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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Ι 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ 

Δέν ξέρουμε &λλους μοχλούς η κινητήριες δυνά
μεις άπό τήν άν-σρώηνη καί τή μηχανική ,iέ:ργα -
σία". 
Ί-i ''τέχνη" του άν6ρώπου καί ή τεχνική των μη
χανων πλαισιώνουν μιά έποχή καί κα6ορίζουν τόν 
χαρακτηρα τοσ πνεύματος. 
Ό χαρακτήρας αύτός τοσ πνεύματος~ ούδέποτε έ:
ξαφανίζεται άλλά άναπαράγεται μερικά η σέ σύν
τμηση καί διατηρεCται στό κύκλωμα που καλουμε 
παράδοση. ' 
Ή παράδοση είναι τό παρελ6όν μιας κοινωνίας 
καί ή πρωτοπορεία τό παρόν καί ό αξονας της 
μελλοντικης της μορφης. 

Κάθε έξέλιξη lχει στή Βάση της μιά διαφοροποί
ηση. 

Ή διαφοροποίηση αύτή δημιουργεCται καί έκφρά
ζεται μέ τήν πρωτοπορεία καί φαίνεται ν&.ναι ά:v
τίθετη πρός τήν παράδοση. Τό πιό πιθανό ομως 
εLναι πώς ή πρωτοπορεία εLναι ή προέΉταση της 
παράδοσης , μιά "κίνηση άπό ένα γνωστό παρελ -
θόν σ'ενα άγνωστο μέλλον" 
Οί κοινωνίες μέ άνοιχτή καμπύλη ίσορροπίας δέ
χονται τήν πρωτοπορεία πού δημιουργεC καί έμ
πλουτίζει τήν παράδοση ένω αύτές μέ κλειστή ~ 
πιασμένες στή άγκυρα της παράδοσης τείνουν σέ 
μαρασμό μαζί της. 

Ή παράδοση οντας άνάμνηση της πρωτοπορείαςδη
μιουργεCται άπ'αύτή καί παύει νά ύπάρχει μαζί 
της, 



ΕΜΠΟ{ΕΥΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΑΙ 
ΠΛΗΊ°ΦΟΡΙΑ 

ΚΡΑΤΟΣ 

Τό φίλμ προιον της τεχνικης καί της αίσθητικης 
στή διακίνηση του ύπακούει τόσο στούς νόμους 
τοϋ έμπορεύματος οσο καί της πληροφορίας. Στή 
διακίνησή του σάν έμπόρευμα ερχεται σέ συγκρου
ση μέ τούς νόμους τοϋ κεφαλαίου στήν προσπά
θειά του ν'άναπαράγει τό ποσό της έργασίας πού 
ένσωματώθηκε σ'αύτό. 
Στή διακίνηση του σάν πληροφορία ερχεται σέ 
σύγκρουση μέ τούς νόμους τοϋ κράτους στήν προ

σπάθειά του ν'άναμεταδώσει τό ποσό της πληρο -
φορίας πού έμπεριέχεται σ αυτό- νά εύρύνει τό 
συνειδησιακό ύπόβαθρο καί νά προωθήσει τά δη
μιουργικά δυνάμει, άπελευθερώνοντάς τα άπό τό 
στατικό ελεγχο. 
Ή διακίνηση δέ καe'αύτή άπαιτεC τόση έλευθε -
ρία οση χρειάζεται γιά ν'άναπαραχθεC τό κεφά
λαιο πού ένσωματώ~ηκε, καί ν' άφομοιωθεC ή π~
ροφορία πού έμπεριέχεται. 
OL τιμές τοϋ έμπορεύματος καί της πληροφορίας, 
μέχρι τό οριο άλικης άναπαραγωγης καί άναμετά
δοσις εχουν άρνητικό πρόσημο πού τό ξαναπαίρ -
νουν άφοϋ ύπερβοϋν κατά πολύ τό οριο, άποδίδο.,
τάς κεφάλαιο πού δέν άντιστοιχεC σ' έργασία 
καί μύνημα πού δέν άντιστοιχεC σέ πληροφορία. 
Οίκονομική καί πνευματική έξάρτηση κι'άνεξαρ -
τησία παίρνουν πάντα τήν ϊδια τιμή μέσα σ' ενα 
δοσμένο σύστημα κοινωνικης όργάνωσης τό όποιο 
τείνει νά διατηρεί μιά "τάξη" καί "ι.σορροπία" 
σέ στενά καθωρισμένα πλαίσια. Κάθε κίνηση πού 
τείνει σέ μιά μεγαλύτερη οίκονομική καί πνευ -
ματική άνεξαρτησία τείνει καί σέ μιά άνεξαρτη
σία άπό τήν κοινωνική όργάνωση της όποίας οί 
δύο κύριες συνιστωσες εΙναι τό έvεργειακό καί 
τό πληροφοριακό δυναμικό η άλλως ή οίκονομία 
καί τό πνεϋμα. Τό κράτος άσκεC τόν ελεγχό του 
βασικά έπί της οίκονομίας, μέ τό νομισματ~κό 
σύστημα καί τό δίκαιο έργασίας καί έπί τοϋ πνε&
ματος μέ τήν παιδεία καί τή λογοκρισία ... 



ΠΙ 

Ή άφετηρία της Βιομηχανίας, τό σειραικο σύ
στημα παραγωγης, ελκει τήν καταγωγή του στόΒι
οτεχνικό πρωθύστερο πού ~ταν μόνο κατά προσέγ
γιση. Τό βιοτεχνικό σύστημα παραγωγης πέρα άπ' 

, tr Τ tr , , •• , '1' 
το οτι ειναι ενα κατα προσεγγιση σειραικο ει-

ναι καί ενα σύστημα άνύμπορο γιά τήν παραγωγή 
όρισμένων προϊόντων κατ'έξοχήν Βιομηχανικών ο
πως ή πρώτη ϋλη του κινηματογράφου τό φίλμ.Χα
ραχτηριστιχά των βιοτεχνικών προϊόντων οπως ό 
τοπικισμός καί ή συνανθρωποεργαλειακή συμετοχή 
λείπουν έντελως. Τά βιοτεχνικά προϊόντα κατά 
κανόνα εΙναι δεμένα μέ τόν χωρο της πρώτης ϋ
λης άπ'τήν όποCα κατασκευάζονται καί ή ίδιότη
τά τους αύτή είναι άναγνωρίσιμη, άντίθετα μέ 
τά βιομηχανικά πού εΙναι ύπόχρεα στό MADE. ΙΝ,, 
Τό έργοqτάσιο Βασικά έγχατάσταση διαφορικης καί 
συναρσιακης διαδικασίας εΙναι άνεξάρτητο άπό 
τόν χωρο. 
Μέ δύο λόγια ό χαρακτήρας του Βιοτεχνιχου προ
ϊόντος εΙναι στενά συναρτημένος μέ τό rnillie , 
φέρει "άνεξίτηλα" χαρακτηριστικά καί ή παρά -
δοσή του δέν μπορεt νά μετασταθεC. 
'Αντίθετα ή Βιομηχανική έγκατάσταση εΙναι έξ 
ύπαρχης άνεξάρτητη άπ' τό χωρο, δέ φέρει παρά 
μόνον χαρακτηριστικά πού άνοίκουν στό δοσμένο 
στάδιο έξέλιξης της τεχνικης καί ή παράδοσή 
του μπορεC νά μετασταθεC. 
Άπό τήν πρώτη περίπτωση δέν μπορουμε ναχουμε 
παραδείγματα, αν καί μπορουμε νά τά έπινοήσου
με, άπό τήν δεύτερη ομως έχουμε πάρα πολλά καί 
σέ ποικίλα έπίπεδα. 
Βιομηχανία όπτικων άντικειμένων-Ίαπωνία πού 
οίκιοποιήθηκε τήν ΑύστροΓερμανική παράδοση. 
'ολόκληρη ή Βιομηχανία του τύπου. 
Τό Hollywood ή Cinecita, καί τό άκραCο παρά 
δειγμα του Leone. 
Κατόπιν ολων αύτων δέν μποροϋμε νά μιλαμε γιά 
έeνικούς κινηματογράφους έστω καί αν αύτοί ά
νοίκουν στή γενικώτερη παράδοση καί ίδιομορφία 



ένός 'Έ-θνους. 'Αλλά καί σ' αύτή τήν περίπτωση 
εϊτε πρόκειται γιά άναβιώσεις του Βιοτεχνικοϋ 
καί έ-θνολαϊκοϋ πνεύματος ή γιά τήν προώ-θησημι
ας συμπιεσμένης άπό τούς ίμπεριαλιστικούς σχη
ματισμούς, κοινωνική αύτονομία. Στήν δεύτερη 
περίπτωση ό κινηματογράφος έχε~ γιά άντικείμε
νό του τήν κοινωνία καί τά προβλήματά της καί 
ό Sα-θμός [διαιτερότητας έξαρταται άπό τήν ιδι
ομορφία αύτης της κοινωνίας καί των προβλημά -
των της. 

Ή Πολωνία, ή Ούγγαρία, ή Τσεχοσλαβακία άπ' τή 
μιά μεριά καί ή Βραζιλία ή 'Αργεντινή η ή 'Ελ
λάδα ~π'τήν αλλη έμφανίζουν μιά κοινή προβλη -
ματική γιατί και ο χαρακτήρας των προβλημάτων 

είναι κοινός άνεξάρτητα άπό τήν διατύπωσή τους 
η τίς γεωγραφικές καί πλη-θυσμιακές διαφορές. 
Μ' ο λα αύτά -θέλω νά πω οι ιό 'Ελληνικός κι νηματ ο
γράφος είναι με-θύστερος τοϋ κινηματογράφου στήν 
Έλλάδα καί οχι πρω-θύστερος. Αύτό πού ό Glau -
ber Rocha λέει"στάδιο άποικισμοϋ στό έπίπεδο 
της κινηματογραφικης κουλτούρας" είναι πρακτικά 
άναπόφευκτο,καί άντί νά τό άντιπαρέρχεται κα
νείς μέ προφανη 11 'Ελληνιάρικά" κατασκευάσματα 
καλύτερα νά τό άντιμετωττίζει στίς ίστορικές κυ
ρίως διαστάσεις του διά μέσω των όποίων μττορεC 
καί νά τό άντιμετωπίσει. Ή αγνοια του κινημα~ 
τογράφου σέ ο[κουμενική κλίμωια δέ μπορεC νά 
δώσει καρπούς σ'εναν τόπο, τό άντί-θετο μαλλον. 



ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑθΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 

α 

Πρωταρχικός σκοπός: 
~ χρησιμοποίηση της μηχανης λήψης 
σάν κινηματογραφικοϋ ματιου 
τελειωτέρου άπ'τ'άν~ρώπινο, 
μέ σκοπό τήν έρευνα 
των όπτικων φαινομένων 
πού γεμίζουν τό σύμπαν. 

β , 

Νά κάνεις μοντάζ σημαίνει: 
νά όργανώνεις τά κομμάτια της ταινίας 
πού τά λέμε φωτογράμματα 
σ'ενα κινηματογραφικό άντικειμένο. 

ΝτζLγκα Βερτώφ 

ΒΛΕΜΜΑ: Ή στάση πού συνιστα τό άντιληπτό. 
ΛΕΓΜΑ: Ή τάση ν'άναχ~ει τό άντιληπτό σέ νοητό. 

Κά~ε τι γιά νά όριστει είναι άπαραLτητο ν'άνα
χ~εC σ'ενα σύστημα. Αύτό σημαLνει πώς ή τέχ~η 
ή μιά τέχνη δέ μπορει ν'αύτοοριστει καί πώς α
παραίτητο εlν~ι ν'άναχ~εC καL νά διοριστει άπό 
μιά περιέχουσα μορφή όμοαξονικων παραγόντων.Αυ
τός εlναι ;ιό λόγος πού ό κινηματογράφος ά
πόχτησε συνείδηση οχι μέσα άπ'τόν κινηματογρα
φιστή άλλά μέσα άπ'τόν τεχνο~εωρητικό. 
Ό RICCIOTTO CANUDO στά 1911-έποχή πού ό κινη
ματογράφος εlχε περάσει άπ'τό στάδιο &πλης κα~ 
ταγραφης γεγονότων (LUMIER) στό έπίπεδο της 
εύφάνταστης ~εατρογραφίας (ΜΕLΙΕS)-άποκαλεC τόν 
κινηματογράφο 7η ΤΕΧΝΗ καί τόν έντάσσει στό ύ
φιστάμενο σύστημα των παραδοσιακων-άποκαλουμέ-
νων καλων-τεχνων. · 
Τό σκεπτικό του όποίου ό πυρήνας βρίσκεται στήv 
'Αριστοτέλεια ~εώρηση έχει: ή όλική λειτουργι
κή της τέχνης ένασκεCται άπό μιά σειρά Lδιαί -
τερων καί αύτονόμων μέσων πού συνιστοϋν καί 
τήν κά~ε Lδιαίτερη τέχνη. 



Ή ένά~κηση της λειτουργίας της τέχνης διά τοϋ 
ογκου συνιστα τήν πραγματικότητα της ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ. 
Ή ... διά του σχήματος καί τ2υ χρώματος η ένός 
άπό τά δύο, ... της ΕΙΚΟΝΟΠΟΙΙΑΣ (ζωγραφικης). 
'Η, . . διά της κινήσεως ένδοπ ερι βαλ λοντι κ οϋ στοι,
χε ίου .. , του ΧΩΡΟΥ. 

Ή ... διά ήχητικων μικροδομων χωρίς σημαντική 
διάσταση,,, της ΜΟΥΣΙΚΗΣ. 

Ή ... διά των περιγραμμάτων ... της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚ~ 
Ή ... διά των λέξεων φ6ογγοσuλλαβικων η άντώτο~ 
χων όπτικων μικροδομων σύν τή γραμματική ( μέ-
6οδο γιά τήν διαμόρφωση των λέξεων) και τό σuν
ταχτικό(μέ6οδο γιά τήν διαμόρφωση των φράσεων) 
... της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. 
Τό 6έατρο είναι προσπά6εια γιά μιά όλογραμμιΉή 
άντανάκλαση τοϋ ε[ναι, άλλά αύτό δέν σ1._1νιστα ί
διαίτερη τέχνη άφοϋ &πλά καί μόνο γιά σuνύπαp
ξη καί συνεργασία στήν εχφραση πρόκειται κι ο
χι γιά ίδιαίτερη καί αύτόνομη τέχνη, 
"Ετσι λοιπόν 6έατρο είναι Α ένάσκηση της λει -
τουργίας της τέχνης διά δύο~ περισσοτέρων πi 
vων-κύρια τοσ λόγου καί τοϋ χορόϋ. 
Ό CANUDO λοιπόν μάλλον διαισ~ητικά ένέργησε 
καλ~ντας τόν κινηματογράφο 7η τέχνη, άφοG σ 
αύτόν δέν είχε άνακαλύψει κανένα ίδιαίτερο κι 
αύτόνομο στοιχεCο Εχφρασης, άλλά τόν ~εωροϋσε 
σάν μιά τεχνική πού συνένωνε τά στοιχεCα τG:1ν 
αλλων τεχνων σέ μιά συνισταμένη. 
Πραγματικά τήν έποχή έκείνη ηταν πολύ δuσκολο 
ν'άνακ~λύψει κανείς τό ίδιαίτερο έχεCνο στοι. -
χεCο πού ένεCχε ό κινηματογράφος καί τόν εκανε 
πρώτιστα tκανό ν'άναπαράγει τήν κίνηση και· νά 
σuνιστα μιά ΝΕΑ ΤΕΧΝΗ, μά ώστόσο ό CANUDO δι
καιώ~ηκε, 'Οχτώ χρόνια άργότερα ό "πιό αμεσος 
συνε·χιστής του CANUDO" ,ό LOUIS DELLUC, -&ά δη
λώσει ότι "παραβρισκόμαστε στήν γέννηση μιας 
έξαιρετικης τέχνης: της μόνης Cσως σύγχρονης 
τέχνης, γιατί είναι ταυτόχρονα ~uγατέρα της 
μηχανης καί των άν~ρωπίνων ίδεωδων". οι παραδο
σιακές τέχνες είχαν δημιουργήσει ένα πρότυπο 



γιi τόν καλλιτέχνη μέ διπλή ύπόσταση, έπιδέξι
ος τεχνουργός κι εύφάνταστος ποιητής, Ό τεχ
νουργός καταγινόταν σέ μLά διαδικασία Ήού Ε
παιρναν μέρος ύλικά κι έργαλεCα, ένω ό ποιητής 
άπόδινε τά πράγματα καί τίς φαντασιώσεις διά 
του εμμεσοu συστήματος σηματοδότησης του λό
γου. 

Ώστόσο ό ποιητής κι ό τεχνουργός δέν εχοuν 
διαφορά ούσίας, άλλά μάλλον 5ιαδικασί"ας, άφου 
ό τεχνουργός μετέχει μέ τό Cδιο του τό σωμα σ 
αύτή, ένω ό ποιητής δχι. 
Μέσα σ'αύτό τό πρότυπο ~ταν δύσκολο νά χωρέσει 
ό κινηματογραφuστής άφοϋ οϋτε καμιά [διαίτερη 
δεξ~οσύνη κατέχε στά χέρια οϋτε καί εύφάvταστη 
χpήση του ~εριβάλλοντος έκανε εμμεσα μέ τά σή
;.ιατα. 

Δηλώνοντας ό DELLUC τά 1tερί 11 
••• σύγχρονης τέχ

νης ... .<)uγατέρας της μηχανης καί των άνθρωπί
νων ίδεlJδων" εlναι βέβαιο πώς δέν εκφρασε κα
μιά ίδιαίτερη γνώση άλλά μιά διάθεση, 
Ώστ6σο ό MARX 100 χρόνια nρίν εlχε περιγράφει 
τήν r.ρόβαση πού πραγματοnοιοϋνταν στήν τεχνική 
περν~ντας άπ'τ~ν κατασκευή μηχανων άπό έργα 
λεCα στήν κατασκευή μηχανων άπό μηχανές καί 
πάνω άπ'ολα θεώρησε αύτή τή διαδικασία nuρηνι
κή γιά τίς κοινωνικές δομές της όnοίας nροϊόν 
' t , , 
ηταν κι η κινηματογραφικη μηχανη. 

Τί ομως εLναι αύτή ή νέα μηχανή πού πραγματο -
ποιεC τό πέρασμα άπ'τήν έργαλειακή στή μηχανι
κή κ~λλιτεχνική παραγωγή, οπως ηδr, αύτό έγινε 
καί μέ τήν ~πόλοιπη παραγωγή; 
uΟπως κάθε μηχανή πρ6κειται γιά μιά δομή πού 
λειτοuργεC, 

Ή δομή γεννάει τή λειτουργία κι ή λειτουργική 
δράση έξαντλεCται κάπου. 
Σuνεπως αν γνωρίζουμε τή δομή της γνωρίζουμε 
δυνάμει καί τήν άκόμα άνεκδήλωτη λειτουργία τη; 
γιατί ή λειτουργία περιέχεται στή δομή, 
'Αντικείμενο μας ή CΑΜΕRΑ-δομή της. Ή CAMERA 
εlναι ένα μάτι ι 
Σά μηχανικό σύστημα ξεπερνάει κατα πολύ τίς δu-



νατ6τητες ~οσ ματιοσ, τα οριά της ε(ναι πολJ 
πιό πλατιά. ΜπορεC νά καταγράψει κινήσεις κι 
άντικείμενα σέ κλίμακες πού τό μάτι άδυνατεC. 
Ή CAMERA είναι ενα μηχανικό μάτι. Κά6ε στοι -
χεCο της μπορiϊ νάρ6ει σ'άντιστοιχία μ' fνα 
στοιχεCο τοσ βιολογικοσ ματιοσ. Ή όμάδα των 
στοιχείων "CM1ERA" άντιστοιχεC στήν όμάδα των 
στοιχείων "μάτι". 
Κά6ε λειτουργία πού παράγει μιά δομή έχει σάν 
άποτέλεσμα τήν παραγωγή εργου. 'Έργο εcναι έ:νας 
κάποιος βαθμός έπίδρασης σ'έ:να κάποιο άντικε~
μενο η περιβάλλον. 
Ό Νάσιουτζικ όρίζει τίς αίσ~ήσε:ις σά μέτρα. 
Ό Καραμητρος όρίζει τήν πληροφορία σά μέτρο 
της δομη_ς. 

ΜποροΟμε νά ποQμε δτι α~σ~ηση εlναι μιά ποιο -
τική μονάδα-μέτρο γιά τήν άναγωγή της ποσότη -
τας κι άναφέρεται στό ύποκείμενο. 
ΜποροΟμε νά ποΟμε ~τι πληρ6φορία εcναι ό λόγος 
της λειτουργικης δράσης της ποιοτικης μονάδας 

πρός τήν ποσότητα κι άναφέρεται στό άντικείμε
νο. 

Τώρα ή CAMERA είναι κι αύτή μιά μετροποιοτική 
μονάδα γιά τήν άναγωγή-ένταξη της ποσότητος .'Απ. 
τή λειτουργική δράση της CAMERA καί τίς συνι~ 
στωσες αύτης της δράσης παράγεται τό "βλέμμα". 
Τό βλέμμα άντιστοιχεC πρός τό σχηματισμό του 
είδώλου στόν άμφιβληστροειδη. 
Κά6ε "βλέμμα" όρίζεται πρωταρχικά άπ'τή σχέση 
των άξόνων της μηχανης πρός τό όριζόντιο καί 
κά6ετο έπίπεδο, ή γωνία πεδίου φακου,τήν άπό
σταση άπ' τό eέμα κ,αί τά πλαίσια τοσ κάδρου. 
Δευτερευόντως όρίζετα~ έπ'τήν ~στίαση, τήν ~ -
στιακή άπόσταση του φακοσ τήν διάταξη καί διά~ 
6ωση των κρυστάλλων καί των φίλτρων. 
Τό βλέμμα άντιστοιχεϊ σέ μιά πρωτοβάθμια έπι -
λογή, τό σύνολο των όποίων άποτελεC τό ύλικό 
καί τή δυνάμει μορφή της τελικης κατασκευης. 
"Ετσι περν~ντας ·στή λειτουργική της έγκατάστα
σης σύναρσης (MOVIOLLA) τό βλέμμα άναδιαμορφώ
νεται, έπιλέγεται καί διατάσσεται διαδοχικά σέ 



χρονικές σειρές στίς όποιες περιέχεται σάν 
"λέγμα". 
'Έτσι "Βλέμμα" εCναι τό προϊόν της λειτουργι-

' ' κης δράσης της μηχανης ε~κονοληψίας κι αντανα-
κλα τήν ύλοκίνηση. Καί "λέγμα" εGνα·ι τό προϊόν 
της λειτουργικης δράσης της έγκατάστασης σύναρ
σης (MOVIOLLA) κι άντανακλ~ τήν νοοκίνηση. 
Τά δύο προτσές εGναι μεταξύ τους κατά διαδοχή 
διαδικασίας συμπληρωματικά, σταθερά δέ τοϋ πρ~ 
του εGναι ό διαφορισμός, τοϋ δευτέρου ή άφαίρε
ση. 

Αύτά είναι τά θεμελιώδικα στοιχεϊα πού συνι
στοϋν τήν 7η τέχνη προϊόντα της λειτουργικης 
δράσης της CAMERA καί της MOVIOLLA δπως τό 
σχημα εGναι τό προϊόν της λεLτουργικης δράσης 
της γραφίδας. 

'Η άντανc{κλαση τοσ "εCναι" μέσω τοϋ κινηματο -
, Τ , ' , •• , ' 

γραφου ειναι στην ουσια της πρωτεικη κι αντι-

στοιχεϊ μάλλον σέ μιά Άϊνστα~νεια άντίληψητου 
κόσμου παρά σέ μιά Νευτώνεια. 
Ό κινηματογράφος ξεκινα άπό ένα τετραδιάστατο 
CONTINIUM ύποκείμενο πλήρως στούς μετασχηματι
σμούς τοϋ LORENTZ. 
Τό προϊόν μιας αύτόνομης λειτουργικης δpάσης 
της CΑΜΕRΑεGναι ύποκείμενο στίς ίδιες σχ~σεις 
πού εGναι κι ό παρατηρητής σ'εναν Άϊνσταϊνειο 
κόσμο. 

Οί ταινίες των LUHIERS άποδίνουν κατά τμήματα 
ένα τέτιο κόσμο, ενω αύτές τοϋ MELIES τόν δια
σποϋν καί τόν άνασυνθέτουν κάτω άπό μιά μυθο
πλαστική μορφή. 
'ο PORTER πού άκολουθεC άποδίνει ενα κόσμο πού 
άναφέρεται σέ δυό αύτόνομα συστήματα συντεταγ
μένων καί πού τελικά άνάγονται σέ ένα. ":έτσι 
άρχίζει ενα προτσές άφαιρετικης διαδικασίας πα.J 
τό πραγματικό άποδίνεται μέσα άπ 'τό νοητό σuν
τμημένο καί διαρθρωμένο κάτω άπ'τό πρίσμα της 
νοητικης άντανάκλασης. 
'Από δω καί πέρα έ:ξέλιξη τοϋ κινηματογράφου σrr 
μαίνει έ:ξέλιξη των έ:ννοιων χώρου καί χρό,·ου μέ-
σα στόν κινηματογράφο. 



Ηέ τήν συμβολή των GRIFFITf.-l)UDOVKIN ή όλο-

γραφι., κ~ άντrtνάκλαση του κόσ μcυ. δημ ιουργε C ται.. ά
πό μι..ci ~ωστ& σuντεταγμένηΌειρά Βλεμμciτων πού 
τό προC6ν τους εlναι., ποι..οτι..κά δι..αmοροποιημ(νο 
άπ'τό ά~ροι..στι.,κό τους περι..εχόμενο. 
Μlχρι., έδω fχοuμε μι..Jν άπόδοση του εlναL δι..d 
τοσ νοεCν κι b EISENSTEIN άποκα~ι..στa μι..ά δια
φορετική σχέση μεταξJ των ~πό δομή στοιχ~ίων 
και: κάνει., δυνατή τήν αμεση άπόδοση τοu "νοεCν" 
έπι: τοu "εGναι..". 
Αύτό γίνεται.. με: μι.,ά πλέρι..α άποδέσμεuση απ τούς 
χωρικοJς περι..ορισμοJς ένω ή χρονι.,κή άλλ~λοuχία 
δέν άντιστρατεJεται., τόν ώρολογιακό χρόνο. Μέ 
τήν πρόβαση EPSTEIN-RESNAIS-MAPKOΠOYΛOY-BRAK -
HAGE ή χρονι..κή τάξη δι..ασπαται.. καί σάν τελικό 
σJστημα άναφορaς μένει ή συνείδηση τόσ όντος. 
Αύτή ή μορφολογική έξέλιξη του κι.,νηματογρ&φοu, 
άπό είκόνα του πραγματι..κοΟ των LUMIERS μέ &ξο
να τήν κίνηση καί πόλους τό χωρο καί τό χρ6νο 
ώς τήν νοητι.,κή είκόνα ποJ άποδίνεται.. μέσω τοu 
γίγνεσθαι του Μαρκόπουλου ~εωρεCται.. 6λοκληρω -
μένη καί κατά συνέπεια ή σuνειδητοποίησή της 
εLναι έπιταχ~ι.,κή, Ό κινηματογράφος μέσα σέ 75 
χρόνι..α ίστορι..κότητας έξάντλησε τό μορφολογικό 
του ξεδίπλωμα καί εϊναι σέ άναζήτηση σuνειδη
τοσ ρόλου κοινωνικης σκοπιμότητας ένω ταυτό
χρονα ~έτει προβλήματα άντικατάστασης της οί
κονομικης του δι..άστασης. 



ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΝ 

Κάθε οργανον μας δίνει ένα άποτέλεσμα μέσα σ 
ένα όριοποιημένο πεδίο η σύστημα καί τό άπο
τέλεσμα αύτό εLναι έπίσης όριακό η τελεσίδι
κο προLόν τέλεσης, δοκιμης η πράξης. 

Στό ~πίπεδο του ύλικου τό οργανο εLναι τό έρ-
γαλεCΌ. 

Στό έπίπεδο του ένεργειακου τό οργανο είναι ό 
μετρητής. 

Στό έπίπεδο του νοητικου τό οργανο εlναι τό 
κριτήριο. 

~Οργανο, μέθοδος, καί σκοπός συνιστοσν τό κα
θολικό πλέγμα της δράσης. 

Τό οργανο δρα σάν μέσο του ύποκειμένου έπί του 
άντικειμένου-μετασχηματίζει τό άντικείμενο,τόν 
εαύτό του τό ύποκείμενο-, σ'αύτή τήν έπαναδρα
σιακή σχέση ύπερβάτης δέν είναι τό ύποκείμενο 
άλλά ό λόγος των συνιστωσων της δράσης- οργανο 
-ύποκείμενο-άντικείμενο-καί τό μέτρο του μετα
σχηματισμοσ. Τόσο ή άνάλυση οσο καί ή θεώρηση 
δέν εχουν αλλο σκοπό, στό βαθμό πού τό μπορουν 
βέβαια, άπό τό ν'άποδιαρθρώνουν καί ν'άναδιαρ
θρώνουν τό οργανο σέ κάθε άναβαθμικό έπίπεδο ' 
διατηρώντας συνάμα καί τήν άπαιτουμένη ένάρ
γεια. 

Ή εκδοση αύτή προσανατολίζεται πρός αύτή τήν 
κατεύθυνση μέ τή μεγαλύτ~ρη δυνατή συστηματι -
κότητα καί πληρότητα πού μπορεί νά πετύχει. 



Σ'αύτό τό πρωτο τευχος περLέχονταL κείμενα- εν 

μέρεL όντολογLκά καί έν μέρεL δοξογραφLκά -των 

τάσεων τ~ς τελευταCας δεκαετίας στίς όποιες 

μπορεC νά δο-θεC κάποLα συνέχεLα καί πού μέ τόν 

ενα η τόν αλλο τρόπο περLέχοντqL ολα τά μορφL

κά μετάτυπα της σημερLνfίς Βα-θμίδας. 'Απ' αύτή 

τήν κατά κάποLο τρόπο όρLζόντLα τομή λείπουν 

κείμενα κού άναφέρονταL σέ ΠLό έξεLδικευμένους 

τομεϊς-στούς όποίους -θ'άφιερω~οϋν είδικά τεύχη 

-όπως κινηματογράφος καί σημειολογία, 

κLνηματογράφος καί πολιτική 

κινηματογράφος καί άν~ρωπολογία 

κινηματογράφος καί τεχνική 

έ~νικοί κLνηματογράφοL 

Κ, λ, Π, 

'Ελπίζω ή προσπά~εια αύτή γιά ένα συγχονισμό 

μέ τά πράγματα νά καταστεϊ γόνιμη καί άπαραί -

τητη σ'ολους μας. 

Θανάσης Ρεντζflς 





Ε-ιαύρος Πουλάκης 

ΙΔΕΑΕΗ & ΤΕΧΝΗΕΗ 



ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΙΔΕΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣΗ 

Ή έξέλ1ςη 5τη φύδn πρrnγματσπ01εϊτα1 με διαδσχ:r\ μορ

φων που εχουν όρ1ομένη έκταηκότητα καi δ1αφοροποι

nnκότητα. 'Έχουν δηλ. όρ1φένα ορ1α μέ6α οτα όποiα 

pηορουν να άvελ1χθουν καi εξω άπ' τα όπσϊα περνούν 

6ε αλλη μορφή. Oi iδ1ότητες αύτες: τiίς: έικταηκότηται.; 

καi τiίς δ1αφοροπ01ηηκότητας 5τ01χε1οθετουν την δοιμη 

τfίς έκά5τστε μορφfίι;;, ό όποία -δομiι- άποτελεϊ το 

βα61ΚΟ pέ60 6mV 6Χέση τnι;; με τiι;; αλλει;; .μορφει;; oi 
όποiει;; και όποτελοϋν το περιβάλλον τfίς μορφfίς. Ή 

φύοη δηλ. δεν εΙνω τίποτ' αλλο άπο μορφες oi όποϊες 
ερχοντω 6ε άλλnλεπίδρα6Π μεταξύ τους, με η\ν δομι\ 

6QV κύριο οργανο οτiιν 6Χέ6n αυτή. Ή δσμή, 6ύνθε6η 
κι αύη\ αλλων μορφών, δέχεται καi καταγράφει τiς έ

πιδρά5ε1ς: του Περ1βάλλοντοι;;, που το 6UV16τσυν. ολες: 
oi αλλες: μορφές OC μ1α έπαναδραωακiι πρό6α6η οηου 
μορφiι καi περιβάλλον άλληλοτροη()ΙΠ01ουντα1,. προκα

λώντας ετω μ1α τυχωοκραηκiι δ1αδοχ1\ αοκοπου καi όΚό. 

πιμου, κατα την όποία το πρώτο p:εrταϊ[ρέπεται 6τc)' δεύτε

ρο άπλώς με το να έπ16υμβεϊ, δηλ. ή ϋπαρξn καi μόνο 

του γεγονότος αύτου το καθ1οτα νομοτελειακό, το έν

τά66εl ( αν έντά66ετα1· αν ΟΧΙ, δεν το έντά66εl, άλλcι 

που οταJV ένταχθεϊ ομως:, τότε άπο 06ΚΟΠΟ γίνετω οκό

ΠLμο) οτο ηροϋπά>ρχον ού6τnμα, του δίνε~ λόγο ϋπαρ

ξης: ή ϋπαρξη, μ' fνα λόγο, αύτοηρο6δ1ορί(ετα1, χρη-

61μοπο1εϊ για οημανηκή της τον 1δ10 της τον έαυτό. 

Κατα την άλληλεηίδραοή της: με το περ1βάλλσν ή μορ

φiι διέρχεται μια πορεία αύτοεξάντλη6Πι;;, χρηδlμοποίη-

6ηι;; δηλ. του δυναμ~κου· τηι;;, δε μια διαδικα6ία κα,θαρα 

όιμφιμοVΌτροπ1κ1\ ( ALL OR ΝΟΝΕ), δπου το άντανα
κλών εlναι άντανακλώ,μενο, κ1 άντί6τpοφα. Λειτουργία 



ιυ 

τfίς δομnς εlναι ή άηοτύnωδη βα61κων χαρακτηρ16τ~κων 

του περιβάλλοντος 6υντελε6τΙΚων 5τ:r\ν παραπέρα μορ

φοποίn6Ιl της και ή δn111ουργία ένος εύρυτeρου ψά6ιp.α

τος 6Χέ6εων άνάμε6α 6τα ΒτοΙΧ!εϊα της. ''Ετ61 ή δομiι γί
νεται ή <<Περ1οχrι» (το «μΙΚροψiλp.» ολων των βα6ΙΚωV 

χαρακτηρ15ηκων τfίς μέχρι τfίς 6ηγμfiς έκείνης έξέλ1-

ξης των μορφών. Κι αύτο άπ' η\ν μερια τfίς μορφfίς, 

άηοτελεi τnν <<έμπεφία» της 6ffiV «έΠΙΚΟΙνωνία» της με 

τiς προηγούμενες μορφές, ένω άπ' η\ν μερια τfίς φύ61ις. 

κάη οαν δείκτη τfίς έκάοτοτε έξέλιξής της) , ή άντανά
κλαοη των μέχρι η\ν 6τιγμη έκείνn βαο1κων μορφότυ

nων τfίς φύοης, ή έτεροαντανάκλαοή της, με i!_vα ουν

τομογραφικο τρόπο. Ή φύ6η δηλ. αιύτοκωδ~κοποιεiται 

μέοω των μσ,ρφων της, 6ε κάθε μια καi με ΠΙΟ περ1Jε-

1α1κο τρόπο, με μεγαλύτερη αρα πλnρσφοριακiι χωρητι

κότητα φόρηοης. Βαο1κο1ς ρόλος ετω τfίς πληροφορίας 

εlνα1 ή κωδΙΚοποίn6η τfίς φύ6ης για η\ν Gυντομογρα

ψΙΚη έηανάtλnψn των οτ01χείων της καi η\ν έπαναδρα

ωακiι λειτουργία τους οε μια πιο Gυνεκηκη αιύτοκατα

γραφη τfίς φύοης δπου oi μορφες άντανακλουν καi άν
τανακλω,νται, ουντείνοντας ετ61 6την περαιτέρω αύτοα

νέλιξη τfίς φύδης με η\ν πολυπλοκοποίnδή τους. Ή 

έπαναδρα6Ιακότητα τfίς οχέδnς Gυνεπόγεται καi μια άν

τανάκλαδη τfίς μορφfίς οΤ<>- περιβάλλον, οτiς αλλες δnλ. 

μορφές, <<καταγραφiι» δηλ. του Κώδικα του πληροφο

ρ1ακου έπίπεδου τfί~ δομfίς της, «κο1νοποίηοή» του Gτiς 

μορφές, άπ' την μ1ά, καi άνέλιξή του, ύλοποίnοή του, 

6ε νέες μορφές, άπ' mν αλλn, καi αρα, αύτοαντανά

κλαδn τfίς ϊδιας τiίς μορφiίς, κλείνοντας ετ61 τοi\Τ κύκλο 

ανέλιξης καi διαφοροποίnδής της, ϋοτερ' άπο μια πρό

βαοn «έ6ωοκόπΜής» της, έGωτερ1κiίς δnλ. διοργάνωοης 

των πλnροφορ1ακων όδωi\Τ καi ταξ1θέm6ής τους κατα ά

ξ10λογ1κiι iεραρ,χία, καθώς καi κωδΙΚοποίηοή τους κατα 

τρόπο που να έξιmηριετεϊτα1 ή οκοπολογία τfiς μορφfiς. 

'Έτοι, προβαοιολσγικά, oi μορφeς δεν εlνω τίποτ' αλλο 
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άπο μ1α όντοποίη6n της δ1αχρον1κfiς τους δpα61ακfiς 6U
vάptn6nς, με βα61ΚΟ τελε6Τll - τελε6τέο, την δομή, που 

αποτελεί καi το βα6ΙΚΟ iχνόwπο της έπαναδpα61ακfίς 

πληροφορ1ακfiς κωδικοοτοίη6ης των φυωκων άνελ1κπ

κων άναβαθμων, 6τι\ν αύτοεντελεχη ηρόβα6η τfiς φύ-

6ης, άπο την ένεργε1ακ:rΊ - πληροφορ1ακ:ι\ άλλοίω6η τfίς 

ϋλης μέχρι η\ν έν6ηκτ~κ:ι\ παλίνδρα6η καi τον 6υνε1-

δηωακο έruλογ16μό. 

Ή δ10φορσπ01nηκότητα καi ή έκταηκότητα τfiς μορφfίς 

καi ό ανθραmος 5τι\ν πρόβα6η α,ύτοεξάντλη6ής της 6τσι

χεωθετουντω άντί5το1χα ό:πο την iκανότητα τέχνη6ης 

καi την iκανότητα iδέα6ης, που όροΘετσυν το άνθρώπ1-

νο Ον KQI ταυτόχρονα όντOΠOlOUVTQl 6ε ξεχωp16τCΙ. οώ
ματα φεφόμενα, απο, τον κύριο κορμο της άνΗρώσηνης 

δομfiς. 'Απ' την αλλη μερ1α ό κύκλος έτεροαντανά.κλα-

6η - αιηοαντανάκλα6n 5υντελεiτω με την όντοποίηοη 

της 6Χέ6ης τοϋ ύποκεψενου με το αντικείμενο, ΟΠΟU 

το ύποκείμενο παρατnρεi τον εαυτό του που παρατηρεi 

το άντ1κείμενο. Ή 6Χέ6η αυτή, που ουνεnάγεταil έξω

οκόπnοη του άνηκείμενου άπο το ύποκείμενο καθώς καi 

έ6ιοοκόπn6n τοϋ ϊδωυ του ύποκείμενου άπο το ύποκεί

μενο, δημ1ουpγεi αpXlKCl τις a prioΓi βά6εlς Των όντο

ΠΟΙημένων του πρσε:κτά6εων ( φιλο60ψία - έπι6τήμn, 

τέχνη - τεχν~κι\) που παίρνοντας την βαωια\ γραμμiι 

πλεύ6ης καταηιηματίί,ουν τiιγ γνω61ολσγ1κη τούτη δχέ

οη ύποκείμενου - όνηκείμενου, ή οποία εΙνω p.1α χω

ρο - χρον1κη οχέοη μέοα 5' ~να όλογραμμα,ηκο φυοικο 
πλαί61ο, την οταηκοπ01ουν, άναπαράγοντας ~να μόνο 

τμfiμα της ή κάθε μιά, ένω άπ' τiς προεκτά6εις αυτες 

μια μόνο, 1ί ψιλοοοφία, δεν χάνει απ' τα μάηα της tού

ιη την 6Χέοn 6QV γνω61ολογΙ:Κή, ένω ιί τέχνη δεν Παύει, 

άούνε1δα~ να η\ν άνημετωπίζει οαν γνω6ιολογικι\ καi 

ένω ολει;; ωγα - 61\'Cl τείνουν Vα η\ν δUV'ειδnτοποιήοουν 
6αν τέτοια, άηαλλαοοόμενει;; άπο 6ψόλματα ουναφfί με 
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μια τέτοια άνn:μετώmδη. 'Έτδι εχοU]_lε λοιπον ενα βα-

01κο έπ1μερ1ομο αιτο τiι;: ηροεκτάδειι;: αύτέι;:, που εΙχε 

οαν ουνέπεια έmrμερι6μένει;: ανημετωπίοε1ς άίΠο· η\ν 

κάθε μιά τους, oi όπσϊες -άντιμετuJπίοεις- έπ1μέρ16α\" 

καi τiς ϊδιες τiς προεκτά6εις δημιουργώντας ετ6·1 ενα 

πολύπλοκο φάδμα κλάδων που πiίραν 6την δικαιοδο-

6ία τους ΚΙ <1ΠΟ ενα τμiiμα τοϋ ψU61ΚΟϋ όλογράμματο(: 

καi πραγματώνοντάς το, προδπάθηοαν να άναπαιρα6τή-

6ουν, άο,ύνειδα, όλόκληρn την γνωο10λογ1Κη 6Χέ6n. Έ

νω δηλ. προοπαθοϋ6αν να πραγματώοουν το ψfiμα τfi,: 

δικαιοδοοίαι;; τους, oτnv ούοία προυπαθοϋ6αν να ό.ναπα

ρα6τήοουν τ:ι\ν ο,χέ6n 5η\ν όλότnτά της:. Τοϋτο ψυ61κα 

ξεπερνουοε τiς δυνατότητες τοϋ μέ6ου τους καi γι αύ

το τ:ι\ν εδιναν πάντα κατακερμαη5,μέvn καi C16·UVειδητο

ποίητη. 'Έτω ή iδεαηκ~\ πλευρα του ύποκείμενου ά.νέ

λαβε τον κύκλο έξωσκόπηυn - έοωοκόπη6n, ένω ή τε

χνηηκή του πλευρα τον κύκλο έτεροαντανάκλα6n -
αύτοαvτανάκλα6η. Τουτο εΙχε δαν 6υνέπε1α η\ν γνω

οηκ:ι\ έmμέρι6n της γνωωολογικfiς 6χέ6n<;; ύπσκείpε

νου - άVΤ1Κείμενου, ά.πο τον πρωτο κύκλο· καi τ:ι\ν κα

τα6κευα6ΌΚΤΙ. έmμέριοn, άπο τον δεύτερο κύκλο. Σ τiΊν 

έπψέρ16ή του ό πρώτος κύκλοι;: άρχίί,ει ά!πο τ:ι\ν αi6θη

τnριακ:ι\ υχέ6n ύποκείμενου-.άνηκείμενΌrυ,. λεπουρι.. 

yώντα.ς: 6QV να έξ~ετάζει το Πως το ύπσκείμενο εχει αΪ-
6θn6η τοϋ ό.νηκείμενου, πως: το άνηλαμβάνεται κλπ. 

ώθεiται καi κάνει καταγραφiι των βαωκω·ν 6τοιχείων r:>' 
αύτ:ι\v τiΊν οχέοη καi ταυτόχρονα θεμελίω6n μιας: γενι

Η ευμένης θεωρίας του ύπσκείμενου για τ<) άνηκείμενο. 

φθό·νοντω;: oc ]llCJ. έξειδίκευ6n τfiι;: άντιμετώπιοnς καi υε 
μια έπψέρι6ή της δε ξεχωρ16τσuς κλάδους με ά.ντικεί

μενο Kl άπο ενα τμfiμα τfiς γνω610λογικfiς: 6Χέ6nς: άνα

ΠΤU66όμ,ενης 6·ε μια χωρο - xρoVll<n πραγpατ1Κότnτα. Σ' 
δποια έποχiι χάνεται ά.π' τα μάτια τούτη ή γνωδlολογικι\ 

δΧέ611!, το άιποτέλεδμα εΙναι να θεοπ01nθεi το δύοτnμα 

των έvνοιων η VCJ. ψU6LΚΟΠΟΙnθεi, να ά.ποδοθοϋν δnλ. 
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περιοοό-reρα 6τοιχεiα 6το άvηκε,ίμενο παρα 6το ύποκεί

μενο ft καi άντίδτpοφα, να άνθρωποποιηθεi, να άποδο
θουv δηλ. περιοοότερα, 6το ύποκείpενο άπ' ο,τι 6to άντι
κείμεvο. Ό ανθρωπ(){; διατρέχει πάντα τον κίνδυνο τfiς 

θpn6Κείας, του ύλιδμου KQJ. του iδεαλιομου, aν 6ΠΙ.V 

)'νω610λοy1κη 6χέοn ύποκείμενου - άvnκείμεvου άπο

δόοει περ1G6ότερα 6ΤΟ ύπερφυδιικο ( μεταφυ61κο) 6το 

φυσικό, η Gτο ά-ψυ6ικό· άφου κάθε 6ύζευξη παρατnρn

τι\ - παρατnρούμενου, 6υνεπάrγεται το 5:χfiμα: ύπερ-φυ

ωκο - ψtJδlKO - ά-φυωκο ft 6ΚΟΠΟς - hardware - sofware Π 
ίmερ6άτnς - 6ύ6τnμα - έvνοιολογία n θεο<;; - φύδn - 61.J

vείδηlδη. 

ΕΙνω βα61ΚΟ δηλ. να άατοδοθεi It 6Χέ6η 6τiς πραγματι
κές της δ1α6τά'6ε1<;;: yι' αύτο καi ή άνα-γνώp16n άn' την 

μια καi άναπαpά6tα5η άπ' την αλλη γίνονται oi βα61-
κοi παράγοντες Gτrιν αιτοκατάδτα6η τiί<;; 6X&sn<;;. Καi 

εΊ'παrμε την yνω6ηκη έJτιμέρ16η που κάνει ή πρώτη. 

Τώρα θα περάοουp.ε 6την άπεικον16ηκiι έπιμέρη6n τfiι;: 

δεύτερη<;;. 

Ή τέχνη με τiς γνω61ολογικες όπηκές της καi ή τεχvι

κ1\ με τiς γνω61ολοyικες κατα5κευές τη<;; 6τ01χε1οθετουν 

τουι_:: δρουι_:: μ1αι_:: έ,ρμnνευτικiίς ανθρώπου καi ψύ6ης -
βαGΙΚά:, μ~αι_:: αύτοερμnνευτικiίς, που αύτοGnμαντίζεται 

όπο τους Υδ1ους τηι_:: τους ορουι_::, 6Uναρτώντας mν άνέ

λιξή τουι_:: δηιν φυ61ΚΙ1. έξέλ~ξn 6GV φυ61ολογικη αιτό

ληξή τουι_:: καi 5,nιμαντίζε1 ταυτόχρονα τουι_:: δρουι_:: της, 

δε μ~α πρόβαδη που άρχικα εlναι διαλεκτική, το άντι

κείιμενο, δηλ. άνταvακλαται 6το ύπσκείμενο, μέGω τiίς 

δσμiίι;:, το ά6ύyε1δο δηλ. άrμ<ρψονοτροmκο 5τόJδ10 καi 

κατόmν εχουp.ε mv άντανάκλαδn του ϊδ1ου του ύnο
κείμενου, λεηουρ,γώντας αύτο καi 6αν ύποκ,είμενο καi 

6αν άvnκείμενο. Ή οnιμαντικiι αύη\ δmν δ1αχρονία της 

iχvnλατεϊ η\ν ηρόβα6n του ύποκείμενοο, παρέχονται; 

ταυτόχρονα δικα1ολ6'yη6η τiίι_:: ενταξηι;; σmν φιrοΙΚiι ηο-
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ρεία n καi άrντί6τροφα. Ή τέχνηδη, ετ6Ι, όντοποιεi πα

ραπέ,ρα το ύποκεiμενο, του «προ6θέτε1» δnλ. μια άπ.<όμη 

<<όνηκiι - δωpαηκiι» δ1ά6τα5,η, έmοτεγάζοντάς: την με 

παραπέρα 6UVείδηδη, μέΟΟJ τfiς: ίδέαι;nς:. 'Έτ61 το ύnο

κ~είμενο γίνεται Ε.να <<iοτορικο» ον με το να διαουνδεθεi 

pε το άντικείμενο, όντοπο1ώντας: ετ61 τrtV δ1αχρσvία του 

οε μια ύπερατομικrι δ1ά6ταδη, 6TII.V ΠρΟ6Πάθε1α να τεχν1-
ΚΟΠΟlή6εl τον a priori 6ΚΟΠό του με ΤΟ να τον «έmνοή
οεl». Ή τέχνη καi. ή τεχνικiι λ01πον έmμερίζΌυν την 

γνωδlολογnα\ 6Χέ6n ύποκείμενου - άντικείμενου, άρχί

ζονται;; άn' το άνηκεfμενο, και άπ' τα βα61Κά του οτο1-

χεiα, με οκο!Πο την άναπαρά6τα6n καi άνακατα6κευή 

τους: καi uυνεκδοχικα το ϊδ10 το αντικείμενο, με αξο

να πάντα την άπόδοοη τούτης: τfiς: 6Χέ6nς:. Κάθε μια τέ

χνη Παίρνει ετ61 Kl άπο Ε.να οτ01χεΪΟ το όΠΟΪΟ: μπορεί 

άn' τη ψύ6rt της: να το άναπαpα6τήβεΙ και p' αυτο Πp06-
παθεi άναπαριδτώντας: το να άποδώοε1 ( αi6θnτοπ01ώΥ
τας: την φυο1κα μόνο) καi την ολn οχέοn, τfiς: όποίας: η 

έ:μrφάγμα:τn ά.ναπαράtπα6η εΙναι 6υν6ρτηοn τfiς: τελε10-

ποίηοης: του τεχV1.Κοίτ μέιδου. Ή ζωγραφηα\ παrρνε1 τrιΥ 

εiκ6να, με βαοΙΚΟ 5το12Gεiα το χρωμα καi ά.ναπαρ16τών

ταν την δίνει αiοθnηκά, αiοθητοπο1εi, την όλογρφμαη

κn nρα\7Ρ-αηκότnτα, fuτοτυπώνοντας: τiς: δ1αδοχ1κες: το

πσθετήοε1ς: του ύποκείμενου απέναντι οτο άντι:κ,είμενο. 

Το ϊδ10 καi ή γλυπτική,, με τον ογκο καi την δμίλn. Το, 

ϊδ10 καi ή μου61κή, με τον iίχο καi το μου6ΙΚΟ1 οργανο. 

( Χαρακτnριοτικος: εΙνω έδω ό δανε1υμος: οτο1χείων τfίς: 

μιας: τέχνης: δτrtV αλλn κατα τrtV Περ1γραφrι ένος, εργου 

τέχνης: ΟΠω<;: των μσυοικων οτο1χείοw κατα την πε

ριγραφiι των έναλλαγων των χρωμάτων κλπ. n εi

ΚQ6ΤΙΚωV δτ:οαείων, κατα την περ1γραφiι τfίς: πο1ό-

1nτας: του iίχσυ !Κ.λ.π., με βαδΙΚΟ 5KOIJ10 την ουνδρο

μiι τfί.ς: δUΙJ:l!Πληρωματικfiς: δύναμης: τfiς: μιας: τέχνης 

σε αλλn, ω6τε να έrο.τευχθεi μια όλογρα,μμα~κiι άπιει
κόVΙ6η τfi~ πραwατικότητας:. Βαι;ικα δηλ. ή τέχνη 
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ηροfiλθε furo τ:r\ν αδυναμία τοϋ τεχν1κου μb;ου να πρα

γ~ματώδεl τ:r\ν άνασύνθεδη τοϋ φυ61κοϋ όλογρόιμματα;:, 

δίνοντας εΤ61 λόγο fuταρξηι;: άπο μέρσυι;: τfiι;: τέχνηι;:. Καl 

δ6ο το τεχνικό μέοο της τελε1οιτrο1εϊται, 060 δηλ. · ή fδ1α 
τεχν1κοποJΙεiται, τόσο ή άνα6ύνθε6η θα πραγματώνεται 

παρα θα αi6θη.τοοο1εϊται. Καi ή τέχνη άπο τεχνικ:r\ δυ

νάμει θα γίνεται τεχνικ:r\ ένεργεία. Ή 5upπληρωμαηκ1\ 

τά6η των τεχνων 5τ:r\ν προ5πάθε1α σύνολης άναπαρό-

6τα6ηι;: τοϋ όλογράιμματος: γίνεται φανερη στο θέατρο, 

μόνο που 5' αύτο Ιί ολη ωτε1κόνωη γίνεται iδεαηκά. 

ένω 6τiς αλλει;: τέχνει;:, γίνε rαι αi6θηηκά. 'Εδώ ή γνω

ωολογ1κι\ 6Χέ6η 6Uναρrμόζεται με τ:r\ν άθρω5ηκn. στο1-

χε10Ηέτη6η τών αλλων τεχνωv, σ' εναν χωρο καθαρα 

iδεαηκό, καi γίνεται ηρο6πάθε1α δ1εριεύνη6ης τοϋ ίδιου 

του ύποκείμενου, που tνω 6τiι;: ηροηγούpενες: τέχνες 

εδ1νε τι\ν ψυχογραφία του μέδ' άπο μ1α 5υμπερ1φσρ10-

yραφία των τροΠΙ61μων του 6QV δε γραψlΚll Παpά6τα6n, 
τώρα δίνεται ή δυνατότητα αύτοπαρατήρnδής του, 6την 

δραωακή του καi έπαναδραωακή του 6χέδη με το άντ1-

1<είμενο, τον έαυτό του καi τ' αλλα ομο16 του. 11' ενα 
λόγο, ό nαρατηρnη'ιι;: γίνεται παρατnρού~μενος, αύτοπα

ρατ:rφσύμενοι;: μέδα δε μια πρόβαση iδιεαηκfiς καθαρα ύ

φfiι;:, δπσυ ή μικρολεπουργία του παρατηρητ:r\ καi oi μ1-
κροδ1α6υνδέ6ε1ι;: του με το άντ1κείμενο παρατήρη6ης:, 

εiκάζονται, προβόλλονται;: η\ν ένυπάρχουοο δ1όαιλεξn 

των VΟηΤΙΚΟ - αiδθnηκων δ1αδΗ<α6ΙWV και άνελίξεων ΠΟU 
κ1νεi ή ψυχοδομ~'ι τοϋ ύποκείμενου, μέδα άπο μια μα

κροκ1νn61ολογία καi έπένδυ6η έξωτερικων τροmομων 

που μαζl με mν ένεργοποίη6η, που πρσκαλοϋν τfιι;: ψυ

χοδομfiι;: mυ θεατή, Gυντελουν 5η\ν άποκατά6ταοη τοϋ 

χωροχρον1ικοϋ δυνεχοϋι;: τfi'(; γνωeηολογικiίς: οχέοnι;: ύ

ποκεψεvου - άνηκ,είμενου, με τ:r\ν ταυτόχρονη μέθεξη 

του θεατή. 'ΈΤ6Ι οτο1χε1οθετεϊται με το θέατρο μια δυ

νάμει άναπαράδταδη τfiι;: γνωG10λογ1κfiι;: 6Χέδης: ύποκεί

μενου - άνηκεiμενου 6ε ουνάρτηδη με την κιvητσιποίη-
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Gn τfiς ψυχοδομiίς τοϋ ύποκείμεΥου. pέοο 6t μια i&αηκiι 
έι...-μίμnση τfiς διοοτασης τοϋ χωροχρο, ιΚοϋ συνεχούς. 

'Όλα τοϋτα περΥοϋΥ οτiιΥ έΥερyεία διάστασή τους, 11ε 

ΤΟ\" κιΥnματογράφο. Σ' αύτον το στοιχείο πραypάτιοοή~ 

τους. 1\ κίΥηοη. άποτελεί εΥα άπ' τα ένεργεία στοιχεία 

TOU KQl οηας ό ίδιος. ή εηελέχεια. ή τεχηιτum σύΥ
θε6Π ΤιΪJΥ αλλων TEXYWY, 11 άποτύπιοοη τfiς πραypαηκό
τnτας, ό σΚΟΤΙΟς ΤωΥ αλλων τεχΥωΥ. Ο,ΤΙ δnλ. oi αλλεc 
τέχΥες προοπαθοϋοοΥ Υα άποδόδουΥ οτηΥ προοπάθειό 

τους vα μεταφέρουΥ μια σ τ ά ο η του υποκεipεΥοu 

\,α ΤΟ Q\'ΤΙΚείpεΥΟ, αποτελεί τώρα ενδιάθετο σΤΟL"\:εΪΟ 

τοϋ κ1ηιματογράφου. όπότε τώρα οχι μόΥο εlναι δυ

Υατiι ή μετάδοοn τiίς στάσης τοϋ ύποκείpεΥου. άλλα και 

τοϋ τρόπου έκφορδ.ς της. καl τiίς δ 1 α δ ι κ α ο ί α ς 

της δημιουργίας της. Ό ΚΙΥΙιματογράφοι;: λοmοΥ δεΥ εΙ

Υαι τέλ·τn έπειδiι άποτυπώΥει τηΥ πρα)ΊΙΩΏκότητα. έ

πειδiι δnλ. έκφράζΈ1 έΥερyεία ο.η oi cί.\λες τέχΥες έκ

φρά(ουv δυΥάμε1 ( καi αρα αiσθnηκά, «κατ' αίοθnοn»), 
cυτε καi έπειδiι μέσω τiίς δυΥατότnτας αύτiίς, μπορεί 

καi έκφρό.(ε1 τηΥ κiΥησή της, τηΥ μεταβολή της. π\γ 

Cίλλαyή της, άλλα έπε1δiι μπορεί καi εκφράζει TilY κί

\"Π6n αύη\ τiίς πρα\ΊΙΩΤΙΚότητας οχ1 οτοΥ χωροχρόΥο τοϋ 

όντικείμεΥου άλλα οτο χωροχρόΥο τοϋ ύποκείμεΥοu, 

Περνώηας εΤσl σε αλ_λο έπίπεδο άηαΥάκλαοnς ΟΠΟU 

άπω·ακ.\6.τω το Cl\"'ΤΙΥακλωv. Καi τοϋτο γίΥετα1 με το 

6Πά61p0 τοϋ Πpα\ΊΙQΠΚΟϋ xpόYOU ΠΟU στα ΠρωΤQ βή

ματά ΤΟυ ΠpοοΠαθοϋοε YQ καταγράψει JUσTCl KQl με ΤΟ 

πέρασμα στο κ1ΥηματογραφJΚ<> χρόΥο το πέρασμα δηλ. 

άπο τοΥ χρό\Ό τοϋ ά.Υnκείμενου στο χρόΥο τοϋ ύποκεί

μεΥου, εmτυγχάνοηας ετσl, Qσ\J'\TlOO. Τ11Υ CJ..XpoYOXρo

YiKI1 λειτουργία τiίς σκέψης καi τι\y δόμιοη τοϋ κ1Υnμα
ιογραφικοϋ συΥεχοϋς κατ' εiκόνα καl όμοίιοοn τiίς σκέ

ψης. πρδ.γμα που ΤΟΥ καθιστδ. iκαvο YCJ. άπο6εϊ δ1ερευ

\ ηη\ς τοϋ ύποκείμεΥου καl άποκαταοτήσει τι\ν \'Υω-

61ολοy1κiι σΧέδη «ΤΟ ύποκείpεΥΟ Παρατηρεί το Q'\ϊlΚεί-
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11ενο» τόοο 6τ:ι\ν έηαναδραδιαική τσυc 6υνάρτnοη, οοο 

καi 5τον τρόπο λεπουργίας: τοϋ ύποκείμενου. Ό κ1νη

p.ατογράιφος: δεν εΙναι τέχνη έπε1δ:ι\ έκφρόζει πολλiι 

όντΙΚεψ,ενικrι rιτραγp.αηκότητα, άλλα έπε1δrι μπορεί να 

έκφράοει rιτολλι\ ύποκειpενndι πραγματικότητα. "Αλ

λωοτε αύτο ,άποτελεi καi την βαοικ:ι\ προοπάθεια και δτις: 

αλλες τέχνες: να έκφpα.6τεϊ το ύποκείμενο μέδ' άπο το 

άνηκείμενο· τί είναι ό οουρεαλ16μσ<;; παρα μια τέτοια 

προοπάθεια ~κφραδης περι66ότερης: ύποκειμενοcης: πρα

γp.αnκότητας:; ΕΙναι τέχνη έπειδ:ι\ προοφέριεται δε μ~α 

6ύί,ευξη με το ύποκείμιενο 6τrιν γνωδΙΟλόγηδn τοϋ άν

ηκείμενου, που γίνεται με το δmλο μοντάζ: με το 

«βλέμμα», την πρώτη «εκλογή>>, το πρωτο «fu<λεγμα:. 

τfi.ς πραγματικότητας που γίνεται άηο τον α.νθρωπο μέ-

6ω της τέχνη5ης, καi με το <<λέγμα», τ:r\ν δεύτερη «έκ

λογι\» της πραγματικότητας, που την κάνει ό κινrψα

τογράφος:, μέΟΟJ τfi.ς iδέαδης:. ''Ετ61 ό κινηματαγρόφος 

όποβαίνει καθαρα διερευνητι\ς: τfi.ς διαδικα6ίας, της: λει

τουργίας:, με δλο το πλέγμα δρά:5εων, άντ1δρά6εων, άλ

ληλεσηδpάδεων, έπαναδρά16ιεων, 5τ:r\ν φύδη, ιηην κοινω

νία καi 6ΤΠV δΙΚ:έψn. 

ΕΊ'δαμε πως το δρ10 τέχνης: - τεχνιrκiίς: δλο καi μικραί

νει, πως ή τέχνη δλο καi περνάει 6Τ:rιν τεχνική, ή τε

χν1κ{ι της: δηλ. δUVΙδτωδα δλο καi μεγαλώνει, άγκαλιά

ί,Οντας: ετ61 Πεp1600Τεpη Πραγμαηκότnτα και Ο.pα 000-
κτώντας: μεγαλύτερη iκανότητα θεώpη6ης: τοϋ ύπσκεί

μενου. ''Ετδι ή πλήρως: άντανα.rκλωοο το ψU'δικο όλό-

γραwα τέχνη- τεχνική, άποβαίνει τέχνη οχι του άν

ηκείμενου, άλλα τοϋ ύrrοκείμενου. ΊΙ 6υνείδnδn του 

ύπσκείμ,ενου οντας: «περιοχ:r\» δλων των στοιχείων του 

άντlίΚείμενου, μπορεί να άντανακλΟιδθεϊ 6το μέοο που θα 

εΙναι κι αύτο «περ1οχ1\» τοϋ άντΙΚείμενου καi αρα «τε

χνητο» άνηκεLμενο του ύποκείμενου, με την διαφορα 

π~ τούτο το τελευταiο ( το τεχνητο) θα εΙναι πλfι:ρωc 
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έλεγχόμενο άστο το ύπΟ'Κείμενο καi πλήρως έλέγχον 

αύτό. Ή αvε6n άπσκατά6ταδη της έιπαναδραο1αιάίc;; συν

δοοnς ύποικείμι!.νου - άνηκείμενου εlναι φανερiι καi έ

φnm\ ο' δλο το φάιψα τfiς πολ:lΥΠλοκότnτάι;: της. Στο με

ταίχμιο τέχνης; - τεχνη.άίς οτο μεταίχ,μ10 τεχνnηκiι άνα

παρόοτα6n του άνηκείιμ1ενου καi αiοθηnκiι - iδεαnκiι ά
γωταρά5ταδn του ύποκείp!ενου Il τnλεόpα6η δεν εχε1 
τίποτα να έικφράδει αiδθnnκα ά.rτο n\ν μερ1α. του όνπ

κεiμενου, ολα τα οτο1χεiα του μαΌ καi ό πραγματ~κός 

του χρόνος περ1έχοντα1 5' αύτiιν ένεργεία. 'Έτ61 μ' αύ

τiιν εχουμ·ε η\ν πλήρη άντανάκλα6n του άVΤΙΚείμενου, 

την ουντέλεοn δnλ. της; έτεροανταν.6Jκλα5ης;, καi το α

νοιγ:μα ύί:ς αύτοαντανάrκλαοης:. Κ1' άκόμα~ με η\ν τn

λεόραοn εχσuιμε την πραγμάτω6η τfiς; αύτοπαρατήρηοru;: 

της δ1αδ1κα6ίας; της; ουνείδn6ης, μια ουνείδnοη της 6U
νείδηοnι;;, 1ηα «6υν- συνείδnδη», κατα τ~\ν όποία εlναι 

δυνατiι ή παρακολούθηοn των μ1κροκ1νήοεων τfic;; λε1-

τουργίαι;: τfi,ς: 6.κέψης:, δπωc;; μπορουμε καi παρακολου

θούμε τiι;: μακροκ1νή6ε1ι;: του δώματος. 'Έχουμε δnλ. 

TII.V Πεpfumoon ΟΠΟU ή 61.JVεfδrusn δεν θα εΧεl άπλως; 

6υνείδη6η των πράξεών της;, των δράοεών της καi των 

άποτελε6μό:των τους, άλλα και του τρόπου, της λειτουρ ... 
yίας;, της δ1αδ1κα6ίαc;;, που προκαλούνται oi δpάδειc;; αύ
τές;, ταυτόχρονη δnλ. 6υνείδη6n τfiς πρόβαδnς που δη

μιουργεi την ουνείδΜn. 'Απο δω γίνεται φανερ:ι\ ή δυ

Υατότnτα παρέ,μβαοnι;: Gmν δ1αδικα6ία αύτ~\ καi τιrχον 

δ1όρθω5nς, τροποποίnοηι;: η διαμόρφ'ι:.ι.Jοnς όποιουδήπο

τε 6ημείου της. 

'Όλα τουτα εΙναι έφικτα βέβαια 6ε ού(ευξη με τον έ

πόμενο άνα.βαθμο της; τεχνητ~κfίι;: πρόβαοηc;;, το;γ ήλε

κτρον1:κο έιγκέφαλο η τεχνεγκέφαλο η τεχν1κο ουμπε

ραντή, ό όποiοι;: καi άποτελεi την ύλοποίηοη του δεύ

τερου οκέλσυc;; τiίς πρό8αοηι;: τfίς αύτοεξάντληδru;: τfiι;: 

μορφfi:ς; : της αύτοαντανάκλαοης του οντος. Με τ:ι\ν τη-
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λεόpαδη καi τον τ~εχνεγκέφαλο ( ήλ. έγκέφαλο) ή άν
τανάκλα6η του άνθρώπου πάνω 5τη φύοn μέσω τiίς φύ-

6nι;; δnλ. n. αυτοαντανάκλαδή του, πραγματοποιεϊτα1 οχι 
πλέον iδεατικα - αiδθnηκα άλλα τεχνnτικά. Με την 6ύν
δε6n δnλ. τiίι;; τηλεόραιοnι;; με τον άνθρώmνο έγκέφαλο 

καi οε 6ύ[ευξn με τον τεχνεγκέφαλο, εΙναι δυναn\ 11 
καταγραφη των άλλεπάλλnλων δια5,υνδέσεων μέδα 

6τον άνθρώπ1νο έγκέφαλο καi ή αμεδn προβολή του<; 

πάνω δτσ όπτο6κόJτ10 για n\,v «5υνειδnτοποίn6n> η 

«συν-6υνειδnτοποίη5η» του τρόπου διεξαγωγiίι;; τiίι;; άν

θρώmνηι;; δκέηmι;; καi τι\ν καλύτ.ερn γνώδn μέσω του τε

χνεγκέφαλου των δ1αδικα61ων που άπαπουνται για π\ν 

δημιουργία μιαι;; σκέψnι;;. Ή διαδικα:Gία τοϋ ονειρου η.χ_. 

εχει μια τέτοια τηλεορατικη δ1όοτα5n μετατροπiίς των 

φωτεινών κυμάτων οε ήλεκτρικα καi καταγραφiίι;; τους 

6αν τέτοια καi ( κατα την διάρκεια του ονειρου) τiίς με

τατροπiίς 6ε φωτεινα πάλι κίηιατα καi ηροβολ:iίς τους 

κατ' άμφφονοτρΟΠlΚΟ τρόπο 6QV 6ε όπτοοκόmο τfiς τη
λεόραδΠς σε 6UVCφτη6Π βέβαια των έmθυμιων, ένδια

φερόντων, φιλοδοξιων, 6υμπλεγμάτων που Gυνθέτουν 

η\ν κινητρολογία του Gυγκεκριμένου άνθρώπου καi που 

pε βά6η αυτι\ν δnμιουργοϋν τα πολύπλοκα 6υμπλέγμα-

1Q μορφοτύπων με αξονα η\ν πpοδωnικότnτα του ατό

μου αύwυ καi τι\ν ηροοπόθεια έρμηνείαι;; του άπ' αυτό. 

Με τον τεχνεγκέφαλο δnλ. εχουι11ε ωτο μέρουι;; του άν · 

θρώruου μια προοπάθεια όνακαται,κευiίι;; τfίς δομ:iίι;; του 

άνθρώmνου έγκέφαλοιυ για n\v καλύτερη άνημετώπιοη 
του «πολύπλοκου», του 5ύγχρονου αiτήματο<;; οη\ν ~γ

χρονη διά6τα6ή του. Ό τεχv,εγκέφαλος ουνοψίζει την 

προοπάθεια του άνθιρώπου να άποτυπώοει το φυ6ικο 

όλόγρα;μμα οτι\ν ένεργ,εία του διόοτα6η τiίς αύτοαντανα

κλαοηκότητας ( του όλογρ.) της δ,ραωακfίς του τέχνn-
6ηι;; της iδεαπκiίι;; του δpά6ης ( του όνΘρώπου). "Αρα 
c τεχνεγκέφαλ<χ; εΙναι 1ί δραοτικι\ τέχνηδη τiίς iδαη

κfiς δρόοnι;; του άνθρώπου, η άπο τι\ν πλευρα του περι-



29 

β~λοντος:, ή iδεαηκσποίη6η τfίς: δρα61ακfίς τεχνηηκο

ποίη6ης:, η ωτο την με,ρ1α του τεχνεγκέφαλου, ή όντο

ποίηδη τfίς: τεχνηηκοποηψένnς iδέα6nς τfίς άνθρώπ1-

νης: δ1ά6τα6nς:. Ό υεχνεγκέφαλος: ύλοπο1εϊ το πρόβλη

μα τfίς: άνημετώm6ης: του πολύπλοκοi\J, οπως εfuruμε, 

που σήμερα γίνεται έντονώτερο με την άνάγ.κη άντ:ιιμε

τώπ15ης: πολύπλοκων κατα6τά6εων, πολύπλο!Κων δηλ. 

με την εννο1α δη έπ15υμβαίνοιυν ταυτόχρονα 5' δλη 

τους: την ό.νάπτυξη καi άλληλεξάρτηδΠ, τώρα δηλ. που 

μελετωντω προβλήματα, 61ολογίας καi κωνωνίαι;: χωρiς; 

ΠρΟ6ΠCΙ!θε1α ηερ15τολfίς; του άρ-1θμου των έ,mδρω6ωiV 6U

\i16τω6ωV, ή μελέτη δηλ. καi ή άπόδοοη του φωνόμενου 

έν εϊδει όργαν16μου δρωντοι;: έν χρόνω, παύε~ δηλ. να 

κατατέμνεται το φαινόμενο καi λεπουργικα καi χρονικα 

καi έξετάζηω καΘ' ϋπαρξη κι οχι κατα μεΘοδολογία,, 

έξ άνηκεφένου ΚΙ OXl έξ ύποκεφένου. Ένω δηλ. με 
την τηλεόραδn εχουrμε πλήρη άποτύπω6η του φυωκου 

όλογράμματος όπότε δηλ. δεν εχουιμε τίποτα να bκψρά-

6ουμε εϊτε αiοθητικα εϊτε iδεαηκα για την πραγματικό

τητα, εχουμε δηλ. πλήρη τεχνηηκiι άποτύπω6η του πε

ριβάλλοντος; καi αi6θlηηκiι- iδεαηκiι άποτύπωοn του ύ

ποκεiμενου, με τον τεχνεγκέφαλο εχσιrμε μια δυνάμε1 

τεχνηηκiι όποτύπω6η του ύποκείμενου. 

Ό κινηματογράφοι;: δnλ άντανακλα έν χώρω την φύ-

5η και γ1α τουτο έν χώρω το 6ΚέΠΤε6θω, Π τηλεόρα6n 

άντανακλa έν χρόνω την φύδη καi για τουτο έν χρόνω 

το οκέ,mε6θαι, ό τεχνεγκέφαλοι;: άνταναικλα έν ϋλn την 

δ1αδnω6ία αύτiι καi ταυτόχρονα ωτοτελεϊ μ1α τεχνηηκiΊ 

όντοποίηοn τfίς iδεαηκfίι;: διά6Τα6ης του cινθρώπου. 





1) ΜΥΘΟΣ 

Το πρόβλημα που άνημετώπισε τα τελευταία χρό

ν1α ό κιV1Ί1ματογράφος εΙναι, πως μπορουν oi ταινίες 
nο16τητας να εΙναι, τα:υτόχροvα, καl έμπορ1κές. Το1 πρό

βλnιμα αύτό, που άφορα τr\ 6ΧΟΟη με το κοινό, όξύνθηκε 

άπο την ΚΡ,Ιδη Που Προκάλε1σε ό αν,ταγωVΙ6pΟς με την 

mλεόρα6n. Κρί6ε1ς πέpα6ε κι' αλλοτ,ε ό κιvηματογρά

φ,ος, δπως τr\ν καλλπεχν}κiι τού 1921 καi τr\ν σiκοvο
μικiι τού 1929. Στην έποχιί μας, ή κρίGn του έμφαvίζε
ται μαςl 11ε τr\ Νουβ~λ ΒάΎΚ, 6αν καλλπεχνικiι έπανά-

6τα6n, με ·mόχσυς: 1) τr\ν κατ;άλυGn τfίς δομης, 2) την 
άποδ1άρθpω6n των p:έ6ων, 3) την κατάργηση τού δημι
ουργού. 'Εκδηλώνεται, ΟΠως ΚΙ ό 6Ουρεαλιrυμος Παλωό

τερα, με το 6ύνθnμα: «τέλος: τοϋ μύθου, της τέχνης». 

'Αλλα τα συνθήματα τού «τέλους» εΙναι έοχατολογικά, 

έπομένως, έγ,κλείοντω 5' ενα αλλο μϋθο. Στο βάθbς, δU· 

ν16τούν συνθήματα για μrα άνανέω6η τfίς τέχνης. Χρειά

ζετα,ι, γι' αυτό, μια εύρύτερη έξέτα6η τού φαινομένου 

«κρίση τού κιv)γράφου». 

Ό ΚΙV) γράφος χρη61pιεύε1 5,ε πολλους rτομεϊς, έκ

τος άπ' τr\v τέχνη, η.χ. 6τrιν έπιοτήμn, 5τι\ν παπ.δεία, 

6τrιν ψυχολογία.. Άποτ;ελεi ενα πολύπλοκο φαινόμενο, 

ΠlOU συνδέιεται λ'εησυργικα με ηολλες κοινων11<ες δ1α

δnω6ίες ( παραγωγή, διαφfψι6n κ. α.). Έκτελεϊ ενα 

KOlVWVlΚO ρόλο Πού;- 6τrι 6I\Jp:ερ1vn ΒΠΟΧή, ΠαρΟUΙ61άζει 

τρεϊς οψεις : θέαμα ψυχαγωγικό, τέχνη, βιοιμηχανικη 

έmχείρη6n. Κατα το μεγαιλύτερο μέρος του, άοτοτελεΙ 

μία εvωe;n τfίς ψυχΟJγωγίας με τiι βιομηχανία. ΕΙνω 

γέννημα τοϋ βιομnχανικσϋ αιώνα, γιατi 6τrφίζεται 6tnv 
τεχνικr\ καi γιατί, λόγω -rου μεγάλου κοοτους παραγω

γ:fίς, άπαπεϊ τiι μαζικiι κατανάλωδη. Έκάλιuψε rτον ε

να άοτο τους δύο χρόνους ( χρόνος έργα6ίας - χρόνος 

ψυχαιγωγίας) τους όποίους διGΙμορφώνει ή τεχνολογι

κiι κοινωνία, άντl!Κα:Η16τώντας ψ;: προγενέ6τερες μορ

φες δ1αοκέδα6ης. 'Εξ αλλου, εΪταν ενα διαθέ6Lμ0 κερδο-
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6ΚΟΠ1'ΚΟ μέ6ΟV, ω6τε άnο τα πρώτα ιτου βfψατα πέραοε 

6την έπ~χεφn6lακ.η έκμετάλλευοn. Τον άνέπτυξαν σi 

παραγωγοi τοϋ Χόλλυγουντ, που iΪ.6αν έπιχεφηrμαrπκα 

πνείηιαrrα καi τον δ1ιψόρφωοαν σύμφωνα με τα έpnο

ρευμαηκα κρηήρια ( μαζικr\ πcuρα.γωγή, δ1αψήp.16η, προ-
6αρμσγη Gτα γουmα των καταναλωτών), καθώς καi με 

η'ι νοοτροπία της; μεοαίαc;; τάξης; την όποίαγ έκπροοωποϋ

οον (ρεαλ~,5μός;, άξία τfiς; κοινϊίς; γνώμης;, άνηπνεuμα

ηκότnτα, καιρσΒκοmομός;, 5ε,μνοτυφία) . Τον μετέτρε

ψαν δε μέ6ΟV KOlYωVlKfiς; αύτορύθμ16ης; ( EVQ μέ6ΟV 5' 
συτο εϊταν ό κώδ~κας; Χαίϋς;) καi άνέοτειλαν την τεχνι

κή του έξέλ1ξn. ΕΙνα~ γνωοτο δη ή έμφάνι6n τοϋ ηχου 

καi το 6lνεμα6ΚΟΠ όφείλονται δε οiκονομικους; λόγους;. 

Ή ταινία Cl6Kε1 τη δύναμή της; 6το KOlVO με η\ 6UΥ
κίνn6n, κατα δύο τρόπους;: 1) με το θέμα, που εlναι οi
κεϊο 610 κοινό, καi με τα κατάλληλα έκφρα6ηκα μέυα 
που το ύποβάλλουν. 2) με η\ μαγεία της; εiκόνας;. Ό 

φορμαλ16μός;, κάτω άπο το αϊτnμα, τfiς; άnο6τα61οποίnδnς, 

οοοκλεi:ει η'ιν πρώτη μορφ1'ι τfiς; Βυγκίνn6nς;, έπειδη 

εΙνω ψυχολογικι'ι καi οχι διανοητική. Τι\ν ύποταγr\ τfiς; 

ουγκίνnυnς; υη'ι δ1άνο1α έπεδίωξε, χωρiς; έπηυχία, ή Ϊ

δ1α ή αiοθnηκή. 'Ιδρύοντας; η\ Σ nμε1ωηκή, ό Μόρις; ε

δειξε. δη ή τέχνη 1εlναι αοχετn προς; η:\ γνώ6n, γιατi 

δεν περιέχει οϋτ·ε χρή6η οϋτε ουμπεριφορά·. 'Έτ61, ύ

JΤο6τήριξαν δη, έαν Il τέχνη δεν εχει γνώοn καi xpή6n, 
τουτο οημαίνει δη άνήκει δτην ύπερ-αiσθηη\ γνώοn, οτο 

11:ύθο. 'Αλλα ό μύθος; άnοτελεϊ ενα μορφότυnο, ενα μον

τέλο οημαωων για τοv κόοιp.ο που είναι καi μοντέλο δρά

οnς;, δηλαδή, ρυθiμίί,ει τiς; λεησυργί·ες; τfiς; κοινωνικfiς 

ζωfίς; οαν κίνητρο καi οαν ποινή. Περιορίζει τiς; άποκλί

οειι;: των κοινωνικών δράδεων 5,ύμφωνα με όριομέvει;: 

οταθε,ρες; εντολές;, τiς; αξίες, Που εlναι δοομένεζ Q priori, 
ύπερβαηκες; καi rμιε κενότητα περιεχομένου. Εlναι δύ

Gτημα Παρα6ΤQΤ1Κα>V μορφών Που Πα1ρέχει ΤΟΥ τύπο έκ

τέλεδΠ{; για Πολλες; ομοιες; κοινωνικες; Πράξεις; - γι' 
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αύτό, ά,ρχικα 6υνδεότανε 11ε την τελετουργία. Έπειδη 

ol άξίες - έντολες εΙναι ύηερβαrτικές, ό μύθος εχει άνα

λογία προς τους ακ(ΙJμπτους σερβομnχανι6pούς. Άνα

ηροοαρpόζ'εται 6τiς νέ,ες 6υνθiίκες, άλλα 6m μεγόλn 
καμπη του πολιηψου δ1α5πατα,1 6ε <<τέλε6Ιη'> καi <<μύ

θο» - ,με η\ν εννοια που δίνει 6το δεύτερο ή φιλοσοφία 

καi ή αiδθnτηαί. 

Στην ύποδομ~\ των 6Χέ6ειι)V που θυνόπτσυiJl'ε με 

τον κόομο βρί6ΚΟVΤQ.1 ΟΙ ποιότητες ( τέρψης Και οδύνης 
.κ.α), ΠΟU !Πε,pικλείουν 6lωΠο καi εκπλ.ήpωδn. Oi άνθρώ
Πινες οχέ6εις καi δρά6ε1ς διεξάγονται με τη βοήθεια 

των «6npείων», τα όποϊα εχσυν 6τέρεα σύνδε6n με το 

νευρικο 6ύ6τnμα καi δρουν ώς έρεθιομοi που διεγείρουν 

καθορ15μένες όπα-vιτήοεις, τiς 6υιμπεριφορές. Ό pnχα

νιομ<)ς ερεθ16μοϋ - cuπάντnδnς δεν εΙναι ακαμητος, άλ

λα έmδέχεται κάποια πλαοηκότnτα, καθώς καi επέμ

βαοn του κεντρl!ΚΟU νε,υρικου 6Uυτήματος. Το κύκλωμα 

επανάδpα6nς των μnχαν1ομων συμπε:ρ1φορας το, εκφρά

ς'ει Il. 6Uγκίνnση, Il. όποία άντ1πpο6ωrπεύει το βαθμο ε

νεργεία.ς που 6υοοώριευ5αν ή μάθηδn, τα βιώματα Κl 11 
μνήμη, για την έγγραφη των p!ΚpΟ!Π:pογραpp.άrrων 6ffiV 
ί.'Ποδομι\ τοϋ ψυχιομου ·μας. 'Αποτελεί τρόπο όδή)'n5nς 

για τη δρό6n καi η\ θUΙpΠεριφορ,ά μας, γι' αύτο )1Ιερ1έ

χε1 προθέ6ε1ς καi επενδύει τα ά:ντικείrμ,ενα τfiς δρό.16ης 

μας με πο1ότnπ:ες. Σ ύpψωνα :με την άνάλυ6η αύτή, rωυ 

την οτηρ,ίςοιrμε οτο οηιμερινο επίπεδο των γνώοεώ;ν μας, 

11 ουrγκίνnοη παίζει το ρόλο του προοανατολι6μου ( ενω 
ή άντίληψn τείνει οε μία ύπέρβαοn των όρίων 5υμπερι

φορας) . Σ τερεώνετω με την έπανάλnψn καi άνάγεπαι 
6τους ψυχ1κους αύτομαηομούς, ωδτε δεν επιδέχεται 

εκκρεμότητα η άναμονή. Δηλώνει μ~α τά'6n για δράδη 

καi κ1νnτοποιεi το νευρο-φυ61ολογ1κό μαι,; μηχανιδpό, 

Χωpiς VCI. 6Uνδέεται πάντα με μία 6Qψil νοnτικη Παιρό-
6ΤQ6Π. ΕΙναι το πρόγραμμα: ιrιου έξυπαικούει την έ.ιαιλή

ρω6Ιί του, α,ρα, ταυτί{ει το 6ΚΟΠΟ με η\ν αiτία. Δεν άν-

3 
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ιανακλα το αντικείμενο, άλλα το περιέχει 6Τ1.ς προθέ-

6εΙι;: τηι;:, διατηρεϊ μαζί του «μαγικοuς» δε5:μούς. 

'Όρος δ1έyερ5ης τiίς 6υγκiνηδης εΙνω ή άναγνώ

p16η ένος ανηκεψένου Π Πράξης ΠΟυ προβάλλεται 6TilV 
όθόνη καi που εlνω ανάλογο προς έκεϊνο που έξurπα,

κοίJει το πρόγραμμά της. Το θέαμα καi ή τέχνη άνήικουν 

5τnν πνευμαηκn 6ψαiρα καi iι Λεπουργία τους 6uνί-
6ταται άπο 1) τι\ν ύλικn Παpά6τα6n, 2) την άντf6τοιχn 
6υνειδηωακ:r\ εiκόνα καi 3) τη 5υγκίνn6n που rd.ς δUV

δέει. Κύριο ύλικο τfίς; 6υνείδη6nς; εΙνα.ι oi όπτικεζ παρα-
6τά6ε1ς;. Τα αντικείμενα, oi iδέες καi oi 6χέ6εις όντα
ηοκρίvοντω 6ε νοηηκες εiκ6νες, oi όποϊες εΙναι ταυτό
χρσω καi τρόπω τfίς; 5uνείδn5ης. Περικλείουν τη 6τά-

6η μας προr_: τα αντικείμενα καi τον νόμο τfίς δομfίς των, 

y;' αιΊτο εiνω αόf)16Τες. 'Έχουν ά.πρ,ιορικο, χαρΟΙΚτήρα 

καi εμμον11 6το χρόνο κι' αύτο τους δίνει η\ 6φp0Jγίδα 

τfις βεβωότnτας. Πpο6δ10ρίζσυν μία δpι6μένn 6τά6n 

τfιι;: 5uνείδn6ης;, Ι11ν παθητιιάι. γιaιτi εχουν άιμε6ότητα· 

6UνΙ6τοϋν τiιν εiκον1κ11 ρο:ι\ του μuαλοϋ μας, που εΙναi 

ανάλογη με τ:r\ φιλμική. Έπειδι\ ανήκει 6Tl1V παθrιτικ:r\ 
5uνείδη6n καi εlνω άντίθετη προς τn λεπουριγία τfίς 

άντίληψnς;, ΙΙ ειΚΟVΙΚΙ1 pon 6Uνδέετω με την KIVQ16θn
TIK11 Παύ611 KQI με τις Χαλαpες; κατα6τά6εlς τοϋ ψυχι-

5μου: ονειρο, φαντα5iα, ύπναγωγία, δηλαδiι άπο τ:ι\ν 

ap6n τfίς αi6θnτfίς; έμπεφίας, όπότ,ε ό χω,ρος καi ό χιpό
vος γίνονται άπρο5διόp16Ιο1. Έπi πλέσν κατα τι\ν εiκο

νικiι ροή, μαζi με η\ν αντίληψη χαλαρώνεται καi iι διά

κρ15n έγώ / κό6μοu, ω6τε rι εiκόνα πλημμυρίζει με Q
με6n πληρότητα τι\ 5uνείδη5η. Κατα την παράtΗα6n τοϋ 

Θεάματος, ή εiκόνα μας δίδεται ώς όλότητα, ένω ταυτό

χρονα 6υνεπάγεται το μηδενιομο τοϋ πραγματικοu κό

ι:ψου, γιατi χαλαρώνε1 τους οο6μούς μας; με τι\ν αiδθn

τη αντίληψη καi με το διαφορ1κο τη~ αiδθητfί~ έpnε1-

ρίας. ΕΙναι άνάλογn με τn νοnηκ~\ εiκόινα γιατί, έκτος 

άπο τους κωνουι:; cίρουι: 6τc>υς; όποίους έκδnλώνετα1, 
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1) εlναι γεν~κ:rι κα,1 αορ1Gτη, 2) άφαφεi το, χρόνο, 3) 
έμφανίζεταα ώι;; καθαυτό. "Αρα, ουνόπτειι 11ε το άντικεί-

1-ιενό τηι;; δεομουι;; έοωτε,ρικfiς άιμεοοτηται;:, μαγικούς:. Ti\ 
βιωμαηκ:rι ύπόmαοη καi τον nλσυτο των προθέδεών τη<;;, 

τα άντλεϊ άπο η\ 6υγκίνη6η - γι' αυτό, ολει;; oi ύπνα
γωγικει;: κατα~GτCΙΙ6εις: Που 6Uνοδεύουν ΤΟ Χαλαρο1 ψυ

ΧΙομΟ έιμφα:νίζουν Gυγκινηδιακiι ύπε.ρφόρηοοn. <Ο δε

(ψοι;: μεταξυ εiκονικfiς ροfiς καi Gυrγκίνnδηι;; εΙναι άrμ

φίnλευρος, ή μία άνακαιλεϊ την αλλη. 

Ό κινηματογράφοι;: πέτυχε να άναnαραGτήGει την 

εiκοVJικη GυνείδηGη ,miιν ύπναγωγική τnι;: κατοοταGη, ώι;: 

ονειρο. 'Εν τούτως, κατα η\ν παραίΚολούθiπGn της ται

νίας:, ό ψυχιομος έπφβαίνει δημιουργικα καi nρο6θ'έτ,ε1 

Gn\ φιλμικι\ ροiι την αϊGθηGη τfiι;: 6U1Vέχειας (μετείκα

θμα) και του βάθbιυι;:, δηλαδή, τr\ν πλουτίζει με πραγμα

υκάτητα. 'Εξ αλλσυ, ή φωτογραφία Gη\ν όποίαν 6ΤΠΙρi

ζετω ή ταινία, πειρικλ~είει η\ν τα:ύτ16η ένοι;; ήαρελθόν
τος, τσϋ' εiδώλου, με ενα αμεοο1 παρόν, προοπαθώνται;: 

να μεταδώ6ε1 5το πρώτο τη βιωμαηκότητα ωυ δειύτeρσu. 

'Εκμηδενίζονται;; ετω την μεταξύ τους: άποοτα6η, χωρiι;: 

Υα πετύχει την ποθούμενη ταύη6ή του, προκαλεί ενα 

ά1μφrβολο μίγ~μα, όδύνης καi μαγείας. Ή φιλμικiι ρο:ι\ 

Περιέχει τα 6ΊΟίl.ΧεΪα αύτα της φωτογραφίας, μα(i με την 

έπίφασn του reel, έποιμένωι;:, άνrτ:ι5,τοαεϊ 6τnν εiκον~κ1\ 

ρο:rι της καθΙllμερ1νότηται;;. Τα κο1νάJ τσυς δτοιχεiα εΙ

ναι: 1) ή iδιότητα να μετακ1νουvται προ:ς τr\ν αφαίρε-
6Π, 2) ή Πpοοήλωδη τfίς ΠΡΟ60Χfiς ΠΟU τις κάΝ1ει VQ γί

νονται αμε6n ΠQΙρσιrοία καi 3) i.ι έλειύθειρn άνa..G1ύνθε6n 

χώρου - χρόνου - αiτίαι;:, που την έκτελεi 6Tl1 μεν l'[Ql

νiα το μσνταζ 6τΟ δε μυαλο ή φαντα6ίG. Ό κ1νnμαrτο ... 
γράφοι;:, λο~πόν, διαθέτει τiιv αμεοοτητα τiίς όπτικiίς εi

κόνας καi άGκεϊ iδχυρό"υερη ύποβολ:rι ωτο τiι;: αλλει;: 

τέχνες. Έπi nλέον, πε,ρ1κλίει τiιν πραγμαιηκiι διάρκεια 

των πραγμάτων, αρα, διαθέτε1 κόη άντίθετο προς τr\ν 

τέχνη, το έπίκαφο. ΕΙνα1 μία αντιφατικότητα~. 
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Ή «μαγεία τiίς εiκόνας» έκφράζ,ει η\ 6ruγκίνn6η ώc;: 

ηροις; το άντικείρενο που εiκονί{ει ή ταινία. 'Α6κεi ελξn 

6το κσινο με τα έξης μέοα: 1) Τι\ν αϊθουοο, που χα

λαρώνει το κ1να16θnτικο 6ύ6τn~μα καi τους δρους τfίς 

αιi6θnτfiς εφτεφίας, άπομονώνει ΤΟ θεατrι QΠΟ τ()V Πρα

γμαrπκο κόομο τυλίγοντάς τον 6ΤΟ 6κοτάδι καi 6η\ 6HJ.r 
πή, καi γενmά, προετοιμά(ει τiς άναγκαiες 6υνθϊίκες 

ω6υε ή εiκόνα τfίς οθόνης να γίνει ενας κόομος καθαυ

τος κι OXl ενα <<Πρα.yμα 610 βάθ<χ; του κοομσm. 2) Την 
ταινία, που 6υνι6τα μία ρο:ι\ 6.ντί6τοιχn προς την εiκονι

κrι ροiι τfίς παθnτικiίς 6υνείδnοnς καi επενδύει rπ\ ρο~\ 

αύη\ με μυθ1κο περιεχόμενο καi 6υμ6ολ1κα μέοα: εκφρα-

6nς. ,3) Την κατά6τα6n α.6ψαλους μόν{ιJδnς καi άναμο
vfίς που έπιβάλλει 6Τον θεατfί καi που τον κάνουν να 

θεδται ά.ντi ,να τελεi, δηλαδή, το,ν κόνοιυν να rrερνδ. 6.
πο τι\ν αi6θnτiι 6τrιν αi6θηηκiι έμπειρία. 4) Τη μυθο~ 
ποίηωι που έκτελεi κατα προέκτα6n, εξω άπο το;γ κιν) 

γράφο, με τι\ δημιουργία τfίc;: βεντέτας, η\ διαψήμιοn, 

τον τύπο, τα αύrτόγραφα, τiς λέ6χες Ο:6τέ:ρων, τα ψε6Τ1-

βάλ, η\ν ϊδ.ια τι\ν bκθαμβωηκiι πρόοοψn του ωνεμό. 

'Έτυι, πpο6ψέρει μέοα οη\ν αϊθουδα μοντέλα υυμπερι

φορδς που φροντίζει να λειτουργούν κι' εξω άπ' αύ

τήν, .μετα την προβολι\ τfiς τQJινίας. 

Το πρώτο οτάδιο, αύτο τοϋ «έΠ16τ'1!μονικου πυρε

τοϋ» δπου ανήκει ή προϊοτσρία καi ή γέννη6η του κιν) 

γράψου, 6Ταματα μαζi με η\ν τεχνικ:ι\ εξέλιξή του, 6TQ 
1896. Άκολοurθεϊ το οτάδιο του <<Παανιδιοϋ», κατα το 

όποϊον ή τέχνη παραμένει διαθέ6ιμn οτη δια6κέδα6n τοϋ 

άξ1οπερίεργου. Ύπαίιθριοι κ1νηματογραφ15τες γυρίζουν 

καi προβάλλουν ταυτόχρονα ταινίες έκ του ψυ61κ9υ, 

έπίκωρα καi περίεργα, οε αϊθουοες καφενείων. Το οτά

διο αύτο τείνει να υiοθετήοει η\ν κωμωδία καi τα θέμα

τα του βωντβίλ. Το τρίτο 6τάδιο, που άρχίζει 6τα 1900, 
μετα:φέρε1 ιπι\ν όθόνrι όριυηκ;α το λαϊκο καi πανnγυ

ριώηκο θοομα, ύποκαθιδτώντας: τiς ύηάιpιχου6ε<;; μορφε<; 



37 

θεάματος:. Ήθοποιοi καi κοινο 5τρατολογοϋντα1 άατο το 

lδίiρκο, το μ10:ύ(ικαλ και ΤΟ καψε - καμπαρέ. Ό Μελιές, 
που με τη βοήθεια τοϋ ντεκσρ καi των τρυrκ άνuικατέ-

6Τη6ε το έπίκαιρο με η\ φανταδία καi εiδήγαγε το μα

γικό, θεωρείται iδρυτης τfίς 6Κηνοθε6ίας:. 'Απο το μα

γικο tεκίrνη6ε το 1901 καi ή άγγλικη 6χσλiι του Μπρόϋ
τον, άλλα άνηκαrrέ6Τη6ε το τεχνητο ντεκορ με φυι61κό, 

πράγμα που δΧεδον άμέοως εκανε ό Πόρτερ 6Tl1V 'Α

μερική. Στο έξfί,ς, Ιί νέα έφεύpε6η, άπο άvταγων16τiις 

του τύπου γίνεται άντα γων16η\ς τfίς: τέχνης. Ή iGτο

ρία της: δεν θα καθbρί(εται πλέσν άπο η\ν τεχνική, άλ

λα άπο n\ μορφiι καi τους αiθθηπκους κανόνες. 

Ή φιλιμικiι ροiι 5υντοvίζε1 το εiκονικο μοντέλο τfίς 

6υνείδη6ης με το μοντέλο - μύθο Που περιέχει 6Τlς 6Π

l1Q6Ι'ες της: i\ ταινία. Στον 6U1VΤΟ:Vισμο αύτον έηεμβαίνει 
Ιί 6!Uγκίνη6η, Που ηλουrrί~εl το μοντέλο τfίς ταινίας: με 

προθέ6ει,ς καi έκπλήρω6η ωδτε το κάνει «μαγικό». Γε

νικό, το θέαμα χα:ρακτnρίζετα:ι &το μία, άοp16τία βάθους, 

που εΙνα1 δυ:μβολική, οπως: το δΚlτδσ, καi η\ν όποίαν 

6υμπλnρώνει 6υγκ1νnιηακα με ποιότητες καi με προθέ-

6ε1ς: ό θεατής, βόι6ε1 των δεδομένων τfiς προGωιmκfίς 

του συνείδηδης:. Έηομένως:, το θέαμα εlναι ενα παραGτα

ηκο πλαίσιο που Περιέχει: 1) άφαίpιε6η του διαφορικσυ 
τfίς αiδθητfίς έμηεφίας, 2) 5υμβολ1κrι γενίκευοη, 3) αύ
τομα'Π!ΚΙl λειτουργία καi αναπότρεπτο τοϋ κόδμου, 4) έ

π1βολη τοϋ μονο6:ήμαντου καi του θαυμα6τοϋ. Το πλαί-

6ιο αύτο εlναι ό Μύθος. Κάθε πολ.J.rrι5ηκiι πsρίοδος ε

χει η\ δική της μυθολογία, έπομένως:, Ιί δομι\ τοϋ μύ

θου μεταβάλλεται. Πάντως, 5τiς μεταγενέοτερες 6χεη-

1<α μορφές: του διαιΚplVΌΙUp'ε τους έξfίς βα6ΙΚΟ\Jς τύποrι.τ<;;: 

1) Τον φανταδηκο η δραμα,ηκό, που εχει δυϊ6ΤΙΚ11 μορ
φiι καi προμηθεϊκο πφιεχόμενο, διαποησμένο άπο το 

μανιχεϊσμο καλοϋ / κακοϋ· προβάλλει τiς άτομ:ι:κες άθ

ες δράοης. 2) Τον θαυp.αοτο fi εiκονικό, πσυ περικλείει 
ύποταιγiι 6ΤΟ ύnερβαηκό, γι' αύτό, εχει όλαιτο:ιηηκο χα-
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ρακτfι:ρα, χωρiς άτομΙΚες άνηθέδε1ς. Πρσ6άλλει τiς; 6υλ

λογικες αξίες κ01νω,νικfiς ένταξης, με συμβολικη άφαί

ρε,@, καi εχεa. χαιρα:κrt:ήρα θεολογικό. 3) To;v παρωδια
κο η όργια6ΤΙΚΟ μύθο Μπουρλέοκ), που άπτοτελεi εκ

nτω6η των προηyουιμένων. Ή δοpLΚη άνάλυ6ή τους γί

νεται: 1) κατα τα μορφήματα fί·ρωα - λmτουργίας, που 

έκφράςουν ρόλους (ωfίς oi ρόλοι εΙναι άνηθετικσi 6το 
φαντα6τικό, όλcmωηrτικοi 6το θαυ,μαοτο καi μnχανnωi 

6το μπουρλέ6κ, 2) κατα η\ 6Χέ6η της γ;ενικfίς iδrος 

προς τι\ν ύλ1κ1\ Παροοταοη, δηλαδrι τη 6Χέ6n 6fi1Ιαίνσν

τοι_:: / 6rψαινσμένσυ, ή όποία δ1α5παται 6τα μοιpφ~ήματα. 

'Ά ν καi τα εϊδη αύτα σπάwια έιμφa.νίςοvτται άμιγfί, 

δεν εΙναι δύσκολο να τα άναλύοουιμε 5nι_:: ταινί,ες. Ό 

μύθοι_:: του φαντα6Τ1ΚΟU βρίδκεται πιο κοντα 6το· λαϊκο 

μύθο καi οτο μαγικό, γιατi έκφράςει τiς ύπερβα:τικες 

δυνάιμε1:ι_:: rτου καλοϋ - κΩJΚου με 6χέ.6εις του φιrοικοίr κό-
5μου: ώρα[ο j G6xnμo, ανθρωπος j (WO, λόγος / εν6ΤΙ
κτο, ψυχiι / μηχανiι κ.α., που ή γενική τους μορφiι εΙ
να1 του τύπου φυωολογικο / τερατώδες. Oi fίρωες - τέ

ρατα εΙναι μαλλον 6ύγχρονο1 καi ηροέρχοντα1 ειτε άπο 
το Με6αίωνα ( Δράκουλας. βαμπiρ) ειτε άπο το δυηκο 

πολι:τιομό, τη χειρουργικrι ( Φραγκεν6τόϊν), τη βιοχη
μεία ( Δρ. Τςέκυλ), την ηλεκτρολογία ( Μαρία τfίς 

«Μnτρόπολn,ς>>, Λανγκ) κ.α. Συνιδτοίrν μία τέλε6n έ

ξορκιομου 6την άντίθε6η καθαρο / μιαοματικό. Γι' αύ

τό, rΊ τυπικι\ δομή τους εΙναι: Παγιωμένη τάξη του κό-

61pου - δραμαιηκiι ε16βολ1\ του τέρατος - αiφνιδια6μος 

της τάξης του κό6f1ιου - μιαδματικη δρά6η του τέ·ρατος 

καi έπιδη,μικiι διάδοδη του κακου - πόλη μεταξυ των 

δύο τάξεων - δοκιμα6ία κ~' αiφνίδια έιψnδέν115,n τfίς τά

ξης τοϋ' κακου. Oi τωνiες ,του φανταοτικοίr άντιδτοι

χουν 6την κλε16n\ iδ1εολογία καi 5τον πε5ιμ15μο τfί.ς 

pιεδαίαι;: τόιξn,ι;:, γι' αύτό, ά.κμά(ουν 5,ε περ1όδουιι;: κρiοnς 

(Γερμανία 1924, Η.Π.Α. 1929) καί, 6υχνό, έν6αpκώ

νουν δΤΟ τέρας τουι;: έξώβλnτους τfί.ς κοινω~ίας μαι;: 
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καλλιτέχνες ( «Κsρέν1ες p66κες»), pομαντ1κους ( «Φάv
τα6μα τfίς 'Όπερας») κ.α. Λεηουpγοϋν ώς έξορκ15μοί, 

άλλα καi ώς όμο1οοτατ~κοi ρυθμι6τές, οπως ή Μοίρα 

6τους όιρχαίους. 'Όταν άπαλειφεi το 6nμαινόμενο κα

λοϋ j κακοϋ των μορφημάτων, έmκρατοϋν τα μορφικίΊ 
61ωχ,εiα τfίς iεραηκfίς τέλε6nς ( γερμαν1κος έξπρε61ο
νι6μος) καi ό περ,1ορι6Ιllο<;; δτη δ1αδ1κα6ία τfίς αναμο

yfίς ( τάuνί,ες 6υ6πάνς) . Ή δ1αδ1κα6ία τfίς άναμοvfίς πή
γάζει άπο το αύθαίρετο τfίς μεταμόρφωδnς καi ύποδη

λώνει η\ν καταγωγη τοϋ μύθου άπο την τέλε6n τfίς Μύ

ηδης. Μία αλλη μορφ1\ έξέλιξnς τοϋ φαντα6ηκοϋ, oi 
ταινίες έruδτrψον1κfίς φανταδίας που ταυτίζουν το τέ

ρας με την έφεύρε6n, βεβαιώνουν τον ανηδpα6ηκο χα

ρακτήρα του. Γ1' αύτό, απέτυχαν oi πpσ6πάθε1ες να 6Uμ-
6ολί(ουν μ' αύτον η\ν άντίθεδn: 6ύ5τnμα / έπαν66τα
σn ( «καi oi νάνο~ ξεκίνnδαν μ1κροi» Χέρτ5ογκ). 

Στο μπουρλε6κ προέχει ό μnχανι6pος τfίς τέλε

δnς, ώς αύτοτελες καi καθαρο πωχνίδ1 που αποκλείcr 

την ήfuκ:r\ πράξη. Ένω ή παρωδία 6npαίνε1 την εκητω-

6η τfίς αξίας, το μπουρλεοκ οnμαίνει την εκπτωδn του 

ανθρώπου δε ανηκεί-μενο, μεταμορφώνοντας το θαυpα

δΤΟ του μύθοιυ 5ε λάθος καi την αναπότρεπτη λεπουρ

-γία τοϋ κό6'μοιυ 6ε αυτομαηκr\ αλίJ6ω6n τυχαίων. 'Α

ποτελεί η\ν πρώτη, χρονολογικά, δ1αμόρφω6n κινnμα

τογραιφικσϋ εϊδους γιατi εϊνα1 προέκταοη του τοίρκου 

καi ξεκινα άπο τiς με5αιων1κες ρίζες τfίς τεχνολογ1κfίς 

κοινωνίας, άπο το ονεφο τfίς έππε1δ1ότnτας των χειρ1-

6pων και άπο τον ζΌγκλερ - ακροβάτη. Ταυτίζοντας τον 

ανθρωπο με τiι μηχανή, ύποβάλλει μία αξία, το μnχα

ΥlΚΟ θρίαμβο, άλλα καi μία απαξία, την εκπτωοn τοϋ 

άνθρώπου. Ξεκινά άνάμΙΚΙα με το θαυpαδτό, ώς παρω

δία (γαλλικο μπουρλέοκ, Μακ Σέννετ), περνα δτrιν 

περίοδο τfίς ου66ώιpευοης τών τυχαίων καi τfίς κατα
δίωξης ( άμερ1κάν1κο μπουρλέδκ, Μπάοτερ Κfίτον, Μπεν 
Τάρπ1ν) καi καταλήγε1 οτrι ρυθμ1κ:r\ ανάδειξη των κι-
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Υήaεων ( Πουfτ). Oi :η·ρωές του εJναι κλόο1.JΤV, άνερωη
κοί, καi ά:φελεϊς Π κρετίνοι, άλλα μ' ένα 6Wip.Q που εχε1 
ά16τείρευτες μnχανικες; ~rνατότnτες εΙνω μnχανοποιn

]lένα οντα που ζΌυν 61 ένα 6ύτμπαν έμψυχωμένων μη

χανών και άνηκειμένων. Το μποορλε6Κ διέπεται, δπως 

καi το φαντα6ηκ6 άπο τον ναrτσυραλιομό. Ή δομή του 

εΙνω : ό κό5μος ώς όργάνω5-n θε6]1ών - ό iίρωας εi6-

βάλλει μαζi μ' ενα, κόομο ακαμmων μnχανιδμων -
άλλα εiνω ένας ξειπε6μένος; θαυματοποιος; που δεν έ

λέγχει τον κόδμο του - άπο κόηωο λάθος του oi δύο 
τάξεις, θε6μων καi μnχαν15μων, 5uγκρούοντα1 - έπ1-

δnμ1κiι 6U166ώ1ρευοn τω,ν μnχανιομων, έ.μψύχω6n των 

άνηκειμένων καi καrταδίωξn μέχρι η\ν όλικ:ι\ κατα5τpο

φή. 'Όπως; καi 5το φαντα6ηκό, ή άπειλ:r\ των άντικει

μένων περιέχει καi την αύτοημωρία της, μόνο που ή 

πλοκ:ι\ εΙνω α6υνεχής;, έρμαιο τfίς τύχης. 'Αντίθετα, 

6η\ν τραγωδία, ή ποινiι βρίσκεται μέ6α 5τ:ι\ν ϊδια τ:ι\ λο

yικι\ των πρα·ηιάτων. Ό Τ6άpλυ Τ6άπλιν μετατρέπει 

το μπουρλε6Κ 6ΠΊ δομη του κλαδικού μύθοiΙJ, το μετα

τρέπει 6ε έξιλα6ηκ:r\ λειτουργία με άποδ10πομπώο τρά

γο τον κωμικο iίρωα πού, γι' αύrτό, γίνεται μαζl καi 

τραγικ6ς;. 

Το θαυμα6το καταιργεϊ την διαδικα6ία τfίς τέλεδnς. 

'Λντtκαθ16τδ. n\ν πλακ~\ με η\ν περιγραφ:ι\ και η\ 6UV
εφμικ:ι\ 6ύνταξn καi περιορίζεται δη\ν εiκονσγραφία 

τiίς; τέλε6nς;. 'Εκείνο που προέχει εlναι ή έκπλήρωδn 

τfίς iδέας;, ό έξουρανιομος; που δια,γράφεται πέρα ά:πο 

τι\ν πλοκή. Προβάλλει το ακλόνητο της εiκόνας; καi την 

αiωνιότητα του ρυθμού. Δείχνει η\ ζωγραφικiι τελειό

τητα του κόδμου, rro θ'αυμα καi n\ν άρμονία του μετα
φεριμ,ένn 6το μυθικό. Oi iίρωές του ά)'Vοουν το φό6ο. 
Στο θtιυ,μα,5το1 άνήκοuν oi ψευδοϊ5τορικες ταινίες;, oi 
θρnιοκευιτικ&;. oi έξωηκες καi το ύπερθέαμα. Μικτα εϊ
δn εΙνω oi ταινίε(: βουλε6όρτου, το μ·ελο και τα μσυδ1-
1,οχορευτικά. Το φαντα6Τ1ΚΟ και το θαυμαοτο πε,ρινουν 
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cτο 6τάδ10 παρακμfίς, ώς παρωδίες, το ruρωτο, μεταφέ

ροντας Πl φρίκη ΩIΠΟ Tl1V πλοκ1\ 6τrιν εiκόνα καi το 

δεύτερο. ύπερ6άλλοντας τον άναχρον16'μό. Παρωδία 

τcϋ μπουρλε6Κ εΙναι το μπουφονικό, ή έμ,μονiι 6το λά

θος - γκάφα. 

Ό κ1νnματογράφος εγινε μέ6ον εκφραδnς του βιο

μnχα ν1κου αiώνα άναmύ660ντας η\ μυθολογία rωϋ αi

ώνα με το 6ήιριαλ. Ι) Ένω τα τρία παραπάνω εϊδn μύ

θου, ΠΟU Ω'Ποτελουν το λαϊκο 61Vεμά, 6τnpίχθηκα,ν δτα 

φωτογραφ1κα μέ6α ( τρύκ, ντεκόρ, έφφε κ.α.), το 6ή

ρ1αλ χρnωμοποίnδε έκφpα'δηκα τiς δυνατότητες που ά

ηορρ,έουν ά.πο τα iδ1αίτειρα τεχνικά του μέ6α ( κίνΠ6η, 
δρ6.οn, δ1ό6Παδn του χώρου). 2) Ένω το, φαντα6ΤΙ'ΚΟ 

προβάλλει η\ν άντrθε6n καλου / κακού, το 5{φ1αλ έκ
φρά[ει Ό1V έκμnδέν16n αυτfίς τfίς άνrτ:ίΗεδnς άπο το β1~ 

μnχανικο πολπιGμό. 3) 'Αντi τοϋ έξωπραγμαnκου θαυ

μα6τοϋ, το 6ήp1αλ 6ψέψεΠll 6τ:ι\ ρεαλΙ6ΤΙΚΙl άλnθοφά

Vεlα. "Ετω, δ1ατrψεϊ το δραμαηκο πυρήνα του φαντα-

6ΗΚΟU, άλλα κατανέμει τα κατακόρυφα μορφήμ<Lτά του 

6ε όρ1[όνnο δίκτυο, μετατρέπει τη δοrμηα\ όργάνω5n 

5ε μετωνυμ1κiι 6ύνταξn, 5ε άrr.ελεύτnτn πλοκή. 'Απο

τελεί δε~ρα έπε16οδίων που δυρράπrοντω έπ' απειρον. 

Παράλληλα ό :iίρωας χάνει τ:ι\ν ήθ1κή του άξία καi το 

μόρφημα άντ15τρέφeτω άrιτο τον τύπο iίρωας - δρά6Π 

6τον τύπο δρά6n - :iίρωας. ''Err61 το 5ήιρ1αιλ μεταφέρει 

το λαϊκο ρομάτζο άπο το μυθ16τόρnμα 6τον KlV) γράψο. 
λίαζi με τ:ι\ν πλοκή, μεταβάλλει καi τα οημαίνοντα· ό 

δ1άκο5μος μπαρόκ, το δΚΟΊ!άδι, ό πύργος, ή φύ6Π κ.τ.τ. 

άνηκαθίtΗανται άiπο το σύγχρονο 6ΚΠV1ΚΟ τfίς μ·εγαλού

πολnς: ύnόνομοι, 6τέγες, ντεπό, μπάρ, αύτοκίνnτα, κα

θώς καi άπο τη μυθολογία. της. Στη δnμωυργία του 6ή

ριαλ rφωτεργό:τες ύπfίρξαν ό Φεγιαντ καi το ά.μερ1κάrv1-

κο περmετε1ωδες. 'Ήρωές του: Ϊ\6αν ό Τα,ρζάν, ό Φαν

τομδς, ό Ζορό, ό Σούπeρp.αν κ.α. Μα(ι με rα\ δnμ1οrυρ

γία του καθαrυτο KlV) γραφικου μύθου του λαϊκου pεα-
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λ16μσυ, το 6ήρ1αλ συνέβαλε να κλέψει ή όθόνn το μυ

θΊοτόρnμα. ΤΙ\ μετάmιοοn ηρος το ρεαλ16μο τiι 6UVQV
τουμε 6το εΙδος των έρωτικων 'rαΙVΙων, δπου ό μανι

χεϊσμος 6άpiΚας / ψυχfiι;:, iι αύτοημωρία καi τα 6nμαί

Υοντα των τελετου1ργικων κινήοεων 5αγήνnς της 6αrμπiρ 

μετατοπίςοvται 6rro γήϊνο 6εξ άπiιλ της mν-απ γκερλ καi 
5τα 6nμαίνοντα που δ1αι<οομουν τiιν εϋπορn ςωiι της 

6τάρ. Στiς «Βαμπiρ» (Φεγ~α.vτ) το θέλγητρο του τέρα

τος - 6ες εχε1 μετατρωτεϊ 6ε μnXQVloμo Ϊvτρ1γκας. 

Με το ρεαλ16μο ό KIV) γράφος έξέφραοε Πl ούγ

χρονn μυθολογία καi ταυτόχρονα, μεταιμορφώθηκε άπο 

λαϊκο θlέαμα 6ε τέχΥn. Κινnματογραφ16τες καi 8'εωρnη-

1ι:οi δ1αικήιρυξαν on ή νέα τέχνη συνδέεται άπο τη ψύ6n 
της με το ρεαλ16μό. Πολλες έρμnΥεiες εχουν δοθεϊ mό 

ρεαλ1ομό, που εΙναι άντιφαηκες καi α5,χετει;: προς τrιy 

α.νηκεψ.εVΙκότnτα. Oi πεp166ότειρες μορφες τέχνης ηα
ρου61άζονται ώς άδ1άλε1mn άνάδιmn ρεαλ1ομοϋ. "Αρα, 

ρεαλ15μος εΙναι το γενικο πνεϋμα που 61\.JνΟδεύει την 

άοrτ1κiι iδεολογία καi ουγχέετα~ 1) με την τέχνη, 2) με 
ηΊν άληθοφάνε~α. Αύτο που όνοιμά{Όυpιε ά.λ11Jθσφανες 

έκπροδωrτεϊ κυιρίωι;: το πνευ,μα τiίς κο1νfiς γνώ·μnς καi 

εΙνω 5υp.βαηκο γ~ατi ουνδέεται με τiι;: έκά~ηοτε ουνή

θε1ει;:. Άπο την πρακnκiι πλειυρά·, το πρόβλrψα τοϋ 

ρεαλ16μοϋ εϊταrν πρόβλημα rτfiι;: συνάντη6ηι;: της τέχνnι;: 

με τι'ιν παpαγωγή. Ώς αληθοφάνεια, έκφρά(ει τα iδα

,-~κα της με6αίας τάξης: πίδτn οτiιν έπίγεια εύμάρεια, 

φόβο του θανάτου καi άπαλ01φiι τiίς θυδίας, ύλ1κiι αιτο

τίμnοη των ήθικων άξιων ώς άξιων χρήοηι;:, χάnυ εντ 

καi ήθικiι δικαίιοοn. 



2) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Ή τεχνολογία εΙναι 6υνεχ:ί\ς: αϋξn6η τfίς: ένGωμά

τωοnς: πληροφοριων Gτα φιυδικα ύλικα καί, γι' αύτό, έ

ξυrπnρετεi τiς: δύο βαδικες: λειτουργίες: τοϋ άνθρώπου, 

η\ν έπέ·μβαοn οτiι φύοn καi τiιν έπι:κοινωνία. Ώς: τεχνο

λογικ~\ έφεύρε6n, ό κιν) γράφος ουμβόλλει οτiιν έπι

κοινωνία. Άπ' αύτο προκύπτει το πρόβλημα των 6Χέ-

6εων που εχει ή τέχνη με τον κιν) γράφο καi με την 

έπικοινωνία. Ό ΚlV) γράφος δεν εlναι αιτα,ραίτnτα τέ

χνη οϋτε ή τέχνη εΙναι κάη TQI εμφυτο 6TOV ανθρωπο, 
άφου ύπfiρξαν κοινωνίες: χωρiς: τέχνη, σπως: ή Σπάρ

τη. Για η\ν έλλnνικ~\ άιρχαιότnrτα, ή τέχνη άνήΚ'ε1 οη\ 

6ψαiρα τfί,ς: παιδαγωγικfίς:. υΟλος ό διαφωτι6p.ός, ά:Πό 

τον Bacon μ.έ)Gρι τον Hume, άpιφ15f3nτεi η\ν τέχνη έπει

δη συνδέeται με πι υυγκίνnσn καi δεν προοφέρει 6Q
φεiς: εννωες:. Στο βάθος:, κατεδίκα(ε το φολκλορικο θέα

μα και ,προοηά1θn6ε να θiειμελιώδεl τiιν τέχνη 6TOV λόγο 

( Λέο61ιγκ). Ό Baumgarten iδρύει την εννοια τfίς: αi

οθητικiίς: ώς: άμάγαλμα τfίς: γνώοnς: με το συνα.ί66'ημα. 

'Αλλα μία τέτοια άντίληψη θέτει έξ άρχfίς: το, δυ1ϊ6μο 

καi ανάγει οτ~\ν πλατωνικι\ θεωρία τfίς: άναγνώρι6η<;:: 

μέο' άπ' το αiοθητο εργο τέχνης: άναγνωρί(ΟΙUiμε την 

ύπεραιοΗητη iδέα. 'Εξ αλλου, διατ:rφεϊ η\ν άντίφοοη 

yνιί:rοης: / φαντα16ίας:, λόγου / 61\JΎΚΙVΜης:, ύπερβατικου 

/ ύλ1κοϋ. Σ' αύτην πρσ5τέθnκαν κι αλλε~ς: άντιφά:6Ιε1ις:: 

1) άδυvατεi να θε,μ,ελιώ,υει δ1κά της: φιλοοοφ1κα κρ1τή
ρ1α καi παραπαίει μεταξυ γνώοης: καi ήθικfίς. 2) 6rψ.αί

νε1: 'Την ένόm,τα, του έpπειρικου δ~,αφορικοίr 6ε ολότη

τα iδέας:, ένω έκφρά{εται πάντα μέ.6,' άrπο το διαφορικο 

ούτό, 3) έπεξερ,γό(εται. τι\ μορφικ~\ διατύπωοη τοϋ τέ

λειου, ένω άλλόζει 6υνεχως: τiς: μορφές: της:, 4) έξυί11α

κούει τσ iδεατο, καi το .λόγο, ένω έδρά(ειται οε βιολογι

κες: άρχες: ( εV6Τ1ΚτΟ, ταλέντο, libido, μίrμnοn, ΠQlXVI · 

δι), 5) διεξάγει τη λεποιφ,γία του καλλπεχνικοϋ ερ

ιου μέοω τfίς: θέα@<;: ( άρχη του έγω / rμη έγώ), ένω 
mν έξηγεi με τiιν παρεμβολiι τfίς: ουγκίνη6ης ( ά,ρχη 



44 

της 5UIJ1'llετoxfiς) . Ό ρομανηιη1ος fδωδε το βόροι;: δτn 
ουγκίν~ηοn, μιετα;rρέποντας τον ϊδιο τον όρ15μο της αi-

6:Θnηκfiς, ώς λόγο - ωryκίνnοn, δε 6κόνδαλο. Oi νεώ
τεροι θεωρnnκοi του κιν)γρό!φου ( Άϊζ,εν6τάϊν, Μορέν, 
Μπαζ'εν) άναγκlοοθnκαν να θυνδέοουν τiς δύο ά·ρχές, 

τiίς θέα5nς - άναγνώ,ρ16nς καi τiίς 5υμμετοχfiς, κότω 

άπο τον KOlV01 ορο της μαγείας. Ύπο~ηήριξαν ΟΤΙ ή μα

γεία άποτελεϊ πρωταρχικο ου6ταηκο τfiς άνθρώmνnς 

ψύ6ης, ένω filmV ruρα-γμαηκόmτα εΙναι ~νας άδαφiις δ
ρος με τον όποίον ύπτοδnλώνουμε ποικίλα φαινόμενα, 

κο1νων1κα η ψυχολογη<'ά. υοταν έρrμnνεύουν την τέχνη, 

ώς μαγεία, βεβαιώνουν on άποτελεϊ, οπωι;: αλλοτε ό μύ
θος καi το θέαμα, fνα ρυθμι6ηκο μηχαν16)1Ο τfiς κοινω

νίας, δπσυ ή ουγκίνηυn πα,ί(ει το ρόλο τfiς έπανάδραδης. 

Τr\ν θεωρούν αξία καί, γι' αύτό, την χαραικτnρίζουν αύ

τόνομn καi αiών1α. 'Όπως την ξέρουιμε 5ήμερα, ώς «με

γό>λη τέχνη>>, άηστελεϊ ΠpΟ'ίΟν TOU ά6ΤΙΚΟU ΠολΙΏ6μοϋ. 
Σ' ολους τους αλλους πολιn5μούς, ή τέχνη εΙναι έξnρ

τημένο κ01νωνικο φωνόμενο, εΙναι μνημειακή, λαrτρευ

ηκή, πωδαγωγική, λαϊκή, δηλαδι\ εχει δεδμο με κάποια 

xpή6n, ύλικiι η πσλ1η6ηκή. Στο τέλος τοϋ :Με6αίωνα 

ύπfi.ρξε παpα61τική; oi καλλιτέχνες ύπnιρετοϋ6αν τους 
ήγειμόνες. Ή μεγάλη τέχνη εΙνω ~να πολυ πρόδφατο 

φαινόμενο καi άνωπύχθηκε ώι;: ύποκατάmατο τiίς θρη-

6κείας. 'Αρχικά, ό καλληέχνης ξεπnδα 5n\ν 'Α ναγέν

"nοη μαζl με τον έrηχειρηματία. τον έφευρέτn, τiι ρα

διουργία, το πάθος για Tn ζωiι καi ΤΟ προοωπικο 6τύλ. 
Γίνεται δημ1οιφγός, άφότου άποκτα η\ν οiκονσμ~κ.ή 

του άνεξαpτn6ία. Σ' ~να έπόμενο 6τάδ10, οταν ή τεχν1-

κ1\ παραγωγiι άλλοτριώ,vει τα ερrγα του, ό καλληέχνnς 

άπορ.ρίπτει τι\ν οiκονομικiι χρnδψότητα των προϊόντωΥ 

του καi γίνεται έλεύθερος. 'Έτ61, ή τέχνη εγινε αύτό

νομn. 

Κατα ΤΟ μέφο που τα λα'tκα δτpώιματα άφομοιώ

νοv,ται 6ΤΟ iδεολογικο ού6τημα της β1ομnχαν1κfiι;: κοινω-
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νίας καi άνεβαίvει iφαρχ1κα 11 με6αίαι τ,άξπ, το λαϊκο 

6ινεμα έκτοπίςετα,ι άπο τον κιν) γράφο - τέχνη. Το νέο 

έκφραοηκο μέοον εγ1νε iδε.ωδες οργανο για riιv ά.νά

δε1ξη τfίς 6.ληθοφάνε10ις. Αύτο το πέτυ2eε wάνοντας 6.ν

ηλππη\ τι\ν ύλικη λεπτομέρεια, καθώς έπί6ης καi η\ 

χροV1Κ1\ διάρκεια που εχουν τα ΠΙράγματα. Γι' α'Uτό, 

τοϋ εδωοαν η\ν όνσμα6ία «κινσύp.ενπ εiκόνα», που εΙ

ναι λανθα6μένπ καi έξυπονQci τη δυνατόmτa τοu να 

μεταμορφώνει το χρόνο 6ε μυθικο χρόνο και να κειpμα

τίζε1 το, χωpο για ν' αιτοδώοεl την κίνnοπ, η\ δράuη καi 

τiς ψυχ1κες καταuτάδεις. Ή δυνατότητά του αύτη τον 

μετατρέπει δε τέχνη. Σε γενικες γραιμrμές, Λ έξέλιξn 

τfίς τέχνης εΙνω : 

1) Ποι1πηκος μύθος: Μέχρι τον llo αi. έπ1κρατοϋ
δε Λ εiκονογραφηιμένη 6.φήγnδn καi το με6ωωνικο ε

πος πλάϊ δε, ποικίλες μορφες του φολκλόρ, που το είχε 

δ1αλύο:ε1 ή Έκκλnδίαι. Ή τέχνη άναδύετω μέ6α 6.πο η\ν 

άποούνθεοn της ά.λλnγορ1κfίς ποίnδης τού 12ou ai., 
6n\ν όποίαrν noίnun καi {ωγραqηκη tίuαν αλληλένδετα. 

Τον 13ο αi., ή ηοίη6η των τροβαδούρων με την πολυ

δnμία: των θειμάτων της δ1αδηα το επσς, ένω ή Κομμέν

ηα ντελλ' αρτε α.πορροφα τα ΠαγαVΙ6τΊ.ΚCl δτοιχciα τοϋ 

καρναβαλ1οϋ, καθώς καi το θρηδκευτικο δράιμα. Ή 

μεταβολ:ι\ α,ύrτ:ι\ 6υνοδεύετω απο η\ δημιουργία νέων 

μορφών κ1' όπο, μία εξαρ6η του πολυψων1ομοϋ ( 15ος 
αiών). 

Α' Ι\1ετάβα'6n ( Ιβος αi.)' Το μυθ11δτόρημα δια6ΠΟ. 

την ένότητα iίρωα - άξίας που χαpακτiιρι{ε το επος, με

τατ,ρέπε1 το δ1'άκοομο 6ε ύλ1κα χειpι6μοϋ, εiδόγει το 

πλfiθος; μα(l καi τiς δΧέ5ει·~ των άrτόμων, καi κομμαηάζει 

την ένότπτα του μύθου, με άκολουθίες δρά6ης καi με 

πλfί~ οκnνων. Ή ταυτόΧΙρονn άντίδpαδη τοϋ λογιο

ταηομώ οτο λαϊκο θέατρο καi 6τ:ι\ οαrτυρικ:ι\ ηοίηοη ϊ

δροο·ε τον κλαι61Κl6μό, που όδήγηοε το, θiέατρο δε μου-
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6ειαια\ ά,ποιμόνωδη. ''Ετ61, oi νέες: τά6εις: διοχετεύθη

καν 6το μυθΊ6τ6pημα ( 17ος: αi.). 

2) Δραμαηκος; μύθος ( 18ος: αi.) : 'Εγκαταλείπεται 

c~ κλα61Κι6Jl.ΙΟ<;; καi iι διδακτική του τά6η, ένω άναmύ6-

·5εται το μ:υΗι6τόρημα μαζi με η\ διάδο6n του βιβλίου 

καi τfίς ά.τομικfί:ς: γνώμης:. Ή δpά6n του nρωα γίνεται 

μηχανικι\ κσινοrruατία καi το ήθ1κό του 6θένος τείνει να 

μετατραπεi 6ε πανουργία των χειρισμών ( ά:ρχι\ τοϋ 
19συ ώ!.). 

Β' 1νlετάβα6η ( 19ος: αi.) : Το περιπετειώδες: μυθι-
6τόρημα άνηκαθί6ταται ά.nο το έξωηκό· ατοιμο καi i-
6Τορία χωρίζΌυν. :Μέθ' ά.nο τα ρεύμαrτα, του ρομανη6μου 

καi τοϋ νατσuραλ16μου προβάλλουν ό νιχ~λισμος του 

iίρωα καi ό ά.ναχωp16μος τοϋ καλλιτέχνη. Ή τελευταία 

φά6n, τοϋ «πσιηηκοϋ μ,ύθοu», θα έξετα6θεϊ ά.ργότε·ρα. 

Πραγμαηκόrτητα για τον ρεαΆΙ6μο εΙναι το κωδικο

ποηψένο, αύτο που ύπακούει 6πι δεοντολογία τοϋ 6υ-

6τήματος:, Gτiιν Ά νάyκn. Βα61κοί της: δροι εΙναι iι ά

ληθοφάνεια, το fιθJ.κο Περιεχόμενο ΚΙ Il KOlvn γνώμη. 

Τέοοερα 5τ01χεiα έκφράζουν τiιν αληθοφάνεια: iι άν

ηκειμενικόmτα, rco κοινο γοϋ6το, iι οοφήνεια καi τ6 
llΟVΟ6ήμαντο. 1\1' αύτα τα 6τοιχεiα εi6άγετ01 ό ρεαλ1-

ομος Gτον κ1ν) γράφο. Παράλληλα, iι λογικι\ άρ,χiι τiίς: 

α.iηακiίς: κανοναρχίας:, κατα η\ν όποίαν ά.ναmύ6Gετ01 

το θbμα τοϋ κλα61κοϋ μύθου, μετατρέπετω δi: μnχανι

eμο της: πλοκiίς καi 6ε προ6ολiι του τυχαίου. Κατα άν

τίGτροφn παρεία, το, ήθ~κο περιεχόμενο έξελίδεται 6Ε 

rιθικι\ δικαίωGη καi ό ηιρωας, ά:ντi να θυGιάζεται, έπιζεi' 

θ'ριαμβεύοντω;;. Τiι 6ύνΗεGn της: έμπει,ρίας: με τον ήθικο 

νόμο n\ν έmχεi,ρnδε ό Καντ στο «αiδθηηκο κριτήριο•, 

με το όποaον 6Uιμ6ίβαζε τι\ν άντίψα6η λόγσυ j δυγκίνη-
6Πς. Για ν' απαλλάξει το Ώραiον ά.nο n\ μεταφυ(Η.ΚΙ\, 
Καθως: έ:πί6Π<;; κι' άπο η\ν nδονι6τικ1\ ά.nόλαυδn, το με

ταφέρ,ε1 δrτουι;; ύπακειμενικους: δρους τfίς: δ1όνο1ας:, 6αν 
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πα1χνίδ1 μ.εταξυ λογικfίς καi φανταG{ας:. Τέλος:, ΠΊ6τεύε1 

ΟΤΙ oi αiGθlηnκες: μο1ρφες: πλουτίζουν με έμηεφ1κο πε
ρ1εχόμενο τiς: ήθlκες: iδέιες που εΙνω κ,ενές:. 'Απο το τε

χνητο αύτο οrίκοδόμnμα της: ΑiGθηnκϊίς: έξορίζεται1. iι 

)'Ύώ6η, άφίνον~τας το εδαφος: 6τrιν ΚΟΙνη γνώμη KQI 6Τ11 

θειμελίω6η ήθuωυ βάθσυς:. 'Αλλα το ήθ~κο 6άθος: της: 

iδεολοyίας του βιομnχανικου πολη1σμου εΙνα1 ό θρί(ΙJμ

βος: της: ύλΙΚfiς: αφθονίας. Αύτο 6.ηστελεϊ καi τη μυθο

λογία της:. 'Έτ61, τα 6nμαίνοντά της εΙναΙ ύλ~κα χριή

uης. 

Στον κινηματογράφο, ό ρεαλ16μος παρου61άζε1 δrύο 

ψά6ε1ς:. Καιτα n\ν πρώτη, το ανηκεiμενο άJποκτα ΚUΙρίαιρ,. 

xn θ'έGη, 6υμβσλίζε1 ο.λιες: τiς: αλλες αξίες: καi γίνετω 

κρηrψLΟ γ1α την καταξίωGη του ατόμου. Στο, δεύτερο 

6τόδ10, το αταμο yίνετω iώτψο με τα ανπκεfμενα, ύ

πακούε1 παθηηκα Gτο 1δ10 κύκλωμα κυiΚλοφορίας καi 

καταΥάλ.ω6nς: μ' αύτά. Χαρακτnρ·16τικα. εlνω τα 6τσ~χεϊα 

του πρώrτου 5ταδίσυ ώς ΠΙρός: 1) το κοομοείδωλο - iι 

κατακόρυφη δομΛ του μεοο1ωνικου κοομσυ μετατρέ.πε

ταΙ 6ε όρ1ζόντ1α καi oi π01ότητες κατανέ.μοντα1 6ε πο-
6ότητα - 2) τiι θέ6η του ανθρώπου 6Γ[ΟV κό6μο - τό 

εlνα,1 μετατρrnεταΙ δε yίγνοοθαι και Il δ1καίωGn του αν
θρώπου pεταφέρετω Gm δpάοn του κι οχ1 Gmν όντ6-
τηrτά του - 3) m 6Χέ6η του μύθου με ffiV Πραγμαη
κότητα - την διέπουν iι άληθοφάνεια κ1 ή γνώμη. 

Μετατροm\ του λαϊκου 6Ινεμα δε τέχνη 16οδυrνα

μουσε με την έξέλιξη του θεάματος 6τουι:; τύπους: του 

ρεαλ~ομου. Τα έκφpαοηκα μέοα, 6'Ια όποϊα 6Τnρίχθηκε 

ή νέα καλλ~τεχVΙκη 6ύνταξn, εΙχαν έrnβλnθci πολυ 

πρσηγούμεναι αιτο OlΚOVOiLJ.:ΚO - τεχνικες: ανάιγ1Κε<;;. Tiιv 

καλλπεχVΙκΟ!Ποίη6ή του η\ δ1εκδίκη6αν το θέατρο καi 

το μυθ16τόρημα, άλλα τελικα έmκράτη6ε το δεύτερο. 

Σ' αύτο 6υν{φ,γη16ε iι Avant Garde, το 1924, που απο 
ένrελως: δια:φορε.τικiι πλευρά, ώς: προοίμ10 του nouveau 
ι-oman, συναντήθηκε με το λαϊκο, ρ,εαλ16μο του serial. 
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'Αλλα τον καθbp15ηrκο ρόλο τον επα1ξε ή δημιουργία 

δύο έπων, του αμερικάνικου καi του 6061εηκου, με τα 

άντί6το1χα ε'fδη : burlesque, western, 6ο61εηκος ρεαλ1-

6pόι;;. 'Εγκαταλείπονται. τα φωτογραφικα μέδα ( τρυ
κάζ, διπλοτυπία κ.α.) καi εi6άγετα1 ή ρεαλ16τικn λογ1-

κοφάνε1α καi ή κίνηση τfίς μηχανfίς, κυρίως αιτο το 

Kammerspiel, ένω ό Γκρίφφιθ ΚΙ ό 'Αϊζεν6τά~ϊν εχουν ά

ναmύξει λίγο πρωτύτερα το montage. ώς κύριο μέ6ον 

τfίς καλλπεχνικfίι;; γλώ66ης. Μετα η\ν εi6αγωγiι του λό

γου άκολουθεϊ μία περίοδοι;; ( 1930 - 40) i6οpροπίας τfίς 
υεχνικfίς με η\ν αi6θηηκή, κατα την όποίαν ή ρεαλι6Τl

κiι αληθοφάνεια. έκφρόζεται μ' ενα iδιαίτερο ουνδuα6μο 

montage - decoupage, πρσ5αρμοομένο 011\ λογικiι άνά

λυδη τω;γ δραματικών καi ψυχολογικών 5υμβάντων. Ή 

vέα αύτ:ι\ καλλπεχνικι\ 6ύνταξη, δπου κυριαρχεϊ το 

montage - decoupage, κατέληξε 5ε κώδικα 6τερεοτύπων. 

Ώι;; nρος τα 6Ιψαίνοντα, ό ρεαλι6μος εi6ήγαγε 6ΤΠ 

θt6η των ουιμβόλων η\ν ύλικiι πανδαι6ία. Μέ6ω τfίς έ

ξομοίω6ης καi τfίς ταυτοποίη6ης, μετατρέπει τα απει

ρα ύλικα <<6Π']lεΪα», Που ε15άγε1, 5ε 6τοιχεϊα τα όποϊα 

μεταβιβάζουν τ:ι\ 6ημαυία τους το ενα 61' αλλο, δηλαδ:ι\ 

τα κ:άνει 6τοιχεϊα μετωνυpικfίι;; 6ύνταξης. l\,{ε τον τ;pό

ΠΟΥ αύτο μεταφέρει τiς nοιοτικες 6npα6-ίες καi η\ ουγ

κίνn6η, πσυ rdς συνοδεύει, 6το μuθικο βάθος πέρα ά:rτ' 

η\ δομή τους. Με η\ μετα~ήμαν6n αύτfι, ό μύθvς - τέχνη 

γίνεται l?_να ηλfίpες ύλικων ']J.Ορψων Που ε1v'Ql κενο 6η

μα6ίας, γ1α,τi το περιεχόμενό του αναφέρεται 61 

fνα αλ

λο έπίπεδο, αφηρημένο ΚΙ έξυιπονοούμενο, 510 έπίπεοο 

των άξΊων. Ή διά6Πα6n 6ημαίνοντος / δnμωνομένου κ1 
11 αφαίρ,ε5η τfίς αξίας 6rι:ο βάθος κάνε~ τα οημαίνοντα: 

ταυιτόοnμα καi αδεια, έπσμένως, αφαφεϊ η\ γνώδη καi 

εiοά.γει 6τiι Ηέοη της τον κατηγορ1ομο που διέπει τι\ 

οχέδn μίαι;; αό.f)(Ι,της αξίας nροι;; τiι;; ά.6ήμαντες ύλικει;; 

πα ραοτόοιειι;;. 

Με τα καλληεχν1κα μέσα του ρεαλ16μου όργανώ-
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νεται 1\ άναγωγ~\ του καθημερινού έπίκωρου 5' εν~ 
μοντέλο άφnιρnμένο, το Μύθο. Το ρεα:λ1Gηκο μοντέλο 

προκύπτει ωτο ΤΟ φαντα6τrκ6, οπου ομω<_: το, τέραι; εχει 

έξομοιωθεΙ με τον έ,μπράγμαιτο κόGμο, ή άναμονiι τiίς 

μεταμόρφιοοnς εχε1 διαλυθεΙ Gε κενiι πλο:κη καi iι fi
nalite του μανιχεϊδμου ~χει μετατραπεΙ οε έmτυχία των 

ύλ~κων χεφ1ομων. 'Έτδ<l, ή 6Χέσn καλου j κακου γίνε
ται άνάλυ5n των δεGpών αiτίας του ύλ~κου κόδμου κι' 

άψομωώνετα'l 6τiιν πλοκ1\ ώι; τεχν~κο έ,μπόδ10 m:ι\ δρά-

6n. Ή πλοκ:ι\ ραωοναλίζει το ψαντοοτ~κό. Έπόνω 5τον 
καpβα τfίς Ϊντριγκας οiκοδομεΙτω ΤΟ fιθικο μοντέλο, μία 

δ1καίωGn, που εiναΊ iι <<λύ6η» τfίι; ϊδιας της πλσκiίς 

μέδα άπ' rπ\ 6U66ώ.ρευοn του τυχαiου. Στόχοι;: του εϊνω 

ή καταξίωGη τfίς η1ραγμαηκότn τας μέGω: l) τiίς ύnο

τα γfίς του iί,ρωα 5τους λογ~κουι; νόμους τiίς; πλοκfίς; καi 

2) τiίς έξΟ]J!είω6nς του τέρατος με το οiκεϊο κακο - rι:υ

χαϊο ( γκά:νγιωτερ, iνδιάνο κ.α.). , Ano ΤΟ burlesque δα

νείζετω το μα'γΙΚΟ χεψ16μο τiίς ϋλnς καi άπ' το θαυμα-

5ΤΟ παίρνε~ τον έξωηψ6, γ~α να έπενδύοε1 ομως μ' αύ

το τ:ι\ δ1εξαγωγ~\ τiίς δρά6nς Kl OXl τον iίρωα. Σ τiς πε~ 
rηπετε1ώδε1ς ταινίες, ή ήθικ:ι\ του μανΊΧεϊ6μσυ γίνεται 

εύψυϊ'α των μέGων δρά5nς; καi Gτiς άGτυνομικες; ταΙVi'ες 

κυρ~αρχεΙ ή μnχανικ:ι\ αύτονομία τiίς δρά6nς;. 

Ό iίρωας; των ρεα,λ15τ~κων ταιν1ων γίνετα1 περΙG

e;ότερο γήϊνος;, άποκτα έρωηομο καi ψυχολογ~κ:ι\ άτο

μ1κότnτα. ΤUΙΠικα εϊδn εΙναι το δραμαηκο καi το κ01νω

ν1κο που ουνδυάiζουν το άτομ~κο άνέκδοτο με η\ν κά

θαp6n. Το pοντέλο τους εΙνα1 ώς έξης;: άναπτύ66ετω 

με ομψαδn ή άδ~κiα καi το κακο που προκαλεΙ ενα α.το

μο η ενας θε6μος - άστο το κακο αύτο δ1αιταράοοεται 

δλn ή τάξη των θοομων - 6ΤΟ κρίω,μο 6nμεϊο, ή τάξη 

.θυωάζει το βλαβερο ατομο η θεσμο καi 6ώζετω. Μετα 

το 1940, η KOIYωVlΚll κριηκ~\ Του δραμαηκου μύθ()iU τεί
νει δΤΟV φαταλ~δp.Ο του «'Έτ61 εΙνα'Ι. ή ζωή», που όδn

γεΙ 6Tl1V άnο6ύνθε6n τfίς; δομης του καλλ~τεχν1κου ειρ-

4 
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yσυ. Σε 6ύνδε6η με η\ν άΠΟ6Τα610ΠΟίη6η του Μπρέχτ, 

1ί άπο6ύνθε6η του εργου εΙχε κύριο 6τόχο την κατάρ

\'Π6n τοι\J μnνύpα.τος, έπειδn το μήνυμα έψη6υχάζει το 

θεατή, καi την καιτάργη6η τfiς 6υγκίνη6nς. Διακρίνου

με ψεϊς κατευθύν6ε1ς: 1) Κυρία τfiς μορφfiς καi κα

τάργn6η του ifliΘριεχομένου μnνιη~ατος: φορ;μαλ16,μός, 

πεφαιμαrπκος KlV) γράφα;:. 2) Ά νάπτυξη του περιεχομέ
\ΤΟU καi του μηνύμαrrσς χρnι6ψοπσ1ώντας τα κλα61κα έκ

φpα6ηκα. μέ6α: πολιηκος κινηματογράφος, Μπουνου

έλ, Γουέλλες, Μπέργκμαν. 3) Άνα6ύνθεGη των έκφρα
Gτικων μέ6ων καi του περιεχομένου: νεορεαλισμός, 

νσυβελ βάγκ, cinema verite. 

Ή τρίτη-κατεύΘυν.δn άποβλέπει 5ε μία νέα αiGθηn
κή. Άλλά[ει τα μ,έδα της καλληεχνικfiς 6ύνταξης για 

να 6.λλάξει η\ θέ6n του ά.νθρώπαυ 6τοv κόδμο. Έξε

λί66εται κατα. δύο 6Τάδ1α: τον Πρώτο νεσpεαλ16μό,, άπο 

το 1942, καi το φωνομενολογικο κινηματογράφο, άπο 

το 1959. Ώς προς τα έκφpα6τικα μέσα, καταργεί τα δτε
ρεότυπα του ρεαλιeψ:ΟU καi την αiGθητικiι του μοντας -
ντιεκουπάζΌ Στη θέ6n τους έπ1βάλλε1 η\ν αi6θηηκ:ι\ του 

έGωτερικου η πλαGηκου μοντάς, που κύρια γνωρίσματά 

της εΙνω το βάθος πεδίου καi το ουνθεηκο decoupage. 

Ώς προς η\ Gύνταξη, κατα~ργεϊ η\ν ά.ρχη των τριων 

ενοτήτων, η\ν πλσκι\ καi τiι χρονικr\ όργάνωδη, για να 

ρευοτοπο1ή6ε1 έκεϊνο που για τοv ρεαλ16μο εϊταν άντι

κειμενικότητα καi 6.ληθσφάνε1α. Ή άλλαγiι τfiς χρονι

κfiς όργάνω6ης ά.ντΗΗ01χεϊ Gτiιν ά.ποκάλυψη τfiς β1ω

μαηκfiς δ1,άρκε1ας καi του ύποκειμενικου χρόνου. Στην 

αiGθnnκr\ αυτή, Που Πρσ6δ1ορίςουν τα μορφικα μέGα 

καi Ιί Gύνταξη, ά.νταϊJτοκρίνετω ενα περιεχόμενο περιi 
Gότερο ύποκεφενικό. 'Α ντi της πλοκfiς καi του έξωτε

ρικου χρόνου το κέντρο βάρους μετακινεϊται προς τiς 

κατα6τά16εlς καi το μοναχικο ατομο. Το μόρφημα ηρωας 

- δράση καταργεϊτω καi τουτο όνομάζ'εται άποδραιματο

ηοίηοη καi διαθεδψότητα του ηρωα καi τοϋ θεατiί. 



'Αλλά, δ1αθοο:1ψότητα καi κατάργn6η τfίς δρά6ηι;; 

6ημαίνουν ανα,1ρε,5η τfic;; ανθρώπινης nραγμα.ηκότηται;:. 

Το βάθοc;; πεδίου καi το 6υνθεηκο decoupage άατοδίδουν 
ΤΟ ατομο 6TII.V άπλ:fi TOU ϋπαρξη, ΟΠως ε[ναι ΚαΙ Τα φ'U-

61KQ αντικείμενα, δηλαδή, κατα μία ζ'ωγραφηm όλο

πσίη6η 6TOV κοομσ. Ή β1ωματηαι δ1άρκε1α 6υμπλnρώ
νε1 τiιν ανηκειμεν1κοποίη6n, γιατi ανάγει το ατομο 6ΤΟ 

έπίπεδο των αύτομαη:κων ψυχ1σμων. Με πι ζωγραφικiι 

όλοηοίηδΙΙt κα.i τiιν ό.ποδραματοποίηδη 5υντελεϊτα1 ή με

τάβαδn 6τiιν εiκονογραφία του θαυμαδτου. Ό θεατiιι;: 

<<θεατω» η\ν όληαι εννο1α τfiι; ϋπαρξης, γ1α ν' άποκα

λύψε1 το μυ6τήρ1ό της μ,έ6α 6' ενα 6ύμπαν θεϊ5τικσυ 
νατουραλ16μσυ η φω.νομεν1κοτήτων, έκεϊ που 6βύνε1 Λ 

«πολυτέλεια τfi,ς 6rυνείδη6ης:». Έπειδiι ή εiκονογραφία 

του θαυιμα6ΤΟU διεξάγετω με χρή6η των ρεαλΙ6ΤlΚWV 

οημωνόντων, χωρic;; έξωυ6μό, ή μαγεία τfic;; εiκόνας γί

Υεται κατάψαδη τfiς όδύνης για να κατανοηθεί ΤΟ ελεος: 

καi ή xάp:n. ''Ετ61, ή κατάλυδη τfίς δομfίς του μύθου 

καi ΤWί\Τ μορφημάτων, που έξnπα.κσύουν ενα παγκό6μ10 

φαταλΙ'θp.Ο ανθρώπου - φύσης:, άποτελεϊ μiα εξέλιξη 

απσούνθεδης τfic;; δομfiς του μύθου τfίc;; κλαωκfiς τρα

yωδίας προς το ανοηυκο καi ΤΟ· μυ6ηκό. Ό φωνομενο

λογικος ΚΙV) γράψοc;; ανωταρά6Τη6ε την εΚΠΤω6η Του 

άτόμσυ, που εlχε πραγματοοτοm6εl, ηρiν ό.n' αύτόν, ι\ 

κοινωνία των δυναμ1κων πωλήσεων. Ταυτόχρονα, έκ

φρά(ε1 τiι θέδη τσϋ δημ1συργου προς τiιν κοινωνία. αυ

τή, μέ5' απ' τον αύτοκαταδικαδlμένο καi αοκnτfi fίρωα. 

Τα κύρια χαρακτnριοηκά του εlναι: 1) ανηκειμενο

ποίη6n του ατόμου, 2) νατουραλι6ηκiι αληθοφάνεια, 

που γίνεται κατάpγΙ1!6η τfi.c;; αληθοφάνειας, 3) μετάβα

ση άηο τiιν ΚΟΙVΠ λογικiι η ΤΙΙ. διάν01α 6TilV αλληγο
ρία., 4) ανnκατά6ταοη τfiς αφηγημαηκfiς Gύνταξης 

( πλοκfίς καi αiτίας) με τiι Gυνειρμική, 5) δ1άλυ6n του 
ανηκειμεν1κσυ χρόνου, 6) οτροφiι 6ΤΟ· δι-φο,ρούpενο, 

7) CΙ.6άφε1α 6ΤΠV όργάνω6η των signes και περ1ορ16μο(.; 
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του διαλόγου, 8) δ1άλu6η της προοωmκfίς 6τά6ης, 9) 
όντικατάδτα6η της ήθικfiς δικa.ίωδης ωτο την άπάθεια 

1ωτάψα6η 6ffi μοίρα, 10) εξσικείω6η με το αϊυθημα 

του θανάτου, 11) κυρ:ι,αρ,χία του δημισuργου. 

Άκολοuθώντα,ς ώς όδηγο τη (ωντανiι πραγματικό

τητα καi εκδηλώνοντας η\ν ϊδιαν ελλειψn δσμfις μ' αυ

τήν, το documentaire φάνηκε να άποτελεϊ κατάλληλο 

μέ5ΟV για μία Πολε:μικiι Προς τους μύθους τfiς iδεολο

γίας. Πολυ γρήγορα, εν τούτως, άκολούθηυε την εξέ

λιξη του KIV) γράψου Προς τον εξωη6p0 και TilV Ποίη-
6η. Ή άγγλΙΚη υχολι\ των Ρόθα, Γκρfiρ6ον κ.α. ( 1930 -
1935) εfυrίγαγε το λuρικο 6τοιχεΪΟ γ1α να τον μετα

τρέψει 6ε καλλπεχνικο ρεαλ15μό. Το, ϊδ10 εκανε κι' δ 

flalιeι-ty, όδηγώντας 6ε μία ψα,ταλΙ6ΤΙΚΙl αντίληψη του 

ανθρώπου. Την κυριαρχία της αi6θηηκfiς επάνω 6TilV 
aύθεντ1κότητα του πραγμαηκου καi υη\ν άναλuηκ1\ ε

rευνα εξεδήλωσε καi i\ άγγλικ1\ 5χολη Free cinema. 'Έ

το1, ή ελλειψη δομης μύθου καi ό αύτοοχεδιαυμος ε

καv;ε ωυτε να ταυrηοθεϊ το documantaiΓe με το cinema 

directe. Γενικώτερα, το docuωentaire 6·υνέτεινε να ά

\" ανεωθεϊ ή τωνία - τέχνη, χάρη 6τiς κωνες iδιότnτες: 

1) ώς έξωησμος fι ερωη6μός, 2) ώς (ωγραφικiι τελειό
τητα, 3) ώς προβολ1\ τοϋ άω.1ιμαντου. Σ η\ν αντίθετη κα
τεύθυνοη εργά6θηκε ό κινηματογ,ράιφος - μάτι τοϋ Βερ
τώφ, που πολέμnυε την αiοθπηκiι καi άναζήτη6ε n\v 
αύθεντικότητα τfίς κοιvωνικfiς πραγμαηκότπτας. 



3) ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ 

Ό εύιρumαϊκος πολ1ηομος μετέτρεψε το φιλο6Οψl

κο πρό6λnιμα C1JlΌ το «εΙνω» του κοομου 6τrι «λεπουp

yίω> του καi εi6ήγαγε η\ μ~ετατρεψ1:μότnτα. 'Αrω η\ν 

nίεδη τfiς έm5,τnιμον1κfiς προόδου, μετέβαλε τiς ούδίες 

δε 5εφες 6Χέ6εωV, άναγκάζοντας εηη Tll.Y όντολογίcι 

γα έκπέδεl δε κενο 6\J6Tn]1Q τυπολογικο των άναλυη
κων κρίδεων, η\ν Έn15mμολογία, καi oc μία θεωρία 

TW·V ά{ιωv, την ήθ~κή. Ή αiδθηηκn παρέμεινε χωρiς 

Θεωρηηκn θεμ·ελίιοοη. "Αν καl πέτυχε να γεφυρωβεϊ 

ΤΟ χά5ιμα μεταξυ γεν1κου j μ,ερικου η ούδίας / πραγμα
τικότητας, χάρη 5τι\ν άρ,χη τfiς μετατρεψιμότητας πσιό

τητας / ποοότnτας, oi Λογικες κρίοε1ς πε1ρ1έχουν μέδα 

τους το κυρα;: καi η\ βεβαιότητά τους. Έξ αλλου, τα 

τυπολογικα '6υ6τήματα άναλυnκων κρίδεων 5υ;γι,5τουν 

λογικες δ1αδικα6ίες που χεφΚονται καi όργανώνουν 

η\ν έμπεφία 6ύμφωνα με τiς γενικες γνώ6ε1ς που ε

χουv τεθεί έξ άρχfiς 5τη βεβαιότητα καi οτiς προϋπο

θέ6ε1ς των. ΕΙναι 6υ6τήματα ταuτολσγικά, που δοολεύ

ουν με την ά:ρχι\ της ταυτότητας καi τiίς τάξης, γι' αύτυ 

δεν παράγουν νέα θεωρnηκι\ )'νώδn. ΕΙναι 6υ6τήματα 

άξ1ωμαηκά. Τα iδεολογικα 6U6rιήματα του πολπιδμοϋ 

άποτελουν όμοίως ταυτολογικα δυοτήματα άξιων καi ά

ναλυnκων κpίδεω:ν. Για να μπορούμε να έλέγχουμε 

καi να παράγουμε νέα θεωρnηκη γνώδn, πρέm:ε1 να τα 

κρίνουμε άιπο το έπίπεδο του χρόνου καi τiίς διαφορδς, 

JΓ:OU βρί6κετα1 εξω άπ' αυτό. 

'Έχει διωηοτωθεί όμόφωνα δτι ιί πραγιμαηκότnτα 

μας δίνετω 6ΤΙ1 σκέψη ]1Qί,1 με Τlι γ λώ66Q. :t\/{ωα 6τους 

γ λωοο1κους νόμου~ ένυπάρχουν καi oi 6Χέ6εις που ό
ρίζοιuν τα πράγματα ώς 6ύ6τnμα του κ66μου. 'Αφοϋ τα 

πράιγματα καi iι λογική τους βρίοκοντω μέδα δη\ γλώ6-

οο τότε, έπειδι\ iι γλώδοα μδς ύποβάλλετω άπο την i
δεολογίο, εΙναΊ άδύνατον να ξ:εφ,ύγοuμε άπο την ιδεο

λογία έφόοον βρΊδκόμαδτε έγκλειδμένοι οτη φυλακη 

τfiς γ λώ66ω;:. Σε άνάλογο άδιέξοδο εψθαο,ε κι 1ί δύγ-
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χρονη φιλοοοφία. 'Έχουpε βεβαιότητα για κάη, γ1α το 

ον, οταν α.ύτο ωτοτελεi cψ,ε6η Παpσυ6ία μέ(;α 6ffi 6U

νείδΙ11οή μαι;:. 'Αηο τη δτιγμrι που θέλου:με να το γνω

pίοουμε, η 6Uνείδη6n το θέτε1 6ε άπό6τα6n, αρα, κατα 
τον Husserl, χάνουμε τη βεβαιότητά του. Κατα τον 

Sartre, ή συνείδn6η ,εΙνω παρουδία τσυ μη δντος, αύτοϋ 

το όΠΌiον χάνε1 - γ1' αύτό, το ον τiίς κλα6ηάίς φ1λο-

6οψίαι;: δίνεται αρνηηκά, ώ<.:: αθρο15μα έλλείψεων. 'Αλ

λα το έρώτnμα για την ϋπαρξn εΙναι l?,να ψεuδωτρόβλn

μα, γ~ατi ή αντίληψη που εχε1 ή 6υνείδn6η για το «εΙ

ναι» περ1κλείε1 καi τη 6ΧΜη που εχουp.ε μ' αύτό. Τα 

πράγματα μδ<;; δίνοντω αηο· τη γλω66Q καi την άγωγn 

ώι;: όvτότnτει;:, αλλα ή χρήδn κ1' ή πράξη τροποrrοtεi τη 

yvώ6n μαι;: γι' αύτό, εiοογονταις: η\ διαφορά. Στ:ι\ γε

ν1κή τnι;: θεώρη6η, πραγμαηκότητα εΙνω αύτο δτο ό

ποϊον 51Ji)lμετέχε1 ώι;: δημιουργοι;: ή i6τορία τfi<;; άνθρω

πότηται;;, το νόμωμα., το β1βλίο κ.α. δεν ύπfiρχαν πρiν 

άπ' αύτήν. Ή παρόδο6η μαι;: δίνε~ με τη γλώδοο αύτα 

που εχε1 δοκ~ιμά6ε1 6τiι χpήδη, 6ψpαγίtΌντάς τα με ά

t1ολόγη6η καi με έντολει;; χρήοη<;;. 

Το ατομο εΙναι βαΙJΠlδpένο 6Tl1V κουλτούρα του, έ
πομένως, ή ψυχολογία του εΙνω έξηρτημένη μ' αύτήν. 

Ή κ01νωνία 6ημοο1ολογεi δλα τα πράγματα καi τi<;; 6Χέ-· 

6ε1ι;; δε ενα λοrγικο ούδτημα του κό6pου που μας το πα

ραδίδε1 με τη γ λώ66α. 'Αντίθετα, ή πράξη άστο τέμνει νέ

ει;; χρή6ε1ι;: καi γνώ5ε1ς, με τiι;; όποiει;: άνατρέπε1 τ:ι\ν 

όντολογία τfίι;; παράδοοη<;;. Oi δύο αύτοi δροι, παράδοοη 
καi πράξη όρ,ίζ'ουν η\ δυναμ~κ:ι\ αντίφαση του πολιη

δpοϋ. Δε μποροϋμε να έξηγή,οοuρε τον πoλn16Jllo μέ 

την άρχ:ι\ τiίς μονοοnμαντης ώτίας, γιατi άποτελεί δο

μ11<0 6ύοτημα που οη\ν όργάνωδή του ουμμετέχουν πολ

λοi δρ01: άγωγή, έργαδία, γλώ66α, οiκογενειακ~ δε-

6μόι;;, καταμερ1σμός. Ή άνθρωποποίηδη κατανοείται άπο 

το 6ύνολο αύτων των ορων Που δUνθέτοντω μεταξύ 

τους άνπθεηκά. Το ατομο άνημετωπίζει τη ψύδn εμμε-
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δα, δια μέδου των έpγαλείων, κανόνων, 6Χέ6,εων κ.α. 

που όρίζει το πολη16Τ1ΚΟ 6ύ6τnμα. Κατα 6υνέπε1α, καi 

ή γλώ6οα περ1έχε1, μαζι με τα πρόγματα, καi την κα

νοναρχία της: κ01νων1κnς: ζωnς. Oi γενικες αρχες κα
νονα.ρχίας: κάθε πολη16μοϋ 6υΥι6τουν η\ φ1λο6οφία του. 

Μέ6α 6Πl γλώ66α, ό πολιη6μος ταυτίςει τiς κατη

γορίες του με το οχηrμά της: 6Π1V έΠIKOlVWVIQ, τη λέξη, 

η.χ. ή αyαθότητα, που εΙνω 6υιμπεριφορά, έμφανίζετω 

μέ6ω τfίς γλώ66ας: ~ πραγμα. Ό Locke πpο6πάθ'η6ε να 
δ1α6Πάσε1 α.ύτη την σύ61Q6τικοποίη6η με το νοιμ1ναλ16μι'> 

υ0λες, οp.ως:, ΟΙ θεωρίες για τη γλώ66Q εβλεπαν 6CI.Y 
κλε1δi για την κανόn6η της: τη λέξη. Ξεκινώντας: απο το 

γεγονος: οτι το 6υνδεnκο «εΙνω» εχε1 π01κ1λία 6ημαο1ων, 

iι Σ υp.βολ1κη Λογικη ερρ1ξε το βάρος: 6TilV πρότα6η' oi 
yλω661Κες Προτάr6εlς: εlνω ομοιες: με τiς: λογικές:, έπο

μένως:, μπορονν να δεχθοϋν μαθημαηκη άκρ1βολόγη6η. 

'Αλλά, 1) δεν μποροϋν να όp16θοϋν τα ορΙα της: fuφι
βείαι;;, 2) ή 5ημα6ία της λέξης όρίζεται QΠΟ τiς 6UVθfίκες: 
Καl 3) ύπάpΧΟ'UV Πpοτά6εΙς: Που εiναι όpθες: λσγικα KQl 
δεν εχουν νόημα, oJU.ιJ,ς: καi το άντί6τpοφο. 'Απο· mν τε
λευrαία παρατήpηδη ξεκίνη6ε ό Chomsky, για να δ1απ1-
6τώ6ε1 δη ή γ λώο6α εχε1 cmεφία δυνατοτήτων καi on, 
έκτος ωτο τ:ι\ λογ1κiι n. 6υνταγμαηκη ανάλυ6η της: ύπάρ
χει καi ή κατηγορ1κiι n 6υνεφμ1κή. Μ' αύτον τον τρόπο, 
δ1α.ΠΙ6τώ;νε1 τον κατnγοp16μΟ ΠΟU Περ1έχεταΙ 6ΤΙ1 γλώ6-

6Q, Έφοοον δμως: κάθε γλω661κο 6ύ6·τημα εΙναι κατηγο

ρ1κο καi άατσrελεi μία <<γλώ66α βάιθους», εΙνω αδrύνατον 

να ξεφύγουμε ασΊΟ τn φυλακή του, γιατi ή <<γλώΜα 

βάΗουι;;» εΙνω κοινη γΙ!α την ανθρώmνn φύοη. ΕΙνα1 α

δύνατον 61 lνα κλε16το λογικο 6ύ6τnμα να κριθεί ά.πο μέ-

6Q τσυ. Έπi πλέον, ή έρμηνεία τοϋ Chomsky δεν ελυνε 
το πρόβλημα της: π01κ1λίας: των δnμαωων που παίρνει n 
λέξη. Ή λύδη άνα(ητήθηκε 6τη δομ1κη γ λω66ολογία του 

ΣωΜυρ ή όποία αναλύει τι\ γλώ66Q κατα 4 ζεύγη: 1) 
δnμαiνον / διαχρονία. Το θειμελιωδες: για τον Σω66υρ 
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δεν εΙνα:ιι ή λέξη n ή πρότα6Ιι, άλλα το «δημ,εϊον:ι>. Στη 
θεωρεία του Saussure 6τηρίζεται ή φιλολογι,κη Σηιμειο

λογία, άλλα δίνει εμφα6η 6τnν iδιογλωοοία καi 6ΤΙΙ. δυγ

χρονία καί, άντίθετα προς: έκεiνον, όρίζει τη δnιμειολο

yία ώς πα.ρόγωγο τfiς γλωu6ολογίας. 

Βαωκα 6Τωχεiα κάθε πολιηδμου εΙναι: τα ατομα. 

τα έρ;γαλεiα, ή κο1νων1κη 6υγκρότη6n, τα 6ύμ6ολα Κ1 oi 
πληροφορίες ( έπ1κ01νωνία1) . Ή έπικοινωνία διατέμνει 
ολο το καινωνικο οiκοδόμrψ.α καi διεξάγεται με τα «6Π

μεiα», που τα έξετά{ει ή 6rψ.ειολογία. Τα 6ηpεiα γί

νονται άό\τηληiΠτα με τiς αίδθ1ι6εις καi έρrμηνεύονται ά

πο τον δέκτη μα(i με το σ,ύνολο των περι6τά6εων που 

6υντρέχοuν. Τα ηολιτι6ηκα φαινόμενα άποτελοϋνται 

ΟΠΟ ακαμπτα κλειδτα 6U6τfι:ματα, αύτσpρυθμιζόμενα, Που 

C1VT16τoιxouv 6Tl1V Παpάοο6η, καi άπο, άνοικτά, Που άν
Τ16ΤΟιΧΟUV 6Ό.ιν πράξη. Σ' δλα αύτα τα 6U6η\ματα, το 

κύκλωμα έπι6τpοφfίς διέπεται άπο η\ν πληροφορία. Έ

πειδ1\ ή μεταβίβα6Π του έπίκτητου αποτελεί - μαζi με 

η\ 6χεδια5<μένn δpάδη 6ττι φύ6η - ~να άπο τους θεμε

λιώδεις δρους του πολιυ.6μου, εΙνα1 φανε.ρο δη το κύ

κλωμα έπ16τpοφfίς παρου6ιιόζε1 έξαφεηκι\ άνάπτυξη. 

Αύτο ρυθμίζει τiς 6υμπερ1φορές μας. Το, αϊηο μιδ.ς: 6Uμ

περ1φορας που προδιαγράφει καi το 6Κσπό της εΙνω 

πληροφορία κοινωνικfίς χpή6nς. Κάθε πληροφορία εΙ

ναι 6ύνδε6n μιδ.ς ύλικfiς μορφiίς: με μία ψυχολοyικη 

6ηpα6ία καi δmν κοινωνική της χpήδη περιέχει έντολή. 

Ή άνταλλαγη πληροφορίας μεταξυ πσμπου καi δέ1'.'ϊη 

όΠΌτελεi η\ν έπικοινωνία. Τα μέ6α έπικοινωνίας εΙναι 

όπηκα Κ1 C1!ΚΌU6Τ1Κά. 

Σημεία εlναι τα 6'U6TQT1KQ άπο τα όποϊα δομεϊται 
,μία πληροφορία. Συν16τοϋν μία έηιλοyι\ των έρεθιδμων 

ηου δεχόμαδτε άιπο την αiδθητiι έμπεφία, ώς ένδείξεις: 

y1α κάποιαι 6nμα6ία διαθέωμη 6τiς χρήδεις καi δτη δρό-

6η μας. Άποτελουντω άπο ϋλn και μορφι\ καi 6UΥδέον

τα1 με τον ψυΧlδμό μας μέ6ω τfiς δυγκίνηδη<;. Γενικα. 
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άρθρώνουν δύο κόΒ:ματς άποτp.ήδεων, τσv ψu61κο καi 

κο1νων1κο με τον πνευμαηκο καi ψυχικό. Στον πρωτο 

άvήκει το 6nιμαϊνον καi 6τον δεύτερο το ωψαινόμενο. 

Δ1ακρίνοu1]ε τρεϊς; κατηγορίες; 6rψείων: 1) τα 61ν1άλα, 
ψU61KG καi τεχνητά, 2) τα δύμβολα καi 3) τα 5(1,μαrrα. 
Τα 61Vlάλα QVTl6τo1:xouv 6ε κάθε οημαϊνον ενd. 6rψ.αl
νόμενο n αξία χρήσης. Ή προ6θήκη διεύτερσυ οομωνό
μενου αποτελεί το σύμβολο καi ουνανηέται 5' δλα τα 

ο1ν1άλα που απόκτη6αν προοθiετη κο1νωνηα\ χpή6η. Ά

rοοοrψανΒn όνομάζσυrμε τον μηδεν1ομο του 6ημαινόιμε

νου, όπότε το οημαϊνον απομένει κενη μορφή, προΒφερό

μεvη οε νέες 6ημοοίες;. Την πρΟδθήκη νέων οηrμωνο

μένων 6το ϊ&ο οnμαϊνον η\ν όνοιμάζΌυμε μεταο,ήμαν6η. 

Αύτiι πραγματοπο1ιεϊτα1 με τη μεταφορα καi αύξάνε1 τη 

συμβολ1κ1\ άξία, αύξάνοντας; την αφαί,pιεδη άπο τη φu-

61Κη πραγμαηκότητα. Τα 6:ήματα εΙνω δομικα 6nμεiα 

τα όποϊα: 1) εΙναι 6ΙU')1βαηκά, 2) εΙναι rμσνο6ή,μαντα καi 

δύaκαμmα, 3) ε:χουν οαφήνε1α καi διάκριοη, 4) εΙνω 
όμωογενfί κα:i 5) εχουν πλαΒηκότητα on\ δόμηοη. Κώ
δικες; εΙνα1 τα αρθρωτα 6Uοτήματα οημάτων, που όρ,ίζουν 

τους τρόπους; δόμrιοής; των σε μύνημα. Ή πληροφσρία 

κι ή έπ1κ01νωνία εΙνω: δύο έκτεταμένοι τομείς; τfίς; και

vωνικfίς; δραοτηρ1ότητας; που δεν 6U'pηίmουν απόλυτα. 

Κοινι\ περ,10χή τους; εΙνω ή ανταλλαγ1\ πληροφορίας;. 

Ή έπικσινωνία α6τοχ,εϊ οnμειολογ~κα δταν το μn.VU)_lα 

dνα.ι διφορούμενο. Με τiς; αρθpώ6ε1ς; :πετυχαίνοιυpιε να 

περ1οpί60ιυμε την α6εβωότητα καl το δ1φορού,μενο του 

μηνύματος;, χωρiς; να ηαραβιάοου:με την 0ιiκονοp.ία τσυ. 

Διακρίνοιη~ιε τρciς; βαθμους; αρθρω6ης; n δόμηοης;, την 
άναλογι:κή, τη μικτη καi την όμόλογο. Τα Βrύμ.βολα δια

φέρουν άπο τα δήp.ατα κατα τι\ δόμnΒή του~: 1) εΙνω 
C16U6Ηt1μαηκά, 2) δεν 6UV16τOUV 6Ταθε,ρο κώδικα, 3) ε

XOUV ύηοοτεi μεταψορα Kill ά.ψαίριεοη, 4) δεν έξυπα-

1ωύοιuν ωrαντηδη. 'Έχοντας; μεγόλο βαθμο οiκονομίας: 

καi άφαίρεΒnς;, τα δύμβολα προοφέροντω οτην τέχνη 
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καi 6m μυθολογία. Ή 6nμειολογία άναmύχθηκε παρόλ
λnλα προς τη δ1άδο6n των 6nιμάrτων καi των κωδίκων. 

Ή γλώοοα των ζώων εΙναι άρθρωτη καi δτερεότυ

πn. Ά ντίθετα, iι άνθρώmνη γ λώοοα εΙναι έξαφεηκα 

πλαδηκη καi άμφmολυοήμαντn, γιατi 1) εΙναι όρθΙρω

τή, 2) μετακινεί μεταξύ τους το 6ημαινόμενο προς το 

6rψαίνον. 'Αποτελεί όμόλογο κωδικο 5,ύ5τnιμα δmλiίι;; 

cίρθρωGnς, του όποίου δμως oi νόμοι κι ό λόγος ϋπα,ρ
ξnς εΙναι έοοπερικοί, γιατi καθορίζει δε μεγάλο βαθμό 
το ένν~οιολογικό μας 5ύ6τnιμα. Τομέας της λειτουργίας 

της εΙναι iι όμιλία, έπομένως, έκτος άπο τiς γλωοοικε~ 

μονάδες 2nς αρθρω5nς, τα φωνήματα, συμμετέχουν ο:τη 

δ1αμόρφω6n τοu μυνήματός της τα περιθωριακα φαινό

μενα τονι6μου, oi έξωγλω661κοi κώδικες νευμάτων καi 
oi πεp16τά6ιε1ι;;. Τα 6ύνδρομα αύτα της όμιλίας λείπουν 
όπο τ:r\ γραψή. Γ~' αυτο το λόγο, iι γραφη άπσrελεί qι

με50 6ύ6Τnp.α καi δεν άποτελεί πεδίον μεταιμόρφωδnς 

της γλώοοας. 'Ομοίως έξnρτnμένn εΙναι καi iι iδιολεξία, 

γιατi η\ν καθορίζουν oi κοινωνικοi ρόλοι κι oi περ16τά
δεις, έπσμένως, δεν εύοταθεϊ Il εμφα6n που εδωδε 6' 
αυτ:r\ν ό Σωοούρ. 

Ή φιλολογl'Κη 6rψε1ολογία ύηο6τnρίζε1 δη, δλα 

τα πολιη5ηκα 6υ6τήματα εΙναι ύηο6,ύνολα του γλω661-

κου καί, έπειδη iι γλώοοα μεταμορφώνεται άπο τη Γρα

φή, μοναδικη δύναιμn μεταβολiί<;; του πολιη5μου εΙναι 

ή γραφή, δnλαδη iι τέχνη. Τι\ν προτερα1όmτα της 

γ λώοοας η\ν εθε5ε ό R. Barthes δε άναλογία προς την 
αιτοψn τοϋ Heidegger : iι γ λώ66α μας καθορίζει ώς δν

ι α, άποτελεί το όνηκό μας περίβλημα, έπσμένως, το «ε

ρώτημα τοu όνηκοϋ» εΙναι ερώτημα που μπαίνει 6Ώ1V 

ϊδια τη γλώοοα, άνατέμνοντάς την. Κατα τον Jakobson, 
τι\ δυνατότητα άνα:rοιμίας της γλώδδας την παρέχει iι 

τέχνη, γιατi iι γλω601κι\ δομ:ι\ καθορίζεται άπο την ποίn-

6n καi το μύθο, χάρη δη\ μεταφορά. Ή έξάρθρω6n της 
γλώοοος δτο καλλπ,εχνικο· κείμενο, 6υp.πλnpώνε1 ή 
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Κristeva, γίνεται με η\ δ1άοπαοn των οnιp:είων δε 6ΙΊΙμαιί

νοντα καi σημαινόμενα, μέ6ω της μεταφορδ.ς, καi η\ν 

άπομάκρυνοn των οlliμαινσρένων στο αιπειρο βάθο~ των 

6nμαωων, ω6Τε το, κείμενο να μεταβλnθεΙ 6ε ϋφανδlι 

κενων 6ημαινόντων καi ν' ά.πογυμνωθεΙ ώς: δ1ακο6μn

ηκος: Χω,ρος;, ώς: Πολυφωνία αρρητn, 6(1V iεpογλυφm:ά. 
Ό Ντεριντα όναμόζε1 τη δ1εργα6ία αύτiι <<δ1α61Jτσρα» 

καi πιδτεύει δη το οnμώνον - μορφiι ανηοτο1χεi 6ΤΟ λό

γο τοϋ Χαϊντεγwιψ. Έπομένως, με τiι δ1αοπορα κατα-

6τέλλονται Ο[ ρητες; οημα6ίες: καi ετ6Ι, ΠροβάιλλεΙ 6TnV 
ηρσδ1αδl~εmικ:r\ διάνοια ή οnμαίνουοα ούδία, ώς: Gμεδn 

παρουοία. Την καταοτσλiι της; ελλογnς κρί6nς:, rroυ μ' 

αύτiι ανοίγει ό δρόμος: οτ:r\ν αμεοη παρουσία καi 6ΤΟ ]:lΙU

δΤΙΚό, τ:r\ν 6υμπλnρώνει ό Λακαν με τ:r\ν ψυχανάλυ6η. 

Άφου το έγω δοpεϊται με τ:r\ γλώο6α καi ή 1ωrγ1κότητα 

έκείνnς: όρί{εται ά.πο τον "Αλλον, το αύθενηκο έγω ώ<;; 

αμsοn παρου6ία, έκδηλώνεται οτiς: παρεκτροπες: τfίς: 

γλώοοος:, 6Τlς: νευρώδεις:· οτο α-νοnηκο τοϋ Χάϊντεγκερ 

CίVΤlοτοιχεϊ το ά-δUViείδητο τοϋ Frend. Με ουνεχεΙς: ιπα
ραβόοεις: άπο την iοτορία οτ:r\ γ λώ66α,, άπο τiι γ λώ66Q 

6Τη γραφή, άπο, Τη γραφ:r\ 6τrιν τέχνη, 0.ΠΟ ΤΠV τέχνη 

οτο ο0υρεαλ16μο καi άrπ' αύτον 6TnV ψυχανάλυ6η καl 
στο μυ6τικό, ή φιλολογικiι Gnμειολογία άποτελεΙ μία 

προοπάθε1α του φορμαλιομοϋ, να δικαιώ6ει τον νευρω

ΤlΚΟ καλλιτέχνη μα(ι καi το iερα;τικο αρρnτο της: γρα

φfίς: του. 

Στο πρόβλrφα για τη δυνατότητα ν' απελευθερω

θοϋμε άπο τη φυλακiι της γλώ66ας: διατυπώθηκαν δύο 

αντίθετες καi μονομερεiς: απαντή6ε1ς:, ό Σ υp.βολιδμος: 

κ1 ό Ί6τσρ1κισμ~. Ή κοινωνία :rrορ1έχε1 καi τiς: δύο αν

τίθετες: λεηοιψγίες, τη ουντήρnοη της: γ λώ66ας: η της: 

όντολογίας, με την παράδο6η, καi τ:r\ν μετατροατή της, 

με τ:r\ν πράξη. Ού6ιαοτικο γνώριδμά της: εΙναι ή όργα

νωηκή της 6ύνθεοη κατα δομες: αντιθετικες: καi ούμφω

να με νόμους: όργάνωοης: Jl](YU μεταβάλλονται ·οτiιν i6το-
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ρία. 'Επομένως, ύπάρ,χουν καi αλλα δσμικα 6Uδτήματα 

i,οοδύναμα, με το γλωοοικό. 'Εξ αλλοu, ή γλώοοα πε

ριέχει κατnγορι6μο καi έξυαmρετεϊ τοοο τrιν παράδοοη -
όγωγiι 050 καi τrιν πράξη. Πρωταρχικο ρόλο 6Ώ\ν κοι
νωνία, ώς μέσον πολιηκfiς ένότnτας, επαιξε . δε περιό
δους που i'ίοον έξnρτnμένες άπο τ:ι\ν Ίδτορία. Ή άνα

κάλυψn τfiς: άλφαβ-nτικfiς γραφiίς: ύπfiρξε άποψα616τm:ος: 

6ταθμος έξέλιξης, γιατi κατήργnδε το διφερούμενο των 

iερογλυφικων και τrιν αύθεντία του iερατείl()U. Ή νο-

6Ταλγία τfίς φ1λολογ1κfίς δημειολογίας 6Τα iερογλυφι

κα καi 6ΤΟ μύθο φανερώνε1 τον iερατικο χαρακmρα 

του καλλιτέχνη. 

Βαοικ:ι\ λειτσιrργία τfίς παράδοσης: εΙναι ή μνήμη, 

που εχε~ όμοιοοτατ:ικο ρόλο κaιi έξα6φαλίζ'ετα1 με τη 

μετρικ:ι\ γλώο6α καi τrι μουδlκή. Μετα τ:ι\ν άνακάλυψn 

τfίς γραφnς, ή λειτουργία αύτ:ι\ έκφέρεται με τrιν πολι

ΗδΤΙΚΙΙ. πληροφορία KQl ΤΠV άγωγή. 'Ε;πi πλέον, Ι\ ΚΟΙ

νωνικ:ι\ παράδοοn ρυθμi[ε1 τiς δυνα;τες τροχιες δυιμπε

ριφορας καi δράδnς των άτόμων με πλfίθος κο1νωνικων 

κωδίκων: άμφίε6η, προοφωνήοεις, οτολιομός, γεϋμα 

κ.α. 'Όλες oi KOIVWV!Kες πράξε1ς δ1αποτί[ονται άπο δυμ
βολ16μους κ01νων1κων ρόλων. Τiς 6υμ6ολικες άξίες τlς 

παράγει ό ϊδως: ό πολιτισμος με τι\ μεταφQρα καd η\ν 

άφαίρεοn. "Ενας άπο τους ΠΙΟ δnμανηκους κοινωνικους 

κώδικες εΙναι ή γ λώ6οα. Ό κοομος των όντοτήτων που 

δεχόμα6τε μ' αύτrιν άπο ΤΙ1 νnπιακι\ ηλικία άνάγεται 

6TOV κό6ΙJ:1Ο - μοντέλο που εχε1 έ.rηλέξε1 ή πα,ρόδοοn, ώς 

ύπερβάτnι;;. Έπειδ~\ ή γ λώοοα μας έffηβάλλεται ώς ε

τοιμο ούδτnμα, ό βαδικός της χαρακτήρας: εΙναι κατnγο

ρικος κ1 άπαγορειuηκός. Ό κατηγορ15μός της δίνεται 

000 n\ν άφαίp,εδn των δυμβολικων άξιων, αρα, ή 6Uμ-
6ολικ:ι\ άξία συν16τα. ενα δέον. Ή διαμόρφωοη νέων αη

μαδlων μέδω τfiς πράξης δUVτελεϊται και με αλλες λε'l

τουργίες, πλι\ν τfiς γ λώοοας. Έφόοον δτrι γ λώοοα δια

οο.φnνίζεται ό κοινωνικος: κατηγορ15μός, εlναι φανερο 
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δη ή γλώ66α μεταβόrλλεται μαζ~ μ' αύτον καi δη ή με

ταβολ1\ δ1εξ;άrγ~εται 6τον nροφσρικο λόγο. 

Ή εiκονικJ\ συινείδη6η καl i\ τέλε6η πε-ρ1έχουrν με
τακίνnοη Πpο,ι;; το νόμο καi την τάξη, αρα άποτελουν 6U
Νήματα 6:φαίρεοnς. Στην ϊδ1α δ1αδ1κα'6ία οτηρίζεται ή 

6υμβολ1κ1\ p,ετα6ήμανση καθως κ~' ό οχημαησμος τfίς 

iδεολογίας. Σ η\ν υυμ6ολ.1κή των άξία καi Gτο διφορού

μιενο. Συνθέτει μ:υνήματα που άνήκοuν 6τrι μι\ άνη-

6tρεmι\ έmκοινωνία καa. που ρυθμίζονται οοο την κο1-

νων1κ1\ λεηουργία του θεόματος. Χαρακτηρ15ηκο των 

δρων τfίς κ1νnιματογραφ1Κfίς αϊθου6ας εΙναι δη ό θεαη\ι;; 

δεν διαθέτει κανάλι να άπαντή6ε1 καί, έπi πλέον, εχε1 

Χάο'εΙ έντελ.ως το δεομο ουpπταθητικfίς 6υμμετοχfίς με 

τους ήθbποιοιύς,, ΠΌΙυ διακρίνει την αρχαία τέλε6n, κα

θώς καi κάθε ένερ,γο δρά15η τfίς 6uνείδη6ης. Τα φαινό
μενα: κ01νων1κfiς λεηοrυιργίας καi 6ιχέ6εων χωρίζονται 

6ε αύτά, που ρυθμίζουν την έκτέλε6η των κοινωνικών 

ρόλων KQI 6τα όποiα το ατσμΌ 6Ιυpnεp,1φέpιεται ώς έκτε
λευη\ς όδηγοιJ11'εVΌ<;; 000 · τiς; ένδείξεις των ΚΟΙVωVΙΚωΥ 
κωδίκων, καi υτα φαινόμενα τfiς μύοοnς η τfίς; τέλε6ης, 

κατα τα όποiα το ατομο δεν έκτελεi, ά.λλα δέχεται τiι 

μετα6ίβα6n των μοντέλων 6U1p!Περ1φοράς καi τω,ν κοι

νωνικών έντολων που τiς 6U66ωρeύ,ε1 6τrιν εiκοmκη 

δUνείδnυη, με προορ16μο το μέλλον. Τελετουργία, θέα

μα, άγωγι\ καi τέχνη εlναι μορφες τfίς; μύΜης. Ή τέ

χνη διαφέρει αιτο την τελετουργία γιατi 5τnρίζετα1 μό

\Ό 6η\ν παρά6τα6η του μοντέλου κι οχ1 6την μιμnηκ~\ 

uυμμετοχή, ένω ό θίαοσς: παίζει ενα ένδιάμεοο ρόλο. 

'Ώ5τε, ή ταινία εΙναι ενα μοντέλο - μύθος; τfίς iδεολο

γίας, ενα μήVU1μα έντολ:r\ που άφορα το ,μέλλον. 



4) ΚΡΙΣΗ ΊΉΣ ΑΙΣθΗΤΙΚΗΣ 

Ή μετατροrο.\ του KlV) γρόκρου 6·ε τέχνη 6UVοδεύ

ετα1 απο την οξυν6η της αντίθε6nι;: μ:εταξυ παραγωγοu 

καi δnμιουργου. Το «Studio System», ε}ίταν κυιριαρχία 

τοϋ παραγωi)'"οϋ και περ1ορ,1αμ()(; του οκηνοθέτη δε ύηόλ

λnλο ΠΟΊJ δεν έπεμβαίνει Παρα μόνο 6Tl1V τελευταία 
ψά6n τοrϋ 6εναρίσu, 6το decoupage. Το κοινο, γνωρί{ε1 
τουι;: α6τέριει;: τfίς όθόνπι;: καi αγνοεϊ τον 6κπνοeέτη, έ

νω αντίθετα~ ή Νσυβελ Βαγκ 6.νέδε1ξε τον δπμ1ουργο 

καi περ1φρόVΠ6ε τον καινό, ένω μετέτρεψε τον ήθοποιο 

δε άντ1κείp!εVο. "Αρα, Il άντίθε6n τοϋ καλλπέχνη προς 
τiι δrψ1ουρ,γία τοϋ εργου ωτέκτη6ε iδ1αίτeρη εντα6η 

6τον κ1νnματογρόφο. Κα:τα την αρχαιότητα, ό δπμ~ουρ

γοι;: αναδύεται μέ6
1 

fuτ' ενα τελετουργΙΚΟ λεπούργnμα. 

Στον Μεοο.ίωνα, ό καλλιτέχνης ταυτί[ετα.1 με τ:ην έκ

τέλεοπ, άλλα τον 170 αi. άποοπciται άπ' αύτiιν καi τον 

180 αi. άνυψώνεται δε έλεύθερο δημιουργό. Τον 190 
αi. άη:οοπδτω KQIJ. άπο το KOlVO γ~α να μεταβλπθ~εϊ δε 

μίγμα μεγαλοφυiας κι' αναχωρnη6pοϋ. 

Ή μεγάλη τέχνη @έ6Πα6ε το δπμιουργο άπο τον 

ffiQιγγελμαη6p.Ο κι' άπο τα α.ΥΤΙΚείμενα χρή6Π<;;, τον ε

φερε δε ύηεf)βατΙΚη χpή6Π με το εργο, γ~' αύτο άδυνα

τεΪ ό Ϊδ1οι;: να μαι;: το· έξηγή6εΙ. 'Αλλά, άπό6ΠQ6η άπο 

τη χρή6η 6υνεπάγετω η\ μ,εταφορα τfiι;: τέχνης 6ΤΙι 

θεωρία. Μετα τον κλα61Κl6pό, ό όποϊος 6i\JVδέel 6τiιν 

τέχνη n\ν ωτόλαιu6η με η\ μάθηοη, ΟΙ 6U6τηpαΤΙΚΟ1 ψl

λόοοψαι Kant καi Hegel αντΙΚρύζουν τον καλληεχνΙΚο 
χω,ρο μεταφυωκά, ώι;: ού6ία, καi ύποδτηρίζουν την άν

τιοτο1χίαι μ:εταξυ τiίς παρά6τα6ης καi τiίς ού5,fας τοϋ κό-

6pΟΙ\J. Συνέπε1α τούτου εϊταν ν' αποκτή6ε1 ή τέχνη αiώ

ησυς καi 6ταθερους νόμους. 'Αλλα ή όντολογία άντανα'" 

κλα την τιmοατοίηοη της ζωiίι;: 6το έπίπεδο τωγ άξιων 

καi αύτο το άπσδίδε1 Il τέχνη 6τiς μσρφες - δτην ταυ

τότητα ανη6το1χεϊ ή όλόmτα τοϋ εργου ώς iδέα, 6ηιν 

τάξη άντ16το1χεϊ ή iεραρ,χημένη 6ύνθε6η των μερω,ν 

του καi 6τον άποχρώντα λόγο το μήνυμα, ώς άξ1ολογ1-
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κ~\ ΠροδτΟϊγή. Σm μεταφυοΙ.Κlι άντίληψη της τέχνης άν

τέδpα6ε ή ϊδια, με το πάθος για τ~\ν καιινοτομία της μορ

ψfiς καi ΎJ.α το θρίαμβο του έμπειρικοu ύλικου ( ή ζω
γραψικ:r\ προτίμηοε το χρω.μα άπτο τ~\ γραμμή). 'Απο 

την α.λλη πλιευρα δμως, δ1ατηpσυ6ε το αϊτnμα της με

ταφυωκfi.ι;;, δίνοντας προτε,ραιότητα οτ:r\ μορφ:r\ που έκ

φράζει έξωτερικα την πα,ρουοία τfiι;; άξίας, ~ τόξη καi 

νόμο. 'Απο mv ό.ντίφα6η αύτiι προέκυψε ή ό.τομικ~\ με
ταφυοικ:r\ του καλλπέχνη. Το εργο τέχνης εΙναι ενα 

ύλοrrοιnμένο ούοτnμα τάξης, Που δεν οχετίζεται με τ:r\y 

τάξη τfi.ι;; φύ6ης, σπως πίστευε ό da Vinci καi γι' αύτο 
το λόγο γίνεται προοπο οτον θεατ:r\ διαιοθlητά, με τη μα

γικiι 6Χέσn της σιηιμ,ετοχfi.ι;;. Αύτο οnμαίνε1 ΟΏ το μον

τέλο του εργου επαυο·ε να συμrτίπτει με το· μοντέλο τfi.ι;; 

κουλτούρας κώ, έπσμένως, oi θεωρίες που εβλεπαν ώι;; 

αναλογικ:r\ τ~\ οχέοη ό.νάιμεοά τους εμειναν οτο κενο -
ή ψυιχολοΎJ.ΚΠ θεωρία προοοιόριζε το ερryο άnο την i
δ105υγκραοία τοϋ δημιουργοϋ καi ή κοινων10λογία έ

ξηγσϋδ'ε mν τέχνη ώς ό.ντανάκλαοη της ζωfi.ς οτiι γε

·ν·ικότnτά της. Τότε, ύnαοτnρ,ίχθnκε οη ή τέχνη ό.κολου
θεϊ δική της, αύτόνομη έξέλιξη καi ύπακούει οε δικοrύι;; 

της νόμους. Το ερyο τέχνης άντικρ,ύοθnκε ώς δομiι ό

μόλογη προς την κουλ τοrύρα κι έnιροτάθηκαν δύο δο

μικες έρμηνciει;;, ή ψυχαναλυηκiι Kl ή γενεηκή. Κατα 

την περίοδο, ομωι;;, που όνσμάοαμε Β' Μετάβαοη, ό.ναι

τρ,έπεται το ruρό6λη;μα του «τί λέει» το, εργο καi τελικα 

απορρίπτεται καi το ϊδιο. 

Ό ρσpανηομοι;; κατήρ,γηοε mv αiωνιότητα των αi
οθηηκων νόμων καi ρίχνει το βάρος οτην αi6θηηκrι δη

μωυ ργία του δημιουρ,γοϋ. 'Ακολουθεϊ εναι;; χιείμαρ,ρος 

CίΠΟ ΚΟ.λλΙΤεΧ\11ΚQ ρεύματα, Που εXOUV KOIVQ οτοιχciα 
τον έξωηομό, την α11Τέχθε1α δτο,ν τεχVΙΚο· πολπιομο καi 

την άηελπιοία τοϋ δημιουργοϋ. Ή αiοθnηκ~\ έμπειρία 

εΙναι · μία ύποκειμενικότητα με τρεϊι;; διαστάσεις, κατά 
τον Κierkegaard: 1) η\ν έρωτικiι ζωή, ώς πάθοι;; τfi.ι;; ά-
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ΠΟUδlΩς, 2) τη μοναξια KQl το αγχα_:, 3) το χαιμένο χpό
\'Ο. "Αξονας δmν αiδθηηκι\ του Κierkegaard εΙναι το δι

φορούμενο, που άηοτελεϊ καιi το δυνδεηκο κρίκο μέ 

η\ν ψυχανάλυ6η. Με την ύnοκεψενικn έμπειρία δια-

5πδτ01 ή ένότητα του δη]llουργου με τον θεατfί 6Tll. μυ-
6ταγωγία τiίς τέχνης καi εντα6η τfίς μοναξιας τοϋ πρώ

του. Ό συγγραφέας άντλεϊ δύναμη άατο την άγωνία του 

κενού κι' άπο την ερημιά. Γι' αύτόν. ή τέχνη εΙνω μία. 

εμπειρία μετοU61ω6ης καi μαγείας. 'Υπακούει 6Tll.V ιδέα 
ένος καλέ5ματος που τον όδηγεϊ 6τrιν όδύνn. Γίνεται 

ενας ενθιεος με 6Χιί,οειδι\ iδιοουγκραδία - όμοίως ΚΙ ό 

ηθοποιός. Πράγμαη. ό δnμωυργος εΙνω ενα διδUιπόοτα

τα-rο ον, iερέας καi πολέμιος τiίς βιομnχανικfίς κ01νω

Υίας, Που τελικα 6υντρίβεταΙ GΠΟ το έμnορευμαηκό 

της ρεϋιμα. Για να δια6ώοε1 τα προϊόντα του άπο την 

εμπορευματοιποίηοη, τα άπορρίπτει ώς α,χρηοτα η τα 

μετατρέπει 5ε δυ6νόnτα iε·ρογλυφικά. Ή άνηφαηκίι 

του ύπό6τα6n απορρέει άπο η\ν άντιφαηκότnτα του ερ

)ΌU του που εiναι iερό, γιατi περιέχει iδεολογία, άλλα 

συγχρόνως καi εμπόρευμα. Ή εμπορευμαηκiι κοινωνία 

QδΚεΪ ]llCl 6'U6ΠtμOTlK11 κερδοοκοπία Πάνω 5' αύτο ΚΙ ε

κανε τον δn]llOUργo εξώβλnτο. Τη διάοταοn α,ύη\ν την 

επιτάχυνε ό ΚΙV) γράφος. 

Ή τελευταία ψά6η τfίς τέχνης, που η\ν όνοιμάοα

με Ποιnηκο μύθο, εχει δύο οτά:δια, το μουωκο τ:iίς ποί

ησης καi το πολυφωνικό. Την αι6θnηκή της η\ν 00\Τl

ζεται όπο το ον ώς αμε5n παρου6ία των Χου6ερλ καl 

Χαϊντεγκερ: ή παρου·οιία άντι5το1χεϊ 6τrι θέδη του ον

τος κι ή άμε5ότnτα οτiιν ύποκειμενndι 6Χέδn του. Ά

πο τον Κιρκεγκάαιρντ κιόλας, ιί θέαδn τfίς ού6ίας εχε1 

yίνει ε6ωτερΙΚή, 60.V άναδίπλωοη 6το χρόνο. 'Αλλα η 

ούδία εΙναι το έξ άρχ:iίς άπρο6διόρι6τn, γιατi nΘριέχε1 

κατηγορισμό, ενω εξ αλλου, το εργο τέχνης εΙναι άχρο

νικότπτα. 'ΈτΜ, ή προοπέλαδη που δίνεται 6ΤΟ χρονικό 

ον εΙναι μία προοπέλαοn 6τΟ κενο που εκφράζεται ώι_; 
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ηάθοι;: τfίς άναδρομfi.ς δτο άπροοδιόριδτο, ώς ηαρου6ία 

τfίς α!ΠΟU6ίας. Στο βάθος, Π αιδθlηηκiι έμπεφία βυθiί

ζετ01 5το κ,ενο τοϋ οντος, έπειδiΊ ά.πορρύπει το παρόν. 

Προοπαθ'εϊ να άναβιώοc1 το παρελθον ώς αμεδn παρου-

6ία κι' ή ηρο5πό:θεια αύτiι γίνεται άναζήτnδn τfίς οδύ

νης, γιατi στον τ6, Παpελθον ΚΙ η μνήμη γίνσυν εfκόνα. 
έξαφα,νίζεται ό χρόνος του οντος. Ό δn:μ~ουργος εκανε 

μοντέλο τοϋ εργου την τραυ~μαηκι\ αύm περmτλάνnGn 

6το άnροοδιόριοτο ( Μπέργκμαν, Γουέλλες, Ρενα,ί). 
Ό Σοπενχάcυερ ουνδέει την όδrύνn τοϋ καλλπέ

χνn καi η\ν άατελπ:ιοία με η\ν πρσυεραιότnτα τfίς μου

fijκfίς. Άλλα iι μου61κiΊ εiναι καθαρη μορφη καi μετα

τροηη του χρόνου δε iδέα τοϋ χώ,ρου. Ή έmκράτnδή 

της 6Tl1V noίnon δίνε~ εξαρ6n δτο ρυθμο δε βάρος του 

ηερ1εχομένου, γιατi μετατρέrτε1 τα 5nμαίνοντα οε άδρα

νες ύλικο πλnρώ5εως. Ή μετάrJττω5n τοϋ εργσυ 6η\ν ϋ

λn του 6υ~μβαδίζ'ε1 με τη μετατροπή του 6ε αρρnτο. Ή 

μι\ εrο.κοι,νων:ία τfίς τέχνης γίνετω ακαταληψία καi ό 

λόγος τοϋ πο1nτfί καταλήyε1 δε μαγ1κο κάλεGμα. Άλλα 

αύτοlς Ο πλnθωρ151J:1.ος τfίς ύλικfίς μορφfίς που δεν λέει 

τίποτα, γιατi έmδιώκε1 να 5υ:λλάβει το OV 6Tl1V cιπόλυ
τn 61ωηή του, άποτελεϊ εξοδο δτον πολυφωνι5μό. 

Το μυ616τ6ρημα εi_5άγε1 την άφήγnδη που δεν εχε1 

τελότnτα, ώς απειρn παράταξη μορφημάτων του τύπου 

ηρωας - δρ66n, 6ε παραλλαγές:, ώς μετωνυμ1κiι Gύντα

ξη. Πραγματοπσ1:εϊτα1 με οημεϊα που άναπτύ66ΟVτω 6Tl1V 
όρ1(όντ1α εννοια, μέδω του διφορούμενου που εχοrυν 

χά6ε1 δηλαδiι την κάθετη δ1ά:οτα6n του καλού / κακού. 
Άποτελεϊ, λοιπόν, μία πλαδτ:η άνάιητυξη του χρόνου, ή 

όποία καλύπτει το διαθlέδ~μο χρόνο του άναγνώδm, αρ

χικό, καi τον χαμένο χρόνο του 6υγγραφtα, αργότερα. 

Ό κιν) γράφος οφετερίδθnκε το μυθιδτόρnμα, ά.ναmύσ

οονται;: κατάλληλα τα εκψpαδηκά του μέδα : ά.λnθΌφά

Υ εΙα, γέμισμα με Κενο χρόνο, Παρουσία TOU fuιόντος, 

τρίτο προοωπο, άηόδοοn οε παρελθόν. Ώρίμασε ώς τέ-

5 
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χνη ύποκαθι6τώντας το, μυθιδτόρnμα ούμφωνα με τiς: 

άρχει: τfίς άφήγn6ης: αiπακiι 6Χέδn, δράοη 6το χρόνο, 

λογικrι τfίς πλαι.άί~. Τοοο δ ρεαλ16τικός:, 060 ΚΙ ό δύγ
χρονος κιν)γράφος 6τηρίχθm<:αν δτο μυθ'J.δτόρnμα. υο

ταν ή τέχνη πέρασε δτο 6τάδιο τοϋ ποιηηκοϋ μ~υ, ε

καναν τrιν έμφάν16ή τσυς: 6τον κιν) γράφο ό ο0υρεαλ1-

e;μος κι ή άητοοταδιοποίηδn. Στην ά.φετrψία τοϋ οταδίου 

αύτοϋ .e;ιυναvτοϋ,με τον Μαλλαρμε καi η\ δομικ:ι\ μετα

μόρφιοοn τσυ κειμένου δε δ1ακο6μηηκο χωρο που τον 

όρiζουν δύο πόλοι, ή κενότητα καi το άντικαθρέφηομαΌ 

Άντίθtετα ιπρος το θέατρο, ό κιν)γράφος απευθύ

νεται δτο πλfiθος: των έρημικων ατόμων τfίς: τ·εχVΌλογι

κfiς: κοινωνίας. Τα δύο εϊδη εχουν κοιν:ι\ κα.ταγωγ:ι\ το 

πανηγUΙριώτnω λα~κο θέαμα τοϋ Με6αίωνα, άλλα το 

πρώτο δψάψηκε δε μία μου5ε1ακ1\ έπιβίωοn καi το δεύ

τερο δτο μυθl:ι.δτόρnμα, ωδτε· παρου6ία6αν διαφορες δτα 

κύρια Gημεϊα τους: 6τrιν ά.ληθοφάνεια, δη\ θέ6η ποιΊ 

κατέχει ό λόγοι;, δτην ύποκριτική, 6η\ν χωρικr\ εiκόνα. 

οmν αiτία, 6τiς κατα6τά15ε1ς κα~ δτον χρόνο. Το θέατρο 

υiοθέτnδε τrι μετωνυμικ:ι\ Gύνταξn του μυθι6τορ-ήματος, 

δ1ψ1ουργώvτας το boulevard. Σαν άντίδpαδn προς αύ
τό, ό ναrrουραλιδμος μετατρέπει τι\ν πλοκ~\ δε παιχνίδι 

των λέξεων και όδηγεΪ δε μια Ο6Ταθ1\ 16Οppοπία μεταξυ 

μιμικfίς καi λόγου. Τι\ν iοορροηία αύη\ την θραύει ή 

έmβολ:r\ τfίς: ποίηδης, που μετατρέπει το λόγο δε παρά

λογο καi τον fιθοιιτοιο 6ε μαριονέτα, ένω ό ουγγραφέας 

άντικαθί6ταται άπο τον σκηνοθέτη. 'Αναζητώντας: η\ν 

ούοία τfίς τέχνης καi τι\ν έπανεκτίμnδη τfίς μορφfίς, ιί 

τέχνη - ποίηοη όδιήγησε οη\ν άντιτέχνη καi μετέτρεψε 

η\ν άναζήτη6η της ούδίας οε άνηκαθρέφηδμα τfίς: άλ

λαγfίς συναντουμε τον Άρτώ: ταύτι6η της ποίηδης μέ 

το χάος, κατάργnοη τfίς γλώ66ας, άνηκατά6ΤQ6Η του 

κεψένου με πληθωρι6μο Gnμαινόντων. Στο θέατρο του 

nαιρά!λογου διαδραμαrrίζεται ή μιετατραπι\ τοϋ δαιξmι

ρικσυ δρόματοι;; 6ε ΠΌλυψωVΙΚΟ θέαμα των κλόουν. 
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Έn1δ1ώκοντας η\ δοrμ1κι\ άνάλυ6η τfίς ταινίας δια

κρίνει 6' αύτ:ην τους πο,λιη6τικους καi τσυς καθα,ρα. κι

yn,ματσγραφικούς, δπου oi δεύτειροι άΥll!Κουν δτο έrκ

νοσύ:μενο καi αφορvrϋν η\ν αφήγη6η. Άλλα καi ώς 

ά.<ρήγηδη, ή ταινία είνα,1 διαηοηομένη άστο1 τη 6υν~εφμ1-

κiι 6'ύνταξn )'Ιατi δλα τα Gημεiα της nεριέχουν μετα

υήμαν6η ( 61ύμβολα, ζεύyn άντιθέτων, 6τε~ρεότυιπα). Τα 

6nμαίνοντά της δεν ανήκουν 5το έκνοοψενο, δηλαδ~\ 

6τ:η ψU161κ:η Πραγμ_αηκότητα ΠΟU αnοδίδει Ιι εικόνα, γ1et

τ1 άλλάζουν σύμφωνα, με η\ν καλλπεχνικ:η πορεία του 

κιν) γράψου. ΔιακρίΥΌup!ε 1:α μη nολιηδηκα 6111ll'εϊα τfίς 

ταινίας δε 6'U6τήrματα άναλυrα καi 6ε κυρίως κ1νnματο1-

yραφ1κά. Στα άναλυτα ύηάγονται: α) ιί ύποκρπική, 

6) ή δομι\ τfίς εiκόνας, γ) ό άρθρωτος λό)'ος, δ) ή μου-
51κiι Kl ό iίχΌ>ς, ε) το χρώμα. Στα κυιρίως κ1νηματο)'ρα
φ1κα. ύnάγονται: 1) 1\ )'ωνία, καi το ϋψος τfίς μnχανfi.ς, 
2) το μέγεθ'ος, διάρκεια καi κίνηυη του πλάνου, 3) ιί 

κίΥnοn, δ1,εύθuιν6η καi ταχύτητα τfίς μηχανfίς, 4) σl 

σuνδέ6ε1ς 6.λλαγfίς πλάνων καi 5) oi 6χέ6ε1ς των χρό
Υων γυρίσματος καi προβολfίς. 'Απο, την έξέτα6η ολων 

αύτων των 6nμα11νόντων τfίς ταινίας δ1απ16τώνετα1 ( που 
ή άνάλU6ή τους άιπαπεϊ ll'εγάλη εκτα6n) δη έξελί66ον

ται προς δύο κατε,υθύνδεlς: 1) προς τι\ν οοογύp.νωυn 
των έκφρα6ηκων p.έ6ων άπο τiς 5nμα,5ί,ες ω6τε να ό.πο

καλυφθεϊ ή ούδία του κινηματογράφου nσι':ι έγκλείεται 

6τ:ην καθαρη μορφή· τουτο 5υμβαδίζει με η\ν αύτοrκα

τα5τροφiι των παρα16'1:αηκων μέοων, 2) προς τiι δ1ά5πα-
6Π τfί·ς 5,υνεκηκfίς ένότnτας των 6np.αινόντων ( λό,γου, 
εiκόνας, χρώματος ικ.α.). οο' αύτο έκλύεται το πολυ

φωνικο θέαμα. 

Το ούνθnμα για ν' ακολουθήσει ό ΚΙV) )',Ράψος τυ -
ούγχρονο μυθ16τόρ,nμα τfίς ποίησης; το εδωοιε ή camera -

stylo τού Άοφύκ. Ή εΪ6οδος τfίς ποίn6ης 6mν ταινία, 
που δί·V'εl το ον ώς άπόοτασn καi ώς χω1ρο, όvομά6θiruκε 

άποοταοJ.οποϊηGη. Συνάντη6ε ομως οοβαρα. έμπόδ1α, ~ως 
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στου άrΙτοφύγε1 την εκφραuΛ της 11έ6ω των 6ημαινόντων 

καi όποδοθεϊ με η\ δόμη6η της μορψfίς, ώς μουωκή. Ή 

ηολυεδρ1κη δόμm6n έκτελεϊται 1) όηο τη διάταξη 6ε 

ςεύγη άντιθέτων καi 2) όηο η\ν παραλλαγη του ϊδ1ου 

θέματος 6ε πολλα έπίπεδα, μέ6ω του διφορούμενου. 

Στο 6ημεϊο αύτο υiοθετήθιnκε ή τεχνικ1\ των τωvιων 

serie noire καi το 6Τυλ των άμερικανων μαδτόρων. Άλ

λα 1Ί όνάnτuξη των ςευγων άνηθέτων κατέληξε 6Πιν 

εξαρ6n των 6Ιψωνόντων, 610V πολυφων16μό. Παρόλ
ληλα, 11 6ηορρόφη6η του montage άπο την εiκόνα κα

τέληγε 6το κολάζ'. 'Έτ61, ή άποκάλυψη του αρχέτυπου 

ιωi τοϋ μυδηκοϋ που βρί6κετω πίδω όηο η\ μορφη όδn

γεί 6τον πολυφωuuμό. Ή αποθέωση της τέχνη<.: 6υp.πί

πτει με η\ν όηοδιάJρθρωυn των εργων της. 

Ή άποδιάρθρω6η τfίς ταινίας έπ1χειρεiτω με τρό

πους άνάλογους προς τiς αλλες μορφες τέχνη<.;. 1) Με 
τiι μου61κη n1pο6ωδία των κενών 5nrμωνόντων· Τη 5υν

{νω6n όθόνnς καi αϊθουωι;:. 2) Με riι μετατροπiι του 

iιθοπαιοϋ 6ε μαριονέτα. 3) Γίνεται· με 6υοοώρευοn 

ύλικων παρα6τά5εων, των όποίων 6:πωθεiτω ή 5η

μα6ία. 4) Με την άντανάκλα6n, που άποτελεi έλεύ

θερο διάλογο τfίς μσρφfίς καl πραγματοποιείται με 

η\ν <<ταινία μέ6α 6την ταινία», με η\ν άποκάλuψn 

των μέδωV Παραγωγfίς της, .με η\ν αποκάλυψη των 

iιΘαποιων πως <<Παίςουν». 5) Με το κενο της παρου6ίας 
που πα,ράγεται άπο τη δ·ιάλυ6n του χρόνου. 6) Με το 
μοντέλο του δnμιουργου, που αποτελεί ουμβολικι\ ηρο

έκταδn του ν·οορωηκσυ iίρωα. 7) Με η\ν εi6αγωγι\ του 
τυχαίου, οου εΙνω εi6αγωγι\ τοϋ ά6υνάρτητου. 7) Με 
TOV Πολυψωνι6p0 καi ΤΟ θέcφα τfίς 6κλnρότnτας, ΠΟU 

άπστελεi μίγμα τfίς άπελΠ1δίας με ΤΟ γκροτέ6ΚΟ Κα1 τεί

νει 6το μαγικο νατουραλlδμό. 

Ή i6τορία του κιν) γράψου άπετέλεοε μία άνοδ,Ι:Κ1\ 

πpο6nάθε1α να εi6αχθεϊ μ,έδα 511\ν ταινία ιί τέχνη. Ώc:: 

προϊον σμ.ως του ίίιριμου βιομηχανικου πολ1η5μου, δια-
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ποτίζεταJ ά'Πο τiς άρχές τσυι, η\ν έμπορευματοπο,ίn6n 

καi η\ν κατανάλωοη του χαμένου χρόνου ( ψυχαγω
γία). Δnμ~ου,ργήθnκε την έποχn τfiς 6ύγκρουt>nς μετα

ξι'ι δημ1ου1ργοϋ καi παραyωγfiς, mαν ό πρώτος εΙχε παύ-

5ε1 να 6υνθ6ε1 μοντέλα τfiς κ01νων1κfίς ρύθtμ16ης. Γι' 

ούτο οξυνε n\v άντίθιε6n αύτή. Ό δnϊμ10υργος άνέτρεπε 
6υvεχως τα 6τερεότυπα τfiς κ1νηματογραφ1κfi<;: γλώ6-

6α.ς, ένω Δ παραγωγι\ τιm:απ01006ε η\ν καλληεχν1κ1\ 

καινοτομία ( τηλεφακός;. χρόνος φώρσυωρντ κ.α.). 'Έ

τ61, ό ,κινn,ματογράφος πέρασε 6τα μέ6α μαζικfίς mτ1κο1-

νωvίας. :Με τα μέ6α αύτά, ή τεχνολογ1κ1\ κοινωνία άλ

λοτρ1ώνε1 n\v αυθεντία του δυγγραφέα που η\ν εΙχε έ
π1βάλλε1 κάποτε ή ϊδια. 'Έτω, ό 5υ·γγραφέας μετατρέ

πεται άπο iερέας 6ε pάγο νευρωτικό, που άναζnτεϊ την 

ούΗεντικότnτό του 6Τη νοοταλγία του 'Ιερατείου καi 

των iερογλυφικων. Ή άποδ1άJρθpω6η των εργων τέχνη~;; 

ύπfίρξε, έξωτερ1κά, εργο τfiς έ,μπορ,sυιματσποίnοnς καl 

της μαί,Ικfίς ψυχαγωγίας καί, έ6ωτερικά, προϊον έξέ

λιξnς τfiς καλληεχν1Κiίς 6'ύντα.ξnς. 'Όπως: αλλοτε δ 

κινnματογράφος 6ψετε,ρί,5θnκε το μυθ16τόρ,nμα, ετ61, με 

η\ 6ειpά TOU, άντ1καΤε6τCΙ!θnκε Kl αύτος CliT10 την τnλεό
pα6n. Μα(! με η\ν άλλοτ,ρίω6η των άτόμων, ή τnλεόρα-

6Π iοοπεδώνει τiς αύθεντίες καi άπομυθ1κοπο1εϊ την 

κουλτούρα. Ή τεχνlι]{1\ εΙνω μία άνηθεηκη δύναμη πσu 

έξαρθρώvε1 τiς παλιες μορφες ποληισμου. 'Έτ61, ΤΟ τέ

λος τfiς μεγάλης τέχVΙliς εγινε ε6ωτερικη ύπόθεοn του 

πολιηομου που τη γέννnοε. Έκεϊνο που μένει ·εΙναι να 

άξ1οπ01nθεί ή τεχνικι\ 6ε έρyαλεϊο προόδου, να καταρ

γnθεϊ ή αϊθου6α προβολiίς καi να χpη61μσπο1nθεϊ ή κ1-

νnματογραφ1κ1\ μnχανη για τη μελέτη των άλλαγων που 

δυντελουνται γύρω μας ωοτε νΔ πε,ρά,50,υν 5τον ελεγχο 

τοϋ άνθρώποrυ. 
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GREGORY MARCOPOULOS 

Για μια νέα 

'Αφηγηματικη μορφη κινηματογράφου 



'Όταν ό κ1νηματογρά,φοι;; ηταν οτ:rιν άρχή τσυ, το καρ

ρε εlχε μεγάλες δυνατότητες. Άλλα με την εi6αγωγϊι 

του fίχου, μέρος τοϋ καρριε μnfiκε 6την ύπnρεοία. του. 

Αi6θηηκα ό:ντ~μαχόμrενα άλλα ένωμένα καλλπεχνl!Κά, 

ό tίχος καi ή εiκ6να δεν κατόpθω6αν να φτάοουν η\ν 

ΠΟΙηηκ:r\ ένότητα Που ευωμε όραμαη6τfί για Τον ΚlΥη

ματογpάφο. Ή λέ~η με την ciκόνα δυγκρούονταν, ύπο

χρεώνονται;; τ:ι\ν εiκόνα να γίνει mo δυμβατικη και ή 
tίχος ό:νέ6τε1λε μάλλον παρα 6'UΎέτειν,ε 6την έξέλιξη 

τfίς κ1νηιματσγραφ1κfίς φόρμαι;;. 

Έλό:χ16τει;; δημαίνουδει;; φόρμες έπιβλήθηκαν 6τον ΚΙ

νηιματογράφο. Δεν μπορεΙ να έruτύχει κανεiς τη φόρ

μα χρηωμοπο1ώντας φ ί λ τ ρ α, άλλά(ονται;; η\ν εν

τα6η του χρώιμα.τος οϋτε με ciδικουι;; φακους καi έφφε 

καταοκευα6μένα 6το έρyα6τήρ10, έξεζητημένα κο6τού

μ1α η θεατρ1κα τεχνά6iJ1ατα. Το κινnματογραφ1κο καρρε 

που δημιουργεί το κάθε πλάνο η Gύνθεμα παραμελή

θηκε. Θεωρήθηκε άπλως 6(1V μια φωτογραφικη άνα.γ

καιότητα. 

Προτείνω μια νέα άφηγnματικ:rι φόρμα που θα εΙναι ή 

6Uγχώνευ6η τfίς κλα661ΚΠ(: τεχνικfίς του μονταζ 6ε ~.VQ 

ΠΙΟ αφηρημένο ούιηημα. Αύτο το 6ύ6τnμα προϋποθέτει 

τ:r\ χρήοn 6υντάμων κινnματογραφΙΚων φpά6εων που 

προκαλούν εh<όνες - σκέψεις. Κάθε κινηματογραφικι\ 

φράG-η άποτελεϊται άlπο όρ16μένα έmλεγμένα καρρε ά~ 

νάλογα με τiς άρrμοVΙκες ένότnτει_:; ΠΟ'ΙJ ύπά,ρχουν 6τ:r\ 

μου6ικ1\ ούνθε6η. Oi κινnματογραφικε,ι;; φράοειι;; θειμε

λιώνουν μια ωτώτεpη 6·Χέ6n ΠΟU τiι_:; 6UVδέει μεταξύ 

τους. Στην κλαοοικ:ι\ τεχνικη του μονταζ ύπάρχει μια 

οονεχ:ι\ι;; άναφορα 6το δυνεχιζόμενο πλάνο. Σύμφωνα 

με το δικό ιμου άφnρnιμένο ούδτnμα, αύτσ, που έπανα

λαμβάνεται εΙν01 fνα ούνολο δ1αφορετΙΚων καιρρέ, πλέ

γμα. 
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Το κύριο πρόβλημα που εχε1 να άντιμετωΠί6ε1 ό δη

μ1ουργος μ1δς ταινίας 'ΠΟU θα &κολουθ'ή6η το άφnρnμέ

νο 6ύ6τημα nου nροτείνω εΙνω πως να εξαλείψει την 

β101ότητα με η\ν όποία τα μονα καρ,ρε πpο6βάλλουν 

το μόη καi δημ10υργουν ούγχυ6η 6τον θεατή. 

Καιi oi όηηκες καi oi η:ιυχολογικες ένοχλή6ε1ς; μπορουν 
να με1ωθουν 6το ελάχ16το με τiιν μέθοδο τfi.ς εν6ωμότω

όΠς των περιβαλλόντων το καρρε 6ΤΟ1Χ1είων ΠΟU θα 

ιsυγχωνεύοντω στο κοινό του ορ10 η 6ύνορο. "Αλλοτε 

πάλι άνομ01ότnτες; η μια κλιμάκω6n των άνηθ'έδεων, 

μια μετάθε6n του άνηκεψένου η μια πωκ1λία κίνn6nς 

6Ε: δυο 6υναφfi. πλάνα, θα βοnθή6ουν τον θεατi\ να δε

χθεί τiς: άπότΟ]lει;: μεταβά6ε1ς πιο ανετα. 

Ά Υαρίθ11ητες άλλαγες 6το ρυθμο fι ξαφνικi\ παρεμβο

λr\ παρnχή6εων, παρομοιώ6εων, n fι όπωαδήποτε άδυ
νέχε~α ΠΟU θα ε16δύ6ε1 6τrιν δομr\ του ΚΙVημα;τογραψΙ

ΚΟU εργου αίχμαλωτί(ει τ:r\v προδοχr\ του θ1εατiί καi ό 

δnμ1ουργος ωγα - 6'1γα nείθtει το θεαη\ OXl μόνο να δεϊ 
καi να άκού6εl, άλλα καi να 6υμμετέχε1 5' αύτο που δn
μωυργεϊται πάνω 6τ:rιν όθονn τό6ο 5το άφnγημαηκο 060 

1cai 6τσ ένδο5'ΚΟΠ1Κ(), επίπεδο. 

Θεοηέδlα τοπία τiίς ουγκίνη6ης; με χρώματα λαμπρότε

ρα άπ' 060 εΙχε δεi ποτέ του ό θεατής;, άρχί(ουν να ύ

πάρχουν. Ή πρό,5:κ:αφη βαρύτητα των 6υναντή6εων, τiίς 

χειραψίας;, του φ1λ1ου καi oi ωριες που (ουμε μακρυα 
όη' αύτες τiς; έπαφές; άπσκαλύmετα1 5' ολη την έκπλη

κηκή της άπλότnτα. Μια όλόκληρη νέα κλίμακα άξιων 

έκτίθiεται δnp1ουρyώγrας lfνα πλού6ιο δυναμ1κο 6η\ν 

άφηγη11αηκ~\ φόρμα τοϋ κινηματογράφου. 
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟ 

* Το 1908 τα έπiκωρα παιρου5ίια6αν τον Τολδτόη να μ1-
λδ. 6τους δ1αδηλωτει;: άπο την βεράντα rι:οϋ 6Π1ΏΟU του 

5τ:ι\ Γ~α6νάγ~α Πολυάνα .... Ηταν ενα άξισοημείωτο θέα
μα, άλλα 6ύγχροvα πόοο μάrrωο άφου δεν μπορουδες: 

ν' άκού6ε1ς τί ελεγε 5' αύτους τους: ανθιρώπους;. Καi ά
κρ1βωι;: έκεϊ βρ,1οκόταv το πρό6λημα. Πως: θα :ί'ίτα;v δυ

νατον να κaιταγρόrψε1ι;: -άπστυπώ6ε1ι;:- τiι;: άνθρώπ1-

vει;: 6Χέ6ε1ς: χωρiς: το μοναδΙΚΟ άνθρώπ1νο μέ6Ο έΠΙΚΟl

νωνίαις; τον λόγο; 

* Ή τέχνη του κ1νηματογράφου εΙχε έξελ1χθci μέχρι 
τότε χωρiι;: i'ίχο. Τέ65ερ1ι;: τωνiει;: μπορούν λογ~κα να 

Ηεωρηθουν τυπ1κει;: αύτfiι;: τiίι;: έποχfiς : Potemkin, The 
Kid, Nanook, καi The Eternal Triangle ( με n\ν Μαίρη 
Πίκφορντ). Oi περ1Μότερο1 αν8'ρωπο1 Θα Gυμφωνήοουν 
δη το Potemkin εΙνω 6UΙVαρπα6ΤlΚΟ άλλα πολυ πα,ράξε
νο οταν κάποως το δεi β{ψερα. Το The Kid καi το Na
nook άνταποκρίνονται περ1'66ότερο Gτην τωρινή μας αν
τίλnψη καιi μο1άζσυν περ1έργωι;: δύγχρονα. 'Απ' την α.λ

λη μερ1α τσ The Eternal Ti-iangle φαίνετω τελείως: γε
λοίο. Παρόλα αύτα νομίζω δτ1 1\ τελευταία τωνία εΙναι 
fJ πρόγονο~ αύτfi,ι;: που θεωρούμε έμεiι;: 6ήμερα, τυπ1κα 

θεατρογενfi ταινία. 
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* Το Ποτέιμο.uν άντιπροδω'Πεύε1 μια άrπο τiς περ15qότε

ρο ένrωπω61ακες έξελίξεις 6τnν iδτsορία του ΚΙνrφατο

γράφου. Δημιουργήθηκε ενας τύπος ταινίας που iίταν 

6την πρό,ξn μια θαυμάδια όρατn γλω66α. Μεγάλη προ-

60ΧΙ1. δόθnJ:Qε 5' αύτiι την τεχVΙκη που όνομάδτnκε μσν

τά(. Μια όλόκλnρn θεωρία άναπτύχθnκε γύρω άπ' το 

μοντα( καi φάνηκε δε rωλλους ΟΤΙ ή φιλμσιφγικr\ ένn

λικιώθιnκε καi θα pπορουυε 6το έξης να ο1mριχθεϊ δε 

μια λεmiι θεωρnτικ:r\ βάδn. Ό Πουντόβκιν εγραψε το 

6:ι:βλίο «Τεχν1κ:ι\ του Κινnματογράiφου» καi ό Αϊςεν6τω\τ 

το « Ή αϊ6θη6n του φiλμ» που δώ6αν αύτο που φάνηκε 
Υα εΙναι μια γεν1κ1\ άντιμετώmοn της φιλμοrυργ1κfiς. 

* Έν τούτοις οταν πρωτοεμφανί6τnκε ό ήχnτικος κινη
ματογράφος ενα τρομακηκο γεγονος εγινε αi6θιnτό· δεν 

ύπiίρχε πλέον ανάγκη για ενα όπηκο ύηοκατcu6τατο του 

λόγου. Oi θΙΘωρεiες κατέρρειJΙ6QV με μιας ΟΥ καi ύπόρ
χουν άκόμα πολλοi θiεωρnηκο1 του κινnματογρ,άιφου ηου 

εΙνω πpο6κολλnιμέν01 6τ:η «x·ρlJl6:n έποχι\ της Φ1λμουρ

y1κfίς». "Ι6ως θα πρέπει να ξανακοηάξουν την :πρώ

τη ήχnηκ:r\ ταινία του Pudovkin για να καταλάJβουν ατό-

60 πίιδω τον αφn6ε ή κα:1νούργ1α κατά5τQΙ6Π. Ό Roberto 
Rosselini λ~ει οη « ... 6τον βοιrβο κινnμαrωγράJφο, το p!ΟV

τας εΙχε μι·α 6υγκεκριμένη 6npα6ία γωτi άνηπpο6ώ·

πευε τι\ γ λω66α. 'Απο το βοιrβο κινn:ματογρ,άφο κλn

ρονΟΙJJ.ή6αμε αι'Jτον τc μυθιο του μοντά'(, QV KQ[ εχ1εl ΧC11-

6εΙ Πολυ άηο το ν~όrφά τσυ». 

* Ύπfiρχε μια άρχαiά μορφiι τέχνης που άνταποκρ1-
νόταν τέλεια 5τον βουβο κ1νηp.ατb1γράφο, καi αύτ:r\ ά-

6ψαλως tίτα:ν, ή παντοιμίμα ( 5' ολες της τiς μορφες ά

κόμα καi Slapstick 1 
) • 

1. Slapstick: είοος κωμωοία.ς η πρόκληση του κωμι
κου στοιχείου με τήν τεχνική της καρπαζιάς, της τρικλοπο
οιας κα.ί τών συνα.ψών μέσων. 
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Σ η\ν πραγμαnκότnτα δεν εΙχε 6nμαδία με ποιό τρόπο 

εΙχε γίνει ή κ1νηματογ,ρόφ1σn, άφου μπσρσίreες να 

δεϊς την παντομίιμα. Το The Kid έξακολουθ~εi να παίζε
ται 5' δλον τον κό6μσ. Δεν χρειάζετω λόγια καi δεν 

ύπάρχουν μεταγ λωττί6εις:. Oi καλλπέχνες τfiς παντο

μίμας αύτfiς: κατόρθω6αν μια παγκοομια άναγνώpι6n που 

nτουθιε,να δεν ύπfiρ2Gε δεύτερη. 

* 'Απο n\v έφεύρε6n τfiς: «όμιλου6ας εiκόνας:» ύπέθε-

6αν δη ό κινηματογράφος εΙνω μια έπέκτα6n του θ1εά

τρο,υ 6το δη έκθέτ,ει μια Ι6τσρία μπρο6τα 6.ε KOlVO άπ' 

η\ μια μ,ερια καi άπο n\v αλλn 6το δη παράγετω κάτω 
όπο 6υνθfiκες: απόλυτου έλέγχου, 6τον όποϊο ελεγχο 

βρf5κετα,1 iι ολη σύσiα. Oi διάλογοι γράφονrτω καi άπσ-
6τηθίζονται άπο τους: iιθοιnοιούς:, oi 6rκηνες: παίζονται κα
τα τμiψατα l.lJετa άπσ μια προ5εκηκι\ έπιλογη η 6ύν

θr6Π, καi αύτες: oi δακιμες έπαναλαμβάνοντω ξανα καi 
ξανα μέχρις: στου ή τελικι\ μσρφη άνταποκρίνεrτω προς 

τiς: iδέες: που εΙχε πpωτο5υλλάβει η άπολήξει ό 6κn

νοΘιέτnς:. 

Τί φρίκη! ... Κανένα 5τ01χεϊο αύτfiς της: δρα5mρ1ότnτος: 
δεν εχει δικιά του ζωή, καi έαν ύπά,ρχει εχει πολυ λι

yώτερο «πνευμα» α!Πο μια θεαrφικ11. παραγωγή, γιατi ίι 

τυραννία της τ~εχνικfiς εΙνω πολυ μεγαλύτερη άπ' δη 

5το θέατρο. Πράγμαη, έαν ν01κ1ά5ε1ς ενα αδειο θέατρο 

τίποτα δεν πρόκεπω \IQ 6Uμβεi ... καμια παpά6τQ6Π δεν 
θα δσθεi αύτόματα... αλλά, καθώς ενα εργο έτοιμάζετω, 

δίνει η\ν έντύηωοn δη ά,ρχίί,ει να παίρνει ζωή, έν μέ

ρει γιατi 11 μορφή ταυ αναδύεται κατα τiς: δσκφές. Έ

\ W μι,α τωνία ύποκύπτει δτην τυραννία της «Πα.ραγω-
γικfiς: Ίκανότnτος:» καi διαλύετω δε κομματάκια προ

κειμένου να ευκολύνει η\ν κατ,ά6τα6n δη\ν μηχανή. Έ-

6.ν δύο τελείως Ωδχ,ετες: 6Κηνες: πρέπει να γυpιδτοϋν 

6το ϊδιο μέρος:, θα γu1p16TOUV 6υνέχεια άκόμn καi αν 

βρiδκονται δf(Q άντίθετα ακρα της ταινίας καi αιταιτουν 
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έντελως: διαφορετ11Κες: δΙUVα16θnιμαηκες: ανταποκρίσεις 

άπο τους: ήθ'οΠοωύς. 

* Σε μια πρό5φατn 6Uνέντευξη τοϋ Ζα.ν Ρενουαρ προς 
τον Άντρε Μπα(εν διατυnώθηκε το έξης άnο η\ν πλευ

ρα τοϋ Renoir « ... 5τον κινnμα;rογράφο προς το παρόν, 
11 μnχανΛ λήψης εχει έξελιχθεϊ 6ε θεό. Ύπά,ρχει μια 
μηχανή, 6τηριγμένn 5το τρfποδό της η 5τον γειρανο καi 

είναι άκριβως δπως ε.νας εiδωλολατρικος βωμος που 

γύρω τσυ oi αρχι,ερεϊς: - ό 6κηνοθέτης, ό όπερατέρ, oi 
βοnθοi που φέρνουν θύματα μπρσ6τα 6η\ μηχανή., 6αν 

καμμένες προ6ψορές, καi ή μηχαν~\ εΙνω. έκεϊ ακίνητη, 

iΊ 6Χεδον ετ6'1 καi σταν κινεϊται, άκολουθεϊ πρότυπα έ

π1νοημένα άπο τοrυς αρχιερεϊς καl OXl άπο τα θυματα». 
Το θέατρο 060 καιl ό γνω5τος ογκος παραγωγiίς ται

νιων, εΙναι τα άποτελέδματα τοϋ έλέγχου αύτων τωΥ 

«αρχιερέων» καi δεν θα φανεί περίεργο έαν αναφέρου

με δη Πολλοi άπο τους Πρωτοπόρους 6Κηνοθέτες μοι

pά(ουν το χρόνο τους μεταξυ του θεάτρου καi τiίς πα

ραγωγiίς ταιVΙωΎ. 

* Πολλ:οi άπο μας, δπως καi ό Ρ.ενουαρ εχουν << ... φοβε

ρα βαρεθεί άηο εναν p:εγάλ.ο αρ1θμο ουγχρόνων τωνι

ων». Έαν yυpί6ουμε 6τiς πρώτες μέρες του κινημαrτο

yράφου, βpί6κουμε μια αντίληψη ΠΌU ξανα(ωνrτανεύε1 

καi που πστε δεν εγινε πραγp.ατικα. ανηλnπτή. Τ~\ν έ

πιθυμία να χρηωμ:οποιήοουμε την πλευρα τοϋ κινnμα

τογράφου που εΙναι τελείως δ1αφορεηκΛ άπ' του θεά

τρου: να καταγράψουμε τί πραγματικα 6υνέβn 6ε μια 

άλnθιν~\ καrτά'6τα6n. 'Όχ1 δη κάποιος εΙχε 6κεφθεϊ δη 

θα επρεπε Π θα μποροuδε να εχε1 υυμβεϊ, άλλα δη πρα

)']lαηκα 6Uνέβη οη\ν πισ άιτόλυτη εκφρασή του. 

Άπο τα τέοσερα παραδείγματα που ά:νέφερα, το NanooJ~ 
πλn61ά(ει ΠΙΟ πολυ οτην iδέα, και εΙναι αuτος ό λόγος 

που ποτε δεν θα θεωρηθεϊ άναχρον16τικό. Μολαταύτα 

l<Gl αύτο ύυτ,ειρουυε λόγω τiίς άnου6ίας του iίχου. 
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* 'Ακόμη καi όπο το, 1906, ό Λέων. Τολ6τόη 6nιμείιιJ6ε 
« ... Εlνω απαραίτητο ό κ1νnματογράφος; ν' άντmροΟΟJ

πεύε1 τiιν Ρωυ61κ1\ πρaιγμαηκότητα καi οτi<;; ηλέον ποι

κίλες; έκδηλώοε1<;; της;. Γ1α αύτο το λόγο ή Ρωοοηm (ωiι 

θα επρεπε ν' άναnαράγεrτω όπο τον Κ1νηp.ατογpάφο 0-
πως; εlνα~, καi δεν εlναι άνάγκη να ψάχνουμε γ1α έπ1-

νοημένα θέματα». 

*Έδω βρί5κετω μ1α πρότα6η που δεν εχε1 να κάνε~ μi: 

το θέατρο. Ό Τολ6τόη όραματί5τηκε τον φ1λpουργο 6α\· 

εναν Παpατnρηη\ Καl, Ϊ6ως; 6QV 6Ui}lpέτoxo ΠΟU 6Uλλαμ
βάνε~ η\ν ούδία των πρα.γμάτων που ουμβαίνουν γύρω 

του, 6Uλλέγε1, τακτοπο:ι,εϊ, άλλα Ποτε δεν έλέγχε1 το 

γεγονός. Έδω θα μπσιρσίrσε γ1α η\ν αξία τοϋ γεγονότος 

να ύπερβαίν1ε1 την ενν01α τοϋ φ1λμουργου γιατί, άιπα

ρωτήτως;, παρατnρεϊ αύτο το απόλυτο μυιιηήρ10, η\ν 

πραγμαηκάτnτα. Σήμερα πενήντα χρόVΙα α•ΠΟ τον Θιά

vατο του Τολ6τόn, εχουμε φθά6εΙ 5' ενα 6ηpιεϊσ 6Tl1V 
έξέλJξη του KlVΠi\,IQTOγpάψOU ΟΠΟU αύη\ ή πρότω~η 

uρχ16ε να γίνετω όνηληπτή. 

ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡ ΑΦΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 

tt J.\ J\ Κ Υ Ο 1\1 ι Σ~~ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 



Ρ ARKER TYLER 
Βασικές Φιλμικές Μορφές 

Δεν εlvαι iι έπανα6ταηκ1\ πολπηαι του Potemkin, εϊτε 
αύη\ εlνω τοmκrι εΪτε εlνα~ Olli.OUip'εvική, ΠΟΙ\J το κάνει 

μεγάλο, φίλμ, άλλα iι πλαδηκiι δΚέψη του Eisenstein 
που η\ν κ-ατανόη~6ε καi μπόρε6ε να τ:ι\ν fuτοτυηώ6ει 5αν 

μια επικrι μορφή. θαταν λάθος; να νοιμ16ΟUΊJ,ε ΟΗ το ε

ηος;, ό μυθος καi το λυρικο ποmμα (τραγούδι) ( άπλως; 
καi μόνο έπειδiι iι λογοτεχνία καi το θέα:φο ηροϋπfίρ

ξα v ά:πο τον κινηματογράφο) εlναι καίf' άνάγκη λογο

τεχν1κες μορφές;. Ό μύθος; 6αν λογοτεχνία 6ημαίνει μια 

6ύντομ,η i6τορ,ία άπο, n\v (ωiι τωrν Θιεω;γ· αναμφίβολα η 

αρχωότερ,ή του μορφ1\ εlνα1 iι ώδiι ( η ψαλμος Chant; 
i,_ λέξεις άπαγγελόμενες με μουωκο μέτρο. 'Ά ν το 

φί.λμ, Qδχετα απ' το θ'έ.μα, δεν θέλΟU'με να θεωρη8'ci ε

να εύφυως (ωντανεμέvο φωτογραφ1κο αλμπσuμ, τότε 

( έκτος; άπο την 6UXVI1 χρή6Ιt του λόγου ΠΟU κάνει) 

ύπάρχε1 δε μια χροινlΚΙl διαδοχΛ άκρ1βως &τως καi το 

μυθι6τόρηιμα. Καi για να αναφερθσυμε 6illV αι6θηηκ:rι 

δ1ατύπω6n τfi.ς όρ,ι(όνηας καi κάθετης άνώττυξης, ή 

δ έ Ο U 6 Ο διάκριση 6.νά~με5α 5' εvα λυρικο φiλμ καi 

6' ενα α:ψnγηματικο, ψiλμ δεν εχει CΙ!ΠQραίmτα δΧέ6Π 

με τiς λέξεις;, εϊτε δε προφορJικη μορφiι εfvαι αiύτες; εϊ

τε 6ε γραπτή. 'Απο λογοτεχVΙκfiς πλευρας, πάλι, το 

μυθ16τόρnμα καi το λυρ1κο πσί,rψα εχουν διαφορες; άν

τί5τ01χες; με έικεϊvες; 6.νάμε6Q 6τ<) άφ,ηγrφατικο καi 6το 

λυρικο φίλμ. Το φiλμ του τελετουργικού η μυθικοϋ 

τύπου, θα μποροϋiδε να πε,ριέχε.ι καi μια i6;τορία, av 
καi χωρiς; να περ1λαμιβάvε1 δλη τ:ι\v μιιrθι6τορημαmα\ 

πολυπλοκότητα. 



80 

'Έτω δλες oi δ 1 α κ ρ ί 6 1 μ ε ς γενικες μορφές, 

εϊτε 6το μυθι6τόρnpα εϊτε 6το φίλμ, ύπάγοντω 6τ:ην κα

τηγορία Πpοτά6εων Που εχουν ν6ημα 6ε 6Χέοη με μια 

όλοκληρωμένη δρά6η. Oi μορφες δεν εΙνω 6ταnκες καi 
όλότελα άλληλοαη0ικλειόμ1ενες άλλα ό.νηπροοωπεύουν 

τυπ~κες καi εϋκαμπτες εννο1ες τfίς ό.νθρώmνης δυμnε

ριφορδ.ς καi 6υνείδη6nς. 'Απ' το Ulysses τοϋ Joyce καi 
μετα δ ι ά Χ υ Τ η ε 1 τ α V -fι α Ϊ 6 θ η 6 η OTl 
«i6τορ~κα το μυθι6τόρημα εχε1 πεΘάrνει. ΕΙναι άλήθ'εια 

δn ό Proust κα.i ό Joyce. 6τiς ό.ρχες του αiώνα, ε6ΠQ6QV 
τους κανόνες τfίς 6υμβαηκfίς μορφfίς του 11υθ16τορήμα

τος καi iδιαίτερα, 6το Ulysses, η\ 6ύμβα6η ένος ό μ ο ,
ό μ ο ρ φ ο υ καi έ ν ο π ο 1 η μ έ ν ο υ πεζογραφ1-

κου ϋφους. 

Στο Ulysses ή όμ01ομορφία του ϋφους μετατράπηκε δt: 

ενα έκλεκηκι6μο γλω66ικο που περιλαμβάνει τον εύθit'.ι 

δ1άλσγο καi έ6ωτερ1κο μονόλογο !ΚQΙ. κατά κωρους ύψη

λη παρωδία δrψο'61ογραφ~κοϋ ριεπορτάζ, έπ16τnμοVΙΚn 

όρολογία, η'ιν 5υνω5θ,ημαηκΛ νουβέλα κ1 ό.κό11n η'ιν 

άρχαία ό.ρχΛ των δρα,μαηκων έν6τήτων ( ό χρόνος τοϋ 
ι Tlyssees εΙνω μ_1α ;μέρα καi ή δpάδΗ μέ6α 6ε μια πόλη). 

Παρολαυτα ομως η βα61ΚΙ'ι iδέα τοϋ Ulysses εΙνω το ε

πος: ή περιπέτεια ( τfiς ζωfiς) ένος μεγάλου fίρωα θά
ϊα ν ΠΙΟ 6αψες να ποϋpε οη το εργο ό.ντi να cιναγγείλει 

το Ηάrvατο αποκάλυψε η'ιν νεκρανά6τα6ή του. 

l\Ιετα τον Ulysses ομως tίρθε ή τελευrrαiα έπαναδταηκrι 
6U[1βολ~'ι 6ΤΙ'ι. λογοτεχν1κ1'ι μσρφή: το Finnegans \\Take. 
Το εργο αύτο εΙνω ή όποθέωδη τiίς όνειρικiίς ζωfiς 

ένος iίρωα, μια ό.ναθεώρη6n 6υνείδnδnς καi αρα μια α

ναθεώρnδη ϋψου<;;. Ένω ό γ ε ν ο λ ο γ 1 κ ο ς κο1νος 

,, Α νθρωπος εΙναι ό.πο τεχν1κfίς πλευρας ό iίρωάς του. 
παραμένει επος με η'ιν εννοια που παραμένε1 επος καi 



81 

cνα μεγάλο τ ε λ ε τ ο υ ρ γ 1 κ ο ποίημα 6αν 

η\ν θ ε ί α Κ ω μ ω δ ί α. Ρnξ1κέλευθα, ό Joyce διά
λεξε η\ν λέξη portmanteau σαν αξσνα τfiς γ λώ66ας του 

καi η\ν κ α τ έ 6 τ η 6 ε, έ π 1 π λ έ ο ν, η ο λ ύ

γ λ ω 6 6 η ετ61 που το Finnegans ,,Vake εΙνω εvα έ

mνοnμένο Παλίμψn6τΟ άπο εννο1ες ΠΟυ 01 6τpώ6,εις του 
θα πρέπε1 να άναλυθουν προοεκηκα για να άρχί6εl να 

γίνεται ε6τω καi κατα τεκμήριο κατανοητό. 

Πρέπει να δnιμε1ώδου:με το πως το Finnegans \Vake με
ταφράδθnκε δε φ1λμ1κους ορους άπο η\ν ανεξάρτητη 

φιλμουργο Mary Ellen Bute. Ση\ν τελειωμένη του μορ

φrι το εργο αυτό, που πnρε το ονομα Passρ,ges From Fin

negans \,Vake, άποτελεiται ωτο μια δειpα όπτικες ε i
lC ο ν ο γ ρ α φ ή G ε ι ς που δυνάγοντω άπ' την πο

λύπλοκη πρόδοψη τοϋ Portmanteau n του πολυδ~άδτα
του ϋφους του εργοrυ· εγ1νε δηλαδn άφαίρεοn δΤ11 φυ-

61Κn δpάοη δτενα δUνUψαομένης με η\ν δύδΚΟλn τ Q
J[ η τ ο υ ρ γ ί α τfi.ς πε[ογραφίας του Joyce, με την 

φωτογράφn6n μ,ερικων άπ' τα κύρια 5:ruμεiα τfi.ς iδτο

ΙJίας. Αύτο που Gυνέβη εΙνω οη ~ί Miss Bute, άντi να 

άναπαραγάγε1 mν όνεφlΚn άτμοοφαιρα του βιβλίου με 

ψ1λμ1Κους τρόπους 60.V την Πολλαπλ:ι\ εκθεδn του ψίλμ, 
η\ν προοφάν1υn, καi τiς τολμnρες μεταβά6ε1ς, πρσ5-

πάθnυιε ( ένω χpnδlμΟΠΟlεί τον Πpοψορικο λόγο 6QV ό

δnγο) VQ άποδώ6ε:l lliV 6U>γΚεΚρψένn δpά6η Που κρύ
βεται πίδω άπο τiς λέξεις έπειδ:ι\ εϊταν πιο πρό6φορη 

δε μια μεταφορα οε 6υνήθε1ς φυωκους ορους. Βλέπου

με fιθοποιους νατουραλ16ηκα φ1λμα.ρ1Gμένους καΘώς καi 

οκnν1κα νατουραλ16ηκα φιλμαp16μένα - ενας ονειρώ

δης κόυμος μεταψεJpμένος ξανα δTllV Qlδθnun του χώ

ρου καi τiίς φυοσ.κfίς πραγp.αηκότητας που υτόχος τiίς 

γλώ66Qς του Joyce ε'fταν να την έκτΟΙΠΙ6εΙ KQl να την 
μετατρέψει δε άνυπα.ρξία χώρου καi δε καθαρrι όφθαλ

μαπάτn. Ύπο μια οοφiί εννο1α, 11 Miss Bute δεν δrιιμι-

6 
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ούρ-yn,5ε παρ,α άπλού6τευ6n του δουμένου λογοτεχνικού 

εργου μεγάλης πολυπλοκότητας; ύπο μσρφiι σεναρίου. 

Το φίλμ της γίνετα'l μια 60υρεαλ16τικiι έκδοχiι της ύ

περβαηκfίς δρά6nς τσυ εργου μια και φωτογραφίζει άν

θρώπους; καi Juρά,γματα 6η\ν όλnθινiι φυωκή τους; ο

ψn, άνεξάρτnτα άπο τiς περίεργες 6Χέ6εις τοm; καi την 

άναγκαία άλογικiι διαδοχiι τfίς; 6:υνεχους όνειρικfίς 

δράδnι;;. 

'Ακριβώς αύτό, βέβαια, 6υνέβn καi 6τrι 6κnνικiι μετα

φοιρα του Finnegans ν\ί ake καi του Ulysses. Ή μεταφορα 
του πρώτου ε-γινε με χορο-παντσμίμα με λέξε1ι,;: καi μου-

6ική, με τον τίτλο The coach with the six insides. 
ωτο τηy Jean Erdman καi τον θία6ό τnι,;:. Σαν θέατρο, 

ε1ταν μια άξ1οοημείωτα εππυχης καi πολυ όξυδερκiις 

δ1α6κευ1\ CΙJΠο το πρωτότυπο. 

Το φiλμ τfίι;; Miss Bute, ο6σ καi φιλότιμη καi τολμnρiι 
προ6πά!θε1α Κ1 αν εΙναι, εiΥαΙ μια ΟΧΙ καi τόοο έπιτυχως 

6υντεθε~p.έΥn μεταφορά. Το βα6ικό της λάθος, νομί

(ω, εϊταν δη ΠGράβλεψε άντi να έκμεταλλευθεi τiι;; βα

ωκει;; φ~λμικει;; έmνοήδεΙς καi να κάνει το φυ6ΙΚΟ κό-

6μο άπατηλο καi ροϊκο 6τι'ιν εύμεταβλnοία του, ε μ

φ Ο ρ τ Ο με το εΙδος ιfίς 6W6TlKfiς παραί6θΠJ6nς που 

μεταδίδει ή πεζογ;ραφία του Joyce. 

Το φiλμ Relativity του Ed Emsl1willer ά6χολεiτω με το 
1δ10 περίπου θέμα με το, Finnegans Wake, μια καi δείχνει 
τiι;: έφιαληκει;: έ,μπειρίες ένοι;; KOlVOU άνθρώπου καi προ
βάλλει θάνατο καi ζωι\ 6ε μια κατά6ΤQ6Π όνείροu. Το 

Relativity, αν καi ΠΙΟ πεψιωριομένο καii. με 6τοιχε1ωδέ

υτερει;: βα6ικει;: εννοιες, δημιουργεί παρολαυτα ιvα εΙ

δος ροϊκ:fiς καi εύμετά6λnτηι;; δ ρ ά 6 η ς που εχει 

Πολλα KOlVO. δηιμεία με TllV όπτικα καλειδΟ6ΚΟΠΙΚ11 πε
ζογραφία του Joyce. Φiλμ οαν τfίς Miss Βιιte θα rυρέπ.ει 
να κατατά66ωντω δτiι;: φιλμικες: «μεταψρ(ΙJ6ε1ς;» άπο το 
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1 

γεγονος δτι δη\ν προο.πάΗε1ά της να κάνει την nυκνα 

έλλmπτικη μορφJ\ ΠlΟ 6UVεκτ:ική, mo, 60.ψ:fi, εφεριε τον 

Joyce 060 mo κοντα μησροϋδε δτη 5υμβαηκJ\ άψnγηrμα
ηκη μορφι\ τοϋ φfλμ. 

"Οp.01α, iί φ~λμ~κι\ έκδοχrι του Ulysses άπο τον Joseph 
Strick, 6υ~p.βαηκοποίη6ε πάλι το πρωτότυπο έκτρέποντάς 
το Προ<;; το Παραδο61ακο μ U' θ 1 6 τ ό ρ η μ α 6τJ\ν δU

νfιθn μεταφορά του 6τrιν όθόνη. 'Ένα ώρ16μένο μέρος: 

του, Κ α λα Π α 1 γ μ έ ν ο, εχε1 μεταφερθεϊ καλα 

άπο αύτι\ν τι\ν ωτοψη, άλλα oi οκηνες: αύτες εΙνω 5' 
οοες χρnωμοιη01οϋνται 6το πρωτότυπο 6Χιεδον oi mo 
υυμβατικες μ U θ 1 6 τ Ο ρ η μ α τ 1 Κ ε ς τεχνστρ0-

πίες. 'Όταν πρόκεπαι για περίτεχνες: 6 τ υ λ 1 ζ α ρ· 1-
6 μ έ ν ε ς παρωδίες τοϋ Joyr.e καi iδ1αίτερα για την 
παρατεταμένη φαντα6ία τοϋ έπε1οοδίου του Nighttown 
η Walpurgisnacbi, που εiνα1 γεμάτο άπο τiς: παρα16θή-

5ε1ς τοϋ μεθυψένου Stephen το φiλrμ πέφτει πολύ. θα 
πρέπει να εγινε φανειρο δη ή μόνη. μέθοδος έρμnνείας 

της βίας: καi του όπηκου μεγαλείου αύτων των 6κrινων 

θα εϊταν ενα εύρύτερσ, mo όξι'.r ϋφος: σκnνοθεδίας ύ

η Ο β Ο η θ Ο ύ μ ,ε V Ο άπο το πλούσΙΟ όιπλοοτάδ[Ο 

όπηκων 2Qεφ15μων ποιι'.r εϊναι iκανο να δώ6εl το φίλμ. 

Έ V ω τώρα αi 6Kll!Vες τοϋ Nighttown δεν εΙνω πα
ρα ζωντανεrμένες δ1αφάνηες ΟΤΟΟΙιJ το 6τΟ1ΧεlΟ τfiς ψαν

τα6ίας εiVGl Πολυ Π ε V 1 Χ ρ ό. ''Q50 δεβαδτrι Και 5ε 
πολλα 6rψεϊα εύφιmς δ1α61Κεmι\ Kl αν εΙναι το, φiλμ 

αύτο τοϋ Ulysses, πρέπει να προ6τεθεϊ 6τrιν μεγάλη i6το
ρ1κJ\ χ ο ρ ε ί α των έ,μπορικων έmτυα:nμένων προο,

παθε~ων V'Cl έ ξ 1 6 ω θ Ο ϋ V oi φ1λμ~κες άποδόδεl<;; 
τοϋ μυθ~δτορήματοις με το πρωτότυπο. 

Ή δεοντολογία της φ1λp.1κfiς 15τορίας, i6χυρί(Όμω, πρέ

πει να ύπακούε1 ο' εναν κανόνα που δίνει το 1φπήρ10 

για δλες τiς άπόπεφες:, Underground-Avant- Garde. 
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καi όνεξά:ρτnτn έμπορ1κ1Ί δουλεια ρουτίνας, άπο τι\ν α

ποψn ένος βα6lκοϋ φ1λμ1κοϋ διαφωτι6μοϋ, του όποίου 

δ5βn6τn δάδα εΙνω, θα πρέπει να πουμε, το· άλnθινο 

φiλμ Aνant - Garde. Τούτη iι δάδα φωτίί,ε1 τiς βα51κες 

φ1λμ1κες μσρφες δπως ύπάρχουν δε εργα ( ό6οδήποτε 
ιιεγάλα η μ1κρα 6ε εκτα6n) που εχουν μια άλnfuνiι καi 

βαθεια δραμαηκι\ δ1ά6τα6n. ΓΙ' αύτο· καi φiλrμ 6ClV το 

The Cabinet of Dr. Caligari καi τό Potemkin είναι 
Undergound ά1J10 i6τορικ:fίς πλευιρδ.ς, 060 καi όποιοδή

ποτε τfίς Maya Daren του Andy Warhol η του Μαρ

κόπουλου. 

' Αν οπως νσμίζω, εΙνω ει'ιάλωτn iι 5nμερ1ν1\ θέ5n τfίς 

Aνant - Garde έξ αiτίας των κακων 5υνnθιε1ων καi των 
κακων προϊ[ύπων του Undergωund, τούτη iι τάξη πρα

Υ)J!άτων μπορεί i6τορικα να έξnγnθεϊ άπο το γεγονος δη 

οιi πιο εύφάντα6τ01 φιλμουργοi του έμπορικοϋ κυκλώ

ματος τfίς Ευρώπης εχουν τώρα τελευταiα υiοθετήοει 

το πνευμα τ:fίς Α νant - Gaι-de με το να κάνουν ταινίες 

που δεν εΙνω σϋτε qιπορ1κα 5ενάρ1α τ η ς ό κ δ. ς 

οϋτε 5υ,μβαηκοπ01nηκες προ5αρμογες όπο δλως διαφο

ρεηκα λογοτεχν1κα εργα οπως το Finnegans \•\lake. Φiλμ 

σαν το «Πέp6υ δτο :ί\Ιαρ1ενμπάντ» του Ρεναί, το Blow -
up του 'Αντονιόνι, το, 8J~ του Φελίν1, το Περοόνα τοϋ 

Μπέργκμαν καi ολα 6Χεδον τα φiλμ τοϋ Γκοντάρ, εΙνω 

ολa. εργα, δπως καi κάθε άλnθ1νο πρωτοποριακο εργο, 

γραμμένα για τον κινηματογράφο ( ι\ 6ύντομη i6τσρία 
ηου βG6ί6τnκε το Blow - up δεν χρn5ίμεψε παρα μόνο 
5αν πυρήνας 6το φίλμ αύτό, που 6το τέλος βγ:fίκε ~να 

έντελως αλλο rφδγμα) . 

Τα φiλμ αύτα δεν εΙνω μόνο φ1λμ1κα ΠΙΟ ε μ Π ε 1-

r Q άπο τα πεp165ότερα φiλμ undeι-gι-oιιnd,, άλλα καi 

«μάτωα καi καθnμερ1να καθώς εΙνω τα ΠΙΟ πολλα εργα 

TOIU Γκσντcι,ρ) φ1λμ1κα εύφυfί καi γενικώτε,ρα ΠΙΟ εύ-
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φάντα5τα. !\1σίτ φαίνεται δη ή άντίθετn θέ6n - δη δη

λαδι\ ολες oi ταινίες εΙναΊ πλαγίως χρωμαη5μένες ά

πο η\ν έμπορ1κ1\ 5υνταγ1\ - μπορεϊ να 6τnριχθεϊ μόνο 

άπο μια αυθαίρετη έπιθυμία ίmο6τήριξnς του μικρου 

μήκους φίλμ, που ( όποιεδδήποτε Kl αν εΙνα.1 oi δ1α6τά-
6ε1ς του) εΙΥαι <<μικρο» γιατi δεν εΙναι προνομιακο οi

κονομικα καi <<rμεγάλο» γιατi έπιμένει 5η\ν απόλυτη 

Προτεραιότητα τ:fίς <~ΠpΌ6ωΠικfίς δfιλω6Πς>> εζω GΠΟ τα 

κάθε λογfίς; αi6θΙnηκα δ 1 α π 1 6 τ ε υ τ ή ρ 1 α. 

Δεν ύπάρχει κανένας λόγος γιατi ή 6ταθlερότnτα περ1-

γράμματος, ή α15θn6n του κ α. λ ο φ τ 1 α γ μ έ ν ο υ 
μύθου καθ'ως καi ή αϊ5θn6n <<μου6Ικfiρ> φόιρμας ( ποίn-
6nς δηλ. 5η\ν εύρύτερn καi καλύτερη εννοια) θα πρέ

πει να θ!εωρnθουν μειονεκτήματα D 6 τ 1 γ μ Q τ Q μό

νο καi μόνο έηειδι\ τέτοrιες περ1πτώ6ε1ς εΙναι μερικες: 

ψορες έπιτεύξεις ταινιών Που μnχανικα κατa.τάΜΟ:Vται 

6αν έμπσρικές. Γιατi τέτοιες εΙναι καi oi έππεύξεις: των 
καλύτερων φiλμ Aνant - Garde που κυκλοφσρουν 5η\ 
5nμερ1νι\ έποα:Λ του underground. 'Ά ν έμπσρικα π α

ρ Q γ μ έ V Q φiλμ μπορουν να Π p Ο 6 ε γ γ ί 6 Ου V 

μ 1 α Ο. ν ε ζ ά p τ η τ n τ έ Χ V n καi να ώ p 1-

μ ά 6 Ο υ V η\ν τέχνη του φίλμ, Q υ τ Ο Π Ο υ θ Ο. 

6 υ μ β ε ϊ θ1 α ε Ι ν α 1 δη άντi να εχει ώφελnθιεi 

ΤΟ εμηο,pιΚΟ ψiλμ, θα εχει ύΠΟ6ΤεΪ πλ:fίγμα ό :Κ 1 ν n
μ α το γ ρ ά φ ο ς 5,το καίριο 6nμεϊο του 

- 6 τ ι\ ν Α ν a η t - G a r d e. Γιατi προφανως ό 

θ ε μα τ ο φ ύ λ α κ α ς της Aνant - Grade, Undel'
ground, προτφδ όηδήποτε αλλο ( άκόμα καi η\ν αύτο
κατα6τροφή του) παρα να πλn61άδει τι\ν έμπορικι\ κα

τηγορία με η\ν κλα61κή της χροια - χροια που βα6l

κα εΙνα1 μερικες φορες μια άβά6ψη προκατάληψη. 

"Α6χετα άιπο τiς κατηγορίες: που θα μπσρου6QV να άπο

δοθουν 6τα Underground των τελευταίων έτω,ν, ή μι-
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κρ,:ι\ άνεξόιρτητη Α vant - Grade 6το 6ύνολό της: μπορεί 
πάντα να βρεί μι,α ναι· όΠΌκή, μια νέα, τεχVΝ<:ι\ μέθοδο, 

μια μ:εμονωιμένη «ίδέα», παρα το, δη τέτοιει;: άρετες: p!ΠΟ

ροϋν να χαθονν 5,ε άνευφάντα6τες και άδόκιμες άπό

πειρες:. υΕνας: άπο τους: m.6-τσυς: πελάτες για τα προίί

όντα του ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο υ κ 1 ν n μ α τ ο γ ρ ά
φ ο U', που δανεJίζουν oi όργανι6μοί του διανσμfiς, εΙ

Υαrι. τα μεγάλα 6τΟύντια τfίς τnλεόροοης, ΠΟΊJ δεν τα 

προβάλλοιιw 6το κοινο άλλα μόνοι τους μόνο καi μόνο 

yια να ξε5,n~κώ6ουν τρυκ μέ6' άπ' αυτά. Ή τραγηα\ εί

ρωvεία εΙvαι δη κάrποια τεχν1κrι έπινόη6η, :rφοϊον τfίι;: 

έφευρετικότητας τοϋ Undergroυnd, εΙναι, μια καi γυρί

ζει έλεύθcψn, το mo εϋκολο πρδ.γμα να κλέψει κανείς. 
Oi καλύτερες έmνοήδεις 6την τεχν1κ:ι\ η 6·το μονταζ 

δεν θα τiς: δουμε 6τiς: «εύφάντα6τες:» έργαδίες: τfίς TV 
άλλα 6τις: διάφορες διαφnμίδεις Που Παρεμβάλλονται. 

Κι αύτο γιατί, τα διαφηp:Ι6Τ1ΚΟ. ηρέπει να εΙνω 6ύντο

μα -6UXVQ λιγώτερο ·0001 ~να λεπτο- ετ61 που 060 ΠΙΟ 
τ ρ υ κ α ρ 1 6 ,μ έ ν α εΙνω τό6ο mo ώρώα εΙναι. 
Μια τεχν1κ~\ έmνόηοη μποροϋμε εϋκολα να τι\ν άπο

οΠάδουμε QiΠO το περι~εχόp:ενό της καi να άπομιμnθου

με δε όποιοδήποτε πλαίδιο θέλουμε. Αύτο που δεν μπο

pΌϋμε να κλέψουμ,ε εΙvαι το άκριβες πλαί6ΙΟ pέδα δΤΟ 

όποiο έμφανΚεται ή έmνόηδn αύτή, διότι το πλαί61ο 

αύτο εΙνω που άποτελεϊ το 6τΟΙχεϊο τiίς τέχνης - κάτι 

δnλαδ~\ που εΙναiJ. έντελως άντίθιετο άπο μια τεχνικrι 

έmνόn6η. 



• 
το 

1TiR&1BH 
τοίί 

, Andy Warhol 



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ 

Το κείμενο αuτο γράφτηκε 6τα γαλλικά, για fνα γαλ

λικο περιοδικό, οταν εΙχα την τύχη να δω το <<Trash)> 
6τrι Γαλλία. Το Trasl1 εΙναι το δεύτερο μέρος μιας: τρι
λογίας: που επέβλεψε ό Andy vVarlιol καi 6κnνοθέτη5ε ό 
Paul :Morrissey. Το Trash παίχτηκε 6τrι Γαλλία κομμέ

\Ο ( εϊκοω λ,επτα τωνίας: πε,ρίπσυ). 'Έτ6ι λογοκριμένο 

το εΙδα βέβωα κι εyώ. Γράφοντας πpο6Πάθη6α να με
ταφέρω, όφ' ένας: η\ 6υγκίνη6η που μου πρσκάλε6ε τό 

εργο καi όφ' έτέρου να όναλύ6ω το μηχαν15μο της: 

βάvαυ6ης έπεμβά6'εως της: λογοκp~6ίας:. 

Σ η\ν Έλλάδα δεν φαντάζομαι δη θα πωχτεΙ ποτε το 

ερyο. Μεταφράζοντας: ομως, το γαλλικό μου κείμενο, 

δε νομΚω οη ό:π-τευθύναμω μόνον 6τους προνομιούχους: 

που θα το δουν η ΤΟΙ εϊδανε 610 εξωτερικό. Το <<εiδος:)) 

των «τυφλών ήδοvοβλεψιων» όπαντδτα.1 6ε ολες: τiς: 

χωρες: τοϋ κό6μου καi καλον εΙνω να τους: τα λέει κα

vεiς παρ' ολο που ξέρουμε δη αύτοi εχουν η\ δύναμη 

να yεύοντω απαγορευμένους: καρπούς, χωρiς: να μπο

ρούνε, τελΙΚως:, να τους: χαρουνε, ουτε καν να κατα

λάβουν καλα - καλα περi τίνος: πρόκεηω. Έν6ηκτωδως: 
μόνον. Άπο όντίδρα6η. 
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Ο i τ υ φ λ ο i 11 δ σ ν ο β λ ε ψ ί ε ς η τ α έ

η: 1 χ ε 1 ρ ή p α τ α p 1 6. ς λ ο γ ο κ ρ 1 6 ί α ς. 

Σ χ ε τ 1 κ ω ς p ε τ ο «Τ r a s h>> τ ω ν W a r-

11. ο 1 - Μ ο r r i s s e y. 

'Ένα παιδi δεκαοχτώ χ.ρ,ονων, τοξικομανής, που κάνc:1 

ένδcφλέβιες ένέδεις ήρωινnς 510 ώρωότατσ, αλλωGτε, 
6ωpα του, πηδάει άπο το παράθυρο pέ6α 610 πολυτελέ-
6tατο διαμέρ16pα ένας νεοού6τατου (ευγαριου, νέων έ

πίGης ανθρώπων, 6Χεδον της ήλικίας του. 'Έχει 6αψωr~ 

η\ν rφόθε6η να κλέψει· καi μόνον να κλέψει: χρήμα

τα, τίποτα πολύημα πράη,ιατα η καί, έλλείψει αλλων. 

τροφή. Στο τελευταϊο 6Καλοπάn της 6l~άλας που εχε1 

κατέβει, τρικλί(οντας έλαφρά, 6υναντάε1, κι ά.πσρεΙ κά

πως, η\ν κυρία του Gπηιου. ΕΙναι μ1α καθiωGπρέπει νέα 

γυναίκα, μπορεϊ κανεiς να η\ν πεϊ ομορφη, το 6τόλι-

5μά της δμως, δπως καi ή όμ1λία της, εΙνω χυδαϊο. Το 

δη το 5τόλ115μά της; εΙνω. προκλnηκο το βλέπει κανεiς 

cψέ6ως· ή ορεξn γι,α τα ώμα λόγια θα της ερθει ωγα -
f.ίlγά, τρώγοντας, με τα ,μάτια, το 6ωpα του παρεί6ακτσυ. 

Τα πρωτα λεπτα της 6υναντή6εώς τους θα εΙνω δ16τα

κηκ~\ καi άποφαωG,μένn. Στο παιδί, που δλο της (n
τάε1, άρνεϊται να του δώ6εl άνηκ,είμ,ενα. άξίας - «δεν 

εχουμε τίποτα Που ν' άξί(εΙ pέ6α 610 6ΠΙΤ1, έκτος ωΙΟ 

το γιγανηαϊο φυτο που 6ΤΟ]ΧΙ(ει 300 δολλάρια - οϋτε 

καν τροφι\ -<<6υνήθως» τρωνε <<εξω» - για χρήματα 

δεν γίνετω βέβαια λόγιος - <<θα το ξόδευε για ν' άγο

ρ,ά,5ε1 ήρωΪΎn». θα λα6κόρε1 λίγο άιργότε,ρα· καi κατα

λαβαίνοντα,ς, Ϊ6ως, δη δεν καταδέχετω να του προ6φέ

ρε1 τίποτα, της μπαίνει ή iδέα δn έκεϊνος θαπρΘπe να 

Πp06Παθiή6,ε1 να τfiς άρηά{ει καi να τfiς δώ6εl Πί6ω ή

δονικiι iκανοποίηοη. Ή έmf}υμία της εΙναι 6αψι\ς να 

η\ν β1ά'δε1 ό ώραϊος; καi ά6θενικος αγνωοτος;, ύπάρχε1 

δμως καi ~να εlδος <<κονφορμ1·5ipου», ύποταγfίς; 6ΤΟ ofi
μa κατατεθ'εν του βίαιου αρπαγος;. 'Έλα δμως που ό «το-
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ξ1κομανήι;;1> μαι;; δεν καταλαβαίνει καθόλου τα πρό.ιγpατα 

με τον ϊδ10 τρόπο. Δεν δίνει καμμία 6ΠΙJ:1G6ία δτiς δλο 

καi ΠΙΟ αμ·ε6,ε<;; καi mιεδnκες έικκλή6ε1ς τfίς τuιχαίας 6UV
τρόψΙ66άς του. Συλλαβίζει μόνον μερmες λέξεις έπα

ναλαμ.βάνοντας τiς δ1κέι;; τσυ έππακηκες άν,άγκες τfίς 

6Πγ}.ιfi.<;; αύτfίς : να φάει, να Π!λυθεi Καl να ξιJ>ρΙδτεΪ. 

Ή ωρα περνάε1 καi κοντεύει ή 6ηγμ:rι που θα ψrάδε1 ό 

6ύ(υγος. Ή άν:εκπλήρωτn έπ1θυμία της άναγκάζει τrι 

νεαρiι γυναίκα να 6UVθnκολογήοε1 καi προτείνει 6τον 

παρεί6ακτο να κάιτοε1· δυνεννοουνται να τον 6U'6τή6εl 

οτον αντρα της ώι;; παλαιο 6υpμαθnτή της καi φίλο μ~αι;; 

φίλnι;; της όνόp.αη Ντέrμm. 'Έρχετω λ01πον καi ό νεα

ρος ό,ρχπέκτων καi δεν φαίνετω πολυ κοιφαομένοι;; 

άπο τουι;; έπαγγελμαηκούς του θρtάιμ:βαυς. 'Έχ,ειι πολυ 

άν01χτο μυαλο καi δεν ηαρεξnγεi καθόλου τrιν άτώρια

χτn παρουοία τοϋ τρίτου ανθρώπου, παρ' δλο ill.ΌU έ

τοϋτοι;: δω μόλ~ι;: καi μετα βίας οιrγκρατεi την μεταμφίε-

6Π ΠΌυ 6Καρφίδτηκε για λογαριαδpό του ή «6υνένο

χόι;; του» - ή κ01ν:rι πωδlΚη φίλη Ντέμm γίνεται μ~α 

έπίοημn Ντέ:μποραι κ.ο.κ. Έπi πλέον, δεν κάνει καμ

μία προοπάΗεια να κρύψει την ελξn τοιυ για να ναρ

κωηκα καi τα τρ'11'Πήμ.ατα. Τον άρχηέκτονα ομως, κα

τα τα φαινόμενα, δεν τον ένοχλεϊ παρα μόνο Π κακο-

6μία, έφ' οοον άJμ~ 6XOOOV μετα ΠΙ. γνωριμία τους, 

5υμ.6ουλεύε1 6το «ψιλοξενοίφ:ενό» τους 1?.να νrούι;:, την 

ωρα iJΤαυ ό ϊδιοι;; θα κάνει το μπάνιο του με κρύο νερό. 

Ό τοξικομ.αν:rιι;; άνε6αίνε1, τρ1κλί(οντας πάντα έλαφρ1ά, 
στο λουτρο τοϋ πρώτου πατώματος. Ή νεαρ1\ κοπέλλα 

τσν άοcολουθεi καi τοϋ ζητάει τήν αδε1α να μείνει μαζί 

του. 'Εκείνοι;: δεν εχε1 καμμία άντίιρρΜη. Λύτη πάλ.1 

δεν μπορεί mα να ω~ρατηθεi κ1 έξετά{ει άχόρτα,γα κά

Ηε 6Π1θcψ11 τοϋ δώματος που προοφeρετω γυμνο 6TC1 
γουρλωμένα μάτια της. Δeν τολμάει δμως να το άγγί-



ξει ΚΙ ϊδω<;; γι' αύτο εΙναι που την πιάνει μια άκατά-

6Χετn φλυαρία με νύξε1:ς: διαρκωι;: για τα ά.nωθηηκα 

οnμεϊα του: την C1lΚαθαρ6ία, το χαλαφέν~ δέρμα, έδω 
ΚΙ έκci... θαυμόωα άηαθiιι;: ό νεαροι;: την άφήVΙεΙ να 

λeε1. Kai δεν εχει ϊχνοι;; προκλήο,εως, οϋτε ντροιπfiς, 11 
κίνnοίι;: του οταν 6nκώνεται ορθ'ιοι;: 511\ μπανιέρα καi 
χτενίζει με εpφαοη τα μα1φυά του μαλλιά, περνώνται;: 

άνάμεοά τουι;: τα δάχτυλά του. 

Ή <<λύοη» θlα δοθεί οτο, εύρ,ύχωρο οαλόVΙ, κάτω. Ό πα

ράξενοι;: <<καλεομένοι;;» εΙναι ξαπλωμένοι;: κατάχαμα, δτο 

χαλί, 6χεδον -yιrμνόι;:. Μία πετοέτα τον οκεπάζει μόνον 

6ΤΙ1 μέοn. Ζητάει ~να ποτήρι νερο ΚΙ έτοιμάζεται να κά

νει μία ενεοn. Ό Φοα.κοδεδίΠότnι;:» του, ό άρχιτέκτων ε-

2Cει 6Κυψει ®Ο Πά'Vω του ΚαJ. τον ρωτάει έπίμονα να 

μάθει τί αiοθάνεται καi τί άκριβωι;: ηιερ1μένε1· παρ' δλο 

το ένδιαφέρον του άποφεύγε1 να θίξει η\ 5οβα1ρότnτα 

τfiι;: πράξεωι;: κι δλο ρωτάει για άοήμαντει;: λεπτομέρει

ες:. Mfa γελοία, ΚΌντολογίι;:, περ1έργε1α, έν όνάμαη δ

μως: τfiι;: όποίαι;: άποπαiiρνει τή ού(υ'γό του για τη δηαι 

mι;: 6τάοn, την δfiθεν ύπεροπnκiι καi άδ1άφσρη. Κι έ-

1<:είνn βρίσκει την εύκωρ,ία να τοϋ οτήοε1 καυγα άνόρε

χτο οτiιν άρ,χή, έντονώτε1ρσ έν ουνεχεί<;ι, οοο τοrν βλέ
πει να μαγεύεται ολο καi ΠΙΟ πολυ άπο την cφγiι πο

ρεία τfiς βελόνας: που 6υθί(ετω 5τη ψσt.JΙ6κωμένn φλέ._ 

βα τοϋ άριοτεροϋ μπράrτοου τοϋ νεαρού. Ό 6υζυγικοι;: 

καυγά~ι;;, καθωι;: άπτοκορ,υφώνεται, κερδ{ζει τα πρωτεiσ 

καi ή έπίδε1ξn τοϋ τοξ~κομανοϋι;: περνάει οε δεύτερο 

πλάνο. Ξανάρχεται δμωι;; ούντομα οτο προοκήνιο το γυ~ 

μνό TOU' 6ωμα pε κάη ξαψVΙΚΟlJ<;: καi σύντομους 6Πα-

61110U{: πρiν καταπέσει oc μια πλήρη αδράνεια ίΠΌυ ά
γριεύει, ΚUΙριολεκτΙΚ:ως, τους «<».Κ'οδεοπότες» του. 

«Πiίρε .μεγάλη δόδη» φωνάζει, έκτοι;: έαυτου, άπο φό

βο, όργiι καi άnδία ό lίντραι;;, διατάζΌνται;: ταυτοχρόνωι;: 
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π\ γυναίκα του να πετάξει άνέ6ως εξω το 61Κανδαλωδως 

άκίνnτο 5GJ,μa του τοξ1κομανοϋς. Ή κοπέλλα ύπακσύε1 

cιδέξια. Το κρατάει έπi τέλουι;: 5τα χέρια της α:ύτο το 

6ωμα, μα δεν ξέρει ΠΙΟ τί να το κάνη Καi ά.πο το άγ

yάλl06i]lα που τό6ο πολυ εlχε έmθυμή6εl, δεν εχε1 μεi

\ ει παιρα ενα ά6ήκωτο βόιροι;:. Ό αντραι;: τηι;:, 6υνε1δητο
n01ώνται;: πλέον το γελοiο τfiι;: περ15τά6εως, ξεφωνίζει 

δλο καi ΠΙΟ ύ6τερ~κα «εξω», <<εξω», παραμένοντας: δε 

6αφfί άποοταοη άπο το ζευγάρι Που 6Χηματίζουν τώ1ρα 

11 κοπέλλα με αύτον τον όποϊο καi oi δύο άντιμετωπί
ζουν, άπροκαλύπτως πλέον, ώι;: λεπρό. Ή κοπέλλα 5κον

τάφτε1 κάνα - δυο φορει;: KQl τελ1κως φτάνει 6τ:ι\ν Πόρ

τα και 6Πpώχνει τον κλέφτη εξω, χάp.ω 6το δρόμο. Νό

]JψΟι;: αμυνα. Του πετδ.νε δίπλα του καi πάνω του τα 

βρώμικά του ρούχα. 

'Ύ 6τερα άπο, μία περιπλάνn6n, που φα.νταζόμα6τε ΟΤΙ 

8'α κράτn6ε άρκετή ωρα, ό νεαρος τοξικαμανnς γυρ

νά-ει 6ΠΙΤ1 του. Καi 6η\ 6υντρόφ166ά του που τον ρωτάει 

που βρfίκε καi ξυpί6:rnκε, με πεντακάθαρο πια μυαλό. 

τfίι;: άπαντάει: <<''Ημοιυνα με κάτι αρρω6τους». Σπανiω<.:: 

ό κινηματογράφος, καi γενικώς οiαδήποτε άναπαραδτα

ηκ:ι\ τέχνη, εχουν η\ν ευχέρεια να μας προοφέρουν τέ

τοιες 6κnνες αφεύκτως διαβρωτικfiι;: πο1ή6εωι;:- τόοο δια

βρωηκfίι;: που κανεiς να μ:ι\ μπσρεϊ να η\ν οiκειοποιn

θεϊ. Τα εργα καi τα λόγια του είναι τοοο 6Uνεπfί, δια

φανfi καi άναμενόμενα που ό <<λεπpος» ένΘpγεϊ έδω, 

οχ1 ώς καταλύτης τfίς δικfiι;: του <<λέπρας» - η\ν όποία 

η\ν βλέπουιμε αλλω6τε όιλλα καi τiι οεβόμα6τε ετοι 0-
πωι;: η\ν εχει έπωμιδθεϊ έξ όλοκλήρου καi άπολύτως 

έλεύθερα - άλλα η\ν <<λέπρα» των αλλων: έκείνων 

που ύποτίθεται δη εΙνω ύπεράνω πά6nς ύποψίας. Kai 
δεν μδς μένει ϊι πa,palJ_llκρή αμφιβολία για το άληθες του 

λόγου τοϋ μάρτυρος κατη:γορίαι;:: <<'Ήμουνα με κάτι αρ

f!ω6τους». Σ' αύη\ν η\ν κατα μέτωπο ούγκρου6n, οποu 
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κανεiς KQ.l τίποτα δε μπορεί Vα μ ε 6 Ο λ α β ή 6 ε Ι, 

y1α να η\ν ά Π λ Ο Π Ο I ή 6 ε 1, ή ενσχn αθωότης 

τfίς οοφως παθολογ1κfίς «πε,ρ1mώ6εως» του τοξ1κοrμα

Υους ξεμα6Καpεύ·ε1 η\ δ1α6ψοφ~\ του φωνομεν1κα ύγι. 

οϋς ζευγαρ1συ των cφχηεκτόνων. Δεν χριε1άζετω να 

έπφείνε1 κανεiς iδ1αίτερα 5το δη ή δ1α5τροφ~\ των νεα

ρών ό6των εχε1 βαθ'lες ρίζες. Φαίνετω άμέ6ως δη Λ 

νεα~ρ~\ κοπέλλα εΙνα1 6εξουαλ1κως άνικανοποίnτn κ1 έ

ηομένως χωρiς μnού6ουλα καi εiρ,μό: δεν ξέρει να 

ηεi τα 5,ύκα - 6ύκα καi η\ 6κάφn - 6κάφn. Στο γιγαν

ηαiο φυτό, με τiς άπλωμένες ρίζες. πσυ δεν ξεκουν1έ

ται έπομένως, με τίποτα, τσυ δίνε~ άνταλλακηκ~\ αξία : 
τρ1QJΚόωα δσλλόρ1α - ύπόθε6Π ρετατρεψ~μότnτος· καi 

βbβαια το π10, τραγ~κό της λάθσς εΙναι δη παίρνει τον 

έκβ1α5η\ γ1α β1α6τή. Ό αvτρας της δεν τα πάει πολυ 

καλύτερα. ΕΙνω άφοωωμένος δε μια γυναiκα που δεν 

τήν θέλε~ οϋτε ό «τελευταίος αλήτης». Κι οταν βρί5κε

τω, πpό6ωΠΟ ,με πρό6ωΠΟ, μ' αύτον τον «αλήτη», εΙνω 

τόοο n8'1κα καi :iδεολογ1κα παροπλι6μένος που θα κα

ταντή15ε1 να ένδ1αφέρετω γ1' αύτον ώς ηδονοβλεψίας. 

'Έχε1 προφανώς παραηnθlεi άπο τi\v iδέα. τοϋ να έν-

6τει>ν16θiεϊ ΚάΤΙ Που να TOV εvθΟU6ΙCΙΙί,εΙ Καl να το1ν ξε

ΠερνάεΙ. Καi αύτο το κατ' έξοχην άνθρώπ1νο καi ώραiο 

6ΤΟΙΧΕ10 το αναζnτCΙJεΙ 5ΤΟUς αλλους - ές OU καi Τ() 

ένδ1cαφέ,ρον του γ1α τ~\ν έπίδpα6η τfίς ένέ6εως 5τον <<το

ξ1κομανfί». Κ1 έκεi, δμως θα 6ταματή5ε1 6τα 11160. του 
δρόμου παν1κοβλημένος &το η\ν ιδω τ~\ν <<δ1α8'εωrμό

τnτά» του. ΈξωΘnμένο 510 ρόλο των 1Ίδονοβλεψ1ων το 
ζευγάρι των ύγ1ων α6τω,v εΙνω 6.νεπαν'6ρΘωτα παγ1-

δευrμένο. Ή αχόρταγη περ1έργε1α του βλέμματός τους 

μας άrωκαλύmα βέβωα ώρ1,5μέvες άρ,ρω6τnμένες πτυ

χ.ες του Θnράιματός τους, ΠΙΟ· καλα ομως μας δείχνει τn 

δ1κή τους 6.νεπάιρκε1α. Αύτα ώς προς το θέμα. Κυρ~ως: 

ομως ή μέθοδος εΙναι παραδειγμαηκή. Σ ημε1ώνω τα έ

ξfίς δύο βα.61Κα πράγματα. Το δ1αβρωηκο 6ΤΟ1χεiο 6τiς 
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6'ΚnVες που άναnαραοτήδαμε εΙναι κατ' αρχήν, «ειλικρί

νεια» με η\ν όποίαJ πα,ρουωόζετω ό «τοξικομανής~. Χω

ρiς καμμία φιλαρέ6κεια καi χωρlς ϊχνος οίκτου τα «λό

για» καi oi είκόνες μας μιλούν για την εύτυα:ία του. 
για την άναζ'ήτn6ή του μιας άδέδιμευτnς ζ'ωfiς, άλλα έ

πίοnς καi για τiς όλιyωρίες ιτου: το έλαφρ,ύ του -rραύλι

δμα, τον ά6ταθfi 6nμαη6μό, τους 6Πα6μούς, την κατάρ

pευδή του. Όριακσ δnμεiΌ τfίς «εiλικρίνειαις,> αύτfίς ή 

γύμVΙα του δώματός του. Ή δυνεχης οχεδον εκθεοn του 

γυιμνου αύτου δώματος, έκτα;: άπο δηδήποτε αλλο, «λει

τουργεί» καi με τον έξiiς τρόπο: μας &υμίζει, 5' έμδς 

τους θιεα;τές, δη δεν εχουιμε αλλn έπιλογiι παρα να 

βλέπουμε, ll6UXOι η ανήσυχοι, τον νέο αυτον Vα κυκλο

φορεί γυμνός:, ένω τελικω,ς καi παρόλο το, πάθος τους 

των ήδονοβλεψιων, τα δύο μέλη τοϋ ζ'ευγαριοu δε μπο

ρούν πραγμαηκα να τον δοϋνε. ΕΙναι ή τύφλωοn τfίι;: 

γυναίκας, ή όποία, καθ' δλn τη δ1άρ1<1ε1α τfίς οκnνfίς του 

μπάνιου, εχει μάτια για να βλέπει μόνο τα άπωθηηκα 

6nμεϊα τοϋ δώματος του νεαροϋ. ΕΙναι καi ή τύφλωδn 

τοϋ αντρα της, ό όποΙος σε όλόκλnρn την τελευταία 

6κnνή, δεν δίνει καμμία δnμαδία 6την ύποιιmώδn πε

ρ1βολη τοϋ <<καλεσμένου» τσυς καi τότε μόνον άναικαλύ

πτει δη ό νεαρος εΙναι έντελως γυμνός, δταν έκεϊνος 

εχει πέδει πλέον δε «κώμα». Καi αν μπορου6ε να άρ

θρώθει όηδήποτε αλλο bκτος άπο τiς κραυγες του μί-

60Uς <<εζω», <<εζω» 6ίγ:ουρα θα φώναζε δυνατα την κα

θυ6τερημένn ... άνακάλυψή του: <<Μα ό «αλήτης~ εΙναι 

γυrμνός. << τ Ω τfίς ε,iρων;είαις δ1ιόη πρέπει να όμολογή-

6ουμε δη άκριβως έκείνn η\ 6ηγμή, για μας τους αλ

λους θεατές, ό νεαρος παύει να εlvαι γυμνός, η τσυλά

χ15τον ή γύμVΙα του χάν.ει1 την πυκνότητά τη<;; καi γίνε

ται διαφανής. Τη 6ηγμiι δnλαδι\ άκριβω<;; που ή Q6Kn
Gn των μυώνων p:εταrρέπεται δε 06Kn6n δΠQ6/llWV. Καi 
l::πετω δ,τι l::πετα1. 



95 

Τυφλοi ήδονοβλεψίες ένα;; δώματος που έmδεικνυόμε

νο τοοο παραδειγμαηκα γυ~μνό, άλλάζει καi γίνεται δια

φανές. Πως άλλοιως να δείξει κανεiς ΠΙΟ αιτοτελε6μα

ηκα τr\ν άγεφύ.ρωτn κοινωνuα\ άποοταδn που χωρίζει 

τους πρωταγωνιδτες: της: οiκψfi,ς: αύτfίς φάροος:; Δεύτε

ρο λοmον υnμεϊο - κλειδί: παντελiις έλλειψη οiα6δή

ποτε μεοολαβή6εως 6τiι δύγκροιrοn των δύο «δτρατο

πέδων». 'Εδώ, δπως καΙJ. 6ε όλόκλnρο το φίλ;μ, δεν ξ,ε

φυτρώνουν <<ψεuδο - προβλήματα». Δεν έχει καwfα θέ
Gη Π.Χ. το χιλι-οp.α6·11Jμένο πρό6λημα του «χοοματος των 

γενεώ,ν» - oi τρεϊς πρωταγωνι6τες του «δράματος» εΙ

ναι ουνσμήληωι 6Χεδόν· ή περ1σιrοιακiι διαφοροποίη6ή 

τους: ύπογραμμΚ,εται άλλα καi ξεπερνιέται mi\Jτο~ρό

νως:: iι προλεταρ]Ιοποίηδn του νεαρού τοξικομανούς καi 

Λ οiκονσμικiι «ανεδn» του ζ"ευγαρ1ου των άρχη,εκτόνων, 

έδω, Περι6οοτειρο 000 ΚΌινωνιολογικες: ένδείξεις, 6fi· 
μεϊα άναφορας: δε @6τήματα άξιων που διαφέρουν ριζ"ι

κως. Ή διαιμάχη εΙναι καθαρώς iδεολογικ:r\ καi χωρ,iς: 

ελeος. Τ:fuτοτα δε μπορεϊ να φέρει δε έποψη τα προοω

πα αύτα που δλα. τους χωρίζουν. Ή οiκφiι πeριέ.ργε1α 

του αρχιτέκτονος να μάΘει κάτι παραπάνω για τiς iδιό

τητες καi τiς 6υνέπε1ες: της Ιίρωiνης - αδέξια προυπά

θεια 6υμβαηκfiς p.εοολαβήοεως - 6Καλώνει 6η\ν ϊδια 

του την τύφλωΒη. Καί, κυρίως, ή δραmικώτερη ένδει

ξη τfύι;: άμείωτnς ωτοοτά6εως, ή έrηθυμία της γυναίκας 

να την βι.άδεl ό <<Παρεί6ακτος» θα ύποοτεϊ την JΠΟ «γκρο

τέοκα» ταπείνω6η : με κανένα τρόπο δε μπορεί να με
ταφραοθεi 6ε έ.ιρωτικο κάλεΒμα. Τα τρία πρό6ωα-τα του 

δράματα;; δε μπορούν να δονν καi ν' όκούοουν ό ένας 

τον αλλσν, δεν έπικοινωνσυν μεταξύ τους, παρα μόνον, 

λειτουργώντας βαν παραp.ορψωηκοi καθ!ρ,έφτ~ες, το κα

θέv' άπ' αύτα άποrκαλύπτε1 διαδοχικα uτους αλλους το 

ηερίιγραμμα καi εως καi τα άv,ε,ξίτηλα 611ιμάδ1α της πα

θολογίας τους. Γι' αύτον άκρ1βως τον λόγο τη δια6ρω

nκiι ποίnοn αύτiίς mς ταινίας κανεiς δεν μπορεί να 
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την οi,κε10πο1ηθεϊ. Και γ1' αύτον άκρ1βως το λόγο την 

<<ανέλαβε» η λαγοκρ15ία. 

Τα κοψίιματα που έπέβαλε ή γαλλ1κ1\ λογοκp16ία εiν01 

βf 01α καi iδ1:αιτέρως ένοχληηκα για δποων νοιάζεται 

να καταλάβε~ τί γίνετ01 6Tl1V όθόνη. Έκεiνο που όπιοο
δήn:οτε εΙν01 5αφες εΙν01 δτ1 πέρα άπο οiαδήποτε 6εμνο

τυφία τα κοψίματα αυτα ύπακούουν 6ε μια κ01νων1κο -
ποληικ~\ λογοκρπικ:ι\ <<επιχε~ρnματολογία». 

Ποιά επιχεφηματολσγία; ΕΙμω πpο6ωπ1κως πεπε15μέ

νος δη oi περικοπες πσυ επέβαλε Π λογοκρπ1κ1\ «δρα-
6τηρ~,ότης» 6ΧετίζΌνται ,με το θέμα τiίς <<αγεφύρωτης 

ΟΠΟ6τά6εως» που ανέφερα προηγουμένως. Δεν χρε1ά

ζετ01 να δ1ηγηθουμε έξονυχ16τικα καi τα υπόλοιπα ε

rιε16όδ1α τοϋ εργοu για να Πει68'ουμε. Σ nμ:ε1ώνω εύθυς 

εξ αpxfiς ΟΏ το «εΠε16όδω» τοϋ <<Κλέφτη - βΙα6ΤΙ1 - εκ

β1α6τή», που αφηγήθηκα έν έκτά5ε1, δίνει η\ν έντύπω-

6η δη βγiίκε ανέπαφο άπο τα αγρυπνα ... χέρ1α τiίς λο
yοκρ16ίας. Το α:ύτο i6χύε1 κα.i για το προτελευταiο έπει-

50010 τσϋ εργου που δ1ηγεϊτω η\ν έπίδκεψη ένος έπ1-
θεωρητοϋ τiίς Κσ1νων1κiίς Προνοίας 6το 6Πίη τοϋ ζευ

χαριοϋ των <<τοξ1κομανων». Ή γυναίκα nερ,ψένε1 nω

δi καi δικ01οϋτω να κάνε~ μ1α αϊτη6η οiκονσμικfίς ένι-

6Χύοεως. Ό εn1Ηεωρηη\ς ερχετω να Π16τοπ01ήοε1 το 

-yεγονος γ1α να προβεi 6τiς δέου6ες ένέ.ργειες. 'Αρχί

(ουν να 5υ(ητοϋν περi ανέμων καi υδάτων καί, μεταξιΊ 

των αλλων, για το ζευγάρι τ' QοημέVΙα ΠαΠΟύτ6lα ΠΟ\J 

φσρόε1 ή γυναίκα. Τα βρiίκε, λέε1 εκείνη, μέ6α 5' ενα 
6ΚΟUΠ1δοτενεκέ, μα αύτο δεν φαίνεται Vα μειώνει 5i; 
τίπατα τι\ν παράξενη γοητεία που τα παπούτ61α αύτα 

έξαδκοϋν 5τον φιλή5υχο επιθεωρητή. Τέλος πάντων, 

αλλάζει, ΠipΟς 6ΤΙγμι\ν η κουβέντα, άλλα έκεiνος ξανcι

\Ηρνάε1 5η\ν έπίθε6η καi προτείΥει οη\ νεαρ1\ γυναrκα 

το έξης ΠαζCΙJρΙ: να 6Uντάξε1 Q\JTOς μία εκθε6Π εύνοϊ-
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κή, άποοιωπώντας το γεγονος δη ό Gύντροφός της πα,ίρ

νει ναρκωτικό, ή κοπέλλα δμως να του δώ6ει ώς άν

τάλλαwα το «πολύτιμο» (ευγάρι που τοϋχει γίνει πλέον 

εμμιονη 6α6αVΙ6ΏΚ11 iδέα. Ό νεαρός, βγαίνοντας άπο 

το λήθαργό του, πα.ραικινεϊ n\ φιλενάδα, τσυ να ουpφω
νή5ε1 με τον οiκτ,ρο έκβ1α6τή της, έικείrνη &μως έπικα

λούμενn τόσον το άναφαίρετο δΊΙΚαίωμά της για οlκο

νομικι\ έV1'6ΧU6Π 060 KQl το άπλο1 γεγονος ΟΏ δεν εχε1 

ολλα παπούτ61Q να φοιρέ5,ε1, άρνεϊται κατnγορrψατικό. 

Έρεθ16μένσς, εκπλruκτος καi τελικώ<;: καταφανώς όρ

γιδμένος ό έmθεωρnτ:r\ς φλυαρεϊ καi οοειλεϊ άωνάρ

τnτα, nρiv τον πετάξουν 6ΧΘΟΟV με τiς κλωτ51ές, εξω 

oi δύο νοοροί. 

Κατ' έξοχην μεδσλαβηηκο 6τοιχεiΌ, άνψε5α 5n\v ύ
yειως 6Κεnτόrμενn κοινωνία καi 6

1 αύτους τους «αρρω~ 

61Jους άλiίτες», ό fuηθεωρητης τfίς Κωνωνικfiς Προνοrίαι;;: 

θα άποτύ2eε1. 

7 



Ρ. ADAMS SITNEY 

(OJ ST ΑΝ BRAKHAGE 

Μ1α φορα τουλά:χ15τσ το χρόνο ό Stan Brakhage ερχε
τω 6Τ11 Νέα Ύ όρκn όr.rτ' την άnομόνωδή του 6το Colo
rado γ1α να μ1λfι6,ε1 καi ΠΟJΡΟU6lάβε1 νέα φίλμ. ΕΙναι 

τό6ο παραΎW)'Ί!ΚΟς που τα iδρύματα που τον Πpο6κα

λοϋν Πολυ 5UXVQ αναγκ,ό,ί,ΟVΤQl VQ αλλάξουν τα Προ
γράμματά τσιυ,ς γ:ι,α να πα,ρου6lάοουν τ~1ν τελευταία του 

δουλε1ά. Ή παρσιυ·6ία5η του κωνούργ~ου--- φiλμ τοϋ 

Brakhage εlνω 6XWOV πάντα αναγκαία κα:τα την ωρα 
τiίς δ16λεξfις του μ1α καi ή πaρακολούθη6n τiίς δημ~

ουργίας ένος νέου φιλμ τοϋ παρέχε1 τiς όναγκαiει;: εν

Υ01ες που χρε1ό(οντα:~ 5τrιν έπεξήγη6η τiίς όμιλίας του. 

Ή έmθυ~μία του να παρουδ1ό5ε1 το Μουδεϊο Μοντέρνας 

Τέχνης τiίς Ν. Ύ όρκnς κ α τ' ά π ό λ υ ιτ η π ρ ο

τ ε ρ α 1 ό τ η τ α το εργσ του Lovemaking ( 1968) πε
ρ1έπλεξε ακόμη η\ θέδη του 6111 Ν. Ύόρκη αύτ:ι\ τ:ι\ 

φορά. Το Lovemaking, που 6Ώ1V ού6ία εΙναι μ:ια οεφα 

(ΙΠΟ ψiλ,μ Π έ Π ε 1 6 ό δ 1 α -ψ 1 λ μ, 6τα όποϊα Πρ06-

πάθηδε «να κάνε~ για το πορνογραφ1κο φίλμ 0,11 εχω 
κάνε~ έγω γ:ια το 8 mnι~ ( ετδ1 κα.υχιέτω δτο Γκρέγκο
ρυ Μαρκόπουλο, 5υν-φ:ιλμουργό του, ο' ~να γ,ράp:μα) 

εlχε iίδn προβληθεί δυο φορες 6111 Νέα Ύόρκn: την 

πρώτη μ1α Κυρ1α11<:η πρωί πρiν όπο μιερ1κσυι;: μfίνες: οον 

πλω6ίωpα τiίς προτελευταίας όμ1λίας του, πέρασε χωρiι;: 

κανένα έπεΙJ6όδ10· η\ δεύτερη μόλις έβδομόδα πρiν 

Βτην Gallery of Mondeω Art άπο την Film - Makers Ci
nematheque, Tl1V 6ταμάτη6ε μια χούντα άπο άνώτε,ρσυς 
καi κατώτεροης ύπαλλήλουι;: μέοο δτο 11συδεiο. 
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Το Μου6εϊο Μοντέρνας Τέχνης εκανε δοκιμαοηκn προ-

6ολι\ του φiλμ δπως πρότεινε δ Brakhage και άίποφάν
θηκε δη δεν μπσρουδε να το προβάλει. Δεν ενοιω6ε 

καμμια προοβολ:ι\ γι' αύτο ό BΓakhage. Κι ου~τε καi έγω 

yράφω έδω τώρα για να έπικρίνω η\ν πολπικ:ι\ του Μου-

6είου, που Gτόχος της εΙναι ή προοδευτικ:ι\ καl πpο6εκη

κn παρουοίαοη τοϋ Avant - Garde φίλp.. Ή Gallery of 

Modeω ΑΓt άπ' τι\ν αλλη διέπραξε μια τρομερn άnά

τη, με το να καλέοει τι\ν Film - 1nakei-s Cinematheque 

οτο κτίρ1ό της (παίρνει το μιοο άίπ' το εi61τήριο 2) 
KGI μετα να τους καταοτραrrnγήδει η'ιν έλευθερ,ία, τοl\Jς. 

Ή άπόφαοη αυτ:ι\ της Gallery of Modern Art καi ή GfJ

vnon του Grove Press να nραy;ματευ:θεi όρ1Gμένα τμήμα

τα του Lovemaking εκαναν. τον Brakhage να οκεφθεi να 

όποούρε1 rro φιλμ έντελως άίπο η\ν κυκλοφορία. Καi τί 
εiρωνία οταν άντ~μετώruζε μια οεφα α.ύ:οθiητ:ικfίς έπ1-

χειρηματολογίας κατα του φίλμ, οαν άντίδραοn iίρθ'ε ή 

6Ταθε.ρή του απόψα6η να το άιψήοει οτ:ι\ν κυκλοφορία KGl 

μ1Δ νέα έμmοτοούνn για η\ν αi6θητ1Κn έγκυρόrτητα του 

εργου του τον κατέκλυδε. Τiς λεπτομέιρ,ειες αύτiίς της 

αiσθηηκfίς θέ6ης θα δώ6ω ούντσμα. Άφου τέλε1ω6ε το 

τέταρτο μέρος του Lovemaking, ό Brakhage ξανάmαοε το 
αύτοβιογραφικό του ψfλμ, Scenes from under childhood, 

καi τέλΘlωδε τiιν δεύτερη δοοη. Oi δυο αύτες δοοε1ς που 
iΊ κάιΗε μ1ά τους clταν καi μια όλοκλnρωμένη ένότητα 

καi oi δυο μαζί, φiλ~μ μιας ωρας 16ως, άποτελουδαν το 
πρόγραμμα του Μου6είου Μοντέρνας Τέχνης. Σ τι\ν ό

μιλ.ία του ό Brakhage δεν άνόφερε τα προ6λήp.ατα, ΚΟΙ

νωνικα η καλληεχVl!Κα του εργσυ. Στην αρχη εΙχε 6Κε

φτεϊ να του βάλε~ i\xo, χρη61μοποιώντας τις mo πολύ
πλοκε~ άπο τiς ή χ ο τ α. 1 ν ί ε ς του. ΜοντόJριδε τις ό

πηκες σ:κnνες καi τiι;: ωτειλ,ε δτο έργα6τήp10 καi αρ,χ1-

6ε να δ1αλέγ;ε1 το ήχηηκό του ύλικό. 'Όταν τοϋ61'ε~λαν 

το φiλμ άίπο το έργαδτήριο, διωτίmιοοε πως δεν χρεια-
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(όταν iίχο και προτίμηG·ε να το μοντάρει ετ61 χωpις ηχο 

με το πρώτο μέρος ΠiOU εϊταν ήχηηκο καi μ,άλ:ι,Gτα 6ΤΠV 

π1c1 ΠΌλύπλοκη μορφή του. 

'Έκα:νε ηεφάμαrτα με το πρσnγούμ,ενο φiλrμ. ΠQΙf(Όντάς 

το με iίχο καi χωρiς iίχο δε γρήγορη διαδοχή. Ή ανα

κάλυψή του εϊταν δτοιχειώδης: ύηά:ρ,χει μεγαλύτερη 

Gυγκέντpω6η πάνω δτ:rιν 6ηγμiι προς 5ηγμ1\ άνέλιξη 

τσίr όπηκου μέρους δταν παραλείπεται ό iίχος· το συμ

πέpαομά τ·ου εϊrταν έξαιρεηκό, αν καi χαρακτηριδηκο 

τfiς δλnς θεωρηηκfiς του πορείας : δη ό iίχος δτον κινη
ματογράφο εϊταν ενα αi6θnτικο λάθος. uon τα λίγα α
ληθινα μεγάλα οuvθεηκα ήχο-όπη.κα φiλμ εΙναι έξαι

μέGεις καi δη θα επρεπε να έγκαταλείψει κάθε 6Κέψη 

να κάνει ήχηιτικο κινηματογράφο 6το μέλλον καi δη θα 

επρεπε να κυκλοφοpή6ε1 το πρώτο μέρος του Scenes 

from under childhood δε βουβ:ι\ βερ61όν. ~Ιε Dramatίc 
Relisl1, πρόG-θε6ε δη πούληοε δλα τα μηχανήμαπα iίxou. 

Φανερα 5η\ν όμιλία αύτι'ι εϊταν σi θεμελιώδεις βάδεις 

τfiς πορείας έργα6ίας του Brakhage, ή όπηκiι για τον 

κινnματcογράφο, ακόμη καi ή δεοντολογία του. Το 1964 
εΙχε τuπ:ώ51ε1 το Metaphors of Vision. που άποτέλεδε 

τήν Summa of the Abstoict Expressionist theory of 
Cinema, δπου έκθέτsει πειδnκα δη oi ρίζες τfiς άφηγη
μαηκfiς μορφfί.ς ( καri τfiς μυθολογίας) βρ,ίGJ.ωνται 6τt\ 

β6,6η ένος κινηματογράφου που εΙναι θεμελιωμένος πά

νω 6mν μηχανικ:ι\ τfiς δραδnς, καi α ύ τ ι\ ή δ ρ α-

6 η εΙναι θεμελιωδώς δρα6η του 
)_.1 α τ 1 ο υ. Το Π16Τεύω αύτο των φιλ,μσυρ.γων 6Τ11\' 

απόλυτη πί6τη δτα δεδομένα καi τi,ς δ1αδικα5fες τfiς δ

ραοnς τού μαηου ( δπου τα μάτια εΙναι 6:νοικτα καi κλε1-
6τα καi περ1λαrμβάνεται ακόμη καi ή δpαι6η της μνήμης) 

6trνοδεύεται άπο 1ηα ριζuα'ι απόρριψη τfί.ς θεατρικ:iίς 

παρόδοοης του κινηrμ.ατογράφου, iδιαίτερα το δτοιχεϊο 
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τfί:ς 6UJ.llllετoxfίς καrl της ταύ:τιGης, καθώς καi μια εκκλη

Gn VQ βγεϊ ό κινnιματογρ,άφος άπο τiς αi'θσuο,ες KQl νcι 

μπεϊ Gτα δ>ΠΙΤlα 6'QV τα β1βλία, καi τους δΙJδΙΚουι;;. 

Ό Brakhage τέλειωσε τ:r\ν διάλεξή του ρίχνοντας τ:r\ν 

iδέα δη ενα προοεκηκο κοίταγμα Gτο φίλμ τσu· καi κα

τόπιν ενα προυεκηκο κοίταγμα Gτα παα.δια που παίζουν 

( γiαrri αυτο εiναι καi το, Θέμα τουλάχιGτον τσυ δεύτε

ρου rμ,έJρ,ους του Scenes) θα εδινε η\ν ά,ρχ:r\ για τiΊν λύ-
6η πολλών ψυχολογικών προβλnμ,άτων που εχουν σi 

γοVΙεiς με rrα παιιδιά τους. Έδω Θυμδτω κανεiς τiς δια

λέξεις του το 1966 p:αθ με το φίλp του για τον πόλεμο, 
The 23rd Psalm Branch, δπου ένα παρόμοιο προοεκη

κο κοίταγμα θα εδινε οτ:r\ν άνθρωπότητα μια νέα θ ε ώ

ρ η 6 η τfί:ς όργανωμένnς βίας. Τελιcιcα ό BΓakhage δ1-

δά6κε1 ενα νέο KOIYωVlKO δόγμα για τiΊν αντίληψη πα

ρόμο:ω οε π α ρ ό ρ μ η δ η καi άντίθετο Gιτiς λεmο

μ έρει.ες άπ' αύτο του John Cage. Ύποψ1άζομ01 δη τσύτn 
η ή θ ι Κ :r\ Π Οι p ό ρ μ η 6 η, που βρiίκε τους φλο

yε;ρους όπαδούς της ( Gυχνα κάη υαν μικροi Φραγκεν
eτάίΎ 5τα μάrπα του Brakhage) εχει δ1χά6ει περι56ότερο 
KOIVO ΚΙ άατ' τα φίλμ του. Τα φίλμ καθαυτά, iδιαίτερα 

το πρόγραμrμα του Μοιιrοείοιυ Μοντέρνας Τέχνης, εivω 

ύπέροχα. Το έπίτευγp.α του BΓakhage δεν μηορεϊ νά 

δ p ι Κ p U V θ ε Ϊ δε καrμ·μια iοτορία της αναδυόμενης: 

γλώοwς του φίλμ. ΕΙναι περtεργο, καi i'Gως λογικό, 

που κάθε χρόνο ό όπηκος: δογμαη6μός του γίν.εται ολο 

καi ΠΙΟ εντονος: 6Τlς: διαλέξεις: TOU', Γ({l φίλμ του αρχι6QV 

YCI γίνονται ολο καi ΠΙΟ κλαοοικα 6την υφή τους. 'Q 

Brakhage μπορεϊ V'Cl χρονολογηθεϊ 6CIV φιλμουρrγος άπο 
το 1958 με τ:r\v όλοκλήρωδη του Anticipatiun of the 
Night. Το 40λεπτο αυτο φlλp. καθώς: καi 11 ύπέρσχη οεΙ
ρα μικρού φiλμ που ακολούθηοε, The Dead, Cast Cra
dle Window Warter, Babymoving, Thigh Line Lyre Tri
angular, Sirius Remembered, Mothlight καi Prelude: 
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Dog, Star, Man, δρίζει την λυρικι\ φων:rι τοϋ ιανηματο
γράφου. Πουθενα άλλου, δχι τούλόχιδτον πρiν άιπ' τα 

φιλμ αύτα δεν ιμ{iς ΟΟWσε ό ΚlVΙ11]1ΟΠΟγράφοι;: μια τέ:rοια 

εντονη nαρου6ία του φιλμσυργοϋ πί6ω άπ' την κάμε

ρα, του πεδίου τfiς όθόνnς; 6QV όnηκου Πεδίου του μα~ 
ηου. Πρiν άπ' τον Brakhage ή <<ύποκε1μεν1κrι κάμερα» 
εϊταν μια eκφραι6ΤΙΚΙl έJrn.νόn6n. Σ τ,α φiλμ αύτα ή κίνη-

6η τfiς; κάμερας; εΙναιι κυριολεκηκα διηνεκ:rις καi τοοο 

6Ιγουρn 050 ή ΚΙVΠ6Π του ματιού fi τfίς; 6Κέψnς. υ0Ποιος 
εχε1: χάδεl αύτα τα φiλμ εχει χά6ε1 rπ\ν γέννn6n τοϋ 

πρώτου άνθρώπου τσυ κινnματογράφοrυ. 

Γ~α ενα διοραηκο θεατή, που δεν εχ1ε1 μ ο ρ φ 1 κ ε ς; 

προκαταλήψεις;, τα λυρικα φιλμ τοϋ Brakhage πρέJπει 
VQ ΕΧΟυV μια βα61ΚΙ1 θέ6n δUlV πολύ6Χlδn 1δΤΟρία ΤΟίΪ 
κινηματογράφου. 'Όλα εχσυν διαφορεηκο κλίμα ( κι 
αurro χάρη δτην αύδτnρ:rι καi π,ροοωτιum ώ.6θηΤhΚΤΙ. που 

κρύβεται nί5ω άπ' αrυτα) άλλα δεν εχουν, δπωι;: θά 'λε

yε δ Brakhage 6τις; διαλέξεις; του, διαφορεηκ:rι ούοία. 

Άφου εiΧiε κάνει αύτα τα φiλμ και ένω εκανε το μεγα

λύτερο 6ε μfίκοι;:, έπικό του φιλμ The Art of Vision 
( 1961 - 65, 43~ ωρει;;) αρχ16ε να έvδωpατώνει τον i\xo 
bTTtV αi6θηηκή rroυ. Πρώτα ε:καν~ε το Blue Moses, ~να 
πολεμικο μονόλογο, με το ϊδιο ροϊκο ϋφος; τfiς κάιμ.eρας 
των πα~λωότερων φίλμ τοιυ άλλα χωρiς την δική τους 

εντα6n. Το φiλμ 6 τ έ κ ε τα 1 κ α i 6 ή με ρ α. 

Ό μυθος: του δεν έξcuρταται άπο το μάτι του φιλμουρ

γοϋ που είvω διάχυτο 5' δλο το εργο. Μαλλον βρίυκε
τω κοντα ,6τοv ΠΙΟ 6υpβατικο 11,ϋ& του ήθοποιου με τον 

ρόλο του. Χρησιμοηοιω τι\ν λέξη «μυθος) πολυ προοε

κτικά· γ1αrd αν καi τα λυρικα φιλμ του Brakhage δεν ε
χσυν καθόλου 16ΤΟρiα, έξυπακούουν μια οΧΟΟΠ ΠΟΊJ κά

ηοτε ύπfiρ.ξε ( τοϋ φιλμουργοϋ άπέναντι δτο άvηκεiμε
γο τοϋ φιλμ) καi που τώρα δεν ύπάρχε1 πλέον, άλλcι 

διατηρείται, δ1α11ωνίζετα1. Το έπόμενο iιχnηκο φiλμ 5' 
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αύτiι τη οειρα εΙναι ~να θαύμα: Γ[() Fire of WateIS, ε.vα 

ψiλ,μ με δταΤΙΚΙι την κόp,εpα και με Clψlψrιμένrοruς Π

ΧΟU(; ( 000 μ1cι οκύλα και μ1α γυτναίκα οταν γεννδ.νε), 
ένα φiλμ άνηκειμ,εVΙΚΟ Ο 6 Ο Κ 1 ε V α <;; β ρ ά

χ Ο ς, ενα δυνθεΤΙΚΟ ά.νηκείμενο βγαιλμένο 60:V απο 

ονειρο. Στο πρώτο μέρος του Scenes from under child
hood πέτυ2eε τσι λυρικο iιχηηκο φίλμ. Oi iίχαι μόνοι 
τους έκφράςΌυν την ϊδια ύ ψ η τρόμοrυ· με εκείνους 

του Fire of Waters. ΕΙναι κραυγές, δε άργες δτροφες καi 
έπ1,μηκυνμένε,ς. Το φiλιμ άρχί(ει με μια οεφcι αναλαμ

πές, ξεθωριοοματα καi αλλες μ ·ε τ α μ Ο ρ ψ ώ 6 ε 1 ~~ 

ένοι;; αδιαψανους κόκκινου χρώματος, 6CtV Kl Q'IJTO ΠΟU 
βλeπουιμε δταιν κλείοουv.ε τα μάτια μπροοτα δτο δυνα

το φως. 'Απ' αύ,το το κόΚΚJ:VΟ οα.ν 6.ναμνή6εις πάνω οτο 

μέοα μέρος ,του βλέφαρου, sρχονται εiκόνες; των έντυ

ηώοεων · της παruδικiίς ήλικίας. 

Μια δεφα ε:ίκόνιες άιnο ενα οiκογεν·ειακο αλμπουμ γεν

να τον «μυθο» ένος ανθρώπου ( του θεατiί, του ψιλ

μουργου) που κοπά{ε1 τiς παλ1ες αύτες φωτογραψίες 

1ωi ξαναιφέρνιει υτσν νου του τiς έp!Πεφfες κα!J. τους φό

βους της πωδικfίς rroυ ήλικίας. Ό iίχος έππειίνε1 το 

iliμα αύτο του τρόμου καi δ1αρθ!ρώνε1 το ψί,λμ. 'Έχει 

δίκιο ό Brakhage δταν λέει δη το φiλμ αύτο εiναι δια
φορετικο χωρiς iίχο. Το όπηκο ύλΙΚο παίρνε~ πράγματι 

ενα έπmρόυθετο βάρος. Αύτο που δεν λέει ό Brakhage 
εΙναι δη ενα φiλp. που ώθεϊrται άπο βαιο1κη ουνέχεια 

έπi 30 λεπτά, δπου oi μακρες παύοε1ς; μεταξυ των fucωv 
λειτουργούν ων φράδεις, ύφfοταται καi μια πλήρη 

μεταβολiι ενταοης. 

Τό Scenes from under childhood, δπως παίχτηκε χω
ρiς iίχο οτο Μουδεϊο Μοιντέρνα,ς Τέχνη~, εΙναι 6αφωι;; 

ιηα παρατακτικiι σύνθεδn οκηνfίς με οκηνι\ που ( δπωc;; 
εΙπε κι ό ϊδ1ος ό φιλμουργος) pσιορεϊ να άποκοηεϊ 6t 
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όηο1οδήποτε mάδ1ό τη~. Το δεύτ~ερο μέρος άποδε1κνύει 

C!ύτο το φαινόμενο άκόμα περιοοότερο ( nου εΙναι μια 
ένδ1αφέρουοο δυνατότητα για τον κινηp.ατογράφο) , 

Ή παρατακτικ1\ δομiι χρω6τάε1 την ϋπα,ρξή τru;: δε p.ια. 

κλα661ΚΠ μδλλον παρα λυ,ρικiι θεώρηοn του ύλικοϋ. 

Στον κλα661ΚΟ κινηματογράφο, 6τiι;: καλύτερές του δη

yμές, μια δεφα άπο 6Κηνες άστοδίδεται άξιωματικα 6τον 

κό6μο των τριων δια6τάδεων. Ό φ1λμουργοι;: η ό δκηνο

Θέmς δ1αrλέγ.ει μια οειρα γωνίες κaii λεπτομέρειες που 

οταν Gυνδεθοϋν μεταξύ τους έν διαδο2qί θα δώοουv τι\ν 

αΪ6θn6η του 6lJΙ]lβάνrος ώς κυβικού άντικειμένου. Στα 

φiλμ των Βερτώφ, 'Αϊζ'εν6τάίν, Ντο6ζ'ένκο, 5το μαγικ(> 

φiλp. του L' Hebrier «L' Argent» ή μορφiι του ολοιυ φiλμ 
μωάζ'ει μ' ενα Π ρ ι 6 μ Q τ 1 Κ Ο άνrικεtμενο που πε

ρ1έχε1 μια 5n,μανnκ11 6εφα γεγονότων. Σ' ενα πολυ με

γάλο βαθμό, ή άκαμψία τiίς κάμερας εΙναι ενα ού61α

υτικο 6το1χεϊ:ο 6' αύη\ τiιν κλαι61ΚΠ άπεικόνιδn. Ύπάρ
χουv 6Ώγpες οτο δεύτερο μέρος τοu Scenes, οπου oi εi

κόνες n. oi μνfiμες, άπσrελουνται άπο παιδ1α που παί
ζ'ουν, που θtιrμίζΌυν την δυvαμικiι του Eisenstein, δυγ

κεκριμένα. 'Απο ενα: 6ταηκο πλάνο πα1δ1ων πάνω δε 

l]ICI. τραμπάλα, δε ενα ύποκε:ι,μεν1κο πλάνο 6το όπόιο ή 

l\άιμερα άκολουθεi την κίνηση των παιδιών, 5' ενα αλλο 

6τατικο πλάνο των 6ΚIWV των παιδ1ων ... Στα λυρικό 

του φiλμ ό Brakhage χρηωμοποιεi το μονrαζ' για να δεί
ξε~ μια άλλαγι\ έποχfίς, ΎJ.CJ. να άνrmα1pαβάλε1 καi νu 

συγκρίνει π ο λ υ δ 1 α δ ε δ ο μ έ ν α γεγονότα η 

χειρονομίες, άλλα 6ΠάVΙα γ1α να ΟΟJδεΙ δ1ά6τQδΠ δ' EVQ 
καi μόνο γεγονός. Σήμερα λέει το Scenes from under 
childhood εΙ,~CΠ: πιθανώς 15 ώρες φiλμ καi άV1Χνεύε1 
η\ν αϊδθnδη που εΙχε γ1α το παρελθοrν άα-το η\ν παιδ1κ1\ 

1Ίλικία καi η\ν έφη6εία τοιυ δτην άνδρική του ήλικία. 

Το φiλμ Qf>XlGε θεαμαηκα με την ήχnηκι\ 6ερζιόv. '.Α,μ-
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φ1βάλλω αν αύτος ό βαθμος: τρόμου θα μπrσροϋ6ε να 

διατηρηθεί έπi 15 ωρες:. Το φiλμ αύτο δπως: εΙναι 6ή
vερα, μ1α ά. τ έ λ ε 1 ω τ η ε κ θ ε 6 η ( Ό Brakhagc 
γ1α η\ν έruίδpα6η των Cliff11angers τfίς: πωδ1κfίς: του ή

λ1κίας:) ηαραμένει ακόμα ό ηηρfίνας: ένα;; μ ν η μ ε 1 ώ
δ Ο U ς: φ ί λ μ, κατα πολυ 6ημανηκώτερο απο δλα τα 

φiλμ Aνant - Garde δn:μερα. 

θα τελε1ώ6ω με μ~α παραrrήρη6η πάνω δτο φiλμ Loνe

making. ΕΙνω p:1α 6εφα άπο τέ66εpα έα-τε16όδ1α πσ,υ πε
ρ1έχσυν πρωτα ~να,ν αντρα καi μ1α γυναίκα, μετα κcuμ

ποοους: σκύλους, μετα δυο αντρες: καi τέλος: 5 - 6 παιδ1α 
6ε φανερες: 6εξοuαλικες: πράξεις:. ΊΙ έν'ότητα τού φiλμ 

6αοίζετα11 καθαρα πάνω 5το περιεχόμενο. Ό Brakhage 
εδωοε μ~α δ1άλεξn για την άνάγκη να παρου61α6θσυν 

(ιVΠKε1JpεVI1KCl σεξουα:λικες: Πpάξε1ς: KQl Πp06Πάθη6ε με 
μεγάλη έπιrrυιχία να άrωφύγει τ~\ν παραδοο1ακη πορνο

\'Ραφία mν 5εξοuαλ1κη δηλαδ1\ δ1έγεροη μέ·6ω τfίς: οUi)l

μετοχfίς: 5το φίλμ. Ή απόρριψη τfίς: πορνογραφίας καθ' 

αύτfίς: εΙνω φυωκη ά.ηόρ,ρ01α, τfίς: αiδθηηκfίς: ταυ τfίς: 

ψ υ χ ρ fί ς: π α ρ α τ ή ρ η ο η ς: καi ά.ηοτελεϊ το. 

πρωτο βα61κο όλί6θηιμα τfίς καριέρας: 1του. Τα δ10ιφορε

ηκα ύλ~κα 5τον κ1ν1ψατογράφο εχουν καi τους: δικούς 

τους: νόμους. Στο The 23rd Psalm Branch, που εlνω 

γεμα:rο άπο ντοκυμανταφrδτικες: 6κηνες: πολέμου, ό 

Brakhage ύηάκουδε 5τους: νόμους τfίς: βίωης: εiκονολσ

γίας:. 'Αποδέχτηκε τ~\ν φωνομενολογία τοϋ βίαιου ντο

κοuιμέντου καi δnμ10ύργη6ε ~να μεϊ(ον εργον τέχνης: 

πάνω δτην 6Χέ6η ""[i{)IU με την βία. Στο Lovemaking rt λυ
ρικη μαηα ύ6τερεϊ 6ε ενταδη άπο τα προηγούμενα φiλμ 

- ·μαρτυρίες: ( τοϋτο iοχύε1 για το φiλμ 6Ιτο 6ύνολό του 

ένω τα δκυλ1α καi τα πωδ1α εχουν <<iδωθεϊ» με έκπλη

κηκ1\ ένόραι6Π) καιi πάνω fuτ' δλα ό βα51κος: μ ϋ θ ο ς:, 

rt 6Χέ6η του φιλμουργοϋ Προς: ΤΟ ύλ1κό το,υ, r\ άντίδρα-

6fi κα1 ή έμπλακή τσυ, έ λ λ ε ί π ο u ν όλ6rελα. 
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'Άνθρωπος δε μηχανή ... ανθρωπος 60.V μηχανή ... μnχα.-
νrι 6QV ανθρωποι;;... λογ1κε~ πύλες... 6ύδτnμα ,μνήμης .. . 
πραγμαηκα;: χρόνος... τέχνη οε ζωή... ζω~\ δε τέχνη .. . 
τέχνη/ ('ωή ... ανθρωπος καi μηχανή ... η «ό πρωτόγονος 
:ήλεκτρον:ικοι;; έγγέφαλος που κατεβαίνει την οκάλα ... :.. 
πά-ντpεμα τέχνnι;; καi ζωiίς... τέχνης καi τεχνολογίας ... 
(°ωiίι;; καi του μέλλοντός της ... 

φως ... κivnon ... χρόνοι;; ... κινnματογραφικο μέτρο ... φiλμ 
ϋClν 2GρονομηχαΝ1ί ... 6ClV έμπεφιομnχανή 

Ό Woodrow Wilson ·έmε για την ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ 
του D. W. Griffith δη εΙναι «το γράψιμο iοτορίαι;; με ά
στραπές» ... οομ6ολο ... κάτι που άντmροοωπεύει η δηλώ
νει κάn αλλο δυνάμει μιαι;; δχέοnς, δmcεφrμου, ουνθή

κηι;;, η mχαίας όμοιότnτας· ~να όρατο 5fiμα κάτι αόρα

του ... 
ζωή... κίνn6η... χρόνος 

ςωrι καi iοτορία που άλλό(αυν ... 
που κινουνται 

το δταμάτnrμα τfiι;; iδτορίαι;; 

το γεφύρωμα... νοητ~κων έπικαίρων 

με το βαρυ ϋπνο 

του χρόνου, 

ή τιτλοποίηοn των iδεων 

γ1α να μπορέσcrομ:ε να τiς καταλά6ουμε 

6ε μια οηγμι\ του κινηματόνεφου 

το δόχτυλο, ή λέξη 

το ρολόϊ, το μάτι 

cι διαλογιδl)lοι;: γιατi 

τίποτα 

δεν μένε~ ακίνητο 

έκτος: 6:πο το λογιικό μας 

μeρικες φορει;; 

n αύτοαναζήτηδn τiίι;; ζωiίι; 
ή όπηκrι εiκόνα 

ή λανθάινοU60. εiκόνα 
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το φωτορεηορτάζ ... 
ό ρεαλισμός ... 
το ντοκυμανταiρ 

Ο κ01νων1κος 6ουρεαλι6μα;; 

ό κινηματογράφοι;: 6υν-κίνn6n 

καi ή τnλ,εόραδn ... 
ό καθένας; βρί5κει την δική του ήθ1κη καi πνευμαηκι'ι 

τάξη... ξέ:ρω πολλουι;: που ν01ώθουν θρη6κευηκο, δέος; 

6ε κ1νηματογράφουι;: παρα 6ε έκκληδίες ... 
«τελικα δλα θα 6υ~μβαίναυν ταυτόχρονα, χωρiι;: καμμια 

αηνοθε6ία,. έκτος αν το τυχώο εΙνω 6Κηνοθε6ία. Ό ύ

πόκωφοι;: κρότος; θα άντ1καταδτfι6ει τον όξύ. Πρέπει να 

δροϋμε 5ε ποικίλα έπίπεδα ταχύτητας;. 'Ακολουθώντας; 

βέβωα τους; βα6ικους; κανόνες; τfίς; χ,ρ15ηανικfiς; ζωfίς;. 

'Ά ν καi έμένα δεν μου φτάνει... «John Cage 1954 
(ωη 6ε κίνη6η ... 6ε άλλαγή. 

ϊΜε την έναρξη τοϋ Α' Παγκάψ1ου Πολέμου oi Ά
μερ1κάνο1 δ1ανϋαν 350 μίλια το χρόνο για μετακινήοεις; 
το'U',ς;. Περ,πατουοον 1300 μίλια καi μετακινιόντου6αν με 
τραίνα η αλογα η πλοία αλλα 350. Στο τέλος; του πό
λεμου αrύτσυ ή κινητοποίn6η του κοομσυ - 1\ παραγω
γι'ι αύτοκινήτων, τραίνων, αλλαξαν μονομιας η\ν Άμε

ρ1κή. Το 1919 ό μέοος; άμερικάνος; μετακ1ν1όταν το χρό
\Ό 1600 μίλια με p.nχανικα μέ6α διατηρώντας; τα 6ταθε
pά του 1300. Για πρώτη φορα 6η'ιν i5τορία ό ανθρωπος; 
αϋξη5ε ξαφνικα το, οiκολογικό του απλωμα. Στο Β' 

Παγκόθ]J.10 Πόλεμο 5η\ν Άμερ,ικη βαδίζαμε 4000 μηχα
νικα μίλω κατα κε,φαλλ το :χ,ρόνο 6\JV τα 6ταθερα 1300. 
Σήμερα ( 1964) φτάδαμε ~να μέοο δρο 9000 μίλια το 
χρόνο για κάθε ατομο «Buckminster FulleΓ ... ζωη καi τέ
χνη... 6ε άλλnλεπίδρα6η... ~να ένδιαφέρον 6το1χεϊο εΙ

νω δη ό κινφατογρόφα; κι ή ψυ1χανάλυ6n - γεννήθη

καν η\ν ϊδια έποχή... 'Έχουμε δη'ιν 'Αpε,ρ1κ1\ πειριοοό

τερει;: τnλεοράι;ειι;: άπο μπαν~,έρει;:. 'Έχουιμε :rοεριδδότε

ρα ραδιόφωνα άπο άνθρώιrιουι;:. 'Ά ν καi το 75 δτα έκατο 
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των 'Ιαπωνικων νωκσκυριων εχουν τnλεορά6εις, oi 
6τQΤ16ΌΚες δείχνουν OTl μόνο 35 6τα έκατο εχουν τρε
χούμεν:ο νε.ρο καi λιγότερο άηο 10 6\t(l έκατο, εχουν κα

ζανάκι. Πειρίπου 40 τα έ,κατο των άμερ~κανόπουλων τρώ
νε μ11τρο5τα 6Tl1V τnλεόραβη... Μόνο 3 τα έκατο του α
μερικάνικου λασυ δεν ΕΧεl τnλεόpα6n ( ωτο 6τQTl6TlK11 
του 1962). Το 1967 εϊχαμε τ~\ν πρώτη αναμετάδοοη α
πο δορυφόρο 6ε 24 εθνn τα,υτόχρονα ... 
11 α16Ηη6η τής πραγιμαηκότnτα,ς ,εΙνα1 ή αΪGθη6η των 

αi6θήυεων ... ή αΪ6θηυη τής πραγματικότητας; εΙνα1 ή α'ί-

66'Ιι6η τfί,ς μη α,'ί5θη5nς; ... 
ό κ1νημαmγράφος; πρ,έπε1 να ευχαρ16τεΙ το μάrπ καi να 

ό.ναδ1αρθρώνε1 τiς αi6θifι6ε1ς. 

Ό καλλπέχνης; ενδιαφέρεται αναντίρρητα γι' αύm η\ν 

πρόβα6η. Ή τέχνη εΙνω IJllCl πρόβα6η - ή ζω~\ εΙναι 

μια πρόβαση - πρόκεπαι γ1α mν Ϊδ1α, πρόβα6η; <<ΠCΙJρα 

rroλλoi καιλληέχν:ες; εμεναν ά:ν~καvοrπαίηrι:01 άατ' αύτrιν 

η\ν αiών1α, ακατάλυτη ποιότητα τfiς τέχνης τους καi 

θα nθελαν VQ εXOUV τ~\ν τέχνη του ΠαJΠΟUτ6,ή, μια ΠΙΟ 
rφοδωρ1νή, μια mo αvΗρώmνn, μια ΠΙΟ έmδεχόμενη 

άλλαγές. Το 6ταηκό, rτο τελειωpένο τέχνημα, αρχ1οε 

να έπ1δέ2cεται τ~\ν iδ1ότnτα τiίς; άνέλ1ξης, τiίς; άλλαγ.fίς 

· κάη cιτελευfδ1κο, έmδεχόμενο πεp166ότερο ωτο μια έρ
μηνεϊες». 

Dick Higgins, 'Απρίλrος 1966. 

Τα πάντα κινουνται καi αλλάζουν. Ή κίνηυη του φω

τος; ΚQ~Q6τ1pέφε1 η\ν ακίνητη αηοψη, p!ΙΤήκαμε 6τ11V Πε

pl6ψεφόμενη πόρτα του 6ύιμπαντας;... καi 6τrιν φυγο

κεντρ1Κ:n. δ1εύθυν6η των αi6θή6εων ... άπλωνόμαυτε. 
Σ η\ν ruράξη αρχ16α 6QV άκαδrψαϊκος; ζωγράφος;... πα· 

ρατnρώντας; on oi περ166ότε;ρο1 πίνακές μου εΙχαν μια 
άλλnλουχία 6εφας αύτο λογικα ιμε εφερε tΠα κινούμε

να 6KIT6Q καl 6ffiV εννσια του <<Κlνnιματογρόφσυ» που 
δεν εΙνω τίποτ' αλλιο άπο μ1α υεφα ε:ίκόνων ( τί ε1ρω
νiα) που λογικα με εφερε 6TCL κινούμενα 6ΚΙΤ6Q, ( που δ-
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νσμάζονται έπί6ης «Stop - Motion» : μη κίνn6η) καi 6το 

~1<.ινnματογρόφο»... που έξ αιτίας ύίς ψευδαί6θη6Πς 

ύίς κίνησης ( άδράJV1ε1α του ματιου) .. . δεν τα βλέπουμε 
6αV μια 6ειpα <<άκίνητων» εικόνων. 

Σαν ζωγράφος αρχιδα να Gτρέφομαι ά:πο τ:ι\ν παράδο · 
6Π του «άντικείμενου» ( καi τfiς μουσειακfiς παράδοοnς 

ηου βαδίζεται ... ) 6τpεφόμενοι;; άπο τον πραγ~μαηκο κό

ομο ... ας πουμε ... 6TOV κόδμο των ψευδαι6θήδlεων, ας 

πούμε... θέλω να ζωγραφί16ω με φως. φανταδτικες εi

κόνες, τ:ι\ν μαγεία των προβαλλόμενων εiκόνων καi νrι 

δ1ερευνiι.6ω η\ν αϊδθη6η ύίς φωτοπραγμαηκότητας, τ:ι\ν 

νέα μ:ι\ όρ15θεϊοο όπrπκ:ι\ γλGJ,500 του κινnματοrγρόφου. 

Με τ:ι\ν μελλοντικ:ι\ 5τάθμn της παγκόδμιας τάξης είναι 

φανερο δη όλόvελα νέες όπηκες μέθοδες, 6ύμβολα., 

γ λω66ες, μέ6α ένημέρωδnς, πρέπει να διερευνnθουν 

!λf6Τε ό διάλογος Που ό ξεχωp16τος ανθρωπος εχει με 

τ:ι\ν αΪ6θn6Π ύίς ζωiίς καi τ:ι\ν δουλειά του· να μηορεϊ 

να άποκτήοεl μια παγκΟΟΙμιότnτα με τους αλλους άν

θρώπους η με τους αλλους Πολιτισμούς. ll l'6τεύω Il ά
να νέω6Π τfiς οοιρβσλικfίς μορφfiς άπο το Dada 5τ:ι\ν τn
λεοπτικiι πλΠΙροψορία μόλις άρχίζει. Ή δηάι μου δσυ

λεια. εΙναι ή κατα6κευiι μιας πρωτο - τυπο-κινnματαν
θρωmνο-χωρο-6κηνfίς ... fνα μαγικο θέατρο ( πσυ όνσμά
ζεται κ1νnμαJτοδρόμ10) δπου oi θεατες τ:ελικα. θα pηο

ρουν να έλέγχουν ενα @μανηκο μέρος της iδοηχnτι

κiίς παρου6ία6nς ( το KOIVO βρί6~ετα1 6το χεϊλος του 

θόλου ετω ίοοτε το όπηκο πεδίο κάθε ατοrμου να ηερι

λαμβάνει τ:ι\ν όθόνn του θόλου). Το πρό6ληιμα τοu πε

ριβάλλοντος καi των ~αiδθητικων 6\JV - nλiιν» μσυ φαί
νεται δη γίνεται δλο καi πεpr66ότερο πρόβλημα έναπο

Θήκευδnς πλnροφοριων ... Ση\ν περίπτωGn του κινηιμα
τογράφου ή εiκονm:iι έναιηοθήκω6η και άνάκλmη, δ

ηότε καi δπου τiς χρειαζόμαδτε οη\ ζωή μας ... Σε δκn
νες -τέτοιου θολικσυ τύπου, προϊδεάζομαι 6το μέλλον 

άπλοπωnμένα ου6τήιματα εiκονικiίς έναποθήκευtΗιις καi. 
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άνάκλn6ηι;;, αι,ε καi τiι;; νl:Jει;; γραφι6ηκες ].l'έθοδες -
ι_ μέ διερευνητiι καi iδοτωνία ... ) με τiς όποϊες ό καλλι
τέχνης θα δυνθέδει μια εΙΚΟVΟιδέα με δΤΙγμιαία έmλσγrι 

καi με εiκονοδύμπpαξη· αύrrο θα pπορουσε να εϊταν μια 

«6υναυλiα πλnιροφοριω·ν»... ( έννοιολογικει;; καi γεγονο
ηκει;; πληροφορίες δε πολυ δυτνeκτι,κη καi εντονη :μορ

φr\) μπήκψε & νέο δρόμο με τiι;; τα1νίες καi την τn

.λιοοραοn τώρα που oi εiκόνει;: pnΌρουν να θεωρηθσυν 
με τον ϊδιο τρόπο που γίνετα1 και. δτrι μου6ηαι... άτέ

λειωτες, μεταβλητει;: καi δυνψκέ<;;... έναποθηκεUip_ένες, 

καi δε il<IVI\δn... για δηγμ1αία ανάκλη6η περναιμε μια 

νέα άναδιάιταξn τfίι;; όπτικfίι;: μαι;; οnιματικfίς ... 

Ή λογικοενοραηκiι πρόβα6η και αύτiι τfίι;; πλnρσφορια

κfίς προοληψnς... οηγμιαiες ήλεκτρονικει;: βιβλιοθfίκει;; 

ι'ι διδαοκαλία 6QV «πα:ράοταοη». Το θέατρο του «ενζωου» 
κινηματογράφου οον έμπεφ1σpmχανή. 'Ένας mθανσ,ι;: 

τρόποι;: για VQ QVΤ1ΚαΤα6Τα<θουν Τα «Πολεμικα» ΠαΤγνί

δ1α με «εiρηVΙκα» παιγνίδια. Στα σnμερ1να μ.~,κτα μοοα, 

ό ανθρωπος 6GV <ψεταφορά» ... δεν άναγνωρίζ'ει τοcν αν
θρωπο ... μπαίνουμε δε μια έJΊΙοχrι τfίς ~ατα ΠΙpΌ6έγγι-

6Π τέχνης» ( ή λέξη «Happening» μπfίκε οτr\ ζωrή μαι;:, 

μια λέξη - δύμβολσ πσυ άντιπροοωruεύει μια οεφα δU1J.1-

βάντων, ΠΙΟU ΤΟ ωτοτέλεοpό τους δεν εΙναi προβλεΙrΠό. 

Το πεί:ρα,μα που θυχνα καταλήγει οε ενα διαθέωμο ερ

-γο τέχνης ... ) ή τέχνη ΚΙ ή CωiΊ. πρέπει να άλληλεm

δρσυν'rαl καi να διατηρουν δε αύτοουvείδηοη την κοινω

νικiι πρόβαση· μπαίνουrμε 6ε μια έποχiι διαθέο~μηι;: τέ

χνης... των ουνθεηκων μέδων ένnμΘρωση,ι;; καi mι;: τε

χνnτiίι;: οκέψηι;: ... τfίι;: κοινωνικiίι;: ιmν:είδοοης χωρiι;: ό.

ποφάοειι;;... ( Levttown) καi των κο1-vωνικων άποφόδεων 
χωρiι;: ουνείδn6n' ( ταραχει;: 6ΤΟ· Detroit καi Newark). 
Εϊp.αδτε δΤΟ δτόιδιο του <υεχνnτου ό.νθριίmου»... του 

«δ1αθέ61ιpου~ ανθρώπου ... του διλήιματοι;:. 
Τεχνnτiι 6Κέψη καi Il ανοδσι;: του λλ1εκτρον1Κου έγ~κέ

φαλου... ( ό ήλεκυρον1κ()(; έγκέφαλοι;: εχε1 i6τσρία 15 
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χρόνων ... καi μόνο το 1968 εφτα5ε καi ξεπέpα5ε την i
κανότητα του άνθρώπου για άποφά6εις:... κάrτι που ξε

περνάει η\ν τάξη των 100.000 ωτοψόJ6εων το δευτε,ρόλε
πτο) fιλεκτpΟVΙΚΟΊ. έγκέψαλοι Που θα άναλά6ουrν τiς 

πεp166ότερες: άπο rdς: 6υνειδητές μας: άποφάσεις:... θα 

6λλάξο;υτν έντελως τον τρόπο που έπεξερ,γαζόμα6τε τiς: 

πληροφορίες κάrνοντάς μας: λιγότερο «δυν,ειδητους:» με 

το να μας: δίνοrυν «περf55ευμα έvέρrγειας». 

Πως: θΙα χpnδψΟΠ101Ι\J6ΟrιJμε αύτο το τrεpί6δευιμα ένέρ

\εJiας:, αύτο ITOV έλεύΘιερο χρόνο, καi τiς: γραψl6ΤΙΚες: δυ
νατότητες: ... ;;; θα ουμβάλλει 6την ανθrl6η μιας: μαζι

κiίς:, προυωmκiίς: τέχνης:, 6ηγμιαίας: μόρψω5ης: καi άm-

6τευτα λεπτών έπαναδpα61ακων κατα6τά16εων ... 6υi)lΠρα

ξJQκων μεθόδων άrνθiρώτrοιυ μnχανfίς: ... ένας άνθρωπο -
μηχανο - διάλογου ... μιας: πσλπιfiμηάίς ένδεπ1κο1νωνία,ς: ... 
Jl_ ανθη6η μιας: νέας: τεχνολογηάίς: τέχνης ... που iίδη κα
τευθύνετω ή 'Αμερική... ( 6% του πα,γκοομιου nλnθu

upaυ εχει τα 50% των τnλέφωνων του κοομου ... ) αύη\ 
ή άναπτυ66όμενη τεχνολογία Θα δrψιουpγήδει νέες: 

μορφές:... OXl μόνο κινηματογραφ1κα φiλμ για να μδ.ς 
6οηθή6ουν να έξωτερικεύοουμε πράγματα ... να ξεπερά
οουμε η\ν όπτική μας: άιμάθεια... ( ή γ λωοοα των εiκόνων 
εΙναι ~νας: τρόπος: να ξεηεp,α6τεϊ το πρόβλημα. των 700 
έκατομμυιρίων αναλφάβητων). Τα φiλμ αν μiι τί αλ

λο μας: βοηθοϋν να ξανα(ή6ουμε τiς: έ,μ;πτειρίες: μας: καi 

η') 5Πουδαiο πρόβλημα εΙνω δη καθlένας μας: εχει τiς: 

δ1κές: του άν·άγκες: καi έρμηνεύε1 μόνος του η\ν «έμπει

ρία» εϊτε 5το ουrνθεrπκο χρόνο τού φiλμ εϊτε 6τον <<Πρα

yμα:πκό>>, δτiιν iδιωτικiι ζωι\ η 6τiς: δnμοοιες 6χέοc1ς: 

το πρ6βλnιμα του έρμnνευηκού <<6ύp.βσλουι». 

Σ η\ν 'Αφρικiι oi τωνίες που nαίί,οΥται 6τους: μαύρου~ 
εΙνω τόοο γραrι:ζουνιδpένες που νομίζουν δη nά;ντα βιρέ

χε1 6TI1V Άμιερική. Πως θα ηληιιηόδουμε το πρόβλημα 

τiίς: έπέκτα5nς τiίς: γ λώοοας τfίς δρα6nς ; μια iδέα δίνε
ται άπο η\ν ΕΧΡΟ 67 που εΙναι δείκτης της έκλαiκε·υ-
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Gης των μ1Κτων μέοων... οε κανένα άπο τα έκθέμα;τα 

δεν χpnο1,μοπο1ήθηκε ~ί ξεπερα5μένn εννσια τfίς μ1δ.ς 

όθόνnς ... nαρ' δλα αιιΊτα ~ί ά.ναχρον16πκiι εννοω τfiς: τέ

χνης: εΙνω άναγκα6ηκα 11 μόνη δ1αθέωμn ... 

Τα περ16ο6τφα 6Χολεϊα ηερ.ιφρονουν το γεγονος δη () 
1ανηματογ:ράφος εΙναι ή mo δυναμ~:κι\ εκφραιοη τέχνης: 

τiίς έποχiίς μας καi οnάνια την δ1δά6κσυν ... ~ί Άμερ1Κ1\ 

εχ,ει 2 πανεπ1:οτήμ1α με 6Χολες: κινηματογράψου που εΙ
νω πολυ 6U'VΤΙ1Ιρnrπκες καi τροφοδοτούν τiς φάμπρ1κες 

τοϋ Χόλλυγουντ. Ή μέοη 11λ1κία τοϋ 6,μιερικανοϋ όπε

fJαΊερ εΙνω 55 χρόνων. ΕΙναι γελοiο το δη ό καλλιτέ
χνης δεν εχ~ι ~να άποτελε6Ιp.α.ru.<ο τρόπο να έξετά6ει 

τομεiς τiίς: νέας τεχνολογίας: ... Γ~' αύϊ[ο μερ1κοi 6υνα6πί-

6θnκαν οε όμάδες: ... ( The Filmmakers Co - operative καi 
τό Experiments in Art and Technology οη\ Νέα 

'Υόρκη καi Μαοοχουδέτη). Πως: να δουλέψει ενας: καλ

λιτέχνης: οε ου6τήματα γρα.φίοτ1Κων παρου61ά6εων μέ 

δ1,ερευνητές, ου6τήματα iδοτωVΙων καi ουοτήματα λέη

(ε;ρ καi όλογραφίας:; ΕΙνω έκπληκηκο δη δεν ύπάρ

λει μόνιμος καλλιτέχνης: οτο C.B.S. ΈπίGης πιοτεύω 

ϋτι θα φτιαχτεi ενα οχέδ10 που θα δώ6εl την εύκαιρ,ία 

6ε καλλιτέχνες να 6UVQVCL6τpαφouv οτiς: :τεχνικες έγ

κατα6τά6εις: τiίς ΕΧΡΟ με τα τέλεια iδonxnTlΚα 6U6Τή

ματα πρiν κατα5τραφουν... Oi ήλεκτρονικοi έγκέφαλ.01 
6αν έν15χυτες τiίς άνθιρώπινnς: φαντα6ίας... 6U6τήp.ατα 

γραφί6ηκης παρου6ία6ης με «φωτογραφίδεις:>>, με τiς ό

ποiες: ό καλλιτέχνης ]lΠΟΡ,εi να 6ΧεδΙά6ιεΙ, να έλέγξει 

με τι\ν μηχαν1\ το 6ΧέδΙ'Ο ( να το KlV'εi ΠΟJ.ΙΚιλοτρόπως) ... 
καi να το κ1νηματογραφίοε1 ... ταυτόχρονα κάνοντας η
λεκτρον1κ1\ ήχολnψία... καi λεπτομΕψiί κινούμενα · οκί
τοο φτιαγμένα 6ε έλάχιοτα δευτερόλεαπα... αι6θrιτηρ1-

κα 6U6Τήιματα διερευνητών Που ιμελετουν η\ν KlV11611 
τοϋ ματιοϋ πάνω πά~νω 6ε διερευνητικο ύλικο· κι' δταν 

το μάτι 6ταιματα 6ε μΙα εiκόνα, Ιι εiκόνα αύτόματα μιε

yeθύνεται · Κ1 αν το μάη 5ταμαmοε1 περ166ότειρο χρόνο 

s 
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<ΠΟ ϊδω ύλΙΚό, ή εiΙΚόνα άλλάζε1... ( φαντα6τfiτε ~να μά
θημα γαλλ.Jικfίς πάνω σε μια ήλεκτρον:ικiι σελίδα γεp.ά

τη όπα λέ5ε1ς που διέρχονται γρήγορα· διαβάζεται καi ή 

άνάγνω6η γίνεται άJτο Ενα 6Κόπ10 Π ενα οmρο. "Αν ε

:Χ ε-rε άμφιβολία γ1α n\ λέξη, θα μεγεθυνΘεΙ ανάλογα με 
το χρόνο (3 δε,υτερόλεmα.) κοπάγματός της; & 6υνάlρ

τη6η με τiς αλλες λέξεΗ;;' αν ΟΟVΕΧΙ6ετε να ΤΟ κοιτά

ζετε ( 3 δευτ,ε,ρόλεπτα) αύτόματα θα μετατραrπεΙ 6ε άγ-
γ λικη λέξη ... ) 
κυβερνηηκή ... άνταποκρπ1κι\ μηχαν1\ 6Τiς 6.νθρώπ1νες; 

άνάγκες; ... ήλεκτρονικος έγκέφαλος - μουωκός ... νέα 
6η]1Εlωηκα 6U6Τψατα Που έπηρfuιΟΙ\JV «ΤΟ Ϊδωμα» τfίς 

μουωκfίς; 6Το 5κόmο καi φωτο-γραφίδα για το μοντάρι

σμα Kill ΤΟ 6ΤlγμΙQ.10 ΟiΚΟUσμα... ( ιί μου61ΚΙ1 δεν γράφε
ΤQΙ με την Παραδο61αΚΙ1 μορφι\ ( νότες) ό.λλα με μορ

φrι γραφικών παρα6τά6εων· ιί άναφ16μενη γραrμμι\ τfίς; 

Παpά6τα6ης ΠpΟ6δ1ορίζ'ε1 το ϋψο,ς, ΤΟ μfίκος, την δ1άp

KElQ κλπ ... ) . Έδω ή ένδ1αφέ.ρουοο άλλnλοοχέ6η του 
όπηκσυ iδώματος ό:φαιρσπχ:ηεΙ αύτiι τι\ν άκου6τ1Κiι τέ

χνη... εiκονικα 6U6ΤΙ\:llατα γ1α την έναποθήκευδη πλη

θώρας ciκόνων που ·μπορούν να παrχθουν δπως 6ΤΟ ruά

\"O, δε Q,Vαί,ήτη6η των νέJJJν iδοηχηηκων μορφων τέχ~ 

τοϋ μέλλοντος .. . 
Έδω φτ·όοομε ... άμφπαλαντευόμεvοι 6ΤΟ μετα-φυ6ικο 

πuρην1κο δίλn11rμα ... κρεμα6μένο1 άnο ενα νfίμα ρημά
των καi όνομάτων... α.νθρωnος... ανθρωπος προς; αν

θρωπο .... ΠρΟ6Παθώντας; με άπόγνω6η να 6U1Vε1δητοπο1ή-
6Εl τον έαυτό του ... να <<διεΙ» τον έaυτό του την 6Τlγ]_111 

τfίς άλλαγfίς του ... ΠΙΟ γρήγορα ά.πο ποτε 6TilV 16Τορία ... 
ανθρωπος προς ανθρωπο... 6υλλογ1κος α.νθιρωrrος; προς 

6υλλογ1ικο ανθρωrοο... JΠ6τεύω οτι ό ΚlVημαrrογράφος 

καi ή 6Uiναφ:ι\ς; εiκονοδκεψία προοφέρε1 mν έλπίδα να 

«δοϋμε» τους έαυτοιύς; 11ας και αρα va έξελίξοομε τnγ 
οiκολογία δT'ct μέτρα μας;... δέt>Τε με άκου6τε με. 



NOEL BURCH 
'Ένας Νέος Γαλλικός Κινηματογράφος 

Κα.τα τη γνώμη μου εχουν ύπάρξει τρ,εiι;; περίοδοι 6TilV 

ieηορία του κ1νΊψατογραι:pου καi ή Γαλλία εχει παίξει 

οnμαντικο ρόλο 5' αυτές: Il μεγαλύτε~ρn :ί'ίταν Il πρώτη, 
ll. «πρωτόγονη» πε,ρίοδσ<:;, άπ' τον Λυ:μ~ερ, 6τον Φεγιαντ 
καi τα rτρωτα 6ήριαλ. Στην περίοδο αύτ:r\ έπίοης άνή

κουν δnμαντικες φοοιογνωμίει;; δπωι;; ό Μελιές, ό λιγώ

τερο γνωGτος Ζαν Ντυρα.ντ καi ό εντελώς ξεχα6μένος 

Λεονι;; Περρέ. Ή δεύτερη περίοδος συντομώτερη καi ο

χ 1 τόοο καθbλικα άναrγνωρ15μένη, εκτείνετω 000 το 

πρώτο άιρ16τού,ργημα του Γκανς τη «Ρόδα>> μέχρι την 

τελευταία ενδ1α1ψέρουδα δουλεια του 'ΕΠ6ΤαίV, <<Ό 

χρυοος τω:ν θαλα66ων» ( 1919 - 1931) καi π,ερ~λαμβάνε1 
τα καλύτερα φiλμ του Λεμπριε καi τfίι;; Ντυλακ καθώς 

καi p:ερικα άη:ο τα ruo 6Πουδαϊα του Ρενσυαρ καi ολα 
τα εργα του Βιγκό. 

Ή φιλμουργικiι του '30 καi του '40, με εξαίρε6η πρω
τα τον Ρενουα.ρ καi μετα τον Μπρεοοον παρουωά(ετω 

. e:ήρερα 5τiι Γαλλία άπελmβnκα φτωχ~κiι δπωι;; καi Gnι;; 
πeρι66ότε,ρες δυηκες χωρες, ένω ό «Ύλω» του Τατi 

δεν iίταν !ΠQJρα μια μεμονομένη ταινία πσυ δεν αρκου-

6ε για να προ5ψέρει διέξοδο βης αρχει;; του 1950. Δεν 
iίταν πα.ρ·α 6Την έποχiι του «Νέοrυ Κύματος» ( 1958 -
196 ; ) που ή Γαλλία ξανάρθε Gτο παγκοομιο προοκή
νιο, αν καi 6ε πολλους iίταν ξεκάθαρο πως α.ύτο όφεί

λονταν περ15οοτε>ρο 5τους νέους τρόπου~;;, που εi6ήγαγε 

iι κινηιματογραφικι\ Πα:Ραγωγiι καi 5τ:ι\ν πληθώρα. των 

δύγχρονων νέων δκηνοθετων που παρουδlάlδτnκα.ν κα-
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τα τη διάρκεια αύτσu τοu μικρού χρονικσυ δ1α6τήματος, 

παρα 6τrιν πραγμαηκι\ άξία των εργων, που 6ήrμερα 

TTlG δεν βαρ,αίνει Παpα έλάχ16τα 6τrιν κλίμακα τfiς 16τΟ

ρίας του κινnματογρά:φσυ - μετα τiς έπηεύξεις της εi

κο5αετίας. Oi ταινίες <<Ζυλ καi Tζip.» καi «Oi καλες γυ
ναiκες» Ι\ταν 5τυλ16Τ1ΚQ εξυπνες, 6Χεηκα έπηuχnμέ

νες nρο5πάθε1ες ν' άνuψώοουν το έπίπεδο των 5ενα

ρίων πάνω άστο έκεiνο τfίς προηγούμενης γενεας ( δη
λαδή, τiς καλύτερες ταινίες του Μπεκερ η του Ώταν -
Λαρά). 'Αλλα θα tίταν άπρέπεια άκόμη καi να έπ1χε1-

f,ή60ιιη~ε να τiς συγκρίνουμε 6τiς καλύτερες προσπά

θειές τουι;; ( που εμελλε να παραμείνουν μοναχικες 6Τl
\ψει;; 6Tl1V κατοπινrι έ,μπορ,ικι\ καριέρα των δnμ10υργων 
τουι;;), p.ε τiι;; έξαφεηκα 6υνεκτικες καi ανευ προηγου

μένου QU6τnpa μορφικες 6υιλλήψε1ς του Μπpε660V καi 

του Τατί. 'Ό6ο για τους άμέτρnwυς Μάλ, tνlπροκά, καi 

Ντεμυ χρε1ά,5τnκαν μονάχα λίγα χρόVΙα για να. δεί

ξουν πως ή «Λόλα~> καi ή «Ζαζl» κ.α. ύπηρξαν τα πρώ

τα κο1νων1κα έππεύγp.ατα μιας ανερχόμενης νέας γε

ν16ς έμηορικων 6Κnνοθιετων Και μποpΟίΪ6αV VQ 6Uγκpι

θοU'V ά.πο κάθε αποψn με το «Jenny» καi το «Douce>> η 
το <<Άντών10ς καi Άντουανέττα». Σύντομα αρχ16ε να 

γίνεται όλοένα καi ΠΙΟ δύ6κολο το να πάρει κανεiς 6τα 

6Οβαιρα όποιονδήποτε άn' αύτο,υς τους 6Κnνοθ,έτες τοϋ 

Νέου Κύματος, δταν τσυς 6υνέκρ1νε μ' έκεiνο που γι

νόταν 5η\ν 'Αμερ1κ1\. καi άπτοτελου5ε η\.ν αύγι\ αυτού 

που iίρθιε να όνοp.α6θεi Νέος Άμερικά:νικος Κινηματο

γράφος. 

Ό Jonas :Mekas εΙχε πεi πως το Νέο Κϋ-μα aφnoc εϊκο
ω χρόνια πί,5ω τον Γαλλικο Κινηματογράφο. "Αν μ' αύ

τn έννοεϊ πως ένας μεγάλος αριθμός, έπ1φανε1ακα μη 

παραδο61ακωv καi 6υχνα ύπερβολικα νέων σκηνοθετών, 

Jl10\J ξαφνικα αρχ16αν να εί6δύουν 6το χω,ρο της έπαγ

γελμαηκfίς rταρα.γωγfίι;;, ύπέθαλπτε η\ν ουτοπία 6ΤΟυς 
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έκκολαπτόμ,ενους κ1νrψατογραφ16τεc: πως <<κάθε μικ•ρο 

αγόρι μπορεϊ να μεγαλώ6εl και να γίνει πρόεδρος» φο·· 

βαμω ηωc: θα μπσρουοο να 6uμφωνή6ω μαζί τοu μιας 

καi ύττfiρξα διευθυνη\c: κινnματογραφικiίc: 5χολiίc: 5τιJ 

Παρί61. Ή έπίγνωυn που εχε1 ό άvιεξάρτnτος: άμερικα

νοc: κ1νnιματογραφ15τr\ς: πως: δεν πρόκειταJ. να γίνει οϋ

τε καν μέτρια πλούωος: <<κάνοντας: το κέφι του» καi πως 

11 θiέ6n του έηαγγελματία 6κnναθέτn εΙνω άνηθ1εηκr\ 

προς: την γεν1κr\ όρrμ:ι\ καi έλευθφία μόλις τώρα αρ

Χ16ε να γίν,ετω κατανοιnη\ άπ' τους νέους Γάλλουc:. 

'Αλλα ό Μήκαc: ε:χε1 όπωοδή:πιοτε λάθος; αν ύπονοεϊ πως 

ίι δουλε1α άκ6μη και των λίΎωV έκείνων, που κατα Tll 
6ημερ1νή μας ηροοπnκr\ άναμφίβολα θα έη1ζΛ60i\JV οταν 

πλέον το Νέο Κύμα θα.χει ξεχαοτεϊ - δnλαδ:ι\ ή δου

λ ε1α του Γκοντάρ, του Χανουν καi 6ε μ.~κρότερn κλί

μακα του Ρ1βετ καi του Ρεναi - οη εiναι άπαραίτnτα 

όπl6θ'οδρομΗάι., όπ' το, γεγονος: καi μόνο OTl δεν φαίνε
ται 5τσυς: άμερ1κανους: τόοο άποψα616Τ1Κα ρ1(0'6ΠQδ1lΚΙΊ 

060 ή δική του·ς: δουλειά. Σ' αύτο το αρθρο θαθελα να έ
ρευνή6ω έν 6υντομία η\ν δ1απολιτ16τικ:ι\ παρανόn6η ποιΊ 

όδήγn6ε τον Μήκαc: καi τους αλλουc: άμερ1κανουc: κρπι

κου 6m βα61κ:ι\ άπόρ,ριψn τiίc: ηpο6ψορας: τοϋ Γκονταρ -
ένδεικηκο αυτοϋ εiνω οη ό Μήκαc: δεν πε,ριέλαβε τον 

Γκσνταρ 6mν κινηματογραφικ~\ άνθο~ογία του των κα

λύτερων πειραμαηκων τω:νιων ολου του κό6μου - καi 

τ:ι\ν ανάλογη cmόρριψn άποι τους 6σβαροφανεϊc: Γάλλους: 

κρπ1κσυς του Νέου Άμερ1καιVΙ.Κσυ Κ1νnματογράψοu. 

Έπί6ιnς: θα περιγράψω πως: ή ρ,1ζοοπα5τικ:ι\ 6τά6n πο1'J 

ό Μήκας: έξυΙJΤΌνοοϋ6ε οη θα n:θελε να δεϊ ν' άναmύ6-

σεται 6τ:ι\ Γαλλία, τώρα γίνεται πραγμα.τικότnτα μέ6α 

c/ ενα εiδικα γαλλ1κο χωρο. Πί6ω άπ' τα βήματα του 

Γκονταρ καi μειρικων άπ' τους: 6υγχρόνους του, καi με

τα 5 χρόνια, ριζικfί.ι;: κρ1ηκfiς: ( ΟΠως: 6τiς: δεκαετίας: του 

20 - 30 καi 50 - 60 ή θεωρία προηγήθηκε 6ε κάrποιο βα
θμο τiίc: πραιαικiίι;:) έμφανί6τnκε μια γεν1α πολυ νεα-
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ρων φιλμουργών που ή δουλειά τους προχωρεί παράλ

ληλα, άλλα 6ε μια οnμαντικiι mτό6τα6n που έλπίζω να 

καθσρίΟΟJ, με τα ΠΙΟ τελευταία καi ούοιαοηκα φiλμ τοϋ 

Νέου Άμερικάν~κσυ Κ~νnματογρ,άφου. 

Πρωτα άπ' ολα χρειάζεται μια έruδκόπnδn δε μερικα 

Νοιχειώδn γεγανότα : 

1) Ό Νέος Άμερ1καν1κος Κινnματογράψος iίταν 

βα61ΚQ μια α.ντίδpCLόFl Προς την Οl16Ιώδn ελλειψn δυ

νατότητας να ύπόρξουν ταινiες auteur μέδα δτο ϊδιο 

το Χόλλυγουντ, ένω το Νέο Κυμα, τουλάχιοτον (λ}ς ά

ναφορα η\ν τά6η των Cal1iers du Cinema - δnλαδ:η των 

Σαμηρολ καi Τρυφφώ άλλα καi τοϋ Γκονταρ έπί

οης - ξεπήδη6ε άnο m γοητεία των Χσλλυγσυνηα
vων φίλμ, η\ν άνάγνωοΛ τους δαν ψiλμ auteur καi που 
ό Γκονταρ :π~ερ1οοότερο άπ' ολσυζ ό.οχολήθηκε με διά

φορους τρόπους ό.νατροπfίς τους, ( Εϊτε ό.πο τα μέοα : 
δόθηκε εμφαοη οτiς ταινίες που χαρακτηρίζονται Β καi 

στα 6ήρ1αλ δε ό.ντίθεδη με τα λοιυ6τραρ1ομένα μοντέλα 

του Σαrμπρόλ, Εϊτε ό.πο τα εξω: κολλας ύλ1κων, ούγ

χ16n αντιληπτότητας KQl αλλες οτρατηγ~κες άποοτα610-

ΠΟΙΙ1!6Πι;:)). 

2) Λύτη Ιί τυιπ~κα γαλλ~κ:η κητηματογραφ1κ1\ κινn

ματογρci:φοφιλία ( ύπόιρχει μια κινnματογραφ~κι\ λέ

οχn οτη Γαλλία για κάθε 250 κατοίκους) πρέπει να 6U

οχετ~6θεϊ ,με η\ν ύπερβολικη φτώχε~α τfiς ζωγραφ~κiίς, 

γ λυππκfiς καi χορού δτην προπολε,μηα\ Γαλλία ( μόνο 
11 μουδ:ι:κiι μπορεί να εiπωθεϊ πώς αναπτύχθηκε οτiιν 

περίοδο 1940 - 50) καi με τη οιη.ιπλnρωμαηκiι ζωτικό
τητα τfiς λογοτεχνίας καi τiίς λογοτεχΎΙΚiίς κριτuάίς 

κυρίως άφ' δτσυ έμφανίοτηκε το Νου6ώ - Ρομαν - μια 

κατά6ταοη διαιp.εψΙΚCl αντίθετη απ' αύπ\ που έmκρα

τci δτην 'Αιμερ1κή. 

3) Στο Παρίοι oi νέοι κινημ,ατογραιρόφιλοι και κρι
ηκοi που έπρόκεηο να γίνουν oi αύριανοi 6κnνοθέτες 
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εΙχαν τ:ι\ν τύχη να ένηιμερωθουν 6' ολη τ:ι\ν i6τορία τοϋ 
παγκόσμιου κ1νηpατσγράφου μέδω τfίς Σ 1νεrματεκ τοϋ 

'Α νρ,i Λαγκλουά, των κ~νηματογραφ1κων λε'6χων καi έ

Υος πλήθσυς «ΚΙνnμαrrοιγράφων τέχνης», ένω άντίθετα 

ό ύποψfιφ1ος 6κηνοθέτης τfίς Νέας Ύ όρκης, εΙχε μα~ 

νάχα 6υιγκεΧUΙJ:lένη καi 6.τελ1\ ίδέα, για τον κ1νηrματο

γράφο, δμο1α μ' ~να 6υνθiέτη πσυ εΙναι έξο1κε1ωμένσς 

με τ:ι\ν 5n Συp.φωmα τοιϋ Μπετόβεν άλλα OXl καi με 

το 14ο κοιυαρτέτο, με τον Μπραμς άλλα OXl καi με τον 
Μ:ιτώc. Αύτο βέβαια, διευκόλυνε ω6τε oi νέω άμερικά
Υο1 να Θεωρούν όλόκλnρο το χιμωρικο «διηγημαηκο>> 

κ~νηιματογράφο ( που εΙναι ί6οδύνcψος με τον έμπορ1-
κο) μαζ~ μ' όλόκληρη τ:ι\ν τεΧVΙΚή τοrυ 6QV έντελως α
ναχρον16τ1Κό. Ά ντίθετα, οτ:ι\ Γαλλία ~νας φ~λμοιυpyο<~ 

<αωρiι;; κουλτούρα» οπως ό Χανουν για παράδειγμα, 

μποροϋ5ε να εΙναι έξοικε1ωμένος μ' ~ναν Μπρε55ον καi · 
να ηραγματώνε1 τις άιJτέJραντες γόVΙμες δυνατότητες 

nοϋχε1 11 δουλειά του ένω ό Ρεναi μποιροϋ6Ιε ν' άνα-

6ύρε1 5τ:ι\γ έmφάνεια τους ΠΙΟ μαιφυνους προδρόμους 

Λεμπρ1ε καi 'Εηδτων που τα καλύτερα, εργα τους εχουν 

παραμείνει έντελως Ο.γνωδτα εξω ωτ' η\ Γαλλία. 

4) Ό μηχαν1tψος τfίς γαλλ~κfίς παιραγωγfίς, πα

ραδοο1ακα δ1α6Παυμέν~ 6ε δωδεκάδες και άκόp.α έκαr

τοντάδες λ~λειπουτείων έταφειων μεγαλύτερης η μ1-

κρ6τιερης 6rψ.α6ίας ( 5ε άντίθε6η με το 6ύ6τημα των Χολ
λυγουντιανων 6τούντιο, που παρέμ1ε1νε άκμαiο 6τις Η. 

Π.Α. μέχ,ρι ΤΟ 1960) μαζΊ με το 6ύ6τnμα κραηκfίς χο

ρηγείας δε ταινίες <<Ποιότητος» εδιναν τ:ι\ δυνατότητα 

5' ~να νοο Κlνrψ.ατογραφ16ΤΠ να δουλέψει χωρiς να πε

ρά6ε1 άπο τ:ι\ βάναυ6η θητεία τοϋ βοηθΌϋ 5κηνοθέτη 

που εχε1 δ1α6ψέψε1 τοοα mολλα και άληθινα ταλέντα 

( αν καi ή αύξαvόμενη 5υγκεντροποίη5,η διανοrμiίς καi 
προβολfίς δυ61Κολεύε1 αύτες τiι;; ταινίες να φθάοουν 6το 

κο1νό, πρδγp.α, που τελ~κα με1ώνε1 η\ν ελξη που το 

6ύ6τnμα CJ.'6ΚΟϋ6ε 6Τους ΠΙΟ ά6υμβίβα6τσ,υς νέους 6κη~ 
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νοθέτες κal εχε1 άνοrίξε1 το δρόμο -γ~α μ~α ψέχου6α α

Υοδο ένα;, πραγμαηκα άνεξόρτητου κινnματογράφοη). 

'Έτω νομίζω δη άρχίζε1 να δ1αμορφώνετα~ το έξης 

ηλαί6Ιο: άπο τη μ~α μερ1α εχου~με εναν κ1νηματο,γράφο 

χωρiς παρελθον καi παράδο6η που άναγνωρίζει ελάχι-

6τες ρίζες 6την i6τορία του κινηματογράφου, πσ11 

άντλεi η\ν εi!JΠΥε:U6fι TOU δτiς JΈΙ.Ο προχωρημένες μορ

ψες τfίς ζωγραιρικfίς, τfiς μουωκfίς καi του χορσυ καi 

ύπο6τηρίζει τ:ι\ Θιέδη αύηΊ των Avant - Garde τεχνών 
OOV άντfΘε6η προς το, καθε6τως τfίς ΚΟΙνωVΙκfίς άβεβαιό
τnτας τfίς βιομηχανίας, έΥώ παράλληλα διακηρή66ει 

ενα επάγγελμα Πσύ, εΧΟΥΤQ(; 6υνε1δητα αύτο6τερηθεϊ 

όπο τiς ύλικες <<πολυτέλειες» των έπαγγελμαηων κ1-

νηματογραφ16των, αρχι6ε να έπικοινωvεi με ΤΟ κοινο 

με τα ϊδια μέδα που έπέβαλλε ή μαζΙΚΠ παραγωγ~\ καi 

i,. έπητόη6η. 'Απο την άλλη μερια εχουμε εναν κινη

ματογράφο ού6Ια6Τ1ΚCΙ. δύ6ΠΙ6το δτο αρρητο, 6Tl1V «άφη
rημένη» έμπεφία, οοφως άγγι5τρωμένο 6η'ιν ύψηλιΊ 

παράδο6η του 6ύνθετου φiλμ ( διηγnμαηκο καi άφηρη
μένΟi) που εΙχε άκμά6ει 6την περίοδο του 1920 καi τiς 
άρχες τfίς δεκαετίας του 30 - 40 6τ:rι Γαλλία, Ρω66ία 

κal Γερμανία καi καταπνίγηκε πρώϊμα άπο τiς κοινω

νικες KQl ffiiΚΟVΟμΙΚες 6Uνθfίκες Που έπακολούθηδαν την 
εμφόVΙ6fΙl του όμ~λουντα ( ό Χανούν' ό Ρεναi κal ό Ρι
βετ τυποποιουν πεpι66ότε,ρο αύη\ τη 6Τάδη) που εχε1 

δμως ωvείδη6η τfiς ήθuάίς καi κο1νων1κfiς καi πολιη

κfίς άνάγκης -γ~α μια κριηκη του χιμαιρικου καi άλλο

τριωnκου κινruματογρόφου που Gυνεχίζει να κυριαρ

χεί ηΊν κοινωνία μαι;: ο6ες πρωτοπορεiες κal αν έμφα

γίζοΥΤαι. Ό κινηματογράφος αύτος εΙναι mδτος δτt> 

Μπρεχτικο πνεύμα καi εΙναι άκριβως ή ϊδια ή διαδι

καδία τfίς κρπ:ικfίς ]l]()ΊJ θα όδηγfιδει διαλεκτικα δη\ν έ

πόμενη 6Ιψανηκiι άνόmυξn δΤΠV τέχνη. 'Απο τους σκη

νοθέτες του Νέου Κύpατος ό ΓκοΥΤόιρ, άλλα πιι'> 
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ηροοφατα ό Χα.νουν καi Ο ΣτρόΌυp.π βpίδκοντω δη\ν 

καρδια τfίς mo, ,μοντέρνας; δουλε1ας που εΙναι άκόμα 

βέ6ωα ελάχιδτα γνω6m 6τrι Γαλλία καi 6Χεδον αγνω-
6τη 6το εξωτερικό. Δεν εΙνω λοιπον περίεργο δη ό 

Νέος; Άμερ1κάνnως Κινηιματοrγ,ρόφος που πολυ λίγο ε

χει προβληθιεί 6Τtι Γαλλία pπορεi καi εΙνω τό6ο 6ΚΟ

τε1νος; δε δλου<;; δΧεΟΟΥ τους; Γάλλους κινnμα:rογραφ1-

στες; KQl Κpπικους; ΠΟυ τον αντψετωπί(ουν 6ClV μIKpO

Q6TlΚ11 «τέχνη για η\ν τέχνη» Ώ 6ClV μ1α XOVTQ11 άπιή

ΧΠ6η, 6τiς: αi6θ'ή6ε1ς καi άvόθετο 6Τtι γ λωο61κι\ οοφή

νε1α, δπως: δεν εiνω περί-εργο δη ό Γκονταρ φαίνονταν 

δε πολλους άπο τους: 'Αμερ1Κόνους κρπ1κους 6ClV ενα 

ίτβρίδ10, κα~ροοκ6πος: δημαγωγός:, με το χάρ,15μα τfίc; 

δnμοηκότητας, που που.λου6ε μ1οοχωνεμένες ίδέες: που 

με Κανένα τρόπο δεν εXOUV 6Χέ6η με η\ν τέχνη. 

Όπω6δήποτε ύπάρχουν καi 6nμανηκες εξωρέ6ε~ς;. Ό 

Τςόνω;: Μήκας: καi oi φίλοι του πpό6φεραν 6τiς τωνί
ες: τοϋ Χανουν την ε,π1δοκψα6ία που αξ1ςαν δταν τiς: ε

φερε 6τiς Ήνωμένε,ς: Πολπείες: το 1971, μ1α έη1δοκ1-

μα6ία για η\ν όπσία το ούνολο των Γάλλων κρπικων 

Eai κ1νrψατογρα,ψ16των άντέδρα6ε ε,πίrμονα. 'Αλλα και 

01 δυο αντ1δράJ5ε1ς: όφείλονταν ακριβως 6TtιV εντσνn 

εμφαοη που Ο Χανουν δίνει δτην άφαίρε6n καi 6Τlς κα

θαρα αi6θη,ωοικ:ρατ1Κες άξίεις:. Άντί6τpοφα ενας φlλ

μουργος 6ClV τον Ζακ Ρ1βετ έπεφύλαξε εξαφεηικ:r\ ύ

r.οδοχη δτα εργα των Μάiiκ Σ νόου καi Κεν Τςαίnκοιμπς 

( που οιi πεpl66ότερ01 άπο τους δυναδέλφοi\.Jζ του εϊτε 

τα ωτέπεμψαν τuειρ1φρονnηκα ε'{τε δεν προοπάθn6αν καν 

να τα δοϋν. Kai έξ αλλου τα λίγα φiλμ τοϋ Γουώp
χολ ΠΟΙ\J διέ6ΧΙ6αν τον 'Α τλανnκό, αιτέ6iΠQ6QV το ενδια

φέρον ηολλων κρπ1Κων καi φlλμουργων 5η\ Γαλλία, 

άλλα καi πάλ1 αύτο όφείλετω 5τrιν άναπαραοτα.ηκή τους: 

πpο6έγγι6n καi 6Τη 6υμpιετρία με η\ν άντίοτωχn έμπε1-

ρία που άποδίδσιrν oi τωrνίες: τού Χανούν. 
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Παρ' δλα αύτα ή κατάδταδn οτη Γαλλία δοο και οτiιν 

'Αμερrκiι έξελ~οοεται rπολυ γρήγορα. Για κάιμποοα χρό

νια τώρα ό Stanton Kaye προχωρεί οτiι δσυλε1ά του πα
ράλnλα προς: τiς ΓαλλΙΚες; τοοε1ς. Μοϋχουν πεϊ ηώ<: 

αιαινοθέτες 60.V τον Σνόσυ και τον Τζώηκομπς cφxi
ί,OUY να ένδ1αφέροντ0ι1 για Προβλήματα δΧεΏΚCl με τον 

άφnγnμαnκο τρόπο, ένω ή πρωτοπόρα;: χορεύτρια Yνon

ne RaineI\ που 6τράφnκε 6ΤΙι φιλμου,ργικiι εκανε μ~α 

τωνία άφnynμαηκή. 

Στiι Γαλλία σιi νέες έξελίξεις; εΙνα1 άκόμα mo εμφα
\ εiς δταν έκπροοωrπουν το πρώτο ξεκίνημα πρ~ ενα ρ1-
ζοοπαδt1ΚΟ πεφαμαηκο κ1νnμα,τογράφο- άνάλογο μ' αύ

τον του 1920. Στην έβδομη έτήδια 5υνάντn6n τοϋ Jeune 
Cinema που εyινε το '72 6τiιν Τουλών, ΙΠ6ή, δωδεκάδα 
τωνιων μεγάλου μήκους καi μια δωδεκάδα μΙΚρου μή-

1ωυς έπ1βεβαίω6ε οχ1 μόνο ο' ενα καινούργ10 έπίπεδο 

την εντα6η τfίς άνεξόρrτητnς παραγωγiίς, άλλα έπίοης 

καi την άδ1αμ.φ16βήτητn ριζοοπαοηκσποίηδή της. υΕνας 

κατάλογος τίτλων θα~ε νόημα μονάχα αν ύπfίρχε δυ

νατότητα ν' άναλυθεi λεπτοιμερειακα ή κάθε ό.ντίδτοιχn 

τωνία. 'Α ντi γι' αύτό, θα tίθελα να προοπαθήδω να δΧε

διαγραψήδω τα κύρια ΧΟJραJΚΤηpι6τΙΚCl έκείνσυ Που θε

ωρώ 6ClV μια νέα οημαντ1Κrι τά16Π Kill θα μn:opOU6ε κόλ
λιδτα να εΙναι1 ή τέταρτη ηαρέ.p~βαοη τfίς Γαλλίας οτiι 

5κnνiι. τfίς 'Ιστορίας; του Κινnιματοyράφσυ. Κω κατ' άρ

:κiιν ένω δλες αύτες oi ταινίες χpnδ~μοιποιουν την τε
χνικiι του χιμαιρ1κου δε μεγαλύrερο Π μικρότερο βαθμο 

καi ένω δεν εlνω μόνον άναπαραδτατ1Κα άλλα δέ6ον

ται την άρχοο\ άκεραιότnτα. τfίς φωτογραφίας - εύτυ

χως πέ,ραδε ό καιρος που oi Γάλλο~ φιλμουργοιi τοϋ 
(< U nde1·ground~ ώδθάνονταν τiιν ανάγκη να μιμουνται 

τον Νοο , ΑμεψΙΚGVΙΚΟ Κινηματογράφο, οπwς :ίίταν ή 

δΙΠλ.1\ πρα3ολή, το μονο φωτόyραμμα κλπ. - δλες εΙ

ναι περ1οοότερο Π λιγώwρο 6UϊVειδnτει; προοιιτάθει,ες να 
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ύποχρεώ6ουν το θεατη να δκεφθεi πάrνω 6τiι φύ6η τωv 

τρόπων χίιμωρας καi άναπα,ράι6τα6nς, ττρο6άλλσντας αύ

π\ τη 6κέψn η άνάrγνιοοn ώc;: κέντρο τfic;: αi6θnηκiίς έμ

πε~ρίας του. 'Απ' αύτη την α:ηοψn εχουμε την πρώτη 

καi γεVΙκα οοφiί έμφόν16n 6τον Γαλλικο κινπp.ατογρά

φο των πλάνων «που έξαuκουν τι\ν άντίλπψn» ή όποία 

δτον άpιερικάrνικο κ1νπματογράφο ξεκ1νάε1 με την ταινία 

του Γουώ,ρχολ «Sleep:t) μεγάλα «μ1νφαλ16ηκα» πλάνα 
που το άποτέλε6μά τοιυc;: εΙνω δυγχρόνωc;: να κάνουν 

το κοινο άστόλυτα ένή.rμ;ερο 6τiς πολλες δψε1ς της δια

δΙΚα6ίαc;: τού φiλμ καi να του διδάξουν να «βλέπει>>, μ' 

αλλα λόγια να «δ1αβάζ'ε1:. τόοο την εiκόνα 060 καi τον 
tίχο 6CJ.V ΚάΌ ΠερΙδδ()τε,ρο ωτο άπλως ύπερβατ1κα 6ιJΙ!l

βολα 6υνδεδεμένα με 1'Ι1. μνήμη προς αύτο που mιγα.ί

νουν, 6CJ.V ένδόμυχα 6ΠpεΙα που :πρέπει να 6υλλπφθοϋν 
μέδα άn:' ολπ τη δ1αδικα6ία τοϋ εΙνω. Ή ούδΙΟ6τικiι δΙα

φορα με την δτάδn των άμερικανων φ1λμουργων, που 

τα φίλμc;: τους δείχνουν παρόμο1ε<;: προβπάθε~ες (Σνό

ου, Τςαίrικομπc;:, Φράμrαον), εΙναι οη 6του<;: Γάλλους: 

αύτα τα οnμεΙα παίρνουν 6uχνότερα τη μορφiι αύτου 

που θα μπορούβ{ψε να πουμε καθαυτο άφπγnματικα 

κύτταρα που πάνω τουις oi δΤρατπγικε<;: άηο6ΤQ6ΙΟΠΟΙΠ-
6ε1ς τείνου:ν να ένερ,γήοουν κατα τρόπον ω6τε βαθιμι

αΙα να τα άδειά16ουν άη' αύτο το άφπγπματικο δυναιμ1-

κό, γεμίς'οντα<;: Τ{]jUΤόχρονα αύτο το ΚεVΟ τfiς 6Πμα6ΙQς 

με τ:ι\ν ύλ1κή τους iδ1οου6ταδία καi άμεοότnτα. θαυμό-

610 παράδειγμα γι' αύτο εΙνω το πεντάλεπτο βου6ο πλό ... 
\'Ο 6τ0ι DEUX FOIS τοϋ Τςόκυ Ρέϋναλ, οτο όποΙο ε

ΥQ ~ειυγάριι κρατάlε1 μ~α ούδέτερn δυζfιτnδn 5' ενα κα

τώφλι. Καθως; το πλάνο προχωράει iι <<ψυι61κ:ι\» τά~6n ν' 

άηοκωδΙΚΟΠΟΙήΟΟυμε τiς έκψpΟΟεΙ<: 6τα Προοωrπα δίνεΙ 

προοδειUΤΙ!Κα η\ θέδn της δε μ~α τόση να δ1α6όζσυμε το 

πλάνο μέοο δτην ύλική τω άμεοοτπτα, να δουρε τα 

nρόοο,πα καi τiι;; έκφρά<>ε:ι:ς; τους 6αν άναπαpα6τάοε1ι;: 

προοώπων καi οον δnμεΙα 6υpnερ1φορας καi να «δια66-
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60U]lε» το πλάνο ετ6Ι άπλα γι' αύτο που εlναι ; μια Ο{) 
γανωμένη προ6ολiι γραμμών καi ογκων σε μ~α έπίπ,εδn 

έπιφάrνεια. Μια αλλn διαφορα ώς προς τον άμερ1κάν1κο 

κ1VΙ11]1ατογρά1ψο εlναι δη 6ε αύτει;: τiι;: ταινίες:, δίχως; 

αύτο να μδ.ι;: προκαλεϊ &mλnξn, :περιέχουν ρητει;: λε

κηκει;: δ1ατυηώ6ε1ς των θεωρηηκων προβλnμάιτων που 

θίγουν. Αύτοι 16Χύει κυιρίωι;: για τους: πολπικοποιnμέ

\ Ους φιλμουργουι;: που ουχνα άποπεφώνται, κατ' ά

νάλογο τρόπο μ' αύτον του Γκοντάρ, να έδρωώοουν ε

ξυrrτνους -αν καi οχι πάντα 6τέρεους- παραλλnλι

ιφους άνάιμε5α 6την διαδικα6ία της άντίλnψnς καi 6τrιν 

iδεσλογΙΚη διαδικαδία καi 6τiι;: 6χέ6,ειι;: παραγωγiίς τfίι;: 

καηηαλιδηκfίι;: κmνωνίαι;: ( αύτο βέβαια εlναι ή α,pε6η 

έξέλιξn τfίς; ΘιεωρητΙΚiίς δουλει5.ι;: που εγινε κατα τα 

τελευταiα εξη χρόνια άιπο τα Cahiers du Cinema - τό 

Cinethique-τό Tel Quel-καi τό Le Nouvel Gritique). 
Λύτη Ιί έmμονiι 6τnν i6τσρll.G.ι έγρήγοp6η 6υνεπάγεται 

έπίοnς: plCl Κ{)ΙΤΙΚι\ ένnμέpω6n τfiς: Ι6τορίας του Κινημα
τογράφου καi των τρόπων που εχει γίνει άνηλnmή. 

Πολλοi άπο τους: νέους: δκην:οθέτες; αi6θάνονται ΟΤΙ πρω

ταρΧΙκο μέλημά τους εlναι να Ο[ΚεΙσΠΟΙnθουν τα 6Τε

pεότυπα του Χόλλυγουντ καi τfίι;: Δυηκfίι;: Κουλούρας 

)"ενικά, καi να τα άντι5τρ,έψοΙUV, οχι με την πσρωδία 

ΙΊ mv καριίl<ατού,ρα ( η 6τiι;: έλάιχι6τει;: ριζ'ο6ΠQ6ΤΙΚες: πε

ρ1mώ16ε1ι;: ΟΧΙ μόνο με τέτοια μέοα) άλλα μδ.λλον με 

το VCl τα κατGtγγείλουν 6ClV διαδ1κα61α ( γκρεμίί,οντα,ς: τη 
φανταtπική τοllΙ'ς: άξία) καi 6υγχρόνωι;: θεωρώντας: η\ν 

διαδικα6ιία αύτfίι;: άκριβως τfίς καταγγελίας: 6αν η\ν ού-

6ία της: ταrινίαι;: τους;. 

Δυο παραδείγματα ύπάρχοον: Τα <<θΕΑΜΑ ΤΑ» τού 

Jean - Claunde Ducroux καi το «Ού6άpοι;: 6η\ δτέγη» 
του Giono, 5τον άποϊο εiδικα ξέχωροι τρόποι άναπα

ρά,5τα6nς --θέατρο, κινηιματογρόφος, ζ'ωγραφικ~\- ά

νακατεύοντω καi έναλλάδοονται με τέτοιο τρόπο ωδτε 

να μολύνουν το ενα το αλλο καi να άπο6Πάοο,υν ενα 
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κείμενο που oi μnχανιομοί του παρο:υ6ία6ης είναι το 1-

610 πληροφοριακοi ( καi με τiς δυο εννοιες) 060 καi 11 
ϊδια ή άναπαρά6τα6η. υομο1α 6ΤΩV ταινία «υΟταν δλοι 

i..'φυγαν» μ1α συλλσyικ1\ πpοδπάθεια άπο μια ΠQJpι6ινι\ 

eαολr\ κ1νηματογράκ:ρσυ, δείχνει μια 6τερεότυπη i6το

ρία μέ6α όnο τρία 5τάδ1α τiίς iδτσρίας του κ1νnματο

-yράφου: το Πpοοκην1ακο πλάνο 6ΒΚC1Vς του πρωτόγο

νου κ1νηματογράκ:ροu, η\ν αξε6τη άλλα όποτελωμαnκ~\ 

χφαφηα\ τεχVlΚl\ των άρχων τiίς δΘκαετίας του 30 ( Έ
δω καταγγέλεται ό χιμαιρ1σμος <ΕΤΟ μια έξ 160tr 6τε

ρεότU!Πη εi6βσιλr\ πί6ω αιτο την κάμερα) καi το 6ύγχρο

νο Σ1vφα Βε,ρπέ. Καθοδηγηηκο πνεϋμα 6' αύτο το 

φiλμ i'ίταν ό Jacques Bral, που ή ταινία του Μ88 εΙναι 
ενα άπο τα πιο, άντmροοωπευηκα παραδείγματα αύτου 

του παλυ γόνιμσυ πληωά6ματος τiίς 5τερεότυιπης όρ

yάνωδης. ΕΙνα1 ένδ1αφέρον να ω1,με1ώ6ουμε πώς ο' αύ

το το χώρο των νεώτερων φιλμοu,ργων προηγήθηκε () 
Robbe - Grillet, που πάντα ά.νηλαμβανόταν τον κ~νημα
τογράφο κυρ1αρχούp_ενσ QΠ() τα 6τειpεότυrιτα τiίς μα(l

κiίς κουλτούρας, δπου ό κατ' έξοχr\ν χώρος του <<δομη

μένου οτερεότυπου» 6τον όποiον ό ϊδ1ος οαν μυth6τοfηο

yράφος ύπερείχ·ε. Ό λόγος, που κατα τη γνώ,μη μοrυ, 

ol νεώτεροι φιλμουργοi μπόpε6αν ν' ά.6χσληθουν μ' αύ
το το πρόβλημα ΠΙΟ ωνεικηκα απ' on το εκανε κεiνος:, 
εΙνω ή γνώ6η τους των πολ1ηκων καi iδεολσγικων πρσ

[ κτάδεων τiίς ταιyfας, ένω 6τα. φiλμ τοϋ Grillet, οπο1α 
KGl ναναι ή νεολογ16Τlκή ΤΟΙιJς αξία, αυτος: ό xεip16poς 

δεν εΙνω τίποτα περ:ι:ο6ότερο αιτό το παιχνίδι ενός έ

υτέτ. 

'Ί6ως το ·mσ 6ημανηκο γνώ,ρ15μα, που φαίνεται προς 

το παρον να ενώνει αυη\ τr\ νέα γενια 6ΙΚΙlVΟθετων, εΙ

νω μια. ηολυ γενικr\ κατανόη6η του γεγονότος πώς δεν 

]JΠΟρσυν ν' άναmύ{οuν τiς προϋποθ'έ6εlς ΠΟU Πεp1έχΟΙV

τα1 6τα Πρώτα τουκ;; αυτα εργα, οϋτε μπορουν να πλn-
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ρωθσϋν γι' αύτά, τουλcmα.δτον δτο πλαίδιο τοϋ Γαλλ~κοϋ 

καπηαλ16μου. Συγχρόνως, εχσυν άρχίδει άποφα616η

κα να ξανα-οκέπτονται και να ξανα-δσυλεύουν δτον ά

ναπαραοταηκο κινnματογρόJφο. Λύτη ή τΟJΚτικiι δυνεπά

γεται μερ1κα CW10 τα γνωδτα έpnόδια τοϋ έrιταγγελμα
τία δκηνοθέτn, δηλάδ,η ένω δεν φαίνεται πα.ρόλογσ πώς 

θα μπορουοον να χρηματοδοτούν oi ίδιοι Ψ: ταινίες 

τους, με χρήματα που θα μάζευαν εϊτε δουλεύοντας για 

το 6ύ6τημα ( π.χ. γυρίζονται;: δ1αφ.nμι5ηκα) εϊτε δου

λεύοντας 6ε κάποιον έντελωι;: διαφσρετικο τομέα, αν 

καi αυτο εΙναι άρκετα έξουθενωηκο καi oi πεp16δότερ01 
το ξέρουν καλά. Πωι;: θα λυθεi αίm\ ή άντίφα6n; Π1-

θανον ή 6υναηερ15ηκη όργάνω6n διανομiίι;: - Collectif 
Jeune Cinema,- που iδρύθnκε πρiν τρία χρόνια, 16ωι;: 

να μην μπορεί να άνακουψί6εl ά.VΤ1Κε1μεν1κα τον φιλ

:μουργο }l'Πορεi δμι..ιχ; να τώ προοφέρει ενα πεδίο έ

ξά6ΚΠ6Πι;: καi τη δυνατότητα να 6Κεψθεi διαλεκηκα την 

κατά6rτα6n δτη βά6n μιδι;: ρεαλιδτικiίι;: έκτίμnδnς καi 

θα τον όπλf5,ε1 iδεολοyικα καi ύλικά., υiοθετωντας iδ1-

α~τερα τους ρ1,ζοοnα6τικους τρόπους άναπαρά6ταοnς 

καi παραγωγfίς · καi !Που θlα του δώ6ε1 έπί6nς τι\ δυνα
τότητα να ΟΟ'V1εΧΙ6εl το εργο του 6ε :JllCI. καλύτε1pα, ΚQ
θωριομένn άπόδτα6n άπο το «σύ6τημα:& καi με οiκονο

μικουι;: δρουι;: εύνοίίκώτερσυι;:. 

Τέλος, θα μαι;: βοηθιου6ε πολυ να προ61ΠαΗή60υμε να ύ

περmιδήδουμε τουι;: κρ1τικουι;: φραγμουι;: καi Ψ: προκα

ταλήψεις καi να ψέρουιμε 6ε μια δσβαρώτερη άντφε

τώΠJiδΠ τους κρ1ηκουι;: με τους VΘΟΙU'ι;: φ1λpιουργούι;:, 

τόδο Βτη Γαλλία δοο καi 6τiι;: 'Ηνωμένες Πολπεiει;:. "Ι

Gωι;:, 5' ενα rηρακατα.ρκτικο 6τάιδί1.Ο, το Λονδίνο θα εϊταν 

ή κατάλληλη ούδέτειρn nερ1οχiι για p1α τέτοια 6Uνάν

τnσn. 
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«Είμαστε ενα στύλβον χάος» 

Πώλ Σεζαν 

Ή προ6Πάθε1α που γίνετα1 με το Κ'είμενο αυτο όν

ητίθεται 5' αtηο πσυ όποκαλουν καθιερωμένο ΚΙνnμα
τογράφσ KQl μέ6α 5' αυτον έμnερ1έχετα1 ΚΙ Ο,Π όνό

μα6QV 6ύγχρονο, καθiως ΚΙ ενα μεγάλο μέρος εκείνου 

ΠΟυ θεώρn6ε την αυθα~pε6ία 6QV Tl1V ϋψ15τη βαθμίδα 

Που θα ,μποροϋ6ε να ψτά6εl, 060V άφορα τον έκφρα6ΤΙ
ΚΟ τομέα.. 

'Εννοώ αύτον που κάποτε ύnfiρξε <<αντεργκράουντ». 

Τ' άποτελέ6ματα του κινήp.ατος, παρ. δλ' αυτα χρήωμu 

καi με θεηκο 6υντελε6τή, άαταποuν δΙευθέτη6n γ1α το 

πέρα5μα 6τrι νέα όΠΤΙΚ11 τάξη ΠΟU θα QVTiiJlετωΠI5εl 6ClV 
πρόβλημα η\ν ύπέρ6α6η του κ1νnματογράφου. 

Στον αiώνα μας ή υύγχρονn πολπ1οηκ1\ πορεία χα

ραχτnρί(εται 5τον τομέα τiίς τέχνης άπ' το εlδος έκεϊ

νο της εκφρα6nς που έπηρέπε1 το μέγ16το της βαρβαρό

τητας με το έλάχ16το των ύλ1κων μέ6ων· η\ν τέχνη 
του κΙνηματογράφου. 

Σ υvτnρεϊται άκόμα 6αν κατά6τα6n ενα εiδος έκλε

πτυυμένων νεοβανδάλων, καλα όργα.νωμένων, που κάτω 

όπο π01κίλα προοχήματα ταλαιπωρούν η\ Σκέψη. 

Πολλα χρόνlΩ τώρα iι κ1νnματογραφ1κ1\ τέχνη δn

λnτnρΙάζε1 την πνευμαηκ1\ ςωn καi χαμnλώνε1 η\ 6τά

θμn της. 

Τό6Ό υm μορφή της δοο καi 5τον τρόπο έπαφiίς τnι: 

με το KOIVO εiναι ~ί τέχνη του πολίτη του χαμnλώτερου 

πνευμαηκοϋ καi κ01νωνΙκου έπ1πέδου τοϋ αiώνα. Ή δlΩ-



12θ 

ψήμι6ή του έπiβαλε τον κινrψ.ατογραφικο ηθοποιό, 6την 

πλειοψηφία του ίmοπροϊον τiίς πνευματ:ικfiς ζωiίς καl 

ενα άπ' τα Πιο τέλεΊα ύηοδεfγματα πνευματικού έ.κφυ

λι5μου. 

Ή ηpο6φορα του κινηματογράφου ύπfi,ρ~ε 6υχνα 

ανωηαλτικiι 5τι\ν πνευi]J.αηκη πορεία· εχει καλύψει τiς 

πεp16·οοτερες: κλί,μακες: μεταξυ ιμιeiς αγιας: καi μιας πόρ

νης. Μια iψιμαθiις: ηλεrοψnφία κινούμενη 5το χώρο των 

«αi'δ'θnμάτων» κι ανίκανη να ν1ώ5ε1 τη Σ υνθετικη Πράξη 

6τrιν όλότnτά της εγινε ό δεωτόζων τόνος: του κινnμα

τογραφικοu χώρου. Oi μεγάλοι δημιουργοi λίγο μετέ
βαλαν την κατάJ5τα6η. 

'Αναφέρομαι 5n\ διαδικα6ία καi nρο6φορα του με
γαλύτερου ,μέρους του κινnματσιγραφικου κατε6τημένου 

( παλιου καi νέου)' που ή πορεία του προβλέπεται ακό
μα μακριυνή, παρα τα ονειρα μερικών ε:ΚiJΤροδώπων τfίς 

πρωτοπορίας. 

Σ' αύτο ύηοβοηθεi Kl ενα μεγάλο μέρος νέων κινη

ματογραφ16των που δεν τόλμn6αν Π δεν τα κατάφερα\.' 

\'Cl δώ60UV ριζικ:ι\ λύ6Π. 
Ή μεγάλου, μήκους ταινία 5αν ενα έκ των προτέρων 

δεδομένο διαιωνίζει κατα6τά6εlς Που 6UVTnpouν το Κl

νnματογρα.φικο κατε6τnμένο καί, πράγμα περίεργο, αύ

το γίνεται κι άπο καλλιτέχνες καi κρπικους: που εiλι

κρινα μάχονται για το πέpα6pα οε νέα κ1νnματογραφι

κ1\ τάξη. Σαν δικλείδα α6φάλειας: κι ενα εlδος δικαιο

λογίας οχι πολυ 6αφής, εχουμε την ταινία μηφου μή

κους, 5τον πειραμαηκο κινnματοrγρ,ά,φο κύρια, που λει

τουργεΙ ώ6τό6ο δίπλα 6Τη μεγάλου μήκους 6αν ενας 

Gu:μπαθητικος καi χpή6ιμος μ1κροοργαν16μος: που άπλα 

έπιζεΙ· ενα πέρα6μα 6UIXVCl για τr\ μεγάλη παραγωγή. 

Ή πλειοψηφία. των κινnματογραφ16των εΙναι δέ-

6pια ,παιδείας καi μεθόδων 5υλλογιομου καθαρα «φιλο

λογικου» χαραχτήρα. Ή αiοθηματολογία καi κάηοια <<ή

θ1κα» ψε,υτοπροβλήματα βαραίνουν ακόμα καi πάνω, Gτiς 

9 
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mo καλες προθέ6εΙς. 'Ακόιμα καi 6ηιpανηκοi 6Κηνοθέτες 
δεν κάνουν τίποτ' αλλο παρα να «οχολιάζουν~ το φω

νόμενο τiίς ζωiίς μέ6ω έρμnΎΙείας φιλολογrκiίς χωρiς 

το εργο τους καθαυτο να μαρτυρεi την έ6ωτερ1κiι αναγ

καιότητα δυγκεrκρ~μέvnς όmικiίς. 'Απ' το 6Ιύγχρονο κι

ν nματογράφο λείπει συνήθως ό Ά ρ 1 θ μ ό ς ή εν

νο1α που έδω δίν;ετ01 6Τη λέξη άριθμος θα πρέπει ν' ά

ποκλεί6εl κάθε 6Uσχετι6μο η ούνδε6n με Πυθαγόρα, 

Πλωτίνο καi ΑυγQΙUΙ6τίνο, καi κάθε αλλn μεταψU61ΚΠ 

προέχτα6η Kl έρμnνεία του Άρ1θμου. <ο Άρ1θμος έδιi:ι 

παίρνει την ενναια: τiίς Ο. Κ ρ 1 β Ο υ ς ά V τ α Π ό

Κ ρ 1 6 η ς τ GJ. V 6 U V θ ε τ 1 Κ ω V 6 τ Ο 1 Χ ε i
ω ν δ 1 C1. μ έ 6 Ο U τ ω V Ο Π Ο ί ω V έ Κ φ p ά

ί, ε τ α 1 μ 1 CI. 1 δ έ α. 

<Η δnφουργία <<άτμόοφαιρας» μέοω τiίς μου61κfiς 

εΙνω μια cmo τiς πολλες έvδείξεις για τ:ι\ν άλήθεια των 
προnγού:μενων· ( C11Κόμα καi οτiιν περύιτωοη που εχου
με άητορίψε1 τ:r\ δραματοησιημένη μου61κ:η του παρα

δοδ1αrκου κ1ν1uματογράφσυ) · καi μόνο ιί άνημετώm6η 

τfiς J:)!OU6lκfiς 6QV ένος έκ των Προτέρων δεδομένου 

6το1χείου μQΙpτυρεΪ αγνσια των νόμων μιας κλαδlΚCΙ. δι

καιωμένης καταοκευτfiς. 

Στο χω,ρο τiίς κριηκfίς ή άνάλυ6η των κ1νημC1το

γραφ1κων ταινιών πραγματοπο1εϊτα1 κι ούτι\ με κριτήρια 

άπ' το χωρο των Άξιων καi τiίς φιλολογικiίς άνάλυ6ης. 

Τι\ν άξ1ολόγη6n του 61.ΚηνοΗέτη τ:ι\ βαδlί,εl πολυ 6UXVC1 
ϋχ1 δτην άξία. του εργου του άλλα 6TC1 γεγονότα τiίς 

τωνίας του που δείχνουν η\ν ήθικiι οτόδη του άπέναν

ΤΙ ο' αύτά. <Η κρ1ηκr\ τοϋ κινηματογράφου αν έξαφέ-

6ουμε μια μικρiι μερίδα, κινείτω δτα πεδία που κινή

θηκε ή κριηκ:ι\ των εiκαδηκων τεχν;ων πολυ παλιότε

ρα· οτ:ι\ν άνάλυδη του χαιμόγελου τiίς Τζσκόντας. 

Φυο1κα ή κρ1ηκ:r\ εΙνω ώς ~να 6ηιμεiο άναγκα6μένη 

να κρίνει με κριτήρια καi τρόπο 6Κέψης Που αι<όμα 

δεν ξεπεράοτnκε, άφοϋ κι oi δημιουργίες που κρίνει 
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βα6ίϊονται βε μn.χαν15μους καi τρόπους Πλα6ΤΙΚfίς δια

ήmωβης που αλλε,ς τέχνες εχουν άπο καιρο ύnειρβεi. 

'Ακόμα Kl αύτο το αρθρο εΙναι γραpypένο 6ε έξαφεηκα 

Gυντηρητικα πλαί61Q Kl έγκλωβ16rp.ένο δε ξε!Περαύ]lέ

νες καi παραπαίου6ες όρολογίει;:, μόνο καi μόνο για να 

εlναι κατανοητο ΚΙ QΠΟ 060Uς βρ~6ΚΟVΤQ1 6Πς Π!εpισ

χες που έξετάζΌντω. 

ΒριθΚόpαδτε βέβαια βε περίοδο ανάλογη με την 

'Αλειξανδρινή,; ( ταιξινάμηβn, αν,άλυοn προηγηθέντων, 

έκλεκτι6ηκ:η έπιλογή, έπ15η11μονnαι. μεθοδολογία καi 

ταιπόχρονα ώροω<όπια καi μυοΌΚιο~μός), με ά!Ποτέλε-

6μα την πλέρια ούγ:χ16η. 

Κοντα ο' αύτα εχοurμ.ε καi η\ν ελλειψn κοινfίς ά

ποδοχfίς λεκηκων πpο6διοpι6μων. Λέξεις οπως ρεαλι

tψός, 5υμβολ16p.ος, νατουραλ~6μος κ.α., ά!Πομακρυνό

μενες ά!Π' τον ουγκε,κpφένο χαρα.χτηρι6μο 6Χολων γί

νονται άπλα λέξεις κενει;; που προβδιορίζουν εννοιες 

άντιφαηrκές. 

Ή άντίθiοοη ύλιομου - iδεαλιGμου αποδείχνεται 

συrμ.βαηκ:ι\ καi τεχνητ:ι\ δταν διαπlβτώνσυμε δε πάρα 

πολλει;; περιmώοεις δη ό ενας έμπεριέχεται οτον αλλο. 

"Αλλωβτε διreτήματα σκέψης καi πολπικfίς με αν

τίθετη δομ:ι\ 6UXVG 6UVQ.ΠαVΤΙωνται. ΔΙΜΚεδαβΤΙΚη iι 

όμοιότης των mo κάτω. 
'Α ντρε Μπαζεν βτους κινηrμ.ατογραψ16τές: 

«Παρατηρείτε τον κόομο καi καταγράφετε ενη11α». 

Έρ:μiίι;; Τρ1σμέγ16τος 6τουι;; καλλιτέχνες των iερο-

γλυφικων: 

«Παρατηρείτε το Σύμπαν καi καταγράψετε». 

Καi δεν προχωρώ, γ~ατi θα προκύψΟUJV ένδιαφέρου

οει;; όμοιότητες μεταξυ ύλ16των καi θεοκρατων. 

Ένδειχηκiι αλλιοοτε 6τiι.ν περιοχr\ των εmα6τll<ών 

τεχνών ή περίπτωδn τοϋ εργου του Μοντρ1άιν, εργοu 

βαοισμένου πάνω δε καθαρα μεταψυδ:ικη ά.ντίλn;ψη ιου 

κόσμου που εγ~νε αφετηρία για τη διαμόρψωδn δnμι-
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ουργ1ων πάνω 6Ε: κα.θαρα <<έΠ16τnμοVΙΚΙ1:Ι> βά6η' ( ή Πε
ρίmω6η του Βαζαρέλλυ, Σόφε.ιρ κ.α.). 

Ή τέχνη του κ1νnματογράφου θα πρέπει να βρεϊ 

την έλευθερία που oi εiκα6ηκες τέχνες κατάφεραν να 
βρουν 6Ό\ν άρχiι τοϋ αiώνα μας. 

ΕΙνω ή τέχνη με το περ166ότερο βαρnμένο μnτρωο 

6τiιν i6τορία του πολ1η5μου. Εύθύνετω για την άπο

βλάκω6n 6την όποία όδήγn6ε μεγάιλο μέρος των μα

ζών. Το τέλος τiίς φ1λολογικiίς του περιόδου θα όδη

γή5ε1 6ε νέες άναζηrτήδεις κ1 έπανακατατάξε1ς των έκ

φρα6ηκων του μέΟΟJν, προτά6εων για νέους τρόπους 

έπαφiίς καi το πέρασμά μας εξω άπ' το χώρο τiίς «εύερ

) εnκnς αύταπάτnς» δπως τον δpιδε ή 6ύγχρονn ψυχσ
λογία. 

'Ήδη ή δ10δ1κα6ία αρχωε. 



11 
«~Η τέχνη δεν αναπαριστα τό όρατό· 

καθιστα όρατό». 

Πώλ Κλέε 

Καi 5α 5υνέχε1α αυτnς τfίς; γεν1κfί<;; εi5αγωγfίς; μέ

νε~ να δούμε mo ciδ1κα το φiλμ καθαυτο 6τiς; πραεχτά-

5ε1ι;; που εχε1 πάρε~ καi Πl δυνατότητα μ1ας; νέας; δ1ά-

5τα5ής του. 

Oi κατα κωρσυς; πρστά6εΙς; του Νέου Κ1νηματογρά
φσυ ( 5υιμπερ~λαμβανοιμένου καi του <<άντεργκράουvτ» ) 
εγ~ναν με αλλα μέ6α άλλα oi άφετηρ1ακες; άρχες; τfίς; 

παλ~δς κ1νημα:τογραφ1κfίς; γραμμαηκfί<;; εμμε5α δ1ατη

ρrιθηικαν. Ή πρω;rΟ!rτορία, ό <<άντεργκράουντ» κύρια, 

παρα TnV Πp,ο6Πάθε1α για κωνούργια εκφpα6n καi τ:r\ν 

κατάpγηδη τfίς; παλ1δ<;; κ1νηματογραφ1κiίς; γραpμαηκfίς, 

eπο βάθο<;; μένει π15τ:r\ 5το 6ύνολό της 5τα έκφ,ρα5ηκcι 

μέοο του ά:καδημα'ίκου κ:1νη:ματογρά1ψου· εΙνω ή αλλη 

οψη του νομί5ματος;, δεν είνω αλλο vόμ15μα. Σ υντη

ρήθηκαν 01 1δ1:ες; 6UVθεηκες ΚΙ α15θηηκες; άιξίες; κάτω 

άατο δ1αφορεηκ:r\ μορφή. Ή πρωτοπορία βαtΗκα 6υντή

pη6ε το θέαμα. 

Ό «αντεργκράουντ» έξάλλου δταν δεν αvτλn6ε ά

πο ενα εΙδος: έπ1φανε1ακου 5υμβολ15μου, εγ1νε όπηκό 

πωχνiδ1 :η ενα εΙδος; <<Πλrφοφόρηδης;» δια μέ5ου των εi

κόνων. 

Ή τελευταία. περ·ίπτω5η παρα η\ν πρόθεδή της; να 

ε..Ινω «χρή51μn~ έλάχ15τα προδψέρε1 γ1ατi άγνοεi n\ν 

παθηηκόrτητα του άνθρώmνου ύλ~κου 5το όποϊο ή πλn-
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ροφορία άφήνε1 ό.διάψορο ενα παΘ~ηηκο άποδέχτη. Μέ

νε~ αύτο που εlνα1: πληροφορία. Ό μόνος Ϊδως τρόπος 

που αύτr\ 11 αστοιψη θα μrrορσυοε να γίνε~ άποδεχτiι εγ
κεηω Gτο να καθορ1οτεi ό ρόλος του κ1νηματογραφ1οτfί 

Π'Cl!VW δε ενα ύλΙΚΟ άκατέ:ργαδτων εiκόνων και του όρ

θότερου τρόπου μεταβίβαGής του οτο θεατή. 

Ό <<αντεργκράουντ» γεν1κα ύπfίρξε ενα εlδος άν

τανάκλαGη<;; των εiκα6τικω,ν τεχνων κι οχ1 όργαν11G\ έξέ

λ1ξη οτον τομέα τfίς ίΚlνnματογραφικfίς φόρμας. Αύτο 

εγ1ve καi παλιότερα δταν ό ΚΙνηματογράφος δέχτηκε 

η\ν Θπίδρ(l16n του οουρεαλ1οτικου κ1νήrματοι;: καi τiίς ά

φηρημένηι;: τέχνη<;; με τiι διαφορα δτι ό «άντεργκρά

cυντ» δέχτηκε έmπλέον δλα τα νεώτερα ρεύματα δπως 

τfί<;; <<ΠΟίΠ - αρτ» για παράδειγμα. Φυδlκα εlνω πολυ να 
μ1λί:ψε για ανανέωδη κ1νnματογραψ1ΚΟU χώιρου· το πε

ριεχόμενο του κάδρου παράμεινε ού6lαοηκα άμετάβλη

το. Το κίνημα με έλάχ1οτες έξαφέG·εlς ( Μπρόκατζ) r
χε1 μάλλον <<ήθικ:r\» 6ηpαδία. 

Σύμφωνα με κόΙποιουι;: θεωρηuκουι;: του ούγχρο

νου κινηιματογράκρου «γινόιμαοτε μάρτυρες τ:iίς ά.ποκα

τά6ταοη<;; τfίι;: πλαοnκ:iίι;: άξίαι;: τfίς εiκόναι;:, δε βάρος 

των δυνατοτήτων της wν νσητΙΚου μέοου, πράγμα που 

μαι;: άπαλλάοο.ε1 άπ' τα τεχνά6pατα τfίι;: δραματοποίη

οης» ( Μα:ρrτέν) . 

Κατ' άρχ~\ν φωνοrμεVΙκα διέκοψαν κάθε δεδμο με 

τ~\ν παραδοG1αια\ δραματουργία, γ1ατi ουντήρηδαν τον 

πυρήνα της δραμαηκ:iί<;; 6ύγκρουοη<.;: eμμεοα. Κι ή δεύ

τερη αντίρηοη eΙνω δη ή εiκόνα άπ' τiι οτιγμiι που γί

νετω καθαυτiι μέοο ( οη\ μορφiι που γίνετω), κατα
λήγει να λεπουργεϊ με τι\ δiειpά τη<;; 6ClV τέχναομα. 'Ε
πιβάλλει ΚΙ αύτiι την «iδεολογία» της: με τον Ιδ10 τρόπο 

που τ~\ν έπίβαλαν τα ούιμβολα του παραδοοιακοϋ κινη

ματογράφου. Έπ1βάλλιε• ενα εΙδοι;: βίαmς έmβολ:iίς του 

άντ1κε1μένου. Kai οαν παρένθεδη κάποια διευκρίνηδn 
πόvω ο' εvα αρθρο του Μαροελ Μαρτεv που παραλλn-
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λίζει η\ν άπσδραματοηοίη6n με τ' άφnρημένα εργα ζω

)' ραφ:ικfίς. Ή ίΠα.pατήρηδη εΙναι μόνο κατα το· iίμι5υ 

GωGm γιατi ηολλοi άφηρημένοι πίνακες εχουν Ϊδη -
αν οχι περιGοότερη- «δραιμαηκότητα» άnο εvα πίνακα 

εiκονικό. Συγκρίναrε ενα πίνακα τοϋ Τζόιιωσν Πόλ

λοκ μ' εναν του Ζώρζ Ρσυω καi 6Πl 6Uνέχε1α μ' ~να 

6Χέδιο τοϋ Χόλμπαϊν. Φυοικα i\ Πα:ρατήρη6η εχει με,ρι
κι\ 16XU καi πραwαηκα θα εύχόμα6ταν ενα ηέραGμα 

τfiς κινηματογραφικiίς τέχνης 6ε πλέρια άφαίρεωι, 

«Πλέρια» 060 ή ψύ6η της το έmτρέπει Καl χωρις να 6Π
pαίνει πέpα6μα 6ε κινούτμενα, αφηρημένα 6χήματα. 

Ή πείρα της ζωγραφηάίς θα μπορσυ6ε να γίνει ά.

φετηρία για κόίΠωες παρατnρή6εις που μnορσυν ν' ά

ηοβοϋν γόνιμες, με riιν προϋπόθ1ε6η δη θα τηρηθοϋν τα 

δρ1α που μέw τους κάθε τέχνη κινείται. Κύρια Gτο 

πεδίο τοϋ Χ ώ ρ Ο υ, που θα μηοροϋ6ε να προικαλέ-

6'ει έρεθ15μους Καi οΚέψεις για τον έντοΠι6ιμΟ τfίς ύφfίι:: 

ένος νέου κινrι,ματογραφικοϋ χώρου. Ή διαφορα εγκει

ται οτο δη ό ΚΙνηιμα:τογράφος άπαπεi ν' όποδεχτούμε ΤΟ 

«πεποιnμένο» για πραγμαηκότητα, ένω ή Gύγχρονn ζω

γραφικ:ι\ καθι6τωντας τον πίνακα ενα ανεξάρτητο απ' 

τ:ι\ φύ6n άνηκείμενο ϋυναντα καi μας όποδίνει 5τι\ 6υ

νέχεια την πραγματικότητα 5' ενα ύψnλότερο έrπίπεδο. 

Σ χεηκα με την κινηματογραψΙΚiι διατίmω6η καi 

για να γίνει διαφανέ6τερn κάπως ή αποψη για τον <<ά

ριθιμο» που άιναφέρθlnκε 6ΤΟ πρωτο μέρος, θα τονίζαμε 

δη ή βαωκή μας ά.ντίρηδη εγκεπαι Gτο δη ξεκ~νδ,με 6-
πο ενα γεγονος Πόυ 5τι\ ϋυνέχεια το ντύνουμε με Πl 

φόρμα που θα κρίνουμε κατάλληλη, ένω γεγονος καi 

φόρμα θα πρέπει να Gυλλcφβόνονται ταυτόχρονα. Έm

βόλλεται να εχουpε άπόλυτη άνταπόκpι6η δλων τω,ν 

6υνθεηκων 6τοαείων Που θ' ClιΠΟΤελέοουν το ψίλ,μ, 6τοι

χείων που θα b.ουν ουληφθεϊ 6α ούνολο κι δχι κατάλ

ληλων 6υνοδευτικων ένας γεγονότος που άποκαλοϋμε 

φόρμα καi λαθειμ·ένα άντιδια6τέλλοντάς την άrιτ' το πε-
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ρ1εχόμενο. 'Όλα αύτα δεν εΙναι παρα τεχνά~ιψατα καi 

έnπχρί5ματα -yια να κρύψουμε τ:r\ν άνυπαρξία του άρ

χ1κου δομ1κου ( πλαδΤΙΚΟU) πυρήνα. Πρέπει να παρα

δεχτοϋμε ώ6τό6ο δη εΙναι άnραγματοποίnτο ,με πι μορ

φ~\ του κινηματογράφου οπως: γίνεται 6rψερα να δοθεi 

ό πυρήνας: που θα περ1έχε1 δυνάμει δλο το όπηκοακου-

6τικο ύλικό. 

Ή φόρμα 5τ:r\ν παλια καi καινούρ-yια μορφή της 

μας: έγκλωβίζει 5' ~να εΙδος: πλα5τογράψnδnς: του κό

Βμσυ· κάτι Που ωτομακρύνει άπτ' Π\V έλεύθερη έκλογή, 

είναι ~να εΙδος: αιοθnτικου καταναγκα5μου, t:να εΙδος: ό

λσκλnρωηομου δ1αμέδου τiίς: τέχνης:. 

Παρα την έπιδίωξη όρι5μένων κ1νnματογραφ15των 

δεν εχουμε άκόμα <<γραφ,ή». Στiιν καλύτερη περίmωδn 

τfίς: πιο πάνω έπιδίωξnς: ό κινηματογράφος δτάθηκε οτο,ν 

έπιφανειακο χαραχτήρα που εχει μια γραπτ:r\ δ1ατύπω-

6η. Δεν εκανε <<γρΟJφή»· εκανε άπλα ώ ρ α i α γ ρ ά μ-

11 α τ α. Στην ηρώτη ηερίπτω6n εχουμε το iδεόγραμμα 

ποι'τ δεν εχε1 πρόθεδn <<όμορφ15.ς:»· 6111 δεύτερη περίmω-
6n εχουμε η\ν καλλιγραφία. του εύρωπαϊκου χώρου. 

Ό κ1νnιματογράφος άη' η\ φύδη του 5τερεiται άrπ' 

η\ δυνατότητα χρη6~μαποίn6ης: ένος άπ' τους: βαδικώτε

ρους: μnχαν15μοι'τς τiίς: 5κέψnς:, οπως τfίς: ά φ α ί ρ ε-

6 η ς:, που άδυνατεi να η\ φτά6ε1 ώς: τiς: άκραϊες: δυνέ

πειές: της κι Ϊδω<;; μερικών περιπτώδεων ά ν τ 1 6 τ ρ ο

φ fi <_;; ( 
1 

) με τι\ν προϋηόθε6η δη θ' άποκλεί6ουμε τον 

τεχνnτο Χαιραχτήρα τfίς μεθόδου των <<τρυκάζ», εντο

να αi6θητου οτα περ1'66ότερα κίβδηλα φiλμς 5η\ν iδτο

rία του κινηματογράφου - τέχνη. Τον «'Ορφέα» καi τι\ 

«Διαθήκη του 'Ορφέα» του Ζαν Κοκτώ. 

Σ υμηεραδμαηκα βλέπουμε δη κρίνεται άναγκαiα 

ϊι έπαναδ1άταξη του κινηματογραφικου ύλικου πάνω 6ε 

νέα βάδn. Βρι6Κόμαδτε δτο 6nμεiο ποι'τ βρέθηκε ή ζω

)'ραφικη οταν '1{ατάργn6ε την προοπτικiΊ της 'Α ναγέγ-
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,·nonς που κατα την αποψή της δnμιουργουδε πλαοτσ 

χωρσ. 

'Q προβλnμαηομσς; πάνω 5τrι μορφ1\ του χώρου τοu 
μελλΟVΤlΚΟU ΚlVΙuματογpάψου Πρέπει να γίνει για ενα 

δ1ά6τημα το κυρίαρχο κινηματσγραφικο πρόβλημα. 

Ό νέος; προοδιοp16ιμος; τfίς; φύ5nς; της; δομfίς; του 

κινnμα.τογραφικου χώ,ρσυ θα έmτρέψει δΤΙl συνέχ1ε1α να 

ΟΙΚοδοιμnιθουν 01 μορψες; Kl 01 δΧWεlς; τους;. 
Το πρόβλημα, για να ύπάρξει πραγματικα νέος; κι

νηματογράφος;, εΙναι έκεiνο τfiς; ν έ α ς; δ ι α τ ύ

π ω 6 n ς τiίς; άναςήτn6nς; τfίς; νέας; όπηκfίς; κι άκου-

6τ11<iίς; τάξης; που θ' άκολουθεϊ η\ν άπλότnτα τfίς; διαδ1-

1ω6ίω;: της γραφiίς; καi τiίς; εiκόνας που θα φτά6εl 6Τ11 

μέγ15τn όπτικrι ουδrετερότητα. 

Φτά5αιμε 5ΤΟ 5rtμεio, δπου δημιουργία. 5τον κινη

ματογράφο θα 5ημαίνε1 ύπέρβα5ή του. 

Το πέpα5μα άπ' τον «κινηματογράφο» 6Tl1V «κι

νούμενη εiιώνα» καi 5το σημεiο άπαλλαγiίς; άπ' την iδιό

τnτα του οκnνοθέτn, με δλες; τiς; ϋποπτές; της προεχτά

οεις;. 

Το μέλλον ωτοψα6ί(ε1 nάντα για τα προκαθορ15μέ

Υα. Πολλα έξαρτωνται άπο μας;, ώ6τόοο, για την ΠΟ10Τl

κι\ δσμiι της; τέχνης; που όναμάJ5τnκε εβδαμn. 

1. Με τόv ορο Ά v τ ι σ τ ρ ο φ η εvvοουμε την άv
τίθετη διάταξη μια.ς δεδομένης συνηθισμένης διάταξης. Έv
vοουμε επίσης και τό κοίταγμα τώv πραγμάτων από αντί
θετη της συνηθισμένης οπτικής τους γωνίας. Την ανάποδη 
τοποθέτησή τους κι' εξω από τη συνηθισμένη τους βάση. 

• • 
• • 
• • 
• • 





LA HORA DE LOS HORNOS 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ 1966-1967 

«Το πρόβλnrμ.α της: 'Αρyεντίνας: εΙναι βαιο1κα πολ1rπκ6. 

υΕvας ,μόνο τρόπος l'mάρχει για να άηοφευχθεί ή ά

ποικιοποίnοn : να δοθεΙ ή έξουιοία 6τον λαο» ( ΠΘρόν). 

<<'Όλοι μας: πρέηη ν' άyωVΙοτοϋμε για το κοινο καλό. 

Δεν ύnάρχουν άμέτQΧΟΙ 6' αύτον τσ,ν άγώνα, οϋτε αν

θρωΠΟΙ με καθαρα χέρια, οϋτε άπλοi θεατές:. 'Όλοι ε

χουp:ε λερωμένα τα χέρια μας: οτiι λάGπn τfiς: πατρίδας 

μας: καi Gτο κενο, τf\ς: καρδιας: μαι;;. Oi θεατες: εΙναι εϊτε 
δε1λοi εϊτε προδότες:» ( Frantz Fanon). 

Oi οκnνοθέτει;; : 

FERNANDO SOLANAS. Φ1λμουργόι;;. Γεννήθηκε Gτο 

Μπουένος: 'Άϋρες: το 1936. Σπούδα6ε νσμΙΚά, θέα;rρο, 

μου61κή. Το πρωτο του φiλμ εϊταν το, SEGUIR AN
DANDO, άλλα τ:r\ν βαG!JΚή του πεΙρα τ:r\ν άπέκτnGε ά

πο διαφnμ16ηκες: τωνίες:. 

OCTAVIO GETINO. Συγγραφέας. Γεννήθηκε 6τ:ην 

Ί 6Πανία το 1935. "Εζnοε 6Τ:ην Άργεντίνα άπο το 1952. 
υΕνα βJ.βλίο του με iGτορί~ες: πfί,ρ,ε το κουβανέζ1κο βρα-, 

βεiο, το 1964, ό τίτλος: του εϊταν «La Casa de las Ame
ricas». Το 1965 εκανε μι1α ταινία μ1κροϋ μήκους: με τον 
τίτλο «TRASMALLOS». 
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Το <<LA HORA DE LOS HORNOS1> άποτελεiτω άπο 

τρία μέρη που ολα μα[i εχουν δ1άρκε1α 4 ωρ. καi 20 λεπ. 
Τούτο τοi φiλμ - πραγμσ.rτεία, το πρωτο 5το εΙδα;: του 

ϋη\ν 'Αρyεντίνα, έξετάζει προβλήματα έθνικα καθώς 

καi προβλή,ματα άπελευθέρωδnς. Χρε1ά6τn,καν δύο χ,ρό

νια για να τελε1ώ6ε1. Κατα την δ1,άρκε1α αύτή. oi δκn
νοθέτες εκαναν πάνω άπο 1800 χλμ. μέδα απο ΠΟΙΚΙ
λες περ1οχες τfίς 'Αργεντίνας μαζεύοντας μαρτυρίες, 

Gυνολικfίς διάρκειας 180 ωρ. 
Το μεγαλύτε-ρο μ§ρος του φiλμ γυρί6τnκε δε 16 mm καi 
κατόπιν μεγεθύνθηκε 6τα 35 mm. Το γύρ16μα εγινε 

κρυφα λόγω τfίς παρούδας κατά6τα6ης 6τ:ι\ν Άργεντίνα. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΝΕΟΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑ ΤΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ 

Άφιεφώνετω 6τον Τοε Γκουεβάρα καi 5' ολουζ που ε
Πε6αν 5τον άγωνα για η\ν άπελευθέρω6η τfίς Λαηνι

κfίς 'Αμ,ερ1κfίς. 

95 λεπτά, 35, mm, μαυρόαδπpο. 
Πρόλογος πάνω 5το βα6Ικο, πρόβλημα τfίς 'Αργεντίνας: 

η\ν έξάlρτησή της. Το μέρος αύτο εχει τους έξης έπ1-

μέρους τίτλους: Ίδτορία. Ή χώρα. ΚαθημεριVΙ\ βία. 

Το λφάν1. Ή όλ1γαρχία. Το 6ύ6τημα. Ή πολ.ιηκn βία. 

Ό νεορα:τ515μός. Ή έξάρτnδη. Π ολ.ιηδηκ:ι\ βία. Ό πα

ραδει γμαηδμός. Ό iδεολογ1κος πόλεμος. Ή κο1ν1'ι 

γνώμη. 

Ή 'Αργεντίνα, δπως καi oi αλλες χωρες της ΛαηVΙκfiς 
Άμερ1κ.fίς, ύψί6τατω δλη η\ν κακοδαιμονία που ~ει 

δημιουργή6ει ή iμπερ1αλ15τικ:ι\ καταπfεοη καi έξάρτηοη. 

Ή βία έναντίον του λαου έξαδκείτα.ι καθημερινά, με κα

λώς καμοuφλαριδi)lένο τρόπο, χωρiς να εχει καμμια 

έΗελως ανάγκη να έκψραδθεί ώμα KQl άπροκάλυτυtα. 

μ1α καi εΙνω <<δ1άχυτη» παντου. Ή βία εχει πολλα πρό

οωπα: ψεuτοειρήνη, κατ' έπίψαδn τάξη καi όμαλότητα. 

Ό Λαπνοαμερ1κάινος δεν μπορεί να άJποφαοίοει οϋτε 
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)ϊQ το ηωι;; θα ζ'ήδεl, άλλα οϋτε καν καi για τοι πως θα 

πεθάνει. 

Ή ζ'ωiι καi ό θάνατοι;; έλέγχονται καθnμερινα άηο τiς 

δυνάμεις τfίς βίας, καi μόνο με η\ν έπανάυτα6η θα μπο

ρέ6ε1 ποτε ό Λαηνοαμερικάνα;; να βρεϊ τον όληθινο 

έαυτό του. 

~ΙΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕ

ΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

Σ ημε1ώοε1ς, μαρτυρΙJες καi 6Uί,ητή6εlς 6Χεηκα με Γ[Ο'V 

6ημερινο αγώνα για η\ν ωτελευθέρω6Π του 'Α,ργεντίν1 .. 
κου λαου. 

'Αφιερώνεται 6το Περον1κο προλεταριάτο που 6.γωνί-

6τη:κε γ1α η\ν 6υνειδητοποί6n των μαζ'ων της: Άργεν

τίνας. 

120 λιεπτά 35 mm, μαυρόα'6rτρο. 
Πέρα άηο τiς: εiδΙΚει;; αρετές του, το φiλμ αύτο εΙναι καi 

ενα μέ6ο πρόκληδης καi ταυτόχρονα μια πράξη για τiιγ 

όπελευθέριοοη. Πρiν άπο την προβολή, δ1αινέμ:ετα1 5το 

KOlVO ή προκήρυξη του 6τραuηγου Σαν Μά:ρην, τοϋ 1819 
με την όποία καλιεϊ τοv λαο ν' 6.γων16τεϊ για την fuτε

λευθέ,ρωοη. Σ η\ συνέχεια ακούγονται έπανα6τατικα εμ

βατήρια. 'Ενώ οτα διαλείμματα γίνεται 6υζ'ήιτη6η. 

Τ1\ν ψύ6Π τiίι;; δλnς: κατ·ά6τα5nς: η\ν ύnοιγραμμίζ'ει το 

6ύνθnμα: <<Oi θεατες εΙναι ·εϊτε π ρ σ δ ό τ ε ι;; εϊτε 

δ ε 1 λ ο ί». 

Το :πρώτο μέρος: τοϋ φiλμ εχει τον τίτλο <<Χρονικο τσϋ 

Περονιο;μου» ( 1945 - 55) . 'Εδώ άναλύεται κρηΙΚα ή 

έθνικη ζ'ωiι κατα τiιν δ1άρκε:ι,α τω;ν δέκα χρόνων πού, 

\'].Ω τiς έκμεταλλευόμενει;; τάξεις, 6:ήμαναν το πρώτο ρfί

vμα 6το πολπικο γίγνε6θαι καθώς καi τ:ι\ν έναρξη του 

ά-γωνα για λαrκiι έξουοία. Το περονικο· κίνημα έξειυά

(εται οτο φω~ των περ10ρι5μων που χαρασπήp~ζ'αν την 

ΆργεντίνΙΚη κοινωνία καθώς καi τiι;; άλλες: χω,ρες που 
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eΥταν κι αύτες; θύματα της; 1δ1ας; έξόιρτnσnι;;. Το Κίνημα 

χαφετίοτnκε οαν την άπαρ,χiι μ~δς; νέας; κινηrτήρ1ας δύ

ναμης; της; Ί6τσρίας;: του Τρίτου Κοομου. Το πρώτο 

φfi,μα του μέρους; αύτου εχει τους έξiίς τίτλουις : 17 
'Οκτωβρίου. Ή ψευδοαρι,ιπερα καi δ ΠεροVΙδlp.όι;:. Ό Πε

JJΟVΙομος; 6τrιν έξΟ'UΙ6ία. Ή κρί6η τiίς περονικfi.ς έξοο -
ό~αι;;. 16 'Ιουνίου 1955. 31 Αύγού6του. Ή έθνΊ.κη iίττα. 

Ή έπαίτε1ος; των «Gorilas». Ή βία τfiι;; έπανα6ταηκfiς 

άπελευθέριοοnς;. Σ κέψειι;; πάνω 6το Δ1άλ.ογο. 

Ίο δεύτερο μέρος του φiλμ ΕΧ!εl τον τίτλο <<Χρονικο 

τfi.ς; 'Α ντί6τα6'nς;». 

Πρόκεπαι γ1α ,μ:ι:α ηεριγραφη του άγώνα που ανέλαβε 

το 'ΑργεντίVlίΚΟ προλεταριάτο 5τrιν περίοδο που όνομά-

6αμε 5το φίλμ: « Ή δsκαετία τfίι;; βίας» ( 1955 - 66). Oi 
5υνεντεύξε1ς καi oi κρη1κες; άναλύοc1ς; των π10 οηpαν
ηκων πράξεων της; άντίοταοnς, αρχίςσιw ό.πο τα iίδn 

δεδομένα. Σ τiι;; ουνεντεύξεις άκούγ:ετω τό60 ή φων1\ 

του άνώνυμου μα,χηη\ <<Metallo» 060 καi. rου ΓεV1Κου 

Γραιμιματέα. Oi έπ1ιμέιρουι;; ΤΙ Τ ΛΟ Ι εΙνω oi έξης: Πρό
λογοι;;. Αύθόρμητn ό.ντίδρα6n. Παράνομη δραοτηριότητα. 

Χροvικο του 1955 - 58. Oi ένώ6ε1ς. Χρον1κο του 1959 . 
. Oi μεοοιϊει;; τάξεις; καi. ή iντελιγκέντδlα. ΧροVΙκο· του 

1960 - 66. Κατάληψη των έργοοτα6ίων. Το δριο τfic;; αυ-
θόρμητης ό.ντίδραGnς. Ό πόλειμος σήμερα. Εiοογωγi'ι 

οτiι 6U(ήm6n. 

Τούτη ή κ1νnματογραφ1κη πράιξn τελειώνει με το πέ

ρας; τfiς ουζήτη6ηι;;. Ή διάρκειά τnι;; καθορίςεται mo 
,τουι;; 6Uϊμμετέχονται;; 6' αύτήν. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

Άφιερώνε.ται 6τον Νέο 'Άνθρωπο που άναδύεται μέ5' 

άπ' τον πόλεμο αύτο για την mελευθέρω6n. 

45 λεπτά, 8.5 mm, άυπρόμαυρο. 
Το τρίτο μέρος εΙναι κι αύτο μια πρόξη γtα την άηε-
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λευθέρωοη. ΕΙvαι μια μελέτη των μαρτυριών, γραμμά

των, υυινενrrεύξεων καi ρεπορτάζ, που άναφέρονται πά

νω 6τι\ βία oov μέ6ο άm~ελευθέρωδru;; καi άποτελεϊ μ1α 
«όvοικπ'ι 6ΤΙWΠ» οτη δομ:ι\ τοϋ φίλμ, ετδl 006Τiε vα εΙ

ναι δυναη\ 11 εiοογωγι'ι των έκά6τοτε νέων τμημόπ:ων, 

νέων γραμμάτων, νέων μαρmρrιων άπο μαχητές. Ύπό:ρ

χει καi θέδiι για μια νέα 6υζήτη6η. Το φiλμ τελειώνει 

με μια οεκανς 6την όποία 11 εiκόνα καi το έμβατήριο του 
<<La Hora de los Hornos» ουνδυό.ζονται καi μετατ,ρέα-τουν 
την δλη ούνθεοη 6ε ενα ανοιγμα για ενα νέο 6τάιδισ. 

Το μ6ροι;: αύτο εχει τουι;: έξης: τίτλους: : Μια παλια iσrο
ρία της: βίας:. Γράμματα Μαχητών. Τα ορια της: νοrμιμό

τnτας:. Ή άτψωριη6ία. Μαχnrο\ς: ουζnτα με τον J ulio 
Troxler 'Ένα γράμμα. Συάθεις:. Θύματα. Γρ,άμματα. Ό 

nόλεμος:. Έπαναιδτατικοι;: 'Εθνnuδμός:. Συνέντευξη με 

τον Juan Jose Hernandez Arregui· Άνόγνωδη γράμ
ματος: άστο εvα 62Gολ1α6τή. Ή νομιμότητα rτfίς δικfίς: μας 

βία:ι;:. 'Α ναιχτσς χώρος: για νέα γράμματα, 6ψε1ώοε1ς:, 

νέες: μαρτυ~ρfε,ς:. Τελικο τραγοϋδ1: Ή βία 6CJ.V μέ60ν ά
πελευθέρωοnς:. 

FERNANDO SOLANAS 



GRAEME FARNEL 

ΠΟΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ; 

Το περ1οδ1κο αύτο" άφ1ερώνε1 τον πεp166ότερο χω.ρο 

του 6ε φiλμ Aνant - Garde. Τα φiλμ αύτα θα. έξετά6ΟU
με έιμεiς τώρα OXl με κάm:010 αφηρημένο τρόπο όλλα 

6ύμφωνα με το άηστέλε6).1Q που εχουν πάνω 611'ιν πρα

γμαηκότnτα. Ό Ρ. Adan1s Sitney εΙνω ~νας άπ' αυτους 

που π1ροωθiουν τι'ιν Undergroud Avant GaΓde, κα:i 5u,νε

χως τοrνίζΈ1 το ΠΟΟΟ άvανεωηκα καi άξ1όλογα εΙνω τα 

φiλμ αυτά. Άλλα ό μ6vος τρόπος γ~α να πάρουμε μ1α 

6αψiί iδέα της λεηουργiας τους, εΙνω να δούμε τί λένε 

oi ϊδ~οl oi δrφ1ουργοi γ~α τα φίλμ τους Kl OXl τί λέει 

γ1' αύτα ό Π ρ Ο ω 8' η τ ή ς τους. 

* AFTERIMAGE 
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Ό Jonas Mekas χαρακτηρίί,ει τι\ν κίνn6η αύπ\ ώς; «Το 

6ύνολο των ηρωτοηορειακων καλλιτεχνων Που ηρο6Πα

θοϋν να φέρουν όμορφια 5' εναν κόσμο γεμάτο άπο 

θλίψη καi τρόμο» 1 • Καi τί είδους; όμορφια εΙνω α.ύτή; 

<,... KCIJTI οχι για να έκφράοουιμε το εγώ μας... άλλα για 

να μαί,έψουιμε τους; ψίθυρους; του ούρανου για να παί

ξουν τον ρόλο χορδών, 5QV οργανα αιθέριων ανέμων 
δπσυ rί πpο'6W1J1ικότητά μας; 6χεδον θα εξαφανίζεται». 

Γ~α τον Brakhage το φiλμ εlναι «ενα iδεωδες μιας; άναρ
χικfίς; θρη5κείας δπου δλοι μας; εtμα6τε iερεiς» : «Καi 

δπου Λ αύξημένη δρα6n του καλλιτέχνη καi του α-γιου 

εΙναι μια αύξrψένn iκανότnτα να βλέπουμε καi όραμα

η(όμα6τε»2. 'Όλη ή αi6θnηκr\ Ηεώρη6n του Brakl1age -

:Metapl10Γs of Vision - εΙναι γεμάτη άπο τέτσιου εϊδους 

θpnδκευηκες εiκονολογίες. Oi καλλιτέχνες;, δηως πι-

6τεύει ό ΪδΙΟς; «σύ51G6ηΚQ δεν κάνουν τίηοτ' αλλο άηο 

το να 06ΧΟλοrϋνταJ εiκονολογικα με την γέννη6Π, τον 

Θάνατο, το 5εξ καi την άvαUιτn6n τοϋ θεου». 

'Έτ6'1 Π16ω απο τον φορμαλ15μο αύτων των φiλμ καi 

τfίς; φαινομενικfίς αρνn6ής τους να διατυπώ6ουν 6αψεϊς; 

Οέ6εις 6Χεηκα με το,v κόδμο, κρύβεται μια 6αψης φιλο

οσφία, χαρακτηρ15ηκι\ τfίς; μικροα5ηκfίς νοοτροπίας;, ε

νας; Πε611μ16μος που βρί6κει διέξοδο 5τον μu6T1Kl6Jl0 KC11. 
όταν 6 κ ο τ a. δ ι 6 μ ό. '"Όταν ό BΓakl1age μας λέει 

«να ξεχά60υμε τι\ν iδεολσγία γιατi το φiλμ Q γ έ v
ν η τ ο καθώς εΙναι δεν εχει δική του γλωδοα καi μι

λα 6αν πρωτόγονος; αύτόχθονω;; μια μονότονη ρητορι

κή» 3 δεν κάνει τίποτ' αλλο παρα να ~λείνει τα μάrτιο 

του, καi τα δικά μας, 6την βα61κ~\ λειτουργία του φiλμ 

6ε μια καππαλ15ηκ1\ κοινωνία. Φαντάζεται δη βρί6κετω 

r./ ενα κοοιμο Ο'ΠΟU δεν ύm:φχσuν γεγονότα η 6Uγκεκρ1-
μένα άποτελέδματα, άλλα μόνο iδέες. Ξεχvά~ει το γε

ϊΟνος οη ολα τα φιλμ Προωθουν μια 6U'γκεκρφένη 

iδεολογία, ενα 5υγκεκρ~μένο τρόπο θεώρn6ης του κό-

10 
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6llOU', Που έξυπnρ,ετεi πόντα τα 6Uμψέροντα μ1ας 6Uγ
κεκρφένnι;; τάξης Κι άκόrμα, το γεγονος δn ~χει άναπτυ

χθεϊ άποτελε6μαηκα μ1α ά'6ηκrι γ λω66Q για την ΠpΟΟJ

θη6Π τfίς ά5ηκfί.ς κοομοο:ντίλnψnς: κλπ. κλπ. Τούτη ή 

ΚΟ6μοαντίλnψn 6υνδέετα~ 6αψως: με το 6τυλ και την 

μορφiι των πρωτσπορειακων αύτων φίλμ. Καi ας πά

ρουμε για παράδειγμα fναν α.γγλο φιλμοuρ,γο, που προ

ωθεϊτα1 τώρα τελΘυταiα: Το α.ρθριο τοϋ Peter Gidal 5το 
Cinemantics Νο ,'3 δnου θεωρεi το φiλμ 6αν fνα μέ50 
που μποριεϊ να δρα5τηρ1οποιή6ε1 «κατα5τάοειι;; 5υνείδn

Gnς διαφορεηκες όπο προηγούμενες; τέτοιες καταοτά-

5ε1ς καi μάλ16τα δ1αφοριεηκες δε τέτοιο βαθμο που να 

εχουν κοινωνηdι, πολ111κή, οiκονομ~κr\ καi βέβαια ( κά
Ώ ΠΟU έ μ : ψ α V 1 ζ ε 1 Q 1 Π ά V τ α Π ρ W Τ Ο 
κ α i τ ε λ ε υ τ α ϊ ο) Π.f)Ο5{ι.Πηκη οnμα6ία.». Καi πί-

6ω άπ' αυτα κρ,ύβετ01 ενας ε5α6ΙΚ()ς Πε6ψΙ6μος ΠΟυ ρέ

Πεl προς τον ,μnδεν1ομό: «Πραγμαηκη άλλα.γη ερχε

τω 6Π6ν1α Κ α i τ ό 6 Π Π Ο \.J ν α μ Π Ο ρ Ο U
μ ε να έλπfζουμε να περάοουμε 

τ fl ν ( ω ή μ α ς μ ε Ο. γ Χ Ο ς Π Ο \.J θ α ε 1-
ν α 1 Κ α τ α τ ε Κ μ Il ρ 1 Ο 6 U ν ε 1 δ η τ Ο Q γ

Χ Ο ς, μ ε έ ν ε ρ γ Π τ 1 Κ Ι1. Ο Π Ο γ Ο ή τ ε U 6 η 

π α ρ α π α θ η τ 1 κ ή. Ζω,ντας ετδι τiς ύπόλοliΠες 

μbρες μας, με ~να 5τ01χεϊο νοήματος: μέοο 5' δλn την 

άουναρm6'ία, μπορουμε Ϊ6ως να πληδlά6ουιμε τον βα61-

κο ά ρ ν Π τ 1 6 μ Ο με τον ά Π Q ι Τ Ο ύ μ ε ν Ο 

τρόπο». 

Παίρνοντας την θέ6n δη βαωκα. δεν μποροϋμε να άλ

λάξσυιμε τον κοομο, άλλα οϋτε ΚΙ αξίζει να ΤΟ κάνουμε 

αυτό, τί μας δίνουν τα φiλμ τοϋ Gidal; Ό Steve Dwo
~kin λέει, έγκωμια5ηκ6:, δη « Ό Gidal μας δίνει μια ά
κρf.6ε1α ορα6ιrις καi μια έγρήγοp6n θέ6ης:.. Καi τί 6Π

μαίνει βαιηκα α;ύτό; « Ή λήψη μ1ας θέ6ης οτο χωρο καi 

iι περ1φορα γύρω όη' αύτην ά:ποτελεϊ τι\ν έγγενη 6Χέ-
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on άνάμrεδα 6ε μένα καi οτο χωρο καi μόλις CΙ!λλάξω 
τr\ν θέοn άλλάζω καi την ι:αέοn»4. Λύτη εΙναι λο1πον ή 

γνώοn που παρέχουν τα φίλμ του, αύτο εΙναι δ,τι όνο

μάζει ό 1δ1ος «άλλαγiι ουνείδnοnς», τούrn ή «άπστελε

σματικiι» 6
1 άντίθεδn με mν «έπαναοτατικiι» τέχνη. 

Oi ΠΒpl66ότερ01 cmo τους φιλμουργους αύτους εχοrυν 
6υνεi:δn6n δη ό τ ρ ό Π Ο ς Π Ο U δ η μ 1 Ο U ρ γ Ο U V 

δεν εΙνα,1 παρα μια άντίδpα6η οτα oτ01xcia τfίς κωνω

νίας που τους έ ν ο χ λ ο υ ν. Δεν βλέπουν, οιμως, 

δη 11 αιτία γι' αύτο δεν εΙναι κάατοια ουμπαντικι\ καi 

μη - iοτορ1κiι κατάοταοn που προκαλεΙ τον ωτελmομο 
αυτό, άλλα ενα 6υγκεκρψένο καi κατανοnτο ωτοτέλε

ομα τfίς ούγχρονnς καmταλ16τικfίς . μσιρψfίς τfίς κσι

νωνίας. 

Το να λέμε δη ό κόσμος εΙνα1 γεμάτος fuτo «θλίψη καi 

τρόμο>> καi το μόνο που pιπορουμε να κάνουιμε εΙναι να 

του δώGουp:ε λίγη όμορφιά, εΙναι μια πσλυ μυοτ1Κ16ΏΚ11 

καi έmκίνδυνn άντίλnψn: δλα αυτα μας έμ:ποδίζουν να 

μετα6χnματί6οιφε τι\ν πραγματικότητα. 

Ή φιλοοοφία αύτι\ ηροωθεiτα1 άποτελε6ματικα άπο η\ν 

κυρίαρχη τάξη· γι' αuτο καi βέβαια βοnθάε1 τους ηρΟΟJ

θητες των φiλμ αύτων (Sitney, Battcock, Kardish, κλπ.). 

Το φιλμ δεν μπορεi να άλλάζ.ε1 τον κόομο, μόνο ή πoλ1-

τllill δράιοη μπορεi. Τα φiλμ μεταβάλλουν τiς iδεολογι

κε<;: Παρα6τά6Ιεlς ΠΟU εχουιμε για τον Κό6μο - καi ο' 

αύτο 10V χωpο, τον ίδιεολογικό, βpί6Κεται Il άποτελε
οματικότnτά τους. "Ας δουμε τώρα ενα κομμάτι nου ά

οχολεiτα1 με τοrυς «έγγενεϊς πε.ρωριομους τfίς καλλπε

χνικfίς διαδικα6ίας»5 δπου Il καλλιτε;χ:V}κrι δημιουργία 

θεωpεiτω 6ιύ6τα δαV μ1α δ 1 α δ 1 Κ α 6 1 α Π Q ρ α

γ ω γ :iί ς:6. 
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(.ΕΙναι άnαραίmτο να άναλύ6ουιμε το· πως ή καλληε

χν1κ~\ δ1αδ1καοία εΙνω βα61κα μια δ1αδ1κα5ία πα,ραγω

-yfίς καi το δη παράγει για 11\ν κοινωνία. 

'Απ' τiιν μιά, ή καλληεχν1κ1\ διαδικασία εΙναι φανερό 

δη παράγει έμηόρευμα. Για παράδειγμα, 6τnν πεpίπτω-

6Π των έ τ Οι 11 Ο Παρ ά δ Ο τω V, το καλληεΧVlΚΟ 

άποτέλε6μα προσθέτει ύπεραξία 6το ά:ρχικο, άντικείμε

νο. 'Απ' η\ν αλλn δμως,, το καλλπεχνικο άποτέλεομα 

εΙνω πσυ έξουδετερώνει ταυτόχρονα κάθε πpαγμαη

κiι δρά6Π που θα μπορου6ε να ά.ναλάβει η καλλιτεχνι

κ1\ διαδ1κα6ία κατα τfίς κο1νωνίας η των έ ν ν ο 1 ο
λ ο γ 1 κ ω ν 6υ6τημάτων που πcφάrγει iι κοινωνικiι 

πρακτική, μια καi παράγει μόνο καλλιτεχν1κες έννοιο

λογίες ( χωρiς κανένα δnλ. άποτέλ,ε5μα πάνω 5τι\ν κοι
ΗJ)νία). Ή παραπάνω άνάλυ6η δείχνει δη ακόμα κι ο

ταν iι τέχνη προGπαθε'ί να μετα6χnματί6ε1 τα iδεολογ1-

κα 6τοιχε'ία τα ,μετα6ΧΠpατίζει ετ61 Που γίνονται τέχνη. 

«"Ας ύποΘέοσυμε δη ή τέχνη προοπαθεϊ να xpn6iμoπo1-

fl6ε1 6QV βαδl:ΚQ ύλικά της iδεολογικα 6ΤΟ1ΧεΪα ΠΟU ερ
ΧΟVτQl 6ε άντίθιε6n με τι\ν κυρίαρχη iδεολογία. Τότε 11 
καλλπεχνικ~\ διαδικα6ία κατα6τρέφει δλο το άνατρε

πηκο Πε,ριεχόμ,ενΌ καi το άnογυμνώνει άπο δλn του την 

δύναμη. 'Έτω, ή τέχνη α,ύτοεξουδετεpώνεται ( χωρiς 
καν να χρε1α5τεϊ Ιί έπέμ6α6n τfiς κοινωνίας). Δεν ύ

πό:ρχει <<έπανα6ταηκι\» τέχνη. Ή λεγόμενη <<έπαναστα

ηκ~\» τέχνη δεν κάνει τίποτ' αλλο παρα να έξυπnρετεϊ 

τα 6υμφέροντα, τfiς κοινωνίας ( τfiς κυρίαρχης τάξω;:) 
μια Καl έξαψανίζεΙ τα iδεολογικα 6τοιχε'ία. έκείνα ΠΟU 

θα μποροU6QV να άηοβουν έπικίνδυνα για τι\ν κοινωνία 

αύτή. «"Ας ύποθέδουμε δη ΙΊ τέχνη πpο6παθε'ί να μ-ετα-

6χηματί6ει τα iδεολογικα 6το1χεία Που άποτελουν μέ

ΓιΟς τfiς κυρίαρχης ίδεολογίας ( ε6τω καi να τα «άνα
τpέφει δπως Ιί πσπ - άρτ). Κάνοντάς τα τέχνη, iι καλ

λπεχνικiι διαδικαδία 116.ς κάνει να ξεχν6με δη όποτε-
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λουν μέρος της κυρίαρχης iδεολογίας καi έξυmφετεi 

ταξ:ικα 6υμφέροντα. Το καλλιτεχνικό τους: νόημα άπο-

1φύπτε1 τα άλnθινο νόημά τους. Kai 6ClV έmδτέγααμα 

εχουμε το ρεαλ16ηκο ά:ηοτέλε6μα που εχει έπά'ν·ω 

μας καi μας κάνει να 6κεφτουμε δη «ή (ωη εΙναι 6αΥ 

τα φίλμ ... » «καi άκόμn, ή ψ 1 λ ε λ ε ύ θ ε p η άδη

κι\ κοινωνία. μπορεί άκόμn καi να έφαρμό6ε1 τον φ 1-
λ ε λ ε υ θ ε ρ 1 6 μ ό της μέΟΟJ τfίς: τέχνης, ξέρον

τας δη δεν δ1ατρέχε1 κανένα κίνδυνο ( το αντίθετο 

μάλ16τα) με ΤΟ να «ανέχεται:$ τέτοιες: iδεολογικα ηρο

λεταριακες άξ1ώ6ε1ς. Kai αν ή λογοκp16ία άπαγορεύει 
άκόμα κόατοιο καλλιτεχνικο προϊόν, εΙναι γιατi δεν εχει 

άκόμα καταλά6ε1 ποιας τάξης συμφέροντα έξυπηρ,ετεϊ, 

η μδ.λλον δη προς το 6υμφέρον της: κοινωνίας ( της 
κυρίαρχης: τάξης δnλ.) εΙναι που oi ανθρωποι έξακο
λουθουν να Π16τεύουν δτο άνατρεmικο ρόλο της: τέ
χνης:~. 

"Ας: έφαp:μό60υμε τσίπα τα δυμπεράtsματα 6την περίπτω-

6η του φίλμ, περνώντας: δε μια κρ,ιηκη του Black God, 
,rVhite Devil που εΙναι γραμμένη άπ' την γωνια της: κυ
ρίαρχης iδοολογίας 6ΤΟ Kine \Veekly7, ό ρ γ ά ν ο υ 

του έμπορ1κου κινηματογρ,αφικοίτ 

κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς. 

<<Παραγωγή: Τα φiλμ του ClaulJer Rocha, ηγέτη τσυ 
Βρα('1ν1ανοu <<νέου κύματος», άναγνωpίδτηκαν διεθνως: 

τα τελευταία εξι χρόνια Κ α 1 Q Π Ο p Ο υ μ ε γ ι α

τ i δ ε ν ε ϊ χ α μ ε δ ε Ι κ α ν έ ν α π ρ ο η

γ ο υ μ έ ν ω <:: 6 τ η ν Β ρ ε τ α ν ί α ) ( r\ ύπο
γ ράμp:16η εΙναι δική μας). Τούτο - δω, που φηάοcτnκ~:: 

το 1963, ·εΙναι το δεύτερο μεγάλου μήκους φίλ1μ του. 

Παρα το ό.6αψες 6τύλ του το φiλμ αύτο τον άνακηpύ6-

σε1 χωρiς άlpψιβολία δαν 6κηνοθέτη διεθνούς όλκfίς. 

Ή μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α του ένδωματώνει μερικα χα-
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ρακτnρ15τικα <<μεγάλων'> οον τον Eisenstein, Pasolini 
καi Bunuel, άλλα ~χει δμωι; δ:ική του 6υp.βολ1κn που εΙ
ναι βαθεια ριζωμένη 6το βροζιλιανο μυθο καi 6ΠΙ.V δια-

6ταύριοοή του με τον πρωτόγονο ρεαλ16pο καi την οου

ρεαλ15ηκiι είκονολογία. Ό πολυ άργος ρυθμός του καi 

ή ήθελnμένn του χρή6η οταηκων είκόνων καi μορφικών 

έ ν ο τ ή τ ω ν κάνει η\ν παρακολούθη6η ουχνα προ

βληματική. Ή δλη του δύναμη έκπηγάζει άn' την λυδ

Gαλέα του διαμαρτυρία καi πιν όργή του για τiι;; προ

καταλήψεις, η\ν ο.γνοια, πιν φτώχεια καi την κοινω

νικι\ άv15ότnτα που 6υνοψίζονται 6τiς λέξεις τσϋ τρα

γουδ1ου που λέει ~νας τυφλος μσυ61κόι;;: « Ή γiί ανή
κει 6τους ανθρώπους, Κ1 οχι 5το θεο Π το διάβολο». 

Π p Ο. γ μ α τ 1 Κ α 6 τ Ο 1 Χ ε Ϊ Q: Διαμαρτυρία, 

π ρ ω τ ο γ ο ν 1 6 μ ό ς, νέος 6nμανηκα;; ιs,κηνοθέmς, 

όmικα 6 Τ Ο 1 Χ ε Ϊ 01>, 

'Έτω ή τέχΥn αύτοεξουδετερώνετα1. Ό Rocha γίνεται 
εΥας ClΠO ΤΟUς <<]J.εγόλους» KQl κανεiς δεν θα μποpοU6ε 
να πεϊ οη το φiλμ βοήθ'n6ε τσν έπανα6ΤQΤΙΚΟ άγωνα 

της χώρας αύmς. Καi δμως προωθεϊται άπο τους ύπο-

6τnρικτες των έπα.ναοταnκων φίλμ. Για ποιανοϋ ώφέ

λεια ομως; «"Ας μην τολμήσει κανεiς να άμφ16βnτή-

6ε1 το έπαναGταnκο πνευμα του Jean -11arie Straub 
γρόφει ό Rocha8

, 'Αλλα ΤΟ ζήτημα δεν εΙναι αν άμφι-

6βnτήοει κανεiς αύτό. Το ζήτημα εΙναι να ρωτήοει τf 

άποτελέ6ματα εχουν τα φiλμ αύτα 6την πράξη. Ό κρ1-

ηκος των Times λέει για τον Straub, «ΜέΟΟJ ένα;; οΠα
νίου συνδυοομου ταλέντου καi έν6τοοου μας έξου61ό

ζει κυριολεacπ.κό ... »9
• Το θl,μα εΙναι δη τα φiλμ αύτα 

δεν είναι έmκο1νωνfιοφα οοο θαιφεπε. Ύπάρχσυν όρ1-

6p:ένα οτοιχεϊα που παρεμβαίνουν άνάp.εοο οτiιν έπα

ναοτατικη αντίληψη Ίών δΙψlουρ-γων τους καi οτο ά

ποτέλεομό τους πάνω 6ΠΙ.V κοινωνία ΠΟU δεν διαφέ

ρει ποιοτικα e,ε τίποτα άnο έκεϊvο Ίών lίλλων έμπορι-
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κων η καιλλ~τεχVΊκων φίλμ. 'Ένα έ:μπόδιο εΙνω ~ί ύπο

κ,ε:ιιμεν1κiι όππκ~\ των φιλμουργων δπως τονίςε1 το Ci
nethique δε μ.~α κρπrκiι για το φiλμ των Octavio Ge
tivo καi Fernando Solanas - La Hora de los Hornos10 

Ζnτουν άπο τους: άγωVΊ6τεc;: να μετα6χnματί6ουν mv 
πραγμαηκότnτα ά.ρχίζΌντας άπο 6το1χεiα που δεν άν

τανακλουν τ~\ν 5ιrγκεκρι:μένn κατά6τα6n 6τ~\ν 'Αργεν

τιν~\ άλλα μόVΌ mν ύnοκειμενικη όητικι\ ηο,υ oJ φ1λ

μουργο1 εχουν γι' αυτήν. 'Απο δω έξnγουνται καi σi 

6υνεχεiς mηκλή6εις των Getino καi Solanas 6τη φωνι\ 
των αγων16ΤωV Που Πapί6TQVTQ1 6τ~ιν ηροβολη του φiλJΙ 

τους. («"Η γνώμη 6ας άξίζε1 060 καi ~ί δική μας») . 

ΚΙ άπο δω έξnγεϊται καi ~ί ά. ν α δ ρ ο μ 1 κ η ά ν ά

πτυξη ένος φiλμ που προοπαθεi να ξανοιχτεί τελε1ώ

νονταc;: με μ~α 6,εφα «δυγκινnηκων» έμπει,ριων του iμπε

ρ1αλ15μου. Ή γνώδη ( που καi μόνη της άρκεi για mv 
δn,μ1συ1ργία μιας θεωρίας: ΙΚανfίς να καθΌplδεΙ p:ια 6W· 
6Tl1 έπανα6[QΤ1ΚΠ πρακηκή, 6ε 6υpφωνία δηλ. με τiς 

πραγμαηκεc;: όντ1φάι6Ιε1c;: 11 που καθορίζουν Π OXl mv 
έμφάν16n μιας νέας δ1αδ1κα5ίας 6την πραγμαηκότnτα 

που ~νας «θέλει» να μετα5χnματί5ε1) εΙνα1 άξεχώ,p16τες; 

- δτογ κινnματσyράφο - άπο τον μετα6χηματι6μο του 

φ 1 λ μ άστο πλειυ,ρας 6υγκεκρφένnς κατά6τα6ης τέ

τοιας δηως αναλύεται, μετα6χηματίζ'ετω - δπου γνώ-

6n καi μεταοΧΏΙ]_lQΤΙδμος εΙναι πάντα 6ε 6Uνεχfί άλλn
λεπίδραδη - ά.πο τους; άγων16τει;: που παίρνουv μέρος 

6mν πα,ραγωγiι τού φίλμ». 

Το έπόμε:νο κοιμμόrτι άπο το φiλμ V ent De L° Est12 

τfίς όμάδας Dziga Vertov μιλάε1 για την Υδια αύτn ελλει
ψn έπαναδτατ~κου άπτοτελέGJ:Ιατος καi άναλύοντας δί

νει λύδε1ς13 : <<Πρέπει να κριηκόρουμε την ελλειψn εν

ταξή μας 6Ώς μάζες. Δεν ά:ρκεi να θέτουμε t:να, 6ΚΟ,· 

πο πρέπει κ~όλας να λύνσυιμιε το πρόβλημα ευρε6ηι; 
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των μεθόδων με τiι;; όποϊιε<; πρέπει να τον φέρουμ,ε σε 

ηέρας. Νσμίςουμε Πωζ αν πάιρουμε μια φ,ροοn τού Μάο 

καi παμε να κινnματσγραφήοουμε άγρότει;; καiι κατό

π-ιν τα ά ν α μ ί ξ ο υ μ ε, εΙναι άρκετο αύτό. ( Τσύ
τn iι έ π ί θ' ε 6 η άναφέρεται 6το προnγού:μ·εVΌ φiλμ 

της όμάδα ς Vertov - Pra vda) ... 

'Αλλα δεν χρnσιμοrrοιούμε ακόμη πα.ρο την άφίσα καi 

το 5λόγκαν. Δ ε ν β ρ 1 6 κ ό μ α δ τ ε ο ε ο υ γ-

χ ρ ο ν 1 ο μ ο μ ε τ α π ρ ά γ μ α τ α. Εϊμα5τ~ 

εξω άπο τον πραγματικο άγωνα. Σκεπτόμαστε την 6UΥ

κεκρψένn μαι;; κατάδταδn... Με το να δυ6κολεύουμε 

τα πράγματα για τους; έαuτούι;; μαι;; λέμ1ε πως έρευνα- , 
με. 'Αλλα 6T11V πρα.γματικότnτα δεν κάνουμε πα,ρα ά-

6ΠΚ:rt κοινωνιολογία. 'Α ντi να προοπαθf1.5οuιμε να δεί

ξου1μ.ε τiς ταξικει;: δυνάμει<: κ α i π ω ς λ ε 1 τ ο υ ρ-

Υ Ο ϋ ν, δεν κάνοιηιε παρα 61Vεμα βερπέ. Δείχνουμε 

την δυ5τυχία τοϋ KOO].lOU άλλα δεν τον δείχνουμε 6ΤΙ1Υ 

πάλη του. Δεν του δίνουμε τα μέw να διεξαγάγn αύ

η\ν η\ν πάλη... 'Έχουμε βγεϊ εξω για να έρευνήοου

με ... Ξeρουμ1ε ομως πώς δεν ύπάρχει κινηματογράφος 

ίmφάνω των τάξεων, εξω άπ' την ταξικη πάλη ... τού
το σημαίνει δη ή κυρίαρχη ύληu\ δύναμη της κοινω

νίας δnμιΙ()ΙlJργεϊ μέGω της κυρίαρχης τάξης την κυρί

αρχη εiικονολογία μέ·οω καi μέ6α οτα φίλμ της. 'Αλλα 

τώpα, αύη\ η\ν στιγμή, με ποιό τρόπο παίρνουμε θέοn 

5' αύτο τον άγωνα; Φτιάχνουμε, ~να φίλμ, φηόχνοup.ε 
εiκόνες καi tίχο. Τί μπορούμε να κάνουμε, έμεϊς που ε

X(.'!UpJε άναλά6ει αύτο το δπλο που λέγεται φίλμ; Τί 

μπορούμε να κάνουμε για να μι\v παραμείνουν oi εiκό
νες καi ηχσι εiκόνες καi lίχοι της κυριαρχίας, της κυ

ρίαιρχnς τάξης... Να βγοϋιμε εξω καi να έρευνήοουμε. 

Ξέρουμε τώρα δη oi μέθοδοι μας καθορίζονται αιτο την 
κυρίαρχη iδεολογία. Μην συγχέουμε τον πρωταρχικο 

μέ τον δε:υτε,ρεύοντα, 6ΚΟΠό. Το Χόλλυιγουντ μας 
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κάινε1 να Πlοτεύουp.ε δη αύτο το ονειρο. εΙναι ηραγμα

ηκο καi ΠΙΟ άληθ~νο, ωτο η\ν φύ6η. Σε τούτη την μά

χη δλα τα μέ6α εΙναι θεμιτά: μεταμφίε6n, φ τ 1 α 6 i-
6 ω μ α, όναπαρόι6ταδn ... Ή iματερ1αλ16τικη ενν01α τfiς 
πραγματικότητας περνάει για την ϊδια η\ν πραγματικό

τητα ... Τί φiλμ κάνουν 6το 'Αλγέρι, καi τί 5τι\ν 'Αβά

να.. Νοιμί(ουν δτι μάχονται την Nixon - Paramount, άλ

λα τί μάχονται 5η\ν πραγματικότητα; Βέβωα, ό προο

δευτικος κινηματογράφος εχει 6υνε1δnτοπο1ήοε1 δη το 

φiλμ εΙναι μια οχέδn άνάιμεδα δτrιν εiκόνα καi δτον iί

χο. 'Αλλα διερευνάει πράγματι αυτος ό προοδευτ1κ~ 

κινηματογράφος την 6Χέ6n αύτή; Άπο που προέρχε

τω, πως λεπουργεϊ; Για ποιόν καi εναντίον ποιανοϋ, 

Ό προοδευηκος κινηματογράφος δεν κάνε~ αύτην η\γ 

έρώτη6n γ1ατi δεν θέλει να 6Κέπτετω με Ο ρ Ο U ς 

τ α ξ ι κ ο ύ ς ... Νομίζω πως δnμ1ουρyεϊ νέες 6Χέσεις 
άλλά, δυγχέοντας: την ποοότnτα με η\ν ποιότητα, δεν 

κάνει τίποτ' άλλο παρα να τροποπ01εϊ τiς δΧWεις αύτες 

δε χω.ρο άφnρnμένο. Ή Brejnev - Mosfilm λέει πώς επι

τίθενται εναντίον τfiς Nixon - Paramount, άλλα τί κά

νουν δτην πραγματικότητα; Ση\ν πρα.γμαnκότητα ερ

χονται δε βοήΘιειά τους ... Κατανοήδαμε η\ν πολυπλοκό
τητα αύτων των άγώνων, νοιώδαμε δη ύοτερούδαμε δτα 

μέδα άνάλυ6ής: μας. Έπιοψέψαμε οτ:ι\ν δυγκεοcρφένn 

μας κατάδτα,5,n, Ση\ν 'Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βαρ-

60βία, Πράrγα ( παντου δπου καi αν εϊμαοτε) , εχουμε κα
ταλάβει δη ενας ματεριαλ1οτικος κινηματογράφος μπο

μεϊ να )'1εννnθεϊ μόνον δταν έπηελεϊ με 01ρους ταξικους: 

δΤ11V QδΤ1Κ11 άντίλnψn τfiς άναπα.ράδταδης. .. Για να κα
ταλάβουμε τα οργανα παραγωγfiς: άπο τον iμπεριαλιομο 

πρέπει να καταλάβουμε τα οργανα παραγωγfiς άπο 

η\ν κυρίαροcη iδεολογία. 

<-:ΕΙναι άλήθεια. δη ή θεωρία γίνεται ύλ1κη δύναμη οταν 

κατανοnΘεϊ άπο τiς: μάζες. Γι' αύτο εΙνω άνόγκη να ε-. 
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χουιμε 6ω6τες: iδέες:. "Ας διορθώοουιμε την θεωρία μας .. 
'Άς: πάρουμε η.χ. τiιν άναικόλυψn τfίς φωτογραφίας. 

ΙΊα π01όν καi έναντίον ποιανου; Γαλλία: Louis - Phί

lippe, φάπεζεις: έruενδιύ6εις, άρχiι της βιομnχαvnάίς έ

πανά5τα5nς:, έππα.χυνόμεvn ό.νάΙΠτυξn τοϋ προλεταριά

του, ταξικι\ πάλη, ανάγκη μετα5χημαη5μηυ τfίς κυρίαρ

χης: iδεολογίας, ταξικι\ πόλη, τfίς ό. π ό κ ρ υ ψ η ς 

τfίς: πραγρ.αηκότητας: άηο τiς: μάζες:, ταξικiι πόλη. Ή 

φωτηγραφία διαδέχεται το μυθ16τ6ρημα καi την ζωγρα

φική. Έναντίσν πσιανσϋ; 'Εναντίον του λαου που ά ν

τ 1 π α λ ε ύ ·ε 1. Ή φωτογραφία για την ά6rurn τά
ξη εχε1 δυο ρόλους: 

1. Να όναγνωρίοει τον ταξικό της έχθΙρό. 
2. Να όναπαρα6τή6ε1 κάπως: την πραγματικότητα. 

α) Στα 1871 ή α6τυνομία των Βερ'6αλλιων φωτογραφί
ζ'ει τους: έπανα6τάτες:. 6) Στα 1871 oi φωτογραφίες: των 
έκτελεδμένων κομμουνάρδων βρί6κονται 6' δλα;: τiς 

ά6τικες: έφημερίδες: ... Να άγωνι6τοϋρ.ε έναντίον τfίς: ά-

5τικfίς: αντίληψης τfίς: άVΤ1JΠαρά6τα5ης:. Να πάρουμε τον 

κινηματογράφο, η\ν φωτογραφία, την mλεόραοn άπο 

τα χέρια τfίς κυρίαρχης: iδεολογίας. Να μiιν θέτουμε το 

πρόβλημα με αφηρημένο τρόπο. 

Για να κάνουμε τον κινnrματογράφο ενα δπλο 6την ύ

nηρε6ία τfίς: έπανάδτασης:, ας: ΤΟ 6Κεφτουμε καi ας: το 

6κεφτουμε ;μέσω τfίς έnανοοταηκfίς: πάλης. Μέθοδος: πά. 

λης καi δουλειας: ή ταξικiι πάλη, ή ενσπλn πάλη. «Φηά

ξαμε ενα φίλμ, το κριτικάραμε. Κάναμε όp16μένα λάθη. 

Διορθώοομε μερικά. 'Ίσως:. Ξέρουμε τώρα κάη ηερ16-

6ότ~ερο για τiιν πa,ραγωγη των ηχων καi των εiκόνων. 

,, 1 Gως: ξέρουμε καλύΤερα ποιά μορφ1\ πάλης θα μετα-
5χ1ψατίδε1 αύτiιν την παραγωγή, για ποιόν καi έναν

τiον ποιανού. Μόθαιμε τώρα ενα πολυ άπλο nρόγμα: 

<<ΕΙναι δωδΤ<> να έξεγειρόμοοτε έναντίον των άντ1δρα-

5τικων ... ». 
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Κρπικά!ραrμε ενα εΙδος φ,iλμ που χ ρ η 6· 1 μ ο π ο 1 ε i 
Ο ρ 1 6 ']J. έ ν α 6 τ Ο 1 Χ ε i α γ ι α V α λ α ν 6, α

{) ι δ τ ε i 6 α ν έ π α ν α δ τα τ 1 κ ό. (Κρηικάρι

(ψα που βα6ίζΈταιι 6το1 γεγονοι;; δη: α) δεν εΙναι έm

ιηnιμονικέι;;, άλλα άντίθετα., ό. τ ο 11 ι 6 τ 1 κ ε ι;; άνα

παραστά6εΙι;; Gυγκειφφένων κ<lτα6τά6εων· β) χρn:6ιμο

ποιοίiν τ:ι\ν α5τικ:ι\ τεχνοτροπία άναπαράοτα6nς - καi 

δη ή ά ν α π ο τ ε λ ε 6 μ α τ 1 κ 6 τ η τ ά τουι;; καi 

11 ωτροοβλnηκότnτά τουι;; έκπορ,εύοντα1 κατα πολυ άπο 
τα δυο αύτα 6nrμεiα). Πωι;; μπο,ρ,ci το φiλμ να μετα-

6χημαη6θεϊ, να γίνει δπλο δmν ύηnpεδία. τfiι;; προλε

ταριακfiς έπαrνά6τα6nς; Τουτο μπορουp:ε να το 6 κ ε
φ τ Ο U μ ε 6,ε όριδΙJ:.LέVα 6τάδια: 

1. Συνείδn5n δη δεν ύπά,ρχε1 κ1νnματογράφοι;: πά
νω άπο τ:ι\ν ταξι,κ:ι\ πάλη: «Στον κάψο Gήμερα δλn ή 

κουλτούρα, δλn ή λογοτ1εχνία καi ή τέχνη, ανήκει 5ε 

6·υγκεκρφένες τάξεις καi κατευθύνετω 6ε συyκε1φ1-
μένουι;; πολπικουι;; 6τόχουι;;. Βα6lκά, δεν ύηάρχε1 τέχνη 

για τ:ι\ν τέχνη, η δη ή τέχνη βρί6κεταΙ πάνω άπο τiς τά

ξεις η δη εΙνω. ClΠΟδΠαφένn καi ανεξάρτητη άπο τ:ι\~ 

πολιτική... Κάθε τά{n ·5ε κάθε ταξικ:ι\ κοινωνία εχε1 τα 

δικό, της πολπικα καi καλλπεχVΙΚα κρπήρω. , Αλλα δ
λ ει;; oi τάξε1ι;; 6> ολες τiι;; ταξικει;; κοινωνίες κατα κανόνα 
βάζουν πρώτο το πο,λπ1κο κρ1τήρ10 καi δεύτερο το καλ

λπεχνικο» 14 « ... έmφέρονται;; κάποια άλλαγι\ 5' ενα μέ-

60 έπικο1νωνίαι;; ( ή ά6ύνειδn άντανάκλαδη του καππα
λ16η:ιωυ τρόπου παpαγωγfiι;;) ό παραγωγος δnμάτων 

( 6υνε1δnτα) όνακαλύπτε1 το ταrυτοοημο τfiι;; Θέ6nς του 

με αύτον του nαραγωγοu άντ~κειμένων - το μόνο έ

χέγγυο μ1αι;; 5υμμαχiαι;; που δεν 6τηρ,ίί,εταΙ 6ε μικροα-

6ηκου•ι;; θU'VαΙ6θnμα.ηGμσύι;;» 15
, 

2.. Μ1α πολΙΤΙκα όποτελε5rμαηκ:ι\ πρακηκι\ δεν μπορεi 
να παραμείνε1 καλλπεχVΙΚΙl πρακηκή 16 

: «έννοοιυμε ά

πλωι;; δη ό 6061αλΙ6ηκοιι;; ριεαλ1ομος εΥταν άναπόφ·ευκτο 
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Υα άποτύχε1 γ1ατi - έρχόμενσς 6ε άντίθεοn με την καλ

ληεχν11u\ n άνηκαλληεχνικι\ πρακηκι\ των ποικίλων 
πρωτοπορ1αrκων κ1νnμότων - θεμελίωοε η\ν iδεολο

y1κ11 πά~λn, την ταξηu\ πάλη, 6ε μια πρακηκiι που πα

ρέμε1νε καλληεχνική:. 17
• 

3. 'Η καλληεχνικι\ αύη\ πρακηκiι πρέπει να γίνε~ έπ1-
5τnμον1κη πρακτική: <<ΕΙχαν ποτε od. ά6τοi καλλιτέχνες; 
έπ15τήμn για να η\ν θέοουν 6τiιν διάθεοn των έργα

των; 'Ανακάλυψαν ηοτε 5τ:ι\ν πρακτική τους τ:ι\ν ταυ

τότητα τ:iίς κατάοτα6ής τους; με αύτ:ι\ν της έργαηκfiι;; 

,άξnι;;; Ή όnάlVTil6n εΙνω οχ·εοον χωρiι;; έξαίρεοn «οχι:& 

καi ό λόγοι;; εΙνα1 άπλός: ή πρακηκ1\ ποτε δεν άναπτύ

χθnκε πάνω υε Μαρξι6ηκει;; - Λενινι6ηκες βό6ε1ι;;. Oi 
ΠΙΟ καλοi μπόρεοαν να δείξουν τiιν άρνnτικ:ι\ πλευρα 

τοϋ καππαλ15τικου καθεοτωτοι;; καiι περίyραψαν δ1α~-

6θnηκα τiς: λε1τουρyίες του. Άλλα πάντα με την αύ

ταπότη δη μετέδιδαν μια θεώρnδn τοϋ κό6μου, άναπα

ράγονται;; οτiιν πρακτική τους; τον καmταλ16ηκο τρόπο 

ηαραγωγfiι;;, δοο βίωα. κι αν εϊταν ή έπίθεοή τους; οτο 

χωρο των 6nμάrτων που x,pn6ψOΠOIOU6QV:. 18 , 

4. Ή έπ16τήμn εΙναι l\'lαρξ1ομοι;; - Λεν1v15μός;: «Ή Μαρ

ξ15ηκ~\ φιλο6οψία ύποοτnρίζει δη το 6Πουδαιότερο πρό

βλημα δεν εγκεπαι οτ:ι\ν κατανόn6n των νόμων τοϋ 

άντ1κειμεν1κου κόδμου καi αρα οτ:ι\ν iκανότnτα έξήγn-

6ή,ς: του, άλλα 5τ~\ν έφαρμογrι τfiς; γνώδης; των νόμων 

αύτων ένεργnnκα για τον μεταοχημαηομο του κό6μοu 

Άπο την Μαρξ1οηκ1\ αποψn, ή θεωρία εΙναι 6Πουδαία 

1cαi ή 6ΠΟυδα1ότnτά της; έκφρό(εται 5η\ν θέ6n του Λέ

νιν, «χωρi,ι;; έπαναοταηκι\ θεωρία δεν μπορεί να ύπά,ρ

ξει κανένα έπαναοταηκο κίνnμα:& 19 • Άλλα ό Μα.ρξ151p.ος 
1 ονίζε1 την οπουδαιότητα τfiι;; θεωρίας; άκριβωι;; καi μό

νο γιατi μπορεί να κατευθύνει την δράlδη ... ή γνώδη 

άρχίζει με η\ν πρακτικι\ καi ή θεωρηηκ~\ γνιίκ:ϊη έππυγ

χ όνετω μέοω τfiς πρακΤl!κfίι;; καi πρέπει μετα να έπ1-

οτρέψε1 6TrtV πρακηκή ... Ή γνώοn που άποw~ει τους; 
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νόμους: τοϋ Κό61)10U Πρέπει να κατευθύνεται Προς Tl1V 
πρακηκ~'ι του μετα6ΧΙtμQΤlομου του KOO]:lOιU, Πρέπει Vα 

ξαναεφα,pμόζ'εται 5τrιν πρακηκη τfiς παραγωγfiς:, 5τrιν 

πρακηκiΊ τfiς εηανα6ταηκfiς ταξικfiς: πάλης καi του ε

πανα6τα.ηκου εθ'ν1κου άγώνα καi 6την πρακηκι'ι τοϋ 

εΠ16τημονlΚΟ'U εθνικού αγώνα KGI 6TI1V πρακηκι\ τοϋ 

έm5τημον1κου πειραμαη6μου. Αύη'ι εΙνω ή δ1αδ1κα-

, nία ελέγχου καi άνάmυξnς τfiς θεωρίας - ή Gυνέχιωι 

ιfίς: δλης: πρόβα6Πς τfiς γνω6ηκfiς λειτουργίας:. Πολ

λες: θιεω,pίες τfiς φ υ 6 1 κ fi ς: ε Π 1 6 τ ή μ η ς: θ ε ω

ρ ο ϋ ν τ α 1 δ τ 1 i 6 χ ύ ο υ ν οχι μόνο επειδiΊ 

θ ε ω p Ο U V τ Q ν Ο τ 1 Ϊ 6 Χ U Q V τότε που τiς: 

θεμελίω6αν oi φ υ 6 1 κ ο i έ π 1 6 τ ή μ ο ν ε ς 

άλλα επειδη επαληθεύτηκαν 6Tl1 μετέπειτα επωτnμο

\ΊΚΠ rφακηκή. υομοια, ό Μαρξ15,μος: - Λεν1ν16μος θ ε ω-

1) ε ϊ τ α 1 δ τ 1 i 6 χ ύ ε 1 οχι μόνο επε1δ1'ι ε Θ ε ω'" 

p ε Ϊ τ Ο Ο τ ι Ϊ 6 Χ U ε τότε ΠΟU τον διατύnω6Ω\" 

oi J\'lάρξ, 'Έγκελς:, Λένιν καi Στάλιν άλλα επειδι'ι έ

παλnθεύθηκε 6τrι μετέπειτα πρακηκiΊ τfiς επανα5ταη

κfiς ταξικfiς πάλης: καi του επανα6ταηκου εΗνικου ά

γώνα. 

Ό διαλεκηκος ύλ16μος εχει Κ α θ Ο λ ι Κ Ι1 lδXU γιατi 

clνGI αδύνατο Vα TOV αποφύγει κα,νεiς: 6Tl1V Π ρ ά

ζ n>> 20
• 'Έτω μια βα61Κ11 λειτουργία του φiλμ Θα εί

ταν να Παραγάογε1 η\ν γνώ6n ΠΟU θα κατα6Τή6εΙ δυ

ναη\ η'ιν ε μ φ ά ν ι 6 η του μετα6χn;μα.τ16μου. J\E~ 

π01ό τρόπο; Βαω(όμενοι 6τiΊν ύ λ 1 6 τ 1 κ ι'ι δ 1 ο
λ ε Κ τ ι Κ ι'ι» που λhει δη ή άνάmυξη εκπnοο άπο 

τiς ε6ωτερικες άνηφάυεις: ένος: πρά,γματος:»21 • 'Εδώ, το 

Cinethique άντλεϊ μερ:ι:κα 5υμπεράtψατα άπ' το φiλμ 

τfiς όμάδος Dziga Vertoν PΓaνda, που φηάχτηκε 6η'ιν 

'['5εχοολοβακία: <<'Αλλ' αύτες αi άνηφά5,ε1ς δεν μπο~ 

poU'6{}1V να άποκαλυφθουν -έδω 6το φiλμ- χωρiς την 

δ1αλεκτικ1\ των 6τοιχε·ίων που επε15έρχονται Gη'ιν δω

δ1κα6ία παραγωγfίς εiκόνες καi iίχ01... Γ1ατi ό 6τόχος 



-έδω. δτο φiλμ- εlναι ή παραγωyι\ τfίς γνώδΠς ιών 

άνnφά6'εων που άποτελουν την 6ύγχpονη Τ6εχο6λο

βώηκη πραγιμαηκότητα OXl για το μετα6χημαη6μο αύ

τ:fίς της ηραγ:μαηκότητας άλλα γ1α την κατάδε1ξη τοϋ 

που βρίδκεται ή δυνατότητα pιεταδχηματιδμσυ της μέ-

6α 6την ϊδ1α της την πρόβα6η>>22 • 

Μόνο μέ5' άατο την έm6τnμονικiι άνάλυδn του κοομσυ, 

με 6Τόχο την αλλαγή του, θα φnαχθci μια κινnματογpα

φικη γ λω66Q που δεν θα ανήκει πλέον 6την κυρίαρχη 

τάξη άλλα θα εϊναι ή μόνη γλω66Q που το, προλεταρrά

το θα ενδιαφερόταν να μάθε1: ή γλω66Q του μετα6Χη

ματι6μου του κό6μου. 

1. Λόγος στο Philadelphia College of art Ίοόνιος τοϋ 
119166. 

2. «METAPHORS OF VISION» Film Culture, 1963 
3. Στο ίδιο. 
4. «Ρ. Gidal», S. Dwoskin, lndipendent Cinema Νο 1 
δ. J. Ρ. Moinot, Cinethique Νο 7/8, σ. 81. 
6. Mao Tse - Tung, «Για. την Πρα:κτική». 
7. Κine Weekly, Άπραιος 1'8, 1970. 
8. Cahiers du Cinema Ίούλιος - Αυγοο•στος 1969 σ. 40. 
9. Tl1e Times, 'Απρίλιος 17, 1970. 

10. Cinethique 7 /8, κε&μενο των Getino/Solanas. 
11. Mao Tse - Tung, Έκλεκτα. 'Έργα.. 
12. Ή δμάιοα. Dziga V ertov συστήθηκε από τούς J ean -

Luc GodaΓd κα.1 Jean - Pieπe Gorin. 
13. Cinethique 7/8. 
14. Mao Tse - Tung, Λόγος για. την λογοτεχνία. κα.t την 

τέχνη. 
15. Cinethique 7 /8 σ. 82. 
16. Για. ποορά,οειγ1μα. α.να.φορικα. μέ τόν ορο ( Πρα.κτικη) 

κα.'θώς και για. άλλους 6α.·σικούς όρους του ύλισμοϋ οες τό 
Pour Marx του Althusser. 

17. Cinethique, 7/8 σ. 82. 
18. Στ1ό ίσιο. 
19. Λένιν, Τί να. κάνουμε; 
20. Mao Tse - Tung, Για. την Πρακτική. 
21. Mao Tse - Tung, Έκλεκτα. 'Έργα.. 
2,2. Cinethique 7}8, σ. 88. 



καμερα - στυλο 
κυκλαρορουν 

. ΙΝΓΚΜΑΡ ΜΠΕΡΚΜΑΝ 

. ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ (ΣΕΝΑΡΙΟ) 

ετοιμαζονται 

. ΖΑΝ-ΔΥΚ ΓΚΟΝΤΑΡ 

. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ 

. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΙΤΙΚΗ 

. ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΔΗΝΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟ 

7),ατ't vα ~vωpιεεtΊ 1:ό e-r:Dυvϊ:ω 

f!::CX5. f/ CΧΊJ{.Χ UtΙ.-JVl(!t"Ct f!Μλ Ur:tl VuU[;}'ι(J, 
6{,tJ,(J1Xxorz Gτrz [f όU6'{.,Un • •• 

PElOf3RAPJf • TJthffSGRlPTDRS· TAJPJ[f()Y· 
J)YJVAGG • EkGLE • GELε3τlίJJιf·J33i·TE6G 
uι' σχσ1,rχ a)ln y,t1,pu(:;f, Ul!U:),fJriιfJf}tί w7;τ1,v ε;ι

J. ti:,Θr:t.,. tιδω,ts τψε5 ]Jtrx τ(jΙJS cf?Gι'&nϊ:ts. 
uι· tVU6.ί!.l8S 6"Ί:l1.V ~tι.flι.lf n 

Tht Tcφe RevtJlufωn 
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