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Λέσχη Βιβλίου
Υφαντουργείο
Book Club Yfantourgeio
Έναρξη Προβολών
Screenings Start at
20:00
Είσοδος Ελεύθερη
Free Entrance
Πληροφορίες
Information
99407856
Όλες οι προβολές
είναι για άτομα
άνω των 18 ετών
All films are for 18+
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Αόρατες ζωές, μακρινές
φωνές – Όψεις
του πραγματικού
-

σε επιμέλεια
Δημήτρη Μπάμπα,
Κριτικού Κινηματογράφου

7

επιμέλεια προγράμματος:
Δημήτρης Μπάμπας
Εύα Στεφανή: Η τέχνη είναι διαλογική
(...) [Το ντοκιμαντέρ] Σαφώς έχει κοινωνιολογικό
ρόλο όπως και η τέχνη εξάλλου, αλλά δεν πρέπει να έχει κοινωνιολογική πρόθεση, γιατί τότε δεν είναι τέχνη. Για μένα, δεν πρέπει να έχει
στόχευση.
Ο ντοκιμαντερίστας Βάιζμαν, πρωτοπόρος του
direct cinema, σκληρός ανατόμος της αμερικάνικης κοινωνίας, έλεγε: «Άμα θες να στείλεις
μήνυμα, καν’ το με τηλεγράφημα, όχι με ταινία».
Ο κινηματογράφος πρέπει να παραμένει αισθητική εμπειρία, δίχως εικονογραφημένη διάλεξη. Η ματιά του σκηνοθέτη να σε βάλει αθόρυβα σε μια κατάσταση, ώστε να βγάλεις δική σου
ερμηνεία.
(...) Πιστεύω ότι η τέχνη είναι διαλογική από τη
φύση της. Αλλά δεν οφείλει να κολακεύει το
κοινό για να επικοινωνεί µε αυτό. Ο καλλιτέχνης
δεν είναι ούτε κοινωνιολόγος ούτε ψυχολόγος.
Το έργο τέχνης δεν πρέπει ποτέ να προτείνει την
ερµηνεία του, αλλά να αφήνεται ανοιχτό σε διαφορετικές αναγνώσεις και συναισθήµατα.
(...) Όπου και να τοποθετήσεις μια κάμερα, ακόμα και δίχως χειριστή, πάντα εμπλέκεται μια
σκηνοθετική αντίληψη γιατί καταγράφει από μια
οπτική γωνία. Πόσο μάλλον αν τραβάει ένα ανθρώπινο μάτι και παίρνει σκηνοθετικές αποφάσεις.
(...) Πάντα μ’ ενδιέφερε η χειροποίητη σχέση
που αποκτάς με το φιλμ, ως υλικό που μπορείς
να επεξεργαστείς, επαφή που έχει χαθεί με το
βίντεο. Στη διαδρομή μου προς ένα μη αφηγηματικό σινεμά, συντελέσαν οι Μέκας, Μπράκατζ
και Μαρκόπουλος, αλλά και ο Ε.Χ. Γονατάς, γιατί ο πειραματικός κινηματογράφος συγγενεύει
πολύ και με τη λογοτεχνία. Στις κινηματογραφικές σχολές, θα έπρεπε τον πρώτο χρόνο να διδάσκουν μαθήματα ζωγραφικής και λογοτεχνίας
ή να δείχνουν ταινίες μεγάλων δημιουργών και
αργότερα τεχνική κατάρτιση. Αν δεν έχεις επαIVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

(...) [Το περιθώριο] Μου ασκούν γοητεία διάφορα ετερόκλητα πράγµατα. Τώρα τι θα πει «περιθώριο» εξαρτάται από το πώς ορίζουµε το «κέντρο». Στη ζωή µου ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι
ανήκα σθεναρά στο λεγόµενο «κέντρο», εξαιτίας ενός ψυχισµού µε έντονη ροπή στην κατάθλιψη.
(...) Η ανελευθερία που νιώθω οφείλεται πολύ
περισσότερο στο γιγαντιαίο υπερεγώ µου παρά σε ζητήµατα λογοκρισίας ή άλλα που θέτει η
ελληνική κοινωνία. Εννοείται ότι αυτά υπάρχουν
και θα υπάρχουν ανεξαρτήτως «προοδευτικών»
ή «συντηρητικών» κυβερνήσεων».
[Αποσπάσματα από συνεντεύξεις της Εύας Στεφανή στην Ιφιγένεια Καλαντζή που δημοσιεύτηκε στο e-dromos.gr και στην
Ερη Βαρδάκη που δημοσιεύτηκε στο BHmagazino το Σάββατο 26 Μαϊου 2018.]

Letters from Albatross

-

φή με τα χρώματα ή τη λογοτεχνία, θα δυσκολευτείς να δημιουργήσεις δικό σου νόημα στην
τέχνη.

Η Επιστροφή του Ε.Χ. Γονατά

ΕYΑ ΣΤΕΦΑΝH
Αόρατες ζωές, μακρινές
φωνές – Όψεις
του πραγματικού

ΣΥΝΟΨΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ
Letters From Albatross
Εύα Στεφανή
21’ — 1995
Σκηνοθεσία, σενάριο, φωτογραφία,
παραγωγή Εύα Στεφανή
Ήχος Laurentiu Calciu
Μοντάζ Soren Ebbe
Εταιρείες Παραγωγής The National Film and
Television School
Έγχρωμο
Βραβεία Πρώτο βραβείο ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Δράμας (1996) και διάκριση από το ΕΚΚ
Ο Πολ και ο Τζον είναι δύο νεαροί κρατούμενοι που
εκτίουν την ποινή τους στην πτέρυγα Άλμπατρος της
φυλακής Feltham στη Βρετανία. Για να διασκεδάσουν την ανία τους συμμετέχουν στην εκκλησιαστική χορωδία, γράφουν γράμματα και φτιάχνουν
κασέτες για να τις στείλουν σε κορίτσια, παίζουν
μπιλιάρδο και μπάλα και καπνίζουν κρυφά χασίς.
Αθήναι
Εύα Στεφανή
38’ — 1995
Σκηνοθεσία, σενάριο, φωτογραφία Εύα Στεφανή
Ήχος Laurentiu Calciu
Μοντάζ Gideon Boulting
Παραγωγός Ildiko Kemeny
Εταιρείες Παραγωγής The National Film and
Television School
Έγχρωμο
Βραβεία Κρατικό βραβείο ποιότητας ταινίας
μικρού μήκους και διάκριση από το ΕΚΚ
Η ταινία καταγράφει τη ζωή στο σταθμό Λαρίσης
την άνοιξη του 1995. Ο φακός επικεντρώνεται
στους «μόνιμους κατοίκους» του σταθμού, την
Αντωνία, τον Φλωράκη, τον μπάρμπα Γιώργο.
Η Άδεια
Εύα Στεφανή
28’ — 2001
Σκηνοθεσία, φωτογραφία Εύα Στεφανή
Έρευνα και ήχος Νίκος Ζωιόπουλος
Μοντάζ Νίκος Τσολάκης

Εταιρείες Παραγωγής ΕΤ1 & CMCA
Έγχρωμο
Βραβεία Τιμητική διάκριση από την Εταιρεία
Ελλήνων Σκηνοθετών
Η ταινία επιχειρεί να σκιαγραφήσει ένα πορτρέτο
της Ασιέ, τσιγγάνικης καταγωγής από το χωριό
Δροσερό Ξάνθης. Η Ασιέ εκτίει την ποινή της
στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού μαζί με
τη δίχρονη κόρη της. Την παρακολουθούμε στην
τριήμερη άδειά της από τη φυλακή, στη διάρκεια
της οποίας επιστρέφει στο Δροσερό για να δει
την οικογένειά της.
Ο Πασχάλης
Εύα Στεφανή
17’ — 1993
Σκηνοθεσία, σενάριο, φωτογραφία,
μοντάζ Εύα Στεφανή
Παραγωγός Ildiko Kemeny
Εταιρείες Παραγωγής The National Film and
Television School
Έγχρωμο
Αθήνα. Απρίλιος 1993. Ο Πασχάλης είναι ένας
ηλικιωμένος ράπτης που εργάζεται στην περιοχή
της Ρωμαϊκής αγοράς. Η ταινία αποτελείται από
δύο μέρη. Το πρώτο καταγράφει τη συνάντηση
του με ένα φίλο του, ο οποίος για τις ανάγκες
του ντοκιμαντέρ, υποδύεται τον πελάτη. Ενώ, το
δεύτερο μέρος παρακολουθεί τον Πασχάλη καθώς
φεύγει από το ραφείο του.
Η Επιστροφή του Ε.Χ. Γονατά
Εύα Στεφανή
38’ — 2012
Σκηνοθεσία, σενάριο, φωτογραφία,
ήχος Εύα Στεφανή
Μοντάζ Δημήτρης Πεπονής
Παραγωγή Εύα Στεφανή, με τη συμμετοχή της
ΕΡΤ AE
Έγχρωμο
Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στον διηγηματογράφο,
ποιητή και μεταφραστή Ε.Χ. Γονατά. Ο Ε.Χ. Γονατάς, ένας από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς συγγραφείς της Ελλάδας, είναι μια
ιδιόμορφη όσο και παρασιωπημένη περίπτωση
στην ελληνική λογοτεχνία. Αποτελεί, κατά κάποιον
τρόπο, τη συνέχεια του ντοκιμαντέρ Επισκέψεις
στο σπίτι του Ε. Χ. Γονατά, που η Εύα Στεφα9

To κουτί

[Η ηρωίδα] Με συγκίνησε ως άνθρωπος γιατί
έβρισκα μια συγγένεια μ' εμένα. Αυτό που ήθελα
να μεταφέρω ήταν πώς ένας άνθρωπος αντιστέκεται στην πραγματικότητα δημιουργώντας τον δικό
του κόσμο. Φτιάχνει δηλαδή τη δική του πραγματικότητα για να μπορέσει να αντισταθεί στις συνθήκες διαβίωσης, στη μοναξιά του εγκλεισμού.
"Επιδίωξή μου ήταν να αποβάλω τη θλίψη ενός
γηροκομείου που προκαλεί εύκολη συγκίνηση.
Προσπάθειά μου όμως ήταν να περάσω το μήνυμα
τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να ζει μέσα σ' ένα
κουτί και μαζί μ' ένα κουτί. Να μιλάει για όλους
μας."
(δηλώσεις στην Γιώτα Μυρτσιώτη εφ. Η Καθημερινή
23.03.2004)

νή γύρισε το 1998 για την τηλεοπτική εκπομπή
«Παρασκήνιο». Γυρισμένη αποκλειστικά στο σπίτι
του στην Κάτω Κηφισιά, σε τρεις διαφορετικές
περιόδους της ζωής του, η ταινία προσπαθεί να
αποτυπώσει τον ιδιότυπο κόσμο του, την αγάπη
του για τη φύση, την εμμονή του με το θάνατο και
τη ματαιότητα των πραγμάτων.
Το Κουτί
Εύα Στεφανή
11’ — 2004
Σκηνοθεσία, σενάριο, φωτογραφία Εύα Στεφανή
Μοντάζ Τάκης Γοργορίνης, Αλέκος Σαμψωνίδης
Παραγωγός Μ. Οικονόμου
Εταιρείες Παραγωγής Cinetic, NET (Παρασκήνιο)
Έγχρωμο
Βραβεία Πρώτο βραβείο για ντοκιμαντέρ κάτω
των 45’ του 6ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης «Εικόνες του 21ου Αιώνα» και Α΄ βραβείο
Ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ «Cinema du Réel»,
Παρίσι
Μία γυναίκα συναντά κάθε βράδυ έναν άνδρα
στην οθόνη της τηλεόρασης.
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Λουόμενοι
Εύα Στεφανή
46’ — 2008
Σκηνοθεσία Εύα Στεφανή
Φωτογραφία Εύα Στεφανή
Μοντάζ Αλέκος Σαμψωνίδης
Ήχος Νίκος Ζωιόπουλος
Εταιρείες Παραγωγής Εύα Στεφανή, GRAAL S.A.,
ERT
Έγχρωμο
Βραβεία FIPRESCI στο 11ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης «Εικόνες του 21ου Αιώνα»
Η ταινία παρακολουθεί την ζωή μιας ομάδας
λουόμενων σε διαφορετικές λουτροπόλεις της
Ελλάδας στη διάρκεια ενός καλοκαιριού.
Το καλοκαίρι, η ζωή στις ελληνικές λουτροπόλεις
κυλά αργά, με ρυθμούς που θυμίζουν παλιότερες εποχές. Οι ηλικιωμένοι επισκέπτες είναι οι
πρωταγωνιστές αυτών των τόπων. Επηρεασμένοι από την ράθυμη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα,
συμπεριφέρονται πολύ πιο ελεύθερα απ’ ότι στον
συνηθισμένο κοινωνικό τους περίγυρο. Συχνά αντί

Ακρόπολις

Λουόμενοι

-

για ανθρώπους τρίτης ηλικίας κανείς νομίζει ότι
βρίσκεται ανάμεσα σε νέους σε εφηβική κατασκήνωση.

Ακρόπολις
Εύα Στεφανή
24’ — 2004

“Οι Λουόμενοι είναι ένα ντοκιμαντέρ που γύρισα το 2006 και τελείωσα το 2008. Θέμα του
είναι οι άνθρωποι που συχνάζουν στις ελληνικές
λουτροπόλεις. Ταξιδεύοντας από τα Μέθανα και
την Αιδηψό μέχρι την Ικαρία και τους Φιλίππους
προσπάθησα να αποτυπώσω πτυχές από την ζωή
των λουόμενων. Η ταινία είναι βασισμένη στον
κινηματογράφο της παρατήρησης, μία προσέγγιση
στο ντοκιμαντέρ που απαιτεί πολύ χρόνο παραμονής με τους ανθρώπους που κινηματογραφείς
πριν ακόμα αρχίσεις το γύρισμα. Ο στόχος είναι
να αφομοιωθείς από το περιβάλλον έτσι, ώστε να
αποκτήσεις μία οπτική των πραγμάτων από μέσα.

Σκηνοθεσία, φωτογραφία Εύα Στεφανή
Μοντάζ Νίκος Μπίστινας
Αφήγηση Κάτια Γέρου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Έρευνα Νίκος Ζωιόπουλος, Μίρκα Μαδιανού
Εταιρείες Παραγωγής Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Παραγωγός Εύα Στεφανή
Έγχρωμο
Βραβεία Τρίτο Βραβείο - Dubrovnik See Docs
2001

(…) Στην ταινία με ενδιέφερε η έννοια της συλλογικότητας. Στις σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες,
τα λεγόμενα σπα, αυτή η συλλογικότητα δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί προς βελτίωση
και προαγωγή της ατομικής σωματικής και ψυχικής
τους υγείας. Αυτή επιτυγχάνεται όχι μέσω της επαφής με τους άλλους, αλλά μέσα από την ατομική
λουτροθεραπεία. Οι «σύγχρονοι λουόμενοι» δεν
δημιουργούν στα σπα κοινότητα γιατί δεν το έχουν
ανάγκη. Αντίθετα απ' ότι στις παλιές εγκαταστάσεις, που εκτός των άλλων ήταν φθηνότερες και
όπου εκεί πήγαιναν για χρόνια πάντα οι ίδιοι άνθρωποι. Κάθε χρόνο ξαναπάνε για να βρουν πάλι
τους φίλους τους. Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι
μάλλον η σημαντικότερη μορφή θεραπείας.”
Συνέντευξη στον Πασχάλη Τούνα. Δημοσιεύτηκε
στο https://diablog.eu/el/portreto/interview- eva- stefani/)

Εγερτήριον
Εύα Στεφανή
3’ — 2001
Σκηνοθεσία Εύα Στεφανή
Μοντάζ Κύρος Παπαβασιλείου
Έγχρωμο
Το φιλί ενός ζευγαριού.

Χρησιμοποιώντας ετερόκλητα υλικά (αρχειακό
υλικό από κάμερες σούπερ 8, επίκαιρα, παλιές
πορνογραφικές ταινίες), η ταινία είναι ένα πείραμα παραλληλισμού του «ιερού βράχου» με το
γυναικείο σώμα. Επιχειρώντας αυτή τη σύνδεση, η
ταινία αποτελεί ένα σχόλιο για τη χρόνια εκμετάλλευση του μνημείου για ιδεολογικούς λόγους, ενώ
θέτει ερωτήματα για τη σχέση μεταξύ Ιστορίας
και πορνογραφίας.
«Αρχική πρόθεση ήταν ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης, με σημείο θέασης τον Παρθενώνα, για ό,τι
συμβαίνει στο λόφο της Ακρόπολης, που ερχόταν
σε αντίθεση με την τότε διάθεση, στην προ Ολυμπιακών εποχή, που ήθελαν να φαινόμαστε λαμπεροί προς τα έξω. Δεν ευοδώθηκε αυτό και οδηγήθηκα στην αναζήτηση αρχειακού υλικού για την
Ακρόπολη, συλλέγοντας φιλμάκια σούπερ 8, από
τα παζάρια του Θησείου. Έτσι, καταλήγοντας σε
μια διαφορετική προσέγγιση, με χρήση αρχειακού
υλικού, συνέδεσα ιστορικές εικόνες, οικογενειακά
φιλμάκια από φίλους, εικόνες ερωτικού περιεχομένου και φιλμάκια χειρουργικών επεμβάσεων
στην ιστορία μιας γυναίκας και ενός σώματος που
βάλλεται και ανακατασκευάζεται υπό το βλέμμα
των άλλων, όπως ακριβώς και ο ναός. Συγχρόνως,
ήθελα να εκφράσω έναν προσωπικό λόγο στη
διαχρονική εκμετάλλευση του μνημείου, σε ένα
αποτέλεσμα πολλαπλών ερμηνειών.»
Απόσπασμα από συνέντευξη στην Ιφιγένεια Καλαντζή στο
https://www.e- dromos.gr/εύα- στεφανή- σκηνοθέτις/

Τι Ώρα Είναι;
Εύα Στεφανή
26’ — 2007
Σκηνοθεσία, σενάριο, φωτογραφία Εύα Στεφανή
Μοντάζ Αλέξανδρος Σαμψωνίδης
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Ήχος Νίκος Ζωιόπουλος
Εταιρείες Παραγωγής GRAAL S.A.
Παραγωγός Εύα Στεφανή
Έγχρωμο
Βραβεία Α’ βραβείο Ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ
«Παράξενη Οθόνη», Θεσ/νίκη και Α’ βραβείο Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους στο Α’ Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ, Χαλκίδα.

Ill Not Ill

Δύο άνδρες ζουν σε έναν κόσμο όπου το σέλινο δεν είναι σέλινο, η κόκα-κόλα είναι κρασί, η
φαντασία τρέφει την πραγματικότητα και ο χρόνος
κυλά διαφορετικά. Δύο άνδρες κι ένα ξυπνητήρι.

[Η ιστορία δομημένη σε κεφάλαια.] Αυτό προέκυψε
κατά τη δραματουργική σύνδεση αποσπασμάτων
που είχα συλλέξει, δίχως χρονική σειρά, στα 4
χρόνια γυρισμάτων. Ήθελα να λειτουργήσει ως
μικρή νουβέλα, παρά ως ντοκιμαντέρ τεκμηρίωσης, λέξη που θεωρώ φριχτή. Η παρεμβολή
μυθοπλασίας σε εικόνες μιας πραγματικότητας,
μετατρέπει τους απεικονιζόμενους σε ήρωες.
Αυτό διαπραγματεύεται και ο κινηματογράφος της
παρατήρησης, όπου ακόμα και η αθόρυβη, δίχως
σκηνοθετική καθοδήγηση, καταγραφή της ανθρώπινης καθημερινότητας, ενδέχεται να μεταμορφωθεί σε μυθοπλασία. Το ντοκιμαντέρ τεκμηρίωσης
προσδιορίζεται από τη θεματολογία του, ενώ στο
ντοκιμαντέρ παρατήρησης επιθυμείς οι θεατές να
ταυτιστούν συναισθηματικά με τους ήρωες και όχι
απλώς με το θέμα, επιδιώκοντας συνολικότερη
ευαισθητοποίηση.»
Απόσπασμα από συνέντευξη στην Ιφιγένεια Καλαντζή στο
https://www.e- dromos.gr/εύα- στεφανή- σκηνοθέτις/

Ο Ναός της Παρθένου
Εύα Στεφανή
3’ — 2017
Σκηνοθεσία Εύα Στεφανή
Μοντάζ Γιώργος Κραβαρίτης
Παραγωγός Αμάντα Λιβανού
Εταιρείες Παραγωγής Neda Films
Έγχρωμο
Εμπνευσμένη από την επίσκεψη της Ισιδώρας
Ντάνκαν στην Ακρόπολη, η ταινία αποτελεί μία
νοητή συνέχεια της ταινίας Ακρόπολις. Το ιστορικό
IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

Τι ώρα είναι;

«Τους δυο άντρες τους γνωρίσαμε μαζί με τον
Νίκο Ζωιόπουλο (…) γυρίζοντας ένα άλλο ντοκιμαντέρ για μια σειρά στην ΕΡΤ. Γίναμε φίλοι, εκτός
κινηματογράφησης, ενώ συνεχίσαμε
να τους κινηματογραφούμε επί τέσσερα χρόνια.

μνημείο ως ερμαφρόδιτο σώμα. Το έργο είναι
βασισμένο στην αυτοβιογραφία της Ισιδώρας
Ντάνκαν, Η ζωή μου (1927).
Χειρόγραφο
Εύα Στεφανή
15’ — 2017
Σκηνοθεσία Εύα Στεφανή
Μοντάζ Γιώργος Κραβαρίτης
Ηθοποιοί – Αφήγηση Αιμιλία Μηλού
Παραγωγός Αμάντα Λιβανού
Εταιρείες Παραγωγής Neda Film
Έγχρωμο
Βραβεία Δεύτερο βραβείο καλύτερης ταινίας του
διεθνούς προγράμματος Φεστιβάλ του Ομπερχάουζεν
Η Μόλι, μια γυναίκα-σκύλος, τριγυρνάει στην πόλη
κάνοντας φούσκες. Είναι εθνική εορτή και η Μόλι
περπατάει στα τέσσερα ανάμεσα σε παρελάσεις,
ένστολους και παραστάσεις αρχαίου δράματος...

Ο Ναός της Παρθένου

Ξέρξη ως σκωπτική αποθέωση-κατάληξη αυτής
της απελπιστικά κοινότοπης όσο και οδυνηρής
νυχτερινής περιπλάνησης...

«Ξεκίνησε ως ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης για
την Αθήνα. (…) Στην πορεία καταλάβαμε ότι είχαμε
ανάγκη να κάνουμε κάτι άλλο. Έχοντας ως σημείο
αναφοράς την «Nadja» του Αντρέ Μπρετόν, μία
γυναίκα σε παροξυσμό που διασχίζει την πόλη, και
χρησιμοποιώντας ως υλικό εικόνες της Αθήνας,
επίσημο αρχειακό υλικό και home videos προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια ταινία στα όρια
φαντασίωσης και πραγματικότητας. Από το υλικό
που φέρναμε απ’ «έξω» προέκυπταν λέξεις που
μας οδήγησαν σε μία ποιητική πρόζα που ενσωματώσαμε στην ταινία. Καθώς γραφόταν το κείμενο,
μία φράση ή μία λέξη μπορεί να μας οδηγούσε
στην αναζήτηση νέων εικόνων ή ήχων με αποτέλεσμα να συνεχίζουμε το γύρισμα το βράδυ. Ήταν
μία διαδικασία ύφανσης. Παίρνεις κομματάκια από
εδώ και από εκεί και αυτοσχεδιάζεις μέχρι αυτή
η ιδιότυπη ταπισερί να ανταποκρίνεται στο αρχικό
σου αίσθημα. (…) Εντάσσεται [στο ήδη υπάρχον
έργο μου] στην προσπάθειά μου να καταλάβω την
σχέση μου με την πραγματικότητα με ανοιχτά αλλά
και με κλειστά μάτια. Η πραγματικότητα όχι μόνο
ως κάτι «έξω» από εμένα το οποίο αποτυπώνω με
τον κινηματογραφικό φακό, αλλά και ως μία διαδικασία ενδοσκόπησης, κατανόησης των εμμονών
μου και των φόβων μου.»

Πέρα από την ποιητικότητα και ονειρικότητα
του εγχειρήματος, εντονότατη είναι η αίσθηση
ασφυξίας και πνιγμού, τόσο με τις αντιασφυξιογόνες μάσκες που αποτελούν μια μόνιμη και γόνιμη
υπενθύμιση, όσο και με το πλοίο που βυθίζεται
αργά ή με τις νάιλον σακούλες που μασκάρουν,
με την αυταρχικότητα του πλαστικού, την κάμερα.
Ένα απόλυτα αναγνωρίσιμο καλλιτεχνικό στυλ και
στίγμα (μέσα από βίντεο έργα τέχνης, ντοκιμαντέρ ή μικρά κείμενα ανάλογης ή παραπλήσιας
κατεύθυνσης, της δημιουργού Στεφανή). Στα
θετικά επίσης (...): η παντελής έλλειψη ηχηρών
μηνυμάτων και οι χαμηλοί ευγενικοί τόνοι, μακριά
από κάθε επιτήδευση.
Μαρία Γαβαλά
Δημοσιεύτηκε στο Σινεφίλια [Cinephilia.gr]

Ill Not Ill
Εύα Στεφανή
18’ — 2014
(Από Το Docville – Δ. Σούτσου 21, Αθήνα)
Σκηνοθεσία, σενάριο, φωτογραφία Εύα Στεφανή
Ήχος Νίκος Ζωιόπουλος
Μοντάζ Αιμιλία Μηλού, Χρόνης Θεοχάρης
Παραγωγός Μάρκος Γκαστίν
Εταιρείες Παραγωγής ΕΡΤ
Έγχρωμο
Η ταινία καταγράφει, εν μέσω της οικονομικής
κρίσης, όψεις της ζωής στο Σπηλιοπούλειο
Νοσοκομείο "Η Αγία Ελένη".

Συνέντευξη στον Μανώλη Κρανάκη που δημοσιεύτηκε στο
https://www.goethe.de/ins/gr/el/kul/mag/21303989.html)

Ονειρευόμαστε; Κολυμπάμε σαν ψάρια; Βλέπουμε
την πόλη μέσα από μια νάιλον σακούλα; Μέσα
από μια φούσκα; Η ηρωίδα της ιστορίας, η Μόλυ,
τι είναι ακριβώς; Κορίτσι ή σκύλος; Ή και τα δύο.
Βλέπει την πόλη μέσα από το παρμπρίζ ενός
αυτοκινήτου, μπαινοβγαίνει στο μετρό, περιφέρεται σε μια άδεια νυχτερινή Αθήνα σκουπιδιών και
άθλιου, πλαστικού, εμπορεύματος, ξεχασμένου
σε βιτρίνες, αρέσκεται σε επίκαιρα θεαμάτων
και εθνικών εορτών, επισκέπτεται το κατάκλειστο θεατρικό καμαρίνι του Λεωνίδα ή εκείνο του
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ΕYΑ ΣΤΕΦΑΝH
Αόρατες ζωές, μακρινές
φωνές – Όψεις
του πραγματικού
επιμέλεια προγράμματος:
Δημήτρης Μπάμπας

“Η Λίλιμπετ είναι τυφλή. Ζει σε ένα πλωτό
ξενοδοχείο. Κολυμπάει σε άδεια δωμάτια. Κάνει
τούμπες στο νερό. Στο βυθό ψάχνει νεαρές
γυναίκες που τις μοιάζουν. Η Λίλιμπετ έχει
ένα στεγνό δωμάτιο που είναι το Ημερολόγιο.
Φωτογραφίζει το δωμάτιο και κολλάει τις
φωτογραφίες στον τοίχο.”
Λίλιμπετ, Εύα Στεφανή 1

“Ο κινηματογράφος, το ντοκιμαντέρ καθιστά
ορατή μια άλλη διάσταση της ύπαρξης και του
κόσμου, που υπάρχει μεν, σκεπάζεται από ένα
πέπλο ασημαντότητας. Ο κινηματογραφιστής της
παρατήρησης προσπαθεί να διασχίσει την περιοχή
του ασήμαντου και να οδηγηθεί στον κόσμο του
ιερού.”
Εύα Στεφανή 2

Είναι αργά το βράδυ και οι δύο μεσήλικοι άνδρες,
συγκάτοικοι σ’ ένα μικρό διαμέρισμα, ετοιμάζονται να κοιμηθούν στην ταινία Τι ώρα είναι;
(2007). Ξαπλωμένοι στο κρεβάτι συζητούν για τι
ώρα δείχνει το ξυπνητήρι που έχει ρυθμιστεί να
χτυπήσει: 4 η ώρα ή 4 και μισή; Ο διάλογος που
διαμείβεται μεταξύ τους, απολαυστικότατος, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε μικροκαυγά, όμως ποτέ
η μεταξύ τους λεκτική ένταση δεν κορυφώνεται.
Καθώς οι τίτλοι του τέλους πέφτουν, ο μεταξύ
τους διάλογος (...και η μεταξύ τους διαφωνία)
μοιάζει να συνεχίζεται στο διηνεκές...
Υπάρχουν δύο άξια σχολιασμού σ’ αυτήν τη μικρή
καταληκτική της ταινίας, σκηνή. Το πρώτο αφορά
την επικοινωνία ανάμεσα στους δύο άνδρες:
είναι γεμάτος πείσματα, μικροεγωισμούς, μικρές
εμμονές για την ώρα που δείχνει το ξυπνητήρι
και μικρές παρεξηγήσεις μεταξύ τους. Αυτός ο
διάλογος μέσα από το παράλογο και το εμμονικό
του κορυφώνει την ταινία, καθώς αποκαλύπτει
κάτι πολύ ουσιαστικό, τόσο για τους δυο μεσήλικες άνδρες -ψυχασθενείς σε επανένταξη- όσο
και για τη μεταξύ τους σχέση. Μια σχέση που
παρ’ όλες τις αντιθέσεις της είναι συμβιωτική και
βαθιά αγαπητική3.
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Το δεύτερο και ουσιαστικότερο είναι ένα εύλογο ερώτημα που αναδύεται και έχει σχέση με
την ίδια την παρουσία της κάμερας, δηλαδή της
σκηνοθέτιδος, στο μικρό υπνοδωμάτιο, τον προσωπικό χώρο των δύο ανδρών, αυτήν την ώρα της
νύχτας, λίγο πριν τον ύπνο. Η μοναδική απάντηση
που μπορεί να δοθεί στην ερώτηση είναι η οικειότητα που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους δύο
άνδρες και τη σκηνοθέτιδα. Και μόνο λόγω αυτής
της οικειότητας θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η
παρουσία της, όντας μια ξένη, εκείνη την ώρα της
νύχτας στον προσωπικό τους χώρο και η κινηματογράφηση της σκηνής.
Η οπτική από τα μέσα:
Παρατηρώντας το πραγματικό
“Ο στόχος είναι να αφομοιωθείς από το
περιβάλλον έτσι, ώστε να αποκτήσεις
μία οπτική των πραγμάτων από μέσα.”

Εύα Στεφανή4

Στο βιβλίο της με τον τίτλο «Ντοκιμαντέρ, Το
παιχνίδι της παρατήρησης», η Εύα Στεφανή περιγράφει τις βασικές αρχές και τους στόχους του
κινηματογράφου της παρατήρησης και αναφέρεται
στα των γυρισμάτων της πτυχιακής της ταινίας
Αθήναι (1995), μια ταινία πινακοθήκη με πρόσωπα
θαμώνες της νύχτας στο Σταθμό Λαρίσης. Περιγράφει για το πως η ταινία γυρίστηκε εφαρμόζοντας τις αρχές του κινηματογράφου της παρατήρησης5: πολυήμερη περιπλάνηση και ανίχνευση
του χώρου και επαφή με τα πρόσωπα6 πριν την
κινηματογράφηση, έως ότου τα πρόσωπα αυτά
να εξοικειωθούν με την κάμερα και το ξένο στο
χώρο, δηλαδή τον /την σκηνοθέτη7. “Τι θα γίνει με
αυτήν την κάμερα, ρε Εύα; Θα μας πάρεις καμία
φωτογραφία;”. Η προτροπή προς τη σκηνοθέτιδα
δηλώνει το τέλος της περιόδου προπαρασκευής
και την αρχή της κινηματογράφησης: η εμπιστοσύνη κατακτήθηκε, η εξοικείωση με την κινηματογραφική κάμερα επιτεύχθηκε. Αυτή η εξοικείωση, η οικειότητα μ’ έναν ξένο αίρει καταρχάς
οποιοδήποτε επιφύλαξη, αντίσταση ή φραγμό
-από την πλευρά του κινηματογραφούμενου- αλλά
και από την πλευρά της σκηνοθέτιδος. Επιτρέπει
έτσι την πρόσβαση της στον ιδιωτικό μικρόκοσμο,
τον εσωτερικό τόπο των προσώπων που κινηματογραφούνται, Ταινίες όπως Ο Πασχάλης (1993),
Letters from Albatross (1995), Τι ώρα είναι;
(2007), Το κουτί (2004), Η άδεια (2001), αλλά και
άλλες, όπως τα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ της Εύας
Στεφανή, αποκαλύπτουν κάτι πολύ περισσότερο
από τη δημόσια παρουσία των προσώπων. Είναι οι
ιδιωτικοί χώροι, οι κλειστοί χώροι στους οποίους εισέρχεται με την άνεση ενός οικείου, ενός
συμμέτοχου, η σκηνοθέτις -και μέσω της οποίας

αποκτά ο θεατής πρόσβαση. Δεν υπάρχει εδώ
καμία απαγορευμένη ζώνη, καμία προσποίηση,
καμία υπόδυση -δεν υπάρχει η συνείδηση της καταγραφής: Η κινηματογραφική κάμερα είναι πλέον
μέρος μιας οικείας πραγματικότητας. Εδώ ό,τι
βλέπουμε είναι η ιδιωτική ζωή στην πιο καθαρή
της μορφή. Συχνά ο τόνος γίνεται εξομολογητικός
και τότε είναι που αποκαλύπτεται όλη η εσωτερική ενδοχώρα. Σκέψεις, ελπίδες και προσδοκίες,
απογοητεύσεις: τα πρόσωπα, τα συναισθήματα και
ο εσωτερικός τους κόσμος.
Συναντήσεις και περιπλανήσεις:
πρόσωπα και οι τόποι
“Οι εκπρόσωποι του Κινηματογράφου της
Παρατήρησης έχουν συνήθως ως πηγή έμπνευσης
(...) μια συνάντηση
με έναν άνθρωπο ή έναν τόπο.”

Εύα Στεφανή8

Άτομα που ζουν στα απώτατα όρια της κοινωνίας, μακρυά από το κυρίως ρεύμα: ψυχασθενείς
(Τι ώρα είναι;), νεαροί έγκλειστοι στις φυλακές
(Letters from Albatross) αλλά και μεγαλύτερης
ηλικίας (Η άδεια), ηλικιωμένοι σε οίκους ευγηρίας (Το κουτί), πρόσωπα που ζουν μια κανονική
ζωή (Ο Πασχάλης) αλλά και ένας λογοτέχνης
που αναρωτιέται για τη ζωή και την τέχνη (Η
επιστροφή του Ε.Χ. Γονατά). Ανδρικά πρόσωπα
που συνδέονται από ισχυρούς δεσμούς φιλίας,
με σχέσεις αγαπητικές9. Πρόσωπα γυναικεία που
ζουν ζωές μοναχικές: Τα πρόσωπα στις ταινίες
της Εύας Στεφανή δεν περιβάλλονται από το θάμβος του εξαιρετικού, ούτε η σκηνοθέτις επιχειρεί
να τους προσδώσει κάποια τέτοια10. Ζουν αυτά
τα πρόσωπα, αλλά και τα άλλα των τηλεοπτικών
ταινιών της Εύας Στεφανή, ζωές αόρατες, ταπεινές, ασήμαντες, ανάξιες λόγου. Ό,τι έχει σημασία
λοιπόν σ’ αυτά τα επικεντρωμένα στα πρόσωπα
ντοκιμαντέρ, είναι ο λόγος τους που ακούγεται
στο προσκήνιο, φωνές μακρινές που έρχονται στο
προσκήνιο και αφηγούνται όψεις από τις καθημερινότητες τους.
Τόποι ιδιαίτεροι, αλλά και άλλοι όχι και τόσο εξαιρετικοί: ένας σιδηροδρομικός σταθμός τη νύχτα
-Αθήναι-, ένα νοσοκομείο εν μέσω της οικονομικής κρίσης -Ill not Ill (2014), ο Ιερός Βράχος
-Ακρόπολις, Ο ναός της Παρθένου (2017)-, οι
δρόμοι της Αθήνας εν καιρώ της κρίσης -Χειρόγραφο (2017) -11, οι τόποι της θερινής αναψυχής
για τους συνταξιούχους, τα ιαματικά λουτρά και
οι λουτροπόλεις -Λουόμενοι (2006)). Σ’ αυτά τα
ντοκιμαντέρ των χώρων δύο στάσεις μπορούμε
να διακρίνουμε. Η πρώτη προσπερνά τα πρόσωπα
και στέκεται κριτικά και συχνά απομυθοποιητικά
απέναντι στις μυθολογίες των χώρων, τις απει-

κονίσεις τους, τις εικόνες τους μέσα στο χρόνο
-Ακρόπολις, Ο ναός της Παρθένου, Χειρόγραφο.
Ενώ, η δεύτερη στάση μοιάζει ως συνέχεια των
ντοκιμαντέρ – προσωπογραφιών: οργανώνονται
ως μεγάλες πινακοθήκες προσώπων και εστιάζουν στα πρόσωπα που ενοικούν μέσα σ’ αυτούς
τους χώρους, το λόγο τους και το πως οι τόποι
αυτοί διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη ψυχολογία
-Αθήναι, Ill not Ill, Λουόμενοι. Ωστόσο ό,τι εντέλει
απεικονίζεται και στις δύο περιπτώσεις είναι η
ατμόσφαιρα ενός χώρου, οι ιδιαίτερες συναισθηματικές, ψυχολογικές ή άλλες συντεταγμένες του.
Μέσα από αυτήν την καθημερινότητα των προσώπων, μέσα από τις ιδιαίτερες συναισθηματικές,
ψυχολογικές ή άλλες συντεταγμένες των τόπων
ανασύρεται και έρχεται στην επιφάνεια το εμμονικό, το παράδοξο, το παράλογο, το ανοίκειο12. Αυτό
το ανοίκειο εν τέλει αποτελεί την “άλλη διάσταση της ύπαρξης και του κόσμου, που υπάρχει
μεν, σκεπάζεται από ένα πέπλο ασημαντότητας”.
Εκκινώντας από το “πυρακτωμένο έδαφος” του
πραγματικού, βιώνοντας τις αβεβαιότητες της
περιπλάνησης, οικοδομώντας μια οικειότητα, και
μέσω αυτής διαπερνώντας το “πέπλο ασημαντότητας”, η Εύα Στεφανή καταλήγει στο εσωτερικό του
πραγματικού εκεί όπου η εμμονή, το παράδοξο, το
παράλογο, το ονειρικό κυριαρχούν.
Και ένα υστερόγραφο
Πέρα από το πραγματικό:
όταν η πραγματικότητα αντιστέκεται
“... δεν υπάρχει κανένας λόγος να προεικάζει κανείς τι προσέγγιση θα ακολουθήσει,
αλλά να περιμένει το ίδιο το υποκείμενο
και τη σχέση μαζί του
να του δείξει τον τρόπο”13
«H πραγματικότητα είναι τόσο πολύπλοκη
και εκτεταμένη που δεν μπορεί
η ρεαλιστική γραφή να την ανιχνεύσει.
H γλώσσα της εποχής είναι
η γλώσσα της υποβολής»
E.X. Γονατάς

Στο βιβλίο της με τον τίτλο «Ντοκιμαντέρ, Το
παιχνίδι της παρατήρησης», η Εύα Στεφανή
αναφερόμενη στις δυσκολίες εφαρμογής της
μεθόδου του κινηματογράφου της παρατήρησης εστιάζει στην δική της περίπτωση και πιο
συγκεκριμένα στην δημιουργία της ταινίας της
Ακρόπολις (2004). Η αδυναμία της να οικοδομήσει σχέσεις οικειότητας με τα πρόσωπα που
συναντούσε στο Ιερό Βράχο, την οδήγησαν στα
πέριξ και πιο συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι. Και
εκεί ήταν το έδαφος του πραγματικού που έδωσε
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τη λύση στα αδιέξοδα: η περιοχή βρίθει κάτω από
τον Ιερό Βράχο βρίθει από παλαιοπωλεία. Εκεί
η σκηνοθέτις περιπλανώμενη και απογοητευμένη κατέληξε να γίνει συλλέκτρια ερασιτεχνικών
ταινιών Super-8 και ήταν αυτές οι ταινίες που τις
πρόσφεραν την πρώτη ύλη για το ντοκιμαντέρ της
Ακρόπολις14. Η ταινία αυτή μαζί με τις Εθνικός
Ύµνος (2007), Εγερτήριον (2001), Ο ναός της
Παρθένου, και εν μέρει το Χειρόγραφο συνιστούν
ένα διακριτό και ομοιογενές σύνολο μέσα στη
φιλμογραφία της Εύας Στεφανή. Οι εικόνες που
αποτελούν την πρώτη ύλη σ’ αυτές είναι εικόνες παλιές, φθαρμένες, -εικόνες επικαίρων, από
ταινίες πορνό, οικογενειακές ταινίες κ.ά. Εικόνες
που ανασύρθηκαν στην κυριολεξία από τα σκουπίδια και τη λήθη, εικόνες ανακυκλωμένες που
μεταφέρουν στο σήμερα τις μυθολογίες (εθνικές,
ερωτικές ή άλλες) μιας άλλης εποχής, εικόνες
που επαναλαμβάνονται εν είδει ηχητικής λούπας.
Και απέναντι σ’ αυτές τις εικόνες που αναδύουν
συχνά μια αίσθηση τετριμμένου και ασήμαντου,
η σκηνοθέτις συνήθως τοποθετεί ήχους εμβληματικούς -ο εθνικός ύμνος, μια παλιά μελωδία-,
και μυθολογίες εμβληματικές. Το γυναικείο σώμα,
η ελληνικότητα, τα εθνικά σύμβολα: Αντιστίξεις,
παραλληλισμοί και μεταφορές είναι σχήματα που
συχνά χρησιμοποιούνται, ενώ ο προσανατολισμός
είναι απομυθοποιητικός και αιρετικός απέναντι
στον κυρίαρχο λόγο. Η βάση στην οποία οργανώνονται αυτά τα ντοκιμαντέρ είναι η υποβολή που
προκαλείται από την απουσία συνάφειας ανάμεσα
στο θέμα, τις εικόνες και την ηχητική υπόκρουση.
Και είναι αυτή η απουσία συνάφειας που προκαλεί τον θεατή να δημιουργήσει τους λογικούς
συσχετισμούς και τις συνδέσεις, που υποβάλει
στον θεατή.
Όμως, ό,τι κυρίως, δηλώνουν αυτές οι “πειραματικές” ταινίες είναι μια αδυναμία και ένα αδιέξοδο:
την αδυναμία του κινηματογράφου της παρατήρησης μπροστά σε μια πραγματικότητα που ορισμένες φορές είναι πολύπλοκη και πολυδιάστατη και
το αδιέξοδο της δημιουργού που τον ασκεί. Αυτές
οι ταινίες, λοιπόν, είναι απόπειρες να συλληφθεί
και να καταγραφεί αυτή η άλλη διάσταση του
πραγματικού, να αποκαλυφθεί το άρρητο, να απεικονιστεί η ατμόσφαιρα και η διάθεση, να εκφραστεί, τέλος, η υποκειμενικότητα της δημιουργού.
Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2019
Δημήτρης Μπάμπας

σημειώσεις
1. Εύα Στεφανή, Τα μαλλιά του Φιν, εκδόσεις Πόλις, 2014
2. Εύα Στεφανή, Ντοκιμαντέρ, Το παιχνίδι της παρατήρησης,
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Εκδόσεις Πατάκη, 2016
3. Αυτή η φιλική, αγαπητική συμβιωτική σχέση συναντάται και
μεταξύ άλλων ανδρών σε ταινίες της Εύας Στεφανή π.χ. Ο
Πασχάλης, Letters from Albatross
4. Από συνέντευξη της Εύας Στεφανή στον Πασχάλη Τούνα.
Δημοσιεύτηκε στο https://diablog.eu/el/portreto/intervieweva-stefani/
5. Η Εύα Στεφανή σημειώνει για τον κινηματογράφο της
παρατήρησης κάποια χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με
το γύρισμα : “(...) Μεγάλο διάστημα παραμονής με τους
ανθρώπους που κινηματογραφούνται, παρατήρηση από κοντά
μικρών λεπτομερειών που συνθέτουν την καθημερινή ζωή και
συμμετοχή των κινηματογραφιστών στις καθημερινές δραστηριότητες, έτσι ώστε να μπορούν “εκ των ένδον” να μπορούν
να αντιληφθούν τον τρόπο ζωής τους. Αυτό σημαίνει ότι ήδη
πριν από το γύρισμα ο σκηνοθέτης περνάει αρκετό χρόνο με
αυτούς, ώστε να δημιουργηθεί μια σχέση αμοιβαίας εξοικείωσης και αλληλοσεβασμού” (Εύα Στεφανή, «Ντοκιμαντέρ Το
παιχνίδι της παρατήρησης», εκδόσεις Πατάκη, 2016)
6. Η συνολική διάρκεια ήταν 5 εβδομάδες εκ των οποίων η
μια ήταν τα γυρίσματα. ο.π.
7. Είναι η αβεβαιότητα της δημιουργού, για την κατεύθυνση
ή τη μορφή που θα πάρει το ντοκιμαντέρ, μια από τις παρεπόμενες συνέπειες αυτής της πολυήμερης προετοιμασίας. “Η
αβεβαιότητα που οδηγεί σε συνεχή περιπλάνηση είναι ο
μόνος τρόπος να γυρίσει κανείς ένα ντοκιμαντέρ αυτού του
είδους”. ο.π.
8. Εύα Στεφανή, Ντοκιμαντέρ, Το παιχνίδι της παρατήρησης,
Εκδόσεις Πατάκη, 2016
9. “Αγαπιόμαστε”, σχολιάζει ο ράφτης για τον αντιθέτων
πολιτικών πεποιθήσεων φίλο του (Ο Πασχάλης)
10. Π.χ. πότε δεν μαθαίνουμε το λόγο που βρίσκονται στη
φυλακή τα κεντρικά πρόσωπα στις ταινίες Letters from
Albatross και Η άδεια. Και ποτέ ο Ε.Χ. Γονατά δεν θα κινηματογραφηθεί εκτός του προσωπικού του χώρου (Η επιστροφή
του Ε.Χ. Γονατά) ούτε θα γίνει κάποια υπόμνηση τού πόσο
σημαντική είναι η λογοτεχνική του παρουσία. Ό,τι έχει ενδιαφέρον είναι η ζωή τους μπροστά στην κάμερα: η μητρική
αγωνία της ηρωίδας στην Η άδεια, οι αγωνιώδεις προσπάθειες των δύο ηρώων στο Letters from Albatross να ζήσουν μια
ζωή νεανική, οι στοχασμοί, οι αγωνίες και οι αμφιβολίες ενός
δημιουργού (Η επιστροφή του Ε.Χ. Γονατά)
11. Εδώ κάποιες φορές τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και
τη φαντασίωση είναι δυσδιάκριτα και η οπτική παραμορφωτική της πραγματικότητας
12. Η συζήτηση (του παραλόγου) για την ώρα, η εμμονή με
τον τηλεοπτικό παρουσιαστή, οι κασέτες που γράφονται
για να σταλούν εν είδει ερωτικής επιστολής, οι εικόνες
από τα λασπόλουτρα με τις γυμνές γυναίκες, η “βουλή” των
συνταξιούχων στην λουτρόπολη, οι συζητήσεις περί σεξ των
ηλικιωμένων
13. Εύα Στεφανή, Ντοκιμαντέρ, Το παιχνίδι της παρατήρησης,
Εκδόσεις Πατάκη, 2016
14. ο.π.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
-

Εύα Στεφανή

Η Εύα Στεφανή γεννήθηκε το 1964 στις ΗΠΑ.
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και Κινηματογράφο στην Ecole Varan, στο
Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (Μ.Α.
in Cinema Studies) και στο National Film and
Television School στη Βρετανία όπου ειδικεύτηκε
στη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Το 1997 ολοκλήρωσε
τη διδακτορική της διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με τον τίτλο “Οι αναπαραστάσεις
της Ελλάδας στις εθνογραφικές ταινίες ξένων δημιουργών (1960- 1980)”. Είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει γράψει τα βιβλία 10 κείμενα
για το ντοκιμαντέρ, Nτοκιμαντέρ: Το παιχνίδι της
παρατήρησης και Τα μαλλιά του Φιν.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
Ρείθρα
1987
La Vie En Vert
1989
Μοιρολόι
1991
Πασχάλης
1993
Αθήναι
1995
Letters from Albatross
1995
Εγερτήριον
2001
Η Άδεια
2001
Ακρόπολις
2001
Αβραάμ και Ιάκωβος
2002
Το Κουτί
2004
Tι ώρα είναι;
2007
Λουόμενοι
2008
Η επιστροφή του Ε. Χ. Γονατά
2012
Δημήτρης Παπαϊωάννου
2012
Ill not Ill
2014
Θερμοκοιτίδα
2016
Χειρόγραφο
2017
Ο ναός της Παρθένου
2017
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EVA STEFANI
Invisible lives, distant
voices – View of the real
-

curated by
Dimitris Bampas
Film Critic

IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

EVA STEFANI
Invisible lives, distant
voices – View of the real
-

matter, what do monuments? This pivotal
question in Stefani’s mind keeps her alert
to the everlasting search for truth beyond
the obvious, making her oeuvre experimental
and, at the same time, classic.

curated by
Dimitris Bampas
(...) She makes observational documentaries
and experimental films that begin and end
in the domain of reality, yet what we see
is a distorted version of it. She takes a
twisted look at things, at people, at everyday
life, and she exposes the paradoxical side
of stories located, as she puts it, “in the
fringes of reality.” Although she works in the
genre of observational cinema and follows
its fundamental methods, she approaches
it in her own engaged way: she takes a
stand. As a participant observer, she forges
relationships with the people who will
eventually appear in her films that can
last for days, months, or years.
Whether watching the Athens Railway
Station’s nightlife and its regulars (Athene,
1995) or following individual characters
(The Box, 2004; The Return of E. C. Gonatas,
2012), Stefani highlights the most unusual
angles of a situation, shifting her attention
toward the Beckettian dimension of human
communication. Likewise, her short stories
(for example, Fin’s Hair, 2014), despite an
anchoring in observation, underline realism’s
surreal aspects. By rendering unfamiliar
what’s taken for granted, she invites us
to look at reality in a different way.
In the film Acropolis (2001/2004), she puts
forth a subversive, feminist view of the
famous monument. She follows a procedure
that is the reverse of observation, putting
together existing Super 8 footage with porn
and archival material, and by identifying
the Parthenon with the female body, she
negotiates anew our received notions about
Greekness and femininity. Both Acropolis
and National Anthem (2007)—which was
censored when it premiered in Athens—aspire
to challenge the hegemonic ideologies and
concepts that relate to national symbols.
What do people live by?—and, for that

Katerina Tselou. Posted in Public Exhibition.
Excerpted from the documenta 14: Daybook
[https://www.documenta14.de]

FILM
SYNOPSES
Letters From Albatross
Eva Stefani
21’ — 1995
Director, screenplay, director of photography,
producer Eva Stefani
Sound Laurentiu Calciu
Editing Soren Ebbe
Production companies The National Film and
Television School
Color
Awards First Prize at Drama Film Festival (1996),
special mention by the Greek Film Centre
Paul and John are two young prisoners who
serve their sentence at the Albatross section
of the Feltham prison in Britain. In order to
entertain their boredom, they participate in the
church choir, write letters and make cassettes
to send them to girls, play billiards and ball and
secretly smoke hash.
Athene
Eva Stefani
38’, 1995
Director, screenplay, director of photography
Eva Stefani
Sound Laurentiu Calciu
Editing Gideon Boulting
Producer Ildiko Kemeny
Production companies The National Film and
Television School
Color
Awards State award for best short film and
special mention by the Greek Film Centre
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The film depicts the life at Larissa Railway
station in Athens in the spring of 1995. The
camera focuses on the station’s ‘tenants’,
Antonia, Florakis and George. Eva Stefani
-

reveille

Prison Leave
Eva Stefani
28’ — 2001
Director, director of photography
Eva Stefani
Research and Sound Nicos Zoiopoulos
Editing Nikos Tsolakis
Production companies: ΕΤ1 & CMCA
Color
Awards Special Mention by the Greek Directors
Guild
Asie, of Gypsy descent, is serving her sentence in
the women’s prison of Korydallos along with her
two-year-old daughter. The film follows her threeday leave from prison, during which she returns to
the village of Drosero, Xanthi to visit her family.
Paschalis
Eva Stefani
17’ — 1993

Director, screenplay, cinematography, sound
Eva Stefani
Editing Dimitris Peponis
Production Eva Stefani with the participation of
ERT SA
Color
A portrait of E.C. Gonatas, a writer, poet and
translator whose work has been neglected by
the official Greek literary scene. The film follows
him in his home, during three different periods
of his life, in an attempt to convey his world of
paradox, his love of nature and his obsession
with death.
-

Director, screenplay, cinematography, editing
Eva Stefani
Producer Ildiko Kemeny
Production companies The National Film and
Television School
Color

The Box
Eva Stefani
11’ — 2004

prison leave

Athens. April 1993. Paschalis is an elderly tailor
working in the Roman Market area. The film
consists of two parts. The first one records his
meeting with a friend who, for the needs of the
documentary, performs the client. In the second
part, we follow Paschalis as he leaves his shop.
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The Return Of E.C. Gonatas
Eva Stefani
38’ — 2012

Director, screenplay, cinematography Eva
Stefani
Editing Takis Gorgorinis, Alekos Sampsonides
Producer M. Economou
Production companies Cinetic, NET
Color
Awards First Documentary Prize under 45’, 6th
Thessaloniki Documentary Festival “Images of
the 21st century”, Best Documentary Award at
Cinema du Réel Festival, Paris
The old lady says of herself that she is “in the
snow age”, that she has forgotten her formerly
well-spoken French and that, besides, she no
longer reads, which is a pity. But she watches
television. With her face lit by the light of the
screen, she stares intently at the set, feverishly
waiting for the news. Each day, she talks with

the anchorman, caresses the screen and takes
more interest in his face and his attire than in
the litany of events and catastrophes that he
reels off indifferently.
(Program notes Cinéma du Réel 2005)

The Bathers
Eva Stefani
46’ — 2008
Director Eva Stefani
Cinematography Eva Stefani
Editing Alekos Sampsonides
Sound Nicos Zoiopoulos
Production companies Eva Stefani, GRAAL S.A.,
ERT
Color
Awards FIPRESCI Prize at the 11th Thessaloniki Documentary Festival “Images of the 21st
Century”
Bathers follows a summer season in the lives of
a group of retired Greek men and women who
are regular visitors at various Greek spa towns.
Life around Greek spa towns moves slowly with
rhythms that are reminiscent of times past.
Within this listless atmosphere people feel
free to do and say things they would never be
allowed in their respective normal social circles.
A sense of freedom and lightness is in the air.
Instead of being amongst elderly people, one
often gets the feeling of being around a group
of teenagers in a summer camp. This joyful
atmosphere often alternates with reflections on
the past or on death.
(Program notes Viennale
[https://www.viennale.at/en/films/louomenoi ])

the bathers

(…) Eva Stefani does not merely follow her
bathers through “observational cinema,” as she
says, nor does she simply “document” the Greek

spas, letting the film function as a “mirror of
reality.” Instead, with her aesthetic choices,
she manages to break through the limits of
documentary. On the one hand, the film records
a specific historical time, 2008, as the crisis
looms on the horizon. On the other, she allows a
great depth of time to unfold, as the characters
seem to repeat the same summer, like a ritual,
for the past three decades. The historical is
thus intertwined with the timeless nature of
repetition.
This is probably why the Bathers—who do not
merely go into the mud but look as if they were
made of clay—seem to become an allegory of
the very phenomenon of life.
Maria Oikonomou, Research Associate and lecturer in
Modern Greek Studies and Comparative Literature,
University of Vienna
[https://www.documenta14.de/en/public- tv/24102/35- louomenoi]

Reveille
Eva Stefani
3’ — 2001
Director Eva Stefani
Editing Kyros Papavasiliou
Color
A couple’s kiss.
Acropolis
Eva Stefani
24’ — 2004
Director, director of photography Eva Stefani
Editing Nicos Bistinas
Voice over Katia Gerou, Konstantinos
Markoulakis
Research Nicos Zoiopoulos, Mirka Madianou
Production companies Greek Film Centre
Producer Eva Stefani
Color
Awards Third Prize at Dubrovnik See Docs 2001
The film is an experimental documentary that
explores the significance of our national symbol
par excellence, the Acropolis, in the creation of
our national identity and collective memory. In
the place of a concrete, victorious memory, the
film juxtaposes “another” memory, that of the
senses, the memory of the body. Likening the
“sacred rock” to the female body the film makes
21

a comment on the timeless exploitation of the
monument. At the same time it poses questions
on the relationship of History and Pornography.

as a hermaphrodite body. This work is based on
Isadora Dunkan’s autobiography My Life (1927).
-

[http://www.gfc.gr/en/films/films- alphabeticaly/movie/alphabeticaly/acropolis.html]

What Time Is It?
Eva Stefani
26 — 2007
Director, screenplay, cinematography Eva
Stefani
Editing Alexandros Sampsonides
Sound Nicos Zoiopoulos
Production companies GRAAL S.A.
Producer Eva Stefani
Color
Awards First Prize for Best Documentary
at Strange Screen Festival, Thessaloniki &
First Prize for Best Short Documentary at 1st
Mediterranean Documentary Festival, Chalkida
Birds of a feather flock together: they are
the same age, have almost the same weight,
the same round, massive, balding head, not a
penny to their name and the same penchant for
alcohol. What’s more, they have always known
each other. So, when Christos offers to lodge
Elias, he accepts right away. Yet, their living
together results in ever- mounting domestic
quarrels and endless disputes over trifles, which
constitute the film’s series of tableaux. Whether
it’s about how to arrange the flat or set the
evening menu, the tension mounts to the point
where Elias makes as if to leave. Yet the solitude
on the outside is not any easier to deal with.
(Program notes Cinéma du Réel 2006)

Manuscript
Eva Stefani
15’ — 2017
Director Eva Stefani
Editing Yiorgos Kravaritis
Voice-over Emilia Milou
Producer Amanda Livanou
Production companies Neda Film
Color
Awards Second prize for best short film
at Oberhausen Film Festival
Molly is a dog woman who wanders around the
city making bubbles. It’s a national holiday and
Molly walks on all fours among parades, people
in uniform and ancient theatre plays.
Ill Not Ill
Eva Stefani
18’ — 2014
Director, screenplay, director of photography
Eva Stefani
Sound Nicos Zoiopoulos
Editing Emilia Milou, Chronis Theocharis
Producer Markos Gastin
Production companies ΕΡΤ
Color
The film records, in the midst of the economic
crisis, aspects of life at Spiliopouleio Hospital
“Saint Helen”.

-

Director Eva Stefani
Editing Yiorgos Kravaritis
Producer Amanda Livanou
Production companies Neda Films
Color
Inspired by Isidora Duncan’s visit in Acropolis,
this 2.5 minute film constitutes a virtual extension of the film Acropolis. The historic monument
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manuscript

Virgin’s Temple
Eva Stefani
3’ — 2017

EVA
STEFANI
-

Aγγλικό κείμενο μόνο

(...) the documentary is nothing more than the
result of the meeting of each filmmaker with
reality.
(2007)

[Documentary] Is a work of art which is inspired
by reality, but also exceeds it and is offered to
viewers to interpret it from the beginning. It is
a meeting point where spectators, creators and
those that are filmed encounter themselves
through continuous transformations of reality.

the bathers

on Documentary

Stefani Eva, 10 texts for documentaries, Patakis
Publications, Athens, 2007.
Stefani Eva, Documentary the game of observation, Patakis
Publications, Athens, 2016.
(English translation: Konstantinos Chatzifragkios
Makridakis from Cinema Documentation and Architecture
in journal Sustainable Development, Culture, Traditions
Volume 1A/2017)

(…) The procedure is very similar to the one
where the art student learns to draw for the first
time. As he focuses or concentrates for hours on
the object or model he aims to draw, new forms
emerge in front of him. At the same time, he
discovers the shadows and texture of things.
(…) The art, the cinema, the documentary film
makes visible another dimension of existence
and of the world, that though it actually exists,
it is covered with a veil of insignificance.
The observant filmmaker tries to cross the
unimportant area and be lead to the world of
the sacred.
(2016)

As all types (documentary), is a type of
potentially stupid and also intelligent.
Customarily, it is called “cinema of observation”.
In its worst form is a boring, stupid recording
of empirical reality, one slice of life. At its best,
almost utopian form, it manages to perform
what hovers reality and what it reflects is
nothing than what it seems. It seems to me
exciting
[...] is also a road worth exploring”.
(2016)
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DIRECTOR’S
BIOGRAPHY
-

Eva Stefani

Eva Stefani was born in 1964. She is a documentary filmmaker and a visual artist. She
currently works as an assistant professor of
Cinema Studies at the University of Athens and
as a visiting professor at Freie University, Berlin.
She studied cinema and anthropology in Paris,
London and New York (Ecole Varan, National
Film School, New York University). She holds a
PhD from Panteion University, Athens. She is the
author of 10 texts on Documentary, published
in 2007, Documentary: The Observation Game
(2016) and Fin’s Hair (2014) (part of the book is
included in Penguins’ Austerity Measures: The
New Greek Poetry ed. Karen Van Dyck, 2016).
Her films have been screened at various film
festivals (IDFA, Festival du Réel, Margaret Mead
Film Festival, États généraux du film documentaire, etc.), as well as in museums and international exhibitions (Documenta14).
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Χωρίς κανόνες: Σώμα,
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Δώρου Δημητρίου,
Ιστορικού Κινηματογράφου
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ΣYΝΟΨΗ
ΤΑΙΝIΑΣ
Charlotte Susabi
Masaki Iwana
175’ — 2018

Iwana, ενός από τους πλέον καταξιωμένους
καλλιτέχνες Μπούτο. Η ταινία δεν προσεγγίζει
κανένα, αλλά και κάθε κινηματογραφικό είδος.
Ως αυθεντικό έργο ενός καλλιτέχνη Μπούτο, η
ανεξάρτητη αυτή ταινία επανεξετάζει με ποιητικό
τρόπο το κινηματογραφικό ιδίωμα. Τη διανομή
ρόλων υπογράφουν ταλαντούχοι χορευτές Μπούτο
και ηθοποιοί από την Ιαπωνία, τη Γαλλία, την
Ιταλία και τον Λίβανο.

Ένα καλοκαιρινό απόγευμα, ο 45άχρονος Ιάπωνας περφόρμερ Kamimura, που ζει στο Παρίσι,
επισκέπτεται ένα εργαστήρι υαλοκατασκευών στη
Βαστίλη για να παραγγείλει μία επίπεδη γυάλινη
επιφάνεια για τις παραστάσεις του. Εκεί συναντάει την 39άχρονη πωλήτρια Asako, η οποία μοιάζει
εξαιρετικά στη Suiko, την πρώην σύζυγό του. Η
Asako είναι μητέρα ενός 7άχρονου αγοριού κι
ενός πολύ φιλικού συζύγου, που μετακόμισε στη
Γαλλία για να γίνει μπαλαρίνα. Την ίδια μέρα, ο
Kamimura μπαίνει στο μετρό για να βρει καταφύγιο από μια ξαφνική μπόρα όταν συναντάει
την 32άχρονη Charlotte, μία Γαλλίδα με αλλόκοτο στυλ και υπέροχα βαθιά μάτια, εκτεθειμένη
στο πλήθος που την κοιτάζει. Την ίδια νύχτα, ο
Kamimura ονειρεύεται ότι κάνει έρωτα με τη
Charlotte. Μία εβδομάδα αργότερα, ο Kamimura
επισκέπτεται το μαγαζί υαλοκατασκευών για να
παραλάβει την παραγγελία του. Προτού επιστρέψει στο αυτοκίνητο, ζητάει εντελώς αυθόρμητα από την Asako, να βγούνε. Η Asako μένει
κατάπληκτη. Ο Kamimura μετανιώνει για την
επιπόλαιη συμπεριφορά του, όμως λίγες μέρες
αργότερα, δέχεται τηλεφώνημα από την Asako.
Την ίδια νύχτα, ο Kamimura ονειρεύεται και πάλι
τη Charlotte…
Η ταινία Charlotte-Susabi είναι ένα υπερρεαλιστικό δράμα στο οποίο ο Ιάπωνας καλλιτέχνης
Kamimura, απογοητευμένος από τον κόσμο και
τον ίδιο του τον εαυτό, συγκρούεται και συνδέεται
ταυτόχρονα με τον κόσμο γύρω του καθώς κινείται ελεύθερα μεταξύ πραγματικότητας, μνήμης και
φαντασίας μέσα από τις συναντήσεις του με τρεις
διαφορετικές γυναίκες. Μία συνηθισμένη ιστορία
αγάπης μετατρέπεται σταδιακά σε ένα σχεδόν
μυθολογικό επικό ποίημα. Το Charlotte – Susabi
είναι η τέταρτη ταινία μεγάλου μήκους του Masaki
IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

Charlotte Susabi

Σκηνοθεσία Masaki Iwana
Σενάριο Masaki Iwana
Διεύθυνση Φωτογραφίας Tetsuya Takahashi
(B&W)
Διανομή D’Déé, Ai Suzuki, Hiroshi Okazaki, Yuri
Osawa, Kyoko Takahashi, Mamoru Narita, Clara
Elena Cuda
Εταιρεία παραγωγής La Maison du Butoh Blanc
Παραγωγός Masaki Iwana

ΚΡΙΤΙΚH
ΤΑΙΝIΑΣ
Charlotte Susabi
Συγγραφέας:
Kazuhiko Namekawa
Μετάφραση:
Δώρος Δημητρίου
Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που μια
ταινία κατάφερε να διαπεράσει ολόκληρο το σώμα μου.
Ο Masaki Iwana γεννήθηκε στο Τόκιο τον Φεβρουάριο του 1945. Από το 1988 ζει στη Γαλλία.
Ξεκίνησε να δημιουργεί ταινίες σε ηλικία 60 ετών.
Ο Iwana εξακολουθεί να είναι ενεργός καλλιτέχνης του butoh. Το Charlotte Susabi είναι η τέταρτη του ταινία μεγάλου μήκους μέχρι σήμερα.
Πιθανόν η ταινία να είναι εμπνευσμένη από την
ψυχή της προηγούμενης συζύγου του. Σε κάθε περίπτωση, το Charlotte Susabi είναι ένα αριστούργημα που ξεπερνά τα όρια μιας απλής αυτοαναφορικής ταινίας.

Δεν θα διηγηθώ λεπτομερώς την υπόθεσή της,
καθώς η ταινία με έναν παράξενο τρόπο υπερβαίνει τον χρόνο και τον χώρο που μπορεί να υπάρξει
σε μια ταινία, αλλά και επειδή η πλοκή της έχει
μια ροή που είναι δύσκολο να τεθεί γραπτώς. Ο
κινηματογραφικός ρεαλισμός και ο ρομαντισμός
αναπνέουν ήσυχα μέσα σε αυτήν την ταινία.
Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκεται ένας γρίφος
που προκύπτει μέσα από μια χαοτική ιστορία.
Ωστόσο, επειδή η πλοκή εξελίσσεται γύρω από
τον πρωταγωνιστή, τον Kamimura, και την ερωτική
σχέση του με μια παντρεμένη γυναίκα, την Asako,
δεν χάνουμε ποτέ την αφηγηματική γραμμή.
Παράλληλα, η ψευδαίσθηση της αποθανούσας
συζύγου του Kamimura, της Suiko, επικαλύπτει
την αφηγηματική γραμμή και έτσι η ιστορία επεκτείνεται.
Η ιστορία της ταινίας αναπτύσσεται μέσω της
Charlotte, μιας αινιγματικής, παράξενης και
περιθωριοποιημένης φιγούρας, αλλά και από
ένα ύποπτο αφεντικό και μια «εγγονή» που μαζί
δουλεύουν σε ένα παλιό μαγαζί Yorozuya σε
κατάσταση αποσύνθεσης, όπου ζουν στο έλεος
της μοίρας τους, εγκαταλελειμμένοι τόσο από τη
χώρα όσο και από τους κατοίκους του Νομού Φ:
μιας νεκρής ζώνης που προέκυψε από τον σεισμό
της Μεγάλης Ανατολικής Ιαπωνίας το 2011. Από
εκεί και πέρα, επιταχύνεται ο ρυθμός της ταινίας
μέχρι και το τελικό στάδιο, καθώς οι χαρακτήρες
ζουν τη ζωή τους με το σύνθημα "πιο μακριά, πιο
γρήγορα, αποδράστε!"
Η ιστορία της ταινίας αρχίζει στη Γαλλία και στη
συνέχεια μπαίνει στον κυκλώνα της ιαπωνικής
ιστορίας της περιόδου Showa (1926-1989), μέχρι
και το 2011 αλλά και πέρα από αυτό.
Στη μνήμη μου έρχονται τα έργα του ATG (Art
Theatre Guild) της δεκαετίας του ‘60 και των ιαπωνικών ταινιών της Nouvelle Vague της δεκαετίας του ‘70 που επηρέασαν τον Iwana. Η μυρωδιά
των εναλλακτικών ιαπωνικών ταινιών εκείνης της
εποχής, όπως για παράδειγμα των πρώτων ταινιών
του Wakamatsu Koji, είναι παρούσα σε αυτή την
ταινία.
Ταυτόχρονα, η Charlotte Susabi μοιράζεται ιδέες
ερωτισμού, στοιχεία χιούμορ αλλά και περιστασιακά πολιτικά «αποτυπώματα», που υπάρχουν και
στις ταινίες του Πολωνού Jerzy Skolimowski (αν
και οι σεξουαλικές σκηνές είναι λιγότερο ακραίες
στο έργο του Iwana). Πιο συγκεκριμένα, η ταινία
μου θυμίζει τον αναρχικό ρυθμό των ταινιών του
Skolimowski της δεκαετίας του ’60.

Βεβαίως, το νοσταλγικό στοιχείο της ταινίας
φτάνει μόνο μέχρι εκεί. Υπάρχει μια ελαφρώς διαφορετική αίσθηση από έναν σκηνοθέτη που έχει
ζήσει στην Ιαπωνία. Υπάρχει ελάχιστος διάλογος,
όπως και στην παραδοσιακή δραματική δομή των
ιαπωνικών ταινιών (αλλά και της πιο πρόσφατης
υποκουλτούρας). Η ταινία είναι κυρίως μαυρόασπρη, χαρίζοντας στον θεατή βαθύτατα ευκρινείς
εικόνες που αναβλύζουν αργά, τις οποίες διακρίνει και μια διαπεραστική λιτότητα.
Η ταινία διαρκεί 175 λεπτά. Ωστόσο, δεν υπάρχει χαμένη στιγμή. Όπως σε όλες τις σπουδαίες
ταινίες, κάθε σκηνή είναι ζωτικής σημασίας. Είναι
στην ουσία μία φαινομενικά ήσυχη ταινία, σαν
έργο βωβού κινηματογράφου, με αρκετές συμβολικές εικόνες οι οποίες ενισχύουν την ιστορία. Το
ηχοτοπίο της αποτελείται από σύγχρονη μουσική,
τραγούδια και ήχους. Και σε αυτά, το ύφος είναι
στωικό και μετρημένο. Σε κάθε περίπτωση, δίνεται
μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι
απαραίτητο να εξετάσουμε προσεκτικά το κάθε
στοιχείο.
Μετά από μια ερωτική σκηνή, υπάρχει ένα
θρυμματισμένο γυαλί και μια πτώση. Αυτό είναι
ένα καθαρά πλατωνικό στοιχείο. Είναι αληθινό.
Οι ταινίες που αφιερώνουν χρόνο σε ερωτικές
σκηνές κρίνονται εξ ολοκλήρου από τη φρεσκάδα
τους, τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο εξωτερικό.
Εδώ, συνδυάζονται πρωτότυπες τεχνικές χωρίς
τη θαμπή σεξουαλική έκθεση. Η αμεσότητα αυτή
εκφράζει το σεξουαλικό πάθος και όχι απλά την
κοινή συνύπαρξη. Επιπλέον, μια έντονη σεξουαλική επαφή, λαμβάνει χώρα στο εγκαταλελειμμένο, έρημο δωμάτιο, την οποία παρακολουθούμε
ξανά και ξανά, και που εντείνεται κάθε φορά. Το
σεξ γίνεται πάνω σε ένα ανυψωμένο φύλλο από
γυαλί, ισορροπημένο με τα ποτήρια του κρασιού,
αναπαριστώντας το “τραύμα της ζωής” του ήρωα.
Όλα είναι γεμάτα ζωή και έτσι εκφράζεται κατά
κάποιον τρόπο μια ζωντανή μαρτυρία για την
ιστορία, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του
ύποπτου γέρου που κρυφοκοιτάζει και αυνανίζεται
βλέποντας εραστές μέσα από την κλειδαρότρυπα.
Πέρα από τους ανθρώπους, αξίζει να αναφέρουμε
την παρουσία ζώων όπως τα βοοειδή, τα έντομα
και τα ψάρια.
Για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη
της ταινίας, ο χαρακτήρας της Charlotte φαίνεται
να είναι καθαρά υποστηρικτικός ρόλος, ωστόσο
καθώς το όνομα χρησιμοποιείται και στον τίτλο
της ταινίας, και καθώς προχωρούμε προς το
τέλος, αποκαλύπτεται ότι είναι το κλειδί αυτού
του έργου, σε συμβολικό επίπεδο. Το αινιγματικό
φως που εκπέμπεται από τη σάρκα της είναι μια
27

μελωδία της διέγερσης. Αυτός ακριβώς είναι και
ο πυρήνας του Charlotte Susabi.

Greek text only

Όπως κάθε άλλο σπουδαίο έργο τέχνης, δεν δίνει
την απάντηση ωμά. Αντιθέτως, καλεί τον θεατή να
καταλήξει μόνος του σε συμπεράσματα.

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑ
ΠΛΑΝΑ
σκόρπιες σκέψεις
για τη φιλμογραφία
του Masaki Iwana

Έχω δει μόνο μια φορά το Charlotte-Susabi, αλλά
στο μέλλον κάθε φορά που θα το βλέπω, θα μου
αποκαλύπτεται μια βαθύτερη, πλουσιότερη έκφραση, πρόταση και έμπνευση.
Δεν συνάγω συμπεράσματα. Στο τέλος της ημέρας, σημασία έχει η ταινία να μας έχει αγγίξει και
εμπνεύσει.

της Χριστιάνας Ιωάννου
Η γυναικεία φιγούρα φέρει ένα μεγάλο βάρος για
τον ίδιο τον σκηνοθέτη. Είναι σύμβολο έντονης
σεξουαλικότητας, αμέριστης ψυχικής δύναμης,
πειραματισμού, οργανικότητας, ευθραυστότητας,
θάρρους και ίσως το σημείο μεταξύ θανάτου και
ζωής. Γυναίκες εμφανίζονται σε όλες του τις ταινίες σαν περιπλανώμενες σκέψεις.
Χαρακτήρες βαθιά χαραγμένοι από τα δεινά της
(ιαπωνικής) ιστορίας ξεπροβάλλουν, για να μοιραστούν με τον θεατή τις φρικαλεότητες που έζησαν, έμμεσα και άμεσα. Μέσα στην ψυχοσύνθεση
αυτών των χαρακτήρων υπάρχει κυρίως η μετάνοια, η οποία όμως τελικά υπερνικάται από τη θέληση για ζωή, αγάπη και εξερεύνηση για το άγνωστο.
Η φύση και ο χορός πάνε μαζί ως πηγή οπτικής
έμπνευσης για τον Masaki. Έχοντας ως κοινή συνισταμένη την οργανική υφή που προσφέρουν, ο
σκηνοθέτης κατακλύζει με υπαρξιακές αναφορές
τον θεατή, δημιουργώντας συγκλονιστικές χορογραφημένες σκηνές μέσα στη φύση.
Οι ερωτικές και πορνογραφικές σκηνές αναδομούν και αποδομούν την πλοκή, εκεί που πρέπει
προκαλώντας κάποιες φορές οικειότητα και άλλες
φορές αμηχανία στον θεατή, φέροντας στην επιφάνεια σημασίες πιο βαθιές και ουσιώδεις.
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Masaki Iwana

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
Charlotte – Susabi
2017
Princess Betrayal
2012
A Summer Family
2010
Vermillion Souls
2007

Ο Masaki Iwana γεννήθηκε στο Τόκυο. Είναι
γνωστός ως ο «σκηνοθέτης του σώματος», ενώ
θεωρείται ένας από τους πλέον καταξιωμένους
καλλιτέχνες χορευτές «Μπούτο».
Ο Masaki Iwana αποτελεί σήμερα σπάνιο φαινόμενο καλλιτέχνη, με την έννοια ότι εξακολουθεί να
διατηρεί το αρχικό πνεύμα του «Μπούτο», παρόλο
που είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως χορευτής
το 1975 παραμένοντας εκτός της «γενεαλογίας
του Μπούτο».
Μέχρι το 1982, παρουσίασε 150 πειραματικές
παραστάσεις, στις οποίες στεκόταν όρθιος,
ολόγυμνος και απολύτως ακίνητος. Έκτοτε, τόσο
στην Ευρώπη όσο και στην Ιαπωνία, ο Masaki
Iwana παρουσιάζει και διοργανώνει παραστάσεις
και εργαστήρια σε τακτική βάση, δημιουργώντας
παράλληλα έργα βασισμένα στην ευκρινή αισθητική του.
Σήμερα ζει στη Γαλλία έχοντας εργαστεί τα τελευταία 40 χρόνια σε 150 πόλεις ανά 45 χώρες. Το
2008, ολοκλήρωσε την πρώτη του ταινία με τίτλο
Vermillion Souls και το 2010 τη δεύτερη ταινία
του A Summer Family. Αμφότερες οι ταινίες του
επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ στο τμήμα
«Bright Future».
Ολοκλήρωσε την τρίτη ταινία του, με τίτλο
Princess Betrayal το 2012, και το 2017 την πιο
πρόσφατη ταινία του με τίτλο Charlotte – Susabi.
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MASAKI IWANA
No rules: Body, Reality,
Memory and Fantasy
-
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Charlotte Susabi
Masaki Iwana
175’ — 2018
Director Masaki Iwana
Screenwriter Masaki Iwana
Cinematography Tetsuya Takahashi (B&W)
Cast D’Déé, Ai Suzuki, Hiroshi Okazaki, Yuri
Osawa, Kyoko Takahashi, Mamoru Narita, Clara
Elena Cuda
Production company La Maison du Butoh Blanc
Producer Masaki Iwan
One early summer afternoon, Japanese performer
Kamimura (aged 45), who lives in Paris, visits
a glass shop located in Bastille to order a flat
glass for his performances. There, he meets
39-year-old hostess Asako who looks exactly
like Suiko, his ex-wife. Asako is now the mother
of a seven-year-old son and a friendly husband.
She has moved to France to become a ballerina.
The same day, Kamimura steps into the metro
to cover himself from a sudden rain when he
sees 32-year-old Charlotte, a French freak
woman with beautiful deep eyes, exposed to the
crowd looking on. That night, Kamimura dreams
of sexual union with Charlotte. The following
week, Kamimura visits the glass shop again to
pick up the glass. Before returning to his car, he
inadvertently asks Asako for a rendez-vous. Asako
stares in utter amazement. Kamimura regrets
the carelessness of his own behaviour. Still, he
receives a call from Asako a few days later. That
night, Kamimura dreams once again of Charlotte…
Charlotte-Susabi is a surrealistic drama in which
a Japanese artist, Kamimura, disillusioned by
the world and himself, combats and connects
with the world before him – as he moves freely
between reality, memory and fantasy through the
three women who are involved with him. A small
ordinary love story is gradually transformed into
an almost mythological epic poem. Charlotte
– Susabi is the fourth feature film by Masaki
Iwana, one of the most acclaimed Butoh artists.
The film does not lean towards any film genre
– yet at the same time it touches upon every
genre of film. Veritably a work by a Butoh artist,
this independent film poetically re-questions
cinematic language. The cast features talented
Butoh dancers and actors from Japan, France,
Italy and Lebanon.

FILM
REVIEW
Charlotte Susabi
Kazuhiko Namekawa
Writer
Solitary Body
Translation in English
Miriam King
Rewrite
It’s been a while since I experienced a new
movie that numbs my whole body.
Masaki Iwana was born in Tokyo in February
1945. Since 1988 he has been living in France.
He started making films at the age of 60. Iwana
continues to be an active butoh artist. Charlotte
Susabi is his 4th feature film to date. The
thought arises that perhaps this film is inspired
by his previous wife’s soul. Whatever the case,
Charlotte Susabi is a profound masterpiece,
approaching a scale far beyond mere «my novel»
movie.
I will cease to tell the story in detail, as the film
has the expression of a strangeness exceeding
the space-time that can only be shown within a
movie. Also because it has a flow of a story, that
is difficult to put into orderly writing. The realism
and romance that only movies can possess,
quietly breathes within this film.
To attempt to explain the narrative is like
creating a puzzle within a chaotic story.
However, because the story advances around
the main protagonist, Kamimura’s love affair
with a married woman Asako, we never get lost
as to the story line. To that effect, the illusion
of Kamimura’s deceased wife Suiko, overlaps the
story line and thus the story expands.
The drama is progressed by Charlotte, an
enigmatic ‘freak’ who lives at the edge of the

Charlotte Susabi

FILM
SYNOPSIS
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mercy of life, and also by a suspicious master
and a ‘granddaughter’ who together run a broken
down Yorozuya (ancient mini market) living there
as outcasts, whilst being deserted from both
the country and the villagers of F. Prefecture;
a ‘No Mans Land’ since the Great East Japan
Earthquake in 2011. From there on the film
swiftly accelerates in action and situation to the
final stage, as the characters live out their lives
to the theme of «farther, faster, run away!»
With that kind of set up, the story commences
in France. Meanwhile, the story enters the
whirlpool of Japan encounter between the days
of the Showa era ‘20s until 2011, then some way
after.
I am reminded of the ATG (Art Theater Guild)
works of the ‘60s and the Japanese movies of
Nouvelle Vague in the 1970s that Iwana was
closely watching. The smell of the underground
Japanese movie of that era such as Wakamatsu
Koji’s initial works, comes out in this film.

Platonic mood. It is real. Films that take time
in sex scenes are decided entirely by their
freshness both in Japan and abroad. This
interweaves primitive exquisite techniques
without blurred sexual exposure, it is a
breathtaking exclamation to the undeniable
direct depiction that is worthy to be described
as sexual passion rather than common
copulation. Moreover, the intense sexual
intercourse, that happens within the abandoned,
desolate room, we witness over and over again,
intensifying each time. Sex is performed upon
an elevated sheet of glass, balanced upon wine
glasses, performed so, because of the hero’s
«life trauma». Everything is full of life and
vitality, and somehow a living testimony to the
storyline, including even the suspicious old man
peeping and masturbating at our lovers through
a hole in the door.
Beyond the sexual scenes involving humans, it
is noteworthy to mention the breath of animals
such as cattle, insects and fish.

At the same time, Charlotte Susabi shares ideas
of erotic sensation and some humour, with an
imprint of casual politics, as seen in a series of
movies directed by Jerzy Skolimowski of Poland
(although the sex scenes are less severe in
Iwana’s work). Especially I am reminded of the
anarchistic panel layout and rhythm that recalls
Skolimowski’s ‘60s movies.

For some time after the movie started, the
character of Charlotte seems to be purely a
supporting role, however as the name is used in
the title of the movie, as we progress toward the
end, you can see that she is the symbolic key
person of this work. The enigmatic light emitted
by her flesh is a melody of arousal.
This is exactly at the core of Charlotte Susabi.

Of course, I draw a line with nostalgic works.
I wake up to a slightly different sense from a
director who has been living in Japan. There is
minimal dialogue, in the traditional dramatic
mood of Japanese movies (and the more recent
sub culture). Principally, the film is black and
white, deeply carving sharp images that spring
slowly whilst tripping with a starkness that cuts.

Like all of the great arts, not just limited to
movies, this is a work, which does not state:
«This is how it is!» You are left to your own
conclusions. I only saw Charlotte Susabi once
at the preview screening, yet in the future
every time I see it, a deeper, richer expression,
suggestion and inspiration will become visible.

The film is 175 minutes. However, there is no
wasted moment in this film. As in all of the great
movies, every scene is vital. Basically it has a
quiet appearance, something like a silent movie
that possesses symbolic images, which reinforce
the story. The soundscape is of contemporary
music style, songs and sounds too, such as
various squeaks. The insertion of something
like that is also stoic and tight. In any case,
commitment is given to detail. We do not
need to carefully reflect upon each item.

Following a sex scene, there is a shattering
of glass and a fall. It is direct from the pure
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I do not draw any conclusions. After all, at the
end of the day, the ultimate importance is that
one’s consciousness is inspired.

Αγγλικό κείμενο μόνο

BUTOH BLANC
(White Butoh)
-

only as a visible object, or as specific and
phenomenological forms and movements.
White Butoh’s thrust, however, is to go to the
very bottom of the essence of butoh, which is
prior to forms and movements; namely, to pursue
the realities of life. It goes without saying that
it is not an easy task.

September 1989
1989 La Maison
du Butoh Blanc
My White Butoh is not intended as an antithesis
to ‘ankoku butoh’ (black butoh or the dance of
darkness) of Tatsumi Hijikata, the founder of
butoh. Rather, by using the word ‘white’,
I stress the philosophical advocacy of ankoku
butoh: a butoh dancer must completely expose
the ‘darkness of his own existence.’ In this
interpretation, I amplify it and assert that such
exposure should be so complete that it comes
under the ‘white sun,’ meaning a perfectly clear
and cloudness light.
Almost all modern dances in Western countries,
or worldwide, are ‘created’ with the basic
method of first clarifying a concept and then
collecting and arranging the dancers’ external
movements and forms to realize that concept.
In contrast, one of butoh’s largest
characteristics is to produce, or more accurately
to ‘give birth to’, dances by guiding and drawing
out the ‘dance’ already immanent in the dancer’s
body (this ‘dance’ may be referred to as ‘original
experience’; the word ‘inner landscape’ is
often used in the butoh world). As a result,
some butoh dances do not involve specific or
phenomenological forms and movements as
their basic element.
Butoh dancers have always referred to the body
with that immanent ‘original landscape’ (‘dance’)
as ‘nikutai,’ to be distinguished from the physical
body, or flesh, as a biological entity. To realize
‘nikutai,’ a butoh dancer must recognize and
amass personal experiences, memories and
bodily habits; and since butoh is an art
of expression, he must also have the ability
to ‘montage’ those personal elements.
Difficulties butoh dancers are often faced
with are related to the difficulties of
realizing ‘nikutai.’ Difficulties, or sometimes
misunderstandings, on the part of butoh
audiences, on the other hand, lie in their
common sense, with which they seek to see
‘nikutai’ with the immanent ‘inner landscape’
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DIRECTOR’S
BIOGRAPHY

FILMOGRAPHY
-

-

Masaki Iwana

Masaki Iwana was born in Tokyo. He has been
described as a ‘filmmaker of the body’ and he
is also one of the most acclaimed Butoh Dance
artists.
Masaki Iwana is a rarity in that he still maintains
the original Butoh spirit, having begun his dance
career outside the “butoh genealogy” in 1975.
Until 1982, he presented 150 experimental
performances in which he stood straight,
completely naked and perfectly still.
Since then, in Europe as well as in Japan, Iwana
has presented his performances and workshops
continuously, and has created works built on his
sharpened aesthetic.
He now lives in France and he has worked in 150
cities in 45 countries during the last 40 years.
In 2008 he completed his first film, Vermillion
Souls and in 2010 his second, A Summer Family.
Both were selected to participate in the «Bright
Future» category of Rotterdam International
Film Festival. His third film Princess Betrayal
was completed in 2012. His latest film is
Charlotte - Susabi (2017).
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Charlotte – Susabi
2017
Princess Betrayal
2012
A Summer Family
2010
Vermillion Souls
2007

LAURA MULVEY
Η οπτική απόλαυση
και το γυναικείο βλέμμα
-

σε επιμέλεια
Christopher Zimmerman,
Θεωρητικού Τέχνης
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LAURA MULVEY
Η οπτική απόλαυση
και το γυναικείο βλέμμα

ΣYΝΟΨΕΙΣ
ΤΑΙΝIΩΝ
-

-

Riddles of the Sphinx
Laura Mulvey & Peter Wollen
92’ — 1977

σε επιμέλεια
Christopher Zimmerman,
Θεωρητικού Τέχνης
Το πρωτοποριακό δοκίμιο της Laura Mulvey,
που έγραψε το 1975 με τίτλο «Οπτική Απόλαυση
και Αφηγηματικός Κινηματογράφος», αποτελεί
κομβικό σημείο στη φεμινιστική θεωρία του
κινηματογράφου που αντηχεί μέχρι και σήμερα.
Η ψυχαναλυτική θεωρία της θέασης τοποθετεί
την εξουσία και την απόλαυση μιας ταινίας σε
δύο ανεξάρτητους άξονες: τη σκοποφιλία και την
ταύτιση. Με την πρωτοπόρα ριζοσπαστική κριτική
της, η Mulvey στρέφει το επίκεντρο από το περιεχόμενο στη φόρμα, ισχυριζόμενη ότι όλες οι
ταινίες του κλασικού κινηματογράφου διαιωνίζουν
την κυριαρχία του φαλλοκρατικού πατριαρχικού
καθεστώτος.
Το 1977, σε συνεργασία με τον συνάδελφό της και
θεωρητικό κινηματογράφου Peter Wollen, σκηνοθετεί μία πειραματική ταινία μεγάλου μήκους-δοκίμιο με τίτλο Riddles of the Sphinx, η οποία
θέτει σε πράξη τις θεωρίες του δοκιμίου «Οπτική
Απόλαυση και Αφηγηματικός Κινηματογράφος»,
επικρίνοντας έτσι το ανδρικό βλέμμα και προσφέροντας τη δυνατότητα ανάδειξης ενός «θηλυκού
βλέμματος».

riddles of the sphinx

Αυτό το δοκίμιο-ορόσημο «Οπτική Απόλαυση και
Αφηγηματικός Κινηματογράφος» και η ταινία της
Mulvey συνυφαίνονται σε μία σειρά σύγχρονων
ταινιών, τις οποίες υπογράφουν τέσσερις σκηνοθέτιδες πειραματικού κινηματογράφου που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Mulvey για έναν
μη φαλλοκρατικό τρόπο θέασης που ενθαρρύνει
την καλλιέργεια ενός «θηλυκού βλέμματος».
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Ένα χέρι ξεφυλλίζει ένα βιβλίο γεμάτο με αναπαραστάσεις της Σφίγγας. Απευθυνόμενη σε
πρώτο πρόσωπο στον θεατή και χρησιμοποιώντας
εικόνες και κείμενο, η σκηνοθέτις, Laura Mulvey,
εξετάζει την πολιτισμική και ιστορική σημασία του
μύθου της Σφίγγας. Εξηγεί πώς η Σφίγγα θα πάρει
τον ρόλο της αφηγήτριας της ταινίας εφόσον η
φωνή της διαφέρει από την αυταρχική και πατριαρχική φωνή που συνήθως συνδέεται με τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία. «Είναι μία φωνή
που προβληματίζει, που θέτει ένα αίνιγμα». Την
επεξήγηση αυτή ακολουθούν αφηρημένες εικόνες
της Σφίγγας της Γκίζας, από τουριστικές φωτογραφίες και βίντεο. Την ενότητα αυτή, και ένα
μεγάλο μέρος της μεσαίας ενότητας, επενδύουν
οι ηλεκτρονικές συνθέσεις του Mike Ratledge.
Η ταινία είναι χωρισμένη σε 13 κεφάλαια, με τη
δεύτερη ενότητα της ταινίας να αλλάζει αφηγητή:
από την αμεσότητα του πρώτου προσώπου της
σκηνοθέτιδας, η αφήγηση περνάει σε τρίτο πρόσωπο και διηγείται την ιστορία της Louise, μίας
διαζευγμένης και εργαζόμενης μητέρας που πασχίζει να τα βγάλει πέρα μετά τον χωρισμό με τον
άντρα της. Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από λήψεις
360 μοιρών από σταθερό σημείο, περιγράφοντας
έτσι διαφορετικές πτυχές της ζωής της Louise,
από τα καθήκοντά της ως μητέρα και οικοκυρά,
μέχρι τον ρόλο της ως γυναίκας που διατηρεί τη
δική της ταυτότητα και εξουσία. Σε μία από αυτές
τις σκηνές με πλήρη περιστροφή της κάμερας,
τη βλέπουμε να στέκεται στο παράθυρο κρατώντας το παιδί της αγκαλιά, καθώς ο σύζυγός
της φεύγει. Έχει την πλάτη της στραμμένη στην
κάμερα και δεν βλέπουμε ακόμη το πρόσωπό της,
ενώ η ταυτότητά της εξακολουθεί να συσχετίζεται
εγγενώς με το οικιακό της περιβάλλον και τον
παθητικό της ρόλο.
Όταν η Louise φεύγει για δουλειά, άλλοι κόσμοι και νέες φωνές εισέρχονται σε αυτό τον
εσωτερικό κόσμο. Με αργή πλήρη περιστροφή
της κάμερας γύρω από γυναίκες σε τηλεφωνικά
κέντρα, διαπιστώνουμε ότι οι ανιαρές ασχολίες
του σπιτιού συνεχίζονται και στην εργασία. Οι γυναίκες συζητάνε το ενδεχόμενο να προσεγγίσουν
τις συντεχνίες λόγω της έλλειψης πρόσβασης
σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας. Τα αυξανόμενα
ερωτήματα της Louise γύρω από τη δική της
κατάσταση ως χωρισμένη και εργαζόμενη μητέρα,

Με την ιστορία της Louise να φθάνει στο τέλος
της, μία σεκάνς καταγράφει ακροβάτισσες που,
όπως ακριβώς η Σφίγγα, μεταμορφώνονται μέσω
πειραματικής επεξεργασίας του φιλμ. Ενώ η εικόνα της Σφίγγας γίνεται δυσδιάκριτη με κοκκώδη
υφή, οι ακροβάτισσες παρουσιάζονται σε έντονο
φως και σε αποχρώσεις ζωντανών χρωμάτων,
προμηνύοντας έτσι την απελευθέρωση και την
ενέργειά τους. Τις ζωντανές εικόνες των γυναικών
που ακροβατούν ακολουθεί μία εικόνα της ίδιας
της Mulvey, η οποία διεκδικεί εκ νέου την αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο απευθυνόμενη στον θεατή,
αλλά πλέον τη βλέπουμε να ακούει την αρχική της
επεξήγηση της Σφίγγας σε μαγνητόφωνο και έτσι
σκεπτική, να παίρνει σημειώσεις. Η τελευταία εικόνα της ταινίας είναι ένα κοντινό πλάνο από ένα
παζλ τσέπης, με την μπαλίτσα από υδράργυρο να
βρίσκει το δρόμο της στο κέντρο του λαβύρινθου.
Ο αόρατος παίκτης ανακινεί το παζλ και η εικόνα
θολώνει σε χρώμα ασημί.

What’s On
Martha Colburn
2’ — 1997
Έγχρωμο animation σε Super 8mm με την τεχνική
stop motion, σχεδιασμένο στο χέρι. Η ταινία
απεικονίζει τις καταστροφικές συνέπειες της
τηλεόρασης, συνοδευόμενη από την ποίηση του
καλλιτέχνη 99 Hooker και δείγματα από το έργο
του video artist Naval Cassidy.
Language of Memory
Laura Kraning
4’ — 2009
«H ταινία Language of Memory είναι επεξεργασμένη στο χέρι και αποτυπωμένη σε φιλμ 16mm
με τη χρήση οπτικού εκτυπωτή. Αποτελείται από
ακτινογραφίες αρνητικών που ανήκαν στη γιαγιά
μου και τοποθετούνται χρονολογικά στις αρχές
του 20ού αιώνα. Πρόκειται για λωρίδες από δαντέλα, οι οποίες σχηματίζουν αφηρημένα μοτίβα
σε ασπρόμαυρο έντονο κοντράστ, και συνδυάζονται με κινήσεις ραπτικής και συνένωσης φιλμ
- που αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους - και
αναπαριστούν τεχνικές ιστορικά συνυφασμένες
με τη γυναίκα. Η ταινία είναι φόρος τιμής στη
δημιουργική επιρροή της γιαγιάς μου και στην
αποδόμηση της μνήμης μέσω της διάσπασης και
της συσσώρευσης των ενώσεων που προκύπτουν
από την χειροποίητη δημιουργική επεξεργασία
μιας ταινίας».

British Film Institute

Laura Kraning

-

Unsubscribe #2:
All Eyes on the Silver Screen
Jodie Mack
3’ — 2010

Blanket Statement #1:
Home is Where the Heart Is
Jodie Mack
3’ — 2012

Όλοι βλέπουν…

Ασύμφωνη δυσλειτουργία της ουσίας
των πραγμάτων.

creature companion

-

western wild

καθώς και η καταπίεση που δέχεται από το
πατριαρχικό καθεστώς, συνοδεύουν τις λήψεις της
κάμερας, ενόσω εκείνη περιστρέφεται γύρω από
το μελαγχολικό, ανεμοδαρμένο πάρκο όπου παίζει
με το παιδί της. Τα ερωτήματά της καταλήγουν σε
αδιέξοδο, οδηγώντας την «έξω στην κοινωνία και
πίσω στη δική της μνήμη». Ωστόσο, είναι πλέον
έτοιμη να τα εκφράσει. Η αργή και σταθερή περιστροφή της κάμερας συνοδεύεται από μία αποσπασματική αφήγηση με voice-over που εκφράζει
τις σκέψεις της Louise, εντάσσοντας παράλληλα
και τις φωνές των γυναικών που δουλεύουν μαζί
της, όπως της νέας της φίλης, της Maxine.
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Western Wild…or How I Found Wanderlust
& Met Old Shutterhand
Martha Colburn
9’ — 2018
Η ταινία Western Wild…or how I found
Wanderlust and met Old Shatterhand είναι ένα
ντοκιμαντέρ «πυκνής υφής» για έναν σκηνοθέτη
που γυρίζει μία ταινία για τον διάσημο Γερμανό
συγγραφέα Karl May. Η ταινία είναι φτιαγμένη με
μεικτή τεχνική από stop motion, αρχειακό υλικό
και συνεντεύξεις που αρκούν για να αποδώσουν
τον αισθητηριακό χαρακτήρα της Περιπλάνησης.
Wasteland #1: Ardent Verdant
Jodie Mack
5’ — 2017
Ένας επικήδειος λόγος για τη σπατάλη υλικών και
τη μετατροπή τους από απορρίμματα σε θησαυρό.
Η δίψα για καταστροφή καταγράφει τον κύκλο
ζωής του προϊόντος, διακόπτοντας τον ορίζοντα
μέσω διατομής προοπτικών.
Meridian Plain
Laura Kraning
18’ — 2016
Η ταινία Meridian Plain καταγράφει ένα μακρινό
αινιγματικό τοπίο, η εκσκαφή του οποίου γίνεται
μέσω εκατοντάδων χιλιάδων αρχειακών εικόνων,
προβλέποντας όψεις ενός πιθανού μέλλοντος,
που μεταδίδονται μέσω ενός μηχανικού ματιού.
«Με το τελευταίο της έργο, το εντυπωσιακό
Meridian Plain (2016), η Kraning κινείται σε
ελαφρώς διαφορετική κατεύθυνση. Εξακολουθεί
να εξερευνά το τοπίο, ωστόσο αυτή τη φορά το
κάνει μέσω ενός αρχείου από εικόνες μηχανικά
αποτυπωμένες, τις οποίες η ίδια έχει οργανώσει
διεξοδικά. Κατόπιν, μέσω επεξεργασίας καρέ
καρέ, δημιούργησε ένα αριστουργηματικό
πορτρέτο ενός φαινομενικά απόκοσμου τοπίου.
Πρόκειται για άλλο ένα ασπρόμαυρο έργο, με
λήψεις όχι τόσο σε τακτά χρονικά διαστήματα,
όσο σε τακτά χωρικά διαστήματα, στο οποίο οι
χώροι συμπτύσσονται και δίνουν τόπο ο ένας
στον άλλον. Μέσα από το μοντάζ της, η Kraning
δημιουργεί πολύπλοκους οπτικούς και σχεδόν
φυσικούς ρυθμούς: από διακεκομμένους παλμούς
κινείται σε πιο απότομους και δονούμενους
καταλήγοντας, εν τέλει, στην αποσύνθεση».
-
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Creature Companion
Melika Bass
30’ — 2018
«Μία σαγηνευτική, ίσως μάλιστα ριζοσπαστική, εκ
νέου ερμηνεία της θηλυκότητας στην αμερικανική
ζωή των προαστίων».
Διακρίθηκε με Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής
στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουζεν. Πρεμιέρα ΗΠΑ: 10ο
BAMcinemaFest, Νέα Υόρκη
Στα αμερικανικά προάστια, οι ζωές δύο γυναικών
συνυφαίνονται με μυστηριώδη και αισθησιακό
τρόπο. Ένας βραδυφλεγής και τολμηρός αφηρημένος μύθος για τη λαχτάρα και τον μόχθο του
γυναικείου σώματος.
Razzle Dazzle
Jodie Mack
5’ — 2014
Κολλώδεις ίνες λαμπιρίζουν σε ρυθμούς πυγολαμπίδας, φωσφορίζοντας ανάμεσα στα απομεινάρια
μιας ξεπεσμένης χλιδής και μιας φανταχτερής
λάμψης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
-

Laura Mulvey

Η Laura Mulvey γεννήθηκε στην Οξφόρδη στις
15 Αυγούστου 1941. Σπούδασε αρχικά Ιστορία στη
Σχολή St Hilda’s College του Πανεπιστημίου της
Οξφόρδης, ενώ αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 έγινε γνωστή ως θεωρητικός κινηματογράφου με δημοσιεύσεις σε περιοδικά όπως
Spare Rib και Seven Days. Το πρώιμο κριτικό της
έργο εστίαζε κυρίως σε ερωτήματα που ερευνούσαν την ταύτιση του θεατή και το ανδρικό βλέμμα.
Τα κείμενα της Mulvey και, συγκεκριμένα, το
δοκίμιό της που έγραψε το 1975 με τίτλο «Οπτική
Απόλαυση και Αφηγηματικός Κινηματογράφος»,
συνέβαλε στην καθιέρωση της φεμινιστικής
θεωρίας του κινηματογράφου ως έγκυρου πεδίου
μελέτης.
Μεταξύ 1974 και 1982, η Mulvey έγραψε και σκηνοθέτησε σε συνεργασία με τον σύζυγό της, Peter
Wollen, έξι έργα: θεωρητικές ταινίες που καταπιάνονταν κυρίως με τη φεμινιστική θεωρία, τη
σημειωτική, την ψυχανάλυση και την αριστερή πολιτική. Το πρώτο από αυτά, με τίτλο Penthesilea:
Queen of the Amazons (1974) εξερευνά βασικές
ανησυχίες που εκφράζονται μέσα από το συγγραφικό έργο της Mulvey: η θέση της γυναίκας
σε σχέση με τον πατριαρχικό μύθο, το συμβολικό
ιδίωμα και η ανδρική φαντασία. Το Penthesilea
αντιπροσωπεύει ένα πειραματικό εγχείρημα
βρετανικής καταγωγής που εισέρχεται σε «εδάφη» στα οποία πρωτοπορούν δημιουργοί όπως ο
Jean-Luc Godard. Με το αντικινηματογραφικό του
ύφος και την αδυσώπητα διδακτική του προσέγγιση, το έργο αυτό απευθύνθηκε αναπόφευκτα σε
ένα περιορισμένο κοινό.

γυναικεία εμπειρία. Η αξιοσημείωτη φορμαλιστική καινοτομία του, με περιστροφικές λήψεις 360
μοιρών που παρουσιάζουν το περιεχόμενο της
ταινίας, περιγράφουν την απώλεια της ταυτότητας
μιας μητέρας, αλλά και την αναζήτηση αυτής. Το
αποτέλεσμα είναι μια ευφυής και ισχυρή ταινία,
γεμάτη προκλήσεις.
Η ταινία AMY! (1980), ένας φόρος τιμής στην Amy
Johnson, αποτελεί μια πιο προσβάσιμη επανεξέταση θεμάτων που οι Mulvey και Wollen είχαν
καλύψει σε προηγούμενα έργα τους, αλλά με πιο
βραδύ ρυθμό. Το είδος του έργου μακράν απέχει
από μία συμβατική βιογραφική ταινία. Η αεροπόρος χρησιμοποιείται ως συμβολική φιγούρα, με το
ταξίδι της να εκπροσωπεί παραδειγματικά τη μετάβαση από τον θηλυκό στον ανδρικό κόσμο, που
οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να ακολουθήσουν
για να πετύχουν στη δημόσια σφαίρα.
Το Crystal Gazing (1982) εκπροσωπούσε την
απομάκρυνση από τον εμφατικό φορμαλισμό των
πρώτων έργων των Mulvey και Wollen. Επεδείκνυε
μεγαλύτερο αυθορμητισμό από τα προηγούμενα έργα, τόσο σε απόδοση, όσο και σε πλοκή,
στοιχεία τα οποία παρέμεναν αδιευκρίνιστα μέχρι
τη στιγμή του γυρίσματος. Η ζοφερή, αλλά με
παιχνιδιάρικα στοιχεία αναπαράσταση του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της ύφεσης την εποχή της
Θάτσερ, έγινε γενικώς αποδεκτή, παρά την κριτική
που δέχτηκε η Mulvey για έλλειψη φεμινιστικής
υποστήριξης της ταινίας. Η ίδια παραδέχτηκε ότι
δίστασε να εντάξει μία φεμινιστική πολεμική στην
ταινία, φοβούμενη μήπως επηρεασθεί η ισορροπία του έργου.
Ακολούθησαν στην πορεία οι ταινίες Frida Kahlo
and Tina Modotti (1982) και The Bad Sister (1982),
που εξέταζαν εκ νέου φεμινιστικά θέματα στον
κινηματογράφο. Έπειτα από αυτές τις ταινίες,
η Mulvey επέστρεψε στη σκηνοθεσία πολύ αργότερα, το 1991, με το ατομικό της έργο Disgraced
Monuments, με θέμα την κατάληξη επικών μνημείων της Σοβιετικής Ένωσης μετά την πτώση του
κομμουνισμού.
Η Laura Mulvey είναι Καθηγήτρια Κινηματογράφου και Μέσων στη Σχολή Birkbeck, University of
London.

Το πλέον καθοριστικό έργο των Mulvey και
Wollen, με τίτλο Riddles of the Sphinx (1977),
παρουσιάζει τον αβάν γκαρντ κινηματογράφο ως
έναν χώρο στον οποίο μπορεί να εκφραστεί η
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Laura Mulvey’s 1975 groundbreaking essay
‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’ represents
a turning point in feminist film theory whose
resonances are still powerfully felt today.
Mulvey’s psychoanalytically-inflected theory of
spectatorship locates film’s power and fascination
in two independent drives: scopophilia and
identification. The decisive innovation of Mulvey’s
radicalized critique is her turn from content
to form, thus arguing that all films of classical
cinema are implicated in perpetuating the
dominant phallocentric patriarchy.
In 1977 with fellow film theorist Peter Wollen,
Mulvey made the experimental feature-length
essay film Riddles of the Sphinx, which put into
practice the theoretical commitments of ‘Visual
Pleasure and Narrative Cinema’ in critiquing
the male gaze thus opening the possibility
of developing modes of creative production
and of spectatorship that unfold outside of
patriarchy—a ‘female gaze.’
Visual Pleasure and the Female Gaze weaves
Mulvey’s landmark essay and film into a
tapestry with contemporary films by four women
experimental filmmakers who have responded
to Mulvey’s call for a non-phallocentric mode of
spectatorship with work that nurtures a ‘female
gaze’ and generates new languages.

Riddles of the Sphinx
Laura Mulvey & Peter Wollen
92’ — 1977
A hand flicks through a book full of different
representations of the Sphinx. Through direct
address to the audience, intercut with images
and text, the filmmaker, Laura Mulvey, examines
the myth's cultural and historical significance.
She explains how the Sphinx will act as the
film's narrator because its voice is different
from the authoritative voice associated with
patriarchy, both in film and on the page. It is a
"questioning voice, a voice asking a riddle." This
explanation is followed by abstracted images of
the Sphinx at Giza taken from tourist film and
photographs. This section, and much of the middle section, is overlaid with electronic compositions by Mike Ratledge.
Divided into 13 segments, the second section
of the film switches from the filmmaker's direct
address to a third person narration of the story
of Louise, a young mother struggling to juggle
work and childcare after separation from her
husband. Each segment is a 360 degree pan of
the camera around a fixed location, describing
different aspects of Louise's journey from housewife and mother to a woman with a sense of her
own identity and empowerment. One pan depicts
her standing at the window with her child in her
arms as her husband leaves. She has her back to
the camera and we do not yet see her face, for
her identity is still associated intrinsically with
her domestic environment and her passive role.
As Louise goes out to work, other worlds and
other voices begin to interject into this interior
world. A slow pan around women at switchboards shows that their drudgery at home has

blancket statement
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As Louise's tale ends, a sequence depicts female
acrobats who, like the Sphinx, are transformed
by an experimental use of film processing.
While the sphinx was rendered grainy and
indeciperable, the acrobats are solarised
and tinted in an exuberant array of colours,
signalling their liberation and energy. The upbeat images of the acrobats are followed by
one of Mulvey, who again takes up her position
in direct address to the viewer, but here she is
listening to her earlier explanation of the Sphinx
and her film on a tape recorder and reflecting
on it, sometimes making notes. The final image
of the film is a close-up of a pocket puzzle as a
ball of mercury finds its way to the centre of the
maze. The invisible player shakes the puzzle and
the image becomes a blur of silver.
British Film Institute

Unsubscribe #2: All Eyes
on the Silver Screen
Jodie Mack
3’ — 2010
Everybody’s watching…
What’s On
Martha Colburn
2’ — 1997
Super 8mm color stop motion animated film
with hand painting about the evils of television,
set to the poetry of 99 Hooker and samples of
Naval Cassidy.

IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

razzle dazzle

been replaced by drudgery at work. The women
discuss approaching the unions about the difficulty of finding childcare while at work. Louise's
growing questions about her own situation as a
single working mother and the wider patriarchy
which oppresses her accompany the camera's
pan around a melancholy, windswept park as she
plays with her child. Her questions are inconclusive, bringing her "out into society and back into
her own memory," but she is now more able to
articulate them. The slow and constant rotation
of the camera is accompanied by a fragmented
voice-over which sometimes articulates Louise's
thoughts, but also introduces other voices, of
the women that she works with or her new friend
Maxine.

Language of Memory
Laura Kraning
4’ — 2009
“Language of Memory is a hand-processed,
optically printed 16mm film composed of rayographs of my grandmother’s still negatives from
the early 1900s, strips of her old lace casting
abstract patterns on high contrast film, and the
overlapping gestures of sewing and splicing
film, related techniques historically attributed to
women. It is both homage to my grandmother’s
creative influence and a deconstruction of memory through fragmentation and the accretion of
associations surfacing from the tactile processes of the film’s making.”
Laura Kraning

Blanket Statement #1:
Home is Where the Heart Is,
Jodie Mack
3’ — 2012
Discordant dysfunction down to the nitty griddy.
Western Wild…or How I Found
Wanderlust & Met Old Shutterhand
Martha Colburn
9’ — 2018
Western Wild…or how I found Wanderlust and
met Old Shatterhand is a densely textured
documentary about a filmmaker making a film
about the famed German author Karl May. The
film weaves through a mixture of stop motion
animation, found footage and interviews that
itself is enough to generate sensory Wanderlust.

creature companion

otherworldly landscape. It is yet another blackand-white project, and we might consider it not
time-lapse so much as space-lapse, wherein
spaces collapse and give way to each other.
Through her editing, Kraning produces complex
visual and almost physical rhythms, moving from
staccato pulses and a roiling horizon to hovering
and shaking and ultimately disintegration.”
Holly Willis

Creature Companion
Melika Bass
30’ — 2018

riddles of the sphinx

“A beguiling, perhaps radical, reinterpretation
of femininity in American suburban life.” – MUBI

Wasteland #1: Ardent Verdant
Jodie Mack
5’ — 2017
A eulogy for wasted potential sends the out
of date to the out of body: trash to treasure.
An appetite for destruction charts the product
life cycle, interrupting the horizon through an
intersection of perspectives.

Winner Special Mention of the
International Jury, International Short
Film Festival Oberhausen, US Premiere
10th BAMcinemaFest, New York
In the American suburbs, two women
mysteriously and sensuously entwine in this
slow-burning, saucy, abstracted fable on
the longing and laboring female body.
Razzle Dazzle
Jodie Mack
5’ — 2014
Tacky threads luminesce at a firefly's pace,
twinkling through remnants of chintzy opulence
and gaudy glamour prestissimo brilliante.

-

Meridian Plain maps an enigmatic distant
landscape excavated from hundreds of
thousands of archival still images, forecasting
visions of a possible future, transmitted from
a mechanical eye.
“With her newest project, the dazzling Meridian
Plain (2016), Kraning moves in a slightly different
direction, still exploring landscape but this
time working from an archive of mechanically
captured still images that she laboriously
organized and then worked with frame by frame,
creating a magisterial portrait of a seemingly

creature companion

Meridian Plain
Laura Kraning
18’ — 2016
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In 2013 her film Metamorfoza was invited to
participate in the series ‘Visual Arts’ by curator
of the Collection de Bruin‐Heijn and performed
Melika Bass
by the Rotterdam Philharmonic Orchestra. She
“American filmmaker Melika Bass…author of
is a 2015 recipient of the Creative Capital Award
a unique cinema of atmosphere and historical
for film for the production of Western Wild.
reminiscences…one of the revelations of the
Recipient of the Mondriaan Foundations Working
Torino Film Festival.”
Artist Grant in 2016, she also did a number of
					
performances including Amsterdam Art Week
(Roberto Manassero, Torino Film Festival)
(with singer/ songwriter Rita Braga and Into the
Great Wide Open Festival-with musician Jacco
Named one of Filmmaker Magazine’s “25 New
Gardner and cellist Helena Espvall. She also
Faces of Independent Film 2018,” Bass is the
had a film retrospective screening in the Center
recipient of an Artadia Award (NYC), 2 Media
for Contemporary Culture in Barcelona, Spain.
Arts Fellowships from the Illinois Arts Council,
Aγγλικό κείμενο μόνο

the Kodak/Filmcraft Imaging Award from the
Ann Arbor Film Festival, an Experimental
Film Prize from the Athens International Film
Festival, and a Special Mention Prize from the
International Jury of the 2018 International
Short Film Festival Oberhausen.
Screenings and exhibitions include the
BAMcinemaFest, Brooklyn; Museum of
Contemporary Art Chicago (solo exhibition);
Torino Film Festival, Italy; Film Society of
Lincoln Center, New York; Kino der Kunst,
Munich; Ann Arbor Film Festival; Museum of
Contemporary Art Detroit; Anthology Film
Archives, New York; BFI London Film Festival;
Athens International Film Festival; Segal Center
for the Performing Arts, Montreal; International
Short Film Festival Oberhausen, Germany; and
the Split Festival of New Film, Croatia. Her work
has been profiled and reviewed in Filmmaker
Magazine, Time Out Chicago, Bad at Sports,
Art Daily, Rolling Stone Italy, Chicago Tribune,
Chicago Reader, Pitchfork, and Criterion.
Martha Colburn
Born in rural Pennsylvania, Martha Colburn is
an artist filmmaker based in Pennsylvania, USA
and Amsterdam, the Netherlands. She travels
extensively exhibiting and lecturing on her work.
She has a B.A. from Maryland Institute College
of Art and MA equivalent from Rijksakademie
Van Beeldende Kunst in the Netherlands.
In the 2007 Sundance Film Festival, she was
invited to initiate the ‘New Frontiers’ film and
video installation program, with ‘Meet Me In
Wichita” and in 2008 to opened the Museum of
Art and Design (NY) with a live performance of
films and music. In 2010 two of her films joined
the collection of the Museum of Modern Art in
New York and the Philadelphia Museum of Art.
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In 2017, her film Metamorfoza was included
in the B3 Biennale of the Moving Image in
Frankfurt, Germany and participated in the
Mondriaan Foundations’ Delta Workers Art
Residency in New Orleans, LA, USA. Her films
are included in a number of exhibitions and
films premiering in Sundance Film Festival
(a collaboration with the performance artist
‘Narcissister’ and she is included in the
Rotterdam International Film Festival with a live
performance with composer Jeroen Kimmans’
musical group ‘Orquesta del Tiempo Perdido’
and her newest film, created with a grant from
the Creative Capital Foundation Award for film
Western Wild…or how I found Wanderlust and
met Old Shatterhand.
Laura Kraning
Laura Kraning’s moving image work navigates
the spaces of landscape, memory, and the
technological sublime. Her work has screened
widely at international film festivals and venues,
such as the New York Film Festival’s Views from
the Avant-Garde and Projections, International
Film Festival Rotterdam, Edinburgh International
Film Festival, BFI London Film Festival, Visions
du Réel, Festival du Nouveau Cinema, MoMA
Doc Fortnight, and REDCAT Theater, among
others. She is a recipient of the Princess Grace
Foundation John H. Johnson Film Award, the
Leon Speakers Award and Jury Awards at
the Ann Arbor Film Festival, the Film House
Award for Visionary Filmmaking at the Athens
International Film and Video Festival, and the
Jury Award for Best Short Film at the Rencontres
Internationales Sciences et Cinémas in
Marseille.
Jodie Mack
Jodie Mack is an experimental animator who
received her MFA in film, video, and new media
from The School of the Art Institute of Chicago

in 2007. Combining the formal techniques
and structures of abstract/absolute animation
with those of cinematic genres, her handmade
films use collage to explore the relationship
between graphic cinema and storytelling, the
tension between form and meaning. Musical
documentary or stroboscopic archive: her films
study domestic and recycled materials to
illuminate the elements shared between fineart abstraction and mass-produced graphic
design. The works unleash the kinetic energy of
overlooked and wasted objects and question the
role of decoration in daily life.
Mack’s 16mm films have screened at a variety
of venues including the Ann Arbor Film Festival,
Edinburgh International Film Festival, Images
Festival, Projections at the New York Film
Festival, and the Viennale. She has presented
solo programs at the 25FPS Festival, Anthology
Film Archives, BFI London Film Festival, Harvard
Film Archive, National Gallery of Art, REDCAT,
International Film Festival Rotterdam, Shenzhen
Independent Animation Biennale, and Wexner
Center for the Arts among others. Her work
has been featured in publications including
Artforum, Cinema Scope, The New York Times,
and Senses of Cinema. Named one of Filmmaker
Magazine’s 2014 “25 New Faces to Watch” and
one of the Yerba Buena Center for the Arts’
YBCA 100 in 2015, she is an Associate Professor
of Animation at Dartmouth College. She is a
2017/18 Film Study Center Fellow and Roberta
and David Logie Fellow at the Radcliffe Institute
for Advanced Study at Harvard University.
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Weaving, Layering,
Dispersal: from politics
to theory to praxis
Laura Mulvey
in conversation with
Christopher Zimmerman
Christopher Zimmerman: The screening
program ‘Visual Pleasure and the Female Gaze’
takes your 1975 essay ‘Visual Pleasure and
Narrative Cinema’ as the ‘organizing principle’
or, perhaps, the basic fabric for the selection
of films. Can you share your thoughts as to how
this essay is woven into your larger body of work,
emerging out of organizing within the Women’s
Movement and leading into filmmaking?
Laura Mulvey: If you wanted to ask about the
70s and how everything emerged, maybe we can
talk about that in a minute? Perhaps, we could
begin just by thinking about where I am now.
CZ: Where are you now?
Laura Mulvey: My last book was Death
24x a Second, which is about questions of
spectatorship that did not really involve women
or feminism. In a sense, there is a feminist
angle because I cannot really help that. But
I was interested in other kinds of questions,
particularly ones of time and different kinds of
spectatorial relationships with film. The long
time I spent on developing that book was more
about thinking about the crisis of cinema and
the crisis of cinema spectatorship and not so
much about feminism.

‘The Last Chapter’. In the first place, I am
saying, “These are the things that I’m never
going to write about or talk about ever again.”
And, so it’s my last thoughts about woman as
spectacle.
And then the book ends with an appendix called
‘Visual and Other Pleasures: Frequently Asked
Questions’, FAQs. I have ten FAQs that people
have genuinely asked me over the years about
the essay. So, the idea now is to bring together
a lot of the different threads and strands,
possibly tie them up a bit, and try to say that
this is, in a sense, the end of this particular line
of thought. I have tried to say this before but
without much success.
But, the main part of the book, which is called
‘A New Chapter’, is about recent films by women.
I’m trying to think about new ways of thinking
about women and film and how that might vary,
differ, develop and progress from the kind of
negative aesthetic that Peter [Wollen] and I had
in mind, or the kind of counter-cinema aesthetic
that we had in mind in the ‘70s.
CZ: Was there a certain necessity or a different
urgency around the time of Death 24x that
resulted in your turning to questions of time and
the crisis of cinema and away from the feminist
and psychoanalytic critique of your earlier work?
What was the larger context out of which this
book emerged?
Laura Mulvey: Yes, yes. I wrote ‘Visual
Pleasure and Narrative Cinema’ within specific
technological and spectatorial conditions. That
was a way of going to the cinema, the old way of
‘seeing the movies’, which I felt was very tied to
the arguments and the theoretical speculations
that I was making at the time.

Since Death 24, which was published twelve
years ago, I’ve been going back more to
different ideas about women and film. This new
book is a collection of essays, of essays that
I have written and lectures that I have given
since 2006. The theme of time is still important,
but I have come back to questions of women.
What I’ve been trying to deal with is, in the
first instance, to bring to an end the long,
discontinuous dialogue I’ve had with Hollywood
and the question of woman as spectacle and
gendered spectatorships.

Around 1995, which was simultaneously the
arrival of DVD and digital spectatorship,
replacing electronic spectatorship, and also the
centenary of cinema, it seemed to me it was a
moment when I could then draw a line under
‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’ and say
now there are completely different conditions.
And different kinds of spectatorships are at
stake and at work. Different kinds of pleasures
and also opening up ways of thinking about
conventional narrative cinema, in ways that can
open up questions, aesthetics.

So, the first section of my new book is called

CZ: With the ‘possessive spectator’ and the
‘pensive spectator’, as you discuss in Death
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24x a Second, you are exploring modes of
spectatorship outside of the dominant and
codified. There are other possibilities of
spectatorship.
Laura Mulvey: Yes, but there are also modes of
spectatorship, which, I felt at the time, would
become more and more prevalent. More and
more, people would no longer watch films in the
traditional way, and they would then experiment
with new forms of spectatorship. Now, this is
and isn’t the case. People go on going to the
cinema; they go on watching films in the old
circumstances. But, I think that their way of
relating to the cinematic image has shifted
because they don’t have the experience that I
grew up with…
CZ: Sitting in the dark with others…
Laura Mulvey: Exactly, and that being the only
way to see a film. But on the other hand, I am
often struck by when I ask people whether they
watch movies in the way I suggested in Death
24x a Second: pausing, rewinding, stopping…
They generally say they don’t.
CZ: Your analysis of these other modes of
spectatorship made possible by the digital
brings us back to your essay ‘Visual Pleasure and
Narrative Cinema’ in which you psychoanalyze
or deconstruct the male gaze found at the
centre of Hollywood narrative film. One of the
things that I admire in your writings and films is
your ability to navigate between the particular
and the universal, in a sense. Your theoretical
speculations are firmly rooted in concrete
political situations, and your films develop a
praxis in which your theoretical commitments are
thought through on the screen. Can you return
to the 1970s and describe the context out of
which your early theoretical work and your films
emerged? What instigated the move from theory
to film practice?
Laura Mulvey: All of this is very important.
Thinking back, I realized that a lot was actually
changing in the world in the late ‘60s and
early ‘70s, and there were three things that
particularly affected me. One was the impact
of the Women’s Movement. That was important
from two particular points of view. The Women’s
Movement was an introduction to theory and
ideas through my reading group.
CZ: So, in some ways, politics first opened up
theory to you?

Laura Mulvey: Yes, one of the first slogans
of the Women’s Movement was: the female
body as a site of struggle. This had all to do
with questions about reproduction, childcare,
sexualities and so on. This is the first kind of
‘instance’.
The first obvious thing was my involvement
in the Miss World Competition, which I write
about in the very first essay in Visual and Other
Pleasures [Mulvey’s first book]. Here, I began
to think about the question of spectacle. This,
in a sense, leads on to the next site, as it were.
If the woman’s body is a site of struggle then
the representation and images of her body are
also sites of struggle. Where the actual body
in real life led on to social, political, economic
issues, the image of woman’s body as a site of
struggle led on to psychoanalysis and semiotics
because the first principle was to dissociate
the image from the referent—to establish that
this object on the screen or in commodity
culture didn’t refer to women but referred to a
completely different sphere of imagination and
fantasy, which could only be accessed through
theoretical tools.
So, that is why there was a direct link, as you
say completely correctly, from the politics to
the theory. At the same time, of course, we
were fortunate that the theory was beginning to
circulate. That was one of the other things that
was changing around the time. So there was the
impact of the Women’s Movement but also the
new interest in psychoanalysis. French theorists
began to be translated. There was a new sense
of the bankruptcy of English culture and English
traditions, and there were intellectual energies
coming from other parts of the world: postcolonial cinema and theory and so on. So, there
was a sense of looking for new things.
But, also around this time too, the backdrop
of the Hollywood movies that I loved during
the ‘60s had come to an end. Hollywood was
no longer an industrial entity, nor was there a
critical dynamic any longer. It had come to an
end. And, lots of new cinema was pouring in from
around the world. We were seeing new cinema
from Brazil, radical Godard… and then what had
a particular influence on me, seeing: Chantal
Akerman, Yvonne Rainer, VALIE EXPORT…
But from an art-historical point of view, our
aesthetic emerged out of feminism and out of
the negativity or counter-culture of feminism.
But also, it was the moment of conceptualism
47

and minimalism. Women might not have wanted
to recognize that they were influenced by
anything except themselves and their own
political instincts and principles. But, if you
think of the kinds of films that people started to
make in that period, that kind of conceptualist,
minimalist, structural film background is
important. Although I think that the feminist
aesthetic was more prepared to work with
narrative and to work with ideas…
CZ: Since we are in a retrospective mode, you
recently wrote an essay for Timothy Corrigan and
Nora Alter’s collection of essays on the essay
film (2017), in which you remarked that you were
surprised that you and Peter Wollen saw your
films as ‘theoretical’ rather than as essays at the
time. But now, you do see, for example, Riddles
of the Sphinx as an essay film. In what ways has
the essay film, and personal cinema in general,
synched up with feminist modes of filmmaking?
Or, perhaps, what is it about the essay that
opens up critical and creative territory that
might be otherwise denied by more traditional
modes of filmmaking?
Laura Mulvey: I think that that is absolutely
right. The essay as such as a written object
involves, as all of the theorists now writing
about the essay film point out, both a personal
side and an interest in ideas, but ideas which
are not highly academically or philosophically
presented, but more personally and intuitively
theorized.

that opened up the world of theory to you; you
are then theorizing, writing essays, and you
turn to filmmaking as if you are returning to
the practical, to the concrete. I know that this
is an over-simplification, but I see your films
Penthesilea and Riddles of the Sphinx as an
emergence of a praxis in which you are exploring
the theoretical commitments that you were
making in your writings.
Laura Mulvey: Yes, that is absolutely true. That
works, exactly. Just to transfer the general
cultural contingencies within which we were
existing, there was beginning to be a sense
that another kind of cinema could exist. There
was the idea that it was possible to make films
that were intellectual, theoretical, speculative
but also interested in experimenting with the
relationship between word and image. So,
bringing the whole question of how an image
works into a theoretical context.
Peter always said that you can have
documentary film, you can have poetic films, you
can have artist films, why shouldn’t you have idea
films, theory films? He was interested in lateGodard when working on his ‘counter-cinema’.
Peter was primarily a writer, much more than I
was. We were interested in pushing language
and writing into a critical zone, as it were, within
the context of what kind of a language would
another politics mean? What kind of language
would a feminist politics mean? And that
played very directly with Peter’s own writing
experiments.

CZ: Chris Marker’s cinema? For example…
Laura Mulvey: Yes, exactly. And also, a
commitment, as it were, to a more unfinished,
heterogeneous form of composition. It is more
approachable than the high-academic essay.
With ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’, it
is very important to understand that I was not
in any academic context at the time. I often
say that it couldn’t have been written earlier
because it could not have been written without
the influence of feminism, and it could not have
been written any later because the context of
film studies would have made it very difficult
to be so sweeping, generalizing, and slightly
unforgiving to the reader.
CZ: This all emerged out of very particular,
concrete situations… Could you talk specifically
about your turn to filmmaking? You mentioned,
which I found fascinating, that it was politics
IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

It’s also important to keep in mind how
important the radical independent film
movement in the UK around that time was.
People were experimenting across the board
from the most extreme structural artist film to
straight-forward agitational chaos and all kinds
of experiments in between. This was a movement
that did, for a short time, talk to each other and
share their films together. There was a sense
that there wasn’t one single answer to these
questions but that they should be pursued in
very different kinds of ways. People had their
own ways of engaging, and it should be possible
within our movement to find dialogues across
these things. So, there was quite a strong sense
of people coming from very different directions
and backgrounds, but there was a collective
desire to question what cinema meant, as it
were, and how it could make meaning politically.
What it meant in terms of its history and where
it came from and how it could make meaning

politically in the future.
CZ: There was momentum…
Laura Mulvey: Certainly. There was a strong
sense of looking back to the 1920s and the kind
of 1920s movement, but there was a real sense
of momentum and that these discussions could
be taken further. But, actually, it didn’t happen
because, one of the other things that was very
important around that time was that people like
us, I think, would not have made movies unless
these possibilities came into reality through
institutional support and financial support.
With 1979, all that kind of infrastructure began
to fall away. And also, Thatcherism was very
disorientating to what Annette Michelson called
‘the utopian aspirations of the avant-garde’, and
our utopian aspirations were facing a rather grim
reality: the disorientation and depression of the
early 1980s.
CZ: Can you talk about the process behind
Riddles of the Sphinx? It is an essay film, which
always has an ‘authorial voice’, but your film was
made in duo; there were two of you, you and
Peter, as well as your team of collaborators.
Even right here, this notion of authorial
intention is dispersed throughout the entire
apparatus and process. Can you talk about this
collaborative, collective process?
Laura Mulvey: You have to remember that we
made Riddles at a time when authorship was
under a cloud. The idea of claiming authorship
was not really an issue. It was more a question
of working out how to work together, which
wasn’t really a problem for Peter and me. Our
mutual interest in ideas and film had been at
the basis of our relationship for ages and ages.
The ideas we really worked out very collectively.
And the strategies, the 360-degree pans and
things like that, we worked up. I would just say
that with the writing you can see Peter working
through his interest in experimental language,
which, of course, then relates, on the one hand,
to a questioning of language as the patriarchal
symbolic, but also his interest in semiotics and
linguistics, which was a professional interest.
CZ: What is the source of the texts that
separate the thirteen pans of Louise’s story? Is
this from some sort of script?
Laura Mulvey: This is again typical Peter,
literally typical Peter. All they are is that little
square thing with nothing before or after.

CZ: You get a sense of stage directions, but they
hang there elliptically…
Laura Muley: But, it also comes from the way
we thought about the pans as tableaux, with,
perhaps, a kind of Brechtian twist to it. These
were tableaux forms and a kind of word-imageobject, almost like a narrational equivalent of
concrete poetry.
CZ: On the second evening of the program,
we will also screen nine films by four American
women, feminist filmmakers. I selected these
works because each, in its own way, critiques
the male gaze but, more importantly, also
attempts to answer your call for productive,
creative cinema that explores what might be
called a ‘female gaze’. I certainly see your work
as offering and nurturing one such mode (or set
of modes) of spectatorship (and, of course, the
other films in the program do so as well, but in
different ways). What would a female gaze be? I
know that this is not your term. Do you cringe at
this idea of a ‘female gaze’?
Laura Mulvey: Yes, I do. It is partly because,
from quite early on, and this is something Peter
and I talked about, and I think that it is there
in Penthesilea, we always felt reversals were
a dead-end. If you thought about some kind
of male fantasy and reversed it, it would only
take you into another dead-end. And, I always
thought the idea of a female gaze was, to a
certain extent, a bit of a long shot.
Also, one of the things that comes with women’s
work in cinema is new ways of telling stories
as well as new ways of using the camera.
So, perhaps, the emphasis on the camera,
the instrument of viewing, can become more
dispersed. This is from a filmmaker who made
Riddles of the Sphinx with 360-degree pans. So,
I can see that I might be accused of fetishizing
the camera, to a certain extent.
But, I feel that a lot of the ways in which
women’s filmmaking works is thinking of what
kinds of topics and ideas are important for
women, and, out of that, what kind of ways can
be imagined for putting them on the screen?
So the idea of a female gaze might be one of
them, but it wouldn’t necessarily be a central
configuration. It would be much more a question
of dispersal.
CZ: I was thinking of the female gaze, not as a
simple reversal or in any reductive sense, but as
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the possibilities outside of or beyond the male
gaze. A certain sensibility, approach, process
that result in films that invite other kinds of
spectatorship, other modes of contact and
engagement with the film, than the voyeurism
of the male gaze. ‘Haptic visuality’, for example.
There could not be one female gaze… Perhaps
it would be a question of opening a territory or
a set of themes? Or creating a new cinematic
language?
Laura Mulvey: Thinking about the women’s
films that I was writing about in my recent
book... In fact, we are getting back to Riddles
of the Sphinx, in a sense, in that all of the films
revolve around the question of the mother, the
representation of the mother. So, all these films
revolve around muteness. The visibility of the
mute, as it were, and what kind of stories of this
kind of weaving of the past, the maternal past,
into a new layered culture and what that would
involve.

the past, from the muteness of the past, how
does the thing itself pass that message on to its
future audience? So, rather than the film being
a finished film, the film has to find a way of
mediating between. So, this is a kind of layering,
not only of past and its re-configuration, but
also how to build that address to the future.
Even the most conventional found footage film,
Ken Burns and so on, involves this dislocation
of temporality. If that dislocation of temporality
is re-worked around bringing political issues of
the past out and toward the future, then this
dislocation of temporality can find another voice,
which is essentially one of weaving or layering.
Questions of weaving and layering, for me, have
been of recent interest in terms of time, layering
of time.
CZ: In terms of an audience of the future, what
are our most pressing challenges today? How
should things be developed today?

CZ: I wanted to ask you about this notion
of weaving, which you mention on multiple
occasions in your books, in particular in Visual
and Other Pleasures and fetishism and curiosity.
I selected four of Jodie Mack’s short films for
this program. Jodie is particularly interested in
fabrics and textile patterns, which she treats
in experimental ways, which are the result of
‘women’s work’. The way that she weaves her
films performs the very act of weaving that
results in the textiles. Laura Kraning’s film The
Language of Memory uses rayographs of her
grandmother’s negatives of her sewing machine
and embroidery. The idea here being that
weaving is literally woven into the program. This
leads me to the intricate weaving and layering
of image, sound, music, voice, text in Riddles.
Can you elaborate on this idea of weaving and
layering? Of re-situating what has traditionally
been regarded as women’s work in a film that
attempts to weave together a new language?
Film as tapestry…

Laura Mulvey: The gap between the kinds
of hope and aspirations that we had in the
1970s and the bleakness of today is very stark
indeed. The world has moved backwards, rather
than forwards. In climates of what they call
‘economic austerity’, women are immediately hit
worse than anyone else. Post-industrialization,
overlaid by the politics of economic austerity,
might take us back to having to address, rather
than addressing just the women’s question,
the whole people’s question. Perhaps, that is
what we are addressing now more and more.
Women, rather than concentrating completely
on what is happening to women, have to think
about how women can bring their way of thought
to addressing the problems of the world, to
addressing all of the social problems that we
see around us, and working across the whole
people. In a sense, a concentration on women
and women’s issues belonged, perhaps, to
the ‘60s and ‘70s. It was a moment of relative
optimism, freedom, and social support.

Laura Mulvey: I think that ‘weaving’ is a
concept that I certainly use. This line of thought
emerged out of an interest in found footage
and compilation film. This fits in with Laura
Kraning’s film. What I was interested in around
the found footage / compilation film was how
there is an essential dislocation of temporality
between the footage that is found, that comes
from the past, and its re-editing and its renarrativization into a new thing, a new object.
But, if there is a political message coming from

CZ: Our audience in Nicosia will be seeing
Riddles of the Sphinx for the first time. Can
you give our audience some ‘advice’ as they
approach Riddles?
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Laura Mulvey: One point I would make is that,
just as I said about the Visual Pleasure essay,
this kind of film comes out of a very short
window of opportunity. I see it not only as part
of our movement in the UK, our independent
filmmakers association movement, but also

linking internationally to Chantal Akerman and
Yvonne Rainer and other women filmmakers of the
time who were trying to make large-scale films.
On the one hand, women’s filmmaking had tended
to be the short, poetic form or the longer art
film form. These were ambitious films that were
made out of a kind of confidence that came with
the moment and the kind of confidence that you
associate with an extraordinary film like Jeanne
Dielman.
So we have to see them as rooted in their
moment. Although that moment didn’t really
survive for various reasons, there is a kind of
coherence to that time: an interest in narrative,
an interest in telling stories, interweaving
temporalities, a return to the mother, various kinds
of primal things.
Rooting it in its time is important. But, I think that
it is also worth saying that I have noticed, over
the last years, that a younger generation has been
looking back at these films and at this period.
There is a real revival of interest in them. Why? I
am not quite sure. But there genuinely does seem
to be. I was thinking just the other day that it’s
almost the same lapse of time as we, in the late
‘60s and early ‘70s, thought back to the avantgarde in the 1920s as young people today look
back to the ‘70s.
CZ: Doesn’t this speak to the power of the film? It
is completely rooted in that time, but people are
interested because it still resonates.

Transcribed from a recording of a conversation
that unfolded via skype on January 18, 2019.
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praxis out of a dialectic in which her theoretical
essays, rooted in particular political situations,
and her essay films, performing or actualizing
her theoretical insights, enter into a mutual,
productive dynamism.

Aγγλικό κείμενο μόνο

From Confrontation
to Creativity
by Christopher
Zimmerman
‘An important aspect of avant-garde aesthetics
is negation: a work is formed, or driven to find
a position, by the very code of the dominant
tradition that is being opposed. These works have
then to be read, and achieve meaning, in the
reflected light of the aesthetics they negate. One
aspect of the problems implicit in formulating a
new aesthetics from scratch
is thus circumvented.’
Laura Mulvey

Laura Mulvey’s 1975 groundbreaking essay
‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’
represents a turning point in feminist film
theory. Her psychoanalytically-inflected theory
of spectatorship locates film’s power and
fascination in two independent drives: the
pleasure of looking and identification. The
decisive innovation of Mulvey’s radicalized
critique is her turn from content to form,
thus arguing that all ‘classical’ narrative films
are implicated in perpetuating the dominant
phallocentric patriarchy.
In 1977, with fellow film theorist Peter Wollen,
Mulvey made the experimental feature-length
essay film Riddles of the Sphinx, which put into
practice the theoretical commitments of ‘Visual
Pleasure and Narrative Cinema’. Not only does
this film, and their six collaborations in general,
subvert the male gaze, but it develops modes
of creative production and of spectatorship that
unfold outside of the structures of patriarchy.
There seems to be a tendency to celebrate
‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’ in
isolation with its obligatory inclusion in
‘historicized’ film theory readers, for example.
However, when we re-read this essay within the
fabric of Mulvey’s entire body of work, we can
see that there is a much more extensive and
inter-related system in operation. Constantly
navigating the tension between theory and
practice, we can see Mulvey’s films as ‘positive’
responses to the ‘negative’ critique of her
essays. This is to say that Mulvey develops a
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And yet, Mulvey’s praxis is not simply a matter
of translating theoretical critique into cinema,
rather the negative critique of patriarchy, as the
necessary first confrontational step, tills the soil
out of which the possibility of generating new
cinematic languages emerges. In retrospect,
Mulvey writes: ‘“Visual Pleasure and Narrative
Cinema” was written in the polemical spirit that
belongs properly to the early confrontational
moments of a movement. The great problem is
then to see how to move to “something new”,
from creative confrontation to creativity.’
This is to say that the negative critique not only
confronts phallocentrism, but it contains the
embryo of future creative possibilities. In its
very act of negation and confrontation, Mulvey’s
critique represents a clearing, an opening, in
which new ways of filmmaking and ways of viewing
can be cultivated and nurtured. A new language
can be born only by first analyzing and critiquing
the dominant language, the dominant culture,
its oppression of women, and its ideological
conception of masculine creativity.
In this essay, I would like to outline the main
arguments of ‘Visual Pleasure and Narrative
Cinema’, thus establishing the negative critique,
and then discuss the essay-film Riddles of the
Sphinx in the context of a response to Mulvey’s
call for new feminist film languages. Through
a discussion of works by Jodie Mack, Martha
Colburn, Laura Kraning, and Melika Bass, we
will pinpoint the various ways in which these
feminist filmmakers liberate ways of looking
from masculine cinematic codes, thus opening
the possibility of a ‘female gaze’, however
contentious such a formulation may be…
Theory—The Essay
Prior to the innovations Mulvey makes in ‘Visual
Pleasure and Narrative Cinema’, the central
concern of feminist film theory was focused
on women’s roles in films. The representation
of women on screen was, by and large, framed
theoretically within a rather conventional realism
rooted in mimesis. The ‘negative’ critique that
Mulvey levels against the dominant phallocentric
patriarchy shifts from one of representation to
a critique of the mode of representation itself.
Mulvey’s essay turns from content to form and

argues that all films of classical cinema are
implicated in perpetuating the structures of
patriarchy, in aligning spectatorship with the
‘male gaze’, and in ‘elevating’ woman to spectacle
to circumvent her threat of castration.
Wielding psychoanalytic theory as ‘a political
weapon,’ Mulvey formulates a theory of
spectatorship that confronts and deconstructs
the ‘male gaze’ and its framing of sexual
difference. In the opening paragraph of the
essay, Mulvey writes that, ‘it takes as starting
point the way film reflects, reveals and even
plays on the straight, socially established
interpretation of sexual difference which controls
images, erotic ways of looking and spectacle.’
Already the sign is being separated from its
referent, and the task of analysis is framed in
terms of revealing the forces hidden underneath
or behind the surfaces of images.
Mulvey first distinguishes between three types
of ‘looks’ in the cinematic experience (the look
of the camera registering the action, the look of
the spectator at the screen, and the looks of the
characters at each other within the narrative),
and argues that this hierarchy of looks is gendercoded: the man looks, and the woman is looked
at. Mulvey then locates the power and fascination
of cinema in two independent drives. The first
drive is what Freud referred to as ‘scopophilia’—
the pleasure of looking—and Mulvey argues
that this pleasure treats ‘other people as
objects, subjecting them to a controlling and
curious gaze’. What structures this gaze are
both the very set-up of the traditional cinema
(its apparatus with hidden projector, spectator
sitting in the dark, illuminated screen) and the
‘voyeurism’ of classical film and the continuity
system, in which the camera’s presence and the
constructed nature of moving images are hidden
and unacknowledged. This dominant mode of
spectatorship positions the audience sitting in
the dark, out of sight, looking into the lives of
others. We are all voyeurs when watching a film;
we observe without being observed; our gaze is
not returned.
The second source of pleasure is located in the
drive to regress to an ‘originary’ moment of selfrecognition theorized by Jacques Lacan in his
‘Mirror Stage’. Lacan pinpoints a mis-cognition
(a mis-recognition) that proves decisive for the
processes of identification and ego formation in
early childhood development. When an infant,
in her mother’s arms, sees her reflection in
the mirror for the first time, she realizes that

she is distinct from her mother. However, in
order to realize this, the infant sees herself as
possessing more developed motor abilities and
independence than she actually has. In this
moment of mis-cognition, the infant idealizes
itself (sees itself as more powerful than she is)
and does so from a position outside of itself. She
identifies with herself as an image, as an ‘other’.
In cinematic terms, the male movie star is more
powerful and perfect than we can possibly
be and controls and drives the narrative. The
spectator projects his look onto his screen
surrogate, identifying with the idealized male
hero, thus allowing the viewer, like the infant in
front of the mirror, to adopt a more complete
and active sense of the self. Within the fantasy
of cinema, we can overcome our impotence
through the potency of the male hero. These
two contradictory aspects of looking isolate both
the pleasure from using another as an object of
sexual stimulation (objectification of the woman
on screen) and the narcissistic identification with
the image of the male hero who represents a
more potent doubling of the viewer.
Mulvey then makes the theoretical shift from
content (representation) to form (mode of
representation) by drawing out a distinction
found in the heterosexual division of labor
that controls both narrative structure and this
dominant mode of spectatorship: the passive
woman who serves as a blank slate upon which
the active gaze of the man projects his desire
and fantasy. Mulvey elaborates:
The image of woman as (passive) raw material
for the (active) gaze of man takes the
argument a step further into the structure
of representation, adding a further layer
demanded by the ideology of the patriarchal
order as it is worked out in its favorite
cinematic form—illusionistic narrative film.
The passive woman is objectified by the active
male gaze and shaped by his eroticized look,
and the moments in film when she is displayed,
the narrative comes to a halt. Yet, at the same
time, Mulvey’s use of psychoanalytic theory
allows her to argue that woman’s exhibitionist
function (to be displayed) poses a deeper
problem: she represents the threat of castration.
In fact, woman, as lacking a penis, functions
as the lynchpin of the entire system and of the
formation of the patriarchal unconscious. This is
the paradox of phallocentrism: it is the woman’s
lack that produces the symbolic power of the
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phallus. Woman is displayed for the enjoyment of
the male gaze, however she always also threatens
to evoke castration anxiety and thus un-pleasure.
Woman threatens to delay or prevent the forward
movement of the narrative that is controlled and
mastered by the male hero. Mulvey argues that
the male unconscious, in order to circumvent this
threat of castration, has two ways of escaping:
voyeurism or fetishization.

and practice, Mulvey insists that the negative
critique of the essay is simply the first step
in confrontational critique, but a necessary
first step that opens the possibility of other
modes of spectatorship and new cinematic
languages to replace and fill the space cleared
by deconstructing the male gaze. The negative
critique opens the possibility of positive
production and creativity.

Mulvey summarizes: ‘Going far beyond
highlighting a woman’s to-be-looked-at-ness,
cinema builds the way she is to be looked at
into the spectacle itself. Playing on the tension
between film as controlling the dimension of
time (editing, narrative) and film as controlling
the dimension of space (changes in distance,
editing), cinematic codes create a gaze, a world,
and an object, thereby producing an illusion cut
to the measure of desire. It is these cinematic
codes and their relationship to formative external
structures that must be broken down before
mainstream film and the pleasure it provides can
be challenged.’

In Mulvey’s body of work, both her theoretical
essays and her films, there is a movement from
politics to theory to practice. When considered
together, we can see that Mulvey’s films respond
to the call for ‘positive’ production in the wake
of the negative critique. Her films, Riddles of the
Sphinx in particular, perform and translate into
practice the theoretical commitments articulated
in the essay.

Politics-Theory-Praxis
Built into politics, into any political project, is a
tension between the particular and the universal.
Political change emerges out of concrete social,
economic, and cultural circumstances. For a
movement to emerge, the particular issues
and claims made by particular individuals in
particular circumstances must reach beyond to
the universal in the form of appeals to humanistic
values, for example. Authentic change, therefore,
can only be brought about by careful navigation
of this tension, which requires a constant
shuttling or oscillation between concrete
particulars and universal themes of commonality
and interconnectedness.
‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’ was
written within concrete political and social
contexts in Britain in the early 1970s. Mulvey’s
involvement in the Women’s Movement opened
her to the world of theory, and she began to
apply the theoretical tools of psychoanalysis
and semiotics to the Hollywood cinema that
she so loved. Her early writings emerge out of
feminist politics (and not academia), in which
woman’s body becomes political (issues around
reproductive rights, childcare…) and, thus,
so does its representation (objectification of
woman’s body as spectacle).
In complete awareness of the tension between
the particular and universal, between theory
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Practice: The Film
As Mulvey makes clear in her writings, it is
not enough simply to stand in opposition to
mainstream narrative film. The films that Laura
Mulvey and Peter Wollen made collaboratively
undermine all dynamics and expectations of the
‘male gaze’ and represent experiments in which
image, text, voice, sound, music are woven into
theoretically-engaged tapestries of ideas: essayfilms.
Emerging out the literary tradition of the
essay, the essay-film’s discursive nature and
heterogeneous modes of composition have
opened fertile territory for both the kind of
personal, self-reflexive cinema and of a cinema
of ideas—film that thinks—crucial to feminist
filmmaking. Laura Mulvey and Peter Wollen’s
1977 essay-film Riddles of the Sphinx weaves an
intricately layered tapestry of ideas, strategies,
and word-images that subverts, at every step, the
expectations of conventional cinema and opens
a space in which we, as viewers, can think with
and through the questions posed by this film that
presents itself as a riddle.
Framed as a riddle and as a book that requires
investigation and reading, Riddles of the Sphinx
reaches back, just as Freud does with the
Oedipus Complex, to ancient myth. Mulvey
explains that:
The film used the Sphinx as an emblem
through which to hang a question mark
over the Oedipus complex… Riddles of the
Sphinx and Penthesilea, our previous film,
used ancient Greece to invoke a mythic point

of origin for Western civilization, that had
been reiterated by high culture throughout
our history. Both the history of the Oedipus
Complex and the history of antiquity suggest
a movement form an earlier “maternal” stage
to a later “paternal” or “patriarchal” order.
By taking the figure and voice of the Greek
sphinx (who is a woman, unlike the male Egyptian
sphinx) as narrator (a voice-off), the film traces
a feminist counter-history that has been
repressed and excluded by the shift to patriarchy
represented in the founding Oedipal myth.
Dealing with the dilemmas of motherhood
experienced within contemporary patriarchal
society, Riddles of the Sphinx presents the story
of Louise whose journey from the strictures of
the home into the larger world of work and the
social sphere represents her transformation
of consciousness from silent repression to
independence and on to political engagement.
Mulvey explains:
What recurs overall is a constant return to
woman, not indeed as a visual image, but
as a subject of inquiry, a content which
cannot be considered within the aesthetic
lines laid down by traditional cinematic
practice. Pleasure and involvement are not
the result of identification, narrative tension
or eroticized femininity, but arise from
surprising and excessive use of the camera,
unfamiliar framing of scenes and the human
body, the demands made on the spectator
to put together disparate elements. The
story, the visual themes and the ideas are
not in coherent conjunction with one another,
and ask to be read in terms of developing
relations between feminism and experimental
film and psychoanalysis.
This constant return to woman and her
subjectivity is expressed both in content as
well as by film form. The film’s formal web
of interrelations, which defies all narrative
conventions, presupposes a different kind of
ideal spectator. The film demands a different
relationship, a more active, curious, and
theoretically-grounded engagement with this
intricately layered essay-film.
Just as Mulvey’s work navigates between theory
and practice, the film’s content and form mutually
reinforce each other. What does this mean?
Let us turn to the opening of the film and its

formal characteristics. As a woman flips through
a book with texts in French and images of
woman depicted as mysterious and threatening
underneath their erotic surfaces (culminating with
an image of Greta Garbo’s face on the Egyptian
sphinx), the film’s title is over-laid followed by
Gertrude Stein’s words: ‘A narrative of what
wishes what it wishes to be.’ We have immediatley
entered a literary world. Just like a book, the
film’s table of contents then appears:
1. Opening pages
2. Laura speaking
3. Stones
4. Louise’s story told in thirteen shots
5. Acrobats
6. Laura listening
7. Puzzle ending
Riddles of the Sphinx undermines the dramatic
structure of the traditional narrative film, in
which the story unfolds sequentially, by exploring
two notions: nesting and weaving. These ideas
themselves are woven and nested into the fabric
of the film’s form as well as its narrative and
the techniques by which the story unfolds. The
structure of Riddles of the Sphinx is a system of
nested boxes, like Chinese boxes or Matroyshka
dolls, in which the narrative ‘Louise’s story told
in thirteen shots’ is nested between the first
three sections and the mirroring of the last
three sections (i.e. 5 mirrors 3, 6 mirrors 2, and
7 mirrors 1). These mirrored pairings of the outer
sections explore the themes presented at the
center of the film—Louise’s story—in experimental
visual and poetic terms. These six outer sections
provide a conceptual framework of layered
images, language, and ideas in which Louise’s
story is embedded.
Louise’s story is presented in thirteen shots
separated by inter-titles of text from Peter
Wollen’s experiments with language. These
thirteen shots trace the development of
Louise’s consciousness and her transition and
transformation from stasis and the home into
movement and politics. Cinematographer Diane
Tammes devised a revolutionary system of
360-degree pans, one for each of the thirteen
shots, to represent, through film form, this
process of ‘awakening’.
In conventional cinema, the camera and its look,
with which we are made to identify, penetrate
space, thrust forward into the framed scene,
isolate detail, control where and how we look.
Similarly, the act of editing, of slicing up reality
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into filmic fragments and re-assembling them
in a sweep of masculine creativity, emerges
from a constellation of ideas linking scientific
objectivity, in which the world is dissected and
categorized; Cartesian rationality, in which the
mind is prioritized over the body; panoptic
control; instrumental reason; and the patriarchal
structures that have promulgated these forces.
The 360-degree pans present moving tableaux
without editing. These shots unfold slowly and
steadily, undermining the dramatic climaxes
of conventional cinema. There is a sense
of uninterrupted wholeness to these shots.
Characters are not framed in relation to the
action, rather characters enter and exit the frame
as the camera travels in a circular motion. As the
film works through the marginalization of women,
the very formal strategy eliminates the margin of
the film frame. Reality is not being cut up and
edited together. ‘The camera strategy combined
with the lack of editing,’ Mulvey explains, ‘was
intended to negate possible and expected
shifts in look, in order to foreground the “work”
involved in cinematic spectatorship, and undercut
the looker/looked-at dichotomy that fixes visual
pleasure.’ The privileged position of the spectator
dissolves, and we are liberated to move our eyes
over and through the image, noticing details,
making connections, and entering a duration for
thought.
In the eleventh shot, Louise, who has navigated
the tribulations of balancing child care and
professional life, visits her ex-husband to
see a feminist film that he is working on. She
announces that she has decided to sell the
house, in which they lived together. Chris, the
ex-husband, tries to convince her that the
market is such that it is not a good time to sell.
Louise responds by saying that, ‘it is a good
time for me’, thus signifying that she has entered
the male-dominated world of business affairs
on her own terms. The 360-degree pan itself
evokes this change by a retrograde motion of
the camera. Until this point, the camera panned
in a clockwise motion. Here, the camera pans
in a counter-clockwise manner. This shift in
Louise’s developing consciousness is performed
cinematically in this shift of the camera’s
movement.
A new film language is unveiled, one which
requires a new way of reading against the grain.
Theory: The Female Gaze
The title of this program uses the notion of a
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‘Female Gaze’, which is certainly not Mulvey’s and
is, admittedly, problematic at best. Nevertheless,
it is meant to be provocative (as if there is one
kind of gaze that is ‘female’, determined by my
male desire to appropriate and categorize), but it
is also meant to link to Mulvey’s deconstruction
of the male gaze in her essay and film. But unlike
the male gaze, which structures a specific kind
of spectatorship and relations of power, the
concept of the female gaze that I would like to
develop here represents neither a simple reversal
of the forces in play nor a reduction of such a
‘gaze’ to a specific, fixed mode of viewership.
Mulvey reminds us that, ‘Throughout this essay,
I have referred to the persistent difficulty of
articulating the means by which an aesthetic
break can find formal expression. How does
an independent aesthetic evolve out of
confrontation with a dominant one?’ Feminist
films must use the negative critique to break
out of patriarchal language in order to develop
such an independent aesthetic. Without moving
beyond the negativity of counter-cinema to
a cinema made by and for women that opens
new ways of thinking with and through film,
feminist films risk getting caught within a binary
opposition with what it is opposing.
What I want to suggest is that, whereas the
‘Male Gaze’ closes and excludes, the ‘Female
Gaze’ represents the opening of possibilities.
Riddles of the Sphinx and Mulvey’s other films
are brilliant examples of what can be created
outside of patriarchy, but they are simply specific
possibilities actualized. The ‘Female Gaze’ would
encapsulate any spectatorship not regulated
and dominated by masculine desire that results
from formal and narrative innovations that take
up issues central to women. This is to say that
the ‘Female Gaze’ is not one, defined thing; it is
a multiplicity opening new paths into the future.
‘The Female Gaze’ represents the conditions of
possibility and creativity in filmmaking and in
viewership, and yet it exceeds any attempts to
categorize it. We might say that it suggests a
certain sensibility, approach, process that result
in films that invite other kinds of spectatorship,
other modes of contact and engagement with
the film (haptic visuality, for example), than the
voyeurism of the ocular-centric paradigm of
the male gaze. The ‘Female Gaze’ represents
a clearing through which issues of gender
inequality and the oppression of women can be
thought. In this sense, the ‘Female Gaze’ is not
a gaze at all but signifies the intricate web of
embroidered relations explored within a visual

and textual fabric layered and woven together by
intersecting strands of feminist politics, counterhegemony, psychoanalytic film theory, and
experimental cinema.
Practice: Weaving and Layering
When seen against the backdrop of Laura
Mulvey’s work, each of the nine films, in this
screening program, by these four American
women experimental filmmakers generate, out
of their very diverse praxes, new cinematic
worlds, which subvert dominant modes of looking
and story-telling. At the same time and more
importantly, these films move beyond the binary
oppositions and the aesthetics that they negate
to ‘give birth’ to filmmaking practices and modes
of spectatorship that return to woman as a
subject(ivity) of inquiry.
Without closing off the openness of the ‘Female
Gaze’, I would like to bring out the strategies of
weaving and layering that we find in the tapestry
of image, text, voice, music, sound in Riddles of
the Sphinx and that are thematized in the works
of Jodie Mack, Martha Colburn, Laura Kraning,
and Melika Bass. Perhaps, one way of thinking
about the ‘female gaze’ is through this concept
of weaving as a filmmaking praxis that repositions feminist film as a tapestry.
Laura Mulvey writes that, ‘there has been an
important revival of interest in minor arts and
crafts, where, allocated their place in the division
of labor, women “embroider” their daily work, also
drawing attention to the way that women have
worked together, without claims to authorship or
genius. A clash arises here between a celebration
of the past and a guideline for the future.’ What
Mulvey intimates here is that this revival of
interest in the ‘minor’ arts and crafts, as opposed
to the masculine heroism of ‘great’ art, contains
the potential of an emancipatory re-appropriation
of what is traditionally seen as women’s work,
relegated to the margins of creativity. Yet, as we
see particularly in Jodie Mack’s four films and in
Laura Kraning’s Language of Memory, what has
been repressed, women’s handicrafts for example,
is woven into the fabric of a new creation. By
layering patterns of embroidered images, film
itself becomes a woven tapestry in which images
of what previously signified the ‘woman’s place’
in the home are redeemed and radically infused
with critical and political energy.
Jodie Mack’s hand-made collage films explore
the relationship between graphic cinema and
storytelling through a praxis of combining formal

techniques and abstract animation. With a
particular interest in fabrics, textiles, and woven
patterns, her work studies domestic and recycled
materials in order to re-animate cultural detritus
thus weaving it into a new cinematic fabric. Her
praxis performs the very subject of her works,
in which what has traditionally been women’s
work, done in the home by hand, is used visually,
conceptually, and formally to create films that
are themselves animated celluloid tapestries.
Four of Jodie Mack’s film tapestries are literally
woven into the fabric of this screening program.
Martha Colburn also weaves together
animated collage films, however her punk
aesthetic generates a more overtly political
and confrontational praxis. She appropriates
images from popular culture, often re-framing
the sexualized nature of women and fusing
them with political imagery. Her films are not
simply compilation films, and her intervention
into appropriated images is not simply a matter
of juxtaposition. She paints and hand-draws
onto the images, thus re-appropriating the
imagery appropriated from disparate sources.
There is a process of double appropriation, in
which Colburn extracts found footage from its
original context, then paints and hand-draws
on these images, and animates them into her
own tapestries. In What’s On, Colburn uses TV
images and turns them back onto themselves in a
devastating and ironic critique of TV culture.
In her most recent film from 2018, Western
Wild…or How I Found Wanderlust & Met Old
Shutterhand, Colburn presents a densely
layered, self-reflexive, personal essay film
that weaves stop motion animation and found
footage into a personal journey of discovery.
Through the frame of a documentary about a
film-maker making a film about German author
Karl May, who fabricated his literary persona and
dissociated himself from reality through fantasy
and adventure stories, Colburn offers a counterhistory to the ideology of the Western genre
that mirrors her personal transformation into a
woman artist as means to escape the violence
and paternalistic parochialism of her small-town
Appalachian upbringing.
The differences between Laura Kraning’s praxis
and those of Jodie Mack and Martha Colburn
could be likened to the oppositions between
Andre Bazin’s long-take and Sergei Eisenstein’s
montage. Kraning describes her work as
navigating ‘landscape as a repository for memory,
cultural mythology, and the technological
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sublime.’
In Language of Memory, Kraning hand-processes
and weaves rayographs of her grandmother’s
still negatives from the early 1900s together
with intricate abstract patterns from exposing
actual strips of her grandmother’s old lace on
high contrast film. Woven through this 16mm
film and its sound track, are the inter-twining
of a sewing machine and film projector, of the
gestures of sewing and splicing film, manual work
historically relegated to women. The layering of
temporalities into the fabric of the film, like the
functioning of memory, gives voice to a silent
past.
Kraning’s latest film Meridian Plain (2016) creates
an otherworldly, yet uncannily familiar, landscape
excavated out of hundreds of thousands archival
still images taken from NASA’s Mars Rover.
Kraning literally transforms the machinic gaze,
linked to Cartesian rationality and the ‘objectivity’
of the scientific apparatus as tools of control
and surveillance, into a subjective landscape of
the mind. The woman filmmaker appropriates still
images captured by the technological eye of a
probing machine, works them frame by frame,
stitching them together into an enigmatic spatial
tapestry. The machinic gaze is folded back onto
itself; art is made out of science, subjectivity and
interiority out of objectivity and exteriority.
Melika Bass’s 2018 Creature Companion resituates the female body within a stereotypical
landscape whose manicured lawns and picket
fences mask the tensions and drives bubbling
underneath: American suburbia. Two women enter
into a mysterious, yet profoundly connected,
relationship. Bass achieves a certain erotic
tension, by playing on the viewer’s stereotypical
expectation of lesbianism, which is ultimately
frustrated by bodies communicating through
vibration and symbiotic resonances. Their bodies
undergo movements that seem to make incisions
into the idealized suburban surfaces. The
women create a balletic existence in which their
movements subvert conventional expectation
and operate outside of the dictates of logic
and rationality. The ‘Female Gaze’ becomes
allegorical.
The processes of weaving and layering
thematized in these films undermine the
constructedness and illusion of traditional
cinema and reconceive film as a tapestry, as
‘quilting material, folds of velvet’.
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…‘a detour through these texts, entombed now
in glass, whose enigmatic scripts reminds her of
a forgotten history and the power of a different
language’…
Copyright © 2019 Christopher Zimmerman
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Laura Mulvey

Laura Mulvey was born in Oxford on 15 August
1941. After studying history at St. Hilda's, Oxford
University, she came to prominence in the early
1970s as a film theorist, writing for periodicals
such as Spare Rib and Seven Days. Much of her
early critical work investigated questions of
spectatorial identification and its relationship
to the male gaze, and her writings, particularly
the 1975 essay Visual Pleasure and Narrative
Cinema, helped establish feminist film theory
as a legitimate field of study.
Between 1974 and 1982, Mulvey co-wrote
and co-directed with her husband, Peter
Wollen, six projects: theoretical films,
dealing in the discourse of feminist
theory, semiotics, psychoanalysis, and leftist
politics. The first of these, Penthesilea: Queen
of the Amazons (1974) explored concerns
central to Mulvey's writings: the position of
women in relation to patriarchal myth, symbolic
language and male fantasy. Penthesilea
represents an experimental British venture
into territory pioneered by the likes of JeanLuc Godard. With its counter-cinema style
and relentlessly didactic approach, however, its
appeal was inevitably limited to a restricted
audience.
The most influential of Mulvey and Wollen's
collaborative films, Riddles of the Sphinx (1977),
presented avant-garde film as a space in
which female experience could be expressed.
Remarkable formalistic innovation, notably
360-degree pans, inform the film's content,
describing the mother's loss of and search for
identity. The result is a challenging, forceful,
and intelligent film.

AMY! (1980), a tribute to Amy Johnson, is a
more accessible reworking of themes previously
covered by Mulvey and Wollen, but it is
ponderous and slow. Far from a conventional
biopic, the aviator is used as a symbolic figure,
her journey exemplifying the transitions between
female and male worlds required by women
struggling towards achievement in the public
sphere.
Crystal Gazing (1982) represented a
departure from the emphatic formalism
of Mulvey and Wollen's earlier films. It
demonstrated more spontaneity than previous
works, both in performances and in the storyline,
elements of which were left undecided until
the moment of filming. Bleak, but with playful
touches, this representation of London during
the Thatcher recession was generally well
received, despite criticism of Mulvey for the
lack of a feminist underpinning to the film. She
admitted she had been reluctant to incorporate
feminist polemics fearing they would unbalance
the film.
Frida Kahlo and Tina Modotti (1982) and The
Bad Sister (1982) followed, revisiting feminist
film issues. After these, Mulvey did not return
to filmmaking until 1991 when production began
on her solo project Disgraced Monuments,
an examination of the fate of revolutionary
monuments in the Soviet Union after the fall
of communism.
Laura Mulvey is Professor of Film and Media
Studies at Birkbeck College, University of
London.
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Αναπαριστώντας
την πραγματικότητα
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚH ΕΘΝΟΓΡΑΦIΑ
ΤΟΥ JEAN ROUCH
-

σε επιμέλεια
Christopher Zimmerman,
Θεωρητικού Τέχνης
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Αναπαριστώντας την
πραγματικότητα
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚH
ΕΘΝΟΓΡΑΦIΑ
ΤΟΥ JEAN ROUCH
σε επιμέλεια
Christopher Zimmerman,
Θεωρητικού Τέχνης
Διευρύνοντας διαρκώς τα όρια του κινηματογράφου, ο Jean Rouch παραμένει μία από τις
εμβληματικότερες προσωπικότητες του 20ού
αιώνα και αστείρευτη πηγή έμπνευσης για πολλές
γενιές σκηνοθετών. Ως αυτοδίδακτος σκηνοθέτης,
κινηματογραφιστής και ανθρωπολόγος, επινόησε
νέες τεχνικές και προσεγγίσεις αφήγησης, ξεπερνώντας τους κανόνες και τα είδη που προνοεί η
παραδοσιακή σκηνοθεσία του μη μυθοπλαστικού
είδους. Μέσω της «επιτελεστικής εθνογραφίας» του Rouch, οι ταινίες του δεν καταγράφουν
γεγονότα. Αντιθέτως, ο σκηνοθέτης μετατρέπεται
σε ενεργό συμμετέχοντα του θέματος που ο ίδιος
καταγράφει στον φακό. Το πρόγραμμα Αναπαριστώντας την Πραγματικότητα παρουσιάζει τρεις
ταινίες στις οποίες ο Rouch εξερευνά σκηνοθετικά την επίσημη εθνογραφική του έρευνα,
δημιουργώντας έτσι ένα νέο είδος σκηνοθεσίας:
το Ciné-trance1 και την τελετουργική πνευματική
κατάληψη, το Ethno-fiction (συνδυασμός ντοκιμαντέρ-μυθοπλασίας) και την δυτικοαφρικανική
μετανάστευση, το Cinéma Vérité και τον συμμετοχικό και αναστοχαστικό πειραματισμό κοινωνικών
διαστάσεων.
1

Les maîtres fous

(ΣτΜ: Σύμφωνα με τη θεωρία του Jean Rouch, πρόκειται
για τη δημιουργική κατάσταση στην οποία εισέρχεται
ο παρατηρητής-σκηνοθέτης κατά το γύρισμα, ακολουθώντας
το αντικείμενό του).

ΣΥΝΟΨΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ
Les maîtres fous
[The Mad Masters]
Jean Rouch
29’ — 1956
Παραγωγή Films de la Pléiade
Ήχος Damouré Zika
Μοντάζ Suzanne Baron
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους,
Βενετία, 1957
Στην πόλη Άκρα της Γκάνα το 1954, μετανάστες
από τον Νίγηρα βυθίζονται στους φρενήρεις
ρυθμούς του δυτικού πολιτισμού. Για να αντιμετωπίσουν τον ξεριζωμό, συναντώνται σε μια
μικρή πόλη των προαστίων για να πραγματοποιήσουν την ετήσια τελετή της αίρεσης Χάουκα,
σαν σύγχρονα δαιμόνια. Η πλέον αμφιλεγόμενη
και δημοφιλής ταινία του Jean Rouch, The Mad
Masters, αποτελεί μία αναπαράσταση της τελετής
με «ξέφρενες» τεχνικές τύπου «Ciné-trance»,
στην οποία οι μετανάστες μιμούνται τις εξεζητημένες τελετές των αποικιοκρατών κατακτητών
τους από τη Γκάνα.
Moi, un Noir
[Me, a Black]
Jean Rouch
74’ — 1959
Παραγωγή Films de la Pléiade
Ήχος André Lubin
Μοντάζ Marie-Joséphe Yoyotte, Catherine
Dourgnon
Μουσική ορχήστρας Yopi Joseph Degré
Τραγούδι Miryam Touré, N’Daye Yéro, Amadou
Demba
Αφήγηση στα Γαλλικά Oumarou Ganda
Σύμβουλος Lam Ibrahim Dia
Διευθυντής Παραγωγής Roger Felytoux
Διανομή Oumarou Ganda (E.G. Robinson), Petit
Touré, Alassane Meiga, Amadou Demba, Seydou
Guede, Karidyo Faoudou, Mlle Gambi
Δύο νεαροί Νιγηριανοί εγκαταλείπουν την
ενδοχώρα για να ψάξουν δουλειά στην Ακτή
Ελεφαντοστού. Καταλήγουν στην Treichville, μία
πολυπληθή συνοικία του Abidjian, αναγκασμένοι
να προσαρμοστούν στον σύγχρονο πολιτισμό. Η
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ταινία απέσπασε το πολύ σημαντικό βραβείο Prix
Louis Delluc το 1958, σκιαγραφώντας το σύνθετο πορτρέτο μεταναστών από τη Νιγηρία. Το
έργο αυτό σήμανε το τέλος της παραδοσιακής
εθνογραφίας για τον Rouch και τον ενστερνισμό
συμμετοχικών και αυτοσχεδιαστικών στρατηγικών που ο ίδιος αποκάλεσε ‘shared ethnography’
(συμμετοχική ανθρωπολογία) και ‘ethnofiction’
(συνδυασμός ντοκιμαντέρ/μυθοπλασίας).

έρευνα, του φίλου της του Jean-Pierre, φοιτητή
Φιλοσοφίας, της Ιταλίδας Marilou, που εργάζεται ως γραμματέας στο περιοδικό Cahiers du
Cinéma, του Angelo και του φίλου του, Jacques,
εργατών στη Renault, ενός υπαλλήλου της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας SNCF, ενός δυσαρεστημένου πρώην ακτιβιστή και της συζύγου
του, και της Landry, από την Ακτή Ελεφαντοστού,
μαθήτριας του λυκείου Villeneuve-sur-Lot.

-

Στην ομάδα αυτή συναντάμε και άλλους Παριζιάνους, τυχαίους περαστικούς: τη Nadine, συμμαθήτρια της Landry, τον Raymond, φοιτητή εμπορικής σχολής από την Ακτή Ελεφαντοστού, ένα
ευτυχισμένο ζευγάρι ζωγράφων, ένα μοντέλο, μία
πωλήτρια σε μπουτίκ, τις κόρες του Edgar Morin
και τους δύο δημιουργούς της ταινίας.

Σε συνεργασία με τον Edgar Morin
Παραγωγή Argos Films / A. Dauman
Διεύθυνση φωτογραφίας Roger Morillère, Raoul
Coutard, Jean-Jacques Tarbès, Michel Brault
Μοντάζ Jean Ravel, Nina Baratier, Françoise
Colin
Διευθυντής παραγωγής André Heinrich
Διανομή Marceline Loridan, Marilou Parolini,
Angélo, Jean-Pierre, Jacques & Jean (οι εργάτες), Régis, Céline, Jean-Marie, Nadine Ballot,
Modeste Landry και Raymond (μαθητές), Jacques
& Simone (οι εργαζόμενοι), Henry, Madi, &
Catherine (οι καλλιτέχνες) και Sophie (μοντέλο)
Βραβεία σε Φεστιβάλ Κάννες, Βενετία,
Mannheim, 1961
Μία πειραματική ταινία παριζιάνικης κοινωνιολογίας ή καλύτερα μία κοινωνιολογική έρευνα στο
Παρίσι. Γυρίστηκε το καλοκαίρι του 1960 με το
πρωτότυπο της κάμερας Coutant-Mathot KMT
16mm, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το σύστημα Pilotone ταυτόχρονης κινηματογράφησης
με συσκευή μαγνητοφώνου τύπου Nagra neopilot
perfectone. Η ταινία αυτή, με συμπαραγωγό τον
Edgar Morin, είναι ένα εγχείρημα κινηματογραφικής έρευνας, με τη χρήση μιας ολοκαίνουριας
τεχνικής ταυτόχρονης ηχογράφησης (άμεσος
κινηματογράφος) νεαρών Γάλλων το καλοκαίρι
του 1960. Την περίοδο αυτή, υπήρχε μία γενικότερη αντίληψη ότι πλησίαζε το τέλος του πολέμου
της Αλγερίας. Αντιθέτως, η πολεμική περίοδος
επεκτάθηκε και τα επεισόδια στο Κονγκό έγιναν η
αιτία να προστεθούν και τα προβλήματα ανεξαρτησίας των αφρικανικών κρατών στα υφιστάμενα
προβλήματα των χωρών του Μαγκρέμπ.
Καλύπτοντας μία περίοδο αρκετών μηνών, η ταινία
ακολουθεί την ίδια την έρευνα και την εξέλιξη
των βασικών χαρακτήρων: της Marceline (πρώην
εξόριστης), η οποία κάνει κοινωνικοοικονομική
IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

Οι συνεντεύξεις ξεκινούν με μία πρώτη βασική
ερώτηση: «πώς είναι η ζωή σας;» Την ερώτηση
αυτή ακολουθούν σύντομα άλλες, πιο σημαντικές
ερωτήσεις όπως η πολιτική απόγνωση, η μοναξιά,
ο αγώνας κατά την πλήξη. Στην πορεία καταφθάνουν οι διακοπές, αδειάζουν τα εργοστάσια και
γεμίζουν οι παραλίες. Ο πόλεμος στην Αλγερία
θα τελειώσει κάποια άλλη χρονιά.
Όλοι οι πρωταγωνιστές παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας. Τη συζητάνε, την αποδέχονται
ή την απορρίπτουν. Στο τέλος, οι δύο δημιουργοί
βρίσκονται μόνοι να αντικρίζουν το σκληρό, μα
σαγηνευτικό πείραμα του cinema-vérité.
*Οι συνόψεις και όλες οι πληροφορίες των ταινιών
του πρώτου προγράμματος που περιέχονται στον κατάλογο
προέρχονται από το βιβλίο Eight Films by Jean Rouch.
Η κασετίνα DVD πρωτοκυκλοφόρησε από την Icarus Films
το 2017. Οι συνόψεις και όλες οι πληροφορίες της ταινίας
Chronique d’un été προέρχονται από το κείμενο Annotated
Filmography, τις οποίες έχει συλλέξει ο Steven Feld στην
έκδοση Ciné-Ethnography του Jean Rouch, σε επιμέλεια και
μετάφραση του Steven Feld (Visible Evidence, Volume 13;
University of Minnesota Press; 2003).

Chronique d’un été

Chronique d’un été
[Chronicle of a Summer]
Jean Rouch & Edgar Morin
90’ — 1961

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
-

Jean Rouch

Ο Jean Rouch γεννήθηκε στις 31 Μαΐου του 1917
στο Παρίσι. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του, η
οικογένειά του μετακόμιζε συχνά σε διάφορες
χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής. Ο πατέρας
του ήταν αξιωματικός του ναυτικού και εξερευνητής της Ανταρκτικής σε ένα πλοίο που λεγόταν
«Pourquoi Pas?» (το πλοίο «Γιατί Όχι;»). Η μητέρα
του προερχόταν από καλλιτεχνική οικογένεια
ποιητών και ζωγράφων. Όπως ο ίδιος έγραψε αργότερα, η πρώιμη γνωριμία του με τον κόσμο της
Τέχνης και της Επιστήμης επηρέασε βαθύτατα την
πορεία του.

να εργαστούν ως πολιτικοί μηχανικοί. Το 1941,
πήγε στο Νίγηρα ως απεσταλμένος. Στο Νίγηρα,
γνώρισε τον Damouré Zika, ο οποίος έμελλε να
γίνει παντοτινός φίλος και συνεργάτης του. Μέσω
του Damouré, ο Rouch γνώρισε τον κόσμο της
θρησκείας των Σονγκάι. Συμμετείχε σε μαγικές
τελετές των Σονγκάι, τις οποίες ηγούνταν η γιαγιά
του Damouré, Kalia. Ο ίδιος έβρισκε τις συναναστροφές μεταξύ θεών και ανθρώπων συναρπαστικές, ενώ αργότερα έγραψε πως είναι: «σαν να
ζεις με το δικό σου σώμα, την περιπέτεια ενός
άλλου». Έπαιρνε σημειώσεις και έβγαζε φωτογραφίες, τις οποίες έστελνε πίσω στον Griaule,
γεγονός που σημάδεψε την αρχή της εθνογραφικής του έρευνας.

Αποφοιτώντας από το λύκειο στο Παρίσι, ο πατέρας του τον έπεισε ότι μία καριέρα στη Μηχανολογία θα του εξασφάλιζε οικονομικά το μέλλον
του. Έτσι, το 1937, ξεκίνησε τις σπουδές του
στη Σχολή Γεφυρών και Οδών (École des Ponts
et Chaussées). Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αυτής, ο Rouch είχε ανακαλύψει την Ταινιοθήκη
της Γαλλίας και ξεκίνησε να παρακολουθεί ταινίες
εκεί. Επισκεπτόταν συχνά το Μουσείο του Ανθρώπου, το οποίο διέθετε μία αυξανόμενη συλλογή
αντικειμένων από την Αφρική, και παρακολουθούσε μαθήματα με τον ανθρωπολόγο Marcel
Griaule. Την ίδια περίοδο, είχε επίσης ανακαλύψει
την τζαζ, ενώ είχε εμπνευστεί από ζωγράφους και
συγγραφείς του Υπερρεαλισμού.

Έπειτα από μία διένεξη με το αφεντικό του, ο
Rouch αναγκάστηκε να εγκατασταθεί στο Ντακάρ,
όπου γνώρισε τον Théodore Monod, διευθυντή
του Γαλλικού Ινστιτούτου της Μαύρης Αφρικής
(IFAN), ο οποίος ενθάρρυνε τις έρευνες του
Rouch και του επέτρεψε να χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου για τις μελέτες του. Στην
πορεία, ο Rouch κατατάχθηκε και πάλι στο στρατό
και επιστρέφοντας στο Παρίσι κατά τα τέλη του
1944 συνέχισε τις σπουδές του με τον Marcel
Griaule, ο οποίος συμφώνησε να γίνει επιβλέπων
της διδακτορικής του διατριβής.

Η εκπαίδευση του Rouch διακόπηκε απότομα από
την έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, όταν οι
Γερμανοί εισέβαλαν στη Γαλλία. Ο Rouch, που
κάποτε όνειρό του ήταν να κτίζει γέφυρες, είχε
πλέον εντολές να τις γκρεμίζει για να αποτρέπει
τον γερμανικό στρατό. Την περίοδο της Κατοχής,
ο Rouch παρέμεινε στο Παρίσι για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Αργότερα, ο ίδιος και
δύο του φίλοι εγκατέλειψαν τη Γαλλία και πήγαν
στις γαλλικές αποικίες της Δυτικής Αφρικής για

Το 1946, ο Rouch και οι φίλοι του, Jean Sauvy και
Pierre Ponty, επέστρεψαν στην Αφρική για μία
περιπέτεια: την κάθοδο του ποταμού Νίγηρα με
μονόξυλο κανό. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού,
έστελναν άρθρα στη Γαλλία, τα οποία δημοσιεύονταν με το ψευδώνυμο Jean Pierjean, συνδυασμό
των τριών ονομάτων. Με τη χρήση κάμερας 16mm
Bell & Howell, κινηματογράφησαν ένα κυνήγι
ιπποπόταμων. Όταν ο Rouch έχασε τον τρίποδά
του στο γύρισμα, συνέχισε να κινηματογραφεί με
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ελεύθερο χέρι. Η σκηνή με το κυνήγι έγινε αργότερα η πρώτη ταινία του Rouch, με τίτλο Au pays
des mages noirs (Στη χώρα των μαύρων μάγων).
Με τη στήριξη του Théodore Monod, ο Rouch
έγινε ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (CNRS). Ταξίδεψε στο Νίγηρα
και στο Μάλι με τους φίλους του Damouré Zika
και Lam Ibrahima Dia, μελετώντας παράλληλα τη
θρησκεία των Σονγκάι και τη μαγεία. Ταυτόχρονα,
εξακολούθησε να κινηματογραφεί, σκηνοθετώντας
ταινίες που αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι
της εθνογραφικής του έρευνας. Πίσω στο Παρίσι,
ετοιμάζοντας τη διατριβή του, παρουσίασε τις ταινίες του στο Μουσείο του Ανθρώπου, όπου έτυχαν
ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από ανθρωπολόγους
και μέλη της γαλλικής αβάν γκαρντ σκηνής.
Ο Rouch ξεκίνησε να προβάλλει τις ταινίες του
στην Αφρική ενσωματώνοντας σε αυτές σχόλια
των ίδιων των συμμετεχόντων. Ξεκίνησε να αναπτύσσει την έννοια της «συμμετοχικής ανθρωπολογίας», που ο ίδιος συνάντησε για πρώτη φορά
στο έργο του Robert Flaherty και αποτέλεσε τον
πυρήνα του έργου του. Εξακολούθησε, παράλληλα, να σκηνοθετεί ταινίες με θέμα τις μαγικές
τελετές των Σονγκάι, ενώ με τη στήριξη και την
ενθάρρυνση του Marcel Griaule, έκανε επίσης
ταινίες για τη φυλή Ντόγκον.
Ολοκληρώνοντας τη διδακτορική του διατριβή,
εξέδωσε δύο βιβλία για τους Σογκάι και ένα ταξιδιωτικό αφήγημα για την κάθοδό του στο Νίγηρα.
Το 1955, παρουσίασε στο Μουσείο του Ανθρώπου
την ταινία του που έμελλε να γίνει και το δημοφιλέστερο έργο του, Les Maîtres Fous, η οποία
καταγράφει την τελετή της αίρεσης των Χάουκα
και περιλαμβάνει συγκλονιστικές σκηνές. Η ταινία
απέσπασε πληθώρα έντονων αντιδράσεων, καθώς
απαγορεύτηκε στη Βρετανία και στη Χρυσή Ακτή,
ενώ απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο στην Μπιενάλε της Βενετίας.
Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Rouch σκηνοθέτησε σειρά ταινιών μεγάλου μήκους, τις οποίες ο ίδιος κατέταξε στο είδος «ethno-fiction»
(συνδυασμός ντοκιμαντέρ-μυθοπλασίας), στο
οποίο η εθνογραφία συνδυάζεται με την αναπαράσταση της πραγματικότητας. Οι ταινίες αυτές,
όπως Jaguar και Petit à Petit, είχαν ως θεματικό
επίκεντρο την αποικιοκρατία και τον ρατσισμό,
έννοιες δοσμένες με παιχνιδιάρικο και ποιητικό
τρόπο. Το Moi, Un Noir, γυρίστηκε χωρίς ήχο,
ενώ η αφήγηση προστέθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο, με αυτοσχεδιαστικό τρόπο, από τον
ίδιο τον πρωταγωνιστή, τον Oumarou Ganda. Ο
Γάλλος σκηνοθέτης του Νέου Κύματος, Jean-Luc
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Godard, χαρακτήρισε την ταινία ως την «καλύτερη γαλλική ταινία που γυρίστηκε από την περίοδο
της απελευθέρωσης». Ο αυτοσχεδιασμός και η
ευρηματικότητα στις ταινίες του Rouch συνέχισαν
να επηρεάζουν το Γαλλικό Νέο Κύμα.
Ο Rouch είχε συνεργαστεί με Αφρικανούς φίλους
του σε πολλές από τις ταινίες του, και συγκεκριμένα με τους Damouré Zika, Lam Ibrahima
Dia και Tallou Mouzourane. Ίδρυσε το Ινστιτούτο Ερευνών Κοινωνικών Επιστημών (Institut de
recherche en sciences humaines) στο Πανεπιστήμιο της Niamey και υπήρξε μέντορας
και καθηγητής πολλών Αφρικανών στον τομέα
της κινηματογραφικής τεχνολογίας. Σκηνοθέτες που επηρέασε και συνεργάστηκε μαζί τους:
Moustapha Alassane, Inoussa Ousseini, Safi Faye
και Oumarou Ganda. Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ
επηρέασε και στήριξε, επίσης, πολλούς νεαρούς
σκηνοθέτες του εθνογραφικού σινεμά.
Το καλοκαίρι του 1960, ο Rouch και ο κοινωνιολόγος Edgar Morin σκηνοθέτησαν την ταινία
Chronique d’Un Eté (Χρονικό ενός Καλοκαιριού),
στο Παρίσι. Η ταινία αυτή καταρρίπτει το αόρατο
σύνορο μεταξύ του «αντικειμενικού» σκηνοθέτη
και του αντικειμένου του. Ο σκηνοθέτης πλησιάζει
το αντικείμενό του, θέτοντας ερωτήσεις: «Είστε
ευτυχισμένος; Πώς ζείτε;» Από τεχνικής άποψης,
το Chronique d’Un Eté κατάφερε να διευρύνει
την εξέλιξη ενός κινητού συστήματος συγχρονισμού ήχου που επέτρεψε την κινηματογράφηση
μεγαλύτερων σε διάρκεια και αδιάκοπων σεκάνς.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή τεχνολογική εξέλιξη που εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να επηρεάζει τη σκηνοθεσία ταινιών ντοκιμαντέρ.
Ο Morin και ο Rouch ονόμασαν το νέο αυτό ύφος
«cinéma-vérité», μία μετάφραση του ρωσικού
όρου του Vertov kino-pravda (στην κυριολεξία,
«κινηματογράφος-αλήθεια»).
Από το 1967 μέχρι το 1974, ο Rouch, σε συνεργασία με την Germaine Dieterlen, δημιούργησαν
μία σειρά ταινιών που καταγράφουν τον κύκλο τελετών Σιγκούι της φυλής Ντογκόν, διάρκειας επτά
ετών, που επαναλαμβάνονται κάθε 60 χρόνια. Οι
ταινίες αυτές αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη
για την Ανθρωπολογία.
Από το 1986 μέχρι το 1991, ο Rouch διετέλεσε
Διευθυντής της Γαλλικής Ταινιοθήκης. Εξακολούθησε να δημιουργεί και να σκηνοθετεί πληθώρα
ταινιών διαφόρων ειδών καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής του, στηρίζοντας παράλληλα το έργο άλλων
σκηνοθετών. Με το εθνογραφικό του έργο, που
περιλαμβάνει ταινίες, πολλά βιβλία και άρθρα,
αφηγήθηκε ιστορίες, διατηρώντας ζωντανή τη

Το 1998, ο Jean Rouch ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη
για να παραστεί στο φεστιβάλ Docfest, όπου προβλήθηκε η ταινία Chronique και ακολούθησε συζήτηση για το cinéma-vérité με τους Al Maysles
and D.A. Pennebaker. Δύο χρόνια αργότερα, τον
Απρίλιο του 2000, επέστρεψε εκ νέου στη Νέα
Υόρκη για τη ρετροσπεκτίβα με τίτλο Jean Rouch:
Chronicles of African Modernities, που διήρκεσε
μία εβδομάδα και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Μέσων, Πολιτισμού και Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU - Center for Media,
Culture, and History). Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Rouch, Manthia Diawara, Jean
Paul Colleyn, Steve Feld, Paul Stoller και Faye
Ginsburg, καθώς και έκθεση με φωτογραφίες του
Rouch από την περίοδο που ζούσε στην Αφρική.
Την ίδια χρονιά, συμμετείχε επίσης σε σημαντικό
συνέδριο με θέμα το σκηνοθετικό του έργο και
τίτλο Possessing Vision, στο ICA του Λονδίνου.
Ο Jean Rouch πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στον Νίγηρα στις 18 Φεβρουαρίου 2004, σε
ηλικία 86 ετών. Βρισκόταν καθ’ οδόν σε φεστιβάλ
νιγηριανού κινηματογράφου που θα παρουσίαζε
αφιέρωμα στο έργο του.
Brenda Baugh
Πηγές
The Cinematic Griot by Paul Stoller
Ciné-Ethnography by Jean Rouch, edited
and translated by Steven Feld
Visual Anthropology: The Cinema
of Jean Rouch edited by Jay Ruby (1989)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
Le rêve plus
fort que la mort
2002
Madame L’Eau
1993
Liberté, égalité,
fraternité, et puis après...
1990
Dionysos
1984
Cocorico Monsieur Poulet
1974
Horendi
1968
Jaguar
1972
The Lion Hunters
1966
Six in Paris (segment
“Gare du Nord”)
1965
Les pêcheurs du Niger
1962
The Punishment
1962
The Human Pyramid
1961
The Sons of Water
1959
The Mad Masters
1955
Hippopotamus Hunt
1950
Les magiciens
de Wanzerbé
1948
Au pays des mages noirs
1947

Moi, un Noir

γνώση ηθών και εθίμων που δεν επιτελούνται πλέον. Διετέλεσε, επίσης, Αντιπρόεδρος του Διεθνούς
Συμβουλίου Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και
Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας της UNESCO,
ενώ δίδαξε σειρά εργαστηρίων και καλοκαιρινών μαθημάτων στις ΗΠΑ, μαζί με τους Ricky
Leacock, John Marshall και άλλους.
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Performing Reality
JEAN ROUCH’S
PARTICIPATORY ETHNOGRAPHY
-

curated by
Christopher Zimmerman,
Experimental Film Curator
& Theorist

IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

Performing Reality
JEAN ROUCH’S
PARTICIPATORY
ETHNOGRAPHY

FILM
SYNOPSES

-

Les maîtres fous
[The Mad Masters]
Jean Rouch
29’ — 1956

curated by Christopher
Zimmerman, Experimental
Film Curator & Theorist
Constantly expanding the boundaries of cinema,
Jean Rouch remains a major figure in 20th
cinema and a boundless source of inspiration for
generations of filmmakers. A self-made director,
cameraman and anthropologist, he devised
new techniques and story-telling approaches
transgressing the rules and genres sedimented
in the traditions of non-fiction filmmaking.
With his ‘performative ethnography,’ Rouch’s
films did not record events; rather, the director
became an active participant in the event he
was filming. Performing Reality presents three
films in which Rouch cinematically explores his
formal ethnographical research, thus creating
a new mode of filmmaking: Ciné-trance and
possession ritual, Ethno-fiction and West African
migration, and Cinéma Vérité and participatory
and self-reflexive sociological experimentation.

-

Produced by Films de la Pléiade
Sound Damouré Zika
Editing Suzanne Baron
Prize for best short film, Venice, 1957
In the city of Accra in 1954, emigrants from
Niger are plunged into the frantic life of western
civilization. To cope with this uprooting, they
meet in a town on the outskirts of the city
to practice the cult of Hauka, like modern
genies. The most controversial and most widely
celebrated work by Jean Rouch, The Mad Masters
depicts a possession ritual using the delirious
techniques of “cine-trance,” doubling as a
theatrical protest against Ghana’s colonial rulers.
Moi, un Noir
[Me, a Black]
Jean Rouch
74’ — 1959
Produced by Films de la Pléiade
Sound André Lubin
Editing Marie-Joséphe Yoyotte, Catherine
Dourgnon
Orchestra music Yopi Joseph Degré.
Songs Miryam Touré, N’Daye Yéro, Amadou
Demba French commentary Oumarou Ganda
Adviser Lam Ibrahim Dia
Director of production Roger Felytoux
Cast Oumarou Ganda (E.G. Robinson), Petit
Touré, Alassane Meiga, Amadou Demba, Seydou
Guede, Karidyo Faoudou, Mlle Gambi
Two young Nigerians have left the interior of
Niger to find work in the Ivory Coast. They’ve
ended up in Treichville, a crowded district of
Abidjian, uprooted into modern civilization.
Winner of the prestigious Prix Louis Delluc
in 1958, Moi, un Noir, a complex portrait
Nigerian migrants, marks Rouch’s break with
traditional ethnography and his embrace of the
collaborative and improvisatory strategies he
called ‘shared ethnography’ and ‘ethnofiction’.
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Chronique d’un été
[Chronicle of a Summer]
Jean Rouch & Edgar Morin
90’ — 1961

Over several months the film follows both the
investigation itself and the evolution of the
principal characters. These are Marceline
(former deportee), doing socioeconomic
research; her friend Jean-Pierre, a student of
philosophy; Marilou, of Italian origin, a secretary
at Cahiers du Cinéma; Angelo and his friend
Jacques, workers at Renault; an SNCF employee;
a discouraged former militant, and his wife; and
Landry, a student from the Ivory Coast, coming
from high school in Villeneuve-sur-Lot.
Around this group we discover other Parisians,
unknown people met in the streets: Nadine, a
high school friend of Landry, Raymond, a student
from Ivory Coast at a commercial school, a
happy artist-painter couple, a cover girl, a
saleswoman in a fashion shop, the daughters of
Edgar Morin and the two authors of the film.
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Les maîtres fous

A film experiment in Parisian sociology, or a
sociological inquiry into Paris. Shot during
the summer of 1960 with the prototype for the
Coutant-Mathot KMT 16mm camera, utilizing
for the first time the Pilotone system to film
synchronously with a Nagra neopilot perfectone
magnetic recorder. This film, produced in
collaboration with Edgar Morin, is an attempt
at cinematographic investigation using an
entirely new technique of synchronous sound
(direct cinema) on young French people in the
summer of 1960. This was the moment when it
was thought that the war in Algeria was going
to end. It was prolonged, and the incidents in
the Congo added the problems of independence
in the African states to the problems of the
Maghreb states.

Moi, un Noir

In collaboration with Edgar Morin
Production Argos Films/A. Dauman
Cinematography Roger Morillère, Raoul
Coutard, Jean-Jacques Tarbès, Michel Brault
Editing Jean Ravel, Nina Baratier, Françoise
Colin
Director of production André Heinrich
Cast Marceline Loridan, Marilou Parolini, Angélo,
Jean-Pierre, Jacques & Jean (the workers), Régis,
Céline, Jean-Marie, Nadine Ballot, Modeste
Landry και Raymond (students), Jacques
& Simone (the employees), Henry, Madi, &
Catherine (the artists) και Sophie (cover girl)
Festival Prizes Cannes, Venice, Mannheim, 1961

At the beginning, the question is “How do you
live?” but other, more essential questions quickly
appear: political despair, solitude, the battle
against boredom. Vacation arrives, the factories
empty, the beaches fill up. Algeria will be for
some other year.
All of the protagonists attend the first screening
of the film. They discuss, accept, or reject it.
In the end, the two authors find themselves
alone in the face of this cruel, but fascinating
experiment in cinema-vérité.
*Synopses and production information for program one
is from the booklet for Eight Films by Jean Rouch; DVD
box set released by Icarus Films in 2017. Synopses and
production information for Chronique d’un été was taken
from the Annotated Filmography compiled by Steven Feld
published in Jean Rouch’s Ciné-Ethnography; edited and
translated by Steven Feld; Visible Evidence, Volume 13;
University of Minnesota Press; 2003.

Aγγλικό κείμενο μόνο

Jean Rouch’s
Art of the Double
by Christopher
Zimmerman
For me, as an ethnographer and filmmaker,
there is almost no boundary between
documentary film and films of fiction. The
cinema, the art of the double, is already the
transition from the real world to the imaginary
world, and ethnography, the science of the
thought systems of others, is a permanent
crossing point from one conceptual universe
to another; acrobatic gymnastics, where losing
one’s footing is the least of the risks.
Jean Rouch
Constantly expanding the frontiers of cinema,
Jean Rouch undeniably remains a major figure
in 20th century moving images and a boundless
source of inspiration for generations of
filmmakers. A self-made director, cameraman,
and anthropologist, he devised new techniques
and story-telling approaches that transgressed
the rules and genres sedimented into the
traditions of non-fiction filmmaking. With his
‘performative ethnology,’ Rouch’s films did not
record events; rather, the director became an
active participant in the event he was filming.
The presence of the camera served as a catalyst
for a participatory process in which the subjects
of the films, through their performances,
open the possibility of the viewer arriving
at ‘film-truth’—an awareness with important
philosophical and cinematic implications.
The three films in the screening program
Performing Reality represent three different,
yet overlapping, filmmaking modes developed
by Rouch in what he refers to as his ‘shared
anthropology’. Each of these films cinematically
explores themes running though Rouch’s
formal ethnological research: from his study of
possession ritual, ‘Ciné-trance’ vibrates in Les
Maîtres fous; from his research into West African
migration, his ‘Ethno-fiction’ mode is established
in Moi, Un Noir; and Cinéma Vérité emerges
out of the participatory and self-reflexive
sociological experimentation of Chronicle of a
Summer.

Rouch’s body of films is woven into a complex
tapestry of influences: science and surrealism,
Dziga Vertov and Robert Flaherty, the dialectic
of technological development and actual
filmmaking practice, and ethnographic research
and post-colonial politics. By first teasing out
his seemingly incompatible influences, we can
see how Rouch develops, in both theory and
practice, the self-reflexive and participatory
praxis that has made Cinéma vérité a
revolutionary force in the history of cinema.
Fieldwork
Primarily known as an ethnographic filmmaker,
Rouch’s films dealing with the African experience
of colonialism emerged out of his passion for the
ethnology of Africa and decades of experience
exploring West Africa, studying its histories,
cultures, and rituals, and living with its peoples.
Rouch’s anthropological practice in the field was
shaped by his mentor, Marcel Griaule, who was
fully committed to fieldwork, the principles of
which he laid out, after his years of experience
with the Dogon in present-day Mali, in his
Méthode de l’ethnographie.
Graiule’s method stood in direct opposition
to the unobtrusive ‘participant-observer’
approach advocated in the Anglo-Saxon world
of anthropology, most notably by Bronsislaw
Malinowski. Griaule’s method, in contrast,
entailed forming organized units of multidisciplinary fieldworkers with the view of
systematically collecting as much data as
possible and triangulating the results. Rather
than discreetly observing their subjects with
minimal interference, Griaule’s pro-active
process involved intensive interviews. As a
particular form of social encoaunter, the
interview will become an important ‘meeting
place’ between filmmaker and subject in the
participatory documentary.
Film was a valuable tool in Griaule’s multidisciplinary practice, and he advocated the use
of film to complement written ethnographies.
The films that Griaule made in the 1930s when
living with the Dogon remain pioneering works
in the history of ethnographic film, particularly
with respect to Griaule’s use of voice-over
ethnographic commentary.
Dziga Vertov
Yes, Cinéma-vérité is the French translation of
Dziga Vertov’s title for his Soviet newsreels:
Kino-Pravda—‘film truth’. But, Rouch and Edgar
Morin’s particular approach to filmmaking,
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as developed in Chronicle of a Summer, took
more than simply the name from Vertov. For the
remainder of his career after Chronicle, Rouch
associated his filmmaking practice with that of
Vertov’s.
In the end, however, Rouch’s practice, rooted
in realism, differed considerably from Vertov’s
practice of kaleidoscopically assembling slices
of reality, through a process of intervallic
editing, into film rhythm. Nevertheless, Rouch
took some keys lessons from Vertov’s cameraeye and his theory of film-truth. Rouch writes
in the opening of his essay ‘On the Vicissitudes
of the Self…’, ‘it [the essay] is based on
experimentation with direct cinema, deriving
from the theories, under the name cinema vérité,
prophesied in 1927 by the Russian filmmaker
Dziga Vertov. I have used direct cinema as a
special research tool in doing ethnography
among these West African groups.’ What he
shares with Vertov are a philosophical view of
cinematographic reality and the essential notion
of reflexivity.
Essentially a documentarian, Vertov developed
the concept of Kino-Pravda (‘film-truth’) through
his extensive work creating newsreels—a mode
of filmmaking that flourished owing to Lenin’s
doctrine of ‘film-proportion’ that required all
film programs to strike a balance between
fiction and actuality. For Vertov, truth must be
the foundation for a truly proletarian cinema,
and his filmmaking practice consisted of using
the mechanical eye of the camera to register
and capture fleeting fragments of reality,
spontaneous slices of indexical truth, and
assembling them through the editing process
into documents of socialist reality that reveal
what cannot be perceived by the un-aided eye.
From its very beginnings, the cinematic lens
represents a mechanical extension of human
vision. The camera-eye is a disembodied
prosthetic eye, an unfettered mobile eye
that can travel and discover the world. The
mechanical eye doubles the reality that passes
in front of it. Eschewing staged action and the
artifice of fiction film, Vertov stated in a 1929
lecture in Paris:
The history of Cinema-Eye has been a
relentless struggle to modify the course of
world cinema, to achieve in cinema a new
emphasis on the unplayed film over the
played film, to substitute the document
for the mise-en-scene, to break out of the
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proscenium of the theater and to enter the
arena of life itself.
His 1929 masterpiece Man with a Movie Camera
constitutes an assemblage of shots (of slices of
filmed truth) organized like a symphony, rather
than like a book, that presents a kaleidoscope
of daily life in the Soviet Union. An essay on
film truth, Man with a Movie Camera exploits
the unique capacity of the camera to capture
the momentary, to slice fragments of time and
reality out of the flux and flow of life. This film,
as a catalogue of avant-garde techniques,
thematizes the camera, in which the camera
itself invades the shot. The mechanical, mobile
eye of the camera allows us to see what cannot
be seen otherwise. Yet, at the same time this
film constantly reminds us that it is a film. We
see the making of a film at the same time as the
film is being made. This deliberate ‘artificiality’
of film is turned back on itself in order to
destroy its own illusionism thus achieving
a heightened, self-reflexive awareness—a
heightened awareness with revolutionary
potential.
For Vertov, ‘film-truth’ is not a matter of
uncovering absolute, universal truth, but is the
truth of an encounter—an encounter between
the Cinema-Eye, reality, and our minds as
viewers. With the revolutionary potential of
this encounter, Vertov transforms cinema into
a reflexive exploration of the very dynamics of
consciousness. Through this encounter between
cinema and consciousness and by means of the
constructed nature of infusing still images with
movement, the filmmaker, in making the film,
and the viewer, in experiencing it, ‘produce’ filmtruth.
Robert Flaherty
Whereas Vertov can be seen as a philosophical
father, Robert Flaherty represents a source
of inspiration and influence for Rouch’s actual
filmmaking practice. Rouch was purported to
have seen Flaherty’s Nanook of the North (1922)
hundreds of times and fully absorbed Flaherty’s
innovations in film form and his participatory
practice. In Nanook of the North, Flaherty was
essentially creating, not only ethnographic film,
but what would emerge as the documentary.
Flaherty built his films out of a deep respect for
his subjects, cultivated out of long immersion in
their culture and daily lives, just as Rouch will
do decades later in Africa.
Rouch admired the way Flaherty found the

means, beyond the conventions of the plotted
narrative, to re-present real people in their own
environments on screen. And, as Rouch will push
technological innovation—synchronous sound, for
example—out of artistic necessity, Flaherty shot
in remote locations and was forced to devise
technical solutions for developing and printing
film on-location and experimented with lenses
and film stocks in order to refine his aesthetic.
But, it is Flaherty’s participatory practice,
characterized by his wife and collaborator
Frances Flaherty as ‘non-preconception,’ that
most influenced Rouch. Instead of approaching a
culture with a fixed idea for a film, the Flahertys
arrived at the story to be told out of living with
and observing its people. In the case of Nanook,
Flaherty lived with Nanook and his family for
an entire year, after having spent ten years
exploring the Canadian arctic. Without a fixed
intention, Flaherty would shoot an enormous
amount of footage, develop and print the film,
and screen the rushes in the evening with, for
example, Nanook and his family. The in-depth
discussions around viewing this footage together
shaped the editing process.
Rouch with the Songhay
In 1954, Rouch returned to Ayoru, Niger to
screen La bataille sur la grande flueve (19512) for the Songhay people (among whom Rouch
lived in 1947-48) in the very place where he
filmed the hippopotamus hunt. At first the
Songhay were interested in the projector itself,
but once they started to absorb the images
on the white sheet hung on a mud-brick wall,
‘they learned the language of cinema,’ remarked
Rouch, ‘in less than ten minutes.’ The Songhay
audience that night demanded that the film
be shown five times, at the end of which, they
engaged in a discussion and critique of the film
that lasted into the night. Rouch had added
traditional hunting music to heighten the
suspense of the hippopotamus hunt, but the
Songhay criticized this for being unrealistic: a
hippo hunt requires silence. Rouch subsequently
altered the soundtrack to reflect these
criticisms.
In the audience was a Songhay hunter who
suggested making a film about men hunting
lions with bows and arrows, which led to Rouch
making The Lion Hunters. As Rouch explained,
‘one film gave birth to another’. Add citation His
participatory cinema was born that night in 1954
in Ayoru. After this experience, Rouch will build
screenings for the film’s subjects/participants

into his regular practice and, at times, into the
very film itself, just as Flaherty would discuss
the day’s rushes with Nanook and his family,
which would help shape the editing process.
Flaherty with the Inuit
Through Flaherty’s participatory process,
Nanook became the subject of the film but
also an essential participant in its making.
Once Nanook understood what Flaherty was
doing and learned about the techniques and
technology of filmmaking, he became involved
in suggesting locations and scenes. Flaherty
was developing his practice of ‘staging reality’
to reveal the essential truth and beauty of
another culture, and Nanook’s input, from the
inside of the culture to be studied, proved
indispensable. For example, the seal and walrus
hunts were Nanook’s ideas. The film documents
an actual seal being harpooned and dragged
through a hole in the ice, but this was a method
that Nanook’s ancestors utilized. At the time
of filming, Nanook actually hunted seal with a
gun. But, Flaherty avoids nostalgia for ‘primitive
man’ by setting up the filming in such a way that
the essential truth of life under these harsh
conditions could be expressed to the viewer.

Rouch with the Songhay
Also in the audience that night in Ayoru
were Damoré Zika and Illo Goudel’ize, who
appreared in La bataille…, and who, upon seeing
themselves on screen, convinced Rouch to
make a film about young Nigerians who migrate
to the Gold Coast to find work. The seeds of
Rouch’s ethno-fictions Jaguar, Moi, un Noir, and
La Pyramide humaine were also sown from this
participatory cinematic experience. Along with
Lam Ibrahim Dia, Zika and Goudel’ize became
Rouch’s close friends and collaborators, and
together they conceived and realized his major
African films. Rouch trained his collaborators,
who were also often the films’ protagonists, in
the techniques and technologies of filmmaking,
and, together, they developed the ‘ethnofiction’ that opened a space for Africans to
create perspectives on themselves, representing
their culture on their own terms. In addition,
Rouch established networks for film production,
distribution, and screenings connecting the
film cultures sprouting in West Africa. In these
ways, Rouch is regarded as the ‘father’ of African
cinema.
The Spontaneities and Surrealism
John Grierson wrote of Flaherty that: ‘He was
71

the initiator of the naturalist tradition in cinema,
and is still the high-priest of the spontaneities.’
Flaherty’s method of approaching a distant
culture without any fixed intentions, provides a
practice sufficiently flexible and responsive to
capture moments revealing in their spontaneity.
Improvisatory contexts allowed film to emerge
out of the experience of living with others
and out of the inter-subjective process of
understanding otherness, rooted in mutual trust.
For Rouch, the truth revealed by the
spontaneous, the unplanned, the improvised—
elements of the oral and musical cultures
he studied—was one of the powers of his
filmmaking practice. He explains: ‘In making
films, I have tried to get as close as possible
to the spontaneity of the jazz players. Between
my passion for the ethnology of Africa and my
passion for films, there is perhaps that subtle
connection, the music of jazz.’ 2001
By the early 1940s, a strong affinity between
anthropology and surrealism had developed in
Paris around the Musée de l’Homme. French
ethnology, under the influence of Marcel Mauss
and Griaule, was particularly concerned with
collecting, interpreting, and displaying material
objects from other cultures. Not only did a
number of surrealist artists attend Mauss’s
lectures, but Georges Bataille’s Documents
regularly published images of non-Western
cultural experience juxtaposed with works by
Surrealist painters. The Surrealists and French
anthropologists shared an interest in the idea
of ‘exotic otherness’. And, it was Rouch’s early
interest in Surrealism that brought him to Marcel
Griaule.
Rouch explored Andre Breton’s idea of the
urban encounter (Baudelaire’s flaneur) in the
three Nouvelle Vague-period ‘fiction’ films
he made in the 1960s. But the influence of
Surrealism on Rouch’s work extends beyond
the thematic to the very process of filmmaking
itself. Rouch writes: ‘For me, cinema, making a
film, is like Surrealist painting: the use of the
most real processes of reproduction, the most
photographic, but at the service of the unreal, of
the bringing into being elements of the irrational
(as in Magritte, Dali). The postcard at the service
of the imaginary.’ 1967 p.16 And, surrealist
resonances abound in Rouch’s Ciné-trance mode
of filmmaking.
Possession Ritual and Ciné-trance
Songhay possession ritual was of particular
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interest to Rouch. He had attended hundreds of
them in his field research, filmed dozens more,
and wrote scholarly ethnographies about the
religious belief systems in West Africa. Rouch
describes an experience that he and his sound
recordist Moussa Hamidou had after a take
shooting Les Tambours d’avant. As they were
putting down their equipment, they realized that
they were trembling, not out of fatigue, but, as
Rouch claims, because the rhythms of the drums
had sent the two filmmakers into a trance, just
as it had done to possess the two mediums into
trance.
It was from this experience that Rouch
developed his ideas about ciné-trance.
According to the Songhay cosmology, each
individual has a ‘double’, a sort of immortal
shadow soul. In possession, the medium’s
double is displaced or ‘submerged’ by the spirit’s
double that is possessing him or her. Mediums
become like the spirits possessing them. With
the concept of ciné-trance, Rouch ‘suggests that
there is an analogy here between the condition,
on the one hand, of mediums submerged by
the double of the possessing spirit and, on the
other, of filmmakers who become completely
immersed in the reality that they are filming,
thereby entering there own trance of cinematic
creativity.’
Ciné-trance is a state or frame of mind akin to
the kind of poetic inspiration the Surrealists
sought. But here, Rouch runs his ideas of this
trance state through Vertov’s lens. Ciné-trance
is a condition that determines the filmmaking.
Rather than revealing subterranean truths of the
unconscious, Rouch argues that the filmmaker
registers the reality and truth that can only be
produced by the Cinema-eye: film-truth. The
camera acts as the filmmaker’s double, who is
already doubled by the trance, simultaneously
as it doubles reality in its indexicality. Just as
the mediums merge with a rhythm in a trancestate, the filmmaker enters this rhythm that is
then mediated by the camera.
Still controversial today, Les Maîtres fous is
about the hauka possession cult in Accra, which,
at the time, was part of the British colonial
empire, and represents Rouch’s most powerful
ciné-trance film. Emigrants from Niger, who
travel to Accra to find work, are thrown into the
frenetic and harsh urban environment under
the influence of Western civilization. In order to
cope with the vertigo of this displacement, the
migrants meet outside of the city to practice the

cult of Hauka, in which members are transformed
into ‘characters’ of the various spirits (their
doubles) through possession and, through
re-enactment, present a counter-hegemonic
theatrical protest against Ghana’s colonial
rulers. At the same time, the Hauka possession
ritual provides a therapeutic means to deal with
the frenzy of their displaced lives.
From its first screening at the Musée de
l’homme in 1954, Les Maîtres fous polarized
its audience, with its images of men in trance
foaming at the mouth and sacrificing a dog
and eating it. Both African and European
intellectuals denounced it as exploitation of
the exotic other and as depicting Africans in a
way that reinforces racist stereotypes. Marcel
Griaule, Rouch’s mentor, demanded that Rouch
destroy the footage. Others in the audience,
admired the film’s formal and technical audacity
and understood the film as a critique of western
civilization. Nevertheless, Rouch was convinced
of the ethnographic, political, and cinematic
importance of this film, perhaps because he
experienced directly the ciné-trance in making
it?
Influenced by the use of voice-over narration for
ethnographic commentary developed by Griaule
in his Dogon films, Rouch recorded his own
voice-over narration to give context and suggest
connections and possible interpretations. After
that traumatic first screening, Rouch modified
the narration and developed the ending in which
the therapeutic aspects of the Hauka cult are
brought forth. Here, we have another example of
Rouch’s films being shaped by the discussions
around initial screenings, i.e. by the participatory,
inter-subjective context the film creates in both
its making and reception.
Migration and Ethno-Fiction
Rouch’s ‘ethno-fictions’ mark a break from the
more traditional ethnographic films he made
within the context of his research and fieldwork.
Unlike these ‘pure’ films, which required deep
research and fieldwork, Rouch’s ethno-fictions
were concerned with creating dramatic contexts
in which the protagonists’ improvisational
performances serve as a kind of mirror of
interlocking gazes. Not only does Moi, un Noir,
for example, balance between the ethnographic
documentary and narrative fiction film, but
the participatory method of making the film
resonated politically.
It was Damoré Zika and Illo Goudel’ize who

suggested that night in Ayoru making a film
about Nigerian labor migrants in cities on
the Gold Coast. The film’s contexts were
devised, set-up, acted out, and recorded by the
protagonists themselves in collaboration with
Rouch and Lam Ibrahim Dia. With important
implications, Rouch’s ethno-fictions open a
space for Africans to tell their own stories, to
project their ideal selves on screen, to explore
the cinematic imaginary themselves on their
terms, rather than being the object of analysis
by the ‘objective’ European gaze.
Moi, un Noir follows the adventures of two
young Nigerians, ostensibly over an extended
weekend (it was actually shot over a six-month
period), who have migrated to the Ivory Coast
in pursuit of work. The film presents a portrait
of Treichville, the crowded migrant district of
Abidjan, and, through the ‘staged’ contexts
devised by the protagonists themselves, it also
reveals the harsh realities of being outsiders
struggling to sustain a basic living in this
‘foreign’ land. The ‘actor-participants’ essentially
play themselves, however they have also taken
on pseudonyms from Hollywood movies, e.g.
Edward G. Robinson, Eddie Constatine (Lemmy
Caution), Tarzan. This doubling of personas,
much like in possession ritual, suggests that our
real selves emerge out of the very ‘performance’
of ourselves. Truth resides in the process of
projecting ourselves into the world in the way
that we want to be perceived by others.
The final segment of the film highlights this
important aspect of the ethno-fiction. The film
ends with a performance by Petit Tourè as Eddie
Constantine in which he is ruminating about
his life, re-enacting his experience in combat
faced with death (he was a soldier in Europe),
and lamenting the fact that he lives in poverty.
At a certain moment, Eddie imagines himself
as Billy Joe, a fantasized character out of an
imagined Hollywood western. Petit Touré as
Eddie projects his fragile self into this mythic
figure and ‘heroically’ comes to terms with his
condition. Through self-reflexive performance,
both in the images as well as the improvised
narration, he arrives at a deeper truth or
realization. His outlook shifts as he takes up this
heroic persona.
Moi, un Noir is a beautiful example of ‘reverse
anthropology’ in which the film acts as a
mirror in which the ‘other’ of the European
imaginary confronts its own other. Both Eddie
Constatine and Edward G. Robinson, as poor
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migrant ‘foreigners’, are thrust into the position
of otherness, and yet the film process infuses
them with agency, and we see that they also
have ideas of the ‘other’. Moi, un Noir allows
European audiences to see that African
culture is far from monolithic and that Africans
themselves have distinct notions of otherness
against which they define themselves negatively.
In a brilliant participatory strategy, Rouch
presented both protagonists with a cut version
of the film and audio recorded their improvised
commentary to be used, in addition to Rouch’s
‘contextual’ voice-over, in counterpoint to the
images. It is through this commentary that we
understand that Africans also harbor prejudices
and define themselves in relation to what they
perceive they are not. Film-truth develops out
of seeing images of their own culture reflected
back at them in the screen-mirror. The ethnofiction literally gives voice to those who were
previously voice-less.
The Philosophical Implications of Cinema
Vérité
In the late 1950s, a number of technological
innovations were being made that radically
transformed the way films were made and
expanded the creative choices available. The
introduction of new lightweight cameras and
synchronized sound allowed filmmakers to
get closer to their subjects both visually and
sonically. These new technologies liberated
filmmaking from the studio and thrust the
filmmaker into the world. This technological
shift resulted in the formulation of two distinct,
yet closely related, documentary film practices,
both of which emerged out of Vertov’s desire to
capture and truthfully represent reality.
In North America, a group of documentary
filmmakers (Ricky Leacock, D.A. Pennebaker,
the Maysles Brothers) created Direct Cinema,
which utilized the new technology to show how
things ‘really are’. Direct Cinema, in its attempt
to capture ‘unmediated’ experience, represented
a political critique of the ‘mediated’ nature of
mainstream filmmaking and its dependence on
the artificiality of the studio. The camera was
conceived of as a ‘fly-on-the-wall’ that registers
reality in the most unobtrusive way possible,
as if the camera were invisible. The intensions
of the filmmaker could in no way be allowed to
intrude into the reality being filmed. A myth, of
course…
Much like the differences between Malinowski’s
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‘observational’ approach and Griaule’s method
of provoking his subjects through interviews,
Rouch’s cinéma vérité stands in opposition
to the ‘objectivity’ of Direct Cinema. Cinéma
vérité reveals the reality of what happens when
people interact in the presence of a camera. In
this sense, it is the opposite of Direct Cinema’s
assumption that what we see is what we would
have seen had we been that fly-on-the-wall. In
Rouch’s participatory cinema, what we see can
only be seen because the filmmaker is present
and because those being ‘observed’ are aware
of the presence of the camera. This awareness
results in people acting out of the realm of their
imaginary; they project how they want to be
perceived by others.
The camera functions as a catalyst for filmtruth. However, such film-truth results from
an encounter, which is always structured
by dynamics of power and control, and the
negotiation of a relationship between filmmaker
and subject. The film-truth that emerges out of
Cinéma vérité is dialogical; it is made possible
and takes on meaning through the intersubjective, interaction between filmmaker and
subject and their social and political realities.
In yet another layer of this encounter, we, as
viewers, complete the circuit by witnessing
this emotion-laden encounter and drawing
out generalizations about, for example, the
attitudes, hopes, and disillusions of Parisian
youth in the summer of 1960.
In 1959, French sociologist Edgar Morin
and Jean Rouch served as jurors of the first
international festival of ethnographic film in
Florence. Morin suggested to Rouch that he
turn his ethnographer’s eye reflexively back onto
contemporary France, which was in the midst
of the Algerian war of independence. From
this encounter, Chronicle of a Summer, which
set out to explore the attitudes and mindsets
of an assortment of young Parisians over the
summer of 1960, was born. In retrospect, the
‘film-truth’ that emerges out of this experiment
in cinema-vérité can be seen as anticipating
the revolutionary events of 1968. Or, rather, the
seeds of ’68 are reflected in Rouch and Morin’s
film.
Utilizing a number of technical innovations,
Chronicle of a Summer is a sociological film
experiment, in which Rouch and Morin set
up various contexts in which young Parisians
are asked to comment about their lives and
conditions. The initial questions posed are

‘how do you live?’ and ‘are you happy?’ The
film ‘documents’ the evolution of the main
‘characters’ over the course of one summer. The
contexts that Morin and Rouch set up run the
gamut of participatory strategies: interviews with
the filmmakers, discussions over meals and wine,
the opening of a ‘character’s fantasy space, a
rather strange vacation in St. Tropez (Rouch the
surrealist…). In these contexts, the ‘characters’,
who are ‘playing’ themselves, owing to the
awareness of the camera, enter into various
encounters and dialogues around which certain
truths ‘coagulate’.
A prime example is the scene in which the
European and African students are on the
terrace of the Musée de l’homme. Rouch is
there, and the discussion, light in tone, is initially
about ‘racism of sexual desire’. Rouch then asks
the two African students whether they noticed
the numbers tattooed on Marceline’s arm.
Rouch was completely aware that Marceline’s
experience as a Jew and the concern about
anti-semitism were outside of Landry’s African
experience. Rouch explains:
When I posed the question, the isolation
and assumptions of cultures emerged
dramatically. It’s not quite apparent in the
film, but before that moment, people were
jovial and laughing. Suddenly the Europeans
began to cry, and the Africans were totally
perplexed. They had thought the tattoo was
an adornment of some kind. All of us were
deeply affected. The cameraman, one of the
best documentary people around, was so
disturbed that the end of the sequence is out
of focus. I stopped filming to give everyone
a chance to recover. Now, is this a “truthful”
moment of a “staged” moment? Does it
matter?

the accumulation of these encounters, and
the shifts in attitudes that they produce in
the participants (again, playing themselves)
are reflected back on to us. Through our
‘participatory’ spectatorship, film-truth is itself
‘doubled’. We complete the circuit initiated
by the protagonists’ performances initiated
by Rouch and Morin’s provocations. What we
experience with Chronicle of a Summer is a selfreflexive investigation into the lives of others.
What emerges out of this web of individual
realizations is a larger understanding—as we
piece the film together as spectators—of how
particular individuals struggle to be ‘authentic’
faced with the realities of existence within the
prevailing structures of power of that time. Out
of the individual film-truths embedded in each
of the encounters in the film, we see the truth
of reality, not as an abstract absolute, but as an
emergence, an emergence out of the tapestry
of individuals reflecting on their lives rooted in
the social, economic, and political contexts of a
specific time and place. Film-truth is not being;
it is becoming. Cinéma-vérité is ‘the authenticity
of life as it is lived.’
Copyright © 2019 Christopher Zimmerman

Film-truth emerges in this inter-subjective
moment, which was only made possible by
Rouch’s presence and its ‘staging’. Likewise,
Angelo would never have met Landry had it not
been for the context created by the film, and, of
course, their initial encounter on the staircase
is ‘staged’, set-up. Nevertheless, they both are
changed by this discussion, this encounter. They
move towards an understanding of the each
other and thus themselves. This staged scene
has real ramifications.
Those involved in the film experience film-truth
emerging out of these inter-communicative
encounters. And, we, as viewers, experience
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Jean Rouch

Jean Rouch was born on May 31, 1917 in Paris.
In his early years, the family moved often within
Europe and Africa. His father was a naval
officer who had been an Antarctic explorer on
a ship called the Pourquoi Pas? (the “Why not?”);
his mother was from a family of poets and
painters. As he wrote later, this early exposure
to the worlds of both art and science would
influence the course of his life.
After high school in Paris, Rouch was convinced
by his father that a career in Engineering
would give him a measure of financial stability
throughout his life. He began his studies at
l’École des Ponts et Chaussées (‘the School of
Bridges and Roads’) in 1937. During this time
Rouch discovered the Cinémathèque Française
and began watching films there. He went often
to the Musée de l’Homme, which had a growing
collection of artifacts from Africa, and took a
course with anthropologist Marcel Griaule. At
the same time, he was inspired by the Surrealist
painters and writers and also discovered jazz.
Rouch’s education would be interrupted by
the onset of World War II, when the Germans
invaded France. Rouch, who once dreamed of
building bridges, was now directed to blow up
bridges to keep back the German army. When
the Occupation began, Rouch remained in Paris
to finish his studies. Later, he and two friends
decided to leave France and work as civil
engineers in the French colonies in West Africa.
Rouch was sent to Niger in 1941.
In Niger, Rouch met Damouré Zika, who would
become a lifelong friend and collaborator.
Through Damouré, he was introduced to the
world of Songhay religion. Rouch attended
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several possession ceremonies, which were
led by Damouré’s grandmother, Kalia. He was
fascinated by these encounters between man
and gods, and by the possibility, as he wrote,
of “living, with our body, the adventure of
another...” He took notes and photos, which
he sent back to Griaule, and this was the
beginning of his ethnographic research.
After a conflict with his boss, Rouch was sent
to Dakar, where he met Théodore Monod, the
director of the Institut Français d’Afrique Noir
(IFAN). Monod encouraged Rouch’s research
and allowed him the use of the IFAN library to
continue his studies. Rouch went back into the
army. Returning to Paris at the end of 1944, he
resumed his studies with Marcel Griaule, who
agreed to be his doctoral director.
In 1946, Rouch and his friends, Jean Sauvy
and Pierre Ponty, returned to Africa for an
adventure— the descent of the Niger River
in a dugout canoe. During the trip they sent
articles back to France under the name Jean
Pierjean, a combination of each of their names.
With a used 16mm Bell & Howell camera, they
filmed a hippopotamus hunt. When Rouch lost
his tripod in some rapids, he continued to film
with a hand-held camera. The footage from
the hippo hunt would become Rouch’s first
film, Au pays des mages noirs.
With the support of Théodore Monod, Rouch
became a researcher for the CNRS, the
Centre National de Recherche Scientifique. He
traveled throughout Niger and Mali with his
friends Damouré Zika and Lam Ibrahima Dia,
studying Songhay religion and sorcery
and continuing to make films, which, for

him, were an integral part of ethnographic
research. Back in Paris, he worked on his
thesis and showed his films at the Musée de
l’Homme, where they were well received by
anthropologists and members of the French
avant-garde.
Rouch began screening his films in Africa, and
incorporating comments from his films’ subjects
into his work. He was developing the ideas
about “shared anthropology”, which he first
encountered in the work of Robert Flaherty,
and which would be central to his own work.
He continued to make films about Songhay
possession, and with encouragement from
Marcel Griaule, he also made films about the
Dogon.
After receiving his doctorate, Rouch published
two books on the Songhay, and a travelogue
of his trip down the Niger River. In 1955, Rouch
presented what is now one of his best-known
films, Les Maîtres Fous, at the Musée de
l’Homme. The film, which depicts a ceremony
of the Hauka possession cult, is filled with
disturbing images. Reaction to the film was
strong: it was banned in Britain and the Gold
Coast, but received the Grand Prix at the
Venice Biennale.

Chronique d’un été

In the following years, Rouch made a series
of feature films in the genre he called ‘ethnofiction,’ in which ethnography is combined
with the staging of reality. These films, among
them Jaguar, and Petit à Petit, explored the
themes of colonialism and racism, and yet
had a playful and poetic quality. In Moi, Un
Noir, the film was shot without sound, and the
commentary was improvised afterward by the
central character, Oumarou Ganda. French New
Wave director Jean-Luc Godard called it “the
best French film since the liberation.” Rouch’s
improvisation and inventiveness continued to
influence the French New Wave.

Rouch collaborated with his African friends,
in particular Damouré Zika, Lam Ibrahima Dia
and Tallou Mouzourane, in many of his films. He
founded the IRSH, l’Institut de Recherche en
Sciences Humaines (Institute for Research on
Human Sciences), at the University of Niamey,
and trained many Africans in film technology.
Filmmakers he influenced and worked with
include: Moustapha Alassane, Inoussa
Ousseini, Safi Faye, and Oumarou Ganda. In
Europe and the United States as well, he
encouraged young ethnographic filmmakers and
championed their work.
In the summer of 1960, Rouch and sociologist
Edgar Morin shot Chronique d’Un Eté (Chronicle
of a Summer), in Paris. In Chronique, the
formerly invisible barrier between the
“objective” filmmaker and his subject dissolved.
The filmmaker is seen approaching his
subjects, inquiring, “Are you happy? How do
you live?” Technically, Chronique furthered the
development of a more portable, synchronous
sound system that permitted the filming of
longer, unbroken sequences—a breakthrough
that continues to have profound influence
on documentary filmmaking today. Morin and
Rouch termed this new style of filmmaking
“cinéma-vérité,” a translation of Vertov’s kinopravda or film-truth.
From 1967 to 1974, Rouch made a series of
films with Germaine Dieterlen that document
the seven-year cycle of Dogon Sigui rituals
that occur every 60 years. These films
are considered among his most important
contributions to anthropology.
From 1986 to 1991, Rouch served as Director
of the Cinémathèque Française. He continued
to make a vast and varied range of films
throughout his life, and to support the work of
other filmmakers. With his ethnographic work—
films and many books and published articles—
he told the stories, and thus preserved the
knowledge of rituals and customs that are in
many cases no longer practiced. He also served
as Vice-President of UNESCO’s International
Council of Cinema, TV and Audio-Visual
Communication, and taught a series of Summer
Institutes in the United States along with Ricky
Leacock, John Marshall, and others.
In 1998 Jean Rouch traveled to New York
to attend Docfest, where he presented a
screening of Chronique and participated in
a discussion about vérité filmmaking with Al
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Maysles and D.A. Pennebaker. Two years later,
in April 2000, he was in New York again for Jean
Rouch: Chronicles of African Modernities, a
week-long retrospective of Rouch’s ethnofiction
films held at NYU’s Center for Media, Culture,
and History. Screenings were followed by
conversations between Rouch and Manthia
Diawara, Jean Paul Colleyn, Steve Feld, Paul
Stoller and Faye Ginsburg, along with an
exhibition of Rouch’s African photographs.
That same year he attended Possessing Vision,
a major Jean Rouch conference at the ICA in
London.
Jean Rouch died in a car accident in Niger, on
February 18th, 2004, at the age of 86. He was
on his way to a celebration of Nigerian cinema,
which was to feature a retrospective of his own
films.
Brenda Baugh
Sources
The Cinematic Griot by Paul Stoller
Ciné-Ethnography by Jean Rouch, edited
and translated by Steven Feld
Visual Anthropology: The Cinema
of Jean Rouch edited by Jay Ruby (1989)
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SELECTED
FILMOGRAPHY
Le rêve plus
fort que la mort
2002
Madame L’Eau
1993
Liberté, égalité, fraternité, et puis après...
1990
Dionysos
1984
Cocorico Monsieur Poulet
1974
Horendi
1968
Jaguar
1972
The Lion Hunters
1966
Six in Paris (segment “Gare du Nord”)
1965
Les pêcheurs du Niger
1962
The Punishment
1962
The Human Pyramid
1961
The Sons of Water
1959
The Mad Masters
1955
Hippopotamus Hunt
1950
Les magiciens de Wanzerbé
1948
Au pays des mages noirs
1947

GUY MADDIN
Ιστορίες από
το Παλιό Σινεμά
-

σε επιμέλεια
Δημήτρη Μπάμπα,
Κριτικού Κινηματογράφου
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Ιστορίες από
το Παλιό Σινεμά
σε επιμέλεια
Δημήτρη Μπάμπα
Κριτικού Κινηματογράφου

dracula

(…) Το σινεμά του Guy Maddin είναι πέρα για
πέρα μοναδικό. Ο ισχυρισμός αυτός πιθανό να
αληθεύει για πολλούς σκηνοθέτες, αλλά σπανίως
στον βαθμό που αληθεύει για τον Maddin. Το
σινεμά του είναι ταυτόχρονα «αρχαϊκό» (με την
αναγέννηση μεθόδων και θεμάτων από το παλιό
μελόδραμα και τον βουβό κινηματογράφο) και
πρωτοποριακό (με την πολυσύνθετη χειραγώγηση εικόνων χαμηλής ανάλυσης και μουσικών
θεμάτων, καθώς και τις πολλαπλές διακοπές στην
αμεσότητα της αφήγησης). Παράλληλα, σατιρίζει
τις παλιές αφηγηματικές φόρμες, παραμένοντας
ωστόσο πολύ συναισθηματικά δεμένος μαζί
τους, σε βαθμό που επιδιώκει τη χρήση τους
με πολύ λειτουργικό τρόπο. Από υλικής άποψης είναι ταπεινό, ενώ από εννοιολογικής είναι
σύνθετο. Είναι συνάμα πεζό σαν κωμικό σκετς,
αλλά παράλληλα έντονο με βάθος. Οι ταινίες του
είναι κυρίως γυρισμένες σε 16mm, ακόμη και σε
8mm κυρίως ασπρόμαυρες, και περιλαμβάνουν
πολυσύνθετα σκηνικά εποχής σε παλιά εγκαταλελειμμένα εργοστάσια του Γουίνιπεγκ και σιταποθήκες, κινηματογραφικά πλατώ 3,5 μέτρων,
σκηνικά και αντικείμενα από παπιέ μασέ, ενώ
ξεχωρίζει η στυλιζαρισμένη μετασυγχρονισμένη
μαγνητοσκοπημένη ηχογράφηση του απερίγραπτα επιτηδευμένου διαλόγου μεταξύ του ιδίου
και του George Toles σε συνδυασμό με αφήγηση
σε voice over: οι ταινίες του έχουν μία χειροποίητη ποιότητα, ερασιτεχνική με την καλύτερη
έννοια της λέξης. (Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
ίδιος περιέγραφε τον εαυτό του ως «σκηνοθέτη
garage-band»). Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών των εξαιρετικά ιδιόμορφων και αντιφατικών
χαρακτηριστικών είναι ένα σινεμά που αφήνει το
κυρίαρχο κοινό σαστισμένο και ενοχλημένο (μία
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συνήθης αντίδραση: «ο τύπος είναι τρελός!»).
Κατάφερε, ωστόσο, να προσελκύσει μία ομάδα
θαυμαστών από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον απαιτητικών κριτικών
κινηματογράφου της Βορείου Αμερικής και της
Ευρώπης. Συγκαταλέγεται, αναμφίβολα, ανάμεσα
στους πιο αξιόλογους σκηνοθέτες του αγγλόφωνου Καναδά, με καριέρα στον χώρο πέραν των
είκοσι ετών, έχοντας προσελκύσει μεγαλύτερη
διεθνή προσοχή από οποιονδήποτε άλλον - εκτός
από τους David Cronenberg και Atom Egoyan.
William Beard
[http://www.artsrn.ualberta.ca/william_beard/Maddin%20
05%20interview.html]

(…) Οι ταινίες του Guy Maddin είναι ένας
απίθανος συνδυασμός προσωπικών εμμονών
και ιδιωτικών στιγμών που αποκαλύπτονται. Οι
φόβοι και οι επιθυμίες του ξεχωρίζουν ανάμεσα
στις μελοδραματικές αλληγορίες του, οι οποίες
είναι τόσο ευφυείς και αλλόκοτες που κάθε νέα
ανατροπή απαιτεί γέλιο. Αφομοιώνοντας στοργικά
τα οπτικά μοτίβα του παλιού σινεμά, ο Maddin
φροντίζει ώστε οι φλογερές ιστορίες του να είναι
δοσμένες μέσα από μια ματιά που διαπερνά τις
σκονισμένες γωνίες περασμένων δεκαετιών του
κινηματογράφου, αντλώντας εγκυκλοπαιδικές (και
σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτες) γνώσεις από το
κλασικό σινεμά. Είτε είναι εμπνευσμένος από τις
στυλιστικές καινοτομίες των Abel Gance, Sergei
Eisenstein και Jean Vigo, είτε από τον επιτηδευμένο αντιρεαλισμό των Luis Buñuel, Josef von
Sternberg και Douglas Sirk, επιστρώνει στην
εικόνα των χαμηλού προϋπολογισμού ταινιών του
μία υφή από περασμένες δεκαετίες, ανακαλώντας
στη μνήμη μια εποχή που οι ταινίες εξακολουθούσαν να παίρνουν παράξενη τροπή. Σε συνεργασία
με τον επί πολλών ετών συνεργάτη του, τον σεναριογράφο George Toles, ο Maddin γυρίζει ταινίες
που ονειρεύεται να είχαν κάνει άλλοι σκηνοθέτες,
σπουδαίοι και ξεχασμένοι. Μα κάνοντας αυτό,
παραδόξως δημιουργεί κάτι εκπληκτικά νέο και
πρωτότυπο στον σύγχρονο κινηματογράφο.
David Church
[Playing with Memories –Essays on Guy Maddin,
by David Church, University of Manitoba Press]

«Στις μέρες μας, το μελόδραμα είναι υπερβολικό: είναι η αφήγηση των ονείρων μας με τους
μεταμεσονύχτιους τρόμους και τις επιθυμίες μας
να λαμβάνουν τον σεβασμό που τους αρμόζει.
Είναι το χάος της καθημερινότητας τοποθετημένο σε ένα συγκροτημένο καστ χαρακτήρων που
καταλαβαίνουμε… Οι μεγεθύνσεις αυτές επιστρέφουν στους εφιάλτες και τις ταινίες μας ξανά και

ξανά, όχι λόγω αισθητικού χάσματος, αλλά διότι
είναι η ίδια η ΑΛΗΘΕΙΑ. Το μελόδραμα καθιστά
πιο εύκολη την αναγνώριση των συναισθημάτων
μας. Όπως ακριβώς το φιλοσοφικό γνωμικό που
ισχυρίζεται ότι όλα ανεξαιρέτως έχουν γεύση κοτόπουλου, έτσι και οι καλές ιστορίες: έχουν έστω
μερικά ίχνη μελοδράματος.»
Guy Maddin,
From the Atelier Tovar, 76

«Όταν δεν υπάρχει περιθώριο για μελόδραμα,
λαχταρώ ειρωνεία. Αν δεν υπάρχει περιθώριο για
κάτι γλυκό, θέλω κάτι αλμυρό, κάτι πολύ αλατισμένο ή κάτι φριχτό, καυστικό που να το υποβιβάζει».

φτουν πάνω από τα κεφάλια τους. Αυτά τα ξέφτια
καταλήγουν στο πάτωμα και σχηματίζουν παιδικές
ζωγραφιές ενήλικων σχημάτων, μικρά πρωτόγονα
κομματάκια από πρόστυχες εκπληρώσεις επιθυμίας. Ο αέρας που περιβάλλει και το έδαφος που
πατούν αυτοί οι ηθοποιοί θα πρέπει να είναι γεμάτοι με μυστήρια, μπερδέματα, θραύσματα, φθηνά
αρώματα, δολοφονίες και μαντιλάκια.
ε) Λόγω των παραπάνω, ο κοιμισμένος είναι ο
καλύτερος ηθοποιός - η πιο ποιητική και ψυχολογικά αληθινή αναπαράσταση του ανθρώπου - και
πρέπει να χρησιμοποιείται τόσο συχνά όσο οι
καθισμένοι, οι ξαπλωμένοι, αυτοί που περπατούν,
που τρέχουν και οι ηθοποιοί που πετούν.

Guy Maddin, interviewed in Quandt, “Purple Majesty,” 58

(πηγή Caelum Vatnsdal - Kino Delirium: The Films of Guy
Maddin (2000)

Μια επιστολή σε αυστηρό τόνο
η οποία προτείνει ένα μανιφέστο
με τέσσερα σημεία
για καλύτερες ταινίες
του Guy Maddin
(...) α) Συμπεράσματα από τις μελέτες της
φυσιογνωμίας και της κρανιολογίας πρέπει να
είναι πρωταρχικά κριτήρια κατά την επιλογή των
ηθοποιών. Παραμορφώσεις στο κεφάλι έχουν
αγνοηθεί εδώ και πολύ καιρό από τη βιομηχανία
του κινηματογράφου.
β) Οι ηθοποιοί πρέπει να έχουν εκφραστικά δάχτυλα, πραγματικά ή τεχνητά, γιατί τα δάχτυλα είναι ισοδύναμα έως δέκα και γλωσσών, και καθένα
από τα οποία μπορεί να εκφράσει μια σκέψη ή ένα
παλμό της ψυχής. Το πρώτο δάχτυλο - η γλώσσα θα πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο.
γ) Ηθοποιοί που περπατούν έχουν ξεχάσει πώς
να περπατούν. Όλοι οι ηθοποιοί θα πρέπει να
περπατούν έχοντας ένα λανθάνοντα ή ένα αυτονόητο σκοπό και να βάζουν μια μικρή ποίηση στο
περπάτημά τους.
δ) Ηθοποιοί καθιστοί ή ξαπλωμένοι θα πρέπει να κάθονται ή να ξαπλώνουν με ποίηση. Οι
σύγχρονοι σκηνοθέτες έχουν σημαδέψει αυτούς
τους ηθοποιούς με τον πεζό λόγο, την πρόζα για
τουλάχιστον πέντε δεκαετίες. Ο τρόπος με τον
οποίο έκαναν αυτό είναι ένα μυστήριο, καθώς οι
καθιστοί και οι ξαπλωμένοι ηθοποιοί προσφέρονται για οτιδήποτε άλλο, εκτός από τον πεζό λόγο:
όνειρα πλέκονται στα κεφάλια τους και παράγουν
ονειρικές ταπετσαρίες, που τα ξέφτια τους πέ-

-

ΣΥΝΟΨΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ
Dracula
Pages From A Virgin's Diary
Guy Maddin
75’ — 2002
Σκηνοθεσία Guy Maddin
Σενάριο Mark Godden, βασισμένο στο ομώνυμο
μυθιστόρημα του Bram Stoker, διασκευασμένο σε
μπαλέτο για τα Royal Winnipeg Ballet
Φωτογραφία Paul Suderman
Super-8 & Bolex deco dawson, Guy Maddin
Μοντάζ deco dawson
Καλλιτεχνική διεύθυνση Deanne Rohde
Κοστούμια Paul Daigle
Μουσική Gustav Mahler, υπό τη διεύθυνση των
Russ Dyck, Bruce Little
Παραγωγός Vonnie Von Helmolt
Ηθοποιοί Zhang Wei-Qiang, Tara Birtwhistle,
David Moroni, Cindy Marie Small, Johnny Wright,
Brent Neale
Έγχρωμο και Ασπρόμαυρο
1897. Ανατολική ακτή της Αγγλίας. Το κακό εισβάλλει στην χώρα. Η Lucy Westenra είναι μια
γοητευτική νεαρή κυρία της υψηλής κοινωνίας
που περιβάλλεται από μνηστήρες που διεκδικούν
την προσοχή και τον έρωτά της. Ωστόσο, πάσχει
από μια ασθένεια την οποία μόνο ο δόκτωρ Van
Helsing μπορεί να θεραπεύσει: έχει δαγκωθεί από
ένα βαμπίρ. Αυτή είναι η αρχή ενός αγώνα μεταξύ
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του Van Helsing, των μνηστήρων της Lucy και
του σαγηνευτικού ξένου βαμπίρ. Μια χορευτική
και στο ύφος του κλασικού μπαλέτου απόδοση
του γοτθικού μυθιστορήματος του Bram Stoker,
Dracula.
My Winnipeg
Guy Maddin
97’ — 2007
Σκηνοθεσία Guy Maddin
Σενάριο Guy Maddin, George Toles
Φωτογραφία Jody Shapiro
Μοντάζ John Gurdebeke
Σχεδιασμός παραγωγής Rejean Labrie.
Ήχος David McCallum, David Rose.
Καλλιτεχνική διεύθυνση Katharina Stieffenhofer
Κοστούμια Meg McMillan
Μουσική Jason Staczek
Παραγωγός Michael Burns, Phyllis Laing, Guy
Maddin, Jody Shapiro
Εταιρείες Παραγωγής Buffalo Gal Pictures,
Documentary Channel, Everyday Pictures
Ηθοποιοί Darcy Fehr, Ann Savage, Louis Negin,
Amy Stewart, Brendan Cade, Wesley Cade, Guy
Maddin (αφήγηση)
Ασπρόμαυρη
Ένα πορτρέτο, σε προσωπικούς τόνους, της πατρίδας του σκηνοθέτη Guy Maddin του Winnipeg,
της πρωτεύουσας της πολιτείας της Manitoba.
Άλλες φορές ντοκιμαντέρ με υλικό αρχείου, και
άλλες μια όχι και τόσο νοσταλγική επιστροφή σ’
ένα δύσκολο οικογενειακό παρελθόν. Ο σκηνοθέτης εστιάζει στα χαρακτηριστικά της σχεδόν
πάντα χιονισμένης γενέθλιας πόλης, ενώ παράλληλα επισκέπτεται το σπίτι της παιδικής του ηλικίας.
Στο σαλόνι του ηθοποιοί υποδύονται τον αδελφό
του, την αδελφή και τον σκύλο της οικογένειας.
Η μυθολογία τη πόλης, το παρελθόν της και οι
μνήμες της παιδικής ηλικίας όλα μπερδεύονται…
Οι δηλώσεις του σκηνοθέτη:
(…) Ως σκηνοθέτης που έχει περάσει τα 50 χρόνια
του στο Winnipeg, είμαι μαγεμένος, μεθυσμένος
και ξετρελαμένος από την γενέθλια πόλη μου –
υπήρξε η μούσα μου πολύ πριν πάρω στα χέρια
μου την κινηματογραφική κάμερα. Ερωτεύτηκα
τον τόπο, όχι μόνο για αυτό που ήταν όταν τον
ερωτεύτηκα, αλλά και για αυτό που ήταν στο
παρελθόν, όπως και για αυτό που θα μπορούσε να
είναι και πάλι!
(…) Θα ξαναεπισκεφτώ για τελευταία φορά τους
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δρόμους του Winnipeg - το Winnipeg μου - και
θα εντοπίσω για τον θεατή τα μαγικά σημεία
του που αγαπάω, όπου μπορεί κανείς να τα
δείξει απλώς με το δάχτυλο και το παρελθόν, να
αναδυθεί όπως το νερό που ξεπηδά από μια πηγή.
Υπάρχει κάτι παράξενο, κάτι ονειρικό εδώ, όπου
οι πεζοί προτιμούν να χρησιμοποιούν τους
παράδρομους από τους κεντρικούς δρόμους,
όπου οι άστεγοι κρύβονται στις ταράτσες των
εγκαταλελειμμένων ουρανοξυστών και όπου
ένας περίεργος νόμος απαιτεί να γίνει δεκτός και
να φιλοξενηθεί ο οποιοσδήποτε προηγούμενος
ιδιοκτήτης ή κάτοικος της κατοικίας σας. Διασχίζοντας με τον δικό μου τρόπο τους γενέθλιους
τόπους των δικών μου προσωπικών μυθολογιών,
επιδιώκοντας να κατανοήσω την ίδια τη φύση της
μνήμης -ακόμη και όταν αυτή κατασκευάζει ό,τι
αποδεικνύεται ότι είναι ένα απατηλό Winnipeg
- και αντιμετωπίζοντας, μέσα από μια σειρά
από μοναδικά εσωτερικά πειράματα, την κτητική
δύναμη της δικής μου οικογένειας, ίσως μπορέσω
να ξεκλειδώσω τις μυστηριώδεις δυνάμεις που
δένουν με τρόπους απόκρυφους την καρδιά με το
παρελθόν. Ίσως μπορέσω τελικά να ορίσω για τον
εαυτό μου την πραγματική έννοια του "σπιτιού" και
να κάνω τα δεσμά που με κρατούν δέσμιο απλά
να λυθούν.
The Forbidden Room
Guy Maddin
130’ — 2015
Σκηνοθεσία Guy Maddin, Evan Johnson
Σενάριο Guy Maddin, Evan Johnson, Robert
Kotyk
Φωτογραφία Stephanie Weber-Biron, Ben
Kasulke
Μοντάζ John Gurdebeke
Ήχος Simon Plouffe, David Rose, John
Gurdebeke, Vincent Riendeau, Gavin Fernandes
Σχεδιασμός παραγωγής Galen Johnson
Σκηνικά Brigitte Henry, Chris Lavis, Maciek
Szczerbowski.
Κοστούμια Elodie Mard, Yso South, Julie
Charland
Μουσική Galen Johnson, Guy Maddin, Jason
Staczek
Παραγωγός David Christensen, Phoebe
Greenberg, Penny Mancuso, Phyllis Laing
Εταιρείες Παραγωγής Phi Films, Buffalo Gal
Pictures, The National Film Board of Canada
Ηθοποιοί Roy Dupuis, Clara Furey, Louis Negin,
Céline Bonnier, Karine Vanasse, Caroline Dhavernas,
Paul Ahmarani, Mathieu Almaric, Udo Kier, Maria de
Medeiros, Charlotte Rampling, Geraldine Chaplin

Έγχρωμο και ασπρόμαυρο
Αποσπάσματα από ένα εκπαιδευτικό φιλμ για το
πώς πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Τα μέλη του πληρώματος ενός υποβρυχίου που είναι σε κίνδυνο.
Ένας ξυλοκόπος που ξαφνικά και μυστηριωδώς
εμφανίζεται στο πλήρωμα. Ο ίδιος ξυλοκόπος
στα σκοτεινά δάση του Holstein-Schleswig
αγωνίζεται να διασώσει την όμορφη Margot από
τα νύχια των Κόκκινων Λύκων. Ένα μπαρ μέσα
στη ζούγκλα και το κορίτσι που πουλά λουλούδια.
Ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται και οι ιθαγενείς.
Ένας ορθοπεδικός χειρουργός και μια οδηγός
μοτοσυκλέτας. Ένας ψυχαναλυτής. Μια τραυματισμένη νεαρή γυναίκα στο Deutsch-Kolumbianisch
Express κάπου μεταξύ Βερολίνου και Μπογκοτά...
Η ταινία αποτελείται από μια σειρά εν πολλοίς
αυτόνομα επεισόδια που περιστρέφονται γύρω
από τα συμβάντα στο υποβρύχιο. Κάθε επεισόδιο
αναφέρεται σε μια παλιά ταινία του βωβού που
προ πολλού έχει χαθεί.
Οι δηλώσεις του σκηνοθέτη:
Έχουμε μέσα στα κεφάλια μας υπερβολική αφήγηση, τόσο πολύ που νιώθουμε ότι οι εγκέφαλοί
μας θα εκραγούν. Με αυτήν την ταινία, θέλαμε να
δημιουργήσουμε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, ένα
περίπλοκο αφηγηματικό υπόγειο δίκτυο κλειδαριών, πορτών, θαλάμων, σωλήνων παγίδευσης,
υπονόμων και σπηλαίων, όπου όλες οι ταινίες του
παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος
που βρίσκονται στα τεράστια κεφάλια μας θα
μπορούσαν να εκραγούν με ασφάλεια! Όπου
κανένας δεν θα τραυματιστεί όταν η θεαματική
πανωλεθρία του Two-Strip Technicolor καταφθάσει στην οθόνη, γνωρίζοντας ότι όλο το πράγμα
θα απομακρυνθεί με τους τίτλους του τέλους.
Μείνετε ασφαλείς και απολαύστε!

Ιστότοποι
Ο επίσημος ιστότοπος του Guy Maddin. Περιέχει μια
παρουσίαση κολάζ του σκηνοθέτη
https://guy-maddin.com/
Seances
Ένας διαδικτυακός τόπος που δημιούργησε ο Guy Maddin.
“Το Seances είναι μια ακούραστη μηχανή παραγωγής ταινιών
που σκόπιμα δημιουργεί ταινίες μόνο και μόνο για να τις
καταστρέψει μετά από την μία και μοναδική προβολή τους.”
http://seances.nfb.ca/
Το επίσημο κανάλι του Guy Maddin.
https://vimeo.com/user4895266
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είναι κάποια μορφής νεκροφιλία. Αν αυτό είναι η
νεκροφιλία, τότε ας είναι έτσι.”

Greek text only

Guy Maddin1

Ιστορίες από
το Παλιό Σινεμά
σε επιμέλεια
Δημήτρη Μπάμπα
Κριτικού Κινηματογράφου
“Ήθελα να σχεδιάσω μικρές ιστορίες που ήλπιζα
να ήταν πρωτότυποι τρόποι μέσω των οποίων να
παρουσιάζονται οι άνθρωποι. Αλλά επίσης ήθελα
και να εντρυφήσω στις εκπληκτικά γοητευτικές
υφές των ηχητικών γρατζουνισμάτων, των τρόπων
υποκριτικής και των τεχνικών μοντάζ ενός ξεχασμένου κινηματογραφικού λεξιλογίου.

my winnipeg

the forbidden room

Και για κάποιο λόγο, αυτό το κινηματογραφικό
λεξιλόγιο φαινόταν εξίσου σέξι και νέο όπως
οι γυναίκες στις ταινίες του 1920. Φαίνονται,
αυτές οι ταινίες κάθε φορά που τις κοιτάω, σαν
να είναι παντοτινά νέες και όλο και πιο όμορφες.
Έχω την αίσθηση ότι ο ενθουσιασμός που νιώθω
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Στην πρώτη σκηνή της πρώτης ταινίας του
Guy Maddin, με τον τίτλο Tales from the Gimli
Hospital (1988), η κάμερα κατεβαίνει από τα
σύννεφα προς την επιφάνεια της γης. Στην
καθοδική της κίνηση συναντά δύο αγγέλους και
κάτι που μοιάζει με κινηματογραφική μηχανή
προβολής (…ή μήπως είναι προβολέας;). Η κάμερα
ακολουθεί τη δέσμη του φωτός και καταλήγει σε
μια επιγραφή με το ομώνυμο του τίτλου νοσοκομείο. Συνεχίζοντας την καθοδική της κίνηση,
η κάμερα εισέρχεται σ’ ένα δωμάτιο του νοσοκομείου. Εκεί μια ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη
με παραδοσιακή φορεσιά, στο προσκέφαλο της
άρρωστης κόρη της αφηγείται στα εγγόνια της,
εν είδει αντιπερισπασμού από τη σοβαρότητα
της κατάστασης, ένα παράξενο παραμύθι για ένα
ψαρά. Το γεμάτο σουρεαλιστικές παραδοξότητες
παραμύθι ανδρικού ανταγωνισμού που ακολουθεί,
απεικονίζεται και αφηγείται από τον σκηνοθέτη
με τους τρόπους του παλιού σινεμά, του βωβού
κινηματογράφου και των πρώτων χρόνων του
ομιλούντος. Με τον ίδιο τρόπο, όπως στην πρώτη
του ταινία, χρησιμοποιώντας δηλαδή το λεκτικό
και το συντακτικό του παλιού κινηματογράφου2, ο
Guy Maddin εδώ και 30 χρόνια αφηγείται στους
θεατές των ταινιών του, εν είδει αντιπερισπασμού
από τη “σοβαρότητα” του σύγχρονου σινεμά, τις
ιστορίες του. Άλλοτε στους χώρους των εικαστικών τεχνών (ως installations ή ως δρώμενα),
άλλοτε στο χώρο του διαδικτύου3 αλλά κυρίως
στις κινηματογραφικές αίθουσες, εγκολπώνοντας
κυρίως μια αρχαϊκή αισθητική: ό,τι ίσχυε στο σινεμά πριν τις ανατροπές του μοντερνισμού, πριν τον
Antonioni και τον Godard. Για τον Guy Maddin
η πραγματικότητα και η καταγραφή της μοιάζει
να μην υπάρχει. Ό,τι υπάρχει είναι το σινεμά, οι
εικόνες του, οι μυθολογίες του.
“Τα πάντα ήταν φθαρμένα στον κόσμο μου, όταν
γεννήθηκα. Το σπίτι μου, τα πάντα σ’ αυτό... ”
Guy Maddin

Ο Guy Maddin αναδύθηκε στον αφρό του
σινεμά από το κινηματογραφικό πουθενά: από
το Winnipeg, την πρωτεύουσα της πολιτείας
Manitoba του Καναδά. Μια πόλη, μια πολιτεία και
μια χώρα χωρίς κάποια άξια λόγου κινηματογραφική βιομηχανία. Ό,τι συνιστά την εκπαίδευσή του
υπήρξε η κινηματογραφοφιλία του4. Μια κινηματογραφοφιλία, όχι ευρεία σε μια πρώτη προσέγγιση και όχι όλου του σινεμά, αλλά περιορισμένη
και προσανατολισμένη προς το παλιό σινεμά, το
αρχαϊκό5. Μια κινηματογραφοφιλία, όμως που

είναι στιγματισμένη από τη φθορά του χρόνου:
οι εικόνες του παλιού σινεμά που ο Guy Maddin
λατρεύει (...και τις οποίες αναπαράγει) είναι
διάστικτες από τα σημάδια του χρόνου.
Η λατρεία αυτή για τις παλιές, φθαρμένες εικόνες
υπήρξε καταλυτική για τον σκηνοθέτη, γιατί ήταν
αυτή που τον εφοδίασε με το αισθητικό του
οπλοστάσιο (...και όχι μόνο). Από τις εικόνες της
πρώτης του ταινίας Tales from the Gimli Hospital
(1988) μέχρι και το The Forbidden Room (2015),
ο Guy Maddin αναπαρήγαγε την αρχαϊκή, την
πεπαλαιωμένη αισθητική: τις γωνίες λήψεις, τη
σύνθεση του πλάνου, το φωτισμό, το μοντάζ, το
ύφος της μουσικής, τα ντεκόρ, το υποκριτικό ύφος
των ηθοποιών, δηλαδή όλες τις κινηματογραφικές
συμβάσεις του παλιού σινεμά6. Όλη η φιλμογραφία του Guy Maddin ορίζεται από δύο μεγάλες
κινηματογραφικές παραδόσεις της εποχής του
βωβού: τον Γερμανικό Εξπρεσιονισμό και το
Σοβιετικό σινεμά των πρώτων δεκαετιών μετά την
Οκτωβριανή Επανάσταση. Τροφοδοτείται κυρίως
όμως από την χολιγουντιανή επικράτεια: τα κινηματογραφικά της είδη και τον μελοδραματισμό
της. Διατρέχοντας πρόχειρα τις ταινίες της φιλμογραφίας του, είτε μεγάλου μήκους είτε μικρού,
μπορεί κάποιος να εντυπωσιαστεί από το εύρος
των αναφορών σε σκηνοθέτες: Yakov Protazanov,
Sergei Eisenstein, Aleksandr Dovzhenko, Dziga
Vertov, Abel Gance, Ernst Lubitsch, Fritz Lang,
Archie Mayo, Leni Riefenstahl, Bela Balazs,
F.W. Murnau είναι μόνο μερικοί από τους σκηνοθέτες στο έργο των οποίων γίνονται αναφορές.
Ωστόσο, η αναπαραγωγή του παλιού σινεμά δεν
είναι απολύτως ακριβή: μικροί αναχρονισμοί – ή
ανορθογραφίες- υπονομεύουν την “πιστή αντιγραφή” του παλιού σινεμά. Ο θεατής δεν βρίσκεται
μπροστά, σε μια πιστή αντιγραφή –αναπαράσταση,
αλλά έχει αντίθετα πλήρη συνείδηση του χρόνου
που πέρασε από τότε που οι εικόνες πρωτοδημιουργήθηκαν.
Ό,τι βλέπουμε σε όλες σχεδόν τις ταινίες του Guy
Maddin δεν είναι η απαστράπτουσα αναβίωση
του παλιού σινεμά, αλλά η γεμάτη φθορές και
στίγματα από το χρόνο εκδοχή του: οι ταινίες του
Guy Maddin έρχονται κατευθείαν από το παρελθόν και γι’ αυτό κουβαλούν πάνω τους τα σημάδια
και τις φθορές του χρόνου. Είναι ένα σινεμά
νεκρό, σε αποσύνθεση και ό,τι βλέπουμε δεν είναι
παρά τα σημάδια της φθοράς. Αυτό που εντέλει
αναπαράγεται με πιστότητα είναι η αίσθηση του
παλιού και του φθαρμένου, η εμπειρία της θέασης
του παλιού σινεμά σήμερα.
Αυτή η στάση του Guy Maddin, ο αναχρονισμός
του -να ζει στα τέλη του 20ου αιώνα και να “μιλά”

οπτικά με τη γλώσσα των αρχών του αιώνα-,
αντιμετωπίστηκε από τους σύγχρονούς του ως
πειραματισμός και “avant-garde”7, μια αισθητική
χειρονομία τόσο σύμφωνη με την μεταμοντέρνα
ατμόσφαιρα του τέλους του 20ου αιώνα. Ό,τι
διείδαν όσοι του έδωσαν αυτόν το χαρακτηρισμό
είναι η ενασχόληση του, όχι τόσο με το θέμα και
την αφήγηση, αλλά κυρίως με το υλικό καταγραφής -δηλαδή το φιλμ, στις αρχές της καριέρας
του, και το ψηφιακό μέσο αργότερα8. Είναι η
αίσθηση του χειροποίητου που αναδύουν όλες οι
ταινίες του, ακόμα και το The Forbidden Room,
μια ταινία όπου χρησιμοποιούνται οι “ευκολίες”
του ψηφιακού μέσου. Μια αίσθηση χειροποίητου μοναδική για μια βιομηχανία όπως είναι ο
κινηματογράφος.
Επιπλέον, αυτή η κινηματογραφοφιλία του Guy
Maddin προσέφερε και τα κινηματογραφικά είδη
μέσα στα οποία η κάθε ταινία του εντάσσεται9. Το
εύρος των κινηματογραφικών ειδών που εντρυφεί
είναι ενδεικτικό μιας κινηματογραφοφιλίας χωρίς
όρια: το κοσμοπολίτικο πολεμικό μελόδραμα
στο Archangel (1990), η βαμπιρική ταινία και
η χορευτική ταινία στο Dracula, Pages From a
Virgin's Diary (2002), η μουσική ταινία στο The
Saddest Music in the World (2003), η ορειβατική
στο Careful (1992), η γκανγκστερική αλλά και η
ταινία τρόμου στο Keyhole (2011) και στο Brand
upon the Brain! (2006), το παραμύθι στα Tales
from the Gimli Hospital και Twilight of the Ice
Nymphs (1997), και τέλος το ντοκιμαντέρ στο My
Winnipeg (2007). Βέβαια πίσω από τις συμβάσεις ενός κινηματογραφικού είδους που για τον
σκηνοθέτη αποτελούν μάλλον το raison d'être της
ταινίας, και από κάθε ιστορία που ο σκηνοθέτης
αφηγείται οι λογοτεχνικές αναφορές -διασκευές
βρίθουν: το μυθιστόρημα του Henry Green Back
(1946) στο Archangel, το μυθιστόρημα Pan (1894)
του Knut Hamsun και το διήγημα La Vénus d'Ille
(1837) του Prosper Mérimée στο Twilight of the
Ice Nymphs, Οδύσσεια του Ομήρου στο Keyhole.
“Στη ζωή μας, το μελόδραμα είναι η υπερβολή:
είναι η αφήγηση των ονείρων μας, η οποία στους
τρόμους και τις επιθυμίες της νύχτας αποδίδει τον
προσήκοντα σεβασμό. Είναι το χάος της καθημερινότητας ταξινομημένο σε μια υπάκουη επιλογή
προσώπων -χαρακτήρων τους οποίους μπορούμε
να κατανοήσουμε .... Αυτές οι μεγεθύνσεις συμβαίνουν στους εφιάλτες μας και στις ταινίες μας ξανά
και ξανά, όχι από έλλειψη καλού γούστου, αλλά
επειδή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ. Το μελόδραμα διευκολύνει την αναγνώριση των αληθινών μας συναισθημάτων. (...) Όλες οι καλές ιστορίες περιέχουν
τουλάχιστον κάποια ίχνη μελοδράματος”.10
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Κάθε ιστορία που αφηγείται στις ταινίες του
έχει μια μελοδραματική υφή. Ακόμα και οι πιο
προσωπικές του, όσες δηλαδή ανήκουν στην
προσωπική του τριλογία “Me Trilogy” με τις
ταινίες My Winnipeg, Brand upon the Brain!,
Cowards Bend The Knee (2003) σφραγίζονται
από τον μελοδραματισμό. Ενεργώντας ως ενισχυτής των συναισθηματικών κορυφώσεων και των
δραματικών συγκρούσεων, το μελόδραμα είναι σε
απόλυτη αρμονία με την αισθητική του κινηματογράφου του Guy Maddin: καμία αποστασιοποίηση.
Ωστόσο πολύ συχνά -και συχνότερα στις μικρού
μήκους ταινίες- εντοπίζουμε μια ειρωνική οπτική
να συνυπάρχει με ένα έντονο μελοδραματισμό.
Όμως αυτή η ειρωνεία ποτέ δεν οξύνεται και δεν
υπονομεύει τον μελοδραματισμό, ούτε φυσικά την
αισθητική του παλιού. Αυτό το ειρωνικό βλέμμα
μοιάζει πολλές φορές ως το βλέμμα ενός σύγχρονου θεατή καθώς βλέπει αποστασιοποιημένος
ταινίες του παλιού σινεμά, ταινίες που μιλούν μια
άλλη από την κρατούσα σήμερα, οπτική γλώσσα.
Κάτω και πέρα από αυτήν την αναβίωση του
παλιού σινεμά, τη φθορά, την αποσύνθεση και το
διάχυτο μελοδραματισμό ή την ειρωνική οπτική
που υπάρχει στην επιφάνεια της εικόνας, υπάρχουν οι θεματικές ενός δημιουργού: ο σεξουαλικός πόθος, η οικογενειακή εστία και οι τραυματισμοί της, ο πόνος της απώλειας, η μνήμη και η
αμνησία11. Αυτή είναι η Αλήθεια του σκηνοθέτη
που αποδίδεται μέσα από το μελόδραμα.
Ακριβώς εδώ έγκειται και η ουσία για το σινεμά
του Guy Maddin: αποφεύγοντας τον πραγματικό
κόσμο (και τις αναπαραστάσεις του) και βρίσκοντας καταφύγιο στο παλιό σινεμά, δημιουργεί
ταινίες νοσταλγίες ενός κόσμου που ο χρόνος
σάρωσε. Όπως η προ πολλού χαμένη οικογενειακή εστία και τα ανεξίτηλα σημάδια που
έχει αφήσει στο δημιουργό, τις πληγές που έχει
δημιουργήσει. Ή τα συναισθήματα που η ροή του
χρόνου σάρωσε. Μια απεγνωσμένη προσπάθεια
να διασκεδαστεί ο πόνος της απώλειας, να διασωθούν από τη λήθη αυτές οι παλιές εικόνες, αυτοί
οι παλιοί τρόποι, αυτά τα παλιά συναισθήματα,
είναι το σινεμά του Guy Maddin.
Δημήτρης Μπάμπας
Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2019

2. Και κάποιες φορές χρησιμοποιώντας τις ίδιες τις εικόνες
του παλιού σινεμά, όπως συμβαίνει με την ταινία The
Green Fog (2017), σε συν-σκηνοθεσία Evan Johnson, Galen
Johnson, Guy Maddin. Εξαίρεση στον (αισθητικό) κανόνα
αποτελεί η μικρού μήκους ταινία Bring Me the Head of Tim
Horton (Evan Johnson, Galen Johnson, Guy Maddin, 2015)
ένα “πειραγμένο” making of της ταινία του Paul Gross,
Hyena Road, ένα σχόλιο για τον πόλεμο στο Ιράκ και τις
πολεμικές ταινίες.
3. Όπως ο ιστότοπος Seances [http://seances.nfb.ca/],
ένας διαδικτυακός τόπος που δημιούργησε ο Guy Maddin
και ο οποίος περιγράφεται ως “μια ακούραστη μηχανή
παραγωγής ταινιών που σκόπιμα δημιουργεί ταινίες μόνο
και μόνο για να τις καταστρέψει μετά από μία και μοναδική
προβολή τους.” Ή επιπλέον ο επίσημος ιστότοπος του Guy
Maddin, όπου υπάρχει μια παρουσίαση- έκθεση των κολάζ
του σκηνοθέτη [https://guy-maddin.com/collage/], όλα
με εικόνες παλιές, κάποιες κινηματογραφικές και κάποιες
άλλες όχι.
4. Ο Guy Maddin στη συνέντευξή του στον William Beard
περιγράφει το πως ήρθε σε επαφή με το παλιό σινεμά την
εποχή πριν από το βίντεο μέσα από φθαρμένες κόπιες
16mm. Συν-θεατές του σ’ αυτές τις προβολές οι καθηγητές
κινηματογράφου στην τοπική κινηματογραφική σχολή, οι
Georges Toles (και σε αρκετές ταινίες του συνεργάτης στο
σενάριο), Steve Snyder και ένας έλληνας τότε φοιτητής
ο Δημήτρης Κερκινός. [http://www.artsrn.ualberta.ca/
william_beard/Maddin%2005%20interview.html]
5. Καθώς τα χρόνια περνούν ο σκηνοθέτης φαίνεται να
διευρύνει το πεδίο της κινηματογραφοφιλίας του (και της
αισθητικής του), χωρίς να απομακρύνεται από το χώρο των
κινηματογραφικών ειδών και τη χολιγουντιανή παράδοση στρέφεται και στα ύστερα χρόνια του χολιγουντιανής
παντοκρατορίας.
6. Η αναπαραγωγή του παλιού σινεμά, και πιο συγκεκριμένα
του βωβού, έφθασε στο απόγειό της με την μικρού μήκους
ταινία The Heart of the World (2001).
7. Κάτι που ο σκηνοθέτης αρνείται στη συνέντευξή του
στον William Beard [http://www.artsrn.ualberta.ca/william_
beard/Maddin%2005%20interview.html]
8. Για να αποδοθεί η αίσθηση του παλιού ο Guy Maddin
χρησιμοποιεί στην πρώτη φάση της καριέρας του κάμερες
Super8, 16mm και Bolex (μια μικρή σε μέγεθος κάμερα
των 16 mm) και αργότερα, όπως στην ταινία The Forbidden
Room ψηφιακά εφέ.
9. Στην περίπτωση του The Forbidden Room πρόσφερε και
την αφήγηση: κάθε επεισόδιο της ταινίας είναι αναδημιουργία μιας παλιάς χαμένης ταινίας .
10. Guy Maddin, From the Atelier Tovar: Selected Writings
of Guy Maddin, Ontario: Coach House Books, 2003

σημειώσεις
1. Συνέντευξη του Guy Maddin στον Jeremy Smith, “Mr.
Beaks gets to the root of brilliance with Guy Maddin—an
absolute genius!” Ain’t It Cool News , 30/4/2004, http://
www.aintitcool.com/node/17448
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11. Οι θεματικές αυτές είναι κεντρικές στις πιο προσωπικές
ταινίες του σκηνοθέτη, όπου ο κεντρικός ήρωας έχει το
όνομα Guy Maddin, δηλαδή στην τριλογία “Me Trilogy” με
τις ταινίες My Winnipeg, Brand upon the Brain!, Cowards
Bend The Knee. Οι υπόλοιπές ταινίες του σκηνοθέτη οργανώνονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γύρω από αυτές.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO
ΣΗΜΕIΩΜΑ
-

Guy Maddin

Ο Guy Maddin γεννήθηκε το 1956 στο Winnipeg
της πολιτείας Μανιτόμπα, στον Καναδά. Η
μητέρα του Herdis Maddin ήταν κομμώτρια και
ο πατέρας του Charles "Chas" Maddin ήταν
γενικός διευθυντής των Maroons, μιας ομάδα
χόκεϊ του Winnipeg. Είναι ισλανδικής καταγωγής
και, όπως ισχυρίζεται, πήρε το όνομα του από
τον Guy Madison, έναν ηθοποιό ταινιών B-movie
της δεκαετίας του ‘50. Ο Maddin σπούδασε
οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Winnipeg και
στη συνέχεια εργάστηκε ως διευθυντής τράπεζας, μπογιατζής και υπάλληλος σε φωτογραφικό
αρχείο. Το 1985 έκανε την πρώτη του μικρού
μήκους ταινία με τον τίτλο The Dead Father.
Ο Maddin πέραν της σκηνοθεσίας, δραστηριοποιείται στοn χώρο των installations και του
διαδικτύου, είναι λέκτορας στο Χάρβαρντ και
συγγραφέας. Είναι μέλος του Τάγματος του
Καναδά και του Τάγματος της πολιτείας της
Μανιτόμπα.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

Μεγάλου μήκους

The Green Fog
Συν-σκηνοθεσία με
Evan Johnson & Galen Johnson
2017
The Forbidden Room
Συν-σκηνοθεσία με Evan Johnson
2015
Keyhole
2011
My Winnipeg
2007
Brand upon the Brain!
2006
The Saddest Music in the World
2003
Cowards Bend the Knee
2003
Dracula Pages From A Virgin’s Diary
2002
Twilight of the Ice Nymphs
1997
Careful
1992
Archangel
1990
Tales From The Gimli Hospital
1988
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ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
Μικρού μήκους

Accidence
Συν-σκηνοθεσία με
Evan Johnson & Galen Johnson
2018
Bring Me the Head of Tim Horton
Συν-σκηνοθεσία με Evan Johnson
2015
How to Take a Bath
Συν-σκηνοθεσία με Evan Johnson
2012
The Brute
2010
The Devil Bear
2010
Satanas Part 3
2010
The Divine Woman
2010
Clouds Like White Sheep
2010
Hubby Does the Washing
2010
Lilith & Ly
2010
The Brian Sinclair Story
2010
Out of College
2010
A Woman of the Sea
2010
Bing & Bela
2010
The Little White Cloud That Cried
2009
Night Mayor
2009
Send Me to the ‘Lectric Chair
2009
Glorious
2008
Collage Party
2008
Berlin
2008
Spanky: To the Pier and Back
2008
Odin’s Shield Maiden
2006
My Dad is 100 Years Old
2005
FuseBoy
2005
Sombra Dolorosa
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2004
Sissy-Boy Slap-Party
2004
It’s A Wonderful Life
2001
The Heart of the World 2000
Hospital Fragment
1999
Rooster Workbook
1997
Zookeeper Workbook
1997
Chimney Workbook
1997
Imperial Orgies or The Rabbi of Bacharach
1996
Odilon Redon or The Eye Like a Strange
Balloon Mounts Toward Infinity
1995
The Hands of Ida
1995
Sea Beggars or The Weaker Sex
1994
The Pomps of Satan
1993
Indigo High-Hatters
1991
Tyro
1990
Mauve Decade
1989
BBB
1989
The Dead Father
1985

GUY MADDIN
Tales from
the Old Cinema
-

curated by
Dimitris Bampas
Film Critic
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GUY MADDIN
Tales from
the Old Cinema
curated by
Dimitris Bampas
Film Critic
(…) Guy Maddin’s cinema is absolutely unique.
That is a claim that is made about a lot of
filmmakers, but it is rarely true of them in
the way that it is of Maddin. Maddin’s cinema
is simultaneously archaic (with its revival of
methods and subjects from old melodrama
and from silent cinema) and avant-garde (with
its sophisticated manipulation of degraded
images and soundtracks, and its many
disruptions of straightforward storytelling). It
is simultaneously satirical of its old narrative
forms and very attached to them emotionally, to
the point of trying to get them to work in a very
functional way. It is simultaneously materially
impoverished and conceptually sophisticated. It
is simultaneously comedy-sketch heartless and
deeply felt. Shooting on 16mm and even 8mm
film mostly in black-and-white, constructing
elaborate historical settings in disused Winnipeg
factories or grain elevators on 12-foot wide
soundstages with papier-maché sets and props,
using stylized post-synchronized voice recording
of his and George Toles’s indescribable
mannerist dialogue and voiceover narration,
Maddin’s films have a very homemade quality,
amateur perhaps in the best sense of the
world (he describes himself as a “garage-band
filmmaker”). The end result of all these highly
idiosyncratic and clashing characteristics is a
cinema that can baffle and annoy mainstream
viewers (a common reaction: “that guy is crazy”)
but has developed a coterie of admirers around
the world that includes some of the most
discerning film critics in North America and
Europe. At the very least he is among English
Canada’s most distinguished filmmakers, with a
twenty-year track record and more international
attention than anybody but David Cronenberg
or Atom Egoyan.
William Beard
[http://www.artsrn.ualberta.ca/william_beard/Maddin%20
05%20interview.html]

(…) The movies of Guy Maddin are an uncanny
amalgamation of personal obsessions and
private memories made public. Maddin’s fears
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and desires sparkle forth amid melodramatic
tropes so winkingly heightened and bizarre
that every new convolution begs for laughter.
Lovingly digesting the visual tropes of archaic
cinema, he infuses his fervid narratives with a
gaze into the dusty corners of the medium’s
bygone years, drawing upon an encyclopedic
(and largely self-taught) knowledge of classic
ﬁlm. Whether inspired by the stylistic innovations
of Abel Gance, Sergei Eisenstein, and Jean Vigo,
or the deliberate anti-realism of Luis Buñuel,
Josef von Sternberg, and Douglas Sirk, he layers
his low-budget tableaux with the grain and
grime of decades long gone, evoking a time
when movies were still taking on strange lateral
developments. In collaboration with long-time
writing partner George Toles, Maddin makes
the sort of pictures that he dreams had been
made by directors both great and forgotten, but
in doing so he paradoxically creates something
strikingly new and original in contemporary
cinema.
David Church [Playing with Memories –Essays on Guy
Maddin, by David Church, University of Manitoba Press]

“In our lives, melodrama is hyperbolized, it’s the
narrative of our dreams with all the nocturnal
terrors and desires given the respect they
deserve. It’s the chaos of the everyday ordered
into an obedient cast of characters we can
understand…. These magniﬁcations happen in
our nightmares and our movies again and again,
not because of lapses in taste, but because
they are the TRUTH. Melodrama makes our
true feelings easier to recognize. Much like the
philosophical dictum declaring that everything
more or less tastes like chicken, all good stories
contain at least traces of melodrama.”
Maddin, From the Atelier Tovar, 76

“When melodrama isn’t working, I crave irony.
If the sweetness isn’t working, I need something
savoury, something very salty or something
horrible, caustic to undermine it.”
Guy Maddin, interviewed in Quandt, “Purple Majesty,” 58

my winnipeg

A Letter in Severe Terms
Suggesting a Four-Point Manifesto
for Better Movies
(…) a) The studies of physiognomy and
phrenology should be primary considerations
in the casting of actors. Head bumps have long
been ignored by the industry.
b) Actors should have expressive fingers, real
or artificial, for fingers represent up to ten more
tongues, each capable of expressing a thought
or a throb. The first finger the tongue should be
used a lot less.
c) Walking actors have forgotten how to walk.
All actors should walk with latent or overt
purpose, and cram a little poetry into their gaits
while they’re at it.
d) Sitting or lying-down actors should sit or lie
down with poetry. Modern directors have garbed
such actors in prose for at least five decades.
How they have done this is a mystery, for the
sitting and lying-down actors suggest anything
but prose dreams knit within their heads; looms
vigorously producing dreamy tapestries fling
their stray threads into the air above these
heads; the stray threads fall at random onto
the floor in children’s patterns of adult schemes,
little primitive scraps of sordid wish fulfillment.
The air and ground surrounding these actors
should be strewn with mysteries, tangles, shreds,
rent aromas, half-committed murders and
doilies.
e) Because of the above, the sleeping actor is
the best actor the poetically and psychologically
truest representation of the human and should
be used as often as the sitting, lying-down,
walking, running and flying actors.”

dracula

Guy Maddin
[from Caelum Vatnsdal- Kino Delirium: The Films of Guy

Maddin (2000)]

FILM
SYNOPSES
Dracula, Pages From A Virgin's Diary
Guy Maddin
75’ — 2002
Director Guy Maddin
Screenplay Mark Godden, A Royal Winnipeg
Ballet’s Interpretation of Bram Stoker’s novel
Director of photography Paul Suderman
Super-8 & Bolex deco dawson, Guy Maddin
Editing deco dawson
Art Director Deanne Rohde
Costume Design Paul Daigle
Music Gustav Mahler, arranged by: Russ Dyck,
Bruce Little
Producer Vonnie Von Helmolt
Cast Zhang Wei-Qiang, Tara Birtwhistle, David
Moroni, Cindy Marie Small, Johnny Wright, Brent
Neale
Color and black & white
East Coast of England, 1897. The evil has
invaded the country. Lucy Westenra is a
charming young lady from the high society,
surrounded by suitors who seek her attention
and love. But Lucy has a rare disease that only
Dr Van Helsing can cure: she has been bitten
by a vampire. This will mark the beginning of a
battle between Dr Helsing, Lucy’s suitors and
the beguiling vampire. A ballet version of Bram
Stoker's classic vampire tale, Dracula.
Aγγλικό κείμενο μόνο
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The highly gifted Winnipeg independent Guy
Maddin takes on his first commissioned feature—
an adaptation of the Royal Winnipeg Ballet's
production of Dracula—and succeeds brilliantly,
making it his own while offering what may be
the most faithful screen version to date of Bram
Stoker's novel. Shot mainly as a black-and-white
silent, with music by Mahler, selected sound
effects, and expressive use of red for blood and
green for dollar bills, this kinetic fever dream
is every bit as enticing as Maddin's Archangel,
Careful, and The Heart of the World. Don't let
the high-toned elements scare you off: this 2002
feature is a sensual delight, a highly erotic bacchanal with hilarious asides about male sexual
paranoia in relation to race and ethnicity.
By Jonathan Rosenbaum
[https://www.chicagoreader.com/chicago/dracula-pages-from-a-virgins-diary/Film?oid=1065558]

(…) A silent black-and-white film of a ballet
based on Bram Stoker’s novel and performed
to portions of Mahler’s first two symphonies
who could possibly want to see that? Warning
signals are virtually programmed to go off in our
heads when we hear terms like “silent,” “blackand-white,” and “ballet.” In addition, horror
buffs might blanch at the thought of ballet and
Mahler, while ballet and Mahler fans could be
put off by the prospect of a vampire film.
All of these elements are present in Dracula
– to a point. Discreet sound effects make the
movie not quite silent. The selective use of color
red blood, green dollar bills (American
not Canadian), yellow intertitles, a blue cross,
a rainbow-tinged mist makes it not quite
black-and-white. And even though this is a film
of a ballet, it isn’t in any usual way a ballet
film. It would be more precise and telling to
call Dracula simply a Guy Maddin movie, even
though it’s a commissioned work. Maddin has
admitted that his lack of interest in both ballet
and Dracula made him hesitate before accepting
the assignment and that part of what finally
persuaded him was his need for money, the
dollar bills he makes so much of. That this is
thoroughly a Maddin movie in spite of everything
is its major triumph. Its secondary triumph is
that it peels away the usual associations we
have with black-and-white and silent cinema,
ballet, Mahler, and Dracula, making inspired
use of all of them.
Maddin has also indicated that even though he
was bored by the Stoker novel, he was intrigued
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by the elements involving male problems
with sexuality including jealousy, rivalry,
and paranoia, especially in relation to race,
nationality, and ethnicity. This is apparent at the
outset of the film, when graphic images of blood
spilling across Europe are accompanied by such
intertitles as “East Coast of England 1897,”
“Immigrants!” “Others!” “From Other Lands,”
“From the East!” and “From the Sea!” Maddin
makes this theme even more nuanced by having
Dracula played by a Chinese-Canadian, Zhang
Wei-qiang, who periodically evokes the late
French-Italian New Wave actor Pierre Clementi.
This reading of the novel may, as critic Mark
Peranson has suggested, be more faithful than
any other we’ve had to date. (Most adaptations
derive from Deane and Balderstein’s play rather
than the novel, and only Francis Coppola’s
splashy and underrated 1992 Bram Stoker’s
Dracula rivals Maddin’s as a meditation on the
historical period.) That Maddin films his dancers
in none of the conventional ways often moving
in for close shots and sometimes using as many
jump cuts as Godard did in Breathless – doesn’t
so much interfere with our appreciation of these
dancers’ moves as reconfigure it, assigning it a
fresh kind of poetics.
(…) Tapping the richness of 1920s filmmaking
under the mask of irony (a principal tool of
subterfuge in the present climate), Dracula
offers a feast of rapid editing, fast lap
dissolves, fade-outs, whiteouts, blackouts,
tinting, superimpositions, irises, slurred motion,
stop motion, and slow motion, along with the
delectable textures of light, mist, snow, human
flesh, vegetation, and Victorian upholstery. Yet
it isn’t so bound by the technical parameters of
20s pictorial film art that it can’t make fruitful
use of Super-8 footage and digital effects. That
it’s principally in black and white and mainly
silent makes it more expressive and sensual
rather than less a premise that may seem hard
to swallow because we’ve been trained to
fetishize state-of-the-art technology involving
color and sound.
In fact, Maddin makes better use of digital
effects than most Hollywood-blockbuster
wizards, because he’s an artisan, not a factory
worker the mark of his hand is everywhere. And
this only makes it easier for viewers to enter and
get lost in his fantasy.
By Jonathan Rosenbaum
[http://www.jonathanrosenbaum.net/2018/07/what-s-pastis-more-than-prologue/]

My Winnipeg
Guy Maddin
97’ — 2007
Director Guy Maddin
Screenplay Guy Maddin, George Toles
Director of photography Jody Shapiro
Editing John Gurdebeke
Production Design Rejean Labrie.
Sound David McCallum, David Rose.
Art Director Katharina Stieffenhofer
Costume Designer Meg McMillan
Music Jason Staczek
Producer Michael Burns, Phyllis Laing, Guy
Maddin, Jody Shapiro
Production companies Buffalo Gal Pictures,
Documentary Channel, Everyday Pictures
Cast Darcy Fehr, Ann Savage, Louis Negin, Amy
Stewart, Brendan Cade, Wesley Cade, Guy
Maddin (voice over)
Black & white
A personal portrait of filmmaker Guy Maddin’s
hometown and capital of Manitoba. At times, it
becomes a documentary with actual footage,
whereas sometimes a not-so-nostalgic return to
a difficult family past. Focusing on the characteristics of his permanently snow-shrouded
hometown, the filmmaker visits his childhood
house. In his living room, actors take on the role
of his brother, sister and dog. The mythology of
the city, its past and his childhood memories are
all intertwined.
(…) As a filmmaker who has spent his entire 50
years in Winnipeg, I've been enchanted, intoxicated and benighted by the city of my birth. It's
been my muse since long before I ever picked up
a camera. I've fallen in love with the place, not
only for what it was while I loved it, but for what
it used to be and for what it could be again!
(…) I will revisit for one last time the streets of
Winnipeg - my Winnipeg - and locate for the
viewer the magic spots that I cherish, where
one can merely point a finger and the past will
come springing up, like so much artesian well
water. There is something strange, something
dreamy going on here, where pedestrians would
rather use back lanes than front streets; where
our homeless hide en masse on the rooftops of
abandoned skyscrapers; and where a strange
civic law requires you to admit for a night any
former owner or resident of your current home.
By wending my way through the very birthplac-

es of my personal mythologies, by attempting
to understand the very nature of memory even
while it fabricates what turns out to be an illusory Winnipeg for itself, and by facing down, in
a series of singular domestic experiments, the
possessive power of my own family, perhaps I
can unlock the mysterious forces that occultly
bind many a human heart to the past. Perhaps
I can finally define for myself the true meaning
of «home». And make the shackles that bind me
here simply fall away.
Guy Maddin
Aγγλικό κείμενο μόνο

Located at the intersection of documentary
and dreamscape, Guy Maddin's brilliantly funny
"docu-fantasia" depicts his hometown "the heart
of the heart" of North America, the official
geographic centre of the continent as a vortex
sucking up all of that landmass' wild, displaced
emotional and sexual energy. Mixing the
brazenly fictional with the incredibly strangerthan-fictional, My Winnipeg half-lies the honest
truth.
[https://www.tiff.net/films/my-winnipeg/]

Winnipeg, Winnipeg, Winnipeg. “We Winnipegers
are so stupefied with Nostalgia.” Their
stupefication turns them into sleepwalkers.
There are so many of them that they made a
law: If, due to the power of their deep spiritual
kinship, they turn up at night in their old
homes, the new inhabitants must take them in.
My Winnipeg is a sleepwalking dream: While
working on this autobiography, which is like
the biography of every snowed-in place in the
Canadian province of Manitoba (“a city just 4
years older than my grandmother”), Maddin
found himself once again in his childhood home.
Actors pose as brothers, sisters, and the family
dog in the living room. In the background is
the mother like a living picture. The current
inhabitant, an elderly woman, doesn’t move
from her armchair. If you travel into the past in
Winnipeg, you can’t shake the aged present.
We know the passive-aggressive mother already
from “Brand Upon the Brain!” In that film she
exerted her control using a giant telescope, here
she gazes (in kingsize) scrutinizingly into the
window of the Canadian railway, as Winnipeg is
the crosspoint. Guy Maddin’s new film solidifies
the idea that, looking at the totality of his
work, we can speak of a Maddinesque genre:
profound, unsettling, and as such primally
cinematic.
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Stefanie Schulte Strathaus
(Catalogue of Berlinale Forum)

Director’s statement
In 1888, William Cornelius Van Horne, the great
railway man who, against long odds, built the
Canadian Pacific Railroad across our vast nation,
established a tradition in Winnipeg that survives
to this day. On the first day of winter of that
year, Van Horne held a city-wide scavenger hunt.
Every one of the young town’s residents was
given a treasure map and invited to participate.
First prize was a one-way ticket on the next train
out of town. The secret hope behind this contest
was that after a long day spent combing through
the city’s nooks and crannies, Winnipeggers
would discover that the real treasure was here
all along, that it was Winnipeg itself. And for the
longest time, Horne’s trick worked – especially
on me.
As a filmmaker who has spent his entire 50 years
in Winnipeg, I’ve been enchanted, intoxicated
and benighted by the city of my birth – it’s been
my muse since long before I ever picked up a
camera. I’ve fallen in love with the place, not
only for what it was while I loved it, but for what
it used to be and for what it could be again!
Like a heedless, irrational suitor I have invested
all my hopes for the future in it, only to be left
heartbroken by the cold-bloodedly “progressive”
course it insists on taking as it navigates itself
inexorably away from the enchantment I once
knew into the bland oblivion and mediocrity it
craves for itself. With my hopes mutinied I have
grown bitterly disillusioned with my home town.
But before I flee, I must review for my own
nostalgic delectation all that has so sweetly
mattered to me about this once-beguiling
wonderland, for no more curious a place exists
in all of North America, or anywhere else!
I will revisit for one last time the streets of
Winnipeg – my Winnipeg – and locate for the
viewer the magic spots that I cherish, where
one can merely point a finger and the past will
come springing up like so much artesian well
water. There’s something strange, something
dreamy going on here, where pedestrians would
rather use back lanes than front streets; where
our homeless hide en masse on the rooftops of
abandoned skyscrapers; and where a strange
civic law requires you to admit for a night any
former owner or resident of your current home.
By wending my way though the very birthplaces
of my personal mythologies, by attempting to
understand the very nature of memory even
IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

while it fabricates what turns out to be an
illusory Winnipeg for itself, and by facing down,
in a series of singular domestic experiments, the
possessive power of my own family, perhaps
I can unlock the mysterious forces that occultly
bind many a human heart to the past. Perhaps
I can finally define for myself the true meaning
of “home” and make the shackles that bind me
here simply fall away.
Guy Maddin

Geriatric hockey figures prominently, frozen
horse heads jut surreally out of an iced-over
Red River, and scary Ann Savage, femme fatale
of the 1945 noir classic Detour, plays the
director’s hairdresser mother. Guy Maddin’s
wondrous My Winnipeg, a free-wheeling,
fantastical mock-memoir that couldn’t possibly
be mistaken for anyone else’s Winnipeg, was
a major critical favourite at home and abroad
in ’08, turning up on the Top Ten lists of
Film Comment, Time, The Globe and Mail. “A
hilarious ‘docu-fantasia’ from one of Canada’s
most distinctive directors, My Winnipeg is
at once an autobiographical fever dream, a
mythopoeic history of Canada’s coldest city
(what Maddin calls ‘a city of palimpsests . . .
this sleep-walking, working-class town’) and
a wacky exercise in ethnography. Holding
together its hallucinatory blend of archival
footage, animation and skewed re-creation of
scenes from Maddin’s childhood is the director’s
inspired, entertaining narration. . . Maddin’s
transmogrification of the city makes it seem
as mysterious and foreign as any of the world’s
great metropolises” (James Adams, Globe
and Mail) “If you’ve not yet experienced the
pleasures of a Maddin film, this is an excellent
place to start. . . My Winnipeg is one of his most
accessible, funny and oddly pleasurable films
to date” (Vancouver I.F.F.)
Deranged fantasy
With his latest work, My Winnipeg, iconoclastic
filmmaker Guy Maddin continues in the
freewheeling, genre-bending tradition that has
made him one of Canada’s most consistently
intriguing and internationally respected artists.
But even his devoted fans may be surprised by
the nature of his new film: a documentary (or
“docu-fantasia,” as he describes it) about his
hometown. Equal parts mystical rumination and
personal history, city chronicle and deranged
post-Freudian proletarian fantasy, My Winnipeg
– which is framed as a goodbye letter – blends
local myth with childhood trauma. Somehow,
it all feels seamlessly assembled, utterly if

perversely logical.

The second thread offers a whirlwind tour of
key moments in the city’s history (sometimes
depicted via shadow puppets), from well-known
events like the Winnipeg General Strike and the
loss of the Winnipeg Jets, to far more obscure
scandals like the Golden Boy pageants and a
racetrack tragedy that left numerous horses
encased in ice for the duration of the winter.
The third, and possibly the most memorable
strand, features re-enactments of pitoval,
sometimes traumatic, scenes from Maddin’s
childhood, which are presented with the feverish
awkwardness of a William Castle movie.
As the film proceeds and the local and personal
stories pile up, with Maddin’s tone oscillating
between authoritative (in the philosophical
sequences) and hysterically churlish (usually
toward his mother), My Winnipeg morphs into
a meditation on belief and truth, memory and
myth. Is local myth really more suspect than
personal memory? And if something has become
a myth, doesn’t that make it true on some,
possibly deeper, level? In one of the more
naked moments in the film, Maddin adresses
the issue of belief and faith: he believes these
things, so why shouldn’t we? A deliriously
layered provocation, My Winnipeg is outrageous,
informative and wildly entertaining.
Steve Gravestock
Catalogue of Toronto Film Festival

the forbidden room

Maddin splits the film into three different
strands. The first boasts overlapping, dreamlike
images of people ontrains (a kielbasa floats
through several scenes, suspended from the
ceiling), consciously echoing the work of the
great Soviet avant-garde documentarian and
polemicist, Dziga Vertov. The narration (which
Maddin will perform live at the film’s premiere)
ponders why Winnipeggers seem so sleepy and
why the place boasts the most sleepwalkers per
capita of any city in the world. Maddin proffers a
variety of explanations: myths, pseudo-scientific
theories and probably pure conjecture.

The Forbidden Room
Guy Maddin
130’ — 2015
Director Guy Maddin, Evan Johnson
Screenplay Guy Maddin, Evan Johnson,
Robert Kotyk
Director of photography Stephanie
Weber-Biron, Ben Kasulke
Editing John Gurdebeke
Sound Simon Plouffe, David Rose, John Gurdebeke, Vincent Riendeau, Gavin Fernandes
Production Designer Galen Johnson
Set design Brigitte Henry, Chris Lavis, Maciek
Szczerbowski
Costume Designer Elodie Mard, Yso South,
Julie Charland
Music Galen Johnson, Guy Maddin, Jason
Staczek
Producer David Christensen, Phoebe Greenberg,
Penny Mancuso, Phyllis Laing
Production companies Phi Films, Buffalo Gal
Pictures, The National Film Board of Canada
Cast Roy Dupuis, Clara Furey, Louis Negin,
Céline Bonnier, Karine Vanasse, Caroline
Dhavernas, Paul Ahmarani, Mathieu Almaric, Udo
Kier, Maria de Medeiros, Charlotte Rampling,
Geraldine Chaplin
Colour and black&white
Excerpts from an instructional film about how
to take a bath. A group of men are in danger,
trapped in a submarine in distress. A bewildered
woodsman mysteriously stumbles onto the
submarine. The same woodsman is struggling
to rescue the beautiful Margot from the
claws of the Red Wolves in the dark Holstein95

Schleswig woods. A bar in the jungle and a
girl selling flowers. A volcano erupting and
indigenous people. An orthopaedic surgeon and
a motorcycle driver. A psychoanalyst. A wounded
woman on Deutsch—Kolumbianisch Express
stuck somewhere between Berlin and Bogota…
The film consists of a series of independent
episodes that revolve around the submarine. All
episodes are memories of films from the silent
era now lost.
Director’s statement
“We just have too much narrative in our heads,
so much we feel our brains are going to explode.
With this film, we set out to create a controlled
setting, an elaborate narrative network of
subterranean locks, sluice gates, chambers, trap
pipes, storm sewers and spelunking caves where
all the past, present and future films in our large
heads might safely blow! Where no one will be
hurt by the spectacular Two-Strip Technicolor
havoc we’ll wreak on the screen, knowing the
whole thing will drain away by credit roll. Stay
safe and enjoy!”
Guy Maddin
Aγγλικό κείμενο μόνο

A submarine in distress, a lumberjack who
mysteriously appears to the crew – wasn’t he
just in the dark forests of Holstein-Schleswig
rescuing the beautiful Margot from the claws
of the Red Wolves? A neurosurgeon who digs
deeply into the brain of a manic patient; a
murderer who pretends to be the victim of his
own killings; a traumatised young woman “on
the Deutsch-Kolumbianisch Express somewhere
between Berlin and Bogota”; seductive
skeletons, zeppelins colliding, and a hot bath
that seems to have triggered the whole thing.
Guy Maddin’s rampant, anarchic film, codirected by Evan Johnson, resembles an
apparently chaotic, yet always significant
erotoclaustrophobic nightmare that never seems
to want to end, in which the plot, characters
and locations constantly flow into one another
in truly enigmatic style. The countless fantastic
plotlines are structured like the intertwined
arms of a spiral nebula – all of them inspired by
real, imaginary and photographic memories of
films from the silent era now lost, to which the
half-damaged nitrate print aesthetic also pays
fabulous homage.
Christoph Terhechte
(Catalogue of Berlinale Forum 2015)
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Sites
Guy Maddin’s Official Site
https://guy-maddin.com/
Seances
“Seances is an indefatigable film generating machine that
deliberately creates films only to destroy them after their
one and only viewing.”
http://seances.nfb.ca/
Guy Maddin’s Official Channel
https://vimeo.com/user4895266

DIRECTOR’S
BIOGRAPHY
-

Guy Maddin

Guy Maddin (born February 28, 1956) is
a Canadian screenwriter, director, author,
cinematographer, and film editor of features and
short films, as well as an installation artist. Guy
Maddin was born in Winnipeg, Manitoba, Canada,
to Herdis Maddin (a hair-dresser) and Charles
"Chas" Maddin (grain clerk and general manager
of the Maroons, a Winnipeg hockey team). Maddin
studied Economics at the University of Winnipeg,
working as a bank manager, house painter
and photographic archivist before becoming a
filmmaker. Maddin produced his first film in 1985,
and since then his distinctive style of recreating
and renovating silent film conventions and
international critical acclaim has made him one
of Canada's most celebrated directors. In 2003,
Maddin also expanded his career to become an
author and an installation artist. He has directed
twelve feature films and numerous short films, in
addition to publishing three books and creating
a host of installation art projects. Maddin was
appointed to the Order of Canada, the country's
highest civilian honour, in 2012. Maddin was
Visiting Lecturer on Visual and Environmental
Studies at Harvard University.

FILMOGRAPHY
Feature Films
The Green Fog
Co-directed with
Evan Johnson & Galen Johnson
2017
The Forbidden Room
Co-directed with Evan Johnson
2015
Keyhole
2011
My Winnipeg
2007
Brand upon the Brain!
2006
The Saddest Music in the World
2003
Cowards Bend the Knee
2003
Dracula Pages From
A Virgin’s Diary
2002
Twilight of the Ice Nymphs
1997
Careful
1992
Archangel
1990
Tales From
The Gimli Hospital
1988

97

FILMOGRAPHY
Short Films
Accidence
Co-directed with
Evan Johnson & Galen Johnson
2018
Bring Me the Head of Tim Horton
Co-directed with Evan Johnson
2015
How to Take a Bath
Co-directed with Evan Johnson
2012
The Brute
2010
The Devil Bear
2010
Satanas Part 3
2010
The Divine Woman
2010
Clouds Like White Sheep
2010
Hubby Does the Washing
2010
Lilith & Ly
2010
The Brian Sinclair Story
2010
Out of College
2010
A Woman of the Sea
2010
Bing & Bela
2010
The Little White
Cloud That Cried
2009
Night Mayor
2009
Send Me to the ‘Lectric Chair
2009
Glorious
2008
Collage Party
2008
Berlin
2008
Spanky:
To the Pier and Back
2008
Odin’s Shield Maiden
2006
My Dad is 100 Years Old
2005
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FuseBoy
2005
Sombra Dolorosa
2004
Sissy-Boy Slap-Party
2004
It’s A Wonderful Life
2001
The Heart of the World
2000
Hospital Fragment
1999
Rooster Workbook
1997
Zookeeper Workbook
1997
Chimney Workbook
1997
Imperial Orgies or The Rabbi of Bacharach
1996
Odilon Redon
or The Eye Like a Strange
Balloon Mounts Toward Infinity
1995
The Hands of Ida
1995
Sea Beggars or The Weaker Sex
1994
The Pomps of Satan
1993
Indigo High-Hatters
1991
Tyro
1990
Mauve Decade
1989
BBB
1989
The Dead Father
1985

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
Ένα Διαδραστικό
Παιχνίδι Ζωντανής
Εικόνας
-

σε επιμέλεια
Χριστιάνας Ιωάννου,
Δραματουργού
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO
ΣΗΜΕIΩΜΑ
-

Χριστίνα
Παπακυριακού

Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η τέχνη
σήμερα προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τρόπους του βλέπειν και του σκέπτεσθαι,
οι οποίοι έχουν καταστεί δυνατοί αφενός από την
πληροφορική, αφετέρου από τη βιντεοκάμερα.
Προκειμένου να εννοήσουμε καλύτερα την ισχύ
αυτής της σχέσης ανάμεσα στο διώνυμο κινηματογραφική ταινία/πρόγραμμα, και τη σύγχρονη τέχνη,
έχει σημασία να επιστρέψουμε στην εξέλιξη της
καταστατικής θέσης της έκθεσης τέχνης σε σχέση
με τα αντικείμενα που αυτή περιέχει1.
Η Χριστίνα Παπακυριακού ζει και εργάζεται στην
Κύπρο στο πεδίο των εικαστικών και παραστατικών τεχνών. Οι σπουδές τις ξεκίνησαν το 2002,
στο τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το
2008, ύστερα από ένα χρόνο γεμάτο από προγράμματα φιλοξενίας και παρακολούθηση σύντομων
μαθημάτων σε Ισλανδία, Αγγλία και Σκωτία,
ξεκινά το μεταπτυχιακό της στην Ολλανδία,
στο Utrech School of the Art (HKU). Η διατριβή
της με θέμα Drawing as a Verb, επικεντρώθηκε
γύρω από την ιδέα της ζωγραφικής βιωματικότητας και την αμφίδρομη σχέση σώματος και χώρου/
οθόνης/εικόνας έχοντας ως κύριο εργαλείο
έρευνας μια εικαστική τεχνική που ανέπτυξε.
«Με ενδιαφέρει η σχέση μεταξύ των σωμάτων-χώρων, οι στιγμές μεταξύ των σωμάτων και
των κινήσεων τους. Πως η ανθρώπινη κίνηση
είναι περιοριστική αν αναλογιστούμε ότι έχουμε
μόνο δύο πόδια, δύο χέρια και ένα κεφάλι, αλλά
ταυτόχρονα η ποικιλία των κινήσεων που μπορούν
να δημιουργηθούν είναι ατέλειωτη. Πώς μπορεί
η κίνηση να γίνει ελεγχόμενη και ποιοι είναι οι
παράγοντες (από τους ατομικούς/προσωπικούς μέχρι τους εξωγενείς) που θα μπορούσαν να την
περιορίσουν?»2
IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

Χρειάστηκε η μεσολάβηση ενός τυχαίου γεγονότος, για να ξεκινήσει η Χριστίνα το 2008, ως
μεταπτυχιακή φοιτήτρια να πειραματίζεται με
τις καλλιτεχνικές προοπτικές ενός διαθλαστικού
επιδιασκοπίου (overhead projector): να ζωγραφίζει πάνω του με διάφορα υλικά, να μετακινεί
προετοιμασμένα αντικείμενα και να παρεμβαίνει παραστατικά με τη σκιά της. Κάλεσε φοιτητές να
βιώσουν αυτό το οπτικό πλαίσιο ως ένα βιντεοπαιχνίδι, ως ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας,
το οποίο κτιζόταν σταδιακά από την αλληλεπίδραση
της κίνησης του σώματος τους σε σχέση με τη
ζωγραφική δράση της ίδιας. Τους παρότρυνε μπροστά από μια μεγάλη άσπρη εγκατάσταση-οθόνη να διαδραστούν με την εικόνα εδώ και τώρα,
κάνοντας τον κάθε ένα ξεχωριστά μέρος της
(εικόνας). Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ‘κινησιολογικοί χάρτες’.
O Edmund Husserl ανέκαθεν υποστήριζε ότι η
βιωματική εμπειρία όπως και η κατανόηση του
φαίνεσθαι είναι άμεσα συνδεδεμένες με την
αφή, αλλά πιο πολύ με την κίνηση, ειδικά αν
αναλογιστεί κανείς πως ακόμα και η διαδικασία
της όρασης είναι εμπειρική μιας και τα μάτια μας
κινούνται και ανοιγοκλείνουν ακόμη και αν είμαστε
ακίνητοι.
Αυτό ήταν η αρχή για ένα ταξίδι δημιουργικής
αναζήτησης και ανάπτυξης μιας εικαστικής
'πατέντας' για την καλλιτέχνη: μια ζωντανή
εικαστική περφόρμανς με εικόνα που παράγεται
εκείνη τη στιγμή, όπως το περιγράφει η ίδια.
Θεματικά ανέκαθεν την ενδιέφερε η εξερεύνηση
του προσωπικού αγώνα, της ελευθερίας και
της ανθρώπινης ύπαρξης. Δουλειές τις έχουν
παρουσιαστεί σε όλη την Κύπρο αλλά και στο
εξωτερικό (Visual and Oral Stories σε συνεργασία με τον Δημήτρη Σπύρου, Σημειώσεις εν-όρασης σε συνεργασία με την Τζούλια Γεωργιάδου, τον
Δημήτρη Σπύρου και την Κωνσταντίνα Peter, Έρως
Πράξη Πρώτη σε συνεργασία με την Ροδούλα
Γουλιαμπέρη, την Τζούλια Γεωργιάδου και τον Τάσο
Κοκκινίδη).
Πηγές
1. Bourriaud, Nicolas, (2015), Σχεσιακή αισθητική (Δ.
Γκινοσάτης, μεταφ.), Αθήνα: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,
(2014), σελ. 102.
2. Από την πρώτη σελίδα της διατριβής της X. Παπακυριακού, Drawing as a Verb (HKU, 2008)

Η Χριστίνα έχει κληθεί να δημιουργήσει δύο νέες
δουλειές, οι οποίες θα παρουσιαστούν αποκλειστικά για το κοινό του Φεστιβάλ, το Performance
1 και Performance 2.
Αφορμή και έμπνευση για δημιουργία στάθηκε
το βιβλίο A Sea Ringed With Visions και πιο
συγκεκριμένα το κεφάλαιο Easter on Cyprus, μια
προσωπική αφήγηση του Αυστριακού καλλιτέχνη
Oskar Kokoschka. Ύστερα από συνομιλία με τη
Χριστίνα, παραθέτω πιο κάτω μια σύνοψη όλου
του κεφαλαίου, καθώς και τη μετάφραση δύο
επιλεγμένων σελίδων από την Άντρη Αντρέου.
Greek text only

Πρόλογος
για το Performance 1
& Performance 2
Σε αναζήτηση αναμνήσεων. Μια πειραματική
εικαστική και μουσική ερμηνεία μιας ιστορίας από
τον εξπρεσιονιστή ζωγράφο Oskar Kokoschka
βασισμένη στις αναμνήσεις του από την επίσκεψη
του στην Κύπρο το Πάσχα του 1969.
I Stand Beside Myself
Σύνοψη Kειμένου
Το πλοίο με το οποίο ταξιδεύει στη Μεσόγειο ο
ήρωας (Oskar Kokoschka) αναζητώντας διαφυγή
από τις αναμνήσεις ενός άπιαστου έρωτα φτάνει
στην Κύπρο. Ο Kokoschka αναζητά τρόπο να
ξεφύγει από τον αδιάκριτο Eβραίο φίλο του,
από τους επιβάτες του πλοίου, από τις άσχημες
μυρωδιές, την πολυκοσμία, τους ψύλλους… από
τον εαυτό του.
Η αφορμή για την απόδραση μια νεαρή την οποία
καλεί τον σύντροφο του να φωτογραφήσει. Η
κοπέλα σηκώνει τη φούστα της αποκαλύπτοντας
το φύλο της ουρλιάζοντας.
Ο Kokoschka βρίσκει την ευκαιρία να αποδράσει
από τη στατικότητα του πλοίου και αρχίζει μια
μάταιη αναζήτηση για τη νεαρή όπως εικάζει
πόρνη σκιαγραφώντας τον εαυτό του σαν τον

σωτήρα και τη νεαρή ως το απολωλός πρόβατον.
...και έτσι έμεινε πίσω μόνος. Σε μια πραγματικότητα που συνθλίβει η διττότητα του εαυτού του.
Μετά από τη μάταιη αναζήτηση νυχτερινού
καταλύματος ο ήρωας βρίσκει καταφύγιο από
την καταιγίδα σε μια ταβέρνα όπου το κρασί
μπορεί να είναι ο τρόπος για να ξεφύγει από την
πραγματικότητα.
Εκεί έρχεται σε σύγκρουση με έναν από τους
θαμώνες τον οποίο τελικά σώζει κατά τη διάρκεια
ενός σεισμού που κατεδαφίζει την ταβέρνα. Κάτω
στο λιμάνι βλέπει το πλοίο του να απομακρύνεται
στα ανοιχτά…
Σκέφτεται τις παιδικές αναμνήσεις που χάνουν τα
περιγράμματά τους εκεί που ο ενήλικος εαυτός
αναζητά μάταια την πραγματικότητα. Αυτά που
θέλει και αυτά που κυνηγά έρχονται σε σύγκρουση και έτσι βρίσκεται «δίπλα από τον ίδιο του τον
εαυτό» σαν δύο οντότητες, δύο εαυτοί- ο ένας να
θέλει να ανοίξει την πόρτα και ό άλλος την κρατά
ερμητικά κλειστή από την άλλη μεριά.
Σκοπός του ταξιδιού του η λήθη, αλλά σε κάθε
λιμάνι αναζητά τη αλληλογραφία του προσμένοντας ένα γράμμα από την ίδια την κοπέλα από της
οποίας την ανάμνηση θα ήθελε να ξεφύγει.
Ο ήρωας βρίσκει τον εαυτό του να στοχάζεται
την πιθανότητα αυτοκτονίας σε τόσο ρηχά νερά.
Δίπλα του εμφανίζεται ο χαρακτήρας από την
ταβέρνα να κρατά στα γεμάτα τατουάζ χέρια
του μια μπλε νυχτοπεταλούδα που πασχίζει να
αποδράσει από τη χρυσαλίδα της. Μπλε τα μάτια
του πρωταγωνιστή, μπλε τα μάτια και το φόρεμα
της κοπέλας στην ανάμνησή του, μπλε τα γένια
και το πρόσωπο του ινδιάνου που του δείχνει τη
νύχτα στον ουρανό, μπλε το γράμμα με τα κάθετα
καλλιγραφικά γράμματα που μπορεί να εμπεριέχει
την απόρριψη ή την αποδοχή ή και που μπορεί να
μην υπάρχει καν…
Το χρώμα μπλε εμφανίζεται σαν σύμβολο της
θλίψης του φαινομενικά κυνικού Kokoschka και

performance 1 + 2

ΔΥΟ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
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τούβλινη αψίδα, θα μου επέτρεπαν να ξαναβρώ
τον προσανατολισμό μου που είχα χάσει μέσα σ’
αυτόν τον λαβύρινθο από δύσοσμα σοκάκια, που
όλα φαινόντουσαν να οδηγούν κάτω στο λιμάνι,
που για να φτάσω, θα έπρεπε να περάσω μέσα
από μια ακόμη αψίδα και να ανεβώ ξανά άλλη μια
απότομη σκάλα με πέτρινα σκαλιά.

δίνει το κλειδί για την κατανόηση του ψυχισμού
του που κινείται μεταξύ φαντασίας, ανάμνησης,
μέθης και πραγματικότητας.
Ο χαρακτήρας από την ταβέρνα πετά τον ήρωα
μέσα στη θάλασσα που έχει το χρώμα του
κρασιού… την οποία βρήκε ρηχή για να αυτοκτονήσει, στη θάλασσα από τη οποία αναδύθηκε η
Αφροδίτη, σαν άλλος Οδυσσέας στο έλεος του
Ποσειδώνα, μέσα στη θάλασσα από την οποία
ήρθε… μια θάλασσα που ηχεί οράματα.
Απόσπασμα Κειμένου
(σελ. 165-167)
Ελληνική Μετάφραση
Άντρη Αντρέου
Καθόμουν σε μια ταβέρνα στο νησί της Κύπρου
περιμένοντας την νεροποντή να σταματήσει. Πόσο
έντονο θα ήταν το κλάμα αν αυτά που έπεφταν
ήταν δάκρυα. Αναρωτήθηκα αν οι φουσκωμένες
από τη βροχή φούντες της μιας ντουζίνας
φοινικόδεντρων που βρίσκονταν έξω από την
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Οι τοίχοι του αρχαίου αυτού φρουρίου των
Λουζινιάν ή των Τούρκων – παρεμπιπτόντως χωρίς
καμία ιδιαίτερη αρχαιολογική γοητεία – ήταν τόσο
κοντά ο ένας στον άλλον που όποιος ήθελε να
ανεβεί μόλις που χωρούσε να περάσει, στριμωγμένος πλάι-πλάι με κάποιον που κατέβαινε.
Μήπως θα έπρεπε να γυρίσω εκεί απ’ όπου είχα
έρθει; Όχι! Ήμουν απολύτως ευγνώμων που είχα
βρει το δρόμο μου, μέσα στο σκοτάδι, έξω από
εκείνη τη γειτονιά.
Στην περιοχή με τα μπουρδέλα, μια πουριτανική
ηθική εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγιεινή
στους επισκέπτες – κατά πάσα πιθανότητα αυτό
δεν είναι άσχετο με τους φόρους που πληρώνουν
τα κορίτσια, που είναι όλα καταγραμμένα από την
αστυνομία. Ακίνητες κούκλες, κάθονται με τα πόδια ανοιχτά μπροστά σε παράθυρα με κουρελιασμένες κουρτίνες, περιμένοντας να τις πλησιάσει
κάποιος στον οποίο ξαφνικά ορμούν εκατοντάδες
κινούμενες σκιές που τσακώνονται ποια θα τον
αποκτήσει, υποσχόμενες του την γαλήνη των ουρί
του Παραδείσου, και που τον φτύνουν στο κατόπι
του όταν αυτός υποχωρεί και απομακρύνεται.
Καθώς έτρεχα, έγδαρα το ένα μου χέρι σε ένα
κοφτερό φύλλο αγαύης και αιμορραγούσε. Ο
δακρύβρεχτος δίσκος γραμμοφώνου από τη
χώρα του Νείλου με κυνηγούσε, αν και τα χρόνια
της απειρίας βρισκόντουσαν πολύ μακριά στο
παρελθόν. Μια φορά κι ένα καιρό, πίσω από μια
κουρτίνα με ανθισμένα λουλούδια που πετάριζε,
κοριτσίστικα χέρια εξασκόντουσαν στο πιάνο σ’
ένα κομμάτι του Σούμπερτ. Μια φορά κι ένα καιρό
– ήταν πρωί Κυριακής, άνοιξη. Δεν μου ήταν πολύ
δύσκολο να ξεπεράσω εκείνη την κρίση συναισθηματισμού. Εξάλλου, ο δίσκος του γραμμόφωνου
ήταν γρατζουνισμένος πολύ άσχημα. Σε κάθε του
περιστροφή άφηνε ένα ουρλιαχτό όπως εκείνου
του μικρού σκύλου, του Φίφη, της κυρίας στην
πρώτη θέση του πλοίου με το οποίο είχαμε έρθει.
Ήταν πραγματικά αστείο: αργότερα, όταν καθόμουν στην ταβέρνα, νόμισα ότι μπορούσα ακόμα
να ακούσω εκείνο το ουρλιαχτό. Τώρα, ίσως να
παίρνει το σκύλο μαζί της στο κρεβάτι για ύπνο,
ίσως να τον χαϊδεύει, ή ακόμα και να τον κλωτσά
έξω από την πόρτα. Και εγώ ο ίδιος θα προτιμούσα να πήγαινα να κοιμηθώ στο κρεβάτι της
καμπίνας μου με την προοπτική να έχω ένα καλό

και βαθύ ύπνο χωρίς όνειρα, από το να κάθομαι
σε μια ταβέρνα ολομόναχος, αφού δεν μπορούσα
να καταλάβω τίποτα από τις ασυναρτησίες των
Κυπρίων. Δεν θα ξεχάσω εύκολα εκείνο το βράδυ,
ή εκείνη τη νεροποντή. Δεν υπήρχε τόσο βαθύ
σκοτάδι όσο τώρα όταν βρήκα την ταβέρνα.
Φαινόταν ακόμη ότι η καταιγίδα θα μπορούσε και
να ήταν περαστική: κατά διαστήματα μόνο μαστίγωνε με δυνατά κτυπήματα τα καταρρακωμένα
φοινικόδεντρα. Αυτή είναι η Φύση που εκτονώνει
όλη της την κακή διάθεση σε αποδεκατισμένα
λαχανικά, είπα στον εαυτό μου. Σε ταχυδρομικές
κάρτες από τις εξωτικές ατόλες βλέπεις ονειρικά
δέντρα να γέρνουν από τη ζωοποιό ζεστασιά
που εκλύεται από την υγρή μήτρα της γης, και
στο βάθος, χιονισμένες κορφές ηφαιστείων και
μυστηριώδεις περίμετροι ναών. Δεν ήταν καθόλου
όπως εδώ.
Έπρεπε να το είχα σκεφτεί δυο φορές πριν
αποφασίσω να ταξιδέψω μέσα στο καλοκαίρι,
λόγω της πανούκλας των μυγών αλλά και της
πραγματικά ηφαιστειακής ζέστης του πλοίου,
και όχι λιγότερο, λόγω της ενόχλησης από τη
διαπεραστική μυρωδιά των πολλών άπλυτων
ανθρώπινων σωμάτων. Φορτωμένα σε ένα καράβι
με μια απαίσια μπόχα από σάπιο ψάρι, ταγγισμένο
λάδι και θειαφισμένα σφουγγάρια που καμιά
πνοή ανέμου δεν μπορούσε να φυσήξει μακριά.
Επιπλέον, είχα να λάβω υπόψη μου και έναν
ταξιδιωτικό σύντροφο στον οποίο άρεσε να χώνει
τη μύτη του σε πράγματα που δεν τον αφορούσαν.
Τέλος, δεν είχα πληρώσει εισιτήριο πρώτης θέσης
για να σκουντουφλώ σε ποντίκια ή σε ακόμη
χειρότερα πράγματα. Κι ακόμα πιο κάτω έκαναν
φοβερή οικονομία στο φως. Τους μετανάστες δεν
τους απασχολεί και πολύ η καθαριότητα. Αλλά το
κατάστρωμα, όπου στοιβαζόντουσαν οι μετανάστες, προκαλούσε μεγάλη έλξη στον συνταξιδιώτη
μου, καθώς, παρά τη δυσφορία του υπεύθυνου
ο αριθμός τους αυξήθηκε ενώ βρισκόμασταν
στην ανοικτή θάλασσα, αν και κανένας δεν είχε
επιβιβαστεί χωρίς εισιτήριο. “Έτσι τους έρχεται
πιο φτηνό το ταξίδι”, είπε ο φίλος μου, σαν
υπεύθυνος των μεταναστών, τρίβοντας τα χέρια
του. Ποιο ήταν το λάθος;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Performance 1
18.02.2019
Διάρκεια 20’
Καλλιτεχνική παραγωγή και περφόρμανς
Χριστίνα Παπακυριακού, Μάριος Σιαρλής
Επιμέλεια και μετάφραση κειμένου
Άντρη Αντρέου
Μουσική παραγωγή Mattia Simgaglia
Performance 2
24.02.2019
Διάρκεια 20’
Καλλιτεχνική παραγωγή και περφόρμανς
Χριστίνα Παπακυριακού, Μάριος Σιαρλής
Επιμέλεια και μετάφραση κειμένου
Άντρη Αντρέου
Μουσική παραγωγή Mattia Simgaglia
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CHRISTINA
PAPAKYRIAKOU
An Interactive
Game of Live
Image
-

curated by
Christiana Ioannou
Dramaturge
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DIRECTOR’S
BIOGRAPHY
-

Christina
Papakyriakou

As we can see, present-day art is being
developed in-depth by ways of seeing and
thinking, which usher in computing, on the one
hand, and the video camera on the other. To
get a better grasp of the degree of relationship
between this paired film/programme factor and
contemporary art, we must come back to the
evolution of the status of the art exhibition in
relation to the objects it contains1.

with her shadow. She invited fellow students to
experience this visual space, as if it was a video
game, or a game of virtual reality, which was
gradually built up from the interaction of their
body movements in relation to the drawn actions
of Christina. In front of a big white installation/
screen, she urged her audience to interact with
the image, now and then, making each and every
one part of a visual painting. The final result was
movement maps.
….the animate body’s movements (approaching,
receding, turning, focusing, reaching, grasping)
that allow us to penetrate “into” the field
as it were, that yields up the experiences of
depth and distance. There can be no sensory
experience without bodily movement…( )…. It
is important to emphasise that, for Husserl, in
Ding und Raum, the “field of visions” (Sehfeld) or
“visual field” (das visuelle Feld), undestrood as a
two-dimensional continuous spread of coloured
images and shapes, is not yet what Husserl calls
“empirical”…3
That was the beginning for her creative
exploration and the development of an artistic
and visual ‘patent’: a drawing performance of
live image as she describes.

Christina Papakyriakou is a Cyprus based
visual and performance artist. Her studies began
in 2002, at the Faculty of Fine and Applied
Arts at the Aristotle University of Thessaloniki.
In 2008, after a year full of residencies and
short courses in Iceland, Great Britain and
Scotland, she began her MFA in Utrecht School
of the Art (HKU). Her dissertation entitled
Drawing as a Verb, was centred around the
idea of ‘experiential drawing’ and the two-way
relationship of body and space/screen/image
while having as a research tool an artistic
technique she came up with.

Fundamental questions around personal
struggle, freedom and human existence
have always been her most inner sources of
inspiration throughout the performances she
makes. Her work has been presented in many
cities across Cyprus as well as in Europe (Visual
and Oral Stories in collaboration with Dimitris
Spyrou, Σημειώσεις εν-όρασης in collaboration
with Julia Georgiadou, Costantina Peter
and Dimitris Spyrou, Έρως Πράξη Πρώτη in
collaboration with Rodoula Gouliambery, Julia
Georgiadou and Tasos Kokinidis).

‘I’m interested in the relationship between
bodies and places, in the ‘moments’ between
bodies and their movements. How human
movement is limited by certain things we have
(two legs, two arms and one head) but at the
same time the variety of that movement is
endless. How can that movement be controllable
and what are the restrictions that frame it?’2

Sources
1. Bourriaud, Nicolas, (2002), Relational Aesthetics (trans.
S. Pleasance, Froza Woods w/part. Mathieu Copeland), Les
Press du Reel (1998), p.71
2. The first page of C. Papakyriakou dissertation, Drawing
as a Verb (HKU, 2008)
3. D. Moran, 2015, Between Vision and Touch: From Husserl
to Merleau-Ponty, Edited by R. Kearney and B. Treanor,
Carnal Hermeneutics, p. 219, Fordham University Press

It took an intervention by a random event in
2008 for Christina, still an MFA student, to
start experimenting with the artistic possibilities
of an overhead projector: she would draw and
paint on it with a variety of materials, move and
play with prepared props, and visually interfere

-
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TWO WORKS
FOR THE FESTIVAL
Christina has been assigned to create two
works that will be presented exclusively for
IVAC’s audience, entitled Performance 1 and
Performance 2.
The starting point and main source of
inspiration for these was the book A Sea
Ringed with Visions, and more specifically the
chapter Easter on Cyprus, a personal narration
of Austrian artist Oskar Kokoschka, on his trip
to Cyprus back in 1969.
Below I share two pages that were selected
by Andri Andreou, the editor and translator of
Performance 1 and 2.
Oskar Kokoschka
A Sea Ringed with Visions,
pp. 165-167,
English text
I was sitting in a tavern on the island of Cyprus,
longing for the cloud—burst to be over. If these
had been tears falling, what a long weeping it
would have been! I wondered whether the rainwhipped mops of half a dozen ragged palms
outside the brick arch would soon allow me to
get my bearings again, which I had lost in the
labyrinth of malodorous alleys that apparently
all lead down to the harbor, where I should
have to pass through another archway and
again ascend a steep flight of stone steps.
The walls of this ancient citadel of the
Lusignans or Turks— incidentally quite devoid
of antiquarian charm—were so close to each
other that anyone who had to ascend barely
had room to squeeze past anyone descending.
Should I go back the way I had come? No ! I
was heartily thankful to have found the way, in
the dark, out of that quarter. In the red light
district a puritanical morality provides for the
visitors’ safety and hygiene—presumably not
without a sidelong glance at the taxes paid
by the girls there, who are all registered with
the police. In raggedly curtained windows the
unmoving idols sit with legs apart, waiting for
the approach Of someone at whom hundreds of
suddenly animated shadows clutch, quarrelling
for possession of him, promising him the bliss
of the hour is in Paradise, and spitting at his
IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

retreating back as he edges away.
As I ran, I had scratched one hand on one of
those razor-sharp agave leaves, and it was
bleeding. The lacrimose gramophone record
from the land Of the Nile pursued mc, and
yet the years Of my inexperience lie far in the
past. Once upon a time, behind a fluttering,
flowered curtain girlish hands were practising
a tune of Schubert’s on the piano. Once
upon a time—it was on a Sunday morning in
spring. I did not find it very difficult to get
over that fit Of sentimentality. Besides, the
gramophone record was badly scratched. At
every revolution it uttered a howl like the little
dog Fifi belonging to the lady in the first Class
of the ship in which we had come. It was really
funny; later, when I was sitting in the tavern,
I thought I could still hear that howling. Now
she would be taking her little dog to bed with
her, now patting it, now kicking it out of doors.
I too would have preferred to go to bed in my
cabin, with the prospect of dreamlessly sound
sleep, instead of having to sit all solitary in a
tavern, for I could not understand much of the
Cypriots’ gibberish. I shall not easily forget that
night, Or the cloud—burst either.
It had not been pitch dark like this before
found the tavern. It even seemed as though
the storm was passing; only from time to time
it lashed out, with a mischievous blow, at the
wretched palm trees. Here is Nature working
off her bad temper on the shaggy vegetables,
I said to myself.
On picture postcards of exotic atolls dream—
like trees slant in the life—generating warmth
that rises from the moist womb Of earth, in
the background snow—peaked vow canoes and
mysterious temple precincts. It wasn’ t like
that here. I should have thought twice about
traveling in the summer, because Of the plague
of flies, then too the really infernal heat on
board, and not least the pungent Smell of too
many un- washed human bodies. Loaded on
a ship from whose hold no breeze could ever
blow away the stench of rotting fish, rancid Oil,
and freshly sulphurized sponges. Furthermore,
I had to reckon with a traveling companion who
liked to poke his nose into things that were
no concern Of his. Finally, I had not paid for a
first-class passage in Order to stumble over
rats or yet worse things. And down below they
economized to the limit on light. Emigrants
arc not all that particular about cleanliness.
But the steerage, where the emigrants were

PROGRAMME
-

performance 1 + 2

stowed, had a great attraction for my travelling
companion, for to the purser’s vexation the
number of steerage passengers had increased
while we were on the high seas, though without
anyone’s having come aboard without a ticket.
‘It makes the trip cheaper,’ my friend, the
emigrants’ patron, declared, rubbing his hands.
What was wrong?

Performance 1
18.02.2019
Duration 20’
Artistic Production and Performance
Christina Papakyriakou, Marios Siarlis
Text Translation and Editing Andri Andreou
Music Production Mattia Simgaglia
Performance 2
24.02.2019
Duration 20’
Artistic Production and Performance
Christina Papakyriakou, Marios Siarlis
Text Translation and Editing Andri Andreou
Music Production Mattia Simgaglia

107

MCLAREN
BRAKHAGE
LICHTER
Tactile Visions
-

σε επιμέλεια
Χριστιάνας Ιωάννου,
Δώρου Δημητρίου και
Christopher Zimmerman

Το πρόγραμμα Tactile Visions—McLaren,
Brakhage, Lichter εξετάζει τον ‘απτικό κινηματογράφο’, παρουσιάζοντας ταινίες από τρεις
μετρ του πειραματικού αυτού είδους ταινιών και
κινουμένων σχεδίων ζωγραφισμένων στο χέρι:
έργα των Norman McLaren, Stan Brakhage και
Péter Lichter. Το τρίπτυχο αυτό, που εγκαινιάζει κάθε φεστιβαλική βραδιά, παρουσιάζει μια
μικρή αντι-ιστορία σε σχέση με το παραδοσιακό
animation, και εξερευνά την άμεση παρέμβαση
του δημιουργού στο σελιλόιντ, με αποτέλεσμα να
ανοίγονται νέοι τρόποι θέασης βασισμένοι στην
«αφή» και το «άγγιγμα» του ματιού.
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Ο Καναδοσκωτσέζος Norman McLaren, πρωτοπόρος δεξιοτέχνης του είδους, εισήγαγε νέες
τεχνικές σκηνοθεσίας: το animation ζωγραφισμένο με το χέρι, την τεχνική του direct animation,
την άμεση δηλαδή παρέμβαση στο σελιλόιντ,
την οπτική μουσική και τον ‘γραφικό’ ήχο. Ζωγραφίζοντας απευθείας επάνω σε σελιλόιντ, οι
κινούμενοι «καμβάδες» του Brakhage, χωρίς
χρήση κάμερας, επιχείρησαν να αποδώσουν την
έννοια που ο ίδιος ονόμασε «Θέαση με Κλειστά
Μάτια». Ο Ούγγρος πειραματικός σκηνοθέτης
Péter Lichter αξιοποίησε την υλικότητα του φιλμ,
χαράσσοντας το σελιλόιντ και ζωγραφίζοντάς το
με το χέρι, μοντάροντάς το σε υφιστάμενο αρχειακό υλικό: το αποτέλεσμα, άλλοτε αφηρημένο
και άλλοτε λυρικό, επιχειρεί να αποτυπώσει μια
φευγαλέα στιγμή από την προσωπική μνήμη.

Tactile Visions
NORMAN MCLAREN
(1914-1987)

ΣΥΝΟΨΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ
-

-

Hen Hop
Norman McLaren
4’ — 1942

begone dull care

Η ιστορία της τέχνης του animation θα ήταν
ημιτελής εάν δεν περιελάμβανε έστω μία αναφορά
στο σπουδαίο έργο του πρωτοπόρου και ακούραστου καλλιτέχνη Norman McLaren. Εφάρμοσε στο
έργο του πληθώρα κινηματογραφικών τεχνικών,
με σκοπό να δημιουργήσει αυτό που σήμερα είναι
ευρέως γνωστό ως o «κλασικός πειραματικός
κινηματογράφος animation», χρησιμοποιώντας είτε
αφαιρετικές είτε συνδυαστικές φόρμες. Άλλοτε
έκανε ταινίες βασισμένες σε ένα μουσικό κομμάτι,
μοντάροντας αφηρημένα σχήματα που κινούνταν
στον ρυθμό του. Άλλες φορές, χωρίς τη χρήση της
κάμερας, χάραζε το σελιλόιντ καρέ καρέ, με τη βοήθεια μαχαιριού, βελόνας ή ξυραφιού. Άλλοτε, πάλι,
εφάρμοζε στις ταινίες του τη μέθοδο του pixilation
(που χρησιμοποιείται για την κίνηση ανθρώπων και
αντικειμένων με λήψη καρέ καρέ) για να διηγηθεί τις ιστορίες του. Ζωγράφιζε με στυλό, μελάνι
ή μπογιά και χάραζε σε φιλμ επικαλυμμένο με
μαύρη φωτοευαίσθητη επιφάνεια. Υπήρξε, επίσης,
πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, την οποία
ενσωμάτωνε και στις ταινίες του. O McLaren έλεγε
πάντοτε ότι στον κινηματογράφο «ο τρόπος με
τον οποίο κινείται κάτι είναι πολύ σημαντικότερος
από το τι κινείται». Αλλά, πρωτίστως, ο Norman
McLaren πίστευε ότι το animation οφείλει να είναι
προσωπικό, πειραματικό και πλούσιο σε τεχνική.

Ζωγραφισμένη με μελάνι πάνω στο φιλμ, μια μικρή
κότα χοροπηδά πέρα δώθε στους ρυθμούς ενός
τραγουδιού.
Boogie-doodle
Norman McLaren
3’ — 1948
Μια δημιουργία χωρίς τη χρήση κάμερας, ένα
ρυθμικά και χρωματικά έντονο κινηματογραφικό
πείραμα.
Begone Dull Care
Norman McLaren & Evelyn Lambart
8’ — 1948
O McLaren και η συνεργάτιδα του Evelyn Lambert
ζωγραφίζουν και γρατζουνίζουν απευθείας στο
φιλμ για να δημιουργήσουν μια οπτική αναπαράσταση της τζαζ μουσικής του Oscar Peterson.

hen hop

σε επιμέλεια Δώρου Δημητρίου
Ιστορικού Κινηματογράφου
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO
ΣΗΜΕIΩΜΑ
Norman McLaren

Ο Norman McLaren γεννήθηκε στο Stirling της
Σκωτίας τον Απρίλιο του 1914. Ο πατέρας του ήταν
ζωγράφος και η μητέρα του διακοσμήτρια. Σπούδασε τέχνη και εσωτερική διακόσμηση στη Σχολή
Τέχνης της Γλασκόβης από το 1933-36.
Εκεί ξεκίνησε να κάνει μικρές πειραματικές ταινίες.
Το έργο του τράβηξε την προσοχή του John
Grierson, ο οποίος του πρόσφερε δουλειά στη
μονάδα ταινιών GPO στο Λονδίνο. Το 1939 ο
McLaren εγκατέλειψε τη Βρετανία και μετακόμισε
στη Νέα Υόρκη. Το 1941 αποδέχθηκε πρόσκληση
του John Grierson για να εργαστεί στο National
Film Board του Καναδά, το οποίο ο Grierson είχε
ιδρύσει το 1939. Στον Καναδά ο Grierson έδωσε
στον McLaren την ελευθερία να πειραματιστεί.
Εκεί ίδρυσε και το τμήμα κινουμένων σχεδίων
(animation) του NFB.
Μελέτησε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους ο ήχος και η κίνηση μπορούσαν να συνδυαστούν στις ταινίες και ανέπτυξε μια ποικιλία διαφορετικών τεχνικών κινούμενων σχεδίων. Ο McLaren
αναγνωρίστηκε παγκοσμίως και απέσπασε σειρά
βραβείων για το έργο του, συμπεριλαμβανομένου
ενός Όσκαρ το 1953 για την ταινία μικρού μήκους
Neighbors.
Παράλληλα με τη δημιουργία ταινιών, ο McLaren
συνεργάστηκε με την UNESCO κατά τις δεκαετίες
του '50 και του '60 σε προγράμματα διδασκαλίας
ταινιών και τεχνικών κινουμένων σχεδίων στην
Κίνα και την Ινδία. Η σειρά ταινιών μικρού μήκους
Animated Motion, που γυρίστηκαν στα τέλη της
δεκαετίας του '70, αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα
διδασκαλίας των βασικών στοιχείων και αρχών του
κινηματογράφου.
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Ο McLaren πέθανε το 1987, αφήνοντας πίσω
του μια διαχρονική κληρονομιά στον κόσμο του
κινηματογράφου και του animation. Το κτήριο των
κεντρικών γραφείων του Canadian Film Board
από το 1989 μετονομάστηκε σε Norman McLaren
Building, ως ένδειξη αναγνώρισης του τεράστιου
έργου του.
Ο Norman McClaren είναι ένας από τους πιο πολυβραβευμένους κινηματογραφιστές στην ιστορία
του καναδικού κινηματογράφου και πρωτοπόρος
τόσο στο animation όσο και στον κινηματογράφο.
Ανάμεσα στους θαυμαστές του έργου του ήταν ο
Πικασό και ο Τριφό.
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
Seven till Five
1933 (director; producer)
Camera Makes Whoopee
1935 (director; producer)
Colour Cocktail
1935 (director)
Polychrome Phantasy
1935 (director; producer)
Defence of Madrid
1936 (co-director with
Ivor Montagu; producer)
Hell Unlimited
1936 (co-director with
Helen Biggar; producer)
Book Bargain
1937 (director; producer)
News for the Navy
1937 (director; producer)

Mony a Pickle
1938 (director; producer)
Allegro
1939 (director; animator)
Love on the Wing
1939 (director; animator)
The Obedient Flame
1939 (director)
NBC Greeting
1939 (director; animator;
producer; TV, commerical)
NBC Valentine’s Day Greeting
1939 (director; animator;
producer; TV, commerical)
Rumba
1939 (director)
Scherzo
1939 (director; producer)
Spook Sport
1940 (director; producer)
Mail Early
1941 (director; animator; producer)
V for Victory
1941 (director; animator; producer)
Five for Four
1942 (director; animator; producer)
Hen Hop
1942 (director; animator; producer)
Stars and Stripes
1939 (director; animator; producer)
Dollar Dance
1943 (director; animator; producer)
Tic Tac Toe
1943 (producer)
Alouette
1944 (co-director with
René Jodoin; co-animator
with René Jodoin; producer)
C'est l'aviron
1944 (director; animator; producer)
Chants populaires no. 1–6
1944 (producer)
Keep Your Mouth Shut
1944 (director; animator)
Rainy Day
1944 (producer)
Là-haut sur ces montagnes
1945 (director; animator; producer)
Hoppity Pop
1946 (director; animator; producer)
A Little Phantasy on a Nineteenth Century
Painting
1946 (director; animator; producer)
Fiddle-de-dee
1947 (director; animator; producer)
La poulette grise
1947 (director; animator; producer)

Story of a violin
1947 (co-animator with Evelyn Lambart)
Begone Dull Care
1949 (co-director with Evelyn
Lambart; co-animator with Evelyn
Lambart; co-editor with
Evelyn Lambart; producer)
Boogie-doodle
1948 (director; animator; producer)
Dots
1948 (director; animator; producer)
Loops/Boucles
1949 (director; animator; producer)
Over-dependency
1949 (animator)
Around is Around
1951 (co-director with Evelyn
Lambart; co-animator with
Evelyn Lambart; producer)
Now is the Time
1951 (director; animator; producer)
Pen Point Percussion
1951 (director; producer)
Blinkity Blank
1952 (director; animator; producer)
Neighbours/Voisins
1952 (director; animator; music; producer)
A Phantasy
1952 (director; animator; producer)
Twirligig
1952 (producer)
Two Bagatelles
1952 (co-director with Grant
Munro; animator; music; producer)
Upright and Wrong
1954 (music)
Rhythmetic
1956 (co-director with Evelyn
Lambart; co-cinematographer
with Evelyn Lambart; co-animator
with Evelyn Lambart, producer)
A Chairy Tale
1957 (co-director with Claude Jutra)
Le merle
1958 (director; co-animator
with Evelyn Lambart; producer)
Mail Early for Christmas
1959 (director; animator; producer)
Serenal
1959 (director; animator; producer)
Short and Suite
1959 (director; co-animator
with Evelyn Lambart; producer)
The Wonderful World of Jack Parr
1959 (director; animator; producer;
TV credit titles)
Opening Speech
111

1960 (director; animator)
Lines Horizontal
1960 (co-director with Evelyn
Lambart; co-animator with
Evelyn Lambart; producer)
Lines Vertical
1960 (co-director with Evelyn
Lambart; co-animator with
Evelyn Lambart; producer)
New York Lightboard
1961 (director; animator)
New York Lightboard Record
1961 (director; producer)
Opening Speech: McLaren
1961 (director)
Christmas Cracker
1963 (co-director with Grant Munro,
Jeff Hale, Gerald Potterton)
Seven Surprises
1963 (co-director with Grant
Munro, Claude Jutra)
Canon
1964 (co-director with Grant Munro)
Mosaic
1965 (co-director with
Evelyn Lambart;
co-animator with Evelyn Lambart;
music, producer)
Korean Alphabet
1967 (music)
Pas de deux
1968 (director; producer)
Spheres
1969 (director; animator; producer)
Striations
1970 (director; animator)
Ballet Adagio
1971 (director; animator; producer)
Synchromy
1971 (director; animator;
music; producer)
Pinscreen
1973 (director; animator)
Animated Motion, Parts 1–5
1976–78 (co-director with
Grant Munro; producer)
Narcissus/Narcisse
1983 (director)
Pas de deux and the Dance of Time
1985 (co-director with Francine Viel)
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Tactile Visions
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
STAN BRAKHAGE
Φιλμ ζωγραφισμένα
στο χέρι

ΣΥΝΟΨΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ
The Dante Quartet
Stan Brakhage
6’ — 1987

σε επιμέλεια
Christopher Zimmerman

stellar

Το διαχυτικό και εκρηκτικό έργο του Stan
Brakhage, συνάμα εύθραυστο και σιωπηρό, είναι
έργο απαράμιλλης αισθητικής του αμερικανικού
αβάν γκαρντ κινηματογράφου. Δεινός πειραματιστής, ο Brakhage ανέπτυξε και εξέλιξε μία τεράστια γκάμα σκηνοθετικών τεχνικών και μεθόδων,
υπηρετώντας την αναζήτηση νέων, εναλλακτικών
τρόπων θέασης. Ως ρομαντικός οραματιστής,
δημιούργησε μία εντυπωσιακή σειρά ταινιών
ζωγραφισμένων στο χέρι, οι οποίες εκπροσωπούν
ταξίδια αποκαλυπτικά τόσο για το μάτι όσο και
για το μυαλό, τα οποία προκύπτουν μέσα από
εντάσεις καλλιτεχνικής πρόθεσης και υποκειμενικής υποδοχής. Ζωγραφίζοντας απευθείας
επάνω σε σελιλόιντ, οι κινούμενοι «καμβάδες»
του Brakhage, χωρίς χρήση κάμερας, επιχείρησαν
να αποδώσουν την έννοια που ο ίδιος ονόμασε
«Θέαση με Κλειστά Μάτια».

Εμπνευσμένος από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη,
ο Brakhage προτείνει δύο διαφορετικές εκδοχές
της κόλασης: στην πρώτη, με τίτλο Hell Itself
ξετυλίγεται ένα κουβάρι από ζωγραφισμένες φόρμες με ζωηρά χρώματα που το ένα προσπαθεί να
γραπώσει, ή να εμποδίσει, το άλλο. Στο δεύτερο
μέρος, με τίτλο Hell Spit Flexion, το ζωγραφισμένο σελιλόιντ σε συνδυασμό με ένα κολάζ
φωτογραφιών παρουσιάζονται εναλλάξ, με το ένα
καρέ να εισέρχεται σε ένα άλλο, πολύ μικρότερο
από την ίδια την οθόνη, και να περιβάλλεται από
μαύρο πλαίσιο. Πρόκειται μάλλον για μία εκπροσώπηση της αντίληψης του ίδιου του Brakhage
για την κόλαση, αποστασιοποιημένης από τον
συμβολισμό. Η ενότητα Purgation, δηλαδή η Κάθαρση, αποτελείται από αρχειακό υλικό 35mm, το
οποίο ο Brakhage είχε ζωγραφίσει με τρόπο που
οι φιγούρες προβάλλονται σαν να είναι τυλιγμένες στις φλόγες. Η αντίληψη του Brakhage για
τον παράδεισο, όπου «η ύπαρξη είναι τραγούδι»,
ξεπερνά τον ίδιο της τον εαυτό με εντυπωσιακές
εκρήξεις χρωμάτων, ζωγραφισμένων πάνω από
φωτογραφίες του φεγγαριού ή ενός ηφαιστείου,
προσδίδοντας έτσι μία εξωτική και απόκοσμη
αίσθηση.
-

the dante quartet

Stellar
Stan Brakhage
2’ — 1993
Ο νυχτερινός ουρανός μέσα από το γυμνό μάτι
δεν έχει υπάρξει ποτέ τόσο χρωματιστός, παρόλο
που το φόντο δημιουργεί την εντύπωση τηλεσκοπικών φωτογραφιών ενός διάχυτου νεφελώματος.
Εξίσου σημαντικά είναι και τα «αστέρια», που
αποδίδονται ως λευκοί κύκλοι διαφόρων μεγεθών
και τονίζουν φαινομενικά το νεφέλωμα σε διαφορετικά επίπεδα βάθους, δημιουργώντας έτσι τη
χαρακτηριστική εννοιολογική πολυπλοκότητα του
Brakhage.
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The Glaze of Cathexis
Stan Brakhage
3’ — 1993

*Τις συνόψεις έχει γράψει ο Fred Camper και έχουν δημοσιευτεί στις περιλήψεις ταινιών της κασετίνας By Brakhage
anthology, Criterion Collection.

Όπως σε πολλές ταινίες του Brakhage, σε
επίπεδο «πλοκής», το αριστούργημα αυτό
παρουσιάζεται ως ένας αγώνας. Χαράσσοντας
φωτογραφίες που αποτυπώνουν θολές - out-offocus - κηλίδες, ο Brakhage ζωγράφιζε πάνω
από τις γρατζουνιές, δημιουργώντας εικόνες με
ταχέως κινούμενες μορφές, που φαινομενικά διακόπτουν τα αιωρούμενα, ελκυστικά φωτογραφικά σχήματα που θυμίζουν στήθη. Στο έργο αυτό,
η φαντασία της θέασης (που εκπροσωπείται
από τα χρώματα) αγωνίζεται ενάντια σε κάτι πιο
σταθερό και λιγότερο νοητικό, σαν μια γυαλιστερή επιφάνεια ή σαν «κάθεξη». Ωστόσο, οι
διττές έννοιες στο έργο του Brakhage, όπως το
καλό/κακό ή η ελευθερία/παγίδευση, περιέχουν
τις δικές τους αντιθέσεις: οι κηλίδες διαθέτουν
ένα σαγηνευτικά απελευθερωτικό βάθος και
εύθραυστους ρυθμούς, ενώ οι αόριστες μάζες
του είναι ασυνήθιστα επαναλαμβανόμενες. Αντί
να εξελίσσονται, φαίνεται να έχουν παγιδευτεί
στον εαυτό τους. Σε πολλές από τις «αφηρημένες» ταινίες του Brakhage, αυτοί οι υπαινιγμοί
θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε αλήθειες για
την ίδια τη ζωή: τα πράγματα δεν είναι ποτέ αυτό
που φαίνονται, και στις εμμονές μας κρύβεται
η ίδια η απελευθέρωσή μας. Οι πιο έντονες και
δημιουργικές μας σκέψεις και πράξεις είναι,
πέρα από οτιδήποτε άλλο, ελεύθερες.
-

Εμπνευσμένος από το ενδιαφέρον του για την
κινεζική γραφή, που για πάνω από τριάντα
χρόνια μελετούσε, ο Brakhage δημιούργησε
το έργο αυτό χαράσσοντας το μαύρο σελιλόιντ
με τα νύχια και το σάλιο του, ενόσω βρισκόταν
στο τελευταίο στάδιο της ζωής του. Όπως είχε
ζητήσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, το έργο ολοκληρώθηκε μετά τον θάνατό του, με κάθε χαραγμένο
καρέ να επαναλαμβάνεται δύο φορές, ούτως
ώστε να προβάλλεται σε ρυθμό δώδεκα καρέ
ανά δευτερόλεπτο και, έπειτα από μία σύντομη
παύση, να προβάλλεται ως μονό καρέ, συνεπώς
δύο φορές γρηγορότερα. Παρά τη μικρή του
διάρκεια, το έργο είναι ένα από τα σπουδαιότερα
κατορθώματά του: χαραγμένα σχήματα, στο
μεταίχμιο αφηρημένων εννοιών, σύμβολα και
εικόνες που θυμίζουν κινέζικα ιδεογράμματα, με
μία ανεξήγητα ισχυρή υπαινικτικότητα.
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the glaze of cathexis

Chinese Series
Stan Brakhage
2’ — 2003

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO
ΣΗΜΕIΩΜΑ
Stan Brakhage

Ο Stan Brakhage γεννήθηκε στο Κάνσας Σίτι,
Μισούρι, το 1933, ενώ στην ηλικία των έξι ετών
μετακόμισε στο Ντένβερ του Κολοράντο. Σοπράνο
τραγουδιστής από παιδική ηλικία, το όνειρό του
ήταν να γίνει ποιητής. Αποφοίτησε από το λύκειο
South High School το 1951 και κέρδισε υποτροφία για σπουδές στο πανεπιστήμιο Dartmouth.
Εγκατέλειψε τις σπουδές του από το πρώτο εξάμηνο, για να αφοσιωθεί στην Τέχνη και επέστρεψε
στο Ντένβερ το 1952, όπου σκηνοθέτησε την
πρώτη του ταινία. Στα νεανικά του χρόνια, έζησε
στο Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη, όπου συνεργάστηκε με πληθώρα ποιητών, μουσικών, ζωγράφων και σκηνοθετών όπως οι Robert Duncan,
Kenneth Rexroth, John Cage, Edgard Varese,
Joseph Cornell, Maya Deren και Marie Menken.
Ο νεαρός «ποιητής με την κάμερα» εξελίχθηκε
σύντομα σε έναν αξιόλογο σκηνοθέτη, ο οποίος
ανέπτυξε το δικό του πρωτότυπο κινηματογραφικό
είδος, ένα λυρικό σινεμά σε πρώτο πρόσωπο.
Ο Brakhage παντρεύτηκε την Jane Collom το
1957 και από τις αρχές της δεκαετίας του ’60
έζησαν μαζί στο Rollinsville του Κολοράντο, σκηνοθετώντας ταινίας και μεγαλώνοντας τα πέντε
παιδιά τους. Ο Brakhage συνέχισε να ταξιδεύει
ανά τη χώρα και να εξελίσσεται διεθνώς σε μία
σημαντική προσωπικότητα του αμερικανικού αβάν
γκαρντ κινηματογραφικού κινήματος. Έζησε στο
Boulder από το 1986, ενώ το 2002 μετακόμισε
στον Καναδά με τη δεύτερη σύζυγό του, Marilyn,
και τα δύο τους παιδιά.

με βιντεοκάμερα χεριού και τεχνικές γρήγορου
μοντάζ, χρονοεπικάλυψης, κολάζ, αφηρημένων
φωτογραφικών εικόνων και πολυσύνθετες τεχνικές
ζωγραφικής με το χέρι απευθείας επάνω στο σελιλόιντ. Ως σκηνοθέτης με βαθιά προσωπικό ύφος,
το σημαντικότερο έργο του ήταν η εξερεύνηση
της φύσης του φωτός και κάθε μορφής θέασης,
ενσωματώνοντας σε αυτό πληθώρα θεμάτων. Ο
ίδιος χαρακτήριζε συχνά το έργο του ως «οπτική
μουσική» ή ως ντοκουμέντο ενός «κινούμενου
οπτικού συλλογισμού». Τα περισσότερα έργα του
ήταν εκ προθέσεως χωρίς ήχο.
Ο Brakhage δίδαξε Κινηματογράφο στη σχολή School of the Art Institute of Chicago και
εργάστηκε ως Επίτιμος Καθηγητής Σπουδών
Κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο - στο Boulder. Απονεμήθηκε τρεις φορές με
Τιμητικό Πτυχίο και απέσπασε πληθώρα βραβείων.
Παρουσίασε πολλές διαλέξεις και δίδαξε σε
σεμινάρια για τη Σκηνοθεσία και τις Τέχνες. Έχει
γράψει 11 βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Metaphors On Vision, του 1963 και μία πιο
πρόσφατη σειρά δοκιμίων με τίτλο Telling Time.
Marilyn Brakhage

Πριν τον θάνατό του τον Μάρτιο του 2003, ο
Brakhage είχε ολοκληρώσει πέραν των 350
ταινιών, από ψυχοδραματικά έργα της δεκαετίας
του ’50 μέχρι αυτοβιογραφικές ταινίες, μυθολογικά έπη, ντοκιμαντέρ και αλληγορικές ποιητικές
ταινίες, χρησιμοποιώντας τη μοναδική τεχνική του
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Tactile Visions
PÉTER LICHTER
Εικαστικότητα
και Έτοιμο Υλικό
(Found Footage)
σε επιμέλεια
Χριστιάνας Ιωάννου
Ποια η ανάγκη για ‘εικαστικότητα’ στα φιλμ του
νεαρού Peter Lichter, φιλμ τα οποία έχουν ως κύρια οπτική και ακουστική βάση πλάνα από δημοφιλείς χολιγουντιανές ταινίες?
Το κύμα του Found Footage βρίσκεται σε μια
αρκετά θριαμβευτική (κινηματογραφική και όχι
μόνο) ακμή, ακόμη και σήμερα ύστερα από 50 και
πλέον χρόνια, ερχόμενο όμως αντιμέτωπο όπως
ποτέ άλλοτε με πολύπλοκα, ίσως και δυσεπίλυτα καλλιτεχνικά ερώτημα που φέρουν τεράστιες
συζητήσεις όπως το ‘Είναι ηθικά σωστό?’, ‘Είναι
καλλιτεχνικά και δημιουργικά βιώσιμο?’ ‘Είναι
σφετερισμός ή οικειότητα?’, ‘Γιατί γίνεται?’, ‘Πως
το αντιλαμβάνεται ο δημιουργός?’.
Αρκεί μόνο να ανατρέξουμε πίσω, για να δούμε
από πόσο βαθιά πηγάζουν αυτά τα ερωτήματα,
φέροντας ως παράδειγμα το ερώτημα του Hito
Steyerl. ‘Ο σκηνοθέτης Hito Steyerl θέτει δύο
βασικά ερωτήματα, το ένα είναι κατά πόσο η ταινία του Vertov θα έπρεπε να ονομάζεται Γυναίκα
στο Τραπέζι του Μοντάζ παρά ο Άνθρωπος με την
Κινηματογραφική Μηχανή, και δεύτερο, ότι από το
1927 περίπου το πρόβλημα ήταν πως εντοπίζεται η
δημιουργικότητα και η ιδιοκτησία’.
(…..)
‘Η τάση του found footage άνθισε (για πρώτη
φορά) στα τέλη του 1950 και 1960, με την άνοδο
της τηλεόρασης και της κουλτούρας της μαζικής
κατανάλωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά είναι
τηλεοπτικά προϊόντα (διαφημίσεις, informercials,
talk shows, ενημερωτικά προγράμματα) που οι
σκηνοθέτες χρησιμοποιούν και αναδιαμορφώνουν.
To Found Footage, από αυτή την άποψη, εμφανίζεται ως μια μορφή πολιτιστικής ανακύκλωσης
όπου τρέφεται από την κοινωνική κριτική, από
συζητήσεις που αφορούν το τέλος της ιστορίας,
και φέροντας ανατροπή (του αρχικού μηνύματος
του προϊόντος για αισιοδοξία και πρόοδο) μέσα
από ένα ειρωνικό και βίαιο μοντάζ’.2
Ίσως αυτή η κινηματογραφική ‘ανακύκλωση' να
είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις σημαντι-
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κότερες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για
βιωσιμότητα. Στην περίπτωση του Lichter οι
χειροποίητες ζωγραφικές του παρεμβάσεις, είτε
αυτές είναι μελάνια, είτε είναι χημικές ενώσεις
που αλλοιώνουν τις κόπιες, είτε είναι γρατσουνιές,
ίσως να εξυπηρετούν τη μέθοδο, την τεχνική
αλλά πρώτιστα τη δημιουργική οικειότητα. Θα
μπορούσαν να συμβολίζουν με πιο απλά λόγια την
ιδέα του ιδίου του σκηνοθέτη για το τι θεωρείται
πειραματικό όπως και το ποιος είναι ένας (μεταξύ
διαφόρων) σύγχρονος τρόπος προσέγγισης
δημιουργίας ταινιών. Από την άλλη, το found
footage που χρησιμοποιεί συμβολίζει το κοινό,
το άμεσο, το Χόλιγουντ, αλλά και το προσωπικό.
Τα έργα τα οποία χρησιμοποιεί ως βάση, είναι
άμεσα συνδεδεμένα με τις μνήμες των παιδικών
του χρόνων, ταινίες που παρακολουθούσε και είχε
πρόσβαση ως παιδί.
Για παράδειγμα οι δουλειές μου Cassette,
Rimbaud και Polaroids, είναι για την προσωπική
μου μνήμη, όπως η μνήμη είναι μια αποθηκευμένη
εμπειρία. Ο σκοπός μου δεν είναι να ‘μιλήσω’
απλώς για αυτή την μνήμη, αλλά να την ξαναζήσω,
φτιάχνοντας ένα οπτικό πεδίο για τον θεατή,
έτσι ώστε να βιώσει αυτή την ψυχολογική
παλινδρόμηση.3
Ο επηρεασμός του από την δουλειά του Stan
Brakhage είναι, επίσης, φανερός. Οι εικόνες
εναλλάσσονται γρήγορα, παιχνιδιάρικα, βίαια,
κάνοντας τον θεατή να νιώθει ένα αίσθημα
αδρεναλίνης. Οι σελιλόιντ των 8, 16 και 35mm
που περνούν από την οθόνη μοιάζουν τόσο
ζωντανές που σου επιτρέπουν να φανταστείς
πέραν της όψεως.
-

Τα τέσσερα φίλμς
» Το Some of the Sensations ξεκινά με μια
μαύρη οθόνη. Ο William Castle, με έντονη
αφηγηματικότητα μας προετοιμάζει για τον τρόμο
που πλησιάζει, ένα αίσθημα τρόμου που μόνο με
κραυγές ίσως να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε. Η
εικόνα αλλάζει και μας υποδέχονται οι γνώριμες
μεταλλικές φωνές από την ταινία Τransformers του
Michael Bay. Ότι ακούμε όμως δεν συνάδει με
αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε είναι μια
έξαλλη πανδαισία από ζωγραφισμένες σελιλόιντ,
που περνούν με απίστευτη ταχύτητα κάποτε ακόμη
και δυο και τρεις μαζί. Χρώματα που κατακλύζουν
την οθόνη με ορμή προκαλούν αδρεναλίνη και
δένουν αρμονικά με τους βίαιους ήχους της
ταινίας του Michael Bay.

» Μια σκοτεινή μυστήρια διάθεση κατακλύζει την
οθόνη, ένα μαυρόασπρο φιλμ ξετυλίγεται μπροστά
μας ενώ βλέπουμε μαύρα μελάνια, γρατσουνιές,
τίτλους, γράμματα και φύλλα εφημερίδας κολλημένα με σελοτέιπ να παίζουν. Τα μάτια συγκρατούν
κάποιες λέξεις, άγνωστες λέξεις ενώ εκατοντάδες
αφαιρετικά σχήματα περνούν από μπροστά μας,
απόλυτα εναρμονισμένα με τους ήχους από χαρτιά
που σκίζονται, γραφομηχανές που δουλεύουν και
διάφορες ομιλίες. Οι τίτλοι τέλους μάς εξιστορούν
τα γεγονότα της 8ης Οκτωβρίου 2016.

Πηγές
1, 3. Φεβρουάριος, 2015, An interview with: Péter Lichter,
Videofocus/Stigmart 10,
11η έκδοση, σελ.106-115
Προσβ. https://issuu.com/stigmart10press/docs/
stigmart_videofocus_-_special_issue_bffdb23ac34741, τελ.
ημ. προσβ. 2/2019
2. Thomas Elsaesser, The Ethics of Appropriation: Found
Footage between Archive and Internet, Keynote Recycled
Cinema Symposium DOKU.ARTS 2014
Προσβ. http://2014.doku-arts.de/content/sidebar_
fachtagung/Ethics-of-Appropriation.pdf, τελ. ημ. προσβ.
2/2019

» Στο Pure Virtual Function βλέπουμε αναγνωρίσιμους αστέρες του Χόλιγουντ όπως ο Mat Damon,
ο Arnold Schazeneiger και ο Sylvester Stalone,
σε διάφορες όχι τόσο ευδιάκριτες σκηνές ταινιών
τους ενώ ταυτόχρονα στην οθόνη παρεμβαίνουν
ζωγραφικές και χειροποίητες πρωτοβουλίες του
ιδίου του σκηνοθέτη. Με εύστοχο τρόπο ο Lichter
παρεμβαίνει πάνω στο found footage που έχει
επιλέξει για να γεμίσει ασφυκτικά την οθόνη και
να την ταιριάξει με μια εμπόλεμη κατάσταση,
ένα ηχογραφημένο υλικό από τις οδηγίες που
λαμβάνει ή δίνει ένας στρατιώτης
πολέμου στο Ιράκ.

-

no signal detected

» Το No Signal Detected ήταν πραγματικά ένα
αρκετά πετυχημένο και ευφάνταστο σινεματικό
πείραμα. Ο σχεδόν άπειρος τότε σκηνοθέτης
δεν μπορούσε να χειριστεί κάποια τεχνικά κενά
της ταινίας που είχε μετατρέψει από Super 8 σε
ψηφιακή. Συγκεκριμένα το Enter the Dragon με
πρωταγωνιστή τον Bruce Lee. Σκέφτηκε λοιπόν
να εικονοποιήσει τις κλωτσιές και τις γροθιές του
Lee με τη σύνθεση μιας εικόνας από ομοιογενή
χρώματα ονομάζοντας την No Signal Detected
και να γεμίσει τα κενά. Κάθε φορά λοιπόν που ο
πρωταγωνιστής χτυπούσε κάποιο αντίπαλο, η
εικόνα NSD παρέμβαινε κάνοντας το φιλμ να
θυμίζει βγαλμένο, όπως αναφέρει ο ίδιος, από
κόμικς.

ΣΥΝΟΨΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ
8th of October
Peter Lichter
2’ — 2016
Στις 8 Οκτωβρίου 2016, η καθημερινή εφημερίδα Népszabadság που εκπροσωπούσε τη φωνή
του λαού και ασκούσε κριτική στην τότε κυβέρνηση της Ουγγαρίας κλείνει αναπάντεχα. Η ταινία
έχει δημιουργηθεί από κομμάτια του τελευταίου
τεύχους.
ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Jihlava IDFF
2017
Berlin Critics' Week
2018
Pure Virtual Function
Peter Lichter
3’ — 2015
Το Pure Virtual Function επιχειρεί με αφαιρετικό
ύφος να προσεγγίσει τη μαζική βία, την εικονική
και πραγματική βία, χρησιμοποιώντας σελιλόιντ
των 35mm ζωγραφισμένα από τον ίδιο τον σκηνοθέτη και ηχογραφημένο αρχειακό υλικό από τον
πόλεμο στο Ιράκ.
ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Unseen Zinema
Madrid, Spain, 06.2015
EXIS Experimental Film Festival
Seoul, South-Korea, 2015
Winnipeg Underground Film Festival
Canada, 06.2015
Bronx Art Space / Synthetic Zero Event
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NYC, USA, 02.07.2015
Antimatter
Canada, 2015
Analogica Festival
Italy, 2015
K3 Film Festival
Villach, Austria, 2015
CineAutopsia - Experimental Film Festival
Bogota, Columbia, 2015
Honorable Mention of Jury
Alternative Film/Video Festival
Belgrade, Serbia, 2015
Strange Beauty Film Festival
Durham, NC, USA, 2015
Linton University College, Klex Show
Malaysia, 2015
AVI Fest - Festival alternativnog filma/videa
Podgorica, Montenegro, 2016
Analogica Selection 2015
touring program
Mexico City, 2016
Analogica Selection 2015
touring program
San Francisco, ATA, 2016
Analogica Selection 2015
touring program
CraterLab, Barcelona, 2016
Analogica Selection 2015
touring program - no-w-here
London, 2016
ZOOM Festival Zblizenia
Poland, 2016
Selections from Alternative Film/Video
Belgrade, National Gallery of Art
Washington, 2016
Mediawave, Komárom
Hungary, 2016
Mentés másként - Errorism (exhibition)
installation: Müszi
Budapest, 2016
Analogica Selection 2015
touring program
Milano, Rome, Napoli, 2016
Experimental Superstars Film Festival, Novi
Sad, Serbia, 08.2006
No Signal Detected
Peter Lichter
3’ — 2013
Ένας ρυθμικός σινεματικός συνδυασμός χημικών
ενώσεων και ψηφιακής εικόνας. Ο Stan Brakhage
και ο Paul Sharits συναντούν τον Bruce Lee.

IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
GoEast Film Festival WiesBaden
Germany, 04.2015
Artists' Television Acces, Analogica Selection,
San Francisco, USA, 2015
Motion Festival
Cyprus, 2015
Flex - Florida Experimental Film Festival
USA, 2015
Nightingale Cinema, Chicago
Festival of (in)appropriation
Touring program
2015
Spectacle Theater, Brooklyn, NY
Festival of (in)appropriation
Touring program
2015
Hampshire College, Amherst, MA
Festival of (in)appropriation
Touring program
2015
Mount Holyoke College, South Hadley, MA
Festival of (in)appropriation
Touring program
2015
Colgate University, Hamilton, NY
Festival of (in)appropriation
Touring program
2015
Northwest Film Forum, Seattle
Festival of (in)appropriation
Touring program
March 5, 2015
Festival of (in)appropriation,
Los Angeles, USA, 2015
Analogica Touring Program
Naples, Italy, 05.03.2015.
Analogica Touring Program
Nuovo Cinema
Aquila, Rome, Italy 03.04.2015
Oberhausen Film Festival 2014
Light Cone show
Other Cinema - Avant to Live
San Francisco, 2014
VideoEX
Zurich, 2014
EXiS
Seoul, 2014
Bolgatty Film Festival
India, 2014
Bienal Internacional de Video y Cine
Contemporáneo Video-Fest
Mexico, 2014
KLEX
Kuala Lumpur, Malaysia, 2014
Antimatter Film Festival
Victoria, Canada, 2014

8th of october

Analogica
Italy, 2014
Underdox Film Festival
Germany, 2014
Festival de cine Al Este de Lima - special
screening
Peru, 05.2015
Dasein Academy of Art - installation;
Kuala Lumpur, Malaysia, 2015
Analogica Selection
Millenium, New York, 05.2015
Bibliothèque du cinéma François Truffaut
Paris, France, 28.03.2015
Some of the Sensations
Peter Lichter
4’ — 2017
Το φιλμ παρουσιάζει τη σχεσιακή εξερεύνηση μεταξύ των ταινιών του τεχνάσματος (gimmick) της
δεκαετίας του ‘50 και των σύγχρονων χολιγουντιανών μπλοκμπάστερ, μέσα από τη συναισθησία
του κλασικού αφαιρετικού σινεμά.
ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Process Film Festival
Riga, Latvia, 2017
Diametrale
Innsbruck, Austria, 2017
Eyemith Film Festival
Toronto, Canada, 2017
Antimatter Film Festival,
Victoria BC, Canada, 2017
Alternative Film/Video
Belgrade, 2017
Τα δικαιώματα των φωτογραφιών και των φιλμ ανήκουν στη
Lightcone.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO
ΣΗΜΕIΩΜΑ
Péter Lichter

Πιστεύω πως είμαι αρκετά πεινασμένος για
μοντάζ, και ακριβώς για αυτό τον λόγο είμαι ένας
συντηρητικός σκηνοθέτης, νιώθω πιο κοντά στην
οπτική έλξη του Vertov, του Brakhage και του
Michael Bay από ότι στον μινιμαλισμό1.
Γεννημένος το 1985, ο Péter Lichter αποτελεί
το νέο πολλά υποσχόμενο αίμα της ουγγρικής
αβάν γκάρντ κινηματογραφικής σκηνής. Σε ηλικία
10 περίπου χρόνων είχε την επιθυμία να γίνει
συγγραφέας και μάλιστα μέχρι τα 20 του είχε
ήδη εκδώσει 2 ποιητικές συλλογές. Αυτό άλλαξε
όταν απέκτησε την πρώτη του κάμερα, μια ΗΙ8,
ένα σημαδιακό γεγονός για να ξεκινήσει να
πειραματίζεται με την κινούμενη εικόνα. Ήθελε,
όπως αναφέρει, να δημιουργήσει εικόνες που θα
επηρέαζαν τον θεατή, αλλά δεν είχε την ανάγκη
να δημιουργήσει καθαρές αφηγηματικές ταινίες
σαν αυτές με τις οποίες είχε μεγαλώσει και
θαύμαζε όπως για παράδειγμα το 2001: A Space
Odyssey του Stanley Κubrick.
Σπoύδασε Ιστορία και Θεωρία του
Κινηματογράφου στο Eötvös Loránd University
της Βουδαπέστης και ταυτόχρονα προσπάθησε
μόνος του να ανακαλύψει τον κόσμο του
εναλλακτικού κινηματογράφου. Από το 2002
λοιπόν δημιουργεί φιλμς τα οποία έχουν ως
βάση το λυρικό, το αφαιρετικό, το ανακυκλωμένο
και το ψυχεδελικό. Συχνά συνεργάζεται με
τον εικαστικό Loránd Szécsényi-Nagy και τον
συνθέτη Ádám Márton Horváth. Η δουλειά του
έχει παρουσιαστεί σε μεγάλα φεστιβάλ όπως
το Tribeca Film Festival, Berlin Critics' Week,
International Film Festival Rotterdam και
International Short Film Festival Oberhausen.
Μέσα από τα φιλμς του, αλλά και τη διδακτορική
διατριβή του στο ELTE University προσπαθεί να
κατανοήσει αλλά και να μοιραστεί τη δική του
IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

πηγή έμπνευσης, την ιδέα πως ο πειραματικός
κινηματογράφος και τα μεγάλα χολιγουντιανά
μπλoκμπάστερς, όπως οι ταινίες δράσεις, έχουν
πολλά περισσότερα κοινά σημεία από όσα
φανταζόμαστε. Σμίγοντας τα δύο προσπαθεί να
βρει την κοινή συνισταμένη, γιατί όπως αναφέρει
ο ίδιος τα πειραματικά φιλμς είναι οι ταινίες
δράσεις της κινηματογραφικής γλώσσας.

MCLAREN
BRAKHAGE
LICHTER
Tactile Visions
-

curated by
Christiana Ioannou
Doros Demetriou and
Christopher Zimmerman

Tactile Visions—McLaren, Brakhage, Lichter
probes the contours of a cinema of touch with
films by three experimental masters of the
hand-painted film and hand-drawn animation:
Norman McLaren, Stan Brakhage and Péter
Lichter. This triptych, opening each evening
of the festival, presents something of a
mini-counter history to traditional animation
that explores how the direct intervention of
the filmmakers’ hands into the celluloid and
the filmmaking process opens up modes of
spectatorship based on tactility and the touch
of the eye.

Scottish Canadian Norman McLaren pioneered
a host of filmmaking techniques: hand-drawn
animation, direct animation, visual music,
graphical sound… Painting directly on the
celluloid, Brakhage’s camera-less moving
‘canvases’ were attempts to represent what
he referred to as ‘Closed-Eye Vision’. For
Hungarian experimental filmmaker Péter
Lichter, hand-painting and scratching are woven
into densely layered found footage films, at
once abstract and lyrical, which attempt to
grasp personal memory in its fleetingness.
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Tactile Visions
NORMAN MCLAREN
(1914-1987)

FILM
SYNOPSES
-

-

Hen Hop
Norman McLaren
4’ — 1942

curated by
Doros Demetriou

boogie-doodle

No history of the art of animation would be
complete without at least a reference to the
vast body of work of the innovative artist
and tireless worker Norman McLaren. He
implemented various techniques to create
what are now considered classic experimental
animated films, working on either abstract or
associational form. Sometimes he would make
films by choosing a piece of music and arranging
abstract shapes to move in rhythm to the
sound track. Other times he worked without a
camera, engraving the images frame by frame,
using knives, needles, and razor blades. And
other times he used pixillation (a term applied
to frame-by-frame movement of people and
ordinary objects), to create his stories. He
would draw with pen and ink, paint, or etch into
black emulsion-coated film. And he was also an
important pioneer of electronic music, which was
also used in his films. McLaren always said that
in film “how it moved was more important than
what moved”, and above all he believed that
animation should be personal, experimental and
diverse in technique.

IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

In a drawn-on-film animation, a hen gradually
breaks apart into an abstract movement of lines
as it dances to a barn dance.
Boogie-doodle
Norman McLaren
3’ — 1948
Made without the use of a camera, BoogieDoodle is a rhythmic, brightly coloured film
experiment.
Begone Dull Care
Norman McLaren & Evelyn Lambart
8’ — 1948
In this extraordinary short animation, Evelyn
Lambart and Norman McLaren painted colours,
shapes, and transformations directly on to their
filmstrip. The result is a vivid interpretation, in
fluid lines and colour, of jazz music played by
the Oscar Peterson Trio.

DIRECTOR’S
BIOGRAPHY
Norman McLaren

Norman McLaren was born in Stirling, Scotland
in April 1914. His father was a painter and his
mother was interior designer. He entered the
Glasgow School of Art where he studied Art and
Interior Design from 1933-1936. There, he began
to make experimental short films.

Norman McLaren is one of the most acclaimed
filmmakers in the history of Canadian animation,
and a pioneer director in both animation and
cinema. His work has inspired artists from Pablo
Picasso to François Truffaut.

His work came to the attention of John Grierson
who offered him a job with the GPO film unit in
London. In 1939 McLaren left Britain and moved
to New York. In 1941 he took up an invitation
from John Grierson to work at the National
Film Board of Canada, which Grierson had
established in 1939. In Canada, Grierson gave
McLaren the freedom to experiment. There, he
also founded the Animation Department of the
National Film Board of Canada.
He examined the various ways sound and
movement could be presented on film and
developed a variety of different techniques of
animation. McLaren was recognised worldwide
with a string of awards for his work including
an Academy Award in 1953 for his short film
Neighbours.
In addition to film, McLaren worked with
UNESCO in the 50s and 60s on various
programmes teaching film and animation
techniques in China and India. His five part
Animated Motion shorts, produced in the late
70s, are an excellent example of instruction on
the basics of film animation.
McLaren died in 1987, leaving behind a lasting
legacy to the film and animation world. The
Canadian Film Board recognized this in 1989
by naming the CFB head office building the
Norman McLaren Building.
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Tactile Visions
STAN BRAKHAGE’S
Hand-painted Films
curated by
Christopher Zimmerman
Stan Brakhage’s expansive and explosive, yet
fragile and silent, body of work remains unparalleled in American avant-garde cinema.
A consummate experimenter, Brakhage developed and refined an enormous range of
techniques and filmmaking modes, all in the
service of his single-minded quest to open
alternative ways of seeing. Forever the Romantic
visionary, Brakhage made an impressive array
of hand-painted films that represent eye-opening and mind-expanding journeys through the
tensions between artistic intention and subjective reception. Painting directly on the celluloid,
Brakhage’s camera-less moving ‘canvases’ were
attempts to represent what he referred to as
‘Closed-Eye Vision’.

FILM
SYNOPSES
The Dante Quartet
Stan Brakhage
6’ — 1987
Brakhage’s version of Dante, with two different
treatments of hell; in the first, Hell Itself, one
skein of painted forms seem to clutch at, or
even choke off, another. In the second, Hell
Spit Flexion, paint on film and fragments of
photographed imagery play out in a frame within
the frame that’s much smaller than the whole
screen and is surrounded by black—surely one
Brakhage vision of hell would be a state in which
one is distanced from imagery. Purgation was
painted over footage from several 35mm features,
and sometimes figures can be glimpsed through
paint as if through flames. In Brakhage’s vision
of heaven, “existence is song,” he nearly outdoes
himself with spectacular color bursts, some
painted over photographed imagery of the moon
or a volcano, adding an exotic, otherworldly feel.
Stellar
Stan Brakhage
2’ — 1993
The night sky seen with the naked eye was never
quite this opulently colorful, though the fields of
paint do suggest telescopic photos of nebulae.
Just as important are “stars,” represented by
circles of white in many different sizes, which
seem to punctuate the nebulae at many levels of
depth, creating a characteristically Brakhagian
perceptual complexity.
The Glaze of Cathexis
Stan Brakhage
3’ — 1993
Like many Brakhage films, on its ‘plot’ level,
this stunning masterpiece is cast as a struggle.
Brakhage scratched into photographed
images of out-of-focus blobs and painted
over the scratches and images with a variety
of rapidly moving forms that seem to disrupt
those hovering, seductive, almost breast-like
photographed shapes. Here imaginative seeing
(represented by the paint) struggles against
something more fixed and less mindful, an
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apparently glazed-over or fixated ‘cathexis.’
But good/bad or freedom/entrapment dualities
in Brakhage contain their own reversals—the
blobs possess seductively liberating depths
and delicate rhythms, while the staccato paint
splotches are unusually repetitive; rather than
progressing, they seem stuck in themselves.
As with many of Brakhage’s ‘abstract’ films, its
implications can be translate into a statement
about living: Things are never what they
seem, and while our fixations may contain our
liberation, our more active and creative thoughts
and actions are often anything but free.
Chinese Series
Stan Brakhage
2’ — 2003
Inspired by his three-decade-long study of
Chinese writing, Brakhage made this work by
scratching on black film using his fingernails
and spit, as he was dying. Per his instructions, it
was printed after his death with each scratched
frame repeated twice, thus seen at the rate of
twelve per second, and then, after a brief pause,
shown as single frames, so twice as fast. Though
arguably a fragment, it is one of his greatest
achievements: the scratched shapes, lying on
the cusp between abstractions, symbols, and
pictures that hint at Chinese ideograms, have an
inexplicably powerful suggestiveness.

chinese series

*Synopses by Fred Camper taken from his ‘About the
Films’ written for the Criterion Collection’s By Brakhage
anthology.
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DIRECTOR’S
BIOGRAPHY
Stan Brakhage

Born in Kansas City, Missouri in 1933, Stan
Brakhage moved to Denver, Colorado at the
age of six. He sang as a boy soprano soloist,
dreamed of being a poet, and graduated from
South High School in 1951 with a scholarship to
Dartmouth. After one semester, he left to pursue
a life in the Arts, returning to Denver to make
his first film in 1952. As a young man, Brakhage
lived in San Francisco and New York associating
with many other poets, musicians, painters and
filmmakers, including Robert Duncan, Kenneth
Rexroth, John Cage, Edgard Varese, Joseph
Cornell, Maya Deren and Marie Menken. A
youthful "poet-with-a-camera," Brakhage soon
emerged as a significant film artist, evolving an
entirely new form of first person, lyrical cinema.

and all forms of vision—while encompassing
a vast range of subject matter. He frequently
referred to his works as ‘visual music,’ or as
documents of ‘moving visual thinking.’ The
majority of his films are intentionally silent.
Brakhage taught at the School of the Art
Institute of Chicago and as Distinguished
Professor of Film Studies at the University
of Colorado at Boulder. The recipient of three
Honorary Degrees and numerous prestigious
awards, he lectured extensively on filmmaking
and the Arts, and is the author of 11 books including his seminal 1963 work, Metaphors
On Vision, and his more recent series of essays,
Telling Time.
Marilyn Brakhage

Before his death in March, 2003, Brakhage
had completed more than 350 films, ranging
from the psycho-dramatic works of the early
1950s to autobiographical lyrics, mythological
epics, ‘documents,’ and metaphorical film
'poems'—variously employing his uniquely
developed hand-held camera and rapid editing
techniques, multiple superimpositions, collages,
photographic abstractions, and elaborate handpainting applied directly to the surface of the
film. A deeply personal filmmaker, Brakhage's
great project was to explore the nature of light
IVAC 2Ο19 18 — 24.Ο2

some of the sensations

Brakhage married Jane Collom in 1957, and from
the early 60s they lived in Rollinsville, Colorado,
making films and raising their five children.
Brakhage also continued to travel around the
country and abroad becoming a leading figure
of the American avant-garde film movement.
He lived in Boulder from 1986, and in 2002
moved to Canada with his second wife, Marilyn,
and their two children.

Tactile Visions
PÉTER LICHTER
Hand Painting
on Found Footage
curated by
Christiana Ioannou
What is the need for Lichter, to hand paint the
celluloid strips of the films that he creates?
Films that have as a primal visual and sound
base, the shooting material/shoots from popular
Hollywood movies? The trend of Found Footage
is still at a (cinematic) rise, even after more
than 50 years, facing more than ever some
major artistic questions that are followed by
crucial discussions such as: ‘Is it ethical?’, ‘Is it
artistically viable?’, ‘Is it theft or intimacy?’, ‘Why
is this happening?’, ‘What are the thoughts of
the filmmaker?’

direct, the Hollywood air. Personal memory
is also an important and catalytic factor. The
shooting material of the movies that he uses as
a base, are deeply connected with his childhood
memories, since most of them are movies that he
used to watch as a child.
My works for example Cassette, Rimbaud
and Polaroids, are about personal memory,
as memory is a seed experience. My aim is
not simply to “talk” about this memory, but
to re-experience the memory by creating a
visual space for the viewers to experience the
psychological regression.3
The overall inspiration by Stan Brakhage’s work
is also quite obvious. Images alternate in such
a fast, vivid and violent manner that a viewer
can almost feel a moment of adrenaline. The
celluloid strips of 8, 16 and 35 mm that pass
by the screen allow you to see beyond that
moment’s vision.

In an essay that reconsiders these beginnings,
the filmmaker Hito Steyerl makes two important
points: one is that Vertov’s film should have been
called Woman at the Editing Table rather than
Man with a Movie Camera, and secondly, that
already around 1927, the problem was: where
to locate creativity and authorship. (...) The
found footage trend [first] blossomed in the late
1950s and 1960s, with the rise of television and
the culture of mass consumption. It is not by
chance that it is often televisual artifacts [ads,
infomercials, talk shows, educational programs)
that these filmmakers re-use and subvert. Found
footage, in this respect, appears as a form of
cultural recycling [that is] informed by a social
critique, by discourses concerned with the end
of history, and subverting [the material’s original
message of optimism and progress] through
ironic and violent montage.
(Habib, 2006, 127-28)2

-

Maybe this cinematic ‘recycling’ is deeply
harmonised with the most important needs
of contemporary society for sustainability. In
Lichter’s case, his hand-paint interventions,
whether these are inks, chemicals that distort
the celluloids, or even scratches, perhaps serve
the method, the technique, but mostly the
creative intimacy. In plain words, they could
symbolise his idea of experimental, as well as
his idea of a contemporary approach in making
films. On the other hand, the found footage
that he uses perhaps shows the common, the

» A dark and mysterious mood is taking over, a
black and white film unfolds in front of us, while
at the same time we see stains of black ink,
scratches, head titles, words, and newspaper
sheets taped together. Our eyes catch some
words, some unknown Hungarian words while
hundreds of minimal shapes pass by, completely
inline with the sounds of typewriters, pieces
of paper torn and several conversations. The
closing credits recount the events of the 8th of
October 2016.
» In Pure Virtual Function we watch recognisable

Four Films
» Some of the Sensations begins with a black
screen. William Castle, Hollywood’s b-movie
producer, vividly narrates and prepares the
audience for an unspeakable terror that is
approaching, a feeling of terror, that only by
screaming we might be able to get by. The
image suddenly changes and we are welcomed
by the quite familiar steel voices of Transformers
by Michael Bay. What we listen does not quite
match with what we see though. All we see
instead is a wild feast of coloured celluloids,
passing by extremely fast, sometimes even two
and three together. Colours that take over the
screen with rush and create adrenaline, while at
the same time are in perfect ‘harmony’ with the
violent fight sounds of Michael Bay’s movie.
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Hollywood stars such as Mat Damon, Arnold
Schwarzenegger and Sylvester Stallone, in
some not so recognisable movie scenes, while
at the same time hand painting initiatives made
by the director, interfere. Lichter is treating the
found footage he chose, with a very sharp and
to the point way, in order to fill up the screen,
creating visual asphyxiation and matching it with
uncomfortable sound recordings, recordings of
orders that a soldier receives or takes during a
moment in Iraq war.
» I had travelled to Bucharest, Romania, to
attend an experimental film workshop at the
national Film School of Bucharest. During
these six days I fractured this Bruce Lee film
with bleach, ink and other cheap chemical
substances. But I could not project the damaged
celluloid with their super 8 projector (…) After
I downloaded the original movie and cut out
the sounds- it was fun to realise that I couldn’t
synchronise it with my abstract super 8 image.
This helped me to find this formal joke, to edit
homogenous colours to punches, like an old
comic book movie, or like the Batman TV-series
of the ‘70s. I realised that these are two typical
kinds of abstraction, which were fighting each
other are form the classical era of American
avant-garde cinema.4
Sources
1, 3, 4. February, 2015, An interview with: Péter Lichter,
Videofocus/Stigmart 10, 11th edition, pp. 106-115
Web. https://issuu.com/stigmart10press/docs/stigmart_
videofocus_-_special_issue_bffdb23ac34741,
last visit 2/2019
2. Thomas Elsaesser, The Ethics of Appropriation: Found
Footage between Archive and Internet, Keynote Recycled
Cinema Symposium DOKU.ARTS 2014
Web. http://2014.doku-arts.de/content/sidebar_fachtagung/
Ethics-of-Appropriation.pdf, last visit 2/2019

FILM
SYNOPSES
8th of October
Péter Lichter
2’ — 2016
‘Népszabadság’ used to be Hungary’s largest
opposition daily and one of the most vocal
critics of the government. Its editorial staff was
suspended on 8th October 2016 without advance
warning. This film was made from the pieces of
the last issue.
Pure Virtual Function
Péter Lichter
3’ — 2015
Pure Virtual Function is an abstract meditation
on the representation of violence, the
connection of virtual and real aggression. The
film was made from painted 35 mm film strips
and sound recording from Iraq war.

No Signal Detected
Péter Lichter
3’ — 2013
Rhythmical combat of digital and chemical
decay. Stan Brakhage and Paul Sharits meet
Bruce Lee.
-

pure virtual

Some of the Sensations
Péter Lichter
4’ — 2017
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This film examines the relationship between
the ‘50s movie gimmicks and Hollywood’s
contemporary blockbusters through the
synesthesia of the classical abstract cinema.
The copyrights of the above films and photographs belong
to Lightcone.

DIRECTOR’S
BIOGRAPHY
Péter Lichter

I think I am very hungry for editing, in this
respect I am a conservative filmmaker,
I feel closer to the visual attraction of Vertov,
Brakhage and Michael Bay than minimalism.1

While mixing those two cinematic genres
together, he tries to find their common root,
because as he claims, experimental cinema
is the action films of film language.

Born in 1985, Péter Lichter is perhaps one of the
most talented and acclaimed young avant grade
filmmakers in Hungary today. At the age of 10, he
had the desire of becoming a writer; in fact, until
the age of 20 he had already published 2 poetry
collections. That came to change when he bought
his first camera, an HI8, something that inspired
him to start experimenting with moving image.
He wanted, as he recalls, to create visual stories
that would move the spectators, but he was not
interested in making traditional narrative movies,
as the ones he grew up with such as the 2001: A
Space Odyssey by Stanley Kubrick.
While studying History and Theory of Cinema
at Eötvös Loránd University in Budapest he
also took the initiative of discovering by himself
the amazing world of experimental filming.
Since 2002 then he creates lyrical, abstract,
psychedelic and found footage based films.
He often collaborates with visual artist Loránd
Szécsényi-Nagy and composer Ádám Márton
Horváth. His work has been presented in many
notable festivals such as Tribeca Film Festival,
Berlin Critics' Week, International Film Festival
Rotterdam and International Short Film Festival
Oberhausen.
His films as well as his PhD thesis in ELTE
University are fragments and extensions of
his own source of inspiration, the idea that
experimental cinema and big Hollywood
blockbusters, such as action movies, have a
lot more in common than what we can imagine.
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