ένας αιώνας & µια δεκαετία
28 Δεκέµβρη 1895, η περίφηµη προβολή των αδελφών Louis &
Auguste Lumière, οριοθετεί την έναρξη της ιστορίας του
κινηµατογράφου: «Η έξοδος των εργατών από το εργοστάσιο
Lumière». Μα ήταν κινηµατογραφιστές ή εργοστασιάρχες; Και
τα δύο… Ο πατέρας τους Antoine, ζωγράφος-‘πορτραιτίστας’,
εγκατέλειψε τα βάσανα των εικαστικών για να στραφεί µε
επιτυχία στο εµπόριο των φωτογραφικών ειδών. Ο Louis,που
στα λεξικά κινηµατογράφου1 χαρακτηρίζεται ως εφευρέτης,
σκηνοθέτης, παραγωγός, πειραµατίστηκε και ανακάλυψε ένα
νέο τρόπο παρασκευής φωτογραφικών πλακών το οποίο οδήγησε
στη δηµιουργία εργοστασίου για την παραγωγή τους.
Το 1895, το εργοστάσιό τους ήταν το µεγαλύτερο στο είδος
του στην Ευρώπη, έχοντας περισσότερους από 300
εργαζόµενους. Είχε προηγηθεί στην Αµερική ο Edison µε το
‘κινετοσκόπιο’, η παρουσίαση του οποίου ενέπνευσε τον
Louis, στο σχεδιασµό και τη δηµιουργία µιας µηχανής που
να συνδυάζει κινούµενη εικόνα και προβολή. Η µηχανή
ονοµάστηκε ‘cinématographe’, ζύγιζε περίπου 5kg,
λειτουργούσε µε µανιβέλα και κινηµατογραφούσε στα 16‘καρέ’ το δευτερόλεπτο. Η χρήση της: µηχανή λήψης,
τυπωτική & µηχανή προβολής. ‘Άλλοι τίτλοι ταινιών τους,
«Άφιξη του τρένου στο σταθµό», «Τάισµα του µωρού», «Το
γκρέµισµα του τοίχου», είκοσι τουλάχιστον για εκείνη την
πρώτη χρονιά. Από το 1897, ο κατάλογος τους αριθµούσε 750
τίτλους, καθώς διέθεταν συνεργάτες σε όλο τον κόσµο, ενώ
από το 1900, ‘αποσύρονται’ από την παραγωγή ‘φιλµτεκµηρίωσης’, για να αφοσιωθούν στην κατασκευή και πώληση
των µηχανηµάτων τους, διαισθανόµενοι πιθανά µια αισθητική
αδυναµία στην ανάπτυξη θεµατογραφίας.
Πέντε χρόνια ήταν αρκετά για µια συνθήκη που σήµερα 110
χρόνια αργότερα, το 2005, απασχολεί, ταλαιπωρεί, εµπνέει,
ζει, βασανίζει, καταστρέφει, δηµιουργεί, στηρίζει,
πλουτίζει, συντηρεί, προσεγγίζει, καλλιτέχνες,
δηµιουργούς και εµπόρους του θεάµατος από όλο
κυριολεκτικά τον κόσµο. Δε χρειαζόµαστε πια το Flaherty2,
βλέπουµε ταινίες από Εσκιµώους δηµιουργούς («Ο παγωµένος
δροµέας»-2002), σπάνια µεν, όπως και από Ινδιάνους.
Φυσικά και από Ινδούς, Κορεάτες, Λατίνους, καθώς πάντα
αναρωτιόµαστε αν όλοι οι προαναφερθέντες λαοί κι
εθνότητες, είναι ενήµεροι για την ελληνική παραγωγή…
Ο ελληνικός κινηµατογραφικός χώρος πάσχει από µια
αδικαιολόγητη ‘techno-lust’3. Ο αριθµός ‘µη-γραµµικώνσυστηµάτων’-µοντάζ που πωλήθηκαν την τελευταία δεκαετία
δεν δικαιολογεί καµία επενδυτική τάση. Όλοι γνωρίζουν και
προβληµατίζονται για το τελευταίο µοντέλο των Sony,
Panasonic, JVC, για το ‘video to film transfer’, χωρίς

αυτές οι συνθήκες να εντάσσονται δηµιουργικά στο πλαίσιο
της σύγχρονης κινηµατογραφικής παραγωγής. Αλλά και στο
χώρο της τηλεόρασης, δε βλέπει κανείς και ιδιαίτερη
βελτίωση στην εικόνα, µιας µέσης εκποµπής για παράδειγµα,
εκτός από την παραληρηµατική συνήθως χρήση κάποιου
‘µπράτσου’-jib4, για να γίνει η λήψη πιο ‘ενδιαφέρουσα’…
Όλοι ‘βιάζονται’ να χρησιµοποιήσουν τη νέα τεχνολογία,
πριν την εντάξουν δηµιουργικά στην αφήγηση, µε
αποτέλεσµα, ψυχρό, άτεχνο, συχνά προβληµατικό και
εργαστηριακά και αφηγηµατικά. Όταν ο Lars von Trier,
έστηνε σκηνή στο «χορεύοντας στο σκοτάδι»-2000, µε 100
mini-dv µηχανές λήψης, το έκανε στο πλαίσιο, της
ακριβότερης στην ιστορία του σκανδιναβικού κινηµατογράφου
παραγωγής. Επίσης µε την αφηγηµατική και κατασκευαστική
‘σιγουριά’ ενός µελοδράµατος, στηµένου στο στούντιο, που
χτυπούσε κατ’ευθείαν τις ευαίσθητες χορδές του θεατή, µε
τη συνδροµή και δύο ‘εµβληµατικών’ φυσιογνωµιών από το
παγκόσµιο θέαµα. Την ‘ψηφιακή’ Bjork5 της γενιάς του CD
και του video-clip και την ‘αναλογική’ Catherine Deneuve,
µε παρελθόν την «Αποστροφή»-1965 του Polanski, τις
«Οµπρέλες του Χερβούργου»-1964 του Jacques Demy, την
«Ωραία της ηµέρας»-1967 του Bunuel, αλλά και το
«Τελευταίο µετρό»-1980 του Truffaut ή το «Hustle»-1975
του Robert Aldrich στο πλευρό του Burt Reynolds…
Μια δεκαετία νωρίτερα, ο Trier στο «Europa/Zentropa»1991, κινηµατογραφεί στα στούντιο της UFA, µια από τις
πλέον σύνθετες αφηγηµατικά και κατασκευαστικά ταινίες του
σύγχρονου κινηµατογράφου, µε τρία επίπεδα εικόνας,
ασπρόµαυρο και έγχρωµο, front & back projection, τα οποία
εναλλάσσονται και συνδυάζονται αφηγηµατικά, σε ‘φορµά’
τύπου ‘scope’, φυσικά. Ακόµα και αυτό το τελευταίο, το
πανοραµικό ‘φορµά’, αποτελεί ταµπού για τον έλληνα
κινηµατογραφιστή, καθώς η έλλειψη τεχνικής υποδοµής-φακοί
για τη λήψη, εργαστήρια κλπ, τον έχουν κάνει να το σβήσει
από τη δηµιουργική του µνήµη και να αρκείται ή και να
ονειρεύεται στο «16/9», που του προσφέρουν οι
«ηλεκτρονικοί» σχεδιαστές.
Περιµένοντας την περίοδο στο χώρο του «ελληνικού
θεάµατος», όπου η τεχνολογία θα µπορέσει να λειτουργήσει
κάτω από τις δηµιουργικές απαιτήσεις κι όχι τις
οικονοµικές επιταγές, στίχοι από έναν «ανεξάρτητο
δηµιουργό»:
…τα µυστικά του σινεµά
Είναι σαν της ποιήσεως την µαγεία
Είναι σαν ποταµός που ρέει…

…Τα µυστικά του σινεµά
Δεν είναι στο νόηµα µα στην αλήθεια που έχουν
Τα ορατά οράµατα κινούµενα µπροστά µας
Παράλογα ή λογικά
Τα µυστικά του σινεµά
Είναι και αυτά εικόνες6
Δηµήτρης Θεοδωρόπουλος, δ/ντής φωτογραφίας.
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