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ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ
ΜΠΟΜΠΙΝΑΣ…
Έλαο «ηέιεηνο» δξφκνο ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε, πνπ πεξηγξάθεηαη πνηεηηθά ζηελ ηαηλία Οη Ρσζηθέο θνχθιεο (2005)
ηνπ εληξίθ Κιαπίο κε ηνλ Ρνκαίλ Νηνπξί.

«Σν αληηθείκελν "πόιε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν" είλαη αλεμάληιεην: όπνηνο
αζρνιείηαη κε απηό ην θάλεη αηειώο θαη απνζπαζκαηηθά».
ΡΟΜΠΔΡ ΦΔΡΑ, γάιινο γεσγξάθνο

ΘΑΤΜΑΕΟΝΣΑ ΣΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΣΧΝ ΓΖΜΙΟΤΡΓΧΝ –
ΚΟΙΣΑΕΟΝΣΑ ΠΙΩ ΑΠΟ ΣΙ ΠΛΑΣΕ ΣΧΝ ΖΡΧΧΝ

Ο

θηλεκαηνγξάθνο, «πξψηε ηέρλε πνπ θαηάθεξε λα "θαηαιάβεη" ην ρψξν κε
ηφζε πιεξφηεηα», «είλαη κηα ηδηφηππε ρσξηθή κνξθή θνπιηνχξαο» . Καη
θαηαλνείηαη θαιχηεξα αλ κειεηεζεί
■
ε αηζζεηηθή ηνπ ηδενινγία (ν ρψξνο ζηηο ηαηλίεο) θαη
■
ε γεσπνιηηηθή ηνπ πξαθηηθή (νη ηαηλίεο ζην ρψξν).
Όρη κφλν κε ηηο εηθνλνγξαθήζεηο ηνπ αιιά θαη κε ηηο ελ γέλεη ζπλζέζεηο ηνπ, ν
θηλεκαηνγξάθνο
απνηειεί
κηαλ
αζηείξεπηε
πεγή
«πνιενγξαθηθήο»
πιεξνθφξεζεο. Οη κεγάιεο πφιεηο, θαηά θχξην ιφγν, παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζηηο
ηαηλίεο, θπζηθά, απφ πνιπάξηζκεο «γσλίεο ιήςεηο». Αο ππελζπκίζνπκε κάιηζηα
πσο πνιιέο απφ ηηο ιήςεηο ηνπ βσβνχ θηλεκαηνγξάθνπ είραλ σο έηνηκν ληεθφξ,
πίζσ απφ ηελ πιάηε ησλ πξσηαγσληζηψλ, ηελ πφιε. Καη’απηή ηελ έλλνηα ε
έβδνκε ηέρλε είλαη θαη ζε κεγάιν βαζκφ «πνιενγξαθηθή». ηα αμηνπεξίεξγα θαη
αμηνζέαηα πνπ ζαχκαζαλ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα νη πξψηνη ζακψλεο ησλ
ζθνηεηλψλ αηζνπζψλ, –καδί κε ηνπο
ειέθαληεο, ηηο εξήκνπο, θάπνηεο
πξνζσπηθφηεηεο ησλ «επηθαίξσλ» θαη άιια παξφκνηα– ζπκπεξηιακβάλνληαη ην
δίρσο άιιν θαη γλψξηκεο πηα γηγάληηεο ζηινπέηεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε απηφ
πνπ νλνκάδνπκε πφιε. Ο Πχξγνο ηνπ Άηθει, ην Μπηγθ Μπελ, ην Δκπάτξ ηέηη
Μπίιληηγθ, θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηηο πην ζεκαληηθέο.

Αιιά

θαη αληίζηξνθα ή ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηνλ θηλεκαηνγξάθν πνπ
αλακθηζβήηεηα παξάγεη γεσγξαθία, ε «πνιενγξαθία» (αλζξσπνγεσγξαθία ηεο

πφιεο), σο επηζηήκε, κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο πφιεο θαη ησλ ζεκαζηψλ ηεο. Γηα λα πξντδεάζεη ηνλ
αλαγλψζηε ηνπ γηα ηελ θηλεκαην-γεσγξαθηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο ηεο
Πφιεο ηνπ Μεμηθνχ πνπ θάλεη ν David William Foster παξαπέκπεη ζηνπο πνιχ
ζεκαληηθνχο ζχγρξνλνπο γεσγξάθνπο ηνλ Edward Soja θαη ηελ Doreen Massey
θαη ζηελ αλζξσπνγεσγξαθηθή ηνπο ζθέςε.

Οη

θηλεκαηνγξαθηθνί δεκηνπξγνί, κε ηελ πξνζεγκέλε
αηζζεηηθή πξνζέγγηζή ηνπο, καο πξνζθέξνπλ γόληκα γλσζηηθά
ζηνηρεία γηα ηε δσή ησλ πόιεσλ. Δλώ δελ απνγξάθνπλ, νύηε
απιά
θσηνγξαθίδνπλ
κε
ζηόρν
ην
ηεθκεξησηηθό
(ληνθηκαληεξίζηηθν)
απνηέιεζκα,
θαηαθέξλνπλ
λα
αλαπαξαζηήζνπλ κε αμεπέξαζηε δύλακε ηε δσή ηεο πόιεο.
ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, ε ζεηεία κεξηθώλ δεκηνπξγώλ ζην
ληνθηκαληέξ αλαδεηθλύεη πεξηζζόηεξν πνιενγξαθηθά ην ζέκα
ηνπο. Ζ αλαγλσξηζκέλε ηξαλή ζθελνζέηηο Ραρζάλ ΜπαλίΔηεκάλη, κε ην ληνθηκαληέξ ηεο «ην πεηζί ηεο πφιεο»
(1995), είρε αλαδείμεη δξακαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο
δηαθίλεζεο ησλ λαξθσηηθώλ ζηελ Σερεξάλε. Καη ζε ιίγα ρξόληα
(2000) ν ίδηνο ηίηινο εηζάγεη κηα εληππσζηαθή δξακαηηθή
δεκηνπξγία. Πξσηαγσληζηεί ε Σερεξάλε! Γειαδή νη άλζξσπνί
ηεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Μέζα ζην «θπζηθό» αζηηθό ηνπο
ρώξν. ηνπο δξόκνπο, ζηα απηνθίλεηα, ζηα καγαδηά θαη ηα
γξαθεία. Καη ζηηο θησρνγεηηνληέο, ζηηο απιέο. Ζ Ραρζάλ
Μπαλί-Δηεκάλη δειώλεη: «Ζ πφιε είλαη ε αληαλάθιαζε ηεο
θνηλσλίαο […] Ζ πφιε είλαη ν κεγεζπληηθφο θαθφο ηεο
θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνχκε»i.

Αλ ε εμέιημε ηεο Έβδνκεο Σέρλεο δελ είρε επλνήζεη, πάλσ ζηελ νζόλε θαη πίζσ από

απηήλ, ηελ θαζαξά κπζηζηνξεκαηηθή θαη πξνζσπνιαηξηθή γσληάii κε ηηο/ηνπο ζηαξ, ηηο
βεληέηεο, ηα δαθξύβξεθηα ζελάξηα θαηη ηηο εζηεηίζηηθεο (ή αηζζεζηαθέο) πξνζεγγίζεηο
ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ζώκαηνο, ζα αλαδπόηαλ πεξηζζόηεξν ε ηεθκεξησηηθή,
γλσζηηθή, απνγξαθηθή θαη παηδαγσγηθή πιεπξά ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ έξγνπ ζε
ζρέζε 1) κε ηελ απνηύπσζε ηεο πόιεο θαη 2) ηελ πξνβνιή θάπνησλ θνηλσληθά
δηαπαηδαγνύλησλ πνιενγξαθηθώλ ηδεσδώλ.
Μηα ππνδεηγκαηηθή θαηάζεζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε απνηειεί, όπσο είλαη
γλσζηό, ε Μαγηθή πόιε ηνπ Νίθνπ Κνύλδνπξνπ (1954), όπνπ ν ζπλνηθηζκόο
απζαίξεησλ πεξηγξάθεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα, ελώ ην ηδεώδεο ηεο ζπιινγηθήο
δξάζεο κέζα ζηελ πόιε, γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαινύ, αλάγεηαη ζε θεληξηθή ηδέα.

Παξόκνηα αλαπαξάζηαζε παξαγθνύπνιεο κε θνηλσληθή ζηνρνζεζία,

έρνπκε, όπσο
μέξνπκε ζηε «πλνηθία η΄φλεηξν» ηνπ Αιέθνπ Αιεμαλδξάθε θαη, ζε ξσκαληηθό ηόλν,
ζηελ ακεξηθάληθε ηαηλία “A Man’s Castle” (Frank Borzage, 1933), όπνπ, από ηελ
επνρή ηεο κεγάιεο θξίζεο, κεηά ην θξαρ ηνπ 1929, θηλεκαηνγξαθείηαη (ή απνδίδεηαη

κε ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο ζε ζηνύληην) ε “Hooverville”, παξαγθνύπνιε ζηελ θαξδηά
ηεο Νέαο Τόξθεο (πέλζεξ Σξέηζη, Λνξέηα Γηαλγθ).

ηελ εηζαγσγηθή απηή παξνπζίαζε γηα ηελ Έβδνκε Σέρλε θαη ηελ πόιε, αο πνύκε
αθόκα όηη νη αξρηηέθηνλεο θαη νη πνιενδόκνη βξίζθνληαη πάληα ζε επαθή κε ηνλ
θηλεκαηνγξάθν θαη ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπ. ε κηα ζπλέληεπμε ηνπ Βηκ Βέληεξο, ν
δεκνζηνγξάθνο αξρίδεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ ξσηώληαο αλ ν γλσζηόο ζθελνζέηεο
εθπιήζζεηαη από γεγνλόο όηη νη αξρηηέθηνλεο ελδηαθέξνληαη γηα ηε γλώκε ηνπ ζε
εηδηθά δεηήκαηα ηεο πνιενδνκίαο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήοiii. Δμάιινπ πνιιέο γλσζηέο
πόιεηο, ζηηο νπνίεο δηνξγαλώλνληαη θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι, ε Βελεηία, νη Κάλλεο,
ην Βεξνιίλν, ε Θεζζαινλίθε, ην Σνξόλην θαη άιιεο, γίλνληαη θέληξα επηινγήο θαη
αλάδεημεο ηαηληώλ νπόηε ζπλδένληαη θαη έηζη κε ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ iv. Καη
δελ παξαβιέπνπκε, αθόκα, ηδίσο ζε πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο, ηελ ηδηαίηεξε
ζπκκεηνρή ηεο πόιεο ζηελ «πξνβνιή» ηεο θάζε θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο, κε ηνπο
νινθώηηζηνπο ηίηινπο θαη ηηο ηεξάζηηεο αθίζεο ζηνπο δξόκνπο ηεο, πνπ αλαδεηθύνπλ
κηα ηδηαίηεξε πνιενγξαθία.

Καη

κάιηζηα, ε «δεύηεξε γξαθή» κε ηελ νπνία
κπνξνύλ λα παξνπζηαζζνύλ νη «θηλεκαηνγξαθεκέλεο
πόιεηο»v, δειαδή ε θηλεκαηνγξαθηθή θξηηηθή ηνπο,
κπνξεί λα απνηειέζεη, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο,
επθαηξία γηα κηα βαζηά πνιενγξαθία. Ζ ψηε
Σξηαληαθχιινπ
(παξάδεηγκα
πνπ
είλαη
θαη
ππόδεηγκα), παξάγεη κε ην βηβιίν ηεο, ηνπ νπνίνπ κόιηο
ηώξα δώζακε ηνλ ηίηιν, έλαλ πνιπεπίπεδν ρπκώδε
άηιαληα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηδηνηνπίαο θαη κάιηζηα
θεθαιαηνπνηεκέλν θαηά πόιεηο. Κηλεκαηνγξαθηθή
αλάιπζε πνπ απνηειεί ηαπηόρξνλα κνλαδηθή
πνιενγξαθηθή ζύγθξηζε:
«Αληίζεηα απφ ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο κεγαινππφιεηο, ζαλ ην Παξίζη θαη ηε
Νέα Τφξθε, ην Λνο Άληδειεο δελ έρεη ηξίηε δηάζηαζε "πξνο ηα θάησ": δελ
έρεη βάζνο. Ζ δξάζε ζπκβαίλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο πφιεο ή πάλσ απφ
απηή [...] φπνπ ηε ζέζε ηνπ ππφγεηνπ θαηαιακβάλεη ην πάξθηλγθ, έκβιεκα
ηεο θνπιηνχξαο ηνπ απηνθηλήηνπ: ζην Λ.Α. νη ραξαθηήξεο δελ
ζπλαληηνχληαη "ηπραία" φπσο ζηηο άιιεο πφιεηο – νδεγνχλ γηα λα
ζπλαληεζνχλ. Γελ ππάξρεη ην απξφνπην ηεο καδηθήο κεηαθνξάο [...] ν
"θάησ φξνθνο" ηεο Μφζραο. Τπάξρεη κφλν κηα ζηηιπλή επηθάλεηα
εβδνκεληαδχν πξναζηίσλ, ε πξαγκαηνπνηεκέλε motopia [...] Οη ήξσεο

δελ πεξπαηνχλ παξά κφλν ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, έλδεημε κηαο κνλαμηάο
βησκέλεο ζε κηα πφιε πνπ απνπζηάδεη» vi.

Καη αιινύ, κηα παξάζεζε γεσγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, πνπ παξά ηελ ππθλόηεηα
ηνπ θαηεβαηνύ, πξνζθέξεη ηόζν δπλαηα ζηνηρεία πνιενγξαθίαο, πνπ ζα δήιεπαλ νη
ζπγγξαθείο ησλ εηδηθώλ βηβιίσλ:
«Σν Νφηηλγθρακ ηνπ Κάξει Ράηδ ζην «άββαην βξάδπ, Κπξηαθή πξστ»
(1961) είλαη έλα άραξν ηνπίν απφ θαπληζκέλα ηνχβιηλα ζπίηηα καδηθήο
θαηαζθεπήο. [...] ην "θξε ζίλεκα" ν βηνκεραληθφο θφζκνο ζπλνςίδεηαη
ζε κηα ρνχθηα ραξαθηεξηζηηθά:
νκίριε,
θάξβνπλν,
απνθηήλσζε,
έιιεηςε ηδαληθψλ,
θφβνο γηα ηελ ηεξαξρία,
πξσηφγνλνο αληηθνκκνπληζκφο,
ρισξνθνξκηθή ηειεφξαζε,
ςάξεκα,
παλεγχξη... vii.

ΟΙ ΔΙΔΤΜΟΙ ΠΤΡΓΟΙ - ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΛΑΜΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ
Ωζηόζν ε θξηηηθή θαη ε αλάιπζε ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ δελ γίλεηαη πάληα κε
θάπνηα γόληκε πνιενγξαθηθή πξνζέγγηζε. Αο αλαθεξζνύκε γηα ιίγν ζηελ ηαηλία
Γηπιή παγίδαviii όπνπ εκθαλίδνληαη νη δίδπκνη πύξγνη ηεο επηρείξεζεο Petronas ζηελ
Κνπάια Λνπκπνύξ, πξσηεύνπζα ηεο Μαιαηζίαο. Απηνί απνηέιεζαλ από ην 1998, επί
πνιιά ρξόληα, ην ςειόηεξν ζύκπιεγκα θηηξίσλ ζην θόζκνix.

ηελ ηαηλία Γηπιή παγίδα, ν Robert (ή Mac) MacDougal (πνπ ηνλ ππνδύεηαη ν νλ Κόλεξη) έρεη κηα αδηάςεπζηε
θήκε κεγάινπ δηαξξήθηε ρώξσλ όπνπ θπιάζζνληαη έξγα ηέρλεο. ηαλ ινηπόλ θιάπεθε έλαο πίλαθαο ηνπ
Ρέκπξαλη ζηε Νέα Τόξθε, ν MacDougal έγηλε αληηθείκελν ζνβαξήο ππνςίαο. Ζ Virginia (ή Gin) Baker (πνπ ηελ
ππνδύεηαη ε Κάζξηλ Εέηα-Σδνλο) αλαιακβάλεη ηε ζρεηηθή έξεπλα θαηαζηξώλνληαο έλα ζρέδην παγίδεπζεο ηνπ
MacDougal.
Ο ΠΤΡΓΟ ΣΖ PETRONAS

ε θάπνηα θάζε νη δπν ήξσεο θαίλεηαη όηη απνθαζίδνπλ λα ζπλεξγαζηνύλ, νπόηε κεηαθηλνύληαη από ηε Βξεηαλία
(Λνλδίλν θαη θσηία) ζηελ Κνπάια Λνπκπνύξ, ηελ "high-tech" πξσηεύνπζα ηεο Μαιαηζίαο. Σν ζρέδηό ηνπο (πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο ηνπ 2000) πξνβιέπεη θέξδε πνιιώλ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη
ηνπο θέξλεη ζηηο 31.12.1999 πάλσ ζηνλ δίδπκν πύξγν ηεο εηαηξείαο PETRONAS.
Οη 88ώξνθνη δίδπκνη πύξγνη ηεο PETRONAS εθηειέζηεθαλ σο κέξνο ηνπ έξγνπ «Kuala Lumpur City Centre»
(KLCC) γηα λα ζηεγάζεη ηελ εζληθή εηαηξία πεηξειαίσλ ηεο Μαιαηζίαο " PETRONAS".
ρεδηαζκέλνη από ηνπο αξρηηέθηνλεο "Cesar Pelli & πλεξγάηεο", νη δίδπκνη πύξγνη ζπκβνιίδνπλ ξώκε θαη ράξε
θάλνληαο ρξήζε γεσκεηξηθώλ αξρώλ ηεο ηζιακηθήο αξρηηεθηνληθήο.
Οη πύξγνη ηεο PETRONAS έρνπλ ύςνο 451,9 κέηξα θαη απνηέιεζαλ από ην 1998 (κέρξη ην επηέκβξην ηνπ
x

2003 ) ηα ςειόηεξα θηίξηα ηνπ θόζκνπ. Δθηόο από γξαθεία, νη δίδπκνη πύξγνη πνπ ζηνιίδνπλ ηελ πξσηεύνπζα ηεο
Μαιαηζίαο Κνπάια Λνπκπνύξ, πεξηιακβάλνπλ έλα θέληξν επηζηήκεο, κηα αίζνπζα ηέρλεο θαη αίζνπζα ζπλαπιηώλ.
Σν ζπλνιηθό έξγν KLCC πξνζθέξεη έθηαζε ίζε κε 1.729.800 ηεηξ. κέηξα γηα πνηθίιεο ρξήζεηο.


Ζ Αθίζα ηεο ηαηλίαο «Γηπιή
Παγίδα».


Μηα άπνςε ηνπ δηπινχ
πχξγνπ ηεο Petronas ζηελ
Κνπάια Λνπκπνχξ.

ηα δηάθνξα επίπεδα πνπ πξνεγνύληαη ηεο επαθήο ηνπ θνηλνύ κε ην ζπγθεθξηκέλν
θηλεκαηνγξαθηθό έξγν (γύξηζκα, δηαθήκηζε, θξηηηθή) θαίλεηαη όηη δελ ειήθζε θακία
κέξηκλα
γηα
ηελ
«πξνβνιή»
ηεο
εληππσζηαθήο
θαηαζθεπήο
πνπ
«ζπκπξσηαγσληζηεί» ζηελ ηαηλία. Γηα παξάδεηγκα, νη αθίζεο παξνπζηάδνπλ πνιύ
θαιά ηνλ παζίγλσζην νλ Κόλεξη θαη ηε ζειθηηθή Κάζξηλ Εέηα - Σδνλο αιιά δελ
δείρλνπλ θαζόινπ ηνπο δίδπκνπο πύξγνπο. Ηδηαίηεξα αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο
όηη νη θξηηηθνί δελ ζεσξνύλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή –ζε κεγάιε νζόλε– ζέαζε ηνπ
πύξγνπ ηεο Petronas κηα επθαηξία γηα αλάιπζε ηεο θαηαζθεπήο απηήο θαη ζρεηηθή
ζπδήηεζε γηα ην λέν απηό αξρηηεθηόλεκα ή έζησ γηα ην «κεγάιν» ζηελ πόιε, ελώ ην
θάλνπλ –ζπρλά κε καληώδε αθξηβνινγία– γηα άιια ζηνηρεία ηεο θηλεκαηνγξαθίαο.
πγθεθξηκέλα, ζηηο θξηηηθέο ησλ αζελατθώλ εθεκεξίδσλ είηε δελ έγηλε αλαθνξά ζηε
«ζπκκεηνρή» ηνπ πύξγνπ ζηελ ηαηλία, είηε ε αλαθνξά πεξηνξίζηεθε ζε κία γξακκή xi.
Σν ίδην θαη ζηηο εθεκεξίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο όπνπ ε εθηεηακέλε αηζζεηηθή αλάιπζε
πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε Μαθεδνλία δελ θάλεη θακηά ζρεηηθή αλαθνξάxii.
Αο ζεκεηώζνπκε σζηόζν όηη, ζε πεξηπηώζεηο ζνβαξόηεξσλ ηαηληώλ, όπνπ ε ίδηα ε
πόιε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ «πξνζώπσλ ηνπ δξάκαηνο», νη αθίζεο εκθαλίδνπλ
θαη απηή ηελ «πεξζόλα». Σέηνηεο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη πεξηπηώζεηο ηεο
ηαπσληθήο πξσηεύνπζαο Σόθην θαη ηεο γαιιηθήο πόιεο Μαζζαιίαο ζηηο ηαηλίεο
Φόβνο θαη ηξόκνο (Stupeur et tremblements, Alain Corneau, 2003) θαη, αληίζηνηρα, Ζ
πόιε είλαη ήζπρε (La ville est tranquille, Robert Guédiguian, 2000).

Ζ αθίζα ηεο ηαηλίαο Φφβνο θαη ηξφκνο
(Alain Corneau, 2003).

Ζ αθίζα ηεο ηαηλίαο Ζ πφιε είλαη ήζπρε
(Robert Guédiguian, 2000).

Καη κεξηθέο άιιεο γλσζηέο «πνιενγξαθηθέο» ηαηλίεο …

Ζ αθίζα ηεο ηαηλίαο Μαλράηαλ
ζπλδπάδεη κε ηνλ ηίηιν ηεο κηα «γξαθή»
κε κηα «αλάγλσζε» ηεο πφιεο.

Έλα Θαχκα ζην Μηιάλν: ε αλάιεςε
ζηνπο νπξαλνχο σο ηειηθή ιχζε γηα
ηνπο θαηνίθνπο ηεο παξαγθνχπνιεο
έμσ απφ ην Μηιάλν...

ην Σνπ Καπί ηνπ Εηι
Νηαζέλ
ε
αθίζα
θαηαθιχδεηαη
απφ
ηε
κεγάιε Μειίλα.

Μηιψληαο γηα ηηο αθίζεο αο ζπκεζνχκε, ζηελ αθίζα ηνπ
Μαλράηαλ (Manhattan, 1979) ηνπ Γνχληη Άιελ, κηα επξεκαηηθή
ζχλδεζε ησλ κνξθψλ ησλ νπξαλνμπζηψλ ηνπ θέληξνπ ηεο
Νέαο Τφξθεο κε ηα γξάκκαηα ηνπ ηίηινπ. ηα Α
πξνβάιινληαη ην Empire State Building θαη ην Chrysler
Building, ην ηειεπηαίν Ν είλαη ην θηίξην ηεο Citycorp, ελψ ην Ζ
είλαη ην δίδπκν θηίξην ηνπ World Trade Center. Σν
απνηέιεζκα είλαη κηα ηνπνγξαθηθή ζχλνςε ηνπ Μαλράηαλ!
Δπίζεο ε αθίζα ηνπ West Side Story (1961) δίλεη ηελ επθαηξία
γηα κηα κηθξή κνξθνινγηθή θηηξηνινγηθή αλάιπζε.
Απεηθνλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε Νέα Τφξθε εμσηεξηθά
θιηκαθνζηάζηα θηλδχλνπ. (Καη νη δπν απηέο αθίζεο
απνηεινχλ επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο γηα ηελ ηάμε). Αο
ζπκπιεξψζνπκε
αθφκα
κηα
ηξαγηθή
κλεκνηερληθή
ζχκπησζε. Γίπια ζην Ζ ηνπ MANHATTAN, πνπ ππελζπκίδεη
ηνπο αθαληζκέλνπο πηα δίδπκνπο πχξγνπο ηνπ World Trade
Center, ηα γξάκκαηα Α-Σ-Σ-Α απνηεινχλ ην επψλπκν ηνπ
αηγχπηηνπ Mohammed Atta, αξρηηέθηνλα θαη’ επάγγεικα θαη
εξεπλεηή πνιενδφκνπ, πνπ επέπεζε κε ην αεξνπιάλν ζηνλ
πξψην (θαηά ζεηξά θαηαζηξνθήο) απφ ηνπο δχν πχξγνπο.

ΣΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΣΧΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΧΝ ΣΑΙΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ
«VITELLONI»
Αξρίζακε ηελ παξνπζίαζε ηεο θηλεκαηνγξαθεκέλεο γεσγξαθίαο θάλνληαο ιόγν γηα
κηα πεξηπεηεηώδε ηαηλία, ηε Γηπιή Παγίδα. Γελ πξόθεηηαη γηα ηαηλία πςειήο
πνηόηεηαο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, κφλν ζε ηαηλίεο δεχηεξεο πνηφηεηαο,
ρνιηγνπληηαλέο «ακεξηθαλάδεο», κε θαξηπνζηαιηθέο ηππνπνηήζεηο ή κε
αλζξσπνθπλεγεηά
θαη
απηνθηλεηνθπλεγεηά
ζηνπο
δξφκνπο
ησλ
κεγαινππφιεσλ, έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνχκε άθζνλεο πιεπξέο ησλ πφιεσλ,
ρσξίο πάληα λα έρεη ιεθζεί κέξηκλα από ηνπο δεκηνπξγνύο απηώλ ησλ ηαηληώλ γηα
ηελ αληηθεηκεληθή ηεθκεξησηηθή ππνζηήξημε.

Μεξηθέο

θνξέο ν ζπλδπαζκόο πεξηπέηεηαο θαη
ηεθκεξίσζεο ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ πεηπραίλεη. ηελ
ηαηλία «Ζ γπκλή πόιε» (The Naked city, 1948), ν
ζθελνζέηεο ηεο Εηι Νηαζέλ εθκεηαιιεύεηαη έληερλα ηελ
αζηπλνκηθή αλαδήηεζε θαζώο θαη ην θπλήγη ηνπ
δνινθόλνπ γηα λα καο παξνπζηάζεη, ζε πνιιέο
πεξηπηώζεηο θαη κε πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο, πξαγκαηηθέο
εηθόλεο
ηεο
δσήο
ζηε
Νέα
Τόξθε.
Ζ
αλζξσπνγεσγξαθηθή εηθνλνγξάθεζε ηεο ηαηλίαο απηήο
είλαη πξάγκαηη αξθεηά πινύζηα θαη ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνπζα. Ζ ηειεπηαία ζθελή ζηε γέθπξα ηνπ
Οπίιηακζκπεξγθ, πνπ δείρλεη θάπνηεο θαηαζθεπαζηηθέο
ιεπηνκέξεηεο ηεο γέθπξαο θαη σξαίεο απόςεηο ηεο Νέαο
Τόξθεο, είλαη εληππσζηαθή. (  ΚΖΝΖ)

Αθίζεο δηαθφξσλ πξνειεχζεσλ ηεο ηαηλίαο «Γπκλή πφιε»

Γεληθά πάλησο, νη θηλεκαηνγξαθηθνί θξηηηθνί ζπκθσλνχλ φηη νη αζηπλνκηθέο ηαηλίεο (film noir
θαη αζηπλνκηθέο ή πεξηπεηεηψδεηο ηαηλίεο) δίλνπλ πξάγκαηη κεγάιε έθηαζε ζηελ
xiii
θηλεκαηνγξάθεζε ηεο πφιεο . Γηα λα δείμεη ην Παξίζη ν Εαλ-Ληθ Γθνληάξ ζηελ ηαηλία «Με
θνκκέλε ηελ αλάζα» (1960) επηζηξάηεπζε, σο θεληξηθφ ήξσα έλαλ –ζπκπαζή θαηά ηα άιια–
θαθνπνηφ πνπ ηνλ θαηαδηψθεη ε αζηπλνκία απφ δξφκν ζε δξφκν, αιιά θαη κηα λεαξή
εθεκεξηδνπψιε, πνπ ε επαγγεικαηηθή ηεο ηδηφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ην δξφκν, φπνπ
xiv
γπξίδεη πνπιψληαο ηηο εθεκεξίδεο ηεο .

ΓΤΟ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΗ ΓΡΟΜΟΗ

Ο δξφκνο
ηνπ
ζρνηλνβάηε
απφ ηελ
ηαηλία La
strada ηνπ
Φεληεξίθν
Φειίλη.

Έλαο
«ηέιεηνο»
δξφκνο ζηελ
Αγία
Πεηξνχπνιε,
πνπ
πεξηγξάθεηαη
πνηεηηθά ζηελ
ηαηλία Οη
Ρσζηθέο
θνχθιεο
(2005) ηνπ
εληξίθ
Κιαπίο κε ηνλ
Ρνκαίλ
Νηνπξί.
Αθξηβψο, ν δξφκνο θαη κάιηζηα ν άγλσζηνο «αλψλπκνο δξφκνο» xv,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν ηεθκεξησηηθφ ξεαιηζκφ ηνπ θηικ λνπάξxvi,
απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο απηνχ. Σφζν ζηελ
επξσπατθή εθδνρή ηνπ θηικ λνπάξ ησλ δεθαεηηψλ 1920-1930 θαη 1930-1940,
φζν θαη ζηηο πνιπάξηζκεο ακεξηθαληθέο ηαηλίεο ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ, ην
«εμσηεξηθφ», δειαδή γεληθφηεξα ην «αζηηθφ ηνπίν» είλαη παξφλ. «Μέζα» ζ’
απηφ εθηπιίζζεηαη έλα κεγάιν κέξνο απφ ηε δξάζε ζηα πεξηπεηεηψδε θηικ,
φπσο πνιινί ζεαηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ην δηαπηζηψζνπλ ζηε ζεηξά ηαηληψλ
ηνπ Σδέηκο Μπνλη, πνπ εηζάγνπλ κηα αηειεχηεηε γεσγξαθία πφιεσλ (αιιά θαη
ηνπίσλ) ηνπ θφζκνπxvii.

Μια άποψη του Σαν
Φρανςίςκο από την
ταινία του
πολεογράφου Τζέιμσ
Μποντ - Πράκτορα
007 με τίτλο
«Επιχείρηςη
Κινοφμενοσ Στόχοσ»
(1985, ςκηνοθεςία:
Τζον Γκλεν).
Ωζηόζν, όπσο ζα δνύκε θαη ζηα επόκελα, ζπλδεδεκέλν κε ηελ πόιε,
■ ηνπο δξόκνπο ηεο θαη ηηο πιαηείεο ηεο,
■ ηηο γσληέο ηεο θαη ηηο αγσλίεο ηεο,
■ ηα θηίξηά ηεο θαη ηα κλεκεία ηεο,
■ κε όια όζα ελλννύκε κε ηελ έλλνηα «εμσηεξηθά», θαη ηειηθά
■ κε ηελ νπζηαζηηθή αίζζεζε ηνπ βησκαηηθνύ ζηνηρείνπ ηεο δηαβίσζεο ζηελ πόιε
είλαη θαη ην όλνκα πνιιώλ κεγάισλ δεκηνπξγώλ ηεο έβδνκεο ηέρλεο. Πνιινί ηίηινη
θαη πεξηερόκελα, γηα παξάδεηγκα, από ην έξγν ηνπ ηηαινύ καηηξ Φεληεξίθν Φειίλη xviii
παξαπέκπνπλ ζηελ πόιε, όπσο
■ La strada (1954, [= Ο δξόκνο], ειιεληθόο ηίηινο: «Πνπιεκέλε από ηε κεηέξα
ηεο»),
■ Dolce vita (1959),
■ Roma (1972),
■ Ζ πφιε ησλ γπλαηθψλ (1981),
■ Βνθθάθθηνο 70 (1962),
[κε ηε ζπαξηαξηζηή ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπνλδπισηό απηό, ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα
θαηαπηαζηεί (θαη) κε ην ζέκα ηεο δηαθήκηζεο ζηελ πόιε],

θαζώο θαη
■ I Vitelloni (1953).

Ζ ηειεπηαία ηαηλία πεξηγξάθεη ηα θαηνξζώκαηα ησλ «ξεκαιηώλ» –όπσο ην απνδίδεη ν
Γ. Γαλίθαο– κηαο πξνρσξεκέλα κεηεθεβηθήο λενιαίαο ηεο κεηαπνιεκηθήο Ηηαιίαο θαη
καο πξνζθέξεη έηζη έλα πιήζνο από εηθόλεο ηεο πόιεο. Σν Ρίκηλη, όπνπ γπξίζηεθε ε
ηαηλία, είλαη ν γελέζιηνο ηόπνο ηνπ Φειίλη, ζηνλ νπνίν μαλαγπξίδεη ν δεκηνπξγόο
απηόο κε ηελ ηαηλία ηνπ Amarcord (1974, [= «Θπκάκαη»]).
Αιιά ηα «εμσηεξηθά» ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ έρνπλ κηα αθόκα πξνέθηαζε. Να
ζπκεζνύκε εδώ ηηο αθίζεο θαη κάιηζηα ηηο γηγαληναθίζεο δηαθήκηζεο ησλ
πξνβαιιόκελσλ ηαηληώλ. Να ηη γξάθεη ν Άγγεινο Πξνθνπίνπ, κε αλαθνξά ζην έξγν
ηνπ Γηώξγνπ Βαθηξηδή, γηα ηα «κνλαδηθά» απηά θνκκάηηα δηαθήκηζεο – δελ πξόθεηηαη
εδώ γηα θαηαηγηζηηθά επαλαιακβαλόκελε ηνηρνθόιιεζε κέζα ζηελ πόιε:
«...Ζ δηαθήκηζε ηεο ηαηλίαο [...] απνηεινχζε [θάηη ζαλ] ζεαηξηθφ ζθεληθφ [ζ]ηελ είζνδν ηνπ
θηλεκαηνγξαθηθνχ θηεξίνπ... Σνλ δηαθεκηζηηθφ απηφ δηάθνζκν [...] ηνλ πξνιάβακε ζηελ Αζήλα
ηνπ 1920-25 θαη ζα ζπκνχληαη νη ζπλνκήιηθνί κνπ ηνλ Σαξδάλ πνπ έβγαηλε ζην δξφκν γηα λα καο
xix
θαιέζεη λα επηζθεθζνχκε ηε δνχγθια κε ηε κατκνχ» ...

Ζ γηγαληναθίζα ηνπ Βαθηξηδή, κε ηνλ Εαλ Γθακπέλ λα «γπξίδεη» ζηνπο
δξόκνπο ηεο Αζήλαο. Ίζσο πξόζδηδε ζηελ πόιε θάπνην ηόλν παξηζηλήο
γξαθηθόηεηαο.


Όπσο άιινη ζα ζπκνχληαη ηνλ Εαλ Γθακπέλ λα «γπξίδεη» ζηνπο δξφκνπο κηαο Αζήλαο, ζηελ
νπνία, ε γηγαληναθίζα πξφζδηδε θάπνην παξηζηλφ γξαθηθφ ηφλν. Ωζηφζν, αθφκα θαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ γηγαληναθηζψλ, γηα ηηο νπνίεο έλαο θαζεγεηήο ηεο Ηζηνξίαο
ηεο Σέρλεο, ν Άγγεινο Πξνθνπίνπ, εθθξάδεη κηα λνζηαιγηθή ζπκπάζεηα, ελψ θαη άιινη δελ
xx
παξαιείπνπλ λα ππελζπκίζνπλ ηελ θαιιηηερληθή ηνπο αμία , ην δήηεκα ηεο δηαθεκηζηηθήο
παξέκβαζεο ζηελ πφιε είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, πάληα έλα πξφβιεκα.

ΣΟ «ΔΧΣΔΡΙΚΟ» ΣΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΠΟΛΔΟΓΡΑΦΙΚΟΤ
ΚΙΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ
Ζ πξνζέγγηζε αληηθεηκεληθήο γλώζεο θαη θηλεκαηνγξάθνπ δελ αλακέλεηαη λα γίλεη κε
ηαηλίεο πνπ απιώο θσηνγξαθίδνπλ εμσηεξηθά ηελ πόιε αιιά θπξίσο κε ηαηλίεο πνπ
αλαδεηθλύνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ αζηηθνύ θαηλνκέλνπ. Οη ζηόρνη ηεο πξνζέγγηζεο
απηήο αλήθνπλ ζε έλα επξύ θάζκα. Απηό πεξηιακβάλεη:





ηελ θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ (θαη φρη κφλν ζπλαηζζεκαηηθψλ) γηα επαθή ηνπ ζεαηή κε
ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζπγθεθξηκέλα: παξνρή ζηνηρείσλ πεξηγξαθήο ηεο πφιεο (θέληξν,
δεπηεξεχνληα θέληξα, αζηηθφο εμνπιηζκφο, θιπ.)·
ζεκεηνινγηθή κειέηε βαζηζκέλε ζηηο πνιπάξηζκεο δπαδηθέο αληηζέζεηο (ςειφ/ρακειφ, ζηελφ/επξχ,
αλνηρηφ/πεξηθξαγκέλν θ.ιπ.)·
γισζζηθή ζεκεηνινγηθή κειέηε κε αλαγλψξηζε θαη επηζήκαλζε γισζζψλ θαη αιθαβήησλ ή κε
παξαηήξεζε πηλαθίδσλ, επηγξαθψλ, ηνηρνγξαθεκάησλ θαη νδσλπκίσλ·









αλζξσπνινγηθή –θπζηθή θαη θνηλσληθή– παξαηήξεζε ηεο πφιεο·
αλαγλψξηζε ηεο κνξθήο κεξηθψλ πφιεσλ·
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην παξειζφλ κεξηθψλ πφιεσλ·
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πηζαλνινγνχκελν κέιινλ ησλ κεγάισλ πφιεσλ·
επηζήκαλζε ηνπ πνιχπιεπξνπ θαη άληζνπ ραξαθηήξα ησλ πφιεσλ, σο πξνο απηέο ηηο ίδηεο θαη σο
πξνο άιιεο·
αλαγλψξηζε θαη επηζήκαλζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δξφκνπ – πέξα απφ ηε ζπγθνηλσληαθή /
κεηαθνξηθή·
αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κέζα απφ ηελ θηλεκαηνγξάθεζε ηεο πφιεο.

Γελ ζεσξήζακε ζθόπηκν λα ηαμηλνκήζνπκε ηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο αθνύ ηνπο
βιέπνπκε σο έλα ζπλερέο πνπ έρεη αθεηεξία ηελ αλαδήηεζε ηεο πνιενγξαθηθήο
πιεξνθνξίαο θαη ηέξκα ηε βησκαηηθή ζπκκεηνρή. Θα κπνξνύζακε ζπλεπώο λα
ζπκπεξηιάβνπκε όινπο ηνπο ζηόρνπο ζε κηα πνιύζεκε γεληθή δηαηύπσζε:


Βίσζε θαη κειέηε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο επηνπίαο
/ νπηνπίαο /
δπζηνπίαο κε θέξδνο καο θάπνηεο γλσζηηθέο αληηπαξνρέο.

Δπίζεο ε πνιενγξαθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ππνλνεί
 κηα ζπκβνιή ζηελ απνκπζνπνίεζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ γεγνλόηνο·
 ελίζρπζε ηεο εξγαιεηαθήο πιεπξάο παξαθνινύζεζεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ
γεγνλόηνο·
 ελζάξξπλζε ηεο θηλεκαηνγξάθεζεο (καγλεηνζθόπεζε-βίληεν) ηεο πόιεο· ή
 πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο πόιεο κέζα από έλα ζρεδηαδόκελν ή ππνζεηηθό
ηαμίδη.
Όια απηά ηα ζηνηρεία ππεξεηνύλ ην ηδεώδεο κηα βησκαηηθήο ζπκκεηνρήο κε
θαζνδήγεζε ζε ηαύηηζε ηνπ ζεαηή-ππνθεηκέλνπ κε ηνλ ήξσα-θάηνηθν ηεο πόιεοαληηθείκελν.

Γ

ηα παξάδεηγκα ζηελ ηαηλία Πέξα απφ ηνλ παξάδεηζν (Stranger
than Paradise, 1984) ηνπ Jim Jarmusch, ε απνπζία εμσηεξηθψλ ιήςεσλ απνηειεί ηε
«γεσγξαθία ηεο πφιεο ηνπ κεηαλάζηε» πνπ θαζψο είλαη ζηεξεκέλνο απφ νηθνλνκηθά κέζα
βξίζθεηαη ζε έλα πνιχ πεξηνξηζκέλν ρψξν. Σελ ίδηα πξνζέγγηζε έρνπκε θαη ζηε Φσηνγξαθία
(1987) ηνπ Νίθνπ Παπαηάθε, φπνπ ε παξηζηλή δηαβίσζε ηνπ ήξσα κεηαλάζηε δελ ζπλνδεχεηαη
θαζφινπ απφ ην θσηηζκέλν Πχξγν ηνπ Άηθει θαη ηα Ζιχζηα Πεδία, αιιά απφ κηα
θησρνγεηηνληά ζηα πξνάζηηα. Ωζηφζν, ν Jean-Louis Comolli, έλαο θηλεκαηνγξαθηζηήο ηεο
πφιεο, καο βάδεη ζε εγξήγνξζε απέλαληη ζην γεγνλφο φηη «ην [θηλεκαηνγξαθνχκελν]
αληηθείκελν δελ πξνυπάξρεη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Τπάξρεη νπσζδήπνηε έλα αληηθείκελν
αθεηεξίαο, ..., κηα πφιε, ηα ζπίηηα, νη άλζξσπνη [αιιά] απφ ηε ζηηγκή πνπ [ν ζθελνζέηεο]
xxi
ελδηαθέξεηαη γη’ απηά ν θηλεκαηνγξάθνο ηα κεηακνξθψλεη» .
Ζ ρξήζε ηεο πνιενγξαθηθήο ηαηλίαο απνηειεί ηδηαίηεξν αληηθείκελν κειέηεο θαη παξνπζίαζεο ζηα
πιαίζηα ηεο πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο. Ζ da Costa, κε βάζε ηελ ηαηλία Μαλράηαλ ηνπ Γνύληη Άιελ, πνπ
xxii
κειεηά ηδηαίηεξα, πξνηείλεη ηα αθόινπζα εθηά ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηεο :

1 – Δμέηαζε ηνπ δεκηνπξγνύ: Υξήζε βηνγξαθηθώλ θαη θξηηηθώλ θεηκέλσλ γηα ην δεκηνπξγό ή από ην
δεκηνπξγό, αθόκα θαη γηα λα δηαγλσζζεί ζε πην βαζκό ε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία απνηειεί κηα
ηδηαίηεξε πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ηεο πόιεο εθ κέξνπο ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο.
2 – Δμέηαζε ηεο δνκήο ηεο ηαηλίαο: Δπαλεηιεκκέλε παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο. ύιιεςε ηνπ
βαζηθνύ άμνλα αθήγεζεο. Παξαηήξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο ηαηλίαο όπσο ε αξρή, ε
εηζαγσγή ησλ ραξαθηήξσλ θαη ησλ ηνπνζεζηώλ, ην ηέινο. Δπηζήκαλζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ
εξώσλ. πζρέηηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηόπνπο.
3 – Δμέηαζε ησλ ηνπνζεζηώλ: Απηό είλαη κηα πξνθαλήο ππνρξέσζε ηνπ αλαιπηή ζηα πιαίζηα ηεο
πνιενγξαθηθήο κειέηεο θαη δηδαζθαιίαο. «Ση ζπκβαίλεη, πνύ». κσο ν θηλεκαηνγξάθνο καο
ππνρξεώλεη λα πξνζέμνπκε θαη ην «πώο» ηεο θηλεκαηνγξάθεζεο ώζηε λα ζπιιάβνπκε ην
ζύλνιν ησλ ζεκαζηώλ πνπ παξάγνληαη.
4 – Δμέηαζε ηεο εξγαζίαο ηεο κεραλήο ιήςεο: Ζ κεραλή «βιέπεη» πξηλ από ην ζεαηή απηό πνπ
πξόθεηηαη λα δεη εθείλνο ζηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο. Οη θηλήζεηο ηεο κεραλήο θαη ε ζύλζεζε ησλ
πιάλσλ, δειαδή νη ζεκαζίεο πνπ πξνζθέξνπλ απηά ηα ζηνηρεία, πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ ζε
ζρέζε κε ηηο θαηαζηάζεηο, ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηνπο ηόπνπο. Γηα όια απηά επηβάιιεηαη κηα
ηδηαίηεξε καζεηεία ή απηνδηδαζθαιία.
5 – Δμέηαζε ηνπ ήρνπ: Ο θηλεκαηνγξάθνο πξνζθέξεη ηελ ηδηαίηεξε δπλαηόηεηα ηεο ερεηηθήο
θαηαγξαθήο όζσλ ζπκβαίλνπλ ζε έλαλ ηόπν ή ηνλ ραξαθηεξηζηηθό κνπζηθό ππνκλεκαηηζκό. Δάλ
πξόθεηηαη γηα κνπζηθή επηκέιεηα κε πνηθίια κνπζηθά ηεκάρηα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ην πεξηερόκελν
ηνπ θαζελόο ώζηε λα αλαδπζνύλ θαιύηεξα νη ζεκαζίεο ηεο εηθόλαο θαη ηνπ ηόπνπ.
6 – Δμέηαζε ηεο δηαθεηκεληθόηεηαο: Ο θηλεκαηνγξάθνο σο «θείκελν» βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε πνιιά
άιια θείκελα γηα ηελ πόιε. Μεηαγξάθεη, κέζα από θξηηηθό θνίηαγκα, εηθόλεο, ζηηγκέο, αλαθνξέο
πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ Ηζηνξία/ηζηνξηνγξαθία, ηε ινγνηερλία, ηε θσηνγξαθία θαη ηε
δσγξαθηθή, θαζώο θαη από ηε κνπζηθή. Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ ώζηε λα
αλαγλσξηζηεί ην «ηξέρνλ» ζε αλαθνξά κε ό,ηη είλαη κεηαθνξηθό, απιά παξειζνληηθό, γλήζηα
ηζηνξηθό ή εκκέλνλ.
7 – Δμέηαζε ηνπ θνηλνύ: Ζ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία θαζώο θαη ην έξγν κεξηθώλ δεκηνπξγώλ
πξνζιακβάλνληαη θαηά πνηθίινπο ηξόπνπο από θάζε θαηεγνξία θνηλνύ. Καη κάιηζηα κεξηθέο
ηδηάδνπζεο ζεάζεηο θαη εξκελείεο απνζέηνπλ κηα αλεμίηειε ζθξαγίδα ζε κεξηθέο ηαηλίεο. ηε
κειέηε θαη ηελ παξνπζίαζε κηαο πνιενγξαθηθήο ηαηλίαο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη ζρεηηθέο
δεκνζηεπκέλεο ή δεκνζθνπεκέλεο ηδέεο.

Με

ηελ ηαηλία ηνπ Καιθνχηα (1968) ν Λνπί Μαι καο πξόζθεξε, όπσο δειώλεη ν
ίδηνοxxiii, ό,ηη αθξηβώο έπξεπε. Έλα θνίηαγκα ηεο ηλδηθήο απηήο πόιεο, ρσξίο
ζθελνζεζία, όπσο απηό πξνέθπςε κέζα ζε κεξηθέο εβδνκάδεο επηηόπηαο δνπιεηάο.

Γνπιεηάο ελόο δπηηθνύ δεκηνπξγνύ, πνπ επηζπκεί πάλησο λα δώζεη κε δηαθάλεηα όια
όζα βιέπεη. Ζ ηαηλία νύηε θξίλεη, νύηε επηδεηθλύεη. Καη όκσο ε καξηπξία απηή, πνπ
αθξηβώο θέξλεη θαη ην όλνκα ηεο πεξηγξαθόκελεο πόιεο θαη όρη θάηη πην πνηεηηθό,
κεηαθνξηθό ή ειθπζηηθό, αλαδεηθλύεη πνιιά:
■ ην αλδξηθό πξόζσπν ηεο πόιεο,
■ ηε δσή ηνπ δξόκνπ όπσο απηή αλαδύεηαη από ηηο ιάζπεο,
■ ηνλ έληνλα αγγιηθό/αγγιόθσλν ραξαθηήξα απηνύ ηνπ πνιπάλζξσπνπ
νηθηζκνύ θαη καδί
■ όιεο ηηο ζπλππνδειώζεηο κηαο αλζξσπνινγίαο ηνπ ππεξπιεζπζκνύ.
Γηα ην ζηλεθίι πνπ αγαπά ηελ πόιε, ζηελ Καιθνύηα ηνπ Λνπί Μάι ηίηινο, κνξθή θαη
πεξηερόκελν ζπληαπηίδνληαη.

Πνιιά έξγα πεξηέρνπλ ζηνλ ηίηιν ηνπο ηε ιέμε «πόιε», αθόκα θαη αλ ε αλαθνξά
είλαη ζπκβνιηθή, ή θάπνηα έλλνηα από ην ρώξν ηεο πόιεο.
Σα θψηα ηεο πφιεο (1931, Σζάξιη Σζάπιηλ)
Ζ κηθξή καο πφιε (1940, ακ Γνπλη)
Ζ γπκλή πφιε (1948, Εηι Νηαζέλ)
Μαγηθή πφιε (1954, Νίθνο Κνχλδνπξνο)
Υέξηα πάλσ απφ ηελ πφιε, (1963, Φξαληζέζθν Ρφδη)
Βξφκηθε πφιε (1972, Σδνλ Υηνχζηνλ)
Ζ Αιίθε ζηηο πφιεηο (1974, Βηκ Βέληεξο)
Απφ ηελ άθξε ηεο πφιεο (1998, Κψζηαο Γηάλλαξεο)
ην πεηζί ηεο πφιεο (2000, Ραρζάλ Μπαλί-Δηεκάλη).
Πνιιέο άιιεο ηαηλίεο νλνκάδνληαη από ηηο ίδηεο ηηο πόιεηο πνπ πεξηγξάθνπλ. Δθεί
όπνπ δνπλ νη ήξσέο ηνπο. (Πξαγκαηηθνί ή θαληαζηηθνί – όζν θαη κεξηθέο πόιεηο
άιισζηε...):
Ληζζαβφλα, αλέθδνην ρξνληθφ (1930, Leitão de Barros)
Καδακπιάλθα (1943, Μάηθι Κέξηηο) [2]
Σαμίδη ζην Σφθην (1953, Γηαζνπηδίξν Όδνπ)
Αιθαβίι (1965, Εαλ-Ληθ Γθνληάξ)
Καιθνχηα (1968, Λνπί Μαι)
Αβάλα (1990, ίληλετ Πφιαθ)
Φηιαδέιθεηα (1993, Σδφλαζαλ Νηέκη)
Καλδαράξ (2001, Μφδελ Μαρκαικπαθ)
Μφλαρν (2005, ηήβελ πίικπεξγθ).
video_Casablanca_Paris.mp4

Πνιινί ηίηινη κάο εμεγνύλ γηα πνην ιόγν κηινύλ γηα ηελ πόιε, αλ βέβαηα ε αλαθνξά
δελ γίλεηαη απιά γηα λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ καο κε ηνλ ηξόπν απηό:
Βεξνιίλν, ζπκθσλία κηαο κεγαινχπνιεο (1927, Βάιηεξ Ρνχηκαλ),
Ρψκε, αλνρχξσηε πφιε (1945, Ρνκπέξην Ρνζειίλη)
Θαχκα ζην Μηιάλν (1951, Βηηφξην ληε ίθα),
Υηξνζίκα, Αγάπε κνπ (1959, Αιέλ Ρελέ),
Ζ δίθε ηεο Νπξεκβέξγεο (1961, ηάλιετ Κξάκεξ)
Οη νκπξέιεο ηνπ Υεξβνχξγνπ (1964, Εαθ Νηεκί)
Θάλαηνο ζηε Βελεηία (1971, Λνπθίλν Βηζθφληη)
Νάζβηι, ε πφιε ησλ εθπιήμεσλ (1975, Ρφκπεξη Άιηκαλ)
Ο πνδειάηεο ηνπ Πεθίλνπ (2001, Οπάλγθ ηανζνπάη)
Σδέξζπ γθεξι [Γιπθφο κπειάο] (2004, Κέβηλ κηζ)
Απνζηνιή ζηελ Μπξηδ (2008, Μαξηηλ ΜαθΝηφλα).
Σέινο, πνιιέο άιιεο ηαηλίεο εμεηδηθεύνπλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό ηνλ ηίηιν ηνπο
αλαθέξνληαο κόλν κηα πεξηνρή ηεο πόιεο ή έλα ραξαθηεξηζηηθό ηεο:

Quai des orfèvres [Διι. ηίηινο: ηηο φρζεο ηνπ εθνπάλα]xxiv [Βι.
ζεκείσζε] (1947, Αλξί Κινπδφ),
πλνηθία η’ φλεηξν (1961, Αιέθνο Αιεμαλδξάθεο)
Γνπέζη άηλη ηφξη (1961, Ρφκπεξη Γνπάηδ-Σδέξνκ Ρφκπηλο)
Σνπ Καπί (1964, Εηι Νηαζέλ)
Σζάτλα Σάνπλ (1974, Ρφκαλ Πνιάλζθη)
Μαλράηαλ (1979, Γνχληη Άιιελ)
Βεξνιίλν: Πιαηεία Υάκηζν (1980, Ρνχληνιθ Σφκε)
Barrio (1998, Fernando Leon de Aranda).
Ο θηλεκαηνγξαθόθηινο μέξεη πσο αλαθνξά πόιεο ζηνλ ηίηιν δελ ζεκαίλεη πάληα θάηη
ην πνιενγξαθηθά ηδηαίηεξν. Πνιύ πεξηζζόηεξν κάιηζηα αθνύ νη ηίηινη έρνπλ κηα
παξάδνζε ζηελ αλαθξίβεηα θαη ηελ παξαπιάλεζε. Δμάιινπ νύηε θαη ε απνπζία
νπνηαζδήπνηε πνιενγξαθηθήο αλαθνξάο πξέπεη λα εθηηκεζεί αξλεηηθά. Ζ
ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ ηίηισλ πνιύ θαιώλ πνιενγξαθηθώλ ηαηληώλ θξύβνπλ
ηελ πόιε ηνπο. Σν βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα.

ΠΗΝΑΚΑ: ΟΣΑΝ Ζ ΠΟΛΖ ΠΡΩΣΑΓΩΝΗΣΔΗ
Σν πιήζνο
1928
Κιγκ Βίντοπ

Ζ

νηθνγέλεηα ηνπ ήξσα ηνλ πξνεηνηκάδεη λα δήζεη ην ακεξηθαληθφ φλεηξν:
λα αγσληζηεί, λα ππνζθειίζεη ηνπο άιινπο θαη λα αλέιζεη! Καη φια απηά ζα
ζπκβνχλ κέζα ζην «πιήζνο» ηεο κεγαινχπνιεο, αλ βέβαηα ν ήξσάο καο
θαηαθέξεη λα μερσξίζεη απφ ηνπο άιινπο πνπ απνηεινχλ αθξηβψο απηφ ην
πιήζνο. χκβνιν ηεο κεγαινχπνιεο είλαη ε Νέα Τφξθε πνπ βιέπνπκε
κεγαιφπξεπε θαζψο ν ήξσάο καο θηάλεη ζην Μαλράηαλ δηα ζαιάζζεο, απφ
θνληηλφ πξνάζηην, έηνηκνο λα ηελ θαηαθηήζεη....

Οη ζθελέο ηνπ πιήζνπο – πνπ απνηειεί ηδηφηεηα ηεο κεγάιεο πφιεο– είλαη
αξθεηά ραξαθηεξηζηηθέο, κε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα απηή ηνπ γξαθείνπ,
φπνπ βιέπνπκε, κάιινλ, έλα πξαγκαηηθφ εξγνζηάζην ή εξγνηάμην γεκάην
«γξαθεη-εξγάηεο». Ζ ζθελή ηνπ ζρνιάζκαηνο, πνπ ζπκβαίλεη κε αθξίβεηα
δεπηεξνιέπηνπ γηα φινπο, έρεη έλαλ ηφλνπ εμπξεζηνληζκνχ, πνπ επηηείλεη ηε
γεληθή αίζζεζε ηνπ αγψλα γηα ην κεξνθάκαην.

ακπνηάδ
1936
Άλυπεντ Υίτσκοκ

Αγσληψδεο νδνηπνξηθφ, ζην θεληξηθφ Λνλδίλν, κε έλα

παηδί πνπ ηνπ έρεη
αλαηεζεί λα κεηαθέξεη έλα δέκα κε πεξηερφκελν κηα βφκβα.
Ο σξνινγηαθφο κεραληζκφο έρεη ήδε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ελψ ην παηδί,
θπζηθά, ην αγλνεί. Θέκα εκπλεπζκέλν απφ ηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο Γεξκαλίαο
γηα ηνλ Γεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, πνπ, ππαηλίζζεηαη ελδερφκελα
ζακπνηάδ ζην βξεηαληθφ έδαθνο. Μεηά ηηο βνκβηζηηθέο ελέξγεηεο ηεο 7.7.2005
ζην Λνλδίλν θαη ηελ έθξεμε ζην ιεσθνξείν απνθηά κηα ζιηβεξή
επηθαηξφηεηα.

Δίλαη

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε βφκβα πξννξίδεηαη γηα ην
Πηθαληίιη ζην νπνίν ππήξρε, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηαηλία, κηα πηλαθίδα
πνπ ην νλφκαδε «θέληξν ηνπ θφζκνπ» θαη ζπκίδεη ιεθηηθά ην Παγθφζκην
Κέληξν Δκπνξίνπ ηνπ Μαλράηαλ (Γίδπκνη Πχξγνη) θαη ηελ 11ε επηεκβξίνπ
2001. Δπίζεο ε πξνζνκνίσζε ηεο θαηαθξήκληζεο ησλ δπν πιεπξψλ ηεο
Πιαηείαο Πηθαληίιη θέξλεη νινδψληαλα ζην λνπ ηνπο δίδπκνπο πχξγνπο ηνπ
Μαλράηαλ. νβαξφ ζέκα γεσπνιηηηθήο ηεο πφιεο πνπ ν GoGwilt ην
επεμεξγάδεηαη
σο
θχξην
αληηθείκελν
ηεο
«γεσπνιηηηθήο
ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ».xxv

Υαιχβδηλεο ςπρέο
The Fountainhead
1949
Κιγκ Βίντοπ
video_Fountain_Lang.mp4

Πξφθεηηαη γηα ηε θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηεο Άπλ
Ράλη (Σν θεθαιφβξπζν). Σν βηβιίν θαζψο θαη ε ηαηλία πεξηιακβάλνπλ, κέζα
απφ ηε πεξηγξαθή ηεο δσήο ελφο αξρηηέθηνλα, ζηνηρεία ηήο – ππεξβνιηθά –
αηνκηθηζηηθήο θνηλσληθήο ζεσξίαο,
πεξί «αληηθεηκεληζκνχ», ηεο
ζπγγξαθέσο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εγσπάζεηα είλαη αξεηή θαη ν ε
θηιαιιειία θαθία. Αξζξψλεηαη εθεί επίζεο – ζε ζπδήηεζε ηνπ λεαξνχ αθφκα
ήξσα Υάνπαξλη Ρφξθ (Howard Roark) κε ηνλ θνζκήηνξα ηεο ρνιήο
Αξρηηεθηφλσλ – θαη έλαο εθιατθεπκέλνο αληίινγνο γηα ηελ απφιπηε
αξρηηεθηνληθή ηειεηφηεηα ηνπ Παξζελψλαxxvi.

Ζ ηαηλία απνηειεί

κηα εληαία θαηάζεζε γηα έλα πιήζνο ζεκάησλ φπσο: (1)
ν κνληεξληζκφο θαη ην απέξηηην χθνο σο αξρηηεθηνληθή έθθξαζε, (2) ε
έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, (3) ην
ζξηακβεπηηθφ ζηήζηκν ηνπ νπξαλνμχζηε πάλσ ζηε γε θαη κέζα ζην
πνιηηηζκφ, σο απφιπηνπ ηνηέκ. Καη κάιηζηα, κε ηελ εξκελεία ηνπ εζνπνηνχ
Γθάξη Κνχπεξ, έρνπκε κηα ζρεδφλ αλζξσπνκνξθηθή αλαπαξάζηαζε φισλ
απηψλ! xxvii

Ο ηξίηνο άλζξσπνο
1949
Κάπολ Ριντ

Ο βξεηαλφο ζθελνζέηεο Κάξνι Ρηλη είλαη γλσζηφο γηα ην ληνθηκαληεξίζηηθα
αθξηβφινγν χθνο ηνπ, απφ πξνεγνχκελεο δεκηνπξγίεο ηνπ κε επίθεληξν ηελ
πφιε. Θεσξείηαη «πνιενγξαθηθά» ππνδεηγκαηηθή ε ηαηλία ηνπ Odd Man Out

(1947) πνπ «πεξηγξάθεη» ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ζχγθξνπζεο ζην
Μπέιθαζη.
ρεηηθά κε ηνλ «Σξίην άλζξσπν», ν Κψζηαο Καιθφπνπινο, δηακέζνπ ελφο
κηθξνχ νδνηπνξηθνχ ζηε Βηέλλε, θάλεη κηα ελδηαθέξνπζα γεσθηλεκαηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο ηαηλίαο απηήο θαζψο θαη ηεο πφιεο ηεο:
«Κάζε πφιε έρεη ηε ινγνηερληθή βίβιν ηεο: ηελ ηνπνγξαθία ηνπ κχζνπ,
θαζψο αλειίζζεηαη, θαζψο δηαπεξλά ην ζψκα ηεο πφιεο, εθεί πνπ νη
ήξσέο ηεο πάζρνπλ, αγαπνχλ θαη κηζνχλ [...] θαη πάλησο κεηαθηλνχληαη
πεξηπιαλψκελνη ζην "ιαβχξηλζν ηεο πφιεο"»xxviii.

Σαμίδη ζηελ Ηηαιία
1953
Ρομπέπτο Ροσελίνι

Ζ ηαηλία απηή απνηειεί κηα ππνδεηγκαηηθή πνιενγξαθία ηεο Νάπνιεο. Οη
ήξσεο, ν Άιεμ θαη ε Κάζξπλ, έλα δεπγάξη Άγγισλ, πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ
θξίζε ηνπ γάκνπ ηνπο, βξίζθνληαη ζηελ πφιε απηή γηα έλα θιεξνλνκηθφ
ζέκα. Γελ ράλνπλ σζηφζν ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνχλ ηα αμηνζέαηα ηεο
πφιεο θαη ηεο πεξηνρήο θαη λα θάλνπλ ηδηαίηεξεο παξαηεξήζεηο ζε
αμηνκλεκφλεπηα ζηνηρεία ηεο λαπνιηηάληθεο δσήο.

Ζ θξηηηθφο Laura Mulvey επηζεκαίλεη ζην ζρφιηφ ηεο (ππφ κνξθή ζπηθάδ
ζην DVDxxix), φηη, πέξα απφ ηηο αηζζεηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηινγέο
ηνπ ηηαινχ κεηξ, παξαθνινπζνχκε ζηελ ηαηλία θαη κηα αμηφινγε
ηζηνξηθνγεσγξαθηθή κειέηε ηεο πφιεο.

Ζ λχρηα
1961
Μικελάντδελο Αντονιόνι

Δίλαη γλσζηή ε ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδεη ν Αληνληφλη ζην θπζηθφ θαη
νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ
ηνπο ήξσεο, ζπλδένληαο απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηνλ ηφπν πνπ θαίλεηαη φηη
ην θαζνξίδεη. Ο ίδηνο, άιισζηε, είρε ζπνπδάζεη αξρηηέθηνλαο.

ηελ ηαηλία απηή πξνβάιιεηαη ε κνληέξλα αξρηηεθηνληθή ηνπ Μηιάλνπ.
Απφ φια ηα έξγα ηνπ, εηδηθά ε ηεηξαινγία ηνπ (Ζ λχρηα, Ζ Πεξηπέηεηα, Ζ
έθιεηςε, Ζ Κφθθηλε Έξεκνο), «ρξεζηκνπνηεί ηηο ιαθσληθέο πηπρέο ηεο
ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο γηα λα ηνλίζεη ηελ αιαιία ηνπ ζεκεξηλνχ αηφκνπ»
xxx
.

Υζεο, ζήκεξα, αχξην
1963
Βιτόπιο ντε ίκα

Ζ κνληέξλα αξρηηεθηνληθή ηνπ Μηιάλνπ πξνβάιιεηαη θαη ζηελ ηαηλία «Υζεο,
ζήκεξα, αχξην». Καζψο ην θηικ είλαη ζπνλδπισηφ, ηα ηξία κέξε ηνπ
παξνπζηάδνπλ ηξεηο πφιεηο, νη άιιεο δχν είλαη ε Ρψκε θαη ε Νάπνιε.

Σν κέξνο πνπ είλαη ρσξνζεηεκέλν ζηε Νάπνιε, ην πξψην,

παξνπζηάδεη κηα
γξαθηθή ή κάιινλ γεινηνγξαθηθή εθδνρή ηεο πνιπηεθλίαο, ηεο αλεξγίαο θαη
ηεο εγθπκνζχλεο, φπνπ βιέπνπκε φια φζα ζα ζέιακε λα δνχκε ζηηο
θησρνζπλνηθίεο ηεο ηηαιηθήο ζπκπξσηεχνπζαο ηνπ Νφηνπ.

Σν

κηιαλέδηθν, δεχηεξν, κέξνο απνηειεί κηα μελάγεζε ζην κνληέξλν
κεηαπνιεκηθφ Μηιάλν. Σν δεπγάξη δηαζρίδεη ηηο ιεσθφξνπο κε έλα αλνηθηφ
απηνθίλεην πνπ καο επηηξέπεη λα ζαπκάζνπκε ηελ πφιε. Πεξηζζφηεξν
ζεκαληηθά πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ αλάκεζά ζηνπο ήξσεο, κε βάζε λνπβέια
ηνπ Αικπέξην Μνξάβηα.

Σν ηξίην κέξνο, ηέινο, είλαη ρσξνζεηεκέλν ζηε Ρψκε.
Ο εθηειεζηήο ηεο λχρηαο
1974
Michael Winner

Δλαο ληνπγηνξθέδνο αξρηηέθηνλαο, γίλεηαη αδίζηαθηνο εθδηθεηήο, φηαλ κηα

Blade Runner
1981 Ρίντλεϋ κοτ

Ζ ηαηλία απηή κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζε ζρέζε κε

νκάδα θαθνπνηψλ ζθνηψλνπλ ηε γπλαίθα ηνπ θαη βηάδνπλ ηελ θφξε ηνπ. Ο
αξρηηέθηνλαο ‒ επαγγεικαηηθφο ζπκβνιηζκφο κε πξνθαλή ζεκαζία ζε
ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο ‒ αλαδεηεί ζηηο ζθνηεηλέο
γσληέο ηεο θαη εθηειεί ηνπο θαθνπνηνχο. Δθαξκφδεη δειαδή απηνδηθία. Ζ
ηαηλία είρε κεγάιε επηηπρία αθνχ, φπσο δήισζε ν πξσηαγσγηζηήο, απηή
«ηθαλνπνηεί έλα κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ πνπ θαθνπνηήζεθαλ θαη
πεξηκέλνπλ, κάηαηα, απφ ηηο αξρέο λα ηνπο πξνζηαηεχζνπλ». Με ηελ
επθαηξία, εμάιινπ, ηνπ πξψηνπ απφ ηα ηα ζίθνπειο πνπ αθνινχζεζαλ («Ο
εθηειεζηήο ρσξίο νίθην» θαη «ε λφκηκε άκπλα») θαη απαληψληαο ζηελ
θξηηηθή πνπ δέρζεθε ε ηαηλία γηα ηε ζθιεξφηεηά ηεο απφ νκάδεο πνιηηψλ, ν
Μπξφλζνλ πξφζζεζε «Γελ λνκίδσ φηη νη πνιίηεο πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ
ηηο πξαθηηθέο ηνπ ήξσα» . Σελ ηαηλία επαλέθεξε ζην αζελατθφ πξνζθήλην ην
Μάξηην ηνπ 2010 ν θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Yale ηάζεο Καιχβαο,
ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε, φπσο θαίλεηαη, ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηελ
ειιεληθή πξσηεχνπζα (Καζεκεξηλή, 23.3.2010).
πνιιά ζέκαηα ηεο γεσγξαθίαο ηεο πφιεο θαη κάιηζηα ζην πιαίζην ηεο
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηε «Μεηξφπνιε».
Μηα εκπνξηθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηε κεγάιε δηαθίλεζή ηεο κέζσ
βηληενηαηλίαο ζέηεη ην εξψηεκα θαηά πφζν κηα ηαηλία πνπ «είλαη γηα ηελ
φξαζε» αθνχ θαη «ε πφιε γίλεηαη γλσζηή κε ηελ φξαζε» κπνξεί λα
παξνπζηαζηεί κε ηε κηθξή νζφλεxxxi.

Ζ θνηιηά ηνπ αξρηηέθηνλα
1987
Πήηεξ Γθξηλαγνπέη

Σαηλία

γπξηζκέλε ζηε Ρψκε κε πινχζην αξρηηεθηνληθφ πεξηερφκελν θαη
ηδηαίηεξε αλζξσπνινγηθή αληηπαξάζεζε ησλ εξψσλ αξρηηεθηφλσλ θαη
ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε κειέηε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο Ρψκεο ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν. «Οη δχν ζηηο εθαηφ ρνιπγνπληηαλέο ηαηλίεο απφ ηηο αξρέο
ηνπ βσβνχ κέρξη ζήκεξα αμηνπνηνχλ ηελ ηζηνξηθή-εμσηηθή πιεπξά ηεο
αηψληαο πφιεο. Ζ Ρψκε είλαη ε πην θηλεκαηνγξαθεκέλε επξσπατθή πφιε
κεηά ην Παξίζη (ελλέα ζηηο εθαηφ)». Κσλζηαληίλνο Υαηδεθξαγθηφο Μαθξπδάθεο

Σα θηεξά ηνπ έξσηα
1987
Βιμ Βέντεπρ

They Live (Ενπλ)
1988
Σδον Κάππεντεπ

Έλα ζεκαληηθφ ζρφιην κπνξεί λα γίλεη γηα ηνλ ηίηιν ηεο ηαηλίαο απηήο ηεο
νπνίαο ν δηεζλήο (αγγιηθφο) ηίηινο, πνπ είλαη Wings of Desire (= Φηεξά ηεο
επηζπκίαο), θξχβεη ην φλνκα ηεο πφιεο (θαη ηε γεσπνιηηηθή πιεπξά ηεο
ηαηλίαο) πνπ φκσο ην αλαδεηθλχεη ν γεξκαληθφο ηίηινο Der Himmel über
Berlin (= Ο νπξαλφο ηνπ Βεξνιίλνπ [πνπ ήηαλ ην κφλν πξάγκα πνπ έλσλε ηα
δπν
ηκήκαηα
ηνπ
ηφηε
αθφκα
ρσξηζκέλνπ
αλαηνιηθνχ-δπηηθνχ
Βεξνιίλνπ])xxxii.

ηελ

ηαηλία απηή (άιινο ηίηινο: Invasion Los Angeles), έλαο άλεξγνο
(Roddy Piper), βξίζθεη έλα δεπγάξη καχξα γπαιηά πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα
βιέπεη δηαθνξεηηθά κεξηθά πξάγκαηα ζηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο.

Γηα παξάδεηγκα ζε κηα δηαθήκηζε γηα ππνινγηζηέο, φηαλ βάδεη ηα γπαιηά,
δηαβάδεη ην κήλπκα «Τπάθνπε!». ε κηα άιιε πνπ δηαθεκίδεη έλα ηνπξηζηηθφ
ηαμίδη ζηελ Καξατβηθή, βάδνληαο ηα γπαιηά, δηαβάδεη ην κήλπκα
«Παληξεπηείηε θαη αλαπαξαρζείηε».

Όιεο

νη δηαθεκίζεηο ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα πεξηνδηθά πεξηέρνπλ έλα
«subliminal» κήλπκα πνπ νδεγεί ζηε γεληθφηεξε ηδέα «θαηαλαιψλεηε,
ζπκκνξθσζείηε, κελ αθνινπζείηε δξφκν αλεμάξηεηεο ζθέςεο, κελ
ακθηζβεηείηε ηηο Αξρέο, απνθνηκεζείηε».

Μνινλφηη ε ηαηλία είλαη επηζηεκνληθήο θαληαζίαο απνηειεί κηα ζεκαληηθή
θνηλσληθή πξφηαζε, έλα ζθνχληεκα. Καη κάιηζηα ην 2008 ην FTW-crew, κηα
νκάδα βεξνιηλέδσλ αθηηβηζηψλ, θφιιεζε ζηα πιαίζηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ
πηλαθίδσλ ηεο πφιεο ηνπο ιεπθέο δηαθεκίζεηο κε θαηαλαισηηθέο πξνζηαγέο,
ζε αλάκλεζε ηεο ηαηλίαο.
http://www.youtube.com/watch?v=7Lwlx3GnLGs&feature=player_embedded

Κάλε ην ζσζηφ
1989
πάικ Λι

24

ψξεο κφλν ζε έλα θαη κφλν ηεηξάγσλν κηαο εξγαηηθήο ζπλνηθίαο ηνπ
Μπξνχθιηλ (Νέα Τφξθε) είλαη αξθεηέο γηα λα επηηξέςνπλ ζην ζθελνζέηε λα
ζέζεη έλα πιήζνο απφ δεηήκαηα γηα ηε ζέζε ηεο «λεγξνζχλεο» (Blackness)
ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ακεξηθάληθε θνηλσλία θαη ηελ ακεξηθαληθή πφιε ζε
βαζκφ πνπ λα ζεσξεζεί ε ηαηλία «αθξν-θαζηζηηθή».

Ζ

αιήζεηα είλαη φηη έιεγε ηα (αιεζηλά) πξάγκαηα, απφ ηελ πιεπξά ησλ
καχξσλ, θάλνληαο κάιηζηα ππαηληγκνχο ζε γεγνλφηα απφ ηελ επνρή ησλ
«Μαχξσλ Παλζήξσλ» θαη απφ πεξηπηψζεηο αλεμηρλίαζησλ ζαλάησλ
καχξσλxxxiii.

Mηα λχρηα ζηνλ θφζκν
1991
Σδιμ Σδάπμοςρ

Ζ

ζπνλδπισηή απηή ηαηλία πεξηγξάθεη πέληε δηαδξνκέο κε ηαμί πνπ
γίλνληαη ζην






Λνο Άληδειεο,
ηε Νέα Τφξθε,
ην Παξίζη,
ηε Ρψκε θαη
ην Διζίλθη.

Αξρίδνπλ, ε θάζε κηα, ζηηο 4 θαη 7 πξψηα ιεπηά ην πξσί.
Πξφθεηηαη γηα κηα ζπαξηαξηζηή «πνιενγξαθία» πνπ έρεη ζπληεζεί
απνθιεηζηηθά κε εμσηεξηθά πφιεσλ.
Κάζε θνκκάηη ηεο αξρίδεη κε κηα ηνπνζέηεζε ζηε ζρνιηθή πδξφγεην.

Μηα μερσξηζηή κέξα
1993

Σδόελ ούμασεπ

Ζ ηαηλία απηή εθζέηεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δηαβίσζεο ζηε ζχγρξνλε πφιε. Καη
κάιηζηα φηαλ θπθινθφξεζε ζηελ Απζηξαιία νη αθίζεο πξφζζεζαλ θαη ηνλ
ππφηηηιν «Ηζηνξίεο αζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο» πνπ θαλεξψλεη ην
πεξηερφκελφ ηεο. Πξφθεηηαη άιισζηε, ζε θάπνην βαζκφ, γηα πξαγκαηηθέο
«ηζηνξίεο αζηηθήο ηξέιαο».

Σν πεξί νπ ν ιφγνο «άζηπ» είλαη ην κεηακνληέξλν Λνο Άληδειεο. Όκσο

ε
ζέαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γίλεηαη κέζα απφ ην πξίζκα ζεψξεζεο ελφο
ιεπθνχ άξξελνο εθπξνζψπνπ ηεο ακεξηθάληθεο κεζαίαο ηάμεο, ε νπνία,
ζχκθσλα κε ηελ ηαηλία βάιιεηαη παληαρφζελ. Απηφ ην ζηνηρείν ‒ ν αλδξνιεπθν-θεληξηζκφο ‒ απνηέιεζε θαη αληηθείκελν επηθξίζεσλ ηεο ηαηλίαο.

Οη

ζπγγξαθείο Anderson θαη Gale ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηαηλία απηή, ζην
βηβιίν ηνπο κε ηίηιν Cultural Geographies, σο ππφδεηγκα γηα αλάιπζε
θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ζην πιαίζην ηεο Πνιηηηζκηθήο Γεσγξαθίαοxxxiv.

Σν κίζνο
1995
Ματιέ Κασοβίτρ

Με πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην

Ο θχθινο
2000
Jafar Panahi

Ζ ηαηλία "Ο θχθινο" ηνπ ηξαλνχ ζθελνζέηε Jafar Panahi είλαη έλα έξγν ηεο

Κάλε ην ζσζηφ (βιέπε πην πάλσ), ηφζν σο
πξνο ηελ αθεηεξία ηεο φζν θαη σο πξνο ηε ζεκαηηθή ηεο θαη ην ρεηξηζκφ ηεο,
ε ηαηλία απηή έρεη γηα ηίηιν ηεο κηα απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο ηεο πξψηεο. Σα
γεγνλφηα δηαδξακαηίδνληαη ζην «Παξίζη» ησλ κνπζνπικάλσλ κεηαλαζηψλ, ηα
πξνάζηηα γχξσ απφ απηφ, αιιά ε αθνξκή, ε δνινθνλία απφ αζηπλνκηθφ
ελφο λεαξνχ (κεηαλάζηε ή φρη), κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηαδήπνηε πφιε ή
ρψξαxxxv.

πφιεο. Δίλαη δειαδή, πνιχ απιά, έλα έξγν ηνπ δξφκνπ. Σνπ έμσ. Σνπ
εμσηεξηθνχ. Έζησ θαη αλ δξακαηηθά ηειεηψλεη «κέζα», ζηε θπιαθή.
Απηά ζπκβαίλνπλ επεηδή νη γπλαίθεο, πνπ είλαη εξσίδεο ηνπ, είλαη
αλαγθαζκέλεο λα θπθινθνξνχλ έμσ.

Αο εμεγήζνπκε πσο δελ πξφθεηηαη γηα –θαηά ηελ θνηλή έθθξαζε– "γπλαίθεο
ηνπ δξφκνπ", φπσο ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη. Δίλαη απιά γπλαηθείεο
ππάξμεηο πνπ ηηο θπλεγνχλ –ηηο δηψθνπλ θαη ηηο δηψρλνπλ– θαη ζπλεπψο
παίξλνπλ ηνπο δξφκνπο ηεο κεγάιεο πφιεο.
ηελ ηαηλία παξαηεξνχκε έλα κηληκαιηζηηθά θαδξαξηζκέλν εμσηεξηθφ πνπ
κφιηο θαη αξθεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη ζηα πιάλα ηνπ ηηο εξσίδεο καο. Πνιχ
ζπρλά, θάδξα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θπζηθέο δηαζηάζεηο 2 επί 3 κέηξα είλαη
αξθεηά γηα λα καο πεξηγξάςνπλ εχγισηηα ηελ θαηάζηαζε.

Μπνξνχκε

λα πνχκε πσο πξφθεηηαη γηα κηθξά θνκκάηηα-πιάλα ελφο
πληγεξνχ εμσηεξηθνχ πνπ κεηαθέξεη ηελ θαηάζηαζε ζθνηνχξαο, αγσλίαο θαη
αλππνκνλεζίαο ζηελ φπνηα βξίζθνληαη ηα δξψληα πξφζσπα.
Οη γπλαίθεο ηνπ Ηξάλ.

Ο Πνδειάηεο ηνπ Πεθίλνπ Ζ ηαηλία ζθηαγξαθεί ηε δσή ελφο λεαξνχ πνδειάηε πνπ δεη θαη εξγάδεηαη
2001
ζην Πεθίλν. Ο ζθελνζέηεο ιέεη ζρεηηθά «Σν πνδήιαην ππήξμε πάληα έλα
Wang Xiaoshuai
έκβιεκα γηα ην Πεθίλν θαη κάιηζηα γηα νιφθιεξε ηελ Κίλα. Γηα πνιιά ρξφληα
ήηα ην κφλν κεηαθνξηθφ κέζν γηα ηηο νηθνγέλεηεο. ηαλ ήκνπλ λένο, ε θαηνρή
πνιιψλ πνδειάησλ ήηαλ ζεκάδη πινχηνπ ή θάπνηαο θαιήο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο». Ζ πεξηγξαθή κηαο ηζηνξίαο κε θέληξν ην πνδήιαην απνηειεί,
ζε θάπνην βαζκφ, θαη έλα ζθελνζεηηθφ πξφζρεκα θαη κέζν γηα
εηθνλνγξαθεκέλε παξνπζίαζε ηεο πφιεο. Ζ δηάθαλε θαη ηφζν ειαθξά
θαηαζθεπή ηνπ πνδειάηνπ επηηξέπεη ηελ θηλεκαηνγξάθεζή ηνπ καδί κε ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν. Αιιά θαη ηελ θίλεζή ηνπ ζε δξφκνπο θάζε θαηεγνξίαο,
θαη κάιηζηα κηθξνχο θαη ζηελνχο. Πξνζθέξεηαη έηζη κηα επθαηξία γηα κηα
«αθηηλνγξαθηθή» παξαηήξεζε ηεο θηλέδηθεο κεγαινχπνιεο. Σαπηφρξνλα,
εμάιινπ, καο παξέρνληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δσή ηεο λενιαίαο θαη
ηεο ππφινηπεο θνηλσλίαο.

Φφβνο θαη ηξφκνο
Stupeur et tremblements
2003
Alain Corneau

Ζ

επξσπαία εξσίδα δεη θαη εξγάδεηαη ζην Σφθην ζε έλα αθφξεηα
ηεξαξρεκέλν θαη «εξγαζηνθεληξηθφ» πεξηβάιινλ, πεξλψληαο φιε ηεο ηε δσή
θαη ηελ εκέξα (θαη κεξηθέο θνξέο θαη ηε λχρηα) ζην γξαθείν.

Ζ πφιε,

ινηπφλ, δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ ηαηλία, ζε θάπνηα επεηζφδηα ηεο
πεξηγξαθήο ηεο δσήο ηεο εξσίδαο ζην Σφθην (πεξίπαηνη, ηνπξηζκφο,

γλσξηκίεο) γηα λα ζπάζεη θάπσο, πξνο ράξε ηνπ ζεαηή, ηε κνλνηνλία ηνπ
γξαθείνπ. Παξά εκθαλίδεηαη, σο εηθφλα κφλν, αιιά ηαρηηθά θαη ζθφπηκα, κέζα
απφ ην παξάζπξν.

Σν παξάζπξν, ινηπφλ γίλεηαη νζφλε θαη κάιηζηα ηξηζδηάζηαηε, θάησ απφ ηα
πφδηα ηεο εξσίδαο θαη θάησ απφ ηα «θηεξά» ηεο. Γηαηί απφ εθεί ε εξσίδα
«πεηά» πάλσ απφ ην κεγαιεηψδεο νινθψηηζην ζέακα ηεο κεγαινχπνιεο. Ο
ζθελνζέηεο, κε πξνζνρή θαη έκπλεπζε, φζν κπνξνχκε λα θξίλνπκε, έρεη
κεηαγξάςεη ηηο ζχληνκεο πεξηγξαθέο «αζηπθηιίαο» θαη «αζηπθνβίαο», κε έλα
ιφγν ιαηξείαο θαη πφζνπ ηεο «καθξηλήο» πφιεο, πνπ έρεη παξεκβάιεη ζην
θείκελφ ηεο ε ζπγγξαθεχο Ακειί Ννηφλ (Amélie Nothomb):
«Πεξπαηνχζα κέρξη ηε κεγάιε ηδακαξία. Ζ θσηηζκέλε πφιε βξηζθφηαλ
καθξηά θάησ απφ κέλα. Ήκνπλ θπξίαξρε ηνπ θφζκνπ. Ήκνπλ ζεφο.
Ξεπαξαζχξσλα ην θνξκί κνπ γηα λα γίλσ φκνηα ηνπ», «Ζ πφιε ήηαλ
ηφζν καθξηά θάησ απφ κέλα: πξηλ λα ζπληξηβψ ζην έδαθφο ηεο, είρα
ηελ επθαηξία λα αληηθξίζσ ηφζα πξάγκαηα» xxxvi...

Delivery
2004
Νίκορ Παναγιωτόποςλορ

Έλαο άζηεγνο, ακίιεηνο θαη άγλσζηνο ζε κηα πφιε ρσξίο ρακφγειν, ρσξίο
ρηνχκνξ θαη ρσξίο θακηά πξφζραξε θαη θηιάλζξσπε δηάζεζε.
Απηή αθξηβψο ε πφιε πξσηαγσληζηεί ζηελ ηαηλία
Παλαγησηφπνπινπ:

ηνπ

Νίθνπ

Σν δξακαηηθφ,
αλειέεην,
κέρξη θαη ηξαγηθφ πξφζσπφ ηεο, ζε κηα ακείιηθηε δηαδνρή ζθελψλ ηνπ έμσ.

Ο θηλεκαηνγξαθηθφο θαθφο «γιείθεη» γσληά-γσληά φιν ην ρψξν ηεο πφιεο
ζε φια ηα ζεκεία ζηα νπνία θπθινθνξεί ν ήξσαο. Σν θνηλφρξεζην
εκηππφγεην ζην νπνίν δηαλπθηεξεχεη απηφο πξνθαλψο είλαη κελ κέζα ζε
θηίξην, αιιά δελ απνηειεί «ζπίηη» θαη πξαγκαηηθφ «εζσηεξηθφ».

Μνηξαία ζχγθξνπζε
2007
Σέπι Σδοπτδ

«Τπφζεζε: Μηα δεζηή λχρηα ηνπ επηέκβξε ν θαζεγεηήο Ίζαλ Λέξλεξ, ε γπλαίθα ηνπ
θαη ε θφξε ηνπ παξαθνινπζνχλ πεξήθαλνη έλα ζρνιηθφ θνλζέξην, φπνπ ν 10ρξνλνο γηνο
ηνπο Σδνο παίδεη ηζέιν. ην δξφκν γηα ην ζπίηη ηνπο ζηακαηνχλ ζε έλα βελδηλάδηθν ζηε
Reservation Road (πνπ είλαη ν ηίηινο ηεο ηαηλίαο) θαη ηφηε, έμαθλα θαη κε κπζηήξην ηξφπν
ην αγφξη εμαθαλίδεηαη». Θα ξσηνχζακε «ην πήξαλ νη εμσγήηλνη»; Όρη βέβαηα…

Ζ

εκπνξηθή απηή πεξίιεςε απνηειεί ζιηβεξφ ππφδεηγκα παξαπεηζηηθήο
παξνπζίαζεο αθνχ, ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ηαηλίαο, ν ζεαηήο βιέπεη πσο ην
παηδί, πνπ δηαζρίδεη απξφζερην ην δξφκν γηα λα αθήζεη απέλαληη, κε
νηθνινγηθή θξνληίδα, θάηη, ην ρηππάεη έλαο βηαζηηθφο νδεγφο κε ηδηπ, πνπ δελ
ζηακαηάεη.

Ζ ηαηλία είλαη ππνδεηγκαηηθή γηαηί παξνπζηάδεη πνιιέο θνηλσληθέο πηπρέο
ηνπ απηνθηλεηηθνχ εγθιήκαηνο, φπσο ε ηξνκάξα ηνπ νδεγνχ θαη ε αδπλακία
έσο άξλεζε απνλνκήο δηθαηνζχλεο ήδε απφ ην επίπεδν ηεο αζηπλνκίαο θαη
ηνπ δηθεγφξνπ ηεο ελάγνπζαο νηθνγέλεηαο. Όπσο θαη ζηνλ «Δθηειεζηή ηεο
λχρηαο» (1974) αλαδεηθλχεηαη θαη ζηελ ηαηλία απηή ην δήηεκα ηεο απηνδηθίαο.

Γπζηπρψο, εθηφο απφ ηελ πεξίιεςε, θαη ε θξηηηθή ηεο ηαηλίαο δελ κπνξνχζε
λα είλαη αληηθεηκεληθή αθνχ ν θάζε θξηηηθφο είλαη θαη νδεγφο πνπ δελ κπνξεί
λα παξαδερζεί πσο θξαηάεη φπιν, ην απηνθίλεην. Γελ αλαδείρζεθαλ
ιεπηνκέξεηεο, π.ρ., πσο ν ζθελνζέηεο έδεημε ηδηπ θπλεγηνχ, ζαλ απηά πνπ
βιέπνπκε ζηηο πφιεηο καο, κε «εκπξφζζηα ζράξα», πνπ πάληα πξνθαινχλ
ζαλαηεθφξν ρηχπεκα ζε ξηλφθεξνπο, ηππνπνηάκνπο θαη ζηα παηδηθά
θεθαιάθηα.

Γηα

ηνλ παγθφζκην θηλεκαηνγξάθν, πνπ έρεη αδηαθνξήζεη γηα ηα
παξάπιεπξα δεηήκαηα ηεο εθθαζίδνπζαο καδηθνπνίεζεο ηεο απηνθίλεζεο, ε
ακεξηθαληθή πξνζέγγηζε μεθεχγεη θαη δελ κέλεη «ρνιπγνπληηαλή». Σν κφην ηεο
ηαηλίαο είλαη πνιχ πξνρσξεκέλν θαη, ζα ιέγακε, κπξερηηθφ: «Γηα λα κάζεηο
ηελ αιήζεηα πξέπεη λα κάζεηο πνηνο ηελ θξχβεη».

Σν Μέγαξν Γηαθνπκπηάλ
2007
Μαποςάν Υαμέντ

Μηα ηαηλία αθηεξσκέλε ζε έλα θηήξην φπνπ, πίζσ απφ ηηο θιεηζηέο πφξηεο
ηνπ, θξχβνληαη ηζηνξίεο αλζξψπσλ πνπ ζα απνθαιπθζνχλ φηαλ απηέο
αλνίμνπλ. Πξφθεηηαη γηα ην θατξηλφ Μέγαξν Γηαθνπκπηάλ, έλα ζπγθξφηεκα
πνιπηειψλ δηακεξηζκάησλ πνπ ρηίζηεθε ζηελ πφιε απηή ζην ηέινο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ '30.

ηε

κεγάιε αθκή ηνπ ην Κάηξν, αο κελ μερλάκε, ζπλαγσληδφηαλ ηηο
επξσπατθέο πξσηεχνπζεο ζε πινχην, ριηδή θαη θνκςφηεηα, νπφηε εθείλε ηελ
επνρή ζην Μέγαξν Γηαθνπκπηάλ θαηνηθνχζαλ νη ηζρπξφηεξνη θαη
πινπζηφηεξνη άλζξσπνη ηεο πφιεο.

Με ηε κπζηζηνξεκαηηθή δξακαηηθή ζχλζεζε ηνπ αηγχπηηνπ ζπγγξαθέα Αιάα
αι-Αζνπάλη, πάλσ ζηελ νπνία, ιίγν αξγφηεξα, βαζίζηεθε ε νκφηηηιε ηαηλία,
έρνπκε ηελ επθαηξία λα πξνζεγγίζνπκε αλαηνκηθά ηε δσή ηεο πφιεο ζαλ ζε
ππνδεηγκαηηθέο case studies. Πξαγκαηηθά, νη «αλνηρηέο ζχξεο» ηνπ Μεγάξνπ
Γηαθνπκπηάλ φζν θαη αλ απνθαιχπηνπλ ηα κπζηηθά ησλ ελνίθσλ ηνπ κφλν,
καο αλαδεηθλχνπλ ηαπηφρξνλα ηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη ηεο θνηλσλίαο.

Ζ δηάξξεμε
2007
Άντονι Μινγκέλα

Με θφλην ην Λνλδίλν, ηελ ηφζν γλσζηή θαη ηζηνξηθή απηή κεγαινχπνιε, ε
ηαηλία ζηήλεη κηα ζεηξά απφ αζηηθά πεξηβάιινληα επαθήο θηηζκάησλ,
ραξαθηήξσλ θαη ηδηνηήησλ πνπ αμηνπνηνχληαη έληερλα επηηξέπνληάο καο λα
δνχκε ελδηαθέξνπζεο γσληέο ηεο πφιεο θαη λα κειεηήζνπκε ηδηαίηεξεο πηπρέο

ηεο δσήο ζε απηή.

Ο

αξρηηέθηνλαο πνπ πξσηαγσληζηεί απνθαζίδεη λα εγθαηαζηήζεη ηελ
επηρείξεζή ηνπ ζηελ ππθλνθαηνηθεκέλε θεληξηθή πεξηνρή ηνπ ζηαζκνχ Κηγθο
Κξνο, ζε έλα αλαβαζκηζκέλν κε «αλαπαιαίσζε γνήηξνπ» (gentrification)
ηεηξάγσλν. Μνληέξλν, θσηεηλφ θαη αλάιαθξν, ην θηήξην γίλεηαη θαη
θαηαζθεπαζηηθφ πξφηππν, πνπ αληηζηξαηεχεηαη ηηο κνπληέο βηθησξηαλέο
παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο ηεο πεξηνρήο. Όκσο ε δηαθάλεηα πξνζειθχεη θαη
έλα λεαξφ κεηαλάζηε κε κεγάιεο ηθαλφηεηεο αθξνβάηε-δηαξξήθηε. Ζ ζπλέρεηα
νδεγεί ζε κηα ζρέζε ηνπ αξρηηέθηνλα κε ηε λεαξή κεηέξα ηνπ δηαξξήθηε. Σν
έλα κεηά ην άιιν ηα νηθηζηηθά θαη ηα αλζξψπηλα πεξηβάιινληα ηεο πφιεο
πθίζηαληαη απφ ηνλ έκπεηξν ζθελνζέηε κηα πξσηφηππε θξηηηθή.

Ζ

ηαηλία απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ κε ηα κείδνλα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο
αλαπαιαίσζεο, ηελ δσή ηνπ κεηαλάζηαηε σο πξνζαξκνγή, αζηηθνπνίεζε θαη
παξαβαηηθφηεηα.

The Spirit
2008
Frank Miller

H ηαηλία ηειεηψλεη κε κηα αλαθνξά «ζε απηή». Ζ επαλαζχλδεζε ηνπ ήξσα κε
ηε ρακέλε θίιε ηνπ πνπ έρεη πξνεγεζεί δελ καο αθήλεη λα θαηαλνήζνπκε
πνην είλαη ην ζειπθφ «πξφζσπν».

Γελ ρξεηάδεηαη φκσο πνιχ ζθέςε.
«Ζ» είλαη παληνχ ε πφιε.
Απηή θξαπγάδεη.
Απηή είλαη ε κεηέξα ηνπ ήξσα.
Απηή είλαη ε αγαπεκέλε ηνπ.

Γη’ απηφ θαη είλαη πάληα θνληά ηεο. Σν πλεχκα ηεο.
Βαζηζκέλε ζην έξγν ηνπ αμεπέξαζηνπ «πνιενγξάθνπ» ληνπγνξθέδνπ θνκίζηα
Will Eisner κε ηερληθή πνπ ζπκίδεη ηελ Ακαξησιή πφιε θαη ηνπο 300, θαη ηα
δπν ηνπ Μίιεξ, ε ηαηλία δνμνινγεί εηθνλνγξαθηθά ηελ πφιε.

Οξηαθή γξακκή
2008
Walter Salles, Daniela Thomas

H ηαηλία πεξηγξάθεη κηα πφιε, ην άν Πάνιν θαη ηηο θαβέιεο ηνπ, κέζα απφ
ηελ πνιιαπιή βηνγξαθία ησλ κειψλ κηαο αλαγθαζηηθά «κεηξηαξρηθήο»
νηθνγέλεηαο. Ζ αβέβαηα δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Κινπέδα θαη ησλ (αγλψζησλ
παηέξσλ) ηεζζάξσλ παηδηψλ ηεο, είλαη ε θαηαιιειφηεξε αθνξκή γηα λα
θσηνγξαθεζεί ε βξαδηιηάληθε κεγαινχπνιε «απφ ηα κέζα», επηδεηθλχνληαο
δειαδή ηα πνιενγξαθηθά ηεο «εμσηεξηθά». Γξφκνπο, αιάλεο, θησρνγεηηνληέο.

Όινη

βξίζθνληαη ζην δξφκν πξνζπαζψληαο, κε πνιιέο δπζθνιίεο είλαη
γεγνλφο, λα μεγειάζνπλ ηελ θηψρεηα ηνπο. Σν κεγαιχηεξν, κάιηζηα, απφ ηα
ηέζζεξα παηδηά, ν Dennis, εξγάδεηαη σο θνχξηεξ, πξάγκα πνπ καο επηηξέπεη
λα παξαθνινπζήζνπκε ηε δσή ηεο πφιεο κέζα απφ ηηο αξθεηά παξαβαηηθέο
εκπεηξίεο απηνχ ηνπ εξγαδφκελνπ κε ην κεραλάθη.

εκεηψλνπκε

θαη ηνχην: Με ηελ ειηφινπζηε πφιε θαη ηε δσή ζην δξφκν
έρνπκε κηα αλαπαξάζηαζε θάπνησλ ζηξσκάησλ θαη ζπκπησκάησλ ηεο
ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη εθείλσλ ησλ πηπρψλ ηεο πνπ θαίλεηαη
πσο αλαδείρζεθαλ αξθεηά έληνλα θαη νδπλεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα σο
εγθιεκαηηθφηεηα ζηηο πφιεηο.

ε

κηα κεγάιε πνηθηιία ηαηληώλ ρξεζηκνπνηείηαη ν ρώξνο ηεο πόιεο σο
κεγαιεηώδεο ζθεληθό γηα λα αλαπαξαζηήζεη κε αθξίβεηα, πάληα ηξαγηθή,
πνιεκηθά θαη επαλαζηαηηθά γεγνλόηα ή εμεγέξζεηο θαη, γεληθόηεξα, εληππσζηαθέο
ζθελέο πιήζνπο.
ην λνπ έξρνληαη ηαηλίεο ηέηνηεο όπσο
■ ην Θσξεθηφ Πνηέκθηλ (1925, .Μ. Ατδελζηάηλ), πνπ θάιιηζηα ζα
κπνξνύζε λα θέξεη ηνλ ηίηιν «Ζ πόιε ηεο Οδεζζνύ», ράξε ζην δπλακηθό
κνληάδ πνπ απνδίδεη ηε δσληάληα ηεο πόιεο,
■ Ζ κάρε ηνπ Αιγεξίνπ (1965, Σδίιν Πνληεθόξβν), πνπ κάιηζηα
ραξαθηεξίζηεθε σο έλα επαλαζηαηηθό έπνο πνπ ζηνηρίδεηαη ζηελ ίδηα
γξακκή κε «ην Θσξεθηό Πνηέκθηλ» δερόκελν ηνπο επαίλνπο όισλ ησλ
κεγάισλ ζθελνζεηώλ,
■ Κιάςε ειεπζεξία (1987, Ρίηζαξλη Αηέλκπνξν), όπνπ αλαπαξίζηαηαη ε
ζθελή ηεο ζθαγήο ζην νβέην (1976) θαη, γηα ηδηαίηεξνπο
θηλεκαηνγξαθηθνύο θαη γεσπνιηηηθνύο ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θηλεκαηνγξάθεζε ζηελ πόιε.
Πξέπεη, ίζσο, λα ζπκεζνύκε εδώ θαη ηελ ηαηλία
■ Ο ζξίακβνο ηεο ζέιεζεο (1936, Λέλη Ρίθελζηαι)
γηα ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα ζπδεηεζεί βαζηά αλ, γηα ηηο εληππσζηαθά ζεακαηηθέο
ζθελέο ζην ζηάδην ηεο Νπξεκβέξγεο, έρνπκε ζπλδπαζκό ηέιεηαο ζθελνζεζίαο

θαη επθπνύο κνληαξίζκαηνο ή κηα κνλαδηθή ππέξβαζε ηεο ζθελνζεζίαο δηακέζνπ
ηεο απζηεξήο άζθεζεο ηνπ πιήζνπο. Ση είλαη ζθελνζεηεκέλν από ηνλ
επαγγεικαηία ζθελνζέηε θαη ηη απνηειεί, θαηά ηε θξάζε ηεο Ρίθελζηαι, πνπ
παξαηηείηαη κεηξηόθξνλα από ηα δηθαηώκαηά ηεο σο «ζθελν-ζέηε»,
«ηζηνξία – θαζαξή ηζηνξία» xxxvii;

Ζ ΜΑΓΔΙΑ ΣΖ ΟΘΟΝΖ: ΜΙΑ ΠΟΛΔΟΓΡΑΦΙΑ
Ζ θνηλή, κε εηδηθά ηεθκεξησηηθή ηαηλία, κπνξεί λα παξνπζηάζεη θάπνηα ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο
πφιεο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο κφλν κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηελ νπνία κεηέρνπλ νη ήξσεο
ηεο ηαηλίαο. Δίλαη ζαλ λα κειεηνχκε ηε δνκή ελφο νξγάλνπ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, αο
πνχκε ηεο θαξδηάο, κέζα απφ ηηο πεξηπέηεηεο (!) ελφο εξπζξνχ αηκνζθαηξίνπ. Αλακθηζβήηεηα
ζα κάζνπκε πνιιά πξάγκαηα, αιιά –νπσζδήπνηε– κέζα απφ ηελ νπηηθή ηνπ αηκνζθαηξίνπ.
Δμάιινπ, κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλνπκε λα δνχκε ηελ πφιε σο «πφιε ησλ αλζξψπσλ»
πνπ, πέξα απφ θάζε θηηξηνινγηθή θαη πνιενδνκηθή πξνζέγγηζε, απνηειεί έλα δεηνχκελν γηα
ηελ «πνιεν-γξαθία» σο «αλζξσπν-γξαθία».

Σο ψέμα του κινηματογράφου, στηρίζει, με τον τρόπο αυτό, αλήθειες και
πραγματικότητες. Μερικές φορές άλλωστε ταυτίζεται με αυτές και τις
ξεπερνά σε γνησιότητα. Οι άνθρωποι του κινηματογράφου αναπλάθουν
εικόνες από τη ζωή τους, που δείχνουν πώς έζησαν και βίωσαν με τους
συνεργάτες τους μερικές δημιουργικές στιγμές. Ο Άλαν Πάρκερ διηγείται
λεπτομέρειες από τα γυρίσματα της ταινίας Εβίτα στο Μπουένος Άιρες.
Μιλάει για το τόσο ζωντανό τραγούδι «Μην κλαις για μένα Αργεντινή»
όπως το εκτελούσε μπροστά σε τέσσερις χιλιάδες κομπάρσους η Μαντόνα,
ενσαρκώνοντας πάνω στο προεδρικό μέγαρο, στην «Κάσα Ροσάδα», την
ηρωίδα. Σο άλλο βράδυ έγιναν οι λήψεις τις ίδιας σκηνής από την πίσω
μεριά του πλήθους. Ακούγοντας πάλι τη διάσημη τραγουδίστρια, το πλήθος
παραληρούσε. αν να ζητωκραύγαζε την ίδια την Εβίτα Περόν. «Ξαφνικά»,
θυμάται ο Πάρκερ, «δεν ήταν μόνο αυταπάτη και επανάληψη μιας σκηνής
της ταινίας. Ήταν παράξενα πραγματικό»xxxviii.

Ο θηλεκαηνγξάθνο ινηπόλ παξάγεη κηα «αλζξσπνγξαθία» πνπ είλαη ηόζν θνληά ζηελ
αλζξσπνγεσγξαθία. Καη κέζα ζ‟ απηή κηα δσληαλή πνιενγξαθία. Ωζηόζν έλα
πιήζνο από εξσηήκαηα είλαη δύζθνιν λα βξνπλ εληαία θαη κνλαδηθή απάληεζε:
■
■
■

ε πνην βαζκφ ν ηφζν ζεκαληηθφο γηα ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο ξφινο ελφο αζηηθνχ
ηνπίνπ-θαξηπνζηάι κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο γλήζην πνιενγξαθηθφ πιηθφ;
Πνηεο απφ ηηο εηθφλεο πνπ κέλνπλ γηα πάληα ραξαγκέλεο ζηε κλήκε ηνπ ζεαηή
απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ γλσζηηθφ ζηνηρείν;
xxxix
Καη κάιηζηα, πφζν πηζηφ είλαη ην πνξηξέην κηαο πφιεο ζηε κεγάιε νζφλε
;

Γεληθά, γηα λα έρεη θάπνηα πνιενγξαθηθή αμία ε ηαηλία ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ζ‟
απηή κεξηθά ειάρηζηα ζηνηρεία. Σέηνηα είλαη:

1. ΑΠΛΑ ΠΟΛΔΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα κλεκεία, ε πνιενδνκία θαη ε αξρηηεθηνληθή απνηεινχλ έλα
πξνθαλέο ζηνηρείν πνπ απνηππψλεη ε ηαηλία. Μεξηθέο
ιεπηνκέξεηεο, φπσο ε χπαξμε ππέξγεησλ ξεπκαηνθφξσλ
αγσγψλ θαη θεξαηψλ ηειεφξαζεο, κηθξνκάγαδσλ θαη
πεξηπηέξσλ, πξάζηλνπ, κε νηθνδνκεκέλσλ νηθνπέδσλ,
δηαθεκηζηηθψλ γηγαληναθηζψλ θ.ιπ. είλαη γεληθά άμηεο
παξαηήξεζεο. Έλα θνζκηθφ εζηηαηφξην ζε έλα πχξγν
ηειενξάζεσο κπνξεί λα κελ απνηειεί ζεκαληηθφ πνιενγξαθηθφ
ζηνηρείν. Δίλαη κηα απιή ηνπξηζηηθή αηξαμηφλ. Ωζηφζν ε ζέαζε
απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε κεξηθέο ζθέςεηο
ηερληθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ
ε παξνπζίαζε απηνχ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ καο
επηηξέπνπλ λα αληηιεθζνχκε ηηο εγθάξζηεο δηαζηάζεηο ηνπ
πχξγνπ. Δμάιινπ ε ζέα, πνπ ζα καο επηηξέςεη λα ραξνχκε, θαηά
πάζα πηζαλφηεηα, ν ζθελνζέηεο, κπνξεί λα καο δψζεη ηελ
επθαηξία γηα λα πξνζεγγίζνπκε έλα γεσγξαθηθφ-ρσξνγξαθηθφ
ζέκα. Αθφκα θαη νη ζθελνγξαθηθά ζηεκέλεο πφιεηο ησλ
γνπέζηεξλ ζηα ζηνχληην, αλ θαη δελ ηεθκεξηψλνπλ –
ελδερνκέλσο– ηίπνηα ην αιεζηλφ γηα θακηά πφιε ηνπ παξφληνο
ή ηνπ παξειζφληνο, κπνξεί λα ηεθκεξηψλνπλ πνιιά πξάγκαηα
γηα ηε ζεσξεηηθή έλλνηα ηεο πφιεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα
θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ
(ηξάπεδα, θνπξείν, ζαινχλ, ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο, θ.ιπ.).
ην κπαιφ έξρεηαη ε κηθξή πφιε Υάληιηβηι θαη νη άδεηνη
θπξηαθάηηθνη δξφκνη ηεο, φπνπ «Σν ηξέλν ζα ζθπξίμεη ηξεηο
θνξέο» (Φξελη Σζίλεκαλ, 1952).
ηε λεφηεξε εθδνρή ηνπ Ρνλη Υάξληη (2000)
δίδεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζε πνιενγξαθηθνχο
δηαιφγνπο σζηφζν ην ζθεληθφ είλαη θησρφ.

Ζ παιηά ηαηλία είρε κείλεη αιεζκφλεηε κε ηνλ Κάξη Κνχπεξ ηε
Γθξέηο Κέιη θαη ηε κνπζηθή ηνπ Νηκίηξη Σηφκθηλ. Αο δνχκε.

Σν επηθνηλσληαθό πιηθό απνηειεί αμηνπξόζεθην ραξαθηεξηζηηθό ηεο θηλεκαηνγξαθεκέλεο πόιεο. Ο
ρώξνο ηνπ Αλαηνιηθνύ Βεξνιίλνπ, πξηλ (επάλσ) θαη κεηά (θάησ) από ηελ πηώζε ηνπ ηείρνπο. Δπάλσ:
θξαηηθέο αθίζεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Κάησ: δηαθεκίζεηο ηεο θνθαθόιαο. Από ηελ
xl
ηαηλία Goodbye Lenin! (2003, Wolfgang Becker ) .

2. Ζ ΠΟΛΖ ΣΩΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΩΝ
Δίλαη βέβαην όηη όιεο νη πόιεηο ησλ αλζξώπσλ

κπνξνύλ λα δώζνπλ εηθόλεο
θαηάιιειεο γηα λα ζηεξίμνπλ πνιινύο θαη πνηθίινπο θηλεκαηνγξαθηθνύο κύζνπο. ε

θάζε ρώξα γπξίδνληαη ηαηλίεο κε αηζζεκαηηθό, πεξηπεηεηώδεο ή θνηλσληθό
πεξηερόκελν πνπ αμηνπνηνύλ σο έηνηκν ζθεληθό δηάθνζκν κηα πόιε ηεο ρώξαο απηήο.
Ο ζθελνγξάθνο κπνξεί λα ζηήζεη ην απαξαίηεην βνεζεηηθό πιηθό, πνπ ζα αλαδείμεη ν
θσηνγξάθνο ώζηε λα απνδνζεί ε ηδέα πνπ δεηάεη ν ζθελνζέηεο αθόκα θαη αλ ε
ζπγθεθξηκέλε γσληά ηεο πόιεο δελ είλαη ε θαηαιιειόηεξε γηα λα πξνβάιεη ηελ ηδέα
απηή. Ωζηόζν δερόκαζηε όηη νη πξαγκαηηθνί θηλεκαηνγξαθηθνί δεκηνπξγνί έρνπλ κηα
θαιιηηερληθή νπηηθή πνπ παξαιιειίδεηαη κε ηελ αθηιηξάξηζηε πξαγκαηηθή εηθόλα ηεο
πόιεο πνπ θηλεκαηνγξαθείηαη. Δηθόλα πνπ δελ ηαπηίδεηαη θαη‟ αλάγθε κε ηα
ηνπξηζηηθά θαηαλαισηηθά θιηζέ αιιά κε ην γλήζην θαη επηθξαηή ραξαθηήξα ηεο πόιεο.




ηελ ηαηλία «Με θνκκέλε ηελ αλάζα» (1960, Εαλ-Ληθ Γθνληάξ) ν δεκηνπξγφο ηεο
παξνπζηάδεη ην Παξίζη κε άλεζε θαη απνδνρή, έμσ ζηνπο δξφκνπο θαη κέζα απφ
κεγάια παξάζπξα, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα έηζη σο ηεηειεζκέλν γεγνλφο ηελ
«πνιενπνίεζε» ηνπ πιαλήηε.
Αληίζεηα, ζηελ ηαηλία «Γπν ή ηξία πξάγκαηα πνπ μέξσ γη’ απηήλ» (1966, Εαλ-Ληθ
Γθνληάξ) ν ίδηνο δεκηνπξγφο γίλεηαη ηδηαίηεξα επηθξηηηθφο κέζα απφ ηελ αιιεγνξία
«γπλαηθα – πφξλε – πφιε (Παξίζη)».

3. ΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΖ ΠΟΛΖ
Παξαθνινπζώληαο ηνπο ήξσεο ζηελ θίλεζή ηνπο κέζα ζηελ πόιε, λα βαδίδνπλ, λα
παίξλνπλ ην απηνθίλεην ή λα κπαίλνπλ ζην κεηξό απνθηνύκε κηα ηδέα γηα ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο πνπ ζπλδένληαη, γηα παξάδεηγκα εδώ, κε ηηο κεηαθνξέο. Αο
δνύκε κηα πεξίπησζε.

πρλά

αθνχκε γηα ην παξηζηλφ κεηξφ, θαη ηνλ ππφγεην ειεθηξηθφ
ζηδεξφδξνκν κεξηθψλ άιισλ πφιεσλ, φπσο ην Λνλδίλν, ε Νέα Τφξθε
θαη ηδηαίηεξα ε Μφζρα. Απηέο είλαη νη κφλεο πφιεηο πνπ έρνπλ κεηξφ;
ηελ ηαηλία «Αδηέμνδν» (1987, Ρφηδεξ Νηφλαιληζνλ) βιέπνπκε ηνλ ήξσα
(Κέβηλ Κφζηλεξ) ζε έλα θπλεγεηφ ζην κεηξφ ηεο Οπάζηγθηνλ. Πξφθεηηαη
εδψ γηα κηα πιεξνθνξία γηα ην κεηξφ ηεο Οπάζηγθηνλ πνπ δελ είλαη
νχηε κπζηθφ ζαλ κεξηθά άιια, νχηε ηφζν παιηφ – άλνημε ην 1976. Ο
ήξσαο θαηεβαίλεη ζηελ αλχπαξθηε ζηάζε ηεο Georgetown, απηφ έρεη
κηα άιιε ηδηαίηεξε αμία, αθνχ, φπσο ιέγεηαη, νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο
xli
είραλ δεηήζεη λα κε γίλεη ζηαζκφο γηα ζηάζε εθεί .

4. ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΤΠΑΗΘΡΟ
ε

πνιιέο παιηόηεξεο ειιεληθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο
έρνπκε ηελ επθαηξία λα επηζεκάλνπκε κε άκεζν θαη ζπλήζσο
αθειή ηξόπν ηηο δηαθνξέο ηεο ππαίζξνπ («επαξρία») ζε ζρέζε
κε ηελ πόιε («πξσηεύνπζα»). Ο λεόθεξηνο επαξρηώηεο ή ε
λεόθεξηε επαξρηώηηζζα απνηεινύλ ην ππνθείκελν πάλσ ζην
νπνίν εθδειώλνληαη απηέο νη δηαθνξέο ή κέζσ ηνπ νπνίνπ
πξνβάιινληαη: Νηύζηκν, ζπκπεξηθνξά, εληππσζηαζκόο από ηελ
νηθηζηηθή δνκή ηεο πξσηεύνπζαο θ.ά. Ο γλσζηόο εζνπνηόο
Κώζηαο Υαηδερξήζηνο, ζε δηάθνξεο πεξηπέηεηεο, κε ηε ραξαθηεξηζηηθή πξνθνξά
«βνξείνπ ηδηώκαηνο», δσληάλεςε ηνλ «επαξρηώηε». Ζ νηθηαθή βνεζόο πξνεξρόηαλ
θαη απηή από ηελ επαξρία. Οη θαξηθαηνύξεο απηέο ζεσξήζεθαλ πνιύ επηηπρεκέλεο. Ζ
αληίζεζε ή ν ζπκβνιηζκόο πόιεο θαη ππαίζξνπ είλαη θαλεξόο θαη ζε ηαηλίεο κε
ζνβαξό πεξηερόκελν θαη βαζύηεξν ζηόρν. Ο Μαξθ Φεξξό ζηελ αλάιπζε ηεο ξσζηθήο
πνιεκηθήο ηαηλίαο Σζαπάγεθ (1934, . θαη Γ. Βαζίιηεθ) επηζεκαίλεη όηη κε ηε
ζπλάληεζε ηεο λεαξήο εξγάηξηαο κε ην ζηξαηηώηε, απνδίδεηαη ζπκβνιηθά θαη ε ζρέζε
πόιεο θαη ππαίζξνπxlii.

5. ΜΔΓΑΛΖ ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΜΗΚΡΖ ΠΟΛΖ

ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Ο απίζαλνο θ. Νηεληο» (1936,
Φξαλθ Κάπξα) ν ήξσαο Λνγθθέιννπ Νηεληο, γίλεηαη
θιεξνλόκνο κηαο κεγάιεο πεξηνπζίαο θαη απνθαζίδεη λα ηε
δηαζέζεη θηιαλζξσπηθά ζε κηθξά αγξνθηήκαηα πνπ ζα
απνξξνθνύζαλ άλεξγνπο εμαζιησκέλνπο εξγάηεο ησλ πόιεσλ.
Πξόθεηηαη αιήζεηα γηα κηα «ηξέια» ελόο αλζξώπνπ πνπ επηζπκεί
λα ζπκβάιεη ζηελ αλαραίηηζε ηεο αζηηθνπνίεζεο ή δείγκα
πξαγκαηηθήο αληζνξξνπίαο;

Ο ζθελνζέηεο έρεη ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεη κεξηθά δπαδηθά
ζηνηρεία αληηπαξάζεζεο εκπλεπζκέλα από ηελ αληίιεςε ηεο δσήο ζηε κηθξή πόιε ζε
ζρέζε κε ηε δσή ζηε κεγάιε πόιε:
 έξγα/ιφγηα,
 ηηκηφηεηα/ππνθξηζία,
 αλζξψπηλεο ζρέζεηο/εγρξήκαηεο ζρέζεηο,
 ιατθή ηέρλε/πςειή ηέρλε,
 θχζε/θνπιηνχξα,
 κεηξηνπάζεηα/ππεξβνιή θ.ιπ.

ε

κηα δξακαηηθή θιίκαθα, ζην «Σαμίδη ζην Σόθην»xliii, ν ηάπσλαο ζθελνζέηεο
Ταζνπηδίξν δνπ πξνβάιιεη κηα θεληξηθή ηδέα ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ ηνπ, πνπ είλαη ε
απνζύλζεζε ηεο παξαδνζηαθήο ηαπσληθήο νηθνγέλεηαο. ηελ ηαηλία απηή ην Σφθην,
δειαδή ε πφιε, ε κεγάιε πφιε ηνπ ηίηινπ, φζν θαη αλ θαίλεηαη παξάδνμν,
απνπζηάδεη. Γελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηελ Ολνκίηζη, ηε κηθξή πόιε ηεο θαηαγσγήο ηεο
νηθνγέλεηαο πνπ έρεη κεηαλαζηεύζεη. Απηή αληηπαξαηίζεηαη κέζα ζηελ ηαηλία, ζηηο
ζιηβεξέο εηθνλνγξαθίεο ηεο κεγαινύπνιεο, ράξε ζηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ηεο
απιήο δσήο, ηεο ζξεζθεπηηθήο (βνπδηζηηθήο) αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ όκνξθα
επηιεγκέλσλ εμσηεξηθώλ.

6. ΓΗΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΑΝΗΟΣΖΣΔ ΣΗ ΠΟΛΔΗ
Ζ «Σαβέξλα» (1955, Ρελέ Κιεκάλ), κε βάζε ην κπζηζηφξεκα «Εεξβαίδ» ηνπ Δκίι Ενιά,
αλαπαξηζηά ηηο παξηζηλέο θησρνζπλνηθίεο θαη δίλεη αλάγιπθα ηε ζιηβεξή εηθφλα ησλ κνηξαίσλ
ηνπ Ενιά. Δπίζεο ε «Γιπθηά δσή» (1960, Φεληεξίθν Φειίλη) απνηειεί κηα ηνηρνγξαθία κε ηελ
νπνία θαηαγγέιιεηαη ε έθιπηε δσή ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ ηεο Ρψκεο. κσο ε θηψρεηα θαη ε
έθιπηε δσή δελ αθνξνχλ κφλν απηέο ηηο κεγαινππφιεηο θαη κάιηζηα κε ηε δνζκέλε αληηζηνηρία.
Γη’ απηφ είλαη ζθαιεξφ λα ηηο ζπλδέζνπκε κ’ απηέο ή κφλν κ’ απηέο. Φπζηθά, κέλεη ε
ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε πνπ γίλεηαη απφ ηηο ηαηλίεο, πνπ σζηφζν απνηειεί γεληθφ
πνιενγξαθηθφ (φρη –βέβαηα – ρσξνγξαθηθφ, αιιά θνηλσληθφ) ραξαθηεξηζηηθφ.

Αλ ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηνλ ηδηαίηεξν ελδεκηθό θαη
εληνπηζκέλν ραξαθηήξα ηεο θηώρεηαο θαη ηελ εγθιεκαηηθόηεηα
ζηνλ Σξίην Κόζκν, ε ηαηλία «αιαάκ Βνκβάε» (1988, Μίξα
Νάηξ) γηα ηελ Ηλδία θαη «Tν ρακίλη ηνπ αλ Πάνπιν»xliv (Pixote,
1981, Έθηνξ Μπαιέλθν) γηα ηε Βξαδηιία, απνηεινύλ πξάγκαηη
ηεθκήξηα. ην πιαίζην απηό «Ζ πφιε ηνπ ζενχ» (2002,
Φεξλάλην Μέηξεγηεο – Κάηηα Λνπλη) «θσηνγξαθίδεη» πξαγκαηηθά
ηηο
ζπλζήθεο
εγθιεκαηνγέλεζεο
ζηα
πξνάζηηα
ησλ

κεγαινππόιεσλ όπσο ην Ρίν Ηαλέηξν θαη ζπκίδεη ηνπο «Ξεραζκέλνπο απφ ηελ
θνηλσλία» (Los Olvidados, 1950, Λνπίο Μπνπληνπέι) θαζώο θαη ηελ ηαηλία «Ζ ηαθή
ηνπ ήιηνπ» (Taiyo no Hakaba, 1960) όπνπ ηξνκάδνπκε κπξνζηά ζηε κεηαπνιεκηθή
Οδάθα ηνπ Ναγθίζα Οζίκα. Δμεηδηθεπκέλα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηνηρεία «δηαθνξάο»
γηα ηηο πόιεηο, κε απνηύπσζε ζην ρώξν θαη ηελ αξρηηεθηνληθή, απνηεινύλ,
πξνθαλώο,
νη
νηθνλνκηθέο
εμεηδηθεύζεηο
ηνπο
(ιηκάληα,
ινπηξνπόιεηο,
παλεπηζηεκηνππόιεηο, θ.ά.).

7. ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΖ ΠΟΛΖ

Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο πόιεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν δελ απνηειεί κόλν κηα επθαηξία
πνπ επηηξέπεη ζην ζεαηή λα δεη κηα πόιε πνπ δελ έηπρε λα γλσξίδεη. Δίλαη
ηαπηόρξνλα – από ηε ζηηγκή πνπ έγηλε ε ζύιιεςε θαη ε δεκηνπξγία ηεο
«Μεηξφπνιεο» ηνπ Φξηηο Λαλγθ – ε επαθή κε ηελ θξηηηθή πνπ κπνξεί λα
αζθήζεη ν θηλεκαηνγξάθνο ζ’ απηή ηελ θαη’ εμνρή έθθξαζε ηεο θξίζεο ηνπ
πνιηηηζκνχ πνπ είλαη ε πφιε. Μαδί θξίλεηαη θαη ε θνηλσλία ζπλνιηθά θαη
νιόπιεπξα.

ηνλ

«Αζηεξηζκφ ηνπ Λένληα» (1960, Δξίθ Ρνκέξ), ν
δεκηνπξγόο ηεο ηαηλίαο βιέπεη ην Παξίζη ζαλ έλα ρώξν απόιπηεο
κνλαμηάο. Μηα εζηθή, θνηλσληθή θαη ςπρηθή έξεκν.
«Ση κπνξεί θαλείο λ’ απνγίλεη θαλείο κέζα ζην απγνπζηηάηηθν
xlv
Παξίζη, ρσξίο ρξήκαηα, ρσξίο θίινπο, ρσξίο επάγγεικα;» .

Καζώο ην έξγν είλαη γπξηζκέλν ην κήλα ησλ θαινθαηξηλώλ
δηαθνπώλ, Αύγνπζην, ε ηδέα ηεο εξεκηάο θαη ηεο αγσλίαο ζηε
κεγάιε πόιε απνδίδνληαη θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν.
Άιισζηε ε ίδηα ε αξρηηεθηνληθή ησλ κεγάισλ πφιεσλ, κε ηηο
θαηαθφξπθεο αθκέο ησλ πνιπψξνθσλ θηηζκάησλ έδσζε ζην θηλεκαηνγξάθν θαη ην
ζεκεηνινγηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θξηηηθή ηεο πφιεο: γλσξίδνπκε φηη ε απεηθφληζε ηεο
θαηαθφξπθεο γξακκήο δεκηνπξγεί έληαζε θαη αγσλία ζε αληίζεζε κε ηελ νξηδφληηα πνπ γελλάεη
άλεζε θαη εξεκία.

ΠΟΙΔ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΔΙ ΣΖ ΚΙΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΖ ΣΑΙΝΙΑ; ΓΙΑΣΙ Ζ
ΜΙΚΡΖ ΠΟΛΖ ΓΔΝ «ΓΡΑΦΔΙ»;
Δίδακε πην πάλσ ηελ αληηπαξάζεζε ηεο κεγάιεο πόιεο πξνο ηε κηθξή (5. ΜΔΓΑΛΖ
ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΜΗΚΡΖ ΠΟΛΖ). Σν δήηεκα είλαη γεληθόηεξν θαη πξέπεη λα ην πξνζεγγίζνπκε
πεξηζζόηεξν. Ζ έλλνηα ηεο θηλεκαηνγξαθεκέλεο πόιεο ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηηο
κεγάιεο πόιεηο θαη πνιύ ιηγόηεξν κε κηθξέο θαη, γηα ην ιόγν απηό, άγλσζηεο ζε επξύ
θνηλό. Απηέο νη ηειεπηαίεο ζπλήζσο θηλεκαηνγξαθίδνληαη ζε έλα κειαγρνιηθό πιαίζην,
ζε θάπνηα όξηα θσκηθνύ ή παξάινγνπ ή κε θάπνηα εηξσλεία απέλαληη ζηελ έλλνηα ηεο

επαξρίαο.

ηελ

ηαηλία Νχρηεο κε ηνλ ερζξφ κνπ (1991, Σδφδεθ
Ρνχκπελ), κηα θάπνηα εηξσληθή αλαθνξά ζηε κηθξή
πφιε γίλεηαη κε πνιχ ιεπηφ ηξφπν. Σε ζηηγκή πνπ ε
εξσίδα γιηηψλεη, πξνζσξηλά, απφ ηα βάζαλά ηεο θαη
εγθαζίζηαηαη ζηε κηθξή πφιε ζπλαληά έλαλ λεαξφ
γείηνλα. Αζρνιείηαη κε ηνλ θήπν ηνπ, θαη ε εξσίδα
ηνλ ζεσξεί αξρηθά έλαλ ληφπην επαξρηψηε. Απηφο
πάλησο ζθπξίδεη ην Jets song απφ ην West Side Story
(πνπ απνηειεί ηαηλία-ζχκβνιν ηεο Νέαο Τφξθεο) θαη
ζε ιίγν, άιισζηε, καζαίλνπκε πσο δελ είλαη παξά
έλαο Νηνπγηνξθέδνο, παλεπηζηεκηαθφο θαζεγεηήο
ζεάηξνπ!

Χαρακτηριστικό

προϊόν
της
κινηματογραφικής
αισθητικής
αντίληψης για τη μικρή πόλη είναι η κινέζικη ταινία «Άνοιξη στη μικρή πόλη»
(2002, Τιαν Ζουάνγκζουανγκ) όπου, η πολεογραφική έννοια που εμφανίζεται
στον τίτλο, η «μικρή πόλη», απουσιάζει εντελώς από την κινηματογράφηση και το
αποτέλεσμά της. Είναι πιθανό ότι η «μικρή πόλη» αποτελεί στο μυαλό του
βραβευμένου Τιαν Ζουάνγκζουανγκ την άρνηση της πόλης. Τόσο απλό. Τα
κοντινά «οικιακά» και «δωματικά» πλάνα διαδέχονται στην ταινία, με μεγάλη
ευαισθησία, είναι γεγονός, το ένα το άλλο, συνδέοντας έτσι την έννοια της
μικρής πόλης με πολλά εσωτερικά, με ένα εξωτερικό σκηνογραφικό ερείπιο
καθώς και με τη γύρω φύση και τη θάλασσα. Άλλα στοιχεία ιδεολογικής
παράστασης της μικρής (κινέζικης) πόλης είναι στην ταινία το χοροδιδασκαλείο
και η βιεννέζικη μουσική. Γίνεται, εξάλλου και αναφορά στη Βιέννη καθώς και
στη Σαγκάη. Απουσιάζει πάντως εντελώς η ζωντανή και γεμάτη χυμώδη
οικειότητα καθημερινότητα της μικρής πόλης και οι χώροι της. Αυτοί οι χώροι
αποτελούν συνεχές έδαφος, σε αντίθεση με τη μεγάλη πόλη, που είναι για τον
κάτοικό της, κόμβοι δικτύου των τόπων των υποχρεώσεών του και των σχέσεών
του. Ο καλός αυτός σκηνοθέτης αναπαρέστησε «δικτυακά» τη μικρή πόλη. Έτσι,
την απεδάφισε και τη «δικτύωσε». Όμως η δικτύωση και η διασπορά μέσα στο
χώρο χαρακτηρίζει 1) τη διαβίωση στην ύπαιθρο (κατά το Μαρξ) και 2) τη ζωή
στην ψευδο-ύπαιθρο της μεγάλης πόλης (κατά τον Debordxlvi). Η μικρή πόλη
βρίσκεται ανάμεσα στις δυο αυτές περιπτώσεις και απαιτεί μια ιδιαίτερη
κινηματογραφία.
ε κηα αλψηεξε βαζκίδα απνπζίαο ηεο εηθφλαο ηεο κηθξήο πφιεο πξνρσξεί ν Λαξο θνλ Σξίεξ
κε ηελ ηαηλία ηνπ Dogville (2003). Ζ πφιε δελ παξνπζηάδεηαη κε θάπνην ζπκβαηηθφ ζθεληθφ
(θπζηθφ ή ζε ζηνχληην) αιιά ππνθαζίζηαηαη απφ έλα «ζθελνγξάθεκα» πνπ δελ είλαη παξά έλα
γηγάληην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζρεδηαζκέλν, ζαλ θάηνςε, ζην δάπεδν ελφο γεπέδνπ. Δδψ ε
πφιε δελ απεδαθίδεηαη, αιιά έδαθφο ηεο γίλεηαη ην ζχκπιεγκα ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ ηεο. Ζ
ηαηλία παξνπζηάδεη, γεληθά, εμαηξεηηθφ θαιιηηερληθφ ελδηαθέξνλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ –ηερλεηή–
ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή ηνπνζέηεζή ηεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο πνηναπαγφξεπζεο.
Μειεηά ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, ππφ ζπλζήθεο άκεζεο εμάξηεζεο ηνπ αδχλακνπ απφ ηνλ
ηζρπξφ. Μηα θνπέια βξίζθεηαη, κε πεξίεξγεο ζπλζήθεο, αβνήζεηε ζην έιενο αγλψζησλ
αλζξψπσλ, θαηνίθσλ ηεο κηθξήο πφιεο. ηελ αξρή κηιήζακε γηα ην γεγνλφο ηεο ππεξβνιηθήο
πξνβνιήο ησλ ζηαξ θαη ηεο απφθξπςεο πνιενγξαθηθψλ θαη ζθελνζεηηθψλ ζηνηρείσλ. Σν ίδην
ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ηαηλία απηή. Σν πξφζσπν ηεο Νηθφι Κίληκαλ, πνπ ππνδχεηαη ηελ αδχλακε

θνπέια, απνηειεί «ζχκβνιν» ηεο ηαηλίαο πνπ ην βιέπνπκε παληνχ. ε αθίζεο, εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά. Αλάκεζα ζε απηά θαη ηα Cahiers du cinéma (Μάηνο 2003, εμψθπιιν). Πνιχ ιηγφηεξν
είδακε ην ηφζν πξσηφηππν «ηνπνγξαθηθφ», κε ην ζρεκαηηζκφ ηνπ νπνίνπ άξρηζαλ νη ηίηινη ηεο
ηαηλίαο. Ζ ζεαηξηθή ηνπ ρξήζε απνηειεί κηα πξφηαζε ζπγρψλεπζεο ζεάηξνπ θαη
θηλεκαηνγξάθνπ . Άιισζηε ην έξγν απηφ αλεβάζηεθε θαη ζην ζέαηξν.

Σν Dogville ην «ζπκβνιίδεη» ζηελ αθίζα (αξηζηεξά) ην πξφζσπν ηεο Νηθφι Κίληκαλ θαη φρη ε ηδηφηππε
αλαπαξάζηαζή ηνπ (θέληξν). Ζ κηθξή πφιε «εκθαλίδεηαη» ζαλ ππεξκέγεζεο ηνπνγξαθηθφ κφλν. Γεμηά, ην ζρέδην ηεο
πφιεο πνπ βιέπεη ν ζεαηήο κε ηνπο ηίηινπο΄ζηελ αξρή ηεο ηαηλίαο.

Η

επικέντρωση της κινηματογραφίας στις μεγάλες πόλεις αποτελεί ένα σοβαρό
μειονέκτημα που ενέχει η κινηματογραφική προσέγγιση της πόλης. Ωστόσο σε μερικές
περιπτώσεις το επιλεγόμενο θέμα ή σενάριο μπορεί να προβάλλουν ένα ενδιαφέρον
ζήτημα. Η ταινία Κάντιμαν (1992, Bernard Rose) αναφέρεται στους «αστικούς θρύλους»,
δηλαδή ανορθολογικές ιστορίες και διαδόσεις που διαδραματίζονται στον αστικό χώρο
σαν να ήταν πραγματικές και πρόσφατες και εκφράζουν τους φόβους και τις
προσδοκίες ενός συγκεκριμένου κοινωνικού στρώματος.

Η

ταινία έχει ένα ενδιαφέρον και διδακτικό κοινωνικο-ανθρωπολογικό ακαδημαϊκό
πλαίσιο (έρευνα, επιτόπιες μελέτες, συνεντεύξεις, λήψη φωτογραφιών). Στην εισαγωγή
της ταινίας έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το Σικάγο σε από αέρος λήψεις των
αυτοκινητοδρόμων και του Πανεπιστημίου του Ιλινόι(ς). Μπορούμε να παρατηρήσουμε
την εξέλιξη των λαϊκών κατοικιών, οι οποίες, καθώς δεν έχουν τη συντήρηση που
απαιτείται, ερειπώνονται ή γίνονται άντρο κακοποιών. Σε συνέντευξή μας με έλληνα
πανεπιστημιακό του Σικάγου
είχαμε τη διαβεβαίωση ότι το σκηνικό, όπως
παρουσιάζεται στην ταινία, δεν υστερεί σε τίποτα από την πραγματικότητα ούτε την
παραποιεί. Σχετίζεται με το «Gabrini Green Public Housing Development» στη βόρεια πλευρά του
Σικάγου. Ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσης – στην καθαρή βάση ενός horror film –
αποτελεί θέαση των πραγμάτων υπό το πρίσμα αυτών που πιστεύουν στους
υπερφυσικούς αστικούς θρύλους και δεν αφήνεται καμιά διέξοδος λογικής ερμηνείας.

ηηο

ηαηλίεο ησλ κεγάισλ πόιεσλ αλήθνπλ θαη νη
θηλεκαηνγξαθήζεηο ηνπ Παξηζηνύ. ε όια ηα γαιιηθά έξγα «ε
αηκόζθαηξα ηεο πξσηεύνπζαο δηαπνηίδεη ηα πάληα [...], νη
ζθελέο ηνπ δξόκνπ, νη αξρηηεθηνληθέο κνξθέο, νη παλνξακηθέο
xlvii
ιήςεηο ηεο πόιεο [...]» . Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε Νέα
xlviii
Τόξθε. ε έλα άξζξν
βιέπνπκε όια ηα «places and
spaces» πνπ δπν κεγάινη ακεξηθαλνί δεκηνπξγνί, ν Μάξηηλ
θνξηζέδε θαη ν Γνχληη Άιελ, έρνπλ επηιέμεη γηα λα ζηήζνπλ
ηα έξγα ηνπο. ηνλ πίλαθα θαη ην ράξηε πνπ ζπλνδεύνπλ ην
άξζξν, ην Μαλράηαλ είλαη πξνθαλώο θαηάζηηθην. Ζ
ζπζζώξεπζε απηή θαζηζηά ηε Νέα Τόξθε θαη γηα ην ιόγν απηό
κηα θνβεξή «Μεηξόπνιε». Τπνλννύκε –ηερλεηά– εδώ θαη ηελ
θηλεκαηνγξαθηθή Μεηξόπνιε ηνπ Φξηηο Λαλγθ. Ο γάιινο
γεσγξάθνο Ρνκπέξ Φεξά, ηειεηώλεη έλα θείκελό ηνπ γηα ηηο
θηλεκαηνγξαθηθέο πόιεηο κε ηε θξάζε «Καη Μεηξφπνιηο ηνπ
Φξηηο Λαλγθ»! Σίπνηε άιιν. Ζ Μεηξφπνιε είλαη πξαγκαηηθά
έλα κνλαδηθό ζύκβνιν ηεο κεγάιεο θηλεκαηνγξαθηθήο πόιεο.
xlix
Γηα ην ιόγν απηό, νπνηνδήπνηε ζρόιην ζα ήηαλ πεξηηηό .

ΓΙΑΣΙ ΟΙ ΔΛΛΖΝΔ ΓΖΜΙΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΦΡΟΝΖΑΝ ΣΖ ΜΙΚΡΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ
ΠΟΛΖ;
Οη ειιεληθέο ηαηλίεο ηεο «ρξπζήο επνρήο» ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ 1960-1970
ιεζκνλνύλ εληειώο ηελ επαξρηαθή πόιε, όπσο Γηάλληλα, Λάξηζα, Μπηηιήλε,
Ζξάθιεην θαη άιιεο, ελώ αλαθέξνληαη ζπρλά ζην «ρσξηό» πνπ, κεξηθέο θνξέο έρεη
θαη θάπνην όλνκα γεληθήο ρξήζεσο όπσο «Κάησ Πιαηαληά», «Άλσ Ρεκαηηά», θ.ά.
Πνιύ ζπρλά ε κηθξή πόιε παξνπζηάδεηαη αλώλπκα. Ή όηαλ δελ παξνπζηάδεηαη αιιά
αλαθέξεηαη απιώο νλνκαζηηθά, ε αλαθνξά γίλεηαη γηα πνιύ εηδηθνύο ιόγνπο. Οη
εηδηθνί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη νη κηθξόηεξεο ειιεληθέο πόιεηο, ζηηο
ειιεληθέο ηαηλίεο εθείλεο ηεο επνρήο, είλαη γηα
 λα δειώζνπλ ηνλ ηόπν θάπνηνπ ηαμηδηνύ σο ιόγν απνπζίαο (π.ρ. Πάηξα),
 λα εθθξάζνπλ κηα κεγάιε απόζηαζε (π.ρ. Καζηνξηά),
 γηα λα γίλεη ε παξαιαβή θάπνηνπ δέκαηνο κε ηνπηθά πξντόληα (π.ρ. από ηε
Λακία), ή, δπζηπρώο, γηα
 λα εηξσλεπηνύλ θάπνην «επαξρηώηε» πνπ κόιηο έρεη θηάζεη ζηελ Αζήλα («...ζέιεη
θαη νπίζθη ην Φάξζαιν...» [ην όλνκα ησλ Φαξζάισλ ζε ξαηζηζηηθό εληθό!]).

Άιισζηε ηα δεηήκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Αζήλα θαη ηεο απνθαηάζηαζεο –θαη κάιηζηα ε
δσή θαη ε θνηλσλία ηεο πξσηεχνπζαο– παξνπζηάδνληαη ζηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν κε
αμηνπαξαηήξεην ηξφπν. Όπσο ζσζηά, ππνζηεξίδεη ν Γ. Πξεβειάθεο, ην πιηθφ απηφ «απνηειεί
l
κηα εμαηξεηηθή πξψηε χιε γηα θνηλσληνινγηθέο κειέηεο» θαζψο θαη γηα πνηθίιεο πνιενγξαθηθέο
παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ κνξθή, ηελ πξφζιεςε θαη ηελ αιιαγή ηνπ ηνπίνπ ηεο πφιεο,
li
φπσο ηηο εθζέηεη επηηπρεκέλα ε Κ. Κπξηαθνχ . Πάλησο ε απνπζία ηεο επαξρησηηθήο πφιεο απφ
ην ζθξηγειφ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν εθείλεο ηεο επνρήο δελ καο ζηεξεί απφ ηε δπλαηφηεηα
ζπλαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θνηλσληθνχ θαη ηζηνξηθνχ
πεξηερνκέλνπ.

Ζ

ψηε Σξηαληαθχιινπ επηζεκαίλεη φηη, ζηε ζρέζε ηζηνξίαο θαη θηλεκαηνγξάθνπ, «ε
lii
απφθξπςε πιεξνθνξηψλ ζπληζηά πιεξνθνξίεο»
αθνχ «νη ηαηλίεο, επίηεδεο ή κε, δίλνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ επνρή [ηνπο] κεο απφ ηε γιψζζα, ηελ αηζζεηηθή, ηελ ηδενινγία πνπ
liii
πξνβάιινπλ» . Δίλαη ινηπφλ βέβαην φηη ε ειιεληθή ηαηλία εθείλεο ηεο επνρήο εθθξάδεη ην
ηδεψδεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ (φπσο απηφ εθθξαδφηαλ σο αζελατζκφο θαη
εμαζελατζκφο) θαη ηελ πεξηθξφλεζε ή ην θφβν απέλαληη ζηελ ππφινηπε Διιάδα, πνπ –κελ
μερλάκε– ήηαλ ηφηε ε επηθξάηεηα ηνπ ρσξνθχιαθα. Τπάξρεη εδψ κηα θαζαξή
πνιηηηθή/γεσπνιηηηθή εξκελεία ησλ πξαγκάησλ. Καη καδί κε απηή ην απμεκέλν θφζηνο ησλ
γπξηζκάησλ εθηφο θέληξνπ, δειαδή καθξηά απφ ηελ Αζήλα. Απηή είλαη ε αληίιεςε ηνπ
γλσζηνχ ηζηνξηθνχ ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ Γηάλλε νιδάηνπ θαζψο θαη ηνπ γλσζηνχ
ζθελνζέηε Πεξηθιή Υνχξζνγινπ ζε ζπλεληεχμεηο πνπ ηνπο δεηήζακε.

ηηο

ειιεληθέο ηαηλίεο ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία κηιήζακε
πξνεγνπκέλσο ε Αζήλα απνηειεί ην αλακθηζβήηεην θέληξν αλαθνξάο.
Αθφκα θαη ζε λεφηεξεο ηαηλίεο, φπνπ πεξηγξάθεηαη θαη ε επαξρία, ε
Αζήλα απνηειεί θάηη ην πξνυπνηηζέκελν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δνζνχλ
θάζε θνξά εμεγήζεηο. ηελ αξρή ηεο ηαηλίαο ηάθακαλ (2001, Αληψλεο
Καθεληδφπνπινο), πνπ είλαη έλα ελδηαθέξνλ εμσ-αζελατθφ road movie,
ν πξσηαγσληζηήο θάλεη ιφγν γηα ηε «καθξηλή Καζηνξηά», ρσξίο αθφκα
λα έρεη δεισζεί ή ππνδεισζεί ν ηφπνο ηεο δηθήο ηνπ θαηνηθίαο. Απφ
πνπ ινηπφλ είλαη καθξηλή ε Καζηνξηά; Φπζηθά, ζηηο ηαηλίεο κε αζελατθφ
πεξηερφκελν δελ παξνπζηάδνληαη πάληα νη θεληξηθνί δξφκνη ηεο θαη ε
Αθξφπνιε, αιιά ε επηθέληξσζε γίλεηαη απηφκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζε ηαηλίεο πνπ απιά
απνηεινχλ κεηαγξαθή επηηπρεκέλνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ, κνινλφηη δελ ππάξρεη θαλέλα ηδηάδνλ
εμσηεξηθφ αζελατθφ ρσξηθφ ζηνηρείν (εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ λα πξνβάιιεηαη ν αζελνθεληξηζκφο),
ηα πάληα ππνηίζεηαη θαη δειψλεηαη φηη δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Αζήλα. ηελ παιηά ηαηλία Ο
Ζιίαο ηνπ 16νπ (1959, Αιέθνο αθειιάξηνο) ην κφλν αζελατθφ ζηνηρείν είλαη ν αζηπθχιαθαο
ηνπ 16νπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο ηήο ηφηε «Αζηπλνκίαο Πφιεσλ» θαη ηίπνηε άιιν. Όιν ην έξγν
ζα κπνξνχζε λα «κεηαγξαθεί» ζε επαξρησηηθή πφιε, αξθεί λα άιιαδε ε ηδηφηεηα ηνπ
πξσηαγσληζηή θαη λα γηλφηαλ ρσξνθχιαθαο. Όκσο ε έλλνηα ηνπ ρσξνθχιαθα είλαη
ζπλδεκέλε κε άιινπο ζπλεηξκνχο.

«Πάσ Γηάλλελα, πάσ Φηιηππηάδα... ζην Καιπάθη... θάλσ αξηζηεξά από ηνλ
Καιακά θαη βγαίλσ ζηε αγηάδα... Φηιηάηεο... ζύλνξα Αιβαλίαο». Οη κηθξέο
πόιεηο ηεο Ζπείξνπ ζην Μειηζζνθόκν ηνπ Θόδσξνπ Αγγειόπνπινπ. (Βι.
liv
Θόδσξνο Αγγειόπνπινο , όπ. π.)

Οη

λεόηεξνη έιιελεο ζθελνζέηεο επηιέγνπλ θαη ειιεληθέο επαξρηαθέο πόιεηο γηα λα
ζηήζνπλ ηα ζελάξηά ηνπο θαη λα θαληξάξνπλ ηνπο ήξσέο ηνπο. Ο Πεξηθιήο
Υνύξζνγινπ επηιέγεη γηα ηελ ηαηλία ηνπ Λεπηέξεο Γεκαθόπνπινο ην Μεζνιόγγη θαη ηα
Υαληά. Σα ηειεπηαία ρξόληα κάιηζηα, ε βνξεηνειιαδίηηθε πόιε έρεη απνηειέζεη έλα
θαηλνύξην πξόζσπν ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ, όρη ρσξίο θάπνην ηίκεκα. Σν
όλνκα ηνπ Θόδσξνπ Αγγειόπνπινπ ζπλδέεηαη ραξαθηεξηζηηθά κε απηό. Μπνξνύκε
λα ζπκεζνύκε ηνλ αθνξεζκό ηνπ, από ην Μεηξνπνιίηε Φιώξηλαο, γηα ηα γπξίζκαηα
ηεο ηαηλίαο Σν κεηέσξν βήκα ηνπ πειαξγνύlv, πνπ άιισζηε έγηλαλ ππό ην άγξππλν
βιέκκα ησλ ΜΑΣlvi. Ωζηόζν, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηδηαίηεξα, όηη ν ειιεληθφο
θηλεκαηνγξάθνο πνιιψλ δεθαεηηψλ δελ καο πινχηηζε κε εηθφλεο θαη ζθελέο
απφ ηελ αζηηθή δσή ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο.

ηελ

ειιεληθή –όρη όκσο ειιαδηθή– πεξηθέξεηα αλήθνπλ θαη νη
πόιεηο όπνπ έδεζαλ Έιιελεο, ρσξίο όκσο λα αλήθνπλ ηα εδάθε ηνπο
ζηελ Διιάδα. Πέξγακνο, Ατδίλη, Ηθόλην, Άγθπξα, εβάζηεηα θαη πνιιά
άιια παξόκνηα πνιεσλύκηα, εύθνια νδεγνύλ ηνλ αλαγλώζηε ζηε
ζθέςε καο. Πόζν αμηνπνίεζε ν ειιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο ηηο
ρακέλεο πόιεηο; Σν δήηεκα έρεη πνιιέο γεσπνιηηηθέο θαη ηζηνξηθέο

πιεπξέο. Ζ κεγάιε θαηαζηξνθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 δελ ζα
επέηξεπε λα θηλεκαηνγξαθεζνύλ νη ρακέλεο παηξίδεο.

Καη όκσο ζε κηα γλσζηή «ιατθή» ηαηλία κε ηνλ Νίθν Ξαλζόπνπιν (Ζ

(Ζ νδχζζεηα ελφο
μεξηδσκέλνπ, 1969, Απ.
Σεγόπνπινο)

νδχζζεηα ελφο μεξηδσκέλνπ, 1969, Απ. Σεγόπνπινο) έρνπκε ηελ
επθαηξία λα δήζνπκε κηα γξήγνξε πεξηήγεζε ζε όρη ιηγόηεξεο από
είθνζη ζεκεξηλέο
ηνπξθηθέο
πόιεηο.
Σερληθά
ην
δήηεκα
αληηκεησπίζηεθε κε αμηνπνίεζε παιηώλ θαξη-πνζηάι. Απνηειεί κηα
θηελή θαη –θηλεκαηνγξαθηθά– ειάρηζηα ηθαλνπνηεηηθή ιύζε. Ωζηόζν
δείρλεη ηελ επαηζζεζία ηνπ ζθελνζέηε απέλαληη ζε κηα δνπιεηά
πνιενγξαθίαο. Κνηλσληθά ν Σεγόπνπινο έδεημε πσο έπξεπε λα
εμνθιήζεη έλα ρξένο απεηθόληζεο κεξηθώλ ηόπσλ ή, εκπνξηθά έζησ,
λα ζπγθηλήζεη/πξνζειθύζεη κεξηθνύο ζεαηέο. Καη ην έθαλε. Κάηη
ηέηνην δελ είλαη ζπλεζηζκέλν.

Ο ζθελνζέηεο θαη θηλεκαηνγξαθηθόο εξεπλεηήο Γηνλύζεο Γξεγνξάηνο, ζε ζρέζε κε
ηελ απνπζία ηνπ ρώξνπ θαη ηεο πόιεο ζηηο ειιεληθέο ηαηλίεο ησλ θαιώλ δεθαεηηώλ
1960, 1970, καο ιέγεηlvii:
«Βέβαηα έγηλε έλα μεπέηαγκα απφ ην 1974 θαη κεηά θαη ίζσο θαη κέζα ζηε Γηθηαηνξία
κηα-δπν ηαηλίεο ηνπ Αγγειφπνπινπ είραλ δείμεη ηνπο ρψξνπο λα παίδνπλ έλα
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, ζην κέηξν δειαδή πνπ ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο
ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο αλέιημε, αιιά λνκίδσ φηη ε θίλεζε απηή
αλαθφπηεηαη πάιη ζηε δεθαεηία ηνπ ’90, πξνο ην κέζν θαη έπεηηα. Δίλαη ε ηάζε γηα
ζπκκφξθσζε κε ζεκαηνινγία-αληηγξαθή μέλσλ πξνηχπσλ, ψζηε ην "πξντφλ" λα είλαη
δηαζέζηκν ζηηο αγνξέο».

Καη ζπλερίδεη:
«Γελ κπνξείο λα πξνβάιεηο ηα πξνβιήκαηα ησλ Ηνλίσλ Νεζηψλ ή ησλ Κπθιάδσλ,
δηφηη νη Κπθιάδεο έρνπλ πεξάζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ μέλνπ κε κηα ηνπξηζηηθή εηηθέηα
[…] νπφηε δελ κπνξεί ν δεκηνπξγφο λα δείρλεη ην πξφβιεκά ηνπο θαη λα αξρίζεη λα
ιέεη, γηα παξάδεηγκα, φηη δελ έρνπλ λεξφ».

Έρνπκε εδώ έθθξαζε κηαο ηδηάδνπζαο πνιηηηζηηθήο θαη εκπνξεπκαηηθήο
απνηθηνθξαηίαο ηνπ θέληξνπ ζηελ ειιαδηθή αζηηθή/εκηαζηηθή ειιεληθή πεξηθέξεηα.
Ας αναφέρουμε τελειώνοντας ένα χαρακτηριστικό ανέκδοτο από προβολή ελληνικής
ταινίας σε ελληνική κινηματογραφική λέσχη του εξωτερικού (Λουξεμβούργο, Ιούνιος
2003)lviii. Η προβαλλόμενη ταινία ήταν οι «Ζεστές ημέρες του Αυγούστου» του Παντελή
Βούλγαρη. Σε μια στιγμή ένας από τους ήρωες, που υποδύεται ο Θανάσης Βέγγος,
διηγείται μια προσωπική του εμπειρία από την εποχή που ταξίδευε ως ναυτικός σε
ξένες θάλασσες. Αναφέρεται, συγκεκριμένα, στον τρόπο παρασκευής ενός εδέσματος,
κάτι σαν βατραχοπόδαρα πανέ, που μαγειρεύουν στη Σενεγάλη (ή την Κεϋλάνη).
Αμέσως μετά πλουτίζει την αναφορά του κάνοντας σύγκριση της σενεγαλέζικης
μαγειρικής με τα βατραχοπόδαρα των Ιωαννίνων που αποτελούν γνωστή σπεσιαλιτέ
στο νησάκι της Παμβώτιδας λίμνης στα Γιάννινα. Στο άκουσμα λοιπόν αυτής της
σύγκρισης, το κοινό –κυρίως αθηναϊκό αλλά και γενικότερα ελληνικό από διάφορα
μέρη της Ελλάδας και με αδιάκοπες ζωντανές σχέσεις με τη χώρα– που
παρακολουθούσε την ταινία, ξεσπά σε γέλια. Γιατί, αλήθεια, να είναι πράγμα κωμικό η
αναφορά μιας σημαντικής ελληνικής πόλης, σε σύγκριση με μια ξένη πόλη ή χώρα; Και,
μάλιστα, όταν αυτή η ελληνική πόλη ειδικεύεται σε ένα προϊόν για το οποίο γίνεται μια
πραγματολογική αναφορά; Αν ο Βέγγος έλεγε ότι η σπεσιαλιτέ αυτή παρασκευάζεται σε
μερικά εστιατόρια της Αθήνας, στην Κηφισιά ας πούμε, ή σε κάποιο «θερινό» κοσμικό
νησί, θα υπήρχε τέτοια αντίδραση από το κοινό; Μάλλον όχι. Βλέπουμε πολύ καλά εδώ
αυτή την πολιτιστική/πολιτισμική αποικιοκρατία του αθηναϊκού κέντρου, για την οποία
μιλήσαμε.

ΑΝΣΗ ΓΗΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ο ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ Ω
ΠΡΑΞΖ ΠΟΛΔΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ην θέληξν, ην ρνιηγνπληηαλό νηθόπεδν όπνπ ζηήζεθε ε «Βαγδάηε», πνπ θηινμελνύζε
θάζε κέξα 2.500 ρηιηάδεο Μεμηθάλνπο γηα λα γπξηζηεί κε γλήζηνπο Άξαβεο «Ο θιέθηεο
ηεο Βαγδάηεο». Αξηζηεξά, κεξηθέο γσληέο ηνπ Σνξόλην απνδίδνπλ ππέξνρα ηνπο
δξόκνπο ηεο Νέαο Τόξθεο (National Geographic). Γεμηά, ραξαθηεξηζηηθή ζθελή από
ηελ «Καδακπιάλθα» πνπ γπξίζηεθε εμ νινθιήξνπ ζηα ζηνύληην ηεο Warner Bros.

Αληί γηα ζπκπεξάζκαηα ζα επηζπκνύζακε εδώ λα θαηαζέζνπκε κεξηθέο απόςεηο γηα
ηελ πξαγκαηνινγηθή αμηνπνίεζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο πόιεο. Ζ κεγάιε δηάδνζε
απηνύ ηνπ κέζνπ ην επηβάιιεη. Δμάιινπ αο ππελζπκίζνπκε απηό πνπ πξνηάζζεη ν
Φεξά ζε θείκελό ηνπ γηα ηηο ζρέζεηο ηεο πόιεο κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν (θαη πνπ
κεηαθέξακε θαη εκείο σο έμεξγν ζηελ αξρή ηεο παξνπζίαζήο καο). Μήπσο δελ έρεη
δίθην; Να ζθεθηνύκε γηα παξάδεηγκα πσο








κηα «επώλπκε» πνιενγξαθηθή ηαηλία ε «Καδακπιάλθα» πνπ πεξηγξάθεη (;)
ηελ πόιε απηή γπξίζηεθε εμ νινθιήξνπ ζηα ζηνύληην ηεο Warner Bros, ελώ ε
Θεζζαινλίθε ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ
Βαζίιε Βαζηιηθνύ Ε (1970, Κώζηαο Γαβξάο) απνδίδεηαη από ην Αιγέξηlix,
«Ο θιέθηεο ηεο Βαγδάηεο» ζπγθέληξσλε θάζε κέξα 2.500 ρηιηάδεο
Μεμηθάλνπο ζηα πξνάζηηα ηνπ Λνο Άληδειεο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ «κε
πηζηόηεηα» ηνπο Άξαβεο ηεο Βαγδάηεο, πνπ είρε ζηήζεη πάλσ ζε 25.000 m2
γλήζηαο ρνιηγνπληηαλήο γεο ν Οπίιηακ Κάκεξνλ Μέλδηεοlx,
κεξηθέο γσληέο ηνπ Σνξόλην ζεσξνύληαη ππνδεηγκαηηθά παξαζηαηηθέο γηα λα
απνδνζνύλ νη δξόκνη ηεο Νέαο Τόξθεο, πνπ κε πξνζζήθε ιίγεο
παηαηόζθνλεο ππό κνξθή ληθάδσλ ρηνληνύ θαη ελόο ηαμί κε ληνπγηνξθέδηθεο
πηλαθίδεο καζθαξεύνληαη εύθνια ζε Μαλράηαλlxi, θαη ηέινο
ε πεξηζζφηεξν επαηλεζείζα ελφηεηα (ζεθάλο) ηεο παγθφζκηαο
θηλεκαηνγξαθίαο, «νη ζθάιεο ηεο Οδεζζνχ», απφ ην «Θσξεθηφ
Πνηέκθηλ» ηνπ ξψζνπ δεκηνπξγνχ εξγθέη Ατδελζηάηλ, ππνζηεξίρηεθε
πσο είλαη απφιπηα θαληαζηηθή απεηθφληζε κε (ην αλππφζηαην)
πνιενγξαθηθφ επηρείξεκα φηη δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζθάιεο ζηελ
Οδεζζφ!lxii

Όρη κφλν νη νηθνλνκηθέο ιχζεηο πνπ επηλννχλ νη θηλεκαηνγξαθηθνί
παξαγσγνί «πιαζηνγξαθνχλ» ην ρψξν ηεο πφιεο, ζηελ πξνζπάζεηα
γηα κηα αιεζνθαλή απεηθφληζή ηνπ, αιιά θαη νη θαιιηηερληθέο ηδέεο ησλ
θηλεκαηνγξαθηθψλ δεκηνπξγψλ «νδεγνχλ» ζε κηα άιιε πφιε. Αο δνχκε
απηά πνπ καο ιέεη ν Νίθνο Κνχλδνπξνο γηα ην Μεζνιφγγη ηνπ, ζηελ
lxiii
ηαηλία «Μπάπξνλ» (1992) :
«[Ο] ρψξνο είλαη ζπκβαηηθφο. Σν Μεζνιφγγη ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
κηα κηθξή παξαζαιάζζηα πνιηηεηνχια ρηηζκέλε κε ηα ρξψκαηα ηεο
ειιεληθήο θσηεηλφηεηαο […]. Σν δηθφ κνπ Μεζνιφγγη ην έρηηζα ζε
καχξν γξαλίηε. ιν απφ ζπίηηα – θάζηξα, ζρεδφλ ρσξίο παξάζπξν, πληγκέλν ζηε
ιάζπε».
Καη ζπλερίδεη πξνβάιινληαο ηε ζέζε ηνπ σο δεκηνπξγνχ:

«Ση ήζεια κ’ απηφ; Μηα ζθηά ζαλάηνπ λα ππεξίπηαηαη ηεο ηαηλίαο. Γηφηη γηα καο, ηνπο
Ρσκηνχο, ε ιέμε Μεζνιφγγη παξαπέκπεη ζηελ θαηαζηξνθή θαη ηε ζπζία. Θέιεζα
ινηπφλ, ζην Μεζνιφγγη ηνπ 1824, πνπ έρηηζα γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηαηλίαο, λα
πεξηέρεηαη ε κνίξα ηεο πφιεο, ε θαηαζηξνθή πνπ ζα ’ξρφηαλ δχν ρξφληα κεηά».

Ίζσο λα κελ είκαζηε θαζόινπ καθξηά από απηό πνπ ππνζηεξίδεη ν Horton:
«ια ηα θηλεκαηνγξαθηθά ηνπία ηα θαηαζθεπάδεη ε κπνκπίλα ηνπ
θηικ»lxiv…
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Δίλαη

γλσζηφ ην πξφβιεκα ηεο κεηάθξαζεο ησλ ηίηισλ. «Ζ απνβάζξα ησλ
ρξπζνρφσλ» (Quai des orfèvres), πνπ είλαη ην ηκήκα ηεο φρζεο, δειαδή ν δξφκνο ζηνλ
νπνίνλ βξίζθεηαη ην πνηληθφ δηθαζηήξην ζην Παξίζη, απνδφζεθε κεηαθνξηθά θαη, κάιινλ,
πνηεηηθά «ηηο φρζεο ηνπ εθνπάλα». Γελ ζα είρε λφεκα, ίζσο, λα θξαηεζεί πηζηά ν
πξσηφηππνο ηίηινο γηα ηνλ έιιελα ζεαηή, πξηλ κάιηζηα δεη ην έξγν.

Πξηλ

απφ πνιιά ρξφληα, ν Γηψξγνο Πειηρφο έζεηε ην εξψηεκα «γηαηί φιεο απηέο νη
παξαπιαλεηηθέο κεηαθξάζεηο ησλ ηίηισλ ησλ ηαηληψλ;». Γίλνπκε εδψ κεξηθνχο
παξαθξαζκέλνπο ειιεληθνχο ηίηινπο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ απφ ηνπο νπνίνπο έρεη
απαιεηθζεί ην πνιενγξαθηθφ ζηνηρεην, πνπ, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθφ ελψ
ζε άιιεο είλαη, πάλησο, παξαπιαλεηηθφ ή ρσξίο λφεκα γηα ην κέζν έιιελα ζεαηή:
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θαηαδεηθλύεηαη ε ύπαξμε απηήο ηεο πεξίθεκεο «θάιαο Πνηέκθηλ». Με ηα 192 ζθαινπαηηα ηεο
απνηειεί άιισζηε θαη γλσζηό αμηνζέαην ηεο πόιεο. Βι. Μαξηάλλαο Σδηαληδή, «Οη ζθάιεο ηεο
Οδεζζνύ», Καζεκεξηλή, 13 Μαξηίνπ 2005, ζει. 4.
lxiii
Ζιίαο Καλέιιεο, «Ζ ηέρλε δελ είλαη θαη΄ αλάγθε αηζηόδνμε» [Ο Νίθνο Κνύλδνπξνο κηιάεη ζην
ΑΝΣΗ], Αληί, η. 508/27.11.1992, ζει. 47.
lxiv
Andrew Horton, “Reel landscapes: cinematic environments documented and created” ζην Iain
Robertson & Penny Richards, Studying Cultural Landscapes, Arnold, London, 2003, [„All
landscapes in cinema are “reel” „, ζει. 71]. Αο ζπκεζνύκε σζηόζν, πσο ν θηλεκαηνγξάθνο,
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλαδήηεζεο θάπνηνπ αιεζνθαλνύο ζθεληθνύ, ρξεζηκνπνίεζε ην θάζηξν
Άξγθ-ε-Μπακ ηεο ηξαληθήο πόιεο Μπακ, πνπ θαηαζηξάθεθε από ην ζεηζκό ηνπ Γεθεκβξίνπ
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