή κόστους. Σάν 
στόχο έχουν νά στεριώσουν τήν πολιτικο
οικονομική έπιρροή σέ άλλες χώρες, «πλασσάρον- 
τας» μέ τρόπο άμεσο τόν πολιτισμό, τά προϊόντα, 
τίς φυσικές καλλονές, τήν ύψηλή τεχνολογία κλπ. 
τών χωρών πού τίς παράγουν.

Ή  κατάσταση στήν χώρα μας σήμερα

Γράψαμε προηγούμενα ότι οί «ποικίλες έκπομπές» 
έκφράζουν καί διαδίδουν μέ τόν καλύτερο τρόπο 
μιά κυρίαρχη κουλτούρα, ένα όρισμένο τρόπο ζω-
ής·.

Γράψαμε έπίσης ότι οί ύπό άνάπτυξη χώρες είναι 
οί πιό ευάλωτες στήν εισροή, σέ ποσότητες, ξένων 
τέτοιων έκπομπών μιά καί οί άνεπτυγμένες μπο
ρούν όχι μόνον νά καλύπτουν τό μεγαλύτερο μέρος 
τής έσωτερικής τους άγοράς άλλά καί νά έξάγουν.

Άπό μιά δειγματοληπτική έρευνα, στά προγράμ
ματα τής έλληνικής τηλεόρασης τού τελευταίου 
χρόνου συμπεραίνουμε ότι: οί ξένες έκπομπές κα
ταλαμβάνουν τό 36,2% τών έκπομπών στήν ΕΡΤ 
καί τό 49,3% τήν ΥΕΝΕΔ. (9)

Τό σύνολο αυτών τών έκπομπών έχουν προέλευ
ση άμερικανο-έγγλέζικη. ’Επίσης τό 85% τών ξέ
νων έκπομπών στήν ΕΡΤ καί τό 90% στήν ΥΕΝΕΔ 
άνήκουν στό είδος τών «ποικίλων έκπομπών».

Αντίθετα, ή ντόπια παραγωγή άποτελεϊται άπό έ- 
νημερωτικές έκπομπές καί κουίζ. Οί έλληνικές 
«ποικίλες έκπομπές» καταλαμβάνουν τό ίδιο χαμη-

8) α) Οί Δυτικές χώρες έξάγουν στίς ’Ανατολικές 3.000 
έκπομπές κάθε χρόνο, ένώ δέν εισάγουν οϋτε 1.000

β) π.χ. Πρόσψατα ή ΕΣΣΔ έκλεισε συμφωνία μέ τίς 
γιαπωνέζικες έταιρίες Νίπον Έλέκτρικ καί Κανεμάτσου 
Γκόσου γιά τή δημιουργία έγκαταστάσεων παραγωγής λυ
χνιών έγχρωμης τηλεόρασης ύψους 65 έκατ. δολλαρίων καί 
μέ τήν άμερικάνικη RCA γιά τήν παροχή άδειών καί πατέν
τας γιά τήν κατασκευή έγχρώμων τηλεοράσεων.
9) Ό  «πατριωτισμός» τής ΥΕΝΕΔ μόνο άπό τό ποσοστό 

σέ ξένες έκπομπές μπορεί νά καταλάβει κανείς τί είδους «ι
στορία» είναι. ’Εκείνο όμως που κανείς δέν μπορεί νά άμφι- 
σβητήσει είναι τό «άστυνομικό» καί πολεμικό πνεύμα πού 
διέπει τό σύνολο τών ντόπιων καί ξένων προγραμμάτων 
της.
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λό ποσοστό %. (10)
Ή  μεγάλη είσαγωγή ξένου SOFTWARE καί ό χα

ρακτήρας του («ποικίλες έκπομπές») συντελούν 
στήν Αλλοτρίωση τής έλληνικής νοοτροπίας καί 
ζωής καί στή φθορά τής έθνικής πολιτιστικής μας 
ταυτότητας. Πολύ περισσότερο, όταν προβάλλον
ται τίς πίό νευραλγικές ώρες, στίς ώρες πού όλό- 
κληρη ή οικογένεια είναι συγκεντρωμένη στό σπίτι.

Επιδρούν άκόμη Αρνητικά στήν παιδεία καί δια
μορφώνουν έτσι μιά κατάσταση πού δρά Ανασταλ
τικά στήν «ντόπια παραγωγή ποιότητας», άφοΰ κα
τά κανόνα δσο πιό μεγάλη είναι ή ποσότητα είσαγο- 
μένου SOFTWARE τόσο πιό μικρή είναι ή ποιότητά 
τους.

Ή  μείωση τών ξένων έκπομπών, Αντίθετα, έκτός 
άπό τήν άνακούφιση πού φέρνει στόν χώρο τών έρ- 
γαζομένων τής Τηλεόρασης καί τού κινηματογρά
φου (1 1) δημιουργεί τό έδαφος όπου μπορούν νά γεν
νηθούν ή ν’ Αναπτυχθούν κάποια αντίθετα ρεύματα 
πού άπό τή μιά πραγματεύονται τά δικά μας καθη
μερινά προβλήματα καί άπό τήν άλλη τονώνουν τήν 
έθνική πολιτιστική μας υπόσταση.

Συμπεράσματα

Ή  είσαγωγή ξένων έκπομπών γιά οικονομικούς ή 
τεχνολογικούς λόγους ύπονομεύει τήν θέληση τού 
έλληνικοΰ λαού γιά άνεξαρτησία.

Ή  Τηλεόραση, έξω άπό άλλους λόγους, γίνεται 
τό μέσο στήριξης τής άμερικανικής ή άλλης ξένης 
κυριαρχίας στά έξαρτημένα άπό τόν ιμπεριαλισμό 
κράτη όπως ή Ελλάδα. Αύτό άποδεικνύεται άλλω
στε άπό τό γεγονός δτι τό σύνολο τής πολιτιστικής 
άγοράς καί τό μεγαλύτερο μέρος τής έμπορικής, ά- 
πευθύνονται στίς Αποικίες, νεοαποικίες καί στίς έ-

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

-N O T E S  ET ETUDES DOCUMENTAIRES No
3.679 3.680.
— "Ερευνα TELEVISION TRAFF1CS. A ONE WAY 
STREET άπό τό REPORTS AND PAPERS OF MASS COM 
MUNICATION, No 70 UNESCO 1974.
— Ραδιοτηλεοράσεις 1981.
— ΟΙκονομικός Ταχυδρόμος No.1276/1978.
— "Αρθρο τής κ. Μ. Παπαδοπούλου στά «ΝΕΑ» 19.10.78.
— RAPPORT CH1NAUDORTF 1978.
— L' ANNUAIRE STATISTIQUE DE L‘ UNESCO. "Αρθρο, 
LA STRUCTURE DES PROGRAMMES DE TELEVISION 
του J. MOUSSEU στό REVUE «COMMUNICATION ET 
LANGAGES» no 24/1974.
- L A  TELEVISION "Ερευνα τοΟ ENR1QUE MELON 
MARTINEZ έκδ. MARABOUT UNIVERCITE, 1970.

ξαρτημένες άπό τόν Ιμπεριαλισμό χώρες.
"Ετσι ή Αντίφαση - πού δημιουργούν άπό τήν μιά 

μεριά τό αίσθημα δτι ή τηλεόραση πρέπει νά ένισχύ- 
ει τήν πολιτιστική καί πολιτική ταυτότητα τής χώ
ρας καί άπό τήν άλλη μεριά οί οίκονομικοί νόμοι, 
πού δταν λειτουργούν, οί ξένες παραγωγές κατα
λαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό 30 ώς 40% στήν 
Τηλεόρασή μας - ξεπερνιέται μόνον δταν τό κράτος 
καί οί ύπεύθυνοι στρέψουν τήν προσοχή τους (πολι
τική καί οικονομική) στίς παραγωγές πού πραγμα
τοποιούνται στό έσωτερικό καί πού άποτελοΰν Αν
τιστάθμισμα στίς ξένες παραγωγές.

Βέβαια, ή μείωση τών ξένων έκπομπών τής Τηλε
όρασης καί ή προσπάθεια μέ κρατική χρηματοδό
τηση δημιουργίας μιάς δσο τό δυνατόν πιό Ελληνι
κής Τηλεόρασης δέν λύνει τό ζήτημα τής έθνικής 
ταυτότητας σέ έπίπεδο πολιτιστικό. Κι αύτό γιά λό
γους πού όφείλονται καθαρά στή φύση τής Αστικής 
μας τάξης καί τού βαθμού τής έξάρτησής μας άπό 
τόν ιμπεριαλισμό.

Δημιουργεί δμως τίς προϋποθέσεις άφοΰ θά πε
ριοριστούν σ’ αύτό τό τόσο ισχυρό μαζικό μέσο έπι- 
κοινωνίας οί ξένες έκπομπές στό πολιτιστικό καί ή 
εισροή ξένου κεφαλαίου στό οικονομικό. (12)

Ή  παραπέρα βελτίωση δσον άφορά δηλ. στήν 
ποιότητα πιά τών προγραμμάτων θά άποτελέσει 
μάλλον Αντικείμενο ένός άλλου κειμένου γιατί ποτέ 
καμιά πολιτική δύναμη στήν 'Ελλάδα δέν Ασχολή
θηκε δυστυχώς σοβαρά μ’ αύτό τό θέμα.

Οί συζητήσεις πού έγιναν στό παρελθόν στή βου
λή κι άλλοΰ, άφοροϋσαν μόνον τίς ώρες παρουσία
σης τών πολιτικών προσώπων κι δχι τήν ποιότητα 
καί τήν ιδεολογία τών προγραμμάτων.

Νίκος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
’Οκτώβριος 1981

10) Στό σύνολο του προγράμματος τής ΕΡΤ τό 39,3% είναι 
είδήσεις κλπ. καί τό 24,4% ποικίλες έκπομπές.

Αντίστοιχα στήν ΥΕΝΕΔ τά ποσοστά είναι 27,2% ειδή
σεις κλπ. καί 23,4% ποικίλες έκπομπές.
11) Στίς «ποικίλες έκπομπές» έργάζεται πολλαπλάσιο δυ
ναμικό άπ’ δτι στίς ένημερωτικές έκπομπές καί τά κουίζ.
12) Τώρα πού ή τηλεόραση έγινε έγχρωμη, τό ύψος τού έξα- 
γομένου συναλλάγματος αυξήθηκε τόσο γιά είσαγωγή έγ
χρωμου F1ARDWARE (έκτακτες δαπάνες) δσο καί γιά εί
σαγωγή έγχρωμου SOFTWARE (μόνιμες δαπάνες).

Ή  είσαγωγή μηχανημάτων γιά τήν έγκατάσταση έγχρω
μης τηλεόρασης στήν ΕΡΤ έγινε άπό γαλλικές έταιρίες, τήν 
έγκατάσταση δέ καί τήν έπίβλεψη έκαναν τεχνικοί τής 
Γαλλικής τηλεόρασης ατούς όποιους καί προστρέχουμε 
κάθε φορά πού ύπάρχει πρόβλημα.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΝΤΡΕΙ ΖΟΥΛΑΦΣΚΙ: «Μιά γυναίκα δαιμονισμένη»
POSESSION (ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΗ). Παρα
γωγή γερμανογαλλική (1981). Σκηνοθ.: Αντρέι Ζου- 
λάφσκι, Φωτογρ.: Μπρούνο Νιούτεν, Μοντάζ: Σού
ζαν Βιλάρ, Μουσική: Αντρέι Κορζίνσκι, Ερμηνεία: 
Ιζαμπέλ Ατζανί, Σαμ Νιλ, Χάινς Μπένετ (Διάρκεια: 
122 λεπτά).

Μια από τις ταινίες που δημιούργησαν αρκετό θόρυβο 
στο τελευταίο φεστιβάλ κινηματογράφου στις Κάνες 
ήταν και η «Δαιμονισμένη» τού Πολωνού σκηνοθέτη Αν
τρέι Ζουλάφσκι με πρωταγωνίστρια τη γνωστή από το 
«Νοσφεράτου» κι άλλες ταινίες Γαλλίδα ηθοποιό Ιζαμ- 
πέλ Ατζανί, που γι' αυτό το ρόλο της απέσπασε και το 
βραβείο γυναικείας ερμηνείας.

Από τις πρώτες κιόλας εικόνες, η πραγματικότητα 
απουσιάζει εντελώς. Το Βερολίνο είναι μια ξεχωριστή 
πόλη και το κλίμα της ταινίας πολύ κοντά στο σουρεαλι
σμό. Το ντεκόρ, εξάλλου, τείνει σε μια εμπειρία μύησης: 
τα διαστήματα είναι στενά, οι δρόμοι έρημοι κι ο χώρος 
μοιάζει να κατοικείται αποκλειστικά από την παρουσία 
τού μπετόν, σύμβολου μιας καταθλιπτικής κατάστασης. 
Η αγωνία είναι οπλισμένη και τα πρόσωπα στη θέση τους. 
Ο Ζουλάφσκι προτιμάει να δείχνει τις περιπέτειες τής 
καρδιάς και γι' αυτό δε φιλτράρει το φως τής μέρας, 
αφήνοντας την κάμερα να κινηματογραφεί ελεύθερα με 
«φλου αρτιστικ».

Η υπόθεση του φιλμ είναι αρκετά κοινότυπη. ' Εχουμε 
κι εδώ ένα ερωτικό τρίγωνο, την ' Αννα, τον άντρα της 
Μαρκ και τον εραστή της Χάινριχ. Μη θέλοντας να ζήσει 
με τον πρώτο κι αφού ο δεύτερος λείπει σε μακρινό, 
πολύμηνο ταξίδι, η κεντρική ηρωίδα κατολισθαινει σιγά 
σιγά σε μια κατάσταση όπου βρίσκεται διαρκώς εντονό
τερα κάτω από την επίδραση φαντασιώσεων σεξουαλι
κού χαρακτήρα και στη συνέχεια σε σπασμωδικές ενέρ
γειες για ν' αντιμετωπίσει ακριβώς τον κίνδυνο τής δια- 
γραφόμενης ψυχικής και πνευματικής της συντριβής.
Σε πολλά σημεία θυμίζει την Σέλεϊ Ντιβάλ στη «Λάμ

ψη» τού Στάνλεϊ Κιούμπρικ, αλλά εδώ η Ατζανί δεν πα
ραλείπει να περιφέρει τη γοητεία της σε κάθε πλάνο, 
στο μετρά, στο σπίτι, στο δρομο.
Πρόκειται για το πορτραίτο του δυαδισμού. Μια προσω

πικότητα διασπασμένη, που καθρεφτίζει τις κατακερμα
τισμένες όψεις της σ' ένα περιβάλλον στείρο, ουδέτε
ρο, ψυχρό, δίχως κάποια απόκριση.

Οι εικόνες τού Ζουλάφσκι, όπως είχε συμβεί και σε 
μιαν άλλη ταινία του («Σημασία έχει ν' αγαπάς»), αποτε
λούν ουσιαστικά τα χρώματα τού θανάτου: σχισμένα μέ
τωπα, γυαλιστερές λαμες, φοβισμένα μάτια, ματωμένος 
λαιμός. Οι διάλογοι παραμένουν αιωρούμενοι, οι ερωτή
σεις διφορούμενες, η ένταση πάντα σε ψηλό βαθμό.
Οπως και στη «Λάμψη», ο μικρός γιος τού ζευγαριού 

φαίνεται πως διαθέτει κάποια μυστική, απόκρυφη δύνα
μη. ' Ετσι, ο δρόμος προς το φανταστικό γίνεται πιο σύν
τομος, η συνύπαρξη με τον κόσμο τών θαυμάτων περισ
σότερο πιθανή. Για τον Ζουλάφσκι, έναν χαρακτηριστικό 
Πολωνό τού σήμερα, με τις μνήμες διάφορων κατοχών 
και τις επιδράσεις πολιτικών δραμάτων να τον τριγυρ- 
νούν πιεστικά, μόνο ένας τρόπος απέμενε να μιλήσει με 
την κινηματογραφική εικόνα: η προσωπική έκφραση. Το 
φιλμ θέλει να ξορκίσει τα δαιμόνια που μ' επιμέλεια 
φροντίζει να εισβάλλουν στη σκηνή. Κάθε πλάνο βάζει 
σε συναγερμό τη συνείδηση. ’ Οπως δηλώνει κι ο ίδιος ο 
δημιουργός:
-  «Δεν ξέρω αν φαίνεται εξοργιστικό, όμως όταν σκέ

φτομαι πόσο σύντομη είναι η ζωή, δεν μπορώ να σκεφτώ 
πως θα κάνω ταινίες για πράγματα που δε με απασχο
λούν και δεν τα γνωρίζω σε βάθος».

Το Ροεβεείοπ (που προβλήθηκε, τελικά, εδώ με τον 
τίτλο «Μια γυναίκα δαιμονισμένη») επιχειρεί την απόδο
ση μιας καινούργιας διάστασης τού εξωπραγματικού. Η 
ηρωίδα του δε βρίσκεται πια με κάποιον, αλλά μόνο με 
«κάτι». Αλληγορική, μεταφυσική ή υπαρξιακή η υφή τής 
επικοινωνίας μ αυτό το τελευταίο, εκείνο που αναδει- 
κνύει, με περάσματα τού φακού και τών φίλτρων του 
πάνω στα πρόσωπα και τους εχθρικούς δρόμους, είναι οι 
εικόνες του φόβου στα μάτια, τής καθολικής υστερίας 
στις κινήσεις, τής έσχατης απόγνωσης καθώς τίποτε δεν



οδηγεί στη μάταιη, έστω, χειρονομία της απόδρασης από 
έναν κόσμο τρόμου, εγκατάλειψης, ασφυκτικό κλειστό.
Η νεαρή γυναίκα έχει παραβεί κάθε ηθικό νόμο, έχει 

καταστρέψει τόν όνδρα της κι έχει πάρει στα χέρια της 
τις τύχες όλων όσων τόν αγάπησαν. Η κατάληξη όλων 
αυτών είναι η εξωτερίκευση μιας μορφής που δεν είναι

άλλη από την ενσάρκωση τού Κακού, τον ίδιο τον Διάβο
λο. Ενα Διάβολο που θα φύγει μακριά, μ' ένα σώμα και 
μια ψυχή για να ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους.

Ανδρέας ΤΥΡΟΣ



Σαραντάρης οήμερα ο Αντρέι Ζουλάφσκι έχει βυθιστεί στην ατμόσφαιρα τού κινηματογράφου από πολύ μικρή 
ηλικία. Ο πατέρας του, συγγραφέας, ήταν σεναριογράφος. Μοιράζοντας το χρόνο του αναμεσα στην Πολωνία και 
τη Γαλλία, ο Αντρέι τέλειωσε το σχολείο στο Παρίσι.
Στην Πολωνία συνεργάστηκε με τον Αντρέι Βάιντα σε αρκετά φιλμς και δούλεψε σαν κριτικός στο περιοδικό 

«Φιλμ». Στο Παρίσι δούλεψε με τον Λουί Μαλ, τον Φιλίπ ντε Μπροκά και τον Ζακ Ντεραί.
Γεννήθηκε στο Λουόβ τής Ουκρανίας την άνοιξη τού 1940 και άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στη σχολή 

κινηματογράφου ΗΙΟΕΟ (στο Παρίσι) το 1957. Εγινε βοηθός τού Βάιντα, όταν συνεργάστηκε για πρώτη φορά 
μαζί του στο «Σαμψών» ( ’ 60). Το πρώτο, μεγάλου μήκους, φιλμ του το έκανε το 1971 κι εί)(ε τίτλο «Το τρίτο 
μέρος τής νύχτας». Ακολούθησε «Ο Διάβολος» (1972) που απαγορεύηικε στην Πολωνία εξαιτιας τής... «ιδιάζου- 
σας βιαιότητας». Δυο χρόνια αργότερα σημειώνει επιτυχία στη Γαλλία με το «Σημασία έχει ν' αγαπάς», όπου 
έπαιζε η Ρόμι Σνάιντερ με τους Φάμπιο Τέστι, Ζακ Ντιτρόν. Ακολούθησε χρόνων σιωπή ώς πέρσι που έφτιαξε το 
Ροεβεείοπ (πρώτη προβολή στις Κάνες τού 1981).



ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Στόν άστερισμό 
τοϋ φανταστικού

Χωρίς μεγάλες έκπλήξέις έγκαινιάστηκε φέτος ή έναρξη τής χειμερινής περιόδου. Ή  προεκλογική 
περίοδος καί οί συνεχιζόμενες ζέστες έκαναν τά γραφεία διανομής διατακτικά καί ό Σεπτέμβρης κύ- 
λισε μέ τίς λεγάμενες «έμπορικές» ταινίες ή τά φίλμ πού είχαν ξεμείνει άπό τήν περασμένη σαιζόν. Αυ
τά γιά τήν ’Αθήνα, γιατί στήν Θεσσαλονίκη δέν σταμάτησαν ποτέ νά έμφανίζονται νέες ταινίες δλο τό 
καλοκαίρι, μέ άποτέλεσμα νά είναι φλού τά δρια τής έναρξης τής χειμερινής περιόδου (χαρακτηριστι
κά λέμε δτι ταινίες δπως: 'Η  Ντόνα Φλόρα καί οΐ δύο σύζυγοί της, Ή  δύναμη τής σάρκας, Ή  ’Ολυμ
πιάδα τής Μόσχας κ.λ.π. πρωτοπαρουσιάστηκαν στή Θεσσαλονίκη).

"Ενα μόνο γραφείο διανομής στήν ’Αθήνα, ή «ΝΕΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ» τόλμησε νά ξεκινήσει 
κανονικά τή σαιζόν μέ δύο ταινίες κάθε ¿βδομάδα. Ή  έπιτυχία πού είχε τό Μιά γυναίκα δαιμονισμένη 
τοϋ Ζουλάφσκι (πού μαζί μέ τή Δύναμη τής σάρκας διεκδικεί τόν τίτλο τής καλύτερης ταινίας τού Σε
πτέμβρη), δείχνει δτι τό κοινό είναι έτοιμο νά δει μιά καλή ταινία, έστω κι &ν αυτή παίζεται δχι στή πιό 
κατάλληλη στιγμή. Δυστυχώς οί ύπόλοιπες ταινίες τής «ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ» πού προ
βλήθηκαν τόν Σεπτέμβρη ήταν μικρο-άπογοητεύσεις. Προσπαθώντας νά έκμεταλλευτεΐ τήν περσινή 
έπιτυχία τοϋ "Οσιμα, ή Ν.Κ. προσανατολίστηκε πρός ένα μεγάλο άριθμό έρωτικό-καλλιτεχνικών 
ταινιών, πού είτε έχουν μιά έπίφαση καλλιτεχνικότητας ("Ετσι μ’ άρέσουν οί γυναίκες, Ό  Τεό τ ά  κάνει 
λίμπα), είτε άποτελοϋν φιλόδοξα μέν, άλλά όλοφάνερα άποτυχημένα πειράματα ("Εγκο Σήλε, έγώ λά
τρεψα τό γυμνό καί Ερωτικά καπρίτσια, μιά ταινία δχι χωρίς άρετές πού χαντακώθηκε μέ τήν προβο
λή της σά μιά ταινία άνάλογη μέ τό Τζιτζίκι).

Ή  ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ μέ τή σειρά του, έριξε στίς αίθουσες μερικές ταινίες πού τής εί
χαν μείνει στόκ άπό τή προηγούμενη χρονιά. (Ό  κλήρος έπεσε βασικά στίς γαλλικές ταινίες). "Ετσι 
στά τέλη τοϋ καλοκαιριού είδαμε τά: Φάκελος κόκκινο πουλόβερ, Ή  Ντόνα Φλόρα καί οί 2 σύζυγοί 
της, καί τό άριστούργημα τοϋ Ν. Ραίγκ Ή  δύναμη τής σάρκας (τό όποιο παίχτηκε τέλη Σεπτέμβρη 
στήν ’Αθήνα), ταινίες πού άναφερθήκαμε διεξοδικά στό προηγούμενο τεϋχος μας. ’Από τίς άλλες ται
νίες τής ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ τό "Ενα έγκλημα, δύο δολοφόνοι ήταν ένα παραδοσιακό δικαστικό δράμα 
τοϋ Άντρέ Καγιάτ, χωρίς καμία έκπληξη, τό "Ενας έλεύθερος άνθρωπος ήταν ένα άστεΐο μελό κακέ
κτυπο τοϋ Κράμερ έναντίον Κράμερ καί Ή  κατάρα τής σφίγγας μιά κάκιστη κοσμοπολίτικη περιπέ
τεια, πού παραδόξως ύπογράφεται άπό τούς Φράνκλιν Σάφνερ (σκηνοθεσία) καί Τζών Μπάϊρουμ (σε
νάριο, δημιουργό τής ταινίας Ερωτικό γκρό-πλάνο).

"Ομως δ Σεπτέμβρης ήταν ούσιαστικά ό μήνας τοϋ φανταστικού καί τών ταινιών τρόμου. Ποτέ άλ
λοτε τά τελευταία χρόνια δέν έμφανίσθηκαν τόσες ταινίες αύτοϋ τοϋ είδους σ’ ένα τόσο μικρό διάστη
μα. Ή  άλήθεια είναι δτι δ φανταστικός κινηματογράφος βρίσκεται σ’ έμπορική άνοδο στό έξωτερικό, 
δχι δμως καί στήν Ελλάδα, δπου οί άντίστοιχες ταινίες κάνουν έλάχιστα ή καθόλου είσιτήρια. Γι’ αό- 
τό καί τά γραφεία διανομής πρόβαλαν αύτές τίς ταινίες σέ μιά άντι-έμπορική περίοδο, κάνοντας βέ-
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βαια κατάχρηση σέ βάρος μερικών μάλλον άξιόλογων ταινιών. Ά ν  έξαιρέσουμε τό Μιά γυναίκα δαι
μονισμένη, γιά τό όποιο ήδη μιλήσαμε, τό Ούρλιαχτό του Τζό Ντάντε, τή καλύτερη ίσως ταινία μέ λυ
κανθρώπους πού έγινε ποτέ καί σέ μικρότερο βαθμό τό Ντομινίκ καί τό ’Αντίπαλοι τής άσφάλτου, όλες 
οί άλλες ταινίες τρόμου πού παίχτηκαν ήταν όλοφάνερες άποτυχίες καί άπογοητεύσεις. Τό κινηματο
γραφικό αύτό είδος περνάει μιά όλοφάνερη θεματική καί καλλιτεχνική κρίση πού τή διόγκωσε άκόμη 
περισσότερο ή μόδα τών ταινιών μέ τρελούς δολοφόνους καί άποτρόπαια έγκλήματα: Ό  Στραγγαλισ
τής του Μαϊάμι ξαναχτυπά, Παρασκευή καί 13 No 2, Ό  Σχιζοφρενής μέ τό ψαλίδι. ’Αλλά καί ό τομέας 
τής έπιστημονικής φαντασίας δέν είχε τίποτα νά μάς δείξει, πέρα άπό ένα κατακρεούργημα τού μυθι- 
στορήμος τού Μπράντμπερυ (’Απειλή άπό τόν πλανήτη *Αρη) καί τό τρίτο μέρος τής τηλεοπτικής σει
ράς Γκαλάκτικα. Ό  άνθρωπος μέ τή νεκροφόρα τέλος πού παίχτηκε μόνο στή Θεσ/νίκη κινείται στά 
πιό πεπατημένα έδάφη τών ταινιών μέ στοιχειωμένα σπίτια.

Άπό τό ύπόλοιπο πρόγραμμα ξεχώρισαν άκόμη οί ταινίες: Οί ’Ινδιάνοι, ή αυγή τής μεγάλης σφαγής 
τού Ρίτσαρντ Χέφρον, πού άν καί άναχρονιστική κρατά τό ένδιαφέρον τού θεατή (παίχτηκε μόνο στή 
Θεσ/νίκη), 'Η ’Ολυμπιάδα τής Μόσχας, Οί δρόμοι τής φωτιάς τού Hugh Hudson, πού προβλήθηκε στό 
φετινό φεστιβάλ τών Καννών καί ή περιβόητη ’Ιστορία τής Ο μιά άκόμη άνόητη ταινία τού Just Jaeckin 
πού παίζεται μέ ειδική άδεια μόνο σ’έναν κινηματογράφο τής ’Αθήνας.

Ά πό πλευράς έλληνικών ταινιών είχαμε μιά άπόλυτη έπικράτηση τού "Ομηρου Εύστρατιάδη μιά 
καί 3 άπό τίς 5 ταινίες πού προβλήθηκαν ήταν δικές του. "Ολες οί ταινίες αυτές κινιοΰνται στά γνωστά 
θεματικά καί έκφραστικά μοτίβα τών πρόσφατων έλληνικών κωμωδιών (μέ μία έξαίρεση, τήν Ερω
μένη «μαλακή» έκδοση ένός «σκληρού» πορνό).

Τό μόνο εύχάριστο είναι ότι οί έν λόγω ταινίες έκαναν πολύ λιγότερες είσπράξεις άπό τίς άντίστοι- 
χες περσινές. Ά πό πλευράς έπαναλήψεων δέσποσαν βασικά κάπου 20 πρόσφατες έμπορικές έπιτυ- 
χίες πού είχε λήξει ή άδεια προβολής τους καί τώρα άνανεώθηκε. Άνάμεσά τους άναφέρουμε τίς: Ό  
ταξιτζής, Τζερεμία Τζόνσον, Ποιός φοβάται τήν Βιρτζίνια Γούλφ; κ.ά., συμβουλεύοντας τούς 
άναγνώστες-θεατές πού δέν τίς είδαν νά μη τίς χάσουν. ΟΙ πραγματικές έκπλήξεις δμως ήλθαν άπό ό- 
ρισμένα μικρά γραφεία διανομής πού έπαναπρόβαλαν μερικές κλασικές ταινίες πού είχαν χρόνια νά 
προβληθούν, δπως ή Λόλα τού Ζάκ Ντεμύ (δείτε κριτική τής ταινίας στό πρώτο τεύχος μας), ΟΙ Ά 
θλιοι τού Ραΰμόν Μπερνάρ, ή κλασική κινηματογραφική έκδοση τού έργου τού Ούγκώ μέ τόν Χάρυ 
Μπόρ στό ρόλο τού Γιάννη Άγιάννη, Τό κορίτσι τού ποταμού τού Γιάν Καντάρ μιά τσεχοσλοβάκικη 
ταινία τής χρυσής έποχής τού τσέχικου κινηματογράφου, Γή ποτισμένη μέ Ιδρώτα, τό κλασικό ινδικό 
έπος γιά τό όποιο μιλήσαμε στό προηγούμενο τεύχος, Τά 39 σκαλοπάτια τού "Αλφρεντ Χίτσκοκ, ή κα
λύτερη ταινία τής άγγλικής περιόδου τού μεγάλου σκηνοθέτη καί ή Μπελίσσιμα τού Βισκόντι, πού άν 
καί παίζεται γιά πρώτη φορά στούς κινηματογράφους, έχει ήδη προβληθεί πέρσι στήν τηλεόραση.

Αύτά λοιπόν κι έλπίζουμε στό έπόμενο τεύχος μας νά έχουμε πολύ πιό ένδιαφέρουσες ταινίες νά σάς 
μιλήσουμε.

Μπάμπης Άκτσόγλου.
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ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΡΟΜΟΥ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΑΝ ΘΥΜΑ
(“ Ο σχιζοφρενής μέ τό ψαλίδι»/ «Ό δολοφόνος μέ τό στιλέτο»/ 

«Ό στραγγαλιστής τού Μαϊάμι ξαναχτυπά»)

Α. Τό Ψυχώ τού "Αλφρεντ Χίτσκοκ ήταν ένα ό- 
ριακό έργο: έκινεϊτο ατά όρια τού άστυνομικοϋ 
θρίλλερ καί τού φανταστικού κινηματογράφου, 
στό μεταίχμιό τους' ήταν, όμως, καί μιά σπερμα
τική ταινία: περιείχε μιά άναπαραγωγική δύνα
μη, μιά δύναμη πού γονιμοποίησε άρκετές μετα
γενέστερες ταινίες. Στήν ταινία αύτή, ή «όμαλό- 
τητα» καί τό «τέρας» άπό τή μιά μεριά λειτουρ
γούσαν σάν ξεχωριστές καί διαχωρισμένες άντι- 
θέσεις, καί άπό τήν άλλη ύφίσταντο σέ μιά συνε
χή σειρά πού άνιχνευόταν άπό τήν άνάπτυξη 
τού φίλμ. Ό  Χίτσκοκ φαίνεται νά έπέβαλε, μ’ έ
ναν όριστικό καί τελεσίδικο τρόπο, δύο άπόψεις 
πού στάθηκαν θεμελιώδεις γιά τήν έπακόλουθη 
έξέλιξη τού γένους: τό τέρας σάν ψυχοτικό / 
σχιζοφρενικό πρόσωπο, καί τήν άποκάλυψη έ- 
νός τρόμου ύφιστάμενου μέσα στήν ίδια τήν οι
κογένεια. Ή συνεχής αύτή σειρά άντιπροσω- 
πευόταν όχι μόνο άπό τή μετάβαση (άπό τήν Μά
ριον Κρέην στόν Νόρμαν Μπαίητς), άλλά καί ά
πό τήν έπιτυχία των άναφορών στίς σχέσεις γο
νέων καί παιδιών (πού έκκινούν άπό τή φωτο
γραφία τής μητέρας τής Μάριον πού κρεμασμέ
νη στόν στοίχο παρατηρεί καί «έπιβλέπει» τούς 
γευματίζοντες καί άποκορυφώνεται στήν κυρία 
Μπαίητς).

Στήν δεκαετία πού άκολούθησε, αύτή τού 70, 
καί πού κατά τή διάρκειά της ή ταινία τρόμου έ- 
πιβλήθηκε σάν ένα άπό τά χαρακτηριστικότερα 
κινηματογραφικά γένη τής περιόδου, άρκετοί ά
πό τούς νέους άμερικανούς σκηνοθέτες πού έμ- 
φανίσθηκαν καί καταπιάσθηκαν σοβαρά μέ τό 
φανταστικό κινηματογράφο έκμεταλλεύθηκαν 
τίς άπόψεις τού Χίτσκοκ γιά τό ψυχοτικό ή σχι- 
ζοφρενικό άτομο σάν προϊόν τής οικογένειας, 
άντιμετωπίζοντάς την είτε σάν «ένοχη» (παρά
δειγμα οί ’Αδελφές) είτε σάν «άθώα» (παράδειγ
μα ή Προφητεία). Ταυτόχρονα, οί τα ινίες μέ ψυ
χοπαθείς δολοφόνους άκολουθούν δύο διαφο
ρετικά καί έκ διαμέτρου άντίθετα μοντέλα. Τό 
πρώτο άπό αύτά άντιπροσωπεύεται έπάξια άπό 
τήν ταινία τού Μπράιαν Ντέ Πάλμα: ή παραδο
σιακή όμαλότητα δέν ύφίσταται σάν πραγματι
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κότητα άλλά σάν ιδεολογία (σάν αύτό πού ή κοι
νωνία προσπαθεί, χωρίς έπιτυχία καί μέ κατα
στρεπτικό τρόπο, νά έπιβάλει)' ή Ιδέα καί ή έν
νοια τού γάμου, τής οικογένειας καί τής πα
τριαρχίας άπειλεϊται άπό τήν Γκρέης καί τήν 
Ντανιέλ / Ντομινίκ καί συνεπώς τό «τέρας» λει
τουργεί άπελευθερωτικά, όρίζεται ώς ό έκπρό- 
σωπος τών γυναικών στόν άγώνα τους γιά τήν 
άπελευθέρωσή τους. Τό δεύτερο μοντέλο είναι 
αύτό πού προτείνεται χαρακτηριστικά άπό τή 
Νύχτα μέ τίς μάσκες τού Τζών Κάρπεντερ: έκ- 
φράζει τήν πουριτανική καταπίεση, λειτουργεί 
κατασταλτικά γιά τή σεξουαλικότητα καί τό «τέ
ρας» (ό ψυχοπαθής δολοφόνος πού ταυτίζεται 
μέ τόν «Μπαμπούλα» τών παιδικών ιστοριών καί 
παραμυθιών) γίνετα ι τό όργανο τής πουριτανι- 
κής έκδίκησης.

Β. Οί τρεις τα ινίες πού μάς άπασχολούν στό 
σημείωμά μας αύτό προσεγγίζουν, μέσα άπό ξε
κάθαρες ή ύπαινικτικές «άναφορές», περισσότε
ρο τό μοντέλο τής ταινίας τού Κάρπεντερ παρά 
έκεϊνο τής ταινίας τού Ντέ Πάλμα: ό δολοφόνος 
πού σκοτώνει τ ίς  νέες γυναίκες παίζει τό ρόλο 
τού «τιμωρού» καί τά φίλμ, μέσα άπό τήν πλοκή, 
τήν υπερβολική βία καί τούς «γραφικούς» άκρω- 
τηριασμούς, άποσκοπούν στήν άποκάλυψη τών 
αιτιών αύτής τής συμπεριφοράς πού τοποθε
τούνται είτε στήν καρδιά τής άστικής οικογέ
νειας ε ίτε στόν πυρήνα τής καπιταλιστικής κοι
νωνίας. Ή  ψυχοπάθεια συνδυάζεται μέ τήν 
«τρελή» άγάπη καί τή διατήρηση τής ο ικογέ
νειας καί, τελικά, ή πραγματική σημασία τών τα ι
νιών άποκαλύπτεται άν τίς άντιμετωπίζουμε σέ 
σχέση μέ τήν άδυσώπητη «έπιστροφή τής κατα
πίεσης» μέσα σέ μιά περίοδο πολιτιστικής κρί
σης καί διάλυσης καί άν δούμε τό «τέρας» σάν 
προϊόν μιάς άμφισβητούμενης «δμαλότητας»: 
άντί νά προσφέρουν τή δυνατότητα μιάς ριζο
σπαστικής άλλαγής καί άναδιοργάνωσης (ένα ά
πό τά «προοδευτικά» συστατικά άρκετών άλλων 
σύγχρονων ταινιών τρόμου, έστω καί άν προβά
λει μέσα άπό έναν έκδηλο μηδενισμό), στοχεύ-



«Ό σχιζοφρενής μέ τό ψαλίδι»

ουν στή συγκάλυψη τής κρίσης καί στό ξεπέρα
σμά της μ’ έναν τρόπο πού έξυπηρετεϊ τήν κρα
τούσα ιδεολογία καί ήθική.
Γ. Ό  σχιζοφρενής μέ τό ψαλίδι (πρ.τ.: Σχιζοει
δής) είναι μιά ταινία σχεδιασμένη καί όργανωμέ- 
νη πάνω σ’ ένα διπλό μοτίβο: έκμεταλλεύεται 
τήν παρουσία τής γυναίκας είτε σάν θύμα είτε 
σάν πηγή μιας έπικίνδυνης υστερίας. Τό πρώτο 
τοποθετείται έξ άρχής: ή Σάλλυ, ένα άπό τά μέ
λη μιας όμάδας ψυχαναλυτικής θεραπείας στήν 
όποια ήγείτα ι ό Δρ. Φέηλς, μαχαιρώνεται μέχρι 
θανάτου άπό έναν άγνωστο δολοφόνο' τό δεύ
τερο είσάγεται άργότερα, άναδύεται βαθμιαία 
καί άποκαλύπτεται όλοκληρωτικά πρός τό τέ
λος: ή "Αλισον, κόρη τού Δρα Φέηλς, συμπερι- 
φέρεται προκλητικά καί προσπαθεί νά έκφοβί- 
σει τήν Τζούλι στέλνοντάς της άπειλητικά γράμ
ματα. Τά δύο μοτίβα συνυπάρχουν καί μπλέκον
ται άναμεταξύ τους μέ άποτέλεσμα τόν κατα
κερματισμό τής άφήγησης, τήν εισαγωγή κά
ποιων «άσήμαντων» περιστατικών καί τόν «υπο
βιβασμό» τής δράσης, άλλά μ’ έναν τέτοιο τρό
πο πού ή ταινία νά άποκτάει μιά άλλη διάσταση 
κερδίζοντας σέ μυστήριο καί ταλαντευόμενη ά-

νάμεσα στό άστυνομικό φίλμ καί τό θρίλλερ. Τό 
ένδιαφέρον τού θεατή, έτσι, κεντρώνεται γύρω 
άπό τήν προσπάθεια άνακάλυψης τής ταυτότη
τας τού δολοφόνου, τό πρόσωπο τού όποιου κα
λείτα ι νά μαντέψει. 'Η άρκετά άτεχνη δομή τής 
ταινίας μεταθέτει συνέχεια τό δίλημμα, άπό τό 
πρόσωπο τού Δρα Φέηλς σ’ αύτό τής κόρης του 
καί άντίστροφα, μέχρι τήν τελική άποκάλυψη 
καί τήν ιδεολογική «σύγχυση» πού τή συνοδεύ
ει: ή «κλοπή» τής Τζούλι άπό τήν όμάδα, καί πιό 
συγκεκριμένα άπό τά γυναικεία μέλη της (δπως 
έπισημαίνεται άπό τά πρώτα πλάνα τής ταινίας 
δπου τό στιγμιαίο «πάγωμα» τής εικόνας καί ό ή
χος τού κλείστρου τής φωτογραφικής μηχανής 
μαρκάρει τίς γυναίκες καί τίς μετατρέπει σέ ύ- 
ποψήφια θύματα), έχει μεταβάλει τόν πρώην σύ
ζυγό της, τόν πιό «άθώο» χαρακτήρα τού φίλμ, 
σέ τιμωρό-δολοφόνο. ’Ανάλογα είναι καί τά αί
τια τής υστερικής συμπεριφοράς τής "Αλισον: 
φοβάται μήπως ή Τζούλι πάρει τή θέση τής πε
θαμένης μητέρας της καί τής «κλέψει» τόν πατέ
ρα.
Δ. Στό Ιδια περίπου Ιχνη κινείται καί ή ταινία Ό  
δολοφόνος μέ τό στιλέτο (πρ.τ.: Τό ξέρει ότι εΤ-
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σαι μόνη) τοϋ άμερικανοϋ Άρμάντ Μαστρογιάν- 
νη, ξαδέλφου τοϋ γνωστού Ιταλού ήθοποιοΰ. *0 
Ιδιος δ δημιουργός της, σέ συνέντευξή του στό 
άμερικάνικο περιοδικό Ρβι^ο ιϊβ, Ισχυρίζεται δτι 
είναι «άντίθετος μέ τήν άποψη τοϋ νά κάνεις ένα 
φίλμ μέ φόνους άπλώς γιά νά κάνεις ένα φίλμ μέ 
φόνους χωρίς άλλες προεκτάσεις» καί ύποστη- 
ρίζει δτι πρέπει νά κάνουμε τούς θεατές νά τρο
μάζουν, άφοϋ τό θέλουν, άφήνοντάς τους ταυ
τόχρονα νά σκεφθούν. Ή  ταινία του όμως, αύτή 
καθεαυτή, άποκτάει κάποιες «περίεργες» προε
κτάσεις προβάλοντας, μέσα άπό τήν άφήγησή 
της καί μέσα άπό τήν «κυκλική» της δομή, τήν ά
ποψη δτι ό ψυχοπαθής δολοφόνος γυναικών ε ί
ναι ό έγκαταλειμμένος έραστής ή ό παρατημέ
νος σύζυγος. Ή άτμόσφαιρα καί ή δομή τής τα ι
νίας του είναι παρμένη, σχεδόν έξολοκλήρου, ά
πό τήν ταινία τοϋ Κάρπεντερ, χωρίς νά λείπουν 
καί οί «άναφορές» στό Ψυχώ τοϋ Χίτσκοκ (κύρια 
στή σκηνή τοϋ μπάνιου) καί στόν Ιδιο τόν κινημα
τογράφο (ή άρχική σεκάνς πού διαδραματίζεται 
σέ μιά κινηματογραφική αίθουσα, ή σκηνή πού ό 
δολοφόνος τοποθετεί τό κομμένο κεφάλι τοϋ 
θύματός του μέσα στό ένυδρεΐο, ή χρησιμοποί- 
ση διαφόρων κλισέ άπό άλλες πρόσφατες έπιτυ- 
Χίες).
Ωστόσο, δλα αύτά τά μεταχειρίζεται χωρίς τήν 
παραμικρή εύαισθησία καί προσωπική έμπνευ
ση. ’Επιπλέον, οί άδύνατοι καί έπιφανειακοί σέ 
σύλληψη διάλογοι, ή έλλειψη μιας ικανοποιητι
κής αίσθησης ρυθμού, ή στοιχειώδης άφηγημα- 
τική άνέλιξη καί τά άτέλειωτα έπαναλαμβανόμε- 
να μοτίβα (μοναχική γυναίκα, κλειστή πόρτα, ά- 
καθόριστοι θόρυβοι, πνιγμένοι ήχοι, άνήσυχα 
βλέμματα, «είναι κανείς έκεΐ;») συνθέτουν μιά ά- 
πρόσωπη γραφή καί παρουσιάζουν ένα χονδρο- 
κομμένο άποτέλεσμα. ’Ακόμα καί τό ούσιαστικό 
προσόν τής ταινίας, ή έκμετάλλευση τοϋ άπροσ- 
δόκητου (ή μουσική καί τά φοβισμένα έκτός πε
δίου βλέμματα πλάθουν ένα κλίμα έντασης καί 
ξαφνικά, ένώ περιμένεις νά ξεπεταχθεΐ μέσα ά
πό τό σκοτάδι ό ψυχοπαθής, έμφανίζεται ένα τε
λείως άθώο καί άμέτοχο πρόσωπο), μέσα άπό 
τήν υπερβολική χρησιμοποίησή του, άντί νά δη
μιουργεί έκκρεμότητα καταστρέφει τό σασπένς 
καί σχηματίζει μιά άλυσίδα κοινότυπων έπινοη- 
μένων καταστάσεων. Ή  όλική «χωλότητα» τοϋ 
έργου γίνετα ι άκόμα πιό φανερή άπό τό σπάσι
μο τής δράσης μέ γκροτέσκαστοχεία (δπως, γιά 
παράδειγμα, ή ύπαρξη τού ψυχαναλυτή, τά λε
γόμενο τού όποίου έρχονται σέ φανερή άντίθε- 
ση μέ τά δρώμενα) καί άπό τή μή άληθοφάνεια 
τού στόρυ (ό άστυνόμος, άντί νά προειδοποιή
σει τό ύποψήφιο θύμα, τήν ταυτότητα τοϋ ό
ποίου γνωρίζει, τό άφήνει ούσιαστικά άβοήθη-
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το).
Ε. Ή  ταινία Ό  στραγγαλιστής τοϋ Μαϊάμι ξα
ναχτυπά, άντίθετα άπό τίς  δύο προηγούμενες, 
έρχεται νά τοποθετήσει τό «στυγνό» δολοφόνο 
πού βιάζει καί στραγγαλίζει τίς γυναίκες μέσα 
στό ίδιο τό κοινωνικό σύστημα. "Οπως ύπαινίσε- 
ται καί ό πρωτότυπος τίτλος της, Τά μάτια ένός 
ξένου, ό ψυχοπαθής είναι ένα άτομο «ξένο», «ά- 
προσάρμοστο», ένα πρόσωπο πού αίσθάνεται δ- 
τι βρίσκεται έξω άπό τόν κόσμο καί τήν κοινωνι
κή πραγματικότητα — ή «έπικοινωνία» του μ’ αύ- 
τήν περιορίζεται μόνο στίς (άπειλητικές) τηλε
φωνικές έπαφές. ’Αντιμετωπίζει δλες τίς γυναί
κες, τίς  «βλέπει», σάν γυναίκες τοϋ πεζοδρο
μίου (τούς προσφέρει αύτό πού θέλουν — τό άν- 
δρικό σεξουαλικό όργανο — βιάζοντάς τες) καί, 
συνάμα, σάν άνήθικα καί διεφθαρμένα δντα πού 
τούς άρμόζει ή τιμωρία γιά τήν έκλυτη συμπερι
φορά τους (τίς σκοτώνει στραγγαλίζοντάς τες). 
'Η άφήγηση άκολουθεί τό πρότυπο τής περσι
νής έπιτυχίας τοϋ Ρόμπερτ Χάμμερ (Μήν άπαν- 
τάτε στό τηλέφωνο) μπολιάζοντάς το μέ μελο
δραματικά στοιχεία: ή κουφή, μουγγή καί τυφλή 
Τρέησυ (πού έχει περιπέσει στήν κατάσταση αύ
τή έπειδή είχε βιασθεί σέ νηπιακή ήλικία) έπανα- 
ποκτά τίς  χαμένες της αισθήσεις κατά τή διάρ 
κεια τής νέας προσπάθειας βιασμού της, μετα- 
φέροντας ταυτόχρονα τόν «εύνουχισμό» της 
στόν καινούργιο της θύτη (τόν τραυματίζει θα
νάσιμα). 'Η ταινία φαίνεται νά υποστηρίζει τήν ά
ποψη τής άτομικής άντίστασης καί τού προσωπι
κού άγώνα τών γυναικών κατά τών βιαστών - 
τους - πού - παραμονεύουν - στή - γωνία, μέσα ά-

SCHIZOID
Παρ.: Menahem Golan, Yoram Globus. Σεν.-σκην.: Dav
id Paulsen. Φωτ.: Norman Leigh. Movt.: Robert Fitzge
rald, Dick Brummer. Μουσ.: Craig Hundley. ΉΘ.: Klaus 
Kinski (Sp. Πήτερ Φέηλς), Mariana Hill (Τζούλι), Craig 
Wasson (Ντούγκ), Donna Wilkes ("Αλισον Φέηλς). 
Η.Π.Α., 1980. Διάρκεια: 88'.

HE KNOWS YOU1 RE ALONE
Παρ.: George Menasse. Σκ.: Armand Mastroianni. Σεν.: 

- Scott Parker. Φωτ.: Gerald Fell. Μοντ.: George T. Norris. 
Μουσ.: Alexander Peskanov, Mark Peskanov. ΉΘ.: Don 
Scardino (Μάρβιν), Caitlin O’ Heaney (Ά μυ Τζένσεν), 
Tom Rolfing (δολοφόνος), Lewis Arlt (Λέν Γκάμπλ). 
Η.Π.Α., 1980. Διάρκεια: 94' .

EYES OF A STRANGER
Παρ.: Ronald Zerra. Σκ.: Ken Wiederhorn. Σεν.: Mark 
Jackson, Eric L. Bloom. Φωτ.: Mini Rojas. Μοντ.: Rick 
Shaine. Μουσ.: Richard Einhorn. ΉΘ.: Lauren Tewes 
(Τζέην), Jenniler Jason Leigh (Τρέησυ), John Disant! 
(Στάνλεϋ Χέρμπερτ), Peter Dulré (Ντέηβιντ). Η.Π.Α., 
1980. Διάρκεια: 85'.



πό τήν άντιστροφή τών ρόλων θύτη-θύματος, 
πού όμως άμβλύνεται άπό τό γεγονός ότι ή Τζέ- 
η.ν κινείται άπό ύποκειμενικούς παράγοντες (αι
σθάνεται ένοχη γιά τήν κατάσταση τής άδελφής 
της), καί ύπερτονίζει τό ρόλο καί τή σημασία τών 
μέσων ένημέρωσης (τής τηλεόρασης συγκεκρι
μένα) στόν «άγώνα» αύτόν - παρά τά κάποια «βέ
λη» τής άστυνομίας, ή συνέχεια τής άφηγούμε- 
νης ιστορίας έρχεται νά έπιβεβαιώσει τήν όρθό- 
τητα τής σπουδαιότητάς τους. ’Ανεξάρτητα

πάντως άπό τίς  «μοντέρνες» αύτές άπόψεις καί 
ξέχωρα άπό τόν «όριακό» ρόλο τής γυναίκας (ή 
είσοδος τής τηλεπαρουσιάστριας άποσκοπεϊ 
στό «μπλέξιμό» της μέσα σέ μιά περιπέτεια βίας 
καί σέξ), ό σκηνοθέτης πετυχαίνει νά δημιουρ
γήσει ένα «σωστό» ρυθμό καί μιά συνεπή ώς 
πρός τίς προθέσεις του άτμόσφαιρα πού, χωρίς 
άφηγηματικά χάσματα καί «κοιλιές», κρατάει τό 
ένδιαφέρον τού θεατή.

Δημήτρης ΚΟΛΙΟΔΗΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Θρίλερ καί κινηματογραφοφιλία

ROAD GAMES
Σκην.: Richard Franklin. Σεν.: Everett de Roche. Φωτ.: 
Vincent Monton. Μουσ.: Brian May. ΉΘ.: Stacy Keach 
(Kouîvt) Jamie Lee Curtis (Χίτς), Marion Edward (Φρίτα). 
Αυστραλία 1981 (Κρεζΐας - Σαρρής).

’Εάν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό σ’ Ö- 
λη τή νεότερη γενιά τού άμερικάνικου (καί γενι
κότερα άγγλόφωνου) κινηματογράφου, άπό τόν 
Τζώρτζ Λούκατς, τό Σπήλμπεργκ, τόν Κάρπεν- 
τερ μέχρι τό Μπράϊαν ντε Πάλμα καί τό Μάρτιν 
Σκορτζέζε, είναι ή κινηματογραφοφιλία. Καί γιά 
πιό άκρίβεια ή άναφορά σέ παλιότερες έποχές 
τού άμερικάνικου κινηματογράφου, πού τόσο 
άμφισβητήθηκε άπό τόν κινηματογράφο τού 60 
καί ιδιαίτερα τόν εύρωπαϊκό.

Τό κακό δμως μέ τούτη τήν κινηματογραφοφι- 
λία είναι δτι περιορίζεται σέ άπλές άναφορές ά
πό άλλες ταινίες, άν δέν κλέβει όλόκληρες σκη
νές (γιά νά μή μιλήσουμε γιά τήν ήλίθια μόδα 
τών «ρημέϊκς»), χωρίς ποτέ νά μπαίνει στήν έν- 
δότερη προβληματική τού σκηνοθέτη-δημι- 
ουργοϋ στόν όποιο μάς παραπέμπει (ό Χίτσκοκ 
είναι ίσως τό κλασικότερο παράδειγμα). Ταυτό
χρονα ό νέος άμερικάνικος κινηματογράφος 
μπερδεύει τήν τεχνική τελειότητα μέ τή σκηνο- 
θετική μαεστρία, παρουσιάζοντας μας ταινίες 
πού είναι τεχνικά κατορθώματα ('Ο πόλεμος τών 
άστρων, Τό ούρλιαχτό, Οί άτσίδες μέ τά μπλε), 
άλλά πού τούς λείπει ή γραφή, αύτή ή ιδιαίτερη 
προσωπικότητα καί στύλ πού χαρακτήριζε τόν 
άμερικάνικο κινηματογράφο τής δεκαετίας τού 
40 (καί λιγότερο τού 50). Καί άν υπάρχουν έξαι- 
ρέσεις, αύτές άφορούν ένα-δύο ταινίες καί ποτέ 
τό συνολικό έργο ένός σκηνοθέτη (Τό όργισμέ- 
νο είδωλο τού Σκορτζέζε, πού πρίν λίγο έκανε

τό άτυχο Νέα Ύόρκη - Νέα Ύόρκη ή Τό φάντα
σμα τού Παραδείσου τού Μπράϊαν ντε Πάλμα 
πού πρόσφατα μάς έδωσε τήν άμφισβητήσιμη 
κατά τή γνώμη μου ταινία Προετοιμασία γιά έ- 
κλημα.).

"Εχει ένδιαφέρον νά δούμε δτι οί κινηματο
γραφόφιλοι σκηνοθέτες διαιρούνται σέ δύο τά
σεις: αύτοί πού άναπαράγουν «άνευ δρων» ένα 
γιά πάντα χαμένο κινηματογράφο, βυθίζοντάς 
μας στή χάρη τού παλιού σινεμά, χωρίς όμως οί 
ταινίες τους νά μπορούν νά συγκριθοϋν μέ τά 
μοντέλα στά όποϊα παραπέμπουν (Λούκατς, 
Σπήλμπεργκ, Τζών Λάντις, ό Πολάνσκι τής Τσάϊ- 
νατάουν κ.λ.π.). Καί άπό τήν άλλη αύτοί πού έν- 
σωματώνουν τίς κινηματογραφοφιλικές άναφο
ρές σέ μιά δική τους προβληματική, προχωρόν- 
τας έτσι τόν κινηματογράφο (είναι χαρακτηρι
στικό τό πώς ό Μπράϊαν ντε Πάλμα κοπιάρει τά 
θέματα καί τίς σεκάνς άπό τίς ταινίες τού Χί
τσκοκ, γιά νά τά «έκφυλίσει» κατά κάποιο τρόπο 
καί νά τά ένσωματώσει στή δική του προβλημα
τική -πράγμα πού είναι πολύ πιό ούσιαστικό άπό 
μιά στείρα άντιγραφή τού πρωτότυπου).

Ό  Ρίτσαρντ Φράνκλιν άνήκει άκριβώς σ’ αύτή 
τή δεύτερη περίπτωση. Αύστραλός στήν έθνικό- 
τητα, έφερε στό εύρωπαϊκό προσκήνιο τόν αύ- 
στραλέζικο κινηματογράφο, δταν ή πρώτη του 
ταινία Πάτρικ βραβεύτηκε πρίν μερικά χρόνια 
στό φεστιβάλ τού Άβοριάζ. Τότε γιά πρώτη φο
ρά γνωρίσαμε τούτο τόν κινηματογράφο, πού 
κάθε χρόνο μάς έκπλήσει μέ τήν πλούσια παρα
γωγή ταινιών τού φανταστικού (Τό μυστικό τού 
βράχου τών κρεμασμένων, ’Αρλεκίνος καί τό 
θαυμάσιο Γουηκέντ τού τρόμου πού είδαμε φέ
τος στό Φεστιβάλ Θεσ/νίκης). Τά Παιχνίδια τής
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'Ασφάλτου (έ. τ. ’Αντίπαλοι τής Ασφάλτου), ή
δεύτερη ταινία τού Φράνκλιν ξεκινά μέ μιά πολύ 
έξυπνη ιδέα. Νά γίνει ένα θρίλερ μέσα στήν πα
ράδοση τών ψυχοπαθών δολοφόνων, άλλά σέ 
άντίθεση μέ τίς  άνάλογες ταινίες, ή δράση νά μή 
διεξάγεται σ’ ένα κλειστό χώρο (πύργος, σπίτι, 
κωμόπολη, κατασκήνωση κ.λ.π.), άλλά στήν άπέ- 
ραντη έρημιά ένός αύτοκινητόδρομου.

Ό  Φράνκλιν όμολογεΤ τόν άπέραντο θαυμα
σμό του γιά τόν Χίτσκοκ. Ό χ ι μόνο γιατί όνομά- 
ζει τήν ήρωΐδα του Χίτς (διπλή άναφορά, γιατί 
σημαίνει καί ώτο-στόπ) ή βάζει τόν ήρωα νά δια
βάζει μιά συλλογή άστυνομικών διηγημάτων 
τού Χίτσκοκ, άλλά γιατί άναπαράγει έν μέρει τό 
σκηνικό μηχανισμό τού Παράθυρου στήν αύλή 
(έ.τ. Σιωπηλός Μάρτυς): μέ τή μόνη διαφορά ότι 
τό έν λόγω παράθυρο είναι τό παρμπρίζ τού 
φορτηγού τού Κουΐντ (Στέϊσυ Κήτς), πού παρα
τηρεί τίς  ύποπτες κινήσεις ένός άλλου όδηγοΰ, 
τόν όποίσ υποψιάζεται ότι δολοφόνησε μιά κο- 
πέλλα καί στή συνέχεια διαμέλισε γιά νά κρύψει 
τά μέλη της.

Δυστυχώς μιά έξυπνη ιδέα δέ μπορεί νά κρα
τήσει όλόκληρη ταινία καί ό Φράνκλιν παγιδεύ- 
τετα ι άπό τό ίδιο του τό άρχικό εύρημα. Ή περι
βόητη σκηνή στό Παράθυρο στήν αύλή όπου ή

Γκρέϊς Κέλυ ψάχνει τό διαμέρισμα τού δολοφό
νου, άντικαθίσταται έδώ μέ μιά κακή σκηνή στίς 
τουαλέτες ένός βενζινάδικου, ένώ ή τελική άνα- 
μέτρηση τών δύο άνδρών είναι έξαρχής άνιση 
μιά καί ό ήρωας διαθέτει ένα τεράστιο φορτηγό 
έναντι ένός μικρού πού έχει ό δολοφόνος.

Ό  Φράνκλιν έξάλλου φαίνεται νά άδιαφορεϊ 
γιά τό σενάριο. Αύτό πού τόν ένδιαφέρει είναι 
νά στήσει μιά τελείω ς φορμαλιστική σκηνοθε
σία, πράγμα πού τό καταφέρνει άπόλυτα (ιδιαί
τερα στίς σκηνές-μονόλογους τού Κούΐντ, ένός 
περίεργου διανοούμενου φορτηγατζή πού ξέρει 
όλη τήν άγγλική λογοτεχνία άπέξω ή τούς νε
κρούς χρόνους καί τίς σκηνές καταδίωξης πού 
θυμίζουν τή Μονομαχία τού Σπήλμπεργκ). ’Αλ
λά έδώ έγκειτα ι καί ή διαφορά του μ’ ένα σκηνο
θέτη όπως ό Χίτσκοκ γιά παράδειγμα: άκόμη καί 
στήν πιό άναληθοφανή του Ιστορία ό Χίτσκοκ 
ποτέ δέν έμεινε ένας σκηνοθέτης τής φόρμας 
καί τών τεχνικών ή σεναριακών ευρημάτων, άλ
λά άπό ταινία σέ ταινία προχωρούσε τή δική του 
προβληματική. Καί αύτό είναι δυστυχώς πού 
λείπει σήμερα άπό τόν ’Αμερικάνικο κινηματο
γράφο: ή γραφή τού δημιουργού στή θέση τής 
τεχνικής μαεστρίας.

Μπάμπης Άκτσόγλου

ΤΟ ΟΥΡΛΙΑΧΤΟ
Ή σχιζοφρένεια τής εΙκόνας

«Νά πεις, ή νά μαντέψεις, δέ μπορείς 
γιατί γνωρίζεις μόνο 

Μιά στίβα σπασμένες είκόνες, δπου 
χτυπάει ό ήλιος» 

Τ. "Ελιοτ 
«ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ»

Ή ήρωΐδα τού φίλμ, δημοφιλής έκφωνήτρια 
τών ειδήσεων στή τηλεόραση, παγιδευμένη καί 
έντρομη μέσα σέ μιά σκοτεινή αίθουσα προβο
λής, όπου ή όθόνη δείχνει μιά σκηνή βιασμού 
καί πίσω της ό έπίδοξος βιαστής καί δολοφόνος 
της, μέ τό πρόσωπο άδιάκριτο μέσα στό έκτυ- 
φλωτικό φώς τής δέσμης τής μηχανής πού προ
βάλει - καί ό έφιάλτης.

Ή  σκηνή αύτή θά άποτελέσει τό έναυσμα τής 
ένεργοποίησης τού φανταστικού τής ταινίας 
(πού τό άντιλαμβάνεται κανείς σάν τό έλειπτικό
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πεδίο τής ε ικόνα ς  τού προσώπου τού 
«τέρατος»), τής πρώτης έπαφής τού θεατή μέ τή 
ρωγμή τού φιλμικού κειμένου, τής εισβολής τής 
άμφιβολίας στήν ήρωΐδα καί στόν θεατή, τού πε
ράσματος άπό τό οικείο, στό μή οικείο, τής εισό
δου στή «χώρα» τών σπασμένων εικόνων.

Κι άφού νά πεις ή νά μαντέψεις δέν μπορείς' 
κι άφού νιώθεις νά χάνεις ό,τι πολυτιμότερο έ
χεις, τή ματιά σου, νά σέ εύνουχίζουν, δέ σού 
μένει παρά νά κραυγάσεις, νά δώσεις τό σήμα ν’ 
άρχίσει τό κοντσέρτο τών μακρόσυρτων ούρλια- 
χτών!

Καί τό «τέρας» (ό λυκάνθρωπος) θά πέσει νε
κρό, θύμα ένέδρας, γιατί είναι άνεπιθύμητο μέ
σα στήν άνθρώπινη κοινότητα: γιατί έπέτρεψε 
τό ζωόδικο στοιχείο του νά ξεφύγει άπό τήν κα
τάσταση τής καθυπόταξης πού τό έπέβαλαν οί



«ΌΠάνω: «’Αντίπαλοι τής ’Ασφάλτου». Κάτω: άνθρωπος μέ τή νεκροφόρα»



άνθρώπινες άξ(ες καί τά σύμβολα. Άνηλεής ά- 
πώθηση άπό τήν κοινωνία τών σημαινόντων της 
τρέλας, τής διαστροφής, τού ζώου.

Μά, ή τραυματική έμπειρία δέν άφήνει πλέον 
τήν τηλε-στάρ νά συναρμολογήσει τά θρύψαλα 
τής έπίφοβης εικόνας, νά συγκολήσει τις έσωτε- 
ρικές της άναπαραστάσεις καί διχάζεται σ’ αύ- 
τήν πού θέλει καί σ’ αύτήν πού δέν θέλει νά 
θυμηθεί1' δ θεατής σ’ αύτόν πού θέλει καί σ’ αύ- 
τόν πού δέν θέλει νά δεί τά τρομακτικά σημεία 
τής ταινίας' ή Ιδια ή ταινία σ’ αύτή πού τά «φαν
ταστικό» της προκαλει τά σχίσιμο τού κλασικού 
κείμενου καί σ’ αύτή πού τά έπουλώνει2. Ή άφή- 
γηση τού μύθου τού δυσιπόστατου: ό άνθρωπος 
καί τά τέρας, οί δύο όψεις τής σχιζοφρένειας.

Ή ταινία παίζει στά δρια τού κλασικού καί τού 
μοντέρνου κιν/φου τού είδους, χειρ ίζετα ι τόν 
γνωστό μύθο τού λυκάνθρωπου, άλλά προσδί- 
δοντάς του τίς δικές της προεκτάσεις καί έκδο- 
χές (ή μεταμόρφωση γίνετα ι κατά βούληση καί 
δχι μόνο τίς νύχτες πού έχει πανσέληνο, μετά 
τή μεταμόρφωση δέν διατηρείται μορφικά τίπο
τα τά άνθρώπινο) καί έπιχειρεϊ ένδιαφέρουσες 
νύξεις καί κινηματογραφοφιλικές άναφορές.

Καί τά μαζικά μέσα έπικοινωνίας (μάς-μέντια): 
ή τηλεόραση πού άλλοίωσε καί άνέτρεψε τίς 
σχέσεις μας μέ τά περιβάλλον, πού άλλαξε τά τί 
βλέπουμε γύρω μας, άλλά καί μέσα μας. Ή τη
λεοπτική εικόνα: ή εικόνα τής άκρίβειας, τής 
πληροφορίας καί τής μετάδοσης, πού ή μή άνα- 
γωγιμότητα τού λόγου της, όδηγεί στήν έξαφά- 
νιση τού φαντασιακού μας. Ή  τηλεόραση: «τά 
μέσο πού είναι τά μήνυμα» - γιά νά θυμηθούμε 
καί τόν Μάκ Λιούαν - τά μέσο έκφρασης πού κα
θορίζει τά έκφραζόμενο: τά τηλεοπτικό μήνυμα 
«πού έχει τή δική του τελικότητα, τή δική του 
σκοπιμότητα, πού πραγματώνεται λιγότερο στό 
άναφορικό τού περιεχόμενου καί περισσότερο 
στή σχέση του κατ’ αίσθηση δεκτή μέ τό προκεί-

Φιλμογραφία τοϋ Joe Dante
Σεναριογράφος, μοντέρ καί σκηνοθέτης, πού 

βγήκε άπό τούς συνεργάτες τού Ρότζερ Κόρμαν. 
Σκηνοθέτησε τίς ταινίες: Piranhas (Πιράνχας τά 
σαρκοβόρα), Hollywood Boulevard (σέ συν σκην. 
Τζών Ντέϊβιζον) καί τά Ουρλιαχτό.

μενο»3, άλήθεια πού σημαίνεται στή σκηνή τής 
τελικής μεταμόρφωσης τής ήρωΐδας, ένώπιον 
τών άδιάφορων τηλεθεατών, σέ ένα μειλίχιο, ύ- 
πέροχο «τέρας», πού μάταια προειδοποιεί γιά 
τήν έπερχόμενη άπειλή.

Ή μεταφορά άπό τούς γνώριμους δρόμους 
καί τούς έσωτερικούς χώρους τών σπιτιών τής 
πόλης στό θέρετρο γιά ψυχασθενείς, τήν «άποι- 
κία», συνοδεύεται άπό ένταση τών ρυθμών, συμ
πύκνωση τής δράσης, συγκινησιακή φόρτιση, 
διέγερση τού αισθήματος τού άλλόκοτου, μέσα 
άπό τά νυχτερινά πλάνα τού δάσους, τίς περικυ
κλωτικές κινήσεις τής μηχανής ύποκειμενικών 
λήψεων, πού μάς ταυτίζουν άλλοτε μέ τόν λυ
κάνθρωπο καί άλλοτε μέ τά θύματα του, τή λε ι
τουργικότητα τής ήχητικής μπάντας, πού κατα
γράφει, ύποβάλοντας άλλοτε άκαθόριστους ή
χους καί θροίσματα καί άλλοτε τά γοερά ούρλια- 
χτά. Καί κεί συντελείται «ή έκπληκτική άντι- 
στροφή τών δρων, τό ζώο τώρα νά παραμονεύει 
τόν άνθρωπο γιά νά τόν πιάσει στά δίχτυα του 
καί νά τού άποκαλύψει τήν άλήθεια του» 4

Ή περίφημη σκηνή τής μεταμόρφωσης, και
νοτομία τού φίλμ, σέ συνεχή πλάνο, όπου ό άν
θρωπος θά γίνει τό κτήνος, τό τέρας, ό λύκος, 
θά άνατρέξει στούς έρεβώδεις λαβύρινθους τού 
άσυνείδητου, θά διαταράξει τή μορφή του, θά 
διαρρήξει τό σώμα του, θά άποκαλύψει «τό ζώο 
πού έλλοχεύει μέσα στούς έφ ιάλτες του καί τίς 
νύχτες τής στέρησης, πού είναι ή ίδ ια του ή φύ
ση, έκείνη πού θά χρειαστεί νά άπογυμνωθεί 
μπρός στήν άλύπητη καί άδυσώπητη άλήθεια 
τής κόλασης»4.

Τελευταία λεπτά τού φίλμ καί οί άσημένιες 
σφαίρες πού «σώζουν» προσωρινά' τό κλισέ τής 
πολιορκίας στό αύτοκίνητο πού άργεί νά πάρει 
μπρός' ή έπιστροφή στή πόλη, ή διάδοση τού 
«κακού» καί τό άνυσυχητικό τέλος: ό κόσμος νά 
βουλιάζει μέσα στήν οικουμενική μανία καί τήν 
τρέλα, νά ύφίσταται τήν εισβολή τών «άποίκων», 
τών σχιζοφρενών εικόνων καί τών εικόνων τής 
σχιζοφρένειας, καθώς καί τών ούρλιαχτών.

Σωτήρης Ζήκος

THE HOWLING 1) «"Ισως, μέσα στήν έπιφύλαξη έναντι τής εικόνας, νά
Σκην.: Joe Dante. Σεν.: John Sayles, Tenrence H. Win- ύπάρχει ή προαίσθηση ότι ή όραση είναι πιό κοντά στό
kies άπό μυθ. τοϋ Gary Bradner. Φωτ.: John Hora. άσυνείδητο καί σ’ όλα αύτά πού ξυπνάνε μέσα του»
Μουσ.: Pino Donaggio. Ειδικά έφέ: Roger George. Ήθ.: (Φρόϋντ).
DetWallace (Κάρεν Χουάϊτ), Patrie Me Nee (ό γιατρός 2) Βλέπε: «Τό τέρας καί τό ξόρκι» τού Μανόλη Κούκιου,
Βάγκνερ), Kevin Me Carthy, John Carradine, Slim Pic- Σύγχρονος Κινηματογράφος 9-10. 
kens, Elisabeth Brooks (Μόρσα), Dennis Dugan, Chri- 3) Άναφέρεται στό βιβλίο «Σημειολογία» 'Εκδόσεις Ζα- 
stopher Stone. ΗΠΑ 1980. Διάρκεια 90'. χαρόπουλος.
— ___________________________________. 4) Μισέλ Φουκώ: «Ή Ιστορία τής τρέλας».
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«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ME ΤΗ ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ»»
Ή παρακμή τής ταινίας τρόμου

THE HEARSE
Σκην.: George Bowers. Σεν.: Bill Bleich άπό Ιδέα τοϋ 
Mark Tenser. Φωτ.: Mori Kawa. Moup.: Webster Lewis. 
ΉΘ.: Trish Van Devere, Joseph Cotten, David Gautre- 
aux. ΗΠΑ 1981.

Οί ταινίες τρόμου, άν καί πληθαίνουν τόν τε
λευταίο καιρό, περνούν μιά όλοφάνερη θεματι
κή κρίση, πού όφείλετα ι σέ μιά μόνιμη άντιγρα- 
φή όρισμένων θεματικών. Οί βασικότερες άπό 
αύτές είναι: α) οί τα ινίες μέ ζόμπι, πού φαίνεται 
ότι άντικατέστησαν τούς βρυκόλακες καί πού άν 
έξαιρέσει κανείς μία-δύο περιπτώσεις (Όμίχλη), 
κινούνται περισσότερο στό χώρο τού άηδιαστι- 
κού καί φρικιαστικού, παρά τού τρόμου' β) οί τα ι
νίες μέ άλλεπάλληλες φρικιαστικές δολοφονίες 
ή γενικά μέ ψυχοπαθείς δολοφόνους (Παρα
σκευή καί 13, Ή νύχτα μέ τίς μάσκες)' γ) οί τα ι
νίες καταστροφής οικολογικού χαρακτήρα μέ ύ
περφυσικά καί μή ζώα (Τό τέρας τής ’Αποκάλυ
ψης) καί δ) οί ταινίες μέ στοιχειωμένα σπίτια (έ- 
ξέλιξη τών ταινιών δαιμονισμού). Υπήρξαν βέ
βαια καί άλλες προσπάθειες, όπως τό πείραμα 
τής άνανέωσης τής βαμπιρικής μυθολογίας, πού 
δέν έφερε τούς άναμενόμενους καρπούς, ένώ 
μία παρόμοια προσπάθεια άνανέωσης έχει άρχί- 
σει μέ τίς  τα ινίες μέ λυκάνθρωπους. "Οσο γιά 
τίς ταινίες μέ σκέτς, ή άκόμη μέ άτομα μέ ιδιό
μορφες πνευματικές Ικανότητες (όπως ή τηλεκί- 
νηση) φαίνεται νά σπανίζουν (Τό ίδιο ισχύει γιά 
τίς ταινίες τύπου Έξορκιστή). Ό λες οί υπόλοι
πες ταινίες τρόμου άποτελούν μεμονωμένες πε
ριπτώσεις καί σέ καμιά περίπτωση δέν μάς άφή- 
νουν περιθώρια γιά νά μιλήσουμε γιά δημιουρ
γία ή έξέλιξη κάποιου ύπο-εϊδους.

Ή  ταινία τού Τζώρτζ Μπάουερς The hearse 
(Ή νεκροφόρα, έ.τ. Ό  άνθρωπος μέ τή νεκρο
φόρα) άνήκει στήν τέταρτη κατηγορία πού προ- 
αναφέραμε, δηλαδή τά στοιχειωμένα σπίτια. Ή 
υπόθεση είναι όσο ποτέ άλλοτε συμβατική: μιά 
μακρινή κληρονόμος πάει νά μείνει στό σπίτι 
τής θείας της, γιά τήν όποια κυκλοφορούν φή
μες ότι ήταν μάγισσα. Τά περίεργα φαινόμενα 
πού συμβαίνουν στό σπίτι μπορούν νά έρμηνευ- 
θούν, είτε σά φαντασιώσεις τής ήρωΐδας (πού ε ί

χε πνευματικές διαταραχές), είτε σά μιά σκευω
ρία γιά νά τής πάρουν τό σπίτι, είτε τέλος σά μιά 
καθαρή έπέμβαση τών δαιμονικών δυνάμεων (τό 
φάντασμα τής θείας πλανάται μέσα στό σπίτι). 
Είναι κρίμα όμως τ ’ ότι ό σκηνοθέτης δέν άφήνει 
καί πολλά περιθώρια στή φαντασία τού θεατή: 
αύτός άποκλείοντας σύντομα τίς δύο πρώτες 
έκδοχές (μιά καί ή ταινία δέν έπιμένει καθόλου) 
δέν άργεί νά υποθέσει τί συμβαίνει καί νά συ
σχετίσει τόν νεαρό πού έμφανίζεται μέ τό χαμέ
νο έραστή τής θείας-μάγισσας. "Ετσι ή τελική ά- 
ποκάλυψη όχι μόνο δέν μάς έκπλήσσει άλλά 
μάς βρίσκει καί λίγο άδιάφορους (πέρα άπό τήν 
ήδονή ότι μαντέψαμε σωστά).

"Ενα τόσο φτωχό καί συμβατικό σενάριο δέν 
άφήνει καί πολλά περιθώρια άνάπτυξης. Ό  σκη
νοθέτης Τζώρτζ Μπάουερς παρά τό ταλέντο του 
νά φτιάξει μιά κάποια άτμόσφαιρα, κινείται στά 
πιό παραδοσιακά σκηνοθετικά πλαίσια. Διαθέ
τοντας ένα μόνο εύρημα (τή μυστηριώδη καί ά- 
πειλητική παρουσία τής νεκροφόρας) πού τό έ- 
κμεταλλεύεται μάλλον άδέξια (άς θυμηθούμε 
τίς άνάλογες σκηνές άπό τή Βίλα τών καταραμέ
νων τού Ντάν Κέρτις), ό Μπάουερς έπιστρατεύ- 
ει όλα τά κλισέ τών ταινιών τρόμου, γιά νά γεμί
σει τήν υπόλοιπη ταινία του: ψεύτικες σκηνές 
τρόμου (ένας άπειλητικός άγνωστος άποδεικνύ- 
εται ότι είναι ό παπάς τής ένορίας!), φαντασιώ
σεις τύπου Ό  ένοικος, δολοφονίες, καθησυχα- 
στικά πρόσωπα πού άποδεικνύονται τό άντίθετο 
κ.λ.π.

Παρά κάποιες πρόσφατες προσπάθειες άνα
νέωσης, όπως στή Λάμψη ή στόν ’Απόλυτο τρό
μο (όπου τό υπερφυσικό στοιχείο είναι γιά πρώ
τη φορά καλό), οί ταινίες μέ τά στοιχειωμένα 
σπίτια έχουν έξαντλήσει τίς δυνατότητες θεμα
τικής άνανέωσης τους καί άν έξαιρέσει κανείς ό- 
ρισμένες περιπτώσεις ίδυοφυούς καί ευρηματι
κής σκηνοθεσίας, δέν έχουν τίποτα νά προσφέ
ρουν στήν έξέλιξη τών ταινιών τρόμου. Αύτό εί
ναι τό συμπέρασμα πού γιά μιά άκόμη φορά έπι- 
βεβαιώνει τούτος Ό  άνθρωπος μέ τή νεκροφό
ρα.

Μπάμπης Άκτσόγλου
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ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ Μ. ΑΝΤΕΡΣΟΝ
(«’Απειλή άπό τόν πλανήτη ’Άρη»/ «Ντομινίκ»)

Α. Τά χρονικά τού ’Άρη του Ραίϋ Μπράντμπε- 
ρυ είναι ένα άπό τά πιό κλασικά έργα τής έπι- 
στημονικής φαντασίας, πού γράφτηκε σέ μιά ι
διαίτερα ταραγμένη έτιοχή, τήν έποχή δηλαδή 
τοϋ μακαρθισμού, τού ψυχρο-πολέμου καί γενι
κά τής άπειλής ένός νέου άτομικού πολέμου. Τά 
μυθιστόρημα αύτό δέν έγινε ποτέ μέχρι τώρα 
ταινία, έξαιτίας τής έπίμονης άρνησης τού συγ
γραφέα, πού έλκύσθηκε έλάχιστα άπό τόν κινη
ματογράφο (Φαρενάϊτ 451, Ό  ζωγραφισμένος 
άνθρωπος,'Ο μετεωρίτης τής νύχτας καί σενά
ριο τού Μπόμπυ Ντίκ τού Χιούστον). Σέ συνερ
γασία μέ τό γνωστό σεναριογράφο καί συγγρα
φέα βιβλίων έπιστημονικής φαντασίας Ρίτσαρντ 
Μάθεσον (έγραψε τά σενάρια τής σειράς των 
ταινιών τού Πόε τού Ρότζερ Κόρμαν, τόν ’Άν
θρωπο πού μίκρυνε, τόν Δράκουλα τού Ντάν 
Κέρτις κ.ά.), ό Μπράντμπερυ άποφάσισε τελικά 
νά κάνει τά Χρονικά τού ’Άρη τηλεοπτικό σή
ριαλ 6 έπεισοδίων, ένώνοντας τούς διάφορους 
ήρωες σ’ ένα καί μοναδικό πρόσωπο, πού έρμη- 
νεύει άχρωμα ό Ρόκ Χάτσον. Τά έπεισόδια αύτά 
συμπυκνώθηκαν σέ μιά ταινία διάρκειας μόλις 
90' πού ώστόσο δέν μάς άφήνει καμιά άμφιβο- 
λία: ή τόσο φιλόδοξη αύτή έπιχείρηση στέφθηκε 
μέ μιά παταγώδη άποτυχία καί τά Χρονικά τού 
’Άρη (έ.τ.: Απειλή άπό τόν πλανήτη ’Άρη) είναι 
μία άπό τίς πιό άπογοητευτικές, άδιάφορες καί 
«φτωχές» τα ινίες έπιστημονικής φαντασίας πού 
είδαμε τά τελευταία χρόνια.

Τά αίτια τής άποτυχίας δέν θά πρέπει νά άνα- 
ζητηθούν στό μικρό τηλεοπτικό προϋπολογισμό 
τής ταινίας, πού στερεί τά Χρονικά τού ’Άρη ά
πό έντυπωσιακές σκηνές μέ τρυκάζ. Πρίν 15 
χρόνια ό Γκοντάρ μέ πολύ λιγότερα τεχνικά μέ
σα κατάφερνε νά δημιουργήσει τήν άτμόσφαιρα 
μιας κοινωνίας τού μέλλοντος στήν Άλφαβίλ 
του. Ό  γηραλαίος όμως σκηνοθέτης Μάϊκελ 
Άντερσον ένδιαφέρεται έλάχιστα νά βρει έστω 
καί τό παραμικρό κινηματογραφικό εύρημα, κι- 
νηματογραφώντας τά Χρονικά μέ μία πρωτοφα
νή νωθρότητα, κλασικισμό καί έλλειψη όποιασ 
δήποτε ιδέας. Ό  Άντερσον, πού εύθύνεται γιά 
τήν/ άποτυχία καί άλλων ταινιών έπιστημονικής
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Φιλμογραφία τού Michael Anderson
Γεννήθηκε στό Λονδίνο τό 1920. Ξεκίνησε τή 

καρριέρα του σάν ήθοποιός καί στή συγέχεια σάν 
βοηθός σκηνοθέτη, δπου δούλεψε δίπλα στήν An
thony Asquith (Πυγμαλίων) καί στόν Peter Ustinov 
(Τό σχολείο τών μυστικών). Τό 1949 γυρίζει τή 
πρώτη του ταινία σάν συν-σκηνοθέτης μαζί μέ τόν 
Peter Ustinov. Σύντομα θά άποκτήσει τή φήμη τού 
καλού έπαγγελματία καί θά γυρίσει μιά< σειρά 
ύπερ-παραγωγές, κύρια πολεμικές ταινίες καί κα
τασκοπευτικές περιπέτειες. Διαποτισμένος άπό έ
να βαθύ καθολικό πνεύμα θά γίνει ένας σχεδόν έ- 
πίσημος άπολογητής τού καθολικισμού μέ τίς (κα
κές) ταινίες: Τά παπούτσια τοϋ Μεγάλου Ψαρά καί 
Ή Πάπισσα Ιωάννα (ένώ τό θρησκευτικό στοιχείο 
διαποτίζει καί άλλες του ταινίες, δπως τό "Ορκα 
καί Τά Χρονικά τοϋ Άρη). Ό  Anderson θά στραφεί 
συχνά στήν έπιστημονική φαντασία, γιά νά κατα
στρέψει δυστυχώς μιά σειρά άπό κλασικά έργα 
αύτοϋ τοϋ χώρου. Ή  φιλμογραφία του είναι άνα- 
λυτικά ή έξης:
1949. Private Angelo. 1950. Waterfront (Τό Λιμάνι). 
1951. Hell is Sold Out. 1952. Night Was Our Friend 
(Ή νύχτα ήταν ό φίλος μας). 1953. Dial 17, Will Any 
Gentleman?, The House of the Arrow. 1954. The 
Dambusters. 1956. 1984 (άπό μυθ. τού Όργουελ), 
Around the World in 80 Days (Ό γύρος τοϋ κόσμου 
σέ 80 ήμέρες). 1957. Yangtse Incident (’Επεισόδιο 
στό Γιάνγκτσε). 1958. Chase a Croked Shadow 
1959. Shake Hands with the Devil, The Wreck of 
the Mary Deare. 1960. All the Fine Young Canni
bals ("Ολοι ok νεαροί καννίβαλοι). 1961. The Naked 
Edge (Γυμνή κόψη). 1963. Wild and Wonderful (Ά
γριος καί Υπέροχος). 1964. Flight from Ashiya 
(Πτήση άπό τήν ’Ασία, έ.τ. ΟΙ 3 άετοί), Operation 
Crossbow. 1966. The Quiller Memorandum (Φάκε
λος Κουήλερ). 1968. The shoes of the Fisherman 
(Τά παπούτσια τοϋ Μεγάλου Ψαρά). 1972. Pope Jo
an (Ή Πάπισσα ’Ιωάννα). 1975. Doc Savage, the 
Man of Bronze (Ντόκ Σάβατζ, Ό  μπρούτζινος άν
θρωπος), Conduct Unbecoming. 1976. Logan’ s run 
(Ή έξοδος τού Λόγκαν, έ.τ. Ή  μεγάλη έξοδος). 
1977. Orca,... Kiler Whale ("Ορκα, ή δολοφόνος φά
λαινα). 1978. Dominique (Ντομινίκ, νύχτα τρόμου). 
1979. The Martian Chronicles (Χρονικά τοϋ Άρη, 
έ.τ. 2007 ’Απειλή άπό τόν πλανήτη Άρη). 1980. 
Bells (Καμπάνες).



φαντασίας, δπως 'Η μεγάλη έξοδος καί ό Ντόκ 
Σάβατζ , βοηθούμενος άπό μιά κακή διασκευή 
τού Ρίτσαρν Μάθεσον, υιοθετεί ένα στείρο διδα
κτικό καί ρητορικό χαρακτήρα στή ταινία, πού 
τή κάνει άφελή καί άστεία (Γιό μιά άκόμη φορά 
θυμήθηκε δτι είναι ένας κατά βάθος καθολικός 
σκηνοθέτης, γεμίζοντας τή ταινία μ’ ένα έντονο 
θρησκευτικό μυστικισμό, δπως τό έπεισόδιο μέ 
τίς φωτεινές σφαίρες, πού δέν υπάρχει στό βι
βλίο).
Β. Θά λέγαμε μάλιστα δτι 6 "Αντερσον είχε ό- 
ριστικά ξοφλήσει, άν τήν ίδ ια  έβδομάδα μέ τά 
Χρονικά τού ”Αρη δέν προβάλονταν ή προηγού- 
μενή του ταινία, Ντομινίκ μία νύχτα τρόμου. Εί
ναι άλήθεια δτι τό Ντομινίκ φέρνει πρίν άπ’ δλα 
τή σφραγίδα τού παραγωγού Milton Subo- 
tsky, στόν όποίο όφείλουμε μερικές άπό τίς με
γαλύτερες έπιτυχίες τών ταινιών τρόμου τού 
άγγλικοϋ κιν/φου στή δεκαετία τού 60 (Οί 5 προ
φητείες, ΟΙ Ντάλεκς, Ιστορίες άπό τή κρύπτη, 
κ.ά.). Παράληλα δμως ή ταινία ξεχωρίζει άπό τίς 
υπόλοιπες τού είδους, έξαιτίας ένός ιδιαίτερου 
κλίματος καί χρώματος (τόσο μεταφορικά, όσο 
καί κυριολεκτικά), πού δέ μπορούμε παρά νά τό 
άποδώσουμε στόν Μάϊκελ "Αντερσον.

Καί θά πρέπει νά όμολογήσουμε δτι ό σκηνο
θέτης δέ βοηθιέται καθόλου άπό τό σενάριο, 
πού δέν είναι καί τόσο πρωτότυπο: είμαστε 
στούς μαιάνδρους μιας οικογενειακής συνωμο
σίας, μέ κίνητρο τό χρήμα, πού φαινομενικά 
παίρνει τή μορφή μιας ιστορίας φαντασμάτων. 
Στή πραγματικότητα δμως δλα είναι σκηνοθετη- 
μένα καί στό τέλος θά έχουμε μιά τελείως όρθο- 
λογιστική έξήγηση, πού προσανατολίζει τή τα ι
νία πρός τήν άστυνομική. Τό πρόβλημα πάντα 
μέ αύτές τίς  άπρόσμενες έξηγήσεις είναι δτι

MARTIAN CHRONICLES
Σκην.: Michael Anderson. Σεν.: Richard Matheson, άπό 
μυθ. τοϋ Ray Bradbury. Φωτ.: Ted Moore. Mouo.: Stan
ley Myers, Richard Harvey. ΕΙδικά έφέ: John Stears. 
Ή Θ .: Rock Hudson, Gayle Hunnicutt, Bernie Casey, Ni
cholas Hammond, Roddy Me Dowall, Darren Mcgavin, 
Maria Schell, Fritz Weavers, Jon Finch. Τηλεοπτική 
διάρκεια 360’. Κινηματογραφική 90'. ’Αγγλία - ΗΠΑ 
1979.

DOMINIQUE
Σκην.: Michael Anderson. Σεν.: Edwards καί Valerie Α- 
braham, άπό μυθ. τοϋ Harold Lawlor. Φωτ.: Ted Moore. 
Mouo.: David Whitaker. ΉΘ.: Cliff Robertson (Ντέϊβιντ 
Μπάλλαρντ), Jean Simmons (Ντομινίκ), Jenny Agutter 
(ή έξαδέλφη), Simon Ward (ό σωφέρ), Flora Robson (ή 
υπηρέτρια), Ron Moody (ό γιατρός), Judy Geeson, Jack 
Warner. ’Αγγλία 1978. Διάρκεια 100'.

σπάνια μάς πείθουν, γ ιατί άποτελοϋν μιά τε
λείως έξωτερική έπέμβαση στή μυθοπλασία (σέ 
άντίθεση μέ τίς τελικές έξηγήσεις στά παραδο
σιακά άστυνομικά μυθιστορήματα), ένώ άπαι- 
τούν δλη τή προσοχή τοϋ θεατή γιά νά καταλά
βει τί τελικά γίνεται, σ’ ένα έλάχιστο χρονικό 
διάστημα. Δυστυχώς τό Ντομινίκ δέ ξεφεύγει ά
πό αύτόν τόν κανόνα, δμως τούτη ή τελική σκη
νή τής έξήγησης δίνει τήν εύκαιρία στόν "Αντερ
σον νά θυμηθεί δτι κάπου-κάπου είναι ένας άρ- 
κετά έπιδέξιος σκηνοθέτης (δλη ή σκηνή είναι 
γυρισμένη σ’ ένα ένιαίο πλάνο-σεκάνς, έφάμιλ- 
λο τών άντίστοιχων χιτσκοκικών).

"Ισως δμως τό μεγαλύτερο ένδιαφέρον τού 
Ντομινίκ νά βρίσκεται στή δουλειά τοϋ διευθυν- 
τήίφωτογραφίας Τέντ Μούρ καί τών σκηνογρά
φων: δλη ή ταινία είναι γυρισμένη μέσα σέ τε
λείως άντι-νατουραλιστικούς γαλάζιους καί ρόζ 
τόνους, πού δίνουν μιά έξωπραγματική άτμό- 
σφαιρα, προσανατολίζοντας μας πρός ένα έγ
χρωμο έξπρεσιονισμό. Δυστυχώς ή άτμόσφαιρα 
αύτή δέ βοηθιέται άπό τήν υποτονική έρμηνεία 
τοϋ Κλίφ Ρόμπερτσον (πού έπαναλαμβάνει τό 
ρόλο του άπό τ ίς  ’Αναμνήσεις άπό τό 
παρελθόν), τής Τζήν Σίμμονς, τοϋ πάντα κακού 
Σάϊμον Γουώρντ καί τών ύπόλοιπων καρατερι
στών (μέ έξαίρεση τόν Ρόν Μούντυ).

Σέ μιά έποχή δπου ή ταινία τρόμου είναι σχε
δόν άποκλειστικά προσανατολισμένη πρός τίς 
φρικιαστικές ταινίες μέ τίς δεκάδες δολοφονίες 
καί τούς ψυχοπαθείς δολοφόνους, τό Ντομινίκ 
είναι μιά ταινία-έξαίρεση, πού μάς θυμίζει τό ή
πιο, άλλά τόσο υποβλητικό (καί σέ τελική άνάλυ- 
ση πιό τρομακτικό) κλίμα τών ταινιών τρόμου 
τοϋ 60.

Μπάμπης Άκτσόγλου

«Τό Ουρλιαχτό»



ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ME ΤΗ ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ
Βλέπε κριτική σ’ αύτό τό τεύχος
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Βλέπε κριτική σ’ αύτό τό τεύχος
ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΡΗ
Βλέπε κριτική σ’ αύτό τό τεύχος
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ (Hotel Paradise)
Σκην.: Tony Moore. Ήθ.: Ajita Wilson, A. Stefens. ’Ιτα
λία 1981 (Kap. - Kap.) Κάτω άπό αύτόν τόν παραπλανη
τικό τίτλο κρύβεται μιά άκόμη ταινία σαδισμού μέ γυ
ναικεία στρατόπεδα. Προφανώς ό σκηνοθέτης χρησι
μοποιεί ψευδώνυμο.
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Βλέπε κριτική στό έπόμενο τεύχος
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ
Βλέπε κριτική στό τεύχος 3-4
ΕΓΚΟΝ ΣΗΛΕ, ΕΓΩ ΛΑΤΡΕΨΑ ΤΟ ΓΥΜΝΟ 
(Egon Schiele)
Σκην.: Herbert Vessely. Ήθ.: Mathieu Carrier, Jane Bir
kin. Αύστρία 1980. (Νέα Κινηματογραφική)

Τό ’Έγκον Σήλε άνήκει στή κατηγορία έκείνη 
τών ύπερ-φιλόδοξων ταινιών, πού μιά έρασιτε- 
χνική σκηνοθεσία τά καταστρέφει στό τέλος. Τό 
φίλμ άρχίζει μέσα σ’ ένα τέτοιο όνειρικο- 
έρωτικό κλίμα (ή άνήλικη πού βρίσκει καταφύγιο 
στό σπίτι τού Ζήλε), πού γιά μιά στιγμή πιστέψα
με ότι έχουμε νά κάνουμε μ’ ένα μαθητή τού 
Ντέϊβιντ Χάμιλτον. Γρήγορα όμως καταλαβαί
νουμε ότι ή ταινία προσανατολίζεται πρός ένα 
(άτεχνο καί ρητορικό) πολιτικό λόγο, συνηγο
ρώντας (δίκαια) υπέρ τής έλευθερίας έκφρασης 
στήν τέχνη. (Ό  Σήλε συλλαμβάνεται γιά άπο- 
πλάνηση άνηλίκου, ή κατηγορία άποσύρεται,

άλλά παραμένει φυλακή γιά τούς πίνακες πού έ
κανε), Οί σκηνές στή φυλακή είναι ίσως οί χειρό
τερες τού φίλμ καί ταυτόχρονα δίνουν τό πρό
σχημα στό σκηνοθέτη νά μάς δείξει μιά γκάμα ά
πό έρωτικές φαντασιώσεις ή φλάς-μπάκ, πού 
προσανατολίζουν τώρα τό φίλμ πρός τίς έρωτι
κές τα ιν ίες τού Μπόροβζυκ.

Καί ξαφνικά μετά τήν άποφυλάκιση τού Σήλε 
(πού κράτησε μερικές μέρες), ό τόνος τού φίλμ 
άλλάζει τελείως, λές καί ή συζυγική ζωή πού 
διάγει πλέον ό καλλιτέχνης, συμβαδίζει μέ μία 
«σοβαρότητα» άπ’ όπου θά είναι τελείως άπού- 
σες οί έρωτικές φαντασιώσεις. Ή  ταινία θά προ
σανατολιστεί τώρα πρός τό γνωστό κλίμα ρε
τρό, προσπαθώντας νά κάνει μιά σκιαγράφηση 
τής Γερμανίας στά χρόνια πριν, κατά τή διάρ
κεια καί άμέσως μετά τού Α' Παγκόσμιου Πολέ
μου. Δυστυχώς καί δώ τά πάντα λειτουργούν 
σχηματικά καί τό φίλμ έχει όλες τίς γνωστές ά- 
τέλειες τών άντίστοιχων ταινιών πού προσπα
θούν νά μιλήσουν γιά τήν Ισ τορ ία  (καί κυρίως τή 
Γερμανική). Τελικά ό "Εγκον Σήλε θά πεθάνει, 
άλλά θά μάς μείνει ένας άγνωστος - ένώ τό φίλμ 
δέ θά μάς δώσει ούτε ένα στοιχείο γιά τό καλλι
τεχνικό κλίμα τής έποχής, ώστε νά μπορέσουμε 
νά κάνουμε μιά έκτίμηση όχι τού Σήλε - άτόμου, 
άλλά τού ζωγράφου. Μ. ·Ακτσόγλου

ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΔΥΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ (L’ a· 
mour en question)
Σκην.: André Cayatte. Ήθ.: Annie Girardot, Bibi Ander
son. Γαλλία 1979 (Δαμ.-Μιχ.). Μιά άκόμη δικαστική ται
νία τού άκούραστου Άντρέ Καγιάτ, πάνω στό πολυαγα- 
πημένο του, άλλά ήδη χιλιοειπωμένο θέμα: οί άδικίες 
τού δικαστικού συστήματος.
ΕΝΑΣ ΚΟΝΤΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ
Σκην.: Κ. Καραγιάννης. Σεν.: Λ. Μιχαηλίδης.ΉΘ.: Νίκος 
Ρίζος, Ν. Ήλιόπουλος. Ε. Ναθαναήλ, "Ελσα Ρίζου, Κ. 
Καραγιώργης, Κ. Λαμπροπούλου, Ν. Βερλέκης. Ελλάς 
1981 (Καραγ.-Καρατζ.)
ΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (Running)
Σκην.-Σεν.: Steven Stern. Φωτ.: Laszlo George. Μουσ.: 
André Gagnon. Ήθ.: Michael Douglas, Susan Anspach, 
Eugene Levy, Ch. Shamata. ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ 1980.

"Ενας .άτολμος μά έπίμονος μαραθωνοδρόμος 
(έλληνικής καταγωγής) παρατά τήν οίκογένειά 
του καί τή δουλειά του γιά νά άφοσιωθεϊ στό ά
θλημά του. Θά τρέξει στούς ’Ολυμπιακούς τού



Μόντρεαλ, άλλά θά τραυματιστεί λίγο προτού 
τερματίσει. Δέν έχει σημασία όμως: άπέδειξε ότι 
είναι κάτι καί τό κυριότερο ξανακέρδισε τήν οί- 
κογένειά του.

Τό οικογενειακό δράμα είναι πολύ τής μόδας 
τελευταία στόν άμερικάνικο κινηματογράφο. ’Ε
δώ κάποια μετενσάρκωση του κ. Κράμερ προ
σπαθεί μάταια νά μάς άποσπάσει τήν προσοχή, 
τρέχοντος στούς δρόμους τού Σάν Φραντσίσκο. 
Ό  σκηνοθέτης Στήβεν Στέρν δέν φαίνεται καί 
πολύ ένθουσιασμένος άπό τούτη τή ταινία- 
έπιταγή τού παραγωγοϋ-πρωταγωνιστή Μάϊκελ 
Ντάγκλας, μ’ άποτέλεσμα νά δίνει κάτι τό τε
λείως άπρόσωπο καί ούδέτερο, χαρακτηριστικό 
μιάς τηλεοπτικής αισθητικής. Τό άμάλγαμα 
προηγούμενων κινηματογραφικών έπιτυχιών 
(Κράμερ έναντίον Κράμερ, Τό άνθρωποκυνηγη- 
τό κ.ά.) δέν άποτελεί πάντα μιά σίγουρη έγγύη- 
ση έπιτυχίας (έστω καί οικονομικής) καί τούτος 
Ό  έλεύθερος άνθρωπος δέν φαίνεται νά είναι 
καί τόσο έλεύθερος, όπως ό έλληνικός τίτλος 
θέλει νά μάς ύποδείξει, άλλά μιά άνευ προηγου
μένου υποταγή στά χειρότερα έμπορικά κλισέ.

Μ. Άκτσόγλου

Η ΕΡΩΜΕΝΗ
Βλέπε κριτική σ’ αύτό τό τεύχος
ΕΡΩΤΙΚΑ ΚΑΠΡΙΤΣΙΑ (Plein Sud)
Σκην.: Luc Béraud. Σεν.: L. Béraud, Claude Miller, σέ 
συν. J.A. Fleschi καί J. L. Comoli. Φωτ.: Bernard Lutic. 
Μουσ.: Eric Demarsan. ΉΘ.: Patrie Dewaere, Clio Gol
dsmith, Jeanne Moreau, Guy Marchand, José-Luis Lo
pez Vasquez. Γαλλία 1980. Διάρκεια 90'. (Νέα Κινηματο
γραφική)
Ή  νεαρή φιλενάδα ένός πολιτικού θά τά φτιάξει μέ 

τό πρώτο περαστικό, ένα παντρεμένο καθηγητή τής φι
λοσοφίας, πού πάει στή Μαδρίτη γιά μία διάλεξη. Τό 
ζευγάρι θά ζήσει γιά ένα διάστημα τελείως άπομονω- 
μένο, άλλά στή συνέχεια θά άποκαλυφτεί στή μέση μιά 
κομπίνα γιά νά πάρουν χρήματα άπό τόν έρωτευμένο 
πολιτικό. Τελικά ό έρως θά θριαμβέψει καί οί έρωτευ- 
μένοι θά φύγουν γιά πιό νότια.
ΟΙ δημιουργοί τής ταινίας είναι δύο άπό τά νεότερα 

όνόματα τού γαλλικού κινηματογράφου. Ό  Κλώντ Μίλ- 
λερ μεταφέρει τό θέμα τού τρελού έρωτα (πού ύπήρχε 
στή ταινία του Τό αίνιγμα) καί ό Λύκ Μπερώ τό χιούμορ 
τής προηγούμενης του ταινίας (La tortue sur le dos), 
στό σενάριο τών ’Ερωτικών Καπρίτσιών (πρωτ. τίτλος 
Τελείως στό Νότο), βοηθούμενοι άπό τούς Κομολί καί 
Fiesci, γνωστούς κριτικούς τών «Cahiers». Ή  ταινία ξε
κινά μέ άρκετό ένδιαφέρον, γρήγορα όμως ό Μπερώ ά- 
ποδεικνύεται δτι δέν έχει ούτε τή τόλμη ένός Όσιμα (κι 
έδώ έχουμε ένα ζευγάρι πού κλείνεται σ’ ένα δωμάτιο 
γιά νά κάνει συνέχεια έρωτα), ούτε τόν άναρχισμό ένός 
Φερέρι (παρά τό δτι ή δλη άναρχίζουσα άτμόσφαιρα 
τής ταινίας μού θύμισε τό Ό  Ντίλιγκερ πέθανε), ούτε 
τέλος τό σουρεαλιστικό κλίμα ένός Μπουνουέλ (ή ται
νία έκτυλίσεται σέ μιά μυθική Ισπανία, δπου κυριαρχεί 
ένας ήθελημένος έξωπραγματικός χαρακτήρας - άλλά

χωρίς νά ξεφεύγουμε ποτέ άπό τίς άληθοφανείς συμ
βάσεις).
Τό κακό άποτελειώνεται δταν άπό ένα σημείο κι έπει

τα, τό φιλμ άλλάζει θεματική καί γίνεται μιά περίεργη 
άστυνομική ίντριγκα, πού αίωροβατεΐ άνάμεσα στό μυ
στήριο, τή κωμωδία καί τό γκροτέσκο. Είναι δύσκολο 
νά ισορροπήσεις όλα αύτά τά έτερογενή στοιχεία, ι
δίως μάλιστα δταν τό κεντρικό σου μοτίβο είναι τό θέ
μα τού τρελού έρωτα (άλλά χωρίς καμιά ιδιαίτερη έκ
πληξη). Ό  Μπερώ έπαιξε ένα έπικίνδυνο παιχνίδι καί έ
χασε διπλά: δέ κατάφερε ούτε τίς προθέσεις του νά ό- 
λοκληρώσει (σ’ αύτό συνέβαλε κα( ή άλλαγή τού μον
τάζ πού έγινε άπό τό παραγωγό, ένάντια στή θέληση 
τού σκηνοθέτη), ούτε τελικά νά κάνει μιά έμπορική ται
νία, μέσα στό κλίμα τού λεγάμενου εύρωπαϊκού κινημα
τογράφου τών δημιουργών. "Ισως είναι λίγο άδικο γιά 
μιά ταινία, πού σίγουρα δέ τής λείπουν οί άρετές (ή έρ- 
μηνεία τού Ντεβέρ καί ή φωτογραφία τού Λούτικ μετα
ξύ άλλων), άλλά πού έπεσε θύμα τών ίδιων τών φιλοδο
ξιών της. Μπάμπης Άκτσόγλου

ΕΤΣΙ Μ’ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Celles qu’ 
on a pas eues)
Σκην.: Pascal Thomas. Σεν.: Jacques Lourcelles άπό Ι
δέα Roland Duval, P. Thomas. Φωτ.: Renan Pollés. Μού
σι.: Vladimir Cosma. ΉΘ.: Michel Aumont, Michel Ga- 
labru, Daniel Ceccaldi, Bernard Menez, Μάγδα Μαύρο- 
γιάννη. Γαλλία 1981. 110' (ΝΕΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ).

Οί έλληνες διανομείς βάφτισαν τήν ταινία τού 
Pascal Thomas ’Έτσι μ’ άρέσουν οί γυναίκες 
(πρωτ. τ.: Αυτές πού δέν κατακτήσαμε), στήν 
πραγματικότητα όμως θάπρεπε νά τήν έλεγαν: 
«Νά γιατί δέν μ’ άρέσουν ο ί’γυναίκες»! Ό  ύπο-
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τυπώδης συνδετικός κρίκος τής ταινίας είναι οΐ 
διηγήσεις 5 άνδρών σχετικά μέ γυναίκες πού 
δέν κατακτήσανε, πράγμα πού δίνει τήν εύκαι- 
ρία στό Pascal Thomas ν’ άφήσει έλεύθερο δλο 
του τό μισο-γυνικό μένος. Σπάνια είδαμε τόν τε
λευταίο καιρό μιά τέτοια πλούσια παρέλαση άπό 
γυναίκες νυμφομανείς, ίδεοληπτικές, παγωμέ
νες, άπονες, φλύαρες, πρόστυχες, γυναΐκες- 
μάσκες, γυναϊκες-φαντάσματα (καί μεταφορικά 
καί κυριολεκτικά). "Ολες οί διηγήσεις έχουν γιά 
κοινό χαρακτηριστικό τήν πλήρη άσημαντότητά 
τους. Ό  σκηνοθέτης προσπαθεί νά έκμεταλλευ- 
τεϊ τά σκαμπρόζικα ή παράδοξα μέρη τους (τό 
κυνήγι, ή νεκρή πού άνασταίνεται, ή νυμφομα
νής πού φωνάζει ότι τήν σκοτώνουν κ.λ.π.), άλ- 
λά τό μόνο πού καταφέρνει είναι νά γίνετα ι χυ
δαίος (όχι μέ τήν ήθική έννοια), μιά καί στηρίζει 
τήν ταινία του σέ χιλιοειπωμένα έμπορικά στε
ρεότυπα (μέχρι καί τό κοπιάρισμα άλλων σκηνο
θετών όπως συμβαίνει μέ τό τελευταίο «χαμιλ- 
τονικό» έπεισόδιο). Μοναδική έξαίρεση τό έπει- 
σόδιο μέ τό μπόμπιρα τού άεροπλάνου, όπου ό 
Thomas άφήνει (εύτυχώς) τό θέμα τής ταινίας 
του καί ξαναθυμάται τό κλίμα τού πρώτου του 
έργου Les zozos, πού είχε καί πάλι τά παιδιά γιά 
ήρωες.

Σέ μιά έποχή όπου ή άντίστοιχη ιταλική κωμω
δία περνάει μιά μεγάλη κρίση, ό Pascal Thomas 
έρχεται νά έπιβεβαιώσει τόν καλλιτεχνικό θάνα
το τής σπονδυλωής ταινίας. Τό μόνο ίσως πού

μένει άπό τούτο τό φίλμ είναι... ή άφίσα της, 
σχεδιασμένη άπό τό μεγάλο σκιτσογράφο Το- 
πόρ καί πού πολλά έντυπα άρνήθηκαν νά τή δη
μοσιεύσουν. "Οχι βέβαια καί μείς!

Μ. Άκτσόγλου

ΙΝΔΙΑΝΟΙ, Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑ
ΓΗΣ ( t h e  In d ia n s }

ZKqv.rRichard Heffron. Σεν.: Jeb Rosebrook - Th. Strans. 
Μουσ.: Gérald Fried. ΉΘ.: Sam Elliot, James Whitemo- 
re, Ned Romero. ΗΠΑ 1980.

’Από ένα μικρό γραφείο διανομής προβλήθη
κε στή Θεσσαλονίκη ή ταινία τού Ρίτσαρντ Χέ- 
φρον ΟΙ ’Ινδιάνοι (έ.τ. 'Η αυγή τής μεγάλης σφα
γής). Έκ πρώτης δψεως τό φίλμ φαντάζει άνα- 
χρονιστικό: άλήθεια τ ί θέλει σήμερα τούτο τό 
γουέστερν τής έπονομαζόμενης «ένοχης άμερι- 
κάνικης συνείδησης», όταν αύτό τό είδος μεσου
ράνησε στή δεκαετία τού 50 καί 60 (Σπασμένο 
βέλος, Τό δειλινό τής μεγάλης σφαγής, Τό μι
κρομέγαλο άνθρωπάκι) γιά νά σβύσει όλότελα 
μαζί μέ τό θάνατο τού γουέστερν; ('Η τελευταία 
ταινία μέ θέμα τήν άποκατάσταση τών Ινδιάνων 
ήταν Ή έπιστροφή τού άνθρώπου πού τόν έλε
γαν ’Άλογο, έ.τ. Ή μεγάλη μάχη τής Ντακότα). 
Ά ν  όμως ό μύθος τού Γουέστ έχει σβύσει γιά 
τόν κινηματογράφο (γιά λόγους πού δέν μπο
ρούμε νά διερευνήσουμε έδώ), δέν έχει πάψει 
νά υπάρχει γιά τή τηλεόραση (πρόσφατη άπό- 
δειξη Τό Γουέστερν τής Κυριακής πού δείχνει ή 
ΥΕΝΕΔ) καί πράγματι ΟΙ ’Ινδιάνοι είναι μιά τηλε
οπτική ταινία, πού κατά πάσα πιθανότητα τήν 
βλέπουμε σέ μιά συντομευμένη κινηματογραφι
κή έκδοση.

Βλέποντας τούς ’Ινδιάνους δέν μπορούμε νά 
μή θυμηθούμε τίς άντίστοιχες τα ινίες πού έγ ι
ναν καί κύρια Τό δειλινό τής μεγάλης σφαγής 
τού Τζών Φόρντ πού έχει ένα παρόμοιο άκριβώς 
θέμα. Τόν καιρό πού παίζονταν αύτές οί ταινίες, 
μιά μερίδα τής άριστερής κριτικής μπορεί νά έ- 
παίνεσε τίς καλλιτεχνικές άρετές τους, δέν πα- 
ρέλειψε όμως νά προσθέσει: «καμιά άπό αύτές 
τις  τα ιν ίες  πού άποκαλέστηκαν «φιλοϊνδιάνι- 
κες» δέν είναι τίπ οτ’ άλλο άπό πατερναλιστικά  
έργα όπου οί Λευκοί έκφράζουν, μέ μεγάλη κα
θυστέρηση άλλωστε, τίς τύψεις τους». (Άπό τό 
βιβλίο τού Γκύ Έννεμπέλ «15 χρόνια παγκό
σμιου κινηματογράφου, έ.τ. «Ιστορία κινηματο
γράφου καί Ταξική Πάλη»).

Σήμερα όμως, μέ τό πέρασμα τού χρόνου, ένα 
τέτο ιο άνάθεμα μάς φαίνεται χωρίς νόημα, γιατί 
πολύ άπλά τό άμερικάνικο γουέστερν, άπό τή 
πιό ρατσιστική ταινία, μέχρι τή πιό φιλελεύθερη, 
δέν έπαψε ποτέ νά είναι ένας κινηματογράφος 
τής ένοχης συνείδησης. Πολύ άπλά, στή μέν



πρώτη περίπτωση ή πλαστογράφηση τής Ισ το 
ρίας έδινε ήθικά άλλοθι σ’ αύτή τήν ένοχη συνεί
δηση (δπως δίνει σήμερα ή εικόνα τοϋ Βιετναμέ
ζου στόν Ελαφοκυνηγό), ένώ στή δεύτερη ή ά- 
ποκατάσταση τού ’ Ινδιάνου έπαιζε ένα καθαρά 
άπολυτρωτικό, καθαρκτήριο ρόλο, καθυσηχά- 
ζοντας τήν ίδια πάντα ένοχη συνείδηση (δμοια 
μέ τή θυσία τοϋ Μπράντο στό τέλος τής ’Αποκά
λυψης, τώρα!) Υπάρχει βέβαια μιά ούσιαστική 
διαφορά: στίς «ρατσιστικές» ταινίες ό ’ Ινδιάνος 
άντιπροσώπευε τό "Αλλο, τό ξένο, τό μίασμα 
πού πρέπει νά έξοντωθεί, ένώ στίς «φιλελεύθε
ρες» δείχνεται σάν ένα άναπόσπαστο μέρος τοϋ 
’Αμερικάνικου σώματος, πού έχει τά Ιδια δικαιώ
ματα μέ τούς υπόλοιπους (άρκεΤ νά άποδεχτεί 
τή νέα κατάσταση πραγμάτων).

Αύτό πού διαφοροποιεί τούς Ινδιάνους τοϋ Ρ. 
Χέφρον άπό τόν πατερναλισμό τών παραπάνω 
ταινιών, είναι άκριβώς τοϋτο τό τελευταίο ση
μείο: τ ’ δτι έξαρχής δικαιώνει τό αίτημα τοϋ ’ Ιν
διάνου νά μείνει αύτό πού είναι καί νά μή «άποι- 
κιοκρατοποιηθεΐ» στήν κοινωνία τών Λευκών, 
δηλαδή άναγνωρίζει (δικαιώνοντάς την ταυτό
χρονα) τήν ύπαρξη τοϋ ’Άλλου, τής διαφοράς 
μέσα στό άμερικάνικο σώμα.
Ό  Ρ. Χέφρον υίοθετεΐ ένα παρόμοιο δραματουρ- 
γικό καί έπικό στύλ μέ τή ταινία τοϋ Φόρντ πού 
προαναφέραμε: τόν βοηθά καί τό ίδιο τό θέμα 
τοϋ φίλμ, πού είναι ή «μεγάλη πορεία» μιας ’ Ιν
διάνικης φυλής πρός τό Καναδά, γιά νά διασω
θεί άπό τόν άμερικάνικο στρατό, πού θέλει είτε 
νά τούς έξοντώσει, είτε νά τούς κλείσει σέ στρα
τόπεδο. Έν τούτοις άν θυμίζει κάποιον ή ταινία 
είναι ό Πέκινπα καί αύτό δχι μόνο γιά τίς άγριες 
σκηνές τών μαχών: έχουμε καί πάλι μιά δμάδα 
έκ τών προτέρων χαμένων άτόμων, πού ώστόσο 
συνεχίζουν νά πολεμούνε έστω κι άν ξέρουν δτι 
δ άγώνας τους είναι χαμένος άπό τήν άρχή. Οί 
διάλογοι μεταξύ τοϋ «φιλελεύθερου» στρατη
γού (άλλά σά στρατιώτη, πιστού δργανου τής

Ούάσιγκτων) καί τοϋ υπασπιστή του (πού έναν- 
τιώνεται στή γενοκτονία), μπορεί νά δίνουν μιά 
μή μανιχεϊστική διάσταση ατούς χαρακτήρες, 
δέν άποφεύγουν δμως τή ρητορεία, σπάζοντας 
τό δραματικό καί έπικό τόνο τού ύπόλοιπου 
φίλμ — ένα άπό τά άρνητικά στοιχεία τής τα ι
νίας, μαζί μέ τό σχόλιο πού προδίδει τή τηλεο
πτική της ταυτότητα. Τέλος, κλείνοντας τοϋτο 
τό σημείωμα δέ μπορώ νά μήν άναφέρω τήν έρ- 
μηνεία τοϋ Σάμ "Ελλιοτ στό ρόλο τοϋ Μεγάλου 
’Αρχηγού Τζόζεφ, πού δίνει μιά Ιδιαίτερη δρα
ματική καί άνθρώπινη διάσταση σέ τούτο τόν δι
χασμένο ήρωα, άνάμεσα στό άν θά πρέπει νά 
συνεχίζει νά άγωνίζεται ή νά διασώσει τή φυλή 
του. Μπορεί Οί ’Ινδιάνοι νά μήν έχουν τό έπικό 
μεγαλείο τού Δειλινού τής μεγάλης σφαγής, ού
τε τόν σχεδόν ένθογραφικό χαρακτήρα τοϋ ’’Αν
θρώπου πού τόν έλεγαν ’Άλογο ή τίς μυθιστο
ρηματικές προεκτάσεις τοϋ Μικρομέγαλου ’Αν
θρωπάκι, άλλά σίγουρα διαψεύδουν τόν Έννεμ- 
πέλ πού γράφει δτι «ή Ινδ ιάνικη άντίσταση δέν 
παρουσιάστηκε ποτέ στίς πραγματικές της δια
στάσεις (...) Ποιός ’Ινδιάνος Stan Dragoti θά 
βρεθεί νά εικονογραφήσει στήν όθόνη τόν 
πραγματικό χαρακτήρα τού άγώνα τής φυλής 
του, άρνούμενος κάθε άντιμετώπιση τού τύπου: 
οίκτος καί συμπάθεια γιά τήν μοίρα κάποιων 
πού «στό κάτω-κάτω ήταν κι αύτο ί άνθρώπινα 
δντα»; Μέχρι σήμερα μ ιά τέτο ια ταινία δέν έχει 
γ ίνε ι».

Ή  έπόμενη ταινία τοϋ Ρίτσαρντ Χέφρον πού 
θά δούμε φέτος μέ τό τίτλο Κάποτε στό Βιετνάμ 
(A Rumor of War) έχει γιά θέμα της τό Βιετνάμ. 
Τήν άναμένουμε. Μπάμπης Άκτσόγλου.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ο
Βλέπε κριτική στό έπόμενο τεϋχος
ΚΑΙ ΟΙ 7 ΗΤΑΝ ΥΠΕΡΟΧΕΣ (Angels Briga
de)
Σκην.: Gaydon Clark. Ήθ.: Jack Pallance, Peter Law- 
ford. Η.Π.A. (Σπέντζος).
’Αστυνομική περιπέτεια όπου οί "Αγγελοι τοϋ Τσάρλυ 
γίνονται 7, γιά νά θυμίζουν τούς 7 υπέροχους. Ή  ταινία 
παίχτηκε κατευθείαν στή Β' Προβολή.
Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΑΣ (Sphinx)
Σκην.: Franklin Schaffner. Σεν.: John Byrum άπό μυθ. 
τοϋ Robin Cook. Ήθ.: Lesley-Anne Down, Frank Langel- 
la, John Gielgud, Maurice Ronet. Η.Π.Α. 1980 
(Δαμ.-Μιχ.).

Γιά νά εισβάλεις στίς σαρκοφάγους καί στά αιγυ
πτιακά θησαυροφυλάκια, άν δέν έχεις τό άλλοθι τής 
άρχαιολογικής έρευνας, κινδυνεύεις νά χαρακτηρι- 
σθείς έπονείδιστος τυμβωρύχος' έκτός κι άν είσαι κινη
ματογραφιστής, όπότε κατασκευάζεις ένα «παρδαλό» 
φίλμ, δπως είναι τούτη Ή κατάρα τής Σφίγγας. Γιατί 
πώς άλλιώς νά χαρακτηρίσεις μιά ταινία πού είναι λίγο 
άστυνομική (ποιός είναι ό ένοχος;), λίγο θρίλερ, λίγο 
μπουρλέσκ (ή σεκάνς τοϋ κυνηγητού μέ τό φορτηγό),
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λίγο ταινία τού φανταστικού (ή κατάρα), λίγο ταινία- 
καταγγελίας των διεφθαρμένων δομών τής έξουσίας, 
λίγο καρτποσταλική είκονογράφιση καί πολύ άνεπαρ- 
κής σά σημαίνουσα πρακτική.
Καί ποιό είναι τό πρόσχημα γιά τή πλοκή;: ή άναζήτη- 

ση ένός πολύτιμου όγάλματος, ή έπίλυση τού «αινίγμα
τος τής Σφίγγας», ό ξορκισμός τής «κατάρας των Φα
ραώ», ή άνακάλυψη τού ένόχου ή τών ένόχων, τό κυνή
γι τής μοναδικής έπαγγελματικής έπιτυχίας τής φιλό
δοξης ήρωΐδας. Καί δν είναι δλα αυτά μαζί, πώς συνδέ
ονται μεταξύ τους καί πώς λειτουργούν;: τουριστική πε
ριήγηση στις πυραμίδες, στήν άγορά τού Κάιρου, στά 
παραδοσιακά σπίτια τής πόλης, στά γραφικά σοκάκια, 
πολύς έξωτισμός, κάποια έρωτική Ιστορία, μιά φαντα
στική έκδρομή στήν Αίγυπτο.

"Ασκοπη διαπλάτυνση τού άφηγηματικού χρόνου, 
πενιχρά νοήματα, περιττολογία, άνιαρές έπαναλήψεις, 
τό σημείο μηδέν τής σασπένς - καί τό άποτέλεσμα: μιά 
πληκτική ταινία.
Συμπέρασμα: γιά νά κάνεις ένα φίλμ στοιχειώδους 

πλοκής, άρκεί ένα μπερδεμένο άφελές σενάριο, ή έπι- 
λογή κάποιων έντυπωσιακών χώρων καί ή όμορφη 
πρωταγωνίστρια νά περιφέρεται άσκοπα σ’ αύτούς μέ
χρι νά ξεποδαριαστεί... "Α καί κάτι άκόμα: ένα κουτί 
σπίρτα γιά νά φωτίζει, δταν χαλάσει ό φακός της, τά 
σκοτεινά σημεία τών άρχαίων κατακόμβων, άλλά καί 
τής μυθοπλασίας. Σωτήρης Ζήκος

ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΣ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ, ΑΤΣΙΔΕΣ 
ΣΤΗ ΖΩΗ (Les sous-doués).
Σκην.: Claude Zidl. Σεν.: Cl. Zidi, D. Kaminka, M. Fabre. 
ΉΘ.: Michel Galabru, Maria Pacôme, Daniel Auteil, To
nie Marshall, Raymond Bussières. Γαλλία 1980. Διάρ
κεια 92'. (Καρ.-Καρ.)
Ειπώθηκε συχνά ότι ό Κλώντ Ζιντί (σκηνοθέτης τών 

ξαρλό, τού Πιέρ Ρισάρ στό Κ. καθηγητά μέ ποιόν κοι
μηθήκατε όπόψε; καί τού Λ. ντέ Φυνές στό Τί θά πάρε
τε: στήθος ή μπούτι) ήταν ό πιό χαρακτηριστικός Γάλ
λος σκηνοθέτης τής ζισκαρδικής περιόδου. Οί Κουμ
πούρες στά θρανία δέ διαψεύδουν μιά τέτοια διαπί
στωση: ή ταινία διακατέχεται άπό ένα πλήρη ζαμαν- 
φουτισμό, δείχνοντας μιά νεολαία τού 60 πού τό μόνο 
της ένδιαφέρον είναι οί φάρσες καί τά καλαμπούρια, 
χωρίς ωστόσο νά έχει τήν άναρχική άμφισβήτηση τής 
άντίστοιχης άμερικάνικης νεολαίας στό "Ενα τρελό, 
τρελό θηριοτροφείο. "Αν έξαιρέσουμε δμως τήν ιδεο
λογική αύτή λεπτομέρεια ή ταινία βλέπεται πολύ εύχά- 
ριστα, έξαιτίας τών άπανωτών γκάγκ της. Ό  Ζιντί μπο
ρεί νά είναι άνύπαρκτος σά σκηνοθέτης, ήταν δμως καί 
παραμένει ένας έξοχος γκάγκ-μάν, πού ή θέση ή όποια 
τού ταιριάζει είναι μάλλον ό βουβός κινηματογράφος, 
παρά ή φλύαρη σύγχρονη γαλλική κωμωδία.

Μ. Άκτσόγλου
ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ (BEES)
Μιά άκόμη ταινία μέ «δολοφονικές» μέλισσες, άσήμαν- 
τη σά παραγωγή, μέ τόν Τζών Σάξον στό κεντρικό ρό
λο. Παίχτηκε κατευθείαν στή Β' Προβολή, χωρίς νά 
προλάβουμε νά κρατήσουμε κανένα άλλο στοιχείο της. 
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΗ
Βλέπε κριτική καί συνέντευξη τού Ζουλάφσκι σ’ αύτό 
τό τεύχος.
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ΝΙΤΖΑ, Η ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ (Enter 
the Ninja)
Σκην.: Menahem Golan. Σεν.: Dick Desmond άπό Ιδέα 
τού Mike Stone. Φωτ.: David Gurfinkel Μουσ.: Laurin 
Rinder - W. Michael Lewis. ΉΘ.: Franco Nero, Susan Ge
orge, Sho Koskugi, Alex Courtney, Zachi Noy, Christo
pher George. ’Ισραήλ 1981. (Coloumbia-Fox).

Κάποτε ήταν τό τζούντο, τό καράτε, τό κούνγκ-φού, 
τώρα είναι τό Νιτζούσου' κάποτε ήταν ‘Η γρανίτα άπό 
λεμόνι (πού τώρα κατάντησε κινηματογραφικό σήριαλ 
μέ τά νούμερα 1,2, 3 καί σέ λίγο «άπειλούμαστε» καί μέ 
τό No 4), σήμερα είναι τό «νίτζα άπό αίμα».

Άνεπίπλεκτες σκηνές βίας, άνοστο μπλάκ-χιούμορ, 
ρατσισμός, έκφυλισμός τών κλισέ, «μπαλώματα» φλάς- 
μπάκ, γεύση άπό Ζέν, πλαδαρό μοντάζ, νεροζούμι καί 
λιμνάζοντα χορταρικά καί λίγο «ψαχνό.: τήν άξιοθεω- 
μένη χορογραφική όργάνωση τής πρώτης σεκάνς - τών 
πτυχιακών έξετάσεων στή σχολή πολεμικής τέχνης, 
τού τμήματος τών δολοφόνων σαμουράι - καί τής τελι
κής μονομαχίας μεταξύ τού άσπρου καί τού μαύρου 
Νίτζα, δπου ό άσπρος έξοντώνει τόν μαύρο, πού δμως 
δέν είναι μαύρος, άλλά κίτρινος!

Ό  Νίτζα καγχάζει, κλαίει (yaí, κλαίει) πηδάει καταρά- 
χτες, πηδάει καί τή γυναίκα τού άδελφικού του φίλου, 
γιατί ό φίλος του δέ μπορεί, άλλά δ Νίτζα μπορεί (αύ- 
τός δλα τά μπορεί), σπάει σβέρκους, πετάει στιλέτα, το
ξεύει, χορεύει, έκτοξεύει δολοφονικά άτσάλινα άστέ- 
ρια, σκορπάει καπνογόνες άμπούλες, έξολοθρεύει τή 
κακή συμμορία, έχει άτσάλινη γροθιά, άτσάλινο πέλμα, 
άτσάλινη θέληση, κοντολογής είναι ό «άνθρωπος άπό 
άτσάλι».
"Αν καί κάποτε άγκομαχάει καί ιδρώνει καί κινδυνεύ

ει νά σκουριάσει" καί στό φινάλε μάς σπάει ένα συνω
μοτικό χαμόγελο, πού τό προφανές, κυνικό μήνυμα του 
μάς παγώνει τό αίμα: «θά μέ ξαναδεΐτε στίς όθόνες 
σας».
Συγκρίνοντας τό καινούργιο είσβάλων είδος, μέ τή 

Φρικτή του έπίφαση καλλιτεχνικότητας, νοσταλγούμε 
τίς «καθαρόαιμες» ταινίες καράτε, πού τουλάχιστον κα
τασκευάζονταν, δέν μαγειρεύονταν.

Νίτζα: άν δέν ήταν μιά τόσο κακόγουστη ταινία, θά 
μπορούσε νάταν μιά νόστιμη σούπα.
Γιά όσους τήν κατάπιανε, καλή χώνεψη.

Σωτήρης Ζήκος



Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ (Savage Harv
est)

Σκην.: R. Collins. Σεν.: Ralph Helfer, Ken Noyle, R. 
Blees. Φωτ.: Ronnie Taylor. Mouo.: Robert Folk. ΉΘ.: 
Tom Skeritt, Michelle Philips. USA 1961. (CIC)

Μιά φοβερή ξηρασία κάνει άκρως έπιθετικά 
μιά όμάδα λιονταριών, πού πολιορκούν μία οικο
γένεια σ’ ένα μοναχικό σπίτι στή ζούγκλα. Οι άν
θρωποι θά γλυτώσουν τελικά, φτιάχνοντας ένα 
τεράστιο κλουβί.

Τούτη ή άντιστροφή των ρόλων είναι ίσως τό 
μόνο ένδιαφέρον τού Νόμου τής ζούγκλας, μιας 
άκόμη ταινίας πάνω στό χιλιοειπωμένο θέμα τής 
άπειλής τού ζώου καί τής πολιορκίας μιας μι
κρής όμάδας άνθρώπων σ’ ένα κλειστό χώρο. Ό  
Π. Κόλλινς δμως δέν είναι Χίτσκοκ (Πουλιά) καί 
ή ταινία του είναι άνιαρή, ρατσιστική (οί μαύροι 
υπάρχουν γιά νά γίνονται τροφή στό στόμα τών 
λιονταριών, ώστε ναί μέν κάποιος νά θυσιάζε
ται, άπό τήν άλλη δμως νά γλυτώνει πάντα ή 
λευκή οικογένεια), γεμάτη μέ άπιθανότητες (ό 
Τόμ Στέρν πιστεύει ότι είναι ό Στήβ Ρήβς καί πα
λεύει μ’ ένα λιοντάρι χωρίς νά πάθει ούτε μιά 
γρατσουνιά) καί τό χειρότερο ένας άστεϊος συμ
βιβασμός άνάμεσα στίς ιταλικές ταινίες φρίκης 
μέ κανιβάλους καί τήν ταινία γιά δλη τήν οικογέ
νεια (ύσηχάστε, οί άνθρωποι κατασπαράζονται, 
άλλά εύγενικά, χωρίς νά προκαλοϋν τά αισθή
ματα μας). Καί τό κυριότερο: τούτη ή έμφάνιση 
τής έξωθεν καί άγριας άπειλής, έπιφέρει τή συγ
κόλληση τής αιώνιας κατακερματισμένης άγ- 
γλόφωνης οικογένειας, σύμφωνα μέ τήν πιό 
λαμπρή παράδοση τών ταινιών-καταστροφής! 
Γιατί πέρα άπό τό «νόμο τής ζούγκλας», υπάρ
χει πάντα κάτι πιό δυνατό, πού θά θριαμβέψει: ό 
νόμος τής άγιας οικογένειας. Μ. Άκτσόγλου

Η NONA
Σκην.: "Ομηρος Εύστρατιάδης. Σεν.: Γιάννης Σκλάβος. 
Φωτ.: Πέτρος Καραβίδογλου. ΉΘ.: Σωτήρης Μουστά
κας, Νίκος Παπαναστασίου, Μαρία Μπονέλου, Άντ. 
Παπαδόπουλος, Τάκης Μηλιάδης, Μάκης Δεμίρης. 'Ελ
λάς 1981 (Σπέντζος).
ΝΤΟΜΙΝΙΚ, ΝΥΧΤΑ ΤΡΟΜΟΥ (Dominique)
Βλέπε κριτική σ’ αύτό τό τεύχος
ΤΟ ΝΥΜΦΙΔΙΟ ΞΕΠΟΡΤΙΣΕ (Tilt)
Σκην.: Ρούντυ Ντυράν. ΉΘ.: Μπρούκ Σήλντς, Τσάρλς 
Ντέρνιγκ. ΗΠΑ (Σπέντζος)

"Οταν συναντήσεις τήν δεσποινίδα «Τίλτ»,<1) 
κάποιο παιγνίδι τελειώνει, ταυτόχρονα μέ τό τέ
λος τού φιλμικού χρόνου. Ό  Ρούντυ Ντυράν 
στήν δμώνυμη ταινία του χρησιμοποιώντας τήν 
Μπρούκ Σήλντς δείχνει ξεκάθαρα αύτό, πού έ- 
πανειλημμένα έπισημάναμε στά σημειώματά

μας γιά τήν τηλεόραση, σέ άλλο πιά έπίπεδο: Τό 
παλιό καλό «μεταμφιεσμένο» Χόλλυγουντ στοι
χειώνει καί βρυκολακιάζει τώρα, γίνεται μιά έ- 
φιαλτική φιγούρα μέσα άπό τήν οίκτρά διαμελι
σμένη παραμόρφωση, πού ύφίσταται. Τό άψογο 
άκαδημάίκό μοντέλο, ύφίσταται μιά «κακοήθη» 
έξαλλαγή καί άναπαράγει συμπτώματα καί στα
θερές μέσα άπό ψευδείς έντυπώσεις πραγματι
κού. Τό στυλιζάρισμα μέσα άπό τή ντίσκο, τήν 
τεχνοκρατική φωτογραφία, τά «νυμφίδια» τά 
νέα μυθολογικά πρότυπα, τούς τραγουδιστές, 
δέ παύουν παρά νά έγκλείουν τούς κανόνες κά
ποιου παιγνιδιού καί τήν τελική άποδοχή τους. 
Οίκτρή παραμόρφωση τού Hustler*1 2’, τό φίλμ πε
ριστρέφεται γύρω άπό τό φλίπερ καί τό τραγού
δι, προσθέτοντας στήν μυθοπλασία τού πρώτου 
καί ένα μετασχηματισμό. Τό φλίπερ δέν είναι αύ- 
τοσκοπός, άλλά ένας δρόμος γιά τήν έπιτυχία 
στό τραγούδι. Ό  κόσμος τού μπιλιάρδου τής 
ταινίας τού Ροσσέν έχει άντικατασταθεί στό 
Νυμφίδιο ξεπόρτισε, άπό τά ήλεκτρονικά παι
γνίδια καί ή μικρούλα κεντροθετείται έδώ γύρω 
άπό ένα δεύτερο μετωνυμικό πιά σεξουαλικό 
παιγνίδι. "Οχι σέξ καί τολμηρότητες, ούτε άγ- 
γίγματα άλλά μόνο εύλύγιστες λικνιστικές κινή
σεις, ώστε ή Μίς Τίλτ νά μήν κάνει «τίλτ». Στήν 
θέση τού Τζάκυ Γκήζον*3’, άλλος ένας πληθωρι
κός άντρας ό Τσάρλς Ντέρνιγκ, ό κ. «Φάλαινας». 
Μόνο πού σ’ αύτή τήν ύπεραπλουστευμένη έκ- 
δοχή τής νεοκλασσικής ταινίας ένσωματώνεται 
μέσα του καί ό Τζώρτζ Σκότ*4’. Φαίνεται πώς ε ί
ναι ταυτόχρονα θύτης καί θύμα,ένα σύστημα λο
γικό, άμετακίνητο «σκοτεινό» καί λίγο συναισθη
ματικό δπως άκριβώς οί μελβιλικοί ήρωες' (ή πα
ραπομπή στή «Φάλαινα» καί έμμεσα στόν «Μόμ- 
πυ Ντίκ» δέν μού φαίνεται τυχαία) σέ μιά κυκλο
φορία δλόκληρου τού άμερικάνικου μύθου.

Πρωτοφανές άνακάτωμα ειδών, μπλέξιμο ιδε
ολογιών κι άλλο τόσο σάλπισμα υποχώρησης, ή 
ταινία φτάνει αύτή τή φορά - πολύ πιό πέρα άπό 
τό άρχέτυπο μοντέλο. Τό τίλτ ύστατη άποτυχία- 
τιμωρία στούς κανόνες τού pinball*5’, έδώ όρίζει, 
δχι μόνο τήν πρώτη ήττα τής... άήτητης, άλλά 
καί τήν ξεκάθαρη πιά άποδοχή τών κανόνων τού 
συστήματος.

1) «Τίλτ» δνομα καί τίτλος τού φίλμ άλλά καί ποινή στά 
φλιπεράκια.
2) Ό  κόσμος είναι δικός μου τού Ρομπέρ Ροσσέν.
3) "Ενας άπό τούς άντίπαλους παίχτες πού φιλιώνει τε
λικά μέ τόν Πώλ Νιούμαν στό φίλμ τού Ροσσέν.
4) Ό  έκφραστής τού κυνισμού καί τής έκμετάλλευσης 
τού συστήματος στό Ό  κόσμος είναι δικός μου.
5) Φλιπεράκια...
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Σέ άντάλλαγμα ό νέος πού άκούει καθόλου 
τυχαία στό όνομα Γκάλαχερ, μετασχηματίζεται 
σέ διάσημο τραγουδιστή. 'Η ήλεκτρονική έπι- 
γραφή «The game is over» τού τέλους καθορίζει 
τό όντίτιμο τής έπιτυχίας. Στέρηση τής ήδονής 
τού παιγνιδιού, άπαγόρευση τής συμμετοχής, 
διαφύλαξη τών στεγανών ένός ζωτικού χώρου, 
πλήρης εύνουχισμός, πού «μεταμφιέζεται» καί 
πλασσάρεται σάν χάππυ έντ. Ή συνάντηση μέ 
τή δεσποινίδα Τίλτ παραήταν μοιραία!

Α.Ν. Δερμεντζόγλου

ΤΟ ΞΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ
Βλέπε κριτική σ’ αύτό τό τεύχος
Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
Σκην. Όζέρωφ (Σπέντζος)
ΤΟ ΟΥΡΛΙΑΧΤΟ
Βλέπε κριτική στό No 1 καί σ’ αύτό τό τεύχος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 13, No 2 (Friday the 13th 

Part 2).

Σκην.: Steve Miner. Σεν.: Ron Kutz. Φωτ.: Peter Stein. 
Μουσ.: Harry Manfredini. ΉΘ.: Amy Steel, John Furey, 
Adrienne King. ΗΠΑ 1981. Διάρκεια 87’. (CIC)

Τό Παρασκευή καί 13, ταινία έκπληξη γιά 
τούς παραγωγούς της, λόγω τής όπρόσμενης έ
πιτυχίας της, ήταν Ισως μιά άπό τίς χειρότερες 
ταινίες τρόμου πού είδαμε τό τελευταία χρόνια. 
Μέ τό φίλμ αύτό όριστικοποιείται πλέον ή μόδα 
τών ταινιών μέ τρελούς δολοφόνους καί άπανω- 
τά φρικιαστικά έγκλήματα - μία μόδα γιά τήν ό
ποια μιλάμε έπανειλημένα σ’ αύτό τό τεύχος. Τό 
Παρασκευή καί 13, No 2 βαδίζει άκριβώς στό ί
δια πρότυπα μέ τή προηγούμενη. Μπορούμε μά
λιστα νά πούμε ότι είναι ή πρώτη ταινία, όλλά 
ξαναγυρισμένη άπό ένα έμπειρο σκηνοθέτη (ό
πως δείχνει ό παραγωγός καί σκηνοθέτης Στήβ 
Μάϊνερ, πού όποφεύγει τούς έρασιτεχνισμούς 
τού Σήν Κάννιγκαμ). Ή  ταινία κοπιάρει άστόχα- 
στα τήν Αίματωβαμένη άκτή τού Μάριο Μπάβα, 
τή Νύχτα μέ τίς μάσκες, τό Δολοφόνο μέ τό 
πριόνι, καθώς άκόμη καί αύτόν τόν δύστυχο 
"Ανθρωπο-έλέφαντα, γιά νά μάς άραδειάσει 10 
περίπου έγκλήματα, τό ένα πιό φρικιαστικό άπό 
τό άλλο.

Ή  έξήγηση πού δίνεται γιά τή δικαιολήγηση 
τούτου τού 2ου μέρους είναι, όπως θά τό περι
μέναμε άφελής, αύτό όμως δέν έμποδίζει τή Πα
ρασκευή καί 13, No 2 νά κλείσει μ’ ένα άνοιχτό 
τέλος, προετοιμάζοντάς μας γιά ένα τρίτο άκό
μη μέρος. "Οχι, λυπηθείτε μας!

ΠΑΡΤΥ ΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΓΡΑΝΙΤΑ (Slumber 
party 57)
Σκην.: Ούίλιαμ Λέβεν. ΉΘ.: Ζαννέτ Γούντ, Ντέμπορα 
Γ ουΐντζερ.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΥ (II Bisbetico 
Domato)
Σκην.: Castelano-Pipolo. ΉΘ.: Adriano Celentano, Orne
la Muti. ’Ιταλία 1980 (Σπέντζος)

Σήμερα πού ή προσπάθεια άρθρωσης ένός γυναι
κείου λόγου άνησυχεί, πού ή γυναίκα άρνείται ή θηλυ- 
κότητά της νά κρίνεται μέ άνδρικές παραμέτρους, ή πα- 
ρείσφρυση τού παλιού, καλού παραμυθιού στίς δθόνες, 
ξαναγεμίζει άσφυκτικά τίς κινηματογραφικές αίθου
σες.

Ό  άνδρας - θεατής «ξαναβρίσκει» τήν είκόνα του, έ
τσι πού τή θέλει, δέχεται βουλιαγμένος στό κάθισμά 
του τό μειλίχιο χάδι της καί προτείνει, παροτρύνει καί 
τό φίλο του, «νά πάει νά τή βρει» μέ αυτή τήν ταινία.

Καί Ισως είναι εύκολο νά «θάψεις» ένα φίλμ πού οί αι
σθητικές καί ιδεολογικές του έπιλογές δέν σοϋ λένε τί
ποτα, άλλά είναι δύσκολο νά παραγνωρίσεις τήν ύπο- 
δοχή του άπό τό κοινό, σάν ένα σύμπτωμα πού λέει 
πολλά.

’Ιταλικές σεξοκωμωδίες, σειρές ταινιών μέ τόν «’Ε
ρωτιάρη» Μπουζάνκα, άλλες τόσες μέ τή «Μαλίτσια», 
κάποια φίλμ άξιόλογα καί ένας συρφετός αίσχρών άπο- 
μιμήσεων καί ή διαιώνιση καί ή έπανάληψη τού φαινό
μενου, μέ τόν καινούργιο δημοφιλή στάρ, τόν Τσελεν- 
τάνο.

"Ασχημος, άλλά γοητευτικός, άγενής άλλά πνευμα
τώδης, ζόρικος, κυνικός καί λικνιζόμενος, μιά άνανεω- 
μένη έκδοση τού λατίνου έραστή. Καί ή ταινία σημειώ
νει εισπρακτική έπιτυχία δχι μόνο στήν Ελλάδα, άλλά 
καί στό έξωτερικό.
’Ανάσταση τού μύθου, «έπιθανάτιος ρόγχος» τής 

στερεότυπης άφηγηματικής φόρμας καί τό άρσενικό: ά- 
ναπόληση κάποιων «σκονισμένων» ήθικών άξιών καί 
μοντέλων, ό άνδρας πού άντιστέκεται στή γυναικεία 
πολιορκία, κατευνάζει τό πόθο του «κόβοντας ξύλα», 
κάνει καψόνια στή μικροαστή γκόμενα καί άφού τή 
στρώσει τή παντρεύεται.

’Εκεί βέβαια άποκαλύπτονται όλα τά πλεονεκτήματα 
(;) μιας πολύχρονης σεξουαλικής άποχής καί ό «στρίγ- 
γλος» μετά άπό «άρνάκι» γίνεται «μαινόμενος ταύρος» 
καί προκαλεΊ σεισμούς μέ τίς τρομερές σεξουαλικές έ- 
πιδόσεις του.

Καί μείς γελάμε διασκεδάζοντας τήν άγωνία μας καί
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σύγχυση τών άπόψεών μας γιά τ(ς διαπροσωπικές σχέ
σεις - ταυτιζόμενοι πετυχαίνουμε μιά έφυσηχαστική 
φανταστική κατάκτηση - καί συνεχίζουμε νά γελάμε δλ- 
λοτε μέ τά χοντροκομένα καλαμπούρια τής ταινίας άλ
λοτε μέ τά χάλια της καί άλλοτε μέ τά δικά μας.

Σωτήρης Ζήκος

Σ Κ Λ Η Ρ Ο Τ Ρ Α Χ Ε ΙΛ Ο Ι ΤΟΥ ΙΛ ΙΓ Γ Ο Υ  
(Jumping Spot)
Καράτε μέ μοτοσυκλέτες (Άκρόπολις Φίλμ)
ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΘΑΛΑΣ
ΣΑΣ (Sea Killers)
Σκην.: Frank Klark. Ήθ.: Dayton Kane, Maren Jensen. 
’Ερωτική έξωτική Ιστορία μέ λίγη δόση Γαλάζιας λί
μνης καί λίγο Καρχαρία
Ο ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΤΟΥ MAIÀMI ΞΑΝΑ
ΧΤΥΠΑ
Βλέπε κριτική σ’ αύτό τό τεύχος 
Ο ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ
Βλέπε κριτική σ’ αύτό τεύχος
Ο ΤΕΟ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΛΙΜΠΑ (Teo)
Σκην.: Peter Brmgman. Ήθ.: Μάριους - Μίλλερ Βέστερ- 
χάνγκεν, Κλαούντια Ντεμάρμελς. Γερμανία 1980 (ΝΕΑ 
ΚΙΝΗΜ.)
Δύο φορτηγατζήδες μέ μία φοιτήτρια κυνηγούν τό 

κλεμένο φορτηγό τους άνά τήν Εύρώπη. Μέτρια ταινία 
πού προσπαθεί νά στηθεί πάνω στά χνάρια τών ταινιών 
περιπλάνησης (μέ τή διαφορά δτι έχουμε τήν εισδοχή 
καί τού θηλυκού στοιχείου, πού συνήθως είναι 
άπούσα), ένώ ταυτόχρονα θέλει νά ισορροπήσει πολλά 
κινηματογραφικά είδη (περιπέτεια, κωμωδία, ψυχολο
γική καταγραφή, άναγνώριση κοινωνικής στρωμάτω- 
σης, δπως είναι ή περίπτωση τών φορτηγατζήδων, του
ριστική περιήγηση κλπ), χωρίς δμως ποτέ ν’ άποκτήσει 
τή δική της προσωπικότητα καί στίγμα.
ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
Βλέπε κριτική στό έπόμενο τεύχος 
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ...ΒΑΡΒΑΡΑ!
Σκην.: "Ομ. Εύστρατιάδης. Σεν.: Γιάννης Σκλάβος. 
Φωτ.: Π. Καραβίδογλου.’ΗΘ.: Στάθης Ψάλτης, Γιάννης 
Γκιωνάκης, Μίμης Φωτόπουλος, Μ. Δεμίρης, Τζένη Ζα- 
χαροπούλου, Λ. Γυφτόπουλος. 'Ελλάς 1981. (Καραγιάν- 
νης & Σία)
ΟΙ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ (Conquest of the Ear
th)
Σκην.: Sidney Hayers, Sigmund Newfeld, Batty Crane. 
Σεν.: Glen A. Larson. ΉΘ.: Kent Me Cord, Barry Van Dy
ke, Lome Greene, Robyn Douglas, John Colicos. ΗΠΑ 
1980. Διάρκεια 100’. (CIC)

'Η τηλεοπτική σειρά Γκαλάκτικα ήταν μία άπό 
τίς πιό άκριβές τηλεοπτικές παραγωγές. ’Επει
δή δέν είχαν τά άποτελέσματα πού περίμεναν οί 
παραγωγοί σκέφτηκαν νά τήν έκμεταλλευτούν 
κινηματογραφικά, συμπυκνώνοντας 2-3 έπεισό- 
δια κάθε φορά σέ μιάμιση ώρα διάρκειας ταινία. 
"Ετσι καί φέτος είδαμε τό τρίτο (κινηματογραφι
κό) μέρος αύτής τής διαστημικής σάγκας, μέ τόν 
τίτλο Oi υπεράνθρωποι (πρωτ. τίτλος: ‘ Η κατά- 
κτηση τής γης),πού ήταν τό ίδιο άπογοητευτικό

μέ τ ’ άλλα. "Αν στήν τηλεόραση ή σειρά αύτή θε
ωρείται ύπερ-παραγωγή, στόν κιν/φο φαντάζει 
σάν ένας φτωχός συγγενής τού Πόλεμου τών 
"Αστρων, πού έγινε μέ όλοφάνερα λιγότερα τε
χνικά καί οικονομικά μέσα (τά ίδια τρυκάζ έπα- 
ναλαμβάνονται όμοιόμορφα άπό ταινία σέ τα ι
νία, άκόμη καί οί μάχες είναι ίδιες, ένώ τό μόνο 
πού άλλάζουν είναι μερικά ντεκόρ τόσο κακό
γουστα έξάλλου, δσο καί ή μόδα ντίσκο, στήν ό
ποια παραπέμπουν!).

Ή  καινοτομία τού τρίτου αύτοϋ έπεισοδίου 
βρίσκεται στό δτι ή δράση δέν διεξάγεται στό 
διάστημα, άλλά στή σημερινή Γή, δπου κατα
φθάνουν έπιτέλους οί κάτοικοι τής Γ καλάκτικα 
καί είσβάλλουν κρυφά σάν φιλικοί έπιδρομεϊς. 
ΟΙ στόχοι τους είναι νά βοηθήσουν τή Γή νά άνα- 
πτυχθεί τεχνολογικά (μία άντι-πυρηνική διαδή
λωση τούς φαίνεται τόσο παράλογη, γιατί άκρι- 
βώς είναι ένάντια στή τεχνοκρατική έξέλιξη πού 
όνειρεύονται) καί γιατί δχι, νά τήν ένώσουν κά
τω άπό μία κεντρική κυβέρνηση, στά δικά τους 
αύτοκρατορικό-στρατιωτικό-τεχνολογικά πρό
τυπα, γιά νά άντιμετωπίσει τόν «έξωθεν» κίνδυ
νο (πράγμα πού δέν δηλώνεται άμεσα, μά είναι 
όλοφάνερο, μιά καί ή Γ καλάκτικα υπερέχει σα
φώς τής Γής σάν κοινωνικο-στρατιωτική όργά- 
νωση).

"Οπως βλέπουμε λοιπόν ή ταινία υποκύπτει ά
πό τή μιά στή μόδα, πού θέλει τούς έξωγήϊνους 
έπιδρομεϊς φιλικά πρόσωπα (βλέπε Στενές έπα- 
φές τρίτου τύπου) καί άπό τήν άλλη διατηρεί δ-
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λη τήν παλιά ύστερία άπέναντι ατό «’Άλλο», 
στήν έξωθεν άπειλή, έτσι όπως αύτή έκφράζε- 
ται άπό τούς Κύλωνες (μηχανικά δντα, πού δέν 
είναι άνθρωποι) οί όποίοι θέλουν νά καταστρέ
φουν όλοσχερώς τή γή. Ή τεχνοκρατική, μιλιτα- 
ριστική καί ρατσιστική ιδεολογία τής σειράς γ ί
νεται δσο ποτέ άλλοτε φανερή, μιά καί άπως ε ί
παμε ή ταινία έγκαταλείπει τό χώρο τού διαστή
ματος (τής «space opera»), γιά νά πάει στόν τε
λείως συγκεκριμένο χώρο του σημερινού μας 
κόσμου (δπου τελείως χαρακτηριστικά ή ’Αμερι
κή άποκαλεϊται «νησίδα έλευθερίας», ένώ κάθε 
φορά πού έμφανίζεται ένα UFO οί έπ ιτελείς τής 
NASA τό άποδίδουν καθόλου ειρωνικά, στούς... 
Ρώσους!) "Αν άμως στίς Στενές έπαφές τρίτου 
τύπου ή παρουσία τών έξωγήϊνων χρησίμευε 
γιά νά έπιφέρει μιά τεχνητή ένότητα καί ένα ύ- 
περκερασμό τών άντιθέσεων άνάμεσα σέ έθνη, 
φυλές, φύλα καί άνθρώπους, μέσα άπό ένα 
θρησκευτικο-μυστικιστικό κλίμα, ό «μεσιανι- 
σμός» τών ήρώων τής Γκαλάκτικας χρησιμεύει

άκριβώς γιά τό άντίθετο: νά χαρακτηρίσει άκό- 
μη περισσότερο τήν άντίθεση άνάμεσα στό «έ- 
κλεκτό έθνος» καί τόν υπόλοιπο κόσμο (άντίθε
ση πού φαίνεται ξεκάθαρα στό πολεμικό μένος 
τών άξιωματικών τής NASA κατά τών Σοβιετι
κών, πού ή ταινία έγγράφει καί σά δική της θέ
ση).

’Αναρωτιόμαστε λοιπόν άν έχουμε νά κάνου
με μέ μιά ταινία τού 81 ή τού 50, τής έποχής τού 
ψυχρο-πολέμου. Ή  έποχή τού Ρήγκαν άρχισε 
λοιπόν γιά τόν κινηματογράφο; Μ. Άκτσόγλου

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΥ (Private Les
sons)
Σκην.: Alan Myerson. Σεν.: Dan Greenburg. ΉΘ.: Sylvia 
Kristel, Howard Hesseman, Eric Brown. Η.Π.Α. (Kap.- 
Kap.)
Μιά άκόμη ταινία πάνω στό χιλιοειπωμένο θέμα τής ω 
ραίας δασκάλας πού μυεί στόν έρωτα κάποιον έπίσης 
δμορφσ μαθητή της.

’Επιμέλεια Μπάμπης Άκτσόγλου

Συνέχεια άπό τή σελ. 34

τατραπεί σέ μιά άφελή καί «έξωπραγματική» φυ
σιογνωμία πού διασύρει τήν έργατική τάξη’ ό 
«συνένοχος» τού συζύγου είναι ένα άνεκδιήγη- 
το πρόσωπο, κατέχει ένα βασικό ρόλο καί, μέσα 
άπό τήν «ιδιορρυθμία» του, κατεξευτελίζει ό
λους τούς όμοφυλόφιλους’ ό ιδιοκτήτης τού ά- 
πομονωμένου ξενοδοχείου χάνει τήν όποια 
«γραφικότητα» τού χαρίζει ή έμφάνιση καί τό 
παρουσιαστική του καί στό πρόσωπό του, μέσα 
άπό τά δόλια καί κακόβουλα σχέδιά του, έμπαί- 
ζεται μιά όλόκληρη κατηγορία άνθρώπων... Μέ 
λίγα λόγια, όλοι οί χαρακτήρες τής ταινίας είναι 
κακόγουστα καί άπαράδεκτα σχεδιασμένοι. Ή 
ταινία, σάν σύνολο, βρίθει άπό τή συνύπαρξη 
«κίτς» στοιχείων, «χοντρών» άστείων, άπλοϊκών 
καί «εύκολων» καταστάσεων, ένώ συνδυάζει τήν 
καλλιτεχνική ρηχότητα μέ τή χυδαιότητα, τό 
χλευασμό καί τήν πρόκληση, πού σημαδεύται ά
πό τόν αισθησιασμό, τό συναισθηματισμό καί τό 
σέξ στοιχείο. Τήν άφέλεια τής άρχής («έτοιμοι, 
φώτα, μούζικα, πάμε» - πλάνο άπό περιπετειώ
δες φίλμ - «όχι τέτοια, είπαμε νά γελάσουμε λ ι
γάκι»: άλήθεια, ποιός είπε στόν κ. Λαζαρίδη ότι 
μιά τέτοια ταινία δέν μπορεί νά είναι κωμωδία;) 
τήν διαδέχεται μιά πληθώρα γκάγκ καί λεκτικών 
«καλαμπουριών» πού ναί μέν μπορεί νά προκα- 
λοϋν γέλιο άλλά είναι είτε φτηνά (όπως στή σκη
νή πού ό Χατζηφανούρης «κολλάει» στήν Δελη- 
πέτρου υψώνοντας διάφορα πλακάτ μέ συνθή
ματα σάν τά: «"Η έσύ ή τό χάος», «Σία, Νάτο, τό ϊ-
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διο συνδικάτο», «Κάνε μου λιγάκι μμ») είτε μι
κροπρεπή (ό Δεληπέτρος, ένώ μιλάει στό τηλέ
φωνο, λέει «σκατά» άπευθυνόμενος στό φωτο
γράφο του γιά νά συμπληρώσει, σ’ αύτόν πού 
συνομιλεί: «άφού ξέρω ότι κάνεις δίαιτα, τέτοια 
θά σού έστελνα») είτε άπαράδεκτα ώς πρός 
τούς υπαινιγμούς τους («Μή μέ πάρεις στό λαι
μό σου, πάρε με άλλου» ή «’Εγώ ξέρω καί μπαί
νω άπό τήν πίσω πόρτα», φράση πού συνοδεύε
ται άπό τό χαμήλωμα τού βλέμματος πρός τά ό- 
πίσθια τού Πίπη γιά τήν άποφυγή τυχόν παραξη- 
γήσεων!) είτε... Καί τί νά πούμε γιά τό «μοντάζ 
τών έντυπώσεων» πού χρησιμοποιεί σέ δύο σκη
νές τού φίλμ (ό θυμωμένος Δεληπέτρος έναλλά- 
σεται μέ πλάνα τού Κίνγκ-Κόνγκ, στή σεκάνς 
τού κυνηγητού τών αύτοκινήτων παρεμβάλον- 
τα ι πλάνα μ ιας έπ ελαύνουσ ας όμάδας 
ίνδιάνων); Σύγχυση, άιζενστανική μίμηση, σκη- 
νοθετική «εύκολία»; Νομίζουμε ότι τό καλύτερο 
πού έχει νά κάνει ό κ. Λαζαρίδης είναι νά περιο- 
ρισθεί στήν έκφραση τού «ταλέντου» του πάνω 
στή θεατρική σκηνή - έκεί τουλάχιστον τά «εύ- 
ρήματά» του, οί διάλογοι μέ φράσεις πού παρα
πέμπουν στά τηλεοπτικά σήριαλ καί οί πρόστυ
χες «άστειότητές» του έξανεμίζονται μέ τήν πά
ροδο τού χρόνου καί τό κλείσιμο τής σαιζόν. Ό  
κινηματογράφος άπαιτεί σκηνοθετικά καί σενα- 
ριακά προσόντα πού ό ίδ ιος δέν φαίνεται νά δια
θέτει.

Δημήτρης ΚΟΛΙΟΔΗΜΟΣ



ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΕΛΟΣ:

Ή  «Αυτοκρατορία των Αισθήσεων» προβάλεται γιά πρώτη φορά στή Θεσσαλονίκη, ύστερα άπό ένα χρόνο άπό τό
τε πού πρωτοπροβλήθηκε στήν ’Αθήνα καί πάλι μέ είδική άδεια γιά ένα μόνο κινηματογράφο. Παρά τήν άνακοίνωση 
δτι καταργήθηκε ή λογοκρισία (στή πραγματικότητα καταργήθηκε ή έπιτροπή λογοκρισίας, πράγμα πού δέν σημαίνει 
αύτόματα καί έξαφάνιση τού θεσμού), συνεχίζονται άκόμη νά Ισχύουν διάφορες διατάξεις καί νόμοι μέ καθαρά λογο- 
κριτικό χαρακτήρα. Γιά παράδειγμα 4 ταινίες («Αύτοκρατορία των Αισθήσεων», «Τά γεράκια τής Νύχτας», «Ή Ιστο
ρία τής Ο» καί «Σαλό») έχουν είδική άδεια προβολής γιά μία μόνο αίθουσα σέ Άθήνα-Θεσσαλονίκη, οί ταινίες πορνό 
είναι πάντα άπαγορευμένες καί παίζονται λαθραία, τό «1922» τού Ν. Κούνδουρου συνεχίζει νά είναι άπαγορευμένο, 
ένώ υπάρχουν πολλές άλλες διατάξεις πού μπορούν νά έμποδίσουν μιά προβολή (όπως ή άπαγόρευση των τουρκι
κών ταινιών στούς νομούς Ροδόπης καί Ξάνθης).
Προτού λοιπόν νά βιαστούμε άς δούμε τό πρόβλημα σ’ δλη τήν έκτασή του. "Οσο γιά μάς θ’ άγωνιστοϋμε μέσα άπό 

τό περιοδικό μας γιά τή πλήρη καί ούσιαστική κατάργηση τής λογοκρισίας.
Μ.Α.

Με διάθεση ανυστερόβουλης αξιοποίησης τής σχετικής πρωτοβουλίας που έχει κιόλας αναλάβει η Π.Ε.Κ.Κ. 
(Πανελλήνια Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου), μια ομάδα πρωτοβουλίας, αποτελούμενη από εννέα άτομα 
(κριτικούς κιν/φου και συντάκτες εφημερίδων και ειδικών περιοδικών τής πόλης), συνήλθε το περασμένο 
Σάββατο στη Θεσσαλονίκη σε μια σύσκεψη με άκοπά τήν εξέταση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη 
λειτουργία των Κινηματογραφικών Λεσχών τής Βορ. Ελλάδας. Σαν πρώτο βήμα αυτού τού προβληματισμού οι 
εκπρόσωποι των Λεσχών θα κληθούν (σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί και θα ανακοινωθεί από τον Τύπο) 
σε μια συνάντηση, ώστε να ανταλλάξουν γνώμες, εμπειρίες και προτάσεις για την προοπτική ομοσπονδοποίη- 
σής τους σ' ένα φορέα κεντρικού-τοπικού χαρακτήρα.
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ 
ΓΡΑΦΟΥΝ

Γιά τις 2 φίλες σάν ταινία, δέν έχω 

νά πω τίποτε παραπάνω άπό δσα νράφτηκαν άπό 

τόν Μπ. Άκτσόγλου. 0ά σταθώ στήν φράση, ή 

καλλίτερα στήν έρωτπματική διαπίστωση "νυ - 

ναικείος κινηματογράφος λοιπόν σημαίνει έ - 

νας κινηματογράφος χωρίς νεύρο, μέ μιά άλλη 

πιό ήρεμη ψυχολογική διάρθρωση, πού δέν μπο
ρεί ν’άγνίξει τό άρσενικό κοινό;" Ποιός εί

ναι αύτός δ γυναικείος κινηματογράφος; Μή - 

πως τό δημιούργημα ένός σκηνοθέτη, μέ τό Ο

νομα WEIL ή όποιοδήποτε άλλο γυναικείο Ονο
μα ; Άπό αύτή τή σκοπιά σίγουρα δέν ύπάρ - 

χει άντρικός καί γυναικείος κινηματογράφος, 

Οπως δέν υπάρχει άντρας θεατής ή γυναίκα θε
ατής Α, Β, Γ, κ.λ.π.

Τό άν μιά ταινία είναι "χωρίς νεύρο " 

ή "φεμινιστική" (πάντα μέ τήν καλή τού Ορου 

έννοια), δέν έχει νά κάνει μέ τό φύλο τού 

ρκηνοθέτη, παρά μόνο μέ τό θέμα τής ταινίας. 

01 2 φίλες θά μπορούσαν νά είχαν γυριστεί ά

πό άντρα σκηνοθέτη, πού πάλι θά έδινε άν Ο

χι μέ τόν ίδιο τρόπο, μέ κάπως παραπλήσιο , 

τό χαρακτήρα καί τις ένέργειες τής 20χρονης 
κοπέλλας. Σίγουρα πάντως δέν θά τήν έβαζε 

νά παίζει ... καράτε γιά νά καταφέρει νά έκ- 

θέσει τις φωτογραφίες της σέ κάποια γκαλερί.

Ή  έρώτηση ξαναμπαίνει. Ποιός είναι

λοιπόν δ γυναικείος κινηματογράφος; Ίσως

αύτός στόν δποίο ταξινομούνται οί ταινίες 

μέ θέμα τή γυναικεία ταυτότητα.Ίσως. Τότε 

Ομως μιας καί χρησιμοποιείται καί ό Ορος 

άντρικός, γιατί νά μήν άκοΰμε πουθενά γιά 

τόν παιδικό κινηματογράφο ;

Άπό δσα δμως είναι γραμμένα στό "κι

νηματογράφος καί γυναικεία ταυτότητα" κατά-



ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΕΞΕΙ

λαβα πώς ό χωρισμός γυναικεΐος-άντρικός γί

νεται μέ βάση τό πρώτο κριτήριο πού άνάφερα 
καί έτσι άναγκαστικά οδηγούμαστε καί σέ έ

ναν δεύτερο χωρισμό, άρσενικό κοινό - θηλυ- 

I κό κοινό, πού πάλι δέν πρέπει νά υπάρχει . 
Προσωπικά περιορίζομαι στή διαπίστωση δτι

μιά ταινία λειτουργεί διαφορετικά σέ κάθε ά- 
I

τομο, άνεξάρτητα άπό τό φύλο.

Γρηγοριάδου Κατερίνα
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#  "Αρχισε τίς προβολές ή κινηματογραφι
κή Λέσχη Διδυμοτείχου,.μ’ένα πρώτο κύκλο 

προβολών άφιερωμένων στή Μετανάστευση. Μέ - 

χρι αυτή τή στιγμή προβλήθηκαν οΐ ταινίες : 
"Μέ λένε Στέλιο", " Ό  ’Αραμπάς"(έκτός προ - 

γράμματος "Γράμμα άπό τό Σαρλερουά") καί έκ
τός κύκλου τό "Κελί 0" του Σμαραγδή .

®  Πολλά θρυλοΰνται, πολλά έξαγγέλονται, 
πολλή αισιοδοξία βρέχει. Σήμερα δμως είναι 
πού οΐ νομοί ΞΑΝΘΗΣ καί ΡΟΔΟΠΗΣ δεσμεύον - 
ται άκόμα άπό τούς νόμους τού ... Παττακοΰ 
καί άπαγορεύονται μέ διάφορες διατάξεις οΐ 
προβολές τούρκικων ταινιών.

ΡΩΤΑΜΕ :Ή προβολή μιας ταινίας μέ τή Χού - 
λια βάζει σέ κίνδυνο τήν έθνική μας άνε- 
ξαρτησία ;’Άμα δέν είναι φασισμός ή άπα- 
γόρευση προβολής τούρκικων ταινιών στούς 
νομούς αύτούς, τί είναι;

Σωτήρης Γερακούδης.




