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« άνω φυσιολογικό σινεμά».
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“I make normal cinema.”

Marco Ferreri

– Marco Ferreri
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« άνω φυσιολογικό σινεμά».
GR
Marco Ferreri
Αρχές καλοκαιριού σε μια ερημική παραλία, μια παρέα ανδρών και γυναικών λιάζεται.
40άρης Αλφόνσο, ήρωας της ταινίας Το Συζυγικό ρεβάτι / Una Storia Moderna:
L’ape Regina (1963), βρίσκεται ξαπλωμένος παρέα μ’ ένα φίλο του και απολαμβάνει
τις ακτίνες του ήλιου. Την απόλαυση της ηλιοθεραπείας διαταράσσει η εμφάνιση μιας
γυναίκας στο βάθος του πλάνου, που βγαίνει ως άλλη αναδυόμενη Αφροδίτη από τη
θάλασσα. Φοράει ένα ολόσωμο μαγιό, που διαγράφει όμως τις καμπύλες του σώματός
της. Όταν τον πλησιάζει, στέκεται από πάνω του, βγάζει τον κολυμβητικό της σκούφο
και τινάζει τα στεγνά της μαλλιά. Το πρόσωπό της ακτινοβολεί και στο βλέμμα της
διακρίνουμε μια ένταση και μια λαχτάρα για την ίδια τη ζωή. «Τι υπέροχος ήλιος»
απευθύνεται στον διστακτικό και φοβισμένο να βρέξει το σώμα του, αρραβωνιαστικό
της, που υποδύεται ο Ugo Tognazzi. σκηνοθέτης της ταινίας Marco Ferreri
κινηματογραφεί την Marina Vlady και την εξωτική της ομορφιάς της από τα κάτω, και
αυτή η οπτική γωνία δεν αποκαλύπτει μόνο μια κρυφή λατρεία – θαυμασμό για το σώμα
και το κάλλος της, αλλά τη θέτει, ήδη από την αρχή της ταινίας, σε μια προνομιούχα
θέση: μιας κυριάρχου, μιας βασίλισσας –εξάλλου το λατινικό Regina είναι το όνομά
της– που εξουσιάζει αφ’ υψηλού τον υπήκοό της, τον αρσενικό σύντροφό της.
Αυτή η αίσθηση υποταγής και θαυμασμού απέναντι στη γυναικεία φύση, που διαποτίζει
αυτήν τη σκηνή, διατρέχει και όλο το έργο του Marco Ferreri: από τις πρώτες ταινίες της
ισπανικής (και νεορεαλιστικής περιόδου του) όπως το Los Chicos (1959), στις ταινίες
σκάνδαλο που επέβαλαν τη φήμη του ως ενός «προβοκάτορα», ενός ταραχοποιού του
σινεμά όπως το La Grande Bouffe (1973) και La Dernière Femme (1976) και από εκεί
στις ταινίες της ύστερης περιόδου όπως το Il Futuro è Donna (1984) ή το Diario di un
Vizio (1993), η γυναικεία φύση, ή μάλλον ακριβέστερα το γυναικείο σώμα είναι συχνά
είτε στο κέντρο της δραματικής πλοκής, είτε διαδραματίζει έναν κομβικό ρόλο. Όπως
και να έχει, είναι πάντα το κατ’ εξοχήν αντικείμενο θαυμασμού, το πάθος και η εμμονή
των ανδρών ηρώων, όχι μ’ έναν τρόπο ιδεαλιστικό και αφηρημένο, αλλά μ’ έναν τρόπο
υλικό, σωματικό, σχεδόν απτικό.

/ La Donna Scimmia (1964) ο άνδρας, που υποδύεται ο Ugo Tognazzi (1), τολμά να
στρέψει το βλέμμα του εκεί που οι άλλοι άνδρες (και γυναίκες) το αποστρέφουν: στο
πλήρες τριχοφυΐας πρόσωπο και σώμα της κεντρικής ηρωίδας. αμία απώθηση, καμία
αποστροφή, μόνο περιέργεια και θαυμασμό. Όμως αυτός ο θαυμασμός που κυριαρχεί
στο βλέμμα του ήρωα, χαρακτηρίζεται από βαθύ κυνισμό και υστεροβουλία. Ό,τι
διακρίνει δεν είναι μια γυναίκα που εξάπτει την επιθυμία ή τον ερωτικό πόθο, αλλά μια
γυναίκα-πρόκληση, μια γυναίκα που πρέπει να κατέχει, ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης,
μια επιχειρηματική ευκαιρία. Το σοκ (ή η έκπληξη), η πρόκληση και η επίθεση στο
«καλό γούστο» –μια από τις συνήθεις τακτικές του Marco Ferreri απέναντι στο κοινό
του–, είναι ό,τι αναγνωρίζει ο άνδρας σ’ αυτήν την γυναίκα. αι με κέντρο ακριβώς
αυτό το σοκ που προκαλεί το δύσμορφο γυναικείο σώμα, ο άνδρας οργανώνει, ως ένας
άλλος σκηνοθέτης, το (γυναικείο) θέαμα και το μύθο του. Αλλά και ένα επιχειρηματικό
όραμα. ε απώτερο στόχο να εξάψει την περιέργεια και τη φαντασία, να απευθυνθεί
στο σκοτεινό ανδρικό φαντασιακό, σ’ ένα τοπίο γεμάτο πάθη και εμμονές. άτι που
επιτυγχάνεται στη σκηνή του παρισινού καμπαρέ, όπου η δυσμορφία σκηνοθετείται
ως μια ερωτική πρόκληση. Σ’αυτόν, λοιπόν, τον πρώτο πόλο το γυναικείο σώμα είναι
υποταγμένο στο ανδρικό βλέμμα και γίνεται αντικείμενο της επιθυμίας (πολλές φορές
όχι ερωτικής), αλλά και αντικείμενο μιας εκμετάλλευσης (2).
Στο δεύτερο πόλο, που ορίζεται από την ταινία Το Συζυγικό ρεβάτι, ο άνδρας καταλήγει
να είναι αυτός το αντικείμενο της εκμετάλλευσης: γίνεται, λοιπόν, το υποχείριο της
γυναίκας, πλήρως υποταγμένος στην γητεία και τη σαγήνη της, άγεται και φέρεται,
χωρίς πολλές φορές να έχει πλήρη συνείδηση της κατάστασης. Εδώ, ό,τι έντονα
αντιλαμβάνεται ο άνδρας πρωταγωνιστής είναι μόνο δέος και τον ερωτικό του πόθο γι’
αυτήν. αι είναι αυτός ο πόθος που, καταρχάς, τον τυφλώνει, που τον οδηγεί στα δίκτυα
της εξουσίας της και στη συνέχεια στην πλήρη και ολοκληρωτική παράδοσή του, την
υποταγή του. Είναι η γυναίκα που εξουσιάζει, που εκμεταλλεύεται (3).
1 Ένας ηθοποιός σταρ του ιταλικού κινηματογράφου στις δεκαετίες 60 και 70, με τον οποίο ο
Marco Ferreri συνεργάστηκε σε αρκετές ταινίες. Στην φιλμογραφία του Marco Ferreri συναντούμε
μια σταθερή και επαναλαμβανόμενη από ταινία σε ταινία ομάδα ηθοποιών σταρ του ιταλικού
και γαλλικού κινηματογράφου. Για κάποιους από αυτούς η συνεργασία τους μαζί του υπήρξε
καθοριστική στη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας του, όπως π.χ. συνέβη με την Ornella Muti.
2 Σ’ αυτόν τον πόλο ανήκουν μεταξύ άλλων και οι ταινίες L’uomo dei cinque palloni (1965),
Dillinger è morto (1969), Liza (1971), Tales of Ordinary Madness (1981) κ.α.
3 Εδώ ταινίες που, μεταξύ άλλων, βρίσκονται γύρω από αυτόν τον πόλο είναι και οι L’Harem (1967),

ι γυναίκες: ι δύο πόλοι, δύο οπτικές
Στη φιλμογραφία του Marco Ferreri οι γυναικείες παρουσίες συσσωρεύονται γύρω
από δύο πόλους που αντιστοιχούν σε δύο οπτικές. Στην ταινία Η Γυναίκα Πίθηκος
Marco Ferreri
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La Grande Bouffe (1973), La Dernière femme (1976), Bye Bye Monkey ( 1978), Il futuro è donna
(1984) κ.ά.
Marco Ferreri
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Ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο ακραίους πόλους –το σοκ και το δέος–, οι ταινίες
του Marco Ferreri είναι καταγραφές σε τόνο προσωπικό, δηλαδή από την οπτική
ενός ανήσυχου και σ’ ένα βαθμό φοβισμένου άνδρα, της πάλης των δύο φύλων.
υθοπλασίες που αναπτύσσονται με φόντο την εμφάνιση κοινωνικών κινημάτων,
όπως της σεξουαλικής απελευθέρωσης ή του φεμινισμού την δεκαετία του 60, οι
ταινίες αποκαλύπτουν τη σύγχυση και την αμηχανία μιας πατριαρχικής κοινωνίας και
των θεσμών της απέναντι στην ανάδυση και τις διεκδικήσεις αυτών των κινημάτων.
Όμως, είναι, κυρίως, προσωπικές απόπειρες (του σκηνοθέτη), ειλικρινείς στον τόνο,
για συνδιαλλαγή με το νέο πνεύμα της εποχής. Τέλος, είναι προσωπικές ασκήσεις
ισορροπίας σ’ ένα τοπίο ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών.
σκηνοθέτης ως ένας agent provocateur
(Ή άλλως Σκηνοθετικές στρατηγικές: αύρο χιούμορ, σκάνδαλα και προκλήσεις)
φυσιολογία, θηλυκό, ο κλάδος της βιολογίας ο οποίος μελετά τις λειτουργίες των
ζωντανών οργανισμών (φυτικών και ζωικών), ιστών, κυττάρων, οργάνων κλπ καθώς και
τα σχετικά φυσικά και χημικά φαινόμενα
από το Βικιλεξικό, Το ελεύθερο λεξικό
Στο κοινωνικό πεδίο, η αντίθεση που διατρέχει τις ταινίες του Marco Ferreri είναι
ανάμεσα στους ήρωες, είτε άνδρες είτε γυναίκες, και τους θεσμούς του «παλιού» κόσμου
που διαμορφώνουν ήθη και τρόπους ζωής, την οικογένεια, αλλά κυρίως την καθολική
εκκλησία (Το Συζυγικό ρεβάτι, L’udienza). Απέναντι σ’ αυτήν την κυριαρχία του
«παλιού» κόσμου, που συχνά οδηγεί στην αλλοτρίωση και την υποταγή (Dillinger è
Morto), οι ήρωες αναζητούν την εξέγερση, την απελευθέρωσή τους, την αποτίναξη των
ζυγών που επιβάλλουν τα ήθη της σύγχρονης ζωής (L’Harem, Liza). Τα μέσα γι’ αυτό δεν
είναι παρά η έμπρακτη αμφισβήτηση μιας χριστιανικής, σχεδόν προτεσταντικής ηθικής:
δηλαδή η κραιπάλη (ερωτική και όχι μόνο), το χωρίς κανένα σκοπό και νόημα ξόδι (La
Grande Bouffe), τέλος, η επιστροφή στον πρωτογονισμό και την ελεύθερη ζωή (Liza,
Il seme dell’uomo). Είναι, συχνά, η πρόκληση, το σοκ, η επίθεση στο «καλό» γούστο τα
όπλα που χρησιμοποιούν οι ήρωες (αλλά και ο σκηνοθέτης) απέναντι στους θεσμούς του
«παλιού» κόσμου. Δρουν ως άλλοι «προβοκάτορες» τα κεντρικά πρόσωπα (αλλά και ο
σκηνοθέτης), και μέσω αυτών των «προβοκατσιών», οδηγούνται στην απελευθέρωση.
Αναμφίβολα μια αναρχική οπτική…

αυτήν την καθήλωση του «ανήσυχου αρσενικού», τη σταδιακή αποδοχή της ήττας και
της «αχρηστίας» του. Βασισμένη σε μοτίβα συμπεριφοράς αντλημένα από το φυσικό
κόσμο και τον κλάδο της φυσιολογίας –η βασίλισσα-μέλισσα και ο κηφήνας–, η ταινία
έχει στον πυρήνα της δραματικής πλοκής τους νόμους του φυσικού κόσμου, οι οποίοι
καθορίζουν τους χαρακτήρες και τη δράση τους. ’ έναν ανάλογο τρόπο, στοιχεία μιας
φυσιολογίας ανιχνεύονται διάσπαρτα στις ταινίες του σκηνοθέτη (Liza, Η Γυναίκα
Πίθηκος) και είναι ακριβώς αυτά που εισάγουν τον φυσικό κόσμο και έναν προ πολλού
λησμονημένο πρωτογονισμό μέσα στο μοντέρνο κόσμο. ι ήρωες στις ταινίες του
Marco Ferreri κατάγονται από την πρωτόγονη εποχή, πριν τον πολιτισμό, κυριαρχούνται
από παρορμήσεις, επιθυμίες και πάθη σχεδόν ζωώδη, είναι τα ένστικτά τους που τους
καθοδηγούν.
Υπάρχει, λοιπόν, μια σύγκρουση, είτε στο κέντρο είτε στο φόντο, σε αρκετές από
τις ταινίες του Marco Ferreri: ανάμεσα στο μοντέρνο κόσμο –τις τεχνολογίες, τους
θεσμούς, τα ήθη, τέλος, τους τόπους του(4)– και έναν κόσμο πρωτόγονο, που ορίζεται
από την κυριαρχία του ενστίκτου, του συναισθήματος, του πάθους (5). Σ’ αυτές, η
αφηγηματική γραμμή δεν είναι παρά η μετακίνηση από τον ένα πόλο –τον μοντέρνο
κόσμο– στον άλλο –στην κατάσταση του πρωτογονισμού.
Εμμονές και πάθη : Τα φετίχ, η σταδιακή συσσώρευση και οι ρωγμές
«Πραγματική τέχνη είναι η προσπάθεια να είσαι σε αρμονία με τον εαυτό σου και με τους
άλλους.»
«…αναζητώ ένα ονειρικό όραμα της πραγματικότητας.»
Marco Ferreri
4 Αξίζει εδώ μιας ιδιαίτερης επισήμανσης η εικονογραφία του αστικό τοπίου στο μοντέρνο κόσμο,
όπως παρουσιάζεται στις ταινίες του Marco Ferreri: βιομηχανίες, προάστια των πόλεων, εμπορικά
κέντρα, σιδηροδρομικοί σταθμοί, πολυκατοικίες. Η αυστηρή γεωμετρία του κάδρου και οι άδειοι
χώροι δείχνουν πολλές φορές κάπως αταίριαστοι με τη συνολική αισθητική των ταινιών. Είναι,
όμως, οι επιρροές από τον Michelangelo Antonioni που μπορούμε να εντοπίσουμε, έναν σκηνοθέτη
με τον οποίο ο Marco Ferreri συνδεόταν από την αρχή της καριέρας του.
5 Εδώ σ’ αυτήν τη σύγκρουση μπορούμε να βρούμε ακόμα μια από τις πολλές εκλεκτικές
συγγένειες με τον Luis Buñuel. Αν με κάποιον σκηνοθέτη συγγενεύει ο Marco Ferreri ως προς τη
δραματική πλοκή (και τον χειρισμό της ), την αισθητική, το μαύρο χιούμορ, την ατμόσφαιρα του
αλλόκοτου και παράδοξου, αλλά και τα αιτήματα που οι ταινίες θέτουν, τότε αυτός είναι σίγουρα ο

Αδύναμος να εξεγερθεί, δηλαδή να προκαλέσει, καθηλωμένος στο κρεβάτι του πόνου, ο
ήρωας στην ταινία Το Συζυγικό ρεβάτι μαραζώνει, καθώς βλέπει τη νεαρή γυναίκα του
να αναλαμβάνει τα ινία. Υπάρχει κάτι σκοτεινά κωμικό, ένας τόνος μαύρου χιούμορ σ’
Marco Ferreri
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Luis Buñuel στην ευρωπαϊκή του περίοδο. αι πρόσωπο που συνεισέφερε σ’ αυτήν την συγγένεια
είναι ο συμπατριώτης του και μόνιμος συνεργάτης του Marco Ferreri , ο σεναριογράφος Rafael
Azcona.
Marco Ferreri
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Στην ταινία Ο τίλινγκερ Πέθανε η ανακάλυψη σ’ ένα διαμέρισμα ενός πιστολιού,
τυλιγμένου μέσα σε μια εφημερίδα που στο πρωτοσέλιδό της γράφει για το θάνατο του
διαβόητου γκάγκστερ τίλιγκερ το 1934, συνιστά μια πύλη για την είσοδο σ’ ένα άλλο
σύμπαν. Η εφημερίδα προσφέρει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό το αντικείμενο στο
παρελθόν υπήρχε, δηλαδή την καταγωγή του. Στη συνέχεια, ο ήρωας το τοποθετεί σ’ ένα
νέο πλαίσιο –βάφεται με χρώματα ποπ, σε μοτίβο πουά,– και εξαιτίας της απτικότητας
του, αποκτά μια εμμονική εξάρτηση από αυτό. Το αντικείμενο εξέρχεται φορτισμένο
του αρχικού πλαισίου και αποκτά για τον ήρωα της ταινίας μια μυθοποιητική αξία,
αναπτύσσει μαζί του μια σχεδόν ερωτική σχέση. Η προσκόλληση σ’ αυτό, η διαχείριση,
η επαφή του, τα απτικά ερεθίσματα που προκαλεί εξάπτουν και «πυροδοτούν» τον ήρωα.
Εδώ έχουμε να κάνουμε μ’ ένα καθαρό φετιχισμό. ι ήρωες στις ταινίες του Marco
Ferreri δεν πιστεύουν σε κανένα θεό, είναι ανιμιστές. αι αυτό το αντικείμενο λατρείας,
το φετίχ, είτε ως ένα αντικείμενο θαυμασμού είτε ως ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης,
αποσπάται από το αρχικό του περιβάλλον, τοποθετείται σ’ ένα νέο, παραλλάσσεται, και
επαναχρησιμοποιείται (6).
Αυτή η νέα χρήση του αντικειμένου και η σταδιακή συσσώρευση και, εντέλει, η θύελλα
ερεθισμάτων, συναισθημάτων που προκαλεί είναι κεντρική για τη δραματική πλοκή. Το
φετίχ (αλλά και σ’ ένα βαθμό και η γυναίκεια παρουσία) «απορυθμίζει την «κανονική»
ροή της μυθοπλασίας», όπως αναφέρει ο ισέλ Δημόπουλος, και διαταράσσει το
πραγματικό της μυθοπλασίας. Εδώ εμφανίζεται καθαρά η έκρηξη του παράδοξου, μια
αίσθηση του αλλόκοτου, η επιρροή Buñuel, κάτι τόσο ισπανικό –όπως αναφέρει και ο
Adriano Aprà– που έχει ως αποτέλεσμα να προκαλεί στον πραγματικό, «φυσιολογικό»
κόσμο ρωγμές. ωγμές παρόμοιες προκαλούνται και από την εμμονική και παθιασμένη
προσήλωση ενός άνδρα σε μια γυναίκα, την αντιμετώπισή της δηλαδή ως ενός φετίχ,
κάτι τόσο συχνό στην φιλμογραφία του Marco Ferreri. αι μέσα από αυτές τις ρωγμές
σταδιακά εισβάλλει μια άλλη πραγματικότητα, αυτό που ο σκηνοθέτης περιγράφει
ως «ένα ονειρικό όραμα της πραγματικότητας». Αυτή η άλλη πραγματικότητα είναι ο
νέος κόσμος που αποκαλύπτεται στα μάτια του ήρωα. Είναι το ταξίδι στην Αϊτή, μ’ ένα
ιστιοφόρο. Εντέλει, είναι η απλή και «καθαρή» ζωή, το αίτημα στον κινηματογράφο του
Marco Ferreri…

THE “NORMAL” CINEMA OF MARCO FERRERI
by Dimitris Bambas

“I make normal cinema.”
Marco Ferreri

EN

It is the beginning of the summer holidays at an isolated beach, where a group
of men and women are sunbathing. Alfonso, the 40-year-old protagonist in The
Conjugal Bed / Una Storia Moderna: L’ape Regina (1963), is lying at the beach
together with his friend, enjoying the sunlight. His blissful indulgence is interrupted
by the appearance of a woman, emerging out of the sea like Aphrodite. She wears
a one-piece swimsuit that emphasizes her curves. As soon as she approaches, she
stands over him, takes off her bathing cap and tosses her dry hair. Her face beams
with light and her eyes give away her excitement and longing for life itself. “Sun is
such a bliss”, she tells her hesitating fiancé (Ugo Tognazzi) who is too scared to swim.
The director Marco Ferreri captures Marina Vlady and her exotic beauty bottom
to top, a perspective that reveals not only a secret worship and admiration for her
beautiful body, but also puts her straight from the very beginning in a privileged
position: she is a dominant queen, as her Latin name Regina reveals, looking down
on her subject, her male partner.
This sense of submission and admiration towards the female nature that pervades
this scene, is also evident throughout Marco Ferreri’s filmography: from the first films
of the Spanish (and neorealisitic) period such as Los Chicos (1959), to films that stirred
scandal such as La Grande Bouffe (1973) and La Dernière Femme (1976) that earned
him the reputation of cinema’s “agent provocateur” and troublemaker, including
those of the latest period, such as Il Futuro è Donna (1984) and Diario di un Vizio
(1993), the female nature or, more precisely, the female body is either at the epicenter
of the dramatic plot, or plays a vital role. In either case, the latter has always been the
ultimate object of admiration, the passion and obsession of male characters, not in an
idealistic and abstract way, but rather in a materialistic, physical, almost tangible way.
Women: Two poles, two perspectives
In Marco Ferreri’s filmography, female figures gather around two poles that
correspond to two different perspectives. In the film La Donna Scimmia (1964), Ugo

6 Δείγματα αυτού του φετιχισμού μπορούμε να βρούμε στις ταινίες L’uomo dei cinque palloni -η
εμμονή του ήρωα με το μπαλόνι-, I Love You (1985) -η ερωτικού χαρακτήρα προσήλωση και ο
διάλογος του ήρωα μ’ ένα μπρελόκ.
Marco Ferreri
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Tognazzi (1) plays the role of a man who has the courage to turn his gaze towards
something that other men (and women) turn their face away from: the extremely
hairy face and body of the lead character. Without repulsion, nor aversion, he is full
of curiosity and awe. But this admiration dominating the man’s gaze is characterized
by a deep cynicism and ulterior motive. What he sees is not a woman that ignites
his desire or triggers his sexual attraction, but rather a challenge, a woman that he
must own, an object of exploitation, a business opportunity. The shock (or surprise),
the challenge and attack towards “good taste”, which constitutes one of Ferreri’s
standard tactics towards his audience, is exactly what this man recognizes in this
woman. Focusing on this shock triggered by the deformed female body, the man
organizes, as if the director himself, the (female) sight and its myth, but also an
entrepreneurial vision. The ultimate goal being to ignite the curiosity and excite the
imagination, to address the dark male imaginary, amidst a landscape full of passions
and obsessions. This is achieved at the Paris cabaret scene, where deformation is
directed as an erotic challenge. In this first pole, the female body is submitted to the
male gaze, becoming an object of (often not sexual) desire, as well as an object of
exploitation (2).
In the second pole, defined by The Conjugal Bed, the man ends up being the object
of exploitation: he becomes manipulated by the woman, fully submitted to her
charm and seduction, is carried hither and thither, at times not fully conscious of the
situation. What the male protagonist intensely perceives is only awe and lust for her.
Blinded by this lust, he gets trapped into the nets of her power, to which he entirely
and fully surrenders. She is the woman that dominates and exploits (3).
In between these two extreme poles, between shock and awe, Marco Ferreri’s films
have a personal undertone, narrated from the perspective of the worried and, to
some extent, scared man, unraveling the battle of the sexes. These are fiction films
made against the backdrop of the social movements appearing around this time,
such as the sexual revolution and feminism of the ‘60s, revealing the confusion and
1 A famous Italian actor in the ‘60s and ‘70s with whom Ferreri collaborated in multiple films.
In Ferreri’s filmography, we encounter a standard group of famous French and Italian actors.
For some of them, their collaboration defined the shaping of his public image, i.e. with Ornella
Muti.
2 In this pole, we encounter, among other films, the L’uomo dei cinque palloni (1965), Dillinger
è morto (1969), Liza (1971), Tales of Ordinary Madness (1981) and others.
3 Films that fall within this pole (inter alia): L’Harem (1967), La Grande Bouffe (1973), La

bewilderment of the patriarchal society and its institutions against the emergence
and revendications of the movements. Most importantly, however, these constitute
the director’s personal and, undoubtedly, honest attempts to converse with the new
spirit of the era. Last but not least, they are personal balance exercises against a
backdrop of radical social changes.
The director as agent provocateur
(Or Directorial strategies: Black humour, scandals and challenges)
physiology: the scientific study of functions and mechanisms in a living organism
(plants and animals), of tissues, cells, organs etc., as well as of the relevant physical
and chemical phenomena.
Wikipedia, the free encyclopedia
In the social field, the contradiction dominating in Marco Ferreri’s films is between
the protagonists, whether men or women, and the institutions of the “old” world that
shape morals and lifestyles, family and, especially, the catholic church (The Conjugal
Bed, L’udienza). Against this dominant “old” world, that often leads to alienation
and submission (Dillinger è Morto), the protagonists are longing for revolution
and liberation, they feel the need to shake off the yoke of the morals imposed by
modern life (L’Harem, Liza). To achieve this, they effectively question the Christian,
almost protestant, morality: they choose debauchery (in sex and other pleasures),
purposeless and meaningless indulgence (La Grande Bouffe) and, eventually, the
return to primitivism and free life (Liza, Il seme dell’uomo). The protagonists (and the
director himself) achieve these by challenging, shocking and attacking “good” taste
in order to question the institutions of the “old worlds”. The main characters (but
also the director himself) act as “provocateurs”, leading themselves to liberation. An
undoubtedly anarchist perspective.
Too weak to rise up and to challenge, summoned to the sick bed, the protagonist
in The Conjugal Bed is lingering while watching his young wife dominating. There
is something dark yet comic, an undertone of black humor in this submission of the
“worrying male”, the gradual acceptance of his defeat and “uselessness”. Based
on behavioral patterns taken from the natural world and physiology, L’Ape Regina
has at the central core of its dramatic plot the laws of the natural world, defining
the characters and their actions. Similarly, elements of physiology are dispersed
throughout the director’s filmography (Liza, The Ape Woman), they are those
introducing the natural world and a long-forgotten primitivism into the modern world.

Dernière femme (1976), Bye Bye Monkey ( 1978), Il futuro è donna (1984) and others.
Marco Ferreri
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The characters in Marco Ferreri’s films come from the primitive era, long before
civilization, they are dominated by impulse, desire and almost animal passions, by
their own leading instincts.

Consequently, there seems to exist a conflict, whether at the epicenter or at the
background, in several of his films: between the modern world, including technology,
institutions, morals and, finally, its places (4) – to a primitive world, defined by instinct,
emotion, passion (5). The storyline in these films only serves for moving from one pole
to another: from the modern world to the primitive one.
4 It is worth mentioning the urban landscape imagery in the modern world, as presented in
Marco Ferreri’s films: industries, suburbs, shopping malls, rail stations, blocks of flats. The
strict geometry of the frame and the empty spaces often seem inconsistent with the overall
aesthetic result of his films. However, one may trace influences from Michelangelo Antonioni,

Obsessions and passions: Fetishism, gradual build-up, fractions
“The real art is the effort to be in harmony with yourself and with the others.”
“...I am seeking a dreamlike vision of reality”.
Marco Ferreri
In Dillinger is Dead, discovering a gun in a room, wrapped up in a newspaper having
as front-page news the death of infamous gangster Dillinger in 1934, is a gate for
entering into another universe. The newspaper sets the background against which
this object once existed, in other words, it reveals its origin. Later on, the protagonist
places it within a new context: it becomes painted in pop colours and dot patterns,
and thanks to its new tactile character, he acquires an obsessive dependance. The
object exits the first context being charged, thus acquiring a fictitious value for the
protagonist, to the extent that he develops an almost sexual relationship with it. The
attachment to it, the handling, contact, tactile stimuli ignite the protagonist. In this
film, we are dealing with pure fetishism. Marco Ferreri’s characters do not believe in
any god, they are animists. This object of worship, the fetish, either comes forward as
an object of admiration or exploitation, it is extracted from its initial environment and
placed into a new one, it becomes transformed and re-used (6).
This new use of the object, its gradual build-up and, finally, the storm of stimuli and
emotions it provokes acquire a central role to the dramatic plot. The fetish (and, to
some extent, the female presence) “deregulates the normal flow of fiction”, as Michel
Demopoulos mentions, altering reality in fiction. There evidently occurs the explosion
of absurdity, a sense of weirdness, the Buñuel influence. It is so Spanish, as Adriano
Aprà indicated, that it fractures the real “normal” world. Such fractures are also
caused by the obsessive and passionate attachment of a man towards a woman, her
becoming treated as a fetish, an element that is frequently encountered in Ferreri’s
filmography. Through these fractures, another reality emerges, what the director
describes as the “dreamlike vision of reality”. This other reality is the new world
revealed through the eyes of the protagonist. It is the trip to Haiti by a sailing boat.
Eventually, it is the simple and “clean” life, the request in Marco Ferreri’s cinema.

a director whose work was greatly associated with Ferreri’s.
5 At this conflict, we also encounter one of the multiple eclectic associations with Luis
Buñuel. If there is a director to whom Ferreri may be related, in terms of dramatic plot (and
the handling thereof), aesthetics, black humour and the weird and absurd atmosphere, as

6 Samples of this fetishism may be found in the main character’s obsession with the balloon

well as in terms of the questions raised by their films, this director could only be Luis Buñuel

in the film L’uomo dei cinque palloni, and the sexual attachment of the protagonist to a talking

in his European period. It was Marco Ferreri’s compatriot and permanent collaborator, Rafael

keyring in the film I Love You (1985).

Azcona, who contributed to the establishment of this relation.
Marco Ferreri
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ΑΓ ΑΤ

FERRERI

αζί με τον Azcona(1) έζησα τη νιότη μου. Ήταν σχεδόν αδελφός. εκινήσαμε μαζί
GR
και μοιραστήκαμε τον ίδιο τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα - το ίδιο μαύρο χιούμορ.
Είχαμε μια πολύ καλή σχέση καθ’ όλη τη διάρκεια της αναθεωρητικής περιόδου. ετά
από αυτό, οι δρόμοι μας πλέον χώρισαν, γιατί η αναθεωρητική περίοδος έληξε για μένα.
Δεν μπορώ πλέον να μιλήσω για την «κοινωνία» ή «το ζευγάρι» ή να χρησιμοποιήσω
μαύρο χιούμορ.
ι εκρήξεις, οι υπερβολές, το μαύρο χιούμορ είχαν ως στόχο να σοκάρουν το κοινό της
πρωτοπορίας. Αλλά η νέα γενιά, η οποία τώρα βλέπει τις ταινίες μου έχει ήδη «εκραγεί».
ου αρέσει να διαλύω τα πράγματα, αλλά τη στιγμή της μετάβασης δεν το αποζητώ.
ροσπαθώ να είμαι η κάμερα του κοινού, να απεικονίζω αυτά που είναι στο μυαλό τους.
[ ι νέοι] Δεν είναι η γενιά μου, εμείς οι «γέροι» μιλάμε ακόμα για το L’Ape Regina.
Αλλά η νέα γενιά, αυτοί που με γνωρίζουν μόνο μέσω των πρόσφατων ταινιών μου,
αναζητούν κάτι διαφορετικό.
[«Τέχνη είναι το να κάνεις κάτι επικίνδυνο με στυλ» (Tales of Ordinary Madness)]
Αυτή η τέχνη είναι μια ξεπερασμένη ιδέα από μια ξεπερασμένη κοινωνία. Τελείωσε.
ραγματική τέχνη είναι η προσπάθεια να είσαι σε αρμονία με τον εαυτό σου και με τους
άλλους.
άποτε έκανα ταινίες για να αλλάξω την κοινωνία. Αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι η
κοινωνία έχει μεταμορφωθεί. Έχουμε εισέλθει σε έναν νέο εσαίωνα και αναζητούμε
μια νέα κοινωνία. Το La grande bouffe ήταν η τελευταία μου ταινία για την «παλιά»
κοινωνία. Έκλεισε μια εποχή. ετά από αυτό είχαμε την ενεργειακή κρίση και άλλες
δραματικές αλλαγές.
άνω ταινίες για να ενοποιήσω, να συνδέσω τους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας εικόνες
που είναι κοινές σε όλη τη νέα γενιά της Ευρώπης. Για να πλησιάσω τους άλλους
αναζητώ ένα ονειρικό όραμα της πραγματικότητας.
Στις αρχές της καριέρας μου ένα έργο ξεκινούσε από μια ιδέα. Τώρα [η αφετηρία]

είναι μια εικόνα, μια όσο το δυνατό πιο ουσιώδης εικόνα. Έκανα ταινίες στην Αμερική
[Bye Bye Monkey, Tales of Ordinary Madness] για να ανακαλύψω τις εικόνες που
αντιστοιχούν στην περίοδο την οποία ζούμε. Αυτές οι εικόνες, αυτά τα τοπία, έχουν
ενέργεια επειδή η Αμερική είναι νέα. Είναι ένας πολιτισμός που προήλθε από την
Ευρώπη και μεταμορφώθηκε. Δεν περιγράφω το μέλλον. Η Αμερική είναι το παρόν,
το κέντρο της Αυτοκρατορίας, όπου διατηρούνται ακόμη οι δομές. Η Ευρώπη είναι το
παρελθόν, η περιφέρεια.
[Dillinger è morto, La Dernière femme, Bye Bye Monkey] Σε αυτές τις τρεις ταινίες,
έδειξα την αποξένωση που σχετίζεται με την εργασία, το εργοστάσιο, γιατί [εκείνη
την εποχή] έτσι ήταν. Σήμερα, δεν μπορούμε πλέον να μιλήσουμε γι’ αυτά. Τώρα [η
κατάσταση] είναι περισσότερο σαν το Bye Bye Monkey, όπου οι ήρωες περνούν χρόνο
σε εξωτερικούς χώρους και οι θέσεις τους δεν είναι σαφώς καθορισμένες. Είναι σαν ένα
φανταστικό ταξίδι στον πυρήνα της πραγματικότητάς μας.
[Ήρωες που αυτοκτονούν, δολοφονούν ή αυτοακρωτηριάζονται] Στο μυαλό του
σύγχρονου Ευρωπαίου θεατή, αυτοί είναι τραγικοί, ακόμη και βάρβαροι, τρόποι
επίλυσης του προβλήματος. Αλλά οι νέοι αποδέχονται τέτοιους τρόπους θανάτου. Δεν
τους θεωρούν νοσηρούς. αταλαβαίνουν ότι ένας ήρωας μπορεί κάποια στιγμή να
οδηγηθεί στο να επιλέξει την αυτοκτονία.
Γνωρίζουμε λίγα για την αγάπη, αλλά απολύτως τίποτα για το σεξ. Δεν το ήξερα στο
παρελθόν, αλλά τώρα πλέον είμαι πεπεισμένος: τίποτα δεν μπορεί να συμβεί μεταξύ
ανδρών και γυναικών, και δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να γίνει γι’ αυτό. Είτε δεν
φταίει κανείς, είτε ευθύνονται και οι δύο. Το ζευγάρι είναι μια οικονομική και όχι
φυσική οντότητα, και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό.
[L’Ape Regina] Εδώ, ο Tognatzi εκμεταλεύεται την Girardot με τον τρόπο που έχει
μάθει: είναι θύμα του έργου του. Όσο για τη γυναίκα, ίσως και αυτή να είναι θύμα.
Ωστόσο, έχει στη διάθεσή της ένα φανταστικό κόσμο ανέγγιχτο από τον άνδρα.
άντρας είναι καρπός της κοινωνίας, και καθώς η κοινωνία έγινε πιο αδύναμη, το ίδιο
έγινε και ο άντρας. Όμως, η θέση της γυναίκας είναι πιο ζωτικής σημασίας επειδή
είναι πιο συνειδητή και επειδή αμφισβητείται. αθώς ο άντρας γίνεται πιο αδύναμος, η
γυναίκα μεγαλώνοντας γίνεται πιο δυνατή.

1 Rafael Azcona (1926-2008). Ένας από τους πιο σημαντικούς σεναριογράφους του ισπανικού
και του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
ταινίες του.

Marco Ferreri συνεργάστηκε μαζί του στις περισσότερες

Rafael Azcona επιπλέον συνεργάστηκε και με τους Luis García Berlanga (Plácido,

1961, El Verdugo, 1963), Carlos Saura, Fernando Trueba. (σ.τ.ε.)
Marco Ferreri
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[Eugene Ionesco] ατρεύω τον Ionesco, επειδή προσπαθεί επίσης να σπάσει τα
πράγματα και να απελευθερώσει τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν και υποδέχονται
λέξεις.
Marco Ferreri
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Όταν βρίσκω μια εικόνα που θεωρώ απαραίτητη, θέλω να την κινηματογραφήσω.
ετακινώ την κάμερα όσο το δυνατόν πιο λίγο, ώστε να μην εμποδίζεται η εικόνα.
ου αρέσει να συνεργάζομαι με ηθοποιούς που εγκαταλείπουν την ιδέα της υποκριτικής
και γίνονται άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν την κοινή μας καθημερινή περιπέτεια. Δεν
μου αρέσει να συζητώ μαζί τους, γιατί η ταινία έχει μια πραγματικότητα που είναι έξω
από όλους μας. Αυτό που μετράει είναι να βάζουμε τους ηθοποιούς σε μια κατάσταση
όπου μπορούν να γίνουν οι χαρακτήρες που υποδύονται. Αυτός είναι ο τρόπος που
συνεργάστηκα με τον Mastroianni αλλά και τον Tognazzi. Εκείνη την εποχή, ο Tognazzi
ήταν λίγο σαν τον Depardieu σήμερα [σ.τ.ε. 1983], αλλά με λιγότερες αντιφάσεις.
Mastroianni για μένα αντιπροσωπεύει τη λογική και την καθημερινότητα. Piccoli
κι εκείνος τότε ήταν έτσι, όμως δεν μπορώ να τον χρησιμοποιήσω τώρα. ι γυναίκες
που ήταν πιο σημαντικές για μένα ήταν η Annie Girardot, η Ornella Muti, και η Hanna
[Schygulla]. Η Ornella αντιπροσωπεύει αυτό που δεν μπορεί να εκφραστεί. ου αρέσει
και η Isabelle Huppert, αλλά προτίμησα τον χαρακτήρα της μητέρας στη Storia di Piera,
να τον δώσω στην Hanna.
[Ηθοποιοί ως alter egos] Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα alter ego. ρέπει να
μπαίνουμε στο υπογάστριο των άλλων, να τους εξερευνούμε. Βλέπετε, ποτέ δεν
κοίταξα πίσω, ποτέ δεν κοίταξα στον καθρέφτη για να καταλάβω αν ήμουν χαρούμενος
ή όχι. Τώρα θα ήθελα να μάθω πώς κατάφερα να ταξιδέψω για 15 χρόνια χωρίς ούτε
μια στιγμή πλήξης. Ήμουν «χίπης», ένας ελεύθερος άνθρωπος, μέχρι που πήγα στην
σπανία και ανακάλυψα το βιβλίο El Pisito του Azcona. Τότε άρχισα να «δουλεύω».
Είχα ανακαλύψει τον κινηματογράφο ως παιδί, αλλά δεν ήμουν λάτρης του. Ήταν απλώς
ένα παιχνίδι. Αλλά αν με ρωτήσετε αν ήμουν ευτυχισμένος τότε, δεν ξέρω το νόημα της
ευτυχίας - τι σημαίνει να νιώθει κανείς άνετα με το σώμα του.

(…) ομίζω ότι δημιούργησα έναν διάλογο για τις εικόνες, όχι έναν διάλογο γύρω
από την ανάλυση αυτών. ι ταινίες είναι απεικονίσεις, οι οποίες αφού απορροφηθούν
γίνονται μέρος μιας διεργασίας που υπάρχει ήδη από το παρελθόν. Ακόμα κι αν
οι «ταινίες μου» αντιπροσωπεύουν τι θα συμβεί σε δέκα χρόνια, είναι για μένα
εξαντλημένες, έχουν αφομοιωθεί. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη ηθική λύση και δεν θέλω να
δώσω απαντήσεις. Δεν είμαι ψυχολόγος που «πρέπει» να δώσει γρήγορες απαντήσεις.
(…) Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να ψάχνω και να έχω στην οθόνη μια διαδικασία
έρευνας.
(…) [Ένα ιδεολογικό κέντρο στις ταινίες;] Εγώ θα το αποκαλούσα ανθρωπολογικό
κέντρο… βλέπετε, σήμερα κανείς δεν καταλαβαίνει κανέναν. Βρισκόμαστε
παγιδευμένοι, σαν να είμαστε σε μια γελοία προέκταση μιας απαίσιας ταινίας
του Bergman. Επικοινωνούμε (και συνεπώς πονάμε) με τρόπο μηχανικό, χωρίς να
αντιλαμβανόμαστε πλήρως τίποτε. Σε αυτό το πλαίσιο είναι δύσκολο να συνεχίσει
κανείς να μιλά. Τι νόημα έχει; αι όμως πρέπει να συνεχίσουμε να χειρονομούμε ο ένας
προς τον άλλο, να επικοινωνούμε με κάποιο τρόπο…. ξέρετε τι εννοώ;
[αποσπάσματα από συνεντεύξεις του Marco Ferreri στον Dan Yakir, που δημοσιεύτηκε
στο περιοδικό Film Comment Vol. 19, No. 2 ( άρτιος-Απρίλιος 1983) και στους Gino
Buscaglia, Don Ranvaud, Carlo Tagliabue που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Framework
The Journal of Cinema and Media No. 12 (1980). Απόδοση στα Ελληνικά: Δώρος
Δημητρίου]

Η θάλασσα είναι κεντρική για τη ζωή μας. Γεννιόμαστε σε αλμυρό νερό, στη μήτρα.
Αλλά δεν χρησιμοποιώ τη θάλασσα ως σύμβολο ελπίδας. Δεν έχω πλέον ελπίδα. Έχω
τη βεβαιότητα της αλλαγής. Συνεχίζουμε να αλλάζουμε, προς το καλύτερο. Είμαστε
οι πρωταγωνιστές της εποχής μας και ένας πρωταγωνιστής δεν χρειάζεται ελπίδα.
πορεί να ζούμε σε μια εποχή τραγικής, όμως [σ’ αυτή την εποχή] υπάρχει δράση, είναι
παραγωγική και δυνατή.

Marco Ferreri

18

IVAC 2021

Marco Ferreri

ομίζω ότι όλες οι ταινίες μου ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση, έχουν τα ίδια
συστατικά και τις ίδιες ανησυχίες. ε λίγα λόγια, μιλούν όλες για έναν άνθρωπο που ζει
στην κοινωνία μας. Αυτό που αλλάζει, φυσικά, είναι το πλαίσιο - ένα πλαίσιο που ποτέ
δεν είναι αποκαλυπτικό αλλά σίγουρα προκαλεί σύγχυση.
Marco Ferreri
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the heroes spend time in exteriors and their positions aren’t clearly defined. It’s like a
fantastic voyage into the core of our reality.

[“Art is doing something dangerous with style” ( Tales of Ordinary Madness) ] That
art is an outmoded concept from a defunct society. It’s over. Real art is the attempt to
be in harmony with one’s self and with others.

EN

With Azcona it was my youth. He was almost a brother. We started together and
shared an identical way of viewing things—the same black humor. We had a very
good rapport throughout the revisionist period. After that, our ways no longer
coincided, be-cause the revisionist period ended for me. I can no longer talk about
‘society’ or ‘the couple’ or use black humor.
The explosions, the exaggerations, the black humor were meant to shock avantgarde audiences. But the young generation that now sees my films has already
exploded. I love to break up things, but at this time of transition I don’t seek it. I try to
be the camera of the filmgoing public, to represent what’s in their heads. It’s not my
generation; we ‘old folks’ still talk of L’Ape Regina. But the new generation, those who
know me only through my recent films, seek something different.
I used to make films to change society. But now I realize it has transformed itself. We
have entered a new Middle Ages and are searching for a new society. La Grande
Bouffe was my last film about the ‘old’ society. It closed an era. Afterward, we had the
energy crisis and other dramatic changes.
I make films to unify, bring people together, by using images that arc common to all of
Europe’s new generation. I seek an oneiric vision of reality to get closer to others.
Early in my career a project would start from an idea. Now it’s an image, the most
essential image possible. I made films in America (Bye Bye Monkey, Tales of Ordinary
Madness) in order to find images that correspond to the period in which we live.
These images—these natural locations—have energy because America is new.
It’s a civilization that came from Europe and was transformed. I don’t describe the
future. America is the present, the center of the Empire, where the structures are still
holding. Europe is the past, the periphery.
[Dillinger è morto, La Dernière femme, Bye Bye Monkey] In those three films, I
showed alienation as related to work, the factory, because that’s the way it was.
Today, you can no longer talk about it. Now it’s more like Bye Bye Monkey, where
Marco Ferreri
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[Heroes committing suicide, murder or self-mutilation] In the mind of the
contemporary European spectator, these are tragic, even barbaric, ways to solve
the problem. But the young accept these deaths very well. They don’t consider them
morbid. They understand that a hero may reach a moment in which he chooses
suicide.
We know a little bit about love, but absolutely nothing about sex. I didn’t know it
before, but now I’m convinced that nothing can really happen between men and
women—and that there’s nothing anyone can do about it. There are no guilty ones, or
else both are to blame. The couple is an economic entity, not a natural one, and we
cannot talk about it.
[L’ Ape Regina] Here, Tognatzi victimizes Girardot the way he was taught; he is
a victim of his work. As for woman, she may be a victim, too. But she has at her
disposal a fantasy world untouched by man. Man is the fruit of society, and as society
became weaker, so did man. But woman’s position is more vital because it is more
conscious and contested. As man is becoming weaker, woman is becoming stronger.
growing up.
[ Eugene Ionesco] I love Ionesco, because he too tries to break things and liberate
the people who use words and receive them.
When I find the image I consider essential, I want to film it, and I move the camera as
little as possible so as not to obstruct the image.
I like to work with actors who abandon the notion of ‘acting, and become people who
want to live our common daily adventure. I don’t like to discuss with them, because
the film has a reality that’s outside all of us. What counts is putting the actors in
a situation where they can become the characters. That’s the way I worked with
Mastroianni and Tognazzi as well. In those days, Tognazzi was a bit like Depardieu
today, but with less contradictions. Mastroianni for me always stands for reason. He
represents the logical, the daily routine. Piccoli was like that too at the time, but I
can’t use him now. The women most important to me were Annie Girardot, Ornella
Muti, and Hanna [Schygulla]. Ornella represents what cannot be expressed. I like
Isabelle Huppert too, but I preferred the mother’s character in Storia di Piera, which I
gave to Hanna.
Marco Ferreri
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[Actors as alter egos] I don’t think we need an alter ego. We need to get into the
belly of others, to explore others. You see, I’ve never looked back, never looked
in the mirror to decipher whether I was happy or not. Now I’d like to find out how I
managed to travel for 15 years without a moment of boredom. I used to be a ‘hippie,’
a free man, until I went to Spain and discovered the book El Pisito by Azcona. Then
I started ‘working.’ I had discovered cinema as a child, but I was no film buff. It was a
game of sorts. But if you ask me if I was happy then, well, I don’t know the meaning of
happiness—what it means to feel at ease with one’s body.
The sea is central to our lives. We’re born in salt water, in the womb. But I don’t
use the sea as a symbol of hope. I no longer have hope; I have the certainty of
change. We keep changing, for the better. We are the protagonists of our time and a
protagonist doesn’t need hope. We may be in the midst of a tragic moment, but it’s
active, productive, and strong.

Marco Ferreri with Michelangelo Antonioni

[Excerpts from Marco Ferreri’s interview with Dan Yakir, Film Comment Vol. 19, No. 2
(March-April 1983)].
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ισέλ Δημόπουλου

I.
αρότι τον συνδέουν κοινά θεματικά μοτίβα και κυρίως μια ακραία προκλητική και
ριζοσπαστική στάση με σπουδαίους δημιουργούς του 20ου αιώνα, όπως τον αζολίνι,
τον Φασμπίντερ ή ακόμα και τον Γκοντάρ, ο άρκο Φερέρι (1928-1997) δεν φαίνεται
σήμερα να απολαμβάνει την ίδια αποδοχή από κοινό και ειδικούς, ούτε να τον περιβάλει
η ίδια σινεφιλική αίγλη. ες και μετά τον θάνατό του μπήκε σε ένα καθαρτήριο απ’ όπου
δεν κατάφερε ακόμα να εξέλθει. ι’ όμως, από τις περίπου 30 ταινίες που γύρισε για το
σινεμά, πολλές βραβεύτηκαν την εποχή τους στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης,
ενώ άλλες τόσες σόκαραν με την ασέβειά τους, το αλλόκοτο και ανησυχητικό κλίμα
που αποπνέουν και την μοναδική ελευθερία με την οποία ο δημιουργός διαχειρίζεται τις
πιο παράξενες μυθοπλασίες του. ε αποκορύφωμα φυσικά το μεγάλο σκάνδαλο που
προκάλεσε το εγάλο Φαγοπότι, το 1973, στο Φεστιβάλ των αννών, σκάνδαλο που
συνοδεύτηκε από μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία.
Η καριέρα του Φερέρι γνώρισε πολλές φάσεις, από τις πρώτες ταινίες του γυρισμένες
στην σπανία στο τέλος της δεκαετίας του ’50 - ρεαλιστικές κωμωδίες με έντονο το
μαύρο χιούμορ, - μέχρι τις σκωπτικές και απελπισμένες καταγγελίες – στο πνεύμα
του άη’68 - της αστικής δυτικής κοινωνίας και της καταναλωτικής μανίας της με
στόχο την αποσύνθεση της παραδοσιακής οικογένειας και κυρίως την αποδόμηση
του αρσενικού (δεκαετίες ’70 και ’80). Εργαλεία της νευρωτικής εμμονής των ηρώων
του είναι διάφορα απρόβλεπτα φετίχ (Ο Άνθρωπος με τα παλόνια, 1965, Ο τίλιγκερ
Πέθανε, 1969), διαστροφικές επιθυμίες και συμπεριφορές (Συζυγικό ρεβάτι, 1963, Η
Γυναίκα Πίθηκος, 1964, Ο αθηγητής, σκετς του σπονδυλωτού Controsesso, 1964, ίζα,
1972), κοινωνικές αποκλίσεις και σεξουαλικά παιχνίδια (Χαρέμι, Το Σπέρμα του Άντρα,
1969, Η Ακρόαση, 1971).
Συμπέρασμα, όλες αυτές οι ταινίες αν και φαινομενικά μοιάζουν αποκομμένες από
μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, αποτελούν ένα σύνολο οικοδομημένο με συνοχή
και άποψη που διερευνά, στα πλαίσια μιας ανθρωπολογικής πραγματείας, τα όρια που
χωρίζουν τον πολιτισμό από τη βαρβαρότητα.
II.
Τα κοινά, σε όλες τις ταινίες του Φερέρι, σημεία πάνω στα οποία θεμελιώνεται η
Marco Ferreri
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Ενώ οι ταινίες του Φερέρι που μας απασχολούν εδώ, ξεκινούν σ’ ένα πλαίσιο απόλυτης
ομαλότητας υπεισέρχεται αναπάντεχα ένα στοιχείο ή ένα ξένο σώμα που απορυθμίζει
την «κανονική» ροή της μυθοπλασίας μετατρέποντας την σ’ ένα είδος κόσμου του
παραλόγου. Όπως η «τυχαία» ανακάλυψη ενός περιστρόφου από τον ικολί στο
τίλιγκερ Πέθανε ή η επίσκεψη ενός εμπόρου φουσκωτών μπαλονιών στο σπίτι του
αστρογιάνι στον Άνθρωπο με τα παλόνια. ας μεταφέρει δηλαδή σ’ ένα φανταστικό
σύμπαν που ενώ έχει όλα τα χαρακτηριστικά του λεγόμενου «κανονικού κόσμου»
αποτελεί ταυτόχρονα την απόλυτη άρνηση του.
Από εκεί και μετά, «τα πάντα μπορούν να συμβούν» - και τα πάντα συμβαίνουν.
ια σωρευτική διαδικασία. Φερέρι δουλεύει με τη μέθοδο της συσσώρευσης θεμάτων
και γεγονότων. Ωστόσο αυτή η συσσώρευση δεν μοιάζει να επηρεάζει στο ελάχιστο
τη δραματουργική εξέλιξη των ταινιών του. Εναλλάσσει σούπερ σημαίνουσες σεκάνς
(σε δραματουργικό επίπεδο) με άλλες ανώδυνες ή και φαινομενικά ανούσιες οι οποίες
όμως βρίσκουν την δικαίωση τους στην πορεία της αφήγησης. αι αυτό το βραδυφλεγές
κοκτέιλ ισχυρών και αδυνάτων στιγμών, χρονών νεκρών και άλλων κατάμεστων,
έντασης και κενού, χαλάρωσης και βίας είναι που καθορίζει το ιδιαίτερο αφηγηματικό
στιλ στο έργο του και που τον καθιστά έναν από τους κύριους αποδομητές στο χώρο του
μοντέρνου κινηματογράφου του 20ου αιώνα.
III.
Tο δωρικό του αριστούργημα είναι η ταινία Ο τίλινγκερ Πέθανε (1969), σίγουρα μια
κορυφαία στιγμή του μοντέρνου κινηματογράφου, όπου ο ικολί πραγματοποιεί ένα
συγκλονιστικό “one man show”, όντας αντιμέτωπος μόνο με τον εαυτό του.
Στο Ο τίλινγκερ Πέθανε ο αξιότιμος μηχανικός ικολί γυρίζει σπίτι του ένα βράδυ
μετά τη δουλειά του και ενώ η γυναίκα του είναι κρεβατωμένη με ημικρανία, μαγειρεύει
Marco Ferreri
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Scene from L’ ape regina

πρωτοτυπία της κινηματογραφικής του παρέμβασης είναι τα εξής:
ία αφηγηματική ασυνέχεια. Η λογική των ταινιών του Φερέρι δεν θεμελιώνεται πάνω
στους κανόνες μιας παραδοσιακής περιγραφικής και γραμμικής λογικής. Η λογική
του υπονομεύει ή αναιρεί μεθοδικά κάθε ψυχολογική ή ψυχολογίζουσα ερμηνεία
στις συμπεριφορές των χαρακτήρων. εκινώντας από ένα αλλόκοτο «τέχνασμα», μια
παράφορη εμμονή, στοιχειοθετείται αργά αλλά σταθερά μία διαδικασία αυθαιρεσίας η
οποία στην ουσία αποτελεί την κινητήρια δύναμη μιας ιδεοληπτικής μυθοπλασίας στην
οποία ο θεατής καλείται επιμόνως να συμμετάσχει (άλλο κλασικό παράδειγμα αυτού του
αυθαίρετου μηχανισμού βρίσκουμε π.χ. στον Εξολοθρευτή Άγγελο του πουνιουέλ αλλά
και σε άλλες ταινίες του σπανού μαιτρ).

μόνος του μια συνταγή γκουρμέ, βρίσκει ένα παλιό περίστροφο μέσα σ’ ένα ντουλάπι,
το καθαρίζει, το λαδώνει, το βάφει κόκκινο με λευκές βούλες, παίζει ένα ερωτικό
παιχνίδι με την υπηρεσία του, σκοτώνει τη γυναίκα του στα καλά καθούμενα και ενώ
κοιμάται και στο τέλος σαλπάρει μ’ ένα σκάφος για τη Ταΐτή.
Το Ο τίλινγκερ Πέθανε, όπως και η προηγούμενη ταινία το Χαρέμι(1967) καθώς και
η επόμενη του Ο Άνθρωπος με τα παλόνια (1969) είναι 3 ταινίες που ανήκουν σε μια
μεταβατική σειρά απλών όσο και παράξενων ιστοριών όπου οι ήρωες, ιδεοληπτικοί όσο
δε γίνεται, οδηγούνται συνήθως, καθώς παλιμπαιδίζουν με απρόβλεπτα φετίχ και οριακά
σεξουαλικά παιχνίδια, στην αυτοκαταστροφή, στην τρέλα, στον θάνατο ή σε απέλπιδες
και σαρκαστικές προσπάθειες φαντασιωτικής διαφυγής.
ισέλ ικολί γύρισε 7 ταινίες με τον άρκο Φερέρι, εκτιμούσε ιδιαίτερα το
παράλογο και ανατρεπτικό χιούμορ του: «Η πρώτη ταινία που έκανα μαζί του ήταν το Ο
τίλινγκερ πέθανε και είναι μια από τις καλύτερες όπου έχω παίξει. Ο Φερέρι μου έδωσε
να διαβάσω δέκα σελίδες σενάριο και μου είπε: Θέλω να κάνω την ταινία μαζί σας. αι
στη διάρκεια του γυρίσματος, τίποτα. αμιά διεύθυνση ηθοποιών. ια κρυφή διεύθυνση
στη πραγματικότητα. Τα σενάρια του είχαν μεγάλη ακρίβεια. Υπήρχαν μέσα πράγματα τόσο
αλλόκοτα και συγχρόνως τόσο ήρεμα και φυσικά. Οι ταινίες του είναι τρέλες. Τρέλες χωρίς
εξήγηση. Είναι επικίνδυνος ο Φερέρι, δεν είναι καθωσπρέπει. Το ότι δεν δείχνονται πια οι
ταινίες του, δεν είναι περίεργο.» (Le Monde 2011).
(σύνθεση από αποσπάσματα από αναρτήσεις στο Facebook και από ένα εκτενέστερο
κείμενο που δημοσιεύτηκε στον περιοδικό Σύγχρονος ινηματογράφος τ. 16, περίοδος
Α,1970)
Marco Ferreri
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FILM SYNOPSES
93’, 1963

Una Storia
Moderna:
L’Ape Regina /
The Conjugal Bed

GR

α/μ
b&w/

Σκηνοθεσία: Marco Ferreri

EN

Director: Marco Ferreri

Σενάριο: Rafael Azcona, Marco Ferreri (με την

Screenplay: Rafael Azcona, Marco Ferreri (with

συνεργασία των Diego Fabbri, Pasquale Festa

the collaboration of Diego Fabbri, Pasquale

Campanile, Massimo Franciosa) βασισμένο στο

Festa Campanile, Massimo Franciosa) based

θεατρικό έργο La moglie a cavallo του Goffredo

on the play La moglie a cavallo του Goffredo

Parise.

Parise.

Φωτογραφία: Ennio Guarnieri

Cinematography: Ennio Guarnieri

οντάζ: Lionello Massobrio

Editor: Lionello Massobrio

αλλιτεχνική διεύθυνση: Massimiliano

Art Director: Massimiliano Capriccioli
Costume Designer: Luciana Marinucci

Capriccioli
οστούμια: Luciana Marinucci

Music: Teo Usuelli

ουσική: Teo Usuelli

Production: Henryk Chroscicki, Alfonso

αραγωγή: Henryk Chroscicki, Alfonso

Sansone for Sancro Film, Cocinor, Films

Sansone για τις Sancro Film, Cocinor, Films

Marceau.

Marceau.

Cast: Ugo Tognazzi, Marina Vlady, Walter Giller,

Ηθοποιοί: Ugo Tognazzi, Marina Vlady, Walter

Linda Sini, Riccardo Fellini, Achille Majeroni,

Giller, Linda Sini, Riccardo Fellini, Achille

Vera Ragazzi, Pietro Tattanelli, Melissa Drake,

Majeroni, Vera Ragazzi, Pietro Tattanelli,

Ferdinand Guillaume.

Melissa Drake, Ferdinand Guillaume.

Alfonso is a 40-year-old car dealer who
lives his carefree life as a single man.
Despite his doubts and hesitations,
he eventually gets married to a much
younger woman, named Regina. The
expected “happy wedded life” of the
couple becomes interrupted when they
move in Regina’s parental house. Living
together with her elderly relatives, her
aunts and brother, the couple’s privacy

Αλφόνσο είναι ένας 40αρης πωλητής
αυτοκινήτων που ζει την ανέμελη ζωή
ενός εργένη. αρ’ όλες τις αμφιβολίες
και τους δισταγμούς του παντρεύεται
με την αρκετά νεότερή του, εγκίνα.
αναμενόμενος «βίος ανθόσπαρτος»
των νεόνυμφων διαταράσσεται λόγω
της εγκατάστασής τους σ’ ένα δωμάτιο
στο πατρικό της εγκίνας. αθώς
Marco Ferreri
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becomes limited. Their continuous
failed attempts for pregnancy have
emotional consequences on Alfonso.
The desperate husband seeks help
and advice from the family’s priest.
Emotionally alienated from his wife,
Alfonso is reminiscing his lost solitude
when, all of a sudden, Regina gets
pregnant, shifting the balance between
the couple.

συγκατοικούν μαζί τους ηλικιωμένους
συγγενείς –τις θείες και τον αδελφό
της–, το ζευγάρι έχει περιορισμένη
ιδιωτικότητα. ι προσπάθειές τους για
τεκνοποίηση αποτυγχάνουν, κάτι που έχει
συναισθηματική επίπτωση στον Αλφόνσο.
Απελπισμένος αναζητά βοήθεια και
συμβουλές από τον ιερέα της οικογένειας.
Αποξενωμένος συναισθηματικά από
τη γυναίκα του, ο Αλφόνσο αποζητά τη
χαμένη μοναχικότητά του. Όμως, σε μια
απροσδόκητη εξέλιξη, η εγκίνα μένει
έγκυος. Το γεγονός αλλάζει τις μεταξύ
του ζεύγους ισορροπίες.
ι δηλώσεις του σκηνοθέτη
«Η Βασίλισσα έλισσα είναι μια
γυναίκα η οποία με μια γλυκύτητα
που δεν μεταβάλλεται, σκοτώνει τον
σύζυγό της -ένα θύμα που προσφέρει
τη συγκατάθεσ;h του-, παρακινώντας
τον να κάνει έρωτα. Γι ‘αυτήν, το να
απολαμβάνει το σεξ με τον σύζυγό
της, δεν είναι ο σκοπός του γάμου-, η
αναπαραγωγή είναι. Έτσι, όταν τελικά
μένει έγκυος, δεν χρειάζεται πλέον
τον σύζυγό της, ο οποίος πεθαίνει από
φυματίωση. Έγραψα την ιστορία με
τον Parise, αλλά μετά τον έχασα, και η
ταινία κρατήθηκε για οκτώ μήνες από
την επιτροπή λογοκρισίας εξαιτίας ενός
πλάνου με ένα νυχτικό που έχει μια
τρύπα, και γύρω από την οποία είναι
κεντημένο το απόφθεγμα, «Δεν το κάνω
για την προσωπική μου ευχαρίστηση,
αλλά για να ευχαριστήσω τον Θεό». Η
οικογένεια ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της
ιταλικής κοινωνίας, και εκείνη τη εποχή,
Marco Ferreri

Director’s statement
“L’ape regina is a woman who, with
unwavering sweetness, kills her
husband, a consenting victim, by
inducing him to make love; for her,
enjoying sex with her husband is not
the purpose of marriage, procreation
is. So when finally pregnant, she no
longer needs her husband, who dies
from consumption. I wrote the story with
Parise, but then I lost track of him, and
the film was held up for eight months
by the censorship board because of a
shot of a long nightgown with a hole in
it, around which was embroidered the
maxim, “I don’t do it for my pleasure
but to please God”. The family was a
cornerstone of Italian society, and at
that time, I’m talking about 1962-63,
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divorce was not even remotely talked
about, there was only the Roman Rota.
For Marina Vlady in L’ape regina, the
family is only a means for fulfilling her
conception of woman, motherhood,
which is what she was raised for within a
very clear function of family power. The
man, however, is not a victim; he is jointly
responsible for the whole relationship
right from the very beginning.

μιλάω για το 1962-63, κανείς δεν μιλούσε
για διαζύγιο, υπήρχε μόνο η Rotae
Romanae, το εκκλησιαστικό δικαστήριο.
Για τη Marina Vlady στην ταινία L’ape
regina, η οικογένεια είναι μόνο το μέσο
για την εκπλήρωση του ρόλου της, τη
μητρότητα (...). άντρας, ωστόσο, δεν
είναι θύμα, είναι εξαρχής συνυπεύθυνος
για ολόκληρη τη σχέση τους.
[από την έκδοση L’avventurosa storia del
cinema italiano. 1960-1969, επιμέλεια
Franca Faldini and Goffredo Fofi,
Feltrinelli, Milan, 1981. πηγή https://
festival.ilcinemaritrovato.it ]

[Marco Ferreri, L’avventurosa storia
del cinema italiano. 1960-1969, edited
by Franca Faldini and Goffredo Fofi,
Feltrinelli, Milan 1981].

84’, 1964

La Donna
Scimmia / The Ape
Woman

GR

α/μ
b&w/

Σκηνοθεσία: Marco Ferreri

EN

Director: Marco Ferreri

Σενάριο: Marco Ferreri, Rafael Azcona.

Screenplay: Marco Ferreri, Rafael Azcona.

Φωτογραφία: Aldo Tonti

Cinematography: Aldo Tonti

οντάζ: Mario Serandrei

Editor: Mario Serandrei

αλλιτεχνική διεύθυνση: Mario Garbuglia

Art Director: Mario Garbuglia

οστούμια: Piero Tosi, Vera Marzot

Costume Designer: Piero Tosi, Vera Marzot

ακιγιάζ: Alberto De Rossi

Makeup : Alberto De Rossi

ουσική: Teo Usuelli

Music: Teo Usuelli

αραγωγός: Carlo Ponti για τις Compagnia

Producer: Carlo Ponti for Compagnia

Cinematografica Champion, Cocinor, Films

Cinematografica Champion, Cocinor, Films

Marceau.

Marceau.

Ηθοποιοί: Ugo Tognazzi, Annie Girardot,

Cast: Ugo Tognazzi, Annie Girardot, Achille

Achille Majeroni, Elvira Paoloni, Filippo Pompa

Majeroni, Elvira Paoloni, Filippo Pompa Marcelli,

Marcelli, Ermelinda De Felice, Antonio Altoviti,

Ermelinda De Felice, Antonio Altoviti, Jacques

Jacques Ruet.

Ruet.
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Antonio meets Maria in a religious
institute. She suffers from a condition
that causes extreme hair growth on her
face and body. When Antonio persuades
her to leave the monastery and
follow him, he takes advantage of her
dysmorphia and organizes a show where
she is presented as an exotic spectacle:
a bearded trapped woman. Maria is in
love with him and convinces him to get
married. The couple makes a deal with
a swindler and moves to Paris where
they organise a night show presenting a
slightly different version from the initial
show. When Maria gets pregnant, the
couple faces a difficult dilemma since
pregnancy may jeopardize her health.
However, they decide not to terminate
the pregnancy.

Σε ένα μοναστήρι ο Αντόνιο γνωρίζει τη
αρία, η οποία πάσχει από μια διαταραχή
που προκαλεί εκτεταμένη τριχοφυΐα
τόσο στο πρόσωπό της όσο και στο σώμα
της. Αντόνιο την πείθει να φύγει από
το μοναστήρι και να τον ακολουθήσει.
Εκμεταλλευόμενος τη δυσμορφία της, ο
Αντώνιο οργανώνει ένα σόου όπου την
παρουσιάζει σαν ένα εξωτικό θέαμα,
μια αιχμαλωτισμένη γυναίκα-πίθηκο.
Η αρία είναι ερωτευμένη μαζί του
και τον πείθει να την παντρευτεί. Το
ζευγάρι συνάπτει ένα συμβόλαιο μ’ ένα
ιμπρεσάριο και μετακομίζει στο αρίσι,
όπου παρουσιάζουν σ’ ένα νυχτερινό
κέντρο μια αρκετά παραλλαγμένη
εκδοχή του αρχικού θεάματος. Όταν η
αρία μένει έγκυος βρίσκονται προ ενός
διλλήματος: Η συνέχιση της εγκυμοσύνης
ενέχει κινδύνους για την υγεία της
αρίας. Ωστόσο, αποφασίζουν να μη
διακόψουν την κύηση.

Director’s statement
“At Cannes they booed and yelled,
because the French didn’t like a hairy
Annie Girardot. They thought she was in
bad taste. [...] When it came out they said
it was badly made. What does it mean
that it was badly made? Is it a drama?
Is it a comedy? No idea! I don’t make
distinctions between the genres: you
laugh when you laugh. There are dramas
that turn into comedies, comedies that
turn into dramas.”
[source: https:// www.labiennale.org]

ι δηλώσεις του σκηνοθέτη
«Στις άννες φώναζαν και την γιούχαραν,
γιατί στους Γάλλους δεν άρεσε μια
τριχωτή Annie Girardot. Θεωρούσαν
ότι η ταινία ήταν κακόγουστη. (...) Όταν
βγήκε στις αίθουσες είπαν ότι ήταν
άσχημα σκηνοθετημένη. Τι σημαίνει
άσχημα σκηνοθετημένη; Είναι δράμα;
Είναι κωμωδία; Δεν έχω ιδέα! Δεν κάνω
διακρίσεις μεταξύ των κινηματογραφικών
ειδών: όταν γελάς, γελάς. Υπάρχουν
δράματα που μετατρέπονται σε κωμωδίες,
κωμωδίες που μετατρέπονται σε
δράματα.»
[πηγή: https:// www.labiennale.org]
Marco Ferreri
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Ε Α Ε ΩΤΕΥ Ε
του Αλμπέρτο

ΤΕ ΑΣ

οραβία

Marco Ferreri είναι σκηνοθέτης που βρίσκεται στους αντίποδες των σκηνοθετών
της Nouvelle Vague. Στους τελευταίους παρατηρούμε την προσπάθειά τους να
αποφύγουν την ιστορία και τα νοήματα και να λειτουργούν μόνο στη επιφάνεια του
στυλ, για να ορίσουν έτσι, όχι ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, αλλά την κατεύθυνση
της ίδιας της φορμαλιστικής αναζήτησης στην οποία αφιερώνονται. Όμως, στον Marco
Ferreri, που θα μπορούσε να ονομαστεί και σκηνοθέτης περιεχομένου, δεν υπάρχουν
καν τα ζητήματα της κινηματογραφικής γλώσσας. τρόπος κινηματογράφησης του
Ferreri είναι, στην πραγματικότητα, «φυσιολογικός», αλλά σε μια πιο προσεκτική
εξέτασή του γίνεται σαφές ότι αυτή η «κανονική» κινηματογραφική γλώσσα είναι
απαραίτητη για να δώσει την κάθε δυνατή προσοχή σε ό,τι περιέχεται. αι τι περιέχεται;
Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τον Ferreri και το «μαύρο χιούμορ». αι κατά κάποιο
τρόπο η παρατήρηση αυτή δεν στερείται αλήθειας. όνο που το μαύρο χιούμορ είναι
πάντοτε στο φόντο, εντελώς άσκοπο, χωρίς νόημα και έμμεσο. Από την άλλη, στον
Ferreri, υπάρχει ένας φόρτος πικρίας και παράδοξης σκληρότητας που αποκαλύπτει
την παρουσία μιας βαθιάς δυσαρέσκειας. Φαίνεται ότι έχει ένα πικρό μίσος, όχι τόσο
εναντίον των κοινωνικών συμβάσεων που κοροϊδεύει, όσο εναντίον της ίδιας της
κοινωνίας, με σάρκα και οστά, που κάνει χρήση αυτών των συμβάσεων. Υπό αυτήν την
έννοια, ο Ferreri μοιάζει όχι με τους σκηνοθέτες του μαύρου χιούμορ, αλλά μ’ έναν
ταραχοποιό, σαδιστή και βλάσφημο, όπως ο Jean Genet. αι η προτίμησή του για τους
τρομακτικούς, τους απωθητικούς και τους παραμορφωμένους έχει στο έργο του την ίδια
απομυθοποιητική λειτουργία με τον ερωτισμό στον Genet.

GR

Η τελευταία ταινία του Ferreri, La Donna Scimmia, αφηγείται την ιστορία ενός φτωχού
άνδρα που ζει με κομπίνες, ο οποίος μια μέρα συναντά μια νεαρή γυναίκα, τη αρία,
που είναι καλυμμένη από το κεφάλι μέχρι τα πόδια με μια τερατόμορφη τριχοφυΐα.
άντρας οσμίζεται ευκαιρία, και την παίρνει από τις μοναχές που την έχουν υιοθετήσει.
ργανώνει ένα σόου και εκεί, ντυμένος ως εξερευνητής, κάθε μέρα δείχνει στο σεβαστό
φιλοθεάμον κοινό την αληθινή γυναίκα πίθηκο που σκαρφαλώνει στα δέντρα, τρίζει
τα δόντια της και μιλάει με άναρθρες κραυγές. Η επιχείρηση πηγαίνει καλά, τόσο
καλά που το γνωστό φαινόμενο της αποξένωσης, χαρακτηριστικό κάθε βιομηχανικής
εκμετάλλευσης, εμφανίζεται μεταξύ του «τέρατος» και του αφεντικού του: το αφεντικό
αντιμετωπίζει τη αρία ως εμπόρευμα, ενώ την παραπλανά ότι δεν είναι. Από την
πλευρά της, η αρία δεν συνειδητοποιεί ότι αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα και
έτσι αποδέχεται την κατάσταση. Αλλά κανένας άνθρωπος δεν είναι εμπόρευμα,
τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα κι αν είναι καλυμμένος με μαλλιά
Marco Ferreri
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σαν πίθηκος. αι έτσι η αρία ερωτεύεται το αφεντικό της και ο έρωτας την οδηγεί στη
συνειδητοποίηση και, στη συνέχεια, τη στρέφει ενάντια στην εκμετάλλευση. Τον θέτει
προ ενός διλλήματος: είτε την παντρεύεται είτε τον εγκαταλείπει. ετά από μια στιγμή
έκπληξης, ο άντρας επιλέγει την πρώτη λύση. Έτσι, οι δύο παντρεύονται. αι σαν
παντρεμένοι, εν μέρει για το κέρδος, εν μέρει λόγω συμπόνιας και εν μέρει ίσως από
μια σκοτεινή ερωτική κλίση, το αφεντικό καταλήγει να ζευγαρώσει με το «τέρας» του.
Αλλά όταν η αρία μείνει έγκυος, το πνεύμα του βιομηχάνου στο σύζυγό της ξυπνά
και τού υποδεικνύει να εκμεταλλευτεί το νεογέννητο που αναμφίβολα θα είναι επίσης
τέρας, εκθέτοντάς αυτήν και το παιδί στο σόου. Η φτωχή γυναίκα αντιδρά με βιαιότητα
και τελικά πείθεται ότι πρέπει να είναι, δυστυχώς, άνθρωπος. τοκετός δεν έχει αίσια
έκβαση: μητέρα και μωρό πεθαίνουν. Στη συνέχεια, για τρίτη φορά, οι λογικές του
εμπορίου υπερισχύουν αυτές του έρωτα: ο χήρος θα εκμεταλλευτεί τα δύο ταριχευμένα
σώματα (πτώματα), με τον ίδιο τρόπο, όπως έκανε και όταν η αρία ήταν ζωντανή.
Αλλά θα το κάνει με θλίψη και ένα κάποιο αίσθημα ενοχής, αποδεικνύοντας έτσι ότι και
αυτός, επίσης, δεν είναι τέρας αλλά ένας άνθρωπος.
Θέλαμε να υπογραμμίσουμε, αφηγούμενοι αυτήν την ιστορία των δύο «τεράτων» –εκ
των οποίων το ένα τέρας έχει δυσμορφία σωματική και το άλλο ηθική–, τον συμβολικό
χαρακτήρα της ταινίας. Ωστόσο ο χειρισμός αυτών των σκοτεινών συμβολισμών που,
στην πραγματικότητα, αναδεικνύονται κάθε φορά που θίγονται θέματα όπως της ταινίας,
συνδέεται, κατά κάποιο τρόπο, με το κοινό αίσθημα. Στην πραγματικότητα, ο Ferreri
συναισθάνθηκε και ταυτίστηκε με τους δύο πρωταγωνιστές: εξ ου οι συμβολισμοί,
καθώς και η ζωντάνια των δύο χαρακτήρων, ειδικά της γυναίκας. Ferreri περιγράφει
με πολύ λεπτότητα τη μορφή του φτωχού «τέρατος», αποδίδοντας σε αυτό τα
συναισθήματα μιας φυσιολογικής γυναίκας που, ωστόσο, ακριβώς λόγω της αντίθεσης
με την ανωμαλία της σωματικής εμφάνισης, αποκτά μια εξαιρετική και συγκινητική
διακριτότητα. Ακόμη και ο σύζυγος της γυναίκας -πιθήκου, αν και με κάποια ασάφεια
στον σχεδιασμό, είναι ένας επιτυχημένος χαρακτήρας. Η ερμηνεία της Annie Girardot
είναι εξαιρετική ως προς την αποτελεσματικότητα και την ευφυΐα. Ugo Tognazzi,
παρότι λίγο «θολός», καταφέρνει να μας πείσει για τον ανθρωπισμό του.
(Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό L’Espresso, 9/ 2/ 1964. Απόδοση από τα ταλικά Δημήτρης
πάμπας)
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95’, 1969,

Dillinger è Morto
/ Dillinger is
Dead

«

έγχρωμο

DILLINGER IS DEAD:
Δ ΑΣΤΑΤ Σ» Α Θ Ω

Σ

Σπύρος Γάγγας

colour

Το σινεμά του Marco Ferreri προέρχεται από μια γονιμότατη, αλλά και αμφιλεγόμενη
περίοδο πολιτικών ζυμώσεων που άσκησε ίσως όσο καμία άλλη καταλυτική επίδραση
στη γλώσσα αλλά και στη θεματολογία του κινηματογράφου. Ο τίλινγκερ είναι
εκρός αποτελεί πρωτοποριακό έργο του Ferreri σε αναρχική ρήξη με τα θεμελιώδη
ταμπού (και αξίες) της βιομηχανικής κοινωνίας της ύστερης νεωτερικότητας, η κριτική
αιχμή του οποίου εκτείνεται ως τη σύγχρονη εποχή, καθώς βασικές δομές κυριαρχίας
μεταμφιέζονται σε ρομαντικές αποδράσεις εντός και εκτός της αστικής «εστίας». Αυτές
κατασπαράσσει με βιτριολική δόση κυνισμού ο αντικομφορμιστής Ferreri μέσα από τα
τελετουργικά της «κανονικότητας», συμπεριλαμβάνοντας και το ίδιο το σινεμά μέσα
από την αναπόδραστη απορρόφησή του από την τηλεόραση και την ομογενοποίηση των
οπτικοαουστικών ερεθισμάτων.

GR

Σενάριο: Marco Ferreri, Sergio Bazzini

EN

Director: Marco Ferreri

Screenplay: Marco Ferreri, Sergio Bazzini

Φωτογραφία: Mario Vulpiani
οντάζ: Mirella Mercio

Cinematography: Mario Vulpiani

αλλιτεχνική διεύθυνση: Nicola Tamburro

Editor : Mirella Mercio

οστούμια: Luciana Vedovelli Levi

Art Director: Nicola Tamburro

ουσική: Teo Usuelli

Costume Designer: Luciana Vedovelli Levi

αραγωγός: Ever Haggiag, Alfred Levy για την

Music: Teo Usuelli

Pegaso Film

Producer: Ever Haggiag, Alfred Levy για την/ for

Ηθοποιοί: Michel Piccoli, Anita Pallenberg,

Pegaso Film

Annie Girardot

Cast: Michel Piccoli, Anita Pallenberg, Annie
Girardot

Glauco επιστρέφει σπίτι μετά τη
δουλειά. ροετοιμάζει το βραδινό του.
Σ’ ένα ντουλάπι ανακαλύπτει ένα πιστόλι
τυλιγμένο σε μια παλιά εφημερίδα.
Στην εφημερίδα διαβάζει την είδηση
του θανάτου του γκάγκστερ τίλιγκερ.
Η υπηρέτρια επιστρέφει από την έξοδό
της. Glauco καθαρίζει το πιστόλι και
μετά από λίγο το βάφει. Επισκέπτεται
στο δωμάτιό της τη γυναίκα του, η οποία
παίρνει υπνωτικά χάπια για να μπορέσει
να κοιμηθεί. Τρώει μόνος του το βραδινό
του βλέποντας τηλεόραση. ε μια
μηχανή προβολής προβάλλει στο σαλόνι
ταινίες Super-8 από τις οικογενειακές
διακοπές τους. Επισκέπτεται το δωμάτιο
της υπηρέτριας. Ύστερα από λίγο, με το
πιστόλι ανά χείρας, επισκέπτεται πάλι το
δωμάτιο της γυναίκας του.

Marco Ferreri

Glauco returns home after work. He
cooks himself dinner. In a closet, he finds
a gun wrapped up in an old newspaper,
in which he reads about the death of
a gangster named Dillinger. The maid
returns home. Glauco cleans the gun
and paints it. He then visits his wife’s
room, who has taken sleeping pills. He
eats dinner alone while watching TV. On
a projector, he watches Super-8 films
capturing their family holidays. Shortly
after, he visits the maid’s room. Later on,
with the gun in his hand, he revisits his
wife’s room.
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Επί της ουσίας, ο Ferreri δημιουργεί μια «βουβή» ταινία στο επίκεντρο της οποίας
βρίσκεται ο Glauco (από τους σπουδαιότερους ρόλους του εν επιδραστικού Michel
Piccoli), ένας υπάλληλος χημικού εργοστασίου, ο οποίος επιστρέφει σπίτι του και
πέραν της μαγειρικής επιδίδεται σε ασυνάρτητες πράξεις, όπως, για παράδειγμα, στη
φετιχιστική εμμονή του με τη φροντίδα του ρεβόλβερ του διαβόητου γκάνγκστερ John
Dillinger (1903-1934).
Glauco ζει με τη γυναίκα του και με την οικιακή βοηθό του την οποία και
αποπλανεί. Η εναρκτήρια σεκάνς στο εργοστάσιο αποδίδεται με έντονα χρώματα από
τον Ferreri, καθώς και με ιδιαίτερα πυκνή ιδεολογική τοποθέτηση. βιομηχανικός
ήχος εξομοιώνεται σχεδόν με τον απόκοσμο ήχο της ιαπωνικής φλογέρας θέτοντας
ηχητικά ένα παράδοξο: την πλέον υπερβατική αίσθηση στο κατεξοχήν εργαλειακό
περιβάλλον. Υπερβατικό όμως, φαίνεται να μας λέει ο Ferreri, είναι πλέον το μέγεθος
της αλλοτρίωσης στη βιομηχανική παραγωγή και τις κοινωνικές σχέσεις τις οποίες
εκείνη μεταμφιέζει ως κανονικές και αρμονικές. Στο θάλαμο δοκιμών του εργοστασίου
η ολόσωμη προστατευτική στολή του εργάτη αποτελεί αποτύπωμα της μεγεθυμένης
φωτογραφίας της μάσκας αερίων σα να επρόκειτο, τρόπον τινά, για τους στρατιώτες
του ρώτου αγκοσμίου ολέμου, προκειμένου να ανταποκριθούν στην τότε φονική
καινοτομία του χημικού πολέμου. Αντίστοιχες φαίνεται να είναι στην ταινία του
Ferreri οι συνθήκες βιομηχανικής εργασίας και πολέμου, καθώς αυτό που αποκαλύπτει
η «μάσκα» είναι η τυποποιημένος τρόπος ζωής και ως εκ τούτου, στην εποχή της
διαφορετικής εκδοχής της «ομοιότητας», η αλλοτρίωση δεν είναι εφικτό να διακριθεί
Marco Ferreri
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αποκομμένη από το σχετίζεσθαι. Αποκορύφωμα της «διαλεκτικής» της βίας με τη
νηπιακή εμμονή στην αυτοερωτική ικανοποίηση είναι η φαλλική λατρεία του Glauco
στο ρεβόλβερ του διαβόητου Dillinger (αντεστραμμένος «σημαντικός άλλος») και το
κόκκινο πουά χρώμα με το οποίο μεθοδικά και με περισσή φροντίδα καλλωπίζει. Η
στρεβλή μετάθεση της βίας σε τροφή του Glauco αποδίδεται εξαίσια στη σουρεαλιστική
συνεκδοχή «λαδώματος» του ρεβόλβερ, όταν τα εξαρτήματά του (η κάνη, ο μύλος)
τοποθετούνται σε ένα μπολ σαλάτας και ανακατεύονται με λάδι ή όταν, αργότερα, οι
σφαίρες φιγουράρουν στο πιάτο του. ι έγχρωμες και αισθητικά άρτιες επιφάνειες που
επιλέγει η καλλιτεχνική διεύθυνση της ταινίας του Ferreri αποκρύπτουν μια τυλώδη
κοινωνία, ροζιασμένη από την τεχνητά υπόγεια δράση της πλήρους απόσχισης της
ηδονής από την εργασία. Άλλωστε το περιβάλλον της εργασίας στην εναρκτήρια σεκάνς
αποτυπώνεται σε παρόμοια παλέτα επίπλαστων και «ρομαντικών» χρωμάτων.

Η μοναχικότητα, ωστόσο, συμβαδίζει με την ερωτική φαντασίωση. Τόσο η αινιγματική
γυναίκα που χαζεύει τον Glauco στην αρχή της ταινίας, όσο και η οικιακή βοηθός
αντιπροσωπεύουν τον ιδιότυπο μισογυνισμό του Ferreri, στο βαθμό που αυτός αφορά
την υιοθέτηση από τη γυναίκα του μυστικοποιημένου οράματος που έχει πλάσει η
πατριαρχία γι’ αυτή. Άλλωστε η θεματοποίηση της σύγχρονης εμμονής με την εικόνα
(ακόμα και την κινηματογραφική) έχει συνδεθεί με την εμπειρία της «έλλειψης» τόσο
από τον θεωρητικό του κινηματογράφου Christian Metz αλλά και σύγχρονους επιγόνους
του στη θεωρία του κινηματογράφου, όσο και από τον Guy Debord στις ιδέες του περί

Glauco, εγκλωβισμένος στον «κανονικό» του βίο (η έμφαση στα χέρια δηλώνει τόσο
την εργαλειακή λογική της σύγχρονης κοινωνίας, όσο και την παθογένεια ελέγχου
του χώρου που διακρίνει τον Glauco), φαντασιώνει μοντέλα που φορούν βιομηχανικές
μάσκες προστασίας, κοιτά με νόημα ένα πίνακα που απεικονίζει τους Φουτουριστές που
εξυμνούσαν τη βία και δίχως λέξη εκτελεί εν ψυχρώ τη μονίμως ναρκωμένη σύντροφό
του. Η απόδραση από τον «οίκο» θα τον βρει στην παραλία και η παλινδρόμηση στον
πρωτογονισμό θα σηματοδοτηθεί από το χρυσαφένιο περιδέραιο στο λαιμό του και
από το πολυτελές ιστιοφόρο στο οποίο θα αναρριχηθεί –την στιγμή μάλιστα όπου
το πλήρωμα κηδεύει ένα μέλος του απελευθερώνοντας τη σωρό του στον ωκεανό–
ικετεύοντας τη νύμφη-ιδιοκτήτρια του πολυτελούς σκάφους να τον προσλάβει ως
μάγειρα. Η εξωτική «περιπέτεια» του Glauco προς την Αϊτή αρχίζει μόνο και μόνο για
να σηματοδοτήσει μια άλλου τύπου επιστροφή στην κλειστότητα του «οίκου» από
τον οποίο δραπέτευσε, καθώς ο Ferreri «καίει» την εικόνα με το διάχυτο πορφυρό που
λούζει το κάδρο.

Dillinger è morto

επαρκώς, έτσι ώστε με αφορμή την αντινομία της να θεματοποιηθεί η πιθανότητα
χειραφέτησης (η οποία άλλωστε αφορά μόνο το επίπεδο της συνείδησης).
Τα αποσπάσματα που ακούγονται στην αρχή της ταινίας μοιάζουν βγαλμένα από τον
ονοδιάστατο Άνθρωπο του Herbert Marcuse και ο Glauco φέρει σε μεγάλο βαθμό
τα χαρακτηριστικά του. «μονοδιάστατος άνθρωπος» κατοικεί σε μια μοντέρνας
αισθητικής βίλα η οποία, ωστόσο, όπως κάθε αστικό σπίτι, οφείλει να διαθέτει την
«παραδοσιακή» ταυτότητα, ειδικά στην τραπεζαρία, καθώς η παράδοση συμπυκνώνεται
αποκλειστικά σε συνταγές μαγειρικής και ξύλινα σκεύη. Σε αυτό το περιβάλλον
εισβάλλουν ασυνάρτητες εικόνες από τη μικρή οθόνη, όπως αυτές των δωδεκάχρονων
κοριτσιών που εξομολογούνται το γούστο τους στις μίνι φούστες ή της ηχητικής
νομιμοποίησης της ευταξίας του νοικοκυριού μέσα από το ραδιόφωνο και το τραγούδι, οι
στίχοι του οποίου επιβεβαιώνουν κλαψιάρικα τη μοναχικότητα του σύγχρονου αστού.

«κοινωνίας του θεάματος».
διαίτερης σύλληψης όμως είναι η νηπιακή σχέση του Glauco με τον κόσμο γύρω
του. Η εικόνα, καθώς παρακολουθεί σε home cinema μια βάναυση ταυρομαχία και
μια εξωτική καλλονή να το προσελκύει γλείφοντας τα χείλη της, γιγαντώνεται, και ο
Glauco «ανταποδίδει» το κάλεσμα λατρεύοντας με τη σειρά του την οθόνη. Η εμμονή
στο στοματικό στάδιο μετατρέπει τον Glauco σε ναρκισσιστική προσωπικότητα,
Marco Ferreri
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οτέ άλλοτε ίσως –και παρά τη σύγχρονη καυστική κριτική στην ημαρτημένη μορφή
της οικειότητας εντός της οικογένειας από δημιουργούς όπως ο άνθιμος και ο Haneke–
δεν αποτυπώθηκε τόσο υπονομευτικά προς τις κοινωνικές και κινηματογραφικές
συμβάσεις η σύγκλιση του ρομαντισμού (ως αέναης επέκτασης των δυνατοτήτων)
με την αστική κοινωνία αλλά και με τον ίδιο το φετιχιστικό ρομαντισμό του
κινηματογράφου.
(η αρχική εκδοχή του κειμένου δημοσιεύτηκε στο μπλογκ Vanguard Cinema https://
vanguardcinema.wordpress.com/ )
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Συνέντευξη με τον Michel Piccoli
(…) Εκείνοι που είχαν την ευκαιρία να εργαστούν με τον Buñuel γνωρίζουν ότι
ανήκουν σε μια οικογένεια: ήμασταν όλοι ξαδέλφια: Julien Bertheau, Fernando Rey,
Pierre Clémenti, Francisco Rabal, Claude Piéplu (...). Ferreri δημιούργησε έναν
παρόμοιο δεσμό. Εμείς, οι ηθοποιοί του, ήμασταν όλοι φίλοι και εναλλάξιμοι: μεταξύ
του Ugo Tognazzi, του Marcello Mastroianni και εμένα, δίσταζε, και αν κάποιος δεν
ήταν διαθέσιμος, έπαιρνε έναν από τους άλλους.
(...) άναμε πλάκες, κοροϊδεύαμε το ταλέντο και τη νοημοσύνη του Ferreri, αλλά
ταυτόχρονα εντυπωσιαζόμασταν από τη χειρουργική οξύτητα των θεμάτων του όπως
και από τον τρόπο που προσηλωνόταν. Ένα άλλο τρομερό μάθημα: Ferreri, τη στιγμή
που έλεγε “Action!” συνήθιζε να μην κοιτάζει. Έκλεινε τα μάτια του και άκουγε.
(...) τρόπος με τον οποίο γνώρισα τον Ferreri ήταν παράξενος. Γύριζα το La chamade
με τον Alain Cavalier – ακόμα ένας σκηνοθέτης που μου αρέσει πάρα πολύ, και του
οποίου η εξέλιξη υπήρξε εξαιρετική. Ferreri ήρθε για να με δει για να μου δώσει να
διαβάσω μερικές σελίδες από το Dillinger è Morto και αμέσως μου προσέφερε τον ρόλο,
παρόλο που εκείνη την εποχή δεν γνωριζόμασταν (...).
Dillinger είναι η ιστορία του ανθρώπου που επιστρέφει στο σπίτι αργά, βρίσκει ένα
πιστόλι και αντί να αυτοκτονήσει όπως είναι αναμενόμενο, σκοτώνει τη γυναίκα του,
τρώει, κάνει έρωτα με την υπηρέτρια, περιπλανιέται στο σπίτι σαν μοναχικό παιδί και
ξαφνικά πηδά στη θάλασσα και πηγαίνει να ζήσει σε ένα σκάφος. Είμαι στην οθόνη,
συνεχώς, σε ολόκληρη την ταινία. Η ταινία γυρίστηκε το 1969, μετά την επανάσταση,
και μιλά για την απελπισία του ανθρώπου που «τα κατάφερε στη ζωή» και που δεν
ξέρει πια πού να πάει. ροκάλεσε σκάνδαλο, είχε τόση αγριότητα η κατάσταση του
«νεόπλουτου» όπως λέγαμε τότε. ολύ βίαιη, πολύ επικίνδυνη.

Dillinger è morto

GR

Τέλος, έχω παίξει πολλούς μοναχικούς τύπους που ήταν τόσο εγκεφαλικοί όσο και
σωματικοί. Αν είχα την ενέργεια για αυτό, θα έγραφα για τις δύο ζωές μου, θα ανέλυα
τον εαυτό μου ψυχαναλύοντας τους χαρακτήρες που έχω υποδυθεί. Αυτό θα μπορούσε
να εξηγήσει γιατί ακολούθησα αυτήν την κατεύθυνση, γιατί διαφορετικοί σκηνοθέτες με
χρησιμοποίησαν στις ταινίες τους με έναν παρόμοιο τρόπο (...). ια ενδοσκόπηση του
εαυτού μου και των χαρακτήρων με τους οποίους «είχα γευματίσει», για να μιλήσω με
όρους γαστρονομικούς.
(Αποσπάσματα από μια συνέντευξη στον Cyril Béghin, αρίσι, 9 οεμβρίου 2005, που
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cahiers du cinema, no. 625. ετάφραση από τα Aγγλικά:
Δώρος Δημητρίου )

Ferreri δεν με καθοδήγησε ούτε για ένα δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια των
γυρισμάτων. Απλά μου έδινε χωρικές ενδείξεις για την κίνηση. Εναπόκειτο σε μένα
να παίξω αυτό το μοναχικό άτομο, τη μοναξιά του, αυτό το αιώνιο παιδί (ή αυτήν
την παιδική αναγέννηση του «ώριμου» ανθρώπου), ανάμεσα στην απελπισία, την
αυτοκτονία, την αϋπνία, το όνειρο. Υπάρχει ένας άλλος χαρακτήρας που μοιάζει πολύ
με αυτόν, μια παρόμοια κατάσταση μοναξιάς και δυνητικής βίας: είναι ο ανδρικός
χαρακτήρας στο Les Créatures της Agnès Varda. Επίσης, είναι ίσως κοντά σε ότι
μου έλεγε ο Γκοντάρ για το ρόλο μου στο Le mépris: ότι θα έπρεπε να είμαι «ένας
χαρακτήρας από το “Ρίο πράβο” που παίζει σε μια ταινία του Resnais, διαχωρισμένος
ανάμεσα στο σωματικό και το διανοητικό.
Marco Ferreri
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THE ACTOR AND THE SECRET
Interview with Michel Piccoli
[...] Those who had the opportunity to work with Buñuel know that they belong to
a family: we are cousins. Julien Bertheau, Fernando Rey, Pierre Clémenti, Francisco
Rabal, Claude Piéplu […]. Ferreri created a similar bond. We, his actors, were all
friends and interchangeable – between Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni and
me, he used to hesitate, if one wasn’t available, he took another […]. We were all
pranksters, mocking of the talent and intelligence of Ferreri, and at the same time
impressed by the surgical acuity of his topics as by his manner of being attentive.
Another formidable lesson: Ferreri, at the moment of saying “Action!” used to not
look. He would shut his eyes and listen. [...] The manner in which I met Ferreri is
strange. I was shooting La chamade/Heartbeat with Alain Cavalier – he’s another
whom I like enormously, and as we say, his evolution is extraordinary. Ferreri came by
to have me read a few pages from Dillinger is Dead and to offer me straightaway the
role, while at the time we didn’t know each other […].

EN

Dillinger is the story of man who coming home late, finds a pistol, and instead of
committing suicide as is expected, kills his wife, eats, makes love with the maid,
roams around the house like lonely child and suddenly jumps into the sea and goes
to live on a boat. I am in all the film, continuously. The film was shot in 1969, after the
revolution, and it’s a question of the desperation of man who has “made it” who no
longer knows where to go. It caused a scandal, so much ferocity on the condition of
the “parvenus,” as we said at the time. Too violent, too dangerous.
Ferreri didn’t direct me for a second during the shoot; he would simply give spatial
indications. It was up to me to play this solitary person, this solitude, this eternal child
or this childlike rebirth of “mature” man, between despair, suicide, simple insomnia,
dream. There is another character who comes close fairly close to this, a similar
state of solitude and of potential violence; it’s the male character in Agnès Varda’s
Les Créatures / The Creatures. Or yet again, it is perhaps close to what Godard used
to say to me for Contempt, that I should be “ a character from Rio Bravo acting in a
Resnais film,” somehow perfectly split between the physical and the intellectual.
Finally, I have played many loners who were both cerebral and physical. If I had the
energy for it, I would write my two lives, psychoanalyze myself via the psychoanalysis
of the characters whom I’ve played. That could explain why I went in this direction,
why different directors employed me in an ultimately similar way […]. An introspection
of myself and of the characters with whom I had a feast, to talk in a culinary way.

Marco Ferreri

(Extracts from an interview to Cyril Béghin, Paris, 9 November 2005, published in
Cahiers du cinema, no. 625.)
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ΣΗ Ε Ω Α Τ Υ MARCO FERRERI

Marco Ferreri (1928-1997) υπήρξε ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης και ένας
από τους πιο εικονοκλάστες σκηνοθέτες του ιταλικού μεταπολεμικού κινηματογράφου.
Φερέρι ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο στις αρχές της δεκαετίας του
1950, στην παραγωγή ειδησεογραφικών ντοκιμαντέρ. Αφού δούλεψε ως εκτελεστικός
παραγωγός για την ταινία του Cesare Zavattini, L’amore in Citta (1953), ο Ferreri
μετακόμισε στην σπανία, όπου ξεκίνησε τη μακρά συνεργασία του με τον συγγραφέα
Rafael Azcona, κάνοντας τρεις ταινίες που περιείχαν στοιχεία από το αναρχικό μαύρο
χιούμορ των σημαντικών του ταινιών: El Pisito (1958), Los Chicos (1959) και El
Cochechito (1960), με την τελευταία να κερδίζει υποψηφιότητα για τον Χρυσό έοντα
στο Φεστιβάλ της Βενετίας εκείνου του έτους.

GR

Επιστρέφοντας στην ταλία το 1961, ο Ferreri συνέβαλε μ’ ένα σύντομης διάρκειας
επεισόδιο στη συλλογική ταινία, της οποίας υπεύθυνος ήταν ο Zavattini, Le italiane e
l’amore (1961), πριν κάνει το Una Storia Moderna: L’ape Regina (1963), μια καυστική
σάτιρα για το σεξ και τον γάμο που προκάλεσε αμέσως την οργή των λογοκριτών,
οι οποίοι ανάγκασαν τους δημιουργούς να προβούν σε αλλαγές στην ταινία,
συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου της. ε παρόμοια εχθρότητα από τους λογοκριτές
έγινε δεκτή και η επόμενη ταινία του, το La Donna Scimmia (1964), αν και αυτό δεν την
απέτρεψε από το να κερδίσει υποψηφιότητα για τον Χρυσό Φοίνικα στις άννες και το
βραβείο Nastro d’argento για την καλύτερη πρωτότυπη ιστορία. ετά το Il Professore,
ένα από τα επεισόδια του Controsesso (1964), και το αποτελούμενο από τέσσερα
επεισόδια Marcia Nuziale (1965), ακόμα μια σάτιρα για τις σύγχρονες σχέσεις μεταξύ
ανδρών και γυναικών στην ταλία, ο Ferreri ανέτρεψε με ειρωνεία τους παραδοσιακούς
ρόλους άνδρα-γυναίκας στο L’harem (1967), όπου το χαρέμι αποτελείται από άντρες.
Αυτή την προκλητική άποψη για τον πόλεμο των φύλων ακολούθησε το σαρδόνιο
Dillinger è Morto (1969), το αποκαλυπτικό Il seme dell’uomo (1969) και το L’udienza
(1972), ένα καφκικό παραμύθι στο οποίο μια ακρόαση με τον άπα αναβάλλεται επ’
άπειρον. Στη συνέχεια, έκανε την ταινία για την οποία έγινε διάσημος, το La Grande
Bouffe (1973). ρόκειται για την ιστορία τεσσάρων άσωτων φίλων που αποφασίζουν
να αυτοκτονήσουν ομαδικά τρώγοντας μέχρι θανάτου. Η ταινία προκάλεσε τεράστια
αντίδραση, ειδικά στη Γαλλία, αλλά ήταν επίσης υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα στις
άννες. Εκεί κέρδισε το βραβείο της Διεθνούς μοσπονδίας ριτικών ινηματογράφου.

μεταξύ του ρώτου και του Τρίτου κόσμου. Η ταινία γυρίστηκε σε ένα άδειο εργοτάξιο
στο Les Halles, στο αρίσι. Ακολούθως, επέστρεψε στη θεματολογία της μάχης των
δυο φύλων με το La Dernière Femme (1976) και μετά έκανε το σουρεαλιστικό και
αποκαλυπτικό Bye Bye Monkey (1978). Το πιο ήπιο Chiedo Asilo (1979), στο οποίο ο
Roberto Benigni παίζει έναν αξιαγάπητο δάσκαλο νηπιαγωγείου, ακολουθήθηκε από
μια προσαρμογή του ημι-αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος του Charles Bukowsky,
Tales of Ordinary Madness (1981). Η αγαπημένη για τον Ferreri ιδέα του παράλογου και
παράξενου κυριάρχησε και πάλι στο I Love You (1986), ένα πορτρέτο της σύγχρονης
αποξένωσης που αποδόθηκε μέσα από την ιστορία μιας φετιχιστικής σεξουαλικής
προσκόλλησης ενός άνδρα σε ένα μπρελόκ που μιλάει. Στην επόμενη ταινία του, με
τον ειρωνικό τίτλο Ya Bon les Blancs (1987) έθιξε το θέμα της δυτικής επισιτιστικής
βοήθειας στην Αφρική, που παρ’ όλες τις καλές προθέσεις εξυπηρετεί συμφέροντα. Το
La Casa del Sorriso (1991) είναι μια ιστορία αγάπης ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε
έναν οίκο ευγηρίας. Η προβολή του στη Βενετία απορρίφθηκε, αλλά όταν προβλήθηκε
στο Βερολίνο τού απονεμήθηκε η Χρυσή Άρκτος. ετά, ακολούθησε το La Carne
(1991), μια άλλη υπερβολική ιστορία αγάπης, που αυτή τη φορά αφορούσε τον
πριαπισμό και την ανθρωποφαγία, και η τελευταία ταινία του Fererri, Nitrato d’argento
(1996), μια στοργική ματιά στον βωβό κινηματογράφο.
Όντας επίσης, εκτός από σκηνοθέτης, και ικανός ηθοποιός, ο Ferreri εμφανίστηκε
στο Donne e Sellati (1954) του Luigi Malerba και στο Casanova ‘70 (1965) του Mario
Monicelli, και έπαιξε τον Dr. Salamia στο Il Fischio al Naso (1967) του Ugo Tognazzi.
ιθανόν να τον θυμόμαστε περισσότερο για το ρόλο του σαρδόνιου Hans Guenther στο
Porcile (1969) του Pier Paolo Pasolini.
[από την έκδοση Gino Moliterno, The A to Z of Italian Cinema (A to Z Guides), The
Scarecrow Press, 2009). ετάφραση: Δώρος Δημητρίου]

Συνεχίζοντας να προκαλεί, ο Ferreri σκηνοθέτησε το Touche Pas à la Femme Blanche!
(1974), μια μπουρλέσκ αναθεώρηση του γουέστερν, στην οποία παρουσίασε την ήττα
του αντισυνταγματάρχη άστερ στη μάχη του ιτλ πίγκχορν ως μια αντιπαράθεση
Marco Ferreri
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Marco Ferreri (1928-1997) was an actor, producer and director. One of the most
iconoclastic directors of Italian postwar cinema, Ferreri began his career in the
early ‘50s by collaborating on the production of current affairs documentaries. After
acting as executive producer for Cesare Zavattini’s compilation film L’amore in citta
(1953), Ferreri moved to Spain where he began his long association with writer Rafael
Azcona, making three films that anticipated the anarchistic black humour of his major
films to follow, El Pisito (1958), Los Chicos (1959) and El Cochechito (1960), the last
being nominated for the Golden Lion at the Venice Festival that year.

EN

Returning to Italy in 1961, Ferreri contributed to a short episode to the Zavattiniinspired compilation film Le Italiane e l’amore (1961), before making Una Storia
Moderna: L’ape Regina (1963), a caustic satire on sex and marriage that immediately
drew the ire of the censors, who forced changes on the film, including its title.
Similar hostility from the censors greeted La Donna Scimmia (1964), although this
did not prevent it from being nominated for the Palme d’Or at Cannes and winning
the Nastro d’argento for Best Original Story. After Il Professore, one of the episodes
of Controsesso (1964), and the four-part Marcia Nuziale (1965), another satire on
modern Italian male-female relations, Ferreri ironically reversed the traditional
male-female positions in L’harem (1967), where the harem is made up of men. This
provocative take on the gender wars was followed by the sardonic Dillinger è Morto
(1969), the apocalyptic Il Seme dell’uomo (1969) and L’udienza (1972), a Kafkaesque
tale in which an audience with the pope is forever forestalled, and then the film for
which he would become most renowned, La Grande Bouffe (1973). The story of four
culinary libertines who commit collective suicide by eating themselves to death, the
film caused enormous controversy, especially in France, but it was also nominated for
the Golden Palm at Cannes and, in the event, received the International Federation
of Film Critics prize.
Continuing to play the agent provocateur, Ferreri made Touche pas à la Femme
Blanche! (1974), a burlesque revisitation of the Western genre that restaged Custer’s
Last Stand as a confrontation between the first and third worlds in the hollowed-out
building site of Les Halles in Paris, before returning to the sex wars with La Dernière
Femme (1976) and the more surreal and apocalyptic Bye Bye Monkey (1978). The
milder Chiedo Asilo (1979), in which Roberto Benigni plays a lovable nursery-school
teacher, was followed by an adaptation of Charles Bukowsky’s semiautobiographical
novel, Tales of Ordinary Madness (1981), before Ferreri’s taste for the absurd returned
Marco Ferreri
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to the fore in I Love You (1986), a portrait of modern alienation presented through the
story of a man’s fetishistic sexual attachment to a talking keyring. The ironically titled
Ya bon les Blancs (1987) excoriated the well-meaning but ultimately self-serving
stratagems of Western food aid to Africa while La Casa del Sorriso (1991), a love story
between an elderly couple set in an old people’s home, was refused a screening at
Venice but awarded the Golden Bear when shown at Berlin. After La Carne (1991),
another excessive love story, this time involving priapism and anthropophagy,
Fererri’s final film, Nitrato d’argento (1996), was an affectionate celebration of silent
cinema.

Scene from La donna scimmia

BIOGRAPHY OF MARCO FERRERI

A competent actor as well as director, Ferreri appeared in Luigi Malerba’s Donne e
Soldati (1954) and in Mario Monicelli’s Casanova ‘70 (1965), and played Dr. Salamoia
in Ugo Tognazzi’s Il Fischio al Naso (1967), but he is probably best remembered as
the sardonic Hans Guenther in Pier Paolo Pasolini’s Porcile (1969).
[Source: Gino Moliterno, The A to Z of Italian Cinema (A to Z Guides), The Scarecrow
Press, 2009].
El pisito
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FILMOGRAPHY
Marcia nuziale
The Wedding March
(1965)

The Apartment
(1958)
Los chicos
The Boys
(1958)

Corrida!
(1966) (co-directed by Luigi Malerba)
(documentary)

El cochecito
The Little Coach
(1960)

L’Harem
Her Harem
(1967)

Le italiane e l’amore
Latin Lovers
(1961) (segment Gli adultery)

Diario di un vizio
Diary of a Maniac
(1993)
Faictz ce que vouldras
(1994) (TV Movie)
Nitrato d’argento
(1996) (documentary)

Il futuro è donna
The Future is Woman
(1984)

Liza
La cagna
(1971)

Oggi, domani, dopodomani
The Man, the Woman and the Money
(1965) (segment L’uomo dei cinque palloni)

Marco Ferreri

La casa del sorriso
The House of Smiles
(1991)

Storia di Piera
The Story of Piera
(1983)

L’udienza
The Audience
(1971)

L’uomo dei cinque palloni
Break Up (1965)

Le banquet
Il banchetto di Platone
(1991) (TV Movie)

Tales of Ordinary Madness
Storie di ordinaria follia/ στορίες
καθημερινής τρέλας
(1981)

Perché pagare per essere felici!!
(1970) (documentary)

Controsesso
Countersex
(1964) (segment Il professore)

La Carne
The Flesh
(1991)

Chiedo asilo
Seeking Asylum
(1980)

Dillinger è morto
Dillinger Is Dead
(1969)

La donna scimmia
The Ape Woman (1964)

Ya bon les blancs
Come sono buoni i bianchi
(1987)

La Dernière femme
L’ultima donna
(1976)
Bye Bye Monkey
Ciao maschio
(1978)
Yerma
(1978) (TV Movie)

Il seme dell’uomo
The Seed of Man
(1969)

Una storia moderna: l’ape regina
The Conjugal Bed
(1963)

I Love You
(1985)

Touche pas à la femme blanche
Don’t Touch The White Woman!
(1974)

La Grande Bouffe
Blow-Out
(1973)
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υρισμός και Σκληρότητα
Το Σινεμά του Kim Ki-duk
Lyricism and Cruelty
EN
Kim Ki-duk’s Cinema
GR

«(…) Το νησί είναι ο τόπος που όλοι ποθούμε, ωστόσο
GR
φεύγουμε τρέχοντας από εκεί μόλις βαρεθούμε.
Γι’ αυτό το νησί ενός άνδρα είναι μια γυναίκα και το νησί μιας
γυναίκας ένας άνδρας».
‘(...) The isle is the place we all long for, although we quickly leave
it once we are bored. For this reason, the isle of a man is a woman
and the isle of a woman is a man’.

EN
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στοιχεία μιας θεολογίας στο έργο του Kim Ki-duk του Δημήτρη Μπάμπα

Στην ταινία Το Nησί / The Isle, ταινία που σύστησε τον Kim Ki-duk στο διεθνή
κοινό, υπάρχει ένα μικρό συμβάν χωρίς κάποια ιδιαίτερη αφηγηματική αξία –είναι
μάλλον μια απόπειρα του σκηνοθέτη να συνεισφέρει στο κλίμα της ταινίας. Ένας
γκάνγκστερ μαζί με την ερωμένη του βρίσκονται στο μέσο μιας λίμνης πάνω σε μια
πλωτή εξέδρα ψαρεύοντας (ο χώρος προεικονίζει τον πλωτό ναό στο Spring, Summer,
Fall, Winter... and Spring). αφνικά, ο άνδρας τραβά την πετονιά από το νερό καθώς
έχει πιάσει ένα ψάρι. Το βγάζει από το αγκίστρι και ενώ αυτό είναι ακόμα ζωντανό
κόβει από τη μια πλευρά σχεδόν όλη τη σάρκα. Την τεμαχίζει και προσφέρει ένα
κομμάτι στην ερωμένη του: αναμφίβολα ένας εύγεστος μεζές για τις διατροφικές
συνήθειες της Ανατολής. Το τραυματισμένο ψάρι ακόμα σπαρταρά πάνω στην εξέδρα
και ο άνδρας με μια χαρακτηριστική απάθεια το ρίχνει πίσω πάλι στο νερό. Το ψάρι με
την τεράστια ανοιχτή πληγή, σχεδόν μισό, πλέει με χαρακτηριστική ευκολία μέσα στο
νερό και απομακρύνεται. «Είναι απίστευτο» σχολιάζει η νεαρή γυναίκα, δοκιμάζοντας
ταυτόχρονα τη σάρκα του ψαριού. Στην κατάληξη της σκηνής, το ζευγάρι θα ζητήσει
καταφύγιο από τα αδιάκριτα βλέμματα και θα μπει μέσα στη μικρή καλύβα που έχει
πάνω της η εξέδρα για να κάνουν έρωτα.

GR

πράξης, αλλά και το τραύμα, η ανοιχτή πληγή ως κάτι που δεν εμποδίζει την κίνηση
της ζωής, ως ένα αναπόσπαστο στοιχείο της ροής των πραγμάτων. Αυτό το ψάρι που
επιστρέφει πάλι στο περιβάλλον του για να ζήσει, μοιάζει τόσο πολύ με τους ήρωες των
ταινιών του Kim Ki-duk. Άνδρες και γυναίκες προσπαθούν να επιβιώσουν φέροντας
τις ανοιχτές χαίνουσες πληγές, επιδεικνύοντας σε κοινή θέα τα τραύματα τους,
επιχειρώντας με τρόπους που πολλές φορές μοιάζουν ανοίκειοι να συνδιαλλαγούν με
τον πόνο, με το κορεάτικο «Χαν» (haan), δηλαδή την αίσθηση μιας βαθιάς λύπης που
δεν μπορεί να ξεχαστεί.
ι ανοιχτές πληγές και ο πόνος
Σε όλες τις ταινίες της πρώτης περιόδου στη φιλμογραφία του Kim Ki-duk (1) η
αφήγηση περιστρέφεται γύρω από πρόσωπα που στιγματίζονται από αυτήν τη θλίψη
της ύπαρξης, από τις ανεπούλωτες πληγές των τραυμάτων, από το διαρκή και πολλές
φορές ατελείωτο πόνο. Στο Ολομόναχοι Mαζί / 3-Iron υπάρχει η ταραγμένη συζυγική
συμβίωση της ηρωίδας και ο συνεχής ξυλοδαρμός της από τον σύζυγό της –όλη δε
η αφήγηση αναπτύσσεται γύρω από το πώς αίρονται οι συνέπειες της βίας μέσα από
τη σχέση της γυναίκας μ’ έναν νεαρό που εισβάλλει απρόσκλητος σε ακατοίκητα
σπίτια. Στο Birdcage Inn υπάρχει το ψυχολογικό τραύμα της απόρριψης που βιώνει
μια νεαρή πόρνη που εργάζεται στο πορνείο μιας οικογένειας και στο πώς μέσα από τη
γεμάτη διακυμάνσεις σχέσή της με τη νεαρή κόρη της οικογένειας συναντά στο τέλος
την αποδοχή. Το Real Fiction, μια σχεδόν πειραματική ταινία γυρισμένη σε βίντεο,
αποκαλύπτει σταδιακά τις ουλές που λόγω της συνάφειας με τους άλλους στιγματίζουν
την ψυχή ενός καθημερινού ανθρώπου και την εκδίκηση που επιζητά αυτός για τις
προσβολές που έχει δεχτεί. Το Coast Guard έχει στο κέντρο της έναν στρατιώτη που
υπακούοντας στα κελεύσματα του στρατιωτικού παραλογισμού σκοτώνει έναν αθώο,
ένα συμβάν που χαράσσεται ανεξίτηλα στον ψυχισμό του, ένα ψυχικό τραύμα που στο
τέλος τον οδηγεί στην παραφροσύνη. Στο Address Unknown –την πιο πολιτική ταινία
του σκηνοθέτη– έχουμε τις ανοιχτές πληγές που προκαλούν στο κοινωνικό σώμα τόσο οι
1 Το κείμενο εξετάζει το πρώτο μισό της φιλμογραφίας του Kim-Ki-duk . Το 2004 είναι έτος τομή
στη σκηνοθετική διαδρομή του Kim-Ki-duk και συνιστά το αποκορύφωμα της: τού απονέμονται
δυο σημαντικά βραβεία σκηνοθεσίας, στο Βερολίνο και τη Βενετία. Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς
δέχεται, με αφορμή την ταινία του 3-Iron, την επίθεση από Tony Rayns, γνωστό και σημαντικό
κριτικό για το σινεμά της οτιανατολικής Ασίας. Σε άρθρο του στο περιοδικό Film Comment
(Nov-Dec 2004), πέραν όλων των άλλων, τον κατηγορούσε και για αντιγραφή, εκτιμώντας ότι η
ταινία βασίζεται στην ταινία του Tsai Ming-liang Vive L’Amour. αρόλο που το δεύτερο μισό της

Στη σκηνή αυτή, τόσο χαρακτηριστική για το κλίμα της ταινίας The Isle, αντανακλώνται
ορισμένες από τις σταθερές εμμονές του σκηνοθέτη: η σύνδεση πόνου και ερωτικής
Kim Ki-duk
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σκηνοθετικής του διαδρομής είναι αντάξιο του πρώτου και με σημαντικές ταινίες (Pietà, 2012) , ο
Kim-Ki-duk δεν θα έχει ποτέ ξανά τη γενική αποδοχή και την επιτυχία των πρώτων χρόνων.
Kim Ki-duk
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απόηχοι του αιματηρού εμφυλίου όσο και η σχέση υποτέλειας με τις Η Α. Στις ταινίες
The Isle, Bad Guy και Το ορίτσι με το Αγγελικό Πρόσωπο / Samaritan Girl έχουμε ένα
πιο περίπλοκο και πολυσύνθετο τοπίο: όλοι οι κεντρικοί χαρακτήρες προκαλούν τον
πόνο αλλά και τον φέρουν οι ίδιοι ως βάρος στις ψυχές τους. Στην πρώτη υπάρχουν
τα εσωτερικά τραύματα, οι τύψεις που αισθάνεται ένας δολοφόνος για τη δολοφονία
της ερωμένης του και οι προσπάθειες για αυτοτιμωρία διαπλέκονται με την ερωτική
του σχέση με μια μυστηριώδη πόρνη με φόντο το ειδυλλιακό τοπίο μιας λίμνης. Στη
δεύτερη, στο πρόσωπο ενός προαγωγού, υπάρχουν οι ανεπούλωτες πληγές μιας σχέσης
που τελείωσε και η «ερωτική» του σχέση εξάρτησης με μια νεαρή φοιτήτρια που δια
της βίας την ωθεί στην πορνεία. αι στην τρίτη, υπάρχει το τραύμα της απώλειας της
μητέρας, αλλά και το τραύμα της απώλειας της αγαπημένης φίλης που καθορίζει τη ζωή
της ηρωίδας. Τέλος στην ταινία Spring…, τη λιγότερη βίαιη ταινία του σκηνοθέτη, αλλά
και την πιο λυρική και αλληγορική, υπάρχει η συνδιαλλαγή με τον πόνο που προκάλεσε
ο ήρωας στους άλλους.
Είτε πρόσωπα που ζουν ανοικτά μια ζωή γεμάτη ένταση και πάθος (Bad Guy), είτε
πρόσωπα που ζουν μια κρυφή ζωή (Real Fiction), οι ήρωες και ηρωίδες του Kim Kiduk στιγματίζονται από την κατάρα «να κουβαλούν πέτρα στην καρδιά τους». Θύτες ή
θύματα βαραίνονται πάντα από το βάσανο της ύπαρξης (Spring…). έσα σ’ αυτό το
πλαίσιο, το ακό δεν είναι σαφώς καθορισμένο, αντίθετα η εκδήλωσή του, η αμαρτία,
δηλαδή η πρόκληση στους άλλους των ανοικτών πληγών μοιάζει σχεδόν σύμφυτη με
την ανθρώπινη ύπαρξη. ια σκηνή στην ταινία Spring… είναι ενδεικτική αυτού του
περίπλοκου ψυχολογικού τοπίου που χαρτογραφούν οι ταινίες: ένα μικρό παιδί, ένας
μαθητευόμενος βουδιστής μοναχός, παίζοντας ανέμελα βασανίζει τρία ζώα, ένα φίδι,
ένα βάτραχο και ένα ψάρι. Γι’ αυτήν του την πράξη τιμωρείται από τον γέροντα μοναχό,
αλλά παρόλη την τιμωρία οι συνέπειες των πράξεων του –δηλαδή τα τραύματα που
προκάλεσε– δεν αίρονται. Η εξ’ ορισμού αθωότητα ενός μικρού παιδιού δεν γίνεται
εμπόδιο για την πρόκληση του ακού: το ακό ενδημεί στην ανθρώπινη ύπαρξη, ο
πόνος είναι οργανικό στοιχείο της ζωής. ι ήρωες του Kim Ki-duk είναι αθώοι θύτες
αλλά και –εν δυνάμει ένοχα– θύματα.
Υπάρχουν δύο μορφές πόνου σ’ αυτές τις ταινίες. Η πρώτη είναι ο βουβός, σχεδόν
λυγμικός πόνος του θύματος: η περιφρονημένη πόρνη στο Birdcage Inn, η σιωπηλή
κακοποιημένη σύζυγος στο 3-Iron, η νεαρή φοιτήτρια που διολισθαίνει στην πορνεία
στο Bad Guy, ο ζωγράφος στο Real Fiction –όλα είναι πρόσωπα που με στωικότητα
βιώνουν τον πόνο. Από την άλλη υπάρχει ο πόνος-κραυγή: όταν ο ήρωας – θύτης έρχεται
αντιμέτωπος με τη συνείδησή του, όταν το βάρος από τα κρίματά του είναι αβάσταχτο,
όταν γυρεύει την λύτρωση στον αυτοτραυματισμό (The Isle, Coast Guard, Spring…).
Kim Ki-duk
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Στο σιωπηλό σύμπαν του Kim Ki-duk όπου οι διάλογοι είναι είδος εν ανεπαρκεία, η βία
και ο πόνος που αυτός προκαλεί είναι μέρος του λεκτικού των ηρώων – το άλλο είναι η
σεξουαλική πράξη.
Η σεξουαλική εμμονή
Θύτες ή θύματα τα πρόσωπα αυτά δεν υπακούουν στους κανόνες μιας ρεαλιστικής
απεικόνισης. Στις τακτικές που ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί κεντρική θέση
καταλαμβάνουν τα σχήματα της αλληγορίας και της μεταφοράς: οι ταινίες αιωρούνται
μεταξύ ενός πραγματικού κόσμου και ενός πνευματικού και διανοητικού σύμπαντος.
Υπάρχει πάντα κάτι που περισσεύει σ’ αυτά τα μικρά διαπροσωπικά δράματα: όπως
μας υποδεικνύουν με σαφήνεια και οι ταινίες Spring… και Samaritan Girl τα πρόσωπα,
παρόλο που ως χαρακτήρες σχεδιάζονται με ευκρίνεια, αναφέρονται πάντα σε κάτι
ευρύτερο, σηματοδοτούν αρχετυπικές συμπεριφορές της ανθρώπινης ύπαρξης. Όλες οι
ταινίες δεν είναι παρά τρόποι για να εκφράσει ο σκηνοθέτης την άποψή του για κάτι πιο
βαθύ και ουσιαστικό: τις αντιφάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης, το αιώνιο και διαρκές του
βάσανο, τον πόνο της ύπαρξης, την αιτία του κακού.
νεαρός ήρωας της ταινίας Spring… «εν πλήρει αθωότητι», ανυποψίαστος για τη
ζωή, περιπλανιέται στη φύση. αφνικά κάτι τραβά την προσοχή του: δύο φίδια
περιπλέκονται το ένα με το άλλο σε κάτι που προφανώς είναι η ερωτική πράξη. Αυτή
η σκηνή –η σεξουαλική πράξη– δεν σημαδεύει μόνο τον μικρό ήρωα αλλά όλα τα
πρόσωπα στις ταινίες του Kim Ki-duk. Στην αφετηρία κάθε μυθοπλασίας και στη ρίζα
του κακού υπάρχει η έκπτωση, το «προπατορικό» αμάρτημα, η σεξουαλική πράξη.
Όλες οι μυθοπλασίες κατάγονται ακριβώς από εδώ, από την ερωτική συνεύρεση, τον
ίμερο, τον ερωτικό πόθο. Το σεξ στο κόσμο του Kim Ki-duk υπομνύει το σύμπαν της
φύσης, τον άγριο κόσμο των ενστίκτων, το βαθμό μηδέν του πολιτισμού, ένα ιδιαίτερο
σύστημα αξιών που θάφτηκε κάτω από ένα ιεραρχικά δομημένο πολιτισμό: σ’ αυτό το
σύστημα αξιών η έκφραση του συναισθήματος δεν υπακούει σε κανένα ορθολογισμό.
έσα σ’ αυτό το πλαίσιο η σεξουαλική πράξη απογυμνώνει και επιτρέπει να έρθει στην
επιφάνεια το αντιφατικό πρόσωπο του ανθρώπου: δυνάστης και δυναστευμένος, θύτης
και θύμα.
Η σεξουαλική εμμονή συντρίβει τα κοινωνικά ειωθότα, οδηγεί στο μίσος, την οργή,
την αμαρτία, τον πόνο: στο χώρο πέρα από τον πολιτισμό. ι ήρωες του Kim Ki-duk
υποκύπτουν στην εξουσία του ίμερου και αυτή η υποταγή τούς οδηγεί εκτός του χώρου
της κοινωνίας. όγω της σεξουαλικής εμμονής αμαρτάνουν, προκαλούν τον πόνο στους
άλλους, αλλά και βασανίζονται, πονούν οι ίδιοι. Υπό τη δυναστεία του ερωτικού πόθου
αυτά τα άτομα οδηγούνται στο έγκλημα, την αμαρτία, τον πόνο: το αίσθημα ιδιοκτησίας
Kim Ki-duk
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απέναντι στην αγαπημένη (Bad Guy), η ερωτική απόρριψη, η προδοσία κάποια από τα
μοτίβα που βρίσκεται σε αρκετές ταινίες του σκηνοθέτη (The Isle, Spring…, 3-Iron, Real
Fiction).

Scene from Bin-jip

άθε μυθοπλασία στις ταινίες του Kim Ki-duk ακολουθεί μια διαδρομή: Από τον
πολιτισμό, τα πρόσωπα των ταινιών οδηγούνται, μέσω της σεξουαλικής εμμονής,
στο κόσμο των ενστίκτων, στο περιθώριο, στην προκατάληψη, στο μίσος και στην
οργή, στο πόνο και στο τραύμα, στη θλίψη της ύπαρξης και από εκεί στη γαλήνη των
υδάτων. Αποσυνάγωγοι και στο περιθώριο της κοινωνίας, θύτες και αμαρτωλοί, θύματα
στιγματισμένα από την ενοχή: όλα τα πρόσωπα αποζητούν την αποδοχή, την κάθαρση,
αναζητούν, μετά τη θύελλα, την ηρεμία.

Το αίτημα: η συμφιλίωση και η αποδοχή
Σ’ αυτήν την αφηγηματική διαδρομή υπάρχει ένα πρόσωπο που διαθέτει μια ειδική
βαρύτητα. Η ταινία Samaritan Girl συμπυκνώνει όλα τα στοιχεία των ταινιών και
κατασκευάζει το αρχετυπικό για τη μυθολογία του σκηνοθέτη πορτρέτο μιας πόρνης
« αλής Σαμαρείτισας», της Vasumitra, μιας ιερής πόρνης που οδηγεί τον εραστή της
στη γαλήνη και την υπέρβαση. Η εκπόρνευση θα πρέπει να θεωρηθεί μέσα σ’ ένα
ευρύτερο πλαίσιο: όχι μια οικονομική συναλλαγή ή μια απεχθή σχέση εκμετάλλευσης.
Εδώ έχει μια μεταφορική σημασία, καθώς είναι ο βασικός μηχανισμός που οδηγεί στην
υπέρβαση, δημιουργεί ένα πλαίσιο για τη δοτικότητα και την ανιδιοτελή προσφορά.
Kim Ki-duk
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Το πρόσωπο της πόρνης και σ’ αυτήν την ταινία αλλά και στις άλλες, βρίσκεται σε
άκρα αντίθεση μ’ όλα τα άλλα κεντρικά πρόσωπα: είναι ένα πρόσωπο στο χαμηλότερο
επίπεδο της κοινωνικής πυραμίδας, εκφράζει την απόλυτη ευτέλεια της ανθρώπινης
ύπαρξης, αλλά και κάτι πέρα απ’ αυτό. εγάλα αποθέματα αντοχής και ανοχής,
ταπεινότητα, εγκαρτέρηση, απουσία μίσους ή οργής και μια βαθύτατη κατανόηση
για τον Άλλον: αυτά είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα γυναικεία πρόσωπα στις
ταινίες Birdcage Inn, Bad Guy, Samaritan Girl, 3-Iron.
Στιγματισμένοι από τον εγωκεντρισμό, από το αβάστακτο αίσθημα ιδιοκτησίας, από την
παραφορά της σεξουαλικής εμμονής, οι ήρωες του Kim Ki-duk έχουν απέναντί τους ένα
πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από την απόλυτη δοτικότητα, από την ανιδιοτέλεια της
προσφοράς. αθώς ο χαρακτήρας της πόρνης διαθέτει μια μη ρεαλιστική, μεταφυσική
διάσταση, συνιστά ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα ζωής: η άσκηση αυτού του
επαγγέλματος είναι μια αυτοτιμωρία της ύπαρξης, μια διαρκής θυσία για τον Άλλον, η
έμπρακτη ταπείνωση του εγώ, η απόλυτη προσφορά στον Άλλον, να τον δέχεσαι χωρίς
καμία προϋπόθεση. Η εκπόρνευση λοιπόν υποδεικνύει ένα ύφος ζωής: την εκμηδένιση
του Εγώ, τη θυσία για να μπορέσει να υπάρξει η κάθαρση και η υπέρβαση. Το κεντρικό
πρόσωπο για να αποκαθάρει την αμαρτία, την οργή και το μίσος θα πρέπει να περάσει
στη θέση του Άλλου, δηλαδή να αυτοτιμωρηθεί, να προσφέρει τον εαυτό του ως θυσία
στον Άλλο για να σωθεί ο ίδιος, αλλά και ο Άλλος: αυτό τον δρόμο ακολουθεί η ηρωίδα
στο Samaritan Girl. Η ιερή πόρνη είναι το πρόσωπο που οδηγεί στην κάθαρση, την
υπέρβαση, τη γαλήνη. Στο τέλος της ταινίας Birdcage Inn η κόρη της οικογένειας θα
άρει την περιφρόνησή της προς τη νεαρή πόρνη μέσα από μια ανοίκεια για την ηθική
της πράξη: θα πάρει τη θέση της και θα εκπορνευτεί. Αυτή η χειρονομία είναι και η πιο
ειλικρινής και εκ βαθέων έκφραση κατανόησης και συμπάθειας προς τον Άλλον. Το
τέλος της ταινίας θα βρει τις δυο κοπέλες συμφιλιωμένες, πάνω σε μια εξέδρα στο μέσο
της θάλασσας. ια εικόνα που συναντάμε σ’ όλες σχεδόν τις ταινίες του σκηνοθέτη: τα
κεντρικά πρόσωπα, μετά την τρικυμία, εν τω μέσω των υδάτων, βρίσκουν τη γαλήνη της
ύπαρξης.
Η γαλήνη στο σύμπαν του Kim Ki-duk, δηλαδή ο παράδεισος, δεν είναι παρά η πλήρης
αποκοπή από τον πολιτισμό, «η επιστροφή στη μητέρα-φύση και στην αθωότητα». Αυτή
είναι η κρίσιμη στιγμή: τότε οι ήρωες του Kim Ki-duk αποχωρούν από την σκληρότητα
του πραγματικού κόσμου και εισέρχονται στο σύμπαν του λυρισμού. Εντέλει, για να
κατακτήσουν τον παράδεισο πρέπει πρώτα να περάσουν από την κόλαση.
Δημήτρης πάμπας
(μια πρώτη εκδοχή του κειμένου δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Σινεφίλια)
Kim Ki-duk
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PAIN AND SORROW
theological concepts in Kim Ki-duk’s work by by Dimitris Bambas
In the film The Isle, which introduced Kim Ki-duk to the international audience,
a small incident takes place without any particular narrative value. It is rather an
attempt, on behalf of the director, to construct the atmosphere of the film. A gangster
and his lover are found on a floating platform amidst a lake, fishing (with this place
foreshadowing the floating temple in Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring).
Suddenly, the man pulls in a fish caught on the hook of his reed. He removes it from
the hook and, despite the fish still being alive, he cuts out half of its flesh, offering a
piece to his lover: an undoubtedly flavorsome delicacy in the East. The wounded fish
is still flapping on the ground and the man, casually indifferent, throws the fish back
in the water. Almost half now, the fish, having a huge open wound, effortlessly glides
through the water again. “It’s amazing”, the young woman says while tasting its flesh.
At the end of this scene, the couple takes refuge from indiscreet looks and withdraws
to the floating cottage where they make love.

EN

This scene in The Isle is indeed emblematic since it reflects some of the director’s
permanent obsessions: the connection between pain and sex, but also trauma,
open wounds that do not obstruct the movement of life, becoming, instead, an
integral part of the flow of things. This fish that returns to its natural environment to
continue living, is much like the characters in Kim Ki-duk’s films. Men and women
are struggling to survive while bearing open gaping wounds, exposing their traumas
in plain view, often trying, in unfamiliar ways, to reconcile with pain and the Korean
“haan”, the sense of deep, unforgettable sorrow.
Open wounds and pain
In the first period of Kim Ki-duk’s filmography (2), the narration revolves around
characters that are stigmatized by this sense of sorrowful existence, by nonhealing wounds, the continuous and, often, endless pain. The film 3-Iron exposes
2 The text investigates the first half of Kim Ki-duk’s filmography. The year 2004 was critical in the
directorial journey of Kim Ki-duk: he won two important directing awards, in Berlin and Venice. In
autumn 2004, his work 3-Iron was “attacked” by Tony Rayns, a famous film critic of Northeastern
Asian cinema. In an article published in the magazine Film Comment (Nov-Dec2004), among other
things, he was accused of plagiarism of Tsai Ming-liang’s film Vive L’Amour. During the second part
of his career, which is equally important as the first one, having directed notable films such as Pietà,
2012, Kim Ki-duk will never again enjoy the acceptance and success of his first years.
Kim Ki-duk
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the tormented conjugal life of the lead character and the constant beating by
her husband. In this film, the entire narration is constructed around the way the
consequences of violence are being dispelled as soon as this woman enters into
a relationship with a young man who breaks into houses. Birdcage Inn depicts the
psychological trauma of rejection experienced by a young prostitute who works at a
family brothel and the way her tumultuous relationship with the youngest daughter
of the family eventually leads to acceptance. Real Fiction is an almost experimental
film shot on video, that gradually reveals the scars stigmatizing the soul of the
everyday man and the revenge he seeks for the abuses he suffered. Coast Guard
focuses on a soldier who obeys the calls of military absurdity and kills an innocent
man, with the event remaining carved upon his psyche, a trauma that finally leads
him to insanity. The director’s most political film, Address Unknown, exposes the
open wounds caused upon the social body by the aftermath of the bloody civil
war and the subordinate relation with the US. In the films The Isle, Bad Guy and
Samaritan Girl, there exists a more complicated and complex landscape: all the main
characters cause pain, yet they also feel it as a burden upon their own souls. The first
film illustrates the internal traumas, the guilt felt by a murderer for killing his lover,
with his efforts to self-punishment being intertwined with his sexual relationship
with a mysterious prostitute against the mesmerizing background of a lake. In the
second film, the pimp carries the unhealed wounds of a relationship that has ended,
depicting the “sexual” relationship of dependence with a young woman whom he
traps into prostitution. In the third one, the director illustrates the trauma of losing
a mother and a beloved friend that defines the life of the main character. Finally, in
Spring…, the director’s least violent film, but also the most lyrical and allegorical one,
there is conciliation with pain caused by the main character to others.
Whether these are persons who openly live a life full of tension and passion (Bad
Guy), or those living a secret life (Real Fiction), the heroes of Kim Ki-duk’s films are
stigmatized by the curse of “carrying a stone upon their heart”. Victims or victimizers
always carry the burden of existence itself (Spring…). In this context, the Evil is not
clearly defined, yet its expression and sin, which causes open wounds to other
people, seems almost inherent to human existence itself. A scene in Spring… is
illustrative of this complex psychological landscape mapped by the films: a small
child, a trained-to-be Buddhist monk, while playing carefree, tortures three animals:
a snake, a frog and a fish. For his action, he is punished by the elderly monk, yet
despite this punishment the consequences of his acts, which are the traumas he
caused, may not be wiped away. The default innocence of a young child does not
obstruct the causing of the Evil: the latter grows naturally in human existence, and
Kim Ki-duk
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There are two forms of pain in these films. The first one is the mute, almost sobbing
pain of the victim: the scorned prostitute in Birdcage Inn, the silent abused wife in
3-Iron, the young student who slips into prostitution in Bad Guy, the painter in Real
Fiction are all persons who patiently experience pain. The second form of pain is
the screaming one: when the victimizer confronts his own consciousness, when the
pain becomes unbearable, when he seeks redemption in self-inflicted injury (The
Isle, Coast Guard, Spring…). In the silent universe of Kim Ki-duk, where dialogues are
scarcely used, violence and pain caused by themselves become part of their verbal
expression, so does sexual intercourse.
Sexual obsession
Whether victims or victimizers, the characters do not obey the rules of a realistic
representation. In the tactics used by the director, allegory and metaphor occupy a
central role: his films are suspended between a real world and an intellectual and
spiritual universe. There is always plenty of these small interpersonal dramas: as
evidently suggested by Spring… and Samaritan Girl, although the characters are
concisely illustrated, they always refer to something wider, sparking archetypal
behaviors of human existence. The director’s films are but ways of expressing his
views on something deep and substantial: the contradictions of human existence, the
eternal and continuous suffering, the pain of existence, the reason of evilness.
The young main character in Spring… in complete innocence, oblivious to life itself,
wanders around nature. Something distracts him: two snakes become entangled into
something that seems like sexual intercourse. This scene depicting this intercourse
does not only strike the young boy, but all the characters in Kim Ki-duk’s film. In the
beginning of every fiction and at the root of every evil, there is exemption, from the
original sin, from sexual intercourse. Every fiction has its origins there, in sexual lust
and intercourse. In Kim Ki-duk’s world, sex maps the universe of nature, the savage
world of instincts, the zero grade of civilization, a special system of values buried
underneath a hierarchically-structured civilization: in this system, the expression
of feelings obeys no rationality. Within this context, sexual intercourse denudes,
enabling the contradictory face of man to come to the surface: he is the oppressor
and oppressed, the victim and victimizer.

Kim Ki-duk
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Sexual obsession suppresses social customs, leads to hatred, anger, sin, pain: to a
place beyond civilization. The characters in Kim Ki-duk’s films surrender to the power
of concupiscence and this submission leads them out of the society. Due to sexual
obsession, they commit sins, they cause pain to others, they are tortured while also
suffering themselves. Under the dynasty of lust, these persons are led to crime, to sin
and pain: the feeling of owning the lover (Bad Guy), of love rejection, of betrayal are
some of the patterns repeatedly encountered in many of Kim Ki-duk’s films (The Isle,
Spring…, 3-Iron, Real Fiction).
Every fiction in his films follows a certain course: from civilization, the characters are
led, through sexual obsession, to the world of instincts, to the margin, to prejudice, to
hatred and anger, pain and trauma, to the sorrow of existence and, eventually, to the
serenity of the water. The outcasts and marginalized of the society, the victimizers
and sinners, the victims stigmatized by guilt are all those seeking acceptance,
catharsis, the calm after the storm.

Director Kim-duk during the filming of Samaria

pain constitutes an organic element of life itself. The characters in Kim Ki-duk’s films
are innocent victimizers yet also - potentially liable - victims.

The request: reconciliation and acceptance
In this directorial journey, there is one character that is especially important. The
Samaritan Girl encompasses all of the director’s elements while constructing the
archetypal, according to the director’s mythology, portrait of the Samaritan prostitute:
Vasumitra is a prostitute who leads her lover to equanimity and transcendence.
Kim Ki-duk
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Prostitution should be considered within a wider context: not as a financial
transaction or a detestable relationship of exploitation but rather metaphorically,
since it constitutes the mechanism leading to transcendence, creating a framework
for generosity and selfless giving. The prostitute in this film, as well as in others, is in
stark contrast with all other main characters: it is a person found at the lower level of
the social pyramid, represents the absolute worthlessness of human existence, yet it
is also something beyond this. There is a plentiful dose of resistance and tolerance,
humility, perseverance, absence of hatred or anger and a deep understanding for the
Other: these are elements characterizing the female characters in Birdcage Inn, Bad
Guy, Samaritan Girl, 3-Iron.
Stigmatized by egocentrism, the unbearable feeling of ownership, the passionate
sexual obsession, the characters in Kim Ki-duk’s films confront a face that is fully
giving and entirely selfless. The character of the prostitute has a non-realistic,
metaphysical dimension, constitutes a paradigm, a life pattern: the profession itself
is a self-punishment of existence, a constant sacrifice for the Other, a practical
self-humiliation, being at the entire disposition of the Other, accepting him
unconditionally. Thus, prostitution suggests a certain lifestyle: self-annihilation,
sacrifice for giving room to catharsis and transcendence. The main character, to
expurgate the sin, anger and hatred must take the position of the Other, that means
to be self-punished, to offer herself as a sacrifice to the Other in order for both of
them to be saved: this is the path followed by the lead character in Samaritan Girl.
The prostitute is the person leading to catharsis, transcendence, serenity. At the end
of the film Birdcage Inn, the daughter of the family will ease her contempt towards
the young prostitute through an unfamiliar, for her ethics, act: she will take her
position and become a prostitute herself. This gesture is also the most honest and
deepest expression of understanding and empathy towards the Other. At the end of
the film, the two young women will be reconciliated, on a floating platform in the sea.
An image encountered in almost every film of Kim Ki-duk: the main characters, after
the storm, find the serenity of their existence in the midst of the sea.
Serenity in Kim Ki-duk’s universe, which is paradise itself, is found by being
completely cut-off from civilization, by “returning to mother-nature and innocence”.
This is a critical moment: the characters turn away from the cruelty of the real world
and enter a universe of lyricism. To conquer paradise, they must first go through hell.

Α

KIM KI-DUK:
Σ ΑΣ ΑΤΑ Α
ΣΥ Ε ΤΕΥ Ε Σ

[«Ημι-αφηρημένη» ταινία] Η ταινία δημιουργείται στο σημείο όπου η φαντασία
και η πραγματικότητα συναντώνται. Όμως επειδή ο κινηματογράφος εξαρτάται από
τη φωτογραφική εικόνα, το κινηματογραφικό μέσο θεωρείται συχνά ως η επικράτεια
του ρεαλισμού. ι σκληρές ταξικές διακρίσεις και η έλλειψη συμπόνιας διαπερνούν
την πραγματικότητα που έχω βιώσει σε όλη μου τη ζωή. ώς μπορώ λοιπόν να δείξω
έναν όμορφο, θετικό κόσμο που μπορεί να θεραπεύει τα προβλήματά του μέσα σε
μια μέρα; Για μένα, το πρώτο βήμα προς τη θεραπεία είναι να αποκαλύψουμε, όπως
πραγματικά είναι, την αρρώστια μας. ορισμός μου για την «ημι-αφηρημένη ταινία»
αντικατοπτρίζει τη δική μου επιθυμία να παρουσιάσω το όριο όπου συναντώνται η
οδυνηρή πραγματικότητα και το ελπιδοφόρο φαντασιακό.

GR

ομίζω ότι έχω την τάση να αναπτύσσω τις ταινίες μου γύρω από μια συγκεκριμένη
εικόνα. Για παράδειγμα, όταν θέλω να προτείνω στους ανθρώπους ότι πρέπει να είναι
«καλοί», προσπαθώ να εκφράσω το ανεξάντλητο συναίσθημα της ευτυχίας αντί να
κάνω αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο διάλογο ή σε κάποια ιστορία. Ωστόσο, γνωρίζω
επίσης ότι οι εικόνες σε μια ταινία μπορούν να είναι μόνο κομμάτια και θραύσματα μιας
μεγαλύτερης εικόνας. Είναι αλήθεια ότι μερικοί έχουν σχολιάσει πλάνα από τις ταινίες
μου ως εξαιρετικές εικόνες. Ωστόσο, εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι δεν έχω φτάσει σε
ένα σημείο όπου μπορώ να θεωρήσω αυτές τις εικόνες ικανοποιητικές.
Όταν αρχίζω να δουλεύω σε ένα σενάριο ταινίας, ο χώρος είναι προτεραιότητα γιατί
είναι το περιβάλλον στο οποίο αναπνέουν οι χαρακτήρες. Ωστόσο, οι χώροι που επιλέγω
είναι γενικά καταθλιπτικοί, υγροί και κλειστοί. ιστεύω ότι, κάτω από την επιφάνεια,
τα πάντα είναι επίμονα και έντονα. ι άνθρωποι μπορεί να βλέπουν τους χώρους στις
ταινίες μου ως αφηρημένους και μη ρεαλιστικούς, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι μοιάζουν
πολύ μ’ αυτούς της καθημερινής ζωής.
εκινώ πάντα από ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Ενστικτωδώς, καθορίζω ένα χώρο,
όμως μόλις αποφασιστεί, προσπαθώ να μην απομακρυνθώ από αυτόν. Όταν είμαι σε
γυρίσματα, είμαι χαρούμενος όπως όταν βρίσκομαι στο νερό. Ωστόσο, αυτή η αίσθηση
ευδαιμονίας συνοδεύεται επίσης και από άγχος. Ηρεμία, έλλειψη κατεύθυνσης και
απόδραση... Επιπλέον, το νερό αντιπροσωπεύει και τη συνεχή κίνηση, όπως η ίδια η
ζωή.

Dimitris Bambas
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Είτε πρόκειται για το μοντάζ, είτε για τα γυρίσματα, τείνω να βασίζομαι στα ένστικτά
μου. ολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι αυτό που καθορίζει τα πάντα στις ταινίες
Kim Ki-duk
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μου. Αλλά πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της συγγραφής του σεναρίου
και της καταγραφής των κινήσεων των χαρακτήρων μέσω της κάμερας, καθορίζεται
ένα μεγάλο μέρος της ταινίας. Εάν δεν επενδυθεί σ’ αυτήν τη διαδικασία σημαντική
ποσότητα ενέργειας, τότε όλα είναι άχρηστα, ανεξάρτητα από το αν η επεξεργασία της
ταινίας και η μουσική είναι τέλεια.

Ε

ΗΨΕ Σ ΤΑ
Ω
FILM SYNOPSES

Το νησί / Seom /
The Isle

90’. 2000
έγχρωμο
colour

Δεν νομίζω ότι όλοι απολαμβάνουν την «πολιτιστική ζωή». Υπάρχουν οι άλλοι μισοί,
άνθρωποι όπως εγώ κι εμένα, που τέλειωσαν μόνο το δημοτικό σχολείο, που δουλεύουν
σε εργοστάσιο, οι οποίοι μόλις προλαβαίνουν να δουν μία ή δύο ταινίες όλη τη χρονιά.
Για πάνω από τριάντα χρόνια, έχω ζήσει μ’ αυτούς τους ανθρώπους και, επίσης, έχω
ζήσει μια ζωή πολύ διαφορετική από αυτήν που ζουν οι άλλοι σκηνοθέτες.
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Σκηνοθεσία: Kim Ki-duk
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Cinematography: Hwang Seo-sik

Φωτογραφία: Hwang Seo-sik

ια μέρα ξύπνησα και ανακάλυψα τον κόσμο του κινηματογράφου και μπήκα σε αυτόν.
Ίσως αυτή η προσωπική εμπειρία να είναι ο λόγος για τον οποίο οι ταινίες μου είναι σαν
κάτι μπάσταρδο, δύσκολο και από τις δύο πλευρές να κατανοηθούν.
Δεν νομίζω ότι οι ταινίες μου αφορούν μόνο τον πόνο. Για μένα, η ζωή είναι ένας
κύκλος, όπως η ασυνέπεια του χρόνου: φθινόπωρο, χειμώνας, πόνος, αγάπη, βροχή,
χιόνι, θλίψη, χαρά, θάνατος. Τίποτα δεν είναι μόνιμο και όλα είναι τα ίδια.
[ θάνατος; ] άποτε πίστευα ότι ήταν μια μετάβαση από τη μια ζωή στην άλλη, ό,τι
πιστεύουν και οι θρησκευόμενοι: κάποιοι πηγαίνουν στον παράδεισο, άλλοι κάπου
αλλού… Τώρα, νομίζω ότι [ο θάνατος] είναι κάθαρση, αγνότητα. θάνατος είναι το
τέλος όλων. Αυτή είναι μια στιγμή που το άτομο γίνεται εντελώς ελεύθερο. Όλοι οι πόνοι
και οι αναμνήσεις του εξαφανίζονται μαζί με το θάνατό του… αι τίποτα άλλο δεν
υπάρχει.
έρωτας δεν είναι κάτι απλό και πολλοί άνθρωποι τον φοβούνται, καθώς αφήνει
πληγές. Όμως ο άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από τον έρωτα. Τώρα, φοβάμαι
περισσότερο τα ανθρώπινα όντα.
[Αποσπάσματα από τις παρακάτω συνεντεύξεις:
Interview with Kim Ki-duk From Crocodile to Address Unknown του Kim So-hee
published στο Hye Seung Chung, Kim Ki-duk, University of Illinois Press, 2012,
Kim Ki-duk about Cinema in 7th Almaty Eurasia International Film Festival της Salome
Kikaleishvili στο Fipresci.org, ανάκτηση από https://fipresci.org/report/kim-Ki-dukabout-cinema/
Interview with Kim Ki-duk του Volker Hummel στο Senses of Cinema, ανάκτηση από
https://www.sensesofcinema.com/2002/feature-articles/kim_Ki-duk
Kim Ki-duk
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Director: Kim Ki-duk

Screenplay: Kim Ki-duk

Σενάριο: Kim Ki-duk
οντάζ: Kyung Min-ho

Editor: Kyung Min-ho

αλλιτεχνική διεύθυνση: Kim Ki-duk

Art Director: Kim Ki-duk

οστούμια: Ju Eun-jeong

Costume Designer: Ju Eun-jeong

ουσική: Jeon Sang-yoon

Music: Jeon Sang-yoon

αραγωγός: Lee Eun για την/ for Myung Films

Producer: Lee Eun για την/ for Myung Films

Ηθοποιοί: Kim Yu-seok, Suh Jung, Seo Won,

Cast: Kim Yu-seok, Suh Jung, Seo Won, Son

Son Min-seok, Cho Jae-hyun, Jang Hang-sun,

Min-seok, Cho Jae-hyun, Jang Hang-sun, Han

Han Ji-seon.

Ji-seon.

Βραβεία: Ειδική

Awards: Special Mention: Netpac Award (Venice

νεία (Netpac) (Φεστιβάλ

Βενετίας 2000)

International Film Festival 2000) «For its intense

«For its intense consistent and graphic

consistent and graphic metaphorical expression

metaphorical expression of love desire

of love desire subjugation and sacrifice.»

subjugation and sacrifice.»

A remote lake with scattered small
floating huts, serving as a place of
isolation for fishermen who visit the
island. Hee-Jin is a mute woman who
operates a fishing resort. Sometimes,
she works as a prostitute for visitors.
One day, Hyun-Shik, a former police
officer arrives, carrying a secret from the
past. Hee-Jin is intensely interested in
him, convinced that, just like herself, he
is a lost soul. When Hyun-Shik attempts
to commit suicide, Hee-Jin dives under
the hut and stubs him in the leg, forcing

ια απομονωμένη λίμνη με διάσπαρτα
μικρά πλωτά καλύβια στην επιφάνειά
της. Σ’ αυτά απομονώνονται εκδρομείς
ψαράδες. H Hee-Jin είναι μουγκή
και εργάζεται εκεί ως επιστάτις.
εριστασιακά, εκπορνεύεται στους
τουρίστες που επισκέπτονται τη λίμνη.
Mια μέρα, καταφθάνει ένας πρώην
αστυνομικός, ο Hyun-Shik, που τον
βαραίνει ένα μυστικό από το παρελθόν
του. H Hee-Jin τον παρακολουθεί με
επιμονή, νιώθοντας ότι κι αυτός, όπως
Kim Ki-duk
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him to remove the gun from his mouth.
This marks the beginning of a peculiar
love story...

και η ίδια, είναι μια χαμένη ψυχή.
Όταν ο Hyun-Shik αποπειράται να
αυτοκτονήσει, η Hee-Jin βουτά κάτω απ’
την καλύβα του και τον μαχαιρώνει στο
πόδι, αναγκάζοντάς τον έτσι να βγάλει το
περίστροφο απ’ το στόμα. Kαι τότε ξεκινά
μια παράξενη ιστορία αγάπης...

Director’s statement
‘The Isle is destructive and vulgar,
but I also wanted to give it intensity
and beauty. Even when love turns to
obsession and fury, it can still be a force
to give us life. Although people may
experience the most extreme emotions,
it is difficult to express them in the
framework of the society.

ι δηλώσεις του σκηνοθέτη
«Η ταινία Seom είναι καταστροφική και
χυδαία, όμως επίσης ήθελα να την κάνω
να έχει ένταση και ομορφιά. Ακόμα και
όταν ο έρωτας γρήγορα μετατρέπεται σε
εμμονή και στη συνέχεια γίνεται οργή,
ωστόσο κάποιες φορές μπορεί να είναι
μια δυνατή ενέργεια που να μας κρατά
ζωντανούς. αρόλο που άνθρωποι
μπορούν να βιώσουν τα πιο ακραία
συναισθήματα, ωστόσο πολύ δύσκολα
μπορούν να τα εκφράσουν αυτά μέσα στο
πλαίσιο της κοινωνίας.
(…) Το νησί είναι ο τόπος που όλοι
ποθούμε, ωστόσο φεύγουμε τρέχοντας
από εκεί μόλις βαρεθούμε. Γι’ αυτό το
νησί ενός άνδρα είναι μια γυναίκα και το
νησί μιας γυναίκας ένας άνδρας ».

Έγχρωμο
Color
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Director: Kim Ki-duk

Σενάριο: Kim Ki-duk

Screenplay: Kim Ki-duk

Φωτογραφία: Seon Sang-jae

Cinematography: Seon Sang-jae

οντάζ: Kim Ki-duk

Editor: Kim Ki-duk

αλλιτεχνική διεύθυνση: Kim Ki-duk

Art Director: Kim Ki-duk

οστούμια: Im Seung-hui

Costume Designer: Im Seung-hui

ουσική: Park Ji-ung

Music: Park Ji-ung

αραγωγός: Bae Jeong-min για την KIM KI-

Producer: Bae Jeong-min for KIM KI-DUK Films

DUK Films

Cast: Lee Oel, Kwak Ji-min, Han Yeo-rum, Kwon

Ηθοποιοί: Lee Oel, Kwak Ji-min, Han Yeo-rum,

Hun-min, O Yong

Kwon Hun-min, O Yong

Awards: Silver Bear (Berlin International Film

Βραβεία: Αργυρή Άρκτος Σκηνοθεσίας

Festival 2004).

[source: Venice Film Festival Catalogue]

Δύο έφηβες, η Yeo-jin και η Jae-yeong,
προσπαθούν βρουν χρήματα για να
ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Γι’ αυτό, η
Jae-yeong εκπορνεύεται, ενώ η Yeojin λειτουργεί ως προαγωγός της, τη
συνοδεύει στους πελάτες και παραφυλάει
για την αστυνομία. Όμως όταν η Yeo-jin
χαλαρώνει την προσοχή της, η αστυνομία
εισβάλλει στο μοτέλ όπου η Jae-yeong
συναντά έναν πελάτη. Για να αποφύγει τη
σύλληψή της, η Jae-yeong πηδά από ένα
παράθυρο, και τραυματίζεται θανάσιμα.
ετά το θάνατο της Jae-yeong, η Yeo-jin
κατηγορεί τον εαυτό της για ό,τι συνέβη.
Για να ελαφρύνει τη συνείδησή της, θέλει
να επιστρέψει τα χρήματα που πήρε από
τους πελάτες της...

Scene from Seom
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(...) The isle is the place we all long for,
although we quickly leave it once we are
bored. For this reason, the isle of a man
is a woman and the isle of a woman is a
man’.

[πηγή: κατάλογος Φεστιβάλ Βενετίας]

Kim Ki-duk

Samaria /
Samaritan Girl

IVAC 2021

(Φεστιβάλ Βερολίνου 2004)

Kim Ki-duk

Two teenagers, Yeo-jin and Jae-yeong,
are trying to collect money to travel
across Europe. To do so, Jae-yeong
works as a prostitute and Yeo-jin as
her pimp, escorting her to clients and
watching out for the police. But the
police break in the motel where Jaeyeong is with a client, and Jae-yeong
jumps of the window and is fatally
injured. After the girl’s death, Yeo-jin
blames herself for what has happened.
To ease her conscience, she wants
to return the money she got from her
clients...
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Bin-jip / 3-Iron

Β Γ ΑΦIΑ
BIOGRAPHY

88’, 2004
έγχρωμο
colour

Kim Ki-duk γεννήθηκε το 1960 σ’ ένα ορεινό χωριό της ορέας. Όταν ήταν εννέα
χρονών η οικογένεια του μετακόμισε στην πρωτεύουσα της χώρας, Σεούλ. Εξαιτίας
οικονομικών δυσχερειών στην ηλικία των 16, εγκατέλειψε το σχολείο και εργάστηκε
σαν εργάτης σε βιομηχανία. Υπηρέτησε την πεντάχρονη στρατιωτική του θητεία στους
πεζοναύτες. Φοίτησε σε εκκλησιαστική σχολή για να γίνει ιερέας, αλλά δεν ολοκλήρωσε
τη φοίτησή του. Το 1990 πήγε στο αρίσι για να σπουδάσει ζωγραφική. Εκεί έζησε τη
ζωή του δρόμου και βιοποριζόταν πουλώντας τους πίνακές του. Στο αρίσι στην ηλικία
των 32 είδε για πρώτη φορά σινεμά. Το 1993 επέστρεψε στην ορέα όπου ασχολήθηκε
αρχικά με τη συγγραφή σεναρίων και αργότερα με τη σκηνοθεσία. Η τέταρτη ταινία
του με τον τίτλο Seom / The Isle, το 2000 προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας. Αυτή η
ταινία υπήρξε και η αφορμή για τη διεθνή αναγνώρισή του. Για μια 20ετία οι ταινίες του
προβαλλόταν σε διεθνή φεστιβάλ κερδίζοντας βραβεία, αλλά και την αναγνώριση των
κριτικών και των θεατών. Από τη φιλμογραφία του ξεχωρίζουν οι ταινίες Pietà (2012),
Samaria (2004), Bin-jip / 3-Iron (2004), Arirang (2011), Moebius (2013), ενώ η πιο δημοφιλής όλων είναι η ταινία Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring (2003) που θεωρείται
και το αριστούργημά του. Το 2017 κατηγορήθηκε από μια ηθοποιό που συμμετείχε στην
ταινία Moebius για σεξουαλική παρενόχληση. Το οέμβρη του 2020 ευρισκόμενος στη
ίγα της ετονίας για την προετοιμασία της παραγωγής μίας ταινίας του, προσβλήθηκε
από Covid-19. «Έφυγε» από τη ζωή εξαιτίας περιπλοκών της νόσου, στις 11 Δεκεμβρίου
του 2020.
GR

GR

Σκηνοθεσία: Kim Ki-duk

EN

Director: Kim Ki-duk

Σενάριο: Kim Ki-duk

Screenplay: Kim Ki-duk

Φωτογραφία: Jang Seong-baek

Cinematography: Jang Seong-baek

οντάζ: Kim Ki-duk

Editor: Kim Ki-duk

αλλιτεχνική διεύθυνση: Kim Hyeon-ju

Art Director: Kim Hyeon-ju

οστούμια: Gu Je-hyeon

Costume Designer: Gu Je-hyeon

ουσική: Slivan

Music: Slivan

αραγωγός: Kim Ki-duk

Producer: Kim Ki-duk

Ηθοποιοί: Lee Seung-yun, Jae Hee, Kwon

Cast: Lee Seung-yun, Jae Hee, Kwon Hyeok-ho,

Hyeok-ho, Joo Jin-mo, Choe Jeong-ho

Joo Jin-mo, Choe Jeong-ho

Βραβεία: Αργυρός έων-Σκηνοθεσίας

Awards: (Venice International Film Festival

(Φεστιβάλ Βενετίας 2004)

2004)

Tae-suk τριγυρνά με τη μοτοσικλέτα
του και μπαίνει σε σπίτια των οποίων οι
ιδιοκτήτες λείπουν. Στα σπίτια αυτά κάνει
μαστορέματα, επιδιορθώνει, πλένει ρούχα
και μετά φεύγει. ια μέρα, σε μια από
τις «δανεικές» κατοικίες του, συναντά
την Sun-hwa, μια όμορφη κοπέλα, την
οποία κακομεταχειρίζεται ο άντρας της.
Tae-suk δεν μπορεί να τη βγάλει από
το μυαλό του κι όταν επιστρέφει στο
σπίτι της, παίρνει μαζί του την κοπέλα
αφού χτυπά το σύζυγό της. ι δυο τους
συνεχίζουν τώρα μαζί την πορεία που είχε
αρχίσει μόνος του ο Tae-suk μέχρι να τους
ανακαλύψει ο σύζυγος της Sun-hwa…

Tae-suk drives around on his motorbike,
breaking into houses whose owners are
away. In these houses, he washes clothes,
mends broken appliances, repairs things
and then leaves. One day, when he breaks
into one of these “borrowed” homes, he
meets Sun-hwa, a beautiful woman who is
abused by her husband. Tae-suk cannot get
her out of his mind. He decides to return,
beats up the husband and leaves with the
woman. Together, they continue Tae-suk’s
practice of breaking into houses, until they
are discovered by Sun-hwa’s husband.

Kim Ki-duk
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Kim Ki-duk was born in 1960 in a mountainous village of Korea. At the age of nine,
EN
his family moved to Seoul, the capital of the country. Due to financial difficulties,
he dropped school at the age of 16 and started working at an industrial factory.
Following a five-year stint in the marines, he then studied to become a preacher but
never finished his education. In 1990 he moved to Paris to study painting and earned
his living by selling paintings as a street artist. In 1993 he returned to Korea, where he
initially started writing screenplays and, later on, directing films. In 2000, his fourth
film, Seom / The Isle, which earned him international recognition, premiered at Venice
Film Festival. For more than 20 years, his films were screened at international film
festivals winning multiple awards and international acclaim by critics and audience
alike. Some of the most notable films of his filmography are the following: Pietà
(2012), Samaria (2004), Bin-jip / 3-Iron (2004), Arirang (2011), Moebius (2013), with
the most popular one being Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring (2003), which
is considered to be his masterpiece. In 2017, he was accused of sexual assault by an
Kim Ki-duk
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actress who played in his film Moebius. In November 2020, while shooting a film in
Riga, Latvia, he contracted Covid-19 and passed away on 11 December 2020 due to
corona virus complications.

Φ
Γ ΑΦIΑ
FILMOGRAPHY
Crocodile / Ag-o (1996)

The Bow / Hwal (2005)

Wild Animals / Yasaeng dongmul
bohoguyeog (1997)

Time / Sigan (2006)

Birdcage Inn / Paran daemun (1998)

Breath / Soom (2007)
Dream / Bi-mong (2008)

The Isle / Seom (2000)

Arirang (2011)

Real Fiction / Shilje sanghwang (2000)

Amen (2011)

Address Unknown
Suchwiin bulmyeong (2001)

Pietà (2012)

Kim Ki-duk: The great “Man of Sorrows”
Kim Ki-duk is the great “Man of Sorrows” of Korean film. His (…) films (…) are passion
plays of violence about ill-treated creatures and hurt and traumatized bodies.
Whereas most mainstream Korean films revel in shiny consumer worlds, Kim Ki-duk
has (…) remained true to himself as a chronicler of the Korean (sub)-proletariat.
His films depict a Korea left by the wayside during the economic boom that is
populated by under-privileged and anti-social outsiders - small-time criminals,
pimps, prostitutes, madmen and disabled people. These characters function outside
the socialization process and possess their own singular form of voicelessness
which make them incapable of articulation and communication. The films merge
poetically into the protagonists’ muteness: Dialogue is reduced to a minimum,
gestures and gazes are expressively charged, the body itself speaks. Kim Ki-duk’s
expressionism is inspired by painting. In the early 1990s, he tried out his luck as a
painter in Paris before teaching himself film. His favorite painter is Egon Schiele,
whose portraits’ fragile physicality find their counterpart in his films in the expressive
elevation of injured bodies. Even Kim Ki-duk’s early films manifest a desire to go
against naturalistic stylization that later expands into the mythological realm in his
international breakthrough The Isle (2000). Sexual animal symbolism and fabulous
ghost fantasies increasingly blend into plots that begin realistically. Bin-Jip (2004)
develops almost imperceptibly from a romance to a gentle tale of necromancy.
The Isle is a key film in his oeuvre, not only because he experimented for the first

Moebius (2013)
One on One / Ildaeil (2014)
The Coast Guard / Hae anseon (2002)
The Net / Geumool (2016)
Stop (2016)

Samaritan Girl / Samaria (2004)

Human, Space, Time and Human
Inganui Shigan (2018)

3-Iron / Bin-jip (2004)

Dissolve (2019)

Kim Ki-duk
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Kim Ki-duk’s films
Kim Ki-duk (b. 1960, Bonghwa), a self-taught maverick Korean filmmaker, has been a
factory worker, soldier, priest-in-training, and, between 1992 and 1995, a street artist
in France, where he discovered cinema through the films of Leos Carax and Jonathan
Demme. After winning a screenwriting competition in Korea, Kim was able to make,
without any formal training, his first feature, Crocodile (1996).

EN

(…) Kim’s films cohere into a vivid and compelling body of work characterized by
sweeping camera movements and long, richly composed shots. They are populated
by characters, uneasy in their social situations, who adopt silence as a protection and
whose reactions tend to be brutal; what distinguishes these narratives is what follows
this savagery. His films take place in a world sometimes circumscribed by water, but
always situated in a cinematic space a couple of degrees sharper than reality.
[https://www.moma.org/]

Bad Guy / Nabbeun namja (2001)

Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom
(2003)

ON KIM KI-DUK
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time with uncanny and impossibly point-of-view shots, but also because prostitution
became a central allegory for a world gone to decay. A woman’s body in Kim Ki-duk’s
work is always a purchasable object to be used and discarded by men. His films show
how capitalist exchange relations are based on patriarchic power relationships. Thus,
every sexual act seems like a rape.
The cycle of prostitution and violence closes in on the protagonists and drives them
into a morbid masochism of self-destruction. Kim Ki-duk’s spiritual cinema of the
body seeks redemption in death and glorification in the hereafter. His later films tend
more and more to be a mythopoetic mixture of Christological, Buddhist and esoteric
elements. Kim’s cinema of the body is also a cinema of things: In a musical manner,
he often variegates only a few visual objects to create a complex symbolic network a fishhook, a fish, a golf ball or a bow develops a surprising life of its own.
[https://www.arsenal-berlin.de/].

of the natural world contrast sharply with the agitated mental state of his films’
anguished characters. Exposing the dark underbelly of Korean society and training
an unforgiving lens on the actual as well as imagined spaces where criminal activities
proliferate and corruption or vice is a fact of life, Kim’s cinema simultaneously
respects and deconstructs conventional codes of realism through the incorporation
of metaphysical elements and fantasy sequences. Film after film, in narratives of
alienation, cruelty, obsession, and transcendence that shift between Brechtian
distanciation techniques and coercive strategies of affective suture, immersing the
viewer in a world that is both comfortably familiar and strangely foreign or “exotic,”
Kim has consistently invited audiences to question the distinctions between morality
and immorality, love and hatred, happiness and misery, reality and fantasy. Shifting
effortlessly from the sublime spiritual symbolism of Robert Bresson and Andrei
Tarkovsky to the interclass angst of Oshima Nagisa or Rainer Werner Fassbinder,
Kim’s diverse yet unified body of work (…) has left an indelible mark on global art
cinema

Scene from Samaria

(….) Kim’s cinema is shaped by his own life experiences and propelled by underdog
protagonists—socially marginalized and oppressed subalterns or “shadow figures”
such as homeless people, thugs, prostitutes, camptown residents, Amerasians, the
disabled, and prison inmates—whose only means of communication is a shared
sense of corporeal pain resulting from extreme acts of violence. Kim’s necessarily
brutal cinema, which reflects the cruelty of a classist society blind or indifferent to
the misfortunes of others, is often misinterpreted by Western critics and cult fans as
simply another example of East Asian “extreme cinema,” an umbrella term referring
to a variety of films characterized by an exploitative or sensationalistic use of sex,
violence, and horror/terror.

Beyond “Extreme”: The Cinema of Ressentiment
Hye Seung Chung
(…) As a self-trained visual artist with little formal training in filmmaking, Kim Kiduk is a distinctive talent in world cinema, someone whose oeuvre spills over with
painterly landscapes—from placid lakes and sun-bleached seashores to mistshrouded mountains and windswept fields. Yet those sometimes-serene evocations
Kim Ki-duk
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In South Korea, Kim is likewise misunderstood by his compatriots, occasionally
referred to as a “psychopath” and a “misogynist”. The disturbing images of violence
in his films—from murder and cannibalism to animal cruelty and body mutilation
to rape and sadomasochistic sex—continue to upset mainstream sensibilities and
undermine middle-class notions of propriety and “good taste” in the (cinematic) arts.
(excerpt from Hye Seung Chung, Kim Ki-duk, University of Illinois Press, 2012)

Kim Ki-duk
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KIM KI-DUK ON KIM KI-DUK
I was nine when my family moved to Seoul. Before that, I spent nine years in nature.
I got accustomed to that life so much… I still love it. Today I again live this way, in
nature. I have not received full secondary education. When I turned 15, I started
working at a plant. We were producing spares, more precisely various parts related
to electricity. I was even making this (he paints a button on a paper). Later I worked
at the plant, where we produced scrap metal from cars. It appears that I was working
at the plant from the age of 15 to 21. I served in the army from the age of 21 to 26 and
in church from the age of 26 to 30. It was a special church for the blind. I was about
30 when I left for Paris. It was just then when I had to travel to Europe twice and
got acquainted with cinema, when I started collecting materials and thinking about
shooting a film myself.

EN

I spent two years as a painter on the beaches of Montpellier in France. I didn’t
have any official exhibitions or anything; I just painted by myself and exhibited my
work on the streets. I also had some street-exhibitions in Munich, Germany, where
I got to know the work of Egon Schiele. The reason I chose his paintings [i.e. their
reproductions in a book] in Bad Guy is because at first glance they look vulgar
and appear to deal with obscene subjects. But if you actually look at them closely,
they are very honest. They show images of people who are wrapped up in desire.
Originally, I liked Gustav Klimt more, but as I looked more and more at Schieles work,
I moved on to him.
[Living in Paris] Although I did not know the language, although I had no money and
was earning a living by painting people in the streets, I can’t say that it was difficult.
That time has taught me a lot. On the whole, there were four important periods in my
life, which have determined many things: the first, which is related to childhood and
nature; the second, related to my work at the plant; the third, related to the army; and
the fourth related to Europe. Life is in stages.
I did not seen any films before I turned 30. I remember my first films: The Silence
of The Lambs with Anthony Hopkins and Les amants du Pont-Neuf by Leos Carax.
These two films impressed me so much. Since then I started watching films and I
discovered: Emir Kusturica, Shohei Imamura — everything that helped me get some
idea about the film industry.
… I was not a difficult child, but I had a very strict father. He used to beat me each
Kim Ki-duk
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Saturday — I was punished this way, because I was fond of painting, while he thought
that it would lead me nowhere and I was trifling away my time. There are families,
where children receive love and attention from their parents; I have never had that.
I have never felt any interest from my parents. My father wanted me to stay in the
factory in order to obtain a job. As long as I remember, I always resisted this.
I don’t think that my films are only about pain. For me, life is a cycle, like time
inconsistency: autumn, winter… pain, love… rain, snow … sorrow, joy, death… nothing
is permanent and everything is the same.
[Death?] Previously I believed that it was transition from one life to another, the same
as religious people believe: some go to paradise, others somewhere else… Now, I
think that it is a cleansing, purity. Death is the end of everything. This is a moment
when a person becomes totally free. All his pains and memories disappear along with
his death… And nothing else exists.
Love is not simple and many people are afraid of it, as it leaves wounds. But man is
more dangerous than love. Now, I’m more afraid of human beings.
I think of women as being on a higher level than men. They have something to offer
that men always need, that they will even pay for. Most people will probably disagree
with me, but the way I think about it, the relationship between men and women is
itself a kind of prostitution, even if no money does change hands. When trouble
occurs between men and women it generates the energy that makes the world go
round. It’s a universal conflict, but in a way it also reflects cultural differences. In the
case of Europe I think that it’s been quite a while since things have been stable, there
has been little trouble between the sexes. So if you look at European movies, they
reflect this status quo, they are more low-key. Asian movies are much more volatile
and violent because the conflict between males and females is still very strong.
Improvisation is also quite possible. I am not strict at all. I have suspended shooting
when I felt that something had gone wrong with an actor. For me, it is most important
to express the main point and I do not pay too much attention to the details. It should
be noted that I don’t like superstars in my films. They have their own ambitions:
starting with managers and ending with costumes and their own makeup artists. A
lot of people are constantly accompanying them. And it creates certain discomfort on
the ground. I have invited several Korean, Japanese and Chinese actors, but I have
agreed with them from the very beginning that they should come alone.
Kim Ki-duk
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I want to make such a film that nobody has made yet: something that has never been
made before and that nobody else will be able to shoot.
My concept of semi-abstract movie making is about doing more then just presenting
reality. To the world as we see it, I try to add our thoughts and feelings.
Film is created out of a point where fantasy and reality meet. But because cinema
depends on the photographic image, the cinematic medium is most often regarded
as the domain of realism. Cruel class distinctions and a lack of compassion permeate
the reality I have experienced throughout my entire life. How can I possibly show
a beautiful, positive world that could be cured of its problems in a single day? For
me, the first step toward healing is in revealing our sicknesses as they really are. My
definition of “semi-abstract film” reflects my own desire to present the borderline
where the painfully real and the hopefully imaginative meet.
I guess I have a tendency to develop my films around a specific image. For example,
when I want to suggest to people that they should “be good,” I try to express the
inexpressible feeling of happiness instead of referring to specific dialogue or
narrative. However, I am also aware that images in a film can only be a fragment of
a larger picture. It is true that some have commented on a few shots in my films as
extraordinary images; however, I still feel that I have not reached a point where I can
consider these images to be satisfactory. Besides, I’m not fit for words.
Space is the priority when I start working on a film script because it is the
environment in which the characters breathe. However, the spaces that I choose are
generally depressive, damp, and closed. I believe that, below the surface, everything
is persistent and severe. People may see the spaces in my films as abstract and
unrealistic, but I am convinced that they are quite similar to our daily lives.
I always start from a certain feeling. By instinct, I determine a space, but once this
is decided, I try not to stray from it. When I am on a film shoot, I am happy when on
water. However, this sense of bliss is also accompanied by anxiety. Peacefulness,
no direction, and unlimited escape... in addition, water represents continuous
movement, like life itself.
Whether it is editing or shooting, I tend to rely on my own instincts. Many people
think that it is this style that determines everything about my films. But I believe that
it is during the process of writing the film script and recording the movements of
Kim Ki-duk
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the characters through the camera that a large portion of the film is determined. If a
considerable amount of energy isn’t put into this process, it is no use, regardless of
whether the editing and music are done to perfection.
Once in a while, I think of who and what I am. I think that without even being aware
of any possible war, I have been making useless guns. I may have been odd to
people when I finally brought these guns out and started shooting. I don’t think that
everyone is enjoying a “cultural life.” There are the other half of people like myself
who, just out of elementary school, went from factory to factory, barely having the
time to see one or two films a year. For over thirty years, I have lived with these
people, and likewise, I have been accustomed to a life quite different from other
filmmakers. One day I woke to discover the world of cinema and jumped into it.
Perhaps this personal experience is why my films are like a mixed breed, difficult for
both sides to understand.
[The Isle] People often try to imagine love as a pure emotional extreme or exchange.
But to go beyond the surface, there is a passion, even some other power that exists
to sustain this feeling of love. What the man and woman in The Isle represent isn’t
simply anger but the frightening nature of the human relationship itself. The man will
drown if he refuses to hang onto the thin fishing line, but excruciating pain follows
when he does. I wanted to present the seemingly cruel, yet fragile and inevitable,
qualities of relationships. I believe that behind the contempt and destructiveness of it
lies something so alluring, the most beautiful love of them all.
An “island” is to a woman as a woman is to a man. The last scene in this film’s
epilogue defines the entire image of this film. I wanted to convey my desire to return
to a supernatural state by means of a love story.
[Excerpts taken from the following interviews:
Interview with Kim Ki-duk From Crocodile to Address Unknown by Kim So-hee
published in Hye Seung Chung, Kim Ki-duk, University of Illinois Press, 2012,
Kim Ki-duk about Cinema in 7th Almaty Eurasia International Film Festival by Salome
Kikaleishvili in Fipresci.org, retrieved from https://fipresci.org/report/kim-Ki-dukabout-cinema/
Interview with Kim Ki-duk by Volker Hummel in Senses of Cinema, retrieved from
https://www.sensesofcinema.com/2002/feature-articles/kim_Ki-duk]

Kim Ki-duk

73

IVAC 2021

πτική ουσική
Από τις Σημειώσεις της Marie Menken
Επιμέλεια: Δώρος Δημητρίου και Christopher Zimmerman
Eye Music
EN
From the Notebooks of Marie Menken
Curated by Doros Dimitriou and Christopher Zimmerman
GR

«Δεν υπάρχει απάντηση στο γιατί γυρίζω ταινίες. ου αρέσουν
GR
οι δυνατότητες της μηχανής και εφόσον για εμένα αποτελεί
επέκταση της ζωγραφικής, το δοκίμασα και μου άρεσε. Στη
ζωγραφική ποτέ δεν μου άρεσε ο στατικός χαρακτήρας της,
πάντοτε έψαχνα τρόπους να αλλάξω την πηγή του φωτός και
της στατικότητας χρησιμοποιώντας παγιέτες, γυάλινες χάντρες,
φωσφοριζέ μπογιές. Ήταν, λοιπόν, φυσικό επόμενο να το
δοκιμάσω αν και παραείναι ακριβό ως μέσο!»
—Marie Menken (1910-1970)
‘There is no why for my making films. I just liked the twitters of
the machine, and since it was an extension of painting for me, I
tried it and loved it. In painting, I never liked the staid and static,
always looked for what would change the source of light and
stance, using glitters, glass beads, luminous paint, so the camera
was a natural for me to try but how expensive!’

EN

—Marie Menken (1910-1970)
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Τ H
ΥΣ H
E Α ΑΦ E Ω Α ΣΤΗ MARIE MENKEN
Δώρος Δημητρίου
Η Marie Menken (1910-1970) υπήρξε μια σημαντική μορφή του αμερικανικού
αβανγκάρντ κινηματογράφου. Το έργο της επηρέασε πολλούς πειραματικούς
κινηματογραφιστές όπως τους Kenneth Anger, Stan Brakhage, Jonas Mekas και Andy
Warhol, ενώ ενέπνευσε και πολλούς νεότερους. Η Menken δημιούργησε ταινίες που
διαμορφώθηκαν, πάνω απ’ όλα, με τη διαισθητική κατανόηση της φορητής (hand-held)
κινηματογράφησης, και άφησαν το αισθητικό στίγμα τους στη φιλμογραφία της εποχής.
Η Marie Menken γεννήθηκε στη έα Υόρκη στις 25 αΐου 1909. Το πραγματικό της
όνομα ήταν Marie Menkevicius και ήταν κόρη καθολικών ιθουανών μεταναστών.
εγάλωσε στο προύκλιν. Η οικογένειά της ήταν κάθε άλλο παρά εύπορη. Τόσο αυτή
όσο και η αδερφή της Adele άλλαξαν αργότερα το επώνυμό τους σε Menken. Η Marie
Menken και ο Willard Maas παντρεύτηκαν το 1937, μετακόμισαν στο προύκλιν και
έμειναν στο διαμέρισμά τους εκεί μέχρι τον θάνατό τους. έθανε στις 29 Δεκεμβρίου
1970. Τέσσερις ημέρες μετά το θάνατό της, στις 2 ανουαρίου 1971, πέθανε και ο Willard
Maas. Η Menken εμφανίστηκε στις ταινίες του Andy Warhol Screen Tests (1964), The
Life of Juanita Castro (1965), Bitch (1965), Prison (1965) και Chelsea Girls (1966). Το
2007, το Glimpse of the Garden (1957) της Menken επιλέχθηκε για συντήρηση στο
Εθνικό Αρχείο ινηματογράφου των Η Α.
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εκινώντας με τη διάσημη πρώτη της ταινία, Visual Variations on Noguchi (1945), η
Menken χρησιμοποίησε την κινηματογραφική μηχανή χειρός Bolex, την αγαπημένη
των αβανγκάρντ κινηματογραφιστών, για να εισαγάγει μια νέα ευελιξία, χάρη και
αυθορμητισμό στον πειραματικό κινηματογράφο.Επέδειξε μια άνεση και μια ανάλαφρη
αίσθηση στην κινηματογράφηση και τη φόρμα που ήταν τότε πρωτόγνωρα για τις
αμερικάνικες ταινίες. αζί με τον Noguchi, η Menken ξεκίνησε επίσης έναν έντονο
διάλογο ανάμεσα στον κινηματογράφο και τις πλαστικές τέχνες και τη ζωγραφική,
που εκτείνεται σε όλες της τις ταινίες, σε μια ευφυή και βαθιά διορατική εξερεύνηση
της «επίσημης» γλώσσας και της μεθοδολογίας που αφορά τις συγκεκριμένες σχολές
και τους καλλιτέχνες με τους οποίους η Menken ήταν κοντά: Από την χιουμοριστική
κριτική του αφηρημένου εξπρεσιονισμού στο Drips in Strips (1963), στην εργοστασιακή
παραγωγή της Pop art στο αποκαλυπτικό Andy Warhol (1964), αλλά και την Fluxus
πρακτική του Robert Watts στο Watts with Eggs (1967).
Η Menken υπήρξε για πολλά χρόνια σύζυγος, αλλά και συνεργάτιδα του ποιητή και
σκηνοθέτη Willard Maas. εκίνησε ως μια επιτυχημένη ζωγράφος της οποίας οι
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παράξενες υφές και οι απολαυστικά ενδιαφέροντες καμβάδες ενσωματώνουν κάθε
είδους ανακλαστικά μέσα - φωσφορίζουσα βαφή, θρυμματισμένο γυαλί, πούλια - σε
μια παιχνιδιάρικη πρόκληση προς τα παραδοσιακά όρια του ζωγραφικού καμβά. Το φως
παρέμεινε το επίκεντρο και στις ταινίες της Menken, κυρίως στα σημαντικά της έργα,
όπως το Notebook (1940-62) και το Lights (1964-66), τα οποία μετέτρεψαν τη μηχανή
Bolex σε όργανο ζωγραφικής θαυμάσιων γλυπτικών μορφών από νέον φωτισμούς
και φώτα της πόλης. Όπως και άλλοι ζωγράφοι που έγιναν κινηματογραφιστές (για
παράδειγμα οι Robert Breer και Carmen D’Avino), η Menken (η οποία είχε δημιουργήσει
το animation για τη σκηνή του σκακιού στο At Land της MayaDeren) αγκάλιασε
διάφορες τεχνικές κινουμένων σχεδίων - κολάζ, stop-motion - ως άμεση επέκταση
της ζωγραφικής της. Ωστόσο, για την Menken, η κινούμενη εικόνα έγινε επίσης ένας
τρόπος ριζικού μετασχηματισμού του κόσμου γύρω της, επαναπροσδιορίζοντας το
μεταπολεμικό αστικό τοπίο της έας Υόρκης, για παράδειγμα, στο αριστούργημά της
κινηματογραφικής ταινίας Go! Go! Go! (1962-64), ένα έργο που συμπυκνώνει δύο
ολόκληρα χρόνια υπομονετικής δημιουργίας ντοκιμαντέρ σε ένα παραληρηματικό και
συναρπαστικό όραμα για μια υπερκινητική πόλη.
έχρι πρόσφατα, η Marie Menken ήταν γνωστή μόνο ως η σύζυγος του Willard Maas,
και η οποία πειραματιζόταν με τη σκηνοθεσία και την υποκριτική (έπαιξε την αλκοολική
μητέρα του Gerard Melanga στο Chelsea Girls, πρωταγωνίστησε στο The Life of Juanita
Castro του Warhol και ήταν η μούσα του Έντουαρντ Άλμπι, για το Ποιος φοβάται τη
Βιρτζίνια Γουλφ. Για όσους τη γνώριζαν περισσότερο (δηλαδή σκηνοθέτες όπως οι
Kenneth Anger, Stan Brakhage, Jonas Mekas, Tony Conrad και Carolee Schneemann)
η Menken ήταν μια ταλαντούχα ζωγράφος και σκηνοθέτης της οποίας η επιδεξιότητα
στη χρήση της φορητής κάμερας ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά κινηματογραφιστών.
Όπως σημείωσε o Brakhage, τα «ελεύθερα ταλαντευόμενα πανοραμικά πλάνα» της
αμφισβήτησαν τους κανόνες της απρόσκοπτης τεχνικής του dolly-shot που προτιμούσε
το Χόλιγουντ.
Το ντοκιμαντέρ Notes on Marie Menken του 2006, σε σκηνοθεσία Martina Kudlacek και
με μουσική του John Zorn αποτελεί μια διεισδυτική ματιά στη ζωή και το έργο της, και
βοήθησε στο να εκτιμηθεί η σημαντική αυτή δημιουργός.
(http://icarusfilms.com/if-notes).
Στο βιβλίο Women’s Experimental Cinema: Critical Frameworks (Robin Blaetz, editor
- Duke UniversityPress, Durham & London, 2007) υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον
κεφάλαιο γραμμένο από τη Melissa Ragona με τίτλο «Swing and Sway: Marie Menken’s
Filmic Events». Εκεί γίνεται εκτενής αναφορά στη φεμινιστική υπόσταση του έργου της
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CATEGORY FOR THE UNCATEGORIZABLE:
MARIE MENKEN’S RADICAL NOTEBOOK

Menken, αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι ταινίες της επηρέασαν μετέπειτα γυναίκες
δημιουργούς όπως τις Jennifer Montgomery, Peggy Ahwesh, Martha Colburn, Jacob
Ciocci και Cory Arcangel.
“There is no why for my making films. I just liked the twitters of the machine, and since
it was an extension of painting for me, I tried it and loved it. In painting I never liked the
staid and static, always looked for what would change the source of light and stance,
using glitters, glass beads, luminous paint, so the camera was a natural for me to try—
but how expensive!”
—Marie Menken (1910-1970)
[πηγές:
https://cinemaproject.org/archive/screenings/2010/fall/marie-menken
https://lightcone.org/en/filmmaker-220-marie-menken]

by Christopher Zimmerman

The Anxiety of Influence Displaced
‘Probably no woman who has had as significant an impact on American cinema
as Marie Menken has remained as little celebrated’, writes Scott MacDonald in his
essay ‘Avant-Gardens’. The obvious question is why is this so? On the one hand, the
answer is also obvious: the typical machinations and power dynamics of patriarchal
culture. On the other hand, Menken’s surprisingly diverse films resist categorization
and commodification. Under the veil of her poetic notebook films is a subtle, almost
oblique, ideological critique, in which the radical freedom of her creative practice, in
its very anti-monumentality, subverts an easy absorption into the canon. In a way, she
was more radical than the radicals.

EN

Indeed, Marie Menken, who made over 20 films between 1945 and her death in 1970,
deeply influenced the visionary hero-founders of American avant-garde film: Jonas
Mekas, Stan Brakhage, Kenneth Anger, Andy Warhol… She collaborated on films
with Maya Deren and her husband Willard Maas. Menken was the mother-figure of
the Gryphon Group around which NYC’s bohemian, gay art-world scene congealed
(in counterpoint to the West Village’s hetero-testosterone Cedar Bar of the Abstract
Expressionists). As a matter of fact, Menken and Maas, infamous for their weekendlong alcohol-drenched arguing sessions, served as models for the characters Martha
and George in Edward Albee’s play Who’s Afraid of Virginia Woolf. In the mid-1960s,
Menken became something of an underground film star with roles in Andy Warhol’s
Screen Tests, The Life of Juanita Castro, and Chelsea Girls.
Brakhage and ‘The Lyrical Film’
More than any of her specific film aesthetic innovations, it was the freedom with
which she approached her artistic practice that proved to be the seeds that
blossomed into several distinct traditions in American avant-garde cinema. Stan
Brakhage, arguably the most consequential and visionary of American experimental
filmmakers, is recorded to have said that, ‘If there is a single filmmaker I owe most
to for the development of my own filmmaking, it would be Marie Menken.’ Menken
and Maas took in Brakhage when he first moved to NYC in 1954, and it was in
their Brooklyn Heights loft that the process behind Menken’s ‘little’ films liberated
Brakhage from the psycho-drama and opened the possibilities of what P. Adams
Sitney calls ‘The Lyrical Film’.
Marie Menken
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It was not until the third edition of his Visionary Film: The American Avant-Garde
1943-2000 (2002) that P. Adams Sitney rectified the conspicuous absence of Marie
Menken in his ‘comprehensive’ theoretical and historical study. In his discussion of
Stan Brakhage forging a new form—the lyrical film—with Anticipation of the Night
(1958), Sitney finally recognizes Marie Menken’s influence on Brakhage’s work. Sitney
argues that:
the lyrical film postulates the film-maker behind the camera as the first-person
protagonist of the film. The images of the film are what he sees, filmed in such a way
that we never forget his presence and we know how he is reacting to his vision. In the
lyrical form, there is no longer a hero; instead, the screen is filled with movement, and
that movement, both of the camera and the editing, reverberates with the idea of a
person looking.

him. Her films seemed to be nothing really, yet they were infused with irrepressible
movement and emotion. Like for Brakhage, Menken served a liberating role for
Mekas. He said that, ‘she was doing what I didn’t dare.’

Is this not precisely what Marie Menken is doing in her work? Her films are notebook
entries that, at once, document her everyday world, but at the same time, do so
through an intensely personal, subjective frame. In Kantian fashion, we could say
that the external world is mediated through Menken’s internal aesthetic imagination
and intuition to produce films that are heightened documents of life in its frenetic,
pulsating reality. Whether they ‘capture’ the fleetingness of the everyday natural
world, the urban landscape, the surfaces of painting, artistic practice, or transform
the visual into sound and rhythm, Menken’s films result from the syntheses of the
objective and subjective, of the human and the machine.

Also serving as a memory aid like the diary film, the notebook film is even more
radically open, fragmentary, and spontaneous. With its literary roots, the diary film’s
recollections and reflections emerge within an already established form, whereas the
notebook film is a more immediate sketch of an idea or experience. The notebook
film documents the filmmaker’s process as she reacts to and reflects on her
surroundings. Like the notepad to the writer or the sketchpad to the artist, Menken’s
Bolex was always ready-to-hand to capture fleeting moments, which would then be
compressed and transformed into a mediated filmic vision of the everyday. It was as
if what Marie Menken was doing with the notebook form in her Go! Go! Go! (1964) or
Excursion (1968) was taken up by Mekas and expanded to an epic diary form. Again,
Menken sowed the seeds of what would become an explosion and intensification of
subjective cinema. Her notations sketched out the contours of the personal essay
film before it blossomed.

Menken re-orients us in relation to the commonplace; she magnifies what has
previously gone unnoticed and taken for granted. We are seeing Menken seeing,
which is also a mode of feeling and, ultimately, a way of life. Her screen is indeed
‘filled with movement’, yet her presence is felt in each frame. The vision machine of
Menken connected to her hand connected to her Bolex connected to her editing
table is the ‘first-person’ protagonist, but not in a way reminiscent of the tradition of
feminist diary writing.
Mekas and the Notebook Film
Lithuanian émigré Jonas Mekas, through his incessant filmmaking and essential
role in cultivating film culture in NYC, was the godfather of American avant-garde
cinema and instrumental in the creation and exploration of the Diary Film. It was
Mekas who presented Menken’s films in her first solo retrospective in 1961. Mekas
has commented that, although Menken’s handheld ‘notations’ were of ‘nothing
spectacular, everything usual and daily’, they directly and profoundly influenced
Marie Menken
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Unlike autobiography, which is written at a temporal distance from the narrated
events, the diary’s subjectivity is simultaneous with events, or nearly so. The Diary
Film is thus an open, fragmentary, unstable process in which the subjective I/Eye
cannot anticipate the film’s closure. Endings are irrelevant, and what is central
to the Diary Film is its ‘portrayal’ or ‘representation’ of thought, of the process of
thinking, of reflecting on oneself and the world. With his 3-hour Walden: (Diaries,
Notes, and Sketches) from 1969, Mekas elevated and expanded the diary film to epic
proportions.

Hands Holding
Owing to developments in smart phone technology, the moving images circulating
today, predominantly employing hand-held cinematography, are much closer to
Menken’s notebook form. Dogme 95’s ‘Vows of Chastity’ called for a return to handheld camera work in opposition to the studio system. Before the digital revolution,
hand-held filming was the purview of amateur home movie making. And it was
the aesthetics of amateurism and the impression of unmediated directness that
the avant-garde took up in its hand-held obsession in opposition to Hollywood’s
continuity system with its smooth dolly shots and locked down cameras.
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It was Marie Menken whose ‘handheld notations’ elevated this anti-Hollywood
strategy to its own proper aesthetic category. Parker Tyler wrote that, ‘The
Undergrounder Marie Menken was one of the very first to endow the hand-held
camera with an elementary sort of dance pulse: a swing and sway to and from the
photographed field or back and forth before it.’ Menken’s Bolex was part of her
sensory apparatus, and her sense of rhythm and pulse in editing allowed her to
create visual music. The overwhelming majority of her films are silent, but their
silence reverberates and pulsates in the eye. Kenneth Anger remarked that Menken
danced through space with her camera in a kind of balletic choreography. Not only
are her films bursting with movement, her filming process unfolded through the
spontaneity of movement and the movement of spontaneity.
Before turning to film, Menken exhibited as a painter who explored mixed media and
three-dimensional objects in a two-dimensional frame. Never quite satisfied with
the static nature of painting and intuitively skeptical of the limitations of the Abstract
Expressionist canvas, Menken turned to the ‘twitters of the machine’ and understood
film as an extension of painting. As she pushed on the limits of the static canvas, the
relationship of her hand to her Bolex was precisely the relationship of the painter’s
hand to the brush, reminiscent of Alexandre Astruc’s theorization of the camérastylo—painting in light.
A number of Menken’s films are direct engagements with the art-world and with
painting itself. Her first film—Visual Variations on Noguchi (1945)—filmically
transforms the sculptures of Japanese-American artist Isamu Noguchi into
movement. Drips in Strips (1961) literalizes Abstract Expressionist action painting and
subtly and subversively calls it into question. Andy Warhol loved Marie Menken who
had taught him how to use the 16mm Bolex camera. Andy Warhol (1965) compresses
a day in the life of the Pop artist into eighteen minutes of frenetic creativity
punctuated by lulls of normality. In Watts with Eggs (1967), Menken animates
Fluxus artist Robert Watts’ chrome-casted ‘Box of Eggs’. Not only are these films
important documents from a historical perspective, but they also suggest that Marie
Menken’s work navigates and traces the art-historical movement from the Abstract
Expressionist canvas to the surfaces of Pop Art.
Aesthetics of the Notebook
The paradox of Marie Menken is that her deeply influential films seem to be
unaware of their own significance. This is to say that Menken chose the materials
of everyday life—what was around her and immediately accessible—seemingly out
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of intuition rather than from a conscious critical perspective. Unlike Brakhage and
Mekas, Menken did not theorize her process or films. Brakhage was in awe of her
‘naturalness’, which held an inaccessible kernel that evaded explanation. Out of
the mundane, she created; what was essential was the act rather than the finished
product. Showing by doing rather than by saying.
Implicit in her work, however, is a set of aesthetic decisions and a commitment to a
certain amateurism in its radical potentiality. How, then, to characterize her work?
Patricia R. Zimmermann’s ‘reinvented amateurism’ comes to mind, as does the title
of Arthur Danto’s Transfiguration of the Commonplace. Menken’s filmic sketches
captured, responded to, and transformed reality into rhythm and light thus revealing
the irrepressible movement and beauty of the natural and built worlds. In her hands,
the notebook form has the potential to open new ways of seeing and calls for a reevaluation of the immediate and obvious.
More than simply a collection of lyrical or ‘little’ poetic films, Menken’s surprisingly
diverse body of work, ranging from animation to abstract hypnogogic visual music,
from observational documents of other artists’ practices to creative explorations of
the natural landscape, also resists categorization and eschews the monumentality at
the center of patriarchal film culture. What does unite her work into a vast notebook
is the fact that, by bending the automatisms of the camera to her creative will, each
film is a document of the creative process in motion. Each film is a snapshot or slice of
Menken’s mode of being in the world. In this respect, it is not entirely clear if we can
even speak of her films as ‘works’.
Traces and Seeds
To return to the question: why has someone who has had such a profound impact
remained marginal, un-celebrated? I would like to argue that beyond the patriarchal
culture in which she lived and created, Menken’s work was acknowledged but
marginalized because of the subtlety of its radicality—a radicality not only on the
level of technique, form, and process but on the level of critique. This is to say that
Menken offered an alternative vision and mode of filmmaking that presented a radical
equality of objects, shifting focus away from the center to the margins.
The daughter of Lithuanian immigrants, Marie Menken seemed unburdened by
tradition. It was the unfettered freedom of her approach that liberated Brakhage and
Mekas. She was doing what they didn’t dare. Not only was her everyday world the
source and material of her films, her use of the Bolex to document and creatively
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intervene into reality was a part of her quotidian existence. The radicality of Marie
Menken resides in the fact that the creative process over-shadowed the notion of film
as an autonomous work of art. The distinction between a work of art and the world is
blurred by Menken’s practice. She was not making films, she was living them. The flux
and flow of life, the objectivity of the camera, the subjectivity of the artist, the drama
of the everyday are no longer distinct but fused into the cinema of lived experience.
If we take Peter Bürger’s thesis about the avant-garde seriously, we can see Marie
Menken as the true avant-gardist of her generation. Bürger argues that Dada and
Surrealism were quintessential avant-garde movements in that they both sought to
bring art to its end by re-integrating it into lived experience, into everyday life. This
was an attempt to undermine the art world’s hierarchies through a ‘return’ to artmaking as simply part of creative living. He writes:
The European avant-garde movements can be defined as an attack on the status
of art in bourgeois society. What is negated is not an earlier form of art (a style) but
art as an institution that is unassociated with the life praxis of men. When avantgardistes demand that art become practical again, they do not mean that the
contents of works of art should be socially significant. The demand is not raised at
the level of the contents of individual works. Rather, it directs itself to the way art
functions in society, a process that does as much to determine the effect that works
have as does the particular content.
Behind the whimsy of Menken’s poetic films is the realization of the avant-garde
dream: to reintegrate art into the praxis of life. The autonomy of art dissolves into
the fabric of lived experience. For Menken, film is a way of being-in-the-world.
Walter Benjamin famously wrote: ‘To live means to leave traces.’ The traces left by
Marie Menken were germinating seeds that grew into lush gardens—glimpses of the
garden…

Marie Menken

84

IVAC 2021

Ε

ΗΨΕ Σ ΤΑ
Ω
FILM SYNOPSES

Visual Variations
on Noguchi
1945 / 4’

α/μ/ήχος
b&w /sound

“Poetry of natural sound” score by
Lucille Dlugoszewski.
By using a hand-held, ambulating
camera, unusual editing, and a
startling experimental score by Lucille
Dlugozewski, the sculptures of the
famous Japanese-American artist, Isamu
Noguchi, are given audacious movement
in a controversial art-film experiment.

«Poetry of natural sound» μουσικό θέμα
σε σύνθεση της Lucille Dlugoszewski.
ε τη χρήση περιστρεφόμενης
βιντεοκάμερας χειρός, ασυνήθιστων
τεχνικών μοντάζ και ενός συναρπαστικού
μουσικού θέματος σε σύνθεση της Lucille
Dlugozewski, τα γλυπτά του παγκοσμίου
φήμης Αμερικανοϊάπωνα καλλιτέχνη
Isamu Noguchi, αποκτούν τολμηρή
κινητικότητα σε αυτό το πειραματικό και
αμφιλεγόμενο φιλμ.

EN
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Never before have I seen such purely
dynamic treatment of sculpture in
film. Marie Menken has successfully
transformed Noguchi’s sculpture into her
own medium.
[Norman McLaren]

Δεν έχω δει ποτέ να αποδίδεται με
τόσο αυθεντικό και δυναμικό τρόπο η
Γλυπτική στο σινεμά. Η Marie Menken
μεταμορφώνει πέρα για πέρα τη γλυπτική
του Noguchi στο δικό της μέσο.
[Norman McLaren]
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Glimpse of the
Garden
1957 / 5’

Drips in Strips
1961 / 3’

έγχρωμο /ήχος
color /sound

Glimpse of the Garden is a simple,
unassuming observational film. In this
brief film, Marie Menken carefully probes
the layers of a lush garden, shifting from
the macro to the micro and then back
again. She collages together images that
nudge into the hidden details within the
greenery that surrounds her. Extreme
close-ups of garden plants and insects
alike reveal details and textures, thin
hairs, protrusions, ridges, and stalks that
transform this hidden micro world into a
whole universe. She accompanies these
images with a soundtrack consisting of
processed bird and insect noises: reedy
trills vibrating in clustered rhythmic
pulsations. The slightly off-kilter bird
calls resonate with the imagery, in which
natural elements are made to seem
strange and alien, as Menken peers
into the center of a flower or pans her
camera up a stem, examining the bumps
and grooves in the plant’s flesh.
[Light Cone]

Το Glimpse of the Garden είναι μια
απλή και ταπεινή ταινία παρατήρησης.
Στο σύντομο αυτό φιλμ, η Marie Menken
εξερευνά ενδελεχώς τα διάφορα επίπεδα
ενός καταπράσινου κήπου, μέσω
κυκλικών εναλλαγών από μακρο- σε
μικροπλάνα και αντίστροφα. Συνθέτει
εικόνες που διεισδύουν στις πιο
απόκρυφες λεπτομέρειες του πρασίνου
που την περιβάλλει. Υπερβολικά κοντινά
πλάνα των φυτών και των εντόμων
αποκαλύπτουν λεπτομέρειες και υφές,
τριχίδια, προεξοχές, ράχες και μίσχους
μεταμορφώνοντας τον μυστικό αυτό
μικρόκοσμο σε ολάκερο σύμπαν.
Συνοδεύει τις εικόνες αυτές με ένα
μουσικό θέμα από επεξεργασμένους
ήχους πουλιών και εντόμων: σαν ένα
διαπεραστικό τερέτισμα που πάλλεται
σε ρυθμικές δονήσεις. Αυτό το ελαφρώς
ασύμμετρο κελάηδισμα αντηχεί και
στις εικόνες, όπου τα φυσικά στοιχεία
φαίνονται εν τέλει ξένα και παρείσακτα,
ενόσω η Menken περιεργάζεται το κέντρο
ενός λουλουδιού ή μεγεθύνει έναν
μίσχο, διερευνώντας τις εγκοπές και τα
εξογκώματα στη σάρκα του φυτού.
[Light Cone]
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color /silent

Spattered paint responding to
gravity, forming its own patterns and
combinations of color.
[Marie Menken]

ιτσιλιές μπογιάς που ανταποκρίνονται
στη βαρύτητα, δημιουργούντα δικά τους
μοτίβα και χρωματικούς συνδυασμούς.
[Marie Menken]

EN
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Eye Music in Red
1961 / 5’

έγχρωμο/χωρίςήχο
color /silent

ία μελέτη υπό το φως, βασισμένη
στην επιμονή της όρασης και την
ενίσχυσή της από την κούραση των
ματιών.
[Marie Menken]

GR

A study in light based on persistence
of vision and enhancement from eye
fatigue.
[Marie Menken]

EN

Wrestling
1964 / 8’

GR

Marie Menken

έγχρωμο /χωρίς ήχο

α/μ/χωρίς ήχο
b&w /silent

ια «μπετονένια» τηλεόραση.

Marie Menken

EN
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Go! Go! Go!
1964 / 11’

έγχρωμο /χωρίς ήχο
color /silent

Taken from a moving vehicle for much
of the footage. The rest uses stationary
frame, stop-motion. In the harbor
sequence, I had to wait for the right
amount of activity, to show effectively
the boats darting about; some
sequences took over an hour to shoot,
and last perhaps a minute on the screen.
The ‘strength and health’ sequence was
shot at a body beautiful convention.
Various parts of the city of New York,
the busy man’s engrossment in his
busy-ness, make up the major part of the
film...a tour de force on man’s activities.
[Marie Menken]

Γυρισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου από
όχημα εν κινήσει, χρησιμοποιώντας
στατικά πλάνα και την τεχνική του
stop motion. Στη σεκάνς στο λιμάνι,
χρειάστηκε να περιμένω αρκετά για να
υπάρξει η κατάλληλη κινητικότητα και να
μπορέσω να αποδώσω αποτελεσματικά
τα πλοία που ξεπρόβαλλαν. Για ορισμένες
σεκάνς, χρειάστηκε πάνω από μία ώρα
γυρίσματος για περίπου ένα λεπτό επί
της οθόνης. Η σεκάνς «δύναμη και
υγεία» γυρίστηκε σε μια διοργάνωση
καλλιστείων. Διάφορα σημεία της πόλης
της έας Υόρκης, και η απορρόφηση
ενός πολυάσχολου ανθρώπου με την
επιχείρησή του συνιστούν το μεγαλύτερο
μέρος της ταινίας... ένα «tour de force»
της ανθρώπινης δραστηριότητας.
[Marie Menken]

EN
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έγχρωμο /χωρίς ήχο
color / silent

Photography: Willard Maas and John
Hawkins.

GR

Φωτογραφία: Willard Maas & John
Hawkins.

EN

Βλέποντας προς τα κάτω αντί τριγύρω,
περπατώντας, συναντάει κανείς τα μαγικά
μοτίβα των πεζοδρομίων μιας πόλης.
[John Hawkins]

Looking down instead of around, while
walking, finding the magic patterns in
the pavements of a city.
[John Hawkins]

Lights
1966 / 6’

color / silent

έγχρωμο /χωρίς ήχο

Made during the brief Christmas-lit
season, usually between the hours of
midnight and 1:00 a.m., when vehicle
and foot traffic was light, over a period of
three years. Based on store decorations,
window displays, fountains, public
promenades, Park Avenue lights,
building and church facades. I had to
keep my camera under my coat to warm
it up, as the temperature was close to
zero much of the time.
[Marie Menken]

Η ταινία γυρίστηκε κατά τη διάρκεια
των χριστουγεννιάτικων φωταγωγήσεων,
συνήθως μεταξύ δώδεκα τα μεσάνυχτα
και μία το πρωί, με ήπια κίνηση πεζών
και οχημάτων, για περίοδο τριών ετών.
Βασισμένη σε διακοσμημένα μαγαζιά,
βιτρίνες, σιντριβάνια, δημόσιους
παραλιακούς δρόμους, τα φώτα της
Park Avenue, προσόψεις κτιρίων και
εκκλησιών. Χρειάστηκε να κρατάω την
κάμερα κάτω απ’ το παλτό μου, καθώς οι
θερμοκρασίες ήταν σχεδόν πάντοτε κοντά
στο μηδέν.
[Marie Menken]

EN
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Andy Warhol
1965 / 18’

έγχρωμο /χωρίς ήχο
color / silent

A long day in the life of Pop artist
Any Warhol shortened into minutes: a
document.
[Marie Menken]

ια μεγάλη μέρα στη ζωή του ποπ
καλλιτέχνη Andy Warhol, συνεπτυγμένη
σε μερικά λεπτά: ένα ντοκουμέντο.
[Marie Menken]

EN

GR

Marie Menken

Sidewalks
1966 / 6’
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Watts with Eggs
1967 / 2’

έγχρωμο/χωρίςήχο
color/silent

[Melissa Ragona, “Swing and Sway:
Marie Menken’s Filmic Events” in
Women’s Experimental Cinema: Critical
Frameworks, ed. RobinBlaetz, p. 37]
By 1967, Menken had become interested
in the work of Fluxus artist Robert Watts
and made a short animation piece,
Watts with EGGS, in which she animates
his chrome-casted Box of Eggs. The
film opens with lights reflected in the
eggs (of course), then, through single
framing, pixilates a man’s hand arranging
eggs in different patterns. The hands
(those of John Hawkins) fill the box
back up with eggs. Next, the eggs do
the same routine, but more magically,
more serenely, without theassistance
of the hands. Menken also introduces a
string and a feather duster into animated
action, so that the eggs, oneby one,
seem to be coming directly out of the
duster (objects infect objects). By the
end, the eggs aremagically back in their
box... The event structure of Watts’s work
paralleled Menken’s effort tocreate an
event-based film. Watts was interested,
as Menken had been in her earlier work
as a painter, in how the performative and
participatory could be activated.Another
important level of aesthetic inquiry that
Watts’s own projects inspired in Menken
was her own fascination with objects as

έχρι το 1967, η Menken είχε
ενδιαφερθεί ιδιαιτέρως για το έργο του
Robert Watts, καλλιτέχνη του κινήματος
Fluxus, και δημιούργησε ένα animation
μικρού μήκους με τίτλο Watts with EGGS,
με κινούμενα σχέδια βασισμένα στο
δικό του επιχρωμιωμένο έργο με τίτλο
Box of Eggs. Η ταινία ξεκινά με φώτα
να αντανακλώνται στα αυγά (ασφαλώς),
κι έπειτα μέσα από μονοπλάνα φαίνεται
πιξελαρισμένο το χέρι ενός άντρα που
τοποθετεί τα αυγά σε διαφορετικά μοτίβα.
Τα χέρια (του John Hawkins) γεμίζουν
εκ νέου το κουτί με τα αυγά. Έπειτα,
τα αυγά ακολουθούν την ίδια ρουτίνα
αλλά πλέον με έναν μαγικό, γαλήνιο
τρόπο, χωρίς τη βοήθεια των χεριών. Στο
animation αυτό, η Menken προσθέτει
σπάγκο και ένα φτερό ξεσκονίσματος
με τέτοιο τρόπο που τα αυγά, ένα προς
ένα, φαίνεται να ξεπροβάλλουν από το
φτερό (σαν αντικείμενα που γεννώνται
από αντικείμενα). Στο τέλος, τα αυγά
επιστρέφουν στο κουτί τους με έναν
μαγικό τρόπο. Η δομή των γεγονότων στο
έργο του Watts είναι παρόμοια με την
απόπειρα της Menken να δημιουργήσει
μία ταινία βασισμένη σε γεγονότα.
Watts ενδιαφέρθηκε κυρίως (δεδομένου
ότι εκείνη βρισκόταν ακόμη στην αρχή
της καριέρας της ως ζωγράφος) για τον
τρόπο με τον οποίο θα ενεργοποιούνταν

[Melissa Ragona, from “Swing and
Sway: Marie Menken’s Filmic Events” in
Women’s Experimental Cinema: Critical
Frameworks, ed. Robin Blaetz, p. 37]

EN

GR

Marie Menken

items of fetish.

ο συμμετοχικός και παραστατικός
χαρακτήρας του έργου. Ένα άλλο
σημαντικό αισθητικό επίπεδο στα έργα
του Watts που ενέπνευσαν την Menken
ήταν ο ίδιος ο ενθουσιασμός της με
αντικείμενα φετίχ.
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Excursion
1968 / 5’

έγχρωμο /χωρίς ήχο
color / silent

A boat trip with friends round
Manhattan, shot in single-frame mode –
it gets dark.
[Ute Aurand]

ια βαρκάδα με φίλους γύρω από το
ανχάταν, γυρισμένη σε μονοπλάνο
καθώς σκοτεινιάζει.
[Ute Aurand]

EN

GR
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Γ ΑΦ

H Marie Menken (1910-1970) είναι η αφανής ηρωίδα του αμερικανικού αβανγκάρντ
κινηματογράφου. Υπήρξε μέντορας, μούσα και πηγή έμπνευσης σημαντικών
πειραματικών σκηνοθετών όπως των Kenneth Anger, Stan Brakhage, Jonas Mekas και
Andy Warhol, έχοντας στην εξαίρετη φιλμογραφία της εκπληκτικές ταινίες γεμάτες
ζωντάνια, στις οποίες κυριαρχεί η ενστικτώδης χρήση της κάμερας χειρός. άνοντας
εκκίνηση με το εμβληματικό πρώτο έργο της, το Visual Variationson Noguchi (1945),
η Menken χρησιμοποίησε μία βιντεοκάμερα χειρός Bolex, την οποία προτίμησαν
πολλοίάλλοι σκηνοθέτες του αβανγκάρντ κινηματογράφου για να προσδώσουν μια νέα
ευκινησία, χάρη και αυθορμητισμό στον πειραματικό κινηματογράφο, μία ανάλαφρη
κινηματογραφική απόδοση και φόρμα, τότε πρωτοφανή για το αμερικανικό σινεμά. ε
την ταινία αυτή, η Menken ξεκίνησε έναν ζωντανό διάλογο μεταξύ κινηματογράφου
και εικαστικών τεχνών, κυρίως της ζωγραφικής, που επεκτείνεται σε όλες τις ταινίες
της, εξερευνώντας με ευστροφία και βαθιά αντίληψη το ιδίωμα και τη μεθοδολογία
σχολών και ζωγράφων,το έργο των οποίων βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός
της: από το Dripsin Strips (1963) στο οποίο ασκεί μία χιουμοριστική κριτική απέναντι
στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό, μέχρι το Andy Warhol (1964) όπου προβάλλει την
εργοστασιακή παραγωγή της ποπ τέχνης, και τοWatts with Eggs (1967)εμπνευσμένο από
και βασισμένο στο έργο τουRobert Watts, καλλιτέχνη του κινήματος Fluxus.

GR

Η επί πολλών ετών δημιουργική και ερωτική σύντροφος του ποιητή και σκηνοθέτη
Willard Maas, η Menken ξεκίνησε την καριέρα της ήδη ως καταξιωμένη ζωγράφος,
με το εκκεντρικό σε υφή έργο της και τους γεμάτους λάμψη καμβάδες της να
ενσωματώνουν κάθε λογής αντικατοπτριζόμενα μέσα: από φωσφορίζουσα μπογιά, μέχρι
θρυμματισμένο γυαλί και παγιέτες, το έργο της έρχεται να διευρύνει τα παραδοσιακά
όρια του καμβά. Το φως παραμένει στο επίκεντρο των ταινιών της, κυρίως στιςNotebook
(1940-62) και Lights (1964-66), οι οποίες μεταμορφώνουν την Bolex κάμερά της σε
εργαλείο δημιουργίας γλυπτικών μορφών από φώτα της πόλης και φώτα νέον. Όπως και
άλλοι ζωγράφοι που έγιναν στην πορεία σκηνοθέτες, λ.χ. οι Robert Breer κα ιCarmen
D’Avino, η Menken (η οποία δημιούργησε σε animationτη σεκάνς του σκακιού στο έργο
At Land της MayaDeren) ασπάστηκε διάφορες τεχνικές του animation όπως κολλάζ
και stop-motion ως επέκταση της ζωγραφικής. Ωστόσο, για την ίδια, το animation
αποτέλεσε, επίσης, τρόπο ριζικής μεταμόρφωσης του κόσμου γύρω της: φαντάστηκε εκ
νέου τη μεταπολεμική έα Υόρκη στο αριστουργηματικό μονοπλάνο της Go! Go! Go!
(1962-64), μία ταινία που συμπτύσσει σε δύο χρόνια υπομονετικής κινηματογράφησης
ένα παραληρηματικό και συναρπαστικό όραμα μιας υπερκινητικής πόλης.

Marie Menken

BIOGRAPHY OF MARIE MENKEN

ΣΗ Ε Ω Α ΤΗΣ MARIE MENKEN
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Marie Menken (1910-1970) is the unsung heroine of American avant-gardecinema.
A mentor, muse, and major influence for such key experimental filmmakers as
KennethAnger, Stan Brakhage, Jonas Mekas, and Andy Warhol, Menken created
an extraordinarybody of exuberant and stunningly beautiful films shaped, above
all, by her intuitive understanding of handheld cinematography. Beginning with
hercelebrated first film, Visual Variations on Noguchi (1945), Menken used the
hand-cranked Bolex camerafavored by avant-garde filmmakers to introduce a new
agility,grace, and spontaneity into experimental cinema, a lightness of camera and
form hitherto unseen inAmerican film. With Noguchi, Menken also began a spirited
dialogue between cinema and the plastic and painterly arts thatextends across
her films in a witty yet deeply insightful exploration of the formal languageand
methodology specific to those schools and painters with whom Menken was close –
from the Abstract Expressionist drip painting humorously critiqued in Drips in Strips
(1963),to the factory production of Pop art in the revelatory Andy Warhol (1964) and
the Fluxuspractice of Robert Watts in Watts with Eggs (1967).

EN

The longtime creative and marital partner of poet-filmmaker Willard Maas,
Menkenbegan as an accomplished painter whose eccentrically textured and
effulgent canvases incorporate all manner of reflective media – phosphorescent
paint, crushed glass, sequins – in a playful challenge to the traditional boundaries
of the painted canvas. Light remained a major focus of Menken’s films, most notably
in majorworks such as Notebook (1940-62) and Lights (1964-66) which transform
her Bolex into an instrument for paintingmarvelous sculptural forms from neon and
city lights. Like the painters-turned-filmmakers Robert Breer and Carmen D’Avino,
Menken (who animated the chess sequence in Maya Deren’s At Land) embraced
various animation techniques – collage, stop-motion cinematography – as a
direct extensionof her painting. Yet for Menken, animation also became a way of
radicallytransforming the world around her, reimagining postwar New York City, for
example, in her masterpiece of single frame cinematography Go! Go! Go! (1962-64),
a work that condenses two years of patient documentary filmmaking into a delirious
and exhilarating vision of ahyperactive city.

Marie Menken
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ΕΓ E Η Φ
Γ ΑΦIΑ
SELECTED FILMOGRAPHY

Visual Variations on Noguchi 1945
4:00 b&w/sound 16mm
Hurry! Hurry! 1957
3:00 color/sound 16mm
Glimpse of the Garden 1957
5:00 color/sound 16mm
Dwightiana 1957
3:30 color/sound 16mm

Go Go Go 1962–64
11:33 color/silent 16mm

Faucets 1960
5:00 b&w/ silent 16mm
Eye Music in Red Major 1961
5:30 color/silent 16mm

Andy Warhol 1965
22:00 color/silent 16mm

Arabesque for Kenneth Anger 1961
4:00color/sound 16mm

Lights 1966
6:16 b&w/silent 16mm

Bagatelle for Willard Maas 1961
5:00 color/sound 16mm

Sidewalks 1966
6:30 b&w/silent 16mm

Moonplay 1962
5:00 b&w/sound16mm

Excursion 1968
5:30 color/sound 16mm

Mood Mondrian 1963
5:30 color/silent 16mm

Watts with Eggs 1967
2:30 color/silent 16mm

Drips in Strips 1963
2:51 color/silent 16mm
Notebook 1963
10:00 b&w, color/silent 16mm
Marie Menken
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Films Menken worked on
by Willard Maas:
Geography of the Body 1943
7:00 b&w/sound 16mm

Ταινίες του Willard Maas στις οποίες
δούλεψε η Menken:
Geography of the Body 1943
7:00 b&w/sound 16mm

Wrestling 1964
8:00 b&w/silent 16mm

IVAC 2021
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Image in the Snow 1950s
29:00 b&w/sound16mm

Image in the Snow 1950s
29:00 b&w/sound 16mm

Narcissus 1956
59:00 b&w/sound16mm

Narcissus 1956
59:00 b&w/sound 16mm

Ταινίες της Maya Deren στις οποίες
δούλεψε η Menken:
At Land 1944

Films Menken worked on
by Maya Deren:
At Land 1944

Very Eye of Night 1958

Very Eye of Night 1958
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Αφιέρωμα στην Alice Guy-Blaché
Η ρώτη Γυναίκα Δημιουργός του Σινεμά
Eπιμέλεια από τον Δώρο Δημητρίου
A Tribute to Alice Guy-Blaché
EN
The First Woman Creator of Cinema
Curated by Doros Demetriou
GR

“Ήμουν κόρη εκδότη και έτσι διάβαζα και αφομείωνα πάρα
GR
πολλά. Το νεαρό της ηλικίας μου, η απειρία και το φύλο μου,
όμως, συνωμοτούσαν εναντίον μου”.
—Alice Guy-Blaché
“Daughter of a publisher, I read a lot, absorbed quite a lot. But
my young age, my inexperience, my sex, all conspired against me.”

EN

– Alice Guy-Blaché
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ΑΦ E Ω Α ΣΤΗ ALICE GUY-BLACHÉ:
ΩΤΗ ΓΥ Α Α ΔΗ
Υ Γ ΣΤ ΥΣ Ε Α

Είναι ίσως η πρώτη γυναίκα δημιουργός στην ιστορία του σινεμά, και σίγουρα από τις
σημαντικότερες. Άφησε πίσω της μια καριέρα εφάμιλλη του Georges Méliès και άλλων
πρωτοπόρων του κινηματογράφου, δουλεύοντας ως ίση σε έναν εντελώς ανδροκρατούμενο
χώρο, όμως το όνομά της σπάνια αναφέρεται σε βιβλία ιστορίας του μέσου. Τα τελευταία
χρόνια άρχισε επιτέλους να αναγνωρίζεται το σπουδαίο της έργο και η σημαντική της
προσφορά.Tο ντοκιμαντέρ Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, παραγωγής
2018, που προβλήθηκε και στις άννες εξιστορεί τη ζωήτης, με την Jodie Foster ως
αφηγήτρια. Στην παγκόσμια πλατφόρμα ταινιών του Γαλλικού νστιτούτου υπάρχει από το
2020 ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Alice Guy-Blaché που περιλαμβάνει και τις ταινίες που
θα προβάλουμε στο Φεστιβάλ μας.

ταινίες γυρίζονταν με τον δικό τους ήχο που παιζόταν από δίσκους, πολύ πριν τη μεγάλη
επανάσταση των κλασσικών ένηχων ταινιών στα τέλη της δεκαετίας του 1920). Συνολικά,
το όνομά της εμφανίστηκε με διάφορες ιδιότητες σε πάνω από 1000 ταινίες.

GR

Τη γέννηση του ινηματογράφου το 1895 ακολούθησε η γοργή εξάπλωση του νέου
φαινομένου σε όλη την υφήλιο. ινηματογραφικές βιομηχανίες όμως δεν υπήρχαν, παρά
μόνο σε πολύ λίγες μεγάλες χώρες. Όταν ξέσπασε ο ρώτος αγκόσμιος όλεμος το
1914, οι κινηματογραφικές βιομηχανίες στη Γερμανία και τις Σκανδιναβικές χώρες ήταν
σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η Αγγλία, παρόλο που είχε πρωτοστατήσει με το Brighton School
τα προηγούμενα χρόνια, δεν κατάφερε να εξελίξει τη βιομηχανία του κινηματογράφου της.
Στην ταλία και τη Γαλλία όμως, είχαν αναπτυχθεί αρκετά οι εθνικές κινηματογραφικές
βιομηχανίες και πρωτοπορούσαν στον κόσμο τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά. έχρι
που επήλθε η κυριαρχία της Αμερικής.
Από το 1898 μέχρι το 1904 στη Γαλλία ο σημαντικότερος, αλλά και επιδραστικότερος
δημιουργός και παραγωγός ταινιών ήταν ο Georges Méliès. Ακολούθως, τα ηνία πήρε
η Pathé Frères που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. μοναδικός σοβαρός
ανταγωνισμός για την Pathé, ήταν μια άλλη γαλλική εταιρεία, η Gaumont, που ιδρύθηκε
το 1895. αι οι δύο εταιρείες ακολουθούσαν το ίδιο μοντέλο: διέθεταν τον δικό τους
εξοπλισμό, τον οποίο εξέλισσαν οι ίδιες, και τροφοδοτούσαν μαζικά την αγορά με ταινίες.
Την επίβλεψη των ταινιών της Gaumont από το 1896 μέχρι το 1906 είχε η πρώτη γυναίκα
σκηνοθέτιδα στον κόσμο, η AliceGuy-Blaché. Η AliceGuy, όπως ήταν το όνομα της πριν
παντρευτεί, δούλευε αρχικά ως γραμματέας του ιδρυτή της εταιρείας, του LéonGaumont,
αλλά σύντομα έκανε την πρώτη της ταινία. Στην πορεία της σκηνοθέτησε περισσότερες
από 600 ταινίες, διάρκειας από 1 μέχρι 30 λεπτών. Επίσης, είχε αναλάβει την παραγωγή ή
την επίβλεψη ή και τη σκηνοθεσία ακόμη 150 περίπου ταινιών με συγχρονισμένο ήχο (μια
τεχνολογία που ανακάλυψε η Gaumont την εποχή του βωβού κινηματογράφου, όπου οι
Alice Guy-Blaché
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Η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτις γεννήθηκε το 1873 και πέθανε το 1968, αφήνοντας μια
τεράστια καριέρα πίσω της, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού Ωκεανού. Είχε γνωρίσει
τους αδελφούς Lumière και τον Frédéric Dillaye, ο οποίος τη δίδαξε τη δημιουργία
ταινιών. Αν και τότε το σινεμά ήταν σχεδόν αποκλειστικά μια ψυχαγωγική δραστηριότητα
και δεν είχε κερδίσει ακόμη την πολιτιστική του θέση, η Alice Guy-Blaché κατάφερε να
δώσει το δικό της αισθητικό στίγμα εφόσον είχε αντιληφθεί τη δύναμη που θα μπορούσαν
να έχουν οι ταινίες μυθοπλασίας.
Το 1907 παντρεύτηκε τον Herbert Blaché, άλλαξε το όνομα της σε Alice Guy-Blaché και,
με την επιτυχία της στην Gaumont, όπου έγινε η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτις στον κόσμο,
εγκαταστάθηκε με τον σύζυγό της στη έα Υόρκη, στις Ηνωμένες ολιτείες. Εκεί ίδρυσαν
μαζίτο Solax, που υπήρξε το μεγαλύτερο στούντιο της προ-Χόλιγουντ εποχής.
αρόλο που υπήρξε τρομερά σημαντική στον χώρο του κινηματογράφου πριν από την
ίδρυση του Χόλιγουντ, παραδόξως η συνεισφορά της Alice Guy-Blaché είχε λησμονηθεί
όλα αυτά τα χρόνια. όλις το 1957 έγινε το πρώτο αφιέρωμα σε αυτήν στη Γαλλική
Ταινιοθήκη (Cinémathèque Française) και ένα χρόνο αργότερα τιμήθηκε με τη « εγεώνα
της Τιμής», για το παραγωγικό της έργο. ενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της το 1968,
το 2018, το έργο της μεγάλης αυτής μορφής τιμάται κάθε χρόνο, χάρη στους Véronique
LeBris και Hélène Mazzella, μέσω του βραβείου «AliceGuy». Το βραβείο αυτόιδρύθηκε
για να ενθαρρύνει τις γυναίκες σκηνοθέτιδες στον, κατά τα άλλα ανδροκρατούμενο, τομέα
του κινηματογράφου. Αυτό το βραβείο απονέμεται ετησίως σε μια γυναίκα σκηνοθέτιδα
και την ταινία της.
“Ήμουν κόρη εκδότη και έτσι διάβαζα και αφομείωνα πάρα πολλά. Το νεαρό της ηλικίας
μου, η απειρία και το φύλο μου, όμως, συνωμοτούσαν εναντίον μου”.
- Alice Guy-Blaché
ερισσότερες πληροφορίες στο: https://aliceguyblache.com
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THE FIRST WOMAN CREATOR OF CINEMA:
A TRIBUTE TO ALICE GUY-BLACHÉ

Ε

The first female director, scriptwriter and producer in history, Alice Guy-Blaché
EN
remains a forgotten figure despite her prestigious career. By putting her name to a
thousand films in 20 years, this film pioneer revolutionized film before Hollywood was
established.
The filmmaker and producer Alice Guy was born in 1873 and died in 1968, leaving
a huge career behind her, carried out on both sides of the Atlantic ocean. She
mixed with the film world from 1896, as secretary of the Comptoir Général de la
Photographie at Gaumont. At the heart of the studio, she befriended the Lumière
brothers and Frédéric Dillaye, who taught filmmaking. After persevering, her boss
allowed her to make her own films, on her own time. If, at the time, film was only a
leisure activity and had not yet earned its cultural standing, Alice Guy released her
first short film La Fée au choux (The Fairy of the Cabbages) (1890). On the strength of
its success, she became the first female director, but also the first female director in
the world by founding her own studio, La Solax, in the United States.
A Franco-American figure: Master of film before Hollywood was established,
paradoxically the image of Alice Guy has been erased over the years. If she received
her diploma of partner from Gaumont in 1900 during the Universal Exhibition,
which would reveal itself to be a real springboard for her career, it wasn’t until 1957
before she received a tribute at the CinémathèqueFrançaise film organization and
a Legion of Honour - one year later - for her prolific work. Since 2018, this forgotten
icon is celebrated each year posthumously, thanks to Véronique Le Bris and Hélène
Mazzella, through the Alice Guy prize. Founded to encourage female directors to
endeavor in the predominantly male profession, this award is therefore given to a
female film director and her film.

ΗΨΕ Σ ΤΑ
Ω
FILM SYNOPSES

At the Hypnotist’s
(Chez le
magnétiseur)

1897 / 1’

A lady goes to a hypnotist for
treatment. One gesture and the
lady immediately goes into a trance.
The man performs another magical
gesture and the lady is found below! A
gendarme arrives to put things in order.
To show that his intentions are pure,
the hypnotist makes other gestures
and the lady is dressed again, but the
gendarme is hardly convinced. The
hypnotist intervenes again and here is
the lady dressed as a gendarme and the
gendarme in female clothes. This is too
much! Everyone flees, pursued by the
hypnotist. The story ends with a happy
hubbub.

ια κυρία επισκέπτεται έναν υπνωτιστή
για θεραπεία. ε μια του κίνηση, εκείνη
υπνωτίζεται. ε την επόμενη μαγική του
κίνηση, η κοπέλα βρίσκεται από κάτω.
Ένας αστυνομικός έρχεται να επιβάλει την
τάξη. Για να δείξει τις καλές του προθέσεις,
ο υπνωτιστής ξαναντύνει την κοπέλα, αλλά
αυτό δεν πείθει τον αστυνομικό. ε την
επόμενη κίνηση του θεραπευτή, η κοπέλα
βρίσκεται με τα ρούχα του αστυνομικού και
αυτός με τα δικά της. Αυτό παραπάει! Όλοι
τρέχουν να σωθούν, με τον υπνωτιστή να
τους καταδιώκει. Η ιστορία τελειώνει με
ένα αστείο μπέρδεμα.

EN

GR

“Daughter of a publisher, I read a lot, absorbed quite a lot. But my young age, my
inexperience, my sex, all conspired against me.” – Alice Guy-Blaché
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Turn of the
Century Surgery
(Chirurgie fin de
siècle)

Σε μια κλινική, μια πινακίδα γράφει
« Χ
Α ΑΤΑ, Α Α Α Ω». ι
γιατροί, κρατώντας ένα πριόνι, τεμαχίζουν
τα άκρα από τους ασθενείς τους, καθώς
κουβεντιάζουν θυμωμένα μεταξύ τους.
ετά, συναρμολογούν με κόλλα τα χέρια
και τα πόδια των ασθενών, τα οποία
συλλέγουν από έναν κουβά που φέρει την
επιγραφή «Α ΤΑ Α Τ Α», και αυτοί
ξαναζωντανεύουν.

GR

Chapellerie
et charcuterie
mécaniques

1900 / 2’

In a clinic, a sign pleads “On estprié
de ne pas crier / Please do not cry”; the
doctors set about the patient with saws,
cheerily hacking off limbs, and then
slopping them into a bucket, all the while
arguing ferociously with each other.
They then reattach arms and legs from a
bucket of “exchange pieces” (using glue)
before re-animating their victim.

EN

Ένας εφευρέτης μαζί με τον βοηθό του
έχουν δημιουργήσει μια εξωπραγματική
μηχανή. Τοποθετούν διάφορα υλικά από τη
μία και γυρνώντας τον μοχλό, βγαίνουν από
την άλλη μεριά χιλιόμετρα από λουκάνικα
και καπέλα.

GR

Ένας κύριος θέλει να φωτογραφηθεί.
όνο που εκείνος και ο φωτογράφος έχουν
εντελώς διαφορετική άποψη για το πώς
πρέπει να είναι αυτή η φωτογραφία.

Alice Guy-Blaché

1900 / 1’

1900 / 1’
GR

Δεν είναι στη φαντασία σας. Αυτή η
ταινία είναι σκόπιμα γυρισμένη ανάποδα
στην λεωφόρο Avenue del’Opera στο
αρίσι. ε περισσή εξυπνάδα, η μουσική
(μια πρόσφατη προσθήκη) είναι και αυτή
επενδεδυμένη (ή μάλλον ηχογραφημένη)
ανάποδα. Αν αναρωτιόσουν πώς ήταν τα
πράγματα στην αρχή του 20ουαιώνα στην
πρωτεύουσα της Γαλλίας, τώρα θα μάθεις.

An inventor and his assistant create an
extraordinary machine. They introduce
several varied ingredients, they turn the
handle and, then, miles of sausages and
many hats start to come out from the
other end.

EN

At the
Photographer’s
(Chez le
photographe)

Avenue de l’opéra

GR

1900 / 1’

You aren’t imagining things. This short,
filmed on the Avenue de l’Opera in Paris,
is backward as intended. With excessive
cleverness, the music (a recent addition)
is scored (or, rather, recorded) back-tofront as well. If you’d ever wondered
what things were like in the most famous
city in France at the beginning of the
twentieth century and, specifically, in
reverse, now you’ll know.

A man turns up to have his photograph
taken. He and the photographer
have different views concerning the
composition of the photo.

EN

EN
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Indiscreet
Questions
(Questions
indiscrètes)

προστά από μια κουρτίνα, ο Felix
Mayol, ερμηνεύει ένα κωμικό τραγούδι για
την κάμερα.

GR

Alice Guy-Blaché

1906 / 2’

Standing in front of a curtain, Félix
Mayol performs a comic song for the
camera.

EN
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Madame’s
Cravings
(Madame a des
envies)

ια γυναίκα σε προχωρημένη
εγκυμοσύνη, που βολτάρει με την
οικογένειάτης, έχει ανεπιθύμητες λιγούρες.

GR

A heavily pregnant woman has a series
EN
of irrepressible cravings while walking
with her family.

The Consequences
of Feminism
(Les Résultats du
féminisme)

ια κοινωνία όπου οι άντρες και
οι γυναίκες έχουν ανταλλάξει ρόλους.
Ελαφρώς θηλυπρεπείς άντρες ράβουν,
σιδερώνουν και φροντίζουν τα παιδιά,
ενώ ανδροπρεπείς γυναίκες πίνουν
και διαβάζουν εφημερίδα στα καφέ
φλερτάροντας με άλλους άντρες.

GR

1906 / 7’

A society where the roles of men and
women have been inverted. Slightly
effeminate men sew, iron and take care
of the children, while macho women
drink and read newspapers in cafés, and
court men.

EN

The Race for the
Sausage
(La Course à la
saucisse)

Ένας έξυπνος σκύλος κλέβει μια σειρά
από λουκάνικα από το κρεοπωλείο της
γειτονιάς. Τότε αρχίζει μια καταδίωξη από
τον κρεοπώλη, από τα παιδιά της γειτονιάς
κι ένα ζευγάρι χωρικούς.

GR

Alice Guy-Blaché

The Rolling Bed
(Le Lit à roulette)

1906 / 4’

1907 / 4’

Ένας άπορος άντρας δεν μπορεί να
πληρώσει το νοίκι του.Τον πετάνε έξω
από το σπίτι του και όλα του τα έπιπλα
κατάσχονται, εκτός από το τροχήλατό του
κρεβάτι. Αφού το σπρώχνει για αρκετή ώρα
στο δρόμο, το παρκάρει για να πάρει έναν
υπνάκο. Γίνεται πολύγρήγορα το κέντρο της
προσοχής του κόσμου, με την αστυνομία
να τον διώχνει κακήν κακώς.Τότε ξεκινά
μια κούρσα μέσα στην πόλη με διάφορα
ευτράπελα. Η περιπέτεια καταλήγει με τον
άπορο άντρα να φοράει μια γούνα και να
κρατάει μια κόρνα σαν μοντέρνος οδηγός
της εποχής.

GR

An impecunious chap is unable to pay
his rent, whereupon he is ejected, but
all his furniture is retained, and he is
allowed to remove only his rolling bed.
Pulling this a few blocks, he is exhausted
and lies down on the bed to rest. He is
soon the center of attraction, and the
crowd continues to gather, when the
police order him away. Αs he refuses to
move, he is started off by the officers,
who guide him for a time, but are forcibly
deterred by indignant citizens from
further interference. The impecunious
man and his bed, which gains
momentum as it runs down the inclines,
cause much excitement en route, and
finally arrive at the business center,
where it comes to a stop alongside the
walk. Our friend has purloined a fur coat
and an auto horn on his tour, and now
presents a modern chauffeur.

EN

1907 / 4’
Alice Guy tourne
une phonoscène…

A spirited poodle grabs a long string
of sausages from the front of a deli. He is
immediately pursued by the butcher and
two women from the shop. In the street,
it is soon children and a peasant and his

1905 / 2’

EN
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Η Alice Guy και οι συνεργάτες της
γυρίζουν μια photoscene.

GR

Alice Guy-Blaché

Recording of the shooting of a
photoscene by Alice Guy and her
assistants.

EN
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Sur la barricade

Τ

ΓΑ
ΣΤ Τ ΥΤ
Α Η ALICE GUY-BLACHÉ
L’INSTITUT FRANÇAIS AND ALICE GUY-BLACHÉ

1907 / 5’

Το έργο της Alice Guy προβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος « ρωτοπόρες
Γυναίκες του ινηματογράφου», μία πρωτοβουλία του Γαλλικού νστιτούτου, που
αναδεικνύει διεθνώς 13 από τα έργα της.

GR

wife who join in the pursuit…
ια ταραχώδης στιγμή στη γαλλική
GR
ιστορία επηρεάζει τη ζωή ενός
συγκεκριμένου νεαρού, ενός αθώου θεατή
που τον συνεπαίρνει το χάος γύρω του. Ένα
νεαρό αγόρι, που είχε βγει για προμήθειες,
εκλαμβάνεται ως ταραξίας σε μια ενέδρα
στρατευμάτων. Τη στιγμή της εκτέλεσής
του, εμφανίζεται η μητέρα του, η οποία
προτάσσει το σώμα της ως ανάχωμα.

A tumultuous time in French history
affects the life of one particular man,
an innocent bystander swept up in the
confusion around him. A young boy,
gone out to get provisions, is taken for
a rioter in an ambush with the troops.
They are preparing to shoot him when
his motherperceives him and acts as a
bulwark.

EN

The Banknote
(Le Billet de
banque)

1907 / 11’

A rich man rewards a tramp for
defending him from muggers. The tramp,
then, faces discrimination as he tries to
spend the money, since nobody wants
to cash the big bill.

Ένας πλούσιος κύριος ανταμείβει με
ένα μεγάλο χαρτονόμισμα έναν ζητιάνο,
ο οποίος τον είχε υπερασπιστεί σε μια
επίθεση ληστών. ζητιάνος όμως
δυσκολεύεται να ξοδέψει την αμοιβή του
αφού κανένας δεν δέχεται να εισπράξει το
μεγάλο χαρτονόμισμα.

EN

GR
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Το Γαλλικό νστιτούτο διαθέτει μία ταινιοθήκη πέραν των 2500 τίτλων, προβάλλοντας,
μέσω του γαλλικού πολιτιστικού δικτύου και των συνεργατών του, γαλλικές ταινίες ανά
τον κόσμο. Έχουν επιλεχθεί από το έργο της Alice Guy-Blaché δεκατρείς ταινίες μικρού
μήκους, τις οποίες η σκηνοθέτιδα δημιούργησε μεταξύ 1898 και 1907. Υπήρξε η πρώτη
γυναίκα σκηνοθέτις ταινιών μυθοπλασίας στην ιστορία του σινεμά. Η ίδια είχε προτείνει
στον Léon Gaumont να εγκαταλείψει τις μικρές κινούμενες εικόνες και να ασχοληθεί με
το γύρισμα ταινιών βάσει σεναρίου. Gaumont της έδωσε την άδεια να σκηνοθετήσει,
γεγονός που αποτέλεσε αναμφίβολα σημείο-σταθμό στην ιστορία του σινεμά, καθώς το
συγκεκριμένο επάγγελμα προοριζόταν αμιγώς για άντρες. έχρι το 1907,η Alice GuyBlaché «βασίλεψε» στην εταιρεία παραγωγής Gaumont ως σκηνοθέτιδα, καλλιτεχνική
διευθύντρια και σεναριογράφος, πειραματιζόμενη με ειδικά και άλλα πρωτοπόρα εφέ.
Έπειτα από δεκαετίες στην αφάνεια, η Alice Guy-Blaché αναγνωρίζεται σήμερα για τον
ρόλο της στην ανάπτυξη των κινηματογραφικών τεχνών. εκίνησε την πορεία της αρχικά
ως γραμματέας στην εταιρεία Gaumont, ενώ αργότερα ασχολήθηκε με την παραγωγή
καινοτόμων ταινιών. ι ταινίες της ήταν τόσο επιτυχημένες και οι τεχνικές της τόσο
αποτελεσματικές που, εν τέλει, απέκτησε τον ρόλο της διευθύντριας παραγωγής. ατά
την πρώτη δεκαετία του σινεμά, η πολυταλαντούχος Guy-Blaché πειραματίστηκε με
το χρώμα και τον συγχρονισμένο ήχο (πολλές δεκαετίες πριν την τελειοποίηση των
τεχνολογιών αυτών), ενώ εξέλιξε πληθώρα κινηματογραφικών ειδών όπως φαρσοκωμωδία,
κοινωνικό ρεαλισμό, ιστορικό έπος, φαντασία. Αν και το έργο της έχει τις ρίζες του στο
θεατρικό ύφος της πελ Επόκ, η σύγχρονη ευαισθησία που διακατέχει τις ταινίες της είναι
αδιαμφησβήτητη, εφόσον «παίζει» με τις κωμικοδραματικές δυνατότητες του κοινωνικού
φύλου και της τάξης. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει ταινίες που σκηνοθέτησε η ίδια στην
εταιρεία Gaumont, καθώς και ένα δείγμα από ταινίες παραγωγής συναδέλφων της, σε
επίβλεψη της ίδιας (όπως The Birth, The Life and Death of Christ, 1906).
Έχοντας χαράξει τον δρόμο της τέχνης και της τεχνολογίας του Σινεμά κατά τα πρώιμα
ακόμη χρόνια του (οργανώνοντας ένα σύστημα παραγωγής ταινιών στην Gaumont Studios
στη Γαλλία), η Alice Guy-Blaché εγκαταστάθηκε ακολούθως στις Ηνωμένες ολιτείες
όπου ίδρυσε την εταιρεία Solax και διετέλεσε διευθύντρια παραγωγής. Έχονταςπλέον
Alice Guy-Blaché
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πλήρη δημιουργική ελευθερία, εξερεύνησε την κινηματογραφική αφήγηση μεγάλου
μήκους, δραματοποιώντας την αμερικανική εμπειρία στις αρχές του 20ού αιώνα (Making
an American Citizen, The Strike, Frozen on Love’sTrail) και πειραματιζόμενη με το
μελόδραμα (The Detective’s Dog). ι ταινίες της, που γυρίστηκαν πριν πάνω από 100
χρόνια, εξακολουθούν να εκπλήσσουν τον θεατή, με στιγμές απροσδόκητου πάθους
και πηγαίου χιούμορ (όπως στις άσεμνες κωμωδίες παρενδυσίας Officer Henderson
και Cousins of Sherlocko). Η επιλογή των ταινιών που προβάλλονται στο πλαίσιο του
προγράμματος αυτού αποτελούνένα εγχείρημα διεθνούς χαρακτήρα: έχουν αποκατασταθεί
σε 2Kκαι 4K από υλικό που τηρείται στη Βιβλιοθήκη του ονγκρέσου, του Βρετανικού
νστιτούτου ινηματογράφου, του EYE FilmInstitute, του ουσείου George Eastman,
της Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Ακαδημίας, της Lobster Films και αλλού. ρόκειται
για προβολές που δεν πρέπει να χάσουν όσοι ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της
κινηματογραφικής βιομηχανίας και τέχνης.
EN

Having pioneered the art and technology of cinema during its infancy (organizing a system
of film production at the Gaumont Studios in France), Alice Guy-Blaché moved to the United
States where she co-founded the Solax Company, and served as head of production.
Enjoying complete creative freedom, she explored long-form storytelling, alternating
between serious dramatizations of the early 20 thcentury American experience (Making an
American Citizen, The Strike, Frozen on Love’s Trail) and playful experiments in melodrama
(The Detective’s Dog). Produced more than a century ago, Guy-Blaché’s films maintain their
power to surprise the viewer, with moments of unexpected pathos and irreverent humor (the
ribald cross-dressing comedies Officer Henderson and Cousins of Sherlocko). This collection
is truly an international endeavor: with2K and 4K restorations from materials preserved by
the Library of Congress, British Film Institute, EYE Film Institute, George Eastman Museum,
the Academy Film Library, Lobster Films, and others, this is an essential viewing for anyone
interested in the evolution of the industry and the art form.

Alice Guy is part of the selection of French directors, in the framework of the cycle

Χ
TIMELINE

“Women, Film Pioneers”, proposed by IFcinéma. 13 of Alice Guy’s works has been screened
internationally by the Institut Français.
The Institut Français offers a catalogue of over 2,500 titles, enabling the French cultural
network and its partners to screen French films around the world. For Alice Guy-Blaché, a
program of 13 short films made between 1898 and 1907 was created. She is the first fiction
filmmaker in the history of cinema. It was she who suggested to Léon Gaumont that he

1900
ε το La Fée aux choux, μία ταινία
φαντασίας διάρκειας ενός λεπτού, έγινε η
πρώτη γυναίκα σκηνοθέτις στον κόσμο.

1900
With La Fée aux choux, a fantasy film
lasting one minute, she became the
world’s first female director.

GR

EN

1910
δρύει το πρώτο της στούντιο «Le Solax»
και ξεκινάει την καριέρα της στις Η Α.

1910
She sets up her first studio “Le Solax”
and starts a career in the United States.

1922
Η Alice Guy επιστρέφει στη Γαλλία,
χρεοκοπημένη.

1922
Alice Guy goes back to France, ruined.

abandon simple animated views to shoot smallscripted stories. Authorization was given
to her to direct, and this was an exceptional fact in a profession reserved for men. Until
1907, she will reign over Gaumont’s production as director, artistic director, screenwriter,
experimenting with faking and special effects.
After years of relative obscurity, Alice Guy-Blaché is now being recognized for her role in
the development of the cinematic arts. Beginning as a typist for the Gaumont Company,
she volunteered to produce a series of novelty films. So successful were her films—and
so efficient her methods—that she eventually became the studio’s head of production.
During cinema’s first decade, the multi-talented Guy-Blaché experimented with colour and
synchronized sound (decades before these technologies would be perfected) and cultivated
such diverse genres as slapstick comedy, social realism, historical epic and fantasy. Though
rooted in the theatrical style of the Belle Époque, there is a decidedly modern sensibility

1927
Ανήμπορη να βρει δουλειά, επιστρέφει στις
Η Α για να ξανακτίσει, μάταια πια, τη
δουλειά της.

to her films, as she playfully discovers comic and dramatic potential in the social mores of
gender and class. This collection includes films made directly by Guy-Blaché at Gaumont, as
well a sampling of films produced by others, under her executive supervision (for example,

1968
Η Alice Guy πεθαίνει στις Η Α.

1927
Not finding any work, she went back to
the United States to retrieve her work,
in vain.
1968
Alice Guy died in America.

The Birth, Τhe Life, and Death of Christ, 1906).
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ALICE GUY BLACHÉ

in 1912, the same year her second child, Reginald, was born, brother to Simone, born
in 1908. Once Gaumont, no longer part of the MPPC monopoly, joined the ranks of
the independents, Solax had to negotiate for distribution on a state-by-state basis.

by Alison McMahan

From 1896 to 1906 Alice Guy was probably the only woman film director in the
world. She had begun as a secretary for Léon Gaumont and made her first film
in 1896. After that first film, she directed and produced or supervised almost six
hundred silent films ranging in length from one minute to thirty minutes, the majority
of which were of the single-reel length. In addition, she also directed and produced
or supervised one hundred and fifty synchronized sound films for the Gaumont
Chronophone. Her Gaumont silent films are notable for their energy and risk-taking;
her preference for real locations gives the extant examples of these Gaumont films a
contemporary feel. As Alan Williams has described her influence, Alice Guy “created
and nurtured the mood of excitement and sheer aesthetic pleasure that one senses
in so many pre-war Gaumont films, including the ones made after her departure from
the Paris studio”. Most notable of her Gaumont period films is La Vie du Christ (1906),
a thirty-minute extravaganza that featured twenty-five sets as well as numerous
exterior locations and over three hundred extras.

EN

In early 1907, Guy resigned her position as head of Gaumont’s film production arm
in Paris although she did not end her business relationship with Gaumont. She
married Herbert Blaché, another Gaumont company employee. Léon Gaumont
sent Herbert to Cleveland to start a Gaumont Chronophone franchise. After nine
months the franchise failed, and Gaumont made Herbert manager of his New
York studio in Flushing, Queens, which was originally built to produce English
language chronophone films. Gaumont had an agreement with the Edison Company
and the other members of the Motion Picture Patents Company (MPPC) that his
company’s sound as well as silent motion pictures would be distributed as licensed
films. In 1909, Edison, who planned his own synchronized sound device called
the Kinetophone, began to resist the idea of including the Gaumont company as
a licensed MPPC distributor. As a result of Edison’s influence, Gaumont’s many
applications for formal membership in the MPPC were rejected. The Flushing plant
languished.
In 1910, Guy decided to take advantage of the under-used Flushing plant. She started
her own company, Solax, and made silent films using the Gaumont studio. The
Solax films were then distributed by Gaumont through George Kleine’s distribution
company. By 1911, Solax was making enough money for the Blachés to move into their
own large house. Guy built a $100,000 studio plant for Solax in Fort Lee, New Jersey,
Alice Guy-Blaché
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For the two years that it was successful, the Solax Company jump-started the careers
of several actors and made stars out of performers such as Darwin Karr and Blanche
Cornwall, who starred in a series of melodramas that critiqued the social system,
such as A Man’s a Man (1912), The Roads That Lead Home (1913), The Girl in the
Armchair (1913), and The Making of an American Citizen (1911) as well as action films
like The Detective and His Dog (1912) and the multi-reeler The Pit and the Pendulum
(1913). Karr and Cornwall also starred in comedies like A Comedy of Errors (1912),
Canned Harmony (1912), His Double (1912), and Burstop Holmes’ Murder Case (1913).
But the actors that really brought Guy’s comic genius to life were Marion Swayne
and Fraunie Fraunholz. They starred in A House Divided (1913) and Matrimony’s
Speed Limit (1913), two typical examples of Alice Guy’s emphasis on marriage as an
equal partnership and the reason these two extant films still appeal to audiences
today. Guy also made numerous action films with female characters as heroes,
many of them starring Vinnie Burns. Guy first cast Burns when she was an unknown
teenager, then trained her to do her own stunts in actions films such as Two Little
Rangers (1912), Greater Love Hath No Man (1913), and Guy’s masterpiece at Solax,
the three-reeler Dick Whittington and His Cat (1913), for which the director had a real
boat detonated. Guy also gave Romaine Fielding his start as an actor; he appeared in
numerous Solax films, including Mixed Pets (1911), Across The Mexican Line (1911), and
Greater Love Hath No Man.
The Solax films that stand out today are Guy’s comedies of cross-dressing, such as
the extant titles Cupid and the Comet (1911), starring Burns, and What Happened
to Officer Henderson (1913), featuring Swayne and Fraunholz. There is also the
lost film In the Year 2000 (1912), with Fraunholz and Cornwall, in which male and
female gender roles are completely reversed. (Guy originally made the same film for
Gaumont in 1906, entitled Les Résultats du féminisme, which survives.) The Solax
Company provided a rich growth and learning environment for set designers like Ben
Carré and Henri Ménessier, who had followed Alice Guy from Paris. Ménessier, who
had designed the sets for Guy’s masterpiece at Gaumont, La Vie du Christ, wrote
the photoplay and designed the sets for the Guy-produced film The Sewer (1912),
directed by Edward Warren and starring Darwin Karr.
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By 1913, the distribution difficulties began to make themselves felt. Solax moved from
producing shorts to features the same year, while still producing shorts. However, by
the end of 1913, it was clear that the day of the short film was over. Herbert started
his own company, Blaché Features, Inc. Blaché Features used the Solax studio and
often the same actors. However, Solax continued to work in parallel and some press
announcements continued to use the Solax name for both companies for quite some
time. Under the Blaché Features banner the couple took turns directing a feature film,
or sometimes two, a month, each producing the films the other directed. Some of the
films Guy directed include The Shadows of the Moulin Rouge (December 1913) and
the following films in 1914: Beneath the Czar, The Dream Woman, The Monster and
the Girl, The Woman of Mystery, and The Lure. The script for The Lure was based on
the popular Shubert Theatrical production of the play by George Scarborough, and
most of the cast from the play appeared in the film The Three Arts. It was distributed
by the World Corporation, which merged with the Shubert Organization just before
the film was released.

return to France, where for the next thirty years she lectured widely on film and
wrote magazine fiction and novelizations of film scripts. She never remarried, nor did
she make another film. She died in New Jersey in 1968 and is buried in the Catholic
cemetery in Mahwah, New Jersey.
Citation
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Blaché Features joined Popular Plays and Players, a loose coalition of film production
companies. Under the Popular Plays and Players banner, Guy directed (all in 1915):
Heart of a Painted Woman, The Vampire, My Madonna, and What Will People Say?,
all starring Olga Petrova. She directed one final film under the Popular Plays and
Players banner, The Empress, released on March 11, 1917, the only film of this period
that still survives, though in fragmented form.
Both Guy and Herbert worked as directors for hire in the teens. Guy directed The
Ocean Waif for the Golden Eagle/International Film Service, owned by Hearst,
which was released on November 2, 1916. On July 1, 1916, Motion Picture News
announced that the couple would “shortly open the ‘Greater Blache [sic] Studios’
adjoining the present Solax-Blache [sic] stages and Produce for World and Pathe
[sic]”. Her surviving feature from this period is the Marcus Loew production The Great
Adventure (1918), starring Bessie Love, for which Agnes Christine Johnston wrote
the screenplay. The couple separated and Herbert went to Hollywood, but had Guy
join him there after she nearly died of the Spanish Influenza. There she worked as
his assistant director on The Divorcee (Metro, 1919) starring Ethel Barrymore and
two films produced by and starring Alla Nazimova: The Brat (1919) and Stronger
than Death (1920). The couple divorced in 1920. Herbert remained in Hollywood
and continued to direct features, including The Saphead (1920), starring Buster
Keaton, until 1927. He remarried and became a furniture merchant. He died in 1953.
In 1922, after handling the bankruptcy auction for her studio plant, Guy chose to
Alice Guy-Blaché
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Στα Βάθη της Βραζιλίας: Τότε και Τώρα
Eπιμέλεια από την Χριστιάνα ωάννου
Depths of Brazil: Then and Now
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της Χριστιάνας ωάννου

DEPTHS OF BRAZIL: THEN AND NOW
by Christiana Ioannou

Το φετινό πρόγραμμα ‘Στα Βάθη της Βραζιλιας: Τότε και Τώρα’ είναι μια εθνοσυγκριτική κινηματογραφική ενότητα που στόχο έχει να φέρει κοντά τον Glauber
Rocha και την Ana Vaz, δύο Βραζιλιάνους κινηματογραφιστές του 20ού και 21ου αιώνα
αντίστοιχα.
GR

O Dragão da Maldade contra o Santo
Guerreiro - Antonio Das Mortes (1969) by
Glauber Rocha

Deus e o Diabo na Terra do Sol - Black
God, White Devil
(1964) by Glauber Rocha

Apiyemiyekî - Why
(2019) by Ana Vaz

Há Terra! - There is Land!
(2016) by Ana Vaz

Αφετηρα και αφορμή του προγράμματος ήταν η επιθυμα να παρουσιαστεί το έργο
του τρομερού και αξχαστου Rocha όπως και η δράση του ως πρωτοστάτης του
κινηματογραφικού ρεύματος Σiνεμα όβο, του κινήματος της πείνας, που επικράτησε
από το 1960 μέχρι το 1972 στην Βραζιλία. Στο πρόγραμμα προστέθηκε αργότερα η Ana
Vaz, η νεαρή σκηνοθέτιδα που βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο του νέου πειραματικού και
εθνογραφικού κινηματογράφου, με τις ταινίες της να αντλούν έμπνευση από τον απόηχο
των διαχρονικών επιπτώσεων της αποικιοκρατίας στην χώρα.
Από τους εκρηκτικούς αγκασέιρος στις ξεκληρισμένες φυλές του Αμαζονίου, το
πρόγραμμα επικεντρώνεται και εξερευνά -μέσα από δύο ειλικρινείς και αυθεντικές
ταινίες του κάθε δημιουργού- την πείνα, τη φτώχεια και τη δυστυχία του βραζιλιάνικου
λαού ανά τους αιώνες.
This year’s program ‘Depths of Brazil: Then and Now’ is an ethno-comparative
cinematic union, which aims to bring together Glauber Rocha and Ana Vaz, two
Brazilian filmmakers of the 20 th and 21st century respectively.

EN

The starting point of this program was the need to present the work of the grand
and unforgettable Rocha, as well as his artistic leadership in the Cinema Novo
movement, the movement of hunger, which prevailed from 1960 to 1972 in Brazil.
Later on, Ana Vaz was added to the program, a young filmmaker at the spotlight of
new experimental and ethnographic cinema, whose films draw inspiration from the
echoes of the eternal damages of colonialism in the country.
From heated Cangaceiros to the lost tribes of Amazonia, the program focuses and
explores, through two honest and authentic films of each filmmaker, the hunger,
poverty and misfortunes of Brazilian people throughout the centuries.
Στα Βάθη της Βραζιλίας: Τότε και Τώρα
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ΤΗΣ Β ΑΖ
ΑΣ 1950-1985
BRAZIL’S POLITICAL LANDSCAPE 1950-1985
In 1946, Eurico Gaspar Dutra becomes
president of Brazil until 1951.

Το 1946 πρόεδρος της χώρας
ανακηρύσσεται ο Εουρίκο Γκασπάρ
τούτρα και παραμένει στο αξίωμα του
προέδρου μέχρι το 1951.

A cinema production studio called
Embrafilme is established by the military
government in order to fund and help
directors who ignored Cinema Novo’s
ideology.

EN
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In 1951, Getúlio Vargas is elected
president, a position he held for 3 years.
He then resigns and commits suicide.

Το 1951 εκλέγεται πρόεδρος ο Ζετούλιο
Βάργκας και μένει στο αξίωμα για 3
χρόνια. Στην συνέχεια παραιτείται και
αυτοκτονεί.

From 1954 to 1956, brief interim
governments followed one after the
other.

Από το 1954 μέχρι το 1956 παρατηρείται
μια συνεχόμενη αλλαγή στην ηγεσία της
χώρας.

In 1956 populist Juscelino Kubitschek
rises to power, offering political and
economic stability to the country in the
following years.

Το 1956 ανεβαίνει στην εξουσία ο
λαϊκιστής Ζουσελίνο ουμπίτσεκ,
και φέρνει πολιτική και οικονομική
σταθερότητα στη χώρα τα επόμενα
χρόνια.

In 1960 Cinema Novo is born, first wave.
João Goulart assumed the presidency
from 1961 to 1964.

Το 1960 ξεκινά να αναδύεται το πρώτο
κύμα του Σίνεμα όβο.

On the 1st of April 1964, after a coup
d’etat, the Brazilian Armed Forces with
the support of the United States of
America, deposed Goulart. The military
dictatorship would remain in power until
March 1985.

Το 1961 ο Ζοάο Γκουλάρτ αναλαμβάνει
πρόεδρος μέχρι το 1964.
Την 1η Απριλίου 1964, ο στρατός
διαπράττει πραξικόπημα εις βάρος του
Γκουλάρτ με τις πλάτες των Ηνωμένων
ολιτειών Αμερικής. στρατός θα
παραμείνει στην κυβέρνηση μέχρι τον
άρτη του 1985.

Το Σίνεμα όβο μπαίνει στο τρίτο κύμα,
από το 1968 μέχρι το 1972.
Το κινηματογραφικό στούντιο Embrafilme
ιδρύεται για να δώσει δουλειά σε
σκηνοθέτες που αγνοούν την ιδεολογία
του όβο.

Glauber Rocha is self-exiled in Paris,
where he would spend his next ten
years.

Glauber Rocha αυτοεξορίζεται στο
αρίσι, όπου θα παραμείνει για δέκα
χρόνια,

In 1972 the movement of Novo begun
dissolving.

Το 1972 το κίνημα του όβο αρχίζει να
σβήνει.

In 1985 the military dictatorship falls and
Tancredo Neves is elected president.

Το 1985 η στρατιωτική χούντα πέφτει και
πρόεδρος ανακηρύσσεται ο Τανγκρέντο
έβες.

In 1988 the country is entering a
democratic state, the so called ‘New
Democracy’.

Το 1988, η χώρα μπαίνει σε περίοδο
δημοκρατίας, την ονομαζόμενη ΄ έα
Δημοκρατία’.

In 1964 Cinema Novo is becoming more
mature, second wave.
Political factions and conflicts within the
military dictatorship take place in the
coming years.

Το 1964 το Σίνεμα όβο ξεκινά να γίνεται
πιο ώριμο, δεύτερο κύμα.
Στα Βάθη της Βραζιλίας: Τότε και Τώρα

Cinema Novo enters its third wave, from
1968 to 1972.

ολιτικές παρατάξεις και διαμάχες εντός
της στρατιωτικής δικτατορίας λαμβάνουν
χώρα τα επόμενα χρόνια.
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ΣI Ε Α OΒ
CINEMA NOVO

Το 1940 ο επιχειρηματίας Φράνκο Ζάμπαρο, προσπαθώντας να ανατρέψει την ως
τότε μειωμένη κινηματογραφική υποδομή, δημιουργία και παραγωγή της Βραζιλίας,
σε σχέση με τις γειτονικές χώρες της Αργεντινής και του εξικού, ανοίγει το Βέρα
ρούζ Στούντιο, ένα υπερσύγχρονο στούντιο πολλών εκατομμυρίων, που στόχευε στην
παραγωγή βραζιλιάνικων ταινιών με υψηλά πρότυπα, βάζοντας τη χώρα στον διεθνή
κινηματογραφικό χάρτη.

GR

Το Βέρα ρούζ Στούντιο παρήγαγε 18 ταινίες (1951-54), και ξαφνικά σταμάτησε
τη λειτουργία του δηλώνοντας πτώχευση, πολύ πιθανόν λόγω της έλλειψης
στρατηγικής και πρόσβασης σε σοβαρά δίκτυα προβολής και διανομής, αλλά και για
το κινηματογραφικό ψέμα που δημιουργούσε και προωθούσε για μια Βραζιλία που δεν
υπήρχε.
Έτσι, μέσα από την άνοδο και την πτώση της Βέρα ρούζ που είχε θέσει ψηλά τον πήχη
των προτύπων παραγωγής του βραζιλιάνικου κινηματογράφου, γεννήθηκε το Σίνεμα
όβο.

δόξα των δημιουργών του, τουναντίον, εκδήλωνε ενδιαφέρον για τις άκληρες μάζες, για
τα εκατομμύρια των Βραζιλιάνων που ζούσαν στο περιθώριο της παραγωγής και της
κατανάλωσης. ι σκηνοθέτες, ενσωματώνοντας τις ιστορικές παραδόσεις της ατινική
Αμερικής και τον πολιτικό προβληματισμό σε μια αφηγηματικά κατανοητή φόρμα,
επιδίωκαν να μεταβάλουν τον κινηματογράφο σε μια λαϊκή κραυγή ενάντια στη φτώχεια
και την υπανάπτυξη.
Η σημαντικότερη φιγούρα του κινήματος ήταν αδιαμφισβήτητα ο Glauber Rocha (19381981) ο οποίος άφησε και ως γραπτή παρακαταθήκη το ανιφέστο της Πείνας, μεταξύ
πολλών άλλων γραπτών εκ των οποίων δυστυχώς ελάχιστα διασώθηκαν.
Το ρεύμα του Σίνεμα όβο καθρέφτιζε την πείνα και την φτώχεια όμως λειτουργούσε
και ονειρικά:
«Ο κινηματογραφικός δημιουργός του Τρίτου όσμου πρέπει να δίνει το προβάδισμα στη
δράση και όχι στη σκέψη, ο δε κινηματογράφος του οφείλει πρωτίστως να είναι όργανο
εξέγερσης˙ δηλαδή, ένας κινηματογράφος του ανταρτοπόλεμου». Βλέπουμε, δηλαδή, πως
το Cinema Novo είναι ταυτόχρονα ένας κινηματογράφος λαϊκός και του δημιουργού,
δια του οποίου πραγματώνεται «το παλιό όνειρο για έναν λαϊκό κινηματογράφο των
διανοουμένων»». [2]

Το κίνημα του Σίνεμα όβο άρχισε να αναδύεται στις αρχές του 1960 ως επακόλουθο
της δημιουργικής αντίδρασης που έφερε ο λεγόμενος ‘νέος κινηματογράφος’ που είχε
αρχίσει να ανθίζει στην Ευρώπη και που ήρθε να απαρνηθεί του χρυσούς κανόνες που
είχε σπείρει ως τότε ο ‘πρώτος κινηματογράφος’.

Το Σίνεμα όβο αναλύεται σε 3 φάσεις λόγω των οικονομικών του πόρων αλλά και του
ντόπιου πολιτικού και κοινωνικού τοπίου που εναλλασσόταν συχνά:

Το Σίνεμα όβο και οι Βραζιλιάνοι δημιουργοί απαρνήθηκαν το σινεμά του
βιομηχανοποιημένου στούντιο όπως αναπτυσσόταν στην Αργεντινή και το εξικό, και
στράφηκαν στα πιο απλά μέσα, με μικρά συνεργεία, χαμηλό κόστος παραγωγής και με
μια πολύ πιο ελεύθερη φόρμα δημιουργίας, επηρεασμένη από τη γαλλική ουβέλ Βαγκ
και τον ιταλικό νεορεαλισμό.

1. Από το 1960 μέχρι το 1964, η πρώτη του περίοδος δηλαδή, ήταν η πιο αγνή, μιας
και οι στόχοι του ρεύματος ήταν να δείξει τη Βραζιλία όπως ήταν πραγματικά και
να δημιουργηθούν αίθουσες κινηματογράφου που θα υποστήριζαν αυτές τις μικρές
παραγωγές. Σκηνές από τις ζωές μέσα στις φαβέλες και τα σερτάο που χτυπούσαν τον
πυρήνα της κοινωνικής εξαθλίωσης -τη θρησκευτική αποξένωση, τη βία, την πείνα, την
υπανάπτυξη και τον αγώνα του φτωχού λαού- όλα γυρισμένα με ένα ντοκιμαντερίστικο
ύφος και έμφαση στα φυσικά τοπία της χώρας.

Σκοπός του όβο ήταν να προωθήσει την πραγματική Βραζιλία όπως δεν είχε σχεδόν
ποτέ προβληθεί ξανά, τόσο στον διεθνή χώρο όσο και στον φτωχό πληθυσμό της χώρας,
με στόχο την ταξική συνείδηση και τη δημιουργία μιας επαναστατική πνοής.
Δύο ήταν τα χαρακτηριστικά του Cinema Novo: το μεγάλο πολιτικό κύρος που απέκτησε
με τη θεματολογία του, και οι σταθερά επαναστατικές του προθέσεις. Δεν ήταν ένας
κινηματογράφος που είχε ως στόχο τον φορμαλισμό, τα φεστιβάλ και την καλλιτεχνική
Στα Βάθη της Βραζιλίας: Τότε και Τώρα
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2. Από το 1964 μέχρι το 1968, το δεύτερο κύμα του όβο χαρακτηρίστηκε από πολλούς
κριτικούς ως το πιο γόνιμο και κινηματογραφικά παραγωγικό όμως ταυτόχρονα
και τεταμένο. ε το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Απριλίου 1964, όπου ο Ζοάο
Γκουλάρτ χάνει την προεδρική του εξουσία και ο στρατός παραμένει στην εξουσία
για 21 χρόνια, ο λαός χάνει ταυτόχρονα και την πίστη του στο Σίνεμα όβο. Ταινίες
επηρεασμένες και δομημένες να αναλύσουν την αποτυχία του λαϊκισμού, των
Depths of Brazil: Then and Now
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στρατηγικών ανάπτυξης και των αριστερών διανοούμενων για την προστασία της
βραζιλιάνικης δημοκρατίας παρουσιάστηκαν στο πικραμένο κοινό. Από την άλλη,
αρκετοί σκηνοθέτες απομακρύνθηκαν από την αισθητική της πείνας και στράφηκαν
προς τη δημιουργία ταινιών πιο εμπορικού ύφους που στόχευαν σε μεγαλύτερες
φεστιβαλικές και ακαδημαϊκές προβολές.
3. Η τρίτη και τελευταία φάση του όβο από το 1968 μέχρι το 1972 έχει χαρακτηριστεί
και ως η τροπική-ανθρωποφαγική περίδος του κινήματος. Ανθρωποφαγική τόσο
κυριολεκτικά μέσα από τη θεματική των ταινιών, αλλά και μεταφορικά μιλώντας για
την ίδια τη χώρα της Βραζιλίας. Τροπική, από το εικαστικό ρεύμα του Τροπικισμού
(ή Τροπικάλια), όσο και για την ίδια την αισθητική των ταινιών πλούσια σε πολιτικό,
εθνογραφικό και κοινωνικό περιεχόμενο όσο και η ζούγκλα της Αμαζονίας. αθώς το
τρίτο κύμα έσπρωχνε τους σκηνοθέτες να παραγάγουν πιο ‘επαγγελματικές’ ταινίες, κάτι
που ερχόταν σε αντίθεση με το πρώτο κύμα αλλά και την όλη ιδεολογία του κινήματος,
το άντεργκραουντ κίνημα του Σινεμά αρζινάλ αναδύθηκε για να συνεχίσει τον αρχικό
σκοπό του όβο χρησιμοποιώντας φτωχά και ‘βρόμικα΄ μέσα.
Το στρατιωτικό πραξικόπημα αλλά και η άνοδος του στρατού στην εξουσία έφεραν
σιγά σιγά τον θάνατο του κινήματος. ολλοί σκηνοθέτες διέφυγαν, εξορίστηκαν
ή αυτοεξορίστηκαν από τη Βραζιλία, ταινίες λογοκρίθηκαν και στη χειρότερη
καταστράφηκαν, και το κινηματογραφικό στούντιο του Ebrafilme που παρουσιάστηκε
από τη στρατιωτική δικτατορία το 1969 ήρθε να δώσει ψωμί σε σκηνοθέτες και ταινίες
που αγνοούσαν την ιδεολογία του όβο.
Brazil had a far less developed national cinema than either France or Japan;
although the cinema arrived early to Brazil, and despite continuous activity,
filmmaking had not developed the infrastructure or production quantity of either
Mexico nor Argentina, its two Latin American rivals. There was an attempt to change
that in the late 1940s, when a São Paulo industrialist, Franco Zamparo, announced
the creation of Vera Cruz Studios, a multimillion-dollar, state-of-the-art film studio
that was designed to create an international caliber cinema.
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Vera Cruz produced 18 films from 1951 to 1954, when it stopped production and filed
for bankruptcy. What had happened? There has been much analysis of the failure of
Vera Cruz. For some, it was their lack of access to serious distribution and exhibition
networks that doomed their box office figures; for others, the fact that so few of their
films had any connection to Brazilian his- tory, life or culture.
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Whatever the reasons, Vera Cruz certainly raised the production level and standards
for Brazilian filmmaking, and installed in the minds of its filmmakers the idea of a
national Brazilian cinema in dialog with international cinema. Intensely aware of
changes in European, Japanese and US cinemas, Brazil’s Cinema Novo rejected the
“studio cinema” model of Vera Cruz and opted instead for a faster, looser approach
to filmmaking that depended heavily on the availability of light, hand-held cameras,
faster film stock and magnetic sound. The first Cinema Novo films were shorts and
documentaries, but by the early 1960s, a number of feature films emerged from those
associated with the movement.
Cinema Novo represented a rejection of the idea of creating an industrial, studiobased cinema as had developed in Mexico and Argentina. Cinema Novo had two
principal aims: to reveal a Brazil that had rarely, if ever, been seen on screen before,
and to create a distinctive way of telling its stories, one that rejected the model of
classical film narration both aesthetically and politically.
Cinema Novo was very much in keeping with at least one strain of political and social
thought of that time. Beginning in the 1950s, Brazil had become a major industrial
nation, with a successful automobile industry and export capabilities in areas ranging
from home appliances to pharmaceuticals. This industrial growth brought a sector
of Brazil’s industrial and financial class in direct competition with especially the
United States, which since about 1900 had been the single most important force
in the Brazilian economy; Brazil was presented as a nation that had outgrown its
formerly subsidiary role, and was now ready to be treated as an equal in economic
and political affairs. Cinema Novo was very much allied to this “radical national
bourgeois” position, hoping both to be part of that ongoing national dialogue, as well
as part of an overall cultural renaissance that included the planning and creation of
Brasilia as well as the international musical success of bossa nova.
Yet, just at the moment when Cinema Novo was reaching a level of artistic maturity,
the military took power in a coup that began on April 1, 1964, and which would remain
under military control for the next two decades. [1]
The most important figure of Cinema Novo was without a doubt Glauber Rocha (19381981), who also left as a trust the Manifesto of Hunger amongst many other writings,
of which unfortunately very few survived.
Cinema Novo can be analysed in three phases due to Brazil’s political and economic
landscape that was constantly shifted at that time:
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1. From 1960 to 1964, the first wave, was perhaps the most pure one, since the
goals of the movement was to show Brazil as it really was and to create art house
cinemas that would support small productions. Scenes from the lives in favelas and
sertaos would hit the core of social misery - religious alienation, violence, hunger,
underdevelopment and the struggle of the poor - all shot while using a documentary
look and emphasis on the natural landscapes of the country.
2. From 1964 to 1968, the second phase of Novo was described by many critics as
the most prolific and cinematically productive, but at the same time heated. With the
military coup of April 1964, in which Joao Goulart lost his presidential position and
the army would remain in power for 21 years, people also lost their faith in Cinema
Novo.
Films influenced and structured to analyse the failure of populism, development
strategies and left-wing intellectuals to protect the Brazilian Republic were presented
to a bitter audience. On the other hand, several directors moved away from the
aesthetic of hunger, towards making films of a much more commercial nature aimed
for larger academic and festival screenings.

3. The third and last phase of Novo, from 1968 to 1972, has been characterised as
the tropical-cannibalistic period of the movement. Cannibalistic both literally through
the themes of the films and metaphorically about the country of Brazil itself. Tropical,
from the art movement of Tropicalism (or Tropicalia), as well as for the very aesthetics
of the films themselves, rich in political, ethnographic and social content just like the
jungle of Amazonia.

Η Α ΣΘΗΤ Η ΤΗΣ ΠΕ ΝΑΣ
Τ Υ GLAUBER ROCHA (1965)
απόσπασμα
(….)
Για αυτό τον λόγο η πείνα στην ατινική Αμερική δεν είναι απλά ένα ανησυχητικό
σύμπτωμα· είναι η ουσία της κοινωνίας μας. Εδώ εντοπίζεται η τραγική αυθεντικότητα του
έου Σινεμά (Cinema Novo) σε σχέση με το παγκόσμιο σινεμά. Η αυθεντικότητά μας είναι
η πείνα μας και η μεγαλύτερη δυστυχία είναι πως αυτή η πείνα είναι αισθητή αλλά όχι
κατανοητή πνευματικά.
(….)
Αυτή ήταν η γκαλερί των εξαθλιωμένων ανθρώπων που χαρακτήρισαν το Cinema Novo με
ένα δυστυχισμό (miserabilism) που καταδικάστηκε από την κυβέρνηση, από μια κριτική
που εξυπηρετεί αντιλαϊκά συμφέροντα, από τους παραγωγούς και από το κοινό – με το
τελευταίο να είναι ανίκανο να αντιμετωπίσει τις εικόνες της φτώχειας.
(….)
ατανοούμε τη πείνα που οι Ευρωπαίοι και η πλειονότητα των Βραζιλιάνων απέτυχαν να
κατανοήσουν. Για τον Ευρωπαίο, είναι ένας παράξενος τροπικός σουρεαλισμός. Για τον
Βραζιλιάνο, είναι εθνική ντροπή. Δεν τρώει, αλλά ντρέπεται να το πει· και ωστόσο, δεν
ξέρει από πού προέρχεται αυτή η πείνα. Γνωρίζουμε –μιας και δημιουργήσαμε εκείνες τις
άσχημες, θλιβερές ταινίες, εκείνα τα απελπισμένα φιλμ που ουρλιάζουν, στα οποία η λογική
δεν κυριαρχεί πάντα– δηλαδή αυτή η πείνα δεν μπορεί να μετριαστεί με μετριοπαθείς
κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και αυτό ο μανδύας του έγχρωμου φιλμ δεν μπορεί να το
κρύψει, αλλά αντίθετα επιδεινώνει, τους όγκους του. Για αυτό, μόνο ένας πολιτισμός
πείνας μπορεί να ξεπεράσει ποιοτικά τις ίδιες του τις δομές με το να τις υπονομεύσει και να
τις καταστρέψει. [3]
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As the third wave pushed directors to produce more ‘professional’ films, an action
contrary to the first wave but also to the whole ideology of the movement, the
underground movement of Marginal Cinema emerged to continue Novo’s aim using
poor and ‘dirty’ means.
The military coup d’etat and the rise of the army to power gradually brought the
death of the movement. Many filmmakers were exiled, self-exiled or escaped Brazil,
films were censored and at worst destroyed, and the Ebrafilme cinema production
studio established by the military dictatorship in 1969 came to support directors and
movies that ignored Novo’s ideology.
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THE AESTHETICS OF HUNGER
BY GLAUBER ROCHA (1965)

ΗΒ

extract

Γ ΑΦ Α Τ Υ GLAUBER ROCHA

Glauber Rocha γεννήθηκε στις 14 αρτίου 1938 στην πάχια, στο
βορειοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας και πέθανε στις 23 Αυγούστου 1981, σε ηλικία 43
ετών, σε νοσοκομείο του ίο ντε Τζανέιρο από πνευμονικό οίδημα.

GR

(….)
This is why the hunger of Latin America is not simply an alarming symptom: it is the
essence of our society. Herein lies the tragic originality of Cinema Novo in relation
to World Cinema: our originality is our hunger, and our greatest misery is that this
hunger is felt but not intellectually understood.
(….)
Such was the gallery of famished people that identified Cinema Novo with a
miserabilism condemned by the government, by a critique that serves anti-nationalist
interests, by the producers and by the public—the latter being incapable of facing the
images of poverty.
(….)
We understand this hunger that Europeans and the majority of Brazilians have failed
to understand. For the European, it is a strange tropical surrealism. For the Brazilian,
it is a national shame. He does not eat, but is ashamed to say so; and yet, he does
not know where this hunger comes from. We know—since we made these ugly, sad
films, these screaming, desperate films in which reason has not always prevailed—
that this hunger will not be cured by moderate government reforms, and that the
cloak of technicolor cannot hide but rather aggravates its tumors. Therefore, only a
culture of hunger, by undermining and destroying its own structures, can qualitatively
surpass itself. [2]
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εγάλωσε θαυμάζοντας τα αμερικανικά γουέστερν, και ένιωθε έλξη για τους
παραδοσιακούς μύθους και τελετές, κάτι που θα φανεί και αργότερα στην καλλιτεχνική
του δημιουργία.
Σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε να δουλεύει ως κριτικός ταινιών. εκίνησε, αλλά λίγο
αργότερα εγκατέλειψε, τις σπουδές του στη ομική, ενώ ταυτόχρονα δούλευε ως
βοηθός ταινιών καταφέρνοντας έτσι να γυρίσει την πρώτη του μικρού μήκους ταινία
Pátio το 1959.
Συνέχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος και, εγκαταλείποντας μια για πάντα την
ακαδημαϊκή παιδεία, ακολούθησε την ορμή του να γίνει σκηνοθέτης.
Στην ηλικία των 20 μετακόμισε στο ίο, και μαζί με άλλους ξεχωριστούς διανοούμενους
και σκηνοθέτες όπως τους άρλος τιέγκες, έον Χίρτσμαν, ούι Γκέρα, έλσον
ερέιρα τος Σάντος και Ζοακίμ έδρο τε Αντράντε, ξεκίνησαν μέσα από τις ταινίες
τους να χτίζουν ένα κινηματογραφικό ρεύμα. Το κίνημα του Σίνεμα όβο έρχεται ως
επίθεση στην αποτυχημένη κινηματογραφική παραγωγή του στούντιο Βέρα ρούζ,
αλλά και ως απάντηση στις φρέσκες ιδέες που σκορπούσε ο ‘νέος κινηματογράφος’
στην Ευρώπη. Το όβο είχε γεννηθεί για να φέρει την ελευθερία, την αλλαγή και την
αναγνώριση που χρειαζόταν το βραζιλιάνικο σινεμά εκ των έσω.
Η φήμη του Rocha εδραιώθηκε με τις ταινίες αύρος Θεός, ευκός Διάβολος (Black
God, White Devil) (1964), Χώρα σε Αγωνία (Entranced Earth) (1966) και Αντόνιο ντας
όρτες (Antonio Das Mortes) (1969). Η ταινία Barravento (1961), το μεγάλου μήκους
κινηματογραφικό του ντεμπούτο σε ηλικία μόλις 21 ετών προβλήθηκε στην πρώτη
έκδοση του κινηματογραφικού φεστιβάλ της έας Υόρκης, παρουσιάζοντας την
αισθητική και την οπτική του και, ακολούθως, εδραιώνοντας το όνομα του ως πολλά
υποσχόμενος σκηνοθέτης το 1964 με την κινηματογραφική αλληγορία της ανθρώπινης
ύπαρξης αύρος Θεός, ευκός Διάβολος όπου και διαγωνίστηκε για τον Χρυσό Φοίνικα
στο 17o Φεστιβάλ αννών. Το 1966, η ταινία του Χώρα σε Αγωνία, μια πολιτική δουλειά
για τη δύναμη και τη διαφθορά, κέρδισε το βραβείο FIPRESCI στο 19o Φεστιβάλ
αννών και τη Χρυσή εοπάρδαλη στο 18o Διεθνές Φεστιβάλ του οκάρνο. Το 1969
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κυκλοφορεί το βίαιο και λυρικό Αντόνιο τας
στο 22ο Φεστιβάλ αννών.

GLAUBER ROCHA’S BIOGRAPHY

όρτες που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα

Glauber Rocha was born on the 14th of March 1938, in Bahia, the northeastern state
of Brazil, and died on the 23rd of August 1981, at the age of 43, in a hospital at Rio de
Janeiro due to lung infection.
EN

Αυτοσχεδιασμοί, βρομιά, πείνα, υστερία, επανάσταση, δυστυχία και παραισθήσεις
χαρακτήριζαν τα έργα του.
έσα από τη δράση του ως ηγετική φιγούρα του Σίνεμα όβο απέκτησε την πιο μεγάλη
αναγνώριση ανάμεσα στους βραζιλιάνους διανοούμενους της Ευρώπης και οι ταινίες
του αναλύθηκαν περισσότερο από κάθε άλλου κινηματογραφιστή τότε. Το 1971 ο
Rocha αυτοεξορίστηκε στο αρίσι όπου και έζησε 10 χρόνια ταξιδεύοντας παράλληλα
στην σπανία, την ορτογαλία και τη Χιλή. έσα σε όλα αυτά τα χρόνια αυτοεξορίας
προσπάθησε μέσα από τις γνωριμίες του με τα περιοδικά Cahiers du Cinéma και Positif
να χτίσει μια παγκοσμίου εμβέλειας κινηματογραφική γνώση και γνωριμία του κοινού
και των κριτικών για το Σίνεμα όβο, κάτι που είχε ήδη αρχίσει να κάνει με διάφορα
ταξίδια στην Ευρώπη από το 1960.
ι ταινίες του έχουν χαραχτεί στο μυαλό των ανθρώπων του κινηματογράφου για την
πρωτοποριακή τους ματιά, τα επαναστατικά και πολιτικά στοιχεία που εξωθούσαν τον
λαό να σηκώσει το ανάστημά του, την άκαμπτη δραματουργική αισθητική που συνδύαζε
τη μουσική σάμπα, τη βία και το λαϊκό θέατρο, αλλά και για το μανιφέστο του Rocha, Η
Αισθητική της Πείνας (1965) που χτυπούσε σαν όπλο σε κάθε του ταινία.

He grew up admiring American westerns, and was drawn to traditional myths and
ceremonies, elements of inspiration which clearly were identified through his artistic
creation later on. At the age of 16 he began working as a film critic. He started, but
soon after a while dropped out, of his law studies, while at the same time working as
a film assistant, thus managing to shoot his first short film Pátio in 1959. He continued
to work as a journalist and left academic education once and for all, in order to
pursue his drive of becoming a director.
At the age of 20 he moved to Rio, and along with other fellow filmmakers such as
Carlos Diegues, Leon Hirszman, Ruy Guerra, Nelson Pereira dos Santos and Joaquim
Pedro de Andrade began, through the films they have been making, to build a
cinematic movement.
The movement of Cinema Novo came as an attack to the failed cinema production
of Vera Cruz Studio, as well as an answer to the fresh ideas that ‘new cinema’ was
spreading across Europe. Novo was born to bring freedom, change and recognition
to the much-needed Brazilian cinema, from within.
Rocha’s fame was established with the films Black God, White Devil (1964), Entranced
Earth (1966) and Antonio Das Mortes (1969). Baravento his feature film debut (1961)
at the age of 21 was screened at the first edition of the New York Film Festival,
showcasing his taste and visual creativity. He continued establishing his name as a
promising director in 1964 with the cinematic allegory on human nature, Black God,
White Devil, which was also a Palme d’Or nominee at the 17th Cannes Film Festival.
In 1966, his film Entranced Earth, a political metaphor on power and corruption, won
the FIPRESCI Award at the 19 th Cannes Film Festival and the Golden Leopard at the
18 th Locarno International Film Festival. In 1969 he released the violent and lyrical
Antonio Das Mortes and won the Palme D’Or at the 22nd Cannes Film Festival.
Improvisation, dirt, hunger, hysteria, revolution, misery and hallucinations were
distinct elements throughout his films.
Through his action as a leading figure of Cinema Novo he gained the biggest fame
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amongst Brazilian intellectuals in Europe, and his films were analyzed perhaps more
than any other filmmaker at that time.
In 1971, after the 1964 Brazilian coup d’etat, Rocha went into self-exile to Paris where
he spent ten years there while travelling at the same time in Spain, Portugal and
Chile. During all these years of self-exile he tried through his contacts with film
magazines such as Cahiers du Cinéma and Positif, to build an international cinematic
knowledge for audience and critics on Cinema Novo, an effort he started since 1960
with repeated journeys in Europe.
His films have been marked in the minds of cinema people for their pioneering look,
the revolutionary and political elements that empowered people to stand up, the
vivid dramaturgy that combined samba music, violence and popular theatre but also
for Rocha’s manifesto The Aesthetics of Hunger (1965), which struck as a weapon in
each of his films.
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Pátio
(1959)

Der Leone Have Sept Cabeças
(1970)

A Cruz na praça
(1959)

Cabeças Cortadas
(1970)

Barravento
(1961)

Câncer
(1968–72)

Deus e o Diabo na Terra do Sol
(1964)

História do Brasil
(1974)

Amazonas, Amazonas
(1966)

As Armas e o Povo
(1975)

Maranhão ’66
(1966)

Claro
(1975)

Terra em transe
(1967)

Di Cavalcanti
(1977)

1968
(1968)

Jorjamado no cinema
(1977)

O Dragão da Maldade contra o Santo
Guerreiro
(1969)

A Idade da Terra
(1980)
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Το Ανθρωποφαγικό Μανιφέστο του Όσβαλντ ντε Αντράντε (1928) / απόσπασμα

όνο η ανθρωποφαγία μας ενώνει. οινωνικά, Οικονομικά, Φιλοσοφικά.
***
Ο μοναδικός παγκόσμιος νόμος. Η μεταμφιεσμένη έκφραση κάθε ατομικισμού, κάθε
κολεκτιβισμού. Όλων των θρησκειών. Όλων των συνθηκών της Ειρήνης.
***
α είσαι Τούπι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
***
άτω κάθε κατήχηση. αι κάτω η μάνα του Γκράτσι.
***
ε ενδιαφέρει μόνο ότι δεν είναι δικό μου. Ο νόμος του ανθρώπου. Ο νόμος της
ανθρωποφαγίας.
(………)
Παιδιά του ήλιου, μητέρα των ζωντανών. Ανακαλύφθηκες και αγαπήθηκες παθιασμένα με
όλη την υποκρισία της νοσταλγίας από τους μετανάστες, τους σκλάβους και τους τουρίστες.
Στη χώρα του εγάλου Φιδιού.» [4]
Η Αισθητική της Πείνας του Glauber Rocha (1965) / απόσπασμα
Δίχως αμφιβολία, η ατινική Αμερική παραμένει αποικία. Αυτό που διακρίνει την
αποικιοκρατία του χθες από εκείνη του σήμερα είναι απλά οι εκλεπτυσμένες μορφές της
που εφαρμόζονται από τον σύγχρονο αποικιοκράτη.
(….)
Η στιγμή της βίας είναι η στιγμή που ο αποικιοκράτης συνειδητοποιεί την ύπαρξη του
εποικισμένου. όνο τότε, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τη βία μπορεί να αντιληφθεί ο
αποικιοκράτης, μέσα από τον τρόμο, τη δύναμη του πολιτισμού τον οποίο εκμεταλλεύεται.
Όσο δεν παίρνει τα όπλα, ο εποικισμένος άνθρωπος παραμένει σκλάβος. [5]
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Cannibalist Manifesto by Oswald de Andrade (1928) / extract

Cannibalism alone unites us. Socially. Economically. Philosophically.
***
The world’s single law. Disguised expression of all individualism, of all collectivism.
Of all religions. Of all peace treaties.
***
Tupi or not Tupi, that is the question?
***
Down with every catechism. And down with the Gracchi’s mother.
I am only concerned with what is not mine. Law of Man. Law of the cannibal.
(……..)
Children of the sun, mother of the living. Discovered and loved ferociously with all the
hypocrisy of saudade, by the immigrants, by slaves and by the tourists.
In the land of the Great Snake. [3]
The Aesthetics of Hunger by Glauber Rocha (1965) / extract
Latin America remains a colony. What distinguishes yesterday’s colonialism from that
of today is merely the more refined form of the colonizer.
(….)
It is the moment when the colonizer becomes aware of the colonized: only when
confronted with the sole possibility of expression of the colonized, violence, can the
colonizer understand, through horror, the strength of the culture he exploits. As long
as he does not take up arms, the colonized man remains a slave. [4]
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O Dragão da
Maldade Contra
o Santo Guerreiro
/ Antonio Das
Mortes
GR

Σκηνοθεσία: Glauber Rocha

(1969, 95’,
Βραζιλία / Brazil)
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Directed by : Glauber Rocha

Σενάριο: Glauber Rocha

Written by: Glauber Rocha

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Afonso Beato

Cinematography: Afonso Beato

ουσική: Marlos Nobre, Walter Queiros, Sergio
Ricardo

Music: Marlos Nobre, Walter Queiros, Sergio
Ricardo

οντάζ: Eduardo Escorel

Editing: Eduardo Escorel

αλλιτεχνική Διεύθυνση: Helio Eichbauer,

Art Direction: Helio Eichbauer, Paulo Lima,

Paulo Lima, Paulo Gil Soares αραγωγή:

Paulo Gil Soares

Glauber Rocha, Claude-Antoine, Luis Carlos

Production: Glauber Rocha, Claude-Antoine,

Barreto, Zelito Viana ρωταγωνιστούν:

Luis Carlos Barreto, Zelito Viana Cast: Mauricio

Mauricio do Valle, Odete Lara, Othon Bastos,

do Valle, Odete Lara, Othon Bastos, Jofre

Jofre Soares

Soares

ια ταινία εποχής για μια Βραζιλία που
δεν υπάρχει πια. Αποτελεί το σίκουελ
του αύρος Θεός, ευκός Διάβολος
(1964) και διδαδραματίζεται 29 χρόνια
μετά τη δολοφονία του ορίσκο
( ανθός Διάβολος), του τελευταίου των
αγκασέιρος από τον Αντόνιο τας
όρτες. Τον ‘παλιό καιρό’, ο σκοπός της
ζωής του Αντόνιο ήταν η εξόντωση των
αγκασέιρος λόγω προσωπικής έχθρας
εναντίον τους. Η ζωή του ήταν ανούσια
τα τελευταία 29 χρόνια, αλλά τώρα, μια
καινούργια πρόκληση τον περιμένει. Όταν
ένας αγκασέιρο εμφανίζεται στο Ζαρτέν
ντε ιράνχας, ο προύχοντας της περιοχής,
ένας γέρος άνθρωπος, κάνει το προφανές
Στα Βάθη της Βραζιλίας: Τότε και Τώρα

now, a new challenge awaits him. When
a Cangaceiro appears in Jardim Das
Piranhas, the local Land Baron, an old
man, does what seems obvious to him:
he calls Antonio das Mortes, killer of
Cangaceiros. At first, Antonio is ecstatic.
His life has gained new meaning. But
soon it becomes obvious that this new
Cangaceiro (named Coirana) is no
Corisco, but an idealist. An idealist of
the sixties in the garb of the forties. A
leader of the hopeless and the hungry.
Antonio das Mortes begins to reconsider
his feelings towards Coirana and his
followers.

γι’αυτόν: καλεί τον Αντόνιο τας όρτες,
τον φονιά των αγκασέιρος. Στην αρχή
ο Αντόνιο είναι εκστασιασμένος. Η ζωή
του έχει αποκτήσει ξανά νόημα. Αλλά
σύντομα γίνεται προφανές ότι αυτός
ο καινούργιος αγκασέιρο (ονόματι
οϊράνα), δεν είναι ένας ακόμα ορίσκο
αλλά ένας ιδεαλιστής. Ένας ιδεαλιστής
των εξήντα στα ρούχα των 40. Ένας
ηγέτης των απελπισμένων και των
πεινασμένων. Αντόνιο τας όρτες
ξεκινά να αναθεωρεί τα αισθήματά του
προς τον οϊράνα και τους οπαδούς του.

Deus e o Diabo
na Terra do Sol /
Black God, White
Devil

GR

A period piece about a Brazil that is
no more. This movie is the sequel to
Black God, White Devil (1964), and takes
place 29 years after Antonio das Mortes
killed Corisco (Blond Devil), last of the
Cangaceiros. In ‘the old days’, Antonio’s
function in life was to exterminate these
bandits, on account of his personal
grudges against them. His life had been
meaningless for the last 29 years, but
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(1964, 102’,
Βραζιλία / Brazil)

Σκηνοθεσία: Glauber Rocha

EN

Directed by: Glauber Rocha

Σενάριο: Glauber Rocha

Written by: Glauber Rocha

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Waldemar Lima

Cinematography: Waldemar Lima

ουσική: Sergio Ricardo, Glauber Rocha

Music: Sergio Ricardo, Glauber Rocha

οντάζ: Rafael Justo Valverde

Editing: Rafael Justo Valverde

αραγωγή: Agnaldo Azevedo

Production: Agnaldo Azevedo

ρωταγωνιστούν: Yona Magalhes, Ceraldo Del

Cast: Yona Magalhes, Ceraldo Del Ray, Othon

Ray, Othon Bastos

Bastos

ία μυθοπλαστική σκιαγράφηση των
περιπετειών ενός πληρωμένου δολοφόνου,
του Αντόνιο τας όρτες, με φόντο την
πραγματική ζωή των τελευταίων ημερών
της αγροτικής ληστείας.

Fictionalized account of the adventures
of hired gunman Antonio das Mortes,
set against the real life last days of rural
banditism. The movie follows Antonio
as he witnesses the descent of common
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Η ταινία ακολουθεί τον Αντόνιο καθώς
βιώνει την παρακμή ενός αγρότη, του
ανουέλ, προς μια νέα ζωή γεμάτη
έγκλημα, και την ένταξή του στην ομάδα
του ορκισμένου εχθρού του, του ορίσκο
του ανθού Διαβόλου, και της Pedra
Bonita Massacre.

rural worker Manuel into a life of crime,
joining the gang of Antonio’s sworn
enemy, Corisco the Blond Devil, and the
Pedra Bonita Massacre.

Apiyemiyeki?

GR

Σκηνοθεσία: Ana Vaz

Το Apiyemiyekî δημιουργήθηκε για την
εικαστική ερευνητική έκθεση ‘ έταΑρχείο 1964-1985: Χώρος για Ακρόαση
και Ανάγνωση της στορίας κατά τη
Στρατιωτική Δικτατορία στη Βραζιλία’
(Sesc, São Paulo), μαζί με μια σειρά από
νέα έργα αφιερωμένα στην οικοδόμηση
μιας κριτικής κοσμολογίας της περιόδου.
Το φιλμ είναι ένα κινηματογραφικό
πορτρέτο που απορρέει από το αρχείο
του Βραζιλιάνου εκπαιδευτικού και
υπερασπιστή των δικαιωμάτων των
αυτόχθονων, Egydio Schwade (Casa da
Cultura de Urubuí). Το αρχείο βρέθηκε
στο σπίτι του στην Presidente Figueiredo
(Αμαζόνιος), όπου φυλάγονται πάνω
από 3000 ζωγραφιές των WaimiriAtroari, μιας αυτόχθονης φυλής του
Αμαζονίου, κατά την πρώτη τους
εμπειρία γραμματισμού. Βασισμένα στην
κριτική παιδαγωγική του Βραζιλιάνου
Στα Βάθη της Βραζιλίας: Τότε και Τώρα

2019, 28’
Βραζιλία / Brazil

EN

Directed by: Ana Vaz

Apiyemiyekî? was produced for the
survey exhibition ‘Meta-Archive
1964-1985: Space for Listening and
Reading on the Histories of the Military
Dictatorship in Brazil’ (Sesc, São
Paulo), together with a series of newly
commissioned works dedicated to
constructing a critical cosmology of the
period. The film is a cinematographic
portrait that departs from Brazilian
educator and indigenous rights militant
Egydio Schwade’s archive – Casa da
Cultura de Urubuí – found in his home
at Presidente Figueiredo (Amazonas),
where are currently kept over 3,000
drawings made by the Waimiri-Atroari, a
people native to the Brazilian Amazon,
during their first literacy experience.
Based on Brazilian educator and
philosopher Paulo Freire’s critical
pedagogy, drawings became one of the
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first methods for reciprocal knowledge
exchange and production. During these
literacy exercises, the most recurrent
question posed by the Waimiri-Atroari
was: “Why did Kamña (the civilized) killed
Kiña? (Waimiri-Atraori), Apiyemiyekî?
(Why?).

εκπαιδευτικού και φιλόσοφου Paulo
Freire, οι ζωγραφιές έγιναν από τις πρώτες
μεθόδους αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων
και παραγωγής.
ατά τη διάρκεια αυτών των ασκήσεων
γραμματισμού, η πιο επαναλαμβανόμενη
ερώτηση που έθεσαν οι Waimiri-Atroari
ήταν το: «Γιατί ο Kamña (ο πολιτισμένος)
σκότωσε τον Kiña; (τον Waimiri-Atraori);
Apiyemiyekî; (Γιατί;).»

The drawings document and construct
a collective visual memory from their
learning experience, perspective and
territory, while attesting to a series
of violent attacks the Waimiri-Atroari
were submitted to during the Military
Dictatorship.

Τα σχέδια τεκμηριώνουν και δημιουργούν
μια συλλογική οπτική μνήμη μέσα από
τη μαθησιακή εμπειρία, την οπτική και
την επικράτειά τους, ενώ ταυτόχρονα
μαρτυρούν μια σειρά βίαιων επιθέσεων
κατά των Waimiri-Atroari στη διάρκεια
της στρατιωτικής δικτατορίας.

Apiyemiyekî? animates and transposes
their drawings to the landscapes and
sights that they narrate searching
to echo their recurrent question
and trusting that memory really is a
necessary engine to build a common
future.

Το Apiyemiyekî? ζωντανεύει και
μεταφέρει τα σχέδιά τους στα τοπία και τα
αξιοθέατα που αφηγούνται ψάχνοντας να
επαναλάβουν την ήδη επαναλαμβανόμενη
ερώτησή τους και πιστεύοντας ότι η
μνήμη είναι ένας πραγματικά απαραίτητος
κινητήρας για την οικοδόμηση ενός
κοινού μέλλοντος.
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ΦΕΣΤ ΒΑ
ΕΣ
Β ΕΣ Α Β ΑΒΕ Α
FESTIVAL SCREENINGS AND AWARDS

Há Terra!

(2016, 12’,
Βραζιλία / Brazil)

10. Black Canvas, Festival de Cine
Contemporaneo – Best Director Prize.

1. IFFR International Film Festival
Rotterdam, Ammodo Tiger Short
Competition.

11.Beyond the Canvas Competition.
2. Berlinale; Berlin International Film
Festival, Forum & Forum Expanded 2020.

GR

12. Festival Brésil en Mouvements,
Opening screening.

3. Punto de Vista International
Documentary Film Festival of Navarra –
Grand Prize for Best Film (ex-aequo with
Un Film Dramatique by Eric Baudelaire).

13. FIC Valdivia, Chile.
14. FestCurtas BH, Belo Horizonte.
15. Camara Lucida, Ecuador.

4. Go Short International Short Film
Festival Nijmegen, European Competition
EMAF European Media Art Festival –
Honourable Mention.

16. Kurzfilm Festival Hamburg.
17. Festival dei Popoli International
Documentary Film Festival, Florence –
Best Anthropological Film: “Gian Paolo
Paoli” Award.

5. Dialogue Prize International Short
Film Festival Oberhausen, Distributors’
Screening: Arsenal- Institute for Film and
Video Art.

Σκηνοθεσία: Ana Vaz

EN

To Há Terra! είναι μια συνάντηση, ένα
κυνήγι, ένας διαχρονικός μύθος του
ψάχνω και του γίνομαι. Όπως σε ένα
παιχνίδι, όπως σε ένα κυνηγητό, η ταινία
πλανάται μεταξύ χαρακτήρα και γης, γης
και χαρακτήρα, αρπακτικού και λείας.
Έτσι περιγράφει η Ana Vaz το 16μιλίμετρο
σινεποίημα της. ι κινήσεις της κάμερας
φαίνεται να κυνηγούν ένα νεαρό
σκουρόχρωμο κορίτσι μέσα στο ψηλό
γρασίδι. Η φωνή στο παρόν φαίνεται να
συνυφαίνεται με εκείνην του παρελθόντος
μέσα από τη μυωπία του φακού μακράς

Directed by: Ana Vaz

Há terra! is an encounter, a hunt, a
diachronic tale of looking and becoming.
As in a game, as in a chase, the film errs
between character and land, land and
character, predator and prey. This is how
Ana Vaz describes her 16mm cine-poem.
Darting camera movements appear to
chase a young maroon girl through the
high grass. The present-tense voiceover seems to fuse with the past in
the myopia of the long focus lens. The
recurrent sound loop of a man shouting
‘Land! Land!’ conjures up the distant

18. Pravo Ljudski Film Festival, Sarajevo.
6. VIS Vienna Shorts Festival – Jury Prize,
Indie Lisboa, Silvestre Competition.

19. Frames of Representation, London.
20. Videonale, Video & Time-Based Art
Festival, Bonn.

7. Lima Alterna Festival Internacional
de Cine, Competencia Internacional de
Cortometrajes.

21. Corpos da Terra, Festival de Cinema
Indígena, Rio de Janeiro.

8. 25 FPS, Zagreb – Grand Prix.

22. Liverpool Biennial.

9. NYFF New York Film Festival –
Currents.

23. Online streaming on MUBI, “New
Brazilian Cinema”.
Στα Βάθη της Βραζιλίας: Τότε και Τώρα
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εστίασης. Η επαναλαμβανόμενη ηχητική
λούπα ενός άντρα που φωνάζει «Γη!
Γη!» δημιουργεί τη μακρινή μνήμη της
αποικιοκρατίας. Όμως η ομορφιά αυτού
του κολλάζ υπάρχει στην αδυναμία
του θεατή να αφήσει αυτό το παρελθόν
«να περάσει»: σύντομα, η τρέχουσα
μαρτυρία περιλαμβάνει έναν δήμαρχο
που έχει καταλάβει υπό απειλή τα
εδάφη των αυτόχθονων ανθρώπων.
Το νεαρό κυνηγημένο κορίτσι έρχεται
να προσωποποιήσει μια περιοχή.
Βρισκόμαστε στο σερτάο της Βραζιλίας
όπου η κραυγή ‘há terra!’ (κυριολεκτικά
‘υπάρχει γη!’) μπορεί επίσης να ακουστεί
ως ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει λόγος για
τους μη έχοντας γη -που το οργανωμένο
τους ίνημα είναι περίπου σαράντα
χρονών- να στερηθούν τη γη. Αινιγματικό
και εύθραυστο, το φιλμ δονείται από
αναφορές του Ανθρωποφαγικού ανιφέστο
του Oswald de Andrade (1928) μια ακόμη
πηγή έμπνευσης για την Ana Vaz:

memory of colonialism. But the beauty of
this collage rests on the impossibility for
the spectator to let this past “pass”: soon
the current testimony involves a mayor
who has taken over by threat the lands
of the indigenous people. The young
girl being hunted comes to personify
a territory. We are in Brazil’s sertão,
where the cry ‘há terra!’ (literally: ‘there
is land’) can also be heard as asserting
that there is no reason for the landless
or have-nots – whose organised
Movement is now some forty years old
– to be deprived of land. Enigmatic and
febrile, the film vibrates with references
from Oswald de Andrade’s Cannibalist
Manifesto (1928), another source of
inspiration for Ana Vaz:
‘Cannibalism. Absorption of the sacred
enemy to transform him into a totem.
The human adventure. The earthly goal.’
(Charlotte Garson)

‘ ανιβαλισμός. Απορρόφηση του ιερού
εχθρού για να τον μετατρέψει σε τοτέμ. Η
ανθρώπινη περιπέτεια. Ο επίγειος στόχος.’
(Charlotte Garson)

Στα Βάθη της Βραζιλίας: Τότε και Τώρα

ΦΕΣΤ ΒΑ
ΕΣ
Β ΕΣ Α Β ΑΒΕ Α
FESTIVAL SCREENINGS AND AWARDS

8. Hamburg International Short Film
Festival, Germany.

1. Les Inattendus, Lyon, France.
2. Olympia International Film Festival,
Kids & Docs competitive section, Greece.

9. Lima Independiente Film Festival, Peru.
10. Jeonju International Film Festival,
South Korea.

3. Videobrasil, São Paulo, Brazil.
4. FestiFreak, La Plata, Buenos Aires,
Argentina.
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11. European Media Art Festival,
Osnabrück, Germany.

5. CIFF - Camdem International Film
Festival, USA.

12. Lucca Film Festival, Italy.

6. Mediacity Film Festival, Detroit, USA
(Second Prize).

13. San Francisco International Film
Festival, USA.

7. Festival Internacional de Curtas de São
Paulo (Kinoforum), Brazil.

14. Filmfest Dresden, Germany.
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15. Image Festival, Toronto, Canada.

ΗΒ

28. She Makes Noise Film Festival,
Madrid, Spain.

16. Portland IFF, USA.
17. Festival Travelling, Rennes, France.
18. International Film Festival Rotterdam,
Netherlands.

29. TIFF, Wavelengths, Toronto, Canada.
30. Etats généraux du film documentaire,
Lussas, France.
31. Melbourne International Film Festival,
Melbourne, Australia.

19. L’Alternativa, Barcelona, Spain.
20. Frontdoc, Aoste, Italy.

32. FESTCURTASBH, Belo Horizonte
International Short Film Festival, BH,
Brazil.

21. Semana dos Realizadores, Brazil.
22. Kassel Dokfest, Kassel, Germany.
23. Brésil en mouvements, Paris, France.
24. Curto Circuito, Santiago de
Compostela, Spain.

33. T-Mobile New Horizons, Wroclaw,
Poland.
34. Curtas Vila do Conde, Vila do Conde,
Portugal.
35. Festival Olhar de Cinema - Brazil
(Brazilian Premiere).

25. BFI London, Experimenta, UK.
26. Festival des Cinémas différents et
expérimentaux, Paris, France.
27. 54th NY Film Festival, NY, USA.

36. Edinburgh International Film Festival
(UK Premiere).
37. Cinéma du réel, Paris, France (Prix du
Court-Métrage/Prize for Short Film).

Γ ΑΦIΑ ΤΗΣ ANA VAZ

Η Ana Vaz (1986, Βραζιλία) είναι καλλιτέχνιδα και σκηνοθέτιδα, η οποία από πολύ
GR
νεαρή ηλικία κατάφερε να εδραιωθεί στις κορυφαίες θέσεις του νέου εναλλακτικού και
πειραματικού κινηματογράφου, και χωρίς αμφιβολία διαθέτει μια τόσο δημιουργική και
δυνατή οπτική φωνή που είναι σχεδόν αδύνατο να ξεχάσει κανείς το έργο της όταν το
βιώσει.
Δομημένα ως φιλμ-ποιήματα, οι ταινίες της βαδίζουν ανάμεσα σε εδάφη και γεγονότα
στοιχειωμένα από τις διαχρονικές επιπτώσεις των εσωτερικών και εξωτερικών
μορφών της αποικιοκρατίας στη Βραζιλία, αλλά και το αποτύπωμά τους πάνω
στην γη, τον άνθρωπο και τις υπόλοιπες μορφές ζωής. Επεκτάσεις των ταινιών και
της πρακτικής της έχουν ενσωματωθεί σε γραπτά, μορφές κριτικής παιδαγωγικής,
εγκαταστάσεις, κινηματογραφικά προγράμματα και εκδηλώσεις. Τόσο οι ταινίες όσο
και οι εγκαταστάσεις/παραστάσεις της βασίζονται πάνω στη σχέση μεταξύ μύθου
και ιστορίας, εαυτού και άλλου, μέσα από μια κοσμολογία αναφορών και απόψεων.
Συντεθειμένα από έτοιμο και πρωτότυπο υλικό, τα έργα της συνδυάζουν την εθνογραφία
και τον προβληματισμό της εξερεύνησης των μυθοπλασιών/τριβών που αποτυπώνονται
πάνω σε ήμερα αλλά και άγρια περιβάλλοντα.
Aπόφοιτος του Βασιλικού νστιτούτου Τεχνολογίας της ελβούρνης και του Le
Fresnoy, η Ana έχει υπάρξει μέλος του SPEAP (School of Political Arts), υπό την
καθοδήγηση του προύνο ατούρ. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της κολεκτίβας
COYOTE μιας διεπιστημονικής ομάδας που επικεντρώνεται σε θέματα οικολογίας και
πολιτικής επιστήμης μέσω εννοιολογικών και βιωματικών μορφών.
ι ταινίες της έχουν προβληθεί και συζητηθεί σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, σεμινάρια
και ινστιτούτα όπως: Tate Modern, Berlinale - Forum Expanded, Palais de Tokyo, Jeu de
Paume, LUX Moving Images, NYFF, IFFR, TIFF Wavelengths, BFI, Cinéma du Réel,
CPH:DOX, Flaherty Seminar, Courtisane, TABAKALERA και Doc’s Kingdom.
Έχει αποσπάσει πληθώρα βραβείων και διακρίσεων, μεταξύ άλλων των Sundance Film
Institute Nonfiction Grant (2019) και Film Society of Lincoln Center Kazuko Trust
Award (2015), καθώς και μεγάλων βραβείων στα κινηματογραφικά φεστιβάλ Punto
de Vista Film Festival (2020), 25FPS (2020), Cinéma du Réel (2016), Media City Film
Festival (2015), Fronteira Experimental and Documentary Film Festival (2015).

Στα Βάθη της Βραζιλίας: Τότε και Τώρα
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ANA VAZ BIOGRAPHY
Ana Vaz (1986, Brazil) is a filmmaker and artist, who at a very young age has
established herself at the top spots of experimental and ethnographic cinema and
has undoubtedly such a creative and strong visual voice that it is almost impossible
to forget a work of hers once experienced.

Φ
Γ ΑΦ Α
FILMOGRAPHY

EN

Composed as film-poems, her films walk along territories and events haunted by the
ever-lasting impacts of internal and external forms of colonialism and their imprint
on land, human and other-than-human forms of life. Expansions or consequences
of her films and her practice may also be embodied in writing, critical pedagogy,
installations, film programs or ephemeral events.
Her films, installations and performances speculate upon the relationships
between myth and history, self and other - through a cosmology of references
and perspectives. Assemblages of found and shot materials, her films combine
ethnography and speculation in exploring the f(r)ictions imprinted upon cultivated &
savage environments.
A graduate of the Royal Melbourne Institute of Technology & Le Fresnoy, Ana was
also a member of the SPEAP (School of Political Arts), a project directed by Bruno
Latour. She is also a founding member of the collective COYOTE an interdisciplinary
group working across ecology and political science through an array of conceptual
and experiential forms.

Apiyemiyekî? / Why?
(2019)
Atomic Garden
(2018)
Olhe bem as montanhas / Look closely at
the mountains
(2018)
Amazing Fantasy
(2016-2018)
Amérika: Bahía de las Flechas / Amérika:
Bay of Arrows
(2016)
Há Terra! / There is Land!
(2016)

Un Film, Réclamé / A Film Reclaimed, corealised with Tristan Bera
(2015)
Occidente
(2014)

A Idade da Pedra
(2013)
Les Mains, Négatives, co-realised with
Julien Creuzet,
(2012)
Entre Temps
(2012)
Sacris Pulso
(2007)

Her films have been screened and discussed in film festivals, seminars and
institutions such as the Tate Modern, Berlinale - Forum Expanded, Palais de Tokyo,
Jeu de Paume, LUX Moving Images, NYFF, IFFR, TIFF Wavelengths, BFI, Cinéma du
Réel, CPH:DOX, Flaherty Seminar, Courtisane, TABAKALERA and Doc’s Kingdom.
She is a recipient of the Sundance Film Institute Nonfiction Grant (2019), Film Society
of Lincoln Center Kazuko Trust Award (2015) as well as of grand prizes at Punto de
Vista Film Festival (2020), 25FPS (2020), Cinéma du Réel (2016), Media City Film
Festival (2015), Fronteira Experimental and Documentary Film Festival (2015).

Στα Βάθη της Βραζιλίας: Τότε και Τώρα
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ηγές:
1. Βαλούκος, Στάθης (2003), στορία του ινηματογράφου, Αθήνα, Εκδόσεις ‘Αιγόκερως’,
σελ. 441.
2. Βαλούκος, Στάθης (2003), στορία του ινηματογράφου, Αθήνα, Εκδόσεις ‘Αιγόκερως’,
σελ. 441.
3. Το ανιφέστο της Πείνας του Γκλάουμπερ όσα σε μετάφραση Δημήτρη λαστήρα.
ροσβ.: https://geniusloci2017.wordpress.com/2020/01/24/aesthetics_of_hunger/
4. Το Ανθρωποφαγικό ανιφέστο του Όσβαλντ ντε Αντράντε.
ροσβ.: https://writing.upenn.edu/library/Andrade_Cannibalistic_Manifesto.pdf
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Korallia Stergides, With Pek Pek, Participatory Performance Film Still, 35:00’, 2021 Commissioned by Formworks Four Programme,
Thkio Ppalies Project Space, Nicosia, CY, Supported by the Cultural Services, Ministry of Culture, Sport and Youth

Κοραλία Στεργίδη
Αποτυπώσεις της Φροντίδας
Korallia Stergides
EN
Imprints of Care
GR

«Η ζωή είναι ένα στοίχημα, μάθε τι θα σου συμβεί στο μέλλον.
έσα από το ηγάδι του σήμερα, σε μια ηφαιστειακή κοιλότητα
του χθες, θα κάνουμε μια βουτιά στο αύριο, κολυμπώντας σε μια
ισλανδική λίμνη.»
GR

—To

αντείο του Γαστρεντερικού σου Σωλήνα, Deep Love

“Life’s a gamble, get to know your future gut. Through the Well
of today, into a Volcanic Cavity of yesterday we take an Icelandic
bath into tomorrow”

EN

– Your Gastrointestinal Tract Oracle, Deep Love
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Α IΑ ΣΤΕ ΓIΔΗ:
ΤΥ ΩΣΕ Σ ΤΗΣ Φ
Τ ΔΑΣ

τον όρο ‘συμμετοχή’. Η ενεργητικότητα της προνομιούχας προσοχής μας μετατοπίζεται
από το προσωπικό συναίσθημα στις διαπροσωπικές ροές και διαθέσεις.

Σε επιμέλεια του Ευαγόρα Βανέζη

Η καλλιτεχνική πρακτική της οραλίας Στεργίδη επικεντρώνεται στη δημιουργία
GR
εμπειριών που μας ωθούν να επαναπροσδιορίσουμε τις εκφάνσεις οικειότητας
μεταξύ των ανθρώπων και άλλων οντοτήτων, εισάγοντας εναλλακτικές οικονομίες
φροντίδας εντός των οικοσυστημάτων που μοιραζόμαστε. Χρησιμοποιώντας μέσα
όπως τη φωτογραφία, την κινούμενη εικόνα και τη χαρακτική, καταγράφει στιγμές
αλληλοσύνδεσης που γίνονται το πλαίσιο μέσα από το οποίο αναπτύσσει διάφορες
δράσεις, στις οποίες συνδυάζει κίνηση, ποίηση και τραγούδι.
Η συμμετοχική περφόρμανς with pek pek δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του επιμελητικού
προγράμματος ‘Formworks’1. Στο φεστιβάλ ‘IVAC’ παρουσιάζεται σαν ένας συνδυασμός
κινούμενης εικόνας και ζωντανής περφόρμανς. Η παρουσίαση της δουλειάς αυτής, μαζί
με άλλες δύο ταινίες μικρού μήκους, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διαλόγου γύρω από
καλλιτεχνικές πρακτικές που θέτουν τη φροντίδα στο προσκήνιο της διάδρασής τους
με τον κόσμο, διαταράσσοντας την κοινωνική αναπαραγωγή ιεραρχιών και ρυθμών
που έχουν ένα αόριστο επιστημολογικό υποκείμενο στο κέντρο τους, προωθώντας
ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μεγάλου μέρους της εμπειρικής γνώσης ατόμων και
ομάδων που δεν εμπίπτουν στο σχήμα που προτείνουν.

Στην επιστημολογία των καλλιτεχνικών πρακτικών, είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε
πέρα από το αντικείμενο και να απελευθερώσουμε την προσέγγιση της εμπειρίας
από τα στεγανά της δυαδικής σχέσης αντικειμένου-υποκειμένου. Είναι επίσης ένας
τρόπος να ανιχνεύσουμε την αλληλεπίδρασή μας -ως άτομα και ως ομάδες- με τα μη
ανθρώπινα στοιχεία που μας περιτριγυρίζουν, δια μέσου της έμφασης σε διαδικασίες
πέρα από τις γλωσσικές. Επιμελητικά, πρόκειται για πρακτικές που μας προσκαλούν
να δημιουργούμε λόγο και χώρο για μια επιτελεστική λειτουργία συναθροισμένων
σωμάτων, για να δώσουμε χρόνο στην εξέλιξη μιας εναλλακτικής αισθητικής, κάτι που
συμπεριλαμβάνει και πολιτικές προεκτάσεις.
«Είναι [επίσης] ένα κάλεσμα για μια σκέψη που δεν αγνοεί τη σωματική αίσθηση, που
είναι πλήρως δεμένη με την αίσθηση που προκαλεί κάποια πράξη, αλλά πριν [αυτή] να
μπορεί να εκφραστεί με κάποιο συνειδητό στοχασμό ή μια κάποια προσεκτική γλώσσα»2
Εν συντομία, μια σκέψη που αναγνωρίζει ότι «οι εμπειρίες μας δεν είναι αντικείμενα.
Είναι εμείς, είναι το υλικό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Είμαστε οι καταστάσεις
μας, είμαστε η ίδια κίνηση ανάμεσα τους. Είμαστε η συμμετοχή μας -όχι κάποια
αφηρημένη οντότητα που βρίσκεται κάπου έξω, κοιτάζοντας τα πράγματα που γίνονται
μέσα».3

ι τρόποι συμμετοχής στο εν λόγω έργο έχουν να κάνουν με την ενσώματη διάσταση
της φροντίδας. ροσωπικές αφηγήσεις και ευρηματικές οδηγίες ενθαρρύνουν το
κοινό να ακολουθήσει ένα παιχνίδι ήχων και χειρονομιών, προτείνοντας μια αισθητικά
εναλλακτική προσέγγιση της αλληλεπίδρασής μας με το μη ανθρώπινο. Ενεργοποιώντας
με αυτό τον επιτελεστικό τρόπο το σώμα, ανοίγεται η προοπτική μιας βαθύτερης
κατανόησης της φροντίδας.
ε την ενασχόληση, τη σκέψη και την ενσωμάτωση διαφόρων εντάσεων,
δημιουργούνται τρόποι αλληλεπίδρασης που δεν είναι ούτε απολύτως προσωπικοί ούτε
απολύτως συλλογικοί – σχετίζονται όμως με τους τρόπους με τους οποίους κατανοούμε
1 To Formworks είναι ένα επιμελητικό πρόγραμμα εν συνεχεία που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία
του Ευαγόρα Βανέζη, και το οποίο έχει το ερώτημα της μεθοδολογίας ως κεντρικό άξονα της
εξέλιξής του. ροωθεί πειραματικούς τρόπους παραγωγής εκθέσεων και καλλιτεχνικών αναθέσεων,
που επικεντρώνονται στην ιστορία των εκθέσεων και σε αναλυτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις

2 Massumi B., Politics of Affect, Polity Press, Cambridge, σελ.10 (2015)

που αφορούν σύγχρονες πρακτικές.

3 ibid, σελ. 14
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KORALLIA STERGIDES: IMPRINTS OF CARE
Curated by Evagoras Vanezis
Korallia Stergides’ practice focuses on creating experiences which help us
reimagine the intimacies between the human and other species, in the process
highlighting alternative economies of care for our shared homes and ecosystems.
Using media like photography, moving image, and etchings, she records moments
of relationality which become the framework around which she develops different
actions, combining movement, poetry and song.

EN

empirical knowledge of people and groups who do not fit the proposed schema.
The ways of participation in this work relate to the embodiment of care. Personal
narratives and inventive scores encourage the audience to become part of a game of
sound and gesture, suggesting an aesthetically alternative approach to interactivity
with the non-human. By activating the body in this performative way, the potential for
a deeper understanding of care is opened.
By engaging, thinking and embodying different intensities, modes of relationality
are created which are neither strictly personal nor strictly collective; they are rather
about the ways in which we participate. The energies of our privileged attention are
shifted from the interlocution of personal emotion to interpersonal affect.
In the epistemology of art practices, it is a way to move beyond the object and to free
our experience of it from the confines of object – subject dualism. It is also a way to
retrace our relationality -as individuals and collectives- to the non-human, through
an emphasis on processes other than those of language. Curatorially, these are
practices which invite us to invent language and space for a performative gathering
of bodies, to make room for a new aesthetic sensibility, which, invariably, include a
putting forth of rethinking of the political.

Korallia Stergides, Whale For an Ear, Film Still, 3:10’, 2016 Commissioned by The Institute Of Contemporary
Art London, Chisenhale Gallery and Random Acts for Stop, Play, Record, Programme, ICA, London).

“It’s [also] a call for a thought that is still couched in bodily feeling, that is still fully
bound up with unfolding sensation as it goes into action but before it has been
able to articulate itself in conscious reflection and guarded language”2. In short, a
thought that recognizes that “our experiences aren’t objects. They’re us, they’re what
we’re made of. We are our situations, we are our moving through them. We are our
participation – not some abstract entity that is somehow outside looking in at it all.” 3

The participatory performance with pek pek was developed in the ‘Formworks’
program1 . At the ‘IVAC’ festival it is presented as a blend of moving image and live
performance. The inclusion of the work, along with two short films, aims at initiating
a dialogue about practices of art making that place care at the forefront of their
engagement with the world, upsetting the social reproduction of hierarchies and
rhythms that place ‘Man’ at the center, resulting in the exclusion of a large part of the
1 Formworks is an ongoing curatorial project initiated by Evagoras Vanezis, which makes the
question of methodology key to its development. It promotes experimental modes of exhibition
making and commissioning by focusing on exhibition histories and discursive and theoretical

2 Massumi B., Politics of Affect, Polity Press, Cambridge, p.10 (2015)

approaches in line with contemporary practices. It is hosted at Thkio Ppalies Project Space, Nicosia.

3 ibid, p. 14
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ΣΧΕΤ

Α Ε ΤΑ Ε ΓΑ
Υ Α ΥΣ ΑΖ
ABOUT THE PRESENTED WORKS

‘with pek pek’

ατά τη διάρκεια του πρώτου
lockdown, η Στεργίδη άρχισε να δίνει
περισσότερη σημασία στους ήχους της
φύσης, που μπορούσε να ακούσει μέσα
από το σπίτι της λόγω της ησυχίας που
επικρατούσε στην πόλη. άθε πρωί, το
κελάηδημα των πουλιών συναντούσε
τον ανατέλλοντα ήλιο και έμπαιναν
μαζί στο δωμάτιο από το παράθυρο,
αλληλεπιδρώντας με τις αναπαραγωγές
γνωστών πινάκων που βρίσκονται
απέναντι από το κρεβάτι της. Το φως και
η χορωδία των πουλιών σηματοδοτούσαν
το πέρασμα από τη νύχτα στο πρωί, από
τον ύπνο στο ξύπνημα: τη στιγμή δηλαδή
που είμαστε πιο ευάλωτοι, όταν το σώμα
προσπαθεί να κατανοήσει το περιβάλλον
μέσα στο οποίο βρίσκεται.

GR

ία απαγγελλόμενη συνειδησιακή ροή
την οδήγησε στο ξεκλείδωμα αναμνήσεων
και σε ένα παιχνίδι λέξεων, with pek pek,
ακολουθώντας διαδικασίες του γίγνεσθαι
μέσα σε δεξαμενές μετά-ανθρώπινων
οικειοτήτων. Το αίσθημα εμβύθισηςως-ακινησίας, που ενισχύθηκε από τον
ξαφνικό, υποχρεωτικό περιορισμό της
(δια)κίνησης και της φυσικής επαφής,
έκανε τα μήκη των ηχητικών κυμάτων που
οραλία Στεργίδη

ΤΑ

(2021)

During the first lockdown, Stergides
started to be more attentive to the
sounds of nature, which, because of the
sudden quietness of the city, started
to enter her home. Every morning, the
sounds of the dawn chorus would meet
the rising sun and enter her bedroom
through the window, illuminating the
reproductions of well known paintings
on the wall facing her bed. The light
and the chorus of birds mating charted
the passage from night to day, from
being asleep to waking up: that time of
vulnerability, when the body is trying to
make sense of the environment that it
finds itself thrown into.

EN

A recited stream of consciousness leads
to the unlocking of memories and word
play, with pek pek, following processes
for becoming within pools of post-human
intimacies. A feeling of immersion-asimmobility, enhanced by the sudden
mandatory restriction of movement and
physical contact, made the travelling
wavelengths of the sonic all the more
important to Stergides’ experiments with
notions of liquid subjectivity and ‘sound’
memory.
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These restrictions led to an as if sudden
realisation, that if you remove physical
contact from a kiss you are still left with
the memory of a sound, of wetness
washing over the temporal textures of
now-time, and the affect of a longing
for caring. The work developed with
distance in situ and with the eyes closed.
This led her to take on the attributes of
a sound machine, recording by ear and
finding strategies of reproducing the
sounds of birds that reminded her so
much of the canned sounds of kisses we
grow up with in popular culture.

έφταναν σ’ αυτήν όλο και πιο σημαντικά
για τους πειραματισμούς της με τις
έννοιες της ρευστής υποκειμενικότητας
και μνήμης.
ι ήχοι και οι περιορισμοί την οδήγησαν
σε μια μάλλον αιφνίδια συνειδητοποίηση,
ότι αν αφαιρέσεις τη φυσική επαφή από
ένα φιλί, αυτό που μένει είναι η μνήμη
ενός ήχου, μιας υγρότητας που διαπερνά
όλες τις χρονικές υφές του τώρα, και το
αίσθημα της επιθυμίας για φροντίδα. Το
έργο αναπτύχθηκε με την απόσταση in
situ και με τα μάτια κλειστά. Αυτό την
οδήγησε στο να ενεργήσει ως ηχητικός
μηχανισμός, ηχογραφώντας με το αυτί και
εφευρίσκοντας μεθόδους αναπαραγωγής
των ήχων των πουλιών που τόσο πολύ της
θύμιζαν τους κονσερβοποιημένους ήχους
των φιλιών με τους οποίους μεγαλώνουμε
στη μαζική κουλτούρα.
αλλιτέχνις και κοινό επικεντρώνονται
στις ονοματοπικές ομοιότητες,
παραλληλισμούς και αποτυπώσεις σε και
ανάμεσα σε ανθρώπινα και μη στοιχεία, με
την καλλιτέχνιδα να αντλεί έμπνευση από
προσωπικές ιστορίες με τη μητέρα της,
από εραστές, ζώα και άλλα μη ανθρώπινα
στοιχεία. Η χορογραφική έρευνα της
οραλίας προσκαλεί το κοινό να
αφομοιώσει χειρονομίες οικειότητας και
αγγίγματος μέσα από μια μεταμόρφωση,
και να εξερευνήσει την αποκεντροποίηση
αυτή με τον κάθε θεατή να ενσαρκώνεται
σε διαφορετικά κορμιά, όπως εκείνα της
μητέρας, του παιδιού, του πουλιού, της
γάτας ή ενός εραστή.
Korallia Stergides

The artist and the audience focus
on the onomatopoeic parallels and
gestures of imprinting in and between
human and non-humans; meditating
from her own personal narratives with
the artist’s mother, lovers, animals and
other non-human elements. Korallia’s
choreographic enquiry invites you to
embody gestures of intimacy and touch
through a metamorphosis. We will
explore this decentralisation by hosting
ourselves in different bodies, some of
which suggest that of a mother, a child, a
bird, a cat or a lover.
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ι συμμετέχοντες ερμηνεύουν τελικά
το δικό τους κελάηδημα, φτιαγμένο
από τον ήχο ανθρώπινων φιλιών. Η
διαδικασία μας ενθαρρύνει να παίξουμε
με την απροσδόκητη προσαρμοστικότητα
της φωνής και να ψάξουμε για νέες
συχνότητες συμβίωσης, όπου βρίσκουμε
τρόπους επανέκφρασης της μνήμης και
πρακτικές φροντίδας για την ορφανή
ετερότητα πιθανών μελλόντων.

The audience finally embodies their
own birdsong made from the sound of
human kisses. In the process, we are
encouraged to play with the unexpected
malleability of the voice and attempt a
search for new frequencies, where we
seek to care for the orphan otherness of
possible futures.

‘Whale for An
Ear’

ία αφηρημένη αναπαράσταση του
ωκεανού και του τρόπου με τον οποίο,
για την καλλιτέχνιδα, αυτός αντηχεί
μέσα από την έννοια της οικειότητας.
Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ο
πατέρας της, ύπριος πρόσφυγας και
ερασιτέχνης μάγος, με την ταινία να θέτει
ερωτήματα για το τι είναι πραγματικότητα
και τι μυθοπλασία. Η αφήγηση
συνυφαίνεται με ανατομικές περιγραφές
της φάλαινας, οικολογικά στοιχεία
και ποίηση, ενώ ορισμένες σεκάνς σε
animation εξερευνούν τις εκφάνσεις τριών
αντικειμένων: ενός ξύλινου θραύσματος
και δύο θαλασσινών κοχυλιών από μια
παραλία του Σαν Φρανσίσκο, τα οποία
αποτελούν δίοδο μεταξύ ακρόκοσμου
και ικρόκοσμου.

GR

οραλία Στεργίδη

(2016)

An abstract representation of
the ocean and how, for the artist, it
resonates with an idea of home. Placing
Stergides’ father, a Northern Cypriot
refugee and amateur magician, at the
centre of the work, the film brings into
question reality and fiction. Spoken
narration weaves together anatomical
descriptions of whales, ecological facts
and poetry, while animated segments
explore the surfaces of three objects - a
fragment of driftwood and two shells,
found on a beach in San Francisco,
becoming gateways between the
Macrocosm and the Microcosm.

EN
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‘Deep Love Sales:
Bubbles Of Time’

ία αλληλεπίδραση μεταξύ χωρικής
σχετικότητας και γεωλογικού χρόνου
αποτελεί τη βάση του συμμετοχικού
έργου Deep Love Sales, το οποίο διερευνά
τη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων
και την έννοια του «Planetarity», δηλαδή
του υπερβολικού ανθρώπινου ελέγχου
επί του πλανήτη. Το έργο βασίζεται
σε ένα βιντεοπαιχνίδι με πλανήτες
που αρχικά κατασκευάστηκε από την
οικογενειακή εταιρεία της καλλιτέχνιδας,
την Electrocoin. θεατής οδηγείται σε
ένα ταξίδι όπου καλείται να ακολουθήσει
το ένστικτό του και να ασπαστεί έναν
οικολογικό τρόπο σκέψης, από το να
ερμηνεύσει ένα αλλόκοτο όνειρο μέχρι το
να κατανοήσει την Ανθρωπόκαινο Eποχή.

GR

(2019)

The interplay between spatial relativity
and geological time underpins Deep
Love’s (a character played by Stergides)
performative enquiry into environmental
decision making and Planetarity; an
evocation of the planet as that which
exceeds human control. Deep Love
reworks a planetary scale arcade
game originally manufactured by the
Artist’s family company ‘Electrocoin’.
We are taken on a journey through the
casualties and outcomes of gut instincts
and ecological thinking, from making
sense of a dream to the digestion of the
Anthropocene.

EN

«Η ζωή είναι ένα στοίχημα, μάθε τι θα σου
συμβεί στο μέλλον. έσα από το Πηγάδι
του σήμερα, σε μια ηφαιστειακή κοιλότητα
του χθες, θα κάνουμε μια βουτιά στο αύριο,
κολυμπώντας σε μια ισλανδική λίμνη.»
To αντείο του Γαστρεντερικού σου
Σωλήνα, Deep Love
Korallia Stergides, Deep Love Sales: Bubbles of
Time x Drop a Winner (TV Special), Film still, 14:40’,
2019 Commissioned by Well Projects, Margate,
Kent, UK, Supported by Arts Council UK
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