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Wanderings in the Greek Mainland
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Εργάτης του κινηματογράφου στα στούντιο
της Φίνος Φιλμ, σκηνοθέτης μιας από τις
μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του
εμπορικού κινηματογράφου -Κατάχρηση
εξουσίας (1970) -, ο Σταύρος Τσιώλης
ακολούθησε τελικά το δικό του μοναχικό
δρόμο στο σινεμά. Σταδιακά οδηγήθηκε προς
ένα σινεμά ιδιότυπο και ιδιοσυγκρασιακό,
εναλλακτικό τόσο ως προς το κυρίαρχο
εμπορικό -τηλεοπτικό θέαμα, όσο και ως προς
τον κινηματογράφο “ποιότητας”. Το σινεμά
του Σταυρού Τσιώλη είναι ένα “φτωχό σινεμά”
(cinema povero), ένα σινεμά του δρόμου,
που συλλαμβάνει και απεικονίζει συχνά με
τόνους κωμικούς και με διάθεση ανάλαφρη
μια άλλη “διαφορετική” Ελλάδα. Κωμωδίες
με ηθοποιούς ερασιτέχνες, αλλά και σταρ της
τηλεόρασης, περιπλανήσεις στην ελλαδική
ενδοχώρα, κυρίως της Πελοποννήσου,
τόπο καταγωγής του, ανδρικές παρέες που
αναζητούν τις ιδανικές γυναικείες παρουσίες,
μελαγχολία αλλά και η χαρά της ζωής: το
σινεμά του Σταύρου Τσιώλη πάλλεται.

A “soldier of cinema” at Finos Film Studios, the
director of one of the highest-grossing hits –
Misuse of Power (1970) – Stavros Tsiolis eventually treaded a solitary path in filmmaking. He
was gradually led to peculiar and idiosyncratic
films, alternative both to the hit/TV spectacle
and to “quality” cinema. Stavros Tsiolis’ cinema
is cinema povero, street cinema that captures
and depicts a “different” Greece with what is often a comic and light disposition. Comedies with
amateur actors as well as TV stars, wanderings
through mainland Greece, mostly in his birthplace, the Peloponnese, male friends looking for
the ideal female presence, melancholy but also
joie de vivre: Stavros Tsiolis produces pulsating
filmmaking.
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(ελ)
Το σινεμά του Σταύρου Τσιώλη
του Θόδωρου Σούμα
Βοηθός παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτη και
σκηνοθέτης στη Φίνος Φιλμ, πλασιέ, έμπορος
και κατασκευαστής θρησκευτικών εικόνων,
οδηγός και συνοδηγός σε αγώνες ράλι,
επαγγελματίας χαρτοπαίκτης σε λέσχη, λάτρης
των γυναικών και εραστής, χρηματιστής,
θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης του
ανεξάρτητου νέου ελληνικού κινηματογράφου,
σεναριογράφος και παραγωγός, στιχουργός σε
λαϊκά τραγούδια, αριστερός λόγω παράδοσης,
φοβερός αφηγητής του προφορικού λόγου,
παραμυθάς, fun των σκυλάδικων λαϊκών
τραγουδιών...
Μια γοητευτική, χαρισματική προσωπικότητα
με μεγάλη φαντασία και αστείρευτη
εφευρετικότητα στο στιγμιαίο στήσιμο
ιστοριών (στις σκιαγραφούσε και αν δεν του
έκαναν τις γκρέμιζε, γύρω από ένα τραπέζι
μαγεμένων, παραμυθιασμένων ακροατών του).
Γλυκός, δυναμικός, αποφασιστικός, πατρικός,
αστείος, σκωπτικός, τρυφερός ή σκληρός,
ολίγον τι “τρελός”, με πολλή ενέργεια,
δημιουργικότητα, αρκαδικό πείσμα και θάρρος.
Ένας ωραίος, ιδιοφυής “τρελός” του ελληνικού
κινηματογράφου...
(...) Οι γεμάτες αυθορμητισμό κομεντί του
Σταύρου Τσιώλη είναι υπέρ ενός ανοιχτού
τρόπου ζωής και κινηματογράφησης, ανοιχτού
στις καθημερινές χαρές, τις εκπλήξεις και
το κέφι. Ο ώριμος, ανεξάρτητος σκηνοθέτης
Τσιώλης είναι ατμοσφαιρικός, απλός,
επικούρειος και χαλαρός τόσο ως προς την
αφήγηση, όσο και ως προς τη στάση ζωής. Ο
Τσιώλης πιστεύει στις αρχέγονες ανθρώπινες
αξίες, στη φιλία, την αγάπη, τον έρωτα, την
ανθρωπιά και τη γενναιοδωρία. Πλάθει έναν
κινηματογράφο ποιητικό, καλόκαρδο, γλυκό
και κυρίως χιουμοριστικό. Η ματιά του είναι
δροσερή, ζεστή και μεγαλόκαρδη. Υιοθέτησε
ένα στυλ φρέσκο, νεανικό, περιγελαστικό και
ζωντανό. Το σινεμά του δεν ήταν βιομηχανικό
και στιβαρά αφηγηματικό, αλλά βιοτεχνικό,
σχεδόν «χειροποίητο» και ελλειπτικό.
Ο Τσιώλης ήταν θεράπων των μικρών
παραγωγών, του «φτωχού κινηματογράφου»,
δηλαδή του λιτού σινεμά και του μινιμαλισμού
στην έκφραση.

Η καλύτερη εμπορική ταινία του στον Φίνο
ήταν το αστυνομικό δράμα Ο πανικός (1969).
Μετά από τέσσερις ταινίες γύρισε την πλάτη
στο προηγούμενο έργο του στον Φίνο και στην
εργασία στον εμπορικό κινηματογράφο. Ύστερα
από πολλά χρόνια επανήλθε και, μέσα από
πολύ και βασανιστικό ψάξιμο, επαγγελματικό,
καλλιτεχνικό και υπαρξιακό, άνοιξε σταδιακά
ένα νέο δρόμο. Πρότεινε και δίδαξε στους
νεότερους κινηματογραφιστές ένα πηγαίο,
αυθόρμητο, ανάλαφρο, εύθυμο μα κι ελεύθερο
ύφος. Ο Τσιώλης είναι ο σκηνοθέτης των
κινηματογραφικών περιπλανήσεων, που
άρχισαν σε θλιμμένο τόνο στο Μια τόσο
μακρινή απουσία (1985) και στο Σχετικά με
τον Βασίλη (1986), και συνέχισαν με μια σειρά
απολαυστικών κομεντί περιπλάνησης στο
ελλαδικό τοπίο: Οι ακατανίκητοι εραστές
(1988), Έρωτας στη χουρμαδιά (1990),
Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε (1992, σενάριοσκηνοθεσία με τον Χρήστο Βακαλόπουλο),
Ο χαμένος θησαυρός του Χουρσίτ Πασά (1995)
και Ας περιμένουν οι γυναίκες (1998).
(...) Ο ώριμος Τσιώλης δεν είναι αφηγηματικός
σκηνοθέτης αλλά ατμοσφαιρικός κι
αποσπασματικός. Πλάθει έναν κινηματογράφο
αυτοσχεδιαστικό, ποιητικό, γλυκό και κωμικό,
με έντονο το στοιχείο της περιήγησης στο
φυσικό χώρο (συνήθως στην Πελοπόννησο).
(...) Οι ανεξάρτητες ταινίες του παρουσιάζουν
κάποιες αναλογίες με τις περιπλανήσεις ενός
Καουρισμάκι ή ενός Τζάρμους.
(...) Η ματιά του είναι δροσερή, καλόκαρδη
και ζεστή. Αν και ως προς την ηλικία ανήκει
σε παλιότερη γενιά, απομακρύνθηκε από τον
σοβαροφανή και καταθλιπτικό κινηματογράφο
των ιδεολογημάτων και προχώρησε σ’ ένα στυλ
φρέσκο, νεανικό, σαρκαστικό και ζωντανό.
(αποσπάσματα από κείμενο που
δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο cinephilia.gr/)

Ο Τσιώλης ξεκίνησε την καριέρα του, στη
Φίνος Φιλμ, ως ένας παραδοσιακός μα και
δυναμικός επαγγελματίας σκηνοθέτης του
παλιού ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου.
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(en)
Stavros Tsiolis’ Cinema
By Theodoros Soumas
Production Assistant, Assistant Director
and Filmmaker at Finos Films, trader and
religious icon maker, rally driver and co-driver,
professional gambler, women’s admirer and
lover, broker, playwright, a director of the New
Greek Cinema, scriptwriter, producer, lyricist
in folk songs, a leftist by tradition, a great oral
narrator, creator of fairytales, fan of folk songs …
A charming, charismatic personality with great
imagination and endless ingenuity in staging
instant stories (he sketched and planned them
around a table of enchanted, fairytale listeners
– and if these stories did not work, he would
abandon them). Sweet, dynamic, determined,
fatherly, funny, skeptical, tender or tough, a
bit «crazy», energetic, creative, with Arcadian
stubbornness and courage. A beautiful, «crazy»
genius of Greek cinema ...
(...)Stavros Tsiolis’ comedies are full of
spontaneity, they are in favor of an open lifestyle
and cinema, open to everyday joys, surprises and
fun. The mature independent freelance director
Tsiolis is atmospheric, simple, epicurean and
relaxed in both storytelling and attitude. Tsiolis
believes in primitive human values, friendship,
love, humanity and generosity. He creates a
cinema that is poetic, good-hearted, sweet and
mostly humorous. His view is cool, warm and big
hearted. He adopted a fresh, youthful, elegant
and vibrant style. His cinema was not industrial
and rigorously narrative, but crafty, almost
‘handmade’ and elliptical. Tsiolis was a healer of
small producers, «poor cinema», that is, simple
cinema and minimalism in expression.

and About Vassilis (1986), and continued with a
series of delightful comedies about wanderings
through the Greek landscape: Invincible Lovers
(1988), Love under the Data-Tree (1990), Pleaser
Women Don’t Cry (1992, which he co-wrote and
co-directed with Christos Vakalopoulos), The
Lost Treasure of Hursit Pasha (1995) and Let the
Women Wait (1998).
(...) The mature Tsiolis is not a narrative director
but an atmospheric and fragmentary director.
He creates an improvisational, poetic, sweet
and comedic cinema, with the intense element
of touring the countryside (usually in the
Peloponnese).
(...) His independent films have some parallels
to the wanderings of a Kaurismaki and
Jarmusch.
(...) His view is cool, kind and warm. Even though
he is of an older generation, he has departed
from the serious and depressing ideological
cinema and moved on to a fresh, youthful,
sarcastic and lively style.
(Taken froma text that was
published at the cinephilia.gr website)

Tsiolis began his career at Finos Film as a
traditional yet dynamic professional film
director of the old Greek commercial cinema.
His best commercial film in Finos was the police
drama The Panic (1969). After four films, he
turned his back on his previous work for Finos
and commercial cinema. After many years he
returned and, through an excruciating search professional, artistic and existential - gradually
opened a new way.
He suggested and taught the younger
filmmakers a raw, spontaneous, light-hearted,
playful yet free style. Tsiolis is a director of
cinematic wanderings, which began in a sad
tone in Μια τόσο μακρινή απουσία (1985)
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Περιπλανήσεις στην ελληνική επαρχία
(σχόλια για το σινεμά του Στάυρου Τσιώλη)
(Greek Text Only)
“(…) ανακάλυψα αυτή τη γραμμή του δρόμου
όπου ξαφνικά χάνεις τη συναίσθηση της
πραγματικότητας και περνάς σε μια άλλη
διάσταση, που στη καθημερινή εμπειρία ποτέ
δε θα βιώσεις. Κι όλα αυτά τόσο κοντά στον
θάνατο… Αν λίγο ξεφύγεις απ’ αυτή τη γραμμή
σε περιμένει ο θάνατος. Ίσως βέβαια και μια
ευχάριστη έκπληξη”.
(συνέντευξη του Σταύρου Τσιώλη στην Βούλα
Παλαιολόγου, Πρώτο Πλάνο #38, 15 Νοέμβριου 1998)

Απόρροια μιας πληθωρικής υποκριτικής
παρουσίας, ο πλεονασμός λόγου που
χαρακτηρίζει την ταινία Ας περιμένουν οι
γυναίκες κρύβει μια φράση που περνά μάλλον
απαρατήρητη. “Από τότε που του είπαν ότι
η Μυρτώ πρέπει να μπει στο ψυχιατρείο
κάθεται στο μαγαζί πολλές ώρες ακίνητος”: ο
Μιχάλης εξηγεί στον Αντώνη τους λόγους της
οργισμένης και πολλές φορές αλλοπρόσαλλης
συμπεριφοράς του ετέρου μπατζανάκη,
του Πάνου. Για το ευφρόσυνο κλίμα, που ο
σκηνοθέτης έχει επιβάλλει στην ταινία –
όπου κάθε παρέκκλιση από την κανονικότητα
οφείλεται πάντα στη διαβρωτική γοητεία
των γυναικών– η “πληροφορία” αυτή δείχνει
παράταιρη: μια δυσάρεστη υπενθύμιση
καταστάσεων και προσώπων που οι τρεις
ήρωες (και μαζί τους οι θεατές) θέλουν να
ξεχάσουν; ή ένας υπαινιγμός για την αληθινή
ζωή;
Φέροντας τους κόπους και τα βάσανα μιας
ζωής στο άστυ, αυτά τα τρία πρόσωπα -αλλά
και τα άλλα στις ταινίες του Σταύρου Τσιώλη
(Ακατανίκητοι εραστές, Έρωτας στη χουρμαδιά,
Παρακαλώ γυναίκες μη κλαίτε, Ας περιμένουν
οι γυναίκες)-, σφραγίζονται από μια αδιόρατη
μελαγχολία. Πάντα στο φόντο της κάθε
αφήγησης υπάρχει μια σκοτεινή σκιά, κάτι που
διαβρώνει τη διάχυτη ευφορία που επιβάλλει
ο σκηνοθέτης, κάτι που υπονομεύει το κωμικό
των χαρακτήρων και των καταστάσεων. Η
διαβάθμιση ως προς το πώς εκφράζεται αυτή
η μελαγχολία κυμαίνεται: σαφής και έντονη
στο Έρωτας στην χουρμαδιά, υπαινικτική
στο Ακατανίκητοι εραστές και Παρακαλώ
γυναίκες… και σχεδόν αδιόρατη στο Ας
περιμένουν…
Η αβάσταχτη ζωή
Αυτού του είδους τα στιγμιότυπα αποτελούν
θραύσματα μιας αβάσταχτης πολλές φορές
ζωής, και η σημασία τους είναι αντιστρόφως
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ανάλογη του πλήθους των: Η Όλια Λαζαρίδου
να κάθεται μόνη, ανεξήγητα μελαγχολική
και θλιμμένη, με τα μάτια δακρυσμένα στη
ταινία Ακατανίκητοι εραστές, ο θάνατος
της αγαπημένης συζύγου (και ερωμένης;)
και το βαρύ πένθος που συντρίβει τους δύο
πρωταγωνιστές στον Έρωτα στην χουρμαδιά, η
ερωτική απόρριψη και η μορφή την αγαπημένης
που διαρκώς στοιχειώνει το παρόν του
Αργύρη Μπακιρτζή στο Παρακαλώ γυναίκες…,
τα οικογενειακά προβλήματα που συνεχώς
υπό μορφή αστειοτήτων επανέρχονται στον
λόγο των τριών ανδρών στο Ας περιμένουν…
κρατώντας τους δέσμιους.
Στο σινεμά του Σταύρου Τσιώλη ο βίος της
πόλης αλλοιώνει με βιαιότητα, παραμορφώνει
το ανθρώπινο πρόσωπο, το φυλακίζει,
το στιγματίζει με την μελαγχολία (Μια
τόσο μακρινή απουσία). Το αίτημα είναι η
ανασύσταση αυτού του προσώπου –κάτι
που άλλοτε δείχνει μάταιο και ανέφικτο
(Ακατανίκητοι εραστές, Έρωτας στη χουρμαδιά)
και άλλοτε εφικτό (Παρακαλώ γυναίκες…, Ας
περιμένουν…)-, το πέρασμα από την καθήλωση
στην κίνηση, η διεκδίκηση της ανεμελιάς της
ύπαρξης, η ανάταση.
Παρόλη την ελαφρότητα των καταστάσεων,
τα πρόσωπα στις ταινίες του Σταύρου Τσιώλη
λυγίζουν από τα βάρη, δεν έχουν τόπο να
σταθούν. Καθώς η θλίψη τούς οδηγεί μακριά
από τις εστίες του πόνου (1), γίνονται οι
φυγάδες του αστικού χώρου, που αναζητούν
προφάσεις (και τις βρίσκουν) για να περάσουν
μια ζωή στο δρόμο. Έχουν αποδράσει από το
άστυ (και ότι αυτό συνεπάγεται) και κινούνται ή
μάλλον περιπλανιούνται σε τόπους και χώρους
εν πολλοίς άγνωστους και ανεξερεύνητους.
Την ελληνική επαρχία αντιμετωπίζουν ως
μια terra incognita, ένα τόπο όπου μπορούν να
χαθούν και να ξεχαστούν.
Γι’ αυτά τα πρόσωπα η ενήλικη ζωή –το σημείο
αφετηρίας για την περιπλάνηση- είναι το
βάρος της ψυχής: η θλίψη, η πλήξη, η ανία, η
ερωτική απόρριψη, η διάψευση των ελπίδων, η
ματαίωση αποτελούν τις αιτίες της καθήλωσης
(Μια τόσο μακρινή απουσία). Αναζητούν
εκεί στον πλάνητα βίο, τους θύλακες, τους
χώρους όπου μια άλλη ζωή υπάρχει και όπου
εκεί μπορούν και αυτοί να υπάρξουν πάλι.
Ζουν την ζωή στο δρόμο, γίνονται νομάδες
χωρίς σπίτι. Και η περιπλάνηση, η περιήγηση
στον ελληνική επαρχία θα μπορούσε να ‘ναι η
φυγή προς ένα ειδυλλιακό παρόν. Η είσοδος
τους λοιπόν στις επικράτειες της ελληνικής
ενδοχώρας συνιστά είτε απρόσμενη επιστροφή
στις χαρμόσυνες στιγμές της παιδικής ηλικίας,
είτε εντρύφηση στις ανεμελιές της νεανικής
ζωής (η συμπεριφορά της Όλιας στη ταινία
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Ακατανίκητοι Εραστές και η κάθε άλλο παρά
ενήλικη διαχείριση των ερωτικών στις ταινίες
Έρωτας στις χουρμαδιά και Ας περιμένουν…).
Η ελληνική ενδοχώρα
Τα πρόσωπα στις ταινίες του Σταύρου Τσιώλη
κινούνται στις επικράτειες της ελληνικής
επαρχίας, εκτός των εθνικών οδών, στους
αφανείς και ταπεινούς τόπους (λουτρά,
εκκλησίες, εγκαταλειμμένα χωριά, ερημικές
παραλίες)- αναζητούν ελεύθερους χώρους και
μια άλλη ταυτότητα- αποζητούν με ένταση και
επιμονή τις ανέμελες στιγμές –και ορισμένες
φορές τις βρίσκουν: η Όλια να χορεύει να
τσιφτετέλι ή παρέα με τον μικρό δραπέτη
να περιηγείται χωρίς σκοπό και νόημα την
Αρκαδία οδηγώντας, πίνοντας, καπνίζοντας και
ακούγoντας Mink DeVille, η ανδρική παρέα που
φλερτάρει έτσι ανέμελα και ανεύθυνα στο Ας
περιμένουν… και στο Έρωτα στην χουρμαδιά.
Εδώ σ’ αυτούς τους χώρους αποκόβονται από
τον αστικό ιστό και τα βάρη (συναισθηματικά
ή άλλα) που εξ’ ανάγκης φέρουν,
αποποιούνται των όποιων ευθυνών (συνήθως
οικογενειακών), αναστέλλουν (προσωρινά
ή μη) τις δεσμεύσεις τους. Ζουν επιπόλαια.
Απελευθερώνονται (2).
Η επαρχία λοιπόν δεν είναι απλώς το φόντο
για την ισχνή έτσι και αλλιώς δραματική
πλοκή, δεν είναι ο χώρος όπου συνήθως
αναπτύσσεται η σχέση (και τα κωμικά της
παρεπόμενα) μεταξύ των πρωταγωνιστών, δεν
μόνο είναι ένας τόπος εξερεύνησης, ούτε καν
το εμπόδιο που πρέπει να υπερπηδήσουν για να
κατακτήσουν την ηρεμία και το γαλήνεμα της
ψυχής.
Η συστηματική επιλογή των ερασιτεχνών
ηθοποιών εμβληματικών μορφών των τόπων,
οι περιπλανήσεις στην ελληνική ενδοχώρα
και οι άγνωστες και αθέατες πλευρές της που
καταγράφει ο κινηματογραφικός φακός, οι ήχοι
της και οι μουσικές της (είτε παραδοσιακή
μουσική παιγμένη από κομπανίες τσιγγάνων,
είτε σύγχρονη λαϊκή μουσική, τα “σκυλάδικα”
a capella ή unplugged) είναι καθοριστικές
σκηνοθετικές επιλογές: δημιουργούν ένα
περιβάλλον εικόνων, ήχων και συναισθημάτων
στο οποίο οι ήρωες (και θεατές) εμβαπτίζονται
και προετοιμάζονται για μια διαφορετική
εμπειρία. Εδώ είναι ο τόπος που θα
πραγματοποιηθεί η ανάταση της ψυχής.
Ο Σταύρος Τσιώλης προσεγγίζει όλη την
ελληνική ενδοχώρα με αθωότητα και παρθενιά
στο βλέμμα του, και αυτό τού επιτρέπει να
ανακαλύπτει μια όψη της ζωής που συχνά
μας διαφεύγει. Αυτό που αντικρίζουν οι
ήρωες καθώς περιηγούνται είναι ένας κόσμος
καθαρός, αγνός, ευθύς, χωρίς επιτήδευση, όπου

η ζωή και η καθημερινότητα παρουσιάζεται
χωρίς επικαλύψεις ή ωραιοποιήσεις και
το συναίσθημα είναι γνήσιο και άμεσο.
Πρόσωπα όπως οι γυναίκες, ο βοσκός στο
Παρακαλώ γυναίκες…, η ηλικιωμένη DJ
στο Ας περιμένουν…, ο μικρός δραπέτης
στο Ακατανίκητοι Εραστές ή οι τσιγγάνοι
περιπλανώμενοι πωλητές έχουν την λάμψη
και την αυθεντικότητα της αληθινής ζωής: με
την καθαρότητα του λόγου, την αυθόρμητη και
αδιαμεσολάβητη υπόστασή τους, την απουσία
κάθε είδους ναρκισσισμού ή εκζήτησης
και το ανεπιτήδευτο της παρουσίας τους
απομακρύνουν τις όποιες αναμνήσεις του
άστεως.
Η συνάφεια
Αυτό που είναι σημαντικό σ’ όλα αυτά τα
πρόσωπα με τα οποία έρχονται σε ουσιώδη
συνάφεια οι κεντρικοί ήρωες (και ηρωίδες),
αυτό που τους γοητεύει είναι ότι δεν υπάρχει
στους συνομιλητές τους η προσποίηση, το ψέμα
-αντίθετα υπάρχει η καθαρότητα, η διαφάνεια,
η κρυστάλλινη παρουσία. Παράλληλα κάποια απ’
αυτά έχουν και μια άλλη λειτουργία: ο μικρός
δραπέτης, οι γυναίκες, ο βοσκός είναι σε
αρμονία με τον τόπο και τα συναισθήματά τους
και λειτουργούν ως άγγελοι συνοδοί, πρόσωπα
που με την παρουσία τους υπαινίσσονται και
υποδεικνύουν τη δυνατότητα της ανάτασης (3).
Καθώς οι ήρωες περιηγούνται σ’ αυτούς
τους τόπους, καθώς έρχονται σε επαφή μ’
αυτά τα πρόσωπα και συγχρωτίζονται μαζί
τους, όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο τούς
αποκαθαίρουν από τις επικαλύψεις του
άστεως (τον ναρκισσισμό, την έπαρση, την
ψύχρανση, την μελαγχολία της ύπαρξης).
Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστή τους
πραγματικότητα, “συνομιλούν” κατά κάποιον
τρόπο με τον χώρο, την φύση, τα κτίρια (η
εκκλησία στο Παρακαλώ…).
Οικειώνονται εντέλει αυτόν τον κόσμο.
Εδώ στο τέλος τα άτομα δεν αισθάνονται
αποξενωμένα ή θλιμμένα, αντίθετα μια
παράδοξη (εκ πρώτης όψεως) οικειότητα
αναπτύσσεται μεταξύ αυτών και των
προσώπων που συναντούν (τα μέλη ενός
ΚΑΠΗ, τις μοναχικές γυναίκες, τον βοσκό, τους
τσιγγάνους κ.λπ.). Η τρυφερότητα, η γλυκύτητα
και η αγαπητική διάθεση με την οποία
παρατηρεί ο σκηνοθέτης αυτόν τον “ξένο”
τόπο και τα πρόσωπα που τον ενοικούν οδηγεί
στην πλήρη οικείωση του: χώροι, πρόσωπα,
συναισθήματα, καταστάσεις, μουσικές όλα
μοιάζουν ασυνήθιστα γοητευτικά και οικεία.
Και μέσω της οικείωσης, καθαρά αυτά τα
πρόσωπα από τις αστικές παρεμβολές,
προετοιμάζονται για μια διαφορετική
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εμπειρία. Όλα αυτά είναι στάδια κάθαρσης,
προετοιμασίες για κάτι άλλο- είναι ένα στάδιο
προπαρασκευής για να μπορέσουν να έρθουν
σε επαφή με αυτή την “άλλη διάσταση που στη
καθημερινή εμπειρία πότε δεν θα βιώσεις”
(όπως περιγράφει ο σκηνοθέτης).
Υπάρχει πέρα από το εμφανές εξωτερικό
τοπίο της κάθε ταινίας (η λίμνη Βόλβη,
η Αρκαδία) ένα εσωτερικό τοπίο. Εδώ η
επαρχία είναι η παραμεθόριος περιοχήείναι ο τόπος όπου ο ήρωας ή ηρωίδα (και ο
θεατής) προετοιμάζονται για να κάνουν την
εισπήδηση, για να βιώσουν τη διαφορετική
εμπειρία ζωής (ή θανάτου). Η περιπλάνηση
στην ελληνική επαρχία είναι η ψηλάφηση ενός
ορίου, η ιχνηλάτιση του συνόρου ανάμεσα στην
πραγματικότητα και την “άλλη διάσταση”. Η
επαρχία είναι η διαχωριστική γραμμή. Και η
περιπλάνηση γίνεται ένα ταξίδι, όπου κατά
αναλογία με την καβαφική αντίληψη περί
ταξιδιού, αυτό που έχει σημασία είναι οι
στάσεις, οι αναπνοές, οι αναπαύσεις, οι μικρές
μαγικές στιγμές.

Η γαλήνη και η παραμυθία
Υπάρχει στις ταινίες μια αισθητική της
λιτότητας και της απλότητας και αυτά
ακριβώς –απλότητα και λιτότητα- είναι και τα
αιτήματα των ηρώων. Η σκηνοθετική εμμονή
για μια δραματουργία χωρίς κορυφώσεις και
συγκρούσεις και η εκφραστική λιτότητα, η
εστίαση στο ανεπιτήδευτο και καθημερινό
οδηγεί βήμα- βήμα προς την υπέρβαση (4).
Είναι η είσοδος του ήρωα (και του θεατή)
σ’ ένα παράλληλο του πραγματικού κόσμο
που επιδιώκεται, εκεί όπου προσφέρεται η
παραμυθία, η γαλήνη.
Εδώ δεν υπάρχει κάποια διεισδυτική ενόραση,
αλλά το πρόσωπο απαλλαγμένο από τα βάρη
που κάνουν την ζωή του αφόρητη, βρίσκεται σε
αρμονία με τον κόσμο που τον περιβάλλει και
τους άλλους. Οι ενδείξεις υπήρξαν αρκετές:
Είναι μικρές στιγμές μέσα στη δραματική
πλοκή όπου το πρόσωπο απελευθερώνεται
(προσωρινά ή μόνιμα) από τα δεσμά του. Οι δύο
αγιογράφοι υπό το φως του δειλινού ατενίζουν
το αρκαδικό τοπίο (Παρακαλώ…), η Όλια
Λαζαρίδου σκεπασμένη από λευκά σεντόνια να
κοιμάται (Ακατανίκητοι εραστές), μια μοναδική
εικόνα ευφροσύνης γαλήνης, ο “Μαέστρος” και
ο Αργύρης Μπακιρτζής στην άδεια παραλία του
χειμώνα καθώς ο θάνατος ρίχνει την βαριά
σκιά του (Έρωτας στη χουρμαδιά), οι γυναίκες
που κοιμούνται στη σκηνή και η νεαρή γιατρός
ντυμένη λευκά να κάνει βόλτα στην παραλία
(Ας περιμένουν…) και τέλος πάλι οι δύο
αγιογράφοι σκεπασμένοι με τις κουβέρτες να
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κοιμούνται έχοντας σχεδόν ενσωματωθεί στον
ζωγραφικό διάκοσμο της εκκλησίας (Παρακαλώ
γυναίκες…). Αυτές οι στιγμές είναι ένας τρόπος
να απαλυνθεί ο πόνος, είναι η πρώτη ένδειξη,
το πρώτο βήμα προς την υπέρβαση
Και όταν συμβεί η πλήρης οικείωση αυτού του
ξένου τόπου, όταν βρεθούν σε αρμονία τότε
υπάρχουν οι παύσεις, ο κενός χρόνος εκεί όπου
συμβαίνει η παραμυθία και η γαλήνη. Σ’ αυτές
τις στιγμές ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος
με το τρέμισμα της ψυχής, τον μετεωρισμό
της ύπαρξης: Ο θόρυβος του δρόμου με τα
αυτοκίνητα να περνούν το ένα μετά το άλλο,
ο παφλασμός των κυμάτων ένα χειμωνιάτικο
απόγευμα, οι ήχοι της νύχτας ένα κρύο
φθινοπωρινό βράδυ, η μαγική στιγμή λίγο πριν
τη δύση, η σιωπή στην εκκλησία όπου ακόμα
αντηχούν οι ψαλμωδίες της Ανάστασης, το
ορεινό ομιχλώδες τοπίο της Αρκαδίας, το
πρωινό ξύπνημα στις όχθες της λίμνης. Αυτές
οι στιγμές είναι το τέλος της διαδρομής
για τους ήρωες, είναι το αίτημά τους που
εκπληρώθηκε.
Και καθώς κάθε τέλος διαδρομής είναι
πάντα προσωρινό, στις ταινίες του Σταύρου
Τσιώλη, η επιστροφή στο δρόμο γίνεται
αναπόφευκτη: κάθε ταινία τελειώνει με τους
ήρωες να επιστρέφουν πάλι πίσω στο δρόμο
καθιστώντας έτσι αυτά τα πρόσωπα κυνηγούς,
στο διηνεκές, των φευγαλέων ανέμελων
στιγμών.
Δημήτρης Μπάμπας
(η αρχική εκδοχή του κειμένου
δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο cinephilia.gr/)

Σημειώσεις
1 Ο λόγος της μελαγχολίας; “Φταίει η ζωή που
μας στήνει παγίδες” (από το Ας περιμένουν…).
2 Κατά έναν ανάλογο τρόπο το χιούμορ και
η ελαφρά ειρωνεία που διατρέχει όλες τις
ταινίες μοιάζει να είναι η συνεισφορά του
σκηνοθέτη για να ελαφρυνθεί η μελαγχολία και
να απαλυνθεί ο πόνος.
3 Οι γυναίκες στις ανδρικές ταινίες του
Σταύρου Τσιώλη σχεδόν πάντα έχουν μια
αγγελική υπόσταση και κινηματογραφούνται
μέσα απ’ αυτήν την οπτική (Ας περιμένουν…).
4 Οι εικόνες του τοπίου που χρησιμοποιούνται
ευρέως σ’ όλες σχεδόν τις ταινίες του Σταύρου
Τσιώλη υπακούν σε μια “στρατηγική Όζου” .
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Κριτικές για τις ταινίες
(Greek Text Only)
Μια τόσο μακρινή απουσία
Ο Σταύρος Τσιώλης, επιστρέφοντας στον
κινηματογράφο, μετά από μακροχρόνια
αποχή, μας πείθει ότι τα χρόνια αυτά δεν
ήταν διάστημα απουσίας αλλά ωρίμανσης και
πορείας εσωτερικής προς τα αόρατα κέντρα
της ηθικής και ψυχικής μας ύπαρξης. Γι’ αυτό
και η ταινία του “εκδύεται” θαρρείς από τα
εξωτερικά στοιχεία, από την δραματουργική
“περιπέτεια” για να γίνει περιπέτεια υπαρξιακή
και συναισθηματική.
Η Αγγελική ζει σε προϊούσα διάσταση με τον
σύγχρονο κόσμο. Ζει μέσα στην πόλη κι αυτό
είναι το πρώτο θέμα της ταινία. Ο άνθρωπος
και η πόλη, η μεγαλούπολη, τεράστια,
επιβλητική, ακόμη και όμορφη αλλά που δεν
τη συναντάς που δεν σου ανήκει και δεν της
ανήκεις. Οι άνθρωποι της απομακρύνονται ή
επιτίθενται, δεν βρίσκονται ποτέ στη φυσική
απόσταση της επικοινωνίας. Η Αγγελική είναι
μόνη και κινείται συνεχώς μέσα στην πόλη, σε
μόνιμα έκκεντρες διαδρομές. Σαν τους ήρωες
του Βέντερς, που βλέπει (πάντα μόνη) στη
οθόνη, να μην ανήκουν πουθενά, να ξεκινούν
συνεχώς, σε μια αέναη αναζήτηση κι όμως
αναζητούν, τόσο λιγότερο να βρίσκουν τον
κόσμο, τα πράγματα, τους άλλους, τόσο να
διαλύονται και να χάνονται οι ίδιοι.
Η Αγγελική “φτιάχνει τον κόσμο με το νου της”,
όπως της λέει, όπως την κατηγορεί, η μάνα
της. Τον φτιάχνει σίγουρα έστω κι αν εμείς
δεν τον βλέπουμε ποτέ, εκτός από κάποιες
φευγαλέες εικόνες ενός κοριτσιού, εκτός από
κάποιες φευγαλέες μουσικές. Ή μάλλον τον
βλέπουμε στα πρόσωπα της, αφού η εικόνα
σου δεν μπορεί να’ ναι παρά η αντανάκλαση
του εσωτερικού σου οράματος. Πρόσωπα
πανέμορφα, με δύο τεράστια μάτια, γεμάτα
φωτιά, μάτια παράθυρα και τοπίο, που επίμονα,
ξανά και ξανά, σε μουσική ρεφραίν, φωτίζει η
κάμερα του Τσιώλη και του Γιώργου Αρβανίτη.
Όμως η Αγγελική διαφέρει από τους “πλανήτες”
ήρωες του Βέντερς. Αν πιέζεται αφόρητα
από την αδηφάγα πόλη, δεν κατατρώγεται
απ’ αυτή. Στα σημεία κρούσης εκεί που
συναντάει τους εκπροσώπους της κοινωνίας
τους προσαρμοσμένους, τους ρεαλιστές, τους
σκληρούς και άρπαγες, θαρρείς πετρώνει από
την εντατική εσωτερική απώθηση, γίνεται
αδιαπέραστη και δυνατή στην αδυναμία της.
Κι όταν συναντάει τους άλλοτε αγαπημένους
και τώρα πια “νεκρούς”, η απελπισία δεν
τη λυγίζει και ξέρει ακόμη να ανταλλάσει
δύο “ λουλούδια” αθωότητας μ’ ένα σχεδόν
αλλοπαρμένο παλικάρι, ή να πιάνει από το χέρι
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έναν παραλοϊσμένο μουσικό, τραυματισμένο
από τη δυσαρμονία, τρελό για τους πολλούς.
Πίσω από την απρόσωπη πόλη, με τις φάλαγγες
των αυτοκινήτων και τις αμετακίνητες
διαδρομές των τραίνων, κρύβεται και
εμπεδώνεται το σύστημα, η λογική, η τάξη,
η οικονομία. Η πολυπρόσωπη παραδοσιακή
οικογένεια, τέρας πολυπλόκαμο και κουβάρι
μπερδεμένο, που ορίζει τους προορισμούς,
την κοινωνική μοίρα του κάθε μέλους. Στο
βάθος κάποιες θείες, αθέατες, πλούσιες
και ρυθμιστικές, σαν νόμος κοινωνικός.
Προσφέρουν βοήθεια και οικονομική
κάλυψη όσο είναι “λογικό”. Πιο πέρα, όλοι
είναι άτεγκτοι. Τίποτε να μην περισσεύει
κι η Αλεξάνδρα, η κατατονική αδελφή, θύμα
της οικογένειας, θα σταλεί στο δημόσιο
ψυχιατρείο, στον τάφο των ζωντανών.
Στο βάθος, στην προϊστορία της ταινίας,
διαισθανόμαστε διακριτικά, ένα ψυχαναλυτικό
υπόβαθρο. Το οιδιπόδειο, τον έρωτα των δύο
κοριτσιών για τον ρομαντικό ήρωα, τον χαμένο,
ιδανικό πατέρα τους. Ιδανικό και απόντα.
Πρώτα στην εξουσία, με το φωτοστέφανο
του ιδεολογικού ήρωα, ύστερα παρόντα και
“φευγάτο”μέσα στα ανεδαφικά όνειρα του για
τα παιδιά του, μέσα και στην προσωπική του
αναζήτηση. Και τέλος οριστικά εξιδανικευμένο,
για χαμένο, πέρα από τη φθορά της ζωής.
Ο αδελφός είναι το αρνητικό του πατέρα.
Ο ρεαλιστής και πρακτικός, ο αναίσθητος
φαλλοκράτης και δήμιος, ο στερημένος από
ψυχική προέκταση. Κι η μάνα (που λογικά
θα είναι μια τυραννισμένη γυναίκα, με όλα
τα πρακτικά και ηθικά βάρη έξι παιδιών)
έχει τώρα την όψη της εχθράς, εκείνης που
συναινεί στην πρακτική λύση της αποκοπής του
άρρωστου μέλους.
Άραγε είναι περισσότερο ηθικό το θέμα ή
συναισθηματικό μίας βαθειάς παρόρμησης; Και
τα δύο. Η Αγγελική διεκδικεί για την αδελφή
της, τα ελάχιστα δικαιώματα του ανθρώπου.
Να ζήσει ήσυχα και ελεύθερα, μ’ αυτόν που
αγαπάει, σε κάποια αρμονία με τον κόσμο.
Αλλά που; Πως; Ποιος το επιτρέπει; Και ποια
αρμονία, ποια αθωότητα των αισθημάτων είναι
πια δυνατή; Εκείνη που υποβάλλει η μουσική,
η φωνή της Κάλλας, το φλάουτο, το κοριτσάκι
με το πιάνο και η τέχνη, το σινεμά, το θέατρο, η
ζωγραφική. Αδύνατα κεράκια στο σκοτάδι της
βαρβαρότητας και της επικοινωνίας.
Η Αγγελική εξεγείρεται και πράττει, δρα
αποτελεσματικά για τη Αλεξάνδρα. Αλλά και για
τον εαυτό της. Τα γεγονότα απλώς φροντίζουν
το κρίσιμο σημείο της δική της αιμορραγούσας
ψυχής, της δικής της απομόνωσης και του
φόβου. Η κατατονική απειλούμενη Αλεξάνδρα
δεν θα αρνηθεί ποτέ την προσφορά, την
αγάπη, όσο μεγάλη και αποκλειστική κι αν
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γίνει δεν θα την αποκρούσει, δεν θα την
κατηγορήσει, δεν θα απειλήσει την ελευθερία
της. Μαζί με την Αλεξάνδρα, εναντίων όλων,
ενωμένες,απελπισμένες, έγκλειστες και
ελεύθερες.
Η ανάλυση αυτή δείχνει τους έμμεσους,
διακριτικούς αλλά και ανένδοτους τρόπους
του Τσιώλη. Θα έλεγα ότι καλύπτει και κάποια
προβλήματα του σεναρίου, που αλλού είναι
πιο ελλειπτικό από το αναγκαίο κι αλλού
περιέχει σκηνές και αρθρώσεις που δεν
υπηρετούν άμεσα το στόχο. Όμως η έκφραση
είναι μεστά κινηματογραφική. Οι εικόνες
με την αριστουργηματική φωτογραφία του
Γ. Αρβανίτη, λειτουργούν σχεδόν πάντα σε
συνδυασμό με το ρευστό μοντάζ και τον έξοχα
συνθεμένο ήχο (του Θανάση Αρβανίτη) μαζί
με τις μουσικές και τη σύνθεση του Σταύρου
Σπανουδάκη, προς μια ενορχήστρωση υψηλής
αρμονίας. Η ταινία λειτουργεί με τη βαθμιαία
υποβολή μιας βασικής “νότας”, μιας βουβής
απελπισίας, μαζί με τρυφερότητα χριστιανική,
αγάπη τραυματισμένη αλλά και απόφαση
ανυποχώρητη πια. Το χτύπημα των καρφιών
στην πόρτα, έχει τον επίσημο, ανατριχιαστικό,
οριστικό ήχο του καρφώματος ενός
φερέτρου...
Γιάννης Μπακογιαννόπουλος
(δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
Καθημερινή φ. 22/11/1985)

Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε
Έ, λοιπόν ο Σταύρος Τσιώλης και το Παρακαλώ
γυναίκες μην κλαίτε είναι, με τον τρόπο του,
μαθητής του Πεντζίκη. Μια σειρά από ταινίες
μας “εμβαπτίζει” στον ελληνικό χώρο, στα
ορεινά τοπία και τα χωριά της Πελοποννήσου,
στην πολιτιστική παράδοση, στο αρχαίο
ήθος των ανθρώπων, της ζωής και των
δημιουργημάτων τους και ιδίως σ΄ έναν άλλο
ρυθμό, που τον “μυριζόμαστε”, μόνο, μαζί με τις
ευωδιές από τα δένδρα, τ’ αγριολούλουδα, τα
χορτάρια, κάποιες στιγμές που φεύγουμε και
περπατάμε, μακριά από τη μπόχα του καμένου
πετρελαίου.

Πλάγια ειρωνεία
Όμως ο Τσιώλης δεν είναι ούτε φυσιολάτρης
-εκδρομέας, ούτε τυφλός, ραψωδός αλλοτινών
πραγμάτων. Με μια πλάγια ειρωνεία, που μόλις
καλύπτει το συναισθηματικό του τραύμα,
βλέπει τη σύγκρουση των κοινωνικών εποχών,
την καταστροφή του πατροπαράδοτου και
μάλιστα από εκείνους που έχουν ταχθεί ή
έχουν επιλέξει να το συντηρήσουν. Βλέπει την
καπηλεία και το ξεπούλημα, αυτό το “τάχα μου”
των ημερών μας, όπου δηλώνουμε σταθερά
το αντίθετο από αυτό που κάνουμε, ή (ακόμα
χειρότερα) διαστρεβλώνουμε συνεχώς τα
δεδομένα και ονομάζουμε το μαύρο άσπρο ή
καταλήγουμε σε τερατώδεις μορφές σαν τον
Καραγκιόζη με βελάδα, ψηλό καπέλο, τρύπιο
βρακί και ξυπόλητοι.
Αυτές τις αυτό-ή αλληλοδιαψευδόμενες
μορφές, αυτές τις ζωντανές αντιφάσεις
αυτές τις βαθύτερα παράλογες συγκρούσεις
προσωπικοτήτων, κατορθώνει, ήρεμα και
ήρεμα, να απεικονίζει ο Τσιώλης, εδώ μαζί
με τον Χρήστο Βακαλόπουλο, που συμβάλλει
στην ένταση της σατιρικής ματιάς, στον
πολλαπλασιασμός των γκαγκ, στην πυκνότητα
του σεναρίου.
Ένα χωριό της Αρκαδίας καλεί έναν
διάσημο αγιογράφο και τον βοηθό του, για α
αποκαταστήσουν τις φθαρμένες τοιχογραφίες
ενός ιστορικού ναού. Από την αρχή, όμως
μας αιφνιδιάζει η ειρωνική μετατόπιση. Οι
επίτροποι του ναού φορούν μαύρα κοστούμια
και παπιγιόν, σαν μεγαλοαστοί σε δεξίωση.
Δεν είναι οι αλλοτινοί ευσεβείς που έδιναν
το υστέρημα τους για να λαμπρύνουν τον
οίκο του Κυρίου, αλλά νεόπλουτοι ελέω ΕΟΚ
παπαγάλοι, που φροντίζουν για τη “μόστρα”
τους. Αλλά και το ζευγάρι των αγιογράφων
είναι εξωφρενικό. Ο “άγιος” έχει όψη βάρβαρου
επαρχιώτη εμπόρου, αδιαφορία, αδράνεια και
αξιώσεις καλοπέρασης (Δημήτρης Βλάχος). Ο
βοηθός, ψηλός και ευγενικός, σαν Επτανήσιος
αριστοκράτης (Αργύρης Μπακιρτζής) είναι
ένας ιδιότυπος μπάτλερ του “αγίου”. Εγκαθιστά
ένα πλήρες υπαίθριο σπίτι, με σαλονάκι
και πολυέλαιο, βρίσκει λύσεις σε όλα τα
πρακτικά προβλήματα, είναι αστρονόμος
και “ηδονοβλεψίας”με ένα τηλεσκόπιο,
διαπραγματεύεται σαν δικηγόρος ατσίδας με
τους επιτρόπους και τους ντόπιους. Ρήτορας,
καταφερτζής και απατεωνίσκος βρίσκει
συνεχώς λεφτά.
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Γενικός πλειστηριασμός
Μια αθώα κοπέλα (Δώρα Μασκλαβάνου) που
έρχεται να μαθητεύσει στην υψηλή τέχνη,
μεταβάλλεται σε υπηρέτρια, γύφτοι κάνουν
ανταλλαγές σε αυξανόμενο αλισβερίσι και
τέλος, ο βοηθός οργανώνει πλειστηριασμό
“έργων τέχνης” με τους ενθουσιώδεις
αγοραστές-θεατές, καθισμένους γύρω στις
κερκίδες αρχαίου θεάτρου, διαδικασία που
θυμίζει και τα δημοφιλή τηλεοπτικά παιχνίδια.
Φυσικά, η εργασία της αγιογραφίας, δεν αρχίζει
ποτέ... .
Αυτό το σατιρικό παιχνίδι, που μεγεθύνεται
συνεχώς, δεν επιταχύνεται, όπως
στις κλασικές κωμωδίες. Οι Τσιώλης
-Βακαλόπουλος κρατούν την γαλήνια οπτική
τους, χωρίς να υπογραμμίζουν επιθετικά. Η
ελλειπτικότητα συμβαδίζει με μια ανεξίκακη
απόσταση. Όλα εντάσσονται στον μείζονα
φυσικό κύκλο. Οι αγιογράφοι φεύγουν,
άπρακτοι, με τις βροχές και τις ομίχλες του
χειμώνα. Αισθανόμαστε ότι η ζωή συνεχίζεται,
οι σκηνοθέτες την παρακολουθούν με την ίδια
αναπνοή. Του χρόνου μια νέα ταινία θα μας
πάρει φιλικά από το χέρι. Ένας κινηματογράφος
μινιμαλιστικός αλλά αυθεντικός και πολύ
διασκεδαστικός για όσους διαθέτουν λίγο
αντικομφορμισμό.
Γιάννης Μπακογιαννόπουλος
(δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή φ. 15/1/1993)

Ας περιμένουν οι γυναίκες
Ένα αιρετικό σινεμά
Ο Σταύρος Τσιώλης και η ταινία του Ας
περιμένουν οι γυναίκες είναι μια αιρετική
απάντηση στο κινηματογράφο «ποιότητας» που
κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο του
ελληνικού σινεμά: η ταινία είναι πλημμυρισμένη
από μια μουσική που είναι ικανή να προκαλέσει
τόσο την αποστροφή του βλέμματος όσο
και των ώτων στον θεατή που αναζητά την
“ποιότητα”.
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Άλλη μια κωμωδία καταστάσεων, άλλη μια
ταινία δρόμου για τον σκηνοθέτη; Και όχι μόνο.
Αυτήν την φορά ο σκηνοθέτης προχωρεί
σε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές: επιλέγει
τα τοπία της Μακεδονίας -αντί της
Πελοποννήσου- και επιπλέον και αυτό είναι
το πιο ουσιαστικό δίνει τους δύο κεντρικούς
πρωταγωνιστικούς ρόλους σε δύο ηθοποιούς
που έγινα ευρύτερα γνωστοί από την
τηλεόραση.
Μακριά από σκοτεινή ατμόσφαιρα και την
καταθλιπτική αίσθηση του βορειοελλαδίτικου
τοπίου που συναντάμε σ’ άλλες ελληνικές
ταινίες (βλέπε Θόδωρο Αγγελόπουλο), εδώ το
βλέμμα του σκηνοθέτη αναδεικνύει κάποιες
ανάλαφρες, αλλά και εξίσου ουσιαστικές
διαστάσεις του τοπίου, ανακαλύπτει μια terra
incognita για τον ελληνικό κινηματογράφο.
Το πέρασμα από το Δερβένι -το φυσικό σύνορο
που χωρίζει τον κάμπο της Θεσσαλονίκης από
τη μακεδονική ενδοχώρα- είναι και η είσοδος
σ’ αυτόν το παρθένο -από το σκηνοθετικό
βλέμμα- κόσμο. Σ’ αυτόν τον κόσμο τα
κεντρικά πρόσωπα της ταινίας -μακριά από
τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του αληθινού
κόσμου- αποκτούν κάποιες απροσδόκητες -για
ελληνική ταινία- διαστάσεις: ανακαλύπτουν
τη χαμένη αθωότητα τους, βυθίζονται μέσα
στον κόσμο των ανεκπλήρωτων επιθυμιών.
Ο κόσμος της ταινίας είναι ο κόσμος των
επιθυμιών της παιδικής ηλικίας και τα
πρόσωπα της άλλοτε χωρίς (Ζουγανέλης)
και άλλοτε με αντιστάσεις (Μπουλάς), αλλά
μαζί τους και οι θεατές, παραδίδονται τελικά
αμαχητί σ’ αυτόν τον κόσμο.
Κέντρο σ’ αυτό το σύμπαν των ανεκπλήρωτων
επιθυμιών είναι η γυναίκα: καθώς ο κόσμος
των κωμωδιών του Τσιώλη είναι κατά βάση
ένας ανδρικός κόσμος (με εξαίρεση την
ταινία Ακατανίκητοι εραστές), η γυναικεία
παρουσία, μέσα από τη μακρινή απουσία της,
αποκτά κάποιες μυθικές και μεταφυσικές
διαστάσεις: γίνεται η βαθύτερη έκφραση,
αλλά τελικά και το ανεκπλήρωτο αίτημα
αυτών των απωθημένων επιθυμιών. Έτσι
οι συναισθηματικές περιπλοκές και οι
αναταράξεις που δημιουργεί η γυναικεία
παρουσία στον μύθο της ταινίας, πέρα από το να
προσφέρουν την πρώτη ύλη για μια κωμωδία
καταστάσεων, προσδιορίζουν ταυτόχρονα
τους τόπους απόδρασης για τους ήρωες της,
γίνονται παραμυθίες, μέσα και τρόποι διαφυγής
από το αστικό τοπίο και τις δεσμεύσεις της
ενήλικης ζωής.
Στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος
-όπως εξάλλου και σε κάθε ταινία του
σκηνοθέτη-, οι ηθοποιοί διαδραματίζουν ίσως
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τον σημαντικότερο ρόλο. Εδώ έχουμε και την
σημαντικότερη μετατόπιση που συμβαίνει
στο σύμπαν του σκηνοθέτη: η χρήση μη
ερασιτεχνών ηθοποιών στους δύο κεντρικούς
ρόλους -καθώς ο Αργύρης Μπακιρτζής
παραμένει πάντα το alter ego του σκηνοθέτη,
διαχειριστής αλλά και θεατής της αφήγησηςαπομακρύνει τις ρεαλιστικές διαστάσεις
που αυτοί έφεραν σε προηγούμενες ταινίες
(Παρακαλώ γυναίκες μη κλαίτε) και δημιουργεί
κάποιους ιδιαίτερους συνειρμούς στον θεατή.
Είναι οι μνήμες από τις κωμωδίες του παλαιού
ελληνικού κινηματογράφου, που έρχονται στην
επιφάνεια από τους δύο κωμικούς -Ζουγανέλης
και Μπουλάς: έτσι ο θεατής γίνεται μάρτυρας
μιας απροσδόκητης συνάντησης και των
περιπλοκών της. Όπως οι παλαιές ελληνικές
ταινίες, χαρακτηριζόταν από την ανοικονόμητη
παρουσία των κωμικών και την αδυναμία των
σκηνοθετών να ελέγξουν την υποκριτική τους,
έτσι και εδώ οι δύο κωμικοί (αλλά κυρίως ο
Ζουγανέλης) μέσα από την πληθωρικότητα
της υποκριτικής τους, μέσα από μία διάθεση
θεατρικής αυτοπροβολής, δείχνουν να

Let The Women Wait

αντιστρατεύονται τους χαμηλούς τόνους που
κυριαρχούσαν σε προηγούμενες ταινίες του
σκηνοθέτη.
Αυτό εξάλλου φαίνεται να είναι και το ρίσκο
που ο σκηνοθέτης πήρε σ’ αυτήν την ταινία:
εξόριστος στην μακεδονική γη έπρεπε
να αντιπαλέψει την πληθωρικότητα της
υποκριτικής, να επιβάλλει την λιτότητα και
οικονομία. Όμως ακριβώς αυτή η σύγκρουση -ή
η αντίθεση ανάμεσα στο σκηνοθετικό παρελθόν
και στο νέο που φέρνει αυτή η ταινία- είναι
και όλη η γοητεία της ταινίας: ο σκηνοθέτης
σέβεται τα πρόσωπα της ταινίας του, τους
προσφέρει τη δυνατότητα να αναπνεύσουν
στους δικούς τους ρυθμούς, δεν τους στερεί το
οξυγόνο τους.
Δημήτρης Μπάμπας
(η αρχική εκδοχή του κειμένου δημοσιεύτηκε
στον ιστότοπο cinephilia.gr/)
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(ελ)
Δηλώσεις
Ταινίες Δρόμου
Πρώτα πρώτα, από τους Ακατανίκητους
εραστές και μετά, από το 1987 και μετά, κάνω
περίπου την ίδια ταινία: κάποιοι άνθρωποι
πάνε κάπου. Είναι ταινίες δρόμου. Τη μία θα
σε βαρέσει ο ήλιος στο κεφάλι, 47 βαθμοί
θερμοκρασία, την άλλη θα βρέχει κ.λπ. Εμείς
μπαίνουμε μέσα σ’ αυτό που μας δίνει η
πραγματικότητα και μέσα εκεί προσπαθούμε να
τα δεχτούμε όλα. Και να βρούμε την ομορφιά,
ακόμη και στις δυσκολίες. Αυτές οι ταινίες
είναι σε πορεία. Δικαιολογείται λοιπόν η μη
ύπαρξη ντεκουπάζ. Έχουμε για παράδειγμα,
την πρώτη μέρα γυρίσματος, πας λοιπόν και
είναι εκεί ένας ολόκληρος κόσμος ανήσυχος,
φοβισμένος. Θυμάσαι το Στάλκερ (την ταινία
του Ταρκόφσκι), που ο Στάλκερ έχει ένα
παξιμάδι και το πετάει... και όπου τους βγάλει.
Λες “εδώ πάει η κάμερα!”. Και για να τους
εντυπωσιάσεις λίγο όλους, πώς εδώ είναι
σοβαρή παραγωγή, στήνεις κι ένα τράβελινγκ.
Η σκηνοθετική μέθοδος και οι ηθοποιοί
Η μέθοδος είναι [τον ερασιτέχνη ηθοποιό] τον
συγκινείς, τον φτάνεις σε μια συγκίνηση και
πολλές φορές χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, λες
στο οπερατέρ “για πάμε”. Το πλάνο πηγαίνει
και μετά δίνουμε κλακέτα τέλους. Γυρίζουμε,
δηλαδή πολλές φορές χωρίς να το ξέρουν οι
ηθοποιοί. Η λήψη που κάνω είναι συχνά μία.
Έτσι, εγώ δεν χαλάω φιλμ. Δηλαδή, εάν το
ωφέλιμο είναι 2500 μέτρα, γυρίζουμε γύρω στα
4000 μέτρα, πολύ λίγο... Γυρίζουμε 50 έως 60
κουτιά.
Άρα λοιπόν, το βασικό στο ντεκουπάζ μας
είναι να βρεις το πρώτο πλάνο, είναι η
εκκίνηση. Μόλις, τη βρεις, θα σε οδηγήσει η
ζωή, οι δυνατότητες, το ποιους ηθοποιούς
έχεις. Για παράδειγμα, έχω στη διάθεση
μου τρεις μέρες τον Κοντογιανίδη, ενώ θα’
πρεπε να τον έχω δεκάξι, κάτω από τη βαριά
πίεση της παραγωγής. Έχω τρία γυρίσματα
όλα και όλα. Τα δεκάξι γυρίσματα θα γίνουν
τρία. Τον βάζεις και μιλάει. Αρχίζει λοιπόν
ο Κοντογιαννίδης και μιλάει. Μέχρι που θα
φτάσει; Θα πει τριάντα σελίδες πρόζα; Κάπου
θα σταματήσει! Μόλις σταματήσει, εσύ πρέπει
να έχεις αμέσως την εναλλακτική λύση, τη
συνέχεια. Τι κάνεις λοιπόν; Δεν πηδάς άξονα.
Έρχεσαι δεξιά ή έρχεσαι αριστερά, ανάλογα
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με το πως θα δώσεις μια ομορφιά και μια
πειστικότητα στο δέσιμο. Γι’ αυτό μου λέει
ο μοντέρ μου ο Ιορδανίδης ότι τα δεσίματα
μου είναι απροσδόκητα. Ο Ιορδανίδης δεν
ξέρει πως ακριβώς γυρίζω... Καμιά φορά
είναι μαγικά, δεν ξέρεις από που θα έρθει η
κάμερα... Και μερικές φορές ο Ιορδανίδης
τρελαίνεται! “Γίνεται ο Τσιώλης σαρανταοκτώ
χρόνια κινηματογραφιστής να κάνει αυτό το
δέσιμο”. Αλλά τι να κάνουμε; Το δέσιμο είναι
άγριο, μερικές φορές πηδάμε άξονα, αλλά αυτά
γίνονται λόγω της ανάγκης να συνεχιστεί η
ταινία. Εγώ γυρίζω τα πλάνα μου με τη σειρά.
Είναι αδιανόητο να γυρίσω στην αρχή ένα
τελικό πλάνο.
(...) Από την αρχή σιγά-σιγά προς το τέλος.
Αν σήμερα λείπει ένας ηθοποιός γιατί του
συμβαίνει κάτι, π.χ. είναι άρρωστος, την κόβω
τη σκηνή. Δηλαδή αν έπρεπε να ειπωθούν
κάποια λόγια τα λέει κάποιος άλλος... Δεν
σταματάω... Είναι σα να έφυγε η βάρκα, όποιος
μπήκε μέσα μπήκε, δεν μένει παρά να βγούμε
απέναντι!
Μερικές φορές, παλιά π.χ. στη Μια τόσο
μακρινή απουσία είχα ένα σχεδιασμό στο
ντεκουπάζ κι αυτό φαινόταν. Στο Σχετικά με
το Βασίλη επίσης για να πετύχω όμορφους,
παράξενους εσωτερικούς ρυθμούς και για να
μπορέσω να διηγηθώ μια κρυφή ιστορία,χάρη
στο ρυθμό του φιλμ. Για να δουλεύω έτσι θα
έπρεπε να μην έχουμε τόσο λίγα λεφτά για
το γύρισμα, να έχουμε μια μεγάλη παραγωγή
πίσω μας. Οπότε, με τα σημερινά δεδομένα,
είναι μεγάλη χαρά να δουλεύεις ελεύθερα. Το
ντεκουπάζ μου λοιπόν, είναι πετάς το παξιμάδι
όπως στο Στάλκερ και όπου σου κάτσει λες
“εδώ πάει η κάμερα. Το επόμενο πλάνο έρχεται
αυτομάτως. Π.χ κάνεις μια κίνηση, αυτή κάποια
στιγμή σταματάει. Ωραία! Πρέπει όμως να
συνεχίσεις να γυρίσεις το επόμενο πλάνο. Να
μην πηδήξεις άξονα ή όταν τον πηδήξεις να το
πηδήξεις τόσο τεχνικά που σχεδόν να είναι
προτέρημα και όχι ελάττωμα.
Επίσης πρέπει να πω ότι στις ταινίες μου
δουλεύουμε με φοβερές ταχύτητες. Δεν
δουλεύουμε οχτώ ώρες εμείς, δουλεύουμε
τέσσερις γιατί εξοντωνόμαστε. Δουλεύουμε
με απίστευτες ταχύτητες. Είναι να κάνω πέντε
βδομάδες γύρισμα, τελειώνουμε όμως σε
τέσσερις. Οι συνεργάτες μου παρ’ όλα αυτά,
πληρώνονται για πέντε. Τελειώνω πάντα μια
‘βδομάδα νωρίτερα.
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Η συγκίνηση ως κίνητρο

Η πίστη και ο Θεός

Τους ερασιτέχνες τους οδηγείς σε μια
συγκίνηση. Τους λες, μπορείς να λες και
ανεξάρτητα πράγματα από αυτό που είναι
να παίξουν, από τη σκηνή. Ο ερασιτέχνης
ξέρει κάπως τα λόγια του, δεν δίνουν στους
ερασιτέχνες πολλά λόγια. Τον μαγεύεις,
τον φτάνεις κάπου και λες “για πάμε, ρε
Κώστα”. Ξεκινάει αυτός μες στη συγκίνηση
και βγάζει ότι βαθύτερο τον αντιπροσωπεύει,
το εσωτερικό του, τον εαυτό του βγάζει. Στη
συγκίνηση που τον έχεις φτάσει, στο βαθμό
ωριμότητας και συνειδητοποίησης που τον
έχεις φτάσει... Γιατί συνήθως βάζουν τον
εαυτό τους ή παίζουν κάτι που είναι εντελώς
παρεμφερές. Δηλαδή στο Χαμένο θησαυρό
του Χουρσίτ πασά όλα τα πρόσωπα, όλοι οι
δραπέτες είχαν το επάγγελμα που είχαν στη
ζωή τους:ψάλτης, ταξιτζής, καλλιεργητής
φούντας..., το ίδιο ήταν στο φιλμ και στη
ζωή. Έπρεπε όμως να τους φτάσεις σε μια
συγκίνηση, να νιώσουν ότι η ζωή ξαναρχίζει
απ’ την αρχή, μαζί μ’ αυτό που έχει χαθεί απ’
την καθημερινότητα της. Να τους συγκινήσεις
αυτό είναι πολύ σημαντικό, σα να μυρίζουν ένα
λουλουδάκι για πρώτη φορά.

Έχω μια ατυχία στη ζωή μου, δεν μπόρεσα ποτέ
να αποδεχτώ την πίστη. Στο βάθος της ψυχής
μου είμαι κοντά στην απελπισία, όχι σ’ αυτή
τη χαρά της ζωής που νιώθω. Κάτι μέσα μου
έχει κάτι το σκοτεινό, οπότε ποτέ δεν πίστεψα,
ποτέ δεν παραμυθιάστηκα. Συνέχεια κάθομαι
και αναρωτιέμαι με μεγάλη αγωνία, θα ήθελα
να ξέρω -έχω κάνει μεγάλες μελέτες- η δίψα
μου είναι άσβεστη... Τι έγινε ξαφνικά κι από το
τίποτα, ούτε καν ένα γραμμάριο ύλης, έκανε
μπαμ! Ο κόσμος και ξεκίνησε... Και σε λίγο
γίνανε όλα τα λάθη και όλα τα σωστά, γιατί
μεγάλοι επιστήμονες το αντιλαμβάνονται σαν
τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Κάτι έγινε εκεί...
Τι; Υπήρχε δηλαδή εναρκτήριο λάκτισμα; Τι
έγινε; Τι είναι ο Θεός; Για μένα ο Θεός είναι
αυτό που είμαστε όλοι μαζί οι άνθρωποι, αυτοί
που υπάρχει στο μυαλό μας αλλά στο μυαλό
συνολικά όλης της ανθρωπότητας.

Η ζωή
Εγώ αυτό είμαι, χαίρομαι φοβερά για τη ζωή,
χαίρομαι απλά και μόνο επειδή υπάρχει η
ζωή. Η ευτυχία π.χ. είναι ότι υπάρχουν οι
γυναίκες, ότι τις βλέπεις, δεν έχει σημασία αν
είναι μικρές ή μεγάλες, όμορφες ή άσχημες...
Χαίρομαι που βλέπω τις γυναίκες, αυτό είναι
απίστευτη χαρά. Να χαιρόμαστε την ομορφιά
της ζωής... Εδώ στη γειτονιά συναντάω στις
βόλτες μου ένα γέρο στρατηγό, που όταν με
βλέπει μου λέει με το πρόσωπο ανοιχτό από
χαρά “Κύριε Τσιώλη μου, τι χαρά κι αυτή η
μέρα! Τι λιακάδα!”. Τον βλέπω να βγαίνει
έξω με λιακάδα... Κάθε μέρα είναι ένα δώρο.
Φαντάσου, τι σημασία έχει γι’ αυτόν μια ώρα,
δύο ώρες, τι ευτυχία! Ολόκληρη ζωή. Κι εμείς
το χάνουμε αυτό, καθόμαστε και βλέπουμε
τηλεόραση. Χάνεται η ζωή, ο χρόνος. Πρέπει
να ξαναδούμε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος,
αλλά για να τον χαιρόμαστε- και μέσα στο
χρόνο να μαθαίνουμε, να διαβάζουμε... Όλα
αυτά είναι ένα όνειρο.

(...) Ζηλεύω αυτούς που πιστεύουν. Κατεβαίνω
τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Τρίπολη, ζηλεύω
ιδιαίτερα τις γυναίκες, χαίρονται, φτιάχνουν
αυτά, ετοιμάζουν το αρνί, τις μαγειρίτσες
στην Ανάσταση κλαίνε. Άσε δε που γίνονται
πανέμορφες στην Ανάσταση. Πότε θα
δεις ωραιότερες τις γυναίκες. Ούτε στις
πασαρέλες, ούτε στα Fame story…..Κοίταξε
τες όταν ανάβουν τις λαμπάδες στη Ανάσταση.
Οπότε καταλαβαίνουμε, ότι αυτοί που
πιστεύουν έχουν αυτό το μεγαλείο, αυτή την
ευτυχία, τους δίδεται αυτή ευτυχία και ζούνε
μαζί της. Όλα τα προβλήματα μπορούν και τα
περνάνε γιατί προσεύχονται, εγώ σε ποιόν να
προσευχηθώ; (...) Για βγάλε τη θρησκεία σήμερα
απ’ τον κόσμο. Δεν θα υπάρχει καμιά ελπίδα
κι ο κόσμος μπορεί να φάει ο ένας τον άλλο,
αυτοστιγμεί! Καταλαβαίνω την αναγκαιότητα.
Και λέω, εγώ τι κακό έκανα και να μην μπορώ
να παραδοθώ και ν’ αποκτήσω μια ηρεμία και
μια ευτυχία και να φοβάμαι, παρ’ όλα τα λόγια,
το θάνατο... Η παράδοση και η πίστη υπάρχουν
μέσα στις ταινίες μου γιατί οι άλλοι πιστεύουν,
και εγώ έχω ένα θαυμασμό απέναντί τους και
χαίρομαι... Οι άνθρωποι και η ύπαρξή τους,
αυτό είναι η μεγάλη πίστη. Επίσης το ότι
υπάρχουμε και ότι εμείς οι κινηματογραφιστές,
μέσα απ’ τον κινηματογράφο, μπορούμε αυτό
να το θαυμάζουμε και να ανταποκριθούμε, να
μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, να αποτυπωθούν
στο φιλμ, όπως ο βοσκός στο Παρακαλώ
γυναίκες μην κλαίτε...
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Τα φαντάσματα

Η αλήθεια

Μικρά παιδιά αναστηθήκαμε με τα φαντάσματα.
Στην κατοχή μας έλεγαν για τα φαντάσματα
για να μη βγαίνουμε έξω και μας σκοτώσουν
οι Γερμανοί. Γιατί στην κατοχή, όταν ακούγαμε
πυροβολισμούς τρέχαμε και όποιον είχαν
σκοτώσει του παίρναμε ρολόγια, σακάκια,
παπούτσια και έτσι επιζούσαμε. Και σε μας τα
παιδιά μας έλεγαν ιστορίες για φαντάσματα
για μας φοβίσουν, γιατί δεν ήθελαν να
πηγαίνουμε, ιδίως η μάνα μου. Μεγαλώσαμε με
τα φαντάσματα. Εγώ έχω δει φάντασμα, είδα
κάποτε τη μάννα μου.

Προς το παρόν, προσπαθώ με αληθινή αγωνία να
αφομοιωθώ από την αλήθεια. Δε θέλω να είμαι
παρατηρητής. Δε θέλω να θεωρητικοποιήσω
αυτό που κινείται σαν υπόγειο ένστικτο μέσα
μου. Δε θέλω να το φέρω στο φως. Γιατί
τότε θα βρω και μια υψηλή τεχνική για να το
κατακτήσω. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τη
μαστοριά που κουβαλάω. Πιστεύω, αντίθετα,
ότι πρέπει να ξεχάσω, αν είναι δυνατόν, ό,τι
ξέρω. Απεκδύομαι κάθε γνώσης, για να περάσω
μεσ’ από έναν κινηματογράφο της αθωότητας.
Κι όταν γίνει αυτό, θα έχω μεταλάβει της
ουσίας των πραγμάτων. Και τότε μπορεί κάτι
να μεταφέρω, ακόμη και μια πρόταση. Αυτό
είναι το ζητούμενο.

Η ανάγκη για επικοινωνία
Εγώ κάνω μια προσπάθεια να επανασυνδεθώ,
αν θέλεις, με τη ζωή , με τον κόσμο. Γι’ αυτό
και κάνω ταινίες. Γιατί υπάρχει από κάτω η
βασανιστική ανάγκη της επικοινωνίας. Γι’ αυτό
και είμαι τραυματισμένος από το γεγονός ότι
δε βρίσκω μια αίθουσα για να παιχθεί η ταινία.
Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μ’ ένα κοινό.
Μπορούσα να κάνω, ας πούμε, εκατοντάδες
χιλιάδες εισιτήρια με την ‘Κατάχρηση
Εξουσίας’, και να μην πατάει άνθρωπος στις
καινούργιες δουλειές. Τώρα που έφθασα 50
χρονών, που είμαι καθαρότερος, τιμιότερος,
που προσέγγισα τον κινηματογράφο και τη ζωή
μου μ’ έναν πιο έντιμο τρόπο, τώρα έρχεται η
ώρα της περιφρόνησης.
Ο δρόμος
Με μεθάει ο δρόμος. Ξέρετε… δεν είχα ταλέντο
μεγάλου οδηγού. Πλησίασα το ράλι, γιατί με
γοήτευε η ιδέα που είχα για τους μεγάλους
οδηγούς που φλερτάρουν με τον κίνδυνο.
Στο παλιό μου αυτό χόμπι ανακάλυψα αυτή
τη γραμμή του δρόμου, όπου ξαφνικά χάνεις
την αίσθηση της πραγματικότητας και περνάς
σε μιαν άλλη διάσταση που στην καθημερινή
εμπειρία ποτέ δε θα βιώσεις. Κι όλα αυτά,
τόσο κοντά στον θάνατο… Αν λίγο ξεφύγεις απ’
αυτή τη γραμμή, σε περιμένει ο θάνατος. Ίσως,
βέβαια, και μια ευχάριστη έκπληξη… Γεύτηκα
αυτό το συναίσθημα, αλλά με τρόμαξε κιόλας.
Με κέρδισε πάλι η ζωή. Ή η ζωή στο δρόμο,
αν θέλετε. Μ’ αρέσει να γυρίζω ταινίες για το
δρόμο…
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(αποσπάσματα από συνεντεύξεις στα έντυπα Οθόνη,
Πρώτο Πλάνο, Ελευθεροτυπία και στην μονογραφία
Σταύρος Τσιώλης έκδοση Νεφέλη/ΠΕΚΚ)

(en)
Excerpts from Interviews
Road movies
First of all, from Invincible Lovers onwards, since
1987, I have made the same film over and over
again: some people are going somewhere. They
are road movies. In one film you’ll be sunstricken
at 47 degrees Celsius, in another film it’ll be
raining etc. We enter into what reality gives
us and in there we try to accept everything; to
find beauty, even in hardships. These movies
are a process. So the lack of decoupage is
justified. For instance, you have the first day of
shooting. You go there and so many people are
anxious and frightened. You remember Stalker
(Tarkovsky’s film) where Stalker has a rusk
and he throws it up in the air… and wherever it
lands, the camera goes. If you want to impress
everyone that this is a serious production, you
set up a traveling.
The director’s method and actors
The method is to move [the amateur actor], to
stir him up, and oftentimes unbeknownst to him,
you tell the cameraman “Roll”. You’re shooting
the scene and then you just call to stop. In other
words, oftentimes we shoot unbeknownst to the
actors. I often make a single take, I won’t waste
any film. If the useful part is 2500 meters, we are
shooting some 4000 meters, which is very little.
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We shoot between 50 to 60 boxes.
So, the main thing in our decoupage is to find
the first frame; the launch. Once you make the
launch, life will do the rest, the possibilities, the
actors you’re working with. For instance, I have
Kontogiannidis at my disposal for three days
– instead of sixteen – under heavy production
pressure. I’ve got three shooting days all in all.
I’ll squeeze sixteen into three. You have him
talk. Kontogiannidis starts talking. How far will
he go? Will he recite thirty pages of prose? He
must stop somewhere! As soon as he stops,
you must have an alternative solution, have the
next step ready. So what do you do? You don’t
jump the line. You approach either from the
right or from the left, depending on how you can
bind it together with beauty and verisimilitude.
That’s why my editor, Iordanidis, says that my
transitions are improbable. He doesn’t know
how I shoot. Sometimes they’re magic, you
don’t know where the camera will appear… And
sometimes Iordanidis flips out: “Tsiolis has
been a filmmaker for 48 years and he still does
this sort of transitions!” But what can you do?
The transition is fierce, sometimes you jump
the line, but you must do it in order to keep the
film going. And I always shoot in the right order.
There’s no way I will shoot a final frame at the
beginning.
(...) From the beginning we move bit by bit to the
end. If an actor is not there because something
happened, let’s say he fell ill, then I take out the
scene. If the actor had words to say, the words
will be given to someone else… I never stop…
It’s as though the boat has left with whomever
was there, now you just have to reach the shore!
Sometimes, in the past, for instance in Such
a distant absence Ι had a specific plan in the
decoupage and it showed; in About Vassilis too,
so as to achieve beautiful, odd, inside rhythms
and be able to tell a hidden story based on the
rhythm of the film. Otherwise we would have
needed a much bigger budget, a large production
to support us. So, with today’s givens, it is such
a joy to work freely. Therefore, my sense of a
decoupage is to throw the rusk in the air like in
Stalker and wherever it lands, you place your
camera. The next frame comes on its own. For
instance, you make a motion, at some point
it stops. Fine! But you must go on to the next
frame. Not to jump the line or if you do, do it so
masterfully so that it becomes an advantage.
Also, I have to tell you that in my films we’re
working at great speed. We’re not working eight
hours but four, because we’re exhausted. We

work incredibly fast. I’m supposed to have a
five-week shooting and we wrap at four. My
associates, of course, are paid for five. I always
finish a week earlier.
Emotion as a motive
You have to move amateur actors. You tell them,
you can improvise if you like. Amateurs know
their lines, they’re not given many lines anyway.
You enchant them, you bring them to a point
where you’ll say “Let’s go now, Kostas”, and he
starts, all emotional, and brings out the deepest
within him, his innermost being, his own self.
He’s so emotional by now, so mature and selfaware… Because they usually play themselves
or something close. For instance, in the Lost
Treasure of Hoursit-pasha all the characters,
all the runaways had the same job they had in
their real lives: chanter, taxi driver, pot grower…
But you had to stir them up, make them feel that
life starts all over again with what had been lost
from its daily routine. It is so important to move
them, as though smelling a flower for the first
time.
Life
This is who I am, I’m tremendously happy about
life, I’m happy with the mere fact that there is
life. For instance, happiness is the existence
of women: you can see them, regardless of
whether they are young or old, beautiful or
ugly… I’m just happy to see them, it is such an
incredible joy. Enjoy the beauty of life… Here in
my neighbourhood, as I stroll around, I meet
an old army general, and when he sees me, his
face lights up with joy: “Mr Tsiolis, what a lovely
day! Oh, the sunshine!” I see him go outside in
the sunshine… Every day is a gift. Imagine, one
hour or two hours can make him so happy it can
last for a lifetime. And we’re missing this, we
just sit and watch TV. Life goes by, time goes by.
We must rethink how precious time is, we must
enjoy time – and learn though time, read… All
this is a dream.
Faith and God
I have this misfortune in my life, I could never
accept faith. Deep down I am on the verge of
despair, there’s no joy of life there. Something
inside me is dark, so I never believed, I never
bought the fairytale. I just sit and agonize over
it; I’d like to know, I have looked into it a lot,
my thirst is unquenched… What was it that
happened and from nothing, from not even
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a gram of matter, it just went boom! And the
world took form… And shortly afterwards we
did everything wrong and everything right:
great scientists call it a big lost opportunity.
Something happened there… what? Was there a
kickstart? What happened? What is God? For me,
God is what we people are as a whole, what’s on
our mind but also on the mind of humanity as a
whole.
(...) I envy those who believe. During the Holy
Week I go to Tripolis, and I’m especially envious
of the women: they are happy, they prepare the
lamb, the mageiritsa soup for the Resurrection,
they cry. Let alone the fact that on Easter day
they are at their most beautiful. You’ll never see
them more beautiful, neither on the catwalks
nor in any Fame Story… Look at them as they
light their candles on Resurrection night. So
you understand that those who believe have
this splendor about them, this happiness that
is given to them and they live with it. They can
take on any kind of trouble because they pray.
Who shall I pray to? (...) If, today, you remove
religion from the equation, there will be no more
hope and people will tear each other to pieces. I
understand the need for it. And I’m thinking what
have I done to be unable to surrender myself and
gain this peace and happiness and be afraid of
death? Both surrender and faith are in my films
because other people do believe and I respect
them for it. People and their existence, that’s
the greatest faith. Also, that us, filmmakers,
through films, can admire that and respond to
that, capture those people on film, just like the
shepherd in Please ladies, don’t cry…
The ghosts
We grew up with ghosts. During the German
occupation they warned us about ghosts so
that we wouldn’t go outside and get shot by
the Germans. Each time a shot was heard, we
ran outside to steal watches, coats, shoes from
the dead body; this is how we survived. And so
they told us stories about ghosts to frighten us,
especially my mum. We grew up with ghosts. I’ve
seen a ghost once, my mum’s ghost.

audience. For instance, I could sell hundreds of
thousands of tickets with Misuse of Power, and
then turn everyone away from my new projects.
Now that I’m fifty, purer, more honest, that I
have approached cinema and my life in a more
honourable manner, now is the time of contempt.
The road
I’m mesmerized by the road. You know… I never
had the talent of a great driver. I came close to
rallying because I was fascinated by this idea I
had about great drivers flirting with danger. In
this old hobby of mine I discovered that road
line where you suddenly lose track of reality and
cross to another dimension that you’ll never
experience in real life. And all this is close to
death. If you get sidetracked for a moment,
death will take you; or, of course, it could be a
pleasant surprise. I have tasted this feeling but it
scared me. Life won me back. Life on the road, if
you like. I like making films about the road…
The truth
For the time being, I truly agonize over being
assimilated by the truth. I don’t want to be an
observer. I don’t want to theorize what is stirring
within me like an underground instinct. I don’t
want to bring it to the light for then I shall also
find an elevated technique to own it. I can’t
escape the craftiness I carry. On the contrary,
I believe I must forget, if possible, everything I
know. I am shorn of every knowledge to pass
through a cinema of innocence. And when this
happens, I will have partaken in the substance
of things. And then I might be able to convey
something, one more suggestion. This is what
I’m looking for.
(excerpts from interviews with Othoni, Proto Plano,
Eleftherotypia journals and from the monograph
Stavros Tsiolis, Nefeli/PEKK publications)

The need to communicate
I’m making an effort to reconnect, if you
like, with life, with the world. That’s why I’m
making films. The need for communication
lies underneath it. And so I’m traumatized
by the fact that I can’t find a hall to have my
film screened. I can’t communicate with the
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Such a Long Absence
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(ελ)

Ας περιμένουν οι γυναίκες

Συντελεστές, Υποθέσεις κλπ.

(1998, 87’, Έγχρωμο)
Σκηνοθεσία: Σταύρος Τσιώλης
Σενάριο: Σταύρος Τσιώλης
Φωτογραφία: Βασίλης Καψούρος
Μοντάζ: Κώστας Ιορδανίδης
Μουσική: Νίκος Ζέρβας
Παραγωγός: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου,
Στέφι Φιλμ, Ελληνική Τηλεόραση 1, Αλέκος
Παπαγεωργίου.
Ηθοποιοί: Γιάννης Ζουγανέλης, Αργύρης
Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς, Έμιλυ
Παπαχρήστου, Αγγελική Ηλιάδη.

Μια τόσο μακρινή απουσία
(1985, 75’, Έγχρωμο)
Σκηνοθεσία: Σταύρος Τσιώλης
Σενάριο: Σταύρος Τσιώλης
Φωτογραφία: Γιώργος Αρβανίτης
Μοντάζ: Κώστας Ιορδανίδης
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μικές Καραπιπέρης
Κοστούμια: Μικές Καραπιπέρης
Μουσική: Σταμάτης Σπανουδάκης
Παραγωγός: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου,
Σταύρος Τσιώλης, Γ. & Α. Αρβανίτης.
Ηθοποιοί: Πέπη Ζούνη, Δήμητρα Χατούπη,
Μπέτυ Βαλάση, Ζαχαρίας Ρόχας, Κωνσταντίνος
Τζούμας, Μηνάς Χατζησάββας, Βίνα Ασίκη.

Δύο βιοτέχνες μπατζανάκηδες, ο Πάνος και
ο Μιχάλης, ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκης,
γεμάτοι ενθουσιασμό, για τη Θάσο όπου
παραθερίζουν οι οικογένειές τους. Κατά την
διαδρομή όμως, η φευγαλέα γνωριμία με μια
νεαρή τραγουδίστρια διακόπτει το ταξίδι τους.
Ανήσυχος ο τρίτος μπατζανάκης Αντώνης,
που έχει επιφορτισθεί την φροντίδα τριών
οικογενειών, σπεύδει να τους παραλάβει..

Παρακαλώ Γυναίκες μην κλαίτε
(1992, 88’, Έγχρωμο)
Σκηνοθεσία: Σταύρος Τσιώλης, Χρήστος
Βακαλόπουλος
Σενάριο: Σταύρος Τσιώλης, Χρήστος
Βακαλόπουλος
Φωτογραφία: Βασίλης Καψούρος
Μοντάζ: Κώστας Ιορδανίδης
Κοστούμια: Κατερίνα Καραθανάση, Μένια
Μπουλή-Παρασκευά.
Μουσική: Μάκης Μπέκος
Ήχος: Μαρίνος Αθανασόπουλος
Παραγωγός: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου,
Σταύρος Τσιώλης, Γιάννης Γαβρήλος.
Ηθοποιοί: Αργύρης Μπακιρτζής, Δημήτρης
Βλάχος, Δώρα Μασκλαβάνου, Νικόλαος Κέκκος,
Έμιλυ Παπαχρήστου.
Το καλοκαίρι του 1992, δυο διάσημοι
αγιογράφοι καταφθάνουν από την Αθήνα
σ’ ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας για να
αποκαταστήσουν τις κατεστραμμένες
τοιχογραφίες σε ένα βυζαντινό εξωκλήσι
του δεκάτου πέμπτου αιώνα. Η άφιξή τους
αναστατώνει το χωριό και κατακλύζει με νέα
ζωή τη ξεχασμένη εκκλησία. Ωστόσο, καμία
εργασία αποκατάστασης δεν προχωρά. Όταν
ο χειμώνας φθάνει τότε οι δυο διάσημοι
αγιογράφοι κατεβαίνουν προς τη θάλασσα για
να ξεχειμωνιάσουν.
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Παρακαλώ Γυναίκες μην κλαίτε

Η Αγγελική, αντιδρώντας στον εγκλεισμό της
μεγαλύτερης και ατίθασης αδερφής της στο
ψυχιατρείο, πηγαίνει και τη παίρνει από εκεί.
Η ενέργειά της τη φέρνει αντιμέτωπη με την
πίεση και την εχθρότητα της οικογένειάς της
και την αδιαφορία των φίλων της.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΏΛΗΣ
Γεννήθηκε στην Τρίπολη της Αρκαδίας, το
1937. Σπούδασε στην Αθήνα και ξεκίνησε την
κινηματογραφική του καριέρα το 1958. Εργάστηκε ως
βοηθός σε 54 ταινίες της Φίνος Φιλμ. Η Κατάχρηση
εξουσίας (1970) υπήρξε μεγάλη εμπορική επιτυχία
και προβλήθηκε σε 36 χώρες. Την ίδια χρονιά
εγκατέλειψε τον χώρο του κινηματογράφου.
Επέστρεψε στη σκηνοθεσία μετά από 15 χρόνια,
σκηνοθετώντας ταινίες εντελώς διαφορετικές. Εκτός
του κινηματογράφου, ασχολήθηκε με τη στιχουργική
αλλά και με τη συγγραφή θεατρικών έργων.
Γνωστότερο θεατρικό του έργο είναι το Ταξιδεύοντας
με τον ΠΑΟΚ, μια ιστορία του Σταθμού Λαρίσης (2011).
“Έφυγε” στις 23 Ιουλίου 2019.
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Cast: Argyris Bakirtzis, Demetris Vlachos,
Dora Masklavanou, Nikolaos Kekkos, Emily
Papachristou.
In the summer of 1992, two famous icon painters
arrive from Athens to a mountainous village in
Arcadia to restore the ruined wall-paintings of a
15th c. Byzantine chapel. Their arrival stirs the
village and breathes new life into the forgotten
church. However, the restoration works are at a
standstill. When winter comes, the two famous
icon painters move seaward.

Such a Distant Absence

Contributors, Synopses, etc.

Let the women wait
(1998, 87’, Colour)
Directed by: Stavros Tsiolis
Written by: Stavros Tsiolis
Cinematography by: Vassilis Kapsouros
Editing by: Kostas Iordanidis
Music by: Nikos Zervas
Produced by: Greek Film Centre, Stefi Film,
Hellenic Television 1, Alekos Papageorgiou.
Cast: Yiannis Zouganelis, Argyris Bakirtzis, Sakis
Boulas, Emili Papachristou, Angeliki Eliade.

Such a distant absence
(1985, 75’, Colour)
Directed by: Stavros Tsiolis
Written by: Stavros Tsiolis
Cinematography by: Yiorgos Arvanitis
Editing by: Kostas Iordanidis
Artistic Direction: Mikés Karapiperis
Costumes: Mikés Karapiperis
Music: Stamatis Spanoudakis
Produced by: Greek Film Centre, Stavros Tsiolis,
Y. & Α. Arvanitis.
Cast: Pemi Zouni, Demetra Hatoupi, Betty Valasi,
Zacharias Rochas, Constantinos Tzoumas,
Minas Hadjisavvas, Vina Asiki.

Please ladies, don’t cry
(1992, 88’, Color)
Directed by: Stavros Tsiolis, Christos
Vakalopoulos
Written by: Stavros Tsiolis, Christos
Vakalopoulos
Cinematography: Vasilis Kapsouros
Editing by: Kostas Iordanidis
Costumes: Katerina Karathanasi, Menia BouliParaskeva.
Music: Makis Bekos
Sound: Marinos Athanasopoulos
Produced by: Greek Film Centre, Stavros Tsiolis,
Yiannis Gavrilos.

Let The Women Wait

Angeliki, reacting against the asylum
confinement of her older and rowdy sister, she
takes her from there and leaves. This initiative
brings her against the pressure and animosity of
her family and her friends’ indifference.

Two brothers-in-law, artisans Panos and
Michalis, excitedly set out from Thessaloniki
for the island of Thasos where their families
are vacationing. Along the way, their furtive
meeting with a young lady, a singer, interrupts
their journey. Alarmed, the third brother-in-law,
Antonis, who has taken over the care of the three
families, rushes to bring them back…

STAVROS TSIOLIS
Born in Tripoli, Arcadia, in 1937. He studied in Athens
and launched his film career in 1958. He worked as an
assistant in 54 films of Finos Film. Misuse of power
(1970) was a huge box office success, screened in 36
countries. The same year he abandoned cinema. He
returned to film directing 15 years later with completely
different films. He also wrote lyrics and plays. His
best-known play is Traveling with PAOK; a story of the
Larissa Station (2011).
He passed away on 23 July 2019.
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1. Ο Σταύρος Τσιώλης στο Φεστιβάλ

Θεσσαλονίκης μετά την προβολή κάποιας
ταινίας της Φίνος Φίλμς (περίοδος 1968- 1971).

2. Ο Σταύρος Τσιώλης με την Άννα Τσιώλη στα
γυρίσματα της ταινίας Κατάχρηση Εξουσίας
της Φίνος Φιλμς. Πίσω τους το τελευταίο
αγωνιστικό αυτοκίνητο του Σταύρου Τσιώλη
μάρκας Saab . Ο Σταύρος Τσιώλης ήταν
οδηγός και συνοδηγός σε αγώνες ταχύτητας.
Την φωτογραφία έχει τραβήξει ο διευθυντής
φωτογραφίας Γιώργος Αρβανίτης. (1970)
ivac
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3. Ο Σταύρος Τσιώλης στους Κήπους του

Έβρου (ελληνοτουρκικά σύνορα) στα γυρίσματα
της ταινίας Κατάχρηση εξουσίας (φωτογραφία
Γιώργος Αρβανίτης) (1970)

4. Ο Σταύρος Τσιώλης (1970)
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5. Ο Σταύρος και η Άννα Τσιώλη στην
παραλιακή στη Θεσσαλονίκη (πίσω ο Λευκός
Πύργος) κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης με την ταινία Κατάχρηση
Εξουσίας. Την φωτογραφία έχει τραβήξει ο
διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Αρβανίτης.
(1971)
6. Παύλος Τάσιος και Σταύρος Τσιώλης στο

7. Ο Σταύρος Τσιώλης μετά τα γυρίσματα της

ταινίας Σχετικά με το Βασίλη στο σπίτι του
διευθυντή φωτογραφίας και αδελφικού του
φίλου Βασίλη Καψούρου. Φωτογραφία: Βασίλης
Καψούρος. (1986)

8. Ο Αργύρης Μπακιρτζής και ο Σταύρος
Τσιώλης στα γυρίσματα της ταινίας Παρακαλώ
γυναίκες, μη κλαίτε... (1992)

27ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Διαγωνίζονταν με
τις ταινίες Νοκ Άουτ και Σχετικά με το Βασίλη
αντίστοιχα. Στο παρελθόν υπήρξαν συγκάτοικοι
και βοηθοί του Γιάννη Δαλιανίδη. (1986 )

29
29

Φιλμογραφία:
Ο Μικρός Δραπέτης, 87΄(σενάριο - σκηνοθεσία)
Πανικός, 87΄ (σενάριο - σκηνοθεσία)
Η Ζούγκλα των Πόλεων, 97΄(σκηνοθεσία)
Αγάπη για Πάντα, (σενάριο)
Κατάχρηση Εξουσίας, 130΄ (σκηνοθεσία)
Μια Τόσο Μακρινή Απουσία, 84` (σενάριο - σκηνοθεσία)
Σχετικά με το Βασίλη, 75` (σενάριο - σκηνοθεσία)
Ακατανίκητοι Εραστές, 80` (σενάριο - σκηνοθεσία)
Έρωτας στη Χουρμάδα, 84` (σενάριο - σκηνοθεσία)
Παρακαλώ Γυναίκες, μην Κλαίτε, 89` (σενάριο - σκηνοθεσία)
Ο Χαμένος Θησαυρός του Χουρσίτ Πασά, 85` (σενάριο - σκηνοθεσία)
Ας Περιμένουν οι Γυναίκες, 87` (σενάριο - σκηνοθεσία)
Το Καναρινί Ποδήλατο, (σενάριο)
Φτάσαμεεε!..., 90` (σενάριο - σκηνοθεσία)
Γυναίκες που Περάσατε απο Εδώ, 75΄ (σενάριο - σκηνοθεσία)
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1968
1969
1969
1970
1970
1985
1986
1988
1990
1992
1995
1998
1999
2004
2017
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Filmography:
1968
1969
1969
1970
1970
1985
1986
1988
1990
1992
1995
1998
1999
2004
2017

The Runaway Kid, 87΄(writer - director)
Panic, 87΄ (writer - director)
City Jungle, 97΄(director)
Love Forever, (writer)
Misuse of Power, 130΄ (director)
Such a Distant Absence, 84΄ (writer - director)
About Vassilis, 75΄ (writer - director)
Invincible Lovers, 80΄ (writer - director)
Love Under the Date-Tree, 84΄ (writer - director)
Please Women, Don’t Cry, 89΄ (writer - director)
The Lost Treasure of Hursit Pasha, 85` (writer - director)
Let the Women Wait, 87΄ (writer - director)
The Canary Yellow Bicycle, (writer)
Here we Are!, 90΄ (writer - director)
Women Who Passed My Way, 75΄ (writer - director)

Ευχαριστούμε τον Θόδωρο Σούμα για την ευγενική
παραχώρηση του κειμένου του.
Ευχαριστούμε τον Γιάννη Μπακογιαννόπουλο για την
ευγενική παραχώρηση των κειμένων του.
Ευχαριστούμε την Κατερίνα Τσιώλη για την ουσιαστική
βοήθεια της στην υλοποίηση του αφιερώματος.
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Πίτερ Γκρίναγουεϊ Peter Greenaway
Οι Πρώτες Εξομολογήσεις ενός Ορνιθολόγου
Early Confessions of an Ornithologist

σε επιμέλεια από την Χριστιάνα Ιωάννου
curated by Christiana Ioannou
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Ένας προκλητικός και συνάμα αγαπητός
δημιουργός άκρως επηρεασμένος από την
Αναγεννησιακή και Μπαρόκ τέχνη και την
Φλαμανδική ζωγραφική, ο Πίτερ Γκρίναγουεϊ
είναι πλέον ευρέως γνωστός ως ένας
σκηνοθέτης που αγαπά να ζωγραφίζει. Η
δουλειά του διακρίνεται από τα στοιχεία της
βίας, του θεατρισμού, του ερωτισμού, του
γκροτέσκο, της ειρωνείας και του μαύρου
χιούμορ τα οποία κρύβονται αλλά παράλληλα
κινούνται με υπεροχή, μέσα στην κάθε σκηνή
που δημιουργεί.
Ανατρέχοντας πίσω στον χρόνο δε,
ανακαλύπτουμε τις πρώτες απόπειρες του
σκηνοθέτη έχοντας ελάχιστα χρήματα, μερικές
αρκετά ευρηματικές, απολαυστικές και
συνάμα προσωπικές πειραματικές ταινίες
μικρού μήκους, τις οποίες δημιούργησε
ενόσω ακόμη εργαζόταν στο Κρατικό Κεντρικό
Γραφείο Πληροφόρησης του Λονδίνου ως
σκηνοθέτης και μοντέρ.
Όταν ήμουν στα 20 μου χρόνια, είχα το εντελώς
ανέφικτο όνειρο ότι μια μέρα θα γύριζα
τις δικές μου ταινίες. Λέω ανέφικτο γιατί
οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι οι
ταινίες είναι εξαιρετικά δαπανηρές, απαιτούν
τεράστιο όγκο γνώσης, υπόβαθρου και
τεχνογνωσίας. Όταν δούλευα στο Βρετανικό
Ινστιτούτο Κινηματογράφου, απέκτησα
πρόσβαση σε μια τεράστια βιβλιοθήκη με
αντεργκράουντ πειραματικά φιλμ από τον 2ο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μου έδωσε τεράστιο
κουράγιο, γιατί συνειδητοποίησα ότι μπορείς
να φτιάξεις ένα ενδιαφέρον, προκλητικό,
διασκεδαστικό, συναρπαστικό φιλμ-δοκίμιο
με αρκετά περιορισμένους πόρους. Οπότε
υποθέτω, γύρω στα τέλη του 1960, κατάφερα
να μαζέψω αρκετά χρήματα για να αγοράσω
μια φτηνή κάμερα Bolex, η οποία ήταν γεμάτη
με ρολό φιλμ και θα μου έδινε ένα πλάνο
διάρκειας 17 δευτερολέπτων. Και ξεκίνησα με
ένα αυτοδίδακτο τρόπο να φτιάχνω τις αρχικές
μου ταινίες. Το περισσότερο ρολό φιλμ ήταν
αγορασμένο από τον μισθό μου ως μοντέρ. [1]

A provocative but at the same time beloved
creator, highly influenced by Renaissance and
Baroque art as well as Flemish painting, Peter
Greenaway is widely known as a director who
loves to paint. His work stands out for the use of
violence, theatricality, eroticism, grotesque, irony
and black humour; elements which are hidden,
but at the same time exist with great elegance
within each scene he creates.
Going back in time though, one can discover
some of his early attempts while having very little money: some quite inventive, enjoyable and at
the same time personal short experimental films
which he made while still working as a director
and film editor in Central Office of Information in
London.
When I was in my early twenties I had the totally
unobtainable dream of one day making films.
I say unobtainable because most people think
that films are incredibly expensive to make, require enormous amount of sophistication, background and know-how. When I was working at
the British Film Institute, I got access to a huge
library of underground experimental films made
since the Second World War. And it a give an
enormous amount of courage because I realised
that you could make an interesting, provocative,
entertaining, fascinating film essay with remarkably modest resources. So in the, I suppose, late
1960s I managed to gather enough money to buy
a cheap Bolex camera which was spring-loaded
and would only give me a shot length of about
17 seconds. And I began in a sort of self-educating way, to make very primitive films. Most of
the stock was provided from my earnings as a
film editor. [1]

Πρόγραμμα
Programme
A Walk through H.: The Reincarnation
of an Ornithologist
(1978, 41’)
H is for House

( 1976, 8’)

Windows

(1974, 4’)

Dear Phone

(1976, 17’)
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Περιλήψεις Ταινιών και Σημειώσεις
A Walk through H.: The Reincarnation
of an Ornithologist
(Ηνωμένο Βασίλειο, 1978, 41’, Έγχρωμο)
Φωτογραφία: John Rosenberg
Mουσική: Michael Nyman
Αφήγηση: Colin Cantlie
Εταιρεία Παραγωγής: bfi Production Board
Το A Walk Through H είναι ίσως το πιο φιλόδοξο
του συνόλου, και το πιο πλούσιο σε γεγονότα.
Είναι ένα ταξίδι μέσα από μια σειρά χαρτών
διαφόρων περιγραφών, που έχουν δημιουργηθεί
το πιο πιθανό από έναν ορνιθολόγο που βλέπει,
γιορτάζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα
από τον δικό του ενδιαφέρον για τα πουλιά. Ο
κάθε χάρτης εξαφανίζεται όταν τον χρησιμοποιεί
ο ταξιδιώτης, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι
χάρτες προορίζονταν αποκλειστικά για αυτόν και
ότι το ταξίδι του είναι μη επαναλαμβανόμενο. Ο
δευτερεύων τίτλος της ταινίας, Η Μετενσάρκωση
ενός Ορνιθολόγου (The Reincarnation of an
Ornithologist), θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι
αυτό το ταξίδι είναι το τελευταίο του, από το
σημείο του θανάτου του έως τη δική του ιδιαίτερη
ορνιθολογική Κόλαση ή Παράδεισο.
Έρχομαι από μια οικογένεια κηπουρών.
Φυσιολόγων. Δύσκολα θα μπορούσα να τους
αποκαλέσω οικολόγους, γιατί αυτή είναι μια πολύ
σύγχρονη και μοδάτη λέξη.
Ο πατέρας μου ήταν πρώτιστα ορνιθολόγος.
Θέλοντας και μη, μέσω του πατέρα μου, του
υπόβαθρού μου και της οικογένειας του, απέκτησα
μια μεγάλη γνώση για την φυσική ιστορία. [2]

Windows
(Ηνωμένο Βασίλειο, 1974, 4’, Έγχρωμο)
Μουσική: Jean-Philippe Rameau
Το Windows είναι μια μαύρη χιουμοριστική
στατιστική περιγραφή εκπαραθυρώσεωνψάχνοντας τις αιτίες γιατί μια ομάδα ανθρώπων
που βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή εξοχική κατοικία,
να επιμένει να πέφτει απο τα παράθυρα, και να
υπονοείται, τόσο ελαφρά, ότι ο λόγος μπορεί να
είναι ο φθόνος για τα πτηνά και η αγάπη για τη
βαρύτητα.
Στην Βόρεια Αφρική, πολιτικοί κρατούμενοι
πέφτουν με μυστηριώδη τρόπο απο τα παράθυρα.
Γλιστρούν πάνω σε μπάρες σαπουνιών, και
προφανώς σύγχυζουν παράθυρα και πόρτες,
καταλήγοντας νεκροί στο πεζοδρόμιο, 6 ορόφους
κάτω.
Ήμουν ενα μεγάλο πολιτικό ζώο τότε.. Είναι
μια περίοδος μεγάλης πολιτικής μάθησης και
ήθελα πολύ να φτάξω ένα φιλμ για αυτές τις
φρικαλεότητες. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι
δεν έπεφταν τυχαία απο τα παράθυρα (…) Δεν
μπορούσα να πάω στην Βόρεια Αφρική για να
κινηματογραφίσω αυτά τα γεγονότα. Η καλαισθησία
μου στην σκηνοθεσία ήταν πάρα πολύ κακή για
να το επιτρέψω και ούτως ή αλλιώς, αν πήγαινα
ποτέ εκεί τι θα μπορούσα να κινηματογραφήσω;
Οπότε το άλλαξα όλο μετατρέποντας το σε μια
μεταφορά, το γύρισα ανάποδα, και χρησιμοποίησα
ξανά μια όμορφη έκταση της αγγλικής υπαίθρου
(...) μετατρέποντας τους πολιτικούς κρατούμενους
σε φανταστικούς χαρακτήρες. [4]

H is for House
(Ηνωμένο Βασίλειο, 1976, 8’, Έγχρωμο)
Μουσική: Vivaldi
Αφήγηση: Colin Cantlie
Το H is for House είναι μια λίστα από λέξεις και
εικόνες που ξεκινούν με το αγγλικό γράμμα Η,
επισημαίνοντας τον γνωστό παραλογισμό των
εκλεπτυσμένων πολιτισμών που τις συγκεντρώνει
μέσα από την αυθαιρεσία του αλφαβήτου.
Και οι δύο τους (Γκοντάρ και Σπίλμπεργκ) έχουν
πει ότι οι καλύτερες ταινίες είναι οι ταινίες
του σπιτιού. Έχουν κάτι άκρως αυτοβιογραφικό,
πολύ οικείο και πολύ προσωπικό. Όπως και η
περισσότερη λογοτεχνία του δυτικού κόσμου,
αναφέρονται είτε στην παιδική, είτε στην εφηβική
μας ηλικία.[3]
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Σημειώσεις:
[1,2,3,4,5] Προλόγοι ταινιών, σημειώσεις και σκέψεις απο
τον Πίτερ Γκρίναγουεϊ απο το History of the Avant-Garde,
The Early Films of Peter Greenaway 1, bfs Video Publishing

Dear Phone
(Ηνωμένο Βασίλειο, 1976, 17’, Έγχρωμο)
Το Dear Phone είναι σαν μια ψευδαίσθηση, και
υποστηρίζει ότι, αν ο κινηματογράφος είναι θέμα
εικονογραφημένου κειμένου, τότε γιατί απλώς να
μην κινηματογραφείτε το κείμενο; Κάνοντας το
αυτό, το φιλμ παίζει παιχνίδια με την αφήγηση,
πείθωντας σε οτι αυτό που διαβάζεις και αυτό που
ακούς ίσως δεν είναι το ίδιο πράγμα, και παρωδεί
τις χρήσεις και τις κακοποιήσεις του τηλεφώνου.
Υπάρχουν δεκατρείς ιστορίες, όλες για τις χρήσεις
και κακοποιήσεις του Βρετανικού τηλεφωνικού
θαλάμου. Οι ιστορίες είναι συνδεδεμένες. Οι ιδέες
απο την μια ιστορία, περνούν και αναπτύσσονται
στην επόμενη, έτσι ώστε να υπάρχει μια αίσθηση
εξέλιξης [5]

A Walk through H.: The Reincarnation of an Ornithologist
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(en)
Film Synopses and Notes
A Walk through H.: The Reincarnation
of an Ornithologist
(UK, 1978, 41’, Colour)
Cinematography: John Rosenberg
Music: Michael Nyman
Narrator: Colin Cantlie
Production Company: bfi Production Board
A Walk Through H is perhaps the most ambitious
of the bunch, and probably the most packed with
facts. It is a journey through a series of maps of
every description, probably made by an ornithologist
who sees , celebrates and understands the world
through his own interest in birds. Each map fades
as the traveller uses it, suggesting that the maps
were intended for him alone and that his journey is
unrepeatable. The secondary title of the film, The
Reincarnation of an Ornithologist, might as well
indicate that the journey taken is his last, from the
point of death to his own particular ornithological
Hell or Heaven.
I come from a family of horticulturists. Naturalists.
I can hardly call them ecologists because that’s a
far too contemporary and fashionable word. My
father was primarily an ornithologist. Whether I like
it or not, through him, my background and his family
through osmosis, I picked up a great delight in terms
of natural history. [2]

Windows
(UK, 1974, 4’, Colour)
Music: Jean-Philippe Rameau
Windows is a blackly humorous statistical account
of defenestration-finding reasons why a set of people in an idyllic country house insisted on falling out
of windows, and intimating, ever so slightly, that the
reason might be an envy of birds and love of gravity.
In South Africa, political prisoners are mysteriously
being chucked out of windows. Slipping on bars of
soap, apparently confusing windows and doors and
ending up dead on the pavement six storeys below.
I was a very political animal then. Who’s surprised?
It’s a period of a great political learning and I wanted
to make a film about these atrocities. Obviously,
these people were not falling out of windows by
accident. (….) I couldn’t go to South Africa to film
such material. My sophistication in film-making was
far too inferior to allow that and anyway, if I ever got
there what could I film? So I turned the whole thing
into a metaphor, turned it on its head, again utilised
a beautiful stretch of English countryside (…) and
turned the political prisoners into fictional characters. [4]

H is for House
(UK, 1976, 8’, Colour)
Music: Vivaldi
Narrator: Colin Cantlie
H is for House is a list of words and pictures that
are initialled by the letter H, pointing out the familiar
absurdity of sophisticated civilisations that organise
by the arbitrariness of the alphabet. As children, we
are instructed to remember the alphabetical system,
but as adults we no longer regard it as unusual that
happiness, hysterectomy, Hampstead, His Holiness,
Hitler, Heaven and Hell are gathered up together.
Both of them (Godard and Spielberg) have said
that the best movies are home movies. They have
something very autobiographical, very intimate and
very personal. Like most literature of the Western
world, they refer to either to our childhood or to our
adolescence. [3]
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Dear Phone
(UK, 1976, 17’, Colour)

Notes:
[1,2,3,4,5] Film prologues, notes and thoughts by
Peter Greenaway at:
History of the Avant-Garde, The Early Films of Peter
Greenaway 1, bfs Video Publishing

Dear Phone is also a spoof of a sort, and argues that,
if al cinema is a question of illustrated text, then why
not simply film the text? In doing just that, the film
also plays games with narrative, persuading you that
what you read and what you listen to might not be
the same thing, and it parodies the uses and abuses
of the telephone.
There are thirteen stories all about uses and abuses
of the British telephone (…) The stories have a lot
of connections. Ideas are picked up in one story
are developed into another, so you get a sense of
progression. [5]

Dear Phone

37

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Πίτερ Γκρίναγουεϊ γεννήθηκε στις 5 Απριλίου
του 1942 στο Νιούπορτ της Ουαλίας. Πέρασε
τα πρώτα του χρόνια στο Έσσεξ της Αγγλίας. Το
1962 ξεκινά τις σπουδές του στην ζωγραφική
στο Walthamstow College of Art, γεγονός που
θα τον καθοδηγεί κινηματογραφικά, αισθητικά
και καλλιτεχνικά σε όλη του την πορεία, ενώ
παράλληλα δημιουργεί το πρώτο του φιλμ μικρού
μήκους Death of Sentiment.
Στα 22 του, αποφασίζει να ακολουθήσει μια
καριέρα στην κινηματογραφική βιομηχανία,
αγοράζοντας την πρώτη του κάμερα Βolex
16mm, και αφού απορρίπτεται από το Royal
College of Art, ξεκινά να δουλεύει ως μοντέρ και
σκηνοθέτης στο Κρατικό Γραφείο Πληροφόρησης
του Λονδίνου, ένα πρώην κυβερνητικό παράρτημα
του Ηνωμένου Βασιλείου υπεύθυνο για την
παραγωγή δημόσιων ενημερωτικών ταινιών.
Αυτή η εμπειρία γρήγορα μετατράπηκε σε εμμονή
για την εξερεύνηση του παραλογισμού της
γραφειοκρατίας, καθώς και των δυνατοτήτων
της μορφής του ντοκιμαντέρ, και τον ώθησε στην
δημιουργία των πρώτων του ταινιών. Επί χρόνια
παρήγαγε ένα μεγάλο αριθμό από πειραματικά
φιλμ, μέσω των οποίων ανακάλυψε και να
εξερεύνησε ριζοσπαστικές τεχνικές όπως επίσης
και το πλούσια στιλιστικό mise-en-scène που
διακατέχει τις ταινίες του.

στο Γκουαναχουάτο (2015) αποτελεί μια ωδή
στον Σεργκέι Αϊζενστάϊν, μια φιγούρα που τον
στοίχειωνε ανέκαθεν, και αφηγείται το ταξίδι που
κάνει στο Μεξικό το 1930 ο διάσημος Σοβιετικός
σκηνοθέτης.
Ακόλουθος του Δαρβινισμού και όπως επίσης
και άθεος, ο Γκρίναγουεϊ, μέσα από την λογική,
την κριτική σκέψη και τον ορθολογισμό που τον
καθοδηγούν ανέκαθεν προσπαθεί να εξετάσει
και να παρουσιάσει μέσα απο τις ταινίες του
πέραν από την ύλη, ή μάλλον την εξάρτηση
από την ύλη και το πανηγύρι της ζωής, τα
συστήματα (κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά,
κ.α.) που έχουμε φτιάξει για να μπορέσουμε να
επιβιώσουμε από το χάος που μας περιβάλει.
Αυτό φαίνεται μάλλον πεντακάθαρα μέσα από την
δουλειά του, όπου τόσο θάνατος όσο και η ζωή
εξετάζονται και αναλύονται ωμά, κάποιες φορές
με χιούμορ ή βία, αλλά πάντα σίγουρα χωρίς
την γαρνιτούρα της δήθεν πνευματικότητας ή
αυτό που αποκαλεί ο ίδιος με δικά του λόγια το
φάντασμα [1].
Πέραν από την μακροσκελή φιλμογραφία του
αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Γκρίναγουεϊ
είναι ενεργός και πετυχημένος θεατρικός
σκηνοθέτης, εικαστικός και ακαδημαϊκός.

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με την
μεγάλου μήκους ταινία του The Falls (1980)
κέρδισε το βραβείο British Film Institute Awards’
Sutherland Trophy.
Η επιτυχία συνεχίστηκε με την ταινία Το
Συμβόλαιο του Σχεδιαστή (1982) ένα παιχνίδισυμβόλαιο γεμάτο ίντριγκες, και την ταινία Ένα
Ζήτα και Δύο Μηδενικά (1985) που καταπιάνεται
με ένα δύσμορφο ερωτικό τρίγωνο καθώς και
την έννοια του θανάτου και της αποσύνθεσης.
Απέκτησε διεθνή φήμη με την ταινία Η κοιλιά
του Αρχιτέκτονα (1987) μια αλληγορία για
την σωματική και πνευματική φθορά όπου
διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ των Καννών
και αλλά και την ταινία Συνεχόμενοι Πνιγμοί
(1988) όπου κέρδισε το βραβείο Best Artistic Contribution την επόμενη χρονιά στο ίδιο
φεστιβάλ. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με την
αριστουργηματική ταινία Ο Μάγειρας, ο Κλέφτης,
η Γυναίκα του και ο Εραστής της (1989), μια
πολιτική αλληγορία πάνω στην Θατσερική Αγγλία,
μια εικαστική και προκλητική κινηματογραφική
πανδαισία, αγαπημένη του κοινού. Η τελευταία
του ταινία μεγάλου μήκους, Ο Αϊζενστάϊν
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Σημειώσεις:
Συνέντευξη στον Θανάση Λάλα (δημοσίευση 29.04.2001)
Προσβ. https://camerastyloonline.wordpress.
com/2017/08/06/synentefksh-tou-piter-greenaway-ef΄olhs-ths-ylhs-ta-kryfa-nohmata-sto-ergo-tou-greenaway/
[1] Αρνούμαι και αποκηρύσσω την έννοια του
«φαντάσματος» με οποιονδήποτε τρόπο και αν
εμφανίζεται κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Πιστεύω
βαθιά στον υλιστικό δαρβινισμό. Για μένα υπάρχει μόνο
ό,τι είναι εδώ. Ολα τα υπόλοιπα είναι αποκυήματα
της φαντασίας μας. Μια επινόηση που προκύπτει από
την επιθυμία μας για πράγματα που δεν μπορούμε να
ανακαλύψουμε με άλλον τρόπο. Εγώ δεν πιστεύω
ότι υπάρχουν φαινόμενα όπως η ψυχή, ας πούμε. Το
φαινόμενο της ψυχής για μένα είναι μια σύμβαση,
ένα τέχνασμα, το οποίο για πρώτη φορά επινόησε ο
χριστιανισμός.
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BIOGRAPHY
Peter Greenaway was born on the 5th of April 1942
at Newport, Wales. He spent his childhood years at
Essex, England. On 1962 he begun his studies on
painting at Walthamstow College of Art, a life event
which has inspired him cinematically, aesthetically
and artistically ever since. At that same year he
also created his first short film Death of a Sentiment.
At the age of 22, he decides to pursue a career on
filmmaking and buys his first 16mm Bolex camera.
While being rejected from Royal College of Art
London, he also begun working as a film editor and
director at the Central Office Information, a former
UK governmental agency responsible for producing
public informational films.
This experience would soon become an obsession
in exploring the absurdity of bureaucracy as well
as the shape possibilities of documentary; pushing
Greenaway to start producing his first experimental films. For years he shaped a big body of
experimental films which also helped him explore
and discover radical techniques as well as the
stylistically rich mise-en-scène that characterises
his movies.

as an elitist for the heavy load of intellectual freight
his films carry. But many critical reactions to his
work have been profuse in their admiration of its
multilayered richness. (….) He grants that cinema
must be realistic, that is, reproduce the external
world, but it must also render a multilayer of metaphorical meaning. [1]
Apart from his extensive filmography, it is also
worth noted that Greenaway is an active and successful theatre director, fine artist and academic
professor.

His feature film debut was made with The Falls
(1980) which also won the British Film Institute
Awards’ Sutherland Trophy. He rosed to prominence with the film The Draughtsman’s Contract
(1982), a game-contract full of suspense, and A
Zed and Two Noughts (1985), a story of a dysfunctional erotic triangle, death and decomposition.
He gained international success with the movies
The Belly of an Architect (1987), an allegory about
physical and psychological decay, which competed
at the Cannes Film Festival, as well as Drowning
by Numbers (1988) which won the best Artistic
Contribution at the same festival the following year.
His big hit was with the masterful film The Cook,
The Thief, his Wife and her Lover (1989), a political
allegory on Thatcher’s Great Britain, an artistic
and provocative cinematic blend, and an audience favourite. His latest feature film Eisenstein
in Guanajuato (2015), stands as an ode to Sergei
Eisenstein, a figure who has always inspired him;
and narrates the journey of the well know Soviet
director to Mexico back in 1930.
Similar to other postmodern artists whose works
are informed by the current “loss of centre”, Greenaway’s films are filled with quotes and allusions to
the cultural monuments of the past in architecture,
painting, sculpture, landscape, scientific theory,
religion, and myth. He has been criticised by some

Notes:
[1] Gras, Vernon, ‘Dramatizing the Failure to Jump the
culture/Nature Gap: The Films of Peter Greenaway’, New
Literary History, The Johns Hopkins University Press, 1995,
p.123
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Φιλμογραφία:
The Falls
The Draughtsman’s Contract
A Zed and Two Noughts
The belly of an Architect
Drowning by Numbers
The Cook, the Thief, his Wife and her Lover
Prospero’s Books
The Baby of Mâcon
The Pillow Book
8 ½ Women
The Tulse Luper Suitcases
Nightwatching
Eisenstein in Guanajuato
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1980
1982
1985
1987
1988
1989
1991
1993
1996
1999
2003-2005
2007
2015
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Filmography:
1980
1982
1985
1987
1988
1989
1991
1993
1996
1999
2003-2005
2007
2015

The Falls
The Draughtsman’s Contract
A Zed and Two Noughts
The belly of an Architect
Drowning by Numbers
The Cook, the Thief, his Wife and her Lover
Prospero’s Books
The Baby of Mâcon
The Pillow Book
8 ½ Women
The Tulse Luper Suitcases
Nightwatching
Eisenstein in Guanajuato
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Maxence Stamatiadis
Μελαγχολία, Όνειρα και το Μέλλον
Melancholia, Dreams and the Future

σε επιμέλεια από τον Δώρο Δημητρίου
curated by Doros Demetriou
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Ο Maxence Stamatiadis είναι Γαλλοέλληνας
σκηνοθέτης που γεννήθηκε το 1988 στο
Παρίσι. Αποφοίτησε από την École Νationale
Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD)
του Παρισιού το 2012. Ταινίες του έχουν
προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ (Locarno 2019,
Θεσσαλονίκη 2017, Clermont-Ferrand 2016)
και σε ειδικές προβολές (Γαλλική Ταινιοθήκη,
Παρίσι 2018).
Αναμιγνύοντας ντοκιμαντέρ, μυθοπλασία
και επιστημονική φαντασία, οι ταινίες του
ασχολούνται με την απώλεια, είτε αυτές
διαδραματίζονται στο παρελθόν είτε στο
μέλλον. Από ένα σχεδόν εγκαταλειμμένο
ελληνικό νησί (Kymco, 2016) στην ερημιά ενός
αυτοκινητόδρομου (Période Killer 2017, Shiver
of Love 2019), ή σε έναν ξεχασμένο εικονικό
κόσμο (Purina n°1), οι χαρακτήρες του
διακατέχονται από ένα παρόμοιο συναίσθημα
μελαγχολίας του μέλλοντος και της απώλειας
αυτών που δεν έχουν φθάσει ακόμα.
Οι ταινίες θα προβληθούν στην παρουσία του
σκηνοθέτη.

Maxence Stamatiadis is a French-Greek director
born in 1988 in Paris. He graduated fromthe
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
(ENSAD) in Paris in 2012. His works have been
shown at festivals (Locarno 2019, Thessaloniki
2017, Clermont-Ferrand 2016) and presented as
special screenings (La Cinémathèque in Paris).
Mixing documentary, fiction and sciencefiction,
his films deal with loss, whether it’s in the past
or in the future. From a deserted Greek island
(Kymco, 2016) to a highway’s wasteland
(Période Killer 2017, Shiver of Love 2019) or
even a forgotten virtual world (Purina n°1), his
characters are all drawn to a similar feeling
of melancholia of the future, of having lost
something that is yet to come.

The director will be present at the screenings.

Πρόγραμμα
Programme
Kymco

(2016, 16’)

Killer Period

(2017, 55’)

Purina n°1

(2018, 23’)

Shiver of Love

(2019, 20’)
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(ελ)

Purina N°1

Περιλήψεις Ταινιών και Σημειώσεις

(Γαλλία, 2018, 23’)

Shiver of Love
(Γαλλία, 2019, 20’)
Σκηνοθεσία: Maxence Stamatiadis
Παραγωγή: Agathe Berman - AB Studio
Σενάριο: Elsa Jonquet & Maxence Stamatiadis
Δ/νση φωτογραφίας: Marine Atlan
Ήχος: Benjamin Feuillade
Μοντάζ: Elsa Jonquet
Περίληψη: Με τις πολύχρωμες της φόρμες
γυμναστικής και το ιριδίζον της σακάκι, η
Suzanne είναι μια μοντέρνα γιαγιά. Τα tablets,
τα emails στις φίλες της και τα Bitcoin δεν
καταφέρνουν όμως να καλύψουν το κενό της
απώλειας του συζύγου της Edouard. Συνεχίζει
να μιλάει μαζί του, οι φωτογραφίες τους μαζί
γεμίζουν το διαμέρισμά της. Σε αυτό το περίεργο
μαυσωλείο, ο σωσίας του Édouard κινείται
ανάμεσα στο Suzanne και το φάντασμα.
“Στο Frisson d’amour (Shiver of Love), υπάρχει
ένα ‘ιερό’ ηλεκτρονικών συσκευών που
εμπλουτίζουν την καθημερινή ζωή της Suzanne.
Ο σκηνοθέτης Maxence Stamatiadis συμμαχεί με
την τεχνολογικά προχωρημένη γιαγιά του για να
ανακαλέσει το παρελθόν και να απολαύσει για
άλλη μια φορά το αίσθημα του να αγαπιέσαι, μέσα
από ένα συνονθύλευμα ψηφιακών τεχνολογιών
και φιλικών σχέσεων, με έναν τρόπο τρυφερό,
αστείο και πολύ εφευρετικό.
Ένα συγκινητικό και πρωτότυπο πορτρέτο της
γιαγιάς του σκηνοθέτη, που ζει σε μια ζούγκλα
οθονών και συναφών αντικειμένων. Σε ένα
συμπαθητικά ξεπερασμένο περιβάλλον, όλες
αυτές οι ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες
έχουν γίνει συνηθισμένες, δημιουργούν μια
εντυπωσιακή αντίθεση που φλερτάρει με
την επιστημονική φαντασία. Με χιούμορ και
τρυφερότητα, ο Maxence Stamatiadis διερευνά
το φάσμα των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα
ψηφιακά gadgets, για να εξαπληθεί η αγάπη και να
καταπολεμηθεί η μοναξιά.”
Tizian Büchi
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Σκηνοθεσία: Maxence Stamatiadis
Παραγωγή: Pauline Tran Van Lieu και Lucie Rego,
Hutong Productions
Συμπαραγωγή: Bad Manners
Δ/νση φωτογραφίας: Viken Kantarci & Victor Zebo
Ήχος: Benjamin Feuillade
Μοντάζ: Elsa Jonquet
Περίληψη: Συνεντεύξεις με πέντε άτομα που
θυμούνται τη ζωή τους υπό τη δικτατορία της
Purina Νο.1. Θυμούνται επίσης τον Edouard, ένα
παιδί που εξαφανίστηκε ταυτόχρονα με αυτόν τον
κόσμο.
“Με βάση τις παιδικές αναμνήσεις
βιντεοπαιχνιδιών όπως το Pokemon, το Purina
N°1 προσφέρει μια απογοητευτική ματιά σε αυτό
που αυτοί οι φανταστικοί κόσμοι θα έμοιαζαν
στην πραγματικότητα. Πολλές ερωτήσεις
προκύπτουν: τι θα γινόταν αν οι χαρακτήρες στα
βιντεοπαιγνίδια είχαν ψυχή; Ποια είναι τα όρια
μεταξύ των ανθρώπων και των avatar τους; Πού
καταλήγουν οι μνήμες των εικονικών κόσμων;
Από μια ορισμένη απόσταση, τα ζωντανά χρώματα
από το παρελθόν φαίνεται να ξεθωριάζουν.”
M.S.
Killer Period
(Γαλλία, 2017, 50’)
Σκηνοθεσία: Maxence Stamatiadis
Παραγωγή: Agathe Berman – Legato Films
Δ/νση φωτογραφίας & ήχος: Maxence Stamatiadis
Μοντάζ: Elsa Jonquet
Περίληψη: Πώς αντιμετωπίζουμε τις
ταπεινώσεις της καθημερινότητας; Ο Edouard,
ένας συνταξιούχος κύριος αρμενικής καταγωγής,
τραυματίζεται κάνοντας περίεργες δουλειές.
Το αίμα συνεχίζει να ρέει, αλλά νοιώθει την
ανάγκη να ολοκληρώσει το έργο του. Είναι
πολιορκημένος από τις ενοχλήσεις που δεν
έχει ξεπεράσει. Τον ρίχνουν σε έναν κόσμο
φανταστικής εκδίκησης.
“Το Killer Period είναι εμπνευσμένο από την
αυτοβιογραφία του παππού του Maxence,την
οποίαέγραψε γι ‘αυτόν όταν έκλεισε τα 18. Σε
αυτό το βιβλίο περιγράφει τις καθημερινές
πιέσεις και τις απογοητεύσεις που υπέφερε,
οι οποίες ξεκίνησαν από μικρά προβλήματα
(γείτονες, αστυνομία, γραφειοκρατία κλπ).
Μερικές φορές ονειρευόταν να βγάλει ένα όπλο
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για να απαλλαγεί από όλους τους ανθρώπους
που τον ενοχλούσαν. Φυσικά, αυτό ήταν μια
φαντασία, καθώς ήταν ένας πολύ ευγενικός και
ήσυχος άνθρωπος που όλη του τη ζωή φοβόταν
τις διακρίσεις εξαιτίας της καταγωγής του από
την Αρμενία. Ο Maxence Stamatiadis γοητεύτηκε
από αυτές τις ιστορίες, καθώς αναγνώρισε σε
αυτές κάτι για τον εαυτό του. Έτσι άρχισε να
κινηματογραφεί τους παππούδες του. Οργάνωσε
τις σημειώσεις του και έγραψε το Killer Period,
μια ταινία μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας
για τον παππού του, τις απογοητεύσεις και τις
φαντασιώσεις του.”
M.S.
Kymco
(Γαλλία, 2016, 16’)
Σκηνοθεσία: Maxence Stamatiadis
& Marine Feuillade
Παραγωγή: Marine Arrighi - Apsara films
Περίληψη: Επάνω στο τετράτροχο Kymco τους,
ο Βαρτάν και ο Κάσος είναι δυο έφηβοι που το
παίζουν σκληροί. Ταξιδεύουν μαζί, βρίζοντας ο
ένας τον άλλον, τσακώνονται και καυχώνται για
τα εκπληκτικά σεξουαλικά τους κατορθώματα.
Με το μικρό του ποδήλατο τους ακολουθεί πάντα
ο Τσίχλας, ένα παιδί εννέα ετών που φαίνεται
αποφασισμένο να ακολουθήσει στα βήματα των

Kymco

μεγαλύτερων αγοριών, παρά την αθωότητα
της νεαρής ηλικίας του. Δεδομένου ότι τίποτα
εδώ δεν ανήκει σε κανέναν, αυτό το νησί είναι η
παιδική χαρά τους. Όμως, καθώς η μεγάλη τους
βόλτα τελειώνει, η ξεγνειασιά των αγοριών
αποκαλύπτει μια αίσθηση απελπισίας, καθώς
φοβούνται ότι θα καταλήξουν να χαθούν και
αυτοί στη λήθη, σαν όλα τα ερείπια που βλέπουν
διάσπαρτα στο μονοπάτι τους.
“Η μελαγχολία και ο τρόπος που αισθάνεται
κανείς το βάρος του χώρου στον οποίο ζει,
δεν έχουν καμία σχέση με την ηλικία ή την
ωριμότητα. Οι χαρακτήρες μας σκοτώνουν
τον χρόνο κάνοντας βλακείες. Στην αρχή όλα
φαίνονται ανώδυνα. Αλλά στην πραγματικότητα
είναι ένας τρόπος για την καταπολέμηση της
πλήξης και του φόβου για το μέλλον. Τελικά,
όταν κουραστούν από τα ‘παιχνίδια’ τους,
βρίσκονται αντιμέτωποι με την αγωνία του ότι θα
καταλήξουν να ξεχαστούν - όπως το έρημο τοπίο
γύρω τους. Η κινηματογράφηση των χαρακτήρων
αυτών μας επέτρεψε να τονίσουμε αυτή την
αντίθεση. Σε αυτά τα παιδιά, το μέλλον είναι
άδειο και τρομακτικό. Στο νησί τους, φαίνεται ότι
δεν υπάρχουν ενήλικες, οι μόνοι με τους οποίους
διασχίζουν το μονοπάτι, μοιάζουν σχεδόν νεκροί
σαν το τοπίο στο οποίο ζουν, ή σαν τέρατα.”
M.S.
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(en)
Film Synopses and Notes
Shiver of Love
(2019, 20’)
Produced by Agathe Berman - AB Studio
Written by Elsa Jonquet & Maxence Stamatiadis
Cinematography: Marine Atlan
Sound: Benjamin Feuillade
Editor: Elsa Jonquet
Summary: With her brightly colored trainers and
iridescent down jacket, Suzanne is a trendy grandmother. Digital tablets, emails to her girlfriends, and
Bitcoin don’t manage to mask the loss of her husband Édouard. She continues to talk to him, photos
of them together fill her apartment. In this weird
mausoleum, Édouard’s double slips in between Suzanne and the ghost.
About: in Frisson d’amour (Shiver of Love), exists
a sanctuary of electronic gadgets that delight Suzanne’s daily life. Director Maxence Stamatiadis allies himself with his ultra-connected grandmother
to summon the past and enjoy once again the feeling of being loved once again, through a patchwork
of digital technologies and friendships, with a gesture that is tender, funny and wildly inventive.
It’s a moving and inventive portrait of the director’s
grandmother, living in a jungle of screens and connected objects. In a sweetly outdated environment,
these multiple interfaces, which have become ordinary, create a captivating contrast that flirts with
science fiction. With humor and tenderness, Maxence Stamatiadis explores the range of possibilities
offered by digital gadgets, to spread love and fight
against solitude.
Tizian Büchi
Purina N°1

About: Based on childhood memories of videogames such as the Pokemon franchise, Purina
n°1 offers a disenchanted glimpse at what these
imaginary worlds would look like in real life. Lots
of questions arose : what if videogame characters
had a soul ? What’s the boundary between people
and their avatars ? Where do the memories of virtual
worlds end up ? From a certain distance, vivid colors
from the past seem to fade away.
Killer Period
(2017, 50’)
Produced by Agathe Berman - Legato Films
Cinematography and sound: Maxence Stamatiadis
Editor: Elsa Jonquet
Sound Editor and Mix: Adam Wolny
Colour Grader: Dan Perez / GraziellaZanoni
Summary : How to deal with everyday humiliations?
Edouard, a retired gentleman of Armenian origin,
gets injured while doing odd jobs. Blood keeps
flowing but he needs to complete his work. He is
besieged by vexations that he has not overcome
until now. They throw him into a world of imaginery
revenge.
About: Killer Period is inspired by the autobiography Maxence’s grandfather wrote for him when
he turned 18. In this book, he described the everyday pressures and frustrations he endured, which
spanned from little problems (neighbours, the
Police, bureaucracy etc.) and how he sometimes
dreamt of pulling out a weapon to get rid of all the
people that bothered him. Of course, this was all a
fantasy as he was a very gentle and quiet man who
all his life had been afraid of discrimination because
of his Armenian origins. Maxence Stamatiadis was
fascinated by these stories as he recognized something of himself in them and that’s how he began to
film his grandparents. He organised his notes and
wrote Killer Period, a movie between documentary
and fiction about his grandfather, his frustrations
and fantasies.

(2018, 23’, HD)
Produced by Pauline Tran Van Lieu and Lucie Rego,
Hutong productions
Co-Production Bad Manners
Cinematography: Viken Kantarci & Victor Zebo
Sound: Benjamin Feuillade
Editor: Elsa Jonquet
Summary: Interviews with five people who recall
their lives under the dictatorship of Purina No.1.
They also recall Édouard, a child who disappeared
at the same time as this world.
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Kymco
(2016, 16’)
Co-directed with Marine Feuillade
Produced by Marine Arrighi - Apsara films
Summary: Perched on their Kymco quad, Vartan
and Kassos are a couple of dopey teens with a
feigned tough-guy attitude. They ride along together, insulting each other, fighting, and boasting
about their amazing sexual exploits. Behind them,
tearing along on his small bicycle is Chikla, a nineyear-old kid who seems determined to follow in the
footsteps of the older boys, despite the innocence of
his young age. Since nothing here belongs to anyone, this island is their playground. But as their long
ride comes to an end, the older boys’ carefree mood
gives way to a sense of despondency, as they fear
that they’ll end up fading into oblivion like all the ruins scattered across their path.

About: Melancholia and the overall way one feels
the weight of its environment, have nothing to do
with age or maturity. Our characters kill time fooling
around. They seem inconsequent at first. But in reality it’s a way of fighting boredom and fear of what
the future will be. Eventually when they get tired of
their games, they find themselves face to face with
their anxiety of ending up forgotten like the deserted
landscape around them. Filming young characters
allowed us to highlight this contrast. To these kids,
the future is empty and scary. On their island, there
seems to be no adults, the only ones they cross
path with, seem almost dead like the landscape or
like monsters.

Purina N°1

Killer Period
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(ελ)
Συνέντευξη του Maxence Stamatiadis στον
Δώρο Δημητρίου

ΕΡ: Στις ταινίες σας εστιάζετε κυρίως στους
νέους και τους ηλικιωμένους. Και μερικές φορές
οι νέοι συμπεριφέρονται σαν ηλικιωμένοι και
αντίστροφα ... Βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες αυτές
τις περιόδους της ζωής ή υπάρχουν άλλοι λόγοι
για τους οποίους έχετε επικεντρωθεί σε αυτούς;

ΕΡ: Έχω την αίσθηση ότι η τοποθεσία είναι πολύ
σημαντική για εσάς και τις ιστορίες σας. Πώς
αναπτύσσετε αυτές τις ιδέες; Κατασκευάζετε τις
ιστορίες σας ανάλογα με το πού λαμβάνουν χώρα;

ΑΠ: Πράγματι, η τοποθεσία είναι συχνά το σημείο
εκκίνησης της ιστορίας, παρόλο που εσκεμμένα
δεν δίνω ποτέ πληροφορίες σχετικά με το χρόνο
ή το χώρο· η ταινία θα μπορούσε να τοποθετηθεί
οπουδήποτε.

ΑΠ: Οι ταινίες μου συχνά ασχολούνται με τη
φαντασία ως έναν τρόπο για να διαφύγουν οι
χαρακτήρες από την πραγματικότητα, τη θλίψη
ή την πλήξη. Οι έφηβοι και οι ηλικιωμένοι
είναι ιδιαίτερα δραστήριοι σε αυτό το θέμα:
οι νέοι ονειρεύονται το μέλλον, μερικές
φορές φοβούνται. Τα παλαιότερα λάθη του
παρελθόντος, τι έχασαν ή δεν έκαναν ποτέ.
Ονειρεύονται την επούλωση.
Σε αυτές τις δύο ηλικίες οι άνθρωποι συνήθως
δεν έχουν κάτι υποχρεωτικό να κάνουν. Δεν
έχουν ακόμα, ή δεν έχουν πια, καμία πραγματική
κοινωνική ευθύνη. Σημαίνει ότι ο χρόνος
εκτείνεται με βραδύτερο τρόπο, επιτρέποντας
την πλήξη. Και η πλήξη αποτελεί πρόσφορο
έδαφος για φαντασιώσεις.

Συχνά με ελκύουν ερημωμένα τοπία και ερείπια.
Αυτό έχει να κάνει με μέρη που γνώριζα ως παιδί
μεγαλώνοντας. Οι παππούδες μου ζούσαν στον
αυτοκινητόδρομο σε ένα ανατολικό προάστιο
του Παρισιού. Είχα εμμονή με αυτόν τον δρόμο.
Αν οδηγείσετε σε αυτόν, δεν θα προσέξετε κάτι
ιδιαίτερο, αλλά μόλις αρχίσετε να περπατάτε,
θα αρχίσετε να παρατηρείτε όλα αυτά τα
περίεργα στοιχεία: μια γιγάντια κούκλα μωρό,
παλιά αρχαιολογικά κατάλοιπα, ένα τεράστιο
λιβανέζικο κέδρο, οι άνθρωποι που ζουν εκεί:
ο Βασιλιάς Mike το μέντιουμ, ο ρομαντικός
οδηγός φορτηγού που οδηγεί κάθε βράδυ για να
συναντήσει την ερωμένη του ή τα νεαρά παιδιά
που περιφέρονται σε αυτή τη χαμένη περιοχή.
Όλοι αυτοί έγιναν ηθοποιοί στις ταινίες μου.

Επομένως, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι τείνουν
να ενεργούν με παρόμοιο τρόπο: Στο Period
Killer, ο χαρακτήρας του Edouard ανανεώνεται
όταν φαντασιώνεται για τη δολοφονία. Αποκτά
ενέργεια και χαρά. Αντίθετα, οι νεαροί του Kymco
ξαφνικά γίνονται πολύ σοβαροί όταν μιλάνε για
το μέλλον και το νησί τους.

Το Kymco ήθελα να το γυρίσω στην Αίγινα. Η
οικογένειά μου κατάγεται από αυτό το ελληνικό
νησί και μικρός περνούσα όλα τα καλοκαίρια
μου εκεί. Το σενάριο ήρθε αργότερα, με βάση
εφηβικές ιστορίες των παιδιών του νησιού.
Όπως ο δρόμος των παππούδων μου, τα μέρη
που κινηματογράφησα στην Αίγινα ήταν κάποτε
καινούργια, δημοφιλή και εντυπωσιακά αλλά
τώρα παρήκμασαν, έκλεισαν και καταστράφηκαν.
Θυμάμαι όταν ήμουν 10 ετών, ήμουν
ενθουσιασμένος με το άνοιγμα του υδάτινου
πάρκου όπου λαμβάνει χώρα η τελευταία σκηνή.
Τώρα έχει κλείσει και έχει εγκαταλειφθεί εδώ
και 15 χρόνια.

Αυτή η ικανότητα να “ονειρεύονται σκληρά” είναι
ίσως ο λόγος που με ελκύουν περισσότερο αυτοί
οι αντίθετοι άξονες, παρόλο που στην αρχή δεν
είναι μια συνειδητή επιλογή.

Έτσι, αυτά τα μέρη φέρνουν ένα νοσταλγικό
συναίσθημα για μένα. Αποτελούν αντανάκλαση
των φαντασιώσεων στην καρδιά των ταινιών
μου.
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ΕΡ: Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο στις ταινίες
σας είναι η τεχνολογία, οι μηχανές, οι συσκευές
και ακόμη η επιστημονική φαντασία και οι
ιδιότυποι τρόποι που χρησιμοποιούνται για να
βοηθήσουν μερικούς ανθρώπους να πολεμήσουν
την πλήξη, τη μοναξιά, το τραύμα. Παρακαλώ
σχολιάστε.

ΑΠ: Λατρεύω τις ταινίες επιστημονικής
φαντασίας, ανέκαθεν το θεωρούσα ένα είδος
που επιτρέπει σε κάθε ιδέα, κάθε τόνο και κάθε
εικόνα να συνυπάρχουν. Έτσι, το Sci-Fi είναι
ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο κινηματογράφος
ανοίγεται όλο και περισσότερο σε άλλους
τομείς και πιο συγκεκριμένα πολλές φορές
συγχωνεύεται με τη σύγχρονη τέχνη.
Προσωπικά θεωρώ όλα τα έργα που κάνω ως
Sci-Fi. Όταν γυρίζω μια ταινία, συχνά αποφασίζω
ότι θα διαδραματίζεται στο μέλλον, ακόμα και αν
αυτό δεν γίνεται αντιληπτό εκ πρώτης όψεως.
Αυτό αυτόματα την κάνει μια ταινία Sci-Fi. Το
Shiver of Love και το Purina είναι προφανώς
ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά ακόμη
και το Kymco λαμβάνει χώρα το 2025 στο μυαλό
μου. Είναι εντελώς Sci-Fi!
Το περίεργο πράγμα για την τεχνολογία είναι
ότι είμαστε ήδη στο μέλλον, το οποίο όμως
δεν έχει να κάνει με αυτό που ονειρευτήκαμε
ως παιδιά: Τα αυτοκίνητα δεν είναι ιπτάμενα,
δεν ταξιδεύουμε στο διάστημα, δεν υπάρχει
παγκόσμια ειρήνη. Αυτό που έχουμε τώρα
αντ ‘αυτών είναι τα i-phones, τα tablets και
τα ηλεκτρικά πατίνια που εισβάλλουν στα
πεζοδρόμια των πόλεων. Όλα είναι αρκετά
απογοητευτικά. Αυτά αποτελούν βέβαια
απίστευτα τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά
ταυτόχρονα είναι πολύ συνηθισμένα τώρα πια.
Είναι σαν το μέλλον να έχει έρθει, αλλά να
μην έχει αλλάξει τίποτα. Στις ταινίες μου, η
τεχνολογία τονίζει αυτήν την απογοήτευση, αυτή
τη “μελαγχολία του μέλλοντος”.

ΕΡ: Τί έχετε να πείτε για το χιούμορ και το ρόλο
του στις ταινίες σας;

ΑΠ: Για μια περίοδο, η τάση μεταξύ των νέων
δημιουργών ήταν να κάνουν πολύ σοβαρές
ταινίες, ως ένας τρόπος για να ληφθούν σοβαρά
υπόψη, υποθέτω. Αυτό μπορεί να προέρχεται
από κινηματογραφικές ταινίες όπως το Drive,
που γοήτευσε μια ολόκληρη γενιά, αλλά δεν
είχε χιούμορ. Σήμερα, η κωμωδία φαίνεται να
επιστρέφει - ίσως επειδή τίποτα δεν έχει νόημα
πια. Αυτά είναι καλά νέα. Από την πλευρά μου,
αν γελώ κατά τη διάρκεια μιας ταινίας, αυτό
σημαίνει ότι είναι τουλάχιστον εν μέρει καλή.
Στις ταινίες μου, τείνω να έχω χαρακτήρες
που είναι εκ φύσεως αστείοι. Αυτόματα
«χρωματίζουν» αυτό που γράφω με κωμωδία.
Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, ειδικά όταν
ασχολείσαι με θέματα όπως το πένθος ή η
απώλεια. Το συναίσθημα δημιουργείται από την
αντίθεση μεταξύ κωμωδίας και δράματος. Στο
Shiver of Love η Suzanne γίνεται πιο συγκινητική
όταν η θλίψη της αποκαλύπτεται, επειδή έχει
μια εύθυμη διάθεση, και στην ταινία ήταν ένας
κωμικός χαρακτήρας. Δεν χρειάζεται να έχει
κανείς σοβαρό ύφος για να μιλήσει για σοβαρά
πράγματα.

ΕΡ: Πώς νοιώθετε για τον σουρεαλισμό;
Πιστεύετε ότι υπάρχει σήμερα;

ΑΠ: Παρακολουθώντας το εκπληκτικό Twin
Peaks: The Return του David Lynch μπορούμε
μόνο να αναγνωρίσουμε ότι ο σουρεαλισμός
(ή τουλάχιστον ο νεο-σουρεαλισμός) είναι
πραγματικά πολύ ζωντανός. Έχει γίνει ακόμη και
αρκετά σύγχρονος, με κινηματογραφιστές όπως
ο Quentin Dupieux (το Rubber είναι μια ταινία
μικρού μήκους για ένα ελαστικό αυτοκινήτου
που είναι κατά συρροήν δολοφόνος), ο οποίος
είναι πολύ δημοφιλής και οι εικόνες του είναι
πανταχού παρούσες: σε μουσικά βίντεο κλιπ,
στη διαφήμιση κλπ ... Έτσι, ο σουρεαλισμός είναι
σίγουρα ακόμα παρών, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι
είναι πάντοτε θετικό αυτό.
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ΕΡ: Ποιες είναι οι κινηματογραφικές,
καλλιτεχνικές ή άλλες επιρροές σας; Τι σας
εμπνέει;

ΑΠ: Υπάρχουν πολλά! Αλλά οι κύριες επιρροές
μου αυτό τον καιρό είναι οι αμερικανοί κωμικοί
Tim Heidecker και Gregg Turkinston και το “On
Cinema at the Cinema”. Ξεκίνησαν πριν από λίγα
χρόνια με ένα πρόγραμμα podcasts στο διαδίκτυο
με κριτικές-παρωδία για κινηματογραφικές
ταινίες. Τώρα έχουν πλέον επεκταθεί και έχουν
τηλεοπτική εκπομπή, δύο μουσικές μπάντες, ένα
ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους και μια αδίστακτα
εύστοχη πεντάωρη ψευδο-δίκη. Ο απερίγραπτος
κύριος χαρακτήρας τους, είναι η καλύτερη
κριτική της εποχής Trump.

ΕΡ: Τι πιστεύεις για τον κινηματογράφο σήμερα
και το μέλλον του κινηματογράφου;

ΑΠ: Είναι δύσκολο να μιλήσουμε συνολικά για
τον κινηματογράφο. Αλλά για άλλη μια φορά, μια
σημαντική πτυχή του πώς εξελίσσεται το σινεμά
είναι ο τρόπος χρηματοδότησης και προβολής
των ταινιών. Και υπάρχει σίγουρα μια αλλαγή
σε αυτό το θέμα, γιατί ολοένα και περισσότερο,
νέοι κινηματογραφιστές προέρχονται
από διαφορετικούς τομείς, όχι μόνο τα
κινηματογραφικά σχολεία. Και είναι πιο δύσκολο
να χρηματοδοτηθούν όταν δεν διδάσκονται τον
“σωστό” τρόπο παραγωγής ταινιών. Έτσι οι
άνθρωποι πρέπει να γίνουν δημιουργικοί. Για
παράδειγμα, έχω μια φίλη η οποία χρηματοδοτεί
όλες τις ταινίες της με κρυπτονομίσματα αντί
να περάσει από τη μακρά διαδικασία λήψης
χρημάτων από το κράτος. Μπορεί να εργαστεί
πολύ γρήγορα. Έχει γυρίσει τρεις μεγάλες ταινίες
σε τρία χρόνια! Εγώ ο ίδιος, διένειμα το Purina σε
USB sticks τα οποία άφηνα σε όλη την πόλη και
οι άνθρωποι τα έβρισκαν. Αυτές οι λύσεις είναι
συναρπαστικές.
Επίσης, το Χόλιγουντ κάνει εντελώς χάλια
ταινίες την τελευταία δεκαετία και ανυπομονώ
να το δω να καταρρέει και να ξεκινά ξανά από
την αρχή, για να μπορέσουμε να δούμε και πάλι
ωραία blockbusters!

Βασικά, κάθε εβδομάδα δύο τύποι κάθονται
μαζί σε μια αίθουσα προβολής για να σχολιάσουν
ταινίες, αλλά καταλήγουν να μιλάνε για όλα όσα
συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα.
Το θεωρώ εξαιρετικό: οτιδήποτε μπορεί να
εμφανιστεί στην ιστορία. Και αυτό δεν χρειάζεται
να εμφανιστεί στην οθόνη, οι χαρακτήρες
απλώς λένε ότι συνέβη. Για παράδειγμα αντί να
παρουσιαστεί μια τεράστια έκρηξη με εφέ και
CGI όπως θα γινόταν σε μια ταινία Marvel με
κόστος εκατομμυρίων δολαρίων, οι χαρακτήρες
απλά εμφανίζονται μπαρουτοκαπνισμένοι και
μιλούν για αυτή την έκρηξη.
Αυτή είναι μια λαμπρή ιδέα που
επαναπροσδιορίζει την αφήγηση με ένα πολύ
σύγχρονο τρόπο, εμπνευσμένο από τα video blogs
και αποτελεί μια δημιουργική απάντηση στη
γενική δυσκολία χρηματοδότησης των ταινιών.
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ΕΡ: Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;

ΑΠ: Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη
είναι να πάω βαθύτερα στον πειραματικό χώρο
- γυρίζω μια ταινία που χωρίζεται σε τρεις
δωδεκάδες μικρά βίντεο που ‘μιμούνται’ τη
διαφήμιση τύπου Web Marketing και διανέμονται
ως τέτοια στα κοινωνικά μέσα. Η δεύτερη είναι
μια πιο κλασσική προσέγγιση: Μόλις τελείωσα το
γράψιμο ενός σεναρίου για μια μεγάλου μήκους
ταινία με πρωταγωνίστρια τη Loana - το πρώτο
τηλεοπτικό αστέρι ριάλιτι της Γαλλίας.
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(en)
Maxence Stamatiadis Interview
to Doros Demetriou

Q: In your films you focus mainly on the young
and the old. And sometimes the young behave
like old people and vice versa... Do you find
these periods of life more interesting, or are
there other reasons you focus on them?

Q: I get the sense that location is very important
for you and your stories. How do you develop
these ideas? Do you build your stories depending on where they take place?

A: Indeed location is often the starting point of
the story, even though I purposely never give information about time or space - the movie could
be set anywhere. I’m often attracted to deserted
landscapes and ruins. That has something to do
with places I was familiar with growing up as a
kid.

A: My films often deal with fantasy as a way for
characters to escape reality, sorrow or boredom.
Teenagers and older people are particularly active in that matter : the youngsters dream of the
future, sometimes fearing it. The oldest regrets
of the past, what they lost or never had. They
dream of mending.
Also these are both ages when people don’t really have anything mandatory to do. They don’t
have, yet or anymore, any real social responsibility. This means that time stretches in a slower
way, allowing for boredom. And boredom is also
a solid ground for fantasies.
Therefore the Young and the Old tend to act like
one another: in Killer Period, the character of
Edouard is rejuvenated when he fantasizes about
committing murders. He recovers energy and
joy. On the contrary, Kymco’s young thugs get
suddenly very serious when they talk about the
future and their island.
This ability to “dream hard” is probably the reason I’m the most attracted towards these opposite ends, even though it’s not a conscious
choice at first.

My grandparents used to live by the highway in
the eastern suburb of Paris. I became obsessed
with this road. When driving along it, it wouldn’t
strike you as anything special but once you start
walking along it, you begin to notice all these
odd details : a giant baby doll, old archaeological remains, a huge tercentenary Lebanon cedar… I got to meet the people living there: King
Mike the medium, the romantic truck driver that
drives every night to meet his lover, or the young
kids hanging in this wasteland. They all became
actors in my movies.
For Kymco, before anything I wanted to shoot in
Aegina. My family comes from this Greek island
and I would spend all my summers there. The
script came later, based on tales people told
me and teenage stories of the island kids. Like
my grandparents’ road, places I shoot in Aegina
used to be new, hip and fancy but they’ve now
closed and look run down, ruined. I remember
when I was 10, being so excited about the opening of the water park where the last scene takes
place. Now it’s been closed and abandoned for
15 years.
So these places carry a nostalgic feeling for
me. They are a reflection of the fantasies at the
heart of my movies.
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Q: Another thing that is interesting in your films
is technology, machines, devices and even sci-fi,
and the peculiar ways these are used in order
to help some people fight boredom, loneliness,
trauma. Please comment.

Q: And how about humor and its role in your
films?

A: For a while, the trend among young filmmakers was to make very serious movies, as a way
to be taken seriously, I guess. That might have
come from movies such as Drive, that fascinated a whole generation but that ultimately lacked
any kind of humor. Nowadays, comedy seems
to come back - maybe because nothing makes
sense anymore. That’s good news. For my part,
if I laugh during a movie, it means that it’s at
least partially good.

A: I love sci-fi movies, I always have, and I find
it a genre that allows every idea, every tone and
every kind of imagery to exist together. Thus scifi is particularly relevant, as cinema is more and
more opening to other fields and more specifically merging with contemporary art.
I’ve actually come to consider all the works I do
as sci-fi. When I shoot a movie, I often decide
that it’s set in the future, even if it’s not said or
showed. It then automatically becomes a sci-fi
movie. Shiver of love and Purina are obviously
science-fiction, but even Kymco takes place in
2025 in my mind. It’s totally sci-fi!
The weird thing about technology is that we already are in the future, but it has little to do with
what we dreamed of as kids. No flying car, no
space travel, no world peace. What we got instead are i-phones, tablets and electric scooters
invading the pavement. It’s all pretty disappointing. These are incredible technological achievements but at the same time they are very common now. It’s like the future has already come
but hasn’t really changed anything. In my movies, technology highlights this disappointment,
this “melancholia of the future”.
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In my movies, I tend to film characters that
are naturally funny. They automatically colour
what I write with comedy. It’s really important,
especially when you deal with matters such as
mourning or loss. The emotion comes from the
contrast between comedy and drama. Suzanne
is all the more moving when her sorrow is
unveiled in Shiver of Love, because she has a
joyful nature and has been a comic character
through the movie. You don’t need a serious
tone to talk about serious stuff.

Q: What are your feelings about surrealism? Do
you think it is dead or alive today?

A: Watching David Lynch’s unbelievably awesome Twin Peaks : The Return, one can only acknowledge that surrealism (or at least neo-surrealism) is very much alive indeed. It has even
become quite fashionable, with filmmakers such
as Quentin Dupieux (Rubber is about a serial
killer car tire). Him being super hip, his imagery
has become quite omnipresent everywhere : in
music videos, advertisement etc…
So surrealism is definitely still present, even if
I’m not sure it is always for the best.
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Q: What are your cinematic, artistic or other
influences? And what inspires you?

Shiver of Love

What do you think about cinema today and the
future of cinema?

A: There are a lot ! But American comedians
Tim Heidecker’s and Gregg Turkinston’s “On
Cinema at the Cinema” is my main reference
at the moment. It started a few years ago as
a parodic movie reviews podcast on the Web.
Their universe has now expanded into a tv show,
two music bands, a feature documentary and
a masterfully achieved 5 hours fake trial. The
show despicable main character makes for the
best criticism of the Trump era.
So every week, two guys sitting in a theatre
review movies together. Or rather, they’re supposed to review movies but end up talking about
what happened in the past week.
I find it terrific: anything can feature in the story
as it doesn’t need to appear on screen, characters just say it happened. Instead of shooting a
massive CGI explosion like you would in a billion
dollars Marvel movie, characters just show up
cover in burns and talk about the explosion.
That’s a brilliant idea that both redefine narrative in the most relevant way, inspired by video
blogs (literally people talking to the audience)
and a creative response to the difficulty of
financing movies.

It’s hard to speak about cinema as a whole. But
once again, among other things, a major aspect
of how it evolves is the way movies are financed
and shown. And there is definitely a change in
that matter, because more and more, young
filmmakers are coming from different fields, not
only cinema schools. And it’s harder to get financed when you’re not taught the “proper” way
of making movies. So people have to get creative. For example, this friend of mine finances
all her movies with cryptocurrencies instead of
going through the long process of getting money from the state. She can work very fast. She’s
been shooting three feature films in three years
! I myself, distributed Purina on USB sticks that
I would leave all around town for people to find.
These kind of solutions are exciting.
Also Hollywood has been going to total shit for
the last decade and I can’t wait to see it implode
and start all over again so we can get good
blockbusters again !

What are your future plans?

There are two directions. One part is going
deeper into experimental - I’m shooting a movie
split in three dozens short videos mimicking
Web Marketing advertisement and distributed
as such on social medias. On the other hand, I’m
also going towards a more classical approach. I
just finished writing a script for a feature length
about and starring Loana - France’s first reality
TV star.
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Σεξ και Πολιτική στο Σινεμά της Υπονόμευσης:
Οι γιουγκοσλαβικές ταινίες του Dušan Makavejev
από τη δεκαετία του ’60
Sex and Politics of the Subversive Kind:
Dušan Makavejev’s Yugoslavian Films of the
1960s

σε επιμέλεια από τον Christopher Zimmerman
curated by Christopher Zimmerman
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Το 2019 ο κόσμος θρήνησε την απώλεια
ενός αληθινού ριζοσπάστη: του πατέρα του
γιουγκοσλαβικού Μαύρου Κύματος και διεθνούς
προβοκάτορα Ντούσαν Μακαβέγιεφ. Το έργο
αυτού του ασυμβίβαστου επαναστάτη επιδιώκει
τη σεξουαλική και πολιτική απελευθέρωση μέσα
στον παραλογισμό της ζωής στα κομμουνιστικά
και καπιταλιστικά κράτη. Οι τρεις πρώτες
ταινίες του Μακαβέγιεφ, που γυρίστηκαν στη
Γιουγκοσλαβία στα τέλη της δεκαετίας του 1960,
επικρίνουν τη δεσπόζουσα ιδεολογία με τρόπο
ιδιόρρυθμο και ανατρεπτικό, διερευνώντας
ασεβώς τις διασταυρώσεις σεξουαλικότητας
και πολιτικής, και καταλύοντας το όριο ανάμεσα
σε μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ. Πέραν από
απλούς σπόρους που θα ανθοφορήσουν στο
«ώριμο» έργο του, τα τρία αυτά αριστουργήματα
είναι ουσιαστικά το χωνευτήρι μέσα από το
οποίο ο Μακαβέγιεφ θα επεξεργαστεί και θα
τελειοποιήσει την ικανότητά του να συνυφαίνει
ανόμοια υλικά και νήματα στη διαλεκτική
του φιλμογραφία, μέσα από ένα ριζικά
πρωτοποριακό συνειρμικό μοντάζ.

In 2019, the world lost one of its truly ‘free radicals’:
Serbian filmmaker and father of the Yugoslav Black
Wave Dušan Makavejev. The work of this raucous
revolutionary calls for sexual and political liberation
within the absurdity of life in a Communist state.
Makavejev’s first three films made in Yugoslavia
in the late 1960s whimsically and subversively
critique the ruling ideology, irreverently explore the
intersections of sexuality and politics, and dissolve
the boundary between fiction and documentary.

Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κερκινό για την ευγενική
παραχώρηση του κειμένου του .

Πρόγραμμα
Programme
Man is Not a Bird

(1965, 78’)

Love Affair, or the Case of the Missing
Switchboard Operator
(1967, 68’)
Innocence Unprotected

(1968, 79’)
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(English Text Only)
Makavejev’s Secret
Christopher Zimmerman
Men live their beautiful, wild lives quite close to
magnificent ideas and progressive truths. My film
is dedicated to those interesting, vague, in-between
spaces.
Dušan Makavejev
The film expressed my belief [that] the only acceptable socialism would be one with human faces and
bodies. Among [the] gigantic constructs of Production and History, individuals live like sad mice,
sometimes stealing a little happiness for themselves, condemned to loneliness and uncertainty.
Dušan Makavejev
In early 2019, world cinema lost one of its truly ‘free
radicals’: father of the Yugoslav Black Wave and
international provocateur Dušan Makavejev. The
films of this raucous revolutionary call for sexual
and political liberation from the ideological strictures in both Communist and Capitalist societies.
Makavejev’s films, in their provocations of both
the mind and the body, are themselves catalysts
for unleashing the forces and energies that have
been repressed by the political. As a cinema of
de-mystification, his work can be seen as a critique
of ideology that opens a space in which transformation—personal, sexual, political—can be staged.

into the dance of hurting and being hurt’. The images underneath Makavejev’s voice-over are taken
from the original Innocence Unprotected, in which
Aleksic is repeatedly hit over the head with a wooden plank after having swung through the window
to save the woman in distress. Makavejev then
asks: ‘What is this exciting secret of this order?’
The film continues with increasingly outrageous
and humorous sound effects synched to Aleksic’s
head hitting the plank in slow motion, suggesting,
perhaps, the repeated ‘beatings’ that Makavejev
himself has taken for his subversive films.
In a film reflecting on his life in film, Makavejev immediately frames the problem in terms of a vicious
circle, a sado-masochistic loop into which humans
unwittingly fall prey. There is an order structuring
human reality and behavior, but it is a secret to
which we do not have access. Is this not precisely
how ideology functions? At the point when we
think that we are farthest from ideology is when we
are fully within it: the water to the fish, capitalism to our contemporary global system. Without
critical questioning, vigorous public debate, and
subversive artistic creation, we fall into this dance.
What is striking here is the fact that it is a dance,
suggesting that, irrespective of its cycle of violence,
we enjoy it; it is somehow pleasurable.

Returning the human body to the site of politics,
Makavejev’s films are counter-ideological collages,
subversively exploring both the politics of sexuality
and, more interestingly, the sexuality of politics.
Through an intricate network of collisions, his films
probe the limits of convention, authority, dogmatism, in search of a point of rupture, a moment of
breaking through rigidified, disciplining worldviews.
Synthesizing different registers of time, Makavejev
weaves fantasy and reality, fiction and documentary, memory and trauma, narrative and history into
intricate filmic tapestries that unsettle expectation
and point to the ‘secret’ of ideology, to the ‘hole in
the soul’.

But, Makavejev’s question, after setting up this
stark view of human nature as stuck in this rut of
pain-pleasure, points to the existence of a secret to
this order, a hidden reason why we persist in hurting and being hurt, an invisible underlying structure, a system. If we can only uncover the secret,
perhaps the ideological edifice that propagates this
Hobbesian view of human nature can be shown to
be the insubstantial construction that it is. And yet,
echoing Jacques Lacan’s aphorism that ‘there is no
Other of the Other’, isn’t the secret of psychoanalysis the fact that there is no Big Other operating
behind the scenes? Contrary to what we need
to believe, there is no master of ceremonies. In
Makavejev’s Hole in the Soul, the uncovering of this
secret reveals another secret, which covers the gap,
the void out of which ideology is generated and
sustained. In other words, the secret of the secret
is that there is no secret, or, the secret is simply a
container around a void, a hole in the soul.

The Hole in the Soul

The Soul of Ideology

The autobiographical Hole in the Soul—Makevejev’s final film made for BBC Scotland in 1994—
opens with the director’s voice-over explaining that
his childhood coincided with WWII and that he thus
saw from an early age how ‘easily people plunge

Slavoj Zizek, in his The Sublime Object of Ideology, writes: ‘Ideology is not a dreamlike illusion
that we build to escape insupportable reality; in
its basic dimension it is a fantasy-construction
which serves as a support for our “reality” itself: an
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“illusion” which structures our effective, real social
relations and thereby masks some insupportable,
real, impossible kernel… The function of ideology
is not to offer us a point of escape from our reality
but to offer us the social reality itself as an escape
from some traumatic, real kernel.’
Zizek turns our intuitive sense of ideology on
its head. This inversion, from ideology being an
escape from reality to reality itself being an ideological escape from the traumatic real, re-frames
the this fundamental gap in being, the hole in the
soul, as precisely that which is smoothed over
by ideology, that which is erased, for example, in
the continuity system of Classical film. The first
step in shattering the coordinates of ideology is
the recognition that reality itself is generated by
ideology in order to avoid the trauma of the void in
our being. Despite our strivings for wholeness and
completeness, life itself is a covering-over of this
fundamental emptiness.
Dušan means ‘soul’, and this self-deprecating,
self-reflective, and self-reflexive film seeks out the
hole in Makavejev. Through a complex constellation of historical, artistic, and political forces,
Dušan has lost his soul. The film sets out to find
his soul, that is, his name, which has been lost,
much like his homeland of Yugoslavia, and yet,
through the filmmaking process, he only finds a
hole, a gap. Is this not the Lacanian Real, the void
around which we circulate? In Lacanian terms,
the individual is structured around a gap, a void,
of that impossible real kernel that we can only
approach obliquely, through fictions. It is not that
we are incomplete because of a lack in us, rather
the reverse, we lack because of our fundamental
incompleteness. It is precisely this hole in Makavejev’s soul that generates these subversive and
radically innovative films. It is the gap, the lack in
Makavejev (the fact that he was an outcast in Yugoslavia and in Hollywood) from which his creative
‘inspiration’ and energy emanate. And it is this
hole in his soul that generates the humanist flame
that ignites Makavejev’s life-long fight against the
repressive ideologies that shape us into cogs in the
machine. Cinema as Deleuzian war machine…
Cinema as a Guerrilla Operation
Makavejev’s uncompromising exploration of the
limits of the visual, of what can be stomached,
forces us as viewers to question those very limits.
His work is a challenge; its subversiveness shakes
us out of our lethargy, shoves us off of the wellworn patterns of thought. Openly criticizing the
status quo and the dominant structures of power

in both the East and the West, openly defying both
cinematic conventions and conventional tastes,
resulted in Makavejev feeling the weight of the
power that he criticized. His films were suppressed
in Yugoslavia; he went into exile in the West where
he faced censorship and had to struggle to find
funding for his projects.
Charges of cruelty and disgust have been leveled
against Makavejev’s films (particularly Sweet
Movie, and to some extent WR: Mysteries of the
Organism). Amos Vogel, however, argues that
Makavejev’s is a ‘constructive cruelty’ in which
his ‘visual shock and cruelty’ throughout his work
are ‘in the service of humanism’. In other words,
Makavejev does not shock for the sake of being
shocking, rather, his provocations are necessary
strategies for breaking out of the networked power
structures in which humans are enmeshed, shaped,
and formed. Liberation begins with a transformation of the self, and this transformation is connected to the sexual energy and the flow of life coursing
through our bodies that is otherwise repressed,
suppressed, censored.
Makavejev is quoted as saying: ‘I see the cinema
as a guerrilla operation. Guerrilla against everything that is fixed, defined, established, dogmatic, eternal. It’s not irrelevant that the cinema
should be at war, because eventually everything
is connected. Hollywood is Wall Street and the
Pentagon… But that doesn’t mean that the cinema
must serve the revolution: the revolution has no
need of servants. Everyone must create his own
revolution.’
Here, Makavejev conceives of cinema as a tool of
guerrilla warfare, that is, irregular, independent,
asymmetrical transgression against the dominant
ideology and the ruling elites. He calls for a cinema
that harasses and sabotages the codified and
rigidified ways of looking and living in societies structured in top-down hierarchies. Cinema
should fight against everything that is established,
rigidified into convention, against accepting
reality as natural and inevitable. It is this rigidity
of ideology that shapes humans into unthinking,
unfeeling creatures. It is this ‘frigidity’ of ideology
that represses our creative sexuality, our relations
to others. Thus, Makavejev’s cinema as guerrilla
operation does indeed elicit visceral responses
from viewers, shocking us into probing the limits
of discourse, sensibility, and taste; making us feel
cinema in and with our bodies. At the same time,
however, the director’s formal structures and concepts of associational montage are the engines of
the radical synthesis of his dialectical filmmaking,
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which, I argue, both mirrors consciousness and
collides with our minds to produce a cinema that
thinks. Revolution begins with an inner transformation of the individual’s consciousness.
Mix-Master Makavejev
Makavejev’s first three films made in Yugoslavia
in the late 1960s whimsically and subversively
critique the ruling ideology, irreverently explore the
intersections of sexuality and politics, and dissolve
the boundary between fiction and documentary.
More than merely seeds that will blossom into his
‘mature’ work, these first three masterpieces are
the crucible out of which Makavejev explores and
perfects his ability to draw disparate materials into
his dialectical filmmaking made possible through
his radically innovative associational montage.
Underneath the shocking surface content of
Makavejev’s films, which essentially banished him
in Yugoslavia and censored him in the West, is an
equally ‘shocking’ formal network. Makavejev’s
controversial content probing the limits of taste
and convention belies the explosive synthesis of
film theoretical concepts in play and an approach
to filmmaking that suggests the functioning of
consciousness itself. On this level, Makavejev’s
films themselves think through the complexity of
ideology, history, memory, trauma—the hole in the
soul…
Even during a period when the European New
Waves were jubilantly transgressing cinematic
conventions and when filmmakers such as Chris
Marker and Jean-Luc Godard in France and Shirley
Clarke and John Cassavettes in the US were blurring and dissolving the boundaries between fiction
and documentary, between fantasy and reality,
Makavejev’s dialectical filmmaking and radical
synthesis make his work stand out in an already
experimental environment. Although he delves
deeply into cinema history, particularly his ‘debt’ to
Eisenstein, Vertov, and Rouch, the singularity and
uniqueness of Makavejev’s body of unclassifiable
work is reflected in the fact that he has no imitators. There is no Makavejev school.
The Collision of Consciousness
In vital respects, Makavejev takes up and provocatively expands Eisenstein’s theory of montage.
Diametrically opposed to smooth, seemingly
seamless continuity editing, Eisenstein conceived
of montage as collision. Editing was not linkage,
rather shots were meant to collide, and a third
meaning, a synthesis, emerges out of two juxta-
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posed images. Eisenstein’s goal was to create in
the minds of viewers a revolutionary synthesis.
And, it is through montage that the viewer is encouraged to derive meaning from these collisions.
It is also through montage that viewers are tasked
with thinking and seeing in new and radical ways.
Just as new meaning is synthesized out of the collision of montage, the film and the viewer ‘collide’
thus producing the film in our minds. For Eisenstein, the initial creative act is undertaken by the
filmmaker who assembles the film, but an equally
creative act is performed by the viewing audience.
Makavejev’s associational montage also unfolds
through radical collisions between fiction and
documentary footage, between filmed and archival
images, between sound and image, between music
and lyrics. Like Eisenstein, Makavejev’s montage
is meant to shock, to stimulate thought and feeling.
But unlike Eisenstein, Makavejev’s montage is double-edged; it questions the binary oppositions with
which Eisenstein was operating; it creates doubt
and skepticism with respect to myth-making. His
films collide with our minds and bodies, opening, if
we accept the challenge, to think and feel differently about the world.
But, Makavejev was also deeply influenced by another Soviet filmmaker: Dziga Vertov. Essentially
a documentarian, Vertov developed the concept
of Kino-Pravda (‘film-truth’) through his extensive
work creating newsreels. 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 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. 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, the filmmaker, in
making the film, and the viewer, in experiencing it,
‘produce’ film-truth.
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Makavejev’s debt to Vertov can be seen in his
commitment to reality, to realism, to the power of
cinema to register and capture life. His depictions
of working class life, his elevation of the everyday,
and his profound respect for his subjects, irrespective of their colliding virtues and vices, attest
to Makavejev’s interest in life as it is lived and
humans as they are. Just as Vertov accentuates
the mechanical nature of filmic reality, Makavejev
obsessively portrays industrial processes, labor,
hands working, humans in contact with machines.
But, Makavejev’s commitment to cinema’s power
of capturing reality extends to the reality found
in-between public and private spaces. Makavejev’s
interest in the interstices, the underbelly of industrial production, plays out through his wasteland
settings: junkyards, slag heaps, mud flats.
What is striking here is Makavejev’s ability to
synthesize two theories of film (Eisenstein’s and
Vertov’s) that are typically seen to emerge from the
same soil but stand in diametrical opposition. This
is Makavejev’s dialectic in full operation. Although
they may approach the matter from opposite ends,
Eisenstein and Vertov both arrive at film being produced at the intersection of film and mind. Makavejev fully embraces this notion and expands this
to film colliding with the body. Where he departs
from his Soviet forebears is his relationship to ideology. Whereas Eisenstein and Vertov were making
films as part of the project of constructing ideology,
Makavejev vehemently and satirically deconstructs
that very ideology, which had grown oppressive
since its initial post-revolutionary fervor.

to shake us into feeling. Navigating the local and
global, the particular and the universal, the personal and the political, his dialectical filmmaking
not only rouses us from our somnambulism but
opens the possibility of individual transformation,
and this transformation, along with Wilhelm Reich,
unleashes certain energies. Just as friendship, for
Aristotle, is the bridge between individual character and political life, sexuality is Makavejev’s
bridge between the individual and the collective. In
both cases, a doubling occurs, a movement of the
lone individual toward the other. For Makavejev,
the political is not a matter of abstract notions of
freedom or of the perfectibility of the individual,
rather politics deals with bodies enmeshed in the
networks of power that manipulate and control
the vitality and creative freedom of life. Cinema as
guerrilla operation… Cinema as lifting repression…
Cinema as ideological demystification… Cinema as
revolutionary orgasm…

Ideological Hypnosis / Hypnotic Ideology
Makavejev’s first feature film Man is Not a Bird
(1965), opens and closes with Roko the hypnotist. The director explains that, ‘I wanted to show
how people are permeated by ideologies and how
their conduct, gestures, opinions, thoughts, are
unconsciously influenced by ideological hypnosis.’
Hypnosis is a kind waking dream state. Under
hypnosis, one is not in control of one’s actions and,
in this highly suggestive state, is thus open to regression. It is significant that Makavejev opens his
first film connecting hypnosis with ideology. Those
under the hypnosis of ideology are not aware that
they are. They are not aware of the extent of their
unfreedom. The crowd laughs at those hypnotized
on stage, but they are the ones who are unknowingly hypnotized by ideology.
This is the backdrop against which Makavejev’s
cinema unleashes its guerilla operations to snap
us out of it, to shock us out of our lethargy and

© 2020 Christopher Zimmerman
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(ελ)
Περιλήψεις Ταινιών
Ντούσαν Μακαβέγιεφ
Man is Not a Bird
Čovek nije tica
(1965, 78’)
Παραγωγή: Avala Film, Βελιγράδι
Παραγωγή: Dušan Perkovic
Σκηνοθεσία: Dušan Makavejev
Σενάριο: Dušan Makavejev
Βοηθός σκηνοθέτη: Kokan Rakonjac
Φωτογραφία: Aleksandar Petković
Μοντάζ: Ljubica Nešić
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Dragoljub Ivkov
Μουσική: Petar Bergamo
Παίζουν: Milena Dravić (Ραΐκα), Janez
Vrhovec (Γιαν Ρουτίνσκι), Eva Ras (σύζυγος
του Μπαρμπούλοβιτς), Stole Arandelović
(Μπαρμπούλοβιτς), Boris Dvornik (Μπόσκο), Roko
Ćirković (Ρόκο ο Υπνωτιστής), και Živojin Pavlović
(Γείτονας)
Το φιλμ Ο άνθρωπος δεν είναι πουλί είναι ένα
παλαιικό πορτρέτο ελεύθερης φόρμας με θέμα
τις ερωτικές ζωές δύο όχι και τόσο ηρωικών
ανδρών που εργάζονται σκληρά σε εργοστάσιο
χαλκού. Γι’ αυτή την πρώτη κανονικού μήκους
ταινία του Μακαβέγιεφ, μετά από χρόνια
δημιουργίας ντοκιμαντέρ και πειραματικών
ταινιών μικρού μήκους, ο σκηνοθέτης και το
συνεργείο του εγκαταστάθηκαν στο Μπορ, ορεινή
πολίχνη μεταλλωρύχων κοντά στα σύνορα της
Γιουγκοσλαβίας με τη Βουλγαρία. Παρότι πήραν
συνεντεύξεις από τους εργάτες της περιοχής,
και γύρισαν πλάνα μέσα στα εργοστάσια ορυκτών
της περιοχής, η ταινία δεν αποτελεί αμιγώς φόρο
τιμής στην εργατική τάξη. Ο άνθρωπος δεν είναι
πουλί, όπου συμμετέχει και η σαγηνευτική Milena Dravic, που στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει
στο ανατρεπτικό φιλμ του Μακαβέγιεφ WR: Mysteries of the Organism, παραμένει ένα από τα πιο
διαπεραστικά και τολμηρά ντεμπούτα στην ιστορία
του κινηματογράφου.
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Love Affair, or the Case of the Missing
Switchboard Operator
Ljubavni slučaj ili Tragedija službenice PTT
(1967, 68’)
Παραγωγή: Avala Film, Βελιγράδι
Παραγωγή: Aleksandar Krstić
Σκηνοθεσία: Dušan Makavejev
Σενάριο: Dušan Makavejev
Βοηθοί σκηνοθέτες: Branko Vučićević
και Želimir Žilnik
Φωτογραφία: Aleksandar Petković
Μοντάζ: Katarina Stojanović
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Vladislav Lašić
Μουσική: Dušan Aleksić
Παίζουν: Eva Ras (Ιζαμπέλα), Ružica Sokić
(Ρουζίκα), Slobodan Aligrudić (Αχμέντ),
Miodrag Andrić (Ταχυδρόμος), Dr. Aleksandar Kostić (Σεξολόγος), και Dr. Živojin Aleksić
(Ποινικολόγος)
Πρόκειται για την ιστόρηση του τραγικού
ειδυλλίου ανάμεσα σε μια νεαρή τηλεφωνήτρια
(Eva Ras) και έναν μεσήλικα ειδικό μυοκτονίας
(Slobodan Aligrudic) στο Βελιγράδι. Εντούτοις,
αυτή η δεύτερη κανονικού μήκους ταινία του
Ντούσαν Μακαβέγιεφ μετατρέπεται σε μια
διαρκώς αιφνιδιαστική, μεταχρονική εξερεύνηση
του έρωτα και της ελευθερίας. Προβάλλοντας
σε ιντερλούδια συνεντεύξεις με έναν σεξολόγο
και έναν ποινικολόγο, και αναδεικνύοντας
στοιχεία από την πιο χαρισματική, δραματική
φιλμική επιδεξιότητα του σκηνοθέτη, το
Έγκλημα Ζηλοτυπίας, βασισμένο σε αληθινό
γεγονός, αναδεικνύει εκ νέου τη δεξιοτεχνία
του Μακαβέγιεφ στη σύμφυρση ανόμοιων ειδών,
καθώς και τον παράδοξο, εκλεπτυσμένο ουμανισμό
του.
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Innocence Unprotected
Nevinost bez zaštite
(1968, 78’)
Παραγωγή: Avala Film, Βελιγράδι
Παραγωγή: Boško Savić
Σκηνοθεσία: Dušan Makavejev
Σενάριο: Dušan Makavejev
Βοηθός Σκηνοθέτη: Branko Vučićević
Φωτογραφία: Branko Perak
Φωτογραφία για το φιλμ του Αλέξιτς:
Stevan Mišković
Μοντάζ: Ivanka Vukasović
Μουσική: Vojislav Kostić
Στίχοι: Aleksandar Popović
Παίζουν: Dragoljub Aleksić (ως ο εαυτός του),
Ana Milosavljević (Ορφανή Nada), Vera Jovanović-Segvić (Κακή Μητριά), Bratoljub Gligorijević
(Πέτροβιτς), Ivan Živković (αδελφός του Αλέξιτς),
Pera Milosoavljević (Υπηρέτης), Stevan Mišković,
και Branko Vučićević.

Directing with Hands

Πρόκειται για ταινία που δεν επιδέχεται καμία
ταξινόμηση, μία από τις πιο ξέφρενες φάρσες
του Μακαβέγιεφ, συναρμοσμένη μέσα από το
«χαμένο» υλικό της πρώτης σερβικής ομιλούσας
ταινίας (ένα μελόδραμα με τίτλο Απροστάτευτη
Αθωότητα, που γυρίστηκε επί ναζιστικής κατοχής),
σύγχρονες συνεντεύξεις με τον παντοδύναμο
δημιουργό της και μέλη του συνεργείου,
καθώς και εικόνες από την καταστροφή του
Βελιγραδίου επί Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την
μετέπειτα ανοικοδόμησή του. Στο επίκεντρό
της βρίσκεται ένας (πραγματικός) χαρακτήρας
που δεν πρόκειται να ξεχάσετε σύντομα: ο
Ντράγκοσλαμπ Αλέξιτς, ακροβάτης, κλειδαράς,
και μάγος των αποδράσεων αλά Χουντίνι, τον
οποίο ο Μακαβέγιεφ χρησιμοποιεί ως παράλογο
και θαυμαστό εφαλτήριο για μια αναδρομή στο
πρόσφατο ταραγμένο παρελθόν της χώρας του.
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(en)

Love Affair, or the Case of the Missing
Switchboard Operator
Ljubavni slučaj ili Tragedija službenice PTT

Film Synopses
Dušan Makavejev

(1967, 68’)
Man is Not a Bird
Čovek nije tica

Production: Avala Film, Belgrade
Produced by Aleksandar Krstić
Directed by Dušan Makavejev
Screenplay by Dušan Makavejev
Assistant Direction by Branko Vučićević
and Želimir Žilnik
Photography by Aleksandar Petković
Edited by Katarina Stojanović
Art Direction by Vladislav Lašić
Music by Dušan Aleksić

(1965, 78’)
Production: Avala Film, Belgrade
Produced by Dušan Perkovic
Directed by Dušan Makavejev
Screenplay by Dušan Makavejev
Assistant Direction by Kokan Rakonjac
Photography by Aleksandar Petković
Edited by Ljubica Nešić
Art Direction by Dragoljub Ivkov
Music by Petar Bergamo
Cast: Milena Dravić (Raijka), Janez Vrhovec (Jan
Rudinski), Eva Ras (Barbulović’s wife), Stole Arandelović (Barbulović), Boris Dvornik (Boško), Roko
Ćirković (Roko the Hypnotist), and Živojin Pavlović
(Neighbor)
Man Is Not a Bird is an antic, free-form portrait of
the love lives of two less-than-heroic men who labor in a copper factory. For this first feature, following years of making documentaries and experimental shorts, Dusan Makavejev and his crew set
up shop in Bor, a mining town in the mountains near
Yugoslavia’s border with Bulgaria, interviewing the
workers in the region and even shooting footage inside the local ore factories. Yet the result is hardly
a staid tribute to the working class. Also featuring
seductive Milena Dravic, who would go on to star in
Makavejev’s groundbreaking WR: Mysteries of the
Organism, Man Is Not a Bird is one of cinema’s most
assured and daring debuts.
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Cast: Eva Ras (Isabella), Ružica Sokić (Ružica),
Slobodan Aligrudić (Ahmed), Miodrag Andrić (Postman), Dr. Aleksandar Kostić (Sexologist), and Dr.
Živojin Aleksić (Criminologist)
In outline, this is the story of the tragic romance
between a young telephonist (Eva Ras) and a middle-aged rodent sanitation specialist (Slobodan
Aligrudic) in Belgrade. Yet in Dusan Makavejev’s
manic hands, this second feature becomes an endlessly surprising, time-shifting exploration of love
and freedom. Featuring interludes of interviews
with a sexologist and a criminologist, as well as
some of the most elegant dramatic filmmaking of
the director’s career, Love Affair, based on a true
incident, further demonstrated Makavejev’s adeptness at mixing and matching genres, and his odd,
sophisticated humanism.

Love Affair, or the Case of the Missing Switchboard Operator
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Innocence Unprotected
Nevinost bez zaštite
(1968, 78’)
Production: Avala Film, Belgrade
Produced by Boško Savić
Directed by Dušan Makavejev
Screenplay by Dušan Makavejev
Assistant Direction by Branko Vučićević
Photography by Branko Perak
Photography for Aleksić’s film by Stevan Mišković
Edited by Ivanka Vukasović
Music by Vojislav Kostić
Lyrics by Aleksandar Popović
Cast: Dragoljub Aleksić (himself), Ana Milosavljević (Orphan Nada), Vera Jovanović-Segvić (Wicked
Stepmother), Bratoljub Gligorijević (Petrović), Ivan
Živković (Aleksić’s brother), Pera Milosoavljević
(Servant), Stevan Mišković, and Branko Vučićević.

Love Affair, or the Case of the Missing Switchboard Operator

This utterly unclassifiable film is one of Makavejev’s most freewheeling farces, assembled from the
“lost” footage of the first Serbian talkie, a silly melodrama titled Innocence Unprotected, made during
the Nazi occupation; contemporary interviews with
the megaman who made it and other crew members; and images of the World War II destruction,
and subsequent rebuilding, of Belgrade. And at its
center is a (real-life) character you won’t soon forget: Dragoljub Aleksic, an acrobat, locksmith, and
Houdini-style escape artist whom Makavejev uses
as the absurd and wondrous basis for a look back at
his country’s tumultuous recent history.
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(ελ)
Νεκρολογία Ντούσαν Μακαβέγιεφ:
ο αντισυμβατικός κομπέρ του
γιουγκοσλαβικού κινηματογράφου
Jonathan Owen, Sight and Sound
4 Φεβρουαρίου, 2019
Το μοναδικό μέλος των τολμηρών σινεματικών
κυμάτων στην πρώην Γιουγκοσλαβία της
δεκαετίας του 1960 που αναγνωρίστηκε διεθνώς
ως auteur, ο αείμνηστος Ντούσαν Μακαβέγιεφ
ήταν ο σπουδαιότερος κινηματογραφικός κομπέρ
του «πολιτικού τσίρκου» – όρος με τον οποίο
ο ίδιος περιέγραψε την πιο διάσημη ταινία
του, την άλλοτε περιβόητη πραγματεία στη
σεξουαλικότητα και την επανάσταση – Mysteries of the Organism (1971). Πεπαιδευμένος
και παραδόξως αξιαγάπητος προβοκάτορας, ο
Μακαβέγιεφ μετέτρεψε την πολιτική διαλεκτική
σε τρίπτυχα θεάματα: στην αγνότερη και πιο
έξαλλη περίοδό του, στις δεκαετίες του 1960
και 1970, οι ταινίες του διέτρεχαν πολλαπλές
οδούς σε μια μεθυστική ποικιλία υφολογικών
μορφών, αναμειγνύοντας τη μυθοπλαστική
αφήγηση με πλάνα ντοκιμαντέρ, σκηνές αρχείου,
επαγγελματικές διαλέξεις στην κάμερα, τίτλους
και τραγούδια. Τα πολιτισμικά και γεωγραφικά
σημεία αναφοράς του ήταν εξίσου επεκτατικά:
ακόμη και πριν φύγει από τη Γιουγκοσλαβία, στις
αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Μακαβέγιεφ
έβλεπε πολύ πιο μπροστά, συγκρίνοντας
τον επονομαζόμενο σοσιαλισμό του «Τρίτου
Δρόμου» της πατρίδας του με τα σταλινιστικά
(ή μαοϊστικά) αντίστοιχά του, εξίσου σκωπτικός
απέναντι στον δυτικό ελευθερισμό και στην
ανατολική καταπίεση.
Πίσω από τις τσιρκοειδείς ατραξιόν στα φιλμ του
Μακαβέγιεφ βρίσκεται «το μοντάζ των έλξεων»
σύμφωνα με τον θεωρητικό όρο του Σεργκέι
Αϊζενστάιν – η αρχή της σύνθεσης μιας ταινίας
ως συστήματος παραθέσεων ή «συγκρούσεων»
ανάμεσα σε διαφορετικές εικόνες με στόχο την
παραγωγή καινών νοημάτων. Ο Μακαβέγιεφ
επεξεργάστηκε τις μονταριστικές αρχές πιο
τολμηρά από κάθε άλλο κινηματογραφιστή της
εποχής του, συνδέοντας ανόμοιες σκηνές – το
πιο περιβόητο παράδειγμα είναι το γύψινο
εκμαγείο πέους, συνδυασμένο με στιγμιότυπα
από αγιογραφική σοβιετική ταινία για τον
Στάλιν στο WR, προκειμένου να πυροδοτήσουν
βαρυσήμαντες, συχνά ανορθόδοξες ιδέες.
Ανάμεσα στους προδρόμους του Μακαβέγιεφ έχει
αναφερθεί και ο Μπρεχτ κι αυτό είναι ασφαλώς
αναπόφευκτο για έναν κινηματογραφιστή που
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συνάρμοζε τη φορμαλιστική, ανατρεπτική
αισθητική με τη ριζοσπαστική (αν και σίγουρα όχι
δογματική) πολιτική.
Ωστόσο, ο Μακαβέγιεφ ήταν πιο γήινος και πιο
προσιτός από μπρεχτικούς συγχρόνους του όπως
ο Γκοντάρ ή ο Αλεξάντερ Κλούγκε. Το σκοτεινό,
μπουνιουελικό του χιούμορ, μαζί με την πίστη
του στην επιδραστική ισχύ των αντιπαραθέσεων
και στην αναρχική τους ικανότητα να προαγάγουν
πολλαπλές, συγκρουόμενες αποκρίσεις, τον
καθιστούν διάδοχο και των σουρεαλιστών, όχι
μόνο του Μπρεχτ ή του Αϊζενστάιν. Ωστόσο, η
αναρχική μεταχείριση του νοήματος, όπως και
η κατ’ επίφαση διασκορπισμένη θεματολογία,
στερεώνονται μέσα από επαναλαμβανόμενα
μοτίβα: ελευθερία και χειραγώγηση, οι
υποσχέσεις και οι πραγματικότητες του
κομμουνισμού, το ανθρώπινο σώμα ως ένα είδος
ιδεολογικού πεδίου μάχης που θα μπορούσε
εναλλακτικά να καταστεί αντικείμενο αυταρχικού
ελέγχου, η επιστημονική ανατομή ή η αυτόνομη
(πρωτίστως σεξουαλική) ηδονή.
Γεννημένος στο Βελιγράδι το 1932, ο Μακαβέγιεφ
σπούδασε Ψυχολογία, και στη συνέχεια
σκηνοθεσία κινηματογράφου. Το 1951 ήταν εκ
των συνιδρυτών του Κινηματογραφικού Ομίλου
Βελιγραδίου, με χορηγίες του οποίου άρχισε να
δημιουργεί ερασιτεχνικά φιλμ μικρού μήκους.
Η πρώτη του κανονικού μήκους ταινία, Ο
άνθρωπος δεν είναι πουλί (1965) πραγματεύεται
παράδοξες και δυσλειτουργικές ρομαντικές
σχέσεις σε μια πολίχνη μεταλλωρύχων. Αν και
λιγότερο πειραματική ή καλλιτεχνικά άρτια από
τις μετέπειτα ταινίες του Μακαβέγιεφ, η ταινία
διέπεται παρόλ’αυτά από τραχύ, φασαριόζικο
ρεαλισμό: μπορεί το περιβάλλον της βαριάς
βιομηχανίας να αποτελεί υλικό σοσιαλιστικού
κλισέ, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για τον εριστικό
και λάγνο προλεταριακό κόσμο που εικονίζει.
Υπάρχουν από τώρα ορισμένες εκκεντρικές,
εκτός θέματος αναφορές – όπως το «βιβλιακό»
τέλος της ταινίας, με τις ομιλίες και συνήθειες
ενός πλανόδιου καρναβαλικού υπνωτιστή.
Ωστόσο, είναι με τη δεύτερη κανονικού μήκους
ταινία του, The Switchboard Operator/ Έγκλημα
Ζηλοτυπίας (1967 – Love Affair στις ΗΠΑ), που
ο Μακαβέγιεφ αξιοποιεί την ευφυία του για
την παράδοξη μα εύγλωττη εφαπτομένη και
μετατρέπει σε modus operandi την εμπνευσμένη
διακοπή. Η ταινία σήμανε επίσης την έξοδο
του Μακαβέγιεφ στη διεθνή σκηνή. Μέσα
από ένα συνονθύλευμα παρεκκλίσεων που
περιλαμβάνει τα πάντα, από ένα ποίημα για την
εξολόθρευση τρωκτικών μέχρι πορνογραφικά

64

ρετρό tableaux vivants, η ταινία αφηγείται
το ειδύλλιο ανάμεσα στην τηλεφωνήτρια
Ιζαμπέλα, μια νεαρή, αισθησιακή γυναίκα
ουγγρικής καταγωγής, και τον μεγαλύτερο
σε ηλικία Αχμέντ, μουσουλμάνο τουρκικής
καταγωγής, επιθεωρητή υγιεινής και μέλος του
Κομμουνιστικού Κόμματος. Σε ένα επίπεδο, οι
διαφορές του ζευγαριού αντικατοπτρίζουν τις
ευρύτερες περιφερειακές αντιφάσεις ανάμεσα
σε μοντέρνες και παραδοσιακές συμπεριφορές,
ωστόσο, ο Μακαβέγιεφ αρνείται να συρρικνώσει
τους χαρακτήρες του σε τύπους. Οι σκηνές από
την κατ’οίκον ερωτική ζωή της Ιζαμπέλας και
του Αχμέντ είναι γυρισμένες με τρυφερότητα,
γοητεία και αγάπη για την καθημερινότητα –
ιδιότητες που δεν καταργούνται ούτε καν από τη
μοιραία έκβαση του ρομάντζου, το οποίο άλλωστε
υποδεικνύεται ρητά εξ αρχής.
Η ταινία Απροστάτευτη Αθωότητα (1968) είναι
ένα ευφυές, κυριολεκτικά sui generis έργο, ένα
σύμμειγμα ντοκιμαντέρ και «ανευρεθέντων»
πλάνων όπου ο Μακαβέγιεφ μεταποιεί ένα
υφιστάμενο φιλμ – την πρώτη ομιλώσα ταινία
στη Σερβία, που δημιουργήθηκε κρυφά κατά τη
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Η πρωτότυπη
ταινία ήταν ένα ακατέργαστο μελόδραμα,
ωστόσο είχε λειτουργήσει ως πράξη εθνικής
αντίστασης, και ο Μακαβέγιεφ αντιμετωπίζει
τόσο την ίδια την ταινία όσο και τον πομπώδη
δημιουργό και πρωταγωνιστή της – τον ρωμαλέο
Ντράγκοσλαμπ Αλέξιτς – ειρωνικά αλλά
ταυτόχρονα ευσεβάστως.
Πρόκειται για την πιο εθνικά προσανατολισμένη
ταινία του Μακαβέγιεφ, μακριά από τα σύγχρονα
και αντιφατικά στοιχεία που αναδύονται στην
επιφάνεια στην επόμενη ταινία του, WR: Mysteries of the Organism. Τα αρχικά του τίτλου
αναφέρονται στον αντισυμβατικό ψυχαναλυτή
Βίλχελμ Ράιχ (Wilhelm Reich) αλλά και στην
Παγκόσμια Επανάσταση (World Revolution). Παρότι
η ταινία είχε αρχίσει ως ντοκιμαντέρ για τον Ράιχ,
το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα καλειδοσκοπικό
πανόραμα της ζωής, της πολιτικής και του σεξ
ένθεν και ένθεν του Σιδηρού Παραπετάσματος,
χαρτογραφώντας τον τρόπο που οι σεξουαλικέςελευθεριακές αρχές του Ράιχ ενσαρκώνονται στη
μοντέρνα θεραπεία, στην underground και χίπικη
κουλτούρα της Νέας Υόρκη και στην επινοημένη
Γιουγκοσλάβα Μιλένα, στρατευμένη οπαδό του
Ράιχ.
Ασφαλώς, μια τέτοια πίστη στις χειραφετητικές
επιδράσεις της σεξουαλικής ελευθερίας,
όπως εκφράζεται στην ταινία, μπορεί τώρα
να φαίνεται πεπερασμένη και κατάλληλη μόνο

για τη χρονοκάψουλα της δεκαετίας του 1979.
Είναι, λοιπόν, σημαντικό να σημειώσουμε τις
μετριαστικές αποχρώσεις σκεπτικισμού που ο
Μακαβέγιεφ αποδίδει στις συγκεκριμένες ιδέες.
Σε αυτή τη διαλεκτική αντιπαράθεση Κόκκινης
Πλατείας και Τάιμς Σκουέαρ, είναι σαφές ότι ο
Μακαβέγιεφ απορρίπτει την αυστηρή σωματική
αυταπάρνηση του σοβιετικού κομμουνισμού,
εντούτοις ούτε η στάση του απέναντι στους
αυτόχρηστους σεξουαλικούς επαναστάτες της
Αμερικής, με τις ανατομικές εμμονές και τις
μάλλον αλγεινές ψυχοθεραπείες –θα πρέπει να
ερμηνευτεί ως αναντίρρητα επιδοκιμαστική.
Έχει λεχθεί ότι το φιλμ WR περιέχει κάτι που θα
προσβάλει τους απανταχού λογοκριτές. Σίγουρα
προκάλεσε εγχώριο σκάνδαλο, που οδήγησε στην
αποπομπή του Μακαβέγιεφ από το Κομμουνιστικό
Κόμμα Γιουγκοσλαβίας και στη φυγή του από τη
χώρα. Ωστόσο, η πρώτη του ταινία στην εξορία,
το γαλλο-γερμανικο-καναδικό φιλμ Sweet
Movie (1974), αναδεικνύει έτι σφοδρότερα τις
προκλήσεις του WR.
Αυτό το πικαρέσκο, ενίοτε κωμικό φιλμ,
διαιρείται ανάμεσα στα κατορθώματα δύο
ασύνδετων μεταξύ τους πρωταγωνιστών – μια
νικήτρια καλλιστείων για παρθένες και έναν
επαναστάτη πειρατή που επιβαίνει σε πλοίο
με μια τεράστια κεφαλή του Καρλ Μαρξ στην
πλώρη. Βυθισμένη σε ζάχαρη, σοκολάτα και
άλλες λιγότερο ψηλαφητές ουσίες, η Sweet Movie
είναι πιο ενστικτώδης και λιγότερο εγκεφαλική
από την WR: τα πιο ακραία ατοπήματά της
φαίνονται σχεδιασμένα να δοκιμάσουν τα ταμπού
και τις ευαισθησίες του θεατή. Παρά την ισχύ
και την πολυπλοκότητά της, η ταινία δέχτηκε
σωρεία απαγορεύσεων. Ήταν εξίσου διαβόητη
με την WR αλλά λιγότερο αναγνωρισμένη. Για
τα επόμενα χρόνια, ο Μακαβέγιεφ δεν μπόρεσε
να εξασφαλίσει επιχορήγηση, ωστόσο δίδασκε
κινηματογράφο σε διάφορα αμερικανικά
πανεπιστήμια, περιλαμβανομένου του Χάρβαρντ.
Το Montenegro (1981) σήμανε την επιστροφή
του Μακαβέγιεφ, με μια πολυμήχανη ανασύνταξη
που απέδειξε ότι οι οικείοι προβληματισμοί
του μπορούσαν να διοχετευτούν σε μια σχετικά
γραμμική αφήγηση. Το φιλμ γυρίστηκε στη
Σουηδία με πρωταγωνίστρια την Susan Anspach
στον ρόλο μιας απεγνωσμένης Αμερικανίδας
που εγκαταλείπει το πολυτελές σπίτι και
τον αδιάφορο σύζυγό της για έναν ατίθασσο
θίασο Γιουγκοσλάβων μεταναστών. Αποτελεί
χαρακτηριστική συγχώνευση κωμικότητας
και προβληματισμού, όπου ο Μακαβέγιεφ
περιορίζει τα συνήθη στολίδια σε μια δυσοίωνη,
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αποκαλυπτική τελική λεζάντα. Η ταινία ήταν
υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα και αποτέλεσε τη
μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του.
Ο Μακαβέγιεφ διατήρησε αυτό τον πιο
συμβατικό τρόπο, έστω χωρίς την ίδια οξύτητα,
στις δύο επόμενες ταινίες του: Η πρώτη,
The Coca Cola Kid (1985), ήταν μια σχετικά
ήπια σάτιρα των μεγάλων επιχειρήσεων
που οδήγησε τον Μακαβέγιεφ στην αγροτική
Αυστραλία, ενώ το Manifesto (1988) ήταν μια
φαρσική κεντροευρωπαϊκή φαντασίωση για
την επανάσταση, που τον έφερε πίσω στη
Γιουγκοσλαβία. Πάντως, και οι δύο ταινίες
συνέχισαν την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας.

Ευχαριστίες
Οι περιλήψεις των ταινιών αποτελούν διασκευές
της Σειράς Eclipse 18 του Criterion Collection:
Dušan Makavejev Free Radical.
Η νεκρολογία του Ντούσαν Μακαβέγιεφ διά
χειρός Jonathan Owen δημοσιεύτηκε στο
έντυπο Sight and Sound του Βρετανικού
Κινηματογραφικού Ινστιτούτου στις 4
Φεβρουαρίου, 2019.
Ευχαριστίες εκφράζονται προς την Bojana Makavejev για τη βοήθειά της στην υλοποίηση αυτού
του προγράμματος.

Το φιλμ Gorilla Bathes at Noon (1993) ήταν τρόπον
τινά μια επιστροφή στη φόρμα, καθώς η ιστορία
ενός στρατιώτη του Κόκκινου Στρατού που
εγκαταλείπεται στο μετακομμουνιστικό Βερολίνο
αντιπαρατίθεται με συμβατικά πλάνα σοβιετικής
και ναζιστικής προπαγάνδας. Ωστόσο, ο τρόπος
που ο Μακαβέγιεφ προσεγγίζει τώρα τον κρατικό
κομμουνισμό είναι λιγότερο καυστικός παρά
ελεγειακός: αυτός ο κατ’εξοχήν εικονοκλάστης
μας είχε προ πολλού προειδοποιήσει να μην
πιστεύουμε στα μνημεία (όπως δηλώνει και ο
τίτλος ενός από τα μικρού μήκους πρωτόλειά
του), αλλά τώρα τα μνημεία – όπως ο
ανδριάντας του Λένιν που απεικονίζεται εδώ να
αποκαθηλώνεται σε πλάνα ντοκιμαντέρ – ούτως
η άλλως αφανίζονται.
Το τελευταίο του σημαντικό έργο ήταν το
αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ Hole in the
Soul (1994), μια παραγωγή του BBC Σκωτίας.
Πρόκειται για ένα αστείο, αλλόκοτο και
διαφωτιστικό φιλμ στο οποίο ο Μακαβέγιεφ
στοχάζεται την πρόσφατη μοίρα της χώρας
του και αποκαλύπτει τις προσπάθειές του να
εξασφαλίσει χρηματοδότηση για ταινία μεγάλου
μήκους με τίτλο «Γιουγκοσλαβία». Φαίνεται
φυσιολογικό το γεγονός ότι, στη δύση της
καριέρας του, ο Μακαβέγιεφ θα επέστρεφε για
να ταυτιστεί με ένα πλέον ανύπαρκτο κράτος.
Εξάλλου, ο Μακαβέγιεφ και το έργο του ανήκουν
σε εξαφανισμένο έδαφος. Δεν αφανίστηκε
μόνο η Γιουγκοσλαβία όπου είχε καταξιωθεί ο
Μακαβέγιεφ, αλλά, δυστυχώς, αφανίστηκε επίσης
το φιλμικό είδος που τόσο έξοχα υπηρέτησε
– το είδος που ήταν αναίσχυντα πειραματικό,
πνευματικό, υπερβατικό: μια κατάφαση στη ζωή.
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(en)
Dusan Makavejev obituary:
The Revolutionary Ringmaster
of Yugoslav Film
Jonathan Owen, Sight and Sound
February 4, 2019
The only member of the former Yugoslavia’s audacious cinematic waves of the 1960s to become
a recognised auteur worldwide, the late Dušan
Makavejev was cinema’s greatest ringmaster of
the ‘political circus’ – a term he used to describe
his most famous film, that once-notorious essay
on sexuality and revolution W.R. – Mysteries of the
Organism (1971). A learned, oddly loveable provocateur, Makavejev turned political dialectics into
three-ring spectacles: in his purest and wildest
period of the 1960s and 70s, his films would pursue
multiple paths in a dizzying variety of stylistic
formats, blending fictional narrative with documentary material, archival footage, professorial lectures
to camera, captions and songs. His cultural and
geographical points of reference were no less
expansive: even before Makavejev emigrated from
Yugoslavia in the early 1970s, he was casting his
inquiring gaze further afield, comparing the nominal ‘Third Way’ socialism of his native country with
its Stalinist (or Maoist) equivalents and proving as
wry a commentator on Western libertarianism as
Eastern repression.
Behind the circus-like attractions of Makavejev’s
films lies the ‘montage of attractions’ as theorised
by Sergei Eisenstein – the principle of composing
a film as a system of juxtapositions or ‘collisions’
between different images in order to generate new
meanings. Makavejev took montage principles
as far as any filmmaker of his era, yoking together disparate scenes – such as, most infamously,
the plaster-casting of a penis and shots from a
hagiographic Soviet film about Stalin in WR – to
provoke weighty, often unorthodox ideas. Brecht
has also been cited as an antecedent for Makavejev, inevitably of course for a filmmaker who fused
formalist, disruptive aesthetics with radical (though
in his case strictly non-doctrinaire) politics.
But Makavejev was earthier and more approachable than Brechtian contemporaries like Godard or
Alexander Kluge. His streak of dark Buñuelian humour, together with his faith in the affective power
of his juxtapositions and their anarchic capacity
to foster multiple, conflicting responses, make him
as much an heir to the surrealists as to Brecht or
Eisenstein. Yet that anarchic way with meaning,
just like the seemingly scattershot subject matter,

were given focus by insistently recurring themes:
freedom and manipulation, the promises and
actualities of communism, the human body as a
kind of ideological battleground that could alternately be made the object of authoritarian control,
scientific dissection or autonomous (chiefly sexual)
pleasure.
Born in Belgrade in 1932, Makavejev first studied psychology, then film directing, and in 1951
he co-founded the Belgrade Cinema Club, under
whose sponsorship he began making amateur
shorts. His first feature was Man is Not a Bird
(1965), a story of odd and dysfunctional romantic
relationships set in a small mining town. Less experimental or artistically virtuoso than Makavejev’s
subsequent films of the period, the film is nonetheless distinguished by a gritty and raucous realism:
the heavy-industry environment may be the stuff of
socialist cliché, but the brawling, lustful proletarian
world portrayed certainly isn’t. There are already
some eccentric and tangential flourishes – like the
book-ending of the film with the talks and routines
of a travelling carnival hypnotist.
Yet it was only in his second feature, The Switchboard Operator (1967, titled Love Affair in the
USA), that Makavejev first properly exploited his
genius for the odd but telling tangent and made
the inspired interruption a modus operandi. The
Switchboard Operator was also Makavejev’s international breakthrough. Amidst a riot of digressions
that encompasses everything from a poem about
rat killing to some vintage pornographic tableaux
vivants, this film details the romance between titular switchboard worker Izabela, a young, sensuous,
ethnically Hungarian woman, and older sanitation
inspector Ahmed, a Muslim of Turkish descent and
Communist Party member. The couple’s differences at one level stand for wider, regional contradictions between modern and traditional attitudes,
but Makavejev refuses to reduce his characters
to types, and the scenes of Izabela and Ahmed’s
domestic and erotic life together are shot through
with tenderness, charm and a love for the everyday – qualities not even dispelled by the romance’s
fatal outcome, which is explicitly signalled early on.
Innocence Unprotected (1968) is an ingenious,
virtually sui generis work, a mix of documentary
and found footage in which Makavejev refashions
an existing film – the first Serbian talkie, made secretly under Nazi occupation. The original film was
a crude melodrama, yet it had functioned as an act
of national resistance, and Makavejev treats both
the film itself and its winningly bombastic maker
and star – strongman Dragoljúb Aleksić – with a
mixture of irony and respect.
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The most nationally rooted of Makavejev’s films,
Innocence Unprotected is a break from the contemporary and controversial elements that surged
to the fore in his next film, WR: Mysteries of the
Organism. The initials of the title refer to renegade
psychoanalyst Wilhelm Reich, but also to ‘World
Revolution’. Though the film had begun life as
a documentary on Reich, the resulting work is a
kaleidoscopic panorama of life, politics and sex on
both sides of the Iron Curtain, charting the incarnation of Reich’s sexual-liberationist principles in
modern therapy, in New York’s underground and
hippie culture and in the fictional Yugoslav character Milena, a preaching Reichian militant.
Of course, such belief in the generally emancipatory effects of sexual freedom as the film explores
may now seem highly passé, fit only for a 1970s
time capsule. It is thus important to note the tempering notes of scepticism that Makavejev brings
to these ideas. In this dialectical confrontation of
Red Square and Times Square, it is clear enough
that Makavejev rejects the rigid bodily self-denial
of Soviet communism, and yet his stance towards
America’s self-proclaimed sexual revolutionaries
– with their anatomical fixations and somewhat
harrowing therapy sessions – should also not be
seen as unequivocal endorsement.
WR has been said to contain something to offend
censors everywhere. It certainly caused a scandal
domestically, resulting in Makavejev’s expulsion
from the Yugoslav Communist Party and his departure from the country. But his first film in exile,
the French-German-Canadian Sweet Movie (1974),
actually doubles down on WR’s provocations.
This picaresque, at times broadly comic film is
divided between the exploits of two unconnected protagonists – the winner of a virgin beauty
pageant and a revolutionary pirate aboard a boat
with a giant Karl Marx head at its prow. Awash in
sugar, chocolate and other less palatable substances, Sweet Movie is more visceral and less
cerebral than WR: its more extreme onscreen transgressions seem designed to test the viewer’s own
taboos and sensitivities. Despite its considerable
power and complexity, this much-banned work
matched WR in notoriety but not acclaim. Makavejev was unable to attract financing for the next
several years, during which time he taught film at
several American universities, including Harvard.
Montenegro (1981) was a decisive comeback and
a cunning reinvention that proved Makavejev could
accommodate his signature preoccupations to a
relatively linear narrative. Filmed in Sweden and
starring Susan Anspach as the frustrated American
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woman who ditches her plush home and negligent
husband for a rambunctious troupe of Yugoslav
immigrants, the film is a characteristic blend of the
droll and the alarming, in which Makavejev restricts
his usual adornments to a wicked, revelatory final
caption. Montenegro was a Palme d’Or nominee
and Makavejev’s biggest commercial success.
He maintained this more conventional manner, if
without the same sharpness, in his next two films:
The Coca Cola Kid (1985) was a relatively mild
big-business satire that took Makavejev to rural
Australia, while Manifesto (1988) was a farcical
Mitteleuropa fantasy on revolution that brought
him back to Yugoslavia. Both films at least continued his exploration of sexuality.
Gorilla Bathes at Noon (1993) was something of
a return to form, as its tale of a Red Army soldier
adrift in post-communist Berlin is juxtaposed
with Soviet and Nazi propaganda footage in the
old manner. But now the filmmaker’s approach to
state communism was less acerbic than elegiac:
Makavejev the arch-iconoclast had long cautioned
us not to believe in monuments (as the title of one
of his early shorts has it), but now the monuments
– like the giant statue of Lenin whose destruction
is shown here in documentary footage – were
disappearing anyway.
His final major work was the documentary
self-portrait Hole in the Soul (1994), produced by
BBC Scotland, and in this funny, quirky and illuminating film Makavejev reflects on the recent fate
of his country and reveals his attempts to attain
financing for a feature project called Yugoslavia. It
seems fitting that Makavejev should have turned,
at this late point in his career, to thinking about
and identifying with that now non-existent state.
For Makavejev and his work belong to a vanished
terrain. Not only does the Yugoslavia in which he
established himself no longer exist; neither, sadly,
does the mode of filmmaking that he so brilliantly
inhabited – a mode that was unashamedly experimental, intellectual, transgressive and life-affirming.
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Credits
Film synopses are adapted from the Criterion Collection’s Eclipse Series 18: Dušan Makavejev Free
Radical.
The Dušan Makavejev obituary by Jonathan Owen
appeared in the British Film Institute’s Sight and
Sound on February 4, 2019.
IVAC would like to thank Bojana Makavejev for her
help in making this program possible.
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Το Σινεμά της Υπονόμευσης:
Ο Πρωτοπόρος Ντούσαν Μακαβέγεφ
Tου Δημήτρη Κερκινού
(Greek Text Only)
Αναμφίβολα ο κορυφαίος δημιουργός του
γιουγκοσλαβικού κινηματογράφου, ο Σέρβος
Ντούσαν Μακαβέγιεφ/ Dušan Makavejev
(1932-2019) έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα
του στο παγκόσμιο αβανγκάρντ σινεμά με τις
πρωτοποριακές ταινίες του στις δεκαετίες
του ’60 και ’70. Ανθρωπιστής μαρξιστής,
ηγετική μορφή της γενιάς του γιουγκοσλαβικού
«Νέου Κινηματογράφου» (Novi Film) –που
συμπεριλαμβάνει τους Ζίκα Πάβλοβιτς, Σάσα
Πέτροβιτς και Ζέλιμιρ Ζίλνικ– αμφισβήτησε
την κυρίαρχη αναπαραστατική λογική του
σοσιαλιστικού ρεαλισμού, υποστηρίζοντας τον
πειραματισμό στην κινηματογραφική φόρμα και
την πρόσληψη του κόσμου χωρίς ιδεολογική
διαμεσολάβηση, ενώ επέκρινε την αποτυχία του
γιουγκοσλαβικού σοσιαλιστικού μοντέλου να
συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου
και κατήγγειλε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού,
ασκώντας ισχυρή επιρροή πέρα από τα σύνορα
της χώρας του.
Ανήσυχη προσωπικότητα, επιφυλακτικός
απέναντι στην εξουσία και κάθε επίσημη
ιδεολογία, ο εμβληματικός αυτός μοντερνιστής
διοχέτευσε το ανατρεπτικό και ανεξάρτητο
πνεύμα του στις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις,
απορρίπτοντας τους καθιερωμένους
αφηγηματικούς κανόνες για χάρη ενός νέου
φιλμικού συντακτικού που καταργούσε
τα όρια ανάμεσα στα είδη. Μέσα από τη
δραματουργική αξιοποίηση της τεχνικής του
κολάζ, ο Μακαβέγιεφ ανάμειξε, αντιπαρέβαλε
και συσχέτισε ευρηματικά τη μυθοπλασία με
το ντοκιμαντέρ και το αρχειακό υλικό, για
να στοχαστεί και να θέσει ερωτήματα, να
αναδείξει αντιφάσεις και συνειρμούς, αλλά και
για να σαρκάσει, δημιουργώντας μια αφήγηση
πολλαπλών αναγνώσεων, ανοιχτή στην ερμηνεία,
που πηγάζει από το «διανοητικό μοντάζ» του
Σεργκέι Άιζενσταϊν. Η επιθυμία του για μια
δραματουργία που θα ερεθίζει τόσο το πνεύμα
όσο και τις αισθήσεις αντλεί επίσης από το «επικό
θέατρο» και τις τεχνικές αποστασιοποίησης του
Μπέρτολτ Μπρεχτ. Ο πειραματισμός του με το
μοντάζ και το κολάζ, ο κατακερματισμός της
αφήγησης και η συνεχής διερεύνηση των ορίων
του κινηματογραφικού μέσου συνομιλούν με το
σινεμά του Γκοντάρ, ενώ το παράδοξο στοιχείο
και οι σουρεαλιστικές του εκλάμψεις με το έργο
του Μπουνιουέλ.
Γεννημένος στο Βελιγράδι, ο Μακαβέγιεφ
σπούδασε Ψυχολογία και, ως φοιτητής,
εντάχθηκε στις τοπικές κινηματογραφικές
λέσχες, όπου εκπαιδεύτηκε προτού αρχίσει
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να σκηνοθετεί πειραματικές ταινίες μικρού
μήκους και ντοκιμαντέρ. Οι ταινίες αυτές
αναδεικνύουν το ενδιαφέρον του για την πολιτική
και σεξουαλική απελευθέρωση και φέρουν τα
αισθητικά στοιχεία που διατρέχουν το μετέπειτα
έργο του. Στη Σφραγίδα (Pečat, 1955) και στο
Εκπαιδευτικό παραμύθι (Pedagoška bajka, 1961)
σατιρίζει τη γραφειοκρατία· στο Μην πιστεύεις
στα μνημεία (Spomenicima ne treba verovati, 1958)
περιπαίζει τα κρατικά μνημεία και τη λατρεία του
παρελθόντος, αποπνέοντας έντονο ερωτισμό· στη
Καταραμένη γιορτή (Prokleti praznik, 1958) και στο
Λεύκωμα του μελισσοκόμου (Slikovnica pčelara,
1958) αναδεικνύει ιδιομορφίες της παραδοσιακής
λαϊκής κουλτούρας· στην Παρέλαση (Parada,
1962) στρέφει τον φακό του από τους επίσημους
εορτασμούς στους απλούς ανθρώπους.
Στην πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, Ο
άνθρωπος δεν είναι πουλί (Čovek nije tica, 1965),
γυρισμένη στην βιομηχανική πόλη της Μπορ, ο
Μακαβέγιεφ καταπιάνεται με την εργατική τάξη
και επιχειρεί να την απεικονίσει «όπως όντως
είναι», προτείνοντας έναν «κοινωνικό ρεαλισμό»
στη θέση του κυρίαρχου σοσιαλιστικού ρεαλισμού
και της προπαγάνδας. Μέσα από τις παράλληλες
ιστορίες δύο ερωτικών τριγώνων, στο επίκεντρο
των οποίων βρίσκονται ένας υποδειγματικός
επιστάτης κι ένας άξεστος εργάτης, ο σκηνοθέτης
αποτυπώνει τους ταξικούς διαχωρισμούς, την
πατριαρχία, την πεζότητα της καθημερινότητας,
την αποξένωση και τη δυσαρμονία μεταξύ
συναισθηματικής και κοινωνικής ζωής,
εξεικονίζοντας τον μύθο του εργατικού
παραδείσου ως περίπτωση μαζικής ύπνωσης.
Η κριτική στα σοσιαλιστικά ιδεώδη είναι
ανάγλυφη και στο Έγκλημα ζηλοτυπίας (Ljubavni
slučaj ili tragedija službenice P.T.T., 1967). Εδώ η
αντιπαράθεση της καθεστωτικής προπαγάνδας
και των πραγματικών συνθηκών διαβίωσης των
καθημερινών ανθρώπων συλλαμβάνει το χάσμα
μεταξύ της αναπαριστώμενης και της ισχύουσας
πραγματικότητας, σε μια εθνογραφικά ευαίσθητη
καταγραφή της εθνοτικής ποικιλομορφίας
της γιουγκοσλαβικής κοινωνίας. Ερευνώντας
την ανθρώπινη συμπεριφορά, ο Μακαβέγιεφ
πειραματίζεται περαιτέρω με τη φόρμα,
εγκαταλείποντας τη γραμμική αφήγηση και τη
συμβατική πλοκή, και καλλιεργεί δραματουργικά
το κολάζ: παρεμβάλλει στην –χωρίς χρονολογική
σειρά, α λα σινεμά βεριτέ– αφήγηση της
ερωτικής ιστορίας των ηρώων του διαλέξεις
σεξολόγων και εγκληματολόγων, ερωτικά σκίτσα
και σκηνές από ένα σοβιετικό ντοκιμαντέρ για την
επανάσταση των μπολσεβίκων.
Θα ακολουθήσει η Απροστάτευτη αθωότητα
(Nevinost bez zaštite, 1968), μια ταινία-κολάζ στο
στιλ του «άμεσου κινηματογράφου», με θέμα τη
ζωή του Ντράγκολιουμπ Αλέξισιτς, ακροβάτη
και σκηνοθέτη της πρώτης ομιλούσας σερβικής
ταινίας, γυρισμένης στη διάρκεια της γερμανικής
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κατοχής. Ο Μακαβέγιεφ παίρνει συνεντεύξεις
από τον Αλέξισιτς και τους εν ζωή συνεργάτες
του, τις οποίες εναλλάσσει με μεσότιτλους,
αρχειακό υλικό και αποσπάσματα (ορισμένα εκ
των οποίων επιχρωματισμένα στο χέρι) από την
πρωτότυπη ομότιτλη ταινία, επανεξετάζοντάς τη
με λεπτή ειρωνεία και αγάπη για την ιστορία της
χώρας. Παράλληλα, διά της αντιπαραβολής του
αρχειακού υλικού σχολιάζει το ναζιστικό και το
κομμουνιστικό καθεστώς.
Η πολιτική τόλμη και η αισθητική καινοτομία
των παραπάνω ταινιών θα τις καταστήσουν
κλειδιά για τον ανατολικοευρωπαϊκό
κινηματογράφο της εποχής και προαναγγέλλουν
την πιο αμφιλεγόμενη ταινία του, Τα μυστήρια
του οργανισμού (W.R. – Misterije organizma,
1971). Πρόκειται για ένα από τα πιο τολμηρά
αριστουργήματα της δεκαετίας του ’70, επιτομή
μιας ολόκληρης περιόδου και αποθέωση της
δραστικής αντιπαράθεσης διαφορετικών
φιλμικών υλικών διά του μοντάζ. Καταργώντας
πλήρως τα όρια ανάμεσα στα είδη, ο Μακαβέγιεφ
εμπνέεται από τον ψυχαναλυτή Βίλχεμ Ράιχ
και από τη θεώρησή του για τη στενή σχέση
της σεξουαλικότητας με την πολιτική και την
ψυχολογία, προκειμένου να εκφράσει την άποψή
του πως το σεξ και η ερωτική ελευθερία δεν
μπορούν να αποσυνδεθούν από την επανάσταση. Η
κριτική του στον καπιταλιστικό φιλελευθερισμό
και τον σταλινισμό ως εξίσου καταπιεστικών
συστημάτων, καθώς και η συσχέτιση του
γιουγκοσλαβικού μοντέλου με το σοβιετικό,
θεωρήθηκαν άκρως προβληματικές ιδεολογικά,
με αποτέλεσμα οι Αρχές να απαγορεύσουν την
ταινία και να τον εξωθήσουν στη μετανάστευση.
Διατηρώντας το ίδιο στιλιστικό και θεματικό
ύφος, ο Μακαβέγιεφ θα γυρίσει στη Γαλλία,
στην Ολλανδία και στον Καναδά το Σουήτ Μούβι
(Sweet Movie, 1974), την πιο διάσημη ταινία
του, με μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Σ’ αυτή
πραγματεύεται, με σουρεαλιστικό και αναρχικό
πνεύμα, την ουτοπία στην καθημερινή ζωή και
τη χειραφέτηση του ανθρώπου από κοινωνικούς
καταναγκασμούς και ταμπού. Με αφορμή τις
παράλληλες ιστορίες δύο γυναικών με διαμετρικά
αντίθετες στάσεις ζωής, ο σκηνοθέτης
καταγγέλλει, όπως και στα Μυστήρια, την
καταπίεση του σεξουαλικού ενστίκτου από τις
ιδεολογίες του κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού
και του δυτικού καταναλωτισμού, προτείνοντας
την εξοικείωση του ανθρώπου με τις
αισθήσεις και το σώμα του ως διέξοδο για την
προσωπική και κοινωνική του απελευθέρωση.
Η ταινία προκάλεσε ένα ακόμα σκάνδαλο και
απαγορεύτηκε σε πολλές χώρες.
Σε αντίθεση με τις έως τότε ταινίες-δοκίμια, ο
Μακαβέγιεφ στο Μοντενέγκρο: Γουρούνια και
μαργαριτάρια (Montenegro – Or Pigs and Pearls,
1981), υιοθετεί κλασική αφηγηματική τακτική.
Χωρίς να απαρνηθεί τη χρήση του εναλλακτικού

μοντάζ (και του νοήματος που αυτό παράγει)
και διατηρώντας το μαύρο χιούμορ, την
ειρωνεία και τα σουρεαλιστικά κωμικοτραγικά
στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έργο του,
περιγράφει τους αντικρουόμενους κόσμους
των Σουηδών αστών και των Γιουγκοσλάβων
μεταναστών, υποδεικνύοντας τη σεξουαλική
καταπίεση ως αίτιο ψυχικής δυσφορίας. Στη
συνέχεια θα γυρίσει στην Αυστραλία το Κόκα
κόλα κιντ (The Coca Cola Kid, 1985), ρομαντική
κωμωδία που σατιρίζει τον κορπορατισμό, το
αμερικανικό καπιταλιστικό πνεύμα και τον δυτικό
καταναλωτισμό, και αναδεικνύει τις τεταμένες
σχέσεις μεταξύ αυστραλιανής και αμερικανικής
κοινωνίας. Θα ακολουθήσει το Μανιφέστο (Manifesto, 1988), εμπνευσμένο από τη νουβέλα του
Εμίλ Ζολά Για μια νύχτα έρωτα –πρώτη ταινία
που γυρίζει στη χώρα του έπειτα από δεκαοκτώ
χρόνια–, μια πολιτική φάρσα που παίζει με τις
προσδοκίες του θεατή απομυθοποιώντας την
επαναστατική ουτοπία, και η οποία εκτυλίσσεται
σε μια απροσδιόριστη κεντροευρωπαϊκή πόλη
τη δεκαετία του 1920. Στο Γορίλας κάνει μπάνιο
το μεσημέρι (Gorilla se kupa u podne, 1993)
ο Μακαβέγιεφ επανέρχεται στη μη γραμμική
αφήγηση και στην αντιπαράθεση φιλμικού
υλικού, ακολουθώντας έναν Ρώσο στρατιώτη
που περιπλανιέται στο Βερολίνο μετά την πτώση
του τείχους, αρθρώνοντας έτσι ένα σχόλιο στον
μετα-κομμουνιστικό κόσμο. Το αυτοβιογραφικό
ντοκιμαντέρ Μια τρύπα στην ψυχή (Rupa u duši,
1994) θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του.
Αν και το έργο του Μακαβέγιεφ είναι ριζωμένο
στη γιουγκοσλαβική εμπειρία, η κριτική που ασκεί
στον ολοκληρωτισμό και στις αντιμαχόμενες
ιδεολογίες του Ψυχρού Πολέμου, η ανάδειξή τους
ως συστήματα που αποκόπτουν τους ανθρώπους
από τις πραγματικές, γήινες ανάγκες τους και
καταστέλλουν την ερωτική ευχαρίστηση, καθώς
και το μήνυμά του για πολιτική, κοινωνική και
σεξουαλική χειραφέτηση, καθιστούν τις ταινίες
του οικουμενικές. Ο ασυμβίβαστος χαρακτήρας
τους, σημείο αναφοράς του μοντερνιστικού
κινηματογράφου, εξακολουθεί να ασκεί
επιρροή έως σήμερα. Η αναδρομή στο έργο
του δεν αποσκοπεί μόνο να τιμήσει τη μνήμη
του κορυφαίου αυτού δημιουργού, αλλά και
να συστήσει τον πλούτο της δουλειάς του στη
νεότερη γενιά σινεφίλ.
Ο Δημήτρης Κερκινός είναι υπεύθυνος για
το τμήμα Ματιές στα Βαλκάνια στο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στο πρόσφατο
60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
επιμελήθηκε μια πλήρη ρετροσπεκτίβα στο έργο
του Ντούσαν Μακαβέγιεφ.
(Δημοσιεύτηκε στην έκδοση Α Κατάλογος του
60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η
αναδημοσίευση του κειμένου γίνεται με την άδεια
του συγγραφέα)
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Μαρίνα Ξενοφώντος Marina Xenofontos
Περί Hλιοφάνειας και Bανδαλισμών
On Sunlight and Vandalisms

σε επιμέλεια από τον Ευαγόρα Bανέζη
curated by Evagoras Vanezis
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Στην καλλιτεχνική της πρακτική η Μαρίνα
Ξενοφώντος εγείρει ερωτήματα για τη σχέση
του σύγχρονου ανθρώπου με ζητήματα της
μνήμης και της ιδεολογίας, χρησιμοποιώντας
την κινούμενη εικόνα και το ντοκουμενταρίστικο
στυλ για να καταγράφει καταστάσεις και
χώρους της καθημερινότητας, εξερευνώντας
την εγγύτητα και την απόσταση. Στο Topos or
Closer to deja vu than nostalgia (Cyprus, the Island
of Love) (2012), η αίσθηση μιας επικείμενης
αλλαγής οδηγεί σε μια παρακολούθηση της
διάχυσης του φωτός. Στο Sunlight Vandalism
(2020) παρουσιάζεται ένα πορτραίτο της Ayşe,
στο οποίο κύριο λόγο αρθρώνουν οι γραμματικές
των χώρων και του σώματος, ενώ στο We were
supposed to have fun, που πήρε μια πρώτη
μορφή το 2011 αλλά βρίσκεται συνέχεια σε
‘ανακατασκευή’, στιγμές από τη ζωή της
Ξενοφώντος μοντάρονται για να συνθέσουν μια
ποιητική συμπτώσεων.

In her art practice, Marina Xenofontos raises
questions about the relation of the contemporary
human with issues of memory and ideology, using
the moving image and documentary style to record
situations and spaces of everydayness, exploring
proximity and distance. In Topos or Closer to deja
vu than nostalgia (Cyprus, the Island of Love)
(2012) the feeling of an imminent change leads to
an observation of the refraction of light. Sunlight
Vandalism (2020) can be described as a portrait of
Ayşe, which focuses on the grammar of the spaces
and bodies, whilst We were supposed to have fun,
which first took form in 2011 but is in a constant
state of ‘reconstruction’, various moments from
Xenofontos life are montaged to create a poetics of
coincidences.

Πρόγραμμα
Programme
Topos or Closer to deja vu than nostalgia
Cyprus, the Island of Love

(2012, 8’9”)

We were supposed to have fun
Video extract

(2011–ongoing, 3’55’’)

A portrait of Perfi and Abdullah Öcalan,
Video still

(2012, 8”)

Sunlight Vandalism

(2020, 13’)
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(ελ)
Περί Ηλιοφάνειας και Βανδαλισμών:
Μια συζήτηση μεταξύ του Ευαγόρα Βανέζη
και της Μαρίνας Ξενοφώντος

ΕΒ: Έχεις φτιάξει ένα αριθμό έργων σε κινούμενη
εικόνα που νιώθω ότι είναι αναπόσπαστα
κομμάτια της καλλιτεχνικής πρακτικής σου. Πριν
να επικεντρωθούμε σε αυτά, θα ήθελα να ακούσω
περισσότερα για το έργο «Syllogism» [1] που
παρουσιάζεις στην ομαδική έκθεση «Hypersurfacing» [2], στο Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας.
ΜΧ: Το έργο βρίσκεται «καμουφλαρισμένο» στο
χώρο του μουσείου, μέσω του ιριδισμού, ενός
οπτικού φαινομένου στο οποίο οι επιφάνειες
αλλάζουν χρώματα ανάλογα με τη γωνία
θέασης. Ο ιριδισμός είναι ένα φαινόμενο
που αναγνωρίστηκε επίσημα τον καιρό της
κλασικής αρχαιότητας, όταν με τη λέξη
«ποικίλος» αποδιδόταν το κηλιδωτό χρώμα
που έβλεπαν κυρίως σε δέρματα ζώων. Το
καμουφλάζ χρησιμοποιείται επίσης στο κυνήγι
και σε εμπόλεμες ζώνες. Είναι ένα έργο που
πραγματεύεται το πώς να μένεις ακίνητος, ένα
καμουφλάζ για εκεί που βρίσκεσαι, σαν μια στιγμή
περισυλλογής για το νόημα των ιδεολογιών, ή
μια προσπάθεια ενσωμάτωσης στο χώρο, σαν
μια άμυνα απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα,
γεμάτο ιδεολογικές ακρότητες, που εκτοπίζει
ανθρώπους και αποτυγχάνει. Είναι μια αποδόμηση
της διαδικασίας παρασκευής των ορθόδοξων
εκκλησιαστικών εικόνων. Παραδοσιακά, η
μουσελίνα κολλιέται στο ξύλο πριν να την
εφαρμογή του γκέσο και της τέμπερας. Εδώ
αυτή η σειρά αναδιατάσσεται, αφού υγρή μπογιά
χύνεται πάνω σε μουσελίνα που έχει ενισχυθεί
από ρητίνη. Η επίπεδη επιφάνεια ‘σμιλεύεται’
πριν την διαχείριση αυτή, επιτρέποντας στην
υλικότητα των χρωματικών αναμείξεων –την
υφή, τη λάμψη και τη διαύγεια- να πάρει τον
πρώτο ρόλο, ενώ η εικόνα μετατοπίζεται
εντελώς. Και τα δυο έργα που παρουσιάζω, με
το δεύτερο είναι το «Linear A-B», λειτουργούν
σαν ντοκουμέντα μιας αινιγματικής κοινωνικής
τελετουργίας που δημιουργείται λόγω του
διαλόγου μεταξύ ταχύτητας και ακινησίας.
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ΕΒ: Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ίσως ο
τρόπος με τον οποίο συλλαμβάνει το φως. Μέσα
στις ‘λίμνες’ από ρητίνη, ένα υπέροχο γεγονός
λάμψης. Μια διάθλαση ίσως, που όμως δίνει την
αίσθηση ότι το φως του ήλιου έχει συσσωρευτεί
εκεί και δεν μπορεί να δραπετεύσει από τα όρια
του υλικού. Και είναι σημαντικό να μιλήσουμε για
το φως στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, αφού
η (κινούμενη) εικόνα δημιουργείται όταν το φως
αγγίζει τον τεχνικό εξοπλισμό που αποτυπώνει
τον κόσμο γύρω μας. Αυτή η έμφαση στο άγγιγμα
του φωτός είναι ένας από τους λόγους που
επέλεξα να δείξουμε πρώτα το «Topos or closer
to déjà vu than nostalgia (Cyprus, the island of
love)», του 2012 [3]. Αυτή η ταινία, στην οποία
επικεντρωνόμαστε πάνω σε ένα μεταλλικό ρολό
παραθύρου που ανεβοκατεβαίνει, και το παιχνίδι
του φωτός του ήλιου πάνω του, έχει και αυτό τον
τίτλο, που προτείνει στο θεατή να λάβει υπόψη
ότι αυτό το παιχνίδι είναι επηρεασμένο από μια
στάση απέναντι στη σχέση του παρελθόντος με
το παρό.

MX: Το παρόν, η ένα παρόν σε αναμονή, επηρεάζεται πάντα από το πως ήταν τα πράγματα στο
παρελθόν. Ήθελα να συλλάβω αυτό του φως, αυτό
που εμφανιζόταν μέσω της επίδρασης του με
αυτό το υλικό, λόγω μιας επικείμενης αλλαγής
του μεταλλικού ρολού σε μια κατασκευή από
αλουμίνιο. Το μεταλλικό ρολό δημιουργούσε ένα
συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο αποτέλεσμα, που θα
άλλαζε. Το παιχνίδι μεταξύ φωτός και χρώματος
είναι ‘επιπόλαιο’, αφού εγώ μετακινώ το ρολό,
για να αποκαλύψω ένα ‘έξω’ διαμέσου του ‘μέσα’.
Αυτές οι δονήσεις του φωτός λειτουργούν σαν
μια ιδιαίτερη διαπραγμάτευση που οδηγούν
τελικά στην αναστολή της διάκρισης μεταξύ
φαινομενικής κατάστασης και πραγματικότητας.
Δημιουργώντας αυτό το βίντεο, ρωτούσα: τι
συμβαίνει όταν διατηρείς μια μνήμη κάποιου
γεγονότος; Μπορεί η καταγραφή να λειτουργήσει
ως μια μεταγνωστική τεχνική που να μας
βοηθήσει να καταλάβουμε τους μηχανισμούς της
μνήμης; Πως συνδέεται η μνήμη με το παρόν;
Αυτό είναι διαφορετικό από το να νιώθεις
νοσταλγία για το παρελθόν, ιδιαίτερα όταν αυτό
αφορά ένα τόπο, με τις διάφορες ιστορίες του και
τις κουλτούρες του.
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ΕΒ: Υπάρχει το ζήτημα της ίδιας της μνήμης
και του πώς η αντίληψη είναι συνδεδεμένη
μαζί της. Όπως μας περιγράφει ο Paolo Virno
στο βιβλίο του «Déjà vu and the end of History»,
ακολουθώντας τις αναλύσεις του Bergson, κάθε
στιγμή είναι διπλή• εντυπώνεται ταυτόχρονα
τόσο στην αντίληψη, όσο και στη μνήμη. «Όταν
οι ψυχίατροι αναφέρονται στο déjà vu, δεν
εννοούν ένα υπαρκτό γεγονός από το παρελθόν
που επαναλαμβάνεται συνοδευόμενο είτε από
ευχάριστη έκπληξη ή βαρετή κατάπληξη. Αντ’
αυτού, εδώ έχουμε μια φαινομενική επανάληψη,
που είναι όμως εντελώς απατηλή. Πιστεύουμε
ότι έχουμε ήδη βιώσει (δει, ακούσει, κάνει κτλ.)
κάτι που στην πραγματικότητα κάτι που συμβαίνει
για πρώτη φορά, εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Στην
πραγματικότητα συγχίζουμε αυτή την εμπειρία
με το πολύ πιστό αντίγραφο μιας πρωτότυπης
εμπειρίας, που όμως δεν υπήρξε ποτέ.
Πιστεύουμε ότι αναγνωρίζουμε κάτι, το οποίο
όμως μόλις τώρα γνωρίζουμε. Έτσι, μπορούμε
να περιγράψουμε το déjà vu με τον όρο της
‘ψευδούς αναγνώρισης’» [4] - ψευδούς επειδή δεν
αναγνωρίζουμε κάποιο παρελθόν που συμβαίνει
ξανά, αλλά ένα παρόν που έχει ήδη πτυχωθεί στη
μνήμη, δημιουργώντας εικονικότητες που τις
βιώνουμε σαν επανάληψη.
Το «We were supposed to have fun» [5], ένα
έργο εν συνεχεία, στο οποίο το μοντάζ είναι
μια μη χρονολογική μνημονική μέθοδος, που
επιτρέπει μια διαφορετική αντίληψης για το
παρόν. Το φως παίζει πάνω σε επιφάνειες και
δεν χρησιμοποιείται για να διαφωτίσει μια σειρά
ενεργειών, ένα πρόσωπο, κάποια κατάσταση. Του
δίνεται το ελεύθερο. Νιώθω ότι αυτή τη στάση τη
βλέπουμε και στο Sunlight Vandalism [6], που θα
μπορούσαμε να περιγράψουμε ως ένα πορτραίτο,
που όμως επικεντρώνεται στους χώρους που
περιτριγυρίζουν την ‘πρωταγωνίστρια’. Μπορείς
να μιλήσεις λίγο για αυτό; Πότε και πώς το
ξεκίνησες;

ΜΧ: Τώρα παίρνει τη μορφή ενός ντοκιμαντέρ
μικρού μήκους, η διαδικασία όμως ξεκίνησε
το 2011. Η Ayşe, η γυναίκα που βλέπουμε στο
βίντεο, δούλευε σε ένα σχολείο μαζί με την
μητέρα μου και κάπως έτσι ήταν που αρχίσαμε
να μιλούμε και να γνωριζόμαστε. Εκείνη την
περίοδο είχα επιστρέψει στην Κύπρο μετά από
τις σπουδές μου στο Λονδίνο και οργάνωνα ένα
project space που ονομαζόταν Konteiner, κοντά
στο σπίτι που είχαν ενοικιάσει μαζί με την
οικογένειά της. Τόσο η Ayşe όσο και ο άντρας
της είναι Κουρδικής καταγωγής. Πρώτα ήρθε
στη Κύπρο ο άντρας της αναζητώντας άσυλο.
Η Ayşe και η υπόλοιπη οικογένεια ήρθαν το
2007. Εκείνη την περίοδο, χρησιμοποιούσα
μια διαδικασία συστηματικής καταγραφής
χώρου και ανθρώπων, ενώ στα θεωρητικά
μου ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονταν τα
ερείπια ως ιδεολογία, η αποτυχία πολιτικών
συστημάτων, και ο ενθουσιασμός. Ήταν σημαντικό
να εξερευνώ ανεκδοτολογικές ιστορίες και
συμπτώσεις που αντιπροσωπεύαν σκέψεις γύρω
από μηχανισμούς παραγωγής και την κατανόηση
της ιστορίας. Επίσης το πώς προσωπικές
ιστορίες υποδηλώνουν εναλλακτικούς τρόπους
κατανόησης συλλογικών γεγονότων και το πως η
εκμετάλλευση και η οικειοποίηση διαφόρων στυλ
που συσχετίζονται με την παιδική ηλικία και την
αφέλεια μπορούν να αμφισβητήσουν το πλαίσιο
κατασκευής ιστορικών αφηγήσεων.
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ΕΒ: Σε ποια περιβάλλοντα την βλέπουμε;
Προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβαινε σε αυτές
τις διαφορετικές καταστάσεις. Θεωρώ πως
αυτά τα περιβάλλοντα δεν χρησιμεύουν ως
χώροι στους οποίους παρακολουθούμε διάφορες
ενέργειες να ξεδιπλώνονται, αλλά είναι χώροι
στους οποίους εκδηλώνεται η μοναδικότητα της
ζωής της Ayşe.
ΜΧ: Υπάρχουν διαφορετικά «σκηνικά». Είναι το
σπίτι της στη Κύπρο, όπου επισκέπτεται τον
άντρα της κάθε χρόνο, και το σπίτι της στην
Άγκυρα, που το βλέπουμε μέσα από μια οθόνη
κινητού και ένα σπίτι που καθαρίζει. Η Ayşe ζει
στην Άγκυρα, για να στηρίζει τα μεγαλύτερα
παιδία της που φοιτούν στο πανεπιστήμιο
εκεί. Επίσης, στις αρχικές εκδοχές του βίντεο,
φαινόταν το σχολείο στο οποίο δούλευε, το
οποίο συμπτωματικά έχει καεί, όπως και το
χωριό της στο Κουρδιστάν, γι’ αυτό υπάρχει ένας
συμβολικός χαρακτήρας στο βίντεο. Βρίσκω
συχνά αυτούς τους χώρους, οι οποίοι λαμβάνουν
συμβολικές διαστάσεις λόγω μιας προσωπικής
ιστορίας, και τους καταγράφω.

ΕΒ: Το φιλμ δεν έχει κατ’ ανάγκη μια ευθεία
αφηγηματική δομή. Ο θεατής πρέπει να
κατασκευάσει μια ιστορία αποκωδικοποιώντας
άλλα στοιχεία;
ΜΧ: Τίποτα δεν ήταν προγραμματισμένο κι
ούτε υπήρχε η πρόθεση δημιουργίας κάποιου
φιλμ. Νομίζω ότι η ταινία πραγματεύεται έναν
τρόπο ζωής που ορίζεται από μια αίσθηση
ανασταλτικότητας. Ήθελα να ανοίξω μια συζήτηση για ένα γενικότερο πλαίσιο που είναι
σημαντικό για μένα και για άλλους, δηλαδή
διάφορα σημεία της ιστορίας που τείνουμε να τα
αποφεύγουμε. Υπάρχουν πολλές καταστροφές
τριγύρω μας, οι περισσότερες πολύπλοκες
και πολυεπίπεδες. Και τα δυο σπίτια της Ayşe,
είναι ετεροτοπίες, «μη-τόποι». Υπάρχει πάντα
μια αίσθηση του «εδώ», που είναι όμως συνδεδεμένη με τον συνεχή επαναπροσδιορισμό του
εαυτού. Οι απάτριδες πρέπει πάντα να επαναπροσδιορίζουν τον εαυτό τους. Για πάρα πολλούς
ανθρώπους δεν υπάρχει η έννοια του πατρικού ή
της χώρας καταγωγής. Όλοι αυτοί οι παράγοντας
επηρεάζουν την εγγύτητα και την απόσταση στην
καθημερινότητα.

ΕΒ: Είναι όλα τα αποσπάσματα από μία της
επίσκεψη;
ΜΧ: Ό,τι βλέπουμε έχει καταγραφεί σε
διαφορετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μας και
αφορούν έναν διάλογο που έχουμε τα τελευταία
δέκα χρόνια. Προσπαθούσα απλά να καταγράψω
την αλληλεγγύη, τη γενναιοδωρία και τη
συντροφικότητα της Ayşe. Μου μετέδιδε μια
αίσθηση δύναμης. Το να την καταγράφω αυτές τις
στιγμές ήταν ένας τρόπος να συνδεθώ μαζί της.
Έχω την τάση να καταγράφω τους ανθρώπους
γύρω μου, να τους τοποθετώ σε μια σκηνογραφία,
να τους παρατηρώ. Εκ των υστέρων, βλέποντας
τα βίντεο, βρήκα την ποιητικότητα στα λόγια και
στις κινήσεις της. Είναι μέσω του χαμόγελου και
των χειρονομιών της που άρχισα να καταλαβαίνω
την πολυπλοκότητα των πολιτικών συνθηκών στη
Μεσόγειο. Για μένα ήταν μια στιγμή στην οποία
κατανόησα ότι η ιδέα της καταγωγής μπορεί να
έχει μια αφηρημένη υφή, όπως επίσης και το τι
σημαίνει οικογενειακή ζωή αλλά και πολλά για τη
θέση των γυναικών στην κοινωνία.
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EB: Ξεκινάς με ένα πλάνο που υποδηλώνει οικειότητα, σε χέρια που διατρέχουν ένα φωτογραφικό
άλμπουμ στο κινητό, πάνω στο τραπέζι του
προγεύματος. Αυτές οι εικόνες είναι ντοκουμέντα
μιας ζωής που εξελίχτηκε στο ίδιο ιδεολογικό
έδαφος που χαρίζει στον Öcalan τον συμβολικό
του χαρακτήρα. Με αυτό εννοώ το γεγονός ότι η
Ayşe εκτοπίστηκε, μετά αγόρασε ένα σπίτι σε άλλη
χώρα, και τώρα επισκέπτεται τον εκτοπισμένο
άντρα της… όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο
έδαφος του Κουρδικού αγώνα. Όταν την βλέπουμε
από το σαλόνι της, στο κέντρο του κάδρου, είναι
περιτριγυρισμένη από εικόνες του Öcalan, που εμφανίζεται ως ένας χαρισματικός, προσιτός ηγέτης.
Τέτοιες εικόνες είναι απαγορευμένες σε χώρες
όπως η Γερμανία ως μέρος της προπαγάνδας του
PPK και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη
δημόσια σφαίρα.

ΜΧ: Πώς εκλαμβάνουν οι κοινωνίες την ύπαρξη
αυτών των ανθρώπων που πλέον έγιναν σύμβολα
της αλλαγής, όταν δεν ασχολούνται πλέον μαζί
τους τα ΜΜΕ επί καθημερινής βάσης; Με άλλα
λόγια, o κορεσμός των συμβόλων που κάποτε
σηματοδοτούσαν μια ελπίδα για αλλαγή. Η Ayşe
αναφέρει ότι: «Αυτός [Öcalan] τελείωσε. Έχει
μείνει μόνο το όνομά του». Δεν υπάρχει πραγματικά
πλέον, αφού έχει μείνει κλειδωμένος στη φυλακή
για πάρα πολύ καιρό. Έχω έναν πιο αφαιρετικό
τρόπο ενασχόλησης με τα ΜΜΕ και τις αφηγήσεις
τους. Για παράδειγμα, στις ειδήσεις πολλές
φορές βλέπουμε να θολώνουν τα πρόσωπα με το
πρόσχημα της προστασίας των ανθρώπων. Αυτού
του τύπου οι παρουσιάσεις από τα ΜΜΕ, τα μέσα
που κατεξοχήν ασχολούνται με την πολύπλευρη ως
και ανελέητη έκθεση των προσωπικών δεδομένων
των ανθρώπων, μου μεταδίδουν μια ειρωνική ή
και θεατρινίστικη εκδοχή μιας επικαλυμμένης
και ψεύτικης προστασίας. Γι’ αυτό σε μια αρχική
εκδοχή της σκηνής που περιέγραψες, είχα θολώσει
εσκεμμένα όλα τα σημεία στην οθόνη εκτός από
τα χέρια, με ένα εφέ μωσαϊκού, σαν συμβολική
χειρονομία που παραπέμπει σε αυτή την τεχνική
των ειδήσεων.
Sunlight Vandalism
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ΕΒ: Όταν ρωτάς την Ayşe για τον Öcalan, προσπαθεί να εξηγήσει την απομόνωση του σε ένα
νησί-φυλακή και γίνεται μια αναπάντεχη σύγκριση
με την Κύπρο!
ΜΧ: Ναι, αυτή η σύγκριση για μένα είναι
συνδεδεμένη με την προβληματική και την
ομορφιά της μετάφρασης, της επικοινωνίας. Η
Κύπρος, χρησιμοποιείται για να αποδώσει την
ιδέα της απομόνωσης. Η πιο μικρή κόρη της, η
Berfi, κάνει τη μετάφραση. Μιλά Τούρκικα και
Ελληνικά και δεν θυμάται τη λέξη «νησί» και προσπαθεί να το εξηγήσει περιφραστικά, κάνοντας
έτσι την αναφορά στην Κύπρο, που την βρίσκω
εύστοχη, αφού ένα νησί μπορεί να υπάρχει ως
μια μορφή απομόνωσης, με το νερό να λειτουργεί
ως σύνορο, σαν ένα εμπόδιο. Ο άντρας της είναι
επίσης απομονωμένος στη Κύπρο, μέχρι να του
εκδοθεί διαβατήριο.
ΕΒ: Επιστρέφοντας στη σκηνή στο σαλόνι της,
την βλέπουμε να περιτριγυρίζεται από ένα
έπιπλο-σταντ τηλεόρασης, χαρακτηριστικό μιας
άλλης δεκαετίας στα αριστερά, και με ψεύτικα
λουλούδια πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι, του
οποίου το στιλ δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω,
στα δεξιά. Επίσης, φαίνεται να της αρέσουν τα
κεραμικά, υπάρχει μέχρι και μια τέτοια κεφαλή
του άγιου Βασίλη, μια χριστουγεννιάτικη
διακόσμηση, παρόλο που τα ρούχα της δείχνουν
ότι είμαστε στο καλοκαίρι. Στους οικιακούς
χώρους οι αναμνήσεις συντηρούνται ζωντανές
μέσω αυτών των αντικειμένων, όταν πολλές
φορές απλά δεν απομακρύνουμε από το
περιβάλλον μας.
ΜΧ: Δημιουργούνται αυτά τα μνημεία, σαν
εικονοστάσια, όπου υπάρχει πάντα μια αίσθηση
πίστης, μια ιδεολογία στα αντικείμενα, όπως η
εικόνα της λίμνης με τα βουνά στην σημειολογία
των γυναικών αυτής της γενιάς και τάξης,
τα κάπως συγκεκριμένα δώρα (μπιχλιμπίδια)
φίλων, η σύνθεση ενός βάζου, οι φωτογραφίες
των παιδιών σου, και σ’ αυτή την περίπτωση
πολλαπλές φωτογραφίες ενός ηγέτη που
ουσιαστικά είναι η πίστη, στον αγώνα που έγινε
για την αυτονομία των Κούρδων. Στο παιδικό μου
δωμάτιο που έμενα με την αδερφή μου που τώρα
έχει γίνει πολυχώρος ουσιαστικά, έχει ένα ψυγείο, αφρικάνικες μάσκες που κάποιος συγγενής
έφερε δώρο και ένα πόστερ του Che Guevara
που ξέμεινε από κάπου. Αυτή η αντίφαση του
προσωπικού με του πολιτικού, σε σχέση με τους
κώδικες που αναπτύσσονται σε μια κοινωνική
τάξη, με συναρπάζει.
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EB: Είναι όμως κι ένα συμβολικό πεδίο που συγκροτεί συλλογικότητες.
ΜΧ: Ναι φυσικά είναι αυτό της μεσαίας,
εργαζόμενης τάξης που εξαφανίζεται που
αναδημιουργείται, που παλεύει. Το πορτρέτο αυτό
είναι βασικά μια αντιπροσώπευση ανθρώπων
μιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης. Μέσα
στην καθημερινότητα μου μεγάλωσα με πολλές
γυναίκες κοντά μου, είμαι πιο επικεντρωμένη
στο να αναδείξω την ποιητική δύναμη αυτών των
οικιακών περιβαλλόντων και καταστάσεων. Για
παράδειγμα, πρόσεξα ότι η Ayşe τοποθετεί το
τηλέφωνο στο πάτωμα όταν θέλει να καθαρίσει.
Στο νέο της σπίτι ενοποίησε ένα αριθμό
δωματίων για να φτιάξει ένα μεγάλο, θυσίασε
κάποια παράθυρα για να κάνει την επέκταση.
Αυτές είναι πρακτικές συνδεδεμένες κυρίως
με τη μεσαία τάξη. Τις αναγνωρίζω, τα ίδια
εφαρμόζονται και στο δικό μου σπίτι. […] Η ιδέα
του χωριού που δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει ένα
είδος αποτυχίας της πολιτικής συλλογικότητας
που παρατηρώ. Η περιοχή της Μεσογείου,
ιδιαίτερα, χαρακτηρίζεται από μια τεράστια
πολιτική αποτυχία που δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα
έπρεπε να την κατανοήσω ή πώς να τοποθετήσω
τον εαυτό μου στο πλαίσιό της. Ταυτόχρονα, είναι
σημαντικό να αναλύουμε το πως αυτή η αποτυχία
μπορεί να παράγεται από τα συμφέροντα που
διεκδικούν την καθημερινή μας ζωή μοιάζουν με
εργαλεία που επαναχρησιμοποιούνται σε διάφορα
πλαίσια.

[1] Syllogism, parabola foam, resin mix with muslin fabric,
copper, sunlight, chameleon effect pigments, 300 x 280 x
35 cm, 2019
[2] Hypersurfacing, Nicosia Municipal Arts Centre,
29.11.2019 – 29.02.2020, curated by Marina Christodoulidou
[3] Topos or Closer to deja vu than nostalgia (Cyprus, the
Island of Love), 8:09min, 2012
[4] Paolo Virno, Déjà vu and the end of History, Verso, 2015,
p.17 (μετάφραση από τα αγγλικά για τους σκοπούς αυτού
του κειμένου)
[5] We were supposed to have fun, video extract: 3:55min,
2011 - ongoing
[6] Sunlight Vandalism, digital video, 13:00 min, 2020
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(en)
On Sunlight and Vandalisms:
A conversation between Evagoras Vanezis
and Marina Xenofontos
EV: You have made a number of moving image
works and I feel that they are somehow integral to
your practice. Before focusing on them, though, I
would like to hear more about the work “Syllogism”
[1] presented at the “Hypersurfacing” [2] exhibition
at NiMac.
MX: The work is camouflaged in the museum
space, utilizing the visual phenomenon of iridescence, a characteristic of surfaces that change
their color according to the viewing angle. Iridescence is a phenomenon that has been formally
recognized since classical antiquity, as evinced by
the use of the Greek word ‘poikilos’ when referring
to the dappled colouring seen mostly on animals’
skins. Camouflage appears also in hunting and
war zones. It is a work that deals with how to stay
still, a camouflage for where you are, like a moment
of reflection on the meaning of ideologies or an
effort of blending in a space as a way of defending
against a political system, riddled with ideological
extremities, which displaces and fails people. It is
a deconstruction of the process of Orthodox devotional painting. Traditionally, muslin is glued to a
wood panel before gesso and tempera are applied.
Here this sequence is rearranged, as liquid pigment
is poured onto resin-reinforced muslin. The flat
surface is sculpted prior to curing, allowing the
materiality of the pigments – their grain, shine and
opacity –to take on a primary role, while the image
is entirely displaced. Both sculptures I present, the
other being “Linear A-B”, act as documents of an
enigmatic social ritual that arises out of a dialogue
between speed and stillness.
EV: The most striking feature is perhaps the way
in which “Syllogism” captures and refracts light.
Within the resin ‘puddles’, a great event of shine.
A refraction but also a sense of concentrated sunlight that cannot escape the confines of the material. And it is important to talk about light within
the context of this conversation, as the (moving)
image is created by light touching upon a technical
apparatus that documents the world around us.
This attention to the touch of light is partly the
reason why I choose to show first the film “Topos
or closer to déjà vu than nostalgia (Cyprus, the
island of love)” [3], from 2012. This film, in which
we focus on a window shutter going up or down,
and the play of sunlight against it, also comes with
this title, which hints that the viewer has to reckon
with a play that is affected by an attitude towards
the past’s relation to the present.
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MX: The present, or a present that is anticipated,
is always affected by how things were in the past.
I wanted to capture this light that appeared due to
the effect of the metallic material, because of an
imminent replacement of the shutters to aluminum
ones. The metallic shutters were creating a specific, recognisable effect that was being replaced.
These vibrations of light act as a particular interior-exterior negotiation that ultimately results in a
suspension of the appearance-reality distinction.
The play between light and colour is ‘superficial’,
since I am the one moving the shutter, in order to
reveal an outside through the inside. When creating
this video, I was asking: what happens when you
preserve a memory of an event? Can documentation act as a technique of meta-memory, can this
help us enquire into the mechanisms of memory?
How is memory connected to the present?
EV: There is the issue of memory itself, and of how
perception is interlinked with it. As Paolo Virno describes in his book “Déjà vu and the end of History”,
following the theories of Bergson, every instant
is doubled, it is simultaneously imprinted on both
perception and memory: “When psychiatrists refer
to déjà vu, they do not mean a known event of the
past playing out again, accompanied by either euphoric amazement or bored condescension. Rather,
here we have an only apparent repetition, one that
is entirely illusory. We believe that we have already
experienced (or seen, heard, done, etc.) something
that is, in fact, happening for the first time at this
very moment. We mistake the current experience
for the very faithful copy of an original that never
really existed. We believe that we are recognizing
something of which we are only now cognizant. As
such, we could also describe déjà vu in terms of
‘false recognition’.” [4] – false because we are not
recognizing a past which plays out in the present
but a present which has already been folded in
memory, creating virtualities which we experience
as repetition.
We were supposed to have fun [5] is an ongoing
work, in which montage is a non-chronological
mnemonic method that allows a different perception of the present. Light is playing upon surfaces
and it is not used to illuminate a set of actions, a
face, a certain situation. It is given free reign. And
I feel that this attitude also translates to Sunlight
Vandalism [6], which could be described as a
portrait, albeit one that focuses on the spaces that
surround the ‘protagonist’. Can you talk a bit about
this film? How and when did the process begin?
MX: It is now taking the form of a short documentary, but the process started in 2011. Ayşe,
the woman we see in the video, was working in a
school with my mother and so we started talking
and getting to know each other. I was back in
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Cyprus at that time after my studies in London and
run a project space called Konteiner near the house
that she was renting with her family. Both she and
her husband are of Kurdish descent. Her husband
moved to Cyprus first, to request asylum. Ayşe and
the rest of the family came here in 2007. At the
time, I was using a systematic process of recording space and people, and my theoretical interests
included ruins as ideology, the failure of political
systems, and enthusiasm. It was also important
to explore anecdotal stories and coincidences
that represent a reflection on the mechanisms of
production and understanding of history. Also, how
stories associated with individual people suggest
an alternative understanding of collective events
and how the exploitation and appropriation of
styles associated with childhood and naivety can
contradict the context of historical narratives.
EV: What settings do we see her in? I am trying to
understand how these different situations arose,
why these settings. I think that these environments
are not utilized as spaces in which we watch action
unfold, but as spaces where the uniqueness of
Ayşe’s life is expressed.
MX: There are three different settings. Her house
in Cyprus, where she comes every year to visit
her husband, her house in Ankara, which we see
through a phone’s screen and a house she is cleaning. Ayşe lives in Ankara to support her eldest kids
that attend universities there. In the first versions
of the video, you could see the school she worked
in, which coincidentally had burned down, as did
her village in Kurdistan. I often record these spaces
which take on a symbolic character because of an
event that might belong to someone’s personal
history.
EV: Are all excerpts shot during one visit?
MX: These were all shot in different interactions
with her and it’s been an ongoing discussion in
the past ten years. I was just trying to capture
Ayşe ’s solidarity, generosity and companion. She
conveyed a sense of power for me. Recording
these moments was a way to connect with her. I
have a tendency to record the people around me,
staging them, observing them. Then looking back
at the videos, I found the poetics in her sayings
and movements. Through her smile and gestures, I
started to understand the complexity of Mediterranean politics. For me it was a moment of realizing
that the idea of origins is not rigid, that family life
can mean a lot of different things, as well as a lot
about the position of women in society.
EV: The film doesn’t necessarily follow a recognizable narrative structure. Does the viewer need to
construct a story by picking up on other cues?

MX: Nothing was pre-planned and neither was
there the intention to make a film. I think it is about
a way of life that is somehow suspended. I wanted
to open up a conversation about a context that is
important to me and other people, different facets
of history that we tend to avoid. There are many
catastrophes around us, most of them complicated
and multileveled. Both of Ayşe’s homes are heterotopias, “non-spaces”. There is always a sense of
“here”, that is, however, connected to a continuous
re-creation of the self. The stateless always have
to re-create themselves. For a lot of people there
is no sense of home or country of origin. All these
factors inform how we understand proxemics and
distance in the realm of the everyday.
EV: Your film starts with an intimate shot of hands
scrolling though images of a home on a phone, over
a breakfast table. These images are documents of
a life wrapped in the very terrain that lends Öcalan
his symbolic status. By this I mean that she was
forced to leave from where she was, and then have
a home in another country, and she is visiting her
still displaced husband… all these things happen
on the terrain of the Kurdish struggle. When we see
her in the living room, where she is shown in the
center of the frame, she is surrounded by images
of Öcalan, looking like a charismatic and relatable
leader. Such images are banned in countries such
as Germany as being part of ‘PKK propaganda’ and
cannot be used in the public sphere.
MX: How do societies perceive the existence
of these people, who have become symbols for
change, once the media stops mentioning them every day? In other words, the saturation of symbols
that signified a hope for change. Ayşe is describing how ‘He’s [Öcalan] is finished. Only his name
remains’. He doesn’t really exist anymore, for he
has been locked up in prison for a very long time. I
have a more abstract way of dealing with the media
and their effects. For example, we often see them
blur faces under the pretext of protecting people.
This type of presentations by the media, that deal
primarily in a multifaceted, ruthless exposure of
personal information and people, are transmitting
an ironic and theatricalized version of a covered
and false protection. That is the reason why in an
initial version of the scene you described, I had
deliberately blurred everything on screen but the
hands, with a mosaic effect, like a symbolic gesture
that refers to this technique used on the news.
EV: When you ask Ayşe about Öcalan, she tries to
explain his isolation on a prison island and a comparison to Cyprus is made!
MX: Yes, this comparison is for me linked to the
problematic and beauty of translation and communication. Cyprus is mentioned to ‘perform’ the idea
of isolation. It’s her youngest daughter, Berfi that is
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translating. She speaks Turkish and Greek and she
doesn’t remember the word for ‘island’. When she
tries to go about it in different words, a mention to
Cyprus is made since an island can exist as a form
of isolation; the water acts as a border, an obstacle.
Her husband is also isolated in Cyprus, until he
gets his passport.

[1] Syllogism, parabola foam, resin mix with muslin fabric,
copper, sunlight, chameleon effect pigments, 300 x 280 x
35 cm, 2019

EV: Returning to the scene in her living room, she
is shown with a TV set, characteristic of a previous
decade, on her left-hand side, and fake flowers on
a wooden table that I have trouble identifying style
wise, on her right-hand side. She also seems to like
ceramics, she even keeps a ceramic head of Santa
Claus, a Christmas decoration, although her clothing suggests that this was shot in the summer.
There is this relationship between domestic spaces
and memories being kept alive through objects,
oftentimes because we do not remove them from
our environment.

[3] Topos or Closer to deja vu than nostalgia
(Cyprus, the Island of Love), 8:09min, 2012

[2] Hypersurfacing, Nicosia Municipal Arts Centre,
29.11.2019 – 29.02.2020,
curated by Marina Christodoulidou

[4] Paolo Virno, Déjà vu and the
end of History, Verso, 2015, p.17
[5] We were supposed to have fun,
video extract: 3:55min, 2011 - ongoing
[6] Sunlight Vandalism,
digital video, 13:00 min, 2020

MX: These monuments are created, which are like
shrines, there is always a sense of faith, an ideology adhering to the objects, in images like the one
with the lake and the mountains in the semantics
of women of that generation, class, and area... The
somehow standardized bibelot gifts from friends,
the arrangement of a vase, children’s photographs
and in this case multiple photographs of a leader
which is in reality faith in the fight that went on for
the autonomy of Kurds. In my adolescent room,
which I shared with my sister and is now basically
a multi-use space, there is a fridge, African masks
that a relative gifted and a Che Guevara poster that
was left behind. This contradiction between the
personal and the political fascinates me.
EV: It is also a symbolic field which establishes
collectivities.
MX: Yes, it is that of a middle, working class that is
being erased, being recreated, fighting. This portrait
is basically a representation of a certain social
class. I grew up with a lot of women around me and
I am more focused on showing the poetic strengths
of these domestic environments and situations. For
example, I noticed Ayşe placing her phone on the
floor in order to clean. In her new house, she united
a number of rooms to make a big one, she voided
some windows to extend it… These practices are
mostly connected to a middle class. I identify with
this, it also happened in my house. […] The idea
of the village that does not exist anymore. There
is a type of failure of political collectiveness that I
notice. The Mediterranean area is characterized by
a huge political failure that is difficult to comprehend or place oneself within it. At the same time,
it is important to venture into facets that help us
understand how this failure might be produced
by the interests that claim everyday life, which
become instruments that repeat themselves in
various registers.
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Sunlight Vandalism
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Lucrecia Martel
Η Τριλογία της Salta
Salta trilogy

σε επιμέλεια από τον Δημήτρη Μπάμπα
curated by Dimitris Bampas
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Κεντρικό πρόσωπο στο σινεμά της Λατινικής
Αμερικής, η Aργεντινή δημιουργός Lucrecia
Martel, με μόνο τέσσερις μεγάλου μήκους
ταινίες, θεωρείται από πολλούς ως μια από
τις πιο σημαντικές γυναίκες δημιουργούς στο
χώρο του κινηματογράφου σήμερα. Οι τρεις
πρώτες ταινίες της, που παρουσιάζονται στο
φεστιβάλ, συνιστούν μια τριλογία αφιερωμένη
στις γυναίκες και στη γενέθλια πόλη της
σκηνοθέτιδος, την Salta. Ο κινηματογραφικός
λόγος της Lucrecia Martel, πλάγιος και
υπαινικτικός, υποβάλλει τις εικόνες στον θεατή
παρά να τις επιβάλλει. Κεντρικά σημεία στο
σινεμά της: Οι περίπλοκες σχέσεις εικόνας
– ήχου, το ονειρικό και το πραγματικό, ένα
κλίμα κοινωνικής και ηθικής παθογένειας,
μια κατάσταση εσωτερικής αναταραχής,
καταπιεσμένα συναισθήματα και επιθυμίες,
συμπτώματα μίας κοινωνικής ασθένειας που
βασανίζει τη μεσοαστική τάξη. Το σινεμά της
Lucrecia Martel, αμφισβητεί και εντέλει καταλύει
τους διαχωρισμούς ανάμεσα στο αφηγηματικό
σινεμά και τον πρωτοποριακό κινηματογράφο.

A central figure in Latin American cinema, the
Argentine filmmaker, with only four feature films,
is considered by many to be the most important
female filmmaker today.Her first three films,
presented at the festival, are a trilogy dedicated to
the women and the birthplace of the director, Salta.
Lucrecia Martel’s cinematic discourse, indirect
and hinting, suggest images to the viewer, rather
than imposing them. The complicated image sound relationships, the dreamy and the real, a
climate of social and moral pathogenesis, a state
of inner turmoil, repressed emotions and desires,
symptoms of a social disease that torments the
middle class. Lucrecia Martel’s cinema disputes
and ultimately breaks the divide between narrative
cinema and avant-garde cinema.

Πρόγραμμα
Programme
La Ciénaga
The Swamp

(2001)

La niña santa
The Holy Girl

(2004)

La Mujer sin cabeza
The Headless Woman
(2008)

85

(ελ)
Περιλήψεις Ταινιών
La ciénaga
Ο βάλτος
(2001, 103’, Έγχρωμο)
Σκηνοθεσία: Lucrecia Martel
Σενάριο: Lucrecia Martel
Φωτογραφία: Hugo Colace
Μοντάζ: Santiago Ricci
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Graciela Oderigo
Ήχος: Hervé Guyader
Παραγωγός: Diego Guebel, Ana Aizemberg, Mario
Pergolini, Jóse Maria Morales.
Εταιρεία παραγωγής: Lita Stantic Producciones,
4k Films,Wanda Visión S.A., Code Red, Cuatro
Cabezas, TS Productions
Ηθοποιοί: Martin Adjemian, Diego Baenas, Leonora
Balcarce, Silvia Bayle, Sofia Bertolotto, Juan Cruz
Bordeu, Graciela Borges, Daniel Valenzuela, Mercedes Moran, Sebastian Montagna.
Βραβεία: Alfred Bauer (Φεστιβάλ Βερολίνου)
Κάπου στα βορειοδυτικά της Αργεντινής.
Φεβρουάριος. Η αποπνικτική ζέστη του
καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο διακόπτεται
συχνά από την τροπική βροχή. Το δάσος της
περιοχής μετατρέπεται σ’ ένα αδιάβατο βάλτο.
Στην περιοχή βρίσκεται ένα ράντσο, το La
Mandragora. Σ’ αυτό το ράντσο μένει η Mecha.
Περνά το χρόνο της, δίπλα στην πισίνα, πίνοντας.
Αναζητά την απόδραση από την τελματωμένο
γάμο της, μ’ ένα αδιάφορο σύζυγο. Στην κοντινή
πόλη ζει μια συγγενής της, η Tali. Βασανίζεται και
αυτή από τη ζέστη, τη βροχή, το σύζυγο και τα
τέσσερα παιδιά της. Μόνο διάλειμμα σ’ αυτό το
κλίμα ανίας και απραξίας είναι η εμφάνισης της
Παναγίας. Απρόοπτα γεγονότα φέρνουν κοντά τις
δύο οικογένειες...
Οι δηλώσεις της Lucrecia Martel
Η ταινία Ο βάλτος (La ciénaga) δεν ακολουθεί
την κλασική αφηγηματική δομή. Δεν υπάρχει μία
κρυφή αλήθεια που πρέπει να αποκαλύψουν οι
χαρακτήρες, ούτε κάποια σύνδεση ανάμεσα στα
γεγονότα που συμβαίνουν στις οικογένειες της
Mecha και της Tali.
Αντί για μια σκηνή δραματικής κορύφωσης,
υπάρχει μια συσσώρευση καταστάσεων οι
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οποίες μπορούν είτε απλώς να χαθούν και να
σβήσουν, είτε να έχουν μοιραίες επιπτώσεις. Οι
χαρακτήρες της ταινίας Ο βάλτος (La ciénaga)
έχουν μια μάλλον δύσκολη σχέση με τη φύση.
Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις σκηνές που
διαδραματίζονται στους εξωτερικούς χώρους.
Ποτέ δεν είχα την πρόθεση να απεικονίσω το
τοπίο με γραφικότητα. Αντίθετα, η φύση δεν είναι
φιλική και φιλόξενη. Απορρίπτω τη ρομαντική
άποψη σύμφωνα με την οποία η εγγύτητα στη
φύση συνεπάγεται την αρμονία.
(…) Συμπεριφορές επαρχίας παίζουν ένα
σημαντικό ρόλο στο Ο βάλτος (La ciénaga). Στο
Μπουένος Άιρες, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν
τα προβλήματα τους μ’ ένα σύγχρονο τρόπο
και μάλλον πιο άμεσα. Ο κόσμος στην επαρχία,
ωστόσο, έχει μία τάση να λέει πολλά, περίπλοκα
και συχνά παράλογα περιστατικά, κάνοντας
έκκληση για κατανόηση και συμπάθεια, η οποία
πολλές φορές στέφεται από επιτυχία: να
υπερνικήσουν τα άγχη αναβιώνοντας τα.
(…) Αν υπάρχει ένα στοιχείο κλειδί στο Ο βάλτος
(La ciénaga), αυτό θα ήταν η αίσθηση του να
είσαι “εν ανέσει” άρρωστος. Η ταινία Ο βάλτος
(La ciénaga), παρουσιάζει μια κοινωνική τάξη,
η οποία δεν έχει ούτε μια παράδοση στην οποία
να μπορεί να στηριχθεί, και δεν διαθέτει ούτε
τα μέσα για να αγοράσει την ασφάλεια, που μια
τέτοια παράδοση μπορεί να παρέχει. Μια τάξη
που ζει τη σεξουαλικότητα της χωρίς πολύ καλά
καθορισμένους κανόνες. Μία τάξη που θέλει τα
πράγματα να παραμείνουν ως έχουν και επιπλέον,
παράδοξα, δεν φοβάται τίποτε τόσο πολύ όσο την
ιστορία που επαναλαμβάνεται.
(…) Στα ισπανικά της Αργεντινής, η λέξη “ciénaga” δεν έχει τις σκοτεινές παραδηλώσεις που
έχει η λέξη swamp (βάλτος) στα αγγλικά. Είναι
ένα μέρος με υγρασία και νερά, γεμάτο από
έντομα και ζώα που τρώνε αυτά τα έντομα -στην
πραγματικότητα είναι ένα μέρος που πάλλεται
από ζωή. Ναι, μπορεί να μην είναι άνετο για να
ζεις εκεί, όμως δεν είναι ΤΟ τρομερό μέρος,
γεμάτο θάνατο.
(…) Νομίζω ότι όταν μεγαλώνεις στην επαρχία
βλέπεις όπλα παντού και τριγύρω παιδιά -και
υπάρχουν πολλά ατυχήματα. Νομίζω ότι η
ευθραυστότητα του σώματος είναι ένα από τα
θέματα της ταινίας.
(…) Δεν έγραψα τον ρόλο της κεντρικής ηρωίδας
έχοντας στο μυαλό μου την Graciela Borges (σ.τ.μ. μια από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς
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του σινεμά της Αργεντινής). Όμως μόλις της
έδειξα το σενάριο, ενθουσιάστηκε αμέσως με
το ρόλο. Για αυτούς που δεν τη ξέρουν συνήθως
παίζει γυναίκες της ανώτερης τάξης, πολύ
εκλεπτυσμένες γυναίκες. Ήταν διασκεδαστικό
να παίζω με αυτήν την εικόνα με την οποία έχει
γίνει ευρύτερα γνωστή, ειδικά στο κοινό της
Αργεντινής που περιμένει απ’ αυτήν ένα πολύ
συγκεκριμένο είδος ταινίας.
(…) “Δούλεψα” τον ήχο ταινίας πολύ πριν
σκεφτώ τις εικόνες. Ήθελα να κάνω τον ήχο πιο
εκφραστικό από τις εικόνες. Καθώς η αφήγηση
της ταινίας δεν αναπτύσσεται προς τα πάνω, θα
έπρεπε να βρω κάτι που να δημιουργεί υψηλές
εντάσεις, καθ’ όλη τη διάρκειά της.
(δηλώσεις στις σημειώσεις για την παραγωγή και σε
συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ της
Νέας Υόρκης που δημοσιεύθηκαν στο www.indiewire.com
, 4-10-2001. Απόδοση Δημήτρης Μπάμπας)

La niña santa
Άγιο κορίτσι
The Holy Girl
(2004, 106’, Έγχρωμο)
Σκηνοθεσία: Lucrecia Martel.
Σενάριο: Lucrecia Martel.
Φωτογραφία: Félix Monti.
Μοντάζ: Santiago Ricci.
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Graciela Oderigo.
Κοστούμια: Julio Suárez.
Μουσική: Andres Gerszenzon
Ήχος: Hervé Guyader.
Παραγωγός: Lita Stantic.
Εταιρεία παραγωγής: Lita Stantic Producciones
Ηθοποιοί: Mercedes Morán, Carlos Belloso, Alejandro Urdapilleta, María Alche.
La Cienaga, κάπου στα βορειοδυτικά της
Αργεντινής. Η Amalia ζει μαζί με τη χωρισμένη
μητέρα της, την Helena και τον θείο της, που
διευθύνουν ένα ξενοδοχείο. Ετοιμάζεται να
διαβεί τα όρια της εφηβείας και να προχωρήσει
προς την ενήλικη σεξουαλικότητα. Το ξύπνημα
των αισθήσεων της, οι ταραχές που κυριεύουν
το σώμα της αντιμετωπίζονται από την ίδια με
τη συνεχή της παρουσία στο κατηχητικό και με
τη συμμετοχή της στην εκκλησιαστική χορωδία.
Η φίλη και συνομήλικη της Josefina κατάγεται
από μια συντηρητική οικογένεια της επαρχίας.
Μαζί οι δύο κοπέλες μέσα από συζητήσεις
προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο της

ενήλικης σεξουαλικότητας: Στο ενδιάμεσο των
δοκιμών της χορωδίας και συζητήσεων για
την Αγία Γραφή συζητούν για την σεξουαλική
επιθυμία. Στο ξενοδοχείο της οικογενείας της
Amalia φιλοξενούνται οι συμμετέχοντες σ’ ένα
συνέδριο ωτορινολαρυγγολογίας. Ένας από τους
ενοίκους ο Dr Jano συγκεντρώνει τα βλέμματα
της Amalia: σ’ αυτόν αναγνωρίζει μια αποστολή
που πρέπει να εκπληρώσει: να σώσει έναν άνδρα
από τις αμαρτίες του...
Οι δηλώσεις της Lucrecia Martel
Η ταινία La niña santa (Άγιο κορίτσι) είναι ένα
παραμύθι για το καλό και το κακό. Όχι για τη
σύγκρουση μεταξύ καλού και κακού, αλλά για τις
δυσκολίες τού να ξεχωρίσεις το ένα από το άλλο.
Μια ιστορία για τους κινδύνους του διαχωρισμού
του καλού από το κακό.
(...) Κεντρικό στοιχείο της ταινίας αποτελούν οι
αντιθέσεις μεταξύ επιθυμίας και σώματος και
συγκεκριμένων νοοτροπιών. Όμως η ταινία δεν
προσπαθεί να αποφασίσει τί να επιλέξεις μεταξύ
καλού και κακού: εκ προθέσεως ταινία αποφεύγει
να πάρει θέση.
(...) Δεν ήθελα η ταινία να απορριφθεί από τη
λογοκρισία ή να γίνει αντικείμενο συζήτησης
λόγω του θέματος της θρησκείας. Αποφεύγω την
αμεσότητα. Αποφεύγω θρησκευτικές εικόνες ή
εικόνες της θρησκείας: εκκλησίες, ιερείς. Όμως
για μένα το θέμα της ταινίας είναι το σώμα, η
τάση προς την αμαρτία, η σύγκρουση ανάμεσα στο
τι είναι νόμιμο και στο τι επιτρέπεται.
(...) Μ’ ενδιαφέρει η καθολική θρησκεία, επειδή
αυτό είναι το θρήσκευμα μου. Απ’ αυτήν έμαθα
ένα τρόπο σκέψης, ένα διανοητικό σύστημα όπου
το νόημα των πραγμάτων, το νόημα της ύπαρξης
κάποιου, αποκαλύπτεται ως μια βεβαιότητα:
Είναι η εμπιστοσύνη στο μοναδικό θεό, ο οποίος
έχει ένα σχέδιο για τα πάντα και στο οποίο όλα
είναι οργανωμένα ως τελευταίας λεπτομέρειας.
Ωστόσο, όταν κάποιος από διαφορετικούς
δρόμους καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας
τέτοιος Αρχιτέκτονας δεν υπάρχει -τουλάχιστον
μ’ αυτούς τους όρους-, ότι η ύπαρξη είναι
περισσότερο μυστηριώδης και σε μικρότερο
βαθμό δικαιολογημένη, τότε είναι αναπόφευκτο
να αισθάνεται μάλλον αβοήθητος. Αυτή η αίσθηση
του αβοήθητου δεν είναι κάτι που μας προκαλεί
θλίψη, από την στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ότι
αναλαμβάνουμε πάλι τον έλεγχο της ύπαρξης μας,
όπως επίσης και τις ευθύνες όπως η απόδοση
δικαιοσύνης.
(...) Υπάρχει κάτι μεταξύ ιατρικής και ιερότητας,
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το οποίο μ’ ενδιαφέρει: Τα άρρωστα σώματα
και τα υγιή σώματα. Οι λεπροί του Ιώβ, στους
οποίους κρύβονται και ο Θεός και ο διάβολος.
Οι άγιοι, άρρωστοι από την μη-αγιότητα και
οι θαυματουργές θεραπείες τους. Οι ούλες
και τα στίγματα αγίων και το Θείο Πάθος. Ο
γιατρός της ψυχής. Άρρωστοι που είναι τόσο
άρρωστοι ώστε να μοιάζουν με τέρατα. Στην
αρχαιότητα η εμφάνιση ενός τέρατος -κάποιος
με σωματική παραμόρφωση- ήταν σημείο του
Θείου, του Θεϊκού. Το τέρας που αποκαλύπτει
τις θεϊκές προθέσεις. Τα τέρατα με τον καιρό
μεταλλάχτηκαν και ύστερα εμφανίσθηκαν
τα εκφυλισμένα τέρατα, αυτά χωρίς τις
προδιαγραφές της άριας φυλής, οι κατά συρροή
δολοφόνοι ενδεδυμένοι με ανθρώπινο δέρμα, οι
φτωχοί οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μια οργή με
τις τερατώδες ανάγκες τους. Είμαστε ένα είδος
τεράτων που προδίδουν αυτά που έχουν εκ των
προτέρων μαντευθεί. Γενεές και γενεές τεράτων
δεν μας αφήνουν να θεωρήσουμε κάτι δεδομένο
και μας αναγκάζουν να αναθεωρήσουμε τους
νόμους όλων των εποχών, να σκεφθούμε ξανά
για το νόημα της ευτυχίας, για την δυνατότητα
να βρούμε το νόημα της ευτυχίας τέτοια που
να μην αποκλείεται απ’ αυτήν κανείς, να δούμε
κάθε νεογέννητο ως ένα απέραντο μυστήριο
δυνατοτήτων. Η ταινία La niña santa (Άγιο
κορίτσι) είναι ένα είδος χειρουργικής ιστορίας
που ως πρόθεση έχει να σχεδιάσει μια γραμμή
μεταξύ ενός ζωντανού ιστού και μιας ηθικής
πρόσθεσης.
(αποσπάσματα από δηλώσεις της Lucretia Martel στις
σημειώσεις για την παραγωγή της ταινίας La Nina Santa
και στην ηλεκτρονική τοποθεσία www.empireonline.
co.uk. Απόδοση Δημήτρης Μπάμπας)

La mujer sin cabeza
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La mujer sin cabeza

Γυναίκα χωρίς κεφάλι
The Headless Woman
(2008, 87’, Έγχρωμο)
Σκηνοθεσία: Lucrecia Martel
Σενάριο: Lucrecia Martel
Φωτογραφία: Barbara Alvarez
Μοντάζ: Miguel Schverdfinger
Καλλιτεχνική διεύθυνση: María Eugenia Sueiro
Κοστούμια: Julio Suárez.
Μουσική: Roberta Ainstein.
Ήχος: Guido Berenblum.
Παραγωγός: Agustín Almodóvar, Pedro Almodóvar,
Tilde Corsi, Verónica Cura, Esther García, Lucrecia
Martel, Cesare Petrillo, Enrique Piñeyro, Vieri Razzini, Marianne Slot.
Εταιρεία παραγωγής: Aquafilms, El Deseo, R&C
Produzioni, Slot Machine, Teodora Film
Ηθοποιοί / Cast: María Onetto, Inés Efrón, Claudia
Cantero, César Bordón, Daniel Genoud
Μια εύπορη μεσήλικη γυναίκα αποσπάται
η προσοχή της, ενώ οδηγεί μόνη σε έναν
χωματόδρομο και χτυπάει κάτι ή κάποιον με το
αυτοκίνητό της. Τη βδομάδα που ακολουθεί μετά
από το γεγονός, η γυναίκα νοιώθει μπερδεμένη
και συναισθηματικά αποκομμένη από τον
περίγυρό της αλλά και από όσα συμβαίνουν στη
ζωή της. Η ιδέα ότι έχει σκοτώσει κάποιον της
έχει γίνει εμμονή. Η αστυνομία διαβεβαιώνει πως
δεν συνέβη κανένα ατύχημα στην περιοχή και
σύντομα όλα επιστρέφουν στην κανονική τους
ροή...
Οι δηλώσεις της Lucrecia Martel
(...) Οι εφιάλτες είναι χρήσιμοι για μένα, παρόλο
που η ταινία δεν βασίζεται καθόλου σε εφιάλτες.
Όπως πάρα πολλοί, ορισμένες φορές ονειρεύτηκα
ότι έχω σκοτώσει. Δεν είναι όνειρα όπου
προσπαθώ να σκοτώσω ή πρόκειται να το κάνω,
αλλά όνειρα στα οποία ήδη έχω σκοτώσει και
όπου δεν υπάρχει κάτι να κάνω για να σταματήσω
τον τρόμο. Ό,τι με αγχώνει περισσότερο είναι ότι
προστατεύομαι από ανθρώπους που μ΄ αγαπούν
και οι οποίοι δεν αφήνουν κάτι να διαρρεύσει.
Ο μηχανισμός της λήθης, το να υποκρίνεσαι ότι
τίποτε δεν συνέβη, είναι στον πυρήνα του ο πιο
συχνός τρόμος στην κοινωνία μας.
(..) Δεν ξέρω πως μεταφράζεται σε ταινία η
αίσθηση που δίνει ένα όνειρο. Δεν έχω καν
προσπαθήσει να το κάνω. Ίσως αυτό είναι
αποτέλεσμα μιας στάσης που κρατώ κατά τη
διάρκεια της παραγωγής της ταινίας: όταν
κοιτάζω μέσα από το φακό της κάμερας,
αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να
αποκαλυφθεί και το οποίο στην πραγματικότητα
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δεν είναι αυτό που βλέπω. Νομίζω ότι αυτό
δημιουργεί μια συγκριμένη μη-πραγματική
ατμόσφαιρα.
(...) Πιστεύω ότι το να κάνεις μια ταινία σημαίνει
την αναζήτηση ενός τρόπου ή την θέληση να
προσπαθήσεις να ξεπεράσεις τη μοναξιά του
σώματος: να κάνουμε όλους τους άλλους να
συμμετέχουν σε μια ορισμένη αντίληψη για τον
κόσμο και να θέσουμε αυτήν την αντίληψη υπό
έλεγχο όλων των άλλων. Δεν είναι δυνατόν για
μένα να κατασκευάσω αυτές τις “απάτες” που
είναι οι ταινίες αν δεν το κάνω βασιζόμενη στις
εμπειρίες και τα συναισθήματα που έχουμε ζήσει
.
(...) Ο σκοπός αυτής της ταινίας ήταν να κάνει
τους θεατές να βιώσουν την συνενοχή . Η ιδέα
της συνενοχής είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από
αυτή ενός εχθρού. Γιατί η συνενοχή δεν σημαίνει
απαραίτητα κάτι αρνητικό όπως συμβαίνει
με την έννοια του εχθρού. Υπονοεί απλώς ότι
μοιραζόμαστε ορισμένους στόχους. Η συνενοχή
δεν απαιτεί τα δύο μέρη να είναι ένοχα , αλλά
προτείνει την ισότιμη κατανομή των ευθυνών, μ’
ένα τρόπο ανεπαίσθητο έτσι ώστε κανείς να μην
χρειάζεται να αισθάνεται τύψεις. Σας αναγκάζει
να ξεχάσετε. Σας αναγκάζει να είστε μέρος
του κοπαδιού. Σας ωθεί σε μια μικρή ευτυχία.

La ciénaga

Εάν την εφαρμόζετε καθημερινά, καταλήγει να
αναλάβει όλη τη ζωή σας. Το να είσαι υπεύθυνος
είναι μια απελευθερωτική πράξη, μια ανθρώπινη
δυνατότητα. Η ενοχή είναι ακριβώς το αντίθετο.
Γι ‘αυτό η συνενοχή είναι το απαραίτητο βάλσαμο.
Η δικτατορία ήταν η γιορτή της συνενοχής.
(αποσπάσματα από δηλώσεις της Lucretia Martel στις
ηλεκτρονικές τοποθεσίες filmmakermagazine.com/ και
post.at.moma.org . Απόδοση Δημήτρης Μπάμπας)
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(en)
La ciénaga
Ο βάλτος
(2001, 103’, Color)
Director: Lucrecia Martel
Screenplay: Lucrecia Martel
Director of photography: Hugo Colace
Editor: Santiago Ricci
Art Director: Graciela Oderigo.
Sound: Hervé Guyader
Producer: Diego Guebel, Ana Aizemberg, Mario
Pergolini, Jóse Maria Morales.
Production: Lita Stantic Producciones, 4k
Films,Wanda Visión S.A., Code Red, Cuatro Cabezas, TS Productions
Cast: Martin Adjemian, Diego Baenas, Leonora
Balcarce, Silvia Bayle, Sofia Bertolotto, Juan Cruz
Bordeu, Graciela Borges, Daniel Valenzuela, Mercedes Moran, Sebastian Montagna.
Awards: Alfred Bauer
(Berlin International Film Festival)
A sprawling family is spending the summer in their
run-down country villa. The atmosphere is close and
oppressive. The children run around with guns in their
hands, the teenagers bathe in the cloudy, stagnant water of the swimming pool. Mecha, the ever-inebriated
matriarch, scolds her indigenous house staff, shows
contempt for her husband, and watches TV reports
about an apparent sighting of the Virgin Mary. Most
of the time, they all just hang around sleepily, a torpor
that carries an underlying charge of sexual desire.
In fascinating, aesthetic fashion, Martel’s debut film
dissects the lethargy of the white, privileged Argentinian middle class. Via rhythmic images arranged in
carefully restricted framings and deliberately heightened noises on the soundtrack – the clinking of ice in
glasses, sun loungers being dragged along concrete
– the stasis which everyone has grown to accept is
translated into a corporeal experience.
[taken from arsenal-berlin.de/]

“Martel has a sense of beauty quite unlike that of any
other filmmaker. Nothing is idealized or prettified,
and the thrill comes from the camera’s embrace of
particulars. The lethargy of her middle-aged sunbathers drinking away the afternoon is very precise, and
animated by a fascinating insight—that they are tired
out by the effort, the business of leisure, of trying to
spark up conversation, or hauling their middle-aged
carcasses along with their lawn furniture from one side
of the pool to the other.
Kent Jones
[excepts from 100 Frames:
La Ciénaga, ESOPUS 11, Fall 2008]

The current crop of young directors approach the
cinema with a strength and desire unknown to most
of their elders. I can sense this in their work—films
neither the industry nor the public demanded, and
which exist only because of the determination of their
makers. Once they are made, however, their necessity
becomes fully apparent. This is most likely not the result of some new development, since the history of the
cinema, no less than History itself, consists of what
Vico referred to as ‘corsi e ricorsi’. And yet how to describe, if not with the word ‘new’, cer-tain images and
forms of behaviour that evoke a whole country and its
people as if they were being filmed for the first time?
When I saw Lucrecia Martel’s La ciénaga (The Swamp,
2001) in Paris, I was struck, not by the dysfunction
of the provincial bourgeois family, but by the skill
with which this first-time director choreographed the
movements of the various characters within her frame;
and by the film’s setting—a country house or holiday
home, where the beds are never made, where children
come and go from the swimming pool without wiping
their feet. Then there is the delicate evocation of the
pains of adolescent love, experienced above all in what
is left unsaid, a transgres-sion to which we cannot yet
put a name. Filming 1,200 miles north of Buenos Aires
in Salta province, Martel did not choose the picturesque scenery to the west—mountains, crystalline
rocks eroded to fantastical forms—but opted instead
for the low jungle and muggy atmosphere of the east.
(Hence the frequent talk in the dialogue, so exotic to
porteño ears, of going shopping in Bolivia, ‘where it’s
better value for money’).
On screen I had always regarded the great variety of
the Argentine landscape—stretching for nearly three
thousand miles between the Tropic of Capricorn
and the ice-floes of Antarctica—as little more than a
backdrop intended to stir patriotic sentiment. In Martel’s film, the wind rarely ruffles the exteriors which,
because of the sheer immobility of the camera and
the deliberate lack of conviction in the acting, begin
to seem as if they were made of cardboard. Perhaps
one has to go back to Mario Soffici’s Prisioneros de
la tierra (1939) to find nature so bare, and yet playing
such an effective role. That ‘classic’ was an ambitious

ivac

2020

La ciénaga

90

literary adaptation, but a long way from the chamber
films to which the logic of production always consigned urban interiors.

La mujer sin cabeza
Γυναίκα χωρίς κεφάλι
The Headless Woman

Edgardo Cozarinsky

(2008, 87’, Color)

La niña santa

[excepts from Letter From Buenos Aires,
New Left Review, 26 Mar-Apr 2004]

Director: Lucrecia Martel
Screenplay: Lucrecia Martel
Director of photography: Barbara Alvarez
Editor: Miguel Schverdfinger
Art Director: María Eugenia Sueiro
Costume Designer: Julio Suárez
Music: Roberta Ainstein
Sound: Guido Berenblum
Producer: Agustín Almodóvar, Pedro Almodóvar,
Tilde Corsi, Verónica Cura, Esther García, Lucrecia
Martel, Cesare Petrillo, Enrique Piñeyro,
Vieri Razzini, Marianne Slot
Production: Aquafilms, El Deseo, R&C Produzioni,
Slot Machine, Teodora Film
Cast: María Onetto, Inés Efrón, Claudia Cantero,
César Bordón, Daniel Genoud

La niña santa
Άγιο κορίτσι
The Holy Girl
(2004, 106’, Color)
Director: Lucrecia Martel.
Screenplay: Lucrecia Martel.
Director of Photography: Félix Monti.
Editor: Santiago Ricci.
Art Director: Graciela Oderigo.
Costume Designer: Julio Suárez.
Music: Andres Gerszenzon
Sound: Hervé Guyader.
Producer: Lita Stantic.
Production: Lita Stantic Producciones
Cast: Mercedes Morán, Carlos Belloso,
Alejandro Urdapilleta, María Alche.

Verónica, an upper middle-class woman with dyed
peroxide blond hair, is driving home from a family
get-together, when, distracted by her cell phone,
she causes an accident. Did she run over a dog? Or
one of the boys of indigenous extraction who was
just playing in the ditch on the side of the road? Either way, she doesn’t stop. From this point on, she
moves through her everyday life as if in a trance,
numb and confused – although no one seems to
want to notice her state and everyone tries to play
down the incident. After she’s almost allowed her
relatives to convince her that nothing happened, a
child’s body is discovered. The finely tuned feedback noise on the soundtrack, areas deliberately
kept out of focus, and detail shots all convey the
same feeling of disorientation and diffuseness. A
bourgeois indifference with no room for guilt soon
comes into view, as do the social hierarchies of
Argentinian society.
[taken from arsenal-berlin.de/]

16-year-old Amalia lives in an old hotel run by
her divorced mother and uncle. Amalia’s Catholic
religion classes focus on receiving your calling
– which doesn’t stop her and her friend Josefina
from imagining what French kissing is like. When a
medical congress is held at the hotel, ear specialist
Dr. Jano approaches Amalia with an undeniable
sexual interest, which awakens something in
this “holy girl”, a longing equal parts sexual and
religious which seeks to absolve him of his sin. But
her attractive mother, a former diver with hearing
problems, also has her eye on the doctor. Martel
masterfully sustains a thick, fatal atmosphere of
religious ardor, spiritual respect, and sexual desire
in the spa, kitchen, and rooms of the hotel.
[taken from arsenal-berlin.de/]
La mujer sin cabeza
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(ελ)
Όνειρα
Lucrecia Martel

Το καλύτερο πράγμα όταν ταξιδεύεις δια ξηράς
είναι ότι αποφεύγεις να κοιμηθείς και ακούς:Πολύ σπάνια έχω εφιάλτες, αλλά όταν τους έχω,
το κύριο θέμα τους είναι ότι σκοτώνω κάποιον.
Στους εφιάλτες μου είμαι δολοφόνος και ξυπνάω
κλαίγοντας, επειδή δεν πιστεύω πια στο Θεό, ο
οποίος θα μπορούσε να είναι ο μόνος που μπορεί
με το έλεός του να με παρηγορήσει. Τον μόνο που
σέβομαι. Στη συνέχεια, σκουπίζω τα δάκρυα μου
και αισθάνομαι ότι είμαι καλός άνθρωπος, ότι όλα
αυτά ήταν ένα κακό όνειρο και ότι ποτέ δεν θα
σκότωνα κανέναν.
Μια νύχτα ονειρευόμουν ότι σκότωσα έναν άνδρα
μ’ ένα ραβδί. Ξεφορτώθηκα το σώμα, αλλά δεν
μπορούσα να απαλλαγώ από το κεφάλι. Βιαζόμουν
να πάω στη δουλειά, έτσι έβαλα το κεφάλι του
άνδρα στο ράφι της κουζίνας.
Θα το τακτοποιούσα όταν γυρνούσα από τη
δουλειά. Όταν επέστρεψα το βράδυ, υπήρχε ένα
σημείωμα από τον πατέρα μου στο τραπέζι. Ήταν
η εποχή που ο πατέρας μου πήγαινε για δουλειά
στην πόλη και γυρνούσε στο σπίτι το βράδυ. Το
σημείωμα έλεγε:

Είχα την επιθυμία να προσκαλέσω όλα τα αδέλφια
μου, τους γονείς μου. Ανυπομονούσα να τους δω.
Θα πρέπει και εσείς να τους γνωρίσετε.
Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα πάλι. Έβγαινα από το
σπίτι της γιαγιάς μου μετά από μια επίσκεψη και,
καθώς έψαχνα τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου
στη τσάντα μου, βρήκα σ’ αυτήν ένα μαύρο χέρι.
Σκούρο δέρμα. Συνειδητοποίησα ότι σκότωσα
μια μαύρη. Τα κλειδιά στην τσάντα μου δεν είναι
τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου, αλλά κλειδιά
από ένα διαμέρισμα στο οποίο πηγαίνω και στο
οποίο ξέρω ότι εκεί βρίσκεται το σώμα. Ξύπνησα
φωνάζοντας και ουρλιάζοντας.
- Σε ποιον ανήκε το χέρι;
- Υποθέτω ότι είναι της υπηρέτριας. Την καημένη.
-Και ποτέ δεν κλαις για τους ανθρώπους που
σκοτώνεις;
-Μόλις που τους ξέρω.
Αυτή η ταινία δημιουργήθηκε στην ατμόσφαιρα
εκείνης της συζήτησης.

“Τακτοποίησα το ράφι της κουζίνας σου.
Με αγάπη,
Mπαμπάς. “
Πράγματι, το ράφι της κουζίνας είχε τώρα
ένα ψεύτικο πάτο και από κάτω του ήταν καλά
κρυμμένο το κεφάλι του νεκρού. Ξύπνησα
κλαίγοντας:
-Τι σπουδαία οικογένεια έχω!
-Τι άνευ όρων αγάπη!
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(δημοσιεύτηκε στις σημειώσεις για την παραγωγή
της ταινίας La Mujer sin Cabeza. Απόδοση Δημήτρης
Μπάμπας)
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(en)
Dreams
Lucrecia Martel

The best thing about travelling by land is to refrain
from sleeping and to listen:
-I very seldom have nightmares but when I have
them, the main theme in general is that I killed
someone. In my nightmares I am an assassin, and I
wake up crying because I no longer believe in God,
who could be the only one capable of comforting
me with his mercy. The only one I respect. Then I
dry my tears and feel that I am a good person, that
it has all been a bad dream and that I would never
kill anyone.
One night I dreamt that I killed a man with a stick. I
got rid of the body but could not get rid of the head.
I was in a hurry to go to work, so I put the man’s
head on a kitchen shelf.
I would take care of it when I came back from work.
When I got back in the evening, there was a note
from my father on the table. It was that time when
my father would come to the city on business and
would fly back home in the evening. The note said:

I had the urge to call all my siblings, my parents; I
could not wait to see them. You should meet them.
Last night I dreamt again. I was coming out of my
Grandma’s house after a visit and, when looking for
my car keys in my purse, I found a black hand. Dark
skin. I realized I killed a black woman. The keys in
my purse are not my car keys but the keys to an
apartment where I am going and where I know the
body is. I woke up crying and screaming.
-Who did the hand belong to?
-I guess the maid’s. Poor thing.
-And you never cry for the people you killed?
-Well, I hardly know them.
This movie was created in the vapour of this conversation.

“I arranged your kitchen shelf.
Love,
Daddy.”
Sure enough, the kitchen shelf now had a false
bottom and behind it was the well‐concealed head
of the dead man. I woke up crying
- What a great family I have!
- What unconditional love!

[taken from the press kit of La Mujer sin Cabeza]
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(Greek Text Only)
“Το σινεμά περισσότερο από το να αποκαλύπτει
κάτι για τα ανθρώπινα όντα, αποκαλύπτει κάτι για
την αντίληψη”
Lucretia Martel
Ένας φοίνικας και ο ουρανός, κόκκινες πιπεριές
απλωμένες στον ήλιο, ποτήρια με κρασί,
ημίγυμνοι μεσήλικες ξαπλωμένοι σε καρέκλες
δίπλα στην πισίνα, σώματα γεμάτα πτυχώσεις και
ρυτίδες, καρέκλες που σέρνονται, βήματα αργά,
σαν να είναι ζόμπι, σκιές από κουρτίνες στον
τοίχο ενός δωματίου. Δυο γυναικεία σώματα
σ’ ένα κρεβάτι. Οι ήχοι: τζιτζίκια, παφλασμοί
από το κρασί που πέφτει στο ποτήρι, και μετά
το κροτάλισμα από τα παγάκια, ο συριγμός από
το σύρσιμο του μετάλλου, μιας καρέκλας, πάνω
στο τσιμέντο. Βροντές από μια καταιγίδα που
πλησιάζει. Και ενδιάμεσα των εικόνων, οι τίτλοι:
λέξεις να εμφανίζονται μέσα από κυματισμούς
και μετά, με παρόμοιο τρόπο, να εξαφανίζονται,
ως μιας ταινίας τρόμου. Στα πρώτα λεπτά, ή
μάλλον καλύτερα δευτερόλεπτα, της πρώτης
ταινίας La ciénaga (Ο βάλτος) (2001) της Lucrecia
Martel, ό,τι κυριαρχεί είναι ήχοι που επιβάλλονται
των εικόνων. Ήχοι οξείς, διαπεραστικοί, και
κάποιες φορές ανατριχιαστικοί, υπερτονίζουν
ό,τι βλέπουμε: τις σκηνές μιας θερινής ραστώνης,
σ’ ένα εξοχικό, στην ύπαιθρο της Αργεντινής,
στην επαρχία της Salta. Μοιάζουν ως να είμαστε
στο περιβάλλον μιας ταινίας τρόμου, όπου οι
ήχοι δημιουργούν την ατμόσφαιρα της σκηνής
και πάντα μας υποβάλλουν την αίσθηση μιας
επικρεμάμενης απειλής και μιας επερχόμενης
καταστροφής Όμως, αυτό είναι παραπλανητικό:
τίποτε τρομακτικό -πλην ενός τραγικού
συμβάντος- δεν θα συμβεί στη διάρκεια της
ταινίας – είναι η τετριμμένη καθημερινότητα από
τη ζωή δυο οικογενειών σε μια απομακρυσμένη
επαρχία της Αργεντινής. Αυτή η εισαγωγή της
ταινίας μας φέρνει στο κέντρο της επικράτειας
του σινεμά της Lucrecia Martel, όπου η εικόνα δεν
βασιλεύει, αλλά αντίθετα υπόκειται στις εξουσίες
και τις γητείες των ήχων.

Το συμβάν (... και οι απόηχοι του)
Ωστόσο, αυτή η εισαγωγή, παράλληλα, είναι και
η προετοιμασία για το συμβάν που θα ωθήσει
τη δραματική πλοκή -και ταυτόχρονα τα
πρόσωπα της ταινίας -, το συμβάν του οποίου
τους απόηχους θα καταγράψει η ταινία. Αυτό
το συμβάν είναι ο αιφνίδιος τραυματισμός της
ηρωίδας της ταινίας Mecha -στο ρόλο η μεγάλη
κυρία του αργεντίνικου σινεμά Graciela Borges:
τρεκλίζοντας από το αλκοόλ θα καταρρεύσει
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και στην πτώση της θα τραυματισθεί από τα
σπασμένα ποτήρια. Όχι κάτι σοβαρό, αλλά κάτι
που θα συνταράξει την ίδια την ηρωίδα -σημάδια
από ουλές στο ντεκολτέ της !- και τον περίγυρό
της. Ο μεγάλος γιος της επιστρέφει ανήσυχος
από το Μπουένος Άιρες για να συμπαρασταθεί
στη μητέρα του. Και είναι παραμονή του στο σπίτι,
η σωματική του παρουσία που προστίθεται στις
ήδη υπάρχουσες, που προσφέρει μια επιπλέον
ζωτικότητα και ενέργεια στο ήδη υπερπλήρες
από σώματα σπίτι.
Σε κάθε ταινία της Lucrecia Martel, ένα μικρό
περιστατικό, τοποθετημένο στις αρχές
της αφήγησης, διαταράσσει τις επισφαλείς
εσωτερικές ισορροπίες των κεντρικών
προσώπων, πυροδοτεί μια εκτεταμένη
αναστάτωση, είτε εσωτερική είτε εξωτερική,
και ωθεί προς τα μπρος την αφήγηση. Είναι η
θρυαλλίδα που πυροδοτεί, όχι τόσο τις εξελίξεις
στην αφήγηση και τη δραματική πλοκή, αλλά τις
ανατροπές και τις μεταλλάξεις στις ψυχές, τα
συναισθήματα, τις αντιλήψεις. Αυτό το συμβάν
δημιουργεί μικρούς ή μεγάλους κυματισμούς
συναισθημάτων, οι οποίοι σιγά –σιγά σβήνουν
και χάνονται. Καμία κορύφωση στη δραματική
πλοκή, μόνο μικρές συσσωρεύσεις εντάσεων,
αφηγηματικών στιγμών όπου τα συναισθήματα
είναι έντονα.
Στην ταινία La niña santa (Άγιο κορίτσι) (2004)
η ανάλογη σκηνή έχει μια αίσθηση σχεδόν
μεταφυσική: ένας μεσήλικας γιατρός θωπεύει,
εν μέσω του πλήθους, μια νεαρή μαθήτρια υπό
τους απόκοσμους ήχους της θερεμίνης. Και τη
στιγμή της θώπευσης, το πρόσωπο της νεαρής
ηρωίδας φωτίζεται σαν από ένα ουράνιο φως.
Οι εξωτερικές αναταράξεις, αλλά οι εσωτερικές
αναταραχές που προκαλούνται από αυτό το
περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης δεν
είναι το θέμα της αφήγησης, είναι ο τρόπος που
το θύμα -δηλαδή η ηρωίδα- αλλά και ο θύτης
διαχειρίζεται αυτό το συμβάν που απασχολεί την
αφήγηση: Η ηρωίδα θα αντιληφθεί το συμβάν, όχι
ως μια σεξουαλική παρενόχληση, αλλά ως μια
θεία αποστολή για τη σωτηρία ενός αμαρτωλού
εφαψία, αλλά παράλληλα και ως την είσοδό
της, την κλήση της στο χώρο της ενήλικης
σεξουαλικότητας.
Ενώ, στην ταινία La mujer sin cabeza (Γυναίκα
χωρίς κεφάλι) (2008), η σκηνή έχει το χαρακτήρα
ενός επεισοδίου από ταινία θρίλερ. Η ηρωίδα,
με βαμμένο ξανθό μαλλί, ως μια άλλη Madeleine/Judy (Kim Novak) στην ταινία του Alfred
Hitchock Vertigo, οδηγεί σ’ ένα επαρχιακό δρόμο
όταν ένα τράνταγμα και ο υπόκωφος ήχος από
ένα χτύπημα την αναγκάζει να σταματήσει. Οι
υποψίες για το τι έχει συμβεί αναδύονται σιγά
-σιγά, όμως η ηρωίδα σοκαρισμένη από αυτές
αρνείται να ικανοποιήσει την περιέργειά της.
Επιφυλάσσοντας μια ευνοϊκή μεταχείριση στους
θεατές της ταινίας της (;) -καθώς η ηρωίδα
αποχωρεί από το σημείο βλέπουμε καθαρά ένα
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χτυπημένο σκυλί-, η Lucrecia Martel βυθίζει την
ηρωίδα της σ’ ένα κυκεώνα σκοτεινών σκέψεων,
μια θύελλα τύψεων και αμφιβολιών, που σταδιακά
συσσωρεύονται.

Οι οικογένειες (.... και οι τόποι τους)
Οι κυκεώνες και θύελλες, οι αλλαγές και οι
ανατροπές στις ψυχές και τα συναισθήματα
αναπτύσσονται μέσα στο περιορισμένο των
οικογενειακών τόπων, τις οικογενειακές εστίες.
Η αγροικία “La Mandragora” (La ciénaga), το
ξενοδοχείο “Termas” (La niña santa), το σπίτι
της ηρωίδας (La mujer sin cabeza), αλλά και η
μικρή κωμόπολη -η La Ciénaga- όπου και οι τρεις
ταινίες διαδραματίζονται. Ό,τι χαρακτηρίζει
αυτούς τους χώρους είναι η εγγύτητα των
προσώπων, οι σωματικές (... ή και άλλες)
οικειότητες, οι συναισθηματικές (... και όχι
μόνο) επαφές, τέλος, η απουσία σχεδόν κάθε
ιδιωτικότητας, μια κοινοτική μορφή διαβίωσης.
Ακόμα και στο ξενοδοχείο, έναν τόπο, όπου
συνήθως μέσω του καταμερισμού του χώρου, η
ιδιωτικότητα προστατεύεται, ο κεντρικός ήρωας,
ο Dr Jano, βρίσκεται, πολλές φορές εξ ανάγκης,
να συμβιώνει με πρόσωπα άγνωστα, ενώ, ασκεί
την εξουσία του βλέμματος του, αλλά και γίνεται
το αντικείμενο της παρατήρησης της νεαρής
ηρωίδας.
Αντιμέτωπος μ’ ένα πλήθος προσώπων μέσα σ’
αυτούς τους στενάχωρους χώρους -όπου ακόμα
και η μικρότερη ένταση μεγεθύνεται-, ο θεατής
βρίσκεται παράλληλα αντιμέτωπος και με δύο
σκηνοθετικές στρατηγικές. Η πρώτη έχει σχέση
με τις ασάφειες, τις αφηγηματικές ελλείψεις,
τα κενά και τα θολά σημεία που αφορούν τόσο
τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων όσο και τα
συμβάντα στην αφήγηση. Αυτή η σκηνοθετική
στρατηγική προκρίνει την πλανοθεσία, τη
θέση της κάμερας μέσα στη σκηνή: κανένα
κέντρο βάρους στην εικόνα, καμία αρμονία
ή ισορροπία. Ενώ, η δεύτερη σκηνοθετική
στρατηγική έχει σχέση με την υπερπληθώρα
του λόγου που χαρακτηρίζει την κάθε ταινία.
Συζητήσεις και λεκτικές αντιπαραθέσεις χωρίς
καμία φαινομενικά σημασία συσσωρεύονται και
κατακλύζουν την αφήγηση.
Μέσα σε μια θύελλα λόγου, ο θεατής είναι
αποπροσανατολισμένος τόσο για τα πρόσωπα, τις
μεταξύ τους σχέσεις, και τα κίνητρα των δράσεων
τους, όσο και για το αληθινά διαφιλονικούμενο
αντικείμενο της αφήγησης: τι αληθινά αφορά
η ταινία; Την ακούσια διάπραξη ενός φόνου και
τις επιπτώσεις της στην ψυχολογική κατάσταση
της ηρωίδας ή μια κατάσταση διανοητικής και
συναισθηματικής σύγχυσης, τη σεξουαλική
παρενόχληση ή τις πρώτες αναταράξεις της
πρώιμης εφηβικής σεξουαλικότητας, τις όψεις
μιας κοινής οικογενειακής ζωής ή το ηθικό
κενό της μεσοαστικής τάξης σε μια επαρχία της

Αργεντινής; Αντανακλάσεις αυτοβιογραφικών
στοιχείων από την οικογενειακή και την
κοινωνική ζωή της σκηνοθέτιδος που διαθλώνται
και παραμορφώνονται μέσα στις μυθοπλασίες;
Πορτραίτα γυναικών που βρίσκονται στο
μεταίχμιο;
Τίποτε από τα παραπάνω. Ή, μάλλον, όλα
τα προηγούμενα: αυτές είναι οι επάλληλες
διαστρωματώσεις των ταινιών της Lucrecia Martel. Ωστόσο υπάρχει και κάτι επιπλέον ...

Η γλώσσα του σινεμά: Οι εικόνες
(... και οι ήχοι τους)
«Με ιντριγκάρει η ιδέα ενός καθαρού
κινηματογράφου. Αναρωτιέμαι αν αυτός
πραγματικά υπάρχει;»
Το αληθινό κέντρο σε κάθε ταινία της είναι
το σινεμά και η γλώσσα του. Οι εικόνες και
οι ήχοι τους, η μεταξύ τους σχέση. Ο ήχος
στις ταινίες της συνιστά από μόνο του μια
ολόκληρη επικράτεια πολλές φορές αυτόνομη,
όπως εξάλλου μας δείχνει και η σκηνή που
περιγράφηκε στην αρχή του κειμένου. Η ηχητική
τοπίο καθορίζει, για την ακρίβεια δημιουργεί,
όλη την συναισθηματική (... και όχι μόνο)
ατμόσφαιρα μιας σκηνής. Κατά κάποιον τρόπο,
ο ήχος καλύπτει την απουσία γενικών πλάνων
(establishing shots) αφού εισάγει τον εθατή
ηχητικά στο περιβάλλον. Παράλληλα, όμως ο
ήχος αφηγείται μ’ ένα τρόπο, πολλές φορές,
αυτόνομο της εικόνας. Ο θεατής καθοδηγείται
από τη σκηνοθέτιδα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή
στον ήχο, παράλληλα με την εικόνα. Και γι’
αυτόν κατά κάποιο τρόπο αποστασιοποιείται
και απομακρύνεται από αυτήν, αφού έλκεται και
απορροφάται από τα ηχητικά τοπία, την αφήγηση
με ήχους της ταινίας: αμφισβητείται μ’ αυτόν
τον τρόπο η παντοκρατορία της εικόνας. Στο
σινεμά της Lucrecia Martel υπάρχει πάντα κάτι πιο
σημαντικό από την εικόνα και αυτός είναι ο ήχος
της.
Το τέλος της ταινίας La niña santa, είναι τόσο
τυπικό αυτής της σκηνοθετικής στρατηγικής.
Δύο γυναικεία σώματα κολυμπούν μέσα στην
πισίνα του ξενοδοχείου. Οι ήχοι από την πλεύση
των σωμάτων αλλά και από το περιβάλλον
δημιουργούν ένα τοπίο απόκοσμο, πολύ “πλούσιο”
σε σημασίες και συναισθήματα από την “φτωχή”
εικόνα που βλέπουμε -δύο νεαρές γυναίκες
που κολυμπούν. Και είναι αυτό το απόκοσμο και
“πλούσιο” τοπίο μέσα στο οποίο εισέρχεται και
εμβαπτίζεται ο θεατής, κατά αναλογίαν με τους
δυο ήρωες της ταινίας οι οποίοι εμβαπτίστηκαν
στους απόκοσμους ήχους της θερεμίνης...
Δημήτρης Μπάμπας
Ιανουάριος 2020, Θεσσαλονίκη
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(English Text Only)
Holy Girls, Headless Women and Hapless Men
James Quandt
(...) Named after the northwestern province of
Argentina where all three films are set (and where
the director herself grew up), Martel’s Salta Trilogy
counts as one of the signal cinematic achievements of the millennium.
(...) Like Terrence Malick and Apichatpong Weerasethakul, Martel somehow manages to inhabit
both ends of the continuum that extends between
cinema’s Controllers and its Intuitionists: i.e., those
who lock every line, image, and role into a system of predetermined meaning (Haneke, Egoyan,
Reygadas et al), and those who profit from chance
and indeterminacy (Jarmusch, Varda, Godard, etc.).
Martel’s precise compositions and exacting tone
play off the disarray of her domestic scenes, the
encroachment of the jungle in La Ciénaga, the whiff
of decline in the hotel halls of The Holy Girl, and
The Headless Woman’s mesmeric drift through a
once-familiar world now unfixed in its features.
(...) In Martel’s anxious, entropic universe, the
source of malaise seems at times sexual (the
semi-incestuous arrangements of La Ciénaga, the
furtive frottage of The Holy Girl, the family disquiet
over effeminate men and the “dykey” young niece
in The Headless Woman), at other times ecological
(the flood, rusty tap water, the filth and aggressive
turtles in Headless), and at times medical (an epidemic of hepatitis in Headless, the hospital scenes
in La Ciénaga, the doctors’ conference in The Holy
Girl). Martel, who has occasionally attributed her
striking visual style to her myopia, compares making films to practicing medicine — her disposition
to hospitals, dental clinics, and waiting rooms
suggests an affinity with other somatically inclined
contemporaries such as Cristi Puiu, Arnaud
Desplechin and Apichatpong — and, fittingly, her
characters are frequently accident-prone, sometimes fatally so.
(...) “The world, the reality we live in ... is invisible,”
said Antonioni, “hence we have to be satisfied with
what we see.” Martel shares with the Italian master
a concern with the tenuousness of perception, our
sometimes anguished attempts to apprehend a
reality that eludes us. Martel’s distinctive visual
style often makes it difficult to decipher the image,
to locate objects in space and to readily discern
settings and characters. (Fond of slurred imagery,
Martel often films her characters through or looking out of rain-spattered glass.)
[Excepts from Holy Girls, Headless Women and Hapless
Men, James Quandt, (Feb 21, 2018), taken from tiff.net]
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A Margin of Indefiniteness
Matthias Müller
(...) Lucrecia Martel’s first three feature films, the
Salta Trilogy, also have a background of personal
experience: They are nourished by the multitude of
stories from the region from which they originate
and in which people enjoy telling stories. Born
in Salta as the daughter of a conservative middle-class family, she began making video recordings of family life at the age of fifteen. The films
of the Salta Trilogy translate and extend these
investigations into the realm of fictional film, or
more precisely into the realm of “critical fiction,” as
Dominique Russell formulated in her analysis of
Martel’s work.
Focused on the cultural center of the country,
Buenos Aires, Argentine cinematography had overlooked the rural region in the north; it was Martel’s
films La Ciénaga, La niña santa, and La mujer cin
cabeza that opened this territory to cinema. Martel
belongs to a generation marked by state terror, military dictatorship, and recurring economic crises,
which shook the middle class and its self-image,
also by a poisoning of language by a mendacious
political rhetoric. All this has an effect on the psychology of her characters. But the political reality
of the country and its history is articulated in a
mediated way in Martel’s trilogy: in the disregard
of the serving indigenous population groups by the
white middle class, for example—the repression of
a historical debt that has not been resolved.
(..)Martel’s intimate knowledge of the milieus to
which her trilogy is dedicated could lead us to
expect sober, critical social studies from the films.
But with their artful mise-en-scène, the opulence
of their details, the polyphony of voices, noises,
and music, their proximity to the phantasm, they
also seem to me more akin to the moral paintings
of William Hogarth, who in the early eighteenth
century with his group portraits of English families,
the so-called “conversation pieces,” created revealing representations of the customs of particular
social groups. Based on relentless observation,
they transferred these into the realm of free artistic
invention. Martel confesses that she clearly distanced herself from certain positions in arthouse
cinema that attempt to use blueprints of reality,
but generally merely imitate the simplistic binary
oppositions of neorealism.
(...) Martel’s delight in the suggestive, indeed
manipulative power of the cinema finds expression
in her work—otherwise poor in metaphors—in the
symbol of water, which runs through the films in
many variations. The correlation between water
and the cinema is expressed most clearly in the
final image of La niña santa: a view of a swimming
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pool, the rectangular boundary of which corresponds to the ratio of the screen, and its content,
water, the seductive, absorbing, immersive power
of the moving image. Martel’s films are invitations
to dive from the real into another, magical, confusingly ambiguous sphere. The very fact that the
other shots of the Salta Trilogy are filmed at the eye
level of an eight-year-old child endows this final
image from an elevated position with something
special, something emblematic.

character. It is specifically like another person. For
example, sometimes if there is a sound off screen,
the camera moves, and it’s as if somebody was
watching and all of a sudden they hear a sound and
so they’re distracted and they follow the sound.
And that’s what I try to do with my camera. And a
fly would never do that.

(...) Robert Bresson: “What is for the eye must not
duplicate for the ear. [...] Image and sound must
not support each other but must work each in turn
through a sort of relay.” The gap between imagination and reality manifests itself in Martel’s films
in a particularly artistically impressive way in the
separation of visual representation and auditory information: She juxtaposes the powerful dominance
of the visual in the film with “the unknown darkness
of the sonic realm” (Kate Dervishi). Martel often
develops the visual design of her films out of sound
concepts, which she has been implementing since
her debut with the congenial Guido Berenblum. (...)
The richness of Lucrecia Martel’s work, especially
in terms of exploring the possibilities of sound, also
reveals to what extent the rest of contemporary
cinema remains below its potential.

(...) Because as I get close to the camera, I kind of
regain that feeling of curiosity, of desire to know
what’s going on, as if I was not the one who’s written the script. Basically, the idea is that because
I’ve written the script I already know what’s going
on, but during filming I want to have the attitude
of somebody who doesn’t already know what
happens. I believe that for me, and for all directors I think, it’s very important to be guided by an
element of desire, not only for the scene itself or
for subject matter but curiosity about the actors,
because otherwise it’s really hard to know how to
film them. To me, all those elements are easier to
place—the elements of desire, of curiosity, of lack
of judgment—if I think of the camera as a 10‐year‐
old child. But if you’re asking me if when I was 10
I’d already thought of filming: no I hadn’t.

[Excepts from A Margin of Indefiniteness—A Laudation for
Lucrecia Martel, Matthias Müller, Murnau Film Prize 2019]

Director’s notes
Camera
(...) For me, the camera is like another character,
so I cannot put it in the place of somebody who’s
already in the film. For that reason, I place my
character in a position where realistically a person
could be. For example, if I’m shooting a car, I would
never place it on the front part of the car, because
that’s not where a person could be. I always put it
inside the car.
(…) I believe my way of placing the camera shapes
the film a lot. Whether you like it or not, you always
have the feeling as a spectator that you are part
of the action. And that’s the same reason that I
don’t use establishing shots or transition shots. I
find that they are very anonymous devices. I like
to think that the camera is actually somebody who
is physically there, like a creature, and it’s somebody who is very curious, with no moral judgment.
Somebody who is not scandalized by what they
see.
(...) No it isn’t [a “fly on the wall”], because a fly
doesn’t have a will, it doesn’t have a point of view,
a personality, and in my films the camera is like a

[The camera] it’s me, but it’s not me as I am now,
it’s a character who is younger than I am. Much,
much younger.

(...) It’s really incredible how the use of the camera
changes if you’re informed by this way of thinking.
For me, even the shape of the camera itself, which
looks like a small monster, is very relaxing and
tranquilizing for me, and it allows me to organize
the entire frame during the shooting. There is
something monstrous about filmmaking. Actually
the set itself has a specific shape. I mean that
you’re like a monster with tentacles—you have
the microphone, you have the camera, you have
the light, you have all the cables going all over the
place, all these things that get out of your body, and
it’s like you’re embracing the set itself. You’re like a
tumor that wraps around something that’s so vital
and full of life. And I find that to be a lot of fun.
Sound
(…) From the very beginning, even when I’m writing,
I think a lot about the sound. Many elements of my
work in cinema come from oral storytelling and
oral tradition. I think about sound and the rhythm
of the sound. It makes it easier to shoot the scene,
because you know exactly what you’re supposed to
hear, and whether there’s some sound in the scene.
When you have that clear, you don’t need too much
narrative material.
(…) Sound is a means of thinking about a model of time that avoids the conventional straight
arrow version, like a ray of light, inescapable. Time
running forward seems to be very much related
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to the privileging of sight over our other senses.
The future is further ahead and that’s where we
are going. And if we are not going there, it’ll come
to us anyway. We are so afraid of death because
we are so centered on the future. The direction
of the arrow also marks that: there, not here and
now. We could imagine a model of time based on
sound. The listener is immersed in a sea of waves
spreading in all directions. A time scheme based
on listening immediately implies a volume, a range.
Sight provides a lot of information in an instant,
hearing requires more time, sound needs duration.
A model of time based on listening would destroy
tourism, selfies, and gyms.
To cast doubt
(…) You have to make believe that you are going
one way and then not go there. Create stopping
points. Destabilize the framing in an unpretentious
manner. Avoid images that are easily translated
into one word. Disrespect the narrative structure of
familiar spaces: home, bedroom, garden, car. Try
to use sound to weaken the relationship between
an image and its referent. Betray expectations.
Manage those betrayals. It’s all easy, but you have
to train yourself.
(...) Whenever you manage, through cinema, to cast
doubt on the assumed nature of things, you might
be approaching something really interesting. This
is not obligatory, but it’s one of the highest aims
to which language may aspire. And when you have
done that once, there’s no way back. Because once
you become aware of what makes no sense, never
again can reality manage to completely hide its
quality of disguise.

Families
(…) All of the films are more or less memories.
You know, family is like a swimming pool too. If
you want to understand things that you see in the
spread of social life, if you focus on the family, you
can see it immediately. And the desire amongst
family members, it’s closely linked to the gap between classes and to the social tendency to want
a social class closed, like a caste, while the gap
between classes gets bigger.
(…) There is a beautiful and at the same time horrifying mechanism in society: if you want to protect
someone, you can disown his or her responsibility
across his or her class. This sounds really beautiful, but it only works for some layers of society.
Horrors
(...) I always work with some elements of horror. I
love the dissolution of reality in horror films. The
lack of certainty, and the lack of security. What are
you seeing? What are you hearing?
[excerpts from interviews with Lucrecia Martel,
taken from Film Comment (July/August 2009),
reverseshot.org, post.at.moma.org]

Swimming pools
(…) I don’t like swimming pools, because I have the
feeling that they are always dirty, like an infection.
At the same time, in Argentina, there are not many
public swimming pools, so I think that the idea
of having a cube of water just for a few people is
like having a slave—to think that all of this water
belongs to you as your property. I like to shoot in
swimming pools, though, because it’s like a room,
below the level of the ground, full of water. There
are many similarities between the behavior of a
body inside a swimming pool and out of the pool.
Both are in an elastic space. It’s fluid. The sound
outside and the waves inside the pool both touch
you in the same way. I think there are a lot of similarities in perception—between being in a pool and
being in the world.
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La niña santa
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Chick Strand
Gunvor Nelson
Storm de Hirsch

Gunvor Nelson’s Self-Portrait

Το Τρίτο Μάτι The Third Eye

σε επιμέλεια από την Χριστιάνα Ιωάννου και
τον Christopher Zimmerman
curated by Christiana Ioannou
and Christopher Zimmerman
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Οι σκηνοθέτιδες Chick Strand, Gunvor Nelson
και Strom de Hirsch υπήρξαν πρωτοπόρες του
Αμερικανικού αντεργκράουντ κινηματογράφου
με τις αρχικές φεμινιστικές τους δουλειές
να έχουν επηρεάσει γενιές καλλιτεχνών.
Συνιδρύτρια του Canyon Cinema το 1961,
η Chick Strand απο την Δυτική Ακτή των
ΗΠΑ δημιούργησε ένα μοναδικό σώμα από
πειραματικά φιλμ, τα οποία έσμιγαν την
εθνογραφική έρευνα με το προσωπικό
σινεμά και τις φεμινιστικές ανησυχίες με
την δική της μοναδική μαεστρία να βγάζει
ένα μεταφορικό νόημα μέσα από το μοντάζ
και την επεξεργασία των εικόνων. Η Σουηδή
πειραματική κινηματογραφίστρια Gunvor Nelson,
δημιούργησε την πιο στέρεα δουλειά της στο Σαν
Φρανσίσκο, Bay Area κατά την δεκαετία του 1960
και αρχές του 1970. Με βαθιά κατανόηση της
δύναμης του φιλμ να μεταμορφώνει τα οπτικά
υλικά της πραγματικότητας, ο προσωπικός
κινηματογράφος της Nelson ασχολείται με
θέματα όπως η μνήμη, η παιδική ηλικία, το
σπίτι, η μετακίνηση, η γήρανση και ο θάνατος,
όπως αυτά συνδέονται με την γυναικεία
εμπειρία και τα πρόβλημα της ταυτότητας. Η
Αμερικανή ποιήτρια Storm de Hirsch, υπήρξε μια
βασική φιγούρα της Νεορκέζικης αβάν-γκαρντ
κινηματογραφικής σκηνής του 1960, και ενα από
τα ιδρυτικά μέλη του Filmmakers’ Coop. Συχνά
καίγοντας ή ζωγραφίζοντας της σελιλόιντ, καρέ
καρέ, η Storm de Hirsch δημιούργησε αφαιρετικά
φιλμ, βαθιά επηρεασμένα από τις ποιητικές τις
ανησυχίες. Αυτό το τρίπτυχο ερευνά την δουλειά
των τριών αυτών σημαντικών σκηνοθέτιδων,
των οποίων η συμβολή στο Αμερικανικό
αντεργκράουντ σινεμά συχνά μένει στην
αφάνεια σε σχέση με άλλες περιπτώσεις του
πειραματικού κινηματογράφου.

Πρόγραμμα #1
Programme #1
74’

Chick Strand, Gunvor Nelson, and Storm de Hirsch
were pioneers of American underground film whose
early feminist work anticipated and influenced
generations of artists. Co-Founder of Canyon
Cinema in 1961, West Coast filmmaker Chick
Strand forged a unique body of experimental films
that fused ethnographic investigation, personal
cinema, and feminist concerns with her mastery
of bringing out metaphorical meaning through the
editing of images. Swedish experimental filmmaker
Gunvor Nelson’s formative work was made in Bay
Area in the 1960s and early 1970s. Deeply involved
in film’s ability to transform the visual materials
of reality, Nelson’s personal cinema addresses the
themes of memory, childhood, home, displacement,
ageing, and death as related to women’s
experience and issues of identity. American poet
Storm de Hirsch was a key figure in the New York
avant-garde film scene in the 1960s and was
one of the founding members of the Filmmakers’
Coop. Often etching and painting on the celluloid
frame-by-frame, Storm de Hirsch created abstract
animated films heavily under the influence of
her poetic sensibilities. This triptych explores
the work of three vital women filmmakers whose
contributions to American underground cinema
have been often overlooked in the ‘standard’
history of experimental film.

Πρόγραμμα #2
Programme #2
78’30”

Storm de Hirsch
Peyote Queen

(1965)

Storm de Hirsch Newsreel:
Jonas in the Brig

(1964)

Chick Strand
Soft Fiction

(1979)

Gunvor Nelson
Schmeerguntz

(1966)

Storm de Hirsch
Third Eye Butterfly

(1968)

Gunvor Nelson
Frame Line

(1983)

Gunvor Nelson
Natural Features

(1990)

Storm de Hirsch
Charlotte Moorman’s
Avant-garde Festival #9

(1965)
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Περιλήψεις Ταινιών
Πρόγραμμα #1
74”
Storm de Hirsch
Peyote Queen
(1965, 9’)
Μια περαιτέρω διερεύνηση του χρώματος της
τελετουργίας, του χρώματος της σκέψης. Ένα
ταξίδι μέσα από τα έγκατα της αισθητηριακής
ταραχής. «Πανέμορφο έργο! Τα αφηρημένα
έργα που ζωγραφίστηκαν κατευθείαν στο φιλμ
μοιάζουν με τους πίνακες του Μιρό. Κινείται
ξέφρενα στον ρυθμό αφρικανικού μπιτ». [D.
Noguez, La Nouvelle Revue Française] «Απ’ τα
αγαπημένα μου... ομορφιά και ανάταση». [Jonas
Mekas, The Village Voice].
Chick Strand
Soft Fiction

Storm de Hirsch
Third Eye Butterfly
(1968, 10’)
Για διπλή προβολή. Από πού προέρχεται το φως;
Πώς μπορεί η σκόνη να σκεπάσει τα τόξα του
φωτός; Πώς μπορεί το σκοτάδι να ευνοήσει τη
λήθη μπροστά σε τόσο φως; Οι παραλλαγές του
αγγίγματος ψυχής υφίστανται στην αύρα της
φωταγώγησης. Ο Μέγας Οφθαλμός κυριαρχεί.
[Storm de Hirsch]
Η αίσθηση των 70mm στο Third Eye Butterfly
ενθαρρύνει το μυαλό να λειτουργήσει ως τρίτο
μάτι, συμφύροντας τις δύο παράλληλες οθόνες
σε ένα τρίτο νόημα, με τον ίδιο τρόπο που ο
Άιζενσταΐν προκάλεσε τη σύμφυρση δύο πλάνων
τοποθετημένων πλάι-πλάι για να υπαινιχθούν το
τρίτο νόημα. [Casey Charness, Columbia University]

(1975, 55’)
Το Soft Fiction της Chick Strand είναι ένα
προσωπικό ντοκιμαντέρ που απεικονίζει
έξοχα τη δύναμη επιβίωσης του γυναικείου
αισθησιασμού. Συνδυάζει την ντοκιμαντεριστική
προσέγγιση με έναν αισθησιακό, λυρικό
εξπρεσιονισμό. Η Strand εστιάζει την κάμερά
της σε ανθρώπους που μιλούν για τη δική τους
εμπειρία, αιχμαλωτίζοντας ανεπαίσθητους
υπαινιγμούς στις εκφράσεις του προσώπου
και σε χειρονομίες που σπάνια εικονίζονται
στο σινεμά. Ο τίτλος Soft Fiction επιδέχεται
πολλαπλές ερμηνείες. Ανακαλεί την απαλή
γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη μυθοπλασία
που χαρακτηρίζει τον τρόπο που η ίδια η Strand
προσεγγίζει το ντοκιμαντέρ, ενώ υπαινίσσεται
και την ιδέα της σοφτ μυθοπλασίας, που αντηχεί
το ερωτικό περιεχόμενο και ύφος της ταινίας.
Σπάνια συναντά κανείς μια ερωτική ταινία
όπου η γυναικεία προοπτική υπερισχύει τόσο
στον αφηγηματικό λόγο όσο κι στους οπτικούς
και ακουστικούς ρυθμούς που διέπουν την
ταινία. Μέσα από τα έξοχα και πρωτοποριακά
προσωπικά της ντοκιμαντέρ, η Strand συνεχίζει
να αναδεικνύει το θέμα της, την επιβεβαίωση της
ανυπέρβλητης ανθεκτικότητας του ανθρώπινου
πνεύματος. [Marsha Kinder, Film Quarterly]
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Πρόγραμμα #2
78’30”
Storm de Hirsch Newsreel:
Jonas in the Brig
(1964, 5’)
Newsreel του Jonas Mekas στα γυρίσματα της
κινηματογραφικής εκδοχής του The Brig στο
πλατό του Living Theatre. [Storm de Hirsch]
Gunvor Nelson
Schmeerguntz
(1966, 13’)
Αυτή ήταν η ταινία που έθεσε τα πάντα σε κίνηση.
Η επινοημένη λέξη Schmeerguntz, μίμηση της
άσημης λέξης που χρησιμοποιούσε ο πατέρας
της Nelson για το «σάντουιτς) (smörgås στα
σουηδικά), είναι μια ιλαρή, γκροτέσκα και
κατηφής επίθεση στο δημόσιο ιδανικό της
αμερικανίδας νοικοκυράς. Σύμφωνα με τον
κριτικό Ernest Callenbach: «Μια κοινωνία που
κρύβει τις κτηνώδεις λειτουργίες της κάτω
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από τη γυαλιστερή δημόσια επιφάνεια αξίζει να
υποβάλλεται διαρκώς σε προβολή ταινιών όπως
το Schmeerguntz».
Gunvor Nelson
Frame Line
(1983, 22’)
Το Frame Line είναι το πρώτο κολάζ της Nelson, που εγκαινίασε την εκπληκτική σειρά των
κινούμενων εικόνων της, όλες γυρισμένες
στο Filmworkshop της Στοκχόλμης. Πρόκειται
για έναν στοχασμό για τη Στοκχόλμη και τη
Σουηδία, για την επιστροφή της Nelson στην
πατρίδα της, ένα μέρος ταυτόχρονα οικείο και
απόμακρο, όμορφο και άσχημο. Το Frame Line
ξεκινά με διάφορες εικόνες και ματιές στη
Στοκχόλμη που συνέλεξε η ίδια η Nelson. Αυτό το
οπτικοακουστικό υλικό εξελίσσεται σε μια νέα
θέαση, όπου η κινούμενη εικόνα γίνεται τρόπος
ανακάλυψης μέσα από την εναλλαγή ανάμεσα στο
τυχαίο και το δομημένο.
Gunvor Nelson
Natural Features
(1990, 28’)
Μια παιγνιώδης, παράξενη συρραφή ελεύθερων
συνειρμών. Χρησιμοποίησα καθρέφτες, νερό,
παιχνίδια, αποκόμματα, φωτογραφίες, μπογιά,
μελάνι… σε ποικίλους συνδυασμούς. Το κεντρικό
θέμα είναι το πρόσωπο. [Gunvor Nelson]
«Δημιουργεί ένα βλέμμα μόλις κάτω απ’ την
επιφάνεια, μια ματιά σε αυτό το ξεχασμένο ή ίσως

Soft Fiction

ιδιωτικοποιημένο έδαφος. Μας εκπλήσσει, μας
τσιγκλά, μας υπενθυμίζει, μας επινοεί». [Crosby
McCloy]
Στο έργο Natural Features η Nelson αναμειγνύει
εκατοντάδες ασάλευτες εικόνες με τρισδιάστατα
αντικείμενα και «πραγματικές» όψεις,
φωτογραφημένες μέσα από στρώματα γυαλιού,
σε μια παιγνιώδη, παράξενη συρραφή ελεύθερων
συνειρμών. Ίσως καμία άλλη ταινία δεν κατάφερε
πιο πετυχημένα να συνυφάνει το προφανές πάθος
της για τη ζωγραφική με την κινηματογραφική
της ευαισθησία, καθώς τα πλούσια χρώματα
εναλλάσσονται με τα φωτογραφικά στρώματα,
τονίζοντάς τα. [Steve Anker]
Storm de Hirsch
Charlotte Moorman’s Avant-garde Festival #9
(1965, 10’)
Σινέ-Σονέτο. Οι εντυπώσεις που αποκόμισε η
δημιουργός από το 9ο Φεστιβάλ Αβάν-Γκαρντ της
Charlotte Moorman, στο παλιό ατμόπλοιο «Alexander Hamilton», όπως εκτίθεται στο Ναυτικό
Μουσείο South Street, στην Αποβάθρα 16 του
Ποταμού Hudson. [Storm de Hirsch]
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Program #1
74’

The 70mm-like effect of Third Eye Butterfly encourages the mind to work as a third eye by fusing the
two side-by-side screens into a third meaning, just
as Eisenstein caused the meanings of two juxtaposed shots to result in a third implied meaning.
[Casey Charness, Columbia University]

Storm de Hirsch
Peyote Queen

Program #2
78’30”

(1965, 9’)

Storm de Hirsch
Newsreel: Jonas in the Brig

Film Synopses

A further exploration into the color of ritual, the
color of thought; a journey through the underworld
of sensory derangement. “A very beautiful work!
The abstractions drawn directly on film are like
the paintings of Miro; moving at full speed to the
rhythm of an African beat.” [D. Noguez, La Nouvelle
Revue Française] “Among my favorites ... beauty
and excitement.” [Jonas Mekas, The Village Voice].

(1964, 5’)
A newsreel of Jonas Mekas shooting his filmed
version of The Brig on the set of the Living Theatre
production. [Storm de Hirsch]
Gunvor Nelson
Schmeerguntz

Chick Strand
Soft Fiction

(1966, 13’30”)

Chick Strand’s Soft Fiction is a personal documentary that brilliantly portrays the survival power of
female sensuality. It combines the documentary
approach with a sensuous lyrical expressionism.
Strand focuses her camera on people talking about
their own experience, capturing subtle nuances in
facial expressions and gestures that are rarely seen
in cinema. The title Soft Fiction works on several
levels. It evokes the soft line between truth and
fiction that characterizes Strand’s own approach
to documentary, and suggests the idea of softcore
fiction, which is appropriate to the film’s erotic content and style. It’s rare to find an erotic film with a
female perspective dominating both the narrative
discourse and the visual and audio rhythms with
which the film is structured. Strand continues to
celebrate in her brilliant, innovative personal documentaries her theme, the reaffirmation of the tough
resilience of the human spirit. [Marsha Kinder,
Film Quarterly]

This was the film that set everything in motion.
Schmeerguntz, coined after Nelson’s father’s nonsense word for sandwich (‘smörgås’ in Swedish),
is a hilarious, grotesque and grave attack on the
public ideal of the American housewife. Critic
Ernest Callenbach wrote that ‘A society which hides
its animal functions beneath a shiny public surface
deserves to have such films as Schmeerguntz
shown everywhere’.

Schmeerguntz

(1979, 55’)

Storm de Hirsch
Third Eye Butterfly
(1968, 10’)
For dual-projection. Where is the light coming
from? The flavor of the colors is succulent to the
long vision in the soul. How can dust cover the
arrows of light? How can darkness favor oblivion
in the face of light? The variations of soul-touch
exist in the auras of illumination. The Great Eye
dominates. [Storm de Hirsch]
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Natural Features
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Gunvor Nelson
Frame Line
(1983, 22’)
Frame Line is Nelson’s first collage film, and inaugurated her remarkable series of animated films,
all made at the Filmworkshop in Stockholm. Frame
Line is a reflection on Stockholm and Sweden, on
Nelson’s return to her native country and a place
that is both familiar and distant, both beautiful and
ugly at the same time. Frame Line begins with
images and glimpses of Stockholm that Nelson
has collected, this audio-visual material develops
into new image work in which animation becomes
a way of discovering, alternating between randomness and structure.
Gunvor Nelson
Natural Features
(1990, 28’)

In Natural Features Nelson mingles hundreds of
still images with 3-D objects and ‘real’ images photographed through glass layerings into a free-associative and playfully bizarre form of animation.
Perhaps no film has more successfully blended an
evident passion for painting with a sensitivity to
filmmaking such as lush pigments alternate with
and punctuate the different photographic layerings.
[Steve Anker]
Storm de Hirsch
Charlotte Moorman’s Avant-garde Festival #9
(1965, 10’)
Cine-Sonnet. The film-maker’s impressions of
Charlotte Moorman’s 9th Avant-Garde Festival
of the Arts aboard the old steamboat, ‘Alexander
Hamilton,’ docked at the South Street Seaport Museum, Pier 16 Hudson River. [Storm de Hirsch]

A free associative and playfully bizarre form of
animation. Here I used mirrors, water, toys, cutouts, photographs, paint, ink… in many different
combinations. The central theme is face. [Gunvor
Nelson] ‘She creates a view just beneath the surface that glimpses this hitherto forgotten or perhaps privatized terrain. We are surprised, coaxed,
reminded, and invented.’ [Crosby McCloy]

Charlotte Moorman’s Avant-garde Festival #9
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Retinas and Cochleae
Christopher Zimmerman
(Αγγλικό Κείμενο Μόνο)
I don’t want to put any labels on my films.
I never impose on you; you need to find what you
have to find
Storm de Hirsch
I want to go into myself as much as possible, and
hopefully it will be universal.
Gunvor Nelson
I get this feeling that we have another role to play
that is put upon us by other women sometimes, by
what is expected of women artists, and that is to
make films about women and make them a certain
way. Make certain statements. Those statements
have been made already over and over.
Chick Strand
The Eye
Storm de Hirsch’s experimental short film Third
Eye Butterfly (1968) was conceived as a dual
projection, with two screens side-by-side,
expanding the experience, in effect, to 70mm.
Like Eisenstein’s theory of montage in which the
viewer synthesizes the collision between two shots
deriving a third meaning, de Hirsch’s film calls for
the viewer to arrive at a third meaning by fusing the
two screens in the mind. In both cases, film and its
meaning are produced by the encounter (collision)
of image and mind.
In her program note for the film, Storm de Hirsch
concludes with: ‘The Great Eye dominates’. This
‘great eye’ refers to the ‘Third Eye’ in her title, which
refers to the mystical concept of perception beyond
sight. Also referred to as the Mind’s Eye and Inner
Eye, the Third Eye is located in the middle of the
forehead of the Hindu god Shiva. As one of the
creators and protectors of the universe, Shiva’s
creative power is said to derive from a goddess.
The Third Eye is the portal through which one
accesses one’s inner space thus achieving a higher
level of awareness and consciousness. Itself
invisible, the Third Eye is visionary; it is the gate to
experience outside of the scientifically verifiable
empirical realm of perception.
Each in their own way, the three women filmmakers
in this triptych program—Chick Strand, Gunvor
Nelson, and Storm de Hirsch—have accessed the
Third Eye. They are seers whose films open modes
of seeing, hearing, and touching that move beyond
conventional experience structured by patriarchal
systems of power. These three pioneers of
American underground film experiment with a host
of hand-made visual techniques (painting, etching,
layers of glass) forging a highly personal cinema
of reflection, the visual experience of which can be
stunning.

ivac

2020

However, in a provocative move, I would like to shift
our attention away from the Third Eye to the Inner
Ear, so to speak. What also unites the films in this
program, besides their visual beauty and feminist
sensibilities of a certain generation of women
filmmakers, is their attention to and innovations
in sound. By developing the notion of the female
voice in its multiplicity, I would like to suggest
that it is through sound that these three feminist
filmmakers subvert the dominant culture thus
carving out a space for their cinematic ‘voices’.
Subversive Sound
Whereas vision requires distance between subject
and object, sound literally enters the body. Looking
is one-directional; hearing is always threedimensional, immersive, encompassing. Although
our primordial experience is sonic, our reality is
structured visually, with Western intellectual history
prioritizing vision over hearing, the eye over the
ear. From Plato’s allegory of the Cave to modern
science to Foucault’s analysis of Bentham’s
panopticon, knowledge has been wrapped up
in the visual: light, illumination, enlightenment,
objectivity, rationality, detached observation,
analysis, control, surveillance… We ‘master’ our
world visually.
Sound, on the other hand, cannot be reduced to
a single moment for prolonged observation. It
can only be experienced in time. It is fleeting,
diaphanous; it escapes our desire to capture it
and fixate it. Sound also possesses haptic and
tactile properties. As a phenomenon, it is waves,
movement that make bodies vibrate (an object
must be touched to make a sound: musical
instruments). In the cinema, sound traditionally
serves to support and spatialize the twodimensional image and to enmesh the spectator
acoustically into the projection space and the
filmic texture. Sound covers and envelops the
spectator’s body. One can always look away, but
one can never escape sound.
Against the grain of the conventional framing of
sound as an information carrier that supplements
visual images, sound exceeds these limits in its
power to destabilize. With sound in cinema, we
have doubt, depth, interiority, fear. Because sound
enters the ear and thus the mind, it is as if sound
probes deeper into our inner selves. Just as sound
can communicate, it can also disrupt, distort,
subvert. Sound can shatter the coordinates of
visual reality.
The Ear
In the Preface to her The Acoustic Mirror: The
Female Voice in Psychoanalysis and Cinema, Kaja
Silverman remarks that, ‘It has somehow escaped
theoretical attention that sexual difference is the
effect of dominant cinema’s sound regime as well
as its visual regime, and the female voice is as
relentlessly held to normative representations and
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functions as is the female body.’ There has been
an incredible theoretical investment in sustaining
and then deconstructing the active male gaze’s
objectification of the passive female. And yet,
this obsession with the scopic regime in cinema
has, in important respects, repressed sound and
disavowed how the female voice is sonically
constituted and constrained, thus maintaining the
original hierarchy of image over sound.
In listening to these films by Strand, Nelson, and de
Hirsch, we can hear a reversal of this hierarchy, or
at least an equilibrium between sound and image.
The fact that these filmmakers made experimental
work already placed them outside of mainstream
cinema and within avant-garde traditions of
subverting and transgressing the dominant culture
and ways of seeing. Nevertheless, patriarchy
runs through experimental film culture, and these
three women fought to create films on their own
terms even before the Women’s Movement in the
early 1970s. On the margins of the marginal, each
filmmaker uses sound in unconventional ways, not
in support of the image, but to weave audio-visual
tapestries out of women’s experience that opens
something of a counter history of the woman’s
‘voice’.
Voices
Co-Founder of Canyon Cinema in 1961, West Coast
filmmaker Chick Strand forged a unique body
of experimental films that fused ethnographic
investigation, personal cinema, and feminist
concerns with her mastery of bringing out
metaphorical meaning through the editing of
images. The centerpiece of our program, Chick
Strand’s Soft Fiction (1979) is one of the defining
films of the 1970s feminist movement. Suggesting
that the line between truth and fiction is soft and
playing on the idea of ‘softcore’ pornography,
Soft Fiction weaves a complex tapestry of female
subjectivity through the voices of five women
recounting and talking about their own erotic
experiences.
In the mode of personal documentary, Strand
creates an intimate and lyrical polyphony of
female voices entirely from and within female
perspectives. Importantly, the rich texture of the
film was developed in collaboration between the
filmmaker and subjects. Not only does Soft Fiction
establish Chick Strand’s ‘voice’ as an important,
although ‘unheard’, feminist artist, it literally
mobilizes women’s voices to build a counternarrative to the dominance of male subjectivity as
the default position.
Swedish experimental filmmaker Gunvor Nelson’s
early formative work was made in the Bay Area
in the 1960s and early 1970s. Deeply involved in
film’s ability to transform the visual materials of
reality, Nelson’s personal cinema addresses the
themes of memory, childhood, home, displacement,
ageing, and death as related to women’s
experience and issues of identity. Her tireless and

uncompromising creative and critical spirit has
driven her to experiment with an impressive range
of materials and filmmaking modes: from her first
film that sardonically explores the gap between
the idealized media image of the American woman
and her quotidian reality, to her sublime series of
collage films, on to experiments in video and handpainted animation. All of her films emerge out of a
very personal and private space between the self,
the family, and nature.
Whether in her first film, the feminist Schmeerguntz,
in her first collage film upon her return to
Sweden, Frame Line, or in her Natural Features—
an intricately layered form of free association
animation combining glass, mirrors, photos, cutouts, paint, Gunvor Nelson’s handling of sound
and how it relates to image radically breaks from
convention, even from the ‘conventions’ of the
avant-garde treatment of sound. Nelson’s virtuosic
manipulation of sound, which tends to emphasize
the equivocation, rather than the communication
of sonic information, results in soundscapes as
thickly layered and textured as her images, if not
more. Nelson uses sound to challenge the visual
realm, to comment satirically and poignantly on
the imagery, to force our ears to notice the gap
between sound and image, to distort and to disturb.
American poet Storm de Hirsch was a key figure
in the New York avant-garde film scene in the
1960s and was one of the founding members of
the Filmmakers’ Coop. Often etching and painting
on the celluloid frame-by-frame, Storm de Hirsch
created abstract animated films heavily under the
influence of her poetic sensibilities.
Explorations into color and light, both Peyote
Queen and Third Eye Butterfly operate in a
mystical, visionary realm, in which their abstract
animations pulsate and surge to the rhythms
of the musical sound tracks—mind-expanding
experiences in which sound, image, and mind enter
into the same pulse, into the same flow, the same
rhythm. One might say that Storm de Hirsch’s
abstractions become musical at the same time
that the music becomes visual. Interestingly and
perhaps provocatively, her document of Charlotte
Moorman’s avant-garde music festival is a silent
film, a ‘cine-sonnet’, as if her images speak through
silence.
Although taking very different paths, Chick Strand,
Gunvor Nelson, and Storm de Hirsch each found
and developed their creative voice in environments
where the female voice is muted and disciplined.
A strong line running through each of their battles
against patriarchy to shape their voices (as
expressing their authority as ‘authors’) is their
innovative and subversive use of sound. The
contributions to American underground cinema
by these three filmmakers have been ‘overlooked’,
perhaps because they call to be heard.
© 2020 Christopher Zimmerman
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Βιογραφικά Σημειώματα
Η Storm de Hirsch (1912–2000) ήταν Αμερικανίδα
ποιήτρια και κινηματογραφίστρια, σημαίνουσα
παρουσία στον αβάν-γκαρντ κινηματογράφο της
Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1960 και ιδρυτικό
μέλος της Filmmakers’ Coop.
Η Storm de Hirsch έφυγε από το σπίτι της σε
νεαρή ηλικία για να ασχοληθεί με τις τέχνες
στη Νέα Υόρκη. Μεγάλος μέρος της δουλειάς
της είναι αφαιρετικό. Μεταχειρίζεται διάφορες
πειραματικές τεχνικές, όπως η χάραξη και η
ζωγραφική πάνω στο πλάνο, και το μεταδιηγητικό
μοντάζ. Σε συνέντευξή της με τον Jonas Mekas
για τη δημιουργία των Divinations δήλωσε:
Ήθελα πάρα πολύ να δημιουργήσω μια
ταινία μικρού μήκους με κινούμενες
εικόνες και δεν είχα κάμερα. Είχα όμως
ένα απόθεμα από παλιά, αχρησιμοποίητα
φιλμ, και κασέτες ήχου 16mm. Αυτά
λοιπόν χρησιμοποίησα – μαζί με κάτι
παραπεταμένα χειρουργικά εργαλεία
και τη μυτερή άκρη ενός κατσαβιδιού –
κόβοντας, χαράζοντας και ζωγραφίζοντας
κατευθείαν πάνω στο φιλμ και την κασέτα.
Καμιά φορά οι εικόνες τοποθετούντα πάνω από
στα στιγμιότυπα ζωντανής δράσης. Οι ταινίες
της είναι σαφώς επηρεασμένες από το ποιητικό
της υπόβαθρο. Η ίδια χρησιμοποίησε τον όρο
«Σινέ-Σονέτα» για μια σειρά από βωβές ταινές
μικρού μήκους που δημιούργησε τη δεκαετία του
1970, ενώ συνέχισε να δημοσιεύει ποίηση για
όλη της τη ζωή. Οι ταινίες της αποκαλύπτουν
επίσης το ενδιαφέρον της για τις θρησκευτικές
πρακτικές και τελετουργίες της Ανατολής. Το
έργο της διερευνά τις δυνατότητες του φωτός
και πραγματεύεται χωρικά στοιχεία.

Η Gunvor Nelson γεννήθηκε το 1931 στη
Στοκχόλμη και μεγάλωσε στο Κριστίνεχαμ. Ζει
και εργάζεται και στις δύο πόλεις. Σπούδασε
στο Κολέγιο Τέχνης, Χειροτεχνίας και Σχεδίου
(1950-51) και στο Beckmans College of Design
(1952-53), και τα δύο στη Στοκχόλμη. Το 1953
μετακόμισε στις ΗΠΑ και σπούδασε σο Humboldt
State College (1954-57), στο Ινστιτούτο Τεχνών
του Σαν Φρανσίσκο (1957), και το Mills College στο
Όακλαντ (1957-58). Αποφοίτησε με μεταπτυχιακό
στη ζωγραφική. Στο Ινστιτούτο γνώρισε τον Robert Nelson τον οποίο παντρεύτηκε το 1958.
Η Nelson έκανε το κινηματογραφικό της
ντεμπούτο με το Schmeerguntz το 1965, από
κοινού με την Dorothy Wiley. Στη συνέχεια δίδαξε
στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο (1969-70)
και στο Ινστιτούτο Τεχνών του Σαν Φρανσίσκο
(1970-1992). Επανεγκαταστάθηκε στη Σουηδία
το 1993, όπου τιμήθηκε με διάφορα σημαντικά
βραβεία και χορηγίες, με πιο πρόσφατο το
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Μεγάλο Βραβείο της σουηδικής Επιτροπής
Χορηγιών για τις Τέχνες (2006).
Οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε σημαντικά
μουσεία τέχνης όπως το MOMA στη Νέα Υόρκη,
το Moderna Museet στη Στοκχόλμη και σε cinemathèques στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.
Από το 2008 λαμβάνει διά βίου εισόδημα από τη
σουηδική Επιτροπή Χορηγιών για τις Τέχνες.
Τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα της Chick Strand
(1931-2009) διατρέχουν περισσότερες από
τρεις δεκαετίες. Στις αρχές της δεκαετίας του
1960, ως κάτοχος πτυχίου Ανθρωπολογίας,
έστρεψε την προσοχή της στον εθνογραφικό
κινηματογράφο. Οι πρώτες της δουλειές εστίαζαν
στις μεσοαμερικανικές κουλτούρες, μέσα από το
λεξιλόγιο του πειραματικού ντοκιμαντέρ.
Το 1961 ίδρυσε με τον Bruce Baillie το Canyon Cinema, προπομπό του San Francisco Cinematheque
(1965). Οργάνωσαν προβολές πειραματικών,
ντοκιμαντεριστικών και αφηγηματικών ταινιών
σε αυλές και κοινοτικά κέντρα του East Bay.
Παρακινούμενοι από την έλλειψη δημόσιων
χώρων για ανεξάρτητες ταινίες, συμμετείχαν
στη διευρημένη άνθηση του αμερικανικού
αβάν-γκαρντ κινηματογράφου. Σε μια εποχή
κοινωνικού ιδεαλισμού και κοινοτικής ενέργειας,
οι ταινίες που ανέδειξαν ενστερνίστηκαν με
τόλμη την αμιγώς σινεματική οπτική έκφραση και
πολιτισμική κριτική.
Η Strand έφυγε από τη Βόρεια Καλιφόρνια στα
τέλη της δεκαετίας του 1960, για να συνεχίσει τις
σπουδές της στον εθνογραφικό κινηματογράφο
στο UCLA. Έπειτα εντάχθηκε στο διδακτικό
προσωπικό του Occidental College, όπου για 25
χρόνια ήταν επικεφαλής του προγράμματος «Η
Ταινία ως Τέχνη». Τη δεκαετία του 1970 συνέχισε
να εξελίσσει την εικαστική τεχνική της, καθώς
η θεματολογία της περιστρεφόταν όλο και
συχνότερα γύρω από τις γυναίκες. Πολύ γρήγορα
διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό
ύφος: υποκείμενα φωτισμένα από πίσω, σε
κοντινά πλάνα και σε κίνηση, με φακό telephoto στο χέρι. Η τεχνική ανέδειξε αισθησιακές,
λυρικές εικόνες που έγιναν το σήμα κατατεθέν
της Strand. Η εργογραφία της περιλαμβάνει
σχεδόν είκοσι φιλμ ενώ παράλληλα καταξιώθηκε
ως φωτογράφος και ζωγράφος.
Οι περιλήψεις των ταινιών και τα βιογραφικά των
δημιουργών αντλήθηκαν από: Filmmaker’s Coop (Νέα
Υόρκη), Canyon Cinema (Σαν Φρασνίσκο), και Filmform
(Στοκχόλμη).
Ευχαριστίες
Εκφράζοναι θερμές ευχαριστίες στους: Anna-Karin
Larsson του Filmform της Στοκχόλμη, MM Serra στο The
Filmmaker’s Coop της Νέας Υόρκης, και στο Canyon Cinema του Σαν Φρανσίσκο που επέτρεψαν την υλοποίηση
αυτού του προγράμματος.
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Filmmaker Biographies
Storm de Hirsch (1912–2000) was an American
poet and filmmaker. She was a key figure in the
New York avant-garde film scene of the 1960s and
one of the founding members of the Film-Makers’
Cooperative.
Storm de Hirsch left home at an early age to pursue
a career in the arts in New York City. Much of de
Hirsch’s work is abstract and employs a number of
experimental techniques, such as frame-by-frame
etching and painting and meta-diegetic editing. In
an interview with Jonas Mekas on the making of
Divinations she said:
I wanted badly to make an animated short
and had no camera available. I did have
some old, unused film stock and several rolls of 16mm sound tape. So I used
that—plus a variety of discarded surgical
instruments and the sharp edge of a screwdriver—by cutting, etching, and painting
directly on both film and [sound] tape.
Sometimes her animations are superimposed over
live-action footage. Her films are clearly influenced by her poetic background; she referred to
her series of short, silent films shot in the 1970s
as “Cine-Sonnets,” and she continued publishing
poetry throughout her life. Her films also reveal an
interest in eastern religious practices and rituals.
Her work explores the possibilities of light and is
concerned with spatial elements.
Gunvor Nelson was born in 1931 in Stockholm
and grew up in Kristinehamn and currently lives
and works in both cities. She studied at University
College of Art, Craft and Design (1950-51) and at
Beckmans College of Design (1952-53), both in
Stockholm. Nelson the moved to the USA in 1953
and studied at Humboldt State College (195457), San Francisco Arts Institute (1957), and Mills
College in Oakland (1957-58). She graduated with
an MFA in painting. At the Institute she met Robert
Nelson whom she married in 1958.

gree in hand, she turned her attention to ethnographic filmmaking. Her early work focused on
Meso-American cultures explored through the
language of the experimental documentary.
In 1961, she founded Canyon Cinema with Bruce
Baillie, an organization that, in 1965, spawned the
San Francisco Cinematheque. They organized
screenings of experimental, documentary and
narrative films in East Bay backyards and community centers. Acting in response to a lack of public
venues for independent movies, they were part of
a wider explosion in American avant-garde film.
The era was one of social idealism and communal energy, and the films they showcased boldly
embraced purely cinematic visual expression and
cultural critique.
Strand left Northern California in the late 1960s
to pursue studies in ethnographic film at UCLA.
She then joined the faculty of Occidental College,
where she served as the director of the film as art
program for a quarter of a century. In the 1970s
she continued to define her visual technique, and
her subjects more frequently became women.
She soon evolved a distinctive film style: backlit
subjects photographed in close up and in motion,
with a handheld telephoto lens. The technique produced sensual, lyrical images that became Strand’s
signature. Her entire filmography numbers nearly
a score of works, and along the way, she also become an accomplished photographer and painter.
Film synopses and filmmaker bios provided by the
Filmmaker’s Coop (New York City), Canyon Cinema (San
Francisco), and Filmform (Stockholm).
Credits
IVAC most warmly thanks Anna-Karin Larsson at Filmform
in Stockholm, MM Serra at The Filmmaker’s Coop in New
York City, and Canyon Cinema in San Francisco for making
this program possible.

Nelson made her film debut with Schmeerguntz in
1965, co-made with Dorothy Wiley. She then held
teaching positions at San Francisco State University 1969-70 and at the San Francisco Art Institute
1970-1992. She moved back to Sweden in 1993,
where she has received numerous major awards
and grants, most recently the Swedish Arts Grants
Committee’s Grand Award (2006).
Her films have been screened at major art museums as MOMA in New York, Moderna Museet in
Stockholm and cinemathèques in Europe and North
America. In 2008, Nelson was awarded an artists
lifetime income guarantee by the Swedish Arts
Grants Committee.
Chick Strand’s (1931-2009) accomplishments as
an artist spanned more than three decades. In
the early 1960s, with a new anthropology dePeyote Queen
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Τρεις του Πειραματικού
(Greek Text Only)
Ένα μεγάλο μέρος της φιλμογραφίας της Τσικ
Στραντ επικεντρώνεται σε πορτρέτα ανθρώπων.
Κάποιες εικόνες που κατάφερε να συλλάβει
σε καθηλώνουν και σε δεσμεύουν ίσως για
πάντα; ένας παθιασμένος ανθρωπισμός και μια
αναζήτηση για έκσταση. Μέσα από το ένστικτο και
τον στοχασμό οδηγήθηκε να παρουσιάσει ιστορίες
του κόσμου, που κινούνται στο εικαστικό όριο του
ρεαλιστικού και του φανταστικού. Τα φιλμ της
δουλεύουν ως παραισθησιογόνα, αν παρασυρθείς
θα βρεις συγκίνηση, θα ανακαλύψεις πως η μνήμη
ξεθωριάζει, η πραγματικότητα ξεθωριάζει και
μένει ίσως στο τέλος μόνο η έμπνευση.
Για την Στορμ ντε Χιρς, η ποίηση και τα φιλμ
υπήρξαν ένα ίδιο σώμα, μια μαγική δύναμη
άντλησης έμπνευσης. Η βία επικρατεί στην
ποίηση της άλλα πιο πολύ κυριαρχεί στα φιλμ
της, και η ίδια το ερμηνεύει ως μια κοσμική
σεξουαλικότητα, ένα ψυχοβιολογικό ένστικτο
που διακατέχει ίσως κάθε γυναίκα. Δημιουργεί
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Third Eye Butterfly

αφαιρετικές χειροποίητες κινούμενες εικόνες,
σαν μια μανιασμένη αναζήτηση του ‘εαυτού’, η
μεταφυσική αγωνία βρίσκεται συνέχεια εκεί,
μέσα στον μύθο και την τελετουργία. Επιχειρεί
με ποιητικό τρόπο μια ενδοσκόπηση, και
χρησιμοποιώντας ένα εσωτερικό πολύχρωμο
ρυθμό χτίζει μια οπτική επανάσταση.
Η δουλειά της Γκούνβορ Νέλσον είναι σαν
ένα ακατάστατο προσωπικό μωσαϊκό, όπου
κάθε φιλμ είναι μια μάζα χορογραφίας, όσο
κινείται τόσο χτίζει το δικό του λεξιλόγιο, όσο
κινείται τόσο δομεί την άβυσσο του ήχου. Η
φαντασία συνυπάρχει με την πραγματικότητα,
μέσα από το μοτίβο της επανάληψης, όπως και
της εξελιγμένης τεχνικής και αισθητικής που
διακατέχει τα πλείστα φιλμ. Η οπτική ρυθμική
πολυπλοκότητα και η λυρικότατα αφηγούνται
ταυτόχρονες ιστορίες εσωτερικής και
εξωτερικής ομορφιάς και ασχήμιας, καλώντας
τον θεατή να βυθιστεί στις ερωτήσεις που τυχόν
να προκύψουν από την θέαση.
Χριστιάνα Ιωάννου
Φεβρουάριος 2020
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Soft Fiction
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Επιμελητές του Προγράμματος
Program Curators

Δημήτρης Μπάμπας
Dimitris Bampas
Κριτικός Κινηματογράφου
Cinema Critic and Program Curator
Χριστιάνα Ιωάννου
Christiana Ioannou
Δραματουργός
Dramaturge
Δώρος Δημητρίου
Doros Demetriou
Ιστορικός Κινηματογράφου
Film Historian
Christopher Zimmerman
Θεωρητικός Τέχνης
Experimental Film Curator & Theorist
Ευαγόρας Bανέζης
Evagoras Vanezis
Θεωρητικός Τέχνης
Art Theorist
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