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Πρόλογο ί

Νίκο, σε καταλαβαίνω.
Πέρασε ο καιρόε.
θυμάμα ι το δωμάτιο 27 στη Cité Universitaire.
Τα βιβλία τα πεταμένα στο πάτωμα.
Το γυναικείο χτύπημα στην πόρτα.
Τα σινεμά του καρτιέ.
Τα όνειρα... ν' αλλάξουμε το ελληνικό σινεμά... να τ' αλλάξουμε όλα.
Αλλά πέρασε ο καιρόε.
Γίναμε αυτό που γίναμε.
Ο καθέναε κι η μουσική του.
Και τώρα, oùs πρόεδροε αυτού του Φεστιβάλ, πρέπει να σε παρουσιάσω. 
Κυρίεε, κύριοι, oas παρουσ ιάζω  τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

θόδωροε Αγγελόπουλοε
Πρόεδροε Φεστιβάλ Κινηματογράφου θεσσαλονίκηε



Εισαγωγή

ílpos τα μέσα ms δεκαετία του 70, ο ελληνικόε κινηματογράφοΞ ευτύχησε να έχει τρείΞ 
σκηνοθέτε5, όχι μόνο διεθνού5 Βεληνεκούε, αλλά και με αυτόνομη, νεωτερική και ξεχωρι
στή γραφή. Ο θόδωροε Αγγελόπουλοε, ο Παντελήε Βούλγαρηε και o Níkos Παναγιωτό- 
πουλοε δεν συνδέονται cos npos την ομοιογένεια και την επικοινωνία των αισθητικών ε
πιλογών, ενώ ξεχωρίζουν από τη διαφορετικότητα των δημιουργικών κινηματογραφικών 
tous προτάσεων. Το μόνο κοινό, ενοποιητικό στοιχείο tous είναι η γενναία, ρηξικέλευθη 
και αποτελεσματική αναθεώρηση των θεματικών και αισθητικών επιλογών του παλιού ε
μπορικού εγχώριου κινηματογράφου που, άλλωστε, τότε έπνεε τα λοίσθια, παραδομένοε 
άνευ όρων στην τηλεοπτική πλημμυρίδα.
Η πρώτη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου [Τα χρώματα ms Ipiôos) ήταν η πιο απρό
σμενη δημιουργία του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου· γιατί έμοιαζε να παρακάμπτει 
τα επείγοντα αιτήματα εκείνου του κινηματογράφου, που τότε ήταν η σχέση του με την α
ναγκαιότητα ms ισ τ ο ρ ία  pvñpns [Μέρεε του '36 και O θίαοοε του Αγγελόπουλου, Χάπ- 
πυ Νταίη του Βούλγαρη), ή τη ριζοσπαστική οπτική πάνω στην ελληνική κοινωνική πραγ
ματικότητα [Αναπαράσταση του Αγγελόπουλου, Το προξενιό rnsAw as  του Βούλγαρη). 
Ο Παναγιωτόπουλοε έδωσε μιαν άλλη διάσταση, εξίσου σημαντική. O ôikôs του κινημα- 
τογράφοε ερχόταν απ' τη γαλλική nouvelle vague, όχι ópcos σαν μια τυπική, ελληνική εκ
δοχή ms, μια μίμηση ms ελευθερίά και ms avaTponñs που ο Godard Kupícos είχε δια
μορφώσει, αλλά σαν εντελώ$ νέα κινηματογραφική πρόταση, με πλήρωε διαμορφωμένη 
την προσωπική χειραφέτηση ms κινηματογραφ ία Ypaqms.
Γιατί ο Παναγιωτόπουλθ5 είχε -και έχει- δικέε του αποσκευέε- με πρώτο περιεχόμενό tous 
την ειρωνεία, συστατικό δύσκολο και ατίθασο στο χειρισμό του. Από tous Βραβευμένο ι 
στο Λοκάρνο Τεμπέληδes τηε εύφορηε κοιλάδαε, με εκείνη την οδυνηρή τρυφηλότητα 
των μεγαλοαστών, cos το Μελόδραμα;του ανέφικτου έρωτα και τη Γυναίκα που έβλεπε τα
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όνειρα, κι από το Βαριετέ cos το σπαραγμό τπξ υπαρξιακήε κενότηταε στο Ονειρεύομαι 
tous φίλους μου, την πιο δημιουργική μεταφορά οτην οθόνη νεοελλπνικήε λογοτεχνίαε 
(εν προκειμένω, τπε ομότιτληε συλλογήε διηγημάτων του Δημήτρη Νόλλα) και την πιο ρι
ζοσπαστική κινηματογραφική αφήγηση, ο Παναγιωτόπουλοε μοιάζει να επιδιώκει, μέσω 
τηε λοξήε ματιάε και την ειρωνείαε, την παράκαμψη, αλλά πάντα επιτυγχάνει την εξόρυξη 
τηε ouoi'as των πραγμάτων.
Αυτή η μετωπική και γενναία αναμέτρηση, που δεν δηλώνεται εκ των προτέρων και δεν 
καταφεύγει σε ευκολίεε, αλλά διατηρεί πάντα μια στάση φαινομενικά αφ' υψηλού που 
γρήγορα ταπεινώνεται στον αληθινό και ειλικρινή πόνο, απέκτησε στο πρόσφατο Αυτή η 
νύχτα μένει μια νέα κατεύθυνση. Ο Παναγιωτόπουλοε ανανεώνει συνεχώε tis γωνίεε του, 
ψάχνεται otous πιο απίθανουε εκφραστικούε ôpôpous, δε θεωρεί δεδομένη καμιά από tis 
ôiKés του κατακτημένε$ onTiKés, δε διστάζει να υπονομεύσει ακόμα και το ακρ ιβοπληρω
μένο από τον ίδιο status του auteur. Το στοιχείο αυτό, μαζί με τον παραγωγικό του οίστρο 
(να γυρίζει, τα τελευταία χρόνια, μία ταινία κατ' έτοε), ανανεώνει και κρατάει πάντα ζωηρό το 
ενδιαφέρον όλων απέναντι σ' έναν κινηματογραφιστή που έχει δώσει το δικό του -σημα
ντικό και κρίσ ιμο- στίγμα στον κινηματογράφο pas, xcopis πάντα να πάρει πίσω τπ μίζα του.

ΜιχάληΞ Δπμόπουλθ5
Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
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Σημείωμα του συντάκτη

«Ένα φιλμ του Νίκου Παναγιωτόπουλου, αντιεπιστημονική5 φαντασία5, αντιηρωικό, αντιδεοντολογι
κό, έγχρωμο και σινεμά-οοκ»: η πρώτη εμφάνιαη του Παναγιωτόπουλου με ταινία μεγάλου μπκουε, 
Τα χρώματα rns Ipiôos, το 1974. Ένα βιβλίο για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, φαντασίαε, ασπρόμαυ
ρο, με αγάπη npos το σινεμά του δημιουργού, παραγωγή του Φεστιβάλ Θ εσσαλον ίκη  και του Αι- 
γόκερου, εμφανίζεται τώρα, τρειε δεκαετίεε μετά τα Χρώματα τηε Ipiôos.
Μέσα από τη θεαματική εκείνη ταινία, ο Παναγιωτόπουλοε προσπάθησε να προσεγγίσει τα όρια ms 
θεαματικήε λε ιτουργ ία  του θεάματοε στον σύγχρονο άνθρωπο.
Πάντα προκλητικόε, πέτυχε με tous Τεμπέληδεε τηε εύφορηε κοιλάδαε μια ιδ ιοφυή αστική κατα
σκευή, δηλώνονταε: «Η αοτική τάξη είναι η πιο δραστήρια τάξη rns loTopias, μόνο που η δραστη- 
ριότητά ms είναι μια τρύπα».
Επανήλθε στην ασφυκτική εξέλιξη των ανθρώπινων σχέσεων otis μέρε5 pas και στην ασφυκτική ε
ξέλιξη ms iôias ms τέχνηε με το Μελόδραμα; και το Βαριετέ «Η Τέχνη επιβιώνει τρώγονταε από tis 
σάρκεε ms» και «Μου zm às να σου πω μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλθ5. Αρχή γίνεται κάθε στιγ
μή, και το τέλοε δε χωράει στην οθόνη που βλέπει».
Ύστερα, «μια ταινία αφιερωμένη εξαιρετικά στην αβάοταχτη ελαφρότητα ms εποχήε pas», Η γυναί
κα που έβλεπε τα όνειρα. Και πάλι και πάντα οι ανθρώπινε5 οχέσεΐ5· άλυτο πρόβλημα.
Έφτασε με το Ονειρεύομαι τουε φίλουε μου  στα όρ ια των προσωπικών του οραμάτων, μα και, κυ- 
pioûs, στα όρια του φορμαλιστικού παιχνιδιού του. Σπαράγματα από μνήμεε· ένα ταξίδι με εικόνεε, 
ένα ταξίδι μέσα otis εικόνεε.
Με τον Εργένη, έφτιαξε «μια ταινία για το κοινό», ônoos δήλωσε στη διάρκεια ms κατασκευήε ms. Και 
xoûpi's να εγκαταλείψει το σπάνιο ùcpos του και το χιούμορ, έστησε μια απλή, εύκολα αναγνώσιμη α 
πό το κοινό ταινία, με το υπαρξιακό πρόβλημα του ήρωα να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.
Ένα$ épooTas με φόντο τα σκυλάδικα εκτυλίσσεται στο Αυτή η νύχτα μένει. 'Opoos τα εν λόγω σκυλάδι
κα δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την πραγματικότητα, που είναι πιο άγρια, πιο μπανάλ και, πάνω απ' 
όλα, κακοσκηνοθετημένα. Έχουν σχέση με την εικόνα που ο σκηνοθέτα έστησε, μέσα από πληροφο- 
ρίε5 που σκόπιμα αναζήτησε, για να πετύχει τη δημιουργική ανάπλαση ms πραγματικότητα5.
Στο Beautiful People άνοιξε απευθεία$ διάλογο με τον Godard, το σκηνοθέτη του οποίου σε όλη του 
την πορεία δήλωνε μαθητήε και θαυμαστήε. Επανέφερε το παλαιό συζητήσιμο ρηθέν του: «Η αστι
κή τάξη είναι η πιο δραστήρια τάξη ms loTopias, μόνο που η δραστηριότητά ms είναι μια τρύπα». Ο 
Παναγιωτόπουλθ5 είναι ένα s lôiocpuôs aoTÔs σκηνοθέτηε.
Μετά, Κουράστηκα να σκοτώνω τουε αγαπητικούε σου, Ka0oos η αφόρητη σύμβαση ms ανθρώπι- 
vns επικοινωνία5 κουράζει. Ο ootovikos θεό$ που υποκαθιστά τη μοίρα pas, στέλνει τη μοιραία γυ
ναίκα· και η κούραση Βαραίνει και η ταινία μένει μετέωρη στην εξέλιξή ms, ώσπου έρχεται εκείνο το 
φινάλε που όλα τα ακυρώνει, όλα τα καταδηλώνει σαν ένα παιχνίδι σχέσεων, σαν ένα παιχνίδι εικό
νων που pas συμφιλιώνει με την έννοια του παιχνιδιού, που ακυρώνει την κούραση, που pas κάνει 
να περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι του Παναγιωτόπουλου, κάπου μεταξύ Πλατεία  Βάθη και Πλα- 
τείαε Κουμουνδούρου, με όλεε του κόσμου tis φυλέε να αναμετρούν tis σχέοεΐ5 tous.

Γ idvvns ΣολδάτοΞ
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Σύγχρονεε αναγνώσεΐ5 του έργου 
του Νίκου Παναγιωτόπουλου







Beautiful People.
Ni'kos Koupñs, Ρέα Τουτουντζή, 
Αθηνά Μαξίμου



Η ανδρική ταυτότητα 
στην επικράτεια τη$ ειρωνείες
Προτάσειε ανάγνωσηε πτυχών του έργου του Νίκου Παναγιωτόπουλου

του Κωνσταντίνου Κυριάκού

1. Βλ. V lad im ir Jankelevitch, Η ειρω
νεία, μτφρ.: M ixdXns KapaxdX ios, 
Αθήνα: Πλέθρον, 1997, οελ. 20.

2. Βλ. Κατερίνα Κωστίου, Η ποιητική 
ms ανατροπής. Σάτιρα, ειρωνεία, 
παρωδία, χιούμορ, Αθήνα: Νεφέ
λη, 2002, και D.C. M uecke , Ειρω
νεία, μτφρ.: Κώσταε Πύρζαε, Α θή 
να: Ερμήε -  Η γλώ σσα  in s  κριτι
κή ς  αρ. 10,1974.

3. Βλ. συνέντευξη Ν ίκου Παναγιωτό-
πουλου  στη Μ α ρ ία  Κατοουνάκη: 
«θα  έλεγα, ε ίμα ι κάπο ιοε ανόη- 
Tos...» («Η Καθημερινή»,
25.11.2001).

4. Για το θέμα στην ελληνική Β ιβλ ιο
γραφ ία, Βλ. Ε. Παπαταξιάρχη5, θ . 
Π αραδέλληε (επιμ.), Ταυτότητες 
και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, 
Αθήνα: Καοτανιώτηε, 1992· Αλε
ξά νδ ρ α  Μ πακαλάκη  (επιμ.), Αν
θρωπολογία, γυναίκες και φύλο. 
Κείμενα των 5. Ortner, Μ. 
Strathem, Μ. Rosaldo, Αθήνα: Αλε
ξάνδρε ια , 1994· Σ ω τ ή ρ η  Δημη - 
τρ ίου (επιμ.), Ανθρωπολογία των 
φύλων, Αθήνα: ΣαΒΒάλαε, 2001 · 
Ε. Βαρ ίκα, Με διαφορετικό πρό
σωπο. Φύλο, διαφορά και οικου- 
μενικότητα, μτφρ.: Ε ιρήνη Ρ ιζάκη, 
Αθήνα: Κατάρτι, 2000.

5. Β λ  την κατατοπιστική ουλλογή κει
μένω ν και συνεντεύξεων (μέχρι 
1990) του σκηνοθέτη: Νίκος Πα- 
ναγιωτόπουλος -  Επάγγελμα: 
Ερασιτέχνης Σκηνοθέτης. Κείμενα 
- συνεντεύξεις, Αθήνα: Α ιγόκερωε, 
1992.

1. «Le style ironique est l'homme même» (D.C. Muecke)

Αν η ειρωνεία είναι μια ποιότητα Tns συνείδησηε, μια «αρχή συναγερμού και Kivnans», που 
εκφράζει τη δύναμη ακροΒασίαε επί των νοημάτων, προκειμένου να τα αρνηθεί ή να τα α
ναδημιουργήσει,' τότε η φιλμογραφία του Νίκου Παναγιωτόπουλου θα μπορούσε να χαρα
κτηριστεί cos έργο κατ' εξοχήν ανατρεπτικό και διεπόμενο από tous κανόνεε Tns ποιητικήε τήε 
υπονόμευσή και Tns αντίφασή.2 I tôxos του παρόντοε άρθρου, ônoos προκαταθέτει ο tîtXos 
του, είναι να ανιχνευθούν, Kupioos στην τριλογία Tns εκπόρνευσα [Ο tpyévns (1996), Αυτή η 
νύχτα μένει (1999), Beautiful People (2001 )3], οι πολύπλοκε$ και πολυλειτουργικέε πολιτισμι- 
κέ5 έννοιεε του φύλου και Tns σεξουαλικότηταε, ônoos παίρνουν σχήμα στη διαπλοκή tous με 
Tis ανοικτέε αισθητικέε έννοιεε (open concepts) Tns ειρωνείαε, Tns oâTipas, Tns napcoôias και 
του χιούμορ. Μ' άλλα λόγια, στο ήδη ολισθηρό ερμηνευτικό τοπίο Tns ειρωνικήε επικράτεια5 
που αποτελούν οι ευφυείε και παιγνιώδες εικόνεε του Παναγιωτόπουλου, θα ανιχνευθούν ό
ροι και φιλικέε (ανα)παραστάσεΐ5 που συνοδεύουν την ανάδυση και τη συγκρότηση Tns αν- 
ôpiKàs TauTÔTnTas cos véas ή napaôooiaKÔs μορφή5 αρρενωπότηταε -  αφ' svôs, στη μετατό
πιση των «φυσικών» ορίων ανάμεσα στον ανδρισμό και τη θηλυκότητα που εμφανίζεται cos 
επίκληση pias επαναπροσδιορισμένα ανδρικήε φύσα, ιεραρχικά αντιπαραβαλλόμενα με 
τη γυναικεία·4 αφ' ετέρου, στο αισθητικό και μυθοπλαστικό σύμπαν του Παναγιωτόπουλου,5 
όπου οι δραματικοί χαρακτήρεε, κινούμενοι μεταξύ συμπάθειαε και κωμικότηταε μολυσμέ- 
ν α  από την επιθετικότητα, φέρουν νεωτερικέε συνδηλώσεΐ5, οπλισμένοι, μεταξύ άλλων, με υ
πονομευτικό χιούμορ cos μέθοδο επ ικοινωνία και επιβίωσηε σ' ένα εχθρικό περιβάλλον.
Το ανατρεπτικό και αναιρετικό Βλέμμα του Παναγιωτόπουλου, που διασχίζει καθέτου cos 
μορφολογική και αισθητική σταθερά τα έργα των δύο δημιουργικών περιόδων («νεοκυματι- 
κή» και «μυθοπλαστική»), μπορεί να ανιχνευτεί cos στάση zcoàs, cos μυθοπλαστική κατάσταση, 
cos φιλμικ05 Tpônos Ypacpôs. Ο Παναγιωτόπουλο$, ακόμα και όταν φαίνεται να στρέφεται 
npos έναν κινηματογράφο Tns τέρψης προκειμένου να ανακτήσει ένα αποψιλωμένο κοινό, 
δεν αλλάζει την οπτική Tns αφήγησή, ούτε το υφολογικό πνεύμα. Ενδυναμώνονταε τα γενε
τικά στοιχεία Tns ρεαλιστική$ αναπαράστασή και συμβαδίζοντα5 με tis συμβάσεΐ5 του κυ
ρίαρχου επικοινωνιακού προτύπου και του ορίζοντα προσδοκιών του θεατή (lôicos otis ται- 
νίεε Tns δεύτερα περιόδου), δεν εγκαταλείπει, κατά την επαναφορά του μύθου cos ουνεκτι-
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κού ιοτού pias εκτεταμένα αφήγησηε, την ειρωνική θεώρηση. Η αντίληψη του Παναγιωτό- 
ηουλου, πλησιέστερα npos τη μοντερνιστική ατμοσφαιρική ειρωνεία παρά npos τη ρητορική 
εκδοχή τα, προσλαμβάνει λοξά την πραγματικότητα και θεάται τον κόσμο με αβρή ειρωνεία. 
Η προοφυγή για την προσέγγιση του έργου του στην ποιητική τα  ανατροπήε και ms αντί- 
φασα (σάτιρα, ειρωνεία, παρωδία χιούμορ), μοιάζει αναγκαίο μεθοδολογικό εργαλείο για 
την αναγνωστική πρόταση, καθώε άλλα από τα έργα του Παναγιωτόπουλου βρίσκονται πλη- 
οιέστερα npos τη δομή τα  παρωδίαε (ειδικά όσα διαλέγονται με δημοφιλή είδη: το μελό
δραμα στο Μελόδραμα; και το Αυτή η νύχτα μένει, το μπουλβάρ στη Γυναίκα που έβλεπε τα 
όνειρα και το φιλμ νουάρ στο Κουράστηκα να σκοτώνω t o u s  αγαπητικούε σου), άλλα npos 
τη σάτιρα (Beautiful People) και άλλα npos το χιούμορ (7α χρώματα Tns Ipiôos).
Από την ανδρική ομόφυλη ομάδα του Ονειρεύομαι t o u s  cpP\ous μου και τον επαναπατριοθέ- 
ντα αποτυχημένο μετανάστη στο Μελόδραμα; μέχρι τον διαβρωμένο από τα όνειρα Tns συ
ζύγου του δικηγόρο στη Γ υναίκα που έβλεπε τα όνειρα- από το δημιουργό σε κρίση (Βαριε
τέ) και την οικογενειακή ράθυμη τριάδα (Οι τεμπέληδεε rns εύφορηε κοιλάδαε) μέχρι τον μου
σικό των Χρωμάτων ms Tpiôos και τον κεκαρμένο τραπεζικό υπάλληλο οτον Εργένη- τέλοε, α
πό τον περιπλανώμενο στα βήματα Tns αγαπημένα του νεαρό στο Αυτή η νύχτα μένει και την 
παραθερίζουσα κοινότητα στο Beautiful People μέχρι το τρίδυμο aoTuvôpos-EKÔôms-ôoXo- 
cpôvos ζιγκολό στο Κουράστηκα να σκοτώνω t o u s  αγαπητικού5 οου, δε θα πρέπει να συγχέ
ουμε την ανδρική ταυτότητα με την ετεροφυλόφιλη επιβεβαίωση, αλλά να κινηθούμε πέραν 
Tns βιολογική5 διχοτόμησή και κοντά στον όρο «κοινωνικό φύλο» [gender] που αναφέρεται 
στην κοινωνική εκφορά του βιολογικού φύλου [sex]·2 * * * 6 εκεί όπου τα φύλα εκλαμβάνονται cos 
κοινωνικά toutottites που tis κατασκευάζει κάθε κουλτούρα με τον δικό Tns τρόπο.7 
Oncos σημειώνει ο Κώσταε ΓlawaicônouXos, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι έννοιε5 «ανδρικό, 
αροενικό» και «γυναικείο, θηλυκό» ανασημασιοδοτούνται και ανακατασκευάζονται. Οι δια
χω ρ ισ τή  Ypappés μεταξύ tous, συνεχώ5 επανατοποθετούνται, ανάλογα με τα συμφραζόμε- 
να, κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών συνευρέσεων. Η διαπραγμάτευση αυτή των έμφυλων 
σεξουαλικών ορίων γίνεται κατορθωτή χάρη στην ανασημασιοδότηση και, τελικά, την ανα- 
κατασκευή των θεωρούμενων oos Βιολογικών, αποκλειστικά αρσενικών, σεξουαλικών χαρα- 
κτηριστικώνΛειτουργιών, οτη διαχείριση Tns avôpims σεξουαλική$ «cpùons»8 
Avixvsùovtos tis oùyxpovss εκδοχέ$ Tns αρρενωπότηταε, θα αναζητήσουμε με ποιον τρόπο 
αναδύεται η ανδρική ταυτότητα μέσα απ' τη διαλεκτική και ευάγωγη φόρμα Tns αναπλαστική5 
napcoôias και ms αμφίθυμη5 ειρωνεία. Δε θα πρέπει να παραγνωρίσουμε στην προσέγγισή 
pas tis συμβάσειε του είδου5 κάθε ταινίας την τυπολογία του μυθοπλαστικού ήρωα, τη σύλ
ληψη των κατηγοριών Tns πραγματικότητα5 μέσα από τα αντιθετικά δυαδικά σχήματα, την 
ταύτιση με την κοινωνική και ηθική νόρμα (και την απόκλιση απ' αυτήν), τον προσδιορισμό 
του συστήματοε αξιών (η ηθική στάση αποτελεί, κατά τον Frye, απαραίτητο στοιχείο Tns σάτι- 
pas9). Από την άλλη πλευρά, ο Kôopos των ανδρών δεν μπορεί να διερευνηθεί ανεξάρτητα α
πό τον κόσμο των γυναικών. Οι αναλογίε5 και οι αντιοτροφέε του γυναικείου και του ανδρι
κού φύλου όσον αφορά otous κώδικεε συμπεριφοράε και το σώμα tous, θα αναγνωσθούν 
cos σημεία auvâvmons, διαφοροποίησή και μίξη$ των θεωρούμενων αντιθέτων: το φύλο α
ποτελεί πολιτισμικό σύμβολο και κοινωνική σχέση, πεδίο διαπραγμάτευσή και κριτήριο.’0

2. «Απειλητικά ή ειρωνικά αποσιωπητικά που πνίγουν tis φράσεΐ5 pas»"
Στον Παναγιωτόπουλο, η ειρωνεία μετατρέπεται από ρητορικό τέχνασμα σε οτάοη zcoôs.
Παρακολουθώνταε tis ταινίεε του, σχηματίζεται η εντύπωση ότι η παραδοξότητα Tns ouaias
του κόσμου μπορεί, ώε ένα σημείο, να εκφραστεί μέσω του διφορούμενου. Οι απηχήσεΐ5 τού
μηδενισμού Tns ρομαντική5 ειρωνεία5 διαπλέκονται με το ενδιαφέρον για το απόσπασμα και
την έφεση npos τα διακείμενα ωs δυναμική μορφή δημιουργία για την έκφραση θεμελιω-

6. Βλ. Ν. Lindisfarne, A. Cornwall (ε- 
πιμ.), Dislocating Masculinity. 
Comparative Ethnographies, 
London, New York: Routledge, 
1994.

7. Βλ. την εισαγωγή του Ευθύμιου 
Παπαταξιάρχη «Από τη σκοπιά 
του φύλου. Ανθρωπολογικέε θε
ω ρ ή σ ε ι τηε σύγχρονηε Ελλά- 
δαε», οτο: Ε. Παπαταξιάρχη5, θ. 
Παραδέλλη5 (επιμ.), TauTorntes 
και φύλο οτη σύγχρονη Ελλάδα, 
ό.π., όπου σημειώνεται: «Η ανα
κάλυψη του κοινωνικού φύλου 
(gender), η διαπίστωση, δηλαδή, 
ότι το φύλο είναι κοινωνική σχέση 
και πολιτισμικό σύμβολο και όχι 
δεδομένο Tns tpùons, προκύπτει 
μέσα από την πολιτική ρήξη με τη 
δυτική κοινοτοπία του φυσικού 
προορισμού και την αποδόμηοη 
ms επιστημονικού5 εκδοχή5 που 
προσδίδει στην έννοια του Βιολο
γικού φύλου αναλυτικό περιεχό
μενο» (σελ. 22).

8. KcooTas Γιαννακόπουλο^ «Ανδρι
κή ταυτότητα, σώμα και ομόφυ- 
λε$ οχέσεΐ5. Μ ια προσέγγιση του 
φύλου και Tns σεξουαλικότητα5», 
Ανθρωπολογία των φύλων, ό.π., 
σελ. 175.

9. Βλ. Northrop Frye, «The Nature of 
Satire», «University o f Toronto 
Quarterly», 14 (1944-1945), oo. 
75-89.

10. Για την «κανονική» συμπεριφορά, 
σημειώνεται: Η «κανονική» συ
μπεριφορά είναι κατά φύλο δια
χωρισμένη: άλλα πρέπει να κά
νουν οι άντρεε, άλλα οι γυναίκεε. 
Η κανονικότητα συναρτάται με τη 
διασφάλιση του φυλετικού ορίου, 
αυτού που χωρίζει την ανδρική 
από τη γυναικεία συμπεριφορά. 
Η αρχή αυτή ισχύει για όλε5 tis ό- 
ψεΐ5 Tns συμπεριφοράε: από tis 
πιο «rpuoitts» (π χ  σεξουαλική έκ
φραση) cas tis πιο «κο ινω νία»  
(π χ  πολιτική εκπροσώπηση). Qs 
«φυσικό», το κανονιστικό πρότυ
πο του φύλου δεν επιδέχεται δια
πραγμάτευση. (Βλ. Ε. Παπατα- 
ξιάρχηε, ό.π., οελ. 13.)

11. Βλ. V ladim ir Jankélévitch, ό.π., 
οελ. 89.
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12. Γράφει η Κατερίνα Κωοτίου: «Η 
θεω ρ ία  in s  ρομαντικήε ειρωνείαε 
αναπτύχθηκε στη Γερμανία την 
τελευταία δεκαετία του 18ου και 
την πρώτη δεκαετία του 19ου α ι
ώνα. Qs θεωρ ία , έχει ατενή σχέση 
με τη μετακαντιανή φ ιλοσοφ ία, ι
δ ία«  τη φ ιλοσοφ ία του Fichte, και 
με άλλε5 γερμανικέε θεωρίεε γ ια 
την τέχνη και τη λογοτεχνία, όπωε, 
π χ ,  την έννοια m s τέχνηε-παιχνι- 
δ ισύ του Schiller και τη δ ιάκρ ισή 
του μεταξύ “απλο ϊκήε” (ναίφ) και 
"oToxaoTiKÚs” λογοτεχνίαε, την έν
νο ια  του χ ιούμορ  του Jean-Paul 
και την έννοια m s cpavraoías του 
Scelling. Συνδέεται επίοη5 και με 
πολλέε Βαοικέε n ieras Tns ρομα 
ν τ ικ ά  και προ-ρομαντική5 θεω- 
p ías Tns λογοτεχν ίας τόοο οτη 
Γερμανία όο ο  και στην υπόλο ιπη  
Ευρώπη, και ιδ ία«  με tis θεωρίεε 
για την ιδιοφυία, την τέχνη για την 
τέχνη, την τέχνη α«  έκφραση του 
εσώτερου εαυτού». Βλ. Κατερίνα 
Κωοτίου, ό.π., σελ. 168.

13. Β λ  Κατερίνα Κωοτίου, ό.π., σελ. 
173.

14. Βλ. Lu is Gazan ian , «Pourquo i 
nous ne p o uvon s  dé fin ir 
l'humour», «Revue Gérmanique», 
2 (1906), σελ. 601, και Max F. 
Schulz, Black Humor Fiction o f 
the Sixties. A Pluralistic Defínition 
o f Man and His World, O h io  
University Press, 1973, oo. 3-16.

15. Βλ. Leonard  Fe inberg , 
Introduction to Satire, The Iowa 
State University Press, 1967, oo. 
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δών αντιφάσεων στη ζωή, τη φύση και την τέχνη.'2 Σ' αυτή την περίπτωση, η ταυτότητα των 
ανδρικών χαρακτήρων στα Χρώματα ms Ipiôos και στο Βαριετέ είναι συνδεδεμένη με προ
βλήματα αυτογνωσίαε και έκφρασηε. Οι διαρκείε παρεμβάσες (mise-en-abîme) από την κυ- 
pioos αφήγηση συνδέονται με την έννοια Tns ρευστότηταδ Tns πραγματικότηταε. Τα φιλμικά 
πρόσωπα μοιάζουν απεικάσματα του ρομαντικού ήρωα που βρίσκεται σε δυσαρμονία με τη 
φύση, την κοινωνία και τον εαυτό του. Είναι σύνθετα πορτρέτα που ενεργούν cos εκκρεμέδ α
νάμεσα στην εικόνα ενό5 ô v t o s  μη πεπερασμένου σε φαντασία και στοχασμό, και ενόδ πεπε
ρασμένου στη δυνατότητα κατανόησή και ôpôons. Μοιάζει η πραγματικότητα, με t is  αυτα- 
πάτεε και t o u s  παραλογισμούε Tns, να περιγελά την έφεσή t o u s  για την τελειότητα. Με t is  ε- 
νέργειεε των ηρώων επιβεβαιώνεται η άποψη του Schlegel ότι ο ρομαντικόε είρωναε είναι 
συνειδητά υποκειμενικόε, ενθουσιώδους λογικόε και κριτικά συγκινητικόε.13 Από την άλλη 
πλευρά, η ειρωνεία είναι το όχημα για να υποδειχθεί ότι όσα βλέπουμε, δεν είναι βέβαια και 
απλά, αλλά και για να εκτεθούν η ανθρώπινη υποκρισία και η ματαιοδοξία. Έτσι, αντί Tns α- 
πελπισίαε, επιλέγεται η ειρωνεία, cos αντίρροπη δύναμη στην έφεση για ριζοσπαστική συμπε
ριφορά.
Ο Παναγιωτόπουλοε προσυπογράφει την υπερβολή, για να εκπέσει η κατάσταση που περι
γράφει σε ανυποληψία, και την παραδοξολογία, για να καταρρίψει την «οικειότητα» μέσω Tns 
συνύπαρξή  δύο αντιφατικών στοιχείων που αποδομούν tis παραδεδεγμένε5 αξίεε. Στα 
Χρώματα ms 'Ipiöos προέχει η ανατρεπτική διάσταση του (μαύρου) χιούμορ για την αποκά
λυψη Tns δυνάστευσα του ατόμου από την ισοπεδωτική δύναμη του κατεστημένου και του 
παραλογισμού τού κοινωνικού χώρου. Το χιούμορ υφίσταται cos φαινομενική αποδιοργά
νωση Tns λογική5 ακολουθ ία  των ιδεών.14 Ο μουσικόε N ikos Στρατήε (Νικήταε Τσακίρογλου), 
ζητώνταε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα ενόε αγνώστου (Kcootos Σφήκαε) που χάνεται στη 
θάλαοσα, έρχεται αντιμέτωποε με την εξουσία και τη γραφειοκρατία. Παράλληλα, αναδύο
νται οι ιδιορρυθμίεε Tns καλλιτεχν ία  προσωπικότηταε σ' έναν λογικοφανή και ψευδο-ρεα- 
λιστικό κόσμο, όπου ο σκηνοθέτηε, ο θεατή$ και ο φιλμικόε ôpcoas εμπλέκονται σε μια παι
γνιώδη ανατροπή του οικείου.’5 Με την αναζήτηση Tns ταυτότηταε ανθρώπων και καταστά
σεων γίνεται εμφανήε η αδιάκοπη ρευστότητά Tns. Οι άνθρωποι γύρω από τον κεντρικό ή
ρωα εκφράζονται με στερεότυπα, oos κοινότοποι χαρακτήρεε, ενώ ο iöios και οι ενέργειέε του 
ανατρέπουν τη νόρμα. Η ταυτότητα Tns Taivias αλλάζει: από ντοκουμέντο και ντοκιμαντέρ γί
νεται «ταινία φαντασίαε» και διαφημιστικό («Οι άνθρωποι παρέρχονται, οι ομπρέλεε παραμέ
νουν»). Οι αυτόπτεε μάρτυρεε του επεισοδίου μετατρέπονται σε θύματα αυθυποΒολήε και 
παρα ίσθησή, και το κοινό Tns καταληκτική$ αναπαράστασή, από παθητικόε θεατήε του πα
νηγυριού εξελίσσεται σε επικίνδυνο για την εξουσία καταστροφέα των διαχωριστικών γραμ
μών. Το παράδοξο τυχαίο περιστατικό γίνεται γεγονόε δυνάμενο να κλονίσει το Kùpos Tns ε
ξουσίες. Το μανεκέν Tns δ ιαφήμ ισή αποδεικνύεται φοιτήτρια Tns Φιλοσοφικήε, ικανή να σχο
λιάζει το «είναι» και το «φαίνεσθαι». Η καλλιτεχνία (και οι φορείδ Tns) εκπορνεύονται μέσω Tns 
διαφήμισηδ και του επαγγελματισμού. Η ίριδα δεν είναι η κόρη του οφθαλμού, αλλά η σύ- 
zuyos του μουσικού. Το αρνητικό στη μηχανή λήψηε γίνεται το θετικό στη μηχανή προΒολήε. 
Η ειρωνεία Tns Taivias είναι διανοητική και εμπεριέχει την παραδοξολογία. Η στάση του ήρωα 
είναι προκλητική απέναντι στην οργανωμένη κοινωνία, αλλά και αυτοειρωνική. Η πρόκλησή 
του μετατρέπεται σε πρόκληση του σκηνοθέτη απέναντι στα κοινόχρηστα εκφραστικά μέσα 
του κινηματογράφου Tns εποχήε. Η υπονομευτική και (αν)αιρετική πρόθεση εκφράζεται και 
μέσα από υφολογικά αούμβατε5 διατυπώσει,16 όπου το πνεύμα μοιάζει να μεθά απ' τον ίδιο 
τον εαυτό του. Είτε πρόκειται για λεκτικό αυνανισμό είτε για απελευθέρωση μέσω του παιχνι
διού Tns γλώσσα5, η καταφυγή στα σημασιολογικά διφορούμενα και tis συνδηλωτικέ5 πα- 
ρηχήσες αποδεικνύει την επίγνωση του ρόλου Tns γλώσσα5. Η ταινία είναι ένα κέντημα 
γλωσσικών σχημάτων: παραφθορά ονομάτων κινηματογραφικών προσώπων [Λέφα(κη)$],
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λογοπαίγνια («λογοκρισία μήτηρ nóons avías»), παραλογισμοί (το μέσα και το έξω otis πόρ- 
T£S / διαδικασία aváKpions), σχήματα απροσδόκητου (παιχνίδι με tis ομπρέλε5, επεισόδιο στα 
ουρητήρια του «Zonar's»), υπαινιγμοί (χαφιεδισμόε συνδεδεμένοε με ρεπούμπλικα /  «Νομί
ζετε noos ό,τι βλέπουμε και οι δύο είναι το ίδιο;» / «Τι ωραία φωνή που έχεΐ5!» -  «Είναι του ί
σκιου μου»), ευφυολογήματα («Συμφωνεί5 επειδή μ' αγαπάε, ή μ' ayands και συμφωνείς» / 
«Το παράλογο πρέπει να παταχθεί! Είναι απαράδεκτο!»), αμφίσημε5 λέξειε («Έχω την ανάγκη 
να βγω στη [λαϊκή] αγορά να μιλήσω»). Έτσι η γλώσσα βρίσκεται υπό αμφιαβήτησπ όσον α
φορά στην αλληλουχία του νοήματοε και την αξιοπιστία του διαλόγου, γιατί η συνειρμική 
χρήση Tns δημιουργεί νέεε ισορροπίεε. Μοιάζει με αντίδοτο στο σχολαστικισμό, otis μονο
μανία, στην έφεση για απόλυτη πίστη. Επιβεβαιώνει τη «συνείδηση neos καμία αξία δεν εξα
ντλεί όλεε tis αξίεε».17
O aoTÓs ήρωαε cos δημιουργό$ εμπλέκεται σ' ένα παράλογο παιχνίδι «είναι» και «φαίνεσθαι». 
Με αφετηρία ένα αμφισβητούμενο γεγονόε (εξαφάνιση ενόε αγνώστου), καταλήγει να υιοθε
τήσει την ταυτότητα του εξαφανισθέντα (μαθαίνει τα λόγια του, κατά την αναπαράσταση, και 
χάνεται ónoos εκείνο5 στα κύματα). Qs δημιουργ05 είναι σε κρίση: ψάχνει το φινάλε του παρα- 
λογικού λιμπρέτου του Τα χρώματα ms Ipiôos, pías μουσικήε κωμωδίαε ή τραγωδίαε. Δεν εί
ναι δυστυχισμένοε, ούτε ευτυχισμένοε, αλλά προσπαθεί να καταλάβει. Ζητά, Kánoios να πει ό
τι είδε τα ίδια πράγματα με εκείνον, για να μην είναι póvos. θεωρείται αντικαθεστωτικόε και α- 
νακρίνεται, αλλά υιοθετεί οε μια παρωδιακή εκδοχή t o u s  Tpónous των διωκτών του. Μετατρέ- 
πεται, σταδιακά, σ' έναν υπερκινητικό κλόουν που βλέπει εφιάλτεε ή μένει aKÍvnTOS στο κρεβά
τι. Με tis ενέργειέε του μοιάζει να δικαιολογεί t o u s  o t í x o u s  του τραγουδιού του Σαββόπουλου 
που ακούγεται στην ταινία: «lloios αλήθεια είμαι εγώ και πού πάω με χίλιεε δυο εικόνεε στο 
μυαλό...» Ο Παναγιωτόπουλοε, σε συνέντευξή του, εξηγεί: «O ñpcoas, εκτόε από την ενστικτώ
δη αντίδρασή του απέναντι σ' ένα σύστημα, δεν έχει να προτείνει τίποτα. Προτείνει έναν αγώ
να xcopís συγκεκριμένο ι OKonoús. Είναι évas άνθρωποε που σ' όλη τη διάρκεια Tns Taivías 
τείνει να βγει έξω από τα περιθώρια, να πάει λίγο πιο μακριά από t o u s  áÁAous. Για μένα, ο ή- 
paxTS παίζει τη ζωή του στην ταινία, γιατί αλλιώε δεν μπορεί να τη ζήσει, δεν μπορεί να είναι 
πραγματικόε. Απ' τη στιγμή που γίνεται πραγματικό$, βγαίνει απ' την ταινία, βγαίνει από το πλά
νο, βγαίνει απ' το χώρο, βγαίνει από το θέαμα· δηλαδή βγαίνει απ' τη ζωή που είναι θέαμα».18 
Στη χαρακτηριστική εναρκτήρια σκηνή του Βαριετέ (1985) τίθενται οι κοινωνικοί ρόλοι δύο εκ 
των ηρώων: ο σκηνοθέτη (Νικήταε Τσακίρογλου), που συλλέγει και βρίσκει εικόνεε, παίρνει 
το όπλο του αστυνομικού (Λευτέρ^ Βογιατζήε), που ελέγχει την πραγματικότητα μέσα από 
τον κινηματογραφικό φακό του πρώτου.19 Ο σκηνοθέτηε (στην πιο αυτοαναφορική ταινία τού 
Παναγιωτόηουλου) συνομιλεί στο ίδιο πλάνο με τον μυθοπλαστικό του ήρωα, o onoíos σχο
λιάζει tis ενέργειε$ του πρώτου και τον εγκαλεί σε δράση. Ο πρωταγωνιστήε-περσόνα ομο
λογεί: «Είναι αδύνατον να γίνεΐ5 évas AXAos, ενώ είναι ανυπόφορο να μείνειε iôios». Ο Λευτέ- 
pns BoyiaTzás, eos n0onoiós πια, ομολογεί οτο τηλέφωνο το ολισθηρό éóacpos Tns υποκριτι- 
ms. E v t ó s  και εκτ05 του ρόλου, ο Βαγγέλη Γερμανό$ πυροΒολείται και χειροκροτείται.
Ο διάλογο5 Tns συγκεκριμένα Taivías δεν μπορεί να προσληφθεί με ρεαλιστικούε ópous: α
ποτελεί έναν σπειροειδή χώρο αναφορών, λογοπαιγνίων, αυτοακυρωμένων νοημάτων, έν
τρομων εξομολογήσεων. Ένα κινηματογραφικό πλάνο εκλαμβάνεται ors ερωτική σχέση: «Πό
σο κρατά ένα πλάνο;» -  «Όσο χρειάζεται, και μετά το πετάε. Το βρ ίσκε ι ανήθικο;» Η αμφιβο
λία και η αγωνία του καλλιτέχνη τον οδηγεί να προσπαθεί να ζήσει τη ζωή του σαν ταινία, να 
είναι μέσα και έξω την ίδια στιγμή. Το Βλέμμα του καλλιτέχνη κάνει τα αυτοκίνητα Tns νυχτε- 
pivás A0ñvas να κινούνται επιταχυνόμενα o t o u s  ρυθμούε των BaÁs του Chopin.
Ο Βαγγέλη Γερμανό$ -eos περσόνα του Τσακίρογλου- και ο Τσακίρογλου -cos περσόνα ή 
έμμεσοε δραματικόε αφηγητή5 του Παναγιωτόηουλου- αποτελούν το ισοδύναμο του συνό
λου των τεχνασμάτων για την ανάδειξη Tns σύγκρουσή ιδεών και αυγκινήσεων. Πρόκειται
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για μορφή ημιδραματοποιημένηδ ειρωνείαδ. Μέσω των ενεργειών και των λεκτικών αναφο
ρών του κεντρικού ήρωα και Tns ρέπλικάδ του είναι δυνατόν να ανιχνευτεί ο Βαθμόδ από- 
κρυψηδ ή ομοιότηταδ. Μ' άλλα λόγια, ενδέχεται, τα συγκεκριμένα πρόσωπα να αποτελούν τό
σο φερέφωνο του σκηνοθέτη όσο και παραπλανητική παρουσίαση του εαυτού του. 
Μοναδική ρεαλιστικά αποδομένη σχέση, αφού οι γυναικείοι ρόλοι εκπίπτουν στα στερεότυ
πα συζύγου (Όλια Λαζαρίδου) και ερωμένηδ (Δέσποινα Γερουλάνου), αποτελεί η σχέση τού 
σκηνοθέτη με τον γυναικάδελφό του (Μίμηδ Χρυσομάλληδ). Η ανδρική φιλία αναπτύσσεται 
κατά την παιγνιώδη αναζήτηση τηδ περιπέτειαδ: μοίρασμα nópvns, ανέμελο Βάδισμα, νυχτε
ρινή επίσκεψη στο Λούνα Παρκ για να εξυψωθούν στα μάτια των παιδιών.

3. Ανατρεπτικέ* μιμήσεις
Ο επαναπατρισθείδ μετανάστηδ (Λευτέρηδ Βογιατζήδ) στο Μελόδραμα; και το αρσενικό δίδυ
μο του εκδότη (Níkos ΑρΒανίτηδ) και του αστυνομικού επιθεωρητή (Ακύλαδ Καραζήσηδ), ε
ρωτευμένων με την ίδια μοιραία γυναίκα, στο Κουράστηκα να σκοτώνω t o u s  αγαπητικού5 
σου, είναι τα ανδρικά πορτρέτα τηδ κατ' εξοχήν παρωδιακήδ ομάδαδ στη φιλμογραφία τού 
Παναγιωτόπουλου. Κατ' αρχάδ, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάθε μορφή παρωδίαδ -μορ- 
φικήδ ή πραγματολογικήδ- δε συνεπάγεται μόνο σατιρική διάσταση ή περιφρόνηοη, αλλά 
και θαυμασμό20 του προτύπου. Ο Παναγιωτόπουλοδ εισδύει στο πρότυπο (μελόδραμα, φιλμ 
νουάρ), αφομοιώνονταδ και αναπαράγονταδ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδουδ.21 Δεν α
νήκει στην ομάδα αυτών που γελοιοποιούν αναγκαστικά το πρότυπο, αλλά διαφαίνεται στη 
στάση του ο θαυμασμόδ και η κριτική απέναντι στο μοντέλο: εκμοντερνίζει ανατρεπτικά (Με
λόδραμα,) ή ανασυνθέτει και αναδημιουργεί (Κουράστηκα να σκοτώνω t o u s  αγαπητ/KOÚs 
σου).22 Μέσω τηδ συνειδητήδ μίμησηδ εκθέτει και συνειδητοποιεί tis συμΒάσεΐδ τηδ δικήδ του 
τέχνηδ, τελειοποιεί ένα ύφοδ και μια τεχνική.
Η «υπερκειμενικότητα», έτσι ónoos ορίζεται από τον Gérard Genette,23 αφορά σ' έναν κατάλο
γο διϊστορικών σχέσεων ανάμεσα σε μια ταινία (εν προκειμένω) και σε μια προηγούμενη. Αν 
η «μεταμόρφωση» αφορά στα στοιχεία τηδ ταινίαδ και η «μίμηση» παράγει ένα ύφοδ, η υ- 
περκειμενικότητα ορίζεται cos ακολουθία σχέσεων μεταμόρφωσηδ και μίμησηδ που ενώνει υ
περκείμενα και υποκείμενα.24 Ο Παναγιωτόπουλοδ διαλέγεται ομολογημένα με την Περιφρό
νηση (1963) του Godard στο Beautiful People, και μέροδ τηδ κριτικήδ συνδέει το Αυτή η νύ
χτα μένει με τη Στέλλα (1955) του Κακογιάννη.25 Οι εθισμένοι στα μελοδράματα του Τεγόπου- 
λου θεατέδ στέκουν αμήχανοι μπροστά στην ετεροχρονισμένη, παρωδιακή άσκηση úcpous 
και την ερμητικότητα τηδ ταινίαδ Μελόδραμα;, αδυνατώνταδ να απολαύσουν τη διακειμενική 
ώσμωση. As μη ξεχνάμε neos κάηοιοδ μιμείται και μεταμορφώνει ένα κείμενο, και κάποιοδ 
προσλαμβάνει και ερμηνεύει το νέο φιλμικό κείμενο, θα  μπορούσαμε να διαφοροποιήσου
με tis παρωδίεδ του Παναγιωτόπουλου, cos μορφέδ ελεγχόμενηδ και πνευματώδουδ υπερΒο- 
λήδ, από το αΒαθέδ pastiche που αποτελεί συμπίλημα στο ύφοδ του προτύπου και δεν εμπε
ριέχει το στοιχείο ms κριτικήδ απόστασηδ από το πρότυπο. To pastiche αποτελεί αναφορά 
στο ύφοδ άλλων «με τον τρόπο μιαδ ασταμάτητηδ ανακύκλωσηδ που καθρεφτίζει την ατέλει
ωτη διακίνηση των προϊόντων ενόδ επεκτεινόμενου καπιταλισμού».26 
Τα ανδρικά πορτρέτα ms συγκεκριμένηδ ομάδαδ των ταινιών θα πρέπει να ιδωθούν ωδ κα- 
τασκευέδ και όχι ωδ ρεαλιστικοί χαρακτήρεδ. Η παρωδία, ωδ επιτηδευμένη μορφή έκφρασηδ, 
σχετίζεται περισσότερο με την τέχνη παρά με την πραγματικότητα. Ωδ εργαλείο του μοντερνι
σμού για την αντιμετώπιση του Βάρουδ ms παράδοσηδ και τηδ διαλεκτικήδ τηδ ενεργοποίη- 
ons, η παρωδία ανοίγει ένα διάλογο με τη φιλμική παράδοση και οδηγεί στην επαναδρα- 
στηριοποίηση και την ανακωδικοποίηση ms δεδομένηδ φιλμικήδ μορφήδ.27Η ανακωδικοποί- 
ηση τηδ ανδρικήδ ταυτότηταδ στα νέα συμφραζόμενα μπορεί να μελετηθεί συγκριτικά με την 
προϊστορία ρόλων, χαρακτήρων και ερμηνευτών.28 Από tous ήρωεδ, π.χ., των (οικογενειακών)
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μελοδραμάτων του Απόστολου Τεγόπουλου με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ξανθόπουλο, μετα
βαίνουμε στον κλαυσίγελω με όχημα έναν κατ' εξοχήν ηθοποιό Tns αμφισημίαε, τον Λεύτερη 
Βογιατζή. Η προσφυγή στο χιούμορ, ωε θεμελιώδη αντίφαση και ασυμφωνία μεταξύ πραγ- 
ματικήε και ιδανικήε ζωήε, ανθρώπινων προσδοκιών και ματαιότηταε του βίου, οδηγεί τον ή- 
ρωα τηε ταινίαε Μελόδραμα,29 σε συμπεριφορέε στα όρια του κλαυοίγελου. Παράλληλα, η 
πραγματικότητα αποκαλύπτεται όχι με την καταφυγή στη σφαίρα του κωμικού, αλλά με τη 
συνύπαρξη των αντιθέτων και την αξιοποίηση τηε γλωσσικήε πολυσημίαε. Η τελευταία εγ- 
γράφεται ωε αδυναμία επικοινωνίαε: τα φύλλα ημερολογίου ωε απόηχοε του θυμοσοφικού 
μελοδραματισμού και η ανακύκλωση του λόγου μέσω του ραδιοφώνου.
Ο Παναγιωτόπουλοε υιοθετεί μια «ματιά ενεργητική για μια παθητική ιστορία»:30 είναι ανα
γνωρίσιμη τόσο η μεταγλωσσική έμφαση στα χαρακτηριστικά του είδουε όσο και η παράθε
ση των θεματικών και μορφολογικών μοτίβων του μελοδράματοε.3’ Η ιταλική όπερα δια
μορφώνει συγκινησιακέε καταοτάσειε, ενώ ο ίσκιοε του επικείμενου θανάτου τηε μητέραε και 
η μελαγχολία τηε επαρχιακήε πόληε (Κέρκυρα) Βαραίνουν την ατμόσφαιρα. Από την άλλη 
πλευρά, υφίστανται η αφηγηματική ασυνέχεια και ο εξοβελισμόε τηε συνήθουε μελοδραμα- 
τικήε περιπάθειαε στο ψυχολογικό παίξιμο των ηθοποιών. Το πορτρέτο του άνδρα συντίθε
ται διαλεγόμενο με το προγενέστερο (ή και αρχετυπικό) πρότυπο, ορίζεται με Βάση τη δια
φορά και όχι την ομοιότητα. Επιπλέον, ο θεατήε και ο κριτικόε αναγιγνώσκουν και απολαμ
βάνουν την κρυμμένη ειρωνεία και σάτιρα. Η επιλογή τηε δυσαρμονίαε (και όχι τηε παράθε- 
σηε) στη σύνθεση των ανδρικών πορτρέτων και το ηθικό φάσμα τηε αμφιθυμίαε ελέγχονται 
με Βάση την ειρωνεία. Ο ήρωαε φέρει στα μάτια τηε ηρωίδαε (Μαρία Ξενουδάκη) μια ψευ
δεπίγραφη ταυτότητα: επενδυμένοε με την αίγλη του Αμερικάνου, φαντάζει ωε σχεδία για την 
έξοδό τηε απ' τη μιζέρια, ενώ δεν είναι παρά έναε «ξένοε», ωε αποτυχημένοε οικονομικά με- 
τανάστηε. Τόσο η απουσία απόλαυσηε στην ηαρατεταμένη χρονικά ερωτική σκηνή μεταξύ 
του ζευγαριού όσο και η δυναστική (και στο θάνατο) παρουσία τηε μητέραε απονευρώνουν 
την ταυτότητα του ήρωα ωε εραστή. Η ετεροφοβία εκφράζεται στην εκδοχή τηε φοβίαε τού 
Αλλου ωε προϊόν τηε άγνοιαε των φύλων.
Τόσο στο Μελόδραμα; όσο και στο Κουράστηκα να σκοτώνω tous αγαπητικούε σου, ο Πα- 
ναγιωτόπουλοε διέπεται από την αμφιθυμία του παρωδούντοε απέναντι σ' αυτό που παρω
δεί: τα ανδρικά πορτρέτα εμπεριέχουν οτο φιλμικό τουε DNA το παρωδούμενο και επηρεά
ζονται από την αξία του αντικειμένου τηε κριτικήε τουε. Η ειρωνεία δίνει έμφαση στην ανα
πόφευκτη πορεία τηε τύχηε, που αντιμετωπίζεται στωικά. Οι ήρωεε, παραιτημένοι, αντιμετω
πίζουν την αδιάλειπτη περιστροφή του τροχού τηε τύχηε ωε φυσικού κύκλου.
Στον τίτλο Κουράστηκα να σκοτώνω tous ayannTiKoùsoou,32 τα παραπέμποντα στην Κάρμεν 
των Mérimé-Bizet μαε εισάγουν στη συγκρουσιακή σχέση των δύο φύλων και στουε κανόνεε 
του νουάρ. Η γυναικεία και η ανδρική ταυτότητα είναι τριχοτομημένεε. Αρχικά, υφίστανται η 
αδύναμη μορφή τηε εκτόε εγκληματικότηταε ερωτευμένηε με τον ήρωα γραμματέωε (Αθηνά 
Μαξίμου), η «σκύλα», κυνική και σεξουαλικά ενεργή μεσήλικαε πλούσια θεία που δολοφο
νείται (Μπέτυ Αρβανίτη), και η μοιραία, απειλητική για τον άνδρα, σεξουαλικά άστατη γυναί
κα (Θεοφάνιά Παπαθωμά) που βρίσκεται στιε παρυφέε του υποκόσμου.33 Στην αντίπερα ό
χθη, την ανδρική πλευρά εκπροσωπούν ο ευειδήε μπάρμαν-ζιγκολό και κατά λάθοε δολο- 
φόνοε (Αλέξηε Γεωργούληε) και το δίδυμο κλέφτη-αστυνόμου (Νίκοε ΑρΒανίτηε, Ακύλαε Κα- 
ραζήσηε) που ερωτεύονται παράφορα την ίδια μοιραία γυναίκα. Οι ανδρικοί χαρακτήρεε 
βρίσκονται πληοιέστερα προε τη γαλλική εκδοχή του νουάρ, αν και είναι αρκετέε οι αποκλί- 
σειε από τη στερεοτυπία του είδουε. Η σταθερά που ενώνει τουε άνδρεε, είναι η πρόθεση α- 
νατροπήε τηε μοίραε τουε. Στο πρόσωπο του θαυμαστή των λαϊκών ασμάτων εκδότη ανα
γνωρίζεται το κωδικό συναίσθημα του πάθουε για τα χρήματα και του έρωτα πέραν του κα
νόνα· ενώ οτο πρόσωπο του διανοούμενου αστυνομικού αναγνωρίζεται η μοναχικότητα ωε
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στάση ζωήδ. Εκδότηδ και αστυνομικόδ προβαίνουν σε παραβατικέδ συμπεριφορέδ: ο πρώτοδ 
προβαίνει σε (ιερόσυλη) κλοπή και ο δεύτεροδ παύει να είναι φορέαδ ms παραδοσιακήδ η- 
θικήδ: συγκαλύπτει τπν κλοπή, προκειμένου να κερδίσει την ποθούμενπ μοιραία γυναίκα. Ο 
αστυνομικόδ (κατά το πρότυπο) ανατρέπει t is  συνήθειεδ Tns μοναχικήδ και μικροαστικήδ ζω 
ήδ του, αλλά και αδυνατεί ν' αναγνωρίσει την ανειλικρίνεια Tns μοιραίαδ γυναίκαδ. Το (αυ
τό) καταστροφικό προφίλ ms μοιραίαδ γυναίκαδ, που αποτελεί καταλύτη Tns μυθοπλασίαδ, 
προσαρμόζεται στα ελληνικά δεδομένα: μετατρέπεται σε τραγουδίστρια-γλάστρα των λαϊκών 
κέντρων. Οι στιλιστικέδ επιτεύξεΐδ για την ανάδειξη του φετιχισμού Tns ελληνικήδ κοπήδ femme 
fatale δεν είναι ξένεδ npos τον κανόνα: ερωτικά γκρο πλάνα, φωτιστικέδ πηγέδ από νέον, εν
σωμάτωση σε νυχτερινό βροχερό περιβάλλον. Οι πράξεΐδ των ανδρών μοιάζουν διαβρωμέ- 
νεδ από την ειρωνεία ms αυτοεξαπάτησηδ: κάποιοδ, με ό,τι λέει ή κάνει (και όχι με ό,τι του συμ
βαίνει), εκθέτει την άγνοια, t is  αδυναμίεδ, τα λάθη και την τρέλα του. Στην κατάληξη ms ιστο- 
pias επιβεβαιώνεται η μεταμοντέρνα εκδοχή ms ειρωνείαδ (αβέβαιη ειρωνεία): το αίτημα του 
παραδείσου εγκαταλείηεται, κι ο κόσμοδ γίνεται αποδεκτόδ στην αταξία και τη διάλυσή του. 
Στη Γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα (1988)34 υφίσταται μια ανατροπή: το όνειρο δεν εκφράζει 
την παράκαμψη του λογοκριτικού συνειδητού τμήματοε του «είναι», αλλά αντικαθιστά τον 
τρίτο άνθρωπο στη σχέση του ζευγαριού (Μυρτώ Παράσχη, Γιάννηδ Μπέζοδ). Παρότι ο Πα- 
ναγιωτόπουλοδ υποβαθμίζει την ψυχαναλυτική διάσταση του ισχνού μύθου ms ταινίαδ, είναι 
αναγνωρίσιμεδ οι αντιθετικέδ στο ονειρικό κλίμα συνδηλώσειδ του επαγγέλματοδ του δικηγό
ρου και του τυπικού ms ακροαματικήδ διαδικασίαδ στη δικαστική αίθουσα. Απέναντι στον 
ορθολογιστή δικηγόρο που δηλώνει: «Δε μ' αρέσει το θέατρο, όπωδ δε μ' αρέσουν τα όνει
ρα», στέκεται η σύζυγοδ που βλέπει όνειρα για την πνευματική ms υγεία, αλλά δεν έχει κά
ποιον να τα διηγείται. Παρότι η αναφορά στον κόσμο του θεάτρου παίρνει σχήμα μέσω ms 
παράστασηδ του συζυγικού Χορού του θανάτου του Strindberg, ο αφρώδηδ χαρακτήραδ 
των διαδραματιζομένων και η κατάληξη ms υποτυπώδουδ σύγκρουσηδ και ασυμφωνίαδ με
ταξύ των συζύγων μάδ παραπέμπει στο κλίμα του μπουλβάρ. Οι συγκρούσειδ τουδ αναδί
δουν θεατρικότητα, καθώδ προέχει η κομψότητα και η επιτήδευση του μπουλβάρ. Οι σύζυ
γοι ομολογούν: «Όλη αυτή η ιστορία είναι ένα τίποτα», ενώ ο καβγάδ πριν τη συμφιλίωση έ
χει τη φινέτσα του συγκεκριμένου θεατρικού είδουδ. Ο Παναγιωτόπουλοδ, από τη χαμηλή 
σκοπιά, υποκρίνεται αφελώδ ότι «η αγάπη και τα όνειρα είναι μια τρέλα». Προηγουμένωδ, ο 
πολυάσχολοδ δικηγόροδ συμπεριφέρθηκε cos απατημένοδ, καλώνταδ ντετέκτιβ για την παρα
κολούθηση ms συζύγου του, ενώ η τελευταία παύει(;) να βλέπει όνειρα από τη στιγμή ms 
σύγκρουσηδ του ζευγαριού.
Εντόδ ms εξοχικήδ οικίαδ, ο Παναγιωτόπουλοδ παρακολουθεί μια κατάσταση αρμονίαδ να εκ
πίπτει σε δυσαρμονία και, τελικά, να επανέρχεται στην αρχική κατάσταση. Η πλήττουσα σύ
ζυγοδ επιχειρεί να εισχωρήσει στον κόσμο του άνδρα ms (παρουσία στο δικαστήριο, εκτιμή
σ ε ι για την ενοχή του κατηγορουμένου, συμμετοχή του στα όνειρά ms), ενώ επιδιώκει να εν
διαφερθεί κι εκείνοδ για τον δικό ms. Η ανιούσα σύζυγοδ αναζητά αποδέκτη των αφηγήσεών 
ms ακόμα και στα πρόσωπα ενόδ κλοπέα βιβλίων και ενόδ ιερωμένου. Η ρήξη ανάμεσα στο 
ζευγάρι επέρχεται με την άρνηση ms συζύγου να διηγηθεί τα όνειρά ms, και του συζύγου να 
τα ακούσει. Τα όνειρα φαίνεται να είναι η σχεδία ms εηικοινωνίαδ tous. Στο τέλοδ, μοιάζει να 
επιβεβαιώνεται η ρήση του εξτρεμιστή ογδοντάχρονου θείου που αποσυντονίζει την οργά
νωση του κόσμου μέσω του Πρώτου Κοντσέρτου για Πιάνο του Brahms: «Η δυστυχία είναι 
αντιεπαναστατική».

4. Ομόφυλεε ομάδεε
Η συνανάγνωση ορισμένων πτυχών ms πιο εμπορικήδ^και αλληγορικήδ ταινίαδ37του Πανα- 
γιωτόπουλου {Οι τεμπέληδεε rns εύφορη5 χο/Ααδαδ38) και ms πιο εσωστρεφούδ και προσω-
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πικήε στη φιλμογραφία του (Ονειρεύομαι tous cpiÀous μου19) εδράζεται στο γεγονόε ότι έ
χουμε cos φιλμικούε πρωταγωνιστέε, κατ' εξοχήν ή αποκλειστικά, ανδρικέε ομάδεε· γεγονόε, 
που επιτρέπει την ανάδυση Tns ανδρικήε ταυτότηταε ωε αυτοβιογραφική5 έκφρασηε μιαε γε- 
viàs (μεταξύ 1965 και 1990) και cos αχρονικού οικογενειακού πορτρέτου εσωτερικού χώρου, 
με γνώμονα, Βέβαια, τη διαφορά του είδουε (αλληγορία και φιλμ δρόμου) και του πνεύμα- 
τοε των φιλμικών κειμένων.
Ο κεντρικόε ήρωαε του Ονειρεύομαι tous cpiÀous μου διασχίζει τιε εποχέε του φιλμικού χώ
ρου και χρόνου από το 1965 (Γερμανία) στο 1973 (διεθνήε αυτοκινητόδρομοε Ελλάδαε-Σκο- 
πίων) και από το 1981 (αεροδρόμιο του Ελληνικού) στα 1990 (πολυτελέε ξενοδοχείο του α
θηναϊκού κέντρου).40 Έτσι, στο πέρασμα του χρόνου περιγράφονται και άλλοι ανδρικοί χα- 
ρακτήρεε: ο κομπιναδόροε αιώνιοε φοιτητήε που πουλάει εγκυκλοπαίδειεε στο Βερολίνο (Α- 
κύλαε Καραζήσηε), ο βιαστήε(;) φορτηγατζήε (Γιάννηε Καρατζογιάννηε), ο μπάρμαν του αε
ροδρομίου (Στάθηε Λιβαθηνόε) και ο μεσήλικαε επιχειρηματίαε (Μπνάε ΧατζησάΒΒαε). Ου
σιαστικά, όλοι αποτελούν κατοπτρικέε εικόνεε του κεντρικού ήρωα: ανατρεπτική νεότητα, βί
αιη σεξουαλικότητα, θήρευση συγγραφικών εμπειριών, στείρωση και κυνισμόε. Από την άλ
λη πλευρά, στουε Τεμπέληδε5 Tns εύφορηε κοιλάδα s συναντάμε την επίσηε τετραπλασιασμέ
νη εκδοχή μιαε κατάστασηε, όπωε παίρνει σχήμα εντόε του συμπαγούε συστήματοε τηε οι- 
κογένειαε4’ Qs ουντεταγμένεε ορίζονται: στη μία ταινία η διαρκήε κίνηση των ανδρών (ή του 
άνδρα) σε διαφορετικούε γεωγραφικά χώρουε που λειτουργούν ωε ψυχογραφικά τοπία· 
στην άλλη, ο ηθελημένοε εγκλεισμόε τηε οικογένειαε στα τετραγωνικά τηε εξοχικήε διώροφηε 
έπαυληε-μαυσωλείο. Ο οροθετημένοε χώροε του σπιτιού αντί παραβάλλεται με τιε εικόνεε ε- 
νόε road movie· χωρίε να ξεχνάμε, Βέβαια, ότι η ακινησία στη δεύτερη ταινία παρακάμπτεται 
με την εναλλαγή των γωνιών λήψηε του ίδιου ντεκόρ (πανοραμίκ και τράβελινγκ). Το γεγονόε 
του παραβολικού χαρακτήρα των Τεμπέληδων Tns sùcpopns κοιλάδα5 καθηλώνει t o u s  αν- 
δρικούε χαρακτήρεε στα όρια του σχήματοε. Πρόκειται για μιαν αρσενική παρασιτική οικο
γένεια κληρονόμων που περιορίζεται στιε τρειε Βασικέε φυσικέε λειτουργίεε (ύπνοε, φαγητό, 
έρωταε), ενώ οτο Ονειρεύομαι tous cpiïousμου προέχει το διαρκέε αίσθημα τηε μελαγχολίαε, 
μοναδική συνισταμένη των μικρών ιστοριών και των φαινομένων.
Στουε Τεμπέληδε5 ms sùcpopns κο/λσδσε, ο εΒδομηντάχρονοε πατέραε (Βασίληε Διαμαντό- 
πουλοε) γίνεται φορέαε τηε θαλπωρήε και τηε ασφάλειαε που γεννούν η χαλαρότητα και η 
τεμπελιά. Ο μεγαλύτεροε γιοε (Νικήταε Τσακίρογλου) βρίσκεται σε «ευθεία κληρονομική σχέ
ση» με τον προηγούμενο: «οφείλει να αγνοεί την ύπαρξη μιαε ανθρωπότηταε φορτωμένηε 
πόνο, απειλητικήε και διψασμένηε», ενώ υπερασπίζεται, θαυμάζει και επιδοκιμάζει τιε απόψειε 
του πατέρα· για τον μεσαίο γιο (Δημήτρηε Πουλικάκοε), η ασφάλεια τηε οικογενειακήε παρά- 
δοσηε δεν μπορεί να διασαλευτεί ούτε και για έναν μεγάλο έρωτα· αντίθετα, ο υστερότοκοε, 
εικοσάχρονοε γιοε (Γιώργοε Διαλεγμένοε) εξέρχεται του μαυσωλείου, με την προοπτική να 
εργαστεί, μέσω του έρωτά του για την κληρονομημένη υπηρέτρια τηε οικίαε (Όλγα Καρλά- 
του). Στιε παραπάνω φιλμικέε μορφέε συναντάμε τιε έννοιεε τηε συνοχήε (πατέραε), τηε συ- 
νέχειαε (ηρωτότοκοε), τηε διχοτόμησηε (μεσαίοε) και τηε ρήξηε (υστερότοκοε). Από την άλλη 
πλευρά, η προοπτική τηε γυναικείαε ισοτιμίαε (μέσω γάμου) θα λειτουργούσε αποσυντονι- 
στικά για την πατρική τάξη. Το παρουσιαοτικό και το υποκριτικό ύφοε του Βασίλη Διαμαντό- 
πουλου, κατ' εξοχήν θεατρικού ηθοποιού, στον κινηματογραφικό κόσμο του Παναγιωτό- 
πουλου εκφράζει -σε επίπεδο πια υποκριτικών μέσων- τη ρήξη του σκηνοθέτη με το ψυχο
λογικό παίξιμο· όλα είναι ρυθμισμένα στον ήσσονα τόνο: οι ψυχολογικοί εκβιασμοί για την ε
πιβολή τηε πειθαρχίαε από τη μεριά του αριστοκράτη πατέρα και, στη συνέχεια, η μεμψιμοι- 
ρία κατά την ασθένειά του αποδίδονται με το ευγενικό παράστημα, το χαλαρό περπάτημα, τα 
χαμόγελα ικανοποίησηε, τιε νωχελικέε κινήσειε, τον χαμηλό τόνο τηε φωνήε, το ζάρωμα του 
μετώπου, τη θλίψη του βλέμματοε, το ανεπαίσθητο τέντωμα των χειλιών.

39. Βλ. Δημήτρι-is Νόλλα5, Ονειρεύο
μαι tous φίλους μου, Αθήνα: Κα- 
OTavicoms, 1990 (ειδικά τα διηγή
ματα: «Bonus», «Η στρατηγική Tns 
avías», «Οι ιοτορ ικ  είναι πάντα 
ξένε$» και το διήγημα που έδωοε 
τον τίτλο οτη συλλογή).

40. Βλ. BaoiTins Ραφαηλίδηε, Ελληνι
κός κινηματογράφος, ό.η., οο. 
270-280.

41. Βλ. Βασίληε Ραφαηλίδη^ Ελληνι- 
kós κινηματογράφος, ό.η., οο. S4- 
56, και Νίκος Ποναγιωτόηουλος -  
Επάγγελμα: Ερασιτέχνης Σκηνο
θέτης, ό.η., οο. 23-24.

26



Στην περίπτωση αυτή, η ανδρική ταυτότητα κατασκευάζεται όχι με αναλογικούε, αλλά με α- 
ντιστικτικούε, τρόπουε npos τη γυναικεία: η υπηρέτρια, παραγωγική και εν κινήσει, γίνεται το 
μάτι και το αφτί του πάτερ φαμίλιαε. Σε μια ανοιχτή σημασιών και ερμηνειών ταινία όπωε η 
συγκεκριμένη, ο άνδραε -έγκλειστοε και σε κατάσταση ύπνου- υιοθετεί θέσειε και συμπερι- 
φορέε που ταυτίζονται μεταφορικά με το γυναικείο φύλο: το ιδιωτικό (αντί το δημόσιο), τη φύ
ση (αντί την κουλτούρα). Η ανδρική σεξουαλικότητα μοιάζει με αναγκαίο κακό: οι συνευρέ- 
σειε είναι Βιαστικέε και στα όρθια· οι κινήσει, ματαιωμένεε. Αντίθετα, τα ανδρικά σώματα, γυ
μνά ή ημίγυμνα, σε κατάσταση ύπνου, προσφέρουν ερεθιστικέε εικόνεε cos σκεύη ηδονήε για 
τον γυναικείο αυνανισμό. Στο γενικότερο ανεστραμμένο αξιακό σύστημα που πρεσβεύουν οι 
ανδρικοί χαρακτήρεε, φαίνεται η υπέρβαση του φυλετικού ορίου και η παραβίαση του κα
νονιστικού προτύπου να επιφέρουν κοινωνική απαξίωση. Από την άλλη πλευρά, στα ζεύγη 
των ειρωνικών πολώσεων, οι άνδρεε τηε ταινίαε εκφράζουν τον αρνητικό (θηλυκό) πόλο: α- 
μέτοχοε-μέτοχοε, δέσμιοε-ελεύθεροε, παράλογοε-λογικόε, αδιάφοροε-συγκινημένοε, ψευ- 
δαισθητικόε-πραγματικόε- ειδικά στα τελικά συμφραζόμενα, όπου η οικόσιτη, χειραγωγήσιμη 
και συσκευάσιμη γυναίκα αποδεικνύεται γεφυροποιόε δύναμη.
Στο Ονειρεύομαι t o u s  cpiÀous μου, οι γυναίκεε μεταμορφώνονται σε πρόσωπα αφηγήσεων 
που υφίστανται τη σεξουαλική βία, και σε βουβέε παρουσίεε στην αίθουσα αναμονήε του α
εροδρομίου. Στην ταινία προάγεται η ενδοσκόπηση του άνδρα και μυθοποιείται η μοναχι- 
κότητά του. Η ατομοκεντρική συστροφή των ανδρικών χαρακτήρων εκφράζεται μέσω δύο α
κραίων μορφών: τηε σιωπήε και τηε εξομολόγησηε. Οι άνδρεε υπάρχουν στα σκοτεινά διά
κενα τηε μνήμηε. Ο φορτηγατζήε ζητά απ' τον λιγομίλητο συνεπιβάτη του να αφηγηθεί ιστο- 
ρίεε, αλλά, κυρίωε, μονολογεί. Οι άνδρεε ανταλλάσσουν ιστορίεε άλλων που μπορεί να είναι 
και δικέε τουε. Παρότι η αλήθεια των αφηγήσεων αμφισβητείται, τα συναισθήματα που περι
γράφουν, μοιάζουν γνώριμα: «Τον κράταγε απ' το λαιμό κάτι πιο δυνατό· γι' αυτό την έσφιγ
γε».
Αν οι άνδρεε στουε Τεμπέληδεε rns sùcpopns κοιλάδαε είναι εν στάσει ή κλινήρειε, στο Ονει
ρεύομαι t o u s  cpiÀous μου, παρότι είναι εν κινήσει, βιώνουν ανάλογο αδιέξοδο, εγκλωβισμέ
νοι σε ανοιχτούε και κλειστούε χώρουε -  από την ευθεία γραμμή των αυτοκινητοδρόμων, 
στον τάφο-τουαλέτα του πολυτελούε αθηναϊκού ξενοδοχείου. «Σταμάτα να μετακινείσαι, μην 
αλλάζειε συνεχώε θέση» λέει ο μπάρμαν του τρίτου επεισοδίου: αυτή η διαρκήε (ακυρωμένη 
τελικά) κίνηση είναι που προσδίδει στα πρόσωπα την ταυτότητά τουε. Στο αποσπασματικό μι- 
νιμαλιστικό σύμπαν τηε συγκεκριμένηε ταινίαε του Παναγιωτόπουλου, οι άνδρεε ομφαλο- 
σκοπούνται σε χώρουε και εποχέε αιχμήε. Η ηλικιακή και γεωγραφική μεθόριοε (σύνορα 
Βαυαρίαε και συνοριακό φυλάκιο Ευζώνων) συνδυάζεται με περιόδουε πολιτικού μεταιχμί
ου (είχίίθε στην Ευρώπη, χουντική και σοσιαλιστική Ελλάδα). Οι άνδρεε τηε ταινίαε Βιώνουν 
ημέρεε καύσωνα και ώρεε συσκότισηε στην αίθουσα αναμονήε του αεροδρομίου και στιε α- 
παστράπτουσαε κλινικότηταε τουαλέτεε του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία». Ο Παναγιωτό- 
πουλοε περιγράφει ταυτότητεε, αλλά και υποδεικνύει διαρκείε μεταμορφώσειε: οι επαγγελμα- 
τικέε ενασχολήσειε (από τουε πλασιέ Βιβλίων στουε επιχειρηματίεε), το φετίχ του αυτοκινήτου 
ωε σύμβολο ανδρισμού (Chevrolet και νταλίκεε), η ενδυμασία (από το τρύπιο πουλόΒερ στο 
σμόκιν), οι συζητήσειε (εμπειρίεε στρατιωτικού και γυναίκεε), η ποτοκατάνυξη και το τσιγάρο. 
Η πρόθεση να οργανωθεί το συλλογικό και αντιπροσωπευτικό ανδρικό πορτρέτο μιαε γενιάε, 
ολοκληρώνεται στο καταληκτικό (4ο) επεισόδιο. Στιε μαρμάρινεε τουαλέτεε τηε «Μεγάληε 
Βρετανίαε», κατά τη διάρκεια γαμήλιαε δεξίωσηε, παίρνει σχήμα ο απολογισμόε ζωήε τριών 
φίλων. Ο Λευτέρηε Βογιατζήε, ωε αινιγματικόε λιγομίλητοε κεντρικόε ήρωαε με μαύρα γυαλιά 
(Ιο επεισόδιο), ωε συνοδηγόε και συνεπιΒάτηε (Ίο και 2ο επεισόδιο), αντιλαμβάνεται στα
διακά ότι «η μπαταρία και η καννέλα έχουν ξεθυμάνει» (3ο επεισόδιο). Οι ψηφίδεε τηε ταυτό- 
τητάε του ολοκληρώνονται στην τελική, υπόγεια Βίαιη και τελετουργική εκκαθάριση λογαρια-
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Μελόδραμα; : Μαρία -ενουδάκη.





σμών. Ο Παναγιωτόηουλθ5, οτα λίγα τετραγωνικά pias τουαλέταε, παρακολουθεί tous εγ
κλωβισμένοι ήρωέ$ του, τρειε ώριμουε ηλικιακά cpiTvous, να συζητούν για τη στύση ενώ το 
νεφρικό σύστημα υποδεικνύει την παρέλευση των χρόνων, να φουμάρουν το συντροφικό 
τσιγαριλίκι ενώ τα λόγια εκδηλώνουν τον ανταγωνισμό και την υποτίμηση. Τα πρόσωπα είναι 
τοποθετημένα απέναντι otous καθρέφτε$ Tns αυτογνωσίαε, παγιδευμένα στην ευμάρεια, τη 
στιγμή που μοιάζει απειλητική η «ταυτότητα του παππού». Ο Mnv0s XaTzno0B6as και ο Λευ- 
τέρηε Βογιατζήε, με tis μετρημένεε κινήσειε, tous βηματισμού$, tis σιωπέ5, τα βλέμματα, τη ρα
θυμία, την κόπωση και tis nponoasis, εκφωνούν τον επιτάφιο Tns φιλία5: το σώμα του νεκρού 
φίλου γίνεται ενοχοποιητικό στοιχείο, ενώ το ευτελέε χαρτί τουαλέταε που ξετυλίγεται, μοιάζει 
με τα χρόνια που περνούν. Ο Παναγιωτόπουλθ5 αντιστρέφει tis χρήσεΐ5: στον ιδιωτικό και κοι
νόχρηστο χώρο Tns avBpims τουαλέταε, που μετατρέπεται σε οικογενειακό τάφο, δε νεκρο
στολίζεται το σώμα του αποθανόντοε, αλλά οι ακηδει  ̂ζωντανοί που δρασκελούν κυνικά το 
πτώμα.

5. Οι έκπτωτοι του παραδείσου
Από το στερέωμα σημασιών του φιλμικού διπτύχου Αυτή η νύχτα μένει (1999) και Beautiful 
People (2001) αναδύεται cos κοινό στοιχείο το θέμα Tns έκπτωσή από τον παράδεισο. Αν η 
ειρωνεία συνδέεται με το θέμα Tns nTcoans του Ανθρώπου από τον παράδεισο, τότε ο Αν- 
δρέαε και η Στέλλα στο Αυτή τη νύχτα μένει μπορούν να ιδωθούν cos πρωτόπλαστοι του έ
ρωτα («όμορφα παιδιά») για tous onoious «χάθηκε η μπάλα» ή «η περιπέτεια έχει πεθάνει».
Αυτή η έκπτωση δεν εκφράζεται μέσω του θανάτου και Tns τραγωδία, αλλά με σύγχρονο ί 
opous: outo0s Tns ειρωνεία$. Στο Beautiful People προέχει η μοντερνιστική εκδοχή Tns δια- 
λεκτική$ ειρωνείας κατά την οποία το ζευγάρι των κεντρικών ηρώων βιώνει μια κατάσταση 
παραδόξου: αντιμετωπίζει έναν κόσμο αποσπασματικό και διαλυμένο. Βλέπει τη διάλυση και 
την ελέγχει μέσω αντιθέσεων, γεγον05 που, εν τέλει, υποκαθιστά τη γνώση του ξανακερδι
σμένου παραδείσου.42
Στην πρώτη ταινία, μοναδικά ίχνη Tns snox0s των κραδασμών, που συρρικνώθηκε στα λίγα 
τετραγωνικά Tns ΕΒΓΑ, παραμένουν ο anonxos των τραγουδιών που ακούει εντ05 του μαγα
ζιού η Στέλλα, μασώντα5 ιεροτελεστικά τσίχλα σαν μνήμη Tns πρόκλησή, και η θέαση από 
τον Ανδρέα, στην οροφή πια, των αεροπλάνων που φεύγουν. Έτσι, η Στέλλα, μετά τη «ρήξη»
Tns με το ηροτεινόμενο σύστημα piKpoaaTims ζωήε, επανέρχεται ηττημένη και προσαρμο
σμένη. Αντίθετα, ο Ανδρέα5, κρατώνταε τα μάτια ανοιχτά και το στόμα κλειστό, εμφανίζει πα
ρατηρητικότητα και δύναμη BpBans τον κατάλληλο χρόνο. Η αποφυγή Tns αυταπάτηε και ο 
ευέλικτο5 πραγματισμ05 του είναι κοντά σε μια ζωή γεμάτη συμβάσεις που προτείνεται από 
τη χαμηλή νόρμα·43 εξελίσσεται cos xapaKmpas σε τροχιά ανάλογη με αυτήν Tns Ρέα$ στο 
Beautiful People. Η Ρέα, onoos και η Στέλλα, αποκαλύπτει την ηλιθιότητα Tns συμβατική5 κοι
νωνία s, xcopis να ορίζει ένα θετικό σημείο αναφοράε. Ειδικότερα, η Στέλλα cos τραγουδίστρια 42. 
υπερασπίζεται τη δημιουργική αυτονομία Tns τέχνη$, αλλά, τελικά, παίρνει τη θέση Tns στην 
κατεστημένη κοινωνική πραγματικότητα, ενώ έχει προηγηθεί η αντιπαράθεση των ιδεών και 
των γενικεύσεων με τον πραγματισμό Tns εμπειρία$.
Η Στέλλα και η Ρέα προβαίνουν σε ενέργειεε ταυτισμένεε με ανδρικά προνόμια και δικαιώ
ματα: ικανότητα σύναψηε σχέσεων, ευκαιρία για δημόσια επιρροή και γόητρο, δημόσιε5 43. 

δραοτηριότητεε που έχουν αξία. Έτσι ανατρέπεται το στερεότυπο Tns yuvaiKas που παρατη
ρεί από μακριά, και του άνδρα που εμπλέκεται ενεργά.44 Η Στέλλα, δίπλα στα φυσικά Tns προ
σόντα, υπακούει otous kovovbs του χώρου, προκειμένου να γίνει τραγουδίστρια. Μπροστά 44. 
στο δίλημμα «έρωταε ή καριέρα» επιλέγει τη δεύτερη. Η επιλογή να περιοδεύσει στα επαρ
χιακά σκυλάδικα, ενεργοποιεί φιλμικά tis συνδηλώσεΐ5 του ταξιδιού cos φυσική5 κινητικότητα5 
και 6iavonTims υηεροχή5. Το ταξίδι αποτελεί τη συμβολική έκφραση Tns ελευθερίά για τη

Βλ. Κατερίνα Κωστίου, ό.π., οελ. 
129, και Alan Wilde, Horizons o f 
Assent: Modernism, Post
modernism and the Ironic 
Imagination, Baltimore-London: 
The John Hopkins University 
Press, 1981, oo. 9,10.
Northrop Frye, Ανατομία ms κρι- 
TiKhs, μτφρ.: Μαριζέτα Γεωργου- 
λέα, Αθήνα: Gutenberg, 1996, oo. 
224-242.
Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, «Από 
την ανθρωπολογία των γυναικών 
οτην ανθρωπολογία των φύλων», 
οτο: Ανθρωπολογία, Γuvoikis και 
φύλο, ό.π.

30



45. Βλ. συνέντευξη του σκηνοθέτη 
στον Π αύλο Κάγιο: «Μια Ελλάδα 
χυδα ία  και τρυφερή», «Τα Νέα», 
16.12.1999.

46. Βλ. Σ τα μ α τά  Kpaouvam s, Αυτή 
η νύχτα μένει, μουσ ική και τρα
γούδ ια  για την ομότιτλη ταινία 
του Ν ίκου Παναγιωτόπουλου, FM  
Records 8311, öiokos  aKTi'vas 
(CD), 1999.

47. Βλ. Gary Saul M orson , Caryl
Em erson, Mikhail Bakhtin. 
Creation o f a Prosaics, California: 
Stanford University Press, 1990 
(ειδικά Κεφ. 10, «Laughter and the 
Carnivalesque», oo. 433-470)· Μ ι
χαήλ Μηαχτίν, Ζητήματα ms ποι- 
nr/wrs του Ντοοτογιέφσκι, μτφρ.: 
Α λεξάνδρα  Ιωαννίδου, Αθήνα: 
Πόλιε, 2000· Μ ιχαή λ  Μηαχτίν, 
Προβλήματα λογοτέχνη και αι- 
σθητικήε, μτφρ.: Γic ipyos Inavo s, 
Αθήνα: Πλέθρον, 1980· H aw n s  
K ioupToam s, Καρναβάλι και Κα- 
payKiozns. Οι pizes και οι μετα
μορφ ώσει του λαϊκού γέλιου, Α 
θήνα: Κέδρθ5 1985· A npn tpn s  
ToarooüXns, «ΚαρναΒαλικέ5 α 
ν τη χή σ ε ι στο θέατρο του Πάρι 
Τακόπουλου», οτο Πάρ/s Τακό- 
ηουλοε, Τα θεατρικά. A ' Töpos, 
Αθήνα: Ελληνικά Γ ράμματα,
2003, οο. 35-54- Γεωργία Φαρί- 
νου-Μ αλαματάρη, «Μ ιχαήλ Μ πα- 
χτίν. Ο  OTOxaams που "φώτισε” 
τον Ντοοτογιέφοκι», «Ελευθερο
τυπία» (Βιβλιοθήκη), 3.11.2000, 
οο. 12-14.

48. 0copäs Kopoßivns, Κανάλ ντ' Α- 
μούρ. Αφήγημα για το ερωτικό 
περιθώριο ms Θεσσαλονίκη του 
'80, Αθήνα: Α γρα  1996, σελ. 36.

Στέλλα και μια γεωγραφική και συναισθηματική ζώνη γοητείας για τον Ανδρέα. Από την άλ
λη πλευρά, οτο Beautiful People υποσκάπτεται σταδιακά η κυρίαρχη αντίληψη για τον αν
δρισμό, με την αποφυσικοποίησή του και τη συνειδητή του μετατροπή μέσω Tns υπερβολής 
και Tns θεατρικότητας σε παράσταση. Onoos στο Αυτή η νύχτα μένει ο αρρενωπός ήρωας υι
οθετεί συμβολικά πρακτικές που θεωρούνται «θηλυκές», έτσι και στο Beautiful People ο ίδιος 
ηθοποιός (Νίκος Κουρής) που ονομάζεται (τυχαία;) και πάλι Avôpéas, συνδέεται με την κατα
σκευή ενός σπιτιού, τη στιγμή που η γυναίκα παραδοσιακά συνδέεται με την οικία oos κλειδί 
για την απόκτηση Tns οικογενειακής γαλήνης. Ενώ η γυναίκα μάχεται με τη γλώσσα και ο άν- 
δρας με τη φυσική βία, και στα δύο φιλμικά πορτρέτα ο ερωτευμένος άνδρας καταφεύγει 
-πρωτίστου- στο λόγο και τη συγκίνηση. Οι στίχοι από το Μονόγραμμα του Ελύτη που α
παγγέλλει ο Ανδρέας στη Ρέα, αποκαλύπτουν, με την έμφαση στη φράση «Μ' ακούε;», τη συγ
κεκριμένη ανάγκη επικοινωνίας και το φορέα Tns.

5. «Σε ψυχή ψαριού κορμί γατίσιο»
Ο Παναγιωτόπουλος συστήνει την ταινία Αυτή η νύχτα μένει oos «λαϊκή, με συναισθήματα, τρα
γούδια, κλισέ, συγκίνηση και χιούμορ»,45 «μια ερωτική ιστορία εικοσάρηδων», «μια Polaroid με 
φλας ανάμεσα στο χθες και το αύριο, χυδαία και τρυφερή». Onoos προγενέστερα ο Κακογιάν- 
vns [Στέλλα (1955)], ο Tdoios [Παραγγελία (1980)], ο Μπιστικός [Το Χάραμα (1994)] και ο Βούλ- 
γαρης [Όλα είναι δρόμοε (1997)], υποκύπτει στη γοητεία του περιβάλλοντος των λαϊκών κέ
ντρων διασκέδασης, προκειμένου να αναδυθούν η ηθική, οι κώδικες και η συμπεριφορά μιας 
υποκουλτούρας που διαφέρει από αυτήν Tns Kupiapxns ιδεολογίας.
Ο φιλμικός xpôvos όπου εγγράφεται η φύση των συναισθημάτων, εκτείνεται σ' ένα ημερο
λογιακό έτοε (με ενδείξεις μήνες και μέρες), τεμαχίζεται σε μικρές αφηγηματικές νησίδες μέσω 
fade-in και fade-out, και αναλώνεται σε μετακινήσει των προσώπων (στο αθηναϊκό κέντρο 
και στην επαρχιακή Ελλάδα: Ξάνθη, Κομοτηνή, Καστοριά). Οι ήρωες ωριμάζουν στα μέσα με
ταφοράς (τρένα, ΚΤΕΛ, Ι.Χ.) και σε χώρους προσωρινότητας (παρηκμασμένα ξενοδοχεία, αυ
τοσχέδια σκυλάδικα, fast-food).To ζευγάρι συναντάται και χωρίζει σ' ένα «ταξίδι στην άκρη 
Tns νύχτας». Qs κομβικός χώρος συνάντησης των δύο φύλων και εστιακό σημείο θέασης και 
αξιολόγησης της πραγματικότητας θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα λαϊκά σκυλάδικα στα ο
ποία εργάζεται η Στέλλα: «Ζεταίμ» (Ξάνθη) και «Αρζεντίνα» (Καστοριά). Η σαγήνη του συγκε
κριμένου χώρου αναδύεται μέσω του βλέμματος ενός εστέτ, όπως ο Παναγιωτόπουλος, και 
των φιλμικών του προσωπείων: τα ξένα σώματα του Ανδρέα και του Μποξέρ κινούνται πα
ραπλεύρου των σκυλάδικων. Η πρόθεση του Παναγιωτόπουλου να έχει η ταινία το «άρωμα 
ενός παλιού λαϊκού τραγουδιού» διαφαίνεται, πέρα από τον τίτλο της ταινίας (επίσης τίτλος 
τραγουδιού και βιβλίου), στα άσματα αναφοράς («Άναψε το τσιγάρο»), στο ρεπερτόριο των 
καλλιτεχνών των σκυλάδικων και στις συνθέσεις του Σταμάτη Κραουνάκη. Ειδικά η μουσική 
και οι στίχοι του τελευταίου γίνονται το όχημα για το σχολιασμό της γλώσσας και της έκφρα
σης του χώρου.46 Η παρωδιακή αναπαραγωγή του ύφους συνυπάρχει με τη γνώση και το σε
βασμό της φόρμας. Σ' αυτό το πλαίσιο αναδύεται, διαΒρωμένο απ' τη συγκίνηση και υπονο
μευμένο από την queer αισθητική, ένα πορτρέτο άνδρα ερωτικού αντικειμένου, βίαιου και ε
πιθυμητού.
Ο κόσμος των λαϊκών σκυλάδικων επιδέχεται μιας μορφής προσέγγιση με Βάση το μπαχτινι- 
κό υπόδειγμα του καρναβαλικού κώδικα.47 Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμέ
νοι χώροι «δεν είναι γκέτο που περιέχουν ομαδοποιημένους, αλλά γκέτο που αποκλείουν 
τους άσχετους», χαρακτηρισμένα από διανοούμενους αναλυτές ως «κέντρα νυχτερινής ανα
ψυχής, ερωτικής συνευρέσεως και αισθηματικής ευδαιμονίας· ένα ανώτερο φροντιστήριο 
λαϊκής ηθογραφίας κι ένα ευεργετικό θεραπευτήριο για τους Βορειοελλαδίτες, τους λυσσα
σμένους από δαγκώματα κολασμένων ερωτικών δαιμονίων».48Τα σκυλάδικα είναι όψη τής
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Xaïms ζωής έκφραση πέρα από t o u s  ορθολογιστικοί^ k o v ô v e s  Tns καθεστηκυίοΒ τάξη$. Εκεί 
συναντάται η μαγεία και η αγριότητα Tns v ù x t o s  με τη θεατρική συμβολική έκφραση των κοι
νωνικών σχέσεων που αφορούν στην τάξη, την εντοπιότητα και το φύλο. Δεν είναι ένα «στέ
κι» με ρευστό και ανοιχτό χαρακτήρα. Ο συγκεκριμένο5 xpôvos («Η νύχτα είναι καυλωτική») 
και Tônos (μαγαζιά στο πουθενά Tns snapxiams EXXàôas) επιτρέπουν την οικεία επαφή με
ταξύ θαμώνων και καλλιτεχνών. Οι άνδρε5 και οι γ ύ ν α ιά  διασταυρώνονται σ' ένα κράμα α- 
θλιότηταε και πρωτόγονου ερωτισμού. Οι έμφυλε5 ταυτότητε$ παίρνουν σχήμα μέσα απ' t o u s  

k o v ô v e s  συμμετοχή5, t o u s  k o o ô ik e s  συμπεριφοράς τη σειρά των ενεργειών. Η συνεύρεση για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα (tis  πρώτεε μεταμεσονύχτιεε και npooivés copts) επιτρέπει την 
παραβίαση των αποστάσεων, την κατάλυση Tns ιεραρχίας τη διάχυση μεταξύ επισήμου-α- 
νεπισήμου, την καρναΒαλική α-ταξία και αντιστροφή. Υπό t o u s  εκκωφαντικού5 ôxous και την 
κακοφωνία, την κάπνα των τσιγάρων και tis  επιδράσεΐ5 του ποτού, συνυπάρχουν οι τραγου- 
ôiaTpiES και οι νεόπλουτοι επαρχίαν. Ανάμεσά t o u s  αναδύεται η αύρα και η ατμόσφαιρα 
του κοινωνικού περίγυρου: για τον «επαρχιώτη-βλάχο», το σκυλάδικο είναι évas εκτονωτικό5 
και διεγερτικόε χώρο5, όπου όλοι στο μαγαζί τού φέρονται ευγενικά· ενώ το βλέμμα των πε
λατών, διαβρωμένο απ' το ποτό και την επιθυμία, αποτυπώνει το «εγώ» με ôpous σεξουαλι- 
k ô s  διέγερσή.
Τα αυτοσχέδια σκυλάδικα είναι μια αποκάλυψη Tns  πληθυσμιακή5 E n a p x i a m s  σύνθεσή και 
περιβάλλοντα μαγικά cas χώροι u n é p B a o n s  του εαυτού. Είναι μια γκροτέσκα και ρεαλιστική 
αποτύπωση Tns  s n a p x i a m s  EXXàôas. Είναι η μεθόριοε όπου χάνεται η ατομική ευθύνη, όταν 
το άτομο ενώνεται με το μεγάλο σώμα των συμποτών· εκεί όπου «ο επ αρχ ιώ ν  έχει πιο με
γάλη ανάγκη να δείξει, παρά να πηδήξει» και αντιστρέφονται οι αξίεε: η τραγουδίστρια μετα- 
τρέπεται σε επαγγελματία κονσοματρι^ και, ενδεχομένως σε πόρνη. Η προσφυγή στο κρασί 
συνδέεται με t o u s  k o o ô ik e s  του κεράσματο$: «Qs δικαίωμα, το κέρασμα είναι κατ' αρχήν υπο
χρεωτικό, γιατί μόνο μέσω του κεράσματο5 ο κ ε ρ α σ ί δηλώνει παρών σύμφωνα με tis  αξίε5 
Tns  γενναιοδωρίας αλλά και υπόκειται σε κρίση και σχετική αξιολόγηση του γοήτρου».49 Οι 
θαμώνεε στον τόπο συνάθροισή αναγνωρίζονται μέσα από n p a K T iK é s  κατανάλωσή. Οι σι- 
λικονούχε$, οξιζεναρισμένεε τραγουδίστριε5 με τα λαμέ, μεταμορφωμένεε σε ντίβε5, «μετακι
νούνται στα αυτοσχέδια σκυλάδικα ανάλογα με τη σοδειά». Οι παρατηρητέε δηλώνουν: «Έχω 
δει άνδρε$ να σφάζονται με το σουγιά για το μουνί μιαε τραγουδίστρια5». Η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται o t is  συναλλαγές είναι Tns  a Y o p â s :  η ελευθεροστομία των θαμώνων και των 
καλλιτεχνών εκφράζεται με υβρεολόγιο, λεκτικέε απρέπειε5, σκατολογικέε αναφορές λογο
παίγνια.50 Παράλληλα, το λεξιλόγιο των τραγουδιών κινείται μεταξύ χυδαιότητα$ και ευρημα
τικών συντακτικών και νοηματικών αντιστροφών.
Η τέχνη του γκροτέσκου51 κάνει το άσχημο συναρπαστικό, ενώ οι αντιδράσειε του θεατή μοι
άζει να κινούνται μεταξύ συμπάθεια$ και απέχθεια5. Ο 0Eams χάνει tis  σταθερέ5 με tis  οποί- 
Ε5 είναι εξοικειωμένο$. Παρεκκλίνει από τη νόρμα και χάνει την αίσθηση των αναλογιών. Το 
σώμα Tns Στέλλα5 και των άλλων τραγουδιστριών κινείται μεταξύ anoôoxôs ms κατάστασή 
και avTippnans. Πρόκειται για ένα ακρωτηριασμένο σώμα, όπου η έμφαση δίνεται στο στό
μα και στα γεννητικά όργανα. Η Στέλλα υιοθετεί σταδιακά t o u s  προκλητικού5 ενδυματολογι- 
k o ù s  k o o ô ik e s  του χώρου, ônoos και το μουσικό ρεπερτόριο που συνάδει με το χώρο. Στην 
performance/επιτέλεση52 Tns Στέλλα$ επί Tns ni'oTas είναι ευδιάκριτε5 οι μεθοδικέ$ κινήσεις 
αλλά και η τόλμη του θαρραλέου βλέμματοε. Η Στέλλα, με εμφάνιση «γκόμεναε κοινοκτημο
σύνη», αλλά και κοκέτα, αρνείται, αρχικά, να ασπαστεί t o u s  k o o ô ik e s  του χώρου, k o 0 oùs αυ
τοί συγκρούονται με τα καλλιτεχνικά ιδανικά και tis  φιλοδοξία Tns. Μετά το σταδιακό «δα- 
σκάλεμα» αρχίζει να εγκλιματίζεται- μοναδικ05 αναοχετικό$ παράγοντας που λειτουργεί cos α- 
φύπνιοη οτο «δρόμο xoopis επιστροφή», εμφανίζεται ο έρωταε του Ανδρέα. Η Στέλλα μετα
μορφώνεται (ενδυματολογικά, κινησιολογικά, καλλιτεχνικά), εντάσσεται στο χώρο και αφο-

49. Βλ. Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, «Ο 
κόσμος του καφενείου. Ταυτότητα 
και ανταλλαγή στον ανδρικό συ- 
μποοιαομό», στο Ε. Παπαταξιάρ- 
χης, θ . Παραδέλλης (εηιμ.), Ταυ
τότητες και φύλο στη σύγχρονη 
Ελλάδα, ό.π., οελ. 220.

50. Βλ. Moelwyn Merchant, Κωμω
δία, μτφρ.: Αριστέα Παρίοη, Αθή
να: Ερμής, 1980, οελ. 22. Από τις 
δύο κατηγορίες αστείων [αυτών 
που «εκθέτουν» (σαρκασμός, σά
τιρα, σκάνδαλο) κι αυτών που 
«καταστρέφουν» (αισχρότητα, ά 
σεμνο, Βωμολοχία)], στο δεύτερο 
μέρος της ταινίας υπερέχουν τα 
δεύτερα. Ιταχυολογούμε, δείγμα
τος χάριν: «Αμα είναι ταλεντάρα, 
μπορεί να κάνει σπαγκάτο στον 
πούτοο μου», «Μια πίπα ανοίγει 
το λαιμό», «Το μουνί στην ελληνι
κή ύπαιθρο χρυσοπληρώνεται», 
«Πραγματικές αρτίστες και μουνά- 
ρες».

51. Βλ. W olfgang Κβγςβτ, The 
Grotesque in Art and Literature, 
μτφρ. U. W ^ te ln , New York: Me 
Graw Hill, 1966, οελ. 28.

52. Σ ίβυλλα Δημητρίου-Κοτσώνη, 
«Το τραπέζι του φαγητού: Συμβο
λικός Διάλογος, Πρακτική και Επι
τέλεση», Ανθρωπολογία των φύ
λων (εηιμ. Σωτήρης Δημητρίου), 
Αθήνα: εκδόσεις ΣαΒΒάλας, 2001, 
οελ. 108.
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53. Βλ. Κατερίνα Τόμτοη, «Ελληνικοί 
κ ινηματογράφος: Ειρωνεία», σεμι- 
ναρ ια κή  εργασ ία (2001) κατατε
θειμένη στη Β ιβλιοθήκη του Τμή
ματος θεατρ ικώ ν Σπουδώ ν  Πα
νεπ ιστημίου Πατρών.

54. Βλ. Μ. Mauss, Το δώρο: Μορφέε 
και Xenoupyies rns avraXXayhs 
oris a p xa M s  κοινωνίεε, μτφρ.: 
Άννα Σταματοπούλου-Παραδέλ- 
λη, Αθήνα: Καστανιώτης, 1979, 
σελ. 210.

55. Αξιομνημόνευτοι δεύτεροι ρόλοι, 
είτε γ ια tis υποκριτικές επιδόσεις 
των ερμηνευτών t o u s  είτε για τη 
θέση-κλειδί στην οργάνω ση  του 
μύθου, μπορούν  να θεω ρηθούν  
αυτοί του Μ ποξέρ  [Κώοτας Μ αρ- 
κόπο υλο ί (Αυτή η νύχτα μένει)], 
Tns δολοφονημένης θε ίας [Μπέτυ 
Αρβανίτη  (Κουράστηκα να σκο
τώνω tous αγαηητικούε σου)], 
του χυδα ίου  θαμώ να του σκυλά
δικου [Γ ιώ ργο ί Δ ιαλεγμένος (Αυ
τή η νύχτα μένει)], του υπέργηρου  
Βομβιστή [Θ όδωρος Μ ορΙδης (Η 
γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα)], 
T n s ετο ιμ οθάνα τα  μητέρας (Αλέ- 
κα Παϊζη) και του Βοσκού [Κώ- 
o t o s  Κοκκάκης (Μελόδραμα,)], 
του προαγω γού  ΓΑκης Σακελλα- 
ρ ίου  (Ο  εργένηί)], του σκηνοθέτη 
[Ρένο5 Μ άντης (Beautiful 
People)].

μοιώνεται, γνωρίζονταε επιτυχία κι αναγνώριοη σ' έναν κόσμο που προηγουμένου απέρρι- 
πτε. Ωστόσο, δε μεταλλάσσεται και το ερωτικό Tns ήθοδ, αφού αρνείται να υποκύψει otis προ- 
τάσεΐδ ερωτικήδ συνεύρεσπε.53
Στα λαϊκά σκυλάδικα παίρνει σχήμα και το σύστημα του ανδρικού ανταγωνισμού μέσα από 
μια σειρά ενέργειεδ (κανόνεε συμμετοχήδ και κώδικεε συμπεριφοράδ) που αναδεικνύουν tis 
πεποιθήσειδ σχετικά με το φύλο και το γόητρο. Ο Ανδρέαε υπερασπίζεται, έναντι του διεκδι- 
κητικού ερωτικά θαμώνα, την τραγουδίστρια που ταυτίζει με τη Στέλλα. Υπερασπίζεται την α
ξία του έρωτα σ' ένα επιθετικά χυδαίο περιβάλλον, που εκφράζεται με Biaious μεταφορικούδ 
και καταδηλωτικούδ ôpous. Παράλληλα, το κέρασμα αποτελεί ένα συμβολικό νόμισμα που 
αντανακλά tis «υλικέδ συνιστώσεδ Tns κοινωνικήδ θέσηδ» και το γόητρο των θαμώνων. Qs α
ξία γενναιοδωριαε και εξισωτισμού, επιβεβαιώνει την τριαδική δομή του δώρου: υποχρεώ
σ ε ι npoacpopâs, αποδοχήε, ανταπόδοσηδ.54 Μέσα απ' την αλληλουχία κινήσεων, προκλήσε
ων και απαντήσεων, ορίζεται στο χώρο και η σχέση των δύο φύλων.
Ο καλότροποε και ρομαντικόδ Ανδρέαδ αποτελεί περίπτωση ανδρισμού συμβατού με τη θη
λυκότητα, αν δεχτούμε cos παραδοσιακέδ αξίεε συνδεδεμένεε με τον ανδρισμό την κυριαρχία 
και τον ανταγωνισμό, και θηλυκέδ την τρυφερότητα, τη γλυκύτητα και την κατανόηση. Ο Αν- 
ôpéas «ακολουθεί μια τραγουδίστρια», προΒαίνονταδ στο ταξίδι που θεωρείται εν γένει αν
δρική δραστηριότητα. Ανήκει στην οικογενειακή σφαίρα, κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν με 
τον οποίο οι ενέργειεε Tns Στέλλαδ συγκρούονται με τη διάκριση αρσενικού-θηλυκού και, γε
νικά, με tis ιδέεε περί φυσικού προορισμού του φύλου. Στην περίπτωση του Ανδρέα έχουμε 
την απεικόνιση του άνδρα cos ανθρώπου που εξωτερικεύει τα αισθήματά του και εκδηλώνει 
τη βαθύτερη φύση του, αντίθετα από τη Στέλλα, που προσανατολίζει την επινοητικότητα και 
την κοινωνικότητά Tns otis επιταγέδ Tns επιτυχίαδ. Ο Avôpéas είναι «ο γαλατάδ-φιλόσοφοδ» και 
«ο μικρόδ στον κόσμο των μεγάλων» με τα ρεαλιστικά όνειρα· ο νεαρόδ γοητευτικόδ άνδραδ 
που ερωτεύεται γιατί τα τραγούδια τού λένε να ερωτευτεί, που στηρίζει και φοβάται το όνει
ρο Tns Στέλλαδ, την οποία και θεωρεί «θεά Tns νύχταδ». Επιρρίπτει στον εαυτό του tis ευθύνεδ 
Tns σύγκρουσηδ, θεωρώνταε την αγάπη «μεγάλο πράγμα για να την αφήσειδ να χαθεί». 
Όπωδ όλοι οι ερωτευμένοι, δε φέρεται φυσιολογικά και κατηγορεί τη Στέλλα για «οικονομία 
συναισθημάτων».
Πέρα από τον κεντρικό χαρακτήρα, ενδιαφέρουσεε55 εμφανίζονται και οι υπόλοιπεε ανδρικέδ 
παρουσίεδ: ο διαταραγμένοε ψυχικά πότηδ καθηγητήδ (ένα φιλμικό όχημα για tis αποφθεγ- 
ματικέδ παραδοξολογίεδ του σκηνοθέτη), ο δειλόδ φίλοδ-εκφραστήδ του μέσου όρου και ο 
Μποξέρ: πρόσωπο εν κινήσει, συγγραφέαδ, οδηγόδ του ήρωα στα νυχτερινά κέντρα Tns ε- 
napxias, εκτόδ επαγγελματικήδ ταυτότηταε και αναλυτήδ Tns γοητείαε των λαϊκών κέντρων (cos 
συγγραφέαε και συντάκτηδ οδηγού διασκέδασηδ). 56

56. «La vie en rose»
Ο Παναγιωτόπουλοδ συστήνει tous φιλμικούδ ήρωεδ Tns ένατηδ χρονολογικά ταινίαδ του 
[Beautiful People (2001)] cos «μια ετερόκλιτη παρέα ανθρώπων σε διακοπέδ, προσκεκλημένοι 
στο σπίτι ενόδ πλούσιου επιχειρηματία στη Μύκονο. Ανάμεσά tous βρίσκεται ένα νιόπαντρο 
ζευγάρι, ο Ανδρέαδ και η Ρέα. Εκείνοε, αρχιτέκτοναδ, κτίζει το καινούργιο σπίτι του επιχειρη
ματία· εκείνη, πρώην μοντέλο. Άνθρωποι σε διακοπέδ (άρα σε χαλαρή διάθεση) περιφέρο
νται, διασταυρώνονται, κοιτάζουν, κοιτάζονται, και ξαφνικά η Ρέα αρχίζει να περιφρονεί τον 
άντρα Tns».
Σε μιαν ατμόσφαιρα ευφυολογημάτων και βίαιων συμπεριφορών που αναδύονται απότομα, 
οι ήρωεε μοιάζουν να κοιτούν ο évas τον άλλο μέσα από κυνηγετικό στόχαστρο. Από τα θέ
ματα που ανακινεί με αναφορέδ και μεταφορέδ ο Παναγιωτόπουλοδ (γκονταρική εκπόρνευ- 
ση και περιφρόνηση, ανατροπή του οδυσσειακού προτύπου με την Πηνελόπη να προβαίνει
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σε ερωτική απάτη, πρόθεση του γηραιού σκηνοθέτη να βρει τον εραστή τηε νεκρήε πια συ
ζύγου του), θα σταθούμε σε δύο σημεία: o t is  ανδρικέε ταυτότητεε και στιε αναπαραστσσειε 
του ανθρώπινου σώματοε.
Στο Beautiful People, η επικοινωνία επανορίζεται ωε αρένα διαπραγμάτευσηε των συσχετι
σμών δύναμηε και των σχέσεων εξουσίαε. Η πατριαρχία, με εκφραστή τον Βίκτορα (Γιάννηε 
Βόγληε), εμφανίζεται σε όλεε τιε όψειε τηε ζωήε, τη στιγμή κατά την οποία η δράση των προ
σώπων εκφράζεται μέσω των έμφυλων ρόλων. Η ψύχωση τηε ομορφιάε, η αδηφάγα κουλ
τούρα τηε νεότηταε, το δόγμα «νεότεροε, λεπτότεροε, ομορφότεροε», παρεπιδημούν στο κο
σμοπολίτικο περιβάλλον του νησιωτικού τοπίου, όπου οι νεαροί κεντρικοί ήρωεε εκποιούν, 
ωε εργαζόμενοι σε κλάδουε αιχμήε (θέαμα, επικοινωνία, πωλήσειε), την ομορφιά και τη νεό
τητά τουε για την είσοδό τουε στον κύκλο των εκλεκτών. Τα body p o lito  (πολιτική του σώμα
τοε)56 δίνουν μια ερμηνεία: η ενασχόληση με το σώμα είναι μια μορφή εκδήλωσηε του άγχουε 
για αλλαγή τηε πραγματικότηταε που συχνά αφορμάται από την αλλαγή του εαυτού μαε ή 
τερματίζει την αναζήτηση ωε ρόλο αυτοπροσδιορισμού σ' ένα αβέβαιο σύμπαν. Μια ατομι- 
κιστική παράδοση παίρνει σχήμα στην εμμονή στο προσωπικό και υποκειμενικό στοιχείο, που 
μεταφράζεται ωε σωματικό και συγκεκριμένο. Η προπαγάνδιση τηε επανοικειοποίησηε του 
βιώματοε και τηε αυτοπραγμάτωσηε μέσα απ' τη συνείδηση τηε σωματικότηταε, συντελείται, 
αφ' ενόε μέσω τηε τοποθέτησηε του ερωτικού στοιχείου στο επίκεντρο, και αφ' ετέρου, όπωε 
πραγματεύεται με σύγχρονουε όρουε η νεομαρξιστική θεώρηση, τηε αλλοτρίωσηε, τηε εκμε- 
τάλλευσηε και τηε αποξένωσηε.
Από το βιολογιαμό (εξήγηση των πολιτισμικών συμπεριφορών με αναγωγή στουε βιολογι- 
κούε νόμουε και τα ένστικτα) μεταβαίνουμε στην ανθρωπολογία του σώματοε, όπου η δύ
ναμη τηε εξουσίαε έχει άμεση σχέση με το σώμα- εκεί όπου η γυναικεία υποτέλεια διαφαίνε- 
ται και στιε αναπαραστάσειε του σώματοε: βία, σεξισμόε, διαφήμιση, δίαιτα. Η εμμονή τού 
Παναγιωτόπουλου στην ομορφιά των νεανικών και εύρωστων σωμάτων των ταλαντούχων 
πρωταγωνιστών του (Νίκοε Κουρήε, Ρέα Τουτουντζή, Αθηνά Μαξίμου) εγγράφεται αρμονικά 
στιε ανάγκεε του κινηματογραφικού κάδρου, ενώ το αυστηρό κάλλοε του μυκονιάτικου τοπί
ου μοιάζει να περιγελά την ανθρώπινη ματαιοδοξία και ανοηαία. Παράλληλα, η νεότητα α
ντί παραβάλλεται στο γήραε που χαρακτηρίζει τα σώματα και τιε συμπεριφορέε των ισχυρών, 
γεγονόε που επιβεβαιώνεται από τα εξωγλωσσικά συστήματα επικοινωνίαε (περπάτημα, έκ
φραση και κινήσειε, στάση σώματοε), όπου οι εκφερόμενεε από το σώμα συμπεριφορέε α
ποκαλύπτουν την ασυνείδητη ενσωμάτωση πολιτισμικών νοημάτων. Το υποκείμενο εσωτερι- 
κεύει (ενσωματώνει στο σώμα και στο νου) τιε αντικειμενικέε δομέε τηε κοινωνίαε του. Στην ο
μήγυρη τηε Μυκόνου και με βάση την «προδιάθεση», την «έξη» και τιε «συγκυρίεε», το άτομο 
ρυθμίζει τη στάση του: «πρόκληση» ή «ανταπάντηση».
Τα πρόσωπα μοιάζουν με ναυαγούε στα ασΒεστοχριομένα εδάφη τηε Μυκόνου και στιε 
artificial κοινωνίεε του σαλονιού, όπου η γνώση για τον Αλλο είναι ετεροκαθορισμένη και η 
προσωπική εμπειρία απουσιάζει. Έτσι διαφαίνεται ο απομονωτισμόε μιαε κοινωνίαε ανίκανηε 
να ξαναζήσει τη συλλογικότητα. Από την άλλη πλευρά, πρόκειται και για έναν γοητευτικά ρά
θυμο κόσμο. Η θωπεία του φακού πάνω στα σώματα συνδυάζεται με την εκπόρνευση τηε ο
μορφιάε στιε παραλίεε και τιε κοσμικέε γωνιέε του νησιού. Μαυρισμένα σώματα σε άσπρα 56 
μπουρνούζια και πάνω σε ξαπλώστρεε-ανάκλιντρα επιδίδονται σε αδιάκοπη περιποίηση και 
καλόγουστη ψιμυθίωσα Λικνίσματα εναλλάσσονται με επιτηδευμένα προκλητικέε και «αθώ- 
εε» στάοειε. Οι ήρωεε δίνουν την παράστασή τουε μέσω τηε επιτέλεσηε (performance) που α
φορά στο ανθρώπινο σώμα. Η επιτέλεση, πέρα απ' την αναπαραγωγή των κοινωνικών και 
πολιτισμικών προτύπων, μπορεί να εκφράζει την απόκλιση, την αμφισημία και τη διαφορο
ποίηση. Έχει δημόσιο χαρακτήρα, προϋποθέτει ακροατήριο και απευθύνει μηνύματα μέσω 57. 
τηε εκφραστικότηταε, τηε δραματοποίησηε και τηε προθετικότηταε.57

Βλ. J. Cowan, Η πολιτική του σώ- 
paros. Xopos και κοινωνικότητα 
στη Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα: Αλε
ξάνδρεια, 1998· Μ. Featherstone, 
Μ. Hepworth, Β.ε. Turner (επιμ.). 
The Body: Social Process and 
Cultural Theory, London: εβςθ 
Publications, 1996.
Βλ. Σίβυλλα Δημητρίου-Κοτοώνη, 
ό.π., οο. 108-109.

34



«

58. Βλ. Ρ. Loizos και Ε. Papataxiarchis, 
«Gender, Sexuality  and  the  
Person in G reek Culture» στο: 
Contested Identities: Gender and 
Kinship in M odem  Greece, 
Princeton: P rince ton  University 
Press, 1991,00. 222-225.

59. Βλ. N orthrop Frye, ό.π., σελ. 223.

Η γραμματεαδ του Βίκτορα προσδιορίζει κυνικά τα όρια του μεταξύ t o u s  παιχνιδιού: «Είμαι 
για κείνον ένα κορμί, κι εκείνοε ένα μπλοκ επιταγών», ενώ η μυκονιάτικη «Λολίτα», στα θέλγη
τρα Tns onoias ενδίδει, ανταποδοτικό npos την απάτη ms συζύγου του, ο Ανδρέαε, είναι το 
νέο πρόσωπο Tns ερωτικήδ Βαρβαρότηταδ: αποχαυνωμένη και φιλήδονη, θεωρεί τη ζήλια 
«μάταιο συναίσθημα». Στα μπαρ εκτίθενται οι μέθοδοι του καμακιού, και στο Super Paradise, 
οι επιταγέδ του ευ ζην αηοτυπωμένεδ σε όλκιμα και καλλίγραμμα σώματα. Η Ρέα διατηρείται 
στη μνήμη των υπολοίπων cos μοντέλο με υπέροχα πόδια και ανταλλακτική εμπορική αξία. 
Τα ανθρώπινα σώματα μοιάζουν με το υπό κατασκευήν κτίσμα του μεγιστάνα Βίκτορα ^ Ν ι
κηφόρου) που κινεί τα νήματα, εκτροχιάζονταδ το νεαρό ζευγάρι Ανδρέαδ-Ρέα. Ωστόσο, τα 
σώματα δεν είναι ποτέ έκρυθμα, ακόμα κι όταν Βιώνουν το θυμό, γιατί ο Παναγιωτόπουλοε 
επιλέγει να χορογραφεί t is  κινήσεΐδ t o u s .

Εξετάζονταδ t is  ανδρικέδ ταυτότητεδ μέσα από τπν ειρωνική δεσπόζουσα Tns ταινίαδ, θα ανι- 
χνεύσουμε και τα στάδια Tns μετατροπήδ του έρωτα μιαδ γυναίκαδ npos τον άνδρα Tns σε α
παξίωση. Κατά τον Παναγιωτόπουλο, ο κεντρικόδ ήρωαε έχει να επιλέξει ανάμεσα στο να κερ
δίσει τη ζωή του και στο να σώσει την αγάπη του. Αυτό απασχολεί όλα τα σύγχρονα ζευγά
ρια- μόνο που, εδώ, ο Avôpéas και η Ρέα ακολουθούν αντίστροφη μεταξύ t o u s  πορεία: ο Αν- 
ôpéas εμπλέκεται στη μεγαλοαστική ζωή, ενώ η Ρέα βρίσκεται οε διαδικασία απεμπλοκήδ. Υπ' 
αυτούδ t o u s  ôpous θα δούμε nous παίρνουν σχήμα στην εξέλιξη Tns μυθοπλασίαδ τα συμ
βολικά συστήματα που κωδικοποιούν cos δεδομένη την ασυμμετρία των δύο φύλων, ποιεε 
ανατροπέδ υφίστανται στο παραπάνω σχήμα και noos λειτουργούν οι ανδρικέδ στρατηγικέδ 
που στοχεύουν στην αποενοχοποίηση των παραβατικών συμπεριφορών του αρσενικού μέ
σω Tns ενοχοποίησή του Θηλυκού-Άλλου. 0  Avôpéas είναι «ευαίσθητοε» και «απαγγέλλει 
ποιήματα» (σημείο avacpopâs του, ο Ελύτηδ), είναι αρχιτέκτοναδ και copaios àvôpas, φιλόδο- 
ξοδ και «παιδί για όλεε t is  δουλειέδ», είναι ο àvôpas Tns Péas (αρχετυπικό όνομα), ôncos αυ- 
τοσυστήνεται- ένα πρόσωπο που ωριμάζει με βραδείδ ρυθμούδ. Προβάλλεται (ôncos και η 
Ρέα) cos το ορθολογιστικό συμβατικό αντίθετο npos t o u s  διάφορουδ αλαζόνεδ που έχουν τον 
κοινωνικό έλεγχο. Ενώ στο κλίμα Tns Taivias επικρατεί αρχικά π ευθυμία cos αποδοχή των κοι
νωνικών συμβάσεων και επιτονισμόδ ms ανοχήδ και Tns ευελιξίαδ εντόδ των ορίων, στη συ
νέχεια προέχει η επιθετικότητα του πρώην διακριτικού είρωνα που αντιπαραβάλλεται με t o u s  

αλαζόνεδ. Το αρχέτυπο είναι το ειρωνικό ισοδύναμο του ρομαντικού θέματοδ Tns γιγαντο- 
KTOvias. Η αρχική, τρόπον τινά, ταύτιση του Ανδρέα με τον Βίκτορα (πούρο, τραγούδι στον ί
διο σκοπό) μεταλλάσσεται σε γιγαντοκτονία, λόγω Tns περιφρόνησή Tns Péas που, συνδυα
σμένη με την ερωτική απάτη, λειτουργεί αφυπνιστικά για τον νεαρό άνδρα.
Υπ' αυτήν την έννοια διακυβεύεται διττά η «τιμή» του Ανδρέα, νοούμενη cos αξία ενόδ προ
σώπου τόσο ενώπιον Tns συνείδησήδ του όσο και ενώπιον Tns Koivcovias. «Η τιμή συνδέει το 
ηθικό πρόσωπο με την κοινωνία και κυρώνει την κοινωνική θέση. Ακόμα περισσότερο, το "α
παραβίαστο" Tns τιμήδ είναι προϋπόθεση μιαδ διαντίδρασηδ με κοινωνικέδ επιπτώσεΐδ- γόη
τρο, κοινωνική ανέλιξη, πολιτική i o x ù s . Τόσο οι άνδρεδ όσο και οι γυναίκεδ έχουν τιμή, αλλά, 
για να τη διατηρήσουν, πρέπει να δράσουν με τρόπουδ που υπαγορεύονται απ' τη "φύση" 
t o u s  και εμπλέκουν τη σεξουαλική πλευρά Tns ταυτότητάδ t o u s ».58 Η ανδρική ταυτότητα και η 
σχέση του ζευγαριού δεν μπορούν να απομονωθούν από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, έ
τσι ôncos διαμορφώνεται από τη «δήθεν» στάση («Η M ù k o v o s  cos νησί των αεριτζήδων») και 
την επικείμενη (γενική ή μερική) επιστράτευση. Αν στο πρώτο μέροδ Tns Taivias υφίσταται η 
έκθεση δρώμενων ή καταστάσεων άξιων ειρωνικήδ αντιμετώπισή, στο δεύτερο, η αντίθεση 
npos το πρώτο εκδηλώνεται cos ασυμφωνία, αντίφαση, ασυμβατότητα. Δεσπόζουσα μοιάζει 
να είναι η σάτιρα cos στρατευμένη ειρωνεία: σαφήνεια στην παράθεση Tns ηθικήδ vôppas και 
ύπαρξη κανόνων όπου αντιπαραΒάλλονται το γκροτέσκο και το παράλογο. As μη ξεχνάμε 
noos, κατά τον Frye, «η σάτιρα απαιτεί ένα ελάχιστο ποσοστό φαντασίαδ, ένα περιεχόμενο που 
να αναγνωρίζεται από τον αναγνώστη cos γκροτέσκο, κι ένα ηθικό πρότυπο».59
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0  Ανδρέας αναλαμβάνει την αρχιτεκτονική επιμέλεια του κτιρίου χάρη στη γοητεία της Ρέας, 
την οποία κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιεί για τη σταθεροποίηση της θέσης του, μετατρέ- 
ποντάε την τελικά σε θύμα της ερωτικής Βουλιμίαε του Βίκτορα. Εκθέτει τη γυναίκα του και τον 
εαυτό του στο πεδίο Βολής της ανθρώπινης ηλιθιότητας ωs ανταλλακτικές αξίες, και γι' αυτό 
είναι άξιος περιφρόνησης. θεωρεί (όχι άδικα) τον εαυτό του ξενέρωτο, και ηττάται (χάνοντας 
δουλειά και σύζυγο: κυρωτικά στοιχεία σε μια κοινωνία), πριν αναληφθεί (στην τελική σκηνή), 
συντροφιά με την αγαπημένη/σύζυγο, οδεύοντας npos «μιαν άσχημη πόλη όπου θα ζήσουν 
ευτυχισμένοι».
Η Ρέα εμφανίζεται διαψευομένη απ' την εξέλιξη των πραγμάτων. Η αρχική κατάσταση (ευ
διαθεσία, ερωτική διαθεσιμότητα) μεταλλάσσεται, και σ' αυτό συνδράμουν η προσποίηση 
του είρωνα και η περηφάνια της, η ανεστραμμένη εικόνα του συζύγου της και η υπονομευ
τική γοητεία του Βίκτορα. Πρόκειται για μια ποιότητα ειρωνείας διαφορετική από αυτήν της 
γραμματέως του Βίκτορα, η οποία, λογική και ψύχραιμη, φλεγματική και με αυτοέλεγχο, υπο
κρίνεται αφέλεια ή αποκαλύπτει κυνικά και ακαριαία tis  προθέσεις των προσώπων.
Ο χαρακτήρας του Ανδρέα μπορεί να συγκριθεί και με tis  άλλες φιλμικές παραστάσεις τού 
ανδρικού φύλου. Ο καθηγητής αστροφυσικής Χερόγιωργαε είναι η στερεοτυπική εικόνα 
του αιθεροΒάμονα-επιστήμονα και άνδρα-παιδιού, για τις επαγγελματικές εμπειρίες του ο
ποίου «η πραγματικότητα, μόνο σε ποιητικό επίπεδο προσεγγίζεται». Παρότι η παρουσία 
του Βίκτορα φαίνεται να κινείται στο τρίπτυχο «πούρο-πορδή-διαπλοκή», αποτελεί τη γοη
τευτική εικόνα του αλαζόνα και υβριστή πραγματιστή. Ο Ανδρέαε γελοιοποιείται προσπα
θώντας να τον μιμηθεί, ενώ ο Βίκτωρ, ως εργοδότης, τον ελέγχει και του στερεί (μεταφορι
κά) την ανδρική ταυτότητα, μη επιτρέποντάς του (μέσω διαπλοκής) να καταταγεί στο στρά
τευμα. Ειδικά το θερμό στρατιωτικό επεισόδιο με τους Τούρκους, που εισάγεται εξαρχής ως 
μοτίΒο, επιτρέπει την αναγωγή στα ανδρικά πρότυπα του παρελθόντος που έπεσαν υπέρ 
πατρίδοε. Εντάσσεται στο πνεύμα των καιρών που μετατρέπει τον ανδρικό ηρωισμό του πα
ρελθόντος σε εκτόνωση εσωτερικής κρίσης, θέαμα των τηλεοπτικών δελτίων, τραγελαφικού 
χαρακτήρα ψευδο-ηρωικές πορείες, ενεργοποίηση των συμμαχιών της διαπλοκής. Αρχικά, 
ο Ανδρέας θαυμάζει, υπερασπίζεται και δικαιολογεί τον αφανή ανταγωνιστή του, Βίκτορα, 
παρότι ο περίγυρός του μοιάζει να γνωρίζει αυτό που εκείνος αγνοεί: η Ρέα είναι μια γυ
ναίκα σε πεδίο Βολής για την αρπακτική διάθεση του Βίκτορα. Σ' αυτό το σημείο είναι που 
συνδέονται οι επιμέρους ψηφίδες για να αναδυθεί το μοτίΒο του κυνηγιού/οπλοχρησίας: τα 
συναισθήματα και η αξιοπρέπεια Βρίσκονται στο στόχαστρο της υποκρισίας και της υστε
ροβουλίας ως στοιχεία αποδεκτής κοινωνικής συμπεριφοράς. Η λειτουργία του όπλου και 
του κυνηγιού εν γένει, ως σύμβολα ανδρισμού, υφίσταται διαδοχικές ακυρώσεις. Χαρακτη
ριστικότερη είναι η περίπτωση του αμερικανού σκηνοθέτη Ντάγκλας που, ερχόμενος να ξε
καθαρίσει (μυστικοπαθώς αρχικά, επιθετικά στη συνέχεια) ερωτικούς λογαριασμούς χρό
νων με τον Βίκτορα, αντιλαμβάνεται τη ματαιότητα των ενεργειών του: ο χρόνος περιγελά 
τον σαιξπηρικό καλλιτέχνη-τρελό. Ο Ανδρέας επανακτά τον ανδρισμό του στη σύγκρουση 
(λεκτική και σωματική) με το αρνητικό του πρότυπο, τον Βίκτορα, παρότι η πρόσληψη των 
ενεργειών του από τη Ρέα (npos την οποία απευθύνεται) τις καθιστά ακυρωμένες ως ετερο- 
χρονισμένες.

5γ. Ο παράγω vos χtopos του ζευγαριού
Στον Εργένη,60 η θηλυκότητα εμφανίζεται επίφοβη για την εύθραυστη κατασκευή που είναι ο 
άνδρας, ειδικά εκείνος ο οποίος είναι εξαρτημένος από τη μονογαμική σχέση. Αντίθετα, ο τύ
πος του εργένη εμφανίζεται ως μια μεταλλαγμένη και ανθεκτική στο Κακό μορφή του ανδρι
σμού. Η παραπάνω εκτίμηση παίρνει σχήμα σε μιαν ατμόσφαιρα που, ενώ ξεκινά ως φάρσα, 
εξελίσσεται οε κολαστήριο.61 Η γυναικεία σεξουαλικότητα και ο έλεγχός της είναι πεδίο αντα

60. Ο εργένηε (Κέδροε, 1993) αποτελεί 
το πέμπτο πεζογράφημα του Βαγ
γέλη Ραπτόπουλου κι ανήκει οτα 
ευπώλητα του συγγραφέα 
(11.000 αντίτυπα έωε το 1997).

61. Βλ. Αλέξηε Znpas, «Η κρίση του 
μοντερνιστικού προτύπου οτην 
ελληνική πεζογραφ ία μετά το 
197S. Από το υπαρξιακό δράμα 
οτην ατομοκεντρική παρωδία», 
οτο: Ταυτότητα και ετερότητα στη 
λογοτεχνία, 18os-20os οιώναε. 
Identity and Alterity in Literature, 
18t l̂-20t^c. (επιμέλεια Ιου τόμου 
Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Σο
φία Ντενίοη), Αθήνα: Δόμοε /  Ελ
ληνική Εταιρεία Γενικήε και Γυ- 
γκριτικήε Γραμματολογία5, 1998, 
οο. 71-89.
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62. Η πρώτη εμφάνιση m s Καραμπέ- 
τη επιβεβα ιώνει την ε ικονογρα
φ ία των life style περιοδικών: λα
μέ μίνι, προκλητικό βλέμμα, μ ισά
νοιχτα βαμμένα χείλη, τσιγάρο, εν 
γένει διαθεσιμότητα, καθ ισμένη 
στον πάγκο του μπαρ. Η στάση 
Tns έρχεται σε αντίθεση με τα λε
γόμενό Tns: «Η ζω ή  μου, χαμένε5 
ευκαιρίεε», «Η ζω ή  αρχίζε ι μόλιε 
φύγεΐ5 απ ' το γραφείο», «Μου εί
ναι αδύνατον να  φοβηθώ». Η κοι
νοτοπία κορυφώνεται με την ταύ
τιση του έρωτα και του χρήματο5 
με αρρώστια. Στο ίδ ιο  πλα ίσ ιο  εν
τάσσεται το χρωματισμένο αρ νη 
τικά αρχετυπικό όνομα «Εύα», η 
καθήλω ση ev0s ακόμα γυναικεί
ου  προσώ που  οτο επ ίπεδο pios 
«θεογκόμενα5» (το τοπ-μόντελ 
Τζένη Μηαλατσινού) και η ψευ- 
60s αφήγηση του κεντρικού ή- 
ρω α περ ί avannpns συζύγου.

γωνισμού για ns δύο ανδρικέε προσωπικότητεε ms Taivias: τον μιοθοσυντήρητο τραπεζικό 
υπάλληλο θοδωρή Δπμητριάδη (Στράτοε Τζώρτζογλου) που οδηγείται στην παράνοια, και 
τον μεφιστοφελικό προαγωγό Χουάν ('AKns Σακελλαρίου) που υφαρπάζει και μετατρέπει σε 
πόρνε5 τη σύζυγο (Λήδα Ματοάγγου) και την ερωμένη (Καρυοφυλλιά Καραμπέτη) του πρώ
του. Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διαμόρφωση Tns φιλμικήε avôpim s TaummTas θα μπο
ρούσε να θεωρηθούν η ανταγωνιστική αλληλεξάρτηση των δύο ανδρών, τα ονοματοθεσι- 
κά-ταυτοτικά παιχνίδια, η πορνική δραστηριότητα των γυναικών, ο υφέρπων μισογυνισμό5 
cos έκφραση Tns ανδρικήε αυτεπιΒεβαίωσηε και η περιγραφή Tns yuvaiKsias σεξουαλικότη- 
Tas με ηθικούε ôpous.
Η aùzuyos, Σόφι, με την οποία ο πρωταγωνιστήε είναι συνδεδεμένοε με «ισόβια δεσμό», εκ
μαυλίζεται από την οικονομική άνεση του Χουάν. Απέναντι στα ανεκπλήρωτα όνειρα μια «α- 
voûaias και πεζήε» zams, επιλέγει την περιπέτεια Tns εκπόρνευσα. Αρνείται την ταυτότητα Tns 
τ ρ α π έ ζ ιά  υπαλλήλου, Tns συζύγου, Tns μητέραε (έκτρωση). Σ' αυτό το πλαίσιο, ο γυναικεί- 
os συμβολιαμό5 εμφανίζει την τάση για (ακραία) αμφισημία συχνότερα απ' ό,τι ο ανδρικόε. 
Η εικόνα Tns προκλητική5,62 κοκέταε, επιρρεπούε στο χρήμα, φ ιλήδονα γυναίκα s επιβεβαιώ
νεται είτε από tous γυναικείουε χαρακτήρε5 (όχι τυχαία όλεε πόρνεε) είτε από tis εκπορνευ- 
μένεε αποτυπώσειε Tns θηλύτηταε otis διαφημιστικέε γιγαντοαφίσε5 και otis σελίδε5 των life 
style περιοδικών. Το λατινοαμερικάνικο nà0os (γλώσσα, μουσική, αργεντίνικο τανγκό, ονο
ματολογία) συνοδεύει τον υβριστικό ερεθισμό Tns σεξουαλική5 πράξα . Παρότι η Εύα εμφα
νίζεται cos avTÎnoôas Tns Σόφι, υπάγονται και οι δύο στον ίδιο γυναικείο μορφότυπο, όπωε 
και η Ντολόρεε (Ναταλία Δραγούμη), η οποία αποτελεί εμφανισιακή παραλλαγή Tns συζύ
γου. Κοινό στοιχείο αποτελούν οι μεταμφιέσει των γυναικών και η εμμονή στο φετιχισμό των 
καλοφτιαγμένων ρούχων tous.
Για την προσέγγιση των σχέσεων του θοδωρή με τον Χουάν, είναι χρήσιμο το τριαδικό σχή
μα του ελέγχου (να κατευθύνει τον άλλον στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί), του μετασχη
ματισμού (να προκαλει^ ο ρ ισ μ ένο ι Tpônous σκέψηε) και Tns χειραγώγησή (δόμηση αξιών 
με τρόπο που να παρακινεί σε συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα). Ο κεντρικόε ήρωαε του 
βιβλίου τού Βαγγέλη Ραπτόπουλου και Tns Taivias του Παναγιωτόπουλου ανήκει στην κατη
γορία ανδρών που είναι ανίκανοι να ζήσουν μόνοι και που, επιπλέον, tous ερωτεύονται γυ- 
ναίκεε προορισμένεε να γίνουν πόρνεε στην υπηρεσία του Χουάν. Η σχέση του Χουάν με τον 
θοδωρή αναπτύσσεται μέσω των απανωτών συναντήσεών tous κατά το πρώτο pépos ms 
Taivias. Ο Χουάν αποτελεί μια ειρωνική μεφιστοφελική παραλλαγή σε εμφανισιακό επίπεδο 
(μαυροντυμένη κομψότητα, δακτυλίδι, γάντια, μαύρα γυαλιά, καρτ-Βιζίτ), σε ρητορική ικανό
τητα (μίξη ειρωνείαε, προκλητικότηταε και λογοπαικτικού κυνισμού), σε μυστηριώδη μαγνη
τισμό (υπνωτιστικό βλέμμα φιδιού, aBpés κινήσει ακροδακτύλων, οσφραντική έμφαση). Ο 
Χουάν επιβάλλει μια νέα ταυτότητα στον θοδωρή: τον μετονομάζει σε Κάρλο (ισπανόφωνη 
εμμονή) και «καθαρόαιμο» που συνδράμει στη στρατολόγηση γυναικών. Δεν εισέρχεται στον 
ιδιωτικό χώρο του ήρωα, αλλά σκυλεύει την ταυτότητά του και κινεί τα νήματα Tns συμπερι- 
cpopâs του. Μεταξύ tous υφίστανται συγκρούσε^: anTiKés σχέσεΐ5 και Βωμολοχική Βία που α- 
ναδεικνύουν την αμοιβαία ακατανίκητη έλξη. Επιπλέον, στη σκηνή Tns συνεύρεσή με την 
πόρνη Ντολόρεε, κατά τη διαδικασία του πρωκτικού σεξ (ανδρική φαντασίωση), η γυναίκα 
στα μάτια και τα χέρια του Θοδωρή-Κάρλο μετατρέπεται σε Χουάν. Τόσο οι συναντήσει των 
ανδρών όσο και η συγκεκριμένη ερωτική συνεύρεση μοιάζουν με queer παραστάσειε, όπου 
η θεατρικότητα απελευθερώνει tous ήρωεε από tis ηγεμονικέ$ ιδεολογία του φύλου και Tns 
σεξουαλικότητα5. Συχνέε είναι οι σκατολογικέε avacpopés (όπωε στην περίπτωση των αποχε
τευτικών σωληνώσεων) και οι Βωμολοχι^ otis ερωτικέε oxnvés: ο àpooas ονειρεύεται τη γυ
ναίκα του ors πόρνη, στη βίαιη φαντασίωση ο opyaopos συνοδεύεται από απαξιωτικέ5 ava
cpopés (πουτάνα, ξεσκισμένη) και επιθυμία πνιγμού. Η υβριστική, σεξιστικού χαρακτήρα
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γλώσσα διανθίζει -ακόμα και χιουμοριστικά- tis δραματικέε σκηνέε: για την Εύα, η «μεγάλη 
καύλα είναι υπόθεση μονογαμική», ενώ, για το μαγαζάτορα του παρακμιακού καφενείου, «η 
πιο δύσκολη εγχείρηση είναι να Βγάλειε τον πούτσο απ' το μυαλό μια$ γύνα ιά» .
Ektos απ' το ζευγάρι Χουάν-Κάρλο, οι δύο σωματοφύλακεε του προαγωγού αποτελούν ένα 
παλιμπαιδιστικό ζευγάρι, στα όρια Tns παρωδίαε, που οι σχέσειε και οι συμπεριφορέ5 tous δε 
συνάδουν με την επαγγελματική tous ιδιότητα. Τέλο$, ο Σαραντάρη (lT00ns A iBa0nvos), 
συμμαθητή5 του κεντρικού ήρωα, αποτελεί το πρότυπο εργένη -  μια ανθεκτική νεο-κυνική 
ανδρική παρουσία των μίντια, με εμμονέε, φαντασιώσε^ και λογοπαίγνια: «Ο εργένη ζει σαν 
0v0poonos και πεθαίνει σαν ζώο».
Η απόκλιση του ήρωα από τον μέσο όρο εκφράζεται με τη συνειδητή μετακίνηση στο περι
θώριο, ενώ η διαδικασία μετάλλαξηε συντελείται μέσω Tns παρεμβολή5 κωμικών επεισοδίων 
οε δραματικό υλικό και Tns ανάμιξή επ ίσημέ γλώσσαε (το αφηγηματικό κείμενο που εκφω
νείται) και αργκό (otous δραματοποιημένουε διαλόγου). Ο θοδωρή5 Δημητριάδηε υφίστα- 
ται αρκετέε μεταμορφώσει· πρώτα, ονοματοθεσίαε: γίνεται Κάρλο για τον Χουάν και θοδω- 
ριάδηε (γλωσσικό υβρίδιο) για την Εύα· αργότερα, από ερωτευμένο5 σε απαξιωμένο σύζυγο 
(«Η Σόφι δε με εκτιμούσε πια»). Ανάλογα, ο xcopos συνάντησηε με τα θηλυκά και xcopos τή5 
δραματικήε αφήγησή μεταμορφώνεται ανάλογα: από το ρετιρέ του ουρανοξύστη του αθη
ναϊκού κέντρου μεταβαίνουμε στο υπόγειο κωλοχανείο των ροζ σωληνώσεων. Έτσι διαγρά
φεται η πτωτική καμπύλη· ενώ στον αντίποδα υφίστανται οι σύγχρονοι χώροι Tns μοντερνι- 
κότηταε: γυμναστήρια και μπαρ.
Οι γύ να ιά  δεν περιορίζονται στον ιδιωτικό χώρο Tns oiKias (τον οποίο πυρπολεί συμβολικά 
ο ήρωαε), αλλά υπερβαίνουν τα όρια, κατασκευάζονταε, κατά συμμετρικό τρόπο, τον δημό
σιο χώρο tous. Αποβάλλουν τον εσωτερικευμένο «καταπιεστή-Άλλο», τον οποίο δεξιώνεται 
μέσω Tns μετάλλαξή5 του ο 0v6pas. Το ον Tns Μεταμόρφωσηs του Kafka και οι κατσαρίδε5 
στο Γυμνό γεύμα του Burroughs ανιχνεύονται cos διακείμενα Tns διαδικασία5. Η εμφανισιακή 
μεταμόρφωση (ξύρισμα του κεφαλιού cos ένδειξη πένθουε) σημασιοδοτεί την πορεία npos 
την παράνοια, η οποία εκφράζεται στην ένταση Tns φωνήε, otis Βωμολοχι^ εμμονέ5, otis ε- 
παναλαμβανόμενε$ κινήσεις στο έκκεντρο βλέμμα. Ο στιγματισμένο5 (στο κεφάλι) παρωδη- 
μένοε flaneur Tns αθηναϊκήε γείτονα, εξαρτημένο5 από το αλκοόλ και χαυνωμένοε από τον 
τηλεοπτικό δέκτη, μετά την ιεροτελεστική πυρά Tns κατσαρίδες θα προΒεί στην καθαρτική 
πυρπόληση του χώρου (συζυγικό διαμέρισμα) και του εαυτού του. Ο φαινομενικά υγιήε μι- 
σθοσυντήρητοε σύζυγο5 μετατρέπεται σε αυτοκαταστροφικό και παράφρονα μέσω του α
νταγωνισμού και Tns καθυπόταξα. Η απώλεια Tns TauroTmas ολοκληρώνεται μέσα από σχέ- 
σεΐ5 επιΒολήε και υποταγή$. Οι σεξουαλικέε σχέσεΐ5 αξιολογούνται cos ρυπαρέ5, και ο ήρωα5 
εμφανίζεται τρομαγμένοε από τη γυναικεία επιθετικότητα και την αδιέξοδη επιθυμία Tns αυ- 
τεπιβεΒαίωσα.

Καταληκτικά, τα πρόσωπα των ταινιών του Νίκου Παναγιωτόπουλου, είτε περιπλανώνται 
στην ενδοχώρα Tns διακειμενικότηταε, είτε στα αστικά και επαρχιακά ελληνικά τοπία, κινού
νται στη μεθόριο Tns Kavovims συμπεριφορά5 και Tns απόκλισή, Tns ρήξη$ και Tns προ
σαρμογής κι αναδύονται cos ψυχολογικά πορτρέτα υπονομευμένα από ένα κολάζ αλλό- 
τριων λόγων, αντιφάσεων και αμφιθυμιών.

Αθήνα, Αύγουστοε 2003
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Ονειρεύομαι tous ç îXous μου  : 
A k ú Xq s  K apa zñ on s .





Αντιεπιστημονική φαντασία
(Σημειώσει e v o s  φ α ν α τ ι κ ο ύ )

του Αγγέλου Φραντζή

Ανοίγω μια πόρτα. Σ' ένα άδειο δωμάτιο, évas άντραε φιλάει παράφορα μια γυναίκα με μα
κριά μαλλιά. Κρατάει στα χέρια του ένα όπλο. Τπ φιλάει και τη σημαδεύει ταυτόχρονα. Δίπλα 
tous, évas KOuBás και μια σφουγγαρίστρα. Γυρίζω γύρω tous. Δε φαίνονται να ενοχλούνται. 
Ακούγεται évas πυροβολισμόε. Ξυπνάω. Ο Fuller δεν είχε πει ότι ο κινπματογράφοε είναι γυ- 
ναίκεε και όπλα; Προσπαθώ ν' ανοίξω τα μάτια μου. Κάνει ζέστη. Πόσο καιρό βρίσκομαι σ' αυ
τό το κρεβάτι; Είμαι τόσο κουρασμένοε... Χθεε, με ανάγκασαν ν' ανέβω tis σκάλεε. Είναι όλοι 
τρελοί μέσα σ' αυτό το σπίτι. Κι αυτό το καταραμένο ποντίκι δε λέει να μ' αφήσει να ησυχάσω, 
θέλω να κοιμηθώ. Μια γυναίκα μπαίνει στο δωμάτιο. Τπ βρίζω, θέλει, λέει, ν' ανοίξει το παρά
θυρο να μπει λίγο5 aépas. Γιατί δεν μ' αφήνουν στην ησυχία μου; Ο κινηματογράφοε είναι έ
να ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο. Tns λέω να κλείσει αμέσωε το παράθυρο. Με υπακούει και 
το κλείνει. Τα πάντα γίνονται ασπρόμαυρα. Βρέχει. Το ποδήλατό μου κυλάει σε μια κατηφόρα. 
Μια μπάντα παίζει ένα απόσπασμα από κάποια όπερα του Puccini. Με λένε Γιάννη. Απέναντι 
μου βρίσκεται μια γυναίκα. Τπ λένε Αννα. Με κοιτάει xcopís να ξέρει τι θέλει να μου πει. Κι-νη- 
μα-το-γρά-cpos: μεγάλη λέξη- όπωε π λέξη «σιδηρόδρομοε» ή η «φτουσκουληκομυρμηγκό- 
τρυπα». Άλλθ5 évas πυροβολισμ05. Πέφτω νεκρό5 μέσα στο μπάνιο μου. Έπειτα σηκώνομαι 
και υποκλίνομαι. Ακούγονται χειροκροτήματα. Είναι επικίνδυνο να δίνεΐ5 όπλα σε σκηνοθέτεε· 
ôncos και το να δίνειε ένα βιζέρ σ' έναν τροχονόμο. Προσπαθούν αμέσωε να εγκλωβίσουν αν- 
θρώπουε μέσα σε κάδρα· σαν αυτήν τη γυναίκα με το κίτρινο αδιάβροχο. Διασχίζει ένα χω
ματόδρομο μέσα στη βροχή. Γύρω Tns είναι μια μεγάλη πεδιάδα, κι όμωε εκείνη προσπαθεί 
να διαφύγει μέσα από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμο. Προσπαθώ να μη στενοχωριέμαι. 
Είναι απλώ$ ένα όνειρο. Μου φαίνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν σαν ένα όνειρο- σαν 
μια αναμονή σ' ένα αεροδρόμιο. Μια πτήση που καθυστερεί συνέχεια να έρθει, locos ήπια πα
ραπάνω απ' όσο έπρεπε. Πού βρίσκομαι; Πόσα χρόνια πέρασαν; Τι έκανα όλα αυτά τα χρό
νια; Μάλλον ήμουν συνέχεια εδώ. Καθόμουν σ' αυτή την καρέκλα του αεροδρομίου. Πρέπει 
ν' αλλάζουμε για να μένουμε πάντα ίδιοι. Πρέπει να ξυπνήσω, θα  σταματήσω να πίνω, θα 
σταματήσω και να καπνίζω, θα ξυρίσω το κεφάλι μου· ή, μάλλον, θα πίνω τόσο πολύ, ώστε να 
μη θυμάμαι τίποτα, θα  γίνω μια κατσαρίδα και θα μπω σ' ένα Βαζάκι μαρμελάδαε Bonne 
Maman. Δεν μπορώ να παραμείνω o aicóvios σύζυγοε. Ο κόσμοε πρέπει να μάθει την ιστορία 
μου. θα  τπ στείλω σε αντίτυπα σε όλουε για να καταλάβουν· για να μάθουν. Η ιστορία μου 
πρέπει να γίνει γνωστή. Ακόμα κι αν χρειάζεται να αυτοπυρποληθώ... να καώ. Αυτό που έχει 
τώρα σημασία, είναι η ιστορία. Φτου ξελευτερία! θα  μπω και θ' ανακατευτώ με τον κόσμο, θα
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ζήσω τη νύχτα, θα κυλιστώ στα σκυλάδικα. Αγαπώ τη Στέλλα και θα το φωνάξω. Είμαι φτιαγ- 
μένοε για κείνην, κι εκείνη μου ανήκει. Τώρα μπορεί να Βλέπω τα αεροπλάνα να πετούν απ' 
την ταράτσα, αλλά έχω τη Στέλλα. Στο μαγαζί έβαλα εφημερίδεε και τσιγάρα. Πέταξα και το μη
χανάκι. Αγόρασα μια μηχανή, κι αυτό αρέσει στη Στέλλα. Εκείνη δεν σκέφτεται πια να τρα
γουδήσει· μόνο καμιά φορά που ακούει κάτι τραγούδια στο ραδιόφωνο, και πιάνω το Βλέμ
μα τηε να ξεφεύγει. Προε τα πού άραγε; Άλλο ένα αεροπλάνο ακούγεται. Προσγειώνεται στο 
αεροδρόμιο τηε Μυκόνου. Ένα τζιπ φτάνει από μακριά. Με λένε Ανδρέα. Είμαι ο άντραε τήε 
Ρέαε, και η Ρέα με περιφρονεί.Τη Βλέπω να χάνεται στο Βάθοε πάνω σ' ένα μηχανάκι. Τη φω
νάζω, αλλά δεν μ' ακούει. Κάπου μακριά ακούγεται ο εθνικόε ύμνοε· έπειτα, έναε ακόμα πυ- 
ροΒολισμόε. Νύχτα σ' ένα αεροδρόμιο πάλι. Σκότωσα τη γυναίκα. Γυναίκεε και όπλα. Κινη- 
ματογράφοε. Δε θα ταξιδέψω. Σία Προδοσία. Δε θα πετάξω. θα μείνω σ' αυτή την πόλη, κι ί- 
σωε η πόλη με καταβροχθίσει στο τέλοε. Ίσωε, όμωε, και να την εκδικηθώ. Ίσωε πυροβολή
σω την πόλη. Κατεβαίνω από το μηχανάκι μου. Σήμερα δε θα παραδώσω καμία πίτσα, θα 
κοιτάξω την πόλη από ψηλά. Από κάπου ακούγεται μουσική. Μέσα σ' ένα νοσοκομείο κά
ποιοι χορεύουν. Ξυπνάω, αλλά ξέρω πωε σύντομα θα ξανακοιμηθώ. θ ' ανοίξω μιαν άλλη 
πόρτα. Ώε τότε, θα προσπαθήσω να καταλάβω τι είδα και πώε ξεκίνησαν όλα αυτά.

1. Μια συνέντευξη στο περιοδικό «Οθόνη», το τρόλεϊ 10 και 
τέσσερα Βάλε του Chopin
Το τρόλεϊ 10 έχει αφετηρία στη Σταδίου, πολύ κοντά στο Παλλάε. Κάθομαι σε μια απ' τιε τε- 
λευταίεε θέσειε. Είμαι σχεδόν 15 χρονών και κοιτάω έξω, το δρόμο. Μια κοπέλα, που αργότε
ρα θ' αποκτήσει ένα αντιπαθητικό σκυλί και θα παίξει σε διάφορεε τηλεοπτικέε σειρέε, παίζει 
πιάνο μπροστά σ' έναν τοίχο· ένα Βάλε του Chopin. Έχω περπατήσει όλη την Αθήνα. Δεν μπο
ρούσα να γυρίσω σπίτι κατευθείαν μετά την προβολή του Βαριετέ κι έκανα Βόλτεε. Περίμενα 
τόσο πολύ να δω αυτή την ταινία! Μα τι έχω πάθει; Αυτό πια καταντάει εμμονή. Μεθαύριο θα 
έρθω να την ξαναδώ με μια φίλη μου. Τον τελευταίο καιρό ζω σ' έναν πυρετό, περιμένονταε 
να βγει η ταινία· λεε κι είναι δίκιά μου. Όλα αυτά ξεκίνησαν όταν διάβασα μια συνέντευξη του 
Παναγιωτόπουλου για το Βαριετέ ο το περιοδικό «Οθόνη». Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν είχα ι
δέα ποιοε είναι. Από τότε, όμωε, που διάβασα αυτή τη συνέντευξη, έγινα έναε φανατικόε «πα- 
ναγιωτοπουλικόε». Αγάπησα με τη μία όλεε τιε ταινίεε που είχε κάνει και δεν είχα δει, όλεε τιε 
ταινίεε που επρόκειτο να κάνει και δεν είχε ακόμα φανταστεί. Έψαχνα με μανία κάθε πληρο
φορία σε εφημερίδεε και περιοδικά, ρώταγα δεξιά κι αριστερά, έκοβα αποκόμματα και τα φύ
λαγα, κι όταν πια έμαθα πωε η ταινία θα έβγαινε στο Παλλάε, έπαιρνα το 10 από τη Νέα 
Σμύρνη κι ερχόμουν να χαζέψω την υπέροχη αφίσα τηε ταινίαε και τιε φωτογραφίεε. Φαντα
ζόμουν τιε σκηνέε κι έβλεπα στον ύπνο μου το Βαριετέ σε όλεε τιε πιθανέε μορφέε του. Τι υ
πέροχα όνειρα!
Τώρα, μόλιε έχω δει την ταινία και δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Στο μυαλό μου υπάρχουν 
μόνο εικόνεε. Ο Γερμανόε και ο Χρυσομάλληε εκκρεμείε σε μια ρόδα λούνα παρκ, ο Τσακί- 
ρογλου στα χιόνια να πετάει χρώματα, η Γερουλάνου σ' ένα παράθυρο με φόντο το Σύνταγ
μα, η Λαζαρίδου μ' ένα περιοδικό μόδαε στα χέρια μέσα σ' ένα άδειο, λευκό σπίτι, κι ο Βο- 
γιατζήε με στολή τροχονόμου να κοιτάει από ένα Βιζέρ. Ο οδηγόε μπαίνει στο τρόλεϊ και δια
κόπτει τιε σκέψειε μου. Το τρόλεϊ ξεκινάει. Έναε άντραε τρέχει να το προλάβει. Δεν τα κατα
φέρνει και μένει στη στάση να το βλέπει να απομακρύνεται. Το Σάββατο, που δεν έχω σχο
λείο, να πάω ν' αγοράσω το δίσκο με τα Βάλε του Chopin.

2. Η κομπίνα με m  κασέτεε
Από την εποχή τηε πρώτηε προβολήε του Βαριετέ μέχρι σήμερα, είδα όλεε τιε ταινίεε του Πα- 
ναγιωτόπουλου και παραμένω έναε φανατικόε, ό,τι κι αν κάνει. Το Βαριετέ το έχω δει από τό-
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τε πάρα πολλέε φορέε. Στην αρχή, το ζητούσα από το Κέντρο, αλλά δεν μου το έδιναν. Κι έ
τσι, όσο ήμουν στπ σχολή κινηματογράφου o t is  Βρυξέλλεε, έβαλα κάτι καθηγητέε μου να 
φτιάξουν ένα χαρτί που να το ζητάνε επίσημα από τη σχολή μαζί με μερικέε άλλεε αγαπημέ- 
νεε ταινίεε. Μ' αυτή την ιστορία κατάφερα ν' αποκτήσω μια κασέτα του Βαριετέ. Υποχρέωνα 
διάφορουε φίλουε να βλέπουν την ταινία, κι από τότε οι κινηματογραφόφιλοι στην Ελλάδα 
χωρίστηκαν για μένα σε δύο κατηγορίεε: στουε παναγιωτοπουλικούε και στουε άλλουε. Οι 
πρώτοι ήταν οι φανατικοί με τουε οποίουε μοιραζόμασταν αναφορέε, ατάκεε και εικόνεε- οι 
άλλοι, αυτοί που έλεγαν το Βαριετέ «βαριέται», φώναζαν για γκονταρισμούε και ανεκδοτολο- 
γικά αστεία, και, γενικά, δεν παίρνανε χαμπάρι. Το Βαριετέ παρέμεινε για μένα ώε σήμερα η 
πιο αγαπημένη ταινία του Παναγιωτόπουλου· ίσωε γιατί είναι η πιο παναγιωτοπουλική- π πιο 
ελεύθερη- μια ταινία φτιαγμένη από σκόρπιεε σκέψειε, αναμνήσειε και συνειρμούε, αποσπά
σματα από βιβλία, μουσικά μοτίβα ή επιθυμίεε- μια ταινία που βιώνει μια διπλή κρίση -καλ
λιτεχνική και προσωπική-, μέσα σε μια κομψή μελαγχολία όπου ακόμα και το τραγικό παρα- 
σύρεται από ένα ελαφρό αεράκι- από μια τρυφερή και γεμάτη αγάπη ειρωνεία κι όχι από έ
ναν μίζερο κυνισμό. Το Βαριετέ είναι μια ταινία ποικιλιών που, αν κλείσειε το ένα σου μάτι, 
μπορείε να τη δειε σε μια μεριά, κι αν κλείσειε το άλλο, μπορείε να τπ δειε κάπου αλλού- όπωε 
ακριΒώε το κάνει ο Γερμανόε, ξαπλωμένοε στον δερμάτινο καναπέ του γραφείου του. «Αν 
δεν μπορώ να συγκεντρώσω τα κομμάτια σ' ένα σύνολο γεμάτο νόημα, τότε θα δείξω το κά
θε κομμάτι όσο καλύτερα μπορώ» λέει ο Τσακίρογλου στην ταινία. Μια ταινία για μια κρίση 
δεν μπορεί παρά να είναι μια ταινία σε κρίση. Απελευθερωμένο απ' τα δεσμά τηε ιστόρισε 
που (όπωε γράφει ο Λιαρόπουλοε, στον οποίο είναι αφιερωμένη η ταινία) δεν μπορεί να έχει 
αρχή, μέση και τέλοε, το Βαριετέ δεν παρουσιάζει απλώε τα αποσπάσματα μιαε ιστορίαε όσο 
καλύτερα μπορεί- τα τοποθετεί σε σχέσειε, δπμιουργώνταε συνεχώε νέουε συνειρμούε από τη 
σύνδεση. Ο Γερμανόε είναι στουε γονείε του και τρώει. Δεν έχουν τι να πουν. Από μια τηλεό
ραση ακούγεται μια ταινία επιστημονικήε φαντααίαε. Ο Γερμανόε προχωρά στην πόλη, πλά
τη στο φακό. Η ταινία συνεχίζει ν' ακούγεται δυνατά- σαν να έχουν καταλάβει την πόλη τα δια
στημόπλοια. Υπέροχο πράγμα π σκέψη, αλλά ακόμα πιο υπέροχη είναι η πε-ρι-πέ-τει-α.

3. «Το πλάνο; Ποιο πλάνο;»
«Με συγχωρείτε...» λέει ο Σφήκαε, όταν καταλαβαίνει τι εννοούν αυτοί που του φωνάζουν ό
τι είναι μέσα στο πλάνο. Κρατάει μια διάφανη ομπρέλα. Γυρίζει από την άλλη και μπαίνει στη 
θάλασσα. Βυθίζεται στο νερό, και μόνο π ομπρέλα του παραμένει. Ο μακινίσταε Βαγγέληε Κα- 
ζάν πετάει τα ρούχα του και Βουτάει στη θάλασσα. Τον ακολουθεί ο ηλεκτρολόγοε Γιώργοε 
Διαλεγμένοε. «Δεν είναι εδώ... δεν είναι πουθενά... εξαφανίστηκε!»
Τα χρώματα ms Ipiôos ήταν η δεύτερη ταινία του Παναγιωτόπουλου που είδα. Έκανε ένα α
φιέρωμα στο Έμπασσυ η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου με τιε δέκα καλύτε- 
ρεε ελληνικέε ταινίεε. Τα χρώματα ms 'Ipiôos κατέλαβαν την πέμπτη θέση: περίεργο για μια 
ταινία που δεν άρεσε στουε κριτικούε όταν πρωτοβγήκε, το 1975, μετά τη χούντα- σε μια ε
ποχή που, αν δεν φορούσεε αμπέχονο ή δεν κρατούσεε ταγάρι, σε κοιτούσαν με μισό μάτι 
σαν να ήσουν ύποπτοε, οι περισσότεροι θεώρησαν τα Χρώματα ms Ipiôos ύποπτα α-πολιτι- 
κήε συμπεριφοράε. Κι έπειτα, ποιοε είναι αυτόε ο τύποε που ήρθε απ' το Παρίσι και δηλώνει 
με θράσοε ότι θέλει να κάνει ταινίεε για το κέφι του; Πολλά πράγματα δεν πήγαιναν καλά με 
τα Χρώματα ms Ipiôos. Πολλά πράγματα έλειπαν. Εκτόε από τα αμπέχονα, τα ταγάρια και τιε 
κοπελιέε, δεν υπήρχαν ούτε υψωμένεε γροθιέε, ούτε σύμβολα, ούτε μηνύματα και, κυρίωε, 
ούτε ελληνικότητα. Ήταν φανερό: Τα χρώματα ms Ipiôos δεν ήταν μια ταινία με νόημα. Τι ευ
τυχία! Μια ταινία που αναζητά το νόημα και τη φόρμα τηε παίζονταε το υπέροχο παιχνίδι τού 
κινηματογράφου! Η προσπάθεια του μουσικού Νίκου Στρατή να εγκλωβίσει το νόημα μιαε 
παράλογηε πράξηε, μοιάζει με την προσπάθεια του κινηματογράφου να εγκλωβίσει τη ζωή
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που συνεχώε διαφεύγει. Τα χρώματα rns Ipiöos διαφεύγουν ουνεχώε, ανάλογα με το κέφι 
του Παναγιωτόπουλου. Αυτέε οι παρενθέσειε ή οι λοξοδρομήσει δεν έχουν καμιά φανερή 
σχέση με το υπόλοιπο σώμα τηε ταινίαε και δεν κρύβουν κανένα κρυφό νόημα. Τι νόπμα έ
χει, π.χ., η σκηνή όπου ο Τσακίρογλου επισκέπτεται ένα δισκοπωλείο, και η ιδιοκτήτρια του 
δείχνει έναν μουσάτο νεαρό, λέγοντάε του: «Τον Διονύση τον ξέρειε;» Η κάμερα κάνει ένα πα- 
νοραμίκ, εμφανίζεται ο ΣαΒΒόπουλοε, κι ακούγεται σχεδόν ολόκληρο ένα τραγούδι του. θα 
μπορούσε κανείε να πει ότι, επειδή το τραγούδι λέει: «Η οθόνη Βουλιάζει, σαλεύει το πλήθοε, 
εικόνεε ξεχύνονται μεμιάε...», πρόκειται για μιαν ακόμα αναφορά στο θέμα του κινηματογρά
φου και τηε αναπαράστασηε. Ίσωε, αλλά τι μαε νοιάζει κιόλαε; Αυτό που μαε νοιάζει, είναι ό
τι το τραγούδι του Σαββόπουλου μπαίνει από το πουθενά, την ώρα που εκείνοε στέκεται α- 
κίνητοε και αμήχανοε. Είναι μια καθαρά ανόητη κατάσταση, στην οποία δεν ξέρειε πώε ν' α- 
ντιδράσειε. Είναι το παράλογο που τρυπώνει αναπάντεχα από το πουθενά, σαν να βάζει μια 
μικρή Βόμβα. Και η ταινία είναι γεμάτη από τέτοιουε εξαίσιουε πυροδοτικούε μηχανισμούε 
που μοιάζουν σαν να αντανακλούν ή και να ξεπερνούν την παράλογη εξαφάνιση του Σφή
κα στην αρχή τηε ταινίαε. Μια ηλιόλουστη μέρα, έναε κύριοε με μια ανοιχτή ομπρέλα συνα
ντά έναν άλλο με μια κλειστή. Διασταυρώνονται, κοιτάζονται, κι ενώ ο έναε κλείνει την ανοι
χτή ομπρέλα, ο άλλοε ανοίγει την κλειστή. Έναε μουσικόε παίζει ένα ρομαντικό θέμα στο φλά
ουτο, ενώ δίπλα του η γυναίκα του χαμογελά, καθαρίζονταε φρέσκα φασολάκια. Μια γυναί
κα στα άσπρα εμφανίζεται σε κάτι σκάλεε, ενώ, παράλληλα, αρχίζει ν' ακούγεται μια μουσική. 
Μόλιε η μουσική σταματά, η γυναίκα εξαφανίζεται. Σ' ένα πάρτι, ξαφνικά, η Πάολα αρχίζει να 
τραγουδά. Αυτή η αναρχική δύναμη τηε λοξοδρόμησηε είναι που κάνει την ταινία στην ου
σία τηε πολιτική· γιατί ανατινάζει ταυτόχρονα τη φόρμα και το περιεχόμενο με τρόπο αναπά
ντεχο, προκλητικό, αστείο και απολαυστικό. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχει έλλειψη ελληνικό- 
τηταε, αν ελληνικότητα είναι μόνο τα ακροκέραμα και η λαϊκή μαε παράδοση. Δεν πειράζει. 
Έχει μέσα τπε τόσο πολλή... αθηναϊκότητα, που μαε αρκεί και με το παραπάνω. Και γι' αυτόν 
επίσηε το λόγο, Τα χρώματα ms Ipiöos, ωε γνήσια ταινία πόληε, είναι πολιτική ταινία. Άλλω
στε, όσοι κινηματογραφιστέε επαναστατικοποίησαν τον κινηματογράφο και δεν έκαναν α- 
πλώε τιε εικόνεε μιαε επανάοτασηε, κατέβηκαν πρώτα απ' όλα να κινηματογραφήσουν την 
πόλη τουε. Τα χρώματα ms Ipiöos, λοιπόν, είναι, όπωε λέει, ο Παναγιωτόπουλοε, μια ταινία ε- 
νόε νέου είδουε: τηε αντιεπιστημονικήε φαντασίαε κι ενόε καινούργιου φορμά: του αινεμά- 
σοκ. Τι σημαίνει αυτό, δεν έχω ιδέα· το πιθανότερο, τίποτα.

4.Ένα κλειστό παράθυρο στον κόσμο - ασπρόμαυρο
Το 1985, η Αθήνα, ωε Πολιτιστική Πρωτεύουσα τηε Ευρώπηε, μου έκανε ένα αναπάντεχο δώ
ρο: στα πλαίσια κάποιων εκδηλώσεων, προγραμμάτισε τουε TspnéXnôes ms eùcpopns κοιλά- 
ôas και το Μελόδραμα; (πάλι στο Παλλάε, νομίζω). Όμωε, ενώ το τρόλεϊ 10 έκανε και πάλι τη 
δουλειά του, η προβολή των Τεμπέληδων... ακυρώθηκε για τεχνικούε λόγουε. Τρέχα γύρευε... 
Απίστευτη απογοήτευση. Προσπαθούσα να εξηγήσω στον κύριο στην πόρτα ότι δεν ήταν 
δυνατόν να μαε το κάνουν αυτό, αλλά δεν έδειχνε να με καταλαβαίνει. Έτσι κι αλλιώε, δεν ή
ταν δική του ευθύνη. Τουλάχιστον υπήρχε η αφίσα να χαζεύω, περιμένονταε, μερικέε μέρεε 
μετά, να δω το Μελόδραμα;
Τι παράξενη ταινία! Πόσο διαφορετική από το Βαριετέ και τα Χρώματα ms Ipiöosfi. Προσπα
θώ να καταλάβω πού «πατάει» αυτή η ταινία, κι έχω την εντύπωση πωε βρίσκεται μέσα σ' έ
ναν κενό χώρο· σαν αυτό να είναι το θέμα τηε. Κι όμωε, υπάρχουν όλα τα στοιχεία του μελο- 
δράματοε: ο έρωταε, η νοσταλγία, η επιστροφή, ο χωρισμόε, ακόμα κι έναε φόνοε. Υπάρχουν 
επίσηε ο Verdi και ο Puccini. Υπάρχει η βροχή που μοιάζει να σε διαπερνάει. Κι αυτό το υπέ
ροχο ασπρόμαυρο του δειλινού... Όλα αυτά δεν συνιστούν ένα μελόδραμα; Δύο πρόσωπα 
πίσω από ένα βροχερό παράθυρο δεν αποτελούν μια εικόνα ενόε μελοδράματοε; Όχι. Όλα
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αυτά είναι εκεί για να καταδείξουν την απουσία του μελοδράματο5· την αποχή των συναι
σθημάτων. Αυτό που βλέπουμε, είναι μόνο ό,τι υπάρχει ανάμεοα στα ίχνη ms μελοδραματι- 
ms lOTopias· δηλαδή το κενό. Ο Γlàvvns και η Άννα ζουν σ' έναν κενό χώρο. Το μόνο που κά
νει η σκηνοθεσία, είναι ν' αφαιρεί κάθε πιθανότητα έκφρασηε από τα πρόσωπα και να μετα
βιβάζει συνεχώε στο χώρο tis σκέψειε, tis μνήμεε ή τα συναισθήματα. Μοιάζει η Κέρκυρα να 
Βουλιάζει μέσα tous. Κι αν στα αποσπάσματα απ' tis όπερεε που ακούει ο Tiàvvns, τραγικέε 
γυναίκεε και ρομαντικοί άνδρε$ εκφράζουν το πάθοε tous, εκείνοε, στην πραγματική του ζωή, 
δεν είναι ikovôs να εκφράσει τίποτα· ούτε κι εκείνη. Εκεί βρίσκεται το δικό tous τραγικό. Η Άννα 
υπομένει στωικά να τελειώσει το μάθημα ενόε άχαρου βιολιού που είναι σαν να ξύνει συνέ
χεια μια πληγή. Ο Tiàvvns ακούει τα αγκομαχητά ms àppcooms μητέραε του. Μοιάζουν και 
οι δύο να μη νιώθουν τίποτα. Ακόμα και η ένωσή tous είναι απελπισμένη -  μια ερωτική πρά
ξη ανάμεσα σε δυο άψυχα σώματα εραστών. Τόσο σκληρή αυτή η σκηνή... Είχε δίκιο ο Ρα- 
φαηλίδηε που έγραφε nous πρόκειται σχεδόν για μια ταινία φρίκηε.

5. Από πού έρχεται αυτή η μουσική;
Μετά το Βαριετέ περίμενα με απίστευτη περιέργεια ποια θα ήταν η καινούργια ταινία του Πα- 
ναγιωτόπουλου. Εκνευριζόμουν που γύριζε τόσο αραιά tis ταινίεε του. Κάποια στιγμή διάβα
σα σε μια εφημερίδα ότι ετοίμαζε μια ταινία επιστπμονικήε φαντασίαε με τίτλο Η κοιλάδα των 
ρόδων. Από τότε κοίταζα όλεε tis εφπμερίδεε να βρω κάποια πληροφορία, αλλά τίποτα. Κάποια 
στιγμή, βρήκα τυχαία στη βιβλιοθήκη του σχολείου μου το Βιβλίο του Paulus Dinach και το δα
νείστηκα. Δεν το επέστρεψα ποτέ. Μα ήταν ποτέ δυνατόν να γίνει αυτό το énos ταινία; Μετά α
πό καιρό διάβασα κάπου αλλού ότι ο Παναγιωτόπουλοε ετοίμαζε μια ταινία με τίτλο Η γυναί
κα που έβλεπε τα όνειρα. Περίεργοε τίτλοε... Μια μέρα, κατάφερα να κάνω κοπάνα απ' το σχο
λείο και να πάω σ' ένα γύρισμα που έμαθα ότι θα γινόταν. Ήταν μια σκηνή στο θέατρο. Είχα 
κρυφτεί πίσω από κάτι κολόνεε και παρακολουθούσα. Φοβόμουν τρομερά μη με ανακαλύ- 
ψουν, κι έτσι έφυγα γρήγορα.
Τελικά, δεν μπόρεσα να δω σε αίθουσα τη Γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα, γιατί ήμουν otis 
Βρυξέλλεε -  ξεκινούσα τη σχολή. Eutuxgos, την είδα σε κασέτα, στο Κέντρο. Είχα πει ότι έκανα 
μια εργασία για τον Παναγιωτόπουλο, κι έτσι με άφησαν να τη δω εκεί και, αν ήθελα, να κρα
τήσω σημειώσει. Δεν κράτησα καμία σημείωση. Η γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα, έχει πει ο 
Παναγιωτόπουλοε, είναι κωμωδία- μια κωμωδία, όμωε, με τπν έννοια που έδινε οΤσέχοφ στα 
έργα του- μια κομεντί σαν αυτέε του Lubitsch ή του Hawks. Η ιδέα ms Taivias είναι πέρα για 
πέρα παναγιωτοπουλική. Αυτό που ανέκαθεν ενδιέφερε τον Παναγιωτόπουλο, είναι οι ρωγ- 
pés ms πραγματικότηταε· οι τρύπεε και τα χάσματα· τα σημεία δηλαδή εκείνα απ' όπου κάτι 
αναπάντεχο μπορεί να διεισδύσει ή να διαφύγει. Εδώ, τα χάσματα γίνονται το Βασικό θέμα 
ms Taivias. Τα όνειρα που βλέπει π Άννα, γίνονται αφορμή για μια κρίση στη σχέση ms. Αυ- 
Tés οι μικρέε εκρήξειε α-νοήτου αποτελούν τον αυστηρά ιδιωτικό ms χώρο, που επιθυμεί να 
τον μοιραστεί με .τον άντρα ms, Αχιλλέα. Το να μοιραστεί τα όνειρά ms, αποτελεί για κείνην 
την ουσία ms επικοινωνίαε. Είναι σαν να παράγει μικρά αυτόνομα έργα που θα ήθελε να τα 
δείξει και σ' έναν ακόμα θεατή· έργα ιδανικά, μια και, απελευθερωμένα πλήρωε από τη συνέ
χεια ή το νόημα, αποτελούν οάσειε των αισθήσεων. Τα όνειρα είναι μια ακόμα μεταμφίεση 
του κινηματογράφου. Αυτό είναι κάτι που τρομάζει την Άννα. Tvas εφιάλτηε που επανέρχεται 
κι αποτελεί βασικό μοτίβο ms Taivias, είναι ο εγκλωβισμόε ms σ' ένα ορθογώνιο παραλλη
λόγραμμο που την κυνηγάει και δεν την αφήνει ποτέ να βγει εκτόε κάδρου. Ο Αχιλλέαε δεν 
μπορεί να το καταλάβει αυτό. «Βλέπει εσύ κανένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο;» επιμένει, 
τη στιγμή που η κάμερα με τον ίδιο τρόπο τον εγκλωβίζει και δεν τον αφήνει να βγει εκτό$ κά
δρου. Εκείνοε, cos δικηγόροε, πατάει στέρεα στην πραγματικότητα. Στην αρχή, βρίσκει χαρι
τωμένη αυτή τη μικρή ιδιοτροπία ms yuvoi'kos του, αλλά, στη συνέχεια, τον κουράζει, τον ε-
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ξαντλεί. Αυτό που δεν μπορεί να δεχθεί, είναι η παντελήε έλλειψη συμπαγούε νοήματο$. Το 
ανόητο τον εξοργίζει. «Είναι μια τρέλα...» λέει σ' ένα φίλο του, «μια ακρότητα. Δεν μπορώ να 
το πολεμήσω λογικά.» Ο φίλοε του κρατάει ένα μικρό λευκό μπαλόνι, του το πετάει, κι όσο μι
λούν, παίζουν. «Και η λογική είναι μια ακρότητα» του απαντά. Η Άννα έχει αποφασίσει να μη 
του διηγηθεί πια κάνενα όνειρο, κι εκείνοε έχει αρχίσει να την υποπτεύεται. Η κρίση ατο ζευ
γάρι ξεπηδά από μια ρωγμή που δεν ξέρουν ncos να τη διαχειριστούν, και κλείνει με μια σύμ
βαση· ένα ψέμα. Η Άννα καταλαβαίνει noos δε χρειάζεται να επικοινωνεί τα όνειρά ms, κι έτσι 
του λέει noos δεν ονειρεύεται πια. Η σχέση διαοώζεται από ένα ψέμα· μια πράξη ώριμη· μια 
σύμβαση ουσία επαναστατική. Άλλωστε, outôs που έχει Βοηθήσει την Άννα να καταλάβει, εί
ναι évas επαναστάτη θείο5, μια φιγούρα που θυμίζει τον Πάμπλο. «Η δυστυχία είναι αντιε- 
παναστατική» Tns λέει ο ογδοντάρη θείθ5 που, αντί να Βάζει πια ΒόμΒεε, Βάζει μουσική. Το 
Πρώτο Κοντσέρτο για Πιάνο του Brahms φυτρώνει αναπάντεχα μέσα σε επίσημε5 συνεδριά
σει, σε δημόσιουε xcopous ή σε αίθουσεε δικαστηρίων. Η επαναστατικότητα Tns δικήε του 
πράξη$ του είναι μία ακόμα ρωγμή στην πραγματικότητα.

6. Μια μεγάλη παρεξήγηση
Περίμενα πολύ καιρό μέχρι να δω tous Τεμπέληδεε rns εύφορηε κοιλάδαε. Ήταν η μόνη ται
νία που μου έλειπε, θυμάμαι, ζήλευα τρομερά μια φίλη μου otis Βρυξέλλεε που την είχε πε- 
τύχει σ' ένα ολλανδικό κανάλι. Εν τω μεταξύ, διάβαζα διάφορα κείμενα για την ταινία σε πε
ριοδικά tis εποχή5 ή έβαζα ανθρώπουε που την είχαν δει, να μου την περιγράφουν. Ο καθέ- 
vas μού έλεγε και κάτι διαφορετικό. Είδα τελικά την ταινία για πρώτη φορά στην τηλεόραση. 
Όλα γύρω απ' αυτή την ταινία είναι μια μεγάλη παρεξήγηση. Η κατεύθυνση Tns ερμηνεία 
που διοχέτευσε ο iôios ο Παναγιωτόπουλθ5 στην αρχή, ήταν καθαρά πολιτική -  μια παρα
βολή για το θάνατο Tns αστικήε τάξηε. Η ταινία έκοψε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό εισι
τηρίων: περίπου 120.000. locus ο KÔopos πήγε να τη δει για τη φήμη των τολμηρών ερωτικών 
σκηνών. Οι περισσότεροι έφευγαν BpizovTas. Οι KpiTiKés ήταν διθυραμβικέ5, και η ταινία α
πέσπασε μεταξύ άλλων το Χρυσό Βραβείο στο Φεστιβάλ του Άοκάρνο. Πολλοί μιλούσαν για 
μια ταινία στα χνάρια του Μεγάλου φαγοποτιού. Η μοναδική σχέση, όμωε, που έχει η ταινία 
του Ferreri με tous Τεμπέληδεε τηε εύφορηε κοιλάδαε είναι ότι στην μια ταινία τρώνε και στην 
άλλη κοιμούνται. Αν σε όλεε tis ταινίεε του Παναγιωτόπουλου υπάρχουν τρύπεε και χάσμα
τα, εδώ, αυτό που διαφεύγει, είναι το ίδιο το νόημα.
Στο μυθιστόρημα του Cossery απ' το οποίο είναι εμπνευσμένο το σενάριο των Τεμπέληδων..., 
ο ùnvos είναι μια κατάκτηση· ένα είδοε vipBàvas στο οποίο καταφέρνουν να φτάσουν οι ή- 
ρωεε· μια ωριμότητα. Στην ταινία του Παναγιωτόπουλου, ο OKonôs Tns οικογένεια$ είναι ο ύ- 
nvos. Καθετί που μπορεί να διαταράξει την ησυχία των μελών Tns, εκλαμβάνεται σαν απειλή. 
Οι napaôooiaKés acmés αξίε5 (onouôés, εργασία, Yâpos) αποκτούν διαστάσε^ επανάστασή. 
Ο oTÔxos είναι να μην αλλάζει τίποτα· να παραμένουν τα πάντα eus έχουν. Η αδράνεια οδηγεί 
νομοτελειακά στη σήψη. Είναι εξόχα^ λογικά αυτά που λέει ο naTépas: δεν υπάρχει Kavévas 
λόγοε να χαλάει κανεί5 την ησυχία του. Κι έτσι, ο πατέραε και οι τρειε γιοι Βυθίζονται σιγά σιγά 
στην αγκαλιά του ύπνου. Ο Παναγιωτόπουλοε δεν αντιστρέφει μόνο tous αστικούε κώδικεε 
ms ηθικήε, αλλά και του ίδιου του κινηματογράφου.
Η ταινία έχει μιαν αντίστροφη εξέλιξη. Η κορύφωσή Tns είναι η απόλυτη αδράνεια -  ο θάνα- 
tos. Οι ρυθμοί Tns γίνονται όλο και πιο βραδείε. Η οικογένεια, που στην αρχή έχει ανάγκεε, 
βγαίνει, τρώει, κάνει έρωτα, όσο περνάει ο καιρόε αποκόπτεται από κάθε άλλη φυσική λει
τουργία, για να μπει στο λήθαργο. Ο Παναγιωτόπουλοε έχει καταφέρει το αδύνατον: να δημι
ουργήσει oaonévs γύρω από ανθρώηουε που κοιμούνται. Και η παραμικρή λεπτομέρεια α
ποκτά γιγαντιαίεε διαστάσειε. Δεν είναι μόνο η δεξιοτεχνία Tns σκηνοθεσία που διαστέλλει 
tous χώρουε μέσα από μια χορογραφία κινήσεων, είναι και το σενάριο που, μέσα από μιαν α-
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ριστοτεχνική οργάνωοη ελλείψεων, pas δίνει τα σημάδια του χρόνου που κυλά. Το πράσινο 
Tns εξωτερική5 cpùons εισβάλλει σταδιακά στο εσωτερικό του σπιτιού και γίνεται το χρώμα ms 
μούχλαε. Τα πρόσωπα και οι χώροι χάνουν σιγά σιγά τα χρώματά tous. Η εικόνα αποκτά ζε- 
otoùs TÔvous μόνο στην τελευταία σκηνή Tns προσπάθεια5 anôôpaans από το σπίτι. Είναι τα 
χρώματα Tns ôùans που κοκκινίζουν το τοπίο, ενώ ο νεότεροε αδελφόε αποκοιμιέται ακόμα 
μια φορά, αποκαμωμένοε από την προσπάθεια, στην αγκαλιά Tns υπ η ρετρ ι-ερω μ ένα  του.

7. This is a blackout
Ονειρεύομαι tous φίλουε μου: τι unépoxos τίτλοε! Τι υπέροχη ταινία! Αυτή και το Βαριετέ είναι 
οι δύο πιο αγαπημένεε μου. Την είδα ατο Αττικόν με δύο παναγιωτοπουλικούε φίλουε μου. 
Βγήκαμε στη Σταδίου κι είχαμε το ίδιο συναίσθημα: μιαν απροσδιόριστη αίσθηση α ιώρησα· 
σαν να βρισκόμασταν στο κενό. Αυτή η ταινία είναι ένα όριο στον κινηματογράφο του Πα- 
ναγιωτόπουλου. Αποτελεί την τελευταία ταινία μιαε περιόδου. Άλλωστε, ôncos έλεγε και η α- 
φίσα, είναι «το road movie pias γενιάε»: από το '60 μέχρι το '90, τέσσερα ιστορίε5 για τέσσερα 
δεκαετίεε σε τέσσεριε εποχέε του χρόνου -  σημειώσειε για έναν απολογισμό που δεν έγινε 
ποτέ· ψήγματα ιστοριών και ίχνη ms κάθε εποχήε. Μινιμαλισμόε.
Το Ονειρεύομαι tous cpiÀous μου μοιάζει με το Μελόδραμα;. Έχουν τπν ίδια απόγνωση και την 
ίδια λιτότητα. Μιλούν και τα δύο για το κενό ms ύπαρξή  ή Tns επικοινωνίαε. Όλα όσα πρέπει 
να λεχθούν, κρύβονται ή αποσιωπούνται. Το τοπίο απορροφά και πάλι τα συναισθήματα των 
ηρώων και τα αντανακλά σε αισθήσειε: évas ποδπλάτηε κινείται αργά μπροστά από ένα κόκκι
νο κτίριο· το χάραμα σ' ένα λιβάδι δίπλα στην Εθνική· αεροπλάνα ακούγονται να φεύγουν μέ
σα σ' ένα αεροδρόμιο με blackout· ένα Βάλε του Strauss κι ένα κομμάτι του Dizzy Gillespie.
Η ταινία ξεκινά την άνοιξη του 1965, στο Βερολίνο. Ο Βογιατζή5 βγαίνει από μια σοφίτα σε μια 
στέγη. Φοράει μαύρα γυαλιά. Κοιτάει τον ουρανό του Βερολίνου, κι έπειτα ξαναμπαίνει μέοα. Α
πό κάπου μακριά ακούγεται ένα γερμανικό τραγούδι του '60. Σ' όλο αυτό το πρώτο επεισόδιο 
του Βερολίνου, ο Βογιατζήε δε θα βγάλει ποτέ τα μαύρα γυαλιά του. «Μοιάζειε με κατάσκοπο» 
του λέει évas αμερικάνοε cppoupôs. Μιλάει ελάχιστα. Παρατηρεί τα πάντα, χωρίε να είναι πραγ
ματικά εκεί. Δε συμμετέχει σε τίποτα. Είναι évas ξένοε. Τη μοναδική φορά που μιλάει, είναι για να 
αφηγηθεί μια παιδική ανάμνηση από την Ελλάδα. Αυτό το συναίσθημα ms αποχήε από τα 
πράγματα, ms zams που βρίσκεται κάπου αλλού, επιτείνεται απ' τη συνεχή παρουσία των τρέ
νων ή των τραμ που μοιάζουν να παίρνουν μαζί tous τη νοσταλγία για έναν άλλο χώρο που, 
εδώ, είναι η Ελλάδα. Όλη η εποχή περνάει μέσα από λεπτομέρειεε: τα έντονα χρώματα των ντε- 
κόρ -ροζ, κόκκινα, μπλε, κίτρινα-, μερικά τραγούδια, το πρόγραμμα των κινηματογράφων. 
Στο δεύτερο επεισόδιο (καλοκαίρι του 1973), βρισκόμαστε πάνω σε μια νταλίκα που από τη 
Γιουγκοσλαβία πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη -  μια μεγάλη διαδρομή· μια ατέλειωτη ευθεία. Ο 
Κυριάκοε (εδώ για πρώτη φορά μαθαίνουμε το όνομά του) θέλει να κοιμηθεί, αλλά ο oônYÔs 
τον έχει πάρει μαζί του για παρέα και θέλει να μιλάνε. Εκείνοε, όμωε, δεν είναι ikovôs για πολ
λά λόγια· μόνο ακούει και συμφωνεί, για ν' αποφύγει τη συζήτηση. Η νεοελληνική σχιζοφρέ
νεια είναι παρούσα στο πρόσωπο του οδηγού. Από τη μια, η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα, 
έχει την καλύτερη θάλασσα, το καλύτερο φαγητό, tous καλύτερο ί ανθρώπουε, όλα τα κα
λύτερα, και μετά από λίγο η Ελλάδα είναι évas κωλότοπο$ που πρέπει να του δώσουμε μια 
κλοτσιά για να πάει μια και καλή στα κομμάτια. Παρά τη λογοδιάρροιά του, η ώρα δεν περ
νάει με τίποτα. Ο οδηγόε ζητάει απ' τον Κυριάκο να του πει μιαν αληθινή ιστορία- κάτι που να 
του έχει συμβεί και να ντρέπεται να το ομολογήσει ακόμα και στον ίδιο του τον εαυτό. Ο Κυ- 
piàKOS, όμωε, δεν έχει να πει μια δίκιά του ιστορία. Λέει την ιατορία κάποιου άλλου -  ένα έ
γκλημα: την ιστορία ενόε άντρα που πνίγει την ερωμένη του γιατί κι aums πνίγεται από κάτι 
άλλο, κάτι πιο μεγάλο.
Εδώ βρίσκεται iaoos όλο το συναίσθημα pias εποχήε: ο' αυτή την εξομολόγηση που δε θα μά-
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θ ο υ μ ε  ποτέ α ν  ε ίνα ι μ ια  π ρ ο σ ω π ικ ή  ισ τορ ία  του Κ υ ρ ιά κο υ  ή κάτι π ο υ  έχει επ ινοήσ ε ι. Ο  ο δ η 
γός  θα  τον αφ ήσε ι στη μέση της δ ια δ ρ ο μ ή ς . Μ έσ α  στο χ ά ρα μ α , εκε ίνος μ ό νο ς  του -  πάλ ι σ ' 
ένα πουθενά · στη μέση ενός ατέλειω του δ ρ ό μ ο υ . Ο  Κ υ ρ ιά κο ς  κοιτάει μ π ρ ο ς  κα ι π ίσ ω  του. Α 
πό  μ α κρ ιά  ακούγετα ι πάλ ι ένα  τρένο  π ο υ  περνάει.
Η τρίτη ιστορ ία  σ υ μ β α ίν ε ι το φ θ ιν ό π ω ρ ο  του 1981, στην Ελλάδα , πάλ ι σ ' ένα  πουθενά : μ έσα  
στην α ίθ ο υ σ α  α ν α μ ο ν ή ς  ενός α ε ρ ο δ ρ ο μ ίο υ  που  έχει πάθε ι b la ckou t. Εδώ  μ α θ α ίν ο υ μ ε  πω ς 
ο  Κυ ρ ιά κο ς  ε ίνα ι σ υ γγρ α φ έα ς  ή δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ς . Δ εν  π ερ ιμ ένε ι κανέναν, δ εν  πρόκε ιτα ι να  π ά 
ει π ουθενά . Απλώ ς, π ίνει. Π ίνει τόσ ο  πολύ , που  δε βλέπει μπροσ τά  του. Κάθετα ι στο μ π α ρ  τού 
α ερ ο δ ρ ο μ ίο υ  και σ ιγά  σ ιγά  καταρρέει. Α ποφ εύγε ι και πάλ ι τις ερω τήσεις. Κρύβετα ι στο  σ κο 
τάδι. «Εδώ  είσαι;» τον ρω τάει ο  μ π ά ρ μ α ν , «απάντπσέ μου , ρε γαμώ το , κα ι σ ταμάτα  να  μετακι
νείσα ι, μ ην  α λ λά ζε ις  δ ια ρ κ ώ ς  θέσεις.» Αυτή είνα ι, όμω ς, η εποχή. Α ν  το 7 3  έν ιω θ ες  κάτι μ εγα 
λύτερο  να  σε σφ ίγγει, το '81 πρέπε ι να  μετακ ινε ίσα ι δ ια ρ κώ ς. Ο  Κ υ ρ ιά κο ς  καταρρέε ι. Έ να ς α 
σ τυνόμ ος τον μ α ζεύ ε ι α π ό  κάτω  και, με τη Β ο ή θ ε ια  του μ π ά ρ μ α ν , τον καθ ίζε ι σε μ ια  καρέκλα . 
Τα φώτα α νά β ο υ ν , μ ια  α ν α χ ώ ρ η σ η  α νακο ινώ νετα ι α π ό  τα μεγάφ ω να . Εκείνος χ α μ ογελά ε ι με 
κλειστά μάτια. Ισ ω ς να  ονε ιρ εύετα ι ένα  α κό μ α  «αλλού».
Χ ε ιμ ώ να ς του 1990. Το  τελευτα ίο  επ ε ισ ό δ ιο  δ ια δ ρ α μ α τ ίζε τα ι στις μ α ρ μ ά ρ ιν ε ς  τουαλέτες τού 
Ξ ενοδ οχε ίου  «Μ εγάλη  Βρετανία». Το  «αλλού» έχει γ ίνε ι π ια  «εδώ». Κι αυ τό  το «εδώ» μ ο ιά ζε ι μ ' 
έναν  πολυτελή τάφο. Ο ι τρεις φ ίλο ι π ο υ  κα τεβα ίνο υν  να  κά νο υ ν  ένα  τσ ιγ ά ρ ο  κρυφ ά, β ρ ίσ κ ο 
νται π ια  στις θέσεις τους. Ο  ένας α π ' αυ τού ς  παντρεύε ι το γ ιο  του και δ ίνε ι μ ια  μ εγάλη  δ ε ξ ίω 
ση. Κανείς δ εν  ονε ιρ εύετα ι π ια. Ε ίνα ι και ο ι τρεις π ά ρ α  πο λύ  β α ρ ε ίς  γ ια  ο τιδήποτε. Τ ο  μ ό νο  
που  μ π ο ρο ύ ν , ε ίνα ι να  π λ η γ ώ ν ο υ ν  ο  ένας τον άλλον . Μ ο ιά ζο υ ν  με τρ ία  γ έρ ικα  ζώ α  κάτω  α π ' 
το φ ράκο  τους. Κ λά νο υν  και ρεύοντα ι, μ ιλάνε γ ια  κοψ ίδ ια , γ α ρ δ ο ύ μ π ε ς  και αμελέτητα, ιδ ρ ώ 
νουν, έχου ν  σ υ χ νο ο υ ρ ία  ή καούρες. Ε ίνα ι κυ ν ικο ί και κατεστραμμένο ι. Γ ια  έν α ν  α π ' αυτούς, η 
μ α ρ μ ά ρ ιν η  τουαλέτα θα  γίνει ο  π ραγμ α τ ικό ς  τάφ ος του. Ο ι ά λλο ι στην α ρ χή  δ εν  τον π ισ τεύ 
ουν. Ό μ ω ς  α κόμ α  κι ό ταν  επ ιβ εβ α ιώ ν ο υ ν  το θάνατο , δε θ έλο υ ν  να  μπλέξουν . «Δε ν ο μ ίζω  να 
χρε ιά ζετα ι να  πούμε...» λέει ο  ένας. «Τι να  πούμε, Τ ζον; Κι εμείς έτσι τον βρήκαμε»  λέει ο  Κυ
ρ ιάκος. Τ ον  α φ ή ν ο υ ν  νεκρό  και α π ο χ ω ρ ο ύ ν . Α ν  ο ι π ρ ο η γο ύ μ εν ε ς  ιστορ ίες ήταν  κτισμένες π ά 
νω  στο κενό και το τίποτα, σ ' αυτή την τελευταία το τ ίποτα ε ίνα ι π ραγμ α τ ικά  τίποτα. Τ ο  Ονει

ρεύομαι t o u s  (piXous μου  έκοψε, ό π ω ς  ήταν φ υσ ικό , ελάχ ιστα  ε ισ ιτήρ ια . Ή ταν  η α φ ο ρ μ ή  γ ια  
μ ια  στροφ ή στο έρ γο  του Π α να γ ιω τό π ο υ λου .

8. Τα χρ ώ μ ατα  in s  Ίρτδοε No. 2 1 Classique = moderne
Ο  θε ίο ς G oda rd  έλεγε ότι το κλασ ικό  ισούτα ι με το μοντέρνο . Ο  Π ανα γ ιω τό π ο υ λο ς , ω ς  γ νή 
σ ιο ς γκονταρ ικός, επ ιχ ε ιρ ε ί - α π ό  τον Εργένη και μ ετά - αυτό  το πάντρεμα . Επ ιχε ιρ ε ί δ η λ α δ ή  
το π ιο  δ ύ σ κο λο  α π ' όλα . Το  να  μ π ο ρ ο ύ ν  ο ι τα ινίες να  επ ικ ο ινω νο ύ ν  με το κο ινό , ε ίνα ι ένα  α ί
τημα που  απα ιτε ί μ ια  γ ε ν να ιο δ ω ρ ία  εκ μ έρ ο υ ς  του καλλιτέχνη, π ό σ ο  μ ά λ λο ν  ενός καλλιτέχνη 
ο α ν  τον Π αναγ ιω τό πο υλο . Ο εργένη  ε ίνα ι, λο ιπόν , μ ια  νέα  αρχή , και δ εν  ε ίνα ι τυ χα ίο  ότι ο  ί
δ ιο ς  τον θ εω ρ ε ί κάτι σ α ν  Τα χρώματα rns Ipiôos No. 2.

Αυτή την π ερ ίο δ ο  ήταν, λ ίγ ο υ ς  μήνες π ρ ιν  α π ό  την π ρ ο β ο λ ή  του Εργένη, π ο υ  γ νώ ρ ισ α  τον 
Π αναγ ιω τό πο υλο . Ε ίχαμε κάνει μ α ζ ί με τον Στρατή Β ου γ ιο ύ κα  μ ια  γ κο ν τα ρ ο π α ν α γ ιω το π ο υ - 
λ ική  μ ικρ ο ύ  μ ήκου ς  που  είχε δ ιά φ ο ρ ες  α να φ ο ρ ές  στα Χρώματα ms Ipiôos, και π ή γα μ ε  - ν τ ρ ο 
π α λο ί και ψ α ρ ω μ έν ο ι-  να του τη δ ε ίξουμε. Η π ρ ο β ο λ ή  πέτυχε, εμείς ενθο υσ ιασ τήκαμ ε, κι έτσι 
ξεκ ίνησ ε μ ια  γ νω ρ ιμ ία  που  εξελ ίχθηκε σε φ ιλία.
Ε ίδα τον Εργένη γ ια  πρώ τη  φ ορ ά  σε μ ια  α π ό  τις πρεμ ιέρες. Υ π ή ρχε  ήδ η  αρκετός θ ό ρ υ β ο ς  γ ύ 
ρ ω  α π ό  την τα ιν ία  λ ό γω  του σ κα νδ ά λο υ  με τη Μ ατσ άγγου , α λλά  και λ ό γ ω  τω ν η χ η ρ ώ ν  π ρ ω 
ταγωνιστώ ν. Ο μ ο λ ο γώ  ότι βγήκα  α π ' την πρ εμ ιέρ α  χω ρ ίς  να  ξ έρ ω  τι να  πω. Δε μ ου  φ α ινό τα ν  
ο α ν  να είχα  δει μ ια  τα ιν ία  του Π α ναγ ιω τό π ο υλου . Π ού  ε ίχαν  πάε ι τα μ α κρ ιν ά  τράβελ ινγκ , ο ι 
νω χελ ικο ί ρ υθμ ο ί, η λεπτή ε ιρω νε ία  και ο ι α γαπ η μ ένε ς  παρ ά ξενε ς  λεπτομέρειες; Έ μ ο ια ζε  σ α ν
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να ήταν όλα φτιαγμένα με γραμμές πολύ πιο αδρές, σαν να είχε χαθεί η λεπτότητα και η χά
ρη τηε κινηματογράφησή. Μετά από μια-δυο Βδομάδες ξαναείδα την ταινία σε μια ασφυ
κτικά γεμάτη αίθουσα, μαζί με κάτι φίλους που τους άρεσε πολύ. Εγώ ήμουν σκεπτικός, όμως 
πολύ πιο γοητευμένος αηό την ταινία. Τώρα καταλάβαινα ότι το ζήτημα ήταν κάτι άλλο: Ο ερ- 
yévns είναι μια ταινία pop. Το μυθιατόρημα του Ραπτόπουλου ήταν ιδανικό για κάτι τέτοιο· 
για μια ταινία εμπνευσμένη από τα αστυνομικά κόμικς, μέσα στην οποία συνυπήρχαν ισότι
μα Ο αιών/os oúzuyos του Ντοστογιέφσκι και το Pulp Fiction του Tarantino. Μερικές μέρες με
τά, Βρήκα τον Παναγιωτόπουλο στο σπίτι του και κάναμε μια συζήτηση για την ταινία που δη
μοσιεύτηκε στη «Βαβέλ» και εικονογραφήθηκε μόνο από έργα pop art. Απ' αυτή τη συζήτη
ση προέκυψαν μερικές σκέψεις:

O epyévns είναι μια πολιτική ταινία που μιλάει για έναν ρομαντικό ήρωα, Βγαλμένο 
απ' την παράδοση των μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα. Απέναντι σε μια κοινωνία 
γενικευμένης εκπόρνευσης, αποφασίζει να κάνει μια πράξη καταστροφής που, ταυ
τόχρονα, είναι και μια πράξη θυσίας. Η ιστορία του θέλει να γίνει παράδειγμα, γι' αυ
τό και την αποστέλλει σε όσο μπορεί περισσότερους παραλήπτες.
O epyévns είναι μια ταινία που μιλάει για την πτώση ενός άνδρα από τον ουρανο
ξύστη στο υπόγειο.
Ο ήρωας του Εργένη προσπαθεί να γίνει όσο πιο βρόμικος και απεχθής μπορεί. Α
πέναντι σε μια ¡Nitration εποχή που κυριαρχείται από διαφημίσεις, σαχλές τηλεο
πτικές εκπομπές και life ςίγΙε έντυπα, μεταμορφώνεται σταδιακά σε μια κατσαρίδα, 
γιατί όλη η κοινωνία είναι με ένα πράσινο Baygon στο χέρι. Ακόμα κι η κατσαρίδα, 
όμως, γίνεται τελικά ένα κατοικίδιο που μπαίνει μέσα σ' ένα βαζάκι μαρμελάδας 
Bonne Maman. Γι' αυτό και δεν της μένει καμιά άλλη λύση: αυτοπυρπολείται.
Ο εργένης είναι μια παιγνιώδης παρωδία που, όπως η pop art, δανείζεται στοιχεία 
απ' τη διαφήμιση, το λαϊκό κόμικ και καθετί το καταναλωτικό για να τους αλλάξει την 
υπόσταση και να τα μεταθέσει σε μια σχεδόν κλασική φόρμα.
Ο Παναγιωτόπουλος, που μέχρι τώρα δήλωνε «ερασιτέχνης κινηματογραφιστής» 
(αφού μέσα στη λέξη «ερασιτέχνης» έβρισκε τη λέξη «εραστής» και τη λέξη «τέχνη»), 
τώρα δηλώνει ότι, όσο μεγαλώνει, βλέπει πως και μέσα στη λέξη «επαγγελματίας» υ
πάρχει η λέξη «άγγελμα» ή «άγγελος». Σαν τον ήρωα της ταινίας του, έχει κι αυτός α
νάγκη να επικοινωνήσει την ιστορία του- να τη διαδώσει, θυσιάζει ένα κομμάτι τού 
κινηματογράφου του, αλλά, όπως λέει ο ίδιος, πρέπει ν' αλλάζουμε για να μένουμε 
πάντα ίδιοι.

9.Όμορφα, παιδιά! Η περιπέτεια πέθανε
Αν O epyévns είναι μια ταινία pop, ο στόχος στο Αυτή η νύχτα μένει ήταν να γίνει μια ταινία 
λαϊκή. Κι αν το Μελόδραμα; ξεκινάει μ' ένα παράθυρο που κλείνει σαν ένα ειρωνικό σχόλιο 
στο τσιτάτο του Bazin («Ο κινηματογράφος είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο»), το Αυ
τή η νύχτα μένει ξεκινάει μ' ένα παράθυρο που ανοίγει, και μια τραγουδίστρια που κάνει πρό
βες σ' ένα λαϊκό τραγούδι μέσα σ' ένα σπίτι χτισμένο πάνω απ' τις γραμμές του τρένου.
Απ' αυτή την ταινία κι έπειτα, παρακολούθησα από κοντά τη γέννηση και την πραγματοποίη
ση κάθε ταινίας του Παναγιωτόπουλου· κάτι που μου δίνει πάντα την ίδια χαρά και την ίδια 
προσμονή για το αποτέλεσμα. Έχω χάσει πια την αναμονή και την έκπληξη, αλλά έχω κερδίσει 
τη συμμετοχή στη διαδικασία που έχει κάθε φορά το ίδιο τελετουργικό: προηγείται η ανακοί
νωση της ιδέας και, κυρίως, της επιθυμίας που βρίσκεται κάτω απ' την ιδέα, κι ύστερα έρχεται 
η ανάγνωση: ο Παναγιωτόπουλος μας μαζεύει στη ΡαΒινέ και μας διαβάζει το σενάριο στο 
τραπέζι. Ακολουθεί ένα υπέροχο γεύμα (από τα χέρια, βέβαια, της Μαριάννας) και μια έντονη 
συζήτηση. Στη συνέχεια, επισκέψεις στα γυρίσματα με διάφορες αφορμές, και, τέλος, η πρώτη
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προβολή για συνεργείο και φίλουε. Από το Αυτή η νύχτα μένει και μέχρι σήμερα, ο Παναγιω- 
τόπουλοε έχει βρει μια μέθοδο δουλειάε που του επιτρέπει να κάνει μία ταινία το χρόνο. Είναι 
ο μόνοε που το έχει καταφέρει στην Ελλάδα. Ο λόγοε είναι απλόε: όταν δεν δουλεύει, πλήττει. 
Το Αυτή η νύχτα μένει είναι, κατά τη γνώμη μου, η πιο ολοκληρωμένη ταινία αυτήε τπε και- 
νούργιαε περιόδου· η ταινία που είναι πιο κοντά στουε στόχουε τπε, γιατί είναι και η πιο δου
λεμένη. θυμάμαι πωε, όταν ξεκινούσε η προετοιμασία, ο Παναγιωτόπουλοε έλεγε: «Ιυνήθωε, 
σε κάθε ταινία δίνω το 50-60% του εαυτού μου. Εδώ θέλω να δώσω τουλάχιστον το 80%». 
Γοητευμένοε από το Βιβλίο του θάνου Αλεξανδρή και το αλλοπρόσαλλο σύμπαν τπε νύχταε 
των επαρχιακών σκυλάδικων, ο Παναγιωτόπουλοε κτίζει την ιστορία ενόε ονείρου που τσα
κίζεται· μιαε περιπέτειαε που πεθαίνει πριν ακόμα ξεκινήσει. Πρόκειται πάλι για μια ιστορία εκ- 
πόρνευσηε. Η Στέλλα, που ονειρεύεται να γίνει τραγουδίστρια στιε μεγάλεε πίστεε, καταλήγει 
να κάνει κονσομασιόν σε σκυλάδικα τηε βόρειαε Ελλάδαε. Η ταινία ακολουθεί τη σταδιακή 
διάβρωση τηε επιθυμίαε τηε για κάτι μεγάλο και όμορφο: από τπν απογοήτευση στο συμβι
βασμό. «Εγώ νομίζω ότι πρέπει να Βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μαε» τηε λέει η φίλη τηε,Τζί- 
να, που από ηθοποιόε έχει καταλήξει κι αυτή να τραγουδάει στην επαρχία. Το νερό διαλύει 
σιγά σιγά το κρασί και, μαζί, το όνειρο τπε Στέλλαε που σταδιακά μεταμορφώνεται σ' αυτό 
που μισούσε. Το όνειρο γίνεται εφιάλτηε. Απ' την άλλη μεριά, ο Ανδρέαε, που δεν έχει κανέ
να όνειρο (εκτόε, ίσωε, από το να Βάλει τσιγάρα κι εφημερίδεε στην ΕΒΓΑ που έχει κληρονο
μήσει απ' τον πατέρα του), παραμένει σταθερόε κι αμετακίνητοε στην επιθυμία του. Για τον 
Ανδρέα, η Στέλλα είναι ο θεόε του. Πιστεύει στον έρωτά του με θρησκευτικό φανατισμό. Όταν 
εκείνη αποφασίζει να φύγει στην επαρχία για να δουλέψει στα σκυλάδικα, ο Ανδρέαε, που πι
στεύει ότι η Στέλλα έφυγε επειδή εκείνοε τηε έθιξε τον εγωισμό, ταξιδεύει για να τη βρει. Πα
ρέα μ' έναν πρώην μποξέρ που έχει γίνει συγγραφέαε, ακολουθεί τα ίχνη τηε από πόλη σε 
πόλη. Η συνάντησή τουε θα γίνει σ' ένα μαγαζί στην κορυφή ενόε Βουνού. Η Στέλλα γελάει 
και χορεύει σ' ένα τραπέζι κάτω από τουε ήχουε ενόε κομματιού που λέει: «του μουνιού σου 
το γλωσσίδι μού 'δώσε κλοτσιά στ' αρχίδι». Αυτή, όμωε, δεν είναι η Στέλλα που γνωρίζει ο Αν
δρέαε. Η νύχτα είναι γοητευτική, αλλά και επικίνδυνη. Η περιπέτεια θα φτάσει στα όριά τηε, κι 
ο Ανδρέαε θα σώσει τελικά τη Στέλλα από το βιασμό και το θάνατο.
Η ταινία τελειώνει μ' ένα από τα πιο μελαγχολικά χάπι-εντ που έχω δει. Ένα χρόνο μετά, η 
Στέλλα κι ο Ανδρέαε βρίσκονται ασφαλείε στην ΕΒΓΑ. Ο Ανδρέαε έχει αλλάξει το «παπάκι» του 
με μια μηχανή κι έχει Βάλει εφημερίδεε και περιοδικά. Είναι και πάλι μαζί. Μοιάζουν, όμωε, 
εγκλωβισμένοι μέσα στη μικροσκοπική ΕΒΓΑ και το μικρό όνειρό τηε. Είναι μαζί, αλλά ονει
ρεύονται και οι δύο ένα διαφορετικό «αλλού»: εκείνη στο ισόγειο, ν' ακούει τα τραγούδια απ' 
το ραδιόφωνο, κι εκείνοε στην ταράτσα, να βλέπει τ' αεροπλάνα ν' απογειώνονται.

10. Η περιφρόνηση του Godard του Νίκου Παναγιωτόπουλου
Όταν, στο μοντάζ του Αυτή η νύχτα μένει, άκουσα την ιδέα τηε επόμενηε ταινίαε του Νίκου, 
πετάχτηκα από την καρέκλα: μια ταινία που θα λεγόταν Beautiful People και θα γυριζόταν α
σπρόμαυρη στη Μύκονο· μια ταινία πάνω στην Περιφρόνηση του Godard. «Είναι περίεργο» 
σκέφτηκα, αφού ξεπέρασα το σοκ τηε έκπληξηε, «διαλέγει τη λιγότερο γκονταρική ταινία τού 
Godard.» Τελικά, βλέπονταε την ταινία ένα χρόνο μετά, κατάλαβα ότι δεν ήταν καθόλου πε
ρίεργο. Η περιφρόνηση είναι μια μοντέρνα ταινία που ερωτοτροπεί με το κλασικό, κι ο Πανα- 
γιωτόπουλοε βρίσκεται σε μια τέτοια περίοδο. Έπειτα, το θέμα τηε Περιφρόνησηε μοιάζει να 
συνεχίζει τη θεματική τηε εκπόρνευσηε που υπάρχει στιε προηγούμενεε δύο ταινίεε. Είναι σαν 
να αποτελεί την κατάληξή του. To Beautiful People δεν είναι ριμέικ. Αποτελεί μια καινούργια ε
πίσκεψη σ' ένα παλιό θέμα. Ο Ανδρέαε (ο άντραε τηε Ρέαε, όπωε λέει ο ίδιοε στην ταινία) φο
ράει ένα καπέλο για να μοιάζει στον Michel Piccoli στην Περιφρόνηση, που ήθελε να μοιάζει 
στον Dean Martin στο Στίγμα του κολασμένου. Είναι σαν τη σύγχρονη μουσική που παίρνει
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samples από παλιά τραγούδια και τα εντάσσει σ' ένα διαφορετικό, σύγχρονο πλαίσιο. Oncos 
οτην ταινία του Godard, έτσι κι εδώ υπάρχει ένα ζευγάρι οε κρίση, π γέννηση evôs συναισθή- 
paTOS, é v a s  σκηνοθέτηε που προσπαθεί να κάνει μια ταινία, μια μουσική που επανέρχεται σαν 
é v a s  ξεχωριστόε npooas, κι é v a s  επιχειρηματία γύρω απ' τον οποίο όλοι οι υπόλοιποι περι
στρέφονται. Στο Beautiful People υπάρχουν ακόμα é v a s  επιστήμοναε με τη γυναίκα του και η 
απειλή ενόε πολέμου που διακόπτει tis  ô ia K o n é s  αυτού του ετερόκλιτου συνόλου.
Ο Godard έγραφε για την Περιφρόνηση·, «...πέρα από την ψυχολογική ιστορία pias γυναίκαε 
που περιφρονεί το σύζυγό ms, η ταινία θα μπορούσε να είναι η ιστορία των ναυαγών τού 
δυτικού κόσμου, των διασωθέντων από το ναυάγιο ms σύγχρονέ Koivcovias, που αποβιβά
ζονται μια μέρα σ' ένα νησί έρημο και μυστηριώδε$, oncos οι ήρωεε του Verne ή του 
Stevenson· ένα νησί που το μυστήριό του έγκειται αναμφισβήτητα στην έλλειψη μυστηρίου, 
δηλαδή στην αλήθεια...» Αυτή μοιάζει να είναι η ουσιαστική ιστορία του Beautiful People 
pias Taivias όπου το ανελέητο καλοκαιρινό epos ενόε νησιού καίει το σκοτάδι ms ύπαρξή με
ρικών ναυαγών, μερικών αντιπροσώπων ms oùyxpovns Koivcovias. Πολλά πράγματα έχουν 
αλλάξει 35 χρόνια μετά την Περιφρόνηση- πολλά έχουν μείνει ίδια. Το συναίσθημα ms περι
φρόνησή γεννιέται με τον ίδιο τρόπο. Η κρίση στο ζευγάρι δεν έχει αλλάξει. Αν, àpccs, τα πά
ντα γύρω απ' το ζευγάρι είχαν μια καθαρότητα cos npos t is  προθέσεΐ5 t o u s , στην ταινία τού 
Παναγιωτόπουλου όλα είναι σχετικά.
Στην Περιφρόνηση, η μορφή του σκηνοθέτη Fritz Lang είναι ένα μέγεθοε απόλυτο: αντιμε
τωπίζει τη χυδαιότητα του χρήματοε με κομψότητα και αξιοπρέπεια. Εδώ, ο σκηνοθέτη είναι 
évas αλκοολικ05 Αμερικανόε που δεν έχει τη δύναμη να εκδικηθεί την απιστία ms νεκρή$ γυ- 
vaiKas του και, οτην ουσία, δεν ενδιαφέρεται καθόλου να γυρίσει μια ταινία. Άλλωστε, η Ο
δύσσεια που δηλώνει ότι θέλει να κάνει, δεν είναι παρά μια φάρσα, όπου η Πηνελόπη δεν πε
ριμένει τον Οδυσσέα και δεν είναι πια πιστή. Ακόμα και ο πόλεμοε που απειλεί τη χώρα, δεν 
είναι παρά μια φούσκα που γρήγορα σκάει. «Η σύγχρονη φυσική» λέει ο επιστήμοναε ms πα- 
péas, «μιλάει με ôpous anpooôiopioTias. Τίποτα δεν είναι προβλέψιμο, κι όσο πιο κοντά πλη
σ ιάζει σ' ένα μόριο για να το φωτογραφίσει, τόσο αυτό αλλάζει τροχιά.» Αυτή η ιδέα έχει, ό- 
noos λέει ο Παναγιωτόπουλοε, μια επαγωγή στην ηθική Αυτή η ιδέα συμπυκνώνει κατά τη 
γνώμη μου την ταινία. Αυτή η péouau σχετικότητα των αξιών και των συναισθημάτων ποτί
ζει κάθε στιγμή ms Taivias. Τίποτα δεν είναι προβλέψιμο κι όλα αλλάζουν Ka0cos εξελίσσο
νται. Η M ù k o v o s  γίνεται μια σύγχρονη Ιθάκη· το «αλλού» των πολλών· ένα v n o i- O T Ô x o s  όπου 
όλα συγχέονται κι όλα διαπλέκονται. Το μόνο που είναι ικανό να διαταράξει τη σύγχυση, εί
ναι ένα γεγονόε τραγικό- évas 0ävams ή ένα ατύχημα. Η Ρέα θα τραυματιστεί Βαριά- i'ocos και 
να πεθάνει. Η ταινία τελειώνει μ' ένα υπέροχο πλάνο όπου ο Avôpéas και η Ρέα στην αγκαλιά 
του πετούν πάνω απ' τη θάλασσα σαν πληγωμένοι άγγελοι. Αυτή τη φορά, ο Avôpéas δεν 
βλέπει τ' αεροπλάνα να φεύγουν από κάποια ταράτσα. Έχει ταξιδέψει κι έχει αποφασίσει να 
γυρίσει πίσω. «Μακριά απ' τη Μύκονο» λέει, «τον Άγιο Μαυρίκιο ή το Τρίγωνο των Βερμού
δων. Εμείε θα ζήσουμε ευτυχισμένοι σε μια άσχημη πόλη.» «Η ευτυχία έχει να κάνει με πρό
σωπα και όχι με xoopous» λέει ο Παναγιωτόπουλοε.

11. Girls and guns. Κι-νη-μα-το-γρά-φο$.
Και ξαφνικά, μια ταινία είδουε. Το Κουράστηκα να σκοτώνω to u s  αγαπητικούε σου είναι ένα α
στυνομικό. Φανταζόμουν, όταν ηρωτάκουσα την ιδέα, ότι θα ήταν μια αστυνομική ταινία όσο 
ήταν το Μελόδραμα; μια μελοδραματική. Είχα άδικο. Εδώ υπάρχει πράγματι μια αστυνομική 
πλοκή με αρχή, μέση και τέλοε. Αυτή η ταινία μού αρέσει λιγότερο- iocos γιατί προτιμώ tis  ται- 
viTs που η αρχή και το τέλο$ t o u s  δε χωράει στην οθόνη· ίσωε γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά τα ξε
χωριστά μέρη που υπάρχουν στην ταινία, τελικά δεν «έδεσαν». Καταλαβαίνω γιατί ο Παναγιω- 
τόπουλοε λέει ότι το Κουράστηκα να σκοτώνω to u s  a yan n T iK O ù s  σου θα μπορούσε να είναι το
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Βαριετέ του 2003. Υπάρχουν και εδώ μια σειρά από σκόρπα  επιθυμίεε: ένα δοκίμιο του Πα- 
παγιώργη σαν αφορμή, μια αστυνομική ίντριγκα, ένα μενουέτο του Boccherini, κάτι τραγούδια 
του Μαζωνάκη, μια μοιραία γυναίκα, τα βιβλία του Céline και μια χειμωνιάτικη και βροχερή Α
θήνα. «Αν δεν μπορώ να ουγκεντρώσω όλα αυτά τα αποσπάσματα σ' ένα σύνολο γεμάτο νόη
μα, τότε θα δείξω κάθε μέροε όσο καλύτερα μπορώ» λέει ο σκηνοθέτη Τσακίρογλου στο Βα
ριετέ, κι αυτό έκανε και ο Παναγιωτόπουλοε. Κάθε απόσπασμα του Βαριετέ είναι υπέροχο και, 
τελικά, το νόημα προκύπτει από αυτήν ακριβώε τπ μη συνδετότητά tous ή, μάλλον, από tous 
συνειρμούε που γεννούν οι παράδοξεε συνδέσει. Στο Κουράστηκα να σκοτώνω tous αγαηη- 
tikoùs σου, τα ξέχωρα αυτά κομμάτια επιχειρούν να συνδεθούν μέσα σ' έναν συγκεκριμένο α
φηγηματικό ιστό που, μάλιστα, είναι μια αστυνομική ιστορία με tis δικέε ms απαιτήσει. Πώε γί
νεται, όμω5, να χωρέσουν όλεε αυτέε οι παρενθέσειε που είναι, iooas, η πραγματική επιθυμία 
του Παναγιωτόπουλου; Δύσκολη αυτή η ισορροπία του κλασικού με το μοντέρνο...
Ακόμα και οι ήρωεε προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο ρεαλισμό και σε κάτι που 
προέρχεται και πάλι από τα κόμικε ή τπν αστυνομική μυθολογία. Και iooos το πρόβλημά μου 
μ' αυτή την ταινία να είναι ότι, τελικά, τα πράγματα δε φτάνουν ποτέ στο όριό tous. Είναι σί
γουρο ncos θα προτιμούσα να έβλεπα τα «αποσπάσματα ξεχωριστά κι όσο καλύτερα γίνε
ται», xoopis να με νοιάζει αν πρέπει να ενταχθούν σε μια ιστορία. Απ' την άλλη, ôpoos, το αί
τημα του Παναγιωτόπουλου για έναν κινηματογράφο κλασικό και μοντέρνο με γοητεύει α
φάνταστα. Κι αν εγώ δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μ' αυτή την ταινία, δε σημαίνει και τί
ποτα: ο Παναγιωτόπουλοε έχει ήδη τελειώσει τα γυρίσματα του Delivery που, είμαι σίγου- 
pos, θα είναι μια υπέροχη ταινία, κι έχει ήδη στα σκαριά το σενάριο για την επόμενη ταινία 
του που, απ' ό,τι φαίνεται, θα είναι μιούζικαλ. Αυτή είναι η δύναμη του να κάνεΐ5 μία ταινία 
το χρόνο. Μπορείε να δοκ ιμάσει τα πάντα, και μέσα σ' όλα αυτά θα υπάρξουν ταινίε$ που 
δε θα pas αρέσουν, και ταινίεε που θα tis λατρέψουμε- ταινίεε εξαίσιαε loopponias, όπου η 
επίμονη δουλειά στη φόρμα θ' αγκαλιάζει τη στέρεη αφήγηση. Αυτή είναι π φυσική ροή των 
πραγμάτων. Έτσι γινόταν με όλουε tous σκηνοθέτε5 που γύριζαν πολλέε ταινίε5. Κι αν αυτό 
που έχει χαθεί otis ταινίεε ms véas περιόδου, είναι η αναζήτηοη ms popqms και π συγκίνη
ση που προκαλεί π αισθητική απόλαυση, έχει κερδηθεί η συγκίνηση που προέρχεται απ' τα 
πρόσωπα- απ' aurnùs tous ρομαντικούε άνδρεε και tis υπέροχεε yuvaiKss: τον θοδωρή, τον 
Ανδρέα, τη Στέλλα, τη Ρέα, τον αστυνόμο Νίκα, τη Σία -  άλλοι άνθρωποι... Διαφορετικοί απ' 
tous Τεμπέληδεε τη s εύφορηε κοιλάδα s, απ' τον Ανδρέα και τπν Άννα του Βαριετέ ή τον Νί
κο Στρατή απ' Τα χρώματα rns Ipiôos- ήρωεε πραγματικοί, μ' ένα επάγγελμα, μια ιστορία, έ
να πρόβλημα ή ένα στόχο -  πάντα, όμωε, ήρωε$ που επιθυμούν κάτι άλλο από αυτό που έ
χουν- κάτι μεγαλύτερο. Έχουν μάθει ότι η αδράνεια οδηγεί στη σήψη, γι' αυτό και κινούνται 
διαρκώε, προσπαθώνταε να αιχμαλωτίσουν κάτι. Τα όνειρά tous είναι κινηματογράφοε- μια 
χειρονομία που είδαν κάπου και θέλησαν να τη μιμηθούν- μια μυθοπλασία. Ο θοδωρήε, ο 
Avôpéas, η Στέλλα, η Ρέα, ο aomvôpos N i'kos, η Σία, κοιτάζουν μια οθόνη που δεν μπορούν 
να την πλησιάσουν, και κοιτάζονται από μια κάμερα που δεν μπορεί va tous εγκλωβίσει. 
«Προσπαθούμε να περικυκλώσουμε τη ζωή απ' όλε$ tis πλευρέε» λέει ο Παναγιωτόπουλοε, 
«αλλά η ζωή, ανώτερη απ' τα πάντα, τα καταφέρνει και διαφεύγει.» Γι' αυτό και η προσπά
θεια μεταβιβάζεται σε μια επόμενη ταινία. Όπωε ο Παναγιωτόπουλοε, έτσι και οι ήρωέε του 
γνωρίζουν καλά ότι πάντα κάπου μακριά θα φεύγει ένα αεροπλάνο, θα σφυρίζει ένα τρένο 
ή θα ταξιδεύει ένα πλοίο για την ανατολή. Αυτό, ôpcos, δε χορταίνει την ανάγκη tous να τα
ξιδέψουν, να φύγουν, να προσπαθήοουν, κι as είναι σίγουρο ότι θα συντριΒούν. Κάθε ται
νία περιγράφει την υπέροχη διαδικασία aums ms auvTpiBâs- τη σύγκρουση ενό$ ονείρου 
με μια πραγματικότητα. Κάθε ταινία είναι évas 0àvaîos που περικλείει μέσα του ζωή.

Αθήνα, Σεπτέμβριοί 2003
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Μετά την Επανάσταση

του Στροτή Βουγιούκο

Αυτή η ταινία δεν είναι αφιερωμένη στον André Bazin.
Jean-Pierre Bouyxou, Graphyty.

A
Τα χρώματα rns Ipiôos (1974), η πρώτη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, είναι έναε πα- 
ρανοϊκόε στοχασμόε πάνω στην εξουσία τηε εικόναε. Δύο είναι οι πηγέε έμπνευσηε: ο Godard 
και οι σιτουασιονιστέε· κινητήριεε αρχέε: εκτροπή, παραθέματα, αέναο παιχνίδι, αποστασιο
ποίηση, χαοτική ατμόσφαιρα. Όμωε, σε αντίθεση με τουε σιτουασιονιστέε, που έβλεπαν στον 
κινηματογράφο το επίλεκτο σώμα τπε αλλοτριωτικήε Βιομηχανίαε του θεάματοε, ο Παναγιω- 
τόπουλοε φτιάχνει μια μυθοπλαστική ταινία που, όμωε, π θεωρητική Βάση τπε είναι μια εξί
σου συστηματική κριτική του θεάματοε και τπε κοινωνίαε που το παράγει· μια ταινία μυθο- 
πλασίαε με σιτουασιονιστική έμπνευση.
Μια σύντομη υπόμνηση: για τον Guy Debord, «το θέαμα παρουσιάζεται ταυτόχρονα ωε η ί
δια η κοινωνία, ωε ένα μέροε τπε κοινωνίαε και ωε εργαλείο ενοποίησηε».' Μ' άλλα λόγια, η 
κοινωνία είναι θέαμα, στο μέτρο που, όνταε αποΒλακωτική και καταστροφική, εμφανίζεται 
σαν συμφιλιωμένη και ευτυχισμένη μέσα στην πλάνη τπε κατανάλωσπε. Η πολιτιστική Βιομη
χανία είναι το θεαματικό μέροε τπε κοινωνίαε και, ταυτόχρονα, το εργαλείο ενοποίησηε. Με 
τη Βοήθεια τπε διαφήμισηε, του κινηματογράφου, τπε τηλεόρασηε, ο καπιταλισμόε εμφανίζε
ται ωε η αληθινή ζωή και παρουσιάζει την κατανάλωση των Βιομηχανικών εμπορευμάτων 
σαν την έκφραση τηε ευτυχίαε.
Η απάντηση των σιτουασιονιστών σ' αυτή την κατάσταση πραγμάτων περνά από την άρνη
ση τηε εργασίαε, το παιχνίδι σαν απελευθερωτική δραστηριότητα, την παρέκκλιση που επι
τρέπει την αναπροσαρμογή του τυποποιημένου κοινωνικού ιστού και την ειρωνική επανα- 
χρησιμοποίηση των εικόνων που παράγει η πολιτιστική Βιομηχανία, εκτρέποντάε τεε από το 
αρχικό τουε νόημα, προκειμένου να τουε δοθεί επαναστατικό περιεχόμενο.
Από το 1968, τα κινούμενα σχέδιά τουε, που επέβαλαν ένα μαρξιστικό περιεχόμενο στον 
Φλαε Γκόρντονή στον Prince Valiant, έγιναν διάσημα. Με τον ίδιο τρόπο, οι ταινίεε τουε ανα
κυκλώνουν διαφημιστικέε εικόνεε, αποσπάσματα χολιγουντιανών ή σοβιετικών ταινιών, χω- 

ι. G uy D ebord , La société du  PIS διάκριση -  κι αυτό, για va τιε κριτικάρουν ανοιχτά. Εδώ, συγγενεύουν πολύ με τουε συγ- 
spectade, Gallimard, Παρίσι. χρόνουε τουε: τον Godard, που το έργο του, γεμάτο παραθέματα, λειτουργεί με παρόμοιο

57



τρόπο, ή τον Warhol, που ανακυκλώνει tis εικόνες της Βιομηχανίας θεάματος και, με την επα
νάληψη, καταργεί το νόημά tous. Η ιδιοφυία του Warhol ήταν ότι ήξερε να είναι μέσα στο θέ
αμα και, ταυτόχρονα, στην κριτική του θεάματος.

Β
Σε μια παραλία, στη διάρκεια του γυρίσματος pias διαφημιστικής ταινίας που εξυμνεί μια 
μάρκα αρώματος, μπαίνει στο κάδρο ένας ανθρωπάκοε (Κώαταε Σφήκας) που κρατάει μια 
διαφανή ομπρέλα. Για να μην ενοχλήσει το γύρισμα, μπαίνει στη θάλασσα κι εξαφανίζεται. 
Μένει μόνο η ομπρέλα του να πλέει στα κύματα. Μπροστά στο ανεξήγητο του φαινομένου κι 
απ' το φόβο μιας μαζικής εξέγερσης, οι δυνάμει Tns εξουσίας συμμαχούν με τη διαφημιστι
κή εταιρεία κι αποφασίζουν ν' αποσιωπήσουν την υπόθεση. Ο Νίκος Στρατής (Νικήτας Τσα- 
κίρογλου), συνθέτη και ηχολήπτης, διεξάγει την έρευνα. Môvos εναντίον όλων. Αλλά noos ν' 
αποδείξει ότι η εξαφάνιση συνέβη πραγματικά; Η ταινία που δείχνει την εξαφάνιση, διακό
πτεται: ο ανθρωπάκοε μπορεί κάλλιστα να βγήκε μετά από το νερό... Οι καταθέσεις των οκτώ 
μαρτύρων μπορούν εύκολα να αμφισβητηθούν· κυρίωε, όταν κι αυτοί οι ίδιοι πιστεύουν τε
λικά πωε πρόκειται για ένα έξυπνο τέχνασμα οργανωμένο από τη διαφημιστική εταιρεία για 
να πλασάρει μια καινούργια μάρκα ομπρελών.

Γ
Η κύρια αφήγηση τηε ταινίαε διακόπτεται συνεχώε από παρεκβάσεις κάθε είδους (από δια- 
σκεδαστικές παρατηρήσεις για τη συμπεριφορά των Αθηναίων μέχρι απίθανες παρεμβάσεις 
διασημοτήτων όπως ο Διονύσης Σαββόηουλος), διανθισμένη με πλαστές σκηνές του σινεμά- 
βεριτέ ή με απροσδόκητες σκέψεις πάνω στη φύση του κινηματογραφικού μέσου. Απ' αυτή 
την άποψη, η περιγραφή της διαδικασίας τής κατασκευής μιας ταινίας είναι ενδεικτική. Μέσα 
στον ανάλαφρο τόνο που χαρακτηρίζει όλη την ταινία, μια φωνή off μας εξηγεί ότι οι εικόνες 
κατασκευάζονται σε δύο στάδια: τη λήψη και την προβολή -  η μηχανή λήψης εγγράφει πά
νω στο αρνητικό, η μηχανή προβολής χρησιμοποιεί το θετικό. Γι' αυτόν το λόγο (ποιος ξέρει 
γιατί... ίσως μια εγελιανή ανάμνηση...), οι μηχανές λήψης -οι κάμερες- είναι πιο ωραίες. Αυ
τό που παραλείπει σκόπιμα να πει, είναι αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στη λήψη και την προ
βολή, στο πέρασμα από το αρνητικό οτο θετικό: το μοντάζ· και, στην περίπτωση των Χρωμά
των ms Ipiôos, το μοντάζ με παραλείψεις: την εξαφάνιση και την αντικατάσταση αυτού που 
είχε κινηματογραφηθεί.
Αναπάντεχες εμφανίσεις κι εξαφανίσεις διατρέχουν όλη την ταινία με πολύ διαφορετικούς 
τρόπους: εμφάνιση και εξαφάνιση του ανθρωπάκου με τη διαφανή ομπρέλα· εμφάνιση του 
Διονύση Σαββόπουλου (τραγουδάει χωρίς να κινούνται τα χείλη του) κι εξαφάνισή του απ' 
το πλάνο-σεκάνς- απρόσμενη εμφάνιση της Πάολας, μιας παλιάς τραγουδίστριας, στην κο
ρυφή μιας σκάλας, όπως εμφανιζόταν η «κόρη της άριας» κατά την εισβολή της αστυνομίας 
οτο σπίτι του διευθυντή φωτογραφίας- εμφάνιση του ίδιου του κουτιού του φιλμ που αποτε
λεί το πειστήριο και που οι αστυνομικοί διατείνονται πως βρήκαν στο σπίτι του Στρατή, ενώ 
είναι ακόμα εκεί -  του κουτιού, διχασμένου κατ' εικόνα της ίδιας της ταινίας (mise-en-abîme 
της μουσικής κωμωδίας που γράφει ο Νίκος Στρατής, η πλοκή της οποίας Βασίζεται σε μια πα
ρεξήγηση που οφείλεται σε μια οφθαλμαπάτη, και που δεν καταφέρνει να της βρει ένα φινά
λε -  όπως, άλλωστε, και η ίδια η ταινία, που το τέλος της επαναλαμβάνει την ειααγωγή)·2 τέ
λος, εξαφάνιση του ήρωα, του Νίκου Στρατή, στην αναπαράσταση του γεγονότος που έθεσε 
σε κίνηση τη μυθοπλασία.

Δ
Περιοοότερο απ' τα λάθος ρακόρ, ο Παναγιωτόπουλος χρησιμοποιεί την έλλειψη που κάνει

2. Για την έννοια m s m ise-en- 
abîme, Βλ. Lucien Dallenbach, Le 
récit spéculaire -  Essais sur la 
mise-en-abîme, Seuil, 1977.
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3. N î k o s  Παναγιωτόπουλο$, «Σβή
στε τα... Χρώματα τη s Ipiôos», 
στο: Επάγγελμα: Epaonéxvns Σκη- 
νοθέτηε, Α ιγόκερωε, Αθήνα  1992, 
σσ. 13-15. Σ' αυτό το κείμενο-μα- 
νιφέοτο, ο  N î k o s  Παναγιωτόηου- 
λοε δίνει σαφέστατα τα κλειδιά α 
ν ά γ ν ω σ ή  rns ra ivfas του. Πρώτα, 
τη λειτουργία των παραθεμάτων: 
ο  τίτλοε ε ίναι μ ια άμεση αναφ ορά 
ο ' ένα ά ρ θρ ο  του Godard («Σκο
τώστε t o u s  καραμπινιέρουε»), α 
πάντηση o t o u s  K p iT i K o u s  που 
οτράφηκαν εναντίον a u m s  m s 
T a iv ia s .  Ξαναβρ ίσκουμε εδώ  την 
ίδια ειρωνική χρησ ιμοπο ίηση  του 
τίτλου σαν λογοπαίγνιο . Λ ίγο π ιο 
κάτω, το κείμενο κάνει ανοιχτά α 
ναφ ορά στον D ebord  και στη θε
ω ρ ία  του περί θεάματοε. Ό μωε ο  
Π αναγ ιω τόπουλοε υ ιοθετεί την 
ψ υχρή  β ια ιότητα του Guy 
Debord μ' έναν τόνο αστείο και 
προκλητικό, γελοιοποιώνταε t o u s  

επικριτέ5 του με μ ιαν απ ό  t is  π ι ο  

copains και δ ιαυγε ίε  αναλύοειε  
που έχει κάνει ποτέ κ ινηματογρα
φ ία ^  για το ίδ ιο  του το έργο.

ακόμα πιο εντυπωσιακό το παιχνίδι των εμφανίσεων και των εξαφανίσεων, οι οποίεε γίνονται 
συνήθας μέσα σε ρακόρ Βλεμμάτων ντιρέκτ (npos τπν κάμερα) ή ακόμα και στο εσωτερικό 
των πλάνων-σεκάνε, καταστρέφονταε τη συνέχεια τπν οποία υποτίθεται noos εξυπηρετούν (π 
σκηνή του καβγά που τελειώνει στο μαξιλάρι, η ακηνή Tns δεύτερηε ανάκρισή). Το xcopis 
pacpés φόρεμα Tns πραγματικότητα5 που επιζητούσε ο André Bazin, είναι, δυστυχώς, παντού 
μπαλωμένο, και τα ρακόρ -εμφανείε pacpés- είναι παντού ορατά, μέχρι σημείου να υποσκά
πτουν τα πλάνα, θυμίζουμε ότι, για τον Bazin, το πλάνο-σεκάνε ήταν μία από tis προϋποθέ
σ ε ι του ρεαλισμού στον κινηματογράφο. Εισάγονταε την ασυνέχεια μέσα στο πλάνο-σεκάν5, 
ο Παναγιωτόπουλοε δείχνει μέσω του παραλόγου ότι ο κινηματογράφοε παράγει απλοός μια 
συμβατική αναπαράσταση ms πραγματικότηταε. Το πλάνο-σεκάνε γίνεται εδώ το aKpiBés α
ντίστοιχο του ψεύτικου ρακόρ. Όπωε κι εκείνο, φέρνει στο (pars τη σύμβαση και καθιστά α
δύνατη κάθε πίστη στο ρεαλισμό των εικόνων.
Όσο για τα ψεύτικα ρακόρ, υπάρχει ένα -υπέροχο, συγκινητικό, γκονταρικό- σε μια σκηνή 
που τοποθετεί ολόκληρη την ταινία υπό τον αστερισμό του ονείρου και του φανταστικού. Ο 
Nîkos iTpams επισκέπτεται όλουε tous συνεργάτεε του στο γύρισμα του διαφημιστικού, για 
να καταθέσουν μαζί του γι' αυτό που είδαν. Περιέργου, όταν πηγαίνει να δει τη γαλλίδα μα
νεκέν (που αποκαλύπτεται noos είναι και φοιτήτρια φιλοσοφίες), φοράει ένα trench-coat και 
κρατάει στο χέρι ένα ρεβόλβερ: την πιέζει να πάει να καταθέσει. Εκείνη προσπαθεί να τον γοη
τεύσει. Από το γενικό πλάνο, όπου την κρατάει σε απόσταση με το όπλο του, περνάμε σ' ένα 
κοντινό οτα πρόσωπά tous, ενώ είναι έτοιμοι να φιληθούν, με το ρεβόλβερ ακουμπισμένο 
στον κρόταφο ms κοπέλαε. Ακούμε έναν ενδεικτικό ήχο, και σχεδόν αμέσωε μετά, πέφτει σκο
τάδι. Το φωε ανάβει. Ο Nîkos ξυπνάει. Ήταν μόνο ένα όνειρο.
Τα χρώματα rns Ipiôos θέτουν με τον τρόπο tous το θεμελιώδεε πρόβλημα όλου του μο
ντέρνου κινηματογράφου: το ζήτημα ms προέλευσηε και ms αξίαε των εικόνων. Και η ταινία, 
σκεπτικιστική, δεν αποκαλύπτει ποτέ το νόημά ms. «Αυτοί που ψάχνουν στην ταινία κλειδιά 
για να την αποκωδικοποιήσουν θα ήταν καλύτερα να τα ψάξουν μέσα tous.»3 Δεν υπάρχει τί
ποτα που να πρέπει να διευκρινιστεί- υπάρχει μόνο η διαπίστωση noos πίσω από κάθε εικόνα 
κρύβεται μια άλλη εικόνα και noos, αν παρουσιάζεται διαφανήε (όπωε η ομπρέλα του Σφή
κα), είναι για να pas εξαπατήσει περισσότερο. Δεν υπάρχει πουθενά κρυμμένο νόημα- υ
πάρχει μόνο τέλεια έλλειψη νοήματοε. Κι αυτή η αποκάλυψη θα προκαλέσει στο τέλοε την ε
ξέγερση ενόε πλήθουε επιτέλουε απελευθερωμένου, μέσα σε μια συναρπαστική αργή κίνη
ση. Ο Nîkos Παναγιωτόπουλοε δεν θέλει ένα τέλοε που, κατά τη γνώμη του, θα έδινε ένα ε
παναστατικό νόημα στην ταινία του. Το βρίσκει ξεπερασμένο. Έχει άδικο. Αν η ταινία τελείω
νε ακριβώς στο σημείο απ' όπου είχε ξεκινήσει, με την παράδοξη εξαφάνιση του Νίκου Στρα- 
τή, ο pù0os θα κλειδωνόταν μέσα σε μια λογική λύση, σίγουρα αποτελεσματική, αλλά αντί
θετη με το επικριτικό πνεύμα που τη διέπνεε επί μιάμιση ώρα. Μια λογική πτώση, έστω και πα
ράδοξη, θα περιόριζε την απελευθερωτική εμβέλεια Tns Taivias. Αυτή η χρήοη ms apyàs κί- 
vnans, που αφαιρεί το ρεαλισμό από μια σκηνή ψευτο-επαναστατική$ ανατροπήε, την επα
ναφέρει στην πρώτη ms εκκεντρικότητα.
Αν περιγράφαμε αυτό το φινάλε με τον τρόπο των σιτουασινιοστών, θα γράφαμε: Επειδή δεν 
δέχεται το θέαμα ms εξαφάνισή, το οργισμένο πλήθοε δεν έχει άλλη επιλογή απ' το να προ- 
καλέσει την εξαφάνιοη του θεάμακς. Η θεληματική θυσία του Νίκου Στρατή οδηγεί ολόκλη
ρο το λαό στη συνειδητοποίηση αυτού που του έκρυβαν: το διαφημιστικό θέαμα έχει oûs μο
ναδικό σκοπό να κρύψει τη μηδαμινή καθημερινότητά του.
Οστόσο, είναι δύσκολο να πάρει κανείε στα σοβαρά auîés tis voiKOKupés, outoùs tous ko- 
στουμαρισμένουε Kupious κι aurnùs tous véous με τα μακριά μαλλιά που σπάζουν τα φράγ
ματα ασφαλείαε για να ορμήσουν otous xcopous Tns αναπαράστασή. Και pas έρχεται στο 
νου η θλιμμένη ειρωνεία του Breton που, έξω απ' το βιβλιοπωλείο Tns «Humanité», βλέπο-
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vtcis tous epYÔTES να βγαίνουν απ' τα γύρω εργοστάσια, είπε: «Ανάθεμά με αν αυτοί είναι 
έτοιμοι να κάνουν την Επανάσταση».4

Ε
Όπωε οι μεγάλεε toivíbs του μοντέρνου κινηματογράφου, έτσι και Τα χρώματα rns Ipiöos 
φέρνουν στο προσκήνιο ένα μοναχικό πρόσωπο που συγκρούεται μ' έναν ανοίκειο κό
σμο. Η μόνη πιθανή απάντησή του στην ακατανόητη Βία Tns πραγματικότηταε είναι το 
συνεχέε παιχνίδι, ο χλευασμόε των πάντων και ολόκληρου του κόσμου. Σ' αυτό το σημείο 
η ταινία είναι μια ταινία Dada, μια ταινία αναρχική, αφού αρνείται να υποταγεί σε καμιά 
άλλη ιδεολογία εκτόε απ' αυτήν Tns KaBapñs εξέγερσή.
Η απάντηση στο παράλογο του κόσμου είναι η ασυναρτησία Tns a u p n s p ic p o p ä s  του ή- 
ρωα Tns T a iv ía s  που «παίζει τη ζωή του γιατί δεν μπορεί να τη ζήσει».5 Απ' αυτή την άπο
ψη, ο χαρακτήραε εντάσσεται σε μια σειρά που ξεκινάει από τον ήρωα του Με κομμένη 
την aváocf και φτάνει ώ5 tous αντίστοιχοί του Ήταν évas τραγουδιού κότσυφαs7 και 
Tns Εγκατάλειψηε,8
Γιατί, αν και οι ταινίεε που χρησιμέυσαν σαν μοντέλα στα Χρώματα ms 7p/<5osείναι ταινίεε 
«πριν από την Επανάσταση», ónoos η ομότιτλη ταινία του Bertolucci (1960), ή Ο μικρόε 
στρατιώτηε του Godard (1964), toivíbs Tns cnoxós m s  υποψίας Tns αμφιβολία$, Tns ιδεο- 
λογική5 avnouxías όπου o κινηματογράφοε επινοεί μια φόρμα κριτικήε (αποδιοργάνω
ση, ασυνέχεια, ρήγμα, ψεύτικα ρακόρ, εξαντλητικά ζουμ κ,λπ.), εκείνη έρχεται μετά- μέσα 
σ' έναν καθησυχασμό Tns φόρμα5 ή, μάλλον, σε μια εποχή όπου την αμφιβολία ακολού
θησε évas ιδεολογικ05 ριζοσπαστισμ05 στον οποίο δεν μπορεί να συγκατατεθεί ο Πανα- 
γιωτόπουλοε. Δεν μπορεί να συγκατατεθεί, γιατί η νέα ιδεολογία ενθρονίζει ξανά στην κρι
τική τη Βεβαιότητα.
Στη δεκαετία του 70 (αυτή τη «μαρτυρική δεκαετία» ónoos την αποκαλεί ο Βακαλόπου- 
λοε9), ο ευρωπαϊκόε κινηματογράφοε περνάει τη μελαγχολική του φάση. Μετά τη «θεογο
νία» του '60 (για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση του Παναγιωτόπουλου), όπου γεν
νιόταν μέσα σε ευφορία o povTépvos κινηματογράφο$, έρχονται οι σκηνοθέτεε του μετά, 
αυτοί που σκέπτονται για πρώτη φορά το θάνατο του κινηματογράφου και θα χαρίσουν 
στον μοντέρνο κινηματογράφο μια τελευταία και εξαίσια λάμψη: Wenders, Garrel, 
Eustache, Duras, Akerman, Αγγελόπουλθ5, Fassbinder, Herzog κ.ά.
H ευφορία των sixties, που θα φτάσει στο απόγειό Tns το Μάη του '68, ξαναπέφτει στον α- 
ριστερίστικο ριζοσπαστισμό, τα πέτρινα χρόνια και tis πετρελαϊκέε κρίσειε. Η Ελλάδα βγαί
νει απ' τη δικτατορία και προσπαθεί να ξαναπαίξει σε τόνο ελάσσονα την ιστορία του Εμ
φυλίου. (Σήμερα, Βέβαια, ξέρουμε neos αυτό που διαδραματιζόταν τότε, δεν ήταν ούτε η 
Επανάσταση, ούτε ο Εμφύλιοε, αλλά η χαλαρή συναίνεση, η γενικευμένη οικονομική συμ
φιλίωση Tns δεκαετία του '80 συμφιλίωση, που το πορτρέτο Tns θα φτιάξει ο Αγγελό- 
πουλοε οτο Ταξίδι στα Κύθηρα, και η μελαγχολία του Βαριετέ ή του Ονειρεύομαι tous φί- 
Áous μου θα είναι το σύμπτωμά Tns.)
Τα χρώματα ms Ipiöos έπλασαν μια χαρακτηριστική φόρμα Tns Bnoxás μετά την Επανά
σταση»· δηλαδή, καμουφλαρισμένη. Ήταν μια ταινία που προχωρούσε κρυμμένη πίσω α
πό τη μάσκα του σαρκασμού και Tns ειρωνεία. Γι' αυτό και δεν έγινε κατανοητή σε μια Ελ
λάδα μπλεγμένη σε έντονεε ιδεολογικέε συγκρούσειε. Ήταν η εποχή του δογματισμού, κι 
ήταν δύσκολο να καταλάβουν το ειρωνικό περιεχόμενο και τη σκληρή κριτική Tns Taivías 
του Παναγιωτόπουλου κάτω από τη φαινομενική και ηθελημένη ελαφρότητά Tns. Όμωε, 
αυτή η ταινία ανήγγειλε με μπρίο την άφιξη Tns δεκαετία του '80 και τη Βασιλεία Tns δια
φήμισή^  εικόνα5. Με κάποιο τρόπο, αυτή η ταινία ήρθε πολύ voopís σε μια Ελλάδα που

4. André Breton, Ο τρελ05 έρωε.
5. N i k o s  n a v a y i c o r ô n o u X o s ,  ό .π ., σ ε λ  

14.
6. Η θρυλική ταινία του Jean-Luc 

Godard [A bout de souffle 
(1959)]. (Σ.τ.Μ.)

7. Ταινία του Οτάρ Ιοοελιάνι (1970). 
(Σ.τ.Μ.)

8. Ταινία του Jerzy Skolimowskl 
[Wa/tover(1965)J. (Σ.τ.Μ.)

9. X p n o T o s  B a K o A ô n o u X o s ,  « H Βα
σανιστική δεκαετία», οτο: Δεύτερη 
ΠροΒολή -  Κείμενα για τον Κινη
ματογράφο, Εκδόοείί Αλεξάν
δρεια, Αθήνα 1990, σελ 17.
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είχε στερηθεί τον δικό τπξ Μάη του '68 απ' τη δικτατορία και ζούσε ακόμα τη δυσάρεστη πε
ριπέτεια των βίαιων ιδεολογικών συγκρούσεων πριν την καταναλωτική α-πολιτική εποχή Πα- 
πανδρέου. Με τα Χρώματα τη5 Ίριδοζ, ο Παναγιωτόπουλοε έφερνε ένα σοφιστικέ διανοου- 
μενίστικο στιλ που δεν μπορούσε να γίνει ακόμα αποδεκτό.10

Περιέργου, και παρά ns ειρωνικέ5 δια- 
ψεύσε» του δημ ιουργού  tous, Τα χρώ
ματα ms Tpiôos είναι πιθανότατα μια 
ταινία πα ιδ ί Tns δικτατορίαε. Δεν είναι 
σ ίγουρο ηα» x œ p is  τη δικτατορία η 
κριτική των ε ικόνων θα έπαιρνε τη 
μορφή pías κρατικήε συνωμοσ ίε»  πα- 
pavóíKñs και λ ίγο αξιοθρήνητε». Είναι 
αλήθεια ότι ο ι αστυνομικοί δεν είναι 
και τόσο πιστευτοί και προκαλούν μάλ
λον το χαμόγελο παρά το φόβο, θ υ μ ί
ζουν οε εκφυλισμένη έκδοση tous α
στυνομικο ί»  του αμερικανικού κινη
ματογράφου Tns δεκαετία5 του ’50 , ί
σα» ανάμικτη μ' ένα ε ιρωνικό βλέμμα 
n p o s  Tis π α ρ ανο ϊκ ά  μ υθ ο π λα σ ία  που 
δ ιέπρεηαν τότε στον χολιγουντιανό κι
νηματογράφ ο Tns Αριοτερά5· μόνο  
που, εδώ, δεν πρόκειται γ ια  κάπο ια συ
νωμοσ ία Tns CIA, αλλά για  την εξαφάνι
ση ενόε ανθρω πάκου  με δ ιαφανή ο 
μπρέλα οτη δ ιάρκεια του γυρίοματο5 
pías αμυδρά  ερωτικήε δ ιαφ ήμ ισ ή« »  
Taivías.

ΣΤ
Τα χρώματα ms Ipiôos θέτουν κάποιεε προϋποθέσει, κάποια σημεία σκέψηΞ απαραίτητα για 
την παρακολούθηση Tns εξέλιξηε του μελλοντικού κινηματογραφικού έργου του Παναγιω- 
τόπουλου. Είναι ταυτόχρονα μια ταινία-μανιφέστο, το σημείο εκκίνησηε και το κέντρο γύρω 
από το οποίο γυρίζει όλο το έργο του· συγχρόνου, ôpoos, και το σημείο απ' όπου ανοίγει ένα 
αυλάκι που θα Βαθαίνει από ταινία σε ταινία: το αυλάκι ενόε στοχασμού γύρω απ' τα φαινό
μενα, την αξία των εικόνων, γύρω από την ικανότητά pas να αναπαραστήσουμε το πραγμα
τικό, γύρω από το ψέμα.
Όλεε του οι μυθοπλασίεε, ακόμα κι αυτέε που η φόρμα tous μοιάζει εντελώς παραδοσιακή, 
θα αμφισβητούν με τον τρόπο tous την κυριαρχία των εντυπώσεων. Όποιο κι αν είναι το α
φηγηματικό πρόσχημα που χρησιμοποιείται -μυστήριο που συνδέεται με την κινηματογρα
φική εικόνα, θανατηφόρα οικογενειακή εμμονή, γενικευμένη συνωμοσία, ονειρικό ντελίριο, 
βιομηχανικέε εικόνεε life style κ.λπ-, πάντα αφορά σ' έναν κόσμο απατηλών φαινομένων 
που κρύβουν μιαν αόρατη πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι nars, συνήθωε, την κατα
στροφή του φαινομένου ακολουθεί ένα άλλο σύστημα φαινομένων, και η πραγματικότητα υ
ποχωρεί συνεχώς πάντα άπιαστη, καθιστώνταε αδύνατη την κινηματογράφησή Tns.
Στη μικρού μήκουε ταινία ünelove  (1971), ο Παναγιωτόπουλοε δείχνει σε μια σειρά πολύ κο
ντινών πλάνων ένα ζευγάρι που μόλς έκανε έρωτα: μια ζαρτιέρα που η γυναίκα ξαναφορά- 
ει, ένα χάδι, μια γραβάτα που δένεται, κ,λπ. Μόλς ντύνονται οι εραστέε, ένα τράΒελινγκ πίσω, 
που καταλήγει σε γενικό πλάνο, pas αποκαλύπτει ότι είναι και οι δύο πολύ άσχημοι.
Υπάρχει εδώ, σε πρωτόγονη ακόμα μορφή, η μυθοπλαστική μήτρα όλου του έργου του Πα- 
ναγιωτόπουλου. Η απάτη εμπεριέχεται μέσα στον ίδιο τον κινηματογράφο, και το ανοιχτό 
πλάνο αποκαλύπτει μια πραγματικότητα (μιαν αλήθεια) που pas έκρυβε το κομμάτιασμα των 
σφιχτών πλάνων. Πρόκειται ακόμα για ένα δείγμα μπαζενικήε έμπνευσηε.
Στα Χρώματα ms Ipiôos, που ξεκινούν με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει δυνατότητα λύσηε, και 
το μυστήριο των φαινομένων εγκλωβίζεται στον ίδιο του τον εαυτό. Το πρόσχημα T n s  O K é ip n s  

πάνω Otis εικόνε$ συνδέεται πάλι με την κινηματογραφική ψευδαίσθηση, αλλά διευρύνεται 
cos όραση του κόσμου: η κοινωνία είναι ένα θέαμα όπου «το άμεσο βίωμα απομακρύνεται 
μέσα σε μιαν αναπαράσταση» (Debord).
Η λειτουργία του στοχασμού και των παραθεμάτων στο έργο του Παναγιωτόπουλου (onoos 
και στο έργο του Godard πριν απ' αυτόν) δεν είναι, λοιπόν, ένα απλό παιχνίδι στο επίπεδο Tns 
cpôppas, μια διαδοχή θεωρητικών ζητημάτων που συνδέονται με την τέχνη των εικόνων, αλ
λά ένα βαθύ ερώτημα σε σχέση με την πραγματικότητα και την αξία των αναπαραστάσεών 
Tns. Εξ ου και η επίμονη αμφισβήτηση Tns γλώσσα5 μέσα από συνεχή λογοπαίγνια, που είναι 
μεν μία από m  πιο παιγνιώδες και γοητευτικέε πλευρέε του κινηματογράφου του Παναγιωτό- 
πουλου, αλλά συνοδεύεται κι από ένα στοχασμό γύρω από τη σχέση Tns γλώσσα$ με την 
πραγματικότητα, των λέξεων με τα πράγματα. Αντικειμενικοποιώντα5 tis λέξες και μετατρέπο- 
vTàs τε$ σε παιχνίδια που η έννοιά tous είναι ρευστή, ο Παναγιωτόπουλθ5 σίγουρα διασκεδά
ζει, αλλά και, Kupicos, αποσταθεροποιεί τη σχέση των θεατών του με τον κόσμο. Ταλαντεύοντα$ 
συνεχώ5 την έννοια των λέξεων, εγκαθιστά μιαν αμφιβολία στην ίδια την αξία ms γλώσσα5. 
Με τον ίδιο τρόπο που οι εικόνεε pàs εξαπατούν και εξαπατούν τον εαυτό tous πιστεύοντα5 
ncos μπορούν να καταγράψουν την πραγματικότητα, έτσι και οι λέξες, με τη συνεχή ολίσθη
ση Tns évvoiàs tous, παραπέμπουν πια μόνο στον εαυτό tous, στην ίδια tous την ύλη.
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Με δυο λόγια, τα εργαλεία με τα οποία αντιλαμβανόμαστε και συλλαμβάνουμε την πραγμα
τικότητα, δεν είναι ικανοποιητικά. Αντίθετα, προσφέρουν άπειρε$ ευκαιρίες παιχνιδιού και δη
μιουργία. Είναι ένας χώρος ελευθερία που οδηγεί σε συνεχείς περιπέτειες: μια εικόνα κρύ
βει μέσα της πάντα μιαν άλλη -  επ' άπειρον. Οι λέξεις διχάζονται και ενδύονται πολλές έννοιες.
Αυτή τη ρευστότητα (πηγή ευχαρίστησή, αλλά και α γώ να  και μελαγχολα) επιμένει να πε
ριγράφει ο Παναγιωτόπουλος μέσα από tis  ταινίε$ του.

Ζ
«7α χρώματα rns Ίριδοε ήταν μια ταινία που ξεκινούσε από τον κινηματογράφο για να πάει 
στη ζωή· το Ντάνκενσεν Μπίτεσεν είναι μια ταινία που θα ξεκινήσει απ' τη ζωή για να πάει 
στον κινηματογράφο.»11 Το Ντάνκενσεν Μπίτεσεν θα εξιστορούσε τη δολοφονία του πατέρα 
απ' όλα τα άλλα μέλη μιας οικογένειας ελλήνων μεταναστών στη Δυτική Γερμανία. Αν και η 
ταινία δεν γυρίστηκε ποτέ εξαιτίας της λογοκρισίας, μπορούμε άνετα να θεωρήσουμε ότι αυ
τό το θέμα πήρε την τελική του μορφή o t o u s  Τεμπέληδεε τηε εύφορηε κοιλάδαε (1978). Σιγά 
σιγά, η πραγματικότητα ξεγλιστράει, δραπετεύει. Η ταινία ξεκινάει από μια ρεαλιστική κατά
σταση: ένα πένθος. Ο ήρωες είναι κοινοί άνθρωποι: μια αστική οικογένεια φαινομενικά κανο
νική. Όμως, από μέσα, όλα σιγά σιγά παρεκκλίνουν, φτάνοντας στο παράλογο. Μετά το θά
νατο τηε γυναίκας του, ένας πατέρας κλείνεται με t o u s  τρεΐ5 γιους του στο εξοχικό t o u s  σπίτι, 
χωρίς να κάνουν τίποτ' άλλο εκτός απ' το να τρώνε και (κυρία«) να κοιμούνται. Μόνο ο μικρό5 
yios επαναστατεί: θέλει να πάει στην πόλη να δουλέψει...
Το απίθανο αυτής Tns κατάστασης αναθεωρεί ξανά την αντίληψή pas για την πραγματικότη
τα. Όχι μόνο αντιστρέφονται όλες οι οικογενειακές αξίες, μέχρι το σημείο η τεμπελιά, ο ύπνος 
και ο θάνατος να εμφανίζονται ως τα μόνα επιθυμητά πράγματα, αλλά και αυτή η αντι-πρό- 
τυπη οικογένεια γίνεται μυθική έξω από τους κόλπους της ιδιοκτησίας της.
Ο φίλος που έρχεται να εκφράσει το θαυμασμό του, αναπτύσσοντας του κόσμου τις θεωρίες 
για τη βαθύτερη έννοια της επιλογής τους να ζήσουν μ' αυτόν τον τρόπο, είναι ένα τυπικό πα
ράδειγμα της ειρωνείας του Παναγιωτόπουλου. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει πίσω απ' 12. 
αυτό καμιά θεωρία, καμιά συνειδητοποίησα καμιά πολιτική βούληση. Η απόλυτη αδράνεια 
ως πρότυπο της αστικής ζωής δείχνει απλώς μέσω του παραλόγου το απολύτως αυθαίρετο 
κάθε κοινωνικού κανόνα. Η εξυπνάδα της ταινίας είναι ότι δείχνει την τεμπελιά σαν ένα σύ
στημα εξίσου καταναγκαστικό και καταπιεστικό με την εργασία.
Ο φίλος τούς κάνει ήρωες, όπως ο τυφλός DJ έκανε μύθο τον οδηγό του Vanishing Point.'2 Αλ
λά εκείνοι (και σ' αυτό έγκειται η δύναμή τους) δεν διεκδικούν τίποτα, δεν προτείνουν τίποτα.
Η πράξη τους -ή η απουσία κάθε πράξης- είναι καθαρά μηδενιστική. Δεν υπάρχει καμιά ε
ξωτερική δικαιολογία. Είναι εντελώς δική τους, ανεξήγητη, μη αφομοιώσιμη, χωρίς καμιά χρη
σιμότητα.13
Κι αυτό που τη δείχνει απ' την αρχή σαν μη επαναστατική πράξη, είναι η σκηνοθεσία, όπου 
τίποτα δεν δραματοποιείται, όπου όλα κυλούν μέσα σε μια μορφή ήπιας ηρεμίας· στη ζεστή 
ατμόσφαιρα ενός αστικού σπιτιού όπου δεν εισχωρούν οι θόρυβοι και η μανία του έξω κό
σμου. Όλη η ταινία κυλάει μέσα σ' αυτή τη ρέουσα ατμόσφαιρα, μεταξύ ονείρου και πραγ
ματικότητας. Όλα συμβαίνουν μέσα σε μια κατάσταση υπνηλίας.

Η
Ήδη από τη δεύτερη ταινία του, είναι φανερό ότι ο Παναγιωτόπουλος δεν έχει πια ανάγκη α
πό το τέχνασμα της χαοτικής ατμόσφαιρας που δημιουργείται με κινηματογραφικά μέσα- για
τί αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει, είναι το όνειρο,14 και πιο πολύ από το όνειρο η από
κλιση, η ολίσθηση, με τις γελοίες ή τραγικές αντιδράσεις που αυτή μπορεί να προκαλέσει.
Όπως στο έργο του Minelli, όπου απορροφάται κανείς από το όνειρο -ή τον εφιάλτη- του άλ-

N ik o s  Π α ν α γ ιω τ ό π ο υ λ ο ς  ό .π ., 

σ ε λ .18.

Ταινία του Richard C. Sarafian 
(1971). (Σ.τ.Μ.)
Κατ' Εικόνα των ίδιων των ταινιών 
του Παναγιωτόπουλου: xorpis λί- 
Βελλουε, xcopis αποδείξεις δεν εί
ναι τόσο φανερό θεωρητικέε για 
να γίνουν αποδεκτέε. Η δύναμή 
tous είναι ότι παραμένουν αινιγ
ματικές και δύσκολεε στην ερμη
νεία γι' auToùs που ψάχνουν ετοι
μοπαράδοτες ιδέες. Με δυο λό
για, είναι ταινίες με κακή ανατρο
φή.
Κάτι που, τελικά, τον κάνει να συγ
γενεύει περισσότερο με τον 
Bunuel παρά με τον Godard. Από 
τον Godard έχει κρατήοει τα πα
ραθέματα, τα λογοπαίγνια, το πα
ράδοξο, αλλά από τον Bunuel πή
ρε τη δομική αρχή όλων των ται
νιών του, ôncos και μια μορφή ει- 
ρωνικήε αποστασιοποίησης τονι
σμένη ιδιαίτερα στο παίξιμο των 
ηθοποιών. Έχει κρατήοει Entons 
μιαν αρκετά συμβατική δουλειά 
πάνω Otis φαινομενικέε φόρμες 
κάποιον κλασικισμό, που ο  λόγο5 
ύπαρξήε του είναι να κρύψει κα
λύτερα tis αποκλίσεΐ5 που διενερ- 
γούνται μυστικά.
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λου, έτσι κι ο κόσμοε που περιγράφει ο Παναγιωτόπουλοε από ταινία σε ταινία, είναι έναε κό
σμοε όπου πολλά επίπεδα τηε πραγματικότηταε έρχονται κοντά το ένα στο άλλο, συγκρούο
νται, περικλείονται το ένα μέσα στο άλλο. Το θέμα των ταινιών του είναι κατά βάθοε το πώε 
περνάει κανείε από το ένα επίπεδο στο άλλο και πώε επηρεάζεται η συνείδηση στιε σχέσειε με 
τουε άλλουε και με την κοινωνία.
Αυτό που κάνει μοντέρνο τον κινηματογράφο του, είναι ότι όλα αυτά τα επίπεδα τηε πραγ- 
ματικότηταε μπαίνουν στο ίδιο πλάνο, μέχρι που συγχέονται.
ΑμφισΒητώνταε τα εργαλεία που υποτίθεται πωε αναπαριστούν το πραγματικό, ο Παναγιω- 
τόπουλοε σπέρνει την αμφιβολία στο σύνολο τηε απεικονισμένηε πραγματικότηταε. Δεν πρό
κειται μόνο για τον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφοε είναι εργαλείο. Το να αμφιΒάλλειε για 
τον κινηματογράφο, επιτρέπει τη γενίκευση τηε αμφιβολίαε σαν τη μετάδοση μιαε μόλυνσηε· 
γιατί ο κινηματογράφοε, μπορεί να είναι η τέχνη του πραγματικού, αλλά δεν παύει να είναι και 
μια τέχνη του πλαστού, του απατηλού, τηε ψευδαίσθησηε.

θ
Το Μελόδραμα; {1981) αρχίζει μ' ένα ακίνητο έγχρωμο πλάνο ενόε παραθύρου που βλέπει 
στον ουρανό. Στην οθόνη γράφεται μια φράση του André Bazin: «Ο κινηματογράφοε είναι έ
να ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο». Μια σκυθρωπή χοντρή γυναίκα μπαίνει στο πεδίο και με 
μια απότομη κίνηση κλείνει τα παντζούρια. Μαύρο. Η ταινία -ασπρόμαυρη- μπορεί ν' αρχίσει.

Μασσαλία, Αύγουοτοε 2003 
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου
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Tg χρώματα rns Iptôos : Νικητα$ Ταακίρογλου.



Μετά τριάκοντα έτη

του Δημήτρη Χορίτου

Για xíÁious δυο λόγους οι κινηματογραφικά ταινίεε -στο συντριπτικό tous ποσοστό- δεν α
ντέχουν στο χρόνο. A utos o «acpopiopós» δεν συμπεριλαμβάνει m  ταινίεε avanapáoTOons ε- 
noxñs, lOTopiKés κ.λπ„ γιατί αυτέε, ακόμα πιο δύσκολα ξεφεύγουν απ' το δόκανο Tns cp0opás. 
Το ενδιαφέρον Tns διαπίστωσή συγκεντρώνεται otis ταινίεε που αφηγούνται ιστορίεε σύγ- 
χρονεε, ιστορίεε Tns γενιάε του δημιουργού tous· γιατί auTés είναι που κατά κανόνα διαθέτουν 
το τεκμήριο Tns αυθεντικότηταε· auîés είναι που στο ιστορικό tous αύριο θα αποτελούν κατα
γραφή, μαρτυρία και τεκμήριο -  με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι διατηρείται, ότι αντέχει η καλ
λιτεχνική tous υλικότητα· το αφήγημα και οι τρόποι του, ομογενοποιπμένα. Και είναι πολύ λί- 
γes αυτέε που επιβιώνουν- όχι επειδή otis «αποσκευέε» tous κουβαλούν βραβεύσει και εφή- 
μερουε xapaKTnpiopoús τεοσάρων ή και πέντε «αστερίσκων»· ούτε καν επειδή otis μέρεε tous 
έτυχε να τινάξουν στον αέρα τα ταμεία. Επιβιώνουν αυτέε που ο δπμιουργόε tous (σεναριο- 
γράφοε και σκηνοθέτη) έβλεπε και αποτύπωνε την εποχή του με ειλικρίνεια και ικανότητα, με 
την πρόνοια Tns προοπτικήε. Δεν είναι ότι αλλάζουν τα κριτήρια, αλλά ελέγχεται η αντοχή tous. 
Και ακριΒώε, όταν έρχεται η ώρα Tns επανάκρισηε, πολύ δύσκολα οι ταινίεε μπορούν να κρύ
ψουν τα «γηρατειά» tous· την κούραση, την ανία και την «ψυχαγωγική» tous γραφικότητα -  για 
χίλιουε δυο λόγουε, είπαμε.
Τριάντα χρόνια αργότερα, η πρώτη (μεγάλου μήκουε) ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου 
Τα χρώματα rns Ipiôos κερδίζει το στοίχημα με το χρόνο: όχι μόνο επαληθεύει όσεε θετικέε 
απόψειε είχαν διατυπωθεί γι' αυτήν στην πρώτη προβολή Tns πριν από τριάντα χρόνια, αλ
λά, επιπλέον, η «επανανάγνωσή» Tns σήμερα αποκαλύπτει καινούργιεε ερμηνευτικέε εκδοχέε. 
Οι συνταρακτικέε μεταβολέ5 που συντελέστηκαν στο χρονικό αυτό διάστημα των τριάντα ε
τών -και συνεχίζονται-, οι παγκόσμιεε και οι τοπικέε καταρρεύσειε, οι ιδεολογικέε νεκροφά- 
νειεε, οι τρέχοντεε επαναπροσανατολισμοί που οδήγησαν σε εγωκεντρικά πολιτικά και πολι
τιστικά ιδεολογήματα, οι εννοιολογικέε φιλελευθεροποιήσει που στρίμωξαν στη γωνία πολ
λά καλλιτεχνικά δόγματα τα οποία δέσποζαν μέχρι τότε, έρχονται τώρα να δώσουν προφητι- 
Kés, κατά κάποιο τρόπο, διαστάσειε ο' εκείνη την απροσδόκητη -για τα κρατούντα τότε στον 
ελληνικό κινηματογράφο- ταινία.
Βέβαια (και επειδή, cos γνωστόν, παρθενογένεση δεν υπάρχει στην τέχνη), η δωδεκάχρονη 
παραμονή του Παναγιωτόπουλου στο Παρίσι (1960-1972), χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
η Nouvelle Vague μεσουρανεί και ο Godard δημιουργεί το πιο σημαντικό (αριθμητικά και
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ποιοτικά) μέροε του έργου του, Τα χρώματα rns Ipiôos δίνουν μια πρώτη εξήγηση για το κι
νηματογραφικό DNA του έλληνα δημιουργού· με τη σημαντική διαφορά ότι ο Godard υπήρ
ξε δημιουργόε τόσο του «εγώ» όσο και του «εμείε», ενώ ο Παναγιωτόπουλοε ήταν και παρα
μένει του «εγώ», δίχωε αυτό να υπονοεί απαξίωση.
Η ταινία ήταν -και παραμένει- μια πρόταση τολμηρή οτην ανεξαρτησία και την ασυμβατό
τατα που τη διέπνεε· μια σαφήε και καθαρή αμφισβήτηση του κοινωνικοπολιτικού τοπίου τήε 
«εντόε των τειχών» Αθήναε, με την πρόταξη του παραλόγου ωε υποκατάστατου του αδιεξό
δου που σαν απέραντο σκέπασμα είχε απλωθεί από την απριλιανή δικτατορία πάνω στην κα
θημερινότητα τηε συμβιβασμένηε ζωήε αστών και μικροαστών. Άλλωστε, σημαντικό μέροε 
τηε ταινίαε (το οενάριο τηε οποίαε στηρίχτηκε σε μια ευρηματική ιδέα του Κώοτα Βρεττάκου) 
πρέπει να γυρίστηκε τον τελευταίο χρόνο τηε χούνταε. Όταν η ταινία παρουσιάζεται στο Φε
στιβάλ τηε θεσσαλονίκηε, το πρώτο μεταπολιτευτικό φθινόπωρο, οι διεργασίεε πολιτικοποίη- 
σηε βρίσκονται σε καθολική έξαψη. Πάθοε και υπερβολή για το ποιοε θα νεμηθεί -για χάρη, 
υποτίθεται, του αύριο- το πιο μεγάλο κομμάτι τηε λαϊκήε προτίμησηε. Σήμερα, «με την ουρά 
κάτω απ' τα σκέλια», βλέπουμε αμήχανοι πού πάει να καταλήξει εκείνοε ο φρούδοε ενθου- 
σιασμόε. Και είναι έναε τίτλοε επαλήθευσηε και καλλιτεχνικήε διορατικότηταε αυτή η ταινία· 
γιατί ο Παναγιωτόπουλοε, με τα Χρώματα ms Ipiôos, αρνήθηκε κάθε ένταξη στο κομφορμι- 
στικό κλίμα τηε εποχήε εκείνηε για πολιτικό ή πολιτικοποιημένο κινηματογράφο. Κράτησε την 
έμπνευσή του αδέσμευτη, αλλά όχι και ερήμην τηε κοινωνικήε πραγματικότηταε. Ακόμα και 
σήμερα ο θεατήε μπορεί να διαγνώσει τιε πολλέε υποδόριεε αναγνώσειε διαμαρτυρίαε και 
σαρκασμού που διατρέχουν την ταινία. Αρνείται, όμωε, να το πράξει -και είναι σημαντικό αυ
τό- με τουε συμβατικούε και κουρασμένουε τρόπουε έκφρασηε (επιθετικούε ή αμυντικούε) 
του μετεμφυλιακού κλίματοε και τιε εμμονέε του, στα όρια ενόε θεατρίζοντα παραλογισμού. 
Τολμηρό να το ισχυριστεί κανείε, αλλά ο Παναγιωτόπουλοε, πάνω απ' όλα, αγαπάει τον κινη
ματογράφο για τον κινηματογράφο. Άλλωστε, το δηλώνει απερίφραστα στα Χρώματα ms Ίρι- 
ôos, όταν, στο αρχικό τράΒελινγκ τηε ταινίαε, κεντράρει στο πλάνο (και κεντρίζει το Βλέμμα 
του θεατή) στην πραγματική πρωταγωνίστρια τηε ταινίαε: μια επιβλητική μηχανή λήψηε. Εν 
αρχή, λοιπόν, η κάμερα, οι εικόνεε και η απογειωτική γοητεία του κινηματογραφικού βλέμ- 
ματοε -  ανοιχτού, ελεύθερου, ανεμπόδιστου. Στη συνέχεια των μέχρι σήμερα ταινιών του Πα- 
ναγιωτόπουλου, αυτό είναι το ερμηνευτικό κλειδί. Οι ιστορίεε έρχονται κατόπιν.
Τα πράγματα έχουν έτσι ή συμβαίνουν έτσι, γιατί έτσι τα Βλέπει η κάμερα. Ο ανθρωπάκοε τήε 
ταινίαε με τη διαφανή ομπρέλα εμφανίζεται από το πουθενά μέσα στο κάδρο. Όταν το συ
νεργείο τού ζητάει να φύγει από τη μέση, αυτόε, απαθήε, θα Βαδίσει προε τη θάλασσα και θα 
εξαφανιστεί ο' αυτήν. Μοναδικό αποδεικτικό ότι όντωε υπήρξε, η επιπλέουσα ομπρέλα. Ολό
κληρο το κινηματογραφικό συνεργείο παρίσταται μάρτυραε του περίπου σουρεαλιστικού 
συμβάντοε. Βαθμιαία, όμωε, έναε έναε αυτοί που το απαρτίζουν, αρχίζουν, για διαφορετι- 
κούε λόγουε ο καθέναε, να αρνούνται όσα συνέΒησαν, εκτόε από τον νεαρό μουσικοσυνθέ
τη, ο οποίοε επιμένει σ' αυτό που είδαν τα μάτια του. Μοναδικόε «σύμμαχοε» που του απο
μένει, είναι η κάμερα και το φιλμ πάνω στο οποίο έχει αποτυπωθεί το συμβάν. Έτσι, θα πα- 
γιωθούν δύο διαμετρικά αντίθετεε «πραγματικότητεε»: αυτή που επιμένει ότι όντωε έναε ά- 
γνωστοε κυριολεκτικά χάθηκε (δεν βρέθηκε καν το πτώμα του), και η πραγματικότητα τηε πα- 
ντόε είδουε εξουσίαε και των καταπιεστικών μηχανισμών τηε πάνω στουε ευάλωτουε αν- 
θρώπινουε χαρακτήρεε. Και δεν έχει νόημα το πού βρίσκεται η αντικειμενική αλήθεια. Η κι
νηματογραφική τέχνη υπάρχει για να δημιουργεί δικέε τηε αλήθειεε. Σ' αυτή την απόλυτα κι- 
νηματογραφοφιλική ταινία, οημασία έχει το καβαφικό: Σαν βγειε στον πηγαιμό για την Ιθά
κη... να εύχεσαι το κινηματογραφικό ταξίδι να έχει να σου δώσει «πράγματα», ξαφνιάσματα- 
να σου δείξει το φεγγάρι πεσμένο στο πηγάδι... Και Τα χρώματα ms 'Ipiôos έδωσαν (χάρι
σαν) εναλλακτικούε τρόπουε ν' αντέξειε τη ρυτιδιασμένη καθημερινότητα. Χάρισε ελευθερία
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-και ελευθεριότητα- αφηγηματική, αμφισβήτησε ΒεΒαιότητεε, σάρκασε χωρίε να υπερβάλει, 
πρόσφερε στον ελληνικό κινηματογράφο ευρήματα κινηματογραφικού βλέμματοε. Σατίρισε 
τη συμπλεγματική μαε σοβαροφάνεια με κατανόηση και συμπάθεια. Ο φανερά γκονταρικόε 
αντιορθολογισμόε κυριάρχησε τόσο στη δομή των σεκάνε όσο και στο μοντάζ, δίνονταε έναν 
κεφάτο ρυθμό στην ταινία. Ακόμα, διάλογοι και χαρακτήρεε λεε και βγήκαν από σελίδεε τού 
Raymond Queneau και του ΰ σ ο ^ ε  Perec. Και είναι, σήμερα ακόμα, αξιοθαύμαστο πόσο α
φομοιώθηκαν με την τότε ελληνική πραγματικότητα.
Αυτά είναι πράγματα που σπανίζουν στον ελληνικό κινηματογράφο, και οπωσδήποτε εύλο
γη η έκπληξη όταν Τα χρώματα πρωτοπροΒλήθηκαν. Σπανίζουν και σήμερα... Να κάνουμε 
μια υπόθεση: αν ο Νίκοε Παναγιωτόπουλοε επιχειρούσε να κάνει σήμερα ριμέικ τα Χρώμα
τα ms Ipiôos, όπωε έκανε πρόπεροι με την Περιφρόνηση του Godard, είναι βέβαιο πωε πολ
λά πράγματα, κυρίωε στην αρτιότητα τηε παραγωγήε και στη χρήση των τεχνικών τελειοποι
ήσεων, θα ήταν καλύτερα. Όμωε, εκείνη η ολόδροση και φρέσκια δημιουργική φαντασία που 
έβαλε το ίχνοε πάνω στην ταινία, δε θα μπορούσε να επαναληφθεί. Αυτό είναι που κάνει και 
σήμερα ανεπιφύλακτα αποδεκτή την ταινία.

Αθήνα, Σεπτέμβρ/os 2003
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Οι τεμπέλη δεε ms 
εύφορηε κοιλάδα s : 
Όλγα Καρλάτου, 
AnpiÍTpns ΠουλικάκοΒ.



Στα μισά του δρόμου

του Αλέξανδρου Μουμτζή

M artin  H e idegger, Holzwege, 
Φρανκφούρτη 1950. Αντίθετα με 
tous 6p ô p o u s  Tns Taivias, οι 
Ho lzw ege του γερμανού  φ ιλοσό
φου (ελεύθερα: οι δρόμο ι του δά- 
oous), παρά  το ότι είναι «κατά το 
πλείοτον χορταρ ιασμένο ι»  και 
«σταματούν ξαφνικά οε άβατο», 
σημαίνονται με θετικό πρόσημο, 
α ν  και δρόμο ι anop ias , επειδή ο 
δηγούν στα αίτια, otis πηγέε.

Καταληκτική σκηνή: ο μικρότερος αδελφός, λίγο μετά τη φυγή του από την εξοχική βίλα, στα
ματάει κάτω από ένα δέντρο. Του χρειάζεται ανάπαυση, λίγος ύπνος. Η έκβαση του διαβή
ματος του ελέγχεται αμφίσημη: θα επιστρέψει/δε θα επιστρέφει.
Η σκηνή είναι αποκαλυπτική: φωτίζει αναδρομικά την ταινία και συνοψίζει την ποιητική της -  
τις μηχανές και τις αμηχανίες της.
Οι τεμπέληδεε rns εύφορηε κοιλάδαε είναι ένα έργο που ανοίγει διαρκώς καινούργιους δρό
μους: σχεδόν πάντα ενδιαφέροντες, συχνά χαραγμένους σε γόνιμο έδαφος, κάποτε γοητευτι
κούς. Το πρόβλημά τους είναι πως δεν οδηγούν σε κάποιο ξέφωτο (το χαϊντεγκεριανό 
Waldlichtung1). Τουναντίον, γρήγορα ή αργά, αποδεικνύονται ακατάλληλοι για πεζοπορία: 
το έδαφος γίνεται αδιάβατο, γεμάτο αγκάθια και τριβόλους, ενώ οι ίδιοι οι δρόμοι αναστο- 
μώνονται, συστήνοντας έναν αδιέξοδο λαβύρινθο.
Απέναντι στην προβληματική... οδοποιία της ταινίας, ένας πιθανός δρόμος κριτικού σχολια
σμού θα μπορούσε να είναι μια ελεύθερη, αυθαίρετη, μη αξιολογική πραγμάτευαη ετερό
κλιτων μοτίβων-αποσπασμάτων που σχετίζονται (με τον έναν ή τον άλλο τρόπο) με το συζη- 
τούμενο έργο. Πρόκειται, φυσικά, για μιαν απλή υπόθεση εργασίας, την οποία θα ακολου
θήσει το παρόν κείμενο. Τα «μοτίβα» αυτά (η λέξη χρησιμοποιείται πρόχειρα, από έλλειψη κα
ταλληλότερης) δεν τα συνέχει κάποιο δεδομένο σχέδιο και δεν τα νομιμοποιεί ένα ετοιμοπα
ράδοτο νόημα. Η έκτασή τους είναι ασύμμετρη, η οργάνωσή τους χωρίς αρχή, χωρίς μέση 
και, κυρίως, χωρίς τέλος (αλλά με πολλές αναστομώσεις, «πάσες» από το ένα στο άλλο), και η 
σειρά με την οποία παρατίθενται, εμπρόθετα αυθαίρετη (ακόμα και το ύφος είναι προγραμ
ματικά ετερογενές). Απώτερος σκοπός: μέσα από μια κίνηση που επιχειρεί ν' αναδιπλασιάσει 
τπ δομή της ταινίας, να φανεί κάπως καθαρότερα ο ιδιαίτερος, σχεδόν σκανδαλώδης χαρα
κτήρας της. (Επιπλέον: ένας πιθανός ισομορφισμός στο επίπεδο του ύφους: η εγγενής ειρω
νεία του αποσπάσματος -ούτε πλήρες ούτε ανολοκλήρωτο- δίπλα στον υπόγεια ειρωνικό 
χαρακτήρα της ταινίας.)

Εγκλεισμόε
Ούτε ελεύθεροι ούτε φυλακισμένοι (εμμονή του σχήματος «ούτε ούτε», κυρίαρχου λογικού 
τρόπου της ταινίας), οι ήρωες κτίζουν οι ίδιοι την ειρκτή τους («κλειστοφιλία» -  κατά το κλει
στοφοβία).
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Μουσική
Όσο o Áóyos των ηρώων είναι λιγοστόε, συρρικνωμένοε στα ελάχιστα που απαιτεί ο πρακτι- 
KÓs Bios t o u s  (και τι Bios!), τόσο πίσω t o u s  υφαίνεται ένα πλουσιότατο δίχτυ ηχητικών σημά
των, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από τον έξω κόσμο (ήχοι Tns cpúons, ήχοι τού 
«έξω κόσμου», του «ζωντανού κόσμου»). [Αρχαία σοφία Tns λατινικήε γλώσσα5: tacere * sileo 
(ρηματική σιωπή * ηρεμία, απουσία θορύβου). To sileo είναι απόν στην ταινία: η (ιδιαίτερα 
πλούσια) ηχητική μπάντα Tns T a iv ía s  απωθεί τη σιωπή, έστω κι αν επιβάλλει το tacere για t o u s  
ήρωέε ms.]
Μεταξύ των άλλων ήχων, ξενίζει η χρήση ms μουσικήε. Τι θέση έχουν σε μια τέτοια ταινία οι 
(ηρωικά πομπώδειε και εμφατικά ρομαντικέε) μελωδίεε Tns Πρώτηε Συμφωνίαε του Gustav 
Mahler; Ακόμα περισσότερο: τι σχέση έχει το οπτιμιστικό, μάλλον απλοϊκό και πάντω5 ξεπε
ρασμένο θέμα του νικητή-ήρωα Tns Συμφωνίαε με t o u s  αρνητικούε πρωταγωνιστέ5 των Τε
μπέληδων, Η αντιΒολή pouoims και Taivías σε τέτοιο επίπεδο οδηγεί στο συμπέρασμα ms... 
napacpcovías (καθώε δεν ανιχνεύονται ούτε ομοιότητε5 ούτε παραλληλία, ούτε καν γόνιμε5 
αντιθέσειε). Παρ' όλα αυτά, εκεί όπου ο Mahler προσχωρεί στην ειρωνεία, στον κυνισμό και 
στον αυτοχλευασμό (και δεν είναι λίγε5 auTés οι στιγμέε στην Πρώτη Συμφωνία, κυρίωε στο 
θαυμάσιο Πένθιμο Εμβατήριο), βρισκόμαστε πιο κοντά στην ατμόσφαιρα ms Taivías.

Ποιητική
Το έργο του Παναγιωτόπουλου (κυρίωε οι πρώτε5 ταινία του) είναι διάσπαρτο από ποιητικά 
αυτοσχόλια. Κεντρικό t o u s  ζητούμενο είναι, κατά κανόνα, η (ψευδαισθητική) λειτουργία Tns α
ναπαράστασή (στα Χρώματα ms Ipiôos, μάλιστα, συνιστούν τον ίδιο τον αφηγηματικό καμ
β ά  του έργου). Εξ άλλου, ο σκηνοθέτη δεν κρύβει t is  οφειλέε του (αλλά και την αγάπη του) σ' 
ένα ορισμένο κινηματογραφικό παρελθόν (ή και, ευρύτερα, σε μια σειρά μνημειωμένων ανα- 
παραστατικών τρόπων: βλ. τα πλάνα των χεριών και των κεφαλιών των κοιμώμενων ηρώων 
o t o u s  Τεμπέληδεε, σε επίπεδο εικαστικών αναφορών)· πρβλ. τη χρήση Tns γκονταρικήε Περι- 
φρόνηοηε και του Κανόνα του Renoir στο Beautiful People.
Πόρτεε, παράθυρα, παραθυρόφυλλα και K o u p r ív e s  ανοιγοκλείνουν διαρκά^ στην ταινία. Πέ
ρα από τη λειτουργία t o u s  ü ts  σημαινόντων των δύο χώρων (του μέσα και του έξω), στο επί
πεδο του αυτοοχολίου λειτουργούν cos κάδρα-μέσα-στο-κάδρο (και μάλιστα, κάδρα φροντι
σμένα, καλαίσθητα -  ενδεικτική σκηνή: η υπηρέτρια καθαρίζει τα τζάμια ms ßftas).
Επίμονο πλάνο στο πρόσωπο του νεκρού στην αρχή ms Taivías (η αίσθηση ενισχύεται από 
την αντίθεση aKivnoías/KÍvnons, στο μέτρο που όλη η σεκάνε έχει οργανωθεί με Βάση την 
αργή, ήρεμη, σχεδόν υπνωτική κίνηση Tns μηχανή5).
Παράτολμη υπόθεση: η ιστορία m s  T a iv ía s  cos το παρανοϊκό όνειρο εν05 νεκρού -  ο κληρο
δοτά ονειρεύεται το θάνατό του και σκηνοθετεί t o u s  ô i o ô o x i k o ù s  0 a v á T o u s - ú n v o u s  των η
ρώων του.
Υπόθεση λιγότερο απόκρημνη: Ο νεκρόε, persona του σκηνοθέτη. Kivnmpios μοχλ05 ms α- 
φήγησηε: η κληρονομιά, μετωνυμία του κεφαλαίου, απαραίτητου υλικού όρου για την πραγ
ματοποίηση pías Taivías (πρβλ. και t is  δυσκολία στη χρηματοδότηση Tns εν λόγω).
Σκηνή από t o u s  Τεμπέληδες. Μετά το πρώτο δείπνο στο εξοχικό, οι ήρωεε αποσύρονται για ύ
πνο. («Νομίζω ότι μεθύσαμε» λέει o évas απ' auraús.) Τα δίπολα σχήματα «μέθη-παραισθητι- 
κή λειτουργία του κινηματογράφου», «únvos-υπνωσική λειτουργία των ταινιών» μπορούν να 
διαβαστούν cos ενδο-ποιητικά σχόλια του σκηνοθέτη. Υπόθεση τρίτη, εξίσου ριψοκίνδυνη: Κι 
αν όλη η ταινία δεν είναι τίποτα περισσότερο από το όνειρο ¿vos μεθυσμένου ήρωα; Αλλά πά
λι: ποιου; Και noos σημαίνεται η έξοδοε από την ονειρική κατάσταση;
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Πολιτική
Αφέλεια pías opiopévns κριτικήε να διαβάζει την ταινία ωε παραβολή (ή αλληγορία ή σάτι
ρα, o altra cosa) tns ootikós τάξηε, Tns Kpíans Tns, του παρασιτικού Tns ρόλου κ.ο.κ. (As μη ξε
χνάμε και την εποχή: 25 χρόνια πριν.) Μόνη, íceos, δυνατή πολιτική ανάγνωση (με βάαη το 
πραγματικό υλικό Tns Taivías: την απουσία Tns εργασ ία  oos nnyôs πορισμού πλούτου, την ύ
παρξη Tns unnpéTpias-OKAáBas, την εύφορη κοιλάδα -του τίτλου- και την αγροτική έπαυλη, 
το είδοε του κρίσιμου βιβλίου που οδηγεί τον μικρότερο αδελφό στην εκδραμάτιση): μια αλ
ληγορία (πρόχειρη λέξη: βλ. και Αλληγορία) του ασιατικού τρόπου παραγωγήε. Η υπόθεση 
αυτή διαιρεί το σώμα Tns Taivías σ' ένα ουτοπικό, «προϊστορικό» πριν (η ζωή στη βίλα) και σ' 
ένα ιστορικό, πραγματικό τώρα. Η φυγή του ήρωα συνιστά ένα siôos άλματοε στο χρόνο 
npos τον κόσμο των πραγματικών ανθρώπων, εκεί όπου η εργασία είναι υπαρκτή. Απορία: 
ποια είναι η στάση Tns unnpéîpias; Πρόκειται για φυγή, εξέγερση ή συμπόρευση με τον ερα
στή; Ενδεικτική λεπτομέρεια: η γυναίκα είναι αυτή,που μεταφέρει tis Βαλίτσεε του εξεγερμένου 
γιου -  το κοινωνικό Tns status παραμένει αμετάβλητο και μετά την έξοδο. (Πρώτη δραστη
ριότητα Tns unnpéîpias στο εξοχικό: μεταφέρει tis αποσκευέ$ των αδελφών στα δωμάτιά tous 
-  κυκλικότητα: ένα απ' τα στιλιστικά χαρακτηριστικά Tns Taivías).
Αν η αναχώρηση είναι μια (λιγότερο ή περισσότερο λυσιτελήε -  návToos, ατομική) απάντηση 
στην κρίση που προκαλεί η εξουσία, η φυγή του ήρωα δεν μπορεί να τεθεί με napópoious 
ópous· αντίθετα, π πορεία του ορίζεται από μιαν αφετηρία ελάχιστης καρναβαλικήε εξουσίαε 
npos ένα τέρμα(;) όπου οι μηχανισμοί Tns εξουσία$ λειτουργούν «κανονικά»: εκεί όπου οι άν
θρωποι δουλεύουν. (Βλ. και Εξουσία).
TpiTos δρόμοε: ένα υπερ-ιστορικό σχόλιο Tns (ψ υχοπαθολογία) συμπεριφοράε των κρα- 
τούντων εν γένει -  ópópos όχι ιδιαίτερα γόνιμοε με βάση το δεδομένο φιλμικό υλικό.

Αφήγηση
Πολλά τα προβλήματα Tns αφήγησή. Το εγχείρημα είναι oútoos ή άλλω$ εξαιρετικά δύσκο
λο: noos κινηματογραφείται η μη δράση; (βλ. και Ύ¡pos).
Βασικό πρόβλημα (πρόβλημα avanvoós του έργου): οι εμβόλιμε5 ιστορίε5, έτσι ónoos μένουν 
αδικαίωτεε, xoopís ανάπτυξη, xoopís δραματική αιτιολόγηση, έξω από κάθε αφηγητική οικο
νομία (οι εμφανίσει του Κώστα Σφήκα που επιχειρούν να σημάνουν, xoopís επιτυχία, τη σχέ
ση των δύο κόσμων, η ερωτική ιστορία του μεσαίου γιου...)

Ουτοπία
Όλεε οι μαρτυρημένε5 (ιστορικά) μορφέε ouTon ías έχουν συλλογική διάσταση. Πού βρίσκε
ται το συλλογικό otous Τεμπέληδες,

Ζωολογία
Ένα λευκό ποντίκι. -  υπόρρητη συνδήλωση του εγκλεισμού, αλλά και του πειραματόζωου· βλ. 
και την κήλη του πατέρα, «μεγάλη σαν ένα ποντίκι». Ivas KÓKopas πάνω στο τραπέζι (αλλά 
και το λάλημα του πετεινού κατά την «απόδραση» κι ο μαγειρεμένοε KÓKopas)...
Η σχετική αφθονία εικόνων και ήχων από το ζωικό βασίλειο (όχι συχνή στο ποιητικό σύμπαν 
του σκηνοθέτη -  χαρακτηριστικό δείγμα: τα παγώνια Tns Taivías Η γυναίκα που έβλεπε τα ό
νειρα) υποβάλλει την αίσθηση Tns μεταμόρφωσή των ηρώων: το γίγνεσθαι ζώον  (πρβλ. ι- 
o îop ils  αναχωρητών που βάδιζαν με τα τέσσερα ή ζούσαν σε υπόγειε5 τρύπεε σαν τυφλο- 
πόντικεε· βλ. και Πρόσωπα).

Οικογένεια
Και μαζί και μόνοι· ούτε ακριβοί^ συλλογικό5 ούτε povópns Bios: ivas κοινοβιακόε ερημητι-
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σμόε. Σ' ένα δεύτερο επίπεδο, η απόλυτη μοναξιά: o únvos. Η οικογένεια oos φάρσα: ο πατέ- 
pas, οι γιοι, η νεκρή μητέρα (μια στιγμή παρούοα oos φωτογραφία). O pater familias oos πηγή 
svós παρωδιακού νόμου: δεν απαγορεύει· παροτρύνει. Ευνοεί μια συμπεριφορά σκανδαλώ
δη για την πατρική νόρμα («Διασκεδάστε, παιδιά μου»).
Αμφισβήτηση ms naTpims εξουσία από τον νεότερο γιο: η αναγγελία ms anócpaoós του για 
την εγκατάλειψη ms saTÍas feucpucos προοικονομημένη στο επεισόδιο με το κάδρο). Αλλαγή 
ρόλου του πατέρα (συνοδεύεται κι από αλλαγή OTáans: έγερση, παρά τη δυσκολία, απ' το 
κρεβάτι): απαγόρευση (ατο Bá0os, ένα ειρωνικό οικογενειακό συμβούλιο -  ο Νόμο5 oos συ- 
νεκτικό$ iotós κάθε κοινωνικού σχηματισμού).

Yq>os
ApYés, διακριτικέ5, υπνωτικέε κινήσει ms μηχανή5 / πλήθοε γωνιών λήψη5, κατακερματιομό$ 
svós δεδομένου και περιορισμένου χώρου / τράΒελινγκ σε ρόλο λάιτ-μοτίφ / άδεια πλάνα 
(π.χ. μια πόρτα) και νεκροί χρόνοι / ατμοσφαιρικότητα ms o m v o Y p a c p í a s  / φω5 (φυσικό-τε- 
χνητό) και σκοτάδι... Κοντολογι :̂ μια ταινία με υπογραφή· κάτι περισσότερο: μια ταινία που, 
μέσα απ' τον πολύ καλό έλεγχο των εκφραστικών ms μέοων, δείχνει να κερδίζει το στοίχημα 
που έχει θέσει στον εαυτό ms.

Γ εγονότα
Απουσία γεγονότων -  απουσία (συμβολικού) πατέρα (Βλ. και Οικογένεια). Οι ήρωεε δείχνουν 
Βυθισμένοι σε μια προ-οιδιπόδεια νάρκη (στην αγκαλιά τηε μητέρα5· έστω, τη$ φωτογράφισε 
τηε). Όμωε, κάθε αφήγηση δεν ξεκινάει απ' τον Οιδίποδα;

Παραμύθι
Ο ωραίοε κοιμώμενοε (στη βίλα) του δάσουε- μαγικά ραβδιά: ένα εγχειρίδιο Ιστόρισε, ένα ξυ
πνητήρι -  ίσω5 και τα θέλγητρα μιαε υπηρέτριαε.

Πρόσωπα
Αντεστραμμένοε μοναχισμόε των ηρώων, «αρνητικό» pias ορισμένηε και κάποτε υπερκωδι- 
κοποιημένηε τέχνηε του βίου (αναχωρητέε, ερημίτεε, ασκητέε...)· πρβλ. τα δίπολα σχήματα: 
αγρυπνία-ùnvos, νηστεία-λαιμαργία, αποχή-σεξ, άσκπσιε-αεργία, νόημα-μηδενισμόε, εκστα- 
τικότητα (npos το επέκεινα, npos τη Θέωση...)-εγωτισμ05...
Οι ήρωεε ms T a iv ia s  δεν έχουν, iocos, ανάλογο στην ιστορία του κινηματογράφου (η σύγκρι
ση που επιχειρήθηκε με το Μεγάλο φαγοπότι, είναι, προφανών, άστοχη)· κάποιεε μόνο ομοι- 
ότητεε με το περίπου συγκαιρινό (1979) Μέρεε από τη ζωή του Ομπλόμοφ του Νικήτα Μι- 
χαλκόφ. Στην περίπτωση εκείνη, ô p ao s , ο ήρωαε, πίσω από την κατατονική του απάθεια, κρύ
βει έναν πλούσιο εσωτερικό κόσμο, ô n o o s εκδηλώνεται στα όνειρά του, αλλά και στον ατελέ
σφορο έρωτά του. Αντίθετα, οι ήρωεε του Παναγιωτόπουλου συμπεριφέρονται μ' έναν «υ
ποχονδριακό αρνητισμό», το ανάλογο του οποίου πρέπει ν' αναζητηθεί μάλλον σε νοΒελι- 
στικά δάνεια (Kupiaos από τον Melville και t o u s  παθητικού$ ôp aoés του ô noo s ο Μπενίτο Σερέ- 
νο και, προπάντων, ο Μπάρτελμπι του «I would prefer not to»).2

Αλληγορία
Με δεδομένο το σφιχταγκάλιασμα νοήματοε και αλληγορία, θα ήταν μάλλον άστοχο να πα
ραδίδαμε την ταινία στα χέρια ms δεύτερέ. Υπόθεοη εργασία$: Οι τεμπέληδεε.,.μια συμβο
λική ταινία (και διόλου, Βέβαια, μια ταινία με σύμβολα). Το σύμβολο δεν έχει τίποτα να εξη
γήσει ή να ερμηνεύσει· αντίθετα, η αλληγορία (ônoos και η παραβολή) βρίσκεται τόσο στην 
ενδοχώρα ms συνείδησή όσο και στην επικράτεια ms anpaaias.

2. Για tous ή pasts του Παναγιωτό- 
πουλου, αλλά και για μια γενικό
τερη τοποθέτηση του σκηνοθέτη 
οτο πλαιοιο του ελληνικού κινη
ματογράφου, Βλ. περισσότερα 
οτο άρθρο του Ypàipovras «Le 
nouveau face à l'ancien», στο: Le 
Cinéma Grec (sous la direction de 
M ichel Demopoulos), Centre 
Georges Pompidou, Παρίσι 1995.
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Υποκριτική
«Κάθε φορά έχω μιαν αντιδικία με t o u s  nBonoioùs γιατί δεν μου αρέσει το ψυχολογικό παί
ξιμο. θέλουν να εκφραστούν σ' όλη τπν γκάμα Tns ικανότητάΞ t o u s , κι εγώ πάντα t o u s  λέω: 
"Αν μπορείτε να μου δώσετε ένα 100%, εγώ θέλω ένα 20%". Tous ζητάω ένα μίνιμουμ, κι αυ
τό απαιτεί τρομαχτική δουλειά. Δουλεύω πολύ με t o u s  n0onoioùs.»3 
Η στάση του Παναγιωτόπουλου απέναντι o t o u s  n0onoioùs είναι περίπου ενιαία (τουλάχι
στον όσον αφορά o t is  έξι πρώτεε ταινίεε -  από τον Εργένη και μετά, τα πράγματα αλλάζουν): 
να t o u s  «αδειάσει», να t o u s  απελευθερώσει από το παλαιό στιλ υπόκρισηε, από κατακτημέ- 
vss μανιέρεε, από τον πειρασμό ms ψυχολογικήε εμβάθυνσηε, και να t o u s  ρίξει, έτσι «γυ- 
μνωμένουε», στο δικό του κινηματογραφικό σύμπαν, πάντοτε μετέωρο ανάμεσα στη ζωή και 
την αναπαράσταση, στο βίωμα και τον κινηματογράφο, στον εγκλεισμό και την περιπλάνηση, 
στην ανθρώπινη σχέση και τη μοναξιά. Το εγχείρημα δεν έχει πάντοτε ευτυχή έκβαση. Αν στα 
Χρώματα rns Ίριδοε, π.χ., οι ηθοποιοί φορούν το στενό κοστούμι των εύκολα αναγνωρίσιμων 
κινηματογραφικών κλισαρισμένων μορφών, εκπίπτονταε συνήθωε σε αβαθείε φιγούρεε (π.χ. 
ο κλασικόε παραγωγόε με το πούρο ή ο εξίσου κλασικόε μυστικόε αστυνομικόε με t o u s  ση- 
κωμένου$ γιακάδε5) ή γραφικού5 TÛnous (το πρόσωπο του Σφήκα), πλαισιωμένοι μάλιστα α
πό y v o û o t o ù s  σταρ που παίζουν τον εαυτό t o u s  (Σαββόπουλθ5, Πάολα -  πρακτική που θα τπ 
συναντήσουμε εντονότερα στο Βαριετέ, cameo εμφανίσει Σαββόπουλου,Τορνέ, Βασιλικού), 
o t o u s  Τεμπέληδεε, ο κάθε n0onoiôs συμπεριφέρεται με τον δικό του υποκριτικό κώδικα, χω- 
pis κεντρική καθοδήγηση, xcopis κοινό ερμηνευτικό κλειδί. Χάριν δείγματοε: Ποια σχέση έχει 
η (έστω και μετριασμένα) θεατρική υπόκριση του Βασίλη Διαμαντόπουλου με το χαλαρό και 
άνετο στιλ του Δπμήτρη Πουλικάκου; (Το πρόβλημα με την υπόκριση μεγεθύνεται στην ομι
λία -  ευτύχημα που οι ήρωεε είναι λιγομίλητοι.) Και ποια σχέση έχει με ôXous αυτούε η εμ- 
cpavoos πιο αδύνατη σε ερμηνευτικέε ικανότητεε Όλγα Καρλάτου;

Εξουσία
Το πλέγμα των σχέσεων εξουσίαε στην ταινία είναι ιδιαίτερα απλό: οι κύριοι -  η υπηρέτρια. Η 
γυναίκα, μάλιστα, έχει εσωτερικεύσει τη θέση Tns eos Kupiapxoupévns: καμιά διαμαρτυρία 
(τουναντίον: ήρεμη αποδοχή Tns κατάστασή$ Tns -  ακόμα και η απόδρασή Tns δεν έχει κα
νένα στοιχείο εξέγερσηε· Βλ. και Πολιτική).
Δίπλα σ' όλα αυτά: π καρικατούρα Tns εξουσία5 του πατέρα (βλ. Οικογένεια).
(Oútgos ή áXXoos, το θέμα περνά στην ταινία σε δεύτερη μοίρα: απουσία Kánoias εμφανούε 
libido dominandi.)
Ιδρυτικό γνώρισμα ms εξουσίαε (λιγότερο απτό από τπ θέσπιση νόμων, λιγότερο σωματικό 
από την άσκηση Bías): π επιβολή ρυθμού (αρκεί να αντιβάλει κανείε τη μεθοδική, μετρημένη 
δραστηριότητα Tns γυναίκαε με τον άρρυθμο, «ξεχειλωμένο» Βίο των ανδρών).

B. N I k o s  Παναγιωτόπουλου («Σύγ- 
xpovos Κινηματογράφε«», τχ. 24- 
25, Καλοκα ίρ ι 1980).

4. Η κρ ίοη  ανήκει στον Roland 
Barthes [Comment vivre 
ensemble, Cours et séminaires au 
Collège de France (1976-1977), 
Seull/IMEC, 2002, ο ε λ  54].

Ακηδία
Ειρωνικό παιχνίδι των λέξεων: η ταινία ξεκινά με μια κηδεία (<κήδομαι=φροντίζω) και οργα
νώνει όλη τη δράση Tns πάνω στη γενικευμένη ακηδία των ηρώων Tns.
Αυτή η σχεδόν απόλυτη αμεριμνησία δεν μπορεί να είναι xcopis προβλήματα: εγκαταλείπω 
κάτι/εγκαταλείπομαι από κάτι.4 Αίσθηση παγίδαε, αδιεξόδου. Όταν το αδιέξοδο αυτό κακο
φορμίζει, επέρχεται η αφάνισιε (με τπν ψυχαναλυτική έννοια του όρου: απουσία επιθυμίαε). 
Αυτό το fading του πόθου των ηρώων συνιστά την παθολογία Tns ουμπεριφοράε t o u s .

Οι (αρσενικοί) ήρωεε Tns Taivias δεν επενδύουν πουθενά (o t o u s  άλλου5, στη συμβίωση, στη 
φιλία, στη γυναίκα -  ούτε καν στη μοναξιά). Αυτό το πένθοε Tns απώλειαε κάθε φαντασιωτι- 
kôs επένδυσηε θα μπορούσε να είναι και évas ορισμόε Tns aKnôias.
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Πραγματικότητα
Προοδευτική βύθιση των ηρώων σε μιαν ατοπική και αχρονική άβυσσο. Στη λακανική διά
κριση φανταοιακό πραγματικό * μη πραγματικό (οι όροι αποδίδονται πρόχειρα στα ελληνι
κά),5 τα πρόσωπα ms t o i v i o s  γέρνουν npos τον δεύτερο όρο. Δεν αρνούνται την πραγματι
κότητα εν ονόματι ενόε φαντασιωτικού αναπληρώματό5 ms (=ο δρόμο5 ms νεύρωσή)· χά
νουν την πραγματικότητα xcopis να τοποθετήσουν τίποτα στη θέση ms (=ο δρόμοε ms τρέ- 
λαε)· τα πάντα αδειάζουν, ακινητούν, υπνώττουν.

'Ynvos θάνατοε
Τι όνειρα βλέπουν οι ήρωε5; Η πληροφόρησή pas στο κρίσιμο αυτό κεφάλαιο είναι περίπου 
ανύπαρκτη. Ex contrario: μαθαίνουμε τι μπορεί να διαταράξει τον ύπνο tous: ένα ποντίκι (βλ. 
και Ζωολογία).
Μέσω αυτού του συλλογικού6 ύπνου, οι πρωταγωνιστέε δεν προβαίνουν σε κάποιο διάβη
μα, δεν αρνούνται κάτι- πολύ περισσότερο, δεν «αρνούνται την κατανάλωση»,7 δεν δρουν cos 
ήρωεε Taivias πολιτική$ στράτευσή· δεν δρουν γενικώε, αναχωρούν (βλ. και Πολιτική).
Αν όλθ5 ο A u t ik o s  Πολιτισμόε θεμελιώθηκε πάνω στο αξίωμα ms θέλησηε-για-δράση, ο τρό- 
nos των ηρώων αποκτά μια διάσταση σκανδαλώδη, καθώε βρίσκεται στην πλευρά ms μη 
öpäans. (Wu Wei ms Ανατολή5, αρχαιοελληνική αρρεψία, Πύρρων... -  η στάση των ηρώων 
cos υπαινιγμόε αλλαγήε πολιτιστικού παραδείγματοε).
Nooos του πατέρα: η κήλη που μεγαλώνει cos unheimlich αήμα θανάτου. (Από αυτή την ά
ποψη, το ζεύγμα ünvos-0ävaTos δεν αναπτύσσεται επαρκώε στην ταινία.)

Θεσσαλονίκη, Αύγουστοε 2003

5. Irréalité, Déréalité (Jacques Lacan, 
Le Séminaire, Livre I, Les Écrits 
techniques de Freud, Seuil, 1975, 
σελ. 134.

6. Oncas οωστά παρατηρεί ο  Δημο
σ θ έν η  AypacpiüîTns, «η ταινία δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί αλληγο
ρία, αφού το Βασικό στοιχείο του 
μύθου - ο  ùnvos, ο λήθαργο ί, η 
απραξ ία - δεν προσωποποιείται» 
(«Σύγχρονοε Κινηματογράφοε», 
τχ. 20, ΦεΒρουάριοε-Μάιοε 1979).

7. Μ ιχάληε Δημόπουλο$ («Αυγή», 
24.10.1978).
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Η λυρική στροφή

του Ηλιο Κονέλλη

Όταν γυρίστηκε η ταινία Μελόδραμα;, ο ελληνικόε κινηματογράφοε, που κτιζόταν με πολιτικο
ποιημένα σπαράγματα του γαλλικού νέου κύματοε, προσπαθούσε να ανατρέψει την «ακαδη
μαϊκά αφηγηματική» γραφή, κι as μπν είχε αυνειδητοποιηθεί καλά καλά τι ακρ ιβο ί σήμαινε α
καδημαϊκή αφηγηματικότητα. Ήταν μια εποχή πολλήε και κακοχωνεμένα κινηματογραφοφι- 
λία5· άλλωστε, η μεγάλη έκρηξη του οπτικοακουστικού δεν είχε ακόμα προκύψει, και οι κινη- 
ματογραφιστέε είχαν την πολυτέλεια να φαντάζονται ακριβέε εικόνεΞ τ α  προσωπικήε «δημι- 
ουργίαε» tous και να φαντασιώνουν την ημέρα που θα σάρωναν τα βραβεία σε κάποιο μεγά
λο φεστιβάλ. Ο κινηματογράφοε, otis apxés τ α  δεκαετίαε του '80, ήταν κατά βάθοε ενασχόλη
ση εξαιρετικά εγωκεντρικών ανθρώπων. Ένα μεγάλο κίνητρο ήταν να εκφραστούν, να οδηγή
σουν ή και να συγκινήσουν- ένα άλλο (ανομολόγητο tis πιο πολλέε cpopés), να ξεχωρίσουν. 
Ztis apxés τ α  δεκαετία του '80, δύο ήταν οι σκηνοθέτεε που είχαν ξεχωρίσει: ο θόδωροε Αγ- 
γελόπουλοε, αδιαφιλονίκητοε διακριθείε μετά το θίασο, και ο N ikos Παναγιωτόπουλοε. Η 
προηγούμενη δουλειά του τελευταίου, Οι τεμπέληδεε τηε εύφορηε κοιλάδα s, είχε προετοιμάσει 
το κοινό για μια νέα πολιτική αλληγορία· εξ άλλου, στο κοινό αρέσει να εναποθέτει ελπίδεε στα 
αντίπαλα ζευγάρια τύπου Ολυμπιακόε-Παναθηναϊκόε, κι εκείνη την εποχή, απέναντι στον Αγ- 
γελόπουλο ήταν μόνο ο Παναγιωτόπουλοε. Εκείνοε, ôpoas, δεν άκουσε την κερκίδα, αδιαφό
ρησε για την απαίτησή Tns.Tnv ίδια χρονιά που ο Αγγελόπουλοε παρέδιδε τον Μεγαλέξαντρο, 
ο Παναγιωτόπουλθ5 έκανε μια ουσιαστική στροφή: έστρεφε την πλάτη otis αλληγορικέε διηγή- 
σειε που παρέπεμπαν στην πολιτική, και κινηματογραφούσε σε ασπρόμαυρο, στη βροχερή 
Κέρκυρα, μια εκ npcoms όψεω$ μικρή ερωτική ιστορία· ένα εκ πρώτηε όψεω$ μελόδραμα.
Το Μελόδραμα; είναι μια αποφασισμένη στροφή, μια μεγάλη στροφή npos το μικρό, το κα
θημερινό, το εφήμερο -  μια υπολογισμένη κίνηση. Ο Παναγιωτόπουλοε αποσύρει το φακό 
του απ' τα μεγάλα γεγονότα ms lorapias, από εκδοχέ$ και ερμηνείεε ms πορείαε ms ανθρω- 
πότηταε, από τελεολογίεε και οράματα. Αποφασίζει ότι ο κινηματογράφοε του πρέπει να γίνει 
περισσότερο προσωπική υπόθεση. I tôxos του γίνεται η χαμηλή πραγματικότητα των αν
θρώπων. Αντί πομπωδώε οραματικών εικόνων και συμβολισμών που ζητούν αποκρυπτο- 
Ypàcpous, προτιμά τη συγκίνηση που ελλοχεύει στην καθημερινότητα. Το πρώτο αυτό -ασπρό
μαυρο- «πείραμα» ms στροφήε του, το «αμπαλάρει» μεταξύ μερικών έγχρωμων εικόνων, 
που δείχνουν και λένε το ίδιο πράγμα: «Ο κινηματογράφο5 είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στον 
κόσμο», με τα λόγια του Bazin. Προσχώρηση στη φαινομενολογία; Οπωσδήποτε, οριστική α
ποχώρηση από οποιουδήποτε τύπου στράτευση, παραδοχή δηλαδή ms συνθετότητα5 των 
πραγμάτων που δεν υποτάσσεται σε τελεολογικά κηρύγματα.
Το γεγονό$, ωστόσο, ότι απαρνείται την πολιτική, δεν είναι Βέβαιο ότι διασφαλίζει τη στροφή τού
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Παναγιωτόπουλου σε καθημερινά θέματα απ' όπου εκλύεται η συγκίνηση. Ο iôios το ξέρει. 
Γνωρίζει, δηλαδή, ότι τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα, ότι οι προθέσειε δεν είναι αρκετέε, 
ότι, αν έχει νόημα να «την ψάχνειε» στον κινηματογράφο, πρέπει διαρκώε να ριψοκινδυνεύει -  
δεν είναι ο κινηματογράφε διαφήμιση, όπου το μόνο που χρειάζεται είναι μια καλή ιδέα και η 
δεξιοτεχνία του επαγγελματία. Γνωρίζει, συνεπώε, ότι, ξεκινώνταε να κινηματογραφήσει ένα με
λόδραμα, δεν είναι σίγουροε ότι θα του βγει μελόδραμα. Μήπωε του βγει κωμωδία; Καλού κα
κού, as βάλει ένα ερωτηματικό στον τίτλο. Κι as Βάλει πρωταγωνιστέε τη Μαρία Ξενουδάκη και 
τονΛευτέρη Βογιατζή, δύο ηθοποιούε θεατρική$ προέλευσα που tous αρέσει να πειραματίζο
νται, που δε θα τσαντιστούν αν δεν «γράψουν» στο πανί η τεχνική tous και η παιδεία tous, για
τί κι o óikós tous vapKiooiopós περιέχει την πιθανότητα του αποτυχημένου πειράματοε.
Γιατί μελόδραμα; Γιατί, στον μεν κινηματογράφο, το είδοε αυτό εμβληματοποιεί τη συγκίνηση 
απ' τα πάθη των ανθρώπινων σχέσεων, στη δε όπερα, απ' όπου κατάγεται, προϋποθέτει το θέ
αμα. Ωστόσο, τι έχει μείνει στην όπερα από την εποχή του Verdi και του Puccini; Τι άλλο από την 
ερμηνεία; Τι άλλο δηλαδή απ' τη σκηνοθεσία; Mñncos η σκηνοθεσία δεν είναι η μεγάλη αρετή 
των μελοδραμάτων του Douglas Sirk; Σύμφωνοι, αλλά και πάλι, από την εποχή του Douglas Sirk 
έχει αλλάξει δραματικά o Tpónos με τον οποίο κλαίνε οι θεατέε -  και μάλιστα, οι διανοούμενοι 
θεατέε otous onoíous κυρίαν απευθυνόταν ο κινηματογράφε εκείνα τα χρόνια. Άρα;
Άρα, η στροφή θα είναι ελλιπήε αν επιδιωχθεί μια ταινία συνταγήε.Το αντίθετο: η ταινία πρέ
πει να απηχεί το πνεύμα Tns εποχή5· να είναι σύνθετη· ν' απαρνηθεί τη συγκίνηση, να μην ε
πιδιώξει να κυλήσουν τα δάκρυα του θεατή -  άλλωστε, τόσο novnpós που έχει γίνει, μπορεί 
πραγματικά, αντί να κλάψει, να γελάσει. Συνεπών; Συνεπώς η ταινία αρκεί να κρατήσει το ε
πιφαινόμενο του μελοδράμαε: évas και μία, μια σχέση που φθείρεται, σε μιαν ατμόσφαιρα 
κινηματογραφικήε cp0opás. Από κει και πέρα, η σκηνοθεσία έχει υποχρέωση ν' αλλάξει τα δε
δομένα. Δε χρειάζεται χαλαρούε Θεατέ5· χρειάζεται κοινό σε εγρήγορση. Τέρμα, λοιπόν, τα πε
ριττά. Λιτότητα, αποσπασματικότητα, άρνηση κλιμάκωσα Tns δράσα, απάρνηση Tns ψυχο- 
λογία5 των ηρώων· δηλαδή, εκ των προτέρων υπονόμευση Tns oxéons του ζευγαριού. Και 
παραπέρα, μινιμαλισμό$ και αποσπασματικότητα στο παίξιμο των ηθοποιών.
Mñncos έτσι, όμωε, δε θα υπάρχει μελόδραμα; Λάθοε. Δε θα υπάρχει το μελόδραμα όπωε το 
ξέρουμε cos εκείνη τη στιγμή. Η αναστροφή του, ωστόσο, δε θα είναι κάτι απωθητικό· παρα
δόξου, μάλιστα, μπορεί να έχει και γοητευτικά αποτελέσματα -  τόσο γοητευτικά, που, ενδε
χομένου, να κάνει tous κριτικούε Tns εποχήε να μιλήσουν για «ποίηση Tns εικόναε» -  οι κριτι
κοί συνηθίζουν να αποκαλούν ποίηση ό,τι αδυνατούν να καταλάβουν. Μπορεί να είναι και 
κάτι αρκετά πιο σημαντικό: μπορεί το πνεύμα Tns εποχήε να απαιτεί αυτή την αποδιάρθρω- 
ση Tns σύμΒασα του παραδοσιακού μελοδράματοε· μπορεί αυτή η κομματιασμένη αφήγη
ση να είναι η πραγματική εκδοχή του σύγχρονου μελοδράματοε -  οι κοινωνία pas, άλλωστε, 
είναι περισσότερο κατακερματισμένεε. Αν είναι έτσι, ópoos, γιατί απουσιάζει τόσο επιδεικτικά η 
κοινωνία από την ταινία; Μήπωε επειδή συμβολοποιείται στο περιρρέον; Máncos, πάλι, επει
δή η ανάγκη απόδοσα των χαρακτηριστικών του μελοδράματο5 σε ό,τι ο σκηνοθέτα θεω
ρεί «πνεύμα Tns εποχήε», εντέλει, υποχρέωσε τη σκηνοθεσία να λογοδοτήσει στο αρχέτυπο, 
στο υποδειγματικό μελόδραμα το οποίο η σκηνοθεσία πρέπει να μη το θυμίζει;
Οι απαντήσει δεν δόθηκαν τότε, δύσκολα θα δοθούν και σήμερα. Μερικέε δεκαετίεε μετά, η 
ταινία διατηρεί τα χαρακτηριστικά για τα οποία προσέχτηκε: είναι ταυτόχρονα απομυθοποιη
τική Tns συγκίνησή και συγκινητικά λυρική. Βλέποντάε την κανείε απ' την απόσταση του χρό
νου, εξηγεί και επαινεί το κίνητρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου να εγκαταλείψει την πολιτι- 
κή/αλληγορική θεματολογία χάριν pías ενότηταε θεμάτων και pías panás πολύ πιο κοντά 
στην πραγματική ζωή· ή, μάλλον, pías κινηματογραφόφιλα ματιάε npos την πραγματική ζωή.

Αθήνα, Σεπτέμβρη 2003
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Ονειρεύομαι tous φίλουε μου : 
AtuTÉpns BoyiaTzñs.



Καταργώντα$ τον αόριστο χρόνο

του Αλέξη Ν. Δερμεντζόγλου

Όσο αρνητικοί είναι οι αφορισμοί, άλλο τόσο προβληματική είναι η έλλειψη θέσηε. Os εκ τού
του, θεωρώ αναγκαίο να εκφράσω noos το Ονειρεύομαι t o u s  φίλουε μου είναι η πιο ολοκλη
ρωμένη, η καλύτερη ταινία του φίλου μου, Νίκου Παναγιωτόπουλου, ή, έστω, η ταινία που α
γαπώ ιδιαίτερα και, κατά τη γνώμη μου, το αξίζει. Παράλληλα, δείχνει η πιο συμβατική δημι
ουργία του, που αρνείται κατά κάποιο τρόπο αυτό που δηλώνει τακτικά ο σκηνοθέτηε: «Au
tos είμαι: γυρίζω ταινίεε ακατανόητεε».
Το Ονειρεύομαι t o u s  cpiÀous μου διαθέτει μια τυπική, αφηγηματική δομή, υπηρετώνταε τη 
σκηνοθεσία τεσσάρων o k s t s  με έναν και Βασικό ήρωα, τον Κυριάκο (Αευτέρηε Βογιατζήε).
Τα επειοόδια ακολουθούν διάφορεε χρονολογίεε, αλλά, πάνω απ' όλα, διαθέτουν την κυκλι- 
κότητα των εποχών: Άνοιξη του '65 στη Γερμανία, Καλοκαίρι του 73 o t o u s  δρόμουε Tns Γι- 
ουγκοσλαΒίαε, Φθινόπωρο του '81 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, Χειμώναε του '90 σε μια 
αίθουσα γάμου ξενοδοχείου.
Όμωε ο Παναγιωτόπουλοε δουλεύει έξοχα πάνω στη σύμβαση, την υπονομεύει, την προω
θεί, την πλουτίζει με αξίεε και οημασίεε -  Άνοιξη: η νεότηε, η ελπίδα, το ξεκίνημα· Καλοκαίρι: 
η αρχή Tns πορεία5, η πίστη, η άνεση· Φθινόπωρο: ο στοχασμόε, η ανησυχία, τα ερωτηματι
κά· Χειμώναε: το γήραε, το TéXos, η απογοήτευση, ο θάνατοε, η φθορά.
Κι ακόμα, θεωρώ t is  ημερομηνίεε πολιτικοκοινωνικά σημαντικέε -  1965: πριν απ' την ουτοπία 
Tns μεγάλα ανατροπήε· 1973: πέφτει η δικτατορία στην Ελλάδα· 1981: αλλαγή πολιτικήε σκυ- 
τάληε στη χώρα· 1990: αρχίζει η δεκαετία Tns παγκοσμιοποίησή και Tns ελεύθερηε αγοράε. 
Είναι κάτι παραπάνω από φανερό πωε η ταινία είναι αυτοβιογραφική· κι ακόμα, noos ο τίτλοε 
Ονειρεύομαι t o u s  φίλουε μου κρύβει σημασίεε: ο xpôvos είναι μεν ενεστώταε, αλλά οι φίλοι 
αποτελούν παρελθόν, ουτοπία, επένδυση που χρεοκόπησε, όραμα και στάση zooôs, αλλά σε 
επίπεδο καθαρά φανταστικό.
Η εξαιρετική σκηνοθετική επέμβαση γίνεται στον τρόπο αφήγησηε. Σπανίωε σε ελληνική ται
νία διαπιατώθηκε μια τόσο αποτελεσματική χρήση των λεγάμενων «νεκρών χρόνων». Οι 
ρυθμοί είναι ατμοσφαιρικοί, αλλά ποτέ πληκτικοί· κάτι «βαραίνει», περικυκλώνει, σφίγγει τον 
βαοικό ήρωα- τον διαλύει, αλλά και τον ανασυνθέτει. Σωτηρία του, η καταγραφή, το μάτι, η 
κριτική αντίληψη των γεγονότων, ο iôios ο κινηματογράφο$.
Ο Κυριάκοε είναι, τελικά, ο δημοοιογράφοε, ο σκηνοθέτη, ο σαρκαοτή5, άσχετα αν στο τέλοε 
δείχνει να απορροφάται και να συμβιβάζεται. Συνθέτει μνήμεε, πρόσωπα, γεγονότα και, το
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κυριότερο, επιλέγει όχι κατ' ανάγκην σημαντικές καταστάσεις. «Απορροφάει» t o u s  κραδα
σμούς, αποτυπώνει εικόνες και, κυρίως, είναι μεταφορέας χρόνου, που τον αποδίδει και τον 
μετασχηματίζει συνεχώς, διατηρώντας τον ενεστώτα του τίτλου.
«Ονειρεύομαι», λοιπόν, ως ελπίδα, δικαίωμα και προνόμιο μαζί. Το εγχείρημα δε θα ήταν τό
σο πετυχημένο, αν δεν είχαμε μια εκπληκτική υπόκριση στον Βασικό ρόλο από τον Βραβευ
μένο Λευτέρη Βογιατζή. Δίπλα του υπάρχουν σωστοί συμπαραστάτες, με τον Μηνά Χατζη- 
οάΒΒα εξαιρετικό και μινιμαλιστικό.
Είναι λογικό, αυτή η αναπόληση του χαμένου χρόνου και η ταυτόχρονη ανάγκη να διατη
ρηθεί ο ενεστώτας τού «ονειρεύομαι», να δημιουργεί ένα είδος διάσπασης στον ψυχισμό τού 
ήρωα και ν' αναγκάζει το σκηνοθέτη να Βρίσκει δικούς του, ιδιοφυείς τρόπους να δείξει οπτι
κά αυτή τη μη-σύμπτωση (το «ντεκαλάζ»). Κι εκεί, ο Παναγιωτόπουλος, μέγας γνώστης και της 
νουΒέλ Βαγκ και του γκονταρικού κινηματογράφου, χειρίζεται έται t o u s  αφηγηματικούς χρό
νους του, ώστε Βιώνουμε αυτό το ρήγμα και το έλλειμμα.
Με άλλους όρους, αυτή η υπέροχη ταινία είναι ολόκληρη ένα «τραύμα», μια απώλεια, μια αί
σθηση του τέλους. Όλα αυτά μεταφέρουν μια εύλογη μελαγχολία, που ποτίζει t o u s  πάντες και 
τα πάντα, χάρη και στο εκπληκτικό στήσιμο του σώματος του πρωταγωνιστή. Φυσικά, τα ε
ξαιρετικά προσεγμένα ντεκόρ, τα λειτουργικά κοστούμια, η «μουντή» φωτογραφία, το υπό
γειο, έξυπνο μοντάζ, συνεργούν στο όλο εγχείρημα.
Κορυφαίο τους επεισόδιο, το τελευταίο, που μου θυμίζει Bunuel και Ferreri, και μεταφέρει μια 
αίσθηση κινούμενου θανάτου. Πολύ ενδιαφέρον -και ως αφηγηματικό «πείραμα»-, το δεύ
τερο, με το ταξίδι με το φορτηγό. Είναι το μεγάλο στοίχημά του πως η σιωπή, η αναίτια υπέρ- 
χρήση του λόγου, οι νεκροί χρόνοι, μπορούν να δημιουργήοουν εκκρεμότητα, ένταση και, 
ιδίως, έναν παράδοξο, σχεδόν μεταφυσικό φόβο, μέσα από τις συζητήσεις των δύο ηρώων.

Δέκα χρόνια μετά, η παρακολούθηση της ταινίας φαίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη και, ίσως, η πιο 
ανθεκτική στο χρόνο από τις άλλες του δημιουργού -  ειλικρινής, φαινομενικά κοινότοπη (ο κύ
κλος της ζωής), αλλά ιδιαίτερα ερευνητική και προφητική. Αρχικά μεταφέρει μια συγκεκριμένη 
ψυχολογία που δύσκολα μπορεί να ομολογηθεί ή να υηοστηριχθεί. Αυτό είναι το κοινωνιο
λογικό, το υπαρξιακό επίπεδο. Όμως, ο δημιουργός, ως καλός γνώστης, προφητεύει μια πα
ράξενη εξέλιξη των σχέσεων. Είναι λογικό, το «χειμώνα» να φτάσουν η αποδοχή, η συγκατά
βαση, η αρμονία και η ηρεμία. Όμως, οι τρομεροί φόβοι θανάτου συσσωρεύουν αποβολές, 
αντιπαραθέσεις, απομακρύνσεις, πικρίες, αναίτιες προσβολές. Το πλοίο της ζωής όχι μόνο δεν 
άραξε, αλλά και «ναυάγησε». Ιωσμένος -έστω και διά συμβιβασμού- ο δημιουργός, ο Κυ
ριάκος, το μάτι, ο σκηνοθέτης, επιβιώνει για να αυτοσαρκαστεί, να «κλάψει» διακριτικά και να 
κάνει κινηματογράφο τον ενεστώτα του.
Ονειρεύομαι tous φιλουε μου, λοιπόν, για να κάνω εικόνες τη χαμένη -ή και ουτοπική- εικό
να τους. Ο κινηματογράφος μπορεί να ζωντανεύει τα όνειρα και να καταργεί τους χρόνους -  
εν ηροκειμένω, τον αόριστο.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριοί 2003
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1996- 2003:

Η στροφή npos την αφηγηματικότητα

του Θόδωρου Σούρα

Το 1993, μετά το ονειρικό και ώε ένα βαθμό σουρεαλιστικό Η γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα 
(1988), ο N i k o s  Παναγιωτόπουλοε γύρισε το Ονειρεύομαι t o u s  φίλουε μου. Η ταινία αυτή εί
ναι, όπωε και η προηγούμενη, υποβλητική κι ατμοσφαιρική. Αποδίδει λιτά, με λιγοστέε, επι- 
μέρουε πινελιέε, την ψυχική κατάσταση των προσώπων, φωτογραφίζονταε τέσσεριε χρονικέε 
περιόδουε τηε ζωήε του κεντρικού ήρωα (Λευτέρηε Βογιατζήε). Το στιλ χαρακτηρίζεται από 
ελλειπτικότητα, απουσία δράσηε και μινιμαλιστικό ύφοε. Όμωε η ταινία είναι γεμάτη υπαινι
κτικά, ζουμερά μικροπεριστατικά (που αποδίδουν το μήκοε κύματοε στο οποίο εκπέμπουν τα 
πρόσωπα) και λεπτομέρειεε τηε καθημερινότητάε τουε.
Με το Ονειρεύομαι t o u s  φίλουε μου, ο Παναγιωτόπουλοε επιχειρεί κάποια στροφή στο είδοε 
των σεναρίων που χρησιμοποιούσε μέχρι τότε. Εδώ, χρησιμοποιεί ωε αφετηρία την ομότιτλη 
συλλογή διηγημάτων του Δημήτρη Νόλλα. Μ' αυτόν τον τρόπο έχει ωε βάση έναν προϋ- 
πάρχοντα καμβά και δημιουργεί, στηριγμένο επάνω του, τον -έστω χαλαρό- αφηγηματικό 
ιστό τηε ταινίαε του. Το Ονειρεύομαι t o u s  φίλουεμου προαναγγέλλει την κατοπινή εξέλιξη τηε 
αφήγησηε στον Παναγιωτόπουλο. θα  ακολουθήσουν ταινίεε έκδηλα αφηγηματικέε, με αφή
γηση που εξελίσσεται και εμπεριέχει αρχή, μέση και τέλοε. (Αντιθέτωε, το 1985, στο Βαριετέ, έ- 
ναε από τουε ήρωεε τηε ταινίαε, ο σκηνοθέτηε, υποστήριζε πωε «αρχή γίνεται κάθε στιγμή, και 
το τέλοε δε χωράει στην οθόνη».)
Με τον Εργένη (1996), ο Παναγιωτόπουλοε επανακάμπτει, αρχίζονταε να δημιουργεί μυθο- 
πλαστικέε ταινίεε, πιο κραταιέε από αφηγηματική σκοπιά, με υπόθεση που αναπτύσσεται κλι
μακούμενη μέχρι να δοθεί ένα τέλοε· ταινίεε Βασισμένεε συνήθωε σε πεζογραφήματα, όπωε 
συμβαίνει και με την επόμενη [Αυτή η νύχτα μένει (1991 )]. Ο Παναγιωτόπουλοε δεν αισθάνε
ται πλέον δεσμευμένοε από τιε στιλιστικέε αναζητήσειε και τιε ισχνέε μυθοπλασίεε τηε εποχήε 
του Βαριετέ και του Μελόδραμα; (1980). Στηρίζεται πλέον σε σενάρια με ανθρωποκεντρικέε 
μυθοπλασίεε που περιστρέφονται γύρω από συγκροτημένουε χαρακτήρεε και από τιε μετα
ξύ τουε σχέσειε· σε σενάρια με απτή αφηγηματική γραμμή, δανεισμένη από ένα δυνατό κι
νηματογραφικό σενάριο, όπωε αυτό τηε Περιφρόνησηε του Godard.
Στον Εργένη, αυτή η ιδέα (τηε χρήσηε ενόε πεζογραφήματοε ωε Βάσηε του σεναρίου) ισχυ
ροποιείται. Ο Παναγιωτόπουλοε διασκευάζει το ομότιτλο μυθιστόρημα του Βαγγέλη Ραπτό- 
πουλου, για να φτιάξει μια μυθοπλασία με χαρακτήρεε που αλληλοεπηρεάζονται και εξελίσ
σονται. Υιοθετεί μια συγκροτημένη αφηγηματική δομή που περιέχει πολλά φλασμπάκ και ο
δεύει με σιδερένια λογική προε το καταστροφικό τέλοε του ήρωα.
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O εργένηε διηγείται την ιστορία ενόε άντρα, γεννημένου για να ζευγαρώνει, να παντρεύεται 
και κατόπιν να χάνει τη γυναίκα του. Η ταινία μπορεί να διαβαστεί σαν ένα ψυχογράφημα, αλ
λά και σαν παραβολή πάνω στο ζήτημα του γάμου, του ζευγαριού και τηε γυναικείαε μοιχεί- 
as. (Η παρουσία του εξωτικού νταΒατζή Χουάν δίνει μια συμβολική ή και υπερφυσική διά
σταση στην ταινία). Από μια άποψη, μπορείε να διαΒάσειε όλεε αυτέε τιε περιπέτειεε έρωτα, 
ζήλιαε και απιστίαε όχι μόνο ωε δρώμενα μιαε παράξενηε ψυχολογικήε ταινίαε, όχι μόνο ωε 
ερωτική ιστορία με σουρεαλιστικέε προεκτάσειε, αλλά και σαν σάτιρα που χλευάζει τη μονο- 
γαμικότητα, σανλίβελλο κατά του γάμου και των μονογαμικών σχέσεων. Ο εργένηε είναι μάλ
λον έναε αστείοε και παράδοξοε έπαινοε τηε εργένικηε ζωήε (την οποία δεν μπορεί να απο
δεχθεί ο ήρωαε), μια λίγο γκροτέσκα καταδίκη τηε αποκλειστικότηταε στον έρωτα. Είναι, όμωε, 
και μια ταινία-εφιάλτηε, ένα κακό και βασανιστικό όνειρο του ήρωα (Βλέπε τη φαντασίωση 
του θοδωρή ότι πνίγει την πρώην γυναίκα του, αφού τη συναντήσει ωε κολ-γκερλ και κάνει 
άγριο σεξ μαζί τηε). Ωε προε αυτό, η ταινία μοιάζει με τη Γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα.
Δεν είναι τυχαίο πωε τα θέματα του πάθουε και τηε ζήλιαε, τηε προδοσίαε και του πειρασμού 
του χρήματοε ωε κινήτρου τηε γυναίκαε για να απιστήσει, Βρίσκονται στο επίκεντρο και των 
τεσσάρων τελευταίων ταινιών, αρχίζονταε απ' τον Εργένη και καταλήγονταε στο Κουράστηκα 
να σκοτώνω t o u s  αγαπητικούε οοα. οι άνδρεε χάνουν την εκτίμηση των γυναικών τουε, και 
οι γυναίκεε παίρνουν τον «κακό» δρόμο, σαγηνευμένεε από την εξουσία άλλων ανδρών. 
Στον Εργένη, η ροπή των γυναικών του θοδωρή (Στράτοε Τζώρτζογλου) προε τη φυγή και 
την απιστία, ενεργοποιείται κι επιταχύνεται από την αλλόκοτη επέμβαση του μυστηριώδουε 
νταΒατζή (Άκηε Σακελλαρίου). Η επίδραση του Χουάν στη ζωή του θοδωρή -αλλά και στη 
μυθοπλασία- έχει μια έντονα σουρεαλιστική διάσταση. Ο Χουάν θα μπορούσε να είναι ο διά- 
Βολοε αυτοπροοώπωε, που Βάζει σε πειρασμό και ερεθίζει σεξουαλικά τιε γυναίκεε, για να τιε 
εκμαυλίσει και να τιε οδηγήσει στη διαφθορά και στην πορνεία.
Παρακολουθούμε, με χρονικά άλματα στο παρελθόν ή στο παρόν, την εξέλιξη τηε ερωτικήε 
ζωήε και τηε ψυχολογικήε κατάστασηε του παντρεμένου ήρωα, που οδηγείται στη φθορά, 
στην κατάρρευση και την αυτοκτονία, λόγω τηε αποπλάνησηε, από άλλον άντρα, των γυναι
κών που αγαπάει, και την επακόλουθη απώλειά τουε.
Ο μύθοε διαχωρίζει τουε άνδρεε σε δύο κατηγορίεε: σ' αυτούε που είναι πλασμένοι για να 
ζουν ζευγαρωμένοι, μονογαμικοί και παντρεμένοι, όπωε ο θοδωρήε, και σ' αυτούε που κά
νουν για εργένηδεε, όπωε ο συγγραφέαε Σαραντάρηε, συμμαθητήε του στο γυμνάσιο. Οι 
πρώτοι είναι υποχρεωμένοι να ζουν σαν σκυλιά, αλλά πεθαίνουν σαν άνθρωποι. Οι δεύτε
ροι, οι ανύπαντροι, ζουν σαν άνθρωποι, αλλά πεθαίνουν μόνοι, σαν σκυλιά. Όσο για τιε γυ
ναίκεε, αυτέε είναι επιρρεπείε στον ερωτισμό, στιε ηδονέε και στη σαγήνη του εύκολου πλου
τισμού. Όχι, όμωε, όλεε· κυρίωε εκείνεε που τα έχουν με μονογαμικούε. Αυτοί είναι πιο ευά
λωτοι και κερατώνονται ευκολότερα. Προτιμούν τιε γυναίκεε που γοητεύονται απ' τουε άν
δρεε και τη σεξουαλική απόλαυση. Οι γυναίκεε αυτέε είναι επιρρεπείε στα φλερτ και στην εν
αλλαγή των εραστών.

θα αναφερθούμε ακολούθωε στο Beautiful People, γιατί η ταινία αυτή συγγενεύει ιδιαίτερα 
με τον Εργένη, επειδή επικεντρώνεται στα θέματα τηε γυναικείαε απιστίαε και τηε απώλειαε τηε 
εκτίμησηε τηε γυναίκαε από τον άντρα. To Beautiful People θέτει με ακρίβεια, οδυνηρή πα
ρατηρητικότητα και κυνισμό το ζήτημα τηε ανδρικήε, φαλλικήε εξουσίαε που Βασίζεται στη 
δύναμη και στον πλούτο, και τηε γοητείαε που ασκεί στη γυναίκα. Η ματιά του Παναγιωτό- 
πουλου είναι απομυθοποιητική και σκεπτικιστική- ξεγυμνώνει τουε αυταρχικούε άνδρεε και 
τιε φαλλοκρατούμενεε γυναίκεε, που σαγηνεύονται από τουε πρωτόγονουε, δεσποτικούε αρ- 
σενικούε. Τα υπερκαταναλωτικά, αδηφάγα θηλυκά περιφρονούν το αδύναμο αρσενικό, του 
γυρίζουν την πλάτη και στρέφονται προε τον ισχυρό φαλλοκράτη. Ο σκηνοθέτηε σχολιάζει,
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xoopis avaoTOÂés και ωραιοποίηση, τη σαγήνη ms οικονομικήε, noAuiKhs και φαλλικήΞ εξου- 
aias. Ο κοινωνικόε xoopos ζωγραφίζεται με ειρωνεία, δηκτικότητα, αλλά και χάρη κι ελαφρά
δα: πρόκειται για την τοιχογραφία ms ανώτερα, εύπορά  Koivoovias Tns Μυκόνου, με την εκ
ζήτηση, τη χλιδή, T is  βρόμικεε πολιτικέε σχέσειε, τον καταναλωτισμό, τον ψευδομοντερνισμό 
και το νεοπλουτισμό Tns.
Η ταινία είναι πικρή και δυσκολοχώνευτη· δεν εξιδανικεύει tis σχέσειε των δύο φύλων και τον 
έρωτα. Σαρκάζει tous κοσμικούε, tous σ ύ γχρ ο νο ί υλιστέ5 και ηδονιστέε Tns aaTiKàs τάξη5, 
η οποία εναγκαλίζεται την πολιτική εξουσία. Η σκηνοθεσία Βασίζεται στη λεπτομέρεια, στο 
χρώμα και στην ατμόσφαιρα. Υπονομεύει την ωραιοπαθή, διαφημιστικού look εικόνα -αν  και 
τη χρησιμοποιεί- του κόσμου Tns ευμάρειαε και του κοσμοπολιτισμού. Το σκηνοθετικό ùcpos 
διατηρεί ό,τι το λειτουργικό από την αφαίρεση των παλιών ταινιών του Παναγιωτόπουλου, 
που πλέον είναι ωριμότεροε cos σκηνοθέτη (αυτό φαίνεται καθαρά στο Αυτή η νύχτα μένει), 
cpTiâxvovîas μια ταινία ταυτόχρονα μοντέρνα και, κλασικότροπη.
Τα κεντρικά πρόσωπα Tns μυθοπλασία είναι τρία: ένα νεαρό ζευγάρι παντρεμένων (η Ρέα, 
πρώην μοντέλο, και ο φιλόδοξοε apxiîéKTovas Avôpéas) κι ο μεσήλικαε, νεόπλουτοε εργο- 
δότηε του, Βίκτωρ. Ο Avôpéas (Ni'kos Koupôs), που κατασκευάζει μια μεγάλη Βίλα για τον Βί- 
κτορα (fiàvvns Βόγληε), έχει καταντήσει υποτακτικόε του και υφίσταται, ταπεινωτικά, όλα τα 
καπρίτσια του. Η Ρέα (Ρέα Τουτουντζή), στην αρχή αμφισβητεί τον άξεστο και προσβλητικό 
Βίκτορα, αλλά αργότερα παύει να εκτιμά τον άντρα Tns λόγω του χαμαιλεοντισμού και Tns υ- 
ποταγήε του, κι αρχίζει να τον περιφρονεί. Ο Παναγιωτόπουλοε pas εισάγει, σταδιακά, στην 
προβληματική των τελευταίων ταινιών του. Η γυναίκα προσελκύεται απ' τη δύναμη και το 
χρήμα του δεσποτικού χοντράνθρωπου και γίνεται ερωμένη του. Η Ρέα, ενώ πριν έκανε κρι
τική στην τυραννική και επιδεικτική συμπεριφορά του πολυεκατομμυριούχου, κατόπιν κάνει 
στροφή 180 μοιρών και πέφτει στην αγκαλιά του, προδίδονταε τον άντρα Tns. Ο συμβιΒα- 
σμένοε véos àvTpas οργίζεται και εξεγείρεται κατά του αφεντικού του. Οι σχέσειε των χαρα
κτήρων είναι λεπτοφτιαγμένεε. Η ταινία στηρίζεται στη λεπτομερή παρατήρηση και καταγρα
φή Tns συμπεριφοράε tous. Ο avaBpaopôs των ψυχών tous περιγράφεται διεξοδικά.
Ο KapBàs Tns lOTOpias και οι σχέσειε των ηρώων είναι δανεισμένα από την Περιφρόνηση, κι 
ο Παναγιωτόπουλοε κάνει μια πολύ καλή ελεύθερη διασκευή, εκσυγχρονίζονταε και προ- 
aappôzovTas τη δυνατή ιστορία του Godard στη νεοελληνική μικροκοινωνία Tns Μυκόνου, 
έτσι ônoùs τη Βλέπει. Καταλυτικόε είναι, onces και στην ταινία του Godard, ο ρόλοε του γερα- 
σμένου, παραμερισμένου αμερικανού σκηνοθέτη που θέλει να εξασφαλίσει, από τον Βίκτο
ρα, τα λεφτά για την παραγωγή pias Taivias, pias μοντέρναε διασκευήε Tns lOTOpias του 0- 
δυσσέα και Tns Πηνελόπή, όπου -σύμφωνα με τα σημερινά ηθικοκοινωνικά δεδομένα- η 
σύγχρονη Πηνελόπη θα είναι μια άπιστη και λάγνα γυναίκα. Η παρέμβαση του παραγκωνι
σμένου σκηνοθέτη συμβάλλει στη διερεύνηση του znmpams Tns γυναικεία acpooicoons (ή 
μη), αλλά και του ρόλου Tns Téxvns και Tns oxéans Tns με τη ζωή, το χρήμα και την εξουσία.

Το Αυτή η νύχτα μένει είναι η πιο ρεαλιστική από tis τέσσερα ταινίεε. Η άλλη διαφορά Tns εί
ναι, από θεματική άποψη, ότι η γυναίκα, αν και πάλι διαλέγει το δρόμο Tns cpuyôs και Tns α
πομάκρυνσή από τον άντρα, δεν επιλέγει την απιστία, παρά tous πειρασμού5. Γι' άλλη μια 
φορά φεύγει μακριά απ' τον άντρα Tns δελεασμένη από το όνειρο Tns μεγάλη$ zams και την 
αναζήτηση του χρήματο$ και Tns δόξα5. Opoos δεν υποκύπτει otis σεξουαλικέε προτάσεΐ5 των 
άλλων, ούτε ζει τη σπουδαία, αληθινή και δημιουργική ζωή που ονειρευόταν- αντιθέτωε, τα 
όνειρα κι οι φ ιλοδοξία Tns διαψεύδονται και συντρίβονται απ' τη χυδαία πραγματικότητα των 
επαρχιακών σκυλάδικων. Έτσι, απογοητευμένη, κυνηγημένη και στριμωγμένη από tous πει- 
vaopévous αρσενικού5, επιστρέφει στην ταπεινή ζωή στην κάβα Tns αθηναϊκή5 ouvoiKias, απ' 
όπου ξεκίνησε. Γυρίζει πίσω στη φτωχική και αξιοπρεπή ζωή του μεροκαματιάρη, μαζί με τον
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συμπαθητικό φίλο ms, που έκανε ένα μεγάλο περιπετειώδεε ταξίδι στη Βόρεια Ελλάδα για να 
τη Βρει και να τη φέρει πίσω.
Η ταινία έχει πολλέε πλευρέε. Κατ' αρχάε, είναι μια ταινία ρεαλισμού, με αντικείμενο μια φτω
χή αθηναϊκή συνοικία και, κατόπιν, τον κόσμο των επαρχιακών σκυλάδικων. Κατά δεύτερο 
λόγο, είναι ένα μιούζικαλ λαϊκήε μουσικήε. Κατα τρίτον, είναι ένα οδοιπορικό, ένα buddy και 
road movie, που ακολουθεί το ταξίδι των δύο φίλων -του εραστή και του συγγραφέα- σε α
ναζήτηση τηε επιθυμητήε Στέλλαε στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Παναγιωτόπουλοε συνυφαίνει με 
δεξιοτεχνία και άνεση τα τρία στιλ σε ένα και μοναδικό, ένα ύφοε ρομαντικού ρεαλισμού. 
Έχουμε μιαν από τιε λίγεε φορέε όπου οι ήρωεε του Παναγιωτόηουλου προκαλούν στο θεα
τή έντονη συμπάθεια. Πρόκειται για δύο δροσερούε, ρομαντικούε και καλοπροαίρετουε νέ- 
ουε που δεν θέλουν να βαλτώσουν στην πεζότητα τηε ζωήε, αλλά κυνηγούν με πάθοε τα ό
νειρά t o u s , που αναζητούν διψασμένοι τον έρωτα, την αληθινή ζωή και το νόημά τηε. Ο Αν- 
δρέαε (Νίκοε Κουρήε) είναι όμορφο και καλό παιδί, έχει τιμή, συνέπεια και φιλότιμο, είναι ε- 
ρωτευμένοε και πιστεύει αληθινά στην αγάπη, ώστε να μη την αφήσει να σβήσει. Η Στέλλα (Α- 
θηνά Μαξίμου), πανέμορφη και πολύ θηλυκή, αισθάνεται εγκλωβισμένη στη μιζέρια τηε φτω- 
χικήε ζωήε, και γι' αυτό θέλει να πραγματοποιήσει τον μεγάλο πόθο τηε να γίνει τραγουδί
στρια. Η καθαρότητα τηε ψυχήε τηε θα μπει σε δοκιμασία οτα κωλάδικα και τα σκυλάδικα των 
επιθετικών φαλλοκρατών, αλλά η αγάπη του Ανδρέα θα τη σώσει. Το τέλοε τηε ταινίαε είναι 
πολύ ευαίσθητο, μελαγχολικό, μα και έξυπνο: συμπίπτει με την άρση των ψευδαισθήσεων και 
την αποδοχή του γνήσιου έρωτα και τηε απλήε καθημερινήε ζωήε, χωρίε πολυτέλειεε... 
Ενδιαφέρον έχει το σύστημα διαδοχικών αναφορών (το οποίο υπάρχει και στο Κουράστηκα 
να σκοτώνω t o u s  αγαπητικούε σου και στο Beautiful People): η μυθοπλασία εμπεριέχει την 
ύπαρξη ενόε Βιβλίου που γράφει ο μποξέρ-συγγραφέαε-δευτερεύων ήρωαε τηε ταινίαε, που 
στην πραγματικότητα είναι το Βιβλίο του θάνου Αλεξανδρή στο οποίο Βασίστηκε το σενάριο· 
τον Αλεξανδρή βλέπουμε στην ταινία ωε τραγουδιστή στο σκυλάδικο (κοινωνικό χώρο που 
περιγράφει στο Βιβλίο του).

Στο Beautiful People, οι αναφορέε γίνονται έμμεσα ή και άμεσα, ονομαστικά, στην ταινία τού 
Godard Περιφρόνηση. Ο τίτλοε του Κουράστηκα να σκοτώνω t o u s  αγαπητικούε σου είναι μια 
φράση από την Κάρμεν και ο τίτλοε του Βιβλίου που δημοσίευσε ένα πρόσωπο τηε ταινίαε, 
ο μεσήλικαε συγγραφέαε. Και στιε τρειε ταινίεε δημιουργείται ένα σύστημα αυτοαναφοράε 
τηε ταινίαε ή αλληλοαναφορών ανάμεσα σε διαφορετικά έργα τέχνηε (υπαρκτά ή φανταστι
κά) που, τελικά, παραπέμπουν στην ίδια την ταινία. Μ' αυτόν τον τρόπο ο Παναγιωτόπουλοε 
κάνει, πιο διακριτικά κι ευέλικτα, κάτι που έκανε και παλιότερα (Βλέπε Βαριετέ)·, αναφέρεται στο 
ίδιο το εκφραστικό του μέσο, με αποκαλυπτικό και απομυθοποιητικό τρόπο.
Αυτέε οι αναφορέε έχουν και άλλεε λειτουργίεε. Για παράδειγμα, στο Κουράστηκα να σκοτώ
νω t o u s  a y a n m tK o ù s  οου, ο αστυνόμοε, αναφερόμενοε στο μυθιστόρημα του Gaston 
Leroux Το μυστικό του κίτρινου δωματίου, μαε υποδεικνύει εκ των προτέρων, με αυτά που 
λέει, ότι ο δολοφόνοε στην ταινία θα είναι ο ίδιοε ο αστυνόμοε, όπωε ακριβώε στο βιβλίο τού 
Leroux (περίπτωση προοικονομίαε στη φιλμική αφήγηση).
Το Κουράστηκα να σκοτώνω t o u s  αγαπητ/Koùs οου ακολουθεί τη φόρμα τηε αφηγηματικήε 
μυθοπλασίαε και, ωε προε το κεντρικό θέμα τηε απιστίαε, βρίσκεται κάπου ανάμεσα στον Ερ
γένη και το Beautiful People από τη μια, και το Αυτή η νύχτα μένει από την άλλη (όπου η η- 
ρωίδα παραμένει πιστή): η Σία, ηρωίδα τηε ταινίαε, βρίσκεται ωε χαρακτήραε ανάμεσα στιε 
μοιχαλίδεε Σόφι, Εύα και Ρέα, και την τίμια Στέλλα τού Αυτή η νύχτα μένει. Η Σία δεν είναι προ
σηλωμένη ερωτικά αποκλειστικά στον Θεόφιλο, τον εκδότη που την αγαπά (και τον αγαπά). 
Φλερτάρει και βγαίνει ραντεβού και μ' άλλουε, πλούσιουε άνδρεε (το μοτίβο του χρήματοε 
ωε μοχλού και κινήτρου τηε ερωτικήε ζωήε επανέρχεται). Το μειονέκτημα του σεναρίου είναι,
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ioces, ότι δε σπρώχνει στα άκρα t is  φυγόκεντρεε τάσειε ms lia s . Η ταινία, μάλλον θα κέρδιζε 
αν ήταν πιο ελευθεριάζουσα και διαστροφική (onces ο Epyévns), πιο μπουνιουελική και τολ
μηρή στο πλάσιμο του γυναικείου χαρακτήρα (επιπλέον, η ηθοποιόε δεν πείθει ιδιαίτερα). Η 
Σία δεν παράγει μεγάλη ένταση, γιατί δεν παιδεύει τον Θεόφιλο εξαιτίαΞ ms Tàons ms για άλ- 
λου$ άνδρε$. Παραμένει υπερβολικά αγνή στην ψυχή, για να σκοτωθεί στο τέλοε χάριν του 
έρωτά ms, για να σώσει τον Θεόφιλο k ô v o v t o s  σεξ με τον αστυνόμο που τον καταδιώκει. Το 
τέλοε παραπέμπει στο μελόδραμα.
Στο Κουράστηκα να σκοτώνω tous ayannriKoùs σου, ο έρωταε είναι αρρώστια, ônoas στον 
Εργένη. Στο Αυτή η νύχτα μένει, ο έρωταε είναι τυραννικό nà0os που υποδουλώνει (τον νε
αρό εραστή). Στο Κουράστηκα να σκοτώνω tous ayannriKoùs σου, και οι τρειε εραστέε γίνο
νται δούλοι του πάθουε t o u s . Ο épayras και η ομορφιά από την οποία αυτό πηγάζει, μπορούν 
να ξεκάνουν t o u s  ανθρώπουε. Η ταινία, ônoos και οι προηγούμενέε ms, περιστρέφονται γύ
ρω απ' την αγάπη, τη ζήλια και την απιστία, που οδηγούν στην καταστροφή. Με το όνομα 
-και το χαρακτήρα- ms Σίαε κάνουν ρίμα η προδοσία και η θυσία (ms). Ο πλούτοε έλκει την 
ηρωίδα, αλλά, τελικά, εκείνη ξεπερνάει την προσήλωσή ms σ' αυτό το φετίχ. OXes οι πράξειε 
των προσώπων συνδέονται σαν σε μια αλυσίδα: το χρήμα γοητεύει τπ Σία, ο εραστήε ms χρε
οκοπεί για να ικανοποιήσει tis  απαιτήσει ms και κλέβει, η ερωμένη του δίνεται στον αστυνό
μο για να τον προφυλάξει, ο αστυνόμοε τη σκοτώνει. Με δυο λόγια, η σχέση αιτίου-αιτιατού 
συνίσταται στο ότι π ερωμένη καταστρέφεται για να σώσει τον άντρα που καταστράφπκε γι' 
αυτήν.
Onces και το Αυτή η νύχτα μένει, έτσι και το Κουράστηκα... είναι μια ταινία πάνω στο λαϊκό τρα
γούδι, λίγο μιούζικαλ (κάτι αδιανόητο για τον παλιότερο Παναγιωτόπουλο) και λίγο νουάρ. 
Ξεκινά σαν ερωτική ταινία, συνεχίζει σαν αστυνομική και τελειώνει σαν μελόδραμα.
Η ματιά του σκηνοθέτη, και o t is  δύο ταινίεε, απομυθοποιεί τον σεξιστικό κόσμο των σκυλάδι
κων και των μουσικών κέντρων. Στο Beautlful People, υπονομεύει τον αστραφτερό κόσμο 
των πλουσίων ms κοσμικήε Μυκόνου. Αποκαλύπτει την κρυφή πλευρά του έρωτα και των 
γυναικών, onces και στον Εργένη. Στο Κουράστηκα να σκοτώνω tous αγαπητ/KOÙs σου, ο Πα- 
ναγιωτόπουλθ5 pas εισάγει στο παρασκήνιο του φαντασμαγορικού μουσικού θεάματοε, για 
να καταλάβουμε nces η Σία είναι μια όμορφη, λικνιζόμενη «γλάστρα» και όχι μια τραγουδί
στρια, γιατί, παρ' όλο που ανοιγοκλείνει το στόμα ms επί σκηνήε, αυτή που τραγουδάει, κρυμ
μένη, είναι μια άσχημη χοντρή...

Αθήνα, Ioùàios 2001
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Όνειρα (otis ταράτσε$) 
και xípaipES (στα σκυλάδικα)

του Δημήτρη Μπόμπα

Χάθηκα κι εγώ κάποια βραδιά, 
πέλαγο η φωνή του Καζαντζίδη.
Πέφταν τ'άστρα μες στη λασπουριά, 
μαύροε μάγκαε ο καιρόε και μαύρο φίδι...

(από το ομότιτλο της ταινία τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη)

Την πορεία e v o s  ζευγαριού από το καλοκαίρι του έρωτα έως το χειμώνα του χωρισμού πα
ρακολουθεί η αφήγηση ms Taivías. Εδώ δεν υπάρχουν τα πάθη ms καρδιάς, αλλά οι δια
δρομές και οι δοκιμασία μέσα οτο χρόνο και το χώρο δύο ερωτευμένων· με αφετηρία μια 
πόλη, την Αθήνα, και κατάληξη πάλι την ίδια πόλη. Εστιάζοντας στο neos διαλύονται οι ευ
δαιμονίες του έρωτα από τα ανεκπλήρωτα όνειρα pías ζωής, στο nous η πίστη στον άλλον υ
ποχωρεί μπροστά o t is  χίμαιρες και o t is  ψευδαισθήσεΐ5, η σκηνοθεσία θέτει ένα δίλημμα στο 
κέντρο ms δραματικής πλοκής: Τι θα επιλέξουν για το μέλλον η Στέλλα και ο Ανδρέας;Τη νη
φάλια ζωή ή τον περιπετειώδη Βίο; Και αν η πρώτη επιλογή σημαίνει το ανεκπλήρωτο του ο
νείρου, όπως πολύ καλά μας δείχνει η τελευταία σκηνή, με τον ήρωα στην ταράτσα να πα
ρακολουθεί τα αεροπλάνα να υπερίπτανται, η δεύτερη οδηγεί στην κατάρρευση και στη συ
ντριβή του. ΓΓ αυτό το ζευγάρι των ερωτευμένων το δίλημμα είναι εν τέλει επιλογή ενός χώ
ρου: Πού θα χαθούν; Πού θα πέσουν;
Αυτό το δίλημμα εκφράζεται στο επίπεδο της αφήγησης με το χωρισμό της σε δύο ευδιάκρι
τα μέρη: το τμήμα της Αθήνας, όπου το ζευγάρι, παρ' όλες τις εντάσεις και τις διαφωνίες είναι 
μαζί -η νηφάλια ζωή-, και το τμήμα της επαρχίας, όπου χωρίζονται -  ο περιπετειώδης Bios. 
Ο διαχωρισμός μέσα στη δραματική πλοκή είναι τόσο σαφής και κάθετος, ώοτε αυτοί οι δύο 
τόποι -Αθήνα και επαρχία- μοιάζουν να μην έχουν κανένα σημείο επαφής. Η απεικόνιση των 
δύο χώρων δεν υπακούει στους κανόνες κάποιου ρεαλισμού: Η ταράτσα και η ΕΒΓΑ, το ξε
νοδοχείο και το σκυλάδικο, γίνονται οι σκηνές ενός δράματος, χώροι όπου διεξάγεται η προ
αιώνια πάλη του αρσενικού και του θηλυκού: στην περίπτωση της ταινίας, το αναμφίβολα εύ- 
γευστο μήλο που δοκιμάζει η Εύα, είναι η δόξα και η φήμη, είναι τα λαμπερά φώτα της σκη
νής, είναι η ματαιοδοξία.
Παράλληλα, η σχέση Αθήνα/επαρχία είναι μια αντίθεση ανάμεσα στην αγνότητα και τη δια
φθορά. Η σύνδεση της διαφθοράς με την επαρχία και της αγνότητας με την Αθήνα αποτελεί
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μια εξαίρεση μέσα στο σύνολο του ελληνικού κινηματογράφου: από t is  ταινίεε του Δαμιανού 
(Μέχρι το πλοίο) έωε t is  ταινίεε του Σταύρου Τσιώλη, η επαρχία συνιστά έναν τόπο ανόθευ
το από t is  επιδράσειε του πολιτισμού, έναν τόπο όπου η ανθρώπινη επαφή εξακολουθεί να 
υπάρχει και η επικοινωνία να συμβαίνει -  εν αντιθέσει npos την πόλη, που απεικονίζεται cos 
Tonos διαφθοράε και ηθικήε κατάπτωσή [Από την άκρη ms noXns, ΔεκαπενταύγουστοΞ 
(Κωνσταντίνοε Γi0wapns)]. Η τοποθέτηση του σκυλάδικου Ζεταίμ σ' έναν «κρανίου τόπο» εί
ναι εμβληματική: είναι ο χώροε όπου κατοικεί το Κακό, έναε ronos ανοίκειοε για κάποιον που 
έχει ανατραφεί μέσα σε μια μεγαλούπολη. Γι' αυτό, λοιπόν, η ταινία δεν είναι παρά μια πτήση 
στην «άγρια πλευρά», a walk on the wild side: στο σκυλάδικο. Και ο μύθοε Tns είναι η κάθο- 
bos του Ορφέα στον Άδη για την ανάσυρση Tns Ευρυδίκη.'

Η επ ισήμανση είναι τηε Βένα$ Γε- 
ω ρ γα κοη ού λου  («Ελευθεροτυ
πία», 8.1.2000).
Η ταράτσα είναι έναε προνομ ια 
κά^ χώρο« για τον Χρήοτο Βακα- 
λόηουλο  (Όλγα Ρόμπαρντί), ένα 
πρόσω π ο  που την επ ιρροή  του 
μπορ ούμε  να  ανα γνω ρ ίσ ουμ ε  
οτο αθηνα ϊκό  τμήμα τγ« ταινίαε: 
το δ ιήγημά του «1965 μ.Χ.» (Νέεί 
Αθηναϊκέε Ιστορικ, «ΒιΒλιοπωλεί- 
ον τγ«  Εστίο«», 1988) έχει τροφο
δοτήσει αρκετούε δ ια λ ό γ ο υ  α
νάμεσα στον Ανδρέα και το φ ίλο 
του.

Από την Αθήνα στην επαρχία
Διαδραματιζόμενο o t is  ταράτσεε, στην ΕΒΓΑ, o t o u s  ôpôpous και στα στέκια μια5 μεγαλούπο
λ η , το μέρο5 Tns Αθήναε επικεντρώνεται στα όνειρα των δύο ηρώων, o t is  προσδοκίεε t o u s  

για το μέλλον. Αν και ο o t e v ô s  xoapos Tns ΕΒΓΑ -όπου πάντα «χάνεται η μπάλα»- θα έπρεπε 
να προϊδεάσει το θεατή, και τα δύο πρόσωπα ασφυκτιούν μέσα σ' αυτό το περιβάλλον -  όχι 
μόνο η Στέλλα, αλλά κι ο Ανδρέαε. Η ηρεμία, η επικοινωνία, η εκ Βαθέων εξομολόγηση, για 
να συμβούν, πρέπει αυτοί οι δύο να απομακρυνθούν από την πνιγηρή ατμόσφαιρα του ά- 
στεωε και, οτην κυριολεξία, να ανυψωθούν: η ταράτσα καθίσταται και για t o u s  δύο évas προ- 
νομιακόε xoopos, ο Tônos όπου η ερωτική t o u s  σχέοη μπορεί στ' αλήθεια να υπάρξει.2 Επο- 
πτεύονταε τον αστικό ιστό και τα «πετεινό του ουρανού», δηλαδή τα αεροπλάνα, ο Avôpéas 
και η Στέλλα, τότε και μόνο τότε είναι ελεύθεροι να ονειρεύονται.
Ωστόσο, το ασύμπτωτο των ονείρων και των προσδοκιών t o u s  είναι που θα προκαλέσει την 
τόσο τυπική οτην πρόσφατη φιλμογραφία του σκηνοθέτη περιφρόνηση Tns Στέλλαε npos 
τον Ανδρέα και, εν τέλει, την ανισορροπία και τη σύγκρουση. Qs αρχέτυπα πρόσωπα pias 
προοιώνισε oxéans, οι δύο επιλέγουν ôpôpous τυπικούε pias αντίληψηε για τη ζωή: ο Αν- 
δρéas, το χώρο όπου υπάρχει, δηλαδή την πόλη του· η Στέλλα, έναν ξένο τόπο που οφείλει 
να κατακτήσει: την πίστα ενό$ νυχτερινού κέντρου, δηλαδή την απόδραση. Έτσι, η περιφρό
νηση Tns Στέλλαε δεν είναι παρά η αντίδραση κάποιου που αναζητά το όνειρο απέναντι σε 
κάποιον που ζει στην τετριμμένη και πεζή καθημερινότητα. Η διάσταση είναι δεδομένη, η α
πόσταση μεγάλη, και το χάσμα μοιάζει αγεφύρωτο: η έξοδο$ τηε Στέλλαε στην επαρχία, η χι
μαιρική αναζήτηση Tns ouranias Tns, είναι η πράξη που θα δώσει τέλοε στη σχέση t o u s .

Αν η πόλη ήταν ο Tônos όπου αυτά τα πρόσωπα είχαν τη δυνατότητα -έοτω και εν μέσω 
συγκρούσεων- να υπάρξουν μαζί, η επαρχία δεν είναι: οι διαδρομέε που οι δύο ήρωεε δια
νύουν, είναι διαφορετικέε, αλλά τα μαρτύρια, κοινά. Η εκούσια ή η εξ ανάγκηε έξοδοε από την 
πόλη θα πρέπει να ιδωθεί oos μια περιπλάνηση σ' έναν τόπο όπου το ανθρώπινο σώμα (εν 
προκειμένω, το γυναικείο) και η ψυχή τίθενται σε δοκιμασία. Η περιήγηση στην επαρχία και η 
διαμονή t o u s  στα σκυλάδικα είναι μια ηθική κυρίαν δοκιμασία, αλλά και μια μαθητεία στη 
ζωή. Τα σκυλάδικα στα οποία εντρυφούν, είναι η «άλλη» ζωή. Η κονσομασιόν, η τελετουργία 
δηλαδή Tns συνάφειαε όπου ο àvôpas πελάτηε έρχεται σε επαφή με μια κοπέλα εργαζόμε
νη, μια τραγουδίστρια ή χορεύτρια, είναι το γεγονόε γύρω από το οποίο οικοδομούνται τα 
πάντα σ' αυτόν το χώρο. Στο πλαίσιο αυτήε Tns τελετουργίαε, υποσχέσειε δίνονται και συχνά 
δεν εκπληρώνονται, και τη θέση αδυναμίαε στην οποία βρίσκεται Kânoios -είτε αυτόε είναι έ- 
vas àvôpas (μοναξιά) είτε μια γυναίκα (οικονομική ανέχεια)- την εκμεταλλεύονται κάποιοι άλ
λοι. Το ψέμα και οι καθαρά εμπορευματικέε οχέσειε που επικρατούν εκεί, είναι μια μικρογρα
φία Tns πιο σκοτεινή5 πλευράε Tns πραγματικήε zcoàs: η ανοικονόμητη, ειλικρινή5, άμεση και 
ωμή έκφραση του σεξουαλικού πόθου είναι πολύ πιο αληθινή και σπαρακτική από τη με
ταμφίεσή Tns μέσα στον αστικό χώρο. Γ Γ αυτό ο χαρακτήραε του Πόντικα καθίσταται εμβλη-
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p a T iK Ô s  γ ια  τ α  ή θ π  και τ η ν  η θ ικ ή  τ ο υ  χ ώ ρ ο υ : ε ίνα ι π ρ ό α ω π ο  π ο υ  ε κ φ ρ ά ζε ι τ ο ν  σ ε ξ ο υ α λ ι κ ό  
π ό θ ο , π ο υ  μ έ σ α  α π ό  μ ια  ε π ιθ ε τικ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  α ιτε ίτα ι π ε ισ μ α τ ικ ά  τ η ν  π λ ή ρ ω σ ή  τ ο υ  και 
ε ισ π ρ ά ττε ι τ η ν  π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ η  και τ ο  χ λ ε υ α σ μ ό . Σ' α υ τ ή  τ η ν  « ε π α ρ χ ί α  τ ω ν  σ κ υ λ ά δ ι κ ω ν »  κ α μ ία  
σ χ έ σ η  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  υ π ά ρ ξ ε ι  -  η  μ ο ν α ξ ι ά  ε ίνα ι α π ό λ υ τ η .
Εδώ το ζευγάρι τίθεται εν τω μέσω Tns αγοράε: καταθέτουν τα όνειρά t o u s  και εισπράττουν ε- 
φιάλτεε. Η περιπλάνησή t o u s  είναι ένα πικρό ταξίδι μαθητείαε και για t o u s  δύο: κανένα όνει
ρο δεν εκπληρώνεται, ουτοπίεε συνθλίΒονται, ελπίδε5 και προσδοκία συντρίβονται. Υπάρχει 
κάτι άξιο επισήμανσηε σ' αυτή την περιήγηση και των δύο μέσα στα σκυλάδικα: και για t o u s  
δύο, αφετηρία είναι η αθωότητα· κατάληξη, η γνώση. Ωστόσο, ενώ για τη Στέλλα το τίμημα 
Tns γνώσηε υπήρξε η συντριβή του ονείρου Tns (από τραγουδίστρια γίνεται ακροάτρια), για 
τον Ανδρέα είναι η απροσδόκητη περιφρόνηση που Βιώνει απέναντι στη Στέλλα· δηλαδή, η 
έξοδόε του απ' τον παράδεισο του έρωτά του. Η συσσώρευση των εικόνων, των ήχων και των 
εμπειριών του ταξιδιού κορυφώνεται με την είσοδο του Ανδρέα στο σκυλάδικο Αρτζεντίνα: ε
κεί, όταν βλέπει τη Στέλλα να κάνει κονσομασιόν, δεν υπάρχει ix v o s  θαυμασμού στο Βλέμμα 
του· αντίθετα, αναγνωρίζουμε για πρώτη φορά την περιφρόνηση και την απαρέσκεια. Η πε
ριφρόνηση Tns Στέλλαε αντισταθμίζεται με αυτήν του Ανδρέα. Τώρα, και οι δύο ξέρουν: η μα
θητεία (και η περιπέτεια) έχει τελειώσει· η ισορροπία έχει επιτευχθεί. Τώρα, μπορούν να υ
πάρξουν πάλι ors ζευγάρι.

Θεσσαλονίκη, Ιούλιοβ 2003
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Αυτή η νύχτα μένει : 
Αθηνά Μαξίμου.



Beautiful People :

Ρέα Τουτουντζή, fiávvns BóyAns.



Το συναίσθημα ms περιφρόνησή

rns Μαρίαs Κατσουνάκη

Το δήλωσε εξ αρχής ο N i' k o s  Παναγιωτόπουλος: «Αυτή η ταινία είναι ένα hommage σ' έναν 
μεγάλο σκηνοθέτη του κινηματογράφου, τον Godard, που αγαπώ πολύ. To Beautiful People 
είναι ριμέικ ms Περιφρόνηοηε και αφηγείται την ιστορία ενός συναισθήματος: noos ο έρωτας 
μιαε γυναίκας για τον άντρα της μεταστρέφεται σιγά σιγά σε περιφρόνηση».
Ο σκηνοθέτης ομολογεί τη συγγένεια, αλλά υπογραμμίζει και τη διαφορά με τον κορυφαίο ο
μότεχνό του. Ο πυρήνας είναι το ζευγάρι, αλλά γύρω του κινείται ένα ετερόκλιτο πλήθος, που 
συνθέτει το «περιβάλλον». Στην ταινία του Godard, το περιβάλλον λειτουργεί αντιστικτικά, εί
ναι παρόν και ταυτόχρονα απόν. Το ζευγάρι έχει τον πρώτο ρόλο. Στην εκδοχή του Νίκου Πα- 
ναγιωτόπουλου κυριαρχούν οι «άλλοι». Πιέζουν, μεταβάλλονται σταδιακά σε κλοιό που κα
τευθύνει τη μοίρα του ζευγαριού- μόνο που το πεπρωμένο είναι διαφορετικό για τους ήρω- 
ες των δύο ταινιών. Στην Περιφρόνηση, η Καμίγ (Brigitte Bardot) σκοτώνεται σε τροχαίο μα
ζ ί με τον αμερικανό παραγωγό (Jack Palance). Στο Beautiful People, η ηρωίδα (Ρέα Τουτουν- 
τζή) τραυματίζεται σοβαρά, αλλά διασώζεται, ενώ, παράλληλα, διασώζεται και η κλονισμένη 
σχέση με το σύζυγό της (Νίκος Κουρής).
Ο Παναγιωτόπουλος κλείνει πολλαπλώς το μάτι στο θεατή. Δανείζεται το σχήμα του γκοντα- 
ρικού έργου και αυθαιρετεί, επιλέγοντας να κινήσει διαφορετικά «ζεύγη». Ο γάλλος δημιουρ
γός εστιάζει στην αιώνια σύγκρουση των φύλων, στο δίπολο άντρας-γυναίκα. Αντιπαραθέτει 
τον κινηματογράφο με τη ζωή, τον πολιτισμό ως καταναλωτικό αγαθό με τον ιδεαλισμό τής 
τέχνης. Ο έλληνας σκηνοθέτης διαλύει κάτω από το ανελέητο φως και τον αέρα των Κυκλά
δων κάθε μυστήριο, χρησιμοποιώντας το σαρκασμό και την ειρωνεία του σαν καυστικό οξύ 
που διαπερνά ταχύτατα τη σάρκα για να φτάσει στον πυρήνα: στην τέχνη του κινηματογρά
φου -  ό,τι ενδιαφέρει περισσότερο τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ως ανήσυχος κινηματογρα
φόφιλος δημιουργός, δεν αρκείται στην απλή αναπαραγωγή του προτύπου. Αποσπά τα «υ
λικά» που τον εξυπηρετούν, και εμπνέεται το δικό του μίγμα.
Έτσι ανιχνεύεται ο Godard στο ριμέικ, αλλά σε επιμέρους αναφορές, σαν μικρά εμβόλιμα 
οποτ [ο κεντρικός ήρωας του Beautiful People φοράει το ίδιο καπέλο με τον Michel Piccoli της 
Περιφρόνησηε (σχόλιο στον Dean Martin), απαγγέλλει ποίηση όπως ο Fritz Lang, κ,λπ.), και 
χωρίς το γκονταρικό πνεύμα. Στη φράση του André Bazin που παρατίθεται στο ζενερίκ της 
Περιφρόνηοηε («Ο κινηματογράφος προσφέρει στο βλέμμα μας έναν κόσμο που εναρμονί
ζεται με τις επιθυμίες μας»), ο Παναγιωτόπουλος «απαντά»: «Ο κινηματογράφος είναι μια τέ-
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χνη από την οποία έχω ολοσχερώς ητηθεί». Είναι πράγματι έτσι; Ο θεατής χαμογελά συνενο- 
χικά, γνωρίζοντας την ευκολία του σκηνοθέτη να κωδικοποιεί εύστοχα σκέψη και συναίσθη
μα. Αλλά ο Παναγιωτόπουλος, πίσω από τον μελαγχολικό αυτοσαρκασμό, είναι απολύτως ει
λικρινής δηλώνοντας το ανέφικτο της κινηματογραφικής δημιουργίας· την αιώνια πάλη με
ταξύ προθέσεων και αποτελέσματος. Τη βιώνουν οι ήρωες της Περιφρόνησηε στη διάρκεια 
της ταινίας. Τα πρόσωπα στο Beautiful People την έχουν ήδη γευτεί, περιφέροντας την «ηττη- 
μένη» εκδοχή τους: κυνική σκέψη, γερασμένο σαρκίο. Πόσο είναι απαραίτητο να έχει παρα
κολουθήσει κανείς τον Godard του 1963 για να μπορέσει να αντιληφθεί τον Παναγιωτόηου- 
λο του 2001 ; Η περιφρόνηση, βασισμένη στο μυθιστόρημα II disprezzo του Alberto Moravia, 
διαδραματίζεται στο Κάπρι. Η Καμίγ είναι μια όμορφη κοπέλα που δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει. 
Ο Πολ είναι ένας ταλαντούχος συγγραφέας που θα ήθελε να κάνει σπουδαία πράγματα, αλ
λά αναγκάζεται να γράφει σενάρια της δεκάρας. Ο Πρόκος είναι ένας σκληρός αμερικανός 
παραγωγός που, «όταν ακούει τη λέξη "πολιτισμός", βγάζει το καρνέ των επιταγών του». Ο 
σκηνοθέτης (Fritz Lang) είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία: να γυρίσει μια χολιγουντιανή Οδύσ
σεια. Η γραμματέας αποκαθιστά την επικοινωνία ανάμεσα στον αμερικανό παραγωγό και 
ατον γάλλο συγγραφέα, μεταφράζοντας ταυτόχρονα κάθε συνομιλία τους. Η Καμίγ παρακο
λουθεί το σύντροφό της να «εκποιεί» την πνευματική του εργασία στον Πρόκος, αλλά και να 
μην αντιδρά όταν ο τελευταίος αρχίζει να τη φλερτάρει εμφανώς. Ο έρωτας δίνει τη θέση του 
στην περιφρόνηοη.
Στο Beautiful People, μια ετερόκλιτη παρέα, αποτελούμενη από ένα πρώην μανεκέν, τον αρ
χιτέκτονα σύζυγό της, έναν αμερικανό «Ιοςθτ» σκηνοθέτη, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο επι
στήμονα και τη γυναίκα του, και μια χυμώδη γραμματέα, φιλοξενείται στο σπίτι πλούσιου ε
πιχειρηματία στη Μύκονο. Ο αρχιτέκτονας κτίζει το καινούργιο εξοχικό του επιχειρηματία, κι 
όταν έλκεται απ' τη δύναμη του χρήματος, η γοητευτική σύζυγός του αρχίζει να τον περι- 
φρονεί, και στρέφεται στον επιχειρηματία. «Άνθρωποι σε διακοπές (άρα, σε χαλαρή διάθεση) 
περιφέρονται, διασταυρώνονται, κοιτάζουν και κοιτάζονται» λέει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. 
«Το θέμα της Περιφρόνησηε είναι άνθρωποι που αλληλοκοιτάζονται και κριτικάρουν ο ένας 
τον άλλον· στη συνέχεια έρχεται ο κινηματογράφος που τους παρατηρεί και τους κριτικάρει 
ενσαρκωμένος στο πρόσωπο του Fritz Lang που παίζει τον ίδιο του τον εαυτό, αποτελώντας 
τη συνείδηση, το ευπρεπές πρόσωπο της ταινίας» δήλωνε ο Godard στα «Cahier du 
Cinéma», τον Αύγουστο του 1963. «Οι ήρωές μου είναι ναυαγοί της σύγχρονης εποχής. Η 
Μύκονος είναι ιδανικό μέρος για να τους φιλοξενήσει» σχολιάζει ο Παναγιωτόπουλος. «Η Μύ
κονος είναι πλέον μια Βιτρίνα στην οποία εκτίθεται ο νεοελληνικός νεοπλουτισμός.»
Ο Godard σημείωνε: «Όταν το ξανασκέφτομαι, πέρα από την ψυχολογική ιστορία μιας γυναί
κας που περιφρονεί το σύζυγό της, Η περιφρόνηση μοιάζει να είναι η ιστορία των ναυαγών 
του δυτικού κόσμου, των διασωθέντων από το ναυάγιο της σύγχρονης κοινωνίας, που απο
βιβάζονται μια μέρα σ' ένα έρημο και μυστηριώδες νησί, όπως οι ήρωες του Verne και του 
Steve^on· ένα νησί, που το μυστήριό του έγκειται αναμφισβήτητα στην έλλειψη μυστηρίου, 
δηλαδή στην αλήθεια». Η φαινομενική σύμπτωση και το οριστικό ασύμπτωτο των δύο δημι
ουργών. Διασταυρώνονται και, μ' έναν διακριτικό χαιρετισμό (κάτι σαν ανεπαίσθητο νεύμα), 
απομακρύνονται, ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές.
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος έχει ανοικτούς λογαρισμούς με την παρακμιακή αστική τάξη, από 
τους Τεμπέληδεε τηε εύφορηε κοιλάδαε και τον μακάριο ύπνο τους. Στο Beautiful People ε
πανέρχεται -αν υποθέσουμε ότι είχε απομακρυνθεί- δριμύτερος. Η δική του «περιφρόνηση» 
έχει ιδεολογικές καταβολές. Ο ίσκιος του χρήματος είναι βαρύς οτα πρόσωπα της ταινίας. Στε
γνώνει πάθη και ολοκληρωτικούς, τραγικούς έρωτες. (Για την ακρίβεια, δεν εκδηλώνονται πο
τέ για να στεγνώσουν.) Οι εντάσεις είναι υποδόριες· τα ερωτικά καλέσματα, μηχανικά.Όλα κα
λύπτονται από ένα παχύ οτρώμα νωχέλειας. Κάτω από τον ήλιο ξεφλουδίζουν σώματα και αι-
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σθήματα. Ο xpôvos παγώνει. Οι φιλοξενούμενοι περιφέρονται σε γεύματα, συζητήσει απο- 
KOÂunTiKés (αλλά καθόλου σπαρακτικέΞ, ônoos στον Godard), σε κοκτέιλ-πάρτι δίπλα σε πισί- 
νε5. Δεν είναι, όμωΞ, βυθισμένοι στην ολβιότπτα.
Δοκιμάζονται από ανατροπέε, από μικρέε, αλλά καθοριστικέε, αποκαλύψειε. Δοκιμάζονται, 
αλλά δεν λυγίζουν· απλώε, αναστατώνονται. Το δράμα t o u s  έχει θεατρικότητα, η δόνηση εί
ναι ελεγχόμενη. Παραμένουν καθηλωμένοι σ' έναν συμπαγή σαρκασμό και μια αβέβαιη με
λαγχολία. Το ζευγάρι, μέσα από ένα παρ' ολίγον μοιραίο γεγονόΞ, θα επανατροφοδοτήσει 
τον έρωτά του και θα απογειωθεί (στην τελευταία σκηνή, μέσα στο ελικόπτερο, ο αρχιτέκτο- 
vas κρατά την τραυματισμένη γυναίκα του και ανασυντάσσεται), αφήνονταΞ πίσω του την 
πλασματική ευτυχία των ισχυρών του χρήματοΞ. Η περιφρόνηση επιστρέφει cos συναίσθημα, 
αλλά, αυτή τπ φορά, για να στηρίξει τον έρωτα και να απαξιώσει το χρήμα.

, Αθήνα, Σεπτέμβρη 2003
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Φτου ξελευτερία!

ms Eùas Στεφάνή

Όταν ήμαστε μικροί, με τον μεγαλύτερο αδελφό μου, τον Λεωνίδα, παίζαμε διάφορα παιχνί
δια. Ένα τέτοιο ήταν το πλοίο.
«Παίζουμε το πλοίο; Λοιπόν, το κρεβάτι είναι το πλοίο, κι εγώ είμαι ο καπετάνιοε. Εσύ είσαι οι 
ναύτεε και οι επιβάτεε. Τα σεντόνια είναι τα πανιά, θα  περιμένουμε να φυσήξει αέραε, και με
τά θα φύγουμε. Όταν σου πω, κάνε "φου!" και φύσα.»
«Πώε λένε το καράβι μαε;» ρωτούσα.
«Queen Elteabeth. θέλουμε 30 μέρεε για να φτάσουμε στην Αμερική. Άντε! Φύσα να φύγου
με, γιατί έρχεται η μαμά.»
Το κοινό όλων των παιχνιδιών -και, φαντάζομαι, η προϋπόθεση για κάθε παιχνίδι, παιδικό ή 
μη —  είναι αυτό το αρχικό κάλεσμα: «Παίζουμε...;» (μ' άλλα λόγια: «Υποδυόμαστε ότι...;») και 
η από κοινού παραδοχή ότι μόνο όσο τηρείται αυτή η μυστική συμφωνία, το παιχνίδι υφί- 
σταται. Αλλιώε, το κρεβάτι δεν είναι πια πλοίο, τα σεντόνια είναι μόνο σεντόνια, ο αδελφόε 
μου δεν είναι καπετάνιοε, κι αν εγώ δεν φυσήξω, δε θα φτάσουμε ποτέ στην Αμερική. Τι ευά
λωτο, όμωε, που είναι το παιχνίδι μαε! Αρκεί το αιφνίδιο άνοιγμα μιαε πόρταε, η είσοδοε τηε 
μαμάε, η υπόνοια νύσταε ή βαρεμάραε ενόε από τουε παίκτεε, κι όλα πάνε περίπατο. Το μα
γικό πέρααμα από τη μία πραγματικότητα στην άλλη έχει χαθεί.
Ωε ενήλικεε, χάνουμε την ικανότητα τηε δισυπόστατηε αντίληψηε των πραγμάτων που έχου
με ωε παιδιά. Οι σύγχρονεε κοινωνικέε δομέε δεν ευνοούν την ονειροπόληση και το παιχνί
δι. Οι τεχνολογικέε εξελίξειε δίνουν ολοένα και περισσότερο το προβάδισμα στην ορθολογι
κή πίστη των φαινομένων. Όλα μπορούν να εξηγηθούν, να ερμηνευτούν και να βελτιωθούν 
με τη βοήθεια τηε επιστήμηε και τηε τεχνολογίαε.
Τα παιχνίδια των ενηλίκων, ελάχιστα διατηρούν από τον παράδοξο κόσμο τηε παιδικήε ηλι- 
κίαε. Υπακούουν σχεδόν πάντα σε μια ρεαλιστική λογική, όπου η σχέση παίκτη και εμπειρικήε 
πραγματικότηταε μένει ακλόνητη. Ο παίκτηε, όσο ευφάνταστοε και να είναι, παίζει σύμφωνα 
με τουε κανόνεε του παιχνιδιού, δηλαδή εντόε τηε δεδομένηε πραγματικότηταε, η νομιμότη
τα τηε οποίαε δεν αμφισβητείται.
Ο Νίκοε Παναγιωτόπουλοε είναι έναε απ' τουε λίγουε που, σε πείσμα των καιρών, εξακολου
θεί να διατηρεί την ελευθερία να παίζει, διατηρώνταε την πρωτογενή φυσική χάρη του παι
χνιδιού, δηλαδή το αιφνίδιο και αναπάντεχο γλίστρημα από τη μία πραγματικότητα στην άλ
λη, υπενθυμίζοντάε μαε ότι τα όρια μεταξύ αλήθειαε και ψευδαίσθησηε είναι τεχνητά. Οι ή-
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ρωες του Παναγιωτόπουλου, είτε αναζητώντας καταφύγιο στον ύπνο {Οι τεμπέληδεΞ rns εύ- 
φορηε κοιλάδαε), είτε αιωρούμενοι {Delivery), είτε περιπλανώμενοι (Ονειρεύομαι t o u s  φίλουε 
μου), είτε εμφανιζόμενοι αστραπιαία για να εξαφανιστούν ύστερα από λίγο σαν πυγολαμπί- 
δεε (7α χρώματα rns Ipiôos), είναι εκεί για να υπενθυμίζουν με την παρουσία t o u s  την ύ
παρξη αυτής τηε «άλλης» πραγματικότητας, εξίσου ζωντανής, εξίσου napoùoas με αυτό που 
λέμε «εμπειρική πραγματικότητα». Μετέωροι και φωτεινοί, αναδεικνύουν την ύπαρξη pias 
σφαίρας αισθητηριακής αντίληψης του κόσμου και τη δυνατότητα απόδρασης από το πραγ
ματικό. Σαν Μαίρη ilônivs ή σαν Πίτερ Παν, διασαλεύουν την τάξη και αποκαλύπτουν ότι η 
πραγματικότητα του περιβάλλοντος κόσμου, που μέχρι τώρα έμοιαζε γερά θεμελιωμένη, εί
ναι μια ετοιμόρροπη σύμβαση που στηρίζεται σε μια συλλογική ψευδαίσθηση.
Η παρομοίωση της ζωής με το παιχνίδι είναι πολύ παλιά. Ο Επίκτητος, στωικόε φιλόσοφος, εί
ναι από τους πρώτους που έκαναν αυτόν τον παραλληλισμό. Ο Επίκτητος διακήρυξε τη ση
μασία του ευδαιμονισμού στη ζωή και, συγχρόνως, την πίστη του στο δικαίωμα κάθε αν
θρώπου να αποχωρήσει από αυτή τη ζωή όποτε αυτή δεν του προξενεί πλέον χαρά ή εν
διαφέρον. Διαμόρφωσε δηλαδή μια φιλοσοφία τού ευ ζην, σύμφωνα με τους κανόνες ενός 
παιχνιδιού. El αντίληψη αυτή, της ζωής ως παιχνιδιού, είναι διάχυτη στο έργο του Παναγιω- 
τόπουλου. Ένα από τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις ταινίες του είναι η ελευθερία όχι μό
νο της συμμετοχής, αλλά και, κυρίως, της αποχώρησης από το παιχνίδι. Οι ήρωες του Πανα- 
γιωτόπουλου αμφιταλαντεύονται συνεχώς ως προς το αν πρέπει να συνεχίσουν ή να βρουν 
διαφυγές απ' την πραγματικότητα. Πώς και πόσο να παρεκκλίνουν; Στην πρώτη του ταινία {Τα 
χρώματα rns Ipiôos), ένας άνθρωπος χάνεται ως διά μαγείας μέσα οτη θάλασσα, μπροστά 
στα έκπληκτα μάτια ενός κινηματογραφικού συνεργείου. El εξαφάνισή του διασαλεύει τις μέ
χρι τότε Βεβαιότητες των ηρώων γύρω απ' τον δικό τους ρόλο ύπαρξης στη ζωή. Στους 7ε- 
μπέληδεε rns εύφορηε κοιλάδαε, ένας πατέρας και οι τρεις γιοι του αντιστέκονται στην κανο
νικότητα και στις κοινωνικές επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας (εργασία, οικογένεια, διαιώνι
ση του είδους) κι αποχωρούν απ' την πραγματικότητα μέσω του ύπνου. Στη Γυναίκα που έ
βλεπε τα όνειρα, μια γυναίκα παρεκκλίνει απ' την κανονικότητα της συζυγικής ζωής, Βιώνο- 
ντας σαν πραγματική ζωή τον κόσμο που συναντά στα όνειρά της. Στο Ονειρεύομαι tous φί- 
λουςμου, ο κεντρικός ήρωας αποφασίζει να είναι μονίμως εκτός παιχνιδιού. Χρησιμοποιεί ως 
μέσο για το σκοπό αυτόν την περιπλάνηση -  μια κατάσταση, όπου η ταυτότητά του παραμέ
νει μονίμως ρευστή· όταν, στο τέλος, σταματήσει να κινείται, μετατρέπεται σε μια μορφή ά
σχημη και θλιβερή. Στο Delivery, την τελευταία μέχρι στιγμής ταινία του Παναγιωτόπουλου, 
συναντάμε πάλι τον αρχετυπικό ήρωα από τα Χρώματα rns Ιριδοζ. έναν άνθρωπο που εμ
φανίζεται από το πουθενά και χάνεται πάλι στο πουθενά. Σαν έκπτωτος άγγελος κάνει μια μι
κρή διαδρομή στον επίγειο κόσμο των θνητών, διασαλεύει τις ισσοροπίες, αλλά και αποκα
λύπτει στο πέρασμά του τον ψυχισμό και τα κρυφά αισθήματα των ηρώων.
El φύση του παιχνιδιού δεν είναι καθόλου εφησυχαστική και ανώδυνη· τουναντίον, είναι τολ
μηρή και ακραία. Το παιχνίδι στοχεύει στο συμβολικό αναποδογύρισμα του κόσμου (ξαφνι
κά, το κρεβάτι μεταμορφώνεται σε πλοίο, τα σεντόνια σε πανιά, το παιδί σε αέρα), «ο' έναν κό
σμο απ' την ανάποδη», που έχει δηλαδή, χωρίς να το επιδιώκει και να το διατυμπανίζει εκ των 
προτέρων, μια επαναστατική διάθεση. Όταν προβλήθηκαν για πρώτη φορά τα Χρώματα rns 
'Ipiôos, οι δημοσιογράφοι και οι κριτικοί της εποχής αναζητούσαν απεγνωσμένα ένα κρυφό 
νόημα, μια αλληγορία, κάποια υποψία σχέσης με το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι της εποχής. 
Ακόμα και τώρα, τριάντα χρόνια σχεδόν μετά, η κατ' εξοχήν πολιτική απάντηση του Πανα- 
γιωτόπουλου: «Χωρίς κανένα λόγο» στην ερώτηση: «Γιατί κάνατε αυτή την ταινία;», για πολ
λούς είναι ακατανόητη και εξοργιστική. Είναι, όμως, απόλυτα συμβατή με τη φύση και με την 
επαναστατική ηθική του παιχνιδιού που γίνεται «έτσι, χωρίς λόγο»· δηλαδή, χωρίς ωφελιμι
σμό και προθέσεις, αλλά από επιθυμία. Ίσως γι' αυτό, επειδή δηλαδή μοιάζουν με -ή, μάλ-
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λον, είναι- παιχνίδια, οι t o i v i e s  του Νίκου Παναγιωτόπουλου ασκούν πάνω pas αυτή την α
πελευθερωτική και ευεργετική δράση. Λέει ο αγαπημένοε θείοε Renoir: «Μέχρι που καταλήγω 
ν' αναρωτιέμαι μήπωΞ η μόνη δικαιολογία του έργου τέχνηε είναι το καλό που μπορεί να κά
νει o t o u s  ανθρώπουε. Μ' αυτό το "καλό" δεν εννοώ καθόλου να εκθέτει θεωρίεε -γνωρίζετε 
το φόβο μου για κάθε είδουε μήνυμα-, αλλά μια μικρή συμμετοχή σ' αυτό που θα έπρεπε να 
είναι το έργο καθενόε: η καλλιέργεια του ανθρώπου- η καλυτέρευση του ανθρώπου -  φυσι
κή, ηθική και, κυρίωε, μεταφυσική».
Ευχαριστούμε, θείε Νίκο!

Αθήνα, Οκτώβρ/os 2003
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O Níkos Παναγιωτόπουλθ5 είναι το κρυφό όπλο m s  Ελ- 
λόδαε. Είναι τόοο κρυφό, που ούτε η Ελλάδα δεν το ξέ
ρει ακόμα. Τόοο ο ίδιοε όοο και οι tomes του είναι, σί
γουρα, αινιγματικέε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα κρυφό οτα 
puzzles sktós από tis λύσειε. Και τα puzzles του Πανα- 
γιωτόπουλου σε ανταμείβουν περιοοότερο από tis ο- 
ποιεσδήποτε λύσεΐ5...

MEL SCHUSTER
Από το βιβλίο The Contemporary Greek Cinema
The Scarecrow Press, Inc. Metuchen, New York & London, 1979

O Níkos Παναγιωτόπουλο$ είναι évas σκπνοθέτπε που 
αξίζει κάθε αεβασμό.

MORANDO MORANDINI
«II Giorno», 1988



Ο Παναγιωτόπουλοε έμαθε την τέχνη του στο Παρίσι. Τα έργα του, 
όμωε, παρουσιάζουν μια κάπωε λοξή, αλλά καθόλου συναισθη
ματική, όψη Tns πατρίδαε του. Οι ταινίεε του κυμαίνονται από αυ
τοβιογραφία μέχρι αλληγορία, κλίνονταε πάντα npos το αλλό
κοτο. Το Ο νειρεύομα ι to us  φίλουε μου, π.χ., καλύπτει 25 χρόνια ευ- 
ρωπαϊκήε ζωήε, δίχωε να παρουσιάσει ούτε μία γυναίκα, ενώ Οι τε- 

μπέληδεε τηε εύφ ορηε κοιλάδαε είναι μια μπουνιουελική ιστορία 
για την μπουρζουάδικη οκνηρία, και το Βαριετέ απεικονίζει ένα 
σκηνοθέτη που αποφασίζει να ζήσει σε μια ταινία, ενώ οι ήρωεε 
του έργου του προσπαθούν να ζήσουν στον αληθινό κόσμο. Αν έ
χετε βαρεθεί τα μεσογειακά θέρετρα, τα κατακλυσμένα με Αμερικα- 
voûs που παίζουν κακότεχνα μαντολίνο, ιδού η αληθινή ελληνική 
άποψη.

«The Guardian»

Ο Παναγιωτόπουλοε είναι έναε ευφάνταστοε και εκλεκτικόε σκηνο- 
0éîns, με ένα κάποιεε φορέε λυρικό ενδιαφέρον για τα κοινωνικά 
και φιλοσοφικά θέματα που τα εξερευνά με τη δική του φωνή και 
κομψότητα. Ισορροπώνταε ανάμεσα otis έρευνέε του για τη φύση 
και τη μεταλλαγή τηε σύγχρονηε Ελλάδαε, και στα ερωτήματά του 
για την ταυτότητα, τον τόπο και tis ανθρώπινεε σχέσειε, είναι επίσπε 
διερευνητικόε, καθώε στιε αφηγήσειε του «παίζει» με το κινηματο
γραφικό λεξιλόγιο. [...] ΒραΒευμένοε πολλέε φορέε, «παίζει» με όλα 
τα είδη (μελόδραμα, φιλμ νουάρ, road ηηονίθε...)

«Time Out» (Λονδίνο)



O N íkos Παναγιωτόπουλοε γυρίζει εδώ και 35 χρόνια όμορφεε 
ταινίεε. Είναι ο πιο συναρπαατικόε οκηνοθέτηε τηε γενιάε του.

MICHELE LEVIEUX
από τον κατάλογο του 23ου Φεστιβάλ Móoxas, με την ευκαιρία τηε ρετροσπε- 
KTÍBas οτο έργο του έλληνα σκηνοθέτη 
(loúvios 2001)





Μαρτύριά
για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο





Beautiful Man

του Κωστή Παπαγιώργη

Είναι δύσκολο να μιλήσειε για έναν άνθρωπο, επειδή είναι «άνθρωποε», Βέβαια, και κυρίωε 
επειδή είναι «έναε», αλλά, στην περίπτωση του σκηνοθέτη Νίκου Παναγιωτόπουλου, πάσα ε
θελοντική υποταγή στη δυσκολία είναι συγγνωστή.

Μορφωμένοε χωρίε να κουβαλάει τη μόρφωση στην πλάτη του, αγχίνουε που μπορεί να λέ
ει μειδιώνταε ότι «είναι ανόητοε καθότι δεν βρήκε το Βάθοε κανενόε πράγματοε», ενσαρκώ
νει μια ύπαρξη μ' ένα είδοε δυσεύρετηε έμφυτηε ελευθερίαε.

Με τουε περισσότερουε φιλόδοξουε με τουε οποίουε συναγελάζεται κανείε, αργά ή γρήγορα 
σκέφτεται ότι «αν ήταν λιγότερο τυφλωμένοε απ' τον εαυτό του, ίσωε ήταν καλύτερα...»

Με τον Παναγιωτόπουλο έχειε την αίσθηση ότι η σχέση του ίδιου με τον εαυτό του είναι θε
ραπευτική.

Ότι παίρνει καθημερινά άδεια κυκλοφορίαε και ζωήε από μια οικεία θεά που του χαρίζει α
φειδώλευτα το φλέγμα που χρειάζεται κάθε συνείδηση για να μην είναι «άχθοε αρούρηε».

Όλοι οι καλλιτεχνικοί μετανάστεε που επέστρεψαν από την ξένη πήγαν με γομάρι και επέ
στρεψαν με άλογο.

Ο Παναγιωτόπουλοε, μάλλον πήγε κι ήρθε περπατώνταε, κι έτσι μπορεί να λέει όχι μόνο: «Α
σκώ μια τέχνη απ' την οποία έχω ολοσχερώε ηττηθεί», αλλά και: «Μόνο ο ΒωΒόε κινηματο- 
γράφοε έχει ολοκληρωθεί ωε τέχνη».

«Enevôuws», Σάββατο 1 -  Κυριακή 2.12.2001
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Στη Λεωφόρο NÎKns...

του Δημήτρη Νόλλο

Ο N ikos Παναγιωτόηουλθ5 είχε μια μυθική διάσταση ανάμεσα o t o u s  véous κινηματογραφι- 
o t é s , όταν τον γνώρισα στα μέσα εκείνα Tn s διαβόητηε δεκαετία$ του '60, στο στούντιο «Φά- 
pos», στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Είχε κάνει κινηματογραφία onouôés στο Παρίσι (όπου, 
cos γνωστόν, στη διάρκεια των αγρυπνιών Tn s Cinémathèque μπορεί κανείε να μάθει τα πά
ντα γύρω απ' την ουσία του κινηματογράφου, όταν μάλιστα οι ολονυκτίεε συνοδεύονται α
πό γονυκλιοικ στην Αταλάντη του Vigo και τον Γαλάζιο άγγελο του Sternberg).
Η κυριότερη αντίφαση, ôpoos, το σκάνδαλο που του είχε προσδώαει μια αίγλη μυστική, εκεί
νη τη διαφορετική διάσταση, ήταν noos, παρ' όλα αυτά τα Παρίσια, εκείνη την εποχή υπήρξε 
ο παντοδύναμοε Bon0ôs σκηνοθέτη του Απόστολου Τεγόπουλου· ενό$ παραγωγού και 
σκηνοθέτη λαϊκών ταινιών που είχε καταφέρει, σαν μια άλλη Grosse Bertha Θ εσσαλ ία  προ
έλευσή, να κανονιοβολήσει το κατεστημένο του Φίνου και όσων τον ανταγωνίζονταν, και να 
t o u s  διεμβολίσει στο χώρο του μελοδράματο5. Μερίδιο auras Tns sniTuxias ανήκε στον Νίκο 
Παναγιωτόπουλο.
Έται κι εκείνο5 κινούνταν, κολυμπώντα5 κόντρα και ανάμεσα στα δάκρυα Tns unépoxns Μάρ- 
0as Βούρτοη και t o u s  λυγμού$ του Απόστολου Καλδάρα, με την άνεση tvôs χορευτή των 
Μπαλσόι και με την έπαρση του ποιητή που γνωρίζει ncos είναι υποχρεωμένο5 να ζήσει σε ε
ποχή πεζή και αντιπνευματική, τη στιγμή που όλοι εμεί$ περιμέναμε πρώτα να αναγνωριστεί 
η μεγαλοφυΐα pas, κι ύστερα να στρίψουμε στην πρώτη γωνία -  κι ôpopcpos, ônocis όταν δια
θέτει πνεύμα εξεγερμένο, αριστοκρατικό και εύστροφο, οτα 25 σου χρόνια.
Ο Παναγιωτόπουλο^ με k ô o t o s  που μόνον ο iôios γνωρίζει, τα είχε «μασήσει» αυτά τα Παρί
σια και τα μελό του Τεγόπουλου, και νομίζω noos auras ήταν ο Xôs/os που τον επέλεξε ο Αγ- 
γελόπουλο$ για πρώτο βοηθό του σ' εκείνη την αποτυχημένη απόπειρά του να δημιουργή
σει ένα μιούζικαλ με t o u s  «Φόρμιγξ».
Ο Παναγιωτόπουλθ5, aaupBiBaaros και τελειομανή$ (πόσο μάλλον αφού επρόκειτο για ται
νία φίλου του και με χρηματοδότη μπόσικο), απαιτούσε τα πάντα να είναι στη θέση t o u s  και 
ônoos τα είχε παραγγείλει. Ο μακαρίτη ο Λιαρόπουλθ5, εκτελώνταε χρέη διευθυντή παραγω- 
γή$, προσπαθούσε να προφυλάξει το σκηνοθέτη από υπερβάσεΐ5 του προϋπολογισμού που 
πιθανόν θα οδηγούσαν οτο μπλοκάρισμα Tns χρηματοδότησης και τον κοντράριζε. Ήταν ο
λοφάνερο noos, απέναντι στον Αγγελόπουλο, ο Αιαρόπουλοε συμπεριφερόταν σαν προνοη- 
t i k ô s  naîépas, κι ο Παναγιωτόπουλθ5 σαν y i o s  που ελέγχει tis  π α τρ ιέ  avraxés.
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Ήταν επόμενο, η σύγκρουση να λάβει χώρα σε σημείο με όνομα σημαδιακό. Ο Αγγελόπου- 
Äos κινηματογραφούσε ένα κυνηγητό στην παλιά παραλία Tns Θεσσαλονίκη, όταν ο Πανα- 
γιωτόπουλοε διαπίστωσε noos έλειπε ένα ζευγάρι λαστιχένια παπούτσια Tns μάρκαε που είχε 
παραγγείλει. Το έκανε θέμα, αλλά, στην πραγματικότητα, το ζήτημα δεν είχε και τόση σημα
σία, αφού ένα άλλο ζευγάρι παπούτσια, το ίδιο ανθεκτικά, βρίσκονταν στπ θέση tous. Ο Πα- 
ναγιωτόπουλοΞ, ópoos, γνωρίζονταε noas ο Visconti γέμιζε με ασημικά μαχαιροπίρουνα τα 
κλειστά συρτάρια pías κομόντ που δεν επρόκειτο ποτέ να «παίξουν» στο Senso (με το επιχεί
ρημα noos τα ασημικά, για να αποπνέουν αρχοντιά και αλήθεια, πρέπει να βρίσκονται στπ θέ
ση tous κι as μη φανούν ποτέ), καθυστερούσε το γύρισμα, μέχρι να του φέρουν εκείνα τα πα
πούτσια. Ο Λιαρόπουλοε, όσο και ν' αγαπούσε τον ΠανΟγιωτόπουλο, είχε εκμανεί και, σε μια 
στιγμή, κραύγασε σε έξαλλη κατάσταση: «Πού νομίζεις βρε, noos βρίσκεσαι; Στο Χόλιγουντ 
νομ ίζε ι και τα κάνεΐ5 αυτά;» Και ßsßaioos o Níkos τού απάντησε, εκεί, στη Λεωφόρο NÍKns: 
«Ναι· εγώ, μόνο για το Χόλιγουντ είμαι φτιαγμένοε!» Τα έλεγε αυτά σ' έναν άνθρωπο που εί
χε ήδη πίσω του το τιμημένο κι αναγνωρισμένο από tous πάντε$ Γράμμα από το Σαρλερουά. 
'Opeas o Níkos έτσι ήταν κι έτσι έζησε. Μπορεί στο Χόλιγουντ να μην πήγε (και καλύτερα), ό- 
poos πορεύτηκε κάνονταε ταινίεε πάντα xoopís oupB iBaapoús και παραχωρήσεις μέσα σ' ένα 
«Χόλιγουντ» που είχε φτιάξει για τον εαυτό του.
Κι αυτό που παρατηρώ otis toiviTs του με ενδιαφέρον, είναι noos, αντί να Βαραίνουν και να 
παίρνουν εκείνη τη σκόνη Tns πικρήε μελαγχολία, Tns ooepías και του σκεπτικισμού που, συ- 
νήθωε, με τον καιρό, επικάθεται οτα έργα pas, οι ταινι« του κατά κάποιο τρόπο ακολουθούν 
αντίστροφη πορεία και, χρόνο με το χρόνο, γίνονται όλο και πιο φωτεινέε... όλο και πιο νεανικέε.

Αθήνα, 31.3.2003
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flpOÂOYÎZOVTaS TOUS (pÎÂOUS μ ο υ

του Κώστα Βρεττάκου

Είναι δύσκολο να προλογίζει ένα φίλο σου, σκηνοθέτη, που τον γνωρίζει σαράντα περίπου 
χρόνια. Τον θυμάσαι από την εποχή που ο κινηματογράφοε ήταν γι' αυτόν όνειρο και παι
χνίδι, και τον βρίσκειε σήμερα, την παραμονή Tns προβολή$ Tns ένατηε ταινίαε του, όταν το 
όνειρο έγινε Ιστορία. Είναι σκληρό, αλλά και παρήγορο συνάμα, όταν, kôvovtos τον απολο
γισμό μιαε ζωήε, νιώθει ncos η λέξη «τέλο$» δε χωράει στην οθόνη που βλέπει.
El γενιά των σκηνοθετών που γεννήθηκε λίγο προ ή κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου, η γενιά pas, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει tous αλλεπάλληλοί τραυματι- 
ομούε που Tns είχε επιφυλάξει η τραγική ιστορική συγκυρία. Ένιωσαν ότι είχαν προδοθεί κι 
ότι είχαν προδώσει, κι ônoos λέει ο N i'kos Παναγιωτόπουλθ5 στο Βαριετέ, «έχουμε τύψεΐ5 για 
ό,τι κάναμε και για ό,τι δεν κάναμε». «Μεγαλώσαμε xoopis να το καταλάβουμε», καταδικασμέ
νοι να ζούμε σ' ένα ιδιόμορφο περιθώριο, με το δικαίωμα του λόγου σχεδόν απαγορευμένο 
για είκοσι πέντε χρόνια. El έλλειψη μιαε σθεναρήε lOTopiKÔs npoonmôs και, στη συνέχεια, η 
αγωνία του χαμένου χρόνου και του χαμένου λόγου, η γνώση του ανεπίκαιρου και του ξε
περασμένου, παρέλυσε τα αντανακλαστικά pias ολόκληρέ γενιά5. Δεν είναι τυχαίο nars όλοι 
σχεδόν οι δημιουργοί aums Tns γενιάε προσπαθούν να εκφραστούν με παραΒολέε και σύμ
βολα που κύρια χαρακτηριστικά tous είναι π ελλοχεύουσα αυτοκαταστροφή και η αδυναμία 
να υπερνικήσουν το σύνδρομο τηε napavopias που tous κληρονομήθηκε. Υπάρχει μια σκέ
ψη κατακερματισμένη και μια εικόνα που πασχίζει να διαμορφωθεί. Τα πράγματα που αφη
γούνται, μοιάζουν αποσπασματικά και ανολοκλήρωτα.
Ο N i'kos Παναγιωτόπουλοε, χαρακτηριστικόε εκπρόσωποε αυτή5 Tns γενιάε, δεν μπόρεσε να 
ξεφύγει απ' αυτή την αναγκαστική διαδρομή, με τη διαφορά ότι το γεγονόε αυτό, όχι μόνο 
δεν το απέκρυψε, αλλά και το διακήρυξε σε όλουε tous tôvous. «Ψάχνει να βρει εικόνε5 για 
μια ταινία και νιώθει σαν va tis αιχμαλωτίζει και va tis Βάζει σε φυλακή», αλλά αυτέε, πάλι του 
ξεφεύγουν και δεν παραδίνονται ποτέ. Από τα πρώτα του Βήματα επιλέγει μια γλώσσα εικο
νοκλαστική, διαφορετική από τη γλώσσα των άλλων δημιουργών Tns γενιά5 του. Την μπο
λιάζει γόνιμα με στοιχεία από το γαλλικό «νέο κύμα» κι επιστρατεύει σαν όπλο ένα οξύτατο 
πολλέε cpopés χιούμορ που σαρκάζει την παραποιούσα καθημερινότητα. Από την πρώτη του 
ταινία μεγάλου pàKOus [Τα χρώματα t p s  'Ipiôos (1973)], αρνείται να παραδεχτεί την πραγμα
τικότητα που του επιβάλλει η δικτατορία, και την πολεμάει συνθέτοντα5 μιαν άλλη, φαντασια- 
κή, υπερβατική, που η αληθοφάνειά Tns απειλεί να ανατρέψει tous vôpous Tns npooTns: την
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αρχή που θέλει, όσοι δεν συμφωνούν μαζί τηε, να χαθούν στα αΒαθή μιαε παραλίαε που το 
νερό τηε θάλασσαε δε φτάνει να καλύψει ούτε τα γόνατα ενόε ανθρώπου.
Ο Νίκοε Παναγιωτόπουλοε, ολοκληρώνονταε σήμερα την ένατη ταινία του μεγάλου μήκουε, 
έχει διαμορφώσει ένα προσωπικό στιλ που διακρίνεται από μια διάθεση ακραίαε ελευθερίαε, 
την οποία υπερασπίζεται μέχρι θανάτου, υπονομεύονταε συχνά τιε ίδιεε του τιε επιλογέε.Τον 
ενοχλούν τόσο τα πράγματα που έχουν κατά κόρον ειπωθεί, όσο κι εκείνα που δεν έχουν ει
πωθεί ποτέ. Η ζωή είναι ένα προσυμφωνημένο παιχνίδι στο οποίο αυτόε (και η γενιά του) δεν 
έχει καμιά συμμετοχή στη διαμόρφωσή του. Το μόνο που μπορεί να κάνει, είναι να το θυμί
ζει, να το ξεσκεπάζει συνεχώε και να το σαρκάζει αδιάκοπα, αφού εκείνο που αυτόε και οι φί
λοι του είχαν ονειρευτεί, ούτε το σχέδιασαν ούτε το πραγματοποίησαν. Και τώρα που όλα λί- 
γο-πολύ έχουν ειπωθεί και λιγοστεύουν οι αυταηάτεε του απρόβλεπτου, αρχίζει πάλι να αμ
φιβάλλει. Αναρωτιέται αν του δόθηκε πραγματικά ο καιρόε να ονειρευτεί, κι είναι έτοιμοε να 
χαλάσει τιε εικόνεε που έχει συνθέσει, και να τιε Βάλει σε μια καινούργια σειρά, αφού «κάθε 
εικόνα είναι και μια καινούργια αρχή».

Πρόλογοί στο φυλλάδιο του ΕΚΚ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο
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Δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα 
από το να παινεύει αυτούς 
που βαθιά εκτιμά$...

του Λευτέρη Βογιατζή

Όσα και να πω για τον Νίκο, αισθάνομαι ότι είναι λίγα. Δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα α
πό το να παινεύειε αυτούε που Βαθιά εκτιμάε. Αλλά μου είναι αδύνατον και να κρατήσω το 
στόμα μου κλειστό για έναν άνθρωπο που τον χαρακτηρίζει μια Βαθιά και σπάνια καλλιτε
χνική εντιμότητα, η οποία μπορεί καμιά φορά να δυσκολεύει κι αυτόν τον ίδιο, αλλά είναι το 
πιο ουσιαστικό συστατικό τηε καλλιτεχνικήε δημ/ουργ/σε. Η συνεργασία μαε Βάθυνε με αυτή 
την ταινία. Ήταν γοητευτική. Και την ίδια ακριΒώε γοητεία θα νιώσω αν μου συμβεί κάτι ανά
λογο στο θέατρο.

«Ελευθεροτυπία», 27.11.1993 
(με αφορμή την ταινία Ονειρεύομαι tous φίλουε μου,)
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Beautiful People: p e  t o v  IrdBn AiBaGnvb.





θα τον κερνάω πάντα 
το πιο ακριβό ποτό

του Στάθη Λιβοθηνού

Γνώριοα τον Νίκο Παναγιωτόπουλο σ' ένα μπαρ: εγώ... μπάρμαν· ekeîvos, σκηνοθέτη. Αρ- 
xés του '90. Από τότε, τον παρακολουθώ επίμονα σαν έναε μπάρμαν που παρακολουθεί εξ 
αποστάσεα« έναν ιδιόρρυθμο κι αγαπημένο πελάτη του, και τελικά δένεται μαζί του για πά
ντα, μ' ένα νήμα αόρατο και μυστικό. Στο πέρασμα του χρόνου δεν μπόρεσα ν' αποφύγω τον 
πειρααμό ν' αναρωτηθώ αν τον κινεί μόνο η καλλιτεχνική συνέπεια και σοβαρότητα ή αν, τε
λικά, ο κινηματογράφοε είναι γι' αυτόν évas τρόποε να παραπλανήσει το χρόνο, να παίξει έ
να παιχνίδι με tous cpiAous του -n0onoioùs και μη- ή να πει ένα ακόμα ανέκδοτο κι ο iôios 
να γελάσει τελευταίοε- γιατί στη δουλειά του και στον τρόπο του έβλεπα πάντα μιαν ασυνή
θιστη ελαφράδα και μιαν αμεσότητα, μαζί με άφθονο χιούμορ και ασυνήθιστη ειλικρίνεια, 
που σε υποχρεώνει να τον παρακολουθήσει, να τον καταλάβει (ή να προσποιηθεί5 ότι τον 
κατάλαΒεε) και, εν τέλει, να τον πιστέψει. Σ' όλεε tis ταινίεε του από το '90 και μετά με tis ο- 
ποίεε με τίμησε, χαρίζοντάε μου μια συμμετοχή σ' αυτέε, γνώρισα έναν Νίκο ασυναγώνιστα 
αριστοκρατικό otis επιλογέε του και μέγα σαρκαστή του κόσμου, αλλά και, πρώτα απ' όλα, 
του ίδιου του εαυτού του. Δε νομίζω noos ο Παναγιωτόπουλθ5 θα μπορούσε ποτέ να πει ψέ
ματα ή να κάνει άλλο απ' αυτό που πιστεύει, ôncos και δε θα έκανε ποτέ μια ταινία αν δεν ή
ταν ο iôios κάπου εκεί μέσα Tns κρυμμένοε καλά. Νομίζω noos, σαν κάθε καλλιτέχνη που δεν 
ενδιαφέρεται μόνο για τη μεταθανάτια δόξα, ο Παναγιωτόπουλοε κάνει συνέχεια ένα γοη
τευτικό και μυστήριο ταξίδι γύρω από τον εαυτό του, με συνταξιδιώτεε έμπ ιστο ί φίλουε. Στο 
ταξίδι αυτό χρησιμοποιεί τόση ειλικρίνεια όση χρειάζεται, αλλά και παιδική ευπιστία και τρυ
φερότητα, χαρίσματα σπάνια για την Ιθάκη. Σαν Kânoios που τον γνώρισε και τον αγάπησε, 
θα τον κερνάω πάντα το πιο ακριβό ποτό.

AnpiXios 2003
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Ό,τι κι αν κάνει 
ο N ikos Παναγιωτόπουλο$, 
θέλω να συμμετέχω

του Διονύση Φωτόπουλου

Δεν είναι το θέμα ms ταινίαε που με προκαλεί -  με προκαλεί ο iôios- με ηροκαλεί η ανησυχία 
του Παναγιωτόπουλου να Βγει από το προσωπικό και να δημιουργήσει έναν ολόκληρο κό
σμο. Ο Παναγιωτόπουλοε, πάνω απ' όλα έχει στιλ, κι έτσι μπορεί να δημιουργεί έναν προσω
πικό κόσμο. Κι επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι το στιλ είναι που κάνει τα πράγματα σημαντικά 
και ενδιαφέροντα στη ζωή, γι' αυτό θα δουλεύω με τον Παναγιωτόπουλο ό,τι κι αν κάνει. Ο 
Παναγιωτόπουλοε, κάθε φορά ξεκινάει μ' αυτή την αγωνία, το στιλ ms φόρμαε και του ùcpous 
που θα έχει outôs ο κόσμο5 τον οποίο θα προτείνει μέσα από κάθε ταινία. Αυτό καθορίζει τα 
πάντα για τον Παναγιωτόπουλο. Τελικά, ο Παναγιωτόπουλθ5 έχει αυτό που λείπει απ' αυτή τη 
χώρα: στιλ! Αν οι Έλληνεε ανακαλύψουν τον τρόπο να Βρει ο καθέναε το στιλ του, θα γίνουν 
τόσο σημαντικοί, που θα προκαλέσουν τρόμο παγκοσμίωε! Μόνο που, για να μπορέσειε να 
βρεΐ5 το προσωπικό σου στιλ, εκτόε από μυαλό και ψυχή, θέλει τόλμη και υποστήριξη από 
Βαθιά γνώση.
Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στα Χρώματα rns Ipiôos. Αυτή η ταινία είχε μια φρεσκάδα 
και μερικέε ανησυχίεε γαλλικού κινηματογράφου. Αλλά και μέσα σ' αυτή τπν ταινία έΒλεπεε 
το «ελληνικό»... Σαν να μην είχε ανάγκη την κατάληξη ενόε γαλλικού ποιήματοε. Απ' αυτή την 
ταινία μπορούσε κανείε εύκολα να διακρίνει το χιούμορ του Νίκου που από κάτω κρύβει ένα 
περίεργο, τραγικό χαμόγελο κι έναν χλευαστικό τρόπο να Βλέπειε τον κόσμο.
[...]
θυμάμαι που έπρεπε να οργανώσουμε κάτι κηδείεε, otis οποίεε έπρεπε να στολίσουμε tis κά- 
σεε... θυμάμαι ότι τα γυρίσματα θα γίνονταν μέσα στη «Μεγάλη Βρετανία», το ξενοδοχείο. 
Προσπαθούσαμε με τη Μαριάννα να στολίσουμε την κάσα με κάτι anaio^s γλαδιόλεε και να 
ντύσουμε tous συγγενείε με ρούχα κηδείαε. Έμπαινε ο κόσμοε και δεν ήξερε τι γινόταν. Νό
μιζαν ότι επρόκειτο για KavoviKés κηδείεε, γιατί ήταν όλοι μαυροφορεμένοι. Μόνο που δεν 
μα5 έδιναν συλλυπητήρια! Συμβαίνουν πολλέε τέτοιεε OKnvés στον κινηματογράφο, όπου δεν 
ξέρεκ πού σταματάει η αλήθεια και πού ξεκινάει το ψέμα... Αυτό που σκέφτομαι όποτε Βλέ
πω ολοκληρωμένη μια ταινία, είναι ότι οι θεατέε δε θα δουν ποτέ το χιούμορ που υπάρχει πί
σω από κάθε σκηνή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, και δε θ' ακούσουν ούτε θα δουν πο
τέ όλου5 aumùs tous καΒγάδεε που ξεσπάνε πίσω από την κάμερα για να γίνουν αυτά τα ο
πτικά όνειρα πραγματικότητα. Με τον Νίκο έχουμε φτάσει σε στιγμέ5 να ωρυόμαστε ο évas 
στον άλλον. Αλλά πάντα καταλήγουμε με χαμόγελο. Το ντεκόρ κάθε Taivias πρέπει να το φτιά
χ ν ε ι έτσι ώστε να κρατάε πάντα το μέτρο, να μην κάνεΐ5 τίποτα παραπάνω· να μη σου ξε-
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φεύγει τίποτα· να υπάρχει το όνειρο διαρκώε μέσα στην ταινία, αλλά να μπορείε συγχρόνωε 
και να τ' αγγίξειε· να καταφέρειε ένα πράγμα που π γεύση του ονείρου να είναι συνέχεια στα 
χείλη σου.
Η τελευταία ταινία του Νίκου γυρίστηκε στο Βερολίνο. Είναι κι αυτή μια ταινία διαδρομήε, μια 
ταινία σπονδυλωτών ιστοριών, αλλά με αρκετέε διαδρομέε στο Βερολίνο του '50-'60. Πιστεύω 
ότι κι αυτή η ταινία του Νίκου έχει στιλ, αλλά τη διακρίνει και μια διάθεση ταλαντούχου 
amateur. Είχε μεγάλη πλάκα, γιατί ψάχναμε να βρούμε διάφορουε χώρουε (στο Ανατολικό 
Βερολίνο, κυρίωε, που έχει παραμείνει σε άλλεε εποχέε) και γυρνούσαμε μ' ένα πολύ στιλάτο 
παλιό αυτοκίνητο... Εκείνη την εποχή, γύριζε εκεί ο Wenden και τη δική του ταινία, τη συνέ
χεια των Φτερών του έρωτα. Ήμαστε στο ίδιο κτίριο: από κάτω, το γραφείο τηε μιαε παραγω- 
γήε· από πάνω, τηε άλληε. Και ξεκινούσαν το πρωί οι δύο παραγωγέε για τα γυρίσματα: ο μεν 
Παναγιωτόπουλοε με τρία το πολύ αυτοκινητάκια (κι όταν είχαμε και γερανό, ήταν κάτι σπου
δαίο), ο δε Wenden με μια κουστωδία από 30-40 αυτοκίνητα, 10 γερανούε... ατελείωτη πο
μπή αυτοκινήτων. Μαε κοιτούσαν πάντα με συμπάθεια. Όταν έκανε ο Wenden γυρίσματα 
στο κέντρο του Βερολίνου, σταματούσε η κυκλοφορία για να διευκολυνθεί. Ο Παναγιωτό- 
πουλοε, για να οταματήσει την κυκλοφορία προκειμένου να κάνει ένα γύρισμα, έκλεβε σή
ματα των δημοσίων έργων, τα έκρυβε και, για λίγο, μέχρι να μαε πάρουν είδηση, κάναμε ό,τι 
προλαβαίναμε! Βέβαια, ήταν μια πολύ κσλά οργανωμένη παραγωγή του Νίκου, απ' τπν ο
ποία δεν έλειπε τίποτα. Δε χρειαζόμασταν εμείε παραπάνω. Μάλλον στην περίπτωση του 
Wenden περίσσευαν τα χρήματα κι έπρεπε κάπωε να τα μοιράσουν, έπρεπε να ξοδευτούν! 
Πολλέε φορέε ο Παναγιωτόπουλοε κι ο Wenden συναντιόνταν, κάνονταε ρεπεράζ σε κοινούε 
χώρουε.
Απ' όλεε τιε ταινίεε του Παναγιωτόπουλου, έχω διασκεδάσει περισσότερο τη δουλειά μαε 
στουε Τεμπέληδεε. Στιε περιασότερεε από τιε άλλεε ταινίεε γινόταν το ρεπεράζ, αποφασίζαμε 
τουε χώρουε, και μετά κατασκεύαζα τα ντεκόρ, ενώ στουε Τεμπέληδεε ήμουν συνέχεια εκεί... 
Διασκεδάζαμε την αλλαγή του σκηνικού που ακολουθούσε τπ διάθεση των ηρώων... Πα
ράκμαζε μαζί με τουε ήρωεε. Όμωε, αγαπώ πολύ το Μελόδραμα;, αυτή τη μοναχική, μαυρό- 
ασπρη, «υγρή» ταινία που, όταν τη δειε, δεν μπορεί να ξεκολλήσει εύκολα απ' τα βάθη τού 
μυαλού σου. Οι ταινίεε είναι περίεργα πράγματα. Εκείνο που έχει σημασία στιε ταινίεε, είναι το 
τι σου μένει, τι οου αφήνει φεύγονταε... Αν αρχίζειε φεύγονταε να την «κομματιάζειε» και να 
λεε «αυτό μου άρεσε», «αυτό δεν είχε ενδιαφέρον», κάτι δεν έχει πάει καλά στην όλη υπόθε
ση. Αυτό που με ενδιαφέρει σε μια ταινία ωε θεατή, είναι να με πάρει και να με ταξιδέψει- να 
βάλει το μυαλό μου να «πάρει στροφέε» άλλεε. Οι ταινίεε, όπωε και π τέχνη γενικά, δεν είναι 
για να δίνουν λύσειε- είναι για να Βάζουν ερωτήματα και να πηγαίνουμε λίγο παρακάτω. Εί
ναι για να κινούν το μυαλό κι όχι να το αναπαύουν. Νιώθω ότι ο Παναγιωτόπουλοε μέσα α
πό τιε ταινίεε του κινεί το μυαλό -  και μάλιστα, με στιλ.
Ο Νίκοε στη ζωή του φτιάχνει ένα περιβάλλον: μια κατάσταση κι ένα όνειρο που, μαζί αυτά 
τα δυο, είναι η αλήθειά του. Στο τέλοε, δε διαχωρίζεται το όνειρο από την πραγματικότητα στη 
ζωή του. Εγώ, έτσι κι αλλιώε υποπτεύομαι όλουε αυτούε που μιλούν για μια φυσική πραγμα
τικότητα όλο υγεία και χαρά. Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι 
τρυφερό να μιλάει κανείε για τη φύση κι όχι για τιε εμμονέε του, τιε παραξενιέε του. Εγώ, για 
παράδειγμα, ζω με τιε ανασφάλειέε μου... θέλω να έχω πάντα στο σπίτι μου κούτεε τα τσι
γάρα και πολλέε προμήθειεε καφέ, λεε και πρόκειται να κηρυχθεί πόλεμοε. Αν μου πάρειε αυ
τά τα πράγματα, νιώθω ανασφάλεια. Μα είναι κακά αυτά τα πράγματα, θα μου πουν... Μα 
είναι κακό το τσιγάρο και δεν είναι κακό η φύση; Και το τσιγάρο, ο θεόε το έφτιαξε! Αν δεν μαε 
έδινε τη δυνατότητα, δε θα το φτιάχναμε. ΓΓ αυτό και πιστεύω στον Νίκο κι είμαστε φίλοι: για
τί ο Νίκοε τολμάει στη ζωή του να φτιάξει τον κόσμο του και μέσα σ' αυτόν να ζήσει, χωρίε να 
διακρίνει την πραγματικότητα από το όνειρο. Αυτή είναι η αλήθειά του. Στιε ταινίεε του ο Νί-
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kos Βάζει πολλά στοιχεία από τη ζωή του. Νιώθω ότι η ζωή του μπαινοβγαίνει otis ταινίεε του. 
Ο N ikos, πολλέε φορέε γίνεται δυσάρεστοε στουε ίδιουε ανθρώπουε στουε οποίουε αργότε
ρα θα είναι πάλι ευχάριστοε. Τον αγαπώ, γιατί γενικότερα εμένα δεν μου αρέσουν οι ευχάρι
στοι τύποι. Μου αρέσουν οι ευαίσθητοι και οι ανήσυχοι, κι ο Παναγιωτόπουλοε είναι απ' αυ- 
τούε. Ο Παναγιωτόπουλοε δεν ησυχάζει με μια επιτυχία... θα ψάξει στην επόμενη ταινία να 
βρει το ύφοε που τηε ταιριάζει και τον τρόπο γραφήε τηε, για να περάσει μέσα απ' αυτή την 
καινούργια διαδρομή την έντονη προσωπική του ματιά· γιατί είναι από τουε σκηνοθέτεε που 
ξέρει ότι το προσωπικό του στιλ είναι τόσο δυνατό, ώστε θα υπάρχει σε οποιοδήποτε είδοε 
γραφήε. Αν ξέρει ότι εδώ κρύβεται η ουσία, δεν τον πειράζει να πάει κόντρα στη λογική τήε 
αγοράε. Ο Νίκοε είναι υπερόπτηε, είναι μερικέε φορέε επιθετικόε, σνομπ, αλλά μου αρέσει, 
γιατί, αν δεν ήταν έτσι, δε θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνει. Η αλαζονεία του δεν είναι 
τυχαία, γιατί προσπαθεί κάθε φορά μέσα από ένα απόλυτο δόσιμο τηε ψυχήε του να βρει τη 
φόρμα και το στιλ των εικόνων του, τη φόρμα και το στιλ των ονείρων του, και κάπωε έτσι να 
φτιάξει τον κόσμο του και να μαε τον προσφέρει ολόκληρο και τελειωμένο· ή, όπωε λέει κά
που κι ο φίλοε μου ο Χειμωνάε, «... μια εικόνα του κόσμου που, όνταε διαχρονικά συντελε
σμένη, φτάνει κάποτε να μαε αποκαλύψει κάτι από την ίδια την ουσία του ανθρώπου και του 
δράματόε του, την ουσία του "ρόλου" τηε ύπαρξηε... Αφού το ξέρουμε πλέον ότι η ουσία εί
ναι η εικόνα».

«Ταχυδρόμοε» (με αφορμή την ταινία Ονειρεύομαι tous φίλουε μου,)
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Όσα χρόνια τον ξέρω...

του Βαγγέλη Σεϊτανίδη

Η πρώτη μου δουλειά ήταν στην εταιρεία όπου ο Ni'kos γύριζε διαφημιστικά. Πήγα να τον 
γνωρίσω όταν είδα το Βαριετέ. Μια αγέλαστη και σεξουαλική ρεσεψιονίστ μ' έστειλε ψαρω- 
μένο στον κ. Αυγητίδη, διευθυντή παραγωγήε. Ο Νίκοε τον φώναζε «Αυγοτίδη», κάπνιζε με τα 
πόδια πάνω στο τραπέζι, και κάθε τόσο θριαμβολογούσε: «Ψέκασα με Roundup και γλίτωσα 
απ' το δάκο και τη μουχρίτσα» (μόλιε είχε γυρίσει ένα σποτ για φυτοφάρμακα). Παράτησα το 
πανεπιστήμιο και δούλεψα σ' εκείνο το γραφείο ωε βοηθόε παραγωγήε: χαμαλίκι, φασίνα, 
αλλά και μαθητεία. Τύφλα να 'χουν οι σχολέε κινηματογράφου! Ήμουν 19. Στα 36, έγραψα 
για τον Νίκο ένα σενάριο με τον ειρωνικό τίτλο Beautiful People. Στο ενδιάμεσο, δούλεψα ωε 
βοηθόε σκηνοθέτη σε τέσσεριε ταινίεε του. Γύρισα την πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκουε, 
και μετά συνεργαστήκαμε σε άλλεε δύο δικέε του.
Ωε ηροε ένα ζωτικήε σημασίαε συστατικό τουε, τιε ταινίεε του τιε νιώθω σαν δικέε μου. Είναι 
ο μόνοε έλληναε σκηνοθέτηε που ξέρω, ο οποίοε, ό,τι δείχνει στην οθόνη, το παρουσιάζει ωε 
«ταυτότητα»· όχι υπό το φωε μιαε ιδεολογίαε, ούτε σαν γρανάζι μιαε αφήγησηε, αλλά, πρωτί- 
στωε, επειδή αξίζει να κινηματογραφηθεί γι' αυτό που είναι.
Όταν γυρίζαμε το Ονειρεύομαι tous cpiÀous μου, βρεθήκαμε τυχαία δίπλα σ' ένα απάτητο 
πράσινο λιβάδι. Ο Νίκοε σκέφτηκε να το κινηματογραφήσει ωε πρόλογο τηε ταινίαε, σύμβο
λο τηε παιδικήε ηλικίαε του κεντρικού ήρωα. Συγχρόνωε, όμωε, η παρουσία και το μυστήριο 
που είχε το λιβάδι μέσα σ' εκείνο το φωε, σου 'κόβε την ανάσα. Τελικά, εγκατέλειψε την ιδέα, 
ίσωε από αγωνία να προλάβει τπ γαμημένη τη σκηνή που ήταν στο σενάριο. Όμωε εγώ, ε
κείνο το λιβάδι, ακόμα το σκέφτομαι. Στην παιδική ηλικία, η «όψη» και η «ουσία» κάθε πράγ- 
ματοε ταυτίζονται. Μόλιε ξεχωρίσουν, ζούμε την πρώτη τραυματική εμπειρία. Γι' αυτό, όσο 
μεγαλώνουμε, εμπιστευόμαστε τα μάτια μαε λιγότερο και σκεπτόμαστε περισσότερο. Απ' τον 
Νίκο έμαθα μια τεχνική για να βρίσκω, οτον λίγο χρόνο που έχειε σε μια φτωχή ελληνική πα
ραγωγή, αυτό που αλλιώε θα έψαχνα μόνο με το ένστικτο: ένα φωε και μια γωνία λήψηε ό
που «όψη» και «ουσία» ξαναταυτίζονται σ' ένα «κινηματογραφικό γεγονόε». Τότε ο χρόνοε γί
νεται χώροε (οι μυστικιστέε το λένε «επιφάνεια»), κι αυτόε που κοιτάει μέσα απ' την κάμερα, 
για μια στιγμή, δεν υπάρχει- υπάρχει μόνο αυτό που βλέπει. Νομίζω πωε σκηνοθέτηε είναι κά- 
ποιοε που τρέφεται απ' αυτό το στιγμιαίο αίσθημα ανυπαρξίαε. Παραδόξωε, η δουλειά μαε 
είναι ν' αφηγούμαστε ιοτορίεε με εικόνεε- δηλαδή, με το πιο αντιαφηγηματικό μέσο· γιατί οι ει- 
κόνεε «δείχνουν», δεν «λένε». Ωστόσο, μόνο στιε ταινίεε του Νίκου βλέπω έναν αγώνα κόντρα
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ο' αυτό το παράδοξο -  ακόμα και otis λιγότερο επιτυχημένεε. Αυτό είναι το ζωτικήε σημασίαε 
συστατικό pías ταινίαε. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.
Οι μεγάλοι συγγραφείε του 19ου αιώνα (Ντοστογιέφσκι, Proust, Stendhal), ένα πράγμα λένε 
όλοι -  με τον τρόπο tous: παρά tis διακηρύξει του ρομαντισμού, ο άνθρωποε δεν ξέρει τι να 
επιθυμήσει. Μαθαίνει να επιθυμεί ό,τι επιθυμούντο είδωλά του.Όταν πολλοί άνθρωποι φτά
νουν να διεκδικούν το ίδιο «σκοτεινό αντικείμενο του πόθου», χάνονταε κάθε íxvos ταυτότη- 
Tas που tous ξεχωρίζει από τον όχλο, η βία δεν αργεί να ξεσπάσει. Η Ιστορία είναι μια εκα
τόμβη από αθώα εξιλαστήρια θύματα aums ms Bias. Αν υπάρχουν άγγελοι, focus ο κινημα- 
TOYpácpos εφευρέθηκε γιατί ο άγγελοε του «μαζικού και πυρηνικού» 20ού αιώνα θέλησε να 
pas σώσει απ' την αυτοκαταστροφή που ψυχανεμίστηκαν οι συγγράφει^ έναν αιώνα πριν. Η 
επιθυμία τυφλώνει και, γι' αυτό, συνοδεύεται πάντα από óyxos.O tov παρακολουθεί^ μια ται
νία, οι επιθυμίεε σου (και μαζί tous το áyxos σου) εκτοπίζονται από «κινηματογραφικά γεγο
νότα». Σ' αυτό το κενό (που δεν είναι άλλο απ' τον «ξανακερδισμένο χρόνο» του Proust) είναι 
πιθανό να νιώσει μια επιθυμία πραγματικά δική σου. Τότε, o ópópos npos την ταυτότητα α
νοίγει, και noios ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί .̂.. Σίγουρα έξω απ' το μαντρί, αλλά μπορεί και 
Πέρα απ' την Άγρια Δύση (έτσι λένε την επόμενη ταινία μου, που θα τελειώνει στα δυτικά σύ
νορα του Τέξαε)· γιατί, óncos λέει Kánoios ατο Βαριετέ. «Καλό πράγμα π σκέψη, αλλά ακόμα 
καλύτερη είναι π περιπέτεια».
O N íkos κάνει πλέον μία ταινία το χρόνο. Όσα χρόνια τον ξέρω, ποτέ δεν απολογήθηκε για 
ό,τι αγαπάει -  είτε αυτό είναι ο Godard, είτε οι γάμπεε ms Cyd Charisse, τα λογοπαίγνια, ο γα- 
λέοε με σκορδαλιά ή μια ταπετσαρία. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Αν δείχνειε τον κόσμο cos ταυ
τότητα και όχι cos απόδειξη των απόψεών σου, «αμαρτίαν ουκ έχεΐ5». Αυτή η στάση αποτελεί 
σκάνδαλο: οι σνομπ νομίζουν noos αναγνωρίζουν πάνω σου το σνομπισμό tous· οι «αριστε
ροί» σε λένε «εστέτ και αντιδραστικό», ενώ οι «δεξιοί», «κουλτουριάρη»· η Πάντειοε σε θεωρεί 
«α-πολιτικό», και οι «μασέλεε» που πιστεύουν noos όλα μπορούν να διατυπωθούν με λέξεΐ5, 
«αφασικό»· οι επαγγελματίεε ευαίσθητοι, οι ψυχούλε5 και οι αγαπησιάρηδε$ σε λένε «ψυχρό»· 
οι κομμώτριεε που αγαπούν την ποίηση, «εμπορικό», και οι «δημιουργοί» που πολιορκούν τα 
μεγάλα σαλόνια, «ελαφρύ». Μόνο οι κλεφτοκοτάδεε προσπερνούν, επειδή tous είσαι άχρη- 
OTOS. Αν δεν έχειε χιούμορ, όλοι αυτοί οι νεκροζώντανοι είναι o Ex0pós. Νυν και αεί. Στη σκέ
ψη, ópcos, noos σε άλλε5 -πιο ΒάρΒαρεε- εποχέε, με τέτοιεε προδιαγραφέε θα ήσουν το τέλειο 
εξιλαστήριο θύμα, φτύνειε στον κόρφο σου! Ευτυχώς σήμερα, αρκετοί θα σε ανεχθούν αν 
tous ηειε μια ιστορία -  έστω, με εικόνεε. Λίγοι tis προσέχουν. Αν, ópcos, tous δώσειε την ευ
καιρία να πουν ότι το σενάριο «κάπου κάνει κοιλιά», πολλοί θα νιώσουν δικαιωμένοι.

Αθήνα, loúvios 2003
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Ο αριστοκράτη avapxiKÔs

του Βαγγέλη Ραπτόπουλου

Ήταντέλοε ms άνοιξη5 του 1995, και το μυθιστόρημα Ο epyévnsmi ήδη πουλήσει γύρω στα
6.000 αντίτυπα, όταν εμφανίστηκε στον ορίζοντα ο N i'kos Παναγιωτόπουλοε.
Μέχρι τότε δεν τον ήξερα προσωπικό, αλλά είχα δει tis περισσότερεε ταινίεε του και τον θεω
ρούσα πολύ καλό σκηνοθέτη. Ο N ikos μού δήλωσε ότι θα έκανε την ταινία ακόμα και xcopis 
τα λεφτό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, και μου φάνηκε ότι, αν την έκανε τελικό ε- 
κείνοε, τότε, σε σχέση με τα όσα φριχτό είχαν καταμαρτυρήσει στο βιβλίο, θα έπαιρνα την εκ
δίκησή μου. θα ήταν μια πολύ γλυκιό εκδίκηση -  μια ευκαιρία «tous επικριτέε μου, tous φθο- 
vspoùs, τελειωτικό ν' αποστομώσω», ôncos θα έλεγε κι ο ΚαΒόφηε- ή, ônars θα έλεγαν κι ο Ρα- 
σούληε με τον Ξυδόκη: «Η εκδίκηση ms γυφτιάε»!
Τον θυμάμαι να μου λέει (πριν ακόμα αρχίσουμε να δουλεύουμε το σενάριο) noos, όταν πρω- 
τοδιόΒασε το Βιβλίο, είχε σχεδόν φοβηθεί ότι εηρόκειτο για κάτι γρουσούζικο, σαν εκείνα τα 
παράξενα γράμματα που βρίσκειε στο γραμματοκιβώτιό σου και λένε: «Γράψ' το ξανά σα
ράντα cpopés και στείλ' το σε ισάριθμεε διευθύνσειε, γιατί ο τάδε που δεν το έκανε, πέθανε το 
παιδί του, κ.λπ.» Το τέλειωσε -λέει- και μετά το έκρυψε ψηλά ψηλά, σ' ένα απ' τα τελευταία ρά
φια ms βιβλιοθήκη του. Αλλά οι pépss περνούσαν, δεν μπορούσε να το βγάλει απ' το μυα
λό του, και, κάθε φορά που περνούσε από μπροστά του, έριχνε ματιέε npos το ράφι όπου το 
είχε κρύψει, ώσπου, μια μέρα, μετά από καιρό, το έπιασε ξανά και, ξαναδιαβάζοντάε το, είδε 
και την άλλη του πλευρά: την κωμική, ms napooôias. Και τότε αποφάσισε να το κάνει ταινία. 
Αφού μιλήσαμε αρκετά και λύσαμε διάφορα προβλήματα, ο N i'kos έγραψε μόνοε του το 
πρώτο χέρι. Αυτό πίστευα ανέκαθεν ότι ήταν το καλύτερο. Η ταινία είναι του σκηνοθέτη, κι ε- 
κείνοε μόνο ξέρει ποια σκηνή θέλει και ποια δεν θέλει να γυρίσει· εκείνοε πρέπει να ορίσει τον 
χονδρικό σκελετό ms· εκείνοε οφείλει να δώσει τον τόνο. Αυτό που χρειάζεται από κει και πέ
ρα, είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία ανάμεσα otous συν-σεναριογράφου5, ακόμα κι αν πό
τε ο évas και πότε ο άλλοε παίζουν απλώε το ρόλο του τοίχου πάνω στον οποίο χτυπάει (για 
να επιστρέφει) το μπαλάκι.
Δύο είναι τα πράγματα που θυμάμαι πολύ έντονα απ' όλη εκείνη την πρώτη περίοδο ms συγ- 
γραφήε, που κράτησε μέχρι το τέλοε του καλοκαιριού. Το ένα είναι η αίσθηση ms Ba0iàs, 
σχεδόν εξοντωτικήε και, μαζί, τρομερά απολαυστικήε επικοινωνίαε pas. Την πρώτη φορά που 
συναντηθήκαμε, στο σπίτι του, πιάσαμε την κουβέντα κι απορροφηθήκαμε σε τέτοιο Βαθμό 
(άλλοτε ουμφωνώνταε κι άλλοτε διαφωνώντα$ μετά pavias), ώστε ξεχάοαμε να ειδοποιή-
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σουμε tis γυναίκεε pas, που pas περίμεναν και tous δύο. (Δε θα μπορούσα ποτέ μου να φα
νταστώ κάποιον να γράφει αυτό το βιβλίο ή και να θέλει να το γυρίσει σε ταινία, xarpis να εί
ναι ή να υπήρξε κάποτε παντρεμένοε!)
Αυτέε οι κατά τα φαινόμενα ανεξάντλητεε συζητήσει pas, που ξεκινούσαν από φιλοσοφικά, 
καλλιτεχνικά, ιστορικά θέματα κι έφταναν μέχρι την ανταλλαγή ανεκδότων, έφτασαν σ' ένα α
πόλυτο κρεσέντο όταν πήγα να τον συναντήσω στην Πάτμο, στα τέλη Αυγούστου. Εκεί, επί δέ
κα μέρεε, με tis συζητήσει να μαίνονται από το πρωί cos το βράδυ, περιφερόμενοι από πα
ραλία σε παραλία κι από ταβέρνα σε ταβέρνα, εξακολουθήσαμε να ανταλλάσσουμε λεκτικά 
πυρά και να διορθώνουμε tis σκηνέε του σεναρίου.
Φεύγονταε από την Πάτμο, είχα φτάσει στο σημείο να σκεφτώ ότι συμπεριφερόμασταν σαν... 
ερωτευμένοι- κι ακόμα, ότι δεν μ' ενδιέφερε πια αν με την ταινία που θα γύριζε θα έπαιρνα ό- 
vtcos τπν «εκδίκηση Tns γυφτιάε». Σημαντικότερο για μένα ήταν το γεγονόε ότι είχα γνωρίσει 
έναν άνθρωπο ταυτόχρονα Βαθύ και ελαφρύ, καλλιεργημένο και λαϊκό, συνειδητά γεμάτο με 
αντιφάσειε tis οποίεε του αρέσει να φέρνει σε αντιπαράθεση αναιρώνταε διαρκώε τον εαυτό 
του, για έναν άνθρωπο που, αν θα έπρεπε υποχρεωτικά να τον ορίσω με δυο λόγια, θα έλε
γα ότι το δόγμα του είναι évas «αριστοκρατικόε αναρχισμόε».
Το δεύτερο που μένει στη μνήμη μου απ' όλη εκείνη την περίοδο, είναι η αίσθηση ότι ο Νί- 
kos είχε καταλάβει το βιβλίο μου σχεδόν πιο πολύ κι απ' ό,τι εγώ ο iôios! Μιλάω για τα σχό
λια που έκανε όποτε καθόμασταν και κουβεντιάζαμε για tis διάφορε5 λεπτομέρειεε του σενα
ρίου, για ένα διάλογο ή για μια σκηνή ή για ένα χαρακτήρα. Εκείνε$ οι αναγνώσειε -είτε στο 
σπίτι μου είτε στο δικό του- έχουν ανεξίτηλα χαραχτεί στη μνήμη μου. Τον άκουγα να τονίζει 
tous διαλόγουε με τέτοια ορθότητα και ακρίβεια, συλλαμβάνονταε tis κάθε είδουε λεπτέ$ α- 
ποχρώσειε, ώστε αναρωτιόμουν μήπωε ήταν εκειλ/os που το είχε γράψει κι όχι εγώ. Και τον 
θυμάμαι να γελάει καθώε διάβαζε πολλέε σκηνέε ή ατάκεε, και το γέλιο του (το οποίο ήταν με
ταδοτικό) ξέσπαγε σε τόσο καίρια και νευραλγικά σημεία, ώστε, τώρα που γράφω αυτέε tis 
Ypappés και δεν έχω δει την ταινία, αναρωτιέμαι αν τελικά θα γελάω και στην ταινία όταν θα 
βλέπω όλα αυτά τα σημεία.

Αθήνα, 25.3.1997
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Με τη σιγουριά του καλού θεατή

του Στομάτη Κραουνάκη

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
ΕΧΕΙ ΓΟΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ 
ΚΑΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ
ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

Αυτό έγραψα για τον Νίκο στο εξώφυλλο του soundtrack Tns toivios Κουράστηκα να σκοτώ
νω tous αγαπητικοίΐΞ σου. Πριν αρχίσουμε την ουνεργασία pas, tous φοβόμουν tous κινη- 
ματογραφιστέε. Με τον Νίκο ήταν όλα απλά· γιατί outôs είναι évas δολοφόνοε προμελετημέ- 
vos και χαμογελαστόε. Onoos κάθε ocdotos δολοφόνοε, επιλέγει πάντα τη σωστή συμμορία 
για το έγκλημα. Πίσω από την ειρωνεία του και τον ύπουλο ερωτισμό του, τον ανίκητο ο' ό
ποιον μπει στον κώδικα, ο Παναγιωτόπουλθ5 σαρκάζει την ανθρώπινη αδυναμία και, ταυτό
χρονα, την αποθεώνει.
Ο Παναγιωτόπουλθ5 δεν είναι σκηνοθέτηε ούτε του ξενέρωτου ούτε του σταρ οίστεμ, παρ' ό
λο ότι χρησιμοποιεί tous σταρ με εξαιρετικό τρόπο, ακόμα και σε μικρούε ρόλουε. Οι àpoùés 
του είναι μυθιστορηματικοί, ôncos έτσι κάνει πάντα ο σωστόε κινηματογράφοε. Ο N î k o s  είναι 
συγγραφέαε-σκηνοθέτηε. Οργανώνει το μύθο με εξονυχιστικέε λεπτομέρειεε, κι άλλοτε αφή
νει απ' έξω θέματα που στα χέρια ενόε άλλου θα 'ταν ολόκληρη ταινία. Είναι γιατί δεν τον α
φορά να «πουλήσει» τη συνταγή του. Τον ενδιαφέρει να φωτίσει την προσωπική του εντύ
πωση για το θέμα. Αυτή είναι τελικά η «συνταγή» του.
Ποιο είναι το θέμα τώρα. Το «Χάσαμε την μπάλα». Αυτή, νομίζω, είναι μια ατάκα που θα τον 
χαρακτήριζε. Δεν το λέει με λύπη, ούτε με θυμό. Το λέει χαμογελώνταε, σαν να 'ταν aums ο 
θεό$ που το ξέρει και που πάντα στο τέλοε θα γυρίσει την κάμερα σ' αυτό που τον νοιάζει. 
I tis τελευταίεε του ταινίεε αποτυπώνει την Αθήνα ônoos δε θα 'ναι πια σε λίγο, κι αυτό έχει μια 
μελαγχολία: ταράτσεε, βεράντεε, σπίτια στο Κολωνάκι κι εκπληκτικά βρεγμένα νυχτερινά. Τον 
παρακολουθώ από tous TepnéÀnôss... Πού να το 'ξέρα τότε ότι μια μέρα θα συναντιόμασταν; 
Πού να το φανταζόμουν ότι θα μ' έφερνε από την ερωτική μεσημεριάτικη ραστώνη στο ζευ
γάρι που παλεύει για ένα όνειρο του Αυτή η νύχτα μένει;
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0  N i'kos Παναγιωτόπουλοε ανήκει στπ γενιά που πολλά είδε και νωρίε κατάλαβε -  όσοι κα
τάλαβαν. Όσοι δεν κατάλαβαν και κόλλησαν σε κώδικεε ζωήε του τύπου: «Εμείε ξεφύγαμε» ή, 
ακόμα χειρότερα: «Εμείε θα ξεφύγουμε», είναι αυτοί που κάνουν ότι δεν τον κατανοούν· οι κριτέε. 
Κατά τη γνώμη μου, είναι λαϊκόε σκηνοθέτηε. Οι ταινίεε του ψυχαναλύουν ερευνητικά τη λί- 
μπιντο των ανθρώπων -και των Ελλήνων-, αλλά όχι απαραίτητα. Οι ήρωέε του είναι κάθε κα- 
ρυδιάε καρύδι: κουλτουριάρηδεε, ψυχονευρωτικοί, καλλιτέχνεε, γιάππδεε, ποιητέε, μπον-βι- 
Βέρ, πουτάνεε, σκυλούδεε, παλιάνθρωποι, μεροκαματιάρηδεε, ευαίσθητοι μπάτσοι, μαλάκεε, 
διανοούμενοι, ψευτοδιανοούμενοι. Απ' όλα έχει ο μπαξέε.
Ο Νίκοε δεν αδικεί κανέναν. Τουε κοιτάζει όλουε με αγάπη, με χιούμορ και με πικρή ειρωνεία, 
αποτυπώνονταε κι αυτόε όπωε όλοι οι σοβαροί σύγχρονοί του δημιουργοί τπν ερπμία των 
ανθρώπων μέσα στην εποχή -  πανάρχαιοε μύθοε και σίγουροε.

Αθήνα, AnpiÀios 2003
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«Υπάρχει καλύτερε  ̂αναγνώστη 
των βιβλίων οου από μένα;»

του Μισέλ Oáis

Ο πρωταγωνιστή του Delivery είναι ένα ε έκπτωτοί (άγγελοί; επαρχιώτηε; μαθητευόμενοε άν
θρωποί;) στην περιθωριακή Αθήνα. Πέφτει από το πουθενά, και οτο τέλοί πετάει για το που
θενά. Εν τω μεταξύ, γυρνάει το κεφάλι του σε μια Βαβέλ ονομάτων (Σουλεϊμάν, Τοκετοί, Γιοί 
του παπά, Πουτσαράί, Γκαγκάριν), ενώ σε κάθε του κίνηση εγκωμιάζει τη βραδύτητα. Αργά 
σκέφτεται, αργά περπατάει, αργά οδηγεί μηχανάκι (αν και πιτσαδόροί), αργά μιλάει, αργά 
τρώει. Επειδή όλα ουντελούνται μέσα στο κεφάλι του (στο βαθμό που σε κάνει να αναρωτιέ
σαι αν βλέπετε το ίδιο όνειρο), διαθέτει το χάρισμα τηί εκπλήρωσηε των μύχιων επιθυμιών. 
Ανοιγοκλείνονταε τα βλέφαρά του, καίει ή δέρνει ανθρώπουί -  τιμωρεί γενικά όλουί αυτούί 
που προσπαθούν να τον πείσουν ότι είναι σάρκα εκ τηί σαρκόί τουί.
Πλάι του κινούνται ο Νερουλάί (πρώην νεκροθάφτηί και νυν χαφιέί τηε αστυνομίαί), η Ε. (έ
να πρεζόνι που την ερωτεύεται) και μια σειρά από φωνέί αστέγων. Αυτέί ακριβώί τΐί φωνέί 
μάί συστήνει o X. Αυτέί ακριβώί οι φωνέί τον μαγεύουν (τον καθηλώνουν σαν το παιδί που 
ακούει «μαύρα» παραμύθια). Κι αυτέί ακριβώί οι εκτοπισμένεί φωνέί τον εκτοπίζουν· κι από 
σιωπηλό αφηγητή, τον μασκαρεύουν σε φλύαρο ακροατή.
Η φαντασμαγορική απογείωσή του συντελείται τη στιγμή που κάποιοί του δίνει ελεημοσύνη 
(τον καθιστά δηλαδή ζητιάνο ή, ακριβέστερα, τον μεταμορφώνει σε μυθική φωνή), τη στιγμή 
που αποφασίζει να σκοτώσει (και όχι να φαντασιωθεί ότι σκοτώνει)· τη στιγμή, με δυο λόγια, 
που αποφασίζει να λερώσει τα χέρια του με το περιρρέον Κακό.
Φυσικά, όλα αυτά συμβαίνουν με τη δέουσα παρωδία- καθώί στην Αθήνα βρισκόμαστε. Κι 
εδώ, όλα έχουν την κλίμακα του φαιδρού, του άναρχου, του οικείου.
Αυτή είναι η εκδοχή μου για τιε εικόνεε των λέξεων πριν αυτέί γίνουν εικόνεε των εικόνων (δη
λαδή ταινία)· άρα, έχω αναφαίρετο δικαίωμα στην αυθαιρεσία.
Προτίμησα να μιλήσω περισσότερο για τον Νίκο που γνώριαα πάνω οτο σενάριο, παρά για 
τον Νίκο που θα γνωρίσω στη συντροφιά.
E v t o ú t o i í , κάποιεί αράδεε μπορώ να χαράξω για το σκηνοθέτη. Τον Νίκο τον είδα για πρώ
τη φορά οτα εγκαίνια τηί φωτογραφικήε μου έκθεσηε Η πόλη στα γόνατα (Νοέμβριοί 2002). 
Αγόρασε δύο αντίτυπα από το ομότιτλο λεύκωμα, και μετά από πέντε μέρεε μού τηλεφώνη
σε, ζητώνταε μου να συνεργαστούμε στο σενάριο τηε νέαε του ταινίαε.
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Δέχτηκα, γιατί με κέντριζε το θέμα. To Delivery αφορά την περιθωριακή Αθήνα, την παρα
γκωνισμένη πραγματικότητα τηε μεγαλούποληε, t o u s  οικοδεσπότεε του έξω (όπωε αποκα- 
λούσα t o u s  πρωταγωνιστέ$ των φωτογραφικών ιστοριών μου). Από κεκτημένη ταχύτητα, α
κόμα ανέπνεα την πολύτιμη αθλιότητα των αστέγων.
Με τον Νίκο συναντιόμασταν απαράβατα στο «Alu» (που στον κώδικά pas σήμαινε «αλλού 
για αλλού»). Ο N ikos έχει έναν γενναιόδωρο ενθουσιασμό και, ταυτόχρονα, ξέρει να ακούει 
-  πράγμα σπάνιο στο σινάφι. θυμάμαι πώε έκαμψε t is  αντιρρήσειε μου σχετικά με το φόνο 
του κεντρικού ήρωα με αφοπλιστική αθωότητα: «Καλά, κινηματογράφο κάνουμε... δεν είμα
στε κι εγκληματίεε...» Διασκεδάζαμε όταν διασταυρώναμε, επί χάρτου, ηθοποιούε που θα υ
ποκρίνονταν t o u s  άστεγο ί, και άστεγουε που θα υποκρίνονταν t o u s  ηθοποιούε. Επειδή 
«σούφρωνε» αρκετέε σκηνέε από τα βιβλία μου, t is  οποίεε κατόπιν ενσωμάτωνε στο σενάριο, 
μου έλεγε γελώνταε: «Υπάρχει καλύτεροε αναγνώστηε των βιβλίων σου από μένα;»

Αθήνα, 3.4.2003
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Με τον Νίκο Παπατάκη,
στο Φεστιβάλ θεσσαλονίκηε 1994.

Με τον Elia Kazan,
στο Φεστιβάλ του Λονδίνου 1979.







Κείμενα - Συνεντεύξειε



Jean-Luc Godard



O cpíAos μου ο Jean-Luc...
Δημοσιεύτηκε οτην εφημερίδα «ΑΥΓΗ» otis 8.12.1995

Αναρωτιέμαι γιατί βαριέμαι ν' ανατρέχω στα λεξικά του κινηματογράφου, ή, μάλλον, γιατί ό
λα αυτά μου φαίνονται πολύ μακριά, την ίδια στιγμή που μου φαίνονται και πολύ κοντά. 
Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Jean-Luc Godard, αυτό το τρομερό παιδί του κι
νηματογράφου, pas έκοβε την ανάσα, Βάζονταε τον Jean-Paul Belmondo και την Jean Seberg 
να παίξουν το αιώνιο παιχνίδι του έρωτα και του θανάτου πάνω στα συντρίμμια pías κινημα
το γρ α φ ία  γλώσσαε που ο ίδιοε είχε φροντίσει να δυναμιτίσει; Άλλοι μίλησαν για μανία κατα- 
στροφήε κι άλλοι για πάθοε δημιουργικό. Ήταν από απελπισία ή μήπωε από συμπαράσταση 
στον Pablo Picasso, στον Paul Cézanne, στον Marcel Duchamp και σ' όλουε tous icpoús τρε- 
λούε αυτού του αιώνα; Ήταν μια διάθεση παιχνιδιού ή μήπωε είχε πάρει στα σοβαρά την προ
τροπή του Arthur Rimbaud για απορρύθμιοη όλων των εννοιών κι όλων των αισθήσεων; 
Πόσα χρόνια έχουν περάσει, άραγε, από τότε που ο τρελόε Πιερό, έχονταε τυλίξει το κεφάλι 
του με δυναμίτη, προσπαθεί να σβήσει (xcopís επιτυχία) το φιτίλι που ο iôios έχει ανάψει, μα- 
θαίνονταε έτσι (αν και πολύ αργά, δυστυχών) neos το παιχνίδι, όταν παίζεται τίμια, είναι μια ά
σκηση θανάτου και, πολλέε epopés, ο iôios ο θάνατοε αυτοπροσώπωε;
Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η Anna Karina ήθελε να κάνει κάτι στη ζωή ms ή 
κάτι με τη ζωή ms αλλά δεν ήξερε τι. Όμωε, noios έμαθε έκτοτε; Και δεν είναι περίεργο noos 
μέσα σ' έναν κόσμο όπου κανείε δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, η άγνοια θεωρείται κάτι σαν θα
νάσιμο αμάρτημα που όλοι προσπαθούν να κρύψουν εκτόε απ' tous τρελούε, τα παιδιά και 
μερικούε πραγματικούε καλλιτέχνεε; Πράγματι, έχουν περάσει χρόνια από τότε που οι ήρωεε 
του Godard ρωτούσαν tous φιλοσόφου, αλλά και tous περαστικούε, αλλόκοτεε κι αυτονόη- 
τεε ερωτήσειε και γι' αυτό δύσκολεε να απαντηθούν, ónoos: «Τι θα πει πιάτο;», «Τι θα πει Αννα;» 
ή «Η ψυχή έχει σώμα;» Opees, δεν έχει περάσει τόσο πολύε Kaipós από τότε που ο Jean-Luc, 
υποδυόμενοε τον σκηνοθέτη Godard (στο Πάθοε, νομίζω), αγγίζει με τα χέρια του τα τραπέ
ζια και Tis καρέκλεε, αλλά και το σώμα του και το κεφάλι του, προσπαθώνταε επιτέλουε να ε
πιβεβαιώσει την ύπαρξή tous μ' έναν τρόπο απτό· δηλαδή, που να μην επιδέχεται αμφισβή
τηση. Ο «αμφισβητία5», ο «ταραξίαε» του παγκόσμιου κινηματογράφου, δεν κάνει τίποτα πε
ρισσότερο απ' ό,τι ένα μωρό, για να καταλάβει τον κόσμο. Όλα τα μωρά είναι τρομερά!
Μα τι σημασία έχει nóoos Kaipós; noios πιστεύει σ' αυτή την ανόητη πρόληψη που είναι ο χρό- 
vos; Πάντως όχι οι καλλιτέχνε$! locos μερικοί ηλίθιοι, που θέλουν να είναι ms pôôas, γιατί δεν 
μπορούν να είναι τίποτ' άλλο: οι δημοσιογράφοι που θέλουν να είναι επίκαιροι, οι εφημερίδεε 
που θέλουν να είναι εφήμερε5, οι δημόσιοι υπάλληλοι που θέλουν να βγουν στη σύνταξη, οι 
ουνταξιούχοι που θέλουν να σκοτώσουν το χρόνο που tous μένει να ζήσουν, και, φυσικά, ό
λοι οι θεατέε που πάνε σινεμά με την ελπίδα να σκοτώσουν δυο ώρεε απ' τη ζωή tous.
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Σημασία έχει να ρωτάει κανείε και να εντυπωσιάζεται για ό,τι υπάρχει και για ό,τι συμβαίνει. 
Κι αν δεν υπάρχουν πια φιλόσοφοι, ευτυχώε υπάρχουν ακόμα περαστικοί.
«Έκανε λιακάδα» λέει ο Godard, «κι έτσι σου 'ρχόταν να πάρειε μια κάμερα, να βγειε ατο δρόμο 
και να γυρίσειε μια έγχρωμη ταινία!» Αυτή ακριβώε η διάθεση του να κάνει κανείε σινεμά επει
δή θέλει κάτι να κάνει, είναι π μεγάλη επανάσταση που έφερε ο Godard στον κινηματογράφο. 
Προσπάθησε να ενώσει τον σύγχρονο κινηματογράφο με τιε πηγέε του και την παράδοσή του: 
με τον Griffith, με τον B^ter Keaton, με τον Ford. Γι' αυτό ακριβώε οι εχθροί του δεν ανέχονται 
την ελαφρότητά του, του καταλογίζουν ρηχότητα, δεν ανέχονται κάποιον να γυρίζει τη μία ται
νία μετά την άλλη, κάποιον που θέλει τον κινηματογράφο ατο κέντρο τηε ζωήε του, μια δρα
στηριότητα φυσιολογική, σαν μια προέκταση τηε πραγματικήε ζωήε που δε χρειάζεται κανείε να 
δικαιολογείται γι' αυτήν, ούτε και να την πολυσκέφτεται. Πώε να δεχτεί τέτοιεε καλλιτεχνικέε συ- 
μπεριφορέε η κοινωνία των αγέλαστων, των φοβισμένων ανθρώπων; Όλοι θέλουν να έχουν 
κάτι να πουν· κάτι να καταγγείλουν. Στο Míaos, αε πούμε, καταγγέλλονται οι αστυνομικοί, και η 
ταινία προβάλλεται σαν η ανανέωση του γαλλικού κινηματογράφου. Σιγά τ' αβγά! Έφυγα στη 
μέση, χωρίε να χάοω τίποτα. Πήγα στο σπίτι μου κι έβαλα να δω ένα Βίντεο του Godard, απ' αυ
τά που ανανεώνουν τον αέρα που αναπνέουμε· γιατί ο Godard θέλει να δείξει ό,τι τον εντυπω
σιάζει -  κι ευτυχώε, τον εντυπωσιάζουν τα πάντα: ένα πρόσωπο, ένα αυτοκίνητο, μια γκριμάτσα, 
μια ιδέα, μια μουσική. Πόσο έχω αγαπήσει μέσα στιε ταινίεε του αυτέε τιε μουσικέε που έρχο
νται ξαφνικά απ' το πουθενά, χωρίε κανείε να τιε περιμένει, και φεύγουν το ίδιο ξαφνικά! Πόσο 
έχω αγαπήσει μέσα στιε ταινίεε του όλα αυτά τα παγιδευμένα πρόσωπα που προσπαθούν να 
διαγράψουν μιαν αληθινή χειρονομία, μιαν αληθινή έκφραση, που να θυμίζουν τη ζωή σε 
πρώτο επίπεδο. Αυτή ακριβώε η φλογισμένη δίψα του Godard για αλήθεια και «ρεαλισμό» φο
βίζει όλουε τουε προκάτ ρεαλιστέε που θεωρούν το ρεαλισμό «καλλιτεχνική σύμβαση», «μέσο» 
κι όχι ουσία τηε κινηματογραφικήε τέχνηε. Ο μεγαλύτεροε ρεαλιστήε στην ιστορία του κινημα
τογράφου («Στον κινηματογράφο» έχει πει, «μπορεί κανείε να κάνει τα πάντα, αρκεί να μη χάνει 
ποτέ την επαφή με την πραγματικότητα») περνιέται για «μοντερνιστήε» από μια κριτική που δεν 
μπορεί παρά να είναι ορθολογιστική, κι από μια επιπόλαιη κοινωνία που δεν τηε αρέσει να τηε 
αμφιοβητούν αυτό που ξέρει, που δεν τηε αρέσουν τα πνεύματα αντιλογίαε.
Πόσο έχω αγαπήσει τα ζενερίκ των ταινιών του! Σε Βάζουν απ' το πρώτο καρέ μέσα στο παι
χνίδι του, δηλαδή σε μια υποψία ότι όλα τα πράγματα μπορεί να είναι κι αλλιώε· ένα παιχνί
δι, που συνίσταται στο να συλλαμβάνειε ταυτόχρονα το καθετί με το αντίθετό του.
Πόσο έχω αγαπήσει μέσα στιε ταινίεε του τιε φράσειε, τιε λέξειε, ακόμα και τα γράμματα μιαε 
γλώσοαε που είναι πολύ ανίσχυρη, αλλά και πολύ ηρωική, πολεμώνταε να επικοινωνήσει!
Η ομολογία του Godard ότι τελεί εν συγχύσει, είναι φυσικό να εξοργίζει όλα τα καθαρά και τα
κτοποιημένα μυαλά· όλουε αυτούε που ξέρουν. Οι σεναριογράφοι τηε αρχήε, μέσηε και τέ- 
λουε τον μισούν, γιατί το επάγγελμά τουε (το να λένε ψέμα με αρχή, μέση και τέλοε) απειλεί
ται από έναν ερασιτέχνη· δηλαδή, από έναν εραστή μιαε τέχνηε χωρίε όρια, χωρίε αρχή και 
χωρίε τέλοε. Η σύγχυση των ιδεών -έναε Hawl« δίπλα σ' έναν Renoir, έναε Hitchcock δίπλα 
σ' έναν ΒΓσεεοη- μπερδεύει τουε ταξιθέτεε τηε ιστόρισε του κινηματογράφου. Μα γιατί όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι, αφού αγαπούν τόσο πολύ τη λογική και την τάξη, ανακατεύονται μ' ένα 
χώρο που είναι το βασίλειο του απρόβλεπτου, των χθόνιων πλεγμάτων και τηε ανησυχίαε; 
Σε πείσμα όλων αυτών που από τιε εφημερίδεε, τα περιοδικά, τα ραδιόφωνα και τιε τηλεο- 
ράσειε επιδεικνύουν τη σοφία τουε και την πολυμάθειά τουε, ο Godard παραμένει μέχρι σή
μερα το τρομερό παιδί του κινηματογράφου: έναε μεγαλοφυήε καλλιτέχνηε, απόλυτοε, α- 
κραίοε, απελπιστικά έντιμοε, αφόρητα σύγχρονοε, που εξακολουθεί να είναι ολόκληροε ο κι- 
νηματογράφοε, παρ' όλο που, όπωε λέει ο ίδιοε, «ο κινηματογράφοε σήμερα είναι ένα μέσο 
έκφραοηε απ' τον οποίο έφυγε η έκφραση και έμεινε το μέσον».
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Evas ελεύθεροί àvGpoonos

Δημοσιεύτηκε στην έκδοση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη 2000, 
από το βιβλίο Χρήστοε Βακαλόπουλοε

Το περίεργο είναι noos, όταν ο Βακαλόπουλθ5 έκανε την εμφάνισή του, cas συντάκτηε του πε
ριοδικού «Σύγχρονοε Κινηματογράφοε», μου φάνηκε αρκετά αντιπαθήΞ. Πρέπει να ομολο
γήσω ότι, έτσι κι αλλιώε, αντιπαθούσα τον «Σύγχρονο Κινηματογράφο», για το λόγο ότι τα 
παιδιά που έγραφαν εκεί, περνούσαν t o u s  εαυτούΞ t o u s  π ι ο  έ ξ υ π ν ο ι από t o u s  σκηνοθέτεε. 
Αυτό, Βέβαια, συμβαίνει με όλα τα κινηματογραφικά περιοδικά. Το σίγουρο είναι ότι, γι' αυτή 
την υπεροψία t o u s , ο  κινηματογράφοε t o ù s  εκδικήθηκε σκληρά όταν πολλοί απ' o u t o ù s  θέ
λησαν να περάσουν στη σκηνοθεσία. Evas από t o u s  ελάχ ισ το ι που διασώθηκε, ήταν ο Βα- 
καλόπουλθ5, κι αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, πλησίασε τον κινηματογράφο ταπεινά, σαν μια 
αφιλόδοξη προϋπόθεση για να ζήσει τη ζωή του. Εκείνη την εποχή, δεν είχαμε κουβέντεε· ού
τε καλημέρα. Παρ' όλα αυτά, μια μέρα που βρεθήκαμε με k o i v o û s  y v o ù o t o ù s , μου ζήτησε να 
παρακολουθήσει μερικά γυρίσματα του Μελοδράματοε;. Μου έκαναν εντύπωση η ευγένειά 
του και η διακριτικότητά του· επίσηε, κάθε φορά που ανταλλάσσαμε μερικέε φράσειε στο γύ
ρισμα, είχε πάντα κάτι να πει και μ' έναν τρόπο ιδιαίτερο, συνοδεύονταε πάντα auTés t is  μι- 
Kpés φράσεΐ5 μ' ένα δυνατό γέλιο. Αυτό διήρκεσε τρειε-τέσσεριε μέρεε. Μετά από ένα μήνα, 
ήρθε στο σπίτι μου, μαζί με τον Αγραφιώτη, να μου πάρουν συνέντευξη για το Μελόδραμα;, 
που δημοσιεύτηκε στον «Σύγχρονο Κινηματογράφο». Υπήρξε κάποια αμηχανία απ' τη μεριά 
του, γιατί από τη μια είχε αναπτυχθεί ανάμεσά pas μια αμοιβαία συμπάθεια, αλλά από την 
άλλη δεν ανήκα o t is  επιλογέ5 του πολιτικά και πολιτιστικά «ορθώε σκεπτόμενου» για την επο
χή περιοδικού. Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο αισθανθήκαμε μια εκλεκτική συγγένεια. Αυτό 
φάνηκε λίγο αργότερα, όταν γύριζε μια εκπομπή για την τηλεόραση με θέμα: «Ο épcoTas στον 
κινηματογράφο». Με πήρε στο τηλέφωνο και μου ζήτησε να συμμετάσχω. «Τι θέλε^ να πω;» 
τον ρώτησα, «θέλω έναν άνθρωπο να πει έξυπνα πράγματα» μου απάντησε. Την άλλη μέρα, 
πήγα στο γύρισμα και, με μια μεγάλη διάθεση χιούμορ, ανακατεμένη με προκλητικότητα, εί
πα ότι ο έρωταε είναι aôùvaîos οτον κινηματογράφο, για τον απλό λόγο ότι ο κινηματογρά- 
cpos δείχνει, ενώ ο έρωταε τυφλώνει! Για έναν άνθρωπο σαν τον Χρήστο, που εκτιμούσε το χι
ούμορ κι είχε το nà0os του επιγραμματικού λόγου, νομίζω ότι ήταν μια στιγμή καταλυτική για 
τη φιλία pas. Την επόμενη εβδομάδα, σχολιάζονταε μια εκπομπή για τον κινηματογράφο 
στην οποία συμμετείχα μαζί με τον Αγγελόπουλο, έγραφε στο «Αντί», σε ανάλογο κλίμα, σαν 
να μου απαντούσε έμμεσα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ελληνικό$ κινηματογράφο5, γιατί ο Αγ- 
γελόπουλο$ κοίταζε αριστερά pnxavôs, κι ο Παναγιωτόπουλθ5, δεξιά pnxavôs. Έτοι, ξαφνικά,
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συνδεθήκαμε με μια μεγάλη φιλία. Ερχόταν τακτικά στο σπίτι μου, κάναμε το γύρο του ορί
ζοντα, και pas έπαιρνε πολλέε φορέε το πρωί. Σιγά σιγά, ανακάλυψα στο πρόσωπο του Χρή
στου έναν σπουδαίο νεαρό φίλο, ένα απ' αυτά τα υπέροχα παιδιά που προέρχονταν από μια 
αγαπημένη, κλασική, μεσοαστική ελληνική οικογένεια που του έδωσε τα πάντα (αγάπη να 
φάν' κι οι κότεε), σιγουριά ώστε να μπορεί ν' αμφισβητεί όλα τα αυτονόητα, τρυφερότητα ώ
στε η επιθετικότητά του να μην ξεπερνάει ποτέ τα όρια, και αγωγή ώστε, μέσα στη βάρβαρη 
νεοελληνική πραγματικότητα, να μοιάσει με πραγματικό πρίγκιπα. Τον παρέσυρα στην Πά- 
τμο, όπου πηγαίνω ανελλιπώε από το 1973, κάθε καλοκαίρι και κάθε Πάσχα. Τρελάθηκε μ' 
αυτό το νησί. Έγινε η πατρίδα του. Ο φανατισμόε του ξεπέρασε και τον δικό μου. Έφτασα να 
τον ζηλεύω, γιατί μπορούσε να κάθεται στην Πάτμο περισσότερο από μένα. Αυτόε με καλω
σόριζε στο καράβι όταν έφτανα, αυτόε με αποχαιρετούσε όταν έφευγα. Η Πάτμοε δεν ήταν η 
μόνη αγάπη που μοιραζόμασταν. Ο Χρήστοε, εκτόε από την Πάτμο, αγαπούσε τιε γυναίκεε, 
τα καφενεία, τιε άσκοπεε κουΒέντεε, το Bacardi-Coca, το ποδόσφαιρο, τον κινηματογράφο, τα 
μπαρ, το ξενύχτι, τα δισκάκια με τα τραγούδια, το κοκκινιστό με πατάτεε, την Ελλάδα, τα τσι
γάρα, τα βιβλία... Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, ήταν ότι για τα πάντα είχε μια θεωρία. Για 
t o u s  Γ ιαπωνέζουε, είχε τη θεωρία ότι ήταν εξωγήινοι! Γ ια τιε γυναίκεε, ότι ήταν μαγικέε! Γ ια το 
κολύμπι, που δεν του άρεσε, ότι, μια και κάναμε, ωε είδοε, μερικά δισεκατομμύρια χρόνια να 
βγούμε από τη θάλασσα, καλό θα ήταν να μην ξαναμπαίνουμε οικειοθελώε! Αισθανόμουν 
ότι τον ταλαιπωρούσα κάθε φορά που τον κουβαλούσα στην πλαζ. Δεν του άρεσε το νερό, 
ούτε να κάθεται στον ήλιο με τιε ώρεε. Όμωε, όλα αυτά τα υπέμενε, προκειμένου να μη χάσει 
τιε σαχλαμάρεε που λέγονταν ανάμεσα σε δύο Βουτιέε, τα γέλια και τα ακατάσχετα λογοπαί
γνια. Τ' απογεύματα τα περνούσαμε στη Βεράντα του σπιτιού που νοίκιαζα κάθε καλοκαίρι. 
Ο Χρήστοε είχε προφητέψει γι' αυτή τη βεράντα ότι κάποια μέρα θα φύτρωνε γλιστρίδα απ' 
το πολύ μπλα-μπλα! Σ' αυτή τη βεράντα γράψαμε το σενάριο τηε Γυναίκαε που έβλεπε τα ό
νειρα. Παίρναμε απ' το κεντρικό καφενείο δύο dry martinis και τα κουβαλούσαμε περπατώ- 
νταε μέχρι τη Βεράντα μου -  κι όλα αυτά, για να κάνουμε όπωε o Luis Buñuel στο μπαρ του 
Ξενοδοχείου Plaza, στη Νέα Υόρκη. Το αποτέλεσμα ήταν να φτάνουμε στη βεράντα μόνο με 
τιε ελιέε, αφού όλο το martini χυνόταν στο δρόμο. Τότε ο Χρήστοε έβγαζε κάτι απίθανα χαρ
τάκια -οακούλεε από κρουασάν ή χαρτί περιτυλίγματοε- και, πριν αρχίσει να διαβάζει τη 
σκηνή που είχε γράψει, ξεραινόταν στα γέλια, προεξοφλώνταε μόνοε του την κωμικότητά τηε. 
Σ' αυτό, μοιάζαμε υπερβολικά. Ο Χρήστοε έβλεπε τα πράγματα από τη μεριά τηε κωμωδίαε, 
παρ' όλα τα προβλήματα υγείαε που αντιμετώπιζε. Το χιούμορ είναι η πολυτέλεια που επι
τρέπουν στον εαυτό t o u s  άτομα συνήθωε απελπισμένα. Δεν ξέρω τι έβγαλε αυτή η συνερ
γασία. Είμαι σίγουροε, όμωε, ότι υπάρχει εκεί μέσα μία τουλάχιστον σκηνή -η σκηνή όπου ο 
Μπέζοε πηγαίνει στη Γεμεντζάκη να τηε διηγηθεί το όνειρο που είδε- που θα την έβαζα μέ
σα σε μια ανθολογία του ελληνικού κινηματογράφου. Φυσικά, αυτό δεν επισημάνθηκε από 
κανέναν κριτικό, και δεν είναι διόλου περίεργο που οι κριτικοί δεν καταλαβαίνουν σπουδαία 
πράγματα από τιε ταινίεε, όχι γιατί είναι βλάκεε -υπάρχουν, βέβαια, και οι Βλάκεε-, αλλά για
τί είναι συντονισμένοι αλλού: t o u s  αρέσουν οι ταινίεε (δηλαδή τα αντικείμενα) και όχι η έκ
φραση των ανθρώπων. Ο Χρήστοε, από την εποχή που ήταν κριτικόε, ενδιαφερόταν απο
κλειστικά για την έκφραση των ανθρώπων, γι' αυτό και του άρεσαν οι μεγάλοι λαϊκοί κωμικοί 
-  ο Τορνέε, ο Δαμιανόε, ο Τσιώληε: γιατί σ' αυτούε έβλεπε ένα πάθοε να επιτίθεται στον κό
σμο, κι αδιαφορούσε αν το πρώτο μέροε ήταν καλύτερο ή χειρότερο απ' το δεύτερο, αν εδώ 
έκανε ή δεν έκανε κοιλιά! Στη συνέχεια, οι ταινίεε του χαρακτηρίστηκαν απ' αυτή την ελευθε
ρία, κι αν θέλει κανείε να υπερασπιστεί τιε ταινίεε του Χρήστου, μπορεί να πει ότι είναι οι ται
νίεε ενόε ελεύθερου ανθρώπου.
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25 Αυγούστου 1976, 
Πάτμοε

1 Σεπτεμβρίου 1976, 
Αθήνα

3 Σεπτεμβρίου 1976, 
Αθήνα

11 Σεπτεμβρίου 1976, 
Αθήνα

«Οι τεμπέληδε$...»

Αποσπάσματα ημερολογίου

Σήμερα έβαλα τη λέξη «Τέλοε» στο σενάριο. Αισθάνομαι μεγάλη ανακούφιση. Δε μ' αρέσει το 
γράψιμο. Τα στάδια που προτιμώ, είναι η «προετοιμασία» και το «γύρισμα». Ίσωε κάποτε κά
νω μια ταινία χωρίε σενάριο (όχι ντοκιμαντέρ, γιατί το απεχθάνομαι)· μια πραγματική ταινία 
μυθοπλασίαε, χωρίε να είμαι υποχρεωμένοε να περάσω απ' το ενδιάμεσο του χαρτιού και 
του μολυβιού- επιτέλουε, μια ταινία αντι-γραφειοκρατική.

Ο προϋπολογισμόε τηε ταινίαε φτάνει τα πέντε εκατομμύρια. Διαπιστώνω ότι το κόστοε παρα- 
γωγήε, από το 1974, έχει σχεδόν διπλασιαστεί, ενώ οι πηγέε για μια πιθανή χρηματοδότηση έ
χουν εκμηδενιστεί. Το μόνο (ίσωε) θετικό στοιχείο είναι- ότι έχω σχεδόν εξασφαλίσει για πρωτα- 
γωνιστέε δύο πθοποιούε που αγαπώ πολύ: την Harriet Anderaon και τον Pierre démenti. Από 
την άλλη μεριά, είμαι περίπου σίγουροε ότι μ' ένα τέτοιο καστ θα έχω να αντιμετωπίσω την εχ
θρική στάση των «παραγόντων περί την κινηματογραφικήν τέχνην». Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
η ελληνική διανόηση είναι σοβινίστρια. Ευτυχώε που ο κακόε μου χαρακτήραε με σπρώχνει να 
πιστεύω μονάχα στιε αλήθειεε που ανακαλύπτω μόνοε μου.

Συνάντηση με τον Γ[ιώργο] Παπαλιό, παραγωγό τηε ταινίαε Τα χρώματα ms ipiôos. Η όλη υ
πόθεση, έτσι όπωε παρουσιάζεται, δείχνει να τον ενδιαφέρει. Αναλαμβάνει να καλύψει τα 
κονδύλια των πιστώσεων, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 50% του όλου προϋπολογισμού. 
Έχω ήδη κάτι στα χέρια μου. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να προτείνει συμπαραγωγή στο Ελ
ληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Για να γίνει αυτό, όμωε, πρέπει να προηγηθεί π υπογραφή 
των συμβολαίων με τουε ΑηάθΓεεοη και démenti. Μια και δεν υπάρχει άλλοε τρόποε, θα το 
διακινδυνέψω έτσι.

Βρήκα επιτέλουε να δανειστώ τιε 200.000 δραχμέε που χρειάζονται για τιε προκαταβολέε και 
για τα έξοδα του ταξιδιού μου στη Στοκχόλμη και στο Παρίσι. Πετάω οτα σύννεφα. Το βρά
δυ ήρθε στο σπίτι ο Μπέλληε. Μείναμε μέχρι αργά, συζητώνταε για το στιλ τηε φωτογραφίαε. 
Με τον Ανδρέα γνωριστήκαμε στο Παρίσι, το 1959. Δεν έχω δει σχεδόν τίποτα από τη δου
λειά του. Αποφάσισα να είναι αυτόε ο διευθυντήε φωτογραφίαε τηε ταινίαε, από καθαρή δι
αίσθηση.
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0  Kdipôs στη Στοκχόλμη είναι unépoxos. Το πρωί, κάναμε μια Βόλτα στο ôdoos με τον Α. 
Μπέλλη, ψάχνονταε -κατά το έθιμο- για άγριε$ φράουλεε. Αναγκαστικά, η συζήτηση ήρθε 
στον Bergman. Συμφωνήσαμε για το «μέγεθόε» του. Σκέφτηκα noos είναι καλό σημάδι να 
μπορεί κανει  ̂να συμφωνεί με τον οπερατέρ του.
Το Βράδυ, πάλι μαζί με τον Ανδρέα, φάγαμε με τη Harriet Andersson. Έχει δεχτεί να παίξει 
στην ταινία, και συζητήσαμε tis  λεπτομέρε^ του συμβολαίου. Το γύρισμα ορίστηκε o t is  15  

Φεβρουάριου. Έδειχνε ενθουσιασμένη. Μου έκανε εντύπωση το nà0os ms για τη δουλειά: 
σαν να έφευγε να γυρίσει το Καλοκαίρι με τη Μάνικα.

Σήμερα το πρωί, υπέγραψα το συμβόλαιο με τον Pierre démenti στα γραφεία ms Williams 
Morris. Είμαοτε και οι δύο χαρούμενοι. Ο μόνο5 μουτρωμένθ5 ήταν ο ατζέντή του. Κατά τη 
γνώμη του -που δε φρόντιζε να τη λέει πίσω μου-, ο Pierre, unoYpdcpovTas αυτό το συμβό
λαιο για ένα συμβολικό ποσό, μ' έναν άγνωστο σκηνοθέτη, για μια ελληνική ταινία με αβέ
βαιο μέλλον, κατάφερνε άλλο ένα χτύπημα στην κουρελιασμένη καριέρα του. Πριν απ' την υ
πογραφή, φρόντισε να του υπενθυμίσει για τελευταία φορά ότι διέπραττε από την ανάποδη 
την ίδια γκάφα που είχε κάνει όταν αρνήθηκε να παίξει στο Σατυρικόν του Fellini. Μετά tis  υ- 
noYpatpés, κατεΒήκαμε για ένα ποτό. Φιληθήκαμε σαν παλιοί φίλοι, φόρεσε την κάσκα του, 
καΒάλησε το μοτοσακό του και τρύπωσε ανάμεσα σε δύο λεωφορεία, Βοηθώνταε με τα τε
ράστια πόδια του. Βλέποντά5 τον να απομακρύνεται, ζήλεψα την ελευθερία του.

Σήμερα πήγα στο Κέντρο Κινηματογράφου. Tous μίλησα για την ταινία. Έδειξαν ζωηρό εν
διαφέρον, περισσότερο για τα ξένα ονόματα. Προκειμένου να ικανοποιήσουν τον μικροαστι
κό t o u s  πόθο για παραγωγέε με «βεντέτε$ διεθνούε KÙpous», ήταν έτοιμοι να ξεχάσουν και τα 
προβλήματα που t o u s  είχα δημιουργήσει με το «Ντάνκενσεν Μπίτεσεν». Έφυγα με συγκρα
τημένη αισιοδοξία.

Άρχισα να δουλεύω σοβαρά για την προετοιμασία του γυρίσματοε. Στο μεταξύ, κάτι επαφέε 
που είχα με τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη, ναυάγησαν μόλιε διάβασε το σενάριο. Το βρήκε απα
ράδεκτο. Απαράδεκτο για ποιον;

Μου τηλεφώνησαν από το Κέντρο Κινηματογράφου. Μου ζητούσαν ένα κείμενο επεξηγημα
τικό m s  T a iv ia s !  Κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά... Έγραψα το πιο αστείο κείμενο που έχω 
γράψει ποτέ οτη ζωή μου: παραπλανητικό μέχρι εσχάτηε προδοσίαε και αφελέ5 μέχρι ηλι- 
0 iô m T a s .  Φρόντισα, ωστόσο, το στιλ να βρίσκεται κάπου μεταξύ «Σύγχρονου Κινηματογρά
φου» και «Φιλμ». Μια εκζήτηση στη φόρμα είναι ό,τι πρέπει για να καλύπτει τη φτώχεια των ι
δεών. Οι ανησυχίεε άρχισαν να με ζώνουν!

Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Το τηλέφωνο χτυπάει από το πρωί για τα «Χρόνια Πολλά». Το 
τηλεφώνημα που περιμένω από το Κέντρο Κινηματογράφου, δεν έρχεται. Ανεπίσημα μαθαί
νω ότι το σενάριο έχει απορριφθεί από τη γνωμοδοτική επιτροπή. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται 
να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι φανερό ότι η υπόθεση κωλυσιεργεί από φό
βο pônoos δημιουργηθεί δεύτερο οκάνδαλο, παρόμοιο με το Ντάνκενσεν Μπίτεσεν. 
Περιμένω. Περισσότερο απ' το σκάνδαλο προτιμώ τα χρήματα.

Πάντα καμιά απάντηση από το Κέντρο Κινηματογράφου. Η βραδύτητα οφείλεται μάλλον σε ευθυ
νοφοβία. Καθώε, μάλιστα, επίκεινται αλλαγέ$ στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σκέφτο
νται noos είναι προτιμότερο να βγάλουν οι άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά. Ο xpôvos αρχίζει να 
πιέζει. Ψάχνω τα χρήματα παντού. Οι ni0avés πόρτε5, γνωοτέε σε όλουε, δεν αποδίδουν τίποτα. 
Αρχίζω να χτυπάω όπου βρίσκω. Αυτή την εποχή, κινούμαι από το 0pàoos οτην αναίδεια.

17 Σεπτεμβρίου 
1976, Στοκχόλμη

21 Σεπτεμβρίου 1976, 
Παρίσι

7 Οκτωβρίου 1976, 
Αθήνα

12 Οκτωβρίου 1976, 
Αθήνα

25 Οκτωβρίου 1976, 
Αθήνα

6 Νοεμβρίου 1976, 
Αθήνα

29 Νοεμβρίου 1976, 
Αθήνα
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Επίσκεψη στο Κέντρο Κινηματογράφου. Μου κοινοποιούν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, 
αλλά ότι τίποτα ακόμα δεν έχει κριθεί. Η τελική απόφαση θα παρθεί σ' ένα από τα προσεχή 
διοικητικά συμβούλια.
Ο εμπαιγμόε είναι σαφήε!
Συζητώ με τον Π. (παράγοντα στο Κέντρο Κινηματογράφου). Η μόνη φράση που αφήνει να 
διαρρεύσει, είναι η εξήε: «Δεν είναι και τόσο διαλυμένεε οι κοινωνίεε μαε όπωε θέλετε να τιε 
παρουσιάσετε, κύριε Παναγιωτόπουλε».
Το γεγονόε ότι συνόψισε το σενάριό μου σ' αυτή τη φράση, μου έκανε εντύπωση. Όλη τη μέ
ρα προσπαθούσα να καταλάβω πώε άνθρωποι χωρίε οξυδέρκεια τα καταφέρνουν να λει
τουργούν σαν λογοκριτέε, επάγγελμα που, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη 
φινέτσα πνεύματοε για να μπορεί να ανακαλύπτει τιε κρυμμένεε παγίδεε. Τουλάχιστον ευχα
ριστήθηκα βρίσκονταε την απάντηση: η «συντήρηση» αμύνεται με αντανακλαστικά. Είναι το 
αντίθετο τηε «πρωτοπορίαε», που μόνο με το μυαλό μπορεί κανείε να την υπερασπιστεί.

Επιτέλουε ήρθε η απάντηση από το Κέντρο Κινηματογράφου: αρνητική -  χωρίε κανένα σκε
πτικό. Σε διαμαρτυρίεε μου, πήρα πληρωμένη απάντηση: «Και μόνο την παρουσία ενόε τέ
τοιου σεναρίου μέσα στο Κέντρο Κινηματογράφου τη θεωρούμε θρασύτατη πρόκληση! Ου- 
δέν σχόλιον!»

Είμαι απογοητευμένοε.
Στο διάστημα μιαε εΒδομάδαε, άλλαξα τουλάχιστον 20 φορέε τον προϋπολογισμό. Το μόνο 
που κατάφερα, ήταν να περικόψω 150.000 δρχ. -  κι αυτά, από τιε πιστώσειε. Μου λείπουν πά
ντοτε περισσότερα από δύο εκατομμύρια δραχμέε -  σε ρευστό. Η έναρξη του γυρίσματοε 
αρχίζει να γίνεται προβληματική.

Έγινε επερώτηση στη Βουλή για την απόρριψη από το Κέντρο Κινηματογράφου τού σεναρί
ου μου. Αντιγράφω αποσπάσματα από την απάντηση του υπουργού Βιομηχανίαε κ. Κονο- 
φάγου: «Παρανοϊκό και ανατριχιαστικό το σενάριο του Παναγιωτόπουλου. [...] Ολόκληρη η 
ταινία κινείται σ' ένα κλίμα πνευματικήε αθλιότηταε. [...] Τέσσεριε έωε πέντε φορέε περιγρά- 
φεται με ωμότητα και κυνισμό η σεξουαλική πράξη...» κ.λπ. κ,λπ.
Το γνωστό κόλπο!
Το Ντάνκενσεν Μπίτεσενχαρακτηρίστηκε «πορνογραφικό», ενώ δεν περιείχε ούτε μία ερωτι
κή σκηνή. Αυτή η συστηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού, προβάλλονταε σαν άλ
λοθι το «σεξ», με Βάζει σε οκέψειε, γιατί καταφέρνει να βρίσκει απήχηση σε μια κοινή γνώμη 
ευαισθητοποιημένη γύρω από το θέμα.

Βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Αισθάνομαι την ανάγκη να αντιδράσω για να μην καταρρεύσω. 
Δανείζομαι με χίλιεε δυσκολίεε 150.000 δραχμέε και Βάζω μαστόρουε, μαραγκούε και μπο- 
γιατζήδεε να φτιάξουν το κύριο ντεκόρ τηε ταινίαε, μια τρίπατη μονοκατοικία στην Κηφισιά, ι
διοκτησία του Λ. Ευταξία, που είχε την καλοσύνη να μου την παραχωρήσει δωρεάν.
Αυτό το σπίτι είναι πραγματικά υπέροχο, με τη διαφορά ότι είναι εγκαταλελειμμένο από το 
1949 και βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Κατοικείται από περιστέρια, δεν έχει πόρτεε, παρά
θυρα, ούτε καν σοβάδεε στουε τοίχουε. Δεν ξέρουμε από πού ν' αρχίσουμε! Ο Δ[ιονύσηε] 
Φωτόπουλοε είναι απελπισμένοε, αλλά ρίχνεται μαζί μου στην περιπέτεια. Όλη αυτή η ιστο
ρία μού κάνει καλό! Προσπαθώ να πιστέψω ότι η ταινία προχωρεί κανονικά.
Είναι ίσωε η στιγμή τηε πιο μεγάληε τρέλαε.

18 Νοεμβρίου 1976, 
Αθήνα

28 Δεκεμβρίου 1976, 
Αθήνα

4 Ιανουάριου 1977, 
Αθήνα

16 Ιανουάριου 1977, 
Αθήνα

17 Ιανουάριου 1977, 
Αθήνα

142



20 Ιανουάριου 1977, 
Αθήνα

Έχω εξαπολυθεί σε μια κούρσα ταχύτηταε ενάντια στο χρόνο. Σε 20 περίπου μέρεε, η 
Andersson και ο dém enti θα βρίσκονται στην Αθήνα. Δεν έχω ούτε μία δραχμή, και δεν υ
πάρχει ελπίδα να βρω από πουθενά. Από πείσμα αρνούμαι να ακυρώσω το συμβόλαιό t o u s . 

Ψάχνω. Προσπαθώ να συγκινήσω εύπορουε Αθηναίουε που αγαπούν t is  τέχνεε. Στην πραγ
ματικότητα, αγαπούν πιο πολύ τα λεφτά t o u s !

26 Ιανουάριου 1 977, 
Αθήνα

Καμιά npôoôos. Το γύρισμα δεν μπορεί, Βέβαια, ν' αρχίσει o t is  15 Φεβρουάριου. Αλλεπάλ
ληλα τηλεφωνήματα o t o u s  Andersson και démenti. Δείχνουν ανέλπιστη κατανόηση. Δέχο
νται την αναβολή που t o u s  ζητώ. Καταφέρνω να κλείσουμε μια νέα ημερομηνία γυρίσματοε: 
1 Μαρτίου 1977. Ανασαίνω καλύτερα.

27 Ιανουάριου 1977, 
Αθήνα

1

Σήμερα περάσαμε με τον Διονύσπ Φωτόπουλο όλο σχεδόν το πρωινό στο «ντεκόρ», που άρ
χισε να παίρνει κάποια όψη. Μέσα εκεί ξεχνιέμαι.,θα έλεγα ότι είμαι ευτυχισμένοε. Διαλέξαμε 
τα χρώματα των τοίχων: η τζαμαρία, σκούρο κεραμίδι'· η σάλα, γκρι-μοβ λερωμένο· οι διά
δρομοι, πράσινοι-λαδιοί! Για τα υπνοδωμάτια, η ταπετσαρία είναι απαραίτητη κατά τη γνώ
μη μου, ô u o t u x c o s . Πρέπει να βρεθούν τα λεφτά για tis  ταπετσαρίε$...
Οι τεχνίτεε που δουλεύουν για το ντεκόρ, είναι αντιπαθέστατοι. Ενώ έχουμε κάνει συμφωνία- 
αποκοπή για όλη τη δουλειά, κάθε μέρα ζητούν και περισσότερα. Είναι γκρινιάρηδε5, δε θέ
λουν να κάνουν λεπτοδουλειά, γιατί «με τα λεφτά που διαθέτω, δεν πρέπει να περιμένω θαύ
ματα»! Εγώ πρέπει να πετύχω το θαύμα, γιατί, αν με πάρουν μπάλα οι υποχωρήσει, δεν αξί
ζει τον κόπο να κάνω την ταινία.
Το μεσημέρι, φάγαμε με τον Φωτόπουλο. Είναι στενοχωρημένοε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατό
τητα να δουλέψουμε με άνεση. Πρέπει να βγάζουμε απ' τη μύγα ξύγκι.
Κάπου διάβασα ότι ο Visconti, όχι μόνο απαιτούσε τα αξεσουάρ του ντεκόρ να είναι αυθε
ντικά, αλλά ζητούσε να του δείξουν και τα χαρτιά που αποδείκνυαν τη γνησιότητά t o u s . Και 
να σκεφτεί κανείε noos, όταν η ταινία τελειώσει, θα κριθεί στην ίδια βάση με τον Visconti.

31 Ιανουάριου 1977, 
Αθήνα

0  από μηχανήε θεόε παρουσιάζεται. Ονομάζεται Κ. Είναι επιχειρηματία και φιλότεχνοε. Του 
ζητώ δύο εκατομμύρια δραχμέε και του δίνω 50% ms ταινίαε. Προσφορά ασύμφορη για μέ
να, αλλά, στο σημείο όπου βρίσκομαι, θα πουλούσα και την ψυχή μου στο διάβολο. Τον εν
διαφέρει. Δεν ξέρω γιατί. Δε μου μένει καιρόε να ασχοληθώ με την ψυχολογία· έχω χιλιάδεε 
άλλα πράγματα να κάνω μέχρι την 1 η Μαρτίου.

10 Φεβρουάριου 1977, 
Αθήνα

Δείπνο στο σπίτι του Γ. Παπαλιού με τον Κ. Η συμφωνία κλείστηκε. Δώσαμε τα χέρια. Ατμό
σφαιρα ευφορίαε ανάμεσα σε καλά κρασιά, καλά φαγιά κι ασημένια σερβίτσια. Προπόσειε 
και φιλοφρονήσει.
Αισθάνομαι σαν ποδοσφαιρικόε σύλλογοε που βρήκε προστάτεε. ΓupizovTas αργά στο σπί
τι μου, είμαι ζαλιαμένοε από το κρασί και την υπερένταση. Κάνω εμετό και κοιμάμαι καλά για 
πρώτη φορά ύστερα από πολύ καιρό.

19 Φεβρουάριου 1977, 
Αθήνα

Το ρεπεράζ έχει τελειώσει. Σε χοντρέε γραμμέε, τα πάντα είναι έτοιμα ή θα είναι, μέσα o t is  δέ
κα μέρε$ που απομένουν. Είμαι εξαντλημένο5 από την κούραση και την αγωνία. AuTés t is  μέ- 
ρεε πρόκειται να υπογράψουμε τα συμβόλαια με τον Κ. και τον Παπαλιό.Έχω ξανοιχτεί πολύ. 
Χρωστάω λεφτά παντού. Δεν έχω πάρει ακόμα απ' t o u s  «παραγωγούε» δεκάρα τσακιστή!

20 Φεβρουάριου 1977, 
Αθήνα

Μαζί με τον Παπαλιό πήγαμε στο γραφείο του Κ. για τα συμβόλαια: διαφωνία πλήρηε. Πρό
σχημα ms ôiacpoovias, ο Tpônos καταβολή5 των χρημάτων.
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Oncos οι καλοί τρόποι δεν t o u s  αφήνουν να διαφωνήσουν μεταξύ t o u s , ρίχνουν το φταίξιμο 
πάνω μου. Αντιλαμβάνομαι ότι μεταξύ δύο ευγενών και ¿vos πληβείου η χημική ένωση είναι 
ανέφικτη. Μια λέξη μπορεί να χαρακτηρίσει τα γεγονότα Tns σημερινήε pépas: ΤΡΑΓΩΔΙΑ.

Ο Παπαλιόε μού δηλώνει ορθά-κοφτά ότι δεν μπορώ πια να υπολογίζω στη βοήθειά του. 
Δεν τον ενδιαφέρει η ταινία με κανένα τρόπο. Δεν τον ενδιαφέρει καν ο κινηματογράφο5. Δέ
χομαι αυτή τη χαριστική βολή με αδικαιολόγητη ψυχραιμία: όχι μονάχα δεν αναβάλλω το 
ραντεβού που έχω με τον Φωτόπουλο, αλλά και γυρίζουμε όλο το απόγευμα στα μαγαζιά για 
να διαλέξουμε tis ταπετσαρίεε. Δε βρίσκουμε τίποτα o t is  ελληνικέ5. Παρακαλώ τον υπάλληλο 
να μου tis φυλάξει. Γυρίζω στο σπίτι και ξαναδιαβάζω το σενάριο. Εξακολουθώ να το βρίσκω 
ενδιαφέρον. Στρώνομαι στο γραφείο μου και ξαναδουλεύω μερικέ$ OKnvés που μου φάνη
καν αδύναμε5. Στο κάτω κάτω, για να κάνω την ταινία, πιο πολύ από τα λεφτά του Παπαλιού 
χρειάζονται οι δικέε μου ιδέε5.

Πρέπει να τηλεφωνήσω στην Andersson και τον démenti. Ντρέπομαι και φοβάμαι. Ηθικά, 
αισθάνομαι évoxos απέναντι t o u s - νομικά, Βάσει συμβολαίου, μπορούν να διεκδικήσουν τα 
χρήματά t o u s .

Ο démenti είχε ετοιμάσει τη βαλίτσα του. Στο τηλέφωνο, όχι μόνο δεν προβάλλει αξιώσει, 
αλλά και προσπαθεί να με παρηγορήσει. Η Andersson με συγκινεί Βαθιά. Με παρηγορεί, με 
ενθαρρύνει, μου προτείνει να έρθει στην Ελλάδα με έξοδά Tns για να ψάξουμε μαζί να βρού
με παραγωγό. Τι va Tns απαντήσω; Ότι δεν υπάρχουν παραγωγοί στην Ελλάδα; Ότι επιμέ
νουμε να ασκούμε ένα επάγγελμα που δεν υπάρχει;

Βρίσκομαι στο σημείο μηδέν... υπό το μηδέν. Χρωστάω 500.000 ôpaxpés. Δε βλέπω (pars από 
πουθενά. Το μεσημέρι, συνάντησα στα εργαστήρια T n s  Cinemagic τον Αγγελόπουλο: έψαχνε
4.000 ôpaxpés για να μπορέσει να τελειώσει κάποιο γύρισμα.
Να είναι μονάχα η ματαιοδοξία που μα$ σπρώχνει να κάνουμε μια ταινία πληρώνοντα5 με το 
αίμα μα5; Τι είναι μια ταινία; MOnoos καταναλωνόμαστε για το τίποτα; Όχι, όχι... Μπορεί να μην 
ξέρω γιατί, αλλά ο κινηματογράφο$ είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση.

Περιοδικό «Κι νήμα το γράφοε», 1978

21 Φεβρουάριου 1977, 
Αθήνα

22 Φεβρουάριου 1977, 
Αθήνα

10 Μαρτίου 1977, 
Αθήνα
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«Πιο πολύ από την ιστορία 
μ' ενδιαφέρει η ματιά αυτού 
που τη διηγείται...»
Συνέντευξη στουε Χρήστο Βακαλόπουλο και Μιχάλη Δημόπουλο

Ξεκίνησα την ταινία πολύ απλά. Δε μ' αρέσουν οι ιστορία- δε μ' αρέσει να βλέπω ιστορίεε, να 
μου διηγούνται ιστορίεε. Είχα ένα πρόβλημα: έπρεπε να κάνω μια ταινία. Κι αυτό, παίζει ένα 
ρόλο. Είναι μια κεκτημένη ταχύτητα: κάνεΐΞ μια ταινία, μετά θέλειε να κάνειε μιαν άλλη, μετά κά- 
νειε μιαν άλλη. Είναι περισσότερο μια επιθυμία να κάνειε κινηματογράφο, και λιγότερο η επι
θυμία να κάνειε μια συγκεκριμένη ταινία. Πήρα, λοιπόν, μια ιστορία, την πιο μπανάλ που υ
πάρχει, την πιο απλή που υπάρχει: έναε άνθρωποε επιστρέφει κάπου γιατί πεθαίνει η μάνα 
του· εκεί, ερωτεύεται μία· αυτή φεύγει μ' έναν άλλο.
Είναι μελοδραματική ιστορία. Επειδή πιστεύω ότι το μελόδραμα είναι μορφή τέχνηε, δεν υ
πάρχει στη ζωή, είναι μια οπτική γωνία, εγώ ήθελα να φιλμάρω μια μελοδραματική ιστορία 
από μιαν άλλη οπτική γωνία. Αυτό είναι μια εκκίνηση για την ταινία. Από κει και πέρα, πολλά 
πράγματα έπαιξαν ρόλο: η επιθυμία να γυρίσω σε μια επαρχιακή πόλη, η γοητεία του γυρί- 
σματοε, του ταξιδιού. Το σενάριο γράφτηκε σιγά σιγά, γιατί αφήνω απόλυτη ελευθερία στον 
εαυτό μου. Δε Βάζω αυτό γιατί αντιστοιχεί μ' εκείνο. Το σενάριο με οδηγεί περισσότερο παρά 
εγώ το οδηγώ.
Αυτά. Τώρα, το να πούμε αυτό που θέλει να πει αυτό, κι αυτό που θέλει να πει εκείνο, εγώ το 
θεωρώ περιττό. Για να μιλήσειε για μια ταινία, πρέπει να την κατατεμαχίσει. Είμαι εναντίον κά
θε τεμαχισμού. Σήμερα, χάνουμε τπν επαφή με το έργο κι έχουμε ανάλυση επιμέρουε στοι
χείων. Αυτό το πράγμα με απωθεί... είναι τεχνοκρατία.

Χρήσκ« Βακαλόπουλο$: Αε ξαναγυρίσουμε στην ιστορία που αφηγείται η ταινία. Αυτή η 
ιστορία σε ενδιέφερε πραγματικά;
Όλεε οι ιστορίεε μ' ενδιαφέρουν· ή, μάλλον, τιε μεταχειρίζομαι σαν όχημα, δε μ' ενδιαφέρουν 
οι ίδιεε. Αντί να στρέψω τη μηχανή προε τα έξω, την έστρεψα προε τα μέσα -  κάτι σαν ένα το
πίο εσωτερικό. Τη μεταχειρίστηκα σαν πρόσχημα· γι' αυτό και πήρα αυτή την πολύ μπανάλ ι
στορία. Από κει και πέρα, προσπάθησα να έχει ατράνταχτα επιχειρήματα αυτή η ιστορία έτσι 
όπω$ είναι στημένη- δηλαδή, να έχει λογική συνοχή σε σχέση όχι με τη ζωή, αλλά με την ίδια 
την ταινία.

Μιχάληε Δημόπουλοε: Εσύ, επένδυσεε σ 'α υτή  την ιστορία; Ήταν κάτι που σε αφορούσε;
Μπορώ να σου πω ότι όσο είναι μια φωτογραφία του ήρωα, είναι και μια φωτογραφία δίκιά 
μου. Εκείνο που μετράει, είναι ένα$ ναρκισσισμόΞ τού «εγώ».
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Μ. Δ.: Παρ'όλο που ήταν μια ιστορία μπανάλ;
Η ίδια η ιοτορία δεν είναι μπανάλ, αλλά έχει εκχυδαϊστεί ακριβο ί από τα μελοδράματα, απ' 
αυτή την οπτική γωνία· γιατί ούτε το να πεθαίνει η μάνα σου νομίζω ότι είναι μπανάλ, ούτε το 
να ερωτεύεσαι.

Μ. Δ.: Πιστεύει ότι, αν δεν είχεε τον τίτλο Μελόδραμα;, οποιοσδήποτε θεατήε θα είχε την 
εντύπωση ότι πρόκειται για μελόδραμα ή για ένα είδοε μετα-γλώσσαε που εξετάζει το με
λόδραμα;
Έχω μεταχειριστεί όλα τα κλισέ του μελοδράματο5.0 διάλογος είναι πολλές φορές μελοδρα
ματικός...Τονίζοντας τα στοιχεία του μελοδράματος, πιστεύω ότι τα ανατρέπω.

Μ. Δ.: Ναι, αλλά εσύ το μεταχειρίζεσαι σαν κώδικα. Μ πορείκάπο/os να κάνει μελόδραμα 
και να μη πιστεύει ότι κάνει μελόδραμα.
Πιστεύω ότι υπάρχει διαφορετική εκκίνηση, γιατί ένας που κάνει μελόδραμα, έχει πάντα στο 
μυαλό του το θεατή, το κοινό. Βάζει όλη του τη μαστοριά, όλη του την πείρα, όλη του τη γνώ
ση για ν' αγγίξει αυτό το κοινό. Εμένα δεν μ' ενδιαφέρει καθόλου το κοινό. Μάλιστα, μπορώ 
να σου πω κι ότι το μιοώ.

Μ. Δ.: Αυτό λέγαμε πριν έρθουμε: ότι είναι μια ταινία φτιαγμένη εν απουσία κοινού... σαν 
να μη λογαριάζει καθόλου το κοινό, να το αποκλείει...
X. Β.: Στ/s τρε/s ταινίεε σου μεγάλου μήκουε, διαλέγε/s τελείωε διαφορετικά θέματα, που α
πό ταινία σε ταινία γίνονται και πιο απλά. Τι είναι αυτό που σ'ενδιαφέρει, τελικά; Αυτό που 
λέμε «κινηματογράφηση»;
Μ' ενδιαφέρει το στιλ. Αυτό είναι το πρόβλημα ηθικής: πιστεύω ότι ένα έργο τέχνης υπάρχει 
μέσα από το στιλ του.

X. Β.: Ναι, αλλά πιστεύειε ότι τώρα κάνει s πιο απλέε ταινίεε; Όσο απλουστεύουν οι ιστορίεε 
των ταινιών σου, τόσο πιο σύνθετη, πολύπλοκη γίνεται η ματιά σου.
Όσο περισσότερο κύριος γίνεσαι των εκφραστικών σου μέσων, τόσο λιγότερη ανάγκη έχεις 
να χτίσει πάνω σε μια ιστορία που προσφέρει σκαμπανεβάσματα, που σου παρέχει δυνα
τότητες. Εδώ, σε μια πολύ απλή ιοτορία, μπορείς να πεις τα πιο πολύπλοκα πράγματα. Γι’ αυ
τό είμαι και εναντίον του κινηματογραφικού θέματος, το οποίο αποστρέφομαι. Και την Απο
κάλυψη την αποστρέφομαι. Δε με ενδιαφέρει. Πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις αινεμά μ' ένα 
πρόσωπο πάνω σ' έναν άσπρο τοίχο.
Ανεξάρτητα απ' όλα αυτά, αυτή η συγκεκριμένη ταινία έχει κι άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία: το 
ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται από την Αμερική... τον καλεί η μάνα του... έχει μια δυσκολία ε
πικοινωνίας... ζει σ' έναν κόσμο φανταστικό... κάποια στιγμή, για να περάσει σε μια πραγματι
κή ζωή, πνίγει κάτι μέσα του. Κι έπειτα, είναι η σχέση του ζευγαριού: αυτή τον ερωτεύεται για
τί έρχεται απ' την Αμερική φορτωμένος μ' ένα μύθο, και υπολογίζει ότι θα την τραβήξει έξω. 
Υπάρχει μια ωφελιμιστική σχέση κάτω απ' το κάθε πάθος. Σε μια στιγμή συγκεκριμένη, όταν ο 
μύθος του Αμερικάνου καταρρέει γι' αυτήν, τότε προσπαθεί να μεταβληθεί σε μητέρα, του δί
νει λεφτά, προσπαθεί να επέμβει διαφορετικά στη ζωή του.

X. Β.: Γιατί την εγκαταλείπε/s από κάποια στιγμή και μετά; Γιατίεξαφανίζεται απ' την ταινία;
θα ήταν άλλη ταινία... ένα δικό της δρομολόγιο.

Μ. Δ.: Στην αρχή, τα πλάνα μοιράζονται ανάμεσά t o u s .

Είναι μια παρουσίαση μάλλον. Δε μοιράζονται, με την έννοια ότι είναι παγιδευμένα πρόσω-
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πα. Άνθρωποι που φεύγουν από ένα σημείο, πάνε κάπου και γυρίζουν στο ίδιο σημείο. Η μη
χανή περικυκλώνει τα πρόσωπα, ακολουθεί την ίδια διαδρομή.

Μ. Δ.: Υπάρχει μια επαναληπτική διαδικασία...
Εντελώε. Είναι τρία στοιχεία που επαναλαμβάνονται: το ημερολόγιο, που για μένα είναι οι άλ
λοι, μια συμπυκνωμένη γνώση που εισβάλλει μέσα εκεί και δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν. 
A utos προσπαθεί να πιαστεί από κει. Αλλά υπάρχει μια αντίφαση σε μια συγκεκριμένη στιγ
μή: «Το γοργόν και χάριν έχει», «Onoios Βιάζεται σκοντάφτει». Μετά, προσπαθούν να γρα
πωθεί o évas απ' τον άλλον, σ' αυτή τπν ερωτική σκηνή που τραβάει σε páKpos, κάτι σαν πρά
ξη απελπισ ία.

Μ. Δ.: Δε pas άρεσε πολύ η ερωτική σκηνή... Mas φάνηκε δυσβάστακτη και...
Μα είναι δυσβάστακτη! Αυτό είναι ηθελημένο! Είναι μια ερωτική σκηνή όπου auras δυσκο
λεύεται να εκσπερματίσει, δεν μπορεί πια να κάνει έρωτα μαζί Tns, κι εκείνη νιώθει αποστρο
φή. Αυτό βγαίνει από το μήκοε Tns aKnvñs. Είναι μια σκηνή που μ' αρέσει πάρα πολύ.

X. Β.: Δε χωρίζουν, πάντωε, για συ ναισθημα τικο ús λόγου  s. Α λλά  μήπωε και η προηγού
μενη σχέση t o u s  δεν έχει τίποτα να κάνει με τα συναισθήματα; Μήπωε απ' την αρχή δεν  
έχουν συναισθηματικέε σχέσειε;
Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει μια συναισθηματική σχέση ανεξάρτητη από tis αντικειμενικέε 
συνθήκε$ που υπάρχουν γύρω pas.

X. Β.: Στην ταινία;
Στην ταινία, αυτό συμβαίνει -  και μάλιστα, π όπερα, η μουσική που προσπαθεί να εξυψώσει 
αυτόν τον έρωτα, συγκρούεται με tis αντ ικ ε ίμ ενά  συνθήκε$ που τραβάνε τπ σχέση npos τα 
κάτω.

Μ. Δ.: Κατά πόσο τα πρόσωπα που χρησιμοποιείs είναι πρόσωπα μυθοπλασίαε; Πώ5 ορί
ζονται μέσα στην ταινία;
Ορίζονται eos πρόσωπα μυθοπλασία. Υπάρχει το πρώτο πλάνο Tns Taivías που είναι έγχρω
μο, υπάρχει το παράθυρο, το τσιτάτο του Bazin «Ο κινηματογράφοε είναι ένα παράθυρο α
νοιχτό στον κόσμο», κλείνει το παράθυρο κι αρχίζει μια ταινία μαυρόασπρη, μια σύμβαση 
καθαρή δηλαδή, γιατί το μαυρόασπρο είναι π μεγαλύτερη σύμβαση που υπάρχει. Τα πράγ
ματα είναι σαφέστατα: εδώ πρόκειται για σύμβαση, για κινηματογράφο. Άλλωστε, αυτό είναι 
άλλο ένα στοιχείο Tns Taivías: η σχέση του έργου με τη ζωή.

Μ. Δ.: Ναι, αλλά ν ο μ ίζε ι ότι υπάρχει περίπτωση xánoios να ταυτιστεί μ 'α υτό  το πρόσω 
πο του ήρωα ή, κι αν δεν ταυτιστεί, να το κατανοήσετ,
Δε νομίζω, γιατί auTÓs είναι évas napavo'ÍKÓs áv0poonos, και θα 'λεγα ότι έχει σχέση με το βο
σκό, ένα άλλο παρανοϊκό πρόσωπο στην ταινία· με τη διαφορά ότι auTÓs είναι ένα παρανοϊ
κό πρόσωπο που προσπαθεί να ενσωματωθεί, να έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα, ε
νώ o Bookós είναι ένα φυτό!

X. Β.: A u t o s  θα καταλήξει στην ίδια θέση που έχει ο Βοσκός
Με το έγκλημα που έκανε, θυσίασε κάτι και δέχτηκε μια πραγματικότητα.

Μ. Δ.: Η αναφορά στον Bazin δεν είναι λ ίγο  ρητορική;
X. Β.: Δείχνε/s το παράθυρο του τσιτάτου...
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Είναι χιουμοριστική αναφορά. Έχει μια δόοη χιούμορ όλο αυτό το πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω 
ότι ο κινηματογράφος είναι ένα παράθυρο ανοιχτό στον κόσμο. Δεν πιστεύω ότι Kânoios γί
νεται σκηνοθέτη k o it ô z o v t o s  από το παράθυρο· ένας ζωγράφε γίνεται ζωγράφε κοιτάζο- 
v t o s  πίνακες κι όχι ηλιοβασιλέματα.

Μ. Δ.: Έλεγ£5 κάπου για τα βλέμματα στην ταινία. Δε νομίζω ότι υπάρχει παιχνίδι με τα 
βλέμματα. Το Βλέμμα, πάντα επιστρέφει...
Το βλέμμα δεν υπάρχει μόνο με τη χιτσκοκική έννοια, για να δημιουργείται ένα aaanévs από 
τα βλέμματα. Υπάρχει κι ένα βλέμμα που επιστρέφει σαν μπούμερανγκ. Υπάρχει μια αδυνα
μία επικοινωνία, γι' αυτό και ο λόγος έρχεται μέσα από το μαγνητόφωνο, ανακυκλώνεται. Σ' 
αυτές tis  ταινίες, ή  μπαίνει μέσα σ' αυτό το ταξίδι π δεν μπαίνει. Το δέχομαι αυτό το πράγ
μα. Δέχομαι ότι μπορείς να μείνεις έξω, να μη σ' ενδιαφέρει καθόλου.

X. Β.: Υπάρχουν πλάνα που, ενώ νομ ίζε ι ότι είναι υποκειμενικά των χαρακτήρων, εκ των 
υστέρων καταλαβαίνεις ότι δε στηρίζονται πουθενά■ as πούμε, το τράβελινγκ στη λά
σπη.. . floios βλέπει εκεί;
Εγώ. Εγώ την κάνω την ταινία. Όλα τα άλλα είναι απάτη. Κι αυτά που λέμε για τα πρόσωπα σ' 
όλες τις άλλες ταινίες... Μ' ενοχλούν αυτές οι συμβάσεις. Δε μ' αρέσει το 90% του κινηματο
γράφου. Υπάρχουν δύο τρόποι να επεμβαίνει ο σκηνοθέτης στην ταινία του: ένας τρόπος εί
ναι να ταυτίζεται με τα πρόσωπά του ή με ένα από τα πρόσωπά του, και το βλέμμα του να πε- 
ριπλανάται μαζί με το Βλέμμα του προσώπου· κι ένας άλλος τρόπος, πολύ πιο ααφής και πιο 
ντόμπρος, είναι να μπαίνει αυθαίρετα και να περιπλανάται το Βλέμμα του εκεί που θέλει, κά
νοντας αφαίρεση της ψυχολογικής συνέχειας της ιστορίας.

Μ. Δ.: θα δεχόσουν ότι αυτή η ταινία είναι πειραματική;
Νομίζω ότι είναι ακραία ταινία. Ένας από τους λόγους που ήθελα να την κάνω ασπρόμαυρη, 
είναι η ιδέα τού ότι ξανάρχιζα από την αρχή, σαν να έκανα την πρώτη μου ταινία, αλλά και 
γιατί ήθελα να τολμήσω πράγματα που ίσως δεν τα είχα τολμήσει προηγουμένως. Άλλα πέ- 
τυχαν, άλλα όχι· πάντως, αποτολμήθηκαν πράγματα.

Μ. Δ.: Έχεις δει ταινίες της Duras-,
Μ' αρέσουν πολύ.

Μ. Δ.: θα μπορούσες να κάνεις μια ταινία που να μη διηγείται καμιά ιστορία; Που να μην 
έχει χαρακτήρες;
θα με ενδιέφερε.

Μ. Δ.: Δέχεσαι ότι, απ' τη στιγμή που εμφανίζεται ένα πρόσωπο, υπάρχει αυτόματα ένας 
αφηγηματικός κορμός;
Αυτό είναι αναπόφευκτο.

X. Β.: Μόλις βλέπεις ένα πρόσωπο, σκέφτεσαι αμέσως: «Μα από πού έρχεται αυτός; Τι κά
νει;» Γι' αυτό και όλα τα ντοκιμαντέρ είναι μυθοπλασίες.
Εγώ, «κόβω δρόμο» όταν αφηγούμαι μια ιστορία· δεν ακολουθώ μια χαραγμένη πορεία. Ε
πεμβαίνω με αυθαίρετο τρόπο κι επιλέγω τον πιο κοντινό δρόμο για να πω πράγματα πολύ 
πιο εύκολα απ' όσα θα έλεγα ολοκληρώνοντας την ιστορία. Πιο πολύ από την ιστορία μ' εν
διαφέρει η ματιά αυτού που τη διηγείται.
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X. Β.: Το θέμα, όμωε, είναι αν μπορείε να έχειε ματιά χωρίε την ιστορία. Ο  Renoir έλεγε ότι 
όλα τα ουέστερν έχουν το ίδιο θέμα, και κάποτε θα έπρεπε όλοι οι σκη νοθέτεε να γυρί
ζο υ ν  την ίδια χρονιά το ίδιο ουέστερν. Αν, όμωε, δεν είχαν την ιστορία αυτού του μονα 
δικού ουέστερν, θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τη ματιά τουε; θα  είχαν την ίδια ματιά; 
Οι ιστορίεε δεν είναι μια παγωμένη υπόθεση, μια για πάντα: μπορεί να υπάρχει η ιστορία 
μιαε ζω ήε και η ιστορία ενόε συναισθήματοε.
Γιατί εγώ απολαμβάνω μια ταινία Tns Duras κι όχι ένα ουέστερν; Εγώ, αυτέε tis tomes απο
λαμβάνω· ή του Bresson, locos υπάρχει μια άλλη έλξη, ποιητική.

Μ. Δ.: Η χρήση των ηθοποιώ ν μού θύμισε λ ίγο  την προηγούμενη ταινία σου.
Κάθε φορά έχω μια αντιδικία με tous ηθοποιοί^, γιατί δε μ' αρέσει το ψυχολογικό παίξιμο, 
θέλουν να εκφραστούν σ' όλη την γκάμα Tns ικανότητά5 tous, κι εγώ πάντα tous λέω: «Εγώ 
θέλω το 20% αυτού που μπορείτε να δώσετε». Tqus ζητάω ένα μίνιμουμ, κι αυτό έχει μια τρο
μαχτική δουλειά. Δουλεύω πολύ με tous n0onoioùs.

X. Β.: Και οι ερασιτέχνεε...;
Αυτό παρουσιάζει άλλα προβλήματα. Πρέπει να κάνειε αυτό που κάνει ο Bresson: να TpaBâs
120.000 μέτρα νεγκατίφ, για να αιχμαλωτίσει αυτό που Θέλεΐ5.

Μ. Δ.: Σ 'α υτή  την ταινία, καθώε δενέχειε πολλούε διαλόγουε, με τι είχεε να ασχοληθείε σε 
σχέση με τουε ηθοποιούε;
Είναι πολύ δύσκολο να συγκροτήσει έναν ηθοποιό. Πρέπει να του κόψειε αυτά που ξέρει. Ε
γώ δεν λέω τίποτα σ' έναν ηθοποιό· του δίνω το κείμενο ή του λέω την κίνηση, κι αυτό είν' ό
λο. Αρχίζω να τον στριμώχνω όλο και περισσότερο, για να φτάσω σ' ένα αποτέλεσμα, αν μπο
ρώ. Κάθε φορά που έρχεται évas καινούργιοε n0onoiôs στο γύρισμα, πέφτει γέλιο. Όταν ήρ
θε ο Διαμαντόπουλοε otous Τεμπέληδεε, δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Έκανε ό,τι ήξερε και δεν 
ήξερε... κοκοράκια στη φωνή... τα πάντα. Εγώ προσπαθώ να μινιμάρω, κι αυτοί, φυσικά, προ
βάλλουν τρομαχτική αντίστασπ. Ο Λευτέρηε [Βογιατζή$] μού έλεγε: «Μα αυτό είναι θέατρο 
Νο!»

«Σύγχρονοε Κινηματογράφοε», Matos 1980
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«Ό,τι εξάπτει το φαντασιακό, 
είναι καλό...»
Συνέντευξη στου5 Βασίλη Κεχαγιά και Θόδωρο Νάτση

Θόδωρον Νάτσης: Κάνετε μια ταινία, το Βαριετέ. Απ'ό,τι ξέρουμε, δε θα τη στείλετε στο Φε
στιβάλ. Ποια είναι η σχέση oas μ 'αυτόν το θεσμό;
Πιστεύω ότι το Φεστιβάλ είναι ετοιμοθάνατο. Δύο δρόμοι τού απομένουν: ή ν' ακολουθήσει 
το Φεστιβάλ Τραγουδιού, δηλαδή τη γελοιότητα, ή ν' ακολουθήσει το Φεστιβάλ Εηιδαύρου, 
δηλαδή να γίνει σοβαροφανής εκδήλωση. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος.

θ. Ν.: Νομίζετε ότι φταίει η δομή του-,
Κοιτάξτε... το Φεστιβάλ το βλέπω μόνο σαν ένα πανόραμα της ετήσιας παραγωγής. Είναι α
στείο να μιλάμε για Φεστιβάλ στην Ελλάδα με δυναμικό ταινιών που είναι αδύνατον να κα- 
λύψουν έναν τέτοιο θεσμό. Ποτέ δεν υπήρχαν δέκα ταινίες ικανές να διαγωνιστούν σ' ένα τέ
τοιο Φεστιβάλ. Μπορεί να είχαν ένα ενδιαφέρον κοινωνιολογικό, εθνογραφικό, αν θέλετε, αλ
λά δεν είχαν καμιά σχέση με την κινηματογραφική τέχνη. Όταν είχα πάει με τα Χρώματα ms 
Ipiöos, μόλις είχα γυρίσει απ' το Παρίσι, υπήρχε μια τρομοκρατική ατμόσφαιρα. Οι υψωμένες 
γροθιές επίσκιαζαν τα πάντα. Πήραν το βραβείο τα Μέγαρα, για να σας δώσω να καταλάβε
τε. Τα Μέγαρα δεν είχαν θέση σ' ένα Φεστιβάλ. Είναι σαν να κάνεις ταινία για τα φασόλια που 
ακρίβυναν. Αν φτηνύνουν τα φασόλια, πετάς και την ταινία.

Βασίλης Κεχαγιάς: Γενικά στα Φεστιβάλ βρίσκετε κάποιο νόημα;
Τα μισώ τα φεστιβάλ, τα απεχθάνομαι. Δε μιλώ μόνο γι' αυτό της Θεσσαλονίκης. Και το Φε
στιβάλ των Καννών το απεχθάνομαι. Αντί ν' ανακαλύπτουν ταινίες, βραβεύουν αυτές που έ
χουν ήδη ανακαλυφθεί. Δεν υπάρχει κλασικότερο παράδειγμα μετριότητας από το Φεστιβάλ 
των Καννών. Να φανταστείς ότι Ο θίασος δεν πήγε στις Κάννες (κατά τη γνώμη μου, καλά δεν 
πήγε, γιατί δεν μ' αρέσει Ο θίαοοε), αλλά πήγαν Οι κυνηγοί, που ήταν ένα πολύ κακό αντί
γραφο του θιάσου κατά τη γνώμη μου. Η Αλίκη ans πόλειε δεν πήγε στις Κάννες· απορρί- 
φθηκε. Πήγε ο Αμερικανόε φιλοε, που αγνοήθηκε παντελώς. Εκείνη τη χρονιά, μιλούσαν για 
τους Κυνηγούε, μιλούσαν για του Όσιμα την Αυτοκρατορία του ηάθουε, που ήταν πολύ κα
κή, αλλά ο Wenden αγνοήθηκε. Και ξαφνικά, έρχεται ο Wenden και παίρνει ένα βραβείο. Ο 
Herzog θα έχει πάντα μια θέση στο Φεστιβάλ, ό,τι ταινίες και να κάνει- το ίδιο και ο Αγγελό- 
πουλος. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο μπακαλίστικα σε τελευταία ανάλυση.
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B. K.: Αυτό είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί και τον ελληνικό κινηματογράφο: λείπουν  
οι εκηλήξε^. Η διαπίστωση για τον ελληνικό κινηματογράφο είναι ότι περνάνε κρίση οι κι- 
νηματογραφόφιλεε ιδέεε, κι ότι η κινηματογραφοφιλία είναι, κατά κάποιον τρόπο, συνυ - 
φασμένη με την έκπληξη, lias στα φεστιβάλ με την ελπίδα ν ' ανακαλύψ ει κάτι καινούρ
γιο, ένα θαμμένο διαμαντάκι, κι όχι να δε/s tis  ταινίεε των ήδη γνωστών, που θα κάνουν  
ούτω5 ή άλλωε μια καλή ταινία, αν όχι ένα αριστούργημα.
Αυτό είναι δουλειά των διευθυντών. Δε θα 'ταν καλύτερα να γυρίζουν τον κόσμο και ν' ανα
καλύπτουν «διαμάντια», αντί να pas δείχνουν t is  anomxnpévss ταινίεε των ήδπ μεγάλων σκη
νοθετών; As μη ξεχνάμε ότι οι Κάννεε έχουν βραβεύσει και τον Lelouch και την Ηλέκτρα του 
Κακογιάννη.

B. Κ.: Την κινηματογραφοφιλία και την έκπληξη (που νομίζω ότι αποτελεί βασικό στοιχείο 
στα Χρώματα,) tis  βλέπουμε να επιστρέφουν κάβε φορά ans ταινίεε aas. Υπάρχουν δηλα
δή κάποια πράγματα που τα βλέπατε χρόνια  cos Θεατή5, και μετά έχετε έντονη την επιθυ
μία να τα βάλετε ons raiviss aas;
Εγώ λειτουργώ τελείαν κινηματογραφοφιλικά. Κάνω ταινίεε για να Βάλω αυτά που βλέπω στο 
σινεμά. Για να καταλάβετε, το ιδανικό για μένα θα ήταν ταινίεε που δε θα είχαν κανένα νόη
μα. Αυτό, όμωε, είναι αδύνατον, γιατί οι καλλιτέχνεε έχουν σαν δεύτερη φύση t o u s  την πα
ραγωγή νοημάτων, και πολύ φοβάμαι ότι αυτή η δεύτερη φύοη σκοτώνει την πρώτη.

B. Κ.: Αισθάνεστε τον εαυτό oas «δημιουργό»; Είναι αλήθεια ότι αυτή η λέξη είναι πολύ rns 
pàôas, και τα όριά ms μο ιά ζουν συγκεχυμένα.
Πραγματικά, πού αρχίζει και πού τελειώνει αυτή η λέξη; Τι σημαίνει «δημιουργόε» και τι «κα- 
τασκευαστήε»; Κάτι σημαίνει, ôpoos, αυτή η λέξη. Σημαίνει ότι δεν παίρνειε υπόψη σου t o u s  
vopous Tns ayopäs. Όταν δεν παίρνειε υπόψη σου t o u s  vôpous Tns npoocpopâs και ms ζή- 
Tnons, όταν δεν κάνειε ένα «προϊόν», όταν δεν πα ίρνε ι υπόψη σου το κοινό, κάνειε cinéma 
d'auteur. Είναι η κατηγορία αυτών που κάνουν ταινίεε για το κέφι t o u s , κ ι αυτό δεν είναι κα
κό πράγμα. Εμένα μου λένε: «Πήρεε δεκαπέντε εκατομμύρια από το Κέντρο. Πήρε5 τα λεφτά 
pas για να κάνειε το κέφι σου». Tous λέω ότι αυτό είναι καλό. Σκεφτείτε να έπαιρνα τα λεφτά 
t o u s  και να μην έκανα το κέφι μου. θα  ήταν τραγικό να γύριζα μια ταινία και να 'μουν κακο- 
poÛTaouvos. Εδώ δίνουν εξακόοια εκατομμύρια στη Λυρική και δεν κάνουν ούτε καν το κέφι 
TOUS.

B. Κ.: Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα για τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό το «να  
κάνω το κέφι μου» δεν είναι πια συνηθισμένο. Πάρτε παράδειγμα tis  nspoivés ταινίεε. 
Ό λε s t o u s  έχουν οτιδήποτε άλλο μέσα t o u s  s k t ô s  απ' το προσωπικό nà0os του σκηνοθέ
τη για τον κινηματογράφο.
Όλεε οι ταινίεε ψάχνουν να κτίσουν γέφυρεε. Διάβασα ένα πρόγραμμα pias Taivias μικρού 
μήκουε σ' έναν κινηματογράφο, και το εισαγωγικό σημείωμα του σκηνοθέτη άρχιζε: «Φυσικά, 
δεν έκανα αυτή την ταινία γιατί έτσι μου κάπνισε». Κι εγώ σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να 
κάναμε ταινίεε γιατί έτοι pas κάπνισε!

B. Κ.: Είναι évas <po/3os των σκηνοθετών να ξανοιχτούν. Κι ίσωε να φανερώνει και την α
πομάκρυνσή t o u s  απ' το σινεμά. 
θ. Ν.: Εγώ διαφωνώ μ 'αυτό.
Κοίταξε... δε μιλάω για t is  κινηματογραφόφ ιλα avacpopés. Αυτό δεν είναι κινηματογραφο- 
φιλία· είναι διανοητικόε σνομπισμόε.
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B. K.: Εννοώ v a  κοιμάσαι και v a  βλέπε/s όνειρα-ταινίεβ· v a  Βλέπει O K n v é s  στο δρόμο και 
να μπλέκουν με O K n v é s  από ra iv is s -  να έχε/s μέσα σου τον κινηματογράφο ανά πάσα στιγ
μή. Η τελευταία γενιά των ελλήνων σκηνοθετών βιάστηκαν να φτάσουν στη δημιουργία 
x œ p is  να περάσουν από τον πόθο m s  ö n p io u p Y i 'a s  και το n à 0 o s  για τον κινηματογράφο.
Συμφωνώ μ' αυτό που Xes. Βλέπω διάφορουε ανθρώπου να μου φέρνουν σενάρια, κι ανα
ρωτιέμαι πώε είναι δυνατόν να φτιάχνουν την ταινία για ένα μύθο. Δε θέλουν να κάνουν τπν 
ταινία για ένα τράΒελινγκ. Κι as μη ξεχνάμε ηωε ο καλλιτέχνη δεν είναι διανοούμενοε. lEvas 
άνθρωποε γίνεται σκηνοθέτηε κοιτάζονταε φωτογραφίεε κι όχι διαΒάζονταε Οιδίποδα.

B. Κ.: Υπάρχουν γεν tés στον ελληνικό κινηματογράφο και γέφυρεε μεταξύ t o u s -,

OXos ο Néos EXXnviKÔs Κινηματογράφο5 είναι υπόθεση μιαε γενιάε· pias ομάδαε που είχε πά- 
0os για τον κινηματογράφο, που είχε μια ρήξη ολοκληρωτική και μεγαλειώδη με τον Παλιό Κι
νηματογράφο. Έρχονται σήμερα νέοι άνθρωποι και θέλουν να κάνουν μια ταινία με τον Μπέλ- 
λη και να πάρουν πρωταγωνιστή τον Φασουλή. Ξιπάζονται. Εμείε δεν τα είχαμε αυτά τα πράγ
μ α τ α . Ήμαστε η μοναδική παρέα όπου ο évas δεν εκτιμούσε tis  ταινίεε του άλλου.

B. Κ.: Αισθάνεστε ότι η νέα γενιά των ελλήνων σκηνοθετών πατάει πάνω oas;
Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω, είναι ότι εμεί5 πατήοαμε στον ξένο κινηματογράφο. Ήταν η εποχή 
κοσμογονικών αλλαγών για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Περιμέναμε έναν Antonioni, έ
ναν Pasolini, έναν Godard, έναν Resnais, με μεγάλη αγωνία.

Β. Κ.: Παρ'όλα αυτά, υπάρχουν κάποιεε ταινίεε ελληνικέε που θα ξεχωρίζατε μέσα στη δε
καετία του 70;
Όταν γύρισα από το Παρίσι, είδα tis  Μέρεε του 36 (που τη θεωρώ πολύ καλή ταινία) και το Προ
ξενιό rns'Awas, κι αιαθάνθηκα ότι κάτι γίνεται. Το προξενιό rns'Awas δεν ήταν κάτι διαφορετικό 
από tis  ταινίεε που φτιάχνονταν ô>s τότε· anXcbs, ήταν πολύ καλύτερη απ' αυτέε.

B. Κ.: Σίγουρα. Ήταν ένα υπόδειγμα, ένα χνάρι γι'αυτού του είδου5 tis raivies. Υπάρχει, ό- 
μωε, και το θέμα ms τεχνικήε στον ελληνικό κινηματογράφο. Μέχρι npànvos, οι τεχνικέε 
ατέλειεε οφείλονταν στην έλλειψη χρημάτων. Τώρα, οι νέοι σκηνοθέτε5 έχουν χρήματα, 
αλλά δεν φαίνεται να ξεπερνούν το πρόβλημα μ ' επιτυχία. Εσε/s no/fs πιστεύετε ότι πρέ
πει να είναι οι τεχνικέε γνώσε/s του σκηνοθέτη;
Ο κινηματογράφοε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι σαν το βιολί. Αν δεν ξέρειε 
βιολί, δε βγάζειε ούτε μία νότα- αν δεν ξέρειε πιάνο, βγάζειε νότεε. Το σινεμά μπορεί να σε 
ηροδώοει πολύ εύκολα. Πώε μπορείε να κάνειε σινεμά, όταν δεν γνωρίζειε αν αυτό που φω
τίζει ο οπερατέρ σου είναι καλό ή κακό; Άλλοι αυτά τα πράγματα τα θεωρούν δευτερεύοντα. 
Εγώ θεωρώ τη φωτογραφία τόσο σημαντική όσο και το σενάριο. Μπορώ να το δικαιολογή
σω αυτό: τα πρόσωπα, τα σώματα, είναι κάτι χυδαίο, και πρέπει να τα ντύσειε με (poos για να 
γίνουν πλάσματα τηε φαντασίαε αου. Δεν είναι τυχαίο ότι η γενιά pas πρόσφερε κάποια 
πράγματα στον κινηματογράφο. Είχαμε πολύ καλή τεχνική. Δουλέψαμε βοηθοί, είδαμε σινε
μά, δεν είμαστε ουρανοκατέβατοι.

B. Κ.: Σιγά σιγά ξεπερνιούνται αυτά τα προβλήματα, εκτόε από τον ήχο, όπου υπάρχει έ
να μόνιμο πρόβλημα.
Εγώ προτιμώ να κάνω σύγχρονο ήχο και να 'χω ένα πρόβλημα, παρά να κάνω ντουμπλάζ. 
Το ντουμπλάζ μού φαίνεται Βουνό. Ο Godard έχει πάρα πολύ κακό ήχο, γιατί επιμένει να κά
νει σύγχρονο γύρισμα μέσα στην πόλη. Κι εμείε κάνουμε σύγχρονο γύρισμα μέσα στην πό
λη, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σ' ένα γενικό πλάνο το μικρόφωνο πρέπει να πάει πο-
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λύ ψηλά. Μετά, τα εργαστήρια ήχου είναι πρωτόγονα. Κάνουν μιξάζ σε δύο μπάντεε, ενώ θα 
'πρεπε να κάνουν σε είκοσι. Προκειμένου, πάντωε, να κάνω ντουμπλάζ, να φωνάξω δηλαδή 
t o u s  ηθοποιούε στο στούντιο και να t o u s  ξαναβάλω να ξαναπούν τα λόγια t o u s , προτιμώ να 
γυρίζω σύγχρονο. Επειδή t is  ταινίεε t is  γυρίζω για να διασκεδάζω, και το γύρισμα το απο
λαμβάνω πιο πολύ απ' όλα, επιμένω σ' αυτό.

B. Κ.: Υπάρχουν αισθητικέε α να ζητήσε ι στον νέο ελληνικό κινηματογράφο; Εννοώ, Βέ
βαια, αν αυτό είναι ένα από τα κύρια κίνητρα των νέων σκηνοθετών...
íloos να κάνειε αισθητικέε αναζητήσει όταν δεν ελέγχει τα εκφραστικά σου μέσα; Ο Bergman 
έλεγε ότι μετά τη δέκατη ταινία του άρχισε να ελέγχει τα μέσα του, κι αναγνώρισε ότι Η πηγή 
των παρθένων ήταν μαλακία. íloos να το πουν αυτό για t is  ταινίεε t o u s  ο ι  Έλληνεε, αφού έ
χουν κάνει μια-δυο ταινίεε; Γαντζώνονται γερά απ' το έργο t o u s , κι έχουμε συμπτώματα υ- 
στερίαε. Υπάρχουν τριάντα εννιά ταινίεε που πήραν χρήματα από το Κέντρο μέσα σε δυο 
χρόνια. Εγώ έλεγα npoxGés ότι είναι αδύνατον να βγάζουμε πάνω από ένα σκηνοθέτη στη 
δεκαετία.

B. Κ.: Δε θα πρέπει, όμωε, να υπάρχουν και οι υ πόλοι πεε τριάντα οκτώ αποτυχίεε για να 
Βγει auTÓs ο évas;
Δεν πρέπει να υπάρχουν λάθη επιλογών.

B. Κ.: Και πώε είναι δυνατόν ν ' αποκλειστούν αυτά;
Αυτοί που έχουν κάνει μία ταινία, δε χρειάζεται να κάνουν πέντε για να καταλάβουμε αν έ
χουν ταλέντο ή όχι. Το είπα στον Ζάννα αυτό, και μου είπε ότι αυτοί οι τριάντα εννιά είναι ε
πώνυμοι. Απάντησα ότι, στην Ελλάδα, όλοι είναι επώνυμοι. Αρκεί να κάνειε μια μικρού μή- 
k o u s  για να γίνειε επώνυμοε. Δίνειε και μια συνέντευξη στην εφημερίδα και μιλάε για τον έ
ρωτα, για τπ ζωή και το θάνατο. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε.

B. Κ.: Έτσι, όμωε, αποκλείεται η χρηματοδότηση των νέων σκηνοθετών, που δεν είναι α
κόμα επώνυμοι.
Μα είναι προτιμότερο να πάρει τα χρήματα évas véos, παρά évas γνωστόε που ξέρειε εκ των 
προτέρων ότι αυτό που θα κάνει θα είναι γελοίο. Το πρόβλημα είναι: Οι άνθρωποι του Κέ
ντρου για τι ενδιαφέρονται; Για το KpáTos ή για τον κινηματογράφο; Εγώ νομίζω για το κρά- 
t o s , αφού είναι ένα κρατικό Κέντρο Κινηματογράφου. Εμένα μου έδωσαν δεκαπέντε εκατομ
μύρια, αλλά δε με ρώτπααν πού θα βρω τα υπόλοιπα για τπν ταινία. Άρα, ενδιαφέρονται για 
την πολιτική κι όχι για τον κινηματογράφο- αλλιώε, θα τηλεφωνούσαν κάθε μέρα και θα με 
ρωτούσαν: «Τι γίνεται με τα χρήματα, Νίκο;» Αλλά δε μου τηλεφώνησε κανείε eos τώρα. Εκμε
ταλλεύονται το ná0os μου για τον κινηματογράφο, για να κάνουν πολιτική πάνω στη δουλειά 
μου. Γι' αυτό και.δεν αισθάνομαι καμία υποχρέωση που παίρνω αυτά τα χρήματα. Αφού υ
πάρχει και Υπουργείο Πολιτισμού, óncos υπάρχει Υπουργείο Εμπορικήε Ναυτιλίαε. Τι είναι ο 
πολιτισμά5; Γ καζάδικο; Αυτοί θεωρούν την πολιτική πιο μεγάλο πράγμα απ' τον πολιτισμό.

θ. Ν.: Α ν  δεν υπήρχε το Κέντρο, δε θα υπήρχε κανείε άλλο s παραγωγόε. Το απορρίπτετε 
εντελώε το Κέντρο;
Απ' τη στιγμή που δίνει κάποια χρήματα, όχι. Εγώ, όμω5, υπέβαλα πέντε σενάρια και δεν πήρα 
μία δραχμή για κανένα. Μου έχουν απορρίψει τα Χρώματα, t o u s  Τεμπέληδεε, το Μελόδραμα;, 
το Ντάνκενσεν Μπίτεσεν, αλλά t is  t o i v i T s μου t is  έκανα, θέλω να πω, neos αυτοί που θέλουν να 
κάνουν οινεμά, θα το κάνουν έτσι κι αλλιώε. Πιστεύω ότι το Κέντρο έχει γίνει σαν ένα είδοε Τα
μείου Ανεργίαε. Ποιοι είναι οι εγγεγραμμένοι σκηνοθέτεε; As t o u s  δώσουμε κάποια λεφτά για
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να μη φωνάζουν. Όμωε, αν μπορείε να Βρειε είκοσι εκατομμύρια, θα βρειε και τριάντα. Δεν εί
ναι εκεί το πρόβλημα. Κι αν δεν μπορείε να κάνειε ταινία, θα την κάνειε σε βίντεο, θα τη δουν, 
Βέβαια, τριακόσιοι άνθρωποι. Αλλά τι τριακόσιοι, τι τριάντα χιλιάδεε, τι τριάντα εκατομμύρια. 
Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που δεν θα την έχουν δει. Για μένα, as πούμε, μετράνε δύο χι- 
λιάδεε άνθρωποι σ' όλο τον κόσμο. Όταν το κοινό έχει διάθεση να δει κάτι σαν τη Δυναστεία, 
κι εγώ έχω διάθεση να κάνω κάτι σαν το Μελόδραμα;, τι θα γίνει; Ασε που δεν μπορώ να σκέ
φτομαι τόσο πολύ κόσμο... τρελαίνομαι!

θ. Ν.: Ακούγεται ότι otôxos του Κέντρου είναι η χρηματοδότηση ταινιών που έχουν τη δυ
νατότητα να προωθηθούν στο εξωτερικό. Las ενδιαφέρει εσάε αυτό;
Όταν ήμουν πιο véos, μ' ενδιέφερε πολύ να κάνω μια καριέρα διεθνή... να με χειροκροτούν 
στο Παρίσι, as πούμε... διάφορα τέτοια. Τώρα, δεν έχω καν αυτή τη φιλοδοξία. Μου αρκεί η 
Ελλάδα, μου αρκούν οι άνθρωποι που είναι γύρω μου.

B. Κ.: Ποια είναι η σχέση ms ελληνική s κριτική s με tis ταινίεε (όχι μόνο tis ôixés oas) και 
ποια πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη oas, αυτή η σχέση;
Oncos είναι ο ελληνικόε κινηματογράφοε είναι και η ελληνική κριτική: υπάρχουν καλοί και κα
κοί κριτικοί. Στο φαινόμενο του ΝΕΚ, η κριτική έπαιξε ένα ρόλο θετικό. Αγκάλιασε auîés t is  ται- 
νίεε. Από κει και πέρα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει ν' αντιμετωπίζονται κι αυτέε σαν ταινίεε. Τι θα 
πει: είναι ελληνική ταινία; Εμένα με σπρώχνουν ξαφνικά να πάω να δω μια ταινία που, αν ή
ταν γαλλική, δε θα την έβλεπα ποτέ. Αλλά αυτό υπάρχει σ' όλο τον κόσμο· και οι Γάλλοι υ
μνούν t is  ταινίεε t o u s . Εμένα, δε μ' ενδιαφέρει η κριτική. Εντάξει... δε λέω... όταν διαβάζω μια 
καλή κριτική για την ταινία μου, ευχαριστιέμαι. Υπάρχουν κριτικέε διθυραμβικέε που γρά
φουν πράγματα που ούτε τα σκέφτηκα για t is  ταινίε5 μου· κι όμω5, ευχαριστιέμαι. Αλλά δεν 
μπορώ ν' απαγορεύσω στον καθένα να Βλέπει ό,τι θέλει o t i s  ταινίεε μου. Αυτοί που τα βάζουν 
με την κριτική, έχουν κόμπλεξ· χρειάζονται πάση θυσία μια επιβεβαίωση από έναν τρίτο. Αυ
τά τα ειδικευμένα περιοδικά μού αρέσουν. Όταν διαβάζω ένα κείμενο, παίρνω μια απόλαυ
ση με τον ίδιο τρόπο που παίρνω μια απόλαυση βλέποντα5 μια ταινία.

B. Κ.: Σίγουρα έτσι είναι. Άλλωστε, npos τα εκεί πηγαίνει και το σύγχρονο ρεύμα ms πα- 
γκόσμια5 κριτική s: όταν δ ιαβάζει ένα κείμενο, να κερδ ίζε ι πάνω απ'όλα την απόλαυση 
από το λόγο του κριτικού κι όχι τόσο από κάποιεε «διδακτικέε» απόψε/s του για την ταινία.
Βέβαια! ΓΓ αυτό κι εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ταλαντούχοι κριτικοί που γράφουν στα διάφο
ρα περιοδικά, πολύ πιο ταλαντούχοι από πολλούε σκηνοθέτεε. Το επίπεδο, σε ορισμένα 
πράγματα, είναι πολύ πιο ανεΒασμένο από το επίπεδο του μέσου έλληνα κινηματογραφιστή.

θ. Ν.: Διαφωνείτε δηλαδή με ορισμένουε συναδέλφουε aas που καταφέρθηκαν εναντίον 
ms κριτική^..
Το βρίσκω εντελά  ̂χυδαίο. Είχα κάνει μια συζήτηση κάποτε στο Φεστιβάλ θεσσαλονίκηε, για
τί είχαν Βάλει K â n o i o u s  σκηνοθέτεε στη σκηνή (μεταξύ των οποίων κι εμένα) κι έβριζαν τον 
κόσμο που γιουχάϊζε. Εγώ t o u s  είπα ότι, από τη στιγμή που, όταν χειροκροτούν, υποκλίνεσαι, 
πρέπει να δεχτείε και το γιουχάισμα, γιατί κι ο θεατή$, μόνο αυτό το όπλο έχει για να συμμε- 
τάσχει στην ταινία. Τι θα τον κάνουμε τον άνθρωπο; Αφασικό; Να κάθεται και να του πετάμε 
τα ι v i e s  στο κεφάλι για να χειροκροτάει;

B. Κ.: Αυτή, άλλωστε, είναι και η ουσία των φεστιβάλ: ο θεατή s μεταμορφώνεται σε κριτι
κό, éxovras ωε μόνο μέσο έκφρασηε το χειροκρότημα ή την αποδοκιμασία.
Όταν γίνεται ένα γιούχα τρομερό μέσα στην αίθουσα, εγώ το απολαμβάνω. Δυστυχείς, δεν
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ήμουν παρών στο Μελόδραμα;. Η Ελλάδα μ' αρέσει πιο πολύ από t is  óX\ís χώρεε γι' αυτόν 
το λόγο: δε σέβεται κανείε τίποτα. Ο Έλληνα s, όλουε θέλει να t o u s  κατεβάσει. Λέει, π.χ.: «Ε, το 
μαλάκα τον Αϊζενστάιν!» θέλει να τον κατεβάσει στο επίπεδό του για να έχει τη δυνατότητα ε- 
παφήε. Έτσι πρέπει -  noos να γίνει; Βγαίνει μια καινούργια ταινία και πέφτει μέσα σε μια υπο- 
τονικότητα. Εδώ: «Σκατά» λέει o évas, «Καλή» ο άλλοε, «Αριστούργημα» ο τρίτοε. Αυτό είναι 
πολύ ζωντανό. Ακόμα και στην προεκλογική περίοδο, αυτή η έξαψη δίνει μια ζωντάνια και 
την προτιμώ απ' οτιδήποτε άλλο.

B. Κ.: A utos ο φανατισμόε φανερώνει κι ένα ηάθοε. Δεν πάει να δει μια ταινία, και το βρά
δυ, nívovTas ένα καφεδάκι, να την ξεχάσει. Την βρίζει, το παίρνει προσωπικά το πράγμα. 
Είναι σαν να λέει: «Τ ι κάνε/s; Εσύ δεν είσαι καλό s σκηνοθέτηε. Τι zm ás να εκπροσωπειέ 
τον κινηματογράφο pas;» Παθιάζεται σαν να επρόκεηο για την Εθνική Ποδοσφαίρου.
Το ότι δεν είναι αδιάφορο για το θεατή αυτό που βλέπει, είναι πολύ σημαντικό. Έξω, δε συμ
βαίνει αυτό.

θ. Ν.: Είστε ποδοσφαιρόφιλθ5;
Πάρα πολύ. Είμαι φανατικόε Ολυμπιακόε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λένε ότι το ποδό
σφαιρο είναι κακό πράγμα. Ούτε κι η μόδα είναι κακή. Ό,τι εξάπτει το φαντασιακό μου, είναι 
καλό. Εγώ θέλω να μου λένε: «Ο γίγανταε Σαργκάνηε» -  μ' αρέσουν αυτά. Αφού τέλειωνα τα 
γυρίσματα νωρίε για να πάω να δω τον Ολυμπιακό.

«Οθόνη», 1984
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Συνέντευξη;
Συζήτηση με tous  Νίκο Γραμματικό και Αχιλλέα Κυριακίδη

Ni'kos Γραμματικό5: /7ώ5 βρεθήκατε στον κινηματογράφο, κύριε Παναγιωτόπουλε;
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα να γίνω σκηνοθέτη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, 
αλλά ήθελα να γίνω σκηνοθέτηε.

Αχιλλέα$ Κυριακίδηε: Ξέρονταε τι σημαίνει;
Ξέροντα$. Νομίζω, μάλιστα, ότι με επηρέασε πάρα πολύ ο Κουν με κάποιε$ παραστάσεΐΒ του 
που είχα δει μαθητήε. Αυτή η μαγεία του «θεάτρου ΤέχνηΒ», σίγουρα πρέπει να 'παίξε κάποιο 
ρόλο. Κάποιο ρόλο επίση5 έπαιξε κι ο Koüvöoupos. Είχε ένα τζιπ, ήταν κι copaios, και τον έ
βλεπα να περιφέρεται με το ανοιχτό τζιπ στην Αθήνα. Αυτή η εικόνα ήταν ένα ερέθισμα για 
μένα.

Ν. Γ.: Σ'αυτή aas την επιθυμία, οι ταινίεε δεν έπαιξαν κανένα ρόλο;
Δε νομίζω, στην αρχή τουλάχιστον. Μάλλον από τεμπελιά έγινα σκηνοθέτη. Νόμιζα ότι είναι 
ένα επάγγελμα που δε χρειάζεται να ξυπνάε κάθε πρωί να nas στη δουλειά σου.

Ν. Γ.: Πότε μπήκατε «εηισήμω5» στο κινηματογραφικό παιχνίδι;
Ήταν τόσο πρώιμη αυτή η επιθυμία, που γράφτηκα στη Σχολή του Ιωαννίδη, ενώ πήγαινα α
κόμη στην εβδόμη Γυμνασίου. Είχα ένα φίλο καθηγητή εκεί. Τότε υπήρχαν δύο σχολέε: η Α- 
νωτέρα Σχολή του Σταυράκου και η Ανωτάτη του Ιωαννίδη. Εγώ, φυσικά, γράφτηκα στην Α- 
νωτάτη. Τελείωσα το Γυμνάσιο και τη Σχολή ταυτόχρονα. Παράλληλα, άρχισα να δουλεύω 
στον κινηματογράφο cos βοηθόε σκηνοθέτη.

Α. Κ.: Μιλάμε για ποια χρονιά;
Μιλάμε για το '59-'60. Απ' το '58 είχα αρχίσει να δουλεύω στον κινηματογράφο, και το '60 τέ- 
λειωοα τη Σχολή. Ήμουν βοηθόε σκηνοθέτηε σε κάτι τρομαχτώ  ταινίεΒ... φουστανέλεε και 
λοιπά...

Α. Κ.: Να μιλήσουμε για λίγο για oas και α>5 θεατή των ταινιών εκείνη5 ms fnoxns.
Ακόμα και πριν πάω οτη Σχολή, μου άρεσε πολύ ο κινηματογράφοε- πιο πολύ, με την έννοια 
των ταινιών «τέχνηΒ». Έβλεπα πάρα πολλέΒ ταινίεε. Έβλεπα δύο με τρειε ταινία την ημέρα.
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Ν. Γ.: Μετά φύγατε στη Γαλλία για να συνεχίσετε tis σπουδέε aas;
Ναι. Υποτίθεται neos πήγα να σπουδάσω, κι έκανα την προπαιδευτική του IDHEC. Δε μ' ενδιέ- 
φερε καθόλου, όμωε. Τα ήξερα ήδπ από δω αυτά τα πράγματα και θεώρησα ότι θα ήταν πο
λύ πιο ενδιαφέρον να σπουδάοω Φιλμογραφία του Κινηματογράφου. Πήγα, λοιπόν, στπ 
Σορβόνη, οτο Ινστιτούτο Φιλμογραφίαε, όπου δίδασκε ο Sadoul, αλλά κι αυτά, αδιάφορα 
μου φαίνονταν. Ωστόσο, έμεινα στο Παρίσι γιατί μου άρεσε και γιατί μπόρεσα να συμπλη
ρώσω την κινηματογραφική μου παιδεία πηγαίνονταε καθημερινά στη Γαλλική Ταινιοθήκη. 
Εκεί μέσα μπορείε να μελετήσει σε δυο-τρία χρόνια ολόκληρη την Ιστορία του Κινηματο
γράφου. Τότε πραγματικά άρχισα ν' αγαπώ τα κινηματογραφικά έργα.

Ν. Γ.: Στη Γαλλία κάνατε την πρώτη aas ταινία μ ικρού pàKous;
Όχι· την έκανα στην Ελλάδα. Στο Παρίσι έμεινα συνολικά 12 χρόνια, με μια διακοπή. Γύρισα, 
έκανα στρατό και μια ταινία μικρού μήκουε: την Κυριακή.

Ν. Γ.: Στη Γαλλία, όμωε, κάνατε κι άλλεε δύο ταινίεε μ ικρού phKOUs...
Ναι. Στη Γαλλία συνδέθηκα μ' όλο αυτό τον κόσμο τηε γενιάε του '63: τον Αγγελόπουλο, τον 
Λιαρόπουλο, τον Κωνστανταράκο, τη Μαρκετάκη. Είχαμε δημιουργήσει μια παρέα και ξημε
ροβραδιαζόμασταν να συζητάμε για κινηματογράφο, σε μια εποχή τελείωε άγονη για την Ελ
λάδα. Ήταν η εποχή τηε «Φίνοε Φιλμ». Αλλά μια εποχή υπέροχη για τον ευρωπαϊκό κινημα
τογράφο. Έβγαιναν έναε Antonioni, έναε Fellini, έναε Godard -  κι αυτό το «μπουμ» τηε δεκα- 
ετία5 του '60 με σημάδεψε.

Ν. Γ.: Το 1974, κάνετε την πρώτη aas ταινία μεγάλου μήκουε, τα Χρώματα Tns'lpiôos. Ε
δώ υπάρχει κάτι περίεργο, και θα 'θελα να το συζητήσουμε. Το 1974, αρχίζει για τον ελ
ληνικό  κινηματογράφο μια εποχή, όπου οι περισσότερεε ταινίεε έχουν θέμα tous την 
Ιστορία. Ήδη ο Αγγελόπουλθ5 έχει κάνει tis Μέρεε του '36, και την επόμενη χρονιά κάνει 
το θίασο. Το 1974, βγαίνει επίσηε το Κιέριον του Δήμου θέου  και κάποια αγωνιστικά  
ντοκιμαντέρ, ànœs τα Μέγαρα κ.ά. Όμωε τα Χρώματα φέρνουν κάτι νέο στον ελληνικό  
κινηματογράφο. Ενώ όλοι κάνουν ταινίεε για την Ιστορία, τη χούντα, τον Εμφύλιο, rosis 
πρωτοβγαίνετε με μια ταινία «προσωπική», σύγχρονη, για την Αθήνα και την Ελλάδα του 
74.
Εγώ κάνω πάντα αυτό που θέλω να κάνω, χωρίε να μ' ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι.

A. Κ.: Τα χρώματα, αν θέλετε τη γνώμη μου, το 1974 ήταν πολιτική ταινία. Το 1985, που 
την ξαναείδα, δεν ήταν πια. Πιστεύω, μ ' άλλα λόγια, αυτό που έχει πει ο Borges: ότι κάθε 
φορά που ξαναδιαβάζουμε ή ξαναβλέπουμε κάτι, εμείε είμαστε διαφορετικοί, και το έργο 
réxvns αλλάζει ανάλογα με το πώε το βλέπουμε εμειέ.
Ν. Γ.: Το 1981, που είδα εγώ την ταινία, δε μου φάνηκε δ ιόλου πολιτική.
Α. Κ.: Ναι- έτσι είναι. Εμείε, όμωε, το 74, ερμηνεύαμε την εξαφάνιση του ανθρωηάκου και 
τη συνωμοσία για να κουκουλωθεί η εξαφάνιση, έχονταε όλη την εμπειρία ms xoùvras. 
Τα σημάδια ήταν νωπά ακόμα...
Ν. Γ.: Στην ταινία, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχουν δύο εξαφανίσει: μία στην αρχή και 
μία στο τέλοε, που εξηγεί κατά κάποιον τρόπο την εξαφάνιση ms apxns. Γ ιατίχρησ ιμο 
ποιήσατε αυτέε tis δύο εντελώε παράλογεε oxnvés; Κατά τη γνώμη μου, είναι μεν οι σκη- 
vés-κλειδιά ms ταινία s, αλλά η υπόλοιπη ταινία είναι καθ' όλα ρεαλιστική.
Δεν ξέρω γιατί t is  έβαλα. Τελικά, για μένα είναι μυστήριο neos γίνεται μια ταινία. Ξεκινάει κα- 
νείε έχονταε μια εικόνα στο μυαλό του, και σιγά σιγά μια ολόκληρη ταινία οργανώνεται μόνη 
τηε.
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A. K.: Είπατε κάτι πολύ ωραίο: ότι ξεκινά κανε/'s από μια εικόνα, και φαντάζομαι nœs έτσι 
πρέπει να 'ναι. Ποια ήταν η εικόνα-αφετηρία των Χρωμάτων;
Ήταν η εικόνα ή, μάλλον, η ιδέα κάποιου που εξαφανίζεται σε μια κουταλιά νερό. Αυτή η ιδέα 
με ερέθισε, κι οργάνωσα γύρω Tns μια ολόκληρη ταινία. Βλέπετε, εγώ στον κινηματογράφο 
διακινώ πλάνα, μήπωε και ξεκινήσει καμιά ιδέα. Ενώ οι περισσότεροι διακινούν ιδέεε...
A. K.: ...pnnœs και βγει κανένα πλάνο!

Ν. Γ.: θεωρείτε τον εαυτό aas ερασιτέχνη κινηματογραφιστή;
Φυοικά, και θα aas εξηγήσω γιατί. Οι επαγγελματίεε εξαργυρώνουν την τέχνη t o u s  και το ταλέ
ντο t o u s , και μ’ αυτή την έννοια εγώ δεν είμαι επαγγελματίαε γιατί δεν έχω εξαργυρώσει τίποτα· 
τίποτα δηλαδή απ' αυτά που ξέρω για το neos φτιάχνεται μια ταινία· γιατί, για μένα, η ταινία είναι 
μια περιπλάνηοη που δεν ξέρω πού θα με βγάλει. Κι είναι και μια πλάνη, γιατί gùs τώρα με πάει 
πάντα αλλού από κει που θα 'θελα. Γ Γ αυτό και ξαναρχίζω μια άλλη ταινία. Γ ια να aas δώσω το 
στίγμα μου: νομίζω neos είμαι Kânoios που θέλει να κάνει κάτι στον κινηματογράφο, xoopis να ξέ
ρω ούτε τι ακριΒώε θέλω να κάνω, ούτε neos να το κάνω.

Ν. Γ.: Ναι, μόνο που φαίνεται να ξέρετε πολύ καλά τι είναι ντεκουπάζ, στήσιμο κάδρου, δι
εύθυνση ηθοποιών, φωτογραφία -  όλα αυτά που ονομάζουμε «τεχνική». Σε άλλε5 κινη- 
ματογραφίεε η τεχνική είναι κάτι δεδομένο, αλλά στην Ελλάδα φαντάζει άγνωστο και μυ
στήριο.
Αυτά είναι στοιχεία Tns Taivias. Δεν είναι η ταινία. Η ταινία ζει και πάλλεται από ένα άλλο πράγ
μα. Απ' αυτό ακριβώε που ψάχνω.

Ν. Γ.: Για να το βρείτε, όμωε, πρέπει τουλάχιστον να ξέρετε μερικά πράγματα για τη γλώσ
σα Tns τέχνη s με την οποία εκφράζεστε.
Φυσικά -  κι αυτό είναι η τεχνική. Eutuxcos για μένα, ôpoos, μια εκ γενετήε ασυναρτησία με ε
μποδίζει να συστηματοποιώ τα πράγματα που δε μ' ενδιαφέρουν. Και νομίζω na>s υπάρχει έ
να κοινό (στο οποίο συγκαταλέγομαι κι εγώ) που βρίσκει κάποιο ενδιαφέρον σ' αυτή την α
ντιμετώπιση του κινηματογράφου. Δεν πάω σινεμά για να χειροκροτήσω τη δεξιοτεχνία κά
ποιων επαγγελματιών. Δε λέω neos δεν μου συμβαίνει κι αυτό. Πιο πολύ, όμωε, μ' ενδιαφέρει 
η περιπλάνηση σε μια ταινία που ψάχνει και tous άλλουε και τον εαυτό Tns. Γ ια μένα, αυτή η 
διαδικασία είναι πιο ηδονογόνα, πιο αναγκαία κι από 12 Όσκαρ μαζί.

Ν. Γ.: Μου είχατε πει κάποτε ότι προτιμάτε σενάρια που γίνονται για ένα τράΒελινγκ, παρά 
σενάρια που διηγούνται μια ιστορία.
Αυτό που λέμε κινηματογραφικότητα, τι είναι; Είναι η μεταμόρφωση του κόσμου σε κινημα
τογραφικό γεγονόε· γιατί ο κινηματογράφοε δεν είναι ο κόσμοε -  ο κινηματογράφοε είναι έ- 
vas K Ô a p o s . Δεν ξέρω noos γίνεται αυτή η μεταμόρφωση, noos συντελείται. Μπορώ, όμωε, να 
την αναγνωρίζω όπου τη βρίσκω, και μπορώ να a a s  πω ότι απεχθάνομαι t is  ταινίε5 όπου αυ
τή η μεταμόρφωση δεν υπάρχει. Κι απ' αυτή την άποψη, είμαι υπέρ Tn s κινηματογραφικότη- 
Ta s στον κινηματογράφο, υπέρ Tns Θεατρικότητα5 στο θέατρο, Tns p o u a i K Ô T m a s  στη μουσι
κή κ,λπ.

Ν. Γ.; Ποια, όμωε, είναι η ιδιαιτερότητα του κινηματογράφου; Τι ακριβώε είναι αυτή η πε
ριβόητη κινηματογραφικότητα-,
Είναι η μεταμόρφωση του κόσμου σε κινηματογραφικό γεγονό$ -  το ξαναλέω.

A. Κ.: Ο κινηματογράφο5 είναι κατ'εξοχήν τέχνη του Χρόνου -  να η ιδιαιτερότητά του.
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Ναι· έχει μια αποκλειστική σχέση με το Χρόνο που δεν την έχουν οι άλλεε τέχνεε, κι είναι πο
λύ βασικό αυτό. Ο Godard έχει πει κάτι σπουδαίο: ότι ο κινηματογράφοε «φιλμάρει» το θά
νατο στη δουλειά του. ΓΓ αυτό ο κινηματογράφοε είναι και θα παραμείνει η τέχνη των νέων. 
Βλέπουμε ότι μόνο νέοι πάνε πια στον κινηματογράφο· άνθρωποι, δηλαδή, που δεν έχουν 
τον γλοιώδη πανικό μπροοτά στο Χρόνο. Όσο, λοιπόν, ο κινηματογράφοε κερδίζει σε σοβα
ρότητα, τόσο χάνει σε σεβάσμιουε θεατέε.

Ν. Γ.: Μιλήστε pas λίγο  για την περιπέτεια ms κατασκευήs pias τα/vias aas.
Όλοι λένε: «Έχω μια υπέροχη ιδέα για ταινία», κι αναρωτιέμαι στ' αλήθεια τι θα πει αυτό. Μια 
ταινία δεν γίνεται με μια ιδέα. Αν μια ταινία έχει χίλια πεντακόσια πλάνα, χρειάζονται χίλιεε ηε- 
ντακόσιεε ιδέεε για να γίνει. Εγώ δεν κάνω ταινίεε των χιλίων πεντακοσίων πλάνων, αλλά των 
τριακοσίων. Είμαι υποχρεωμένοε, λοιπόν, να έχω τριακόσιεε ιδέεε.

A. K.: TpiaKÔaæs cikôvss, μάλλον. Γιατί θα ξέρετε ασφαλώε το ανέκδοτο με τον Mallarmé, 
που τον επισκέφθηκε ένα s νέos και του είπε. «Δάσκαλε, έχω καταπληκτικέ5 lôéss για να 
γράψω ένα ποίημα, και δεν μπορώ να τα καταφέρω». Και του λέει ο Mallarmé. «Μα, αγα
πητέ μου, τα ποιήματα δε γράφονται με /δεεε, γράφονται με λέξε/s...»
Συμφωνώ. Έλα, όμωε, που στον κινηματογράφο υπάρχει μια προγενέστερη μορφή δημι- 
ουργίαε, το σενάριο, κι εκεί πραγματικά χρειάζεσαι ιδέεε! Επειδή, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να 
έχει κανείε τριακόσιεε ιδέεε για να ξεκινήσει μια ταινία, εγώ αρκούμαι στιε δέκα ή στιε δεκαπέ
ντε και πάω να βρω τιε άλλεε σ' όλα τα στάδια κατασκευήε τηε ταινίαε. Ακόμα και στην προ
βολή αν ήταν δυνατόν ν' αλλάξω κάτι, θα το άλλαζα.

Ν. Γ.: Πόση σχέση έχει η τελειωμένη ταινία μ ' αυτό που είχατε στο μυαλό aas όταν ξεκι
νούσατε να γράψετε το σενάριο;
Καμιά. Κι αυτή είναι η γοητεία του κινηματογράφου. Αν θέλω να κάνω κάτι και ξέρω ότι μπο
ρώ να το κάνω έτσι ακριβώε, γιατί να το κάνω;

Ν. Γ.: Ο Hitchcock έλεγε: «Την ταινία την έχω έτοιμη στο μυαλό μου -  δεν έχω παρά να τη 
γυρίσω».
Εμένα δεν μ' ενδιαφέρει διόλου αυτό, γιατί π δημιουργία έχει ένα μέροε χαρά και ενενήντα 
εννέα μέρη άχαρη δουλειά.

Ν. Γ.: Διαχωρίζετε εντελώ s tous f¡lmmakers-σκnvoθέτεs απ' tous ônpioupYoùs.
Πιστεύω ότι ο κινηματογράφοε είναι μια τέχνη, όπωε η μουσική, π ζωγραφική. Δεν παραβλέ
πω, όμωε, πωε υπάρχει και ο κινηματογράφοε-θέαμα.

Ν. Γ.: Δεν μπορεί το εκπληκτικό «τάιμινγκ» του Hitchcock, λ.χ., να είναι τέχνη;
Κοιτάξτε... ο αμερικανικόε κινηματογράφοε δε μ' ενδιαφέρει καθόλου. Πιστεύω ότι υπάρχει 
μια μόδα: η επιστροφή τάχα σε μια χαμένη αθωότητα. Η πρωτοπορία στον κινηματογράφο 
έφτασε σ' ένα αδιέξοδο, και γύρισαν όλοι πίσω. Αντί να προχωρήσουν μέοα στο τούνελ, μέ
σα στο σκοτάδι, μέχρι να βγει κάποιο φωε, έκαναν όλοι πίσω, προσπαθώνταε να δουν τα 
πράγματα με πλυμένα μάτια, όπωε τα έβλεπαν οι κινηματογραφιστέε εκείνηε τηε εποχήε. Μα 
εγώ δεν έχω την αφέλεια του Hitchcock για να μπορέσω να κάνω τιε ταινίεε του. Με γοητεύ
ει αυτή η αφέλεια, αλλά δεν την έχω.

Ν. Γ.: Σίγουρα πρέπει να υπήρξαν στον αμερικανικό κινηματογράφο και κάποιοι επάγ
γελμά tiss, που ξέφυγαν όσο μπόρεσαν και έδωσαν σπουδαία πράγματα. Αυτοί, δεν είναι 
δημιουργοί;

165

ΚΕΙΜ
ΕΝ

Α —
 ΣΥΝ

ΕΝ
ΤΕΥΞΕΙΣ





Εγώ δεν ξέρω τι είναι δημιουργόν και τι όχι. Καλύτερα, όμωε, as μιλήσουμε για ταινίε$. Υπάρ
χουν δύο είδη ταινιών και σκηνοθετών: οι ταινίεε που έχουν ένα νόημα εκ των προτέρων, και 
κάποιοι που σκηνοθετούν αυτό το νόημα καλά ή κακά. Και υπάρχουν σκηνοθέτεε που δεν έ
χουν τίποτα: παίρνουν μια οποιαδήποτε ιστορία, μερικούε ηθοποιούε, μια μουσική, δύο 
βλέμματα, και προσπαθούν να παραγάγουν ένα νόημα. Εμένα με συγκινεί auras ο δεύτεροΞ 
κινηματογράφοε: αυτό5 που ψάχνεται και ψάχνει, κι όχι auras που αναπαράγει ένα νόημα ή
δη προϋπάρχον.

A. Κ.: Η διάκριση που κάνετε, είναι πολύ σαφήε, αλλά ο κινηματογράφοε που προτιμάτε, 
προϋποθέτει μ ιαν αθωότητα και μια καλώε εννοούμενη αφέλεια που λέτε ότι δεν την έχε
τε... ή δεν την έχετε πια· γιατί, απ' αυτή την άποψη, Ία  χρώματα ms'lpiöos είναι μια πολύ  
αγνή ταινία. Είναι γεμάτη ευρήματα-εκρήξειε αθωότηταε, που δεν είναι κατ' ανάγκην η α
θωότητα των πρωτολείων.
Είναι φυσικό αυτό. Είναι η χαρά τού να κινηματογραφείε για πρώτη φορά. Είναι π γοητεία 
που σου ασκεί το ίδιο το μέσο, και φυσικά, αυτό βγαίνει στην ταινία. Κι είναι επίσηε φυσικό ό
τι δεν υπάρχει otis επόμενεΞ. Σήμερα ξέρω λιγότερα από τότε που άρχισα. Στα Χρώματα ή
μουν απόλυτοε. Έλεγα ότι ήθελα φακό εικοαιπεντάρη κι ότι όλοι οι άλλοι φακοί είναι για πέ
ταμα. Opoos, όσο πιο βαθιά μπαίνω σ' αυτή τη δουλειά, τόσο πιο πολύ αμφιβάλλω για τα πά
ντα. Μετά από τόσε5 raiviYs και διαφημιστικά που έχω κάνει, έχω τρομερή δυσκολία να «φιλ
μάρω» ένα γκρο πλάνο. ΚόΒείΞ το κεφάλι ή δεν το κόΒειε; Αφ ήνει αέρα από πάνω ή δεν α
φήνει; Δεν ξέρω. Όσο προχωρώ, τόσο δυσκολεύομαι. Η αθωότητα και η αφέλεια χάνονται 
στο δρόμο.

A. Κ.: Ναι. Κι αν κάπου υστερεί το Βαριετέ σε σχέση με τα Χρώματα, είναι ότι στο Βαριετέ 
είναι έκδηλη η αγωνία aas, η αναζήτηση auras rns αθωότηταε.
Αυτό είναι αλήθεια. Κατά κάποιον τρόπο, αυτό είναι και το ίδιο το θέμα Tns Taivias! Εμένα το 
Βαριετέ μ' αρέσει πολύ. Είναι i'ogos η ταινία που μ' εκφράζει περισσότερο απ' όλεε m άλλεε. 
Στα Χρώματα δεν μ' αρέσουν η πρώτη και η τελευταία σκηνή· οι OKnvés, δηλαδή, που έκαναν 
την ταινία διάσημη! Μ' ενοχλεί ο συμβολισμόε tous. Κατά τη γνώμη μου, évas συμβολισμό5 
δεν πρέπει να είναι ευανάγνωστο$ και ευάλωτοε· αλλιώε, παύει να 'ναι συμβολισμόε. Στουε 
Τεμπέληδεε rns εύφορηε κοιλάδαε δε θ' άλλαζα τίποτα -  απλώε, δε θα την ξαναγύριζα! Στο 
Μελόδραμα; δε μ' αρέσει η σκηνή Tns ταφή5 ms pàvas.To Βαριετέ μ' αρέσει ολόκληρο, ônoos 
είναι!

Ν. Γ.: Στο Βαριετέ ταιριάζει απόλυτα η ρήση του Flaubert. Όλα τα πρόσωπα ms Taivias εί
στε εσεis ο iöios\
Στο Βαριετέ προσπάθησα να κάνω μια ταινία σε ίση απόσταση μεταξύ zcoôs και κινηματο
γράφου. Νομίζω ότι τα κατάφερα. Ο Ραφαηλίδηε λέει ότι αυτό δεν γίνεται, ότι ο κινηματο
γ ρ ά φ ε  είναι μια σύμβαση. Σέβεσαι tous κανόνε5 Tns και κάνεΐ5 κινηματογράφο. Δεν μπορεί^ 
να μπλέξει τη ζωή με τον κινηματογράφο. Εγώ νομίζω ότι μπορείε.

Ν. Γ.: Σ ' (Mts aas ris raivies συμβαίνει αυτό, îktos απ' tous Τεμπέληδε$ Tns eùcpopns κοι- 
Xaôas. Στην ταινία αυτή όλοι ανακάλυψαν συμβολισμού5, αλληγορίε5, πωε ασκήσατε μια 
κριτική στην αστική τάξη που έχει παραδοθεί στον ύπνο ms φθορά s. Πόσο είχατε στο 
μυαλό aas αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργία ms ταινία που, as μη το ξεχνάμε, ήταν και 
μια μεγάλη εμπορική επιτυχία;
Ήθελα απλώ$ να κάνω μια ταινία σ' έναν κλειστό χώρο· μια ταινία πάνω στην πλήρη ακινη
σία. Και προσανατόλισα όλη την κριτική σε μια ερμηνεία μονοδιάστατη, lacos εκεί να οφείλε
ται και η εμπορική επιτυχία Tns Taivias.
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Ν. Γ.: Για noAÄoiis, ο naripas συμβόλιζε τον πατριάρχη-αστό- ο μικρόε yios, την εξέγερση- η 
υπηρέτρια, τον καταπιεζόμενο λαό. θέλετε να πείτε πωε δεν επιδιώξατε αυτέε tis ερμηνείες
AnÄoos tis διοχέτευσα. Πάντωε, δεν πίστευα καθόλου neos η ταινία θα είχε εμπορική επιτυχία. 
Άλλωστε, όπου την πρόΒαλα, με απογοήτευσαν οι πάντεε. «Τι nas να κάνειε;» μου έλεγαν. 
«Κοιμούνται όλοι! Τι πράγματα είναι αυτά;» Νομίζω neos η επιτυχία προήλθε απ' tis ερωτικέε 
σκηνέ5. Εντέλει, ολόκληρη αυτή η ταινία είναι μια παρεξήγηση.

A. Κ.: θέλω να ξαναγυρίσουμε λίγο στα Χρώματα και να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω 
μαζί aas. Αναφέρομαι σ ' αυτό που είπατε, ότι η πρώτη και η τελευταία σκηνή είναι απο- 
τυχημένεε. Πρώτ' απ' όλα, είναι απόλυτα επιτυχημένοε ο rponos με τον οποίο συνδέονται 
αυτέ$ οι δύο σκηνέε, έτσι ώστε η μία εξαφάνιση να είναι αδιανόητη χωρ/s την άλλη! Η 
δεύτερη εξαφάνιση «νομιμοποιεί» την πρώτη...
Σίγουρα. Όμωε, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ταινία θα μπορούσε να γίνει xoopis το συμβο
λισμό των δυο σκηνών- ή ο συμΒολισμόε να γίνει πιο ανώδυνα, λιγότερο κραυγαλέα. Όσο 
περνάει ο καιρόε, τόσο πιο πολύ πείθομαι ότι τα καθημερινά πράγματα έχουν μεγαλύτερη α
ξία απ' tis Βαρύγδουπεε αυθαιρεσίεε. Μπορείε να μιλήσει για τα πάντα, λ,χ., μέσα από τη σχέ
ση δυο ανθρώπων.

A. Κ.: Βαρύγδουπη; Ίσωε να ισχύει μόνο για τη δεύτερη εξαφάνιση, που είναι... ή, μάλλον, 
επειδή είναι κακά γυρισμένη...
Συμφωνώ. Υπήρχαν τρομερά προβλήματα. Η σκηνή του τέλουε έπρεπε να γυριστεί σε μια 
βδομάδα, αλλά υποχρεωθήκαμε να τη γυρίσουμε μέσα σε δυο μέρεε.

A. Κ.: Όπω5 και να 'χει, η ταινία είναι ένα corpus -  οι δυο αυτε'5 σ/cnvfs δεν μπορούν να 
κοπούν χωρ/s να την ακρωτηριάσουν.
Τ' αγαπώ πολύ τα Χρώματα. Όλο μου το σινεμά πάει npos τα κει.

Ν. Γ.: Το Βαριετέ είναι πολύ κοντά στα Χρώματα... περισσότερο απ' tis άλλ« δυο ra/w'fs 
oas. Και δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για την πρώτη και για την τελευταία μέχρι στιγμήε ται
νία oas.
Το καταλαβαίνω τώρα που μου το λέτε και το δέχομαι. Αλλωστε, πρέπει να oas πω ότι δεν ξα
ναβλέπω ποτέ tis ταινίεε μου άπαξ και προβληθούν μια φορά.

Ν. Γ.: Να τα ξαναδείτε τα Χρώματα - θα oas αρέσουν...
Ντρέπομαι να ξαναβλέπω τα έργα μου. Αισθάνομαι άσχημα.

Ν. Γ.: Απ'όσα  έχουμε πει μέχρι τώρα, μου δίνετε την αίσθηση πωε έχετε αλλάξει... πωε δεν 
είστε πια ο μανιώδη5 κινηματογραφόφιλοε που δηλώνατε παλαιότερα.
Δεν είμαι πια κινηματογραφόφιλοε, με την έννοια ότι δεν είμαι άνθρωποε Tns μονοκαλλιέργει- 
as. Διαλέγω να Βλέπω μόνο εκείνα τα πράγματα που νομίζω ότι θα μ' ενδιαφέρουν. Παλιότερα 
έβλεπα πολύ κινηματογράφο, αλλά ποτέ δεν το έκανα από ανάγκη. Το έκανα πιο πολύ από έ
να ηλίθιο καθήκον να ενημερώνομαι για ό,τι γίνεται. Πέρασε πολύε K a ip o s  για να καταλάβω τε
λικά ότι, με το να Βλέπειε τα πάντα, δεν ενημερώνεσαι- εξαγριώνεσαι. Και σταμάτησα.

A. Κ.: Οι τεμπέληδε$ Tns εύφορέ KOiAäöas Βασίζονται σ ' ένα μυθιστόρημα zvos άραβα 
συγγραφέα -  έτσι δεν είναι-,
Ναι- ivos γαλλοαιγύπτιου συγγραφέα, ονόματι Cossery. Ήταν ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, 
που διαδραματιζόταν στην κοιλάδα του Νείλου. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η τεμπελιά, στο
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βιβλίο, ήταν έναε Tpónos ζωήε, προβαλλόταν σχεδόν σαν μια κατάκτησα Εμένα δεν μ' ενδιέ- 
φερε αυτόε ο γκροτέσκοε μύθοε. Και τον αναποδογύρισα τελείωε. Με ερέθισε το έναυσμα του 
μύθου: μια οικογένεια κληρονομεί μια βίλα στην εξοχή και μια υπηρέτρια, και πηγαίνει να ε- 
γκλειστεί εκεί για να βιώσει το όνειρο τηε ανθρωπότηταε!

A. Κ.: Zas προβλημάτισε σ 'αυτή  την ταινία η χαρακτηρολογία, κάτι που δεν πρέπει να aas 
είχε απασχολήσει ιδιαίτερα στα Χρώματα τηε Ίριδοε;
Δε μ' ενδιαφέρει καθόλου ο ψυχολογικόε κινηματογράφοε. Η ψυχολογία είναι περιοριστική.

Ν. Γ.: Πουθενά δεν υπάρχουν «χαρακτήρεε» ans ταινίεε oas. Αυτό oas επιβάλλει έναν 
συγκεκριμένο τρόπο συνεργοσίαε με tous ηθοπο/oús oas-,
Μου επιβάλλει μόνο ένα συγκεκριμένο πράγμα: δεν θέλω να παίζουν «φυσικά». Αε κρατή
σουν το «φυσικό» τουε παίξιμο για τα τηλεοπτικά σίριαλ.

A. Κ.: Μ ου επιτρέπετε να επανέλθω; Α ν  θελήσετε να κινηματογραφήσετε εμάε tous τρε/s 
που κουβεντιάζουμε μέσα σ 'α υτό  το δωμάτιο, νομίζω  πωε είστε υποχρεωμένο5 από κά- 
noious νόμουε τηε δραματουργίαε να διαστείλετε τον έναν απ' τον άλλον, αν φυσικά θέ
λετε να προωθήσετε κάποια «δράση». Αυτό εννοούσα πρ ιν λέγονταε «χαρακτηρολογία», 
πάντα μιλώνταε σε σχέση με tous Τεμπέληδεε, μια ταινία καθαρά «δωματίου», με την 
π ιο ... ασφυκτική έννοια του όρου.
Οι τεμπέληδεε είναι μια ταινία κάθε άλλο παρά Βιωματική. Είναι μια πλήρηε αυθαιρεσία, ένα 
παιχνίδι. Οι χαρακτήρεε διαχωρίζονται, αλλά πολύ σχηματικά. Οι τεμπέληδεε είναι έναε φιλο- 
σοφικόε μύθοε. Κι επειδή είμαι τηε απόψεωε ότι ολόκληρη η φιλοσοφία δεν είναι τίποτ' άλλο 
από ένα λογοπαίγνιο, η ταινία δεν είναι παρά ένα παιχνίδι με εικόνεε.

Ν. Γ.: Μετά tous Τεμπέληδεε τηε εύφορηε κοιλάδαε, που είχαν εμπορική επιτυχία, γυρίζε
τε το Μελόδραμα;, μια καθαρά Βιωματική, εντελώ s προσωπική ταινία.
Το έκανα ενσυνείδητα. Οι τεμπέληδεε είχαν πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, πήγε στα φεστι
βάλ, άρεσε, την πλησίασαν άνθρωποι, κι εγώ φοβήθηκα πολύ. Φοβήθηκα την ευκολία να πα
ρασυρθώ, να ξεκινήσω μ' αυτή την ταινία μια καριέρα «διεθνούε» σκηνοθέτη. Αποφάσισα, 
λοιπόν, να ξαναγυρίσω πίσω, να ξανακάνω μια «πρώτη» ταινία... Γι' αυτό και η ταινία είναι 
μαυρόασπρη, γι' αυτό τα δύο πρόσωπα. Είναι η «φτωχή» ταινία ενόε αμετανόητου ερασιτέ
χνη, που θέλει να κόψει μόνοε του τη φόρα προε τον επαγγελματισμό.

Ν. Γ.: Αέγατε παλιά πωε είχατε όνειρα να κάνετε καριέρα στο εξωτερικό...
Έναε λόγοε που πρωτάρχισα ν' ασχολούμαι με τον κινηματογράφο, είναι ότι ήθελα να γίνω 
μέλοε αυτού του υπέροχου κόσμου τού κινηματογράφου. Σιγά σιγά, όμωε, συνειδητοποιώ 
πωε δεν είμαι καν μέλοε του κινηματογράφου! Και δεν εννοώ μόνο τον εαυτό μου, αλλά και 
τιε ίδιεε τιε ταινίεε μου. Είμαστε έξω απ' τη γιορτή, παρατηρητέε...

Ν. Γ.: Στη φωτογραφία των ταινιών aas έχετε επιβάλει, νομίζω, ένα ενιαίο «στιλ».
Δε συμφωνώ. Καμιά ταινία μου δε μοιάζει με την άλλη. Αυτό που μ' ενδιαφέρει πολύ, είναι η 
κάθε ταινία μου να έχει ένα ενιαίο φωτογραφικό «στιλ», μια ομοιογένεια. Έχω πολλέε απαιτή- 
σειε απ' τη φωτογραφία, γιατί τη θεωρώ το πρωταρχικό στοιχείο μιαε ταινίαε. Πρώτα απ' όλα, 
μια καλή φωτογραφία Βοηθάει τουε ηθοποιούε, τουε αναδεικνύει. Αφού οι ήρωέε μου είναι 
πλάσματα τηε φαντασίαε μου, πρέπει να τουε ντύσω με φωε. Κι αυτό κάνω: ντύνω τουε χώ- 
ρουε με φωε, ντύνω τουε ανθρώπουε με φωε. Δεν κινηματογραφώ όπου σταθώ κι όπου βρε
θώ, με το φωτισμό που υπάρχει.
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Ν. Γ.: Είχατε πει κάποτε ότι οι ηθοποιοί είναι στοιχεία του ντεκόρ κι ότι πολύ θα θέλατε νο 
γυρίσετε μια ταινία μόνο με καρέκλεε.
Οι ηθοποιοί δεν είναι το παν στον κινηματογράφο -  είναι κι αυτοί στοιχεία που μεταχειρίζο
μαι.

A. Κ.: Στο Μελό, ο Alain Resnais προσπαθεί ν'αναγάγει tous ηθοπο/oùs σε loonpous δη- 
pioupYoùs Tns ταινία s- όχι απλώε σε στοιχεία έστω και αναΒαθμισμένηε προσφοράε, αλ
λά σε δημιουργούε. As επωφεληθούμε, όμωε, τηε συμπτώσεωε κι as πάμε απ' το Μελό 
στο Μελόδραμα;. Tipos τι το ερωτηματικό του τίτλου;
Διότι αναρωτιόμουν αν υπάρχουν μελοδραματικέε καταστάσειε στη ζωή ή αν το «μελόδρα
μα» είναι κάτι εντελώε τεχνητό. Και ξέρετε πού κατέληξα φτιάχνονταε την ταινία; Πωε δεν υ
πάρχει μελόδραμα. Μελοδραματική ματιά υπάρχει. Αν auras που κοιτάζει πίσω απ' την κά
μερα έχει μελοδραματική ματιά, θα κάνει ένα μελόδραμα, ακόμα κι από ένα μη «μελοδρα
ματικό» θέμα. Και Τα χρώματα τηε Ipiôos θα μπορούσαν να γίνουν μελόδραμα. Και το Βα
ριετέ.

Ν. Γ.: Το Βαριετέ είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη ταινία, παρ' όλο που η δομή του είναι ε- 
ντελώ5 αποσπασματική. Δεν έχει καν τον συνδετικό ιστό που έχουν τα Χρώματα - την ε
ξαφάνιση, την έρευνα, θα 'λεγε κάνε is πω s έχετε τεμαχίσει την πραγματικότητα σε πλάνα. 
Απ ' ό,τι κατάλαβα, όμωί, κι εσείε θεωρείτε συγγενειέ tis δυο ταινίεε. Η συγγένεια είναι 
φορμαλιστική ή και θεματολογική-,
Και τα δύο. Αυτή η αποσπασματικότητα υπάρχει και otis δύο ταινίε5. Μόλιε οι σκηνέε φτά
σουν σ' ένα σημείο, έρχεται κάτι και tis σπάει, μένουν μετέωρε5, δεν ολοκληρώνονται.

Ν. Γ.: Ο ήρωαε τωνΧρωμάτων είναι pouoiKÔs- του Βαριετέ, σκηνοθέτη. Το περίεργο είναι 
ότι, ενώ η μουσική είναι πιο αφηρημένη τέχνη απ' τον κινηματογράφο και, επομένωε, έ
να s μουσικ05 τείνει πιο εύκολα npos τον αυτοσχεδιασμό, εντούτο/s το Βαριετέ είναι πολύ 
πιο αφηρημένη ταινία απ' τα Χρώματα. Aurés οι ανολοκλήρωτεε σκηνέε που λέτε, είναι 
προσχεδιασμένο... «έγκλημα» ή αυτοσχεδιάζετε,
Αυτοσχεδιάζω πάρα πολύ, ilcos να γράψει ένα ντεκουπάζ στο σπίτι σου; Είναι πολύ δύσκο
λο, αν όχι αδιανόητο. Κατ' apxàs, δεν ξέρεκ το χώρο. 0  χώροε πρωταγωνιστεί στην ταινία, τα 
ρούχα των ανθρώπων, τα αντικείμενα. Känoios γράφει ένα σενάριο, το κλειδώνει στο συρτά
ρι του, και μετά από πέντε χρόνια το γυρίζει. Ma noos γίνεται; Εκατομμύρια πράγματα συνέ- 
Βησαν αυτά τα πέντε χρόνια. Ο άνθρωποε auras έζησε γεγονότα κι ιστορίεε, άκουσε ένα σω
ρό ανέκδοτα. Όλα αυτά, όμωε, έχουν αποκλειστεί απ' την ταινία που θα γυρίσει. Οι ôiKés μου 
raiviÎs, αντίθετα, είναι ορθάνοιχτεε να μπει οτιδήποτε. Αυτόν τον καιρό ετοιμάζω μια ταινία. 
Αν, μέχρι να τη γυρίσω, διαβάσω ένα καλό Βιβλίο ή δω κάτι που θα μ' επηρεάσει, δεν έχω κα
μιά αντίρρηση να το Βάλω μέσα στην ταινία μου.

Ν. Γ.: Οι ταινίεε aas, μ ' άλλα λόγια, είναι μια προέκταση rns za>ns aas -  δεν tis ξεχωρίζετε 
απ'αυτήν.
Καθόλου. Δεν πατάω ένα διακόπτη... «τώρα σταματάω τη ζωή μου γιατί αρχίζω μια ταινία». Η 
ταινία είναι κομμάτι Tns ζωή$ μου. θα μπορούσα να ζω Kàvovras κάθε μέρα ένα πλάνο. Αυ
τό είναι και το όνειρό μου: να γυρίζω κάθε μέρα ένα πλάνο, όπωε βγαίνω κάθε μέρα έξω και 
κάνω tis δουλειέε μου και τα ψώνια μου.

Ν. Γ.: Και δεν μπορείτε να το κάνετε,
Δεν έχω ούτε την ελευθερία να το κάνω, ούτε και τα χρήματα.
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Ν. Γ.: O  Topvés, ωστόσο, αυτό κάνει: παίρνει μια μηχανή και πέντε φίλο us του, κι αυτό εί
ναι. Δε χρειάζονται πια τόσο πολλά χρήματα για να κάνε/s μια ταινία... Ektôs αν δεν νιώ
θετε συνεχή αυτή την ανάγκη -  γυρίζετε μια ταινία σχεδόν κάθε τέσσερα χρόνια.
Δεν ξέρω αν θα μ' άρεσε να κάνω πιο συχνά t o m e s . ..

A. Κ.: Στα Χρώματα ms 'lpiôos, ο Aiovùans Σαββόπουλοε περνάει σαν ένα ιντερμέδιο. Τον 
βρίσκει ο ôpœas σ 'ένα  κατάστημα δ ίσκω ν και, μετά τα τυπικά, ο Σαββόπουλοε πιάνει να 
τραγουδά την «Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη». Είναι μια απ' tis ευτυχέστερεε στιγμέε τήε 
raivias. Δεν θα 'λεγα το ίδιο, όμωε, και για τη συμμετοχή του ΣαΒΒάπουλου στο Βαριετέ. 
θέλω  να ελπίζω  πωε αυτό τουλάχιστον το 'χατε μελετήσει καλά, πωε υπάρχει μια σαφήε 
κριτική στάση aas: έχουν περάσει δέκα χρόνια, κι ενώ, το 74, ο Σαββόπουλοε κάθεται και 
pas τραγουδάει, το '84 pas χαιρετάει Βιαστικά και περνάει απέναντι.
Για μένα είναι πολύ σημαντική αυτή η σκηνή. Με τον Σαββόπουλο ξεκινήσαμε μαζί cos καλ- 
λιτέχνεε. Πέρασαν, λοιπόν, δέκα χρόνια, κι auras ωρίμασε, απέκτησε σοφία. Τον βλέπω τώρα 
στην τηλεόραση και τον ακούω να λέει πράγματα κατασταλαγμένα, και σκέφτομαι ότι εγώ, α
ντίθετα, αυτά τα δέκα χρόνια παρέμεινα στάσιμοε. Αρνήθηκα ν' αποκτήσω αυτή τη σοφία, 
αυτή την αντικειμενική γνώση των πραγμάτων που, κατά Bà0os, είναι τόσο καταπιεστική... 
Σωστά, λοιπόν, «διαβάσατε» τη σκηνή: είναι η διαδρομή δύο ανθρώπων που συναντιούνται 
πάλι στο Βαριετέ και δεν έχουν να πουν πολλά πράγματα...

Ν. Γ.: Χρησιμοποιείτε συχνά ans ταινίεε aas τέτοια πρόσωπα: τον Τορνέ, τον Σφήκα, ακό
μα και την Πάολα. Με ποιο σκεπτικό toùs χρησιμοποιείτε;
Ανεξάρτητα απ' το μύθο κάθε raivias, το βασικό θέμα όλων των ταινιών μου είναι π σχέση 
ζωήΞ-κινηματογράφου. Η ταινία που θα γυρίσω τώρα, είναι για μια γυναίκα που βλέπει όνει
ρα tis νύχτεε: όνειρα που είναι σαν πραγματικά, όνειρα που είναι σαν όνειρα, όνειρα που δε 
μοιάζουν με τίποτα. Μ' άλλα λόγια, σκέφτηκα να δείξω, αφού η παραγωγή νοημάτων είναι 
μια δεύτερη φύση για τον καλλιτέχνη, neos δοκιμάζονται οι σχέσειε εν05 ζευγαριού απ' αυτά 
τα όνειρα που βλέπει η γυναίκα tis νύχτεε. Σιγά σιγά, Ypàcpovras το σενάριο, ανακάλυψα πό
σο εύθραυστη μπορεί να είναι η σχέση δύο ανθρώπων, πόσο κινδυνεύει να διαταραχθεί α
πό aKiés, ôntos είναι τα όνειρα, από ένα ψέμα· κι όχι μόνο αυτό, αλλά και noos δεν μπορούν ν' 
αποκατασταθούν παρά μόνο μέσω ενόΞ άλλου ψέματοΞ. Να, λοιπόν, τι με κεντρίζει σ' αυτή 
την ταινία που θα γυρίσω: γιατί ολόκληρη η ταινία κινείται μεταξύ δύο ψεμάτων, είναι δηλα
δή μια σύμβαση. Και στο σημείο αυτό, βέβαια, εφάπτεται με τον κινηματογράφο, εφάπτεται 
με όλε5 tis προπγούμενε5 ταινίεε μου.

«Το Τέταρτο», 1986
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«Α$ δούμε τη ζωή από τη μεριά 
τη$... ζωή$...»
Συνέντευξη στον Παύλο Κάγιο

Η ζωή κι o έρωταε έχουν πάντα δίκιο. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε tis γενιέε που έρχο
νται γιατί δεν έχουν τα δικά pas ιδανικά, τα οποία, στο κάτω κάτω, αποδείχθηκαν ÁáGos όνει
ρα, χάρτινα. Ίσωε αυτή η νέα γενιά να έχει τη δύναμη να ζήσει xoo pís púGous. Ούτε θεόε ού
τε αφέντηε. Ζούμε μια εποχή όπου ολοκληρώνεται η καταστροφή των μύθων και των ιδεο
λογιών. Δε νομίζω να υπάρχει πιο γοητευτικό όνειρο από μια αναρχική κοινωνία. Η λεγάμε
νη «οοφία των γερόντων» είναι πεθαμένα μυστικά. Με νεκρά κύτταρα μπορεί να δημιουργεί- 
ται λογοτεχνία, φιλολογία, ποίηση, κινηματογράφοε, αλλά όχι ζωή. Γι' αυτό πιστεύω ότι Η γυ
ναίκα που έβλεπε τα όνειρα είναι μια ταινία Βαθιά ανατρεπτική. Πέφτει σαν μια πρόκληση σε 
μια καθεστηκυία τάξη πραγμάτων. Το κλισέ έργο τέχνηεθa ήταν αν ανατίναζα τα πάντα στο 
φινάλε Tns T a iv ía s . Είναι πολύ Βολικό από tis οθόνε5 των κινηματογράφων (ή μέσα από τα έρ
γα τέχνηε γενικότερα) να προτείνουμε ανέφικτε$ λύσειε, γιατί αυτό μπορεί να «τραβάει» tous 
ανθρώπου σαν tis μέλισσεε στο μέλι, αλλά είναι ανέντιμο και δημαγωγικό. Καλύτερα να ψά
ξουμε μέσα pas και να δούμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε και μέχρι πού μπορούμε να φτά
σουμε. Δεν μπορεί τα έργα pas να μην έχουν καμιά σχέση με τη ζωή pas. Η ζωή έχει τερά
στιο μέγεθοε, και δεν μπορεί να την κλείσει κανείε μέσα σ' ένα έργο Téxvns. Για να συνεχίσει 
να υπάρχει, η ζωή πρέπει να γίνει συμβατική. Η μη συμβατική ζωή είναι έργο καλλιτεχνικών 
δημιουργημάτων και Tns φαντασίαε. «Ζω μη συμβατικά» σημαίνει: «Βάζω δυναμίτη γύρω απ' 
το κεφάλι μου και τινάζω τα μυαλά μου στον αέρα». Στο τέλθ5 Tns Taivías, λοιπόν, οι ήρωέ5 
Tns μπαίνουν στη σύμβαση. Όλοι συμφιλιώνονται με όλα: με tis αντιφάσειε tous, με το υπό
γειο ηφαίστειο που υπάρχει κάτω από tis ανταγωνιστή ανθρώπινεε σχέσεΐ5. Μπαίνουν πά
λι μέσα στη ζωή, αλλά, αυτή τη φορά, πιο εξανθρωπισμένοι, γιατί έχουν πονέσει και ταπει
νωθεί.

Αυτή η «σύμβαση ms ζωήε», όπωε λέτε, από ποιο σημείο παύει να είναι η ίδια η ζωή και 
να γίνεται αδυναμία να γευτείε tis νέεε προκλήσεΐ5 που γεννάει η πραγματικότητα;
Ζούμε μια νέα εποχή, που νομίζω ότι στον κινηματογράφο εκφράστηκε μέσα στην ταινία τού 
Wenders Τα φτερά του έρωτα, όπου για πρώτη φορά έχουμε το φαινόμενο άγγελοι να θέ
λουν να γίνουν άνθρωποι. Πιστεύω ότι αυτή η ζωή, με όλο τον πόνο και τη δυστυχία Tns, εί
ναι μια υπέροχη περιπέτεια, που αξίζει κανείε να τη ζήσει. Μιλάω για τον εξανθρωπισμό τού 
ανθρώπου· για ανθρώπου που θα συμβιώσουν με tis αδυναμίε$ tous και δε θα κάνουν α
φαίρεση των αδυναμιών tous σαν να ήταν θεοί.

174



Πόσο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς μύθους; Η έλλειψη μύθω ν δεν οδηγεί στην α
διαφορία για ό,τι συμβαίνει γύρω μας-,
Το να συνειδητοποιήσει κανείε τα πράγματα ónoos έχουν, και να μη τρέφει ψευδαισθήσειε, \- 
ocos είναι π αρχή pías καινούργιαε ópáans, απαλλαγμένηε απ' ôÂous t o u s  ρομαντισμοί^ και 
Tis ευχέε. Καλό είναι, οι άνθρωποι να μη παίρνουν τα όνειρά t o u s  για πραγματικότητα.

Πολλοί, πάντως, προσδοκούν την εμφάνιση κάποιων νέων μύθω ν... Και κανείς δεν είναι 
ευχαριστημένος έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Εσείς είστε,
Κάθε εποχή θεωρεί αυτόματα ότι είναι εποχή Kpíons. Την καινούργια εποχή που έρχεται και 
είναι π εποχή Tns τεχνολογίαε, τη Βλέπω με αγάπη και με κεντρίζει. Μπορεί να πεθάνει ο κι- 
νηματογράφοε, αλλά δε θα σκάσω γ ί αυτό. Ένα ταξίδι από τπ Γη στ' άστρα θα το Βλέπω σαν 
μια ταινία. Αν δειε εσχατολογικά το θέμα, η Γη κάποτε θα σταματήσει να γυρίζει, ónoos ο άν- 
0poonos προχωράει npos το θάνατό του. Αυτό, ôpoos, δεν εμποδίζει t o u s  ανθρώπουε να αι
σθάνονται και να υπάρχουν. O ήλιοε συνεχίζει να ανατέλλει, τα λουλούδια ανθίζουν, οι άν
θρωποι συνεχίζουν να ερωτεύονται. Δε συμμερίζομαι αυτή την γκρίνια για τπν κατάντια ms 
zooós. Τελικά, οι άνθρωποι αναπολούν τη χαμένη νεότητά t o u s . . .  Γ ί αυτό Βλέπει ανθρώ- 
nous 60 χρονών να θέλουν να κάνουν ταινίεε για t o u s  véous. Αυτό είναι πλαστογραφία.

Γιατί, όμως, Η γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα μοιάζει να μένει στο τέλος μετέωρη, σαν να 
μ η ν  μπορεί να τελειώσει;
Οι ταινίεε που έχουν αρχή κι ένα κλειστό τέλοε, μιλάνε για έναν τελειωμένο κόσμο. Ο κόσμοε, 
ópoos, δεν είναι ούτε τελειωμένοε ούτε κλειστόε. Είναι μια ανεξάντλητη δύναμη npos ανακά
λυψη και, επομένου, υπάρχει πάντα μια αρχή, αλλά όχι ένα τέλοε. Γ ί αυτό και στο φινάλε ms 
Taivías δε λύνεται τίποτα οριστικά. Δε νομίζω ότι εμείε οι σκηνοθέτεε καλούμαστε να λύσου
με τα προβλήματα του κόσμου.

Στη Γυναίκα... υπάρχει έντονο το στοιχείο της ειρωνείας και του σαρκασμού, όπως και 
στην πρώτη ταινία σας, Τα χρώματα Tns Ipiöos. Τελικά, τους αγαπάτε τους ήρωές σας-,
Η ειρωνεία και ο σαρκασμόε είναι στάση zooás. Όλοι οι ήρωεε των ταινιών μου είμαι εγώ· ε
πομένου, ο σαρκασμ05 γίνεται αυτοσαρκασμόε. Έχω απόλυτη συνέπεια cos άνθρωποε και cos 
σκηνοθέτηε, γιατί o Tpónos με τον οποίο κάνω t is  ταινίεε, είναι ο iôios με αυτόν με τον οποίο 
υπάρχω. Μέσα από t is  ταινίεε μου προσπαθώ να προεκτείνω την πραγματικότητα npos όφε- 
λοε δικό μου και των θεατών!

Τα όνειρα που βλέπει η Άννα, είναι προσπάθεια φυγής απ' την πραγματικότητα ή νεύρω
ση;
Δεν έκανα μια ταινία για τα όνειρα, αλλά για t is  ανθρώπινεε σχέσειε. Τα όνειρα λειτουργούν 
σαν πηγή αναστάτωσή και avnouxías. Πάντοτε pas αναστατώνουν τα πράγματα που πα
ρουσιάζονται σαν παιχνίδι. Οι άνθρωποι φοβούνται να επιθυμήσουν αυτό που επιθυμούν 
Βαθιά μέσα t o u s . Η ταινία θα μπορούσε να είναι μια κομεντί, όπου στο κλασικό τρίγωνο «σύ- 
ζυγοε-γυναίκα-εραστήε», τη θέση του τελευταίου έχουν πάρει τα όνειρα.

«Τα Νέα», 26.11.1988
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«Βρίσκομαι στο περιθώριο 
του εαυτού μου...»
Συνέντευξη στη Μαρία Κατσουνάκη

Αισθάνομαι ότι ήσαστε προετοιμασμένοε για τη χλιαρή υποδοχή ms τα ¡vías aas [Ονει
ρ ε ύ ο μ α ι  t o u s  φ ί λ ο υ ς  μ ο υ ]  στο Φεστιβάλ...
Ολες μου οι toivíes έχουν αυτή την υποδοχή. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Στο Μελόδρα
μα; γιουχάϊζε η αίθουσα επί μισή ώρα... Εγώ θεωρώ πως είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει. Το 
λατρεύω. Δεν ξέρω τι φταίει. Εγώ, πάντως, αυτό είμαι και δεν μπορώ να αλλάξω. Εκείνο που 
μου έκανε εντύπωση, είναι ότι το φετινό ήταν το Φεστιβάλ Tn s Μεγάλης Συμφιλίωσή. Συμφι
λιώθηκαν οι πάντες με τα πάντα: η νέα γενιά, με τον Ντίνο Δημόπουλο· η πρωτοπορία τού 
Κώστα Αριστόπουλου, με τον εξώστη· η Φίνος Φιλμ, με τη μεααία γενιά· οι κριτικοί που έσπα
γαν κεφάλια, με tous σκηνοθέτες που έσπαγαν πλάκα. Ήταν μια συμφιλίωση γενική και ολο
κληρωτική.

Πιστεύετε nœs πρόκειται για μια πλασματική συμφιλίωση;
Το χειρότερο είναι πως μπορεί να πρόκειται για μια πραγματική συμφιλίωση! Όταν ήμουν νέ
ος, διαδηλώναμε εναντίον του φασισμού. Σήμερα, που δε διαδηλώνει κανείς, ο φασισμός εί
ναι πλήρης. Και δε μιλάω για πολιτικό φασισμό, αλλά για κοινωνικό. Και κοινωνικός φασισμός 
είναι η πλήρης συμφιλίωση: όταν κανείς δεν διαμαρτύρεται για τίποτα, όταν όλα του φαίνο
νται λογικά. Σ' αυτό το φεστιβάλ είχα την αίσθηση ότι φτάσαμε σε μια τυποποίηση της υπο
κειμενικότητας. Σαν να έχουμε όλοι τις ίδιες υποκειμενικότητες...

Περιγράφετε την ατμόσφαιρα από απόσταση. Νιώσατε απομονωμένοε;
'Evas από τους λόγους για τους οποίους η συντεχνία μού γύρισε την πλάτη, είναι για να με τι
μωρήσει για την εμμονή μου να μην εντάσσομαι σε συντεχνίες, παρέες, κόμματα. Κι αυτό, το 
θεωρούν υπεροψία. Αλλά δεν είναι τίποτ' άλλο από μιαν ανέλπιδη προσπάθεια που κάνω να 
ενταχθώ στον εαυτό μου. Αν αυτό είναι μοναξιά, as είναι.

Μια συνεπήε στάση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αποδεκτή τόσα χρόνια;
Αυτό ακριβώς είναι ο φασισμός: το να μη γίνεται δεκτό το διαφορετικό.

Τι διεκδικεί το Ονειρεύομαι τους φίλους μου;
Μια μικρή θέση στην ιστορία της τέχνης.
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Με αυτή την προοπτική τη γυρίσατε;
Όχι, npos θεού! Η ταινία αυτή είναι η πιο απλή και βιωματική απ' όσεε έχω γυρίσει.

Είπατε «Βιωματική». Πού «συναντάτε» τον εαυτό oas;
Η ταινία αφηγείται την ιστορία των σημερινών 50άρηδων με τρόπο αφηρημένο και αφαιρε
τικό. Σαν να πρόκειται για κάποιον που έχει ατροφική μνήμη και δέχεται θραύσματα από το 
παρελθόν. Με αυτά τα θραύσματα ήθελα να ανασυστήσω μια 25ετία. Είναι μια διαδρομή 
που τπν ξέρω πολύ καλά. Νέσε, έφυγα για σπουδέε στο εξωτερικό. Αιώνιοε φοιτητήε, που δε 
σπούδασα τίποτα, ουσιαστικά, γιατί ήθελα να γίνω καλλιτέχνηε. Επέστρεψα, ασχολήθηκα με 
τον κινηματογράφο. Ακολούθησαν οι συμβιβασμοί. Πρόκειται για μια ταινία πικρή, εξομολο- 
γπτική, απελπισμένη. Αυτό είναι ίσωε και το πρόβλημά τηε. Οι θεατέε θέλουν μικρέε πλαστι- 
κέε συγκινήσειε και όχι να έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα ύπαρξηε. Ίσωε είναι 
μια ταινία που ήρθε σε λάθοε εποχή...

Εσειε τι διακινδυνεύετε γυρίζονταε μια ταινία;
Δεν κερδίζω απ' τιε ταινίεε μου ούτε χρήμα ούτε δόξα. Βρίσκομαι εκτόε κυκλώματοε και μέσων 
ενημέρωσηε -  στο περιθώριο του εαυτού μου. Δεν το κάνω από ηρωισμό. Απλώε, δεν μπορώ 
να είμαι διαφορετικόε. Κατά βάθοε ξέρετε τι θα ήθελα; Να χορεύω κλακέτεε σε μια ταινία τού 
Stanley Donen. Ε, αφού δεν μπόρεσα να γίνω αυτό, έγινα σκηνοθέτηε...

Οι έλληνεε σκηνοθέτεε έχουν κατηγορηθείσυχνά για εγωκεντρισμό...
Κάνονταε μια ταινία, υποχρεωτικά απευθύνεσαι στο κοινό. Όταν, όμωε, γαργαλάε το κοινό, 
δεν προωθείε τίποτα. Ό,τι κίνησε την ανθρωπότητα, ήταν έργα που δεν διαβάστηκαν από ε
κατομμύρια. Πόσοι Έλληνεε, για παράδειγμα, γνωρίζουν Όμηρο; Ο Όμηροε, όμωε, μαε «συ- 
νιστά». Ούτε οι κομμουνιστέε έχουν διαβάσει το Κεφάλαιο του Marx. Αναστάτωσε, όμωε, τπν 
υφήλιο. Δε χρειάζεται να έχουν μεγάλη εμβέλεια τα έργα τέχνηε. Υπόγεια γίνεται η επιρροή 
τουε. Νομίζουμε ότι τα πράγματα πρέπει να έχουν ανταποδοτική αξία. Το Ελληνικό Κέντρο Κι
νηματογράφου δίνει χρήματα για να πάρει. Κανονικά, θα έπρεπε να επενδύει με τπν προο
πτική να «εισπράξει» ένα έργο τέχνπε. Αν ήθελε χρήματα, θα έπρεπε να ονομάζεται «Αμοιβαία 
Κεφάλαια» ή «Interbank». Οι ταινίεε πρέπει να προάγουν τπν κινηματογραφική τέχνη· ιδιαίτε
ρα στιε μικρέε χώρεε, που είναι καταδικασμένεε να έχουν έναν κινηματογράφο των δημι
ουργών και όχι Βιομηχανία. Η αμερικανική κινηματογραφία είναι λαϊκή τέχνη· δηλαδή, τέχνη 
των στερεοτύπων. Και δεν μπορεί να τπ συναγωνιστεί κανείε. Μέσα στην τυποποίηση τηε συ- 
νείδησηε και την ομοιομορφία τηε υποκειμενικότηταε, το αίτημα είναι, οι μειοψηφίεε να έχουν 
κάποια δικαιώματα.

Εναε απ ' τουε ήρωεε τηε ταινίαε σαε, ο οδηγόε νταλίκαε, λέει κάποια στιγμή: «Ζούμε στον 
καλύτερο τόπο, με τουε καλύτερουε α νθρώ πουε...» Προσυπογράφετε;
Ναι, αν και, λίγα λεπτά αργότερα, λέει: «Έχουμε ακόμα μερικά χιλιόμετρα για να μπούμε σ' αυ
τόν τον κωλότοπο. Οι πονηροί έχουμε γίνει περισσότεροι από τουε κατοίκουε...» Πιστεύω 
πωε, παρά τιε αντιφάσειε, ζούμε στον τελευταίο παράδεισο πάνω σ' αυτή τη Γη...

«Η Καθημερινή», 28.11.1993
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Οι KcnoapíÓES, το πράσινο Baygon 
και οι μαρμελάδε$ Bonne Maman
Συνέντευξη στον Άγγελο Φραντζή

Είμαι σοκαρισμένο5, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ο ôiàôpopos που μόλ/s πέρασα... η κρεβα
τοκάμαρά aas εδώ δίπλα... Χρησιμοποιήσατε το σπίτι oas σαν οίκο avoxns στην ταινία 
oas! Το μετατρέψατε σε σπίτι προαγωγού. Και μάλιστα, δε βγάλατε ούτε καν τα βραβεία 
και ns αφίσεε των προηγούμενων ταινιών oas από tous toixous . Το στρατηγείο του Χου- 
άν, δηλαδή, είναι και το στρατηγείο του κινηματογραφιστή, ο onoios...
...ο o n o i o s  κάνει ό,τι θέλει t o u s  ήρωε5, ô n c o s ο Χουάν.I v o s  n p o o a s  στον κινηματογράφο ή 
το μυθιστόρημα είναι ένα «εγώ» πειραματικό· μπορώ, δηλαδή, να τον Βάλω να κάνει ό,τι θέ
λω. Μπορώ να τον σκοτώαω ή να τον Βάλω να σκοτώνεται. Επομένωε, είναι ηλίθιο να λέμε 
ότι é v a s  ήρωαε είναι «χαρακτήραε» κι ο άλλοε δεν είναι, ô n c o s μου λένε. As πούμε, είναι χα- 
ρακτήραε ο Γαργαντούαε; Μήηωε είναι x a p a K T n p a s  ο Δον Κιχώτηε; Mnncos είναι, στη Μετα
μόρφωση, η κατσαρίδα; Δηλαδή... δεν καταλαβαίνω.. .εδώ, σ' ένα μυθιστόρημα του Ντοστο- 
γιέφσκι, ο ô p c o a s  συναντάει τον εαυτό του στο δρόμο! Έτσι είναι αυτή είναι η τέχνη... έτσι λει
τουργεί... από τέτοιουε ô p ô p o u s . Ο άλλθ5, στον Γκόγκολ, χάνει τη μύτη του και τη Βρίσκει ο 
άλλοε... Αν κάναμε τέτοια πλάνα εδώ, θα p a s  δέρνανε.Τόσο συντηρητική είναι πια αυτή η ε
ποχή; Εξαιρετικά συντηρητική... ΓΓ αυτό θέλω να κάνω μια πολιτική ταινία- γιατί βρίσκω ότι εί
ναι η πιο συντηρητική εποχή Tn s ανθρωπότηταε. Οι άνθρωποι μοιάζουν. Μέσα στην υηοκει- 
μενικότητά t o u s , έχουν γίνει ομοιόμορφοι. Οι διεκδικήσειε t o u s  είναι ομοιόμορφε5.

Για μένα, Ο εργένηε είναι μια πολιτική ταινία■ όσο πολιτική ήταν Τα χρώματα Tns Ipiôos. 
Οι δύο raiviss μοιάζουν πάρα πολύ, με τη διαφορά ότι Τα χρώματα είναι στη δεκαετία τού 
70, όπου ο ήρωαε έρχεται αντιμέτωποε με το παράλογο και ψάχνει ο iöios να βρει λύση, 
ενώ στον Εργένη, στη δεκαετία του '90, το παράλογο, που είναι κοινωνικό και πολιτικό (το 
ζήτημα ms γενικευμένη5, παράλογη5 sxnàpvsuons), γίνεται, με τον πιο σαφή και συγκε
κριμένο τρόπο, ένα προσωπικό παράλογο■ δηλαδή περνάει από μια αυστηρά προσωπι
κή ιστορία. Τι πιο προσωπικό απ' το να σου πάρουν τη γυναίκα; Το παράλογο πια κατα
λαμβάνει την πραγματικότητα του ήρωα. Του επιβάλλεται εκ των άνω, με τρόπο φοβερά 
Βίαιο.
Οι δύο ήρωεε μοιάζουν. Είναι ήρωεε που η καταγωγή t o u s  Βρίσκεται στο ρομαντικό μυθι
στόρημα του 19ου αιώνα. Μ' άλλα λόγια, Ο εργένη είναι Τα χρώματα ms Ipiöos αν τα γύρι
ζα σήμερα. Νομίζω ότι έχουν το ίδιο θέμα, και γι' αυτό έχουν την ίδια αντιμετώπιση από την
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κριτική και το κοινό. Εγώ είχα πει για τα Χρώματα rns Ipiôos, εκείνη την εποχή, ότι είναι μια ε
λαφριά ταινία πάνω ο' ένα σοβαρό θέμα· μια οπερέτα με λιμπρέτο όπεραε. θα  το 'λεγα και 
τώρα. Εκείνο που αποπροσανατολίζει, αν θέλειε, είναι μια ελαφρότητα που υπάρχει στην κι
νηματογράφηση.

Ακόμα και κο ινο ί τύποι υπάρχουν...
Οι μπράβοι! Βέβαια! Αυτή η ταινία θα μπορούσε να λέγεται Τα χρώματα τηε 'Ipiôos No. 2. Ξέ- 
ρειε... την εποχή που έγιναν τα Χρώματα, έφεραν μια δροσιά, και νομίζω ότι την ίδια δροσιά 
φέρνει και τώρα Ο εργένηΞ. Ήταν κάτι θλιβερό να βλέπειε ελληνικέε ταινίεε τότε. Παίζονταν ό- 
λεε μεταξύ Στούντιο και Αλκυονίδαε. Τα χρώματα παίχτηκαν σε δέκα κινηματογράφουε: 
Έμπασσυ, Παλλάε... Δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείε.

Το ζήτημα rns γενικευμένπ5 εκπόρνευσηε, που στο βιβλίο δεν υπάρχει, στην ταινία γίνε
ται το Βασικό θέμα. Τα πλάνα είναι ασφυκτικά γεμάτα από δ ιαφ ημ ίσει, από ηλίθιε s εκπο- 
μπ£5 τηλεόρασηε, από life-style περιοδικά ή από προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Είναι φο
βερό ότι δεν έχει γράψει κανείε γι'αυτό. Μα δεν βλέπουν;
Όχι. Βλέπουν απλώε μια ιστορία και την κρίνουν μη αληθοφανή. Λεε κι εγώ είμαι ηλίθιοε και 
δεν ξέρω αν είναι αλπθοφανήε ή αναληθοφανήε. Εγώ, Βέβαια, παραμένω πιστόε στη φύση 
μου. Δεν προσπαθώ να υποβάλω στο θεατή μια ψευδαίσθηση πραγματικότηταε. Δε μ' εν
διαφέρει αυτόε ο κινπματογράφοε. θέλω να κάνω μια ταινία στα πλαίσια μιαε παταγώδουε 
παρωδίαε· έναν φανταστικό κόσμο, όπου τίποτα δεν είναι απολύτωε πιθανό. Κι αν το κάνω 
αυτό, είναι για να κόβω δρόμο, για να πω μερικά πράγματα.

Έτσι είναι. Οι ήρωεε είναι σαν φιγούρεε των κόμ/Ks: απομονώνονται τελείωε απ' το περι
βάλλον.
Μα έχω Βάλει παντού στοιχεία κόμικε για να το δηλώσω, ακόμα και το μπλουζάκι που φοράει 
αυτόε.

...κα ι πιο συγκεκριμένα, pop art. Ολο το σπίτι είναι ντυμένο με πίνακεε του Lichtenstein. 
Για μένα, Ο εργένηε είναι μια ταινία pop art. Χρησιμοπο ιεί τα καταναλωτικά προϊόντα, tis 
διαφ ημ ίσει, την τηλεόραση και, Βέβαια, το εμπορικό κόμικ, όπω5 κάνει ο Lichtenstein, 
για να τα μετουσιώσει σ ' ένα καλλιτεχνικό γεγονόε.
Μα αυτέε ήταν ακριβώε οι προθέσειε μου -  και μάλιστα, το έβαλα παντού μέσα στην ταινία, 
για να γίνει αντιληπτό- γιατί το φοβήθηκα ότι μπορεί και να μπ γινόταν αντιληπτό. Και δεν έ
γινε, παρ' όλα αυτά. Το επόμενο στάδιο, δηλαδή, θα ήταν να το γράψω, να Βάλω μια πινακί
δα που να το λέει... Ε, στην επόμενη ταινία θα το κάνω!

Βρήκα σε μια συνέντευξη του Lichtenstein το εξήε απόσπασμα: «Έχω  την τάση να διαλέ
γω ιδιαίτερα τυπικά μοτίβα από τα κόμ/κε. Κυρίωε μ ' ενδιαφέρουν αυτά που δεν περιέ
χο υν  πομπώδε/s δηλώσειε ή ιδέεε, αυτά που μο ιά ζουν κλασικά αρχέτυπα του είδουε 
tous. Αυτό που επιχειρώ, είναι, ξεκινώνταε απ' αυτά τα μοτίβα, να φτάσω σε μια σχεδόν 
κλασική φόρμα, εμπλουτίζοντάε τα με κάτι που βρίσκεται έξω από το χρόνο, που μοιάζει 
απρόσωπο και μηχανικό. [...] Το κόμικ είναι ένα πεδίο πειραματισμού για την πρόκληση, 
τον ερεθισμό του φαντασιακού».
θα  μπορούσα να το έχω γράψει εγώ αυτό το πράγμα για τη συγκεκριμένη ταινία -  απολύ
τωε. Δεν το ξέρω αυτό το κομμάτι, αλλά αυτή ήταν π διαδικασία μου· αυτό ήθελα να κάνω. 
Είναι ταμάμ. θα  μπορούσε να είναι μια κριτική για την ταινία. Προε τα εκεί έπρεπε να στραφεί 
η κριτική. Όσο για την εμπορική επιτυχία τηε ταινίαε, πάλι από μια παρεξήγηση έγινε. Όλα γί-
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νονται από παρεξήγησες. Αν και πιστεύω ότι οι θεατέ$ που έρχονται αγνοί μέσα στην ταινία, 
παίρνουν κάτι από... τη δροσιά ενόε κόμικ, as πούμε.

Tarantino έχετε δει;
Έχω δει και μ' αρέσει πάρα πολύ. Η Καραμπέτη στην ταινία έχει κάτι από τπν Uma Thurman 
στο Pulp Fiction. Κι έγραψαν ότι είναι καρικατούρα! Εδώ πασχίσαμε να την κάνουμε καρικα
τούρα, pas στοίχισε λεφτά, περούκεε, δοκιμέε, μακιγιάζ, και τώρα pas το προσάπτουν. Τι να 
πες άλλο; Απ' την άλλη μεριά, να σου πω τι γίνεται: εγώ έκανα ενάμιση χρόνο για να κάνω 
αυτή την ταινία, ο άλλοε κάνει ένα τέταρτο για να γράψει το κομμάτι του. Δε θα 'θελα να κα- 
ταργηθεί η κριτική και να πάρει τη θέση ms η διαφήμιση, as πούμε. Μ' αρέσει ο δημόσιοε 
διάλογοε, αλλά να γίνεται σε καλύτερο επίπεδο, όχι με τέτοια ευκολία. Και οι αρνητικέε κριτι- 
κέε μ' αρέσουν πολύ. Ξέρες, υπάρχουν άνθρωποι που, όταν κάνω μια ταινία και με βλέπουν 
στο δρόμο, αλλάζουν πεζοδρόμιο γιατί η ταινία δεν t o u s  άρεσε. Αυτό εμένα μ' αρέσει πάρα 
πολύ, γιατί λέω: «Κοίταξε πόσο προσωπικά το πήρε ο άλλοε!» Υπέροχο!

Σ ' αυτή την ταινία, ακόμα και οι θετικέε κριτικέε ήταν πολλέε φορέε λάθοε.
Μου γράφουν: «Ο Παναγιωτόπουλοε τοποθετεί την κάμερα στη σωστή θέση». Κι εγώ ρωτάω: 
«Ποια είναι η σωστή θέση;» Για τον Όζου, είναι o t o u s  40 n ó v T O u s ·  για τον Welles, στα τέσσε
ρα μέτρα· για τον Ford, στο ú i Jj o s  των ματιών.

Κάθε ταινία έχει έτσι κι αλλιώε πολλαπλέε ερμηνείεε, κι αυτό είναι καλό. Ο Ταρκόφσκι έλε
γε: «Δεν κάνω ταινίεε ούτε για tous πολλούε ούτε για tous A/ÿoc/s, αλλά για τον καθένα ξε
χωριστά».
Έτσι είναι. Οι ταινίεε είναι προσωπικά γράμματα... είναι σαν να στέλνες καρτ ποστάλ. Πρέπει 
να έχουν παραλήπτη τα έργα. Πρέπει να ξέρουν γιατί μιλάνε. Δηλαδή, αν σου στείλω εσένα 
μια καρτ ποστάλ και σου γράψω μερικά πράγματα, θα την διαβάσει κι ο ταχυδρόμος θα τη 
διαβάσει κι o 0 u p o o p ó s  m s  πολυκατοικία5 οου προφανώς, αλλά δε θα καταλάβουν και πολ
λά πράγματα, ενώ εσύ μπορεί να συγκινηθείε, να γελάσες... ΚατάλαΒεε; Έχουν παραλήπτη 
τα έργα· δεν μπορούν ν' απευθύνονται παντού. Κι ο θεατήε πρέπει να κοπιάσει για να πάρει 
ένα p é p o s  m s  απόλαυσή p ía s  T a iv ía s . Τίποτα δεν γίνεται xco p ís δουλειά.

Κι εγώ, με τη δεύτερη φορά ανακάλυψα πραγματικά την ταινία. Στην αρχή ήμουν λίγο α- 
μήχανοε- ίσωε δεν αναγνώριζα τον κινηματογράφο oas.
Ξέρες, πρέπει ν' αλλάζουμε για να μένουμε ίδιοι. Όταν εξαντλείται évas ópópos, πρέπει να τον 
εγκαταλείπει Kánoios. Τι νόημα έχει να ξανακάνες μια διαδρομή; Προκειμένου να πλήττω, 
προτιμώ να πάρω το ρίσκο pías αλλαγήε. Εγώ, as πούμε, σ' αυτή τπν ταινία ανακάλυψα κάτι 
πολύ μεγάλο: για πρώτη φορά έκανα τόσα «σαν κοντρ σαν». Παλιά, τα σνόμπαρα. Ο κινημα- 
τογράφοε, όμως, δεν είναι τελικά ούτε τα πολύπλοκα πλάνα ούτε οι τεχνικέε ούτε τίποτα. Δυο 
άνθρωποι που κοιτιούνται είναι. Δυο βλέμματα, και στη μέση μια κόλαση -  τίποτ' άλλο. Κι αυ
τό το ανακάλυψα κάνοντάε το· δεν το ανακάλυψα θεωρητικά. Μέσα απ' τπ δουλειά το βρή
κα, μέσα απ' την πρακτική... Γιατί εμένα μ' αρέσει να είμαι και τεχνίτηε· δε μ' αρέσει να 'μαι 
σκέκς καλλιτέχνη. Μάλλον δεν μ' αρέσει καθόλου να 'μαι καλλιτέχνη... Το να κάνες κάτι 
καλά: αυτό μ' ενδιαφέρει. Όταν ήμουν véos, είχα πει ότι είμαι ερασιτέχνη· γιατί μέσα στη λέ
ξη «εραοιτέχνηε» υπάρχει η λέξη «εραστήε» και η λέξη «τέχνη». Τώρα, όσο μεγαλώνω, βλέπω 
ότι μέσα και στη λέξη «επαγγελματιΈς» υπάρχει κάτι: υπάρχει η λέξη «άγγελμα», «άγγελοε»... 
Να μην είμαστε τόσο απόλυτοι.

Δηλαδή αισθάνεστε πια επαγγελματίαε;
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Αισθάνομαι ότι μαθαίνω σιγά σιγά τη δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά· θέλει πολύ καιρό να 
τη μάθεΐΞ. Και μάλιστα, όσο npoxoopâs, τόσο πιο δύσκολα ελέγχει τα εκφραστικά σου μέσα- 
γιατί, όταν είσαι νέσε, έχείΞ μια υπεροψία, μια διάθεση να μπεκ μέσα και να τα δ ια λύσ ε ι... Εί
ναι υπέροχο αυτό. Οι νέοι πρέπει να γκρεμίζουν. ΕμείΞ, οι μεγαλύτεροι, θα φτιάχνουμε, θα 
φτιάξουμε κάποτε ώριμα έργα, τα οποία θα 'ρθουν να τα γκρεμίσουν άλλοι. Αυτό πρέπει να 
γίνεται. ΓΓ αυτό λέω ότι, όσο μεγαλώνει, ανακαλύπτει. Όμωε, όσο διαφορετική κι αν είναι μια 
ταινία, ό,τι και να κάνεΐ5, η ιδιοσυγκρασία σου θα περάσει μέσα στο έργο.

Συμβουλή npos véous κι νήμα το γραφιστέε: «Να είστε ο εαυτόε oas», όπωs έλεγε ο Bunuel.
Ε, Βέβαια! Νομίζω ότι αυτό ακρ ιβο ί είναι. Κι είναι πολύ δύσκολο να μείνει évas véos ο εαυτόΞ του- 
γιατί πρέπει να κλείσει τ' αφτιά του και να προχωράει. Είναι δύσκολο, γιατί έχει$ να κάνεΰ με πολ- 
λούε ηλίθιουε. Ικέψου να είχα ακούσει εγώ όλα αυτά που μου έλεγαν για τα Χρώματα rns Ipiöos. 
Τότε, στα Χρώματα, είχα Βρει τον Διονύση Ιαββόπουλο και του είχα ζητήσει να παίξει. Δεν του ά
ρεσε το σενάριο. Μου 'λεγε: «Αυτό είναι έτσι, το άλλο αλλιώε», και του λέω: «Ε τότε, γιατί θέλω να 
το γυρίσω»; Και μου λέει: «Μ' έπεισεΞ». Κι είχε δίκιο: ήταν το καλύτερο επιχείρημα.

Ο εργένη  είναι, λοιπόν, μια διαφορετική ταινία που, ενώ κλίνει npos το κλασικό, είναι ταυτό
χρονα η πιο παναγιωτοπουλική■ μ 'ένα  απίστευτα σφιχτοδεμένο σενάριο, που υπηρετείται με 
μεγάλη οικονομία. Όλα τα πλάνα σ'αυτή την ταινία είναι χρήσιμα. Τα δεδομένα rns η ταινία τα 
θέτει απ ' το πρώτο κιόλαε πλάνο. Βλέπουμε έναν ουρανοξύστη (το διαμέρισμα του θοδωρή) κι 
ακούμε τον Αγγελάκα να τραγουδάει περιπαικτικά: «Είδα έναν άντρα να πέφτει...» θα  παρα
κολουθήσουμε δηλαδή την πτώση ενόε άντρα απ' τον ουρανοξύστη στο υπόγειο.
Όπωε και στην προηγούμενη ταινία, που ξεκινούσε σε μια σοφίτα στο Βερολίνο και κατέλπγε 
O t is  υπόγειεε τουαλέτεε Tns «Μεγάλα Βρετανίαε»...

Είναι μια μαύρη ταινία. Δεν ξέρω... στην αρχή μού φαινόταν ασφυκτικά κλειστή, χωρ/'s κα
μ ιά  διέξοδο. Εδώ, ο ήρωάε μου, κι όταν ακόμα αποφασίζει να εγκαταλείψει τη θεωρία τού 
Χουάν, το κάνει χάρη στα λεφτά που του 'χει Βάλει η γυναίκα του στο λογαριασμό του... λε
φτά που 'χει βγάλει cos πόρνη του Χουάν. Όμωε η πράξη rns αυτοπυρπόλησηε, που είναι 
και μια πράξη τρελού, είναι ταυτόχρονα πράξη επαναστατική, γιατί συνοδεύεται από το κεί
μενο που το στέλνει σε 145 διευθύνσε/s, σε δημοσιογράφουε, γνωστούε, αστυνομία κ.λπ. 
Μέσω Tns 0uoias ψάχνει το δρόμο μιαε ένωσπε, ôncos έκαναν οι Ρώσοι Δεκεμβριστέε.

Α. Φ.: Το πλάνο όπου η κάμερα κυκλώνει τον Τζώρτζογλου, που μένει σταθερόΒ κοιτάζο- 
vras απέναντι το διαμέρισμά του, στον ουρανοξύστη, τη στιγμή που παίρνει την απόφα
ση να καεί, είναι και το πλάνο όπου είναι πιο ώριμοε από ποτέ.
Γιατί συνειδητοποιεί τη διαφορετικότητά του. Μέχρι τότε, νόμιζε ότι όλοι οι άνθρωποι, στην υ
ποκειμενικότητα t o u s , μοιάζουν.Όλοι οι άνθρωποι το πιστεύουν... Και ξαφνικά, συνειδητο
ποιεί ότι auTÔs είναι évas KaTâôiKOs Tns ayànns, as πούμε. Είναι μια ωραία στιγμή, κρίσιμη. 
Κάτι μαθαίνει. Αποφασίζει μια ηρωική έξοδο.

Α. Φ.: Κι εκείνο που μ'αρέσει, είναι ότι, μέχρι να κάνει αυτή την ηρωική έξοδο, δοκιμάζει 
σαν μέσα αντίοτασηε αντικοινωνικέε συμπεριφορέε. Μένει pàvos του και προσπαθεί να 
γίνει όσο πιο ßpopixos μπορεί...
...ενάντια σε μια καθαρή κοινωνία.

Α. Φ.: Ναι. Ενάντια σε μια κοινωνία που θέλει τα πράγματα καθαρά, λεία, κλινικώε επίπε
δα, auTÔs μεταμορφώνεται σε κατσαρίδα...
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.. .σε κάτι απαίσιο για την κοινωνία, σε κάτι απωθητικό· γιατί όλη η κοινωνία είναι μ' ένα πρά
σινο Baygon στο χέρι.

Όμως είναι μια κατσαρίδα κλεισμένη σ 'ένα Βαζάκι από μαρμέλαδα.
Μα ναι! Η μαρμελάδα λέγεται «Bonne Maman» (η καλή μητέρα). Αυτό κάνει το αηεχθέ5 ζώο, 
κατοικίδιο.

Η μεταφορά είναι εμφανήε: οι κατσαρίδεε κλεισμένεε στα Βαζάκια που αγοράζει απ' το σού
περ μάρκετ, κι ο ίδιοε φυλακισμένοε σ ’ένα γυάλινο καταναλωτικό σύστημα.
Κοίταξε... μη νομίζει ότι τα πράγματα είναι τόσο εμφανή σε όλους όσο είναι σ' εσένα ή σ' έμέ- 
να. Εγώ υποφέρω απ' αυτό το πράγμα. Πράγματα που εμένα μου φαίνονται αυτονόητα, δεν 
τα καταλαβαίνει κανένας.

Η Καραμπέτη στην ταινία είναι το μόνο ελεύθερο πρόσωπο.
Ε, κοίταξε να δεις, σ' αυτή την ταινία, οι μόνοι που γλιτώνουν απ' την εκπόρνευση, είναι οι τρε
λοί. Η Καραμπέτη είναι τρελή. Είναι ένα πλάσμα μ' ένα πολύ συγκεκριμένο παρελθόν. Είναι 
συνεχώς υπό την επήρεια κοκαΐνης· ένα πρόσωπο διαλυμένο. Απ' τους άλλους, δε γλιτώνει 
κανένας. Βέβαια, στο τέλος, μ' αρέσει που όλη αυτή η κουστωδία αποχωρεί. Οι πόρνες, οι 
προαγωγοί, οι μπράβοι, όλοι αυτοί θριαμβεύουν κάτω απ' τους ήχους του Βαλς- μόνο που 
θριαμβεύουν μέσα σ' ένα νεκροταφείο.

Οι μπράβοι, αποχωρώνταε, γυρνούν και φορούν ένα ψεύτικο μουστάκι.
Το κάνουν, γιατί, είπαμε: όλες οι ταινίες είναι για μένα Χοντρός-Λιγνός. Όλα τα πράγματα τα 
Βλέπω έτσι. Είναι ένα παιχνίδι όλες αυτές οι ταινίες. Ξέρεις, αυτό το 'κανα γιατί, στην αρχαία Ελ
λάδα, κάθε τραγικός ποιητής έπρεπε να δείξει μαζί με την τραγωδία και μια κωμωδία· για να 
πει ότι αυτά είναι θέατρο, μη τα παίρνετε στα σοβαρά, όπως τότε που, όταν o Goethe εξέδω
σε τον Βέρθερο, οι Γερμανοί αυτοκτονούσαν σωρηδόν. Αυτό, οι αρχαίοι Έλληνες το ήξεραν 
κι έβαζαν στο τέλος την κωμωδία. Κι εγώ, αυτό θέλω να πω. Μην αρχίσουν, ας πούμε, και αυ- 
τοπυρπολούνται με σπίρτα! Δεν είναι έτσι. Κι είναι Βέβαια τελείως κόμικ αυτό...

Εγώ νομίζω ότι η pop διαφήμιση και προβολή που είχε η ταινία από τα MME (άσχετα με 
το περιστατικό ms Ματσάγγου), από το εξώφυλλο στο «Κλικ» μέχρι otis στάσειε των λεω
φορείων, είναι απόλυτα συμβατή με το θέμα ms ταινία s. Όπως ο ήρωαε θέλει να διαδο
θεί όσο γίνεται η ιστορία του για να μην υπάρξουν άλλα θύματα, έτσι θέλει κι η ταινία να 
διαδοθεί.
Έτσι είναι, και χαίρομαι που το πετυχαίνει.

Είναι, όμως, αυτό αρκετό; θέλω να πω, το ότι ο ήρωαε συνειδητοποιεί τελικά τον κόσμο 
και εμμένει στη θέση του, προσπαθώνταε να τη διαδώσει, φτάνει; Η συνειδητοποίησα αυ
τή καθαυτή είναι αρκετή;
Κοίταξε... ναι. Τι άλλο μπορεί να γίνει εκτός απ' τη συνειδητοηοίηση; Αλλαγή δεν μπορεί να 
γίνει. Πώς να σου πω; Νομίζω ότι μπορεί να πάρει κανείς ηδονή από τη Βεβαιότητα ότι δεν 
υπάρχει καμιά Βεβαιότητα. Κατάλαβες; Άλλωστε, λένε ότι το χιούμορ είναι η πολυτέλεια των 
απελπισμένων. Είναι πολύ σωστό αυτό. Και η συνειδητοηοίηση είναι κι αυτή μια πολυτέλεια... 
το να συνειδητοποιείς ένα πράγμα... Δεν ξέρω... Τι λες εσύ;

«ΒαΒέλ», OeBpouápios 1997
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«Δεν αγαπώ tis δικέε μου ταινίεε...»
Συνέντευξη στη Βένα Γεωργακοπούλου

Στην προηγούμενη ταινία oas (Ονειρεύομαι t o u s  φίλο u s  μου,) δεν υπήρχε ούτε έναε γυ- 
ναικείοε ρόλοε■ σ ' αυτήν εδώ, οι γυναίκεε ρέπουν προε την πορνεία ...
Το θέμα του Εργένη έχει σχέαη με τη γενικευμένη εκπόρνευση που επικρατεί o t i s  σύγχρονεε 
κοινωνίεε. Είναι, δηλαδή, πολύ γενικότερο από τπ γυναικεία εκπόρνευση. Για μένα, εκπόρ
νευση είναι ακόμα κι όταν γελάμε μ' ένα ανέκδοτο που δε pas άρεσε- πόσο μάλλον, η σύγ
χρονη κυριαρχία του χρήματοε που εξαγοράζει τα πάντα. Όμωε, δεν είχα σκοπό να κάνω μια 
παραβολή, μια αλληγορία. Ήθελα, το θέμα να υπηρετηθεί με τον πιο σύγχρονο και συγκε
κριμένο τρόπο.

Και τον πιο εμπορικό; Δε μαε είχατε συνηθίσει σε τόσο ςώηηοτουε ηθοποιούε, όπωε τον 
Στρατό Τζώρτζογλου και την Καρυοφύλλια Καραμπέτη, που πα ίζουν τουε πρωταγωνιστή 
κούε ρόλουε...
Ο Στράτοε και π Καρυοφυλλιά είναι ΒεντέτεΞ για το κοινό- όχι για μένα. Για μένα, είναι καλοί 
επαγγελματίεε. Δεν ξεκίνησα λέγονταε: «Αυτή τη φορά, θα πάρω σταρ!» Το σενάριο ήταν αυ
τό που καθόρισε τα πάντα- αυτό οδήγησε στα ιδανικά για κάθε ρόλο πρόσωπα. Είναι αλή
θεια, πάντωε, noos όλοι μου έλεγαν: «Όχι τον Τζώρτζογλου! Μην πάρειε τον Τζώρτζογλου!» Ε
γώ, opoos, κάτι έβλεπα πάνω του. Τον είχα δει σε συνεντεύξειε του στην τηλεόραση, κι ανέδι
δε κάτι το αφελέε, που ταίριαζε στον ήρωα. Ρίσκαρα, λοιπόν. Έτσι κι αλλιώε, παιχνίδι είναι ο 
κινηματογράφοε. «Τι παίζει αυτό το σινεμά;» δε ρωτάμε; Xoopis ρίσκο δεν την ευχαριστιέσαι 
αυτή τη δουλειά. Είναι σαν να παίζειε πόκα xoopis χρήματα με τη μάνα σου και t is  αδέλφέε 
σου.

Υπάρχει, πάντωε, μια γενική αίσθηση ότι, αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τιε προηγούμενεε 
ταινίεε σαε, είστε π ιο ... εξωστρεφήε. Σαν να αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε, ξαφνικά, 
υλικά από την κουζίνα τηε εμπορικήε επιτυχίαε, σαν να αποφασίσατε να προσελκύσετε το 
θεατή, αυτόν για τον οποίο κάποτε λέγατε: «Δε μ ' ενδιαφέρει να δει την ταινία μου κανέ- 
ναε».
Ποτέ δεν με απασχόλησε η εμπορική πλευρά του κινηματογράφου. Ποτέ δεν έκανα ταινία για 
t o u s  θεατέε. Για να εντυπωσιάσω t o u s  cpiXous μου t is  κάνω. Η φιλοδοξία να κερδίσει πολ- 
λούε (t o u s  πάντεε, ει δυνατόν), είναι αρχή δεινών... ματαιοδοξία. Έχω, opoos, κι εγώ την αί-
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οθηοη ότι Ο epyévns θα έχει απήχηοη. Έχειε δίκιο όταν λεε ότι κάποια υλικά του υπάρχουν 
και στην κουζίνα Tns εμηορικότηταε -  χρωματισμένα, όμως μ' έναν εντελώε προσωπικό τρό
πο. Μπορεί Οεργένης να είναι η πιο κλασική ταινία, που έχω κάνει, αλλά, την ίδια στιγμή, εί
ναι και η πιο... παναγιωτοπουλική. Η ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία δε χρειάζεται προσπάθεια 
για να τονιστεί -  βγαίνει. Κι εμένα, η ιδιοσυγκρασία μου με καταδυναστεύει. Ξέρειε τι αμαρτία 
πληρώνει αυτή τη στιγμή ο ελληνικόε κινηματογράφος Tis «κανονικέs» ταινίεε· auTés που γί
νονται με κανόνεε, που δεν είναι ελεύθερες, που δεν έχουν σκοτάδι. Στο σινεμά δεν πηγαίνει 
για να δεις ιστορίες Tns ζωής Auîés, αν t is  έχεΐ5 ανάγκη, nas στο καφενείο και t is  μαθαίνει.

Στο σινεμά, δηλαδή, πηγα ίνει για να δε/s «έργα réxvns»;
Μόνο οι βλάκεε λένε: «Εγώ θα κάνω έργο τέχνηε». Μόνο o t i s  υπανάπτυκτεε χώρε5 τα «έργα 
Téxvns» θεωρούνται κινηματογραφικό είδθ5. Όλοι μπορούν να υποκριθούν ότι έχουν Bà0os 
και ποίηση. Κανεί5, όμως δεν μπορεί να υποκριθεί ότι είναι μάστοραε και δεξιοτέχνη5. Είναι 
γελοίο. Κινηματογράφοε Téxvns δεν υπάρχει.

Περίεργο... Ολόκληρη η Ευρώπη υπερηφανεύεται ότι ο ôikôs ms κινηματογράφοε, σε α
ντίθεση με τον αμερικανικό, είναι τέχνη και όχι εμπορικό προϊόν.
Η Ευρώπη δεν πρέπει να ξιπάζεται κινηματογραφικά· γιατί ο ευρωπαϊκόε κινηματογράφε 
-κακά τα ψέματα- δεν υπάρχει. Μόνο ταινίες καλέε ταινίεε, υπάρχουν. Ξέρειε τι έχει κάνει έ- 
v a s  φίλοε μου; Έχει φτιάξει μια Βιβλιοθήκη από t is  καλύτερεε σελίδεε των Βιβλίων που έχει 
διαβάσει: δέκα σελίδεε από την Αισθηματική αγωγή, είκοσι από τον Ντοστογιέφσκι... Κάτι τέ
τοιο θα μπορούσε να γίνει και με την ιστορία του κινηματογράφου: συγκλονιστώ OTiypés α
πό ταινίεε. Δεν είναι καθόλου λίγο.

Ο ελλην/KÔs κινηματογράφοε πάσχει από θεατές. Φταίτε εσείς; Φταίει το κοινό;
Όλοι κατηγορούν t o u s  Έλληνεε που δεν βλέπουν ελληνικέε ταινίες Νομίζω ότι οι θεατέε έ
χουν δίκιο. Ο κινηματογράφε είναι βιομηχανία διασκέδασή. Είναι λογικό va t o u s  εμπνέει το 
αμερικανικό προϊόν. Δεν έχουν ανάγκη να δουν ελληνώ  για να διασκεδάσουν. Βλέπουν α- 
μερικανικέε ή τηλεόραση. Αν οι t o i v î e s  pas έχουν αιχμή και ενδιαφέρον, τότε, ναι: t is  Βλέπει.

Να, λοιπόν, που ο ελίτ Παναγιωτόπουλος ζει και βασιλεύει!
Δεν είμαι ελίτ -  εμπαθή$ είμαι. Όλοι οι δημιουργοί είναι εμπαθεί5. Την περιμένει την εμπά
θεια από τον καλλιτέχνη, από αυτόν που προτείνει έναν δικό του κόσμο. Δε γίνεται διαφορε
τικά. Ο Orson Welles έλεγε ότι ο Antonioni είναι καλό$ για να κινηματογραφεί μόδα. Ο 
Bergman έλεγε τον Godard ανήθικο. Εγώ θα ήθελα να είναι εμπαθείε και οι κριτικοί· να μη θά
βουν την ιδιοσυγκρασία t o u s  στο όνομα Tns αντικειμενικήε κρίσηε- να ρισκάρουν κι αυτοί· να 
αποτυγχάνουν κι αυτοί... ônoos κι εμείς οι σκηνοθέτεε.

«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», 19.1.1997

186



«θέλω να δημιουργώ ρωγμέ$...»
Συνέντευξη στη Μαρία Κατσουνάκη

Η ταινία [Κουράστηκα να σκοτώνω tous αγαπητ/KOÙs οου] κινείται πάνω σε καρούλια ειρω- 
νείαε. Είναι ένα φιλμ νουάρ που δεν αλλάζει τη γεωγραφία ms πόληε: αναγνωρίζουμε τη 
Στοά του Βιβλίου, tous γύρω δρόμουε, την Αθήνα του κέντρου, οι ήρωε5 δεν φορούν κα- 
παρντίνεε και ξεχωριστά ρούχα, οι φωτισμοί δεν είναι εξπρεσιονιστικοί...

«Η  ομορφιά είναι αίνιγμα» λέει ο ήρωαε στην ταινία.
Είναι μια φράση που λέει ο Μίσια στη Ναστάζια Φιλίποβνα, στον Ηλίθιο του Ντοστογιέφσκι. 
Έχω καταληστέψει το σύμπαν και συνεχίζω να το καταληστεύω. Όπωε είμαι εναντίον Tns ι- 
διοκτησίαε oùs αναρχικόε, είμαι και εναντίον Tns πνευματικήΞ lôioKTnaias.

Μ όνο που ο ôiKÔs aas npœas απευθύνεται σε μια γυναίκα όμορφη, αλλά όχι αυτό που θα 
λέγαμε «αινιγματική»...
Ο ερωτευμένο5 γίνεται αίνιγμα και για τον ίδιο του τον εαυτό. Αλλά και η ίδια η ομορφιά δια
φεύγει... δεν μπορείε να την κυριέψειε... διαρκώε διαφεύγει. Ό,τι θέλει ν' αποκτήσει ο άνθρω- 
nos, είναι συνήθωε μακριά του.

Η ομορφιά είναι κυριαρχική;
Είναι δορυφόροε του πάθουε. Ομορφιά, ζήλια, cpôvos, τρέλα... Μιλάμε, Βέβαια, για μια συγ
κεκριμένη ομορφιά, για μια όμορφη γυναίκα που μπορεί ν' αλλάξει τη ζωή ενόε ανθρώπου.

Αλλάζει ο άνθρωποε όταν ερωτεύεται;
Βέβαια! Απ' την επιφάνεια, καταδύεται στην άβυσσο.

Γίνεται καλύτεροε;
Όχι· γιατί ο έρωταε είναι αρρώστια. Το πάθοε μπορεί να σε εξαγνίσει, να σε εξυψώσει.

Στην ομορφιά δίνετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: ξανθιά, προκλητική, τραγουδίστρια. 
Γιατί επιλέγετε να έχει αυτό το πρόοωπο;
Ήθελα να κάνω ένα νουάρ. Το νουάρ είναι évas κόσμοε στον οποίο μπορούσα να πατήσω 
και να φτιάξω έναν άλλον. Το νουάρ είναι ο παράδεισοε του σκηνοθέτη: βρεγμένοι δρόμοι,
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νύχτα, μελαγχολικοί ήρωεε, μοιραίεε γυναίκεε, τσιγάρα, καπνοί, φώτα νέον. Το κύριο μέλημά 
μου στον κινηματογράφο είναι να υπηρετήσω μια μορφή, γιατί στο Βάθοε δεν έχω να πω α
πολύτου τίποτα. Αλλά επειδή ένα έργο τέχνηε δεν είναι μόνο μορφή, ξεπετάγονται απ' την ι
διοσυγκρασία αυτού που το κάνει πράγματα που, ενδεχομένου, να έχουν ενδιαφέρον. Αυτό 
που μ' ενδιαφέρει μέσα σε μια ταινία, είναι ό,τι πηγαίνει πέρα από την ταινία. Ανακατεύω συ- 
νεχώε τον τραχανά, μπαε και γίνει τίποτα.

Τι θα θέλατε να γίνει;
Έναε θρίαμβοε! Μια έκρηξη! Κάτι που ν' αλλάξει τη μιζέρια τηε καθημερινότηταε. Μ' αρέσει 
να ανακατεύω τα πράγματα. Κάνω, για παράδειγμα, μια αστυνομική ταινία και τηε Βάζω τον 
τίτλο κωμωδίαε. θέλω να δημιουργώ ρωγμέε σε ό,τι φαίνεται στέρεο.

Την Παπαθωμά τη διαλέξατε γιατί συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά rns poipaías γυναί- 
καε;
Ναι. Έχει υπέροχο σώμα, είναι μοιραία, μπορεί να καταστρέψει τη ζωή ενόε άντρα.

Την επιλέξατε ωε άντρα s ή ωε σκηνοθέτηε;
Δεν το διαχωρίζω. Ανήκω στη μεγάλη παράδοση του κινηματογράφου. Ο κινηματογράφοε 
είναι μια λιτανεία μοιραίων γυναικών. Κι έναε λόγοε που έγινα σκηνοθέτηε, είναι για να είμαι 
μέροε αυτήε τηε λιτανείαε και να τη συναναστρέφομαι. Ο Fellini, ο Bergman, είχαν θεέε. Ο 
Bergman, μάλιστα, ερωτευόταν παράφορα.

Εσάε, σαε έχει συμβεί να ερωτευτείτε παράφορα στο γύρισμα;
Τιε πρωταγωνίστριέε μου τιε ερωτεύομαι· αλλιώε, δεν μπορώ να γυρίσω ταινία. Για να τιε κι- 
νηματογραφήσω, πρέπει να τιε ερωτευτώ, κι αυτή η διαδικασία είναι ευχάριστη, σαν παιχνί
δι. Είναι φυαικό. Έκανα μια ταινία μόνο με άνδρεε, και ήταν παταγώδηε αποτυχία. Ο κινημα- 
τογράφοε έχει κατοχυρωθεί στιε συνειδήσειε των θεατών μέσα απ' τιε γυναίκεε και όχι μέσα 
από τουε... Αδελφούε Dardenne! Πόσοι ανάλογοι έχουν περάσει, και κανείε δεν κατόρθωσε 
να επιακιάσει τη Rita Hayworth ή την Greta Garbo!

Η σημερινή εποχή αφήνει το περιθώριο ν' ανθίσουν μεγάλα πάθη και μεγάλοι έρωτεε;
Όχι. Ο Balzac έλεγε ότι τα πάθη είναι σπάνια, όπωε και τα αριστουργήματα. Όταν, Βέβαια, συμ
βαίνει, κάνει τουε καθημερινούε ανθρώπουε εξαιρετικούε, μυθιστορηματικούε ήρωεε. Κι αυτή 
είναι η γοητεία. Όσο μεγαλώνει η ασφάλεια του ανθρώπου, τόσο τα ένστικτα υποχωρούν. Η 
τάση τηε ευτυχίαε, παρ' όλο που είναι πολιτική διεκδίκηση, δε λύνεται με διαπραγματεύσειε, 
αλλά με γενναιότητα. Δεν πιστεύω σ' αυτό που λένε: «Να κάνουμε διάλογο για να λύσουμε τα 
προβλήματα». Τα προβλήματα δε λύνονται με διάλογο, αλλά με γενναιότητα. Γι' αυτό είναι 
σπάνια και τα μεγάλα πάθη και τα αριστουργήματα, θέλουν γενναιότητα. Δεν υπάρχει γενναι- 
ότηε οτη οημερινή εποχή. Έχουμε μιαν ατέλειωτη στρατιά ευτυχισμένων ανθρώπων.

Ευτυχισμένων, πώε; Με προδιαγραφέε προϊόντων;
Με προδιαγραφέε προϊόντων. Λένε: «θεέ μου, τίποτα να μην αλλάξει!» Ενώ η ζωή είναι κάτι 
που αλλάζει. Εγώ μέχρι χθεε ήμουν νέοε. Τώρα Βιώνω την αλλαγή και το χάσμα των γενεών.

Μ. Κ.: Τελικά, ποιοε γεύεται το πάθοε;
Μπαίνει οτο πάθοε αυτόε που είναι έτοιμοε να καταστραφεί και να καταστρέψει· αυτόε που 
είναι έτοιμοε να δημιουργήσει ισορροπία τρόμου, να φτάσει στα άκρα, να σκοτώσει τον α
ντίζηλο.
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Η γυναίκα στην ταινία aas, αν και ξανθιά γλάστρα, κάνει μια πράξη γενναία. Αυτό ήταν ε
πιλογή aas για να σώσετε τη γυναίκα ή την ταινία;
Κατ' apxds, βέβαια, σώζω την ταινία. Qs οπαδόε Tns cpoppas, σώζω την ταινία. Το XaGos pas 
είναι ότι έχουμε προκαταλήψειε για τα πάντα. 0 pndTaos συμπεριφέρεται έτσι, η γλάστρα έ
τσι, ο εκδότηε έτοι. Κι αυτό είναι ένα πρόβλημα του πολιτισμού pas: το επαγγελματικό προ
σωπείο κατατρώει το πρόσωπο. Το σωστό θα ήταν να μη λέγαμε: «Ο κύριοε Παναγιωτόπου- 
λοε, σκηνοθέτηε», αλλά: «Ο κύριοε Παναγιωτόπουλοε, ερωτευμένο$ με τη γυναίκα του». Πιο 
πολλά θα μάθαινε ο oXhos για μένα. Σώζω μεν την ταινία, αλλά κάνω και μια πρόταση να 
σωθεί ο κόσμοε.

Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη aas;
Τα «σκουπίδια». Μέσα στα σκουπίδια, όμωε, βρίσκειε διαμάντια. Μπορεί να κυριαρχούν τα 
σκουπίδια στην εποχή pas, αλλά αυτό πρέπει γα γίνει κινηματογράφοε, αυτό πρέπει να γίνει 
λογοτεχνία, γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα σήμερα. Μέσα στα σκουπίδια θα βρεθούν δια
μάντια και θ' αρχίσει η περιπέτεια, που θα είναι η παλιά, αλλά με άλλο τρόπο. Δε ζητάμε τί
ποτα διαφορετικό από τπν τέχνη απ' ό,τι ζητούσαν αιώνεΞ πριν, και τίποτα δε θ' αλλάξει, εκτόε 
αν επέλθουν... Β ιο λ ο γ ία  αλλαγέε και μεταλλαχθεί το είδοε!

Το noöos είναι συναίσθημα ρετρό;
Όχι· σπάνιο. Πάντα ήταν σπάνιο, γι' αυτό και γινόταν μυθιστόρημα. Η κοινή γνώμη θα δει πο
λύ υποτιμητικά έναν άντρα που γίνεται ρετάλι για μια γυναίκα, ενώ δεν θα συμβεί το ίδιο αν 
γίνει ρετάλι για τα χρήματα ή για τη δόξα.

Έχετε ερμηνεία γι'αυτό;
Oxi.'AvTpas, για μένα, είναι αυτόε που καίγεται κι αναλαμβάνει την ευθύνη του καψίματο$. 

Εσειε, έχετε καεί;
Είμαι «καμένοε» 100 χρόνια με τη γυναίκα μου! Την ερωτεύτηκα παράφορα όταν τη γνώρι
σα, και δεν έκανα κανέναν υπολογισμό. Το πάθοε που κάνει υπολογισμούε, είναι ανήθικο πά- 
0os. Έφυγα, λοιπόν, απ' το Παρίσι όπου είχα μια δουλειά, μια γυναίκα, ένα παιδί, ένα σπίτι, και 
δεν πήρα ούτε μία καρφίτσα. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο -  oas διαβεβαιώ. Το πληρώνω 
ακόμα.

Δε συνθηκολογήσατε στον έρωτα, λοιπόν. Στον κινηματογράφο...;
Είμαι ακραίοε άνθρωποε. Απορώ μερικέε φορέε noos δεν έχω καταλήξει κλοσάρ. Ευτύχησα 
στη ζωή μου να κάνω πάντοτε αυτό που ήθελα.

«Η Καθημερινή». 20.10.2002
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Κουράστηκα να σκοτώνω tous ayanmtKOÙs σου : 
N îkos ApôavÎTns, Θεοφάνιά Παπαθωμά.



Φιλμογραφία





ΚΥΡΙΑΚΗ
1965

Σκηνοθεσία: Νίκθ5 Παναγιωτόπουλοε. Σενάριο: Νίκοε Παναγιωτόπουλθ5. Διεύθυνση 
Φωτογράφισε: Γιώργοε Πανουσόπουλοε. Μοντάζ: Αντώνηε Τέμποε. Ηθοποιά5: Νάσοε 
Κατακουζηνόε. Παραγωγή: Νίκοε Παναγιωτόπουλοε. Διάρκεια: 20 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

ΑΝΔΡΕΟΥ
1970

Σκηνοθεσία: Νίκοε Παναγιωτόπουλοε. Σενάριο: Νίκοε Παναγιωτόπουλθ5. Διεύθυνση 
Φωτογράφισε: Ζαν Πανζέρ. Μοντάζ: Μιρέιγ Μομπερνά. Παραγωγή: Υπηρεσία Αναζη
τήσεων Γαλλικήε Τηλεόρασηε. Διάρκεια: 25 λεπτά. Έγχρωμη.

αΝ ΕίΟ νΕ
1971

Σκηνοθεσία: Νίκοε Παναγιωτόπουλοε. Σενάριο: Νίκοε Παναγιωτόπουλοε. Παραγωγή: 
Νίκοε Παναγιωτόπουλοε. Μοντάζ: Μιρέιγ Μομπερνά. Διάρκεια: 20 λεπτά. Ασπρόμαυρη.
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ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ
1974

Σκηνοθεσία: Νίκοε ΠαναγιωτόπουλοΞ. Σενάριο: Νίκοε Παναγιωτόπουλοε. Διεύθυνση 
Φωτογράφισε: Νίκοε ΚαΒουκίδηε. Μουσική: Σταματά Σπανουδάκηε. Σκηνικά: Διονύ- 
σηε Φωτόπουλοε. Ήχοε: Θανάση5 Αρβανίτηε. Διεύθυνση Παραγωγήε: Λευτέρηε Χαρω- 
νίτηε. Μοντάζ: Τάκηε ΔαυλόπουλοΒ. Ηθοποιοί: Νικήτα5 Τσακίρογλου, Βαγγέλη  Καζάν, 
Γιώργοε Διαλεγμένοε, Έλενα Κυρανά, Τάκηε Βουλαλάε, Χριστίνα, Άγγελοε θεοδωρόπου- 
λοε, Φλορ Ντερέν, Γιώργοε Μοσχίδηε, Αλέκοε Δεληγιάννηε. Παραγωγή: Γιώργοε Παπα- 
ληόε. Διάρκεια: 120 λεπτά. Έγχρωμη.

Βραβείο Φωτογράφισε Φεστιβάλ Θ εσσαλονίκη  1974.

Νικήταε Τσακίρογλου, Έλενα Κυρανά,
Φλορ Ντερέν. Νικήτα5 Τσακίρογλου.
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Η «πανωλεθρία» ms αφήγησηί
του Γιάννη Μπακογιαννόπουλου

«Μια αναβίωση του επικού κινηματογραφικού ήρωα των αμερικανι
κών ταινιών. [...] Η ταινία, ενώ είναι γοητευμένη από τον κινηματο
γράφο, προσπαθεί να αποτινάξει τη γοητεία αυτή και να αμφισβητή
σει τη γνησιότητα του θεάμακ«...»
Ο σκηνοθέτη5-αεναριογράφο5 Nikos Παναγιωτόπουλοε είναι σαφήδ 
OTis κατ' αρχήν επιδιώξει του: pas προσφέρει μιαν αποδεδειγμένη 
και -μαζί- παράλογη εξαφάνιση, και την προσπάθεια του ήρωα ms 
Taivias να εξιχνιάσει το μυστήριο (και να βρει τον εαυτό του), ενώ ό
λοι οι άλλοι κοινωνικοί παράγοντε5 τείνουν να τα «κουκουλώσουν». 
Το θέμα (και το θέαμα) αυτό το διηγείται και συγχρόνου το κατα
στρέφει, το υπηρετεί και συγχρόνου το γελοιοποιεί, ακολουθώντα$ τα 
ρεύματα του «μοντέρνου» δυτικού κινηματογράφου.
Η «πανωλεθρία» ms αφήγησή δεν οφείλεται στην απουοία pias «ση- 
pavTims» öpäons, αλλά, αντίθετα, στον πολλαπλασιασμό aums ms 
ôpàons, npos κατευθύνσεΐ5 που αλληλοεξουδετερώνονται. Τα γεγο
νότα δεν λείπουν, αλλά συνεχώε αμφισβητούνται, αναιρούνται οη- 
μαοιολογικά. Έτσι, η ίδια φράση οτο διάλογο ή η ίδια σκηνή μπορεί 
να περιέχει μια διαπίστωση, κι αμέσου μετά, την άρνησή ms.
Κι oncos η καταστροφή αυτή επεκτείνεται και στον ίδιο τον κινηματο
γράφο, η ταινία είναι γεμάτη διαλογικά και οπτικά οχόλια, και «χω
ρία», οτο ùcpos γνωστών σκηνοθετών (Godard, Truffaut). Ο θεατή$ α
φήνεται τελικά να βγάλει pôvos του την άκρη, να ορίσει εκείνοε τα ό
ρια ms ôims του noionms τάξη5 οτο έργο. Άραγε, όμωε, η φιλοδοξία 
του Παναγιωτόπουλου εξαντλείται ο' auroûs tous καλειδοοκοπικού5 
καθρέφτε5 ms popqms;
Υπάρχει, οαν πρώτη προέκταση, το παιχνίδι: παιχνίδι ans φαροικέε 
καταατάσεΐ5 και στην κωμική χρήση των καταστροφών που αναφέ
ραμε· παιχνίδι ααν ελεύθερο και απειθάρχητο πέρασμα από ένα θέ
μα οε άλλο, από ένα ùcpos οε άλλο· παιχνίδι, τέλοε, οαν πρόκληση α
πό το ελεύθερο άτομο npos την τακτοποιημένη κοινωνική οτάοη, ένα 
είδο$ ντανταϊσμού. Και εδώ περνάμε οτο ιδεολογικό επίπεδο του έρ
γου, που εκφράζεται πρώτα με τη μορφή, oncos είπαμε, αλλά -μοι
ραία- και με το περιεχόμενό του.
Ο ήρωαε (τον υποδύεται με επιτυχία ο Νικήταε Τσακίρογλου) δεν φέ
ρεται σοβαρά. Είναι αντικοινωνικό στοιχείο, θέτει συνεχεία ερωτήμα
τα, κυνηγάει την απόλυτη αλήθεια, αυτήν που θα του επιτρέψει να υ
πάρξει ο fôios, όχι οαν εξάρτημα κάποιου μηχανισμού, αλλά cos πρό
σωπο. Η πορεία του θα τον οδηγήσει οτο εσωτερικό του παραλόγου, 
πέρα από τα όρια του κόομου. θα γίνει κι ο iôios μύθοε, αλλά κατα- 
στροφικόε ms κατεστημένα μυθολογία, προκαλώνταε και τη γενική 
ανταροία οτο φινάλε ms Taivias. Σπάοιμο, λοιπόν, ms κομφορμιοτι- 
kôs αντίληψή5 μα5 για τα πράγματα. Σοβαρότητα, αξιοπρέπεια, επαγ- 
γελματιομόε, κοινωνική συμπεριφορά, ηθική εξουσία, γάμοε, ακόμα 
και το σεξ οε ορισμένα πλαίοια, όλα δέχονται τα Βέλη του Παναγιω- 
τόπουλου. Ο KÔOUOS μαε είναι μια έρημοε, όπου ο καθέναε Βλέπει τα 
χρώματα (ms ipiôos) διαφορετικά, με τα δικά του μάτια.
Πού είναι, όμωε, ο άξοναε του σκηνοθέτη που κάνει κριτική; Κάπου οτο 
Bà0os διακρίνει κανει'5 μια θέση με ψυχαναλυτική υφή, στην παράδο
ση του Reich: αρκεί να επαναοτατήοειε εναντίον του καταπιεσμένου 
πόθου οου, για να τινάξει στον αέρα tous φραγμούε ms κοινωνικήε 
καταπίεοηε ο' ολόκληρη την κοινωνία. Ο απελευθερωμένοε πόθοε εί

ναι η επανάοταοη. Βέβαια, αυτή η θέση είναι ήδη πολύ αμφισβητήσι- 
μη, γιατί αγνοεί την κοινωνική διάσταση του όρου «επανάσταση».
Παρ' όλα αυτά, δε θα έθετα το πρόβλημα αν η ταινία δεν έπαοχε πο
λύ οοΒαρά στην πραγμάτωσή ms: αλλαγέε ùcpous, χαλαρότητα και 
πλατειασμοί, καλαμπουράκια κατωτέρου επιπέδου, μια συνεχήε έλ
λειψη avTioToixias στόχου οκηνήε και φιλμικών μέσων. Όλα αυτά εξ
αρθρώνουν το έργο, και οι ομοιότητεε με τον Truffaut ή τον Godard 
γίνονται Βαριά σκιά pipnons και όχι ένα συνθετικό κολάζ.

Χρονικό, «Ελλην/KÔs Κινηματογρόφοί 1974-1975»

Επίδειξη σκηνοθετικήε δεξιοτεχνία5
του Βαοίλη Ραφαηλίδη

Τα χρώματα tps Ipiôos, πρώτη μεγάλου μήκουε ταινία του Νίκου Πα- 
ναγιωτόπουλου, είναι μια απόπειρα μεταφύτευοηε του παραλόγου 
οτον ελληνικό κινηματογράφο. Το πείραμα, ενδιαφέρον καθ' εαυτό, 
αυτοπεριορίζεται ο' ένα είδοε φανταστικού ανεκδότου και οε μια πα
ράλληλη κριτική των εκφραστικών δυνατοτήτων του κινηματογρά
φου.
Αυτέε οι διαδοχικέε αρνήοειε θα μπορούοαν να έχουν ενδιαφέρον, 
αν ο οκηνοθέτηε είχε μια οαφή άποψη, καθαρά προσωπική, πάνω ο' 
αυτό το παμπάλαιο και κοινότοπο πρόβλημα που απασχολούσε ου- 
νεχώ5 τη φιλοσοφική σκέψη μέχρι τον Husserl, οπότε και εγκαταλεί- 
φθηκε cos ψευδοπρόβλημα. Ο Παναγιωτόπουλοε φαίνεται να πιστεύ
ει ncos ανακάλυψε ξανά την Αμερική, και προτείνει το εύρημά του σαν 
ιδιαίτερα πρωτότυπο. Για τον ελληνικό κινηματογράφο είναι οίγουρα 
πρωτότυπο, αλλά και οι οτοιχειωδώε πλπροφορημένοι στα Βασικά 
προβλήματα ms φιλοσοφία ξέρουν ncas Τα χρώματα rns Ipiôos εί
ναι σαφώε και αντικειμενικά καθορισμένα, κι ότι η σύγχυση στη διά
κρισή tous είναι δυνατόν να οφείλεται είτε οε οργανική Βλάβη είτε, το 
ουνηθέστερο, σε ψυχολογική ανωμαλία. Το αλληγορικό του τίτλου 
παραπαίει οε μιαν ακαθόριστη υποκειμενική ούγχυοη που, ωοτόαο, 
εξαπλώνεται σε περιοοότερα του ενόε άτομα και, ουνεπώε, γίνεται 
κοινωνικά απειλητική.
Η επέμβαση των Αρχών γίνεται αναγκαία, προκειμένου να διατηρη
θεί η τάξη που διασαλεύτηκε από την ξαφνική ειοΒολή του φανταστι
κού, το οποίο παίζει ρόλο καταλύτη οε μια εξέγερση που υπονοείται 
οτο τέλοε. Κανείε δεν θα αμφισβητούσε τον ελευθερωτικό ρόλο τού 
φανταστικού, αλλά ο' ένα επίπεδο καθαρά ατομικό. Η προέκτασή του 
οτο κοινωνικό επίπεδο είναι μια αυθαιρεσία, που μόνο με ποιητική ά
δεια θα ήταν δυνατόν να δικαιολογηθεί. Αν η ταινία έχει κάποια αξία, 
αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί ακριΒώε οε μια ποιητική διάθεοη, οε 
μια ευαιοθησία και ο' ένα χιούμορ γαλλικό.
Πέρα από το εντελώε ασήμαντο και κοινότοπο θέμα, π ταινία είναι μια 
έξοχη επίδειξη οκηνοθετικήε δεξιοτεχνίαε, κυρίωε οε ό,τι αφορά οτο 
ντεκουπάζ και τη δομή του σεναρίου, τα οποία, παρ' όλο που θυμί
ζουν εντονότατα Truffaut, δεν είναι μια μιμητική αντιγραφή. Πληρο
φοριακά οημειώνουμε ncos η ιστορία ms Taivias αναφέρεται στην 
ξαφνική εξαφάνιση ενό$ τύπου μπροστά οε μια κάμερα «εν δράσει», 
τη μη παραδοχή aums ms μυστηριώδουε εξαφάνισή από tis Apxts 
και στην παθητική αποδοχή ms από τα μέλη του κινηματογραφικού 
συνεργείου εκτό$ από τον μουσικό, τον μόνο που αποδέχεται την α
νυπαρξία ορίων ανάμεσα οτο φανταστικό και το πραγματικό.

«Pizoondorns», 28.9.1974

196



Μια αντι-διαλεκτική ταινία
του Δημήτρη Δανίκα

Ο εμηορικόε ελληνικόε κινηματογράφοε είχε μέχρι τώρα ένα μεγάλο 
πρόβλημα οτο να μπορέσει να διοχετεύσει tis Taivíes του στα εμπορικά 
κυκλώματα των χωρών Tns Koiviís AYopás. Το πρόβλημα ξεκινούσε α
πό το «χρώμα» των ταινιών που παράγονταν (χρώμα με έντονα στοιχεία 
«ρωμέικηε» YpacpiKÓTnras), και κατέληγε στην έλλειψη κινηματογραφι- 
K iís  παιδεία5 που είχαν οι περισσότεροι σκηνοθέτεε των εμπορικών ται
νιών, και pías «οπτικήε» που θα συμβάδιζε με τα καλοκατασκευαομένα 
δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Κι όταν λέμε «κινηματογραφική παιδεία», 
την εννοούμε με την εμπορική Tns έννοια: καλή τεχνική. Πολλοί μιμήθη- 
καν τα δυτικοευρωπαϊκά «προϊόντα» και απέτυχαν γιατί πιθήκισαν. Η μί
μηση έχει πάντα αυτόν τον κίνδυνο. Ή αντιγράφει οωοτά ή τραυλίζει, 
κι ο κ. Παναγιωτόπουλοε αντέγραψε κατά γράμμα τη δυτικοευρωπαϊκή 
κουλτούρα, γιατί έχει πολλέε ουγγένειεε μ' αυτήν, τόσο ταξικά όσο και 
πνευματικά -  ταξικά, γιατί το Κολωνάκι των Αθηνών είναι σχεδόν απα
ράλλακτο με το «Κολωνάκι» Tns Eupconns- πνευματικά, γιατί οι άνθρω
ποι που ζουν και αναπνέουν τον αέρα του σαλονιού και των cafés στην 
«καλόγουστη» πλατεία των ονομπ, έχουν τον ίδιο προβληματισμό. Είναι 
όλοι tous «Ευρωπαίοι».
Έτσι, λοιπόν, με τα Χρώματα rns Ίριδοβ, έχουμε για πρώτη φορά την ευ
καιρία να βλέπουμε στην οθόνη pas μια ταινία που, αν δεν ακούγαμε 
την ελληνική γλώσσα, θα πιστεύαμε neos ήταν (το λιγότερο) «γαλλική». 
Το χρωματικό φάσμα όλων των χωρών που επέλεξε ο οκηνοθέτηε για 
va pas αφηγηθεί το «μύθο» του, αρχίζει από το καλόγουστο έπιπλο και 
το «επιμελώε» ατημέλητο δωμάτιο, και φτάνει eos τα λεπτά και καλαίσθη
τα σερβίτσια Tns αοτικήε τραπεζαρίαε. Opoos η ταινία δεν είναι οτο Βά- 
0os τόσο ανώδυνη και διασκεδαστική· περιέχει έναν κίνδυνο. Ολόκλη- 
pos o pú0os, o nupóvas Tns, στηρίζεται σε μια αντι-επιστημονική θέση. 
Για το σκηνοθέτη, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη αντικειμενική πραγμα
τικότητα. Τα πάντα αναιρούνται και αμφισβητούνται. Οι νομοτέλειεε που 
καθορίζουν το ιοτορικό προτσέε, υπάρχουν μόνο για εκείνουε που tis 
αποδέχονται. Κατά Βάση, δηλαδή, όλα είναι υποκειμενικά. «Αν epopás 
καφέ κοστούμι και σταθείε πίοω από ένα κίτρινο τζάμι, τότε το χρώμα γί
νεται πράσινο. Αν, όμωε, epopás πράσινο κοστούμι και σταθείε πίσω απ' 
το ίδιο τζάμι, τότε το χρώμα γίνεται καφέ και, πολλέε epopés, τούτο το τυ
χαίο γεγονόε μπορεί ν' αλλάξει τη ζωή σου»: outós είναι ο αντι-επιστη- 
poviKós ουλλογιομόε του σκηνοθέτη και Tns Taivías του, οε Βαθμό που 
κάθε βήμα για την εξέλιξη Tns Taivías να αναιρεί το προηγούμενο. Opeas 
η σύγχυση και το αδιέξοδο μέοα οτα οποία βρίσκεται ο ñpcoas του έρ
γου, δεν αντιστρατεύονται την ταξική του θέση και τον «όμορφο» κόομο 
όπου ζει. Ο κόομοε outós παραμένει αμετακίνητοε και «zoovravós». Ο ή- 
pcoas δεν ξεφεύγει για να τον ανατρέψει «μέοα του», αλλά για να Βυθι
στεί στον προσωπικό του κόομο, στο «ασυνείδητο». Είναι μια λύση δει- 
λίαε και φυγήε. Κι επειδή η ταινία είναι αντι-επιστημονική, είναι συγχρό
νου και αντι-διαλεκτική, οε Βαθμό που η συγκεκριμένη τάξη την οποία 
εκφράζει το έργο, να μη κλονίζεται ούτε λεπτό. Κατά τα άλλα, αν ο κ. Πα- 
ναγιωτόπουλθ5 διορθώσει τη οκηνοθετική καθοδήγηση των ηθοποιών 
και κάνει μερικέε αφαιρέσειε otous «διαλόγου» του, μπορούμε να πού
με με βεβαιότητα nors είναι ο πρώτοε έλληνα5 «τεχνοκράτηε» οκηνοθέ- 
Tns, και καλά θα κάνουν τα μεγάλα γραφεία να του αναθέσουν την τύ
χη των μεγάλων παραγωγών tous.

«Pizoonáorns», 1974

Μαστοριά και απογειωτική έφεση
του Κώστα Σταματίου

Με ελάχιστεε εξαιρέσει απογειώσεων, ο ελληνικόε κινηματογράφο$ pàs 
έχει συνηθίσει ο' επίπεδο άμεσου νατουραλισμού, ιοοπεδωτικήε ηθο- 
Ypatpias. Η φαντασία, το υπερ-ρεαλιστικό στοιχείο, σχεδόν απουσιά
ζουν ολοκληρωτικά. Είναι γι' αυτό ξαφνιαστική η πρώτη ταινία μεγάλου 
μήκουε τού (επί δεκαετία θητεύσαντοε otous κινηματογραφικού5 vaoûs 
των Παριοίων) Νίκου Παναγιωτόπουλου Τα χρώματα tps Ipiôos. 
Αφοριστικά, θα μπορούοαμε να πούμε noos είναι το ξεκαθάριομα λογα
ριασμών ενόε λάτρη του κινηματογραφικού φαινομένου με το αντικεί
μενο Tns λατρείαε του: το ζυγίζει, το μετράει cos πού μπορεί να φτάσει 
οτη οχέοη του με την αληθινή ζωή, παίζει ενδιάμεσα με tis σχεδόν αηε- 
ριόριστεε δυνατότητεε πλαοτικήε αναδημιουργίαε που του προσφέρει, 
κάνει ένα βήμα pnpos και δύο βήματα πίσω, σταματάει οε νεκρούε χρό- 
vous, κλείνει amvés xoopis va tis ολοκληρώσει, ονειρεύεται με τον ήρωά 
του και xoopis αυτόν, κοροϊδεύει τον κινηματογράφο μέοω Tns ζωήε και 
παίζει με τη ζωή μέσω του κινηματογράφου -  κοντολογίε, ο Παναγιω- 
τόπουλοε είναι κάτι αλλιώτικο σ' αυτόν εδώ το χώρο, κάτι οαν tous μα- 
OTÔpous του Μεσαίωνα που έφτιαχναν, xoopis εμφανή αποχρώντα λό
γο, εκείνα τα φανταστικά παιχνιδιάρικα τέρατα otis στέγεε των καθεδρι
κών ναών.
θέμα Tns Taivias, ένα «εύρημα»: κινηματογραφικό συνεργείο γυρίζει έ
να διαφημιστικό οε μια παραλία- aiepvns, évas άοχετοε Tûnos, με ομπρέ
λα, μπαίνει στο πλάνο- τον διώχνουν- μπαίνει οτη θάλασσα και εξαφανί
ζεται! Ισοπεδωμένοι, έτοιμοι να δεχτούν τα πάντα, οι αυτόπτεε μάρτυρε$ 
μοιάζουν να ξεχνάνε οσημέραι το συμβάν- πλην ενόε, του μουσικού- 
auras, αναζητώνταε μια εξήγηση, θ' αποκοπεί, τελικά, από το ισοπεδω
μένο περιβάλλον- στην αναπαράσταση, θα κρατάει auras την ομπρέλα 
και θα εξαφανιστεί στη θάλασοα οαν τον άγνωστο- το πλήθοε που πα
ρακολουθεί, δε θα δεχτεί για δεύτερη φορά το «μυστήριο»- παραμερί- 
zovras tous cppoupoùs, μοιάζει να ορμάει npos τη θάλασοα. Σ' αναζή
τηση Tns αλήθειαε; locos...
Στην ταινία, που είναι ηθελημένα αντι-ιδεολογική, αντι-ηρωική, «αντι-ε- 
πιστημονική» (ônoos λέει κι ο υπότιτλοε), ο tôvos είναι ανάλαφρο$, επι
φανειακά μη ooBapôs, προκλητικόε. Οι «ήρωεε» είναι ψεύτικοι- οι χώροι, 
ωραιοποιητικά παραμορφωμένοι (σπουδαία φωτογραφική δουλειά 
του Νίκου Καβουκίδη) -  παίζεται απ' apxàs μέχρι τέλουε «θέατρο» ή, 
καλύτερα, «κινηματογράφοε», ônoos otis ταινίεε tou Godard Tns δεκαε- 
Tias του '60. Είναι οαν va παίρναμε για ζωή την 100% πλαστή ατμό
σφαιρα που pas γοητεύει σήμερα otis καλέε ταινίεε του παλιού Χόλι- 
γουντ.
Τώρα, τι οχέοη μπορεί να 'χει όλη αυτή η σημειολογική μυθολογία του 
Παναγιωτόπουλου με την Ελλάδα 74-75 και τα χίλια ένα προΒλήματά 
pas; Καμιά -  πλην, iooos, του «μυοτηρίου»-ευρήματο5, γιατί ο παραλογι- 
opôs είναι, άθελά pas, η καθολική συντεταγμένη των ημερών pas. Τελι
κά, ωστόσο, παρά tis όποιε5 ιδεολογικέ5 αντιρρήσεΐ5 που θα μπορού
σαν να προβληθούν, Τα χρώματα του Παναγιωτόπουλου είναι μια ται- 
νία-οταθμόε στον φτωχό χώρο του ελληνικού κινηματογράφου. Κατα- 
δηλώνει την παρουσία ενόε σκηνοθέτη που συνδυάζει τη μαστοριά με 
μια διόλου κοινή απογειωτική έφεση.

•Τα Νέα», 1974
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Όλγα Καρλάτου.

ΟΙ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
1978

Σκηνοθεσία: N i'kos ΠαναγιωτόπουλοΞ. Σενάριο: N ikos ΠαναγιωτόπουλοΒ, απ' το ομότιτ
λο μυθιστόρημα του Albert Cossery. Διεύθυνση Φωτογραφι^: Avôpéas MnéÂAns. Μου
σική: Συμφωνία αριθ. 7 του Gustav Mahler. Σκηνικά: Aiovùons OooTÔnouXos. 'Hxos: Νί- 
Kos AxÄäöns. Μοντάζ: Γιώργο$ Τριανταφύλλου. Διεύθυνση Παραγωγή$: Μαριάννα 
Σπανουδάκη. Ηθοποιοί: Όλγα Καρλάτου, ΓιώργοΞ ΔιαλεγμένοΞ, ΝικήταΞ Τσακίρογλου, 
AnphTpns Πουλικάκο$, BaoiXns ΔιαμαντόπουλοΞ, Koûotos Σφήκα5. Παραγωγή: AUX FILM 
PRODUCTIONS Ltd. Διάρκεια: 119 λεπτά. Έγχρωμη.

Χρυσή Λεοπάρδαλη Φεστιβάλ Λοκάρνο 1978.
Silver Hugo Φεστιβάλ Σικάγο 1978.
Μέγα Βραβείο, Βραβείο Φωτογραφίαε, Βραβείο Σκηνογραφίας Βραβείο Μοντάζ, Βραβείο Κριτικών 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου θεσσαλονίκηε 1979.

Γιώργον Διαλεγμένοδ, Όλγα Καρλάτου.
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Για μια ιστορία του εγγενού5 παρασιτισμού
του Βαοίλη Ραφαηλίδη

Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να παρακολουθεί κανείε από πολύ κοντά tis 
επιτυχίεε ανθρώπων του κινηματογράφου ms ôikits του γενιάε, aums 
που γεννήθηκε λίγο πριν ή λίγο μετά τη θύελλα του Δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου, που απέκτησε συνείδηση ms δυσκολία τού να είναι 
κανείε Έλληνα$ στην περίοδο ms cppiKns του Εμφυλίου Πολέμου κι άρ
χισε να κάνει αισθητή την παρουσία ms στα χρόνια ms ακμήε του ελ
ληνικού παρακράτος, γύρω οτα 1965.
Σήμερα, τούτη η «χαμένη γενιά», η γεμάτη τραυματικέε εμπειρίεε και 
Βιώματα τραγικά, γίνεται ο zcovtovos μάρτυραε μιαε Βούλησηε για ζωή 
και δημιουργία που καταφέρνει να υπερπηδά όλα τα εμπόδια και ν' α
ποφεύγει όλεε tis παγίδεε που ms έστησαν ο δοοιλογιομό5 στην αρχή, 
οι «νόμιμοι» κληρονόμοι του οτη συνέχεια και ο πάντα ανθηρόε στον 
τόπο pas KOTzapnaoiopôs που ταλανίζει tous nàws στο διηνεκέε και 
κρατάει την Ελλάδα μόνιμα στο χώρο ms Μέσηε Ανατολή$, οε πείσμα 
ms άνωθεν νομικιστικήε προσπάθειαε για τον τυπικό pas εξευρωηαϊ- 
ομό. Η δική pas γενιά, η γενιά του Πολέμου και του Εμφυλίου, δε θα πά- 
ψει ποτέ να διακηρύσσει οτα πέρατα ms οικουμένς ncùs τον δύομοιρο 
τούτο τόπο συνεχίζουν να τον κουμαντάρουν οι δοσίλογοι, οι απόντεε 
απ' την Εθνική Αντίσταση, οι καταβροχθίοαντε5 τα εκατομμύρια του 
Σχεδίου Marshall, οι περιοωθέντε5 xâpis στο Δόγμα Truman, οι νικήσα
ν ε  xâpis οτα αεροπλάνα του Van Fleet και τα tovks του Scoble· εν ο- 
λίγοιε, οι «λάθρα βιούντε5» και παραοιτικά επιβιούντε5 κλέφτε5, κλεπτα
ποδόχοι και κληρονόμοι προγόνων το ίδιο άθλιων μ' outoùs. Είναι Οι 
τεμηέληδεε rns εύφορηε κοιλάδαε, οι καταδικασμένοι από την Ιστορία 
οε θάνατο από μωρία, κακοήθεια και οκνηρία.
Να 'ναι άραγε τυχαίο που το σενάριο των Τεμπέληδων του Παναγιωτό- 
πουλου εξόργισε tous κρατούντεε, που του αρνήθηκαν κάθε Βοήθεια; 
Μα nebs θα ήταν δυνατόν να δουν σε τούτο τον καθρέφτη το δικό tous 
πρόσωπο, το eppiKcoôcbs παραμορφωμένο απ' το παγωμένο μειδίαμα 
που μόνιμα απευθύνουν npos τα εκάοτοτε αφεντικά tous; Οι τεμπέλη- 
δεε τηε εύφορηε κοιλάδαε δεν είναι παρά μια αλληγορική σύνοψη ms 
npooconims tous laropias του εγγενού$ παρασιτισμού. Το Ελληνικό Κέ
ντρο Κινηματογράφου, λοιπόν, ορθότατα αρνήθηκε να χρηματοδοτή
σει τούτη τη ταινία. Όχι δα και να πληρώνουμε για να αποκαλύπτουν 
την παρφουμαριομένη Βρομιά pas!
Για τη δική pas ερμηνεία ms αλληγορία$ του Παναγιωτόπουλου γρά
ψαμε ήδη απ' tis Κάννεε, όπου την πρωτοείδαμε σε ιδιωτική προβολή, 
pias και κανείε μανδαρίνοε δεν ενδιαφέρθηκε να περιληφθεί αυτή η έ
ξοχη ταινία ο' ένα απ' τα καθιερωμένα επίσημα ή ημιεηίσημα προ
γράμματα. Λέγαμε (περίπου) noos Οι τεμηέληδεε καθορίζουν ένα χώρο 
αταΒιοτικήε επιΒίωσηε του ασιατικού τρόπου παραγωγή$. Απομένει να 
πούμε τώρα λίγα πράγματα και για τη φόρμα ms Taivias. 
θα ήταν απελπιστικά δύσκολη για έναν κινηματογραφιστή η προσπά
θεια να δημιουργήσει μια δράοη πάνω ακριΒώε στη μη δράση, που εί
ναι και το θέμα ms Taivias. Μόνο η στατική φωτογραφία θα μπορούσε, 
l'ocos, να προσεγγίσει την έννοια ms απραξίαε μέσα απ' τη διαφόρηοη 
(την απομόνωση pias στιγμήε Kivnons οε χρόνο σχεδόν μηδενικό). Όλη 
η προσπάθεια του Παναγιωτόπουλου έγκειται στο να «δραστηριοποιή
σει» τη μη δράση. Και το πετυχαίνει με tous εξήε ευφυείε τρόπος: Στη 
οεναριακή δομή, η επανάληψη δύο λάιτ μοτίφ (του ύπνου και του φα
γητού) δημιουργεί, κατά κάποιον τρόπο τεχνητά, την έννοια τηε poôs

pias αφήγησς που στην ουσία ms παραμένει στατική στο έπακρο. Η 
επαλληλία και η εναλλαγή των δύο στοιχειωδών θεμάτων τελείται με τη 
Βοήθεια ms υπηρέτρια5 (Όλγα Καρλάτου) που παίζει ρόλο «μοτέρ» 
στην αφήγηση και, άλλωοτε, είναι το μοναδικό ζωντανό πρόσωπο μέ
σα σ' αυτό το μαυσωλείο των ζωντανών-νεκρών αστών. Η ακινησία των 
τεσσάρων αρσενικών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κινητικότητα 
του μοναδικού θηλυκού.
Έτσι, αποκαθίσταται μια πολλαπλή διαλεκτική σχέση:
1) Ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό, όπου το αρσενικό ορίζεται ωε 
η άρνηση ms διαλεκτικήε, και το θηλυκό, ωε η κατάφαση και το ξεπέ
ρασμά ms. (Η υπηρέτρια είναι το σύμβολο του υποταγμένου και κυ
ριαρχημένου 0VTOS που, ωστόσο, πετυχαίνει να κυριαρχήσει τελικά πά
νω στα αφεντικά, γιατί είναι η μόνη ικανή για εργασία και, συνεπώε, η 
μόνη ενταγμένη στην ιστορική προοπτική).

2) Ανάμεσα στη διακριτική κινητικότητα τηε κάμεραε και τη μαυσω- 
λειακή ακινησία του«ρετρό» ντεκόρ που, ακριΒώε επειδή είναι «ρετρό», 
ενέχει ήδη την έννοια του θανάτου και του ιστορικού απολιθώματοε. 
(Μια σύγκριση τηε θαυμαοτήε χρήσηε του ντεκόρ σ' αυτή την ταινία, 
που χρωστάει πολλά στον Διονύση Φωτόπουλο, και τη χρήση του ντε
κόρ από έναν πολύ μεγάλο μελετητή ms αοτικήε ψυχολογις και συ- 
μπερκροράε, τον Luchino Visconti, νομίζουμε neos δεν θα ήταν καθό
λου άστοχη. Άλλωστε, αν θελήσουμε να επισημάνουμε επιρροέε στην 
προβληματική και το οτιλ του Παναγιωτόπουλου, πρέπει να ψάξουμε 
npos την πλευρά του μεγάλου ιταλού σκηνοθέτη και όχι npos αυτήν 
του Bunuel και του Ferreri, ôncos γράφτηκε.)
3) Ανάμεσα στιε ακατάπαυστα διαφοροποιούμενεε γωνίεε λήψηε του ί
διου ντεκόρ. Ποτέ το εικαστικό περιεχόμενο ενόε πλάνου δεν παραπέ
μπει στο εικαστικό περιεχόμενο ενόε άλλου πλάνου που έχουμε δει ή 
θα δούμε οτη συνέχεια. Με τούτη τη σχολαστική προαοχή οτο ντεκου- 
πάζ δημιουργείται στο θεατή η εντύπωση neos ο iöios K iotos και στε- 
VÔS xebpos είναι δυνατόν να εξερευνάται επ' άπειρον, xeopis ποτέ να χά
νεται το εικαστικό ενδιαφέρον εξαιτίαε του περιορισμένου χώρου ms 
ôiebpoepns povoxamiKias. Νομίζουμε neos η μεγάλη επιτυχία του Πανα- 
γιωτόπουλου cos κινηματογραφιστή, που δείχνει και το μέτρο του ταλέ
ντου του, είναι αυτή aKpißcos η ικανότητά του να Βλέπει το χώρο στην 
απειροδιάστασή του, πράγμα που παραπέμπει μάλλον στη γεωμετρία 
του Riemann ή του Λομπατοέφοκι παρά ο' αυτήν του Ευκλείδη. Κάτι α
νάλογο, μόνο στον Visconti ή τον Losey θα μπορούσε να το επισημά- 
νει κανει̂ .
4) Ανάμεσα στη σχολαστική και ειρωνικά χρησιμοποιούμενη μουσική, 
και τουε γκροτέσκα ρεαλιοτικούε θορύΒουε. Η κοομογονική και τρυφε
ρή Συμφωνία αριθ. 1 του Mahler (και κυρίαν η παραλλαγή τού «Frère 
Jacques» που χρησιμοποιείται στην ταινία οαν ηχητικό λάιτ μοτίφ) και οι 
χυδαίοι ήχοι απ' το ροχαλητό και το φαγοπότι δημιουργούν ένα έξοχο 
κοντραπούντο, που υπηρετεί θαυμάσια την όλη ειρωνική και σαρκα
στική διάθεση του σκηνοθέτη.
5) Ανάμεσα στουε χαρακτήρεετων τεσσάρων ατόμων rns napaoiriKÔs 
αροενική5 οικογένεια5 των κληρονόμων, αν tous πάρουμε κατά ζεύγη. 
Ο ηατέραε (Βαοίληε Διαμαντόπουλοε, που παίζει τον άχαρο ρόλο του 
με έξοχη επαγγελματική αυτοπεποίθηση) και ο πρωτάτου yios (Νική- 
Tas Τοακίρογλου) Βρίσκονται οε ευθεία κληρονομική οχέοη: ο έναε 
μοιάζει προέκταση του άλλου, κι ο πατέραε προδιαγράφει το μέλλον 
του γιου. Όμωε ο δευτερότοκθ5 yios (Δημήτρηε Πουλικάκοε, ένα έξοχο 
πηγαίο ταλέντο και, για pas, η μεγάλη αποκάλυψη rns taivias στον το-
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μέα ms υποκριτικήε) βρίοκεται ήδη αρκετά μακριά απ' τον πατέρα, χω- 
pis ωστόσο να αμφισβητεί την παραοιτική του «φιλοσοφία». Όνταε με- 
oaios, βρίσκεται οε ίση αηόοταοη απ' τον πατέρα και τον υστερότοκο 
αδελφό του. Ο τρίτοε γιοε (Γιώργοε Διαλεγμένοε) είναι ο «άσωτοε uiôs» 
απ' την ανάποδη τηε οικογένειαε των μακαρίων: τον Βασανίζει η οκέψη 
πωε πρέπει να δουλέψει προκειμένου να οωθεί, και, οτο τέλοε, επιχειρεί 
μια ηρωική έξοδο απ' τον στοιχειωμένο πύργο όπου κατοικοεδρεύουν 
τα φαντάσματα τηε αοτικήε ιστορίαε με τη βοήθεια ενόε εγχειριδίου τηε 
Ιστορίαε τηε Γαλλικήε Εηανάστασηε στην αρχή, ενόε ξυπνητηριού στη 
συνέχεια (έξοχα οεναριακά ευρήματα) και, κυρίωε, του έρωτα τηε υηη- 
ρέτριαε που γίνεται ο οδηγόε του στον πάνω κόσμο των ζωντανών. Πα
ρατηρούμε, δηλαδή, μια χαρακτηρολογική κλιμάκωση απ' την πλήρη 
αντίδραση μέχρι τη διαφαινόμενη πρόοδο, που ορίζει ακριβώε τον ι
στορικά προδιαγραμμένο θάνατο τηε ήδη ημιθανούε αοτικήε τάξηε 
που από έναν αιώνα τώρα άρχισε να οήπεται και να όζει ανυπόφορα, 
με κίνδυνο να πνιγεί απ' την ίδια τηε τη βρόμα, όπωε περίπου ο πατέ- 
ραε τηε «αγίαε οικογένειαε» των τεμπέληδων τηε εύφορηε κοιλάδαε...

«Το Βήμα», 20.8.1978

Ο καθρέφτηε των αδυναμιών μαε
του Γιάννη Μηακογιαννόπουλου

Για μια φορά ακόμα, ο σπουδαίοε ελληνικόε κινηματογράφοε γίνεται ό
χι μόνον ερήμην, αλλά και παρά την αντίδραση, του επίσημου ελληνι
κού κράτουε. Το σενάριο του Νίκου Παναγιωτόπουλου αηορρίφθηκε 
από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, αλλά η ταινία γυρίστηκε με 
μύριεε προσπάθειεε και αγωνίεε αηό τον ίδιο το σκηνοθέτη. Πρώτο λά- 
θοε, που θα μπορούσε να επανορθωθεί στην επόμενη φάοη. Τώρα η 
ταινία ήταν έτοιμη, μπορούσαν κάποιοι ειδικοί να τη δουν, να διαπι
στώσουν την ποιότητά τηε και να την προωθήσουν, οτέλνοντάε την π.χ. 
ωε επίσημη ελληνική συμμετοχή στο Φεστιβάλ των Καννών.
Φυσικά, δεν έγινε τίποτα. Και πάλι μόνοε κι αΒοήθητοε (όπωε μόνοε ή
ταν κι ο Αγγελόπουλοε), ο Παναγιωτόπουλοε πήρε την ταινία του και 
πήγε στο Λοκάρνο, ένα απ' τα παλιά σοβαρά φεστιβάλ όπου αναζη
τούν πραγματικά καλέε ταινίεε, κι εκεί κέρδισε το πρώτο βραβείο. Διε- 
θνήε «ντόροε» για την έξοχη δουλειά του.
Κατόπιν, σεμνά σεμνά πάλι, έφερε την ταινία του για κρίση και —επιτέ- 
λουε!— έλαβε κάποια ανταμοιβή και οτο ελληνικό φεστιβαλάκι τηε θεσ- 
οαλονίκηε- όπου, όμωε, η κριτική επιτροπή τού έδωσε το δεύτερο βρα
βείο και τον απαξίωσε απ' το βραβείο σκηνοθεοίαε. Η κατά τη γνώμη 
όλων των ειδικών (κριτικών, σκηνοθετών, τεχνικών) αρτιότερη εκφρα
στική και τεχνική εργασία του ελληνικού κινηματογράφου δε δικαιώθη
κε με το βραβείο σκηνοθεοίαε, η μοναδική φωτογραφία του Ανδρέα 
Μπέλλη δεν πήρε μόνη το βραβείο φωτογράφισε, οι έξοχοι ερμηνευτέε 
Όλγα Καρλάτου, Βασίληε Διαμαντόπουλοε, Δημήτρηε Πουλικάκοε, Νι- 
κήταε Τοακίρογλου και Γιώργοε Διαλεγμένοε δεν κέρδιοαν κανένα 
βραβείο ερμηνείαε, κλπ.
Τώρα, όμωε, Οι τεμπέληδες ms εύφοροί κοιλάδας απευθύνονται οτο 
κοινό· το κοινό που «τρώει» Καρχαρίες, Στενές επαφές, αλλά και την Τε
λευταία γυναίκα ή το Μεγάλο φαγοπότι του Ferreri. Γι' αυτό το κοινό εί
ναι η ευκαιρία να δει μια ελληνική ταινία που το ύφοε τηε μπορεί να 
σταθεί δίπλα οτο Providence του Ftenatë.
Κι αυτόε ο μύθοε τηε οικογένειαε που Βυθίζεται ηδονικά οτην τρυφηλή 
χαλάρωση και στον ύπνο, δεν είναι τόσο άοχετοε με μαε. Αν δεν ουμ-

βολίζει κάτι εντελώε συγκεκριμένο, δεν είναι έναε παράξενοε μεγεθυντι- 
κόε καθρέφτηε των αδυναμιών μαε; Αυτό το αίνιγμα χωρίε λύση που 
μαε μαγεύει και μαε σαρκάζει μαζί, δεν είναι φορτισμένο υπόγεια με την 
απειλή ότι η άλλη κρυφή όψη του νομίσματοε, η όψη τηε αδιαφορίαε, 
τηε αδράνειαε και τηε χυδαίαε ηδονήε είναι το μηδέν; Ότι ο παράδεισοε 
μετά ή πριν από το τέλοε μαε είναι ουνδεδεμένοε με το θάνατο;
Μη τρομάζετε, όμωε! Ο Παναγιωτόπουλοε έχει χιούμορ, και το γέλιο, 
οτιε κρίσιμεε οτιγμέε, διαλύει το άγχοε του ευαίσθητου θεατή. Σαν άλ- 
λοε πατέραε κι αυτόε, ελέγχει επακριΒώε τιε αντιδράσειε μαε, τη χαρά 
και τη λύπη μαε. Κι αν είναι κάποτε να κάνουμε κι εμείε την έξοδό μαε 
από το υπνωτιστικό σπίτι του, αυτό αε γίνει αφού απολαύσουμε με την 
καρδιά μαε όχι τον ύπνο, αλλά την τέχνη του.

«Η Καθημερινή», 20.8.1978

Η απωθητική γοητεία τηε μπουρζουαζίαε
του Κώστα Πάρλα

[...] Δεν είναι απαραίτητη μια καινούργια αναφορά στο μύθο των Τε
μπέληδων της εύφορης κοιλάδας, αφού ήδη είναι αρκετά γνωστόε. Με 
την ιδιότυπη αυτή οικογένεια που χρησιμοποιεί, ο Νίκοε Παναγιωτό- 
πουλοε στήνει μια εκθαμβωτική πολιτική αλληγορία, που μπορεί να μη 
δίνει «γροθιά οτο στομάχι» (όπωε, π.χ„ ο Ferreri οτο Μεγάλο φαγοπότι 
ή ο Bunuel οτην Κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας), αλλά επενεργεί 
σαν ένα ύπουλο, ασφυκτικό χάδι, που οτο τέλοε σε κάνει ν' αναζητάε 
περισσότερο αέρα για ν' αναπνεύσειε πιο Βαθιά. Ο πατέραε και οι τρειε 
γιοι του που αποσύρονται ο' ένα εξοχικό σπίτι και Βυθίζονται στον α
κατανίκητο αποχαυνωτικό ύπνο τουε, με τη φροντίδα και τη Βοήθεια 
μιαε γυναίκαε, ζωντανεύουν μιαν άποψη -παρούαα ή και προφητική- 
για την πορεία και την κατάσταση τηε σύγχρονηε άρχουοαε αοτικήε τά
ξηε· μιαε τάξηε, που έχει εξασφαλίσει τα οικονομικά μέσα για την επι
βίωσή τηε κι αφήνεται ο' ένα οτείρο, αντιδραστικό και απομονωμένο 
βύθιομα, οε μια στασιμότητα που μόνο οτη σήψη μπορεί να οδηγήσει. 
Η «τάξη» αυτή του Παναγιωτόπουλου δεν παράγει πια τίποτα, όνταε 
ηαραδομένη όλο και περισσότερο οτο βύθισμά τηε, και η άποψη αυτή 
του σκηνοθέτη δε θα έπρεπε κατά κανένα τρόπο να αντιμετωπιστεί με 
την ξερή λογική: ο ύπνοε των ηρώων του δεν αηηχεί τίποτ' άλλο από 
την άγονη αντιδραοτικότητα του αστικού χώρου, που το μόνο το οποίο 
τον ενδιαφέρει είναι η εξασφάλιση μερικών αγαθών για την περιφρού
ρηση μιαε οιχαμερήε, φτηνήε και άνευ σκοπού «ζωούλαε», αρνούμε- 
νοε να μετάοχει οτιε επιβλητικέε και αναπόφευκτεε κοινωνικέε αλλαγέε 
που ουντελούνται γύρω του.
Η μορφή τηε Γυναίκαε είναι ρόλοε-κλειδί οτην ταινία. Η Γυναίκα του 
Παναγιωτόπουλου κρατάει ένα πολλαπλό, αλληγορικό σύμβολο μέσα 
τηε: είναι το στοιχείο τηε εξαρτώμενηε οε πολλά επίπεδα ύπαρξηε, του 
ατόμου που το εκμεταλλεύονται («εκμετάλλευση του ανθρώπου από 
άνθρωπο»...) με κάθε τρόπο (χρηματικό ή με τη σωματική ακόμα βία)· 
είναι η Γ υναίκα μέσα οτη ούγχρονη κοινωνία: η Γ υναίκα-μητέρα, η Γυ- 
ναίκα-υπόδουλη, η Γ υναίκα-αντικείμενο ηδονιομού, η Γ υναίκα που εί
ναι οε τέτοιο Βαθμό ευνουχιομένη, ώστε δέχεται αδιαμαρτύρητα την 
εκμετάλλευση και υπόσχεται ακόμα και τη συντήρηση μιαε αρρωοτη- 
μένηε κατάοταοηε στον μοναδικό γόνο αυτήε τηε «οικογένειαε» που θα 
καταφέρει ν' αντισταθεί και να επιχειρήσει μια έξοδο απ' τον αοφυκτικό 
κλοιό του «σπιτιού».
Οι τεμπέληδες αποτελούν ένα γοητευτικό και, ταυτόχρονα, εφιαλτικό ό-
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νειρο, γεμάτο νύξειε, προειδοποιήσει και διαπιστώσει, που ποτέ δεν 
καταλήγουν ο' ένα συγκεκριμένο και καθαρό «μανιφέοτο». [...] Η γραφή 
του Παναγιωτόπουλου αποδεικνύει όχι μόνο την παρουσία εν05 αναμ
φισβήτητου μάστορα, αλλά και ενόε οκεπτόμενου ανθρώπου που δο
μεί την ταινία του οε απόλυτη ουνάρτποη με την εξέλιξή Tns: ο ρυθμόε 
ms Taivias βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τπ φωτογράφισα το φω
τισμό και την κίνηση του φακού που αποτυπώνει οκοπίμωε ψυχρά και 
άτεγκτα τπν καταστροφική πορεία svôs γοητευτικού περιβάλλοντοε. Η 
στιλπνότητα Tns Taivias, με δυο λόγια, και η πολιτική ths βαρύτητα είναι 
τέτοια, που αφήνουν τη δυνατότητα οτο θεατή να μιλήοει για ένα σκη
νοθέτη ο onoios όχι μόνο θα «γράψει Ιατορία» στην ελληνική κινημα
τογραφία (εφόσον την αφήοουν ελεύθερη οι κρατούντεε) και στην ευ
ρύτερη πολιτικοκοινωνική pas πραγματικότητα, αλλά και θα γίνει γρή
γορα «aio0nTôs» και στον παγκόσμιο κινηματογραφικό ορίζοντα. Και 
κάτι τέτοιο δεν μπορεί παρά ν' αποτελεί θετικό στοιχείο για pas στην Ελ
λάδα, σήμερα.
Πολύ περισσότερο από κάθε άλλη εποχή χρειαζόμαστε αυτέ5 tis φωνέ$ 
καταγραφήε και επισήμανσή στοιχείων που καθορίζουν και καταπο
ντίζουν τπν πορεία pas, μια πορεία βαρυμένη από χιλιάδε5 οκοπέλουε, 
επιβολέε, προσταοίεε και ψεύτικεε υποοχέοειε για καταναλωτικούε πα
ραδείσου...
Δείτε αυτή την ταινία, ακόμα και αν είστε Βέβαιοι ότι θα διαφωνήσετε ι
δεολογικά. Η γοητεία ms είναι τέτοια, ώστε δε θα μπορέσετε ν’ αρνη- 
θείτε την κινηματογραφική Tns αξία.

«Το Βήμα», 20.8.1978

Γοητευτική κι ανησυχητική
του Μιχάλη Δημόπουλου

Η ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου βασίζεται σε μια μυθοπλαοτική 
αυθαιρεσία. Απομονώνει τέσσερα πρόσωπα και τα υποχρεώνει να φέ
ρουν σε πέραε ένα σχέδιο παράλογο, παρανοϊκό, εξωφρενικό. Μόλιε 
κληρονομούν μια μεγάλη περιουσία, ένας πατέραε και οι τρειε γιοι του 
αποτραΒιούνται σε μια αρχοντική έπαυλη, κάπωε φθαρμένη απ' το 
χρόνο, όπου, σιγά σιγά, αρχίζουν να εκτελούν το εφιαλτικό πρόγραμμά 
tous: να κοιμηθούν μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. Κι ôncos το φαΐ 
φέρνει την όρεξη, έτσι κι ο ùnvos φέρνει τη νύστα. Όσο περισσότερο 
κοιμούνται, τόσο περισσότερο κουράζονται, δεν έχουν πια τη δύναμη 
να σηκωθούν, και Βυθίζονται με τη θέλησή tous όλο και πιο Βαθιά σ' έ
ναν ανήκουστο λήθαργο.
Συχνά τονίστηκε (και πρώτα από τον ίδιο το σκηνοθέτη) ότι η ταινία α
ναπτύσσει μια αλληγορία που συμβολίζει το ναυάγιο ms αοτικήε τάξη5, 
οδηγούμενα απ' τη νωχέλεια στην οικειοθελή μαλθακότητα· μια εγκα

τάλειψη, απ' την οποία ο νεαρόε γιοε, σε μια ύστατη προσπάθεια ανυ- 
πακοήε, προσπαθεί να ξεφύγει, naípvovTas την οδυνηρή απόφαση ν' 
αφήσει το κρεβάτι του και να πάει να δουλέψει στην πόλη. Κι αν ολο
κληρώνει με τη βοήθεια Tns υπηρέτριαε το πρώτο μέροε του σχεδίου 
του, αβέβαιη παραμένει η κατάληξη Tns xsipovopías του, αφού, οτο τέ- 
λθ5 ms Taivias, οτα μιοά του δρόμου πέφτει σχεδόν οε λήθαργο στα χέ
ρια Tns υπηρέτριαε κάτω από ένα δέντρο...
Opcos η δύναμη Tns m iv ías του Παναγιωτόπουλου έγκειται στο ότι πε
ρικλείει αυτού του είδουε tis κοινωνικέε ή πολιτικέε ερμηνείεε, xoopís να 
περιορίζεται ή να ολοκληρώνεται μέσα απ' αυτέε. Μ' άλλα λόγια, δεν έ
χει αποδεικτική αξία και δεν αρθρώνει μια απλοποιητική παραβολή μέ
σα από μια συγκριτική, Βήμα npos βήμα, κατασκευή. Αντιστέκεται σ' ό
λα αυτά... Κι αυτό είναι που με ωθεί να την κοιτάξω μάλλον στο χώρο 
Tns ouTonías, χώρο παιχνιδιού και διφορούμενων στοιχείων, το μοντέ
λο του οποίου ανήκει οτη μυθοπλασία και την εσωτερική αλήθεια και 
λογική τηε. Οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας είναι μια ταινία που 
προκαλεί tis μίζερε5 και απωθπτικέε αντιδράσειε των «επαγγελματιών 
του μηνύματοε», ενώ, ταυτόχρονα, tous υποχρεώνει σε ερμηνευτικέε α- 
κροΒαοίεε, οε απελπισμένη αναζήτηση του «κλειδιού» που θα άνοιγε 
tis πόρτεε των νοημάτων...
Από μιαν άλλη άποψη, η ταινία γρήγορα παρομοιάοτηκε με το διάση
μο Μεγάλο φαγοπότι του Marco Ferreri. Βέβαια, οι ομοιότητεε «χτυπούν 
οτο μάτι»: εγκλειομόε, Βασανιστική και επίμονη τέλεση pías δραστηριό- 
mTas που υποτίθεται ότι είναι φυσιολογική αλλά γρήγορα χάνει την ο
μαλή Tns υπόσταση (στον Ferreri, φαί- εδώ, únvos), ερωτική συμπερι
φορά τελείωε μηχανική, μανιακό γάντζωμα στην αυτοκαταστροφή. Υ
πάρχει, ωστόοο, μια θεμελιώδη διαφορά: o únvos δεν κατέχει εδώ τη 
λειτουργία του φαγητού οτο Ferreri, δεν αποτελεί μεταφορά Tns κατα
νάλωσή, αλλά, αν προσέξει κανείε, ακριΒώε την αντίθετη: την άρνηση 
Tns κατανάλωοη5, τπν επιθυμητή χειμερία νάρκη, την άρνηση του κό
σμου (που αναγγέλλεται ήδη από το κλείσιμο στο χώρο), μια καθαρή α
πόρριψη Tns zams. Άλλωστε, ενώ οτον Ferreri το γεύμα και η τροφή α
κολουθούν ουοσωρευτικά την πορεία ανοδικήε καμηύληε, αφήνονταε 
πίσω τα θύματά tous, στον Παναγιωτόπουλο, αντίθετα, οτο βαθμό που 
προχωρεί η αποχαύνωση, αυτή η τελετουργία εγκαταλείπεται και ξε
χνιέται, οαν να επρόκειτο για μια ζωτική εκδήλωση η οποία θα εμπόδι
ζε αυτό που θα ήταν ώθηση του θανάτου.
[...]
Γοητευτική και ανησυχητική, θολή και αποπνικτική, πολύπλοκη και σαρ
καστική, η ταινία του Παναγιωτόπουλου ειοάγει οτην ελληνική κινημα
τογραφική μυθοπλαοία μια πολλαπλή διάσταση κι επιβεβαιώνει το τα
λέντο ενός κάθε άλλο παρά ράθυμου σκηνοθέτη.

«Η Αυγή», 1978
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Λευτεριά Βογιατζήε.
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Η ιστορία ενόε εκπεσμού
του Βασίλη Ραφαηλίδη

Το Μελόδραμα;είναι μια υπέροχη ταινία που πετυχαίνει, με μια πρωτό
γνωρη οτον ελληνικό κινηματογράφο λιτότητα και οικονομία μέσων, να 
περιγράφει αδρά και σκληρά το αδιέξοδο και την απελπισία ενόε τρια
ντάρη που επέοτρεψε απ' την Αμερική φτωχότεροε απ' ό,τι ήταν όταν εί
χε φύγει, πριν από έξι χρόνια. Ο ήρωαε, μάταια προσπαθεί να πιαστεί α
πό έναν άκρωε απελπισμένο έρωτα.
Μ' άλλα λόγια, πρόκειται για την ιστορία ενόε εκπεσμού σ' όλα τα επί
πεδα: ψυχολογικό, ηθικό, οικονομικό, κοινωνικό. Και μαζί με τον εκπε
σμό του ήρωα καταγράφεται κι ο εκπεσμόε ενόε ολόκληρου χώρου, 
που είναι π Ελλάδα σήμερα. Η δουλειά του σκηνοθέτη πάνω στο μου
χλιασμένο και υγρό φυσικό ντεκόρ (με την αποτελεσματική βοήθεια του 
Σταύρου Χαοάπη, ο onoios έκανε μια εξαίσια ασπρόμαυρη φωτογρα
φία, και του Φωτόπουλου που κατάφερε να ισορροπήσει με θαυμαοτό 
τρόπο τα εσωτερικά με τα εξωτερικά ντεκόρ) είναι εκπληκτική.
Τούτη η μαυρίλα και η άκρατη απαισιοδοξία υποβαστάζονται έξοχα α
πό ένα λανθάνον μαύρο χιούμορ που δίνει στο όλο εγχείρημα του Πα- 
ναγιωτόπουλου τη διάοταοη μιαε ταινίαε φρίκηε και τρόμου, οτην ο
ποία η φρίκη και ο τρόμοε λειτουργούν ο' ένα δεύτερο επίπεδο, που 
διαβρώνει το πρώτο, το ρεαλιστικό, και το κάνει να «αδειάσει» από τον 
εγγενή ρεαλισμό του, για να συναντήσει έτσι η φόρμα το γνώριμο μι- 
σοσουρεαλιστικό στιλ του σκηνοθέτη.

«Το Βήμα», 17.5.1980

Αραβουργήματα
του Γιάννη Μπακογιαννόπουλου

Ερχόμαστε οτο Μελόδραμα; του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Μιλώνταε 
με ευθύνη και χωρίε καμιά υπερβολή, έμεινα έκθαμβοε μπροστά οτην 
καλλιτεχνική αρτιότητα τηε ταινίαε, θαρρείε και ο δημιουργόε τηε προ
χώρησε πέρα κι απ' το θαυμαοτό επίτευγμα των Τεμπέληδων τηε εύφο- 
pns κοιλόδαε. Τα αραβουργήματα που κεντάει οτην εικόνα, στον ήχο 
και στουε χρόνουε, είναι αντάξια του ί ε̂ηθίε οτο Providence.
Ο Παναγιωτόπουλοε ανανεώνει εδώ τη θεματολογία του, μένονταε πά
ντα πιοτόε στη στάση του. «Μελόδραμα» λέει -  και δικαιολογημένα- δη
λαδή, υπερβολική αυοοώρευοη δραματικών δεδομένων με συγκινη
σιακή έκφραση οε υπερθετικό Βαθμό και, μαζί, μια μουσική φόρμα με 
ανάλογα χαρακτηριστικά.
Ο Γιάννηε, ο ήρωάε του, αποτυχημένοε, χρεωμένοε και οε υπαρξιακή 
κρίση, χάνει τον έρωτά του και σκοτώνει την άρρωστη μάνα του.
Τόποε, η Κέρκυρα -  γκρίζα, βροχερή, μελαγχολική, άδεια. Φαγωμένοι 
οοΒάδεε, φαντασματικά σπίτια, νοτιομένεε πλάκεε, ξερολιθιέε, κλειστά 
Βουνά (η θάλασσα δε φαίνεται ούτε οε ένα πλάνο). Υπέροχα τα κοντρά- 
οτα (άοπρο-μαύρο) του Σταύρου Χαοάπη, θυμίζουν τουε γερμανούε 
εξπρεοιονιστέε φωτογράφουε του μεσοπολέμου. Απόλυτη μοναξιά, α
πελπισμένη, καταδικασμένη αναζήτηση τηε ταυτότηταε, του ουσιαστικού 
λόγου, μέοα σ' έναν κόσμο που αέναα διαφεύγει υλικά - και ηθικά.
Σε Βοήθεια καλείται το μέσο αναπαραγωγήε και έκφρασηε: το μαγνη
τόφωνο. Μάταια. Μάταια κι ο κινηματογράφοε, που δεν είναι «παράθυ
ρο οτον κόσμο», αλλά απατηλά κατασκευασμένα χρώματα. Μάταιη και 
η λαϊκή σοφία και η αγωνιώδηε ερωτική επικοινωνία των σωμάτων μέ
σα οτην απέραντη ερημιά.

Όμωε ο Παναγιωτόπουλοε αμφιβάλλει και αμφισβητεί και πιο πέρα. 
Μελόδραμα με ερωτηματικό είναι ο τίτλοε του. Παρά την υιοθέτηση του 
ασπρόμαυρου, πάλι δηλώνει την πλασματικότητα, την κατασκευή αυ
τού του κόσμου που μαε προσφέρει. Την αποκαλύπτει και με τιε ξαφνι- 
κέε εναλλαγέε τηε εκφραστικήε του.
Έτσι κι αλλιώε, οτον κινηματογράφο καταφεύγει πάλι για να μιλήσει. Πά
λι χανόμαστε ατιε φυγέε των κατόπτρων του που μαε καθηλώνουν. 
Αραγε, πίοω απ' το παιχνίδι των ανατροπών, αγωνιά ο ίδιοε για τη μο
ναξιά; Βαραίνει γι' αυτόν ο ανθρώπινοε πόνοε του άλλου; Η οτάοη είναι 
εξαιρετική αιδημοσύνη, ακραίοε φόΒοε ή κάποια αδιαφορία; Ο Πανα- 
γιωτόπουλοε, αινιγματικόε και φαινομενικά ακέραιοε, πάλι μαε διαφεύ
γει. «Εξαιρετική» είναι η δουλειά όλων των συνεργατών του: τηε Μαρίαε 
Ξενουδάκη και του Λευτέρη Βογιατζή στην ερμηνεία, του Διονύοη Φω
τόπουλου οτα σκηνικά, του Μαρίνου Αθαναοόπουλου οτην ηχοληψία.

«Η Καθημερινή», 4.10.1980

Η καταστροφική παρουσία του χρόνου
του Γιάννη Σολδάτου
Το Μελόδραμα; είναι μια ταινία ασπρόμαυρη, κινηματογραφοφιλική, 
χωρίε τίποτα το καταναλωτικά θεαματικό, χωρίε δηλαδή τα ανάλογα α
βαντάζ των προηγούμενων ταινιών του σκηνοθέτη.
Ένα μελόδραμα, μια «μπανάλ ιστορία» το αποκάλεσε οτην ίδια συνέ
ντευξή του ο οκηνοθέτηε, με εμφανή και δηλωμένη την πρόθεσή του να 
αναιρέσει τουε κώδικεε του μελοδράματοε. Έτσι, μετατράπηκε σε απλή 
και, ταυτόχρονα, μεγαλόπρεπη ταινία, με το μύθο τηε να εξελίσσεται α- 
σφυκτιώνταε στα αδιέξοδά του, για να θυμίζει διαρκώε τόσο την ασφυ
κτική εξέλιξη των ανθρώπινων σχέσεων στιε μέρεε μαε όσο και την α
σφυκτική εξέλιξη τηε ίδιαε τηε τέχνηε.
Η αρχή και το τέλοε τηε ταινίαε είναι έγχρωμα- η υπόλοιπη διάρκεια, α
σπρόμαυρη, με έντονα κοντράστ. Μια άρια συνοδεύει διαρκώε τη δρά
ση, άλλοτε σαν υπόκρουση και άλλοτε σαν κρούση για κάτι πέρα από τη 
δράση που παίρνει τη μορφή τήε αδράνειαε. Μια χοντρή κυρία μπαίνει 
οτο κάδρο και κοιτάζει έξω από το ανοιχτό παράθυρο του αρχικού πλά
νου. Πέφτει η μακέτα με το μπαζενικό τσιτάτο «Ο κινηματογράφοε είναι 
ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο», ενώ η γυναίκα κλείνει τα παντζού
ρια για να περάσουμε από το έγχρωμο οτο ασπρόμαυρο.
Το παράθυρο ξανανοίγει, και παρακολουθούμε τη σπαραξικάρδια ι
στορία δύο νέων: του Γιάννη και τηε Άνναε. Εκείνοε γύρισε από την Α
μερική για να βρεθεί κοντά στιε τελευταίεε στιγμέε τηε μάναε του που πε
θαίνει από καρκίνο. Τριγυρνάει οτην παραλία καπνίζονταε. Η αφήγηση 
είναι αργή. Ούτωε ή άλλωε, το αφηγηματικό παιχνίδι και η καταιγιστική 
δράση δεν ταιριάζουν σε μια τέτοια ταινία. Η Άννα είναι δασκάλα σε Δη
μοτικό σχολείο τηε Κέρκυραε- μαθαίνει τα παιδιά γράμματα και τουε ε
πιβάλλει μια τάξη, που ο θεατήε παρακολουθεί μέσα από αργά πανο- 
ραμίκ και τράΒελινγκ. Ο τρίτοε πρωταγωνιστήε είναι το τοπίο — ένα το
πίο μελαγχολικό, που ευθύνεται για το θάνατο του ανθρώπου.
Η Άννα γυρίζει το κεφάλι τηε και βλέπει τον Γ ιάννη. Ο Γ ιάννηε γυρίζει το 
κεφάλι του και Βλέπει την Άννα. Έναε μεγάλοε έρωταε αρχίζει. Τι σημαί
νει μεγάλοε έρωταε; Ο Γ ιάννηε τριγυρνάει με το ποδήλατό του και το 
τρανζίστορ που μεταδίδει άριεε. Κρούση στο μεγαλείο τηε όπεραε του 
περασμένου αιώνα, μαυσωλειακή υπόκρουση σε μια ιστορία από την 
αρχή τηε πεθαμένη. Ο Γ ιάννηε και η Αννα θα γαντζωθούν από φόβο ο 
έναε πάνω στον άλλο και θα ξεγαντζωθούν όταν το τίμημα αρχίζει να 
γίνεται οδυνηρότερο τηε μοναξιάε. Συστήνονται, παίζουν παιχνίδια α-

206



θώα και παιχνίδια επικίνδυνα, παιχνίδια που καταλήγουν στην οδύνη. 
Στο μελόδραμα υπάρχει πάθο$, άλλοτε ψεύτικο, άλλοτε αληθινό, με 
σκοπό να ουγκινήσει το θεατή του. Στο Μελόδραμα; υπάρχουν λέξειε α- 
ραδιασμένεε επιδεικτικά xcopis νόημα. Στο «xcopis εσένα ήμουν χαμένη» 
τηε 'Awas τίθεται το ερώτημα αν τώρα αυτή σώθηκε. Σε λίγο ο «οωτή- 
pas» τηε θα χαθεί, xcopis ν' αλλάξει τίποτα οτη ζωή τηε.
Η κραυγαλέα καταστροφική παρουσία του χρόνου, ôncos otous Τεμπέ- 
ληδεε τηε εύφορηε κοιλάδαε, ξανακάνει εδώ την εμφάνισή Tns με τη 
μορφή φύλλων ημερολογίου. Τα φύλλα λιγοστεύουν, και οτο θεατή μέ
νει η ανάγνωση Tns απλοϊκή5 λαϊκή5 oocpias Tns πίσω σελίδα5. Η όπερα 
κατακλύζει το σπίτι, καθείς το ζευγάρι παίζει tous ερωτευμένοι, έτσι, ό- 
ncos στο όνειρο του Γιάννη που ήθελε κάποτε να γίνει τραγουδιού Tns 
όπερα$.
Ο épcoTas πέθανε και τυπικά· η μάνα του Γιάννη πέθανε και τυπικά. Ο 
Γlàwns δε λυπάται επειδή η μάνα του πέθανε, μα επειδή δεν έζηοε ό
ταν έπρεπε να ζήσει. Η άρια σταματά, για να ακουστεί το κρεσέντο των 
κραυγών Tns pàvas που αφήνει την τελευταία Tns πνοή. Το μελόδραμα 
φτάνει στο τέλοε του. Το μελόδραμα τελείωσε, και το ερωτηματικό του 
τίτλου παραμένει στη θέση του. Το τελευταίο πλάνο γίνεται έγχρωμο, και 
η χοντρή κυρία ανοίγει ξανά το «μπαζενικό» παράθυρο για va pas α
παλλάξει από την ασφυκτική ατμόσφαιρα που κατέγραψε στο εσωτερι
κό Tns ανθρώπινέ ύπαρξηε ο Παναγιωτόπουλοε.Έξω περνάνε μαύρα 
σύννεφα, και πάνω tous πέφτει η λέξη «Τέλο$».

Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου

Βραδυφλεγείς
του Λευτέρη Ξανθόπουλου

I
Φιλολογική Βραδιά στην επαρχιακή πόλη. Η Ελεονώρα (Σταθοπούλου) α
παγγέλλει ποίηση. Η Άννα (Μαρία Ξενουδάκη) γυρίζει και κοιτάζει τον 
Γ ιάννη (Λευτέρη Βογιατζή) που κάθεται μερικέε σειρέε πιο πίσω. Ο Γ làwns 
νιώθει αμήχανα. Η Ελεονώρα -οε μεσαίο πλάνο- απαγγέλλει, με σπα
σμένη φωνή, Καρυωτάκη και δαγκώνει δύο φορέε τα ωραία Tns χείλη. Ο 
Tiàwns και η Άννα γνωρίζονται. Η Ελεονώρα απαγγέλλει και δακρύζει.
Ο Γlàwns ζει σε δωμάτιο ξενοδοχείου και με το μαγνητόφωνό του εγ
γράφει τη φωνή του στη μαγνητοταινία: «Με λένε Γ ιάννη, είμαι 35 χρο- 
νών, ήρθα από την Αμερική, το επάγγελμά μου είναι τραγουδιού οε 
όπερα». Η Άννα, στο πλάνο των 360° στον κήπο, του λέει ότι μεγάλωσε 
οτην Πάτρα, είναι καθηγήτρια ωδικήε και διορίστηκε ο' αυτή την πόλη. 
Δύο ποδηλατιστέε-σύμβολα, καβάλα οτο ίδιο όχημα, tous προσπερ
νούν, μεταφέρονταε με το προφορικό tous σχόλιο την πραγματικότητα 
που προβάλλει και προσδιορίζει tous ήρωέε pas. Ο Γlàwns και η Άννα 
αγαλματοποιούνται στο πάρκο.
Ο Γlàwns πάσχει από έλλειψη ταυτότηταε. Προσπαθεί απεγνωσμένα να 
υπάρξει μέσα από τη μηχανιστική επανάληψη Tns cpcovôs του στο μα
γνητόφωνο. Το μηχάνημα εκπέμπει το στίγμα και το σήμα του Γ ιάννη.
Η Άννα κουβαλάει το ευνουχισμένο πρόσωπο Tns επαρχία. Ο Γlàwns 
και η Άννα, μαζί, προσπαθούν να ανασύρουν βίαια κάποια κοινή ταυ
τότητα. Τα εξωτερικά στοιχεία (τα παγωμένα μηνύματα Tns λαϊκή$ oo
cpias του ημεροδείκτη, η πόλη που στάζει, η καθημερινή ακινητοποιη- 
μένη ρουτίνα Tns δαοκάλα5 στην πρωινή προσευχή των μαθητών, το 
παιδί που μαθαίνει βιολί, η πλαστική μαυρόαοπρη φωτογραφία όλων 
μαε) εισβάλλουν και κατατεμαχίζουν tis προοπάθειέε tous να βρουν και 
να Βρεθούν.

Η πόλη όπου ζουν, είναι υγρή -  φθίνει και φθείρει. Ο Γlàwns στο πο
δήλατό του κάνει πετάλι και ταυτόχρονα φρενάρει. Ο fiàvvns είναι 
otpiYpévos, κλεισμένοε οε μια μάσκα oôùvns που του την έχουν φορέ
σει και την έχει αποδεχθεί.
Ο Tiàwns γελάει μία και μοναδική φορά στην ταινία· μετά χαϊδεύει τα 
μαλλιά Tns Awas. Περπατούν κάτω από έναν γκρίζο ουρανό. Ανάμεσα 
στα χέρια του και στα μαλλιά Tns παρεμβάλλεται η απουσία του. Οι χα- 
ρακτήρεε tous δεν υπάρχουν ούτε στο σενάριο του Παναγιωτόπουλου 
ούτε οτην πραγματικότητα Tns Taivias. Τα πρόσωπα δεν έχουν μεγαλώ
σει. Οι ρόλοι δεν είναι φορείε χαρακτήρων· είναι φορείε περιγραμμάτων 
χαρακτήρων. Οι ήρωεε δεν έχουν διαοτάοεΐ5· επαναλαμβάνουν το πε
ρίγραμμα και την απουσία tous. Οι ήρωε$ δεν έχουν OKiés va tous ακο
λουθούν.
Ο Tiàvvns επισκέπτεται την ετοιμοθάνατη μητέρα του οτο νοσοκομείο, 
κάθεται οτο κρεβάτι Tns με την πλάτη στην κάμερα και δε βγάζει ούτε 
μία φορά την καμπαρτίνα του. Ο Tiàwns είναι μετέωρο$ και ξένο5. Ο 
Γlàwns προσπαθεί να Βρει tis διαστάσες του, αλλά αρνείται να απο- 
βάλει την άσπρη (ά-χρωμη) καμπαρτίνα του.
Η ζωή κυλάει και φεύγει μέσα από τα χέρια των ηρώων, χωρίε αυτοί να 
πιουν ούτε μία στάλα. Οι ρόλοι κυλούν μέσα από τα χέρια των ηθοποι
ών και φεύγουν. Οι άνθρωποι δεν υπερασπίζονται τη ζωή tous. Οι η
θοποιοί δεν υπερασπίζονται tous ρόλου$ tous.
Ο pù0os αποτραβιέται κι επανέρχεται. Η ταινία αγγίζει τη σχηματοποίη- 
οη κι αποτραβιέται πάλι. Κυριαρχεί η κίνηση Tns κινηματογραφία μη- 
xavôs λήψη$ και τα ντεκόρ (εσωτερικά και εξωτερικά). Πέρα από το ε
σώτατου ψυχισμού παίξιμο του Βογιατζή και την αρχαϊκή μάσκα Tns Ξε
νουδάκη, εγγράφονται ακόμα οτο φιλμ και παίζουν: υγροί δρόμοι, ά- 
δειεε πλατει ,̂ ξεφτισμένοι τοίχοι παλιών αρχοντικών, οι pacpés Tns κα- 
pnapTivas του Γ ιάννη, το συρμάτινο πλέγμα του μικροφώνου, το δοξά
ρι και οι χορδίε απ' το Βιολί του μικρού μαθητή, οι άδειοι δρόμοι ms 
πόλη5, το ψωμοτύρι του μικρού Βοσκού...
Οι μούσ ια  άριε$ του Verdi και του Puccini διαδέχονται η μία την άλλη 
xcopis αντίκρισμα cktôs κινηματογραφικού κάδρου· δεν υπάρχει ούτε 
άνθρωποε, ούτε toi'xos να απορροφήσουν τη μουσική. Η μουσική, ό- 
ncos και η αδιάφορη φωνή του Γιάννη οτο μαγνητόφωνο, ξαναγυρί- 
ζουν στη συσκευή από την οποία εκπέμπονται. Η επαρχία έχει παρα
μορφώσει το πρόσωπο Tns 'Awas· η φυγή, το πρόσωπο του Γlàwn.
Ο Γlàvvns γράφει με μαύρο σπρέι στον τοίχο το όνομα Tns αγαπημένα 
του· μετά, μιλάει στο μαγνητόφωνο: «Με λένε Tiàwn, είμαι 35 χρονών. 
Αγαπώ την Άννα;» Στουε τίτλοι Tns apxôs, ο σκηνοθέτη αφιερώνει την 
ταινία οτη Μαριάννα. Το μαγνητόφωνο και το σπρέι στα χέρια του Γ ιάν
νη, η μετατόπιση πρωτόγνωρων φετίχ οτην καταναλωτική κοινωνία, 
προσπαθούν να ξορκίσουν ένα Κακό που τρέχει, να δώσουν σχήμα, 
διαστάσεΐ5 και δυνατότητε5 οε πράγματα ά-οχημα.
Ο Παναγιωτόπουλο$ παλινδρομεί ανάμεσα στην παραδοχή Tns μυθο
πλασία (cpôvos Tns μάνα5) και την άρνησή Tns (έμφαση otis κινήσει 
Tns κάμερα$, ντεκόρ).
Ο κινηματογράφοε αρχίζει με τον Παναγιωτόπουλο, αφού έχει τελειώ
σει η προβολή Tns Taivias του οτην οθόνη. Το Μελόδραμα;, λειτουργώ- 
vTas βραδυφλεγείς, τελείται οτο δρόμο του θεατή npos το σπίτι του· ε
κεί, κάπου οτη στροφή, ακούμε το σκηνοθέτη να μα$ ψιθυρίζει βιαστι
κά: «Με λένε Νίκο Παναγιωτόπουλο. Είμαι 39 χρονών και πρέπει να κά
νω κινηματογράφο για να υπάρχω».

«Αντί», τχ. 163,24.10.1980
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Μια μοναχική ταινία
rns Mapias Παπαδοπούλου

Το Βαριετέ, τέταρτη κατά σειρά ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, έ
χει κάτι διεθνώε σπάνιο: είναι μια μοναχική ταινία! ΣυλλαμΒάνονταε την 
ευτέλεια των βιομηχανικών εικόνων που κατακλύζουν την εποχή μαε, 
αλλά και τη μοναξιά τηε Έβδομηε Τέχνηε μέσα σ' έναν κόσμο τεχνολο
γικού πολιτισμού που την απωθεί στο περιθώριο, αρνείται την εμπορι
κή συναλλαγή και περνάει θαρραλέα στο χώρο τηε μεμονωμένηε -όσο 
και επαναοτατικήε- καλλιτεχνικήε πράξηε, εκεί όπου θα οδηγηθεί ανα
πόφευκτα η γνήσια κινηματογραφική έκφραση για να λειτουργήσει πε
ριθωριακά, όπωε ένα βιβλίο που αφυπνίζει τιε απωθημένεε απ' την η
λεκτρονική εικόνα αγωνίεε του ανθρώπου. Από αυτή την άποψη, η ται
νία του Νίκου Παναγιωτόπουλου είναι πρωτοποριακή.
Ο εκτοπισμένοε αληθινόε δημιουργόε που βρίσκεται αε κρίαη, αποκα- 
θιοτά την επαφή με τη χαμένη ευαισθησία μέσα από ένα φιλμικό έργο 
που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μετα-αντονιονικό.
Από την εποχή του Antonioni, που είχε διαβλέψει την απουοία τηε διαν- 
θρώπινηε επαφήε, έχουμε ήδη βιώσει αυτό το κενό, που είναι και α
πουσία τηε περιπέτειαε και απουοία ουσίαε.
Τούτο το κενό, που έγινε γνώση και Βιωμένη απελπισία, έκανε ακόμα 
πιο αιοθητή την υπαρξιακή αγωνία, οδηγώνταε τον άνθρωπο σε μια εκ 
νέου αναζήτηση του άλλου ανθρώπου.
Αυτό το σπαραχτικό παιχνίδι -με την έννοια του κωμικοτραγικού θεά
τρου- που είναι η ζωή, γεμάτο επικλήοειε, ΒουΒέε κραυγέε, θλίψη, φυ- 
γέε μέοω του έρωτα, παιχνίδι σφραγισμένο απ' τον αναίτιο, παράλογο 
αγώνα του Σίσυφου, είναι το θέμα τηε ταινίαε του Παναγιωτόπουλου. 
Με αφορμή μια οχέοη που περνάει κρίση έπειτα από δέκα χρόνια γά
μου εξαιτίαε μιαε άλληε γυναίκαε, ο οκηνοθέτηε επισημαίνει την παρα
νοϊκή υπόσταση του Βίου μαε.
Πρόβλημα κοινό, καθημερινό, αληθινό, γίνεται αντικείμενο θέαοηε κα- 
θώε ο ήρωαε τηε ταινίαε είναι εηίσηε οκηνοθέτηε και αντλεί από αυτό 
την ιδέα του μύθου μιαε ταινίαε που θέλει να γυρίσει. Τα πρόσωπα, τα 
ντεκόρ, ο περίγυροε, το «δράμα», στήνονται, και η ιοτορία αρχίζει. 
Όμωε, δεν πρόκειται να δούμε ένα συμβατικό έργο ιψενικού τριγώνου, 
ούτε μια νεωτεριστική εκδοχή τηε Περιπέτειαε του Antonioni με αδυνα- 
μίεε επικοινωνίαε και αφασίεε αισθημάτων. Βριοκόμαοτε στην Ελλάδα, 
εν έτει 1984, κι όλα έχουν αλλάξει.
Ο Παναγιωτόπουλοε παρουσιάζει τη ζωή οαν θέατρο του παραλόγου, 
αφήνονταε (όπωε κάθε άξιοε δημιουργόε) να φανεί το δραματικό πίσω 
από το κωμικό -και το αντίθετό του- μέσα από πράξειε του Βίου που α
ποκαλύπτουν την αγωνία των ανθρώπων-ηθοποιών.
Με αξιοθαύμαστη τόλμη, αγάπη και συμπόνια κοιτάζει τα οπαρασσό- 
μενα πίσω από τιε μάοκεε πρόσωπα που ανακαλούν οαν άλλοθι τηε ύ- 
παρξηε το όνειρο του έρωτα, το παιχνίδι τηε αλλαγήε μέοα από την πε
ριπέτεια, την επιθυμία τηε γέννηοηε ενόε παιδιού.
Όμωε η αλήθεια, η ουοία όλων αυτών, δεν παύει να αναζητείται. Ο Πα- 
ναγιωτόπουλοε απορρυθμίζει το παιχνίδι, κόβει τιε γέφυρεε που συν
δέουν τη μαγεία με τη φυγή, η άλλη γυναίκα απομυθοποιείται, το ίδιο 
και η ταινία που γυρίζεται μέσα στην ταινία - τα δύο επίπεδα (του πραγ
ματικού και του φανταστικού) στέκονται αντιμέτωπα, λύση, επίλογοε, τέ- 
λοε δεν υπάρχουν, εκτόε από το αναπότρεπτο βιολογικό τέλοε του ό- 
ντοε. Όμωε, ώοπου αυτό να επέλθει, η ζωή συνεχίζεται δύσκολη, οδυ
νηρή, πικρή, άοχημη όοο και ωραία. Ο Παναγιωτόπουλοε δε δείχνει να

πιστεύει ότι η τέχνη μάε Βοηθάει να ζήοουμε. Η ταινία του, ωστόοο, α- 
ποδεικνύει το αντίθετο· ταινία τυπικά ελληνική, με κύριο γνώρισμα την 
ξεχωριστή ικανότητα αυτού του τόπου που κατέχει όοο κανείε άλλοε 
την ειρωνεία.
Ένα διαβρωτικό χιούμορ διαπερνάει τα δρώμενα και συνυπάρχει κατά 
τρόπο αξιοθαύμαστο με τη διάχυτη μελαγχολία. Το Βαριετέ, ταινία υ- 
παρξιακήε αγωνίαε, οριακήε κρίσπε και κατανόησηε των αδιεξόδων του 
ανθρώπου, ειρωνεύεται τον εαυτό τηε και τον παραλογισμό μαε, διατη- 
ρώνταε μιαν απέραντη στοργή για την «υλικότητα» των αισθημάτων 
που, με φορείε τέσσερα Βάλε του Chopin, λειτουργούν σαν σχόλια α
νάμεσα οτιε οεκάνε, για να καταλήξουν να «παίζονται» από ένα έρημο 
πιάνο μπροστά οε ερειπωμένα ντουβάρια. Πλάνα μεστά νοημάτων, κι
νηματογραφική ροή έξοχη, ηθοποιοί θαυμάσιοι (όπωε η Όλια Λαζαρί- 
δου, ο Νικήταε Ταακίρογλου και ο εκπληκτικόε Λευτέρηε Βογιατζήε, μα
ζί μ' έναν απροσδόκητα καλό Βαγγέλη Γερμανό και με υπέροχο πραγ
ματικά τον Μίμη Χρυσομάλλη) επιβεβαιώνουν όχι μόνο τιε γνωστέε ι
κανότητες του σκηνοθέτη, αλλά και το γεγονόε ότι ο ελληνικόε κινημα- 
τογράφοε, διαθέτει ένα δημιουργό ολκήε: τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

«Τα Νέα», 1.2.1985

Συμβολικό χαρακίρι
του Βασίλη Ραφαηλίδη

Κάποιοε έχει πει πωε η ζωή είναι θέατρο. Όμωε, είτε θέατρο είναι, είτε κι- 
νηματογράφοε, παραμένουν πάντα αδιευκρίνιστα το είδοε και η ποιό
τητα τηε σκηνοθεσίαε· για τον απλό λόγο πωε, εδώ, δεν μπορούμε να ε- 
πιαημάνουμε με ακρίβεια το σκηνοθέτη. Ίοωε είναι αυτόε που τον ονό
μασαν θεό. Ίοωε, πάλι, ο παπάε, ο νομοθέτηε, ο χωροφύλακαε, η σύ- 
ζυγοε, ο σύζυγοε, η πεθερά, ο πεθερόε, ο γιοε, ο δάσκαλοε κι όλοι οι άλ
λοι που αποτελούν την κατά Sartre κόλαση, διευθετούν διακριτικά και, 
το ουνηθέοτερο, αδιάκριτα το Βίο μαε, θέτοντάε τον πάνω στην ίδια πά
ντα σκηνή, που ουνεχώε αδειάζει απ' τουε θεατρίνουε τηε και ουνεχώε 
γεμίζει με καινούργιουε, σ' ένα αδιάκοπο οούρτα-φέρτα άνευ οοΒαρού 
νοήματοε, όπωε πιοτεύει ο πραγματικόε εφευρέτηε του υπαρξιακού λα
βυρίνθου, ο Βοτςθε.
Αν η ζωή μαε είναι στην κυριολεξία α-νόητη (άνευ νοήματοε), πρέπει να 
τηε βρούμε ένα νόημα, προκειμένου να μη τρελαθούμε περιδινούμενοι 
μέοα οτο οτρόΒιλο του με ακρίβεια περιγραφόμενου απ' τον 
Heidegger υπαρξιακού κενού. Στην υπαρξιακή οκέψπ, λοιπόν, η ζωή α
ποκτά το νόημα που τηε δίνουμε. Όμωε, αυτόε ο αυτοκαθοριομόε του 
ανθρώπου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Οι περισσότεροι (δη
λαδή οι οκνηροί") προτιμούν τον θεϊκά ή άλλωε πωε προσδιοριζόμενο 
ετεροκαθοριομό: η ύπαρξή μαε έχει το νόημα που τηε δίνουν οι άλλοι. 
Να γιατί είναι πάντα οοφή και πάντα επίκαιρη η ρήση του Βολταίρου: 
«Αν δεν υπήρχε θεόε, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε»· γι' αυτούε που δεν 
μπορούν να υποφέρουν τη θνητότητά τουε, και δεν είναι οε θέση να 
Βαδίσουν περήφανα και με Βήμα σταθερό προε έναν τάφο ήδη σκαμ
μένο απ' τη μέρα τηε γέννησήε τουε.
Κάθε παράσταση έχει ένα τέλοε. Και κάθε τέλοε είναι οριστικό, οε οχέοη 
με το «ούοτημα αναφοράε» οτο οποίο ανήκει. Το «ανοιχτό τέλοε» είναι 
ένα φιλολογικό επινόημα, πάρα πολύ χρήσιμο οτη μοντέρνα τέχνη και 
εντελώε άχρηστο οε μια ζωή αυτοκαθοριζόμενη, όπου μόνο η αρχή ξε
φεύγει ολικά απ' την προσωπική μαε ευθύνη. Αοιπόν, μπορεί η ζωή μαε 
να είναι θέατρο, μπορεί ακόμα τούτο το θέατρο να είναι «Βαριετέ», ό-
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neos πιστεύει o Ni'kos Παναγιωτόηουλοε, ôpcos οι «ποικιλίε$» που εμπε
ριέχει η ζωή, δεν είναι καθόλου όμοιεε με tis noiKiÂiss που έχει το Βα
ριετέ- για τον απλό λόγο neos ο BsoTpivos (ο dvBpeonos) είναι θέαμα για 
tous άλλουε -  ποτέ για τον εαυτό του- εκτό$ κι αν παίζει μπροστά σε κα
θρέφτη- εκτόε ακόμα αν «ο καθρέφτη είναι οι όλλοι», ôncos ισχυρίζεται 
ο Merleau-Ponty.
Ωστόσο, υπάρχει ivas και μόνον Tpônos ο άνθρωπο5-θεατρίνο5 να γί
νει θεατή$ του εαυτού του: να σκηνοθετήσει τον εαυτό του, κι ύστερα να 
κάτσει και να τον δει μαζί με tous άλλου$ Θεατέ5. Κάτι τέτοιο είναι δυνα
τόν μόνο στον κινηματογράφο, και εντελών αδύνατον στο θέατρο. Ο 
OKnvo0éTns-n0onoiôs οτο θέατρο δεν έχει την ευχέρεια να δει τη σκη
νοθεσία που έκανε στον εαυτό του. Μπορεί μόνο να τη «νιώσει», να τη 
φανταστεί, να την ελέγξει νοητικά ή άλλωε neos, όχι ôpcos και να τη χα- 
ρεί, ioejùs μαζοχιστικά και -στην κυριολεξία- οχιζοφρενικά. Μόνο στον 
κινηματογράφο ο σκηνοθέτη μπορεί να «σχίσει tos φρέναε του» στα 
δύο, απ' τη στιγμή που θα σκηνοθετήσει τον μη-σκηνοθέτη εαυτό του. 
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ονομαστεί αυτοκριτική, αν ο σκηνοθέτη 
που σκηνοθετεί τον εαυτό του αναφερόταν οτη σκηνοθετική του ιδιό
τητα. Opcos είναι σωστό χαρακίρι όταν ο σκηνοθέτηε κάνει θέμα ταινίαε 
την ίδια του την ύπαρξη στο σύνολό Tns, pépos μόνο Tns onoias είναι η 
ιδιότητα του σκηνοθέτη.
Το χαρακίρι είναι Tpônos outoktovîos που, ôpcos, ουδεμίαν σχέοιν έχει 
με tous «ôutikoùs». Στο χαρακίρι δεν αυτοκτονεί κανείε από τύψεΐ5, ε- 
voxés, απελπισία και άλλα τέτοια χριστιανικά- αυτοκτονεί δημοσίαν (χα
ρακίρι «ιδιωτικό» δε νοείται) για να υπογραμμίσει neos η ζωή (συνεπώ5 
και ο 0dvaTOs) είναι μια «δημόσια υπόθεση», αφού το άτομο που πε
θαίνει, θα φέρει αλλαγέε otis σχέσειε Tns opàôas στην οποία ανήκε και 
στην οποία κάποια ανωμαλία προκάλεσε ώστε να οδηγηθεί στο χαρα
κίρι.
Το να είσαι πρώτα καλλιτέχνη κι ύστερα «ζων με πληρότητα και υπαρ
ξιακή επάρκεια άτομο», σίγουρα είναι μια ανωμαλία. Δεν είναι ανάγκη 
να διαβάσει κανεί$ τον Θ.Μ. Μουστοξύδη για να καταλάβει neos απ' τον 
καλλιτέχνη «κάτι λείπει». Λείπει η ζωή νοούμενη cos πλήρηε και με «ε
πάρκεια» μέθεξη σ' έναν κόσμο που στον καλλιτέχνη προσφέρεται κυ- 
pieos οαν θέαμα και όχι σαν πεδίο εντόε του οποίου θα παιχτεί με έντα
ση το «δράμα Tns ύπαρξή». Λοιπόν, ο Tipios καλλιτέχνη, που απ' την 
Αναγέννηση και μετά χάνει ολοένα και περισσότερο την αίσθηση Tns 
KoiveoviKÔs του xpnoipôTnTas και Tns αναγκαιότητα$ Tns δουλειάε του 
(η ενδοσκόπηση αφορά μόνο τον ενδοσκοηούμενο, το πολύ και τη μα
μά του, ioeos οε μερικέ5 περιπτώοεΐ5 και tous ομοιοπαθείς του), είναι 
«φυσικό» να θέλει να κάνει χαρακίρι -  έστω, συμβολικά. (Ο Μισίμα, πά- 
vtgùs, το έκανε πραγματικά: έμπηξε το μαχαίρι στην κοιλιά του μπροστά 
στην κάμερα Tns τηλεόρασή, οε μια «ζωντανή» εκπομπή.)
Βέβαια, το Βαριετέ δεν είναι axpißcos ένα συμβολικό χαρακίρι. Μπορεί 
ôpoùs και να 'ταν, αν ο Παναγιωτόπουλοε ήταν... Idncovas. Τώρα που 
δεν είναι, τούτο το «δυνάμει» χαρακίρι γίνεται τελικά μια τελετή αποκά- 
θαροηε απ' την ενοχή τού να είσαι καλλιτέχνη, ôncos θα 'λεγε ο Μου- 
οτοξύδη$. Τέτοιε5 ενοχέ$ είναι μοιραία όταν κάνεις δεν μπορεί να χα
ράξει με σαφήνεια τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθο
πλασία, ανάμεσα οτο «κατασκεύασμα» και το «αρχικό, πραγματικό μο
ντέλο», αν προτιμάτε μια ορολογία μάλλον αδόκιμη. (Onoios πιστεύει 
neos ο καλλιτέχνη είναι ευτυχή$, του ευχόμαστε να μη νιώσει ποτέ την 
«ευτυχία» του.)
θέμα Tns Taivias ποικιλιών Βαριετέ είναι η ανυπαρξία θέματο$, που λέ

γεται και «καλλιτεχνική κρίση». Ήδη είπαμε neos και γιατί δημιουργείται 
αυτή η κρίση σε καλλιτέχνε$ που θεωρούν ταυτόσημα πράγματα τη 
ζωή tous και τη δουλειά tous, πράγμα καταστροφικό αυτό καθαυτό, α
πό ψυχολογική άποψη. Μένει να δούμε στον υπόλοιπο διαθέσιμο χώ
ρο όπου καταγράφεται η «κρίση (όχι η κριτική) pias ξένηε Kpions», συ- 
νεπώε η κρίση (όχι η κριτική) του unoYpdepovros, τον τρόπο με τον ο
ποίο αυτή η κρίση εξαντικειμενικοποιείται πάνω σ' ένα αντικείμενο που 
βρίσκεται εκεί μπροστά μου και λέγεται φιλμ- το φιλμ Βαριετέ, εν προ- 
κειμένω.
Το πιο παράδοξο πράγμα που θα μπορούσε να υπάρξει σε τούτο τον 
κόσμο, είναι μια φιλία ανάμεσα ο' έναν καλλιτέχνη (που κυνηγάει εικό- 
vss με το Βιζέρ) κι ένα χωροφύλακα (που κυνηγάει παραβάτε$ με το πε
ρίστροφο). Όταν αυτοί οι δύο, στην πρώτη κιόλαε σκηνή Tns Taivias, α
νταλλάσσουν τα «εργαλεία» Tns δουλειά$ tous, σημαίνει neos, από κει 
και πέρα, ο καλλιτέχνη θα γίνει ο χωροφύλακαε Tns πάντα «διαφεύ- 
Youoas τον κίνδυνο Tns onTims αιχμαλωσία» εικόνα5, ενώ ο χωροφύ- 
λακα$, μέσα απ' αυτή την απροσδόκητη γειτνίαοη με την τέχνη, θ' αρχί
σει επιτέλουε να έχει anopiss: έτσι, anopcovTas, γίνεται κάνεις σιγά σιγά, 
και χωρίς να το καταλάβει, καλλιτέχνη ή διανοούμενο5. Η ζωή (ο χω- 
ροφύλακα5) και η τέχνη (ο σκηνοθέτη) κάποτε θα συναντηθούν οτη 
μέση του δρόμου. Αλλά αυτό είναι ένα πιθανό γεγονόε για το απώτατο 
μέλλον, ilpos το παρόν, αυτά συμβαίνουν μόνο στον κινηματογράφο- 
ειδικότερα, στον κινηματογράφο του Παναγιωτόπουλου, όπου θα συμ
βούν κι άλλα παράδοξα, πάντα xâpis σ' αυτό το αξεδιάλυτο μπέρδεμα 
ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη που συνιστά, ôncos είπαμε, την ιδιαιτε
ρότητα Tns ôuoTuxias τού να είναι κάνεις καλλιτέχνη.
Ο σκηνοθέτη5 του μύθου (Νικήταε Τσακίρογλου), εξοπλιομένοε πια μ' 
ένα περίστροφο που δε θα το ξαναδούμε, αρχίζει να πυροβολεί tis ει- 
kôvss που στην αρχή τού «διέφευγαν», και tis «σκοτώνει», τη μία κατό
πιν Tns άλλη$: επιτέλου$, φτιάχνει μια ταινία με πλάνα πτώματα που α
πέκτησαν την πτωματική tous ιδιότητα xâpis οτη σωτήρια επέμβαση ε- 
vôs χωροφύλακα, ο onoios ασκεί λάθθ5 επάγγελμα. (Η κλοουνίστικη 
φάτσα του Λευτέρη Βογιατζή είναι ένα με λόγια και «χωρίς λόγια» έξοχο 
σχόλιο πάνω οτο τι σημαίνει να κοιτάει τον κόσμο évas χωροφύλακα5 
μέσα απ' το Βιζέρ κι όχι μέσα απ' το στόχαστρο ενό$ όπλου.)
Έτσι, με το περίστροφο στ' αφτί, θα δει με το ζόρι το epeos Tns pépas (για 
την ακρίβεια: το epeos του προβολέα) ο ôpcoas Tns Taivias (Βαγγέλη 
Γsppavôs). Δεδομένου, ôpeos, neos τη μοναξιά δεν την αντέχουν ούτε οι 
ôpcoss, Kupieos οι κινηματογραφικοί, ο σκηνοθέτη (ο Τσακίρογλου, δη
λαδή ο Παναγιωτόπουλοε) θα του φτιάξει μια ηρωίδα-συντρόφισσα, α- 
κριβώ5 onces ο θεόε έφτιαξε για χατίρι του Αδάμ την Εύα (Όλια Λαζα- 
ρίδου).
Το δράμα, με την εμφάνιση και μόνο Tns Eùas, ôncos πάντα, είναι σχε
δόν στημένο: όταν οου πάρουν ένα πλευρό για να φτιάξουν μ' αυτό έ
ναν άνθρωπο, toûtos ο άνθρωποε θα είναι αναγκαστικά ατελή$. (Άλλο 
τα παιδάκια κι άλλο τα «γυναικάκια», παρ' όλο που η σύγχυση είναι πά
ρα πολύ συχνή οε ανθρώπου που απ' την Εύα δε ζητούν παρά μόνο 
το παλιό αιώνιο σάπιο μήλο.)
Τούτη η εντό5 του Παραδείσου ακόμα δημιουργημένη ατέλεια είναι η 
αιτία που ο dvôpas θα ζητήσει την «πληρότητα» (δηλαδή, τη συμπλή
ρωση, το συμπλήρωμα του παιδιού που του λείπει) σε μιαν άλλη γυ
ναίκα (Δέσποινα Γερουλάνου). Η μια γυναίκα, λοιπόν, φέρνει την άλλη 
(με την ίδια έννοια που το «ένα κακό φέρνει τ' άλλο»), για να συνεχιστεί 
έτσι ο παλιόε φαύλο$ κύκλοε evôs αμαρτήμακ« που το λέμε «προπα-
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τορικό», ίοα ίσα γιατί δεν ξέρουμε πώε αλλιώε να ονομάσουμε τον 
φαύλο κύκλο τηε ύπαρξηε του Κακού εν τω κόσμω.
Μ' άλλα λόγια, ο σκηνοθέτηε, πάντα με το περίστροφο του χωροφύλα
κα, «χτύπησε» ένα «Μελόδραμα» και τ' άφησε να ιριδίζει σπαρταριστό 
και κομματιασμένο κάτω απ' τα πολλά και ποικίλα «Χρώματα τηε ίρι- 
ôos» που αστράφτουν μέσα σε μια εύφορη κοιλάδα, την οποία κατοι
κούν πάντα «Τεμπέληδεε». Η κοιλάδα τηε τέχνηε αποκλείεται να μην εί
ναι εύφορη (δε στέρεψε ποτέ, ούτε υπάρχει περίπτωση να στερέψει), κι 
αε Βρήκε τα θέματά τηε ο Goethe μόνο 36.
Ο Παναγιωτόπουλοε καταργεί τα 35 και κρατάει το πρώτο και στοιχειω
δέστερο -  ένα κλασικό τρίγωνο, που μεταλλάσσεται οε οιονεί μοντέρνο 
τετράγωνο, χάριε οτο διπλασιασμό τηε μιαε πλευράε: η σύζυγοε έχει έ
ναν αδελφό (Μίμηε Χρυσομάλληε), που γίνεται ο καλύτεροε φίλοε του 
συζύγου μετά τον ίσωε πρόσκαιρο χωρισμό εξαιτίαε τηε επέμΒαοηε τηε 
άλληε Εύαε, του ερζάτε Παραδείσου. Μπορεί να χάθηκε μια σύζυγοε, 
αλλά κερδήθηκε έναε φίλοε «με το δικό τηε αίμα». Και δεδομένου ότι το 
«αίμα νερό δε γίνεται», το χάπι-εντ του ξαναομιξίματοε με τη σύζυγο 
διαγράφεται πίσω απ' τη λέξη «Τέλοε»! «Αρχή γίνεται κάθε στιγμή, και το 
τέλοε δε χωράει στην οθόνη που βλέπειε»: είναι στίχοε του πεθαμένου 
φίλου Λάμπρου Λιαρόπουλου, που κι εκείνοε είχε μπερδέψει τη ζωή με 
τπν τέχνη, οε σημείο που, κι αυτόε, σχεδόν ν' αυτοκτονήοει.
Το Βαριετέ είναι έμμεσα και διακριτικά αφιερωμένο απ' τον Παναγιωτό- 
πουλο στον Λιαρόπουλο (έμμεσα, γιατί η αφιέρωση δεν είναι μια «καρ- 
τολίνα», αλλά ενσωματώνεται στην ταινία σαν το πρώτο τηε πλάνο). Μ' 
άλλα λόγια, απ' την αρχή η ταινία σημαδεύεται από τον πραγματικό 
θάνατο ενόε «καλλιτέχνη οε κρίση», που ούτε εκείνοε έκανε χαρακίρι. Εί
παμε: οτη Δύση, το χαρακίρι είναι εντελώε αδύνατον και παίρνει μορ- 
φέε συχνά απροοδόκητεε, όπωε, π.χ., αυτήν ενόε έργου τέχνηε.
Όπωε και να το κάνουμε, είναι επικίνδυνο να κρατάει οτα χέρια του πε- 
ρίστροφο έναε καλλιτέχνηε· όχι μόνο γιατί οι καλλιτέχνεε μπορεί να πυ
ροβολήσουν τον εαυτό τουε νομίζονταε πωε πυροβολούν έναν εχθρό 
(πρόκειται για το μπέρδεμα ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυ
θοπλασία που λέγαμε), αλλά και, κυρίωε, γιατί μπορεί να πυροβολούν 
εικόνεε νομίζονταε πωε πυροβολούν τη ζωή. Όχι μόνο «το τέλοε δε χω
ράει στην οθόνη που Βλέπειε», αλλά, πολύ περισσότερο, δε χωράει η 
ζωή στην τέχνη. Πάντα η τέχνη θα είναι μια πράξη προκρούστεια- γιατί 
η τέχνη είναι μορφοποίηση του άμορφου, και το άμορφο μορφοποιεί- 
ται μόνο κατά τα επιμέρουε. Η ζωή θα παραμένει πάντα ένα Βαριετέ, 
χαοτικό και ασυμμάζευτο, ακόμα και στην περίπτωση που συμμαζευ
τούν όλα όοα είναι δυνατόν να συμμαζευτούν- π.χ., τα τηε οικονομίαε. 
«Όσο στον κόσμο υπάρχουν γυναίκεε και άνδρεε, θα υπάρχει πάντα το 
έναυομα για ν' αρχίσει ένα δράμα ή μια κωμωδία», όπωε περίπου έλε
γε ο Chaplin. Το Βαριετέ περιγράφει τούτο τον αρχικό σπινθήρα για κά
θε είδουε δρώμενα - και παραμένει ο' αυτόν. Όποιοε θέλει να ψάξει για 
πυρκαγιά, μάλλον θα πρέπει να πάει οτο διπλανό σινεμά.

«Έθνοε», 17.1.1985

Δεσμώτηε του ιλίγγου
του Δημήτρη Δανίκα

Δύο τα πρόσωπα του Παναγιωτόπουλου, έναε ο προοανατολιομόε 
του. Το ένα «πρόσωπο» έλαμπε και λάμπει από εξυπνάδα, ευρηματικό
τατα, χιούμορ, αυταρέσκεια για να κρύβει το άλλο, δηλαδή τον πραγ
ματικό του εαυτό. Ο Παναγιωτόπουλοε δεν τολμούσε (ή δεν μπορούσε)

(ή και τα δύο) να κάνει μια ταινία για τον εαυτό του, και περιφερόταν 
οαν τη μέλιοοα γύρω απ' τη γύρη, χωρίε να χώνει το κεντρί του οτη βα
θιά, δίκιά του πληγή. Το δεύτερο «πρόσωπο» είναι η ικανότητά του να 
μεταμορφώνει τα πράγματα με γούστο, με τέχνη, να τα συναρμολογεί, 
να μετουσιώνει τα εφήμερα σε εκθαμβωτικά πυροτεχνήματα, να «τυ
φλώνει» χωρίε να κοιτάει στην κατάσταση των πραγμάτων, θα 'λεγα, 
δηλαδή, πωε ο Παναγιωτόπουλοε είναι κάτι οαν τον ϋθηηεε Stewart 
στην ταινία του Hitchcock που παθαίνει ίλιγγο κοιτώνταε ηροε τα κάτω, 
προε τα γήινα, προε την πραγματικότητα (τη δική του και των άλλων), 
και γι 'αυτό «ανηφορίζει» χωρίε να κοιτάει προε το βάθοε. Έτσι, το ένα 
πρόοωπο βοηθούσε τ' άλλο- δηλαδή, η ικανότητα και η μανία στην τε
λειότητα τηε κατασκευήε κάλυπταν αριστοτεχνικά την απόδρασή του α
πό την έξοδο κινδύνου. Αυτά τα δύο «πρόσωπα» ουνιστούν και τον 
προσανατολισμό του, κι όπωε έλεγε ο σύντροφόε μαε Λάμπροε Λιαρό- 
πουλοε, αδελφικόε φίλοε του Νίκου, είναι σαν να «έχειε μια θοΙΙε Royce 
και να τη χρησιμοποιείε για ν' αγοράζειε τσιγάρα απ' το περίπτερο τηε 
γειτονιάε σου!»
Ισωε, λοιπόν, να μην είναι τυχαίο που αυτή η τελευταία ταινία «ποικι
λιών» του Παναγιωτόπουλου, η πρώτη του θαρραλέα προσπάθεια να 
κοιτάξει τα «εντόε» του, συνοδεύεται και μ' ένα αφιέρωμα οτον Λάμπρο 
Λιαρόπουλο, τον ταλαντούχο σκηνοθέτη μιαε γενιάε που θα μπορούσε 
να κάνει τόσο πολλά και τόσο ωραία. «Μου ζπτάε να σου πω μια ιστο
ρία με αρχή, μέση και τέλοε. Αρχή γίνεται την κάθε στιγμή, και το τέλοε 
δε χωράει στην οθόνη που Βλέπειε» έγραφε, ματωμένα, ο σύντροφόε 
μαε Λάμπροε, κι ο Νίκοε, πυρετωδώε, και οε στιγμή κορυφωμένηε κρί- 
οηε, επιχειρεί να κάνει πράξη τον ερωτικό στίχο του φίλου του που κολ
λάει και με τη ρήση του μεγάλου του «εραστή», του Jean-Luc Godard: 
«Κάθε ιστορία έχει αρχή, μέση και τέλοε, αλλά όχι κατ' ανάγκην με αυτή 
τη σειρά». Ποια, όμωε, είναι η αρχή, η μέση και το τέλοε; Σίγουρα και τα 
τρία μαζί είναι ο σκηνοθέτηε τηε ταινίαε (Νικήταε Τσακίρογλου) και τα 
«πρόσωπα» που σκηνοθετεί προσπαθώνταε να φτιάξει μια ιστορία- δη
λαδή είναι ο κινηματογράφοε, είναι η τέχνη, είναι το τελευταίο πλάνο, ε
κείνο το λαμπρό στοιχείο εφήμερηε τέχνηε όπου ο σκηνοθέτηε, σε πα
ραληρηματική κατάσταση, οαν ήρωαε του Ταρκόφοκι, βάφει με όλων 
των λογιών τα χρώματα το κατάλευκο του χιονιού, κάνονταε τέχνη πά
νω στο στοιχείο που θα «γλιστρήσει» κι από οτερεό θα γίνει υγρό και θα 
εξαφανιστεί, χωρίε ν' αφήσει πίσω του κανένα ίχνοε. Ο Παναγιωτόπου- 
λοε επιστρέφει στην προηγούμενη κατάστασή του, αφού πριν διανοίξει 
τα εντόε του, κοιτώνταε πάντα προε τα μέσα, «δηλώνονταε» με ειλικρί
νεια οτο θεατή πωε είναι τόσο εγωιοτήε όσο είναι κι αυτόε που μπαίνει 
στην αίθουσα κι απαιτεί απ' το σκηνοθέτη να του ικανοποιήσει όλα τα 
γούστα (χρειάζεται τόλμη σήμερα να δέχεσαι να προβάλλεται η ταινία 
σου οε μία μόνο αίθουσα).
Τι έχουμε, λοιπόν; Μια προσωπική ταινία, μια ταινία οτο ακέραιο γκο- 
νταρική- τόσο γκονταρική, ώστε πολλά πλάνα τηε είναι φτυστά η Κάρ- 
μεν- μια ταινία που μιλάει για ένα σκηνοθέτη ο οποίοε ψάχνει την αρ
μονία μέσα από τα τέσσερα Βάλε του Chopin αλλά ο κόομοε του είναι 
θρυμματισμένοε από εικόνεε, αταίριαοτεε μεταξύ τουε (αν και ταιριά
ζουν τόοο πολύ οτη δομή, ώστε το σενάριο να είναι υπόδειγμα στερε- 
ότηταε)- μια ταινία που δηλώνει πωε αναζητεί το Βίωμα, δηλαδή τιε αν- 
θρώπινεε οχέοειε, αλλά αυτέε που είναι αταίριαοτεε- μια ταινία που μι
λάει για ένα σκηνοθέτη ο οποίοε θέλει την περιπέτεια, θέλει τον έρωτα, 
επικαλείται το συναίσθημα και σπαράζει από αδυναμία. Οι οχέοειε δεν 
ολοκληρώνονται, η μοναξιά είναι αφόρητη, ο ήρωάε του δεν μπορεί να

212



γίνει Kdnoios dMos κι αισθάνεται ανυπόφορα pévovîas ο iôios, ο «ή- 
pcoas» είναι évas «àpcoas» του παρελθόντο5, xcopis διέξοδο στο μέλλον, 
αφού λέει: «Όταν γερνάΐ, είναι δύσκολο να ελπίζει ατο μέλλον» και: 
«Όταν ήμαστε νέοι, μπορούσαμε να λέμε οτιδήποτε xcopis να αισθανό
μαστε γελοίοι»· μ' άλλα λόγια, ivas àpcoas... με παντούφλε$, που ξέρει 
-και το δηλώνει- ncos «αυτοί που δεν έχουν καθόλου λεφτά γράφουν 
την Ιστορία»!
Τι είναι, λοιπόν, η ταινία του Παναγιωτόπουλου; Ivas ypicpos ή ένα κεί
μενο γραμμένο καλλιγραφικά, υπαρξιακά και, επομένου, «αυθαίρετα» 
για pas, αλλά συνεπέστατο για το συγγραφέα του; Ένα κείμενο με πολ
λά αφομοιωμένα δάνεια από άλλου$ «κειμενογράφουε»· ένα κείμενο με 
povaôiKés για τον ελληνικό κινηματογράφο χρωματικέε φωτοσκιάσει -  
και λόγω Αρη Σταύρου στη διεύθυνση φωτογράφισε, αλλά και λόγω 
Παναγιωτόπουλου (κάθε φορά δημιουργεί ένα φωτογραφικό προη
γούμενο, και καλά θα κάνουν οι άλλοι να μη τον μιμούνται ôncos έγινε 
με tous Τεμπέληδεε, γιατί αυτά τα πράγματα δεν επαναλαμβάνονται)· έ
να κείμενο χαοματικό, θρυμματισμένο οε δεκάδεε εικόνεε- ένα κείμενο 
που, εκτό$ όλων των άλλων, επέχει και τη θέση pias εκ βαθέων συνέ
ντευξή του Νίκου npos tous θεατέε του.
Τι είναι, λοιπόν, η ταινία του Παναγιωτόπουλου; «Όταν με ρωτούν έτσι, 
δεν μπορώ ν' απαντήσω» λέει με αμηχανία ο σκηνοθέτη Tns Taivias, «κι 
όταν δεν με ρωτούν, μπορώ να την περιγράφω.» Ποιοε, λοιπόν, μπορεί 
να πει τι είναι το Βαριετέ, αν όχι μόνο η ίδια η ταινία;

«Τα Νέα», 17.1.1985

Εκπληκτική γοητεία και βαθιά πίκρα
του Λευτέρη Κυπραίου

I

Ο ελληνικό$ κινηματογράφοε, τα τελευταία δεκαπέντε-είκοσι χρόνια, έ
χει αποκτήσει παράδοση otis πρόσω πά  toiviss των σκηνοθετών. Ο 
auteur, ο δημιουργόε Tns Taivias, που είναι αποκλειστικά υπεύθυνο$ 
για το αποτέλεσμα, που γράφει το σενάριο pôvos του, ριψοκινδυνεύο- 
vtos και την παραγωγή, ξεκίνησε με τον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο, 
που επηρεάστηκε σ' αυτό το θέμα απ' τη ΝουΒέλ Βαγκ και tous δημι- 
oupyoùs Tns, και σήμερα πια μπορούμε να πούμε ότι έχει δημιουργή
σει ένα κάποιο «καθεστα».
Το nôass Taivias, ôpcos, ήταν πράγματι προοωπικέ5 και nôass νόμιζαν 
ότι ήταν, είναι ένα μεγάλο θέμα. Ο άκρατοε εγκεφαλιομ05, πολλέ$ cpopés 
η κακή μίμηση, η εμμονή στην «πρωτοπορία» Tns σημειολογία, του 
συμβολισμού, ακόμα και σε ταινίε5 που δε «σήκωναν» πειραματικέ$ 
cpôppss ή άλλε$ αναζητήσει, δημιούργησαν πολλέ5 cpopés ταινίε5 κού- 
φιε5, όπου η μεν ταινία παιζόταν στην οθόνη, τα δε νοήματά Tns ήταν 
υπαρκτά και κατανοήοιμα μόνο οτο μυαλό του δημιουργού Tns.
Με το Βαριετέ, έχουμε σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, μια αληθινά προ
σωπική ταινία. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ταινία του Νίκου Πανα- 
γιωτόπουλου είναι η «κορωνίδα» των προσωπικών ταινιών που, ανα- 
γκαοτικά, απ' τη φύση tous, απαιτούν αποδοχή και υποχωρήσει του 
θεατή, οτο όνομα Tns απόλαυσή Tns Téxvns ενό5 σημαντικού δημι
ουργού. Αν ο ônpioupyôs δεν είναι onpavTiKÔs, τότε η προσωπική ται
νία Βουλιάζει στα «ακατανόητα» τέλματα, και οι Θεατέ5, οε βαθεί5 ύ- 
nvous. Όταν, ôpcos, έχουμε ένα δημιουργό οαν τον Παναγιωτόπουλο, 
αφοπλιστικό και «μυοτικό» ταυτόχρονα, τότε η προσωπική ταινία δεν 
κουράζει ποτέ, ακόμα και οτα πιο «δυονόητα» σημεία Tns.
Ολόκληρη η ταινία είναι ένα σούρουπο. Εισάγει το θεατή ο' αυτή τη

γλυκιά μελαγχολία που αναδίδει το απόγευμα, που οε παρασύρει η 
μουσική του Chopin. Τα πρόσωπα του έργου, που κινούνται μέσα ο' 
αυτό το υπνωτικό κλίμα, ο' αυτή την αίσθηση «anouoias» που διαθέτει 
η ταινία, είναι ¿vas σκηνοθέτη που γυρίζει μια ταινία, οι ηθοποιοί «του» 
και, Βέβαια, οι ρόλοι tous onoious υποδύονται. Διπλοί ρόλοι για όλου5, 
λοιπόν.
[.·.]
Το θέαμα, ο κινηματογράφο5, η γοητεία τού να pnopsis να είσαι évas 
μικρό5 «Θεό5». Πάνω απ' όλα, ôpcos, η μοναξιά αυτού του μικρού «θε
ού». Αν υποθέσουμε ότι ο θεό$ που έπλασε τον κόσμο, έχει Kdnoiss αν- 
Θρώπινε5 λειτουργία μέοα στην τελειότητά του, τότε φαντάζεστε τι μο
ναξιά θα νιώθει; Όσο κι αν, από μια πρώτη άποψη, αυτό μοιάζει αστείο 
και σόφισμα Kdnoias aKpaias λογική$, δεν παύει να είναι αληθινό, αν 
μάλιστα κανεί5 το παραλληλίσει με τη μοναξιά του σκηνοθέτη, του άλ
λου μικρού «θεςύ».
Για να ακριβολογούμε, η ταινία του Παναγιωτόπουλου, παρότι είναι «έ
να φιλμ ποικιλιών» που διαθέτει «τα πάντα» (και, πάνω απ' όλα, ένα κα
ταλυτικό χιούμορ), διακρίνεται όχι για τη μοναξιά, αλλά για την ερημιά 
Tns. Υπάρχει μια διαφορά σ' auTés tis δυο λέξεκ και tis καταστάσεΐ5 που 
ορίζουν. Η μοναξιά είναι η κατάσταση του να είσαι μόνο$ σου, είτε ε
πειδή το θέλησεε είτε επειδή ο' εγκατέλειψαν. Η ερημιά είναι η βαθύτα
τη αυτή «έλλειψη», το σημείο μηδέν όπου είσαι αναγκαστικά μόνο$, α
κόμα και με χιλιάδε5 κόσμο να οε περιτριγυρίζει. Δεν έχει καμιά οχέοη 
με την επικοινωνία (αυτό που τόσο εύκολα λένε πολλοί αυτοδιαφημι- 
ζόμενοι: «Είμαι pôvos μεε στο πλήθο$» κι άλλα τέτοια φαιδρά). Η ερημιά 
είναι η κατάσταση του (εοτέτ) δημιουργού- είναι η κορυφή pias πορεί- 
as όπου η απογύμνωση των λεπτομερειών οτην καθημερινή ζωή, η α
ποκάλυψη των κρυφών νοημάτων στα οποία είναι μπλεγμένοι όλοι, οε 
οδηγούν στην πνευματική απομόνωση, οτην αδυναμία επικοινωνία 
και, ουνεπακόλουθα, στη σκληρή ερημιά του πνευματικού εοτετιομού. 
Ο Nikos Παναγιωτόπόυλθ5, δημιουργώντα$ αυτή τη συγκλονιστική ται
νία, pas μιλάει για την ερημιά του, μέσα από ένα βλέμμα ειρωνεία πο
τέ μελό. Δε μα5 ζητάει το λόγο -  ποτέ. Είναι αυτό που είναι, κι απαιτεί το 
σεβασμό ή το «μίσο5» pas, xcopis να δείχνει να πολυενδιαφέρεται για 
tous ùpvous ή tis κακέ s KpiTiKés του έργου του· γιατί το έργο του είναι 
auTÔs. Δεν μπορεί  ̂ν' απαιτήσει από έναν άνθρωπο να είναι «διαφο- 
ρετικόε» κατά τα γούστα σου, ούτε (κατά συνέπεια) να είναι και διαφο
ρετικά τα έργα του, τα δημιουργήματά του, για ν' αρέσει ο' εσένα, locos 
εκεί να είναι μια από tis ρίζε$ Tns Taivias. "locos και σ’ αυτό (γιατί είναι α
κόμα πάρα πολλά που δεν χωράνε στον περιορισμένο χώρο pias κρι- 
tikôs, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει λόγο5 να γραφούν) να οφείλει 
την εκπληκτική γοητεία Tns και τη βαθιά Tns πίκρα.

«Ελεύθεροί Tûnos», 1.2.1985

Γλυκόπικρα παιχνίδια
του Γιάννη Μηακογιαννόηουλου

Μια ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου είναι πάντα ένα αναμενόμενο 
γεγον05, για την υψηλή αισθητική και το προσωπικό του ùcpos.
Βαριετέ -  «ένα φιλμ ποικιλιών» δηλώνει, μένοντα$ nioTÔs οτην παλιά 
γραμμή του να μην αφηγείται μια ενιαία δραματική ιστορία, αλλά να 
συνθέτει ελεύθερα axnvés πλαοματικέ5 και «πράγματι^», δραματικέ5 
και KcopiKés, μιμήοεΐ5 κινηματογραφικών μορφών και ειδών, παιχνίδια 
με tis εικόνε$, με tis λέξεΐ5 και tous ôxous.
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Η γραφή του υπακούει κυρίως ο' ένα συντελεστή ελευθερίας. Εικόνες 
και λόγια, ιδέες και καταστάσεις, κυνηγιούνται, με ακατάπαυστες ρήξεις, 
μ' ένα πολλαπλασιασμό της δράσης ή της σημασιοδότησης προς όλες 
τις κατευθύνσεις, έτσι που αλληλοαναιρούνται, αλληλοαμφισΒητούνται 
ή, έστω, αλληλοκαθορίζονται. Ο Παναγιωτόπουλος δείχνει ένα πράγμα 
και κατόπιν το αναιρεί, σχεδόν το γελοιοποιεί. Κι όμως αισθάνεται ότι 
μπορεί να το πιστεύει πάλι, ενώ αμφιβάλλει ή αρνείται να το πιστέψει. 
Έχει ένα οξύ αίσθημα της σύμπραξης των αντιθέτων της δημιουργικής 
αντίφασης. Έτσι όπως και στο δάσκαλό του, τον Godard, μόλις αρχίζει η 
πρώτη εικόνα, αρχίζει κι η καταστροφή, η ανάγκη της αντίφασης. Αυτό 
είναι σίγουρα τιμιότητα, συνέπεια και αιδημοσύνη. Οι διαδοχικές μά
σκες αρνούνται την υποκριτική πειστικότητα της μιας και μόνιμης.
Στο Βαριετέ υπάρχουν πρόσωπα «αληθινά», αφού αυτά «φέρουν» το 
δράμα, αλλά και ψεύτικα, δημιουργήματα ενός σκηνοθέτη. Το κύριο 
πρόσωπο είναι ένας άντρας -επιτυχημένος, ωραίος, σίγουρος, μοντέρ
νος- ηου, όμως, περνά υπαρξιακή κρίση. Χωρίζει απ' τη γυναίκα του, 
συναντάει μιαν άλλη, οτα πλαίσια μιας περιπέτειας, και τη συνέχεια της 
περιπέτειας αναζητεί μαζί της, μέσα από τον έρωτα και το ταξίδι. Ξανα- 
γυρίζει στη γυναίκα του, μένει μόνος, συναντάει έναν άλλο άντρα, πικρό 
και «κατακαθιομένο», αυτοκτονεί.
Υπάρχει, είπαμε, κι ένας σκηνοθέτης, που προσπαθεί να φτιάξει αυτή 
την ταινία, που αναζητεί εικόνες, συζητάει το πρόβλημα της κινηματο
γραφικής έκφρασης (αλλά και την πορεία του έργου) μ' έναν αστυφύ
λακα της τροχαίας κι αποφασίζει να «σκοτώσει» τον ήρωα, γιατί απε- 
χθάνεται το φινάλε από φυσικό θάνατο (του φαίνεται αφύσικο).
Αλλά και τα πρόσωπα της ταινίας ζητούν εξηγήσεις απ' το σκηνοθέτη. 
Και φυσικά, πιο πίσω, αισθανόμαστε τον Παναγιωτόπουλο -  ευέλικτο 
αλλά σταθερό, συμμέτοχο αλλά και χειριστή.
Στην ταινία υπάρχει πάντα η νοσταλγία για τον κλασικό αμερικανικό κι
νηματογράφο, το ρυθμό των μιούζικαλ και τη οτακάτη κίνηση των ται
νιών δράσης, που υλοποιείται «κατ' επιταγήν» σε θραύσματα σκηνών. 
Όλα αυτά διατηρούν τη γεύση του παιχνιδιού στις «καταστροφές», στο 
ελεύθερο πέρασμα από το ένα ύφος οτο άλλο, στην πρόκληση από το 
ελεύθερο άτομο προς την τακτοποιημένη κοινωνική στάση. Ο Πανα- 
γιωτόπουλος μένει αντικομφορμιστής, απέναντι τόσο στην αστικά κατα
ναλώσιμη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, όσο και στις αστικές σταθε
ρές. Τα παιδιά δεν είναι αγγελούδια αλλά τέρατα, η παλιά γονική οικο
γένεια αλληλοτρώγεται την ώρα του φαγητού, οι δύο φίλοι ανακαλύ
πτουν αμήχανοι τους εαυτούς τους γυμνούς οτο ίδιο κρεβάτι.
Πάντα λαμπερός με τα παιχνίδια των λέξεων, ο σκηνοθέτης δείχνει συ
νεχώς και όλη τη Βαθιά αίσθηση του χιούμορ και της ειρωνείας που τον 
χαρακτηρίζει.
Η ταινία κινείται με ακροβατική μορφική συνέπεια και τελειότητα μέσα 
στις συνεχείς αλλαγές. Η φωτογραφία (Αρης Σταύρου), μουντή, υπο- 
φωτιομένη, οε τόνους γαλαζοπράσινους, χωρίς ήλιο οτα εξωτερικά ή έ
ντονες πηγές λευκού φωτισμού οτα εσωτερικά- ο ήχος (Νίκος Αχλάδης), 
εξαιρετικά πολύπλοκος και πλούσιος.
Η ταινία, λοιπόν, είναι κάπως οαν σύνθεση: Τα χρώματα rns Ipiôos - 
Μελόδραμα;Όπως και ο' εκείνα τα έργα, αλλά ίσως περισσότερο, αφού 
έχουμε αυτή την εκμετάλλευση άλογων θεμάτων, διαπιστώνουμε κά
ποια οεναριακή αδυναμία και φτώχεια- φτώχεια, ως προς την αναζήτη
ση της τέχνης, το πλάτεμα της θεματολογίας και της μορφολογίας, τον 
σπαστικό συντελεστή. Παρά τον προσωπικό κόσμο και το ύφος του, ο 
Παναγιωτόπουλος εξακολουθεί να μην καταδύεται οδυνηρά μέοα

στους ήρωές του, να μην ανοίγει την καταπακτή της αποθήκης με το 
σκελετό. Τον θωρακίζει σ' αυτό με το χιούμορ του. Και πάλι, όμως...
Με το Βαριετέ, ξεκαθαρίζουν κάπως ορισμένα πράγματα. Παρά τις δια
νοητικές του αποσκευές, ο Παναγιωτόπουλος έχει μια κυριαρχική αθω
ότητα. Στις χειρότερες στιγμές, αυτό σημαίνει άρνηση της οργανωμένης 
οκέψης ή του Βάρους της ευθύνης για τον κόσμο- στις καλύτερες, αλλη
λεγγύη δημιουργού και έργου, απουσία της προκατασκευής και της υ
ποκριτικής σοβαρότητας, φρεσκάδα και ελευθερία. Πάντα ο Παναγιω- 
τόπουλος ήταν κάπως ένας δανδής της φόρμας και των αινιγμάτων, έ
να πρόσωπο μακρινό.
Στο Βαριετέ, όμως, διαιοθανόμαοτε μια εξέλιξη. Υπάρχει ένα μέλωμα, 
μια λανθάνουοα ηρεμία και μελαγχολία, μια προσέγγιση. Όλα τα παι
χνίδια είναι χωρίς επιθετικότητα, χωρίς πρόκληση εντυπωσιασμού, χω
ρίς ντανταϊσμό, αλλά οχεδόν ψιθυριστά, γλυκά και πικρά. Κρίση ηλικίας; 
Ωρίμανση;
Τα πρόσωπα των ηρώων γίνονται, οε κάποια γκρο πλάνα, τοπία Βά
θους. Αλλά περισσότερο το φυσικό τοπίο, επίμονα κοιταγμένο (Λίμνη 
Μαραθώνα, χιονισμένο Βουνό, θάλασσα), δεν είναι μόνο εικόνα και 
πλαίσιο της δράοης, αλλά και τοπίο ψυχικό, που περιέχει και τη στιγμή, 
το χρόνο όρασης του δημιουργού. Αυτή η μοναδική χρονικότητα, μέ
σα οτον πλασματικό κόσμο της ταινίας, ξαφνικά γίνεται φοβερά ισχυρή, 
ζωντανεύει προοπτικές και φαντάσματα. Και τότε θυμόμαστε στίχους 
του Εμπειρικού: «Τα μυστικά του οινεμά είναι κι' αυτά εικόνες». [Οι ηθο
ποιοί (Βαγγέλης Γερμανός, Δέσποινα Γερουλάνου, Νικήτας Τσακίρο- 
γλου, Όλια Λαζαρίδου, Μίμης Χρυσομάλλης, Λευτέρης Βογιατζής), όλοι 
άριοτοι, ευαίσθητοι δέκτες σπουδαίου δασκάλου.]

«Η Καθημερινή», 1985

Για ένα λαχάνιασμα στις σκάλες
του Γιώργου Μπράμου

Ο Διονύσης ΣαΒΒόπουλος διαπιστώνει ότι από τα Χρώματα tps Ipiôos 
πέρασαν κιόλας δέκα χρόνια, και το φανάρι είναι (πια)... πράσινο. Ο 
Σταύρος Τορνές μιλάει με παράπονο όχι για τα γηρατειά, αλλά για το 
λαχάνιασμά του στις σκάλες.
Αυτές οι δύο παρουσίες αποτελούν το αδιόρατο οτίγμα του Βαριετέ. Ο 
Νίκος Παναγιωτόπουλος, στην τέταρτη ταινία του, φρόντισε να παρα- 
κάμψει τα φαντάοματά του- κυρίως, τον πόνο του και την υπεροψία.
Το Βαριετέ μιλάει για τηνλέξη-οιδηρόδρομο: τον κι-νη-μα-το-γρά-φο. Ο 
Νικήτας Τσακίρογλου εξηγεί, οτπν αρχή, οτον τροχονόμο Λευτέρη Βο- 
γιατζή τους φακούς που χρησιμοποιεί η κινηματογραφική μηχανή, και 
του αναπτύσσει το αρχικό του σχέδιο για μια ταινία. Ας πούμε ότι (θα) 
είναι μια τυπική αστική ιστορία, ανάμεσα σ' έναν νέο τεχνοκράτη (Βαγ
γέλης Γερμανός), την κυνική ερωμένη του (Δέσποινα Γερουλάνου), την 
πρώην γυναίκα του (Όλια Λαζαρίδου), τον παντρεμένο με Γαλλίδα α
δελφό της (Μίμης Χρυσομάλλης). Αυτή η ιστορία προσπαθεί να δικαι
ώσει τον αφοριομό: «Σημασία έχει η περιπέτεια»... Και το Βαριετέ έχε ι 
ως υπότιτλο τη φράοη: «Ένα φιλμ ποικιλιών του Νίκου Παναγιωτόπου- 
λου».
Ταινία ποικιλιών ανάμεσα οε μια ταινία τελειωμένη, του σκηνοθέτη Νί
κου Παναγιωτόπουλου, ή οε μια ταινία-πρόφαση για το σκηνοθέτη; 
Όταν ο Τσακίρογλου μιλάει για την ταινία, την ίδια στιγμή προσπαθεί 
και να κρύψει τη σοβαρότητα του εγχειρήματος. Εκτοξεύει φράσεις 
οαρκαστικές, αφορισμούς που θέλουν να επιβάλουν κάποιο παιχνίδι.
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OncùS στον Godard, για παράδειγμα, ο κινηματογράφοε είναι ένα παι
χνίδι, αλλά κάθε παιχνίδι ενηλίκων και σαραντάρηδων έχει πια χάσει 
την αρχική του αφέλεια -  είναι μια πράξη οδύνηε. Επαρκούν, λοιπόν, τα 
γλυκά τσιτάτα για να επαναγράψουν την απώλεια ms αθωότητα$; Και 
γιατί ο Τορνέε και ο Σαββόπουλοε επιβάλλουν τελικά τη δική tous δια
πίστωση για το χρόνο που πέρασε, το λαχάνιασμα otis οκάλεε;
Ο οαρκασμόε, ο αυτοσαρκασμόε και η υπεροψία μπορούν να παρα- 
κάμψουν τον αναβλύζοντα σπαραγμό; Το Βαριετέ είναι iocos ένα στοί
χημα για ôoous αντέχουν ακόμα να «παίζουν» με tis κινηματογραφία 
εικόνεε...

«Η Αυγή», 1.2.1985

Η χάρη ms Kopipns υπεροψία
του Ανδρέα Τύρου

Για πρώτη φορά, ένα τρόλεϊ περνάει μπροστά από το Hilton με τέτοια 
(απίστευτη σχεδόν) ταχύτητα. Οι κάτοικοι ms npcoTSùouoas, μόλΐ5 το 
πληροφορούνται, εύχονται να μην είναι και η τελευταία, αλλά οι συγ- 
κοινωνιολόγοι, ωε επιστήμονεε, χαμογελούν χωρίε ανησυχία. Η φαντα
σία, ακόμα και η επιστημονική, δεν μπορεί ν' απειλήσει την αυθεντία ή 
την αρμοδιότητά tous. Εξ άλλου, η παραπάνω σκηνή δεν υπάρχει πα
ρά μόνο οτο Βαριετέ, την τέταρτη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου -  
και μάλιστα, χάρη otis δυνατότητε$ ms κινηματογραφία tsxvikôs. 'Qs 
την πραγματικότητα, ο ôpôpos είναι μακρύ$, και το éôacpos, απρόσιτο. 
Έχονταε αντίθετη γνώμη, η ίδια η ταινία επιχειρεί ένα αδιάκοπο πηγαι- 
νέλα ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών εικόνων και των εικόνων ms 
zgùôs. Αντίθετα με τον τίτλο ms, που παραπέμπει εύκολα οτη μουσικο- 
χορευτική παράδοση, δεν αποτελεί ούτε μια ταινία ποικιλιών. Το μονα
δικό ms θέμα μοιάζει να είναι η ανυπαρξία θέματοε, cos αποτέλεσμα υ- 
παρξιακήε και δ η μ ιο υ ρ γέ  Kpions του σκηνοθέτη. Ο τελευταία γοη
τεύεται από την προετοιμασία μιαε άλλη$ Taivias και την κατασκευή των 
ηρώων ms, ôpoos αυτοί προσπαθούν (μέσα ms πια) ν' αντιστρέφουν 
tous ôpous του παιχνιδιού, ώστε να ζήσουν μια πραγματική περιπέτεια. 
Στο λαβύρινθο των σύγχρονων, απρόσωπων σχέσεων, αυτό που εν
διαφέρει τελικά, δεν είναι τόσο η αποκατάσταση ή η οριστική διάλυσή 
tous όοο το πέρασμα των πρωταγωνιστών tous από την ανυπαρξία 
στη σάρκινη υπόσταση. Μ' άλλα λόγια, το ερώτημα που αιωρείται, α- 
ναφέρεται στη δυνατότητα να ισορροπήσει κανείε στο λεπτό μεταίχμιο 
όπου συγκρούονται τα φαντάσματα του κινηματογράφου και οι εφιάλ- 
τεε ms καθημερινότηταε, αν η περιπέτεια ms διήγησή ισοδυναμεί και

συμπληρώνει τη διήγηση ms περιπέτειαε. Απέναντι ο' ανάλογο αδιέξο
δο, Βέβαια, βρέθηκαν κι άλλοι σκηνοθέτε$, ôncos, π.χ., για παράδειγμα 
ο Jean-Luc Godard, του οποίου η επίδραση καταδιώκει πάντα τον έλ- 
ληνα κινηματογραφιστή. Άλλωστε, το Βαριετέ διεκδικεί σ υγγενέ  ομοι- 
ότητεε με το Ο σώζωνεαυτόνσωθήτω, αλλά οποιαδήποτε σύγκριση (ει
δικά στο σενάριο) θα απέβαινε συντριπτική για το πρώτο.
[...]
Μετά tous Τεμπέληδεε rns εύφορηε κοιλάδαε, το Μελόδραμα; του Πα- 
ναγιωτόπουλου σημείωσε σημαντική εισπρακτική οπισθοχώρηση. Την 
ασπρόμαυρη αγωνία του και τον αρχικό ενθουσιασμό των Χρωμάτων 
προσπαθεί να συνδυάσει το Βαριετέ. Όμωε η αισθητική τελειότητα, τα 
τέσσερα Βάλε του Chopin και η ώριμη μελαγχολία δεν αρκούν για να 
μετατρέψουν τη μοναξιά, από φάντασμα καλλιτεχνικό σε βίωμα, σπα
ραχτική εξομολόγηση ή μυστική συνομιλία. Έτσι, το ερωτικό τρίγωνο 
και η απουσία αισθημάτων μοιάζουν με παιχνιδίσματα του νου που δε 
γιατρεύονται με τη νοσταλγική αναπόληση του παρελθόντοε. Ακόμα κι 
η φιγούρα του Διονύση Σαββόπουλου υπενθυμίζει πωε η θητεία στο 
περιθώριο μπορεί να οδηγεί ασφαλέστερα οτη γενική αποδοχή. Ωστό
σο, η siôonoiôs διαφορά roùms ms Taivias από tis υπόλοιπε$ ms ηρό- 
ocpams παραγωγή$ βρίσκεται ο' αυτό το σημείο: το Βαριετέ, μπροστά 
στην ομοιογένεια που απειλεί την κινηματογραφική έκφραση και την 
εισβολή του ηλεκτρονικού ùcpous στην αφήγηση, μετατρέπει tis δρα
ματουργέ του aôuvapiss σε πρωτοτυπία, αναζήτηση και κατάδυση 
οτα μύχια ms π ρ ο σ ω π έ  ερημία5. Το λευκό του χιονιού δε θα γίνει 
ποτέ χιονοστιβάδα· μόνο θα ντύνει τη διακριτική αποχώρηση και τη χά
ρη ms Kopijms unspoijjias.
[...]
0 Τορνέ5 κάνει κι outôs μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία του Πανα- 
γιωτόπουλου. Λαχανιάζει και φέρει μαζί του το φόβο για τα γηρατειά, 
αλλά και το ήθοε του έργου του. Αντί ναρκισσισμού, γεμίζει απλόχερα 
την Καρκαλού με την ψυχή του. Όλα εδώ πάλλονται, και η πολυμορφία 
ms ε θ ν έ  pas κινηματογραφία αναδύεται αισιόδοξη. Δέκα χρόνια α
πό την επίσημη συγκρότηση του νέου ελληνικού κινηματογράφου, το 
λευκό των μαλλιών μπορεί να φτιάχνει tis αποχρώοεΐ5 καινούργιων 
οχημάτων, ν' ακούγεται σαν Βαθιά ανάσα.
Το τρόλεϊ διασχίζει ξανά τη δεκαετία, tous τίτλοι, τη οχέοη με το κοινό, 
τα αδιέξοδα άλλοθι- γίνεται εικόνα, δίπλα οε άλλε5. Πίσω απ' auTés, ει- 
κόνεε πάλι. Όοο υπάρχει ο κινηματογράφο$, ο έρωτα$ μπορεί να ελπί
ζει...

«Το Βήμα», 3.2.1985
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
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Το πέμπτο όνειρο
του Αχιλλέα Κυριακίδη

Μ' ένα συναρπαστικό «ταξίδι στα βάθη Tns vùxtos», ο Ni'kos Παναγιω- 
τόπουλοε συνεχίζει την ελικοειδή πορεία του στον κινηματογράφο. (Το 
«ελικοειδήε» αναφέρεται στην αοίγαοτη φιλοπαίγμονα διάθεση του 
σκηνοθέτη και δεν έχει να κάνει, όπωε θα ήλπιζαν οι κακεντρεχείε, με 
διαγνώσειε παλινδρομήοεων ή ποιοτικών αναοτροφών.) Πρόκειται για 
ένα ταξίδι, η συμμετοχή μαε οτο οποίο απαιτεί από μαε τη μέγιοτη δυ
νατή εμπιστοσύνη στο μηχανοδηγό, την ελάχιστη δυνατή καχυποψία 
και τον παραμερισμό κάθε είδουε ζώνηε ασφαλείαε.
ΑκριΒώε, λοιπόν, επειδή η πορεία είναι ελικοειδήε, οτη Γυναίκα που έ
βλεπε τα όνειρα, τπν πέμπτη ταινία του Παναγιωτόπουλου, άνθρωποι 
και τοπία μάε φαίνονται εντελώε οικεία -  κι εδώ, δεν έχουμε να κάνου
με με κανένα δυσεξήγητο déjà vu: χάρη σε μια υπόγεια, αλλά ευανά
γνωστη, ουνδεομολογία, ο κ. Κώσταε Σφήκαε, που είχε αποδημήσει 
«παρά δήμον ονείρων» στα Χρώματα τηε Ipiôos, αναδύεται (πού αλ
λού;) ο' ένα απ' τα όνειρα τηε Άνναε. «Μήπωε βλέπειε κανένα κακό οη- 
μάδι;» τη ρωτάει, οχεδόν οαν ν' απευθύνει σ' εμάε την ερώτηση. Κι επει
δή εμείε δεν ακούμε τίποτα, μένει ν' αναρωτηθούμε αν πρόκειται για 
προειδοποίηση (και οτο Βαθμό που αφορά εμάε και τα ώτα μαε των μη 
ακουόντων, μπορούμε κάλλιστα να τη θεωρήσουμε ωε μηδέποτε γενο- 
μένη) ή, το και πιθανότερο, για ερώτηση ρητορική, με την οποία ο Σφή- 
καε/Παναγιωτόπουλοε, ωε πραγματικόε καλλιτέχνηε, προσπαθεί να ε- 
ξορκίοει τα ιδιωτικά του δαιμόνια.
Η σχέση τηε Γυναίκαε με τιε προηγούμενεε ταινίεε του Παναγιωτόπου- 
λου μπορεί να είναι και διαλεκτική. Εδώ, λ.χ„ το σώμα ακροβατεί οτα ό
ρια του φυσικού του ρόλου: όχημα τηε ψυχήε, τηε φαντασίαε και του υ
ποσυνειδήτου. Στα Χρώματα rns Ipiôos, το σώμα εξαφανίζεται και πυ
ροδοτεί τη φαντασία. Στουε Τεμπέληδεε τηε εύφορηε κοιλάδαε, η ψυχή 
σήπεται, καθώε το σώμα υπνώττει ανεπίοτροφα.
Η κινηματογράφηαη ονείρων υπήρξε ανέκαθεν ένα αξιοπρεπέε άλλοθι 
για όποιον δημιουργό ήθελε να «οπάσει» τη γραμμική αφήγηση, ε- 
ντάοοονταε οτην ταινία του μια (λυρική ή σουρεαλιστική) παρένθεση. 
Ακραίο (και πιο καταστροφικό) παράδειγμα, ο Alfred Hitchcock και η ε
πιστράτευση του Salvador Dali για τα ντεκόρ τηε ονειρικήε οεκάνε του 
Spellbound. Εδώ, δύο μόλιε χρόνια μετά τη θαυματουργό σύγχυση ο
νείρου και πραγματικότηταε στη θυσία του Ταρκόφοκι, ο Παναγιωτό- 
πουλοε ξαναδίνει οτο όνειρο την αυτονομία του, αντιστρέφονταε το άλ
λοθι: το όνειρο μετατίθεται στον κύριο δραματουργικό άξονα, και η 
πραγματικότητα )̂ εκτοπίζεται εντόε παρενθέοεωε. Σιγά σιγά, όλη η ται
νία παραδίδεται οτο όνειρο, καθώε ακόμα και τα εν εγρηγόροει συμ- 
Βαίνοντα υπαγορεύονται από τα όνειρα που αφηγείται η γυναίκα, και 
καθορίζονται από τα οράματα τηε προτεραίαε.
Τα όνειρα τηε Άνναε κινηματογραφούνται (ευφυώε) από τη σκοπιά του 
ονειρευτή. Ιδού η αποθέωση του υποκειμενικού πλάνου: ατα όνειρα, ό
πωε και στιε μνήμεε, ο παρατηρητήε είναι και παρατηρούμενοε. Η Άννα 
«Βλέπει» την Αννα να παραδέρνει ο' ένα λαβύρινθο, στον οποίο, όμωε, 
είναι η ίδια που την έχει παγιδέψει. Είναι ο λαΒύρινθοε του Βλέμματοε 
οτον καθρέφτη ή η κατά Παναγιωτόπουλο «παγίδα του παραλληλό
γραμμου», οε μια σκηνή που αρκεί να δικαιώσει μόνη τηε την καλλιτε
χνική πράξη.
Στο πρώτο όνειρο που Βλέπει η γυναίκα, τηε φαίνονται όλα ανάποδα: 
«Πάνω τα θεμέλια, κάτω τα κεραμίδια». Ιδού η λογική του καθρέφτη:

στο αμέσωε επόμενο όνειρο, η ίδια η ονειρευομένη κάνει την εμφάνισή 
τηε «ωε εν κατόπτρω». Εν τω μεταξύ, ο εξόριστοε στην «πραγματικότη
τα» σουρεαλισμόε ευδοκιμεί: ο μόλιε καταδικασμένοε σε ισόβια παρη- 
γορεί το συνήγορό του, ασύλληπτοι τρομοκράτεε ναρκοθετούν τιε δια- 
δικασίεε με το Πρώτο Κοντσέρτο για Πιάνο του Brahms στη διαπασών. 
Στην ίδια όχθη τηε αφήγησηε, θα σκοντάψουμε σ' έναν αφορισμό εκ 
οτόματοε εισαγγελέωε («Η λογική είναι κι αυτή μια ακρότητα») και, Βέ
βαια, θα καταλήξουμε στο αδιέξοδο τηε λογικήε σκέψηε που οδηγεί (κι 
αυτή) στο συμβιβασμό. Ο τσακωμόε του ζεύγουε, αμέσωε μετά τη συμ
φιλίωσή τουε, είναι το λεκτικό αντίστοιχο τηε αξέχαστηε συνάντησηε των 
ομπρελοφόρων στα Χρώματα τηε Ίριδοε.
Για ποιο «κακό σημάδι» πρόκειται, λοιπόν; Ίσωε ότι ο έρωταε τρέφει και 
τρέφεται απ' το μύθο, και, εντέλει, ξεδιψάει από Βαθιά, μυστηριακά πη
γάδια, υποσυνείδητα. Στα πρώτα όνειρα που του αφηγείται η γυναίκα, ο 
σύζυγοε-Αχιλλέαε αντιδρά με τη βασική του ιδιότητα: ωε επιτυχημένοε 
δικηγόροε. Είναι (κατά σειράν) αδιάφοροε, είρων, συγκαταΒατικόε, προ- 
στατευτικόε, έτοιμοε γι' άλλη μια φορά να πάρει την κατάσταση στα χέ
ρια του. («Τι θα πει ούτε σπίτι ούτε παλτό;» τη ρωτάει οργισμένοε, όταν ε
κείνη του αφηγείται την ωε διά μαγείαε εξαφάνισή τουε στο χτεσινό τηε 
όνειρο.) Καθώε πληθαίνουν τα όνειρα, ο επαγγελματίαε νικητήε Αχιλλέ- 
αε αρχίζει να νιώθει τιε πρώτεε ρωγμέε, τιε πρώτεε ενοχλήσειε στη φτέρ
να -  μικρέε δόοειε ήτταε, που τον μιθριδατίζουν για τη Μεγάλη Εηερχό- 
μενη: όσο αρνείται ν' ακούσει τα όνειρά τηε, τόσο πιο πολύ τηε ανοίγει 
την πόρτα να δραπετεύσει. Όμωε ο φαύλοε κύκλοε έχει ήδη αρχίσει να 
ιχνογραφείται. Με τον πρώτο καβγά, με την πρώτη διατάραξη τηε ιδιωτι- 
κήε ισορροηίαε (η κοσμική έχει ήδη ανατραπεί, με καλλιτέχνεε που δο
λοφονούν, με φοιτητέε που κλέβουν ασύστολα, με τρομοκρατικέε δια- 
κηρύξειε σε μορφή παρτιτούραε), η γυναίκα παύει να Βλέπει όνειρα. 
Την ίδια στιγμή που η γυναίκα δραπετεύει, ο Αχιλλέαε δεν μπορεί ν' α
ποτρέψει ούτε την κάθειρξη του πελάτη του. «Έχετε πάει ποτέ φυλακή;» 
τον ρωτάει αυτόε με ψυχραιμία, καθώε επικρέμαται η δαμόκλειοε ετυ
μηγορία. Στην απάντηση του Αχιλλέα ότι δεν έχει «πάει μέοα» ούτε ωε 
ηολιτικόε κρατούμενοε, ο πελάτηε του του αποκαλύπτει ευθαροώε πωε 
τον ζηλεύει. Όποιοε θέλει, το εισπράττει αυτό ωε στάση μιαε καταραμέ- 
νηε γενιάε που, καίτοι καλλιτεχνική (δηλαδή, εξ ορισμού επαναστατική), 
ανακαλύπτει το κάθε άλλο παρά ανεξίτηλο των graffte του '68, μαθαί
νει εξ υπαρχήε να συλλαβίζει τουε μύθουε, ερωτεύεται με ανασφάλεια, 
αγαπά τον Brahrm χωρίε τύψειε και, τέλοε, συναντά το θρύλο του επαγ- 
γελματία επαναστάτη οτο πρόσωπο ενόε γέρου θείου από την (άλλη) Α
μερική, που μνημορραγεί με ακατάσχετη τρυφερότητα.
«Ζηλεύω κι εγώ πολύ» δήλωσε κι ο Παναγιωτόπουλοε τιε προάλλεε, οε 
μια ραδιοφωνική του συνέντευξη. «Ζηλεύω τον Itenaís, τον Godard, 
τον Bergman, τον Ταρκόφοκι.» Επιτέλουε, μια ανθρώπινη δήλωση οε 
μια χώρα ημιθέων. Αν η ιδιοκτησία είναι κλοπή, τι να πει κανείε για την 
κλοπή που γίνεται ιδιοκτησία; Αντίθετα με άλλουε κλεητομανείε σκηνο- 
θέτεε, που προσπαθούν με τα κλοπιμαία να δημιουργήσουν ύφοε (δί
κην δόκτοροε Φρανκενστάιν), ο Παναγιωτόπουλοε αφήνει κάποια 
πράγματα να εμφανίζονται, χωρίε να κρύβει την καταγωγή τουε. Σαν τιε 
cameo εμφανίσειε γεραομένων θεατρίνων οε ταινίεε καταοτροφήε, οαν 
την Πάολα οτα Χρώματα τηε Ίριδοε, σαν τον Τορνέ οτο Βαριετέ, τα πιο 
Βαθιά όνειρα τηε Άνναε έχουν την υγρασία τηε Νοσταλγίαε και του 
Στάλκερ, ο Godard ρωτάει διά οτόματόε τηε: «Αγαπάε το σώμα μου ή 
την ψυχή μου;» (πρβλ. την αειπαρθένο ερώτηση: «Η ψυχή έχει σώμα;» 
οτο Χαίρε, Μαρία), ο ντετέκτιβ είναι αριοτούχοε απόφοιτοε τηε οχολήε
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του Blake Edwards, ακόμα κι η σκηνή με τον καβγά και τη βαλίτσα ανή
κει στην καλύτερη παράδοση του screwball.
Η γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα είναι και μια θαυμάσια αλληγορία του 
κινηματογράφου. Όταν ο Θεατή5-Αχιλλέα5 εκλιπαρεί τη γυναίκα («Πεε 
μου τα όνειρά σου, οε παρακαλώ, έστω ένα»), εμεί$ δεν πρέπει να είμα
στε αχάριστοι: o Níkos Παναγιωτόπουλθ5 pas έχει πει ήδη πέντε.

«Η Καθημερινή», 2.10.1988

noios παίρνει το μηδέν στα σοβαρά;
του Βασίλη Ραφαηλίδη

Τότε που o Calderón de la Barca, τον 17o αιώνα, αναφωνούσε εκείνο το 
περίφημο «Η ζωή είναι ένα όνειρο», δε θα μπορούσε, Βέβαια, να ξέρει 
nais οι επιγενόμενοι θα έπαιρναν κατά γράμμα το ποιητικό επιφώνημά 
του. Χρειάστηκε η ιδιοφυία ενό$ Jorge Luis Borges, λίγο πριν τον Δεύ
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι tis μέρε5 pas, για να καταλάβουμε 
no« αυτό που είπε o lonavós noinms και δραματουργό5, δεν είναι α
πλοί« μια ποιητική μεταφορά, αλλά o nupñvas ενό$ άτυπου φιλοσοφι
κού (πιο σωστά, μετα-φιλοσοφικού) συστήματοε, που προσπαθεί να 
καταργήσει τα όρια ανάμεσα οτο πραγματικό και το φανταστικό, το με
ταφυσικό και το ιστορικό, το ονειρικό και το ρεαλιστικό.
Ήδη από το 1935, ο Borges, povaóitós και ανεπανάληπτο5, óncos όλοι 
οι μεγάλοι δημιουργοί, γίνεται ο γενάρχη αυτού που πολύ αργότερα 
θα ονομαστεί μεταμοντερνιομό5 και δεν είναι παρά Évas νεοσυντηρη- 
Tiopós που ντρέπεται να πει το όνομά του, ίσα« γιατί δε σταμάτησε όοο 
έπρεπε στον Henri Bergson (ειδικότερα, οτο Οι δύο πηγέε tos ηθικήε και 
ms θρησκείαε), προκειμένου να καταλάβει πα« αυτό που ονομάζεται 
«συντήρηση», χάνει το νόημά του αν δεν βάλουμε δίπλα του αυτό που 
ονομάζεται «npóoóos». Υπάρχουν συντηρητικοί άνθρωποι γιατί υπάρ
χουν προοδευτικοί, και υπάρχουν προοδευτικοί γιατί υπάρχουν συντη
ρητικοί. Παρά το συντηρητισμό του, λοιπόν, ο Bergson παραμένει 
προσκολλημένο$ οτη μεγάλη παράδοση ms δ ιαλεκτά  που είναι η 
ουσία και o nupóvas ms δυτικήε (δηλαδή ms ελληνική$) ακέψη5.
Ο Borges, δ ιαλεκτά  κι auras, pa0nms ενό$ απ' tous πιο μεγάλοι ι- 
δεαλιοτέ$ διαλεκτικού5, του Nietzsche (η διαλεκτική είναι και υλιστική 
και ιδεαλιοτική, και γι' αυτό ακριβοί« δεν θα ήταν δυνατόν να τη μονο
πωλήσει η μαρξιστική σκέψη, η οποία, ωστόσο, xcopís την υλιστική δια
λεκτική θα κατέρρεε σαν xápTivos núpYOs), δημιούργησε púpras όσε$ 
παρανοήσε«, ακριβό« γιατί παραμένει κι outós φανατικά προσκολλη- 
μένο5, όπο« κι o Kúpios δάοκαλό5 του, ο Nietzsche, οτο «μέγα σκάνδα
λο ms διαλεκτά», τη μόνιμη και σταθερή αιτία ms aünvías εκείνων 
που το μόνο το οποίο επιθυμούν, είναι η σταθερότητα και η ακινησία· 
γιατί μόνο η σταθερότητα και η ακινησία παρέχουν βεβαιότητεε. Κάθε 
θρησκεία που θα υιοθετούσε τη διαλεκτική (ο Borges ήταν ιδιόρρυθμα 
άθεο5), θα καταργούνταν αυτόματα ο« θρησκεία, αφού θα έχανε το 
παρηγορητικό του νόημα o «aKÍvnros» Παράδειοο5. Kavévas nioTós δε 
θα ακολουθούσε μια θρησκεία που δε θα του προσέφερε παραμύθι^ 
για τη ματαιότητα του κόσμου τούτου, ßäzovras οτη ουνέχειά του τον 
«άλλο κόσμο», o onoíos, για τον πιοτό, καθόλου μάταιο$ δεν είναι.
Η μόνη θρησκεία που κατάφερε να παρηγορήσει τον παρηγορητή θεό 
και να Βάλει οτη θέση του τον αυτοπαρηγορούμενο άνθρωπο, ήταν ο 
zcopoaoTpiopós. Autos, όμα«, επιβίωσε μόνο στη σκέψη του Nietzsche 
και του Καζαντζάκη, του «νόμιμου» διαδόχου του Nietzsche, σύμφωνα 
με όλε5 tis ούγχρονε5 ιστορία ms φιλοσοφία.

Αν ο Καζαντζάκη έδωσε στη νιτσεϊκή «αθεϊκή» μεταφυσική μιαν «α
γριότητα» που σου κόβει τα ήπατα, ßäzovras οτη θέση του θεού τον 
κάθε άνθρωπο κι όχι μόνο τον αγωνιζόμενο εκλεκτό άνθρωπο, όπο« 
θα ήθελε ο πατριάρχη του ελιτισμού, ο Nietzsche, ο Borges προωθεί 
ακόμα πιο πέρα το νιτσεϊσμό, καταργώντα$ τελεία« τα όρια ανάμεσα 
otous θεούε και tous ανθρώπου, κατά το δίδαγμα του Spinoza. Τώρα 
πια δεν έχει νόημα να συζητάμε, με τον τρόπο του Nietzsche, για τη 
«θέωοη του ανθρώπου» (outôs είναι ο napavonpévos «υπεράνθρω- 
nos» του Nietzsche), αφού δεν ξέρουμε αν ο κόσμο$ στον οποίο ζούμε 
είναι φανταστικέ ή πραγματικόε. Μπορεί ο πραγματικ05 κόσμοε να υ
πάρχει μόνο οτη φαντασία ενόε ôvros, που θα ήταν δυνατόν να ονο
μαστεί θεό$ ή όπο« αλλιά«. (Ο θεό$ του Borges δεν έχει όνομα, όχι πά
ντα« για τον ίδιο λόγο που δεν έχει όνομα οτο εβραϊκό Ταλμούδ, το ο
ποίο περιγράφει τόσο παραστατικά ο Borges και το ειρωνεύεται τόσο α
ποτελεσματικά a  Ε.Μ. Goran οτο Εξομολογήσει και αναθεματισμοί, ό
ταν λέει πα« «οι θεοί πάντα παραμονεύουν, ζουν με το φόβο ότι θα υ
ποσκελιστούν».)
Στον Borges, λοιπόν, η φαντασία και το όνειρο δημιουργούν έναν 
πραγματικό κόσμο, όπο« στο διήγημα «Τα κυκλικά ερείπια»· για να δε
χτεί, όμα«, στο τέλο$, πα« auras που κάνει πραγματικότητα το όνειρο, 
δεν είναι παράξενα ομοία« φανταστικό ον που προέκυψε από τη φα
ντασία ενόε άλλου φανταστικού ôvros. Κάτι τέτοιο εδώ θα ήταν δυνα
τόν μόνο στα όρια του «κυκλικού χρόνου» του Nietzsche, που αναπα
ράγει συνεχα« τα ίδια γεγονότα. Εδώ είναι ο γραμμικοί xpôvos του 
Hegel που δημιουργεί την Ιστορία, είναι ο κυκλικό5 xpôvos που ανα
παράγει την ίδια Ιστορία αενάα«.
Σ' όλε$ tis παραπάνω ιδεαλιστή εκδοχέε ms διαλεκτική$, αυτό που τε
λικά έχει σημασία για μαε, είναι η διαλεκτική και όχι ο ιδεαλισμό$· γιατί 
αυτό που ενοχλεί tous οντολόγο« (συνεπα« και tous μεταμοντέρνοι), 
είναι κυρία« η διαλεκτική. [...] Αν διαγράψε« τη διαλεκτική, ο ôpôpos για 
την εξαφάνιση τόσο ms loropias όοο και ms xpoviKÔmras που υποβα
στάζει σταθερά το ιοτορικό γίγνεσθαι, ανοίγει διάπλατα.
Αυτό, λοιπόν, που πρέπει οπωσδήποτε να λείψει, είναι ο γραμμικό5 (μα- 
θηματικόε) loropiKÔs xpôvos, όπο« ακριβά« στα κείμενα των Πατέρων 
ms Ορθοδοξίαε, αλλά και όπο« στο Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί 
ms του Karl Popper, το δίτομο βιβλίο που κλέβει évas απ' tous δευτε- 
ρεύοντεε χαρακτήρεί ms raivias του Παναγιωτόπουλου· ένα σημαδια
κό βιβλίο, που έρχεται να συμπληρώσει τον Louis-Ferdinand Céline τον 
οποίο κρατάει οτα χέρια ms η κεντρική ηρωίδα, η γυναίκα που έβλεπε 
τα όνειρα (Μυρτώ Παράοχη) -  όχι όνειρα οαν όλου του κόσμου, αλλά 
τα όνειρα, τα δικά ms όνειρα, αυτά που χρειάζονται otous οεναρίοτε5 
Νίκο Παναγιωτόπουλο και Χρήοτο Βακαλόπουλο για να δημιουργηθεί 
ο φιλμικ05 pù0os, ο onoios στηρίζεται στον εμβολιαομό του πραγματι
κού διά του ονειρικού, ώστε να χαθούν τα όρια ανάμεσα οτα δύο, και 
το ονειρικό να γίνει αναγκαίο για την ύπαρξη του πραγματικού. (Η σε- 
ναριακή ιδέα είναι καταπληκτική και τυπικά μπορχική, αλλά xcopis, όπο« 
θα δούμε, τη διαλεκτική του Borges.)
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η οεναριακή ιδέα στηρίζεται όχι μόνο στον 
Borges αλλά και στον Popper, τον ριζικά αντιδιαλεκτικό, ο onoios, οτη 
διάρκεια του πολέμου, οτη μακρινή Νέα Ζηλανδία όπου βρίσκεται αυ- 
τοεξόρισκ«, συλλαμβάνει (toûtos ο lôiocpuôs εηιοτημολόγο5 που φι
λοσοφεί μόνο παρεμπιπτόντο« κι από χόμπι, και γίνεται διάοημο5 τελι
κά ο« koivotvikôs φιλόοοφο$) την ιδέα πα« ο μαρξιομ05 είναι αδύνα
τον να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά, αν η κατεδάφισή του δεν αρχί-
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οει απ' τον Ηράκλειτο!!! Εκπληκτικό -  και εντελώε μεγαλοφυέε· γιατί ο 
Popper είναι ο ηρώτοε (και, ίσωε, ο μόνοε) που καταλαβαίνει πωε μια α
ποτελεσματική κριτική του μαρξισμού είναι εντελώε αδύνατη, αν προη- 
γουμένωε δεν εξαφανίσουμε πλήρωε τη διαλεκτική - ιδεαλιστική και υ
λιστική, αδιαφόρωε· γιατί η διαλεκτική είναι αυτή που επιβάλλει οτα πά
ντα την έννοια τηε χρονικότηταε, που θα καταλήξει στην ιστορικότητα, 
οπότε θα αναζητηθεί οπωσδήποτε για την κοινωνία ένα μέλλον, κατ' α
νάγκην διάφορο του παρόντοε. Να γιατί, για μια οντολογική (μη διαλε
κτική) αντίληψη τηε Ιοτορίαε, είναι αναγκαία η υπερπήδηση του σκοπέ
λου τηε διαλεκτικήε και η υιοθέτηση μοντέλων κοινωνικήε οργάνωοηε 
οτα οποία η διαφοροποίηση δε θα καταλήξει ποτέ οτη ριζική αλλαγή. 
Απ' τον Popper και μετά (δηλαδή από το 1940 και μετά), δεν υπάρχει πια 
για τη ουντήρηοη πρόβλημα εμπρόθετηε διαφοροποίησηε τηε κοινω- 
νικήε οργάνωοηε: η κοινωνία είναι «ανοικτή» σε κάθε αστάθμητη δυνα
τότητα, κι όοοι αντιστρατεύονται αυτό το άνοιγμα, είναι «εχθροί» τηε 
κοινωνίαε, κατά τον Popper. Δεν πρέπει, άλλωοτε, να μαε διαφεύγει πωε 
ο όροε «πλουραλιομόε» είναι του Popper.
Κι έτσι, ο πανάρχαιοε θεολογικόε τρόποε οκέψηε (γνωστόε και ωε «ανα- 
τολικόε» ή «αοιατικόε») επανεμφανίζεται, ακόμα και με οτοχαοτέε όπωε 
ο Κώοταε Αξελόε και ο Κορνήλιοε Καοτοριάδηε, οτουε οποίουε, ωστό
σο, η μαρξιοτική αφετηρία έχει αφήσει τα ίχνη τηε: στον Αξελό, οαν μια 
παιγνιώδηε διαλεκτική που αυτοκαταναλώνεται· στον Καστοριάδπ, οαν 
μια επαναστατικότπτα ερήμην τηε διαλεκτικήε.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι πιοτεύοντεε στον θεϊκό προκαθορισμό 
(οι «κλασικοί» μεταφυσικοί) και οι μη πιοτεύοντεε στον θεϊκό προκαθο
ρισμό (οι άθεοι «μεταφυοικοί») ανταμώνουν οτη μέση του δρόμου και 
-πιστοί και άπιστοι- οδεύουν πια μαζί στην ίδια λεωφόρο, απ' την ο
ποία παραμερίστηκε το ενοχλητικό εμπόδιο τηε διαλεκτικήε, χάριε στην 
ιδιοφυία του Popper, που όλοι οι επίγονοι τον λεηλατούν συοτηματικά 
και μεθοδικά, χωρίε να ομολογούν πάντα το χρέοε τουε (η περίπτωοη 
Καστοριάδπ είναι ενδεικτική).
Η γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα κινείται, λοιπόν, στον άνετο ποπεριανό 
χώρο (καταλάβαμε ήδη πωε οι επιρροέε από έναν άλλο επίγονο του 
Popper, τον Αξελό, στερούνται σοβαρού νοήματοε, αφού δεν υπάρχει 
ο πρόγονοε) που δημιουργεί η ανυπαρξία τηε διαλεκτικήε, δηλαδή τηε 
χρονικότηταε, δηλαδή τηε ιοτορικότηταε, δηλαδή τηε δέομευοηε από 
την αιτιότητα, δηλαδή τηε υποχρέωοηε στοχαομού πάνω στο μέλλον, 
που οτη μεταποπεριανή (θα μπορούσαμε να την πούμε και νεοφιλε
λεύθερη) αντίληψη τηε Ιοτορίαε δεν είναι παρά μια μικροαστικά αναρ- 
χίζουσα αουδοσία, η οποία, φυσικά, δεν έχει καμία σχέση με τον «κλα
σικό» αναρχισμό (του Μπακούνιν, του Κροπότκιν κ.ά.) Άλλωστε, δεν 
πρέπει να μαε διαφεύγει πωε υπάρχει κι έναε μικροαοτικόε, «δεξιόε» α- 
ναρχιομόε, που συνοψίζεται οτο κακοηθέστατο «καλόν είναι ό,τι είναι 
καλόν δ ϊ εμέ» και όχι ό,τι είναι καλόν για τουε πολλούε. (Δε θα μπορού
σαμε να αμφισβητήσουμε, πάντωε, πωε ο σοσιαλισμόε δεν είναι καλόν 
για το βιομήχανο, χωρίε βέβαια αυτό να σημαίνει πωε δεν είναι καλόν 
και για τον μη Βιομήχανο ή γι' αυτόν που έχει παραιτηθεί απ' το πάγιο 
μικροαστικό όραμα τηε αναρρίχησηε οτην προνομιούχο θέοη του Βιο- 
μπχάνου.)
Δεδομένου, τώρα, πωε το όραμα για έναν ακίνητο και αδιαφοροποίητο 
κόσμο ανταποκρίνεται οε μια πανάρχαια ψυχολογική ανάγκη (ο 
Βθτςεοη είναι κατηγορηματικόε επ' αυτού), την ανάγκη που δημιουργεί 
η απαίτηση για ΒεΒαιότητεε, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείε για
τί, οτην ποπεριανή αντίληψη του κόσμου, υπό διωγμόν βρίσκονται α

κόμα και οι δύο μεγάλοι ιδεαλιοτέε διαλεκτικοί, ο Πλάτων και ο Hegel. 
(Ο Popper οτο Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί τηε τουε κατεδαφίζει κι 
αυτούε ουοτπματικά και ανελέητα. Είναι κι αυτοί εχθροί τηε «ανοιχτήε 
κοινωνίαε»!) Η διαλεκτική, με την ενοωμάτωοη τηε άρνηοηε μέσα οτην 
κατάφαση (αυτό ακριΒώε είναι η διαλεκτική), Βάζει μπουρλότο στα θε
μέλια κάθε έννοιαε οταθερότηταε, είτε αυτή είναι θεϊκά κατοχυρωμένη, 
είτε είναι η τυπική αφιλοσόφητη απλοϊκή απαίτηση του κοινού νου, που 
σπανιότατα έχει κάποια διαλεκτική οχέση με τον διαλεκτικό νου.
Και βέβαια, δεν είναι διαλεκτική μια αντίληψη που φαντάζεται να διακό
πτεται το γίγνεσθαι με τον προσωπικό μαε θάνατο. Ο ήλιοε μπορεί να α
νατέλλει κάθε μέρα, αλλά είναι φανερό πωε δεν ανατέλλει για χατίρι 
μου. Αλλωστε, η διαλεκτική πρέπει να νοείται πάντα με τον τρόπο του 
Hegel: ωε «ταυτότητα τηε ταυτότηταε και τηε μπ ταυτότηταε»· πιο απλά, 
οαν μια συνύπαρξη, την ίδια ακριΒώε στιγμή και όχι διαδοχικά, τηε άρ- 
νησηε με την κατάφαση. (Το «ναι» και το «όχι» είναι τόοο αλληλοεξαρ- 
τημένεε έννοιεε, ώστε, αν διαγράφει η μια, αυτομάτωε διαγράφεται και 
η άλλη. Ο θεόε έχει τόση ανάγκη από το Διάβολο, ώοτε ο Leibniz, για 
να λύοει την αντίφαση, καταφεύγει οτην περιλάλητη θεοδικία- δηλαδή, 
στην αναγνώριση τηε κακότηταε ωε κατηγορήματοε του θεού, όταν βέ
βαια αυτόε έρχεται οε συνάφεια με τον ατελή κόσμο που ατελώε δημι
ούργησε, για να 'χει κάτι να κάνει και μετά την έβδομη μέρα τηε Δημι- 
ουργίαε).
Για να χαρακτηρίοω τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στη σχέση του με την 
τελευταία του ταινία, τηε οποίαε την κριτική μου περιόρισα οκόπιμα οτα 
πλαίσια τηε οτοχαστικήε διαδικαοίαε που θα μπορούσε να ενεργοποι
ήσει το θεατή (φυοικά, τον νοήμονα θεατή, γιατί τον μη νοήμονα και τον 
μη προβληματισμένο όλα όσα είπαμε δεν τον αφορούν), θα περιορι
στώ να αντιγράψω έναν απ' τουε αφοριομούε του Cioran, όπωε τον 
παίρνω έτοιμο απ' τη σελίδα 84 τηε ελληνικήε έκδοοηε του Βιβλίου του 
Εξομολογήσεις και αναθεματισμοί, που είναι η πιο ακραία και, μαζί, η 
πιο σπαρακτική κατάληξη τηε πλήρουε εξαφάνιοηε τηε διαλεκτικήε και, 
ουνεπώε, τηε ιοτορικότηταε· μιαε εξαφάνιοηε τόοο ριζικήε και ακραίαε 
που, τελικά, αγγίζει τα όρια ενόε περίεργου ηρωισμού, έτοι που κάθε εί- 
δουε αισιοδοξία, κάθε είδουε πίστη, ακόμα και η πίστη στον έρωτα, έ
χουν εξαφανιστεί πλήρωε, και οτη θέση τουε μπαίνει ο καταλυτικόε 
οαρκαομόε του ολικά και ριζικά απελπισμένου, που σώζεται μόνο χά
ριε οτην ειρωνεία. Λέει, λοιπόν, ο Cioran, που μπορεί να γίνει πλήρωε α- 
ποδεκτόε από ανθρώπουε που ούτε διατηρούν πλέον καμιά απολύτωε 
ουσιαστική οχέοη με τα εγκόσμια, ούτε καταφεύγουν οτην παρηγοριά 
του θεού ή, έστω, του μοναστηριού: «Κανείε δεν ένιωθε όσο αυτόε την 
αίσθηση τηε γενικήε φάρσαε. Κάθε φορά που έθιγα το θέμα, πρόφερε 
μ' ένα πονηρό χαμόγελο τη οανοκριτική λέξη "λίλα", που, κατά τη Βέδα, 
σημαίνει απόλυτη αυθαιρεσία, δημιουργία του κόσμου για τη διασκέ
δαση του θεού. Πόσο είχαμε γελάοει μαζί για όλα! Και τώρα αυτόε, ο 
πιο χαρούμενοε απ' τουε χωρίε ψευδαισθήσειε ανθρώπουε, νάτοε, πε- 
ταμένοε από δικό του λάθοε μέσα ο' αυτόν τον λάκκο, γιατί μια φορά 
καταδέχτηκε να πάρει στα σοβαρά το μηδέν».
Τελικά, ο φίλοε μου ο Νίκοε Παναγιωτόπουλοε κι εγώ έχουμε κάτι το κοι
νό: και οι δύο παίρνουμε οτα οοΒαρά το μηδέν· μόνο που εγώ το το
ποθετώ οτο τρομερό χάοε τηε πάντα επίφοβηε διαλεκτικήε, ενώ εκείνοε, 
οτην τρύπα που αφήνει η έκλειψη τηε διαλεκτικήε. Εν τέλει, πάντωε, εί
μαστε ομοιοηαθείε.

«Έθνοε», 11.12.1988
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Όταν οι συνωμότεε δεν συνωμοτούν πια...
του Γιώργου Μπράμου

Τελικά, Η γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα του Νίκου Παναγιωτόπουλου 
είναι κωμωδία ή δράμα;
Η Μυρτώ Παράοχη αφηγείται στον «άντρα» Tns, Γιάννη Μηέζο, παρά
ξενα όνειρα, αλλά auras έχει μια κρίσιμη δίκη. Υπερασπίζεται έναν καλ
λιτέχνη που, υποτίθεται, έκανε ένα έγκλημα xcopis... κίνητρο.
Τι είναι, λοιπόν, οι ταινίεε; Αφορμέε για να συναντήσουμε tis «ανθρώπι- 
νεε κωμωδίεε», και noios στ' αλήθεια ξέρει πού τέμνονται οι κωμωδίεε 
από tis τραγωδίεε;
Ο Παναγιωτόπουλοε γνωρίζει ότι ο κινηματογράφοε δεν είναι παρά έ
να παιχνίδι αισθήσεων, με νερά ακίνητα, βροχέε και αστραπέ5. Κι έχει κι 
έναν θείο, ρετάλι Tns Enavâoraons, κι auras ο θείοε δεν έχει πια μαχαί
ρια κι όπλα και σημαίεε, δεν έχει δ ρ ό μ ο ι και πλήθη και πάθη και ορ
γή, αλλά τον Brahms, που η μουσική του είναι η μοναδική τρομοκρατι
κή πράξη σ' αυτή την εποχή όπου οι ουνωμότε$ δε συνωμοτούν.
Ποια όνειρα, ποια πραγματικότητα, ποια σύμβαση, ποια καταστροφή Tns 
loTopias, μπορεί να λειτουργήσει -έστω, οαν αντίδοτο- οτο φαρμάκι αυ
τού του κόομου; Και ncos μπορούμε να ξεφύγουμε για λίγο απ' το φαρ
μάκι, να ξαναδούμε τον κινηματογράφο οαν ένα παιχνίδι με εικόνε5 και 
àxous και ωραίε5 γυναίκε$, έξω απ' τη μιζέρια και τα οχήματα Tns aYopâs; 
Eutuxcos, ο Ni'kos Παναγιωτόπουλθ5 γυρίζει ακόμα ταινίεε, κι είναι πο- 
λυτελή5 και αλαζόναε και προνομιακόε. Δεν έχουμε δικαίωμα να του 
κρατάμε κακία...

«Η Αυγή», 2.12.1988

Ταινία του ιδιωτικού opâparos
rns Mapias Παπαδοπούλου

Ανάλαφρη, χαριτωμένη, διαακεδαστική, η νέα ταινία του Νίκου Πανα- 
γιωτόπουλου έχει την τόλμη, σ' auraùs tous χαλεηούε Kaipoùs, να χα
μογελάει με αγάπη και συγκατάβαση npos τη ζωή.
Ο ίδιοε λέει ότι Η γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα δεν είναι τόσο μια ι
στορία όσο μια κατάσταση κι ότι είναι κωμωδία, με το νόημα που λέμε 
«ανθρώπινη κωμωδία».
Οπωσδήποτε, ο θεατήε παρακολουθεί τη ζωή και tis σχέοεΐ5 pias vias 
yuvaiKas με τον άντρα Tns, στον οποίο επιμένει να διηγείται τα όνειρα 
που βλέπει. Όταν ο oùzuyos δυσανασχετεί μ' αυτή την κατάσταση, εκεί
νη σωπαίνει και αποούρεται οτον εαυτό Tns. Όμω5 τα όνειρα που δεν 
ηεριγράφονται πια, καταδιώκουν cos... απουοία το δικηγόρο-ούζυγο 
μέχρι το δικαστήριο όπου υπερασπίζεται ένα δολοφόνο, κι avôouxos 
για το πού γυρίζει tis νύχτε5 οτον... ύπνο Tns η γυναίκα του, αρχίζει να 
ζηλεύει, η οχέοη κλονίζεται, ο Yâpos κινδυνεύει και, τελικά, τα δυο «ημί
θεα» ξαναβρίσκουν ένα σημείο επαφή5, κι ο koivôs Bios -Bios αγάπηε 
και σύμβασή- συνεχίζεται.
Ανεξάρτητα από tis πραγματικέ5 nnyés έμπνευσή auras Tns κατάστα- 
ons, Η γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα οδηγεί κατευθείαν οτο Βιβλίο του 
Milan Kundera Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι και οτα καταθλιπτι- 
κά ενύπνια Tns Τερέζα5, γυναίκαε του Tôpas, κεντρικού ήρωα του μυθι- 
οτορήματοε. Η ομοιότητα σταματάει εδώ, στην απλή σύμπτωση των ο- 
νειρευόμενων γυναικών, αλλά η ελαφρότητα που μνημονεύει ο 
Kundera cos θετικό στοιχείο οτα αντιθετικά ζεύγη του Παρμενίδη, σημα
δεύει και την ταινία.

Η αναφορά του τσέχου συγγραφέα οτον Παρμενίδη γίνεται μέσα από 
το θαυμασμό του για την ελληνική φιλοσοφία που συνελάμβανε την α
ποκαλυπτική αλήθεια, tis υψηλότερεε κορυφέε του στοχασμού, xcopis 
να απορρίπτει, στο χώρο που άνθισε, τη χαρά ras zorâs, την κατάφαση 
npos αυτήν ôncos τη βλέπουμε να εκφράζεται σ' όλεε tis εκδηλώσει, 
αλλά και ο' εκείνο το γλυκύτατο χαμόγελο των αρχαίων αγαλμάτων. 
Βαθύτατα ελληνική, λοιπόν, η ταινία του Παναγιωτόπουλου καταφάσκει 
στη ζωή και προτείνει, κόντρα οτη γενική μαυρίλα και την απελπισία, τη 
θέαση του ôvtos cos απόληξη Tns παρμενιδική5 ανόδου ôncos λέει ο 
Popper, γιατί η μοναδική αλήθεια οδηγεί npos το ον που είναι μοναδι
κό, συνεχέε, πλήρεε και περικλείει τα πάντα.
Έτσι νομιμοποιείται και... φιλοσοφικά ο σκηνοθέτη (αφού η απελπισία 
παγιώνει αρνητικά την ελπίδα) να ασχοληθεί με τη «θετική» ελαφρότη
τα του είναι, με το θνητό παιχνίδι, περνώνταε από τον Παρμενίδη οτον 
Κώστα Αξελό, τελευταίο έλληνα στοχαστή στον οποίο πολλά οφείλει η 
θέση Tns raivias· γιατί η θέση των θεών, που ήταν κατ' εξοχήν παίκτε5, 
onces γράφει ο Αξελόε, τώρα έχει καταληφθεί από τον εκτοηιομένο άν
θρωπο. Στον 20ό αιώνα Tns anoanpaoias και Tns ασημαντότηταε, όσο 
Βαστάξει το πέρασμα από τη μια εποχή στην άλλη κι όοο όλα στο με- 
σοδιάοτημα, μέσα ατην έλλειψη auvoxôs, θα τείνουν να μοιάζουν με 
xàos, το συγκεκριμένο και το ατομικό (το ιδιωτικό) θα βρίσκονται σε α- 
ναζήτηοη του χώρου tous μέσα οτον γενικευμένο μη χώρο.
Η ζωή που Βλασταίνει, εγγράφεται μέσα οτη ζωή που ερειπώνεται. Πά
νω οτο χώρο των φθαρμένων νοημάτων μεσουρανεί ο αστερισμόε του 
παιχνιδιού, locos μένει Kaipôs (λέει ο Αξελόε) για ν' ανθίσει σ' ορισμένα 
χείλη το αινιγματικό και ειρωνικό χαμόγελο ενόε σοφού που θα 'χει κα
ταλάβει τι λογήε παιχνίδι παίζεται, τι παιχνίδι -του κόομου- pas περι
παίζει και pas εκπορθεί.Έτσι, το παιχνίδι του ανθρώπου, παραδομένου 
οτο παιχνίδι Tns σκέψηε, έχει κάποιο έργο να κάνει: να σώσει το όνειρο, 
μια και δεν μπορεί να το πραγματώσει.
Αραγε (αναρωτιέται ο έλληναε φιλόοοφο5) μέοα στην πορεία του παι
χνιδιού του κόομου υπάρχει ένα οριστικό ξεπέρασμα για pas tous αν
θρώπου, δηλαδή μια υπέρτατη συμφιλίωση, μια κυρίαρχη γαλήνη, α
νάμεσα οτο παιχνίδι του ανθρώπου και το παιχνίδι του κόομου; Ναι (α
παντά), εφόσον δεν συγχέουμε το παιχνίδι του κόσμου με κάποιο υ
περβατικό ον. Ναι, αν, ευαίσθητοι οτα ραγίσματα, ασκούμαστε οτο να 
συγκολλούμε σκέψη και συμπεριφορά. Και μπορούμε να φτάσουμε 
στην υπέρτατη ενοποίηση των υπόγειων αποσχίσεων, μόνο αν κατορ
θώσουμε να παραμείνουμε μέοα οτη ρωγμή.
Σ' αυτό το υπέδαφοε στηρίζεται η «παιγνιώδη» ταινία του Νίκου Πα- 
ναγιωτόπουλου· που μοιάζει va pas λέει απλά, ότι, για να σώσουμε το 
όνειρο και να φτάσουμε στην ενοποίηση των «υπόγειων αποσχίσεων», 
πρέπει πρώτα να σωθούμε εμει'5 οι ίδιοι· και μη éxovras πού να ακου- 
μπήοουμε μέοα οτο «δημοκρατικό ολοκληρωτικό Kpàras» (σύμφωνα 
με τον ορισμό του Αξελού), καταφεύγουμε οτον ιδιωτικό χώρο.
Η ταινία, λοιπόν, αναφέρεται οτο ύστατο καταφύγιο του ανθρώπου, δη
λαδή στον ιδιωτικό χώρο, ôncos κάνει η νεότατη ελληνική ποίηση που 
έχει αποκληθεί «ποίηση του ιδιωτικού opâparas».
Εδώ, οτο κυτταρικό σχήμα του ζεύγουε το οποίο αναπαράγει οτο εσω
τερικό του το παιχνίδι του ανθρώπου που έχει καταλάβει τι λογήε παι
χνίδι είναι το παιχνίδι του κόομου που pas περιπαίζει, προτείνεται η φι- 
λότητα αντί ms έριδοε και του νείκουε.
Μέοα από tous λαβυρίνθου των αναπόφευκτων συμβιβασμών, οι 
δύο ήρωεε Tns raivias καταλήγουν οτη γνώση και την αναγνώριση Tns
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αγάπηε που μπορεί να μη λύνει κανένα πρόβλημα, αλλά, τουλάχιστον, 
θέτει ωε Βάση τηε ζωήε τη φιλότητα.
Καταφάσκει, λοιπόν, η ταινία στη ζωή μ' ένα ζεστό χαμόγελο και επιζη
τεί την ενοποίηση των υπόγειων αποσχίσεων, παραμένονταε μέοα οτπ 
ζητούμενη ρωγμή που είναι τα όνειρα, αυτό το υπάρχον, υφέρηον, συ- 
νεχέε ζωογόνο ρεύμα, το υγρό υπόστρωμα των σωζόμενων ονείρων 
που αναδύονται μέοα απ' τπν ονειρευόμενη γυναίκα.
Πρόκειται για μια ταινία noinons του ιδιωτικού χώρου που παραμένει η
θελημένα μέσα οτα όριά του. Ο γύρω εξωτερικόε Kôapos δεν καταδη- 
λώνεται παρά μόνο με την κλοπή και το φόνο, πράξειε των οποίων τα 
αίτια δεν εξηγούνται μέοα οτη γενική ούγχυοη ενόε κόομου που τρο
μοκρατείται από την ομορφιά και την ύπαρξη τηε Τέχνηε η οποία προ- 
καλεί πανικό και αποστροφή, εμπνέοντα5 οτο οκηνοθέτη μια οειρά εκ- 
πληκτικέε σκηνέε με το ιδιοφυέε εύρημα τηε αιφνίδιαε εκπομπήε κλασι- 
κήε μουσικήε από κασέτεε... τρομοκρατικήε οργάνωσηε. Αλλά το παι
χνίδι τηε ταινίαε δεν παίζεται μόνο μεταξύ υπόγειων ονείρων και επιφά- 
νειαε αιοθηματικήε κομεντί του κλασικού είδουε, κάνονταε ποίηση δω
ματίου- αποκτά τπν πρέπουσα ειρωνική διάσταση για να σχολιάσει τον 
ιδιωτικό χώρο και ό,τι άπτεται ο' αυτόν, θυμίζονταε τουε διαλόγουε του 
Λουκιανού που η σοφία τουε θα ήταν ισχνή, κοινότοπη, αν δεν υπηρε
τούσε μια μορφή εύθυμη, δεικτική, χαριτωμένη την οποία μιμήθηκαν ι
διαίτερα οι Γάλλοι Fontenelle και Fénelon.
Πάντωε, ο διάλογοε οτην ταινία με την ονειροοκόπο μάντιδα και άλλα 
τερπνά εκεί παραπέμπουν, δίνοντάε τηε το περίβλημα του έργου κλασι- 
κήε χάρπε που έχει τη δυνατότητα να στοχάζεται χαμογελώνταε, ηρο- 
τείνονταε τη ουμφιλίωοη με τη ζωή.
Ανάλαφρη, ειρωνική, στοχαστική για όποιον θέλει να σκεφτεί, Η γυναίκα 
που έβλεπε τα όνειρα αναφέρεται οτην υηάρχουοα κατάσταση πραγ
μάτων, παίζονταε με το φαίνεσθαι και το είναι, και δείχνονταε μια διέξο
δο οτο γενικό αδιέξοδο με την προτεινόμενη ελπίδα επιβίωοηε του αν
θρώπου, του ονείρου και τηε φιλότπταε, όνταε εν τέλει μια Βαθύτατα πο
λιτική ταινία.

«Τα Νέα», 2.12.1988

Αισθησιασμόε και αισθητισμόε
του Γιάννη Μπακογιαννόπουλου

Με τη Γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα, ο Νίκοε Παναγιωτόπουλοε διϋλίζει 
θετικά, κάνει διαυγέοτερη την τέχνη του. Επιλέγει τον άξονα τηε κομεντί 
και εξισορροπεί το εσωτερικό φανταστικό στοιχείο του ονείρου με το ε
ξωτερικό πραγματικό στοιχείο των διαπροοωπικών και κοινωνικών σχέ
σεων του ζευγαριού άντραε-γυναίκα -  όλα αυτά, βέβαια, με τη δική του 
οπτική. Η κομεντί είναι έναε μανδύαε, μια αιδήμων επιλογή, που εμπε
ριέχει και το αντίστροφο. Είναι «από τη μεριά τηε κωμωδίαε», όπωε λέει ο 
ίδιοε, προσθέτονταε αμέοωε: «τηε ανθρώηινηε κωμωδίαε»· δηλαδή, δια
στρέφει με μια πιρουέτα την έννοια, υπαινιοσόμενοε τιε σοΒαρότερεε 
προεκτάοειε. «Είναι έναε σίγουροε δρόμοε» συνεχίζει, «που μου επιτρέ

πει να εισαγάγω μια ρωγμή, μιαν αρνητικότητα, οε ό,τι αφελώε φαίνεται 
στέρεο και θετικό». Επιθυμεί, λοιπόν, τη ρήξη με τιε έτοιμεε ιδέεε. Η ρήξη, 
η αντιοτροφή, οδηγεί οτο παιχνίδι, κι αυτό, οτη δυνατότητα ν' αλλάζειε 
την όψη των πραγμάτων, να βλέπειε αλλιώε, πιο αθώα, πιο «παράξενα» 
τον κόομο, να βλέπειε ποιητικά. Το όνειρο είναι και παιχνίδι Βαθύ του α
συνείδητου και άμυνα και μεταλλαγή του κόομου και διαφυγή έξω απ' 
τα οχήματα και δυνατότητα «άλληε» ποιητικήε απεικόνισηε για τον κινη
ματογραφιστή- που, όμωε, μεταχειρίζεται το όνειρο σαν πολιορκητικό 
κριό για ν' ανοίξει ρήγματα στιε οχέσειε των ανθρώπων, αλλά και στη λο
γική των γεγονότων και οτη λογική τηε κινηματογράφηοηε. Μ' άλλα λό
για, νέα διαφυγή και ελευθερία, νέα παιχνίδια με τα ψέματα, την αλήθεια 
και τουε χιαστί δρόμουε για την τέχνη, όπωε μαε δίδαξε ο Godard. 
Συνεπήε, λοιπόν, συνεπέοτεροε από άλλοτε, ο Παναγιωτόπουλοε. Μια 
γυναίκα βλέπει παράξενα όνειρα και τα διηγείται οτον άντρα τηε. Εκεί- 
νοε, επιτυχημένοε δικηγόροε, αρνείται να την παρακολουθήσει. (Ποιητι
κή, ελεύθερη, αθώα εκείνη- λογικόε, αφοοιωμένοε, κοινωνικόε, νικητήε 
εκείνοε -  Αχιλλέαε το όνομα. Ο οκηνοθέτηε αρχίζει να απεικονίζει τα ό
νειρα, και ουνήθωε τα συνεχίζει με λόγια ή και τα περιγράφει μόνο με 
λόγια. Το όνειρο, δηλαδή, δε λειτουργεί όπωε στον Ταρκόφσκι, μόνο α
πό το δημιουργό προε το θεατή, αλλά και ωε δραματικόε άξοναε μέοα 
οτην κομεντί.) Η σχέση τουε φθίνει, η γυναίκα χάνεται. Χάνει, όμωε κι ο 
Αχιλλέαε τα γερά του θεμέλια και τη μεγάλη δίκη. Προσπαθεί να απο
κτήσει πάλι επαφή με τη γυναίκα και, ενστικτωδώε, να «αναζωογονηθεί» 
από τα όνειρα που εκείνη τώρα αρνείται να του διηγηθεί. Η λογική νι
κιέται κατά κράτοε με το Πρώτο Κοντοέρτο για Πιάνο του ΒΓθήηηε, το 
ζευγάρι ξαναβρίσκεται με την αγάπη, αλλά ούτε κι αυτή είναι πανάκεια: 
το όνειρο, ο μύθοε και η τέχνη πρέπει να θρέψουν τιε υπάρξειε και τιε 
οχέοειε.
(...]
Με την κομεντί, τα όνειρα, τιε αντιοτροφέε, τα ευρήματα, ο Παναγιωτό- 
πουλοε έχει πετύχει τα ποιητικά του παραξενίοματα. Τον αιοθανόμαοτε 
πια να στέκεται εκεί ακέραιοε, λίγο κυνικόε, λίγο αισθηματίαε, ατομιοτήε, 
κομψόε, κάπωε απόμακροε και αγέρωχοε, όπωε οι ήρωέε του που, θαρ- 
ρείε, δεν επιδιώκουν τη ουναιοθηματική μαε ταύτιση. Κοιτάζει τιε γυναί- 
κεε, τη φύση, τα ωραία αντικείμενα με ήρεμο αιοθηοιαομό και αισθητι
σμό, ωε conna^eur που δοκιμάζει το καλό κρασί. Οι έξοχοι γαλαζωποί 
τόνοι τηε φωτογράφισε του Άρη Σταύρου προσφέρουν επιφάνειεε λεί- 
εε και πολυτελείε, όπου γλιστρούν τα βλέμματα. Από τον κόσμο αυτόν 
λείπουν η οξύτητα, η αληθινή αύγκρουση, ο τραυματισμόε- όλα μοιά
ζουν κλεισμένα ο' έναν γυάλινο κώδωνα. (Κομεντί έφτιαχνε κι ο Wilder, 
αλλά «δάγκωναν».)
Από την άλλη, ο Παναγιωτόπουλοε είναι έντιμοε δημιουργόε. Δε «φου- 
οκώνει» ποτέ τεχνητά το υλικό του, δεν το φορτώνει με δυοανάλογουε 
ουμβολισμούε και πλαοτέε ουγκινήσειε. Καταθέτει τη μικρή εικόνα ζωήε 
με την ακρίβεια και το ωραίο φινίριομα του σπουδαίου μάστορα- κι α
κόμα, με χάρη και ευγένεια οπάνιεε. Λείπει μια σταγόνα αίμα.

«Η Καθημερινή», 2.12.1988

222







Λευτεριά Βογιατζήε.

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ
1993

Σκηνοθεσία: Νίκοε Παναγιωτόπουλοε. Σενάριο: Νίκοε Παναγιωτόπουλοε (απο την ο 
μότιτλη συλλογή διηγημάτων του Δημήτρη Νόλλα). Διεύθυνση Φωτογράφισε: Γιώργοε 
Φρέντζοε. Σκηνικά: Διονύσηε Φωτόπουλοε, Μαρία Καλτσά. Κοστούμια: Μαριάννα Σπα- 
νουδάκη. Ηθοποιοί: Δευτέρά Βογιατζή5, Ακύλαε Καραζήσηε, Γ ιά ννη  Καρατζογιάννηε, 
Στάθηε Λιβαθην05, Αλέκοε Κολιόπουλθ5, Μηνάε Χατζησάββαε. Παραγωγή: $ΤΕΡΙ ΞΑ, Ελ
ληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Διάρκεια: 114 λεπτά. Έγχρωμη.
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Είναι και υπάρχειν
του Βασίλη Ραφαηλίδη

Tous φίλουε οου, μόνο να tous θυμηθεί  ̂μπορει'5· όχι να tous ονειρευ
τεί .̂ Ektós κι αν οε επιοκεφθούν οτον ύπνο οου. Αυτό συμβαίνει σπα
νιότατα με tous zcovtovoús cpíAous, που προτιμούν να κάθονται οτο 
τραπέζι σου και να τρώνε το φαί ms yuvoíkos σου, παρά να έρχονται 
οτο κρεβάτι σου τη νύχτα xcapís καμιά δυνατότητα να ξαπλώσουν ανά
μεσα οε σένα και τη γυναίκα οου ή με τη γυναίκα οου, οπότε θα οε με
τέθεταν απ' το όνειρο οτον εφιάλτη, για να πραγματώοουν ονειρικά το 
όνειρό tous, εκείνο ακριβείς που άρχισε να κυοφορείται οτη διάρκεια 
του δείπνου. Ωοτόσο, κάθε τρίγωνο αρχίζει με μια φανταοίωση που πα
σχίζει να εγκαταλείψει την περιοχή του φανταστικού, óncas ακριβείς το 
οχέδιο του αρχιτέκτονα, που πρώτα υπάρχει μέσα οτο κεφάλι του, κι ύ
στερα οαν δομή πάνω οτο οικόπεδο. Συνεπα«, δικαιούται ο ευφάντα- 
O T o s  oúzuyos να είναι ζηλιάρα, Kupícas όταν νιώθει ανασφαλή$ και α- 
BéBaios για tis ικανότπτέ5 του (όχι μόνο tis ouzuyitós). Άλλωστε, η ζήλια, 
óncos διδάοκει ο Freud, δεν είναι παρά μια φανταοιακή κλοπή.
Η ζήλια υποδηλώνει πάντα ένα κενό, που το γεμίζει κανει'5 óncas óncos, 
ουχνά και με οαΒούρα. Το σαράβαλο πρέπει να ισορροπήσει, ηροκει- 
μένου να μη καταντήσει ναυάγιο. Βέβαια, οι νεκροθάφτε$ αρχίζουν να 
σκάβουν τον τάφο pas axpiBcos τη στιγμή ms γέννησή$ pas, αλλά μέχρι 
να ολοκληρωθεί π διαδρομή απ' το μηδέν οτο μηδέν, πρέπει να βρού
με τρόπο να σταθούμε οτα πόδια pas. Άλλοι, λοιπόν, στυλώνονται μα- 
ζεύονταε χρήμα, που είναι το πιο κοινό αντιοτύλωμα ms ετοιμόρροπα 
ύπαρξή$ pas, άλλοι pazsúovras δόξα, που κανει̂  δεν μπορεί να εγγυη- 
θεί τη βιωσιμότητά ms, κι άλλοι όνειρα, είτε για χρήμα είτε για δόξα, ο
πότε το όνειρο λειτουργεί κι αυτό οαν αντιοτύλωμα ms ετοιμόρροπα 
ύπαρξα, μέχρι τη μέρα που θα αφαιρεθούν όλα τα αντιοτυλώματα, και 
το όρθιο σώμα πάρει τπν οριστικά οριζόντια θέοη του, cos πτώμα πλέ
ον.
Κάθε μορφή αναξιοπρέπεια$ προέρχεται από την ανικανότητα να επι
λέγει raveís με ευφυΐα τα αντιοτυλώματα τα oútcos ή άλλωε ετοιμόρ
ροπα ύπαρξή5 του. Αν η ύπαρξη προηγείται τα ouoías, óncos πρε
σβεύει ο υπαρξιαμόε, τότε κάθε αγωνιών άτομο, που γνωρίζει ή φοβά
ται neos δεν θα απομείνει ουσία μετά την εξαφάνιση τα ύπαρξή5 του, 
είναι εξ ορισμού οεΒαοτό. Η υπαρξιακή αγωνία (ο «υπαρξιακόε ίλιγ- 
yos», óncos λέει ο Sartre) εξαγιάζει και το πιο μεγάλο któvos, πράγμα 
που ο Ντοοτογιέφοκι το γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον υπαρξιοτή. 
Το θέμα, ωστόσο, είναι να μην εκλάβεΐ5 την υστερία οου οαν υπαρξια
κή αγωνία, και το φόβο του θανάτου οαν υπαρξιακό ίλιγγο. Η υπαρ
ξιακή αγωνία δεν έχει καμιά οχέοη με το φόβο του θανάτου, παρά μό
νο με την επίγνωση του πρόσκαιρου και του μάταιου ms ύπαρξή. Η υ
παρξιακή αγωνία είναι ειρωνική απ' την ίδια ms τη φύση (βλ. 
Kierkegaard), ουχνά μεταμφιέζεται σε κυνισμό (Βλ. Sartre) και otis πιο 
πολλέ5 περιπτώοειε γίνεται απελπιομένοε npcaïopôs (βλ. Camus). Δεν υ
πάρχει υπαρξιομ05 υπάρχουν υπαρξισμοί, και μπορεί να διαλέξει κά
νει̂  αυτόν που του ταιριάζει, ακόμα και τον θεϊστικό (Σεοτόφ, Μπερ- 
ντιάεφ, Jaspers), αρκεί να αποδέχεται την κύρια αρχή όλων των υπαρξι
σμών: η ύπαρξη προηγείται ms ouoías, που σημαίνει neos, οτον άν
θρωπο, η συνείδηση ms ύπαρξήε του εν τω κόομω και ms περατότη- 
τάε του έχει μεγαλύτερη οημασία απ' τη γνώοη ncas είναι ένα ον. Το ον 
υπάρχει αφ' εαυτού, είτε δεχτείε την άποψη neos το έφτιαξε o Qzós, είτε 
δεχτείε την άποψη neos το έφτιαξε η φύση. Ον είναι και ο ηλίθιοε. Αλλά

ο ηλίθιοε δεν έχει πρόβλημα υπαρξιακήε aycovias, με την ίδια περίπου 
έννοια που ούτε το πρόβατο έχει. Τόσο ο ηλίθιοε όσο και το οντολογι- 
κά συγγενέε του πρόβατο δεν υπάρχουν· απλώε είναι (υπάρχουν μόνο 
cos φυσικά όντα).
Αν πάρουμε υπ' όψιν τα παραπάνω, τότε το ρήμα «ονειρεύομαι» οτον 
τίτλο m s  T a iv i a s  Ονειρεύομαι t o u s  φίλουε μου δε χρησιμοποιείται λαν
θασμένα αντί του ρήματοε «θυμάμαι». Άλλωοτε, οι φίλοι -eus όντα- υ
πάρχουν oùtcûs ή άλλωε. Opeas, οι φίλοι cas όντα είναι και φίλοι cas υ
πάρξει; Το δύσκολο πρόβλημα οε μια φιλική οχέοη δεν είναι ν' αγα
πήσει τον άλλο, νοούμενο cas ον, σα να ήταν η γάτα σου ή ο οκύλοε 
σου, που είναι αλλά δεν υπάρχουν, για τον απλό λόγο ncas δεν έχουν 
συνείδηοη του επικείμενου θανάτου tous. Το υπαρξιακό πρόβλημα, 
εύκολα αυγχέεται από tous φιλοσοφικά απαίδευτοι με το υπαρκτικό, 
αυτό δηλαδή που αναφέρεται στο ον και όχι στην ύπαρξη, οτη διαφύ
λαξη m s  βιολογική5 o v r o T m a s  και όχι οτη συνείδηση ms 0 v n T Ô T m a s ,  

αυτή την τραγική συνείδηοη που κάνει την ύπαρξη να προηγείται m s  

ouoias.
Το δύσκολο πρόβλημα οε μια φιλική σχέση είναι ν' αγαπήσει τον άλ
λον cas ύπαρξη, όχι cas ον- éxovras, δηλαδή, πλήρη επίγνωση ms ôims 
οου και ms δικήε του Θνητότητα5. Οι φιλίε$ πεθαίνουν, όχι όταν πεθαί
νουν οι φίλοι, αλλά όταν μεταθέτει τον άλλον από την περιοχή ms ύ- 
παρξη$ ο' αυτήν του ôvros, πράγμα που μπορεί να συμβεί και όσο ο.φί- 
λθ5 είναι κοντά οου cas ον, αλλά όχι και cas ύπαρξη. Στη γνήσια φιλία, ό- 
noas και στον γνήσιο έρωτα, η ύπαρξη προηγείται αυτόματα ms ouoias, 
sktôs, φυσικά, κι αν πρόκειται για μια συμβατική οχέοη, οπότε η ουαία 
(που καθορίζεται από το ον) ouvô0cos προηγείται από την ύπαρξη. (Στη 
συμβατική συζυγική οχέοη, κοινό τόπο που επικαθορίζει τπ συζυγική 
δυστυχία, μου αρκεί που έχω μια ούζυγο νοούμενη cas ον, και αδιαφο
ρώ για το γεγονό5 ncas το εν λόγω ον είναι μια ύπαρξη.)
Αυτό που ονειρεύεται, λοιπόν, ο τίτλο$ ms Taivias, είναι το υπάρχειν των 
φίλων και όχι το είναι tous. (Στη νεοελληνική γλώοοα υπάρχει δυσκολία 
οτο διαχωρισμό των εννοιών είναι και υπάρχειν. Πολύ ουχνά, το υηάρ- 
χειν υπονοεί το είναι -και αντίστροφα-, πράγμα που αποτελεί τεράστιο 
γλωσσικό και, Kupicas, φιλοοοφικό λάθοε.) Αυτό που νοσταλγεί η ταινία, 
είναι η ύπαρξη και όχι το αυτονόητο είναι, που, έτσι κι αλλιώε, καθορί
ζεται είτε από την Ιστορία είτε απ' το θεό. Opeas η Ιστορία στην ταινία υ
πάρχει μόνο οαν χρονολόγηση: 1965, 1973,1981, 1990. Είναι ο σκελε- 
tôs ενόε ιστορικού χρόνου xcopis ιστορική σάρκα. Και η Ιστορία, που α
πουσιάζει εντελώε, αφαιρεί απ' την αφήγηση τη δυνατότητα να μετατε
θεί, μέσα απ' τη σύγκρουση, npos τη μεριά του υπαρξιακού δράματοε. 
Το 1965 είναι η χρονιά ms μεγάλα ελληνικήε πολιτικήε ούγχυοηε, αλ
λά και ms έκρηξή του μεταναοτευτικού κύματο$ των ελλήνων εργατών 
οτη Γερμανία. Προφανείς, râneas έτσι βρέθηκε εκεί ο KupiàKOS (Λευτέ- 
pns BoyiaTzôs), ο ôpoaas aums ms ap0pcams (και όχι οπονδυλωτή$) 
Taivias. Για να ζήοει, πουλάει την Αγία Γραφή, εμπόρευμα οταθερή5 α- 
ξίαε και υψηλήε περιεκτικότπτα5 οε ελπίδα, το οποίο, ωοτόοο, ολοένα 
και περισσότερο χάνει τα θρεπτικά του συοτατικά. Δυστυχεί, οι άν
θρωποι ολοένα και περισσότερο προτιμούν τα Kupicas ειπείν ναρκωτι
κά, παρά τη διαβεβαίωση του Aldous Huxley ncas είναι προτιμότερο να 
μεταλαμβάνει κανει̂  το αίμα και το οώμα του θεού από μια ισόποση οε 
παρηγορητική αξία ποσότητα ναρκωτικών. (Είναι ο Huxley ακριβείς ε- 
κείνοε που απέδειξε ncas ônoios χάνει την πίστη οτο θεό καταλήγει οτα 
ναρκωτικά, ενώ ο ναρκομανήε που αποτοξινώνεται εύκολα, γίνεται φα- 
votikôs pias θρησκείαε ή pias αίρεοηε.)
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Το 1973 (loropiKÔs xpôvos του δεύτερου επεισοδίου), τελείται το «¿nos 
του Πολυτεχνείου», αλλά ο υποδειγματικά αντι-επικός Κυριάκος απου
σιάζει απ' την Ελλάδα. Πιο σωστά, βρίσκεται καθ' οδόν npos την Ελλά
δα και μπλέκει μ' έναν ευφάνταστο καμιονέρη, που μπερδεύει το πραγ
ματικό με το φανταστικό, όπως άλλωστε όλοι οι Έλληνες.
Το 1981, ο Παπανδρέου φορτώνει τον πράσινο σοσιαλισμό οε πράσι
να άλογα και τον εναποθέτει στη φάτνη των αλόγων Ελλήνων αντί σα
νού. Το κλασικό κουτόχορτο σερβίρεται οε μοντέρνα «σοσιαλιστική» 
συσκευασία, και οι μονίμως πειναομένοι Έλληνες τρώνε μέχρι σκασμού 
όνειρα ευδαιμονίας και σανό ανάκατα. Ο Kupiàras, στο τρίτο και καλύ
τερο όσον αφορά tis προθέσεις της ταινίας επεισόδιο, σέρνει την ανία 
του στο συοκοτιομένο αεροδρόμιο, αλλά χωρίς την πρόθεση να πετά- 
ξει. Πού να πάει; Στη Γερμανία; Μα μόλις τώρα προσγειώθηκε το σο
σιαλιστικό όνειρο στην Ελλάδα! Άλλωστε, η Ελλάδα, χώρα ονειρεμένη, 
είναι ο καλύτερος Tônos για να ονειρεύεται κανείς τόσο tous φίλους του 
(που, εκτός από οντότητα, δεν εννοούν ν' αποκτήσουν και ύπαρξη) όοο 
και τη δόξα που καθεύδει.
Το 1990, ο κλαοικό$ ελληνικό$ κομπραδορισμός των μεταπρατών που 
φωνάζουν σαν χοτζάδες στο τζαμί τέσσερα φορές την ημέρα «Ζήτω η 
Ελλάς!» για να μη χάσουν τη δουλειά tous ή την πελατεία tous, επανεγ- 
καθίοταται στην εξουσία, αλλά ο Κυριάκος συνεχίζει να σέρνει τη μίζε
ρη ύπαρξή του· αυτή τη φορά, στα ουρητήρια ενός υπερπολυτελούς ξε
νοδοχείου, που λειτουργεί ακριβώς όπως ο τάφος του Ρανταμές και τπς 
Αίντα οτη δεύτερη σκηνή της τέταρτης (τελευταίας) πράξης της φαραω
νικής Αΐντα του Verdi.
Δυστυχώς, τόσο ο Δημήτρης Νόλλας (σε τέσσερα διηγήματα του οποί
ου στηρίζεται το σενάριο) όσο και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είναι α
πλώς απελπισμένοι άνθρωποι, ελάχιστη σχέση έχοντες με τον υπαρξι
σμό, νοούμενο τόσο ως φιλοσοφική τάση όσο και ως βιωματική κατά
σταση. Βέβαια, η ορθοδοξία (του Νόλλα) είναι υπαρξισμός κατ' ουσίαν, 
αλλά είναι προφανές πως ο λυμφατικός υπαρξισμός του Νόλλα απέχει 
έτη φωτός από τον συναρπαστικό θεϊστικό υπαρξισμό του Ντοοτογιέφ- 
οκι. Κρίμα. Χάθηκε μια σπάνια ευκαιρία να φτιαχτεί μια υπαρξιστική ται
νία. Όπως είναι τώρα, είναι μόνο μια ταινία οκηνοθετικά ευπρεπέστατη 
μεν, αλλά διαοκεπτικά χωλή. (Επιτρέψτε μου να αφιερώσω το παραπά
νω κείμενο οε δυο πεθαμένους φίλους, που δεν τους ονειρεύομαι, αλ
λά τους θυμάμαι: τηνΤζένη Καρέζη και τον Κώστα Σταματίου. Εν καιρώ, 
το παραπάνω κείμενο να αφιερωθεί αυτομάτως και οε άλλους.)

«TOvos», 16.1.1994

Η παλλόμενη καρδιά της ουσίας
του Ορέοτη Ανδρεαδάκη

«Ένα γεγονός του παρελθόντος, είτε το έχεις ζήοει είτε φαντάζεσαι ότι το 
έχεις ζήοει, μοιάζει το ίδιο» λέει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος που, με το Ο
νειρεύομαι t o u s  φίλουεμου, κατέρχεται στο παρελθόν (το οικείο) και α
νατέμνει τον ίδιο τον τρόμο της ύπαρξης. Παραπλανητικός ο τίτλος, ει
πώθηκε. Δεν υπάρχουν ούτε φίλοι ούτε όνειρα. «Ονειρεύομαι», όμως, 
στον Παναγιωτόπουλο μπορεί να σημαίνει: «Ονειρεύομαι τον εφιάλτη 
της πορείας, της καθόδου απ' την ελπίδα και τη νεανικότητα στην απο
τυχία και το θάνατο· ονειρεύομαι τη γενιά μου, ονειρεύομαι το φόβο 
του θανάτου, ονειρεύομαι την έκπτωση των αξιών, την ανυπαρξία ο
ραμάτων, την αδυναμία της δημιουργίας».
Οι φίλοι έπονται. Για την ακρίβεια, οι φίλοι είναι ο Παναγιωτόπουλος ο

ίδιος· ο καλλιτέχνης που γίνεται πρίσμα ανάλυσης του φωτός, καθρέ
φτης αντανάκλασης του περιβάλλοντός του, φράγμα απώθησης και εξ
οστρακισμού των επερχομένων δεινών.
Με αξιοσημείωτη αφηγηματική πληρότητα και συνεπέστατη σκηνοθετι- 
κή γραμμή, ο δημιουργός των Τεμπέληδων t p s  εύφορηε κοιλάδα s α
κολουθεί τον Κυριάκο (Λευτέρης Βογιατζής) σε τέσσερις καθοριστικές 
στιγμές της ζωής του· καθοριστικές, όχι με την έννοια του συρμού, αλλά 
οαν συμβολικό μοτέρ ανάδειξης κρυφών δεδομένων της τραγικής πο
ρείας:
1965, Βερολίνο: ο Κυριάκος πουλά εγκυκλοπαίδειες σε αμερικανούς φα
ντάρους -  το όνειρο είναι ακόμα ανέμελο και αθώο. 1973, Γιουγκοσλα- 
βία: μέοα οε μια νταλίκα, επιστρέφει στην Ελλάδα -  η ούγκρουοη με το 
αμφίδρομο ψεύδος· το δικό του και του φορτηγατζή, έξω από τα σύνο
ρα της Ελλάδας, με αφετηρία και κατάληξη την Ελλάδα. 1981, Ανατολι
κό Αεροδρόμιο; αυταπάτη, μέθη, φυγή -  το όνειρο μοιάζει ήδη συντε
τριμμένο. 1990, τουαλέτες ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία»: ο Κυριάκος 
είναι πια νεκρός παρατηρώντας τον νεκρό του φίλο· έχει πια μιλήσει για 
θάνατο, έχει φανταστεί τον εαυτό του δολοφόνο, έχει παρατηρήσει το 
θάνατο, έχει προπονηθεί (λιποθυμία) για το θάνατο· τώρα, ίσως είναι 
αυτός που στην πραγματικότητα θα προκαλέοει το θάνατο του φίλου 
του, τον δικό του θάνατο, χωρίς καν να το καταλαβαίνει -  ο Κυριάκος 
δρασκελίζει το πτώμα και φεύγει για τον πάνω κόσμο.
Δύσκολο θέμα. Επώδυνο. Με ρυθμούς εξοντωτικούς. Με ατραπούς αυ
τογνωσίας, φόβων, εξοστρακισμού. Με σπίθα διαφορετικής γραφής, 
ερμητικής ποίησης, φιλοσοφικής ενατένισης. Με πάθος και αγωνία. Ώρι
μο έργο. Έργο ενός δημιουργού που βρίσκεται οε ευτυχή οτιγμή, που 
δε φοβάται (ή, μάλλον, επιδιώκει) τον κινηματογράφο των «εξερευνη
τών», που αποοτρέφεται την απλή κατανάλωση, που αρνείται τη συρρί
κνωση των μεγεθών και χτυπά με την καθαρότητα του βλέμματός του 
την παλλόμενη καρδιά της ουσίας. Τέσσερις ιστορίες που πρέπει να ι
δωθούν ως ενιαίο σώμα [ίσως γι' αυτό συνδέονται όλες με το ίδιο μου
σικό θέμα («Μαύρα μάτια»)] ή τέσσερις λίθοι ατη μέση ενός ορμητικού 
ποταμού. Ο Παναγιωτόπουλος τους χρησιμοποιεί και πηγαινοέρχεται 
με εκπληκτική χάρη και οίγουρη δύναμη.

«Η Αυγή», 26.11.1993

Μουσική δωματίου
του Κώστα Πάρλα

Είναι κοινό κτήμα πια ότι ο ούγχρονος κόσμος περνάει τη βαθύτερη και, 
ίσως, καθοριστικότερη κρίοη αξιών της ιστορίας του. Την κριοιμότητά 
της φροντίζουν να μας την τονίζουν, να την αναλύουν και να την ανα
τέμνουν παντοιοτρόπως αναλυτές, πανεπιστημιακοί και διανοούμενοι, 
με αποτελεοματικότητα ευθέως ανάλογη προς την ευφράδεια και τη λα
τρεία τους στη δημόσια αυτοπροβολή τους και -συνήθως- αντιστρό- 
φως ανάλογη προς την οποιαδήποτε (διαφεύγουσα;) ευαισθησία τους. 
Σπάνια οι σύγχρονοι αυτοί σοφοί φαίνεται να απασχολούνται με τον 
πυρήνα, το έσχατο και μέγιστο θύμα αυτής της κρίσης: τον ίδιο δηλαδή 
τον σύγχρονο άνθρωπο- αυτόν που «περπάτησε» την κρίοη χρόνια τώ
ρα, την υπέοτη και είδε τις ουνέπειές της να κατατρώγουν και τα πιο α
νεπαίσθητα, εσωτερικά όνειρά του.
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, με την ταινία του Ονειρεύομαι t o u s  φίλουε 
μου, μέσα στην αποθέωση ενός κόσμου συναλλαγής, σπαραγμού, ισο- 
πέδωσης και δημόσιας φτήνιας, τολμάει να μιλήσει για τον σημερινό
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μεοήλικα ο onoios στη διάρκεια ms τελευταίαε εικοσιπενταετίαε ένιωσε 
τον εαυτό του γρονθοκοπούμενο μεταξύ ελπίδαε και απογοήτευσηε, α- 
ναθάρρησηε και πτώσηε, ανάτασηε και συρρίκνωσηε, για να φτάσει otis 

μέρεε μαε όχι μόνο στερημένοε από μέλλον, αλλά και με αμφισβητού
μενο το παρελθόν του.
Δύσκολο να ξεφύγει ο θεατήε απ' τιε χρονολογίεε που ουνιστούν τα ο
ρόσημα των τεοσάρων επεισοδίων τηε ταινίαε: 1965, 1973, 1981 και 
1991, χρονιέε που παρέουραν χώρα και ανθρώπινεε ζωέε σε κυνικέε 
προδοσίεε, οε οπαραγμούε εθνικούε, οε αναπεπταμένεε ελπίδεε και ολι- 
γόφρονεε οπισθοδρομήσει. Με «κέντρο» ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, 
ο Παναγιωτόπουλοε συλλέγει σπαράγματα μνήμηε, εικόνεε ζωήε και ε- 
μπειρίαε ατελείε και μιοοχαμένεε στην ομίχλη του χρόνου, και προσπα
θεί να συνθέσει τη δική του, εντελώε προσωπική αφήγηση- μιαν αφή
γηση, που θα καταλήξει στο σπαρακτικό τέλοε τηε οημερινήε εποχήε, 
χωρίε ρητορείεε και μηνύματα, χωρίε καταλήξειε και συμπεράσματα. Υ
πάρχει οε όλη αυτή τη διαδρομή των κινηματογραφικών επεισοδίων η 
έξοχα ζωγραφισμένη σχέση του τόπου με τον «Μέγα Σύμμαχο» (σχέση 
εκατέρωθεν κουτοπόνηρη), υπάρχει η λαχτάρα για την υπέροχη αυτή 
χώρα που απωθεί τα ίδια τηε τα παιδιά, υπάρχει η αναμονή τηε έλευσηε 
κάποιαε ελπίδαε, υπάρχει η πτώση στο σχεδόν τέλειο «νιρβάνα» του 
πλήρουε κυνισμού που περνάμε τώρα.
Μακριά από κάθε υποψία ότι ο Παναγιωτόπουλοε συνθέτει ιστορικούε 
(ή ιστορικίζοντεε) κινηματογραφικούε συλλογισμούε. Η γραφή του, όχι 
μόνο παραμένει αυθεντικά αφαιρετική, αλλά και εξελίσσεται προε την 
κατεύθυνση τηε εικαστικήε και απόλυτα ηροοωπικήε κινηματογραφικήε 
τελειότηταε. Ο δρόμοε του ήρωά του περνάει μέσα από δυτικοευρω- 
παϊκέε, έρημεε από το ανθρώπινο τοπίο πόλειε, διεισδύει στην υποψία 
τηε ατομικήε απόγνωοηε, καταγράφει την ανθρώπινη εσωτερική -και 
σκληρή- παγωνιά με χρώματα που διαγράφονται το σούρουπο, για να 
καταλήξει στην παραβολή τηε ανθρώπινηε εοχατιάε: τα μαρμάρινα πο
λυτελή ουρητήρια θα γίνουν μάρτυραε και ταιριαστό περιβάλλον τηε ύ- 
στατηε πιοτοποίησηε- το κενό επιβάλλει τουε όρουε του στην ανθρώπι
νη φύση: όρουε τόσο απεχθείε όσο και τα μέσα που το σύγχρονο άτο
μο χρησιμοποιεί για να το ξεπεράοει.

Λιγόλογη, λιτή, αιωρούμενη οτη λογική και τη δομή μιαε ούνθεοηε μου- 
οικήε δωματίου, η ταινία του Παναγιωτόπουλου οροθετεί, μέσα από έ
ναν αυστηρό ψίθυρο, την πικρή πορεία απ' την ελπίδα στο κενό, απ' την 
προοπτική στη διάψευση -  κι όλα αυτά, πάντοτε με την αδιόρατη ειρω
νεία του, αλλά και την αφάνταστη τρυφερότητα που επιμελημένα κρύ
βει πίσω από τιε «αναιδείε» του υπομνήοειε. Κι αν θέλει κανείε να μπει οε 
πιο λεπτομερείε κινηματογραφικέε λεπτομέρειεε, θα πρέπει να πει ότι 
αυτόε ο αυθεντικά διανοούμενοε οκηνοθέτηε άγγιξε ένα πολύ υψηλό 
σημείο ουνέπειαε (και επιτυχίαε) του ρυθμού προε την αφήγηση, τηε 
οκέψηε που κυριαρχεί στο σενάριο προε την εικαστική αισθητική και τηε 
οικονομίαε των μέσων του προε την ερμηνευτική κλίμακα των ηθοποι
ών του.
Ο ήρωάε του, στο πρόσωπο του πραγματικά έξοχου Λευτέρη Βογιατζή 
που υπέβαλε την υποδόρια εκφραοτικότητά του με ασύλληπτη ακρί
βεια οτιε αποχρώσειε τηε ταινίαε, οε απωθεί και σε φέρνει κοντά του α
πελπισμένα, χωρίε να αντιλαμβάνεσαι τίποτα. Σου υποβάλλει τιε ΒουΒέε 
του κραυγέε, σαν «οε ώτα μη ακουόντων», θυμάται υποφέρονταε και υ
ποφέρει χωρίε να το ξέρει: μήπωε αυτό είναι το δράμα εκείνων που συ
νειδητοποιούν, αλλά δεν μπορούν ν' αντιδράσουν;
Κι ο θεατήε;
Όσο καλοπροαίρετοε κι αν είναι, σίγουρα θα νιώσει το σημαντικό κενό 
δραματουργικήε επεξεργαοίαε που συχνά κάνει αισθητή την παρουσία 
του, ζημιώνονταε την απρόσκοπτη συμμετοχή του. Ο άψογοε ρυθμόε, 
φαίνεται συχνά ότι αφήνεται έρμαιο στην απουσία μιαε υπόγειαε -έοτω, 
αφαιρετικήε- θεματολογικήε στήριξηε.Έτσι, κινηματογραφική αφήγηση 
και χρόνοι βαραίνουν, σαν από πλατειασμό, εκεί που θα μπορούσαν να 
συνεπάρουν και να πλουτίσουν με το περιεχόμενό τουε την επικοινωνία 
και την παρακολούθηση.
Ωστόσο, είναι μια ταινία η οποία δεν ξεχνιέται εύκολα (αντίθετα, «στοι
χειώνει» τη σκέψη σου αφού τη δειε) και για την οποία θα ξαναμιλή
σουμε στο μέλλον.

«Η Καθημερινή», 26.11.1993
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Ανοιχτή επιστολή
του Ορέστη Ανδρεαδάκη

Αγαπητέ φίλε Νίκο,
Από προχθέε, που είδα τον Εργένη, την τελευταία σου ταινία, προσπα
θώ να Βρω έναν τρόπο για να υπερβώ τη ούμβαοη ms «κινηματογρα- 
φικήε KpiTims». Δεν έχω, ξέρεΐ5, διάθεση να κάτοω και να αναλύσω την 
ταινία. Μια κουβέντα θέλω μόνο· μια κουβέντα που θα ξεκινήσει από έ
να πλάνο, μια αντίφαση, ένα ευφυολόγημα και θα καταλήξει οε ευχέε 
για εμπορική επιτυχία, αφού θα έχει περάσει από τον Godard και τον 
Paolo Ucello! Κάποια στιγμή θέλησα να οε πάρω τηλέφωνο, όμωε μου 
είναι πιο Βολετό να σου γράψω.
Κάθομαι, λοιπόν, μπροστά στο PC μου και ξαναπαίζω tis εικόνεε του Ερ
γένη. Απ' το παράθυρο βλέπω κομμάτια ms Αθήναε -  από ψηλά. Όταν 
βλέπει, Νίκο, την Αθήνα από ψηλά, από κάποια απόσταση, σου δίνει 
την εντύπωση μιαε άλληε πόλέ. Μήπωε γι' αυτό οι ήρωέε σου, ο θο- 
δωρήε (Στράτοε Τζώρτζογλου) και η Σόφη (Λήδα Ματοάγγου), διαλέ
γουν ένα διαμέριομα στον «πύργο» ms οδού Πανόρμου; θέλουν να 
βρίοκονται αλλού; Μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένα πλάνο ms Taivías: 
ο Στράτο$ είναι στο μπαλκόνι- τον καδράρεΐ5 οε κοντινό, κι από κάτω, 
φλουταριομένη, απλώνεται η Αθήνα. Ε, λοιπόν, αυτή δεν είναι η Αθήνα 
που ξέρουμε. Είναι ένα ιδεατό τοπίο, xcopís ανθρώπου, xcopís κίνηση, 
χωρίε καθημερινότητα. Την ίδια εντύπωση μου έδωοαν και τα νυχτερι
νά πλάνα ms Αθήναε. Ήταν φορέε, μάλιστα, που πίστεψα ότι είχεε προ
σπαθήσει να αποφλοιώσει αυτή την πόλη από κάθε κοινοτοπία ms μέ
χρι τώρα αποτύπωοήε ms: σκοτεινοί όγκοι κτιρίων με τα φωτάκια tous 
(κάτι σαν Νέα Υόρκη), ατέλειωτεε διαφημίσει τσιγάρων με την έντονη 
πολυχρωμία tous, διαδρομέε áyxous, φιλμαρισμένεε άλλοτε από πολύ 
χαμηλά κι άλλοτε από πολύ ψηλά. Η Αθήνα περνάει στην ταινία σου 
ααν έναε απ' tous xapoKm pss ms, κι ωστόοο, κρατάει την ιδιόμορφη 
αυτονομία ms. Έχονταε απέναντι tous αυτή την Αθήνα, οι ήρωεε νιώ
θουν αποκομμένοι απ' την πραγματικότητα. Δεν ενεργούν ωε ρεαλιοτι- 
κέε οντότητεε. Δεν εντάσσονται σε καμία απ' tis γνωοτέ5 ομάδεε ή φυλέε 
ms Αθήναε. Όλοι tous θα μπορούσαν να είναι φαντασίωση του κεντρι
κού οου ήρωα, του θοδωρή, γεννήματα του πληγωμένου του έρωτα, 
καταοτάοειε που auras επινόησε, μόνο και μόνο για ν' αντέξει το χωρι- 
ομό με τη γυναίκα του. Αυτό κουβέντιαζα χθεε και με τον καλό μου φί
λο, τον Βαγγέλη Ραπτόπουλο, ατο ομότιτλο Βιβλίο του οποίου Βασίοτη- 
κεε για την ταινία και μαζί με τον οποίο έγραψε$ το οενάριό οου. Έλεγα, 
λοιπόν, στον Βαγγέλη neos, όταν ο θοδωρήε μπαίνει στο σπίτι του, στην 
πρώτη κιόλαε σκηνή, κι ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του έχει εξαφανιατεί, 
παθαίνει τέτοιο σοκ, που αποφασίζει να φύγει απ' την πραγματικότητα, 
θέλει να κατασκευάσει ένα παραμύθι για να νιώσει λιγότερο εγκαταλε- 
λειμμένοε, λιγότερο προδομένοε. Πλάθει τότε με το νου του την ιοτορία 
του Χουάν: φαντάζεται ότι του παρουσιάζεται ivas άντραε κομψόε, ευ- 
γενικόε, αλλά και αλήτη$, ένα είδοε Ιηοού-διαΒόλου, óncos λεε κι εσύ, 
που ακούει ατο όνομα Χουάν -τι unépoxos που είναι, αλήθεια, o Ams 
Σακελλαρίου ατο ρόλο! A utos του λέει ότι είναι προαγωγόε κι ότι του 
πήρε τη γυναίκα του για να την κάνει πόρνη πολυτελείαε! Μη μου πεκ 
ότι αυτό, ors γεγονόε, δεν είναι αντι-ρεαλιοτικό! Εδώ, όμωε, έχω να σου 
κάνω μια ερώτηση: Γιατί δεν τόνιοε5 την απιθανότητα αυτού του γεγο- 
νότοε; Γ ιατί δεν πότιοεε την αφήγηση με το στοιχείο του ονείρου -  με 
τον τρόπο, îooûs, ms εξαίοια5 παλαιότερηε δουλειά$ οου, Η γυναίκα που 
έβλεπε τα όνειρα Στο βιβλίο, Νίκο, αυτό το αντι-ρεαλιοτικό στοιχείο εί

ναι εμφανέε, ενώ στην ταινία ο θεατήε το υποθέτει. Οι ήρωεε μπορεί να 
είναι αντι-ρεαλιστικέε οντότητεε, αλλά εού tous κρατάε ατο ρεαλισμό. 
Κάποιεε ατιγμέε, Βέβαια, μου άρεσε αυτή η απειροελάχιστη αμφιβολία, 
το λεπτό παιχνίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Ήταν 
ααν να έκλεινεε το μάτι ο' outoùs που αρέσκονται ατο ρεαλισμό, και να 
tous έλεγε5: «Ναι- είναι μια ρεαλιστική ιστορία. Εσείε, όμωε, μπορείτε να 
την πιστέψετε;»
Κι αλήθεια, αυτό το ερώτημα το νιώθει πιο επιτακτικό όταν ο θοδωρήε 
γνωρίζει την Εύα (Καρυοφυλλιά Καραμπέτη), που κι αυτή θα τον εγκα- 
ταλείψει για να γίνει πόρνη πολυτελείαε υπό tis διαταγέ5 του Χουάν! Ο 
Χουάν, μου έλεγε ο Βαγγέληε, είναι στην ουσία έναε ανύπαρκτοε άν- 
θρωποε, μια ιδεοληψία του ήρωα. Όταν, μάλιστα, ο Χουάν ουναντά τον 
θοδωρή και του λέει ότι ανήκει οε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων 
που δεν μπορούν να είναι εργένηδεε, και οι γυναίκεε tis οποίε5 επιλέ
γουν είναι ιδανικέε για τπ δουλειά του, τότε πια καταλαβαίνει ότι η τρα
γωδία του ήρωα αποκτά διαστάσειε κωμωδίαε.
Αυτό, Βέβαια (η σχέση pias δραματικήε κατάστασέ με την κωμική α
ναπαράστασή ms), είναι μόνιμο στοιχείο των ταινιών οου. Στον Εργένη, 
όμω5, ο θεατήε Βλέπει μιαν άλλη όψη του; αυτήν του ρεαλισμού, ms λε
γόμενέ «στρωτήε» αφήγησπε. Στήνοντα$ μια ιστορία με αρχή, μέση και 
τέλθ5, με κορυφώσειε, με κάποιο oaonévs, με στοιχεία θρίλερ, επεκτείνει 
τα όρια KOùpcoôias-ôpâpaTos και φανταστικού-πραγματικού.Έτσι, τα θέ
ματά οου (οι ερωτικέ5-συζυγικέ5 οχέοειε, η τρέλα και η γενικευμένη εκ- 
πόρνευοη των σύγχρονων κοινωνιών) διαχέονται ο' ένα δοχείο σαρκα
σμού ή, i'ocjùs, αυτοοαρκαομού. Πουθενά στην ταινία σου δεν υπάρχει 
το Bâpos των -ούτωε ή άλλωε υπέρβαρων- στοιχείων. Τα έχειε αμβλύ
νει με την κομψότητα διατακτικών κινήσεων, με την ευελιξία μιαε γρα- 
φήε χωρίε υπογραμμίσει, με κωμικέ$ υπερβολέε όπωε αυτή του εκπλη
κτικού Σπύρου-eas υποθέοουμε»-Σταυριανίδη, με την ιδιόμορφη εμμο
νή οου να μη δείχνει αμόροεε όταν κινηματογραφείε «σαν-κοντρ-οαν». 
Τα έχειε αφήσει να κυλούν και να στριφογυρίζουν -  έτοι απλά. Κι αυτό 
μου άρεοε.
Κλειλ/ovTas, Νίκο, κι αφού οε παρακαλέοω να δώοειε tous χαιρετισμού5 
μου στη σύζυγό σου, Μαριάννα Σπανουδάκη (με τι εμπνευσμένα κο
στούμια έντυσε tous ήρωεε ms Taivias!), αου εύχομαι ολόψυχα «Καλή 
εμπορική επιτυχία» και «Καλή δουλειά» για την... επόμενη ταινία οου.

Πάντα φίλοε οου, 
«Η Αυγή», 24.1.1997

Xcùpis γυναίκεε
του Δημήτρη Δα νίκα

Ο εργένηε του Νίκου Παναγιωτόηουλου πήρε διαζύγιο τόσο απ' tis γυ- 
ναίκεε του όοο κι απ' τη δραματουργία. Ομολογώ noos αηέφυγα τον πει
ρασμό, δε διάβασα το ομότιτλο μυθιοτόρημα του Βαγγέλη Ραπτόπου- 
λου, κι έτσι δεν κατέληξα οε άοτοχε5 αυγκρίαειε. Η ταινία, κάθε ταινία, 
λειτουργεί μόνη ms, ανεξάρτητα απ' τα «δεκανίκια» ms. Δηλαδή τι; Επει
δή ο θεόδωροε Κολοκοτρώνέ υπήρξε ήρωαε, σημαίνει πωε αυτομά
του είναι και «ηρωικέε» οι ταινίεε που έγιναν γι' αυτόν; Αστεία πράγμα
τα! Επομένωε;
Επομένωε, δεν αρκεί το χαριτωμένο, διαοκεδαοτικό «οεναριακό» εύρη
μα, όπου και οι δύο ερωτικέε υπάρξει εγκαταλείπουν τον «κατά λάθοε» 
εργένη και εκπορνεύονται από τον ίδιο προαγωγό με το ισπανικό ψευ
δώνυμο Χουάν! Μα, φυσικά, ο αθεράπευτοε ρομαντιομ05 «ελάχιστων»
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ανθρώπων είναι η καλύτερη θρεπτική ουσία για το nXn0os «λαίμαρ
γων» και ndons φύοεα« «προαγωγών» που κυκλοφορούν στον πλα
νήτη. Όσο εκείνοι θα υπερίπτανται otous αιθέρε5, τόσο το πλήθοε των 
όλλων θα «pas» καταοπαρόζει επί Tns Γns.
Σωστή η εκκίνηση, έξυπνη η ιδέα, ευρηματική η σχέση. Καλά όλα αυτά. 
Αλλά από εκεί και πέρα; Φεύγουν οι γυναίκεε, εξαντλείται η αφηγηματι
κή ουσία Tns Taivias. Απόδειξη; Το καλύτερο μέρο$ του εργένη είναι η 
πρώτη φάση Tns ζωήε του· η περίοδθ5 με τη Σόφι. Γιατί; Μα επειδή εί
ναι επεξεργασμένοι οι χαρακτήρε5. Διαθέτουν «σάρκα» και «οστά». ΓΓ 
αυτό η Λήδα Ματαάγγου κερδίζει (επί Tns Taivias) tis εντυπώσει εκ... 
Bdpos Tns Καρυόφυλλά Καραμηέτη, η οποία δεν υποδύεται χαρακτή
ρα, αλλά σχήμα και καρικατούρα. Γ Γ αυτό και η ταινία, από τη μέση και 
μετά, «κολλάει» και επαναλαμβάνεται.
Άλλη απόδειξη; Τα ετερόκλιτα δίδυμα. «Υπαρκτή» cos οντότητα η Σόφι, 
γραφική η Εύα. «Ζωντανόε» ο εργένη, καλαμπούρι ο Χουάν. Ανατρε
πόμενο «όχημα» η ταινία, iloios είναι τι; Προφανάκ, ο Παναγιωτόπου- 
λο$ επιθυμούσε (και καλά έκανε) να προομίξει μαύρο χιούμορ και 
«σουρεαλισμό» σε ρεαλιστή καταστάσεκ. Υπέροχα, αλλά ncos; Πά
ντα«, όχι με τη οχηματοποίηση των χαρακτήρων. Από άλλη ταινία ο χα- 
paxmpas του Τζώρτζογλου, από εντελακ άλλη εκείνο$ του Ακη Σακελ- 
λαρίου. Γιατί; Μα επειδή η σκηνοθεσία προηγήθηκε Tns... δραματουρ- 
Yias και του σεναρίου! Κι άλλη απόδειξη; Ο πληθωριστικό5 λόγο$ του 
εργένη που αφηγείται off. Στο κλασικό φιλμ νουάρ, ο Φίλιπ Μάρλοου, 
λ.χ., αφηγείται για να σχολιάσει, να σαρκάσει! Ο εργένη περιγράφει ρα
διοφωνικά για να «καταλάβει» ο «ακροατή$»! Κολοσσιαία η διαφορά. 
Κατάληξη; Ελκυστικά γυρίσματα, ευφυή λογοπαίγνια, διασκεδαστικέε α- 
τάκε$ -  και μια από tis ελάχιοτε$ καλόγουστε5 και ηροσηελάοιμε5 οτο 
ευρύτερο κοινό ελληνικέε ταινία. Αλλά για να ολοκληρωθεί μια προ
σπάθεια, χρειάζεται «κάτι» παραπάνω. Και για να δανειστώ ελάχιστη πο
σότητα από το ανατρεπτικό χιούμορ του Παναγιωτόπουλου, θα έλεγα: 
για να καταλήξει η ουγχωρεμένη η γιαγιά μου στη μαγική δοσολογία α

λατοπίπερου και άλλων καρυκευμάτων που μεταμόρφωναν το φαγητό 
τη5 οε γαστρονομική κοσμογονία, ξέρετε πόσε$ φορέ5 ανακάτευε και 
δοκίμαζε τΐ5 οούπε5 τη$; Άπειρε5!

«Τα Νέα», 24.1.1997

Η φόρμα στο περιθώριο
του Τάσου Γουδέλη

Στον Εργένη, όπω5 και οτο προηγούμενο έργο του, Ονειρεύομαι τουε 
φίλουε μου, ο Παναγιωτόπουλο5 έχει υιοθετήσει ηπιότερο ρεαλιστικό 
ύφοε, εν σχέοει προ$ το μοντερνικό του παρελθόν. Είναι φανερό ότι στο 
μύθο του Εργένη τον ενδιαφέρει το ιδιόρρυθμο (με πινελιέε μαύρου) α- 
ντιφεμινιστικό και υπαρξιακό «μήνυμά» του, και δευτερευόντωε ή ελά
χιστα οι πειραματισμοί με τη φόρμα. Η κινηματογράφησή του, πάντα«, 
θυμίζει σποραδικά την παλιά του βιρτουοζιτέ, έται καθο« η κάμερα κυ
κλώνει τα πρόσωπα του δράματοε μέσα στο χώρο, που πρέπει να μοι
άζει μ' ένα υποβλητικά μοιραίο σκηνικό.
Ο σκηνοθέτη, διαθέτονταε ένα εύληπτο στόρι (υπερβολικά σχηματικό, 
θα λέγαμε), κατάλαβε ότι θα έπρεπε να επιμείνει στην κατάδειξη των 
δραματικών φωτοσκιάσεων των ηρώων του... Όμωε, περιέργου, δεν 
καταπιάνεται με την εκμετάλλευση οε βάθοε όλων των χαρακτήρων, 
παρά μόνον του κεντρικού, αφήνοντα$ σχεδόν απ' έξω τον δεύτερο Βα
σικό πόλο τη$ δραματουργία$, τον προαγωγό Χουάν: ένα πρόσωπο- 
κλειδί, το οποίο θα τον βοηθούσε να τονίσει το «καταραμένο» κλίμα τή5 
υπόθεοηε... Δυστυχώ$, ο χαρακτήρα5 αυτόε εγκαταλείπεται οτο μέοον 
περίπου τηε δράοη$, για να επανέλθει καθυστερημένα, λίγο πριν το φι
νάλε. Εν τω μεταξύ, ο κεντριά ήρωαε παλεύει με φαντάσματα και δεν 
πείθει για το αδιέξοδό του... Εκεί βρίσκεται, κατά τη γνώμη μα5, η αχίλ- 
λειο$ πτέρνα τη$ ταινία5... Η λάθο$ διανομή (πλην του Σακελλαρίου και 
τηε Ματαάγγου) ενισχύει τΐ5 αρνη τή  εντυπώσει.

«Το Δέντρο», 1997
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ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ
1999

Σκηνοθεσία: Ni'kos ΠαναγιωτόπουλοΞ. Σενάριο: Nikos ΠαναγιωτόπουλοΒ, 6dvos Αλε- 
ξανδρήΒ. Διεύθυνση ΦωτογραφίαΞ: Apns Σταύρου. Μουσική: ΣταμάτηΞ Kpaouvams. 
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γicopyos ΑνδριτσόγιαννοΒ. Κοστούμια: Μαριάννα Σπανου- 
δάκη. Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιοπούλου.ΉχοΒ: Mapivos ΑθανασόπουλοΒ. Ηθοποιοί: Νί- 
kos Koupds, Αθηνά Μαξίμου, Ζωή Ναλμπάντη, ΚώσταΞ ΜαρκόπουλοΒ, Davdans Βισκα- 
ôoupdKns, riavvns PozdKns. Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Marianna 
Films, ΕΡΤ 1, Delta SA, ΣκούραΒ ΑΕ, Lumière Productions Ltd. (Cyprus). Διάρκεια:! 17 λε
πτά. Έγχρωμη.

Κρατ ικά  Βραβε ία : Καλύτερηε Ta iv ia s , Γυνα ικ ε ία ε  Ερμηνε ία ε  (Α θηνά  Μ αξ ίμου ), Β ' γυ να ικ ε ίο υ  ρ ό λο υ  

(Ζω ή Ν αλμπάντη), M oua iKns, Σ κη νο γραφ ία$  και Ηχοληψ ίαΒ.

Α θ η νά  Μ αξίμου, 
N i'ko s  Koupns.

Kcootos Μ αρ κό πο υλο ε, N i'kos Koupns.
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Η Ελλάδα που σβήνει, αλλά αντέχει
του Ορέστη Ανδρεαδάκη

Μια κλασική ερωτική ιστορία και το ομότιτλο, εμπειρικό μυθιστόρημα 
του θάνου Αλεξανδρή (καλλιτέχνη που δούλεψε δέκα χρόνια στην ε
παρχία) βοηθούν τον Παναγιωτόπουλο να καθρεφτίσει μια Ελλάδα οε 
πολλού$ άγνωστη, αλλά, κατά περίεργο τρόπο, οικεία. Ο σκηνοθέτη α
γαπά χωρί5 να εξωραΐζει αυτή την Ελλάδα που σβήνει, αλλά ακόμα α
ντέχει. Ο δραματουργικόε xpôvos —ένα έτοε— είναι δομημένο$ προ
σεκτικά, και η μετάβαση από την Αθήνα στην επαρχία γίνεται γλυκά, σχε
δόν ανεπαίσθητα- σαν να 'ταν συγγενή γειτονιέε. Οι oxnvés μέσα οτα 
κέντρα ταλαντεύονται ανάμεσα στον αυθορμητισμό και το γκροτέοκο 
— όπας, άλλωστε, και οι θαμώνεε tous. Έτοιμοί για ένα Βήμα πιο πέρα, 
Βήμα επί Tns ouo ias npos το αρχετυπικό μοντέλο του αφηγηματικού κι
νηματογράφου, ο N ikos ΠαναγιωτόπουλοΒ κοιτάζει με νοσταλγία tis ρί- 
zzs του, συμβιβάζεται με την εποχή του και απορεί —με τρόμο, ίσος— 
για tis εκπλήξειε ενόε αβέβαιου μέλλονκς. Το αν είναι πολύ «μεγάλοε», 
όμας, για να μπει οτον κόσμο των νέων, μόνο ο xpôvos θα το δείξει.

«Αυγή», 7.1.2000

Σκοτεινή ειρωνεία
rns Mapias Κατσουνάκη

Ο N îkos Παναγιωτόπουλοε εργάζεται μεθοδικά. Συστρέφει αργά το μα
χαίρι, Βαθαίνονταε την πληγή του τόπου, των ηρώων, τη δική του. Δεν 
ατενίζει φευγαλέα το θάνατο- τον παρατηρεί και τον σαρκάζει. Είρων, 
οκοτεινό5, δεν έχει να ισορροπήσει δεξιοτεχνικά αυτή τη φορά ανάμε
σα οτον κινηματογράφο και στην πραγματικότητα, αλλά ανάμεσα σε 
μιαν ασφυκτική πραγματικότητα κι ένα εφιαλτικό όνειρο. Με διαρκή 
fade in και fade ou t, ανοιγοκλείνει tis omvés, οτέλνοντα5 κάθε φορά έ
να διαφορετικό «σήμα» — σύντομο, περιεκτικό, ολοκληρωμένο: για τον 
έρωτα, για την «εκτόε Αθηνών» Ελλάδα, για την «περιπέτεια που πέθα- 
νε». Ένα νήμα αδιόρατο συνδέει την όγδοη ταινία του Παναγιωτόπου- 
λου με tis προηγούμενεε επτά: με τα Χρώματα Tns Ipiôos, το Βαριετέ, το 
Μελόδραμα;, το Ονειρεύομαι tous (piXous μου... Σκηνοθέτηε που πο
ρεύεται με ρήξειε και διαρκεί$ μεταμορφώσει, αυτή τη φορά θέτει τον 
δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων. «Προσγειώνεται», παρακολουθώ- 
vtos και αναγνωρίζοντα$ από μια ταράτσα δρομολόγια και πτήσες...

«Η Καθημερινή», 7.1.2000

npos το Ελδοράδο
του Δημήτρη Χαρίτου

Μετά tis δύο —«νοσηρέ$» και ξένεε για το τρέχον «τοπίο» του κινημα
τογράφου pas— ταινίε5 του Ονειρεύομαι tous piXous μου και Ο εργέ- 
vns, [ο Παναγιωτόπουλθ5] κυριολεκτικά «νεκρανασταίνεται» με τούτη 
την ολοζώντανη και χυμώδη δημιουργία. Επιτέλουε, στρέφει το πάνο
πλο κινηματογραφικό του βλέμμα πάνω οτον ζωντανό νεοελληνικό κό
σμο- αυτόν, Βέβαια, Tns σύγχρονέ λαϊκήε, αταξική5 atpaoias, όπας τον 
διαμορφώνει μια πολύτροπη και χυδαία δυναμική, συχνά ανεξέλεγκτη 
και συνολικά (για όλουε pas) ολισθηρή- ένα επιδερμικό Ελδοράδο, που 
το ενσαρκώνουν καταναλωτώ, γι' αυτό και εφήμερε5, φιλοδοξίεε, οι ο- 
ποίεε —κατά κανόνα— έχουν γενέθλιο λίκνο οτην τηλεόραση. Ο Πα- 
ναγιωτόπουλοε, xcopis να εγκαταλείπει παντελείς tis γνωοτέ5 Βιοσοφώ

του απόψεΐ5 pias εσωστρεφού5 περιπτωσιολογία υπαρξιακών εμμο
νών, με ήρωεε «έκπτωτου5» εοτέτ Tns παραφιλολογία, εμπνέεται και πα
ρουσιάζει την ερωτική ιστορία δύο αυθεντικά «δικών pas» νέων αν
θρώπων, άμεσα αναγνωρίσιμων, με όσα θετικά και αρνητικά αυτό συ
νεπάγεται.

«Αντί», lavouàpios 2000

Βουτιά μέσα στη νύχτα
του Στρατού Κερσανίδη

Ο N îkos Παναγιωτόπουλοε, με αφορμή την περιπλάνηση του νεαρού 
Ανδρέα, «βουτάει» μέσα στη νύχτα, εκεί όπου η ελληνική επαρχία προ
σπαθεί να πνίξει τη μοναξιά και την καταπιεσμένη Tns σεξουαλικότητα. 
Με την κάμερα να Βολτάρει και να σαρώνει το χώρο των σκυλάδικων, 
με χαρακτηριστώ φάτσεε επαρχιωτών νυχτόβιων, ο σκηνοθέτη δίνει 
τη δική του οπτική για μια Ελλάδα που συχνά «ξεχνάμε» nais υπάρχει, 
αλλά είναι δίπλα pas. Ένα κινηματογραφικό μάθημα πατριδογνωσίες 
από ένα σκηνοθέτη που φαίνεται να επανακάμπτει έπειτα από μια περι
πλάνηση στη μετριότητα. Διάχυτος ερωτιομόε, χιούμορ, ρεαλιομόε κι έ- 
vas Kôopos που αποτελείται από αλλοδαπέε χορεύτριεε, ξεπεσμένε$ 
τραγουδίστριεε, μεθυσμένοι πελάτεε και δεκάδεε θλιμμένα μάτια, 
κρυμμένα πίσω από το μακιγιάζ και tous προΒολείε...

«Θεσσαλονίκη», 7.1.2000

Έρωταε και περιπέτεια
του Γιόννη Σολδάτου

Η ταινία ήταν μία ακόμα έκπληξη, οαν αυτή που pas είχε επιφυλάξει ο 
σκηνοθέτη με τον Εργένη. Το οτοιχείο Tns έκπληξή έχει να κάνει με το 
θέμα Tns Taivias κι όχι με την κινηματογράφηση, που παραμένει πάντα 
ίδια σ' όλεε tis ταινίεε του Παναγιωτόπουλου- ένα προσωπικό στιλ που 
το υπηρετεί με συνέπεια πάνω από μια εικοσαετία, θέμα του, εδώ, έναε 
épatas με φόντο τα σκυλάδικα. Ο έρωταε είναι κυρίαρχο στοιχείο οε ό- 
λεε σχεδόν tis ταινίεε του Παναγιωτόπουλου, όμας τα σκυλάδικα μοιά
ζουν ασυμβίβαστα με τον παναγιωτοπουλικό κόσμο- είναι αρμοδιότη
τα άλλων σκηνοθετών, με άλλα γούστα και εμπειρίεε, Ο ίδιοε δηλώνει: 
«Ήθελα να κάνω μια ταινία δρόμου που να διασχίζει την Ελλάδα- επί- 
ons, μια ιστορία έρωτα και περιπέτειαε. Μετά ήρθαν τα σκυλάδικα. Γρά- 
cpovTas έρχεται η όρεξη... Τελικά, έκανα μια λαϊκή ταινία, κι αυτό είναι η 
έκπληξη».
Προφανείς, κάποια στιγμή, ο Παναγιωτόπουλθ5 ανακάλυψε τον κόσμο 
Tns vùxtos και, μέσα ο' αυτόν, τα σκυλάδικα. Enions, από δηλώσες του 
μαθαίνουμε πας επιοκέφθηκε κι έψαξε tous εν λόγω xcapous. Όμας η 
ουσία είναι μία: τα σκυλάδικα Tns Taivias δεν έχουν ιδιαίτερη οχέοη με 
την πραγματικότητα — είναι πιο άγρια, πιο μπανάλ και, πάνω απ' όλα, 
κακοοκηνοθετημένα. Έχουν οχέοη με την εικόνα που ο σκηνοθέτη έ
στησε οτο μυαλό του, μέσα απ' tis πληροφορία που σκόπιμα αναζήτη
σε. «Άλλο η εικόνα κι άλλο το εικονιζόμενο», όπας έλεγε και ο ιερόε Αυ- 
γουστίνοε- το εικονιζόμενο είναι έργο τέχνηε, όταν τηρούνται οι σχετικοί 
κανόνεε στην κατασκευή του. Στην περίπτωση του Παναγιωτόπουλου 
τηρήθηκαν αυτοί οι κανόνεε με ιδιαίτερη αυστηρότητα και, κατά συνέ
πεια, μιλάμε για ένα έργο Téxvns. Τώρα κατά πόσο είναι αυτό «μια λαϊ
κή ταινία», είναι άλλη ιστορία...

Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου
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N i'kos Koupns, 
Ρέα Τουτουντζή.

BEAUTIFUL PEOPLE
2001

Σκηνοθεσία: Nikos ΠαναγιωτόπουλοΞ. Σενάριο: Nikos Παναγιωτόπουλθ5, Βαγγέλη5 Σε- 
iTaviôns. Διεύθυνση Φωτογραφία5: 'Apns Σταύρου. Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Πώργο5 

ΑνδριτσόγιαννοΞ. Κοστούμια: Μαριάννα Σπανουδάκη. Μοντάζ: Γιώργοε Τριανταφύλ- 
λου, Emmanuelle Simon. Ηθοποιοί: Nikos Koupns, Ρέα Τουτουντζή, H àw ns BôyAns, 
Στάθη$ Ai6a0nvôs, Pévos Màvms, Αθήνα Μαξίμου. Παραγωγή: Antenna TV, Marlanna 
Films, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Διάρκεια:105 λεπτά. 
Έγχρωμη.

nàvvns Βόγλη5,
N ikos Kouphs, Ρέα Τουτουντζή.
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L ife  s ty le  και ρετρό συναισθήματα
της Μα pías Κατσουνάκη

Ένα «ρετρό» ουναίοθημα ανασύρει στην επιφάνεια o N í k o s  Παναγιω- 
TónouXos: την περιφρόνηση. Δεν έχει χώρο στη σημερινή εποχή των 
δημοσίων σχέσεων, των κοινωνικών επαφών και των «συμπαθητικών» 
αισθημάτων. Η περιφρόνηση «καίει» και τα δύο πρόσωπα: εκείνον που 
την προκαλεί, κι εκείνον που την αισθάνεται· έχει τίμημα και k ó o t o s . Ο 
Godard, στην ομότιτλη ταινία του [Η περιφρόνηση (1963)], το ανέλυσε 
με υποδειγματική ακρίβεια, μεθοδικότητα, οικονομία και πρωτοτυπία. 
O  N í k o s  Παναγιωτόπουλοε επανέρχεται, μ' ένα «ριμέικ» πιοτό μεν στη 
δομή του, αλλά διαφοροποιημένο cos npos την αισθητική και την α- 
τμόοφαιρά του. Τοποθετεί t o u s  ñpo«s του -μια ετερόκλιτη παρέα αηο- 
τελούμενη από ένα πρώην μανεκέν (Ρέα Τουτουντζή), τον αρχιτέκτονα 
συζύγό Tns ( N í k o s  Koupñs), έναν αμερικανό loser σκηνοθέτη (Ρένοε 
MávTns), έναν διεθνά« αναγνωρισμένο επιστήμονα και τη γυναίκα του 
(Στάθηε AiBa0nvós, Φωτεινή Μπαξεβάνη) και μια χυμώδη γραμματέα 
(Αθηνά Μαξίμου)- στο σπίτι ενό$ πλούσιου επιχειρηματία (Γláwns Βό- 
γληε) στη Μύκονο. Και σκηνοθετεί μια χορογραφία σχέσεων σε αργή 
κίνηση. Τα σώματα, o Tpónos με τον οποίο διασταυρώνονται, η κίνηση, 
τα βλέμματα, «αφηγούνται» με ευγλωττία την αντιπαράθεση αρσενι- 
κού-θηλυκού, τη σύγκρουση τάξεων, ιδεολογιών, συμπεριφορών. Η έ
νταση είναι υποδόρια και καλύπτεται από ένα παχύ οτρώμα νωχέλειαε. 
Ράθυμοι αστοί απολαμβάνουν τον ήλιο, τα γεύματα, t is  συζητήσει, τα 
κοκτέιλ-πάρτι οε motos. O xpóvos παγώνει - ónoos και o t o u s  Τεμπέλη
δες rns εύφορης κοιλάδας.
Μόνο που οι ήρωεε του Beautiful People δεν είναι Βυθισμένοι στην 
ολβιότητα. Οι avaTponés συμβαίνουν και είναι επώδυνε5, óncos οριακά 
είναι και τα αισθήματα των προσώπων, αλλά δεν διαταράσσεται η επι
φανειακή γαλήνη- απλοί«, δοκιμάζεται. Η νεαρή γοητευτική o ú z u y o s  

του αρχιτέκτονα (o onoíos κτίζει το καινούργιο εξοχικό του επιχειρημα
τία και έλκεται απ' τη δύναμη του χρήματοε) αρχίζει να περιφρονεί τον 
άντρα Tns και να στρέφεται στον επιχειρηματία, ο αρχιτέκτονα5 γοητεύ
ει τη γραμματέα, ο αμερικανό$ σκηνοθέτη διαπιστώνει ότι ο επιχειρη
ματία ήταν ο τελευτακ« ερασα Tns Y u v a í x a s  του.
Η «λύση» θα δοθεί οτο τέλοε μέσα από ένα ατύχημα, όπωε και στην Πε
ριφρόνηση του Godard· μόνο που, στον Godard, η Brigitte Bardot και 
ο Jack Palance σκοτώνονται σε τροχαίο, ενώ, οτο Beautiful People, η 
Ρέα Τουτουντζή τραυματίζεται σοβαρά, αλλά διασώζεται -  óncos και η 
σχέση Tns.
O N í k o s  Παναγιωτόπουλθ5 ειρωνεύεται, σαρκάζει, μελαγχολεί, θύει οτη 
νιότη και οτην ομορφιά, αποοτρέφεται τα γηρατειά (ο επιχειρηματία γί
νεται αηωθητια μέσα από ηχηρέε οργανικέε λειτουργίε5), αλλά οτην 
ταινία του δεν υπάρχουν νικητέε. «Βλέπει» με τρυφερότητα t is  αδυνα- 
μίεε, κατανοεί και υποστηρίζει t o u s  «ηττημένου5». Στο Beautiful People, 
τίποτα δεν ξεχειλίζει, θαυμαστή οικονομία, δεξιοτεχνική κινηματογρά
φηση (σημαντική η συμβολή του Άρη Σταύρου στη φωτογραφία), υ
ποδείγματα ερμηνεία.
Ρετρό συναισθήματα ο' ένα περιβάλλον σύγχρονο, εκκεντρικό, οτα 
πρότυπα του life style. Απ' την αντίθεση γεννιέται η αμφιβολία. Από το 
«ρήγμα» αναδύονται η ψευδαίσθηση και η ελπίδα.

«Η Καθημερινή», 23.11.2001

Ένα παράθυρο στην ποίηση
του Μίμη Τσακωνιάτη

[··.]
Ο βιρτουόζοε σκηνοθέτηε συνεχίζει κατά κάποιον τρόπο την προβλη
ματική τηε προηγούμενά ταινίαε του (Αυτή η νύχτα μένει), εστιάζονταε 
το βλέμμα του στη ζωή των ζευγαριών οτην Ελλάδα του σήμερα, που 
ρίχνονται στη μεγάλη τρικυμία Tns zcoàs με μόνη σανίδα σωτήρια τα 
αγνά tous συναισθήματα- μιαε ζο α  που κυριαρχείται απ' την ευτέλεια 
των αξιών, την ιδιοτέλεια, τη χυδαιότητα και την κενότητα, κι αντανακλά 
την εικόνα Tns και οτην τέχνη. Σε μια σκηνή, μάλιστα, βλέπουμε ένα λευ
κό μυκονιάτικο σπίτι να έχει μετατραπεί σε Βουδιστικό ναό από μια γυ
ναίκα που, παρέα με άλλου5 κοομικούε τουρίοτεε, αναζητεί τη νιρβάνα. 
Μα τι δουλειά έχει ο Boùôas στην καρδιά του Αιγαίου Πελάγου5; Μια α
πάντηση είναι ότι, έτσι όπωε φαίνεται κι απ' την ταινία, η ζωή στη Μύ
κονο κοντεύει ν' αγγίξει αυτό το άπιαστο σημείο, το απόλυτο κενό. Υ
πάρχουν στιγμέ5, μάλιστα, όπου το γαλάζιο χρώμα, η ψυχή των Κυ
κλάδων, xâpis οτη μαεστρία του διευθυντή φωτογραφα Αρη Σταύ
ρου, τυλίγει κάτω από το πέπλο του σχεδόν τα πάντα. Ωστόσο, όπα« λέ
ει κι ο Παναγιωτόπουλθ5, σημασία έχει από ποια γωνία Βλέπε« τα 
πράγματα. Αν τα βλέπε« από μέσα npos τα έξω, ατενίζε« το απέραντο 
γαλάζιο τίποτα, ενώ, αν τα Βλέπε« απ' έξω n p o s  τα μέσα, ατενίζε« α
πλό« το τίποτα...
Παρ' όλα αυτά, ο Παναγιωτόπουλοε, όνταε οε μια δημιουργική και αι
σιόδοξη φάση Tns ζωήε του, αν συγκρίνουμε τ« τελευταία του ταινίεε 
με τ« παλαιότερε5, αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό μέσα ο' αυτή την κα
ταχνιά που pas περιβάλλει- όμα« όχι ένα «παράθυρο στον κόσμο», ό- 
noos έλεγε κάποτε ο Bazin, αλλά ένα παράθυρο οτην ποίηση, η οποία, 
όπωε λέει κι ο iôios ο σκηνοθέτη, είναι το μόνο μέσο με το οποίο μπο
ρούμε να ουλλάΒουμε την πραγματικότητα.
U
Αν ο Οδυοοέαε Ελύτη$ είδε στη «θητεία του καλοκαιριού» έναν έρωτα 
«άσπρο και γλαυκό, μια ιππασία στα σύννεφα», ο Nikos Παναγιωτόπου- 
λο$ κατάφερε μ' έναν τρόπο ομολογουμένωε μαγικό να αιχμαλωτίσει 
οτο σελιλόιντ αυτό το καλοκαιρινό ποιητικό άρωμα, αυτό το άρωμα των 
υακίνθων, και να το απελευθερώσει με όλα τα ευεργετικά του επακό
λουθα μέσα στη σκοτεινή αίθουσα. Είναι ίσα« η πρώτη φορά που βλέ
πουμε το ελληνικό φα«, το σκληρό καλοκαιρινό αιγαιοπελαγίτικο φα«, 
τόσο αυθεντικά αποτυπωμένο στο φιλμ- όχι μόνο το πρωινό cpcos, αλλά 
κι εκείνο το σιωπηλό, μα σαγηνευτικό, νυχτερινό φα« που εκπέμπει η πό
λη Tns Μυκόνου σαν να ήταν évas από tous μυριάδεε φεγγοβόλου5 α- 
στερισμού5 στ« έσχατέ του σύμπανκ«, αυτό το μαύρο φα«, όπα« θα 
έλεγε και ο Nîkos Χουλιαρά$, που θερμαίνει τ« μοναχικέε ψυχέε...

«Nemecis», 2001

Περιφρόνηση στη Μύκονο
του Νίνου-Φένεκ Μικελίδη

Στη Μύκονο, οτην πολυτελή βίλα ενός πλούσιου επιχειρηματία, εκτυ
λίσσεται η ιστορία Tns véas Taivias του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Κύρια 
πρόσωπα, μια ετερόκλιτη παρέα που περνά εκεί τ« διακοπέε Tns, μ' επι- 
κεφαλή$ τον Ανδρέα, ένα νέο αρχιτέκτονα που έχει αναλάΒει να κτίσει 
σπίτι για τον ιδιοκτήτη Tns BiXas, και η Ρέα, η νεαρή και όμορφη γυναί
κα του. Στο φόντο, μια κρίσιμη καμπή στ« ελληνοτουρκικέε σχέσε«, που
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κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε σύρραξη. Εκείνο που ενδιαφέρει Βασι
κό τον Παναγιωτόηουλο, είναι η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι, που κα
ταφθάνει χαρούμενο στο νησί γιατί θα μπορέσει να ξεκουραστεί και να 
απολαύσει ήρεμα τον έρωτά του· οχέοη που οδηγείται σε κρίση, όταν η 
Ρέα αρχίζει σιγά σιγά να αισθάνεται περιφρόνηση για τον Ανδρέα, όταν 
auTôs αρχίζει να υποκύπτει, με τρόπο σχεδόν δουλικό, otis πιο απίθα- 
νεε απαιτήσει του εργοδότη του.
Από τα πρώτα κιόλα5 πλάνα, στο νου έρχεται Η περιφρόνηση του 
Godard (κι ο iôios ο σκηνοθέτη δεν αποφεύγει να το αναφέρει οε κά
ποια στιγμή οτην ταινία), εξαιτία5 όχι μόνο του Θέματό5 Tns, αλλά και του 
τρόπου με τον οποίο ο ΠαναγιωτόπουλοΒ οτήνει ορισμένε$ OKnvés (α- 
ναφορέ5 στην γκονταρική ταινία): ο Avôpéas που Βγαίνει από το μπά
νιο ο' ένα κάτασπρο ντεκόρ, ντεκόρ που κυριαρχεί και σε άλλε$ οκηνέε 
ms Taivias και που ήταν ένα από τα Βασικά στοιχεία ms Taivias του 
Godard. Πίσω, opcos, από το θέμα Tns περιφρόνησή υπάρχει και εκεί
νο Tns εικόνα$ pias μεγαλοαστέ Koivoovias που με το παραμικρό ξε
πουλά τα συναιοθήματά Tns και περιφέρεται ξένοιαστα, ενώ πάνω Tns 
κρέμεται η απειλή του πολέμου -  στοιχείο θετικό, που σίγουρα θα κέρ
διζε αν αναπτυσσόταν ακόμα περιοοότερο.
Ο Παναγιωτόπουλοε είναι αναμφισβήτητα από tous καλύτεροί κινη- 
ματογραφιοτέ5 pas: ξέρει να στήνει σωστά την κάμερά του, επιλέγοντα5 
ns πιο κατάλληλε$ γωνίε$ λήψη5, να δένει με γνώση ns επιμέρου5 σκη- 
νέε του για τη δημιουργία του σωστού ρυθμού, αλλά και να καθοδηγεί 
με σιγουριά tous n0onoioùs του, πράγμα που το απέδειξε σε μια σειρά 
Taivias, με πρόσφατη το Αυτή η νύχτα μένει. Κι εδώ συναντάμε tis î6ies 
αρετέ$, αν και, πρέπει να πω, υπάρχουν εδώ omvés που δεν κατορθώ
νουν να ξεφύγουν από τα κλισέ, ενώ η προσέγγιση οτο θέμα παραμέ
νει συχνά επιφανειακή. Πέρα, ôpcos, από tis συγκεκριμένε5 αδυναμία, η 
ταινία παρακολουθείται με ξεχωριστό ενδιαφέρον, χάρη στο θέμα, τον 
καλό ρυθμό Tns, αλλά και tis πολύ καλέ$ ερμηνείε5 Tns. Από αυτέε ανα
φέρω ιδιαίτερα εκείνη του Γιάννη Βόγλη, εξαιρετικού στο ρόλο του ι
διοκτήτη που με το χρήμα κατορθώνει να αγοράζει tous nàvTss και τα 
πάντα, ερμηνεία για την οποία -αν η ταινία προβαλλόταν οτη Θεσσα
λονίκη- θα κέρδιζε αναμφίβολα το Βραβείο δεύτερου ρόλου. Στα ουν 
Tns Taivias, η πολύ καλή φωτογραφία του Άρη Σταύρου, που συλλαμ
βάνει όλη την ομορφιά του ελληνικού τοπίου.

«Ελευθεροτυπία», 23.11.2001

Ο lôiorpuôs aoTÔs
του Γιάννη Σολδάτου
Σ' αυτή την ταινία, ο σκηνοθέτη άνοιξε έναν απευθείαε διάλογο με τον 
Jean-Luc Godard, το σκηνοθέτη του οποίου οε όλη του την πορεία δή
λωνε pa0nms και θαύμασα. Πρόκειται για ελεύθερο ριμέικ Tns Περι- 
φρόvnons (1963). Πρώτο τσιτάτο του Godard, μετά το ζενερίκ Tns Taivias 
του, είναι το μπαζενικό: «Ο κινηματογράφο$ υηοκαθιοτά κατά την άπο
ψή pas έναν κόσμο που συμφωνεί με tis επιθυμία pas». "Evas απ' tous 
ήρωε$ του Παναγιωτόπουλου δηλώνει: «Ασκώ μια τέχνη από την οποία 
έχω ολοοχερώ5 ηττηθεί». Στο τέλο$ Tns ΓΙεριφρόνηοηε συναντάμε τη 
φράση του Lumière: «Ο κινηματογράφοε είναι μια εφεύρεση xcopis μέλ
λον». Σε δήλωσή του ο Παναγιωτόπουλθ5 ανέφερε:«Τα έργα μου δεν ο
λοκληρώνονται ποτέ. Δε βρίσκουν την έκφρασή tous. Είναι μετέωρα και 
ημιτελή». Ο Godard δήλωσε: «Ο κινηματογράφο$ είναι η τέχνη του πα- 
pôvTos». Kdncos έτσι ανοίγει και κλείνει ο διάλογο$ δαοκάλου-μαθητή,

του προτύπου με το «ψευδοαντίγραφο». Εοκεμμένα ο Παναγιωτόπου- 
λθ5 κατασκεύασε ένα κάλπικο αντίγραφο, αφού οι όροι του παιχνιδιού 
είναι εντελώε διαφορετικοί: κεντρικόε προβληματιομό$ του Godard υ
πήρξε η αδυναμία επικοινωνίαε otis ανθρώπινε$ οχέσεΐ5, ôncos αυτή τέ
θηκε με tous ôpous Tns δεκαετίαε του '60 και εκφράστηκε με τον καλύτε
ρο τρόπο με την κατά Antonioni αποστασιοποίηση. Σαράντα χρόνια 
αργότερα, ο Παναγιωτόπουλοε αμφιβάλλει για tis απόπειρεε επικοινω- 
vias. Ήδη με tous Τεμπέληδεε τηε εύφορηε κοιλάδα s οδήγησε το επικοι- 
νωνιακό παιχνίδι από τη φθορά οτη σήψη, και από τότε περιφέρει otis 
ταινίεε του πτώματα σχέσεων. Στον Godard υπάρχει ακόμα το nä0os (εί
ναι και οημαδιακόε τίτλοε KaronivAs του Taivias), γι' αυτό και η κατάληξη 
Tns Περιφρόνησηε είναι τραγική: η ούζυγοε με τον εραστή Tns σκοτώνο
νται σε τροχαίο. Στον Παναγιωτόηουλο, μετά από έναν ξώφαλτοο τραυ
ματισμό Tns ηρωίδαε με μηχανάκι, η κατάσταση επανέρχεται οτην ισορ
ροπία Tns· την ισορροπία που καθόλου δεν εμπιστεύεται ο Παναγιωτό- 
πουλο$. Η ταινία του είναι μια φάρσα πάνω otis ανθρώπινε$ σχέοεΐ5, 
που κι auTés σαν φάρσα tis εκλαμβάνει ο iôios. Τότε, ήταν το Κάπρι· οτο 
Beautiful People είναι η Mùkovos, σημείο avatpopâs του νεοπλουτι
σμού του Έλληνα, ένα πολύχρωμο καρναβάλι κοσμικότηταε.Τότε, ο μύ- 
0os περιστρεφόταν γύρω απ' την κατασκευή pias Taivias με σκηνοθέτη 
που ήξερε τι κάνει, και προχωρούσε μεθοδικά στην ολοκλήρωση του έρ
γου του. Τον υποδυόταν ένα μυθικό όνομα Tns 7ns Téxvns, ο Fritz Lang. 
Και στον Παναγιωτόηουλο υπάρχει ο σκηνοθέτη (Pévos Màvms), μόνο 
για να περιφέρει την ανία του. Υπήρχε ο ηαραγωγό5 (Jack Palance) που 
τώρα γίνεται επιχειρηματία (Γläwns Βόγλη5), μόνο που η επί Tns Taivias 
επιχειρηματικότητά του εξαντλείται οτο να περιφέρεται μεταξύ ωραίων 
γυναικών και να πέρδεται ακαταπαύοτω5. Υπήρχε ο οεναριογράφο5 
(Michel Piccoli), δουλικά προοκολλημένοε οτην υπηρεσία του παραγω
γού, που τώρα γίνεται apxnéKTOvas (Nîkos Koupâs), επίση$ δουλικά 
προσκολλημένο$ οτην υπηρεσία του επιχειρηματία που τον προσλαμ
βάνει να του χτίσει μια Bfta.TéAos, εκείνη (τότε, η Brigitte Bardot· τώρα, η 
Ρέα Τουτουντζή) πάντα ίδια: να περιφρονεί τον άνδρα Tns και τη δουλι
κή του προσκόλληση, να συνάπτει σχέση με το αφεντικό του. Και το αρ
χικό μοτίβο του Godard, η εκπόρνευοη που ο dvôpas ειοήγαγε με την 
αντίστοιχη Tns προοωπικότητά5 του, και η γυναίκα ολοκλήρωοε με αυ
τήν του ocoparosms.
Η ταινία έγινε δεκτή με ενδοιασμού$ από την κριτική και με μέτρια απή
χηση οτο κοινό, locos είναι μια παραγνωρισμένη ταινία, ένα επιστέγα
σμα του παναγιωτοπουλικού προβληματισμού, έναε λόγοε πάνω στο 
δήθεν που έγινε κυρίαρχο στοιχείο Tns εποχή$ pas, με βασικότερο θύ
μα του tis δήθεν οχέσειε· σχέοεΐ5 που δεν οδηγούν πουθενά, ôncos δεν 
οδηγεί και η ταινία, κι αυτή ήταν npocpavcos και η πρόθεση του σκηνο
θέτη. Τέλθ5, συναντάμε τη σπουδαία τεχνική (σημαντική η συμβολή τού 
Άρη Σταύρου στη φωτογραφία) και τη σκηνοθετική δεινότητα που ξε
περνά κατά πολύ τα ελληνικά δεδομένα. Και υπάρχουν σημεία όπου 
αυτή η σκηνοθετική δεινότητα και τεχνική επενδύονται μόνο και μόνο 
για να κάνει τρία Βήματα ο πρωταγωνιοτή$, va pas αφήσει την πορδή 
του και να φύγει πλάτη. Επαναφέρει ο Παναγιωτόπουλθ5 το θέμα ms 
cp0opàs έωε σημείου αυτοδιάλυοη$ των αστικών συμπεριφορών. Και 
φυσικά, ο Παναγιωτόπουλθ5 είναι ένα$ lôiocpuâs ootôs σκηνοθέτη.

Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου
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ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΩ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΥΣ ΣΟΥ
2002

Σκηνοθεσία: Nikos ΠαναγιωτόπουλοΞ. Σενάριο: Nikos ΠαναγιωτόπουλοΞ. Διεύθυνση 
ΦωτογραφίαΒ: ΓιώργοΞ ApBavims. Σκηνικά: ΔιονύσηΞ Φωτόπουλθ5. Κοστούμια: Μα- 
ριάννα Σπανουδάκη/Hxos: T iawns ΧαραλαμπίδηΞ. Μουσική: ΣταμάτηΞ Kpaouvams. 
Μοντάζ: Tam s TiavvonouXos. Ηθοποιοί: θεοφανία Παπαθωμά, Nikos ApBaviTns, Ακύ- 
Aas Kapaznans, Αθηνά Μαξίμου, Αλέξη$ ΓεωργούληΞ, Μπέττυ Αρβανίτη. Παραγωγή: Α- 
λέκο$ Παπαγεωργίου, Marianna Films, Cinegram, ΕΕΚ, ΕΡΤ, FILMNET. Διάρκεια: 105 λεπτά. 
Έγχρωμη.

Nikos ApBaviTns, 
θεοφανία Παπαθωμά.
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Ωραία, αλλά καθόλου μοιραία...
rns Mapías Κατσουνάκη

As ξεκινήσουμε από τα Βασικά: o N í k o s  Παναγιωτόπουλοε είναι évas α
πό t o u s  καλύτεροί έλληνε$ κινηματογραφιστέε- οι εικόνε5 του, γοητευ- 
t i k é s , ελκυστα, αιοθητικά πλήρες, δύσπιοτε5 οτο εύκολο, στο «τρέχον», 
στο γενικώ$ αποδεκτό, επιρρεπείς οτην ανατροπή, οτην ειρωνεία, στην 
πρόκληση, και η σκηνοθετική υπογραφή του είναι ευανάγνωστη και στη 
10η κατά οειρά ταινία του που προβάλλεται από σήμερα o t i s  αίθουοε5: 
Κουράστηκα να σκοτώνω tous ayannTiKoús σου.
Η Αθήνα óncos τη ζούμε, αλλά κι óncos θα θέλαμε να τη ζήοουμε. Η 
Στοά του Βιβλίου πρωταγωνιστεί με το café «Πόλκ», οι γύρω δρόμοι, α
στικά διαμερίσματα, ένα νυχτερινό κέντρο οτο οποίο τραγουδάει ο 
ΓicápYOS Μαζωνάκα (κι εδώ ακριβώε αρχίζει o ouvóuaopós των ετε
ρόκλιτων που ο σκηνοθέτη τα ανακατεύει με κέφι, αλλά χωρίς να γνω
ρίζει τι ακριβών θα προκύψει, σαν οιοτρήλατο5 μάγειραε...), évas λαϊκο- 
πόπ τραγουδιού, στο πρόγραμμα του οποίου εμφανίζεται η εντυπω
σιακή ξανθιά «γλάστρα» με το μοιραίο κορμί που καίει xapôiés (Θεοφά
νιά Παπαθωμά). Πρώτο θύμα, καθ' όλα αξιοπρεπή$ εκδότη, διανοού- 
μενοε και ελαφρώε καταπονημένο$, ψυχικά και οικονομικά ( N í k o s  

ApBavÍTns).Tnv ερωτεύεται παράφορα. Δεύτερο θύμα, lóiÓTunos αοτυ- 
νομικόε, λάτρπ$ του αστυνομικού μυθιστορήματοε (Ακύλαε Καραζή- 
ons). Τα πρόσωπα Tns Taivías μιλάνε μεταξύ t o u s , επιοτρατεύοντα5 αι- 
covzs λογοτεχνική5 παραγωγή5, από τον Shakespeare cos τον Céline -  
εμφανώ5, μάλιστα: ο Παναγιωτόπουλθ5 δεν το κρύβει, κι έτσι οι διάλο
γοι γλιτώνουν την επιτήδευση.
Οι τρειε ήρωεε αλληλοδιαπλέκονται μέσα από την ιστορία ενόε φόνου 
που καλείται να εξιχνιάσει o a o T u v ó p o s .  Στο μεταξύ, ó p c o s ,  η κοπέλα έ
χει αγαπήσει Βαθιά τον εκδότη. Σαν ηρωίδα μυθιστορήματοε, προσπα
θεί να τον οώοει από τη φυλακή μέσα από μια απέληιδα προσπάθεια. 
Ο Παναγιωτόπουλθ5 ανακατεύει οτο μεγάλο καζάνι τη λογοτεχνία και το 
φιλμ νουάρ με τον ερωτισμό T n s  n ío T a s  και τη γοητεία T n s  ñ a p a r á s , τυ
φλά πάθη, ανέφικτε5 οχέσεΐ5 και ανεκπλήρωτοι έρωτε$, αλλά κάτι δεν 
πάει καλά οτη δοσολογία. Έτσι, η τόοο οικεία οτο σκηνοθέτη ειρωνεία 
διαπερνά σαν píyos την ταινία, αλλά η ταινία δε ριγεί. Το ολέθριο n á 0 o s  

περιγράφεται, αλλά δε «μεταδίδεται». Η οάρκα είναι στιλπνή, αλλά όχι 
ποθητή. Η μαγεία υπάρχει cos σύλληψη, αλλά δεν πείθει cos εκτέλεση. Η 
μοιραία γυναίκα είναι όμορφη, αλλά όχι γοητευτική. Το όπλο, αν και ο 
c p ó v o s  ουντελείται, παραμένει άκαπνο. Ο δημιουργό$ έπλασε την ταινία 
ωραία, αλλά παρέλειψε v a  T n s  εμφυσήοει ζωή.
O  N í k o s  ApBavfrns διαθέτει την εμφάνιση του ήρωα, αλλά παίζει με υ
περβολή, καταφεύγονταε οε μανιέρα εκφράσεων- η Θεοφάνιά Παπα
θωμά, επαρκή5, κινείται με άνεση και αυτοπεποίθηση- ο Ακύλαε Καρα- 
zñons, μάλλον αμήχανο5.

«Η Καθημερινή», 25.10.2002

Ισοπαλία εντό$ έδραε
του Δημήτρη Δανίκα

O N í k o s  Παναγιωτόηουλθ5 είναι ο πιο επιδέξΐ05 filmmaker που διαθέτει 
auTós o Tónos. Αλλά έχει το χάρισμα T n s  αγελάδα5: εκεί που πάει να ο
λοκληρώσει, κλοτσάει το κιούπι με το γάλα.
Τι θέλω να πω; Απλούστατα: όλεε οι επιλεγμένεε δυνάμει του Πανα- 
γιωτόπουλου πάνε για οηρωτικό θρίαμβο. Παράδειγμα, η τελευταία του

ταινία: Κουράστηκα να σκοτώνω tous ayannTiKoús οου· πιο συγκεκρι
μένα, η μεταμόρφωση Tns Θεοφάνιά Παπαθωμά την ανεβάζει οτο Βά
θρο του πιο ζωντανού και χυμώδου5 θηλυκού πλάσματο5 που είδα τα 
τελευταία χρόνια οτην ελληνική οθόνη. Άλλο παράδειγμα; Τα τραγού
δια του Σταμάτη Κραουνάκη ξεσκίζουν την οθόνη. Με λίγα λόγια, το 
καστ, οι χώροι, οι φακοί, το πλανάριομα, η φωτογραφία, η μουσική, τα 
πάντα «βλέπουν» νίκη. Ακόμα και η ιδέα. Κι όμω5, οτο τέλθ5, το σίγουρο 
60% μεταμορφώνεται οε τζαννετάκειο 44%. ricos;
Πρώτο -και Kupícos- το σενάριο- όχι η ιδέα, ούτε οι ñpcoss, ούτε το 
καστ: η ανάπτυξη Tns «páxns». Μέχρι ν' ανάψουν τα αίματα και να 
μπούμε οτο ζητούμενο και στο «θέμα», περνάνε σαράντα κρίοιμα λεπτά. 
Ο Παναγιωτόπουλοε «είδε» το αρχετυπικό φιλμ νουάρ απ' την ανάπο
δη: évas εκδότη δυσκοίλιων βιβλίων κι évas pnáToos ερωτεύονται την 
ίδια πόρνη. Opeas (κι εδώ είναι η αντιστροφή), η πόρνη δεν είναι... πόρ
νη, ούτε φαμ φατάλ. Και, το καλύτερο, οτο τέλοε, ο δολοφόνο$ με τον η
θικό αυτουργό κάνουν παρέα -  πολύ καλό, αλλά....
Δεύτερο, η ίντριγκα, η δράση, το oaoavs και η γοητεία που εκ cpúoscos 
εκπέμπει μια ιστορία έρωτα και φόνου, πνίγονται απ' την ανελέητη λεξι- 
λαγνεία απ' την οποία πάσχει ο Παναγιωτόπουλθ5. Αντί, δηλαδή, να ε
στιάσει την προσοχή του οτην ανάπτυξη Tns πλοκή5 και των χαρακτή
ρων, εξαντλεί το σηινθηροβόλο πνεύμα του σε αοτείε5 ατάκεε και οε α
παγγελία τσιτάτων. Έτσι, κόβει τη φόρα Tns opáóas που πάει για ολο
κληρωτική επικράτηση, και την υποχρεώνει σε αμυντική τακτική και σε 
μια τιμητική ισοπαλία. Μα, βρε άνθρωπε του θεού, παίζει οτο δικό οου 
γήπεδο, όχι οτην Γκενκ του Βελγίου!

«Τα Νέα», 25.10.2002

Οι αγαπητικοί του κινηματογράφου
του Μίμη Τσακωνιάτη

O t í t á o s  σε Βάζει σε οκέψεΐ5. Αντανακλά την ανησυχία του ήρωα Tns ται- 
vías, ή pPncos του δημιουργού όσον αφορά στον παράφορο έρωτά 
του για τον κινηματογράφο; Και ποιοι είναι οι αγαπητικοί του κινηματο
γράφου; locos να είναι οι áAAss τέχνε$ με t is  onoíss συνεχεία φλερτάρει 
και αναγκάζει t o u s  ζηλόφθονοι σκηνοθέτε5 να τον περιορίζουν οτα 
στενά συζυγικά όρια Tns 7ns τέχνα. Και ποια είναι αυτά τα όρια; Ανήκει 
o KivnpaTOYpácpos μόνο οτο δημιουργό του ή και σε άλλε5 τέχνεε; Είναι 
μονογαμικόε ή πολυγαμικ05; Και πόσο évas ocpoôpôs éparras του δημι
ουργού για μιαν άλλη τέχνη μπορεί να καταστρέψει τη οχέοη του με τον 
κινηματογράφο ή να την εμπλουτίσει; Υπάρχει προδοσία ο' αυτή τη οχέ
οη; Αυτά τα ερωτήματα θέτει μόνο ο τίτλοε! Σκεφτείτε πόσα όλη η ται
νία...
O  N í k o s  Παναγιωτόπουλθ5, co s  αληθιν05 λάτρη5 όλων των τεχνών, κα
ταφέρνει ο' αυτό το φιλμικό μαγείρεμα να ρίξει οτην κατσαρόλα του t is  

o c o o T é s  αναλογίε5 υλικών, με το B á p o s  να πέφτει οτη λογοτεχνία, και να 
μαε σερβίρει οτο σκοτεινό τραπέζι T n s  κινηματογραφία a i O o u o a s  μια 
ταινία n o iÓ T m a s  με γεύση από φιλμ νουάρ- κι όχι μια ήδη γνωστή γεύ
ση, αλλά ένα είδο$ νουάρ που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει μέχρι σήμε
ρα: νουάρ, που διαδραματίζεται οτο κέντρο T n s  μεταμορφωμένα μέοα 
από το βλέμμα του Αθήναε και μα5 προοκαλεί να ταξιδέψουμε o t o u s  

συγκεκριμένοι x c ó p o u s  μέοα απ' τη «σιωπή» T n s  T a iv í a s  και v a  t o u s  

δούμε από γωνίεε μονάδά, έτσι ó n c o s  δεν t o u s  είδαμε ποτέ.
"Evas εκδότα ονόματι llaAiós, που βρίσκεται οτο χείλοε Tns χρεοκοπία 
κι έχει γεμίσει tous toíxous του γραφείου του με κινηματογραφ ία αφί-
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oes (καθαρή αναφορά του ίδιου του δημιουργού οε άλλουε αγαπημέ- 
vous OKnvo0éTEs), κι evos αστυνόμοε ονόματι Níkos, XóTpns των αστυ
νομικών μυθιστορημάτων και ταινιών, θα ερωτευτούν τρελά μια σαγη
νευτική ξανθιά «τραγουδίστρια» του ελαφρολαϊκού ονόματι Σία, και θα 
μπλεχτούν και οι τρειε οτα δίχτυα pías okoteivós υπόθεοηε ληοτείαε με
τά φόνου. Η υπόθεση θα tous αναγκάσει να ταξιδέψουν «μέχρι την ά
κρη Tns vúxtos» σε απελπισμένη αναζήτηση Tns απόλυτηε eutuxíos. Οι 
φλόγεε του ná0ous θα τυλίξουν tous ήρωεε eos τα βάθη Tns ψυχήε 
tous και θα tous σπρώξουν σε πράξειε avÍEpES που θα προκαλέοουν 
τη συντριβή tous. Το εντυπωσιακό στοιχείο στην ταινία είναι ότι, ενώ σε 
πρώτο επίπεδο, στην επιφάνεια, υπάρχει μια κωμική διάθεση που ενι- 
οχύεται κι απ' tis πανέξυπνεε ατάκεε των ηρώων, το Bá0os μοιάζει να 
είναι ερεΒώδεε. Το φιλμ νουάρ του Παναγιωτόπουλου προσιδιάζει κά- 
noiES OTiYpés με αρχαία σοφόκλεια τραγωδία όπου Βλέπουμε (ôncas 
και στην ταινία) την Ύβριν να βρίσκει τη Νέμεσί Tns αηό έναν Άγνωστο 
και Ανήλεο θεό. θα σημείωνα ότι τόσο «δημιουργικό γνόφο» είχαμε να 
δούμε από τον ταλαντούχο έλληνα σκηνοθέτη από την εποχή του Βα
ριετέ... μια ταινία σαν νύχτα óíxcos φεγγάρι και σαν καταμεσήμερο óíxgos 
ήλιο...
Η μελαγχολική μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη νοτίζει την ταινία ό- 
ncús η βροχή μουσκεύει το αστικό τοπίο, ενίοτε και tous ήρωεε. Η φω
τογραφία του Γιώργου Αρβανίτη, τον οποίο είδαμε και cos θαμώνα του 
café «flóXis», είναι εξαιρετική, καθείς γεμίζει tous xcópous με διάχυτο 
θλιμμένο (peas και μα$ αποδεικνύει ότι μπορεί  ̂να φτιάξει φωτιστικά α
τμόσφαιρα νουάρ xcopís υπερβολικά μεγάλεε σκοτεινέε επιφάνειεε και 
έντονο κοντράστ.

Οι ηθοποιοί ήταν τόσο καλά ενορχηστρωμένοι, ώστε δημιούργησαν 
μια πολύχρωμη παλέτα χαρακτήρων, προξενώνταε pas μέσα από μο- 
vaóiKés EppnvEÍES ευρεία γκάμα συναισθημάτων. Αξίζει εδώ να μνημο
νεύσουμε ιδιαίτερα την πρωτοεμφανιζόμενη στον κινηματογράφο Θε
οφάνιά Παπαθωμά που, με εξαίρεση μία-δύο παγωμένε$ στιγμέε Tns, 
τα πήγε περίφημα και φάνηκε πραγματικά μεταμορφωμένη σε σχέση 
με την εικόνα Tns στην τηλεόραση. Αξίζει Eníons να αναφέρουμε και τα 
ωραία κοστούμια που επιμελήθηκε η Μαριάννα Σηανουδάκη, η οποία 
έδωσε έμφαση στο μαύρο-κόκκινο χρώμα που λειτούργησε και σε 
συμβολικό επίπεδο. Ιδιαίτερα BXénovTas εκείνο το μαύρο σακάκι με tis 
kókkives «nivEXiés», θυμηθήκαμε μια γιαπωνέζικη στάμπα απ' την ια
πωνική ταινία του Κινουγκάσα Η πύλη rns κόλασηε. Στην ταινία του Πα- 
ναγιωτόπουλου, το σακάκι μοιάζει να καθρεφτίζει τον «ορίζοντά» Tns· 
δηλαδή, τον μαύρο νυχτερινό ορίζοντα του νουάρ που τον «χαρά
ζουν» τα κόκκινα φώτα των αστεριών του φλογερού ερωτικού πά- 
0ous...
TéXos, ακούγονταε και την ατάκα από τον Ριχάρδο Γ 'του Shakespeare: 
«Όταν ήμουν véos, χαλούσα το χρόνο· τώρα o xpóvos χαλάει εμέ
να...», δεν μπορούμε παρά να οκεφτούμε ακριβώε το αντίθετο για την 
ταινία, που έχει ήδη περάσει στον αστερισμό του άχρονου! Μπορεί να 
λέει κάπου ο Καζαντζάκηε ότι «τα παιδιά είναι pnouKiés για το Χάρο», 
αλλά τα αυθεντικά έργα τέχνηε o Xápos τα αποφεύγει επιμελά«, γιατί 
του κάθονται στο στομάχι...

«Nemecis», 2002
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00vos lapapas, 
Αλεξία Καλτσίκη.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
0 Νίκς* Παναγιωτόπουλθ5 γεννήθηκε το 1941, στη Μυτιλήνη. Σπούδασε σκηνοθεσία 
κινηματογράφου στην Αθήνα και ξεκίνησε την καριέρα του ω$ βοηθόν σκηνοθέτη 
σε ελληνικέε και διεθνείε ηαραγωγέ$. Από το 1960 έω$ το 1973 έζησε στο Παρίσι 
όπου παρακολούθησε μαθήματα στη ΣορΒόνη και σύχναζε στη Οηθτηεΐΐιόςυέ. 
Από το 1973 ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
1965 Κυριακή
1970 Ανδρέου
1971 Cinelove
1974 Τα χρώματα ms Ipiôos
1978 Οι τεμπέληδεε ms εύφορηε κοιλάδα s
1980 Μελόδραμα;
1984 Βαριετέ
1988 Η γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα
1993 Ονειρεύομαι t o u s  φίλουε μου
1997 Ο εργένη5
1999 Αυτή η νύχτα μένει
2000 Beautiful People
2002 Κουράστηκα να σκοτώνω t o u s  O Y a n m i K O ù s  σου
2003 Delivery
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΩΝ 
ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, Η (το βιβλίο), 221
Αγγελόπουλθ5 Θόδωρος 11,60, 75,108, 109,137, 144, 163, 201
Αγραφιώτπε Δημοσθένη, 137
Αθανασόπουλοϊ Mapívos, 206
Αϊζενστάιν Σεργκέι, 161
ΑΤντα, 227
Αισθηματική αγωγή, Η, 186 
Αιών/os σύζυγοί, 0 ,50 
Αλεξανδρήε Qcivos, 51,86,236 
Αλίκη o t i s  πόλεΐί, Η, 154 
Αμερικανοί φιλοί, 0 ,154 
Αναπαράσταση, 11 
Ανδρέου, 251
Ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροίτηί, Η, 219,220
Αξελόε Κώσταs, 220, 221
Από την άκρη τηί πόληί, 89
Αρβανίτη Μπέτυ, 24
ApBavíms ΓicópYOS, 245
ApBavÍTns Níkos, 23,24,244
ApioTÓnouXos Kcootos, 176
Αταλάντη, 108
Αυτοκρατορία του ηάθουί, Η, 154
Αυτή η νύχτα μένει, 11, 13, 19, 20, 23, 30, 31, 51, 81, 85-90, 126, 235,

236, 251 
Αχλάδηε N í k o s , 214

BoKaXónouXos Xpñoros, 137,138,219
Βαριετέ, 11, 13, 21, 22, 42, 43, 45, 53, 60, 81, 110, 154, 167, 168, 172, 

173, 208-215,218, 236, 251 
B o o i X i k ó s  BaoíXns, 73 
Βέρθεροί, 184
BoYiaTzñs Λευτέρη  ̂22-24, 27, 30, 42, 47, 76, 79-81, 153, 206, 207, 210, 

211,214, 226-228 
BóyXns Γláwns, 34,85,240,241 
BoXTaípos, 210 
B o u y i o ú k o s  Στρατιά, 48 
Βούλγαρέ FlavTsXhs, 11, 31 
Βούρτση Μάρθα, 108

Γαλάζιοί άγγελοί, 0 ,108 
Γερμαν05 Βαγγέλη, 22,42,43,210,211, 214 
Γερουλάνου Δέσποινα, 23,42,211, 214 
Γεωργούλη5 Αλέξη5, 24 
riavvaKÓnouXos KaroTas, 20 
Γláwapns Kcovotovtívos, 89 
Γ κόγκολ Νικολάι, 178 
Γράμμα από το Σαρλερουά, 109 
Γυμνό γεύμα, Το, 38
Γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα, Η, Π, 20, 25, 45, 81, 84, 98, 138, 174, 

175,217-222, 232, 251

Δαμιανέ  ̂Αλέξη5, 89,138 
Δεκαπενταύγουστοί, 89 
Δημόπουλθ5 Ntívos, 176 
Διαλεγμένο$ Γicopyos, 26,43, 201 
Διαμαντόπουλθ5 BaoíXns, 26, 73,153, 200, 201 
Δραγούμη Ναταλία, 37
Δύο πηγέί ms ηθικήί και τηί θρησκείαί, Οι, 219

Εγκατάλειψη, 60 
EXÚTns Oôuoasas, 31,240 
Εξομολογήσεΐί και αναθεματισμοί, 219,220 
EnÍKTnTos, 98
Εργένηί, Ο, 13, 19, 20, 36,48, 50, 73,81,84, 87, 178-186, 231-233, 251 
Ευκλείδη, 200 
Ευταξία5 Adpnpos, 142

Záwas llaúXos, 157

Ηλέκτρα (του Κακογιάννη), 155 
Ηλίθιοί, 0 ,187 
Ηράκλειτοε, 220
Ήταν έ'vas τραγουδιστήί κότουφαί, 60

©éos Δήμο5,163 
θίασοί, 0 ,11,75,154,163 
θυσία, 218

KaBácpns Kcovaravrivos, 124
KaBouKÍóns Níkos, 197
Καζάν Βαγγέλη, 43
KazavTzáKns Níkos, 245
KaKOYiáwns MixáXns, 23, 31,155
KaXóápas AnóoroXos, 108
Καλοκαίρι με τη Μάνικα, 140
Kavóvas του παιχνιδιού, Ο, 70
Kapazñons AkúXos, 24,26,240
Καραμπέτη Καρυοφυλλιά, 37,180,184,185, 232, 233
KapaTzoYiáwns Γ láwns, 26
Καρέζη Τζένη, 227
Καρλάτου Όλγα, 26, 73,200
Κάρμεν, 24,86
KaoTopidôns KopvñXios, 220
Κεφάλαιο, Το, 177
Κιέριον, 163
Κινουγκάοα Τεϊνοσουκέ, 245 
Κοιλάδα των ρόδων, Η, 45 
Κονιτοιώτηε KXáapxos, 140
Κοντοέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα No. 1 (του Brahms), 25, 46, 218, 

222
Κουν KdpoXos, 162 
Koúvóoupos Níkos, 162
Κουράστηκα να σκοτώνω t o u s  αγαπητικούί σου, 13, 20, 23, 24, 52, 53, 

84, 86, 87, 126, 187-189, 243-245, 251 
Koupñs Níkos, 31, 34, 85, 86, 93, 240, 241
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