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Διαφημιστικές 

Τηλεοράσεως 

ταινίες ποιότητος 

Κινηματογράφου 

Γιά την. σωστή προβολή της φίρμας fι των προϊόν

των σας, γιά τήν ύποδειγματική έκτέλεση της ίδέας 

σας, ή ΝΙΚΗ FILMS διαθέτει τό πιό είδικευμένο 
προσωπικό (σέ δημιουργούς καi τεχνικούς) τά πιό 

άρτια μέσα (σέ έξοπλισμό, μηχανήματα καi χώρους). 

Ή ΝΙΚΗ FILMS σας έξυπηρετεί σωστά 

Β. Γ. ΛΑΔΑΣ καi Σια Ο.Ε. 

rρaφεία:._'Εργαατηρια: Πατριάρχοu Γρηγορ[οu 4 Ταuρος Τηλ. 364.331-362.623 
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΙΥΙΧΡΟΝΟΙ 
ΚΙΝΗΜΑΙΟ[ΡΑΨΟΙ 

Ή κοπέλλα τfις. φωτογραφίας άrto· 
λαμβάνει τlς χάρες ένός νόστιμου 
πεπονιού στό φiλμ τού Ρό;.1περτ Νέλ
σων ((Ό Ι αύτά τά .πεπόνια». Ή ται
νία εlναι μιά έξυπνπ ςιλλπγορία τfις 
γεμάτπς περιπέτειες ζωfις των νέγρων 
σm σύγχρονη · Αμερική. Μέ τnν ται
νία αύτι"ι μιό άπό τlς κλασσικές κωμω
δίες τού 'Αντεργκράουντ, ό σκnνοθέ· 
τnς τnς έχει iΊδn όnμιουργι"ισει μιό 
παράδοση πρός ένα γελοιογραφικό χι
ούμορ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νο 2. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 69 

\. Μερικές διευκρινiσεις mς σύνταξι:ις σελ. 3 

2, Είδι"ισεις καl σχόλια » -4 

3. Σκέψεις και διαπιστώσεις, τού 'Ιάκωβου Καμπανέλλη » 8 

4, Σχεδίασμα γιό μιό ίστορία τfις 'Αμερικάνικης ·πρωτοπορfας τοϋ 8. Ραφαnλίδn » 11 

5, Πού βρισκόμαστε έμείς ol δnμιουργοl τοϋ 'Αντεργκράουντ, τοϋ Τζόνας Μι'ικας )) 16 

6. Ή έκρnξn τού Νέου 'Αμερικάνικου Κινηματογράφου, τοϋ Α. Καλομοιράκn » 20 

7, Μιό πινακοθήκη κινnματογραφιοτων τοϋ 'Αντεργκράουντ, τοϋ Σέλντων Ρέναν )) 24 

8. Πρσσμοvι"ι τοϋ φωτός, τοϋ Κέν Κέλμαν » 29 

9, Τίnοτα δέν έχεις νό χάσεις, τοϋ • Αντυ · Γουώρχολ » 36 

10, Άναχώρnοn γιό τόν • Αρn, συζήτποn μέ: πι Σίρλεϋ Κλάρκ » 44 

11 1 3 συγχfσεις τοϋ • Αμως Βόγκελ )) 54 

12, Ό "Ανθρωπος μέ τό μπαλλόνια τοG Γ Κόρρα )) 60 

13. Συζήτnοn μέ τούς άναγνωοτες )) 62 

Έκδότης, ύnεύθυνοι: σύμφωνο με τό Νόμο: Βαγγέλης Τρικεριώτηι:, Νορκiσων 12, Ν, 'Ηράκλειο ,•, Διευ
θυντής: Διομάντηι: Λεβεντόκος ,•, Διεuθυντήι: συντάΕεωι:: Βοσίληι: Ροφοηλίδηι: ,•, Καλλιτεχνική έπιμέ
λειο: "Ακηι: Κολομοιρόκης :, Τυπογραφική έπιμέλειο: Γιωργοι: Κ·όρροι: :. 'Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
Λουκδς Γιοβόνης, ΤΖοβέλο 25, τηλ. 615.079 :. Φωτογροφική όνοnορογωγή: Γιοννοtοηι: κοi Σία, τηλ. 
344.575 :, Συντακτική έπιτροπή Θόδωρος · Αγγελόπουλοι:, Κλεάνθης Κολδίρηι:, • Ακης Κολομοιρόκηι:, 
Γιωργος Κόρρος, Κόμφωνο Εύγενiο, Διομόντης Λεβεντόκοι:, Γιάννης Μποκογιοννόπουλος, Χρηστοι: Πο
ληγιοννόπουλος, Βασίλης Ροφσηλiδης, Κώστας Σφήκοι:, Σομοντδς Τέληc: :, Συνεpγόσθηκον: Ίόκωβοι: 
Καμπανέλλης, Ρίτσο Ντόκου, Τ, Ποροδέλλης :, Έτήυιο συνδρομή : Έσωτερικοίί 1 00 δρχ. Έ!Ξωτερικοίί 
7 δολλάρια. Έμβάσμοτο συνδρομές: Διομόντης Λε6εντάκοc ότά γραφεία τοίί περιοδικοίί Άνο!Ξαγόρα 1 

Cine=a conte=porain. Revue =ensuelle editee a Athenes par un groupe de jeunes ci
neastes-N o 1, Septeπlbre 1969-Abonne=ent ,annuel pour l'etranger, 7 dollars-Adresse : 

Anaxagora 1, Athenes, Grece. 
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ΑΝΑΙ<ΟΙΝΩΣΗ 

ΑΡΧΙΣΑΝ DI ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Μαθήματα Τέχνης yιά τό κοινό 

στην Γκαλερί 'Ώρα (Ξενοφώντος 7. Σύνταγμα, τηλ. 230.698). 
Κάθε μηνα θά όλοκληρώνεται μιά τέχνη μέ θέμα τις σύγχρονες τά-

σεις στην τέχνη αύτή. 

Μαθήματα και διδάσκοντες 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: 'Ομιλητής, ό ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ 

f.ωΥΣΙΚΗ: 'Ομιλητής, ό ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ· 'Ομιλητής, δ Γ. ΜΙΧΑΗΛ 

ΘΕΑΤΡΟ: 'Ομιλήτρια, ή ΦΩΦΗ ΤΡΕΖΟΥ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ: 'Ομιλήτρια, ή ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ 

θά περιληφθεί επίσης και ό κύκλος της Σύγχρονης Λογοτεχνίας. 
Συνδρομή : 1 κύκλος 300 δρχ. 2 κ. 500, 3 κ. 700, 4 κ. 900, κ.λ.π. 
"Ώρες καί ή μέρες: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 8.45 - 9.45 

Τά μαθήματα αρχίζουν τόν Όκτώ®ριο μέ τόν 

KINHMATDΓPAΦCJ 
Ό κινηματογράφος είναι αύτόνομη τέχνη η σύνθεση ολων των άλ

λων τεχνων ; Πως ενα «επιστημονικό αξιοπερίεργο» απόχτησε δυνατότη
τα yιά αίσθητική εκφραση ; Πότε, πως κι από ποιούς συνετελέσθη τό 
πέρασμα άπό τήν τεχνική και την επιστήμη στην κατ' εξοχήν αντιπρο
σωπευτική τέχνη του καιροί} μας ; θά σας φαινόταν παράξενο αν μα
θαίνατε οτι ό ανθρωπος συνέλα®ε την ίδέα του κινηματογράφου τό 
30.000 π.Χ. και τήν πραγματοποίησε μόλις τό 1895 ; Που οφείλεται αύ
τή ή καθυστέρηση ; Γιατί οί αψυχες κινούμενες είκόνες ασκοϋν τέτοια 
γοητεία ; Ποιοί είδικοι νόμοι διέπουν την κινηματογραφική δημιουρ
γία ; Αύτά είναι μερικά άπ' τά ερωτήματα στα όποια ό όμιλητής θά 
προσπαθήσει νά δώσει απάντηση μέ μιά σειρά δώδεκα μαθημάτων πού 
-θά γίνουν μέ τήν παρακάτω σειρά : 

1. Προϊστορία του κινηματογράφου 
2. Συνοπτική ίστορία του κιν) φου από τήν εμφάνισή του μέχρι σήμερα. 
3. Οί μεγάλες κινηματογραφικές Σχολές 
4. Στοιχεία κιν) κης τεχνικης - Τό κιν) κό σuνερyεΊο 

5 Ή κινηματογραφική σκηνοθεσία και οί ίδιομορφίες της 
6. Ό ηθοποιός ατόν κιν) ψο καί οί fjρωες - σύμ<?ιολα 

7. Τό σενάριο καί ή δομή του 
8. Στοιχεία κιν) κης αίσθητικης 
9. Ί στορία της κιν) κης αίσθητικης 

10. Ό κιν) ψος σήμερα 
11. Ό κιν)φος του μέλλοντος 
12. Ό κιν)φος καί οί αλλες τέχνες 

1 
1 

ι 
1 

1 

μερ~χες 

δ~ευχρ~v~σε~ς 

Ή κυκλοφοριακn επιτυχία του πρώτου τεύ
χους μας ξάφνιασε. Πρέπει νό όμολογι'ισουμε 
πώς ούτε κόν φανταστι'ικαμε δτι θό ι'ίταν δυνα· 
τόν, ένα εlδικευμένο έντυπο νό γίνει δεκτό 
μέ τέτοια βουλιμία όπ' τό όναγνωστικό κοι
νό. Είχαμε την έντύπωσπ πώς θό μας διάβα
ζαν μόνο αύτοl πού εΤχαν κάποια προπαίδεια 
οτό προβλnματα τό σχετικό μέ τι'ιν θεωρnτικι'ι 
διερεύνηση του κινηματογράφου. Κάναμε λά
θος. Άπ' αύτι'ι τι'ιν κακι'ι έκτlμnσn προέρχεται 
καl τό σφάλμα πού έγινε στό nρωτο τευχος : 
Προϋποθέσαμε γνωστή τι'ιν κινnματογραφικι'ι 
όρολογία καl δέν κάναμε τlς σχετικές έρμn
νευτικές παραπομπές δπως όφεlλαμε. 

Σ' αύτό τό τευχος ή παράλειψη συνεχlζεται 
άλλα έν γνώσει μας αύτι'ι τι'ι φορά. Θεωρήσα
με σκόπιμο νό συντάξουμε ένα λεξιλόγιο κι
νnματογραφικων δρων πού θά μοιραστεί - σέ 
χωριστό, όποσπώμενο φυλλάδιο - μαζύ μέ τό 
τέταρτο n πέμπτο τεϋχος. Μέχρι τότε θό πε
ριοριστουμε σέ στοιχειώδεις παραπομπές. Ζn
τοϋμε · συγγνώμη πού δέν εφαρμόζουμε όπό 
τώρα αύJiι'ι τη μέθοδο άλλό ι'ι ϋλn του δεύτερου 
τεύχουq_ στό μεγαλύτερο μέρος της ι'ίταν ι"ιδn 
έτοιμη όπό καιρό. 

Οί 'ίδιοι λόγοι - τflς πλα,ύτερnς όπ' δ,τι ύ
πολογίζαμε κυκλοφορlας - δnμιούργnσαν κι έ
να δεύτερο πρόβλημα : Μας κατηγόρησαν γιό 
έστετισμό καl σκοτεινό διανοουμενισμό. Θό 
nτav κάπως δύσκολο νό ξεπεράσουμε αύτό τό 
πρόβλημα τι'ι στιγμι'ι πού όφεlλουμε νά κάνου
με γνωστά κείμενα μέ ξεχωριστι'ι σnμασlα γιά 
τι'ιν μελέτη τοϋ κινnματογραφικου φαινομένου 
πάνω στά όποία θά στηριχτεί, στό μέλλον, μιό 
υπεύθυνη έλλnνικι'ι κινnματογραφικι'ι βιβλιο
γραφία. Πάντως,καταβάλλουμε προσπάθειες νό 
συγκεντρώσουμε τiς τυχόν υπάρχουσες όξιόλο
γες πρωτότυπεc; μελέτες, κι όπωοδι'ιποτε στό 
περιοδικό μας έχουν θέση κεlμενα πού ή ϋ
παρξn αύτοϋ του έντύπου θά δώσει άφορμή 
νά γραφουν στό μέλλον. Αύτό άφορα τόσο τόν 
διεθνfι δσο καi τόν έλλnνικό κινηματογράφο. 

Είναι βέβαιο δη τά έμnόδια πολλαπλασιάζον
ται δταν προσπαθουμε νά μελετnσουμε ύπεύ
θυνα τόν έλλnνικό κινηματογράφο γιατί τό άν
,-ικεlμενο τflς έρευνας, αύτό καθαυτό, περιο
ρlζει τι'ι δυνατότητα σοβαρflς μελέτης. Ή συ
ναισθnματικflς ύφflς όφορισμοi γιό τι'ιν αlώνια 
κακοδαιμονία του έλλnvικου κινηματογράφου 
δεν μας άφορουν. Θά πρέπει κατ' άρχι'ιν νό 
γlνει μιά δουλειά ί'\ιερεύνnσnς τflς ύποδομflς. 
Αύτό είναι πρωταρ>(ικό μας καθfικον άλλό nρο
i.ίnοθέτει πlcτωο11 χοόνου καl δουλειό. κοπιαστι-

κή mv όποlα fιδn όρχlσαμε άλλό δέν ε!μαστε 
σέ θέση νό πουμε πότε θό τι'ιν φέρουμε σέ 
πέρας. 
Πρός τό παρόν θά nεριοριστουμε σέ γενι

κευμένα δρθρα καl συνεντεύξεις πού θό μας 
βοηθήσουν νό προσδιορlσουμε μέ σαφήνεια 
τούς στόχους μας. Παρακαλούμε λοιπόν τούς 
όvαγνωστες νc:ι αμβλύνουν κάπως τι'ιν άδnμο
νlα τους πού ε!ναι καl δική μας - Ισως σέ πο
λύ μεγαλύτερο βαθμό. Πρέπει νό τονlσουμε 
πώς ούτε όγνοουμε ούτε διαγράφουμε τόν 
έλλnνικό κινηματογράφο στό σύνολό του, δ
nως λανθασμένα νόμισαν πολλοl. Μδλλον πα
ρανοήθηκαν ol σκόπιμες γενικεύσεις του πρ?· 
ηγούμενου κύριου όρθρου μας, μέ τό όποιο 
θέλαμε όπλως νό ύnερτονlσουμε μερικές κα
τάστάσεις καi νό έπισnμ~νουμε, σέ πολύ γενι· 
κές γραμμές, τό ύπ' αριθμόν ένα πρόβλημά 
μας : Ή ποιότητα τfις έλλnνικfις ταινlας ε]vαι 
όπελπιστικό χαμnλι'ι. Τό ποιός φταlει καl γιατί 
φταlει Ισως τό βρουμε μέ τόν καιρό. Τό βέ
βαιο εlναι πώς δεν φταίνε οι· νεότεροι κινημα
τογραφιστές. 'Εξ !σου βέβαιο εiναι πώς δέ 
φταίνε δλοι ol nαλnότεροι. ΟΙ εξαιρέσεις -
εύτυχως ύnάρχουν - έnιβεβαιώνουν τόν κανό
να. Κι αύτές όκριβως ο\ έξαιρέσεις εiναι πού 
δnμιουργουν μιό ύποτυπώδn κινnματογραφικι'ι 
παράδοσn,ι'ι όποlα θό έπρεπε ν,ό μελετηθεί μέ 
η1ν μεγαλύτερη δυvατι'ι προσοχή. 

Πάντως, δν υπάρχει κάποια έλπ!δα δnμιουρ
γlας έλλnνικου κινηματογράφου πού νό ξεπερ
νάει τι'ιν γραφικότητα τfις ήθογραφlας καi τι'ιν 
εύκολiα του όνεκδότου, αύτι'ι θό πρέπει νό ό
ναζnτnθεί στι'ιν πλευρό των δυνάμει - καl δ· 
χι ένεργεlα - κινnματογραφιστων. ΈννοοGμε 
δλους αύτούς nού θδθελαν νό κάνουν '<!ΥΠ· 
ματογράφο κα\ δεν μnορουν, γιατl ή όργανω
μένn βιομnχανlα τfις ψυχαγωγίας τούς έχει 
όφαιρέσει κάθε δυνατότητα δnμιουργlας. Έν
νοουμε έκεlνους πού έπιχεlρnσαν νό κάνουν 
κάτι, κι όnογοnτεύτnκαν όπ' τι'ιν πρώτη τους 
κιόλας προσπάθεια, γιά τούς !διους λόγους. 
Τό περιοδικό αύτό εlναι δικό το4ς. Κι όκόμα, 
δλων έκεlvων nού ένδιαφέρονται γιό τι'ιν προ
κοπι'ι του έλλnνικου κινηματογράφου. Ή έnι
τυχία του πρώτου τεύχους όπέδειξε δτι ol τε
λευταίοι εlvαι πολλο!. 
Τό όι;,ιέρωμα στό Νέο 'Αμερικανιι,ςό Κινημα

τογράφο μπορεί νά δώσει Ιδέες για λύσεις στό 
πρόβλημα του ύπό διαμόρφωσιν Νέου Έλλn
νικου Κινηματογράφου. 

Της Σuv-rαξης 
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Φεσ-rιβάλ Θεσ )νίκης 

Καταρτlσθnκαv όριστικά 
ιΊ έnιτροπrι προκρίσεως καί 
ιΊ κριτική έnιτροπrι τού 
1 Oou Φεστιβάλ Κιvnματο
γράφοu. 'Αποτελούνται ά
n~ τους έξfiς : 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΡΙΣΕ

QΣ: Μ. Περάνθης (λογο
τέχνης). r. Ροuσσόποuλος 
(παραγωγός). Χρ. Νέζερ 
(nθοποιός). r. Κατσαρός 
(μουσικοσυνθέτης) καl Α. 
Σακελλάριος (σεναριογρά
φος) . Κυβερνητικός 'Επί
τροπος ό Α. Δημόπουλος, 
τού υπουργείου Προεδρί
ας Κυβερνήσεως. Γρaμ
ματευς ιΊ Εύθuμlα Σκοuφά
κn, τού ύποuργείου Προε
δρίας Κυβερνήσεως. 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γ. 

Θέμελης (λογοτέχνης), 
πρόεδρος. Μέλn : Κλ. 
Κοvιτσώτnς (παραγωγός) , 
Α. Σολομός (σκnvοθέτnς), 
r. Κιτσόπουλος (λογοτέ
χνης) . Α Ευαγγελδτος 
(μοuσικοσυvθέτnς) . Θ. Κω
τσόπουλος (ηθοποιός) , Π. 
Ρέγκος (ζωγράφος). Α. 
Καρύδης - Φουκς (όπερα
τέρ), Ι. Νικολόποuλος (κρι 
τικός. Κuβ. έπίτροπος ό 
Χ. Μισαnλlδnς, (διευθυν
τής Δήμου Θεσσaλοvlκnς) . 
Γρaμμaτευς rι Ξέvn Δό· 
μορn τού ύποuργείοu Βο
ρε!οu 'Ελλάδος. 
Η ΟΡΓΑΝQΤΙΚΗ ΕΠΙ

ΤΡΟΠΗ άποτελείτaι άπό 
τους Α ΓaβριιΊλογλοu (μέ

λοs τού Δ.Σ. τfiς Δ.Ε.Θ.) 
t,;.,., προέδρου, Γ. Τζaβέλ

λα (σκnvοθέτn). Δ. Βαρ
βιτσιώτn (λογοτέχνη) , 
Έμμ. Ψιλλάκn (έπιχειρn

ματία κιvnματογράφοu) καί 
Ν. Μnαζόκα (σκnvοθέτn • 
χορογράφου). Κυβερνητι

κός έπίτροπος ό Σ. Προφί
λnς τού ύποuργείοu Βο
ρείου 'Ελλάδος. 

· Στpαγγαλισμοi. .• 

Όπρaγμaτικός στράγ
'γaλιστι'ις τfις Βοστώvnς 
πού έξaκολοuθεί νά βρί
σκεται κλεισμένος σέ ψυ
χιατρική κλινική ύπέβaλε 
μr'ινuσn κατά των πaραγω
γων τfις ταινίας τοϋ Φλέι
σερ ιι·ο στραγγαλιστής 
τfις Βοστώνnς>> ζητώντας 
ποσοστό έπl των κσθaρων 

ε!σπρόξεων. Στην όντίθε
τn περlπτωσn, άπaίτnσε 
τι'ιν κατάσχεση τfις ται
νίας. 

Δέν εlνaι άπολύτως βέ
βαιο, άλλό φάlνεται δτι ύ
nfιρξε κάποιος συμβιβα
σμός άνάμεσa ατούς πα
ραγωγούς κal τόν ψuχοπa
θfι ό όποίος τδχει τετρa
κόσa κal δέν βρίσκεται σέ 
ιιπνεuμaτικό μαρασμό» δ
πως θέλnσε νό μδς nΈί 
ό Ρlτσaρντ Φλέισερ. 

Μιά θέση γιά τό σεξ 

Ό Ντέλμπερτ Μάv που 
τώρα γυρίζει στrιv 'Αγ
γλία τόν ιιΔauίδ Κόπερ
φnλντJJ τού Ντίκενς, έπι
τlθετaι κι aύτός μέ m 
σειρά του κατά των νέων 
· Αμερικανωv σκnvοθετων. 
που πασχίζουν vό ταρά
ξουν τό τέλμα: ιιπιστεύω 
πώς υπάρχει κάποια θέσn 
γιά τiς ταινίες σέξ, που 
βλέπουμε τόσο συχνά σή
μερα. 'Αλλά 6 κόσμος δέ:ν 
θέλει ψuχαγωγla που νά 
βάζει έρωτήμaτa η vά 

προβλnματlζει. Πάνω άπ· 
δλα θέλει οίκογενειακrι 
ψυχαγωγίΟ!ι. 
Πολυ σωστά! Γιατί, ιιοι

κογεvειακrι ψυχαγωγ(α>J 
σημαίνει πώς ό μπαμπδς. 
ιΊ μαμά, τό παιδί, που πια
σμένοι χέρι - χέρι παν στό 
σινεμά τά κυριακάτικα ά
πογεύματα, διπλασιάζουν 
καi τριπλασιάζουν τlς εlσ
πι:,ό(ειc:. 

Πάντως, 6 κύριος Μάv 
δέ λέει τίποτα γιά τόν 
τρόπο που άvτιλαμβάvε
ται τόv προβλnματισμό μέ
σω τού σέξ ... 

Πρόοδος ά-λά Ζανοuκ 

Θέλετε vά μάθετε πως 
άvτιλαμβάvοvται τrιv έν
νοια τfiς προόδου, ol πα
ραγωγοl τού Χόλλυγουvτ ; 
Διαβάστε τό παρακάτω ά
πόσπασμα άπό δηλώσεις 
τού προέδρου τfiς Φόξ 
Ντάρυλ Ζάvοuκ, δnμοσιεu
μέvες στό περιοδικό ιιΒa
ράϊτUJJ: ιι'Q κιvnματογρά
φος δέv έvnλικιώθnκε ά
κόμa. 'Όταν rι τρέλλα τού 
μονότονου έρωτισμού κο
ρέσει τιΊv .άγορά, θά ξανα
γυρίσουμε στrι Βίβλο καl 
στόv άγνό ρομαντικό έ-

ρωτα καί μιά νέα έκδοσn 
τnς Κλεοπάτρας θά είναι 
εύπρόσδεκτnJJ. 

Tn σχέσn άvόμεσα στιΊ 
Βίβλο, τόv ρομαντικό έ
ρωτα καί τnv Κλεοπάτρα, 
μόνο ό nερπ:uλιγμέvος μέ 
δολλάρια έγκέφαλος τού 
Ζόvουκ θά μπορούσε vά 
τnv προσδιορίσει! Μ' δλ
λα λόγια, πρόοδος ίστq
ρικιΊ καί φούσκωμα τού 
nδn ύnερχειλισμέvοu πορ
τοφολιού εlvαι έννοιες 
ταυτόσημες γιά τόv, κατά 
τά αλλα, άξιότιμο κύριό 
Ζάvουκ - κι δχι, βέβαια, 
μόνο γιαuτόv .. 

Χέλλοοu Ντόλλαpς 

Σφοδρά μάχn εlχε ξε
σπάσει άνάμεσa στrι Φόξ 
καl τόν θεατρικό παραγω
γό Ντaίnβιντ Μέρρικ, σχε· 
τικά μέ τό θέμα τfiς κιvn
ματογρaφικfiς βερσιόν τού 
μιούζικαλ (Q{έλλοοu Ντόλ· 
λυ>J. Ή Φόξ, εlχε έτοιμn 
τrιν ταινία, άλλα ό Μέρρικ, 
σ(Jμφωνα μέ τό άρχικό 
συμc3όλαιο, δέν έπέτρεπε 
τrιν προβολή τnς πρlν ά· 

πό τrι λriξn τfις θεατρικfiς 
σταδιοδρομίας τού έργου, 
πού συνεχίζεται μέ άμεl
ωτn έnϊΤυχίa άπό τό Ι 964 · 
Ή δέσμευση κολοσσι

αίων κεφαλαlωv - rι ται
νία στοίχισε 20.000.000 
δολλάρια - πlεζε τι'ιν Φόξ 
vά προβάλει τι'ιν ταιν!α 
τό συντομότερο. 

'Οστόσο, βρέθnκε κά
ποιος συμβιβασμός μέ τrιν 
μεσολάβnσn τού πάντα 
θαυματουργού δολλαρlου: 
Ή ταινία θά κυκλοφορήσει 
κατά τό τέλος τοϋ 1969 
και αν άπό κεί καl πέρα, 
οί εισπράξεις τfις θεaτρι
κfiς ι(ΝτόλλUJJ πέσουν κά
τω άπό έναν προσυμφω
νnμένο άριθμό, τrι διαφο
ρά θά τrιν καλύψει rι Φόξ. 
'Η παμπόνnρn Φόξ (πού 
θά πέι άλεπού) έλπ!ζει νά 
κερδίσει τό παιχνίδι, έστω 
καl μέ λιγότερους πόν
τους ... 

Κινοοτομάτ 

• Ετσι βόφτnσαv ένα σύ
στnμα, που δίνει τrι δυ
νατότnτα στό κοινό νά 

'Η Μπ. Στράιζαντ στήν έπίμαχη ιιΝτόλλu,.) 

~ 
' :;;; 

'"·,,;., -~ ·----
·-~' 

παlζει ένεργnτικό ρόλο 
στόν καθορισμό τfiς έξ_ε
λίξεως τfiς δράσnς τnς 
ταινίας που βλέπει. Τό 
ιικιvοοτομότ>> δρχισε νά 
λειτουργεί πρlν λίγο και
ρό στrιν Πράγα. Στην τσ~
χικn αυτή έφεύρεσn 1;ου 
έπιδεlχτnκε γιά πρωτιn 
φορά στn Διεθνfi Έκθεσn 
τού Μόντρεαλ τό 19~7. rι 
συμμετοχn τού κ?ινοu s,τn 
δράσπ γ!vεται ως έξn<Ξ: 
Στlς κρίσιμες στιγμές τιnς 
άφnγriσεως, ό μ~;χανικός 
προβολfiς σταμaτα όπότο
μa τnν τaιvla. Ό θεατής 
τότε πρέπει νά πατr'ισει 
ένα όπό τά δύο κουμπιά 
πού βρίσκονται μπροστά 
του Μέ τόν τρόπο ctύτό 
άπ;φασίζει καl ιιψn~ίζεω 
ύπέρ τού ένός i\ τοu δ.λ· 
λοu τρόπου, μέ τόν όποίο 
πρέπει νά έξελιχτεί rι 
δράσn. Σέ μιά σκnvn καυ· 
γδ, π.χ., ό θεατής είναι 
aύτός πού άποφασίζει γιά 
τό ποιός άπ' τούς δuό άν
τιπάλοuς θά τις φάει ! 

"Ένας λλεκτρονικός ύ· 
πολογιστrις αθροίζει ά· 
στρaπιαίa τά ιιvalJJ !'al τ<;1 
ιιδχο> δλων των θεατων ποu 
ψr'ιφισαν. . . όβίαστα, καl 
τό άποτέλεσμα τfiς ιιψnφο
φορίας;J, προβάλλεται 
σέ μικρότερες όθό-
νες, πού βρ!σκοντaι δl-
πλα άπό τnν κεντρικn με
γάλn, πάνω στην όποίa 
μεταβιβάζεται, σέ λ!γο, ή 
τροποποιπμέvn, σύμφωνα 
μέ τά γούστα τfiς πλειο
ψnφlaς, δρόσn. 

Βέβαια, δέν είναι δυ
νατό νά Ισχυριστούμε δτι 
τό σύστιnμa aύτό μεταβάλ· 
λει τόν θεατn σέ δnμιοuρ
γό. Πρόκειται μδλλον γιά 
ένα εύχάριστο παιχνίδι, 
γιά ,ένα εΤδος ?ΠΤΙΚΟU 
τέστ, τό όποίο, ωστόσο, 
μπορεί νά έχει ένδιaφέ
ρουσες έφαρμογές σέ έ
να όρισμένο είδος ταινι
ών. 

'0 Ροσσίφ στίς Η.Π.Α. 

Ό δημιουργός τού 
ιιnεθalνοντaς στn ΜaδρΙ
τΠJJ Φρεντερlκ Ροσσlφ βρl
σκεται άπό καιρό στnν 
· Αμερικn δποu έτοιμάζει 
ενα άπό τά πιό φιλόδοξα 
έpva του. Ή τaινlα aύτrι 
πού έχει τόν τίτλο ιιΜιά 
μουσική τραγωδlαι> άvaκε
φαλαιώνει τnν άμερικaνι-
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ιdΊ Ιστορία όnό τόv.πρωτο 
μέχρι τόv δεύτερο παγκό
σμιο πόλεμο. Μέ άποσπά
σματα άnό χολυγουντια
vές ταιvlες κι όnό vτοκυ
μavταίρ, nού δένονται μέ 
τn:1 παρεμβολή φωτογρa
φιωv, καl χρnσιμοποιώvτας 
γιά μουσική ύnόκρουσn 
τραγουδάκια τfις ,έnοχfις, 

ό Ροσσ.ιφ φιλοδοξεί νά 
κάνει ένα μωσαϊκό του 
μεσ~_πολέμου, πού vά δί
v~ι οχι μόνο μιά άκριβn 
εικόνα τfις περιόδου έκεί
vnς άλλά καl vά προδια
γρόφει έμμεσα τlς μελ
λοντικές κοιvωvικοπολιτι
~:;:ές έξελίξεις στlς Η.Π.Α. 
. Ηδn έχει συγκεντρωθεί 
ένα κ_ολοσσιαίο σέ ποσό
τητα υλικό καί είναι έτοι
μος ν' άρχ\σει τό μοντάζ. 

Μιά νέα έταιρ{α 

Ή όvαγγελία μιδς νέας 
~τaιρlας τfις Φέρστ 
Αρτιστς Προvτάξιον Κορ
πορέϊσιον (ΦΑΠΚ) όnό 
τούς Μπάρμπαρα Στράι
ζαντ, Πώλ Νιούμαν καί 
Σίντνεϋ Πουατιέ, χαιρετ/· 
στnκε στην · Αμερικn σάν 
ή nιό ?nμαντική άπόπειρα 
°'?νενωσ.εως δυνάμεων ά
nο τι'ι_ν επ_οχιΊ τοϋ σχnμα
τισμου της Γιουνάιτεντ 
• Ατιστς άπό τqν Τσάπλιν 
την Πfκφορντ καl τόν Φαfρ
μπανξ. 
Σύμφωνα μέ δnλώσεις 

τ<:>ϋ διευθυντοϋ τnς, βασι
κος στόχος τfις νέας έ
ταιριας είναι ή δυvατότn
τ~ έλεύ~ερnς έκφράσεως 
των τριων ήθοποιων 

'Η έταιρlα θά παράγει 
καί θά έξασφαλfζει m δια
νο~ιΊ των ταινιων, στlς ό
ποιες θά πρωταγωνιστοϋν 
n θά σκnνοθετοϋν - δσον 
όφορδ τόν Νιούμαν καί 
τόν Πουατιέ: - τό μέλη 
της. 

Ή Στράιζαντ βλέπει ττ'ιν 
ύπόθεσn αυτή σάν : <ιμιό 
φυσικ!'Ι έξέλιξn, μiό λο
γικιΊ πρόοδο. Τό σnμερι
'!ό κοινό έχει αύξnμέvες 
απαιτrΊσεις δσον άφορα τnν 
ποιότητα καl θέλουμε κά
θε μας ταιv\α νά σέβεται 
αύmν τιΊν άπαίτnσn καί 
νά τιμδ δχι μόνο έμδς άλ
λό κι όλόκλnρο τόν κινn
ματογρόφο. Ή έταιρία 
μας θά _ καλύπτει τlς άνάγ
κες του καθενός όπό μδς 
χωριστά όλλά ταυτόχρονα 

«Ή 'Οδύσσεια - Δ ' του ιαστηματοςη 'Η μόνη έπιτυχία. 

θά ~πάρχει μιά βάσn όμα
δικnς συvεργασlας, στn
ριγμένn στόv άμοιβαίο σε
βασμό καί τnv κατανόn
σnJJ. 

Ό Νιούμαν προσθέτει. 
<rΣκοπός τfις έταιρlας, ό
Υ?μεσ? στ' δλλα, δέv θά 
ειναι αναγκαστικά ή κερ
δοσκοπία άλλά ό έκσυγ
χ_ροvισμός των μεθόδων 
τnς κιvnματογραφικfι~ πα
ραγt:JΥfις καί διανομfις -
μεθοδων πού έχουν ξεπε
ραστεί όπελπιστικά. Τό κι
v.nματο:,,,ραφικό κεφάλαιο 
δεν πρεπει vά όvr'ικει ατά 
μεγάλα άφεντικά άλλα 
ατούς όνθρώπους του κι
vnματογράφου - έκεί θά 
το τοποθετrΊσουμεJJ. 

_'0 Π_ουατιέ παραmρεί 
πως: «n κινnμaτογραφικn 
βιομnχαvlα δρχισε vά κι

vε!ται _σ· _έναν νέο χώρο 
στον οnοιο εlσαι, fι πρω
τοπόρος fι ουραγός fι ό· 
rprΊ:νεσαι vά παρασυρθείς 
απ τn φορά των γεγονό
των. 'Εμείς φιλοδοξούμε 
νό τοnοθετnθοϋμε στnν 
πρωτοπορεία. Είμαστε πρό
θυμοι νά επενδύσουμε τό 
χρόνο, τόν κόπο καl τό 
χρήματά μας δχι μόνο στlς 
άτομικές μας προσπάθει
ες, όποιαδrΊποτε κι αν εl
ναι ή ?ξiα τους, άλλά σέ 
μιά βιωσιμn παραγωγικn 
μονάδα, πού μοναδικός 
mς σκοπός θά εΤναι ή 
πcψαγωγή ταινιών μέ ά
ξιωσεις. Α!σθάνομαι έντο
ν~ nώς δnμιουργοϋμε νέες 
ευκαιρfες, δχι μόνο γιό 
τούς έαυτούς μας άλλό 
καl γιά πολλά νέα καl δι
αφορετικών ε!δικοτrΊτωv 
ταλεντα, (πού σήμερα εl-

ναι σκόρπια σ· όλόκλnρn 
τή χώρα) , δσχετα άπό τήν 
έθvικοτnτά τους fι τnv 
μειονότnτα στnv όnola ά
νr'ικουνJ>. 

Ή Κρίση της Μέτρο 

Χόλλυγουντ ( · Ασσοσιέί· 
τε:-τ Πρές) . - Ό κόσμος 
τeυ κινηματογράφου πλn
ροφορrΊθnκε τώρα τελευ
τ~ία γι~ τι\ σοβαρότnτα 
τnς οικονομικfις κατα
στάσεως τfις Μέτρο _ 
Γκόλτουϊν - Μάγιερ. Ό 
πρlν λίγα χρόνια γίγαντας 
τnς βιομnχανίας του κινn
ματογρόφου παρουσίασε 
έλλειμα 1 9 έκ. δολ. mv 
κινnματογραφική περίοδο 
1968 - 69 πού έληξε στlς 
31 Αύγούστου. 

'Όπως φαίνεται, ή νέα 
διοlκnσn τfις Μέτρο έχει 
έπωμιστεί την εύθύνn νά 
έnαναφέρει τnv έταιρία 
στnν προnγούμενn όμαλrΊ 
τnς κατάστασn. Είναι φα
ν~ρό, _ πώς ή δλn λειτουρ
για τnc; εταιρίας πόει α
σχnμα, πρδγμα πού τnν 
έχει όδnγr'ισει σ· αύτό τό 
άδιέξοδο. 

Τί άκριβως συνέβη ; Πως 
μπορεί νά χάσει μιά κι
':"nματογραφικr'ι έταιρία \ 9 
εκατ. δολ. δταν πολλές 
άπό. τlς ταινίες τnς σn
μειωνουν δίχως προnγού
~ενο _εισπρακτικό ρεκόρ; 
Η όπαντnσn βρ\σκεται βα
θιά μέσα ατnν ταραχώδn 1-
στορ/α τfις Μέτρο. 

Ύπfiρξε έποχr'ι, πού τό 
κοινό των ξαφνικών δοκι
μαστικών προβσλων έπευ-

φnμοϋσε καl μόνο μέ τnν 
έμφάνισn τοϋ Λfιο, τοϋ λι
ονταριοϋ, στnν άρχn mς 
nροβολfις, γιατl nξερε πώς 
θδβλεnε μιά ταινlα noιόm
τac;. Αύτά, ηΊν έποχn 
που τά οlκονομικά των 
στούντιο τοϋ Γκόλβερ Σlτυ 
τά χειριζόταν μέ έnιδεξιό
mτα ό " 1 ρβιvγκ Θάλμ
nεργκ μέ βοnθό ατούς ύ
πόλοιπους τομείς τόv Λού
ϊς Mn. Μάγιερ. 
Μετά τό θάνατο τοϋ Θάλ· 

μnεργκ, τό 1936, ό Μάγιερ 
nfιρε στά χέρια του δλες 
τlς έξουσlες. Έχτισε τόv 
μεγαλύτερο r<σταϋλο» ή
θοποιωv στnv \στορlα τοϋ 
Χόλλυγουvτ κι έvω ο\ ται
vlες δέv έφταναν σέ nοιό· 
τnτα έκείvες πού γύριζε ό 
Θάλμπεργκ n έταιρlα δκμα
σε κατά ;rι\ διάρκεια του 
πολέμου καl τfις μεταnολε
μικfις περιόδου, δσο κα
μιά δλλn. 01 κακουχίες πού 
έnλnξαν τnv βιομnχανία 
τοϋ κιvnματογρόφου τό 
1950, χτύnnσαv περισσο
τερο άnό κάθε άλλον τnv 
Μέτρο. Μέσα σέ μιά άγορά 
πού κατάρεε οίκονομικό, n 
Μέτρο μεταβλr'ιθnκε σέ 
ιrπροσαραγμένn φάλαιvαJJ. 
·ο Μάγιερ έκθροvlστnκε, 
τό ίδιο κι ό διάδοχός του 
Ντόρ Σάρυ. Ή έταιρία πέ
ρασε όπό μιά σειρά άλλα
γωv τfις διοικήσεως πού 
καμιά δέ βελτίωσε τnv κα
τάστασή τnς. 
'Ένας άvεξάρτnτος κιvn

ματογραφιση'ις άvόλυσε τό 
nρόβλnμα τfις έταιρlaς ώς 
έξfις : «Ή Μέτρο άvτι
δροGσε πάντα σ· δη τό 
καινούργιο· τό στούντιο δρ
γnσε vά καταλάβει πώς ό 
όμιλωv κιv) φος δέv nταν 
έφήμερος νεωτερισμός. Ό 
Μάγιερ άρvήθnκε vά άσχο
λnθεί μέ mv mλεόρασn. 
'Η Μέτρο εχασε δλους 
τούς ατάρ τnς γιατl δέv 
θέλnσε vά τούς παρα
χωρήσει ποσοστά έnl των 
κερδών. τι\ στιγμn πού 
τά περισσότερα όλλσ 
στούντιο τό έκαμαν· άκό
μα κι ή πιό nρόσφατn διοl
κnσή τnς, δργnσε vά υlο
θετr'ισει τήv άρχn τfις συμ
μετοχfις στά κέρδn πού θα 
προσέλκυε τά μεγάλα ό
vόματα : • Ετσι, οΊ καλλί
τεροι κιvnματογραφιστές 
nfιγav άλλοϋ ... JJ. 

·· Ενας δλλος κιvnματο
γραφικός nαρατnτnρnτnς 
σχολιάζει · «Τό πραγμα
τικό κατρακύλισμα τfις Μέ-

τρο σnμειώθnκε, δταν δλες 
ο\ έξουσlες παραδόθnκαν 
ατούς οlκοvομικούς πα
ράγοντες mς Νέας Ύόρ
κnς. Κaνεlς nιά στό στούν
τιο δέν εΤχε τn δύναμn vά 
παlρνει άποφάσεις κι ή έλ
λειψn όποφασιστικότnτας έ
κανε σχεδόν όδύvατn ηΊ 
σύναψn συμφωνιών». 

'Αποτέλεσμα. Τό μεγα
λύτερο στούντιο του Χόλ
λυγουντ μεταμορφώθnκε 
σέ μιά όπέραντn κενή έ
κτασn, δπου τά 30 τερά
στια πλατώ παραμένουν 
δδεια τόν περισσότερο και
ρό. Τό τμfιμα τfις τnλεο
ράσεως, πού πρlν εunμε
ροϋσε μέ τόν <rΔρ. Κlν
τλαιρ», τόν rr·· Ανθρωπο ό
πό τnν Α.Ν.Κ.Λ.» καl δλ
λες σειρές, κόντεψε νά 
διαλυθεί. 'Ακόμα καί τό 
τμfιμα δίσκων δρχισε νά 
παρουσιόζ~ι έλλειμα πα
ρά τnν εύnμεροGσα μου
σική όγορά. 

'Η μεγαλύτερn ζnμιά 
προfιλθε άπό τά έσοδα τών 
κινr,ματογραφικων ταινιών. 
'Εκτός άπό σπάνιες έπι
τυχlες, δπως τό <<Μnλόου 
• An11 καl τό rιοι Δώδεκα 
f'ισαν καθάρματα», καθώς 
κι έπανaλnψεις παλnότε· 
ρων καl δοκιμασμένων έ
πιτυχιών (rι'Όσα παίρνει ό 
• Ανεμος»), οί ταινlες τfις 
Μέτρο δέ βρfικαν τό στό
χο τους. ΟΙ περισσότερες 
άπό αύτές f'ιταν γυρισμέ
νες στnν Εύρώπn, μέ έ-

(< 'Αντίο κ. Τσlπςη 

λόχιστn όπnχnσn στό Ά
μερικόνικο κοινό (ή <<Συ 
νόντnσrυ>), έμπορικά κατα
σκευόσματα (<<ΕΙσ6ολή όnό 
δγvωστο nλavnτn»), fι τε
τριμμένες τaιvlες συντα
γnς δπως αύτές του .. Ελ
βις Πρlαλεϋ. 

·· Εχοντας όπολαύσει πα
λnότερες έπιτυχlες μέ 
«ροουντσόους» - ταινίες 
3ωρnς διαρκείας, πού παl
ζονται σέ εlδικές αίθουσες 
μέ όριθμnμέvες θέσεις -
σάν τόν <ιΜπέν Χούρ», οί 
νέες τnς ύπερπαραγω· 
γές εΤχαv όπογοnτευτικό 
όποτέλεσμα (Μακρυά όnό 
τό όγριεμένο πλfιθος, δ
που τολμούν ο\ όετο\, Τά 
πaπούταια του ψαρδ, Μυ
στική Βόσn Ζέμπρα) . • Α
κόμα κι ή έπιτυχlα ((2001 
ή 'Οδύσσεια τοϋ Διαστn
ματος». δργnσε νά όποφέ
ρει κέρδn, λόγω τοϋ τε
ρόστιου κόστους τnς. 

· Απομένει νά δοϋμε, άν 
rι νέα διοlκnσn τfις Μέτρο 
( -Εντγκαρ Μnρόνφαμ πρό
εδρος τοϋ συμβουλίου 
Λούfς Φ. Πόλκ διευθυντnς'. 
Χέρμπερτ Φ. Σόλοου έπι
κεφαλfις των στούντιο) , θά 
βρεί μιά διέξοδο όπό τήν 
τωρινή όπογοπτευτική κα
rάστασn. 

Τα Γροφεία τοϋ Περ1οδι
κοϋ μας εΙναι άνοα:τα 
κάθε μέρα άηό 6 - 8 μ.μ. 

πάντα στα φlλμ μαμούθ. 
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'Ιάκωβου Καμπανέλλη 

ΣΚΕUΙΕΙΣ 
ΚΑΙ 
ΔΙΑDΙΣΙDΣΕΙΙ 

ΜΕΡΟΣ Α' 

οι DAPArnroι 
,s 

Μόλις τέλειώοε ό τελευταίος πόλεμος οί ί
ταλοί κινπματογραφιστές - μέ τόν Ροσόελlνι 
πρωτο - μέ mv κινηματογραφική τους μnxavn 
στό χέρι, βγfικαν έξω οτούς δρόμους, στις 
πλατείες, οτά χωριά, οτlς πόλεις, οτή χώρα και 
ε1δαν τi είχε κάμει ό πόλεμος καl τi έτοlμαζε 
ή τραυματιομένn εlρήνn πού τόv διαδέχθηκε. 
Προϋπfιρχε βέβαια μιά πεlρα τεχνική καί 

μιά γνώση τοϋ κινηματογράφου. Προϋπfιρχε 
καl μιά παράδοση άλλα στην εξέλιξή τnς εlχε 
εκφυλιστεί άπό τή φασιστική άντίλnψn γιό τήv 
τέχνη. Καl τά δυό αύτά προηγούμενα, πείρα 
καί παράδοση - έστω καί άκρωτπριαομέvn -
άποτελοϋσαν μιά άφετπρία γιά τούς Ιταλούς κι
νηματογραφιστές. Μά εκείνο πού i'ίταν ή κύρια 
δύναμη καi πού χωρίς αύτήν δέ θά γινόταν τί
ποτα, i'ίταν ό προβληματισμός αύτων των άν
θρώπωv. Ή άνάγκn νά δοϋν τί είχε συμβεί 
καl τί πρόκειται νά yivn. ΟΙ ταιvlες τους fίταv 
ε:vας άπολογιομός καl μιά εlδonolnon. Μιά έξο
μολόγnσn καi μιά άπόφαοn. Ή πνευματική πα
ράδοση τοϋ σύγχρονου Ιταλικοϋ κινnματογpά
φου έχει m ρlζα τnς στην τραγωδία τοϋ τε
λευταίου πολέμου. Σέ μιά τραγωδlα πού ό Ι
ταλικός κινηματογράφος δεν τήν καπnλεύτnκε. 
Άντlθετα μάλιστα τήν έκαμε χωρο αύτοκρι
τικfις πού μόνο λαοl μέ υπέρτατο πνευματικό 
θάρρος επιχειροϋν. 
Τήν ίδια τραγωδία ζήσαμε κι έμείς. Κι δμωc;. 

γιά μός δεν άποτελεί άρχή καμμιός σύγχρονης 
πνευματικfις παράδοσης. 

Γιατί πfιγα τόσο μακρυά ; Καl γιατί πfιρα 
γιά παράδειγμα τούς Ιταλούς ; Πρωτοv, vο
μlζω πώς δταν ένα κοσμογονικό γεγονός-δπwς 
ό τελευταίος πόλεμος-περνάει άπό ένα τόπο 
χwρlς v' άφήνει καμμιά διαθήκη στην πνευμα
τική του ζωή, τότε αύτός ό τόπος θά πληρώ
σει γι' αύτό. Καi δεύτερον πfιρα σάν παράδει
γμα τούς Ιταλούς γιατl ο( ουνθfικες, οlκονο
μικές και άλλες μέσα οτlς όποΤες δnμιούργn
οαv καl θαυματούργnσαν με τόν νεορεαλιστι
κό τους κινnματογράφο i'ίταν άπλως λlγο καλ
λlτερες άπ' δτι εδω. 
Σκέφτομαι λοιπόν πώς τό δτι δέν υπάρχει 

σήμερα έλλnνικός κινηματογράφος ε!ναι γιοτ! 
στά 1945 - 55 χάσαμε τό λεωφορείο. Καl τό 
δτι ol 95 στlς 100 έλλnνικές ταινlες δέν φιλο
δοξούν νά ιιποϋν» άπολύτως τlποτα ε!ναι για· 
τl r'ι παράδοση τοϋ έλλnνικοϋ κινηματογράφου 
.ε!ναι τό μελό, r'ι φαρσοκωμwδlα, r'ι ψευτιά, r'ι 
φτήvεια, καl αύτή άκόμα r'ι χυδαιότητα. 

'Ο προβληματισμός έχει συνέχεια, δομή nο
ρεlα. • Αν δέν έχει άρχή, πως θδχει ιιy(γνε· 
σθαι» καl έξέλιξn ; 'Αλλά μαζl μέ mν άπώλεια 
τfις κοινfις άρχfις καl τfις καλfις έξέλιξnς ε!
ναι καl κάτι άλλο πού δέν έχει ό έλλnνικός 
κινηματογράφος. Δέν έχει έλλnνικότπτα, πρα· 
γμα πολύ φυσικό. άφοϋ έλλnνικότπτα ,(J' αύτι'ι 
mν nερlnτwσn σnμαlνει τό άλnθινό πρόσωπο 
τοϋ τόπου μας. Πιθανόν μερικοl nαραγωγοl νό 
ζοϋν σmν σκοτεινή πλάνη δτι μιό. καl κινnμα· 

τογραφοϋμε σέ έλλnνικά τοπlα, ΓΙ ντύνουμε 
τούς ήθοnοιούς μέ φοuοτανέλλες ι"ι γυρ[ζου· 
με Ιστορικά θέματα, αύτομάτwς ο[ ταινlες έ
χουν έλλnνικότnτα. Τά ράσα δέν κάνουν τόν 
παπά. Καί τά Ιστορικά θέματα όν δέ λένε κάτι, 
μέ ζωντανή γιά τήν έποχή μας όξία, δέν εl· · 
ναι κινηματογράφος. Είναι εiκονογραφnμένn 
iστορlα ΓΙ εlκοvογραφnμένο δελτlο nλπροφο· 
ριωv. 
Νά ίσως ό λόγος πού μερικοί άπ' τούς nιό 

καλούς νέους σκηνοθέτες μας πού τυχαlvει 
νά γράψουν ol ίδιοι ΓΙ vά διαλέξουν ένα σε-

τ 

"' .. 
' ..... 

Ή Ν[κη Τpιιιν-rαφuλλ[δη κι δ Γιωpγος Τζώp-rζης σ-rο «Κανόνι και -r"Αηδόνι» 

νάριο !Ιόλλιώτικο,, κατnγοροϋνται άπ' τlς ιιnο· 
λυθρόνες,, τοϋ έλλnνικοϋ κινηματογράφου γιά 
ξενόπλnκτοι. ΤΙ nιό φυσικό άπ' τό νά σκέφτον
ται διαφορετικά, και νά θέλουν νά κάνουν κά
τι άλλιώτικο άnό m λαχανόοουπα τοϋ μελό 
καl τfις φαρσοκωμwδlας ; 

Ε1ναι δυστυχως έξ iσου φυσικό, αύτό πού 
θέλουν νά κάμουν δfιθεν ((ξεν'όnλnκτοιjJ, δχι 
μόνο νά φαlvεται άλλα καl νά εlvαι κάτι ξαφνι· 
κό, κάτι άποοπασματικό, κάτι ξένο. Κι αύτό ε!· 
ναι τό δράμα τους. 'Από τη μιά μεριά έχουν 
τις ίδιες εύαισθnσlες ,.;αl rροβλnματιομούς, πού 
έχουν ol συνομήλι~ οbνάδελφοl τους στις 
προηγμένες κινnματqyp~/\11Κά χωρες. Ένω άπ' 
την ό.λλn, αύτές οι εύαίtiθnι;rtες καl οι προβλn· 
ματισμοi, σέ ποιά καταστaσrι τοϋ έλλnνικοϋ 
κινηματογράφου νά βρουν m θέση τους ; Έ· 
τσι ol νέοι σκηνοθέτες καl ειδικό οι ταλαντοϋ· 
χοι ε1ναι καταδικασμένοι fι νά άφανιστοϋν iΊ 
νά ύποκύψουν στόν λlαν έπιεικως χαρακτπρι· 
ζόμενο έμπορικό κινηματογράφο. 

Γίνονται βέβαια καl μεμονωμένες προσnά
θειε:ς. Κάποιος ΓΙ κάποιοι άπqφασlζουν ξαφνι
κά και κάνουν μlα ταινία ποιότητας. (Τό πιό 
σωστό θά ι'ίταν αύτές τις προσπ6Θειες άvτι ται
νlες ποιότπτας νά τlς ποϋμε διαμαρτυριες, έκ· 
ρr'ιξεις, αύτοκτονlες και άλλα παρόμοια) . Κα
τά καιρούς συμβαίνει και τό περίεργο νά χρη
ματοδοτείται ή τέτοια προσπάθεια άπό "έμπα· 
ραJJ παραγωγό. Ή ταινία ποιότητας-κατά κα· 
νόνα - παρά τήν άπεριόριστn βοtΊθε;ια τfις 

κριτικfις δέν δουλεύει. • Αν ύπάρχει σπ'ι μέ
ση ((έμπορας - παραγωγός;, και γερό γραφείο 
έκμεταλλεύσεwς γlνεται οlκονομική άποτυχlα, 
• Αν δέν ύπάρχουν αύτά τά στπρlγματα. τρa
βουν τόν άνεξάρτπτο μικροπαραγωγό σπ'ιν 
πλtΊρn καταστροφtΊ. Τό κακό δμως καl στις δυό 
περιπτώσεις δέ σταματό έκεί. Σnμαlνει ταυτό
χρονα καl τόν άφανισμό τfις συνέχειας, δn· 
λαδή τόν άφανισμό δ.λλων δυό fι τριών ταινιων 
ποιότητας. • Αν άναλογιστοϋμε πώς αύπ'ι ί'iτaν 
ώς τώρα r'ι μοlρα των φιλόδοξων μικροπαραγω
γων και των ταινιών τους κι αν προσθέσουμε 
και mν άπώλεια τfις συνέχειας, θδ.χουμε μιά 
ξεκάθαρη εlκόνα τοϋ τ[ σημαίνει ό κατσ.πον
τισμός κάθε ταινlας ποιότητας ξεχωριστά. Έ· 
πι πλέον ό σκηνοθέτης τfις έμπορικίΊς άnοτυ
χiας στιγματίζεται, άποκτό φάκελλο άποτυχιων. 
Κι δπwς έχω ξαναπεί, μιά καλή ταινία γιά ένα 

νέο σκnνοθέτπ ειναι κάτι σάν τό προπατορικό 
αμάρτημα. Τόν καταδιώκει έn' αόριστον. 

Στις τέτοιες περιπτώσεις άποτυχ[ας ο[ έμ
ποροι στρογγυλοκάθονται στην πολυθρόνα τους 
και συλλογιουνται Ικανοποιnμένοι ... ιιvά όρί
στε έσείς, πού φωνάζετε ! οι καλές ταιvιες 
δέ δουλεύουν ! JJ. Πράγματι δέ δουλεύουν. 
Γιατl ένα μέρος του κοινοϋ άκούει έλλnνική 
ταιvlα και φεύγει και τό ύπόλοιπο μέρος θέ· 
λει mν έλλnνικι'ι ταινία μόνο στό έπlπεδο τfις . 
μελοδραματικfις και μπαλαφάρικnς κακογου
στιός πού τό συνr'ιθισαν. 
Ή έξοδος πού έπιχειρουν νά δnμιουρytΊ· 
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σουν_ ol μ~μονwμέ':'ες καλές nροσnάθειες στα· 
μα:rουv σ tva τοιχο. Ό δρόμος είναι κλει· 
στος. 'Αλ_λά aύτό βαρύνει αποκλειστικό τούς 
εμnορικους nαρaγwγούς κaί εlδικό έκεlνους 
nου αnό τι'ιν άρχn, δnλaδι'ι άμέσwς μετά τόν 
nόλεμ~, ό~t'ιγnσaν τόν έλλnνικό κινηματογρά
φο εκ1:ι nου βρίσκεται σήμερα. ΟΙ νέοι όνθρw
ποι του ~ινnί;Ιaτογράφου είναι τό θύματά τους. 
Κα\ τό οτι οι πνευματικές Ικανότητες των νέων 
δέν έχουν δυνατότητα δnμιουργικf\ς έnιθlω
σπς δέν είναι μικρι'ι εύθύνπ. Στι'ιν <ιύσlα, τό 
κακό ιιnσρελθόνJJ τοϋ έλλnνικοϋ κινnμaτο
γράφ.ου, πού άπλως καl μόνο τεχνικό έξο
πισμενο παριστάνει τό ιιπσρόνJ>, άnοκεφaλl
ζει κάθε άnόπειρa γιό έξέλιξn. 

Σnμεlωσa πιό πάνω. δτι κατά καιρούς, στι'ιν 
προσπάθεια γιά μιά κaλι'ι τaιvla χρηματοδότης 
συμβalνει νό είναι κι ενaς ιιεμπορaς πaραγω
γόςJJ. Πότε γιοτ! τυχa\νει νδχει κάποιες φιλο
δοξίες, πότε γιaτl φωτlζετaι ξαφνικό καl σκέ
φτεται πώς t'ι κaλλlτερη τaιvla πρέπει vό ση
μαίνει κaλλlτερη όγορά, διεθνfι άγορά. και υ
πάρχουν περιπτώσεις, έστω κal λlγες, δπου κa
:a~θηκε t'ι διεθνι'ις άγορά, όκριβως έπειδι'ι 
uπηρχε ι'ι οlκονομικι'ι δυ~τότnτa νό πάει ή 
ταινlα σέ κάποιο φεστιβά νό τι'ι δοϋν ol ξέ
νοι. Κι δμως κι αύτό τό ιόδοξα περιστατι
κό μεlνανε μεμονωμένες έπιτυχlες χωρlς συ
νέχεια. ΟΙ παρaγωγοl μας δηλαδι'ι άποδεlχτη
καν και κακοl έμποροι. 

Έnειδι'ι δλοι σχεδόν δσοι μιλάμε fι γράφου
με γιό τήν κακι'ι ποιότητα τοϋ έλληνικοϋ κινη
ματογράφου θεωροϋμε ύπεύθυνους τούς παρα- • 
γωγους,θό μποροϋσε κάποιος τρlτος νό σκεφτfι 
δτι είμαστε όδικοι. Λυπάμαι άλλό δέν τό νο
μlζω. 

Ή καλή τους διάθεση γιό ένα καλλlτερο 
έλληνικό κινηματογράφο δέν έχει έκδηλωθεί 

οϋτε καν μ' εvα βραβείο. 'Ένα βραβείο γιό 
τaινlες - δς ποϋμε - μικροϋ μήκους νέων 
σκηνοθετών nού θό βοηθοϋσε στι'ιν δσκησή τους 
σέ μιόν δλλη μικρι'ι τaιvla ως πού νaρθfι ι'ι 
ωρa γιό τι'ι μεγάλη. ΤΙ σημalνει tva ποσόν 
100.000 - . 200.000 τό χρόνο άπ' δλους τού·ς 
πaρaγωγους μaζl; 

Ή άκόμη ~έ θό μποροϋσaν ol ι<aστεγεςiJ 
τa!νlες μικρου , μιΊκους νό ulοθετοϋντaι όη' 
τους πaρaγωγους και νό πalζοντaι μaζι μέ τις 
δικές τους ταινίες στις 100% έξaσφaλισμένες 
προβολές των έμπορικων ταινιών ; 

Κι ο! χειρονομ!ες αυτές δς μή γlνουν όπό 
σuνalσθησ;1 εύθύνης πρός τι'ιν νέα γενιά των 
σκηνοθετων ! 

"Ας γlνουν όπό καθαρό σuμφεροντολογικπ 
δποφη. Ή έλληνικι'ι κινηματογραφική όγορό 
θ~ περάση κρlση με.γάλη. οι καθημερινοl -
τωρα -; μισό έκaτομμυριο θεατές τfις τηλεόρα
σης συντομα θό τριπλaσιαστοϋν ! 'Ολόκληρο 
Χ_?λλυγουντ κλονlσmκε όπό τι'ιν κυριaρχla 
της τηλεόρασης ! Πιστεύουν ο! πaραγωγο! πώς 
θό περάσουν τι'ιν !δια κρlση πιο εϋκολα · 

'Αργό fι γρήγορα θό κινηθοϋν γιό νό έπε
';Τεlνουν τι'ιν άγορά. των ταινιών τους. · Αργά 
η γριΊΧορα θό _κaτaφυγουν στlς δυνάμεις έκεί
νες π_ου μπορουν νά φτιάξουν μιό ταινlα πού νό 
σταθη έξω. Ή άρχι'ι δμως πρέπει νό γlvn έδω. 
::aινlες γιό έξω δέν φτιάχνονται μέ τι'ιν πρώτη. 
Αν δέν δρaστnριοποιηθοϋν τό γρηγορώτερο 

ο! .νέες δυνάμεις - οί μόνες πού μποροϋν vό 
άξιοποιοϋν κατά τι'ιν δικι'ι τους έποχή - τότε 
δχι μόνο μιό όκόμη γενιά πνευματικών δυ· 
νάμεων θ' όχρηστευθfι άλλό ό έλληνικός κινη
ματογράφος γενικό θό χάση ατό μέλλον πολύ 
περισσότερα άπ' δσa έχασε ατό παρελθόν. 

ΣΤΟ 8' ΜΕΡΟΣ: οι ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

«Τό Kcxvόvι κcxl τ' 'Αηδόνι». 

Βασiλη Ραφαηλiδη 
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 
ΩΡΩΤΟΩΟΡΙΑΣ 

Χολλυγουντιανός καl όμερικανικός κινημα
τογράφος είναι έννοιες σχεδόν ταυτόσημες. 
'Οστόσο, πρlν διαμορφωθεί τό Χόλλυγουντ ατό 
σημερινό κολοσσιαίο έργοτάξιο κατασκευfις 
κονσερβαρισμένου θεάματος, πρlν άπ' τι'ιν έγ
κατάστασn έκεί τfις πρώτης κινnματογραφικfις 
έταιρlας τό 1911, πρlν οι μπράβοι των μεγά
λων προχολλυγουντιανων έταιριων - καl κυ
ρίως τοϋ τρόστ ιι· Εντισον - ΜπόιογκραφJJ - ύ
ποχρεώσουν τούς όνεξάρτnτους μικροπαρaγω
γούς νό ζnτnσουν καταφύγιο ατόν γραφικό 
καλλιφορνιακό Πουρναρότοπο - αύτό σnμαlνει 
τό τοπωνύμιο Χόλλυγουντ - nplv έξαρτnθοϋν 
πλιΊρως όπ' τι'ιν rουώλτ Στρι'ιτ αύτοl ο\ όνε· 
ξόρτπτοι, ό άμερικανικός κινηματογράφος εί
χε τι'ιν /!:δρα του στι'ι Νέα Ύόρκn, τό Σικάγο 
κal τό όλλα μεγάλα άστικό κέντρα. Είναι ι'ι κο
χλόζουσα περίοδος των πριμιτlφ. 

Λlγο πολύ παντοϋ σ· δλn τι'ι χώρα, άπ' τό 
δυό τελευταία χρόνια τοϋ περασμένου αlώνα 
καl μετά, γραφικοl τυχοδιώκτες όρχlζουν νό 
δnμιουργοϋν tνα πλέγμα πρωτόγονων κινn
ματογραφικων βιοτεχνιών, πού δέν έχουν δλ
λο στόχο έκτός άπό κείνον τοϋ εϋκολου πλου
τισμοϋ. 
Αύτό τό κοσμογονικό χάος άρχlζει σιγά -

σιγά νό κρυσταλλοποιείται καl παράλληλα μέ 
τι'ι σύμπτυξη των πρώτων ύnολογlσιμων έται
ριων, ol Άμερικανοl πιονέροι τοϋ κινnμaτογρό· 
φου nalpvouv σύντομα μιό άn' τlς πρώτες θέ
σεις στι'ι διεθνfι κινnμaτογραφικι'ι πρωτοnο
ρlα. Ό Πόρτερ γυρlζει τι'ιν πρώτn του ταινiα 
τό 1902, ό • Αϊνς τό 1906, ό Γκρlφφιθ τό 1908, 
ό Μόκ Σέννετ τό 1912. Είναι άn' τούς πρώτους 
πού ύποχρεώνουν τούς σlσθnτικούί; νό προ
σέξουν τι'ιν καινούργια τέχνη, πού σέ λίγα 
χρόνια θ' άνατρέφει δρδnν τlς άντιλι'ιφεις τους 
γιό τι'ι λειτουργία και τι'ι σκοπιμότητα τfις καλ
λιτεχνικf\ς δnμιουργlας. ΟΙ Εύρωπaίοι πρωτο· 
πόροι τfις Ιδιας περιόδου βρlσκονται κάτω όn' 

τι'ιν κnδεμονlα τοϋ θεάτρου κι δσοι κατάφεραν 
ν' άπαλλαγοϋν άπ' αύτιΊν, σχεδόν ντρέπονται 
νό όμολογιΊσουν δη άνακάλυφαν μιό καινούρ
για γλώσσα μέ δ.nειρες δυνατότητες. Άντi
θετα, ο! Άμερικανοl πού δέν έχουν νό σε
βaστοϋν καμιά ιιπνευματικι'ι κλnρονομιόJ> καl 
δέν βαρύνονται μέ κανένα ιιπολιτιστικό nλέ-

_ γμαJJ, βλέπουν άπ' τι'ιν όρχή ατόν κινηματο
γράφο, τό μέσο πού τούς έλειπε γιό τήν δn
μιουργlα μιας κουλτούρας καθαρό άμερικόνι
κnς. Ό Πόρτερ πρώτος όνακαλύπτει έμπειρικό 
μερικές άπ' τlς βασικότερες έννοιες τfις κινn· 
ματογραφικf\ς αlσθnτικf\ς : τό κόφιμο τfiς όφn
γnμάτικfις συνέχειας σέ πλάνα, τή διαφοροποl
ησn των γωνιών λι'ιφεως γιό τι'ιν ύποβολή δια
φορετικών σuναισθnμάτων τι'ι δυνατότητα γιά 
έκφραση μέσω του μοντάζ. 

Βέβαια, ο! · Αμερικανοι ί'ίταν και έξακολου
θοϋν νά ε!ναι φανατικά προσκολλημένοι στόν 
έμπειρισμό τους και n πρωτοπορlα δικαιώθηκε 
σlσθnτικό στι'ιν Εύρώπn. Ή θεωρnτικι'ι δμως 
έπι6ε6αlωσn δέ μειώνει σέ τlποτα τήν όζlα 
τfiς έμπειρικf\ς προσφοράς των 'Αμερικανών 
πρωτοπόρων, πού ψέλλισαν θαρραλέα τlς 
πρώτες λέξεις τfiς καινούργιας γλώσσας. ('Ο 
'Αϊζενστάίν άναγνωρlζει γιά δάσκαλό του τόν 
rκρlφφιθ και μελετάει προσεχτικά τό έργο 
του γιά νά κωδικοποιιΊσει τούς κανόνες συν
θέσεως των Ιδεογραμμάτων του) • 

Σ' αύτι'ι τήν ήρωίκή περίοδο και μέχρι τήν 
Ιδρυσπ τοϋ Χόλλuγοuντ, ό καθένας πού όρrιά
ζει μιά κάμερα και προσπαθεί ν' άνακαλύφει 
τόν κόσμο μέσα άrι' τό βιζέρ τnς, ε1ναι, κατά 
κάποιο τρόπο .. πρωτοπόρος. Κι δ.ν καταφέρει 
ν' άnοτυrιώσει στι'ιν έμουλσιόν τfiς σελιλόϋντ 
κάτι περισσότερο ούσιαοτικό άrιό tva άκατέρ
γαστο κομμάτι ζωfις, δέν ε1ναι άπλά πρωτοπό
ρος όλλά και δημιουργός. 
Τό Χόλλυγουντ, δμως, όντιστρέφει τούς 

κανόνες τοϋ πρωτόγονου άπλοϋ rιαιχνιδιο,:::, με 
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'Επιβεβαίωση της δυνατότητας δημιουργίας 'Αμερικάνικου 
κινηματογράφου έκτός Χόλλυγουντ. 

τιΊν κάμερα, και έnιβάλλει έκείνους τfις οι
κονομfας._ Πράγμα πού σημαίνει, δτι τό πάν
τα μnορουν ':ό διαστρεβλωθοϋν, άρκεί νό γί
νο_υν nερισσοτερο έμnορεύσψα. 'Η άλήθεια 
και τό ψέμμα, τό πραγματικό και τό φαντα
στικό, τό t-:τιμο και τό άνέντιμο, τό πάντα 
ρίχ.νονται «χυμa,, στιΊ χοάνη τοϋ άλαντοnοιείου 
~ου όνομ.άζεται Χόλλυγουντ. 'Η συνταγι'ι τοϋ 
~ίγο άn δλ? κ~ι σέ εύπεπτες δόσεις)) -
σαν .τιΊν τροφn που συνιστοϋν οί παιδίατροι -
θό εΙναι πάντα ~ωστή, δσο τ~ πλατύ κοινό κρα
τιεται !::Ιόν.ιμα κα; σκόπιμα στο στάδιο τοϋ nνευ
ματικου υnοσιτισμοϋ. Παρόλα αύτό - και !
σως έξ~ιτlας δλ~ν αύτων - τό Χόλλυγουντ ά
nλοnοιει σuνεχως και περισσότερο τnν κινn, 
!Jατογl?αφικιΊ γλώσσα και κρατάει άn · αύτήν 
δι.τι πιο σημαντικό, γιό τι'ιν έκφραση ούσιαστι: 
κων καταστάσεων. 'Όμως, παράλληλα μ' αύ
τό': τόν έκφραστικό άοκnτισμό, πού άnοτελεί 
ά~ομα και σήμερα τι'ι βαοικι'ι προσφορά τοϋ 
Χολλυγουντ στnν τέχνη τοϋ κινηματογράφου 
φτωχα(νει τό περιεχόμενο μέ τι'ιν άnόξεοn κά: 
θε nροβλnματισμοG, πού θά ξεnερνοGοε τόν 
στατι~τικό μέσο δρο τfις δεκτικότητας τόG 
κοινου ~al θά άnοnρ_οσανατόλιζε τι'ι σκέφn τοϋ 
κοnαδιου. (!1 έξαψ7σ.εις. των μ~γάλων δnμι
?υργωv 1 που, παρ δλ αυτά, κατορθώνουν νό 
επιβάλουν τιΊν προσωπικότητά τους στόν πα
ραγωγό, ύnάρχουν γιό νά έnιβεβαιώνουν τόν 
κανόνα. 

. Μέχρι τό 1958 περίπου, ι'ι οικονομικιΊ και 
ιδεο)ο',ΙΚΙ'ι αύτοκρατορία τοG Χόλλυγουντ ε!
ναι nανlσχυρπ, nαρόλες τίς ρωγμές πού άρχl
ζουν νό φαίνονται στό nαλπό οίκοδόμnμα. 'Ε
λάχιστοι εiναι οί δονκιχωτες, πού τολμοGν v· 
~ναμετρnθο?ν μέ τόν τερατόμορφο γίγαντα. 
Οστόσο, άn τιΊν δεκαετία τοG 1920 κιόλας δn
λαδι'ι άn' τιΊν περίοδο πού τό Χόλλυγουντ' όρ-
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χιζε νό ξαπλώνει τnν κυριαρχία του στόν κό
σμο όλόκλnρο, ό Χόνς Ρίχτερ προσπαθεί νό 
γαργαλήσει τό δράκο. 'Όμως, κανείς δέν παίρ
νει και πολύ στό σοβαρό τις πειραματικές του 
~αινίες. Κ~νεlς δέ μιλάει γιαυτόν τόν nρωτο 
aevnm_ του παγιωμένου συστήματος παραγω
γnς του Χόλλυγουντ, τό όnοίο, έν τούτοις, ύ
φlστατ?ι κάn_?ιον κλονισμό άπ' τι'ιν οiκονομι
κιΊ κρισn του 1929 - κι δχι άπ' τόν ρομαντι
κό κατά μόνος έnαναστάτn Ρίχτερ. 
Τό Νιού Ντι'ιλ καί ο! κοινωνικοοικονομικές 

άνακατα:άξεις πού φέρνει, δημιουργεί πρόσ
φορο κλ!μα γιό έναν nρο6λnματισμένο κα! 
κοινωνικα προσανατολισμένο, έκτός Χόλλυ
γο~ντ κινηματογράφο. 

.. Ετσι, .. τό 1934 ό Πώλ Στρόντ Ιδρύει στn Νέα 
Υ_ορκn εναν συνεταιρισμό - πού δέν εlναι 
μονο οικονομικός - τό ιιΦρόντιερ Φlλμ,,. Πρό· 
κειται γιό τι'ιν πρώτη όργανωμέvn προσπάθεια 
στόν τομέα τfις δnμιουργlας ένός όνεξάρτn
του άμερικανικοG κινnματογράφου. ·ο Λέο 
Χάρβιτς κι ό Λόρεντς, μαζί μέ τόν tδρυτn τfις 
κο~:ιε,:>ατ!βας .. ~ποτελοϋν μιά δυναμικι'ι τριάδα, 
no_u αναμοχλευει θέματα . ταμποϋ καί προκα
λ~ι ζωnρέ5 συζητήσεις κυρίως στούς κύκλους 
:ω.ν νεαρων διανοουμένων. Ό rκρήρσον κα! 
n ΑyvλικιΊ Σχολι'ι τοϋ Ντοκυμavταiρ άποτελοGν 
τό αισθητικό τους πρότυπο καί οί ίδέες τοϋ t(ό· 
μεσου κινnματογράφοω, θό έπnρεάσουν μιό 
σειρά άπό κινηματογραφιστές, πού άργότερα 
θό παίξουν σημαντικό ρόλο στόv άμερικανι· 
κό κινn~:ιατογράφο. 'Ανάμεσά τους κι ό Κα· 
ζά':', που εivαι μέλος τοG συνεταιριομοϋ και 
που VUΡ!ζει γιό λογαριασμό του τι'ιv πρώτη 
rου ταινια τό 1939 ιιοι aνθρωποι τοϋ Κάμ
περλαντ». 

Μ~ τόν πόλεμο, τό 1940, ό συνεταιρισμός 
διαλυεται άλλό λlγα χρόνια άργότερα ένας 

~---

δ~αστή~:ιος δnμοσι?γράφος κα! φωτογράφος, ό 
Μωρις Ενvι:-:ελ αυτο9νακnρύσοεται διάδοχος 
κal θεματοφυλακας των δογμάτων τοϋ ((Φρόν
τιερ Φlλμ». Τό 1953 ό 'Ένγκελ γυρίζει τnν 
πρώτη του ταινία t(Ό Μικρός Δραπέτης!!. Ή 
έπlδρασn τοϋ iταλικοϋ νεορεαλισμοϋ ε!ναι ό
λοφάνερn σ' αύτό τό nρωτο άμερικάνικο νεο
ρεαλιστικό φiλμ όλλό ol αύοτnρό vτοκυμανται· 
ρiοτικες όρχές τοϋ Πώλ Στράντ, πού όnοκλεl· 
ouv κάθε παραχώρηση στό nεποιnμένο, κά
νουν τόv Ένγκελ λιγόκι δισταχτικό ώς nρός 
τι'ιν υlοθέτnσn μιάς καθαρό nροσωnικfις στά
σnς, τουλάχιστον δσοv όφορό τι'ι φόρμα, πού 
μένει μετέωρη όνάμεσα στnν άμιγfι ιιδnμιουρ
γικι'ι έκμετάλλευσn τfις πραγματικότητας,, κal 
τιΊv ((δnμιουργικn- όναnaράοτασπ τfις πραγμα
τικότnτας!J. 'Ακόμα, στόv Ένγκελ, θό βροϋμε 
τιΊv npώτπ σnμαvτικι'ι έπlδρασπ όπό τι'ιv ιιaμε
σπ παράσταση τfις πραγματικότητας» άn' τι'ιν 
τηλεόραση, ένα οτύλ πού θό nαlξει όποφασι
στικό ρόλο στι'ιν κατοπινι'ι αiσθnτικι'ι τοϋ Νέου 
ΆμερικαvικοG Κιvnματογράφου. 

• Αν ι'ι nερlπτωσπ τοϋ 'Ένγκελ εlναι όπλώς 
ένδεικτική, έκεiνπ τοϋ Ντέλμnερτ Μόνν ε1ναι 
καθοριστική. Τό ((Μάρτυ>! πού γυρίζει τό 1955 
στι'ι Νέα Ύόρκπ, έν μέρει έξω άnό τό χολλυ
vουντιανό κύκλωμα όnοτελεί μιό θριαμβικn έ· 
nιβεβαίωσπ τfις δυνατότητας δπμιουργ(ας άμε
ρικόνικου κινπματογράφου έκτός Χόλλυγουντ 
- όρκεί ό κινnματογράφος αύτός νό υlοθετr'1-
σει τιΊv εύκαμφlα κal τι'ιv προσαρμοστικότητα 
τfις τεχνικfις τοG νεορεαλισμοG. 

Καl σ' αύτι'ι τιΊv ταινία, νεορεαλιστικό καl 
τηλεοπτικό στύλ σμίγουν άξεδιάλυτα, δnως γί
νεται φανερό όπό τόν σκηνοθετικό χειρισμό 
όn' τόν Μόvν μιάς τnλεοnτικfις έκnομnfις σέ 
συνέχειες τοϋ Πάvτυ Τσαγιέφσκυ. 'Ένα χρό
νο νωρίτερα, τό 1954, ό Καζάν θυμάται τn φι
λlα του μέ τόν Στρόvτ καl γυρίζει σέ φυσι-

· ~ούς χώρο_υς στι'ι Νέα 'Υόρκη τό (tΛιμάνι τfις 
αγωνlας!). Η προσκόλλnσή του στlς άρχές τοG 
.. Ακτορς Στούντιο κal τοϋ έξαμερικανισμένου 
σταvισλαυσκισμοϋ δέν τοϋ έnιτρέπουν νό προ
χωρήσει περισσότερο άπό τι'ιν έκθεση των 
nροσωnικων του όnόφεωv, γιό τι'ι σπμασlα τfις 
κατά μόνας όπελnισμέvnς κal καταδικασμένης 
εξεγέρσεως. Πάντως, πέρα όπό τις άμφιοβn· 
τούμενες θέσεις της, ή ταιvlα αύτn σημειώνει 
τιΊν πρώτη όnόλυτπ άποδέσμευσn τfις έμπο
ρικfις παραγωγfις όπό τnν κπδεμοvlα τοG Χόλ
λυγουντ, μιό κα! γυρlζεται έξολοκλήρου μέ 
χρήματα φίλων τοG σκηνοθέτη. 
Έν τω μεταξύ, τn δεκαετlα τοϋ 1940, tι 

Μάγια Ντέρεv δlνει καινούργια nvon στό κι· 
νπτικοοnτικό πειράματα πού δρχισε τό 1920 
ό Ρlχτερ. Μ' αύτι'ιν, ό όμερικανικός πειραμα
τικός κινηματογράφος παlρνει μιό άπ' τlς πρώ
τες θέσεις διεθνως στόv τομέα τfις διευρύν
σεως τfις κινπματογραφικfις φόρμας κal τfις 
άναζnτήσεως νέων τρόπων έκφράσεως μέσα 
άnό τι'ιν κινούμενη εlκόvα. 'Qοτόσο, ι'ι έλλει
ψη ένός σοβαρότερου nροβλπματισμοϋ στε
νεύει τό δρια και τι'ιv άξlα τοϋ πειράματος και 
tι Ντέρεν αύτοnεριορίζετaι, έτσι, σ' έναν κι
νπματογράφο πού στρέφεται κυκλικά γύρω ό· 
nό τόv άξονά του, δημιουργώντας μέ τι'ιν πε
ριδί νπσπ στεγανά τοιχώματα, πού έμποδίζουν 
τόν έμπλουτισμό τfις νέας φόρμας μέ νέο πε
ριεχόμενο. 

Τό 1946 ό Κέvvεθ Ένγι,..οc.;; :-:;)-:>σnaθεί νά 
δώσει τό περιεχόμενο πού λεlnει όπό τlς φορ
μαλιστικές όναζπτήσεις τfις Ντέ~ρεν στό t<Έ
nεισόδιο άnοδράσεως!J, άλλά δέν προχωρεί nε-

ρισσότερο όnό μιό ένδοσκόnnσn τfις κατα
κερματισμένnς συνειδι'ισεως. 

Οί μεμονωμένες περιπτώσεις πού άναφέρα
με, δέν έντάσσονται άκόμα σέ κανένα κlνπ
μα, δέν όnοτελοGν Σχολι'ι. 
Ή Σχολι'ι δημιουργείται τό 1957. Τι'ι χρονιά 

αύτι'ι, ό Κασσαβέτπς γυρlζει τlς <(Σκιές>> και 
έγκαιvιάζει έτσι τtι Σχολή τfις Νέας Ύόρκπς. 
Μέ τι'ιv ταιvlα αύτι'ι, ό Κασσαβέτης καl ol φί
λοι του όnοδεικνύουν δτι ό άνεξόρτπτ9ς μι'ι 
έμnορικός όμερικανικός κινηματογράφος, άπό 
όφπρnμένn δυνατότnτα μπορεί νά γίνει όnτιΊ 
nραγματικότnτα. Ό θόρυβος. πού προκαλεί τό 
·φ\λμ είναι τόσο έκκωφαντικός πού οί μέχρι τό
τε διστακτικοί ιιδυνάμεω νεαροί σκηνοθέτες 
βγαίνουν όn' τό καβούκι ·τους, όφι'ινουν στόν 
προθάλαμο του φυχJατρου τό συναlσθπμα 
μειονεκτικότητας και ρlχνοvται μέ τά μοGτρα 
στι'ι δουλειά. Τό όnοτέλεσμα ε1vαι πραγματι
κά έντυnωσιακό. 'Εκατοντάδες νεαροί άn' δ
λες τις γωνιές των ΗΠΑ nαlρνουv μιά κάμε
ρα- 16 i\ 8 Μ) Μ κι άρχlζουν νό κινπματογρα
φοϋν δ τι πέφτει στιΊv όντίλπφή τους. 

Φυσικά, θά fίταν τεχνικά όδύνατο νά έnι
σnμάvει κανείς τιΊv nοιόmτα μέσα στό χάος 
τfις άπροσμέτρπτπς ποσότητας. Τό έργο του 
έπιλογέα καl άξιολογnτfι θά έπρεπε νά όνα· 
λάβει κάποιος θεωρητικός. Κι αύτός βρέθηκε 
στό πρόσωπο τοϋ nλnθωρικοϋ ΛιθουανοG με
τανάστη Τζόνας Μι'ικας, ό όποίος, γιά τό σκοπό 
αύτό, ίδρύει και διευθύνει τό περιοδικό <ιΦ\λμ 
Κάλτσουρ,,. 

ΟΙ νεαροί προστατευόμενο! του τόν όνα
κπρύσσουν όρχπγό τους και ό Μήκος, μέ Ιε
ραποστολικό ζfιλο, ύποστnρlζει τά συμφέρον
τά τους, βάλλοντας όκατάnαυστα κατά τοG 
ύn' όριθμόν ένα έχθροG τους, τοG Χόλλυ
γουντ. Τό δνομό του σύντομα γίνεται πασl
γνωστο κι δλοι βλέπουν στό πρόσωπό του τόν 
όvαμεvόμενο Μεσσία τοG όμερικανικοG κινπ
μοτογράφου. Ό Τζών Κασσαβέτης, ό Φράνκ 

«Συντρίμμια τοίι 'Απογεύματος•> : 
Ή Μ. Ντέρεν δημιουργεί στεγανά 

άνάμεσα στο περιεχόμενο καί στη φόρμα. 
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{,Τό Λιμάνι της 'Αγωνίας» : 'Αποδέσμευση 

ιιΔαuίδ καί. ΛίζαΗ Ήμισuμβιβασμό,. 

14 

Λέσλυ, ό Ρίτσαρντ Λfίκοκ, ό Στάv Μπράκχ --
ό Τζόκ Σμίθ, ό Χάρρυ Σμιθ, ό Γκρέγκορυ ειτζ, 
κόπουλος, ή Σίρλεϋ Κλόρκ - rrσλοι fίταv Μαρ. 
διά του)). ι. nαι-

Ή Κλάρκ, ή τελευταία nροσχωρήσασα 
nαρ~α γlvετ~:11 ~ύvτομα τό πρώτο βιολι ~~ 
όρχnστρα του Μnκας, πού τι'ιv ύποστnρίζ έ 
φανατισμό. Ό Πάπας τοϋ Νέου 'Αμε ικα ει μ _ 
Κιvnματογράφου πασαλnρι;ί άπό έvfσυσ~κου 
στι'ιv πρεμιέρα της <<'Επαφiiς» ( 1960) και σμό 
<ιΧάρλεμ Στόρu» (1963) τiiς Ιδιοφυοϋς εύvοτοο 
μέvnς του. ου-

Μέχρι mv ~μφάνισn τiiς Κλάρκ, 6 Λάϊοv 
Ρ?γκόζιv κατειχε στι'ιv παρέα πι θέσn πού ~ 
nnρε κατόπιν έκειvn. του 
Ό Τζόvας Μήκος, πάλι πρώτος, έπεσr'ιμαvε 

τ~v ίκανότnτα αύτοϋ τοϋ πρώnv τεχvοκράτn 
να μπλέκει μέ τρόπο άnόλυτα προσωπικό τό 
Υ;Οκουμέvτο και τό πεποιπμέvο και τόv άνα
κr:ιρυξε διάδοχο τοϋ Φλάερτυ. Τά δυό άριστου • 
ΥΠ!-Jατά του, «Στό Δασοτόπυ, (1956) και ~ 
«Γυρv':1 πίσω Άφρικrω ( 1959) προμnθεύουv αΟ
θοvο υλικό στόν Μήκος γιά τούς διθυράμβους 
του. 

Τό 1960, οί κιvnματογραφιστές πού εiχαv 
μαζευτεί γύρω_ άπ' τόv Μήκος και τό περιοδικό 
του προσπαθουv vά συντονίσουν τις προσπά
θειές τους και δnμιουργοϋv τό «Νιού · Αμέρικαv 
Σίvεμα Γκρουπ» εvα εlδος οίκοvομικοϋ και ί
δε9λογικου συνεταιρισμοϋ, κατά τά πρότυπα 
τοι,_ «Φρό_vτιερ Φίλμ». Τό βραχύβιο γκρουπ δια-
σπαται το 1963. · 

'Απ' τι'ιv διάσπασn δnμιουργοϋvται δύο και
-:ιουργιες ~vεξάρτnτες όμάδες : Στι'ιv πρώτn 
αvr:ικουv αυτοι πού πιστεύουν δτι ό · Αμερικα
vικος κιvnματογράφος δέ θά βγεί άπ' τό αδιέ
ξοδο, όv. δέv υίοθετήσει άπόλυτα τις κοινωvι
κο1;ολιτικ~ς άρχές τοϋ ιιΦρόvτιερ ΦίλμJJ και σm 
δευτερn δσοι πρεσβεύουν δτι αύτό πού έχει 
Πf?ωταρχ~κι'ι σnμασ'"l ε!vαι ή διερεύvnσn τοϋ 
χωρου. τr:~ς όνθ:Jώ. vnς συνειδήσεως, έξω και 
πέρα απο ,ωθε είδους έπιβεβλnμένους κανό
νες. 

ΟΙ n~ωτοι σχnματίζουv τι'ιv όμάδα τοϋ ιιΝτάϊ· 
Ρ.εκτ Σινεμa,, και ol δεύτεροι την όμάδα τοϋ 
ι, ΑvτεργκράουντJJ. 

Παf?άλλn~α: δnμιουργείται και μιά τρίτη ό
μα~ου?"α, ασnμαvm άριθμnτικά : Εivαι αύτοι 
r.o';) θελ_ουv ':'ά κάνουν έμπορεύσιμο κιvπματο
γραφο, εξω, ομως, όπ' τίς μεθόδους καί τά συ
στήματα τοϋ Χόλλυγουvτ. 
. Ήγέτnc; τiiς ό_μόδας τοϋ ιιΝτόϊρεκτ Σίvεμa,, 
αvαδε~κvυεται. συvτομα ό Ρίτσαρντ Λfίκοκ, πού 
nλαισιωvεται _ απο μιά παρέα δραστήριων κιvn
ματογραφιστωv : . Ρόμπερτ Ντριοϋ, .. Αλμπερτ 
και Ντέnβιvτ Μαιnλς, Ντι'ιv .. Αλαv Πεvvυμπέ· 
nκερ . 

. Ό κι":nματογράφος αύτωv των ιιtξωστρεφωv,ι 
ει-:αι μεν κοιvωv!κά τοποθετπμέvος άλλό άρ
v~ιται τn σαφή δεσμευσn, πού, κατά τήv δ.πο· 
Φn ~ους, περιορίζει τή γωνία όρόσεως και κα
θι?τα μοvομερfί τήv κοινωνική κριτική. Στήν 
φορμα. χρnσιμοποιοϋv την τεχνική τοϋ vτοκυ
μαvτα_ιρ, _χωρίς vά άρνοϋvται τι'ι σχολαστική έ· 
nι1-.ογn _των v_τοκουμέντωv, ωστε αύτά vό έξυ
πr,ρ":του:' άπ?λυτα τόv έπιδιωκόμεvο σκοπό κι 
δχι απλωc;_ ':α καταδεικνύουν. 'Ηγέτnς τiiς ό· 
μόδας :rου (.1-vτεργκαουvτ - ι'ί κρυφοϋ κινπ
ματογραφου n κιvnματογράφου των Μπiiτvικ -
1;αραμέvει ό Τζόνας Μήκος. οι «εσωστρεφείς,, 
~ποστπρίζουv μέ τό στόμα τοϋ Μήκος κυρίως, 
δτι ιιστόv παράλογο κόσμο μας, εlvαι τόσο δύ
σκολο vό διαφυλάξεις τι'ιv προσωπικότητά σου 

___........Ι_ δσο- δύσκολο εlvαι vό διαφυλάξει και ή πόρ
vn mv παρθενία της,,. Γιό τό λόγο αύτό στρέ
φονται σ' εκείνο πού τούς εlναι περισσότερο 
οικείο, τόν έαυτό τους, και tι ένδοσκόπnσn γί
νεται αύτοσκοnός. Ή κατάδυσn στό όδυτα τfις 
συνειδήσεως έπιτελείται κυρίως μέσα όπό πιv 
παραισθnσn των ναρκωτικών ΙΊ όπό ηΊv έκσταση 
πού προσφέρει Ι!:να σέξ χωρις φραγμούς και ή· 
θικούς ενδοιασμούς. 
Ό .. Αντεργκράουντ (ύπόγειος) κινηματογρά

φος χωρ!ζεται κι αύτός σέ δυό ύποομάδες οι 
όποiες καταφέρνουν πρός τό παρόν vό συνυ
πάρχουν άρμονικότατα. Ή κάθε μιά έχει έπι
κεφαλiiς έναν όπό τούς άδερφούς Μήκος: Ό 
Τζόvας ήγείται αύτωv πού ζnτοϋv ηΊv άπόλυm 
όπελευθέρωσn και κυριαρχ!α τοϋ ενστίκτου κι 
όρνοϋvται κάθε σχέσn μ' έναν κόσμο εχθρικό, 
παραμορφωμένο όπ' ηΊ σωρεία των συμβάσεων 
και παράλογο όπό τtιv κατάχρnσn τfις λογικiiς. 
Ό Άντόλφας Μr'ικας tιγείται των αίσιόδοξων, 

πού δέ:ν άρvοϋνται κάποια δυvατότnτα έπαφfις 
ότόμου και όμόδας και πού όντιμετωπίζουν τ\ς 
άντιξοότnτες χρnσιμοποιώvτας σόν δπλο όμυv
τικό ηΊv καταλυτική ειρωvεια. Τό άριστούργnμα 
αύτfις τfις τάσης εlvαι τό ιι· Αλλnλούγια οι λό
φοι,, (1963) τοϋ Άvτόλφας Μήκος, πού σάv φόρ
μα άποτελεi μιό θαυμάσια σύνοψη δλωv των 
εύρnμάτωv τοϋ μοντέρνου εύρωπαiκοϋ κινημα
τογράφου και σόv περιεχόμενο προσπαθεί vό 
διδάξει ηΊv «τέχνη τοϋ vό ζεiς)). Τέλος, σmv 
τρ(m και τελεuτα!α όμάδα τοϋ Νέου · Αμερι
καvικοϋ Κιvnματογράφου άvήκουv αύτοl, πού 
επιμένουν δτι πρέπει νό ζήσουν κάνοντας κι
vπματογράφο, δτι ό κινnματογράφος δέ:ν εiναι 
μέσο αύτοβασαvισμοϋ και θανάτου άπό άσιτ(α, 
δτι πρέπει νό υ\οθεmθεi άπ' τούς νέους δ,τι 
χρήσιμο τούς κλnροδοτεi τό θνfισκοv Χόλλu
γουvτ - και κυρlως ή σοφή δόμnσn τοϋ σενα
ρ!ου και ή όπλόmτα κι ή σαφήνεια σηΊv άφή
γnσn. 

Ό Φρόvκ Πέρρυ («Δαυ!δ κα\ Λίζα», ιιΌ 
Κολυμβητής», <<Τελευταίο Καλοκα(ριJJ). ό Λάρρu 
Πι'ιρς («Μιό πατάτα δύο πατάτες», «Νέα Ύόρ
κn ωρα τρεiς)) «'Αvτ!ο Κολόμβε»)και ό Ρίτσαρντ 
Σαράφιαv (r<" Αντυ») , εiναι ο! βασικοι φορείς 
αύτωv των άπόψεωv. 
Στήν ίδια όμάδα πρέπει vά τοποθετήσουμε 

και τούς ιrάποστάτεςJJ δnλαδή αύτούς πού δέ
χτnκαν vό μετακομίσουν παlρvοντας μαζι μέ: 
τlς άποσκευέ:ς και τις Ιδέες τους στό Χόλλυ
γουντ, τό όποiο, παρόλες τις ρυτίδες, παρα
μένει γοnτευτικότατο και ελκει πάντα αάν μα
γνήτnς τούς πειναλέους vεοϋρκέζους άvτερ
γκραουvτιστές. 'Ανάμεσά τους και ό ·,φeουρ 
Πέ:νν πού γύρισε τις δύο πρώτες ταινίες του 
rr'Q δραπέτης τωv 7 ΠολιτειωνJJ και τό ΙΙΘαϋμα τfις 
• Ανvυ Σάλλιβαv,, σάv όνεξάρτnτος, γιά vό έ· 
ξαρτnθεί τό 1965 crrΜΙκυ ΟύάνJJ) όπ' τό παμ
φάγο θnplo, τό όnοίο ώστόσο δέv καταστρέφει 
πάvτα τά ταλέντα, δπως ύποστnρlζει ό αδιάλ
λακτος Τζόvας Μnκας. 

'Όπως και ναvα,, n ϋπαρξn έvός κινnματογρά
φου έκτός Χόλλυγουvτ, δέν όποτελεί μόνο τ:'ιv 
ούσιαστικότερn σέ προσφορά και έπιτεύξεις ά
μερικαvική κιvnματογραφικn πρωτοπορlα άλλό 
έ.πnρεάζει τόν κιvnματογράφο σέ παγκόσμια 
κλίμακα, μιό και θέτει ύnό άμφισβήτnσn δχι 
μόνο τήv παγκόσμια κυριαρχία τοϋ Χόλλυγουντ 
άλλά και rήv ίδια τή σκοπιμότnτα ϋπαρξής του. 
Όστόσο, κάτω όπό τό συνεχfΊ πυρά, τό Χόλ

λυγουντ δρχισε νό άvτιλαμβόνεται τό έπισφα
λέ:ς τfις θέσnς του και vά προσαρμόζεται ανά
λογα. 'Ανάμεσα στι'ιv κομματιασμέvn σέ: όμό
δες και όμαδουλες άρχική Σχολή τfις Νέας Ύ
όρκnς και στό μονολιθικό Χόλλυγουντ, πού διευ
θύνεται κι αύτό όπ' τn Νέα Ύόρκn - άπ' πι 
Γουώλτ Στρnτ - άρχlζει νά δnμιουργείται μιά 
διαλεκτική σχέσn, τiiς όποίας πιν κατάληξη 
ε!vαι άδύνατο vά προσδιορίσουμε άπό τώρα. 

Με τίς «Σκιες» ό Κασσαβέτης έγκαινιάζει τη σχολή της Νέcις 'Υόρκης. 
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Τζόνας Μήκας 

ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ 

ΕΜΕΙΣ 
ΟΙ 

ΔΒΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΤΟΥ 

ΑΝΤΕΡΓΚΡΑΟΥΝΤ 

Τό 1965 ό Τζόνας Μήκας l:γραψε ι,τό cΒίλ
λατζ Βόϊς:. : «'Εδω και λίγα χρόνια τώρα δ 
καλλιτέχνης τfiς πρωτοπορίας ( δΤΟν κινημα
τογράφο και τις αλλες τέχν~) αiδWνεται 
καi δηλώνει δημοοια, πώς δημιουργεί κάτι 
τοοο διαφορετικο άπο την παραδοοιακι\ τέχνη 
πού το εργο του θα μποροϋ6ε να προοδιορι~ 
δτεί οον άντι - τέχνη. Κι εχει δίκnο•. Ό Μή
κας βλέπει την κινnματογραφικrι τέχνη οον 
νέα, άλλα αχρονη. « ... έμείς εfμαδtε oi πρα
γματικοi κινηματογραφιδτέι:;. Ό καθένας άπο 
μ?ς διαοχίζει χωρο, χρόνο και μνήμη - νά. 
ι;ε τελικn άνόλυδη, τί οημαίνει ό κινηματο
yρόφος των άνθρώπων, δπως εχουν ύπάρξει 
έδω καi χιλιάδες χιλιάδων χρόνια•. 
Ό Μήκαι;; εΙναι iδρυτrιι;; καi έκδότηι;; τοϋ 

«Φiλμ κάλτοουρ•, iδρυτrιι;; τοϋ δυνεταιρι()μώ 
των κινηματογραφιδτων «Κέντρο Κινnματο
yραφικfίι;; Διανομfίι;;:., τfiι;; Λέδχηι;; των Κινη
ματοyραφιοτων δτrι Νέα Ύόρκη και κριτικος 
τοϋ πε1ραματικοϋ κινηματογρόφοu οτο «Βίλ
λατζ Βόϊι;;:.. Ή ΠΙΟ γνιοοτrι ταινία του, «Το 
μπρίκι,-, εΙναι μια έξαιρετικrι κινηματογράφπ
οn τfiι;; παραοτάοεωι;; τοϋ θεατρικσϋ εργου των 
Μπέκ - Μαλίνα δτο παληο Λίβιγκ θήατερ. Το 
φίλμ, πού ύψώνει τη φωνή του έναντίον τοϋ 
πολέμου και τfiι;; έξουδίαι;;, προκαλώντας οοκ 
με την όμεοότnτά του, κέρδι6ε το Μεγάλο 
βραβείο τοϋ Ά γίου Μάρκου om Βενετία το 
1964 για ταινία ντοκυμανταίρ. Το κείμενο 
πού άκολουθεί, το εγραψε ό Μήκας με τι'ιν 
εύκαιρία τfiς ένάρξεως των άπολυmρίων έξε
τάοεωv' του Κολλέγιοu Τέχνης τfιι;; Φιλαδέλ
φειας τόν Ίούνιο ιού 1966. 

'Όταν μοϋ ζήτποαν νά δεχιiί> υΊν ίίψι
οτη έπιβρόβεuοη του Κολλέγιοu Tcxvnr; ιfίr; 
Φ1λαδέλφειαι;;, δίοταοα γιό μια οτιγμή. Ε!πα 
οτον ι':αυτό μου : Π016ς εlμαι; ΟύωαGτι:,6, 
δεν εχω καταφέρει καi πολλά πράγματα Gti'ι 
ζωή μου. 'Ό,τι θέλω νά κάνω, δλα μου τά 
δνειρα, βρίοκονται άκόμα οτά μέλλον. 'Έπει
τα ξαναοκέφτηκα: Στην πραγματικότητα, αύ
τό πού κάνει το Κολλέγιο τιμώνται;; με μ' αύ· 
τiι την έπιβράβευοπ, εlναι το δτι οτρέφει τίιJ 
προοοχiι των άνθρώπων Gtiι;; τέχνες τfίι;; πρω, 
τοπορiαι;;. Ή τιμή αύτή, ούοιαοτικά, δεν ά

πευθύνεται Gέ μένα. 'Απευθύνεται ωό Νέο 
Κινηματογράφο, ο' δλους έκείνουι;; ιούι;; κaλ, 
λιτέχνει;; τfιι;; πρωτοπορίας, πού προοπαθοϋν 
να φέρουν λίγη όμορφιά ο' fνα κοομο γεμά
το λύπη καi τρόμο. 

Τί κάνουμε ο την ούοία; Ποϋ βρίοκεται τq 
άντεργκράουντ ; Ποιά εlναι ή οημαοία του ; 
θά προοπαθήοω νά άπαντήδW :n να ύποδείξω 
μερικές άπό τiς. εννοιει;;, πού ουνδέονται μέ 
το εργο μαι;;, εννοιει;;, πού οuνδέονται οτενά 
μ' δλουι;; έρας. 

Ύπηρξε έποχή, ϋταν nμουν 16 :n lί χρο

νων, πού nμουν iδεαλιοτι'ις καi πίοτευα πωι;; 
ό κοομοι;; θ' άλλαζε δτrι διάρκεια τfiι;; δικιας 
μαι;; ζωfiς. Διάβαζα για δλα τά δεινά τοϋ άν
θρώπου, πολέμους καi δυοτυχίει;;, πού ουνέ
βαιναν οτούι;; περαομένουι;; αiωνες καi πί

οτευα κατά κάποιο τρόπο, πώς om διάρκεια 
τfiι;: ζωfiι;: μου, δλα αύτά θ' αλλαζαν. Πίοτευα 
οmν πρόοδο του άνθρώπου, δτrιν καλωούνn 
του άνθρώπου. Κι ϋοτερα i'ίρθε ό πόλεμοι;; καi 
γνώριοο τη φρίκη Gε βαθμό άπίοτευτο, δε κλί
μακα πού ξεπερνουοε δλα μου τά διαβάομα
τα· ΚΙ ολα εγιναν μπρα;: οτα μάτια μου -
μπρος οτά μάτια μου τά κεφάλια των παιδιών 
ουντρίβονταν με ξιφολόγχες. Κι αύτά εγιναν 
άπό τη δική μου γενιά. Καi ουνεχίζονται νά 

γίνονται καi οήμερα, οτο Βιετνάμ, άπό τη γε
νιά μου. 'Όλα δοο πίοτευα, τραντάχτηκαν 
ουθέμελα - δλοι;; μου ό iδεαλιομοι;: κι ή πί
οm οτrιν καλωούνιι τοϋ άνθρώπου, δλα δυν
τρίφτηκαν. Κατά κάποιο τρόπο, κατάφερα νά 
μη διαλυθω. 'Αλλά, οτrιν ούοία, δέν iίμουν 
πια ενα κομμάπ iίμουν χίλια όδυνιψά κομ
μάιια. 
Άπο έδω πραγματικά ξεκινάει καi 5' αύ

το όφείλεται το δτι εκανα, δ,τι εκανα. 'Έ
vιωοο πωι;; επρεπε να ξεκινήδW πάλ~ άπά ΈΠV 
άρχή. Δεν μοϋ εΙχε μείνει οuτε πίοτη οuτε 
έλπίδα. "Επρεπε να ςαναμαζέψω τον έαυτό 
μου, κομμάτι - κομμάτι. Καi δεν ξαφνιάοτnκα, 
δταν, φτάνοντας om Ν. Ύόpκη βρfίκα ΚΙ αλ
λουι;:, πού εvιωθαν δπωι;: έγώ. Γνώριοα ποιητές, 
κινnματογραφ1δτέι;:, ζωγρόφουι;: - άνθρώπουι;: 
πού περπατοϋοον οό.ν χίλια όδυνπρα κομμό-

ηα. Καi νιώοομε, πωι;; δεν ύπfiρχε πια τίπο
τε αλλο να χάοουμε. Δεν ύπfiρχε οχεδόν τί
ποτε, πού αξιζε νά κρατιΊοουμε, άπό τον κλη
r,ονcμημένο πολιτ1ομό μαι;:. 'Άι;: καθαρίοουμε 
rοιΊι;; έαυτούι;; μαι;:, αίGθανθήκαpε. 'Άι;: καθαρί

οουμε ό,ηδήποτε μαι;; παραούρει προς τά κά
τω - δλα τά ψέμματα, τον τρόμο και τούς 
έγunομοί1ι;;. Τό άποτέλεομα, ή εκβαοη αύτfiι;: 
τfίι;: άπελπ1οίαι;;, i'ίταν ή γενια των «Μπήη. 
Οί μυοτικιδτικέι;: άναζπτήοειι;; προκύψα':ε άπο 
αύτι'ι την άπελn1οία. Κανένα τίμημα, αίοθαν
θήκαμε, δέν ί'ίταν άρκετά άκριβό, για νά πλη
ρώοουμε γι' αύτο το εργο τοϋ καθαρμού, κα
νένα έμπόδ10 πολύ μεγάλο νά το ξεπεράοου
με. "Αο' τους νά κοροϊδεύουν κι έμαι;: και 
την κουρελιάρική μαι;: έμφάνιοn. "Αο' τουι;; 

νά φτύνουν οτά γένια μαι;:. 'Ακόμα κι αν δεν 
ε\'χαμε τίποτα - μερικοi άπο μαι;: ουνεχίζουν 
νά μην εχο~ τίποτα νά βάλουν δτο καθαρι
δμένο μέρος - δεν μπορούοομε νά μείνουμε, 
δπωι;: iίμαοτε πρίν. "Επρεπε νά καθαρίοουμε 
5χι μόνο το παρόν, άλλά, μέοο άπο τά ναρ
κωτικα καi μέοο άπο τη ουγκέντρωοη τfiι;: οκέ
ψηι;:, νά γυρίοουμε πίοω άρκετέι;; γενιές, να 
έξαλείψουμε το έγώ μαι;:, την κακή μαι;: πf-
δtη, τι'ιν ελλειψη έμιτιοτοούνπι;:, τι'ιν αiοθηδπ 
ουναγωνιομοϋ :n άτομικοϋ κέρδους, ετοι, πού, 
av ύπfίρχε κάτι 5μορφο καi άγνό, να l:βρι
δΚε Ενα καθαρό μέρος καi νά θρονιαζόταν μέ
οο μαι;; και ν' αρχιζε νά βλαGτάνει. τΗταν
μιά όδυνnρrι άναζήmσπ - καi εΙναι άκόμα. 
Βριοκόμαοτε οτrιν άρχrι αύτfiι;; τfiι; ·άναζnτή
δεωι;: καi τfiι;: βλαδτήδεως και πολλων. oi ω
μοι δέ βαοταν το βάρος. Διαοχίζουμε το δρα
ματικο τέλος τfiι;: Χριοτιανικiίι; περιόδου καi 
παρευριοκόμαοτε οτή γέννηοπ αύτfiι;:, πού άρ
χίζουμε να όνομάζουμε 4Έποχι\ τοϋ 'Υδρο
χόου». Βίαια γεγονότα Gυμβαίνουν δtiιν ψυ
χή των άνθρώπων, χωρίς νά βρίοκονται mά 
αύτά κάτω άπο τόν ελεγχό μαι;:. 'Αλλά εΙναι 
λίγο ΠΙΟ εuκολα τα πράγματα τώρα, γιατi ύ
πάρχουν πολλοi άπο μαι;:, δε διάφορα μέρη 
τfiι;: χώρας, του κόομου. Συναντούμε δυχνα ό 
εναι;: τον αλλο καi γνωριζόμαGτε. Ξέρουμε 
πώς εϊμαοτε oi ταξιδιωτει;: πρωτοπόροι τiίι;: 
νέας έποχfίι;. Ε'ίμαοτε οί μεταβατικές γενιές. 
Ή γενιά μου, ή γενιά οοι; εχουν οημαδευτεϊ 
άπά το οημάδι τοϋ ταξιδιοίί. Συνεχίζαμε να 
προχωρούμε καi να ψάχνουμε ( άκόμα ουνε
χίζουμε), κινούμενοι άέναα, άπό τη μια πλευ
ρά τfiι;: ηπείρου οτήν αλλη, άπο το Σαν Φραν-_ 
τζίοκο om Νέα Ύόρκπ, άπο το Μ,εξικο δτiι;; 
Ί νδίει;: καi μέοα άπο δλα τα έοωτερικα τα
ξίδια των ψυχεδελικων έμπειριων, καi των 
γιογκικων 6Uδtημότων. Καμμια γενιά .άπό 
τον καιρό του Κολόμβου, δεν ταξίδεψε 
περιι,οότερο άπο τiι; δυο τελευταiει;: γε-
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νιει;; τiίι;; 'Αμερικiiι;;. Ναί, ΚΙ αλλεο;; γενιες 
&συν ταξιδέψει έπίc;nς, άλλα ταξίδεψαν πάν
τα oov κατακmτέι;;. vΗθελαv να κατακτήοουν 
τουι;; αλλους, να τουι;; διδάξουν το δικό τους 
τρόπο ζωfιι;;. Oi γονεΙι;; μαι;; ταξιδεύουν άκό
μα μέοω του Βιετνάμ, oov κατακτητές ταξι
δεύουν, vai -όλλά πόοο αχρnc;τα κι έξωπρα
γματικά μδ.ς φώνονται c;ήμερα δλα τουι;; τα 
ταξίδια καi oi κατακτήοcιι;;! Γιατi lμείι;; τα
ξιδεύουμε μαζεύονται;; τα οπαομένα κομμάτια 
τfις γνώδnς, τϊιι;; άγόπnι;;, τfιι;; έλπίδαι;;, δλων 
των έποχων- /Sχι m οοφία των πατεράδων 
μαι;;, οuτε των μανάδων μαι;;, άλλα m οοφία, 
που εΙναι τόοο παλnά, δοο κ~ ή γfί, δοο oi 
πλανfιτες, δοο ό ίδια.; 6 l:ίνθρωπα.; - m μυ-
6ΏΚ16τική, την αίώνJα ουγκέντρωc;n, το μά
ζεμα των έαυτων μας κομμότι προc; κομμότι, 
μiιν εχονται;; να προοφέρουμε τίποτα οτουι;; 
αλλουι;;, άλλα πώρνονται;; με χαρό, ό,τιδήπο
τε εΙναι ντυμένο με άγόπn καi ζεδταc;ια καi 
οοφία, όοοδήποτε μ1κρο κι a.v εΙναι. 
Στο 6ινεμα ή άναζήτnοn αύτrι έκδnλώνε

ται με mν έγκατόλειψn δλων των γνωοτων 
έπαγγελματuαίiν, έμπορικων άξιων, κανόνων, 

[
θεμάτων, τεχνικων, προφάι.;εων. Είπαμε: δεν 
ξέρουμε τί εΙναι ό ανθρωπος, δεν ξέρουμε τί 
εΙναι το 6ινεμά. 'Άι;; clμαδτε έπομένως τε
λείωι;; άνοικτοί. 'Άς πάρουμε όποιαδήποτε κα
τεύθυνδn. 'Άι;; εΥμαδτε τελείως διαθέδιμοι καi 
νά άκουμε, ~τοιμοι νά κινnθοίίμε προc; κάθε 
κατεύθυνδn, δτο ΠlΟ έλάχιοτο κόλεδμα, δΧε-
ΟΟV οον κάποιον που εlναι ταλα1πωρnμένος 
καi πολυ. κουραδμένα.;, τόοο που oi αiδθήδε1ς 
του εlναι οον ~να μουδικο δργανο δίχωι;; δχε
δον δική του δύναμη, που φυοιέται καi παί

ζεται άπο τουι;; μουδlκούι;; άνέμουι;; τiίι;; έπερ
χόμενnι;; γενιδ.ι;;, περιμένονται;; το πιο άνεπώ
δθητο κόλωμα η δnμάδι· ο.ι;; τραβήξουμε προι;; 
κάθε κατεύθυνδη, για να δΠάοουμε το δίχτυ, 
που μαι;; παραούρει προι;; τά κάτω. Ή οοφία 
των μανάδων μαι;;! 'Άς μiι δενόμαοτε πουθε
νά με τα κατα,mμένα· αύτά θά βουλιάξουν 
καi θα παpαδύpουν κι έμδι;; μαζί. Ό iίλιος ~ 
νά ή κατεύθuνδή μαι;;. Ή όμορφια - νά ή 
κατεύθυνδή μας οχι τά χρήματα, 6χ1 ή έπι
τυχία, δχι ή ο.νεοn, οχι ή άι,φάλεια, oihε ά
κόμα κι ή άτομική μαι;; εύτυχία, άλλα ή εύ
τυχία δλων μαζί. 

Κάποτε ουνnθίζαμε να παρελαύνουμε με 
ταμπέλει;;, δφμαρτυρόμενοι για τό 'να καi για 

[ 

τ' lίλλο. Σfιμερι:ι άντιλαμβανόμα6τε πώς για 
να καλυτερέψουμε τhν κόδμο, τουι;; αλλουι;;, 
πρώτα θα πρέπει να καλυτερέψουμε τους έ
αυτούι;; μαι;;· δτι μόνο με mν όμορφια των έ
αυτών μας μπορούμε να όμορφήνουμε τουι;; 
l:ίλλουι;;. Το εργο μας, έπομένως, το ΠΙΟ ()ΠΟU· 
δαίο l::ργο 6' αύτο το 6τόδιο, εΙναι oi έαυτοί 

μαι;;. Ή διαμαρτυρία μαc; κι ή κριτική μας ά
πέναντι on\v ίδχύουοο τόξn μπορεί νά γί. 
νει μόνο pε τιΊν έπέκταοn τfiι;; δικfiς μαc; ύ
πάρξεως. Έμείc; εϊμαοτε το μέτρο των Πρα
γμάτων. Κι ή όμορφια του δnμιουργήματός 
μας, τfiι;; τέχνης μας, εlναι άνάλογn με τιΊv 
όμορφιά των έαυτων pαι;;, των ψυχων μας. 

'Ίδως μερικει;; φορές, άναρωτιέοτε γιατί 
c;υνεχίζουμε να κόvουpε μικρες ταινίες άν
τεργκρόουντ, γιατί μιλαμε για οiκογενειακές 
ταινίει;;, ΚΙ έλπίζετε μερικει;; φοpει;; Πως ολ' 
αύτα θ' άλλάξουν δύντομα. Περιμένετε, λέ
τε, και θ' άρχίοουv vά γυρίζουν μεγόλεc; ται
νίει;;. 'Αλλα έμείι;; λέpε, ΟΧΙ, έδω γίνεται μια Υ 
παραvόn6n. vHδn γυρίζουμε πραγι1ατ~κει; 
ταινίει;;. 'Ό,τ~ κάνουμε βγώνει άπό τίι;; βαθύ
τερες άνάγκες τfiς ψυχiΊι;; τοίί άνθρώπου. Ό 
/iνθρωnος έχει 6Παταλnθεί εξω άnο τον έαυ-
τό του· ό αvίρωπος έχει χαθεί μέοο οτά ερ- Ι 
γα του. θέλουμε να τον προδγειώοουμε i1έ-
t)(l 6τό μικρό του δωμάτ~ο, νά τον ξαναφέ
ρουμε c;πίτι. Θέλουμε να τοϋ θuμίοουμε πώς ' 
ύπάρχει αύτό το Πρδγμα Που λέγεται 6Πίτι, 1 
δπου μπορεί κάθε τόοο νά μένει μόνοι;; του ' 
καi μ' έκείνους τούι;; λίγουι;; γύρω του π· ά.

1
;1 

γαπί'ι καi να βρίοκει τον έαυτό του καi τι\ν 
ψυχή του - νά το νόημα τfiι;; οίκογενε1ακiiι;; 
ταινίας, των iδιωτικωv προβολων των ταιν1ων 
μαc;. θέλουμε να περιτριγυρίοουμε αύτι\ τιΊ 
γfι με τiι;; οiκογενειακέι;; μας τα1vίει;;. Oi ται- 1 
νίες μαι;; βγαίνουν άπο τιΊv καρδιά μαι;; -
οί μικρές μαι;; ταινίει;; οχι οί ταινίει;; τοϋ Χόλ
λυγουντ. Οί ταινίες μαι;; μοιάζουν μέ προεκ
τάοεις τοίί Ιδιου μαι;; τόϋ παλμοίί, τοϋ κτύπου 
τfiς καρδιδι;; μαι;;, των ματιωv μαι;;, των δακτυ
λικων μας άποτυπωμάτων- εΙναι τόοο προοω
πικές, τόοο δίχωι;; φιλοδοξίες 6τιΊν κίνnοή 
τουι;;, 6τοv τρόπο που χρnδιμοποιουν το φωι;;, 
6τiι;; εiκόνες τουι;;. θέλουμε να περιτριγυρί
οουμε αύτιΊ m γfι με τα καρρε των ταινιων 
μαι;; καi να m ζε6τάνουμε - μέχριι;; δτου 
άρχίι.;ει να κινείται. θα μπορούοομε να ουνε
χίοουμε να έκφρόζουμε το περιβόλλον μαι;;, 
με το να γίνουμε καθρέφτει;; των βρώμικων 
πόλεων, τfiι;; μαύρnι;; καθημερινότητας. 'Αλλά 
mv εχουμε κόνει iίδn αύm m δουλειό. 'Υ
πάρχει πόνος 6τrιν τέχνη των τελευταίων δε
ι<αετιων. 'Όλη ή περίοδοι;; τfις λεγόμενης 

6ύγχρονnι;; τέχνnι;; δεν εΙναι τίποτε αλλο άπο 
τον πόνο του πολιn6μοίί που ψυχοραγεϊ. Τώ
ρα ψάχνουμε, μαι;; δονεί ενας πόθος για κάτι 
χαρούμενο 6αθια μέ6α μαc;, βαθια μέοο οτ' 
άδτέρια καi θέλουμε να το κατεβάοουμε κά- ι 
τω 6τι\ γfι, ετ61, που ν' άλλόξει τiς πόλειc; 1 

μας, τα πρόδωπό μας τις κιvήι.;ειι;; μαι;;, τic; 
φωνέc; μας, τiς ψυχές μαι;;. 
θέλουμε μια τέχνη φωτόc;. θα δείτε δλο 

καi περιοοότερα φωτεινά χρώματα YJ ούρά
νιουι;; iίχουι;; να βγαίνουν άπο mv τέχνη μαι;;. 
Oi mνελιέι;; θα φορτιι;τουν με μια οιuφορεn
κiι ένέργεια, ΙSχι για να έκφρόοουν το ένώ 
μας, οχι για νά ηροωθήοουν ιόν έαυτό μας, 
«οαν καλλιτέχνη~, ( αύτα Πανε Πιό, ολα αύ
τα πδνε για πάντα), άλλα για νι'ι κατεβάοου
με 6τή γfι τούς ψίθυρους του ούρανου, να 
παίζουν το ρόλο έγχόρδων, μου6Ικών όργά
νων, αιθέριων άνέμων, ένω ο! προοαιπικότn
τές μαι;; οχεδόν θα έξαφανίζοvτω. Το βλέπω 
παντου ο' δλη τιΊ χώρα καi ταπε1νοί, αγνω
c;τοι καλλιτέχνει;; ερχονται ουνεχώc; άπο δ1ά
φορες καi μακρυνει;; χωρες, περνώντας όηο 
τiιν πόλη oov καλόγερο~, ι;ταματώντας προ-
6ωρ1νά καθοδον προς τον προορωμό τους, ό
ποκαλύπτοvτάι;; μαι;; μ1κρει;; ίδέες κατεβαομέ
νει;; άπ' τον ούρανό. Μια άναγέννnc;n, μ1ά 
πνευματική άvαγέννn5n μας πλnωάζει καi 
μέt,ω των καλλιτεχνών, ή νέα αύτι\ έποχή 
μαι;; 6τέλ vει τiι;; πρώτες τnι;; φωΥές καi τα ό
ρόματα · μέοο άπο τι\v ένόραοή τουι;; ή αiω
νιότnτα έπικοινωνεϊ μαζί μαι;;, φέρνοντάι;; μας 
νέα γνώc;n, νέα αiοθήματα. 'Άι;; ε\'pαοτε λοι
πον όνοικτ.οJ. 6τιΊν τέχνη μαι;;, orn. νέα αύτιΊ 
τέχνη καi 6το 1::ργο μαι;; οον καλλιτέχνες. Δεν 
εΙναι καιροι;; για να c;κύβουμε το κεφάλι, άλ
λα να εϊμαοτε ετοιμοι να τραγουδήοουμε το 
πιο ομορφο . τραγούδι. 

Μιλοίί6α 6mv όρχι\ για τιΊν άπογοήτευοή 

μου μετα τον πόλεμο. Σ ήpερα, για πρώτη φο
ρά uυτερα άπο πολυ καιρό, βλέπω ξαφνικά 
τcι οnαομένα κομμάτια τοίί έαυτοϋ μου, να 
άρχίi:ουv να ουγκολλοϋνται. 'Αφουγκράζομαι 
μ' δλn μου mv προοοχή, μ' δλει;; μου τiι;; αί
οθf.οειι;;, με τα μότ~α μου καi τ' αύηό μου όρ
θόνοιχτα κι άρχίi:ω να όκούω καi να βλέπω 
/:να vf:.o l:ίvθρωπο να ξεηροβόλλει ϋοτερα όπο 
δεκαπέντε χρόνια άπογοnτεύοεων. Σιγά - 61· 
γα τουι;; τελευταίουι;; λίγουι;; μfινες κέρδ100 ξα
νά τήv έμπιι;τΟGύνn μου c;τον ανθρωπο, κέρ
δ100. ξανά τιΊ γνώδn πως αύτιΊ εΙναι ή γενιά, 
που χτίζει m γέφυρα όνάμεοα δτrι φρίκη καi 
το φως. Έοεϊς, έγω - έμείι;; εϊ11α6τε τα χί
λια όδυvnρά κομμάτ~α, που άρχίζουν νδ. ένώ
νονται ξανά δε εvα πανέμορφο 6ύνολο. Σαν 
μιά τελείως καινούργια φυλιΊ άνθρώπων νό 
ξεπροβάλλει 6Ώ\ γfι. vΕχετε όκου6τα τί κά
νει το pουι;ικο ουγκρόmμα, oi «Μπέρντι;;• με 
τα. λεφτά του; Φιαάνει πελώριει;; έπιγραφεc; 
καi Ψ: οτήνει 6' δλο το μfικοι;; των μεγόλων 
ό[Jόμων τiΊς Καλιφόρνιας· κι οί έruγραφέι;; λέ
.νε μια λέξη: «Ά γάπn,. Άλλα οί γονείι;; μαι;; 

Θά λέγαν: «Αύτο ε!ναι τρέλλαΆ θαπρεπε νά 
βάζετε τά λεφτά οος ι,τι\v τράπεζα> 1... Αύτ~\ 
ε!ναι ή δ1αφορό ! Αύτο θέλω να πω! Έδω 
6pι6κόμαι,τε οτά μέοο τοίί καλοκαιριοίί του 
1966. 

Μετάφραση : w Ακης Κcχλομοιράκ7Ιi 

Τζόναc; Μήκαc; «Τό Μπρίκι»: Βίαιη κινηματογpάφηση μιίiς βίαιης θεσ.τρικηc; πcιpάστασηc;. 
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)Αλφόνσο Σανσέζ «Τό τέλος)) : 'Ένας 19χpονος μαθητης 

cχπεικον(ζει την cχθλιότητα μιίiς σύγχρονης μεγαλούπολης 

"Ακη Καλομοιράκη 

Μπορεϊ να πεϊ κανείι;;, πωι;; το Ά ντεργκρά
ουντ, ή iοχuρότερη μέχρ1 οήμερα εξω -Χολ
λuγοuVΌανn κίνηοη για Ι:=ναν άδέι;μεuτο 'Α

μερΙΚάVΙΚο κ1νηματογράφο, εχε1 ι;ταθεροπο1ή
α:1 mα τiι θέοη του, οχι μόνο οτην Άμερ1κη 
άλλα καi μέι;α ι;τα πλώωα τοϋ Παγκοο)llΟU 
Νέου Κ~νηματογράφοu. υο,τ~ nρiv λίγο κα1-
ρο lμενε κρυφό, οήμερα γίνεται φανερά· ι;τον 
προηγούμενο ι;τενο κύκλο των προβολών 6ε 
κολλέγια καi 6ε iδ1ωnκουι;; χώροuι;; οτiι Νέα 
Ύ όρκη καi ι;το Λοι;; ~ Α τζελει;;, εχοuν Προ6τε
θεϊ τα κυκλώματα των κ~νηματογράφων τέ
χνnι;; δλnι;; τfiι;; 'ΑμερΙΚfίι;;· ΚΙ oi δ1εuθύνοε1ι;; 
των Εύρωπαϊκων κ~νηματογραφικων λε6χων 
:icαi Φει;uβόλ Πειραματ~κών Τα1ν1ων, βρί
ι;κονται 6ε διαρκiί κινητοποίn6n γ1α την έξα
ι;φάλιι;n νέων τωVΙων τοϋ ~Α ντεργκράοuνi:. 

. . . ...... 
· Τα αiτ~α που 6uντέλει;αν ι;το 6χηματι6μο 

αύτοϋ τοϋ κ~νnματογράφοu εΙχαν κοινωVΙκο 
Χα.(Χlκτήρα. Το 'Αντεργκράουντ δεν i δ ρ ύ -
θ η κ ε, άλλrι γ ε ν νή θ η κ ε m ,;υγμiι έ
κείνn που oi δημιουργοί του 6υνειδnτοποίn-

---
οον τη θέοη τοuι;; μέοο ι;το ι;ύγχρονο κοομQ 
κι άποφάοΙΟΟV ν' άVΌδράοουν με άποψα61-
6ΌΚΟ τρόπο· εiδ~κότερα, μετα τον Β' .1Ιαγ
κοομ10 Πόλεμο, το χάι;μα άνάμεοο οτiι;; δυο 
γεVΙέι;;, την παλnα καi την κα1νούργια, εΙχε 
γίνει βαθύτερο. υy οτερα άπο την περιπέτεια 
τοϋ πολέμου δπου τουι;; δδήγηfiΟν παρα τη 
θέλnι;ή τοuι;;, oi νέο1 i'ίταν δύι;κολο να ξανα
αποκτήι;οuν την έμmι;τοούνη τοuι;; καi να προ
οορμοι;τοuν 6TOV «φuι;10λογ1κο» τρόπο ζωiίι;;, 
αύτον που τουι;; εΙχαν διδάξει oi γονεϊι;; τουι;; 
ΚΙ εfχαν κατορθώοεΙ 6ΧεΟΟV να τουι;; έπ1βά
λουν. Την κίνnοn άπελευθερώι;εωι;; άπο τον 
τόοο έντονο κομφορμ1ι;μο έiδ1κα ι;την 'Αμερ1-
κή, ηΊν πρωτάρχιοε ή νέα γενιά, των 
«Μπήη, δπωι;; όνομάοτηκε. Oi νέοι αρχιοον 
να προι;ανατολίζονται οε δικού,;; τοuι;; όρίζον
τει;;, ν~ άνακαλύπτουν δ1κέι;; τουι;; άλήθειει;;, 
οχι ι;υμβαnκέι;;, ΠΙΟ προι;ωmκέι;;, έντελωι;; ρ1-
ζοι;παι;τικέι;;. Τα γνωρίι;ματα αύτfiι;; τfiι;; άλ
λαγiίι;;, ηταν το 6U6τnμαΌΚΟ yκpέμt6μα των 
παντοι;; εiδοuι;; ταμπού, ή πλήρης; άπελευθέ
ρωι;n τοϋ ι;εξουαλικοu ενιsηκτοu, ή δημιουρ
γία ένοι;; κλίματος; λ1γότερο καταπιειsτικοu, 
μ1α νέα άντίλnψn τfiι;; ζωfίι;;. Παρατηρήθηκε 

γενΙΚΟ ένδ1αφέρον για τiς μU6ΤΙΚΙ6ΤΙΚΕς θρn-
6Κείες τfίι;; Άνατολfίι;;. Ταυτόχρονα, ή 6U6τn
μαηκη χρήι;η Έλ - 'Ει;; - Ντiι ΚΙ αλλων ψεu
δωδθnωογόνων ναρκωτ~κων, εδω6ε δ1έξοδο 
φuγfίι;; ι;ε κοομουι;; παραιι;θnτ~κούι;;. Τό 'Αν
τεργκράουντ i'ίρθε να έκφράι;ε1 με ι;υνέπε1α 
αύτrι την άποι;κίρτn σn άπο τό κατει;τnμένο, 
κάνοντας καi το ίδ10 μ1α παράλληλη, άνα
πόφευκτη άποοκίρτnι;η άπο τiι;; γνωι;τει;; φόr
μει;; του παραδοο1ακοu κ1νnματογράφοu. 

Ή άντίδραι;n ομωι;; αύτiι 6t0V παλnό φόπο 
(ωfiι;; δεν i'ίταν κι ή μοναδικη αiτία, που όδήγn
α: 6TOV 6ΧnμαΏ6μο του 'Αντεργκράουντ. ΤΗ
ταν ταυτόχρονα κ1 ή ι;υνιιδnτοποίnι;n τοίί 
ΚΙνδύνοu, που άπεL\εί το ούχρονο ανθpωΠΟ 
να _γίνε~ δέδμ1οι;; τοϋ Τεχνολογ1κοu 1Ιοληι-
6μοu. Ή Τεχνολογία εΙνω ι;χετικα μία νέα 
δύναμη. Ή άλματώδnι;; άνnπτυcή της ι'ωχi-

(ει άπο τον Β' Παγκοομιο :ϊϊύJ..e-μΟ καi έδω. 
• Αλλα τα άποτελέ6ματα τfίι;; γοργfίι;; αύτfίι;; έ
ξελίξεωι;;, γίνονται όλοένα καi ΠΙΟ οοβαρά, 

/Sλο καi π10 άνηGuχnτικά. 
Παρατηρείται μία ι;uι;τnμαηκrι άπομάκρuν

ι;n τοϋ ι;ύγχρονοu άνθρώπου άπο τα πόδτα 
που ελεγχε ό ϊδ1οι;; αλλοτε. Ή μ.rιχανiι τον άν
uκαθ~ι;τα. Το ώράρ10 έργα6ίαι;; του εΙναι αύ
ι;τηρα καθοριι;μένο κι oi ωρει;; άναπαύι;εως το 
ϊδ10. Γίνεται όλοένα καi περιι;οοτερο το θu
μα μ1αι;; ύπεροργανώι;εως, Που 6τενεύει τα 
περιθώρ1α τfiι;; iδιωηκfiι;; πρωτοβουλία,;;. 'Απο 
την αλλn πλευρα τα μέοο μαζικfiι;; έπ~κο1νω
νίαι;; εχουν πλατε1α καi ταχύτατη έξάπλω6η. 
Ό ι;ύγχρονοι;; ανθρωποι;; βομβαρδίζεται καθη
μερινα με προκαται;κευαι;μένει;; ίδέει;;, που 
ι;ιγα - οιγα τον μεταμορφώνουν 6έ Ιiβοuλο έ
ξάρτnμα μιαι;; γιγαVΏαfαι;; καλοι;uναρμολογn
μένnι;; μηχανfίι;;. 
Το 'Α ντεργκράοuντ ι;uνέλαβε τον κίvδ~ο 

που εκλεινε μ~α τέτο1α έξάλειψn τfίς ύποκε1-
μενικfiι;; θέι;nι;;. Γ~' αύτο oi ταινίες του έκ
φράζουν πρiν άπο δuδήποτε αλλο, το άπό
λuτο προοωπικο Πl6τεύω των δnμ10υργών 
τοuι;;. ΕΙνα1 /Sλει;; τελείωι;; προοωπικέι;;, άνε
ξάρτητει;; άπο όπ01αδήποτε ρεύματα iΊ τεχν1-
κέι;;. Τη θέι;n τfίι;; κλοVΙι;μένηι;; έμmοτοούνnι;; 
των νέων κινηματογραφ1ι;των προς όποιοδή-
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Ό Χάρολντ, ενας άλήτης τοϋ Λός Άντζελες εΙν:)!ι τό ('έμοι τής χινηματογραφικης 

σπουδης της φοιτήτριας το:; Πα.νεπιστημ{s1.1 τής Ν. Καλλιφόρνιοις Ζάν Μαρί Πελερέν 

ποτε ,αγτι,.r::ί:ε,ο» πί6τηι; εχει καταλάβει ιηά 
έλεγχομένη 6Ιγουριά για τον έαυτό τους κι 
ή πεποίθη6η πως τrιν άπάνm6Π 6ΤΟ πρόβλη
μά τους τι\ν κρατοϋν oi ϊδ101. Καi το μάτι 
τους 61γά - 6Ιγά ταυτίζεται μέ το φακό τfίι; 
κάμερα. 

Σ'τον τεχνικό τομέα χρη6Ιμοπο1οϋν τά ΠΙΟ 
παράδοξα μέ6G. 'Όπως 6tn 6ύγχρονn γλυ
πτικ~\ καi ζωγραφική,-iδίωι; mv Πόπ-" Λρτ, 
-καμιά μέθοδοι; δεν αποκλείεται για να δώ-
6ε! ό καλλιτέχνης αύτο που νομίζει πως τον 
έκφράζε1 καλύτερα. "Ετ6ι χρη6ιμοηοιεϊ τό 
κολλάζ, γδέρνει τι\v έμουλ6Ιόν, καίει ψ--'ι-
1-•ατα τοϋ φίλμ, τό αφήνει 6mν ύγpα6ία νά 
άποουντεθεί, τεμαχίζει τrιν εiκόνα, προβάλ
λει πολλει; .ταινίες ταυτόχρονα κι αλλα πολ

λά, μεταδίνοντας ετ61, 6UXVά, TnV Q16θη6η 
μιδ.ι; νέας φιλμικiίι; πραγματικότητας. . 

'Απο δλα αύτα γίνεται φανερο πως το κα
θαρο δπτικο μέρος τiίι; ταινίας 610V Νέο Ά
μφικόVΙΚΟ κινηματογράφο, άποκτα μια ξε
οcωρι6τη 6ημα6ία. Αύm ή άνόθευm θεώpη6η 
τοϋ γύρω κοομού άnο ματιές που έπιβόλλον
τα1 6Cl γνή6ΙQ ΠΟΙητικες εχει 6υpβάλει 6ThV 
άναγωγή τοϋ κινηματογράφου προς fνα λ1-
γότερο φιλολογικό καi περιοοότερο εiκα=ό 
έπίπεδο. Ή είκόνα άναδεικνύετα1 παντοδύ

ναμη Κα1 pε τrι 6ιγουρια ΠΟΙJ έξα6ψαλίζουν 
εδΌ.ιJ καi ΟδUVείδητα τα 70 ΧρόVΙα Πείρας Καi 
γvώ6ης τοϋ κινηpατογράφου άποκτα κάτι ά
nο τrι χαμένη· άγνόmτα κι' άμεοοτrιτα τοϋ 
όπτικοϋ 6τοιχείου 6Το βουβό. Τονίζονται; τό 
πως δ ε ν πρέπει να αντιμετωπίζεται mά το 
θέμα τiίι; ciκόνας, δ Σταν Μnρόκχεϊτζ-άπο 
τους ΠlΟ δημαVΌΚΟUt;; 6Κηνοθέτες τfiς κινή
δεωι;; αύτiίι;;-,κάνει μ1α έπίθε6η 6τiς παλιές 
άντιλήψειι;;, λέγονται; τα έξiίι;: 

cΤαυτ~(όμα6τε με το ·μάτι μιας μηχανfiι;, 
ΠΟΙJ οί φακοί της γίνονται οργανα για mν έ
π[τευξrι μιας δυνθετικfίς προοπτικfiι; του 19ou 
ώώνα ( το άντί6τοιχό της εfναι ή 6ύμπτυξη 
λεπτομερειών άπο «κλα66ικά» έρείmα, που 
χαρακmρίζει την 'ΑρχηεκτοVΙκrι του 19ου 
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ώώvα), 11έ τό 6Πά6ψο του φωτός καi την αύ
δτηpι\ διατήpη6η των περιγραμμάτων δmν 
εiκόνα, με τiι; 6υpβατικει; ταχύτητες δm λή
ψη καi προβολrι-τiι;; κατάλληλες για mv ά
ποτύπω6η κινή6εων που ξuπνοϋν τό αϊδθημα 
του ίδεώδους άργοϋ Βιεννέζικου βόλι; - με 
mv χpήδη ένόι; τρίποδου ετδι διαμορφωμέ
νου, ω6τε νά έπiτρέπει mv ανεm παρακολόύ
θη6η των κιvήοεων των Συλφίδων-τόοο i
δεωδων για το βαθu6τόχα610 ρομόντζο-καi 
δΧεδοV άnοκλει6Τ1ΚCΙ φτιαγμένου για όρ1ζόν
τιες καi κόθετες κινή6εις· καi ακόμα μi: φα
κους πνιγμένους 6τά φίλτρα, με φωτόμετρα 
ίοοpοπημέγα καi. με εγχpωμα φiλμ φ11αγ

μένα ετ6ι πού να δίνουν την έντύπωδη τfiς 
εγχρωμηι; καρτ-πο6τόλ--(ωγραφικrι ooλo

VlOU~ΠOIJ το ΠlΟ χαρακτηριδΏΚό τους iδίωμα 
εΙναι αύτοi oi, ω θεέ μcυ, τόοο γαλάζιοι ού
ρανοi καi τα ρό{ δέρματα~. 

,;:: ~ .... . . . 
Δέ μπορεί ,cανεiς νά παραβλέψει τiι;; i6xu

pές ι:π1δρό5εις που QδΚΠδQV πόνω δΤΟ Νέο 'Α· 
μερικάVΙΚΟ ΚΙVηματογράφο, το θέατρο του 
παράλογου, ό Ύπεpρεαλιδμός, κι ό Ντανταϊ
δμόι;;. Τον τελευτώο ίδωίτερα, αν θuμηθοϋμε 
τiι;; άρχει; πάνω 611<; δiτοϊες δτnρίχmκε-αρ
VΠδη, άνατροπή, καi παραδοξολσγία--θα mv 
βροϋμε δτrι βόδη των περιδδότερων ταινιών 
τοϋ 'Αντεργκράουντ. Σημαντική έπίδρα6η έ
πάνω ο' αύτό, εΙχε έπίδης κι ή Πόn-ο.pτ που 
ένδωμάτωοε δτά έκψpα.δτικά τnς μέοο νέα 
μίγματα και οτοιχεϊα, που πρiν λίγο καιρο 
θά φαίνονταν έτερόκλητα. 

. . . 
• :, • ο •• 

Αύτό τον καιρο ό Νέος 'Αμερικάνικοι; Κ~
νnματογρόφος {χει πάρει μια καινούργια ifr 
θnon προς τα έπάνω, καθrlις τα διδάγματά 
του άρχί[ουν να περνοϋν άπο τον κλεiδτο 
κύκλο των διανοούμενων δτο πλατυ κοινό· 
καi ή nεποίθηδη άνάμεοο δτους νέους, άπο 
τελειόφοιτους Πανεmδτnμίων μέχρι παιδιίίΊν 
τοϋ Δημοτικοϋ, πώς ό κινηματογράφοι; εΙν~ι 
ή πιο ζωντανrι τέχνη τiίς έποχiίι; μας, έδραιω-

ιι Τό Τέλος» τοϋ 'Α. Σανσέζ περιγράφει τlς 
ΠFΟαιώνιες προστριβές cικαλώνη καl «κακών,> 
στούς δρόμους της Ν. 'Υόρκης. 

γειω 11εp16ότερο. 

Ό Ζάν Κοκτώ πίδτεuε πως τό δινεμά δέ 
θά γινόταν ποτέ άλnθινrι τέχνη, μέχρις στου 
τά ύλικά για νά φηάξειι; μιά ταινία, δεν γι
νόταν τόοο φτηνά, οοο τό μολύβι καi w χαρ
τί. 'Η περ1οχη που προδιόγραψε ~ηδιάζει 
καλπάζοντας. Οί 6ΠΟUΟΟ6tες μποροuν να γυ
ρίζουν τώρα 5τrιν Άμερικrι ταινίες μέ 25 μό
νο δολλάρια καi βpί6κειι;; να άγορό5ε1ς κά
μερες των 16 Μ) Μ δ'W έκπληκτικο ΠΟδΟ 
των 1.200 δρχ. 4Άποτέλεομα, ενα χόμπυ με
τατρόπηκε 6έ πραγματικο πάθος~, γράφει-~ 
πρόδφατο τεϋχος ΤΟ\,! το περιοδικο Λόϊφ. 
cΓύρω 5τους 80.000 δΠουδαδτες εΙναι γραμ
μένοι δε 3.000 κινηματογραφικα τμήματα κά
που 200 Πανεπι6mμίων. Μαθητές τiίι;; τρίmς 
γuμναδίου γυρίζουν την μια πίδW άπο την 
αλλη ται~ίει; κινουμένων δχεδίωv. Παιδια 
τiίι; δευτέρας, έξερευνοϋν το θέμα τiίς άλλο
τριώ6εωι;;· άγόρια των γκέπο, δτpέφουv την 
καμερά τους δτiς κατwρίδες και τους άρου
ραίουι;. Τό θέμα των νέων κινηματογραφι
δτών δεν εΙναι -τίποτε αλλο άπο μιό. έγ~ωκλο
παίδεια τfίς κοινωνίας τους. Δεν εΙναι άπο
ρίας αξιο» τελειώνει τό Λάϊφ, 4Πως ό- νέος 
πού 16ως κάποτε δνειρευόταν να γράψει το 
Μεγάλο 'Αμερικάνικο μuθι6τόρημα, δήμερα 
θέλει να γupί6ει m Μεγάλη 'Αμερικάνικη 
ταινία~. 

'Από τό πλiίθος των 6κηνοθετων πού διε
κδiκηGαν μια θέ6η 610 Ν.Α.Κ., λίγοι κατόρ
θωwν να έπιβιώ6ΟUV' ό χρόνος Και ή δUδm
ματικrι κpιτικrι άντιμετώπιδη των ταιVΙων ά
ΠΟ τον Μήκας και τους 6UVαδέλφους του, 
εχει καταλήξέι 5τι\ν έmβολή αύ6mpων κρι
τηρίων δmν άξιολόγη6η κάθε νεοφερμένου. 

'Από τους δημιουργους έκείνοuς, που εχει 
πια κριθεί ή 6υpβολή τους 6το δΧημαnδμο 

του 'Λ ντεργκράουντ, άναφέρουμε δίχως δει
ρά τούς, Κέννεθ ~Ενγκερ, Μπρους Μπαίηλυ, 
Γκρέγκορυ Μαρκόπουλος, Κεν Τζαίηκομπς, 

Ρον Ρόϊι;, Τζόκ Σμίθ, Σταν Βαν Ντερ Μπήκ, 
Μάϊκ καi Τζώρτζ Ίςιοϋσ-αρ, Μαίρη Μένκεν, 
Ρόμπερτ Νέλοον, ~ Αντυ Γουώρχολ, Τζόνας 
Μήκας, Σταν Μπρόκχεϊτζ, Ρόμπερτ Κράμερ, 
Σίpλεϋ Κλόpκ, Κάρμεν Ντ' Άβίνο, 'Έντ 'Εμ-
6γουiίλερ. Βέpνον Ζίμμερμ.αν καi Mπpouc;: 
Κόννερ. 
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Σέλντων Ρέναν 

ι pιο J 
1 DIVDHOODHD J 

ι · aινqpοιοypοqιιοιων ι 

Ι του Ι 
1 DVTEPYHPDDUVT 1 

ΣΤ ΑΝ ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΠΗΚ 

Γεννήθηκε 19~1' Ό 
Βόν Ντέρ ΜnrΊκ εΤναι ό Τόμ 
Σου!φτ τΌϋ 'Αντεργκράουντ. 
Εlναι έφευρέτhς νέων μεθό
δων καi μέσων. Χρnσιμοποιεί 
πολλές τεχνικές δπως τό κολ
λόζ κι αύτοαnοκαλείται βα
φτιστικός τοϋ Μελιές. 'Ένα ά
πό τό θασικά του χαρακτπρι
στικό εlναι rΊ nρόκλnσn μιας 
α!σθnσnς συγκρούσεως στό 
θεατή; φωτογραφίζοντας τό 
ενα μετό τό άλλο, σέ έλά
χιστο χρονικό διάστnμα άνο
μοιογενfi στοιχεία, δπως ά
πόκό\..ιματα σ.ύτοκινr'ιτων . άπό 
διαφnμlσεις, φωτογραφ!εq πο
λιτικών, γυμνών άnό τό Πλα!
nμπόϋ, κ.ο.κ. ,δ!νο~~ τους 
έτσι μιό καινούργfα σημασία. 
ΕΤναι έπlσnς φαντασιοκόπος, 
καθώς κάθε τi στiς τριν!ες του 
μεταβάλλεται σέ κaτί άλλο'· 
άμαξες σέ άνθρωποθόρα πλά
σματα, χέρια σέ nουλιό καί 
nολλό άλλα. ΟΙ ταινίες του πού 
περιλαμθάνουν συχνό μιό 
γενναfα δόσn χιούμορ, άnο-

/~ 

\ ,"! 
! 

κτοϋν μέ τό καιρό δλο καl πε
ρισσότερες κοινωνικές προε
κτάσεις. Ό Βόν Ντέρ Μπr'ικ εJ
Vαι σήμερα 6 κυριότερος με
λετητής τοϋ συστήματος των 
«πολλαπλών nρο6ολων» πού 
τlς όνομάζει <<έπlκαιρα των 
όνε!ρων,, καi «κινηματογρα
φικές τοιχογραφ!ες,ι.Τό ε!δος 
αύτό τοϋ κινηματογράφου ε!-

ναι ένα τμfiμα τιϊιν σχεδίων 
του νό μεταδώσει νέες Ιδέ
ες στiς διάφορες κουλτούρες 
τοϋ κόσμου. 'Ονομάζει τό 
σχέδιά του «σύσmμα ένδο· 
συνεννοήσεων πολιτισμων>J 
και θέλει νό κτfσουν ol κυ
βερνήσεις δλου τοϋ κόσμου 
<<ΚινnματοδρόμειαJJ σόν τό 
δικό του (αίθουσες πολλα
πλών προθολων) νό τό συν
δέσουν μέ σταθμούς τηλεο
ράσεως καi ν' όρχίσουν μέ
σω αύτων μιό όνταλλαγrΊ εlκό
νων, έτσι, πού νό έπιταχ(ι· 
νουν τrΊν έπικοινωνlα άνόμε· 
σα στό διάφορα κράm καl νό 
όδnγnθοϋν αύτό σ' ένα στά
διο πιό -δμεσπς κcιτaνοr'ισεως. 
Σήμερα βλέπει μιό γενιό νό 
στέκεται άνάμεσα σn'ιν πολε
μική καταστροφή ι<:αl στrΊν 
παγκόσμια έπικοινωνfα, δπου 
ή έλλειψη τfiς τελευταlας έ· 
πιταχύνει τrΊν πρώτη. 

ΑΝΤΥ ΓΟΥΟΡΧΟ'Λ 

Γενν. 1928 Μέ τούς 
έκκεντpισμούς του ό • Αντυ 

vla του Ι<Τό κορίτσια τοϋ 
Τσέλου». Σήμερα ol ταινίες 
τοϋ Γουώρχολ παlζοvται σέ 
έμπορικές αίθουσες καl συν
αγωvlζοvται σέ έπιτυχlα τlς 
ταινίες τοϋ Χόλλυγουvτ. 
Τρείc όπ' αυτές Ιδιοlτερο, 
προβάλλονται παντού καl έ· 
χουν κάνει το δnμιουργό τους 
γνωστό στούς πάντες. Elvaι 
oi ταινίες rrΉ σάρκα>> ( 196 7) , 
ι11•ιοvαχικοl καουμπόϋJ> ( 1968) 
και ιrιΌλάζιο ταινία» ( 1969) · 

·ο Γουωρχολ εlvοι nρlv ά· 
πό ότιδr'ιποτε δ.λλο ένας 6-
nrικός στυλΊστος. • Av κοl 
στίς ταινίες τους έργάζοvτο; 
πολλοί αvθρωποι μέχρι του 
σnμεlου vά τις γράφουν κα1 
νά τις σκnvοθετουv έκείνοι, 
aύτός έχει τόν τελικό έλεγ· 
χο στό θέμα κοl τό όnτικό 
στύλ. 

καινούργια έποχr'ι πού όνα~ 
τέλλει. Εlδε τό συγ1φοτr'ιμα· 
το Ρόκ, τr'ι χρr'ι<:n ναρκωτι
κωv. τr'ι γενιά των μοτοσυ
κλεπιστωv. τrΊ χρr'ισn · 61:ό 
τους τnνέίτζερς vαζιστικωv 
συμβόλων κ.ό. 9όν. μιά Ισχu· 
ρι', όnόδειξn των υποθολπο
μέvωv δαιμοvικων δυνάμεων· 
Στό πλάνα τού πρωτογωνι
οτού πορεμ6άλλοντοι πλάνο 
τοϋ Χίτλερ, τού Τζο(nμς Ντι'ιν, 
τοϋ Μάρλον Μπράντο (άπό 
τnv ταινία του ιιό '_Ατlθασ
σος») κα1 τοϋ χeιστου (άπό 
τόv ιιΒaσιλέο των ξjασιλέ· 
ων»). ·ο ιιΣκορπιός» ε!vαι 
ένα πορτραίτο βίος κοl μι.~ 
θεομοτικn έπlκλnσ1; κα1 υ
μvος στό θάνατο. Από τ1ς 
προnγούμεvες ταινίες του ol 

rουώpχολ έχει κaταφέpει νό 
γίνει ό πιό γνωστός σκnνοθέ· 
mς τοϋ 'Αντεργκράουντ. ΟΙ 
ταινfες του φαίνεται ν' όνα
παραστοϋν ενα κόσμ_? έπι
χρυσωμένου ζωντανου θ~νά
του· κα1 μερικές άπό αυτές 
δnως ό «·Ύπνος» δέν έχουν 
καθόλου κfvnσn. Εlναι σχε· 
δόν δλες ά6έ6αια . Ισοζυγι· 
σμέvες όvάμεσα στο έλεv· 
χόμεvο καl τό τυχαίο. Ε!vαι 
τόσο προσεκτικό στατικές, 
που κι ή έλάχιστn μετατόπι· 
σn τfiς μnxavfiς fι κlv_nσn μέ
σα στό κάδρο. μπορει v~ τα· 
ράξει τrΊν εuαισθnσlα του θ~
ατfi. Τό vεοντοκυμαvταlp αυ· 
τό γυρlστnκαν γιό νό τραβr'ι· 
ξουν τήν προσοχι'~" τήv τρά
θnξαν. Δεfξανε έπlσnς μέχρι 
ποιό βαθμό μπορούσε vό μει· 
ωθεί κινnματογραφικό μιό 
ταινία κα1 νό συvεχlσε! νό 
ε!ναι κινnματογράφος. Το έρ· 
γο τοϋ Γουώρχολ χωρίζεται 
γενικό σέ τέσερεις περιό· 
δους. Τό φlλμ τfις πpώτnς πε
ριόδου δπως ιι·Ύnνος» κα1 τό 
ιι·εμnάϊαρ», είναι κλασσικό 
οτήν άπλότnτά τους, κακοφω· 
τισμέvα κ~:1 άv;ιδραματικά. 
ΟΙ ταινίες τnς δευτερnς περι
όδΟU εlναι ποιnτικά κα1 σ_α· 
τιρικό δράματα cιιΉ ζωή τnς 
χουνlτας Κάστρο»)· Ό ήχος 
κα1 τό πολύπλοκο στήσιμο τό 
κάνει νό φαίνονται λιγότερο 
άγνά. Τό φ\λμ τfις τρlτnς πε· 
ριόδου άν κα\ συνεχίζουν 
νό κρατοϋν όκlνnτn τr'ιν κά· 
μερα, εlναι ρεαλισ~ικό δρά
ματα. πού συγγενευουν μέ 
τό σινεμά 6εριτέ. Στr'ιν τέ· 
τα19τn περlοδο ό Γουώρχολ 
καταφεύγει στόν ιιεκτεταμέvο 
κινnματογράφο,, ένα κινnμ0;
τογράφο μικτών μέσων. που 
μαζ1 μέ τήν nρC?βολή χρn<?ι
μοποιεί ζωvτανους ι'ιθοποιους 
uουσικόδργavα κλπ. ΣτrΊν !
δια περίοδο άνι'ικει κι ή ται· 

~ πιό άξιόλογες εlvαι τό ιιπυ
ροτεχvήματο» τό ιιποιός κου· 
να τnv βάρ1<α των όνεlρω::
μου», κο1 τό ιιΉ ίοτορlα του 

ΚΕΝΝΕΘ ΕΝΓΚΕΡ Ο» πού γυρlστnκε στr'ιν Γαλ
λί~ κι είναι θαμμένη όnό 

==========:=":.'ΞΕ= καιρό έκεί άπό τό φόβο μn· 
Γεvνnθηκc 1932 Ό · v· vύσεως. Μετά τό ιιΣκορπιό», 

γκερ ειvοι κινnμοτογροφιστi~ς γύρισε τόv ιrΛούσιφερ έγει· 
άλλά οuτοοnοκολείτοι μάγος: ρόμενο» (1966) -τήν ιtΘρn-
'Ο κιvnμοτογράφος ε!v~ι V.1 σκευτική μου τοιvlο» δπως 
aύτόv τό μέσο, μέ τό _οnοιο τnν όvομάζει 6 ίδιος. 
μπορεί νά κάνει μογε~ες κι Στr'ιv Ιδιωτική του ζwr'ι ό 
ένvοεί οί ταινίες του νό εl· ·εvγκερ δέv nορaυσιάζ~ι κα-
νοι στr'ιν κυριολεξία μογικέςj θόλου τn βιοιόmτα που χα· 
έnικλήσεις. Τό 1962. ετος Ι του 
που. κατά τους μυστικιστές λή·s·· ροκmρlζει τις τοιv ~ς . 

r'ι Ε1vί:ιι τριγυρισμένος ομως ά-
γει ή Χριστιοvικr'ι έnοχ κι nό μαγικά ξόρκια, συλλογές 
άρχ\ζει μιό νέο, δnou "';'ΡΙ· 6ιβλlωv, άφισσω~. κόμικς κα1 
aρχεί ή εlδωλολοτρεlο, γυρι- όντικειμέvων mς πόn - δρτ, 
σε τnv nιό γνωστή του τοι- πού άνοφέροvτοι στή 61a. 0-
vla, (('0 Σκορπιός έ'(ειρόμε- τον δέν έχει ιιγύριαμα»_ βλέ-
vος» 'γιά vό μεταδωσει τό πει συνήθως Jota1 μελετα ται· 
ξέσπασμα κο1 τόν έξογνιομc vίες στlς Εύρωποϊκέ:ς <ισινε-
τnς nολnδς όρρωσmμέvnς 
άnό τr'ιν άμορτlο γεvιας ο_η:ν //"μοτέκ». 

.c Q<Y-'C~ 
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κεντρικό θέμα των ταινιών 
ΜΑΤΚ καl ΤΖΟΡΤΖ ΚΙΟΥΣΑΡ το~ τόν ιιιtρωτα μεταξύ άν-

τρων>> ξεκινώντας άnό mv 
ΟΙ δίδυμοι άδελφοl Κι- Έλλnνική μυθολογία καl λο

ούσαρ όρχισαν νά γuρlζοuν γο,εχvlα. 'Η φωτογραφία του 
άnό παιδιά nαρωδlες των ται- χαpακτnρlζεται άnό ένα άnl
νιων. nού βλέπαν δuό καl στεuτο πλούτο στή σύνθεσn 
τρείς φορές στά σινεμά τfiς καί τό χρώμα. Στό μοντάζ 
νειτονιας τους. Τό φlλμ τους μπλέκει μέ άξιοσnμεlωτ!j έ
έκμεταλλεύονται άβlαστα τό nιτuχlα πλάνα παρόντος, · nα
στοιχεία των ταινιών τού Χόλ- ρελtJόντος καl μέλλοντος, μέ 
λuγοuντ. δnως τό ιιΤάϊμιγJQJ, άnοτέλεσμα ένα δnλωμα τού 
τlς γωνίες λήφnς καl τnν όρ- οuvαισθήματος. Παρ' δλο 
γανwμέvn πλοκή, γιό vά με- nού ίσως vό έχει στό μυαλό 
ταμορφωθούv σέ βlαια γκρο- του ~..:ιό σειρά γεγονότων, ι'ι 
τέσκες και άnλοϊκές φαvτα- όnοσnασματική τους nαροu-

. σ!ες, δnou nρwταγwνιστούv σlσσn φαίνεται περισσότερο 
άλnθινοl δνθρwnοι σέ nρq- σό':' έξερεύvnσn έvός σuναc
γματικούς χώρους τfiς ΝέC!ς σθnματος καl λιγότερο άφι'ι
Ύόρκnς. Μερικοι τ!τλοι: «Λu- γnσn μιας Ιστορlας. Στlς δuό 
σασμένn Φιφ!να>J, ιιrενvnμέ- καλύτερες ταινίες του ιι·ιλι
νος στόv • Ανεμοι,, και ιιΣκά- ακό Πάθος» και ιrΔuό φορές 
ΦΠ 6 Πόθος,,. Τό έργα τους δνθρωnος>ι, χρnσιμοnοίnσε 
έχουν χαρακτπριστεί σάν ξεσπάσματα άντιστικτικωv εί
πόπ δρτ, φοκλορική τέχνn κι κόνwv, nού διαρκούν εvα 
εlvαι γνήσια 'Αμερικάνικα. kαρρέ: ή κάθε μ!α και άκο-

λοuθούν άβlαστα ι'ι μιό mv 
ΓΚΡΕΚΟΡΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ ΛΟΣ όλλn μέ ίλλιγγιώδn ταχύτn-

τα. ΟΙ εlκόνες αύτές είναι 
'Ο Μαρκόπουλος έχει σάν γιά τίς ταινίες του δτι τό 

λάϊτ μοτlβ γιά m Μοuσικr'ι. 
Ό Μς:ιρκόnοuλος ε1ναι yuιc
'Έλλnvα γεvνnμένος στό ·ο~ 
χάϊ_ο κ_ι ~μαθε Έλλnνικό nρlv 
ό~ο τ~ Αγγλικά. Όκτώ χρο
νwν γuρισε τήν ιrχριστοuγεν
νιάτικn '1 στορlαιι τού Ντίκενς 
σέ 8 Μ)Μ. Ή nρώτn του ται
νία ιrψuxn,, (1947 - 48) nταν 
ι'ι nρώτn μιας τριλογίας μέ 
θέμα τόν _έρωτα άνθρώnων 
τού Ιδίου φύλου. Τό δεύτερο 
μέρος i'iτav ό rιΛuσίας,, έμ
nv~uσμένος όnό ενα διάλογο 
του Πλάτωνα γιά πι φιλία. Τό 
τρίτο μέρος i'iταv ό ιιχαρμ(
δnςι, βασισμένος σέ ενα δι
άλογο τού Πλάτωνα γιά mv 
έγκρότεια. "Αnό τά ύ nό 

λοιnα φlλμ του θαuμάστn-

καν πολύ τό ιιΣοuaΙvιι 
ιrrαλαξlας,ι.Τό 1954 nnγε ξιή 6 

'Ελλάδα νά γυρίσει τή r~ ν 
λήνnι> τού Βεvέζn κι άφο<:· 
έξασφάλισε χρnματοδότες έu 
βαλε μ.':1Ρός τό 19Μ. 'Αναvκά: 
στnκε ομwς v· άφήσει τnv · 
νlα άνολοκλήρwτn και 1~ί 
τρία ~ρόνια μετά προσπαθού
σε ν άnοκτήσει τό άμοvτά
ριστο φlλμ δίχως vά τό κατα
φέρει. 

ΤΖΟΝΑΣ ΜΗΚΑΣ 

Γεννήθηκε 1922 .
0 ό - ταν 

γρ φει ό Μι'ικας, nαΙζει τόν 
ρολο έν?ς άσuμβlβαστοu ό
ραματιστn, άλλό ol ταινίες 
του είναι πιό ι"ιρεμες και 
~ιvτοκuμ?vταρΙστικες,,.. Παρ' 
ολο nou γύρισε φlλμ σόv 
ιrτά κανόνια των δέντρων» 
και τό γνωστό ΙΙΜπρΙκυ, _ 
μιά βίαια κατaγραφι'ι σέ στύλ 
κι~nματογράφοu - άλι'ιθεια 
μιας βίαιας θεατρικfiς nαρα
στάσεwς-οί περισσότερες ται
νίες του εlvαι nροσwnικά ντο
κuμα':'ταlρ, γύρω άnό τούς 
άν~ρwnοuς και τά συμβάντα 
του ι::aλλιτεχνικού nροσκήνι
Ο';> mς Νέας 'Υόρκης. Τά 
γuρw . άnό τι'ιν δράσn του 
σάν unοστnρικτι'ι των δλλων 
κινnματογραφιστων τού 'Αν
τεργκράουντ εlναι γνωστά. 

ΜΑΙΡΗ ΜΕΝΚΕΝ 

Γε,Ύήθηκε 1910 'Η Μέv-
κεν εlναι όnό τις nιό εύαlσθn
τες nοιrΆ,~ s:ς τού 'Αντεργκρά
ουντ. Ι -~Ι μικρές ταινίες 
γιά ένα;: , ·,Ιλwν. 'Οστόσο 
τά έργα τnς χουν τέτοια 
σχέση μέ τά βc.σιΗ:<iτερα στοι
χ~ία τού κινnματογράφοu, τό 
φως και τι'ιν κίνηση, nού έ-

1~11:l#tr't'MMI ' ---~-r 

.• 

χουν φτάσει και σ· ένα με
γαλύτερο κοινό. Ταυτόχρονα 
δοκlμια, άσκήσεις, έξερεu
vήσεις κι Τσwς καl ποιήματα, 
διαφέρουν πολύ σέ τεχνική 
καl θέματα μεταζύ τους. Ά
nό αύτά άναφέροuμε τά ιι· Α
ραβουργήματα γιά τόν Κέν
νεθ Ένγκεριι, ιιΜnαγκατέλ
λα γιά τόν Γοulλαρντ Μάαςι, 
( 1961) , ιιΣnμειwματάριο,, 
( 1962 - 63), και ιι· Αντu 
Γοuώρχολιι (1965). ΈμφαvΙ
ζεται συχνά σάν ι'ιθοnοιός σέ 
ταινίες φlλwν τnς κινnματο
γραφιστων. 

ΜΠΡΟΥΣ ΜΠΑΙΗΛΥ 

μορφων έφέ. Γιά πολλούς 
ποιnτές και σκnνοθέτες, τό 
έργο τού Μnράκχεϊτζ μέ τlς 
νέες Ιδέες δράσεως ε!ναι μιά 
μnτρική φλέ6α έκτεινομένwν 
τεχνικών και καινούργιων 
τρόπων άντιμετwπlσεwς τού 
κινηματογράφου. 
Τόv Μnράκχεϊτζ άπασχολεί 

ή Ιδέα τf\ς κάμερας πού ιισuγ
κεντρώvει τό φως», κάτι ά
νάλογο μέ τό μάτι κι r'ι με
τατροnr'ι τf\ς κινnμοτογροφι
κf\ς ταινίας σέ κάτι άνάλογο 
μέ τήν όρασn. Ή Ιδέα πού έ
χει σχnματlσει γιά τήv δρα
σn, όμως, δέv περιορίζεται 
στό ό,τι βλέπει τό μάτι όταν 
εlναι άνοικτό. Πιστεύ_ει πώς 
ύnάρχει έπlοnς μιά ιrόρασn 

Γεννfιθαιιε 193] 'Ο κλειστού ματιοϋJJ πού nερι-
Μnαlnλu εlναι ένας πραγμα- λαμ6άvει τ9 άvα6όο6uμα σχn
τικός ποιnτι'ις τοϋ Άvτερ- μάτων, όταν τό μάτι ειvaι 

έργαστr'ιρια μάθnσnς γιό τι'ι 
μεταπολεμική γενιά. 'Αλλά 
σύντομα δ.λλαξε πορεία καl 
μέ τι'ιν ((Προσμονή της Νύ

χταςJJ μιά προσπάθεια νά προ
καλέσει όραση χwρlς σχnμα
τισμό παραστάσεως στό άμφι
βλnστροειδfί, καθιέρωσε τό 
δικό του όnτικό στύλ. 'Από 
τότε γύρισε ένα μεγάλο άρι
θμό έργων, nού noικlλouv 
άnό τό σχεδόν ντοκυμαντα
ρlστικο φlλμ τfiς γέννας τοϋ 
πρώτου παιδιού, μέχρι τό ά
φnρnμέvο rrnόστ» καl άπό τά 
γλυκά κι άnλό ιιτραγούδιαJJ 
σέ 8 Μ.Μ., μέχρι τό ύnερσύν
θετο έπος ιrΣκύλος - 'Αστέρι 
- • Ανθρwnοςιι, τεχνικά και 
θεαματικά άnό τά πιό σύνθε
τα φlλμ nού έχουν 'rυριστεί. 
Μπορεί νό πεί κανε\-; nώς 6 
ρεαλισμός τοϋ Μnμακχέϊτζ 

γκράοuvτ. Εlναι εύαlσθnτος -
καl στι'ι μορφή καl στό περι
εχόμενο. Τό έργο του χαρα
κτnρlζεται άπό τήν παροuσl
ασn της μάχnς άνάμεσα στόv 
κόσμο τfiς φύ'σnς, πού ό Mnal
nλu βλέπει σόν ποιητικό καl 
λυρικό καl τόν κόσμο πού 
έφτιαξε ό δvθρwπος, nού εί
ναι βάρβαρος, δσχnμος, τρα
χύς καl μnχανικός. Τά έργα 
τού Mnalnλu άναδlνουν μιό 
nερlεργn α!σθnσn, nού τήν 
προκαλεί ι'ι μάχn άνάμεσα 
στό λυρικό ·κal nοιnτικό στύλ 

.... -. 

και στήv παροuσlασn των δ· ,, 
σxnμwv nλεuρωv τοϋ Δυτικού - · , · 
nολιτισμοϋ στά θέματά του. "~: _;~~ 
· Αnό τlς ταινίες του ξεχwρl-
ζοuν ή ιιΛειτοuργ\αJJ (1963 - - ,- ' 
64) nού περιγράφει μέ σnά- ;. ~ 
νια δύναμη τό άλλοτριwμένο ,:, _.--1"', • .._ _ 0 

~:,_'-:;. 

rικονσερ6αρισμένο» nερι6άλ- _ 
λον τοϋ σύγχρονου κόσμου· r ~,-- ; \. --....:._ -- ·κ:,' 
ό rrκιχι~τnςι> ( 1964 - 65) ένα "'~: \c , 
όnτικό ταξίδι διαμέσου τfiς 'Α .J' _J/_ _ .._};:.,.---": L :.c.L_:.._ • 

μερικnς· ιιτό κίτρινο δλογοJ> κλειστc, οπτικές άναμvr'ισεις σuvlαταται όnό τι'ιν άvτιnαρά
( 1665 · 66) · ιικάστρο στpιΊτι, φαντασίες, παραισθήσεις, ό- eεσn μιας σειρδ.ς ταχuτάτωv 
(1966), και 6 ((Τερματισμός» νειροπολr'ισεις καl όνειρα. Μέ ιιύnοκειμενικων>J κι ιιόvτικει
(1966-67). Άvεr.[σnμα θεw- παραμορφωτικούς φακούς, μεvικων,, είκόνων nού σέ 
ρείται ό άρχnγός τοϋ Άντερ- γρατζούνισμα, βάψιμο, διnλο- σuνθετικότnτα μnοροϋv vά 
γκράοuντ πις Δuτικfiς άκτfiς. τunlες, μοντάζ κι όλλες με- σuγκριθοϋv μόνο μέ τίς γνω

θόδοuς χειρισμού τού φωτός, στές σεκάνς ιrσκέψεων» τοϋ 
έχει έnιχειρ)'ισει νό μεταφέ- Ρεναl. ΣΤΑΝ ΜΠΡΑΚΧΕΊ'ΤΖ 

Γεννfιθι\χε' 1933 οι 
ταινίες τοϋ Μπράκχεϊτζ παρου
σιάζουν μιά σπαρταριστή nρα
γματικότnτa δnou τό ώμό φω
τογραφικό ύλικό τfiς πραγμα
τικfiς ζwfις του κινnματογρα
φιστfι μεταμορφώνεται κι ά
vαθεwρείται άδιάκοnα σέ μιά 
σuνεχfι άναμόχλεuσn κινήσ&:
wς χρώματος και φωτός. Ε1ναι 
έργα τόσο έντονα σύνθετα, 
nού βλέποντάς τα μιά φορά 
τείνουν vά φαίνονται σάν μιά 
συναρπαστική παράταξη δ· 

ρει αύτή τι'ιν δρασn στόv κι- Ό Μnράκχεϊτζ εlναι σι-
νnματογράφο. γοuρα αύτός nού έnnρεάζε-

. 1 στορικά ό Μnράκχεϊτζ ~1- ται κι έ:nnρεάζει περισσό-
ναι ό μεγ~λος έμφ~χwτής m~ τερο άnό τούς σύγχρονους 
μετα6ατικnς περιοδοu, nou κινnματογραφιστές. 'Ανταλάσ
σι'ιμανε τι'ιν άnομάκρuνσn σει ταινlες καl γράμματα μέ 
τοϋ nειραματικοϋ κινnματο- άνθρώnοuς στιΊv · Αμερική 
γράφοu άnό τn λογοτεχνία ίΊ και τό έξωτερ•κό καl δίνει 
τό σuρρεαλιστικό ψυχόδραμα διαλέξεις σ' δλn τn χώρα. 
καl τόv προσανατολισμό του 'Ένα μεγάλο τμfίμα των γρα
σέ ένα nιό γνι'ισιο nροσwnικό nτωv του έχει δnμοσιεuτεί 
όnτικό στύλ. Τά nρωτα το~ στό περιοδικό ιrΦιλμ κάλτσι
έργα, άnό τιΊ rιΣάρκ? n_ρωι-. ouρJJ μέ γενικό τίτλο (!Μετα
νοϋ>J - μιό μελέτ;1 του αuvα- φορές σmv όρασrν,. 
vισμοϋ - καl έδω, στάθnκσν 
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ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΕΛΣΟΝ 

Γεννήθηκε 193) Ό 
• Νέλσων έχει δnμιουργι'ισει ι'Ί
δn μιό παράδοση nρός ένα 
γελοιογραφικό χιοϋμορ κι εl
ν.αι ό δημιουργός μιδς άnό 
~Ίς κλασσικές κωμωδίες τοϋ 
Αντεργκράουντ, πού έχει 
τίτλο «" Αχ αύτό τό πεπόνια» 
'Η ταινία αύm εlvαι ένα ντο: 
κυμανταiρ γύρω άnό τό τl 
μπορεί νό συμβεί σ' ένα πε
πόνι· τό . κλωτσάνε σό μnάλ
λa, τό γδέρνουν σό κοτόπου
λο, τό σnδνε στό πεζοδρό
μια, τό σκίζουν στό δύο μέ 
παγοπέδιλα. τό κάνουν κό
σκινο όnό σφαίρες τό άνοl
γουν και τό τρlβούv στό σώ
ματα δμορφων γυναικών. Ή 
τερατώδης άσυνορmσlο δλων 
ouτwv εlνοι άφόντοστα ά
στεlο, μέχρι πού ξαφνικό ό 
θεατής άvτιλαμβάνεται πώς 
τό πεπόνι δέ συμβ.ολ!ζει σmν 
nραγμοτικόmτο nορό τόν 
"Αμερικανό νέγρο. Ό Νέλόων 
εiνοι ζωγράφος άnό τό Σόν 
Φραντζlσκο και διδάσκει ζω
γραφική σέ πολλά κολλέγια. 

ΡΟΝ ΡΑΤΣ 

Γενv. 1935 Ό Ράiς i'ίτον 
ένα άnό τό μεγαλύτερο τα
λέντα τοϋ Ν.Α.Κ. Πέθανε τό 
1 964 nρωτοϋ προλάβει καλό -
--αλά ν' άρχlσει τό έργο του 
κι δφnσε στή μέση μιά στα
διοδρομία πού ύnοσχόταν 
πολλά. Ο! ταινίες του μετα
δίvουν mv αίσθnσn μιας κτη
νώδους δυνάμεως. Δέ γύρι
σε rισρό έλάχιστες ταινίες. 
Κάθε μιά ε1vαι ένα μίγμο 
χιοϋμορ, άnοσnασματικ ο ϋ 
δράματος και θεαματικfις ό
rιτικfις όμορφιδς. Ή κολλητι
κή ούσlα, πού συνενώνει δ
λα αύτά, εΤναι μιό άχαλlνω
τα ποιητική δρασn καl μιό 

nQ 

σύνθεση πού έλέγχει τέλεια 
τό πάντα. ΟΙ σημαντικότερες 
τaινlες του i'iτav <<ό κλέφmς 
λουλουδιού» ( 1960) , «ΔΙχως 
νόημα» (1962) και <<Ή βaσl
λισσa τοϋ Σaββδ κι ό άτο
μικός δνθρωnος» ( 1963) . 

··ο Ράϊς εlχε πληθωρική 
nροσωnικόmτa. Δέν τοϋ έλ
λειπε τό θράσος νό γράφει 
στό\. παραγωγό Τζόζεφ Λέβιν 
άnαιτώντaς τήν ύnοστι'ιριξi, 
του. Εiχε πι δύναμη νό nερ
νδ μερόνυχτα ξύπνιος. Τό 
σημειώματα που δφnσε είναι 
γεμάτα άnό έκπλnκτικές ει
κόνες και περιγραφές. Όταν 
πέθανε, nολλοl κινnμaτογρa
φιστές nlστεφaν πώς αύτό i'i
τav άnοτέλεσμa των λίγων 
χρημάτων πού διάθετε γιό 
νό γυρίζει ταινlες, των 
~Ιγων χρημάτων γιό νό ζεί. 

1 σως δμως νό i'ίταν ή άδιάκο
nn λι'ιφn ναρκωτικών, πού τοϋ 
έσπασε τήν ύγεla. Ή κινn
μaτογρaφικι'ι του ματιά i'ίταν 
πολύ nιό πληθωρική άn' δ,τι 
τοϋ έnιτρέnαν ο\ γν-ωστές φι
λιμικές τεχνικές':- Πιθανόν κι 
1Ί ματιά του γιό τη, ζωή νά 

i'ίταν πολύ nλnθωρικί'-ι γιό νό 
ζι'ισει. 

ΤΖΑΚ ΣΜΙΘ 

Γενν. 1932 Ό Τζάκ Σμιθ 
εiνaι ένας άνaρχικός κι ο! 
τaιv(ες του_ σnδνε δλους τούς 
κανονες mς κινnματογραφι

κfις τεχνικfις. Φτάνουν στά 
όκρα κι αύτό εiνaι ό σκοπός 
τους. Eivaι τελείως αύτοσχέ
διες, _ γεμάτες νεϋρο, πολύ 
χυδ':1ιf:ς και μερικές φορές 
nολυ δμορφες. • Ετσι ή ταινla 
του <ΙΦλογισμένα Πλάσματα» 
εiνaι ή μόνn τοιv\a τοϋ 'Αν: 
τεργκράουντ πού έχει άriα
γορευτεi στrιν nολιτεla τfις 
Νέας. 'Υόρκης. Ό Σμ!θ βάζει 
νό nρωτaγωνιστοϋν στlς ται
νlες του «nλάσμaτaJJ δnως τό 
όνομάζει άnό τ!ς nιό σκο
τεινές γωνιές τfις κοινωνlaς 
κα\ δίνει σ' aύτές ρυθμό δλ
λοτε άργό κι δλλοτε νευρώ
δη. Τό «φλογισμένα πλάσμα
τα,, εiνaι μιό ταιν\α γεμάm 
άnό παράξενες φιγοϋρες πού 
τό φύλο τους άνaγνωρίζετaι 

μόνο δταν παρουσιάζονται 
γυμνές. Ο! σκηνές δέ πού 
περιλαμβάνει ξεπερνούν σέ 
τόλμη δλa τό συμβατικό πρό
τυπα. Δ!νοντaς στό Σμlθ τό 
ιιΆvεξάρτnτο κινηματογρα
φικό βρaβείο>J ό Μι'ικaς έγρα
φε:. ιι'Q Σμlθ προώθησε γιό 
πρωτn φορά τόν κινηματο
γράφο σ' ένα ύφnλό έnlπεδο 
τέχνης, πού στερείται τελεί-

ως κοσμιότητας κal χειρlστn
κ_1; τό σέξ μ' ένα τρόπο πού 
μας κάνει ν' άντιλaμβανό
μaστε η:>uς nεριορισμους των 
προ~γουμε.νων κινnματογρa

φιστων >>. Γυρω άnό mv τaιvla 
έξελ!σσετaι άκόμα μιό νομι
κή μάχn, ϋστερa άπό mv κα
τάσχεσή mς άnό mv άστυνο
μla τfις Νέας Ύόρκnς. • Αλ
λες ταιvlες τοϋ Σμιθ εivαι 6 
ιι'Qμaλός έρωτας)) (1963), ή 
Ι<Κοτaστροφή τfις • Ατλοντ!
δaς>> (1965) και ιιΉ λαβή κι 
ό άστaκός» ( 1 966) . · 

ΚΕΝ ΤΖΑΙΗΚΟΜΠΙ; 

Γεννήθηκε 1933 Τό έρ-
γο τοϋ Τζαlnκομnς έχει έξε
λιχτεί άnό ένα κινnμaτογρά· _ 
φο μaνιaκfις άnελπισίας, σέ 
nιό έλεγχόμενες όπτικό τaι
νlες. Τό πρώτα του φ\λμ τε
λεlως εlκονοnλαστικά, μέ 
φωτογραφία γεμάm κ όκκο 
τόν όδι'ιγnσaν στό νό υlοθε
τήσει ένα στύλ τοϋ «δσa πό
νε κι δσa έλθουν» πού έθε
τε τό έρώmμa, δπως εlπε ό 
Τζalnκομπς <ΙΤ! εlνaι τέχνη; 
δέν εlνaι δεξιοτεχνla; ,, 'Εκ
κεντρικές στrιν τεχνική τους 
τέλεια προσωπικές, μετaδl: 
νοντας συνεχώς μιό έντονη 
alσθnσn άποσύνθεσnς κι ή
θικfις φθοράς ο\ τaινlες του 
ΙΙΜικρές μαχαιριές σmν εύ
τυχlaιι και «Ξανθιά κόμπρα)) 
θαυμάζονται πολύ όnό τούς 
κινηματογραφιστές όλλό δχι 
κι όπό τό κοινό. 'Επειδή δέ 
τ\ς δυό αύτές πιό γνωστές 
του τaινlες δέν τις έχει γυ
ρlσει μόνος, όλλό μαζ\ μέ 
τόν Τζάκ Σμ\θ κα! καθώς έ
π\σnς γιό νό γυρlσει ένα νέο 
φ\λμ κάνει όπό 2 έως 9 χρό
νια, 1Ί κaρριέρa του έχει πa
ραμεlνει σέ μιό όρχέτυπn ό
φάνειa. 

ι;r~ •• ,,. .... 

.-

----~-..-. 

Στάν Βάν Ντέρ Μπήκ : 

ι< Σά. ιενς Φρ ίξιον η 

Κεν Κέλμαν 

t1PEJEMEJNH ΤΕΙΥ ΦΒΤΒΕ 

'Ο Κέv Κέλμαν γράφει γ1α τον έαuτό του: 
«Γεννήθηκα καi μεγάλωοο 5τι\ Νέα 'Υόρκη. 
ΕΙμω κατα πρωτο λόγο θεατρικος 6uγγραφέ
ας, που κανένα θέατρο δεν διαθέτει χρήματα 
για να τον 6.ναγνωpί6εl ( κυριότερο καi πιο 
πpοοψατο α.γνω6τΟ εpγο «θνη6lμότrις τt το 
Παθητικο θεατρικο εργο τfiς πτώ6εως της Αύ
δτροουγγρικfiι;; Αύτοκρατορίας:.) καi κατα δεύ
~ερο ι\μιαπόμαχος κινηματοyραφικος κρη1κος 
5τα περιοδικα «Φiλμ κάλτοοuρ», «Φiλμ γου
όιζ:t, «Κλόϊντ:., «Δε ναίnιϊ1ον μού6ιγκόουερ»: Ί:~ 
πιο άκριβής μου β10γραφία γραμμένη απο 
τρεiς κουτ60υι;; άγγέλοuς φuλάγετω 6έ μια 
6Πηλια 6έ γεωγpαφικο πλάτος 1210 KGl γεω
γpαψΙΚΟ μii.κος 73ο» .. 

;Η <,προομονrι του φωτός», που έμφανί6τrι
κε 6το περιοδικο «Δέ ναίη6ιον μούβιγκόου
ερ:. το 1964, έξετάζει τους διάφορους Κl
νηματογρaφι6τές καi τα πιο 6ημαvτικά τους 
εργα μέχρι τότε. 'Απο πι μελέτη του λείπουν 
όνόματα 6GV τοίί Κα66αβέτn, της Σiρλεϋ 
Κλαρκ καi τοίί "Αντυ Γουώρχολ, γιατi έμφα
vί61ηκαν μετα 6.πο ΠΙ χρονια που γράφτηκε 
αύτο το κείμενο, ΤΟ όποiο, ώ6τόοο, παρα την 
άναγκα6τική του άτtλεια, διατηρεί καi 5fιμε
ρα τrιν άξία του, μια και εΙναι ή πρώτη μελέ
τη, ή όποία χωρίζει εiδολογικα. τiς τά6εις καi 
τα ρεύματα τοίί Νέου 'Αμερικάνικου Κινημα
τογράφου και τον έντά66εl 6τΟ γενικότερο aϊ
τημα για άλλαγή. 
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J 
1 

ι;ι ..,,, ~· 

r--------- .. 
πως τότε προοθέτουνταν 15ργανα, oi μελωδίες: 
γίνονταν ολο καi πιο πολύπλοκες καi oi άρ
μονίες: πύκνωναν ολο καi περιοοότερο οί 

, ά , ί'i ' ταινιει;; ποκmι,αν χο, χρώμα, τρεi"ι;; δJα-
5τά5εις, πλατεια όθόνn, μυρωδιά, ήλεκτρ1κά 
Gοκ καi έπικράmοον oi ύπερπαραγωγι':ι;; μέ 
τiι;; πολλές πλοκές καi το πλίίθος: των ήθο
ποιων ·καi 5κnνοθετων. Δυδτυχωι;;, τίποτα τό-
50 μεγαλόπρεπο η δυνατό, 060 ή 11ουωκή τοϋ 
Στράους καi του Μό.λερ, δεν προέκυψε άπύ 
τιΊν ύπερώριμn κινηματογραφική περίοδο. Αύ
το εΙναι ίδιαίτερα Q6Xnμo, γιατi το τέλος εΙ
ναι τόοο κοντά μας, τώρα, 060 ί'iταν καi ι,τή 
Βιέννη πρlν 50 χρόνια· μονάχα που έμεϊι;; δεν 
διαθέτουμε μια «Συμφωνία τfίι;; Σταυρώδεωι;;~ 
για να δ1αιωνί60υμε τη νεκρfι μαι;; τέχνη. Κα
νένας iππότnς του παρελθόντος δεν εχει λαμ
πρύνει αύτiι τιΊν τέχνη καl τώρα εΙναι άπλωι;; 
άργά. 

ΣτιΊ Γnραια Εύρώπn διακρίνεται μια άντί-

Στάν Βάν Ντερ Μπήκ ((Τοπ!α ΠρΙ?σώπων» 'Η τεχνικη τοu Κολλάζ. 

δρα@, πού καi oi Εύρωπαίοι καi έμεϊι;; τεί
νουμε να τιΊν παίρνουμε δtα οοβαρά, ι,αν -ων 
Νέο Κινηματογράφο. ΑύτιΊ εχει 6αν κέντρο 
τον Ρεναί, τον 'Αντονιόνι καi τον Γκοντάρ 
( 51γουρα δχι τον Μπέργκμαν καi τύv Φελ
λίνι). Άλλα δυο πλευρές τοϋ ταλέντου τους 
μετρ1άζουν κάθε άλn!11να έξ.ελικτικ1'ι rΊ άπο
καλυπτικ~'ι του οnμαοία. Πρώτα; μεταχειρίζον
τω ά.πλως: την παλnά δραματικ~'ι άφ~'ιγιιδη, 
χωρίς να έξαλείψουν τiι;; φορμαλ1οτικέι;; ύπεμ
βολές:, οπου εχει αύτή ( άνα γκαοτικά) πέοε1. 
"Αν ύ Σαίνμπεργκ εΙχε έπιχειpfιδει να φκ1ά
ι,ει μια άκόμα μορφ1\ 50νάται;; 5τα 1910, αύ
τι'ι θα ί'iταν το μουωκο άντίδτοιχο τοϋ οnμε
ρινου άδ1έξοδου: Τfίς: δ1αλύι,εως τοϋ 'Λ ντο
ν1όν1, rΊ τίίι;; έλλείψεωι;; πλοκίίι;; τοϋ Γκοντάρ, 
π. χ. Ή άvτίδρα6Π τοϋ Ρεναi ταυτίζεται, λί
γο πολύ, με έκείνn τcυ ωρψου :tv!άλερ rΊ του 
πολύ πρώψου Σαίνμπεργκ. Έπεκτείνε1 δηλα
δή την παραδοωακι'ι φόρμα, 060 περιοοοτερο 
γίνεται καi ντύνει την παλncι ταινία πλοκίίι;;, 
μέ l:':να 060 το δυvατο ΠΙΟ πυκvο καl πολύ
πλοκο μανδύα. 'Ένα αλλο οτοιχείο των τριών 
αύτων 6ΚΠVΟθετών, ΠΟΙJ μου φαίνεται άντι
δραδtΙΚΟ μέ την κακ1\ εvνοια, είνaι, δπωι;; 
παρατ~'ιpnδε ό Τζόναι;; Μfικαι;;, «ενας: κουρα
ομένοι; ντετερμ1νlδμόι;;, εναι;; όρθολογ15μός, 
πού δρά καταδταλ τικα δε πολu περιδδότερο 
έπίπεδα, άπο δ,τι το άπλα 5υμβατικό». 

:Ά~ τά ,ρεύματα έρμηνεύοvται ι,άν ι,χολέι;; 
:1 δαν ευ~1άκρ11;a χωριομένει;; κατηγορίες, 

, ΠfJ?ημουοο να μ1λοϋοο για ταινίες. "Αν 
τ'? ρε~ατα οnμαίνουν κίνηοn προς κάπου 
τοτε θά μιλήδω για κείνο το ρεϋμα που λϊ 
γεται Νέος 'Αμερικάνικος Κινnμa'τογράφος 
(Ν.Α.Κ.). Άλλα ό ΚΙVηματογρό,nnr ' ' δέν - ' ' -.,v,, αυτος 

~οpει να ερμηνευτεί mo άναλυτικα όπ' 
δ,~ σ,1 αλλ,ει;; μορφές τiίι;; ζωfίι;;. Μπορεί να 
του γινει αυτοψία, μόνο δταν πεθάνει Ή ζ 
τομία άπαγορεύετα~. · ωο-
το Α,ύτο που ύπόρχει, εΙναι ό Μπράκχεϊτζ καi 

, « Α6τέρ1, Σκύλος, 'Άνθρωποι;;~, ό Σμiθ καi 
αι «Φλογιδμένα Πλάδματα•, ό Μαρκόπουλος 
καi το ~υο φορές 'Άνθρωπος:., καi oi αλ
λ?ι - δλο1 ζωντανοί. Μας άρέδει να απολι
θώνουμε τέτοια δείγματα ζωfίς για τους πα
ρ<ιφ~νες ~αi όρθολογιδUΚΟυς δΚΟΠΟύς μας. 
Εκεινο που κάνουμε 6ήμερα, άναζnτώντας να 
κατατάξουμε τά πάντα 6έ λίγες προκαθορι
?μένες, κατr;ιγορίες,, εΙναι αύτο άκριβως, δτο 
ο~οϊο αντιηθεται ο Ν.Α.Κ. Καi θα απέδιδα 
Π} δUΥο~ή του, πρi~ απ' δλα, ι,τιΊν άντίδρα
δη του άπέναντι 6Ός έπικρατοϋι,ες δύγχρο
νες δειδιδαιμονίες. Για αλλn μ1ά φορά, δε θlί
θελα να χαρακτnρfι,ω αύτο τον κινηματογρά
φο τόοο οον ρεϋμα, δοο ι,άv μιά απελευθέ
ρωι;η ένεργειωv, που oi διαφορεηκές τους 

_ άντιδρό6ε1ς χαρακτηρίζονται, οχι τόοο άπο 
τον κοινο δκοπό, 060 απο τιΊν κοινιΊ άvαγ-
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καιότnτα. 

. Δυο. άναf<αιότnτει;; ύπογραμμfζουν τον. Ν. 
Α. Κ. Η, μια εΙναι αiι,θnηκιΊ άvάγκη, γεννn
μ~ ~ο τιΊv έξάντληοn τfiς κιvnματογραφ~
κnς φορμαι;; ι,τα μέοο του αiώνα. Μια παρό
μοι~ άν~ογία μ' αίπό, εΙναι έκείvn της μου-
61:'nς, δΌ~ ~ρχες του αιώνα, δταν δυνθέτες 
δQV τον ,Σ~ινμπερ:κ κ~i τον Στραβίνι,κυ αρ
χιοον να αντιδρουν με αποφαι,ιι,τικο τρόπο 

άπέ:'α;'Ώ 6 ~ μια τέχνη, που εΙχε ύπερεξελι
χ,τει. Ο τυπος τiίι;; διατονικfίς, πού εφταδε 
ο_ l:':να ε.δοι;; τελε1ότnτας μέ τον Μότοορτ εΙ
χε κα;cαλήξει μέ τον Στρόουι;; καi τον Μά
λε? δ l:':να εΙδος δυοκίνnτου iδιώματος, ολο 
και, πιο ένοχλ~τικοϋ οτ' αύτί. Ό μεγάλος ύ
λικος του πλουτος ί'iταν εϋκολο νά υίοθετn
θεί, άλλα δχι καi να χωνευτεί. Οί ι,υνθέδεις 
εδιναν ?λο καi μεγαλύτερο βάρος δmΥ έκ
φpα6ΌΚΙ1 λεmομέρε~α ΚΙ οχι ι,τιΊν όργανική 
6Uνέπεια. 'Ο μόνος τρόπος να έξελίξειι;; μια 
.τέτοrα φόρμα, ί'ίταν να τιΊν έπεκτείνειι;; άκό
μα περι5οοτερο καl έπιπλέον έπέκταδη θα έ
~_τέτειν~ τιΊν άοφυξία. Χρειαζόταν μια ριζική 
αλλαγn. 

, uο~ωι;; έκεί,:n ή μουδlκή, oi δύγχρονει;; ται
~ιει;; εχουν φταδει 060 μακρύτερα μπορουοον. 
0!1ωι;; oi τυπικει;; ήμίωρει;; δυpφωνίει;; του 
Μοτ5~ρτ ~ατάλn,ξαν οτα μιάμιοnι;; ωραι;; ερ
γα του Μαλερ, ετ61 κι ή παλnα ένενnντάλε
πτn ταινία γίνεται τρίωρη καi τετράωρη. 'Ό-

Γεγονός, το όποϊο όδnγεί 5τι'ι δεύτερη ά
ναγκωότητα, τη δεύτερη πίεοn για ouvoxn 
τοϋ Ν.Α.Κ. Αύτn μπορεί άπλούοτερα να έξη
γnθεϊ, οον άνάγκη γ1α έλευθερία ι,' εναν αύ
ξανόμενα περιορι5ηκο κό5μο. Δεν είναι ι,τiι;; 
άρμοδιόmτες: αύτοϋ τοϋ &,":;~= ... νc· άναλύ-
6ει τι'ιν κοινων1κή ά6tάθεια. Άλλα οίγουρα 
δεν εχουμε άvτ1λnφτεί καλά, πώς ό Ι:ίνθρω-

···-- - -----------

Σ. Μπράκχεϊτζ «Σάρκα Πρωινοϋ» 

ποι;; άποξεvώνετω ολο καi ΠΙΟ πολυ άπο τη 
φύ6Π, άπο ιο 5υνάνθρωπό του, άπο -ων έαυ
τό του. Μ,έδω τiίι;; δυνάμεως τiίι;; λογικίίς μαι;; 
εΧΟ\JJ.]ε άπομονc.ίJ6εΙ άπ' ολn τη ψύοn όp1δμέ
νες άλfιθε1ες: καi αρχές:, παραγνωρίζοντα~ τιΊ 
φύοιι τοϋ ϊδ1ου μας τοϋ έαυτοϋ, διαχωρίζον
ται;; δώμα καi m•εuμα καl έvθρονίζονται;; μ1ά 
εύ6υνε1δη6ία οάν το πιο έπαρκέι;; μέ60 τακτο
ποr~'ιοεως: τοϋ ύλ1κοu έξωτερ1κοϋ κόGμου. Ό 
Ν.Α.Κ. εΙναι μιά άπελευθέρω6n διαφορετικων 
μορφών εύ6υνε1δnοίαι;;, καθώς: καl μια άντί
δρα6n 6έ άρκετα έπίπεδα έναντίον των κατα-
5ταλτικών πιέδεων της κουλτούρας μας:. 

'Ο παλnοι;; 'Αμερ1κάνικος: κ1νnματογράφος 
brv 6ε1 μύ\ ον ύ11ψιιλημωθεϊ καi κοpεδιεϊ με 
άκρ1βό οκηηκά, tιθοποιούς: καl μέλη ένώ6εων, 
μέ ολο τό 6εβα6μό 5την ί1λ1κiι δύναμη, πού 
χαρακτηρίζει τον· πολιτιδμό μας 6rψερα. ΕΙ
,·ω έπίωις: αψογα όργανωμένοι;;, μέ ΠΙbτευ
τούι;; χαρακτiίpει;;, 6ωδτα έξελιγμένες: καί οi
ιιολογnμένες: ιιράξε1ι;;, ωρολογιακό χρόνο, κά
θε τί πού νά διαβεβaιώνει τι'ιν πίδτn -fι μή
πως: τι\ν έλπίδα μας:- πώς ό κόομοι;; ε.νaι !:'
ναι;; τέλεω αίτιολογnμέvοι;; χGJρος. Οί ταινίες 
μας εχουν καταλήξει να άηοτελοϋ" ic:κφρα-. 
οη δχ1 ένέργειας:, ένδιαφέροvτοι,; καi ρυθμοϋ· 
οχι άνθρώ111νου πνεύματος, άλλα οiκονομικiίι;; 
άπλιιυτίαι;; κα' κατανα γκα6τικίίι;; ίιπερτροφίαι;;. 
Ό Ν.Α.Κ. εΙναι ί.:'να πνευματικο μέοο· καί, 
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Μα(pη Μένκεν ιιΦώτα» : Ή κινοuμενη κάμεpα 

μετατρέπει στατικά φώτcι jσε κινητικά σχήματα. 

. (Στό Κέντpο) Στάν Μπpάκχεϊτζ: «Σκύλος, 'Αστέρι, wΑνθρωπος» Ένα μωρό ποu κλαίει 

δUyχρόνως, plO ύλικο όπο O,U όνειρεύτnκε 
ποτε το Χόλλυγουντ. Μ.έοο 6' αύτον ξαναε
νώνεται δυνειδnτο καi ά6υνείδnτο, ό ϊδιος ό 
lίνθρωπος ξαναενώνεται με πάθος καi χωρic;; 
όπολογίεc;;. 'Α ναζητα να μεταδώδει γνή61εc;; 
έμπειρίεc;; καi νέα δράματα. Ό πρωταρχικός 
του δΚοπος εΙναι να ξαναφορτίδει με δυναμι
κο το άνθρώmνο πνεϋμα, που εχει~ύποοτεϊ 

· διάβριοοn οπωc;; καi ή γfi μας άπο τήν «Πρι» 
δο». Ό Ν.Α.Κ. nροοπαθεϊ να έπαναφέρει την 
ύποκειμενικότnτα 6τη θέ6n που τfίc;; ταιριάζει 
καi μάχεται για την έξιwρόnη6η τfίc;; άνθpώ

mvnς φύ6nc;;. 
Ό η:αλnοc;; ιμνηματογρόφος εΙναι νωθρός, 

τα άντανακλαδτικά του εχουν έξαφονι6τεΙ. 
'Απομακρύνει την έμπειρία, κάνοντάς μας να 
βλέπουμε τιΊ. πράγματα μαζl η μέοcι. όπο έ:να 
nρωταγωνιδτή, με τον όποϊο ταυτιζόμα6τε καi 
μέοcι. όπο μια πλοκή, δτrtV όποία Παγιδευόμα
δtε. Μια τέτοια μέθοδος τείνει οχι μόνο δε 
μια έξόλειψn τfίc;; ύποκειμενικfic;; θέδεωc;; καi δε 
δημιουργία άδιέξοδου, δοον άφορα τη διάκρι
δn του ποιανου εlναι ή έμπειρία άλλα έπί6ης 
φιλτρόρει τη δύναμη ένόραδης, περιορίζοντάς 
την 6t tπίπεδο μnχανικiίc;; ι:,υνήθειαc;; καi με
ταβάλλει τη διορατικότητα δε άπλη τοποτηρn
δία. Ό θεατηc;; πέφτει 6τrtν κατηγορία του ά
δρανουc;; nαρατnρnτfi - Που δε δλο και μεγα
λύτερο 6αθμο γίνεται ό ρόλος του άτόμου 
'(32 

δτη 6ύγχρονn κοινωνία. Ό παληοc;; 'Αμερικά
νικος κινηματογράφος εlνω ντοπαρι6μένοc;;, 
άγγι6τρωμένος καi προκαθορι6pένοc;; άπ' ,Sλα 
τα πρέπει καi δεν πρέπει τfic;; κοινωνίας μας. 
Εlναί έ:να πειθήνιο κατ01κίδ10 ζωο, που πηθ1-
κίζε1 τον τρόπο πού δεν εΙναι τα πράγματα· 
εΙvαι τό έξημερωμένο πλά611α μιας άπόμα
χηc;; κουλτούρας. 

Προς το παρόν oi κ1νηματογραφ16τεc;; · πογ 
rιρο6Παθοϋv γα μδc;; ξαναδώ6ουν ζωή. μπορ~ϊ 
να διαιρεθουν 6ε τpεΪς μεγάλες ΚΟ ιη \'Οpίες. 
ι,ύμφωνα με τic;; βα61κεc;; 6ντιrψά6εJς τους 

6τiιν κουλτούρα μας, αν καl ύπάρχουν ομοιό
τητες καi περιπτώι,ειc;; ταυτίι,εως όναμεταξύ 
τούς καθώς καi όριι,μένεc;; έζαιpέ6ειc;;, πού θά 
έπαιρνε πολύ ίίιρα να 6υζητούι,αμε έδω. 
Στην πρώτη κατηγορία άνήκουv έκεiνοι, 

πού κάνουν όπ' εύθείαc;; κοινωνικiι κριτικiι 
καi διαμαρτυρία. Oi ταινίες τους καταγγέλ
λουν τic;; καταπ1ε6τικεc;; καi παρα φύι,η άπό
ψειc;; του κό6μου μας. Έδω περ1λα11βάνοvτα1 
ό Νταν Ντρόζεν ( Κυρ1ακή), ό Τζόvαc;; Μή
καc;; ( 'Όπλα των δέντρων), ό J\fπρούc;; Κόν
νερ ( Κοομικι'ι άκτίνα, Μια ταινία), ό Ρί
τοορvτ Πpέ6τον ( "Α6Πpο καi μαυρο μπουρλέ-
6κο, Τοπία νύχτας) καi ό Σταν Βαν Ντερ 
Μπiικ (Σάιενς Φρiξιον, Σκαλvτάτζερυ). Ό 
Ντρόζεν εΙναι ό πιο εύθύς, 5αν προπαγπνδι-
6τής, με το vτοκυμανταiρ του με θέμο 11Ίν 

,J 

J 

Ό Μάpιο Μοντεζ στά ((Φλογισμέ

να Πλάσματα)> του Τζάκ Σμ(θ. 

βγαίνει άπό τό στόμα ένός μωροu ποu κλα[ει 

έπιβολι'ι τfiς έξου6iας, πού εΙναι γυρι6μένο με 
μεγάλο αύθορμητι6μο καi αΪ6θη6η του χώρου. 
Ό Μήκας κάνει μια καλiι προοπάθεια να έκ
φράι,ει τiς; 11ττες καi τους θριάμβους του άν
θρώπινου πνεύματος δε μια άπανθρωmι,μένη 
κοινωνία, 6τήνοvταc;; έπει6όδ1α, που 6υνδέοv
ται έννοιολογικα μαλλον, παρα δραματικά. Ή 
πλατεια έκείvη μαuά, που 6(1 6υγκολλουι,ε τα 
διάφορα έτερόκλητα 6τοιχεία, που άπαρτίζουν 
ενα μεγάλου μήκους φiλμ αύτου του εϊδουc;;, 
λείπει έδω όπο το 6κηνοθέm. 'Αλλα ό Μήκαc;; 
παραμένει το καθοδηγητικο πνευμα του Ν. Α. 
Κ., 6CΙV άποτέλει,μα τfic;; άναγνωρίι,εως; άπο 
μέρους του, μερικα χρόνια πρίν, δυο ι,ημαν
τικων έργων πρωτοεμφανιζόμενων 6κnνοΘε
των ( «Σκιές» καi «Τράβα τη μαργαρίτα 
μου»). τfίς έκδόοεωc;; του περ1οδ1κου «Φiλμ 
Κόλτι,ουρ» και τfic;; έκ5τρατείας; του ύπερ αλ
λων νέων κινnματογραφι6των, που ι,υμπεριέ
λαβε τη δημιουργία ένας 6υνετωρ16μου για 
τη διανομη των εργων τους;. 
Ό Κόννερ, ό Βαν Ντερ Μπiικ κι ό Πρέ-

6τον έργάζονται με διάφορες τεΧΥΙΚες κολ
λάζ: Ό Κόννερ ουγκεvτρώνει κ1νnματογpα
φικό φiλμ άπο κόπιες παληων ταινιων καi 
ςαναμοvτάροντάς το, του δίνει νέα 6ημα6ία. 
Ό Πρέ5τον κι ό Βαν Ντερ Μπiικ κάνουν ΚJ· 
vούμενα 6κίτοο όπο εiκονογραφήοεις περιο
δικων. διαφημίοεις, φωτογραφίες κ.λπ. uΕνα 

κ01νο ιχρόλμα έδω εΙναι ή ύπερεπεξεργαοία 
Γ\ έπανόληψn του ύλ1κου ύπερ τfic;; φόρμας 
κuJ ι,ε βάρος τfiς ϊδ1αc;; τfiς; έκφράοεωc;;. Οί 

μ{;θοδοί τους όφθονοϋv 6ε όπτ1κα λογοπαίγ
νια και έχουν γεν1κα οοτιρικο 6τόχο, έκτος 
όπο ιό όγχώδη «Νυχτερινα τοπία•. Άλλα 
κι οί τρεϊc;; ξεπερνοϋv την άπλι\ παρωδία, 
ταυτιζόμενοι 610 5ημεϊο αύτο έντονα με την 
έπόμενη ό1J6δα. 

Αίιτiι περιλαμβάνει ταινίες άπελευθερώ-
6εωc;;, ταινίες, πού, μέω κυρίως άπό την ά
ναρχικiι φαντα6fα, ύποδηλώνουν τic;; δυνα
τότητες του άνθρώπινου πνεύματα; οτiιν κοι
νωνικά άδιάφθορη κατό6τα6ή του. Τα βα61κα 
φίλμ έδω εΙvαι έκεϊνα του Βέρνον Ζίμμερ
μαν ( «Καρδιές άπο λεμόν1:., «Στο Λος "Αν
τζελεc;; με λαγνεία•), του Ρον Ράιc;; ( c.'O 
κλέφτης λουλουδ1ων», c.Ή Βα6ίλι6δα τοϋ 
Σ,αβα κι ό άτομικοc;; liνθρωποc;;•, c.Τδάμ
λουμ•), του Κεν Τζαίηκομπc;; ( «Μικρές; μα
χωρ1ές οτι'ιν εύτυχία» «'Η ξανθεια κόμnpω-
6ε '-ουνεργα6ία με τον Τζακ Σμίθ καi τον 
Μπόμπ Φλαι6νερ- «'Αι,τέρι άδφUΚΌΚCl 6tΟ
λι5J1ένο•), του Τζακ Σ μίθ ( «Φλογιδμένα πλά.-
6l1ατα•, «Όμαλiι άγάπη•) καi των Τζώρτζ 
καi Μάϊκ Κιουοορ ( «Σαλπί6ματα το Φθινό
πωρο•, «Λυ6006pέvη ψιψίνα•). uΟλοι τους 
έπιτρέπουν την mo άπόλυτn έλευθερία 6τους 
ήθοποιούc;; καi 6τη δρό6η καi 6Uλλαμβάνουν 
πάνω 6τiι ζελατίνα mυ φίλμ τic;; βαθύτερες 
Παροτρύvοεις, τiς ΠΙΟ ήδαν1κεc;; KQ1 δUΧVα 
«αi6χρέc;;• φαvται,ίες των ήρώων τους, με την 
πιο έλάχι6m προετοιμα6ία. Ό Ζίμμερμαν 1-
6!.ύ<; τείνει πιο έντονα να έπι6όλει i:vα δχfi
μα καi εΙναι ό λlγότερο αύθόρμnτοc;; 6τrι ψ(ιr 
τογραφία. Ό Ράις κι δ Τζώnκομπc;; βαδίζον
ται ΠΙΟ πολύ άπό τους άλλους οτό μοντιΊ.ζ 
καi την τελικiι όργάΥωδn τοϋ ύλικου, Ό 
πρωτοι;: εΙναι έκπληκuκοc;; μοντερ καi έφευρε
τικότατος ι,κnνοθέτnc;; του έπε16οδίου ένίίί δ 
Παίnκομπc;;--<> πρώτι6τος ύμvnτηc;; δtο Νέο 
Κινηματογράφο τfic;; κοινiίc;; έμπειρίαc;; - έκ
φρόζει τ.αιτεινεc;; άvθρώπινες; άξίεc;;, με λιγό
τερη λαμπρότητα. Ό Σμίθ εΙναι ό μεγαλύτε
ρος φωτογράφος τfic;; όμάδας καi 6ε ά6πpό
μαυρο καi οε προηγουμένως άδ1ανόητο έγ
χρωpο, ό πιο πο1ητικοc;; διευθυντηc;; ήθοποιων, 
καθώς έπί6ης καi μεγάλος δnμιουργοc;; 6τiι 
xpή6n του nχου ( ή ήχητικiι μπάντα των 

«Φλογ1tsμένων πλα6pάτων• εΙναι δίχως προη
γούμενο 6τiιν i6τιψία του κ1νηματογράφου). 
Oi όδελφοi Κιουοορ μrιοιχ>ϋv να θεωρουνται 
6άν oi πρωτοπόροι τfic;; Πόπ--ορτ 5τόy κινη
ματογράφο αίιτου του εϊδαυc;;. 'Αποφεύγουν 
άπόλυτα ένότnτα δρά6ης, λογικfiς των κινή
τρων, ι,υγέπεια χαρακτήρων η οiκονομία 610 
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Μπά.ουλτενχά:οuζ << Γpι:ιμμένο με τό χέρι» 

•Ενι:ι πι:ινά:pχι:ιιο σuμβολο έπανέpχε-rι:ιι 

μοντάί,, πρδγμα πού ουντελεϊ δε μια ελλειψn 
οχήματος καi οε μια χαλαρότητα οτή γενική 
έντύπUJθn. Αύτο άντιοcαθJ.1ίζεται γενικά με 

. το έξαιρετικο χρώμα, τη 6ύνθεοn κα; jJE' μια 
ουναρπαοτικά έρωτικομανίί παρωδία έρμnνεi
ος . .Oi Κιοϋ6αρ ουγκεντρώνουν χαρακτnρι
οτικά τά έλατώματα τίίς όμάδας οά ούνολο, της 
όποίας ή δύναμη δε βρίοκεται οίγουpα οπΊν 
τεχνική άρτιότnτα η την άκρίβειG της κατα
οκευίίς πού εχουμε οuνnθfοει. 
Ή τρίτη μεγάλη όμάδα εΙναι μυθικά προ

οονατολιομένn. Έγ;,. ή πρώτη έκφpόζει άπ.ο 
μια άνιnyκn δ;. .ψ·, υρίας μια γεν1κά άρνnτι
κή άνίiδρα5n κοί Λ δεύτερη παρουωάζε1 ά-

3ι\ 

ΠΟ άνάyκn έλευθερίας μια άντίθωn δε άπλω 
οuμβαηκέ~ άξί~ς, καi ουναωθήματα, n τpί~ 
δnμιουρyε1, άπο ανάγκη να γεμί6ει το όρθο
λογιοτικό κενό, έκείνόυς τούς ύπαρκτούς έ
οωτερ1κούς κόομους, πού πέφτουν οτήν πε
pιοχι\ τ~ϋ μύθου. Έδω άνήκοuν κυρίως τα 
ε~γα ,_του Γκρέγκο~υ Μαρκόπουλου ( «Δυο φο
ρες ανθρωπος» και «Γαλήνη»), του Τδάρλς 
Μπάουλτενχάουζ ( «Γραμμένο ,;.έ το χέρι• 
καi «Διονύωος»), τοϋ Κέννεθ 'Ένγκερ ( «Ό 
Σκο_ρπιος έγειρό1πνος») καi τοϋ Σταν Μιψά
κχει;ϊ ( «Π[)Οδ]lΟ~η τίίς ,νύχτας», «Ό νεκρος 
:,αλαζιος Μωυοnς», και «Σκύλος, Άοτέρι, 
Α νθρωπος» ) . 
Τα «Δυο φορές Ι:ίνθρωπος» καi «Διονύοιος» 

χρnοιμοποιουν ΈλλnVΊκούς μύθους. Το πρώ
το, οε pια ούγχρονπ άπόδοοn τοϋ θέματος 
του Ίrmόλυτου καi το δεύτερο, προοαρμόζον
τας 610 οπμερινα πλαίοια μια άρχαία θρn
οκευτική τελετουργία. Ό Μαρκόπουλος εΙναι 
ό πιο οnμαντικος πειραματιοτι\ς οτήν άντι
δραματική μορφή άφnyι'ιοεως, iδιαίτερα άξιο
δnμείωτος για τη χρήοn άντιχρονολογικου ύ
ποκεφενικου χρόνου· εΙναι έπίοnς ενας άπο 
τούς · τρεϊς η τέοοερις μεγαλύτερους κολο
ρίοτες οτην iοτορία τοϋ κινηματογράφου. Με 
βάοn τiς θαυμάοιες ά:μοντάριοτες οκnνες του 
<Διονύοιου» ( την τελειωμένη εκδοοη τοϋ ό
ποίου δεν εχω .δεί άκόμα) ό Μπάουλτενχά
ουζ φαίνεται να εχει άποκτι'ιοει μια έλεyχό
μενη ωγουρ1α καi μια άπλότnτα οτiιν είκόνα, 
πού θά. πρέπει να προδθέοουν ενα οημαντιχο 
δτοιχεϊο κλαοοικιομου οτο Ν .Α.Κ. Ό 'Ένγ
κερ, uοτερα άπο δέκα χρόνια κάμψης καi πολ
λα άτέλειωτα εργα, κάνει πάλι έπίδειξn οτο 
«Σκορπιό έγειρόμενο» τiίς δαφονιακiίς μυθο
λογίας του. 

'Ο pύθος του !ν1πράκχεϊtζ εlναι λιγότερο 
οuγκεκριμένος άπο δλων των ο.λλων. Στην 
πραγματικόmτα εlναι πρωτογενής. Ό "Άν
ταμς Σίντνεϋ, ουντάκmς του περιοδικού 
cΦιλμγουάιζ», εχει χαρακτnρίοει το «Σκύ
λος, Άοτέρι, 'ΆνΗρωπος» οά.ν το χαρακτnρι
δτικο ύπόδειγμα της μυΗοποιiας -_τίίς κατα
οκεuίίς ένος νέου μύθου. Το ϊδιο θά μπορου
δε να είπωθεί καi για τiς ταινίες του «Προομο
νή τίίς Νύχτας» καi «"Ονειρο» καθώς καi 
για προγενέοτερα εργα του, χωρiς δμω<: να 
παίρνει έκεϊ ό μύθος αύτός τιΊν πληρότητα 
πού εχει οτο «Σκύλος, Άοτέρι, 'Άνθρωπος». 
Παντού μάοτορας τίίς τεχνικiίς ό Μπράκ

χεϊτζ, δίνει φιλpική ούοία οτό πνεϋμα ,της ~
λης καi οτη οάρκα του πνεύματος, om C:ωn, 
τrού ή κοuλ τούρα μδς άρνεϊται. ( Τί κρίμα 
1 .. J,J ,; Τ'ω{ιv)(J< μπόρεοι· νά δεϊ aύτες τiς 
-,.ωνίι::. . Καl ·ivouς πού ηαραπονουvται 
για πονοκr-·φά ς οε μερ1κες ταινίες του, 

καταγρα.φή της οτιγμης καi οτr\ν έπακόλοuθn 

ό:'ό~αο~ της ζ~τικ~ς uλnς. Ή έλε~Οερία 
αυτn, που μπορει να χρnοψοπο1nθεϊ οο.Jοτα 

~λά κα~ νc όδηγι'ιοει δε άναρχιομό, άνάλογα 
με τό πως χρnοψοποιεϊται, εχει φυοικά δu
οορεοτήοει έκείνοuς, πού προτψουν τιΊν πα
λnά. τακτοποίnοn άπο τη νέα ζωιί. Κι uοτε
ρα ύπόρχει ή άμεοότnτα της κινούμενης εi
~όνας, ή έmβολιί τnς κι ό «ρεαλιομός:. τnς. 
ο κινnματοyράφος, δε οχέοn με τiς αλλες 

τ~χνες, ,μπορεί να ~Ι';αι άντιοuμβολικός, προ
οον χρnοιμο γιά ν αντιμετωπίοει ενα περι

βόλλο~, άκόμ~ 1;10 άλλ,οτριωμένο κι άφnpn
μένο, 01,ιως υπόδειξε ο Ζίyκφρnντ Κρακά
ουερ οτο βιβλίο του «Ή θεωρία τοϋ κινnμα
τοyράφοu». Μέ το προοον αύτο ό κινηματο
γράφος ~ηορεϊ εϊτε ν' άναπαpάγε1 τά. ματε
ριαλιυτικα χαρακmpιοτικσ του 11λ1κου κό
ομοu, με την πεποίθηοn που γεννα ή άκρί
βεια ιίίς μnχανiίς η μπορεϊ να πάρει καi τη 

μοf_Ψή του ονειρου, τίίς φανταοίας, του άου
νειοnτοu, μέοω του άναμφιδβήτnτου κατορθώ
ματος ένας ρεύματος αμεδων εiκόνων. Το 
μεγάλο παράδειγμα μιας τέτοιας άμεδότnται; 
δε, 11?υ φαf νεται νά. βρίοκεται οτο ρεαλιομό, 
που υποοmριξε ό Κρακάουερ καi πού πραy
ματοποιήΘnκε μέχρι τελειότητας άπό το ΡΟδ
οελίνι καi τό Νεορεαλιομό γενικά οϋτε 6το 
Μ,πουνιοuελικο ύπερρεαλ16μό, οϋτ~ άκόμα 6το 
αuτοοχεδιαοηκό χαλάρωμα των ήθοποιων του 

Ρά!ς n οτι\ν άπελεuθέρωοn των φανταοιων 
τ~u Σμίθ καi των ήθοηοιων του. Βρίοκεται 
μδ.λ_λον οτιΊ χρήοn άπό τον Μπρόκχεϊτζ βα
ω~ων έμπειριων οαν ύλικό, δπου δεν παρεp
β~ινει ή έρμnνεία η ή δράοn, δπου ή δύναμη 
τnς ~ινι;ιματοyραφικίίς άμεδότnτας δηλώνε
ται με τον θετικότερο τρόπο. 
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Θό προτιμουσα νό παραμεfνω ένα μυστήριο. 
Δέ μ' άρέσει καθόλου νά δεfχνω τά ((σωθικά» 
μου καf, έv πάση περιπτώσει, δέν έχω νά niii 
τίποτα καινούργιο, δταν μέ ρωτουν γιά κάτι. 
Τό νό μι'ιν λέω τά πάντα, δέν άποτελεί μέ· 

ρος τfίς προσωπικότπτάς μου. 'Απλούστατα, σι'Ι· 
μερα ξεχνiiί τf είπα χτες καl κάθε φορά πρέπει 
νά έφευρfσκω τά πάντα. 

·οπως καl νδναι, δέ νομlζω δτι άξfζω Ιδιαf· 
τερn μεταχεfρnσn. 

• οπως συμ6αfνει πάντα στι'ιν τέχνη. έnnρεά· 
σmκα κι έγώ άn' δλλόυς ζωγράφους. "Ολοι ο! 
'Αμερικανοl καλλιτέχνες μ' έπnρέασαν. 'Οστό
σο, προτιμiiί δυό άn' αύτούς: τό:' • Αντρ~ου 
Γουάίθ καl τόν Τζών Σλόουν. Τους λατρευω, 
Τούς 6ρ(σκω έκπλnκτικούς ! 

'Η ζωή καl τό γεγονός πώς είμαι ζωντανός, μ' 
έnnρεάζουν ·περισσότερο άπ' όποιοδnποτε συv· 
κεκριμένο πρόσωπο. ΟΙ δνθρωποι, γενικά, μ' 
έπnρεάζουν. Τό μόνο πράγμα πού συχαfν'!υμαι, 
είναι τά άντικε!μενα. Για μένα, τά άντικειμενα 
δέν έχουν κανένα ένδιαφέρον. • Οταν ζωγρα
φίζω, τά άντικεiμενα μ' έπnρεάζουν πάρα πολύ, 
χωρίς, ώστόσο, νά νιώθω γιαυτό κανένα συναί
σθημα. 
Μέ διαφήμισαν πολύ, πράγμα πού μου φαfνε· 

ται έξαιρετικά άστείο ! Μου φαίνεται άστείο, δχι 

Τοϋ "Α ντυ Γουώρχολ 

γιατί δέν μέ καταλα6αiν«:>υν - νομίζω δτι ο! 
πάντες καταλαβαίνουν τους πάντες κα\ ιΊ a01; 
vενοnσiα δέν άποτελεί πρόβλημα - μόνο που, 
νά τό ν ι ώ θ ω δτι μέ καταλαβαίνουν και 
δέ~ άνnσυχω καθόλου, για δσα γράφονται για 
μενα. 'Εν πάση περιπτώσει, δέν διαβάζω τά nε· 
ρισσότερα όn' τά κομμάτια πού γράφονται γιά 
μένα. Σ' αύτά τά άρθρα, βλέπω μόνο τ\ς φωτο
γραφfες, γιατί, δ,τι γράφετα.ι γιά μ~να, δέν έ
χει κανένα ένδιaφέρον. Αυτό που ((διαβάζωJJ 
μόνο, είναι ιΊ θέση των λέξεων μέσα στό κεi· 
μενο. 

"Ολα τά βλέπω έτσι, έnιφανειακά. Μόνο ~;ιε τά 
χέρια μου έγγίζω τι'ιν έnιφάνεια των πραγμaτων. 
Θεωρώ τόν έαυτό μου 'Αμερικανό καλλιτέχνη. 
Αίσθάvομαι πολύ καλά έδω_. στιΊν · Αμε~ικιΊ. Βρ!
σκω πώς εlναι Θαυμάσιο ναναι κανε\ς Αμερικα· 
νός ! Εlναι ύπέροχο Ι Θάθελα νά δουλέψω στιΊν 
Εύρώπn, άλλα έκεί πέρα δέν θάφκιαχνa τά iδιa 
πράγματα. Θάφκιαχνα άλλα. 

Αlσθάνομaι δτι τό έργο μου είναι άντι:,~ροσω· 
πευτικό τfις όμερικάvικnς νοοτροπίας. Ομως, 
δέν όσκω κοινωνική κριτική. Στούς πίνακές μου 
ζωγραφίζω άμερικάνικa όντικείμενα, μόνο και 
μόνο γιοτ\ τά ξέρω καλύτερα. Καθόλου ~έν 
προσπαθώ vά κριτικάρω τις 'Ηνωμένες Πολιτειες. 
Δέν έχω πρόθεση ν' όποκαλύψω τιΊν όnοιαδn· 

μl τη Β(βι.ι 

r.οτε 6ρωμιά ! Εlμαι όπλως, ένας καθαρός καλ- i'iτav θύματα του κaιροΟ μας. Στ' άλnθεια, δέν εi· 
λιτέχνnς - έτσι νομίζω! χα κανένα λόγο vά τά φκιάξω ! Ό λόγος i'iτav 

'Όμως, δέν μnορω νά πω δτι παίρνω στα σο- όπλως έπιφανειaκός. 
βαρά τόν έaυτό μου γιά καλλιτέχνη I Αύτό τό Ό κόσμος μέ γοητεύει. Αισθάνομαι Ικανοnοι· 
θέμα, ούτε καν τό σκέφτηκα. Γιά νά πω τιΊν ά- nμένος κal alτiα εlνaι ό κόσμος. Όστόσο δέν 
λr'ιθειa, δέν έχω Ιδέα γιά τό πως μέ κρίνει ό είμαι φιλήδονος. 
τύπος. • Ακουσα νά λένε πώς ο! ζωγραφιές μου εlναι 
Δέ ζωγραφίζω nιά. 'Εγκατέλειψα τι'ι ζωγραφι- τής μόδας, μέ τόν iδιο τρόπο, πού εlναι τfις μό

κιΊ nρ\ν αrιό ένα χρόνο περίπου κa\ τώρα φκιά- δας όρισμένα φορέματα fι μάρκες αύτοκινnτων. 
χνω μόνο ταινίες. Θά μπορούσα νά άσχολοuμαι Νομίζω πώς πράγματι oi ζωγραφιές μου δρχισαν 
κa\ μέ τά δυό παράλληλα άλλα ό κινnματογρά- ,rΊν σταδιοδρομία τους μ' aύτόν τόν τρόπο καl 
φος μ' έρεθίζει περισσότερο. Ή ζωγραφική i'i· r.ώς σέ λίγο θό έχουν τιΊν τύχη, πού έχουν δλa 
τον άnλως μιά φάση, πού τι'ιν ξεπέρασα. Τώρα τό πράγματα τfις μόδας. • Ηδn άρχισε aύτι'ι ιΊ 
άσχολοuμaι κa\ μέ την ((ρέουσα γλυnτικι'ΙJJ: διαδικασίa:-·Μέ ·τόν καιρό, δμως, δλa θό διορθω
Φκιάχνω άσnμένιες μπαλίτσες κa\ τ\ς άφnνω νά θοuν και δλα τό ,πράγματα τής μόδας θά γίνουν 
aίωροuνται. Όχι 6έβaιa δπως ό 'Αλεξάντερ χpτ'ισιμa διακοσμητικό άντικεiμενα. Δέν νομίζω 
Κάλντερ. Τό δικά μου μομπlλ δέν εlνaι δεμένα πώς είναι κακό τό γεγονός, δτι κάποιο όντικεl
άnό πουθενά. Αlωροuνται έλεύθερα. μενο fι κάποιος άνθρωπος γίνονται τfις μόδας 
Τελευταία, όργάνωσaν μιά ρετροσπεκτί6α κα! έχουν σουξέ. Δέν νομίζω πώς fιταν κακό 

του έργου μου και μέ κάλεσαν κι έμένα. ~Ηταν πού έγώ, π.χ., έγινα τfις μόδας. Έ, λοιπόν, 
πολύ άστείο I ΟΙ δνθρωποι στριμώχνονταν τόσο ξέρετε αύτιΊ ιΊ έπιτυχίa σου δίνει ~ιό άπaσχό· 
γιά νά δουν τό έργο μου fι έμένa, πού χρειά- λnσnl Τώρα n.χ., προσπαθώ νό 6άλω στα σκα
ση:ικε νά γκρεμίσουν }ούς τοίχους για νά 6γουν ριά μιό δουλειά και tva σωρό δνθρωπσι έρχον-
όn _ τr'Ίν γκαλερί! Ητaν κατενθουσιασμένοι, ται κα\ στιβάζονται έδω μέσα. Σωριάζονται σχε-
θaρω ! . δόν navτoG, χωρίς νό κάνουν τίποτα. 'Εγώ δέν 

. Σέ _μερικούς άπό τούς πίνακές μου δέν νο- μnορίίι νό ύnοφέρω αύτι'ι τιΊν κατάσταση, γιατ\ 
μιζω δτι όνaπaράστnσα τά 6ασικά σεξουαλικό κάτι έχω νό κάνω Ι 
σύμβολα του καιρου μας, δπως τι'ιν Μalρυλιν Μον- Δέν δργnσα και πολύ νά γίνω τfίς μόδας. Ό
ρόε και τι'ιν 'Ελίζαμπεθ Ταinλορ. Άντιμετώnι· λα nfiγav μιά χαρά, δσον άφορά τι'ιν καλλιτε
σa τι'ιν Μονρόε μέ τόν ίδιο τρόπο, πού θό όντι- χνικιΊ μου έμπορικότnτα. Δέν μέ έξέnλnξε τό 
μετώnιζα όnοιοδτ'ιnοτε δλλο πρόσωπο. Δέν ξέρω γεγονός πώς πέτυχα. Αύτό τό χρωστάω μόνο 
αν τά τόσα 6ίαια χρώματα, μέ τά όποία ζωγρά· στι'ι δουλειά... Ποτέ δέ μ' όπασχόλnσε ή Ιδέα 
φισα τι'ιν Μονρόε, έχουν καμιά συμβολική σnμα- δτι πρέπει νά γlνω διάσημος. Κάτι τέτοιο δ~ 
ciα. 'Η Μονρόε ε 1 ν α ι ώραia, είναι ιΊ προ- θδχε κανένα έvδιαφέρον. Τώρα αiσθάνομαι δ
οωποποinσn τfις όμορφιδς, και δτaν ένα άντικει- πως όκριβως και προηγουμένως. 
μενο _εlνaι δμορφο, δημιουργεί aύτόματα ζωn- Δέ δουλεύω έnιδειξιακά, δπως θέλουν νό 
ρά χρώματα. πουν. Δέν εlμαι και τόσο έργατικός. • Αν ό κό-
Αύτό εlν' δλο ! Ό πtνακας τής Μονρόε όποτε· σμος νομlζει, δτι ψοφάω στι'ι δουλειά aύτό όφεi

λουσε μέρος τfις σειρδς των ι(νεκρωνJJ, πού λετaι στό δτι δλους τούς πίνακές μο~ τούς όπο
ζωγράφιζα τότε - νεκρών, πού πέθαναν κaτό τελειώνουν ol 6onθol μου - δπως όκρι6ως γi
διaφορετικούς τρόπους. Δέν ύπnρχε κανένας λό- νεται και στό έργοστάσια Ι Τό δικό μας έργοστό
γος νά φκιόξω πορτραίτα νεκρών και πολύ περισ· σιο παράγει μιά ζωγραφιά τι'ιν ι'ιμέρα, tva γλυ
σότερο, δέν nθελa νά ύπογρaμμlσω μ' αύτά, πώς nτό τtιν ι'ιμέρα, μιά ταινία τιΊν ήμέρα. Πολλο\ 
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θό μπορούσαν Ύό κάνουν τι'ι δική μου δουλειά, σκέφτονται λιγότερο! 
γιατi είναι όπλούστατn. Δέν έχουν παρά νό μέ Μέ τiς ζωγραφιές μου δέν προσπαθώ νό μά
μιμnθοϋν. • Αλλωστε, ύnάr χουν ένα ο φό ζι·J· θω τούς όνθρώπους νό θλέπουν fι νό αlσθάνον
γράφοι πού σχεδιάζουν καl ζωγραφίζουν (<λl· τα τά npάγματα. 'Η ζωγραφική μου δέν έχει τl
γoJJ καi μετά δίνουν τ\ς ζωγραφιές τους σέ ποτα τό διδακτικό. 
κάποιον δλλον νά τ\ς άποτελι;:ιώσει. 'Υπάρχουν Στις πρώτες μου ταινίες έπαιζε ένας μόνο 
πέv-rε ζωγράφοι πόπ, nού δλοι δουλεύουν μέ ι'ιθοποιός, πού γιά ωρες έκανε στι'ιν όθόνn τό 
τόν ίδιο τρόπο άλλό πρός διαφορετικές κατευ· Ιδιο nρδγμa: έτρωγε, κοιμόταν, κάπνιζε. Κι αύ
θύνσεις. 'Ένας όπ' αύτούς εlμαι κι έγώ. Ό τό τδκανα, γιατi ο\ δνθρωποι πδνε κατά κανόνα, 
Τόμ Γουέσσελμαν - πού τόν θαυμάζω - ι::Ιναι στό σινεμά, μόνο καi μόνο γιά νά δοϋν μιά θεν
κι αύτός ένας άπ' τούς πέντε. Δέν θεωρ;,ι τόν τέττα - νό τι'ιν καταθροχθlοουν I Σtiς ταινίες 
έαυτό μου σάν Πατριάρχη τfις Πόπ • Αρτ. Σάν μου μποροϋν νά θλέπουν τι'ι θεντέπα δσn i.iρa· 
ζωγράφος,δέν εlμαι καλύτsρος άπ' τούς δλλους. θέλουν, άφοϋ δέν τούς νιάζει καl πολύ τό τl 

• Εγιvα ζωγράφος κατά λάθος. Θδθελα νaμαι κάνει αύτι'ι ή θεντέπα. Μποοοϋν λοιπόν νά τι'ιν 
χορευτι'ις καi νά χορεύω 1(.λακέττες. καταβροχθlσcυν μέ τι'ιν ήσυχlα τους! • Αλλωστε, 
Δέν ξέρω δν εlμαι ύπόδειγμα των νέων τά- τέτοιες τσιvlες γυρlζονται εuκολόη:ρa. 

σεων τfις άμερικανικfις τέχνης, γιατi έδώ πέρα Δέν νομlζω δτι ι'ι Πόπ • Αρτ θρlσκεται σέ πα
γlνονται τόσα πράγματα, γιατ\ έδCJ πέρα δλα ρι::ικμή. 01 δνθρωποι έξακολουθοϋν νά nnyalvoυv 
είναι τόσο δμορφα καi καλά, πού θα nτ.av δύσκο- στiς έκθέσεις της καl ν' άγοράζουν τά έργα 
λο νά μιλήσει κανένας γιά τάσεις. Δέ νομlζω της. Όστόσο, δέν θά μποροϋσa νά σδς έξnγή
δτι tva μεγάλο μέρος τfις νεολαlας μέ θεωρεί σω τι σnμαlνει. Πόπ • Αρτ. Τό πρόβλημα ε!ναι 
σάν πρότυπο, παρόλο πού ο\ νέοι δείχνουν ν' σύνθετο καi θά μπορούσε νά προσδιοριστεί μέ 
όγαποϋν τό έργο μου. Πάντως δέν ε!μαι άρχn· μιά άλλαγι'ι θέσεων: Τό έσωτερικό γίνεται έξω
γός τους - fι κάτι παρόμοιο. τερικό κai τό όντlστροφο. Είτε στι'ι μιό ε!τε στι'ιν 
Νομlζω δτι, τό γεγονός πώς έγώ καi ol βοn- δλλn κατnγορlα κι δν όνήκει ένα έργο Πόπ 

θοί μου nροκαλοϋμε κάπως τι'ιν προσόχι'ι παν· ·Αρτ, μπορείτε νά τό μεταφέρετε σπlτι σας καl 
τοϋ δπου πδμε, όφεlλεται στό δτι ο\ θοnθοl μου νό σδς ε!ναι χρήσιμο. Ή Πόπ • Αρτ ε!ναι γιό 
μοιάζουν λιγάκι μέ κουκουβάγιες, nρδγμα πού δλο τόν κόσμο! Δέν νομlζω δτι ή τέχνη θά πρέ
άvαγκαστικό τραβάει τι'ιν προσ<2χή. Πάντως, τό πει νά άποτελεί όντικεlμεyο Ικανοποιήσεως μό
έ"πίκεντρο τfις προσοχfις τοϋ κό'Όμου δέν ε!μαι νο των προνομιούχων. Πιστεύω δτι ή Πόπ • Αρτ 
έγώ. Κάνουμε φlλμ, ζωγραφιές καi γλυπτά, μό- όnευθύνεται στiς όμερικάνικες μάζες, ο\ όποίες 
νο και μόνο γιά ν-ά μι'ιν όλnτεύουμε στούc: δρό- γενικό όποδέχονται τι'ιν τέχνη. Νομlζω δ:rι ή 
μους. 'Όταν δέχτηκα νό κάνω τι'ιν κου τού- Πόn "Αρτ ε!ναι μιό νόμιμη μορφι'ι τέχνης., δπως 
ρα τοϋ (t'Οδnγοϋ τfις τηλεοράσεως» τδκαvu μόνο κι δλες τiς δλλες: ό έμπρεσσιονισμός, κ.λ.π. Πάν
καi μόνο γιό νά μπορέσουμε νά πληρώσουμε τό 1ως, ι'ι Πόπ • Αρτ δέν ε!ναι μόνο είκαστικι'ι τέχνη 
ν::>ίκι τοϋ έργαστnρ!ου μας. κι έγώ δέν ε1μαι ό μόνος, πού δουλεύει σύμφωνα 
Δέν παριστάνω τόν μετριόφρονα όλλά πρέπει μέ τι'ιν τεχνοτροπlα της. Όπως καi vδναι, δέν 

νό nω, δτι ο\ βοnθοl μου είναι πάρα πολύ καλοl. είμαι ό Μέγας Πατριάρχης τfις Πόπ • Αρτ δnλα· 
Ή κάμερα, δταν δουλεύει, καταγράφει άπλώς δι'ι τfις λαϊκfις τέχνης. Δέν νιάζουμαι γι' αύ

τούς ήθοnοιούς, ο\ όποίοι κάνουν aύτό πού έ- τά πού γράφουν οι έφnμερ[δες γιό μένα ούτε 
χουν νά κάνουν ·- και τό κάνόuν πάρα πολύ γιό τό τί φαντάζονται ol δνθρωnοι σχετικά μέ 
καλό. Όλα αύτά τά λέω, δχι γιατι δέ μ' άρέσει τις όντιδράσεις μου, δταν διαβάζω αύτό πού 
νά μιλω γιό τόν _έαuτό μου όλλά γιατl, λόγω γράφουν ol έφnμερlδες γιά μένα. 
τιμf\ς, δέν έχω νά πω τlποτα γιό τόν έαυτό μου. Ο[ σπουδές μου φτάνουν μόνο μέχρι τι'ιν Μέ
~ΑΛλωστε, δέν ε!μαι καl πολύ όμιλnτικός. Στlς σn 'Ε><nαlδευσn. Τά Πανεπιστήμια, δέ μοϋ λένε 
συνεντεύξεις δέν έχω νά πω καi σπουδαία πρά· τlποτa ! 
γματα ! Ούτε αύτι'Ι\ι έδω πι στιγμι'ι λέω τlποτα Τά δυό χορίτσια, πού χρnσιμοποιω συχνότερα 
τό σπουδαίο. στlς ταινlες μου, ή Μπέπμπυ - Τζαlnν Χόλτσερ 

"Αν θέλετε νά μάθετε τά πάντα γιό τόν • Αντυ καi ή • Εντι Σένγοunκ, δέν ε!ναι άντιπροσωπευ
Γοuώρχολ, πρέπει νά δείτε μόνο τι'ιν έπιφά- τικοi τύποι τfις μοντέρνας γυvα[κας. Δέν άντι
νεια. Τι'ιν έnιφάνεια των πινάκων μου, των ται- προσωπεύουν τίποτα. Τiς χρnσιμοποιω μόνο και 
νιων μου, τοϋ έαuτοϋ μου. Θό μέ βρfιτε έκεί. μόνο, yιατi εlναι όξιοσπμεlωτες αύτές καθαυ
' Αnό ·πισω, δέ θ' όνακαλύψετε τlποτα. τές. Καποιος δημοσιογράφος μέ ρώτησε, ποιόν 
Μέ κανένα τρόπο δέν νομlζω, δτι ή θέση μου θά διάλεγα γιά ήθοnοιό, δν χρειαζόταν vό έν· 

οάν όναγvωρισμένοu καλλιτέχνη ε!ναι πρόσ· οαρκώσει κάποιος τι'ιν όφεντιά μου. Τοϋ όπάν
καιρn. Γιατl, ο( άλλαγές στι'ιν καλλιτεχνική μό- τnοα, T!1V Έντι Σέντγουnκ, γιατι- κάνει τό πάν· 
δα δέ μέ τρομάζουν. Δέν ύπάρχει διαφορά ό- τα καλυτερα όπό μένα. Ή έρώmσn i'iτav έπιπό
νάμεσα στό νά εlσcι fι νά μι'ιν ε1σαι τfις μόδας. λαια καi φυσικά, όνάλογn i'iτav και ή δική μου 
Όταν σκέφτεται κανεiς, δτι δέν έχει νά χάσει άπάντn_σn. 
τίποτα, δέν φο6δται τlnοτα. Κι έγώ, δέν έχω Ό κ?σμος λέει, δτι ι'ι Έντι μοϋ μοιάζει. ·ο
νό χάσω τlποτα, άφοϋ δέν έχω τlποτα. Τό νι'.ι !:!ως αυτι'ι ή όμοιόmτα δέν l;εκινάει άπό μένα. 
μέ έκτιμοϋν oi σνόμπ δέν όλλάζει τι'ιν κατt- · zκινάει όπό κεlνn - nρδγμα τό όποίο μέ έκ· 
στασn γιά μένα. • Αν σuμ6αlvει νό μέ έκτ·ψοϋ .λrΊσσει. Κι έγώ κι έκεlνn έχουμε ξανθό μαλλιά, 
τόσο τό καλύτερο. • Αν πάψει νό σuμθαlνει, τό- κομμένα Κ?ντά. Έκεlνn δμως, δέν φοράει no· 
σο τό χειρότερο. Δέν θό αlσθανόμοuν τlποτα, τέ μαϋρα γυαλιά. 

· δν ό κόσμος μέ ξεχνοϋσε ξαφνικά. Αύτι'ι ή λή- Δέν ε!μαι περισσότερο έξυπνος όπ' δ,τι φαlνο
θn, έχει ένα ένδιαφέρον σάν λι'ιθn - και τlno· μαι. Ποτέ δέν ε1χα καιρό νά σκεφτώ, ποιός ε1-
τα περισσότερο. 'Εγώ πlστεuα πάντα στι'ι φιλο· ναι ό πραγματικός • Αντυ Γουώρχολ. 'Εδώ nέ
σοφlα πού σuνοψlζεται στι'ι φράση: (("Ολα αύτά ρα, έχει κανεiς νό κάνει τόσα πράγματα!! Δέν 
εlναι °αδιάφορα,,. Βέβαια πρόκειται γιό φιλοσο- έννοω θέβαια τι'ι δουλειά άλλά τό παιχνlδια, μιά 
φ(α μάλλον όνατολlτικn, πράγμα πού προκαλεί κ~ί ι'ι δουλειά γίνεται παιχνlδι, δταν τι'ιν όγα
κόποια όδύνn, δταν τό σκέφτεσαι. -'Εν πάση nος ! 
περιπτώσει, νομlζω δτι ο\ δνθρωnοι· πρέπει νό Νό τώρα καl ι'ι φιλοσοφία μου: Ή κάθε μέρα, 

wAν-ru Γοuώpχολ: 
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είναι ~ιό καινούρια μέρα. Δέν θέτω έρωτήματα Οί πρώτες μου ταινιες, στις όποίες ιιnfφχaν 
σχετικa με τιΊν τέχνn και m ζωή. Δnλaδή, ή μόνο άκινnτa άντικε(μενα, γυρισmκaν έτσι γιό 
βόμβα κι ό πόλεμος μ' άναστατώνουν άλλα κa: νά βοηθήσουν τό κοινό νό καταλάβει πώς εl
τό κανόνα, δέν μπορεί κανεlς νό κάνει και πολ· ναι κοινό. Συνήθως, δταν πnγα(vει κανεlς στό 
λό πράγματα σχετικό μ' αύτό τό θέματα. Μιλn- σινεμά, έγκαθlστατaι σ· l!:.vav έζωnρaγματικό 
σa γιαυτό σέ όρισμένες ταινlες μου και θό προσ- κόσμο άλλό δταν άντιλαμβάνεται πώς κάτι χa
n51θήσω νό πω περισσότερα στό φlλμ (('Η ζωrΊ' λαει mv rΊσυχιa του, συνειδητοποιεί δτι αύτό 
τnς Χουανlτας Κάστρο». Τό nδ.ν ε1ναι vό ξέρε,ς τό κάτι άφορα περισσότερο τόν ίδιο παρά τούς 
νό κaτ~αβα(νεις τl γlνεται γύρω σου. cλλους. Ό θεατrΊς τού κινnματογράφου έχει τrΊν 

Το χρnμα δέν μ' άnασχολεί, παρόλο πού κα- εύχέρεια νό άσχολείται και μέ κάτι δλλο, m 
μιό φορά άναρωτιέμαι: Πού βρίσκεται τό χρiϊμa; στιγμrΊ πού βλέπει τr'ιν ταιν(a. 'Η θεaτρικrΊ al· 
Κόnοιος θά πρέπει νό τδχει δλο Ι Πάντως, δέν θουσa και rΊ aϊθουσa συναυλιών δέν nροσφέρον
θό έnέτρεna νό προβάλλονται ο\ ταινίες μου ται γιό πολλαπλές ένασχολήσεις. 'Εκεί περιο
έτσι γιό γούστο, χωρlς νό εισπράττω δεκάρα! ρίζεσαι στό νό μένεις άκlνnτος. 
Δουλεύω παρέα μέ τόν Ρόναλντ Τάβελ, κυ- Βλέποντας τnλεόρaσn, θά μπορούσες νό κά-

ρ(ως. Elvaι σεναρ!στας και έγραφε περί τό δέκα νεις συγχρόνως άκόμα περισσότερα πράγματα. 
σενάρια γιό μένα. 'Εγώ τού δίνω μιό άόριστn Βλέποντας τις δικές μου ταιvιες, θό μπορούσες 
Ιδέα, γιό κείνο πού θέλω κι έκείνος γράφει τό νά κάνεις περισσότερα πρίίγματα άπ' όποιοδή
οενάριο. Τώρα ό Ρόναλντ προσπαθεί νό βρεί ποτε δ.λλο εlδος θεάματος. Βλέποντας μιό ται
κανένα κινnμaτογράφο έκτός Μπρόvτγουaιn, νια μου, θό μπορούσε καvεις νό πίνει, vό τρώει 
γιά νό παίξουμε τlς ταιvιες μας. νό βήχει ι"ι νό μrΊν κυττάει στrΊν όθόνn n vό ξa: 

Γιό vά πω mv άλήθεια, δέ νομίζω δτι δλος ό νακυττάξει, δ.ν 11 ταιvια έξακολουθεί vό προ
κόσμος πού μέ περιβάλλει καθημερινό στό έρ· βάλλεται. Δέν πρόκειται, βέβαια, γιά έναν (. 
γαστιΊριό μου, δέν κάνει τίποτ' δλλο άπ' τό vό δανικό κινnματογράφο. Πρόκειται όπλώς γιό έ· 
στριφογυρίζει γύρω μου. Μδ.λλον έγώ στριφογυ· ναν κινηματογράφο δικού μου τύπου. 
ρίζω γύρω τους! (Τό παντελόνι σου εlνaι θαυ· οι ταιvιες μου ε1ναι αυτάρκεις. 'Όλες ε!ναι 
μάσιο. Τό βρίσκω άπολύτως μεγαλοφυές! 'Από γυρισμένες σέ 16 χιλιοστό και σ' αύτές πού 
nοϋ τ' άγόρααες;) ξεπερνούν τά 70 λεπτό προ6ολiϊς, κάνουμε 6· 
Δέν προσπάθησα ποτέ νό προφυλάξω τόν έ· πτικη έγγραφη τοϋ ι"ιχου. Ό ί'ίχος αύτός ε1ναι 

συτό μου άπό έρωτι'Ισεις, πού θέλουν vό nροχω- άρκετό κακiϊς ποιότητας άλλα θό τόν βελτιώ
ρι'ισουν σέ βάθος. Δέ νιώθω τόν έαυτό μου ένο- σουμε, δταν καταφέρουμε v' άγοράσουμε ένα 
χλnμένο άπό κάτι τέτοιες συνι'ιθειες, πού έχουν μαγνnτόφωνο τiϊς προκοπiϊς. 
nσλλοι δνθρωποι. · Τό μοντάζ, τό βρισκω πολύ κουραστικό. Και 
Αίσθάνομαι πολύ έντονα δτι άνι'ικω σmν έπο- στην κατάσταση πού βρίσκονται σήμερα τό nρά

χι'ι μου καί στην κουλτούρα τnς, μέ τόν ίδιο γματα, τό νά ψαχουλεύεις την ταιvιa στό έργα
τρόπο πού άνιΊκουv στην έnοχιΊ τους και σmν στι'Ιριο ε1ναι ένοχλnτικό και έλάχιστα άποτε},ε. 
κουλτούρα τους οί πύραυλοι και 11 mλεόρασn. σματικό. 
Προτιμώ τ\ς άμερικάνικες ταινίες. Τlς βρισκω ΟΙ ταιvιες μου εlναι πειραματικές. Και τις 6· 
nολύ καλές, πολύ φωτεινές. Ή έπιφάνειά τους νομάζω έτσι, γιοτ\ δέν ξέρω τ! κάνω. 
είναι έκnλnχτικιΊ. 'Αγαπώ αύτό πού θέλουν νό Μ' ένδιαφέρουν ο\ άντιδράσεις του κοινού ά· 
noϋv. Στην πραγματικότnτα δέv έχουν vό nοϋν πέναντι στις ταιvιες μου. ΟΙ ταιvιες μου άποτε
κα\ πολλά πράγματα. Γιαυτό ε1vαι τόσο καλές. -λουν ενa εlδος πειράματος, μέ τό όποίο μελε· 
Νομίζω πώς δσο λιγότερα έχει vό nεί ενa nρδ.· τG, τις άντιδράσεις τοϋ κοινού. 
γμα, τόσο τελειότερο ε1ναι. Οί εύρωπαϊκές ται· 'Αγαπώ τούς σκηνοθέτες του Νέου Άμεριι,:α-
viες σέ: κάνουν νό σκέπτεσαι περισσότερο. νικου Κινnματογρaφου - τού 'Υπόγειου. Τούς 
Νομίζω δτι έδώ, στό έργαστι'ιριό μου, βρlσκο- βρίσκω τρομερούς. 'Ένα ((ύπόγειο» φ!λμ, ε!ναι 

μαι μέσα στό κενό. Μ' άρέσει vά βρίσκομαι στό ενα φίλμ, πού γυρίζεται και προβάλλεται ύnο
κενό, γιατl αύτό μού έπιτρέnει vό ε!μαι όλομό- γεlως. 
ναχος κατό τιΊ διάρκεια τiϊς δουλειδ.ς μο\J. Έν· Μ' άρέσουν δλα τό είδn ταινιών - έκτός άn' 
τούτοις, ποτέ δέν εiναι κανε\ς όλομόναχος. Κά· τό κινούμενα σχέδια. Δέν ξέρω γιοτ\ δέν άγα
nου κάπου χώνονται άνάμεσά μας και δνθρω- πω τό κινούμενα σχέδια. Πάντως, δλα γενικά, 
nοι πού προσπαθοϋν νό μδ.ς στι'ισουν παγίδες. έκτός άπό τό άμερικάνικα καρτούν; μοϋ ε1ναι 
Κάποτε μπfiκε έδώ μέσα κα\ μιό κοπέλα κal άνυπόφορα. _ 
μοϋ πρότεινε ένα σενάριο μέ τόν τίτλο: f(flέ· ' Οί εικαστικές τέχνες και ό κινηματογράφος 
ταξε τόν έaυτό σου ! » Βρiϊκα τόν τlτλο τόσο δ· δέν έχουν καμιά σχέσn μεταξύ τους. Ένα φ\λμ 
μΌρφο κα\ ή κοπελίτσα ί'ίταν τόσο εύγενικιά, πού είναι κάτι, πού, άπλως, κάποιος τό φωτογρaφl
τήν παρciκάλεσα vό μοϋ διαβάσει τό σενάριό mς. ζει κι' δχι κάτι πού τό ζωγραφιζει. Πάντως, τό 
'Όταν μοϋ τό διάβασε. τό βρiϊκα• τόσο άnδια- δ")Ί έγώ δέν ~γαπ~ τό κινού.μενα σχέδια, αύτό 
στικό, πού κατάλαβα δτι δέν i'iτav έντάξει δν- :5εν σnμα!νει οτι οι ταιvιες αυτές εivαι κακές. 
θρωπος! Ποτέ δέν έμαθα τί ρόλο έπαιζε αύτιi Δέv έχω συγκεκριμένες άπόφεις γιό τόν μα
ή κοπέλα καl σέ τl χρωστούσαμε τιiν τιμιΊ τiϊς ζοχισμό καί τόν σαδισμό. Δέv έχω συγκεκριμέ
έπισκέφεώς τnς, γιατ! οέν ξαναπάτησε τό πο- νες άπόφεις γιό τlποτα. 'Απλούστατα, χρnσι· 
δάρι mς έδώ. μοποιώ αύτά πού συμβαlνουν γύρω μου σόν 
Ή κοπέλα αύτιΊ Ισως νό σκέφτηκε, δτι τό πρώτn ϋλn. 

σενάριό mς ί'ίταν Ιδανικc. γιό τόν • Αντυ Γου- Δέν δlνω βάσn στις φωτογραφίες κal τό δρ· 
ώρχολ. Δέν έχω καμιά προκατάλnφπ γιό Ιστο· θρa. τοϋ τύπου. 'Εντούτοις, δταν ι"ιμουν ζωγρά· 
ρίές σαν κι αύmν πού περιγράφονται στό σενά- φος, ε!χα τ11 συνήθεια νό κόβω αυτές τις φωτο
ι:,ιό mς, άλλό θέματα auτoG του εtδους δέν μ· γραφίες. 
έvδιαφέρουν, δεν ε1ναι άπ' τό πράγματα πού Ό κόσμος μέ γοητεύει Ι Όπως και νδναι ό κό-
φάχνω νό βρω έδώ στιΊν 'Αμερική. σμος, ε!ναι τόσο γοnτευτικός ! 'Επιδοκιμάζω τό 

Μ' άρέσει vό δουλεύω. Νό κάνω κάτι. Ν' όπα· tcάθε τl, πού κάνει ό όποιοσδι'ιποτε. Αυτό τό ((κά· 
οχολοϋμαι με κάτι. Νομlζω δη τό καλύτερο πρδ- Θε τl>> πρέπει νό ε1ναι καλό, μιό και κάποιος 
γμα στόν κόσμο ε1ναι τό νό 6ρ!σκεις στόν έaυ- είnε πώς είναι καλό. Δέν έπιτρέπω στόν έaυτό 
τό σου μιό άπασχόλnσn. μου vό κρίνει κανέναν. 

ιι Ό Μάγκιχc; μου» Φίλμ μέ θέμιχ την άντρικη ποpνε{α. 

άλ~~>μ!ζ~ δπ~ς 6ό Κένν~ντυ i'ίταν καταπληχτικός θε τί, πού λάμπει και σπινθnρlζει 
. α εγω e.~ • ναστατωθnκa άπό τό θάνατό του. Δέν ξέρω τl θό ου • · -

Για μένα, αυτος ό θάνατος i'ίταν κάτι πού θό ι<α χρόνια Πάντω με συμβει στό προσεχn δέ-
σχ:έβaιiνε. (Γιατί σι'ιμερα φόρεσες αυτό τό μαν- στη ζωι'ι μου: v· iπ~::.r~i ~~ ~~~~~ικό ;~;;λό 
τ ι κ.α μοιάζεις μέ κάου · μπόϋ τού Τέξας;) λυγουvτ. Νομίζω πώ ! . στ · 
l.έν εινaι 11 δουλειά μου νό κρlνω. • Ηθελα νό δοξiα μου ι ΓιατΙ . ς ε ναι καλιΊ αυm n. φιλο
κανω μιό ταινία γιό τιΊ δολοφονία τού Κέννεvτυ Ι...ιέσα mς. · 'Η Νέ:) .~gέ~~ι τ~.;~νnτό που έχει 
άλλά δέν mv έκανα ποτέ. Παραείμαι πaθnτι- •όλλά τό Λός • Αντζελ~ς r ζε tέ ;ό Πaρlσι 
Κ?ς· Άποδέχο1-1αι περισσ?τερο άπ' τό κανονικό κο, πολύ καινούργιο και ~~~Ό~τι~ό ~i;ρι":άν~ 
τα γεγο':ότα. Οστόσο, μ όρέσει νό βλέπω, νά πάντα εivαι μεγαλύτερα πλατύτερα ·

6 
κεόι τ 

πσρατnρω τόν κόσμο... -- ρα και άπλούστερα 'Ε ;, ά 5- '' μορφ τε-
;κοπεύ~ νά VUΡ(σω κι· δλλες τaιvlες σέ 35 κόσμος! (Ζεράρ! Πρέπ~ι ινό κ~~ςω; 6 άρέσ~ ό f 1 ιοο_τά. Ισως και μιό αύτοβιογραφiα. Τό τε· 'Η κόμωσή σου δέ σού πάει καθό;ο~()ουρ aι 
ευταιο μου φιλμ εiναι f(Τό κρεβάτι». Τό σενά- 'Η άγάπn μου aum δέν π 

ριο. εlναι naρμένο άπό έργο τού Μπόμπ Χέιντ δτι άναζnτουσα πάντοτε ένα~οέρχετaι άπ' τ~ 
~?υ 1;a~χτnκ_ε στό ((Καφέ. Σινό». Γιό τι'ιν nροβο- τύπου ((Λός • Αντζελες» Τό Χό~άδεισο του 
·~tι α~τnς τnς ταινίας θά χρnσιμοποιr,σουμε δι- r:ρόκειτaι vό μέ καταπιεϊ γιατι θό ~~οuντ άδJ;ν 
π θόνn. Στι'ι μιά θό προβάλουμε μιό στaθε· αυτό πού μ' άρέσει vό κ'άvω (Κ νω π VT? 
Ρ~ φωτογραφία, πού θά δείχνει δυό όνθρώnους nθις). · aλnμέρα Νται· 
σ ενα κρεββάτι κai στtιν δ.λλn θό δείχνουμε Στό (('Ο ά • 
~- ζωπ αύτωv των δύο κατά τη διάρκεια 'δύο μερa και f.i iκόαςλμουΓJ> έγω χειl?ιζόμουν τιΊν Κά· 
ετων. . . 0 σ Ρ ς ουέιν διnυθυvε τούς nθο-

"Ο~ες ol ταινίες μου εiναι τεχνητές. 'Αλλά. ~~~ουέςΌ: ταινία διηγείται τι'ιv Ιστορία ένός μα
. νιο να πω τnν c.λr'ιθεια τά πάντα εiναι κατό κά- και ~ ~ουλ~ι~ι n~on~ol παιζουv τόv έαυτό τους 
ποιο τρόπο, τεχνnτά. Δεν ξέρω πού σταματάει γματικιΊ του δπου κ νουν στό παν(, ε1ναι πρα
το τεχνnτό καi πού όpχiζει τό πραγματικό. Τό Μέ εlπαv κ~μπl~~~~~· <Σ"ε: _σου Μπάρμπαρ? ! ) 
τεχvnτό μέ γοnτευει. Αλλωστε μέ γοnτεύει κά- Καi δλα aύτό τό έ 

10
· φ 

1 
n, ποvnρό, φευm. 

π ετa ε ναι μαζωμέvα μέσα 
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"Αντυ Γουώpχο). (('0 Ύπνοςη Μιιχ τοιινίοι δίχως χοιθό'λου κίνηση, γυρισμένη το 1963 

στό iδιο δρθρο ! ! Τό μόνο πού δειχνει κάτι τέ· μυρίζει ; ) - .. Ετσι, ατή σειρά των νεκρών έβαλα 
το10, εiναι φτώχεια ατό λεξιλόγιο Ι Πρό!(Cειται γιc\ κaί τriν -. . Ζaκλlν Κέyνεvτυ ! Αύτό τδκανα μόνο 
ό.ντιφατικους χαρακmρισμούς άλλό έγώ δέν εl· καί μόνο_ γιά νά δείξω στό πρόσωπό τnς τό πέ
μαι γεμάτος όnό όντιφάσειςl Μόνο πού, νά, δέν ρασμα τοϋ χρόνου, όπ' τι'ι στιγμι'ι πού ή σφαιρα 
έχω συγκεκριμένες όnόφεις γιό τιnοταl (γειά χτύπησε τόν Κέvνεντυ, μέχρι τι'ι στιγμή πού ή 

. σου Ράντu ι) E!v' άλr'Ι9εια, πώς δέν έχω νό πω οι)ζυγός του τόν έθαφε. 
τίποτα. Ε1ν' άλήθεια, πώς δέν ε1μαι όρκετό no· Στlς ΗΠΑ έχουν τι'ι συνιΊθεια νά κατaσκευά
νnρός, γιό νό έnαναλαμβάνω καθημερινά τά ζουν fΊρωες άπ' τό τίποτα '<al γιά τό τίποτα. EJ· 
!δια πράγματα. Κι άκόμα, δέν ξέρω νά μιλάωΌ ναι κaτaπλnχτικό ! ! 'Εδώ, μπορεί νά κάνει κα-

Δ$:ν δινω καμιά σημασία στόν τρόπο μέ τόν νεlς τά πάντα! "Ή νά μι'ιν κάνει τίποτα 1 ! Νο· 
όnι:>ίο μέ κρινουν - χοντρικά και λιανικό! μίζω, δμως, πώς πάντα κάτι πρέπει κανείς νά 

'Η σειμό των νεκρων (πως τά nδς Πάτρικ;) κάνει. l'J' όγωνίζετaι για κάτι, v' άγωνίζεται, v· 
rιού .ζωγράφισα, χωριζόταν σέ δυό μέρη: όn' όγωvίζετaι ... 
πι μιό τοποθέτησα τούς διάσημους νεκρους κι (Στ' άλιΊθεια, κάτι καίγεται έδω πέρα Ι Ντάν· 
όn' τtιν άλλη τους άνθρώnους, γιό τους όnοlους -vυ, σnκώνεσaι σέ παρακαλώ; Πf\ρες φωτιά. 'Α
nοτέ κανένας δέ μlλnσε καl που νομlζω πώς λιΊθειa, Ντάννυ! Τώρα μιλάω, έnιτέλους, σοβα· 
θδnρεnε νά τους σκεπτόμαστε κάπου κάπου. ι:,ά ! Θά σηκωθείς λοιπόν, Ντάννυ; Τό πρδγι.,ιο 
'Η κοπέλα, n.χ. που πήδηξε όn' τό 'Εμnάιρ Στέnτ είναι σοβαρό Ντάννυ ! Δέν ε1vαι καθόλου άστέίο 
Μnlλντινγκ n ή γυναίκα που έφαγε δnλnτnρια· Ντάννυ ! Αύτι'ι τή στιγμι'ι ι'ι nροειδοποίnσιΊ μου 
σμένn κονσέρβα φαριού fι ό δνδρας που σκο- δέ χρησιμεύει σέ τίποτα. ·· Η ξ ε ρ a πώς κό
τώθnκε σέ αυτοκινητιστικό δυστύχημα ε!ναι δ- τι καlγεται έδω πέρα! ) Ό Ντάννυ είναι ένας ά· 
σnμσι νεκροι - pλλό νεκροι ώστόσο! ·οχι πως nό τούς βοηθούς μου. ΟΙ βοnθοl μου δέν ε!ναι 
λυnδμαι γιό τόν θάνατό τους, άλλά, νό, ol δν· δλοι ζωγράφοι. Κάνουν τά πάντα. Ό Ντάvνυ 
θρωnοι nροσnερνόϋν και δέν νιάζονται γιά τό Γου!λλιaμς δούλευε σάν ήχολιΊnτnς ατό συvερ· 
cτι τό τlναξε ένας δγνωστος. Νομlζω πώς θό i'i· γείο τοϋ Ρόμπερτ Ντριού. Ό Ντόν • Αλαν Πεν· 
ταν έκδιΊλωσn όβροφροσύνnς nρός αύτούς τούς νnμπέnκερ και ό Πώλ Μόρισσεϋ είναι κινnμα
δοnμους νεκρούς, άν τούς θυμόταν κάπου κό- τογραφιστές. Ό Γκέραρντ Μαλάνγκα ε!vaι nοι· 
που ο\ ζωντανοί, πού δταν ζοϋν ύπό κανονικές nτιΊς. 
συνθfικες, δέν τούς θυμοϋνtαι. Βρίσκω τούς σnμεριvους νέους θαυμάσιους. 

'Εγώ n.χ.. δέν θά έμnόδιζα τι'ιν Μονρόε ν' Είναι πολύ πιό γέροι και ξέρουν πολύ nερισσό
αύτοκτονιΊσει. Νομlζω δτι ό καθένας μπορεί νό τερα όn' αύτό πού fιξεραν οι πατεράδες τους 
κάνει αύτό πού θέλει και όν αύτό τόν κάνει πε- στήν ήλικία τους. 'Όταν κατnγοροϋν τούς τn· 
ρισσότερο ευτυχισμένο, πρέπει νά τό κάνει. vέnτζερς, λέγοντας πώς κάνουν πράγματα πού 
(Νομlζω δη κάτι καίγεται έδω πέρα! Δέν σας δέ eanρεnε νά κάνουν, αύτό δέ γίνεται, γιατί 

ι 
l 
-

1 
ι 

«Σάρκα» Μιά πpόσφοιτη έπιτυχ{οι τοu 

σα νά έπιτρέφw ατόν έaυτό μου νά ζιΊσει όπου
δr'ιποτε. 

· Οτον διαβόζw περιοδικά, βλέπω μόνο τις φw
τσγρσφlες κα! τrΊ διάταξη των λέξεων. Γενικά, 
δt διc:βόζω πολύ. Οί λέξεις δέν έχουν καμιά σn
μσσlα καl π:::ριορίζομαι ατό vά αlσθόνομαι τlς 
μ?ρφές μέ τά μάτια μου. "Αλλωστε, δπως naρa
rnρnoa. όταν κυττδς κάτι γιά ωρα, σοϋ διαφεύ
γει τό vόnμό του. 
Ή ταιvlα πού γυρίζω τώρα, ε!νσι μιά αρια διαρ· 

κεlας 70 λεn,·wv. Πρwταγwνιατεί ένας nθοποιός 
- ό hαριο Μοντέζ - που έξελέγn ((Μίστερ Στα· 
μπαvέκο» και που ε!ναι nρoσωnonolnσn τfίς 1-
δανικfίς nορτορικαvf\ς... γυναίκας Ι 
. Νομίζω πώς ο! έρωτιΊσεις, πού συνf,Θως μοϋ 
υποβάλλουν κατά τlς συνεντεύξεις, θό έπρεπε 
vc ε!ναι περισσότερο έξυπνες και σπινθnροβό· 
λες. Ο! δημοσιογράφοι θδπρεnε: vά δοκιμάζουν 
νά δοϋν μέσα ατά λόγια μου περισσότερα nρά· 
γματα άπ' αύτά πού άκοϋν. 'Qστόσο, νομίζω δτι 
ό δnμοσ!ονeαφικός, εlναι ό μοναδικός τρόπος, 
μέ τό:,ι οnοιο Θά μποροϋσε νά γράφει καvεlς, 
γιοτ! n δnμοσιογραφία άφnγε:ϊται αύτό που συμ
βαίνει και δέν όnnχεί άπόψεις κάποιου. Κι' έ· 
γώ, θέλω νά ξέρω πόντο τί συμβαίνει ... 
Στο έργο μοu δέν ύnάρχει τίποτα γιά νά κα

. ταλόβεις. Φκιόχνω πειραματικές ταινίες και με
ρικοl νομίζουν δτι ο! ταιvlες aύτοϋ τοϋ εlδους εl· 
ναι οι μόνες, στις όποίες θά μποροϋσε vό xw· 
ρέσει δλn ή βρωμιά τοϋ κόσμου τούτου, οι μό
νες, στις όποίες τά ζούμ παραμορφώνουν τά 
πρόσωπα, ο! μόνες, στις όnοίες rΊ κάμερα τρέ
μει όκατόπαυστ::ι 1 'Όμως ε!vαι τόσο εϋκολο vό 
φκιόξεις μιό ταινία! Δέv έχεις παρά vά όρnά· 
ζεις μιά κάμερα και ή ταινία γίνεται άπό μόνη 
τnς! 

Δέ ~αθελα nιά νά ζωγραφίζω. Νομίζω δτι γιά 
• μένα ο μόνος τρόπος vά ξεφορτωθώ τή ζωγρα-

. . φικιΊ, ε!ναι τό νά πετω τiς ζωγραφιές στόν άέ-
κσνουv nρ~γματα που δέ θδnρεπε vό κάνουν ρά! Άνακόλυψα λοιπόν μιά τεχνικι'ι σχετικn έ 
ό~λg άf""!λουστατα, γιατι οι άλλοι νομίζουν δτι τι'ι ζωγραφικι'ι κατά τήν όποlα ό ζωγράφος ~ε
αυτ που κάνο;1ν ε!ναι άσχημο. μίζει άσr.uένια nαραλλnλεπίnεδα μέ fιλιο κai τά 
ΟΙ τ~ινlες που θά γυρlσω, θά άπευθύνονται ατή πετάει όπ' τό παράθυρο. 'Αγaπω τό άσήμι 

νεολaι~. Στις ταιν!ες μο1:' θδθελα vό φκιάξω τό Τώρα όσχολοϋμαι μέ τrΊν ύπόθεσn τοϋ iιΒέλ· 
~ορτραιτα .τους. Τελευταιa έκοφα άπό κόπου tva βετ "Αντεργκράουντ», τό όnοίο eά μετατρέ-
ρ~ρο, 1:ου nεριγρ?φει_ τrΊν κnδειa ένός άπ' αύ- ψουμε ατή μεγαλύτερη ντισκοτέκ τοϋ κόσ ου 

τ~υς τους όρ~nνους τ~v μοτοσυκλεποκ;νούμε- καl στι'ιν όποια θά συνυπάρχουν άρμονικότ~τα 
'-WV συμ\-Ιοριwν. Στό ιδιο όρθρο περ_ιγράφετaι ή μουσικι'ι και ή γλυnτικιΊ. 
κal ό τροπος μέ τόν όnοίο τρέχουν ο\ νεαροi Τό νό δίνεις συνεντεύξεις ε!ναι τό iδιο nρδ
μέ: τις μοτοσυκλέπες τc.,υς. Τό όρθρο αύτό ε!- γμα μέ τό νά βρίσκεσαι σέ μιά διεθνf\ έκθεση 
V?Ι καταnλnχτικό καl μιά μέρα θά τό κάνω. ται- καi νά κάθεσαι σ· tva aύτοκίνnτο Φόρντ που 
νια. f:Ιναι συγκλονιστικι'ι ή nερίπτωσn αύτwν των σέ πάει nερ!nατο, ένω κάποιος άπό δlπλc;; σου 
νεαρων. Εlναι οι μοντέρνοι ((έκτός νόμου» .. Οϋ· παριστάνει τόv ξεναγό. Έχω πάντα τrΊν έντύ
'!.ε κάν ξέρουν τι κάνουν! ΆλιΊθεια τι κάνουν; nωon, δτι ο! λέξεις βγαίνουν άnό πίσω μου και 
.:.~ρ_ει κc:vε!ς; Τ\ς 'Αμερικανίδες, τiς βρίσκω no· δχι άnό μέσα μου. Αύτός πού μοϋ παίρνει συν
λυ δμ~ρφες. Μ' άρέσει τό ϋφος τους. Ε!ναι φρι- έντευξ':, θαrφεπε νό μcϋ ύπαγορεύει, δσa θά
κτέ<:;, 1 Η ιικaλλιφορνική μόδα>> ε!ναι δμορφn όλ· θελε ν άκουσει άπό μένα. .. Ετ.::,ι έγώ θό έnα· 
λό οταν κανεlς έπιστρέφει ατή Νέα 'Υόρκη, ai- ναλόμβανα τά λόγια του καi ή συνέντευξη θά 
~θάνεται πρ_αγματικά εύτυχιομέvος, γιό τό λόγο γινόταν :_έλεια. Νομίζω πώς γιά μένα κάτι τέ
~αι μόνο_ πως έπέστρεφε. Κι αύτό, γιaτi οί vυ· τοι? ~ά nταν έξοχο, γιοτ\ ε!μαι τόσο αδειος, 
\ α~κες της Νέας 'Υόρκης εlvαι περισσότερο r.a- που δε βρίσκω νό πω τίποτα κατά τiς συνεvτεύ
Ράc;ενες - δnλαδn περισσότερο δμορφεc:. Αύτό ζεις. 
λέγεται ttνεοϋρκέζικn μόδα». Έξα~ολουθw νά ένδιαφέρομαι γιά τούς όνθρώ· 

Μιά μέρα . διάβασα σέ κάποια έφnμερίδα tva που<:_. Ομως. πόσο nιό όnλά θό i'ίταν τά nράγμα
άρeρο, ατό οποίο περιγράφεται ό τρόπος, μέ τόν τα, αν δέ:ν ενδιαφερόμουν! Ε!ναι πολύ δύσκο
όnοιο χρnσιμοnοιω ατή ζωγραφικιΊ μου τό με- λ'! νό ένδι~φέρεσaι γιό κάτι. Κι έγώ δέ θέλω 
τοξωτό navi: tϊΓΙ τολμηρές και φιλόδοξες λύ· να ό~ακατευομαι και πολύ ατή ζωn των δλλων. 
σεις 1 ;( βάθος όνθρώπινο άποκαλύnταυν aύτές Δέ.. θα θελα νά 1;_λnσιόσω nολυ κοντό στούς όν
ο! λυσεις ! >> ΤΙ θέλει νά nεί a ύ τ ό; οι ζω- θρωnους. _ Δέ μοt.: άρέσει νό άγγιζω τά πράγμα· 
Υραφιές μου δέ·; εlναι ποτέ, αύτό πού θδθελα τα. Γιαυτο άκριβως τό έργο μου βρίσκεται τόσο 
vav?ι όλλά αύτό δέ μ' έξέnλnξε ποτέ. Νομίζω όnομακρυσμέvο άπό τόν έαυτό μου ... 
δτι_ n Άμερικn εlναι θαυμάσια όλλά έγώ θό μnο· 
Ρουσα νό ζωγραφίσω όπουδιΊποτε - θό μποροϋ· 'Απόδοση : Βασίλης Ροιφοιηλίδης 
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Μια συζήτηση 

της Σiρλεϋ Κλαρκ 

με τούς 

Μισελ Ντελααi καi Ζακ Ριβετ 

Ή συζι'ηnσn αύτr, εγ1νε 
μέ άφορμή τήν προβολή 
τοϋ φlλμ rrτό πορτραίτο τοϋ 
ΤζέnσονJJ - τfΊς τρlτnς με
γάλου μήκους ταινlας τfΊς 
Σίρλεϋ Κλαρκ μετά τήν ιr·E
naφήJJ και τόν ιrψυχρό Κό 
σμοJJ. Τό "Πορτραίτο τοϋ 
Τζέnσοv,,, εiναι ή άκριβής 
περιγραφή ένός έκnορνευ
μένου νέγρου, τοϋ Τζέn
σον, στή διάρκεια μιας δω
δεκάωρης νύχτας. Ό Τζέn
σον άφήνεται σέ μιά μα
κρυά και rιέκ βαθέων,, έξο
μολόγnσn και μέσα άn' δλα 
τά δυνατά nαιγνlδια - μι
μήσεις και πονηριές, ψυ
χρότητα και οικειότητα - άγ 
γίζει mv άλήθεια δχι ένός 
μεμονωμένου ατόμου, άλ· 
λά και κάθε όμάδας nou νοι
ώθει πεταγμένη στό περιθώ
ριο τοϋ πολιτισμού, nou εi
ναι δnλαδή !Cέκτός νόμουJJ. 
Έ ρ ώ τ n σ n : Ή C<Έ

naφήJJ παραμένει ή πρώτη 
ταινια nou παίζει αποκλειστι
κά μέ mv Ιδέα, nou σήμε
ρα χρησιμοποιείται τόσο. 
Τήν nαρουσίασn δηλαδή μιας 
ταινίας μέσα σέ μιάν δλλn 
iΊ τοϋ θεάτρου μέσα σέ μιά 
ταινlα. Ή (('EnaφήJJ μάλιστα 
παρουσιάζει και τά δύο. Μή
πως έχετε σκοπό νά γυρί
σετε κι δλλn ταινία χρησι
μοποιώντας τό θέατρο μ' αύ• 
τό τόν τρόπο ; 

Κ λ ά ρ κ : Κατά κάποιο 
τρόπο, ναί ! γιατl ή όμάδα 
μέ mv όnola θά δουλέψω 
nροσεχως, ιιΌ θlaσος των μl

μωv τοϋ Σάν Φραντ~ Ισκο11. 
ε!ναι όμάδα τοϋ θεάτρου. Θά 
γυρίσουμε μιά ταινlα γραμ
Ι;Jένn γιό τόν κινηματογράφο, 
άλλό nou θό συμπεριλαμβάνει 
και τό δικό τους ϋφος ή· 
θοnοι!ας nou ε!ναι ϋφος θε
ατρικό. Θό ε!ναι ένα ε!δος 
<rκομέντια vτέλ δρτεJJ. Πάν
τως, ποτέ δέν ε!χα. τlnοτα έ
νάντια στό θέατρο iΊ τή θεα
τρικότητα στόν κινηματογρά
φο. 'Αντίθετα, άnεχθάνομαι 

αύτn τn λανθασμένη όναγ
καιότnτα τοϋ νά διnγείσαι 
μιό Ιστορlα nοί1 έχει όρχή, 
μέση και τέλοc, και πού σοϋ 
έnιβάλλει τί πρέπει νά σκέ
πτεσαι. Πάντα μ' δρεσαν ol 
ταινίες πού ωφειλαν κάτι 
στό θέατρα. 'Όπως ol ταινίες 
τοϋ Βισκόντι iΊ τοϋ 'Αϊζεν
στάϊν πού μου φαίνεται τε
λείως θεατρικός - δnως δλ
λωστε δλοι οι Ρωσοι σκη
νοθέτες. οι Ρωσοι ήθοnοιοί, 
έnίσnς ε!ναι ((θεατρικοl!J. δ
nως και οι 'Αμερικάνοι. Σmν 
Γαλλία, όντiθετα, άn' τn στι
γμή πού ένας ηθοποιός γί· 
νεται rιθεατρικόςJJ , γίνεται 
κακός. 

'Επειδή προέρχομαι άn' τό 
χορό και τό θέατρο, μοϋ φαί
νεται δτι δλο και περισσότε
ρο έnιστρέφω στό θέατρο. 
Αύτn n σχέαn προσώπου μέ 
πρόσωπο πού ε!χα μέ τό κοι
νό δταv i'ψουνα χορεύτρια, 

· και πού προσnόθnσα vά βρω 
στόν κινηματογράφο, μου έ
χει πραγματικό λεlψει. Νό
μιζα, δτι αύξόνοντας τό κοι
νό μου, αύξανότανε και ή 
σχέση του μαζί μου. Αύτό 
βέβαια i'iτav λάθος. Πάν
τως έnl πολύ καιρό, aισθα
νόμουνα μεγαλύτερη συν
κiνnσn βλέποντας ένα θεα
τρικό έργο παρά μιό ταινία. 
Κι' αύτό. δχι γιοτ! ί'iταν ό
nωσδήnοτε καλύτερο, όλλ' 
έnειδι'ι άnέναντί μου ύnήρ
χανε ζωντανοl άνθρωποι nou 
κάνανε κάτι και έnειδr'ι δλα 
αύτό ί'iταν μέρος τfΊς θεατρι
κfΊς έμπειρίας nou τόσο ά
γαnοϋσα. Νομίζω δτι αύτό 
θέλω νό ξανόβρω όκόμn και 
τώρα σm δουλειά πού κάνω. 
Έ ρ ώ τ n . σ Π: : . Δηλα

δή, πρόκειται γιό τb nρό
βλnμα τfις σχέσης μέ τό κοι
νό. Πρόβλnμα πολύ ένδιαφέ
ρον βέβαια, άλλό άλυτο. 
κ λ ά ρ κ : Δέν Ι)nάρχει 

λύση . .'Ακόμn κι δταν γυρί
ζουμε στά Πανεπιστήμια . μέ 
μιά ταινlα στό χέρι και tι'ιν 

προβάλλουμε, τn σχολιάζου
με, άnαντοϋμε στις έρωτή
σεις - πρδγμα πού ε!ναι, ό
nό μιόν δnοφn, άντιnαρά
στασn μέ τό κοινό - όκόμn 
και τότε ξαναβλέπουμε τήv 
ταινία μας δπwς όριστικό ε!
vαι. Δέv μπορούμε vό πετα

χτούμε στnν όθόvn νά διορ
θώσουμε έκείvο iΊ τό δλλο. 
Ή ταινία δέν έχει τn δύνα
μη τfις ζωvταvfις στιγμfις. 

• Από ένα nραγμα νομίζω 
δτι έχουμε όνάγκn τώρα : 
Είμαστε τόσο κορεσμένοι ά
πό τις ταινίες και τήν τηλε
όραση, nou σόν άνθρώnιvα 
δvτα έχουμε καταργηθεί, έ
χουμε ξεγραφτεί. Γι' αύτό 
νομίζω δτι έχει γίνει έnι
τακτική r'ι όνάγκn νά έnιχει
ρήσουμε qύτn mv άλλαγή. 

"Όταν δρχισα νό κάνω κι
νηματογράφο σκεnτόμουνα 
δτι εiναι ύπεροχο νό δου
λεύεις γιά κάτι 1 τού θά δ1α
τnρnθεί γ1ά πάντα. Αύτό i'i· 
ταν τό μεγάλο πλεονέκτη
μα τοϋ κινηματογράφου. Τώ
ρα, δμως,δέν νομίζω δτι .αύ
τό έχει καμιά σημασία. El· 
μαι μδλλον εύχαρισmμένn 
πού ξέρω δτι ή nρώτn μου 
ταινία ιι'Η nερφορασιόνJι έ· 
χει καταστραφεί, σέ αnμείο 

πού νά μι'ιν ξανατυπώνεται. 
Ή πάλι, δτι τό άρνnτικό τfΊς 
δεύτερης ταινίας μου έχει 
χαθεί. ένω τά χρώματα τfις 
τρlτnς άρχισαν νά ξεθωριά
ζουν. 

Έ ρ ώ τ n σ n : Μπορείτε 
νό μας nfιτε κάτι σχετικό μέ 
τό ντεμnοϋτο σας στόν κι
νn ματσγράφο ; 
Κλάρκ: Σmνάρχι'ι 

δέν rt,ερα παρά μερικές 
άn' τις γνωστές ταινίες και 
δέν φανταζόμουνα δτι ό κι
νηματογράφος μπορούσε να
ναι τίποτα άλλο άn' αύτό. 
Μιό μέρα, δμως, ε!δα mv ιι'Q. 
λυμ~άδαJJ τfις Λένυ Ρ[φεν
σταλ, τι'ιν nρώτn ταινία πού 
άνακάλυψα και έκτίμnσα έ
γώ ιΊ ίδια. Έδω. nραγματι-
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κά, συνειδnτοnοίnσα έ:να όλ
λο εiδος κινηματογράφου. 
Πέρα άn' αύτό, δnως iΊδn 
σας εinα, χόρευα. Έτσι, κά
ποτε, 6 χορευτικός θίασος 
πού άνfικα, χρειάστηκε νό 
παρουσιάσει μιό χορευηκή 
ταινία σ' έ:να φεστιβάλ. Κα
θώς λοιπόν δέ:ν είχαμε ται
νία, γύρισα έγώ μία, μέ mν 
κινnματογραφικι'ι μnχανι'ι πού 
iΊτανε τό γαμήλιο δώρο μου. 

'Αργότερα, έχοντας κλnροvο
μι'ισει mv περιουσία του nan
nou μου, σκεπτόμουν νό γυ
ρισω δλλες τρc:ίς χορευτι
κές ταιvιες και φιλοδοξούσα 
νό εlδικευτω σ' αύτό τό εi
δος. 'Απ' τlς τρείς, γύρισα 
τlς δύο. Έτσι, έ:μαθα v' ά
ποφεύγω τό ((γκρό - πλόν» 
που σnανε τι'ιν κινnσn και σ· 
έμποδιζουν νό έ:χεις θέα ό
λόκλnρου του χώρου. 'Ακό
μη και στό ((Τζέnσον>> τό 
γκρό- πλόν μέ φοβίζανε. 

οι ταινίες αύτες χάθηκαν 
και ή μόνη τους χρnσιμότn
τα i'ίταν δτι έξασκήθnκα στόν 
κινηματογράφο. Σήμερα, δεν 
κάνω ταινίες γιά mv · 1 στο
ρία, άλλά γιό τό τώρα. Τό 
rφάγματα είναι φκιαγμένα 
γιά mv εποχή τους. οι ται
vιες που έκανα στό παρελ
θόν, δέν μ' έvδιαφέρουν κα
θόλου. Αύτό δέ σημαίνει, δ
η δέ θά λυπόμουν δ.ν χα
νότανε καμιά κλασσικι'ι ται
vια χωρlς νό τι'ι δω, άλλά a
ραγε τό γεγονός θό εiχε 
τόσn μεγάλη σημασία ; Στόν 
κόσμο τfις τέχνης καl τfις 
λογοτεχvιας δέ γνωρίζουμε 
ούτε δλα δσα σώθηκαν ούτε 
δσα χάθηκαν. 
Τώρα άρχ(ζουμε νό μα

θαιvουμε νό σταματάμε καl 
vά έπανερχόμαστε στόν 
τρόπο που βλέπουμε κάτι 
και νά έξετάζουμε τι εΤvαι 
άκριβως τό νά βλέπουμε κά
τι. Βάλτε τι'ιν κάμερα σωστά 
στό δωμάτιο και έnαναπαυ
τέιτε στό νά βλέπετε τό 
δωμάτιο. Παραιτηθείτε άnό 
τό νό βλέπετε γιά μένα. Πα
ραιτηθείτε άπό τό νά μου 
διvετε ένα «γκρό-πλάν» αύ
τοϋ f\ τοϋ δλλοu πράγμα
τος. Όχι, άφfιστε τό δωμά
τιο δΊ;ιως εΤναι και θά βρω 
έγώ τl '-έχει μέσα. 
Έ ρ ώ τ η σ η : Αύτό εΤ

ναι έντελως διαφορεnκό άπ' 
τόν Κινηματογράφο - άλή
θεια. Θά μr,ιορούσαμε νά τόν 
όνομάσοuμε «κινηματογρά
φο τfις θεώρησης,,. 

Κ: λ ά ρ κ : Να(, ύπάρχει 
r.άντα μιό tvτaσn πού δημι
ουργείται άπό τό γεγονός δ
τι παρακολουθούμε κάποιον 

μέ τι'ιν κάμερα. Eixa αύτn τι'ιν 
αϊσθnσn γιά πρώτη φορά ατό 
<<Μέ κομμένη mv άνάσa», 
σέ μιά σκnνιΊ δnου τίncτε δέν 
γινότανε. · Αλλά τό γεγονός 
δτι ι'ι κάμερα παρακολουθού
σε συνέχεια κάποιον, γεν
νούσε αύτιΊ τιΊν αίσθηση και 
δέ μπορούσα νά πάψω νό 
σκέπτομαι δτι κάτι γίνεται, 
κάτι θό συμβεί ... 'Αντίθετα, ό 
δλλος κινηματογράφος - που 
όvομάοθπκε σχολιΊ τfις θεώ
ρησης - μοιάζει μέ τό νά κά
θεσαι σ' έ:να τραίνο και νά 
βλέπεις άπ' τό παράθυρο. 
Παραμένουμε σέ διαθεοιμό
-rnτα καl σκεπτόμαστε δ,τι 
θέλουμε. 
Έ ρ ώ τ n σ n : Πάντως. 

ιΊ ταινία ό ((ψυχρός Κόσμος» 

άvτιnροσωnεύει κάτι διαφο
ρετικό, άφου είναι ταινία μέ 
σενάριο πού άνελίσσεται 
λεnτομεριακά, μιά ταινία 
r(θεατρικι'ι» και συγχρόνως 

ε:vα ντοκουμέντο. 
Κ λ ά ρ κ : Τό δυσκολό

τερο πράγμα στήv ταινία αύ
τή, i'ίταν άκριβως ή δουλειά 
πάνω οέ δυό τόσο διαφορετι
κά έnlnεδα. Γιά παράδει
γμα : Τά παιδιά πού χρnσι
μοnοίnσα δέv. nσανε ήθοnοιοl 
και δέv μnοροϋσαv νά επα
ναλάβουν τή σκηνή, χωρlς vά 
χάσουν κάτι άπ' τήν ποιότητά 
τους. Στούς ένήλικες άvτίθε
τα, πού ι'Ίσαvε έπαγγελμα
τίες, δέν έπέτρεnα τlς πρό
βες. Έτσι, προσπαθούσαν 
συνέχεια νό τό σκάσουν σέ 
καμιά γωνιά γιά vά κάνουν 
πρόβα μέ τι'ιv ιiσυχία τους, 
έvω έγώ τούς έβρισκα καl 
τούς μάλωνα. Μου iΊτανε δn
λαδι'ι πολύ δύσκολο νά κρα
τήσω δλα τά πρόσωπα στό ί
διο έπίπεδο καί δέv είμαι σί
γουρη αν τό πέτυχα σ' δλες 
τlς περιπτώσεις. Πάντως, εl
χα βρεί μερικούς κανόνες 
γιά vά nροσαvατολίζομαι. 
'Όπως, γιό παράδειγμα, ό έ
ξnς : • Αν έπρεπε νά ((τρα
βήξω» πάνω άπό τρεϊς φο
ρές μιά σκnvι'ι γιά νά πετύ
χει, αύτό σήμαινε δτι κάτι 
δέν πήγαινε καλά μέ τι'ιv ί

δια m σκηνή. Όnότε, mν 
παρατούσα καl τι'ιv ξανάρχι· 
ζα πάνω σέ νέα βάση. Κι 
δμως, μερικές φορές, έvο
χλουμαι βλέποντας σέ τι σn· 
μείο φυσικότητας φτάνουν τά 
παιδιά ένω οι ένήλικοι ιιπα!· 
ζουνJJ, Βέβαια πα!ζοuν θαυ· 
μάσια (εiχα δλλωστε κατα
πλnκτικι'ι διανομή) , άλλα αύ
τό άκριβως i'ίταν τό ένοχλn
τικό. Ε!ναι κάτι σόν τις ται
νιες μέ βεντέτες : • Ετσι και 
βρεϊ τόv κατάλληλο ι'ιθοποιό, 

ό σκnvοθέτnς δέν έχει πα
ρά νά βάλει τό πράγματα σέ 
τάξη και νά nάει σnlτι του. 
Έ ρ ώ τ n σ η : 'Επιβε

βαιώνεται όκόμn μ!ό φορά 
δτι τό κοινό δυσκολεύεται να' 
όφομοιώσει ταινίες σόν τό 
((Ψυχρό Κόσμο», που έχουν 
περισσότερες όπό μιά δια
στάσεις. .. Εχουμε πάντα τι'ιν 
τάση vά τις όvαγάγουμε σέ 
μ(α. 

Λοιπόν, γιά να σχηματοποι
ήσουμε λlγο τά πράγματα, 
στόν ((ψυχρό Κόσμο)) ύπάρ
χει τό κλίμα κάθε νεολαίας 
και κάθε έnαναστάσεως, όλ
λά ύλοποιnμέvο μέσα άn' 
τά συγκεκριμένα προβλήμα
τα μιας κάποιας όμάδας, που 
στι'ιν περlnτωσtΊ μας εivαι οι 
νέγροι mς Άμερικnς. Έπl 

πλέον, δ.ν δέv τό ξέρετε, 
πολλοl σάς όντιμετωπιζουv 
σάν ρατσ(στρια. 
κ λ ά ρ κ: Μπορώ vά 

σας πω έ:vα σωρό ένδιαφέ
ροντα πράγματα γιό τiς όv
τιδράσεις του κοινού σχετικά 
μέ τό περιεχόμενο τοϋ ((Ψυ
χρού Κόσμου». Μιό μέρα, έ
δειξα m ταιν!α στόv Μάλ
κολμ Χ (nρlv δολοφονηθεί) 
γιατi σχεδίαζα vά γυρίσω μιά 
σεκάνς, δπου θά έμφανιζό
τανε ό ίδιος. Εiδε mv ταινία 
κι δταν έφτασε στι'ι σκnvι'ι 
τοϋ nαιδιοϋ μέ m μητέρα 
του, τι'ι σχολ!ασε ώς έξnς : 
((Ναl, ε1ναι άκριβως τό νέ
γρικο πρόβλημα». Εiδε δnλα
δι'ι τnv ταιvια σάv τελείως εi
δικευμένn περlnτωσn. 'Αλ
λά τό πράγμα έξαρτδται άπό 

τό (ίnοιός» βλέπει τι'ιν ταινία. 
Γιά τούς νέγρους τnς 'Αμε

ρικfις, τό σημαντικό εiναι δ· 
τι πρόκειται γιά mv πρώτη 
ταινία πού όnευθύνεται ατούς 
κατοίκους του Χάρλεμ και πού 
θέτει τό πρόβλημα του ιιvά 
εiσαι Νέγρος». 'Απ' mν δ.λ
λn, μόλις δεί τι'ιv ταινια έ:
νας λευκός 'Αμερικάνος, αι
σθάνεται ένοχές, γιατi νομ!
ζει δτι ιi ταιvια χτυπα ϊούς 
λευκούς. Στι'ιν πραγματικό
τητα δμως, δλο τό πρώτο μέ
ρος, εiναι μιά γεμάτη κα
κία έnlθεσn των νέγρων έ
θνικιστωv κατά των λευκών. 
Μέ τούς Εύρωnαιους πάλι, τό 
πράγμα άλλάζει. Ό Λαγκλουά 
μου εinε δτι εiδε mv ταινια 
μαζί μέ κάτι Ρώσσους, οι ό
nοίοι μεϊά τι'ιν προβολιΊ τόν 

ρώτησαν nοιός ί'ιταν ό ρατσι
στι'ις πού τιΊv γύρισε. ~Η1aν 
κάπως δύσκολο vά τούς έξn
γήσουμε, δτι Ισως έ1<είνοι και 
όχι ό σκnvοθέτnς i'ίταν λιγάκι 
ρατσιστές. 

Πάντως, νομίζω, δτι σ' δ
λα τά κράτη σήμερα τό πρό
βλημα άvτιμετωnιζεται εντε
λώς λανθασμένα κι δτι ό κα
θένας φέρνει μαζί του τόσες 
προκαταλήψεις, ωστε νά μή 
παίρνουμε στά σοβαρά όποιa
δήnοτε κριτικι'ι mς ταινιaς 
πού στηρίζεται σέ τέτοιες άν
τιλήφεις. Ή !δια μnορω νά 
τnv κρίνω και ξέρω δτι έγι
νε δσο τό δυνατό nιό τίμια. 
Γιά ν' όνακεφαλαιώσω, ό ((ψυ
χρός ΚόσμοςJJ iΊταvε γιά μέ
να ή μόνη ταιvια που μπο
ρούσε νά γυριστεί στό χώρο 

Σlpλεϋ Κλάpκ «Ψυχρός Κόσμος» Μιά ταιv[α θεατpικη και συγχρόνως vτοκοuμέντο 
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δnou αύτό τό πράγματα 6ι
ούνται. ΣuμφωνίiΊ δτι ή κατά
δε!ξn όρισμένων καταστά
σεων εlναι έντελίiΊς γενική. 
'λλλό άς μή ξεχνούμε, δτι έ
δίiΊ πρόκειται γιό νέγρους τiΊς 
'Αμερικfις, nραγμα πού δίνει 
σ· αύτό τό προ6λnματα δια
στάσεις έντελίiΊς Ιδιαίτερες, 
που τό άντίστοιχό τοuς δέν 
6ρlσκεται' nοuθενό άλλού. 
• Αρα, δέν μnορίiΊ νό σuμφω
νnσω μ' έκε!νοuς πού δέν 
6λέnοuν παρό γενικό nρο-
6λnματα και πολύ περισσότε
ρο μ' έκε!νοuς πού ένίiΊ δέν 
εlναι νέγροι, έξειδικεύοuν 
mν ταινία, σέ σημείο νό ταu
τΙζονται μέ τούς νέγρους. 
Αύm εlναι άλλωστε ιΊ περ!
πτωσn τίiΊν ΓαλλοκαναδίiΊν. 
ΣτιΊν πραγματικότητα , δέν 
πρόκειται ούτε γιό τό iδιο 
πρό6λnμα, ούτε εlναι τοϋ i· 
διοu 6αθμού. Και έκτός άπό 
μερικές έξαιρέσεις, πολυ δύ-. 
σκολα ένας λευκός μπορεί νό 
κατανοnσει τό ιιvέγρικο nρό-
6λπμαJ> δnως τό ιιζεί» ενας 
νέγρος. Ζούνε μιό κατάστα
ση τιΊν όποια άπ' δnou κι άν 
τιΊ δείς εlναι σάπια, ά6!ωτn. 
Τό ιιnορτραίτο τοϋ ΤζέnσονJ> 
άποτελεί μιό άλλη προσέγγι
σπ Qύτfις τfις καταστάσεως. 
Έ ρ ώ τ n ο n: Στό ιιτζέ

nσονJ> έχουμε τιΊν άλnθεια έ
νός κινπματογραφnμένοu 
προσωποu και συγχρόνως κά
ποιον πού nα!ζει ατόν έαu
τό τοu (και σέ μας) θέατρο. 
Κ λ ά ρ κ: Άκρι6ίiΊς ! 

Γιατl σm ζωή δ Τζέnσον παί
ζει ό iδιος τιΊ ζωn τοu. Δ!
νει παραστάσεις, εΤναι nθο
ποιός. Όλοι μας τό κάνουμε 
μέχρι ένα σημείο. 'Αλλά ό 
Τζέπσον τό κάνει σέ άn!θανο 
6αθμό. Στό τέλος έχουμε τιΊν 
έντύnωσπ δτι δέν ύnάρχει 
στιγμή πού νά μι'ιν «nα!ζευ>. 
δτι δίνει αlώνια μιά nαράστα
σπ, σέ σπμείο νά μή διακρl
νοuμε τις πραγματικές στι
γμές τiΊς ζωfις τοu -' άν ύ
πάρχοuν. 

Τι'ιν ταιν!α ι«!'uχρός Κό
σμος>> τιΊν προθάλαμε σέ δuό. 
διαφορετικούς κινηματογρά
φους. Στόν πρίiΊτο, ό κόσμος 
έκείνn τιΊ νύχτα ι'ίρθε νό δεί 
μιό γαλλική κωμωδία. Κα
θώς λοιπόν στιΊν θέση τiΊς 
κωμωδίας εΤδαν τόν ιιψuχρό 
Κόσμο» μερικοι σπκωθnκανε 
και φύγανε φωνάζοντας :· ιιτ,ι 
κατασκεύασμα εΤναι αύτό- ; ιf' 
Όσοι μεiνανε, 6αρεθnκανε. 
Έκε!νn m νύχτα aισθρνόμοu
να ταπεινωμένη. Τι'ιν όλλn 
νύχτα, προθάλαμε τήν ται
νία στό Χάρλεμ. Λοιπόν. θδ
λεγε κανεlς δτι τό κοινό na-
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ρακολοuθούσε ταινία ούέ
στερν. Ό κόσμος φώναζε 
,, .. Αντε r δώστοu ! >> και γε

λούσε συνέχεια. Τότε σuνει
δnτοnοlnσα δτι έδίiΊ ύπnρχα
νε δυι'; ταινίες. 
Σέ μιάν δλλn προ6ολι'ι σ· 

έναν κινηματογράφο τέχνης, 
τό κοινό ί'ιταν μισό λευκοι 
και μισό νέγροι. ΟΙ νέγροι 
γελούσανε συνέχεια, ένίiΊ 
μερικοι λεuκοι φώναζαν και 
άπορουσαν. ιιτι τό γελοίο υ
πάρχει ; Γιατl γελατε έτσι ; » 
Ύπfιρχε δnλαδn μία παρεξή
γnσn· γιατί γιά τούς νέγρους 
δέν nτav δραμα n τραγωδlα, 
άλλά μιά ταινία ρεαλιστικn 
καi άστεία, μέ: όριομέvες σο
θαρές στιγμές. 

Κάτι άvάλογο έπαθα και μέ 
τό <rΤζέnσον». 
Έ ρ ώ τ n ο n : Μέχρι 

ποιό οnμείο ό Τζέnσον εlχε 
σuvεlδnon τοϋ προοποιnτοϋ ; 
Κ λ ά ρ κ : Στό δωμάτιο 

δπου γuρlζαμε τnv- ταινία ύ
nfιρχαν μόνο τέσσερα δτομα 
κι άπ' αύτά μόνον ένας ri
τav νέγρος. Έτσι, ό Τζέnσον 
rιξερε δτι μιλούσε σ· ενα 
κοινό άπό λευκούς. "Αν τό 
συνεργείο nταν νέγροι, θά 
είχαμε μιά τελείως διαφορετι
κή ταινία. 'Αλλά γνώριζα άρ
κετό καλά τόν Τζέnσον, ί.\στε 
νά ξέρω δτι τό κάθε τι πού 
έκανε ο' αύτn τήν ταινία τό 
είχε nδn κάνει. ΕΤχα nδn ά
κούσει τους άστεϊσμούς τοu, 
τίς ιστορίες του, εlχα δεί τό 
παίξιμό τοu, τις μιμήσεις τοu, 
τόν δκοuσα νά κλαίει, νά 

γελάει, νά μιλα γιά τn μη
τέρα τοu, τόν πατέρα του, 
κ.λ.π. 'Αλλά δέν iΊξερα τl 
δύναμη θ' άποκτουσαν δλα 
aύτά μέσα σέ μιά ταινία. 

Γνωρίζω τόν Τζέnσον άπό 
καιρό και μπορίiΊ νά σας πίiΊ 
δτι τό κάθε τι πού 6λέπετε 
στι'ιν όθόνn ε!ναι γι' αύτόν 
καθημερινή ροuτlνα. Ε!ναι ά
nλίiΊς ό τρόπος πού συμπερι
φέρεται, δταν π.χ. έρθει νά 
σας έπισκεφτεί. Αύτό που n
θελα ι"ιτανε νά μαζέψω δ
λα a'ύτά σ' ένα σύνολο, νά 
τό κινηματογραφήσω και νά 
τό δείξω ... 

'Επειδή λοιπόν τόν γνώρι
ζα τόσο, γι' αύτό και ή ται
νία μοu έχει μιά κάποια μορ
φή, μιά τάξη, σάν νά εΤχο 
άπ' mv άρχή ένα σενάριο. 
Κι αύτό φαlνεται άnό τό δτι 
όπό νωρις τό 6ράδu τοϋ έκα· 
να μερικές έρωτnσεις, πού 
κατά κάποιο τρόπο ε!χα nρο
καθc;ρίσει. Έτσι, σm θέση 
τοϋ σεναρlοu, ύπfιρχε μιά 
κάποια συνείδηση του τι ό 
Τζέnσον έπρόκειτο fι μπορού
σε νά κάνει. Μιά σuνε!δn· 
σn σχετική 6έ6αια. 'Αλλά πά
λι νομ!ζω δτι θά ι"ιτανε πολύ 
δύσκολο νά κάνεις μιά ται
νία μ' ενα πρόσωπο πού θά 
γνώριζες πολύ καλά, ενα 
πρόσωπο οlκείο. Γιατι τότε θά 
τό έλέγχαμε, όνάλογα μέ 
τόν τρόπο που θά θέλαμε νά 
φανεί ο-τους άλλους. 

Μέ: τόν Τζέnσον δέν εΤχα 
καμιά προκαθορισμένη Ιδέα. 
ΆnλίiΊς, ι"ιθελα νά τόν ένθαρ-

'0 Χάμπτον Κλάντον (άριστερά) στον «Ψuχρό Κόσμο» 

«Τό ποpταίτο τοϋ Τζα(ησον» 

ρύνω νά κάνει αύτά πού ΙΊ
ξερα πολύ καλά δτι μπορεί 
vά κάνει. 
Έ ρ ώ τ n σ n: Πως άν

τέδρασε ό Τζέnσον 6λέποv
τας τnν ταιν!α ; 
Κ λ ά ρ κ : Φαίνεται δτι 

δέν άντιλήφθnκε δλα δσα ε!
πε κατά τό γύρισμα, γιατι 
έδειξε έκπληξη γιά μερικό 
πράγματα. 'Αλλά τό θαυμάσιο 
i'ιτανε δτι γελούσε άπ(θανα 
μέ τά ίδια τοu τ' άστεία. ΕΙ
δε τnν ταινία δuό φορές. 
Tnv πρώτη φορά μαζι μέ λl· 
γο κόσμο 'Εγώ δέv καθό
μουνα δίπλα τοu, άλλά κά
nοιc-ς μcϋ είπε δτι δταν δρ
χι-:cε νά μιλα γ•":Ι τι'\ν μnτέ
ρ :~ του, έκλαιγε.. Στnν έ· 
,οδο είχε ενα ϋφος σuγκε
ωμένο άn' αύτά που εlδε, 
άλλά i'ίταν Ικανοποιnμένος. 
Μόνο nου έδειχνε έκπλη
κτος γιά τόν τρόπο πού τά 
nράνματα παρουσιάζονται, 
y:ατι αύτά πού είδε δέν άντα
nοκρlνονταν στnν Ιδέα πού 
είχε γιά τόν έαυτό του. Tnv 
δεύτερη φορά ε!δε τnν ται
νία στό ((Λίνκολν Σέντερ» 
μαζι μέ δλλα 3.000 δτομα πού 
Υελουσαν και χειροκροτού
σαν. 'Οπότε έκεί έγινε εvα 
μέ τό κοινό και άπολάμ6αvε 
Κάθε λεπτό τfις ταινιας. 

Και νομίζω δτι αύτn ή έμ
nειρία όρίζει τέλεια τούς δuό 
τύπους τίiΊν ,\θοnοιίiΊν : Έ· 
κείνοι πού 6ρίσκοuν τόν έαυ· 
τό τοuς έξαιρετικό, δπως ή 
Γκάρμπο. πού 6λέnει τις ται· 

ν!ες της και λέει : <<Μά δέν 
f:Ινaι θαυμάσια ; ». ι"ι ιιτι 
ωραία πού nαlζω ; » κι έκεί
νοι πού πάντοτε θό fιθελαν 
νά διορθώσουν τόν έαυτό 
τους : ''Πώ nώ... έπρεπε νά 
γυρίσω τό κεφάλι μου δε
ξιά ... ». Ε!ναι αύτοl πού άnc
μaκρύvοντaι άn' έκείνο πού 
έκαναν. "Ετσι κι ό Τζέnσον. 
Κι αύτό ε!ναι ένα άn' τά 
κλειδιά τfις nροσωnικότnτάc
τοu. ' 

'Αλλά ιi τaιvla γεννάει κι 
ένα δ.λλο έρώτnμα : Πότε ό 
σκnνοθέτnς μπορεί i'ι πρέπει 
νά σταματάει ; Μέχρι nοιό 
σnμείο έnιτρέnεται ιi εlσ6ο
λn σmν Ιδιωτικn ζωn ένός 
όλλου ; Άn' τήν άρχn κιό
λας, ό Λfικοκ, ό Πενnμnαίn
κερ, ό Ούlλλaρντ Βάν Ντάϊκ 
και γώ, θέσαμε αύτό τό έρώ
τnμα : Ποιό ε!vaι τό δριο ; 
Γιά παράδειγμα, προσωπικά 
έκρινα έγκλnμaτικό τό νά 
στr'ινεις τιi μnxavn μπροστά 
σέ: κάποιον πού 6ρίσκετaι σέ 
μιά λεπτή κι e:ύα(σθnτn κο
τάστοσn. Τώρα, νομίζω δτι 
τό nρόβλnμa δέν έχει τε
θεί σωστά κοl δέ:ν πιστεύω 
πλέον δτι ύnάρχουvε δρια. 
Άnλως, ένω ε!ναι δυνατό νά 
στρέφεις τήv κάμερα πρός 
τr'ι δράσn, τή 61a κσι τnν έζο
μολόγnσn, ε!vaι πολύ δύσκο
λο νά τό κάνεις αύτό, δτav 
6ρiσκεσaι μπροστά σέ μιά 
nρονομιοϋχο στιγμr'ι. Τό θέ
μα ε!vοι v' άνακaλύψεις και 
νά έnεξεργaστεϊς τήν nερί
nτωσn πού θό σοϋ έnιτρέφει 
v' άγγlξεις τό. nρό6λnμα. 
Στήν nερ(nτωσn τοϋ Τζέn

σοv, ό μόνος λόγος πού μδς 
έnέτρεφε νά κάνουμε δ ,τι 
κάνομε. ε!ναι δτι ό iδιος πάει 
τόσο μακρυά, ί.\στε στό τέλος 
χάνει τήν συvείδnοn των δ
σων λέει και φτάνει σέ στι
γμές πού σπάνια θά βρούμε 
σέ άνθρωπο. 8έ6aια, αύτό 
μδς nfιρε χρόνο : Περάσαμε 
δώδεκα ωρες σ· ένα δωμά
τιο, άλλάζοντας μnομπ!νο κά
θε δέκα λεπτά. 

Μέ λίγα λόγια, στόν «κινn· 
ματογράφο · άλnθεια)) γιά κά
θε κατάσταση πρέπει νά γυ
ρίσεις μιά δλλn ταινία. Σχε
τικά μ' αύτό τό θέμα, θδnρε
nε vά δείτε αύτό πού έκανε ό 
Νόρμαν Μαlnλερ. Γύρισε δuό 
ταινίες άκολοuθώντας mν έ· 
ξfις γρaμμn : Μάζευε τούς 
φίλους σπίτι του i'ι σ' ενα 
μnάρ και τούς έ6αζε νά 
αύτοσχεδιάζοuν στό θέμα ((τ( 
θά γινότανε άν fιoouv μέλος 
τfις μαφίας.>>. Ή ιιΕίσαι ό κλέ· 
φτnς και ε!μaι ό άστuνομι
κός». Γύριζαν μ· αύτόv τόν 

τρόπο. έnι έ6δομάδες, και 
συγκεντρώθnκαν και γιά δεύ
τερn φορά γιά μιά δεύτερn 
τaιvla. Τnν δεύτερη φορά, 
ή ταινία πέτυχε. 

Σ' aύτr'ι τnv nερίn·rωσn έ
χουμε μιά Ιστορία κοτασκευα
σμέvn μέ τρόπο ωστε τό κά
θε πρόσωπο νά παίζει ένα 
ρόλο πού δέν έχει στn ζωr'ι 
του. (Π.χ. ι<Ε!σαι ό κλέφτnς 
κal ε!μaι ό συνεργάτης 
σοω>). Στό τέλος, δμως ό 
καθένας άnοκaλύnτεται. ' .. ο. 
πως άκριθίiΊς άnοκαλύnτετaι ό 
όnοιοσδr'ιnοτε σ· ένα nαιχν(~ι. 
Γιοτ! nοίζοuν δnως τά παι
διά πού κάνουν τόν γιατρό fι 
τόv όστuνομικό κλπ. μέ mν 
διαφορά δη έδω έχουμε έ
νrΊλικους μέ μυαλό κσι ταλέν
το ένnλικοu καl τό άJ1οτέλε
σμα ε!vοι πραγματικά άn(
στευτο. 

Έ ρ ώ τ n ο n : Νομίζε
τε δτι r'ι καθιερωμένn διάρ
κεια τnς nροβολfις έξunn
ρετεί κανένα σκοπό ; 
Κ λ ά ρ κ Κοθόλοu μά-

λιστα. EJvaι μιά άρχn καθα
ρά έμnορικr'ι. πού ξεκινα άπ' 
τό γεγονός οτι ο( αlθοuσάρ
χες κάθε δυό ωρες θέλουν 
νό εlσnράπουν χρήματα. 
Μετά άnό μερικούς nειραμα
τσμούς πού κάναμε - έμnο
ρικούς και μή - άνακαλύφα
με δτι τά nροβλr'ιματα ε!ναι 
λιγότερα άn' δσο νομίζα
με. 

Στά <ικορ(τσια τc;G Τσέλ
σω> τοϋ • Avτu Γοuώρχολ, δι
άρκειας 3.5 ώρων,όvε6άσαμε 
τlς τιμές τίiΊν θέσεων τοϋ έ

νός δολλαρ!οu και δέν nα
ροuοιάστnκε κανένα πρό
θλnμα. Ό • Αντu γύρ!σε και 
μιά ταινία διάρκειας 24 ώ
ρων και περlποu 15 ότομα 
μείναμε και τις 24 ωρες τfις 
nροβολfις. Ε!ναι όnωσδnποτε 
μιά άρχή. 

Έ ρ ώ τ n ο n: 'Εσείς, 
nίiΊς άvτιμετωnίζετε τό πρό
βλnμα αύτό; 

Κ λ ά ρ κ : Όσον άφο
ρα τήν nροσωnικ:n μοu αΤσθn
σn τfις διάρκειας, ποτέ μοu 
δέ:ν χρειάσmκε νά κάμω κά
τι πού νά ξεπερνα τις δuό ω
ρες. 

Έ ρ ώ τ n ο n : Τό σn
μαντικό σmν ιι·Εnαφn» ε!ναι 
δτι πέτυχε καλύτερα άnό κά
θε δλλn, αύτό πού δλοι σχε
δόν ol κινηματογραφιστές ζη
τούν : Νά υπάρχει ή αϊσθnσn 
τοϋ παρόντος. Τά πράγματα 
σuμβaίνοuν ένίiΊ τά 6λέποu
με. 

Κ λ ά ρ κ : Όταν έ· 
τοίμaσa τό γύρισμα τfις ιrε. 
nαφfι9>, άναρωτιόμοuνα τi θά 

49 j 

Digi
tiz

ed
 an

d a
rch

ive
d i

ss
ue

s  

of 
"S

yc
hro

no
s K

ini
mato

gra
fos

 19
69

-19
73

" 

by
 ht

tp:
//d

lab
.ph

s.u
oa

.gr
/an

ge
lak

is



γινότανε αν τά πράγματα 
((ouvέβaιvav οτrΊv πραγματι
κότπτα» τrΊv ωρα πού τά κι· 
vnματογραφσϋσα. Ό ((Τζέn· 
σον>> είναι όκριβως rΊ όnάv
τnσn σ' αύτό μου τό έρώτn- · 
μα : 'Η παροuσlα τοϋ Τζέπ
σοv καl rΊ α!σθnσn τοϋ παρόν
τος i'ίταv τόσn. ωστε άκόμπ 
καl ο' δσοuc: δέv δ.ρεσε rΊ 
ταινία δίσταζαν vά φύγουν, 
μrΊ προσβάλουν τόv Τζέπ
σσv ... Σάv r\μouva μικρή, φο
βόμουνα vά κλείσω τό ραδι
όφωνο. μήπως αύτό πλnγώσει 
τό μικρό όvθρωπάκι πού i'ίταv 
στό κοuτl ! Ε!vαι !:να ε!δσς 
άvτιδράσεως πού συνδέεται 
μέ τrΊv a!oθnon τfις παροu
σlας και τσϋ παρόντος και μέ 
τrΊ σuγκεκριμέvn στιγμή πού 
ζοϋμε. 

κι έδώ άκριβως βρίσκεται 
tva όπό τά σοβαρότερα προ
βλήματα των σκnvοθετώv. 
Τό nρόβλnμα τοϋ χωρισμοϋ 
τfις ταινίας όnό τό κοινό. Ό 
κόσμος μπαίνει στrΊν αίθουσα, 
κάθεται, ι<οιτάζει. Μετά δ
μως, τι γίνεται ; 
Τό σnμαντικό, στό φεστι

βάλ τοϋ Νόκκε - λε - Ζούτ, 
fiταν πώς ό,τιδήnοτε ένδιαφέ
ροv συνέβαινε, δέν λάβαι
νε χώρα μόνο · στην αίθουσα, 
άλλα και εξω. και σuνεχιζότα
vε ο' δλα τά μέρn, δnou ό 
κόσμος ζοϋσε και σuζnτοϋ
σε. Τό κοινό έπαιζε τό ρόλο 
του nλάϊ και μέσα οτrΊν ται· 
νία καl στην nερlnτωσn πού 
ή ταινία δέν r\ταν& πολύ κα
λή, τό γεγονός αύτό τrΊν έ· 
σωζε και τrΊν έκανε καλύτε· 
ρn. 

Θuμδ.μαι έκείνn τrΊν ότέλει
ωτn και όνιαρrΊ ταινία, δnou 
σέ κάθε στιγμή βλέπαμε ν' 
όνάβοuν πρωτοχρονιάτικα 
βεγγαλικά πού ε!χαν σuμβο· 
λική σημασία. Ξαφνικά, τό 
κοινό δ.ρχισε ν' όνάβει βεγ
γαλικά κα\ νά ξεφωνίζει όn' 
τά γέλια, nρδ.γμα πού έδωσε 
στrΊν ταινία μια σημασία, πού 
όnωσδήnοτε ποτέ δέν ξανα-
βρnκε. · 

Νομίζω δτι τά περισσότερα 
πειράματα πού γίνονται σή· 
μερα στόν κινηματογράφο, έ· 
nιχειρσϋνται όnό άνθρώnοuς 
πού nροσnαθοϋν νά λύσουν 
μέ δλα τά μέσα, σύτό τό 
πρόβλημα. 'Όλοι έnισύρουν 
τήν προσοχή τοϋ κοινοϋ στό 
γεγονός δτι μια ταινία ((γεν· 
vιέται» αύτrΊ τrΊ στιγμή. Έ· 
τσι, τονlζοuν τήν ιικaτα· 
σκευή>> mς ταινίας τους. κά
νουν ((πηδήματα» στή δράση, 
τρunσϋv τό φ!λμ, τό ξύνουν, 

'Η Σίpλεu Κλάpκ σέ διπλοτυπ[cι 

κavouν δ,τιδήnοτε τέλος πάν
των γιά νά ξετινάξουν τrΊν 
όvειρική πλευρά τοϋ κινnμα
τογράφοu. Γι' α.ύτό, νομί
ζω, δτι ή νέα αύτή περίοδος 
τοϋ κινηματογράφου Θά ε!ναι 
κοσμογονικfις σημασίας. 
Έ ρ ώ τ n σ n : Άς γu

ρlσοuμε τώρα στό ντεμnοϋ
τσ σας : Ποιό στάθηκε τό 
σημαντικότερο γιά σδ.ς, ό χο
ρός ΓΙ τό Θέατρο ; 
Κ λ ά ρ κ : Ό χορός ! 

'Αλλά δέν 1:κανα μόνο αύτό. 
Πέοασα λίνο όn' τό ((" Λκτσοc 
Στούντιοι,, δοκίμασα τό θέα
τρο, άλλα βασικό nμουνα χο
ρεύτρια και μάλιστα δχι κλασ
σικοϋ μπαλέτου, άλλα μοντέρ
νου χσροϋ. Ε!ναι !:να δια
φορετικό ε!δος, Ιδιαίτερα ατlς 
Η.Π.Λ. Ε!ναι μιά μορφή χο
ροϋ περισσότερο θεατρική 
καl vατοuραλιστικr'ι. Ήμουνα 
καl χορογράφος και όvέβασα 
μερικά μου έργα. Λύτό μέ 
βοr'ιθnσε πολύ, γιατl ή χορο
γραφία όnοτελεί σημαντική 
πλευρά τοϋ κιvnματογράφού. 
Mnnκa λοιπόν στόν κινημα
τογραφικό χώρο, έχοντας n· 
δn κάτι : Μιά αίσθnσn ρuθμοϋ, 
χρόνου καl χώρου, πού πάν
τοτε μ' ένδιέφερε καl όvτα
nοκριvόταvε στόν προβλημα
τισμό του. 
Έn\ χρόνια όλόκλnρα όδu

vατοϋσα νό τραβr'ιξω !:να 
((γκρό - πλαν», γιοτ\ σαν χο
ρεύτρια όντιλαμβαvόμουvα 
τό σώμα σαν !:να σύνολο. Μοϋ 
nfιρε όρκετό χρόνο νά κα
τανοήσω τrΊν κινηματογραφι
κή γλώσσα. ΟΙ πρώτες μου 
ταινίες ε!vαι πολύ κοντά στό 
θεατρικό χορό. Μόλις, στrΊv 
τρίτη μου άρχισα vά καταλα
βαlνω δτι ή ταινία κάνει τό 
χορό κι δχι ό χορός τrΊν ται
νία. 

Νομίζω, δλλωστε, δτι ο\ πε
ρισσότεροι σκηνοθέτες nα
λnότερα, προέρχονταν όnό 
δλλες τέχνες. Μόνο σr'ιμερα 
Ι!:χοuμε μιό γενιά όνθρώnωv 
·πού έρχεται στόν κινηματο
γράφο χωρ\ς ποτέ νό έχει κά
νει δ,τιδr'ιnοτε άλλο. 
Έ Ρ ώ τ n σ n : ΟΙ νέοι 

τρόποι έnαφfις μέ τό κοινό 
έnιδροϋν πάνω σ' αύτό ; 
Κ λ ά ρ κ : Λύτό όκρι

βώς όναζnτοϋμε δλοι μας καί 
nρός τό παρόν δοκιμάζουμε 
τά nιό άnοτελεσματικά μέ
σα. Προσnαθοϋμε vά έμnοδl· 
σοuμε τό κοινό όnό τό vό 
χαθεί μέσ' στrΊ μαγεία και 
mν κάθαρσn τfις ταινίας. Νό 
τό κάνουμε νά σuvειδnτοnο1· 
ησει τnv ταιvfα κα\ vά φτά
σει στό σnμείο vά mv όντι· 
μετwnlσει. 

·· Λλλο πολύ σnμαvτικό 
nραγμα ε!vαι vό μήv παίρνετε 

τrΊv ταινία γιά τελειωμένο έρ
γο τέχvnς όλλά όnλώς γιά 
κάτι πού είχατε τn δυvατότn· 
τα vά κάνετε καί πού πρέ· 
πει vά όvταnοκρlvεται σt κά
ποιο σκοπό. 

Έ ρ ώ τ n ο n : Είδα τnv 
ταιvlα τοϋ Γουώρχολ (!Οί 
Γλάροι>>. Δεν ξέρω άv είναι 
καλή n κακn, πάντως καθό
μαστε μέ τlς ωρες, γιατl πε
ριμέναμε vό δοϋμε κάτι ! 

Κ λ ά ρ κ : 'Ακριβώς. 
Καl · χρnσιμοnοιεί όλόκλnρο 
τό μfικος τfίς μπομπίνας. Μό
λις n μπομπίνα αδειάσει, τε
λειώνει καl ή ταινία. 'Εκτός 
άv έχει κι άλλn μnομnίvσ, ό
nότε ή ταινία θά διαρκέσει κ, 
άλλn μιά μπομπίνα. Κι αύτό, 
ε1vαι πρόοδος γιά τόv κιvn
ματογράφο, γιατl καταστρέφει 
τήv άvτlλnψn τfίς Ιστορίας μt 
άρχή μέσn καl τέλος, τήv 
Ιστορία πού πάντα πρέπει vδ· 
ναι τέλεια καl συμnλnρωμέvn. 
Καl μείς θά μπορούσαμε vά 
κάνουμε κάτι άvτίστοιχο, χω
ρίς όvαγκαστικά v' όκολοu
θnσοuμε τόv τρόπο τοϋ Γου
ώρχολ - πού ε1vαι κάπως γυ
μνός καl δμεσος - στnvοv
τας δnλαδή κάπου τn μnχa
vn. "Αν καl τώρα ό Γουώρχολ 
χρnσιμοnοιεί nερισσότερn τή 
φαvτασlα του. 'Έτσι όvακά
λuψε τό μοντάζ. Καl πρόσφα
τα γύρισε μια ταινία πού δι
αρκεί 24 ωρες. 
Έ ρ ώ τ n σ n : Πάντως, 

νομίζω δτι nροχωροϋμε nρός 
μορφές ταινιών πού θά κα
ταργnσουv τήv σuvnθισμέvn 
άντlλnψn τfίς διάρκειας. Ται
νίες πού τό κοινό θό βλέπει 
δnοτε θέλει, μnαινοβγαlvον
τας στήν αίθουσα, βλέποντας 
εvα μέρος τή μιά μέρα κι άλ
λο μέρος τήv δλλn. Τότε, δ· 
μως, θά χρειαστοϋμε δλλοu 
είδους αίθουσες, βασισμένες 
σέ μιά έvτελως διαφορετική 
όvτlλnψn γιά τrΊν προβολή. 
κ λ ά ρ κ : Λύτες τlς μέ

ρες όκριβως, συζnτοϋσα αύ
τό τό Θέμα μέ κάτι φίλους. Θό 
χρειαστοϋνε νέες αίθουσες 
δnou ό κόσμος δέν Θά κάθε· 
ται. Θά ξαπλωνόμαστε πάνω 
σέ μαξιλάρια ΓΙ χαλιά πού 

θδvαι . όnωσδnnοτε καλύτερα 
άι,' τ\ς καρέκλες. Μπαινο
βγαίνοντας θά βλέπουμε τrΊν 
ταινία δταν κα\ δnως θέλου
με. 

Έ ρ ώ τ n σ n : Ξαπλω
μένος ό κόσμος θά βλέπει 
καl καλύτερα κα\ περισσότε
ρο χρόνο. Καθιστο\ δέν άν
τέχοuμε πολύ. 
κ λ ά ρ κ : Πάντως, αν 

θέλουμε νά προβάλουμε ται
νίες σέ πολλαπλές όθόνες 
θά πρέπει νά χτιστοϋν άλλοί 
κιvnματογράφοι. Νά βλέπου
με τέτοιες ταινlες καθιστο\ 
θά i'ίταν καταστροφn. 
Έ ρ ώ τ n σ n : Στούς 

(<ΓλάροuςJJ, αύτό πού ε!ναι 
Ιδιαίτερα έvδιαφέρον, ε!ναι 
δη ύnάρχοuv τό τυχαίο κα\ 
τό παιγνίδι, ωστε n ταινία νά 
μήν είναι ή ϊδια σέ κάθε nρο
βολr'ι. 

Κ λ ά ρ κ : Ή ταινία όλ· 
λάζει κα\ γιά λόγους πρα
κτικούς. • Αν ή ταινία κοπεί, ό 
• Λvτu όφαιpεί κομμάτια καl 
βαθμnδόν δλο καl μικραίνει. 
Στnv όpχή διαpκοϋσε 3.5 ω
ρες. Σήμερα δχι περισσότερο 
όnό τρείς. 'Ο • Λντυ δμως ά
διαφορεί, όφοϋ αύτό δέν έχει 
καμιά σnμασία. · Αλλά για νά 
κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει νά 
γυρίσεις ένα Ιδιαίτερο ε!δος 
ταινίας. Πρέπει vδναι τόσο έ
λεύθερn, ωστe ή λογικr'ι της 
vά περικλείει αύτές τις δυ· 
vατότnτες, χωρlς vό θίγεται. 
Έnίσnς, δέν θδvαι όnαραlm
το νό ξέρουμε τl συνέβη nplv 
n τl θά συμβεί μετά. 

'Όσο γιά μένα, ε!μαι όp
κετό (rέκτός μόδας» μιό κα\ 
κάνω αύτό πού κάνω. ΣτrΊν 
nεpίnτωσn τοϋ Τζέnσον, oi· 
κοδόμnσα τι'ιv ταινία (rέκ των 
(Jστέρων». έvω συνι'ιθως τό 
:χάνω !(έκ των προτέρων>>. 

Πραγματικό δέν ξέρω γιοτ\ έ
κανα μοντάζ έnl τρείς μfίνες. 
Δέν ύnfίρχε τίποτε για μοντά· 
pισμα. 'Ότι ε!χα νό κάνω, fi· 
ταν vά κόβω. Άλλό τό θέμα 
ε!vαι δτι έn\ τρείς μfίνες έ· 
κοβα. 

Έ ρ ώ τ n σ n : Ξέρετε 
nοιά θδναι ή δομrΊ τfις έnό
μεvnς ταινίας σας γιό τό Σαν 

-Φραντζlσκσ ; 
Κ λ ό ρ κ : Σ' αύτό θά 

με βοηθήσουν τό όκτώ nερ(
nou άτομα πού θά πάρουν μέ
ρος στrΊν ταινία. Θά όποτε· 
λείται όnό δύο ωρες μέ: ιιταμ
nλώ» πού τό καθένα του θά 
διαρκεί 2,5 λεπτό. Κάθε ιιτaμ
nλώ» θά ε1ναι ένα μάθημα 
πάνω ατόν τρόπο nραγματο· 
nοιι'ισεως μιας μελλοντικfις 
έnαναστάσεως. Θδναι μιά δι
δακτική ταινία πάνω στόν τρό
πο πού nρέnει νά γίνει αύ· 
τrΊ ή έnανάστασn στ\ς Γ\.Π. 
Λ., μιά ταινία πολύ εύχάρι-
οτn, έλn!ζω. · 
Έ ρ ώ τ n σ n : οι συ

νεργάτες σας θό άρκεστοϋν 
σ' αύτά πού έχουν νά nοϋν·; 
Κ λ ά p κ : Όχι, θά έ· 

)(OUV κα\ νά κάνουν όρισμέ
να πράγματα. Θά ύnάpχουνε 
και σκηνές όn' τrΊ ζωή αύτοϋ 
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«Ψυχρός Κόσμος» Στα ciριστερci της φωτογραφ(ας δ nρωταγωνιστής Καρλ Λij. 

τού χώρου : ΟΙ κλινικές, τά 
δωρεάν κατασττΊματα, δλες 
τέλος πάντων οι έκδnλώσεις 
τfiς κοινfiς τους ζωfiς .. 

'Αλλά θά έχουμε και δυό 
τύπους πού θό συναvτωνται 
στό δρόμο καl θά ζούν μιά 
κάποια ιστορiα. Μ' δλλα λό
για θό ύπάρχουνε τά πάντα. 
Kal στό τέλος δλος ό πληθυ
σμός του πλανr'ιτn θά φύγει 
γιά τόν • Αρn, έκτός άπ' τους 
κατοiκους τού Σάν Φραντζl
σκο πού θδχουν τό δικαlωμα 
νά μείνουν. Θά διώξουν δλο 
τόν κόσμο, άφοίι τούς ιιμaρ
κάρουv,, μ' ενα σημάδι που 
θά σnμσινει : ιιμή ξανάρθε
τε>). Ή μορφή τfiς ταινlας θά 
ε1ναι έπισnς δσο τό δυνατό 
πιό έλεύθερn, άλλ' αυτό πού 
θά 6γεί θά τό χρωστάμε στά 
παιδιά αύτfiς τfiς πόλης που 
ε1ναι άξιοθαύμαστα, nολυ εύ
χάριστα κι έχουν ένα αiσθn
μα ζωfiς έκnλnκτικό. 
Έ ρ ώ τη σ η : Ίσως 

νά 6ρισκόμαστε μπροστά σέ 
μιά πραγματική έπανάστασπ 
που σέ πολλά σπμέια πάει 
πολύ πιό μακρυά άπ' τήν άν
τlλnφn πού έχουμε έμείς γι' 
αύτή τήν έννοια. 

Κ λ ά ρ κ : Έχουμε 
πλησιάσει περισσότερο άπό 
ποτέ σ· αύτr'ιν. Δημιουργή
σαμε μιά κατάστασπ έντε· 
λως πρωτότυπη. • Αλλά Ισως 
όρισμένα πράγματα νά τά 
δημιουργήσαμε ξανά καl νό 
τό βρήκαμε ξανά, γιατί, άπ' 
δτι μου ε1πε κάποιος, στι'ι 
Γαλλία υnr'ιρξανε κινήματα, 
άνάλογα μ' αύτό των ιιχίπ-

nuςJJ. Kai, χωρίς όμφιβολία, 
ξαναβρίσκετε έσείς, τό κίνη
μά μας ξεκινώντας όn' δτι 
κάναμε έμείς. 
Έ ρ ώ τ n σ n ; Δέv ΥΟ· 

μίζω δτι ύnάρχει κlvnμa Χίn
nυς σm Γαλλία. Σέ μερικές 
χωρες τfiς Ε',υρώπnς. δπως 

στι'ιv 'Ολλανδία, Γερμανία, 
Σκανδιναυ!α, ίσως βρούμε κά
τι όνάλογο. 'Αλλά δέ νομί
ζω δτι μπορεί vό ύπόρξει τέ
τοιο κίνημα σέ χωρες μέ λα
τιvο - καθολικι'ι παράδοση. 
Κ λ ά ρ κ ; Νομίζετε ; 

·· ισως θό έπρεπε vά περιμέ
νουμε μερικά χρόνια. Αύτό 
ομως, θα έξαρτnθεί κι όπ" 
τι'ιν έπιτυχ!α πού θδχει ι'ι έ
παvάστασr'ι μας στlς Η.Π.Α. 
"Αν όποτύχουμε, δς μή συζn
τδμε. • Αν δμως ι'ι έπανάστα· 
σn πετύχει. τότε ι'ι λογικι'ι 
τnς θό Ισχύει καl θά λειτουρ
γεί γιό δλο τόv κόσμο. Kal e· 
άρχiσει δnως καl σέ μας, άπ' 
τό παιδιά των άστων πού πρω
τοι θό αlσθανθοίιν τήν άnδiα 
κοl τούς κινδύνους τού πο
λιτισμοG μας. Kal στι'ι συ
νέχεια θό φτάνει ν' άγγαλιά
οει δλα τό κοινωνικό στρώ
ματα .. 

'Αλλά σέ μδς τίποτε όκό
μn δέ κερδlθnκε καl προσ
παθοGv νό τούς πιάσουν, νά 
τούς πνίξουν δnλαδι'ι vά 
τούς σκοτώσουν. Γιατί ι'ι κοι-· 
νων!α δέν ε!ναι ι'ιλίθια. 'Αν
τιλαμβάνεται πολύ καλό δτι 
τό κίνημα (που όvομόζουνε 
ιrχιππυςJJ i'ι ότιδr'ιποτε δλλο) 
όπλώνεται συvέχεια κι δτι 
δέν ύπάρχει πόλn ii πανε· 

πιστr'ιμιο πού νά μι'ιv έχει φυ· 
τευτεί. Τό έρώτnμα λοιπόν 
είναι πως (έμπορικά i'ι δχι) 
θά τούς φτάσουμε έμείς 
οί κιvπματογραφιστές. "Αρα

γε είναι δυνατό vά τούς φτά
σουμε ; Γιατl έχουν φτάσει 

τόσο μακρυά, πού μόλις προ· 
φταlvουμε. "Εχουν iiδn πρα
γματοποιήσει παράλληλα ένα 
τρόπο ζωfiς χωρlς λεφτά, χω
ρίς Ιδιοκτησία, χωρίς τίποτε 
έκτός άπ' τά βασικά; φα\, ϋ· 
πvος, έρωτας. Μ' δλλα λό
για, αύτό πού ό κόσμος θό 
πραγματοnοιr'ισει σέ μερικό 
χρόνια, αύτό τό παιδιά i'ιδn 
ζούνε σr'ιμερα. Γιατl μέ τι'ιv 
τεχνικι'ι έξέλιξn θό φτάσουμε 
σύντομα στό σημείο vό πα
τούμε κουμπιά. · Αλλά τότε, 
τι θό κάνουμε και πως; Πως 
θό περνούμε τίς 24 ωρες τfiς 
μέρας; Θό πρέπει λοιπόν νό 
έπΊοτρέφουμε σέ μιό μορφι'ι 
κοινωνίας περισσότερο <rπρω-
τόγονnς ! ,,. · 

'Ε ρ ώ τ n σ η; Όχι δ
μως και σέ μιό μορφι'ι τόσο 
εlδυλλιακά τεχνοκρατικι'ι δσο 
λέτε. Γιατl τό σημείο έκκι
νr'ισεως τfiς σύγχρονης έπα
ναστάσεως ε!νaι ι'ι άρνηση 
τfiς κοινωνίας τfiς καταπιέσε
ως, πού ταυτίζεται μέ τήν 
κοινωνία τfiς καταναλώσεως 
καi τfίς παραγωγfiς. Αύτό ε!
vαι θαυμάσιο, άλλό θό πρέ
πει vό ξέρουμε καλά, τί ά
κριβως ζητάμε. Γιατl μόλις 
θδχουμε μιό μι'ι καταπιεστική 
κοιvωνlα, θά έχουμε συγχρό
νως και μιά κοινωνία μι'ι nα
ραγωγικι'ι (και βέβαια μrΊ κα-

τaναλωτικr'ι) , αύτό δnλαδrι 
πού ό Κλώντ - Λεβύ - Στράους 
σέ όντlθεσn μέ τlς ((θερμές 
κοιvωνίεςJJ (τι'ι δική μας) ό
vομάζει rrψuχpn KoιvωvlaJJ. 
Θό έnαvέλθουμε έτσι σέ μιά 
κατάσταση δμοια μέ mv nα
λαιολιθικrι έnοχr'ι. Μ' αύτή τήv 
έννοια θά πρέπει νά έτοιμα
στσίιμε γιό μιά έnιστροφrι 
στόν πρωτογονισμό. 
Κ λ ό ρ κ: Ή παρεξr'ιγn

σn προέρχεται όπ' τό γεγονός 
δτι έμείς πιστεύουμε δτι 
ι'ι πρόοδος θά συvεχlζε
ται όκόμα, ένω έσείς δεν 
τό πιστεύετε fι νομίζετε 
δτι ύπάρχει όντίφaσπ με
ταξύ τfiς προόδου και τfiς 
έπαναστάσεως. 'Αλλά δεν ύ
πάρχει λόγος νά έγκαταλεί
φουμε τήν πρόοδο και νά γυ
ρίσουμε πίσω. Ή · τεχνική 
πρόοδος εΙναι δω καl ύnάρ-

χει. Στό σημείο πού βρίσκον
ται σήμερα οι ΗΠΑ, δ.ν τό 
fιθελε ΙΊ κοινωνία, κανεlς 
δεν θά εργαζότανε περισσό
τερο όπο μιά ωρα τή μέρα 
κ9l θό είχαμε δσn παραγωγι'ι 
βελαμε. 

Ξεκινώντας όπ' αύτό τόση
μείο, δέ θό μπορούσαμε νδ
χουμε aύτn τήν έλεύθερn 
κoιvωvla, πού θά ξεκιvοGσε 
άπ• τά όπλα βασικό στοιχεία 
και θό συνέχιζε νά ζεί χά
ρη στά nλεονεκτι'ιματα του 
έπιστnμονικοίι aiώva μας. 
Έ Ρ ώ τ η σ η: Νομίζω δ

τι πρέπει vά διαλέξουμε. Κι 
όv θέλουμε την έλεύθερn και 
πρωτόγονη κο1νωvlα, πρέπει 

. Ό Κλάντον στόν «Ψυχρό Κόσμο» 

vά έγκαταλεlφουμε κόθε ι
δέα γιά παρaγωγr'ι. Πρέπει 
vά ζέρουμε τl θέλουμε καl 
vά πληρώσουμε τό τίμημα. 
Αύτό ε!vαι δλο. Δέ μποροGμε 
νά παίζουμε σ· δλα τά έπlπε
δα. 

Κ λ ό ρ κ : Νομίζω δτι 
αύτός ό νέος κόσμος γιά τόν 
όnοίο μιλήσαμε, θό πετύχει 
τr'ιν έnαvάστασπ τού πνεύμα
τος και θά έπιτρέφει vά δη
μιουργηθεί κάτι τέτοιο. Σ' 
αύτούς τούς νέους i'ιδn δέv 
ύnάρχουν ποοβλnuατα χρr'ι
ματος, διανομfiς, δλα aύτό 
πού μδς έκαναν έμδς σκλά
βους. • Εχουv καl κάτι δλλο: 
HnoρoGv vό δουλέψουν όπό 
κοινοG ένα έργο τέχνης, χω
ρlς νά ύnόρχει ζωγράφος 
πού θό διεκδικr'ισει τό έργο. 
'Έτσι, οϋτε έδω .:ιπάρχει 1-
διοκτr'ιτnς i'ι όvταλλaκτικrι ό
ξία. -Ας φαvταστοGμε αύm τι'ι 
μελλοvτικrι κοινωνία. Μικρές 
κοινωνικές όμάδες, σnaρμέ
vες σ· δλες τlς Η.Π.Α. καl 
συνδεμένες ι'ιλεκτροvικό μέ 
τό ραδιόφωνο. τι'ιν τηλεόρα
ση, τlς ταινίες κλπ. Τότε, 
δσο άφορα τό πρόβλημα τfiς 
δημιουργίας, θό έχουμε έ· 
να τρόπο συλλογικfiς δημι
ουργίας ο' δλους τούς το
μείς και καθώς θό περvόει τό 
έργο ο' δλες τlς όμάδες, ι'ι 
καθεμιά θό μπορεί νό προσ
θέσει κάτι στό κοινό αύτό έρ
γο. Άλλό και ol ίδιες οι ό
μόδες θά μετaκιvοGνται κσl 
μάλιστα θό γυρίζουν όλόΚλτ~
ρο τόν κόσμο. 
Είχαμε i'ιδn μιό παρόμοια 

ίδέα: Νό ναυλώσουμε ένα 
άεροnλάvο γεμάτο rrχίππυςJJ 
πού θό γύριζαν δλες τlς εύ
ρωπαϊκές πρωτεύουσες δίνον
τας παραστάσεις. "Ολο, συμ
φωνήσαμε όλλό δεν κατορθώ
σαμε vό συγκεντρώσουμε τό 
ποσό γιά τό όεροπλάvο. ΟΙ 
ίδιοι είχανε ξεπεράσει τό θέ
μα των χρημάτων γιατl δέv 
θέλανε vό nλnρωθοϋvε γιά 
τrιν παράστασr'ι τους. Πί
στευαν όπλως, δτι i'ίτav κά
τι πού δξιζε τόv κόπο vό γί
νει καl i'ίτav έτοιμοι vό τό κά
νουν. 

Γιά νό γνωρίσετε αύτούς 
τούς νέους, δέ θό πρέπει vά 
βλέπετε τlς λλiθιες ταινίες 
πού όναφέροvται σ' αύτους 
fι vό διαβάζετε διαστρεβλω
μένα όρθρο. Πρέπει vό τους 
δείς ό ίδιος, vό τους συvαv
τr'ισεις, νά τους μιλr'ισεις, νό 
δείς τί είναι, vό έλέγξεις τlς 
έvτυnώσεις σου γι' αύτούς 
κal τότε θό καταλάβεις πόσο 
πειστικοl ε1vαι. 
Έ ρ ώ τ n ο n: Αύτό 

προϋποθέτει τnv όπαλλαγr'ι 
μας όπ" τlς καταπιεστικές θε
ωρίες. 
Κ λ ό ρ κ: Nai. Χόσαμε 

fιδn όρκετό καιρό μ' αύτές. 
Γελαστr'ικαμε. 'Όσο γιό τήν 
έπανάστaσn , τό πάντα δρχι
οσν στόν όκατάλλnλο τόπο 
μ όκατάλλnλο τρόπο. 'Αλ
λά -:-r~ρα δλα μποροGν νά ξα
νcιρχfσουν κι δλα μποροϋν 
να ζεκινr'ισουν όπό δω πρός 
ένα δλλο έπίπεδο. Τό έργατι
κό κίνημα ~!;ξεπλήρωσε τό ρό
λο του. Δεν u!<όpxoυv πλέ
ον δuό τάξε:ς, άλλά δυό μορ
φές πολ:τισυοϋ πού όvτιμετω
πί<;_οvται. Και ατούς κόλπους 
yου νέου πολιτισμοϋ ol παλn
ες διοκρίσεις δέv ε!vαι κα
τάλληλες. Έλπlζω δτι θά 
δούμε κάτι όπ' δλα αύτό 
σmv ταιvια μου, πού έπαvα
λαμβάνω, θό εlvαι δ,δακτικr'ι. 
Kal δν σάς μιλω έτσι, εlvαι 
γιατl ε!μαι ό δvθρωπος τfις 
μιας Ιδέας. Kal ol ταινίες 
μ9υ ε_ίvαι συνέπεια ο.ύτfις 
τnς ιδέας. Γυρίζω ταινίες 
γιό vό δώσω στόν κόσμο vό 
καταλάβει και γιό vό κατα
λάβω και γώ ι'ι ίδια. 
Έλnlζω vό δεί ό κόσμος 

αύm τnv ταινία. 'Αλλά θό 
πληρώσουν γιό vό τι'ι δουν; 
Ε!vαι δυσάρεστο vό σκέπτε
ται κανεlς δτι πρέπει vό πλη
ρώσεις γιό vό δείς μιά ται
νία. Πάντως, δταv τή δοϋν 
θά ήθελα νά τό κάνουν μt 
πλατύ και έλεύθερο nvεGμa. 
Γιοτ! ι'ι ταιvlα μου δέ θδvαι 
προπαγάνδα. Ποτέ μου δέ 
μ' δρεσε τό προπαγανδιστι
κό θέαμα. 

'Ε19"ός όπ" τό συγκροτήμα
τα των rrχΙππυς,, δέ γνωρίζω 
παr;,ό τό rΙΛΙβιvγκ Θr'ιατερ.•,, 
που μπόρεσε vά δώσει παρα
δεlγματα - μοντέλλα, vά πει
ραματιστεί σ' αύτόv τόν χω
ρο. και νό nροτεlνει μορφές 
που vά ε!vαι συγχρόνως πρα
γματικά ώραίες και πραγμα
τικό πολιτικές. 

"Ολα αύτά δέv ε!vαι πα
ρά ι'ι όρχr'ι. Τό πρόβλημα, ό 
βασικός στόχος εΙvαι νό προ
καλέσουμε τήν έnανάστα
σn; Και γιό vά όρχίσουμε, έ
μεις οι κινηματογραφιστές 
πρέπει vά άνατινάξουμε τόν 
κινηματογράφο γιά νό 60-
nθι'ισουμε έτσι στι'ι συνέχιση 
των όνατιvάξεων. 

Βέβαια, καμιά φορά, αlσθά
νομαι δγχος, άλλά πέρα όn' 
αύτό, μένω όγγιστρωμέvn σ' 
a~m τή συγκεκριμένη στιγμή 
της Ιστορίας, που προσπαθω 
νό ζήσω κal νά δε!ξω. 

ετά.φραση Τ. Παpαδέλλης. 

Digi
tiz

ed
 an

d a
rch

ive
d i

ss
ue

s  

of 
"S

yc
hro

no
s K

ini
mato

gra
fos

 19
69

-19
73

" 

by
 ht

tp:
//d

lab
.ph

s.u
oa

.gr
/an

ge
lak

is



[Β] ΣΥf ΧΙΣΙΙΣ [11] 
Ύστερα άnό δυό δεκαετίας σκοταδιοϋ, φτώ· 

χειας, δγνοιας και σκυλίσιας έπιμονfις, ή Άμε
ρικανικn πρωτοποριακή ταινία πάσχει σήμερα, 
γιά πρώτη φορά στήν Ιστοplα της, άnό μιά φο· 
6ερι'ι καινούργια άρρώστια : τό νά τήν προσέ· 
χουν πάρα πολύ χωρlς νά τήν καταλα6αlνουν, 
τό νά τήν δέχονται άπεριόpιστα χωρlς νά κά
νουν διάκριση. Έγκλημα έγκλnμάτων, πού έ
χει γίνει τfις μόδας. οι «γκουρού>, και οι καλλι· 
τέχνες της κινδυνεύουν νά καθιερωθοϋν σάν 
πρωτοποριa· ή αύξανόμενn φήμη κρύ6ει μονάχα 
μιό έσωτερική άδυναμlα. 01 άκόλουθες napa· 
τηρήσεις άποσκοποϋν στό ξεκαθάρισμα των πα
ρεξηγήσεων και άντιnροσωπεύουν μιό ιιέκ των 
έσω κριτική», πού άναγνωρ-ιζει πλήρως τό πολ
λά έnιτεύγματα τfις κινήσεως. 
Αύτό δέν συνiστανται μόνο στό πολλά ταλέν

τα καl έργα, πού έχει άnοκαλύφει και των όποι
ων έχει σταθεί ύnέρμαχος όλλό στι'ι συνεχiΊ 
της δnμιουργικι'ι «6ε6ήλωσrύι τοϋ κινnματογρα
φικοϋ μέσου, πού δέν άφιiνει τίποτε άνενόχλn
το, πού δέν παίρνει τίποτα στό σοβαρά. Στό 
χέρια των πρωτεργατών τfις κινήσεως ή ται
νiα πιnιλiζεται, έξατομικεύεται, χαϊδεύεται και 
κατακτιέται μ• !tναν nαθnτικόν έρωτα· ούτε έ
μουλσιόν, έκθεση, φωτισμός, ταχύτητες, οϋτε 
κανόνες μοντάζ, κινήσεων τfις μnχανfις, συν
θέσεως fι fιχου, ε!ναι άσφαλεϊς άnό τόν σφα
γιασμό αύτwν των nοιnτων. 

• Αν και τις περισσότερες έμnορικέ:ς ταινiες 
μπορεί κανεις σiγουρα νό τις παρακολουθήσει 
μέ κλειστό τά μάτια, αύτό τό έργα έξαναν· 
κάζουν τούς θεατές νά τά άνοiγουν όρθάνοι
χτα και κατά συνέπεια νό τό καθιστοϋν όνυ
περάσnιστα στlς μαγικές δυνάμεις τοϋ κινnμα
τογραφικοϋ μέσου. 
Ή 'Αμερικανική πρωτοπορiα εlναι μέρος μιας 

Ισχυρί'ίς διεθνοϋς τάσεως πρός Ι!:να περισσότε· 
ρο προσανατολισμένο όπτικά, περισσότερο έ
λεύθερο και περισσότερο προσωπικό κινημα
τογράφο. Αύτή ή κlνnσn έκφράζει μιά έnανά
στασn ·κατά τfις όnολιθώσεως των καθιερωμένων 
και τοϋ συντnρnτισμοϋ των παλnων. Έκr-φο
σωnεί έναν κινηματογράφο πάθους .. 
Μέ τό νό άnοκαθιστα τήΥ-RβΟΤεραιότnτα τοϋ 

όπτικοϋ στοιχείου, ή κlνnσn αύτι'ι μας φέρνεL 
πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τήν ούσlα τοϋ μέσου, 
τό 6αθύ και όνεξήγnτο μυστήριο τfις εlκόνας. 
Άπό άnόφεως θέματος, φόρμας και ιδεολογίας, 
ρι ταινiες πού άνήκουν σ' αύτι'ι mν τάση, άντι-

κατοπτρίζουν και προδιαγράφουν μιά έποχn 
κοινωνικfις όλλαγfις, όποπροσανατολισμοϋ και 
παρακμfις και όσφυκτιοϋν όπό Ι!:ναν ύπαp
ξιάκό ούμανισμό, όπαλλαγμένο όπό 6ε6αιότn
τα i\ φευδαlσθnσn. • Απελευθερωμένες όπό τι'ιν 
τέχνη τοϋ 19ου αlώνα, ολο και πιό πολύ όντι
καθιστοϋν τι'ι ρεαλιστική διηγηματική σύνθεση, 
τις ξεκαθαρισμένες πλοκές και τούς καθαρο
γpαμμένους χαρακτfιρες μέ τι'ιν όπτική όσόφεια 
και τnν ποιητική σύνθεση, έξερευνώντας Ιδέες 
και φόρμες κάθετα, όντι νά παρουσιάζουν τά 
γεγονότα όριζόντια (σέ παράταξη). 'Υπάρχουν 
Ισχυρές έπιδράσεις ύπερρεαλισμοϋ, νεο - νταν
τισμοϋ, πόπ - δρτ, τοϋ ιrπαράλογου» θεάτρου 
και τοϋ θεάτρου τfις σκληρότητας, τοϋ Ρόμπ -
Γκριγιέ και τοϋ νέου μυθιστορήματος. Τά 6ι-
6λlα πού όναφέρονται σέ κανόνες σκnνοθεσlας 
έχουν έγκαταλειφθεί. Τό μοντάζ ε!ναι έκρnκτι
κό, έλλειπτικό, όπρό6λεπτο· ο! κινήσεις τfις 
κάμερα ρευστές, συχνές και έλεύθερες· ό χρό
νος και ό χώρος 6λέποντα: όπό μακριά, κατα· 
στρέφονται fι έξαλεlφονται. Και ή μνήμη, ή πρα
γματικότητα και ή αύταπάτn συγχέονται μέχρι 
τn στιγμή τfις όποκαλύφεως, οπου άντιλαμ6α· 
νόμαστε οτι τό σύνολο άπό αύτές τtς ά6ε6αιό
τnτες και άσυνέχειες δέ σnμαlνει τίποτα δλ
λο, παρά τι'ι μοντέρνα δnοφn τοϋ κόσμου γιά 
τι'ι φιλοσοφία, τι'ιν έπιστήμn, τήν τέχνη και τήν 
πολιτική. Αύτοι οι όπορnμένοι, ύπερθερμασμέ
νοι σκηνοθέτες - πού άπό μόνοι τους ε!ναι ά· 
γωνιώδεις έκπρόσωποι των άνnσυχιwν και τfις 
πεπερασμένης γνώσεως πού παρουσιάζουν -
ειναι ο! ταγμένοι καλλιτέχνες τfις δεκαετίας 
τοϋ 1960, οι πραγματικοι έξερευνnτές τc;ϋ και
ροϋ μας. Ή Άμερικανικι'ι πρωτοπορία φαίνε
ται πώς έχει φτάσει σ' Ι!:να σταυροδρόμι. Άπο 
τι'ι μιά μεριά οι σπόροι πού φυτεύτηκαν άn' τόν 
Φράνκ Στόφασερ, στι'ι σειρά των δρθρων ιιΉ Τέ· 
χνn στόν Κινηματογράφο» και ol ταινίες τfις 
Μάγιο Ντέρεν τfις δεκαετίας τοϋ 40 καθώς 
και τά προγράμματα μέ ταινίες των 16 Μ) Μ 
τοϋ 1947 · 63 έχουν μετασχηματιστεί σέ μιά 
καταφανfι και έξελισσόμενn κlνnσn. 'Υπάρχουν 
όκατάπαυστες όγκώδεις παραγωγές, καινούρ
γιες έκδnλώσεις, σχολές, καλλιτεχνικά κέν· 
τρα και άστικές όμάδες, πού πασχlζουν γιό τό 
«άντεργκράουντ»· ταινιοθfικες και καφέ_ - λέ: 
σχες, πού χρnσιμοποιοϋν τεχνna'ι αύτου του 
εlδους των ταινιών, περιοδικό μεγάλης κυκλο
φορίας και τηλεόραση πού παρέχουν εύρεlα δη· 

μοσιότnτα. Τό καινούργιο αύτό στάδιο παρα
μένει άναντlρnτο έπlτευγμα τοϋ Τζόνας Μήκος 
και τfις όμάδας «Νέος · Αμερικανικός Κινημα
τογράφος,,. Άπό τnν δλλn μεριά, δμως, δια
φαlνεται μιά κάποια κούραση άνάμεσα στούς 
φίλους και στούς ύποστnρικτές της. Πάρα nολ· 
λές άπό τ!ς ταινίες δέν ε!ναι Ικανοποιητικές. 
Άκόμn και _μέ τι'ι μεγαλύτερη προσπάθεια μιας 
συμπαθnτικnς μεγαλοποιήσεως των μικρών ά· 
pετwν τους. Στούς κινηματογραφικούς κύκλους 
δέν ε!ναι μυστικό, δτι μετά άπ' δλn τnν πρόο
δο και τι'ι δημοσιότητα, τά άκpοατήρια στnν Λέ
σχη Κινnματογpαφιστwν τfις Ν. 'Υόρκης άpαι
ώνουν. Σ' αύτό πρέπει νά προστεθεί τ6° παρά· 
δοξο φαινόμενο τfις όγκώδους παραγωγικότn· 
τας καl των λΙyων νέων ταλέντων - τό χάσμC' 
άνάμεσα στό δλο και μεγαλύτερο κϋpος των 
στελεχων τfις κινήσεως και τήν παpατnρουμέ
νn ποιότητα των ταινιwν· ι'ι άπουσlα, παρά τις 
νέες και άξιέπαινες προσπάθειες, κάθε ούσια
στικfις λύσεως γιά τό κρίσιμο πpό6λnμα διανο
μfις και nρο6ολfις. Καθώς ή άμυδρι'ι όσμn των 
δυσκολιών γίνεται δλο και πιό αlσθnτή, ή εύαγ
γελικι'ι ζέση των άρχnγων τfις κινήσεως γίνε
ται πιό έπlμονπ, τά μανιφέστα καl ol έξορκισμοι 
λιγότερο προσεκτικοι. 
Τό ν' άpχlσουμε μιά ένnμεpωμένn κριτική τfις 

· Αμερικανικfις npωτonoplaς εlναι μιά npάξn 
τfις πιό 6αθιας και άπαραlτnτnς πίστης στnν 
κlνnσn. Έχει φτάσει ή ωρα νά τnν σώσουμε 
άπό τήν τυφλή άπόριφή της όπό τούς έμπορι
κούς κύκλουc; και τnν τυφλή παραδοχή της άπό 
τούς Ιδιους τούς άποστόλους της. και οι δύο 
αύτές όμάδες ποζάρουν σάν κριτικοί, ένω κα-

c-~--~~ 
J' ·->,--~-----·"'-"',-"'- -

μιά άπ' αύτές δέν υπο6όλλει σέ όμερόλnπτn 
και έμπεpιστατωμένn άνάλυσn. 

1. Σ u γ χι σ n το ϋ Μ αν χ ά ταν 
μέ τό Τάϊμς Σκουαιρ 

Ό Νέος Άμερικανικός Κινηματογράφος (Ν. 
Α.Κ.) και ή Άμερικανική πρωτοποριακή ται
νία δ έ ν εlναι συνώνυμα. Ή όμάδα τοϋ ΝΑΚ 
ε!ναι ό κυρίαρχος άλλό δχι ό μοναδικός παρά· 
γοντας μέσα στnν κlνnσn τοϋ Άνεξάρτnτου Ά· 
μερικανικοG κινηματογράφου σήμερα. Λόγω 

τfις κραυγαλεότnτάς του και τfις μεγάλης πα
ραγωγfις έπιβάλλει τlς άξlες και τήν φόρμα 
του σ· όλόκλnρn τήν κ(νnσn και, συχνά, τελεί· 
ως λανθασμένα έξισώνεται μ' αύτή. Αύτό έχει 
σά συνέπεια τή 6ολική παράλειψη του Μπρούς 
Μπαlnλυ καl τfις Κινnματογραφικί'ίς 'Ομάδας 
του Κάννυον, δλλων σκηνοθετών τωγ Δυτικών 
:-ιολιτειwν, του Τζώρτζ Μανιουnέλλι και του ΡΙ
τσαρντ Μάϋερς, των Μεσοδυτικwν πολιτειών καl 
των Χίλαρυ Χάρρις, Κάρμεν Ντ' Ά6!νο, Φράν
σις Τόμσον, Λέν Λέϋ και δλλων στή Ν. 'Υόρ
κη. 

2. Σύγχισn των έννοιων 
μ ά δ α κ α ι Σ χ ο λ ή. 

Ό ΝΑΚ δέν ε!ναι ούτε Ιδεολογικά, ούτε ό· 
nό δnοφn φόρμας, ούτε κατά κανέναν δλλο 

Μπρcίκχεϊτζ «Άνταuγειες σε Μανρο» Δυσεuρετες οι νέες ταινίες του. 
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τρόπο μιά ένwμένn κivnon iΊ τόοn. Στά μανι
φέστα του όνuφώνει τr'ιv έκλεκτικr'ι αlσθnτικtι 
καl τόν όδιαφοροnοinτο ένθουσιασμό σέ έninε
δο άρχfις, άντl νά παραδεχτεί, δτι tι όμόδα πού 
περιλαμβάνει άnοχρώσεις άn' τόν - Εvγκερ ώς 
τόν Μnρr'ιρ, άnό τόν Γουώρχολ ώς τόν Μnρόκ
χείτζ εiναι οiκονομικtι κι δχι αiοθnτικtι μονάδα. 

3. Σύγχισn 
φεwς και 
χει a ς. 

κ a θ a ρ fι ς σ υ λ λ ή-
1 σ τ ο ρ ι κ fις σ υ ν έ-

Elvaι άnapalτnτo νά τοποθετήσουμε τόν ΝΑΚ 
Ιστορικά στό παρελθόν, στό παρόν κal στό μέλ· 
λον. "Όσον άφορα τό παρελθόν, ή 'Αμερικανική 
Κινnματογραφικtι nρwτonoρia έχει τlς ρίζες τnς 
στr'ιv Εύρwnαϊκr'ι ύnερρεαλιστικr'ι κal έξnρεσσιο
νιστικr'ι nρwτonoρia τοϋ 1920 - 30 καl στούς Ά
μερικσvούς πειραματιστές τοϋ 1940 - 1 %0. ΟΙ 
σύγχρονοι ήγέτες τοϋ ΝΑΚ, γιά προφανείς λό
γους, nροτιμοϋν νά σκεπάσουν τό παρελθόν μ' 
ένα πέπλο σιwnfις καl άγνοιας, συμβάλλοντας 
έτσι στόν έnαρχιwτισμό των όnαδων τους. Μονά
χα πρόσφατα και έξ aiτiaς έσwτερικfις κ_ριτι
κfις, πού έγινε δnμόσια, μερικά έργα iΊ γρα
πτά των ιιnροδρόμwνJJ έμφανίστnκαν σέ μερι
κά· προγράμματα Λεσχων iΊ στό περιοδικό Φlλμ 
Κόλτσουρ. Παρ' δλ' αύτό, μπορεί σlγουρα νά 
nεί κανείς, δτι ή μεγόλn κριτική σnμασία με
ρικων σκnνοθετων δnwς τοϋ Σlντνεϋ ΠήτερσονJ 
των άδελφων Γου!τνεϋ, τοϋ Ράλφ Στόϊνερ, του 
Όσκαρ Φiσινγκερ, των Γουότσον - Γουέμnερ, 
τfις Μάγια Ντέρεν, τοϋ Κέρτις Χόρριγκτον και 
τοϋ Τζέnμς Μnρωτον παραμένει άγνwστn iΊ ό
νεξέταστn μnδαμινότnς στtιν Ιδεολογικtι έξέλι, 
ξn τfις νέας γενιας. Μιά όμοιότnτα nρός έναν 
όρισμένο τύπο Ιστορικfις έnανεγγραφfις δέν ε1-
ναι τελεlwς άσκοnn. Προδίδει τr'ι συνnθισμένn 
στενότnτα καί δnμαγwγικότnτα όλλά εύτuχως 
δέ συνοδεύεται άnό όnοτελεσματικό έλεγχο έ
nόνw στά. nλnροφοριακά. μέσα. Ριγεί κανεlς στr'ι 
σκέφn γιά τό τl θά συνέβαινε, άν κάποιος άnό 
τούς τωρινούς ύnέρμαχους τfις έλευθερlας γι
νόταν κομισάριος τfις Κινnματογραφικfις Κουλ
τούρας. 'Όσον άφορα τό παρόν, ό ΝΑΚ ε!ναι ά
ναντίρnτα και άναnόφεuκτα μέρος τfις παγκό
σμιας κινήσεως nρός ένα πιό εικαστικό κινnμα
τογρόφο, παρά τlς διαμαρτυρίες τους γιά τό 
άντiθετο. Ε1ναι άδύνατο νά παραμείνει κανεiς 
ούδέτερος δταν έρχεται άντιμέτwπος μέ τόν 
έκnλnκτικό έnαρχιwτισμό των Ιδεολόγων τοϋ 
ΝΑΚ πού άπορlnτουν, άγvοοϋν καl έξορκί
(,ου,.; τόν 'Αντονιόνι, τόν Γκοντάρ, τόν Ρεναί, 
τόν Σκολιμόβσκι, τόν Μnελόκκιο, καl τόν Λέ
στερ καl καθώς ol όρίζοντες ~Όϋ όραματισμοϋ 
τους στενεύουν, μεγαλοποιοuν κάθε άντικεl
μενο μέσα σ' αύτόν, μέχρι σπμείου πού οι πυ
γμαίοι νά μοιάζουν γιά γίγαντες. 
Ό ΝΑΚ θά ξεπεράσει τiς σnμερινές του δu

σκολlες μέ τό νά μελετήσει r:τρ_~σεκ_:rικά τήν τε
χνική καi τά έπιτεύγματα auτwv των nειραμα; 
τιομων καl μέ τό νά άναγvwρlσει τελείως, δτι 
αύτr'ι ή διεθνής ιιπρο - εlκαστικr'ιJJ κίνnσn δέν εί
ναι οϋτε μία άποκλειστική λέσχn οϋτε μιά δο
γματικr'ι αiρεσn, άλλά περιλαμβάνει έξ !σου τόν 
Έμσγουίλερ καl τόν 'Αντονιόνι, τόν Βάν Ντέρ 
Μnr'ικ καi τόν Γκοντάρ. Οϋτε ταινία, οϋτε σκnνο
θέτπς εlναι δυνατό νά άnοκλειστεί άnό αύτr'ι 
τήν κίνnσn μέ παπικό διάταγμα. 
Ή δr'ιλwσn τοϋ Τζόνας ΜrΊκας στό συμπόσιο 

<!Νέου Κινnματογράφου» πού έγινε πρόσφατα 

οτό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνnς (((ό παλαιός 
κινnματογράφος, άκόμn καl δταν ε!ναι έnιτu
χnμένος, είναι φριχτός· ό Νέος Κινpματογpά
φος άκόμα και δταν άnοτuγχάνει εlναι όμορ
φος))) είναι nροκλnτικr'ι και άβόσιμn. ΟΙ ταινί
ες τοϋ Μπερτολούτσι ιιπρΙν άnό τήν Έπανάστα
οnJJ, τοϋ Ριβέτ ιιτό Παρlσι μας άνr'ικει», τοϋ 
Ντρέγιερ ιιΓερτρούδnJJ, τοϋ Σκολιμόβοκι ιιεϋ 
κολn Νίκn». τοϋ Σιόρμ ((θάρρος γιό κάθε μέρα», 
τοϋ Τεοιγκαχάρα ιι·Η γυναίκα τfις "ΑμμοωJ, 
1οϋ Ρόοα ιιΜaϋρος θεός και ξανθός διάβολος», 
τοϋ Γιόνκσο ιιοί χwρις έλnίδαJJ, τοϋ Παραντζό
νwφ ιιοι σκιές των ξεχασμένων npoyόvwvJJ, τοϋ 
'Αντονιόνι άnό τr'ιν ιιπεριnέτειa» μέχρι τό 
((Μnλόου - όn)), τοϋ Ρεvαl άnό τή ιιχιροσlμa» 
μέχρι τό ιι·ο πόλεμος τελείωσε», τοϋ Γκοντάρ 
άnό τό ιιΜέ κομμένn τήν άνόσαJJ μέχρι τtιν ό
nοιαδήnοτε ε!ναι rΊ τελευταία του - δλες αύ
τές δnμιουργr'ιθnκαν μέσα στά nλαiσια αύτοϋ, 
πού ό Μήκος άnοκαλεi ιιnaλαιόςJJ κινnματογρό
φος - εlναι πρωτοποριακό έργα. Δέν εlναι ά
nλως nιό καλό άnό τlς έnιτuχlες τfις άνεξόρτn
τπς πρωτοπορίας. Σύντομα κάποια μέρα θ' άρ
χίσει μιά ένδιαφέρουσα συζr'ιτnσrι ώς nρός τόν 
σχετικό βαθμό nειραματισμοϋ, έnιτεύγματος κα\ 
νεwτερισμοϋ κal nολιτικοϋ iΊ καλλιτεχνικοϋ θάρ
ρους πού ύnόρχει, άφ' ένός μέν σ' αύτά τά έρ
γα καl άφ· έτέρου στlς ταινίες τοϋ ΝΑΚ. Έν 
πόσn περιπτώσει, ο! δnμιουργ!ες των καλουμέ
νων ιιέμnορικωνJJ σκnνοθετων ε1ναι δυνατό ν" 
όγνοnθοϋν μόνο άnc. άnελnισμένους δογματι
κούς. 

4. Σ ύ γ χ ι σ n τ fι ς t λ λ ε ί φ ε w ς 
φόρμας μέ τr'ιν έλευθε
ρία. 

Ή ελλειφn, rΊ όnοτuχία καl tι nεριφρόνnσn γιά 
τtι φόρμα είναι rΊ πρωταρχική άδuναμlα τfις σn-
1-'ερινfις πρωτοπορίας. Ή σύγχρονn τόσn δλwν 
των μορφων τfις τέχνnς nρός τtιν άοριστία, τή 
ρεuστοτnτα και . τό τυχαίο nαρεξnγοϋνται σάν 
τέλεια έλλειψη φόρμας, κα! ό πειρασμός ε!ναι 
νά παραβλεφθεί τό γεγονός δτι ε!ναι άκριβως 
τό έργα αύτοϋ τοϋ εiδοuς πού άποκαλύnτουν 
μά έσwτερική δομή και λογικn. 

Ttιv έσwτερικtι αύτή σχέσn τr'ιν αlσθόνεται 
μαλλον κανείς, nαρό τήν έξnγεί λογικό. Λείπει 
σχεδόν όλοκλnρwτικά άnό τόσες πολλές και
νούργιες προσπάθειες, πού συχνό, μιά ταινία 
Οά μnοοοϋσε μιά χαρά νά συνεχίζεται έni 15 
iΊ 50 · λεπτό καi οϋτε ή διαδοχrΊ οϋτε ή διάρ
κεια στό έργο των πλάνων ν' άnοκαλύπτει τr'ιν 
ϋnαρξn μιας έσwτερικfις δομfις. Τούς λείπει τό 
οτοιχεΊο τfις έκnλήξεwς, τοϋ μυστnρίου καi αύ
τή ή δuναμικι'ι φόρμα καi κίνnσn, πού ε!ναι τά 
χαρακτnριστικά κάθε .μεγόλnς τέχνnς. 
Ό κινnματογρόφος σάν τέχνn χρονικι'ι δσο 

και πλαστικrΊ, ένέχει θεώρnσn ρuθμοϋ, διάρκει
ας, προόδου, λr'ιφnς, θέσnς μnχανfις. ΟΙ κανό
νες αύτοι άκόμα και σέ nειραματικr'ι έρ_yα~Ια 
δέν είναι δυνατό ούτε καi πρέπει ν' όγvοουν
ται. Λειτουργούν τελείως άνεξάρτnτα άnό τιt; 
προθέσεις τοϋ καλλιτέχνn γιά βαθειά φυχολοyι
κr'ι διε!σδuσn και προσδιορίζουν τr'ιν άξία τnς 
έργασίας σάν τέχνn. Μιά Ισχuρι'ι αίσθnσn φόρ
μας, δομfις καί ρυθμοϋ είναι άναnόφευκτα π.9-
ρούσα στά καλλlτερα έργα τfις 'Αμερικανικnς 
nρwτοnοριακfις κινrΊσεwς, τελείως άνεξόρτnτα 
από τις είδικές και διαφέρουσες αlσθnτικές θέ· 
σεις τους. 

5. Σ ύ γ χ ι σ n n ε ρ ι ε χ q μ ε v ο u 
κ a i n ο ι ό τ n τ a ς. 

Ή έλεuθερία, δσο άφορα τό θέμα, δέν εlναι 
έγγύnσn nοιότnτας. 'Όπως έnίσnς δέν ε1vαι ι'ι 
χρrΊσn πέντε ταu;όχρονα μnχαvωv nροβολfις, 
ι'ι έξτρεμιοτικr'ι γuμνια, τά χwρις διάκρισn άντι 
. βιετναμικό αiσθr'ιματα, ο! μnχανές πού κρα
τιοϋνται στό χέρια. 'Όταν ό Κοκτώ άντιμετώnι
σε γιά nρώτn φορά τό Σινεμασκόπ, ε1nε είρw
νικά : ιιτtιv δλλn φορά πού θά γράφω nοίnμα, 
θό χρnσιμοnοιrΊσω μεγαλύτερο κομμάτι χαρ
τιού». 

6. Σ ύ γ χ ι σ n τ fι ς έ λ λ ε ί φ ε w ς 
έκλεκτικότnτας μέ τι'ιν 
τ έ χ ν n. 

Ή nολιτικn τού ΝΑΚ, πού μέ τόσn ύnερnφό
νεια άνάγγειλε δτι θά προβάλει, θό διανέμει 
r:ai θα έnαινεί κάθε κομμάτι ταινίας, εiναι κα
θαρή αύτοάμuνα. Κάθε καινούργιος πού θά 
παίρνει μιό κάμερα και θά ιιτελειώνει» ένα rιέρ
γο», θά έχει τr'ιν εύκαιρiα μιας δnμόσιας nρό
βολnς καί διανομfις. Μ' αύτό τόν τρόπο, άρκε
τές έκατοντάδες τίτλων προστίθενται στι'ιv έ
τr,σια ιrnaρaywynJJ τfις Άμερικαvικfις nρwτοnο
ρίας. Κάτω άn' αύτές τiς συνθfικες, εlvαι εύκο
λότερο v' άνακαλύφει κανεlς έnιγόνοuς τοϋ 

Κnρόκχεϊτζ παρά καινούργιους Μnρόκχεϊτζ. 
Μπορεί νόναι χρήσιμο, νό δείξουμε στούς 

σκnνοθέτες κάθε μιά ταινία οέ έσωτερικές, έρ
γαστnριακές προβολές, έτσι, ωστε νά δεί ό έ
νας τtι δουλειά τοϋ δλλοu. Θό ί'ίταν αύτοκτο
νία νό γινόταν κάτι τέτοιο σέ εύρύτερο κοινό. 
Ό ογκος καί τό έnίnεδο nαραγwγfις - χιλιόμε
τρα νέων ταινιωv - ύnερκαλύnτει τr'ιν άγορό 
καl βυθίζει τό θεατn σ' ενα τέλμα μετριότnτας 
n κάτι χειρότερο. Ίφγά iΊ γρr'ιγορα oi Θεατές 
άρνοϋνrαι νό δεχτούν μιά πεντάλεπτη ύnόσχε
σn, οέ άvτόλλ;:,γμα άνίας δύο ώρων. 'Ανίκανοι 
νό κρίνουν έργα έκ των προτέρων iΊ νό βασι
οτοϋν στnν κρίσn κάποιου δλλοu, (όφοϋ δέ γί
νεται έnιλογr'ι) όnοφασίζοuν τελικό νά naρa
μεivouv μακριά iΊ νά σταματr'ισουν νό βλέπουν 
ταινίες καθώς τn θέσn των έλnίδwν τους, πού 
έχουν 'διαψεuστεi, παίρνει ένας έχθρικός έρε
θισμός. Γ!ως θό μnοροϋσαν νό ξέρουν μέσα στό 
συνωθr'ιλευμα των cγvwστwv νέων ταιvιων καi 
μέ τι'ιν τέλεια έλλειφn κάθε κριτικfις, δτι οί ται
νίες ιιΜετανόμεν», ιrχαμένοι στό ΚιούταχιJJ, 
rικa;:>nούζια καi Σχετικότnτα)J άξιζαν τόν κόπο 
νά τlς δεί κανείς, κι δτι 400 πρόσφατες νέες 
ταινίες δέν αξιζαv ; 

'Υπάρχει λοιπόν, άνόγκn μιας καινούργιας 
βιτρίνας γιό τr'ιν πρωτοπορία, πού δέ θά βρίσκε
ται κάτω άnό τόν έλεγχο μιας μερίδας τfις κι
νήσεως, όσοδήnοτε καi όν αύτtι ε!ναι άξιόλο
γn, άλλό πού θό παρουσιάζει τlς καλύτερες 
nρwτοnοριακές ταινίες προσεκτικά διαλεγμένες 
όnό μιό όμάδα 1fις πρωτοπορίας - σuμnεριλαμ
βανομένοu καl του ΝΑΚ - άnό κριτικούς και 
συγγραφείς. Ή έκλεκτικότ.nτα ε!ναι μιά λειτουρ-

Πητεp Έμμανοuέλ Γκόλντμαv «'Ηχώ της Σιωπηc;» 'Εξέλιξη τοu Νεοpεαλιστικοu στuλ 
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γίa γούστου και σωστfις .tξελlξεως. 
Τό vά επικρίνει κavεlς μιά τέτοια μέθοδο ε

πιλογfις, σάv μtι επιτρεπόμεvn <ικaτεύθυvσn>> 
τοϋ γούστου τοϋ κοινοϋ, εlvaι ύποκρισίa. Πρω
το, δπου γίνεται προβολι'ι γίνεται εξάσκnσn 
κρίσεως. Δεύτερο, aύτι'ι ι'ι επίκρισn Ισχύει γιά 
τό παρόν σύστnμa έλέγχου πού άσκεί μιά με
ρίδα. 

7. Σ ύ γ χ ι σ n τ ο ϋ Κ a κ ο ϋ μ έ 
τ ό Κ a λ 6. 

Είναι καιρός νά παραδεχτεί ό ΝΑΚ δτι aύτό 
τό πράγμα πού λέγεται κακι'ι πρωτοποριακι'ι τaι
vla ύπάρχει, δτι στι'ιv πρaγματικότnτα ύπάρ
χουv περισσότερες κακές παρά καλές ταινί
ες. δτι τουλάχιστον ol μισές άπό τ\ς ταινίες πού 
προβάλλονται τώρα ε1vaι κακές, δτι πρέπει κα
νείς vά είναι σέ θέσn vά γνωρίζει γιοτ\ μερι
κές εlναι κακές κα\ γιaτl άλλες είναι καλές 
καί δτι γιά vά τό κάνει αύτό εlvaι άπαρalτnτο 
vά .καθιερωθοϋv κριτικά πρότυπα καl vά άvα
πτυχτεί κριτικό γράψιμο καί γοϋστο. 

Elvaι καιρός vά παραδεχτεί δτι κάθε τl πού 
ε1vαι καλό δέ:v εlvαι όπωσδήποτε πρωτοπορια
κό, δτι κάθε τί πού είναι πρωτοποριακό δέv ε1-
vαι όπωσδήποτε καλό καl άκόμn, δτι εvας κα
λός σκnvοθέτnς τfις πρωτοπορίας μπορεί vά κά
μει εvα κακό φίλμ. 
Τέλος, ύnάρχει μόνο καλn κα\ κακι'ι τέχvn 

μέσα στά πλαίσια τοϋ συστήματος άξιων τοϋ κα
θενός. Τό ενδιαφέρον μας γιά τι'ιv πρωτοπορία 
συνίσταται δχι στό vαvαι πρωτοπορία άλλά στό 
δτι ένέχει τι'ιv ύπόσχεσn τfις ποιότnτας σέ άντι
διαστολι'ι πρός τι'ιv κατάπτωσn τοϋ εμπορικοϋ 
κινηματογράφου. Δέ:v ύπάρχει τίποτε άπό μόνο 
του άvώτερο fι αύτόματα ύποστnρικτέο οτtιv 
όvτlλnφn περί πρωτοποριακοϋ κιvnματογράφου 
σέ άvτιδιαστολι'ι πρός τόv <rπαλαιό» κινnμaτο
γράφο, έκτόc; έάv ι'ι άνωτερότnτά του άποδει· 
κvύεται στtιv πράξη. 

8. Σ ύ γ χ ι σ n π ρ ο π a γ ά v δ α ς 
κ α ! κ ρ ι τ ι κ fi ς. 

Είναι πραγματικά σωστό δτι οί δημοσιογράφοι 
κaί οί προπαγανδιστές άποδείχτnκαv χρήσιμοι 
στήv δnμιουργία τfις κινr'ισεως αύτfις, πού τό· 
σο συχνά άvτιμετώπισε κακεντρέχεια κal άδιa· 
φορίa. Καvεlς δέ θ' άρνnθεί τήv έπιτυχfi συμ-
6ολή τους στι'ι δημιουργία και τήv προαγωγι'ι 
τfις κινfισεως. · 
Κάνοντας, δμως, κάτι τέτοιο, έχασαν χωρlς 

vά τό κατaλά6ουν κάθε αίσθnσn όρlου μεταξύ 
κριτικfίς καί προπαγάνδας. Τόσο, ωστε ol «έπι· 
θεωρr'ισειςJJ τους άρχίζουv vά μοιάζουν μέ τόv 
ματαιόδοξο τύπο καί vά προδίνουν αύτaπάτn. 

Σr'ιμερα, πού ή πρωτοπορία περνα σ' εvα έ
πικlvδυvο καινούργιο στάδιο, ή άvάλυσn πρέπε; 
νά πάρει τι'ιv προτερaιότnτα άπό τή δnμοσιότn
τα καl κάθε μιά όπ' αύτές vά διaκρlvεται κα· 
θaρά όπό τήv δλλn. 

ΟΙ όσχολούμεvοι μέ τή δnμοσιότnτα ε!vaι ύ· 
περ6ολικοί εlδικά δσο άφορα τά προϊόντα των 
πελατών τόυς. Γι' αύτό τό λόγο, ol άκόλουθες 
φόρμουλες, πού συνεχώς ποζάρουν σάν άξιο
λογr'ισεις της κριτικfiς σέ: δnμοσιευόμενa δρθρα 
κα\ δοκlμια, θδπρεπε καλλίτερα νά χαρακτnρl
ζονται σάν δnμοσιότnτa iΊ διαφr'ιμισn : <rιtνα έρ· 

γο όμορφιας», r<εva δμορφο εργο» rrειvαι ώ

ραίο». · Ι διαiτερο πρέπει vά nροσεχτοϋν φρά· 
σεις δnως: C<εva άπό τά ... » (π.χ. <<εlvαι εvα άπό 
τά πιό ώραία έργα τfις Άμερικαvικfις πρωτοπο
ρίας»). Τελικά, ι'ι συνεχής προβολι'ι νέων δα
σκάλων, μεγaλοφυϊωv και γιγάντων, γρήγορα γι. 
vετaι άvτικείμεvο ύnοψίας κal γελοιότητας. 
Χρειαζόμαστε ύπέρμαχους κι δχι φετιχιστές 

τοϋ πρωτοποριακού κιvnματογράφου. Πρέπει vά 
έnιμέvουμε vά κρίνονται ol πρωτοποριακές ται
νίες μέ: βάσπ τά ϊδια πρότυπα, no•".> κρίνονται 
τά αλλα έργα τέχvnς. Ή φροντίδα αύτή γιά τά 
πρότυπα δέ:v πρέπει vά εξισωθεί μέ τίς ίδιο
τροnίες γιά φόρμα καί περιεχόμενο πού εχουv 
οί aύθεvτlες. Toυvavτlov, δταv άvτιμετω
nίζουμε τούς nειραματιστέ:ς μέ: ύnερβολική ά
vοχή, δταv μιλάμε γιά ((έnlτευγμα» έκεί που 
δέ:v ύnάρχει παρά μόνο προσπάθεια, γιά ((προ
σπάθειες» έ:κεί πού δέ:v ύπάρχει τίποτε, γιά (Cό
vασκόnnσn» ύστερα άnό δυό χρόνια nαραγω
γfις, άδυvaτίζουμε σοβαρά τήv κlvnσn. 

9. Σ ύ γ χ ι σ n τ fι ς δ n μ ο ο ι ό τ n
τ ο ς μ έ: τ ό έ n I τ ε υ γ μ a. 

Ή δnμοσιότnτα δέ:v ε1vaι άnόδειξn ποιότη
τας. Ή μεγάλη προσοχή τοϋ κοιvοϋ δέ:v εlναι 

έγγύnσn έnιτεύγματος. Δείχνει άπλως δτι ή 
πρωτοποριακή ταινία έχει φτάσει σέ έnίnεδο vά 
εlvαι έμπορεύσιμn, δτι έχει τυnοnοιnθεί. Αύτό 
όφείλεται στό δτι ι'ι άnοφασιστικι'ι θέση τfις πρω
τοπορίας έvαvτίοv παντός καθιερωμένου εκ
φράζεται συχνά σέ καλοδιαφnμιομέvα θέματα 
πού άnοτελοϋv ταμnοϋ : "Ερωτισμός, <Cδια
οτροφές», ναρκωτικά, χαριτωμένες έξαλλες 
πράξεις. Νέα τεχvικι'ι (μικτά μέσα, <<δnμιουργι
κι'ι» πλήξη) καl έvδιαφέρουσες όnτικές τολμn· 
ρότnτες, όόριστα άvαρχικές. Άφοϋ ή περιορι
σμένη αύτή ριζοσnαστικότnτα, χάρn στή μι'ι 
έ:κλεκτικότnτα των θεμάτων τnς, πνίγεται σ' e:
va ώκεανό άσήμαντωv ταιvιωv, ε1vαι εύκολο 
κal vά καθιερωθεί άλλα καl μέ: τι'ι διαφήμισn vά 
χάσει τι'ιν ίδιαlτερn γοητεία τnς κaί παράλλnλα 
vά ξεφτίσει Ιδεολογικά ! Μ' αύτές τlς προϋπο
θέσεις οί λίγες κιvnματογραφικέ:ς προθήκες, ά
πό τlς 'όnοίες έκθέτουv τlς όnόψεις, ε!νaι μιά 
δικλείδα όσφαλείας έvαvτίοv τοϋ στερέματος 
των ριζοσnαστικωv παρορμήσεων, έvω ι'ι nρω· 
τοnορία, τι'ι στιγμι'ι όκριβως που καθιερώνεται, 

, όντιμετωπίζει τόv κίνδυνο νά εύvουχιστεί κα! 
· νά άnόροφnθεί. 

10. Σ ύ γ χ ι σ n τ fι ς έ v δ ε ι ξ ε ω ς 
μέ τό συμπέρασμα 

Ή έμnορικι'ι έnιτυχίa μιάς μόvnς ταινίας (<CΤά 
κορlτσια τοϋ Τσέλου») , δέv πρέπει vά μας όδn· 

γnσει" στnv αύταnάτn, δτι τά προβλήματα δια
θέσεως και προβολfις τfίς πρωτοπορίας έχουν 
λυθεί. Ό θόρυβος πού έγινε τόσο στά περιοδι
κό, δσο καί άnό στόμα σέ στόμα, σχετικά μέ: 
τι'ιv ύποτιθέμεvn διαφθορά καl τι'ιv σεξουαλικι'ι 
τολμnρότnτα αύτfις της ταιvlας, τfις προσφέρει 
αύτομότως, ένα ετοιμο άκροατήριο. Χωρlς vά έ
χουμε τήv nρόθεσn μειωτικfις κριτικής, όφεl· 
λουμε vά nουμε, δτι σέ μιά σεξουαλικά κaτα
nιεσμέvn κοινωνία, ι'ι πώλnσn τοϋ σέξ είναι κά
τι όvαnόφεuκτο. 

'Άντu Γοuώρχολ «Τό Φιλl» 

'Υποσχέσεις iνόι; νεοφερμένου. 

11. Σύγχισn μιάς γενιάς μέ 
μι ά δ λ λ n. 

Σχετικά μέ τή στασιμότnτα τfiς 'Αμερικαvικfίς 
πρωτοπορίας, πρέπει vά nαρaτnρήσουμε δτι οί 
περισσότεροι όπό τούς κοινά nαpαδεδεγμέ
vους καλύτερους σήμερα σκηνοθέτες άνι'ικουv 
στι'ι μέση γενιά, πού nρωτοεμφavlστnκε στόv 
κιvnματογράφο, των 16 ΜΜ, δnλ. ό :εvγκερ, ό 
Μπράκχεϊτζ, ό Μnρήρ, ι'ι Κλόρκ, ό Κόννερ ό 
Ντ' Άβίyο. ό Έμσγουfiλερ, ό Χόρρις, ό Φρό~κ. 
ό Μαρκοπουλος, ι'ι Μέvκεv, ό Μάας, ό Ρόϊς, ό 
Βάv. Ντέρ "1πήκ. 'Από τή νέα γενιά, άvάμεσα 
στους λίγους πού πλnσιόζουv σέ έvδιαφέροv 
καl ύποσχέσεις τούς παραπάνω, ε!vαι ο! Γουώρ
χολ, Μnρούς Μπέnλυ, Πfίτερ 'Εμμόvουελ Γκόλ· 
ντμav και, πιθαvως ό Τόvυ Κόνραντ και Σέλ· 
ντον_ Ρόσλιν. Μέσα στό πλήθος των έργασιων 
και των νέων σκnvοθετωv θά βρεθοϋv άναμφισ
βήτnτα νέα ταλέντα, καl, όnό aύτι'ι τι'ιν δnοψn, 
ό τωρινός πλnθωρισμός της κιvnματογραφικfίς 
nαραγωγfις ε!vαι κάτι εύnρόσδεκτο. Παρ' δλa 
αύτά, Οστερα_ όnό έξn χρόνια τόσnς δρασmριό
mτας, μnορει καvεlς vά διαπιστώνει όκόμn, δτι 
τά όξιόλογa νέα ταλέντα σπανίζουν και νό ό
ναρ~τιέτaι, στι'ιv περίnτωσn πού θά έμφανι· 
στουv, τ( έnίδρασn μπορεί vά έχει στι'ιv κατο
nινι'ι έξέλιξr'ι τους μιά όμόφωvn nαραδοχι'ι κal 
ή όnόριφn τοϋ παγκόσμιου κιvnμaτογρόφου. 

Στό ερώτnμα aύτό πρέπει vά προστεθεί καl ή 
άnειλούμεvn fι i'ιδn nραγματοnοιnμέvn έξόv· 
τλ:1σn μερικών όnό τα ταλέντα τfις μέσnς γε· 
νιας και ι'ι όνικαvότnτά τους νά προχωρήσουν 
Πέρα όnό τά nαλnότερa επιτεύγματά τους. 

12. Σ ύ γ χ ι σ n φ ι λ ο λόγο> ν κ ρ ι· 
τικών μέ: τούς τεχvο
κ ρ (τες. 

Ή κιvnσn δέ χρειάζεται άπλως κριτικούς. 
~ρει.άζετaι εlκaστικά προσανατολισμένους κρι
ύ ~υς. ΟΙ περισσότεροι άnό τούς κριτικούς nol) 

n ΡΧουv, προέρχονται όπό τι'ι φιλολογικι'ι fι 

---
τι'ι δnμοσιογραφικι'ι nαρόδοσn. Αύτοl άσχολοϋv
ται μ~ τό μύθο, τό ρεαλισμό, τό νατουραλισμό, 
r,ά ευγενικά και διαπιστώσιμο αlσθήματα, μέ 
ο.τι δnλ. έξυnnρετεί τι'ιv nαρουσίασn έvός ύ· 
nοvοούμεvου φιλολογικου θέματος. Αύτι'ι είναι 
ιφιτική πού προοαvατολίζεται nρός τr'ιv κοιvω
vιολογlα, τr'ι φιλολογία, τήv ψυχολογία, δχι 
nρός τό ε/κcιοτικό vόnμα τοϋ κιvnματογράφου. 

Κριτικοί τέχvnς και ίστορικοl, δnως ό • Αμ
nεργκ, ό ·· Αρvχαιμ, ό Χωζερ, ό Λάγκερ, ό Πα
vόφοκι. ό Ρι'ιvτ, ό Ρίχτερ, ό Σαnίρο και ό Τόϋ· 
λερ, άσχολι'ιθnκαv πάντα μέ τι'ιv αlσθnτική τfις 
ταινίας. rι· αύτό, τήv πρόοφατn εlσβολι'ι των vέ· 
ι..:_:,ι τεχvοκριτικωv i-:al ίστορικωv οτι'ιv κριτικn 
τnς ταινίας (Μnάποκ, Κοέν Γκέλvτζάλερ, Κέ· 
πες. Κίρμnυ, Μέϋερ, Μάϊκελσοv, Ο' Ντόχερτυ, 
Σόvταγ;,e:) . πρέπει vά τr'ιv καλωσορίσουμε και vά 
τι'ιv έvθαρύvουμε. Μέ. τό εlκαοτικό nροοαvα
τολισμό rους, τήv Ιδιαίτερη αlοθπ:1κι'ι και τlς θέ
σεις τους, τι'ι γvώσn τους γιά τήv τεχvικι'ι καl 
τι'ι. φιλοσοφία τfίς μοντέρνας τέχvnς, θά μπο· 
ρουσαv vά συμβάλουν αlσθnτά στι'ιv έnεξεργα
σία μιάς α/σθnτικfίς γιά τόv είκαστικό κιvnμα
τογρόφο. Ή νέα αύτι'ι αlσθnτικr'ι πρέπει vά κά
μει εvα διαχωρισμό των διαφορωv πού ύnόρ· 
χουν όvόμεσα οτήv ταιvlα καl τlς δλλες πλα
στικές τέχνες. (Τό στοιχείο τοϋ χρόνου, ι'ι ά
nατnλι'ι nαρουσίασn - όnεικόvισn τfις κιvr'ισε
ως καl τfις nραγματικότnτας σέ μια δισδιάστα
τη έnιφόvεια, rΊ χρnσιμοnοίnσn τοϋ nχου τοϋ κι
vnματογράφου σάv παλάτι των όvεlρων). Τά 
((φιλμικάJJ αύτά χαρακτnριστικά, στήv περίπτω
ση τουλάχιστο:v των nεριστατικωv τοϋ nερι6άλ· 
λοvτος και των έργων πού χαρακτnρfζοvτaι ό
πό μικτά μέσα, εlvαι τώρα πιό άμεσα συvδε
μέvα μέ τις άλλες τέχνες. 

'Ο ΝΑΚ δέ θά έκανε δοχnμα v· όσχολnθεί μέ 
a..:,τά τά ζnτ_rΊ~ατα και ~ά μελετήσει τά κείμενα 
των νέων αυτωv κριτικωv, δnως και τά έργα των 
Μnαλάζ, Νίλσεv, Κοκτώ, Άϊζεvστάίν και Πουv
τόβκιv. 

13. Σ ύ γ χ ι ο n τ ο G ιιπ ά π a JJ μ έ 
τ ο ύ ς ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ ς ό ν θ ρώ
n ους 

Τέλος, rΊ ίκαvότnτα vό llκaταλa8α(vσυμε,ι 
nροϋ~οθέτει. τή':' ικαvότnτα vά γνωρίζουμε τόν 
έαυτο μας. Η εξέλιξη nραγματοnοιείται μέσω 
σφαλμ_άτωv_ πού τά άvαγvωρίζουμε σάv τέτοια, 
κριτικnς, mς όnοίας όvτιλαμβαvόμαστε τι'ιv ό
ξία, προθυμίας, άφομοιώσεως νέων καl ξένων 
έnιδράσεωv, δοσοληψίας μ' e:va έχθρικό όλλά 
πάντα μεταβαλλόμενο κόσμο. Ή τυφλι'ι λα
τρεία και ι'ι έρμnτικότnτα ε,vαι έχθροl τfις ό· 
vαι:~τ~ξεως κι::.ι όδnγεί οτtιv έnavάλnφn αύτων 
που εχουμε nδn πετύχει, τι'ιv παρaγωγι'ι έnι
γόvωv καί μετριοτήτων, τό προοδευτικό στέ
νεμα τοϋ όραματισμοϋ και τήv δλο και μεγα
λυ rερn καταnτωοn τοϋ γούστου. Αύτά που r'ι 'Α
μερικανικι'ι nρ~τοnορία όvτιμετωnίζει. εlvαι al· 
ρετικότnτα που ποζάρει σάv έλευθερlα, κολα
κεία σάv κριτική, δγοvn έκλεκτικόmτa σάv κaλ
λιτεχvικι'ι φιλοσοφία, άvτι • διavοnτικι'ι άμάθεια 
σάv άnελευθέρωσn. Τά δόγματα, οί μύθοι και ol 
((Πάπες» ειvαι- άvαnόφευκτα στάδια οτtιv όv
θρώnιvn προ - Ιστορία· τό όνώτερο έnίπεδο θά 
γίνει nραγματικότnτα δταv τήv θέσn τους πά
ρουν δvθρωnοι μέ έλεύθερn βούλnσn. 

Μετάφραση : Ρίτσα Ντάκοu 
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ΚΡΙΤΙΚΒ 
Μ. Φερρέρι: ((•ο "Ανθρωπος με τα μπαλλόνια)) 

Τα δρια λοyικiις καi παράλογου 

Μέχρι πόσο μπορεί νά φουσκώσε ένα μπαλ- 6όθος, έπιτείνοντας τn σημασία κάθε συγ~:::εκρι
λόνι χωρις νό σπάσει, πού σημαίνει, γιό τόν νnς συμπεριφοράς του. 'Έ_:rσι, ό τρόπος που ιισυ: 
Φερρέρι, πόσο μπορεί v' άντέξει ό σύγχρονος νομιλεί>J μέ τn μnxavn του εργοστασίου του και 
δνθρωnος, !σοροπώντας μέσα του τις διόφ~ρεc; n όγωνία του, (πόσες καραμέ~εc; θά τυλίξ7ι 
δυνάμεις πού τόν κινοuν και σέ ποιό σnμειο ή στό λεπτό : ) ε~κολα έρ_μnνευοντ':Ιι σάν _υ-

• ό δ στή στερία, μιά κι εχουμε το προnγουμενο τω;1 
\σοροπία άνατρέnεται και όδnγει τ τομο έφιαλτικων τίτλων, πού παρουσιάζουν σέ ~σnρο-
σχιζοφρένεια; μαυρα κινούμενα σκίτσα, τά γρανάζια που δου-

'Ο κόσμος πού άναπαριστa ό Φεeρέρι. στήν λεύουν. ένω ακούγεται ό χαρακτnριατικόc; ρυ-
όθόνn ε!ναι ό έφιαλτικός κόσμος της συγχρο- Σ 11 ζt'ι έ όν 
vnc; κοταναλωτικnς κοινωνlαc;. "Ηρωάς του ε1: θμικόc; i'ίχος των μnxavwv. τ συ τnσn !1 τ 
ναι "'νας μεσοαστός, τόν όποίο παρακολουθει πελάτη του γιά τό διαφημιστικό, παρατnρουμε δτι 

,., ό ι δέ διαθέτει άρκετn ίκανότnτα γιά ?ύτοέλεγχο. 
άnό κοντό τnν ωρα τfις δουλειάς του• στ σπ τι . Από τόν τρόπο πού φέρεται οτόν υπnρέm, δι~
του, στ:(ς προσωπικ~ς του . σχέσεις. ~Ο σι:cη~~: κρίνουμε μιά ένδόμυχn άνάγκ11 γιά έπιβολt'ι, που 
θέτnς, ομως, σκοπευει, όάr.;ι πι. σ~γμ έπφου στή παίρνει έρωτικέc; άποχρώσειc; σtιc; σχέσεις του 
φτουν ο! τ(τλοι σyην όθ νn ν . ατρ ει έ τnν ύπn έτρια. 'Η μέλλουσα γυναίκα του 
συνε!δnσή μας αυτή τn ζωrι κι αυτές τις σχέ- ~,ναι γι· atόv, φυσικό, ενα σεξουαλικό άντι
σεις. 

6 
l δέ κείμενο άλλά συγχρόνως άσκεί έπόνω του έπί-

Κι δμως, στήν ούσ!α_. τίποτα ~ Α nεg εργ~Όου- δρασn ;αθαρά μητρική. Ε!ναι φανερός ό παιδι
συμβα[νει στή c;_ωn του Μάριο. ν _ φαιρ _ σ ό του στn στάσn πού κρατάει, δταν αύτn γδύ
με. πι ματιά του σκnνοθέτn και δουμε τό γε ν~τ~ι. Στό σύντομο διαπληκτισμό του μέ τόν έρ
γονότα άντικειμενικά, θό παρατnρήfουμε δτι γότn ύποδnλώνεται ή προαιώνια σύγκρουση. Τέ
τά προβλήματα - έ~αγγελμ_ατικά κα προσωπι- λο Ότnν έχθρικn στόσn του άπέναντι στό παι
κό - πού άπασχολουν τόν i'ιΙ?ωά .του, εlναι τ_~ δ, c;;.ού ε!ναι τό πιό σημαντικό σημείο, γιοτ\ αύ
συνnθισμένα προβλήματ? που θ άπ?~0λ01;>_ τι'{ θά προδιαγράφει καl τn μετέπειτα συμπεριφο
σαν έναν όποιοδήποτε της τάξης του. ν του ά του ανιχνεύουμε μιό συμπλεγματικr'ι φυχικr'ι 
τοις, μέσα άnό κάθε Ιδια[τερο πρόβλημα, ό Φερ- ρ 6 ' ύ τn χαρακτηρίζει ή ελξn και ή 
ρέρι ανιχνεύει και άn_? ένα δλλο χc.:ιρακτnριστι- ~~:e~~a;n;0 :

0 άπό aύτό τό παιδl. 
κeι του fιρωα, ωστε, ένω τόν τοποθετει στόό φυσικ~ ., Ομωc; αύτές ο\ έπ\ μέρους συμπεριφορές πο-
του περιβάλλον, τόν έξετάζει συγχρ νωc; σ • 

-----:=.--:~'c_·==.--:':"'_~~~~r}J1 ! •ιrc•ιιιcι1ιt1 

' 
L' UOMO DΛ1 J>ALLONI (BREAK UP). Σ κ η ν O θ ε-
6 ί ο: Μάρκο Φερρέρ1. Σ ε ν 6 ρ ι ο: Μάρκο Φερ
ρέρ1 καi Ραφαέλ Άζκόνα. Φ ω τ ο γ ρ ο φ ί α : Ού
ζουέλλ1. Μ ο ν τ 6 ζ: 'Έντζο Μ1καρέλλ1. Κ α λ
λ 1 τ ε χ ν 1 κ r\ Δ 1 ε ύ θ u ν 6 η: Κόρλο 'Έτζιvt1. 
Κ ο 6 τ ο ύ μ I ο: Λουtδlόνα Μαρ1νοihω. Κ 6 6 τ: 
Μαpτδέλλο Μα6τpογιάνν1 (Μόριο), Καιρ)ν, Σπόακ 
( 'Γζιοβάννα), Γοuiλλιαμ Μπέργκερ ( Ό ποιητής), Οuγ
κο Τονιάt6Ι. . Π ο ρ ο γ ω γ ή: Κόρλο Πόvt1. Δ 1 α
ν ο μ ή: M.G.M. Δ ι ά ρ κ ε 1 ο 1.26'. 

τέ δέ φαίνεται νά δικαιολογούνται. Παρουσιά
ζονται μάλλον σάν άποτέλεσμα μιας γενικfις στό
σnc; άπέναντι στn ζωt'ι, πού τράφηκε μέ τnν κουλ
τούρα καί τnν άδιάκοπn συνήθεια και πού δφnσε 
τά σημάδια της στό παρόν, σέ κάθε συγκεκρι
μένη συμπεριφορά. Έτσι, τό φέρσιμο τού Μάριο 
nρόc; τόν έργάτn τόν πελάτη του t'ι τnν ύπnρέ
τρια, υπαγορεύεται δχι άπό συγκεκριμένες αι
τίες, άλλό άπό τό διάφορα ιιτ\κJJ πού τόν κατέχουν 
και που γίνονται τό ύποκατάστατο τfιc; φυσικfιc; 
του ζωfιc;. 'Όλες του οι ένέpγειεc; ε!ναι όποτε
λέσματα μιας άσυνεlδnτnc; μnχανικfιc; διαδικα
σίας. • Από τn στιγμή που σταματάει τnν tρωτι
κr'ι πράξη γιά νά τακτοποιήσει τό παντελόνι του, 
μέχρι τn στιγμr'ι που κοιτάζει κάτω άπό τό φό
ρεμα τfις υπηρέτριας καl έν συνεχεία τfιc; μέλ
λουσας γυναiκαc; του. 'Ακόμα λοιπόν και r'ι έρω
τική του συμπεριφορά ε!ναι ύnόδουλn στιΊ μn
χανικιΊ συνt'ιΘεια. Κι αύτό τό σημείο άποτελεί τή 
σnμαντικότερn έπίδρασn πού εχει ιΊ ματιά του 
Φερρέρι πάνω στά γεγονότα. Τώρα πιά, πού ό 
Μάριο έχει χάσει τnν έπαφή του μέ τlc; φυσικές 
έκδnλώσειc; τiϊς ζωfιc;, τώρα πού ή δική του ζωr'ι 
δέν είναι παρά μιά σειρά άπό κουρδισμένες έ
νέργειες, είναι εϋκολο, οι ρωγμές που παρου
σιάζονται στόν ψυχικό του κόσμο νά διευρυν
θούν καl νά δnμιουργt'ισουν χάσματα στιΊν προ
σωπικότητά του. Ε!ναι εϋκολο, μιό άπό τlς συνt'ι
θειές του νό πάρει διαστάσεις καl νά τόν όδn
γt'ισει στn σχιζοφρένεια. Kal τελικά ή ταιvιa δέν 
ε!ναι, nαρό r'ι παρακολούθnσn αύτfις τnς δια
δικασίαc;. 'Ένα άθωο παιγνίδι, που γίνεται νευ
ρωτική μονομανια. 

Ό Φερρέρι στήνει μέ σιγουριά τό τραγικό 
του παιγνιδι, πού φτάνει τά δρια τού παράλο
γου. Και τό παιγνίδι έnεκτείνεται καl σέ μας, 
τouc; θεατές, δταν άνατρέnει μέσα μας τr'ι δικι'ι 
μας καθnμερινn συμπεριφορά' γιοτ\ r'ι μετάβα
ση γίνεται τόσο σοφό και ιιφυσιολογικάιι, που 
δέν καταλαβαlνουμε πότε περάσαμε τό δριο 
τfιc; λογικiϊc;. 

'Ακόμα ό Φερρέρι στό άποκ,ορύφωμα τού σαρ
κασμού του, άρνείτάι νό παρουσιάσει τόν t'ιρωα 
σόν άθωο θύμα, άφού κι ό iδιοc; σέ μιό στιγμr'ι 
- δταν συναντάει ξανό τό παιδl σm σκάλα -
συvnδειτοποιεί τr'ι θέση του καl σκέφτεται δτι 
θc. μπορούσαν νό μnν εlxav έξελιχθεί έτσι τό 
πράγματα. 'Αρνείται άκόμα και νά μας κάνει νό 
τόν -λυπηθούμε δείχνοντάς τον νεκρό. 
Ό θάνατος i'ίταν ή μόνη διέξοδος γιά τό Μά

ριο. 'Από ένα σημείο κι έπειτα i'ίταν όδύνατ:' 
νό γυρίσει π(σω. Γι αύτόν τό πρόβλημα του 
Ι.:παλλονιου έγινε ένα ((ήθικό πρόβλnμαJJ καί 
μ· αύτό ό σκnνοθέτnc; σαρκάζει δλα τό έπl μέ
ρους προβλήματα nθικό καl αlσθnτικά μιαc; τέ
τοιας κοινωνίας. Δέν ύπάρχει γιά τόν Φεppέρι 

παρά ενα πρόβλημα. Νό τn δεχτείς iΊ νά τnν 
όnορίφειc;. 
Μεχοι ποιό σnμείο, δμως, μπορούμε έμείc; νά 

δεχτούμε αύτό τό παιγνίδι ; γιοτ\ φτάνει σέ 
τέτοιο σημείο παραλογισμού, που χρειάζεται 
γ.:ρn ρεσλιστικιΊ βόσn γιά νό έξισοοροπnθεί. Τά 
έπεισόδια, δσο στυλιζαρισμένα και νδ.ναι, δέν 
πρέπει νά χάνουν ούτε στιγμιΊ σέ πειστιι.::ότnτα. 

· Οταν υπερισχύει ό προσωπικός κόσμος τού 
σκnνοθέτn, ή ταινία άδυνατίζει κάπως. Τέτοιες 
εiναι οί σκnνέc; που ό Μάριο έπισκέπτεται τόν 
ποιnτrι fι τόν άρχιτέκτονα, σκηνές. δπου άp
χίζουμε νά διακρίνουμε τn δραματικr'ι κατα
σκευιΊ τού σεναρίου. Σέ άντίβαρο, ύπάρχουν δ
λες οί θαυμάσιες σκηνές μέσα στό σπlτι. 

Είπαμε πιό πάνω, δτι ό Φερρέρι σαρκάζει καl 
τά αίσθnτικά προβλήματα μέ τό Ιδιο τό στυλ τnς 
ταινίας του. 'Αδιαφορεί έντελωc; γιά τouc; αίσθn
τικοuς κανόνες, γιά τά ρακόρ γιά τn σωστr'ι ά
φήγnσn. 'Αδιαφορεί γιά τό γεγονός δτι άλλάζει 
τό στυλ τfιc; ταινlας άπό σκnνn σέ σκnνή. Λέει 
αύτό που θέλει νό nεί, όμεσα, χωρlc; φιοριτού
ρες ... Αλλοτε στήνει τεράστια πλάνα καl άφήνει 
τούς ι'ιθοποιοuς νά μιλούν t'ι νά χειρονομούν ά
σταμότnτα, κι όλλοτε χρησιμοποιεί ιιπaγωμένα 
καρρέJJ μοντάροντάc; τά.άντιστικτι1<άτό ενα μέ 
τό όλλο. Και πετυχαίνει όλλοτε νό μας κρατήσει 
σ' άπόστασn άπό τά γεγονότα, κι όλλοτε νά 
μας κάνει νά συμμετέχουμε σ' αύτά. Αύτό που 
διασώζει τελικά, τnν ένότnτα, ε1ναι ή ματιά 
του, μιά ματιά γεμάτη όπό διαβρωτική .. [ρω
νεία καl ή Ικανότητά του νά έπιβάλλεται πάνω 
στό ύλικό του, έμψυχο fι όφυχο καl νό τό όδn
γεί έκεί πού θέλει. Όσο άφορα τό τελευταίο 
τούτο, χαρακτnριστικr'ι ε!ναι r'ι μεταμόρφωσπ τού 
Μαστρογιάννι. πού μοιάζει νά φέρνει έπάνω 
του χαραγμένα δλα τά ίχνn που άφfισαν ο! δυ
νάμεις που τόν πιέζουν. 

ΣΗΜ. : "Οπωc; καl τόσες όλλες άξιόλογες 
ταινίες, ό· ιι· Ανθρωπος μέ τό μπαλλόνιa,,, ε!χε 
τnν κακr'ι τύχn νό προβληθεί δυό μόνο μέρες 
στούc; κινnματογρόφουc; πρώτης nροβολfις καl 
κατόπιν νά έξαφανιστεί άπό τlς όθόνες. Ή t· 
ταιρια που είσήγαγε τr'ιν ταιν!α, τr'ι θεώρησε άν
τιεμπορικιΊ και τnν πρόβαλε καλοκαίρι, όπότε ή 
ελλειφn κριτικfις τiϊc; έξαφάνισε και ·τnν τελευ
ταία πιθανότnτα tπιτυχίας. • Αν δέν συμβάλουμε 
δλοι στι'ιν έμποpικn σταδιοδρομ\α τέ.οιων ται· 
vιων χάνουμε κάθε πιθανότητα νά δούμε και 
tιλλέc; παρόμοιες. Γιοτ\ nοιά έταιρ!α θ' άποφά
σιζε ν' άγοράσει τις έπόμενες ταινιεc; του Φερ
ρέρι ιιΌ Ντlλλιγκερ πέθανε,,, και «τό σπέρμα 
τού δντρaι,, ϋστεpα άnό τό προηγούμενο αύmς 
τfιc; ταιν\αc; ; 

Γιώργος Κόppας 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΜΕΤΟΥΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

Κύριε Διευθυντά, 
Μέ τό παρακάτω σnμεiw

μα θέλουμε νά διατυπώσουμε 
τίς όντιρρnσεις καί τίς επι
φυλάξεις μας γιά τό πρωτο 
τεύχος τού περιοδικού ΙΙΣύγ
χρονος ΚιvnματογράφοςJJ πού 
άφορουν δχι θέματα έμφάvι
σnς, σελιδοnοίnσnς κ.τ.λ. (οί 
πολλές άτέλειες στόν τομέα 
αύτό νομίζουμε δτι είναι κά
τι nού εύκολα ξεπερνιέται) 
όλλά θέματα ούσίας δnλσδtΊ 
βασικό, βασικότατα άν λά
βουμε ύn' όψn μάς mv δi
φα του κοινού όπως έκδnλώ
θnκε μέ mv μεγόλn ζr'ιτnσn 
τού nεριοδικου τουλάχιστον 
έδ.7> σnΊν Θεσσαλονίκn. Ή 
ζr'πnσn qύτr'ι, νομίζουμε πώς 
τούτο τό άντιλαμβάvεσθε ά
πολύτwς, δnμιουργεί αύξn
μένες ύnοχρεώσεις κσί γιά 
τοϋτο περισσότερο έπιχει
οούμε έδω μιά κριτικn. κσ· 
λόnιστn θά πρέπει νά είσθε 
βεβaιος, άλλά ταυτόχρονα ό
nnχοϋσα άμετακiνnτες άnό
φεις μας. 

Καί nρωτα - nρωτα. δέν έ
χουμε ξεκαθαρίσει όκόμn, καi 
μετά mv nροσεκτικtΊ άνό
γνωσn τού τεύχους πού έ
χουμε στά χέρια μας, έάν τό 
περιοδικό άnοτελεί μιά προ
σπάθεια άnλfiς έvnμέρwσnς 
καί κατατόnισnς πάνω σέ θέ
ματα κιvnματογράφου, άκόμn 
καl μιά nροσnόθεια νά καλυ
φθfi μέ δnοιο τρόπο ((ι'ι άνυ
nαρξ!α κιvnματογραφικfiς παι
δείας στtΊν ΈλλάδαJJ, ι'Ί ένα 
δργανο έκφρασnς 1-;1,ιός όι.:ά· 
δας άνθρώnwν που, οσο κι α~ 
δέν κλείνεται στεγανά και 
'εΤναι ((όνοικnΊ σέ κάθε όnο· 
φnJJ, ώστόσο μοιραία έχει ό
ρισμένους συγκεκριμένους 
στόχους καl συμμετέχει σέ 
μιά λίγο πολύ κοινι'ι όντίλn
ψn γιά τόν κινnματογράφο, 
σάν μέσο δnλαδι'ι πού άνάλο
γα μέ τό πως τό μεταχf:ιρί
ζεσαι μπορεί νά ε1ναι cιμεσο 
έκφράσεwς καl μέσο nλύσε· 
ως έγκεφάλοωJ και σάν ένα 
κατ' έξοχι'ιν έκφραστικό τρό· 
πο πού είσβάλλει χωρίς προσ· 
χr'ιματα στόν κόσμο του nού 

είναι δλος ό κόσμος γύρω 
του. 

Έάν δεχθούμε τnv δεύτε
ρn έκδοχι'ι δnλαδι'ι τού κινn
ματογράφου σάν όντlθετου, 
σάν άvτι · μέσου πλύσεως έγ
κεφάλου (πράγμα τό όποϊο 
εύχόμαστε καi ύπέρ τοϋ ό
ποίου τaσσόμεθα άνεnιφύλα
κτα) τότε τί σnμαίνει έκείνn 
ι'ι νύξn στό προκριματικό όρ
θρο CΙΌ iiλιος άvατέλλει nάv
τaJJ δτι έnιχειρείται ι'ι κάλυ
ψn τοϋ κεvοϋ στόν τομέα έ· 
vός ΙΙέξειδικευμέvου κινnμα
τσγραφικοϋ έvτύποωJ - μnnwς 
aύτn r'ι λέξn ΙΙέξειδικευμέ
νου>J άnοκλεlει κιόλας τι'ιν πα
ραπάνω όvτίλnψn nερl κιvn
μaτογράφου καί έξυπακούει 
μιά περιορισμένn όμάδα έκ
λεκτων πού όσχολείται κai ά
γαnό τiς ιιταινίες ποιότnτοςJJ ; 
και όν σκοπός τοϋ περιοδι
κοϋ είναι νά βοnθnσn τό κοι
νό ιrvά διαnλάσn ένα πιό 
σωστό κριτr'ιριο» κal νά βρί
σκεται ιισε μιά κατάστασn συ
vεχοϋς έγρr'ιγορσnς άπέvαντι 
σέ γεγονότα κai καταστά
σειςJJ, πιστεύετε δτι τοϋτο 
πετυχαίνεται μέ διθυραμβικά 
εnιφwνr'ιματα κai συρροή ά
στερίσκwν στήν ΙΙΝτροntΊJJ τοϋ 
Μπέργκμαν, τό cιΣυνέβn στ17 
H.Π.A.JJ, τοϋ Γκοντάρ, τα 
ιικλεμένα φιλιόJJ τοϋ Τρυφώ 
και τό ιιΜwρό τfiς Ρόζμaρω, 
του Πολάνσκι - ταινίες πού 
κάτω άnό βαρύγδουπες ύπο
γραφές άποστρέφουν τό npό· 
σwno άn' αύτά ιrτά γεγονοτα 
και τlς κατaστάσειςJJ καl συ
χνό έμφανlζονται μέ nροσw
nείο πού κάτω του ύnοπτεύε
σαι τήν φόρμουλα : ιrvά είμα
στε έπίκαιροι γιά νά είμαστε 
τfiς μόδας ; JJ · Αναγνωρίζουμε 
βέβαιο τό δικαίωμα τiΊς προ
οwnικι'iς γνώμnς - καί μάλι
στα του ε!δικοϋ. 'Αλλά δέν 
tπi'ίρξε ο'ότε μιά άντίθετn 
γνώμn, οϋτε ένας όnό τούς 
«Δέκα>J με κάποια έπιφύλαξn. 
Δέ θέλουμε νά κρίνουμε τούς 
κρίνοντας, άλλά δυστυχως rι 
6nοψ\α μας αύτn, δτι δnλα.: 
δrι άγνοειτaι r'ι άντίλnψn του 
κιvnματογράφου μέ αύξnμένn 

κοινωνική συνεlδnσn και κα
τά συνέπειαν μέ προθέσεις 
ούμανιστικές, έvισχύεται άπό 
τά περιεχόμενα τοϋ nεριο
δικοϋ δnλαδtΊ τά δnμοσιευό
μεvα ζένα κείμενα (πού κατά 
ούμπτwσn μrinwς είναι ολα 
γαλλικά και 1ίπο1ε αλλο ; ) 
Θά rφέπει λοιπόν αύτό τό 

ύnό διάnλαοn κοινό vά θεw

ρnσn οά κέντρο καi όμφαλό 
τοϋ ίΙνέου κιvnματογρόφοωJ 

τrιν nρό δεκαετίας έκπνεύσα
σα καi έζαvτλnθειοα νουβέλ 
βάγκ καί κορωνίδα κal πεμ
πτουσία αύτοϋ τοϋ ίδιου ιιvέου 
κιvnματογρόφουJJ τρlα · τέσ
σερα όνόματα καi πέραν τού
του ούδέν ; rιατl είναι τυ
χαίο δτι σ' δλο τό περιοδικό 
έπανέρχονται ουνεχως 'Αν
τονιόνι, Γκοντάρ, Άvιές Βαρ-

. vτό, Pεvai καl δέν γίνεται n 
naραμικρtΊ μνεία τοϋ Ρόζι, 
τοϋ Παζολίνι. τοϋ Κρlς Μαρ
κέ:ρ, τοϋ Μοvιτοέλλι, τοϋ Γιό
ρις ".! βεvς, τοϋ Μnελλόκιο 
(άvαφέρουμε όνόματα οτή 
τύχn) καί δλλwν τόσων όvο
μότwν του κιvnματογράφου 
τiΊς Άνατ. Εύρώπnς, τiΊς Λα
τινικiΊς ΆμερικiΊς άκόμα κal 
τfίς ΆφρικiΊς ; ΔnλαδtΊ n προ
σπάθεια τοϋ περιοδικού όπα
βλέπει ατήν ένnμέρwσn τοϋ 
ύnό διάπλασn κοινού σ' ένα 
χωρο καθοριζόμενο όnό φίρ
μες κai γεωγραφικά δρια, ii 
μnπwς πιστεύει δτι ιrτά σύγ
χρονα προβλr'ιματα δπwς αυ
τά διαμορφώνονται μέαα στtΊ 
ροrι τfiς · ΙστορικiΊς έξέλιξnςJJ 
άnnχουνται καλύτερα στά έρ
γα των παραπάνω σκnvοθε
των; 

'Ερχόμαστε σ' ενα δεύτερο 
ζωτικό θέμα : έάν Ισχύει πρά
γματι n δευτερn έκδοχtΊ γιά 
τό περιοδικό δnλ. σάν δργαvο 
έκφρααnς μιας όμάδος άvθρώ
πwν κal των άντιλr'ιψεών τnς 
περi κιvnματογράφου, τότε 
πως δικαιολογείται ι'ι έnaγγελ
λόμενn rιέvτελως στοιχειώ 
δrις κάλυψn του χώρου έλλn_· 
vικός κιvnματογράφοςJJ. n<;υ 
εlναι · ένας χωρος που μας 
καίει καί πού όν τόν άγvοn
σουμε κινδυνεύουμε_ νά :1~
σουμε στrιν παγίδα -τnς άφ υ: 
ψnλου έλlτ 'πού περιφρονει 
δ,τι εfvαι τοϋ τόπου τnς ; Βέ
βαια ό έλλnvικός κινnμaτο
γράφος εlvaι στραβός, ι::ου
τσός, βιομnχανία μέ υπο
προϊόντα ιικατάλλnλα γιά δια
νοnτικά καθυστερnμένουςJJ · 
Βέβαια υπάρχει μιά όμάδα 
άνθρώnwν πού όγwνίζονται 
μέσα στό χωρο αύτό κal προ
σπαθούν vά κάνουν τόν ντό
πιο κιvnματογράφο νά βγάλn 
μιά φωνι'ι κt aύτtΊ ι'ι φωνtΊ _vά 

r 

r·~ 

εχn ενα όvθρώnινο κal ένα 
κοινωνικό βάρος. Βέβαια ύ
πόρχουν τά έμnόδια, τά κυ
κλώματα, n έμnορευματοποί
nσn κal r'ι όπροθυμία όνθρώ
nων vά έnιχορnγr'ισουν - κai 
άκόμα n δυσκολlα νά τά πfίς 
ολ' aύτό. 'Αλλά έδGι ένα ό
nοιοδr'ιποτε έντυπο πού πι
στεύει σέ κάτι και θέλει νό 
πετύχn αύτό τό κάτι εlναι έκ 
των πραγμάτων όναγκασμέvο 
vό δώσn μάχn, ίσως nολυμέ· 

τwnn. 

'Υπάρχουν καi όλλα δπwς n 
στr'ιλn ΙΙΕίδr'ισεις - σχόλιαJJ δ
nου μπορούν νά περάσουν 
πολλά πράγματα γιά τόν ντό
πιο κινnματογράφο καl γιά 
τrr· δραστnριότnτα των μεγά
λων έταιριων κai τόν όνασταλ
τικό ρόλο τους, καl δπwς οί 
κριτικές των ταινιων, δπου 
μπορεί νά naρατnρnθεί δτι 
δέν φθάνει n όποιαδr'ιnοτε 
γνώσn του κινnματογράφου 
καθώς κai πολλων όλλwν 
πραγμάτων καl όκόμα ι'ι Ικα
νότnτα νά βλέπnς γύρω σου, 
άλλά αύτά έρχονται πιό κά
τω στtΊ σειρά nροτεραιότnτος 
κai ίσως εlναι συνέπειες του 
ένός, τοϋ θεμελιώδους : πως 
βλέπει τό ίδιο τό περιοδικό 
αύτό πού λέγεται κιvnματο
γράφος καl αύτό πού ε!ναι 
προσπάθεια γιά μιά καλυτερn 
έnικοινwvία όνόμεσα στό κι
νnματογράφο κal στtΊ μεγάλn 
μάζα τού κοινού του. 

Εύχαριστουμε 
Δ. ΚΑΊ'ΣΗΣ 
Μ. ΛΑΖΑΡΟΥ 

Θεσσαλοvίκn, 8-9-69 

Τό περιοδικό μας δέν εl
vαι δργαvο έκφρασnς καμιάς 
ΙCόμάδοςJJ. Ή όμόδα πού έν· 
νοούν ol έπιστολογρόφοι μας 
οϋτε αlσθnτικr'ι, οϋτε πολιτικr'ι, 
οι,τε πολιτιστικrι όμοιογέvεια 
έχει. Άπλwς, τtΊν όποτελουν 
άνθρωποι πού όγαπουν μέ 
πάθος τόν κιvnματογρόφο. Μ' 
αύτι'ι τι'ιν έννοια, ι'ι όμόδα 
είναι άvοιχτtΊ στόν καθένα -
πράγμα πού σnμαlνει δτι δέ:ν 
πρόκειται vά nεριχαρaκwθου
με σέ πρόχειρα μετερίζια. 
Μπορεί vδρθει κοντό μας ·δ
ποιος νομίζει δτι εlvαι δυνα
τόν νά μδς βnθr'ι9ει. 

.. Αν ύnάρχει ιrέvα κοινό σn
μείο άναφοράς όνάμεσα στά 
ιιμέλn» aύτfiς τfiς rrόμάδαςJJ, 
αύτό εlναι n λαχτάρα τους 
vά δοϋν κάποτε έλλnvικά 
φίλμ πού vά μtΊν προσβάλ· 
λουν τι'ι vοnμοσυνn και ηΊν 
καλαισθnσlα τους. Δέν όπευ· 
θυvόμαστε στούς Ί(έκλε· 
κτούςJJ. Αύτι'ι r'ι λέξn μπορεί 
vδχει κάποιο νόnμα μόνο 
ατούς Ιερατικούς συλλόγους. 
Γιά μδς έκλεκτοl ε!ναι δλοι 
bοοι ξέρουν άvάγνwσn. Πάν
τως. ό όvαγνώστnς, πρέπει 
vά καταβάλει κάποια προσ
πάθεια, μιά κai διαβάζει ει
δικευμένο έντυπο. 

'Όσο γιά τι'ι συσσώρευσn 
άστέρων, τtΊν εύθύνn τι'ι φέ· 
ρουν ol δnμιουργοi των ·raι
vιωv πού τυχαίνει νά ε!vαι 
πράγματι ol καλύτερες τfiς 
λίστας. Ή μεμψιμοιρία ε!vαι 
έvτελως όστοχn, στι'ιν nερl
πτωσn. 'Άλλωστε, r'ι. όξιολό· 
γnσn μέ βάσn μόνο τό περιε
χόμενο σέ: μιά τέχvn κατε-

ξοχtΊν rrφορμαλιστικtΊJJ ε!ναι 
μάλλον όκριτn. 
Σέ κάθε κομμάτι ιrμvnμο

νευοντaυ, τά όνόματα πού 
nalρvovτaι σάν χαρακτnρι
στικές περιπτώσεις γιά τι'ιν 
όποσαφr'ινισn όnόφεwv, κι δ· 
χι δλwν των όξιόλογwv δnμι
ουργωv. Αύτό ε!ναι αύτονόn
το γιά καθέναν πού έγραψε 
ποτέ τρείς άράδες. 
Δέν περιφρονούμε δ,τι ε!

ναι του τόπου μας. Μόνο πού 
ό τόπος μας - στόν τομέα 
του κινnματογράφου τουλά· 
χιστον - δέν κατάφερε νά 
γίνει άξιοσέβαστος - nρός 
τό παρόν. 
Πως βλέπει τ;) περιοδικό 

μας r<αύτό πού λέγεται κινn· 
ματογρόφοςJJ, ρωτούν ol έ
nιστολογρόφοι μας. Μά, σάν 
κινnματογράφο ! Πως άλλοι· 
ως; Ή όν θέλετε σάν μέ
αο έκφρααnς ποικlλwν Ιδεων 
καl όπόψεwv. "Οσο γιά τlς δι
κές μας Ιδέες, αύτές έγιναν 
nδn φανερές όnό τό πρωτο 
τεύχος. ·;; έnικοινwνiα ανά
μεσα στήν τέχvn καl τtΊ με
γάλn μάζα ε!vαι μόνιμος πό
θος κάθε ύπεύθυνου πνευ
ματικού όνθρώnου. Πάντως, 
δέν ξέρουμε καμιά λύσn γιά 
τό έπίμαχο αυτό nρόβλnμα 
nou ταλαιπωρεί καλλιτέχνες 
καl κοινό όnό καταβολfiς τέ
χvnς. Πρέπει ό καλλιτέχνnς 
νά nλnσιόσει τό κοινό του 
κατεβαίνοντας, ι'Ί τό κοινό 
τόν καλλιτέχνn όνεβα[vον
τας; Ή λύσn τfiς άμοιβαlας 
προσέγγισnς παραείναι ό
πλουστευμένrι καl βολική. 
Π~ντ~r.. ε!νσι μιά λύσn. 

~ΙΝΕ. 
> ) 
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