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‘A rhizome has no beginning or end;
it is always in the middle, between things,
inter-being, intermezzo.’
Gilles Deleuze & Félix Guattari
THE IN-BETWEEN
In a 1983 interview, Shirley Clarke states: ‘One of
the things, though, that I’ve never totally understood, and I’m still trying to figure out, is this space
between the cuts.1’ Articulating a life-long concern
in her filmmaking, Clarke, whose own masterful
montage has been likened to ‘choreography,’ is referring specifically to the fact that there is always a
period of time, however infinitesimal, between two
images edited together—a space between edits
(irrespective of techniques such as dissolves). And,
this time/space ‘between the cuts’ resists understanding. It is the unknown kernel at the heart of
the art of editing.
Amplifying this technical question to one of
temporality, Clarke continues: ‘But when you cut
from shot to shot, there is a certain amount of time
that is unaccounted for. I think it’s an emotional
experience as well as a physical experience.’2 Already, she frames this ‘unaccounted in-between’ as
an aesthetic category revolving around the experience of filmic time and space—an experience that
has the power to elicit emotions. But, a more radical expansion of this line of thought is in order, and
I would like to suggest that this ‘space between’
is central to an understanding of Shirley Clarke’s
entire body of work and its aesthetic, social, and
political contexts.

THIS
SPACE
BETWEEN
THE CUTS

This space between the cuts, in-between the images, is precisely that interstitial space in which
Shirley Clarke’s life and work dwell and from which
they generate their force. Further even, Shirley
Clarke’s engagement with this mysterious ‘space
between the cuts’ represents the very aesthetic
and political modes out of which her experimental
short films, documentaries, and dramatic narrative
films emerge and subversively cut across genres,
media, art forms. Inhabiting this liminal space, as
do Shirley Clarke’s multifaceted contributions to
the history of image-making and to experimental
culture in general, proves provocative, controversial,
and potentially emancipatory.

Shirley Clarke
as Intermezzo
Christopher Zimmerman

αγγλικό κείμενο μόνο

-------------
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Shirley Clarke’s early experiences as a dancer
were formative in her innovative ‘choreography of
images’ and performative explorations of those
spaces ‘in between’—in between fiction/reality,
improvisation/composition, identity/performance,
aesthetics/politics. As a ‘woman filmmaker’ fight-

ing to create within a patriarchal culture, Clarke’s
engagement with social issues gave voice to the
marginalized, to those existing ‘in-between,’ in the
cracks and fissures of ‘official’ reality. Even Clarke’s
innovations in and relationship to cinema vérité, to
the American independent film movement in NYC,
and later to experimental video are marked by this
state of being un-classifiably and anti-dogmatically
‘in-between.’
CINE-DANCES—BETWEEN
DANCE AND FILM
Under Maya Deren’s strong influence, Shirley
Clarke’s work cuts across other artistic genres and
demonstrates the power of cinema to engage the
arts of dance, theater, painting, and performance.
Clarke’s dialogue with these other arts forms produced, particularly in the early experimental films,
hybrids that occupy this space ‘in-between’. Her
first film—A Dance in the Sun from 1953—establishes Clarke’s preoccupation with movement in
and between spaces and constitutes her first ‘cinedance.’ Later in the interview quoted above, Clarke
explains that:
All the kinds of things I discovered about the choreography of editing and the choreography of space/
time came from making that very first film. The
idea of leaping from the stage and landing on the
beach was a revelation to me. I still can’t get over
that you can do it (laughs). It just strikes me as a
wonderful leap of not only magic but of concept, as
a way of encompassing the universe.3
Indeed, Clarke’s experiences as a dancer and her
work with choreographers in her first cine-dance
films demonstrated an attunement to movement,
rhythm, and to the body. French philosopher Henri
Bergson conceived of the body ‘as the site of action.’ The body represents the meeting point between the external and internal worlds. Through our
bodies, we literally and metaphorically ingest and
digest the external world, and, at the same time,
our bodies express internal thoughts and emotions
outwards, in relation to others. The body itself is
liminal, in-between worlds. The body in motion
resists fixed identities, and, Shirley Clarke’s cinedance films merge with the flow and flux of rhythm
and spontaneity.
In A Moment in Love from 1957, initially intended
as a feature film based on Picasso’s La famille de
saltimbanques, Clarke began choreographing the
dancers as well as the camera within the frame.
In some respects, Clarke brings her cine-dance
work to a climax with Bridges-Go-Round from
1958, which was taken from the Brussels Loops
footage for the 1958 Brussels World Fair. Most

likely Clarke’s most famous experimental short,
Bridges-Go-Round is a study of perpetual motion in
which her ‘choreography in editing’ transforms the
bridges of Manhattan into an urban dance. Clarke
removes the human subject and liberates these
static spans thus capturing, through rhythmic editing and superimpositions, the vertiginous movement of city-life. And, to return to the ‘in-between’,
what are bridges if not liminal spaces connecting
bodies of land?
CINÉMA VÉRITÉ—BETWEEN
TRUTH AND FICTION
By 1958, Shirley Clarke’s experimental short films
had achieved international acclaim, yet her political
consciousness and experiences of being marginalized as a woman artist deepened her desire to challenge and engage in social issues within the larger
format of the feature-film. That same year, Clarke,
along with D.A. Pennebaker, Richard Leacock, Albert
Maysles, and Willard van Dyke, founded Filmmakers, Inc. Designed to share space, equipment, and
post-production facilities, this cooperative proved
to be the crucible from which the concept of American cinéma vérité was shaped.
These filmmakers rejected, as dishonest, documentary filmmaking that presented planned and
scripted films as objective reality (Robert Flaherty
comes to mind). Richard Leacock articulates cinéma vérité’s purpose as finding ‘some important
aspect of our society by watching our society, by
watching how things really happen as opposed to
the social image that people hold about the way
things are supposed to happen.’4 Film, according
to the principles of American cinéma vérité, was to
reflect social reality as it unfolds in such a way that
it achieves a more profound sense of reality underneath accepted versions.
True to her rebellious spirit, Shirley Clarke questioned this understanding of film as an objective
medium and rejected the notion that film can capture ‘raw’ reality and, in turn, arrive at ‘truth’ in this
manner. For Clarke, the film apparatus always plays
a mediating function within representation, and the
mere presence of a camera shifts the interaction
between subjects and director. Against the grain
of pure observational cinema, Clarke held that the
editing process, in which the filmmaker is making decisions and shaping the final work, also runs
counter to the notion of pure objectivity. Rather,
her first feature films, particularly The Connection
(1961), The Cool World (1963), and Portrait of Jason
(1967) arrive at the real and at ‘truth’ through performative deconstructions of the filmic process.
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THE CONNECTION—BETWEEN
ILLUSION AND REALITY
With Jack Gelber’s play—The Connection—produced
at the Living Theater in 1959, Shirley Clarke found
the vehicle with which to explore her ideas of truth
and meaning emerging out of that space between
fiction and reality. The Connection is set in a Greenwich Village loft, in which a group of drug addicts
and jazz musicians wait for their connection to
bring them their fixes. The jazz musicians improvise
at various points, and on top of this situation, a
filmmaker is ostensibly shooting a documentary on
heroin-addiction. The Living Theater’s production
remained highly controversial in that the ‘fourth
wall’ was broken through when the ‘actors’ would
panhandle through the audience during intermission. Audiences were bewildered by the play’s ability to call into question what was real and what
was fiction.

αγγλικό κείμενο μόνο

Her first feature film, The Connection continued
Clarke’s engagement with other art forms, establishing something of a hybrid form between fiction
and documentary. Her film is a play within a play
within a jazz concert within a documentary. Reminiscent of Samuel Beckett’s Waiting for Godot, The
Connection is suspended in this middle territory,
this ‘in-between,’ in which the act of waiting (also a
liminal state) mirrors the unfolding of the narrative,
which, itself, is always in between in the dialectic
of reality and fiction. The junkies are waiting for
‘Cowboy’ (the cowboy also being a liminal character
on the frontier) who is their ‘middle-man’ to deliver
the drugs that take them out of and simultaneously
imprison them in social reality. The director who is
trying to make the film is constantly interrupting
the diegetic flow to demand that the actors ‘act
naturally,’ and we are made conscious of the film
apparatus at work.
Clarke’s film furthers this ‘in-between-ness’ by
frustrating narrative development and withholding the ‘expected’ climax. Rather, the performative
fragments of this film cross the frontier between
illusion and reality. Commenting on Clarke and John
Cassavetes’s method of working, Gilles Deleuze
captures this ‘in-between’ when he writes:
The character is continually passing the frontier
between the real and the fictional (the power of the
false, the story-telling function), the filmmaker has
to reach what the character was before and will
be ‘after’;…what has to be filmed is the frontier, on
condition that this is equally crossed by the filmmaker and by the real character in the opposite
direction: time is necessary here; a certain time is
necessary which constitutes an integral part of the
film.5
10

Just as the actor must performatively cross this
boundary between fiction and reality, the film itself
is situated at this frontier as it documents time as
a living force. Providing musical interludes throughout the film, the jazz musicians punctuate this time
of waiting, of delay, this time ‘in-between,’ through
improvisation and rhythm, which itself enters into a
shared time of intercommunicative action.
ORNETTE—BETWEEN
RHYTHM AND IMPROVISATION
For Briedges-Go-Round (1958), Shirley Clarke commissioned an electronic score by Louis and Bebe
Barron as well as a jazz score from Teo Macero,
and she intended for the film to be seen twice consecutively with the two different scores. This investigation into how sound alters our perception of
images is but one example of many in which Shirley
Clarke is attuned to music and musicality. With The
Connection, jazz musicians and their improvisations play a central role in the film’s deconstruction
of the filmic process. To culminate a career-long
relationship to music and musicians (as well as to
the Beats and the general ‘culture of spontaneity’
in the US in the 1950s and 1960s), Clarke’s final
feature film—Ornette: Made in America—attempts
to document the creative inner life of Ornette Coleman, who died in June of 2015 and who was one
of the most important innovators in American jazz
and improvised music of the last six decades.
‘Movies are predominantly visual, rhythmic experiences,’ explains Clarke. With Ornette from 1985,
Clarke enters into a visual counterpoint with Ornette’s music and ideas. It is a film about musical
creativity that itself becomes musical. Once again,
Shirley Clarke travels between fantasy and reality, between improvisation and documentation, to
make a film that mirrors its subject’s creative process. It documents performances at the same time
as it performs its documentation.
Ornette Coleman’s music has re-shaped the landscape of improvisation ever since he first burst
onto the New York scene in 1959. Nevertheless,
as an African-American making radical innovations within the already marginalized culture of
jazz, Ornette existed in the margins, in the ‘inbetween.’ With a certain restlessness, his work
crosses the boundaries between improvisation and
composition, and Clarke’s use of dramatic scenes,
documentary footage, and music-video segments
also crosses Deleuze’s frontier. Ornette presents a
portrait of an artist-innovator—again giving voice
to the marginalized—that has proven essential in
understanding the history of jazz and American
creative culture of the last half century.

THE NOMAD
AND THE INTERMEZZO
‘Everything I’ve done is based on the duality of
fantasy and reality. Editing separate pieces of
film together playing with time and space allows
the viewer to travel with me.’6 Out of the editing
process, Shirley Clarke, once again, returns to ‘this
space between the cuts’ and its temporal implications in opening a space of lived experience, in
which identities are performed rather than given
and in which dualities are deconstructed.
As a woman filmmaker, Clarke always had to ‘perform’ a ‘role’ in order to make her films. She articulated this as ‘presenting a front.’7 She explains: ‘I
always felt alone and on the outside of the culture
I was in. I grew up in a time when women weren’t
running things. They still aren’t.’8 But, just as in
her work, this state of being outside, of being ‘inbetween’ is the source of Shirley Clarke’s critical
power. The journey that Shirley Clarke takes us on,
traveling through that ‘space between the cuts,’ is
nomadic.
In their Thousand Plateaus, Gilles Deleuze and Felix
Guattari write: ‘The nomad has a territory; he follows customary paths; he goes from one point to
another; he is not ignorant of points… A path is
always between two points, but the in-between has
taken on all the consistency and enjoys both an
autonomy and a direction of its own. The life of the
nomad is the intermezzo.’9
The nomad is a way of being in the middle or
between points, characterized by movement and
change. The nomad is autonomous and takes a direction of its own—a middle path, the ‘in-between.’
Shirley Clarke is the intermezzo.

ENDNOTES
1 Rabinovitz, Lauren; ‘Choreography of Cinema: An Interview with Shirley Clarke’; AFTER IMAGE; December 1983.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 “One Man’s Truth—An Interview with Richard Leacock,”
Film Comment, Spring 1965.
5 Deleuze, Gilles; Cinema 2: The Time Image; University of
Minneapolis Press, Minneapolis; 1989; p.154.
6 Rabinovitz, Lauren; ‘Choreography of Cinema: An Interview with Shirley Clarke’; AFTER IMAGE; December 1983.
7 Halleck, DeeDee; ‘Interview with Shirley Clarke’; Afterimage; Chelsea Hotel, NYC, 1985.
8 Ibid.
9 Deleuze, Gilles & Félix Guattari; A Thousand Plateaus;
Minnesota University Press; p. 380.

11

Το σπάσιμο της αφηγηματικής φόρμας, η τέχνη του
χορού, η ποίηση, η αφοσίωση στην jazz, η ζουρναλίστικη αμεσότητα ως συνθήκη πρωτότυπη για το
κινηματογραφικό είδος που υπηρέτησε, είναι με δύο
λόγια τα βασικότερα στοιχεία που εμπεριέχονται στο
έργο της Shirley Clarke, μιας πολύ ιδιαίτερης περίπτωσης δημιουργού στον ανεξάρτητο αμερικανικό
κινηματογράφο.
Η Clarke - κατά κόσμον Shirley Brimberg - είχε το
προνόμιο της καταγωγής από μία εύπορη οικογένεια. Κόρη ενός Πολωνού βιομηχάνου, μετανάστη
στις ΗΠΑ, και εγγονή ενός πολυεκατομμυριούχου
Εβραίου, επίσης βιομηχάνου - ήταν πατέρας της μητέρας της -, μπόρεσε να σπουδάσει στις καλύτερες
σχολές της εποχής της (Johns Hopkins University,
North Carolina University κ.α.). Ωστόσο, εξαιτίας
της αγάπης της για τον χορό, που την εξέφρασε από
τα παιδικά της χρόνια, γνώρισε τον εκφοβισμό του
αυστηρού συντηρητικού πατέρα της. Αυτή ήταν και
η αιτία που σε νεαρή ηλικία παντρεύτηκε τον Bert
Clarke και κράτησε το όνομά του μέχρι το τέλος. Ο
πρόωρος γάμος σηματοδότησε την ανεξαρτησία της,
την τελειοποίηση των σπουδών της στο χορό και την
ένταξη της στη νεοϋορκέζικη avant - gard σκηνή.
Παράλληλα, η Clarke άρχισε να δίνει παραστάσεις
στο περίφημο Young Women’s Hebrew Association.
Ασχολήθηκε από νωρίς με τις επαναστατικές τότε
μεθόδους της ψυχανάλυσης. Η εξερεύνηση της ίδιας
της διανοητικής της κατάστασης, την οδήγησε από
την τέχνη του χορού σ’ αυτήν του κινηματογράφου.
Εικάζεται πως ο ψυχίατρός της ήταν εκείνος που της
μίλησε για τον κινηματογράφο και την κατηύθυνε
προς τα κει. Το 1953, σε ηλικία 34 ετών, το φιλμικό
ντεμπούτο της, το μικρού μήκους Dance in the sun,
ανακηρύχθηκε καλύτερη ‘’ταινία χορού’’ της χρονιάς
από τη New York Dance Film Society.

Shirley Clarke:
Ο
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΣ
ΤΗΣ
ΤΟΝΙΚOΤΗΤΑΣ

Το μόλις 7 λεπτών Dance in the sun αποτελούσε
μεταφορά στην οθόνη μιας χορογραφίας με τον
ίδιο τίτλο που είχε δημιουργήσει το 1950, τρία χρόνια πριν, ο Αμερικανός χορευτής, χορογράφος και
συγγραφέας Daniel Nagrin. Συνομήλικοι σχεδόν, ο
Nagrin και η Clarke, είχαν γνωριστεί στο πλαίσιο της
μαθητείας τους κοντά στη Martha Graham, τη σπουδαία χορογράφο και δασκάλα χορού που οι μοντέρνες τεχνικές της εισήγαγαν κανονικό κίνημα.

Αντώνη Μποσκοΐτη

greek text only

-------------
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Η πιανίστρια Sylvia Marshall παίρνει τη θέση της
στο πιάνο, ο Nagrin μπαίνει στην αίθουσα, βγάζει
από την τσάντα του ένα μεγάλο κοχύλι, ‘’ζεσταίνεται’’ λίγο και δίνει το έναυσμα για την εκκίνηση της
performance, το συνοδοιπορία χορού και μουσικής.
Και τότε το αυστηρό χωροταξικό πλαίσιο σχεδόν καταργείται, εφόσον η κάμερα της Clarke παρακολουθεί το ‘’αντικείμενό’’ της να χορεύει ταυτόχρονα σε
ένα πλατό, μπροστά στην απλωμένη θάλασσα, σε μια

παραλία γεμάτη ξέρες και στον παραλιακό δρόμο. Η
χορογραφία ολοκληρώνεται, ο Nagrin σκουπίζει τον
ιδρώτα του και πλησιάζει στο πιάνο. Καπνίζοντας από
ένα τσιγάρο με τη Sylvia, εκείνη παίζει το κομμάτι
που μάλλον θα αποτελέσει το β’ μέρος ή μία άλλη
χορογραφία του. Ίσως, βέβαια, οι δύο καλλιτέχνες,
αποκαμωμένοι από μία κατάθεση ψυχής που διήρκεσε λίγα λεπτά, απλώς να απολαμβάνουν μαζί την
τέχνη της μουσικής!
Το Dance in the sun ακολούθησε το έγχρωμο In Paris
parks (1954) με τη χρήση μιας ευφάνταστης, στα
όρια του ατονάλ, πρωτοποριακής μουσικής σύνθεσης. Ένα χρόνο αργότερα η Shirley Clarke παρουσιάζει το δεκάλεπτο ‘’Bullfight’’.
Συνεργαζόμενη αυτήν τη φορά με τη χορεύτρια
-χορογράφο Anna Sokolow, η Clarke μάς μεταφέρει
από τη Γαλλία και τα παριζιάνικα πάρκα στην Ισπανία
των ταυρομαχιών. Δύο-τρία gros plans πάνω σε μιαν
αφίσα, στο πορτραίτο ενός ταυρομάχου, δίνουν το
στίγμα της εν λόγω ταινίας. Εδώ η Clarke έχει εξελίξει φανερά τη σχέση της με τον κινηματογραφικό
φακό και την αίσθηση του κάδρου. Από τα γενικά
– θεατρικά πλάνα του Nagrin στο Dance in the sun,
περνάμε σε κοντινά της Sokorow. Η κάμερα κινείται
και με αισθητική ταινίας τεκμηρίωσης μάς δείχνει τον
κόσμο που έχει γεμίσει την αρένα για το εθνικό σπορ
των Ισπανών. Οι ταυρομάχοι περιμένουν τη σειρά
τους. Τραγική ειρωνεία! Μεταξύ του κοινού βρίσκεται
η Sokorow, μα η σκηνοθέτιδα ‘’κλέβει’’ το βλέμμα
της, τη ματιά της. Ένα βλέμμα που συνηγορεί στο ότι
η καλλιτέχνιδα - χορογράφος αντιτίθεται σε ένα βάρβαρο σπορ. Καθώς το ξίφος καρφώνεται στην πλάτη
του ζώου, βλέπουμε εκείνη με την ενδυμασία ταυρομάχου να επιδίδεται σε μία χορογραφία αναίμακτη
και βαθιά ποιητική. Η ίδια γίνεται λαβωμένος ταύρος,
καθώς η κάμερα, παροξυσμικά σχεδόν, καταγράφει
τις αντιδράσεις του πλήθους. Η Clarke δεν κάνει
απλώς ένα ακόμη ‘’dance film’’, αλλά ένα πασιφανές
πολιτικό σχόλιο που αφορά μια ξένη, προς την ίδια,
έκφραση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Η τέταρτη κατά σειρά μικρού μήκους ταινία της
Shirley Clarke είναι το δεκάλεπτο A moment in love
το 1957. Εδώ το χρώμα αφοπλίζει τη ματιά του
θεατή, με την πρώτη είσοδο στο πλάνο των λευκοντυμένων χορευτών Carmela Gutierrez και Paul
Sanasardo σε μία χορογραφία της Anna Sokorow.
Είναι ένα ζευγάρι που χαίρεται τον έρωτά του σε ένα
εύφορο δάσος, σε ένα άγονο ορεινό τοπίο. Τα σύννεφα που τρέχουν στο φόντο, ένα φιλί που ανταλλάσσουν, οι σκιές και τα είδωλά τους στο νερό μιας
λίμνης φανερώνουν τις προθέσεις της δημιουργού:
Ο έρωτας είναι πηγή ομορφιάς και ζωής. Αυτό, σε Α’
επίπεδο. Διότι, έτσι όπως φιλμάρει η Clarke τους δύο
χορευτές, έτσι όπως οι φιγούρες τους τρεμοπαίζουν

στα υδάτινα πλάνα της, δίνουν την αίσθηση της τεχνικής των drops, μιας video αισθητικής, πολύ πριν
από την έλευση του video και της ψηφιακής εποχής
στο οπτικοακουστικό θέαμα. Αίφνης η σύντομη σε
διάρκεια αυτή ταινία μετατρέπεται σε αριστούργημα:
Οι δύο ερωτευμένοι δεν είναι πια μαζί, δεν αγγίζονται, δεν ενώνονται και το ειδυλλιακό σκηνικό που
τους ‘’φιλοξενούσε’’ αλλάζει με δύο zoom-in σε ένα
ερειπωμένο, βομβαρδισμένο λες από πόλεμο, κτίριο.
Ο Paul αναζητά την Carmela, που εμφανίζεται κι
εξαφανίζεται διά του μοντάζ της ίδιας της Clarke.
Στο τέλος, όμως, νικάει ο έρωτας: Τα δύο σώματα
γίνονται ένα σχεδόν, σε μια σπουδαία χορογραφία τέλεια μίμηση της ερωτικής συνεύρεσης και ανάδειξή
της σε ποιητική πράξη, σε ένα τελετουργικό που
αγγίζει τη θέωση των ανθρώπων. Ισχύουν όλα αυτά
ή μήπως η Clarke μπήκε πρόσκαιρα στο μυαλό του
Paul, που είναι γεμάτος ανασφάλεια για το μέλλον
της σχέσης του με την Carmela; Ένα φιλμάκι όλο
ανατροπές με υπερτονισμένα τα χαρακτηριστικά μιας
αγνότητας εκ μέρους της δημιουργού, αλλά και της
τάσης της να εξελίσσει την τεχνική της από ταινία σε
ταινία!
Από το 1955 η Shirley Clarke γίνεται μέλος των
Ανεξάρτητων Αμερικανών Κινηματογραφιστών του
Greenwich Village, όπου ανήκαν και οι σύγχρονοί
της Maya Deren και Jonas Mekas. Με τις επόμενες
μικρού μήκους ταινίες της, τα Brussel Loops, και κυρίως το Bridges-go-round καταθέτει τα δείγματα μιας
δουλειάς αμιγώς πειραματικής και πάντα πρωτοποριακής στο πλαίσιο των προσωπικών της αναζητήσεων.
Συνεπικουρούμενη από το ηλεκτρονικό μουσικό θέμα
των Louis & Bebe Barron, η Clarke με το Bridgesgo-round (1958) κλείνει το μάτι στον εξπρεσιονισμό,
κινηματογραφώντας και μοντάροντας με τρόπο δεξιοτεχνικό, αλλά βασικά χαρίζοντας ‘’ζωή’’ σε άψυχες
ανθρώπινες κατασκευές - οικοδομήματα. Για πρώτη
φορά ίσως η αφηρημένη τέχνη της ζωγραφικής ή της
στατικής φωτογραφίας αποκτά κίνηση - σάρκα και
οστά μέσα από τα καταιγιστικά πλάνα της Clarke. Η
κάμερα της, μονίμως εν κινήσει στα όρια του αγχωτικού, φανερώνει πως τίποτα ουσιαστικά δεν μένει
ακίνητο στον κόσμο αυτό, πως η ύλη μεταβάλλεται
και αναδομείται στο διηνεκές.
Στα Brussel Film Loops, επίσης του 1958, την Shirley
Clarke απασχολούν πολλά και διαφορετικά θέματα
με τη χρήση φακών που δεν έχουμε ξαναδεί στις
προηγούμενες ταινίες της και χωρίς καμία μουσική
υπόκρουση. Στην επτάλεπτη ενότητα με υπότιτλο
Gestures (Χειρονομίες), η σκηνοθέτιδα μάς παραπέμπει στον βουβό ασπρόμαυρο κινηματογράφο και
στα λεγόμενα ‘’επίκαιρα’’ προηγούμενων δεκαετιών.
Η κάμερα της συστήνει ένα ανθρωποκεντρικό κολάζ
προσώπων όλων των ηλικιών στην καθημερινότητά
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τους. Γυναίκες και άντρες, λευκοί και μαύροι, βρέφη,
παιδιά, νέοι και γέροι, διανοούμενοι, λαϊκοί, πλούσιοι
και φτωχοί, εργάτες, ζωόφιλοι, κυρίες της υψηλής
κοινωνίας που συνομιλούν, χειρονομούν, αγκαλιάζονται, απωθούνται, χαιρετιούνται, υψώνουν αυστηρά
το δάχτυλο, σπρώχνονται - όλες οι εκφάνσεις της
ανθρώπινης επικοινωνίας μέσα από φαινομενικά
ασύνδετα πλάνα και τη διεισδυτική ματιά της Clarke.
Το πλάνο του τέλους με τον πιτσιρικά που κρύβει
το πρόσωπό του με την αστερόεσσα, αρνούμενος
να φωτογραφηθεί και που αποχωρεί με τη μητέρα
του, μπορεί να θεωρηθεί έως και πολιτικό σχόλιο εκ
μέρους της σκηνοθέτιδας - όχι απαραιτήτως δηκτικό
- για τη γενέτειρά της.
Στο τρίλεπτο World Kitchen (Κουζίνα του Κόσμου),
πάντα από τα Bryssel Loops, η Clarke φιλμάρει με
χιούμορ μια σειρά από μαρκίζες εστιατορίων, φωταγωγημένες στην πλειοψηφία τους, που σήμερα θα
λέγαμε ‘’ethnic’’: Κουζίνες από τη Γαλλία μέχρι τον
Λίβανο και από την Κίνα μέχρι την Ελλάδα, αφού σε
κάποιο πλάνο φιγουράρει και η μαρκίζα ‘’Καφφενείον: Ή Ένωσις’’. Ένα μικρό φιλμάκι - σημείο αναφοράς
της αμερικανικής πολυπολιτισμικότητας και ενός
διεθνούς delicatessen που τις επόμενες δεκαετίες
θα γνώριζε μεγάλη άνθηση σε όλες τις μεριές του
πλανήτη.
Την ίδια άνθηση, όμως, θα γνώριζαν, δυστυχώς, και
οι κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες, με αποτέλεσμα τη διετία 1959 - 60 η Clarke να καταπιαστεί με
ένα διαφορετικό project, ύστερα, μάλιστα, από ανάθεση της UNICEF: Τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης
και την κακή ποιότητα ζωής των παιδιών στις χώρες
του Τρίτου Κόσμου σε αντιπαραβολή με τον εορτασμό ενός αμερικανικού Halloween, όπου βέβαια
έχουμε να κάνουμε με δύο εντελώς συγκρουσιακές
από ιδεολογική άποψη καταστάσεις. Το φιλμ λεγόταν
A scary time και γυρίστηκε αμέσως μετά το εικοσάλεπτο Skyscraper, μία από τις πιο οριακές ταινίες στη
φιλμογραφία της Shirley Clarke.

greek text only

Το Skyscraper γυρίστηκε το 1958, αλλά προβλήθηκε
ένα χρόνο αργότερα και ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας της Clarke με δύο κορυφαίους ντοκιμαντερίστες συναδέλφους της: τον Willard Van Dyke, κατοπινό διευθυντή του κινηματογραφικού τμήματος του
Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, και
τον Irving Jacoby. Οι τρεις τους ήταν συνυποψήφιοι
για το Βραβείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου με το
Skyscraper φυσικά.
Στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, το οποίο τιμήθηκε με
το Golden Gate Award στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, παρακολουθούμε
το χρονικό της κατασκευής του περίφημου ουρανοξύστη 666 Fifth Avenue της Νέας Υόρκης, ενώ
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ταυτόχρονα κατεδαφίζεται το Roxy Theatre, μια από
τις πιο ένδοξες κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ
με χωρητικότητα 5.920 θέσεων! Η κάμερα της Clarke
και των συνεργατών της κινείται ελεύθερα, αυτοσχεδιαστικά σχεδόν, καταγράφοντας όλες τις στιγμές και
όλα τα στάδια από μία κατασκευή και μία κατεδάφιση. Οι διάλογοι που ακούγονται ως voice over πάνω
στις σκηνές του ντοκιμαντέρ, εντείνουν την πειραματική φιλμική του υπόσταση, παρ’ όλη τη φαινομενικά
γραμμική αφήγηση που επιλέχθηκε. Αυτό όμως που
εντυπωσιάζει, είναι η χρήση των jazz συνθέσεων που
χρησιμοποιήθηκαν ως σχόλιο των δημιουργών πάνω
στο υλικό τους. Αν προσέξει κανείς, παρατηρεί πως ο
ρυθμός της μουσικής δίνει συχνά και τον ρυθμό στο
μοντάζ, πόσο μάλλον που οι ίδιοι οι στίχοι των τραγουδιών σχολιάζουν τα όποια ρεαλιστικά τεκταινόμενα. Στην πραγματικότητα, έτσι, το τρίο των Clarke Van Dyke - Jakoby έφτιαξε ένα μουσικό ντοκιμαντέρ
μέσα από μία ωδή στον μοντερνισμό, στην πρόοδο,
αλλά και έναν αποχαιρετισμό στον ‘’παλιό κόσμο’’
που φεύγει ανεπιστρεπτί.
Η είσοδος στη δεκαετία του 1960 βρίσκει τη Shirley
Clarke να γυρίζει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας στη φιλμογραφία της, το The
Connection του 1961. Βασισμένο στο ομότιτλο
θεατρικό έργο του Jack Gelber, που αποτέλεσε
την πρώτη μεγάλη επιτυχία του φημισμένου Living
Theatre και μεταφράστηκε σε πέντε γλώσσες, το The
Connection βλέπεται σήμερα σαν ένα ευαγγέλιο της
γενιάς των beatniks, σχετιζόμενο άμεσα με τη μυθολογία της ηρωινομανίας και της jazz μουσικής.
Με την αίσθηση ‘’ταινίας μέσα στην ταινία’’, παρότι
ουδεμία σχέση έχει με το κίνημα της nouvelle vague,
παρακολουθούμε έναν σκηνοθέτη με τον οπερατέρ
του που προσπαθούν να πείσουν μια ομάδα τοξικομανών καλλιτεχνών της jazz να τους αφήσουν να
τους κινηματογραφήσουν. Οχτώ άνθρωποι μέσα σ’
ένα εξαθλιωμένο διαμέρισμα που απλώς περιμένουν
τον dealer τους ονόματι Cowboy. Σιγά - σιγά πείθουν τον Jim, τον σκηνοθέτη, να δοκιμάσει κι αυτός
ηρωίνη, ελλείψει μαριχουάνας, με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Ο Cowboy καταφτάνει στο διαμέρισμα με
τη συνοδεία της γηραιάς ‘’Αδερφής Σωτηρίας’’ και
η ταινία γίνεται ένα καφκικό γαϊτανάκι με την jazz
μουσική και πάλι σε ρόλο ‘’οδηγού της δράσης’’. Δεν
είναι τυχαίο που ο συνθέτης Freddie Redd, ο οποίος
έγραψε τη μουσική της προηγηθείσας θεατρικής
παράστασης και έπαιξε σ’ αυτήν, επανέλαβε το ίδιο
και στην ταινία της Clarke. Ομοίως, τόσο οι υπόλοιποι μουσικοί, όσο και οι ηθοποιοί της παράστασης,
δέχτηκαν να εμφανιστούν και στην κινηματογραφική
μεταφορά της.
Μέσα στο The Connection ακουγόταν συχνά η λέξη
‘’shit’’, αναφορικά με τη χρήση της ηρωίνης, κάτι
όμως που προκάλεσε την επιτροπή λογοκρισίας των

ΗΠΑ και δεν επέτρεψε την προβολή της. Το γεγονός
μάλιστα ότι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της
Clarke συμμετείχε στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών του 1961, αλλά γνώρισε τη
λογοκρισία από την ίδια τη χώρα παραγωγής της, της
έδωσε μέσα στα χρόνια μια μυθική διάσταση επαναστατικής κινηματογραφικής τέχνης. Διόλου τυχαίο,
επίσης, που η θεατρική και η κινηματογραφική εκδοχή του έργου λατρεύτηκαν από καλλιτέχνες σαν τον
Salvador Dali, τον Leonard Bernstein και τη Lillian
Hellman.
To 1968 η Clarke ξεκίνησε μία διαχρονική συνεργασία με τον (πρόσφατα εκλιπόντα/11-06-2015)
Ornette Coleman, εμβληματικό maître των
harmolodics, δημιουργώντας ένα duo για σαξόφωνο
και κάμερα, που “συνομίλησε” για την επόμενη δεκαπενταετία.
Ο σύγχρονος θεατής μπορεί, ταυτόχρονα, σήμερα,
περίπου τριάντα χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του,
να αποκτήσει μία εικαστική εμπειρία της προόδου
του κινηματογραφικού μέσου και ως τεχνικής αλλά
και ως ματιέρας, όπως πιθανόν και της οπτικής κινηματογραφικής αφήγησης, αλλά και της αλλαγής στη
μουσική προσέγγιση του Ornette. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διπλό πορτρέτο, δύο μεγάλων αυτοδημιούργητων-mavericks, αυτών που αποκαλούνται και
american-eccentrics.

της επιλογής του να ασχοληθεί με την τέχνη (αργότερα συνεργάτη του και παραγωγό του επίσης με τους
Prime-Time, την “ηλεκτρική” τους μπάντα), τρώει
chicken drumsticks με τους παιδικούς του φίλους,
παραλαμβάνει το “κλειδί της πόλης” από τον δήμαρχο, ενώ απολαμβάνουμε στο τέλος και μία έξοχη
live-κορύφωση του συμφωνικού του έπους Skies of
America, όπως και μία μικρή συναυλία για ηλεκτρικό- jazz-σχήμα και κουαρτέτο εγχόρδων. Στο μεταξύ,
διαμέσου υλικού super-8mm & 16mm, “περνάμε”
κι από τη Νιγηρία συναντώντας τοπικούς παραδοσιακούς μουσικούς, αλλά και από το Μαρόκο για
μιαν ακόμα συνομιλία με τους Master Musicians of
Jajouka, κάπου στη δεκαετία ’70.
Η προσέγγιση του Ornette στηρίζεται στην άποψη
ότι η μελωδία βασίζεται στον τρόπο έκφρασης της
ανθρώπινης φωνής, ενώ ο ρυθμός προκύπτει από το
φυσικό μοτίβο της αναπνοής. Η κίνηση εκφράζεται
από το σχήμα της δράσης που αναπτύσσεται στη
σύνθεση. Μελωδία και αρμονία αποκτούν ανθρώπινη
υπόσταση, όταν ερμηνεύονται στη σωστή τονικότητα.
Αυτό είναι το “σινεμά” της Shirley Clarke, της πρώην
χορεύτριας με τις κινηματογραφικές μηχανές: Ο κινηματογράφος της τονικότητας.

Στο εκλεκτικό έργο της Clarke παρατηρείται μια
“αντίφαση”: Ένα χρόνο νωρίτερα (1967), παρουσιάζει
“κάτι” που γύρισε σε μια νύχτα, στις 3 Δεκέμβρη του
1966, κινηματογραφώντας για δώδεκα ώρες τον
Jason Holliday (Portrait of Jason), στο διαμέρισμά
της του περίφημου Chelsea Hotel, με γείτονες, εκείνη
την εποχή, τους Leonard Cohen & Janis Joplin, Nico,
Arthur Miller, μεταξύ άλλων, σε ασπρόμαυρο δεκαεξάρι-φιλμ. Η ταινία της Ornette: Made in America,
στο πέρασμα των τριών δεκαετιών (’60, ’70, ’80)
που διέσχισε, χαρακτηρίζεται από τη χρήση ποικίλων
πρωτότυπων format γυρίσματος που σε μια ευρύτερη περίοδο ανάπτυξης (1968-1984), περιελάμβαναν
3/4” video-tape, 8, 16 & 35mm θετικό & αρνητικό
φιλμ, οδήγησαν δε σε μία ευρηματική ρυθμολογία
εικόνας και ήχου, σε συνδυασμό επίσης με τη χρήση
ψηφιακών effects για μία ποιητική διάσταση της
αφήγησης.
Ο υπότιτλος της ταινίας (a musical jazz journey),
πράγματι μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι, όπου μια
σκηνή μυθοπλασίας παρουσιάζει τον μικρό Ornette
να φεύγει από τη γειτονιά του στο Fort-Worth του
Texas, ενώ ο “μεγάλος” Ornette “παρατηρεί” τον
“εαυτό” του, συνομιλεί αργότερα με τον δεκάχρονο
γιο του Denardo-συνομήλικο με τον “μικρό-Ornette”,
ρωτώντας τον αν είναι σίγουρος για την πιθανότητα

* Ευχαριστίες στον διευθυντή φωτογραφίας και επίκουρο
καθηγητή στο τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Θεοδωρόπουλο.
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ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΑ
CUT
Aναδροµή
στη Σίρλεϊ Κλαρκ
Christopher Zimmerman

------------Η Shirley Clarke αποτέλεσε καταλυτικό ρόλο στην
ανάπτυξη του κινήματος ανεξάρτητου αμερικανικού
κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη τις δεκαετίες του
΄50 και του ΄60. Οι πειραματικές ταινίες μικρού μήκους, τα ντοκιμαντέρ και οι δραματικές αφηγηματικές
της ταινίες την τοποθετούν στην πρώτη γραμμή του
αμερικανικού cinéma verité και της avant-garde
σκηνής της Νέας Υόρκης. Η προηγούμενη της εμπειρία ως χορεύτρια και η ενασχόληση της με κοινωνικά
θέματα συνέβαλαν καθοριστικά στην καινοτόμο
«χορογραφία εικόνων» και στην ερμηνευτική εξερεύνηση των διαστημάτων «ανάμεσα» - ανάμεσα σε
μυθοπλασία/πραγματικότητα, αυτοσχεδιασμό/σύνθεση, ταυτότητα/ερμηνεία, αισθητική/πολιτική. To “This
Space Between the Cuts” τοποθετείται ανάμεσα
στην πρώτη και την τελευταία ταινία μεγάλου μήκους
της Shirley Clarke και παρουσιάζει το αμφιλεγόμενο
και προκλητικό έργο της σημαντικής αλλά συχνά
παραγκωνισμένης φιλμογράφου στην αμερικανική
underground σκηνή, η οποία με την εξερεύνηση του
ενδιάμεσου διαστήματος δίνει φωνή σε όσους βρίσκονται στο περιθώριο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ

Shirley Clarke
The Connection
1961 / 103’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Shirley Clarke
The Connection
1961 / 103’

Shirley Clarke
A Dance in the Sun
1953 / 7:40’
Shirley Clarke
Bullfight
1955 / 9:30’
Shirley Clarke
A Moment in Love
1957 / 9’
Shirley Clarke
Brussels Loops—Gestures
1957 / 7’
Shirley Clarke
Brussels Loops—World Kitchen
1957 / 3’
Shirley Clarke
Bridges-Go-Round
1958 / 9’ (2 versions)
Shirley Clarke
Skyscraper
1960 / 20’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΙΝΙΑ
Shirley Clarke
Ornette: Made in America
1984 / 77’

Το IVAC 2016 θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Dennis Doros
της Milestone Films για τη βοήθεια του να πραγματοποιηθεί
αυτό το έργο.
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Σκηνοθεσία και Μοντάζ Shirley Clarke
Παραγωγή Lewis Allen, Shirley Clarke
Σενάριο Jack Gelber
Σχεδιασμός Παραγωγής Richard Sylbert
Βοηθός Μοντάζ και σενάριο Clerk Patricia Jaffe
Σκηνογραφία Albert Brenner
Βοηθός Παραγωγού James Di Gangi
Διευθυντής Φωτογραφίας Arthur J. Ornitz
Παραγωγή Allen-Hodgdon Production
ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Warren Finnerty Leach
Jerome Raphel Solly
Garry Goodrow Ernie
James Anderson Sam
Carl Lee Cowboy
Barbara Winchester Sister Salvation
Henry Proach Harry
Roscoe Browne J.J. Burden
William Bedfield Jim Dunn
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Freddie Redd πιάνο
Jackie McLean σαξόφωνο
Michael Mattos μπάσο
Larry Ritchie ντραμς
Σύνθεση μουσικής Freddie Redd
Ηχογράφηση The Recording Studio
©1961 The Connection Company. USA
Πρεμιέρα ταινίας στη Νέα Υόρκη: 3 Οκτωβρίου 1962
Βασισμένο στο θεατρικό έργο του Jack Gelber “The
Connection,” σε πρώτη παραγωγή από το The Living
Theater
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Επέστρεψε ο Cowboy;»
Οκτώ ναρκομανείς μαζεύονται στο διαμέρισμα του
Leach στο Greenwich Village. Έχουν λάβει ένα ποσό
από τον δικαιοφανή νεαρό ντοκιουμενταρίστα Jim
Dunn και τον κάμεραμαν του, J.J. Burden, για να τους
κινηματογραφήσουν. Περιμένουν το βαποράκι να
τους φέρει την ηρωίνη. Καθώς οι τέσσερις μουσικοί
παίζουν τζαζ, ο Dunn ζητά από τους υπόλοιπους
να μοιραστούν προσωπικές τους ιστορίες. Παρά τις
οδηγίες που τους δίνει, ο Dunn τους ενθαρρύνει

να δρουν «φυσιολογικά», να κάνουν ότι θα έκαναν
οποιαδήποτε άλλη μέρα.
Και τέλος η σύνδεση – έρχεται ο Cowboy, ένας μαύρος ντυμένος κάτασπρα, με σκούρα γυαλιά ηλίου.
Προς έκπληξη των τοξικομανών, έχει μαζί του μια
ηλικιωμένη γυναίκα, ντυμένη με μια ψεύτικη στολή
του Στρατού Σωτηρίας. Ο Cowboy τους εξηγεί ότι
έχει προσκαλέσει την «Αδελφή Σωτηρίας» για τσάι,
για να αποφύγει τους αστυνομικούς που τον ακολουθούσαν.
Καθώς ο Cowboy οδηγεί τους ναρκομανείς ένα-ένα
στο μπάνιο για τη δόση τους, η εξαγριωμένη Αδελφή Σωτηρίας συμπεραίνει ότι αυτοί πίνουν, και ότι
βρίσκεται σε καταγώγιο αμαρτίας. Ο Cowboy την
ηρεμεί και ζητά από τον Leach να της φτιάξει το τσάι
που της είχε υποσχεθεί. Όταν η γυναίκα φεύγει, οι
ναρκομανείς προσπαθούν να πείσουν τον σοβαρό
αλλά αγχωμένο Dunn να δοκιμάσει και ο ίδιος λίγη
ηρωίνη – για να επιτύχει βαθύτερη αντίληψη του
αντικειμένου του. Την ίδια ώρα ο Leach παραπονιέται στον Cowboy ότι η δόση του δεν πιάνει και ότι
τον ξεγέλασε.
Ο Dunn αποφασίζει να δοκιμάσει την ηρωίνη και
αμέσως κάνει εμετό. Προηγουμένως ζητά από τον
Burden να αναλάβει την κινηματογράφηση. Την ώρα
που ο Dunn είναι λιπόθυμος, ο Cowboy δίνει άλλη
μια δόση στον Leach, ο οποίος φτάνει σε υπερβολική
δόση. Ο Cowboy και οι άλλοι προσπαθούν να τον συνεφέρουν. Ο Dunn συνέρχεται και λέει στον Burden
να κρατήσει τα πλάνα που γύρισαν.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ…
Η Shirley Clarke βρισκόταν σε κομβικό σημείο στην
καριέρα της. Οι πειραματικές της ταινίες μικρού μήκους της χάρισαν διεθνή αναγνώριση, αλλά ήθελε να
αναλάβει μεγαλύτερες και πιο πολιτικές προκλήσεις.
Το 1958, μια ομάδα νεαρών φιλμογράφων, ανάμεσα
στους οποίους οι Clarke, Willard van Dyke, Richard
Leacock, D.A. Pennebaker, και Albert Maysles
δημιούργησαν ένα συνεργατισμό για κοινή χρήση
γραφείων, εξοπλισμού παραγωγής και επεξεργασίας,
με την επωνυμία Filmmakers, Inc. Τότε ήταν που
γεννήθηκε η έννοια του cinéma vérité, από τους πειραματικούς αυτούς φιλμογράφους. Σύμφωνα με τον
Leacock, το cinéma vérité είχε στόχο «να εντοπίσει
σημαντικές πτυχές της κοινωνίας παρακολουθώντας
την κοινωνία, παρακολουθώντας πώς πραγματικά
συμβαίνουν τα πράγματα σε αντίθεση με την εικόνα
που παρουσιάζουν οι άνθρωποι στην κοινωνία για το
πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα». (“One Man’s
Truth—An Interview with Richard Leacock,” Film
Comment, Άνοιξη 1965). Εν πολλοίς, το cinéma
vérité λειτούργησε ως απόρριψη του ντοκιμαντέρ
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σε στυλ Flaherty, το οποίο, σύμφωνα με αρκετούς
νεαρούς φιλμογράφους, απεικόνιζε ως αντικειμενική
πραγματικότητα μια ανειλικρινή και προγραμματισμένη ταινία με σενάριο. Το Filmmakers, Inc. εξελίχθηκε
σε ζωτικό κέντρο για το Νέο Αμερικανικό Σινεμά,
ενώ στην αρχική ομάδα των ιδρυτών προστέθηκαν οι
Fred Wiseman, Charlotte Zwerin, Joyce Chopra, και
John Cassavetes. Για την ακρίβεια, η Clarke δάνεισε
την κάμερα της στον Cassavetes για να κινηματογραφήσει την πρώτη του ταινία, Shadows.
Η Clarke όμως, αμφισβητεί ότι το cinéma vérité
αποτελεί αξιόπιστη αντικατάσταση του παραδοσιακού ντοκιμαντέρ. Αμφιβάλλει για την πιθανότητα
ύπαρξης κλινικής αντικειμενικότητας τη στιγμή που
οι χαρακτήρες αλληλοεπιδρούν με την κάμερα, ενώ ο
φιλμογράφος δημιουργεί την τελική μορφή της ταινίας κατά το μοντάζ. Όπως ο αγαπημένος της χαρακτήρας, ο Felix ο Γάτος, η Clarke ήταν πολύ παιχνιδιάρα
και επαναστάτρια για να αποδεχτεί οποιοδήποτε
δόγμα.
Όταν το θεατρικό έργο του Jack Gelber The
Connection έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, η Clarke
ανακάλυψε το καλύτερο μέσο εξερεύνησης των
ιδεών της. Το θεατρικό έργο παρουσιάστηκε το
1959 από την ομάδα The Living Theatre σε κοινό
και κριτικούς, οι οποίοι στην αρχή εξοργίστηκαν
και/ή αναστατώθηκαν. Χωρίς να το βάζουν κάτω, η
παράσταση σιγά σιγά κέρδισε την αναγνώριση των
κριτικών, αύξησε το κοινό της, αλλά παρέμεινε έντονα αμφιλεγόμενη. Το έργο διαδραματίζεται σε ένα
διαμέρισμα-αχούρι στο Greenwich Village, όπου μια
παρέα ναρκομανών περιμένουν το βαποράκι να τους
φέρει τη δόση τους. Κάποιοι από αυτούς είναι μουσικοί τζαζ και κατά τη διάρκεια του έργου παίζουν μουσική, που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Freddie
Redd. Με μια παρέα ναρκομανών και δύο άντρες με
κουστούμια.
Το The Connection είναι ένα θεατρικό έργο μέσα
σε ένα θεατρικό έργο μέσα σε μια συναυλία τζαζ.
Πρόκειται για ένα μαστουρωμένο συναπάντημα του
«Ονείρου Καλοκαιρινής Νύχτας» και του «Περιμένοντας τον Godot». Σε κάθε παράσταση που δόθηκε
σε ολόκληρη τη χώρα, στην εισαγωγή αναφερόντουσαν τα πραγματικά ονόματα του σκηνοθέτη και
του θεάτρου. Επίσης, σε κάθε παράσταση υπήρχε
ερώτηση για τον τοπικό αγώνα μπέιζμπολ, και πάντα
δινόταν το πραγματικό σκορ της μέρας. Λέγεται ότι
ο σκηνοθέτης και ο συγγραφέας είναι παρόντες στο
διαμέρισμα για να καθοδηγούν τους τοξικομανείς σε
μια σειρά θεμάτων αυτοσχεδιασμού, στα οποία αποκαλύπτουν τη ζωή και τις σκέψεις τους. Το 1960 το
The Connection κέρδισε το Βραβείου Καλύτερου Θεατρικού Έργου, Καλύτερης Παραγωγής (Julian Beck
& Judith Malina), και Καλύτερου Ηθοποιού (Warren
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Finnerty) στα Village Voice Obie Awards. Το θεατρικό έργο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί στον
σαξοφωνίστα Jackie McLean, καθώς από το 1957
που συνελήφθη για χρήση ναρκωτικών έχασε την
άδεια να παίζει μουσική σε μπαρ και κλαμπ. Το The
Connection τον κράτησε στη σκηνή για δύο χρόνια,
ενώ αργότερα έπαιξε και στην ταινία της Clarke.
Το γεγονός ότι στην εισαγωγή της ιστορίας από τον
Dunn, ο συγγραφέας Jaybird είχε περάσει μήνες
ανάμεσα στους ναρκομανείς δεν μπορούσε να μείνει
απαρατήρητο από την Clarke. Ο φίλος της Clarke,
και πρωτοπόρος του Νέου Αμερικανικού Σινεμά,
Lionel Rogosin είχε πρόσφατα τραβήξει τα φώτα της
δημοσιότητας καθώς γνώρισε τους Skid Row κινηματογραφώντας το βραβευμένο του ντοκιμαντέρ On
the Bowery. (Αξίζει να αναφερθεί ότι το να διαμένει ο
ντοκιμενταρίστας με τους χαρακτήρες του άρχισε να
υιοθετείται από την εποχή του βωβού κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών του Robert
Flaherty και του In the Land of the Headhunters του
Edward S. Curtis το 1914).
Η διασκευή του The Connection σε ταινία ήταν το
μέσο που χρησιμοποίησε η Clarke για να θέσει την
επιτακτική παρουσία του κάμεραμαν στο cinéma
vérité υπό αμφισβήτηση. Ήταν ένα θεατρικό έργο
για περιθωριακά άτομα που ξαφνικά βρισκόντουσαν
στο προσκήνιο. Το κοινό ερχόταν αντιμέτωπο με
πραγματικά πρεζόνια όχι μόνο στη σκηνή αλλά και
στο φουαγιέ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Ένας ηθοποιός εκλιπαρούσε το κοινό για χρήματα και
έψεγε τους θεατές για τους δικούς του «αξιοσέβαστους» εθισμούς στο αλκοόλ, στη θρησκεία και στην
αγορά ρούχων. Κατά τη δεύτερη πράξη, ένας θεατής
σηκωνόταν για να διακόψει την παράσταση. Στην
αρχική παραγωγή, ο θεατής αυτός ήταν ο νεαρός
Martin Sheen, στον πρώτο του επαγγελματικό ρόλο.
Η Clarke ήθελε να καταφέρει να σπάσει με τον ίδιο
τρόπο το προσκήνιο στην ταινία της.

Στον προϋπολογισμό αναφερόταν ότι οποιαδήποτε
αλλαγή στο σενάριο θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη
την επίπτωση στο κόστος. Ο προϋπολογισμός περιλάμβανε και απρόβλεπτα έξοδα, αλλά το προβλεπόμενο ποσό ήταν ελάχιστο για το μέγεθος της ταινίας.
(Κάτι που δεν προέβλεψαν ήταν η συνεχής απαίτηση
του Jackie McLean για χρήματα. Σύμφωνα με τον
Garry Goodrow, ο McLean ζητούσε μετρητά από τον
παραγωγό James Di Gangi κάθε μέρα. Μια μέρα ο
Di Gangi αρνήθηκε να τον πληρώσει. Την επόμενη
μέρα, ο Jackie McLean ήρθε στο πλατό χωρίς το
σαξόφωνο του και έδωσε στον Di Gangi ένα ενεχυρόγραφο. Εννοείται ότι υπήρχε ανάγκη να πάρουν
πίσω το όργανο του). Παράλληλα, το πλεονέκτημα να
εργάζεσαι με έμπειρο προσωπικό της Ένωσης, επέτρεπε στην Clarke να επικεντρωθεί στη σκηνοθεσία,
καθώς τα τεχνικά θέματα τύγχαναν επαγγελματικού
χειρισμού. Όπως και στο θεατρικό, τη μουσική έγραψε ο Freddie Redd, και οι περισσότεροι μουσικοί και
ηθοποιοί ήταν οι ίδιοι.
Αρχικά, η Clarke είχε σκοπό να δώσει στην ταινία της
μια πραγματική αίσθηση cinéma vérité, κινηματογραφώντας στους δρόμους και σε ένα πραγματικό
διαμέρισμα. Επειδή όμως δεν είχε κινηματογραφήσει
ποτέ ταινία μυθοπλασίας, ανησυχούσε για την ποιότητα του ήχου. Έτσι, δημιούργησαν ένα πλατό που
να φαίνεται ρεαλιστικό. Προσέλαβαν τον Jack Gelber
για να προσαρμόσει το θεατρικό του σενάριο σε ταινία. Η Clarke έφερε στην ομάδα και τον διευθυντή
φωτογραφίας Arthur J. Ornitz, που αποδείχτηκε πολύ
καλή επιλογή. Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του
Ornitz ήταν το The Power and the Land του Joris
Ivens το 1940 ενώ απέκτησε ιδιαίτερη φήμη για το
τολμηρό νεορκέζικο στυλ στο χειρισμό της κάμερας,
που είναι ιδιαίτερα εμφανή στις ταινίες Requiem for a
Heavyweight, Minnie and Moskowitz και Serpico.

Παραγωγός της Clarke ήταν ο Lewis Allen, ένας
αξιοσέβαστος επαγγελματίας στο χώρο του θεάτρου.
Ο Allen αργότερα έγινε γνωστός ως παραγωγός των
ταινιών Lord of the Flies, The Balcony, Fahrenheit
451, The Queen, Never Cry Wolf, Swimming to
Cambodia. Ο Allen εφάρμοσε μια θεατρική πρακτική
εξεύρεσης πόρων. Προσέφερε στους χορηγούς μέρος
των κερδών. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε αυτό το είδος χρηματοδότησης στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, κάτι που θεσμοθετήθηκε και
εδραιώθηκε ως πρακτική τα επόμενα χρόνια.

Για να διατηρήσουν την ιδέα της ταινίας μέσα στην
ταινία, οι Clarke και Ornitz αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν μικρές φορητές αλλά και επαγγελματικές
κάμερες. Η χρήση μαυρόασπρων πλάνων αρχείου και
το ρεαλιστικά παλιό πλατό βοήθησαν στη δημιουργία
εντύπωσης ρεαλισμού. Ο Ornitz κατάφερε επίσης να
φαίνεται ότι η ταινία γυρίστηκε με φυσικό φωτισμό.
Ο σκηνογράφος Albert Brenner αναφέρει ότι υπήρξαν πολλές φιλονικίες ανάμεσα στους Ornitz και
Clarke στο πλατό. Παρά τις διαφωνίες τους όμως, η
συνεργασία ανάμεσα στη νεοφώτιστη σκηνοθέτη και
στον έμπειρο διευθυντή φωτογραφίας αποδείχθηκε
παραγωγική – ο συντονισμός κινηματογράφησης, χορογραφίας και φωτισμού είναι απίστευτος.

Η Clarke και ο Allen αποφάσισαν η κινηματογράφηση να γίνει μέσω της Ένωσης κινηματογραφιστών,
κάτι που αύξησε σημαντικά το κόστος – και έπειτα
θα συνέχιζαν με εξαιρετικά περιορισμένα κονδύλια.

Στην κινηματογραφική διασκευή, ο σεναριογράφος
Jack Gelber αποφάσισε να δώσει στον σκηνοθέτη
και στο διευθυντή φωτογραφίας τους κύριους ρόλους δράσης για να μπορούν να επεμβαίνουν στον

προσκήνιο. Για να διατηρήσουν την ψευδαίσθηση της
πραγματικότητας, οι συντελεστές άφηναν επίτηδες τα
πλάνα να φαίνονται ακατέργαστα – στην οθόνη φαίνεται ξαφνικά το μαύρο τέλος του φιλμ, ακούγονται
οι ήχοι του συγχρονισμού των καμερών, αναβοσβήνουν φώτα, φαίνεται σκόνη, γδαρσίματα, καθώς και
πλάνα εκτός εστίασης. Αυτά τα στοιχεία οδήγησαν
πολλούς στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ταινία
αυτοσχεδιασμού. Κι όμως, η Clarke είχε τα πάντα
προγραμματισμένα, όπως την κίνηση της κάμερας και
τη χορογραφία των ηθοποιών.
Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, η διαδικασία
διανομής της αποδείχθηκε πολύ δύσκολη και χρονοβόρα. Μετά από σκληρή δουλειά και αρκετές ικεσίες
από τον μεγάλο ήρωα Gene Moscovitz (Variety),
η ταινία έγινε αποδεκτή στο Φεστιβάλ Καννών. Η
Clarke ταξίδεψε στη Γαλλία με κάποιους συντελεστές
της ταινίας (Allen Ginsberg, Gregory Corso, και Peter
Orlovsky). Κατενθουσίασαν τις Κάννες και το φεστιβάλ μετατράπηκε σε γιορτή της κινηματογραφικής
τους φιλοσοφίας. Έτσι, η ταινία απέκτησε τεράστια
φήμη σε βαθμό που να συναγωνίζεται τις ταινίες
hipster. Το The Connection συνέχισε να προκαλεί
ενθουσιασμό και κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Κριτών.
Ακόμα και μετά τις Κάννες, η Clarke συνέχισε να
κάνει βελτιώσεις στην ταινία. Φαίνεται ότι αντιλαμβανόταν τη θύελλα που θα ακολουθούσε αλλά δεν
άρμοζε στο χαρακτήρα της να οπισθοχωρήσει.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ!
Σκατά! Αυτή η λέξη επαναλαμβάνεται τόσες πολλές
φορές στις ταινίες του Χόλυγουντ σήμερα, που φαίνεται ως βασικό συστατικό κάθε ταινίας. Το 1960
όμως, η χρήση της στην ταινία με αναφορά στην
ηρωίνη προκάλεσε αηδία σε αρκετούς κριτές – και
ακόμα χειρότερα, προσέβαλε τη Εφορεία Σχολείων και Πανεπιστημίων της Νέας Υόρκης. Μόνο μια
τολμηρή (ίσως και παράτολμη) σκηνοθέτης πρώτης
ταινίας μεγάλου μήκους θα μπορούσε να τα βάλει με
ένα κυβερνητικό θεσμό με μεγάλη υπόσταση, και να
προσπαθήσει να μειώσει την εξουσία τους. Η Clarke
όμως είχε το πλεονέκτημα ενός φιλελεύθερου παραγωγού και μιας μεγάλης ομάδας χρηματοδοτών –
κανείς από τους οποίους δεν επένδυσε μεγάλα ποσά
για να ανησυχεί για την καθυστέρηση προβολής της
ταινίας κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών.
Η ταινία ήταν έτοιμη και η παραγωγή διοργάνωσε
μια κλειστή προβολή στις 4 Μαΐου 1962, με καλεσμένους μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου,
όπως: James Baldwin, Ralph Ellison, Jules Feiffer,
Brendon Gill, Nat Hentoff, Langston Hughes, Alfred
Kazin, Norman Mailer, Norman Podhoretz, William
Styron, Gore Vidal, George Plimpton, Lorraine
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Όμως οι μήνες περνούσαν και το The Connection
ακόμα δεν παρουσιαζόταν στο κοινό. Εκτός από την
προαναφερθείσα λέξη, η Εκπαιδευτική Εφορία έφερε αντίρρηση σε στιγμιαία πλάνα σε περιοδικά που
υποτίθεται ότι ήταν πορνογραφικού περιεχομένου.
Η Clarke παρέμεινε άκαμπτη στη λογοκρισία. Η βοηθός επεξεργασίας εικόνας Pat Jaffe αναφέρει ότι
αυτή και η Clarke έφτιαξαν ένα ξεχωριστό αρχείο
ήχου, που περιλάμβανε όλους τους διαλόγους με τις
επίμαχες λέξεις, για το ενδεχόμενο που θα έχαναν
τη δικαστική μάχη. Το ονόμασαν “shit track” [αρχείο
σκατών]. Αλλά δεν θα το έδιναν στους λογοκριτές
εκτός κι αν δεν είχαν καμία άλλη επιλογή.
Στις 3 Νοεμβρίου 1962 στάλθηκε στους επενδυτές
ένα γράμμα που περιέγραφε τα γεγονότα ως εξής:
Τον περασμένο Αύγουστο, ο διανομέας μας Films
Around the World υπέγραψε συμβόλαιο με τη νεοσύστατη κινηματογραφική αίθουσα D.W. Griffith
Theatre. Ο Διευθυντής του κινηματογράφου, Henry
Rosenberg, παρόλο που είχε πλήρη γνώση της σχετικής διαμάχης, συμφώνησε όχι μόνο να ανοίξει την
αίθουσα του προβάλλοντας το The Connection αλλά
και να πληρώσει προκαταβολή $20,000 στον διανομέα μας. Το σινεμά όμως έλαβε της απαιτούμενες
άδειες λειτουργίας από το Δήμο στις 27 Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, η πρεμιέρα προγραμματίστηκε για την
Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου. Τόσο η νομική μας θέση όσο
και η πολιτική δημοσιότητάς μας δημιούργησαν την
αναγκαιότητα άμεσης προβολής της ταινίας… Το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από δυο προβολές της ταινίας, εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα από τον δικαστή
του Ανωτάτου Πολιτειακού Δικαστηρίου MacAffer
που οδήγησε στο κλείσιμο του κινηματογράφου.
Η πραγματικότητα ήταν χειρότερη από την κατάσταση που περιγράφεται στο γράμμα. Παρόλο που η
κινηματογραφική αίθουσα είχε άδεια λειτουργίας, η
ταινία δεν είχε άδεια προβολής από την Εκπαιδευτική
Εφορία. Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους της Shirley
Clarke The Connection, ανέβηκε –και κατέβηκε– στις
3 Οκτωβρίου 1962 στο D.W. Griffith της Νέας
Υόρκης, ερχόμενη σε μετωπική σύγκρουση με τις
απαγορεύσεις και τη λογοκρισία στις ταινίες από την
πολιτεία. Μετά από δύο απογευματινές παραστάσεις,
οι προβολές διακόπηκαν, το θέατρο έκλεισε, ενώ
συνελήφθη ο χειριστής του προβολέα. Το γράμμα
συνεχίζει.
Το πρωί της Παρασκευής, ο δικηγόρος μας Ephraim
London εμφανίστηκε στο δικαστή MacAffer στο
Kingston για να ζητήσει άρση του διατάγματος. Αντί
αυτού, το διάταγμα ανανεώθηκε και μας απαγορεύτηκε να συνεχίσουμε τις προβολές όσο εκκρεμούσε
η έφεση της Εκπαιδευτικής Εφορίας στο Δικαστήριο
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Shirley Clarke
Bullfight
1955 / 9:30’

της Νέας Υόρκης.
Αφού η ταινία ήταν αδύνατο να προβληθεί στους
κινηματογράφους της Νέας Υόρκης, στις 19 Οκτωβρίου προσπαθούν να την προβάλουν στο Judson
Memorial Church –μια εκκλησία που προωθεί την
προοδευτική αλλαγή και νέα εναλλακτικά ρεύματα
στο χορό και τη μουσική. Το 1960, η εκκλησία αυτή
δημιούργησε το πρώτο κέντρο απεξάρτησης στο
Greenwich Village. Αφού η προβολή θα γινόταν σε
εκκλησία και όχι σε κινηματογραφική αίθουσα, η
Εφορευτική Επιτροπή δεν είχε καμία δικαιοδοσία.
Παρόλα αυτά, η προβολή διακόπηκε από τις αρχές.

Η Halcyon Films παρουσιάζει
μια ταινία της Shirley Clarke
Σε χορό και χορογραφία της Anna Sokolow
Μουσική Norman Lloyd, Ηχογράφηση: Τhe Barrons
Κάμερα Bert Clarke, Shirley Clarke, Peter Buckley
Φωτογραφία Ταυρομαχίας Peter Buckley
Αναπαλαίωση Milestone and Metropolis Post.
Η τρίτη ταινία της Clarke, Bullfight, είναι η μοναδική
οπτικογραφημένη παράσταση της θρυλικής χορογράφου Anna Sokolow. Η επιτυχία της ταινίας, και
η βράβευση της το 1955 στα Φεστιβάλ Ταινιών του
Εδιμβούργου και της Βενετίας, εδραίωσαν την καριέρα της Clarke ως μια σημαντική ανεξάρτητη σκηνοθέτη της εποχής της. Η Anna Sokolow παίζει το ρόλο
του θεατή, του ταυρομάχου και του ταύρου σε ένα
θεαματικό χορό.

Οι συντελεστές της ταινίας έδωσαν μια πολύ γενναία
μάχη ενάντια στη λογοκρισία, και πλήρωσαν βαρύ
τίμημα γι’ αυτό. Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου που το
Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης αποφάνθηκε
υπέρ της ταινίας και τις 7 Νοεμβρίου που ξανανέβηκε
στο D.W. Griffith, οι συμβατικοί κριτικοί υπερτερούσαν κατακρίνοντας τη σκληρή γλώσσα και την
πλοκή της ταινίας. Ο Bosley Crowther των New York
Times έγραψε ότι η ταινία δεν προσφέρει κάτι παρά
«μια αποκρουστική παρουσίαση μιας αηδιαστικής και
θορυβώδους παρέας ναρκομανών». Μια βδομάδα
αργότερα, ο Jonas Mekas της Village Voice έγραψε
ότι οι συνάδελφοι κριτικοί ήταν «κωφοί, τυφλοί και
βλάκες». Ήταν όμως πολύ αργά. Το ενδιαφέρον του
κοινού εξανεμίστηκε και η ταινία δεν ανέκαμψε μετά
την αρχική επίθεση που δέχτηκε. Παρά τη δημοσιότητα που είχε στην Ευρώπη, το The Connection δεν έγινε ποτέ επιτυχία στην Αμερική. Πενήντα χρόνια μετά,
η ταινία ακόμα να βγάλει τα έξοδα της.

Shirley Clarke
A Moment in Love
1957 / 9’
Μια παραγωγή της Halcyon Films
Με τους Carmela Gutierrez και Paul Sanasardo
Μουσική Norman Lloyd
Ηχογράφηση the Barrons
Κάμερα Bert & Shirley Clarke
Χορογραφία Anna Sokolow
Σχεδιασμός, σκηνοθεσία και μοντάζ Shirley
Clarke
Αναπαλαίωση Milestone and Metropolis Post
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Shirley Clarke
A Dance in the Sun
1953 / 7:40’
Παραγωγή Gryphon Films
Χορογραφία και χορός Daniel Nagrin
Μουσική Ralph Gilbert
Μουσικός Sylvia Marshall
Κάμερα John J. Murphy, Bert Clarke, Ted Greenspun
Σκηνοθεσία και Μοντάζ Shirley Clarke
Αναπαλαίωση Milestone and Metropolis Post
Η πρώτη ταινία της Shirley Clarke μετά τις σπουδές
της στην παραγωγή κινηματογράφου με τον Hans
Richter στο City College της Νέας Υόρκης ήταν η
μαγευτική διασκευή του μπαλέτου του Daniel Nagrin
που στηρίζεται στη ρευστή μετάβαση ανάμεσα σε
χορό σε εσωτερική σκηνή και στην παραλία.

Η αρχική ιδέα ήταν η παραγωγή μιας ταινίας μεγάλου
μήκους, βασισμένης στο La famille de saltimbanques
του Pablo Picasso. Μετά από κινηματογράφηση
A Moment in Love

Hansberry, Allen Ginsberg, Clay Felker, Jean
Sheppard, Marlene Dietrich και Jonas Mekas.

και μοντάζ αρκετών μηνών, η Clarke πέταξε το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς, και αποφάσισε να
δουλέψει μόνο με το μεσαίο μέρος της ταινίας, δημιουργώντας ένα θεαματικό ντουέτο σε χορογραφία
της Sokolow. Η χρήση αφηρημένων χρωμάτων και
η εναλλαγή τοπίων από ένα ειδυλλιακό κήπο σε μια
εγκαταλειμμένη πόλη δημιουργεί μια λυρική, συγκινητική χορευτική ταινία.
Shirley Clarke
Brussels Loops—Gestures
1957 / 7’
Shirley Clarke
Brussels Loops—World Kitchen
1957 / 3’
Αυτές οι ταινίες μικρού μήκους αποτελούν ένα τολμηρό πειραματισμό ενάντια στους περιορισμούς της
εποχής της Clarke, που επηρέασε μεγάλο αριθμό
σκηνοθετών. Η συλλογή αυτών των πανέμορφων
βουβών βινιετών με τον τίτλο Brussels Film Loops
ανατέθηκε για την εκπροσώπηση του αμερικανικού
περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση Βρυξελλών το 1957.
Κάποια από αυτά κινηματογραφήθηκαν από το φημισμένο δημιουργό ντοκιμαντέρ D.A. Pennebaker
ενώ στο μοντάζ δούλεψε η Clarke. Μαζί με αυτές
τις ταινίες οι Pennebaker και Clarke δημιούργησαν την πρώτη μορφή της ταινίας μικρού μήκους
Gestures που αργότερα έγινε Melting Pot και ολοκλήρωσαν την World Kitchen που δεν προβλήθηκε
ποτέ. Το World Kitchen είναι ευγενική χορηγία του κ.
Pennebaker.
Shirley Clarke
Bridges-Go-Round
1958 / 9’ (2 versions)
Σκηνοθεσία, Μοντάζ Shirley Clarke
Ηλεκτρονική Μουσική Louis και Bebe Barron
Μουσική Τζαζ Teo Macero
Το Bridges-Go-Round αποτελείται από πλάνα που λήφθηκαν για τη Διεθνή Έκθεση Βρυξελλών του 1958.
Πρόκειται για μια μελέτη της συνεχούς κίνησης κατά
την οποία η «χορογραφία στο μοντάζ» της Shirley
Clarke μεταμορφώνει της γέφυρες του Μανχάταν σε
ένα αστικό χορό. H Clarke απελευθερώνει τα στατικά
αυτά διαστήματα και μέσα από ένα ρυθμικό μοντάζ
εναλλαγής εικόνων και σκηνών με διαφορετική
προοπτική αποτυπώνει την ακατάπαυστη κίνηση της
πόλης. Η ταινία εξερευνά επίσης πώς ο ήχος επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε μια εικόνα.
Η Clarke ήθελε η ταινία να προβάλλεται δύο φορές
συνεχόμενα: πρώτα με την ηλεκτρονική μουσική των
Louis και Bebe Barron και μετά με τη μουσική τζαζ
του Teo Macero.
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Η Joseph Burstyn Film Enterprises παρουσιάζει
Μια ταινία των Shirley Clarke, Willard van Dyke,
Irving Jacoby, Wheaton Galentine και D.A.
Pennebaker
Στίχοι John White
Μουσική Teo Macero
Κάμερα Kevin Smith
Ερμηνεία τραγουδιού Gene Mumford και John
Sylvester

Bullfight

Η πρωτοβουλία για αυτή την ταινία ανήκει στους
Irving Jacoby και Willard Van Dyke. Όταν όμως τα
βρήκαν σκούρα με το θεωρητικό υπόβαθρο, κάλεσαν τη Clarke στην ομάδα τους στην 5η Οδό 666,
στο κτήριο Tishman που τότε βρισκόταν ακόμα υπό
κατασκευή. Προς τιμή του χορηγού της ταινίας (the
Tishman Group), ή παρά την ύπαρξη του, η ταινία είναι μια εντελώς αριστερή προσέγγιση – φόρος τιμής
στην εργατική τάξη που έκτιζε το κτήριο. Η Clarke
αργότερα την χαρακτήρισε ως μια «μουσική κωμωδία για το κτίσιμο ενός ουρανοξύστη». Η ταινία ήταν
υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού
Μήκους.

Hoffman Gray)
Διεύθυνση Φωτογραφίας Ed Lachman
Φωτογραφία (1983-1984) Baird Bryant, Hilary
Harris, John Heller
Φωτογραφία (1968) Shirley Clarke, Bob Elfstrom
Καλλιτεχνικός Σύμβουλος Johnny Dolphin
Βοηθός Παραγωγός Lorraine T. Miller
Επιμελητής εικόνας Iris Cahn
Επιμελητής ήχου Sanford Rackow
Εταιρία Παραγωγής Caravan of Dreams
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ
Ornette Coleman
Prime Time
Denardo Coleman ντραμς
Charles Ellerbe κιθάρα
Sabir Kamal ντραμς
Albert McDowell μπάσο
Bern Nix κιθάρα
Jamaaladeen Tacuma μπάσο
Ο John Giordano διευθύνει την Ορχήστρα Fort Worth
Symphony Orchestra
Οι Demon Marshall και Gene Tatum στο ρόλο του
νεαρού Ornette Coleman
ΜΕ ΤΟΥΣ
Ed Blackwell, William Burroughs, Caravan of
Dreams Ensemble Theater, Don Cherry, James
Clay, Denardo Coleman, Jayne Cortes, Charles
Ellerbe, Brion Gysin, Charlie Haden, Hamri & The
Master Musicians of Jajouka, The Ibadan Musicians
of Nigeria, David Izhenson, James Jordan, Sabir
Kamal, Albert McDowell, Bern Nix, Mayor Bob
Bolen, Bob Palmer, Dewey Redman, George Russell,
Jamaaladeen Tacuma, John Rockwell, Viva and
Martin Williams.
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ
Εργαστήρι 35mm FotoKem
Ήχος John Polito, Audio Mechanics
Αναπαλαίωση Ross Lipman, UCLA Film &
Television Archives
2K Master Shawn Jones, NT Audio & Video with
Ed Lachman, Ross Lipman, Kathelin Gray & Dennis
Doros

Shirley Clarke
Ornette: Made in America
1984 / 77’

Έγχρωμη και μαυρόασπρη. Aspect Ratio: 1.66:1.
Mono.
©1984 Caravan of Dreams Productions.
A Milestone Film Release.
Κινηματογραφήθηκε στις ακόλουθες περιοχές: Fort
Worth-Τέξας, Νέα Υόρκη, Νιγηρία και Μαρόκο.

Σκηνοθεσία, Μοντάζ Shirley Clarke
Μουσική Ornette Coleman
Παραγωγή Kathelin Hoffman (τώρα Kathelin

1983. Fort Worth, Τέξας. Στη λεωφόρο γίνεται αναπαράσταση της ένοπλης συμπλοκής ανάμεσα στους
Luke Short και Tim “Long Haired Jim” Courtwright.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3:
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όπου ο Ornette επισκέπτεται Νιγηριανούς μουσικούς
και τους Master Musicians της Jajouka. Ο Ornette
επισκέπτεται το σπίτι που γεννήθηκε, δίπλα από τις
ράγες του τρένου και αναπολεί με τους παλιούς του
φίλους. Μετά, επιστρέφει στην Νέα Υόρκη και κουβεντιάζει με του συνθέτες George Russell και Robert
Palmer για μουσικά θέματα.

Ornette: Made in America—a musical jazz journey

Shirley Clarke
Skyscraper
1960 / 20’

Η πραγματική συμπλοκή είχε γίνει στις 8 Φεβρουαρίου 1887 έξω από το Σαλούν White Elephant όπου
οι δύο επικίνδυνοι άντρες είχαν φιλονικήσει. Πρώτος
πυροβόλησε ο Short, πετυχαίνοντας τον αντίχειρα
του Courtright, ο οποίος προσπάθησε να πάρει το
πιστόλι του με το άλλο χέρι αλλά ήταν πολύ αργός
και ο Luke Short τον πέτυχε στο στήθος και τον σκότωσε.
Μετά την αναπαράσταση, ο Δήμαρχος του Fort
Worth, Bob Bolen, χαρίζει στον Ornette το κλειδί της
πόλης στα σκαλιά του δημαρχείου και ονομάζει τη
μέρα -23 Σεπτεμβρίου 1983- «Ημέρα του Ornette
Coleman». Το βράδυ, ο Coleman παίζει στα εγκαίνια
του μουσικού κέντρου Caravan of Dreams, που ανήκει στον φίλο του, εκατομμυριούχο φιλάνθρωπο Ed
Bass.
Η ταινία αντιπαραβάλλει την παράσταση της συμφωνίας του Ornette, Skies of America, με τη Συμφωνία
του Fort Worth, σε διεύθυνση John Giordano, στο
Εκθεσιακό Κέντρο. Υπάρχει ακόμα μια παράσταση
του Prime Design/Time Design του Ornette, από
κουαρτέτο εγχόρδων στον στεγασμένο κήπο του
Caravan of Dreams (που αργότερα κυκλοφόρησε ως
ξεχωριστό άλμπουμ), καθώς και μια συνέντευξη με
το γιο του, Denardo (ντράμερ των Prime Time).
Στα 1968 ο Ornette παίζει με τον Denardo και τον
μπασίστα Charlie Haden. Μιλά με το μικρό του γιο
για τις μελλοντικές του προοπτικές ως καλλιτέχνης.
Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Η
Clarke ήδη κατείχε πλάνα σε φιλμ 8mm και 16mm

Η Shirley Clarke, μέσα από τη σκηνοθεσία και το
μοντάζ της ταινίας, ήθελε να ζωντανέψει τη μουσική
του Coleman σε ελεύθερο στυλ τζαζ. Η Clarke θέλει
να αποφύγει τη σταθερότητα στο ρυθμό, στη δομή
της πλοκής και στον τρόπο κινηματογράφησης. Έτσι
υπάρχουν εναλλαγές πλάνων από το Caravan of
Dreams, στο δρόμο, στις ταραχές της Ουάσιγκτον
ΠΚ το 1968, και σε διάφορα πειραματικά μουσικά
βίντεο. Τα μουσικά βίντεο εξερευνούν ένα εμφανές
οπτικό μοτίβο στην ταινία: την πινακίδα του Caravan
of Dream που φωτίζεται με νέον και αποτελείται
από ένα κόκκινο τετράγωνο, ένα πορτοκαλί κύκλο
και ένα μπλε τρίγωνο. Ο νεαρός Coleman, που τον
υποδύονταν οι Demon Marshall και Gene Tatum,
εμφανίζεται πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, όπου ο
ηλικιωμένος εαυτός του Ornette προσέχει το μικρό
αγόρι.
Σε μια συνέντευξη με τον Denardo προς το τέλος
της ταινίας, γίνεται αναφορά σε μια τραυματική
ιστορία. Έξι έφηβοι λήστεψαν, έδεσαν και χτύπησαν
βάναυσα τον Ornette όταν ζούσε σε ένα παλιό σπίτι
στην Ανατολική πλευρά του Μανχάταν. Λίγους μήνες
αργότερα, οι Denardo και Ornette δέχτηκαν και πάλι
επίθεση στο ίδιο κτήριο, που προκάλεσε βλάβη στον
πνεύμονα του Ornette. Τα δύο αυτά περιστατικά
συνέβησαν το 1982 και 1983, δύο χρόνια πριν την
πρεμιέρα της ταινίας το 1985. Ο Ornette μοιράζεται
τα σχέδια του να μετατρέψει το μισογκρεμισμένο
κτήριο σε σχολείο μουσικής, για να απομακρύνει από
αυτό τη βία που δέχτηκε ο ίδιος και για να χαρίσει
στα παιδιά ένα καλύτερο μέλλον.
Το προτελευταίο μέρος της ταινίας παρουσιάζει
δύο φαινομενικά αντικρουόμενες ιστορίες από τον
Coleman. Καθώς ο θεατής βλέπει πλάνα με αστροναύτες, ο Coleman μιλά για την επιθυμία του να
πάει στο διάστημα γιατί «δεν τον ενδιαφέρει τι θα
γίνει» όταν πεθάνει, αλλά «τι θα βιώσει όσο είναι ζωντανός». Αναφέρει κάποια λόγια από την τελευταία
διάλεξη του Buckminster Fuller: «Δεν υπάρχει πάνω
και κάτω κόσμος – υπάρχει μόνο το έξω». Προβλέπει
ότι η ανθρώπινη φυλή δεν θα πεθάνει ποτέ. Αμέσως
οδηγούμαστε σε ένα άλλο πλάνο όπου ο Coleman
διηγείται μια ιστορία για το συγκρουσιακό του πόθο
για τις γυναίκες και την επιθυμία του να απαλλαγεί
από αυτόν – με την τηλεόραση δίπλα του να δείχνει
τον εαυτό του ως παιδί στην ταινία, εναλλασσόμενο
με ψυχεδελικές, κινούμενες, προκλητικές εικόνες
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γυναικών. Μια μέρα επισκέφτηκε το γιατρό και του
ζήτησε να τον ευνουχίσει. Ο γιατρός αντιπρότεινε
περιτομή ως πρώτο συμβολικό βήμα. Ο Coleman
δέχτηκε αλλά εξακολουθούσε να έχει σεξουαλικές
ορμές. Η επέμβαση αυτή οδήγησε τον Coleman στο
συμπέρασμα ότι η σωματική έλξη «δεν έχει να κάνει
με τις σκέψεις και τα πιστεύω σου – έχει να κάνει με
το ποιους νομίζεις ότι επηρεάζεις και το τι νομίζεις
ότι επηρεάζεις».
Η ταινία τελειώνει με το φινάλε του άλμπουμ Skies
of America που ακουγόταν σε διάφορα σημεία της
ταινίας. Η θετική αντίδραση του κοινού εμφανίζεται
μέσα από φορητές κάμερες, καθώς δημοσιογράφοι,
φίλοι της τζαζ και συνηθισμένος κόσμος συγχαίρουν
τον Coleman και ενθουσιάζονται με τη φιλική του
προσέγγιση. Οι τίτλοι των μουσικών κομματικών περνούν στο κάτω μέρος της οθόνης σε όλη τη διάρκεια
της ταινίας. Το τελευταίο πλάνο του Coleman που
χαμογελά στην κάμερα χάνεται στο κόκκινο καθώς
αρχίζουν οι τίτλοι τέλους.

Ornette Coleman, καθώς και στην ευφυία του στην
οποία οφείλεται η δημιουργικότητα που του χάρισε
την επιτυχία. Τα πλάνα της Clarke περιέχουν συζητήσεις ανάμεσα στον Ornette και φίλους και συγγενείς
του, αποσπάσματα από συνεντεύξεις, στιγμές μουσικής δημιουργίας, ταξίδια, καθώς και παραστάσεις
στο Fort Worth, στη Νέα Υόρκη, στο Μαρόκο και
αλλού. Όλα αυτά αποτελούν το πιο ολοκληρωμένο
ντοκουμέντο της καριέρας του Ornette Coleman. Το
Ornette: Made in America εξερευνά τους ρυθμούς,
τις εικόνες και τους μύθους της Αμερικής μέσα από
τα μάτια και την αδάμαστη φαντασία και εμπειρία
ενός καλλιτέχνη.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
To Ornette: Made in America είναι απαραίτητο για
όποιον επιθυμεί να κατανοήσει την ιστορία της τζαζ
και τη γόνιμη δημιουργική ανταλλαγή που σημειώθηκε τις δεκαετίες του ’60 και’70 στην Αμερική. Είναι
ένα πορτρέτο του εσωτερικού κόσμου του πρωτοποριακού καλλιτέχνη. Οι καινοτόμες τεχνικές που
χρησιμοποιήθηκαν από τη σκηνοθέτη Shirley Clarke
και την παραγωγό Kathelin Hoffman Gray ταιριάζουν
άψογα με τη μουσική του Ornette. Η Clarke ξεπέρασε κάθε συμβατική μορφή ντοκιμαντέρ και κατάφερε
να αναδείξει το ιδιαίτερο όραμα του Ornette μέσα
από το δικό της εξίσου ιδιαίτερο τρόπο φιλμογραφίας.
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Γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1919 στη Νέα Υόρκη
και από τα εφηβικά της χρόνια χόρευε με την καθοδήγηση πολύ καινοτόμων χορογράφων όπως οι
Martha Graham, Hanya Holm και Doris Humphrey.
Μετά το γάμο και τη γέννηση της κόρης της, η Clarke
έκανε στροφή στον κινηματογράφο, αποκτώντας
γρήγορα μεγάλη φήμη, σε μια περίοδο που πολύ
λίγες γυναίκες εργαζόντουσαν στον τομέα. Στις πρώτες της ταινίες μικρού μήκους είναι εμφανής η αγάπη
της για το χορό, καθώς και το μεγάλο της ταλέντο
στον κινηματογράφο. Στις βραβευμένες της ταινίες
A Dance in the Sun (1953), In Paris Parks (1954),
Bullfight (1955) και A Moment in Love (1957), η
Clarke αποτυπώνει την κίνηση στην ταινία με ένα
νέα τρόπο, αποφεύγοντας τα κοντινά πλάνα και προτιμώντας ένα διαφορετικό τρόπο μοντάζ μακρινών
πλάνων. Η Clarke ήταν ενεργό μέλος της Ένωσης του
Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης και
αργότερα έστρεψε το ενδιαφέρον της στη δημιουργία ταινιών κοινωνικού περιεχομένου.
Η πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους ήταν μια κινηματογραφική διασκευή του πολυσυζητημένου και αμφιλεγόμενου θεατρικού έργου του Jack Gelber. Η ταινία The Connection (1961) πήρε πολύ καλές κριτικές
για τη σκηνογραφία και τη ρεαλιστική παρουσίαση
της χρήσης ναρκωτικών, αλλά οδήγησε την Clarke σε
μια μάχη με τη λογοκρισία, την οποία κέρδισε, αλλά
προκάλεσε καθυστέρηση δύο χρόνων. Η επόμενη της
ταινία The Cool World (1964) ήταν η συνέχιση της
συνεργασίας της με τον Carl Lee που έπαιξε στο The
Connection και που υπήρξε σύντροφος της για πολλά
χρόνια, μέχρι το θάνατο του το 1986.
Το 1963 η Clarke σκηνοθέτησε το Robert Frost: A
Lover’s Quarrel with the World. Η ταινία γυρίστηκε
μερικούς μήνες πριν από το θάνατο του ποιητή και
αποκαλύπτει τη χάρη του Frost στην ομιλία και στο

Η ταινία παρουσιάζει την εξέλιξη του Ornette
Coleman μέσα σε τρεις δεκαετίες. Ο Ornette επιστρέφει στο Fort Worth του Τέξας ως διάσημος συνθέτης και μουσικός. Μέσα από πλάνα ντοκιμαντέρ
και κάποια πρώτα μουσικά βίντεο παρουσιάζεται το
χρονικό της παιδικής του ηλικίας στο φυλετικά διαχωρισμένο Τέξας, καθώς και ο μετέπειτα πρωτοποριακός του ρόλος στη δημιουργία αμερικανικής κουλτούρας, που του χάρισε διεθνή φήμη. Ανάμεσα στους
συντελεστές της ταινίας βρίσκονται και οι ακόλουθοι:
William Burroughs, Brion Gysin, Buckminster Fuller,
Don Cherry, Yoko Ono, Charlie Haden, Robert
Palmer, Jayne Cortez, and John Rockwell.

σπίτι. Η Clarke δεν ήταν ικανοποιημένη με το τελικό
αποτέλεσμα, παρόλα αυτά η ταινία κέρδισε το Όσκαρ
Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Η κόρη της η Wendy γράφει: «Για τη Shirley το Όσκαρ ήταν μεγάλη τιμή και
παρέστη στην τελετή απονομής στο Λος Άντζελες.
Καθόταν πίσω από τον Danny Kaye».
Η τέταρτη ταινία της Clarke, Portrait of Jason (1967),
ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήταν ένα λιτό ντοκιμαντέρ, χωρίς κανένα φτιασίδι, μια δωδεκάωρη συνέντευξη με τον Jason Holliday, ένα Αφροαμερικανό
ομοφυλόφιλο καλλιτέχνη. Οι ιστορίες του Holliday
για το ρατσισμό, την ομοφοβία, τη γονική κακοποίηση, τα ναρκωτικά, το σεξ και την πορνεία θα ήταν
πολύ σοκαριστικές αν δεν τις έλεγε με τον ιδιαίτερο
του χαριτωμένο και χιουμοριστικό τρόπο. Η ταινία
είναι μια αποκάλυψη που παραμένει μια από τις πιο
σημαντικές του είδους της για θέματα ΛΟΑΤ.
Παρά την επιτυχία του Portrait of Jason, η Clarke
είχε μεγάλη δυσκολία να βρει χρηματοδότηση για τις
ταινίες της. Από το 1975 μέχρι το 1985 δίδασκε παραγωγή κινηματογράφου και τηλεόρασης στο UCLA.
Η πέμπτη και τελευταία ταινία μεγάλου μήκους της
Clarke, Ornette: Made in America, ήταν η παρουσίαση
του πορτρέτου του εκκεντρικού ευφυούς μουσικού
Ornette Coleman και η επιστροφή της Clarke στο
κινηματογραφικό γίγνεσθαι. Ακόμα μια φορά, πρωτοπορεί δημιουργώντας το δικό της στυλ, φτιάχνοντας ένα κράμα από πλάνα ντοκιμαντέρ, βίντεο αρτ,
μουσικά κλιπ και αρχιτεκτονική. Το αποτέλεσμα είναι
ένα κολλάζ που αποτυπώνει τη ρηξικέλευθη τζαζ του
Coleman. Αυτή η ταινία ήταν το κύκνειο άσμα της
Clarke, η οποία πέθανε στη Βοστόνη το 1997 από
εγκεφαλικό.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι ταινίες της Clarke
φτιάχτηκαν για να προκαλέσουν αναστάτωση στο
κοινό, η πιο εκπληκτική πτυχή της καριέρας της είναι
ίσως η έλλειψη αναγνώρισης προς αυτή σήμερα.
Παρόλο που η τεράστια επιρροή που είχε στον τομέα
αναγνωρίζεται από πολλούς σύγχρονους σκηνοθέτες
και παραγωγούς, δεν υπάρχει ούτε ένα βιβλίο για τη
δουλειά της, ούτε κάποια σημαντική επαναπροβολή
των ταινιών της.
Η Milestone προσπαθεί σήμερα να διορθώσει αυτή
την ιστορική παράβλεψη, αναπαλαιώνοντας, επανεκδίδοντας και κυκλοφορώντας πολλές από τις καλύτερες ταινίες τις Clarke με τον γενικό τίτλο “Project
Shirley”.

Shirley Clarke

Όταν ανέβηκε η ταινία, το 1985, απέσπασε πολύ θετικές κριτικές. Σήμερα όμως αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ornette
Coleman τον Ιούνιο του 2015. Η ταινία επικεντρώνεται στους αγώνες και την επιτυχία στη ζωή του

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
SHIRLEY CLARKE
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A Shirley Clarke
Retrospective
Christopher Zimmerman

------------Shirley Clarke was a force in the development of
the American independent film movement in New
York City in the 1950s and 1960s. Her experimental short films, documentaries, and dramatic
narrative films positioned Clarke at the forefront
of American cinéma verité and the New York avantgarde. Clarke’s early experiences as a dancer and
her engagement with social issues proved formative in her innovative ‘choreography of images’
and performative explorations of those spaces ‘in
between’—in between fiction/reality, improvisation/
composition, identity/performance, aesthetics/politics. Framed by her first and last feature films, ‘This
Space Between the Cuts’—A Shirley Clarke Retrospective presents the controversial and provocative
work of a seminal, yet often overlooked, filmmaker
in the American underground whose exploration of
these liminal spaces gave voice to the marginalized.

PROGRAM 1
FIRST FEATURE

FILM
SYNOPSES

Shirley Clarke
The Connection
1961 / 103’

Even as he is ordering them around the apartment,
Dunn encourages the men to act normally; to do
whatever they would be doing any other day.

PROGRAM 1
FIRST FEATURE

PROGRAM 2
EARLY SHORT FILMS

Shirley Clarke
The Connection
1961 / 103’

Finally the connection — Cowboy, a black man
dressed in all white and wearing dark sunglasses,
arrives. Much to the junkies’ consternation, he has
brought with him an elderly woman dressed in a
pseudo-Salvation Army uniform. Cowboy explains
to them privately that he invited “Sister Salvation”
upstairs for a cup of tea to throw off the cops who
were following him.

Shirley Clarke
A Dance in the Sun
1953 / 7:40’
Shirley Clarke
Bullfight
1955 / 9:30’
Shirley Clarke
A Moment in Love
1957 / 9’
Shirley Clarke
Brussels Loops—Gestures
1957 / 7’
Shirley Clarke
Brussels Loops—World Kitchen
1957 / 3’
Shirley Clarke
Bridges-Go-Round
1958 / 9’ (2 versions)
Shirley Clarke
Skyscraper
1960 / 20’
PROGRAM 3
LAST FEATURE
Shirley Clarke
Ornette: Made in America
1984 / 77’

IVAC 2016 would like to thank Dennis Doros at Milestone
Films for helping to make this project possible.
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CREW
Directed and Edited by Shirley Clarke
Produced by Lewis Allen and Shirley Clarke
Written by Jack Gelber
Production Designer Richard Sylbert
Associate Editor & Script Clerk Patricia Jaffe
Art Director Albert Brenner
Associate Producer James Di Gangi
Director of Photography Arthur J. Ornitz
An Allen-Hodgdon Production

As Cowboy leads the addicts one by one into the
bathroom for a fix, the bewildered Sister Salvation comes to the conclusion that they are drinking
and that she is in a den of sin. Cowboy calms her
down and asks that Leach make her the cup of tea
he had promised her. After she leaves, the addicts
start to needle the staid and nervous Dunn to try

CAST
Warren Finnerty Leach
Jerome Raphel Solly
Garry Goodrow Ernie
James Anderson Sam
Carl Lee Cowboy
Barbara Winchester Sister Salvation
Henry Proach Harry
Roscoe Brown J.J. Burden
William Bedfield Jim Dunn
MUSICIANS
Freddie Redd Piano
Jackie McLean Saxophone
Michael Mattos Bass
Larry Ritchie Drums

The Connection

THIS
SPACE
BETWEEN
THE
CUTS

Music composed by Freddie Redd.
Recorded by The Recording Studio.
©1961 The Connection Company. USA.
New York Film Premiere: October 3, 1962. Closed:
October 3, 1962.
Based on Jack Gelber’s play “The Connection,”
originally produced at The Living Theater.
SYNOPSIS
“Is Cowboy back?”
Eight drug addicts are gathered in a Greenwich Village loft apartment belonging to Leach. They have
accepted a fee from Jim Dunn, a self-righteous
young documentarian and his cameraman J.J. Burden to film them. They are waiting for their drug
connection to arrive with the heroin. While the four
musicians play jazz, Dunn asks the others to relate
anecdotes about themselves and their backgrounds.

some heroin for himself — so he can have a deeper
understanding of his subject. Meanwhile, Leach is
complains to Cowboy that his fix isn’t working and
he was cheated.
Dunn decides to try the heroin and after shooting
up, he vomits. Before nodding off, he tells Burden
to take over the filming. While Dunn is out, Cowboy
hands Leach another fix. Leach shoots up and overdoses. Cowboy and the others work have to work
to bring him back. Dunn awakes and tells Burden to
keep the film footage they have shot.
THE MAKING OF…
Shirley Clarke was at the crossroads of her career.
Her short experimental films had won her worldwide acclaim, but she wanted to take on longer
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and more political challenges. In 1958, a group
of young film artists including: Clarke, Willard van
Dyke, Richard Leacock, D.A. Pennebaker, and Albert
Maysles had formed Filmmakers, Inc., a cooperative
designed to share offices, equipment, and postproduction facilities. It was there that these experimental filmmakers honed the concept of cinéma
vérité. For Leacock the purpose of cinéma vérité
was “to find some important aspect of our society by
watching our society, by watching how things really
happen as opposed to the social image that people
hold about the way things are supposed to happen.”
(“One Man’s Truth—An Interview with Richard Leacock,” Film Comment, Spring 1965). In many ways,
cinéma vérité was a rejection of the Flahertystyle documentary that, many young filmmakers
believed, dishonestly presented a planned and
scripted film as objective reality. Filmmakers, Inc.
became a vital center of the New American Cinema
where the original founders were later joined by:
Fred Wiseman, Charlotte Zwerin, Joyce Chopra, and
John Cassavetes. In fact, Clarke lent Cassavetes her
camera equipment to shoot his first film, Shadows.

there in the apartment to guide the junkies in a series of improvisational themes to reveal their lives
and inner thoughts. The Connection went on to win
the 1960 Village Voice Obie Awards for Best Play,
Best Production (Julian Beck & Judith Malina), and
Best Actor (Warren Finnerty). The play was a blessing for jazz saxophonist Jackie McLean as his drug
arrest in 1957 had cost him his cabaret license,
barring him from performing in clubs. The play gave
him two years work on stage and he went on to
perform in Clarke’s film version as well.

Clarke, however, contested the idea that cinéma vérité was a reliable replacement for traditional documentary filmmaking. She questioned the possibility
of clinical objectivity when subjects are interacting
with the camera and the filmmaker is shaping the
final product through editing. Like her favorite film
character, Felix the Cat, Clarke was too playful and
too rebellious to accept any dogma.

A film adaptation of “The Connection” would be
the vehicle for Clarke’s interrogation of the authoritative presence behind the camera in cinéma
vérité films. It was a play about social outsiders
and it broke through the proscenium — audience
members were confronted by the junkies not only
from the stage but in the lobby during intermission,
when an actor would beg for money and heckle the
theatregoers about their own “respectable” addictions to alcohol, religion, and to “the next dollar, the
next new coat.” During the second act, an audience
member would stand up and interrupt the performance. In the original production, the audience
member, in his first professional role, was ayoung
Martin Sheen who reportedly also doubled as the
Living Theatre’s janitor. Clarke wanted to do the
same kind of proscenium-breaking with her film.

When Jack Gelber’s play The Connection opened in
New York, Clarke discovered the perfect vehicle
to explore her ideas. The Living Theatre produced
Gelber’s play in 1959 to audiences and critics who
were at first bewildered and/or upset by it. Sticking
it out, the play slowly gained critical acclaim and
larger audiences, but it remained highly controversial. Set in a squalid Greenwich Village apartment,
a group of drug addicts are waiting for their connection to bring their fixes. Many of them are jazz
musicians between gigs and they perform during
the play — the score written by and performed by
Freddie Redd. With the collection of junkies are two
men in suits.
The Connection is a play within a play within a jazz
concert — a drug-addled crossing of “A Midsummer Night’s Dream” and “Waiting for Godot.” At
each performance around the country (and ever
since) the introduction included the actual names
of the director and theater. And at every performance in-season, there would be a question on a
local baseball game and that day’s score would be
real as well. The director and author are said to be
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It couldn’t have passed Clarke’s notice that in
Dunn’s introduction to the story, author Jaybird
has just spent months among the addicts. Clarke’s
friend and fellow New American Cinema pioneer
Lionel Rogosin had just recently gained fame getting to know the Skid Row bums he filmed for his
award-winning On the Bowery. (It should be noted
that living with one’s subjects had been adopted by
documentarians since the silent cinema, including
Edward S. Curtis in 1914 with In the Land of the
Headhunters and the films of Robert Flaherty.)

Clarke’s producer would be Lewis Allen, a gentlemanly, brilliant man who was working in theater.
Allen later went on to acclaim as the film producer
of Lord of the Flies, The Balcony, Fahrenheit 451,
The Queen, Never Cry Wolf, Swimming to Cambodia
and others. Allen would borrow a practice from the
theater world by raising money through offering
backers a profit-sharing limited partnership. This
was the first time this form of financing appeared
in the indie film world and it would become a staple
of fundraising for years to come.
Clarke and Allen decided the film shoot would be
a Union operation, even though it increased the
budget considerably — and they planned on film-

ing on a very tight budget. It was even noted in the
budget estimates that any script changes would
have to be considered as to their effect on estimated costs. The budget included a contingency, but
a much smaller one than normal for a picture this
size. (One thing they could not foresee was Jackie
McLean’s continuous need for money. According
to Garry Goodrow, McLean would ask associate
producer James Di Gangi daily for cash. Finally, Di
Gangi refused him. The next day, Jackie McLean
came to the set without his saxophone and handed
Di Gangi a pawn ticket. Needless to say, there was
a rush to get his instrument back.) At the same
time, the advantages of an experienced Union staff
meant that Clarke could focus on the direction, as
technical details would be handled professionally.
As in the play, Freddie Redd wrote the music and
most of the band and the actors were the same.
At first, Clarke had planned to create a real cinéma
vérité feel to the film by shooting on the streets
and in a real apartment. But because she had never
shot a fiction film, she worried about getting good
sound quality. So instead, they built a set that was
designed to look realistic. Jack Gelber was hired to
adapt his script for the film. Clarke also enlisted
cinematographer Arthur J. Ornitz, which proved to
be an excellent choice. Ornitz’s first feature was
Joris Ivens’ The Power and the Land in 1940 and he
became known for a gritty New York-style camerawork, best seen in films such as Requiem for a
Heavyweight, Minnie and Moskowitz and Serpico.
To go with the idea of a film within a film, Clarke
and Ornitz decided to employ hand-held as well as
studio cameras. Black-and-white film stock and a
rundown naturalistic set added to the impression
of documentary realism. Ornitz also worked to
make it appear that the film was shot with natural
lighting. Production designer Albert Brenner noted
there were moments of difficulty between Ornitz
and Clarke on the set. But however contentious, the
collaboration between the neophyte feature director and the experienced DP proved fruitful — the
coordination between camerawork, choreography,
and lighting are dazzling.
In adapting his play into a film, Gelber decided to
have a film director and cinematographer as the
main instigators of the action so that they could
break through the film proscenium. To further the
illusion of reality, the filmmakers intentionally left in
artifacts of filmmaking — film rolls suddenly end in
black leader; sound sync beeps are heard, and light
flairs, dust, scratches and out-of-focus moments
are preserved. This roughness led many critics to
assume that the film was improvised. However, like

the camera movement and the choreography of the
actors, Clarke carefully planned everything.
When the film was completed, getting it released
proved a long and arduous road. After much pleading and hard work by its main champion, Variety’s
Gene Moscovitz, the Cannes Film Festival agreed to
show the film. Clarke traveled to France with some
of the heroes of the Beats, including Allen Ginsberg,
Gregory Corso, and Peter Orlovsky. They took over
Cannes, and the festival became a sort of a celebration of their ethos — and the film’s reputation
grew even more closely entwined with its hipster
associations. The Connection went on to garner
great excitement and won the International Critics
Award. Still, Clarke kept fine-tuning the film after
Cannes. There is evidence that she understood the
storm ahead, but it was not her style to back down
to any challenge.
BANNED!
Shit! That word now is repeated so many times
in almost every Hollywood film that it’s possibly a
requirement. Back in 1960, however, its use in The
Connection in reference to heroin disgusted many
of the critics — and worse, it offended the New
York Board of Regents. It took a brave (and perhaps
foolhardy) director with her first feature film and
her reputation on the line to take on the Board of
Regents and to try to abolish the authority of a
long-standing government organization. But Clarke
did have the of advantage a liberal-thinking producer with a long list of backers — none too heavily invested to worry about the long delay in releasing the film while they fought it out in the courts.
The Connection had long been ready to release
when the producers held a May 4, 1962 preview
screening, attended by an incredible list of cultural
icons, including: James Baldwin, Ralph Ellison, Jules
Feiffer, Brendon Gill, Nat Hentoff, Langston Hughes,
Alfred Kazin, Norman Mailer, Norman Podhoretz,
William Styron, Gore Vidal, George Plimpton, Lorraine Hansberry, Allen Ginsberg, Clay Felker, Jean
Sheppard, Marlene Dietrich and Jonas Mekas.
But the months passed and still The Connection did
not open. Along with the aforementioned word, the
Board of Rejects objected to brief shots of suggestive photos in pornographic magazines glimpsed in
the film. Clarke remained steadfast in her refusal
to bend to the censors. Associate editor Pat Jaffe
reported that she and Clarke did create a separate
audio track on the sound master that included all
the dialogue lines with objectionable words, just in
case they did lose their court fight. They called it
the “shit track.” But to actually give in to the cen-
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It was more dramatic than the letter suggested.
Although the theater had an operating license,
the film did not have permission from the Regents
Board to screen. In a direct challenge to the ban
and to state censorship of films, on October 3,
1962, Shirley Clarke’s debut feature, The Connection
opened — and closed — at the D.W. Griffith in New
York City. After just two matinees, the screenings
were halted, the theater closed and the projectionist arrested. The letter continues:
Friday morning, our attorney, Ephraim London,
went before Judge MacAffer in Kingston, New York
to plead our case. The injunction was upheld and
we were forbidden to resume showings pending
the Board of Regents appeal in New York Court of
Appeals.
Unable to get it shown in theaters in New York,
they tried to have it shown on October 19 at the
Judson Memorial Church, an institution dedicated
to progressive change as well as to promoting
counterculture dance and music. In 1960, the
church had started the first drug treatment center
in Greenwich Village. Since a church showing of the
film was not in a theatrical setting, it should not
have fallen under the jurisdiction of the Board of
Regents. However, the authorities also stopped this
screening.
The filmmakers’ fight against censorship was audacious, but it came at a severe price. By the time
the New York State Supreme Court ruled in favor
of the film on October 23rd and it reopened at the
D.W. Griffith on November 7th, the mainstream critics had already weighed in — and against — The
Connection’s bold language and storyline. Bosley
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Shirley Clarke		
Brussels Loops—Gestures
1957 / 7’
Shirley Clarke
Brussels Loops—World Kitchen
1957 / 3’

Bullfight

A November 3, 1962 letter to the investors outlined
the course of events:
Last August, our distributor, Films Around the
World, signed a contract with the newly-completed
D.W. Griffith Theatre. The manager of the theatre, Henry Rosenberg, although well aware of the
controversy involved, agreed not only to open his
theatre with The Connection, but to pay an advance
of $20,000 to our distributor. However, it took until
September 27th for the City to grant the theatre
an operating license; whereupon the opening was
set for Wednesday, October 3rd. Both our legal
position and our publicity policy made it necessary
to open the film quickly ... On Wednesday afternoon, after two showings of the film, a temporary
injunction was issued by the State Supreme Court
Judge MacAffer which resulted in the closing of the
theatre.

Crowther of the New York Times wrote that the film
offered “a forthright and repulsive observation of a
sleazy, snarling group of narcotic addicts.” The following week, Jonas Mekas in the Village Voice raged
that his fellow critics were “deaf, blind, and dumb.”
But by then it was too late. Audience interest had
waned and the film never recovered from that initial onslaught. Although popular in Europe, The Connection never found success in America. Fifty years
later, the film has yet to break even.

Shirley Clarke
Bullfight
1955 / 9:30’
Halcyon Films present
A film by Shirley Clarke
Danced and choreographed by Anna Sokolow
Music by Norman Lloyd, recording by the Barrons
Camera Bert Clarke, Shirley Clarke, and Peter
Buckley
Bullfight photography Peter Buckley
Restored by Milestone and Metropolis Post

A Dance in the Sun

sors? Only if there was no other alternative...

PROGRAM 2
EARLY SHORT FILMS
Shirley Clarke
A Dance in the Sun
1953 / 7:40’
Producer Gryphon Films
Danced and choreographed by Daniel Nagrin
Music by Ralph Gilbert
Accompanist Sylvia Marshall
Camera by John J. Murphy, Bert Clarke, and Ted
Greenspun
Directed and edited by Shirley Clarke
Restored by Milestone and Metropolis Post
Shirley Clarke’s first film after studying filmmaking
with Hans Richter at the City College of New York
was this magical adaptation of Daniel Nagrin’s
ballet that features fluid inter-cutting between the
interior dance stage and the exterior location on
the beach.

Clarke’s third film, Bullfight, is the only filmed performance of the legendary choreographer Anna
Sokolow. Its success, winning awards at the 1955
Edinburgh and Venice Film Festivals, solidified
Clarke’s career as a major independent filmmaker
of the time. Anna Sokolow plays the part of the
spectator, the bullfighter, and the bull in her spectacular dance.
Shirley Clarke		
A Moment in Love
1957 / 9’
A Halcyon Films presention
With Carmela Gutierrez and Paul Sanasardo
Music by Norman Lloyd
Recording by the Barrons
Camera Bert & Shirley Clarke
Choreographer Anna Sokolow
Designed, directed and edited by Shirley Clarke
Restored by Milestone and Metropolis Post
Starting out as a feature film based on Pablo Picasso’s La famille de saltimbanques, after months of
shooting and editing, Clarke threw out most of the
work and, instead, took the middle section and created a spectacular duet choreographed by Sokolow.
Using abstract colors and changing landscapes
from an idyllic garden to a desolated city, she created a lyrical, moving dance film.

In these short films, there is a bold experimentation
that influenced dozens of filmmakers and battled
against conventions of Clarke’s time. These collections of brilliant silent vignettes, now known as
the Brussels Film Loops, were commissioned for the
American Pavilion at the 1957 Brussels World Fair.
Many of them were shot by the acclaimed documentarian D.A. Pennebaker and edited by Clarke.
With the Loops comes a longer, wonderful roughcut of Pennebaker/Clarke’s short called Gestures
that became Melting Pot and a Pennebaker/Clarke
edited short titledWorld Kitchen, which was never
premiered. World Kitchen is courtesy of Mr. Pennebaker.
Shirley Clarke		
Bridges-Go-Round
1958 / 9’
Director and editor Shirley Clarke
Electronic score Louis and Bebe Barron,
Jazz score Teo Macero
Taken from footage for a project for the 1958
Brussels World Fair, Bridges-Go-Round is a study
of perpetual motion in which Shirley Clarke’s ‘choreography in editing’ transforms the bridges of
Manhattan into an urban dance. Clarke liberates
these static spans thus capturing, through rhythmic
editing and the superimposition of scenes shot
from different perspectives, the vertiginous movement of city-life. Also an investigation into how
sound alters our perception of the images, Clarke
requested that the film be viewed twice in succession: first to the electronic score by Louis and Bebe
Barron and then to the jazz score by Teo Macero
and his ensemble.
Shirley Clarke		
Skyscraper
1959 / 20’
A presentation of Joseph Burstyn
Film Enterprises
A film by Shirley Clarke, Willard van Dyke,
and Irving Jacoby; and Wheaton Galentine
and D.A. Pennebaker
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Irving Jacoby and Willard Van Dyke initiated
the idea for the this film, however when they
floundered with the concept, Clarke was invited to join in on their short film about 666
Fifth Avenue (known as the Tishman Building),
then a year under construction. Perhaps to the
credit of or in spite of the film’s sponsor, the
Tishman Group, the film is a surprisingly leftwing tribute to the working class that built
the building. Clarke later called it “a musical
comedy about the building of a skyscraper.”
The film received an Academy Award nomination
for Best Short Live Action.
PROGRAM 3
LAST FEATURE
Shirley Clarke
Ornette: Made in America—a musical jazz
journey
1984 / 77’
Directed and Edited by Shirley Clarke
Music by Ornette Coleman
Produced by Kathelin Hoffman
(now Kathelin Hoffman Gray)
Principal Photography Ed Lachman
Additional Photography (1983-1984) Baird Bryant, Hilary Harris, John Heller
Additional Photography (1968) Shirley Clarke,
Bob Elfstrom
Creative Consultant Johnny Dolphin
Associate Producer Lorraine T. Miller
Supervising Editor Iris Cahn
Sound Editor Sanford Rackow
A Caravan of Dreams Production
Starring Ornette Coleman
Prime Time
Denardo Coleman drums
Charles Ellerbe guitar
Sabir Kamal drums
Albert McDowell bass
Bern Nix guitar
Jamaaladeen Tacuma bass
John Giordano conducting the Fort Worth Symphony Orchestra
Demon Marshall and Gene Tatum as the young
Ornette Coleman
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courthouse steps and proclaims that day, September
23, 1983, “Ornette Coleman Day.” That night, Coleman performs at the opening of fellow Fort Worth
native and billionaire philanthropist Ed Bass’ Caravan of Dreams music complex. The film cuts to this
performance of Ornette’s symphony Skies of America
with the John Giordano-led Fort Worth Symphony at
the city’s Convention Center. There’s also a performance of Ornette’s Prime Design/Time Design by a
string quartet under the geodesic dome in Caravan
of Dreams’ rooftop garden (later released as a separate album), along with an interview with his son (and
Prime Time’s drummer), Denardo.

Bridges-Go-Round

Words by John White
Music by Teo Macero
Camera Kevin Smith
Sung by Gene Mumford and John
Sylvester

WITH
Ed Blackwell, William Burroughs, Caravan of Dreams
Ensemble Theater, Don Cherry, James Clay, Denardo
Coleman, Jayne Cortes, Charles Ellerbe, Brion Gysin,
Charlie Haden, Hamri & The Master Musicians of
Jajouka, The Ibadan Musicians of Nigeria, David
Izhenson, James Jordan, Sabir Kamal, Albert McDowell, Bern Nix, Mayor Bob Bolen, Bob Palmer, Dewey
Redman, George Russell, Jamaaladeen Tacuma, John
Rockwell, Viva and Martin Williams.
RESTORATION CREDITS
35mm Laboratory FotoKem
Sound John Polito, Audio Mechanics
Preservationist Ross Lipman, UCLA Film & Television Archives
2K Master Shawn Jones, NT Audio & Video with
Ed Lachman, Ross Lipman, Kathelin Gray & Dennis
Doros
77 minutes. Color and B&W.
Aspect Ratio: 1.66:1. Mono.
©1984 Caravan of Dreams Productions.
A Milestone Film Release.
Filmed on location in Fort Worth, Texas; New York
City; Nigeria; & Morocco.
1983. Fort Worth, Texas. There is a re-enactment
of the Luke Short and Tim “Long Haired Jim” Courtwright gunfight on Main Street. That original duel
took place on February 8, 1887 outside the White
Elephant Saloon where the two dangerous men had
argued. Short fired first, taking off Courtright’s right
thumb. Courtright attempted to switch his gun to the
uninjured hand—pulling a “border shift”—but he was
too slow. Luke Short killed him with a shot to the
chest.
After the re-enactment, Fort Worth’s mayor Bob Bolen presents Ornette with the key to the city on the

It’s 1968 and Ornette is playing with Denardo and
bassist Charlie Haden. He speaks with his young son
about his future prospects as an artist. We’re now
in the early 70s with Clarke’s 8mm and 16mm footage of Ornette visiting Nigerian tribal musicians
and the Master Musicians of Jajouka. Ornette then
revisits the small house right next to the train tracks
where he was born and reminisces with the home
folks. Then he’s back in NYC talking music with composer George Russell and the late jazz scribe Robert
Palmer.
Shirley Clarke stated her attempt to emulate Coleman’s free jazz style in her brilliant directing and
editing of the film. Eschewing a standard pace, plot
structure or consistent recording medium, Clarke cuts
to such clips as the theater troupe from Caravan of
Dreams prancing down the street, Washington D.C.’s
shanty “Resurrection City” in 1968 and experimental
music videos shot on video. The latter videos explore
a prominent visual motif of the film — The Caravan
of Dream’s neon logo of the red square, orange circle
and blue triangle. The young Coleman, played by Demon Marshall and Gene Tatum, appear in flashbacks,
and in the present-day where Ornette’s older self
watches over the boy.
An interview with Denardo near the end of the film
recounts a particularly harrowing story when six
teenagers robbed, tied up, and severely beat Ornette
while he lived in a dilapidated schoolhouse on the
Lower East Side of Manhattan. Only a few months
later, both Denardo and Ornette were attacked in the
same building, with Ornette suffering a punctured
lung. Both of these incidents took place in 1982 and
’83, only a couple years before the film’s release in
’85. Ornette offers his plans to convert this poor
building into a school of music, taking the violence he
has faced in stride and promising better futures for
the children after him.
The penultimate sequence contains two seemingly
contradictory anecdotes from Coleman. Against
footage of astronauts, Coleman speaks about his

desire to go out in space because he is “not interested in what’s going to happen when” he passes, but
rather what he “can experience while [he] is alive.”
He quotes Buckminster Fuller, from the last lecture
he attended of his, “There’s no such thing as up and
down — there’s only out.” He predicts that the human
form will never die. This segues into another segment
where Coleman shares a story — with a psychedelic
television by his side that displays the young version
of himself portrayed in the movie as well as trippy,
undulating images of provocative icons and women
— about his conflicted lust for women and his desire
to remove it. He once visited his doctor to request
castration, to which his doctor suggested circumcision first, as a symbolic gesture. He obliged yet still
felt sexual urges. Coleman concludes, because of this
operation, that physical intimacy “has nothing to do
with what you think or believe — it has more to do
with who you think you are affecting and what you
think you are affecting.”
The film ends with the finale of the Skies of America
set that has been interpolated throughout the film’s
duration. The immediate reception afterwards is documented through handheld cameras as journalists,
jazz enthusiasts, and ordinary civilians congratulate
Coleman and are taken aback by his warm demeanor.
The bottom scrolling titles used throughout the film
roll the last time as credits, and a final shot of Coleman smiling at the camera dissolves to red as the
end credits begin.
BACKGROUND
Ornette: Made in America is essential for anyone hoping to understand the history of jazz and the fertile
creative exchange that highlighted the 60’s and 70’s
in America. It is a portrayal of the inner life of an
artist-innovator.The innovative techniques that director Shirley Clarke and producer Kathelin Hoffman
Gray employed in this film very closely parallel the
music of the man who is its subject. Clarke defied
traditional documentary formats to reveal Ornette’s
extraordinary vision through her equally extraordinary
filmmaking artistry.
Ornette: Made In America captures Ornette Coleman’s
evolution over three decades. Ornette came home to
Fort Worth, Texas in 1983 as a famed performer and
composer. Documentary footage, dramatic scenes
and some of the first music video-style segments
ever made, chronicle his boyhood in segregated
Texas and his subsequent emergence as an American
cultural pioneer and world-class icon. Among those
who contribute to the film include William Burroughs,
Brion Gysin, Buckminster Fuller, Don Cherry, Yoko
Ono, Charlie Haden, Robert Palmer, Jayne Cortez, and
John Rockwell.
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Critically acclaimed when it released in 1985, the
film is even more significant today, with Coleman
passing away in June of 2015. The film focuses on
the struggles and triumphs of Ornette Coleman’s life
as well as on the inspired intelligence that spawned
his creativity and ensured his success. Clarke’s footage includes Ornette in conversation with family and
friends; excerpts of interviews,riffs and travels, along
with footage of his performances—in his hometown of Fort Worth, TX, in New York, in Morocco and
beyond—presents the most comprehensive record
of his career available.Ornette: Made in America explores the rhythms, images, and myths of America
seen through they eyes of an artist’s ever-expanding
imagination and experience.
FILMMAKER BIOGRAPHY
SHIRLEY CLARKE
Born October 2, 1919 in New York, Shirley Brimberg
Clarke danced into the world of art in her teens, studying with such innovative choreographers as Martha
Graham, Hanya Holm and Doris Humphrey. After
marrying and having a daughter, Clarke turned her
talents to cinema, becoming an esteemed filmmaker
at a time when few women worked in the field. Her
early shorts reflected her lifelong love of dance along
with a growing mastery of the new medium. In her
award-winning A Dance in the Sun (1953), In Paris
Parks (1954), Bullfight (1955) and A Moment in Love
(1957), Clarke captured movement on film in a new
way, eschewing close-ups in favor of long takes and
innovative editing. An active member and advocate
of New York’s independent film community, Clarke
later turned her attention to social-issue filmmaking.
For her first feature, Clarke took on an acclaimed
and controversial stage play by Jack Gelber. Her adaptation of The Connection (1961) won praise for its
graphic, unglamorous depiction of drug use, but embroiled Clarke in a two-year censorship battle, which
she ultimately won. Her next film, The Cool World
(1964), was a further collaboration with Carl Lee, the
African American star of The Connection and Clarke’s
long-time romantic partner (until his death in 1986).

completely different kind of project. A pure documentary without adornment, Portrait was created from a
single, 12-hour-long interview with Jason Holliday, a
gay African American hustler and aspiring nightclub
performer. Holliday’s stories of racism, homophobia,
parental abuse, drugs, sex and prostitution would
have been shocking if not for his candor, humor and
acerbic charm. The film was a revelation and remains
one of the most respected LGBT films.
Despite the success of Portrait of Jason, Clarke found
it increasingly difficult to get financing for her films.
From 1975 to 1985 she redirected her talents to
teaching film and video production at UCLA. Clarke’s
fifth and final feature, Ornette: Made in Americawas
well-received portrait of the eccentric musical genius
and a cinematic comeback for Clarke. Once again,
she was on the cutting edge of film style, weaving
documentary footage, video art, music videos and
architecture into a vibrant collage that mirrored Coleman’s groundbreaking jazz. It was her groovy swan
song, as Clarke then retired. She died of a stroke in
Boston in 1997.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
FILMOGRAPHY
Dance in The Sun (1953)
In Paris Parks (1954)
Bullfight (1955)
A Moment in Love (1957)
Brussels Loops (1958)
Bridges Go Round (1958)
Skyscraper (1959)
A Scary Time (1960)
The Connection (1961)
The Cool World (1963)
Robert Frost: A Lover’s Quarrel With the World (1963)
Portrait of Jason (1967)
Man in Polar Regions (1967)
Trans (film)|Trans (1978)
One Two Three (1978)
Mysterium; Initiation (1978)
Four Journeys into Mystic Time (1980)
Savage Love (1981)
Tongues (1982)
Ornette: Made in America (1985)

For a director whose films were designed to unsettle audiences, perhaps the most shocking aspect
of Clarke’s career is her lack of recognition today.
Although acknowledged as a major influence by many
current filmmakers, there is not one single book devoted to her work, nor has there been a significant
re-release of her films. Milestone’s “Project Shirley” is
intended to right this historical oversight by presenting many of Clarke’s best films in beautifully restored
versions.

In 1963, Clarke directed Robert Frost: A Lover’s Quarrel with the World. Filmed months before the poet’s
death, the documentary revealed Frost’s warmth and
charm in speaking engagements and at home. Clarke
was reportedly unhappy with the final cut, but the
film went on to win the Oscar for Best Documentary.
Her daughter Wendy writes, “Shirley did consider (it
an honor] that she won an Academy Award for this
film and even went to Los Angeles to the Awards. She
sat just behind Danny Kaye.”
Clarke’s fourth feature, Portrait of Jason (1967), was a
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Τα Πρώτα Χρόνια
της Chantal Akerman
σε επιμέλεια του
∆ώρου ∆ηµητρίου,
Ιστορικού Κινηµατογράφου

------------WOMEN
IN
TIME:
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Ο αναπάντεχος θάνατος της Chantal Akerman πέρσι, στα 65 της χρόνια, ήταν ένα τραγικό γεγονός. Η
ζωή ενός δημιουργού που πολλοί νιώθουν ότι έχουν
έρθει κοντά του μέσα από το έργο του, μας κάνει να
νομίζουμε πως έχουμε το δικαίωμα να απαιτούμε
πράγματα από αυτόν. Φεύγοντας η Akerman δεν μας
άφησε την επιλογή να ζητήσουμε κι άλλες ταινίες
της.
Βέβαια, ίσως το No Way Home, η τελευταία της
ταινία, ένα ντοκιμαντέρ για τη μητέρα της, να ήταν η
ταινία με την οποία είχε γίνει ήδη η έξοδός της από
το κινηματογραφικό στερέωμα. Στο No Way Home
η Akerman συνομιλεί με τη μητέρα της, η οποία είχε
επιζήσει του Ολοκαυτώματος, είτε στην κουζίνα
της, είτε μέσω skype. Στο μέσον περίπου της ταινίας υπάρχουν εικόνες από μια έρημο. Η μητέρα της,
Natalia Akerman, έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες
μετά την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ αυτού. Και
λίγο μετά έφυγε και η Chantal, ίσως αδυνατώντας
να συνέλθει από την απώλεια αυτή.
To No Way Home ήταν φυσικά μια σημαδιακή ταινία.
Δεν ήταν όμως η μοναδική τέτοια στη φιλμογραφία
της Akerman. Όλες της οι ταινίες κουβαλούν ένα
ειδικό βάρος που μάλλον προέρχεται από τη σχεδόν
οργανική σχέση με τη δημιουργό τους. Ίσως αυτός
να είναι και ένας από τους λόγους που το έργο της
θεωρείται πως είναι τόσο συμπαγές και οι ταινίες
της έχουν συνάφεια μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα
χαρακτηριστικό που το βρίσκουμε σε πολλούς σημαντικούς σκηνοθέτες της ιστορίας του σινεμά. Και
δεν είναι καθόλου παράξενο αυτό το φαινόμενο
για την Akerman, αφού η έμπνευση και το έναυσμα
για να ξεκινήσει να κάνει ταινίες ήταν η πρώτη της
επαφή με τον Godard, το Pierrot le fou, το γαλλικό
νέο κύμα. Όταν το είδε το 1965 (προηγουμένως πήγαινε σινεμά για… πλάκα, για τα χαδάκια και για το
παγωτό) είχε αντιληφθεί σοκαρισμένη την προοπτική
που θα μπορούσε να έχει αυτή η – σχετικά νέα τότε
– μορφή τέχνης. Και δήλωσε ηλεκτρισμένη, πρώτα,
ότι αυτό το σινεμά ‘είναι σαν την ποίηση, είναι σαν τα
βιβλία’ και, στη συνέχεια, με μια ευτυχώς προφητική
εμμονή ότι ‘θέλει να κάνει ταινίες!’. Προηγουμένως
ήθελε να γίνει συγγραφέας.

Chantal Akerman
«ΜΑΜA,
ΠAΝΤΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ»
Δώρος Δημητρίου
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Το 2011 είχε κάνει το Almayer’s Folly. Η τελευταία
της αφηγηματική ταινία είναι ένα ακόμα ποιοτικό
δράμα, στο οποίο απέδειξε για ακόμα μια φορά
πόσο καλή κινηματογραφίστρια ήταν. Η ταινία είναι η
ιστορία ενός Ολλανδού που ψάχνει για έναν χαμένο
θησαυρό στη Μαλαισία. Παρόλο που σε όλη της την
πορεία η Akerman ενδιαφερόταν πολύ για τη φύση
του μέσου (γι’ αυτό εξερεύνησε και άλλες τέχνες),
ένα από τα στοιχεία που διακρίνουν το έργο της είναι το πόσο αβίαστα συναρμολογεί αισθητικά ορθές
εικόνες, ήχους, χρώματα, το φως και τις σκιές... Η

εξερεύνηση των ορίων του σινεμά γίνεται βέβαια με
τους δικούς της όρους, γιατί έχει ακριβώς καταφέρει
να ελέγχει καλλιτεχνικά και τεχνικά το περιεχόμενο
της κάθε σκηνής, του κάθε κάδρου.
Συνεχίζοντας την αντίστροφη χρονικά αναδρομή
στο κινηματογραφικό έργο της Chantal Akerman
φτάνουμε σε μιαν ακόμη ξεχωριστή ταινία. Το πειραματικό ντοκιμαντέρ Là-bas του 2006 είναι γυρισμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από ένα διαμέρισμα
στο Τελ Αβίβ, το οποίο είχε ενοικιάσει για ένα μήνα
η Akerman. Σχεδόν τυχαία και κάπως απρόθυμα
στην αρχή, η Akerman ξεκίνησε να κινηματογραφεί
το απέναντι κτίριο με μια μικρή κάμερα που είχε μαζί
της. Ταυτόχρονα ακούμε τα κείμενα από ένα προσωπικό ημερολόγιο. Τα ντοκιμαντέρ αποτελούν μεγάλο
κομμάτι του έργου της, και αυτό είναι ένα από τα πιο
γνωστά και πολυβραβευμένα της. Βέβαια, βλέποντας
την ταινία αυτή, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την
επιρροή του ‘δασκάλου’ της, του Michael Snow και
του Wavelength (1967) συγκεκριμένα, στον τρόπο
που κινηματογραφεί τα απομακρυσμένα θέματα και
τις εναλλαγές του φωτισμού από τον ήλιο στα παράθυρα.
Το 2000 και το 2004 έκανε δύο ταινίες σε συνεργασία με τον Βέλγο λογοτέχνη και σκηνοθέτη Eric
de Kuyper. Το 1997 ‘αυτοπροτάθηκε’ για τη σειρά
ντοκιμαντέρ για σημαντικούς σκηνοθέτες Cinéastes
de notres temps. Το Chantal Akerman par Chantal
Akerman είναι μια συναρπαστική παρουσίαση της
μέχρι τότε πορείας της στο σινεμά, από μόνο του ένα
διαφωτιστικότατο μάθημα κινηματογράφου διάρκειας μιας ώρας.
Το 1996 είχε δοκιμάσει την τύχη της στο συμβατικό
σινεμά με την ταινία A Couch in New York, μια απαλή
ρομαντική κωμωδία με πρωταγωνιστές τους William
Hurt και Juliette Binoche. Μια συμπαθητική ταινία,
πολύ καλά γραμμένη από την ίδια την Akerman και
τον Jean-Louis Benoit. Η εμπειρία με αυτή την ταινία,
όμως, δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις στην
ίδια τη σκηνοθέτιδα.
Από το 1978 (Les Rendez-vous d’Anna) μέχρι το
1993 (D’Est και Portrait d’une jeune fille de la fin
des années 60 à Bruxelles) είχε κτίσει ένα σπουδαίο
σύνολο ταινιών, συνεχίζοντας στα χνάρια των προηγουμένων ταινιών της, αλλά προσθέτοντας πάντα
νέα στοιχεία, νέους πειραματισμούς και περισσότερες
αναζητήσεις σχετικά με τα θέματα που την απασχολούσαν: Αποξένωση, μετακίνηση, άνθρωποι και
σχέσεις, ο ψυχισμός της σύγχρονης καθημερινότητας,
δημιουργία, γυναίκα. Το 1982, στο μέσον αυτής της
‘δεύτερης περιόδου’ είχε κάνει το Toute une nuit.
Μια ‘ρομαντική/νυχτερινή’ ταινία. Ογδόντα εννέα
λεπτά με διάφορους χαρακτήρες στη σύγχρονη πόλη

(Βρυξέλλες), να συναντώνται, να αποδέχονται και να
απορρίπτουν ο ένας τον άλλο, να κάθονται, να χορεύουν, να αγκαλιάζονται. Πρόκειται για μια συνοχή
γοητευτικών εικόνων, μια στιγμή της ζωής όμορφα
και μαγευτικά κινηματογραφημένη με το φως του
φεγγαριού να παίζει κεντρικό ρόλο.
Άλλες σημαντικές ταινίες αυτής της περιόδου είναι: Το 1983 τα Les Années 80 (πρόδρομος της
ταινίας που έκανε τρία χρόνια αργότερα με τίτλο
Golden Eighties), Un jour Pina à demandé (για την
Pina Bausch), και L’homme à la valise. Το 1986 το
Golden Eighties (ένα μιούζικαλ για τον έρωτα και
τα πολυκαταστήματα) και το Letters Home, και το
1991 το Nuit et jour (για ένα ερωτικό τρίγωνο στο
Παρίσι). Σημειωτέον πως οι ταινίες μυθοπλασίας και
τα ντοκιμαντέρ έχουν σχεδόν ισόποση διανομή στο
σύνολο της φιλμογραφίας της Akerman. Άλλο ένα
στοιχείο της φιλοσοφίας και της προσέγγισής της,
αφού πολλές φορές τα όρια και σε αυτόν τον διαχωρισμό είναι ‘πειραγμένα’ για την ίδια ή απλώς δεν
θέλει να υπακούει στις κινηματογραφικές συμβάσεις.
«Δεν πιστεύω στη διαφοροποίηση ντοκιμαντέρ και
μυθοπλασίας» είχε πει σε μια συνέντευξή της στο
Contour το 2005.
Τα δεκαπέντε αυτά χρόνια την εδραίωσαν στο κινηματογραφικό στερέωμα ως μια σημαντική εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού avant-garde κινηματογράφου
και όχι μόνο. Είχε προηγηθεί η πρώτη επαφή (Saute
ma ville, 1968), η έκρηξη (Je, tu, il, elle, 1973) και ο
σεισμός (Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce,
1080 Bruxelles, 1975).
Η Akerman γύρισε το Saute ma ville, την πρώτη της
ταινία, διάρκειας 12 λεπτών όταν ήταν 18 χρονών.
Πρωταγωνιστεί η ίδια. Η ταινία παρουσιάζει μια
γυναίκα σε ένα διαμέρισμα. Όλη η δράση είναι στην
κουζίνα. Κύριο σημείο είναι η απομόνωση, ο αποκλεισμός και η αυτοκαταστροφή. Σε όλη τη διάρκεια η
πρωταγωνίστρια ακούγεται να μουρμουρίζει και να
σιγοτραγουδά. Τα πρώτα σημάδια της φιλοσοφίας
της είναι εμφανή. Η ίδια η Akerman τοποθετεί την
ταινία ως πρόδρομο του Jeanne Dielman, λέγοντας
ότι πρόκειται για το καθρέφτισμά της. Επίσης, είχε πει
ότι η ίδια αποπειράθηκε να κάνει κάτι «Τσαπλινικό»
(«Chaplinesque») σε αυτή την ταινία. Από την πρώτη
κιόλας ταινία φαίνεται και η απελευθέρωσή της από
τις χρονικές συμβάσεις του σινεμά. Η ίδια είχε πει:
«Δεν με ενδιαφέρει ο πραγματικός χρόνος, αλλά
ούτε και ο δραματοποιημένος και κωδικοποιημένος
κινηματογραφικός χρόνος, ο οποίος καθορίζει και
καθορίζεται από τη διάρκεια. Ας πούμε πως εγώ έχω
‘τον δικό μου χρόνο’».
Σε αυτό το σημείο, ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις
ταινίες μικρού μήκους που είναι διάσπαρτες στη φιλ-
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μογραφία της Chantal Akerman. Πάντα με φόντο την
προσωπική ιδιαίτερη αντίληψη της δημιουργού για
τη φύση του μέσου, σχεδόν όλες οι μικρού μήκους
ταινίες της αναζητούν και εξερευνούν τα ίδια θέματα με τις υπόλοιπες. Απλώς η φόρμα αλλάζει και η
γεύση που αφήνεται είναι κάπως διαφορετική, αλλά
σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με τις υπόλοιπες ταινίες.
Αυτό που παραμένει εντυπωσιακά αναλλοίωτο και
σταθερό, είναι η ποιότητα ως προς την εικόνα αλλά
και το περιεχόμενο, καθώς και το ειδικό βάρος που
κουβαλά ή κάθε μια από αυτές τις ταινίες.
Η πρώτη μεγάλου μήκους της Chantal Akerman,
μετά το πειραματικό Hotel Monterey (1967) που
είχε κάνει όταν είχε βρεθεί για δύο χρόνια στη Νέα
Υόρκη και αφού είχε εμβολιαστεί με τη γνωριμία της
με το σινεμά της πρωτοπορίας, έμελλε να είναι μια
ταινία – ορόσημο. Το Jeanne Dielman, 23 Quai du
Commerce, 1080 Bruxelles είναι μια σπάνιας αξίας
ταινία, ένα δημιούργημα που κατάφερε να αλλάξει
τα δεδομένα στον χώρο του παγκόσμιου σινεμά και
σήμερα, μετά τον θάνατο της Akerman, θεωρείται
το αριστούργημά της. Στην ταινία καταγράφει σε
σχεδόν πραγματικό χρόνο την καθημερινή ζωή μιας
χήρας που ζει σε ένα διαμέρισμα με τον έφηβο γιο
της. Ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού και με τη
φροντίδα του παιδιού της. Για βιοποριστικούς λόγους
εκδίδεται και δέχεται τους πελάτες της στο διαμέρισμα. Η ταινία θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες
στην ιστορία του σινεμά. Τα πολύ μακράς διάρκειας,
σχεδόν στατικά πλάνα είναι το κύριο χαρακτηριστικό
της. Η ταινία έχει διάρκεια 201 λεπτά. Η μοναξιά είναι το κύριο θέμα της. Και είναι μια ταινία που έπειτα
από σαράντα χρόνια δεν έχει χάσει τίποτα από τη
δύναμή της – ίσως επειδή η μοναξιά έχει τόση δύναμη από μόνη της ως θέμα, αλλά και κυρίως διότι η
απεικόνισή της στο φιλμ αυτό είναι τόσο ξεκάθαρη,
ακριβής και επιβλητική. Η πρωταγωνίστρια (Delphine
Seyrig) θαρρείς πως γεννήθηκε γι’ αυτόν το ρόλο,
ενώ η σχέση της με την κάμερα της Akerman κάνει
τον θεατή να «μπει βαθιά» στην κινηματογραφική
εμπειρία. Το Jeanne Dielman είναι μια απλή, λιτή,
σχεδόν αφελής αλλά και ταυτόχρονα πολυεπίπεδη
και ώριμη ταινία. Διερωτάται κανείς πώς έγινε από
μια τόσο νεαρή δημιουργό, αφού η Akerman ήταν
μόνον 25 ετών τότε. Βέβαια, οι απαντήσεις καμιά
φορά είναι προφανείς, ιδίως όταν κάποιος έχει γνωρίσει αυτήν τη γυναίκα και το έργο της. Σημειωτέον
ότι το συνεργείο που δούλεψε στο ‘Jeanne Dielman’
αποτελείτο αποκλειστικά από γυναίκες, γεγονός που
από μόνο του αποτελεί μια επαναστατική πράξη. Η
αξία της ταινίας αυτής φαίνεται και από το πόσο και
πώς είχε επηρεάσει τις δημιουργίες της εποχής εκείνης, αλλά και ολόκληρο το φάσμα του ευρωπαϊκού
και όχι μόνον avant-garde κινηματογράφου των δεκαετιών που ακολούθησαν.

40

Ολοκληρώνουμε την «αντίστροφη» αναδρομή μας
στο έργο της Chantal Akerman με μιαν απαραίτητη
αναφορά στο Je, tu, lui, elle (1973). Η ταινία έγινε
λίγο πριν από το Jeanne Dielman και αποτελεί άλλο
ένα διαμάντι στη φιλμογραφία της. Άκρως φεμινιστική αλλά και σημαντικό δείγμα του Queer Cinema,
είναι μια μελέτη της γυναικείας ψυχής και μοναξιάς
(και πάλι), αλλά και της απελπισίας, που εκφράζεται
αριστουργηματικά μέσα από την ερωτική πράξη. Η
ταινία αρχίζει με την ίδια τη σκηνοθέτιδα γυμνή σε
ένα κρεβάτι, σε μια σκηνή μοναδικής τόλμης στην
ιστορία του κινηματογράφου. Η ίδια, βέβαια, απέρριπτε τις ταμπέλες και έλεγε ότι είναι απλώς μια
γυναίκα που τυχαίνει να φτιάχνει ταινίες. Δεν της
άρεσαν οι αναφορές στον φεμινισμό ή στην ομοφυλοφιλία σε σχέση με το έργο της. «Συμβαίνει να είμαι
γυναίκα και να γνωρίζω συγκεκριμένα προβλήματα,
αλλά αυτό δεν είναι η μοναδική μου έγνοια όταν
κάνω ταινίες... Δεν κάνω γυναικείες ταινίες. Κάνω
ταινίες της Σαντάλ Ακερμάν». Αυτή η δήλωσή της
υπογραμμίζει και το ότι το έργο της δεν εμπίπτει σε
κάποιο κίνημα ή ρεύμα. Μπορούμε να μιλήσουμε για
art cinema, avant-garde, counter-cinema, για μεθοδολογίες σχετικά με την αφήγηση και το νόημα, αλλά
στην ουσία το σινεμά της Akerman είναι μοναδικό
και αυτόνομο.
Η Chantal Akerman γεννήθηκε το 1950 στις Βρυξέλλες από Εβραιοπολωνούς γονείς που είχαν επιζήσει
του Ολοκαυτώματος. Είχε ανέκαθεν μια ιδιαίτερα
στενή σχέση με τη μητέρα της. Παρόλο που η Natalia
Akerman δεν μιλούσε ποτέ στην κόρη της για τα
δεινά της (είχε βρεθεί στο Άουσβιτς), η μικρή Chantal
ένιωθε πάντα την ανάγκη να προστατεύει τη μητέρα
της. Έτσι, όπως λέει η ίδια, ήταν πάντοτε ένα ώριμο
παιδί. Αυτό συνέχισε σε όλη τη διάρκεια της ζωής
τους. Η σχέση τους ήταν τόσο στενή, που μόλις έφυγε από τη ζωή η Natalia (Nelly), η κόρη της έπεσε σε
βαθιά κατάθλιψη και ίσως αυτό να οδήγησε και στην
αυτοκτονία της τον Οκτώβρη του 2015. Ήταν άλλωστε γνωστόν ότι τα τελευταία χρόνια είχε μεγάλες
ψυχολογικές μεταπτώσεις. Η σχέση με τον πατέρα
ήταν πιο απόμακρη. Και πάλιν η ίδια λέει πως έκανε
το Couch in New York για να αποδείξει στον πατέρα
της πως μπορεί να βγάλει λεφτά το ίδιο καλά με
έναν άντρα...
Τελειώνοντας το σχολείο και αφού είχε αποφασίσει ότι ήθελε να κάνει ταινίες, μπαίνει στο Institut
National Supérieur des Arts du Spectacle et des
Techniques de Diffusion των Βρυξελλών. Φεύγει,
όμως, πολύ νωρίς από εκεί, αφού, όπως έλεγε, δεν
ήθελε να ξαναμπεί σε σχολείο, αλλά να δημιουργεί.
Και τα κατάφερε με εμφαντικό τρόπο, παραμένοντας
ασυμβίβαστη. Αξίζει να σημειώσουμε πως, εκτός από
σκηνοθέτιδα, ηθοποιός και καθηγήτρια κινηματογράφου, ήταν και εικαστικός, συγγραφέας και φωτογρά-

φος. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι και το γεγονός ότι
έζησε και δημιούργησε σε πολλά μέρη του κόσμου,
αφού ταξίδευε συνεχώς. Εκτός από τη βάση της, που
ήταν το Βέλγιο αλλά και η Γαλλία, δούλεψε για καιρό
στις Η.Π.Α., την Ανατολική Ευρώπη, το Ισραήλ, το
Μεξικό και την Κίνα. Αναπόφευκτα η νομαδική της
φύση επηρέασε και το έργο της.
Η Chantal Akerman υπήρξε μια από τις δυναμικότερες γυναίκες δημιουργούς στην ιστορία του σινεμά.
Μέσα από μια σχεδόν οδυνηρή ειλικρίνεια απέναντι
στο μέσον της αλλά και απέναντι στα θέματα που
θίγει, κατάφερε να αρπάξει τη σκυτάλη από τον
Godard, τον Snow και τους άλλους και να σπρώξει
τα όρια, να δώσει νέες οπτικές και μια προσωπική διάσταση που με κάποιο παράξενο τρόπο αφορά πάρα
πολλούς. Ίσως, γιατί η μοναξιά, η απομόνωση, η αποξένωση αφορούν όλους. Είχε καταφέρει μόνο με τη
δουλειά και την προσέγγισή της αυτή να γίνει ένας
ζωντανός θρύλος ενόσω ακόμα ζούσε. Είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια κινηματογραφική γραφή
που ενίοτε γίνεται και γλώσσα, μη παραμένοντας στο
στοιχείο του πειραματισμού, αλλά δημιουργώντας
και τις προϋποθέσεις για συναισθηματική εμπλοκή
και κατανόηση. Τώρα που έφυγε, τη θυμόμαστε μέσα
από τις ταινίες της (και ευτυχώς έχουμε και αρκετές
δικές της συνεντεύξεις, αλλά και ντοκιμαντέρ για
την ίδια, τις ιδέες και το έργο της). Το ότι αναβίβασε,
μεταξύ πολλών άλλων, και την εικόνα μιας νοικοκυράς που καθαρίζει πατάτες στις πιο σημαντικές της
ιστορίας του σινεμά, είναι αναμφίβολα δείγμα της
καλλιτεχνικής της ιδιοφυΐας...
«Akerman has moved from the avant-garde
to art cinema, from feminist experiment to
European auteur film... Akerman’s cinema remains
marginal, yet it should not be marginalised
since its fundamental project is to challenge our
preconceptions of what cinema can or should be.”
- Cathy Fowler (Encyclopedia of European Cinema,
1995)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• O τίτλος του άρθρου είναι από την απάντησή της στην
«παρατήρηση» της μητέρας της πως την κινηματογραφεί
συνεχώς (στο No Way Home).
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Last Saturday, March 19, the Walter Reade Theater
hosted Chantal Akerman: New York Remembers,
a memorial for the late filmmaker, in the same
space where, stunned by the terrible news of her
death, many of us had watched the premiere of No
Home Movie last October. Last weekend’s event,
sponsored by City College of New York and organized by filmmaker Andrea Weiss—who in 2011
brought Akerman to teach at the school’s MFA film
program—was a celebration of this beloved filmmaker’s spirit.
Force and vulnerability, generosity and humor:
these were repeated refrains during the tribute.
The lineup included long-time friend Marilyn Watelet, the cofounder of Paradise Films, with whom, as
a teenager, Akerman watched Pierrot le fou for the
first time; witnesses and facilitators of Akerman’s
formative New York experience, such as Anthology
Film Archives founder Jonas Mekas and Babette
Mangolte, her genius cinematographer; curator
Lynne Cooke, who spoke of her entry into the art
world; students of hers from City College; and the
filmmaker Andrew Bujalski, who was guided by her
during her one-year stint at Harvard in the late
1990s. There were film and performance tributes
from long-time artist friends: Vivian Ostrovsky’s
short film But Elsewhere Is Always Better; a saxophone performance by Roy Nathanson, one of her
actors from Histoires d’Amérique. And Henry Bean,
a close American friend who helped with some of
her scripts, spoke lovingly of Chantal’s irrepressible
force.

Remembering
Chantal Akerman:
A
DRY AND
MOVING
INTENSITY
Ivone Margulies

αγγλικό κείμενο μόνο

-------------
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The tribute ended with a reading by Chantal’s
sister, Sylviane Akerman, and Weiss of rabbi Delphine Horvilleur’s eulogy. The memorial closed with
Sonia Wieder-Atherton’s haunting cello playing.
Wieder-Atherton was Chantal’s life partner and a
major influence on Akerman’s growing incorporation of musical scores in her work. The event was
bookended with projections of two excerpts from
Akerman’s work: the opening shot of Histoires
d’Amérique, where over a tremulous New York skyline approached by boat, Akerman’s raspy, recognizable voice narrates a tale about the transmission
of Jewish traditions and remembrance, and then,
concluding the event, the scene from The Eighties
of an ebullient Akerman energetically conducting
Magali Noël singing a song she cowrote with Marc
Hérouet.
New York City will celebrate Akerman this month
and throughout the month of April. Film Forum will
premiere I Don’t Belong Anywhere, a documentary
on the filmmaker, and has scheduled a weeklong
run of Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080

Bruxelles. And BAM has scheduled a wonderful
monthlong retrospective of her films, starting with
her last, No Home Movie. Around the country and
world the uniqueness of her oeuvre has and will
continue to be celebrated in events and publications. Film Quarterly, for one, is preparing a dossier
on Akerman—coedited by journal editor B. Ruby
Rich and myself—for its fall 2016 issue.
I was very fortunate to have met Chantal Akerman, an artist and person of immense integrity and
grace. After all these years of involvement with her
work, I can still remember the experience of watching Jeanne Dielman for the first time at New York’s
erstwhile Metro Theater (in an impossible double
bill with Céline and Julie Go Boating). The film has
never left me, and the same goes for the artist.
Below is a slightly expanded version of the tribute I
gave to her.
***
We had come to expect Chantal Akerman’s periodic
gifts of small and large cinematic gems. Certain
of this flow, we were devastated when, all too
abruptly, we were forced to think of her latest film,
so beautiful, as her last.
No Home Movie (2015) speaks of exile, the existential Jewish condition that propelled Chantal and her
films’ wanderings. It also declares its significance
as being more than a record of family gatherings.
Moved by the greatest rupture, the one motivating
the storyteller, edited from hours of rushes Akerman kept in her computer, the film, it becomes
clear, was a way of keeping company with her
aging mother. And yet this is a full-fledged Akerman film, perfectly shaped by its halting, empty
spaces. Always elegant, Nelly from time to time
slowly crosses the living room, the kitchen, in a film
punctuated by corridors, corners, and talks that are
always anxiously reassuring. One woman reminds
the other to take medications, to eat, and they
mother each other by trading stories long known
and retold. We also watch a long Skype conversation between the two, filmed, as Chantal explains,
to prove that there is no distance in the world. But
hélas, there is. And the extreme melancholy of the
film has to do with a final goodbye, when Chantal,
who—living away from her mother but coming
and going constantly—finally departs, leaving that
apartment empty.
Bereft, we have been left in the company of her
films and all that remains is to say again and again
why they affected us so.
My first piece on Akerman was called “A Dry and
Moving Intensity,” words I believe apply still to her

films and person. For what could better account
for the filmmaker’s restless expressivity, her impatience with the comfort of a successful precedent,
than moving, and what but dry intensity reflects the
lasting imprint of her films, their memorable and
slowly released emotion?
“And I left,” the first line in Je tu il elle (1975), proclaims already the creative escape possible as one
moves inside one’s own room. Akerman’s strongest protagonists move on even as they attentively
listen to demands to stay, as with Anna in Les
rendez-vous d’Anna (1978). Chantal’s identification with these characters’ fierce autonomy was
conveyed invariably through a simple but stunning
scene in which, in a solo or a duet, a woman stands
up to sing off-key: dressed in a white towel robe in
a modern hotel room, Anna sings an Edith Piaf ballad; in La captive (2000), Ariane sings in a duet with
a woman from across her window (Così fan tutte);
and at the start of Almayer’s Folly (2011), Nina solemnly faces us to sing Mozart’s “Ave verum corpus”
in a karaoke bar. Defiant pride and quiet joy light
up their countenances. They, as Akerman, move to
their own beat.
Akerman was bold, direct, present, and funny. These
qualities, apparent to all those who knew her, are
alive in her films—in the frontal pressure of her
shots and especially in her and her characters’ idiosyncratic timing.
Vertiginously moving across different genres and
modes—tragedy, burlesque, slapstick, musical, the
essay film, and the testimonial documentary—she
tested time’s elasticity and affect. And her timing, applied to gestures and pauses, was unerring.
Chantal used to say she could feel when an image
took, when it had force. She also knew when a shot
should end. This intuition she shared with her friend
and editor Claire Atherton, who knew how to cut
according to her breathing. And it was indeed Akerman’s breathing, her attentive presence, that held
us enthralled. Her obsessively replayed themes—
possessiveness versus autonomy, anxiety and boredom, the silences and sonorities of her personal
Jewish history—bore through her austere, strikingly
clear images.
When she wanted to break away from the structural mastery of Jeanne Dielman, she made musicals
and comedies, genres that thrive on incongruity
and failure. And when Chantal herself appeared in
these films, a manic, excessive animation energized
her mise-en-scène: she conducts Noël’s singing in
The Eighties with a matching, frantic gesticulation;
she mocks her image as a long, slow filmmaker
by speeding up and slurring her lines in Lettre d’un
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Chantal loved singing, and her email address, chantakerman (chant means singing in French), said
so, as Ostrovsky lovingly pointed out. Already in
Saute ma ville (1968), her first film, she alternates
the sounds of sealing her door with Scotch tape
with a crunchy bite of her apple, making music that
links drama to the everyday. And when two young
women stroll in Paris and suddenly swerve, stopping for rhymed pronouncements—“I am cold,” “I
am hungry”—we delight in detecting the double
beat of repetition and difference that structures
her films. Akerman’s penchant for stories told and
retold, for the cyclical circulation of jokes and old
sayings—in Histoires d’Amérique and elsewhere—
tells us something of this sensibility for the subtle
twist, the small variation. In Toute une nuit (1982),
her ebullient ode to romantic love, characters of all
ages couple and decouple in short bursts of longing, sexual desire, and boredom. Gestures stretch
between lassitude and impulsivity, and bumping
bodies morph into impossibly long and passionate
dances to schmaltzy music. Clichés are never banal in Akerman’s films because they insist on what
needs repeating. Her entire work is attuned to the
singularity that pulses through domestic routines,
to particular ways of making love or of waiting in
line.
Addressing her ruminative approach, Akerman once
asked rhetorically: “Is it because we saw something
already that we think we don’t need to see it any
longer? On the contrary, when we show something
everyone has seen, it is perhaps
at that point we see if for the
first time. The woman, her back
to us, pulls out potatoes, Delphine, my mother, yourself. A
woman, yes, but a corridor for a
minute? A tree?”
Akerman took on the challenge
of looking again to see for the
first time, and she explored the
uncanny undercurrents of the
familiar. Her rounded dialogues
reproduced the monotone litany
of the prayers she heard as child
at the synagogue. And while all
her films are infused with familiar cadences, comforting and
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suffocating, she modulated this hush into art with
an exacting formal and emotional logic. In News
from Home, she echoes her mother’s letters as the
film dispatches her loving words out into the world:
“My darling, I live to the rhythm of your letters.”

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ:

Averse to stridency and manifestos, Akerman was
drawn toward what Deleuze and Guattari called
minor expressions, to letters, songs, and jokes.
The letters frequently crossing her oeuvre speak
of her search for the resonances between her own
personal history and other current plights and
displacements. One of the most poignant of these
letters is read at an impromptu gathering around a
table in From the Other Side (2002). After meeting
some Mexicans who have been abandoned in the
middle of their attempt to cross the border, Akerman invites them for a meal. In thanks, they read a
collectively signed letter to the camera. It is to this
table, a banquet of expressive words and images,
elicited through Akerman’s attentive listening, that
we are invited and gather each time we continue to
watch her moving films.
Ivone Margulies is the author of Nothing Happens:
Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday. She
teaches film studies in the film and media department
at Hunter College. She wrote the essay accompanying
our release of Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles.

Tα πρώτα
χρόνια της
Chantal Akerman
Δώρου Δημητρίου

------------Μια από τις πιο αυθεντικές και σημαντικές μορφές
του σύγχρονου κινηματογράφου, η Βελγίδα σκηνοθέτης Chantal Akerman (1950-2015) άφησε πίσω της
ένα πολύ σημαντικό έργο, όπου προβάλλει το «γυναικείο βλέμμα» με δύναμη και ακρίβεια. Μέσα από τις
πειραματικές της ταινίες μικρού μήκους, τα αποκαλυπτικά της ντοκιμαντέρ και τις ταινίες μεγάλου μήκους,
η Chantal Akerman επιμένει να τοποθετεί στο επίκεντρο των ταινιών τις «καθημερινές χειρονομίες» των
γυναικών με έναν ανατρεπτικό τρόπο. Το ‘Women
inTime: Early Chantal Akerman’ εξερευνά τη μορφή
της «αποξενωμένης γυναίκας», που εμφανίστηκε για
πρώτη φορά στην πρώτη της ταινία ‘Sautemavie’στα
18 της χρόνια και συνέχισε με συνέπεια μέχρι τη
σημαίνουσα ταινία της Jeanne Dielman, 23 Quaidu
Commerce, 1080 Bruxelles.

Source:
The Criterion Collection

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ 1
Chantal Akerman
Jeanne Dielman,
23 Quai du Commerce,
1080 Bruxelles
1975 / 201’
ΠΡOΓΡΑΜΜΑ 2
Chantal Akerman
Saute ma vie
1968 / 13’
Chantal Akerman
La Chambre
1972 / 11’
Chantal Akerman

cinéaste (1984); in “Sloth” (her segment in the 1986
anthology Seven Women, Seven Sins), she takes her
vitamin pills in one go to counter her procrastination. Such overstated compressions became Akerman’s signature, a set of themes and strategies she
drew on each time she felt the need to offset her
minimalist sobriety.

Chantal Akerman
Le 15/8
1973 / 42’

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ
Chantal Akerman
Jeanne Dielman,
23 Quai du Commerce,
1080 Bruxelles
1975 / 201’
Σκηνοθεσία Chantal Akerman
Σενάριο Chantal Akerman
Διεύθυνση Φωτογραφίας Babette Mangolte,
Bénédicte Delesalle
Σκηνογραφία Philippe Graff
Μοντάζ Patricia Canino
Επιμέλεια Ήχου Alain Marchal
Ήχος BenieDeswarte, Françoise Van Thienen
Ηθοποιοί Delphine Seyrig, Jan Decorte, Henri
Storck, Jacques Doniol-Valcroze, Yves Bical
Παραγωγή Evelyne Paul, Alain Dahan
Εταιρία Παραγωγής Paradise Films (Βέλγιο), Unité
Trois (Γαλλία), Υπουργείο Γαλλικής Κουλτούρας
(Βέλγιο)
Αναπαλαίωση από Cinémathèque royale de
Belgique (Cinematek, Belgium), από το αυθεντικό
αρνητικό κάμερας (έγχρωμο35mm).
Τρεις μέρες στη ζωή μιας γυναίκας, μιας χήρας που
ζει με τον έφηβο γιο της και που εκδίδεται στο σπίτι
της για να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Ο ρυθμός και οι
κινήσεις της καθημερινότητας φαίνονται αμετάβλητα,
μέχρι που κάτι αλλάζει.
Η γυναίκα είναι η Delphine Seyrig, η αιθέρια παρουσία, με αψεγάδιαστη ομορφιά και ίνδαλμα για
το σινεφίλ κοινό, αξέχαστη από πολλές ταινίες
όπως L’année dernière à Marienbad, Basiersvolés,
Peaud’âne, Le charme discret de la bourgeoisie.
Κάποιος θα θεωρούσε την επιλογή της ηθοποιού
ως κόντρα ρόλο για μεσήλικά πόρνη, αλλά στην
πραγματικότητα η επιλογή λειτουργεί άψογα σε ένα
ρόλο που ή ίδια επέμενε να υποδυθεί. «Με αυτήν,
είναι λες και ηJeanne βγαίνει έξω από την οθόνη»,
λέει η Akerman. Πίσω από την κάμερα βρίσκεται η
Chantal Akerman με το μοναδικό αντισυμβατικό της
στυλ (αξέχαστα, πανέμορφα καδραρισμένα πλάνα
διαρκείας, που δίνουν την αίσθηση ανάγλυφου… όλα
είναι άψογα), με την αρωγή μιας εκ των καλύτερων
διευθυντών φωτογραφίας της εποχής, της Babette
Mangolte. Μαζί δημιουργούν ένα πολύ προσεγμένα
φτιαγμένο σύμπαν χρωμάτων (εκείνα τα πράσινα,
εκείνα τα μπλε, εκείνα τα καφέ!) και βαθιών σκιών
που καταφέρνουν να είναι πανέμορφα και συνάμα
ανησυχητικά.
«Συνειδητοποίησα τη μεγάλη σημασία της ταινίας
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Πρόσφατα, καθώς πολύ λίγα αντίτυπα της ταινίας
υπήρχαν διαθέσιμα, συνήθως σε κακή κατάσταση,
συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη αναπαλαίωσης της ταινίας. Η αναπαλαίωση πραγματοποιήθηκε από τα αυθεντικά αρνητικά της κάμερας σε στενή συνεργασία
με την Akerman, ως μέρος του ευρύτερου στόχου
του Cinéma thè queroyale να ανασκευάσει όλες τις
ταινίες της Chantal Akerman.
Nicola Mazzanti
Cinéma thè queroyale de Belgique (Cinematek, Belgium)

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ 2
Chantal Akerman
Saute ma vie
Βέλγιο, 1968
Σκηνοθεσία, Σενάριο Chantal Akerman
Ερμηνεία, Παραγωγή Chantal Akerman
Διεύθυνση Φωτογραφίας René Fruchter
Μοντάζ Geneviève Luciani
Ήχος Patrice
Αναπαλαίωση από Cinémathèque royale de
Belgique (Cinematek, Belgium), από το αυθεντικό
αρνητικό της κάμερας (μαυρόασπρο, 35mm).
Προάστια Βρυξελλών: Μια νέα γυναίκα στην κουζίνα
του διαμερίσματος σφουγγαρίζει το πάτωμα, γυαλίζει
τα παπούτσια της, χορεύει, μαγειρεύει, πίνει κρασί,
μετά σφραγίζει την πόρτα με κολλητική ταινία, ανοί-
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«Δεν φοβόμουν», λέει η Chantal Akerman, αναφερόμενη στα πρώτα χρόνια που συνειδητοποίησε ότι
ήθελε να γίνει σκηνοθέτης. «Βρισκόμουν σε μια φάση
αθωότητας και ανακάλυψης. Έφτιαχνα ταινίες απλώς
για να τις φτιάξω, για μένα».
Πράγματι, δεν φοβόταν. Στα 18 της εγκατέλειψε τις
σπουδές της στην κινηματογραφική ακαδημία των
Βρυξελλών, επειδή τις έβρισκε ανιαρές και μονοδιάστατες, από τον τρίτο μήνα. Πήρε την κάμερα της
(35mm), μερικά φιλμ, και χωρίς καθόλου χρηματοδότηση άρχισε να γυρίζει το Sautemaville.
Πέρα από αυτοδίδακτη, αναλαμβάνει μόνη της την
παραγωγή, τη συγγραφή και την ερμηνεία με ένα
αξιοζήλευτο αποτέλεσμα. Η ταινία, όμως, παραμένει για δύο χρόνια κλειδωμένη στο στούντιο, λόγω
απλήρωτων λογαριασμών. Όταν τελικά προβάλλεται, πρώτα στη φλαμανδική τηλεόραση, χάρη στον
Ericde Kuyper, και αργότερα σε φεστιβάλ όπως
το Oberhausen και Hyères, ο κόσμος αρχίζει να
καταλαβαίνει ότι μια νέα, σημαντική φιλμογράφος

έρχεται στο προσκήνιο. Αυτό που εκπλήσσει για το
Sautemaville – και τότε και τώρα – είναι ότι ήδη βλέπουμε μια ολοκληρωμένη φιλμογράφο με μια πολύ
συγκεκριμένη προσωπική αισθητική, θεματική και
στυλ.

Le 15/8

Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles

γει το γκάζι και τα ανατινάζει όλα – σιγοτραγουδώντας
όλη την ώρα.

Saute ma vie

αρκετούς μήνες μετά που την τελειώσαμε. Στην αρχή
νόμιζα ότι απλώς απεικόνιζα τρεις μέρες από τη
ζωή μιας γυναίκας. Αργότερα αντιλήφθηκα ότι ήταν
μια ταινία για την τρομοκρατία του χρόνου, για την
οδύνη τού να κάνεις πράγματα για να μην σκέφτεσαι
το κύριό σου πρόβλημα: της ύπαρξης». Αυτά λέει η
Akerman για την ταινία, που μόλις έκανε πρεμιέρα
στις Κάννες το 1975 αναγνωρίστηκε ως θεμέλιος
λίθο στον κινηματογράφο της δεκαετίας του ’70. Η
δήλωση ότι η ταινίαJeanne Dielman αποτελεί θεμελιακό αριστούργημα αποτελεί υποτίμηση για την
ταινία. Αφού προβλήθηκε σε φεστιβάλ, κινηματογραφικές λέσχες και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, η
επιρροή που επέφερε στον κινηματογράφο ήταν άνευ
προηγουμένου, αφού μετατόπισε το κέντρο βάρους
στις χειρονομίες και στον χρόνο, ιδιαίτερα στον «χρόνο ανάμεσα», αυτόν τον χρόνο που δεν εμφανίστηκε
ποτέ πριν στον κινηματογράφο. Σε μια συνέντευξη το
1976, η Chantal Akerman αναφέρει ότι η μαμά της
μια φορά της είπε: «Chantal, το πλάνο με τις πατάτες
τα λέει όλα!» - ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο: ολόκληρη η ταινία και η σημασία της βρίσκονται εκεί, όπως
και ένα μεγάλο μέρος του έργου της Akerman. Ουσιαστικά, εκείνο το πλάνο επαναπροσδιορίζει τι είναι ο
κινηματογράφος μια για πάντα.

Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, μπορούμε να δούμε το
Jeanne Dielman ως τον αντίποδα του Sautemaville.
Ακόμα και τότε, όμως, οι γνώστες του τομέα, όπως
οι André Delvaux και de Kuyper, είχαν αντιληφθεί ότι
αυτό το νεαρό κορίτσι, η Chantal Akerman, θα είχε
μεγάλη επίδραση στον κινηματογράφο τις δεκαετίες
που θα ακολουθούσαν.
Nicola Mazzanti
Cinéma thè queroyale de Belgique (Cinematek, Belgium)

Chantal Akerman
La Chambre
Βέλγιο, 1972
Σκηνοθεσία Chantal Akerman
Σενάριο Chantal Akerman
Διεύθυνση Φωτογραφίας Babette Mangolte
Μοντάζ Geneviève Luciani
Ηθοποιός Chantal Akerman
Παραγωγή Paradise Films (Βέλγιο)
Δύο πλάνα 360° παρουσιάζουν τον χώρο σε ένα δωμάτιο ως μια διαδοχική σειρά εικόνων νεκρής φύσης:
Μια καρέκλα, φρούτα στο τραπέζι, μοναχικά αντικείμενα που περιμένουν. Ανάμεσά τους, μια ανθρώπινη
παρουσία: Μια νέα γυναίκα κάθεται στο κρεβάτι. Το
τρίτο πλάνο διακόπτεται και αντιστρέφει την κίνησή
του προς τα πίσω, εστιάζοντας και πάλι στη νέα γυναίκα καθώς αυτή τρώει ένα μήλο.
Chantal Akerman
Le 15/8
Βέλγιο, 1973
Σκηνοθεσία Chantal Akerman, Samy Szlingerbaum
Σενάριο Chantal Akerman, Samy Szlingerbaum
Διεύθυνση Φωτογραφίας Chantal Akerman,
Samy Szlingerbaum
Μοντάζ Chantal Akerman, Samy Szlingerbaum
Ηθοποιός Chris Myllykoski
Παραγωγή Chantal Akerman
Μέσα Αυγούστου στο Παρίσι (ο τίτλος είναι η ημερομηνία 15 Αυγούστου) σε ένα ηλιόλουστο, ήσυχο διαμέρισμα, μια νέα γυναίκα μιλά, σκέφτεται, αναλογίζεται τον
εαυτό της, την καθημερινότητα και μικρά γεγονότα, σε
έναν μακρύ ακατάπαυστο μονόλογο. Η κάμερα εστιάζει
στο πρόσωπο και στις χειρονομίες της σε διαρκή πλάνα
καθώς αυτή μετακινείται στα δωμάτια, στον χώρο, στο
φως και στη σκιά της καλοκαιρινής μέρας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO
CHANTAL AKERMAN
Μια από τις τολμηρότερες οραματίστριες του κινηματογράφου στο τέλος του περασμένου αιώνα, η
Chantal Akerman, αφού εγκαταλείπει της σπουδές
της στον κινηματογράφο, δημιουργεί μια δική της
προσέγγιση και αισθητική ιδιοσυγκρασία, την οποία
χρησιμοποιεί για να διερευνήσει θέματα γεωγραφίας
και ταυτότητας, χώρου και χρόνου, σεξουαλικότητας
και θρησκείας. Όταν πήγε στη Νέα Υόρκη από το
Βέλγιο, το 1970, σε ηλικία 20 ετών, επηρεάστηκε
από το ρεύμα του κινηματογραφικού δομισμού.
Στη Νέα Υόρκη εργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι
Michael Snow, Yvonne Rainer καιAndy Warhol. Η
Akerman άφησε το δικό της σημάδι τη δεκαετία που
ακολούθησε, κυρίως με τα πλάνα μεγάλης διάρκειας και την επανάληψη φόρμας στις ταινίες της,
που περιλαμβάνουν τον αρχιτεκτονικό διαλογισμό
Hotel Monterey (1972), το πορτρέτο αποξένωσης
Jetuilelle (1975), την αυτοβιογραφική ελεγεία της
Νέας Υόρκης Newsfrom Home (1976), και το αυστηρό αντι-ρομάντζο Lesrendez-vousd’Anna (1978). Το
μεγαλύτερό της επίτευγμα όμως είναι το επικό πείραμα του 1975 Jeanne Dielman, 23, quaidu Commerce,
1080 Bruxelles, μια υπνωτική σπουδή στην αποπνικτική ρουτίνα μιας μεσήλικης χήρας, που θεωρείται
μια από τις σημαντικότερες φεμινιστικές ταινίες.
Οι μεταγενέστερες ταινίες της Akerman, όπως η
διασκευή του Προυστ Lacaptive(2000), τα ντοκιμαντέρ Fromthe East (1993), South, Fromthe Other
Side (2002), Downthere (2006), καθώς και η τελευταία της ταινία No Home Movie (2015), αποδεικνύουν
ότι η Akerman διατήρησε την τολμηρή, ζωτική φωνή
της μέχρι τον θάνατό της το 2015.
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Early
Chantal Akerman
Doros Demetriou

------------One of the most original and critical figures in
modern cinema, Belgian director Chantal Akerman
(1950 - 2015) created a body of work renowned
for its precision and power in advancing a ‘female
gaze’. From experimental short films to revelatory
documentaries to her feature films, Chantal Akermanhas consistently and subversively placed the
‘daily gestures’ of women at the heart of her work.
‘Women in Time: Early Chantal Akerman’ explores
the figure of the ‘dissociated woman,’ first articulated in her film debut at age 18 with ‘Saute ma
vie’ and culminating in her landmark Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles.
PROGRAM 1
Chantal Akerman
Jeanne Dielman,
23 Quai du Commerce,
1080 Bruxelles
1975 / 201’
PROGRAM 2
Chantal Akerman
Saute ma vie
1968 / 13’
Chantal Akerman
La Chambre
1972 / 11’
Chantal Akerman
Le 15/8
1973 / 42’

IVAC would like to thank Nicola Mazzanti and the Cinémathèqueroyale de Belgique (Cinematek, Belgium) for helping to make this project possible.
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FILM
SYNOPSES
Chantal Akerman
Jeanne Dielman,
23 Quai du Commerce,
1080 Bruxelles
Belgium/France, 1975
Director Chantal Akerman
Screenplay Chantal Akerman
Cinematography Babette Mangolte, Bénédicte
Delesalle
Production design Philippe Graff
Editing Patricia Canino
Sound editing Alain Marchal
Sound Benie Deswarte, Françoise Van Thienen
Cast Delphine Seyrig, Jan Decorte, Henri Storck,
Jacques Doniol-Valcroze, Yves Bical
Producer Evelyne Paul, Alain Dahan
Production Paradise Films (Belgium), Unité Trois
(France), Ministère de la Culture Française (Belgium)
Restored by Cinémathèqueroyale de Belgique
(Cinematek, Belgium) from the original camera
negative (color 35mm).
Three days in the life of a woman, a widow who lives
with her teenage son, and who prostitutes herself at
home in order to make ends meet. The rhythm and
the rites of the everyday, always immutable, until
something changes.
The woman is DelphineSeyrig, the ethereal, almost un-really beautiful, endlessly sophisticated
cinephiles’ icon, unforgettable in so many films like
L’annéedernière à Marienbad, Basiersvolés, Peaud’âne,
Lecharmediscret de la bourgeoisie. Perfect anti-casting as a middle-aged prostitute one would think,
but in fact absolutely splendid in a role she insisted
to play – “with her, says Akerman, Jeanne came
out of the screen”. Behind the camera is Chantal
Akerman with her unique uncompromising style
(unforgettable, perfectly framed and timed long
shots, a camera fixed like a bas-relief… everything
is absolutely perfect), supported by one of the best
cinematographers of the time, Babette Mangolte.
Together they produced a carefully constructed
universe of colors (those greens, those blues, those
browns!) and deep shadows that succeed in being
beautiful and agonizing at the same time.
“I understood the importance of the film many
months after finishing it. In the beginning I thought
I was just telling three days in the life of a woman,
later I realized that it was a film about the occupa-

tion of time, about anguish: doing things in order
not to think about the fundamental problem, that of
being”. So speaks Akerman about a film that at its
première in Cannes in 1975 became immediately
one of the cornerstones of the cinema of the Seventies. To write that Jeanne Dielman is a seminal
masterpiece is an understatement. Shown in festivals, cineclubs and Universities across the world, it
had an unparalleled influence on filmmaking, as it
shifted the barycenter of cinema to gestures and
time, and more importantly, to the time in-between,
that non-time that cinema had never shown before.
In an interview from 1976, Chantal Akerman told
that her mother once commented: “Chantal, in the
shot with the potatoes, there is everything.” – an
insightful remark: the whole film and its importance
lie there, as it does, in a way, a great part of Akerman’s work. Essentially, that shot re-defined what
cinema is, and what it is about, once and for all.
Recently, very few prints of Jeanne Dielman were
available, often in mediocre conditions, hence the
need to restore the film. The restoration, carried
out from the original camera negative and in close
collaboration with Akerman, is also part of a broader project by the Cinémathèqueroyale to restore all
of Chantal Akerman’s films.
Nicola Mazzanti
Cinémathèqueroyale de Belgique (Cinematek, Belgium)
La Chambre

WOMEN
IN
TIME:

Editing Geneviève Luciani
Sound Patrice
Restored by Cinémathèqueroyale de Belgique
(Cinematek, Belgium) from the original camera
negative (B&W, 35mm).
Suburbs of Brussels: a young lady in her apartment’s
kitchen mops the floors, polishes her shoes, dances,
cooks, drinks wine, then she duct-tapes the door,
opens the gas and blows everything up – humming all
along.
“I was not afraid,” said Chantal Akerman about
those early years, when she understood she wanted
to be a filmmaker (and the accent is on ‘being’), “I
was all in the innocence and in the discovery. I was
making films just to make them, for myself”.
And afraid she was not. Aged 18, she had just quit
the stiffness and boredom of a formal film school
(after resisting only 3 months) when she got hold of
a 35mm camera and a few cans of negatives, and
without any funding off she went to shoot Saute
ma ville.
Self-taught, self-produced, self-written, self-interpreted, and absolutely stunning, the film remained
for two years locked in a lab, due to unpaid bills.
When it finally emerged (to be broadcasted on
the Flemish TV thanks to Eric de Kuyper, and later
screened in festivals like Oberhausen and Hyères)
people started realizing that a new, important filmmaker had suddenly arisen. Because what is striking about Saute ma ville – then as now – is that
we can already see a fully formed filmmaker behind
it with her very specific and personal aesthetic,
themes, style. And if today with easy hindsight we
can definitely see Jeanne Dielman at the horizon
as a counterpoint to Saute ma ville, it is also true
that at the time those most perceptive, like de
Kuyper, like André Delvaux had already sensed that
this young girl, this Chantal Akerman, was heading
to have a very deep impact on the cinema of the
following decades.
Nicola Mazzanti
Cinémathèqueroyale de Belgique (Cinematek, Belgium

PROGRAM 2
Chantal Akerman
Saute ma vie
Belgium, 1968
Director, Screenplay Chantal Akerman
Cast, Production Chantal Akerman
Cinematography René Fruchter

Chantal Akerman
La Chambre
Belgium, 1972
Director Chantal Akerman
Screenplay Chantal Akerman
Cinematography BabetteMangolte
Editing Geneviève Luciani
Cast Chantal Akerman
Production Paradise Films (Belgium)
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Two 360° travelling shots describe the space of a
room as a succession of still lives: a chair, some
fruit on a table, solitary, waiting objects. Glimpsed
within these movements, one sole presence: a
young women sitting on a bed. The third shot stops
in mid-course, to reverse its movement and reframe the young woman who is eating an apple.
Chantal Akerman
Le 15/8
Belgium, 1973
Directors Chantal Akerman, Samy Szlingerbaum
Screenplay Chantal Akerman, Samy Szlingerbaum
Cinematography Chantal Akerman, Samy
Szlingerbaum
Editing Chantal Akerman, Samy Szlingerbaum
Cast Chris Myllykoski
Production Chantal Akerman
Mid-August in Paris (the title is a date: August 15)
in a sunny, quiet apartment, a young woman talks,
thinks, reflects about herself, everyday life, and little events in a long, uninterrupted monologue. The
camera pictures her and her gestures in long, fixed
shots moving around the rooms, the space, the
light, and shadows of a summer day.
BIOGRAPHY
CHANTAL AKERMAN
One of the boldest cinematic visionaries of the
past half century, the film-school dropout Chantal
Akerman takes a profoundly personal and aesthetically idiosyncratic approach to the form, using it to
investigate geography and identity, space and time,
sexuality and religion. Influenced by the structural
cinema she was exposed to when she came to
New York from her native Belgium in 1970, at age
twenty (work by artists like Michael Snow, Yvonne
Rainer, and Andy Warhol), Akerman made her mark
in the decade that followed, playing with long takes
and formal repetition in her films, which include
the architectural meditation Hotel Monterey (1972),
the obsessive portrait of estrangement Je
tuilelle (1975), the autobiographical New York elegy News from Home (1976), and the austere antiromance Les rendez-vousd’Anna (1978). Her greatest achievement, however, is her epic 1975 experiment Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080
Bruxelles, a hypnotic study of a middle-aged widow’s stifling routine widely considered one of the
great feminist films. More recent Akerman films,
such as the Proust adaptation La captive(2000)
and the documentariesFrom the East (1993), South
(,From the Other Side (2002), Down there (2006), as
well as her last filmNo Home Movie (2015), prove
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that she retained her daring, vital voice until her
untimely death in 2015.
FILMOGRAPHY
Saute ma ville (1968)
L’enfantaiméu Je joue àêreune femme marié (1971)
Hotel Monterey (1972)
La Chambre 1 (1972)
La Chambre 2 (1972)
Le 15/8 (1973)
Hanging Out Yonkers (unfinished) (1973)
Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975)
News from Home (1976)
Je, tu, il, elle (1976)
Les Rendez-vous d’Anna (1978)
Dis-moi (1980)
Touteunenuit (1982)
Les Années 80 (1983)
Un jour Pina à demandé (1983)
L’homme à la valise (1983)
J’aifaim, j’aifroid (1984)
New York, New York bis (1984)
Lettre d’un cinéaste (1984)
Golden Eighties (1986)
La paresse (1986)
Le marteau (1986)
Letters Home (1986)
Mallet-Stevens (1986)
Histoire(s) d’Amerique (1989)
Les troisdernièressonates de Franz Schubert (1989)
Trois strophes sur le nom de Sacher (1989)
Nuitet jour (1991)
Le déménagement (1992)
Contrel’oubli (1992)
D’Est (1993)
Portrait d’unejeunefille de la fin des années 60
à Bruxelles (1993)
Un divan à New York (1996)
Chantal Akerman par Chantal Akerman (1997)
Sud (1999)
La Captive (2000)
De l’autrecôté (2002)
Demain on déménage (2004)
Là-bas (2006)
Tombée de nuitsurShanghaï (2007)
La Folie Almayer (2011)
No Home Movie (2015)
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Ο Bruno
Dumont και

ΤΟ
ΣΙΝΕΜA
ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
σε επιμέλεια του
Νείλου Ιακόβου,
Σκηνοθέτη

------------Bruno
Dumont and

THE
CINEMA
OF
THE
BODY
curated by
Neilos Iacovou,
Director

------------52
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«Το Hollywood είναι ένας μύθος και, όπως όλοι οι μύθοι, έχει ένα μυστήριο. Το μυστήριο με γοητεύει. Θέλω
να εργαστώ στο Hollywood». - Bruno Dumont
Γιατί δεν βρίσκεται ο Dumont στις πλαγιές του
Hollywood, αφού θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους δημιουργούς εν ζωή;
«Δεν κάνω σινεμά για εκπαιδευμένους θεατές», φέρεται να λέει (ή να εννοεί) ο ίδιος, ζώντας ταυτόχρονα
το παράδοξο της προηγούμενής του δήλωσης, χωρίς
βέβαια να εξηγεί προς τα πού στρέφει το ενδιαφέρον του. Η απάντησή του σ ’αυτό το ερώτημα, εκμαιεύεται μέσα από τα σώματα και όχι από τα συναισθηματικά, tabula rasa, πρόσωπα των ηρώων του.
Οι ταινίες του αναπαριστούν την ανθρώπινη ύπαρξη
στην πιο ωμή της έκδοση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
σαν δράση. Αλληγορίες μιας άλλης avant garde
(new french extremity), η οποία σπρώχνει πιο κοντά
τα όρια μεταξύ νατουραλισμού και εξπρεσιονισμού.
Ρεαλιστικά όνειρα μιας μετά Lynch εποχής, θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν, αφού και οι δύο
δημιουργοί σεναριογραφούν με έμπνευσή τους την
εικόνα, το όραμα.

O
BRUNO
DUMONT
ΚΑΙ ΤΟ
ΣΙΝΕΜA
ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
Νείλος Ιακώβου

-------------

Οι διάλογοι στις ταινίες του Dumont είναι αραιοί,
έως ανύπαρκτοι. Με τον Dumont, το σινεμά επιστρέφει στις ρίζες του, πίσω στο ανθρώπινο σώμα, εκεί
απ’ όπου ξεκίνησε. Οι άνθρωποι στις ταινίες του
Dumont είναι ανίκανοι να συνεννοηθούν. Η ανικανότητα συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων οδηγεί σε
ξεσπάσματα βίας.
«Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τη βία» λέει σε μια συνέντευξη του ο Dumont. «Όλοι όσοι δείχνουμε την
υπευθυνότητά μας ,ψηφίζοντας τις κυβερνήσεις μας
και εκ των υστέρων αδιαφορούμε».
Ο Dumont παρατηρεί την κοινωνική ανισότητα που
έχει γίνει το κυρίως συστατικό της σύγχρονης πολιτικής διακυβέρνησης και την παραθέτει ως έκθεμα στα
μάτια του θεατή, προσπαθώντας να μην ηθικολογεί
. Το σεξ, επίσης, είναι μια εξίσου βίαιη πράξη, κατά
τον Dumont, και σε αυτό βρίσκει σίγουρα περισσότερους να συμφωνήσουν μαζί του. Ο Dumont, δεν
καταδεικνύει τους υπευθύνους της βίας, αλλά μπαίνει
σε ένα μυστικιστικό, πνευματικό ταξίδι αναζήτησης,
που ξεκινά από ένα «υπέροχο τίποτα» και καταλήγει
στο αίμα.
Η μελέτη του σώματος και της φύσης και η προσπάθεια αποτύπωσης της πραγματικότητας, η εστίασή
του στο να μας κάνει να εξετάσουμε τα πράγματα και
να ελέγξει αυτό που βλέπουμε με μεγάλη περίσκεψη,
είναι και το σημαντικότερο σκηνοθετικό συστατικό της
κινηματογραφίας του Dumont. Η γνώση του γαλλικού
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ρεαλισμού της πρώιμης Αναγέννησης, είναι ζωτικής
σημασίας στο σινεμά του Dumont για να εκτιμηθεί η
οπτική προσέγγισή του, που ταυτόχρονα είναι και η
πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής όπου γεννήθηκε
ο ίδιος. Η πρώιμη Αναγέννηση ή Quattrocento, όπως
είναι πιο γνωστή, κατοικεί στις εικόνες του Dumont.
Όλα αυτά τα στοιχεία που παραθέτει ο Dumont στις
ταινίες του, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό στη σύνθεσή τους: Δεν χρειάζεται να αναλυθούν κάτω από
τον μεγεθυντικό φακό της intellectuelle κινηματογραφικής σκέψης για να επικοινωνήσουν.
«Επικοινωνώ τις ιστορίες μου με το μοντάζ». Όσο και
να ακούγεται συνηθισμένη αυτή η φράση για έναν
σκηνοθέτη, στην περίπτωση του Dumont βρίσκει την
πραγματική της διάσταση. «Τα πλάνα μου δεν έχουν
ποίηση από μόνα τους, αλλά δημιουργούν ποίηση με τη
διαδοχή τους».
Με πτυχίο φιλοσοφίας, ο Dumont, αυτοδίδακτος
ως σκηνοθέτης και με θητεία στα corporate videos,
συστήνεται κινηματογραφικά στους Ευρωπαίους
κριτικούς το 1997 με την ταινία «La vie de Jésus»,
βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του φιλοσόφου και
ιστορικού Ernest Renan. Η ταινία βραβεύεται από
την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου.
Ο Dumont είναι ένας άθεος auteur. Το σινεμά του
στοχάζεται την αέναη μάχη μεταξύ του καλού και
του κακού (απαξιώνοντας την ύπαρξη του Θεού), την
ηθική εξατομίκευση και την αναζήτηση της ταυτότητας του ατόμου. Αυτοί είναι και οι κεντρικοί πυλώνες
της οπτικής φιλοσοφίας του.

«Διαφωνώ με τη γνώση που φέρουν οι επαγγελματίες ηθοποιοί, του πώς αναπαρίσταται ένας πραγματικός άνθρωπος».
Βραβευμένος με το μεγάλο βραβείο της κριτικής
επιτροπής των Καννών το 2006 για το Flanders, o
Dumont μοιάζει πλέον να τα ξέρει όλα. Το σινεμά είναι η τέχνη που είναι πιο κοντά στην πραγματική ζωή
και αυτός που κατέχει αυτή την τέχνη είναι ποιος;
Ο Bruno Dumont γεννήθηκε το 1958 στο Bailleul,
στις Γαλλικές Φλάνδρες. Σπούδασε φιλοσοφία στο
πανεπιστήμιο της Lille και στη συνέχεια στη Σορβόννη, όπου μελέτησε τους Έλληνες και Γερμανούς
φιλοσόφους και τη χριστιανική και ισλαμική φιλοσοφική ηθική. Εργάστηκε στην παραγωγή βιομηχανικών
video και εκπαιδεύτηκε μόνος του κινηματογραφικά,
παρακολουθώντας ταινίες των Breson, Kubrick,
Bergman, Dreyer, Pasolini, Rossellini, Bunuel και
Kiarostami.

«Ασκώ τη φιλοσοφία με κινηματογραφικά μέσα», λέει
ο ίδιος.
Επιλέγει συστηματικά τα τοπία και τον συννεφιασμένο επαρχιακό ουρανό της βόρειας Γαλλίας
(που είναι και η περιοχή καταγωγής του), για να
κινηματογραφήσει τα φιλοσοφικά του ποιήματα.
Οι μεγάλες σε διάρκεια σταθερές λήψεις, με αναμορφωτικούς φακούς, του δίνουν την ευχέρεια να
παρουσιάσει στον φιλμικό καμβά του τον άνθρωπο
στη φύση. Η σχέση της φύσης με τον άνθρωπο είναι
καταλυτική στο αυστηρώς προσωπικά επιλεγμένο
ρεαλιστικό σκηνικό των ταινιών του. Η απουσία αστικού περιβάλλοντος στις ταινίες του είναι παραδειγματική. Η φύση που κινηματογραφεί ο Dumont είναι
συνήθως καταπράσινη και σαγηνευτική (Flandres, Hors
Satan), αλλά μπορεί να είναι και άγονη, ως σύμβολο
των αποβλήτων και της καταστροφής (Twentynine
Palms, Flandres).
Ο Dumont χρησιμοποιεί μη επαγγελματίες ηθοποιούς
με αντισυμβατική εξωτερική εμφάνιση, εκτός λίγων
περιπτώσεων που έχει μετανιώσει, όπως αναφέρει ο
ίδιος σε συνεντεύξεις του.
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Why isn’t Dumont to be found on Hollywood hills,
being one of the most significant European creators alive?
“I don’t do cinema for trained spectators”, he says
(or means), while living in line of the paradox of
his previous statement, yet with no indication as
to where he places his focus on. His answer to the
question is drawn through the bodies of his characters, rather than through their emotional (tabula
rasa) faces.
His films present the human existence in its rawest
form, with the plot and action unfolding around it.
Metaphors of another avant garde (new French extremity) bring naturalism and expressionism closer.
The films could be described as realistic dreams of
a meta-Lynch era, since both makers are inspired
by the image, the dream.
Dialogues are rare, almost absent, in Dumont’s
films. With Dumont, the cinema returns to its roots,
back to the human body , where it had begun. In his
films, people are incapable of coming to an agreement. This lack of communication among people
leads to bursts of violence.

BRUNO
DUMONT
AND
THE CINEMA
OF THE
BODY
Neilos Iacovou

-------------

“We are all responsible for violence”, says Dumont in
an interview. “We illustrate our responsibility by voting for our governments while later expressing lack of
interest.”
Dumont observes the social inequality, which has
become the main ingredient of contemporary political governance, and displays it to the spectator,
trying to abstain from moralizations. According to
Dumont, sex is an equally violent act, an opinion
which finds more people in agreement. Dumont is
not interested in the source of responsibility at the
heart of violence; he rather enters a mystic, spiritual quest, which begins from the “great nothing”
and ends in blood.
The study of body and nature and the attempt to
represent reality, his focus on making us examine
things while controlling what we see with high
consideration, are the most important ingredients of Dumont’s cinematography. His knowledge
about Early Renaissance French Realism is of vital
significance, in order to appreciate his optical perspective, which is, at the same time, the cultural
heritage of the period where he was born. Early
Renaissance or Quattrocento, as it is more known,
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prevails in Dumont’s images.
All those elements which Dumont projects in his
movies have one common feature regarding their
composition: They do not require a detailed analysis of an intellectual cinematography mind, in order
to be communicated to the spectator.
“I communicate my stories through montage.” No
matter how common this statement sounds for a
director, in Dupont’s case, it reaches its real dimension. “My shots do not carry poetry as single entities;
they rather create poetry through their succession.”
With a degree in philosophy, self-taught as a director, and with long experience in corporate videos,
Dumont was introduced to the European critics in
1997, with the film “La vie de Jésus”, based on the
philosopher and historian Ernest Renan’s homonymous book. The film was awarded by the European
Academy of Cinematography.

the Christian and Islamic philosophical ethics. He
worked on corporate video productions and he was
self-taught in cinematography, studying films of
Bresson, Kubrick, Bergman, Dreyer, Pasolini, Rossellini, Bunuel and Kiarostami.

Bruno Dumont

“Hollywood is a myth, and as all myths, it has a
mystery. Mystery seduces me. I want to work in Hollywood.” – Bruno Dumont

Dumont is an atheist author. His cinema targets
the ongoing fight between good and bad (discrediting God’s existence), moral personification and the
quest to one’s identity. Those are the central pillars
of his visual philosophy.
“I practice philosophy through cinematographic
means”, says Dumont.
He systematically chooses landscapes and the
cloudy, rural sky of northern France, where he
comes from. The long stable shots with anamorphic
lenses enable him to represent human in nature on
the film canvas. The relation of nature and human
is catalytic on the strictly chosen realistic scenery
of his films. The absence of an urban environment
is indicative in his films. The nature in Dumont’s
shots is usually overly green and seductive (Flandres,
Hors Satan), but can also be a barren land, symbolizing waste and destruction (Twentynine Palms, Flandres).
Dumont uses nonprofessional actors with an unconventional external appearance, apart from a few
cases, for which he greatly regrets, as he states in
his interviews.
“I disagree with the knowledge carried by professional
actors, regarding how a real person is represented.”
Awarded with the Cannes Film Festival Committee’s
first prize in 2006 for his “Flanders”, Dumont now
seems to know everything. Cinema is the art closest to real life; hence who owns that art?
Bruno Dumont was born in 1958 in Bailleul, in
French Flanders. He studied philosophy at Lille
University, and later in Sorbonne, where he studied Greek and German philosophers, as well as
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Neilos Iacovou
------------Bruno Dumont
Twentynine Palms
2003 / 120’
Starring Katia Golubeva (Katia) and David Wissak
(David)
Written and directed by Bruno Dumont
Cinematography Georges Lechaptois
Film editing Dominique Petrot
Produced by Rachid Bouchareb and Jean Bréhat
H Αμερική για τον Dumont βρίσκει τη θέση της στη
φιλμογραφία του με την ταινία Tweentynine Palms
«Δεν καταλαβαίνω ούτε τα μισά από όσα λες» λέει ο
Γάλλος David (David Wissack) στη Ρωσίδα Katia
(Katia Golubeva), ενώ οδηγούν το κόκκινο hummer
τους στο εθνικό πάρκο Joshua Tree, στην έρημο
Mojave της California. Ο David είναι φωτογράφος
και ταξιδεύει στην έρημο με το κορίτσι του την Katia,
για να βρει χώρους για ένα επερχόμενο φωτογραφικό project. Η ιστορία αυτή του Dumont ξεκινά έχοντας όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα την έκαναν
μια ταινία τρόμου στον δρόμο.
Χωρίς να επιδιώκει να κάνει μια ταινία homage για
την απέραντη αμερικανική φιλμογραφία του είδους,
ο Dumont φαίνεται να γνωρίζει καλά το genre αυτό,
ώστε να πλησιάζει τόσο κοντά όσο επιδιώκει το
φιλοσοφικό κινηματογραφικό του πείραμα για τον
αμερικανικό κινηματογραφικό μύθο και ταυτόχρονα
τον ρόλο που διαδραματίζει στο παγκόσμιο γίγνεσθαι
εκπαιδεύοντας τους θεατές. Το σινεμά στην Αμερική
είναι μια βαριά βιομηχανία, όμοια σε μέγεθος με τη
βιομηχανία όπλων και η διαχείρισή της γίνεται με
στρατιωτικούς όρους.
Η επιλογή της ερήμου Mojave δεν είναι τυχαία από
τον Dumont. Στην έρημο αυτή, εκπαιδεύονται οι
στρατιωτικές μονάδες των Αμερικανών πεζοναυτών,
μια και το έδαφός της προσομοιώνει τις ίδιες συνθήκες που επικρατούν στις ερήμους της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, εκεί που η βία δεν σταμάτησε
ποτέ.
Ο David και η Katia θα εγκατασταθούν σε ένα άδειο
μοτέλ και οι λεπτομέρειες της καθημερινότητάς τους
θα απασχολήσουν τα πλανά του Dumont όπως και
στις προηγούμενες ταινίες του. « Ένα υπέροχο τίπο-
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τα» ξεκινά και ο θεατής παρακολουθεί όλη την γκάμα
της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε ρεαλιστικούς
χρόνους, με φροϋδική, μινιμαλιστική προσέγγιση. O
χρόνος στο σινεμά του Dumont παραθέτει την αντινομία μεταξύ του γήινου χρόνου και του χρόνου στην
αιωνιότητα. Η διάρκεια είναι σημαντική. Το σχέδιο
του Dumont για άλλη μια φορά είναι να καταστήσει
τον θεατή σιωπηλό μάρτυρα της ζωής.
O David και η Katia περνούν τις ημέρες τους μπαινοβγαίνοντας στην έρημο με το κόκκινο hummer
τους, σύμβολο της αμερικανικής στρατιωτικής μηχανής, που μετεξελίχτηκε αργότερα σε σύμβολο life
style αφού είχε ήδη οργώσει όλες τις γωνιές του
πλανήτη μεταφέροντας τα αμερικανικά στρατεύματα.
O David και η Katia κολυμπούν στην πισίνα του μοτέλ, κάνουν σεξ, τσακώνονται, βλέπουν τηλεόραση,
τρώνε, πλήττουν και περιπλανιούνται στην έρημο …
To τοπίο της ερήμου Mojave είναι η απομονωμένη
Εδέμ του Dumont και το ζευγάρι David και Katia
είναι οι άλλοι πρωτόπλαστοι που θα εκδιωχτούν από
την Εδέμ διά της βίας. Ο Dumont αρνείται να επέμβει σκηνοθετικά για να χειραγωγήσει τη σχέση του
ζευγαριού, σαν άλλος Θεός. Ξεδιπλώνει την ιδέα του,
μακριά από τις σεναριακές συμβάσεις της γραμμικής
αφήγησης και δημιουργεί ένα κινηματογραφικό
υπαρξιακό υβρίδιο τρόμου, φτιαγμένο από φύση,
ανθρώπινα σώματα και ακραία βία.
Ο Ανρί Ματίς θεωρούσε ότι η σύνθεση είναι η τέχνη της ταξινόμησης των διαφορετικών στοιχείων
που διαθέτει ο καλλιτέχνης για να εκφράσει τα
συναισθήματά του. Η σύνθεση βρίσκεται σε όλη τη
διάταξη του έργου, στον χώρο που καταλαμβάνουν
τα σώματα, στα κενά που υπάρχουν γύρω τους και
Flandres

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ

στις αναλογίες. Ο Dumont επικαλείται τη διάταξη
των αντικειμένων στα έργα ζωγραφικής του Ματίς
ως φιλοσοφικό σημείο αναφοράς. «Το Twentynine
Palms είναι μια πειραματική ταινία καλών τεχνών»,
εξηγεί ο ίδιος.
Bruno Dumont
Flandres
2006 / 91’
Starring Adélaïde Leroux (Barbe) and Samuel Boidin (André Demester)
Written and directed by Bruno Dumont
Cinematography by Yves Cape
Film Editing by Guy Lecorne
Produced by Rachid Bouchareb and Jean Bréhat.
Στο Flanders, o Andre (Samuel Boidin) ζει στο μελαγχολικό περιβάλλον μιας γεωργικής περιοχής. Η
ανικανότητά του να εκφράσει τα συναισθήματά του,
τον έρωτά του απέναντι στη συναισθηματικά ασταθή
και σεξουαλικά ασύδοτη Barbe (Adélaïde Leroux),
κάνει την επαφή τους να περιορίζεται σε ζωώδες σεξ,
άναρθρες κραυγές και ανούσιες βόλτες σε λασπωμένα χωράφια με το τρακτέρ. Ο Andre θα καταταγεί
στο στρατό και θα σταλεί σε ένα άγνωστο πολεμικό
μέτωπο, κάπου στην αφρικανική ήπειρο. Εκεί θα ζήσει και θα συμμετάσχει στη φρίκη του πολέμου.
Μετά το προβοκατόρικο Τwentynine Palms, o Bruno
Dumont επιστρέφει κινηματογραφικά στη γη της παιδικής του ηλικίας, στη βόρεια Γαλλία, που είναι και το
σκηνικό περιβάλλον των πρώτων δύο ταινιών του La
vie de Jesus (1997) και L’ Humanité (1998).
Η απάνθρωπη συμπεριφορά του ανθρώπου προς τον
άνθρωπο, η πολυπλοκότητα της σχέσης άντρα - γυναίκας, η ανικανότητα του ζευγαριού να συνδεθεί
πραγματικά, δείχνοντας στοργή ενός στον άλλο, το
νόημα της ύπαρξης και η τυχαιότητα του κακού, είναι
τα θέματα που ο Dumont επιλέγει και σε αυτή την
ταινία του να παρουσιάσει.
Το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι Κόλαση και ότι αλλάζει τον άνθρωπο και αυτούς που μένουν πίσω, δεν
είναι ένα νέο θέμα. Ο Dumont επεκτείνει το πεδίο
μάχης της ανθρώπινης ψυχολογίας σε μια πραγματική εμπόλεμη ζώνη. Κινηματογραφεί τη θηριωδία
του πολέμου με παραδειγματικά μινιμαλιστικό τρόπο,
λέγοντας μια προσωπική ιστορία για την κτηνωδία
του πολέμου στην πρώτη γραμμή και την ταυτόχρονη
συναισθηματική βλάβη στους αγαπημένους που μένουν πίσω. Αφήνει την ανωνυμία της περιοχής και το
ερημικό σκηνικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν ξεκάθαρους συμβολισμούς με το ταραχώδες πολεμικό
τοπίο της Μέσης Ανατολής και του πολέμου στο Ιράκ.

Bruno Dumont
Hors Satan
2011 / 110’
Starring David Dewaele (Le gars) and Alexandra
Lemâtre (Elle)
Written and directed by Bruno Dumont
Cinematography by Yves Cape
Film editing by Basile Belkhiri and Bruno Dumont,
Produced by Rachid Bouchareb and Jean Bréhat
To Hors Satan είναι η πιο δύσκολη σε κατανόηση
ταινία από τη φιλμογραφία του Dumont. Ταυτόχρονα
είναι και η πιο εντυπωσιακή. Παρόλο που η ιστορία
που μεταχειρίζεται ο Dumont, αυτή του άγνωστου
περιπλανώμενου άντρα που έρχεται από το πουθενά
για να αναστατώσει ή και να λυτρώσει μιαν απομονωμένη κοινότητα, δεν είναι ένα άγνωστο story στην
ιστορία του κινηματογράφου. Ο Dumont παίρνει τη
γνωστή αφορμή και φόρμα του story και τη μεταποιεί σε μια περιπλάνηση ιδεών και πράξεων, που
μετατοπίζεται τη μια προς το καλό και την άλλη προς
στο κακό.
Ούτε Θεός ούτε Σατανάς είναι η πρωταγωνιστική
φιγούρα του Le gars (David Dewael), που ερμηνεύει
σιωπηλά τον περιπλανώμενο άντρα, με τέτοιο τρόπο,
που κάνει τη θέαση της ταινίας ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Το σινεμά του σώματος του Dumont ζει
και αναπνέει μέσα από τo performance του Dewael
και της ανδρόγυνης φιγούρας της Elle (Alexandra
Lemâtre), μιας κακοποιημένης νεαρής γυναίκας, που
θα τον συνοδεύει.
Ο Dumont περπατά με το ολιγομελές συνεργείο του,
τους αμμόλοφους του παραλιακού μετώπου της
βόρειας Γαλλίας (στο εθνικό πάρκο Pas-de-Calais),
που αποτελεί το ιδανικό νατουραλιστικό σκηνικό του
φιλμ του. Εκεί κατοικούν αγέλαστοι και αμίλητοι χαρακτήρες που τους υποδύονται και αυτήν τη φορά μη
επαγγελματίες ηθοποιοί. Σε αυτό το απομονωμένο
τοπίο, επιλέγει να σκηνοθετήσει τη συνύπαρξη της
βαρβαρότητας και της ομορφιάς, της δημιουργίας και
της καταστροφής, του καλού και του κακού, που δεν
εμποδίζεται από τους ηθικούς φραγμούς του δημιουργού τους.
Η ζωγραφική κληρονομιά της αναπαράστασης του
ανθρώπου στη φύση, από τους μεγάλους Φλαμανδούς ζωγράφους, είναι η οπτική διάλεκτος που
επιλέγει σταθερά ο Dumont, για να κινηματογραφήσει αυτό το μυστικιστικό, ακραίο «walk movie»
για τη δημιουργία και τον δημιουργό. H εξαιρετική
φωτογραφία του Βέλγου Yves Cape εικονογραφεί
τις πνευματικές συνθέσεις της οπτικής γλώσσας του
Dumont, θυμίζοντας τις μεγάλες κινηματογραφικές
συνεργασίες του Ingmar Bergman και του Sven
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the USA is a heavy industry, equal to the military
industry in size, hence, military terms are used for
its management.

Νείλος Ιακώβου

Dumont chose Mojave Desert for a reason. Military
units of US Marines undergo a special training
there, as the terrain is similar to that of Middle
East and African deserts, where violence has always prevailed.

------------Bruno Dumont
Twentynine Palms
2003 / 120’
Starring Katia Golubeva (Katia) and David Wissak
(David)
Written and directed by Bruno Dumont
Cinematography Georges Lechaptois
Film editing Dominique Petrot
Produced by Rachid Bouchareb and Jean Bréhat
Dumont’s USA is depicted in his film Twentynine
Palms.
“I don’t understand even half of what you are saying”,
says French David (David Wissack) to Russian Katia
(Katia Golubeva) while driving their red hummer
in Joshua Tree National Park, of Mojave desert,
California. David is a photographer and is travelling
in the desert with his girlfriend Katia scouting for
places for an upcoming photo project. Dumont’s
story starts with all the features of a road horror
movie.

Twentynine Palms

Without aiming at creating an homage movie of
the huge filmography of this kind, Dumont seems
to know this genre well enough to be able to get as
close as it is required by his philosophical cinema
experiment to the American cinema myth and its
role in educating audiences worldwide. Cinema in

David and Katia check in an empty motel and the
details of their daily routine are the protagonists
of Dumont’s shots, like in all his movies. “An amazing nothing” starts and the spectator watches all
the aspects of human behavior in realistic timings, through a Freudian minimalist perspective. In
Dumont’s cinema, Earth time and eternal time are
juxtaposed. Duration is essential. Dumont’s plan is
to make the spectator, once again, a silent witness
of life.
David and Katia spend their days driving in and out
the desert in their red hummer, a symbol of the
American military machine which has later evolved
to a lifestyle symbol, after having driven to every
point on Earth, carrying American troops.
David and Katia swim in the motel’s swimmingpool, have sex, fight, watch TV, eat, get bored and
wander in the desert… The scenery of Mojave Desert is Dumont’s isolated Eden, and David and Katia
are the couple who is going to be violently chased
away from their Eden. Dumont refuses to intrude
as a director in order to regulate the couple’s relationship, like God would do. He unfolds his idea,
away from linear narrative script conventions and
creates a cinematic existential horror hybrid, made
of nature, human bodies and extreme violence.
Henri Matisse considered composition as the art
where the artist classifies different elements in
order to express his feelings. Composition is found
throughout the work of art, in the space occupied
by the bodies, in the empty space around them
and in proportion. Dumont considers the objects’
positioning in Matisse paintings a philosophical
reference point. “Twentynine Palms is a fine arts
experimental movie”, he says.
Bruno Dumont
Flandres
2006 / 91’
Starring Adélaïde Leroux (Barbe) and Samuel Boidin (André Demester)
Written and directed by Bruno Dumont
Cinematography by Yves Cape
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Film Editing by Guy Lecorne
Produced by Rachid Bouchareb and Jean Bréhat.
In Flanders, Andre (Samuel Boidin) lives in a depressing agricultural area. His inability to express
his feelings and love to emotionally unstable and
sexually unaccountable Barbe (Adélaïde Leroux),
limits their contact to animalistic sex, inarticulate
cries and meaningless rides in muddy fields on
the tractor. Andre joins the army and is sent to an
unknown war front, somewhere in Africa, where he
will actively experience the horrors of war.
After provocative Twentynine Palms, Bruno Dumont
returns to his childhood place, north France, which
was the setting for his first two movies La vie de
Jesus (1997) and L’ Humanité (1998).
The inhumane behavior between one another, the
complicated relationship between a man and a
woman, the inability of the couple to really connect,
showing affection to each other, the meaning of
being and the randomness of evil are some of the
topics brought forward by Dumont in this film.
The fact that war is Hell and that it changes the
person and those who stay behind is not a new
idea. Dumont extends the battlefield of human psychology to a real war zone. He shoots war atrocities in a paradigmatic minimalistic way, telling a
personal story about the brutality of war in the
front and the emotional damage to the loved ones
who stay behind. He lets the anonymity of the area
and the isolated scenery create clear symbolisms
related to the war scene of Middle East in Iraq.
Bruno Dumont
Hors Satan
2011 / 110’
Starring David Dewaele (Le gars) and Alexandra
Lemâtre (Elle)
Written and directed by Bruno Dumont
Cinematography by Yves Cape
Film editing by Basile Belkhiri and Bruno Dumont,
Produced by Rachid Bouchareb and Jean Bréhat
Hors Satan is the most difficult to comprehend film
in Dumont’s filmography. At the same time, though,
it is the most impressive one. Dumont’s story, that
of an unknown wanderer who comes out of nowhere, upsetting or saving an isolated community,
is not an original story in cinema. Yet Dumont takes
the well-known form and pattern of the story and
transforms it to a ramble of ideas and actions
which move from good to evil and vice versa.
The leading role of Le Gars (David Dewael) is
neither God nor the Satan. Le Gas is wandering
around in silence, in a way that adds further interest to the film. Dumont’s body cinema comes to life

Hors Satan

FILM
SYNOPSES

through the performances of Dewael and androgynous Elle (Alexandra Lemâtre), the abused young
woman who accompanies Le Gas.
Dumont and his small crew walk on the dunes of
the coastal front of north France (National Park
Pas-de-Calais), which is an ideal naturalistic scenery for his film. The place is inhabited by silent and
austere people who are played by non-professional
actors. In this isolated scenery, Bruno decides to
direct the coexistence of brutality and beauty, creation and destruction, good and evil, which are not
prevented by the ethical barriers of their creator.
The painting heritage of important Flemish painters that represents man in nature is the visual
dialect selected by Dumont in order to shoot this
mystic, extreme “walk movie” on creation and the
creator. Yves Cape’s exceptional photography portrays the spiritual compositions of Dumont’s visual
language, bringing forward large cinema collaborations of Ingmar Bergman and Sven Nykvist.
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
FILMOGRAPHY
La vie de Jésus (1997)
Humanité (1999)
Twentynine Palms (2003)
Flandres (2006)
Hadewijch (2009)
Hors Satan (2011)
Camille Claudel 1915 (2013)
P’tit Quinquin / L’il Quinquin (2014)
Ma Loute (2016)
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Andrzej Żuławski ή
O OΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ
«ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΥ»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
σε επιμέλεια του
Δρ. Κώστα Κωνσταντινίδη
Ακαδημαϊκού,
Θεωρητικού Κινηματογράφου
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curated by
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«Οποιαδήποτε μορφή εξουσίας, ειδικότερα βίαιης
εξουσίας, με τρομάζει» Andrzej Żuławski
(Από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Andrzej
Żuławski στο διαδικτυακό περιοδικό κινηματογράφου
Offscreen)
Λίγα έχουν γραφτεί στην αγγλική και ελληνική
γλώσσα από κριτικούς και ακαδημαϊκούς για το έργο
του Andrzej Żuławski. Ο χώρος των ταινιών του
είναι απόμακρος, αναρχικός, αλλόκοτος και ανυπόφορος. Επομένως δεν είναι εύκολο να πλησιάσεις
κριτικά κάτι το οποίο επιδιώκει να αφοπλίσει τη λογική και να σε παρασύρει σε άγνωστες περιοχές με
τον πιο απλό – μια αμήχανη κίνηση του ηθοποιού – ή
υπερβολικό τρόπο, μια σπασμωδική χορογραφία. Το
καλύτερο που μπορεί να κάνει ο θεατής όταν βλέπει Żuławski είναι να δει και να νιώσει με μειωμένες
αντιστάσεις διότι εκεί που πιστεύεις ότι έχεις ίσως
καταλήξει σε μια σοβαρή επιχειρηματολογία για το τι
επιτυγχάνει ο συμβολισμός μιας σκηνής, η επόμενη
σκηνή σου κλείνει το μάτι και σε οδηγεί σε άλλους
ολισθηρούς δρόμους. Ο Michael Atkinson γράφει ότι
οι οπαδοί του Żuławski είναι «λίγοι αλλά μανιώδεις»
(2008, 80). Ένας από τους λίγους θαυμαστές του
είναικαι οΓιώργος Λάνθιμος (Κυνόδοντας, Lobster). Ο
Λάνθιμος αναφέρει στoν ιστότοπο Le CiNéMa Club
ότι το Possession του Żuławski είναι μια από τις 5
ταινίες που θα έδειχνε στο «δικό» του cinemaclub.
Αναμφίβολα,Λανθιμικά χαρακτηριστικά όπως οι αυτιστικές συμπεριφορές των χαρακτήρων κάνουν αναφορά στο έργο του Żuławski.

Andrzej Żuławski
Ή
O OΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ
«ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΥ»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Δρ. Κώστας Κωνσταντινίδης
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Το φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού
Κινηματογράφου» προβάλλει τρεις ταινίες του «ταραχοποιού» Andrzej Żuławski: Τη δεύτερη μεγάλου
μήκους ταινία του, The Devil (1972), απαγορευμένη/λογοκριμένη στην Πολωνία για 16 χρόνια. Την
υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα στο διεθνές φεστιβάλ των Καννών καλτ ταινία Possession(1981).
Η Isabelle Adjani απέσπασε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο διεθνές φεστιβάλ των Καννών και το βραβείο César καλύτερης ηθοποιού
για τον ρόλο της «δαιμονισμένης» συζύγου στο
Possession. Η Τρίτη ταινία του αφιερώματος είναι το
La Femme Publique (1984), με την Valérie Kaprisky
στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η οποία ήταν υποψήφια
για το βραβείο César καλύτερης ηθοποιού. Οι ταινίες
Possession και La Femme Publique ανήκουν μαζί με
το L’ Amour Braque (1985) σε μια χαλαρή τριλογία
που η Σοφία Σταυριανίδου ονομάζει «τρίπτυχο της
γυναίκας», ωστόσο η Ewa Mazierska(2006) περιγράφει τις ηρωίδες του ως μονοδιάστατες και εν
μέρει αμφισβητεί τον «πρωτοποριακό» χαρακτήρα
των ταινιών του. Στο L’Amour Braque πρωταγωνιστεί
η Sophie Marceauκαι όπως αναφέρει η Σταυριανίδου ο Żuławski χάρισε στις τρεις γαλλίδες Adjani,
Kaprisky και Marceau τον ρόλο της ζωής τους. Η

τελευταία υπήρξε σύντροφος του για μεγάλο χρονικό
διάστημα μετά το χωρισμό του από την πρώτη του
σύζυγο Malgorzata Braunek, η οποία συμμετείχε στις
δύο πρώτες ταινίες μεγάλου μήκους τουŻuławski.
Το Possession είναι εν μέρει μια καμουφλαρισμένη αυτοβιογραφία καθώς ο Żuławski εργαζόταν
πάνω στην ταινία εν μέσω του χωρισμού του με την
Braunek (Goddard, 2014).

και χρόνου με αποτέλεσμα το σώμα, η συμπεριφορά
και η σκέψη τους να λειτουργούν ως εργαλεία αποδόμησης της πραγματικότητας πίσω από την οποία
ενεδρεύει μια ανείπωτη φρίκη, η οποία αν και συχνά
καρτουνίστικη, παραμένει σοκαριστική και πηγάζει
από έντονες ψυχολογικές εμπειρίες τις οποίες συχνά
συνδέει με την κατάσταση της έκστασης στο πλαίσιο
μυστικιστικών πρακτικών.

Ο Żuławski γεννήθηκε το 1940 στο Lviv της
σημερινής Ουκρανίας, σπούδασε κινηματογράφο στη Γαλλία στο L’Institut des Hautes Etudes
Cinematographiques (IDHEC) και εργάστηκε στο
πλευρό του Andrzej Wajda ως βοηθός σκηνοθέτης
σε ταινίες όπως το Ashes (1965) και Samson (1961).
Σύμφωνα με τον Michael Goddard όταν κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Żuławski,
The Third Part of the Night (1971), κανένας δεν ήταν
προετοιμασμένος ή είχε προετοιμάσει το κοινό για
την ακραία αναπαράσταση της εμπειρίας των Πολωνών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου (2014). Η ταινία βασίζεται στις εμπειρίες
της οικογένειας του Żuławski και ειδικότερα του
πατέρα του, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο
της ταινίας. Ο Żuławski τάραξε τα νερά τότε που o
πολωνικός κινηματογράφος ξεκίνησε να εξερευνά
τα όρια του πολιτικού λόγου μέσα από το λεγόμενο
«σινεμά της ηθικής ανησυχίας», το οποίο «εδραιώθηκε» από σκηνοθέτες όπως ο Zanussi και ο Wajda
χωρίς όμως αυτό το νέο κινηματογραφικό ρεύμα να
εγκαταλείπει τη ρεαλιστική καταγραφή της θεματολογίας του σε αντίθεση με την πρωτοποριακή ματιά
του Żuławski. H δεύτερη ταινία μεγάλου μήκους του
Żuławski, μια πολιτική αλληγορία με έντονα στοιχεία
τρόμου, το The Devilαπαγορεύτηκε από τις αρχές και
ο Żuławski αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στη Γαλλία όπου και ξεκίνησε εκ νέου την καριέρα του με την
ταινία L’important c’est d’aimer (1975) στην οποία
πρωταγωνίστησε η Romy Shneider και απέσπασε το
César καλύτερης ηθοποιού. Ο Żuławski επέστρεψε
στην Πολωνία μετά την επιτυχία του L’important c’est
d’aimer αλλά η παραγωγή της επόμενης ταινίας του
διακόπηκε από το τότε καθεστώς. Το On the Silver
Globe (1977/88) μια ταινία επιστημονικής φαντασίας
βασισμένη στο λογοτεχνικό έργο του Jerzy Żuławski
(θείου του σκηνοθέτη), Lunar Trilogy (1901-1911),
ολοκληρώθηκε το 1988 και προβλήθηκε στο διεθνές
φεστιβάλ των Καννών. Ανεξάρτητα από το αν οι
ταινίες του Żuławski είναι πολωνικής παραγωγής ή
γυρίστηκαν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, αν
ανήκουν στο είδος του τρόμου ή των ακραίων ρομαντικών σχέσεων αυτό που της ενώνει είναι σύμφωνα
με τον Goddard η προσπάθεια του να ξεφύγει από
τον «ηθικό ρεαλισμό» μέσω της υπερβολής (2014)
και στιλιστικής πολυγλωσσίας που συχνά αγγίζει τα
όρια του κιτς. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί τους χαρακτήρες του πέρα από τα όρια του ιστορικού χώρου

Δεν είναι εύκολο να ορίσεις το σινεμά του Żuławski
καθώς κάποιοι μιλούν για επιρροές από το Γαλλικό
Νέο Ρεύμα ενώ άλλοι χρησιμοποιούν όρους όπως
εξπρεσιονισμός και υπερρεαλισμός για να συζητήσουν το έργο του και ειδικότερα αυτό της δεκαετίας
του 1970, το οποίο τοποθετείται στην τρίτη γενεά
πολωνών σκηνοθετών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο (Goddard, 2014). Οι ταινίες του Żuławski
εμφανώς φλερτάρουν με είδη κινηματογράφου τα
οποία ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία του εξπλοϊτέισιονκαθώς οι περισσότεροι χαρακτήρες του
κυριεύονται από το ασυνείδητο τους ή μια μη φυσική
ύπαρξη. Ωστόσο ο κινηματογράφος του Żuławski
είναι πολιτικός επειδή χρησιμοποιεί το σεξ, τη βία και
τον τρόμο ως μορφή ανατρεπτικού λόγου. Διακοσμεί
αυτά τα στοιχεία μεμαγικό-θρησκευτικές αναφορές
ούτως ώστε να εξερευνήσει υπαρξιακά ζητήματα και
να σχολιάσει την υποβόσκουσα τερατωδία μορφών
εξουσίας. Όπως αναφέρει ο Michael Atkinson, για
τον Żuławski «υπάρχει μόνο η άβυσσος» (2008, 80)
και ταινίες όπως το The Devil και το Possession είναι
φανερά χαώδεις καθώς τα «όρια» μεταξύ της απόλυτης ελευθερίας και του απόλυτου κακού συγχέονται.
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“Any kind of power, especially violent power, frightens me” Andrzej Żuławski
(“An Interview with Andrzej Zulawski and Daniel
Bird.” Offscreen)
Not much academic work has been published on
Andrzej Żuławski’s films. His filmic space is anarchic, unfamiliar, grotesque and excruciating. Hence,
it is not easy to critically approach a filmic text
that aims to disarm logic and in effect entangle the
viewer in unhomely terrains through the simplest
of mechanisms – an awkward gesture of the actor – or explosive and inexplicable reactions such
as epileptic choreographies. The best a viewer
can do when watching Żuławski’s cinema is to see
and feel with lower defense mechanisms as the
slippery worlds he invented deny the possibility of
fixed interpretations. Michael Atkinson writes that
Żuławski “partisans are few but fierce” (2008, 80);
one of the few Żuławski enthusiasts is Yorgos Lanthimos (Dogtooth, Lobster) .Le CiNéMa Club website has a page dedicated to Lanthimos, who lists
Żuławski’s Possession as one of the five films he
would screen as part of his cinema club. Undoubtedly, elements such as the autistic or ‘Żuławskien’
behavior of the Greek auteur’s characters pay homage to Żuławski’s work.
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This year’s edition of “Images and Views of Alternative Cinema” screens three Żuławski films:
The Devil (1972), his second full length film, which
was banned by the Polish authorities for 16 years.
Possession (1981), which was nominated for the
Golden Palm award at Cannes International Film
Festival. Isabelle Adjani won best actress award at
Cannes and best actress César award for her portrayal of the possessed wife in the same film. And
La Femme Publique (1984), starring Valérie Kaprisky,
who was nominated for the best actress César
award. The latter film along with Possession and
L’Amour Braque (1985) form a loose trilogy which
Sophia Stavrinidou labels as the “Woman Triptych.”
On the other hand, EwaMazierska (2006) describes
Żuławski’s female characters as one-dimensional
and implicitly challenges his self-proclamation as
a “progressive” filmmaker. L’Amour Braque’s staris
Sophie Marceau and Stavrianidou states that
Żuławski offered Adjani, Kapriskyand Marceau the
role of their life. Marceau became his partner in
life for a long period of time after his break-up
with his first wife Malgorzata Braunek, who starred
in his first (The Third Part of the Night, 1971) and
second full length films. Possession is considered to
be partly auto-biographical because Żuławskiwas
working on the aforementioned film during his
separation from Braunek (Goddard, 2014).

Żuławskiwas born in 1940in the then Polish town of
Lwów, now Lvivin Ukraine. He studied in France at
L’Institut des Hautes Etudes Cinematographiques
(IDHEC) and worked as Andrzej Wajda’s assistant
director on films like Ashes (1965) andSamson
(1961). According to Michael Goddard when
Żuławski’s first full length film,The Third Part of
the Night (1971), was released no prior Polish film
prepared the viewers for the “delirious, brutal, and
expressionist” (2014, 236) representation of the
Polish World War II experience. The film is based on
the experiences of Żuławski’s family, and especially
his father, who co-wrote the script. Żuławski’s eccentricities ‘aggressively’ challenged a tendency
towards the establishment of the so-called Cinema of Moral Concern – led by filmmakers like
Zanussi andWajda – that wished to explore the
limits of national political discoursewithout going against the realist trends evident in the 1950s
films of the Polish School. His second full length
film, The Devil, was banned in Poland due to its
political undertones, and this forced him to move
to France, where he re-launched his career with
L’Ιmportantc’estd’Αimer (1975), starring Romy Shneider, who won the best actress César. After the
success of L’Ιmportantc’estd’Αimer, Żuławski returned to Poland, but the production of his epic scifi project, On the Silver Globe (1977/88), was interrupted by the Polish authorities before completion,
yet, the existing negative was salvaged. The film
is based on a book trilogy, the LunarTrilogy (19011911), written by Jerzy Żuławski (the filmmaker’s
great-uncle). Żuławski completed the film in 1988
and premiered at Cannes International Film Festival. Regardless of the country of origin or the genre, the common characteristics of Żuławski’s film
is his attempt to escape “moral realism” through
excess (Goddard, 2014) and stylistic polyglossia
that often flirts with low brow forms of cinema. His
approach leads the characters to a state beyond
physical space and time; their bodies, gestures
and mind frame deconstruct a reality that hides
unspeakable horror. Even though the representation
of the unspeakable may feel cartoonish, it is still
shocking as it stems from intense psychosomatic
experiences which are often associated with rituals
of ecstasy.
It is difficult to define Żuławski’s cinema; a number of commentators write about French New
Wave influences, while others have used terms
such as surrealism and expressionism to describe
his iconography, especially his 1970s films. Goddard places Żuławski’s early work under the third
post-World War II generation of Polish filmmakers
(2014). His films clearly emulate characteristics
that belong to the broader category of exploitation

cinema as most of his characters are possessed by
their subconscious drives or a supernatural entity.
However, his films are political because he uses
sex, violence and horror as a form of transgressive discourse; he embroiders these elements with
mystical/religious references as a way to explore
existentialist questions and to comment on the
monstrosity that smoulders under forms of power.
Michael Atkinson writes that for Żuławski “there is
no edge, only the abyss” (2008, 80); films like The
Devil and Possession are a reflection of the above
note as the “boundaries” between absolute freedom
and absolute evil are blurred.
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Interview

Margaret Barton-Fumo
on March 6, 2012

you frankly. It was ten years after I finished film
school before I made my first feature film. And
bizarrely, there is a correspondence. There is a
parallel between ten years then and now. Ten years
doing what? Trying to grow into something which
resembles a man, a destiny. I don’t want to use
these big words . . . I don’t know!

-------------

MB: I hear that you’ve become a prolific author.

The experience of watching a Zulawski film is exponentially rewarding when you’ve had the pleasure of seeing more than one. As with all dense
cinema—and much of Zulawski’s work is packed
with wordy dialogue, quick pacing, and confounding behavior—it’s a pleasant relief to identify
recurring themes and details across multiple films.
Attending a Zulawski retrospective is undoubtedly
akin to going on a wild Easter egg hunt in search
of doppelgangers, dandies, nude dancing and bodily convulsions, sweeping tracking shots following
briskly walking women, spitting (both erotic and
irreverent), nose picking, and food fighting. The title
of BAM’s series comes as no surprise, although one
hopes that audiences will be able to see beyond the
prominent shocks to reach a more balanced view of
Zulawski’s cinema, which also contains highly effective moments of sensitivity and pause.

A Ż: The last book I wrote was my 25th or 26th,
and extremely Polish. I don’t know why, I’m just a
Pole! It’s prose, mainly a novel but also essays. As
I’m getting older, I’m afraid my books are becoming more personal. Most of them came from things
that were undone, things I couldn’t do when I was
very active making films. I don’t know, it’s a gracious curse to slip into some kind of—I won’t say
“old” but certainly “older” age. Which means rethinking, rehashing, re-projecting one’s own life into
perspective.

ANDRZEJ
ŻUŁAWSKI

αγγλικό κείμενο μόνο

Zulawski is a very philosophical director, in spite of
his stated aversion to what he calls “big words.” He
is fascinated by the concept of persistence of vision and he is drawn to an array of visual mediums,
both technological and physical. Asking Zulawski
questions about his work proves daunting, as he is
himself an incessant questioner, and very defensive
of his art and the details of his process. “Why am
I [or why are you] doing ____?” is one of his favorite questions, so it is only fitting that his viewers
should ask themselves the same thing. Why are we
watching these crazy movies? Because they contain
an inscrutable vitality that provokes questioning.
Attentive viewers can shape their own viewing experience, seeking out individual points of interest
while revelling in the expertly crafted images on
the screen. Hopefully, Zulawski will find a producer
sometime soon so that this cycle can continue.
FILM COMMENT reached the inimitable filmmaker
in Warsaw for a lively, wide-ranging, and candid
conversation.
Margaret Barton-Fumo: What have you been up
to for the past ten years, since you shot La Fidélité
in 2001?
Andrzej Żuławski: I don’t know! So many things
have been of interest to me that I can’t answer
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MB: All of your films are inherently literary. You’ve
taken works by Dostoevsky and Shakespeare, Madame de La Fayette and W.H. Auden among others,
and you’ve found a way to weave these texts into
your films.
A Ż: My life is woven with literature, paintings, music. It’s inbred from my family, from the whole story
of my life. If I suddenly had to make a film about a
Ukrainian or an American worker in a factory, I’d be
at a loss because I couldn’t try to understand how
to be that. What I profoundly know is this world of
culture—I hate this word, okay?—which is still my
world, and therefore I worked against it almost as
much as I was for it in my films.
MB: And what of photography? That’s something
else that appears to be a part of your world and
also surfaces in your films.
A Ż: Yes, sure. But film is photography.
MB: Well, it’s more like the older brother of film, I
think…
A Ż: No, please understand that up until now—this
revolution in electronics—film was frozen frames,
24 frames per second with the black spaces between them which made for 48. Film is in fact frozen photography that is animated by the fact that
our eye doesn’t see it very coherently. We replace
the black spaces with our memory of vision. Which
by the way is a nice idea to explain cinema. So
how could you explain film without photography?
It would be radio. I was working as a photographer

during my early days when I was a young student
in Paris. My parents never had the money to pay
for my film school so I was taking photos in order
to afford it. And the problem of photography is that
it’s grammar, it’s basic.

basic. This is very interesting. This is fantastic. And
if you are keen to go into it, if you are interested by
it, I think it just helps today’s actors to forget that
they are in the present and to remember that they
are actors.

MB: When it comes to the characters in your films,
the filmmakers are always artists, but the photographers are conflicted characters who are artists
but are also struggling to make a living. They shoot
photographs in order to survive, which is something
that you did as well.

MB: So actors are vessels?

A Ż: Yes, yes, you’re so right. On the other hand, you
see I always wanted dearly to include the theater,
to include photography, to include TV in the films
I was making because it’s the same message. The
medium is very slightly different, but in fact it
belongs to the same area of expression, and this
expression is visual. This expression is not telling
you things with words but making you see it. I’m
sorry, I hope I’m not getting too philosophical. I’m
trying to be simple about it because the use of
technology, the use of cinema, of the color stock, of
cinemascope or whatever, today with the Red camera—it’s only so simple in a way, but the mystery,
the question, “Why the hell do we do that?” stays
the same.

A Ż: No. They are complete, incomprehensible human beings.
MB: You seem fascinated by the philosophy of acting. Even in On the Silver Globe [88] which is ostensibly a science-fiction film, you include speeches on
the topic of acting and you have a character known
only as “the actor.”
A Ż: Right.
MB: So you even address acting as a topic in this
unlikely film.

A Ż: [Laughs] Did I?

A Ż: Look, I don’t want to be banal. The easiest
response when people are nagging me about this
is to answer with Shakespeare’s words about the
world being a stage, etc. But there is something really profound about it, in that the stage is so much
better than other places. Yes, the world is a stage.
The problem is, why? Why is it a stage? Why do we
play these games? Why do we think that by playing these games we can say something true? Not
banal, and not vulgar, just true. And to do it without
making a sermon. Which is to keep it alive and keep
it for show. We are making shows.

MB: Yes. I took it to mean that you can train
someone or prepare them and give them a certain amount of direction, but then what ultimately
comes out is just uncontrollable, natural and expressive.

MB: I’m curious to hear what you think of this retrospective of your films that’s going to be here in
New York at the Brooklyn Academy of Music. The
title of the retrospective, it’s very catchy, but it’s
called “Hysterical Excess”—

A Ż: No. It should be controllable, because otherwise the river that you are trying to direct will
start to overflow. I guess in my work I am asking
the actor to go deep down and understand why the
hell he is an actor. Does he want to parade? Does
he want to exist in a very superficial world or is he
really, truthfully being an actor—which is almost
a religious feeling. Please understand I am not a
religious person in any sense of religion, okay? But
I went to Siberia, I went to Africa, I went to the
Caribbean, and I saw the voodoo and I saw the
shamans and they are the best actors ever. Which
means that if it is related to something so profound in our being, then why the hell are we playing with it? Why are our kids playing, and not just
waiting for their piece of meat or whatever? This is

A Ż: Do you want me to tell you the truth?

MB: Speaking of philosophy, I have to ask you
about acting. You once said that training an actor
is like planning a birth.

MB: Yes.
This is the exact reason I am here in Warsaw and
not in New York. I hated it so profoundly, it sounded
so base—and I thank you for asking. On the other
hand, I understand that these nice good people
want to have something catchy. But I’m totally, totally aghast. I’m against this, and this is the reason
I never came.
MB: Thank you for your honesty.
A Ż: [Laughs] My only vice is honesty.
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MB: I wanted to ask about it, because one can
trace the thinking behind the title. You can see how
someone might look at your films and come up with
that title, but if you pick it apart, “hysteria” is a
word that is commonly associated with Freud and
his misinterpretation—
A Ż: —with women—
MB: Exactly. And “excess” is a word that might be
reductive as a summary of your work.
A Ż: Thank you. I’m glad you think so. Look, I’m so
easily bored with cinema. It’s not because I don’t
appreciate the effort, the acting, the script writing,
or whatever. But most of it is so predictable, after
five minutes I know exactly the pattern, the flow,
how it will turn out. That’s perfectly all right, why
not? But what these people call hysteria is, I guess,
a will to provoke a certain kind of awareness, nervousness, open-eyed-ness, I don’t know what to call
it. And actors who will reflect a hope on the audience. They won’t be bored. But this clinical term
“hysteria” is very hurtful to me.
MB: We may as well speak then about some of
these nude scenes that stand out for American
audiences in particular. They aren’t cheap or pornographic. I think that you present a very effective
distinction in L’important c’est d’aimer [75] , when
you have Fabio Testi’s character shooting porn for
gangsters. Those scenes are absolutely devastating
and distinct from the sex scenes in your own films.

αγγλικό κείμενο μόνο

A Ż: Yes, well, that is basically true of so-called
pornography. For instance, the scenes you just
mentioned from L’important c’est d’aimer show the
debasement, the turpitude. When I came to France
after being thrown out of Poland by a Communist
regime that hated my films, I found these purveyors of pornography, poor people trying to get any
money out of doing anything. So I included it in
the film. It’s pity, it’s empathy, and I hate it. But
somehow they had to do it in order to exist in this
society which I only vaguely understood. So I filmed
it, like you said.
MB: I’d like to speak specifically about the nude
dance scenes in La Femme publique (The Public
Woman, 84) with Valérie Kaprisky. These are immediately memorable scenes that have a great effect
on audiences. There’s an almost palpable sense of
discomfort but also an awe at witnessing something—maybe it’s this act of birthing that you’ve
described. I don’t know what we’re witnessing, but
I think it’s art! And I think it’s essential that she
be completely nude, that those scenes would have
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been something else entirely if Kaprisky had worn
even a scrap of clothing.

the title character in The Devil [72], who says that
he always wanted to be a dancer.

agree was to show what was shown in L’Amour
braque.

A Ż: Again, you are so totally right. It’s contrary to
these pornographic ideas, the horrible scenes shot
in That Most Important Thing that I included just
to make it understandable that our guy the hero is
really making his earning, his living in the gutter,
okay? Here you have on the contrary in La Femme
publique, you have this extraordinarily beautiful,
resplendent body and free the way god made her.
It’s major, and not to film it would be really a disgrace! So it never occurred to me to put a scrap of
something on her you know, as if the Vatican would
cover scraps on Michelangelo sculptures, or censor
the paintings in the Sistine Chapel. I think that the
human body is art when it’s loved and treated with
awe, and it shouldn’t be covered. It is what it is and
please be happy for it. This girl has it. The woman
who wrote the novel that was the basis of the
script described some sort of semi-pornographic
scenes in the Pigalle district that were so crappy
so I thought it better just to put it in front of the
camera, just to say: look, this is marvelous, this is a
miracle. How can you be as beautiful as that? How
can you be as human and at the same time animalistic and how do you say…

A Ż: Yes. He dances the world by the end of the film.

MB: Francis Huster and Tchéky Karyo give strong
performances in it. Women usually carry the starring roles in your films, but the men are impressive
as well. In Possession [81], for example, Sam Neill
really holds his own alongside Isabelle Adjani.

MB: Uninhibited?
A Ż: Yes, yes. For me it was when we understood
that she could do that, I said to my assistant, look,
this is the film! Forget the rest, this is it!
MB: I like how in one of the scenes she discovers
the photographs, and she appears to be disgusted
or upset that they are just of her body from the
neck down.
A Ż: Because he never shot her face. He was doing pornography, she wasn’t. She was dancing, in a
beautiful sense of the word. You know St. John? He
said “those who don’t dance”—I’m sorry, I’m translating from Polish but—“those who don’t dance will
never understand how it is.” And this is something
so extraordinarily poetic and simple. So she’s dancing and this guy was only interested in her tits and
bottom and, well, yeah.
MB: In La Fidélité [00] Sophie Marceau’s character
takes photos of a nude hockey player and her editor says: “With a head it’d be a sensation; headless
it’s porn.”
A Ż: [Laughs] Very well seen, thank you.
MB: Your comments on dance make me think of

MB: The Devil and On the Silver Globe are two of
your films that you made in Poland that take place
hundreds of years either in the past or in the future
but apparently struck a chord with contemporary
politics.
A Ż: And I am so glad for that, really. I don’t want
to bother you with Eastern European politics, but
when we were making The Devil, the parallel was
that the secret police (which was the Communist
police) took advantage of the Polish youth and the
idealistic thinking of the young people just to make
demonstrations and to throw out a certain group of
guys who were installed in power for the benefit of
another group of guys who wanted this power. And
those groups were so dirty, so ugly, so totally hateful to me that this is what we tried to render. But
as we couldn’t do it directly, I put it into the style of
18th-century costume and masks hoping that this
contemporary nerve of political manipulation will
be apparent by the end.
MB: One of the lines in The Devil is “deprivation is
when you live by the ideals of other people.”
A Ż: I made this film in ’72, I guess. What can I add
today? Please tell me.
MB: Years later in France you made La Femme publique and L’Amour braque [85] which both touch on
the youth movement and its flirtation with terrorism. This flirtation is a type of idealism that many
European intellectuals adopted in the late Sixties
and Seventies but perhaps had more of a vital relevance when you’re from the Eastern Bloc.
A Ż: Oh, Margaret, this is very complicated. As you
said, there was quite an interesting development
where I was coming from. When I met Fassbinder,
it was this whole group of mostly German leftist
intellectual filmmakers who were talented and serving a cause which I still believe was disastrous…
This whole terrorist movement that they were so
keen to pay for was a shocking thing for me. At the
same time, coming from Eastern and not Western
Europe I knew not to pronounce too harsh a judgment on their will to dispose of capitalism, their
love of Fidel Castro, etc. etc. It was quite a moment
in the history of the intellectual movement and it
moved through philosophy, ethics, literature, and
cinema. It was a wave. And I was so strongly opposed to it that my only way to say that I didn’t

A Ż: I would say that Sam Neill, Francis Huster, and
the others had the difficult parts to play because
the women in these films appear like a tornado.
They were banging into a scene and making a
great fuss and being so expressive, and like you
said at the beginning, “hysterical,” right? They
make all of this noise, but the male actors are just
playing the glue between the scenes. They keep the
films together, which may not seem like such a fantastic starring role, but they did it with such talent
and devotion that I almost like them better than
the women. The women got the prizes, they got the
applause, they were brilliant, they were spastic. But
the men had the hard work of keeping the whole
film together.
MB: I’ve also noticed the recurrence of male characters that could perhaps be considered “dandies”…
A Ż: I hope not! And why do you say dandy? I don’t
quite understand. I saw my actors working deeply
in the mine shaft, you know? Digging the coal.
And providing the material upon which the women
bounce against, and they were brilliant bouncers,
so I’ve often felt that one day I should really make
a film about a man! But I never did. It’s always been
about women, who are so much more interesting.
MB: You should make a film about a man.
A Ż: I need a producer! Please! Tomorrow!
MB: It’s true that your leading males have to take
the brunt of the females, and they often end up
cuckolded.
A Ż: Most of them are. I’m sorry, because “dandy”
is not a word that I like. Today for instance in Poland, all the political leftist intellectuals—they are
dandies!
MB: I was thinking of Klaus Kinski’s character in
That Most Important Thing, characters on the sidelines who are usually associated with the theater
and exhibit a certain effeminate, libertine style.
A Ż: Yes, you are touching something which is essentially right.
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MB: And even the title character in The Devil,
prancing around…
A Ż: That’s extremely perceptive of you. Because
both of those actors had sexually mixed personalities. They were as much womanish as they were
mannish. They were somewhere in between, I don’t
know. And these fluctuations in expression of feelings on the screen, for me it’s brilliant. In both
cases brilliant. Maybe it’s coming from their, how
do you say it, bisexuality? I don’t know. I don’t want
to go into that.
I know that I chose Kinski first for his extraordinary
physique and also because he was the first Hamlet
being shown in the ruins of Berlin in 1945. He was
an extremely gifted theatrical actor, and he was a
madman. He was on the verge of stupidity sometimes and he did these spaghetti Westerns and he
went to Italy, God knows why, to earn some money.
And when we took him for this film he was nothing.
Nobody wanted him any more. He was washed up.
He was finished. And it was after L’important c’est
d’aimer that Werner Herzog took him for some very
interesting films. Klaus was a case, a border case
of insanity which suits me fine.
[Francis] Huster, he had gone so far into this
strange twilight zone between appearances. He
was trying to be—you remember the French actor
Gérard Philipe? He was the biggest star in French
cinema after the war. Fanfan la Tulipe, The Re Black,
he made so many films. And he had this extraordinary romantic tempo and appearance. And I think
that Francis Huster was always trying to be him. So
both of them had big complexes, am I clear?

αγγλικό κείμενο μόνο

MB: Very clear. Also Jacques Dutronc. He’s a very
talented, vulnerable actor.
A Ż: Yes. But Jacques never was an actor. Jacques
was a singer who was extremely popular and successful in France when I took him for L’important
c’est d’aimer. He’s a very strong, highly intelligent,
very—I don’t know why exactly—desperate man.
And he showed it in L’important c’est d’aimer with
humor. And he showed it in My Nights Are More
Beautiful Than Your Days, which is another film I did
in which he was very ill. His character was dying
and his emaciated face, his shrunken body was so
moving to me that when confronted with the vitality of Sophie Marceau’s character, it tore my heart
out.
MB: Back to the dandy supporting characters for
just a moment: how about Heinrich in Possession?
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A Ż: Oh yes, he is, but he is a phony one. My dandies are the right ones and he is a phony! He’s a
pseudo Buddhist, a pseudo sexual being, a pseudo
everything, and in fact if you look at the film attentively you’ll see that you never know what kind
of trade he’s in. He’s not a writer, he’s not a painter,
you won’t know by the end of the film.
MB: Well, he lives with his mother. Maybe he has
no trade at all.
Oh, the mother was a sweet, sweet character. Totally mad. I loved her.
MB: I think we can agree that you’ve elicited outstanding performances from your male actors as
well as the females.
A Ż: No, I only helped. They had it in them. Believe
me, you can’t push out a stone. They have it, and
you have to help.
MB: A few of your French films have background
references to Gone with the Wind. Why is that?
A Ż: Yes. You know very well that my films are
mostly about women and the best performance of
a woman on screen is Vivien Leigh in Gone with the
Wind. If you look at it really carefully, it’s fantastic.
I know that she had a lot of problems playing that
part. She went at night to see George Cukor in
his villa because she was being directed by a very
manly director (out of the three) and she needed
some refuge with Cukor, who was a homosexual. A
great director and an intelligent man. By the end of
the story she’s fantastically brilliant. And this is the
only thing I remember from the film, her triumphant
womanhood.
MB: It’s a film that appeals to both actors and
cinephiles.
A Ż: [The characters] want to achieve that level
of how do you call it, actorhood? I don’t know. But
Vivien Leigh’s case is tragic. She finished a totally
insane person almost in a hospital and she paid
very dearly for her talent. And to bring this back to
what you were asking at the start about actors: you
do it well, you do it right, you pay a heavy price.
MB: Possession has been singled out lately on the
repertory circuit in the U.S. after a very successful
run at Film Forum. You’ve called it a “personal” film.
What do you think of its recent success?
A Ż: Please, how can I answer that? Possession was
born of a totally private experience. After making
That Most Important Thing in France, I went back to

Poland to get my family (which at the time was my
wife and my kid) and bring them to France. I had
two or three interesting proposals to make really
big European films. But when I returned to Poland I
saw exactly what the guy in Possession sees when
he opens the door to his flat, which is an abandoned child in an empty flat and a woman who is
doing something somewhere else. It’s so basically
private. Now I can go back to it many years later,
but even the dialogue in certain kitchen scenes and
certain private scenes is like I just wrote it down
after some harrowing day. So it’s amazing how such
a private thing became a kind of icon. You know
Adjani got the prize at Cannes for this film, she got
the Cesar which is the French Oscar and 14 other
prizes in many festivals. Please believe me, it’s
mentally very disturbing to see that your very private little film became something in which so many
people recognize something of themselves. Thirty
years later I’m still thinking about it.

accompany these scenes. In Possession for example
there’s a procession of shots that really make me
smile. There’s the detective who slips in some dog
shit on the pavement while he is following the girl.
It’s not exactly slapstick but close.
MB: Thank you. I’m looking forward to seeing your
films in the theater.
A Ż: The only way! Please, the only way!

MB: There’s obviously a personal truth to it but it’s
also one of your most fantastic films. It jumps effortlessly between different genres of filmmaking,
with a surprising turn toward horrific science fiction. It’s an interesting way to tell such a personal
story.
A Ż: It stems again from the simple fact that I
was living in Paris and I went to see Ingmar Bergman’s Scenes from a Marriage. It’s an extremely well
acted and brilliant film, but I left the cinema feeling
empty. I went out and I said, All right, the analysis
is perfect. It’s cold, it’s brilliant, like always. But so
what? I was walking the streets I remember, it was
raining and I said look, the beauty of the stories
that we are telling our children is the moral at the
end. That is to say that there is always something
fantastic by the end of the story. So they walk
along the pavement and they go into the house…
this is the first floor, this is the kitchen, blah blah,
but what’s in the attic? And I was thinking, okay, in
my little story what attic does it really have? If I go
up the stairs out of the realistic realm and into the
fantasy, the science fiction, what is the fairy tale?
What is the bad fairy tale at the end? So I went to
the attic and I found a monster.
MB: There’s comedy in the film as well.
A Ż: One of the things I’ve always regretted, especially when I was making films in Europe: don’t
assume that the French have a keen sense of humor. They have the French sense of humor which is
quite peculiar, but I always tried in all of my films
to include things that make me laugh. Sometimes
in the most dramatic scenes, sometimes just to
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In Extremis
του Θανάση Πατσαβού
------------«Δεν είναι όπως στις ταινίες ή στα βιβλία,
όπου τα πάντα είναι ακριβή, λογικά σχεδιασμένα,
οργανωμένα, με ξεκάθαρο στόχο.
Όλα είναι χάος, τύχη, πόνος, αταξία».
Η παραπάνω φράση που ξεστομίζει ένας από τους
χαρακτήρες της «Ερωτικής Τρέλας» περικλείει με αξιοθαύμαστη ευστοχία το κινηματογραφικό σύμπαν και
τη φιλοσοφία του Αντρέι Ζουλάφσκι. Κι όμως, μέσα
σε αυτή την ακραία αποδιοργανωμένη εκδοχή της
πραγματικότητας, κάτω από τη φαινομενικά χαοτική
δομή των ταινιών του, κρύβεται κάθε φορά ένα απόλυτα ελεγχόμενο φιλμικό οικοδόμημα, μια παράνοια
κατασκευασμένη με χειρουργική ακρίβεια, που την
ίδια στιγμή αποτυπώνει την ουσία της ανθρώπινης
κατάστασης, ενδεχομένως πιο πιστά από οποιονδήποτε στείρο ρεαλισμό.
Ίσως γιατί ποτέ άλλοτε ένας σκηνοθέτης δεν έθεσε
τη σκηνοθετική βιρτουοζιτέ του και κάθε διαθέσιμο
κινηματογραφικό μέσο στην υπηρεσία έκφρασης του
συναισθήματος: ατόφιου, απόλυτου, εξουσιαστικού,
αυτοκαταστροφικού.
Το πάθος, ο έρωτας, η απόγνωση, η ζήλια, η τρέλα
καταγράφονται στο σελιλόιντ με εξωφρενική ενέργεια και οπερατική μεγαλοπρέπεια, ισορροπώντας
ριψοκίνδυνα ανάμεσα στην εξεζητημένη υπερβολή
και μια σπάνια εσωτερικότητα.

greek text only

Ανθρώπινες ψυχές στο χείλος της αβύσσου, οι ήρωές
του (όπως συχνά έκανε και ο ίδιος) παλεύουν με τις
ατέλειές τους, συγκρούονται με το σύστημα, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα ίδια τους τα πάθη και τις
επιθυμίες.
Και η κάμερα, σαν ένας παλλόμενος, ζωντανός οργανισμός, τους ακολουθεί μανιασμένα σε μια ιλιγγιώδη
πτώση δίχως δίχτυ ασφαλείας. Περίπτωση άκρως
ιδιάζουσα στους κόλπους του παγκόσμιου σινεμά, ο
αντισυμβατικός Πολωνός δημιουργός βάδισε θαρραλέα μεταξύ mainstream, art house και αβάν γκαρντ,
και δεν σταμάτησε ποτέ να ακυρώνει κάθε δεδομένο
κινηματογραφικό σύνορο.
Για να παραδώσει μια φιλμογραφία που δεν χωρά
εύκολα σε τακτοποιημένες κατηγορίες, παρ’ όλο που
ο ίδιος ασχολήθηκε σχεδόν με κάθε πιθανό κινημα-
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τογραφικό είδος: το μελόδραμα, την ταινία τρόμου,
την επιστημονική φαντασία, την πολιτική αλληγορία,
το γκανγκστερικό δράμα, την ταινία εποχής, τις λογοτεχνικές διασκευές, μετατρέποντάς τα πάντοτε σε
κάτι μοναδικό. Πέρα από το cult, μίλια μακριά από
τον ακαδημαϊσμό, οι ταινίες του αποτελούν έναν sui
generis κινηματογραφικό τόπο που, εν τέλει, μπορεί
να περιγραφεί μονάχα με μία λέξη: ζουλαφσκικός.

and sound teams, and, above all else, the actors.
If anyone deems the results “un-cinematic,” then I
am afraid we have two wildly divergent concepts of
cinema.
Finally, I was struck by Żuławski’s approach to
storytelling, particularly regarding structure and
dialogue. Rarely are scenes bound by a causeand-effect logic, and ellipses are frequent, as are
deliberately jarring shifts in time and space, such
as the infamous “miscarriage” scene in Possession.
Dialogue, on the other hand, is rarely a means of
conveying plot in Żuławski’s films. The only way I
can begin to describe Isabelle Adjani’s to-camera
monologue in Possession is by turning to how T. E.
Lawrence characterized Conrad’s prose: “It’s not
built in the rhythm of ordinary prose, but on something existing only in his head, and as he can never
say what it is he wants to say, all his things end
in a kind of hunger, a suggestion of something he
can’t say or do or think.” This is the point where, in
Żuławski’s cinema, words end and purely physical
expression begins. It is necessary to get away from
the idea of placing Żuławski in the context of a national cinema (i.e., Polish or French) or genre (e.g.,
the idea of Possession as a Cronenberg-esque body
horror). Żuławski’s 20-odd books have yet to appear
in English translation. He is, fundamentally, a writer
who makes films—a writer in the tradition of Conrad, Adolf Rudnicki, or Gombrowicz.

Πηγή:
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες
Πρεμιέρας 2014

Film Comment
Selects:
ANDRZEJ
ŻUŁAWSKI
by Daniel Bird
(film scholar and curator)
on February 17, 2016
------------My first encounter with Andrzej Żuławski’s cinema
was in my mid-teens. Possession (81) was both
exhilarating and disturbing. What struck me first
were the performances—surrealistic in the sense
that they exceeded realism. Coming from a nation
whose national character is epitomized by a stiff
upper lip, the lips in Żuławski’s films were often full,
frequently bloodied, but never, ever stiff. In fact, a
scarred lip is one of the key images of Witold Gombrowicz’s Cosmos, the book upon which Żuławski’s
most recent film is based.
The second thing which struck me was Żuławski’s
mise en scène. In two words: clear and precise.
Some equate shallow depth of field with that “cinematic feel.” Not Żuławski. By and large, his approach to filmmaking relies on short-focal-length
lenses, giving a wide field of vision, with a large
depth of field, so that both the foreground and the
background are in focus. Close-ups act as a sort of
cinematic punctuation. In a word: Wellesian. Over
the years, I have been fortunate enough to witness
Żuławski at work on set. This approach to filming
is a veritable high-wire act. He shoots each set-up
in sequence, with little or no coverage—the shots
cut together as written in the script. Cosmos, for
example, finished shooting just before Christmas,
2014, and a few weeks into January I was watching the almost-final cut. This approach to cinema
places a huge amount of pressure on every member
of the crew—the production designer, the camera

***
Over the years I have found myself working between Żuławski and festivals, distributors and
producers. Not long after graduating, Żuławski
recommended me for a stipend to study in Warsaw.
He introduced me to his regular cinematographer,
Andrzej Jaroszewicz; costume designer, Magdalena
Tesławska and composer, Andrzej Korzyński. In the
years that followed, Żuławski’s films and Korzyński’s
soundtracks began to appear on DVD and vinyl,
and that meant ensuring finding masters, making
subtitles, producing supplementary features (i.e.,
The Other Side of the Wall, a documentary about the
making of Possession), and, more recently, coordinating institutions to produce restorations (for On
the Silver Globe and others).
αγγλικό κείμενο μόνο

ΑΝΤΡΕΙ
ΖΟΥΛΑΦΣΚΙ

Of Żuławski’s film projects, I only became involved
in Cosmos during the postproduction, specifically
the subtitling, but prior to that there were several
other attempts to get projects off the ground, most
notably Dark Matter. He also wrote a seven-part
film called Music, and we worked on a project called
Tiger, which started life as a project for Golan and

Globus during the 1980s. In terms of the actual
writing, Żuławski is not a collaborator, except when
it comes to dialogue in French or English. With
Cosmos, I would come to his home prepared with a
rough translation, and we would rework and refine
approximately six or seven pages of dialogue per
afternoon.
One thing that becomes obvious when working with
Żuławski is his use of citations. Cosmos opens with
the first lines from Dante’s Inferno and also features a poem by Fernando Pessoa in both French
translation and the original Portuguese. The Third
Part of the Night uses chapters from The Book of
Revelations as a sort of refrain. It also features
lines from a poem by Juliusz Słowacki and namechecks Conrad, Proust, and Céline. On the Silver
Globe features citations from Swedenborg, Sufi and
Buddhist texts, Meister Eckhart, the Gospel of Saint
Thomas, Hegel, Martin Buber, etc.
Żuławski is a voracious reader. The last three titles
he loaned me were a book by Pico Ayer, another
about the friendship and estrangement of Rousseau and Hume, and The Film Club by David Gilmour. All of these books were carefully annotated
in pencil and passages were underlined, some of
which would later find themselves quoted in both
Żuławski books and film scripts. The same could
happen to people who knew Żuławski: appearing in some form in his books. At first I was not
thrilled about my cameo appearances in Żuławski’s
books. But this I discovered is an occupational hazard for those who are close to the director.
***
Toward the end of his life, Gombrowicz was interviewed about his work, and the subject turned
to Borges. For Gombrowicz, Borges’s subject was
literature, whereas his subject was, conversely, life.
This brings to mind the Lebensphilosophie which
followed the outbreak of the First World War, which
was anticipated by the likes of Nietzsche, Schopenhauer, and Bergson, and was crystallized by Georg
Simmel as a dialogue between life and culture. It is
also completely at odds with a film culture which,
for nearly two decades, is still struggling to shrug
off the intellectual corpse of postmodernism. By
this I mean the analysis and creation of films in
reference to other films. The resulting analyses and
films appear to have been conceived in the hall of
mirrors that ends The Lady of Shanghai. Despite the
homage to the spiral staircase in Andrzej Wajda’s
A Generation, Żuławski’s debut, The Third Part of the
Night (71) is rooted in his father’s personal experi-
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Almost 20 years ago, I absconded to Paris for a
week, escaping undergraduate studies, to interview
Żuławski. He told me that if I wanted to understand
cinema, I ought to buy a plane ticket to Madrid, go
to the Prado and look at Velazquez’s Las Meninas.
Practically all of Żuławski’s films are cinematic
forms of mise-en-abyme, and Cosmos is no exception. Conversely, I say that, to understand Żuławski,
buy a plane ticket to Warsaw, go to the National
Museum and look at a painting called Stańczyk by
Jan Matejko. Stańczyk, a court jester, sits, in costume, with a solemn face. In the background is a
deluded, almost hysterical dance, and outside is a
foreboding comet. There is a difference between
playing the fool and being one. Żuławski’s approach
to directing actors and working in genre is, essentially, parodic. Those distended, extenuated gestures and expressions, like Gombrowicz, amount to
a set of masks. Ditto his excursions into seemingly
low-brow genres. Take, for example, L’Amour braque
(85), which transposes Dostoevsky’s The Idiot to
a contemporary Paris where neon lights glisten in
puddles as if rendered in some bande dessinée noir.
As Bakhtin made clear, parody is essential not just
to Dostoevsky, but to the novel genre itself. L’Amour
braque has yet to be appreciated as a truly great
Dostoevsky film, not so much an adaptation as a
response.
Stańczyk’s “entertainer” role was a ruse, a sleightof-hand trick which masked a profound insight
into Poland’s past, present, and future. I think of
Stańczyk’s cynicism, his pessimism whenever I
look at Żuławski’s The Devil (72), because it underlines Poland’s innate capacity for self-destruction.
Communist Poland destroyed itself, just as Polish
actions resulted in its partitioning during the eighteenth century. Only very recently Poland rewrote its
own constitution, effectively undermining a 40-year
struggle for freedom. Whereas Wajda’s political
cinema is direct, Żuławski’s is oblique. Ostensibly a
Gothic horror, The Devil nevertheless alluded to the
role of the Minister of the Interior in the Warsaw
student riots of March ‘68—which in turn led to
the expulsion of Jews from the Polish Communist
Party—and was promptly banned by the authorities. However, the official reason for suppressing
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the film was, perversely, because The Devil upset
what one would have thought to be the enemy of
the Polish Communist Party: the Catholic Church.
Similarly, Żuławski’s broken masterpiece, On the
Silver Globe (88), appears to be the story of a heartbroken astronaut who flings himself into space to
escape a failed relationship (On the Silver Globe
is the reverse side of Possession), but it touches
on the relationship between acting and religion,
as well as that of organized religion and politics.
Filmed in the years before John Paul II’s celebrated
visit to Poland, not to mention the formation of the
Free Trade Union Solidarity, On the Silver Globe was
simply decades ahead of its time.
I cannot think of two films which say more about
the problems facing Poland today than The Devil
and On the Silver Globe. Deeply disturbing and
highly prophetic, they encapsulate the Polish predicament in a manner that can only be compared
to the way Aleksei German’s films dealt with both
Russia’s Stalinist past and, in Hard to Be a God, Putin’s Russia. Quite simply, now is the perfect time to
discover the bizarre, brilliant, and grotesquely funny
films of Andrzej Żuławski.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ

Διόλου τυχαία, η σχιζοφρενική αλλά σαγηνευτική
αυτή μείξη, κινηματογραφημένη άλλοτε με δαιμονική
ενέργεια και άλλοτε με ποιητική διάθεση, απαγορεύτηκε από το κομμουνιστικό καθεστώς της Πολωνίας
για πάνω από δεκαπέντε χρόνια.

Andrzej Zulawski
The Devil
1972

Andrzej Zulawski
Possession
1981

Σκηνοθεσία Andrzej Zulawski
Σενάριο Andrzej Zulawski
Φωτογραφία Maciej Kijowski
Μουσική Andrzej Korzynski
Μοντάζ Krzysztof Osiecki
Ηθοποιοί Wojciech Pszoniak, Leszek Teleszyński,
Małgorzata Braunek, Iga Mayer Wiktor Sadecki,
Michał Grudziński
The Devil

ences as a member of the Home Army during the
Second World War, not to mention Rudnicki’s prose.
Above all else, Żuławski’s debut launched a project
with which he would toil for the next 45 years: the
re-introduction of metaphysics into cinema. The
best example of his strategy is the appearance of
the monster in Possession: anyone who seeks out
Possession as a monster movie is going to be perplexed, disappointed, or, perhaps, intrigued.

Εν μέσω του χάους που έχει προκαλέσει η εισβολή
των πρωσικών στρατευμάτων στην Πολωνία του
1790, ένας νεαρός ιδεαλιστής ευγενής δραπετεύει
από τη φυλακή με τη βοήθεια ενός άγνωστου άνδρα
και επιστρέφει στο κάποτε πλούσιο σπιτικό του για
να βρει σύσσωμη την οικογένειά του παραδομένη
στην παρακμή και τη διαφθορά.
Με την υποχθόνια προτροπή του μυστηριώδους σωτήρα του, θα επιδοθεί σε μια δολοφονική φρενίτιδα,
επιδιώκοντας μάταια τον εξαγνισμό ενός παράλογου
κόσμου.

Printed with permission from Film Comment Magazine
and The Film Society of Lincoln Center.
© Film Comment 2016.

Στη δεύτερη μόλις ταινία του, ο Ζουλάφσκι καταργεί
ξανά τα όρια μεταξύ ακόμα και των πιο ασύμβατων
κινηματογραφικών ειδών, παντρεύοντας βλάσφημα
το ιστορικό δράμα με την ταινία φρίκης για να δημιουργήσει μια μεγαλειώδη γκραν γκινιόλ όπερα,
ένα υπερθέαμα χορογραφημένης βίας και πολιτικής
αλληγορίας που σαρδόνια διαπότιζε τον διαμελισμό
της Πολωνίας του 18ου αιώνα με απόηχους από τις
αναταραχές του Μάη του ‘68.

Σκηνοθεσία Andrzej Zulawski
Σενάριο Andrzej Zulawski, Frederic Tuten
Φωτογραφία Bruno Nuytten, Andrzej J. Jaroszewicz
Μουσική Andrzej Korzynski
Μοντάζ Marie-Sophie Dubus, Suzanne Lang-Willar
Ηθοποιοί Isabelle Adjani, Sam Neill, Margit
Carstensen, Heinz Bennent Johanna Hofer, Carl
Duering
Ύστερα από την προσωπική εμπειρία ενός πικρού
χωρισμού, ο Ζουλάφσκι αποφάσισε να ζωντανέψει
με αδυσώπητη ένταση στην οθόνη την ιστορία μιας
γυναίκας (Ιζαμπέλ Ατζανί) η οποία εγκαταλείπει τον
σύζυγό της (Σαμ Νιλ) και τον εραστή της για χάρη
ενός μυστηριώδους πλάσματος που μοιάζει να τροφοδοτείται από τις καταπιεσμένες επιθυμίες της.
Οι ενέργειές της πυροδοτούν μια σειρά βίαιων συγκρούσεων, αιματηρών φονικών, ακραίων συμπεριφορών και ανεξήγητων μεταμορφώσεων, με φόντο
το Τείχος του Βερολίνου.
Σκηνικό διόλου τυχαίο, καθώς ο Ζουλάφσκι δίνει
κυριολεκτικά σάρκα και οστά στους εσωτερικούς
δαίμονες της ηρωίδας του, τοποθετώντας το χρονικό
ενός διαλυμένου γάμου στην καρδιά μιας διχασμένης
πόλης και καμουφλάροντας ένα οικογενειακό δράμα
και μια πολιτική μεταφορά σε μια σχεδόν σουρεαλιστική ταινία φρίκης.
Λογοκριμένο σε πολλές χώρες, το φιλμ μετατράπηκε
σταδιακά σε μια από τις πιο διαβόητες cult ταινίες
της δεκαετίας του ‘80, ενώ η σαγηνευτική Ατζανί
παραδίδει μια από τις καλύτερες και πιο θαρραλέες
γυναικείες ερμηνείες όλων των εποχών, που δικαίως
βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Καννών και στα Σεζάρ.
Andrzej Zulawski
La Femme Publique
1984
Σκηνοθεσία Andrzej Zulawski
Σενάριο Dominique Garnier, Andrzej Zulawski
Φωτογραφία Sacha Vierny
Μουσική Alain Wisniak
Μοντάζ Marie-Sophie Dubus
Ηθοποιοί Valérie Kaprisky, Francis Huster, Lambert
Wilson, Patrick Bauchau Giselle Pascal, Roger
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Andrzej Zulawski
The Devil
1972
Director Andrzej Zulawski
Screenwriter Andrzej Zulawski
DoP Maciej Kijowski
Music Andrzej Korzynski
Editor Krzysztof Osiecki
Principal Cast Wojciech Pszoniak, Leszek
Teleszyński, Małgorzata Braunek, Iga Mayer Wiktor
Sadecki, Michał Grudziński

Dumas
Μια νεαρή, άπειρη ηθοποιός αναλαμβάνει έναν βασικό ρόλο σε μια φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά των «Δαιμονισμένων» του Ντοστογιέφσκι και
σταδιακά εξωθείται στα άκρα –σωματικά, πνευματικά
και συναισθηματικά– από τον εκκεντρικό σκηνοθέτη
της, ο οποίος εισβάλλει αυταρχικά σε κάθε πτυχή της
ζωή της.
Κάτω από το βάρος των παράλογων απαιτήσεών
του, θα αρχίσει σταδιακά να χάνει τα όρια μεταξύ
πραγματικού και κινηματογραφικού κόσμου, καθώς
ταυτόχρονα παίρνει τη θέση της νεκρής συζύγου
ενός Τσέχου μετανάστη που μοιάζει να εμπλέκεται σε
μία πολιτική συνομωσία.
Προκλητική, εγκεφαλική και συνάμα απαράμιλλα αισθησιακή, η «Δημόσια Γυναίκα» αποτελεί επίσης την
πιο έκδηλα αυτοαναφορική δημιουργία του Ζουλάφσκι, ο οποίος εικονογραφεί παροξυσμικά το σύμπαν
του σινεμά και των ανθρώπων του σαν ένα αέναο
ντελίριο όπου τα σύνορα ανάμεσα στην αληθινή ζωή
και στην τέχνη παραβιάζονται διαρκώς, παραπέμποντας συνειρμικά στις ίδιες τις ανορθόδοξες μεθόδους
του και, κυρίως, στις παθιασμένες και εξαντλητικές
ερμηνείες που συνήθιζε να αποσπά από τις πρωταγωνίστριές του (εδώ η εκθαμβωτικά όμορφη Βαλερί
Καπρίσκι), ξεγυμνώνοντάς τες κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Πηγή:
Θανάσης Πατσαβός
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες
Πρεμιέρας 2014

During the chaotic situation of the Prussian invasion in Poland in 1790, a young idealist nobleman
escapes from prison with the help of an unknown
man and returns to his once aristocratic house, only
to find his whole family in moral corruption and
decadence.

Her actions breed a series of violent conflicts,
bloody murders, extreme behaviors and inexplicable
transformations, with the Berlin Wall in the background.
The scenery is not coincidental. Zulawski brings his
heroine’s inner demons to life, while he sets the
chronicle of a dissolving marriage in the heart of
a divided city. This way he camouflages a family
drama and a political metaphor in an almost surreal horror movie.
The film was censored in many countries and it
gradually evolved to one of the most renowned cult
movies of the 1980s. Adjani gives one of the best
and boldest performances ever, which granted her
an award at Cannes Festival and César Awards.

Following his mysterious savior, he commits a number of murders, in a vain attempt to sublimate an
absurd word.
In his second movie, Zulawski breaks the lines
between the most incompatible film genres, blasphemously combining historic drama with horror
movies in order to create a grandiose Grand Guignol Opera, a spectacle of choreographed violence
and political allegory which prevailed throughout
Poland’s division in the 18th century and the unrest
of May ’68.
It is not a coincidence that this schizophrenic and
captivating blend, sometimes shot with furious
energy and other times with a lyrical approach,
was banned by the communist regime in Poland for
more than 15 years.
Andrzej Zulawski
Possession
1981
Director Andrzej Zulawski
Screenwriters Andrzej Zulawski, Frederic Tuten
DoP Bruno Nuytten, Andrzej J. Jaroszewicz
Music Andrzej Korzynski
Editors Marie-Sophie Dubus, Suzanne Lang-Willar
Principal Cast Isabelle Adjani, Sam Neill, Margit
Carstensen, Heinz Bennent Johanna Hofer, Carl
Duering
After a bitter divorce, Zulawski decides to bring the
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life of a married couple on screen, shedding light on
the inexorable tension between them. The woman
(Isabelle Adjani) abandons her husband (Sam Neill)
and her lover to follow a mysterious person who
seems to feed on her suppressed desires.

Possession

La Femme Publique

FILM
SYNOPSES

Andrzej Zulawski
La Femme Publique
1984
Director Andrzej Zulawski
Screenwriters Dominique Garnier, Andrzej
Zulawski
DoP Sacha Vierny
Music Alain Wisniak
Editor Marie-Sophie Dubus
Principal Cast Valérie Kaprisky, Francis Huster,
Lambert Wilson, Patrick Bauchau Giselle Pascal,
Roger Dumas

evsky’s “The Possessed”. The girl is driven beyond
her limits both physically and emotionally, by her
eccentric director, who intrudes in every aspect of
her life.
Having to follow his unreasonable demands, she
starts losing track of reality and the film world,
while she takes the place of the dead wife of a
Czech immigrant who seems to be involved in a
political conspiracy.
“La Femme Publique” is provocative, rational and
uniquely sensual. It is the most self-referential
movie by Zulawski, who portrays both the film
world and real world with paroxysm, like a perpetual delirium where the lines between art and
reality are constantly violated. The scenario brings
forward Zulawski’s unconventional techniques, and
especially the passionate and exhausting performances he usually demanded from his actresses
(in this case stunning Valérie Kaprisky), who were
denuded literally and metaphorically.
Source:
Thanasis Patsavos
Athens International Film Festival – Premiere Nights 2014

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
FILMOGRAPHY
Cosmos (2015)
Fidelity (2000)
Szamanka (1996)
La note bleue (1991)
Boris Godounov (1989)
My Nights Are More Beautiful
Than Your Days (1989)
On the Silver Globe (1988)
L’amour braque (1985)
La femme publique (1984)
Possession (1981)
That Most Important Thing: Love (1975)
The Devil (1972)
The Third Part of the Night (1971)
Pavoncello (TV Short) (1969)
The Story of Triumphant Love (TV Short) (1969)

A young inexperienced actress is given the leading role in an ambitious film adaptation of Dosto79
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WOMEN IN TIME:
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Bruno Dumont and
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THE CONNECTION
110’ / 1962
ΗΠΑ / USA

JEANNE DIELMAN,
23 QUAI DU COMMERCE,
1080 BRUXELLES
201’ / 1975
Βέλγιο, Γαλλία / Belgium, France

FLANDERS
91’ / 2006
Γαλλία / France

SAUTE MA VIE
13’ / 1968
Βέλγιο, Γαλλία / Belgium, France

Εισαγωγή από τους Christopher Zimmerman και
Αντώνη Μποσκοΐτη, Eπιµελητές του Προγράµµατος
Introduction by Christopher Zimmerman and
Antonis Boskoitis, Program Curators

Εισαγωγή από τον ∆ώρο ∆ηµητρίου, Ιστορικό
Κινηµατογράφου και Eπιµελητή του Προγράµµατος
Introduction by Doros Demetriou, Film Historian
and Program Curator

Εισαγωγή από τον Νείλο Ιακώβου, Σκηνοθέτη και
Eπιµελητή του Προγράµµατος / Introduction by
Neilo Iacovou, Director and Program Curator
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Βέλγιο, Γαλλία / Belgium, France

-------------

LE 15/8
42’ / 1973
Βέλγιο, Γαλλία / Belgium, France

THIS SPACE
BETWEEN THE CUTS
A Shirley Clarke Retrospective

------------Ο Bruno Dumont και
ΤΟ ΣΙΝΕΜA ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Bruno Dumont and
THE CINEMA OF THE BODY
TWENTYNINE PALMS
114’ / 2003
Γαλλία, Γερµανία / France, German
Εισαγωγή από τον Νείλο Ιακώβου, Σκηνοθέτη και
Eπιµελητή του Προγράµµατος / Introduction by
Neilo Iacovou, Director and Program Curator

-------------

TO ∆ΙAΣΤΗΜΑ ΑΝAΜΕΣΑ ΣΤΑ CUT
Aναδροµή στη Σίρλεϊ Κλαρκ
THIS SPACE BETWEEN THE CUTS
A Shirley Clarke Retrospective
A DANCE IN THE SUN
8’ / 1953
ΗΠΑ / USA
BULLFIGHT
10’ / 1955
ΗΠΑ / USA
A MOMENT IN LOVE
10’ / 1957
ΗΠΑ / USA
BRUSSELS LOOPS - GESTURES
7’ / 1957
ΗΠΑ / USA
BRUSSELS LOOPS - WORLD KITCHEN
3’ / 1957
BRIDGES-GO- ROUND
9’ 1958 / ΗΠΑ / USA

Εισαγωγή από τον ∆ώρο ∆ηµητρίου, Ιστορικό
Κινηµατογράφου και Eπιµελητή του Προγράµµατος
Introduction by Doros Demetriou, Film Historian
and Program Curator
------------Andrzej Żuławski ή
O OΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΥ»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Andrzej Żuławski or
THE DEFINITION OF “L’AUTEUR
DAMNÉ”
THE DEVIL
119’ / 1972
Πολωνία / Poland
Εισαγωγή από τον ∆ρ. Κώστα Κωνσταντινίδη,
Ακαδηµαϊκό και Eπιµελητή του Προγράµµατος
Introduction by Dr Costas Constandinides,
Academic and Program Curator

SKYSCRAPER
20’ / 1959 / ΗΠΑ / USA
Εισαγωγή από τους Christopher Zimmerman και
Αντώνη Μποσκοΐτη, Eπιµελητές του Προγράµµατος
Introduction by Christopher Zimmerman and
Antonis Boskoitis, Program Curators
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
FRIDAY
1.7. 16

ΚΥΡΙΑΚΗ
SUNDAY
3. 7. 16

Andrzej Żuławski ή
O OΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΥ»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

Andrzej Żuławski ή
O OΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΥ»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

Andrzej Żuławski or
THE DEFINITION OF “L’AUTEUR
DAMNÉ”

Andrzej Żuławski or
THE DEFINITION OF “L’AUTEUR
DAMNÉ”

POSSESSION
121’ / 1981
Γαλλία, Γερµανία

LA FEMME PUBLIQUE
113’ / 1984
Γαλλία / France

Εισαγωγή από τον ∆ρ. Κώστα Κωνσταντινίδη,
Ακαδηµαϊκό και Eπιµελητή του Προγράµµατος
Introduction by Dr Costas Constandinides,
Academic and Program Curator

Εισαγωγή από τον ∆ρ. Κώστα Κωνσταντινίδη,
Ακαδηµαϊκό και Eπιµελητή του Προγράµµατος
Introduction by Dr Costas Constandinides,
Academic and Program Curator

ΣΑΒΒΑΤΟ
SATURDAY
2.7. 16
TO ∆ΙAΣΤΗΜΑ ΑΝAΜΕΣΑ ΣΤΑ CUT
Aναδροµή στη Σίρλεϊ Κλαρκ
THIS SPACE BETWEEN THE CUTS
A Shirley Clarke Retrospective
ORNETTE: MADE IN AMERICA
77 ‘ / 1984
ΗΠΑ / USA
Εισαγωγή από τους Christopher Zimmerman και
Αντώνη Μποσκοΐτη, Eπιµελητές του Προγράµµατος
Introduction by Christopher Zimmerman and
Antonis Boskoitis, Program Curators
------------Ο Bruno Dumont και
ΤΟ ΣΙΝΕΜA ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Bruno Dumont and
THE CINEMA OF THE BODY
OUTSIDE SATAN
110’ / 2011
Γαλλία / France
Εισαγωγή από τον Νείλο Ιακώβου, Σκηνοθέτη και
Eπιµελητή του Προγράµµατος / Introduction by
Neilo Iacovou, Director and Program Curator
82

83

84

85

86

87

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ORGANISED BY
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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SUPORTING

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
MEDIA SPONSOR

