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ΕΔΙΤΟΡΙΑΛ

Τώρα που οι ερμηνείες έχουν γίνει πιο εύκολες από ποτέ και η γνώμη 
για μία ταινία βιαστική χωρίς εξηγήσεις, τώρα είναι που νιώθει κανείς 
την ανάγκη να περιγράψει καλύτερα αυτό που αντικρίζει και να του 
χαρίσει το φόντο που αγνοείται, ώστε να διασωθεί το μήνυμα. Γιατί, 
πολλές φορές, για να μιλήσεις για μία ταινία είναι δόκιμο να αναφερθείς 
στην εποχή της, στα όνειρα του δημιουργού της, στα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται, στο είδος του ψέματος, τέλος πάντων, που θέλει να 
πραγματώσει την αλήθεια, όπως θα έλεγε ο Όρσον Γουέλς. Επομένως, 
μία ανασκόπηση των παραπάνω και μια καλύτερη μοιρασιά τους δε θα 
μπορούσε παρά να είναι ο στόχος μιας ομάδας για τον κινηματογράφο, 
που επιθυμεί να μικρύνει την απόσταση μεταξύ κοινού και δημιουργού.

Αν, για παράδειγμα, κάποιοι ζωγράφοι αρνήθηκαν να ζωγραφίσουν 
ακρογιαλιές και ηλιοβασιλέματα βρίσκοντας αντ’ αυτού 
περισσότερο νόημα στις γραμμές και στα σημεία, ακριβώς 
γι’ αυτό αξίζει να αφηγηθούν οι εξηγήσεις και να αρχίσουν οι 
συζητήσεις. Θέλοντας να πιστεύουμε ότι ο κινηματογράφος δεν 
είναι διασκέδαση αλλά ψυχαγωγία κι ότι «είναι ο τόπος που Εσύ 
και Εγώ γνωριζόμαστε, «Εγώ» και Άλλοι αγκαλιαζόμαστε» τότε 
οι προβολές πρέπει να είναι ανοιχτές και οι κουβέντες τολμηρές. 
Ίσως είναι ένας τρόπος κι αυτός να πληθύνουν οι απαντήσεις σε 
ερωτήματα που οι ίδιοι χρειάζεται να θέσουμε, ώστε οι τίτλοι τέλους 
μίας ταινίας να μη σημαίνουν λήξη αλλά αρχή.

Σας περιμένουμε, λοιπόν, την Παρασκευή στις 21:00 (νταν!), ώστε όλα 
αυτά να συμβούν. Άλλωστε, το πιο σημαντικό κομμάτι σε μία προβολή 
είναι οι συνομιλητές. Συστατικό απαραίτητο τόσο για αυτούς που 
στήνουν μία προβολή όσο και γι’ αυτούς που συμμετέχουν σε αυτήν 
και, με προσδοκία, ρίχνουν το βλέμμα τους στο πανί.

Η ΟΜΑΔΑ ΚΟΜmon

Τις δυο τελευταίες προβολές του Φλεβάρη συνδέει ο 
δημιουργός τους. Μέσα από τις ταινίες «Παράξενα 
παιχνίδια» και «Η δασκάλα του πιάνου» κάνουμε μια 
εισαγωγή στον κόσμο του σκηνοθέτη Μίχαελ Χάνεκε 
που προκαλεί, όχι μόνο με τις τολμηρές θεματικές 
του αλλά κυρίως με τον τρόπο που τις προσεγγίζει.

κάθε 
παρασκευή
στις 21.00

Έχοντας ως κεντρικά ζητήματα την ανθρώπινη ύπαρξη και τη βία, τοποθετεί 
τους ήρωές του σε ένα περιβάλλον αποστειρωμένο και συντηρητικό, εκεί 
δηλαδή όπου κυριαρχεί μια αποκαλυπτική αντίθεση: Μια κοινωνία ψυχρή 
και σκληρή που συγκαλύπτεται πίσω από το “ήρεμο προσωπείο” της ηθικής.

Τί συμβαίνει με τη βία που υπάρχει γύρω μας; Πώς διατυπώνεται στην καθη-
μερινότητά μας και πώς, πολλές φορές ακόμα και χωρίς να το θέλουμε, 
φτάνουμε στο σημείο να ψυχαγωγούμαστε από αυτήν; Είναι κάτι που στρέφουμε 
προς τους άλλους ή συμπεριλαμβάνεται και αυτή που οδηγούμε καταπάνω μας;

Αναμφίβολα, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ενικού αριθμού. Ο σκηνοθέτης 
φανερώνει τη ματιά του λέγοντας: «Δεν θεωρώ ότι οι ταινίες μου είναι σχόλιο 
για τη βία, απάντηση για τη βία. Εγώ θέτω μόνο τις ερωτήσεις. Διηγούμαι 
ιστορίες, προσπαθώ να αποτυπώσω καταστάσεις. Και ναι, υπάρχει βία 
γύρω μας. Αλλά η ζωή έχει και αγάπη».

Κι ίσως αυτό χρειάζεται να κρατήσουμε: Αντί της σιωπής το σχόλιο 
κι αντί της βεβαιότητας την διατύπωση ερωτημάτων.



Παράξενα Παιχνίδια
Μίχαελ Χάνεκε,  ΗΠΑ, 2007

Μια οικογένεια καλλιεργημένων αστών φτάνει με το αυτοκίνητο και 
το σκάφος της, στην εξοχική βίλα της, δίπλα σε μια πανέμορφη λίμνη. 
Στο εξοχικό εμφανίζονται, εισβάλλουν και κατόπιν «εγκαθίστανται» 
με το έτσι θέλω, δυο παράξενοι νεαροί εγκληματίες. Δυο βίαιοι 
εισβολείς, που παίζουν με τους ανυποψίαστους ένοικους ένα 
απρόβλεπτο, αυταρχικό και ταπεινωτικό, σαδιστικό παιχνίδι.

Την ίδια στιγμή που οι νεαροί εισβολείς παίζουν με τα θύματα τους, 
ο αυστριακός σκηνοθέτης παίζει με τις προσδοκίες και τα συναισθήματα 
των θεατών καθώς και με τις καθιερωμένες φόρμες ενός θρίλερ. 
Είναι άλλη μια προσπάθεια του Χάνεκε να εισβάλει σε  μια φαινομενικά 
τακτοποιημένη  καθημερινότητα και να τη διαταράξει.

Η Δασκάλα του Πιάνου
Μίχαελ Χάνεκε,  Αυστρία, 2001

Πικρή ταινία, με γεύση γκροτέσκο, «αστείου» κι ακραίου... 
Μια καθηγήτρια μουσικής γύρω στα σαράντα, μιας εκλεπτυσμένης 
κι αριστοκρατικης καλλιέργειας, μένει με την υπερ-προστατευτική  
μητέρα της. Μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι. Έχοντας μάθει να καταπιέζει 
τις επιθυμίες της για χάρη μιας επίπλαστης κι επιβεβλημενης (από 
εντός κι εκτός του χαρακτήρα της) κανονικοτητας, ζεί παράλληλα 
μια κρυφή ηδονοβλεπτικη ζωή. Ένας μαθητής της την ερωτεύεται 
και την προ(σ)καλεί να βιώσει κι όχι μόνο να βλέπει και να υπάρχει 
σ’ έναν κόσμο που δεν ξέρει πια πως ν’ αγαπά ή να μισεί.

Άλλη μια αφήγηση του Χάνεκε που ξέρει πως να ξεπερνά την 
επιφάνεια, προσπερνώντας με ψυχρότητα κι απόσταση οτιδήποτε 
θυμικό που ενδέχεται να εγείρει τη συμπόνοια του θεατή, ενόσω 
«ξερνά» τα μύχια συναισθήματα των χαρακτήρων του, διατηρώντας 
πάντοτε τις εμμονές τους σαν κυρίαρχα αφηγηματικά στοιχεία.

27.220.2


