P

E

T

E

R

G R E - E N A W A Y

1 1 -0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 5

RETER

GREENAWAY

ζωγραφική

-

7
7
ΝΕΟΙ
NEW

Θ
Y

O
L

2
2

4
4

Y
O

Σ
S
N
N

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ HORI ZONS

T

A
A
O
O

E
V

X

E
R

T

M
E

B

M

1

P
M

I
B

Μ

A

G
O
E

κολάζ

collages

-

X

A
M

-

- drawings

Z

paintings

σχέδια

L
Y
R

Y
L

Λ

O
R

Σ
Y

9
9

9
9

6
6

E
1
1

3 7 ο ΦΕ Σ Τ Ι Β ΑΛ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
- 37th
T HE S S A L ONI KI
FILM
F E S TI VAL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
T H E S S A L O N I K I
C U L T U R A L
C A P I T A L

ΤΗΣ Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ
1997
OF
E UR OP E
1997

YAWAM 3 3 ftD » 3 1 3 e}
ο »

-

δ ^ % Ö Π

D

Ο 3

à
ó

9
9

p

r

e

i

Y
3

M
i

Y
a

2ΗΧ11/ 1θΛΑ223θ
J
A
N
M
T
2
3
3

2

1Λ

Η
D

k

3

O
a

S TO R ^

I

X
T
a

3
a

M

ΥΟΦ Α 3 Τ ΟΤ A Μ Η VIIX

Μ
iΠ

n tu o

£ ? «Μ 2 Η Π Û 3 Y 3 2 Η Τ
^ îî t
3 3 O a U 3 30

3

-

M
3

2
Z

K
3
V

O
O

ΐ φ

ϋ

ς

δ % Ν Η

A

T
a

χ

u

γ
Η

Φ

A

«

π

o

O
Ά

8 ^

-

>·

2
Y

-

i ô à x D

O

3
*
*

ω

?

5 Ö ^

%>

? ό Α

£
£

Α Α Θ Ι Τ 2 3 Φ ο \ ί - 2 3 T H 0 X 1 3 0 1031/1
r
t1 £
I
- fc
V
lO
X
IH
O
H W
3
W

JK
Ä
U
H
T

Α2ΥΟΥ3ΤΩ3Π
ΗΧΙΤ2ΙΤΙΛΟΠ
Η*ΙΜΟΑΑ223θ
J K T 1 U D
JKÄVJTJUO
1 X I WOJ K 2 2 3 HT

"Η θελα να κάνω έ ν α ν κινηματογράφ ο των ιδεών; κι όχι της πλοκής, και να χ ρησ ιμοποιήσω την ίδια αισθητι
κ ή μ ε τη ζω γραφ ική, η οποία πάντα έδινε μ ε γ ά λ η σ η μ α σ ία στα φορμειλιστικά τεχνάσματα της δομής, της
σύνθεσης και του κάδρου".
P eter G reena way
Η εξέλιξη του κινηματογράφου - η ηολυπλοκότητα των στυλ, των ιδεών και των τάσεων- συνδέεται στενά
με τις άλλες τέχνες σε διαφορετικά επίπεδα έντασης. Η ιστορία του κινηματογράφου, ο οποίος πρόσφατα
γιόρτασε τα εκατό του χρόνια, προσφέρει αρκετά παραδείγματα όπου οι κινηματογραφιστές κέρδισαν πολλά
από τη σ χέσ η τους με τις άλλες συγγενικές τέχνες. Σκηνοθέτες όπως ο Sergei Eisenstein, ο Paradjanov, ο
Antonioni και ο K iarostam i, για να αναφέρουμε μόνο λίγους, α σ χο λή θη κ α ν τόσο με την κινούμενη εικόνα
όσο και με τη ζωγραφική, και διερεύνησαν τις σχέσεις, τους συσχετισμούς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
αυτών των μέσων. Η δημιουργικότητα τους επεκτεινόταν από τον ένα χώρο ενδιαφέροντος στον ά λλο, προ
σθέτοντας μια βαθύτερη προοπτική στο όραμά τους. Το κινηματογραφικό τους έργο αντανακλούσε εαιχνά
αυτές τις διερευνητικές προθέσεις και ξεχώρισε τις δημιουργίες τους από τις απλούστερες φόρμες παραστατι
κής αφ ήγησης.
Το έργο του Peter G reenaw ay αποκαλύπτει πλήρως αυτές τις ιδιότητες, εκθέτοντας και ανανεώ νοντας σ υ
νεχώς τις ιδιότητες του φιλμ σ' ένα βαθύτερο επίπεδο, μ' ένα πληρέστερο τελικό αποτέλεσμα. Στη διάρκεια
των τριάντα χρόνων της κινηματογραφικής του καριέρας και πιο ειδικά με το Συμ βόλαιο του Σχεδιαστή στα
μέσα της δεκαετίας του '80, ο G reenaw ay αναγνωρίστηκε διεθνώς από τους κινηματογραφόφιλους, τόσο για
το αυθεντικό και ιδιαίτερο προσωπικό του στυλ, καθώς επίσης και για τις λαμπρές του ιδέες. Σαν ζωγράφος,
το έργο του φανερώνει το ίδιο Βάθος οράματος, α ίσθη ση σ ύνθεση ς και χρωματικής απόδοσης μ' αυτά που
βρίσκουμε στις ταινίες του.
Τι αυτούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την πολυσύνθετη δημιουργικότητα αυτού του καλλιτέχνη, η
έκθεση των ζωγραφικών του συνθέσεω ν είναι μια πολύτιμη και προκλητική ευκαιρία για να κατανοήσουν
καλύτερα το έργο του και να το προσεγγίσουν σ ' ένα υψ ηλότερο επίπεδο.
Δ ημήτρης Εϊπίδης

"J wanted to make a cinema of ideas, not plots, and to use the same aesthetics as painting, which has always paid great
attention to formal devices of structure, composition and framing".
Peter Greenaway
The evolution of cinema -its complexity of styles, ideas and orientations- is strongly connected to other arts at
various levels of intensity. The history of cinema, which recently celebrated its first hundred years, offers numerous
examples where filmamakers have gained much from their associations to other related disciplines. Directors like Sergei
Eisenstein, Paradjanov, Antonioni, and Kiarostami, to name just a handful, created both moving pictures and painting,
and, as such, explored the relatiçnships,, associations and particular traits of those mediums. Their creativity expanded
from one sphere of interest to another, adding a deeper perspective to their vision. Their work in film often reflected
these exploratory preoccupations and distinguished their creations from more simple, presentational narratives.
Peter Greenaway's work fu lly manifests these qualities, continuing to uncover and renew film 's properties at
a deeper level, with a more fulfilling final result. D u rin g his thirty years of film m aking, and most notably with

The Draughtman's Contract of the mid-80's, Greenaway has gained universal attention among film viewers for his
original and distinctly personal style, as well as for his brilliant ideas. As a painter, his work displays the same depth of
vision, sense of composition and color phrasing that we find in his films.
For those less familiar with this artist's multifaceted creativity, the exhibition of his paintings is a prized and
challenging opportunity to understand his work a little more, and to approach this work on a higher level.
Dimitri Eipides
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Αυτή η μικρή σ υ λ λ ο γ ή έργω ν ζωγραφικής, κο λλά ζ και σχεδίων αντιπροσωπεύει ένα μικρό μέρος από την
θεωρητική έρευνα που, για μένα, λαμβάνει χώρα σ ' ένα ευρύ πεδίο σε σ χέσ η με την κατασκευή των φιλμς.
Όλοι έχουμε αντιληφθεί στα 100 χρόνια φιλμοκατασκευής, τις ενδείξεις για την αμφίδρομη επικοινωνία ανά
μεσα στη ζωγραφική και στον κινηματογράφο, εγώ όμως αντλώ αδιάκοπα συγκεκριμένα ερεθίσματα από αυ
τά τα ειδικά χαρακτηριστικά της ζωγραφικής και της τέχνης του σχεδίου τα οποία δεν ανταποκρίνονται σ'
αυτήν την σχέσ η, δεν υπόκεινται μετάθεση του μηνύματος και τα οποία αρνούνται σταθερά να μεταφράσουν
τη φόρμα τους, την ουσία τους, και την μεταφορά τους στον κινηματογράφο.
Τα κομμάτια αυτής της μικρής σ υ λλ ο γ ή ς καλύπτουν περίπου 20 χρόνια π αράλληλης φιλμοκατασκευής και υ
πηρετούν διαφορετικές λειτουργίες. Μερικές φορές είναι όπως στους ζωγραφισμένους χάρτες στο A W alk
Through Η. και στα εικονογραφ ημένα κείμενα στο V ertical Featu res R em ake αντικείμενα που χρησιμοποι
ήθηκαν στην κατασκευή ενός φιλμ. Ά λλες πάλι φορές υπάρχουν σ α ν ενδείξεις για να καταδείξουν ένα μέρος
του ταξιδιού που πραγματοποιήθηκε για να φτάσουμε στο φιλμ. Μπορεί επίσης να παρουσιάζουν ενδείξεις
για μη-παραγωγικά αδιέξοδα ή λύσεις που απορρρίφθηκαν, ή είναι ενδείξεις για λύσεις που ξεπερνούσαν κά
θε πρακτική εφαρμογή τους. Μερικές φορές δείχνουν μια εκτεταμένη μεταγενέστερη σκέψη μια που για μένα
είναι πάντα δύσκολο να εγκαταλείψω εξ' ολοκλήρου ένα φιλμ.
Κάποια σχέδια δεν είναι παρά τα απομεινάρια μιας παραγωγής που εγκαταλείφθηκε οριστικά ή, κι αυτό έχει
περισσότερο ενδιάφερον, είναι ένδειξη ενός σχεδίου που αγωνίζεται ακόμη να πάρει σάρκα και οστά όπως τα
μεγάλα σχέδια για το T h e cheese and the W orm s.
Τέλος υπάρχουν κι αυτά τα έργα που αναφέρονται πεισματικά στον εαυτό τους αν και δεν μπορώ στ' αλήθεια
να πιστέψω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση, μια που τίποτα δεν υπάρχει σ' ένα τέτοιο απόλυτο κενό.
Peter G reenaw ay, 1993

This modest collection of paintings, collages and draioings represents a small part of the speculative investigation that,
for me, is carried on across a wide front in association with the manufacture of films.
We have all seen the evidence in nearly a 100 years of film-making, of the two-way traffic between painting and cinema,
but l unfailingly experience much very particular stimulation from those especial characteristics of painting and
draughtsmanship that will not collude in the partnership, that will not suffer a transference of message, that will
steadfastly refuse to translate their form, their substance and their metaphor into cinema.
The items in this modest collection cover some 20 years of parallel film-making, and serve various functions. They are
sometimes, as in the map-paintings for A Walk Through H and the image-texts of Vertical Features Remake, objects
used in the construction of a film. Sometimes they exist as evidence to indicate some part of the journey taken to reach a
film. They can show evidence of unproductive cul-de-sacs or rejected solutions in a project, or are evidence of solutions
way beyond practicality. Sometimes, they demonstrate an extended afterthought since it is always difficult fo r me to
leave a film behind. Sometimes the drawings are all that remains of a project that has been entirely abandoned or, more
interestingly, are evidence of a project that is still striving to begin as with the large drawings fo r The Cheese And The

Worms. Finally, there are those works that ostensibly refer to themselves - though I can never really believe that that
could ever be the case, for nothing exists in such an impossible vacuum.
Peter Greenaway, 1993
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Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
"Στην τέχνη όλα είναι επιτρεπτό."'

Τα βιθλία tou I Ιρόσηερο είναι εικοσιτέσσερα, όπως και τα καρέ του φιλμ ανά δευτερόλεπτο. Το δίδυμο ζωγραφική κι
νηματογράφος είναι συμπληρωματικό, όπως και της λογοτεχνίας με τον κινηματογράφο. Ο τελευταίος για τον Peter
Greenaway είναι το "alter ego" της ζωγραφικής και το αντίστροφο.
Ο ζωγράφος κατασκευάζει ορισμένα εικαστικά έργα του, χρησιμοποιώντας ως αφετηρία και πηγή έμπνευσης, σχέδια
με ζωγραφιές και κείμενα από τα σενάρια ταινιών του. Επιπλέον, επικολλά αποκόμματα περιοδικών, φωτογραφιών, χρω
ματιστών χαρτονιών. Μετατρέπει τις σημειώσεις του σε πίνακες. Η ιδέα και η προετοιμασία για μια ταινία, συχνά ξεκινά
από ένα zcoYpaqiiKÔ σχέδιο. Το σενάριο της ταινίας στα χέρια του σκηνοθέτη είναι κινηματογραφικό και ζωγραφικό προ
σχέδιο.
"Ξ ύ νο ν τα ςμια καλή φωτογραφία δημιουργείται μ ια καλή ζωγραφιά. " 3Κάθε εικόνα των χιλιάδων μιας ταινίας μεγά
λου μήκους χρησιμοποιεί την ιστορία της ζωγραφικής, μεταμορφώνεται σε μια μικρή ζωγραφιά.
Κοινό σημείο αναγκαίο για τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο είναι το κάδρο. Συχνά, τα πλάνα του Greenaway
διακοσμούνται από ζωγραφικούς πίνακες ή περιέχουν παράθυρα, πόρτες κι άλλα παρόμοια σχήματα που φέρνουν σ'αυτό
του κάδρου. Η χρησιμοποίηση του κάδρου μέσα στο κάδρο θυμίζει την τεχνοτροπία του Vermeer. Τα ρούχα των ταινιών
του σκηνοθέτη είναι αντεγραμμένα από ντυσίματα μοντέλων ζωγραφικών έργων. Η αισθητική του είναι σχετική με τη
ζωγραφική παράδοση καλλιτεχνών της αναγέννησης του δεύτερου μισού του 17ου αι. και ειδικά των Vermeer, Frans
Hais, Velasquez. Ο σκηνθέτης χρησιοποιεί την ζωγραφική ως βασικό του σκηνοθετικό εργαλείο.
Στη ταινία Ένα Ζήτα και δύο μηδενικά (Ζοο), η Άλμπα, η σύζυγος με τα κομμένα πόδια, είναι ντυμένη μ'ένα φόρεμα
πανομοιότυπο με της γυναίκας στο πίνακα του Vermeer, «Ευγενικός άνδρας και κυρία στο κλουβί». Η Άλμπα συναντάει
έτσι το εσωτερικό του πίνακα, λεπτομερειακά αναπαριστάμενου στη σκηνή. Ο σκηνοθέτης-ζωγράφος εμβαθύνει μέσα
στο ζωγραφικό χώρο και τον διαπλατύνει, μεταφέροντας τον στην κινηματογραφική οθόνη. Η σκηνή επαναλαμβάνεται
σε πολλά σημεία της ταινίας. Ο κινηματογράφος λειτουργεί σαν καθρέφτης της ζωγραφικής, είναι ο βασικός κληρονό
μος της. Η οθόνη γίνεται ζωντανός πίνακας, μιμούμενος το ψεύτικο ζωγραφισμένο στο πανί, δίνοντας του αληθινή διά
σταση. Ζωντανεύει μια απραγματοποίητη φαντασίωση.
Όπως στην λογοτεχνία παραδεχόμαστε πως έχουμε υποχρέωση να τιμήσουμε το παρελθόν κάνοντας αναφορές σε παλιότερα κείμενα ή βασιζόμενοι σε αποσπάσματα βγάζουμε καινούρια συμπεράσματα, σχηματίζοντας ιδέες ή δημιουργώ
ντας ένα διάλογο με το παρελθόν, κάτι ανάλογο πρέπει να γίνεται στον κινηματογράφο. Ο τελευταίος μερικώς προέρχε
ται από την ζωγραφική. Η εξάρτηση, το δέσιμο με τη ζωγραφική παράδοση και την αναγέννηση αυτής, διαπλατύνουν,
εμβαθύνουν και πλουτίζουν το κινηματογραφικό ύφασμα.
Οι γρήγορες μετακινήσεις της κάμερας αποφεύγονται. Στην ταινία Ζοο, σαν πινελιές ανυπόμονου ζωγράφου στην κι
νηματογραφική οθόνη-πίνακα, πετιέται ένα βάζο με τουλίπες στο λευκοσέντονο κρεβάτι της γυναίκας χωρίς πόδια, ντυ
μένης με ρούχα βγαλμένα από τον πίνακα του Vermeer.
Τα πεντάλεπτα στατικά πλάνα στη ταινία Το συμβόλαιο του σχεδιαστή θυμίζουν την ακινησία της ζωγραφικής. Η
κάμερα ορίζει το δικό της πεδίο, σπάνια ακολουθεί τον ηθοποιό.
Τα υπερβολικά κοντινά πλάνα λείπουν.Το ενδιαφέρον του Peter Greenaway είναι επικεντρωμένο στην διττή θέσησχέση του ανθρώπου στο χώρο. Το ανθρώπινο σώμα σπάνια κόβεται από το κάδρο. Ακρωτηριάζεται όμως από τον ίδιο
τον άνθρωπο, όπως το δεύτερο πόδι της Άλμπα στην ταινία Ζοο.
Η θέση και οι μετακινήσεις της κάμερας ξεχωρίζουν από τη συνηθισμένη γλώσσα επηρεασμένες από την "αποστασιο
ποίηση" του Μπρέχτ. Η προτίμηση της απόστασης εξηγείται από την ανησυχία του σκηνοθέτη για την σύνθεση, λόγω
των υπαρχόντων αρνητικών χώρων, μεταξύ της ψυχολογικής κατάστασης του κάθε χαρακτήρα της ταινίας και του περι
βάλλοντος της δράσης. Η συμπεριφορά του ηθοποιού κρατά απόσταση από την προσωπικότητα που υποδύεται και του θε
ατή από την δραματική πράξη. Οι ήρωες είναι προς αποφυγή και όχι προς μίμηση.
"Επιθυμώ να δείτε τους ανθρώπους που κινηματογραφώ, να τους κατανοήσετε, αλλά δεν θέλω να επιδιώκετε να ταυτιστείτε
με αυτούς."*

Το συνηθισμένο ψυχόδραμα χάνει το ενδιαφέρον του, η γεμάτη ζωή κινηματογραφική οθόνη κρύβει άλλες αναζητή
σεις από κείνες της αφήγησης μιας ιστορίας μ'ένα ήρωα, αρχή, μέση και τέλος.
Η σύγκρουση βρίσκεται μεταξύ ιστορικών γεγονότων και μυθιστορήματος. Το δράμα ηροκαλείται από την διαλεκτική
σχέση - θέση, αντίθεση, σύνθεση - μεταξύ της πραγματικότητας και της καταγραφής της, της Ιστορίας και των μυθιστορη
μάτων εμπνευσμένων από κείνη.
Ο κινηματογράφος μιλά για τον κινηματογράφο, αναζητά τα γεννεσιουργά του στοιχεία, επικεντρώνεται στον τρόπο
χρήσης της κάμερας ακολουθώντας την τεχνική της ζωγραφικής.
" Ο νίκη τής είναι επίσης ο χαμένος. " 1
*5

Χρήστος Καλλίτσης
θεωρη ηκός Κι νηματογράφου

1Luisa Kracklite, Η κοιλιά ίου αρχιτέκτονα.
•Prospéra's Books : a catalogue , 1989, 81x112 cm - Pencil on Card.
Galeries magazine, O ct/ Nov 92, interview P. Greenaway with Jacinto Lageira
* op. cit.
5 S m u t, Συνεχόμενοι πνιγμοί.

THE PAINTER IN THE ENIGMATIC CAMERA
"Everything is permissible in art." 1
There are twenty-four Prospero's books 2, twenty-four like the number of the frames in a film per second. The twin
couple of painting and cinema complement one another in the same way as literature and cinema. For Peter Greenaway
cinema is the "alter ego" of painting and vice-versa.
The painter produces some of his work using drawings and extracts from his scripts as his starting block and source
of inspiration. By adding press cutings, photographs, and coloured paper, he transforms his notes into tables. The idea
and the preparatory work for a film, after all, often starts with a drawing. The script in the hands of the director is a
rough draft of a movie and a painting.
"If you scratch a good photograph a good painting comes out"3. Every frame of the many thousands in a long film draws on
the history of painting, and is essentially a painted picture in miniature.
The frame is necessity for both painting and film. Greenaway's work is usually adorned with paintings or else contain
windows, doors and other similar frame - like forms. The use of the frame within a frame is remininiscent of Vermeer's
style.
The costumes in Greenaway's films are usually coppies of the costumes of painter's models. His aesthetics are those of
the late 17th century rennaissance artists, in particular Vermeer, Franz Hals, Velasquez. The director's basic tool for his
cinematographic work is the painting.
In the film A Zed Two Noughts (Zoo) (1986), Alba, the woman who has had her legs amputated, is dressed as the
lady in Vermeer's painting: "Gentleman and the lady in the cage" and she meets the inside of the painting which is
represented in delails in the scene.
The director - artist delves deep inside the space of the painting,and by transfering it onto the cinema screen difuses it.
The aforemented type of scene is repeated several times throughout the film's duration. The cinema mirrors painting
and is essentially its heir. The scene becomes a living picture which imitates the artificial painted canvas, giving it a real
dimension, reviving an unrealised illusion.
Maps and designs are abundant in Vermeer's paintings: The Geographer, The Astronomer. The map aside from being
decorative; turns on the glance into a medium for direct contact with knowledge. A fact which becomes all the more
interesting given that the educational character of the picture is dubious (platonian and cartessian philosophy). Good
vision leads to good thought and from that idea comes the necessity for education of vision.
In literature we accept our obligation to honour the past by quoting from older works or else we use them as a
foundation on which to base new conclusions; expanding our knowledge, forming ideas or creating a dialogue with the
past. Something similar has to be done in the cinema which has so many of its origins in painting. The dependence and
engagement with the tradition of painting and its renaissance penetrate, enlarge and enrich the cinematographic textile.
Quick mouvements of the camera are avoided. In the film Zoo like brush-strokes of an impatient painter a vase of
flowers is thrown in the cinema screen where Alba, the handicapped woman is dressed by Vermeer.
The fiveminutes static scenes in the film The draughtsman's contract (1982) remind of the immobilisation in painting.
The camera defines its personal field and rarely follows the actor.
Close-ups are absent. The interest of Peter Greenaway is centralised in the double position-relation of the human in
the space. The human body rarely is cutted by the frame; but it is handicapped by the human, like the second leg of Alba
in the Zoo.
The position and the movements of the camera are separated from the usual language, influenced by Brecht's
"distanciation". The predilection of distance is explained by the uneasyness of the director for the composition, because
of the existing negative spaces between the psychological situation of every character in the film and of the place in
action. The behaviour of the actor keeps a distance from the personality he impersonates and that of he viewer from the
dramatic action. The hepoes are to be avoided and not to be imitated.
"/ wish that you sow and understood the people I filmed, but I don't want you to be identified with them"4.
The usual psychodrama loses its interest, the vivid cinema screen hides other pursuits from such as that of narration
of a story with a heroe, a start, a middle and an end.
The collision is between historical events and fiction. The drama is created by the dialectical relation - position,
opposition, composition - between reality and its depiction, between History and the fiction inspired by it.
Cinema is about cinema, searching its constitutional elements, centralised in the way of using the camera following
the painting's technique.
"The winner is also the loser" 5
Christos Kallitsis
Cinema Theorist
1 Luisa

Kacklite, The belly of an architect.
Prospero's Books : a catalogue, 1989, 81x112 cms - Pencil on Card.
Galeries magazine, Oct/ Nov 92, interview P. Greenaway with Jacinto Lageira
4Op.cit.
' Smut, Drowning by numbers

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ: ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΩΜ Α (DEATH IN THE SEINE: MALE CORPSE), 1989
51x70 cm, Μικτή τεχνική ac χαρτόνι (Mixed media on card)
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ΘΑ Ν ΑΤΟ Σ ΣΤΟ ΣΗ Κ Ο ΥΑ Ν Α : ΓΥ Ν Α ΙΚ ΕΙΟ Σ Ω Μ Α (DEATH IN THE SEINE:FE M ALE CORPSE), 1989

51x70 cm, Μ ικτή τεχνική σε χαρτόνι (Mixed media on card)
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ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΜ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ (IF ONLY FILM COULD DO THE SAME), 1972
36x25 cm, λάδι και κ ο λ λ ά ζ (oil and collage)
Ενα δίπτυχο γεμάτο σκηνές, ζωγραφισμένο κυρίως με βαθύ ροζ, μπλε και κάψε που είναι τα χρώματα του αν
θρώπινου δέρματος σε κατάσταση άγχους, των μελανιασμένων χτυπημάτων και του ήλιου, αν και αυτή η
σκέψη έγινε εκ των υστέρων. Το χρώμα είναι ο συνδετικός ιστός των διαφορετικών σκηνών - τα τεμαχισμένα
ρολόγια και τα λουράκια, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, οι γραφειοκρατικές φόρμες και η ταπετσαρία τοίχου - ο
χρόνος και το ξύρισμα, πηγαίνοντας στο σχολείο και η δέσμευση... ένας κατάλογος από D's, ένα κείμενο
τρέλλας και η Death Valley... το αμυδρό και το οξύ, το επίπεδο και το ξεθωριασμένο, το δογματικό και το τα
πεινό... άν μπορούσε και το φιλμ να κάνει το ίδιο... απ' το φιλμ όμως προσδοκούμε περιεχόμενο και αφηγη
ματική συνέχεια και δεν αποδεχόμαστε τον υπεύθυνο ρόλο του σχήματος και του χρώματος, στη διαμόρφωση
της τελικής ενότητας.
A diptych full of incident, mainly of deep pink and blue and brown which are colours of the human skin under stress,
bruising and the sun, though that is an afterthought. The paint and the colour efortlessly hold the various contents
together - the fragmented watches and the buckles, the electrical equipment, the bureaucratic forms and the wallpaper Time and shaving, going to school and bondage... a list ofDs and a text of madness and Death Valley... the dim and
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the sharp, the flat and the faded, the assertive and the self-effacing... if only film could do the same... but we expect
content and narrative continuity offilm and could never conceive of shape and colour being responsible enough to
provide coherence.
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Ο ΘΡΙΑΜ ΒΟΣ ΤΟΥ Α Ν ΑΠ Η ΡΟ Υ 1 - SKITTLES' (HANDICAP CATCH 1 - SKITTLES), 1988
81x112 cm, μολύβι σε χαρτόνι (pencil on card)
Οκτώ Skittles βρίσκονται σ' ένα αγγλικό τοπίο. Οι επτά φιγούρες συνοδεύονται από σκιώδεις
παίχτες, ενώ ένα φέρετρο κάνει το τελευταίο του ταξίδι προς το υδραγωγείο, στο βάθος του ορίζο
ντα.
To "Handioap-Catoh" -που παίζεται με Skittles- είναι ένα προφητικό παιχνίδι στο φιλμ Συνεχό
μενοι Πνιγμοί. Εδώ, η διάταξη του παιχνιδιού, η τροχιά των Skittles, το φύλο των παιχτών, η γε
ωμετρία του παιχνιδιού και η καβαλιστική φύση των αριθμών, προσφέρουν υλικό για στοχασμό
και υποθέσεις.
Skittles: Ένα αγγλικό παιχνίδι ατο οποίο ο παίχτης προσπαθεί να ρίξει κάτω 9 Skittles (κυλινδρικά αντικείμενα - πιόνια)
χτυπώντας τα με μια μπάλλα ή άλλο αντικείμενο.

Eight skittles feature on an English Landscape. Seven of the figures are accompanied bp shadowy players
whilst a coffin makes its last journey towards the water-tower on the horizon.
“Handicap-Catch" -played with skittles- is a prophetic game in the film Drowning by Numbers. Here
the order of play, the trajectory of the skittles, the sex of the players, the geometry of the game's “windingsheet" and the cabalistic nature of the numbers involved provide material for rumination and speculation.
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ΟΙ ΣΚΑΛΕΣ (THE STAIRS), 1988
31x41 cm, κολλάζ σε χαρτί (collage on pa per)
Αυτό είναι μια σελίδα σεναρίου με τις αντίστοιχες προσθήκες και σημειώσεις... από ένα σχέδιο που ονομαζό
ταν Οι Σκάλες και το οποίο, διαδραματίζεται στη Ρώμη και αφορά τη ζωή ενός ζωγράφου που ειδικεύεται
στο trompe Γ oeil (ψευδαίσθηση).
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This is α script-page with appropriate additions and annotations... from a project called The Stairs which is set in
Rome and concerns the life of a painter who specialises in trompe T oeil.

Έχει απωθεί από ορισμένους Ά γγλους Σαιξπηρικούς καθαρολόγους ότι στην ταινία Τα θιθλία του Πρόσπερο, υπήρχε πάρα πολύς Greenaway κι όχι αρκετός Σαίξπηρ. Μια μάλιστα από τις ενστάσεις τους, εστιάζε
ται στην εισαγωγή των βιβλίων του Πρόσπερο. Η δική μου όμως άποψη, είναι ότι το τέχνασμα του βιβλίου,
είναι θεμιτό. Ο φίλος του Πρόσπερο Γκονζάλο είχε βάλει, σαν πράξη φιλίας, μερικούς από τους αγαπημένους
τόμους του Πρόσπερο μέσα στην τρύπια βάρκα που οδήγησε τον Πρόσπερο και τη κόρη του Μιράντα στον
τόπο της εξορίας τους. Υστερα από θαλασσοταραχή και καταιγίδα, ένας απλός Δούκας του Μιλάνου γίνεται
θαυματουργά ένας αυτοκράτορας της μαγείας, στου οποίου το νησί, οι ήχοι ευφραίνουν μα δεν πληγώνουν.
Πώς γίνεται αυτό;
Σ' ένα έργο σχετικά με τις χρήσεις και τις καταχρήσεις της μαγείας, εκεί όπου η μαγεία είναι συνώνυμο της
γνώσης που επιδεικνύεται μπροστά σ' έναν ανήσυχο James I (ο σύγχρονος προστάτης του Σαίξπηρ που φοβό
ταν τον αποκρυφισμό), το δώρο των βιβλίων δεν μπορεί παρά να είναι ένα κλειδί.
Επινοήσαμε εικοσιτέσσερα τέτοια κλειδιά, έναν βιβλιογραφικό θησαυρό που καλύπτει το στρώμα της ε
μπειρίας: ένα για την χλωρίδα, ένα για την πανίδα, ένα βιβλίο για την Αρχιτεκτονική και την Μουσική, ένα
για την πορνογραφία, την κοσμολογία, ένα λεξικό, ένα βιβλίο συγκριτικών θρησκειών, ένα βιβλίο γλωσσών,
και ένα βιβλίο με καθρέφτες για να βλέπουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Η ταινία ολοκληρώθηκε στην Ιαπωνία με τη Βοήθεια μιας νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στην τη
λεόραση -εκεί όπου το ηλεκτρονικό βιβλίο με τις εκατοντάδες χιλιάδες εμψυχωμένες σελίδες είναι ήδη γεγο
ν ό ς- κι εκεί όπου τα βιβλία θα ανοίγουν και θα ανθίζουν μπροστά στα μάτια σας, ξέχειλα από σύμβολα, ιδέες,
ψευδαισθήσεις, θαύματα και υποθέσεις, χαρίζοντας τη μαγική τους γνώση για απεριόριστους στοχασμούς.
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Αυτός ο κατάλογος των εικοσιτεσσάρων τόμων, παρουσιάζεται με καθαρά αρχειακή μορφή σε μια ατζέντα
έξι επί τέσσερα — το κάθε Βιβλίο του είδους του ένας συγκεκριμένος τόμος και ένα αρχέτυπο.

It was said by some English Shakespearean purists that in the film Prospero's Books, there was too much
Greenaway and not enough Shakespeare. One of their objections must surely be the introduction of Prospero's books.
But I believe the book device was legitimate. Prospero's friend Gonzalo had, as an act of friendship placed some of
Prospero's favorite volumes into the leaky boat that saw Prospero and his daughter Miranda into exilé. After a passage
of sea and storm, a mere Duke of Milan miraculously becomes an emperor of magic on his island whose noises delight
but hurt not. How come?
In a play about the uses and abuses of magic, where magic is a synonym for knowledge performed before an anxious
James 1 (Shakespeare's current patron ivho ivas fearful of the occult), the gift of books can be a key. We invented twentyfour such keys, a bibliographical thesaurus covering the ground of experience: a floral, a bestiary, a book of Architecture
and Music, a pornography, a cosmology, a dictionary, a book of comparative religions, a book of languages, and a book
of mirrors to watch the past, the present, and the future.
The film was completed in Japan with the help of the new televisual technology -where the formidable electronic book
with a hundred thousand animated pages is a possibility- where books will now open and burst in front of your eyes,
flowering with symbols, notions, illusions, splendors, and speculations, bouncing out their magical knowledge for
limitless contemplation.
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This catalogue of the twenty-four volumes is presently arranged for inspection in neat archival fashion in a four by
six agenda - each book of its kind a definitive volume and an archetype.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΕΡΟ: ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (PROSPERO' S BOOKS: A CATALOGUE) ,1989
81x112 cmt, μολύβ ι σε χαρτόνι (pencil on card)
Εικοσιτέσσερα "διευρυμένα" βιβλία ταξινομούνται σ' ένα πλέγμα τεσσάρων στηλών των έξι βιβλίων.
Είναι ο κατάλογος μερικών από τα βιβλία που ο Γκονζάλο πιθανόν να είχε βάλει στα κρυφά μεσ' την τρύπια
βάρκα που οδήγησε τον Πρόσπερο και την κόρη του Μιράντα στην αξορία. Ανάμεσα τους βρισκόταν σίγου
ρα ένα Βιβλίο Βοτανικής, ένα βιβλίο για την Μουσική και την Αρχιτεκτονική, ένα βιβλίο για την Κειυση, Ει
σαγωγικά Αναγνώσματα Γεωμετρίας και Ερωτικής Τέχνης, αρκετές Εγκυκλοπαίδειες, τουλάχιστον ένα Ημε
ρολόγιο και σίγουρα η Αυτοβιογραφία του Μινώταυρου.
Twenty-four “expanded" books are arranged grid-fashion in four columns of six.
This is a catalogue of some of the books that Gonzalo may have surreptitiously placed in the leaky boat that took
Prospero and his daughter Miranta into exile. Amongst them there was certainly a Herbal, a Book of Music and
Architecture, o Book of Combustion, Primers in Geometry and Erotica, several Encyclopedias, at least one Diary and
certainly the Autobiography of the Minotaur.
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ΤΟ ΠΛΕΓΜ Α TOY Me CAY (Me CAY'S GRID), 1989
81x112 ems, μ ικ τή τεχνική σε χαρτί (m ixed m edia on p a p er)
To πλέγμα είναι δανεικό από το δημοσιευμένο σε σειρές καρτούν του «Little Nemo», χριστουγεννιάτικα,
13 Δεκεμβρίου του 1908, θαυμάσιο για την κανονικότητά του, τη συναρπαστική ακολουθία των καρέ, τη μορ
φολογία του, τη φορμαλιστική και συμμετρική του αφήγηση. Ωστόσο, με πίεζαν περισσότερο άλλα πράγμα
τα -το πως θα οργανώσω την πολλαπλότητα των αφηγηματικών απόψεων στα Βιβλία του Π ρόσηερο- μια εκ
δοχή της "Τρικυμίας" και ένας στοχασμός πάνω στο "είσαι αυτό που διαβάζεις", σε αντίθεση με το "είσαι αυ
τό που τρως" του Ο Μάγειρας, ο Κλέφτης, η Γυναίκα του και ο Εραστής της. Το πλέγμα του Με Cay έχασε
το Nemo και το Χριστουγεννιάτικο φεγγάρι και είναι τώρα γεμάτο από διαφορετικές πληροφορίες -έχει γίνει
ένα εικονογραφημένο δελτίο καιρού για τον Πρόσηερο, με σημάδια, σύμβολα, καμπύλες και λίγα πομπώδη
παραθέματα από τον Constable.
The grid is a borrowing. Winsor Με Cay's Christmas syndieated strip-eartoon of "Little Nem o" for
Deeember 13th 1908, admired for its regularity, its sequenee exeitement, its reprised shapes and its formal
and symmetrioal narrative. However more things were pressing - how to organise the multiplieation of
points of view in Prospero's Books - a version of "The Tempest", a eonsideration of "you are what you read"
as opposed to the "you are what you eat" of The Cook, the Thief, his Wife and her Lover. Με Cay's grid
lost Nemo and the Christmas moon and is now full of different information - it has beeome an illustrated
weather-foreeast for Prospero with signs and symbols and isobars and a few windy quotations from
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Constable.

23

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ Μ Π ΑΝΙΟΥ (BATHROOM'LITERATURE), 1990
81x111 cm, ακρυλικό σε χαρτόνι (acrylic on card)
Η σύλληψη του δεν εμπόδισε τον Tulse Luper απ' το να γράφει. Αφού τελείωσε το χαρτί που του είχαν δώσει,
άρχισε να γράφει πάνω στους άσπρους τοίχους του μπάνιου, που ήταν η φυλακή του για επτά εβδομάδες.
Οταν είχε καλύψει τους τοίχους μέχρι το ύψος που έφθανε όρθιος από το πάτωμα, ανέβηκε στην καρέκλα του
μπάνιου και έφθασε ακόμη πιο ψηλά.
Αργότερα έγινε ανακαίνιση, πιθανά για να τιμηθεί η μνήμη του. Οι διακοσμητές προσπάθησαν να σβήσουν
ό,τι είχε γράψει, αλλά το βρήκαν αδύνατον μια που το μελάνι ήταν ανεξίτηλο. Η Anne Frank έγραψε στους
τοίχους του κελιού της, το ίδιο έκανε και ο Sir Walter Raleigh. Η Anne Frank εξαφανίστηκε για πάντα, ο Sir
Walter Raleigh αποκεφαλίσθηκε. Ο Tulse Luper άλλαζε απλά φυλακές για να γράφει περισότερο.
Arresting Tulse Luper was not going to stop him writing. When he had exhausted the supply of given paper, he
proceeded to write on the white painted walls of the bathroom which remained his prison for seven weeks. When he had
covered the walls from as high as he could reach whilst standing on the floor, he stood on the bathroom chair and
reached higher.
Later there had been renovations, just possibly, to honour his imagination. The decorators tried to erase what he had
written but found it difficult because the ink was indelible. Anne Frank wrote on her prison walls, so did Sir Walter
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Raleigh. Anne Frank disappeared forever, Sir Walter Raleigh was beheaded. Tulse Luper merely changed prisons to do
more writing.
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ΤΑ ΣΑ Λ ΙΓΚ Α ΡΙΑ (THE SNAILS), 1985

50.5x61 cm, Στυλό διάρκειας σε χαρτί (Ballpoint peri on paper)
Δισέλιδο storyboard από τις τελευταίες σκηνές του φιλμ Ζ και Δ ύο Μ ηδενικά.

A tw o-page storyboard fro m the e n d seq u e n c e o f the fea tu re film A Z ed and Two Noughts.
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Η ζωγραφική, το θέατρο, η όπερα και το μπαλέτο, και φυσικά ο κινηματογράφος και η τηλεόραση, υπάρ
χουν πειθαρχημένα μέσα σε ένα καθορισμένο πλαίσιο-κάδρο. Κι αυτό ταο πλαίσιο είναι ένας οπτικός περι
σταλτικός μανδύας.
Ισως μερικές φορές το πλαίσιο να μπορεί να διορθωθεί. Ένας ζωγράφος έχει τη δυνατότητα να διαλέξει το
ορθογώνιο του, αν και τα τελευταία τετρακόσια χρόνια, το κάνει με αξιοσημείωτο συντηρητισμό. Η θεατρική
αψίδα γίνεται ψηλότερη και φαρδύτερη και ακόμη πιο στιβαρή σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό γούστο, αλλά
σπάνια επαναστατεί, εκρήγνυται, επεκτείνεται. Ο κινηματογραφιστής έχει μια σχετική ελευθερία κινήσεων.
Αυτός, ή αυτή μπορεί να επεκταθεί στα πλάγια με το cinemascope. Κάποτε, υπήρχαν άλλα περίεργα Formats
-τώρα όμως οι κινηματογραφιστές περιορίζονται μέσα στα στενά όρια ενός ορθογώνιου με την αναλογία 1
προς 1.66. Η τηλεόραση είναι σαν κουτί - με μια αναλογία 1 προς 1.33. Υπάρχει όντως μια αναταραχή στον
τηλεοπτικό ορίζοντα με την ορθογώνια προοπτική του 1 προς 1.78 - αλλα προς το παρόν βρίσκεται μακριά
στην Ιαπωνία και ο Δυτικός συντηρητισμός, αν όχι ο Λουδιτισμός, την κρατάει σε απόσταση, φοβούμενος
μην ταράξει το επικερδές αλλά περιοριστικό κατεστημένο. Κι όλοι μας συμβάλλουμε στον ετυντηρητισμό αυ
τών των ορίων. Οι ευκολίες αυτών των παραμέτρων συνιστούν μια ανακωχή ανάμεσα στον κατασκευαστή
και τον θεατή.
Ετσι μ' αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε και ορίζουμε, κόβουμε, τεμαχίζουμε, κλαδεύουμε, ακρωτηριάζουμε,
χειραγωγούμε, δένουμε, φυλακίζουμε και αλυσοδένουμε το χάος των οπτικών πραγματικοτήτων. Φυσικά αυ
τό είναι πολύ πρακτικό μια που μας βοηθάει να καθορίσουμε τα διαφορετικά είδη του ακριβού, εξαγοραζόμε
νου και πουλούμενου στην αγορά εξοπλισμού . Δεν παύει όμως να είναι μια σύμβαση και θάηρεηε να επιδέ
χεται ανοιχτή κριτική. Δεν είναι όμως περίεργο που έχουμε πείσει τους εαυτούς μας ότι χρειαζόμαστε κατ' αρ
χήν ένα πλαίσιο; Δεν θυμάμαι πλαίσια στο Lascaux.
Εφόσον όλες οι δυνατότητές των πλαστικών τέχνων, της τέχνης του performance και της τέχνης της κινού
μενης εικόνας είναι τόσο περιορισμένες, ας είναι τότε αυτό το θέμα μας. Η σειρά Framed Life έκανε ακριβώς
αυτό το πράγμα- συμπύκνωσε μια ζωή μέσα σ' ένα κάδρο. Η σύλληψη, η γέννηση, η παιδική ηλικία, η εφη
βεία, το σεξ, η αγάπη, ο γάμος, η μοιχεία, η ωριμότητα, η αρρώστεια, το γήρας, ο θάνατος — όλα τακτοποιη
μένα σ' ένα καθορισμένο ορθογώνιο. Για να το κάνεις α υτό- φτιάξε πρώτα τα ορθογώνια. Έτσι κι εγώ έφτιαξα
ένα βιβλίο με δεκάδες χιλιάδες ορθογώνια, όλα στο ίδιο μέγεθος, σαν φυλακή, κουτί και φόντο μιας καδραρισμένης ζωής. Φυσικά από τέτοιες απλές παραμέτρους μπορεί να ξεπηδήσει μια στρατιά δυνατοτήτων. Καθό
ρισε το πλαίσιο και τα πάντα ταιριάζουν.

Painting, the theater, and as like as not, opera and ballet, and certainly the cinema, and certainly television, exist
disciplined within a fixed frame. And the frame is a visual straightjacket. Sometimes, perhaps, the frame can be
adjusted a little. A painter can choose his rectangle, though for the last fou r hudred years he has done so with
remarkable conservatism. The proscenium arch grows taller and wider and even thicker according to architectural
taste, but it rarely revolts, explodes, expands, The film-maker has just a little leeway. He, or she, can expand sideways
into cinemascope. Once upon a time there were other curious film formats -but now filmmakers are restricted within
the close confines of a rectangle with the proportions o fl to 1.66. Television is ubiquitously boxy- with a proportion of
1 to 1.33. There is indeed a telelvision disturbance on the horizon of a rectangular 1 to 1.78 -but at the moment it is far
away in Japan, and Western conservatism, if not Ludditism, is holding it presently at bay, fearful of disturbing the
profitable but limited status quo. And we all concur to the conservatism of these limits. The conveniences of such
parameters are a truce between maker and viewer. This is how we restrict and confine, crop, cut, shear, prune, chop,
manacle, bind, imprison, and jail the chaos of visual realities. O f course it is very practical, helping to standardize our
various sets of expensive and buyable, sellable, marketable equipment. But it is a convention and should be open to
much questioning. If the subtle niceties of the visual satisfaction of the Golden Section are responsible in hidden
principle, then we can explain the ratio. But is it not strange that we have persuaded ourselves that we need a frame in
the first place? I do not recall frames at Lascaux.
Since all the plastic art and performance art and art of-the-moving-image possibilities are so confined, then let that
also be the case for reality. The series The Framed Life ivas to do just that; squeeze a life into a frame. Conception,
birth, childhood, puberty, sex, love, marriage, adultery, maturity, illness, senility, death-all held together in a fixed
rectangle. To do this -first make the rectangles. And 1 made a book of serveral thousand rectangles, all the same size, as
a prison and box and background to a framed life. O f course, out of such simple parameters can grow an army of
possibilities. Fix the discipline and anytjing can befitted in.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στο Newport της Ουειλίας το 1942.
Στην ηλικία των δώδεκα ετών αποφάσισε πως ήθελε να γίνει ζωγράφος και πήγε στο Κολλέγιο Τέχνης του
Walthamstow.
Ο Greenaway έμαθε την τέχνη του κινηματογράφου στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών, όπου για έντε
κα χρόνια, από το 1965 έκανε μοντάζ σε ταινίες ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. "Η μασταν κυρίως υπάλληλοι
εφ'όλης της ύλης. Μ ε πρόχειρο τρόπο οργανώναμε τις πληροφορίες που θά'βλεηε όλος ο κόσμος. Η ποιότητα
μπορούσε να είναι κάκιστη α λ λ ά η ποσότητα θεαματικότητας ήταν εντυπωσιακή (περίπου το 1 / 6 του πληθυ
σμού της γής) ποσοστό που ακόμα κι ο Sp ielberg θα ζήλευε. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς ήταν βαρετό
α λ λ ά ήμουν μόνο ς μ ε μ ια τεράστια ποσότητα φιλμ, να μοντάρω κάθε βδομάδα. Χρειαζόταν να πάρεις αποφά
σεις πολύ γρήγορα. Το γύρισμα, συχνά, δεν ή ταν τέλειο κι έτσι έπρεπε να μάθεις να ξεγελάς μ ε δόλο."
Το 1966 άρχισε να κάνει μικρά φίλμ επηρεασμένος από την δομική γλωσσολογία και τη φιλοσοφία. Τα
πρώτα του φίλμ ήταν κυρίως μικρά κομμάτια καλοφτιαγμένων παραδοξοτήτων, γεμάτα με λίστες και χωρίς
σημασία βιογραφικά στοιχεία. Στο Train (1966) κινηματογράφισε το τελευταίο από τα τρένα με ατμομηχανή
που πήγαινε στο σταθμό του W aterloo και το παρομοίωσε μ'ένα μηχανικό μπαλέτο με νότες, από μουσική Βα
σισμένη σε φυσικούς ήχους. Στο Tree, την ίδια χρονιά, έδειξε ένα καμμένο δένδρο σΒησμένο από μπετόν έξω
από το Royal Festival Hall.
Στη δεκαετία του 70 συναρπάζει. Το W indows (1975) ηροσέφερε μια ειδυλλιακή θέα του αγγλικού τοπίου
μέσα από παράθυρα, καθώς μια φωνή αποκάλυπτε τις τρομακτικές συνέπειες από την πτώση της πόλης. Το α
ντιπροσωπευτικό του φίλμ Το συμβόλαιο του σχεδιαστή (The draughtm an's eontraet) ολοκληρώθηκε το
1982. Αηέσπασε πολύ θετικές κριτικές, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους ηιό γνήσιους και σημαντικούς
σκηνοθέτες της εποχής μας.
Ο Greenaway ηαρήγαγε πολλές μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες καθώς επίσης και έργα ζωγραφικής,
νουβέλες και άλλα Βιβλία. Διοργάνωσε ατομικές εκθέσεις και εηιμελήθηκε άλλες σε μουσεία σ'όλον τον κό
σμο. Στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, μετά το γάλλο φιλόσοφο ^ q u e s Dérida, εηιμελήθηκε την έκθε
ση Flying out of this world επιλέγοντας και στην συνέχεια εκθέτοντας σχέδια από τις αποθήκες του μουσεί
ου με θέμα την πτήση.
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Η τελευταία του ταινία, Το Κρυφό ημερολόγιο (The pillow Book) (1995) προβλήθηκε στο διαγωνιστικό
τμήμα του φεστιβάλ Καννών.

Greenaway was born in Newport, Wales, in 1942.
At the age of 12 he decided he wanted to be a painter and in due course arrived at Walthamstow College of Art.
Greenaway learnt his craft at the Central Office of Information, where for 11 years, from 1965, he cut small crappy
documentaries. “We were basically ledger clerks, organising infoimation on bits o f paper which will be seen all round the
world. The quality might have been abysmal, but the viewing figures were impressive - about one-sixth o f the world’s
population, a figure even Spielberg might envy. Much of it was very boring but I was left on my own, with huge amounts
of film to edit every week. You had to make decisions veiy fast. Often the shooting was less than perfect so you had to cheat,
to learn ingenuity”.
In 1966 he began making short films, influenced by structural linguistics and philosophy. His early films were
mostly tiny slices of well-mannered bizarrerie, fidl of lists and pointless biographical data. In Train (1966), he filmed
the last of the steam trains coming into Waterllo Station, and recast it as a mechanical ballet with a musique concrete
score. Tree, in the same year, displayed a blasted tree becalmed by concrete outside the Royal Festival Hall.
By the Severities he had become more aventurous. Windows (1975) offered idyllic sights of English landscape filmed
through windows, while a voice read out the shockingly high incidence of defenestration in the town ofW .
His feature film The Draughtman's Contract, completed in 1982, received enormous critical acclaim and
established him internationally as one of the most original and important film makers of our time.
Peter Greenaway has produced a wealth of short and feature-length films, but also paintings, novels and other books,
and has held several one-man shows and curated exhibitions at museums world-wide.
At Louvre M useum in Paris in 1992 just after the French philosopher Jacques Derida did, Greenaway curated the
exhibition Flying out o f this World. He collected and exhibited in sequence draws from the museum's storage rooms
having as subject the flight.
His last film The Pillow Book (1995) was shown at Cannes Film Festival.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
FILMOGRAPHY
Μεταφράζοχ ται στα Ελληνικά μόνο οι ταινίες που έχουν παιχτεί στην Ελλάδα.

19 7 6

19 6 6

GOOLE BY NUMBERS

_____________ T R A IN
40 min

5 min
______________T R E E
16 min

19 7 7

_________ DEAR PHONE

19 6 7

I l min

19 7 8

_________ REVOLUTION

____________

8 min

1-100

4 min
5 P O S T C A R D S FR O M
C A PITA L C ITIES
35 min

19 6 9
__________ INTERVALS
7 min

19 7 1
___________ EROSION
27 min

19 7 3
H IS FOR HOUSE
IO min (re-edited in 1978)

19 7 5

BFI41 mins
Film Festivals: London, Edinburgh, New
Directors New York, Chicago, Melbourne,
Hong Kong
Prize: Chicago, Hugo Award
VERTICAL FEATURES REMAKE
Arts Council of Great Britain: 45 min
Film Festivals: Edinburgh, New Directors,
New York, Chicago

19 7 9
ZANDRA RHODES
G.B. Documentary, 15 min COI
Film Festivals: Chicago
Prize: Chicago Hugo Award, In Doc
Section 1981

19 8 0

___________ WINDOWS

___________ THE FALLS__________

4 min

BFI 185 min
Film Festivals: London, Edinburgh, Berlin,
Chicago, Melbourne, Sydney
Prizes: BFI Award, L'Age d'Or Brussels

____________WATER
5 min
WATER WRACKETS
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A WALK THROUGH H

12 min

19

8 1

__________ ACT OF GOD__________
Thames TV 25 min
Film Festivals: Edinburgh, Melbourne,
Sydney, Chicago, New York
Prizes: Melbourne Short film; Sydney Short
Film

19 8 2
THE DRAUGHTSM AN'S
CONTRACT
TO ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ
BFI in association with Channel Four
Television, 108 mins Eastmancolour 35 mm
Film Festivals: Edinburgh, Venice, London,
New York, Berlin (Forum), Rotterdam,
Syndey, Melbourne
Starring: Anthony Higgins, Janet Suzman
& Anne Louise Lambert.
French Title: Meutre Dans Un Jardin
Anglais

19 8 3
FOUR AM ERICAN COMPOSERS
Channel Four Television, 55 min
Documentaries on John Cage, Robert
Ashley, Philip Glass, Meredith Monk

19 8 4
MAKING A SPLACH
Channel Four, Media Software, 25 min
Eastmancolour

19 8 5
INSIDE ROOMS - 26
_________ BATHROOMS________
Channel Four 25 min video - thefirst in a
an occasional series of 6

19 8 6
A ZED AN D TWO N O UGHTS
Z ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΔΕΝΙΚΑ
BFI, Film Four International, Allarts
Enterprises, Artificial Eye Productions Co
production.
Eastmancolour 111 min
Film Festivals: London, Rotterdam, Berlin,
New York, Tokyo Starring: Andrea Ferreol,
Frances Barber Joss Ackland

1 9 8 7
THE BELLY OF A N AR CH ITECT
Η ΚΟΙΛΙΑ TOY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ
a Callender Company, Film Four
International, British Screen, Sacis,
Hemdale Co-production
Eastmancolour 105 min
Film Festivals: Cannes, Edinburgh, New
York, Montreal, Chicago
Prize: Chicago Best Actor - Brian Dennehy

19 8 8
DROWNING B Y N UM BERS
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΠΝΙΓΜΟΙ
A Film Four International and Elsevier
Vendex Film Presentation of an Allarts
Production, 108 min
Film Festivals: Cannes, Edinburgh,
Barcelona, Rio, New Delhi, Toronto
Starring: Bernard Hill, Joan Plowright,
Juliet Stevenson, Joely Richardson
Prizes: Best Artistic Contribution (Cannes
0 for Peter Creenaway).
FEAR OF DROWNING
Channel Four, 26 min
D EA TH IN THE SEINE
Erato Films, Allarts TV Productions,
Mikros Image, La Sept, 44 min
Starring: Jim van der Woude & JeanMichel Dagory

19 8 9
A T V D AN TE CAN TO S l-8
KGP Productions in association with Channel
Four, Elsevier vendex, VPRO. Made in

collaboration with the painter Tom Phillips
Starring: Sir John Gielgud, Bob Peck &
Joanne Whalley-Kilmer 8 episodes each 10 min
H U BER T BALS H A N D SH A K E
An Allarts Production for the Rotterdam
Film Festival, 5 min
TH E COOK, THE THIEF, HIS
WIFE A N D HER LOVER
Ο ΜΑΓΕΙΡΑΣ, Ο ΚΛΕΦΤΗΣ, H
ΓΥΝΑΙΚΑ TOY ΚΑΙ Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ
an Allarts Cook Ltd, Erato Films Inc Co
production, 120 mins
Film Festivals: Cannes, Edinburgh, Rio
Starring: Richard Bohringer, Michael
Gambon, Helen Mirren, Alan Howard

19 9 1
PRO SPERO ’S BOOKS
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ TOY ΠΡΟΣΠΕΡΟ
Allarts, Cinea, Camera One, Penta
Film Co-production in association
with Elsevier Vendex Film, Film
Four International, VPRO, Canal
Plus & NHK, 123 min
Film Festivals: Venice, New York,
Sao Paolo
Starring: Sir John Gielgud, Isabelle
Pasco, Michael Clark, Michel Blanc,
Jim van der Woude, Gerard Thoolen,
Pierre Bokma, Michael Romeyn

19 9 1
M IS FOR M A N , M USIC,
____________ M O ZA R T_________
a BBC, AVRO television, Artifax Co
production, 29 min. One in a series of 6
made for television
Starring: Ben Craft

19 9 2
______________ ROSA______________
La Monnaie de Muni, Rosas Production, 15
minutes. Based on choreography by Anne
Teresa de Keersmaeker in collaboration with
Jean-Luc Ducourt.
Starring: Fumiyo Ikeda and Nordine
Benchorf Music Bela Bartok

Prize: Dance Screen 1992
____________ DARW IN___________
a Telemax Les Editions Audiovisuelles,
Allarts Co-production in association with
Antennae 2, Channel 4, R.A.I. 2, Telepool,
Time Warner, 52 minutes. One in a series
oflOO made for television.

19 9 3
THE B A BY OF M A C O N
TO ΜΩΡΟ ΤΗΣ MAKON
an Allarts Production in Co-production
with UGC-La Sept and in association with
Cine Electra II, Channel Four Filmstiftung
Nordrhein Westfalen, Canal+120 min.
Starring: Julia Ormond, Ralph Fiennes,
Philip Stone, Jonathan Lacey, Don
Herderson, JeffNuttall, Kathryn Hunter,
Gabrielle Reidy, Jessica Stevenson

19 9 4
THE STAIRS, G EN EVA
Apsara Production. First in planned series
of 20, WO mins.
Music Patrick Mimran. Film ofPG’s
installation exhibition The Stairs, Geneva
1994.

19 9 4
RO SA, A H O R SE D R A M A
Opera in 12 Scenes, Music by Louis
Andriessen, Musiektheater, Amsterdam 20 performances - 1 hour and 20 mins

19 9 5
THE PILLOW BOOK
TO ΚΡΥΦΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
a co-production between Kasander &
Wigman Productions, Woodline Films and
Alpha Films in association with Channel
Four Films, Studio Canal Plus and Delux
Prods, 120 mins
Starring: Vivian Wu, Ken Ogata, Yoshi
Oida, Hideko Yoshida, Ewan McGregor
and Judy Ongg.
Film Festivals: Cannes
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
CURATORIAL EXHIBITIONS
“The Physical Self"
Boymans-van Beuningen, Rotterdam, Holland, November 1991,

“100 objects To Represent The W orld"
Academy of Fine Arts, Hoflmrg Palace & Semper Depot, Vienna, Austria, October 1992

“Les Bruit Des Nuages ” (Flying Out O f This World)
Louvre, Paris, France, November 1992

“Watching Water"
Palazzo Fortuni, Venice, Italy, June 1993

“Some Organising Principles"
Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, UK, October 1993

“The Audience of M acon"
Efoto Gallery, Cardiff, UK, October 1993

“The Stairs, Geneva, The Location "
Geneva, Sivitzerland, April 1994

"The Stairs, M unich, Projection"
Munich, Germany, October 1995

“In the Dark“ - SPELLBO U N D : A R T & FILM
Hayward Gallery, London, February 1996
(other contributors: Damien Hirst, Ridley Scott, Paula Rego, Terry Gilliam, Eduardo Paolozzi, Fiona Banner, Douglas
Gordon's, Boyd Webb, Steve McQueen).

“Cosmology at the Piazza del Popolo"
a history of the Piazza from Nero to Fellini using light and sound. Rome, Italy, 23rd-30th June 1996
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ONE MAN SHOWS
1988

Broad Streat Gallery, Canterbury, England

1989

Arcade, Carcassonne, France
Palais de Tokyo, Paris

1990

Nicole Klagsbrun Gallery, New York
Australia Center of Contemporary Art, Melbourne, Australia
Ivan Dougherty Gallery, College of Fine Arts, Australia
The University of New South Wales, Paddington, Australia
Cirque Divers, Liege, Belgium
Shingawa Space T33, Tokyo, Japan
Altium, Fukoa, Japan
Dany Keller Galerie, M unich, Germany
Video Galleriet, Copenhagen, Denmark
Kunsthallen Brandts Klaedefabrick, Oddense, Denmark
Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles, Belgium

1991

"If Only Film Could Do The Same"
Watermans Gallery, Brentford, England
City Art Centre, Dublin, Ireland

1992

Gesellscahft fu r Aktuelle Kunst, Bremen, Germany
Nicole Klagsbrun Gallery, New York

1994

"If Only Film Could Do The Same", Arizona State University Art M useum, Tempe, Arizona
"Shakespeare in Film", Gesellschaft fu r Max Reinhardt-Forschung, Salzburg

1995

Artistes - Cineastes/Filmemacher - Kunstler - Centre PasquART Biel - Bienne, Switzerland
The World of Peter Greenaway, Nicole Klagsbrun Gallery, New York
Dany Keller Galerie, Munich, Germany

1996

The World of Peter Greenaway, Le Case d' Arte, Milan, Italy

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
GROUP SHOWS
1989

Nicole Klagsbrun Gallery, New York
Centre National des Arts Plastiques, Paris

1992

Freezeframe - PG
John Latham, Tina Keane, Derek Jarman, Philip Ridley, Chris Gollon, Duggie Fields, Martin Richardson,
Brian Eno, Nicholas Roag, Ben Wightman, Peter Wilson, PJ Harvey

1996

"The Tyranny of the Frame", Galerie Fortlaann, Ghent, Belgium
Freezeframe, Lamont Gallery, London
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ΒΙΒΛΙΑ TOY PETER GREENAWAY
BOOKS BY PETER GREENAWAY
The Draughtsman's Contract
L'Avant-Seine, Paris, 1984 (English & French)

A Zed and Two Noughts
Faber & Faber, London, 1986 (English & Finnish)

Belly of an Archictect
Faber & Faber, London, 1987 (English)
Haffmans Verlag, Zurich, 1987 (German)

Drowning by Numbers
Faber & Faber, London, 1988 (English)

F ear of D rowning
Disvoir, Paris, 1988 (French)

The Cook, The Thief, His Wife & H er Lover
Disvoir, Paris, 1989 (English & French)
Haffmans Verlag, Zurich, 1989 (German)

Prospero's Books
Chatto & Windus, London, 1991 (English)
Haffmans Verlag, Zurich, 1991 (German)

Prospero's Subjects
Yobisha & Co, Japan, 1992

Watching Water
Electa, Milan, 1993 (English & Italian)

Rosa
Disvoir, Paris, 1993 (English & French)

The Baby of Macon
Rogner & Bernhard, (English & French), Hamburg, 1993 (German)
Disvoir, Paris, 1994

The Falls
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Disvoir, Paris, 1993 (English & French)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
CATALOGUES
The Physical self
Boymans van Beuningen, Rotterdam, Holland, 1991 (Dutch & English)

100 Objects to Represent the World
Academy of Fine Arts, Vienna, Austria, 1992 (German & English)

Les Bruits des Nuages
Louvre, Paris, 1992 (French & English)

W atching Water
Electa, Milan, 1993 (Italian & English)

Some O rganising Principles
Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, Wales, 1993 (English & Welsh)

The A udience o f Macon
Ffoto Gallery Cardiff, Wales, 1993 (English & Welsh)

The Stairs, Geneva, The Location
Merrell Holberton, 1994 (English & French)

The Stairs, M unich, The Frame
Merrell Holberton, 1995 (English & German)

Spellbound
Hayward Gallery, 1996 (English)

Ο κατάλογος εκδόθηκε με την ευκαιρία της έκθεσης του Peter Greenaway
στην αίθουσα τέχνης του ΜΥΛΟΥ, το Νοέμβριο του 1996.
Οργάνωση έκθεσης: Δημήτρης Εϊπίδης
Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Ιωάννου
Συντονισμός έκθεσης: Μαρία Γκολφινοπούλου, Μαρία Ιωάννου
Η έκθεση οργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"
του 37ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και
του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1997.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την πραγματοποίηση της έκθεσης οφείλονται στους
Eliza Poklewski Koziell, Δημήτρη Εϊπίδη, Μαρία Γκολφινοπούλου, Αντώνη Κιούκα, Χρηστό Καλλίτση

The catalogue was published for Peter Greenaway's exhibition
at MYLOS art gallery, November 1996.
Curatorial direction: Dimitri Eipides
Exhibition Coordinators: Maria Golfinopoulou, Maria Ioannou
The exhibition is organized by "NEW H O R IZO NS" section of the
37th THESSALONIKI FILM FESTIVAL and
the O RG A NIZA TIO N THESSALONIKI CULTURAL CAPITAL OF EUROPE 1997.
Special thanks to
Eliza Pokleioski Koziell, Dimitri Eipidis, Maria Golfinopoulou, Antonis Kioukas, Christos Kallitsis

http:/www.magnet.gr/greenaway
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