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0 Alain Delon είναι ταυτόχρονα δαίμονας κι άγγελος. Για σαράντα χρόνια βρίσκεται 

στην κορυφή των Ευρωπαίων σταρ κι όμως, παραμένει πάντα γοητευτικός κι ακμαίος. 

Στο πρόσωπό του ενσαρκώνονται, με μοναδικό τρόπο το κακό και το καλό, η αγγελική 

ομορφιά και η σκληρότητα του μοναχικού λύκου. Κι έχει πετύχει να συνεργαστεί δημιουρ

γικά με τους μεγαλύτερους μεταπολεμικούς σκηνοθέτες, από τον Visconti, τον Antonioni 

και τον Clément, μέχρι τον Melville, τον Godard, και τον Losey, παραμένοντας μιά από 

τις επιφανέστερες προσωπικότητες του σταρ σύστεμ.

Στον κινηματογράφο ήρθε πολύ νέος, το 1957, και η καριέρα του είχε μια θεαματική 

και ραγδαία ανοδική πορεία, ως ο χαρισματικός ζεν πρεμιέ, που αποζητούσε τότε, το 

γαλλικό σινεμά. Νωρίτερα είχε εγκαταλείψει σπίτι και σχολείο, πήγε στον στρατό στα 

δεκαεπτά του, βρέθηκε αλεξιπτωτιστής στο Ντιέν Μπιέν Φου, και αργότερα χαμάλης 

για ένα φεγγάρι, στην αγορά, στο Παρίσι.

0 Delon χτίζει τους ρόλους του πάνω στις αμφίρροπες δυνάμεις της ανθρώπινης 

φύσης, κρατάει απόσταση από τον νατουραλισμό, εμπλουτίζει τους χαρακτήρες με 

αισθησιασμό και μυστήριο. Ακόμα και στους πιο ανούσιους, ρηχούς ρόλους, δίνει 

διάσταση και περιεχόμενο.

θεωρείται το ανδρικό αρχέτυπο, υπερόπτης και εγωπαθής, εύθραυστος και τρυφερός, 

πανίσχυρος και μοναχικός. Κατάφερε να κατακτήσει τους κινηματογραφόφιλους και να 

γευθεί πιν δόξα των μεγάλων σταρ, υλοποιώντας, έτσι, την μεγαλύτερη φιλοδοξία των 

ειδώλων, πιν καθολική αποδοχή τους από την ελίτ και το μεγάλο κοινό.

Ο κινηματογράφος χρωστάει στον Alain Delon την γοητεία, την ειρωνία και την 

πολυμορφία του. Γιατί, σε κανένα άλλον, ίσως, το αίσθημα της διπλής όψης του ανθρώπου 

να μην είναι τόσο θεϊκά και σατανικά ταυτόχρονα, αναπτυγμένο.

Μιχάλης Δημόπουλος
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Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ... ΣΑΜΟΥΡΑΙ

Πέρα από την βαθύτατη και άνευ ορίων απόλαυση που αποδεσμεύουν οι τα ινίες του Alain Delon, 

σίγουρα οι περ ισσότερες απ’ αυτές είναι πλέον μεταμοντέρνες. Αδε ιασ μένες  από χρόνο, γεμάτες 

από “σήματα”, παγ ιδευμένες σ ' ένα πεδ ίο νοσταλγικό και οδυνηρό μαζί, κομίζουν στους θεα τές  μία 

αφόρητη αίσθηση απολαυστικής οδύνης, ένα ε ίδος τελετής όπου το νεκρό σώμα είναι το ίδιο το 

υποκείμενο, ο παρατηρητής. Οι κινηματογραφόφιλοι απολαμβάνουν τον Delon ως αστυνομικό, παρά

νομο ή παράτυπο, καταγράφοντας τ ις δ ικές τους αποστάσεις από τους ρόλους του, τ ις προσωπικές 

αλλοιώσεις και μετατοπίσεις, τ ις απώ λειές τους.

Και ο Delon είναι εύθραυστος και μαζί σκληρός, “βρωμισμένος άγγελος” και σαμουράι τίγρης 

και δ ιχασμένος κυνικός και κυνηγός της μεγάλης ουτοπίας. Στις “νουάρ” τα ιν ίες του ολοκλήρωσε 

ιδανικά την ευρωπαϊκή άποψη για τον μοναχικό ήρωα και την τροχιά του γύρω από την μεγάλη 

ουτοπία. 0  Delon (ιδίως με την καθοδήγηση του Melville αλλά και των επιγόνων του) ενσάρκωσε τον 

παράνομο ως τον μεγάλο μοναχικό, ως τον μεγάλο αναχωρητή, τον τύπο που γνωρίζει το εφήμερο 

της όποιας ευδαιμονίας του και διακανονίζει τ ις διαδικασίες μιας έντιμης αποχώρησης για την μόνη 

μεγάλη αλήθεια, αυτήν του τάφου. Ο κινηματογραφικός τύπος του εκφράζει και απόψεις Γάλλων 

υπαρξιστών φιλοσόφων, ιδίως του Καμύ ηθοποιός με νεανικά “τραύματα” βιώματα και περ ιπέτειες, 

ήταν σχεδόν έτοιμος να αποδώσει και στο σινεμά θραύσματα της ζωής του και ιδίως να μεταφέρει 

στην οθόνη, όλο το ταραγμένο συλλογικό φαντασιακό της δεκαετίας του ’60. Δ ε ν  είνα ι καθόλου 

τυχαίο, πως παρά την απειρία του “ερ μήνευσε” υποδειγματικά την διαταραγμένη προσωπικότητα 

του ήρωα της Highsmith στο Γυμνοί στον ήλιο και βοήθησε αφάνταστα τον René Clément να αποδώσει 

άψογα το ύφος και την ιδιαίτερη προβληματική της, καλύτερα μάλιστα από τον Hitchock στην ματιά 

που είχε ο τελευτα ίος στον Άγνωστο του εξπρές.

Κι ακόμα ο Delon υπήρξε η ευρωπαϊκή απάντηση στο στυλ Brando (το πέτσ ινο μπουφάν στον 

Ατίθασο) τόσο στην Μ εγάλη ληστεία  του καζίνο όσο και στο Κορίτσι μ ε  τηνμοτοσυκλέτα.

Η συνάντηση βεβαίως με τον Melville υπήρξε καθοριστική. Μαζί σε τρεις  ταινίες, δύο στον ρόλο 

του μη ενσωματωμένου κοινωνικά και μία σ ’ εκείνου του αστυνόμου. Τρεις τα ιν ίες μοντέλα, και - 

ορόσημα για το στυλ Delon, για την ανάδειξή του σε σύμβολο για την μετατροπή της αισθητικής σε 

ένα είδος αποθήκης πληροφοριών. Είναι τρεις δημιουργίες στυλίστικες, μεταμοντέρνες με κατάργηση 

της συμβατικής έννοιας του χωροχρόνου.

Και ο Alain Delon να αναδεικνύεται μέσα στους τόνους του μπλε (κυρίαρχου χρώματος), ω ς η



μέγιστη δυνατή ενεργειακή συγκέντρωση, ω ς το ύστατο φως σ ε  τόπ ους α ποκλεισμένους από την 

φωτογένεια, λευκούς ω ς τάφους, παγω μένους, αμετακίνητους, απολιθω μένους. Στον Δολοφ όνο  μ ε  

το αγγελ ικό  πρόσωπο, ο δολοφ όνος επ ιλ έγ ε ι το χαρακίρι, ω ς έκφραση της  “α ν τα π όδο σ ης” στις 

σ χέσ ε ις  (κατά το ιαπωνικό γκιρί). Στον Κόκκινο Κύκλο  αποχω ρώντας κερδίζει την μεγάλη φιλία. Στον 

Μ π ά τσ ο  το "κ α θ ή κ ο ν ” τον  υ π ο χρ εώ ν ε ι να κα τα στρέψ ε ι το τρ ια δ ικό  σύσ τημα  που  μ όνον  έ τσ ι 

λειτουργεί... αρμονικά. Ο Melville κοπ ιάρει (και σχολιάζει), π α νέξυπ να  στο τέλος, την ποιητική 

τραγικότητα του Τρίτου ανθρώπου, του δω ρίζει την αιώνια μοναξιά.

Ο Alain Delon δ ιέπλασε και έξοχους  ρόλους δίπολων κοντά σε σπουδαίους σταρ. Συγκρούστηκε 

με τον πατέρα  και πατριάρχη Gabin στην Συμμορ ία  τω νΣ ικ ελ ώ ντou Verneuil και έχα σ ε  όχι μόνο για 

να υποταχθεί στην μυθολογία, αλλά ιδ ίως για την παράβαση βασικού κώδικα της μυθοπλασίας. Οι 

επ ίγονοι του Melville συνέθ εσα ν  πιο συγκινησιακά, με μεγαλύτερες συνα ισθηματικές φ ορτίσεις (και 

με π ρ οσμ ίξε ις  νεορομαντισμού) τα μεγάλα διδάγματα του δασκάλου. Στου ς Τρεις  τυχοδιώ κτες  του 

Robert Enrico μαζί μ ε τον Lino Ventura, ο Delon χάνει το παιχνίδι και του έρωτα και τη ς  ζωής σ ' ένα 

εκπληκτικό και φορτισμένο μελοδραματικά φινάλε, όπου οι θ εα τές  μένουν ορφανοί. Το Αντίο  Φίλε 

του Jean Herman ήταν ένα φιλμ που το σενάριό του σίγουρα θα ενέκρ ινε ο Melville, αν και οι επ ιρροές 

από τον Clément είναι εύκολα αναγνωρίσιμες. Κοντά στον Bronson ο Delon θα κερδίσει την ελευθερία  

και θα τιμω ρηθεί με την απώ λεια  του άλλου. Στο  Μ έχ ρ ις  εσχάτω ν  ο Julien Duvivier θα ενσω ματώ σει 

και πάλι το "τραύμα” της Αλγερίας (όπως ο Herman) σε  μια διαταραχή ταυτοτήτων, σε  μια χιτσκοκικού 

τύπου κάλπικη μεταφυσική, για να σχολιάσει ομο ίω ς την ουτοπία με τον Delon μετέω ρο και έκτοπο. 

Σημειώ νω  δύο αντιδ ιαμετρ ικούς ρόλους κοντά στην Signoret: Ο δ ρ α π έ τη ςμ ε  την κίτρινη ταυτότητα, 

θανατηφόρο χρονικό του έρωτα ενό ς  παράνομου με μια έκτοπη επ ίσης γυναίκα και στους Κ αμένους  

αχυρώ νες, ιστορία του μετασχηματισμού  της  κρυπτοερω τικής σ χ έσ η ς  του αστυνόμου -Delon σε 

δ ίπολο μητέρας-γυιού, με κοινό σημείο  το διπλά παρά-νομο μυστικό.

Ο Deray τον θέλει και πάλι μοναχικό στο 3  φορές σκληρός, σχόλιο για το μαυσωλείο της πολιτικής, 

που γονιμοποιεί μ ε  θάνατο το νέο, το ανήσυχο και το όμορφο. Και ο Delon είνα ι πάντα εδώ, δίπλα 

μας γοητευτικός και χω ρίς συμβιβασμούς, απόλυτη έκφραση αυτών που απω λέσαμε χω ρίς ποτέ να 

τα δ ιεκδικήσουμε, της ουτοπίας που διαπραγματευθήκαμε και αφήσαμε χω ρίς συνέχεια, παντοτινή 

υπόμνηση της ασυνέπειας και της αδυναμίας μας να ζήσουμε τουλάχιστον πιστοί στα κινηματογραφικά 

μας πρότυπα και στις μ εγά λες εκτο ξεύσ ε ις  τους.

Α λ έξη ς  Ν. Δ ερμ ετζόγλου
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Η καριέρα του Alain Delon συνδυάζει όλες τις εκφράσεις της πολυσυλλεκτικότητας του κινηματογράφου, 

δηλαδή αναδεικνύει τον κινηματογράφο ως μια “μη -καθαρή” δημιουργία που προσφέρει εξίσου στοχασμό 

και όνειρο. Από την Μ εγάλη ληστεία του καζίνο μέχρι τον Μ ίστερ Κ λά ϊνοι ταινίες του παρουσιάζουν τις 

διαφορετικές όψεις του κινηματογράφου, συνδυάζοντας τη ψυχαγωγία με την τέχνη, τον ενθουσιασμό 

με την πιο προσωπική συγκίνηση.

Αν ο Henri Langlois έκανε, το 1964, ένα πρώτο, κάπως πρόωρο, αφιέρωμα στον Alain Delon, ο ηθοποιός 

εξελίχθηκε έκτοτε σε έναν από τους πιο μεγάλους πρωταγωνιστές της ιστορίας του κινηματογράφου. 

Η επιλογή των ταινιών αυτού του αφιερώματος αναδεικνύει την ικανότητα του Delon να μπαίνει στο πετσί 

του ρόλου του καθιστώντας ανεπανάληπτο κάθε χαρακτήρα που υποδύεται: ο Ρ ίπλεί του Γ υμνοί στον 

ήλιο ισσορροπεί ανάμεσα στην αθωότητα, που αποτελεί τη γοητεία του και στη ροπή προς το έγκλημα 

που αποτελεί το μυθιστορηματικό του πρόσωπο.

Ο άκαμπτος, αδιάφορος και βαθύτατα εγωιστής έμπορος έργων τέχνης Κλάϊν μεταμορφώνεται, στην 

ταινία του Losey, σε μια διπλή προσωπικότητα που καταδιώκεται και βρίσκεται παγιδευμένη, εξαιτίας 

κάποιας συνωνυμίας, μέχρι που στο τέλος ταυτίζεται μ' αυτό το “άλλο” πρόσωπο. Σε όλη αυτή τη διαδρομή 

ο Delon ενσαρκώνει την σχιζοειδή τάση ενός εύθραυστου και διφορούμενου χαρακτήρα που διατηρεί την 

υπαρξιακή του αγωνία μέχρι το τελευταίο πλάνο. Από τον Δολοφόνο μ ε  το αγγελικό πρόσωπο μέχρι το 

Αρσενικό, από τον ατσάλινο και σχεδόν άλαλο Τζεφ Κοστέλο (που σ ’ όλη του την πορεία παραμένει 

δέσμιος μιας οργής που γίνεται αντιληπτή μονάχα από τις πράξεις του), μέχρι τον αποδιοργανωμένο, 

εξουθενω μένο και παραιτημένο ιδιοκτήτη γκαράζ Ρομπέρ Αβράνς, η υποκριτική γκάμα του Alain Delon 

είναι ικανή να παρουσιάζει πλευρές χαρακτήρων πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.

Μ ε  την ευκαιρία μιας ρετροσπεκτίβας που του έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Alain Delon εκμυστη

ρεύεται γράφοντας εν ε ίδει επιγραφής στον κατάλογο: “Έ να  τρομερό παιδί είναι ένα παιδί τρομερά δυ

στυχισμένο”. Χωρίς αμφιβολία σ ’ αυτή τη φράση κρύβεται εκείνο το στοιχείο που μας συγκινεί στον Delon. 

Διότι γνωρίζουμε καλά πια, πως μέσα από τους κινηματογραφικούς του ρόλους ο Delon μας έχει αποκαλύψει 

τον ίδιο του τον εαυτό, όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί, αλλά μ’ έναν δικό του μοναδικά μυστηριώδη 

τρόπο, καμωμένο από παθιασμένο δόσιμο και παράδοξη αδιαφορία.

Πρόκειται ακριβώς για το πιο δύσκολο κομμάτι της υποκριτικής τέχνης που σπάνια επιτυγχάνουν οι 

ηθοποιοί: την διαλεκτική ανάμεσα στην μάσκα που αποστασιοποιεί και στην ένταση που βάζει φωτιά στα 

συναισθήματα του θεατή. Μ έσα  από αυτή τη διαδικασία αποκαλύπτεται το πιο εσωτερικό κομμάτι του 

ανθρώπου-ηθοποιού Delon.

Η εξαίρετη προσαρμοστικότητά του σε ρόλους που βρίσκονται σε δραματουργικούς και ψυχολογικούς 

αντίποδες, αντανακλά μια εικόνα φυσικής ευκολίας και έμφυτου ταλέντου. Στην πραγματικότητα φανερώνεται 

η εργασία, η προσπάθεια και ο ζήλος σαράντα περιπετειωδών ετών στη διάρκεια των οποίων ο Delon 

έχει πάρει πολλά ρίσκα. Οι αστραφτερές του ερμηνείες στις ταινίες του Visconti, του Antonioni και του 

Clément θα μπορούσαν να τον κάνουν απρόσεκτο αποδέκτη μιας δόξας πρόωρα κερδισμένης. Αντίθετα 

όμως, όλη του η καριέρα πιστοποιεί την υπομονετική διαμόρφωση μιας προσωπικότητας που δεν αφέθηκε 

να περιοριστεί από τον μύθο της.

Πιθανά, η μη ξεκάθαρη ταυτότητα που ο ηθοποιός και κατοπινός σκηνοθέτης Delon αρέσκεται να 

εμφανίζει δεν είναι άσχετη μ ’ αυτό τον μύθο, με την διαφορά ανάμεσα στην ασφάλεια που προκαλεί το 

κάλλος και στην αμφιβολία που γεννά, σε μια ανεπτυγμένη ευφυΐα, η σύγκρισή της με πιο σημαντικούς 

ηθοποιούς.

Είναι αναρίθμητοι οι ρόλοι που ο Delon ενσαρκώνει άλλοτε τον εκτός νόμου κι άλλοτε τον εκπρόσωπο 

του νόμου, άλλοτε το Κακό κι άλλοτε το Καλό. Αυτή η αντιφατική ενότητα είναι πιο έντονη στις ταινίες 

που σκηνοθετεί ο ίδιος κι όπου οι μαζοχιστικές τάσεις του επιθεωρητή Κάλλαχαν συνδυάζονται με εκείνες 

των ξεχαρβαλωμένων μπάτσων του Jean-Patrick Manchette. Αυτή η ταυτοποιός σχέση αποτελεί και την 

πιο χαρισματική του εικόνα, το προσωπικό του μοτίβο υφασμένο πάνω στην πολλαπλότητα των ρόλων 

του.

Ο Delon μπόρεσε να διατηρήσει τον μύθο του ηθοποιού στην περίοδο του “μοντέρνου σινεμά", σε 

μια εποχή δηλαδή που ο κινηματογράφος δεν αγαπούσε ιδιαίτερα τους ηθοποιούς του.

. Dominique Païni 

Διευθυντής της Γαλλικής Ταινιοθήκης
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Η ιστορία του κινηματογράφου είναι γεμάτη στάρ, τα χρόνια κυλούν, χάνονται, κανείς δεν τους 

αναφέρει πια.

Η κινηματογραφική τέχνη είναι γεμάτη πρόσωπα από τα οποία κάποια ζουν και σημαδεύουν την 

οθόνη μιας μοναδικής ζωής. Ηθοποιοί ή αντίθετα ανθρώ πινες υπάρξεις προικ ισμένες με μια 

σπάνια ένταση, γιατί τα ονόματά τους συνδέονται με τα αριστουργήματα της τέχνης του βωβού 

ή του ομιλώντος κινηματογράφου.

Έ χουμ ε  το παράξενο συνα ίσθημα πω ς βρίσκονται εκε ί π ερ ισσότερο  α π ’ όσο φαίνονται, 

και πως αυτά τα αριστουργήματα θα ήταν ημιτελή χωρίς την παρουσία τους. Δ εν  είναι τυχαίο που 

ο Pierre Batcheff ανεβαίνει στο ποδήλατο στον Ανδαλουσιανό σ κ ύ λ ο ι ou Bunuel. Είναι ο ίδιος 

ο Ανδαλουσιανός σκύλος. Δ εν  είναι τυχαίο που ο Richard Barthelmess περιφέρει το πρόσωπό 

του στο Σπασμένο κρίνο του Griffith, ούτε βρίσκεται τυχαία στην Περίπολο της αυγής  και στο 

Μ όνο οι άγγελοι έχουν φτερά του Hawks. Υπάρχει και αυτό αρκεί. Δ εν  είναι επ ίσης τυχαίο ότι 

ο Henry Fonda δίνει τη δική του ερμηνεία το Έχω δικαίωμα να ζήσω  του Lang, εμψυχώνει τον 

Νεαρό κύριο Αίνκολν  του Ford και δημιουργεί το ρόλο του στους 12 ένορκους  του Lumet.

Ό λο ι αυτοί οι ηθοποιο ί έχουν το εξή ς  κοινό χαρακτηριστικό, δεν  προσελκύουν το μάτι, 

δεν προκαλούν θόρυβο, επιβάλλονται διακριτικά και με χάρη, δίνουν την εντύπωση πως αυτοί 

οι ίδιοι αποτελούν την πηγή έμπνευσης του έργου.

Γι' αυτό το λόγο, σήμερα, αν θα έπρεπε να βάλουμε δίπλα τους έναν νέο ερμηνευτή, ταιριάζει 

απόλυτα να είναι ο άνθρωπος που υπήρξε ο Ρόκο και τ ’ αδέλφια τούγια  τον Visconti, χωρίς τον 

οποίο Η  έκλειψη του Antonioni θα ήταν αλλιώτικη και ο οποίος σημάδεψε το Γυμνο ίσ τον  ήλιο του 

Clément.

Henri Langlois 

Κείμενο γραμμένο το 1964 

για το πρώτο τιμητικό 

αφιέρωμα στον Alain Delon 

στη Γαλλική Ταινιοθήκη
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Αγαπητέ Alain

Σου γράφω με πολλή συγκίνηση. Πώς να ξεχάσει κανείς τον Τανκρέντι και την Αντζέλικα... 

Ο γατόπαρδος μας ένωσε αιώνια.

Είμαι ευτυχισμένη που κατάφερα να μοιρασθώ μαζί σου αυτή τη μαγική στιγμή της καλλιτεχνικής

σου ζωής...

Σέβομαι τη σταδιοδρομία σου, θαρραλέα, έξυπνη, ποτέ αδιάφορη!

Το όνειρο... είναι ο κινηματογράφος!! και εσύ, μας έκανες να ονειρευτούμε πολύ... σε φιλώ.

Claudia Cardinale 

Φεβρουάριος 1996

0 Alain Delon επέδε ιξε πάντα μια σπάνια επαγγελματική πειθαρχία - πάντα παρών όταν τον 

χρειαζόμασταν, πολύ προσεκτικός στις οδηγίες, γνωρίζοντας τέλεια το κείμενό του - άγγιξε 

ηρωικές κορυφές, περιφρονώντας ακόμη και τη ναυτία.

Ένας από τους λίγους που ήξερε να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του, ενώ είχε ήδη γίνει 

βεντέτα. Μια τέτοια μετριοφροσύνη είναι σπάνια.

René Clément 

Φεβρουάριος 1996

0 Alain Delon είναι ένας σταρ, κάτι σπάνιο. Σήμερα, δε μας αρέσει καθόλου η επιτυχία... 

Προτιμούμε να αγνοούμε την επιτυχία των άλλων για να μην ονειρευόμαστε μάταια.

0 άνθρωπος Delon σε κερδίζει, ο ηθοποιός Delon σε γοητεύει και είμαστε πολλοί εκείνοι, 

θεατές και κινηματογραφόφιλοι που εξαιτίας του έχουμε νιώσει τόσες πολλές συγκινήσεις. 

Το ταλέντο του είναι τεράστιο, η παρουσία του στέρεα... Περνάει από τον ένα ρόλο στον 

άλλο με την ίδια θρασύτητα. Οι επ ιλογές του είναι συχνά μια πρόκληση. Αυτοί που θέλουν 

να τον ακολουθήσουν σκοντάφτουν κάποια στιγμή σ’ έναν τοίχο. Τον τοίχο του απρόβλεπτου. 

Εγκαταλείπει στην άκρη του δρόμου του αυτούς που κρίνουν μόνο από τα φαινόμενα. Κατά 

τον Delon “τύχη δεν υπάρχει”.

Αυτή η τιμητική εκδήλωση, είναι η αναγνώριση μιας προσωπικότητας που ξεχωρίζει και με 

την οποία ταξίδεψα, στη διάρκεια κάποιων κινηματογραφικών περιπλανήσεων, με πολύ 

μεγάλη μου ευχαρίστηση.

Jacques Deray 

Φεβρουάριος 1996



JOSG0 Alain ε ίνα ι ένα από εκε ίνα  τα σπάνια ταλέντα που μπορεί να υπερηφανεύεται ότι δεν 

επιζητά την ευκολία...

Για μένα, αυτό σημαίνει επαγγελματισμό, απαιτητικότητα, αφοσίωση στη δουλειά, ζεστασιά 

και αγάπη. Δ εν  ε ίνα ι ένας άνθρωπος με τον οποίο περνάς τον καιρό σου, αλλά κάποιος 

πάνω στον οποίο μπορείς να στηριχθείς.

Joseph Losey 1980

rmp Qinnnrpr
Νιώθω μεγάλο σεβασμό και πολλή τρυφερότητα για τον Alain. Δ ε  συναντιόμαστε συχνά γιατί 

δε μοιραζόμαστε τους ίδ ιους φίλους, ούτε τα ίδια ενδιαφέροντα. Όταν όμως δουλεύουμε 

μαζί είμαστε και οι δύο ευτυχισμένοι. 0  Alain είνα ι ένας ηθοποιός με τον οποίο μ’ αρέσει 

να παίζω γιατί σε κοιτάει στα μάτια, ακούει προσεκτικά αυτό που λ ες  και σου απαντάει με 

ευστροφία.

Σαν ηθοποιο ί παίζουμε π ινγκ-πονγκ με τις λ έ ξε ις  και τις πράξε ις. Είναι ένας πολύ καλός, 

ταλαντούχος ηθοποιός, περισσότερο καλός απ ’ όσο θεωρείται.

Είναι ένας άνθρωπος γλυκός και γενναιόδωρος που κάνει προσπάθεια να φαίνεται σκληρός.

Simone Signoret 1980

Ρ I ι ο ι / ι ο
θυμάμαι ακόμα με ευχαρίστηση τη συνάντηση μας πριν αρκετά χρόνια. Ήμουν τότε μια από 

τ ις θαυμάστριές σας. Εξακολουθώ να είμαι.

Bette Davis 1980
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Ο Τόμ Ρίπλεί φεύγει για την Ιταλία, για να αναζητήσει τον παλιό του συμμαθητή Φίλιπ Γκρήνλαφ, 

μετά από εντολή του πλούσιου πατέρα του, επειδή ο γυιός του έχει παρατείνει αδικαιολόγητα την 

παραμονή του εκεί. Τον βρίσκει να ζει ξένοιαστα, χωρίς να σκέφτεται να επιστρέφει στην Αμερική. 

Ο Φίλιπ ικανοποιείται να ταπεινώνει τον Τομ μπροστά στα μάτια της αρραβωνιαστικιάς του Μαρζ, 

μέχρι που ο Τομ, επωφελούμενος από την απουσία της, τον σκοτώνει. Επιπλέον οικειοποιείται την 

ταυτότητα του Φίλιπ με απώτερο στόχο τον τραπεζικό του λογαριασμό. Εξαπατά την αστυνομία και 

την Μαρζ, αλλά αναγκάζεται να δολοφονήσει κάποιον που τον υποψιάζεται. Εχοντας γίνει ειδικός 

στην συγκάλυψη του εγκλήματος πιστεύει ότι θα τα καταφέρει. Ωστόσο, τελικά είναι η μοίρα που 

ορίζει το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας.

Το Γυμνοί στον ήλιο είναι κυριολεκτικά μια αστυνομική ταινία. 0α έλεγα ότι αυτό που μας ελκύει 

δεν είναι η λύση ενός αινίγματος το οποίο είναι απ’ την αρχή ξεκάθαρο, αλλά η απουσία των 

δεδομένων του προβλήματος. Η αγωνία δεν είναι εγκεφαλική αλλά συγκεκριμένη. Συνήθως η 

αστυνομική έρευνα οδηγεί στο ξεκαθάρισμα, ξέρουμε το “γιατί” των κινήσεων, των πράξεων και 

η αγωνία βρίσκεται στην αναμονή αυτού που πρόκειται να συμβεί ή στην αβεβαιότητα του “πως” 

μιας βέβαιας κατάληξης. Αντίθετα εδώ, το ανησυχαστικό είναι η παρούσα εικόνα. 0  Clément φτάνει 
σ' αυτό το αποτέλεσμα χάρις στην φυσική του ροπή στην εσωτερικότητα και στα σκηνοθετικά του 

τεχνάσματα - σε ασυνήθιστα δυνατούς τόνους όπως στον Hitchock - και τελικά χάρις στις επινοήσεις 

του σεναρίου δημιουργεί ένα έργο που προκαλεί μια αδιόρατη αίσθηση δυσφορίας, που ελάχιστα 
διαταράσσεται από την τελική έκβαση.

Luc Moullet 

Cahiers du Cinéma.
Μάιος 1960

O Clément όιηνθννε τους ηθοποιούς τον, όπως ο Karayan τους μοναιχονς τον: τονς όιέχοπτε 
χαι τοις έχυνε να ξαναρχίζουν λίγο mo πάνω ή λίγο πιο χάτω... Ο Clément μον έλεγε: “αϊτό πον 
μον αρέοει οε οένα είναι ότι γεμίζεις το χώρο ". Στο Γύμνοι στον ήλιο μον έδειχνε το οχψιχό λέγοντας: 
"προχώρα, όρμηξε, χινήσον!" Και χινιόμοιψ μέσα στ ο οχψιχό. Με έπαιρνε, όπως μια μαριονέτα, 
χαι χάπον χαι χάχαν τραβούνε, πότε το ένα χαι πότε το άλλο νήμα. . n

Σκηνοθεσία: René Clément
Σενάριο: Paul Gégauff,
βασισμένο στο βιβλίο της Patricia Highsmith
“The talented Mr Ripley”
Φωτογραφία: Henri Decaë 
Σκηνογραφία: Paul Bertrand 
Μοντάζ: Françoise Javet 
Ηχος: Jean-Claude Marchetti 
Μουσική: Nino Rota 
Παραγωγή: Paris Films. Titanus Films 
Προέλευση: Γαλλία, Ιταλία. 1959, έγχρωμη 
Διάρκεια: 119’
Ηθοποιοί: Alain Delon (Τομ Ρίπλεί),
Marie Laforét (Μαρζ Ντυβαλ),
Maunce Ronet (Φιλίπ Γκρηνλαφ).
Elvire Popesco (κυρία Πόποβα).
Billy Kearns (Φρεντυ),
Romy Schneider (φίλη του Φρεντυ),
Ave Ninchi (η θυρωρός),
Frank Latimore (O' Μπράίαν),
Emo Crisa (ο επιθεωρητής)

ΓΥΜΝΟΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ



O ΡΟΚΟ ΚΑΙ Τ’ ΑΔΕΛΦΙΑ TOY

Μετά τον θάνατο του συζύγου της η Ροζάρια με τους τέσσερις γυιούς της εγκαταλείπει την 

μίζερη και φτωχή επαρχία του ιταλικού Νότου και πηγαίνει στο Μιλάνο όπου ήδη ζει και εργάζεται 

ο πρωτότοκος Βιντσέντσο. Η ταινία είναι το χρονικό αυτής της οικογένειας, με κεντρικά πρόσωπο 
τον Ρόκο και τον Σιμόνε που ασχολούνται και οι δύο με το μποξ και της ταραγμένης σχέσης τους 

με την Νάντια, την οποία τελικά ο Σιμό νε σκοτώνει. Ο Ρόκο παρά τις συνεχείς προσπάθειές του 
δεν καταφέρνει να σώσει τον Σιμόνε, ο οποίος και καταλήγει στην φυλακή όταν καταδίδεται από 
τον μικρότερο αδελφό Τσίρο.

Αναζητώντας μια λαϊκή ταυτότητα 12 χρόνια μετά το La tena trema, ο Visconti ένας αριστοκράτης 
ζυμωμένος με την λογοτεχνική παράδοση, από τον Ντοστογιέφσκι ως τον Τόμας Μαν, διαπραγματεύεται 

την κτηνώδη βαρβαρότητα του Σιμόνε και την λαμπερή και εξαγνιστική δύναμη του Ρόκο. Παρ’ όλα αυτά 
η τελευταία λέξη λέγεται από έναν άλλο αδελφό τον Τσίρο, ο οποίος φαίνεται να έχει κατανοήσει το 
μαρξιστικό μάθημα και διδάσκει στον μικρότερο αδελφό Λούκα, ότι η αγιότητα του Ρόκο δεν ανήκει σ’ 
αυτόν τον κόσμο. Πλάθοντας ως την παραμικρή λεπτομέρεια τον νεαρό Alain Delon και αφαιρώντας την 

σαγηνευτική του εικόνα, ώστε να αποκτήσει το πρόσωπο του μια αφοπλιστική εφηβικότητα, ο Visconti 

παρ’ όλες τις πολιτικές του τύψεις, δημιουργεί έναν από τους πιο ωραίους χαρακτήρες του. Στο έργο 
η αθωότητα του Ρόκο μοιάζει σαν χαμένος παράδεισος μέσα στη βία του πόθου και της ιστορίας.

Jacques Fieschi

Η  μέθοδος τον Luchino ήταν να διδάσκει όλους τους ρόλους. Έδειχνε τα πάντα και έλεγε: “κάνε 
το ακριβώς έτσι, αλλά εσύ να είσαι καλός, να παίξεις καλά, γιατί εγώ ξέρω καλά ότι παίζω σαν 
γουρούνι ”, 'Οταν έπρεπε να μπεις από κάπου και να σταματήσεις απότομα, έπρεπε να γίνει ακριβώς 
στο χιλιοστό. Αυτός ήταν Visconti. Δεν του ξέφευγε η παραμικρή λεπτομέρεια. Ήταν πολύ σκληρός 
για όλον τον κόσμο και κυρίως για τον εαυτό του. Μπορούσε να δουλεύει χωρίς διακοπή δεκατέσσερις 
ώρες, από τις 6 το βράδυ ως τις 8 το πρωί, με ■ 10 βαθμούς στο Μιλάνο, και κανείς όεν τολμούσε να 

του φέρει αντίρρηση. A.D.

Σκηνοθεσία: Luchino Visconti 
Σενάριο: Luchino Visconti, Vasco Pratolini, 
Suso Cecchi d’ Amico 
Φωτογραφία: Giuseppe Rottuno 
Σκηνογραφία: Mario Garbuglia 
Μοντάζ: Mario Serandrei 
Ηχος: Giovanni Rossi 
Μουσική: Nino Rota 
Παραγωγή: Titanus,
Roma - Les Films Marceau, Paris 
Προέλευση: Ιταλία-Γαλλία, ασπρόμαυρη 
Διάρκεια: 150'
Ηθοποιοί: Alain Delon (Ρόκο),
Renato Salvatori (Σιμόνε),
Annie Girardot (Νάντια),
Κατίνα Παξινού (Ροζάρια, η μάνα),
Roger Hanin (Μορίνι),
Paolo Stoppa (ο μάνατζερ),
Suzie Delair (Λουίζα),
Claudia Cardinale (Τζινέτα),
Σπόρος Φωκάς (Βιντσέντσο),
Rocco Vidolazzi (Λούκα),
Max Cartier (Τσίρο)



Η Βιτόρια χωρίζει με τον πολύ μεγαλύτερο της εραστή Ρικάρντο και περιπλανιέται μόνη στη 
Ρώμη. Γνωρίζεται με τον Πιέρο, έναν νεαρό και όμορφο χρηματιστή, όταν πηγαίνει να συναντήσει 
την μητέρα π]ς που παίζει στο χρηματιστήριο. Ο Πιέρο την σαγηνεύει. Στην αρχή η Βιτόρια είναι 

διατακτική, αλλά αργότερα υποκύπτει, νομίζει ότι είναι ερωτευμένη και φτιάχνει μια πρόσκαιρη 
σχέση μαζί του. Στο τέλος την συναντούμε να περιπλανιέται και πάλι μόνη, στην ερημιά και στην 
ανωνυμία της μεγαλούπολης. Πρόκειται για μια ταινία με τα γνωστά θέματα του Antonioni: ο έρωτας, 
το χρήμα, η προβληματική επικοινωνία, η μοναξιά.

Ο Antonioni προτείνει μια φαινομενολογία της ψυχοπαθολογίας της καθημερινής ζωής, την 
οποία φυσικά δεν απομονώνει από τις κοινωνικές διεργασίες, τους μηχανισμούς που προκαλούν 
την αλλοτρίωση του ατόμου. Κάτω από αυτή την οπτική είναι εκπληκτική η σεκάνς του χρηματιστηρίου, 
που κατέχει μια σημαντική θέση στην ταινία, χωρίς φαινομενικά να προσφέρει τίποτα στην καθεαυτό 

ανάπτυξη της ιστορίας. Πρόκειται για ένα χορό του παραλόγου, που συγκροτείται από τα σηκωμένα 
χέρια, τους ανθρώπους που τρέχουν σαν τρελοί στα τηλέφωνα, τις σιωπές όπου ακούς μόνο τα 
κουδουνίσματα του τηλεφώνου, τις τιμές που αλλάζουν με φρενήρη ρυθμό στο μαυροπίνακα κ.λ.π. 
Εικόνες μιας καθημερινής τρέλας, που αποδίδουν συμβολικά τη φρενίτιδα της εποχής μας και τον 
αλλοτριωτικό χαρακτήρα του χρήματος. Ο κινηματογράφος με την Έκλειψη, προσεγγίζει με την ίδια 
εκφραστική δύναμη, θέματα και ψυχολογικές καταστάσεις που μόνο η μοντέρνα λογοτεχνία μπορούσε 
ν’ αποδώσει. Η αφηγούμενη ιστορία του κλασικού σινεμά δίνει τη θέση της σ’ ένα “εσωτερικό δράμα”, 
όπου η γυναίκα γίνεται ο κάτοχος της αλήθειας της αρρώστιας της εποχής μας. Η Εκλειψη είναι 
λοιπόν μια ταινία που όχι μόνο εκθέτει την αλλοτρίωση σαν φαινόμενο, αλλά την καθιστά αντικείμενο 
ιδεολογικής κριτικής - η πιο ώριμη δουλειά του Antonioni κι ίσως η πιο όμορφη ταινία του.

Μπάμπης Ακτσόγλου

Ο Antonioni είναι ένας θαυμάσιος διευθυντής ορχήστρας, εξαιρετιχά αχριβής. Ο ρόλος μου σε 
σχέση μ 'αυτόν της Monica Vttú είναι αρχετά μιχρός. Νομίζω ότι ξεχωρίζει από τους άλλσις ανόριχούς 
χαραχτήρε; του Antonioni: ζωντανός, χαρούμενος, νεανιχός, ένας πολύ χινητιχός ρόλος. Ίσως να 
είναι αχριβώς αυτό παν χατάφερα να αποδώσω. Ο Antonioni είναι πολύ απαιτητιχός χαι στην 
διάρχεια των γυρισμάτων οι σχέσεις μας ήταν δινχυλες χαι τεταμένες. Είμαι όμως περήφανος πού 
γύρισα τψ  Έχλειψη. Α n

Σκηνοθεσία: Michelangelo Antonioni 
Σενάριο: Μ. Antonioni, Tonino Guerra 
Φωτογραφία: Gianni Di Venanzo 
Σκηνογραφία: Piero Poletto 
Μοντάζ: Eraldo Da Roma 
Μουσική: Giovanni Fusco 
Παραγωγή: Cineriz,
Roma-Paris Film Production 
Προέλευση: Ιταλία-Γαλλία, ασπρόμαυρη 
Διάρκεια: 125'
Ηθοποιοί: Alain Delon (Πιέρο).
Monica Vitti (Βιτόρια),
Francisco Rabal (Ρικάρντο),
Lilia Brignone (η μητέρα της Βιτόρια), 
Mirella Ricciardi (Μαρθα),
Rossana Rory (Ανιτα),
Louis Seignier, Cyrus Elias

Η ΕΚΛΕΙΨΗ



Ελεύθερος μετά από πέντε χρόνια φυλακή, ο Τσαρλς αποφασίζει να τολμήσει ένα μεγάλο 
κόλπο, που θα του επιτρέψει μια “άνετη συνταξιοδότηση”. Συνεργάζεται με τον νεαρό Φράνσις 

που γνώρισε στη φυλακή. Ο Λουίς, ο γαμπρός του Φράνσις, θα είναι ο οδηγός τους. Πρόκειται να 
χτυπήσουν το χρηματοκιβώτιο του καζίνο Palm Beach στις Κάννες. Η υπόθεση είναι σχεδιασμένη 
στην εντέλεια και εκτελείται με ακρίβεια. Ενα εκατομμύριο γαλλικά φράγκα γεμίζουν τους σάκους 

των γκάγκστερ. Αλλά παρά την επιτυχία τους ο Τσαρλς και ο Φράνσις θα μπορέσουν ναχαρούν τα 

κέρδη τους;

Μια αστυνομική ταινία υψηλών προδιαγραφών, από τις καλύτερες που παρήγαγε ο γαλλικός 
κινηματογράφος. Έργο τριών δημιουργών που το ταλέντο τους δεν χρειάζεται να ανακαλυφθεί: 

Verneuil, Audiard, Simonin. Το ενδιαφέρον αρχίζει από τα ζενερίκ και παραμένει αμείωτο. Η πλοκή 
ξετυλίγεται με μαθηματική ακρίβεια, ο ρυθμός είναι νευρώδης, οι χαρακτήρες υπαρκτοί, οι αντιπαρα

θέσεις τους εξελίσσονται με πρωτοτυπία και οι διαφορές των χαρακπίρων δημιουργούν εντάσεις, 

εξάπτοντας την περιέργεια μας. 0 Henri Verneuil σκηνοθετεί με διαύγεια, ενεργητικότητα, εξαιρετική 
εκφραστικότητα, αυτοσχεδιάζει συνεχώς με πρωτότυπες οπτικές γωνίες, επιβάλλει στην αφήγηση 
έναν ρυθμό με αξιοσημείωτες κορυφώσεις, ενώ δεν αμελεί εκείνες τις πτυχές που αναδεικνύουν 

τις ψυχολογικές διακυμάνσεις. Δεν αφήνεται στο τυχαίο της τέχνης. Μ ’ αυτήν την ταινία κερδίζει 

μια θέση ανάμεσα στους καλύτερους δημιουργούς μας. Η ικανότητά του δεν διαχωρίζεται εύκολα 
από την επίδοση των ηθοποιών, που το σενάριο, άλλοτε τους φέρνει σε αντιπαράθεση και άλλοτε 
σε συμφωνία, τον Jean Gabin και τον Alain Delon.

Louis Chauvet, 

Le Figaro, 4 Απριλίου 1963

Την εποχή της Μεγάλης ληστείας τον καζίνο o Gabin ήταν σε μεγάλη φόρμα. Ή ταν πάντα το 
αφεντικό, ένας ηθοποιός μυθικός. Είχαμε κοινά στοιχεία: όπως εκείνος υπήρξα πρώ ψ  στρατιωτικός 
καθώς και ναύτης. Όπως κι εγώ δεν ξεκίνησε σαν ηθοποιός. Μια μέρα o Gabin καθώς κατέβαινε 
τις σκάλες του Folies Berperes, πίσω από την Mistingnett, δέχθηκε μια διαφορετική πρόταση. Όπως 
περίπου ο Alan Ladd που ήταν μηχανικός ή ο Lancaster που προερχόταν από το τσίρκο. 
Έτσι είναι οι ηθοποιοί.

Σκηνοθεσία: Henri Verneuil 
Σενάριο: Henri Verneuil, Michel Audiard,
Albert Simonin 
Φωτογραφία: Louis Page 
Σκηνογραφία: Robert Clavel 
Μοντάζ: Françoise Verneuil 
Ηχος: Jean Rieul 
Μουσική: Michel Magne 
Παραγωγή: Cipra Films, Cité Films,
CCM Films
Προέλευση: Γαλλία, Ιταλία ,1963, ασπρόμαυρη 
Διάρκεια: 117'
Ηθοποιοί: Alain Delon (Φράνσις),
Jean Gabin (Τσάρλς),
Viviane Romance (Ζινέτ),
Maurice Biraud (Λουίς),
Caria Martier (Μπριτζίτ),
Dora Doll (κοντέσσα),
Germaine Montera (κυρία Βερλό),
Rita Cadillac (Λίλιαν),
Henri Virtojeux (Μάριο),
José-Luis de Villalonga (κύριος Γκρίμπ)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ



Ο Τζεφ Κοστέλο είναι επαγγελματίας δολοφόνος, αδίστακτος και σκληρός. Έχει προσληφθεί 

για να εκτελέσει το αφεντικό ενός νυχτερινού κέντρου. Παρά το άλλοθι που επινοεί με την βοήθεια 

μιας πόρνης, θεωρείται ύποπτος από τον επιθεωρητή της αστυνομίας. Εν τω μεταξύ ο εργοδότης 

του θέλει να τον σκοτώσει, γιατί ξέρει πολλά και θα μπορούσε να τον αποκαλύψει. Ο Τζεφ προσπαθεί 

να ξεφύγει από την αστυνομία και εφαρμόζοντας το αξίωμα σκότωσε για να μην σε σκοτώσουν, 

δολοφονεί τον εργοδότη του. Ταυτόχρονα αποκτά συνείδηση των πράξεών του και ξαναβρίσκει την 

ανθρωπιά του. Ο θάνατος όμως παραμονεύει.

Απ’ όλες τις ταινίες του Jean-Pierre Melville, 0  δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο είναι η 

πιο απογυμνωμένη, η πιο εσωστρεφής: αφήνοντας ηθελημένα στην σκιά τα δευτερεύοντα πρόσωπα, 

μ’ αυτήν την εικόνα του υπόκοσμου που αποδίδεται έξοχα, ο δημιουργός καταθέτει μια εξαιρετική 

πραγματεία για την μοναξιά' εδώ το αστυνομικό πρόσχημα, ο κόσμος του εγκλήματος, ξεθωριάζει 

μπροστά σε μια σκέψη πολύ πιο βαθειά. Ο ήρωας του Melville δεν φέρει τυχαία το όνομα Samouraï: 

στην πραγματικότητα, αυτός, ο επαγγελματίας δολοφόνος δεν έχει πια συνείδηση του εγκλήματος 

είναι ένας απελπισμένος, ένας μηδενιστής. Πρέπει ο Melville να είναι πολύ μεγάλος κινηματογρα

φιστής και ο Delon πολύ μεγάλος ηθοποιός για να ανατρέψουν με τέτοια μαεστρία το συνηθισμένο 

ηθικό δίδαγμα: αυτός ο Samouraï - που δεν μας είναι καθόλου αντιπαθητικός - εμπνέει συμπάθεια 
και ενδιαφέρον, καθώς η αγωνία του να ζήσει είναι τραγική.

Henry Chapier 

Combat 2 Νοεμβρίου 1967

Υπήρξα πάντα μοναχικός, συνειδητά ή ασυνείδητα. Ο Melville και άλλοι το κατάλαβαν κι αντό 
το νιώθουμε μέσα στα έργα τους. Είναι κάτι πον με ξεπερνάει, πον βρίσκεται έξω από μένα. 
Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο είμαι εγώ, αλλά ασυνείδητα. Ο Melville είναι ένας απόλιπος 
κινηματογραφιστής, ένας ολοκληρωμένος δημιουργός. Έγραφε, σκηνοθετούσε, παρήγαγε, έκανε 
το μοντάζ, τη μουσική και τα γυρίσματα μέσα στα στοιΗπιο της οδού Jenner. Ακόμη και το φως στον 
Δολοφόνο με το αγγελικό πρόσωπο είναι τοι< Melville: αυτός εξηγούσε στον Henri Decae amó πον 
ήθελε. Ο Melville ήθελε το ασπρόμαυρο έγχρωμο! Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο θα λέγαμε 
ότι είναι μια ασπρόμαυρη ταινία Ένα κυρίαρχο γκρίζο, ένα κυρίαρχο μπλε, όπου όλα τα κόκκινα 
Kui οι ώχρες υποχωρούν, δίνοντας στην ταινία ένα φως σχεδόν ξεθωριασμένο. . n

Σκηνοθεσία: Jean-Pierre Melville 
Σενάριο: Jean-Pierre Melville βασισμένο στην 
νουβέλα της Joan McLeod "The Ronin’ 
Φωτογραφία: Henri Decae 
Σκηνογραφία: Francçois de Lamothe 
Μοντάζ: Monique Bonnot,Yolande Maurette 
Ηχος: René Longuet 
Μουσική: François de Roubaix 
Παραγωγή: Filmel, CICC,
Fida Cinématogratica 
Προέλευση: Γαλλία, 1967, έγχρωμη 
Διάρκεια: 95'
Ηθοποιοί: Alain Delon (Τζεφ Κοστελο).
François Perier (επιθεωρητής),
Nathalie Delon (Τζαιην),
Cathy Rosier (Βαλερί),
Cathenne Jourdan (κοπέλα της γκορντορομπος), 
Jacques Leroy (ο ανδρας της πασαρέλας). 
Jean-Piene Rosier (Ολιβτε Ραιη),
Michel Boisrond (Βινερ).
Robert Favart (ο μπαρμαν)

Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ



O Ζαν Πωλ και η Μαριάν ζουν αγαπημένοι σε μια βίλα στην Κυανή ακτή. Η  ευτυχία τους διαταρ- 
ράσεται γρήγορα όταν εμφανίζεται ο Χάρυ με την κόρη του Πενελόπ. Οι δύο άνδρες κρύβουν τον 

ανταγωνισμό τους κάτω από μία δήθεν φιλία. Ο Χάρυ περιφρονεί τον Ζαν Πωλ που η επιτυχία του 
είναι μικρότερη από την δική του. Ο Ζαν Πωλ ζηλεύει τον Χάρυ για την περιουσία του και γιατί υπήρ

ξε εραστής της Μαριάν. Ένα επικίνδυνο παιχνίδι αρχίζει. Ο Χάρυ φλερτάρει ξανά την Μαριάν, ενώ 
ο Ζαν Πωλ θέλει να κατακτήσει την Πενελόπ. Ενα παιχνίδι που οδηγεί τον Ζαν Πωλ να πνίξει τον 

Χάρυ στην πισίνα. Η Μαριάν τα ξέρει όλα, αλλά σιωπά. Η  Πενελόπ θα φύγει. Οι δύο εραστές θα 

μείνουν “δεμένοι"μέσα από το έγκλημα.

Με την απάθεια ενός εντομολόγου που παρατηρεί μια ομάδα εντόμων να αλληλοσπαράζονται, 
o Jaques Deray υφαίνει ένα λεπτό δίχτυ υπαινιγμών, υποψιών, εκμυστηρεύσεων και αναμνήσεων 

που καθορίζουν σταδιακά τα πρόσωπα και τις σχέσεις τους. Κάτω από το αντικειμενικό βλέμμα 
του σκηνοθέτη, χωρίς την συνενοχή, ούτε την ανοχή του, η ταινία είναι ένα ακραίο ξεκαθάρισμα 

λογαριασμών. Αυτά τα βίαια και επικίνδυνα παιχνίδια έχουν μια γοητεία, αρκεί να προσπαθήσει 
κανείς να συμμετάσχει, μια και δεν είναι τόσο εύκολη η διείσδυση σ’ αυτόν τον, κεκλεισμένων των 
θυρών, μικρόκοσμο, απ’ όπου η κάμερα δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ' σιγά-σιγά από παρείσακτος 

γίνεται κανείς μάρτυρας κι από μάρτυρας συνένοχος. Πιστεύω πως η ποιότητα των ηθοποιών και 
η μαεστρία της καθοδήγησής τους, είναι τα κυριότερα ατού της Πισίνας, ταινία δημιουργού. 
Η Romy Schneider σε εξαιρετική φόρμα, κάνει μια αξιοσημείωτη επάνοδο και επιβάλλεται στους 

δύο συμπρωταγωνιστές της, παρ’ όλο το μέγεθος τους, αφού πρόκειται για τον Alain Delon πιο 
ζοφερό παρά ποτέ και τον Maurice Ronet, ζωντανό και κυνικό.

Marcel Martin,
Les Lettres françaises, 5 Φεβρουάριου 1969

Ένα βράδυ είδα στην τηλεόραση τρεις σκηνές και δε μπόρεσα να σννεχίσω· το να βλέπω τη 
Romy Schneider και τον Maurice Ronet ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Η ταινία είναι θαυμάσια: 
είναι η επιστροφή της Romy, που την επέβαλα, ενώ κανείς δεν την ήθελε, λέγοντας, ή θα είναι η 
Romy Schneider ή καμία άλλη. Είναι συγκλονιστική, κυρίως γι ' αυτούς που τη γνώριζαν καλά. Η 

Πισίνα είναι η πιο ωραία ταινία του Deray. . n

Σκηνοθεσία: Jacques Deray 

Σενάριο: Jean-Claude Carrière,

Jacques Deray, Jean-Emmanuel Conil 
Φωτογραφία: Jean-Jacques Tarbes 

Μοντάζ: Paul Cayatte 

Ηχος: René Longuet 

Μουσική: Michel Legrand 
Παραγωγή: SNC, Filmlndustria 

Προέλευση: Γαλλία, 1968, έγχρωμη 

Διάρκεια: 122'
Ηθοποιοί: Alain Delon (Ζαν Πωλ Λεροί), 

Romy Schneider (Μαριάν),

Maurice Ronet (Χάρυ Λανιέ),
Jane Birkin (Πενελόπ),
Suzy Jaspan ( Έμιλυ),
Paul Crauchet (επιθεωρητής Λεβέκ)

Η ΠΙΣΙΝΑ



To 1942 στο κατεχόμενο Παρίσι, ο Ρομπέρ Κλάϊν, πλούσιος και γοητευτικός σαραντάρης, είναι 
από εκείνους που επωφελούνται οικονομικά από τον διωγμό των Εβραίων. Μ ια μέρα βρίσκει κάτω 
από την πόρτα του ένα τεύχος του περιοδικού “Οι πληροφορίες των Εβραίων" που έχει το όνομα 
και την διεύθυνσή του. Ανήσυχος, ερευνά και ανακαλύπτει ότι το όνομά του βρίσκεται στα αρχεία 
της αστυνομίας και πως πρόκειται για συνωνυμία. Έτσι αρχίζει να αναζητά την διεύθυνση του 
“άλλου", καθώς και την νεαρή του φίλη, η οποία εμφανίζεται με διαφορετικά ονόματα. Ωστόσο, 
παρ’όλες τις έρευνές του, αυτός ο “άλλος" παραμένει άφαντος. Το διαμέρισμα και η περιουσία 
του Ρομπέρ Κλάϊν κατάσχονται από την αστυνομία και δεν έχει άλλη λύση από το να κρυφτεί. 
Συνειδητοποιώντας ξαφνικά πως ο “άλλος" μένει στο δικό του σπίτι, αλλά μόνο τις νύχτες, του 
τηλεφωνεί από το διαμέρισμα του φίλου του Πιέρ. Το ραντεβού ορίζεται αλλά ο Ρομπέρ Κλάϊν φτάνει 
πολύ αργά: ειδοποιημένη από τον Πιέρ η αστυνομία βρίσκεται ήδη εκεί. Ο Κλάϊν αναζητώντας τον 
“άλλο” παγιδεύεται σε μια ομαδική σύλληψη Εβραίων και παρασύρεται από το πλήθος των 
συλληφθέντων με κατεύθυνση τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

O Losey στις σημειώσεις του για την ταινία γράφει ότι το θέμα του Μ ίστερ Κλάϊν  είναι 
η αδιαφορία, η αδιαφορία των Γάλλων στο πρόβλημα των Εβραίων, η αδιαφορία του Ρομπέρ Κλάϊν 
και τελικά εκτός από μερικές “νησίδες αγνότητας”, η αδιαφορία όλων σχεδόν των ηρώων. Αλλά 
ο Μίστερ Κλάϊν δεν είναι μια ταινία πάνω στην αδιαφορία, δεν δείχνει την περιφρόνηση, την υποταγή 
ή τον εγωισμό, αλλά δομείται γύρω από μια ουσιαστική αδιαφορία, η οποία δεν αφορά ηθικές 
κατηγορίες. Σε διαφορετικούς βαθμούς και ο Ρομπέρ Κλάϊν στον ύψιστο βαθμό, τα πρόσωπα βιώνουν 
ένα πάθος αδιαφορίας, με κάθε έννοια του όρου. Αυτός ο παθιασμένος πυρήνας, γιατί είναι ένας 
πυρήνας κι όχι ένα πρόσχημα, κάνει τον Μίστερ Κλάϊν μια ταινία πολύ δυνατή πάνω στον αντισημιτισμό

J.L. Riviere 
Cahiers du Cinema

Ο  Μίστερ Κλάϊν είναι μ ια ταινία πον εντυπωσιάζει με το θέμα της. Δ εντο  λέω παρά σήμερα, 

είκοσι χρόνια μετά, ότι η ταινία έγινε χάρις σ τψ  δική μου θέληση. Νομίζω πως o Franco Solinas 

έγραψε το σενάριο για τον Κώστα Γαβρά, ο οποίος όεν ενδιαφέρθηκε. Ο  Norbert Saada με παρα- 

κάλεαε να δώσω το σενάριο στον Losey, ο οποίος μου τηλεφώνησε αμέσως λέγοντας: “θα την γυρίσω 

αυτή τη ταινία/". Με ρώττ/σε αν ήθελα να είμαι ο Μίστερ Κλάϊν και του είπα, βεβαίως. Έ τσ ι έκανα  

την παραγωγή της. Το να μην πάρω όμως, το βραβείο ερμηνείας στις Κάννες για λόγους εξω- 

κινηματογραφικυύς, μου κόστισε πολν... ^  q

Σκηνοθεσία: Joseph Losey 
Σενάριο: Franco Solinas, Fernano Morandi 
Φωτογραφία: Gerry Fischer,
Pierre-William Glenn 
Σκηνογραφία: Pierre Duquesne 
Μοντάζ: Henri Lanoe 
Ηχος: Jean Labussière 
Μουσική: Egisto Macchi, Pierre Porte 
Παραγωγή: Lira Films 
Προέλευση: Γαλλία, 1976, έγχρωμη 
Διάρκεια: 122'
Ηθοποιοί: Alain Delon (Ρομπέρ Κλαίν), 
Jeanne Moreau (Φλοράνς),
Juliet Berto (Ζανίν),
Michael Lonsdale (Πιέρ),
Francine Bergé (Νικάλ),
Massimo Girotti (Τοαρλς),
Francine Racette (Ναταλί),
Louis Seigner, Michel Aumont

ΜΙΣΤΕΡ ΚΛΑΪΝ



3 ΦΟΡΕΣ ΣΚΛΗΡΟΣ

Ο Μισέλ Ζερφό είναι επαγγελματίας χαρτοπαίκτης. Μια νύχτα σ ' έναν έρημο δρόμο βοηθά 
έναν τραυματισμένο οδηγό ο οποίος τελικά πεθαίνει στο νοσοκομείο. Στην πραγματικότητα ο άγνω

στος δολοφονήθηκε. Ο Μισέλ το μαθαίνει από τις εφημερίδες, ενώ σκοτώνονται και άλλα δύο άτο

μα. Και οι τρεις ήταν ανώτατοι υπάλληλοι της εταιρείας Εμεριχ με αντικείμενο τα αεροπλάνα και 

τους εξοπλισμούς. Ενοχλητικός μάρτυρας ο Μισέλ γίνεται γρήγορα στόχος των δολοφόνων. Μετά 
από μια πρώτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ο Μισέλ είναι παρών στην δολοφονία του φίλου 
του Λιετάρ, του γραφείου πληροφοριών. Μετά απ ' αυτά αναλαμβάνει δράση. Τραυματισμένος από 
σφαίρα, παρακολουθούμενος από την αστυνομία, καταφέρνει ωστόσο να εξοντώσει τους διώκτες 
του. Τελικά ο Εμεριχ και οι συνεργάτες του, πεπεισμένοι ότι έχουν να κάνουν με επαγγελματία 
αποφασίζουν να συμβιβαστούν μαζί του, αλλά ο Μισέλ αρνείται να συνεργαστεί Ο Εμεριχ πεθαίνει 
από καρδιακή προσβολή και ο διάδοχός του Λεπρίνς πιστεύοντας πάντα σ ' ένα πιθανό εκβιασμό 
απ ' την πλευρά του Μισέλ, δίνει εντολή να τον δολοφονήσουν εν ψυχρώ.

Αν και η ιστορία του μάρτυρα που εμπλέκεται άθελα του σε μια ξένη υπόθεση, έχει πολυ- 
χρησιμοποιηθεί, ο Deray και ο Delon, επελεξαν να την διαπραγματευθούν χωρίς δισταγμούς και 

τεχνάσματα. Μέσα στην απλότητα, την λιτότητα και την έντασή του το 3 φορές σκληρός είναι μια 
ταινία πιο κοντά στα πρώτα έργα του Deray, απ’ ότι το εντελώς ιδιόρρυθμο Ενέδρα στην Βαρκελώνη, 
όπου ο σκηνοθέτης δεν χρησιμοποιεί το ταλέντο του παρά μόνο για να μετατρέψει σε εικόνες τις 
περιπέτειες μιας βίαιης δράσης... Μιλώντας με την τριπλή ιδιότητα του ηθοποιού, του παραγωγού 
και του συν-σεναριογράφου, ο Alain Delon έχει δηλώσει ότι γύρισε το 3 φορές σκληρός για να 
επανασυνδεθεί μ’ έναν “λαϊκό, ποιοτικό κινηματογράφο”. 0 ορισμός αυτός ταιριάζει τέλεια σε μια 
ταινία που η πρωτοτυπία της είναι ελάχιστη, αλλά στην οποία συνυπάρχουν όλα τα συνηθισμένα 
συστατικά της επιτυχίας.

Jean de Baroncelli 
Le Monde, 1 Νοεμβρίου 1980

Σκηνοθεσία: Jacques Deray 
Σενάριο: Jacques Deray,
Christopher Frank, Alain Delon
με τη συμμετοχή του Jean-Patrick Manchette
Φωτογραφία: Jean Tournier
Σκηνογραφία: Jacques Brizio
Μοντάζ: Isabel Garcia de Herreras
Ηχος: Jean Labussière
Μουσική: Claude Bolling
Παραγωγή: Adel Productions, Films A2
Προέλευση: Γαλλία, 1980, έγχρωμη
Διάρκεια: 95'
Ηθοποιοί: Alain Delon (Μισέλ Ζερφό),
Dalila Di Lazarro (Μπέα),
Piene Dux ( Εμεριχ),
Simone Renant (κυρία Ζερφό),
Pierre Belot (Μπορέλ),
Pascale Roberts (κυρία Μπορέλ),
Michel Auclair (Λεπρίνς),
Christian Barbier (Λιετάρ)
Jean-Piene Danas,
François Perrot, André Falcon



Ο Σουκά είναι πεισματάρης ευέξαπτος και πονηρός, αναμφισβήτητες αρετές για έναν πρώην 

μπάτσο που έχει γίνει ιδιωτικός αστυνομικός. Ασχολείται με μια έρευνα ρουτίνας, την υπόθεση 

Πιγκό, την αναζήτηση μιας νέας γυναίκας που εξαφανίστηκε. Η κοπέλα είναι τυφλή και η μητέρα 

της του αναθέτει την έρευνα, μετά από υπόδειξη του επιθεωρητή Κοσιολί. Ωστόσο η υπόθεση είναι 

γεμάτη από δυσάρεστες εκπλήξεις για τον Σουκά: η κυρία Πιγκό δολοφονείται, ο ίδιος σκοτώνει 

τον δολοφόνο της καθώς και τον επιθεωρητή Μαντριέ που του έχει στήσει παγίδα. Καταζητείται 

έτσι και από την αστυνομία και από τους μυστηριώδεις δολοφόνους. Μόνοι του σύμμαχοι είναι η 

πιστή του γραμματέας Σαρλότ και ο Χάϊμαν, ένας παλιός του φίλος, συνταξιούχος επιθεωρητής 

της αστυνομίας. Ερευνώντας την υπόθεση με την βοήθειά τους και μετά από πολλές περιπέτειες 

ο Σουκά φτάνει τελικά στην διαλεύκανσή της: η εξαφάνιση της Ιζαμπέλ Πιγκό συνδέεται μ ’ ένα  

δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών όπου εμπλέκονται και αστυνομικοί. Ο Σουκά, παρ' όλο που αντι

λαμβάνεται πως χρησιμοποιείται από τον Κοσιολί ως δόλωμα, είναι αποφασισμένος να φτάσει στα 

άκρα. Στο τέλος μ ε  την συνεργασία της αστυνομίας εισβάλλει στην κλινική-κρησφύγετο των 

κακοποιών και ελευθερώνει την Ιζαμπέλ.

Πρόκειται λοιπόν για έναν ιδιωτικό αστυνομικό ο οποίος βρίσκεται μπλεγμένος σε μια υπόθεση 

απαγωγής και ναρκωτικών, που η επίσημη αστυνομία αντιμετωπίζει μ’ έναν τρόπο μάλλον συμβατικό 
και αδιάφορο. Ο Alain Delon είναι μια πραγματική “αλεπού”, κάτω απ’ την εμφάνιση ενός ικανού 

μποξέρ. Οι συμπρωταγωνιστές του είναι όλοι εξαιρετικοί και σας συμβουλεύω να απολαύσετε τον 

Daniel Ceccaldi στον ρόλο του δόλιου επιθεωρητή της αστυνομίας Κοσιολί, με καλούς τρόπους 

αλλά παμπόνηρου. 0  Michel Auclair είναι όπως πάντα συγκινητικός, με την “μπλαζέ” ευφυΐα του, 

ενω η Anne Parillaud είναι η προσωποποίηση της θηλυκότητας. Προσθέστε ακόμα ότι ο Alain Delon 

είναι πιο συμπαθής απ' ότι συνήθως, επειδή δεν διστάζει να αυτοσαρκάζεται στους διαλόγους και 
στην δράση, καταρρίπτοντας την παραδοσιακή εικόνα του ακαταμάχητου ζεν πρεμιέ. Υπάρχει στην 

ταινία ένα διάχυτο χιούμορ, που επιτρέπει την ύπαρξη σκηνών βίας που θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
ακραίες, αλλά που ένα ξέσπασμα γέλιου τις δικαιολογεί.

Claude Baignères

Le Figaro, 11 Σεπτεμεμβρίου 1981 *

Σκηνοθεσία: Alain Delon 
Σενάριο: Alain Delon, Christopher Frank, 
βασισμένο στο μυθιστόρημα 
του Jean-Patrick Manchette “Que d’ os!“ 
Φωτογραφία: Jean Tournier 
Σκηνογραφία: Thëobald Meurisse 
Μοντάζ: Michel Lewin 
Ηχος: Jean Labussière 
Μουσική: Sidney Bechet, Oscar Benton 
Παραγωγή: Adel Productions 
Προέλευση: Γαλλία. 1981. έγχρωμη 
Διάρκεια: 115’
Ηθοποιοί: Alain Delon (Σουκά),
Anne Parillaud (Σαρλότ),
Michel Auclair (Χάιμαν),
Daniel Ceccaldi (Κοσιολί),
Xavier Depraz (Κασπερ),
Annie h Alane (Ιζαμπέλ Πιγκό),
Gérard Hérold (Πραντιε)
Pascale Roberts (Ρενε Μουζον), 
Jean-Pierre Darras
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Πρόκειται για την ιστορία ενός άνδρα μόνου σ ’ ένα βαγόνι πρώτης θέσης, που πίνει από 

απελπισία. Πρόκειται για την ιστορία μιας γυναίκας που συχνάζει στους σταθμούς και που βλέποντας 
τον άνδρα στην αποβάθρα, τον ακολουθεί στο τρένο, τον πλησιάζει και του διηγείται την ιστορία 

της. Αυτός ονομάζεται Ρομπέρ Αβράνς και επιστρέφει από την Ελβετία με τις οικονομίες του. Αυτή 
είναι μια γυναίκα που πηγαίνει με περαστικούς και δεν χαμογελά ποτέ. Μια γυναίκα χωρισμένη 
που της πήραν τα παιδιά, η Ντονατιέν που αγαπάει τον Ντυβάλ, ο οποίος άμως δεν ανταποκρίνεται 

και με την οποία συνδέεται ο Ρομπέρ παρ' όλο που αυτή δεν το επιδιώκει. Είναι η ιστορία ενός 
άνδρα που αναζητά μια γυναίκα η οποία εξαφανίσθηκε ξαφνικά, που την χάνει και την ξαναβρίσκει 
με τα χαρακτηριστικά μιας δασκάλας, της Μαρί Τερέζ. Είναι η ιστορία ενός άνδρα ο οποίος ξυπνάει 

στο βαγόνι ενός τρένου και επιστρέφει στην σύντροφό του Ζενεβιέβ.

Πρέπει να ξέρει κανείς τι σημαίνει αφηγούμαι μια ιστορία, ακόμη και εάν, στην πραγματικότητα, 
ποτέ μια ταινία δεν αφηγείται πραγματικά μια ιστορία. Ίσως πάντα να προσποιείται. Αυτό υποδηλώνει 
ο τρόπος με τον οποίο ο Bertrand Blíer καταγράφει την αφήγηση στο Αρσενικό και η ανεπαίσθητη 

ειρωνία, το διφορούμενο του τίτλου. Διότι Το αρσενικό μπορεί να προσεγγίσει με διάφορες έννοιες 
την λέξη “ιστορία” και με ποικίλες αποδόσεις το “δική μας”. Είναι “η δική μας ιστορία" με την 
έννοια του “δικού μας έρωτα” και μ’ αυτήν που δίνουν ο Ρομπέρ Αβράνς και η Ντονατιέν είναι 

ακόμη “η δική μας ιστορία” με την έννοια των “μεταπτώσεων μας”, αυτών που συμβαίνουν σε πολλά 
δευτερεύοντα πρόσωπα του έργου, οι οποίοι επίσης αναζητούν την δική τους ιστορία ή αυτήν στην 
οποία εμπλέκονται. Είναι ακόμα προφανώς “η δική μας ιστορία”, με την έννοια της “δικής μας 
αφήγησης", όπου το “μας” παραπέμπει στο ίδιο τον δημιουργό. Είναι τέλος ίσως πιο εσωτερικά 
“η δική μας ιστορία” με την ιστορική έννοια, μιας Γαλλίας που δεν ξέρει καλά που βρίσκεται και 
που καταρρέει απ’ όλες τις μεριές.

Pascal Bonitzer 
Cahiers du Cinema

Σκηνοθεσία: Bertrand Blier 
Σενάριο: Bertrand Blier 
Φωτογραφία: Jean Penzer 
Σκηνογραφία: Bernard Evein 
Μοντάζ: Claudine Merlin 
Ήχος: Bernard Bats, Dominique Hennequin 
Μουσική: Rossi, Ludwig van Beethoven, 
Franz Schubert, Bohuslav Martinu 
Παραγωγή: Adel Productions,
Sara Films, Films A2 
Προέλευση: Γαλλία, 1984, έγχρωμη 
Διάρκεια: 110'
Ηθοποιοί: Alain Delon (Ρομπέρ Αβράνς), 
Nathalie Baye (Ντονατιέν,
Μαρί-Τερέζ, Ζενεβιέβ Αβράνς),
Michel Galabru ( Εμιλ Πεκέ),
Geneviève Fontanel (Μαντλέν Πεκέ), 
Sabine Haudepin (Κάρμεν),
Gérard Darmon (Ντυβάλ), Nathalie Nell

ΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ



Μετά από μια ζωή γεμάτη περιπέτειες, κατακτήσεις, χρήματα και ταξίδια ο Καζανόβα θέλει να 

επιστρέφει σπίτι του, στη Βενετία. Εχει γεράσει, και η περιουσία του εξανεμίστηκε. Ζει μόνο με  

το μύθο του και την επιδεξιότητά του στα χαρτιά. Μοναδικός του σύντροφος ο υπηρέτης του Καμίλ. 

Αυτήν ακριβώς τη στιγμή οι άρχοντες της Γαληνότατης Δημοκρατίας αποφασίζουν να εκφράσουν 

την δυσαρέσκεια τους απέναντι του και του αρνούνται την είσοδο. Έτσι βρίσκεται αναγκασμένος 

να περιπλανάται στη νότια Γαλλία και στη βόρεια Ιταλία, κυνηγημένος από τις αρχές.

Μετά τη διεθνή επιτυχία των Επικίνδυνων σχέσεων και του Συρανό, Η  επιστροφή του Καζανόβα 

συνεισφέρει στην ανανέωση ενός είδους πολύ περιφρονημένου: της ταινίας εποχής. Βασισμένο 

σε μια σημαντική έρευνα αρχείων που έχει την λεπτότητα να μην καταδυναστεύει μια ανάλαφρη 

πλοκή, αυτή η λαμπρή κωμωδία ηθών, δίνει ένα σκληρό μάθημα στους επικριτές του Alain Delon, 

ο οποίος αποδεικνύει εδώ πως δεν έχει χάσει τίποτε από το πάθος του, παίρνοντας το ρίσκο να 

εμφανιστεί ξεγυμνωμένος ή ακόμα και γυμνός.

Laura Vogler

Σκηνοθεσία: Édouard Niermans 
Σενάριο: Jean-Claude Carrière.
Édouard Niermans, βασισμένο στην ομότιτλη 
νουβέλα του Arthur Schnitzler 
Φωτογραφία: Jean Penzer 
Σκηνογραφία: Carlos Conti 
Κοστούμια: Yvonne Sassinot de Nesle 
Μοντάζ: Yves Deschamps 
Ηχος: Paul Laine. Paul Bertault 

Μουσική: Bruno Coulais. Michel Portal 
Προέλευση: Γαλλία, 1992, έγχρωμη 
Διάρκεια: 98'
Ηθοποιοί: Alain Delon (Καζανοβας),
Fabrice Luchini (Καμίλ),
Elsa. Wadeck Stanczak,
Delia Boccardo, Gilles Arbona,
Violetta Sanchez, Jacques Boudet
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1957 QUAND LA FEMME S ’ EN MÊLE
Γκοντό ο εκβιαστής
Σκηνοθεσία: Yves Allégret

1957 SOIS BELLE ET TAIS-TOI 
Έγκλημα στην Πλαζ Πιγκάλ
Σκηνοθεσία: Marc Allégret

1958 FAIBLES FEMMES
Αδύνατες γυναίκες
Σκηνοθεσία: Michel Boisrond

1958 CHRISTINE 
A ιμπελάι
Σκηνοθεσία: Pierre Gaspard-Huit

1959 LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
Δρόμοι της διαφθοράς
Σκηνοθεσία: Michel Boisrond

1959 PLEIN SOLEIL
Γύμνοι στον ήλιο
Σκηνοθεσία: René Clément

1960 RO CCOEISUO I FRATELLI 
O Pô ko και τ’ αδέλφια του
Σκηνοθεσία: Luchino Visconti

1961 CHE GIOIA VIVERE
Γλυκεία πουν’ η ζωή
Σκηνοθεσία: René Clément

1961 LES AMOURS CÉLÈBRES 
Διάσημοι εραστές
Σκηνοθεσία: Michel Boisrond

1962 L’ ECLISSE 
H έκλειψη
Σκηνοθεσία: Michelangelo Antonioni

1962 LE DIABLE ET LES DIX COMMANDEMENTS 
Ο διάβολος και οι 10 εντολές
Σκηνοθεσία: Julien Duvivier

1963 IL GATTOPARDO
H λεοπάρδαλις της Σικελίας
Σκηνοθεσία: Luchino Visconti

1963 MÉLODIE EN SOUS SOL 
H μεγάλη ληστεία του καζίνο
Σκηνοθεσία: Henri Verneuil

1963 LES FÉLINS
Ο τυχοδιώκτης του Μάντε Κάρλο
Σκηνοθεσία: René Clément

1964 LA TULIPE NOIRE 
H μαύρη τουλίπα
Σκηνοθεσία: Christian-Jaque

1964 L’ INSOUMIS
Έχω δικαίωμα va σκοτώσω;
Σκηνοθεσία: Alain Cavalier

1964 THE YELLOW ROLLS-ROYCE
H κίτρινη Ρόλς-Ρόυς
Σκηνοθεσία: Anthony Asquith

1965 ONCE A THIEF 
Ο κλέφτης
Σκηνοθεσία: Ralph Nelson

1966 LOSTCOMMAND
Χαμένη ταξιαρχία
Σκηνοθεσία: Mark Robson

1966 TEXAS ACROSS THE RIVER 
Οι αετοί tou Τέξας
Σκηνοθεσία: Michael Gordon

1967 PARIS BRÙLE-T-IL?
Κάψτε το Παρίσι
Σκηνοθεσία: René Clément

1967 LES AVENTURIERS
Οι τρεις τυχοδιώκτες
Σκηνοθεσία: Robert Enrico

1967 LE SAMOURAÏ
Ο δολοφόνος με το αγγελικά πρόσωπο
Σκηνοθεσία: Jean-Pierre Melville

1967 DIABOLIQUEMENT VOTRE
Μέχρις εσχάτων
Σκηνοθεσία: Julien Duvivier

1968 HISTOIRES EXTRAORDINAIRES 
Στον ίλιγγο της ακολασίας
Σκηνοθεσία: Louis Malle

1968 THE GIRL ON A MOTOCYCLE
Το κορίτσι με τη μοτοσυκλέτα
Σκηνοθεσία: Jack Cardiff

1968 ADIEU L’ AMI
Αντίο φίλε
Σκηνοθεσία: Jean Herman

1968 LA PISCINE 
H πισίνα
Σκηνοθεσία: Jacques Deray



1968 JEFF
Ο εγκληματίας
Σκηνοθεσία: Jean Herman

1969 LE CLAN DES SICILIENS 
H συμμορία των Σικελών

Σκηνοθεσία: Henri Verneuil

1970 BORSALINO 
Μπορσαλίνο
Σκηνοθεσία: Jacques Deray

1970 LE CERCLE ROUGE 

Ο κόκκινος κύκλος
Σκηνοθεσία: Jean-Pierre Melville

1970 MADLY
Μόντλι, το έγχρωμο τρίγωνο
Σκηνοθεσία: Roger Kahane

1970 DOUCEMENT LES BASSES!
Ένας άνδρας με σκοτεινό παρελθόν
Σκηνοθεσία: Jacques Deray

1971 RED SUN

Μονομαχία στον κόκκινο ήλιο
Σκηνοθεσία: Terence Young

1971 LA VEUVE COUDERC
Ο δραπέτης με την κίτρινη ταυτότητα

Σκηνοθεσία: Pierre Granier-Deferre

1971 THE ASSASSINATION OF TROTSKY 

Η δολοφονία του Τρότσκυ
Σκηνοθεσία: Joseph Losey

1972 UN FLIC

Ομπότσος
Σκηνοθεσία: Jean-Pierre Melville

1972 LA PRIMA NOTTE DI QUIETE 

Πυρετός και πόθος
Σκηνοθεσία: Valerio Zurlini

1972 THE SCORPIO FILE 
Ο σκόρπιός
Σκηνοθεσία: Michael Winner

1972 TRAITEMENT DE CHOC 
Ο αδίστακτος
Σκηνοθεσία: Alain Jessua

1973 LES GRANGES BRÛLÉES 

Καμένοι αχυρώνες
Σκηνοθεσία: Jean Chapot

BIG GUNS
Τόνυ Αρτζέντα, ο αρχιγκάγκστερ
Σκηνοθεσία: Duccio Tessari

DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Δύο ξένοι στην ίδια πόλη
Σκηνοθεσία: José  Giovanni

LA RACE DES SEIGNEURS 
Ο νόμος είναι δικός μου
Σκηνοθεσία: Pierre Granier-Deferre

LES SEINS DE GLACES 

Εκτελεστής υπεράνω του νόμου
Σκηνοθεσία: Georges Lautner

BORSALINO AND C°
Μπορσαλίνο & lía
Σκηνοθεσία: Jacques Deray

ZORRO

Ζορρό
Σκηνοθεσία: Duccio Tessari 

FLIC STORY
Μπότσος και δολοφόνος
Σκηνοθεσία: Jacques Deray

LE GITAN

Ο Τσιγγάνος
Σκηνοθεσία: José  Giovanni

Mr. KLEIN

Μίστερ Κλάϊν
Σκηνοθεσία: Joseph Losey

COMME UN BOOMERANG
Ο κύκλος του μπούμερανγκ
Σκηνοθεσία: José  Giovanni

ARMAGUEDON

Αρμαγεδών, o un’ αριθμ. 1 δημόσιος κίνδυνος

Σκηνοθεσία: Alain Je ssua

L’ HOMME PRESSÉ  

Αδίστακτος χρυσοδάκτυλος
Σκηνοθεσία: Édouard Molinaro

LE GANG
Το άλλο πρόσωπο του γκόγκστερ
Σκηνοθεσία: Jacques Deray

MORT D’ UN POURRI 
Ωραίος... σκληρός και αδίστακτος
Σκηνοθεσία: Georges Lautner

1973

1973

1973

1974

1974

1974

1975

1975

1976

1976

1976

1976

1977

1977
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1978 ATTENTION LES ENFANTS REGARDENT
Επικίνδυνα παιχνίδια
Σκηνοθεσία: Serge Leroy

1979 AIRPORT 79 CONCORDE
Πτήσις Κονκόρντ: απειλή στα 20.000 μ.
Σκηνοθεσία: David Lowell Rich

1979 LE TOUBIB 
Ο αδάμαστος
Σκηνοθεσία: Pierre Granier-Deferre

1979 TÉHÉRAN 43
Τεχεράνη 43
Σκηνοθεσία: Alexandre Alov, Vladimir Naounov

1980 TROIS HOMMES ‘A ABATTRE
3 φορές σκληράς
Σκηνοθεσία: Jacques Deray

1981 POUR LA PEAU D’ UN FLIC
Για το τομάρι ενός μπάτσου
Σκηνοθεσία: Alain Delon

1982 LE CHOC 
Σοκ
Σκηνοθεσία: Robin Davis

1983 LE BATTANT
Ο μαχητής
Σκηνοθεσία: Alain Delon

1984 UN AMOUR DE SWANN 
Ενας έρωτας του Σουάν

Σκηνοθεσία: Volker Schlondortf

1984 NOTRE HISTOIRE
Το αρσενικά
Σκηνοθεσία: Bertrand Blier

1985 PAROLE DE FLIC
Ο λόγος του μπάτσου
Σκηνοθεσία: José Pinheiro

1986 LE PASSAGE 
Κόντρα με το θάνατο
Σκηνοθεσία: René Manzor

1988 NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT 
Μην ξυπνάτε έναν μπάτσο που κοιμάται
Σκηνοθεσία: José Pinheiro

1990 NOUVELLE VAGUE 
Νουβέλ Βάγκ
Σκηνοθεσία: Jean-Luc Godard

1990 DANCING MACHINE
Σκηνοθεσία: Gilles Béhat

1992 LE RETOUR DE CASANOVA
H επιστροφή του Καζανόβα
Σκηνοθεσία: Édouard Niermans

1992 UN CRIME
Σκηνοθεσία: Jacques Deray

1993 L’ OURS EN PELUCHE
Σκηνοθεσία: Jacques Deray

1997 UNE CHANCE SUR DEUX
Σκηνοθεσία: Patrice Leconte

1997 LE JOUR ET LA NUIT
Σκηνοθεσία: Bernard-Henri Levy

ΦΙΛΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1962 CARAMBOLAGES 
Οι κομπιναδόροι
Σκηνοθεσία: Marcel Bluwal

1964 L’ AMOUR A LA MER
Σκηνοθεσία: Guy Gilles

1970 FANTASIA CHEZ LES PLOUCS
Σκηνοθεσία: Gérard Pirès

1971 IL ÉTAIT UNE FOIS UN FLIC
Σκηνοθεσία: Georges Lautner

1994 LES CENT ET UNE NUITS
Σκηνοθεσία: Agnès Varda

1976 IL ÉTAIT UNE FOIS L’ AMÉRIQUE
Ντοκυμανταίρ με υλικό αρχείου 

Κείμενο: Pierre Salinger 

Αφήγηση: Alain Delon

ΘΕΑΤΡΟ

1962 DOMMAGE QU’ ELLE SOIT UNE PUTAIN
του John Ford,

Σκηνοθεσία: Luchino Visconti

1968 LES YEUX CREVÉS
tou Jean Cau

Σκηνοθεσία: Raymond Rouleau

1996 VARIATIONS ÉNIGMATIQUES
tou Eric Emmanuel Schmitt 

Σκηνοθεσία: Bernard Murat
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