
1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δημιουργική Γραφή

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ

ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ 2010

Διπλωματική Εργασία της

Δεμερούτη Ασημίνα

ΑΜ: 7190

Επόπτης καθηγητής: Βασίλειος Μπούζα

Αθήνα, 2019



2



3

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δημιουργική Γραφή

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ

ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ 2010

Διπλωματική Εργασία της

Δεμερούτη Ασημίνα

ΑΜ:7190

Επόπτης καθηγητής: Βασίλειος Μπούζας

Επιβλέποντες Καθηγητές: Ιφιγένεια Βαμβακίδου

Θαρρενός Μπράτιτζης

Αθήνα, 2019



4

Ευχαριστίες

Οφείλω να ευχαριστήσω τον επόπτη µου κύριο Βασίλειο Μπούζα που δίχως την

πολύτιμη βοήθειά του δεν θα µπορούσε να ολοκληρωθεί η εκπόνηση αυτής της εργασίας

και τους επιβλέποντες καθηγητές μου, κυρία Ιφιγένεια Βαμβακίδου και κύριο Θαρρενό

Μπράτιτζη. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά την οικογένεια μου για την στήριξη,

αγάπη και υπομονή.



5

Πίνακας Περιεχομένων

Περίληψη ............................................................................................................6

Abstract ..............................................................................................................7

Εισαγωγή ............................................................................................................8

Κεφάλαιο 1 Μαγικός Ρεαλισμός : Προέλευση, Ιστορικές Καταβολές και
Χαρακτηριστικά ..............................................................................................10

1.1.Ιστορικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Μαγικού Ρεαλισμού.................................10

1.2. Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα του Μαγικού Ρεαλισμού ........................13

Κεφάλαιο 2 Ο Μαγικός Ρεαλισμός κι ο Κινηματογράφος...........................21

2.1 Ο κινηματογράφος: Μέσο Επικοινωνίας, Τέχνη και Τεχνική…………..16

2.2 Ο μαγικός ρεαλισμός στον κινηματογράφο……………………………..21

Κεφάλαιο 3 Η Μαγεία του Έρωτα.................................................................26

3.1. Ορισμοί του ‘Έρωτα ...............................................................................26

3.2 Τι Σημαίνει ο Ερωτας στον Κινηματογραφικό Μαγικό Ρεαλισμό; .........30

Κεφάλαιο 4 Ερευνητικό υλικό........................................................................32

4.1. Ruby Sparks.............................................................................................32

4.2 The Secret Life of Walter Mitty ...............................................................38

4.2.1 Storyboard…………………………………………………………… 43

4.2.2 Συμπεράσματα storyboard.....................................................................86

4.2.3 Γραφήματα ............................................................................................89

4.2.4Μεθοδολογία………………… ………………………………….........91

Κεφάλαιο 5 Δημιουργικό Κομμάτι ...............................................................93

Συμπεράσματα ..............................................................................................113

Βιβλιογραφία .................................................................................................116



6

Περίληψη

Μέσω της Δημιουργικής Γραφής και της Φιλαναγνωσίας «γνωρίστηκα» με το

κίνημα του Μαγικού Ρεαλισμού κι αναρωτήθηκα ποια η σχέση του με τον

Κινηματογράφο κι αν μετά το 2010 επικρατεί αυτή η τάση. Μετά το 2010 με την

ανάπτυξη της τεχνολογίας ο κινηματογράφος αλλάζει μορφή  και βελτιώνεται καθώς έχει

συνέχεια νέες δυνατότητες παραγωγής εικόνας και ήχου αλλά και γιατί

κοινωνικοπολιτικά. η ροή της ζωής αλλάζει όπως κι τέχνες Ο έρωτας ήταν πάντα για

μένα ένα μυστήριο στην Λογοτεχνία έτσι αποφάσισα  να τον αναζητήσω μέσω του

Μαγικού Ρεαλισμού στην 7η Τέχνη.

Σύμφωνα με την έρευνα μου στις ιστορικές καταβολές του μαγικού ρεαλισμού και

τα χαρακτηριστικά του που τον διαφοροποιούν από τον ρεαλισμό και τα άλλα είδη

διαπίστωσα ότι αν και λίγα έχουν γραφτεί πρόκειται για μια τάση που αν σταθεροποιηθεί

στα γνωρίσματα, - συμφωνηθεί - αξίζει να ‘προβιβαστεί’ σε είδος ταινιών . Στον

κινηματογράφο, ο μαγικός ρεαλισμός ενσαρκώνει μια ανθρωπολογική άποψη του

ρεαλισμού της λογοτεχνικής μαγείας. Ο μαγικός ρεαλισμός έρχεται ως εξής: "όχι ένας

ρεαλισμός που μεταμορφώνεται από το "συμπλήρωμα" μιας μαγικής προοπτικής, αλλά

από μια πραγματικότητα που είναι ήδη από μόνη της μαγική ή φανταστική» (Jameson,

1986:256).

Η έρευνα μου όσον αφορά στον έρωτα παρόλο που κατέτρεξα στις αυθεντίες του

Πλάτωνα και του Σωκράτη, στην αρχαία μυθολογία αλλά και στους σύγχρονους

επιστήμονες δεν βρήκα έναν σαφή κι ακλόνητο ορισμό, ο Έρωτας παρέμεινε μια έννοια

που ίπταται σαν κάτι μαγικό. Μελετώντας τις ταινίες Ruby Sparks, The Secret Life of

Walter Mitty κατέληξα στο συμπέρασμα  ότι ίσως  τουλάχιστον στον κινηματογράφο ο

μαγικός ρεαλισμός  είναι το καλύτερο είδος να περιγράψει ρεαλιστικότερα τον Έρωτα.

Λέξεις Κλειδιά : Μαγικός Ρεαλισμός, Δημιουργική Γραφή, Έρωτας, Κινηματογράφος,

Ρεαλισμός, Ταινίες , 2010, Σενάριο, Λογοτεχνία
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Abstract

Through Creative Writing and Filanagnosia i was "acquainted" with the movement

of Magical Realism and i wondered what its relation to Cinema is, and if after 2010 this

tendency prevails. Love has always been a mystery to me in Literature, so I decided to

look through Magical Realism in 7th Art.

According to my research into the historical origins of Magical Realism and its

characteristics that differentiate it from Realism and the other species, I have found that

although few have been written, this is a tendency to stabilize the traits, - it is agreed - in

film genres. In cinema, magical realism embody an anthropological view of the realism of

literary magic. Magical realism comes as follows: "not a realism transformed by the"

complement "of a magical perspective, but by a reality that is already magical or fantastic

(Jameson, 1986: 256).

My research on love, even though I cheated on Plato and Socrates, in ancient

mythology but also in modern scholars, I did not find a clear and unwavering definition,

Love remained a concept that is like magic. By studying Ruby Sparks, The Secret Life of

Walter Mitty, I came to the conclusion that at least in cinema Magical Realism is the best

thing to describe Love more realistically.

Keywords: Magical Realism, Creative Writing, Love, Cinema, Realism, Movies, 2010,

Script, Literature
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Εισαγωγή

Διαχρονικά, η Τέχνη συνιστά ένα είδος παιχνιδιού το οποίο ισορροπεί ανάμεσα

στην πραγματικότητα και τη φαντασία. H μαγεία είναι κάτι που συναντάται συχνά στις

τέχνες, μέσω του αδύνατου, του υπερφυσικού και του φανταστικού. Από τη μία μέσω

δημιουργικού τρόπου αποτυπώνει το κοινωνικό γίγνεσθαι, συμβάλλοντας ώστε μέσα από

την πραγματικότητα να αναγνωρίσουμε και να ανακαλύψουμε τον ίδιο τον εαυτό μας και

από την άλλη, η τέχνη έχει την δυνατότητα να μας οδηγεί σε κόσμους φανταστικούς, οι

οποίοι μέσω της ουτοπίας μας προσφέρουν νέους τρόπους αλλά και τόπους μέσω των

οποίων μπορούμε να αναγνωρίσουμε εκ νέου τον εαυτό μας και να υπάρξουμε.  Στον

κινηματογράφο υπάρχουν διάφορα είδη που μας παρέχουν μια ορισμένη ποσότητα

μαγείας, όπως για παράδειγμα τα έργα επιστημονικής φαντασίας. Μια άλλη κατηγορία

που μας παρουσιάζει μια ορισμένη ποσότητα μαγείας είναι ο μαγικός ρεαλισμός που

είναι μια πολύ λιγότερο γνωστή κατηγορία.

Το κίνημα του μαγικού ρεαλισμού το οποίο αναπτύχθηκε περί τα μέσα του

εικοστού αιώνα, προσπάθησε να αποτελέσει την γέφυρα μεταξύ του πραγματικού και του

φανταστικού, εξυφαίνοντας έναν κοινό τόπο συνύπαρξης. Η αντιπαράθεση των δύο

λέξεων μαγεία και ρεαλισμός ακούγεται αρκετά αντιφατική. Ωστόσο, ο μαγικός

ρεαλισμός χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό διαφόρων έργων τέχνης, όπως της

λογοτεχνίας και του κινηματογράφου. Ο όρος μαγικός ρεαλισμός παρουσιάζει ένα

οξύμωρο σχήμα, το συνδυασμό δύο λέξεων που νοηματικά δεν συνδυάζονται. Είναι ένας

συνδυασμός ρεαλισμού και φαντασίας. Αυτό εμφανίζεται σε διάφορες πλατφόρμες στην

τέχνη. Στην εικαστική τέχνη η τάση γενικά, εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1920.

Αναφέρθηκε αρχικά ως διάδοχος του γερμανικού εξπρεσιονισμού στο έργο Nach

Expressionismus: Magischer Realismus: Probleme der neuesten europäischen Malerei του

Franz Roh. Ο Roh υποστήριξε ότι οι μετα-εξπρεσιονιστικοί πίνακες της δεκαετίας του

1920 επιστρέφουν σε μια ανανεωμένη φόρμα σε πραγματικά αντικείμενα, ακόμη και αν

ενσωματώνουν την πνευματική ώθηση του εξπρεσιονισμού, η οποία είχε δείξει μια

υπερβολική προτίμηση για φανταστικά αντικείμενα (Roh, 1995). Ωστόσο το κίνημα του

μαγικού ρεαλισμού έγινε πιο γνωστό ως νέα τάση η οποία αρχικά εμφανίστηκε σε

λογοτεχνικά έργα στην Λατινική Αμερική μέσα από τα έργα διάσημων συγγραφέων όπως

ο Gabriel Garcia Márquez και ο Alejo Carpentier ενώ στη συνέχεια διαχύθηκε σε
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ολόκληρο τον κόσμο, μέσω κι άλλων καλλιτεχνικών εκφράσεων εκτός από τη

λογοτεχνία.

Από τη δεκαετία του '80 και μετά οι κριτικοί έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο

"μαγικός ρεαλισμός", προκειμένου να κατηγοριοποιήσουν τα έργα τόσο της λογοτεχνίας

όσο και του κινηματογράφου, όχι μόνο από τη Λατινική Αμερική, αλλά και σε παγκόσμιο

επίπεδο. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί το κίνημα του μαγικού ρεαλισμού. Στα

πλαίσια αυτά θα επιχειρηθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα. Τί είναι ο μαγικός

ρεαλισμός; Τί είναι ο μαγικός ρεαλισμός στον κινηματογράφο; Πώς παρουσιάζεται

σκηνοθετικά; Τί χαρακτηριστικά έχει; Έχει μια σύνδεση με το λογοτεχνικό στυλ;

Μπορούμε να  ορίσουμε τον μαγικό ρεαλισμό ως είδος ή απλώς ως μια τάση; Ειδικότερα

θα εξετασθεί το ζήτημα, του πώς αντιμετωπίζεται ο έρωτας στα χρόνια του

κινηματογραφικού μαγικού ρεαλισμού ιδίως μετά το 2010. Στα πλαίσια αυτά θα

αναλυθούν οι ταινίες Ruby Sparks, ανάλυση ταινίας- The secret life of Walter Mitty,

storyboard-γράφημα.

Στα πρώτα κεφάλαια θα διερευνηθεί το φαινόμενο του μαγικού ρεαλισμού μέσα

από τη λογοτεχνία και την εικονογραφική τέχνη, οι ρίζες και τα χαρακτηριστικά της. Στη

συνέχεια θα αναλυθεί ο μαγικός ρεαλισμός στον κινηματογράφο και θα ερευνηθεί η

θεωρία και η πρακτική γύρω από αυτό. Τέλος μέσα από την ανάλυση των παραπάνω

ταινιών θα εξεταστεί ειδικότερα το πώς εντάσσεται η θεματική κατηγορία του έρωτα στο

πεδίου του μαγικού ρεαλισμού, μετά το 2010.
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Κεφάλαιο 1

Μαγικός Ρεαλισμός : Προέλευση, Ιστορικές Καταβολές και
Χαρακτηριστικά

1.1.Ιστορικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Μαγικού Ρεαλισμού
Για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε το φαινόμενο του μαγικού ρεαλισμού στον

κινηματογράφο, θα πρέπει να εξεταστεί πρώτα η προέλευση του όρου και τι σημαίνει

πραγματικά. Έτσι θα γίνει το περίγραμμα ενός σύντομου ιστορικού πλαισίου για το

φαινόμενο του μαγικού ρεαλισμού στην τέχνη και μια επισκόπηση της συζήτησης που

διεξάγεται και συνεχίζεται για το μαγικό ρεαλισμό.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ιστορία του μαγικού ρεαλισμού ανατρέχει στις

πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα αιώνα. Ως έννοια εισήχθη από τον κριτικό της τέχνης

και ιστορικό Franz Roh1, ο οποίος χαρακτήρισε το μαγικό ρεαλισμό ως μια νέα

αισθητική κατηγορία. Στο έργο του Nach Expressionismus: Magischer Realismus:

Probleme der neuesten europäischen το οποίο κυκλοφόρησε το 1925, ο Malerei Roh

αναφέρθηκε στον μαγικό ρεαλισμό ως τρόπο αντίδρασης στην πραγματικότητα και ως

μια αποτύπωση της πραγματικότητας που μπορεί να αποκαλύψει τα μυστήρια που είναι

εγγενή σε αυτήν.

Ο μετα-εξπρεσιονισμός / μαγικός ρεαλισμός ενσαρκώνει τον «ήρεμο θαυμασμό»

της μαγείας της ύπαρξης, και της ανακάλυψης ότι τα πράγματα έχουν ήδη τα δικά τους

πρόσωπα. Αντιπροσωπεύει με έναν διαισθητικό τρόπο, το γεγονός και το εσωτερικό

σχήμα του εξωτερικού κόσμου (Roh, 1995:23). Μετά την εισαγωγή του Roh το 1925 αν

και ο μαγικός ρεαλισμός αναβίωσε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Menton,

1983), ωστόσο, δεν υπήρχε κανένας ορισμός που να αποδίδει το περιεχόμενο του

1 Ο Franz Roh (1890 - 1965) ήταν Γερμανός ιστορικός, φωτογράφος και κριτικός τέχνης. Έγινε
γνωστός για το βιβλίο του Nach Expressionismus: Magischer Realismus: Probleme der neuesten
europäischen Malerei ("After expressionism: Magical Realism: Problems of the newest European
painting") το οποίο κυκλοφόρησε το 1925, μέσω του οποίου εισήγαγε πρώτος τον όρο  μαγικός
ρεαλισμός. Ο Roh γεννήθηκε στη Θουριγγία της Γερμανίας. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο στη
Λειψία, το Βερολίνο και τη Βασιλεία. Το 1920, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στο Μόναχο
για ένα έργο του σχετικά με την ζωγραφική στην Ολλανδία του   17ου αιώνα.  Κατά τη διάρκεια
του ναζιστικού καθεστώτος, απομονώθηκε και βρέθηκε για λίγο στη φυλακή για το βιβλίο του
Foto-Auge (Photo-Eye). Χρησιμοποίησε ωστόσο εποικοδομητικά το χρόνο φυλάκισής του,
γράφοντας το βιβλίο Der Verkannte Künstler: Geschichte und Theorie des kulturellen
Mißverstehens.
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μαγικού ρεαλισμού. Ο Roh και αργότερα διάφοροι άλλοι κριτικοί της τέχνης

αναγνώρισαν σαφώς τον μαγικό ρεαλισμό ως μια ξεχωριστή τάση.4

Αργότερα, στη δεκαετία του 1940 και του’ 50, ο μαγικός ρεαλισμός συναντήθηκε

στη Λατινική Αμερική ως μέσο εκφράζοντας την αυθεντική αμερικανική νοοτροπία και

αναπτύσσοντας μια αυτόνομη λογοτεχνία (Chanady, 1985).Το 1955, ο Angel Flores

πρότεινε ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο για το μαγικό ρεαλισμό στο δοκίμιό του “Magical

Realism in Spanish American Fiction”. Σε αυτό το δοκίμιο παρουσιάζει μια γενική τάση

στη λατινοαμερικανική μυθοπλασία, στην οποία ο Jorge Luis Borges και ο Eduardo

Mallea είναι οι πρώτοι συγγραφείς. Ο Flores ορίζει αυτή την τάση ως μαγικό ρεαλισμό

(Flores, 1955: 34). Στο δοκίμιο του χρησιμοποιεί το έτος 1935 ως σημείο εκκίνησης του

μαγικού ρεαλισμού και ως μια νέα φάση της λογοτεχνίας της Λατινικής Αμερικής.

Γράφει χαρακτηριστικά ο Flores:

"Με τον Borges ως εμπνευστή και ανήσυχο πνεύμα, αναπτύχθηκε γύρω του μια

ομάδα λαμπρών στυλιστών. Παρόλο που καθένας από αυτούς επέδειξε μια ξεχωριστή

προσωπικότητα και προχώρησε με τον δικό του τρόπο, η γενική κατεύθυνση ήταν αυτή

του μαγικού ρεαλισμού. [...] Από τότε ο μαγικός ρεαλισμός έχει αναπτυχθεί σε ένα

συναρπαστικό κρεσέντο. Η δεκαετία του 1940-50 είδε την πιο εκπληκτική ανθοφορία

του. Κατά τη διάρκεια αυτών των δέκα ιδιαιτέρως παραγωγικών χρόνων, η Λατινική

Αμερική παρήγαγε πεζογραφία φαντασίας συγκρίσιμη με την καλύτερη στη σύγχρονη

Ιταλία, τη Γαλλία ή την Αγγλία. " (Flores,1935: 123).

Από τότε που ο όρος μαγικός ρεαλισμός εμφανίστηκε σε κριτικά δοκίμια, υπήρξε

μια διαφορά μεταξύ των μελετητών  και των κριτικών της τέχνης για την προέλευση του

μαγικού ρεαλισμού. Κάποιοι κριτικοί δηλώνουν ότι, παρόλο που η χρήση του όρου στις

έννοιες της τέχνης έχει διευρυνθεί όλα αυτά τα χρόνια, ο μαγικός ρεαλισμός μπορεί να

εφαρμοστεί μόνο σε λογοτεχνικά έργα τέχνης από τη Λατινική Αμερική. Για παράδειγμα,

ο Alejo Carpentier υποστηρίζει στο δοκίμιό του «Για το θαυμαστό πραγματικό στην

Αμερική» ότι στη Λατινική Αμερική, το φανταστικό δεν προκύπτει από την υπονόμευση

ή την υπέρβαση της πραγματικότητας με αφηρημένες μορφές και κατασκευασμένους

συνδυασμούς εικόνων. «Οι φανταστικές αιχμές στις φυσικές και ανθρώπινες

πραγματικότητες του χρόνου και του τόπου, οι απίθανες αντιπαραθέσεις και τα υπέροχα

μείγματα υπάρχουν λόγω της ποικίλης ιστορίας, της γεωγραφίας, της δημογραφίας και

της πολιτικής της λατινικής Αμερικής» (Zamora & Faris, 1995).
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Άλλοι δηλώνουν ότι ο μαγικός ρεαλισμός έχει γίνει περισσότερο διεθνής, και πως

δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μονοπώλιο της Λατινικής Αμερικής. Ο Stephen

Slemon ήταν το 1988 ο πρώτος ο οποίος χαρακτήρισε το μαγικό ρεαλισμό ως ένα

παγκοσμιοποιημένο, μεταποικιακό φαινόμενο. Στο άρθρο του "Ο Μαγικός Ρεαλισμός ως

Μεταπολεμικός Λόγος "υποστήριξε ότι ο τόπος για κρίσιμες μελέτες σχετικά με το

μαγικό ρεαλισμό έχει διευρυνθεί εκτός Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής για να

συμπεριλάβει τις εικασίες για τη θέση του στις λογοτεχνίες της Ινδίας, της Νιγηρίας και

του Αγγλικού Καναδά (Slemon, 1988:9).

Από τον Slemon υπήρξε μια έκρηξη στη λογοτεχνική έρευνα για τον μαγικό

ρεαλισμό που επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο μαγικός ρεαλισμός γίνεται έκτοτε

αντιληπτός περισσότερο ως διαπολιτισμικό φαινόμενο. Όπως οι Lois Parkinson Zamora

και Wendy B. Faris δηλώνουν το 1995 στην εισαγωγή του βιβλίου τους Magical Realism:

Theory, History and Community: "Είναι αλήθεια ότι οι λατινοαμερικανοί έχουν

πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη της κριτικής αντίληψης του μαγικού ρεαλισμού και

εξακολουθούν να αποτελούν τις πρωτογενείς φωνές στη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί

σχετικά με αυτόν, αλλά ο μαγικός ρεαλισμός είναι πλέον ένα διεθνές πολιτιστικό αγαθό

[...] ο μαγικός ρεαλισμός είναι ιδιαίτερα ζωντανός σε μεταποικιακά πλαίσια και έχει

πλέον επιτύχει μια αντισταθμιστική επέκταση της παγκόσμιας αγοράς του. " (Zamora &

Faris, 1995:2).

Οι Zamora και Faris δεν είναι οι μόνοι που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Οι Stephen

Hart και Wen-chin Ouyang γράφουν το 2005, στο "Εισαγωγή στην παγκοσμιοποίηση του

μαγικού ρεαλισμού: νέα πολιτική της αισθητικής" στο βιβλίο A Companion to Magic

Realism, ότι ο μαγικός ρεαλισμός ήταν πολύ επιτυχημένος στη μετάβασή του σε διάφορα

πολιτιστικά πλαίσια (Hart & Wen-chin Ouyang, 1995: 34). Και ενώ ως όρος ο μαγικός

ρεαλισμός εξαπλώθηκε σε ολόκληρες ηπείρους, έχει επίσης αποδειχθεί ότι εξαπλώθηκε

ώστε να συμπεριλάβει στο κανονιστικό του πεδίο διάφορες μορφές τέχνης, όπως η

εικαστική τέχνη, η λογοτεχνία και η οπτικοακουστική τέχνη.
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1.2. Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα του Μαγικού Ρεαλισμού
Το πρόβλημα του ορισμού του μαγικού ρεαλισμού2 έγκειται στο γεγονός ότι

υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί ορισμοί και ότι ως όρος ο μαγικός ρεαλισμός

χρησιμοποιείται σε σχέση με τόσα πολλά έργα τέχνης από διάφορους πολιτισμούς καθώς

επίσης κι ότι παρουσιάζεται σε διάφορες μορφές τέχνης όπως στις εικαστικές τέχνες, τη

λογοτεχνία και τις οπτικοακουστικές τέχνες. Αυτή η ποικιλία θεωρητικών σχημάτων

οδηγεί σε ακόμη πιο ασαφή χρήση του όρου. Όπως επισημαίνει ο Jean-Pierre Durix : «οι

σχολιαστές έχουν χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο «μαγικό ρεαλισμό »για να αναφερθούν

σε τόσα πολλά διαφορετικά έργα τέχνης ώστε πλέον ο όρος να έχει χάσει σε μεγάλο

βαθμό την αξία του και ν’ αδυνατεί ν’ αποδώσει τις διαφορές μεταξύ των επιμέρους

ειδών» (Durix, 1998: 32). Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί κριτικοί

έχουν εγκαταλείψει τον όρο συνολικά.

Με την εμφάνιση του μαγικού ρεαλισμού στα έργα του Franz Roh, δεν κατέστη

ποτέ δυνατόν να δοθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Ο Roh διατύπωσε στη συνέχεια το

1925 και το 1958 κάποιες λίστες χαρακτηριστικών του μαγικού ρεαλισμού που του

προσδίδουν εγγύτητα σε σύγκριση με τον εξπρεσιονισμό. Ο κριτικός της τέχνης Wieland

Schmidt έκανε επίσης το ίδιο το 1969 στο βιβλίο του Neue Sachlichkeit und Magischer

Realismus in Deutschland 1918-1933. Στο βιβλίο του Magic Realism Rediscovered,

1918-1981, ο Seymour Menton παρουσιάζει μια συζήτηση των περισσότερων

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του μαγικού ρεαλισμού:

1.Εξαιρετικά ευκρινής εστίαση

Σύμφωνα με τον Menton, το πιο κυρίαρχο χαρακτηριστικό του μαγικού ρεαλισμού

είναι μια εξαιρετικά έντονη και ευκρινής εστίαση ιδίως στην ζωγραφική. Ωστόσο, αυτή η

τεχνική ξεκίνησε τον δέκατο πέμπτο αιώνα, και  σήμερα οι κληρονόμοι του μαγικού

ρεαλισμού, χρησιμοποιούν επίσης αυτήν την εξαιρετικά έντονη εστίαση για να

επενδύσουν τους πίνακές τους με μαγική ποιότητα.

2.Αντικειμενικότητα

Για τους επαγγελματίες του μαγικού ρεαλισμού, η αντικειμενικότητα είχε δύο

έννοιες: το αντίθετο της υποκειμενικότητας και ένα ενδιαφέρον για τα αντικείμενα και τα

2 Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι για το ίδιο φαινόμενο όπως:
magic realism, magical realism, marvelous realism ή ακόμα και the marvelous real
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πράγματα. Οι μαγικοί ρεαλιστές απεικόνισαν ανθρώπους, τοπία και νεκρές φύσεις με μια

φαινομενική αντικειμενικότητα που εξάλειψε την παρουσία του καλλιτέχνη. Το άλλο

νόημα το οποίο έχει εγγραφεί στην αντικειμενικότητα είναι η ίση σημασία της

εμψύχωσης ενός άψυχου αντικειμένου για τους ζωγράφους και τους λογοτέχνες.

3.Ψυχρότητα

Η μαγεία της ρεαλιστικής τέχνης και της λογοτεχνίας έχει ως στόχο να

προσελκύσει  πολύ περισσότερο τη διάνοια απ’ ότι τα συναισθήματα.

4.Κοντινή και μακρινή προβολή: Κεντρομόλος λειτουργία

Όπως είπαμε προηγουμένως, ο μαγικός ρεαλισμός ιδίως στην ζωγραφική προκαλεί

την σκόπιμη διαίρεση μεταξύ της πνευματικής απόκρισης, απ’ ότι την προσοχή των

θεατών. Το μάτι του θεατή μετακινείται σε όλο τον καμβά, από το ένα τμήμα της εικόνας

στο άλλο. Αυτή η σύνθεση τύπου mosaique είναι επίσης χαρακτηριστική για μερικά

μαγικά ρεαλιστικά μυθιστορήματα όπως επίσης και στα δείγματα του μαγικού ρεαλισμού

στον κινηματογράφο.

5.Εφαρμογή της διαδικασίας λεπτών λείων στρωμάτων επεξεργασίας

Οι μαγικοί ρεαλιστές για παράδειγμα στην ζωγραφική δεν προσπαθούν να

δημιουργήσουν ειδικά εφέ χρησιμοποιώντας παχιά στρώματα χρώματος. Αντίθετα,

προσπαθούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση μιας φωτογραφίας. Στη λογοτεχνία και

στον κινηματογράφο, ορισμένοι συγγραφείς δημιουργούν επίσης αποτελέσματα μαγείας

από την επιδέξια χρήση της απλής, καθημερινής γλώσσας και των λιτών γραμμών.

6.Απλές φόρμες

Σε πολλά έργα του μαγικού ρεαλισμού, το κυρίαρχο πρόσταγμα είναι η δημιουργία

ενός παιχνιδιού όπως του κόσμου μέσα από αποδόσεις που βασίζονται σε απλές φόρμες

μέσω των οποίων ο παρατηρητής μπορεί με έναν απλό τρόπο να εντρυφήσει στον  τρόπο

με τον οποίο περιγράφονται δράσεις και συμβάντα.

7.Αντιπροσωπευτικότητα

Ο μαγικός ρεαλισμός εισάγει μια πραγματική μαγεία. Ο μαγικός ρεαλισμός

απεικονίζει έναν φανταστικό κόσμο με ένα ρεαλιστικό τρόπο και βασίζεται στο τί είναι
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δυνατό αλλά όχι πιθανό (Menton, 1983:235-241). Μετά την εμφάνιση του μαγικού

ρεαλισμού ως στυλ στην εικονογραφική τέχνη, χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με τη

λογοτεχνία όλο και περισσότερο. Πάντως, αν και η έννοια του μαγικού ρεαλισμού είναι

προβληματική, οι περισσότεροι επικριτές συμφωνούν γενικά σε μια κοινή βάση

εκκίνησης. Όπως λέει ο Edwin Williamson: «Στο επίπεδο του απλού ορισμού μπορεί να

υπάρξει μια μικρή διαφωνία: ο μαγικός ρεαλισμός είναι ένα αφηγηματικό ύφος το οποίο

διαστρεβλώνει με συνέπεια την παραδοσιακή ρεαλιστική διάκριση μεταξύ φαντασίας και

πραγματικότητας. Πέρα από αυτό, η κριτική γνώμη διακρίνεται ως προς το αν ο μαγικός

ρεαλισμός είναι απόλυτα αυτοαναφερόμενος ή αν καθιερώνει ένα νέο είδος σχέσης

μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας».(Williamson, 2004: 25).

Ακόμα κι αυτή η απλουστευμένη μορφή περιγραφής είναι σίγουρα ανοιχτή σε

συζήτηση καθώς ένας όρος όπως "διαστρεβλώνει" είναι απλά ασαφής και πολύ ανοικτός

σε ερμηνεία. Ωστόσο, η δήλωση ότι ο μαγικός ρεαλισμός μέσα στη λογοτεχνία είναι ένα

αφηγηματικό ύφος αποτελεί ένα   ασφαλές επιχείρημα. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο

Flores είναι ο πρώτος που περιγράφει το μαγικό ρεαλισμό ως λογοτεχνικό ύφος στο

δοκίμιο του από το 1955. Κάθε συγγραφέα που αναφέρει στο δοκίμιό του, όλοι έχουν ένα

δεσμευτικό στιλιστικό παράγοντα που τους κάνει μαγικούς ρεαλιστές: "Οι σχολαστικοί

τεχνικοί όλοι βρίσκουν μέσα τους την ίδια προνοητικότητα με το στυλ και την ίδια

μεταμόρφωση του κοινού και του καθημερινού στο μαγικό και στο μη πραγματικό»

(Flores, 1955: 23). Σύμφωνα με τον Flores: "Οι ασκούμενοι του μαγικού ρεαλισμού

προσκολλώνται στην πραγματικότητα σαν να εμποδίζουν τη λογοτεχνία να βρεθεί μέσα

τους καθώς επίσης  προσπαθούν ν’ αποτρέψουν τη διαφυγή του μύθου, όπως στα

παραμύθια, και στο υπερφυσικό. Η αφήγηση προχωρά σε καλά προετοιμασμένα, όλο και

πιο έντονα βήματα, τα οποία τελικά μπορεί να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αμφισημία ή

σύγχυση, " (Flores, 1995: 194).
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Κεφάλαιο 2

Κινηματογράφος και Μαγικός Ρεαλισμός

2.1 Κινηματογράφος ως μέσο επικοινωνίας κι αναπαράστασης.

Βιομηχανία, Τέχνη και Τεχνική.

«Κινηματογράφος, μια βιομηχανία βασισμένη στα όνειρα» (Biagi, 1998:239). « Είναι ένα

πολύ δημιουργικό επιχείρημα που απαιτεί στρατιωτική πειθαρχία, σημαντικό οικονομικό

υπόβαθρο και ψυχολογική αντοχή όμοια με των κληρικών». (Biagi, 1998:240). Κανένας

άλλος πέρα του κοινού δεν καθορίζει την επιτυχία μιας ταινίας, που επιτυχία σημαίνει

οικονομικό κέρδος (και βραβεία).

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της Αμερικανικής βιομηχανικής εποχής ήταν η αιτία

της ανακάλυψης μηχανημάτων που φωτογραφίζουν. Αργότερα τέτοια ονομάστηκε από

τον Edison κινηματοσκόπιο και στις 11 Απριλίου του 1894 στην Νέα Υόρκη για 25 σεντς

οι άνθρωποι είδαν για πρώτη φορά δέκα διαφορετικά ασπρόμαυρα φιλμ με διάρκεια 1- ½

λεπτά το καθένα.  Στην συνέχεια οι αδερφοί Lumiere Auguste& Louis στην Γαλλία

ονόμασαν μια συσκευή προβολής με μεγαλύτερη οθόνη κινηματογράφος . Εκεί στις 28

Δεκεμβρίου του 1895 παρουσιάστηκαν για 1 φράγκο  “Η ώρα του μεσημεριανού στο

εργοστάσιο Lumiere” και η “Άφιξη του τρένου στον σταθμό”. (έσοδα 35 φράγκα).

Ο κινηματογράφος νίκησε τις άλλες ατραξιόν εκείνης της εποχής και το 1900

στην Αμερική υπήρχαν πάνω από 600 χώροι τέτοιου εικοσάλεπτου -φθηνού θεάματος

που έκοβαν πάνω από 300.000 εισιτήρια. Καθώς η τεχνολογία αναπτυσσόταν το ίδιο και

ο κινηματογράφος έτσι άρχισαν να εμφανίζονται εταιρίες παραγωγής και στούντιο. Το

1915 ο Griffith παρουσιάζει την ταινία “Η γέννηση του έθνους”  και ο κριτικός της

εποχής Jack Ellis γράφει « Ήταν κάτι παραπάνω από μία απλή κινηματογραφική ταινία

,ήταν ένα φαινόμενο που όλοι πίστευαν ότι έπρεπε να παρακολουθήσουν». Η ταινία είχε

να κάνει με τις φυλετικές προκαταλήψεις κι έτσι δημιούργησε έντονες διαμάχες και

διαδηλώσεις που αποβήκαν εν τέλη κερδοφόρες για το σινεμά. Με αποτέλεσμα να μην
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θεωρείται πια φτηνό θέαμα ο κινηματογράφος αλλά ένα μέσο επικοινωνίας που κέρδισε

το σεβασμό.

Ο κινηματογράφος μεγάλωσε κι έγινε μεγάλη επιχείρηση. Εταιρίες όπως η Fox

και Paramount αναπτύχθηκαν.  Το 1919 δημιουργήθηκε το Σωματείο Καλλιτεχνών. Το

1920 βέβαια ήταν η χρονιά των σκανδάλων των ηθοποιών και της λογοκρισίας των

ταινιών λόγο ακατάλληλου περιεχομένου. Ο τύπος καταδίκασε το σινεμά και ανακοίνωσε

μποϊκοτάζ ταινιών. Ακολουθεί η επιτήρηση της συμπεριφοράς των ηθοποιών ενώ το

1929 στο Σικάγο συντάσσονται νόμοι περί λογοκρισίας. 6 Αυγούστου 1926 ο Will Hays

για πρώτη φορά παρουσιάζει στην Νέα Υόρκη ταινίες με ήχο. Το 1938 αναγνωρίστηκε το

Σωματείο Σκηνοθετών. Η επιχείρηση των ταινιών φτάνει στο αποκορύφωμά της την

χρυσή δεκαετία του 1930- 1940. (Biagi, 1998)

Σήμερα ο “homo digitalis” (Στάθη,2006:90) συστήνει στην βιομηχανία του

ονείρου την οπτικοακουστική πραγματικότητα των σπέσιαλ εφέ, της τεχνολογίας και της

ταχύτητας. Οι σημερινές οπτικοακουστικές εικόνες σε ακολουθία έχουν τρία

χαρακτηριστικά γνωρίσματα την αναπαραγωγή, την αναπαράσταση και την

μεταμόρφωση της πραγματικότητας. Η αναπαραγωγή εντοπίζεται στον ρεαλισμό και

πιστότητα της φωτογραφίας. Η αναπαράσταση εντοπίζεται στην μίμηση της

πραγματικότητας  χωρίς αυτή η σχέση να είναι ταυτολογική ή κατοπτρική.

Μεταμόρφωση εντοπίζεται στο γεγονός ότι ένα σενάριο , ένας χαρακτήρας, μια αφήγηση

περνώντας μηνύματα έχει την δύναμη να σχολιάσει και να μεταμορφώσει την

πραγματικότητα. (Στάθη, 2006)

Κινηματογράφος- η οπτικοακουστική εικόνα

Ο κινηματογράφος κάνει χρήση πολλών τομέων της σύγχρονης γνώσης επισημαίνει ο

David Bordwell. Γνώσεις που αφορούν στην υποκριτική, στην λογοτεχνία, στην μουσική,

στις εικαστικές τέχνες και στην φιλοσοφία της τέχνης. Είναι απαραίτητες επίσης οι

γνώσεις   της ακουστικής, της οπτικής ηλεκτρονικής, της μηχανολογίας αλλά και της

χημείας.
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Βασικές έννοιες του κινηματογράφου:

 Πλάνο: Η μικρότερης διάρκειας κινούμενη εικόνα σε συγκεκριμένο χώρο και

χρόνο.

 Κάδρο: Στατική εικόνα

 Σκηνή : Ενότητα πλάνων στο χώρο και τον χρόνο

 Σεκάνς : Ενότητα σκηνών με την ίδια αφήγηση (Σκοπετέας, 2005)

Βασικές τεχνικές του κινηματογράφου:

 Φωτογραφία: Τι και Πως καταγράφει η κάμερα. Φακός, κάδρο, σύνθεση, γωνία

λήψης, κίνηση κάμερας, χρωματικές αποχρώσεις, εφέ, κτλ)

 Mise -en- scene: Τρόπος στησίματος σκηνών (το πως), τόπος, φωτισμός,

κουστούμια, συμπεριφορά ηθοποιού κτλ.

 Μοντάζ: Η αφηγηματική ένωση πλάνων και σκηνών για την εξυπηρέτηση του

ποθητού νοήματος.

 Ήχος: Ένταση και χρωματισμός μουσικής- φυσικών ήχων- ανθρώπινου λόγου.

Σημαντικές αποφάσεις  του σκηνοθέτη επίσης αφορούν στα ακόλουθα:

 Γωνία λήψης: Το που θα τοποθετηθεί (να είναι δυνατή η τοποθέτησή της) η

κάμερα, π.χ ψηλά ή χαμηλά για να τραβήξει το θέμα που εξυπηρετεί την αφήγηση

της ιστορίας ή να προκαλέσει την ψυχολογία του θεατή.

 Κίνηση κάμερας: Όταν η κάμερα κινητέ με συγκεκριμένο τρόπο πάνω στον άξονά

της ή μετεφέρνεται με γερανό ή σε ράγες ή ζουμάρει κτλ. με στόχο ανάδειξη της

αφήγησης , της δράσης , των συναισθημάτων , των τοπίων.

 Βάθος πεδίου: Εκφραστικό μέσο που έχει να κάνει με την προοπτική. Ανάλογα

που εστιάζει η κάμερα μπορούμε να έχουμε φλου (ασαφές) ή νετ (ακριβές) βάθος

πεδίου.

 Φωτισμός: Ο τρόπος που φωτίζεται η σκηνή η κατεύθυνση του φωτός, η  γωνία, η

ποσότητα των φώτων επηρεάζει τις διαστάσεις, το βάθος, την πειστικότητα της

εικόνας,  μας περνά συμβολικά μηνύματα. (Σκοπετέας, 2005)
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Σενάριο

Σενάριο  είναι μια ιστορία που λέγεται με εικόνες. Η μέθοδος της δημιουργικής γραφής

σεναρίου βασίζεται στο συνδυασμό της τεχνικής του αυτοσχεδιασμού και της

διαλεκτικής συνάντησης με τη σκηνή (ΦΙΛΝΤ Σ., 1961). Το σενάριο είναι αυτό που

καθορίζει και απαντάει στα ερωτήματα ποιος , που , πότε, με ποιον, γιατί, γιατί έτσι, με

πιο τρόπο, γιατί τότε κτλ. Επιπρόσθετα στο βιβλίο « ο κινηματογράφος χωρίς μυστικά»

μας δίνεται ένας απλός και επεξηγηματικός ορισμός που παραθέτω.

Το σενάριο είναι η ρίζα του κινηματογραφικού έργου. Μπορεί να προέρχεται από

κάποιο διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο. Αλλά πιο συχνά γράφεται εξαρχής για το

σινεμά. Δεν έχει λογοτεχνική αξία, αν εξαιρέσουμε τους διαλόγους. Δεν χρειάζεται

λεπτομερείς περιγραφές και με λογοτεχνικό ύφος, αφού δεν απευθύνεται σε αναγνώστες

αλλά είναι ο οδηγός για το γύρισμα ενός φιλμ. Οι σκηνές, τα σκηνικά , η δράση κ.τ.λ.

περιγράφονται ξερά και με τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχουν ποιητικές εκφράσεις.

(Καβαγιάς, 2005: 206) Το σενάριο βασιζόμενο στην αριστοτελική ποιητική έχει : Πράξη

Ι  Αρχή, Πράξη ΙΙ Δέση σύγκρουση και Πράξη ΙΙΙ Λύση. Τα βασικά στοιχεία του

σεναρίου- ταινίας είναι επιγραμματικά κλιμάκωση, συνοχή, κίνητρο, συγκρούσεις,

ρυθμός, διάλογος, περιβάλλον και ύφος.

Στην πρώτη πράξη μας δίνεται ο πρωταγωνιστής,  οι χαρακτήρες, τρόποι δράσης ,

προσωπικότητες, αλληλεπιδράσεις,, βιογραφικά στοιχεία και  σχέσεις με το περιβάλλον

που οδηγούν σ΄ ένα καταλυτικό γεγονός- που θα καθορίσει δράσεις  κι αποφάσεις και

καταστάσεις και θα οδηγήσει τον πρωταγωνιστή στην πρώτη ανατροπή ή κρίσιμη σκηνή.

Στην δεύτερη πράξη ο ήρωας αποφασίζει πως θα χειριστεί την κατάσταση. Κάνει λάθη,

δημιουργούνται επιπλοκές, εμφανίζονται  νέα εμπόδια που τον οδηγούν σε μια ακόμα

ανατροπή ή κρίσιμη σκηνή.

Στην τρίτη πράξη ο χαρακτήρας μεταμορφώνεται, ξεπερνάει τα εμπόδια ώστε να φτάσει

τον σκοπό του. Υπάρχει μια κλιμάκωση μέχρι τη λύση. Κάθε πλοκή και υποπλοκή

επιλύεται.



20

Ο ηθοποιός του κινηματογράφου

Ο ηθοποιός του κινηματογράφου υπακούει στην κίνηση της κάμερας, στις γωνίες λήψεις

ώστε έχοντας μπει στο πετσί του ρόλου να μπορέσει να το μεταδώσει στον θεατή. Η θέση

της κάμερας την συγκεκριμένη στιγμή με τον συγκεκριμένο φωτισμό  είναι αυτή που

φωτογραφίζει- υπογραμμίζει την ερμηνεία. Ο ηθοποιός πρέπει να συμμορφωθεί στα πάρα

πάνω χάρη στην αληθοφάνεια της ερμηνείας. ( Πουντόβκιν, 1996). Μ΄ αυτό τον τρόπο θα

γυριστούν τα πλάνα και με την βοήθεια του μοντάζ θα αποχτήσει συνέχεια η αφήγηση

και νόημα η έκφραση του ηθοποιού. Ο ηθοποιός του κινηματογράφου γνωρίζει ότι

μπορεί οι σκηνές να μην γυριστούν σε ακολουθία αφηγηματική που σημαίνει ότι μπορεί

τα εξωτερικά πλάνα να γυριστούν μαζί ως αποτέλεσμα να μην έχουν ακολουθία οι

αντιδράσεις, εκφράσεις του ηθοποιού. Να γυριστούν μαζί σκηνές από διαφορετικές

πράξεις ακόμα.
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2.2 Ο Μαγικός Ρεαλισμός στον Κινηματογράφο

Σύμφωνα με την Maggie Ann Bowers, "ο κινηματογράφος δεν θεωρείται συχνά στο

πεδίο της κριτικής ως εντασσόμενος στον μαγικό ρεαλισμό και ούτε ο μαγικός ρεαλισμός

είναι αναγνωρισμένη κατηγορία στον κινηματογράφο. Ωστόσο, είναι δυνατόν να

αναγνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά  του μαγικού ρεαλισμού σε πολλές ταινίες".

Ο μαγικός ρεαλισμός στον κινηματογράφο είναι ένα θέμα που δεν έχει ερευνηθεί

τόσο πολύ. Υπάρχουν σχετικά λίγες διαθέσιμες πληροφορίες από ακαδημαϊκές έρευνες.

Λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο ποσό της έρευνας γύρω από το ζήτημα του

μαγικού ρεαλισμού στον κινηματογράφο, μπορούμε να αναφερθούμε στο δοκίμιο του

Frederic Jameson για τον μαγικό ρεαλισμό στον κινηματογράφο, που δημοσιεύθηκε το

1986. Οι θεωρίες του Jameson σχετικά με το μαγικό ρεαλισμό στην ταινία είναι πολύ

περίπλοκες και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε σύγχρονες ταινίες, αλλά συχνά

χρησιμοποιούνται ως πηγή όταν πρόκειται να εξεταστεί το ζήτημα του μαγικού

ρεαλισμού στον κινηματογράφο.

Επίσης, για πολλές δεκαετίες, το δοκίμιο του Jameson ήταν η μόνη πηγή για τον

μαγικό ρεαλισμό στον κινηματογράφο. Μια σύντομη επισκόπηση της θεωρίας του μπορεί

να βοηθήσει στην αποσαφήνιση του θέματος. Ο Jameson αρχίζει εξηγώντας το σκοπό

του δοκιμίου του, τον οποίο προσπαθεί να διερευνήσει περαιτέρω ότι ο μαγικός

ρεαλισμός γίνεται αντιληπτός ως "μια πιθανή εναλλακτική λύση στην αφηγηματική

λογική του σύγχρονου μεταμοντερνισμού" . Για τον Jameson, ο μαγικός ρεαλισμός στον

κινηματογράφο έχει τρία κοινά χαρακτηριστικά:

"Όλες αυτές είναι ιστορικές ταινίες. Το πολύ διαφορετικό χρώμα της καθεμιάς

αποτελεί ένα μοναδικό συμπλήρωμα και την πηγή μιας ιδιαίτερης ευχαρίστησης ή

γοητείας  από μόνη της. Σε κάθε μια τελικά, η δυναμική της αφήγησης έχει μερικώς

μειωθεί, συγκεντρωθεί και απλουστευθεί από την προσοχή στη βία (και, σε μικρότερο

βαθμό, στη σεξουαλικότητα). " (Jameson, 1986:167).

Στον κινηματογράφο, ο μαγικός ρεαλισμός ενσαρκώνει μια ανθρωπολογική άποψη

του ρεαλισμού της λογοτεχνικής μαγείας. Ο μαγικός ρεαλισμός έρχεται ως εξής: «όχι

ένας ρεαλισμός που μεταμορφώνεται από το "συμπλήρωμα" μιας μαγικής προοπτικής,
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αλλά από μια πραγματικότητα που είναι ήδη από μόνη της μαγική ή φανταστική»

(Jameson, 1986:256). Ο Jameson βλέπει το μαγικό ρεαλισμό ως ένα νέο είδος σχέσης με

την ιστορία και στο δοκίμιο του προσπαθεί να συλλάβει τη μαγική ρεαλιστική εμπειρία

στον κινηματογράφο. Η κριτική προσέγγιση του Jameson εξετάζει τις εικόνες της ταινίας

χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους κριτικούς της οπτικής

τέχνης. Έτσι αναλύει αρκετές ταινίες της Λατινικής Αμερικής που παρήχθησαν κατά τη

διάρκεια της δεκαετίας του’80 και χρησιμοποιούν την ίδια λεπτομερή, προσεκτική

προσέγγιση της μαγικής ρεαλιστικής προσέγγισης.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η Maggie Ann Bowers αφιερώνει ένα κεφάλαιο

στο βιβλίο Magic (al) Realism, στον μαγικό ρεαλισμό στον κινηματογράφο. Αρχίζει με

τη διερεύνηση των προσαρμογών από τα μαγικά ρεαλιστικά μυθιστορήματα στις

κινηματογραφικές ταινίες. Σύμφωνα με την Bowers, η ανάλυση των προσαρμογών των

ταινιών από μυθιστορήματα του πεδίου του μαγικού ρεαλισμού, δηλαδή από την σελίδα

στην οθόνη, παρέχει ένα μέσο για να εξετάσει  κανείς πώς τα οπτικά στοιχεία επηρεάζουν

την αφήγηση στο μαγικό ρεαλισμό (Bowers, 2004).

Στο βιβλίο της η Bower, υιοθετεί μια αναλυτική προσέγγιση σε διάφορες

προσαρμογές ταινιών, και κυρίως εξετάζει την ταινία Being John Malkovich (1999). Η

ταινία Being John Malkovich, είναι μια αμερικανική ταινία φαντασίας και δράματος

που σκηνοθετήθηκε από τον Spike Jonze και γράφτηκε από τον Charlie Kaufman. Στην

ταινία πρωταγωνίστησαν οι John Cusack, Cameron Diaz και Catherine Keener, μαζί με

τον John Malkovich και τον Charlie Sheen. Η ταινία ήταν υποψήφια σε τρεις κατηγορίες

στο 72ο βραβείο της Ακαδημίας: Καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Jonze, καλύτερος

πρωταγωνιστικός ρόλος για τον Kaufman και καλύτερος βοηθητικός ρόλος για την

Keener.

Όλες οι ταινίες που η Bower εξετάζει στο βιβλίο της έχουν μαγικά ρεαλιστικά

χαρακτηριστικά, κυρίως από το γεγονός ότι υπάρχει ο "πραγματικός" κόσμος, με κάποια

μαγικά χαρακτηριστικά σε αυτό που όλοι φαίνονται να αποδέχονται. Για παράδειγμα, στο

Being John Malcovich (1999):

«Αυτή η ταινία παρουσιάζει έναν κόσμο αναγνωρίσιμο στον θεατή αλλά με ένα

ασυνήθιστο στοιχείο. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Κρεγκ ένας νέος υπάλληλος,

εργάζεται στον “έβδομο και μισό όροφο”, ο οποίος έχει το ήμισυ του ύψους της οροφής

από οποιοδήποτε άλλο πάτωμα. Η ασυνήθιστη ποιότητα του δαπέδου γίνεται δεκτή χωρίς
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αμφιβολία από τους άλλους εργαζόμενους. Εκεί στον όροφο… 7 ½ ενός ασυνήθιστου

κτιρίου, ο Κρεγκ συναντά το ερωτικό αντικείμενο του πόθου του, την Μαξίν, μια γυναίκα

που ζητά να αγαπηθεί, αλλά … δεν θέλει να τον βλέπει! Από ένα λάθος του ο Κρεγκ θα

ανακαλύψει μια κρυμμένη πόρτα στο γραφείο του. Μια μικροσκοπική δίοδο που οδηγεί

στο... κεφάλι του Τζον Μάλκοβιτς! Για 15 λεπτά ο Κρεγκ γίνεται ο Τζον Μάλκοβιτς. Κι

αυτή είναι μονάχα η αρχή [...] Ο μαγικός ρεαλισμός της ταινίας   καθίσταται σαφής από

την απροσδόκητη αποδοχή της μαγείας από την πλειοψηφία των χαρακτήρων. Αυτό

υποστηρίζεται από εξαιρετικά ρεαλιστικές λεπτομέρειες του σετ." (Bowers, 2004:108).

Συμπερασματικά, η Bowers δηλώνει ότι όλες αυτές οι ταινίες έχουν μια κοινή

πτυχή: το μαγικό ρεαλιστικό στοιχείο της ταινίας ενεργεί ως μέσο για την ανάδυση

ερωτημάτων που αφορούν  φιλοσοφικά ζητήματα, όπως η ύπαρξη του Θεού, ο ρόλος της

τύχης και η ιδέα του εαυτού που ξεπερνούν την ικανότητα της ταινίας να διασκεδάσει.

(Bowers, 2004:109).

Το 2005, το βιβλίο Literature through Film: Realism, Magic, and the Art of

Adaptation του Robert Stam, πήγε το ζήτημα του ρεαλισμού στον κινηματογράφο ακόμα

πιο πέρα. Σε αυτό το βιβλίο ο Stam αφιερώνει το τελευταίο κεφάλαιο στο μαγικό

ρεαλισμό στη λογοτεχνία στον κινηματογράφο, και στην προσαρμογή του. Στην

εισαγωγή του ο συγγραφέας δηλώνει ότι ο κινηματογράφος, είναι ιδανικά εξοπλισμένος

για να πολλαπλασιάσει μαγικά τον χρόνο και το χώρο. Όταν πρόκειται για την αφήγηση,

η μαγική ρεαλιστική προσέγγιση ξεδιπλώνει μια «παραπλανητική σύντηξη απίθανων

παραμυθιών» (Stam, 2005:98).  Ο Stam παρουσιάζει στο βιβλίο του μια ανάλυση ταινιών

των μαγικών ρεαλιστών συγγραφέων Gabriel Gacia Mãrquez και Alejo Carpentier.

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Stam "Ένας από τους ευκολότερους τρόπους να

διακρίνεις τον μαγικό ρεαλισμό από τα άλλα είδη είναι η χρήση που δίνεται στον

παντογνώστη / πανταχού παρόντα αφηγητή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ένα ή

τον άλλο τρόπο. Πρέπει η ιστορία να ειπωθεί από μια προοπτική πρώτου προσώπου. Ένα

άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι η μαγεία που επηρεάζει την πραγματικότητα προέρχεται

είτε από ένα πλήθος πηγών, όπως ο Θεός, η μαύρη μαγεία, τα πνεύματα, όλα ταυτόχρονα.

Ίσως αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε ότι συνήθως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ

μαγικού ρεαλισμού και σουρεαλισμού". (Stam, 2005:245).

Υπάρχουν επίσης επαγγελματίες κριτικοί τέχνης και κινηματογράφου που έχουν

ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τον μαγικό ρεαλισμό στον κινηματογράφο. Για παράδειγμα, το
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2012, ο μαγικός ρεαλισμός στον κινηματογράφο εμφανίστηκε σε δημόσια συζήτηση με

την ταινία Beats του Southern Wild (2012), σε σκηνοθεσία του Ben Zeitlin. O Tom

Shone, πρώην κριτικός κινηματογράφου των Sunday Times και συγγραφέας του

"Blockbuster" ανέφερε μερικά χαρακτηριστικά του μαγικού ρεαλισμού που συναντώνται

στην ταινία:

"Στις παρυφές του βάλτου υπάρχει μια πόλη με πολλή ρύπανση -ένα γκρίζο Oz.

Υπάρχουν σημεία τήξης πάγου, μια πλημμύρα, και τέρατα, αλλά κανένα από αυτά δεν

ισοδυναμεί με μια πλοκή, κάτι περισσότερο από τις περιπλανήσεις του Οδυσσέα, πριν

από χιλιάδες χρόνια. Αντ 'αυτού, ο Zeitlin κινείται σε ένα λυρικό βουντού της παιδικής

ηλικίας με μια αίσθηση υγρασίας για την αλληλουχία και τη συνέπεια: για την

Hushpuppy, ένα πλήγμα στο στήθος του πατέρα της ακούγεται σαν μια βροντή. Μία

χαμένη μητέρα ακούει το κάλεσμα της Σειρήνας της. Αυτά όλα πρέπει να ήταν στο

κεφάλι του Spike Jonze, όταν έκανε την ταινία (…) Ίσως έτσι πρέπει να είναι πια η

Αμερική,  σκέφτηκα όταν έφευγα από τον κινηματογράφο. Μπορεί αυτό να είναι το

αμερικανικό είδος τώρα: ο μαγικός ρεαλισμός».

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ο κινηματογράφος δημιουργεί magical

realism και όχι magic realism. Στο άρθρο τους " Animated Worlds of Magical Realism:

An Exploration of Satoshi Kon’s Millennium Actress and Paprika” οι Manisha & Mishra

(2014) επισημαίνουν ότι "το animation (στον κινηματογράφο) μπορεί να διαβαστεί ως

magical realism (όρος ο οποίος αναφέρεται στην λογοτεχνία) σε αντίθεση με τον όρο

magic realism (που αναφέρεται στην τέχνη). H κινούμενη εικόνα είναι ρέουσα τέχνη και

ως εκ τούτου έχει αφηγηματική δομή όπως στη λογοτεχνία "(Manisha & Mishra,

2014:246)

Αν στις μαγικές ρεαλιστικές αφηγήσεις στον κινηματογράφο, λείπει μια εξήγηση

για τα φανταστικά γεγονότα, είναι απλώς και μόνο επειδή υπονοείται ότι ο συγγραφέας

επέλεξε να χρησιμοποιήσει ένα ρεπερτόριο μαγικών γεγονότων που δεν μπορούν να

αναχθούν σε μια συνεκτική αιτιώδη λογική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει μια

συνεκτική εξήγηση. Έτσι είναι όλα ανοιχτά στην ερμηνεία του θεατή. Αναπόφευκτα

δηλαδή, μέσα από το στυλ και τη γλώσσα της μαγικής ρεαλιστικής μυθοπλασίας στον

κινηματογράφο, την ειρωνική στάση του σιωπηλού συγγραφέα και την αποστασιοποίηση

του, προκαλείται ο θεατής να θέσει  ο ίδιος την συσχέτιση  μεταξύ της μυθοπλασίας και

της πραγματικότητας. Ο μαγικός ρεαλισμός στον κινηματογράφο, ανταποκρίνεται



25

δηλαδή στις μυθολογικές και κοσμολογικές πεποιθήσεις που  ζωντανεύουν μέσα από την

ερμηνεία του θεατή (Jameson, 1986).

Όπως επισημαίνει ο Stam (2005:156) «Ο μαγικός ρεαλισμός στον κινηματογράφο

όπως εξάλλου κι άλλες εναλλακτικές αισθητικές παρακάμπτουν τις επίσημες συμβάσεις

του δραματικού, ψευδαισθησιακού ρεαλισμού υπέρ εναλλακτικών μορφών όπως ο

μοντερνισμός, και ο μεταμοντερνισμός. Αυτές οι αισθητικές είναι συχνά ριζωμένες σε μη

ρεαλιστικές, συχνά μη δυτικές πολιτιστικές παραδόσεις με άλλους ιστορικούς ρυθμούς,

άλλες αφηγηματικές δομές, άλλες απόψεις του σώματος, της σεξουαλικότητας, της

πνευματικότητας, και της συλλογικής ζωής».

Η πολυπλοκότητα της μαγικής ρεαλιστικής αισθητικής είναι ιδιαίτερα δύσκολη για

να μεταδοθεί στην οθόνη χωρίς να καταλήγει σε απλή φαντασία, ή όπως ισχυρίζεται η

Harmony Wu στην ανάλυση της προσαρμογής του σκηνοθέτη Alfonso Arau (1992) του

μυθιστορήματος της Laura Esquivel Como agau para chocolate [Όπως το νερό για τη

σοκολάτα, 1989], χωρίς αναγωγικά να μετατρέπεται το περιεχόμενό του σε «εθνική ή

πολιτιστική απαλλοτρίωση» (Wu, 2007:456).

Δεδομένου ότι αυτό που βρίσκεται πιο απομακρυσμένο τόσο στο χρόνο όσο και

στο χώρο μπορεί εύκολα να κατανοηθεί σε μια ενιαία πράξη συνείδησης έτσι κι ο κόσμος

της μαγείας παρουσιάζει μια αδιαφορία για τη χωρική απόσταση κι αντιμετωπίζει

προηγούμενες καταστάσεις σαν να ήταν παρούσες (Sigmund Freud, ‘Animism, Magic

and the Omnipotence of Thought’ [1919] 2008:278). Οι ταινίες συνοπτικά, είναι

δυνητικά «μαγικοί ρεαλιστές» που μπορούν να κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα,

δίνοντας φαντασία σε αυτό που ο Σαίξπηρ αποκάλεσε «τοπικότητα και ένα όνομα». Ως

τεχνολογία της εκπροσώπησης, ο κινηματογράφος είναι ιδανικά εξοπλισμένος να

πολλαπλασιάζει, με μαγικό τρόπο, τους χρόνους και τα διαστήματα. (Robert Stam,

2005:45). Δεδομένης της εμφάνισής του ως τρόπου τέχνης στα μέσα της δεκαετίας του

1920, οι εξελίξεις στην πολιτιστική παραγωγή, και οι κινηματογραφικές εξελίξεις, είναι

βασικές για την κατηγοριοποίηση του μαγικού ρεαλισμού ως οπτικού και όχι ως

λογοτεχνικού τρόπου, ιδιαίτερα για την μεταγενέστερη εμφάνιση ενός κινηματογραφικού

μαγικού ρεαλισμού.
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Κεφάλαιο 3

Η Μαγεία του Έρωτα

3.1. Ορισμοί του ‘Έρωτα
Τι είναι ο έρωτας; Μοιάζει σαν αέναο φιλοσοφικό ερώτημα. Μια αφηρημένη

έννοια που γυρίζει ανά τους αιώνες, σαν σπειροειδές κάνει τον κύκλο της, μία ερμηνεία

που διαδέχεται συνέχεια μία άλλη. Φιλόσοφοι, ποιητές, λόγιοι, επιστήμονες

προσπάθησαν ν’ απαντήσουν σ΄ αυτό το ερώτημα και να λύσουν τον γρίφο. Οι

καλλιτέχνες συνεπαρμένοι από την δύνη του, τον χώρεσαν στα έργα τους και μας

συνεπήραν. Μουσικοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ζωγράφοι, γλύπτες κτλ. Κάποια έργα

μάλιστα χαράχτηκαν άσβεστα στην ψυχή μας πάλι όμως η σαφής ερμηνεία μοιάζει με

την αμφιθυμία των καιρών. Κάποιοι χαρακτήρισαν τον έρωτα λαχτάρα για το όμορφο, το

τέλειο, το άγιο το συγκλονιστικό ενώ άλλοι τον αποκάλεσαν πόνο, κατάρα, αρρώστια,

τρέλα, ομοφυλοφιλία, παιδεραστία. Πολλοί με την λέξη έρωτα ταύτισαν την συνουσία.

O Έρωτας είναι ο θεός της αγάπης. Η προσωπικότητά του πολυποίκιλη,

άλλαξε πολύ από την αρχαϊκή περίοδο ως την αλεξανδρινή και ρωμαϊκή εποχή.

Στις πιο παλιές Θεογονίες ο Έρωτας θεωρείται ως ένας θεός που γεννήθηκε την

ίδια εποχή με τη Γη βγαίνοντας απευθείας από το αρχικό Χάος. Έτσι στις Θεσπιές

λατρευόταν με τη μορφή μιας ακατέργαστης πέτρας. Ή ακόμη ο Έρωτας γεννιέται

από το αρχέγονο Αυγό, αυτό το Αυγό που γέννησε η Νύκτα του οποίου τα δύο μισά

χωρισμένα σχηματίζουν τη Γη και το κάλυμμά της, τον Ουρανό. Ο Έρωτας θα

παραμείνει πάντοτε, ακόμη και στην εποχή των «αλεξανδρινών» ωραιοποιήσεων

του μύθου του, μία κυρίαρχη δύναμη του Κόσμου. Αυτός διασφαλίζει όχι μόνο τη

συνέχεια των ειδών, αλλά και την εσωτερική συνοχή του Κόσμου. Επινοήθηκαν κι

άλλοι μύθοι, που του έδιναν διαφορετικές γενεαλογίες· Λίγο λίγο κάτω από την

επίδραση των ποιητών ο θεός Έρωτας πήρε την παραδοσιακή του φυσιογνωμία.

Τον παρουσιάζουν σαν ένα παιδί συχνά φτερωτό, αλλά και χωρίς φτερά, που του

αρέσει να φέρνει την ταραχή στις καρδιές. Ή τις πυρπολεί με το δαυλό του ή τις

πληγώνει με τα βέλη του. Οι επεμβάσεις του είναι αναρίθμητες. Αλλά πάντοτε - και

αυτό ακριβώς είναι ένα αγαπημένο θέμα των ποιητών - κάτω από το φαινομενικά

αθώο παιδί μαντεύουμε τον ισχυρό θεό, που μπορεί ανάλογα με τη φαντασία του,

να προξενήσει φριχτές πληγές. (P. Grimal, 1991)
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Σε αντιδιαστολή  στο συμπόσιο του Πλάτωνα ο έρωτας κάθε άλλο παρά μεγάλος

Θεός θεωρείται. Βάσει του μύθου της ιέρειας Διοτίμας ο έρωτας είναι ένας «δαίμονας»

παιδί της Πενίας (στέρηση) και του Πόρου (πλησμονή). Κράμα αντιθέτων. Είναι μία

αγωνιώδης δύναμη που ψάχνει τρόπους να συνδέσει τα ασύμβατα της ανθρώπινης φύσης

ώστε να δημιουργηθεί το τέλειο (Πλάτωνος Συμπόσιον, 2011). Ενώ στο Απόσπασμα από

την παλινωδία του Σωκράτη για την υπεράσπιση του έρωτα - ο έρωτας χαρακτηρίζεται

μανία «μα εδώ τα μεγαλύτερα καλά μας έρχονται από τη μανία, που μας χαρίζεται σαν

ένα θείο δώρο. Γιατί και η προφήτισσα στους Δελφούς και οι ιέρειες στη Δωδώνη, όταν

τις έπιασε η μανία, έκαμαν στην Ελλάδα» (Πλάτων, Φαίδρος 244β).

Ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης διαπραγματεύεται το έρωτα σχολιάζοντας τον

Γκαίτε, τον Όμηρο, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα , τον Καβάφη, το Νίτσε τον Σαίξπηρ, τον

Ευριπίδη χαρακτηρίζοντάς τους «μεγάλους ερωτολόγους» ( Λιαντίνης ,1997/2006:12) οι

οποίοι σύμφωνα με τον τον ίδιο όρισαν τον έρωτα ως την «τέχνη του να φεύγεις (…)

έτσι, που η σφαγή που θα νιώθεις να είναι πολύ πιο σφαγερή από τη σφαγή που νιώθει ο

σύντροφος που αφήνεις» (Λιαντίνης, 1997/2006:165-6) και αποκάλυψαν την

καταστροφή και την Οδύνη. Ενώ ο ίδιος έγραψε:

Κάθε φορά που ερωτεύονται δύο άνθρωποι, γεννιέται το σύμπαν. Ή, για να

μικρύνω το βεληνεκές, κάθε φορά που ερωτεύονται δύο άνθρωποι γεννιέται ένας

αστέρας με όλους τους πρωτοπλανήτες του. Και κάθε φορά που πεθαίνει ένας

άνθρωπος, πεθαίνει το σύμπαν. Ή, για να μικρύνω το βεληνεκές, κάθε φορά που

πεθαίνει ένας άνθρωπος στη γη, στον ουρανό εκρήγνυται ένας αστέρας

supernova. Έτσι, από την άποψη της ουσίας ο έρωτας και ο θάνατος δεν είναι

απλώς στοιχεία υποβάθρου. Δεν είναι δύο απλές καταθέσεις της ενόργανης ζωής.

Πιο πλατιά, και πιο μακριά, και πιο βαθιά, ο έρωτας και ο θάνατος είναι δύο

πανεπίσκοποι νόμοι ανάμεσα στους οποίους ξεδιπλώνεται η διαλεκτική του

σύμπαντος. Το δραστικό προτσές δηλαδή ολόκληρης της ανόργανης και της

ενόργανης ύλης. Είναι το Α και το Ω του σύμπαντος κόσμου και του σύμπαντος

θεού. Είναι το είναι και το μηδέν του όντος. Τα δύο μισά και αδελφά συστατικά

του. Έξω από τον έρωτα και το θάνατο πρωταρχικό δεν υπάρχει τίποτα άλλο.

(Λιαντίνης, 1997/2006:51)
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Παραλληλισμό του έρωτα με τον θάνατο κάνουν και ο Διονύσιος

Σολωμός στον Κρητικό: «Μόλις είν’ έτσι δυνατός ο Έρωτας και ο Χάρος» και ο Γιάννης

Ρίτσος στην σονάτα του σεληνόφως : «Το ξέρω πως καθένας μοναχός πορεύεται στον

έρωτα, μοναχός στη δόξα και στο θάνατο». Αλλά και ο Μαρκεζ στα 100 χρόνια μοναξιά

« … σε κείνον και στην ωραία Ρεμέδιος είχε δημιουργηθεί μια σιωπηλή κι έντονη

επικοινωνία, μια μυστική συμμαχία, μια αμετάκλητη  πρόκληση, που δεν θα κατέληγε

μονάχα στον έρωτα αλλά, και στον θάνατο» ( Μαρκεζ, 1967:247-8) .Ενώ ο Μαρξ όσον

αφορά στον έρωτα θα μιλήσει για την ανάγκη της ύπαρξης προς την ολοκλήρωση. Την

ολοκλήρωση ως κοινωνική ύπαρξη. Δηλαδή ο έρωτας είναι «ανάγκη» του ενός προς τον

άλλον, ατομική ανάγκη και ταυτόχρονα κοινωνική (Marx, 1988). Κοινωνική ανάγκη για

τον Μαρξ λοιπόν συμπαντική για τον Λιαντίνη.

Ο ψυχίατρος Σκοτ Πεκ αναφέρεται στον έρωτα σαν ένα προσωρινό γκρέμισμα του

εγώ για να συγχωνευτεί τελικά και για λίγο με την ταυτότητα ενός άλλου ανθρώπου για

να αποφύγουμε την μοναξιά.

« Το ερωτικό αίσθημα δεν είναι μια εκδήλωση βούλησης (…) Το προσωρινό

γκρέμισμα των συνόρων του εγώ, είναι μία στερεότυπη απόκριση των ανθρώπινων

όντων στην διαμόρφωση εσωτερικών σεξουαλικών ενορμήσεων και των

εξωτερικών σεξουαλικών ερεθισμάτων που χρησιμεύει για την αύξηση των

πιθανοτήτων σεξουαλικού ζευγαρώματος και δεσμού, έτσι που να προάγει την

επιβίωση του είδους.» ( Πεκ, 1988: 86/88).

Τί είναι ο έρωτας τελικά; Ίσως είναι υποκειμενική η ερμηνεία αλλά αυτό που είναι

γεγονός από την σκοπιά της επιστήμης- νευροεπιστήμης -είναι το τι συμβαίνει  στο σώμα

μας όταν ερωτευόμαστε. Η έρευνα του εγκεφάλου αποκαλύπτει μια σειρά από χημικές

ουσίες του εγκεφάλου - οξυτοκίνη, αγγειοπιεσίνη, τεστοστερόνη, νορπηνεφρίνη, φυσικά

οπιοειδή που μοιάζουν με την επίδραση της μορφίνης και του μονοξειδίου του αζώτου,

μαζί με τη σεροτονίνη και το GABA - που λούζουν τους εραστές και επισημαίνουν την

πραγματικότητα του έρωτα (Psychology Today,2011).

Μπορεί να είναι λάθος να μειώσουμε τον έρωτα σε χημικές ουσίες αλλά όταν οι

άνθρωποι είναι ερωτευμένοι, μεταξύ άλλων νευρολογικών δραστηριοτήτων, δύο μέρη

του εγκεφάλου τους ενεργοποιούνται πραγματικά. Ονομάζονται πυρηνικός πυρήνας και

τεκτονική. Το tegmentum είναι μια περιοχή του στελέχους του εγκεφάλου που στέλνει

ντοπαμίνη σε αυτό. Η ντοπαμίνη δείχνει στον εγκέφαλο πώς ανταμείβεται για κάτι. Στην
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πραγματικότητα, ο έρωτας ανταμείβει τα κέντρα ευχαρίστησης στον εγκέφαλό μας, τα

οποία στη συνέχεια επιθυμούν ό, τι ήταν αυτό που προκάλεσε την ανταμοιβή - με άλλα

λόγια, ο εραστής. Αυτά τα κέντρα ανταμοιβής είναι τα ίδια που ανάβουν όταν οι

άνθρωποι κερδίζουν την κλήρωση του Λόττο ή χρησιμοποιούν κοκαΐνη. Ενώ η απόρριψη

στον έρωτα ενεργοποιεί ένα τμήμα του εγκεφάλου που ονομάζεται νησί, που είναι το

ίδιο που ενεργοποιείται όταν βρισκόμαστε σε φυσικό πόνο.

Τούτου λεχθέντος, η ντοπαμίνη - αυξημένη στον έρωτα - προκαλεί την παραγωγή

τεστοστερόνης, η οποία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη σεξουαλική διέγερση

τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. (Rick Hanson blog, 2010). Έτσι, εν κατακλείδι,

ερωτευόμαστε μεταξύ νευρικών κυκλωμάτων και ψυχολογικών περιπλοκών, τα ίδια

χημικά ανταμοιβής που εμπλέκονται στον εθισμό στα ναρκωτικά. Αλλά είναι η μαγεία

της αγάπης - αυτή η αναποτελεσματική συναισθηματική εμπειρία του νου, του σώματος,

της ψυχής, της φαντασίας, της πραγματικότητας - που προκαλεί τη δημιουργία αυτών

των χημικών ουσιών στον εγκέφαλο. Εν πάση περιπτώση, η μαγεία, η ψευδαίσθηση και ο

«εταίρος των ονείρων» μας συσπειρώνονται στις κοινές μας εμπειρίες. Για να βρούμε

και να αναγνωρίσουμε τη μαγεία της αγάπης- χρειαζόμαστε τα όνειρά μας, τις

φαντασιώσεις και τις αυταπάτες μας (Psychology Today,2011).
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3.2 Τι Σημαίνει ο Έρωτας στον Κινηματογραφικό Μαγικό Ρεαλισμό;

Ότι σε όλα τα είδη. Σημαίνει Έρωτας . Στο βιβλίο πως να κάνουμε πράγματα με τις

λέξεις διαπιστώνουμε την δύναμη των λέξεων «παντρεύομαι, ορκίσου, μυστικό, έρωτας

κ.α» από απλές λέξεις- ήχοι να γίνονται πράξεις- ενέργειες. (Ώστιν, 2003). Η δύναμη του

κινηματογράφου είναι ότι αυτές τις λέξεις και άλλες πολλές ανάλογα με το σενάριο τις

κάνει εικόνα, δράση, ενέργεια. Eπομένως λέγοντας κάποιος ήρωας ότι είναι ερωτευμένος

ο θεατής ξέρει την αλήθεια. Ξέρει το πριν, θα μάθει και το μετά. Ξέρει την σκέψη του

ήρωα και την πράξη. Έτσι ο κινηματογράφος έχει την ευχέρεια να δημιουργήσει

πρότυπα, κλισέ, να προτείνει μοντέλα κουλτούρας, ανθρώπων και ζωής.( Eco, 1999).

Σύμφωνα λοιπόν με τον Eco o κινηματογράφος έχει την δύναμη να μας υποδείξει

πως να ερωτευτούμε(!). Θέμα επιλογής, κρίσης, παιδείας και κουλτούρας, επισημαίνει.

Θα μπορούσαμε να ερωτευτούμε όπως οι ήρωες επομένως του μαγικού ρεαλισμού.

Άλλωστε οι ήρωες είναι αληθοφανείς τόσο που θα μπορούσαμε, εξωτερικά όπως είναι,

να τους συναντήσουμε στην καθημερινότητά μας με τα απλά τους ρούχα και τις

συνηθισμένες καθημερινές εκφράσεις με τις  φαινομενικά καθημερινές ζωές τους και

συναναστροφές με την φθορά και την θνησιμότητά τους, με την αγωνία και την πάλη

επιβίωσης των καθημερινών αναγκών και αυτοεξυπηρέτησης. Ανάλογα βέβαια με το

χωροχρόνο που πραγματεύεται η ταινία.

Ήρωες με τα μυστικά τους. Τις ιδιαιτερότητες που τους διαφοροποιούν από το

σύνολο. Ήρωες που η συγκλονιστική φαντασία, η διαφορετική διαχείριση της λογικής, το

όνειρο, το πάθος, η αδρεναλίνη, η ψυχική δεξιότητα ή όποια μαγική δεξιότητα τους

τοποθετούν κάπου μεταξύ φαντασίας και λογικής.  Ύλης και ψυχής. Ονείρου και

φαίνεσθαι. Ακόμα και ήρωες που τα αποτελέσματα του έρωτα τους πλήττουν. « Από

ωραίος και άψογος που ήταν , έγινε βρομιάρης και κουρελής (…) είχε γίνει ανάποδος

άνθρωπος, καβγατζής στα μπαρ και ξυπνούσε κυλισμένος μέσα στις ίδιες του τις

βρωμιές.» ( Μαρκεζ, 1967). Ήρωες που δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι- είναι

αυτό που είναι. Ο έρωτας στον κινηματογραφικό μαγικό ρεαλισμό είναι αυθεντικός γιατί

είναι και οι ήρωες του που τον βιώνουν. « Η αυθεντικότητα κάνει λόγο για έναν

πραγματικό εαυτό που είναι κάπου θαμμένος, και πρέπει να έρθει στην επιφάνεια (…)
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είναι κάτι που δημιουργείται και κατασκευάζεται από μας» (Taylor, 1994:191). Στην

συγκεκριμένη περίπτωση από τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη.

Ο ορισμός του μαγικού ρεαλισμού του έρωτα δίνεται απολαυστικά σ΄ ένα λογύδριο

μια ηρωίδας του Γούντι Άλεν στην σάτιρα του 1975 Love and Death:

Να ερωτεύεσαι σημαίνει να υποφέρεις. Για να μην υποφέρεις, πρέπει να μην

ερωτεύεσαι. Μετά όμως, υποφέρεις που δεν ερωτεύεσαι. Επομένως, το να

ερωτεύεσαι σημαίνει να υποφέρεις. Το να μην ερωτεύεσαι σημαίνει να υποφέρεις.

Το να υποφέρεις σημαίνει να υποφέρεις. Το να είσαι ευτυχισμένος σημαίνει να

ερωτεύεσαι. Το να είσαι ευτυχισμένος, άρα, σημαίνει να υποφέρεις, αλλά όταν

υποφέρεις γίνεσαι δυστυχισμένος. Επομένως για να είσαι δυστυχισμένος πρέπει να

ερωτεύεσαι ή να ερωτεύεσαι να υποφέρεις ή να υποφέρεις από υπερβολική ευτυχία.

Ελπίζω να καταλαβαίνεις.
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Κεφάλαιο 4

Ερευνητικό υλικό

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται ανάλυση ταινιών, πιο συγκεκριμένα στο Ruby Sparks γίνεται

ανάλυση σεναρίου ενώ στο Secret Life of Walter Mitty γίνεται σύνδεση του μαγικού

ρεαλισμού από την άποψη της σκηνοθεσίας. Επίσης, παρατίθενται το storyboard -

συμπεράσματα του storyboard και γραφήματα αλλά και η μεθοδολογία της έρευνας .

4.1. Ruby Sparks
Η ταινία Ruby Sparks3, μια ρομαντική κομεντί, σκηνοθετημένη από τους

Jonathan Dayton και Valerie Faris, σε σενάριο Zoe Kazan, αποτελεί μια ιδιαιτέρως

ενδιαφέρουσα ματιά στην διαχείριση της ψυχικής ασθένειας και μια γοητευτική αλλά

γλυκόπικρη εξερεύνηση της αγάπης και των σχέσεων, όπως υπάρχουν τόσο στην

πραγματικότητα όσο και στη φαντασία. Το έργο αποτελεί μια τομή που εντάσσεται στα

πλαίσια του μαγικού (κινηματογραφικού) ρεαλισμού, σε μια έξυπνη ρομαντική κομεντί

φαντασίας.

Η ταινία ξεκινά με μια θαυμαστή οπτική εικόνα: μια γυναίκα που δεν γνωρίζουμε

ακόμα ότι είναι η Ruby, σε ένα δραματικά οπίσθιο φωτισμό κόντρα σε έναν λαμπερό

κίτρινο ουρανό, περπατάει προς το μέρος μας στην οθόνη. Όταν βλέπουμε ότι η σκηνή

αυτή είναι το όνειρο του Calvin, το τράνταγμα είναι τόσο πικάντικο σαν μια

προειδοποίηση. Ο Calvin (Paul Dano) είναι ένας   μυθιστοριογράφος, ο οποίος στο τέλος

της εφηβείας του σε ηλικία 19 ετών έχει   δημοσιεύσει το πρώτο βιβλίο  του, το οποίο

έχει κάνει μια απίστευτη επιτυχία, ενώ δέκα χρόνια αργότερα στα 29 του προσπαθεί να

γράψει το δεύτερο αλλά αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες.

Είναι νευρωτικός, διακατέχεται από το λεγόμενο «writer’s block» - μπλοκ

συγγραφέα- μια κατάσταση η οποία σχετίζεται κυρίως με τη γραφή, στην οποία ένας

συγγραφέας χάνει την ικανότητα να παράγει νέα έργα ή βιώνει μια δημιουργική

επιβράδυνση. Η κατάσταση παρουσιάζει δυσκολίες για τον συγγραφέα όσον αφορά στην

3 Το Ruby Sparks προβλήθηκε στις αίθουσες των ΗΠΑ στις 27 Ιουλίου 2012, ενώ στην Ελλάδα
προβλήθηκε το 2013,  με τίτλο Το Κορίτσι των  Ονείρων μου.
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εμφάνιση πρωτότυπων ιδεών ώστε να μην είναι σε θέση να παράγει ένα έργο εδώ και

χρόνια.

Ο Calvin είναι ένας μπλοκαρισμένος συγγραφέας και ένας ανώριμος άντρας, αλλά

καθόλου ανόητος ώστε να πιστέψει στη μαγεία, τουλάχιστον όχι αρχικά. Μέρος του

ιδιόμορφου και παράξενου χαρακτήρα του Calvin είναι ότι είναι αναχρονιστικός, αφού

χρησιμοποιεί γραφομηχανή παρά υπολογιστή (μια «μαγική» γραφομηχανή;) κι

απολαμβάνει αυτό το περίεργο είδος λογοτεχνικής διασημότητας που συμβαίνει σήμερα

στην οθόνη πολύ περισσότερο από ό, τι στη ζωή.

Το σενάριο και η γραφή, δημιουργεί έξυπνα ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο. Η κεντρική

ερώτηση της ταινίας δεν είναι αν «Είναι η Ruby πραγματική;» αλλά η ακόμα πιο

δύσκολη συνέχεια: «Πόσο θα είναι σε θέση ο Calvin να την ελέγξει;». Αρκεί μια μικρή

δακτυλογραφημένη φράση του Calvin, και ξαφνικά η Ruby μιλάει γαλλικά, αλλά είναι ο

απόλυτος έλεγχος αυτό που πραγματικά θέλει; H Ruby φαίνεται όλο και περισσότερο να

έχει δική της θέληση· θέλει να είναι ζωγράφος, θέλει χώρο παραπάνω, αγνοεί τις

μαγικές-ρεαλιστικές  καταβολές της.

Ευρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση ο Calvin έχει βρεθεί χωρίς φίλους, εκτός

από τον σκύλο του Scotty, τον θεραπευτή του (Elliot Gould), και τον αδελφό του Χάρι

(Chris Messina). Με τη βοήθεια του θεραπευτή του ο Calvin προσπαθεί να σπάσει τα

δεσμά των νευρώσεων και των δύσκολων εμμονών της ζωής του που τον κρατούν

καθηλωμένο σε μια κατάσταση απραξίας.

Ένα βράδυ, ο Calvin ονειρεύεται ένα μυστηριώδες κορίτσι το οποίο αναδύεται από

το υποσυνείδητό του και ξυπνώντας το πρωί, αρχίζει πλέον να δημιουργεί αυτή τη

γυναίκα την Ruby Sparks, στην πραγματικότητα. Και τότε ξαφνικά αρχίζει να

αντιπαρέρχεται την συγγραφική του δυσκολία ξεκινώντας να γράφει μια προσωπική

ιστορία αγάπης, ανασυντάσσοντας και πάλι την δημιουργικότητα στην καλλιτεχνική του

πορεία αλλά και στην ζωή του.

Όσο περισσότερο γράφει, τόσο περισσότερο την ερωτεύεται, κι έτσι γράφοντας για

να περάσει χρόνο μαζί της τα όνειρά του και η πραγματικότητα μοιάζουν μεταξύ τους.

Στη συνέχεια, ένα πρωί η Ruby είναι εκεί, τρώει δημητριακά στο διαμέρισμά του. Ο

Calvin αφού συνέλθει από τον αρχικό πανικό που  βιώνει και βεβαιωθεί ότι μπορούν να

την δουν κι άλλοι, αγκαλιάζει την Ruby, απολαμβάνοντας τη νέα του αγάπη, το κορίτσι
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των ονείρων του, την μόνιμη σύντροφό του. Καθώς η Ruby εμφανίζεται στην

πραγματική ζωή, ο Calvin δείχνει να μην εμπιστεύεται την φαντασία του και

συνειδητοποιεί ότι η παθιασμένη γραφή του είναι αυτή που της έδωσε σάρκα και οστά.

Μάλιστα, επαίρεται γεμάτος ενθουσιασμό στον αδελφό του Harry, παρουσιάζοντας το

δημιούργημά του, αποδεικνύοντας πώς μπορεί να το ελέγξει απόλυτα μέσα από το

χτύπημα ενός πλήκτρου στην γραφομηχανή , όμως αφού είναι τέλεια, δεν χρειάζεται να

γράψει πια.

Καθώς η Ruby αποκτά αυτονομία, συναντιέται με την οικογένεια του Calvin

συνειδητοποιώντας πλέον τα δικά της συμφέροντα, κι έτσι τα πράγματα αρχίζουν να

γίνονται δύσκολα για τον Calvin. Αν και ζει μια ευτυχισμένη σχέση με την Ruby, ο

Calvin φοβάται μην την χάσει καθώς γίνεται πιο ανεξάρτητη. Αντιλαμβάνεται

παράλληλα ότι μέσω της γραφής του μπορεί να την ελέγξει απολύτως, και μπαίνει στον

πειρασμό να μετατρέψει όπως θέλει τις καταστάσεις και τη σχέση του με την Ruby,

προκειμένου να ταιριάζει απολύτως με τις ανάγκες του, αφού η ερωμένη του αρχίζει σιγά

σιγά να αναπτύσσει μια δική της ζωή.

Όμως μαζί με το κορίτσι των ονείρων του, ο Calvin δημιούργησε ένα

ολοκληρωμένο άτομο και η κάθε γραφή του , θέτει σε κίνηση αντιδράσεις σε επιμέρους

πτυχές του χαρακτήρα της Ruby που ο Calvin δεν μπορεί να ελέγξει. Αν θέλει να είναι

λυπημένη η Ruby χωρίς αυτόν, αυτή προσκολλάται κοντά του κι αρχίζει να κραυγάζει αν

την αφήσει έστω και για ένα δευτερόλεπτο. Αν είναι ευτυχισμένη, είναι μανιακά

χαρούμενη μέχρι το σημείο να μην τον χρειάζεται. Δυστυχώς δεν μπορεί να την κάνει να

συμπεριφερθεί με τον τρόπο που εκείνος θέλει και χρειάζεται, και καθώς τραβάει τις

χορδές της μαριονέτας του, ο χορός που την κάνει να παίξει τον κάνουν να χάνει όλο και

περισσότερο τον έλεγχο δημιουργώντας μια καταστροφική έκρηξη, τη δική του.

Καθώς αυτή η ιστορία είναι φανταστική και μαγικά ρεαλιστική οι Dayton και Faris

κατορθώνουν να δημιουργήσουν ένα ζεστό ρεαλισμό όπου η ιστορία λειτουργεί

αυτόματα ως ένα καμπανάκι  για όσους έχουν υποφέρει ποτέ από κρίση ταυτότητας ή

πίεσης να ζήσουν μια ιδανική εικόνα σε μια ρομαντική σχέση . Τα πράγματα που η Ruby

λέει στον Calvin δεν έχουν κανένα είδος φαντασίας ή μυστικιστικής σχέσης μεταξύ τους

αλλά αντίθετα είναι πολύ πραγματικά. Όταν λέει: "Θέλετε να είμαι ένα πλατωνικό

ιδεώδες μιας φίλης", έχει μια διπλή έννοια – ο Calvin την έχει κατασκευάσει ως τέτοια,

αλλά η Ruby αγωνίζεται κάτω από την πίεση που της ασκεί, ακόμα κι αν αγνοεί ότι η
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ύπαρξή της είναι στο χέρι του. Αυτές είναι οι στιγμές όπου η αλήθεια της ταινίας

αποκαλύπτεται, καθώς μας δείχνει τον αγώνα που υπάρχει ανάμεσα στη φαντασία και

την πραγματικότητα. Παρόλο που η Ruby είναι η φαντασία του, στην πραγματικότητα

δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο Calvin δεν μπορεί να έχει το πραγματικό και το ιδανικό.

Η φαντασία και η πραγματικότητα συναρμολογούνται απρόσκοπτα. Oι Dayton και

ο Faris σε πολλές σκηνές του έργου, κατορθώνουν να περάσουν στον θεατή τον μαγικό

ρεαλισμό με την ονομαστική του αξία, αντί να είναι η Ruby μεταφορικά μια θεραπευτική

άσκηση ενός συγγραφέα που προσπαθεί να σπάσει το συγγραφικό μπλοκ του. Με τέτοια

θεματολογία θα ήταν εύκολο για τον σκηνοθέτη να «σκοντάψει» και να μείνει

προσκολλημένος στο μελόδραμα, αλλά η μυθοπλασία εδώ ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο

κατορθώνοντας να συναρθρώσει αριστοτεχνικά το πραγματικό με το φανταστικό.

Υπό αυτή την έννοια αποτελεί ένα εξαίρετο δείγμα μαγικού ρεαλισμού καθώς

διαθέτει όλα τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τον μαγικό ρεαλισμό. Ειδικότερα η

ταινία υπηρετεί την βασική δομή του μαγικού ρεαλισμού, ο οποίος δεν συνιστά μια

οξύμωρη λεκτική διατύπωση και σύμπλεξη στην λογοτεχνική γραφή, αλλά κυρίως την

έκφραση μιας ιδιαίτερης αντίληψης ζωής, η οποία εκπορεύεται από την βασική ιδέα, ότι

η πραγματικότητα και μάλιστα όχι η μία και μοναδική αλλά οι εν δυνάμει πολλές

πραγματικότητες, αλληλοεπιδρούν με το μαγικό ή παράλογο στοιχείο. Η δημιουργική

γραφή της ταινίας οδηγεί τον θεατή να βιώσει μια νέα πραγματικότητα, μέσα από ένα

μαγικά ρεαλιστικό πρίσμα θέασης η οποία εμπνέει και νοηματοδοτεί την εμπειρία του και

την καθημερινή του ζωή.

Η ταινία κάνει σπουδαία δουλειά σε αυτό το επίπεδο καθώς μέσα από την μαγικά

ρεαλιστική γραφή και σκηνοθετική πρόταση, σκιαγραφεί την εγωιστική πνευματική

υπεροχή κι ακόμη την εγγενή ανασφάλεια των ανδρών στις σχέσεις. Ο Calvin είναι ένα

ταλαντούχο άτομο, αλλά όπως πολλοί από εμάς, δεν μπορεί ούτε να αφομοιώσει ούτε να

αποδεχθεί ότι το σημαντικό του «άλλο» μπορεί να είναι πιο επιτυχημένο από αυτόν. Πώς

θα μπορούσε αυτός, ένας άνδρας, να εδραιώσει την ανωτερότητα του αν στην κοπέλα

του, δοθεί εντολή για ίση δύναμη και φήμη; Όπως πολλοί από εμάς, φοβάται ότι θα

εγκαταλειφθεί από την κοπέλα που αγαπά κι έτσι επιλέγει να χειριστεί το κορίτσι προς

όφελός του. Όπως πολλοί από εμάς, αντί να ψάξει  λύσεις στα προβλήματα της σχέσης,

επιλέγει να πληγώσει το κορίτσι και να κατοικήσει στο εγωιστικό του επίπεδο ύπαρξης.

Όπως πολλοί από εμάς, παίρνει αυτό που του αξίζει και ξοδεύει μια αιωνιότητα να
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λυπάται για το λάθος του. Η μεγαλοφυία της ταινίας ωστόσο, βρίσκεται στο

αποκορύφωμά της, επειδή η τελική σκηνή προσφέρει ένα μετα-μήνυμα.

Η ταινία, είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του μαγικού ρεαλισμού υπηρετώντας

τον βασικό του πυρήνα. Στον κινηματογράφο, ο μαγικός ρεαλισμός ενσαρκώνει μια

ανθρωπολογική άποψη του ρεαλισμού της λογοτεχνικής μαγείας. Όπως εξάλλου

επισημαίνει ο Jameson (1986:201) ο μαγικός ρεαλισμός δεν είναι ένας ρεαλισμός ο

οποίος μεταμορφώνεται από το  "συμπλήρωμα" μιας μαγικής προοπτικής, αλλά από μια

πραγματικότητα που είναι ήδη από μόνη της μαγική ή φανταστική.

Ο Jameson βλέπει το μαγικό ρεαλισμό ως ένα νέο είδος σχέσης

με την ιστορία. Ο μαγικός ρεαλισμός της ταινίας καθίσταται σαφής από την

απροσδόκητη αποδοχή της μαγείας από την πλειοψηφία των χαρακτήρων και κυρίως των

πρωταγωνιστών του Calvin και της Ruby, και υποστηρίζεται από εξαιρετικά ρεαλιστικές

λεπτομέρειες του κειμένου.

Θα πρέπει να επισημανθεί εξάλλου ότι ο μαγικός ρεαλισμός  είναι ουσιαστικά ένα

λογοτεχνικό κίνημα. Συνδέεται με ένα στυλ γραφής ή μια τεχνική που ενσωματώνει τα

μαγικά ή υπερφυσικά (φανταστικά) γεγονότα σε ένα ρεαλιστικό γεγονός χωρίς να

αμφισβητεί την απίθανη ύπαρξη των γεγονότων αυτών. Ο μαγικός ρεαλισμός

περιγράφεται καλύτερα ως λογοτεχνία και τέχνη συνδυαστικά. Αυτός ο συνδυασμός

φαντασίας και γεγονότος είναι εκεί για να αμφισβητήσει τη φύση της πραγματικότητας.

Ο μαγικός ρεαλισμός κάνει τις βιωμένες εμπειρίες των δυο πρωταγωνιστών στην ταινία

να μοιάζουν φανταστικές. Δημιουργώντας αυτό το συναίσθημα, ο συγγραφέας του έργου

και οι σκηνοθέτες συμβάλλουν στην δημιουργία ενός κλίματος που ισορροπεί ανάμεσα

στη φαντασία και στην πραγματικότητα.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που εντάσσει την ταινία στον μαγικό ρεαλισμό

καθώς η προεπιλεγμένη προσέγγιση του μαγικού ρεαλισμού είναι να επικεντρωθεί στη

συνύπαρξη της πραγματικότητας και της φαντασίας επί ίσοις όροις. Γι΄ αυτό ακριβώς το

χαρακτηριστικό του ο μαγικός ρεαλισμός   έχει συχνά θεωρηθεί ότι «ψεύδεται» ενώπιον

του θεατή, με τον τρόπο που οι διαφορές μεταξύ αυτών των ασυμβίβαστων στοιχείων

διαγράφονται  και δεν εμφανίζονται. Ωστόσο θα πρέπει πάντοτε να θυμάται κανείς ότι

ο μαγικός ρεαλισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έργο Επιστημονικής Φαντασίας. Ο

μαγικός ρεαλισμός είναι η καθημερινή ζωή και είναι αναγνωρίσιμος  γύρω μας συνεχώς.
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Ο μαγικός ρεαλισμός άλλαξε τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι καθώς φέρνει

μια σπίθα της ζωής στη φαντασία αντί να επικεντρώνεται σε βαρετούς και

συνηθισμένους ανθρώπους κι αυτό με τη σειρά του φέρνει ενθουσιασμό στο μυαλό του

αναγνώστη ή του θεατή. Εάν ένας θεατής μπορεί να δει την ταινία Ruby Sparks ως ένα

έργο τέχνης και μπορέσει να δει ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από μια εικόνα ενός άψυχου

αντικειμένου στο έργο τέχνης, τότε έχει καταλάβει τελικά την έννοια του έργου, και είναι

σε θέση να εκτιμήσει τον μαγικό ρεαλισμό ο οποίος δημιουργεί τον τέλειο κόσμο

φαντασίας στον οποίο θα θέλαμε όλοι να ζήσουμε. Παρόλο που ο  Calvin δημιούργησε

την Ruby, ήθελε να συνεχίσει να την αλλάζει, πράγμα που δείχνει ότι δεν γνωρίζουμε τον

εαυτό μας κι αλλάζουμε συνεχώς. Δεν υπάρχει τέλειο άτομο και πρέπει να αποφασίσουμε

αν θα συμφιλιωθούμε με αυτό, ή να είμαστε μόνοι.



38

4.2 The Secret Life of Walter Mitty

The Secret Life of Walter Mitty4 πρόκειται για μια κοινωνική ταινία που ακροβατεί

ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, σε μια εκ παραλλήλου σχέση της πραγματικότητας

με το όνειρο. Το σενάριο αποτελεί αναδιασκευή του ομώνυμου διηγήματος του James

Thurber, που προδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The New Yorker το 1939. Οκτώ χρόνια

αργότερα γνώρισε την πρώτη κινηματογραφική του μεταφορά, αρκετά διαφορετική από

το πρωτότυπο, με πρωταγωνιστή τον Walter Mitty, έναν ονειροπόλο μεσήλικα, που

χρησιμοποιεί τη φαντασία του ως δίαυλο αποστασιοποίησης από την πραγματικότητα και

τη μονοτονία μιας συνηθισμένης ζωής. Ο ήρωας του Thurber έγινε συνώνυμο του

νευρωτικού ονειροπόλου άνδρα, ενώ μάλιστα στην αγγλική γλώσσα εισήχθη ο όρος

«Mittyesque» για να περιγράψει τον ανάλογο χαρακτήρα (Fensch 2014).

Αντλώντας τις βάσεις από τον ήρωα του Thurber, το 2013 σκηνοθετεί και

πρωταγωνιστεί ο Ben Stiller στον κινηματογραφικό πλέον ρόλο του Walter Mitty, ενός

διευθυντή περιοδικού φωτογραφίας, ο οποίος βρίσκεται βουτηγμένος σε μια μονότονη κι

ανούσια καθημερινότητα. Δεν έχει ζήσει ποτέ τίποτα το αξιοσημείωτο, δεν έχει ταξιδέψει

ποτέ, δεν έχει καταφέρει κάτι το οποίο μπορεί να τον χαρακτηρίσει σαν προσωπικότητα.

Ονειροπολεί όμως ασταμάτητα βλέποντας τον εαυτό του να ηγείται διάφορων

περιπετειών από τις οποίες αποβαίνει ως ήρωας.

Η απόφασή του να αποκοπεί από τη ρουτίνα που τον καταβάλλει - εν αγνοία του -

πυροδοτείται από δύο παράγοντες: την προσπάθειά του να πλησιάσει μια κοπέλα που τον

ενδιαφέρει και τον κίνδυνο να χάσει τη δουλειά του. Με αφορμή ένα σημαντικό

φωτογραφικό αρχείο το οποίο χάθηκε κι αφού ο ίδιος για πρώτη φορά δεν μπορεί να

ανταποκριθεί στο επαγγελματικό καθήκον του, αναγκάζεται λόγω συνθηκών να

κινητοποιηθεί. Ξεκινά λοιπόν ένα ταξίδι αναζητώντας το πολυπόθητο αρχείο, χωρίς να

γνωρίζει πως θα εξελιχθεί σε μια άνευ προηγουμένου φαντασιακή για τη δική του

αντίληψη περιπέτεια.

4 The Secret Life of Walter Mitty προβλήθηκε στις αίθουσες των ΗΠΑ στις 5 Οκτωβρίου 2013,
ενώ στην Ελλάδα προβλήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 2013, με τίτλο Η κρυφή ζωή του Γουόλτερ
Μίτι.
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Πέρα από τις φαντασιώσεις του Walter, η μαγική διάσταση αποτυπώνεται και

στους χαρακτήρες. Ο πρωταγωνιστής αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο

περιοδικό και τον Sean O'Connell, έναν μυστηριώδη φωτογράφο που συνεργάζεται με

την εταιρεία, χωρίς όμως να έχει έρθει σε αυτοπρόσωπη επαφή με κανέναν από εκεί. Ο

Sean γίνεται αντιληπτός μόνο μέσα από τους άλλους χαρακτήρες και πλάθεται ως αφανής

ήρωας για το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας. Αποτελεί το αντίβαρο του Walter, την

ιδανική εκδοχή ενός εαυτού, τον οποίο μόνο στα όνειρά του μπορεί να πλησιάσει. Είναι

συνεπώς η ρεαλιστική αποτύπωση των στόχων του πρωταγωνιστή, αφού σ’ αυτόν

συγκεντρώνεται η φιλοδοξία, το πάθος, ο αυθορμητισμός και η κρυφή δίψα για ζωή, του

άχρωμου, συνεσταλμένου και δειλού Walter.

Όπως και στην προηγούμενη ταινία που εξετάσαμε, ο πλασματικός χαρακτήρας

διατηρεί τη ρεαλιστική εκδοχή του και τη σύνδεση του με τον πραγματικό κόσμο. Είναι

η μορφή που κινητοποιεί τον πρωταγωνιστή και καθορίζει τις παραμέτρους μέσα στις

οποίες εκείνος εξελίσσεται και εκδηλώνει για οποιονδήποτε λόγο το καταπιεσμένο εγώ

του. Η Cheryl αποτελεί τη δίοδο του συγγραφέα προς τη δημιουργία, την παραγωγή

ιδεών ως ερωτικό- συναισθηματικό ερέθισμα, και βέβαια πρόκειται γι’ αναπόσπαστο και

κεντρικό πρόσωπο της ταινίας. Η παρουσία της είναι καθοριστική εφόσον είναι υπαρκτή.

Ακολουθεί ο πιο μαγικός ερωτικός διάλογος της ταινίας  που γίνεται σε μια από τις

ονειροπολήσεις του ήρωα.

Walter : Ο πάγος, ναι; Κινείται σαν γυναίκα.

Cheryl: Πού ήσουν;

Walter : Μετρούσα τα όρια του ανθρώπινου πνεύματος.

Cheryl: Θα ήθελα να σκαρφαλώσω στα μαλλιά σου για να τα τεστάρω.

Walter : Ίσως επικοινωνήσω μαζί σου πιθανόν μέσω ενός ποιητικού γερακιού.

Cheryl: Μου αρέσει αυτό.

Ο Walter πρέπει να αναζητήσει αυτό που θέλει να γίνει ο ίδιος. Η εσωτερική του

ανάγκη να ξεφύγει από την παρούσα πραγματικότητα προβάλλεται μέσω του Sean, όταν

ο πρωταγωνιστής βλέπει την φωτογραφία να κινείται και τον φωτογράφο να τον καλεί με

μια χειρονομία να έρθει προς εκείνον, να φέρει εις πέρας την υποχρέωσή του, να
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αναζητήσει το απολεσθέν φωτογραφικό αρχείο, διεκδικώντας την αντιστοίχως χαμένη

του ζωή και ταυτότητα. Η περιπέτεια του νέου εαυτού του Walter ολοκληρώνεται με

γαλήνη και ανακούφιση, όταν συναντά τον Sean σε μια από τις εξορμήσεις του.

Η ζωή του ριψοκίνδυνου μυστηριώδη φωτογράφου αποδίδει στο κινηματογραφικό

περιβάλλον την ενδιάμεση διάσταση της τριπλής πραγματικότητας. Στη χρονική διαδοχή,

παρουσιάζονται τρία επίπεδα: ο πραγματικός κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, οι

φαντασιώσεις του Walter, που εισρέουν στο παρόν και ολοκληρώνονται μέσα σε λίγα

δευτερόλεπτα χωρίς να έχουν αντίκτυπο στο πρώτο επίπεδο, και η ενδιάμεση διάσταση

που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί τη ρεαλιστική εκδοχή των ονείρων του Walter. Η

διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ο πρωταγωνιστής «σκηνοθετείται» από το alter ego

του, τον Sean O’Connell, που είναι ταυτόχρονα πλαστός και πραγματικός χαρακτήρας

συνθέτοντας μια ιεροτελεστία μετάβασης από το συμβατικό στο ιδανικό της

πραγμάτωσης του ιδεώδους χαρακτήρα.

Στα δύο πρώτα και παράλληλα επίπεδα, κεντρική φυσιογνωμία είναι το πρόσωπο

του Walter ενώ στο τρίτο ο χαρακτήρας προσωποποιείται στον Sean. Η ζωή του

φωτογράφου είναι μια διαδρομή την οποία ο Walter πρέπει να διαβεί για να κάνει τα

όνειρά του πραγματικότητα. Οι αξιοπερίεργες περιπέτειες του Walter όμως δεν

αμφισβητούνται από το περιβάλλον του, ούτε από την κοινή λογική. Η μαγική εκδοχή

της πραγματικότητας είναι ταυτόσημη με την προβολή της. Ο κεντρικός χαρακτήρας

είναι ο μόνος που βιώνει τις δραματικές και εξωπραγματικές αλλαγές, οι οποίες ναι μεν

είναι απίθανες αλλά δεν εμφανίζουν το στοιχείο του μαγικού παρά του αδυνάτου, κι αυτό

μόνο λόγω υπερβολικών συμπτώσεων σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο κόσμος του Walter

Mitty είναι ιδιότυπος αλλά αληθινός και διαχωρίζει ξεκάθαρα τα επίπεδα στα οποία

κινείται.

Η ταινία δείχνει ότι η αληθινή αγάπη πάντα θα θριαμβεύει στο τέλος. Το

κουτσομπολιό του γραφείου, η φήμη για τον αναζωπυρωμένο γάμο της Cheryl που

αποδεικνύεται ψευδής αφού τρέφει τα ίδια συναισθήματα με τον Walter. Το θέμα της

ταινίας δείχνει ότι η πίστη στην αγάπη είναι πολύ σημαντική κι ότι η αγάπη θα κερδίσει

στο τέλος της μέρας. Η Μυστική Ζωή του Walter Mitty είναι μια ταινία για ένα άτομο

που έρχεται σε επαφή με το ποιος είναι στην πραγματικότητα. Ο Walter είναι ένας

άνθρωπος που  γλιστράει στη φαντασία του, δημιουργώντας καταστάσεις στο μυαλό του,

βιώνοντας τη ζωή με έναν τρόπο «ηρωικό». (Gradesaver, 2013).
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Ο Αριστοτέλης έγραψε ότι η τέχνη πρέπει να αναπαριστά «πιθανές αδυναμίες παρά

αδύνατες πιθανότητες». Χρησιμοποιώντας μια προσιτή μορφή μαγικού ρεαλισμού, η

μυστική ζωή του Walter Mitty μας θυμίζει ότι η ζωή είναι συναρπαστική στις πιθανές

αδυναμίες της κι ότι τα πράγματα που μπορούν να συμβούν ξεπερνούν τη φαντασία μας.

Η ομορφιά της ταινίας είναι η απλότητα της. Μια ταινία απλή στην αφήγησή και την

πλοκή. Η ταινία υποδηλώνει ότι το μυαλό μας δεν χρειάζεται περίπλοκες ιστορίες ή

ταινίες γεμάτες δράση για να βρουν το θαύμα (The Curator, 2014).

Ο  Mitty μας ζητά να επεκτείνουμε τις αισθητικές μας ιδέες στα είδη και στις

ταινίες που δεν έχουμε συνηθίσει. Μπορούμε ακόμα να ενθουσιαστούμε από τα όμορφα

πλάνα της φύσης; Μήπως η λεπτή σπίθα της δυνητικής αγάπης, μας κινεί ακόμα; Ή

μήπως χρειαζόμαστε υπερρεαλιστικά γυαλιά για να εκτιμήσουμε την ομορφιά ενός

ήσυχου βουνού και την μαγεία της αναμονής για μια λεοπάρδαλη στο χιόνι; Η ταινία

διερευνά με φαντασία το τί συμβαίνει όταν δίνουμε ομορφιά, θαύμα και έρωτα στο

σήμερα.  Εάν θα γινόμαστε λιγότερο απομονωμένοι και πιο ευάλωτοι στην τέχνη, θα

μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να διαλύσουμε τον κυνισμό μας και να μάθουμε να

πιστεύουμε ξανά (The Curator, 2014).

Εκπροσωπεί την συναισθηματική πραγματικότητα του σύγχρονου ανθρώπου που

βιώνει την κουλτούρα του δυτικού καπιταλιστικού κόσμου. Όπως σημειώνει ο Tillman

(2017) με διατύπωση που επεξηγεί την προκειμένη ταινία, με τον μαγικό ρεαλισμό

πραγματοποιείται πολιτισμική και ιδεολογική ζύμωση. Η Κρυφή Ζωή του Walter Mitty

όπως αποδίδεται στα ελληνικά ο τίτλος, αποτελεί το κάτοπτρο μέσα από το οποίο ο

θεατής, εγκλωβισμένος σε μια άχρωμη καθημερινότητα κατανοεί πως ο καθένας μας

μπορεί να ανατρέψει την μονοτονία, και να αναζητήσει την ευτυχία στις προσωπικές του

επιλογές. Ο Walter συνειδητοποίησε πως ήταν το όνειρό του να ταξιδέψει και

χρησιμοποίησε την κακή συγκυρία ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Παράλληλα

όμως, αποδίδεται και ένας αισιόδοξος τόνος, αφού τα χρόνια που ξόδεψε στην ίδια θέση

αποδεικνύεται πως ποτέ δεν πήγαν χαμένα. Η προσπάθειά του αναγνωρίστηκε, όταν ο

Walter μεταμορφώθηκε στην καλύτερη εκδοχή του.

O ίδιος ο σκηνοθέτης Ben Stiller σε συνέντευξή του δήλωσε «Η φαντασία σε

σωστή ισορροπία είναι σημαντικό κομμάτι του ποιοι είμαστε. Για ένα δημιουργικό άτομο

είναι αυτό  (η φαντασία) που στην πραγματικότητα έχει δικό του. Όσον αφορά στην
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ιστορία η φαντασία του Walter και η ονειροπόληση καταλήγει να τον πυροδοτεί για να

ενεργήσει στην πραγματικότητα.»  (The Guardian, 2013)

Στην ταινία χρησιμοποιείται ρεαλιστικός φωτισμός που προέρχεται από πηγή

φωτός όπως λάμπες, παράθυρα και στα εξωτερικά πλάνα το φυσικό φως.  Άλλες σκηνές

είναι τραβηγμένες με ψηλό κλειδί φωτισμού που παραπέμπει σε κωμωδία ενώ το

μυστήριο δίνεται με έντονα κοντράστ και χαμηλό κλειδί φωτισμού. Ο διχασμός του

ήρωα, η αγωνία αλλά και η ταυτόχρονη έλξη και απώθηση δίνεται με το πρόσωπο

μισοβυθισμένο στο σκοτάδι. Υπάρχει έλλειψη χρώματος ώστε ο σκηνοθέτης να τονίσει

την μονοτονία και οι περισσότερες σκηνές είναι μέσα σε ένα διαβρωτικό μπλε γκρίζο

χρώμα. Υπάρχουν σκηνές με ευδιάκριτες γραμμές που οριοθετούν τον χώρο και δίνουν

την αίσθηση της λογικής ενώ σε πιο περιπετειώδης σκηνές κάνει την εμφάνισή του το

θερμό κόκκινο και κίτρινο. Ροζ πινελιές όπως ουρανός, θάλασσα, φόρεμα υπάρχουν εκεί

που υπονοείται ο ρομαντισμός.

Γενικά πλάνα που δηλώνουν μοναξιά ή τον αγώνα της καθημερινότητας και πολύ

γενικά για να τονίσουν είτε το μεγαλειώδες τοπίο ή την ασημαντότητα του ανθρώπου.

Πολλά κοντινά πλάνα ώστε να φαίνονται οι εκφράσεις και τα συναισθήματα αλλά και τρε

γκρο πλαν σε λεπτομέρειες καθοριστικές για την πλοκή. Μεσαία πλάνα για να βλέπουμε

την γλώσσα του σώματος των ηρώων αλλά και αμόρσα σε συζητήσεις όπως και τριπλά.

Σε σκηνές περιπέτειας τα καρέ είναι πιο γρήγορα. Κάποιες φορές η κάμερα είναι κάθετη

από ψηλά στον ήρωα είτε για να δώσει μία κωμική νότα είτε για να δείξει την πίεση,

άγχος. Ο σκηνοθέτης τονίζει κάποια αντικείμενα , κωμικά μέσα στην ταινία  για να δώσει

στοιχεία χαρακτήρα όπως το παιχνίδι, η μπύρα, το κομμάτι ψωμί κτλ.

(camerastyloonline,2008). Πλάνα με συμβολικό χαρακτήρα όπως το μότο της Life, πλάνα

στο αεροδρόμιο αλλά και πλάνα που γράφονται οι σκέψεις του ήρωα στην οθόνη ώστε να

κατευθύνει τον θεατή. Πλάνα που μοιάζουν με φωτογραφίες καρτ-ποστάλ αλλά και

παραλληλισμού όπως αυτό που μοιάζει με αρνητικό αναλογικής κάμερας η ζωή, στιγμή

του ήρωα.



 1 Project Walter Mitty 

 

   
Ο Walter εμφανίζεται σε ένα κοινότοπο, άχρωμο 
περιβάλλον- το σπίτι του. Ο μόνος ήχος που 
ακούγεται είναι οι δείκτες του ρολογιού. Πλήρες 
πλάνο. Εντοπίζουμε τον ήρωα στον χώρο να 
κάθεται φωτισμένος κάτω από το παράθυρο με τις 
περσίδες. Με το φως απ’ το παράθυρο φωτίζεται 
μεν ο ίδιος αλλά δημιουργούνται σκιές τόσο από 
το γραφείο και την καθέκλα του στο πάτωμα του 
καθώς ο ίδιος είναι προφίλ όπως και το άλλο 
δωμάτιο δείχνει σκιερό. Λες κι ο ήρωας είναι στο 
τέλος του τούνελ. Έλλειψη χρώματος για να 
τονίσει την μονοτονία. Διαβρωτικό μπλε- γκρίζο 
καθ΄ όλη την σεκάνς στο σπίτι. 
 
 
 
 

Αναζητά ταίρι στο διαδίκτυο και βρίσκει το προφίλ 
της γοητευτικής συναδέλφου του Cheryl.  Τρε γκρο 
πλάνο στην οθόνη του υπολογιστή για να φανεί η 
σημαντικότητα της Cheryl. Πρώτη φορά 
εμφανίζεται . Βλέπουμε πεντακάθαρα το όνομά 
της.  

Παρά τη θέλησή του να επικοινωνήσει παραμένει 
αδρανής. Το πλάνο εστιάζει στο χέρι του και 
μαρτυρά το δισταγμό του. Τρε γκρο πλάνο. 
Δημιουργείται ένα σασπένς στο θεατή βλέποντας 
τόσο κοντά το κουμπί. Θα το πατήσει; 
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 2 Project Walter Mitty 

   
Ο φόβος να ρισκάρει τον απομακρύνει από το 
πεδίο δράσης στο θολό Background, φλου βάθος 
πεδίου όπου προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τη 
θέλησή του. Συνεχίζει γκρι ο φωτισμός με λίγο 
ήλιο να μπαίνει απ τις περσίδες πίσω του, σαν ο 
ίδιος να μπλοκάρει το φως. Δημιουργούνται 
λωρίδες σκιών. Γενικά βλέπουμε τις σκιές μες το 
σπίτι να μεγαλώνουν.  Ανασφάλεια. . Δραματικές 
λουρίδες σκοταδιού δημιουργούν κοντράστ όπως 
στα μελοδράματα και στις τραγωδίες. Γενικό  
πλάνο. Διαβάζουμε την γλώσσα του σώματος.  

Καταφέρνει να κάνει κλικ. Ακούγεται μόνο ο ήχος 
της αδυναμίας να ολοκληρωθεί η ενέργειά του. 
Δραματικότητα στην επανάληψη.   Τρε κρο πλαν 
στην οθόνη του υπολογιστή και μάλιστα στο 
σημείο που πατάς το κουμπί για να στείλεις 
κλείσιμο ματιού στο προφίλ που σε ενδιαφέρει 
ώστε να ξεκινήσει μια επικοινωνία. Γεγονός 
καθοριστικό για την μετέπειτα εξέλιξη της πλοκής.  
Φως από την οθόνη του υπολογιστή.  

 Γενικό πλάνο στο εσωτερικό του σπιτιού που είναι 
μόνος. Απογοητευμένος παρατά την προσπάθεια 
και εγκαταλείπει προς το παρόν, κλείνει τον 
υπολογιστή. Πλάνο από ψηλά και κάθετα, 
Βέρτικαλ  για να δείχνει μικρός. Συρρικνωμένος. 
Σαν πλάνο από θρίλερ λες και κάτι θα πέσει στο 
κεφάλι του. Πίσω του και λίγο αριστερά ο 
φωτισμός δημιουργεί σκιές μπροστά του, στον 
τοίχο, σκιερές λωρίδες που προέρχονται από τις 
περσίδες του παραθύρου και στο πάτωμα. Σαν 
αμφιβολία και ανασφάλεια. Φαίνεται μικρός/ 
ασήμαντος.   
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 3 Project Walter Mitty 

   
Μονότονο γκρι- μπλε σκηνικό και ο ήρωας 
ασήμαντα τοποθετημένος στο βάθος. Γενικό 
πλάνο.  Ξεκινά η μουσική με ίδια χαρακτηριστικά 
και τόνο νοσταλγίας. Άχρωμο πλάνο με μακρύ 
διάδρομο να θυμίζει νοσοκομείο ή ψυχιατρείο ή 
φυλακές . Η  ακολουθία των φωτιστικών πάνω απ΄ 
το κεφάλι του κάθετα στον ήρωα κάθε άλλο παρά 
φωτοστέφανο μοιάζουν.  Λες και των χτυπούν 
κατακέφαλα. Δίνουν μία κατεύθυνση στον χώρο.  
Είναι τρομαχτικά και επίμονα και επιβλητικά τα 
φωτιστικά γιατί καθρεπτίζονται και στο πλακάκι 
του δαπέδου δημιουργώντας τρομαχτικές σκιές 
στους τοίχους οριζόντια και δεξιά και αριστερά του 
ήρωα δίνοντας την αίσθηση τούνελ. Ασφυξία. Η 
κάμερα κοντρ πλονζε παραμορφώνει τον χώρο.  
Σαν σκηνή από θρίλερ. Το μόνο χρώμα στο πλάνο 
είναι η κόκκινη σήμανση  εξόδου.  
 
 

 Γενικό πλάνο, εξωτερικό με χρήση του διαθέσιμου 
φωτός. Στους δρόμους της πόλης ο Walter πάνω 
στη γέφυρα περπατώντας μόνος προς δεξιά είναι 
ένας συνηθισμένος άνθρωπος, χαμένος μέσα στο 
πλήθος και την αστική ρουτίνα. Μικρός. Έλλειψη 
χρώματος για να τονίσει την μονοτονία. 
Διαβρωτικό μπλε- γκρίζο. Η κάμερα δεξιά και κοντρ 
πλονζε για να τονίσει το μεγαλείο των κτιρίων. Η 
γέφυρα οριοθετεί διαγώνια τον χώρο, από κάτω 
αυτοκίνητα σταθμευμένα. Μόνος ο ήρωας 
πορεύεται.  
 

Γενικό  πλάνο. Τη μουσική καλύπτει τον ήχο των 
τραίνων. Περιμένοντας, ο Walter τηλεφωνεί στην 
υπηρεσία για να ρωτήσει τι συμβαίνει στο προφίλ 
του. Στα αριστερά καταφθάνει το τρένο, 
εργαζόμενοι κοιτάνε δεξιά περιμένοντας το δικό 
τους. Ο ήρωας προφίλ με την κάμερα στα δεξιά 
του κοιτάει ευθεία. Ο μόνος καθιστός σαν να μην 
βιάζεται.  Φυσικός φωτισμός στα αριστερά, τα 
φώτα του τρένου αναμμένα. Το πράσινο των 
δέντρων δίνει χρώμα σ΄ αυτό το πλάνο.  
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 4 Project Walter Mitty 

   
Όταν ο υπάλληλος τον ρωτά σημαντικές στιγμές 
της ζωής του ξεκινά η ονειροπόληση και η 
φαντασία του αναλαμβάνει δράση. Εμφανίζεται  
το χρώμα κι ο ήχος. Ψηλό κλειδί φωτισμού όπως 
αρμόζει στις κωμωδίες κόκκινο που μαρτυρά την 
ένταση και το πάθος  καθ ΄όλη την διάρκεια της 
σεκάνς ονειροπόληση. Ο ήρωας έχει ένα 
αποφασιστικό ύφος σ΄ αυτό το κοντινό πλάνο. Η 
έκφρασή του έντονη και η γλώσσα του σώματος 
μας δίνουν σήμα για δράση.  Εξωτερικό πλάνο με 
το φως να τον τονίζει από το στήθος και πάνω ενώ 
σκιάζεται από κει και κάτω διαγώνια.  
 
 
 

Ο ήρωας στο κέντρο του κάθε καρέ πρωταγωνιστεί 
στο πλάνο. Δράση. Πρωτοβουλία. Ηρωισμός. 
Αυτοθυσία. Βλέπουμε ποιος θα ήθελε να είναι . 
Ψηλό κλειδί φωτισμού. Ακολουθούν γενικά πλάνα. 
Η κάμερα πίσω του. Το φως πάνω και αριστερά να 
φωτίζει το κόκκινο χτίριο που χρωματίζει θερμά το 
πλάνο. Σκιές από τις σκάλες στον τούβλινο τοίχο. Η 
γλώσσα του σώματος του ήρωα είναι αυτή του 
super ήρωα που πετά. Η κάμερα πλονζε για να μας 
δώσει την αίσθηση του ύψους.  Στοιχεία (action 
movie). 

Η ονειροπόληση συνεχίζεται. Σώζει την κατάσταση, 
αφήνει πίσω του καταστροφή και συστήνεται ως 
ήρωας στο αίσθημά του. Γρηγορά καρέ σαν  από 
ταινία δράσης. Κοντινό πλάνο. Ο ήρωας σαν 
ήρωας. «Θεέ μου είσαι τόσο αξιοπρόσεχτος» θα 
πει η Cheryl.  Φλου το βάθος πεδίου, εξωτερικό 
πλάνο.  Κόκκινη η μπλούζα της ηρωίδας. Πάθος. 
Διαβάζουμε τις εκφράσεις των ηρώων και την 
συναισθηματική φόρτιση. Back lighting απ’ τα 
αριστερά μεγαλύτερη σκίαση στα δεξιά και πίσω 
από τον ήρωα.  
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Επανέρχεται στην πραγματικότητα, έχει χάσει το 
τραίνο και παραδέχεται πως γενικά χάνεται στις 
σκέψεις του. Ονειροπολήσεις. Το πλάνο χάνει το 
χρώμα του. Ο ήρωας μικραίνει. Χάνεται στο 
Background. Τα γενικά πλάνα συνεχίζονται στις 
εξωτερικές σκηνές και ο φυσικός ρεαλιστικός 
φωτισμός. Χρωματισμός γρι- μπλε. Οριζόντιο 
πλάνο. Ο ήρωας κοιτά προς την κατεύθυνση που 
μας ονοματίζει τον δρόμο η ταμπέλα. Προφίλ. 
Πίσω του νετ πεδίο που το μπλοκάρουν τα 
κάγκελα, κτίρια και άδεια πόλη. Μόνος. Αίσθηση 
μοναξιάς.  
 
 
 

Δεν ολοκληρώνει ποτέ τη συζήτηση και βιαστικός 
τρέχει να προλάβει τη δουλειά του. Με συνοδεία 
μουσικού μελαγχολικού θέματος -τίτλοι αρχής. 
Γενικό πλάνο να φαίνεται μόνος ο μικρός ήρωας 
που τρέχει προς δεξιά. Πανοράμικ πλάνο. Προφίλ 
ο ήρωας, εξωτερικό πλάνο με φυσικό φωτισμό. 
Άδεια πόλη, μόνος.  

Περνώντας πάνω από τους τίτλους το πλάνο 
δείχνει μόνο δεκάδες φιγούρες όμοιων ανθρώπων 
και ο Walter τρέχει ανάμεσά τους.  Ασήμαντοι 
καθημερινοί άνθρωποι. Γενικά πλάνα και πολύ 
γενικά. Οι άνθρωποι μοιάζουν με κουκίδες. Η 
κάμερα είναι κάθετη στον κόσμο. Βέρτικαλ πλάνα.  
Για να μοιάζουν ακόμα πιο μικροί , μικρότεροι απ 
΄τις σκιές τους που υπερτονίζει ο κατακόρυφος 
φωτισμός. 
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Ο ήρωας ξεχωρίζει με την ενδυμασία του και την 
κίνησή του προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τρέχει . 
Γενικό πλάνο για να δούμε που εργάζεται.  Κοντρ 
πλονζε πλάνο παραμορφώνει την είσοδο της 
εταιρίας δηλώνοντας ισχύ . Oριζόντιο πλάνο οι 
άνθρωποι, μικροί σε σχέση με το μεγαλείο της 
εισόδου του κτιρίου. Εξωτερικό πλάνο. Φυσικός 
φωτισμός. Εργαζόμενοι στα αριστερά, μόνος και 
δεξιά τρέχει ο ήρωας. Στα αριστερά σκουρόχρωμα 
ντυμένοι οι άνθρωποι περπατάνε. Ανοιχτόχρωμο 
όπως ο τοίχος το μπουφάν του Walter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είναι ο μόνος που μπαίνει μέσα στην εταιρεία του 
και μάλιστα τρέχοντας. Γενικό πλάνο. Πάλι το φως 
πίσω του ( back lighting).  Πάλι μπλοκάρει το φως. 
Οι  σκιές μπροστά του. Αφώτιστος ήρωας. Μόνος. 
Σαν από μελόδραμα. Οι δύο μεγάλες και ογκώδεις, 
σκούρο γκρι,  κολώνες οριοθετούν τον χώρο και 
κατευθύνουν. Το ανοιχτόχρωμο γυαλιστερό 
πλακάκι καθρεπτίζει την είσοδο. Μας δίνει την 
ψευδαίσθηση νερού. Κοντρ πλονζε η κάμερα 
μεγάλη είσοδος – μικρός ο ήρωας.  

Ο πολύχρωμος τοίχος προμηνύει τις περιπέτειές 
του. Ψυχρό μπλε, Θερμά κίτρινο και κόκκινο 
διαταράσσουν την γκρι σύνθεση.  Ισορροπίες και 
γραμμές. Κοιτάει το ρολόι. Σαφής χώρος- δουλειά. 
Χρόνος πρωί, αργοπορημένος καθώς κοιτάει το 
ρολόι και τρέχει. Μεσαίο πλάνο, οριζόντιο. Η 
κάμερα στα δεξιά του ήρωα κάνει Τραβελινγκ. 
προφίλ ο ίδιος.  Πλάνο εσωτερικού χώρου με 
φυσικό φωτισμό. 

 

HP 8440
Typewritten text
48



 7 Project Walter Mitty 

   
Συναντά την ζωηρή αδελφή του. Αντίθεση στους 
χαρακτήρες με βάση τα χρώματα και την εμφάνιση 
και την τούρτα για τα  γενέθλια του Walter. Πλάνο 
αμόρσα. Η φωτισμένη αδερφή του δίνει μια 
κωμικότητα στο πλάνο και μια ζωντάνια, λες και 
είναι  χαρούμενο αυτοκόλλητο στην κρύα μπλε 
γκρι οθόνη του θεατή. Το ροζ της αγάπης στο 
μπλουζάκι της, το κόκκινο του πάθους στα γυαλιά 
της. Είναι σαν την μύγα μες στο γάλα. Πληροφορία 
που έρχεται μαζί με την τούρτα. Σήμερα είναι τα 
γενέθλια του ήρωα.  
 
 
 
 
 

Ο ήρωας κατευθύνεται προς την κάμερα και το 
μότο της εταιρείας στον τοίχο πίσω του δηλώνει το 
σκοπό της που  θα γίνει και δικός του. Το φως πίσω 
του σ΄ αυτό το μεσαίο πλάνο που μοιάζει πάλι να 
μπαίνει σε τούνελ. Νετ το βάθος πεδίου 
διαβάζουμε άνετα το μότο που αφήνει πίσω του ο 
ήρωας μαζί με την έντονη αδερφή του. Δύο 
μεταλλικοί τοίχοι οριοθετούν τον χώρο και 
κατευθύνουν. Γενικό πλάνο. Εσωτερικός φωτισμός.  

Μαυροφορεμένοι συνάδελφοι του ανακοινώνουν 
τα άσχημα νέα για περικοπές. Μεσαίο πλάνο. Το 
μαύρο μας προκαλεί ασφυξία. Ίσως λόγο ασανσέρ. 
Άλλωστε ακούμε πένθιμα νέα.  Ο μπροστά 
φωτισμός δημιουργεί σκιές που σκουραίνουν και 
το υπάρχον γκρι. Ξεκάθαρες οι προβληματισμένες 
εκφράσεις των συναδέρφων. Υποκειμενικό πλάνο, 
βλέπουμε με τα μάτια του ήρωα. Μαθαίνουμε τα 
δυσάρεστα μαζί του. Ο θεατής συμπάσχει. 
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Εμφανίζεται ξαφνικά το νέο αφεντικό  με το 
ακριβό του κοστούμι και το μούσι που σε κάθε 
ευκαιρία μειώνει τον Walter. Μεσαίο πλάνο. Το 
χρώμα του κέικ δίνει μια χιουμοριστική νότα. 
Εντελώς διαφορετικά ντυμένος ο ήρωας.  Οι 
μεταλλικές προσόψεις με τις διάφορες 
αντανακλάσεις και σκιές μας πνίγουν, κουράζουν 
τα μάτια, λειτουργούν σαν καθρέπτες. Οι ήρωες ο 
καθένας κοιτά αλλού. Αποσυντονισμένοι.  Ο  
Walter  είναι σχεδόν ίδιος με τις προσόψεις.  

Η δουλειά του παρουσιάζεται ασήμαντη. Η κάμερα 
είναι λίγο ψηλότερα από τον ήρωα για να φανεί 
ότι νιώθει μειωμένος. Πλονζε πλάνο. Το ανοιχτό 
γκρι σακάκι ξεχωρίζει τον ήρωα από τους 
υπόλοιπους. Μεσαίο πλάνο. Τρεις κάθετες 
ασημένιες γραμμές- τρεις υπάλληλοι ακριβώς 
μπροστά λες και αυτές είναι οι θέσεις τους. 
Αμήχανο τραγούδι στο ασανσέρ.  

Ο Walter τελευταίος στη σειρά κυκλοφορεί στην 
εταιρεία σαν αδιάφορη και κατώτερη φιγούρα. 
Γενικό πλάνο. Πηγή φωτός ο φωτισμός στο ταβάνι. 
Ψυχρός. Οριοθετημένο το κάδρο από τους δύο 
γκρι καναπέδες δεξιά και αριστερά στην μέση το 
γυάλινο μπολ που μοιάζει να ξεπηδά ο 
διευθυντής. Χρώμα δίνουν κίτρινο και κόκκινο οι 
δύο αφίσες αριστερά και δεξιά ενώ οριζόντιες και 
κάθετες γραμμές οριοθετούν τον χώρο και τις 
συμπεριφορές οι τρεις κάθετες κολώνες και τα 
τετράγωνα φώτα οριζόντια σε σειρά στο ταβάνι. 
Τα έπιπλα μοιάζουν μεγαλύτερα από τους 
ανθρώπους. Η κάμερα κοντρ πλονζε τονίζει τους 
καναπέδες και το μπολ.  
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Βλέπει τη Cheryl και εκλαμβάνει πως είναι 
ασήμαντος στον κοινωνικό κύκλο της εταιρείας. 
Λεπτομέρειες κόκκινου που προέρχονται από τις 
αφίσες πίσω ζεσταίνουν το χώρο.  Μεσαίο πλάνο. 
Καθοριστικός διάλογος για την επερχόμενη 
ονειροπόληση του ήρωα. Μαγικός ρεαλισμός ο 
λόγος/αυτοσαρκασμός  της Cheryl. Οριζόντιες και 
κάθετες γραμμές σαν στοιχεία κυβισμού στις 
εικόνες.  Ροζ το πουκάμισο της ηρωίδας που του 
ξυπνά ρομαντικά συναισθήματα. Η στάση 
σώματος των δύο γυναικών δείχνει αμηχανία κι 
αποπροσανατολισμό. Καμία δεν έχει προσέξει τον 
ήρωα.  Η κάμερα στα αριστερά. Φωτισμός οι 
λάμπες  φθορίου .  

Συνεχίζοντας τη ρουτίνα του κρυφακούει τη 
συζήτησή της. Ξεκινά η μουσική της 
ονειροπόλησης. Γρι/ μπλε  το κοντινό αυτό πλάνο. 
Με τις κόκκινες λεπτομέρειες να ζωντανεύουν λίγο 
τη μονοτονία. Φλου το βάθος πεδίου , κάποιοι 
δουλεύουν στα γραφεία τους. Στα δεξιά του ήρωα 
η κάμερα. Δεν κοιτάει. Ακούει.  Ο ασημένιος 
σωλήνας αντανακλά το φως.  

Ο Walter ξεπροβάλλει μέσα από τον τοίχο για να 
εντυπωσιάσει τη Cheryl. Σαν να ζωντανεύει η 
αφίσα κάποιου εξερευνητή. Ονειροπόληση.  Ψηλό 
κλειδί φωτισμού. Θερμό κόκκινο και χρώματα σ΄ 
αυτό το αμόρσα πλάνο. Βουνά, χιόνια στο 
background. Μη ρεαλιστική τοποθέτηση του ήρωα 
στον χώρο και στον χρόνο. Ο πιο ποιητικός 
διάλογος της ταινίας.  
 
 
 
 
 
 

HP 8440
Typewritten text
51



 10 Project Walter Mitty 

   
Εμφανίζονται στο προσκήνιο οι ανώτεροι και 
νεότεροί του χαρακτήρες, που εμπαίζουν τον 
ήρωα. Με τα σκουρόχρωμα κουστούμια τους και 
χαρτοφύλακες, επαγγελματίες. Διαβάζουμε την 
στάση σώματος-  παραταγμένοι και πιο μπροστά ο 
αρχηγός, ο πιο κακός και εριστικός. Όλοι έχουν 
μούσι τελευταία μια γυναίκα που μοιάζει με 
άντρα. . Φυσικές πηγές φωτισμού, λάμπες, 
παράθυρα αλλά και δραματικές λουρίδες 
σκοταδιού. Ο ήρωας χαμένος ακόμα στη 
ονειροπόληση κοιτάει αλλού . Γενικό πλάνο, 
εσωτερικό. Η ενδυμασία και τα χρώματα του ήρωα 
τον διαφοροποιούν. Ανοιχτόχρωμο μπουφάν. 
Αντιήρωας. Μεταλλικές επιφάνειες στα σκευή 
αντανακλούν το φως.  Το γλυκό της αδερφής 
χρωματίζει λίγο της ασημένιες- μαύρες 
επιφάνειες. Ο ήρωας φαίνεται από την μέση και 
πάνω οι άλλοι  ολόσωμοι.  

Με τα πειράγματά τους που ακούγονται μέσα στη 
σιγή, ο Walter επανέρχεται. Γκρο πλάνο λοιπόν για 
να φανεί η έκφραση του ήρωα. Φλου είναι το 
βάθος του πεδίου. Με το κόκκινο της αφίσας να 
ξεχωρίζει. Εκνευρισμός και απορία στην έκφραση 
του ήρωα. Εκνευριστική η προσγείωση στην 
πραγματικότητα.  Λάμπες φθορίου εσωτερικού 
χώρου ο φωτισμός. Η κάμερα μπροστά και δεξιά.  

Πρώτο ενδιαφέρον της Cheryl που 
παρακολουθούσε από μακριά τη σκηνή σε ένα 
κοντινό πλάνο με τον φωτισμό προς το μέρος της 
ώστε η προτομή πίσω της να φαίνεται με 
ευκρίνεια. Τεράστια η προτομή και η αφίσα 
μικρότερη η ίδια. Δυσφορία στην έκφρασή της. 
Γραμμές που οριοθετούν το πλάνο. Κάποιοι 
εργαζόμενοι αδιάφοροι περνάνε στα δεξιά στα 
δεξιά φλου. 
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Ο Walter στο χώρο εργασίας του, στο υπόγειο, 
περιτριγυρισμένος από αρχεία και χαμηλό 
φωτισμό που προέρχεται από τις λάμπες, 
ανακαλύπτει το δώρο του φωτογράφου. Φωτισμός 
χαμηλό κλειδί λοιπόν και καθόλη την διάρκεια της 
σκηνής  που συμβολίζει το άγνωστο, τον φόβο, τις 
απατηλές επιφάνειες. Όπως σε ταινίες τρόμου ή 
μυστήριου. Γενικό πλάνο. Νετ βάθος πεδίου να 
δούμε όλο τον χώρο. Λίγο πιο μέσα καθισμένος, 
σκιερός και σιωπηλός ο συνεργάτης του. Η κάμερα 
στα δεξιά του ήρωα τον δείχνει από τα γόνατα και 
πάνω προφίλ.  
 
 
 
 
 

Ο Sean πάντα στο πίσω μέρος των πλάνων, σε 
εικόνα, κινεί το νήμα της υπόθεσης ως πηγή 
έμπνευσης με το φως ακριβώς πάνω του σαν 
φωτοστέφανο σαν εικόνισμα ή σαν τη λύση του 
προβλήματος που θα φέρει την κάθαρση του 
ήρωα. Κόκκινες λεπτομέρειες αφίσας.  Ο 
συνεργάτης του ήρωα σε ένα κοντινό πλάνο 
μισοβυθισμένος στο σκοτάδι. Σαν αστυνομικός σε 
θρίλερ. Η κάμερα στα δεξιά του , τον δείχνει 
προφίλ. Ακαταστασία στο γραφείο μας δίνει 
στοιχεία χαρακτήρα του συνεργάτη. 

Χειρόγραφο σημείωμα που υπογραμμίζει τη 
σημασία του 25ου καρέ. Και το ταξίδι ξεκινά. Ο 
γρίφος  λοιπόν  σ΄ ένα τρε γκρο πλαν.  Με 
ευκρίνεια διαβάζουμε τι γράφει. Καθοριστικό για 
την πλοκή. « Η πεμπτουσία της ζωής» . Το πιο 
σημαντικό αρνητικό.  
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Το ίδιο κείμενο χαραγμένο στο πορτοφόλι που 
λαμβάνει ως δώρο. Άλλο ένα τρε γκρο πλαν στο 
πορτοφόλι με το μότο της εταιρίας.  Props 
αντικείμενο το πορτοφόλι. Δεν είναι απλά ένα 
πορτοφόλι- δώρο αλλά παίζει σημαντικό ρόλο 
στην ιστορία. Στο πολύ αυτό κοντινό 
αντιλαμβανόμαστε τη υφή του δέρματος. Το φως 
κάθετο στο πορτοφόλι όπως και η κάμερα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Walter συνειδητοποιεί πως το καρέ δεν υπάρχει 
στη συλλογή. Σκοτάδι, το φως στο πρόσωπο του 
ήρωα αν και χαμένος και ο ίδιος μέσα στο σκοτάδι 
σ΄ αυτό το γκρο πλαν που συμβολίζει τον 
εσωτερικό διχασμό. Σκοτεινό εσωτερικό πλάνο με 
τα χέρια του ήρωα να ξεχωρίζουν όπως και το ένα 
μάτι του.  Στο φλου βάθος πεδίο ξεχωρίζουμε τα 
κόκκινα γράμματα της εξόδου. 

Ο συνάδελφος διακόπτει για να πει πως ο Sean 
θέλει να δημοσιευτεί το καρέ 25, προς έκπληξη 
όλων. Σκοτεινός-  το φως το έχει αφήσει πίσω του 
για να πει τα νέα στον ήρωα.  Κοντινό πλάνο στα 
δεξιά του κάδρου ο ήρωας μέσα σε χαμηλό 
φωτισμό κοιτάει χαμηλά , βλέπουμε την γλώσσα 
του σώματος. Απογοήτευση, ίσως και παραίτηση 
με το κρεμασμένο του χέρι. Πίσω στο φως 
φαίνεται κόκκινος ο συναγερμός.  
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Καθυστερημένος ανεβαίνει στο meeting από την  
πίσω αριστερή γωνία περνώντας μπροστά από 
τους «κακούς» χαρακτήρες. Χωρίς σακάκι με το 
ανοιχτόχρωμο πουκάμισό του έναντι στα 
σκουρόχρωμα σακάκια τους. Καλό ενάντια στο 
κακό. Γενικό πλάνο οριζόντιο. Φυσικής πηγής 
φωτισμός- λάμπες. Η απάθεια του γκρι- μπλε πάλι. 
Κόκκινο μόνο το τ αμπελάκι εξόδου. Ταιριάζει 
εννοιολογικά αφού θα ακουστούν σε λίγο τα 
άσχημα νέα απολύσεων.  Και ιδού η έξοδος. Η 
τζαμαρία πίσω και φλου θέα της πόλης.  
Εσωτερικό πλάνο.  
 
 

Ο Walter αναγνωρίζεται μέσα από πλήθος ομοίων 
υπαλλήλων και αποκρύπτει διστακτικά την 
πραγματική κατάσταση. Μεσαίο πλάνο. Φαίνονται 
οι εκφράσεις των εργαζομένων και η αγωνία.  
Εσωτερικό πλάνο γρι -γαλάζιο πάλι ταιριάζει με 
την ψυχολογία των ηρώων. Κόκκινο μόνο το στυλό 
στο τσεπάκι του ήρωα- είναι αυτός που θα γράψει 
ιστορία. Κοντομάνικο το πουκάμισό του να τον 
ξεχωρίζει με την πρώτη ο θεατής.  Λάμπες φθορίου 
ο εσωτερικός φωτισμός.  

Η απόσταση μεταξύ τους μικραίνει και λόγω του 
Sean ο Walter αποφασίζει να πλησιάσει τη Cheryl 
για να ζητήσει πληροφορίες. Αμόρσα πλάνο. Με 
χρώμα λόγο της προσέγγισης και συνομιλίας. 
Ζεστό πλάνο με κόκκινο και κίτρινο. Σαν ο έρωτας 
του ήρωα να ζεσταίνει τον χώρο. Κοιτιούνται στα 
μάτια επικοινωνούν. Το φως προέρχεται από 
φυσική πηγή σ΄ αυτό το εσωτερικό πλάνο. 
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Η συλλογή, όπως και η ζωή του, μπαίνει κάτω από 
το μικροσκόπιο. Το πλάνο εστιάζει στην ενέργεια 
του Walter να ερευνήσει. Γρο πλαν και 
φωτισμένος ο ήρωας και το μεγεθυμένο μάτι του. 
Αγωνία. Σκιασμένος ο συνεργάτης του από πίσω 
σαν τρομαγμένος. Το φως από την λάμπα 
μετωπικό στην κάμερα και ο συνεργάτης στην 
σκιά. Γύρω σκοτάδι. Μοιάζει με σκηνή 
διερεύνησης εγκλήματος.  Η κάμερα μπροστά και 
χαμηλά κοντρ πλονζε παραμορφώνει τους ήρωες 
προσδίδοντας δραματικότητα, ( ίσως και 
κωμικότητα). Τεράστιο το μάτι της εξιχνίασης. 
Ενδιαφέρουσα η χρήση του μεγεθυντικού φακού.  
 
 
 
 

Το πλάνο μεταφέρεται σε κάτοψη ενώ ο Walter 
εξετάζει με εστιακά γυαλιά τα φιλμ. Ονειρικό 
γενικό πλάνο που μπερδεύει την πραγματικότητα 
με το αναλογικό φιλμ. Την σκέψη με την 
πραγματικότητα και την πραγματικότητα με την 
επίλυση ενός γρίφου. Χαμηλό κλειδί φωτισμού. 
Μυστήριο. Δραματικές λωρίδες σκοταδιού. Κάθετη 
η κάμερα Βέρτικαλ με τον ίδιο να μοιάζει κουκίδα. 
Ασήμαντος στην επίλυση του γρίφου. Ανεπαρκής 
και μικρός. Δύο λωρίδες φωτός πίσω από τον 
ήρωα καθρεπτίζονται στην μέση του φιλμ που 
μοιάζει με λίμνη. Που είναι και λίμνη και φιλμ. Κι ο 
ήρωας εκεί κομμάτι από το μυστήριο. 
Προοικονομία.  
 

Μέσα από το φακό βλέπει τη Cheryl να τον 
φωνάζει, σαν το αποτέλεσμα της έρευνας, σαν από  
παραμύθι . Ονειρικά χρώματα θολώνουν  το πεδίο, 
φλου, έτσι η μόνη ευκρίνεια του πλάνου να είναι η 
φωτισμένη χαρούμενη μορφή της Cheryl σ΄ αυτό 
το γκρο πλαν. Κίτρινα χρώματα χαράς, το 
χαμόγελο της ηρωίδας και ο κύκλος που 
συμβολίζει την ένωση. Μετωπικός φωτισμός. Η 
ματιά του ερωτευμένου.  
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Καθώς μοιράζεται το πρόβλημα μαζί της, η επαφή 
τους γίνεται όλο και πιο ρεαλιστική, κι εκείνη 
προσπαθεί να βρει λύση. Σχεδόν  Αμόρσα πλάνο 
γιατί βλέπουμε το προφίλ του ήρωα, φυσικό φως. 
Πραγματικός διάλογος. Η αρχή.  Βλέπουμε 
ξεκάθαρη την έκφραση της Cheryl και το 
ενδιαφέρον της στα λεγόμενα του ήρωα. 
Εξωτερικό πλάνο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καθηλωμένος ο Walter αποσπάται και ονειροπολεί 
ξανά, προσπαθώντας να την εντυπωσιάσει και να 
εκφραστεί με ένα άγαλμα χρυσό. Παραμυθένιο 
λοιπόν το άγαλμα που φιλοτεχνείται ο ήρωας με το 
μυαλό του. Χρυσό της αφθονίας. Σε μια 
απελευθερωτική στάση, χορευτική χαράς, 
ομορφιάς και ευεξίας. Αλλά και δύναμης. Γενικό 
πλάνο πίσω τα γκρίζα χτίρια νετ πεδίο. Κοντρ 
πλονζέ η κάμερα να φανεί το μεγαλείο του 
αγάλματος. Εξωτερικό πλάνο φυσική πηγή 
φωτισμού. 

Πολύ πιο γρήγορα επαναφέρεται από τη φωνή της 
αφού πλησιάζει στη δράση. Ρεαλισμός και 
επαναφορά στην πραγματικότητα του τόπου και 
του χρόνου. Το άγαλμα χάνεται. Κοντινό στην 
ηρωίδα που καταλαβαίνει ότι κάτι του συμβαίνει 
και χαιρετά. Φλου βάθος πεδίο πίσω η 
πολυάσχολη πόλη. Ο χρόνος αρχίζει πάλι να μετρά 
γραμμικά και εκείνη φεύγει γιατί έχει δουλειά. 
Εξωτερικό πλάνο η κάμερα στα αριστερά της.  
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Το δραστήριο παρελθόν του αποτυπωμένο σε 
φωτογραφίες ως ανάμνηση μέχρι που χτυπά το 
τηλέφωνο. Ρεαλισμός. Η ζωή σε καρέ 
φωτογραφιών.  Καδραρισμένες στιγμές λοιπόν μας 
δίνουν εντελώς διαφορετικά στοιχεία χαρακτήρα 
του ήρωα στο παρελθόν. Ο χρόνος λοιπόν και το 
πέρασμά του ήταν καταλυτικά για των ήρωα. 
Κοντινό πλάνο στην φωτογραφία με φυσικό 
φωτισμό. Το κεφάλι της μάνας μισό για να τονιστεί 
η φωτογραφία. Η κάμερα πιο χαμηλά. Το 
πουκάμισο της μάνας με ροζ λεπτομέρειες. Ζεστή 
στιγμή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το παρόν βυθισμένο σε προβλήματα μονοτονία 
και αδιέξοδα. Ο ήρωας περιτριγυρισμένος από 
χαρούμενα πρόσωπα, ο ίδιος ανήσυχος.  Πάλι ο 
ήρωας αφήνει το φως πίσω του και δεξιά σ΄ αυτό 
το μεσαίο πλάνο. Η σκιές στους τοίχους μοιάζουν 
με τις σκιές του παρελθόντος. Το παρελθόν του 
ήρωα είναι τόσο παρελθόν που είναι στοιβαγμένο 
σε κούτες. Ροζ και το πουκάμισο της αδερφής για 
να ζεστάνει την σκηνή.  Πράσινος τοίχος θερμή 
ατμόσφαιρα σπιτικού.  

Πλάνο από ψηλά σε γεωμετρικά σχέδια, ο ήρωας 
τρέχει πάνω σε σταθερή γωνία. Η μουσική γεννά 
την αγωνία. Πολύ γενικό πλάνο ώστε οι άνθρωποι 
μοιάζουν με κουκίδες που πλέουν στα κύματα, την 
ψευδαίσθηση που μας δίνει το γκρι- γαλανό 
δάπεδο. Βέρτικαλ η κάμερά με μετωπικό φωτισμό. 
Εξωτερικό πλάνο. 
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Ανακάλυψη του πρώτου στοιχείου. Θάλασσα. 
Σκούρα , σκοτεινή και άγρια θάλασσα φαίνεται σ΄ 
αυτό το τρε  γρο πλαν.  Σ΄ αυτήν την φωτογραφία. 
Ναι αλλά ποια θαλασσα; Μυστήριο. Από πίσω  ο 
ξανθός  λαστιχένιος σούπερ ήρωας να κοιτάει με 
τα γαλάζια μάτια του και να δίνει κωμικότητα στο 
πλάνο.  

Η προκλητική στάση  νέου αφεντικού του  τον 
θυμώνει, τον νευριάζει . Ασφυχτικό πλάνο 
ασανσέρ. Κοντινό. Σε σκούρο γκρι χρωματισμό. Στο 
χέρι του κρατά όχι απλά ένα παιχνίδι αλλά ένα 
σύμβολο δύναμης, έναν λαστιχένιο ήρωα ο 
χρωματισμός του παιχνιδιού δίνει κωμικότητα 
στην σκηνή  και ένταση με το ζεστό κίτρινο. 
Κάθετες ασημένιες γραμμές οριοθετούν τον χώρο. 
Ο φωτισμός προέρχεται από την λάμπα του 
ασανσέρ.   

Ξεκινάει η ονειροπόληση. Διεκδικεί ό,τι του 
ανήκει, το παιχνίδι την αξιοπρέπεια τη δουλειά 
του με κάθε κόστος. Κανείς δεν χλευάζει το 
σύμβολο δύναμης και τον ίδιο. Τον λαστιχένιο 
άνθρωπο.   Δεν θα πέσει αμάχητή ο ήρωας. Το 
όπλο μάχης κάνει κωμική την σκηνή πάλης. 
Πιάνονται στα χέρια σ΄ αυτόν τον μικρό χώρο η 
κάμερα χαμηλώνει, κοντρ πλονζε  ώστε να μας 
αφήνει την αίσθηση υπερηρώων , διογκόνοντάς 
τους. Η δράση ξεκινάει.  Μουσική.  
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Μεταφερόμαστε σε σκηνή δράσης και κυνήγι μέσα 
στην πόλη που θυμίζει σύγκρουση υπερηρώων. Να 
τη πάλι η ονειροπόληση. Μας δίνει γρήγορα καρέ, 
ζωντάνια, ένταση , χρώμα και φως. Γενικό πλάνο 
για να φανεί το μεγαλείο του ήρωα.  Βέρτικαλ 
κινήσεις κάμερας. Μουσική.  Λαμπερό φως, 
καθαρός ουρανός.  
 
 
 
 
 
 

Πριν τη χαριστική βολή ο Walter επανέρχεται, από 
την αυθάδεια του αφεντικού του. Ψηλό κλειδί 
φωτισμού, φλου βάθος πεδίου, σ΄ αυτό το γκρο 
πλαν κόκκινου και πράσινου. Έκφραση καταβολής 
δύναμης του σούπερ ήρωα.  Κυκλικό Τραβελινγκ 
της κάμερας.  

Επιστρέφουμε στην γκρίζα εταιρεία, η μουσική 
κόβεται απότομα και ο Walter μένει πίσω. 
Αριστερά το εξώφυλλο LIFE σε αντίθεση.  Η ψυχρή 
πραγματικότητα του γκρι- μπλε σ΄ αυτό το μεσαίο 
οριζόντιο πλάνο. Καθρευτίζοντες επιφάνειες ασημί 
στο μεταλλικό του ασανσέρ που αντανακλούν το 
φως και την σκιά. Μπροστά ο νέος διευθυντής , 
πιο μικρός ο ήρωας μένει πίσω στο πλάνο σαν 
εγκλωβισμένος.  
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Ο υπάλληλος επικοινωνεί ξανά και ο Walter 
περιγράφει τη φαντασίωση της γνωριμίας του με 
τη Cheryl. Μια φιλία ξεκινά. Μεσαίο πλάνο. 
Εσωτερικό πλάνο η κάμερα μπροστά και λίγο 
διαγώνια. Φωτισμός εσωτερικού χώρου. Πίσω του 
η εταιρία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Cheryl μπαίνει στην καθημερινότητά του. Ο 
Walter στις ίδιες θέσεις χαμογελά. Η Cheryl 
παρουσιάζεται σαν μια καθημερινή κοπέλα οι 
χαρακτήρες στο κέντρο σε ίση στοίχιση. Γενικό 
πλάνο. Εξωτερικός Ρεαλιστικός φωτισμός. 
Σκουρόχρωμες φιγούρες (σκουρόχρωμα ρούχα) 
αριστερά δεξιά με πιο ανοιχτόχρωμους και 
φωτισμένους στην μέση τους ήρωες. Περπατούν 
στις λωρίδες σκίασης  (σκιές από τα κτίρια στα 
αριστερά) και φωτός. Η κάμερα μπροστά τους.  

Ο Walter εκτός εστίασης ξεδιπλώνει το 
αναπάντεχο ταλέντο του στο σκέιτμπορντ. Σε 
πρώτο πλάνο η Cheryl μιλά στο τηλέφωνο 
γυρισμένη πλάτη έχοντας άγνοια του τι συμβαίνει 
πίσω της. Το πράσινο χρώμα ζεσταίνει την εικόνα. 
Ψηλό κλειδί φωτισμού. Εξωτερικό πλάνο. Το ροζ 
της ηρωίδας πάντα δίνει χρώμα. Σαν να 
καθρεπτίζει τον έρωτα του ήρωα προς εκείνη. 
Παρόλου που είναι μέρα η λάμπα είναι αναμμένη 
για να τονίσει τον φυσικό φωτισμό αλλά και τον 
ήρωα που κάνει σκέιτμπορντ . Ο φωτισμός από τα 
δεξιά δημιουργεί μικρές σκιές. Η έκφραση της 
Cheryl δεν είναι χαρούμενη, μάλλον 
προβληματισμένη.  
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Η ισότητα των χαρακτήρων σε ένα πλάνο όπου 
ανταλλάζουν συνεργατικά πληροφορίες. Γκρο 
πλάνο και κοιτιούνται κατάματα (ο έρωτας είναι 
πιθανότητα) σένα εύθυμο πράσινο περιβάλλον. Το 
φως πλαισιώνει τους ήρωες. Το ροζ πουκάμισο 
προδίδει ρομαντισμό στην σκηνή. Εξωτερικό 
πλάνο φυσική πηγή φωτισμού.  Προφίλ οι ηρωες. 
Παράλληλα η κάμερα.  

Ονειροπόληση  ξανά σε παθιασμένο κλίμα. Η 
κάμερα γυρνά γύρω τους κάνοντας Τραβελινγκ  και 
θριαμβευτική μουσική συνοδεύει τη σκηνή. Το 
μεγαλείο του έρωτα νικά. Ο έρωτας είναι τυφώνας. 
Φωτεινό γκρο πλάνο ονειροπόλησης. Αίσθηση 
κωμικού.  Το φως μετωπικό και λαμπερό από τον 
ήλιο. Ο έρωτας έχει επιτυχία στην ονειροπόληση 
του ήρωα. Βρίσκει ανταπόκριση. 

Η Cheryl έχει απομακρυνθεί και  ο Walter 
επανέρχεται στην πραγματικότητα. Προσγειώνεται 
μόνος χωρίς έρωτα καθώς η Cheryl φεύγει και 
χαιρετά δείχνοντας την πλάτη στον θεατή σ΄ αυτό 
το μεσαίο πλάνο αμόρσα. Ο ήρωας μένει πίσω με 
κρεμασμένα τα χέρια. Περιτριγυρισμένος απ τις 
σκιές των φυτών λες και μένει πίσω στην σκιά 
καθώς ο έρωτας απομακρύνεται. Το φως είναι στα 
αριστερά έτσι διογκώνει τις σκιές.  
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Επιστροφή στην εταιρεία με διαγώνιο πλάνο που 
προετοιμάζει  την αναμέτρηση των χαρακτήρων. 
Μπαίνει πάλι από τα αριστερά σ΄ αυτό το γαλάζιο 
γκρι μεσαίο πλάνο που δηλώνει την εγκατάλειψη 
και την μοναξιά καθώς άλλος μόνο ένας 
εργαζόμενος εμφανίζεται σ΄ αυτόν τον μεγάλο 
γυαλιστερό- φωτεινότατο (αίσθηση 
αντανάκλασης)   και γκρι διάδρομο.  Φυσική πηγή 
φωτός οι λάμπες φθορίου σε ακολουθία λες και 
οριοθετούν τον χώρο αλλά και κατευθύνουν. Λες 
και μετρούν τον χρόνο διάλυσης της εταιρίας. Η 
κάμερα παρακολουθεί πίσω του.  
 
 
 

Ηττημένος επιστρέφει στο γραφείο του. Πλάνο 
από πίσω και χαμηλά στοχεύει στον συνεργάτη 
του στο νετ πεδίο -ο θεατής αρχίζει και ταυτίζει την 
οπτική του με αυτή του Walter. Σκοτεινός χώρος 
εργασίας που αποπνέει φόβο, ανασφάλεια και 
μυστήριο. Λάμπες φθορίου στο βάθος. Στο κέντρο 
φαίνεται το ρολόι, μετράει τον χρόνο επίλυσης του 
γρίφου, αγχώνει . Στο βάθος στα σκοτεινά ο 
συνεργάτης σαν βυθισμένος στην άγνοια. Για άλλη 
μια φορά απατηλές επιφάνειες, χαμηλό κλειδί 
φωτισμού και λουρίδες σκοταδιού δίνουν 
δραματικότητα στην σκηνή.  

Αποστρέφεται τα άσχημα νέα, στρέφει από την 
άλλη πλευρά όπου η εικόνα του Sean αρχίζει να 
τον προσκαλεί .Ασπρόμαυρη εικόνα που 
ζωντανεύει σαν από νουάρ φιλμ.  Τονίζεται ο 
συμβολισμός της φωτογραφίας. Που δεν 
μεταφράζεται αλλιώς παρά το μότο της εταιρίας.  
Τρε γρο πλαν στη φωτογραφεία που με την 
φαντασία του ήρωα ο Sean του γνέφει «έλα». 
Λεπτομέρεια καθοριστική για την εξέλιξη. 
Μυστήριο. 
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Ηλεκτρική κιθάρα και ροκ μελωδία συνοδεύουν 
όσο ο Wlater αρπάζει τα πράγματά του για να 
ξεκινήσει η αναζήτηση. Ροκ μελωδία ώρα για 
ταξίδι και περιπέτεια. Κοντινό πλάνο με  (back- 
lighting) μισός ο ήρωας, μισή η βαλίτσα.  Έχει ήδη 
φύγει. Η κάμερα πίσω του (follow shot). 

Περνά τρέχοντας μπροστά από τα εξώφυλλα του 
LIFE όπου απεικονίζονται ο Λένον, αλλά και ο ίδιος 
αστροναύτης. Μεγάλες προσωπικότητες που 
άλλαξαν τον κόσμο ο καθένας στον τομέα του, στο 
μυαλό του ήρωα είναι αστροναύτης και ένας απ΄ 
αυτούς. Υπερμεγέθης αφίσες, πολύ μεγαλύτερες 
από τον ήρωα. Τονίζοντας το μεγαλείο των 
απεικονιζόντων. Τρέχει και η κάμερα με το 
Τραβελινγκ μαζί του παράλληλα. Γενικό πλάνο- 
οριζόντιο. Ήρθε η ώρα για το διαφορετικό και το 
συγκλονιστικό. Οι τεράστιες αφίσες δίνουν και μία 
χιουμοριστική νότα στον ήρωα που τρέχει να κάνει 
κάτι σπουδαίο.  

Ο στόχος  στο πάτωμα του αεροδρομίου σε 
παρόμοιο πλάνο που προηγουμένως έκρυβε το 
χαρακτήρα και με θριαμβευτική μουσική. Οι 
γραμμές οριοθετούν τον χώρο και κατευθύνουν 
τον ήρωα.  Η κάμερα τραβάει από ψηλά και 
κάθετα, Βέρτικαλ  για να είναι ευδιάκριτο το 
μήνυμα « να δεις τον κόσμο». Οι  άνθρωποι έτσι 
μοιάζουν μικροί και κοντά τόσο στο μήνυμα ώστε 
δεν το βλέπουν. Στόχος αυτού του γενικού πλάνου 
είναι η προώθηση της εξέλιξης της ιστορίας. Το 
φως στα αριστερά. 
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Χωρίς δισταγμό μπαίνει στο αεροπλάνο. Κρυμμένο 
μήνυμα στο έδαφος που υπογραμμίζει τον σκοπό 
της ζωής. “ Purpose”  Οι γραμμές στο έδαφος 
οριοθετούν το χώρο και κατευθύνουν γενικό 
πλάνο από πάνω με το φωτισμό να δημιουργεί 
σκίαση σε σταυρό ώστε να κατευθύνει την πορεία 
όπως η ταμπέλα σε σταυροδρόμι. Αίσθηση 
ταχύτητας και μέτρησης του χρόνου . Φλογερό 
κόκκινο το αεροπλάνο ταξιδεύει προς το στόχο/ 
σκοπό.  Η κάμερα κάθετη  Βέρτικαλ στο 
αεροσκάφος. Μουσική.  
 
 
 
 
 

Ανάμεσα σε πλάνα της θέας, βλέπουμε τα 
διψασμένα μάτια του για νέες εμπειρίες. Γκρο 
πλαν με το φως στο πρόσωπο του ήρωα καθώς 
κοιτάει έξω από το παράθυρο στα αριστερά του. 
Λαχτάρα στα μάτια του. Το πρόσωπό του πιο 
φωτεινό στα αριστερά πιο σκιερό στα δεξιά 
δίνοντας τον διχασμό της προσωπικότητας του 
ήρωα. Η κάμερα μπροστά και δεξιά. Μουσική.  

Ερημική τοποθεσία και διακοπή της μουσικής 
υποδηλώνουν τη μοναξιά και την ξαφνική αλλαγή 
του ήρωα. Γενικό άδειο ( από ανθρώπους)  πλάνο 
τοποθεσίας που δηλώνει απομόνωση . Γήινα 
χρώματα , υγρασία στον δρόμο, χαμηλός φυσικός 
φωτισμός, ξημέρωμα  μοιάζει, και οι γραμμές 
ακριβείς πάλι βάζουν τον ήρωα στην μέση της 
οθόνης με το κόκκινο μικρό του αυτοκίνητο να 
προσθέτει λίγη ένταση. Ένα αμάξι- ένας 
άνθρωπος- άγνωστη τοποθεσία. Οριζόντιο πλάνο. 
Μυστήριο.  
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Πίσω από την μπάρα -εμπόδιο που ακόμα παλεύει 
να ξεπεράσει, ο Walter ζητά πληροφορίες. 
Χαμηλός φωτισμός, χαμηλό κλειδί, απατηλές 
επιφάνειες δηλώνουν την αγωνία του ήρωα να 
πάρει τις απαντήσεις που θέλει αλλά και τον χώρο, 
μπαρ, μυστήριο ( ποιοι είναι οι θαμώνες; Τι να 
συμβαίνει εκεί μέσα; Υπάρχει κάποιο μυστικό;) Στο 
βάθος φαίνονται κι άλλοι άνθρωποι.  Η μπάρα 
οριοθετεί τον χώρο. Φως πίσω από τον ήρωα. 
Μυστήριο. Ακούγεται ένας μεθυσμένος στο 
μικρόφωνο. Δίνοντας κωμικότητα στην σκηνή. 
Μεσαίο πλάνο μας δίνει το προφίλ του ήρωα. Θα 
παραγγείλει μία μπότα μπύρα (κωμική 
λεπτομέρεια) για να μπορέσει να αποσπάσει την 
πληροφορία που επιθυμεί.   Αφιλόξενος χώρος.  

Έρχεται στα χέρια με έναν τύπο στην 
πραγματικότητα. Δεν έχει ξανασηκωθεί ποτέ. Δεν 
έχει ξαναπιαστεί στα χέρια με κάποιον πάρα μόνο 
σε ονειροπόληση. Θα πρέπει να παλέψει για την 
πληροφορία που ζητάει. Κοντινό πλάνο, μετωπικός 
φωτισμός, φαίνεται το πρόσωπο που μόλις 
ανακάλυψε κάτι. Η κάμερα από πάνω του.  
Αναγνωρίζει το πρώτο στοιχείο. Γρο πλαν στο 
ήρωα την ώρα που ανακαλύπτει νέο στοιχείο και 
παρατηρούμε τον αντίχειρα απ’ τις φωτογραφίες 
του Sean. Ο θεατής μαζί με τον ήρωα 
ανακαλύπτουν το στοιχείο. 

Η έκφραση του τελικά τον φέρνει πάλι σε ίση θέση 
με τους άλλους ανθρώπους. Ο Walter αποκτά 
υπόσταση. Μεσαίο πλάνο, φως μπαίνει από το 
παράθυρο να φωτίσει τις πληροφορίες που θα 
πάρει. Η τεράστια μπύρα, κωμική, μας δίνει 
πληροφορίες για το νέο πρόσωπο όπως και τα 
τσαπατσούλικα ρούχα που φοράει, τα μούσια και 
τα ατημέλητα μαλλιά. Είναι ο τύπος που πριν 
τραγουδούσε μόνος του. Φως απ’ τα δεξιά , η 
κάμερα στα αριστερά.  Φλου η θέα απ  το 
παράθυρο.  
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Ξεκινά τη φαντασίωση- ονειροπόληση  ξανά. Στο 

θολό- φλου background - και μέλλον του - η Cheryl 

τραγουδά το Space Oditty του David Bowie.  

Καθοριστικό τραγούδι για την εξέλιξη. Χρώμα μωβ 

και μπλε και μεταλιζέ  πολύχρωμη κουρτίνα μας 

μεταφέρει σε άλλη εποχή , Γούντ στοκ. Μας 

μεταδίδει μια γλυκιά μελαγχολία. Ο ήρωας 

μπροστά στο κάδρο με αυτό το γρο πλαν με το 

φως να πέφτει στο πρόσωπό του ενώ σκιάζεται το 

δεξιά μέρος συμβολίζοντας έτσι τον εσωτερικό 

διχασμό. 

 

 

Το τραγούδι συνεχίζεται. Η Cheryl τον πλησιάζει να 
τον οδηγήσει προς τα έξω, να του δείξει τον δρόμο 
προς την περιπέτεια και την προσωπική 
αναζήτηση. Γρο πλαν να φανούν τα βαμμένα μάτια 
της και το στιλ άλλης εποχής. Η εύθυμη διάθεσή 
της, ένα γλυκό μειδίαμα. Η κάμερα πιο χαμηλά 
από κείνη δίνοντας της ισχύ. Θα είναι αυτή που θα 
του δώσει ώθηση. Το φως πλαγιομετωπικό. Σκιά 
στα δεξιά της.  

Οι στίχοι ακολουθούν τη σκηνή-  θα συνοδεύουν 
την απογείωση. Γενικό πλάνο. Τα κτίρια σε μπλε , 
κίτρινο, κόκκινο όπως ήταν και ο πίνακας στην 
εταιρία του ήρωα. Τρέχει προς το ελικόπτερο που 
οι έλικές του καδράρουν το πλάνο. Οριζόντιο 
Πανοράμικ πλάνο. Η κάμερα μπροστά του και 
ψηλά κοντά στους έλικες. Ο ήρωας τρέχει. Μια 
σκηνή που θα μπορούσε να είναι μέρος του 
βιντεοκλίπ του τραγουδιού. Νετ πεδίο, όμορφα 
κτίρια. Από μικρός που μοιάζει ο ήρωας 
κατευθυνόμενος προς την κάμερα μεγαλώνει.  
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Το πλάνο δείχνει πως ο Walter έχει κατακτήσει τον 
ουρανό. Γενικό πλάνο του ελικοπτέρου πάνω από 
τη ροζ θάλασσα μας δίνει την μαγεία. Ο ήλιος στα 
δεξιά σχηματίζει μια λαμπρή λωρίδα φωτός στην 
ήρεμη θάλασσα. Όλα ρόδινα. Η κάμερα στο ύψος 
του ελικοπτέρου στα δεξιά και πίσω κινούμενη 
καταγράφει την κίνηση του ελικοπτέρου σ΄ αυτό 
το οριζόντιο πλάνο, σ΄ αυτό το τοπίο με τον 
πλούσιο ορίζοντα. Φωτισμός πλαγιομετωπικός. 
Καθρεπτίζεται στην θάλασσα κι ασημί ζει.  
 
 
 
 
 
 

Τον περιμένει τώρα ο άγριος ωκεανός να τον 
τραβήξει μέσα - το νερό καταλαμβάνει μεγαλύτερο 
μέρος του κάδρου. Η κάμερα είναι δεξιά και 
χαμηλά κοντρ πλονζέ πλάνο παραμορφώνει το 
μέγεθος του καραβιού- το σκάφος μοιάζει με 
τέρας. Το κύμα σκούρο μπλε. Το καράβι μοιάζει 
παλιό σαπιοκάραβο. Σκούρος ο ουρανός μα 
σύννεφα που μπλοκάρουν το φως και δίνουν 
αίσθηση επερχόμενης κακοκαιρίας.  Κάτι κακό θα 
συμβεί. Κάτι δεν πάει καλά.  Γενικό πλάνο με το 
μισό καράβι να φαίνεται προκαλώντας έλλειψη 
ισορροπίας. Θρίλερ- αγωνία.   

Παλεύει και σώζεται. Τα χρώματα έχουν 
σκοτεινιάσει λόγω κινδύνου, χαμηλό κλειδί 
φωτισμού. Τα κίτρινα αδιάβροχα όμως 
χρωματίζουν το πλάνο και δίνουν ελπίδα. Γρο πλαν 
στο πρόσωπο του παραλίγο πνιγμένου ήρωα. 
Πήδηξε από το ελικόπτερο στην θάλασσα για να 
μπει στο καράβι, επιλογή που παραλίγο να του 
στοιχίσει την ζωή. Απόγνωση στο πρόσωπό του.  
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Ξαφνικά με ευκολία χτίζει κοινωνικές σχέσεις. 
Αμόρσα πλάνο με ζεστά χρώματα Παρόλου που ο 
φωτισμός είναι χαμηλός. Είναι γλυκός και 
αποπνέει ζέστη και ασφάλεια. Εσωτερικό 
καμπίνας. Λαμπατέρ αναμμένα.  Κίτρινη κουρτίνα  
καλύπτει την πόρτα  στα αριστερά και οριοθετεί 
τον χώρο.   
 
 
 
 
 
 
 

Το ξημέρωμα, με χαρούμενη ζωντανή μουσική πιο 
αισιόδοξο. Το καράβι διασχίζει την ήρεμη θάλασσα 
να μπει στο λιμάνι σ΄ αυτό το γενικό πλάνο με τον 
λαμπρό ήλιο. Ο ουρανός έχει πάλι αυτό το 
ονειρικό ροζ. Η κάμερα μπροστά Πανοράμικ 
πλάνο, μπροστά και δεξιά.  Καθαρός ουρανός. Το 
φως μα δίνει μια αισιοδοξία πως όλα καλά θα 
πάνε.  

Ο Walter αισθάνεται πιο άνετα στο ξένο 
περιβάλλον και τρέχει να συνεχίσει την αποστολή 
του. Τρέχει να προλάβει το ένα και μοναδικό 
ποδήλατο που θα είναι και μόνη επιλογή 
μεταφοράς του. Να το προλάβει πριν το προλάβει 
κάποιος άλλος. Είναι πολλοί και το ποδήλατο ένα. 
Νετ πεδίο με του δύο άλλους να ξαφνιάζονται σε 
πρώτο πλάνο ο ήρωας. Γρο πλαν να φανεί η 
έκφραση μαχητικότητας και αυτοπεποίθησης του 
ήρωα. Το φώς έρχεται από αριστερά και μπροστά 
και μας γεμίζει αισιοδοξία για την εξέλιξη. Στην 
μέση του κάδρου ο ήρωας. Το κίτρινο στην φόρμα 
του ενός και στο κράσπεδο φωτίζουν το πλάνο. Η 
κάμερα μετωπική με τον ήρωα. 
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Παρακολουθούμε το ταξίδι του σε τρίτο πρόσωπο 
και βλέπουμε το χαρακτήρα να μεταλλάσσεται 
μπροστά μας. Αποφασισμένος, ανέμελος, 
αθλητικός, κάνει ποδήλατο. Συναντάμε πάλι 
γραμμές που οριοθετούν και καθορίζουν την 
πορεία. Φως από αριστερά αφήνει μια ελαφριά 
σκιά στα δεξιά του. Τραβελινγκ της κάμερας 
μπροστά και δεξιά του.  

Κατακτά και τη στεριά και απελευθερώνεται. Σε 
ταχύτατα πλάνα ο Walter κοιτά μόνο μπροστά με 
το φως σαν να θριαμβεύει πίσω του (back-lighting) 
και του δίνει ώθηση. Χέρια ανοιχτά είναι έτοιμος 
να αντιμετωπίσει οτιδήποτε. Χιουμοριστικό 
στοιχείο το πατίνι γνωρίζαμε πρωτύτερα γι αυτή 
του την δεξιότητα. Στημένος στην μέση του κάδρου 
σ΄ αυτό το τοπίο με τα πράσινα και τα κίτρινα. 
Αισιοδοξία. Τραβελινγκ της κάμερας μπροστά του. 
Κοντρ Πλονζε το πλάνο σαν να δείχνει θρίαμβο. Η 
λευκή γραμμή στον δρόμο μας δείχνει την 
κατεύθυνση.  

Το ανέμελο ταξίδι του θα διακόψει ο ήχος της 
σειρήνας που σημαίνει τον κίνδυνο. Σε πρώτο 
πλάνο η σειρήνα με την κάμερα να τραβάει στο 
ύψος της και δεξιά ώστε να φαίνεται μεγάλη και 
επιβλητική όσο και παραμορφωμένη έως κωμική 
ενώ ο ήρωα ς από κάτω μικρός κι αδύναμος. 
Γενικό πλάνο. Οι σειρήνα λες και είναι ταμπέλα σε 
σταυροδρόμι μας δίνει τις γραμμές και 
κατευθύνσεις. Το φως έρχεται πίσω απ τον ήρωα 
ώστε να τονίσει τις γραμμές και σκιές της σειρήνας 
. Το κακό έρχεται. Η σκιά μπροστά του. Πλονζέ 
πλάνο τονίζει την απομόνωσή του στην άκρη του 
πουθενά. 
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Ξεφεύγοντας από την καταστροφή ο οδηγός 
φωνάζει σε ξένη γλώσσα εντείνοντας τον πανικό. 
Σκοτεινό πλάνο θρίλερ με χαμηλό κλειδί 
φωτισμού. Φόβος και αγωνία. Γενικό πλάνο 
καταστροφής. Η γραμμή στη άσφαλτο ορίζει τον 
χώρο μας δίνει κατεύθυνση. Ο φωτισμός 
μετωπικός. Το αυτοκίνητο κατευθύνεται προς την 
κάμερα. Κοντρ πλονζέ η κάμερα παραμορφώνει το 
αμάξι , το κάνει να φαίνεται μεγαλύτερο σαν 
τρακτέρ. Με την καταστροφή να τους ακολουθά ο 
χρόνος μοιάζει να κυλά διαφορετικά. Μας δίνεται 
η αίσθηση της ταχύτητας. Ο θεατής συμπάσχει.  

Ξεφεύγει και από την οργή της φύσης και 
αναλογίζεται την πραγματικότητα που άφησε πίσω 
του σε ένα φαστ φουντ. Όχι σένα τυχαίο αλλά σ΄ 
αυτό που δούλεψε όταν πέθανε ο πατέρας του και 
άλλαξε τη ζωή του για πάντα. Δούλευε σκληρά 
άλλαξε την εμφάνισή του ,άρχισε τις 
ονειροπολήσεις. Ο χώρος ξυπνά μνήμες. Κοντινό 
πλάνο να φανεί πως σκέφτεται και τα ανάμεικτα 
συναισθήματα. Κόκκινο και μπλε τονισμένα σε 
ισορροπία. Το πάθος και η ηρεμία σ΄ αυτό το  
πλάνο με το φως γαλάζιο να έρχεται από τα 
αριστερά και να μας μελαγχολεί. Η κάμερα στα 
δεξιά. 
 
 
 
 
 
 

Τηλεφωνεί στη Cheryl. Μπροστά του ένα 
ρομαντικό τοπίο με τα χρώματα του 
ηλιοβασιλέματος. Το ροζ του ουρανού, ερωτικό. Η 
κάμερα πίσω του και αριστερά σαν να τον 
ακολουθεί  για να μας δείχνει το τοπίο. Η λευκή 
κολώνα δίνει ισορροπία στο πλάνο καθώς ο ήρωας 
είναι αριστερά. Καθαρός ουρανος. 
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Ο Walter βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά και το 
πλάνο επιστρέφει στη Cheryl για να δείξει πώς οι 
χαρακτήρες έρχονται πιο κοντά.  Ένα γκρο πλαν 
στην Cheryl και το χαμόγελό της  για να πάρει 
δύναμη ο ήρωας με την ζωηρή φαντασία παρόλο 
που μόνο ο θεατής την βλέπει. Ο φωτισμός 
πλαγιομετωπικός . Η κάμερα στα δεξιά. Φυσική 
πηγή φωτός από της λάμπες του γραφείου αν και 
το πεδίο είναι φλου.  

Η πληροφορία εμφανίζεται στο σκηνικό που 
συμμετέχει στην ανάδειξη της αποστολής και των 
κομβικών σημείων.  Πολύ γενικό πλάνο οριζόντιο, 
ίσως κάπου επικό με την αναγραφή στο βουνό. 
Μπλε τα χρώματα , σούρουπο με  φυσικό 
φωτισμό. Το ροζ εμφανίζεται στα δεξιά του 
πλάνου. κάτι καλό θα γίνει. Πρέπει να δει την 
Cheryl. Πανοράμικ κίνηση κάμερας.  Σούρουπο. Ο 
φωτισμός στα δεξιά. Καθαρός ουρανός. 
 
 
 
 

Επιστρέφει πίσω σε ένα γενικό πλάνο που το 
αεροπλάνο πάει να προσγειωθεί . Ροζ ουρανός, 
πάει να δει την Cheryl, μπλε θάλασσα από τα 
αριστερά το φως. Πανοράμικ κίνηση κάμερας. 
Κίνηση του αεροπλάνου. Στα δεξιά η πόλη φλου. 
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Εκεί είναι ένας απλός υπάλληλος, που για πρώτη 
φορά έχει το κουράγιο να υπερασπιστεί τον εαυτό 
του. Γενικό πλάνο έξω από την εταιρία. Φωτισμός 
ρεαλιστικός από τα δεξιά. Διαβρωτικό γρι- μπλε 
πάλι. Φυσική πηγή φωτισμού μπροστά από τον 
ήρωα, πίσω οι σκιές. Δηλαδή από τα δεξιά του 
οριζόντιου πλάνου Πανοράμικ με την χρήση 
ευρυγώνιων φακών για την κάλυψη περισσότερου 
χώρου. Ξεχωρίζει ο ήρωας λόγο του σακιδίου που 
κουβαλάει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Το πρόσωπό του στο επίκεντρο όταν επισκέπτεται 
τη Cheryl και εκπλήσσεται που την πόρτα ανοίγει 
ένας άλλος. Που βρέθηκε ο τρίτος στην ιστορία και 
στην πλοκή; Ο ήρωας και ο θεατής μέσα από τα 
μάτια του ξαφνιάζονται απογοητευτικά.  Γρο πλαν 
να φανεί η έκφραση του. Με το φως στο πρόσωπό 
του.  Απογοήτευση και αυτοσαρκασμός. Πολύ 
κακό για το τίποτα. Η άγνοια του ήρωα.  

Καταρρακωμένος εγκαταλείπει την προσπάθεια 
και χάνεται στο βάθος του ανεστίαστου τοπίου. 
Βιάστηκα. Τρέχοντας. Η κάμερα πίσω από τον 
ήρωα που το βάζει στα πόδια. Τα κάγκελα 
οριοθετούν το χώρο. Στα αριστερά βλέπουμε το 
πατίνι-  δώρο.  
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Η επόμενη φαντασίωσή- ονειροπόληση του 
αποτέλεσμα πάλι του καταπιεσμένου του έρωτα 
για τη Cheryl. Τρε γκρο πλαν στην οθόνη του 
ταξιτζή. Ο  μαγικός έρωτας του έφτασε μέχρι τα 
Τοκ σόου. Η τιμή 7$ της ταρίφας από κάτω. Μπλε 
φόντο στο Τοκ σόου άνετη στάση σώματος του 
ήρωα , ενδιαφέροντας διάλογος. Props 
αντικείμενο η οθόνη του ταξιτζή στην αρχή την 
θεωρήσαμε φόντο αλλά τελικά βρισκόταν εκεί 
γιατί θα έπαιζε ρόλο στην ιστορία. Φωτισμός 
μετωπικός.  

Επιστρέφει στο ασφαλές περιβάλλον του σπιτιού 
του. Η απόσταση πια με το παρελθόν του 
διαχωρίζεται στη δομή του πλάνου. Αριστερά φως  
και δεξιά σκοτάδι.  Συμβολίζει τον εσωτερικό 
διχασμό, την έλξη και την απώθηση. Γενικό πλάνο, 
έντονα κοντραστ φωτισμού.  Η κάθετη κολώνα στο 
κάδρο. Ροζ το πουκάμισο της μαμάς. Κάτι καλό θα 
συμβεί. φυσικές πήγες φωτισμού λάμπες 
φωτιστικά εσωτερικού χώρου. Το πιάνο 
μισοχαμένο στο σκοτάδι. Μυστήριο. Νορμαλ 
φακός κάμερας για πιστότερη καταγραφή της 
πραγματικότητας.  

Άλλο ένα στοιχείο εμφανίζεται μέσα στην 
απόγνωσή του. Γρο πλαν που μοιάζει με αρνητικό 
αναλογικής κάμερας. Φωτισμός από τα αριστερά. 
Props αντικείμενο το πιάνο τελικά δεν ήταν 
σκηνικός ο ρόλος του αλλά θα δώσει σημαντικό 
στοιχείο για την εξέλιξη. Η χαμηλή γωνία λήψης 
παραμορφώνει το πιάνο λόγω προοπτικής. Η 
συναισθηματική φόρτιση στο πρόσωπο του ήρωα 
με το κοντινό. Διαβρωτικό γρι – γαλάζιο πάλι.  
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Η μητέρα του στο ρόλο του καθοδηγητή, ελαφρώς 
από πάνω του, με το βλέμμα στραμμένο προς 
εκείνον. Τρε Γκρο πλαν σε χαμηλό κλειδί 
φωτισμού. Πάντα καταλυτικός ο ρόλος της μάνας . 
Ο ήρωας  σκεπτικός ακούει προσεκτικά. Βλέπουμε 
το μισό προφίλ του ήρωα. Ολόκληρο το πρόσωπο 
της μάνας και την έκφραση. Τον κοιτάει μιλώντας 
εκείνος όχι μοιάζει να σκέφτεται. Κάμερα στα 
δεξιά. Φωτισμός από κάποιο λαμπατέρ. Η μάνα 
σκυμμένη προς τον ήρωα. Το γαλάζιο σκουλαρίκι 
σχεδόν φέγγει.   

Πλάνο πάλι από τα μάτια του ήρωα. Υποκειμενικό. 
Βλέπουμε ότι βλέπει Αφιέρωση του πατέρα του 
που θα του δώσει κίνητρο. Ξεκινά μουσική.  Τρε 
Γκρο πλαν  στον χάρτη.  Σύμβολο ταξιδιών και 
εξερεύνησης. Φλου το βάθος πεδίου. Βλέπουμε τα 
χέρια του ήρωα σαν σύμβολο ότι η ζωή μας κι οι 
επιλογές μας περνάνε από τα χέρια μας. Η κάμερα 
στο ύψος των ματιών του ήρωα τραβάει προς τα 
κάτω. Φως πάνω στον χάρτη.  
 

Ξαφνική εναλλαγή σκηνικού και επιστροφή στην 
περιπέτεια. Η καταγραφή εμπειριών εμφανής στην 
οθόνη -δράση. Η εικόνα ζεσταίνεται πάλι από τα 
χρώματα που ζωντανεύουν. Κόκκινο που δίνει 
ένταση. Οι σκέψεις και οδηγίες αναγράφονται 
στην οθόνη ακριβώς μπροστά στα μάτια του 
θεατή. Η σκέψη του ήρωα επιγραμματικά 
γράφεται πάνω στο γυαλί της οθόνης του θεατή. 
Δίνει οδηγίες και παίρνει το θεατή μαζί του στην 
περιπέτεια τον κάνει να ξέρει και να μπορεί να 
συμμετέχει εκτός του να συμπάσχει. Του εξάπτει 
την περιέργεια και ανεβάζει την αδρεναλίνη. 
Κοντινό πλάνο και επανεμφάνιση του ροζ. 
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Ο Walter έχει μεταμορφωθεί -χρώματα, φως 
ιδιαίτερη ενδυμασία, και πλάνο από κάτω πλέον 
υποστηρίζουν την ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. 
Η αίσθηση του ανέμου μας δίνεται με τις 
παλώμενες σημαίες, της θερμοκρασίας από το 
παγωμένο του πρόσωπο – ενδυμασία αλλά και 
καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Ήλιος 
από φυσική πηγή στα δεξιά. Η κάμερα είναι 
χαμηλότερα από τον ήρωα. Τον ψηλώνει.  
Αισιοδοξία και θετική αύρα αν και παγωμένη. Τα 
χρώματα, το φως, οι σημαίες αλλά και η κοντρ 
πλονζε κάμερα δίνουν μια κωμικότητα στο πλάνο. 
Μισοκριμένο το πρόσωπο του ήρωα. Παγωμένο. 
Κρύο αλλά σαν να μισογελά.  Κωμικότητα στο 
πλάνο δίνει και το σακίδιο.  
 
 

Κατακτά τη φύση και πεζός. Μοναδικές 3 φιγούρες 
σε μεγαλειώδες τοπίο. Ο Walter δεν τρέχει πια. 
Περπατά με αυτοπεποίθηση. Δεύτερος στη σειρά. 
Πανέμορφο φυσικό πλάνο . Ορμητικά τα νερά 
συμβολίζουν την ορμητικότητα του ήρωα ακριβώς 
στο κέντρο του γενικού αυτού πλάνου. Ο 
καταρράκτης συμβολίζει τον συναισθηματικό μας 
κόσμο και τα πολλά μας συναισθήματα. 
Πανοράμικ κίνηση κάμερας.  Το φως κατευθείαν 
πάνω στους ήρωες. Λάμπει το ποτάμι ήρεμο. 
Ευρυγώνιοι φακοι στα γενικά πλάνα. 

Αντιθέσεις ενώνουν το παρελθόν με το μέλλον. Το 
μονότονο παρόν έχει εγκαταλειφθεί. Ειδική 
ενδυμασία που μας δίνει στοιχεία πολιτισμού, 
πολυπολιτισμικότητα. Γραφές πάλι πάνω στην 
οθόνη του θεατή. Στοιχεία ημερολογίου. 
Σημειώσεις. Μαυροντυμένος άντρας στο κέντρο 
του πλονζε πλάνου αποπνέει μυστήριο. Πίσω του 
τραχιά βουνά. Η ομορφιά του ακατέργαστου. 
Κωμικό στοιχείο το κίτρινο ψωμί σαν στοιχείο 
σημειολογίας, σαν σύμβολο, σαν γέφυρα 
πολιτισμών. Το κέικ το τρώει όχι με το χέρι αλλά με 
το μαχαίρι. Σκληρός άντρας. Τρομαχτικός. Τραχύ 
πρόσωπο με ρυτίδες.  τ 

HP 8440
Typewritten text
76



 35 Project Walter Mitty 

   
Επαφή με άλλες κουλτούρες, χάριν σεναρίου. 
Κοινωνικός, αντίθεση στις προηγούμενες 
σωματικές επαφές κ κινήσεις. Πλάνο σαν καρτ 
ποσταλ με την σημείωση επάνω. Δέχεται τις 
ευλογίες των βουνών. Σαν προφητεία. Ότι όλα 
καλά θα πάνε. Αμερικάνικο πλάνο, παλιά κοπής. 
Τα χρώματα είναι μπλε , κόκκινο, κίτρινο. Υψηλό 
κλειδί φωτισμού δίνει ει μια κωμικότητα στην 
σκηνή. Προφίλ οι ήρωες για να φαίνεται το 
μέγεθος των σακιδίων , που είναι « πιο μεγάλο 
από το μπόι τους». Βολικός λευκός ουρανός  για 
να γραφεί το «I am given a “Mountain blessings”. 
Πλάνο μαγικό. 

Μακρινό πλάνο πολύ γενικό που υπογραμμίζει την 
ανθρώπινη προσπάθεια. Οι κάθετες χιονισμένες 
πλαγιές των βουνών, το μεγαλείο της φύσης κι ο 
μικρός άνθρωπος, κουκίδα. Γρι- μπλε. Το φως 
χαμηλά να φωτίζει προς τα πάνω. Οι ήρωες 
μισοβυθισμένοι στο σκοτάδι- στην σκιά.  Η κάμερα 
κοντρ πλονζέ. Λοξό πλάνο.  

Κοιτώντας μόνο εμπρός -πλάνο από πίσω. Πρέπει 
να αγωνιστεί μόνος. Γράφει πάλι την σκέψη του 
<μαγικά> στην οθόνη του θεατή. Συνεχίζει το 
δύσβατο μονοπάτι του. Κατακτά τις κορυφές, 
μόνος.  Άδειο τοπίο να φαίνεται το βάθος στα 
αριστερά που προκαλεί δέος. Τόση απόσταση και 
βουνά χωρίς δείγμα ζωής ή πολιτισμού. 
Σκουρόχρωμο το μονοπάτι του. Μυστήριο, τι θα 
βρει μετά; Ο ήρωας μόνος στην σκιά και στα 
αριστερά που είναι το φως και πιο ανοιχτός 
ορίζοντας πάνω στην οθόνη γράφει “alone”. Γενικό 
πλάνο. Η κάμερα πίσω και κάτω. Πίσω σαν να 
θέλει να δείξει να φανερώσει το μέλλον, το μετά. 
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Η μοναξιά και αγώνας υπερτονίζονται. Το καρέ 
είναι μια ξεχωριστή εικόνα . Ένα πολύ γενικό 
πλάνο. Η άκρη του πουθενά. Πλάγιες ενός βουνού 
ατέλειωτες και τραχιές, με σχισμές. Ο ίδιος 
ασήμαντα μικρός. Μοναξιά.  Βέρτικαλ οι κινήσεις 
της κάμερας με ένα ελαφρύ ζουμ. Χαμένος ο 
Ήρωας στο τοπίο. Δυσκολία να τον εντοπίσει το 
μάτι. Μοιάζει με κουκίδα.  Πλονζέ θέση κάμερας. 
Το γρι σ΄ όλο του το μεγαλείο σαν να προσθέτει 
την φιλοσοφική δήλωση « τι μικρός που είναι ο 
άνθρωπος», σκιές στις χαραμάδες του βουνού.   

Σκαρφαλώνει τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου. 
Η κάμερα γυρίζει γύρω του  κυκλική κίνηση 
τράβελινκ σαν αγωνία, ο ήρωας πόλος έλξης. 
Κοντρ πλονζέ η θέση κάμερας  να υπερτονίζεται το 
ύψος. Το βάθος πεδίου φλου από την ομίχλη 
τρομαχτικό, χάνουμε την αίσθηση των μεγεθών και 
του χωροχρόνου.. Απεραντοσύνη. Γενικό πλάνο.  

Ο ήχος του κινητού διακόπτει τη δραματική 
μουσική. Ο υπάλληλος του site του δίνει 
συγχαρητήρια για τις περιπέτειές του. Ένα γενικό 
πλάνο με καθαρές γραμμές. Το ροζ του ουρανού 
εμφανίζεται και πάλι. Κάτι καλό θα ακολουθήσει. 
Η κάμερα χαμηλά κοντρ πλονζέ , ο ήρωας περπατά 
στην ξεκάθαρη γραμμή του βουνού. Το νέφος 
υποχωρεί. Ξεκαθαρίζει το βάθος πεδίου. Παρόλα 
αυτά μοιάζει να περπατάει στην σκιά. Το φως είναι 
στα δεξιά του.   
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Τη στιγμή που παραιτείται και ζητά να σβήσει το 
προφίλ του είναι που θα φτάσει τον στόχο του. 
Εμφανίζεται ξαφνικά ο Sean. Γρο πλαν. Επίτευξη 
στόχου. Τον εντόπισε. Ο φωτογραφικός φακός 
δίνει κι άλλες πληροφορίες για τον Sean. Κάτι 
παρατηρεί. Το κόκκινο του μπουφάν τονίζει την 
παρουσία του στο πλάνο. Κρυμμένα πρόσωπα, 
μισά με τις κουκούλες. Μυστήριο.  Ο ήρωας πιο 
κοντά στην κάμερα για να φαίνεται νετ πίσω ο 
Sean με τη κάμερα. 

Οι κεντρικοί χαρακτήρες στο ίδιο κάδρο στην 
κορύφωση-χωρίς ιδιαίτερη κλιμάκωση ο Walter 
εξισώνεται με το είδωλό του. Γρο πλαν. Κάτι 
παρατηρούν. Το εντοπίζουμε στο βλέμμα τους. Πιο 
χαμηλά η κάμερα πιο μεγάλοι οι ήρωες. Φυσική 
πηγή φωτισμού. Ρεαλισμός στις εκφράσεις.  Λοξή 
γωνία της κάμερας. 

Και έρχεται στη θέση του. Είναι εκείνος πλέον που 
βλέπει από ψηλά. Που βλέπει μέσα από τα μάτια 
του Sean. Από τον φακό του καλύτερα. Γκρο πλαν. 
Ο βράχος κόβει το πλάνο. Ο φακός κρύβει το 
πρόσωπο. Η κάμερα μπροστά και λίγο χαμηλά. 
Μετρημένες κινήσεις ηρώων. Κρύο.  Φυσικός 
φωτισμός. Το κόκκινο μπουφάν τονίζει επιβλητικά 
την παρουσία του ήρωα.  
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Διδάσκεται να ζει τις στιγμές, να μην αποσπάται να 
μην τις αναβάλει. Ανακατεμένος με το πλήθος που 
επέλεξε. Μεσαίο πλάνο με ελαφρύ ροζ στην 
ατμόσφαιρα που ζεσταίνει τη σκηνή. Πολύχρωμα 
ρούχα. Ομαδικότητα. Πανοράμικ κινήσεις κάμερας 
ακολουθούν την μπάλα και τους παίκτες.  

Ειδυλλιακό τοπίο με σκιές ανθρώπων. Εστίαση στη 
ζεστασιά του κίτρινου ήλιου. Επιτέλους το 
λαμπερό , ζεστό φως. Πορτοκαλί φως ακριβώς 
μπροστά στους ήρωες τους μετατρέπει σε σκιά σ΄ 
αυτό το κοντινό πλάνο. Η κάμερα κοντρ πλονζέ να 
ακολουθεί τον ήλιο. Χαρά. Φλου πλάνο. Αίσθηση 
μεγαλείου.  

Ξαφνική μετάβαση στην πραγματικότητα του LA. 
Επιλογή εικόνας δείχνει την εσωτερική 
εξερεύνηση-αντίθεση σκληρή πραγματικότητα. 
Σκληρό μαύρο / άσπρο ακτινογραφίας. Συμβολίζει 
έγκλημα και θρίλερ. Η εικόνα από την « οπτική των 
ακτινών χ» του αεροδρομίου. Οι άνθρωποι 
είμαστε σκέτος σκελετός στο τέλος της ιστορίας. 
Μαγική εικόνα φαντασίας. Φυσικά βάθος πεδίου 
φλού. Πληροφορίες στην οθόνη του υπολογιστή 
που έγινε αυτό το πολύ κοντινό πλάνο. 
Κωμικότητα (γνωρίζοντας τη ροή της ιστορίας). 
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Ανάκριση του χαρακτήρα. Ο κόσμος του τον έχει 
δέσει με χειροπέδες .Καθαρές γραμμές, 
οριοθέτηση μπλε και γκρι. Στο μέσο του κάδρου ο 
ήρωας. Διαφορετικός. Με τζιν και μούσι και 
μενταγιόν. Και χειροπέδες. Δεν θα είναι ποτέ ξανά 
ο ίδιος. Το φως σε ευθεία. Αμερικάνικο πλάνο. Το 
πρόσωπό του στο γκρι για να τονίζεται η έκφραση. 
Η κάμερα στην ευθεία. 

Εκείνος ξεπερνά άλλο ένα εμπόδιο - ο χαρακτήρας 
εξέρχεται από πόρτα που απαγορεύεται η είσοδος 
- ανάμεσα στη διπλή σήμανση. Πλάνο κοντινό που 
δείχνει ευδιάθετος. Το κόκκινο πάλι ζωντανεύει 
την εικόνα. Το φως στο πρόσωπό του. Νετ πεδίο 
πίσω του να βλέπουμε τα δύο απαγορεύεται. 
Συμβολικός χαρακτήρας σήμανσης. Η κάμερα πιο 
χαμηλά από τον ίδιο για να τονίσει την 
αυτοπεποίθησή του. Άλλος άνθρωπος πλέον.  

Ο αφανής ήρωας υπάλληλος της ιστοσελίδας 
εμφανίζεται σαν από μηχανής θεός και σώζει τον 
ήρωα. Μεσαίο πλάνο.  Επιτέλους γνωρίζονται από 
κοντά. Το γαλάζιο πουκάμισο με λουλούδια μας 
δίνει έναν κεφάτο και ανάλαφρο χαρακτήρα. Όλα 
γύρω ανοιχτό γρι- γαλάζιο. Οι λάμπες από πάνω 
φτιάχνουν τις σκιές στο χώρο. Αντανακλάσεις 
προκαλεί το ασημί- μεταλλικό υλικό. Οι ήρωες 
τοποθετημένοι αριστερά του πλάνου και παρόλα 
αυτά υπάρχει ισορροπία λόγο του νετ πεδίου.  
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Σταθερά πλάνα τον επαναφέρουν στον χώρο του 
και αναμετράται με τα προβλήματα και τα βάρη 
του παρελθόντος. Μεσαίο πλάνο . Μάνα κι 
αδερφή. Ροζ το σακάκι της μάνας. Κάτι καλό θα 
συμβεί. Το παράθυρο πίσω τους φωτίζει τον χώ ρο 
σ΄ αυτό το αμόρσα πλάνο. Πλάτη ο ήρωας η 
κάμερα στοχεύει στις εκφράσεις μάνας – αδερφής. 
 
 
 
 
 
 

Περιμετρικό πλάνο που επιστρέφει στο πρόσωπό 
του. Όλα έχουν αλλάξει.  Γρο πλαν να φανεί η 
πονηριά στο μάτι και τα μούσια. Αποφασισμένος 
και δυνατός. Το πίσω του- βάθος πεδίου φλου. 
Θολό.  Η κάμερα λίγο πιο κάτω ώστε να φαίνεται η 
αποφασιστικότητα του. Τονίζει την 
αυτοπεποίθηση.  

Ο Walter παραδίδει το φιλμ και ανακτά τη θέση 
του και την αξιοπρέπειά του σ΄ αυτό το μεσαίο 
πλάνο. Με ροκ μπλούζα άνετος, ακομπλάριστος 
και φανερά αλλαγμένος έρχεται σε αντίθεση με τα 
είθισται και καθώς πρέπει κουστούμια των άλλων. 
Το φως του παραθύρου προς το μέρος του. Στ 
αριστερά ο ίδιος. Εικόνα γκρι- μπλε. Φανερή 
φωτιστική πηγή στη σκιά ο διευθυντής. 
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Λαμβάνει και το σεβασμό του συναδέλφου του. Οι 
ανοιχτό γκρι γραμμές του ασανσέρ σε συνδυασμό 
με τα κουτιά που βαστάνε οι ήρωες σ΄ αυτό το 
γκρο πλαν  δίνουν την αίσθηση του κυβισμού. Της 
οριοθέτησης και λογικής . Γρι εικόνα. Σκοτεινή . 
φως από το ασανσέρ σε στιλ φωτοστέφανο. Η 
κάμερα σταθερή.  
 
 
 
 
 

Ψάχνοντας για νέα δουλειά -σχήμα κύκλου με το 
αρχικό πλάνο όπου έψαχνε για σύντροφο πολύ 
κοντινό πλάνο στην οθόνη του υπολογιστή, δέχεται 
μήνυμα.  Τρε γκρο πλάνο που μεγεθύνει την οθόνη 
του υπολογιστή υποδηλώνοντας την συμβολική 
του σημασία.  

Σκηνή από τις ζωές που επηρέασε. Συνειδητοποιεί 
πως και πριν τις περιπέτειές του είχε πολλά να 
δώσει. Ο γιος της Cheryl κάνει πατίνι όπως του 
δίδαξε. Γενικό πλάνο. Μπλε – κόκκινο. Το φως από 
τα αριστερά διογκώνει τη σκιά του μικρού 
τονίζοντας το επίτευγμα. Η κάμερα είναι ψηλότερα 
από το παιδί.  Βάθος πεδίου φλού.   
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Γενικό πλάνο με την γαλάζια πισίνα να τραβάει την 
προσοχή αυτήν την ηλιόλουστη μέρα. 
Καθημερινός κόσμος πηγαινοέρχεται.  Μπορεί κι η 
καθημερινή ζωή να είναι όμορφη. Κάτι καλό θα 
ακολουθήσει. Ψηλό κλειδί φωτισμού. Θέση 
κάμερας μπλονζέ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έχοντάς τη μπροστά του εξομολογείται τον έρωτά 
του και της προτείνει ραντεβού. Γρο πλαν με 
χρώματα ζωηρά με το το ροζ της Cheryl να μας 
υπόσχεται ότι κάτι καλό και όμορφο θα συμβεί. 
Με φούτερ πλέον ο ήρωας μοιάζει χαλαρός και 
άνετος στην οπτική επαφή. Κοντινό πλάνο. 
Κανονική γωνία λήψης. 

 Μεσαίο πλάνο. Οι χαρακτήρες περπατούν και 
κοιτούν στην ίδια κατεύθυνση σ΄ αυτό το κοντινό 
πλάνο. Η μέρα ηλιόλουστη. Φλου το  βάθος 
πεδίου. Χρώματα. Ψηλό κλειδί φωτισμού. Χαρά. 
Δεν γίνεται ιδιαίτερος διάλογος. Σημειολογία: της 
πιάνει το χέρι και περπατάνε μαζί.  Κανονική γωνία 
λήψης 
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Το τελευταίο πλάνο-σχήμα κύκλου-δείχνει τον 
απλό Walter, τον σημαντικό καθημερινό άνθρωπο 
που τελικά αυτός έχει γίνει το εξώφυλλο της 
«Ζωής». Έκανε ολόκληρο ταξίδι για να βρεί τον 
ίδιο του τον εαυτό, εκτός από τον έρωτα που 
ήτανε μπροστά του και όχι σε κάποιο εξωτικό 
μέρος ή μέσα στα  όνειρά του. Αυτός τελικά ήταν 
το συγκλονιστικό εξώφυλλο. Ασπρόμαυρο πλάνο- 
γκρι. Με το κόκκινο να υπογραμμίζει το νόημα της 
ζωής. Το μυστήριο λύθηκε. 

Παίρνει τον έλεγχο στα χέρια του και μέσα στο 
πλήθος προχωρά εμπρός. Γενικό πλάνο χωρίς να 
μιλάνε έρχονται από το φως. Χωρίς διάλογο αλλά 
με την γλώσσα του σώματος μας περνά το μήνυμα 
αγάπης.   Happy end.  
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4.2.2 Συμπεράσματα storyboard

Μελετώντας την ταινία όσον αφορά στην σκηνοθεσία συμπέρανα ότι ο σκηνοθέτης την

«χειρίστηκε» σαν ταινία ρεαλισμού με τα ειδικά εφέ να προσδίδουν την μαγεία. Μια

ταινία ρεαλισμού με τάσεις, εμβόλιμες μαγικές σκηνές, στο μαγικό ρεαλισμό. Στην

ερώτηση «Τί είναι το είδος;» απαντά ο Σκοπετέας (2006, σ14). « Το είδος είναι η

κατηγορία της σύμβασης/ συμφωνίας που γίνεται μεταξύ του θεατή και του δημιουργού

σχετικά με το τι παρακολουθεί, τι πρέπει να περιμένει και πως να αντιδράσει.»

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι αν ο ίδιος ο ρεαλισμός χωριζόταν σε είδη, ένα

είδος του θα μπορούσε να είναι ο μαγικός ρεαλισμός. Έμπνευσή γι’ αυτή μου την σκέψη

αποτέλεσε το βιβλίο (Levy, 1999) Δυνητική πραγματικότητα, όπου μας συστήνει τα τρία

είδη πραγματικότητας. Πραγματική πραγματικότητα, δυνητική και εικονική. Βασισμένος

κάποιος σ΄ αυτήν την σκέψη θα μπορούσε να θεωρήσει ότι ο σκηνοθέτης μεταφέρει

ρεαλιστικά την μαγική γραφή σαν ένα νέο είδος ρεαλισμού – τον μαγικό. Με βεβαιότητα

θα μπορούσε ο μαγικός ρεαλισμός να σταθεί μόνος του σαν ένα νέο είδος

ψηφιοποιημένης τέχνης αλλά δεν είναι αυτή η κατηγοριοποίηση που ισχύει δεχόμαστε

αξιωματικά σήμερα. Όπως για παράδειγμα στην λογοτεχνία και στα έργα του Μαρκές.

Ο σκηνοθέτης Ben Stiller στην συνέντευξή του με τον Elvis Mitchell στο film

independent (2013) τόνισε «as real as possible – the more real elements you have the

better it looks» που σημαίνει όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται και όσο περισσότερα αληθινά

συστατικά τόσο καλύτερο αποτέλεσμα. Επομένως τα τοπία είναι αληθινά όπως και η

δράση σε αυτά, για παράδειγμα η σκηνή με το ελικόπτερο ή το πατίνι που έγινε χωρίς τη

βοήθεια κασκαντέρ για να πετύχει ρεαλιστικότερο αποτέλεσμα κι εκφράσεις. Ενώ για να

εξυψώσει την μαγική γραφή έκανε χρήση των special effects και του ηχητικού ρεπαράζ.

Έτσι αν και κωμωδία- ρομαντική μ΄ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει την γλυκιά μελαγχολία,

sadness and sweetness όπως ο ίδιος υποστήριξε στην ίδια συνέντευξη, του μαγικού

ρεαλισμού.

Καθώς το φως και το χρώμα θεωρείται η ψυχή της ταινίας (Τσακωνιάτης, 2009)

διαπιστώνουμε σε κάποιες σκηνές και πλάνα ο σκηνοθέτης τείνει να ευνοεί τον
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διαθέσιμο φωτισμό, τις φυσικές πηγές φωτός αλλά και τις λάμπες και τα ρεφλεκτερ για

εξωτερικές σκηνές ώστε να τονίσει τον φυσικό φωτισμό και να μαλακώσει τα σκληρά

κοντράστ που δημιουργούνται για να επιτευχθεί ο επιθυμητός ρεαλισμός. Ενώ η άλλη

μισή ψυχή της ταινίας μοιάζει να ανήκει στον ποιητικό κινηματογράφο (Τσινίκας, 2014,

σ 20) με την χρήση στοιχείων σημειωτικής – φαινομενολογίας και ψυχανάλυσης,

συναντάμε έντονα κοντράστ φωτός – σκοταδιού για ψυχαναλυτικούς λόγους.

Υψηλό contrast συναντάμε σε τραγωδίες και μελοδράματα και χαμηλό κλειδί

φωτισμού όπως σε ταινίες μυστηρίου. Ενώ το φως που συμβολίζει την ασφάλεια, χαρά,

αρετή, αλήθεια συνοδεύει την αντίστοιχη ψυχολογία του ήρωα και την κωμικότητα της

σκηνής. Mix and match δηλαδή όπως αναφέρει στις σημειώσεις του ο Σκοπετέας (2006,

σ13) για την ανεξάντλητη ευχέρεια των δημιουργών να συνδυάζουν τεχνικές και να

δημιουργούν υπό- είδη (sub- genres). Βάση αυτής της θεωρίας θα μπορούσε από

σκηνοθετική άποψη ο μαγικός ρεαλισμός να αποτελέσει, υπό -είδος χωρίς την

βεβαιότητα αποδοχής του όρου από κριτικούς και θεωρητικούς.

Τα χρώματα (Ίττεν,1998) και τα σχήματα (Cometti, Morizot, Pouivet 2005) επίσης

παίζουν αξιόλογο  ρόλο στην ταινία. Αναφέρω επιγραμματικά το νόημα, πως

μεταφράζονται - αποκωδικοποιούνται, στην συγκεκριμένη ταινία.

Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας είναι γυρισμένο σ΄ ένα διαβρωτικό γκρι- γαλάζιο.

 Γκρι:  δηλώνει απομόνωση, σκληρότητα αλλά και έλλειψη φαντασίας.

 Γαλάζιο: κακοδιαθεσία και απογοήτευση.

 Ασημί: (σκηνές ασανσέρ) λειτουργεί σαν καθρέπτης.

 Κόκκινο : ένταση – ορμή

 Κίτρινο : επικοινωνία, φιλοδοξία, διαύγεια

 Ροζ: (ουρανός, ρούχα Cheryl και της αδερφής του) παιδικότητα, αθωότητα,
τρυφερότητα, θηλυκότητα

 Πράσινο: (τέλος ταινίας) Βόρειο Σέλας ελπίδα για ζωή, αναγέννηση

Σύμφωνα με τον (Schachtel 1959/2017) το τετράγωνο, το ορθογώνιο και τα

παράγωγά τους είναι σύμβολα ύλης, βαρύτητας και αυστηρού περιορισμού που τα

συναντάμε στα γραφεία της εταιρίας και αλλού.
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Γενικά στην ταινία συναντάμε πολλές αντιθέσεις εκτός της κορυφαίας και

καθοριστικής ονειροπόληση- πραγματικότητα που είναι και ο κύριος διάλογος μαγικού

ρεαλισμού και ρεαλισμού.

Αντιθέσεις:

 Περιπέτεια – καθημερινότητα
 Εξωτερικά πλάνα Φύσης – εξωτερικά πλάνα πόλης
 Γραμμές που απελευθερώνουν - γραμμές που περιορίζουν
 Ποίηση – κυνισμός
 Άνετη περιβολή – κουστούμι
 Μοναξιά κορυφής – μοναξιά καθημερινότητας
 Χρώμα - έλλειψη χρώματος
 Ήχος – σιωπές
 Θέση κάμερας κοντρ πλονζε (= μεγαλείο, δύναμη) – πλονζε (=απομόνωση,

συντριβή)
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4.2.3 Γραφήματα
Επειδή η ονειροπόληση είναι αυτή που ουσιαστικά τοποθετεί το μαγικό στην ταινία στο

διάγραμμα που ακολουθεί εντόπισα τα διαστήματα ονειροπόλησης και την διάρκειά τους

όσον αφορά στον συνολικό χρόνο της ταινίας σαν μια απόπειρα να μετρήσω αν χωράει η

μαγεία στην πραγματικότητα διαπιστώνοντας πως τουλάχιστον στον κινηματογραφικό

ρεαλισμό καταλαμβάνει και χώρο και χρόνο. Στο διάγραμμα βλέπουμε ότι ο ήρωας όσο

δεν έχει ενδιαφέρουσα καθημερινότητα καταφεύγει συχνά στην ονειροπόληση αντίθετα

και με το πέρασμα της ταινίας καθώς η ζωή του αποκτά ενδιαφέρον οι ονειροπολήσεις

μειώνονται. Η διάρκεια της ονειροπόλησης στην αρχή της ταινίας είναι μεγαλύτερη και

οι ονειροπολήσεις συχνότερες καθώς ο Ήρωας αποφεύγει το περισσότερο δυνατό την

πραγματικότητα και προτίμα να ζει στην φαντασία του. Το μοτίβο αυτό συνεχίζεται μέχρι

το τέλος της ταινίας αλλά όπως βλέπουμε και στα γραφήματα με μειωμένη διάρκεια και

συχνότητα.
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4.2.4 Μεθοδολογία

Το βασικό ερώτημα που διατύπωσα στην εργασία είναι πως παρουσιάζεται ο έρωτας

στον κινηματογραφικό Μαγικό ρεαλισμό μετά το 2010. Έτσι ξεκίνησα από τα γενικά

ερωτήματα. Τι είναι ο έρωτας; Τι είναι ο μαγικός ρεαλισμός; Τι είναι ο μαγικός

ρεαλισμός στον κινηματογράφο; Γιατί μετά το 2010; Ώστε να προχωρήσω σε πιο ειδικά

ερωτήματα. Ο κινηματογραφικός ρεαλισμός έχει σύνδεση με το λογοτεχνικό στιλ; Με

άλλες τέχνες; Πως παρουσιάζεται σκηνοθετικά; Τι χαρακτηριστικά έχει; Έχει κοινά

χαρακτηριστικά με άλλο κινηματογραφικό είδος; Πως παρουσιάζεται ο έρωτας

σκηνοθετικά; Ποιες οι διαφορές- ομοιότητες της απεικόνισης του έρωτα σε σχέση με

άλλα κινηματογραφικά είδη; Κινούμενη ως προς τον άξονα γενικό (όλον) και μερικό

(μέρος) ώστε να προχωρήσω στις λεπτομέρειες και να τις αναλύσω.

Επέλεξα δύο ταινίες που διαπραγματεύονται τον κινηματογραφικό μαγικό

ρεαλισμό μετά το 2010 όπου ανέλυσα θεωρητικά σε πρώτο στάδιο επιπρόσθετα στην

ταινία Ruby Sparks βασίζεται εξολοκλήρου το δημιουργικό μου κομμάτι ενώ στην ταινία

The secret life of Walter Mitty έγινε σε βάθος έρευνα μέσω του storyboard. Χώρισα την

την ταινία σε πλάνα όπου και ανέλυσα όσον αφορά στο σενάριο, ήχο, φωτισμό, σκιά,

χρώματα, ενδυμασία, στάση κάμερας, εσωτερικά- εξωτερικά πλάνα, σκηνοθετικές

τεχνικές που αναδεικνύουν το σενάριο και παρουσιάζουν τον έρωτα. Κατέληξα σε

συμπεράσματα που δημιούργησαν κι άλλα ερωτήματα. Επανεξέτασα λοιπόν το θέμα μου

και κατέληξα στα δύο σημαντικά μοτίβα της ταινίας που είναι η πραγματικότητα και ή

ονειροπόληση και η διάρκειά της στην πάροδο του χρόνου της ταινίας. Έγινε μέτρηση

αυτών των χρόνων όπως και των ονειροπολήσεων ώστε να καταλήξω στα δυο

γραφήματα, καθοριστικά για τα συμπεράσματα της έρευνας. Η χρονοβόρα αυτή

διαδικασία απαιτούνταν  ώστε τα συμπεράσματά μου να είναι σύμφωνα με την

δεοντολογία της έρευνας.

Ακολούθησα τα έξι στάδια θεματικής ανάλυσης. Αρχικά εξοικειώθηκα με τα

δεδομένα μου. Εκτός από την γνώση της βιβλιογραφίας που τελικά συμπεριέλαβα στην

έρευνα υπήρξε βιβλιογραφία όσον αφορά στον μαγικό ρεαλισμό που δεν συμπεριλήφθη

λόγο της μη στοχευμένης πληροφορίας και είχε σκοπό στην εξοικείωσή μου με το θέμα.
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Διαπίστωσα έτσι πως δεν υπήρχε όγκος πηγών στα ελληνικά και χρειάστηκε να

μεταφράσω σημαντικές πληροφορίες. Παρακολούθησα δεκάδες φορές τις δύο ταινίες

και ειδικότερα την The secret life of Walter Mitty ώστε να εντοπίσω νοήματα- θέματα-

μοτίβα και να κωδικοποιήσω εννοιολογικά ζητήματα της ταινίας μέσω storyboard.

Ονειροπόληση, πραγματικότητα, χρόνοι, φως, σκοτάδι, σκιά, χρώμα, πλάνα, μουσική

κτλ. Όπως επίσης σκηνοθετικές τεχνικές απόδοσης του έρωτα, της μοναξιάς, του φόβου,

της επιτυχίας κτλ.

Στην συνέχεια συνδύασα διαφορετικούς κωδικούς ώστε να αναζητήσω πιθανά

θέματα και μοτίβα για παράδειγμα χρήση του φωτός σε χαρούμενες κι ερωτικές σκηνές,

το ροζ στην ατμόσφαιρα ή στα ρούχα, η περιπέτεια στην πραγματικότητα ή στην

ονειροπόλησης κτλ ώστε έφτασα στο τέταρτο στάδιο που είναι η επανεξέταση των

θεμάτων που προέκυψαν ώστε να αναθεωρήσω κάποια κωδικοποιημένα δεδομένα και να

απορρίψω ορισμένα και να μην τα συμπεριλάβω στην έρευνά μου. Με αυτόν τον τρόπο

διαμορφώθηκε ο χάρτης δεδομένων μου με τα θέματα και υποθέματα προς διερεύνηση σε

βάθος. Η προτίμησή μου στον μαγικό ρεαλισμό σαν λογοτεχνικό είδος, η φιλοσοφική

αναζήτηση μου για τον έρωτα αλλά και η αγάπη μου για τον κινηματογράφο συνέταξαν

αυτό το θέμα προς διερεύνηση. Καταλήγοντας στο έκτο στάδιο της θεματικής ανάλυσης

την έκθεση δεδομένων και την συγγραφή ευρημάτων.

Το μεθοδολογικό λοιπόν σκεπτικό της έρευνας είναι μία ποιοτική και παραγωγική

προσέγγιση. Όσον αφορά στην ταξινόμηση και ανάλυση δεδομένων εφάρμοσα τη δια

τμηματική λογική στην θεματική ανάλυση και το είδος έρευνας είναι μια μελέτη

περίπτωσης (case study). Η στρατηγική δειγματοληψίας ήταν να χωρίσω την ταινία The

secret life of Walter Mitty σε πλάνα όπου σε μορφή φωτογραφίας να τα εντάξω οριζόντια

στο word με την χρονική σειρά που παρουσιάζονται στην ταινία. Στο πλαίσιο επομένως

κατάταξης του υλικού και σύμφωνα με τους σκοπούς ανάλυσης αποφάσισα να

συμπεριλάβω αυτό το φωτογραφικό υλικό- πλάνα με την ανάλυσή τους μέσα στην

εργασία. Συγκεκριμένοι τύποι δεδομένων όπως συνεντεύξεις του σκηνοθέτη για

παράδειγμα μετατράπηκαν σε γραπτή μορφή και δώθηκαν σαν πηγές στο τέλος της

εργασίας.
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Κεφάλαιο 5

Δημιουργικό Κομμάτι

Όσον αφορά στο δημιουργικό κομμάτι έγραψα ένα αφήγημα που αναφέρεται στην ταινία

Ruby Sparks. Σύμφωνα με την θεωρία του Αφηγηματικού Λόγου  του Gerard Genette

(Discours du recit: essai de methode 1972) η αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη με εσωτερική

εστίαση στον Calvin σταθερή ή καθορισμένη και τριτοπρόσωπο κέντρο συνείδησης. Ο

λόγος είναι μετατιθέμενος, στιλ έμμεσο, λόγο χρήσης της τριτοπρόσωπης, του

παρελθοντικού χρόνου και τους δείκτες προφορικότητας. Χρήση ευθύ λόγου. Ο χρόνος

της αφήγησης είναι σύμφωνος με αυτόν της Ιστορίας, δεν υπάρχουν αναχρονίες.

Ισοχρονία. Ο αφηγητής είναι εξωδιηγητικός- ετεροδιηγητικός. Ονόματα- ήρωες-

χαρακτήρες βασίζονται εξ ολοκλήρου στην ταινία επομένως για την πλήρη κατανόηση

του αφηγήματος προτείνεται η παρακολούθηση της ταινίας.

Calvin δημιουργός και συγγραφέας ή άντρας σκέτο

Σίγουρα η μέρα δεν ήταν για έρωτα. Ούτε για βόλτα ήταν. Για τίποτα δεν ήταν αυτή η

μέρα. Αν διάβαζε τους αστρολόγους θα του λέγανε να μην βγει από το σπίτι γιατί τα

άστρα θα κάναν τρίγωνα και γωνίες να τον καταραστούν. Το καλό με τα μπαρ σε κείνη

την πόλη ήταν ότι άνοιγαν νωρίς το πρωί. Φτιάχνανε πρωινό και αιμάτινες μπριζόλες.

Που όρεξη για φαγητό, ζήτησε ένα ουίσκι λες κι ήταν χρόνιος πότης και κάθισε στο

σκαμπό τέρμα μέσα. Καμία διάθεση για κουβέντες δεν είχε έτσι κι αλλιώς. Εκείνη θα’ χε

ξυπνήσει νωρίς  να πάει σ΄ εκείνο το μάθημα που έλεγε ή θα είχε κάνει ότι της γουστάρει

σαν να ήταν καμιά όμορφη τέλος πάντων που τύγχανε κι αθάνατη.

Δεν μπορούσε με τίποτα να τα βάλει με το πνεύμα της. Λες και την ψυχή της την

είχαν κατασκευάσει οι Απάτσι ή όποια Ινδιάνικη φυλή ήθελε τον άνθρωπο ελεύθερο σαν
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ζώο. Τρίτο ουίσκι κι η σερβιτόρα τον κοίταξε μ΄ αυτό το βλέμμα  που περιλαμβάνει πόνο

μ΄ αηδία μαζί. Που να ξερε κι αυτή- θα ήταν καμία αδικημένη από την μοίρα που κάποιος

άντρας της κακοφέρθηκε και την παράτησε μετά με δίδυμα, χρέη και τις ρυτίδες στο

πρόσωπο.

Το ποτό τον μετέτρεπε σε αυθάδη νέο.  Ούτε εφηβεία δεν είχε περάσει. Παρά ήταν

έξυπνος. Τουλάχιστον αυτό η Ruby έπρεπε να το καταλαβαίνει. Άλλο ένα ουίσκι κι αν η

Ruby δεν ήταν τέρας θα την πήγαινε στα εγκαίνια αυτού του μουσείου. Θα της έλεγε την

ιστορία των εκθεμάτων κι αυτή θα τον θαύμαζε και θα του έσφιγγε το μπράτσο. Θα του

γέλαγε συνέχεια και θα ρωτούσε « τι θα γίνει αν τα αγάλματα ζωντανέψουν ξαφνικά;» κι

αυτός θα την φιλούσε και θα της απαντούσε σοβαρός «Ruby συγκεντρώσου». Θα

μπορούσε να την σκοτώσει ή να την εξαφανίσει. Έπρεπε απλά να κάτσει στην

γραφομηχανή και να γράψει δυο σειρές. Μα γιατί πήγε κι ερωτεύτηκε μια γυναίκα που ο

ίδιος έγραψε; Δύσκολο το έργο του Θεού. Φτιάχνεις κάτι- χαλάει κάτι άλλο.

Απρόβλεπτοι οι άνθρωποι.

Ο  Έρωτας.  Αυτός φταίει. Να μπορούσε να γράψει και να σκοτώσει τον ίδιο τον

Έρωτα ή να του αλλάξει συμπεριφορά ή να τον κάνει φίλο ίσως τότε ο φτερωτός τον

σεβαστεί. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί κι ο Έρωτας είναι αδίσταχτος.  Τελείωσε, τώρα που

θα πάει σπίτι θα την σκοτώσει. Κανείς δεν θα πάρει χαμπάρι τίποτα. Θα είναι σαν να μην

την δημιούργησε ποτέ. Μόνο ο ίδιος θα ξέρει. Άλλο ένα ουίσκι φώναξε. Φώναξε;  Ωραία,

τώρα έγινε σαν αυτούς τους τύπους που φωνάζουν στα μπαρ; Σε λίγο μένει να πλακωθεί

στο ξύλο με μυστήριους θαμώνες που είναι μπλεγμένοι στην Μαφία και να τον μαζέψει η

αστυνομία μες τα αίματα από το στενό αφού έχει κάνει πρώτα εμετό γιατί έχει ευαίσθητο

στομάχι. Μπα, αυτή είναι άλλου είδους ταινία. Ωχ τώρα θυμήθηκε το ευαίσθητο στομάχι

του, τι τα ήπιε τόσα ουίσκι τώρα θα είναι άρρωστος μια βδομάδα. Κατέβασε άλλη μια

γουλιά και λες και απευθύνεται σε κάποιον έκανε στη υγειά μας. «Θα γράψω η Ruby να

μου φτιάξει σούπα» σκέφτηκε και γέλασε μόνος του.

Η ζαλάδα τον τύλιξε και γέμισε την όρασή του καπνό και θολούρα. Η ώρα ήταν 11

το πρωί αν έβλεπε καλά στο ρολόι. Τα βάζουν μακριά για να μπερδεύουν τον πελάτη

σκέφτηκε. Θυμήθηκε πως έγραφε χθες το βράδυ. Ναι αλλά τι; Τι σημασία είχε. Το βράδυ

είχε αδειάσει  εκείνα τα μπουκάλια, δώρα του εκδότη του. Ας μην του τα’ φερνε.

Αλήθεια γιατί του τα είχε φέρει; Για να βρει την έμπνευση όπως οι καταραμένοι; Γι’ αυτό

μάλλον. Ο εκδότης ήταν ο εχθρός κι ήθελε να τον καταστρέψει. Αυτός έτρωγε την δική
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του ψυχή και τα παλιοβιβλία θέλαν να τον ρουφήξουν. Άσπρο πάτο σκέφτηκε κι έκανε.

«Ομορφούλα» είπε στη σερβιτόρα  με τις ρυτίδες «άλλο ένα». Το παρόν λες και ανέβηκε

στο διάστημα. Μόνο αστεράκια και μαύρες τρύπες.

Κι η πόρτα ανοίγει και μπαίνει μέσα η Ruby μ αυτό το φως που πάντα την

συνόδευε ή που πάντα αυτός φανταζόταν να την συνοδεύει. Τον χτυπάει ελαφριά στην

πλάτη κι ο Calvin χάνει την ισορροπία του και ξαπλώνεται στα πόδια του σκαμπό.

Άνοιξε η μύτη του. Έσπασαν τα γυαλιά του. Κι όμως επανήλθε κάπως.

«Με παράτησες μόνη μου, μες την βροχή έξω από το μουσείο, δεν σήκωνες το

κινητό και σε βρίσκω στο μπαρ δίπλα από το σπίτι να τα πίνεις μόνος σου; Αμάν Calvin,

δεν ξέρω τι σου βρίσκω, η συμπεριφορά σου είναι εξωπραγματική, όλο ελαττώματα

είσαι» διαμαρτυρήθηκε η Ruby.

«Ωχ», αυτό είχε γράψει χθες το βράδυ. Είχε γράψει ότι σήμερα η Ruby θα τον

αγαπάει. Μα πως το ξέχασε;

⸸

Το θέμα με τις σούπες είναι ότι είναι απλά ζουμί. Αρωματικό νερό. Νερό χλωμό με τα

μπαχαρικά και διάφορα. Τη ρούφηξε γρήγορα και χάθηκε μετά σ΄ έναν βαθύ ύπνο χωρίς

όνειρα ούτε που στριφογύρισε στο κρεβάτι, η ζωή τριγύρω θα συνεχιζόταν χωρίς αυτόν

τις σκέψεις, πράξεις κι επεμβάσεις του. Θα ξύπναγε το βράδυ πια από έναν επίμονο ήχο.

Το σπίτι ήταν ζεστό, η βροχή συνέχιζε να χτυπά τα τζάμια και μια τζαζ μουσική

σιγόπαιζε που θύμιζε παρελθόν, αυτή που έβαζε όταν άναβε κεριά και της έπιανε το χέρι

για να της πει για έρωτα. Το σταθερό χτύπησε κάμποσες φορές και το κινητό- κανείς δεν

απάντησε.  Στην γραφομηχανή δίπλα το τελευταίο φύλλο έγραφε « σ΄ αγαπώ». Τι αγωνία

κι αυτή για αγάπη κι έρωτα που έχουν οι άνθρωποι. Καταστροφική ανάγκη. Όλα στον

αέρα μπερδεμένα με ψευδαισθήσεις κι όνειρα και λόγια κι ανάγκες και λάθη και ψέματα

και βλέμματα κι αγγίγματα και ζήλιες και νοθείες κι απόγνωση και λύτρωση και χαμό και

καταιγίδες κι απαιτήσεις κι εγωισμούς και νικητές. Τόσο ανάγκη έχουν οι άνθρωποι γι

όλο αυτό το μπέρδεμα. Και στο «γιατί» καμία λύση.
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Υπάρχει αγάπη; Τι είναι αγάπη; Κι αυτό το για πάντα; Υπάρχει; Πως το κερδίζεις;

Πως το χουν καταφέρει κάποιοι κι έχεις ακούσει ιστορίες. Το iq παίζει κανένα ρόλο; Οι

έξυπνοι νικάνε στη αγάπη; Οι καλλιτέχνες; Αυτοί που έχουν καλή μαμά κι ωραία παιδικά

χρόνια νικάνε; Κι αν έχεις διαβάσει ποιητές θα ξέρεις κάτι παραπάνω; Αν ερωτευτείς

πολλές φορές νικάς στην εμπειρία; Πιάνει η προϋπηρεσία κι έχεις μαζέψει ένσημα;  Αυτά

σκεφτόταν λίγο πριν ξυπνήσει και θα σκεφτόταν κι άλλα όπως αν η Ruby γίνεται να τον

αγαπάει στ΄ αλήθεια. Αλλά πάλι καλά δεν πρόλαβε γιατί το κουδούνι αδίσταχτο διέκοψε

τις σκέψεις του κι έκανε το κεφάλι του να κουδουνίσει και την φλέβα στο μέτωπο να

πεταχτεί. Ο ήχος εκνευριστικός και συνεχόμενος τον θύμωσε ώστε να κατέβει βιάστηκα

τις σκάλες και να καταλάβει ότι είναι μόνος.

Κοίταξε πριν ανοίξει κοίταξε στο σαλόνι, στην κουζίνα . Μόνος. Τον παράτησε-

αυτό ήταν. Έφυγε. Άφησε την τηλεόραση ανοιχτή κι έφυγε. Του έφτιαξε σούπα και

ξαφνίστηκε. Αυτή δεν ήταν σούπα- ήταν χολή. Το κουδούνι συνέχιζε όπως κι η βροχή.

Τα φώτα ανάμενα και το ράδιο να παίζει.  Μα καλά πως έφυγε τρέχοντας; Λες και την

απαγάγανε. Μια απέραντη θλίψη τον έπνιξε. Έφυγε ο θυμός κι έγινε θλίψη σαν αυτή που

στην διάγνωσή τους οι ψυχολόγοι εντοπίζουν στην κατάθλιψη και πολλές φορές οδηγεί

στην αυτοκτονία. Ναι η θλίψη αυτή σε κάνει ανήμπορο απέναντι στη ζωή. Τα βλέπεις

όλα μαύρα. Έτσι το σπίτι μαύρισε. Το πλάκωσε βαθύ σκοτάδι. Το κουδούνι εκεί επέμενε.

Τελικά η πόρτα άνοιξε μόνη της και μπήκε μέσα ένας άγνωστος άντρας μεσήλικας

με καραφλίτσα και μουσταρδί μπουφάν. Ο Calvin εκεί στεκόταν απέναντι από την πόρτα

με το λευκό του εσώρουχο σοκαρισμένος με την ξαφνική εισβολή. Ποιος ήταν πάλι

αυτός; Σκέφτηκε.

«Γιατί δεν ανοίγεις ρε φίλε και κουβαλήθηκα νυχτιάτικα από την άλλη άκρη; Το

ξέρεις ότι γεννάει σήμερα η κόρη μου; Τέλος πάντων, δως μου 60 δολάρια να φεύγω». Ο

Calvin έμεινε να κοιτάει. Η Ruby έτρεξε στο τζιν του πήρε τα λεφτά και πλήρωσε τον

κλειδαρά. Το δωμάτιο φωτίστηκε και κάπου σκάσαν πυροτεχνήματα κι η γή έκανε

φιγούρα κάνοντας μια γρήγορη στροφή γύρω από τον εαυτό της και το φεγγάρι έγινε ροζ.

Ακόμα κι βροχή σταμάτησε.

⸸
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Έβαλε  στο μπλέντερ χυμό ροδάκινο με γιαούρτι για να φτιάξει το αγαπημένο της

σμούθις και χασκογέλαγε καθώς έβλεπε τους σφιγμένους μύες του Calvin να τον κρατάνε

α κινητοποιημένο εκεί- απέναντι από την πόρτα με το άσπρο του εσώρουχο να

φωσφορίζει. Είσαι πολύ όμορφος του είπε και σαν να του έκανε μασάζ οι μύες

απλώθηκαν, το σώμα χαλάρωσε ακόμα και τα μαλλιά του μοιάσανε να ξεφριζάρουν.

«Είχα πάει να πάρω γιαούρτι και ξέχασα τα κλειδιά. Πω δεν ξυπνούσες με τίποτα, τόσα

τηλέφωνα σε πήρα. Τρελή μέρα.»

Έτσι ήτανε οι μύες του Calvin προδότες. Κάθε φορά που αισθανόταν θυμό, ντροπή,

ενοχή ή θλίψη έσφιγγαν και μετέτρεπαν τις κινήσεις του σε ρομποτικές. Καλά τα μαλλιά

του ήταν έτσι λόγο βροχής και μετά στεριώθηκαν προς τα πάνω, λες κι ήταν λάτρης της

πανκ μουσικής , λόγο στάσης ύπνου. Ένα χαμόγελο απέραντης ευτυχίας ζωγραφισμένο

στο πρόσωπό του σαν αυτό της ανακούφισης μαζί με την σκέψη η ζωή είναι ωραία και

υπάρχει θεός. Σαν αυτό που έχουν οι εγκληματίες όταν είναι στα πρόθυρα της σύλληψης

αλλά ένας από μηχανής θεός τους δίνει άφεση για κάποιο λόγο και την γλυτώνουν στα

τελευταία δευτερόλεπτα. Ένα ευχαριστώ θεέ μου σκεφτότανε λες κι ήταν κάνας  συνεπής

πιστός.

Ο γραπτός λόγος πάντα ήταν η φωνή του, ο τρόπος να πει και να μοιραστεί

πράγματα. Στον προφορικό όμως ήταν άσχετος και ατσούμπαλος. Μίλαγε λάθος. Έλεγε

τις λάθος λέξεις. Ανασφαλής μιλούσε με μικρές προτάσεις κι ακόμα κι αυτές τις

μπέρδευε. Και τον άλλον μπέρδευε. Το πρόσωπό του δεν τον βοηθούσε καθόλου στην

έκφραση. Ανέκφραστος και κρύος. Καμία σχέση βέβαια με τα μέσα του που μένανε

αδικημένα και κρυμμένα πάντα μέσα εκτός κι αν τα μετέφερε στην γραφομηχανή.

Η πρώτη του κίνηση ήταν να ψάξει για το δεύτερο ζευγάρι γυαλιά που είχε στο

συρτάρι στο σαλόνι μπας και φωτίσει τις σκιές. Ροδακινί ήταν το μπλουζάκι της Ruby κι

οι χάρτινες καρδούλες στον τοίχο που είχαν ξεμείνει από του Βαλεντίνου ολοκόκκινες.

Η εικόνα έγινε από ασπρόμαυρη ζωηρά έγχρωμη. Τα χρώματα είχαν μια κωμική ένταση.

Τα μαλλιά της φεγγοβολούσαν όπως των αγίων αλλά χωρίς το φωτοστέφανο. Το δωμάτιο

απέκτησε την μαγεία της Ντίσνεϊ ταινίας. Δεν ήταν στα καλά του αλλά και πότε ήταν-

σιγά μην κάτσει να σκάσει που βρίσκεται σε ένα δωμάτιο που η χαρά έβαψε τα πάντα.

Αγκάλιασε την γυναίκα της ζωής του και την έσφιξε μέχρι εκείνη να παραπονεθεί για την

δύναμή του.

97



⸸
Το να κρατάς είναι τόσο μεγάλο μυστικό σε κάνει συνένοχο; Αναρωτιόταν εκείνο το

βράδυ ο Harry, ο αδερφός του Calvin. Συνένοχο σίγουρα, συνεργό. Βάρος στο στήθος.

Στην αρχή γιατί μετά η ζωή είναι τέτοια που το ξεχνάς κι αν κανείς δεν αναφέρει κάτι για

αυτό εξαφανίζεται αυτή η πληροφορία κάπου μέσα σου. Αστείο να είσαι συνεργός σ΄ ένα

έγκλημα που δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Ξεπερνάει την πραγματικότητα και την αλήθεια.

Μα και να ήθελες κάπου να το πεις αντί να το παίξεις έμπιστος και καλός αδερφός - δεν

γίνεται και να ήθελες να είσαι προδότης, δεν γίνεται. Ποιος θα σε πιστέψει. Ένα τέτοιο

γεγονός φανταστικό διαταράσσει την ομαλότητα της ζωής όπως την ξέρουμε. Προκαλεί

μεγάλη καχυποψία ακόμα και στους πιο ονειροπόλους. Στις ταινίες οι θεατές έχουν την

τάση να είναι ευκολόπιστοι ενώ αν κάτι τέτοιο συμβεί μπροστά στα μάτια τους

πανικοβάλλονται. Οτιδήποτε διαταράσσει την ομαλότητα του είθισται και ορθολογικού

τρελαίνει τον καθημερινό άνθρωπο. Αναρωτιέται ο Harry πως γίνεται με τέτοια

συμπεριφορά σκέψης οι άνθρωποι να πιστέψαν σε θρησκείες. Όχι δεν θα πει τίποτα και

πουθενά αλώστε είναι απολαυστικό αυτό που ζει ο αδερφός του.

Πάντα τον στήριζε έτσι κι αλλιώς. Ήταν περίεργος από μικρός. Με τόσα που

τράβηξε κατά κάποιον περίεργο τρόπο του αξίζει. Του αξίζει να παίζει το ρόλο του Θεού;

Ίσως έτσι ζουν οι διάνοιες. Σίγουρα θα έχει συμβεί και σε άλλους.

Ξαφνικά η απλότητα της ζωής του του φάνηκε σπουδαία. Το μωρό κοιμόταν κι η

γυναίκα του τον αγαπούσε. Μπορεί να του την έσπαγε με τις απαιτητικές ιδέες της και να

μην ήξερε να διαχειρίζεται τα οικονομικά αλλά τον αγαπούσε. Την αγαπούσε. « Τι

γυναίκα» σκεφτόταν,  όταν τρομάζει την πιάνει λόξιγκας, συνέχεια την πιάνει λόξιγκας

ακόμα και μες τον ύπνο της.  Τον ζηλεύει και είναι σαρκαστική και δεν έχει κατεβάσει

ποτέ τα σκουπίδια, ούτε μία φορά από τότε που παντρευτήκανε κι όλο λέει θα πάει

γυμναστήριο αλλά βαριέται όλο λέει θα κάνει κάτι και το ξεχνάει κι αν αυτός ξεχάσει

κάτι ή αργήσει του βάζει τις φωνές αλλά τον αγαπάει. Πολύ την αγαπάει. Πολύ. Κι εδώ

που τα λέμε έχει κι ωραία φωνή ακόμα κι όταν φωνάζει. Δεν έχει αυτήν την ψηλή που

βγάζουν οι στρίγγλες και τρυπάει κόκαλο.

Τι τον έπιασε και τα σκέφτεται όλα αυτά απόψε. Πάντα σκέφτεται πολλά όταν έχει

δύσκολη μέρα στην δουλειά την επομένη. Σκέφτεται ότι όταν όλα τελειώσουν θα γυρίσει

στην γυναίκα του και το μόνο πρόβλημα που μπορεί να του παρουσιαστεί είναι να
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ξεχάσει να φέρει σάλτσα ντομάτας και να τον μαλώσει. Μετά θα του ανακατέψει τα

μαλλιά και θα βρίσει μαζί του τον άχρηστο διευθυντή, θα δούνε ταινία και θα γελάσουν

με τα παιδιά. Μπράβο να θυμηθεί αύριο γυρνώντας απ τη δουλειά να φέρει σάλτσα

ντομάτας.

« Είσαι βλάκας κι εγωκεντρικός »  του είπε και τράβηξε το σκέπασμα. Αυτή η

γυναίκα γίνεται θηρίο άμα την ξεσκεπάσεις  πόσο μα πόσο τυχερός είναι ο Calvin. Δεν

θα πει τίποτα ποτέ και σε κανέναν για την μαγική δύναμη του αδερφού του. Θα πάρει το

αίμα όλων των ανδρών πίσω. Όπως κι έγινε. Ότι κι αν συνέβη αυτός δεν είπε ποτέ τίποτα.

⸸
Η Ruby γέλαγε συνέχεια και του έλεγε πόσο αστείος είναι κι ότι την κάνει συνέχεια να

γελάει. Δεν ήξερε ότι είναι αστείος κι ότι είναι καλό να είναι αστείος. Πάντα του λέγανε

ότι είναι πολύ σοβαρός και ψυχρός στις αντιδράσεις. Και τώρα είναι αστείος; Τι

παράξενος ο Έρωτας σε αλλάζει. Τώρα ή αυτός είναι όντος αστείος και ο έρωτας τον

μετέτρεψε σε τέτοιο ή η Ruby είναι τόσο ερωτευμένη που τα βλέπει όλα αστεία. Μα να

ξεκαρδιστεί που τον είδε ο ταχυδρόμος με το μποξεράκι; Στην καλύτερη περίπτωση

θεωρείται ντροπή και ρεζιλίκι. Που είναι το χιούμορ σ΄ αυτήν την συνθήκη; Εκείνη όμως

μοιάζει τόσο ευτυχισμένη κι είναι τόσο όμορφη που γελάει με την καρδιά της που αξίζει

να ντροπιάζεται συνέχεια. Θα μπορούσε να κάνει κι άλλα ντροπιαστικά πράγματα για να

την κάνει χαρούμενη όπως να πάει στο σουπερμάρκετ με το εσώρουχο ή κάπου επίσημα

σε μια παρουσίαση βιβλίου για παράδειγμα. Θα αποτελούσε μεγάλη ντροπή και σίγουρα

η Ruby θα ξεκαρδιζόταν.

Αποφάσισε να είναι αστείος λοιπόν. Δύσκολο. Θέλει μεγάλη προσπάθεια αλλά

αξίζει τον κόπο και την ψυχική οδύνη. Τι άλλο να ήθελε από κείνον για να είναι

ευτυχισμένη άραγε; Τόσο καιρό έγραφε τον χαρακτήρα της ώστε να φτιάξει την ιδανική

γυναίκα για κείνον, πως θα ήταν όμως ο ιδανικός άντρας για την Ruby; Τον τρόμαζε η

σκέψη μα περισσότερο η απάντηση παρόλα αυτό η ερώτηση έγινε. « Αν μπορούσες να με

κάνεις ότι θές, αν είχες ένα μαγικό ραβδί όπως οι νεραΐδες, τι θα άλλαζες σε μένα, στον

χαρακτήρα μου, ότι θες, στον τρόπο που σου φέρομαι ή δεν ξέρω τι… σκέψου λίγο και

πες μου». Κούνησε τα μαλλιά της με νάζι, έριξε ένα πονηρό βλέμμα χαμογελώντας και

πήγε κι έκατσε μόνη της στον καναπέ στο σαλόνι. Είχε να σκεφτεί. Θα το σκεφτόταν
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πολύ σοβαρά αυτό το ερώτημα και σαν φόρο τιμής στις πανταχού νεραΐδες θα έδινε μια

αρκετά ενδιαφέρουσα και προκλητική απάντηση. Ο Calvin φόρεσε παντελόνι.

⸸
Άχρηστη η εξυπνάδα. Τι να την κάνεις όταν δεν ξέρεις τι να την κάνεις. Ποια η

χρησιμότητα όταν δεν σε κάνει παραπάνω ευτυχισμένο από τον χαζό ή τον τρελό. Καλά

η τρέλα κάποιες φορές είναι ευλογία. Είσαι χαρούμενος που μπορείς να είσαι ο

Βοναπάρτης και να περιφέρεσαι με το μεγάλο σου καπέλο. Στρατηγός και αυτοκράτορας.

Μεγαλείο. Κι άσε τους άλλους να σε αποκαλούν τρελό έτσι κι αλλιώς- λαουτζίκος-

πεινάνε που να καταλάβουν.  Ή χαζός που θα πει όχι καλός στα γράμματα με μειωμένη

αντίληψη στα καλώς ή κακώς κείμενα. Οι γύρω σου προοδεύουν κι εσύ εκεί χαζός αλλά

που να καταλάβεις και δεν καταλαβαίνεις λοιπόν και δεν σε νοιάζει ακόμα κι αν έχεις

καλή καρδιά τα δύσκολα των άλλων σου μοιάζουν κινέζικα, κανένας δεν έχει απαιτήσεις

από σένα, ούτε εσύ , ούτε η ζωή και δεν σε νοιάζει γιατί δεν μπορείς να το σκεφτείς κι

είσαι ελεύθερος και χαρούμενος κι απλός κι αν δεν είναι αυτό το νόημα τότε ποιο;

Πολλές φορές αβάσταχτη η εξυπνάδα. Ένα μυαλό που όλο δουλεύει και σκέφτεται

και μετρά τους άλλους, τις σχέσεις , τις λέξεις , τις πράξεις, τα βλέμματα, καταστρώνει ,

οργανώνει, βλέπει παραπάνω λεπτομέρειες, στέκεται σ΄ αυτές , μπουρδουκλώνεται ,

απελπίζεται και ξανά απ΄ την αρχή. Τι θα κάνει; Πως θα το καταφέρει; Με ποιον; Ποιον

εμπιστεύεται; Ποιος είναι ικανός; Γιατί; Πότε; Τι σημαίνει; Λύσεις, αποτελέσματα,

γνώσεις, συμπεράσματα κι η ευτυχία ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο. Στην καλύτερη

περίπτωση αλλιώς υπάρχει πάντα η κατάθλιψη, αυτοκτονία, ναρκωτικά κι ένα σωρό

ψυχικές ασθένειες. Εντάξει δεν είναι κι όλα μαύρα γιατί εσύ ο έξυπνος αν αριστεύσεις

γίνεσαι στ΄ αλήθεια Βοναπάρτης της εποχής σου. Γίνεσαι πρότυπο και μοντέλο ζωής.

Εσύ έχεις την δύναμη ν΄ αλλάξεις κάτι στον κόσμο ν αφήσεις το στίγμα σου. Να πράξεις

σημαντικά όχι απλά να υπάρξεις.

Αυτή λοιπόν η αδηφάγα ιδιοφυΐα  του Calvin τον έκανε να τολμήσει το σχέδιο της

Ruby. Όλη αυτή η σκέψη περί χαζομάρας και τρέλας τον έκανε να συμφωνήσει ν΄

αποχωριστεί για μια εβδομάδα την λογική κι να αφεθεί στην τρέλα ή στη παράνοια .

Γιατί όχι;  Άλλωστε είναι μία πρόκληση εκ του ασφαλούς αφού θα συντάξει στην

γραφομηχανή του όρους και κανόνες , δικλίδες ασφαλείας για να προσγειωθεί ομαλά

στην πραγματικότητα και να μην του μείνει κάνα κουσούρι στην επιστροφή. Το μαγικό
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ραβδάκι της Ruby παραήταν μαγικό τελικά. Μάλλον ο ίδιος δεν θα έπρεπε να αναφέρει

καθόλου την λέξη μαγικό γιατί αυτή ήταν η αιτία που έκανε το μυαλό της Ruby να πάρει

στροφές και να ακολουθήσει μονοπάτια που μόνο μια Αλίκη στην χώρα τον θαυμάτων θα

μπορούσε. Ίσως ακόμα γι αυτή της την απόφαση να έφταιγε ο Σαίξπηρ με το όνειρο

θερινής νυκτός ή απλά οι αλήτες της πόλης όχι όλοι αλλά οι συγκεκριμένοι με τα

πολύχρωμα ρούχα και τα ωραία τατουάζ που κάναν το γκράφιτι στο κτίριο απέναντι από

το μετρό και τους παρατηρούσε πολλές φορές καθώς γυρνούσε σπίτι. Αυτοί ήταν η αιτία

που έψαξε στο διαδίκτυο για το Lsd κι αυτοί θα είναι τελικά κι οι προμηθευτές της για το

ταξίδι που θα αφεθεί ο Calvin.

Το σχέδιο είχε ως εξής. Το πειραματόζωο ,γιατί έτσι ένιωθε ,Calvin θα

καταναλώνει ένα Lsd και η Ruby σε ρόλο ερευνητή θα καταγράφει με κάμερα

συνεντεύξεις που θα δίνει υπό την επήρεια εκείνος. Συνεντεύξεις ή ότι άλλο της αρέσει.

⸸

«Ουάου το σπίτι είναι τεράστιο και λάμπει. Είμαι κούκλος κοίτα έχω μπει μέσα στο

γυαλί (= καθρέφτη). Καλό γυαλί που θέλει χάδια. Εγώ είμαι μέσα στο γυαλί και είμαι

φίλος μου. Ένας όμορφος φίλος μου. Πανέμορφος. Βλέπεις τα μαλλιά μου είναι φύκια

που χορεύουν στο βυθό. Μου αρέσει να χορεύω -κοίτα. Τα ρούχα σου παίζουν μουσική.

Τα χρώματα Ruby που φοράς. Ευτυχία. Η μουσική σου είναι λυτρωτική. Συνθέτεις. Είσαι

φανταστική. Μοιάζεις με γλέντι. Χόρεψε. Χόρεψε.» .

Η Ruby άνοιξε το ραδιόφωνο. Τότε το σπίτι γέμισε ουράνια τόξα και χρώματα που

στέκονταν στον αέρα. Πανευτυχής ο Calvin κυνηγούσε τα χρώματα, πηδούσε ψηλά να

φτάσει το κόκκινο, έκανε κολοτούμπα μέσα στο μπλε και γέλαγε μετά κοιτούσε πάλι την

Ruby και χόρευε σαν ιθαγενής τοξοβόλος. Ιθαγενής γιατί ήταν σχεδόν γυμνός κι έκανε

τον χορό μιας φυλής γύρω από μια ιδεατή  φωτιά και τοξοβόλος γιατί σχημάτιζε την

εντύπωση με τα χέρια του ότι οπλίζει το τόξο και στοχεύει μετά πάλι χόρευε κάτι σαν

παλιομοδίτικο τουίστ σε συνδυασμό με βαλς και τσατσα. Μπορεί να εφηύρε έναν νέο

χορό για τους πολύ ενθουσιώδεις χορευτές που ξεμείναν από πρωτοτυπία και κινήσεις. Η

Ruby είχε πάθει την πλάκα της με τον ενθουσιασμό  του Calvin. Πως θα μπορούσε να

συμμετάσχει στην χαρά; Ήταν αυτόπτης μάρτυρας κι αυτό ήταν όλο. Η ουσία ήταν άλλη
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και ήταν αδύνατο να την συμμεριστεί ώστε να συμμετάσχει. Αδιανόητη η κατάστασή του

κι η πραγματικότητα που ζούσε. Η αλήθεια έμοιαζε πολύ σχετική και διαβρωμένη λες κι

ήταν πίτα και κάποιος την έκοψε κομματάκια και την μοίρασε. Ποιον να πιστέψεις; Αν οι

αισθήσεις είναι αυτές που καθορίζουν την αλήθεια τότε τα πράγματα είναι πολύ

αφηρημένα και πολύπλοκα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές αλήθειές και πολλές

πραγματικότητες; Αυτή η σκέψη την ταλάνισε. Παρόλα αυτά ο Calvin πήρε την

καφετιέρα κι έριξε όλον τον καφέ στα μούτρα του, λούστηκε με καφέ, πάλι καλά που δεν

ήταν καυτός. «Επανάσταση» φώναξε γιατί το καφέ σκούρο χρώμα είχε τον ήχο της

σάλπιγγας. «Ζήτω» και συνέχισε να χορεύει ανενόχλητος.

« Calvin έλα εδώ πρέπει να μιλήσουμε, ήρθε η ώρα για την συνέντευξη». Με μια

γρήγορη κίνηση εκείνος ξάπλωσε στο χαλί κι αγκάλιασε τις πατούσες της. Άλλωστε του

μοιάζανε με τον αφρό της θάλασσας κι ένιωσε πως πρέπει να τρίψει τα μαλλιά του που

ήταν φύκια. Πάλι καλά που δεν του μοιάσανε με φραντζολάκια ώστε να πάει να τα φάει.

Δεν θα είχε γλυτώσει τότε τις δαγκωνιές.  « Μ αγαπάς;» τον ρώτησε. Πότε δεν της το χε

πει. Είχε έρθει η ώρα να πάρει τις απαντήσεις που ποθούσε. Τότε πήρε την απάντηση που

θα την θυμόταν μέχρι να πεθάνει.

« Σ΄ αγαπώ με γεύση φράουλα, μπορεί να μην είσαι στρογγυλή που όλοι ξέρουν ότι

είναι το αγαπημένο μου σχήμα αλλά η μουσική που βγάζεις είναι θεϊκή και τρώγεται γι

αυτό είμαι καταχαρούμενος. Με χορταίνεις κι έχεις πατούσες που γαργαλούν τα μαλλιά

μου. Θες να μπεις κι εσύ στο γυαλί μαζί μου; Ή να φάμε τον τοίχο που σήμερα έχει

γεύση ζαχαρωτό; Τρελός ο σεφ. Ξέρει από αγάπη» είπε και ελάλησε και συνέχισε να

γελά ξεκαρδισμένος.  Η κάμερα τον έδειχνε να μπερδεύει το μπάνιο με την κουζίνα, τους

ήχους , τα μεγέθη, τα σκεύη, τις αποστάσεις κι όλα αυτά με μία ανείπωτη χαρά.

⸸
«Βαρέθηκα.  Μου την έδωσες στα νεύρα. Ήσουν πολύ χαρούμενος χωρίς λόγο,

εκνευριστικά. Έλεγες όλο αηδίες κι έκανες. Βαρέθηκα να σε κυνηγάω από πίσω μην

χτυπήσεις με γέμιζες μόνο φόβο και ανασφάλεια.  Κουραστική μέρα και ατελείωτη. Δεν

κοιμήθηκα γιατί φοβήθηκα μην κάνεις καμιά βλακεία στον ύπνο σου. Ήθελα απλά να σε

δω να ξεδίνεις και να είσαι χαρούμενος έστω για μία φορά. Γέλαγες με την καρδιά σου.

Ήσουν τόσο ευτυχισμένος. Δεν σε κάνω ευτυχισμένο; Μου έλειψε ο σοβαρός Calvin.

Μπορεί να μην είναι το στιλ σου να χασκογελάς αλλά βλακεία μου να θέλω να σ΄
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αλλάξω. Σ΄ αγαπώ όπως είσαι. Ήταν άδικο να θέλω να σ αλλάξω. Αν κάτι πάθαινες θα

τρελαινόμουν για πάντα. Πως γίνεται να είμαι τόσο ανώριμη; Αισθάνομαι τύψεις.

Συγνώμη που σου έκανα κάτι τόσο κακό και αναίσθητο. Δεν θέλω να δικαιολογηθώ αλλά

μπερδεύτηκα όταν είπες αυτό με το μαγικό ραβδάκι. Παρόλα αυτά μου είπες πως μ΄

αγαπάς θυμάσαι; Σιγά μην θυμάσαι. Είχες κάτι μάτια σαν κουταβάκι. Μου σκλάβωσες

την καρδιά Calvin. Έμοιαζε τόσο αληθινό.»

« Θυμάμαι Ruby και συνεχίζω να σε αγαπώ. Άλλωστε είσαι η γυναίκα των ονείρων

μου».

Τότε η Ruby ένιωσε το σώμα της να γίνεται νερό και μετά κύμα και την καρδιά της

να χτυπά ανατριχιαστικά σαν εμβατήριο. Ο Calvin της χαμογέλασε δίνοντας στον εαυτό

του την υπόσχεση να μην ξαναγράψει ποτέ για την Ruby. Το άξιζε. Το βίντεο από την

προηγούμενη μέρα είχε πολύ πλάκα και γέλασαν και το ευχαριστηθήκαν.

⸸

Τελικά δεν ήταν εκείνη μισός άνθρωπος με παρελθόν γραφομηχανής και χούγια. Τελικά

ήταν ο Calvin μισός, της είχε δώσει την καρδιά του κι όχι μόνο. Αναρωτιόνταν αν τον

εγκατέλειπε που θα έβρισκε να πάρει πίσω αυτή την μισή καρδιά και σάρκα και μυαλό

και μέλλον. Και που στο καλό πάνε αυτοί που σκάνε απ΄ τον έρωτα. Πως ερωτεύονται

ξανά απ΄ τη  αρχή; Με τι κουράγιο; Τι πίστη; Τι πάθος; Άμα ξεψυχήσουν αποχτάνε πάλι

ψυχή ή μίσος μόνο και θλίψη; Τελικά είναι άδικο να είσαι άνθρωπος σ΄ έναν κόσμο

γεμάτο ανθρώπους. Πρέπει να είσαι Θεός. Να έχεις δύναμη. Να έχεις τον έλεγχο και την

καρδιά σου στην θέση της. Άτρωτος. Σιγά μην δεν ξαναγράψει. Κι έκλεισε το μάτι στον

εαυτό του. Ο έρωτας του ανήκει.

⸸
Η Laila δεν είχε καλή ζωή μέχρι εκείνη την ημέρα. Αφού χώρισε με τον Calvin και

εξέδωσε το βιβλίο της που δεν γνώρισε καμία επιτυχία τα έφτιαξε με κάποιον που χε

μεγάλες φράντζες και πρωταγωνιστούσε σε σαπουνόπερες. Κάπως τον λέγανε ήτανε

κάπως διάσημος, κάπως όμορφος και κάπως ταλαντούχος. Ταλαντούχος όχι στην
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υποκριτική φυσικά αλλά στη φωτογραφία. Αυτός έλεγε στους κριτικούς ότι δοξάζει την

διαφορετικότητα και τον ρεαλισμό ενώ στην πραγματικότητα ήταν πορνό . Έβρισκε

εκκολαπτόμενες ντίβες με στήθη και όνειρα να γίνουν διάσημες από το τίποτα και τις

φωτογράφιζε. Γυμνές φυσικά με αξεσουάρ. Το πεινασμένο κοινό τον υμνούσε. Αυτός

έλεγε ότι κάνει σχολιασμό στην σύγχρονη κουλτούρα. Κι όλα βαίνανε καλώς στα

οικονομικά του. Φορούσε ακριβά κουστούμια και ήταν πρώτο όνομα στα πάρτι.

Ένα βράδυ η Laila τον αποκάλεσε νάρκισσο κι από τότε θα έτρωγε ξύλο κάθε

μέρα. Μαυρισμένα μάτια, πονεμένα γόνατα, σπασμένα πλευρά , χαμηλή αυτοεκτίμηση

αλλά όχι σπασμένα δόντια. Χαμογελούσε σε κάθε ευκαιρία κι έλεγε στον εαυτό της ότι

φυσικά δεν ανήκει στις γυναικούλες που τις κακοποιεί ο χωριάτης άντρας τους άλλωστε

δεν είναι καν παντρεμένοι και θα μπορούσε να φύγει και να τον παρατήσει όποτε θέλει

απλά τώρα που το βιβλίο δεν πήγε όπως το περίμενε είναι λίγο στρυμωγμένη οικονομικά.

Κι άλλα τέτοια σκεφτότανε αρκετά για να γελάσει κάθε πικραμένος. Εκείνο το βράδυ

όμως θα ξεχείλιζε το ποτήρι.

Γύρισε σπίτι εκείνος με κάτι δευτεροκλασάτες ημίγυμνες να συνεχίσουνε το πάρτι

στην κρεβατοκάμαρα. Η Laila δεν μίλησε - αλλά την έδειρε έτσι κι αλλιώς κι οι άλλες

χασκογελούσαν υπερφορτωμένες κόκα. Τότε ήταν που κατάφερε με κάποιο τρόπο να το

σκάσει και να εμφανιστεί στην πόρτα του Calvin και μπροστά στα σοκαρισμένα μάτια

της Ruby. Η Laila έκλαψε συνεχόμενα δυο μέρες μέχρι να καλέσει τις κακοποιημένες

γυναίκες και να πάρει απόφαση να πάει στην μάνα της. Η Ruby την πότιζε συνέχεια τσάι

για την ενυδάτωση και κουλουράκια καταπραϋντικής ειδικής συνταγής. Ο Calvin έφερε

βιβλία που μιλούσαν για τον έρωτα και τον θάνατο που δεν βοήθησαν πολύ. Η

ατμόσφαιρα ήταν κωμικοκλαίουσα. Μάθανε μετά ότι ο φράντζας πρώην σύντροφος

ήταν μπλεγμένος και σε σκάνδαλο με ναρκωτικά όπου τον μάζεψε η αστυνομία εκείνο το

βράδι. Φεύγοντας για το πατρικό της η Laila άφησε σημείωμα λογοτεχνικής χροιάς για

ευχαριστήριο ευλογώντας τα γένια του Calvin και την καλοσύνη της Ruby αποκαλώντας

τη τυχερή.

Εκεί οφειλόταν η παθητικότητα της Ruby των επόμενων ημερών που έκαναν τον

Calvin να απέχει από το γράψιμο. Αλλά οι πλανήτες μπλεχτήκανε πάλι και γυρίσαν

τούμπα και ανάδρομα κι έκαναν την ρυτίδα στο μέτωπο του να σκαφτεί πιο βαθιά,

σημάδι εσωτερικής πάλης και νεύρων.
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⸸

Η ζήλια είναι αρρώστια είτε την επικοινωνήσεις είτε όχι. Είναι εκεί ακόμα και όταν

κοιμάσαι να βάζει κάποιους να σε καταδιώκουν και να λερώνει τα ρούχα που φοράς με

λάσπες. Να βλέπεις φίδια και άγρια ζώα έτοιμα να σε κατασπαράξουν. Υπέροχο πράγμα

ο ύπνος αλλά η έλλειψή του οδηγεί σε απόγνωση. Η αυπνία όπως η ζήλια μπερδεύει το

μυαλό , την ομιλία την όραση, την ικανότητα εξαγωγής συμπεράσματος. Η ζήλεια ήταν

μύγα και τσίμπησε τον Calvin εκείνη την μέρα που πήγαν στο παζάρι για ψώνια με τον

αδερφό του , την γυναίκα του και την Ruby . Όμορφα χειροποίητα κοσμήματα στα

αριστερά , πολύχρωμα βάζα στα δεξιά, μουσικές, μαλλί της γριάς και χοτ ντογκ. Η μέρα

ήταν λαμπρή, ο ήλιος συνόδευε τα γέλια τους, όλος ο κόσμος έμοιαζε χαρούμενος

πελάτες- μικροπωλητές. Οι γυναίκες χωριστήκαν απ τους άντρες γιατί κάτι γυαλιστερά

αντικείμενα τράβηξαν την προσοχή τους ενώ οι άντρες το ρίξανε στα χοτ ντογκ.

Η Ruby έπιασε ένα αραχνοΰφαντο ύφασμα σε μέγεθος σεντονιού που

προοριζόταν για στολίδι στον τοίχο. Είχε πάνω του όλα τα χρώματα της Ινδίας και

πούλιες και χάντρες και σχεδόν καθώς το έβλεπες άκουγες να σου απαγγέλλονται

προσευχές για ευημερία, γονιμότητα και τύχη. Σίγουρα θα το είχαν ευλογήσει οι Θεοί

αυτό το ύφασμα. Τα μάτια της έλαμψαν. Θυμήθηκε τους ολόλευκους τοίχους στο σπίτι.

Σίγουρα χρειαζόντουσαν λίγο φαντασία να σπάσει την τόσο νοσοκομειακή αποστείρωση.

Η προσφορά του πωλητή ήταν τσιμπημένη. Έπρεπε να πάει πίσω στον Calvin να ζητήσει

κι άλλα λεφτά άσε που έπρεπε για να τον πείσει να δώσει με επιχειρήματα μια καλή

μάχη.

Σαν από μηχανής Θεός όμως εμφανίστηκε ο Langdon, ο συνεργάτης του Calvin,

είχε περάσει το βράδυ του σ΄ εκείνη την γειτονιά κι έψαχνε επειγόντος καφεΐνη. Με το

που είδε την Ruby η τεστοστερόνη του χτύπησε καμπανάκι και πήρε την απόφαση να μην

την αγνοήσει άλλωστε το να αγνοήσει όμορφο θηλυκό δεν ήταν στην φύση του. Ούτε

που του πέρασε από το μυαλό πως ήταν κοπέλα συνεργάτη του μάλλον ούτε που τον

ένοιαζε. Παρακολούθησε από μακριά την σκηνή με την Ruby και τον πωλητή κι όταν

εκείνη γύρισε για λίγο την πλάτη της να σκεφτεί της αγόρασε αυτό το αραχνούφαντο και
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της το πρόσφερε. Την έπιασε από την  μέση και μέτρησε με το βλέμμα του τα κυβικά της

σαν να ήταν αφέντης σε σκλαβοπάζαρο. Η χαρά της για το ύφασμα δεν λεγόταν τόση

μεγάλη που αδιαφόρησε για το λάγνο βλέμμα του Langdon.

Ο Calvin παρακολούθησε την σκηνή από μακριά καθώς η Susie η γυναίκα του

αδερφού του βλέποντας την λατρεία στα μάτια της Ruby για το ύφασμα έτρεξε να τον

ξεσηκώσει. Ο συνεργάτης όμως του ξεσήκωσε τα νεύρα. Δεν του προκάλεσε φυσικά

έκπληξη η συμπεριφορά του αλλά σκέφτηκε διάφορα ανάμεικτα περί αδικίας,

δολοφονίας , ξυλοδαρμού αλλά μέχρι να πλησιάσει ο Langdon τον είχε αντιληφθεί και

είχε φύγει. Ήτανε τόσο θυμωμένος ο Calvin που βρήκε όλα τα κατάλληλα λόγια να

τραβήξει όλη την χαρά της Ruby και να την αφήσει παγωμένη να κοιτάει το ύφασμά της

και να αναρωτιέται αν άξιζε τον κόπο.

Να μπορούσε ο Calvin να ορίσει την συμπεριφορά τον άλλων ανθρώπων ώστε να

μην ανακατεύονται στις ζωές των άλλων. Να μπορούσε γράφοντας στη γραφομηχανή του

να αλλάξει τους ανθρώπους και την ανθρωπότητα. Να τους έκανε πιο ειλικρινείς, πιο

έμπιστους, πιο καλοσυνάτους και οικολόγους μετά σκέφτηκε και μετά σκέφτηκε να

εξαλειφθεί η εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά , οι ασθένειες και η πείνα. Μα πάνω

απ΄ όλα και κυρίως η ζήλια. Να μπορούσε να σκοτώσει τη ζήλεια. Πως γίνεται η ζήλεια

να είναι γέννημα θρέμμα του έρωτα; Αυτού που ορίζει το χωρόχρονο και το σύμπαν.

Όταν γυρίσαν σπίτι κάθισε στη γραφομηχανή και έγραψε « Κανένας άντρας δεν

πλησίαζε την Ruby, κανένας δεν την ακουμπούσε γιατί είχε γύρω της μια αύρα που

εξέπεμπε λατρεία για τον Calvin. Η Ruby θεωρούσε τον Langdon χυδαίο και

αποκρουστικό και τον σιχαινόταν. Το υφαντό που της έκανε δώρο ο Calvin την έκανε

πολύ χαρούμενη τόσο που του χάρισε μια βραδιά πάθους και ανείπωτης ευτυχίας»,

⸸
« Καθώς μεγαλώνουμε μεγαλώνουν και τα αυτιά μας» είπε η Ruby .Όχι και τόσο καλή

ατάκα για να ξεκινήσεις κουβέντα σ ΄ένα πάρτι. Ο άλλος γούρλωσε για δείξει την

δυσφορία του σ΄ αυτήν την πολύ επιστημονική δήλωση της Ruby και σχεδόν έφυγε

τρέχοντας. Αλλά θα έφευγε τρέχοντας έτσι κι αλλιώς γιατί ο αρχιμάστορας Calvin είχε

ξορκίσει κάθε άντρα μακριά της μ΄ αυτό περί αύρας που είχε γράψει. Έλα όμως που αυτή

η αύρα επηρέαζε και τις γυναίκες . Καμία δεν ήθελε να κάνει παρέα με μια γυναίκα που
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δείχνει μονογαμική λατρεία σ΄ έναν άντρα που είναι σοβαρός και μετρημένος. Γιατί

σημαίνει βαρετές συζητήσει και όχι χορούς και ξεσαλώματα με βουτιές στις πισίνες

φλερτ κι ότι προκύψει. Καμία γυναίκα δεν είχε πάει σ΄ εκείνο το πάρτι για να βαρεθεί ή

να αναλύσει την καριέρα και τα οικονομικά της, είχε πάει μόνο για να το ρίξει έξω , να

ρίξει το IQ της στα τακούνια της μπας και ρίξει στο κρεβάτι της κάνα μεθυσμένο Looser

με φέτες κοιλιακούς.

Σίγουρα πάντως έφταιγε και το φόρεμά της. Παραήταν πουά. Οι φραουλένιες

μαργαρίτες βέβαια στο μπαρ ήταν σπέσιαλ με τα ντεκόρ τους και τα όλα τους. Εκεί

έχτισε για το βράδυ τη φωλιά της κι ούτε που κουνήθηκε. Αντιθέτως ο Calvin μάχιμος

σαν επαγγελματίας κουνούσε το κορμί του σαν να αποφεύγει σφαίρες. Τις γυναίκες-

σφαίρες. Γιατί τέτοιες ήταν οι γυναίκες σ΄ εκείνο το πάρτι. Είχαν σκοπό να τρυπήσουν,

να ματώσουν , να σκοτώσουν λες και κάποιος υπεράνθρωπος τις είχε οπλίσει σε

πολυβόλο και πυροβολούσε κατά βούληση. Λες κι ο διάολος έπαιζε παιχνίδι εξουσίας

μαζί του για να διαλύσει τον έρωτά του, να συντρίψει την Ruby και να τον μετατρέψει

από δημιουργό σε συνηθισμένο ανθρωπάκο. Ο Calvin κέρδισε τον διάολο.

Η Ruby όμως νικήθηκε από την μοναξιά και ανασφάλεια. Χαμένη από χέρι

έμοιαζε καθώς γυρνούσαν σπίτι. Θλιμμένη μιλούσε για την μιζέρια της ζωής της χωρίς

φίλους, για την ασχήμια της και την κατωτερότητα της σε σχέση με άλλες γυναίκες.

Φταίγανε όλα. Τα χαζά παπούτσια της, τα μαλλιά της , οι βλακείες που λέει, οι νεκροί

γονείς της ακόμα και οι πρώην της. Μα πιο πολύ απ΄ όλα έφταιγε ο Calvin που την

άφησε μόνη να πίνει μαργαρίτες και να θρηνεί τη ζωή της. Ο Calvin που σκεφτόταν

μόνο τον εαυτό του και την γοητεία του. Η βραδιά λούστηκε κλάματα και παγωτό

καϊμάκι.

⸸
Στην ζωή της Ruby εμφανίζεται “ a friend” έγραψε ο Calvin, (που στα αγγλικά με την

λέξη friend δεν προσδιορίζεται το φύλο όπως με την λέξη άνθρωπος στα ελληνικά ) ,

που τη θεωρεί θαυμάσια και την αγαπάει πολύ. Αχ τι μπορεί να σου κάνει μία μοναχή

λέξη. Συγγραφέας ήταν- δεν είναι δυνατόν να μην την υπολόγισε. Ζηλιάρης ήταν- δεν

γίνεται να μην σκέφτηκε να προσδιορίσει το φίλο. Ερωτευμένος ήταν -δεν ήταν χαζός.

Αλλά η λέξη γράφτηκε.
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Με αποτέλεσμα να χτυπήσει η πόρτα και να εμφανιστεί ο Ντόριαν Γρέι. Ένας

πανέμορφος άντρας που αν τον είχε δει ο Eco σίγουρα θα τον είχε συμπεριλάβει στη

Ιστορία της ομορφιάς ανάμεσα στον Μπράντο και τον Σβαρτσενέγκερ. Αν τον γνώριζε

ο Καντ θα τον τοποθετούσε στο είδος ανθρώπου που είναι υπέροχο και μεγαλοπρεπές.

Αν τον είχε γνωρίσει ο Μαρκήσιος ντε Σάντ σίγουρα θα είχε γράψει προς τιμήν του μία

σκηνή οργίου όπου μαστιγώνεται μέχρι θανάτου και κακοποιείτε με χίλιους τρόπους.

Τόσο ωραίος ήταν. Και το όνομά του ήταν σ΄ αλήθεια Ντόριαν. Μπορεί όχι Γρέι αλλά

έτσι κι αλλιώς το επίθετό του δεν το γνώριζε. Τώρα που το σκέφτομαι ο Ντόριαν έμοιαζε

στ αλήθεια με αθάνατο που δεν τον αγγίζει ο χρόνος κι η φθορά σαν τα αγάλματα των

μουσείων. Αλαβάστρινος ψηλός και ρωμαλέος σαν φιλοτεχνημένος από τα χέρια του

Φειδία ή του Πραξιτέλη . Σαν πρώτος ξάδερφος του Ηρακλή.

Αυτό του έλειπε τώρα. Πήρε πέντε -έξη βαθιές ανάσες που στην εκπνοή μοιάζανε

η κάθε μία να παίρνει πόντους από το ύψος του. Σταμάτησε να ξεφυσά λοιπόν μην μείνει

νάνος και μετά εξαφανιστεί. Ένιωσε να ζαλίζεται μάλλον απ τις ρουφηξιές αέρα έπαθε

υπεροξυγόνωση. Μέχρι και τα μάτια του αλληθωρίσανε. Κάθισε κάτω λοιπόν για να μην

γκρεμιστεί. Η Ruby απ την άλλη ρίχνει ένα σάλτο και προσγειώνεται περιχαρής στα

γυμνασμένα μπράτσα του  Ντόριαν λες και τον ήξερε χρόνια. Λες και ήταν ο κολλητός

της από το δημοτικό και ο αγαπημένος της άνθρωπός πάνω στη γη.

« Που πας καημένη , σκεφτότανε ο Calvin. Λυσσάρα. Δεν τον ξέρεις. Εγώ ο

ηλίθιος έγραψα γι’ αυτόν. Δεν τον έχεις ξαναδεί στη ζωή σου. Δεν τον αγαπάς. Δεν σ΄

αγαπάει . Δεν είστε στ’ αλήθεια φίλοι. Μην παριστάνεις πως έχετε κοινό παρελθόν και

σου ΄χει λείψει. Και εσύ σαλιάρη δεν ήσουν τίποτα πριν γράψω για σένα. Δεν υπήρχες

καν.»

Αυτά σκεφτόταν αλλά απλά τα σκεφτόταν γιατί αδυνατούσε να σηκωθεί από τον

καναπέ και να πάει στην γραφομηχανή να εξαφανίσει τον Ντόριαν ή στην καλύτερη

περίπτωση να τον μετατρέψει σε γυναίκα. Μέχρι να συνέρθει , η Ruby είχε ήδη κεράσει

αναψυκτικό και κάθονταν όλοι μαζί στο σαλόνι να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις. Είχε

ένα χαμόγελο στα χείλη της σαν να ήταν η καλύτερη μέρα στην ζωή της. Σύστησε

μεγαλοπρεπώς τον Ντόριαν και μετά , τον πιο γοητευτικό άνθρωπο και συναρπαστικό και

άλλα τόσα ένδοξα άντρα της ζωής της - Calvin. Αυτό κι αν ήταν έκπληξη. Τον

αγκάλιασε γεμάτη περηφάνια εξηγώντας στον φίλο της πόσο μαγική είναι η ζωή της από

την μέρα που τον γνώρισε.
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Ο Calvin ξαναπήρε τους χαμένους πόντους κι άλλους τόσους κι έγινε γίγαντας κι

έφτασε το ταβάνι κι άνοιξε την αγκαλιά του και τους έσφιξε. Ακόμα και το χαμόγελό του

μεγάλωσε και τα δόντια του έγιναν πιο λευκά και τα μάτια του γεμίσαν αστεράκια. Ο

Ντόριαν μίλησε για την ζωή του στο Μιλάνο, στο Παρίσι , στο Λος Άντζελες τον

δύσκολο χώρο του μόντελινγκ, το σπίτι του στην Σαρδηνία. Μίλαγε σχεδόν χωρίς ανάσα.

Ανοίξανε κρασί ,τους είπε για τα πολλά του λεφτά και την επιτυχία του στο Instagram.

Ανοίξανε κι άλλο και παραδέχτηκε ότι δεν είχε φίλους και θυμήθηκε την Ruby. Τους είπε

ότι τους ζήλευε που είναι ένα τόσο όμορφο ζευγάρι και τους αποκάλυψε πως ένιωθε ότι

χτυπούσε το πατρικό του ρολόι και ήθελε να κάνει παιδί. Δηλαδή να υιοθετήσει. Αλλά

δεν είχε σχέση. Πέρασε κατάθλιψη πριν ένα χρόνο που χώρισε κι ακόμα να συνέρθει

γιατί ήταν σίγουρος ότι μ΄ αυτόν τον άνθρωπο θα κάναν οικογένεια.

Είχε μια θλίψη στα μάτια του ο Ντόριαν παρόλο που το σχήμα τους ήταν

γελαστό. Του ζήτησαν να τον φιλοξενήσουν αλλά εκείνος δεν άφηνε τις πεντάστερες

βολές του. Ούτε που θα οδηγούσε για να πάει στην βίλα που νοίκιασε είχε σοφέρ που

σήμαινε ότι θα μπορούσε να κάτσει και να πιει όσο θέλει σε περίπτωση που και η παρέα

ήταν σύμφωνη. Θα τους έβλεπε όμως κάθε μέρα γιατί γι αυτούς – για την Ruby ήρθε έτσι

κι αλλιώς. Της έδωσε το δώρο του που ήταν ένα φανταχτερό φόρεμα επώνυμου

σχεδιαστή και στον Calvin ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου του ίδιου οίκου. Εκείνος σε

αντάλλαγμα του έδωσε το βιβλίο του. Η βραδιά εξελίχθηκε απρόσμενα καλά έως

υπέροχα για όλους. Θα ήταν μια βραδιά που θα την θυμόντουσαν για πάντα. Τα είχε όλα

κέφι, ιστορίες, φιλία, χαζομάρες, κρασιά και λόγια βγαλμένα απ΄ την καρδιά

ανακατεμένα με φιλοσοφίες για την ζωή και ανασφάλειες για το μέλλον.

⸸
«Καλώς το παιδί θαύμα» χαιρέτησε ο Landon τον Calvin με το που μπήκε στα γραφεία.

Μετά από μια τέτοια βραδιά αυτός του έλειπε να του ξεσηκώσει τα νεύρα. Το μίτινγκ του

φάνηκε κι ανούσιο, ευτυχώς ήταν σύντομο και γύριζε σπίτι νωρίτερα απ’ όσο είχε

υπολογίσει. Σκεφτότανε να προτείνει στην Ruby να πάρει τον φίλο της και να πάνε σ΄

αυτό το εστιατόριο με τους ωραίους αστακούς και τη γκουρμέ κουζίνα που πρόσφατος

είχε διαβάσει διθυραμβικές κριτικές . Κεφάτος μπήκε σπίτι και άκουσε γέλια και

γαργαλητά απ΄ την κρεβατοκάμαρα. Πάγωσε το αίμα του. Ανέβηκε σιγανά τις σκάλες.

Το βήμα του απαλό. Το πρόσωπό του ιδρωμένο και κόκκινο και κρύο. Με αυτή την
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στάση του θα μπορούσε να πεθάνει πριν καν ανοίξει την πόρτα και τους πιάσει στα

πράσα όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε κι έτσι ολοζώντανος τους έπιασε επ΄ αυτοφώρω.

Επ΄ αυτοφώρω να φοράνε τα πανάκριβα φορέματά τους και να χαχανίζουν. Και

δως του νάζι και κούνημα και γοφός και δεκάποντες γόβες. Τώρα σ΄ αυτό πως να

αντιδράσει; Να κάνει πως δεν είδε; Αφού τον είδαν. Τι να πει; Να το παίξει αδιάφορος

αποφάσισε. Χαμογέλασε και τους είπε την σκέψη του να πάνε για φαγητό σ΄ αυτό το

εστιατόριο και ότι θα περιμένει να ετοιμαστούν με την ησυχία τους. Εντάξει ψεύδισε

λίγο αλλά το είπε και κατέβηκε στο σαλόνι. Λες ο Ντόριαν να εμφανιζόταν με φόρεμα;

Ρεζίλι. Μπορεί και όχι όμως γιατί δεν ξεχώριζε από γυναίκα. Μπορεί να μην το παίρναν

χαμπάρι. Δηλαδή ο Ντόριαν είναι γκέι; Του αρέσει τώρα αυτό να ντύνεται γυναίκα; Και

αν ντύνεται γυναίκα και του αρέσουν οι γυναίκες είναι λεσβία; Και σε ποια γυναίκα

αρέσουν οι άντρες που ντύνονται γυναίκες; Η ομορφιά του είναι τέτοια που του

συγχωρούνται όλα; Καλά μπορεί να μπήκε σε μια άτυχη στιγμή που κάναν πλάκα με την

Ruby και καλύτερα να μην έβγαζε βιάστηκα συμπεράσματα.

Το φαγητό ήταν ονειρικό όπως και η ατμόσφαιρα κι ο Ντόριαν παρήγγειλε ροζέ

σαμπάνια να ανάψουν τα αίματα. Ruby με τα λόγια της έδωσε μετάλλιο στην υπομονή

του Calvin να τους περιμένει τόσες ώρες και τελικά αντί για μεσημεριανό τρώγανε

βραδινό μια και καλή. Ο Calvin πάλευε ώρες με τις σκέψεις του περί σεξουαλικότητας,

σωστού και λάθους , κοινωνίας και ατομικότητας που εξαντλήθηκε και τον πήρε ο ύπνος.

Άσε που τους άκουγε να χασκογελάνε και ήταν χαρούμενος που είχε εξαφανιστεί η θλίψη

της Ruby. Άλλωστε άξιζε τον κόπο ήταν τόσο μα τόσο όμορφη. Εδώ που τα λέμε κι ο

Ντόριαν ήταν όμορφη. Δεν έμοιαζε καθόλου με άντρα. Αδύνατο να το προβλέψει

κάποιος ώστε να χλευάσει. Μεγάλη επιτυχία. Το κερί στο τραπέζι τρεμόπαιζε και τους το

αντικατέστησαν. Δεύτερη ροζέ σαμπάνια και τα αίματα ανάψαν κι οι αλήθειες ρέανε

ασύστολες.

Η Ruby είπε πως ο Calvin είναι control freak που σημαίνει θέλει να έχει τον

έλεγχο σε όλα και όλους και πάντα και πως οι εκπλήξεις κοκκινίζουν το πρόσωπό του και

αλλάζουν το χτύπο της καρδιάς του. Δεν είναι το σκαρί του φτιαγμένο για παρορμήσεις

και επιφανειακές σκέψεις και δράσεις. Το άγνωστο καταρρέει τον οργανισμό του.

Μεγάλη αλήθεια που όμως τους έκανε να γελάσουν και να τσουγκρίσουν σ΄ αυτούς που

θέλουν να ελέγχουν τα πάντα. Ο Ντόριαν παραδέχτηκε πως κι ίδιος ήταν έτσι

παλαιότερα, έτσι έκανε και την περιουσία του άλλωστε ,αλλά από τότε που χώρισε πήρε
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ανάποδες στροφές και άλλαξε την στάση του απέναντι στη ζωή. Αποφάσισε ότι αν όλα

τα βάζει σε τετραγωνάκια σε ατζέντες δεν είναι ζωή αλλά επιτυχία ενός project.

Παραδέχτηκε βέβαια πως δημοκρατικός στις αποφάσεις του δεν υπήρξε ποτέ. Που

σημαίνει ότι έκανε την ζωή του με τις αποφάσεις να βαραίνουν τον ίδιο εκατό της εκατό

.Από την άλλη τα αρνητικά σχόλια και συμπεράσματα τον σακατεύανε κι έκανε μεγάλη

προσπάθεια να μείνει ακέραιος στις απόψεις του και στον εαυτό του.

«Είναι δύσκολο να αγαπήσεις αυτό που είσαι, ότι κι αν είσαι, να συμβιβαστείς και

να ζήσεις ήρεμος την υπόλοιπη ζωή σου. Ξέρετε υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν γι’

ακριβώς αυτό που είσαι και δεν το βρίσκουν γιατί το ‘χεις μόνο εσύ και το κρύβεις.

Εντάξει δεν λέω δεν είναι κακό να έχεις μυστικά, όλοι έχουν, είναι η ζωή τέτοια αλλά

δώσε και καμία ευκαιρία. Καλά όχι σε όλους γιατί άντε να εξηγείς κι άντε να

καταλάβουν. Υπάρχουν άνθρωποι όμως κοντά σου που αξίζουν τον κόπο και την ψυχική

οδύνη. Τι λέτε; » ρώτησε ο Ντόριαν. Ο Calvin απάντησε πως υπάρχει μεγάλο ρίσκο στα

λεγόμενα του και απαιτείται μεγάλη τόλμη του προκαλεί τρόμο και ανασφάλεια αλλά

είναι ο ιδανικός τρόπος να ζήσει κάποιος την ζωή του, χωρίς να ζήσει δέσμιος στην

σκέψη των άλλων.

Η Ruby κοιτούσε τα στρασάκια στα νύχια της και αισθανόταν ευτυχισμένη. Δεν

είχε καταλάβει ποτέ πως τα φρουφρου και τα αρώματα ήταν το στοιχείο της. Έριξε μια

ματιά στις γόβες της και ένιωσε πως μ΄ αυτές θα μπορούσε να καταχτήσει τον κόσμο.

Φίλησε τον Calvin στο στόμα και έσφιξε το χέρι του Ντόριαν. Αυτοί οι άνθρωποι δίναν

νόημα στην ζωή της. Η ίδια ήταν μια απλή κοπέλα- τι στο καλό έκανε τόσο καλά που η

ζωή την επιβράβευσε μ΄ αυτού τους δύο; Δυο δυνατού άντρες που νοιαζόντουσαν για την

ευτυχία της; Ήταν τυχερή. Ένας Θεός την αγαπούσε σίγουρα γιατί ήξερε ότι η καρδιά της

ήταν γεμάτη αγάπη και συμπόνια και κατανόηση για τους ανθρώπους. Έτσι είχε επιλέξει

να συμπεριφέρεται χωρίς κακίες ,κρίσει κι επικρίσεις, θυμούς κι εκδικήσεις. Σήκωσε το

ποτήρι και είπε «καλή καρδιά». Πίστευε ότι το κίνητρο για την ευτυχισμένη ζωή είναι η

αγάπη και το είπε. Και τα μάτια του Calvin και του Ντόριαν άστραψαν και βρόντηξαν

και δάκρυσαν και δείξανε ψυχές.

Ο Calvin συνειδητοποίησε πως για αυτό έγραψε την Ruby για να κάνει τον κόσμο

καλύτερο, για να κάνει τον ίδιο καλύτερο ,για να κάνει τον έρωτα καλύτερο. Καλά έκανε

και δημιούργησε την Ruby, καμία ενοχή , γιατί έκανε καλύτερη την ίδια την ζωή. Τώρα

σαν δημιουργός θα πρέπει για πάντα να προσέχει το δημιούργημά του. Με ότι κόστος.
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Τώρα η ζωή του ήταν η Ruby κι από δω και μπρος έδινε μεγαλύτερη σημασία στην ζωή

του αντί στην λογοκρισία. Ήρθε η ώρα να ζήσει.

Τελικά η παρουσία του Ντόριαν είχε καταλυτική επίδραση στις ψυχές τους. Ένας

άντρας που ντύνεται γυναίκα έμελλε να αλλάξει την ιστορία για πάντα. Η ομορφιά του

εξαπλώθηκε κι ομόρφυνε την σκέψη τους, την παρουσία τους ακόμα και το σπίτι τους.

Έδιωξε τις ενοχές και τους απάλυνε σαν χαρακτήρες. Λείανε τα τραχιά σημεία της

ύπαρξής τους μ ΄ αυτά που είπε εκείνο το βράδι κι άλλα πολλά που συζητήσανε τα

βράδια που ακολούθησαν εκείνη την εβδομάδα που τελικά καθιερώθηκε. Μια βδομάδα

τον χρόνο θα την περνούσαν μαζί για τα επόμενα τριάντα χρόνια. Όπου περνώντας ο

χρόνος γραμμικά ή μη το όνομα του Ντόριαν θα αλλάξει και θα γίνει Θείος και θα φέρνει

ανίψια στο σπίτι να παίζουν με τ’ ανίψια. Και το σπίτι θα γίνει άλλο σπίτι στα προάστια.

Και κάποια μυστικά θα μείνουν για πάντα μυστικά. Και η αλήθεια δεν θα είναι ξανά μία

ούτε η πραγματικότητα. Αλλά στη περίπτωση του Calvin και της Ruby ο έρωτας θα είναι

ο ένας.

Τέλος

⸸
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Συμπεράσματα

Στον συλλογικό τόμο «Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία. Πραγματικότητες και

προοπτικές» ο επίκουρος Καθηγητής Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος στο απόσπασμα

με τίτλο «Φιλαναγνωσία και Δημιουργική Γραφή» επισημαίνει ότι: Δημιουργική γραφή

είναι κάθε είδος γραφής. Ο Ροντάρη χαρακτηρίζει την δημιουργικότητα ως συνώνυμο

της «αποκλίνουσας» σκέψης  αυτής που έχει την δυνατότητα « να σπάει συνεχώς  τα

σχήματα της εμπειρίας» και δημιουργικό εκείνο το μυαλό « που καταπιάνεται απ ΄την

αρχή με τα πράγματα και τις έννοιες, χωρίς να εμποδίζεται από κομφορμισμούς».

(Φιλαναγνωσία και Δημιουργική Γραφή, 2013) Σύμφωνα επίσης με τον Επίκουρο

Καθηγητή Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο «Στον χώρο της τέχνης κάθε κατασκευή μιας

αισθητικής μορφής μπορεί ιδωθεί σαν δημιουργία, ανεξάρτητα από την συμφωνία ή την

διάκρισή της με κάποια καθιερωμένη τεχνοτροπία.» (Η «νομιμοποίηση» της

Δημιουργικής Γραφής, 2012 :2)

Ορμώμενη από όλα αυτά αλλά και από  την πίστη στην κοινή πλεύση των τεχνών

επιχείρησα να συνδέσω την δημιουργική γραφή με τον κινηματογράφο. Γνωρίζοντας την

σπουδαιότητα του μαγικού λογοτεχνικού ρεαλισμού αναζήτησα τον κινηματογραφικό

μαγικό ρεαλισμό με συνδετικό κρίκο το σενάριο. Δηλαδή ένα ή πολλά πρόσωπα που

δρουν σ΄ ένα καθορισμένο περιβάλλον και πράττουν. Γιατί ο κινηματογράφος είναι ένα

οπτικό μέσον που δραματοποιεί κάποιο μύθο. (ΦΙΛΝΤ Σ., 1961).

Μετά το 2010 με την αλματική ανάπτυξη της τεχνολογίας, των, προς το παρόν,

θεαματικών εφέ, με έναν έγχρωμο πρώην Πλανητάρχη, κυριαρχία των social media,

κατέβασμα ταινιών από τον παγκόσμιο ιστό, «αφανισμό» των DVDs, homemade

βιντεάκια, παγκόσμια οικονομική κρίση, πείνες- πολέμους- δράματα, ισότητες, καινούρια

ταμπού και δυσμορφίες ο κινηματογράφος ήταν πάντα στις επάλξεις, για να καταγράψει,

να δημιουργήσει  και να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα. Έτσι καταφέρνει η πραγματική

ιστορία να είναι «κλασική» κι ο κινηματογράφος διαχρονικός. Η φαντασία των

σεναριογράφων παραμένει οργιάζουσα στην δημιουργική γραφή των μύθων κι η

πραγματικότητα παραμένει αξεπέραστη σε σχέση με το φανταστικό σενάριο.
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Ο κινηματογράφος πάντα κατάφερνε να απεικονίσει επιτυχημένα τον έρωτα από

τον βουβό και ασπρόμαυρο μέχρι και σήμερα της καλής ανάλυσης και των πολλών καρέ.

Πάντα καταφέρνει να κατοπτρίσει τα κοινωνικά- φυλετικά στάτους του έρωτα. Θέση της

γυναίκας, ταμπού, στερεότυπα και φυσικά έρωτας «στιλιζαρισμένος» ανάλογα την εποχή.

Ο δυνατός μαγικός κινηματογράφος επιτυγχάνει και μορφοποιεί καταστάσεις, συνθήκες,

και αισθήματα άγνωστα στο κοινό, άγνωστες αλήθειες και πάθη και καταφέρνει να

μαγεύει τον θεατή με τις εικόνες, τους ήχους, και τα μέρη.

Από το 1986 που το δοκίμιο του Frederic Jameson έκανε χρήση του όρου μαγικός

ρεαλισμός όσον αφορά στον κινηματογράφο ακόμα και μετά το 2010 συναρπάζει τον

θεατή. Παρόλο που στα χρόνια που μεσολάβησαν, πολλά κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα

συνέβησαν παγκόσμια κι επηρέασαν τη ροή της ζωής αλλά και τις τέχνες και τα

γράμματα.

Αφού εξέτασα τον μαγικό ρεαλισμό ιστορικά αλλά και σε σχέση με τις άλλες

τέχνες διαπίστωσα την σύνδεσή του με αυτές αλλά κυρίως με τον λογοτεχνικό μαγικό

ρεαλισμό. Άλλωστε μια ταινία είναι η απόδοση ενός κειμένου με εικόνες. Στο

λογοτεχνικό κείμενο φιλοτεχνούνται από τον συγγραφέα ενώ στη ταινία από τον

σκηνοθέτη. Εξετάζοντας προσεχτικά διαπίστωσα τις διαφορές  με τις ταινίες φαντασίας

οι οποίες συνήθως διαδραματίζονται σε ένα πλασματικό κόσμο με πλασματικούς ήρωες

και  η δημιουργική τους γραφή είναι «φαντασίας» αντίθετα όπως προ είπα  με τις ταινίες

του μαγικού ρεαλισμού όπου ο ρεαλισμός έχει τον πρώτο λόγο.

Στις ταινίες που μελέτησα διαπίστωσα όπως επισημαίνει ο Jameson (1986: 201) ότι

ο μαγικός ρεαλισμός δεν είναι ένας ρεαλισμός ο οποίος μεταμορφώνεται από το

συμπλήρωμα της μαγικής προοπτικής, αλλά από μια πραγματικότητα που είναι ήδη

μαγική. Έτσι κι αλλιώς η πραγματικότητα του έρωτα είναι απροσδιόριστη και μαγική

αφού η φύση του έρωτα είναι τέτοια. Κι αν του αφαιρέσουμε τα κοινωνικοπολιτικά,

χωροχρονικά «ντυσίματα» πάντα ήταν τέτοιος, δηλαδή  μαγικός. Όμως πάντα τέτοιος

ήταν κι ο κινηματογράφος γι’ αυτό και πιστεύω ότι ίσως ο μαγικός ρεαλισμός είναι το

καλύτερο είδος για να περιγράψει ρεαλιστικότερα τον έρωτα.
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“One may read this and thing it’s magic but falling in love is an act of magic”

(Ruby Sparks, 2012).5

5 Ένας θα μπορούσε να το διαβάσει (το βιβλίο που έγραψε ο Calvin) και να σκεφτεί ότι είναι μαγεία

αλλά το να ερωτεύεσαι είναι μία πράξη μαγείας έτσι κι αλλιώς.
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