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Εισαγωγή 

 

 Ο Πολ Τόµας Άντερσον έχει µέχρι στιγµής υπογράψει ως σεναριογράφος και 

σκηνοθέτης πέντε µεγάλου µήκους ταινίες: Hard Eight (1996), Boogie Nights (1997), 

Magnolia (1999), Punch-Drunk Love (2002) και There Will Be Blood (2007).  Ήδη 

από το Hard Eight το σύνολο των αµερικάνων κριτικών υποδέχτηκε τις δηµιουργίες 

του σκηνοθέτη µε θετικές, συχνά διθυραµβικές κριτικές, και ο ίδιος ο Άντερσον 

τιµήθηκε µε πλειάδα βραβείων και διακρίσεων. 

 Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουµε την κινηµατογραφική φόρµα των 

ταινιών του µε σκοπό να καθορίσουµε τόσο τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 

κάθε ταινίας όσο και τα γνωρίσµατα εκείνα της φόρµας που συνιστούν τις 

δεσπόζουσες του κινηµατογραφικού στυλ του σκηνοθέτη. 

Η δοµή της εργασίας συγκροτείται από τις εξής ενότητες. Πρώτα θα 

παρουσιάσουµε µία συνοπτική εργοβιογραφία του σκηνοθέτη και στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει ο σχολιασµός της κάθε ταινίας χωριστά.  Στον σχολιασµό εφαρµόζουµε, 

κατά το µάλλον και ήττον πιστά, την ακόλουθη τυπολογία: προηγείται ένα προλογικό 

σηµείωµα µε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε τη δηµιουργία και την κριτική 

υποδοχή του φιλµ, ακολουθεί η παρουσίαση της υπόθεσης της ταινίας και έπεται  η 

ενότητα «Θεµατική» στην οποία εκτίθενται συνοπτικά τα βασικά θεµατικά µοτίβα 

των ιστοριών, καθώς και η µέθοδος µε την οποία η σεναριακή γραφή διαµορφώνει εκ 

προοιµίου αφηγηµατικούς τόπους. Χρησιµοποιώντας ως αφετηρία και βάση τη 

«Θεµατική» οργανώνεται, εν συνεχεία, η ενότητα «Φόρµα» στην οποία θα µας 

απασχολήσουν οι κινήσεις της κάµερας, τα είδη των πλάνων, το µοντάζ, η 

φωτογραφία, η µουσική και γενικότερα οι µέθοδοι µε τις οποίες ο Άντερσον συνθέτει 

τα κάδρα του και ορίζει τον ρυθµό και την ατµόσφαιρα της εκάστοτε αφήγησής του. 

Η ανάλυση της κινηµατογραφικής φόρµας εστιάζει στην επισήµανση εκείνων από τα 

γνωρίσµατά της τα οποία, στο µέτρο που εντοπίζονται και στις υπόλοιπες ταινίες, 

µπορούν να χαρακτηριστούν φορµαλιστικοί τόποι.  

Τέλος, την ολοκλήρωση του σχολιασµού των ταινιών διαδέχεται, υπό µορφή 

επιλόγου, η συνοπτική καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της φόρµας και η 

έκθεση των συµπερασµάτων µας όσον αφορά την ανίχνευση συγκροτηµένου και 
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εξελισσόµενου από ταινία σε ταινία συστήµατος στη σκηνοθετική γραφή του 

δηµιουργού. 

Εργοβιογραφία1 

  

 Ο Πολ Τόµας Άντερσον γεννήθηκε το 1970 στην Καλιφόρνια. Έζησε και 

ενηλικιώθηκε στην περιοχή της Σαν Φερνάντο Βάλεη, όπου και εκτυλίσσονται οι 

ιστορίες τριών ταινιών του – του Boogie Nights, της Magnolia και του Punch-Drunk 

Love. Σε ηλικία δεκαεπτά ετών ολοκλήρωσε τη µικρού µήκους ταινία The Dirk 

Diggler Story, η οποία γυρίστηκε σε βίντεο. Επρόκειτο για ένα ψευδοντοκιµαντέρ µε 

θέµα τη ζωή ενός πορνοστάρ, το οποίο αργότερα αποτέλεσε τη βάση για τη δεύτερη 

µεγάλου µήκους ταινία του, το Boogie Nights. Ο Άντερσον φοίτησε για δύο εξάµηνα 

στο Emmerson College  και έκανε αργότερα ένα πέρασµα αστραπή, διάρκειας δύο 

µόλις ηµερών, από τη σχολή κινηµατογράφου του New York University. Οριστικά 

αποφασισµένος να µην ολοκληρώσει τις σπουδές του, άρχισε να εργάζεται ως βοηθός 

παραγωγής σε διάφορα τηλεοπτικά προγράµµατα. Το 1992 γύρισε τη µικρού µήκους 

ταινία Cigarettes and Coffee µε πρωταγωνιστή τον έµπειρο ηθοποιό Philip Baker 

Hall, ο οποίος έµελλε να γίνει ένας από τους πιο βασικούς συνεργάτες του σκηνοθέτη 

µε συµµετοχή σε τρεις ταινίες του. Το 1993 το Cigarettes and Coffee  προβλήθηκε 

στο φεστιβάλ του Sundance και λίγο αργότερα ο Άντερσον έγινε δεκτός στο 

Filmmakers’ Lab του φεστιβάλ. Μέσω του Sundance ο Άντερσον κατόρθωσε να 

χρηµατοδοτήσει την πρώτη µεγάλη µήκους ταινία του, το Hard Eight. Το γύρισµα 

της ταινίας αποδείχτηκε δοκιµασία για τον Άντερσον καθώς, µετά από έντονες 

διαφωνίες µε την εταιρία παραγωγής, ο σκηνοθέτης απολύθηκε και έχασε τον 

δηµιουργικό έλεγχο της ταινίας. Παρόλα αυτά κατόρθωσε να υποβάλει τη δική του 

εκδοχή στο Φεστιβάλ των Καννών του 1996, όπου το Hard Eight έγινε δεκτό, και οι 

θετικές κριτικές βοήθησαν τελικά τον Άντερσον να ξεπεράσει τα προβλήµατα µε την 

εταιρία παραγωγής και να διατηρήσει την καλλιτεχνική ακεραιότητα της ταινίας του. 

                                                 
1
 Όλες οι πληροφορίες της «Εργοβιογραφίας» αντλήθηκαν από τον διαδικτυακό τόπο των New York 

Times και από το βιβλίο της Sharon Waxman Rebels on the Backlot.  

Marx, Rebecca Flint, “Paul Thomas Anderson – Full Biography” στο The New York Times,  

http://movies.nytimes.com/person/231996/Paul-Thomas-Anderson/biography (πρόσβαση: 16 

Νοεµβρίου 2011). 

 Waxman, Sharon,  Rebels on the Backlot: Six Maverick Directors and How They Conquered the 

Hollywood Studio System, Harper , 2006, σ. 83-91.  
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Το Hard Eight προβλήθηκε στις αµερικανικές αίθουσες συναντώντας τη αδιαφορία 

του κοινού αλλά κερδίζοντας την αποδοχή της κριτικής.  

Το 1997 κυκλοφόρησε το Boogie Nights, η δεύτερη µεγάλου µήκους ταινία 

του σκηνοθέτη. Το φιλµ καθιέρωσε τον Άντερσον ως έναν από τους πιο 

ταλαντούχους νέους αµερικάνους σκηνοθέτες και του χάρισε την πρώτη του 

υποψηφιότητα για ΄Οσκαρ στην κατηγορία πρωτότυπου σεναρίου. Μέχρι το 2008 ο 

Άντερσον γύρισε συνολικά πέντε µεγάλου µήκους ταινίες, κερδίζοντας διακρίσεις 

στα Φεστιβάλ των Καννών και του Βερολίνου και συγκεντρώνοντας συνολικά πέντε 

υποψηφιότητες για ΄Οσκαρ. Η σχέση του σκηνοθέτη µε τους κριτικούς και το κοινό 

παρουσιάζεται σταθερή από την εποχή του Hard Eight: καµία από τις ταινίες του δεν 

γνώρισε εισπρακτική επιτυχία, όµως όλες κέρδισαν την εύνοια µεγάλης µερίδας των 

κριτικών. 

 Το 2011 ο Άντερσον ολοκλήρωσε τα γυρίσµατα της έκτης ταινίας του µε 

τίτλο The Master. Κατά τη συγγραφή της εργασίας µου η ταινία βρισκόταν στο 

στάδιο του post-production.          
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Hard Eight (1996) 

  

 Προλογικό Σηµείωµα 

 

Το Hard Eight κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 1996, όταν ο Πολ Τόµας 

Άντερσον ήταν είκοσι έξι ετών. Η πρώτη αυτή µεγάλου µήκους ταινία του δεν 

πέρασε απαρατήρητη. Τα σχόλια των αµερικανών κριτικών ήταν κυρίως θετικά, µε 

τον Stephen Holden των New York Times να επαινεί τις ερµηνείες των ηθοποιών και 

να σηµειώνει ότι το φιλµ πετυχαίνει τους σκοπούς του.
2
 Αντίστοιχα ο κριτικός James 

Berardinelli του διαδικτυακού τόπου Reelviews έγραψε: «Υπάρχει κάτι σχεδόν 

υπνωτιστικό στον τρόπο µε τον οποίο εξελίσσεται το  Hard Eight – ακόµη και στις 

πιο αργές, τις πιο ανιαρές στιγµές του, κρατάει την προσοχή µας».
3
  Τέλος, το φιλµ 

προβλήθηκε στον τοµέα Un Certain Regard του Φεστιβάλ των Καννών του 1996.  

Εξετάζοντας το Hard Eight  διαπιστώνουµε ότι, παρά το τότε νεαρό της 

ηλικίας του, ο Άντερσον  επεξεργάζεται στην ταινία βασικά γνωρίσµατα της φόρµας 

την οποία θα αναπτύξει και θα καλλιεργήσει στα επόµενα έργα του.  

 

 Υπόθεση 

 

Ο Σίντνεη (Philip Baker Hall), ένας ηλικιωµένος τζογαδόρος, συναντά έναν 

απελπισµένο, αβοήθητο νεαρό, τον Τζον (John C. Reilly), και προσφέρεται να τον 

βοηθήσει. Του µαθαίνει πώς να κινείται στο χώρο του καζίνο και να επιβιώνει 

παίζοντας µε συγκεκριµένα συστήµατα τα διάφορα τυχερά παιχνίδια. ∆ύο χρόνια 

αργότερα, στο Ρίνο της Νεβάδα, οι δύο άνδρες είναι πια στενοί φίλοι και έχουν 

αναπτύξει µία άτυπη σχέση πατέρα-γιού. Ο Τζον συστήνει στον Σίντνεη τον Τζίµι 

(Samuel L. Jackson), έναν υπεύθυνο ασφαλείας καζίνο, τον οποίον ο Σίντνεη αµέσως 

αντιπαθεί. Παράλληλα ο Σίντνεη και ο Τζον γνωρίζουν µία νεαρή σερβιτόρα, την 

                                                 
2
 Holden, Steven, “Hard Eight”, στο The New York Times, February 28, 1997,  

http://www.nytimes.com/library/film/eight-film-review.html (πρόσβαση:16 Νοεµβρίου 2011) 
3
 Berardinelli, James, “Hard Eight: A movie review by James Berardinelli”, στο Reelviews, 

http://www.reelviews.net/php_review_template.php?identifier=1569 , οι µεταφράσεις είναι δικές µου 

εκτός από τις περιπτώσεις όπου σηµειώνεται διαφορετικά (πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 2011). 
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Κλίµεντιν (Gwyneth Paltrow). Η Κλίµεντιν εργάζεται στο καζίνο όπου συχνάζουν οι 

δύο άνδρες και,  περιστασιακά, κάνει σεξ επί πληρωµή µε πελάτες του καζίνο για να 

καλύψει τα έξοδά της. Ο Σίντνεη συνδέεται φιλικά µε την Κλίµεντιν επιθυµώντας να 

την αποµακρύνει από την πορνεία. Σκοπός του φαίνεται να είναι η δηµιουργία µίας 

ροµαντικής σχέσης ανάµεσα στην κοπέλα και τον Τζον. Ο Σίντνεη κανονίζει να 

συνοδέψει ο Τζον την Κλίµεντιν σε µία βόλτα στο εµπορικό κέντρο, αλλά ώρες µετά 

καλείται να βοηθήσει το ζευγάρι. Τους βρίσκει να κρατούν όµηρο έναν πελάτη της 

Κλίµεντιν που αρνήθηκε να την πληρώσει. Επιπλέον ανακαλύπτει ότι ο Τζον και η 

κοπέλα έχουν παντρευτεί. Ο Σίντνεη τους βοηθά και το ζευγάρι φεύγει από το Ρίνο 

για να κρυφτεί. Ο Σίντνεη λαµβάνει ένα γράµµα από τον Τζίµι , ο οποίος του ζητά να 

συναντηθούν. Στη συνάντηση ο Τζίµι αποκαλύπτει ότι γνωρίζει τον λόγο για τον 

οποίον ο Σίντνεη στάθηκε σαν πατέρας στον Τζον: είναι επειδή ο ίδιος πριν πολλά 

χρόνια σκότωσε τον πατέρα του νεαρού. Ο Τζίµι εκβιάζει τον Σίντνεη απειλώντας ότι 

θα αποκαλύψει την πράξη του στον Τζον και του αποσπά ένα µεγάλο χρηµατικό 

ποσό. Τελικά ο Σίντεη δολοφονεί τον Τζίµι και εγκαταλείπει και αυτός µε τη σειρά 

του το Ρίνο.    

 

Θεµατική 

 

Από άποψη θεµατικής, στο Hard Eight αποτυπώνονται  βασικά θεµατικά 

µοτίβα της φιλµογραφίας του Άντερσον. Οι χαρακτήρες του Άντερσον όντας 

συνήθως παρίες – µοναχικοί, αποτυχηµένοι, παρακµιακοί – σχηµατίζουν οµάδες/ 

εικονικές οικογένειες, οι οποίες παρέχουν ασφάλεια από τις απειλές και  την 

απόρριψη της κοινωνίας. Επιπλέον ο Άντερσον συστηµατικά εστιάζει την προσοχή 

του στις προβληµατικές/ τραυµατικές σχέσεις µεταξύ γονέα και παιδιού, συχνά 

πατέρα και γιού.  Πιο συγκεκριµένα ο πατέρας και ο γιος δεν συνδέονται απαραίτητα 

µε σχέσεις αίµατος, όπως ακριβώς συµβαίνει µε τον Σίντνεη και τον Τζον, ενώ οι 

αµαρτίες  των πατρικών µορφών του Άντερσον, τοποθετηµένες συνήθως στο 

παρελθόν της αφήγησης, δηµιουργούν πάντοτε έντονα προσωπικά προβλήµατα στα 

παιδιά, σηµαδεύοντας τις ζωές τους. 

Η ιστορία του Hard Eight οργανώνεται γύρω από την αινιγµατική 

προσωπικότητα του Σίντνεη. Η ταινία αλλάζει κέντρο βάρους ανά διαστήµατα, αλλά 

η µετατόπιση είναι στην πραγµατικότητα φαινοµενική και υπαγορεύεται από την 
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πρόθεση του σκηνοθέτη να κρατήσει για το τέλος τη βασική αφηγηµατική 

πληροφορία,  το µυστικό δηλαδή του Σίντνεη. Έτσι, κατά το πρώτο εικοσάλεπτο, η 

ταινία φαίνεται να αφορά τον Τζον και τη µαθητεία του κοντά στον Σίντνεη ο οποίος 

προσφέρεται, χωρίς προφανή λόγο, να βοηθήσει τον απελπισµένο Τζον µυώντας τον 

στα µυστικά των καζίνο. Σε αυτό το πρώτο µέρος ο Τζον εµφανίζεται να είναι ο 

πρωταγωνιστής και ο Σίντνεη ο δάσκαλός του. Κατά το δεύτερο εικοσάλεπτο η 

µετατόπιση του κέντρου βάρους συνεχίζεται µε την εισαγωγή των χαρακτήρων του 

Τζίµι και της Κλίµεντιν. Η αφήγηση εστιάζει τώρα στην αντιπαλότητα/ ένταση 

ανάµεσα στον Τζίµι και τον Σίντνεη, στη  ροµαντική σχέση ανάµεσα στον Τζον και 

την Κλίµεντιν που αναπτύσσεται µε την µεσολάβηση του Σίντνεη, στην οµηρία τέλος 

του πελάτη της Κλίµεντιν από το ζευγάρι το οποίο καταφεύγει στον Σίντνεη για να 

δώσει τη λύση. Με τη φυγή του Τζον και της Κλίµεντιν από το Ρίνο, ο Σίντνεη  

τοποθετείται ανοικτά πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων για να αποδειχτεί εντέλει 

και αναδροµικά ότι ο συνεκτικός ιστός ο οποίος ενώνει όλα τα αφηγηµατικά στοιχεία   

ενυπάρχει στο παρελθόν του.  

Εν ολίγοις, η συστηµατική µετατόπιση της αφήγησης από τη µία 

δευτερεύουσα πλοκή  στην άλλη  επιτείνει την δραµατικότητα της ανατροπής που  

συνιστά η καθυστερηµένη αποκάλυψη του αρχικού αιτίου. Η συνάντηση του Σίντνεη 

µε τον Τζον παρουσιάζεται αρχικά τυχαία ή τουλάχιστον ανεξήγητη, και ολόκληρη η 

ιστορία οργανώνεται µε σκοπό να εξηγηθεί η πρώτη συνάντηση των δύο 

χαρακτήρων. Η πλοκή µετατοπίζεται από τον έναν θεµατικό πυρήνα στον άλλο και 

διαρκώς απουσιάζει εκείνο το στοιχείο το οποίο θα δικαιολογούσε την παρουσία του 

Σίντνεη και την αγάπη του για τον Τζον. Η αίσθηση ότι κάτι λείπει, ότι η εµµονή της 

αφήγησης στο παρόν εσκεµµένα αποκρύπτει πολύ βασικές πληροφορίες για το 

παρελθόν, δηµιουργεί, µε τη βοήθεια της κινηµατογραφικής φόρµας, εκκρεµότητα 

και σασπένς.                       
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Φόρµα  

 

Α) Ρυθµός και Ατµόσφαιρα 

 

Η φόρµα του Hard Eight στοχεύει στη δηµιουργία µίας ονειρικής νωχελικής 

ατµόσφαιρας. Το φιλµ ξετυλίγεται µε αργούς ρυθµούς, και το Ρίνο της Νεβάντα µε τα 

καζίνο, τα διανυκτερεύοντα καφέ-εστιατόρια και τα νέον φώτα απεικονίζεται ως ένα 

είδος ψεύτικου παραδείσου όπου, πίσω από τη λάµψη και τα φανταχτερά χρώµατα, 

κρύβει θλιµµένους ανθρώπους και διαλυµένες ζωές.  

Ο ρυθµός και η ατµόσφαιρα του φιλµ ορίζονται κατά κύριο λόγο από τον 

τρόπο που καταγράφει η κάµερα το περιβάλλον και τις συναντήσεις των χαρακτήρων. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η κίνηση της κάµερας και τα zoom χαρακτηρίζονται 

από χαµηλές ταχύτητες δηµιουργώντας  την αίσθηση ενός αργού αλλά σταθερού και 

µεθοδικού χτισίµατος της πλοκής. Η χρήση αργής κίνησης σε αρκετά πλάνα της 

ταινίας και το γεγονός ότι στο µοντάζ ελάχιστα πλάνα ενώνονται µε γρήγορο, κοφτό 

ρυθµό συντείνουν στη νωχελικότητα της αφήγησης.  

Στο Hard Eight οι χαρακτήρες ζουν και κινούνται σε ατέλειωτες σάλες 

καζίνο, δωµάτια ξενοδοχείων, καφέ-εστιατόρια που δεν κλείνουν ποτέ, πάρκινγκ και 

νυχτερινούς έρηµους δρόµους. Ο Άντερσον καταγράφει το περιβάλλον στο οποίο 

εγγράφονται οι ήρωές του χρησιµοποιώντας µεγάλες σε διάρκεια λήψεις όπου η 

κάµερα κινείται ανιχνεύοντας τον χώρο. Οι τοποθεσίες των καζίνο µε τα άπειρα φώτα 

και τα έντονα χρώµατα φιλτράρονται µέσα από τις αργές κινήσεις της κάµερας 

δηµιουργώντας έναν ονειρικό, σχεδόν υπνωτιστικό τόνο. 

Την ονειρική αίσθηση της ταινίας επιτείνουν οι λήψεις µε steadicam. Η χρήση 

steadicam και ο τρόπος που συνοδεύει τις κινήσεις των ηρώων θα αποτελέσει ένα από 

τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της φόρµας του ΄Αντερσον και επανέρχεται σε 

ολόκληρη τη φιλµογραφία του. Ο ίδιος  ο σκηνοθέτης έχει δηλώσει ότι το steadicam 

χαρίζει µία ξεχωριστή αίσθηση ρευστότητας στην κίνηση της κάµερας, προσδίδοντας 

ονειρική ποιότητα στην εικόνα.
4
  

Τέσσερις είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις τέτοιου τύπου  µεγάλων 

λήψεων travelling: το πλάνο που µας εισάγει στο Ρίνο µετά τον διάτιτλο «∆ύο 

                                                 
4
 Anderson, Paul Thomas, Baker Hall, Philip, Commentary 1 , Hard Eight (Special edition DVD) 

(1996), Sony Pictures Home Entertainment, 2003. 
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Χρόνια Αργότερα – Ρίνο, Νεβάδα»· η στιγµή που ο Σίντνεη διασχίζει το χώρο τού 

καζίνο µετά τη γνωριµία του µε τον Τζιµι·  και τα δύο πλάνα που δείχνουν τον 

Σίντνεη αρχικά και µετά τον Σίντνεη, τον Τζον και την Κλίµεντιν να έρχονται και 

αργότερα να φεύγουν από το ξενοδοχείο όπου έχει διεξαχθεί το περιστατικό της 

οµηρίας. Η κάµερα, είτε ακολουθεί έναν χαρακτήρα είτε όχι, σαρώνει µε τις κινήσεις 

της το χώρο και µας µεταφέρει µέσα στο περιβάλλον όπου κινούνται και δρουν οι 

χαρακτήρες. Τα µονοπλάνα αυτά µυούν το κοινό στην τοπογραφία της αφήγησης, 

ωσάν το βλέµµα της κάµερας να είναι το βλέµµα του θεατή που περιπλανιέται µέσα 

στο χώρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Άντερσον δεν µας δείχνει απλά το χωρικό πλαίσιο 

της δράσης, µας τοποθετεί εντός του.      

Η χρήση του focus είναι επίσης καθοριστική για τη δηµιουργία της ονειρικής 

ατµόσφαιρας του φιλµ. Στα πλάνα του Άντερσον το φόντο που πλαισιώνει τους 

χαρακτήρες είναι πολύ συχνά εκτός εστίασης µε αποτέλεσµα τα χρώµατα από τα 

διάφορα φώτα νέον, τα λαµπάκια και τις φωτιζόµενες πινακίδες να θολώνουν και να 

µεγεθύνονται. Οι ήρωες έτσι µοιάζουν να πλαισιώνονται από ένα θολό τοπίο γεµάτο 

µικρές χρωµατιστές πηγές φωτός, ακαθόριστου σχήµατος.  

Τελικά το ύφος του φιλµ έτσι όπως εκφράζεται µέσα από τις λειτουργίες της 

κάµερας και την καταγραφή της mise en scène επιτείνει την τραγικότητα της 

ιστορίας. Ο ονειρικός, µελαγχολικός  τόνος λειτουργεί συµπληρωµατικά στις 

προσωπικές ιστορίες των χαρακτήρων: γερασµένοι γκάνγκστερ που προσπαθούν να 

εξιλεωθούν, σερβιτόρες που εκδίδονται για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, νεαροί 

που παίζουν στο καζίνο για να εξασφαλίσουν χρήµατα και να θάψουν τη µητέρα 

τους.
5
 Οι ιστορίες όλων των χαρακτήρων είναι ιστορίες αποτυχίας. Οι ήρωες είναι 

άνθρωποι που παίζουν και χάνουν. Η αφήγηση ακολουθεί αυτούς τους χαρακτήρες 

µέσα στον πολύχρωµο διάκοσµο των καζίνο, στα ντάινερ και τους έρηµους δρόµους,  

µε τη ρευστότητα του steadicam και µε τα αργά και µεθοδικά zoom και focus,  

ξεσκεπάζοντας σιγά-σιγά τις θλιµµένες ζωές τους.  

Επιπλέον η αφήγηση λειτουργεί σχεδόν σαν ελεγεία για τον Σίντνεη. Ο γέρος 

γκάνγκστερ θέλει πριν πεθάνει να εξιλεωθεί για τις αµαρτίες του, αλλά όλες οι καλές 

προθέσεις του καταλήγουν σε έναν ακόµη  φόνο και ο ήρωας φαίνεται 

καταδικασµένος, ανίκανος να ξεφύγει από την τραγική του µοίρα. Ο αργός, 

                                                 
5
 Ο Τζον στην πρώτη του συνάντηση µε τον Σίντνεη οµολογεί ότι πήγε στο Λας Βέγκας προκειµένου 

να στοιχηµατίσει και να εξασφαλίσει χρήµατα για την κηδεία της µητέρας του. 
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νωχελικός ρυθµός σε συνδυασµό µε την µελαγχολική µουσική αποδίδει µε πένθιµο 

τόνο την πορεία του ήρωα.   

 

Β) Αργή κίνηση 

  

Ο Άντερσον κάνει συχνή χρήση πλάνων σε αργή κίνηση ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις επιλέγει να αλλάξει την ταχύτητα ροής της εικόνας  κατά τη διάρκεια της 

λήψης: έτσι θα συναντήσουµε µία σειρά από πλάνα που ξεκινούν µε αργή κίνηση για 

να κυλήσουν, εν συνεχεία, µε την κανονική ταχύτητα των είκοσι τεσσάρων καρέ το 

δευτερόλεπτο. Ο έλεγχος του ρυθµού της αφήγησης είναι από τις προτεραιότητες του 

΄Αντερσον, εξού και το παιχνίδι µε την ταχύτητα του φιλµ επανέρχεται και στις 

επόµενες ταινίες του. 

  Αργή κίνηση επιστρατεύεται κατ΄ αρχάς σε ορισµένα κοντινά πλάνα που 

αποµονώνουν λεπτοµέρειες της δράσης ή µικρές αλλά χαρακτηριστικές στιγµές 

µεταξύ των χαρακτήρων. Ενδεικτικά παραδείγµατα αποτελούν το πλάνο όπου ο Τζον 

επιστρέφει στον Σίντνεη τα εκατόν πενήντα δολάρια που του είχε δανείσει και εκείνο 

όπου ο Σίντνεη πετά στον υπόνοµο το όπλο και τις χειροπέδες που χρησιµοποιήθηκαν 

κατά την οµηρία.  Σε αργή κίνηση είναι επίσης γυρισµένες σκηνές όπου η Κλίµεντιν 

σερβίρει πελάτες φλερτάροντας και, προς το τέλος της ταινίας, η στιγµή όπου ο Τζίµι  

φεύγει από το καζίνο µε την ερωµένη του.  

Η αργή κίνηση εξυπηρετεί τόσο το στυλιζάρισµα της εικόνας όσο και το είδος 

του ρυθµού που επιλέγει να καλλιεργήσει ο Άντερσον σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. 

Από τα παραπάνω παραδείγµατα φαίνεται ότι τα πλάνα σε αργή κίνηση είναι κυρίως 

σύντοµα σε διάρκεια και µπαίνουν σαν µικρές πινελιές στον καµβά της αφήγησης 

εµπλουτίζοντας το κινηµατογραφικό στυλ και ενισχύοντας την υπνωτιστική 

νωχελικότητα του ρυθµού. 

Τα πιο σηµαντικά πλάνα σε αργή κίνηση είναι αυτά του τέλους. Ο Σίντνεη 

πίνει µόνος τον καφέ του καπνίζοντας και βλέπει ένα µικρό λεκέ από αίµα στο µανίκι 

του. Σηκώνει λίγο πιο ψηλά το παλτό του για να κρύψει το λεκέ. Εδώ η αξία της 

σκηνής βρίσκεται στις λεπτοµέρειες: στο βλέµµα του Σίντνεη και στον λεκέ από αίµα 

που σπεύδει να καλύψει ο ήρωας. Ο Άντερσον επιστρατεύει κοντινά πλάνα άλλοτε µε 

zoom και άλλοτε µε την κάµερα να πλησιάζει το πρόσωπο του Σίντνεη. Όλες αυτές οι 

εικόνες είναι σε αργή κίνηση προκειµένου να καταγραφούν καθαρά οι λεπτές 
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αποχρώσεις της σκηνής που συνοψίζουν ολόκληρη την ιστορία της ταινίας: την 

ιστορία ενός ανεξίτηλα σηµαδεµένου ανθρώπου που προσπαθεί µάταια να σβήσει το 

παρελθόν του και να εξιλεωθεί.  

Τα πλάνα όπου η ταχύτητα του φιλµ αλλάζει κατά τη διάρκεια της λήψης 

είναι λίγα αλλά ενδεικτικά καθώς δείχνουν τη φροντίδα του Άντερσεν για τον 

κινηµατογραφικό ρυθµό. Για παράδειγµα, αφού ο Σίντνεη στείλει τον Τζον και την 

Κλίµεντιν στην αγορά, βλέπουµε δύο πλάνα µε τον Σίντνεη να περνά τη µέρα του σε 

ένα ντάινερ και µετά στο καζίνο. Στο ντάινερ η κάµερα ξεκινά από γενικό µε pan από 

αριστερά προς δεξιά και, κινούµενη προς τα εµπρός,  καταλήγει τελικά σε µεσαίο µε 

τον Σίντνεη στο κέντρο του κάδρου. ΄Οσο διαρκεί το pan, το πλάνο είναι σε αργή 

κίνηση, όταν όµως µε την κίνηση της κάµερας ο Σίντνεη βρεθεί εντός πλάνου τότε η 

ταχύτητα επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα. Από το παράδειγµα φαίνεται ότι η αργή 

κίνηση είναι καθαρά θέµα ρυθµού. Πιθανόν  στη φάση του µοντάζ οι δηµιουργοί να 

παρατήρησαν ότι το pan ήταν πιο γρήγορο από ό,τι έπρεπε και, προκειµένου να 

υπηρετήσουν τον αργό, νωχελικό ρυθµό της αφήγησης, να επενέβησαν στην 

ταχύτητα του πλάνου. 

   

 Γ) Συνδυάζοντας τις δυνατότητες της κάµερας µε τα 

σώµατα των ηθοποιών. 

  

Στην πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του Άντερσον η φόρµα εµφανίζεται εκ 

πρώτης όψεως συγκρατηµένη και κλασική. Ωστόσο ο Άντερσον χρησιµοποιεί ήδη 

πολλές από τις τακτικές οι οποίες θα χαρακτηρίσουν το προσωπικό του στυλ στις 

επόµενες ταινίες του. Το Hard Eight είναι το πρώτο φιλµ του σκηνοθέτη αλλά δεν 

είναι πρωτόλειο. Ο Άντερσον όχι µόνο γνωρίζει το στυλ του κλασικού αµερικανικού 

κινηµατογράφου αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιείται σε ένα βαθµό από αυτό 

αναζητώντας την προσωπική  του προσέγγιση της κινηµατογραφικής φόρµας. 

 Η αίσθηση του κλασικού που πηγάζει από τη φόρµα του φιλµ οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην εκτενή χρήση shot – reverse shot πλάνων. Η ιστορία αποδίδεται σε 

µεγάλο βαθµό µέσα από διαλογικές σκηνές, µε δύο συνήθως συνοµιλητές. Ο 

΄Αντερσον κινηµατογραφεί µε παραδοσιακό τρόπο αυτά τα κοµµάτια της αφήγησης 

επικεντρώνοντας την προσοχή του στις ερµηνείες των ηθοποιών και φροντίζοντας η 

απόσταση της κάµερας από τους χαρακτήρες να είναι ανάλογη µε τη βαρύτητα και τη 
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δραµατικότητα της στιγµής. Όσο πιο σηµαντική είναι η στιγµή για τον χαρακτήρα 

τόσο πιο κοντινά γίνονται τα πλάνα.     

Από εκεί και πέρα το προσωπικό στυλ του Άντερσον διαφαίνεται στις 

περιπτώσεις σύνθετων, περίπλοκων λήψεων/µονοπλάνων. Ο Άντερσον επιστρατεύει 

το focus, το zoom και  µια σειρά συνδυασµών στις κινήσεις της κάµερας, ενώ 

ταυτόχρονα καθορίζει προσεχτικά το στήσιµο των ηθοποιών στα πλάνα προκειµένου 

αυτοί να αλληλεπιδρούν δηµιουργικά µε το φακό. Ως εκ τούτου πολλές λήψεις δεν 

επιτελούν µόνο µία χρήση, αλλά κάθε πλάνο εµπεριέχει και καταγράφει ποικιλία 

στοιχείων που προσφέρουν διαρκή ερεθίσµατα στο κοινό. Αυτό γίνεται φανερό από 

την πρώτη κιόλας σκηνή της ταινίας: Η αφήγηση ξεκινά µε ένα πολύ γενικό πλάνο σε 

ένα καφέ-εστιατόριο, συνεχίζει µε travelling που ακολουθεί τη φιγούρα του Σίντνεη 

και καταλήγει σε µεσαίο πλάνο στον καθισµένο στο έδαφος Τζον - µε το σώµα του 

Σίντνεη στα δεξιά. Στο αρχικό πολύ γενικό πλάνο ο Τζον βρίσκεται στο κάτω µέρος 

της εικόνας, αποτελώντας µόνο µία λεπτοµέρειά της. Μία νταλίκα περνά µπροστά 

από το καφέ αποσπώντας την προσοχή µας από αυτό και από την µικροσκοπική 

φιγούρα του Τζον. Αµέσως µετά το σώµα του Σίντνεη µπαίνει στα δεξιά του πλάνου 

και το travelling ξεκινά. Η προσοχή του θεατή διαρκώς µετατοπίζεται από το ένα 

στοιχείο της εικόνας στο άλλο, καθώς η σύνθεση του πλάνου αλλάζει από τη µια 

στιγµή στην άλλη.  

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το µονοπλάνο όπου ο Σίντνεη 

ανακαλύπτει το σηµείωµα του Τζίµι. Το πλάνο είναι γενικό, στο ύψος του τραπεζιού 

πάνω στο οποίο είναι τοποθετηµένο το σηµείωµα. Μία καθαρίστρια βγαίνει από το 

διαµέρισµα του Σίντνεη ενώ ο ίδιος µπαίνει, και ταυτόχρονα στο προσκήνιο 

βλέπουµε το σηµείωµα εκτός εστίασης. Ο Σίντνεη πλησιάζει την κάµερα µέχρι που 

φαίνονται µόνο τα πόδια του, η εστίαση αλλάζει δείχνοντας καθαρά πια το σηµείωµα 

και το χέρι του µπαίνει εντός πλάνου παίρνοντας το χαρτί. Αντί να ξεκινήσει από ένα 

γενικό του χώρου και να προχωρήσει σε µέσα ή κοντινά τού χαρακτήρα και του 

σηµειώµατος, ο Άντερσον καταγράφει αυτό το µικρό επεισόδιο µε µία και µόνη 

λήψη, χρησιµοποιώντας το focus και το κατάλληλο στήσιµο του ηθοποιού µέσα στο 

πλάνο.  

Εν ολίγοις, τόσο στο πρώτο πλάνο της ταινίας όσο και στο πλάνο που µόλις 

περιγράψαµε, το παραδοσιακό µοντάζ συνέχειας αντικαθίσταται κατ’ ουσίαν από µία 

και µόνη λήψη.  Έχουµε, δηλαδή, σειρά πλάνων που εγκιβωτίζονται µέσα σε µία 
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λήψη µε την αξιοποίηση των διαφόρων δυνατοτήτων της κινηµατογραφικής κάµερας: 

focus, zoom, διάφορα είδη κινήσεων όπως µε steadicam ή στο χέρι.   

   

∆) ∆ιαλογικά Μέρη 

 

Το Hard Eight είναι σε µεγάλο βαθµό ταινία χαρακτήρων, όπου γνωρίζουµε 

τους ήρωες µέσα από τις µεταξύ τους συναντήσεις και συζητήσεις. Στο σχολιασµό 

του φιλµ στο DVD της ταινίας ο Άντερσον λέει αστειευόµενος ότι αν θέλει κάποιος 

να γράψει ένα σενάριο µπορεί να ξεκινήσει από δύο ανθρώπους που πίνουν καφέ και 

καπνίζουν και, χρησιµοποιώντας ως αφετηρία το διάλογό τους, να αναπτύξει την 

πλοκή.
6
 Στο Hard Eight αυτό το σχόλιο αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, καθώς ολόκληρο 

το φιλµ ξεδιπλώνεται έχοντας ως κοµβικά σηµεία σκηνές µε ανθρώπους που 

συζητούν καθισµένοι καπνίζοντας και πίνοντας.  

Εστιάζοντας στις διαλογικές σκηνές παρατηρούµε ότι ιδιαίτερο βάρος  στην 

αφήγηση έχουν οι τρεις σκηνές όπου ο Σίντνεη συναντά, κάθε φορά µόνος, έναν από 

τους τρεις δευτεραγωνιστές: τον Τζον στην αρχή, την Κλίµεντιν µισή ώρα µετά την 

έναρξη του φιλµ και τον Τζίµι προς το τέλος. Οι τρεις αυτές σκηνές είναι 

κατασκευασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να µοιάζουν µεταξύ τους αλλά ταυτόχρονα 

και να διαφοροποιούνται, ως παραλλαγές του ίδιου επεισοδίου. Και στις τρείς 

περιπτώσεις ο Άντερσον χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο ένα γενικό πλάνο και 

ορισµένα ζεύγη shot – reverse shot. Τα γενικά µοιάζουν ιδιαιτέρως µεταξύ τους: ο 

Σίντνεη βρίσκεται σταθερά στα δεξιά του πλάνου και ο συνοµιλητής του στα 

αριστερά. Οι συναντήσεις µε τον Τζον και την Κλίµεντιν λαµβάνουν χώρα σε καφέ-

εστιατόρια, και η κάµερα φιλµάρει τους ήρωες σε προφίλ, να κάθονται ο ένας 

αντίκρυ  στον άλλον. Η σκηνή µε τον Τζίµι εκτυλίσσεται βράδυ στο αυτοκίνητό του 

και οι ηθοποιοί κινηµατογραφούνται από το πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου µε 

αποτέλεσµα να τους βλέπουµε πλάτη και µόνο ως σκοτεινές σιλουέτες. Όσο αφορά 

τα shot – reverse shot συναντάµε τρία ζεύγη στις σκηνές µε τον Τζον και την 

Κλίµεντιν και δύο ζεύγη στη συνάντηση µε τον Τζίµι. 

Το γενικό πλάνο που εµφανίζει τους δύο χαρακτήρες τον έναν αντίκρυ στον 

άλλον, καθώς και ο τρόπος που επαναλαµβάνεται, συνοψίζουν τη σηµασία που έχουν 

για το σύνολο της αφήγησης αυτές οι συναντήσεις. Πρόκειται για κοµβικά σηµεία 

                                                 
6
 Anderson, Paul Thomas, Baker Hall, Philip, Commentary 1…, οπ.π. 
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όπου ανακαλύπτουµε τις ταυτότητες των χαρακτήρων: στις πρώτες δύο σκηνές είναι 

αρχικά ο Τζον και ύστερα η Κλίµεντιν που αποκαλύπτουν στον Σίντνεη λεπτοµέρειες 

της προσωπικής τους ζωής, ενώ στη συνάντηση µε τον Τζίµι οι ρόλοι αντιστρέφονται 

και αποκαλύπτεται αυτή τη φορά η αλήθεια για το παρελθόν του Σίντνεη.   

 Ανάλογα γενικά πλάνα µε τους χαρακτήρες σε προφίλ θα συναντήσουµε και 

σε άλλες σκηνές: όταν ο Σίντνεη συναντά την Κλίµεντιν τη στιγµή που βγαίνει από το 

δωµάτιο ενός πελάτη και όταν ο Σίντνεη δίνει στον Τζίµι τα χρήµατα για τα οποία τον 

εκβιάζει. Ας σηµειωθεί ότι µία ακόµη παραλλαγή του γενικού αυτού πλάνου 

εµφανίζεται όταν ο Σίντνεη και η Κλίµεντιν βρίσκονται στο δωµάτιο του Τζον και ο 

Σίντνεη αρνείται να κοιµηθεί µαζί τη. Η παραλλαγή αυτή διαφοροποιείται από τις 

προηγούµενες καθώς εδώ ο άνδρας είναι όρθιος µε το κεφάλι του εκτός κάδρου και η 

κοπέλα καθισµένη στο κρεβάτι. 

Τέλος στη συνάντηση µε τον Τζον στην αρχή της ταινίας εµφανίζονται δύο 

στοιχεία που επαναλαµβάνονται παραλλαγµένα στις συναντήσεις µε την Κλίµεντιν 

και τον Τζίµι και τα οποία εκφράζουν τις σχέσεις δύναµης και υποταγής ανάµεσα 

στους χαρακτήρες. Στη σκηνή µε τον Τζον, ο Σίντνεη κοιτά απευθείας στον φακό της 

κάµερας µιλώντας στον Τζον. Το πλάνο αυτό υποδηλώνει και τη δυνατή επιρροή- 

έλεγχο που ασκεί ο Σίντνεη στον νεαρό: κοιτά την κάµερα µε επιβλητικό, εξεταστικό 

ύφος και υποβάλλει τον Τζον σε διαρκείς ερωτήσεις. Στη συνάντηση µε τον Τζίµι θα 

συναντήσουµε κάτι ανάλογο: εδώ ο Τζίµι θα γυρίσει προς την κάµερα κοιτώντας 

απευθείας τον φακό, ακριβώς τη στιγµή που θα ξεκινήσει η απόπειρά του να εκβιάσει 

τον Σίντνεη. Το βλέµµα προς την κάµερα δηλώνει δύναµη, επιρροή, και προς το 

τέλος της αφήγησης η δύναµη έχει µετατοπιστεί από τον Σίντνεη στον Τζίµι.  

Ακόµη ένας τρόπος µε τον οποίο γίνεται φανερή η επιρροή που ασκεί ο 

Σίντνεη εντοπίζεται στα πλάνα όπου στέκεται όρθιος µπροστά στον συνοµιλητή του 

µε το κεφάλι του εκτός κάδρου. Ο Άντερσον στο σχολιασµό της ταινίας αναφέρει ότι 

το πλάνο που αντιπαραθέτει την κορµοστασιά του Σίντνεη µε την Κλίµεντιν 

καθισµένη στο κρεβάτι είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να δηλώνεται η επιβολή του 

Σιντνεη πάνω στην κοπέλα.
7
 Αντίστοιχα, προς το τέλος της πρώτης συνάντησης του 

Σίντνεη µε τον Τζον, ο Σίντνεη θα σηκωθεί όρθιος και θα έχουµε και πάλι το σώµα 

του στα δεξιά του κάδρου µε το κεφάλι εκτός πλάνου να αντιπαρατίθεται µε τον 

καθισµένο, υποταγµένο Τζον. Κάτι παρόµοιο συναντάµε κατά το επεισόδιο του 

                                                 
7
 Ο Άντερσον σηµειώνει ως επιρροή για τη δηµιουργία του πλάνου µία αντίστοιχη σκηνή στο Hustler 

(1961) του Robert Rossen. Anderson, Paul Thomas, Baker Hall, Philip, Commentary 1 , οπ.π. 
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εκβιασµού όταν ο Τζίµι και ο Σίντνεη πάνε στο διαµέρισµα του δεύτερου. Σε µεγάλο 

µέρος της σκηνής ο Τζίµι θα στέκεται όρθιος απειλητικά πάνω από τον καθισµένο 

Σίντνεη. Η οργάνωση του κάδρου και  η τοποθέτηση των ηθοποιών εντός του 

υποδηλώνουν πλέον τη µετατόπιση της δύναµης και επιρροής από τον Σίντνεη στον 

Τζίµι, το µοναδικό πρόσωπο που γνωρίζει την αλήθεια για το παρελθόν του 

κεντρικού χαρακτήρα. 

 

 

Ε) Ασταθής Ταύτιση 

 

Οι D’ Aries και Hircsh, στο άρθρο τους “Saint” Sydney: Atonement and 

Moral Inversion in Hard Eight”,  παρατηρούν: 

 «Παρόλο που ο Σίντνεη κυριαρχεί σε κάθε σκηνή και κατέχει καθαρά το 

ρόλο του οδηγού µας κατά τη διάρκεια του φιλµ και µέσα στον ηθικό του λαβύρινθο, 

υπάρχει µία διακριτική και παρόλα αυτά διακριτή αίσθηση ότι παρακολουθείται, 

ελέγχεται από µία παρουσία ακριβώς έξω από το οπτικό του πεδίο… Οι ασταθείς, 

περιστρεφόµενες κινήσεις της κάµερας στο χέρι που ατενίζουν τον Σίντνεη µε 

ηδονοβλεπτική ένταση υποδεικνύουν την παρουσία ενός εξωτερικού παρατηρητή, 

µίας αόρατης δύναµης ή ενέργειας που κρίνει τον Σίντνεη όπως εµείς (ενν. το 

κοινό)».
8
 

Τα σχόλια των D’Aries και Hircsh µαρτυρούν ότι, µέσω της φόρµας, 

δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στον θεατή να τοποθετηθεί 

κριτικά απέναντι στον Σίντνεη. Οι προϋποθέσεις αυτές υπάρχουν αλλά αυτό που  

υπηρετούν δεν είναι τόσο η ηθική αποτίµηση του ήρωα όσο, κατά τη γνώµη µας, η 

πρόθεση του ΄Αντερσον να προσδώσει χαρακτήρα σασπένς στην ατµόσφαιρα της 

ταινίας.  

 Η δοµή της αφήγησης στο Hard Eight δίνει σαφέστατα έµφαση στο στοιχείο 

της ανατροπής, δεδοµένου ότι η εξέλιξη των γεγονότων στο τελευταίο εικοσάλεπτο 

της ταινίας αλλάζει όλα τα δεδοµένα. Η πλοκή χτίζεται κατ’ ουσίαν πάνω στο 

γεγονός ότι αγνοούµε τα πραγµατικά κίνητρα του Σίντνεη·  αγνοούµε δηλαδή ότι ο 

Σίντνεη έχει σκοτώσει στο παρελθόν τον πατέρα του Τζον και ότι, παίρνοντας τον 

                                                 
8
 Donald D’Aries and Foster Hircsh,“Saint” Sydney: Atonement and Moral Inversion in Hard Eight”, 

στο Mark T. Conard (ed.), The Philosophy of Neo-Noir, University Press of Kentucky, 2007, σελ. 96. 
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Τζον υπό την προστασία του, προσπαθεί τώρα να εξιλεωθεί. Μόνο προς το τέλος, 

όταν ο Τζίµι αποκαλύπτει την αλήθεια µε σκοπό να τον εκβιάσει,  µαθαίνουµε το 

αρχικό αίτιο που υπαγορεύει τις πράξεις του Σίντνεη.  

 Ταυτόχρονα, στο µεγαλύτερο µέρος της ταινίας βλέπουµε τα γεγονότα µέσα 

από το βλέµµα του Σίντνεη. Ο Σίντνεη είναι ο κύριος οδηγός µας µέσα στην πλοκή, 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µία διχοτοµία στην καρδιά του σεναρίου: ο 

κεντρικός χαρακτήρας, µέσω του οποίου ο θεατής παρακολουθεί το µεγαλύτερο 

µέρος της πλοκής, είναι την ίδια στιγµή ο φορέας του µυστικού που θα ανατρέψει τα 

δεδοµένα. Η διχοτοµία αυτή καλλιεργείται µέσω της φόρµας η οποία υιοθετεί µεν  

κατά προτεραιότητα την οπτική του Σίντνεη στην καταγραφή των γεγονότων, σε 

αρκετές όµως περιπτώσεις αλλάζει εστίαση και είτε υιοθετεί την οπτική κάποιου 

άλλου χαρακτήρα είτε λειτουργεί ανεξάρτητα, υποδηλώνοντας ότι το αφηγηµατικό 

παιχνίδι είναι στην ουσία αυτόνοµο.  

Εν ολίγοις, η κινηµατογραφική φόρµα οδηγεί µεν το κοινό σε ταύτιση µε τον 

Σίντνεη αλλά την ίδια στιγµή υποβαθµίζει και υποσκάπτει µε πολλαπλούς τρόπους 

αυτήν την ταύτιση. Η κατά τόπους απόκλιση από την οπτική του Σίντνεη, το γεγονός 

δηλαδή ότι ο κεντρικός ήρωας παύει ορισµένες φορές να λειτουργεί ως οδηγός µας 

µέσα στην πλοκή και εµφανίζεται απόµακρος και απρόσιτος, καλλιεργεί έντεχνα στον 

θεατή την αίσθηση µίας διαρκούς εκκρεµότητας. Μόνο στο τέλος, κατά τη 

συνάντηση του Σίντνεη µε τον Τζίµι, αντιλαµβανόµαστε ότι πηγή αυτής της αίσθησης 

εκκρεµότητας είναι το µυστικό του Σίντνεη. Η ταύτιση του θεατή µε τον Σίντνεη 

είναι ασταθής, αποσπασµατική και τίθεται συχνά υπό αίρεση καθώς ο ήρωας κρατά 

την πραγµατική του ταυτότητα  κρυφή τόσο από τους υπόλοιπους χαρακτήρες  όσο 

και από το κοινό.  

 

1. Σηµεία Ταύτισης 

 

Από άποψη οργάνωσης της αφήγησης έχουµε ήδη επισηµάνει ότι ολόκληρη η 

πρώτη ενότητα της ταινίας, µε την γνωριµία Σίντνεη και Τζον και το πρώτο µάθηµα 

του Τζον στο καζίνο, δίνει την εντύπωση ότι παρακολουθούµε περισσότερο την 

ιστορία του Τζον και λιγότερο του Σίντνεη. Ο Τζον βρίσκεται σε συγκεκριµένες 

τοποθεσίες – το καφέ, το καζίνο, το δωµάτιο στο καζίνο – όπου ο Σίντνεη έρχεται να 

τον βρει προκειµένου να τον καθοδηγήσει. Μόνο µετά τον διάτιτλο «2 χρόνια µετά – 
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Ρίνο Νεβάντα» η αφήγηση τοποθετεί πλέον καθαρά τον Σίντνεη στο επίκεντρο της 

πλοκής. ΄Ηδη στην πρώτη σκηνή µετά τον διάτιτλο ο Σίντνεη κάθεται µόνος 

παίζοντας κίνο, και όλοι οι δευτερεύοντες χαρακτήρες –Τζον,Τζίµι, Κλίµεντιν- τον 

πλησιάζουν, συζητούν και ξαναφεύγουν. Στην ίδια σκηνή συναντάµε επίσης έναν 

ασυνήθιστα µεγάλο αριθµό υποκειµενικών πλάνων που αντιστοιχούν στον Σίντνεη. 

Μέσα από τα µάτια του Σίντνεη βλέπουµε για πρώτη φορά τόσο την Κλίµεντιν όσο 

και τον Τζίµι. Ο Σίντνεη κοιτά ευθεία,  λίγο δεξιά, και το επόµενο πλάνο µάς δείχνει 

τι βλέπει: αρχικά την Κλίµεντιν να σερβίρει κάποιους πελάτες και να κατευθύνεται 

προς το µέρος του και µετά τον Τζίµι να κάθεται στο µπαρ µε τον Τζον. 

Υποκειµενικό είναι επίσης το πλάνο όπου ο Σίντνεη, αφού διακόψει τη συζήτησή του 

µε τον Τζίµι, κοιτάζει προς τα δεξιά για να δει τα αποτελέσµατα του κίνο. 

Η αφήγηση φιλτράρει τα γεγονότα µέσα από την οπτική του Σίντνεη. Στις 

συναντήσεις του µε τον Τζον και την Κλίµεντιν µαθαίνουµε από τις ερωτήσεις του 

στους δύο νέους, το παρελθόν  και τα προβλήµατά τους. Οι χαρακτήρες κινούνται 

στην τροχιά του Σίντνεη: µαζί µε τον Σίντνεη πηγαίνουµε στο διαµέρισµα όπου ο 

Τζον και η Κλίµεντιν κρατούν τον όµηρο και µαζί του ανακαλύπτουµε τι ακριβώς 

συµβαίνει, καθώς ο Σίντνεη «ανακρίνει» τους δύο νέους. Μαζί µε τον Σίντνεη 

πηγαίνουµε στη συνάντησή του µε τον Τζίµι. Κινούµαστε, εν ολίγοις, ακολουθώντας 

τα βήµατά του µέσα στον χώρο και τον χρόνο της αφήγησης. 

Όχι µόνο η αφηγηµατική οργάνωση αλλά και η εικόνα δίνει προτεραιότητα 

στην παρουσία του Σίντνεη. Τα περισσότερα travelling οργανώνονται µε άξονα τον 

Σίντνεη, τα υποκειµενικά πλάνα της ταινίας αντιστοιχούν κυρίως σε αυτόν, και 

επιπλέον ο Άντερσον επιλέγει να τον κινηµατογραφήσει µε τεχνικές που 

διαφοροποιούνται από εκείνες τις οποίες χρησιµοποιεί για τους υπόλοιπους 

χαρακτήρες.  Έτσι, πέρα από τα τρία υποκειµενικά του Σίντνεη που έχουµε ήδη 

αναφέρει, άλλα υποκειµενικά του Σίντνεη συναντάµε όταν πηγαίνει στην Κλίµεντιν 

και τον Τζόν το πρωινό τους ή στην σκηνή όπου η Κλίµεντιν ρωτά τον Σίντνεη πώς 

γνώρισε τον Τζον και η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα υποκειµενικό µε τον 

καθρέφτη του αυτοκινήτου του Σίντνεη και τη φιγούρα του Τζον µικροσκοπική να 

αντανακλάται στα δεξιά.  

Στην ταινία, ενώ οι υπόλοιποι χαρακτήρες συνήθως καδράρονται µε 

παραδοσιακά µέσα ή κοντινά πλάνα, ο Άντερσον κινηµατογραφεί τον Σίντνεη µε πιο 

ενδιαφέροντες τρόπους. Έτσι ολόκληρος ο µονόλογος του Σίντνεη µε αποδέκτη τον 

Τζίµι, στο τέλος του φιλµ, κινηµατογραφείται µε µία µόνο αργή κίνηση της κάµερας 
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προς τα εµπρός, µε το πλάνο να ξενικά ως γενικό και να καταλήγει σε µεσαίο προς 

κοντινό. Στην πρώτη συνάντηση του Σίντνεη µε τον Τζον, όταν ο Σίντνεη ετοιµάζεται 

να φύγει, η κάµερα κινείται απότοµα δεξιά προκειµένου να καταγράψει µετωπικά το 

προφίλ του. Στη σκηνή της οµηρίας, όταν ο Σίντνεη παρατηρεί ότι η κατάσταση είναι 

εξαιρετικά δύσκολη, η κάµερα κινείται αµέσως µε track-in προς το µέρος του. Τέλος, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλονζέ, στο τέλος της ταινίας, µε τον Σίντνεη να κάθεται 

στο καφέ όπου πρωτογνώρισε τον Τζον: βλέπουµε από ψηλά το τραπέζι όπου κάθεται 

ο Σίντνεη και από τον ίδιον µόνο τα χέρια του ενώ, µε ένα µικρό τιλτ προς τα πάνω, 

το κάδρο µετατοπίζεται, και ο Σίντνεη βρίσκεται πια ολόκληρος µέσα στο πλάνο. Το 

πλονζέ επιτείνει, εν προκειµένω, την κατάσταση αποµόνωσης και αδυναµίας στην 

οποία βρίσκεται ο ήρωας στο τέλος της αφήγησης.   

Η κινηµατογράφηση της φιγούρας του Σίντνεη και το πλήθος των 

υποκειµενικών που του αντιστοιχούν αναδεικνύουν τον κεντρικό χαρακτήρα σε  

οδηγό µας µέσα στην πλοκή και σε δραµατικό κέντρο της αφήγησης, µε αναµενόµενο 

επακόλουθο  την τάση του θεατή να ταυτιστεί µαζί του. 

 

2. Σηµεία απόκλισης 

 

Η ταύτιση ωστόσο του θεατή µε τον Σίντνεη  είναι ασταθής και 

αποσπασµατική καθώς «προσβάλλεται» και υπονοµεύεται συστηµατικά από την ίδια 

την αφήγηση που µοιάζει να την υποθάλπει.   

 Από το πρώτο κιόλας κοντινό του Σίντνεη στην ταινία, καλλιεργείται  έντονη 

αίσθηση απόστασης ανάµεσα στο κοινό και τον χαρακτήρα. Ο Σίντνεη κάθεται στο 

καφέ µε τον Τζον και έχουµε shot – reverse shot κοντινά. Όµως στο πλάνο που 

αντιστοιχεί στον Σίντνεη, η κάµερα είναι τοποθετηµένη µπροστά ακριβώς από τον 

ηθοποιό και ο ήρωας κοιτά απευθείας τον φακό σαν να κοιτά τον θεατή. Tο βλέµµα 

του Σίντνεη προς τον φακό σπάει την ψευδαίσθηση, το αόρατο σύστηµα της 

κλασικής αφήγησης αναιρείται και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, δηµιουργείται ένα χάσµα 

ανάµεσα στον Σίντνεη και τον θεατή. Ο Σίντνεη υποβάλλει τον Τζον σε διαρκείς 

ερωτήσεις αλλά, λόγω της θέσης του κάδρου και του βλέµµατος του χαρακτήρα προς 

τον φακό, δηµιουργείται η εντύπωση ότι οι ερωτήσεις απευθύνονται στον ίδιο τον 

θεατή. Υπό µία έννοια, εδώ το κοινό και ο Τζον ταυτίζονται στιγµιαία και δέχονται 

τις ερωτήσεις του Σίντνεη, ο οποίος κυριαρχεί µε το βλέµµα και το ύφος του στην 
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εικόνα. Η ένταση που πηγάζει από το πρώτο αυτό πλάνο καθιστά ξεκάθαρο από την 

αρχή ότι, όσο και να πλησιάσουµε τον Σίντνεη κατά τη διάρκεια της αφήγησης, όσο 

και να ταυτιστούµε µαζί του, πάντα θα υπάρχει µία αγεφύρωτη απόσταση ανάµεσα 

σε µας και σ’ αυτόν.   

 Ας δούµε τώρα σε ποια σηµεία η κάµερα εγκαταλείπει την οπτική του 

Σίντνεη, δείχνοντας γεγονότα που εκείνος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει. Η Κλίµεντιν 

και ο Σίντνεη πάνε στο διαµέρισµα του δεύτερου, ο Σίντνεη την συνοδεύει στην 

κρεβατοκάµαρα του Τζον και φεύγει από το δωµάτιο. Εδώ η αφήγηση µένει στην 

κρεβατοκάµαρα και στην Κλίµεντιν µέχρι να επιστρέψει και πάλι ο Σίντνεη στο 

δωµάτιο. Στην επόµενη σκηνή ο Σίντνεη πηγαίνει στο δωµάτιο του Τζον και βρίσκει 

τον Τζον και την Κλίµεντιν να µιλάνε. Η σκηνή θα συνεχιστεί και µετά την 

αναχώρηση του Σίντνεη, µε τον Τζον να εξηγεί στην κοπέλα µε ποιον τρόπο 

υποκλέπτει καλωδιακή τηλεόραση από το ξενοδοχείο. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις 

παρά το γεγονός ότι είναι λεπτοµέρειες στο σύνολο της αφήγησης επιδεικνύουν ότι 

δεν βλέπουµε τα γεγονότα αποκλειστικά και µόνο από την οπτική του Σίντνεη, καθώς 

εδώ συναντάµε περιστατικά που ο κεντρικός χαρακτήρας αγνοεί.  

Επίσης η αφήγηση όταν κρίνεται σκόπιµο αποκρύπτει από το κοινό 

πληροφορίες που ο Σίντνεη γνωρίζει. Στη σκηνή της οµηρίας ακολουθούµε µε ένα 

µεγάλο σε διάρκεια travelling τον Σίντνεη, ο οποίος κατευθύνεται στο δωµάτιο όπου 

βρίσκεται ο Τζον. Ο Σίντνεη είναι σε όλη τη σκηνή ο οδηγός του θεατή καθώς µαζί 

του πηγαίνουµε στον χώρο της οµηρίας και µέσα από τις ερωτήσεις του µαθαίνουµε 

τι ακριβώς έγινε. Παρόλα αυτά τη στιγµή ακριβώς που ο Σίντνεη, µπαίνοντας στο 

δωµάτιο, ανακαλύπτει τι συµβαίνει, ο Άντερσον επιλέγει για λόγους σασπένς να 

αποκρύψει αυτό που βλέπει ο Σίντνεη. Το πρώτο πλάνο εντός του δωµατίου είναι ένα 

κοντινό µε τον Τζον δεξιά και τον Σίντνεη στα αριστερά εκτός εστίασης. Ο Σίντνεη 

κοιτά εκτός πλάνου και ρωτά τι συµβαίνει ενώ ο Τζον απολογείται και εξηγεί. Κατά 

τη διάρκεια αυτού του πλάνου η αφήγηση «αρνείται» να αποκαλύψει αυτό που ο 

Σίντνεη βλέπει, µε αποτέλεσµα να εντείνεται η ένταση και η αγωνία από τη µεριά του 

κοινού. Κανένας χαρακτήρας ούτε καν ο κεντρικός ήρωας δεν ορίζει µε το βλέµµα 

του την αφήγηση, αντίθετα η αφήγηση ορίζει, αποκρύπτει και αποκαλύπτει κατά 

βούληση τα µυστικά της πλοκής.  

Άλλη περίπτωση όπου η φόρµα της ταινίας κινείται ανεξάρτητα από το 

βλέµµα οποιουδήποτε χαρακτήρα συναντάµε στο τέλος της πρώτης συνάντησης του 

Τζον µε τον Σίντνεη. Ο Σίντνεη βγαίνει εκτός πλάνου, ο Τζον ακολουθεί µετά από 
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λίγο και το µόνο που µένει εντός κάδρου είναι το τραπέζι στο οποίο κάθονταν, µε τον 

αυτοκινητόδροµο στο φόντο. Η κάµερα τότε πλησιάζει αργά το τραπέζι και µε µία 

µικρή κίνηση tilt προς τα κάτω το πλάνο καταλήγει κοντινό στο τραπέζι: βλέπουµε 

πλέον µια πολύ ισορροπηµένη σύνθεση όπου κυριαρχούν οι κούπες του Τζον και του 

Σίντνεη και ανάµεσα τους και λίγο πιο ψηλά στο τραπέζι ένα µικρό σταχτοδοχείο. Η 

κίνηση αυτή µάς υπενθυµίζει ότι η αφήγηση –όντας αυτεξούσια – παίζει το δικό της 

παιχνίδι όσο και αν δηµιουργείται η ψευδαίσθηση ότι υποτάσσεται στην οπτική γωνία 

του Σίντνεη.  

Επιπλέον το travelling το οποίο ακολουθεί τον Σίντνεη µέσα στο καζίνο 

υποδεικνύει ότι ο ήρωας είναι απρόσιτος για τον θεατή. Η κάµερα αρχικά βρίσκεται 

µπροστά του ηγούµενη της πορείας του, ενώ λίγο µετά περνά από πίσω του και τον 

ακολουθεί. Στο µεγαλύτερο µέρος της λήψης ο Σίντνεη δεν βρίσκεται κοντά στην 

κάµερα και η εικόνα καταγράφει τον χώρο του καζίνο. Κάποια στιγµή προς το τέλος 

του πλάνου ο Σίντνεη βγαίνει από το οπτικό πεδίο της κάµερας και η λήψη συνεχίζει 

απερίσπαστη την κίνησή της µέχρι που ο Σίντνεη επανέρχεται εντός πλάνου. Εδώ η 

ίδια η απόσταση που κρατά η κάµερα από τον χαρακτήρα φανερώνει ότι κύριο 

ενδιαφέρον της λήψης είναι να ανιχνεύσει τον χώρο. Όµως είναι η αποχώρηση του 

Σίντνεη από το κάδρο και η επανεµφάνισή του εντός του που καταδεικνύει ότι η 

κινηµατογραφική φόρµα, όσο και να ακολουθεί την οπτική του Σίντνεη, µπορεί ανά 

πάσα στιγµή να αποδεσµευθεί από τον κεντρικό χαρακτήρα και να κινηθεί αυτόνοµα 

υπηρετώντας µονάχα την ίδια την αφήγηση, δίχως το  πρόσχηµα ότι απεικονίζει την 

κίνηση ή τη διάθεση  κάποιου χαρακτήρα.   

Ως θεατές ακολουθούµε τον Σίντνεη, ταυτιζόµαστε µαζί του και βλέπουµε την 

ιστορία µέσα από τα µάτια του, αλλά την ίδια στιγµή υπάρχει η αίσθηση ότι, όσο και 

να πλησιάσουµε τον χαρακτήρα του, εντέλει πάντα µας διαφεύγει, πάντα µας 

αποκρύπτει κάτι. Σε σεναριακό επίπεδο αυτή η αίσθηση  επαληθεύεται πανηγυρικά 

µε την ανατροπή του τέλους, αλλά είναι η φόρµα του φιλµ, µε τις διαρκείς µικρές 

αποκλίσεις της από το βλέµµα του Σίντνεη, που µας αποκαλύπτει ότι το αφηγηµατικό 

σύστηµα του Άντερσον παίζει το δικό του παιχνίδι και ότι ο Σίντνεη, όσο οικείος και 

αν φαίνεται, είναι πάντα απόµακρος και απρόσιτος. Αποµακρύνοντάς µας στιγµιαία 

µεν αλλά κατ’ εξακολούθηση από την οπτική του Σίντνεη, η φόρµα είναι ο 

µηχανισµός που µας προϊδεάζει ότι υπάρχει ένα καλά κρυµµένο µυστικό στον 

αφηγηµατικό πυρήνα και, ως εκ τούτου, µας καλλιεργεί µια διαρκή αίσθηση 

ανησυχίας και εκκρεµότητας. Εν ολίγοις, η ασυνεχής και αποσπασµατική ταύτιση µε  
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τον κεντρικό ήρωα αποσκοπεί στη δηµιουργία του σασπένς υποβάλλοντας στον 

θεατή την ιδέα ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι αργά ή γρήγορα η αλήθεια θα 

αποκαλυφθεί ανατρέποντας τις ζωές των ηρώων.  

 

 

 

 

 Επιλογικό Σηµείωµα 

 

 Το Hard Eight διαφοροποιείται ως σεναριακή κατασκευή από τις υπόλοιπες 

ταινίες του ΄Αντερσον και από άποψη φόρµας είναι ίσως η πιο συµβατική ταινία του.  

Ωστόσο, η σκηνοθετική γραφή δεν στερείται ενδιαφέροντος δεδοµένου ότι συνδυάζει 

τη γνώση του κλασικού αµερικανικού κινηµατογράφου µε την πρώτη απόπειρα 

δηµιουργίας προσωπικού κινηµατογραφικού στυλ. Ο νεαρός τότε Άντερσον επιλέγει 

να ξεκινήσει την καριέρα του καταθέτοντας µία νηφάλια και συγκρατηµένη αφήγηση. 

Στο Boogie Nights, την επόµενη ταινία του, θα αποσυνδέσει καθαρά πλέον τη φόρµα  

από τις κλασικές συµβάσεις και θα χαράξει µε ορµή το προσωπικό του 

κινηµατογραφικό στυλ.      
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Boogie Nights/ Boogie Nights (1997) 

 

Προλογικό Σηµείωµα 

 

To 1988 ο δεκαεπτάχρονος τότε Πολ Τόµας Άντερσον γυρίζει, όπως έχουµε 

ήδη αναφέρει, την πρώτη του µικρού µήκους ταινία The Dirk Diggler Story. Το φιλµ 

διαρκεί 32 λεπτά, είναι γυρισµένο σε βίντεο
9
 και έχει µορφή ψευδοντοκιµαντέρ. 

Μέσα από επινοηµένες συνεντεύξεις και πλασµατικά αποσπάσµατα γυρισµάτων ο 

Άντερσον διηγείται την άνοδο και την πτώση ενός νεαρού πορνοστάρ, του Ντερκ 

Ντίγκλερ. Ο τόνος της ταινίας είναι έντονα κωµικός-σατιρικός, φτάνοντας µάλιστα 

στο ακραίο µαύρο χιούµορ: στο τελευταίο του γύρισµα ο Ντερκ αντιµετωπίζει 

προβλήµατα στύσης και, ενώ ολόκληρο το συνεργείο προσεύχεται για τη στύση του 

πρωταγωνιστή, ο ίδιος πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών.  

Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα ο Άντερσον µετατρέπει το πρωτόλειο εκείνο 

φιλµάκι σε µεγάλου µήκους ταινία, το Boogie Nights. H συγγένεια των δύο φιλµ είναι 

προφανής και αφορά τόσο θεµατικές οµοιότητες όσο και στιλιστικά χαρακτηριστικά 

– µε πιο ενδεικτικό ίσως τη χρήση whip pan πλάνων.  

Λιγότερο ίσως προφανής αλλά οπωσδήποτε σηµαντική είναι και η θεµατική 

συνάφεια του Boogie Nights  µε το Hard Eight. ΄Οπως και στην περίπτωση του Hard 

Eight, έτσι και στο Boogie Nights παρακολουθούµε την ιστορία ενός αποτυχηµένου 

νεαρού, του Έντι Άνταµς, που βρίσκει τη θέση του στον κόσµο µε την 

βοήθεια/υποστήριξη µίας επίπλαστης οικογένειας. Ο  Έντι Άνταµς,  ανακαλύπτει στο 

πρόσωπο του σκηνοθέτη πορνογραφικών ταινιών Τζακ Χόρνερ την πατρική µορφή 

που έχει στερηθεί. Το συνεργείο του Τζακ, όπου ο ΄Εντι βρίσκει για πρώτη φορά στη 

ζωή του αποδοχή και καταξίωση, γίνεται η νέα οικογένεια του νεαρού ήρωα, η 

ιστορία του οποίου συµπλέκεται µε τις ιστορίες αρκετών ανθρώπων που τον 

πλαισιώνουν και οι οποίοι ανήκουν στον στενό κύκλο της βιοµηχανίας του πορνό. Οι 

παράλληλες αυτές διηγήσεις δεν διανθίζουν απλώς την ιστορία ανόδου και πτώσης 

                                                 
9
 “Dirk Diggler Story, The (1998)”,  International Movie Database , 

http://www.imdb.com/title/tt0138403/ 
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ενός ειδώλου αλλά κατατείνουν κυρίως στο να αποτυπώσουν, ως σύνολο, το πέρασµα 

από την ακµή της δεκαετίας του ‘70 στην παρακµή της δεκαετίας του ‘80.  

Η πλειοψηφία των αµερικανών κριτικών υποδέχθηκε το φιλµ µε θερµές, 

σχεδόν διθυραµβικές κριτικές, επαινώντας ιδιαίτερα τον Άντερσον για τη 

σκηνοθετική του δεξιότητα και την ζωντάνια την οποία εµφύσησε στην αφήγηση. Ο 

Emanuel Levy έγραφε στο Variety ότι το Boogie Nights ήταν από τα πιο φιλόδοξα 

φιλµ που είχε παρουσιάσει το Χόλιγουντ εδώ και χρόνια
10

, ενώ ο Andrew Sarris, στο 

New York Observer,  σχολίαζε ότι ο αµερικανικός κινηµατογράφος είχε να επιδείξει 

«τέτοια έκρηξη καθαρού ταλέντου» από το Badlands, το ντεµπούτο του Τέρενς 

Μάλικ στα 1973.
11

   Φαίνεται ότι, παρά την καλλιτεχνική ωριµότητα που επέδειξε ο 

Άντερσον στο Hard Eight, η αποδοχή του ως σηµαντικού δηµιουργού ήρθε µε τη 

δεύτερη µεγάλου µήκους ταινία του και επισφραγίστηκε µε την υποψηφιότητα, το 

1998,  για Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου.  

 

Υπόθεση 

 

 Το 1977 ο νεαρός Έντι Άνταµς (Mark Wahlberg) εργάζεται ως σερβιτόρος 

στο κλαµπ «Μποξ Όφις». Εκεί τον ανακαλύπτει ο σκηνοθέτης πορνογραφικών 

ταινιών Τζακ Χόρνερ (Burt Reynolds) και του ζητά να δουλέψει γι’ αυτόν. Μετά από 

έντονη φιλονικία µε τη µητέρα του (Joanna Gleason), ο νεαρός εγκαταλείπει την 

οικογενειακή εστία, δέχεται την προσφορά του Τζακ Χόρνερ, συνδέεται µε τους 

ανθρώπους που πλαισιώνουν τον σκηνοθέτη – κυρίως το συνεργείο και τους 

ηθοποιούς – και γίνεται µέλος της ιδιότυπης αυτής «οικογένειας». Με το ψευδώνυµο 

Ντερκ Ντίγκλερ ο ΄Εντι διακρίνεται ως πρωταγωνιστής πορνογραφικών ταινιών, 

γνωρίζει την επιτυχία και την αποδοχή και µυείται σε έναν κόσµο υπερβολής µε 

καθηµερινά πάρτυ, ναρκωτικά, σεξ, βία και διαλυµένες προσωπικές ζωές.   

Με την έλευση της δεκαετίας του ‘80 οι ζωές όλων των µελών της 

«οικογένειας» του Τζακ αναστατώνονται από αρνητικές εξελίξεις. Ο Ντερκ είναι πια 

εθισµένος στα ναρκωτικά και η σχέση του µε τον Τζακ δοκιµάζεται. Ο ήρωας ζηλεύει 

                                                 
10

 Levy, Emanuel  ,  “Boogie Nights”, στο Variety, September 20, 1997, 

http://www.variety.com/review/VE1117329514?refcatid=31 (πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 2011). 
11

 Sarris, Andrew  , “Before Videotape Killed the Artistry of the Porno Flick”, στο New York Observer, 

October 20, 1997, http://www.observer.com/1997/10/before-videotape-killed-the-artistry-of-the-porno-

flick/ (πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 2011). 
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τον νέο προστατευόµενο του Τζακ, τον νεαρό Τζόνι Ντο (Jonathan Quint), µαλώνει 

µε τον Τζακ και ο Τζακ τον απολύει. Ο Ντερκ επιχειρεί να ξεκινήσει καριέρα ως ροκ 

τραγουδιστής αλλά αποτυγχάνει. Καταλήγει να εκδίδεται στους δρόµους του Λος 

Άντζελες, όπου ένα βράδυ µία οµάδα ρατσιστών τον χτυπά και τον εξευτελίζει. 

Αναζητώντας απελπισµένα χρήµατα εµπλέκεται σε µία απόπειρα εξαπάτησης του 

εµπόρου ναρκωτικών Ραχάντ Τζάκσον (Alfred Molina). Το σχέδιο αποτυγχάνει και 

καταλήγει αιµατηρά. Ταπεινωµένος και εξουθενωµένος ο Ντερκ επιστρέφει στον 

Τζακ ζητώντας την συγχώρεσή του. Ο Τζακ δέχεται µεγαλόψυχα να βοηθήσει τον 

«άσωτο υιό» Ντερκ, και η «οικογένεια» του Τζακ βρίσκεται πάλι ενωµένη. Στην 

τελευταία σκηνή όλοι οι σηµαντικοί χαρακτήρες είναι συγκεντρωµένοι στο σπίτι του 

Τζακ λίγο προτού ξεκινήσει  ένα ακόµη γύρισµα. 

Ας δούµε τώρα συνοπτικά τις ιστορίες των υπόλοιπων χαρακτήρων:  

Ο Τζακ Χόρνερ, ο σκηνοθέτης των πορνογραφικών ταινιών, εµφανίζεται ως η 

πατρική µορφή στο κέντρο της ιδιότυπης οικογένειας ηθοποιών και τεχνικών που 

στελεχώνουν τις παραγωγές του. Ο Τζακ αντιµετωπίζει µε µεγάλη σοβαρότητα το 

επάγγελµά του, θεωρεί τον εαυτό του καλλιτέχνη, και όνειρό του είναι να φτιάξει µία 

πορνογραφική ταινία την οποία οι θεατές θα αγαπήσουν για την ιστορία της. Με τον 

Ντερκ Ντίγκλερ πρωταγωνιστή επιτυγχάνει τον στόχο του σκηνοθετώντας µία σειρά 

από αστυνοµικές- πορνογραφικές ταινίες τις οποίες θεωρεί την καλύτερη δουλειά 

του. Ο ερχοµός της δεκαετίας του ’80 θα αλλάξει, ωστόσο, τα δεδοµένα: ο Τζακ 

δέχεται πιέσεις από τον διανοµέα/ παραγωγό Φλόιντ Γκοντόλι (Philip Baker Hall) να 

εγκαταλείψει πλέον τη χρήση φιλµ και να γυρίζει στο εξής τις ταινίες του σε βίντεο. 

Το βίντεο είναι φτηνότερο και πρακτικότερο αλλά προσφέρει εικόνα χαµηλότερης 

ποιότητας σε σχέση µε το φιλµ. Ο Τζακ αρχικά αρνείται, σύντοµα όµως υποκύπτει 

στις επιταγές της εποχής. Η χρήση του βίντεο, σε συνδυασµό µε την αποχώρηση του 

Ντερκ, συνεπάγεται την παρακµή της «καλλιτεχνικής» παραγωγής του Τζακ, ο 

οποίος επιδίδεται πλέον συνειδητά στην κατασκευή ταινιών που θεωρεί φτηνές και 

κακές. 

  Η Άµπερ Γουέιβς (Julianne Moore) είναι η ηθοποιός στις ταινίες του Τζακ 

και λειτουργεί ως υποκατάστατο µητέρας για τους νέους ηθοποιούς και ιδιαίτερα για 

τον Ντερκ. Η ΄Αµπερ είναι διαζευγµένη και έχει ξεκινήσει δικαστικό αγώνα 

διεκδικώντας  το δικαίωµα επικοινωνίας µε τον γιό της το οποίο της έχει στερήσει ο 

πρώην άντρας της που έχει την κηδεµονία του παιδιού. Η στέρηση αυτή βαραίνει 

οδυνηρά µέσα της, γι’ αυτό και υιοθετεί πρόθυµα τον ρόλο της µητέρας στην 
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«οικογένεια» του Τζακ. Τη δεκαετία ’80, η Άµπερ  θα χάσει, µε δικαστική απόφαση, 

το δικαίωµα να βλέπει το γιο της.     

Η αποκαλούµενη Ρόλεργκερλ (Heather Graham), διότι φορά διαρκώς πατίνια, 

είναι µια όµορφη νεαρή που, αν και µαθήτρια, συµµετέχει ως ηθοποιός στις ταινίες 

του Τζακ,. Αδυνατώντας να αντιµετωπίσει τους συµµαθητές της, που την 

κοροϊδεύουν και την εξευτελίζουν, εγκαταλείπει το σχολείο. Προς το τέλος της 

ταινίας η Ρόλεργκερλ δίνει και πάλι εξετάσεις, αποφασισµένη πλέον να αποφοιτήσει.  

Ο Μπακ Σουάπ (Don Cheadle), µαύρος ηθοποιός στις ταινίες του Τζακ, 

εργάζεται και ως υπάλληλος σε κατάστηµα στερεοφωνικών µηχανηµάτων. Ντύνεται 

εκκεντρικά, συνήθως σαν καουµπόι, και ακούει κάντρυ µουσική, προκαλώντας την 

κοροϊδία των γύρω του.  Παντρεύεται την ηθοποιό πορνό Τζέση Στ. Βίνσεντ (Melora 

Walters) και µαζί αποκτούν ένα αγοράκι. Φιλοδοξία του Μπακ είναι να αποκτήσει 

δικό του κατάστηµα µε στερεοφωνικά συστήµατα ήχου.  Παρά τις δυσκολίες που θα 

συναντήσει, ο Μπακ θα επιτύχει τελικά τον στόχο του. 

Ο Ριντ Ροθτσάιλντ (John C. Reilly) είναι ηθοποιός στις ταινίες του Τζακ και ο 

καλύτερος φίλος του Ντερκ, τον οποίον και θα ακολουθήσει στις περιπέτειες που τον 

περιµένουν µετά την αποχώρησή του από την οµάδα του Τζακ.  

Ο Μορίς Ροντρίγκεζ (Luis Guzman) είναι ιδιοκτήτης του κλαµπ «Μποξ 

Όφις». ∆ιατηρεί φιλικές σχέσεις µε τον Τζακ και την Άµπερ και διαρκώς ζητά από 

τον Τζακ να του εξασφαλίσει έναν ρόλο στις ταινίες του. 

Ο Λιτλ Μπιλ (William H. Macy) είναι βοηθός σκηνοθέτη στα φιλµ του Τζακ. 

Η γυναίκα του τον απατά απροκάλυπτα και κατ’ εξακολούθηση. Ο Λίτλ Μπιλ 

υφίσταται παθητικά αυτή την κατάσταση που, ωστόσο, τον βασανίζει και τον βυθίζει 

προοδευτικά στην κατάθλιψη. Στο πάρτι για τον ερχοµό της δεκαετίας του ’80,  ο 

Μπιλ θα δώσει τη λύση: δολοφονεί τη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτονεί. 

Ο Σκότι (Philip Seymour Hoffman) συµµετέχει περιστασιακά στο συνεργείο 

του Τζακ. Ο Σκότι είναι οµοφυλόφιλος και ερωτεύεται τον Ντερκ ο οποίος, µη 

έχοντας  υποψιαστεί τίποτα, αντιδρά αρνητικά στην ερωτική εξοµολόγηση  του 

Σκότι. 

Ο «Συνταγµατάρχης» Τζέιµς (Robert Ridgely) είναι ο άνθρωπος που 

χρηµατοδοτεί τις παραγωγές του Τζακ. Τη δεκαετία του ‘80 συλλαµβάνεται µε την 

κατηγορία της παιδεραστίας και φυλακίζεται. 

 Η Μπέκη Μπαρνέτ (Nicole Ari Parker), µαύρη ηθοποιός στις ταινίες του 

Τζακ, αναζητά έναν σύντροφο για µία ουσιαστική ροµαντική σχέση. Στο µέσο 
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περίπου της ταινίας, η Μπέκη γνωρίζει τον Τζερόµ (Michael Jace), τον παντρεύεται 

και φεύγει, αφήνοντας πίσω της την «οικογένεια» του Τζακ Χόρνερ.   

 Θεµατική 

 

 Η ιστορία του Boogie Nights παρουσιάζει, από θεµατική άποψη,  στοιχεία 

προσφιλή στον Άντερσον, µε χαρακτηριστικότερο την τοποθέτηση στο επίκεντρό της 

ενός υποκατάστατου οικογένειας αποτελούµενου από κοινωνικούς παρίες. Ο Έντι/ 

Ντερκ βρίσκει στην «οικογένεια» του Τζακ Χόρνερ όλα όσα αδυνατούσε να του 

προσφέρει η βιολογική του οικογένεια. Ο Τζακ είναι ο σοφός πατέρας, η Άµπερ η 

στοργική µητέρα και όλοι οι υπόλοιποι τα παιδιά τους, µε τον Ντερκ να είναι τελικά ο 

άσωτος υιός, που φεύγει για να επιστρέψει στο τέλος ταπεινωµένος, ζητώντας 

συγχώρεση. Οι χαρακτήρες παρουσιάζονται ευτυχισµένοι και πετυχηµένοι µόνο µέσα 

στα πλαίσια αυτής της ιδιότυπης οικογένειας. Ο έξω κόσµος είναι γεµάτος απειλές 

και εχθρούς: ο Ντερκ καταλήγει στο σπίτι του Τζακ γιατί τον απορρίπτει η µητέρα 

του, η Ρόλεργκερλ χλευάζεται από τους συµµαθητές της, η Άµπερ χάνει την 

κηδεµονία του πραγµατικού της γιού και ο Μπακ δεν κατορθώνει να πάρει ένα δάνειο 

που  χρειάζεται πολύ γιατί, όπως λέει ο υπάλληλος της τράπεζας, είναι πορνογράφος. 

Ο κοινωνικός περίγυρος  απορρίπτει ως µη αποδεκτούς τους χαρακτήρες του 

Άντερσον οι οποίοι αναζητούν και βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στην παρουσία του 

άλλου.  

  Επιπλέον η αφήγηση χτίζεται ως µία αρχετυπική ιστορία ανόδου και πτώσης. 

Κατά το πρώτο µισό της ταινίας ο νεαρός ήρωας επιτυγχάνει όλους τους στόχους του 

και τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι χαρακτήρες φτάνουν στο ζενίθ της εκπλήρωσης 

των προσδοκιών και των επιθυµιών τους. Με την έλευση της δεκαετίας του ‘80 

ξεκινά ο κατήφορος, η µοιραία πτώση. Η φάση της ανοδικής πορείας των 

χαρακτήρων και η εκπλήρωση των στόχων τους αποδίδεται ως µία γιορτή κατά την 

οποία χάνεται τελικά κάθε έλεγχος. Το πρώτο µισό της ταινίας κυριαρχείται από 

σκηνές διασκέδασης και χορού, µε πάρτυ και απονοµές βραβείων. Οι ήρωες 

ικανοποιούν τις επιθυµίες τους, γεύονται την επιτυχία και εµφανίζονται σχεδόν 

άτρωτοι µέσα σε ένα πλαίσιο υπερβολής που εγκυµονεί πλειάδα κινδύνων: 

ναρκωτικά, σεξ, καταναλωτισµός, διασηµότητα, όλα είναι συνθήκες απόλαυσης και 

κατάχρησης, που τελικά οδηγούν τους χαρακτήρες στα όρια τους και από εκεί στην 
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καταστροφή. Στο δεύτερο µισό της ταινίας η γιορτή µετατρέπεται σε εφιάλτη, οι 

ήρωες χάνουν τον έλεγχο και πληρώνουν το τίµηµα.  

Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί η πλήρης απουσία διδακτισµού από την 

καταγραφή της πτώσης. Το ύφος της ταινίας όχι µόνο αποκλείει την αποτίµηση των 

χαρακτήρων µε ηθικά κριτήρια αλλά, αντιθέτως, καλλιεργεί µία έντονη αίσθηση 

νοσταλγίας για µία ολόκληρη υποκουλτούρα και µία ολόκληρη εποχή. Οι ήρωες 

συνθλίβονται, ο ψεύτικος παράδεισος της δεκαετίας του ‘70 δίνει τη θέση του στην 

πραγµατική κόλαση της δεκαετίας του ‘80. Το µουσικό θέµα που εισάγει την ταινία, 

το The Big Top του Μάικλ Πεν, ηχεί σα πένθιµο εµβατήριο και επαναλαµβάνεται σε 

κοµβικά σηµεία της αφήγησης, υποσηµαίνοντας τον πραγµατικό της στόχο: την 

καταγραφή µίας πραγµατικά ξέφρενης εποχής που πέρασε ανεπιστρεπτί, αφήνοντας 

πίσω της διαλυµένες και θλιβερές ζωές.    

 Ο τόνος της αφήγησης ισορροπεί ανάµεσα στην ξέφρενη γιορτή και την 

ελεγεία και αντίστοιχα, σχεδόν ως απόρροια αυτής της συνθήκης, η εικονογράφηση 

των χαρακτήρων ισορροπεί µε τη σειρά της ανάµεσα στο γελοίο/ κωµικό και το 

τραγικό: δραµατικότητα και χιούµορ συµβαδίζουν. Το χιούµορ πηγάζει από τις 

συµπεριφορές και την αλληλεπίδραση χαρακτήρων µικρών και αδύναµων που 

ενδίδουν στα πάθη τους, αδυνατώντας να ελέγξουν τη ζωή τους. Ο Άντερσον πλάθει 

τους χαρακτήρες του αναµιγνύοντας το έντονο δραµατικό πάθος µε την αυτάρεσκη 

αφροσύνη, και δεν διστάζει να τους αγκαλιάσει  µε στοργή την ίδια στιγµή που τους 

γελοιοποιεί και τους εκθέτει. 

 

Φόρµα 

 

Το Boogie Nights είναι πάνω απ’ όλα µία ορµητική φορµαλιστική κατασκευή. 

H συνεχής κινητικότητα της κάµερας, το γρήγορο µοντάζ και η έντονη ντίσκο-ποπ 

ηχητική µπάντα που συνοδεύει σχεδόν ολόκληρη την ταινία, είναι καθοριστικά 

στοιχεία της πληθωρικής φόρµας, µέσω της οποίας ο ΄Αντερσον επιχειρεί να 

αποτυπώσει την υπερβολή που χαρακτηρίζει τις ζωές των ηρώων. Στο εγχείρηµά του  

επιστρατεύει ένα πλήθος  κινηµατογραφικών τεχνικών: κάµερα στο χέρι, steadicam, 

παγωµένα καρέ, αργή και γρήγορη κίνηση, καταιγιστικό µοντάζ και λήψεις µεγάλης 

διάρκειας, πλάνα εκτός εστίασης, χρήση των φορµά του βίντεο και του φιλµ 16mm, 

πλειάδα πολύ κοντινών πλάνων. Ωστόσο ο «ξέφρενος» ρυθµός επιβραδύνεται σε 
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αρκετές τραγικές στιγµές του φιλµ,  προσδίδοντας θλιµµένο, µελαγχολικό τόνο στην 

απεικόνισή τους.  

Ο Άντερσον αποµακρύνεται από το πιο συντηρητικό, κλασικό µοντέλο του 

Hard Eight αλλά δεν παύουν να υφίστανται οµοιότητες στην κινηµατογραφική φόρµα 

των δύο ταινιών. Στο Boogie Nights επανέρχονται η χρήση µεγάλων σε διάρκεια 

travelling που ακολουθούν τους χαρακτήρες µέσα στο χώρο, τα πολύ κοντινά πλάνα 

σε αντικείµενα και η αργή κίνηση, πρακτική η οποία συνήθως εφαρµόζεται είτε  σε 

κοντινά τα οποία καταγράφουν µικρές χειρονοµίες µεταξύ των χαρακτήρων είτε σε 

υποκειµενικά πλάνα τα οποία αποδίδουν το βλέµµα κάποιου ήρωα. Τέλος η χρήση 

µονοπλάνων πολλαπλασιάζεται, ενώ οι λήψεις εξακολουθούν να οργανώνονται µέσα 

από τις ποικίλες αλληλεπιδράσεις της κάµερας µε τα σώµατα των ηθοποιών.  

Ας εξετάσουµε πιο αναλυτικά τα κύρια στοιχεία της σκηνοθετικής 

προσέγγισης. 

 

Α) Αφηγηµατικές δεσπόζουσες  

 

1. Montage Sequence 

Η αφήγηση χαρακτηρίζεται από σηµαντικό αριθµό montage sequences. Στον 

κινηµατογράφο οι montage sequences συνοψίζουν ένα θέµα ή συµπτύσσουν «ένα 

χρονικό διάστηµα σε σύντοµες συµβολικές ή χαρακτηριστικές εικόνες».
12

 Στο Boogie 

Nights o Άντερσον µέσα σε δύο ώρες και τριανταπέντε λεπτά διηγείται τις ιστορίες 

έντεκα διαφορετικών χαρακτήρων από το 1977 µέχρι το 1984
13

 και οι montage 

sequences τον βοηθούν να συµπιέσει τον χρόνο και να αφηγηθεί συνοπτικά και 

αποτελεσµατικά ποικίλες σε διάρκεια και όγκο γεγονότων φάσεις της ιστορίας.   

Ο ρυθµός της αφήγησης φτάνει στην κορύφωσή του κατά τις montage 

sequences της ταινίας. Οι σκηνές αυτές, πέντε τον αριθµό, επενδύονται µουσικά µε 

ντίσκο και σόουλ τραγούδια και χαρακτηρίζονται από γρήγορο µοντάζ και πυκνή 

φόρµα. Αναλυτικότερα:  

                                                 
12

 Bordwell, David , Thompson,Kristin, µετάφραση Κατερίνα Κοκκινίδη, Εισαγωγή στην Τέχνη του 

Κινηµατογράφου, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα , 2004, σ. 529. 
13

 Σε κανέναν διάτιτλο δεν αναγράφεται η ηµεροµηνία 1984. Παρόλα αυτά στο σενάριο του Άντερσον 

η τελευταία σκηνή στο σπίτι του Τζακ τοποθετείται χρονικά τον Ιούνιο του 1984. (Στην παρακάτω 

παραποµπή δεν παραθέτουµε σελίδες αλλά τον αριθµό της σκηνής. Οι σελίδες του σεναρίου δεν είναι 

αριθµηµένες αλλά σε κάθε σκηνή αντιστοιχεί ένας αριθµός). 

 Anderson, Paul Thomas , Boogie Nights , faber and faber, Λονδίνο, 2000, σκηνή 195. 
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         Η πρώτη montage sequence ακολουθεί αµέσως µετά το πρώτο γύρισµα του 

Ντερκ και καταγράφει τη ραγδαία του άνοδο ως σταρ πορνογραφικών ταινιών. 

Μεταξύ άλλων παρακολουθούµε στιγµιότυπα από τα γυρίσµατα των ταινιών του 

Τζακ, τους ήρωες να διασκεδάζουν στο κλαµπ του Μορίς, τον Τζακ να διαβάζει 

θετικές κριτικές για τα φιλµ του, τον Ντερκ και τον Ριντ να αγοράζουν ακριβά ρούχα. 

Η σκηνή κορυφώνεται µε τους χαρακτήρες να χορεύουν υπό τους ήχους ντίσκο 

µουσικής.  

        H δεύτερη τοποθετείται λίγο πριν το τέλος του πρώτου µισού της ταινίας και 

δείχνει τον Ντερκ να ξεναγεί την Άµπερ στην νέα του κατοικία.  

        Η τρίτη εγκαινιάζει το δεύτερο µισό της ταινίας και ακολουθεί αµέσως µετά τον 

διάτιτλο «’80», ο οποίος αναγγέλλει την έναρξη της δεκαετίας του ογδόντα. 

Παρακολουθούµε τις πιο χαρακτηριστικές στιγµές ενός ντοκιµαντέρ που γύρισε η  

Άµπερ µε θέµα τον Ντερκ. Πρόκειται για τη µοναδική από τις πέντε σκηνές η οποία 

έχει αργό ρυθµό και δεν συνοδεύεται από µουσική επένδυση.  

       Η τέταρτη εµφανίζεται στο δεύτερο µισό του φιλµ και απεικονίζει την καθοδική 

πορεία των ηρώων. Παρακολουθούµε το άδοξο τέλος της µουσικής καριέρας του 

Ντερκ,  τον Τζακ να γυρνά ταινίες σε βίντεο, τον Ντερκ και τον Ριντ να κάνουν 

κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών, τον Μπακ να ζητά ανεπιτυχώς δάνειο, την Άµπερ 

και τη Ρόλεργκερλ να κάνουν χρήση κοκαΐνης φτάνοντας σχεδόν σε κρίση υστερίας. 

       Η πέµπτη τοποθετείται προς το τέλος της ταινίας και συνοψίζει τις τύχες των 

ηρώων. Ο Μπακ ανοίγει κατάστηµα µε στερεοφωνικά, ο Ριντ εργάζεται ως 

ταχυδακτυλουργός., η Ρόλεργκερλ επιχειρεί να τελειώσει το σχολείο, δίνοντας ξανά 

εξετάσεις κτλ.  

Από άποψη φόρµας, σηµαντικότερη είναι η πρώτη
  

montage sequence. 

∆ιαρκεί περίπου πέντε λεπτά και σ’ όλη της τη διάρκεια ακούγεται ακατάπαυστα 

ντίσκο µουσική. Η κάµερα διαρκώς κινείται ακόµη και στα πολύ κοντινά πλάνα, και 

µεγάλο µέρος των µεταβάσεων εκτελείται µε γοργά fade in-fade out. 

Χρησιµοποιούνται πολύ κοντινά από φλας φωτογραφικών µηχανών µε ολόκληρη την 

οθόνη να γίνεται στιγµιαία λευκή. Σε ένα σηµείο το πέρασµα από πλάνο σε πλάνο 

είναι ένα γρήγορο fade σε κόκκινο και fade πάλι στον Τζακ να διαβάζει θετικές 

κριτικές των ταινιών του, µε την κάµερα να τον φιλµάρει µε ταχύτατα track in. Στη 

συνέχεια η κάµερα εστιάζει στο περιοδικό µε τις κριτικές. Η εικόνα κινείται κατά 

µήκος των γραµµάτων µίας φαινοµενικά ατέλειωτης σειράς λέξεων του περιοδικού, 

και τότε το καρέ αρχίζει σιγά-σιγά να σπάει σε τέσσερα κοµµάτια (split screen). Κάθε 
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ένα από τα τέσσερα µέρη της οθόνης εικονίζει κάτι διαφορετικό. Στο πρώτο από τα 

αριστερά, τα γράµµατα του περιοδικού µε τις κριτικές συνεχίζουν να περνούν 

µπροστά από την κάµερα, ενώ σε διπλοτυπία βλέπουµε παγωµένα καρέ µε τον Ντερκ 

σε διάφορες πόζες.  Στο δεύτερο κοµµάτι παρατίθενται διάφορα πλάνα µε τον Ντερκ 

στο κοµµωτήριο, στο τρίτο προβάλλονται αποσπάσµατα από ταινίες πορνό 16mm και 

στο τέταρτο φαίνεται ο Ντερκ να χορεύει. Το τέταρτο αυτό, και τελευταίο από τα 

δεξιά κοµµάτι της εικόνας, ανοίγει προς τα αριστερά και καλύπτει όλο το κάδρο. 

Βρισκόµαστε πια σε µία ντίσκο, όπου όλοι οι χαρακτήρες χορεύουν –  µε τον Ντερκ 

στο επίκεντρο. Η κάµερα µε µία  αδιάσπαστη λήψη διάρκειας ενός λεπτού θα κινηθεί 

τρεις φορές πίσω και ψηλά καταγράφοντας σε γενικό το χορευτικό και δύο φορές θα 

πλησιάσει το κέντρο της πίστας δείχνοντας, σε µεσαία πλάνα, πρώτα τον Ριντ και τον 

Ντερκ και ύστερα µόνο τον Ντερκ στο κέντρο της πίστας. Έντονα νέον χρώµατα, 

κυρίως κόκκινο µε πινελιές µπλε, κίτρινο και ροζ, προέρχονται από τα φώτα της 

ντίσκο τα οποία διαρκώς αναβοσβήνουν. Το τελευταίο αυτό πλάνο φέρνει στο νου 

µιούζικαλ και χορευτικές ταινίες της δεκαετίας του ‘70.  

∆εν είναι υπερβολικό να πούµε ότι µεγάλο µέρος της ενέργειας και της 

ζωτικότητας της φόρµας οφείλεται στις montage sequences. Στις σκηνές αυτές – και 

ιδιαίτερα στην πρώτη και την τέταρτη – η φόρµα του Άντερσον είναι πληθωρική και 

πυκνή µεταφέροντας την αίσθηση της µέθης και της ευφορίας που βιώνουν οι 

χαρακτήρες. 

  

2. Κάµερα 

 

i. Whip Pan 

Σε όλη την ταινία ο Άντερσον επιστρατεύει πολλά whip pans για να αυξήσει 

τη δυναµική της αφήγησης, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ταχύτητα του ρυθµού. Στα 

whip pans που χρησιµοποιεί ο Άντερσον, η κάµερα κινείται πάνω στον άξονά της µε 

τέτοια ταχύτητα ώστε η εικόνα επανειληµµένα «να φλουτάρει για λίγο 

παρουσιάζοντας µία σειρά από συγκεχυµένες οριζόντιες γραµµές».
14

 Τα whip pans 

λειτουργούν κυρίως ως µηχανισµός µετάβασης από πλάνο σε πλάνο. Ξεκινάµε µε ένα 

σταθερό κάδρο, η κάµερα κινείται –πάνω στον άξονά της – ταχύτατα προς τα δεξιά, η 

εικόνα θολώνει στιγµιαία, ακολουθεί κόψιµο, και το επόµενο πλάνο ξεκινά µε ένα 

                                                 
14

 Bordwell, David, Thompson,Kristin… οπ.π., σ. 531.  
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πανοµοιότυπο ταχύτατο pan  προς τα δεξιά µέχρι που το κάδρο σταµατά σε αυτό που 

θέλει να δείξει. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ταχύτητα των µεταβάσεων και η 

φορά  της κίνησης προς την ίδια κατεύθυνση από πλάνο σε πλάνο καθιστούν το 

κόψιµο µη ορατό.  Η εκτενής χρήση των whip pans προσδίδει µία αίσθηση ζάλης, 

σχεδόν ιλίγγου, που συνδέεται άµεσα µε τον ακραίο τρόπο ζωής των χαρακτήρων. 

Ενδεικτικά αναφέρω τη σκηνή της απονοµής βραβείων της βιοµηχανίας πορνό, κατά 

την οποία ο Ντερκ αναδεικνύεται σε ανερχόµενο αστέρι. Η σκηνή εισάγεται µε σειρά 

αλλεπάλληλων whip pans τα οποία αποτυπώνουν δυναµικά την ραγδαία άνοδο του 

πρωταγωνιστή και τη µέθη της διασηµότητας που αλλάζει ριζικά τη ζωή του.  Εξίσου 

ενδεικτική είναι και η σκηνή, στο δεύτερο µισό της ταινίας, όπου ο Ντερκ, ο Ριντ και 

ο Τοντ
15

 κάνουν χρήση κοκαΐνης. Στο τέλος των περισσότερων πλάνων του 

συγκεκριµένου επεισοδίου η κάµερα στρέφεται βίαια προς τα δεξιά. Η διαρκής και 

απότοµη στροφή της κάµερας προς την ίδια κατεύθυνση αποδίδει τη ζάλη και την 

απώλεια ελέγχου που βιώνουν οι ήρωες.      

 

ii. Κάµερα στο χέρι 

 Μεγάλο µέρος της ζωντάνιας της φόρµας οφείλεται στην εκτενή χρήση της 

κάµερας στο χέρι. Οι σκηνές που ο ΄Αντερσον γυρίζει µε αυτόν τον τρόπο είναι 

προσεχτικά επιλεγµένες και εσκεµµένα διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες λήψεις 

της ταινίας οι οποίες χαρακτηρίζονται από ρευστές κινήσεις της κάµερας, κυρίως µε 

steadicam. Στο σηµείο αυτό επιβάλλεται να υπενθυµίσουµε την άποψη του Άντερσον 

ότι το steadicam παραπέµπει σε µία ονειρική ατµόσφαιρα, εξού και δεν πρέπει η 

χρήση του να είναι τυχαία και αλόγιστη.
16

 Αν η ρευστότητα της λήψης µε steadicam 

παραπέµπει στο όνειρο – όπως εξάλλου είδαµε να συµβαίνει στο Hard Eight – τότε η 

κουνηµένη εικόνα της κάµερας στο χέρι παραπέµπει στην  πραγµατικότητα. ∆εν είναι 

άλλωστε τυχαίο ότι αυτό «το είδος κίνησης της κάµερας κυριάρχησε στο τέλος του 

1950, µε την άνθηση του ντοκιµαντέρ cinéma vérité».
17

 Η κάµερα στο χέρι δίνει στο 

κινηµατογραφικό είδωλο µία ωµότητα, µία εντύπωση ακατέργαστου αλλά 

ταυτόχρονα και την αίσθηση του πραγµατικού, του αυθεντικού. Η σύγκρουση, λόγου 

χάριν, του Έντι Άνταµς µε τη µητέρα του όπου εκείνη τού φωνάζει µανιασµένη πόσο 

                                                 
15

  Ο Τοντ Παρκερ (Thomas Jane) είναι φίλος του Ριντ και του Ντερκ. Εµφανίζεται για πρώτη φορά 

στο πάρτι για τον ερχοµό της νέας δεκαετίας και είναι ο άνθρωπος ο οποίος παρασύρει τον Ντερκ στην 

απόπειρα εξαπάτησης του εµπόρου ναρκωτικών , Ραχάντ Τζάκσον.  
16

 Anderson, Paul Thomas, Baker Hall, Philip , Commentary 1 , οπ.π. 
17

 Bordwell, David, Thompson,Kristin… οπ.π., σ. 281. 
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ηλίθιος είναι, φιλµάρεται µε κάµερα στο χέρι προκειµένου να µεγιστοποιηθεί  η 

αµεσότητα της σκηνής.  

Άλλη µία ενδεικτική σκηνή όπου γίνεται χρήση κάµερας στο χέρι είναι το 

πρώτο γύρισµα του Έντι Άνταµς: βρισκόµαστε στη φάση της προετοιµασίας 

ηθοποιών και τεχνικών για το γύρισµα, και ο Άντερσον φιλµάρει κατ’ αυτόν τον 

τρόπο προκειµένου να αποτυπώσει τη νευρικότητα της στιγµής και να διαχωρίσει το 

πεδίο του «πραγµατικού» από τη φιλµική διαδικασία που θα ακολουθήσει.  

  

3. Φλας 

 

Η αξιοποίηση φωτογραφικών φλας είναι ένας ακόµη τρόπος µε τον οποίον ο 

Άντερσον επιτείνει τη ζωντάνια και τη δυναµική του ρυθµού. Ο σκηνοθέτης 

χρησιµοποιεί πληθώρα πολύ κοντινών πλάνων µε φλας φωτογραφικών µηχανών. Τα 

κοντινά αυτά είναι πολύ σύντοµα και συχνά µοντάρονται σε οµάδες - το ένα δίπλα 

στο άλλο. Με την λάµψη των φλας η οθόνη καθίσταται στιγµιαία αλλά συνεχόµενα 

ολόλευκη. Τέτοιου τύπου κοντινά πλάνα συναντάµε  σε πολλά σηµεία της ταινίας, 

όπως για παράδειγµα στον γάµο της Μπέκη. Επιπλέον η Ρόλεργκερλ εµφανίζεται 

συχνά να χρησιµοποιεί µία πολαρόιντ φωτογραφική µηχανή που µε τη λάµψη του 

φλας της τυφλώνει άλλοτε τους ήρωες και άλλοτε την ίδια την κινηµατογραφική 

κάµερα, µε το κινηµατογραφικό κάδρο να γίνεται στιγµιαία λευκό. Ενταγµένη στον 

αφηγηµατικό ιστό, η συχνή χρήση του φλας καθίσταται  ένα στοιχείο της φόρµας που 

αποτυπώνει ανάγλυφα τη νεύρωση της διασηµότητας η οποία διατρέχει την αφήγηση.  

 

4. Επαναλήψεις 

 

Στοιχείο της φόρµας του Άντερσον είναι και η τακτική του να ενώνει µε το 

µοντάζ παρόµοια πλάνα και να δηµιουργεί επαναλήψεις µε τις εικόνες του.  Στις 

περιπτώσεις αυτές το µοντάζ είναι γρήγορο και οι εικόνες συνήθως συνοδεύονται από 

δυνατή µουσική. Ήδη αναφέραµε τα αλλεπάλληλα πλάνα µε φλας φωτογραφικών 

µηχανών αλλά και το στιγµιότυπο όπου ο Ντερκ, ο Ριντ και ο Τοντ κάνουν χρήση 

κοκαΐνης. Στη δεύτερη περίπτωση η οµοιότητα των λήψεων δεν περιορίζεται µόνο 

στη χρήση whip pan. Η σκηνή απαρτίζεται από τρεις διαδοχικές λήψεις – µία για 

κάθε πρόσωπο – κατά τις οποίες ο ηθοποιός, σκυµµένος πάνω από ένα τραπέζι, 
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εισπνέει το ναρκωτικό µε την κάµερα να τον πλησιάζει, καταλήγοντας σε κοντινό τού 

κάθε χαρακτήρα χωριστά καθώς αυτός σηκώνει το σώµα του προς τα επάνω. Και οι 

τρείς λήψεις ολοκληρώνονται µε whip pan στα δεξιά. Αλλού ο Άντερσον µοντάρει µε 

επαναλαµβανόµενα, πανοµοιότυπα πλάνα τις πρώτες εµφανίσεις δύο χαρακτήρων –  

του Συνταγµατάρχη Τζέιµς και του Φλόιντ Γκοντόλι. Και στις δύο περιπτώσεις ο 

Άντερσον ενώνει µε συνεχόµενα fade in / fade out ελαφρώς παραλλαγµένες λήψεις 

της πρώτης εµφάνισης των δύο χαρακτήρων. Τέλος κατά την πρώτη επίσκεψη του 

Ντερκ στο σπίτι του Τζακ, η Ρόλεργκερλ παίρνει στα χέρια της την Πολαρόιντ και 

φωτογραφίζει τον Ντερκ και τον Ριντ. ∆ύο κοντινά στιγµιαία πλάνα της 

φωτογραφικής µηχανής κόβονται το ένα δίπλα στο άλλο, στο πρώτο πολύ κοντινό 

βλέπουµε τη µηχανή και την επιγραφή του µοντέλου της “Rolaroid SX 70 Land 

Camera”
18

 και στο δεύτερο κοντινό το χέρι της Ρόλεργκερλ να παίρνει τη µηχανή, 

βγάζοντας την εκτός πλάνου. Το γρήγορο, συχνά στακάτο, µοντάζ διαδοχικών 

παραπλήσιων εικόνων εµπλουτίζει τον ρυθµό της αφήγησης και αυξάνει τη δυναµική 

της φόρµας. 

 

5. Μουσική 

 

Μεγάλη σηµασία για τον ρυθµό του φιλµ συνολικά έχει το σάουντρακ και ο 

τρόπος που χρησιµοποιείται από τον Άντερσον. Τα µουσικά κοµµάτια πλαισιώνουν 

είτε ξεχωριστές σκηνές είτε montage sequences αλλά αυτό που κάνει τη ροή της 

αφήγησης ορµητική και ασταµάτητη είναι το παιχνίδι ανάµεσα στην εξωδιηγητική 

και την ενδοδιηγητική µουσική. Σε πολλές περιπτώσεις η µουσική ενσωµατώνεται 

ρεαλιστικά στη δράση. Συνήθως κάποιος ήρωας ανοίγει ένα στερεοφωνικό ή η 

µουσική συναρτάται µε σκηνές από κάποιο πάρτυ ή γιορτή. Αλλά ενώ η µουσική 

ξεκινά ως ενδοδιηγητική, δεν σταµατά όταν αλλάζει εν συνεχεία η σκηνή, οπότε 

συνεχίζεται ως εξωδιηγητική. Στη σκηνή, λόγου χάριν, όπου ο Τζακ και η Άµπερ 

επιστρέφουν για πρώτη φορά στο σπίτι του πρώτου, ο Τζακ θα βάλει στο πικ απ του 

το µουσικό κοµµάτι The Sage. Το κοµµάτι θα συνεχιστεί στις επόµενες τρεις σκηνές 

ως εξωδιηγητικό πλέον µουσικό θέµα και θα σταµατήσει µόνο όταν στην τρίτη από 

αυτές τις σκηνές κάποια στιγµή ο Ντερκ θα ανοίξει το στερεοφωνικό του. Η µουσική 

                                                 
18

 Στη λέξη Polaroid το πρώτο γράµµα έχει επικαλυφθεί – µε άσπρο χρώµα – από το γράµµα R. Η λέξη 

Rolaroid είναι προφανώς αστείο-λογοπαίγνιο που παραπέµπει στο όνοµα της Ρόλεργκερλ. Η Polaroid 

της Rollergirl είναι µία Rolaroid!   
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από το στερεοφωνικό του Ντερκ θα υπερκαλύψει το εξωδιηγητικό πλέον The Sage. 

Τα περάσµατα αυτά από την ενδοδιηγητική στην εξωδιηγητική παρουσία της 

µουσικής διευκολύνουν την οµαλή µετάβαση από σκηνή σε σκηνή και βοηθούν τον 

ρυθµό της αφήγησης να είναι ρευστός, οµαλός, ακατάπαυστος. Ο Άντερσον δεν 

ενδιαφέρεται πια για ρεαλιστική χρήση του ήχου: κύριο µέληµα του είναι το 

σάουντρακ να εξυπηρετεί τη ροή του φιλµ/ τον ρυθµό της αφήγησης. 

 

B) ∆ιαλύοντας την εικόνα 

 

Το Boogie Nights κινείται στον αντίποδα της καλογυαλισµένης εικόνας των 

κλασικών χολιγουντιανών ταινιών. Ο Άντερσον δηµιουργεί µία φόρµα πληθωρική, 

γεµάτη ενέργεια, αδιαφορώντας για την τεχνική τελειότητα του κινηµατογραφικού 

ειδώλου. Εδώ δεν έχουµε την αόρατη φόρµα της κλασικής αφήγησης·  αντίθετα ο 

Άντερσον επιστρατεύει συνειδητά ποικίλα σκηνοθετικά τεχνάσµατα προκειµένου να 

προσδώσει ζωντάνια και πάθος στην αφήγησή του.     

Ίσως το πλάνο που συνοψίζει καλύτερα την φιλοδοξία του Άντερσον να 

διαλύσει την απαστράπτουσα εµπορική εικόνα των χολιγουντιανών αφηγήσεων, 

χάριν µίας φορµαλιστικής ορµητικότητας, είναι αυτό όπου ο Τοντ Πάρκερ 

προµηθεύει κοκαΐνη στον Ντέρκ και τον Ριντ. Το πλάνο είναι ενσωµατωµένο σε µία 

montage sequence µε δυνατή µουσική, γρήγορο µοντάζ και απότοµες κινήσεις της 

κάµερας. Πρόκειται για ένα πολύ σύντοµο πλάνο ελάχιστων δευτερολέπτων: η 

κάµερα ζουµάρει γρήγορα κινούµενη προς τα κάτω και δεξιά µε τον Τοντ σε µέσο 

και προφίλ να κρατά στο δεξί του χέρι ένα σακουλάκι µε ναρκωτικές ουσίες. Όταν 

στο πλάνο βρίσκεται πια µόνο ο κορµός του σώµατος του Τοντ  και το χέρι µε τα 

ναρκωτικά, ο Άντερσον παγώνει το καρέ – µε την εικόνα θολή – και µεγεθύνει 

ταχύτατα την εικόνα φέρνοντας το σακουλάκι µε τα ναρκωτικά στο επίκεντρο. Η 

µεγέθυνση του παγωµένου καρέ λειτουργεί ως συνέχεια του ζουµ της κάµερας, και 

στο τέλος έχουµε πια ένα θολό πολύ κοντινό στο σακουλάκι µε τα ναρκωτικά. Το 

πλάνο εντάσσεται απόλυτα στο πλαίσιο της πολύ γρήγορης montage sequence, 

παρόλο που η εικόνα χάνει σε ευκρίνεια και καθαρότητα.  Ο Άντερσον διαλύει την 

εικόνα αλλά πετυχαίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα σε επίπεδο ρυθµού και έντασης.  

Στοιχεία της φόρµας που ήδη αναφέραµε – τα πολύ κοντινά στιγµιαία πλάνα 

από φλας φωτογραφικών µηχανών, τα whip pan, η κάµερα στο χέρι, οι ταχύτατες, 
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σχεδόν βίαιες µετακινήσεις της κάµερας –  συµβάλλουν και αυτά µε τη σειρά τους 

στην «βρώµικη» εικόνα του Boogie Nights. Τα φλάς µεταµορφώνουν στιγµιαία την 

εικόνα σε φωτεινή άσπρη επιφάνεια, τα whip pan  παραµορφώνουν µε την ορµητική 

ταχύτητά τους το κινηµατογραφικό είδωλο, η κάµερα στο χέρι παράγει κραδασµούς 

και κουνηµένη εικόνα. 

Ένας ακόµη τρόπος διάλυσης της εικόνας είναι η εκτενής χρήση του focus. 

Σχετικά µε το focus o Άντερσον επισηµαίνει, στον σχολιασµό της ταινίας στο DVD, 

ότι χρησιµοποιήθηκαν ειδικοί φακοί προκειµένου να επιτευχθεί µία εικόνα όπου µόνο 

ένα µικρό τµήµα του πλάνου είναι νεταρισµένο και το υπόλοιπο εκτός εστίασης, 

θολό.
19

 Χαρακτηριστικό είναι το πλάνο αµέσως µετά τη σκηνή µε το πρώτο γύρισµα 

του Ντερκ. Σε πολύ κοντινό έχουµε ένα µικρό παν στα δεξιά, κατά µήκος ενός  

δίσκου πικ-απ, εκτός εστίασης. Το παν καταλήγει στη βελόνα του πικ-απ που 

κατεβαίνει πάνω στον δίσκο, µε µοναδικό νεταρισµένο στοιχείο στο πλάνο τη βελόνα 

του µηχανήµατος. Ανάλογης τεχνοτροπίας πολύ κοντινά πλάνα εµφανίζονται 

συστηµατικά κυρίως στην αρχή του φιλµ, όπου ο Άντερσον χρησιµοποιεί πολύ 

κοντινά προκειµένου να εισάγει σε σκηνές που «συστήνουν» τους διάφορους 

χαρακτήρες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πολύ κοντινό που ο Άντερσον ήδη 

χρησιµοποιούσε στο Hard Eight προκειµένου να εισαγάγει σε σκηνές, εδώ 

εξελίσσεται µε το επιπρόσθετο στοιχείο του off focus. 

Μία ακόµα σκηνή όπου ο Άντερσον χρησιµοποιεί έντονα το off focus είναι 

κατά το πρώτο γύρισµα του Ντερκ. Με την έναρξη της ερωτικής σκηνής 

εγκαινιάζεται και µία σειρά από πολύ κοντινά πλάνα µε κάµερα στο χέρι, κυρίως στα 

πρόσωπα των ηθοποιών και στο πάνω µέρος του σώµατός τους. Από δευτερόλεπτο σε 

δευτερόλεπτο η εικόνα παρουσιάζεται άλλοτε νεταρισµένη και άλλοτε όχι 

µεταφέροντας έτσι άµεσα και πειστικά την ένταση της ερωτικής συνεύρεσης.   

Τέλος η χρήση διαφορετικών κινηµατογραφικών φορµά αποκαλύπτει το 

ενδιαφέρον του Άντερσον για ένα παιχνίδι µε το ίδιο το κινηµατογραφικό µέσο, 

ακόµη και σε βάρος της τεχνικής τελειότητας. Συγκεριµένα: το Boogie Nights είναι 

γυρισµένο σε φιλµ 35 mm αλλά κατά τη διάρκεια της αφήγησης επιστρατεύονται 

τόσο το φιλµ 16mm όσο και το βίντεο. Το πέρασµα από τη χρήση του φιλµ 16 

χιλιοστών στην βιντεοκασέτα είναι ένας από τους βασικούς θεµατικούς πυρήνες του 

                                                 
19

 Anderson, Paul Thomas , 2.0 Feature Commentary by Filmmaker P.T. Anderson, Boogie Nights 

(New Line Platinum Series) (1997), New Line Home Video, 2000 
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σεναρίου, και ο Άντερσον χρησιµοποιεί και τα δύο φορµά για να γυρίσει σκηνές από 

τις ταινίες πορνό που κατασκευάζουν οι χαρακτήρες του: το φιλµ 16 χιλιοστών 

χρησιµοποιείται για τις ταινίες πορνό της δεκαετίας του εβδοµήντα και το βίντεο για 

αυτές της δεκαετίας του ογδόντα. Η χρήση των συγκεκριµένων φορµά υπαγορεύεται 

ασφαλώς από το θέµα. Αλλά ταυτόχρονα, µε δεδοµένο ότι τόσο η υφή του φιλµ 16 

mm όσο και εκείνη του βίντεο είναι πολύ διαφορετικές από την υφή του φιλµ 35 

mm.,  η χρήση των τριών φορµά εντείνει την αίσθηση του ακατέργαστου και του 

ωµού που επιδιώκει να δηµιουργήσει η φόρµα. ΄Αρα η σµίκρυνση του κάδρου,  είτε 

σε 16:9 (για το 16mm ) είτε σε 4:3 (για το βίντεο), η αναπόφευκτη αλλοίωση στην 

ποιότητα της εικόνας, είτε µε πιο σκοτεινά χρώµατα και κόκκο
20

 στο δεκαεξάρι είτε 

θολή και ερασιτεχνική στο βίντεο, συγκαταλέγονται στα ρεαλιστικά στοιχεία της 

φόρµας.   

 

Γ) Μονοπλάνα  

 

Ο τρόπος που επιλέγει ο Άντερσον στο Boogie Nights για να 

κινηµατογραφήσει τόσο τα διαλογικά µέρη, όσο και τα πλάνα όπου η κάµερα –είτε 

στο χέρι είτε µε steadicam- κινείται στο χώρο ακολουθώντας κάποιον χαρακτήρα, 

βασίζεται στις λήψεις µεγάλης διάρκειας (µονοπλάνα). Είναι σηµαντικό ότι, σε 

σύγκριση µε τα ανάλογα πλάνα που κυριαρχούν στο Hard Eight, εδώ η απεικόνιση 

των  διαλογικών µερών µοιράζεται ανάµεσα στις  λήψεις µεγάλης διάρκειας και τα 

shot – reverse shot. Έτσι σε µεγάλο ποσοστό τα διαλογικά µέρη της ταινίας είναι 

δοσµένα µε µέσα πλάνα µεγάλης διάρκειας που χαρακτηρίζονται από αργές και 

ρευστές κινήσεις travelling της κάµερας: η κάµερα είτε κινείται γύρω από τους 

ηθοποιούς είτε τους πλησιάζει σιγά-σιγά καθώς ο διάλογος εξελίσσεται. Τα πλάνα 

αυτά διαρκούν ολόκληρα λεπτά και οι ηθοποιοί δίχως την παρεµβολή του µοντάζ 

χτίζουν οργανικές ερµηνείες και δίνουν υπόσταση και αποχρώσεις στους χαρακτήρες.  

 

1. Travelling 

 

 Τα εκτενή travelling µε τα οποία η κάµερα ακολουθεί τους χαρακτήρες 

µπορούν σε γενικές γραµµές να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη η κάµερα 

                                                 
20

 Το φιλµ στο ντοκιµαντέρ της Άµπερ είναι φθαρµένο µε πολλές χαρακιές. 
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µετακινείται από χαρακτήρα σε χαρακτήρα και από επεισόδιο σε επεισόδιο εντός µίας 

λήψης, ενώ στη δεύτερη το travelling  παρακολουθεί µόνο έναν  χαρακτήρα και τις 

µετακινήσεις του στον χώρο.  

Τα travelling της πρώτης κατηγορίας συµβάλλουν στην απόδοση της 

ατµόσφαιρας της ξέφρενης γιορτής, στην οποία αναφερθήκαµε εκτενώς παραπάνω.  

Με αφορµή την κίνηση κάποιου χαρακτήρα, η κάµερα µετατοπίζεται στον χώρο και 

καταγράφει στιγµιότυπα από τις συζητήσεις και τις αλληλεπιδράσεις των ηρώων. 

Συγκεκριµένα, η λήψη ακολουθεί ένα άτοµο και ξεφεύγει από την τροχιά του όταν 

βρίσκεται κοντά σε µία συνοµιλία ή ένα περιστατικό που θέλει να καταγράψει. 

Αµέσως µετά ένας από τους δύο συνοµιλητές θα αποχωρήσει ή ένα τυχαίο άτοµο θα 

περάσει δίπλα από το σηµείο της συνοµιλίας και η κάµερα θα ακολουθήσει αυτόν 

που αποχωρεί µέχρι να καταλήξει σε κάποιο άλλο στιγµιότυπο.   

             Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το εκτενές travelling κατά τη διάρκεια 

του πρώτου πάρτυ στο σπίτι του Τζακ. Η λήψη γίνεται µε κάµερα στο χέρι και η 

εικόνα επενδύεται µε σόουλ-τζαζ µουσική. Στο πλάνο βλέπουµε τον σοφέρ του 

Συνταγµατάρχη καθώς µπαίνει στην αυλή του σπιτιού. Ο σοφέρ προσπερνά τον 

Μπακ και την Μπέκη, και η κάµερα κοντοστέκεται στη λογοµαχία τους. Σε λίγο ο 

Μπακ φεύγει εκνευρισµένος, η κάµερα µένει πάνω του µέχρι που αυτός περνά δίπλα 

από το τραπέζι του Μορίς και της Άµπερ. Η λήψη τώρα µένει να παρακολουθεί τη 

συνοµιλία Μορίς - Άµπερ και τελικά ακολουθεί τον Μορίς όταν αποχωρεί από το 

τραπέζι. Η πορεία του Μορίς διασταυρώνεται µε την πορεία µίας νεαρής γυναίκας –

της συνοδού του Συνταγµατάρχη στο πάρτυ. Η γυναίκα πλησιάζει ένα τραπέζι και 

ζητά από έναν άνδρα να µοιραστεί µαζί της τα ναρκωτικά του. Μία άγνωστη 

καλεσµένη σηκώνεται από το ίδιο τραπέζι και η κάµερα την ακολουθεί καθώς µπαίνει  

στην πισίνα του Τζακ. Κολυµπώντας περνά δίπλα από τον Ριντ και η κάµερα 

ανεβαίνει στην επιφάνεια του νερού µένοντας για λίγο πάνω του. Ύστερα ο φακός 

στρέφεται δεξιά και η λήψη τελειώνει µε τον Ντερκ να βουτά από τον βατήρα της 

πισίνας. Είναι σηµαντικό ότι και οι τρεις συναντήσεις, συνοµιλίες που καταγράφονται 

(Μπέκη – Μπακ, Άµπερ – Μορίς, συνοδός Συνταγµατάρχη – άγνωστος άνδρας)  θα 

αναπτυχθούν µε κάποιον τρόπο στη συνέχεια της αφήγησης.  

 ΄Αλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το µονοπλάνο που µας εισάγει στην 

ταινία: η κάµερα ίπταται πάνω από τους δρόµους της Σαν Φερνάνδο Βάλεη,  φθάνει 

στο κλάµπ του Μορίς παράλληλα µε το αυτοκίνητο του Τζακ, εισέρχεται στο κλαµπ 

µαζί µε τον Τζακ και την Άµπερ και, ακολουθώντας άλλοτε τον έναν και άλλοτε τον 
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άλλο χαρακτήρα, µας εµφανίζει για πρώτη φορά όλους τους ήρωες. Η λήψη 

καταλήγει µε αργή κίνηση πάνω στον νεαρό Έντι Άνταµς. Το εισαγωγικό travelling 

διαρκεί τρία λεπτά και είναι γυρισµένο προφανώς αρχικά µε γερανό – όταν η κάµερα 

ίπταται – και στη συνέχεια µε steadicam. Πρόκειται για µια αποτελεσµατική 

εισαγωγή στο φιλµικό σύµπαν της ταινίας καθώς µας συστήνει όλους τους βασικούς 

χαρακτήρες και ταυτόχρονα δίνει τον παλµό της αφήγησης – τον γρήγορο ρυθµό, τις 

σύνθετες-περίπλοκες λήψεις, τη σύγχυση, την αίσθηση της γιορτής, πάντοτε υπό τη 

συνοδεία ντίσκο µουσικής.  

Τα travelling της δεύτερης κατηγορίας λειτουργούν µε διαφορετικό τρόπο, 

υπογραµµίζοντας τις πιο συναισθηµατικές και τραγικές στιγµές της αφήγησης. Τα 

µονοπλάνα αυτά εστιάζουν σε έναν µόνο χαρακτήρα και µεγεθύνουν τη 

δραµατικότητα της στιγµής που βιώνει. Η πολυπρόσωπη αφήγηση υποχωρεί 

στιγµιαία και ο Άντερσον µάς παρουσιάζει µία προσωπική στιγµή. Τέτοιου τύπου 

travelling εφαρµόζονται σε τρία µονοπλάνα: όταν ο Ντερκ πηγαίνει από το καµαρίνι 

του στο πλατό, λίγο πριν το πρώτο του γύρισµα, όταν ο Λιτλ Μπιλ δολοφονεί τη 

γυναίκα του και όταν, τέλος, ο Τζακ  περπατά µέσα σε µία αποθήκη γεµάτη 

βιντεοταινίες.  

Ίσως το πιο ενδεικτικό από τα τρία είναι το µονοπλάνο µε τον Λιτλ Μπιλ, στα 

µισά της ταινίας. Έως εκείνη τη στιγµή ο Μπιλ είναι µία κωµικοτραγική φιγούρα: η 

σύζυγός του τον απατά κατ’ εξακολούθηση, ακόµη και σε δηµόσιους χώρους, και ο 

Άντερσον προσεγγίζει αυτές τις σκηνές µε έναν συνδυασµό θλίψης και χιούµορ. Στο 

πάρτυ για την έλευση της δεκαετίας του ‘80 ο Μπιλ θα ανακαλύψει και πάλι τη 

σύζυγό του µε έναν από τους εραστές της, θα σκοτώσει το παράνοµο ζευγάρι και 

αµέσως µετά θα αυτοκτονήσει. Ο Άντερσον στήνει τη σκηνή µε ένα µονοπλάνο 

διάρκειας περίπου τριών λεπτών. Η λήψη γίνεται µε κάµερα  στο χέρι και δυνατή 

σόουλ-τζαζ µουσική συνοδεύει τη δράση. Στο µονοπλάνο καταγράφεται όλη η πορεία 

του Μπιλ από τη στιγµή που φτάνει στο πάρτι µέχρι τη στιγµή που πυροβολεί. 

Αναλυτικότερα:  ο Μπιλ εισέρχεται  στο σπίτι του Τζακ, χαιρετά φίλους και 

γνωστούς, βγαίνει στιγµιαία εκτός του οπτικού πεδίου της κάµερας, αναζητά τη 

σύζυγό του και την ανακαλύπτει σε ένα δωµάτιο. Η γυναίκα και ο εραστής της 

βρίσκονται εκτός πλάνου και εµείς βλέπουµε, σε γενικό προς µέσο, µόνο τον Λιτλ 

Μπιλ πλάτη να ανοίγει την πόρτα του δωµατίου – και απλώς ακούµε το ζευγάρι να 

κάνει σεξ. Η κάµερα θα µείνει πάνω στον Μπιλ καθώς θα φτάσει µέχρι το αυτοκίνητό 

του, θα πάρει ένα περίστροφο, θα επιστρέψει στην είσοδο του δωµατίου και θα 
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πατήσει τρεις φορές τη σκανδάλη - µε το ζευγάρι και πάλι εκτός πλάνου. Επί τρία 

λεπτά παρακολουθούµε τη διαδροµή του χαρακτήρα, βλέπουµε όλες του τις κινήσεις,  

τις χειρονοµίες και το κενό του βλέµµα όταν αποφασίζει να σκοτώσει. Παράλληλα, 

από τη µέση της λήψης, συγκεκριµένα από τη στιγµή που ο Μπιλ παίρνει το 

περίστροφο, καλλιεργείται έντονο σασπένς. ∆ύο cut µετά ο Άντερσον κορυφώνει τη 

σκηνή µε τον Μπιλ να αυτοκτονεί µπροστά στην κάµερα γεµίζοντας αίµα τον λευκό 

τοίχο πίσω του.  

Είναι προφανές ότι η αγωνία, η εκκρεµότητα και η τραγικότητα της σεκάνς 

χτίζονται µέσω του travelling. Αλλά είναι επίσης  σηµαντικό να τονίσουµε την 

ειδοποιό διαφορά της σκηνής που προκύπτει από µία τέτοια λήψη  µε τα επεισόδια 

της αφήγησης όπου κυριαρχούν  montage sequences και καταιγιστικό µοντάζ. Το 

travelling εδώ αποδίδει µία έντονα τραγική στιγµή και, διατηρώντας αδιάσπαστη τη 

συνέχεια στον χώρο και τον χρόνο, µεγεθύνει τον αντίκτυπό της. Επιπλέον οι 

διαδροµές των χαρακτήρων όπως καταγράφονται από τα εκτενή µονοπλάνα δεν  

υπηρετούν την  πλοκή. Η επιλογή εποµένως του Άντερσον να τις φιλµάρει κατ’ αυτόν 

τον τρόπο είναι θέµα ρυθµού, ατµόσφαιρας και καλύτερης απόδοσης της 

ψυχολογικής κατάστασης των χαρακτήρων. Αυτό ακριβώς συµβαίνει και στα άλλα 

δύο ανάλογου τύπου travelling. Στο ένα ο Ντερκ πηγαίνει στο πρώτο του γύρισµα 

αγχωµένος και η λήψη αναδεικνύει τη νευρικότητά του. Στο άλλο ο Τζακ – ο οποίος 

σχεδόν ορκίστηκε να µην γυρίσει ποτέ ταινία σε βίντεο – τώρα περιφέρεται 

ηττηµένος µέσα σε µία αποθήκη γεµάτη βιντεοταινίες.  

 

2. The Big Top 

 

Το τελευταίο travelling της αφήγησης συνδυάζει τα γνωρίσµατα και των δύο 

κατηγοριών. Ο Τζακ, λίγο προτού ξεκινήσει γύρισµα, περπατά µέσα στο σπίτι του και 

συναντά έναν-έναν όλους τους χαρακτήρες, ανταλλάσσοντας λίγες κουβέντες µε τον 

καθένα
21

 σαν στοργικός πατέρας που διευθύνει την οικογένειά του. Η σκηνή 

επενδύεται µε το µελαγχολικό ελεγειακό µουσικό θέµα του Μάικλ Πεν The Big Top. 

Το travelling ακολουθεί τον Τζακ και παράλληλα καταγράφει τις σύντοµες 

συναντήσεις του µε τους υπόλοιπους. Τελευταία βρίσκει την Άµπερ. Ο Τζακ την 

αποκαλεί – τρυφερά, σχεδόν µε πάθος– «The foxiest bitch in the whole world» και 

                                                 
21

 Τα µόνα δυο πρόσωπα που δεν συναντά ο Τζακ είναι ο Ντερκ, ο οποίος βρίσκεται στο καµαρίνι του, 

και η Μπέκη, η οποία µετά τον γάµο της έχει αποχωρήσει.  
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φεύγει. Η κάµερα καταλήγει σε γενικό µε την Άµπερ πλάτη µπροστά σε καθρέφτη να 

κοιτά θλιµµένα και αινιγµατικά το είδωλό της. Η λήψη συνδυάζει τα χαρακτηριστικά 

των δύο κατηγοριών καθώς η κάµερα ακολουθεί µεν έναν χαρακτήρα, τον Τζακ, 

αλλά παράλληλα µας µεταφέρει από συναναστροφή σε συναναστροφή, κλείνοντας µε 

την Άµπερ.  

Το travelling αυτό είναι η δεύτερη από το τέλος σκηνή και επισφραγίζει τον 

ελεγειακό τόνο της αφήγησης τόσο µέσω του σεναρίου, καθώς βλέπουµε τους ήρωες 

και πάλι ενωµένους σα µία οικογένεια, όσο και µέσω της κινηµατογραφικής φόρµας 

και της µουσικής.  

Η χρήση του The Big Top και η κινηµατογράφηση µε travelling  υποδηλώνουν 

διακριτικά τον σπειροειδή χαρακτήρα της αφήγησης. Το µελαγχολικό µουσικό θέµα 

του Πεν επαναλαµβάνεται τρεις φορές. Αρχικά ακούγεται πριν από το πρώτο πλάνο 

της ταινίας, όσο η οθόνη είναι ακόµη σκοτεινή, και αργότερα, στη µέση της ταινίας, 

ντύνει µουσικά το travelling που παρακολουθεί τον Τζακ ηττηµένο να περπατά µέσα 

στην αποθήκη µε τις βιντεοταινίες. Το συγκεκριµένο µάλιστα travelling ακολουθεί 

αµέσως µετά την τέταρτη montage sequence, η οποία καταγράφει µε ένταση την 

πτώση της δεκαετίας του ‘80, λειτουργώντας και ως µελαγχολική κατακλείδα της. 

Αντίστοιχα, το travelling µε τον Τζακ να περπατά µέσα στο σπίτι του, φέρνει στο νου 

ένα άλλο µονοπλάνο, στο πρώτο µισό της ταινίας κατά το οποίο ο Έντι/ Ντερκ 

επισκέπτεται για  πρώτη φορά το σπίτι του Τζακ. Ο Τζακ  και ο Έντι/ Ντερκ 

διασχίζουν την απόσταση από το εσωτερικό του σπιτιού στον εξωτερικό χώρο της 

πισίνας. Εκεί ο Τζακ συστήνει τον Έντι στον Μπακ και την Μπέκη και ύστερα 

κατευθύνονται στο χώρο του µπαρ όπου ο Έντι γνωρίζει για πρώτη φορά τον Ριντ.  

Ο Άντερσον χρησιµοποιεί ξανά το The Big Top στην προτελευταία σκηνή της 

αφήγησης, και αυτό καθόλου τυχαία. Η σκηνή απεικονίζει τους χαρακτήρες και πάλι 

ενωµένους µετά τις κακοτυχίες τους, σαν µία οικογένεια. Το θετικό κλίµα 

υπονοµεύεται, ωστόσο, από τη µελαγχολική µουσική, η οποία παραπέµπει σε 

αρνητικές στιγµές της ιστορίας που προηγήθηκαν. Ταυτόχρονα η κινηµατογράφηση 

µε travelling µάς γυρίζει νοερά στην πρώτη επίσκεψη του Έντι/ Ντερκ, όταν η 

προοπτική µιας ζωής και µίας καριέρας στη βιοµηχανία του πορνό φάνταζε 

ψευδαισθητικά ως ελπιδοφόρα αρχή.  

Στην προτελευταία σκηνή οι ήρωες βρίσκονται υπό µία έννοια στο σηµείο απ’ 

όπου ξεκίνησαν. Είναι ενωµένοι, ασφαλείς και σε λίγο θα ξεκινήσουν ακόµη ένα 

γύρισµα. Όµως το travelling του Άντερσον και η µουσική του Πεν σπέρνουν  
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αµφιβολίες για το ποιες πραγµατικά θα είναι οι τύχες τους. Είναι, λοιπόν, η 

ανασυγκρότηση της «οικογένειας» µία καινούργια αρχή και οι χαρακτήρες έχουν 

πλέον διδαχθεί από τα σφάλµατά τους ή µήπως η ιστορία και τα λάθη θα 

επαναληφθούν, µετατρέποντας τις ζωές τους σε εφιάλτη δίχως τέλος;  

Η τελευταία σκηνή του φιλµ, µε καθαρή πλέον τη σπειροειδή φόρµα της 

αφήγησης, επιτείνει την αµφισηµία. Ο ήρωας βρίσκεται στο καµαρίνι του µόνος και 

προβάρει τα λόγια του στον καθρέφτη. Ολόκληρη η σκηνή αποτυπώνεται µε µία µόνο 

λήψη. Ο Ντερκ είναι  πλάτη στην κάµερα και παρακολουθούµε σε γενικό προς 

µεσαίο το είδωλό του στον καθρέφτη – µε ένα αργό push in το πλάνο γίνεται πιο 

κοντινό. Για πρώτη φορά ο ήρωας πείθει ως ερµηνευτής, καθώς αποδίδει το 

µονόλογό του µε την ωριµότητα του ανθρώπου που έχει πληρώσει για τα λάθη του 

και γνωρίζει το τίµηµα των πράξεων του. Χαρακτηριστικά τον ακούµε να λέει: «… 

ξέρω πως είναι… γιατί έχω βρεθεί και εγώ σ’ αυτό το σηµείο… Όλοι έχουµε κάνει 

κακές πράξεις… όλοι έχουµε εκείνες τις ενοχές στην καρδιά µας…».
22

 Ένας 

σηµαντικός βαθµός αυτογνωσίας φαίνεται να έχει επιτευχθεί. Παρόλα αυτά, όταν ο 

Ντερκ σηκώνεται όρθιος η αίσθηση αυτή ακυρώνεται καθώς η συνέχεια της 

αφήγησης παραπέµπει ευθέως στη σκηνή όπου, πριν από το πρώτο του γύρισµα, ο 

νεαρός ακόµη Έντι Άνταµς – ο κατοπινός Ντερκ Ντίγκλερ –προτού φύγει από το 

καµαρίνι του, σηκώνεται όρθιος, κάνει ορισµένες κινήσεις καράτε µπροστά στον 

καθρέφτη και, απευθυνόµενος στο είδωλό του, λέει µεγαλόφωνα «Αυτό ακριβώς».  

Αλλά και ο «ώριµος» Ντερκ δεν φεύγει αµέσως απ’ το καµαρίνι͘  όρθιος, 

ξεκουµπώνει το παντελόνι του, αποκαλύπτει το µόριό του στον καθρέφτη και 

επαναλαµβάνει ξανά και ξανά τη φράση «Είµαι ένα αστέρι».
23

 Και καταλήγει: «Είµαι 

ένα µεγάλο, λαµπρό, απαστράπτον αστέρι».
24

 Κουµπώνει ύστερα το παντελόνι του, 

κάνει ορισµένες κινήσεις καράτε, χαιρετά/ υποκλίνεται στον καθρέφτη και προτού 

φύγει, απευθυνόµενος στο είδωλό του, ξαναλέει µεγαλόφωνα τη φράση «Αυτό 

ακριβώς!».
25

   

Στο τέλος του φιλµ ο ήρωας έχει άραγε αλλάξει ή όλα ξαναγυρίζουν  στο ίδιο 

ακριβώς σηµείο απ’ όπου ξεκίνησαν;        

 

                                                 
22

 «…I know how it is… cause I’ve been there… we’ve all done bad things… we’ve all had those 

guilty feelings in our hearts...».  
23

 «I’m a star». 
24

 «I’m a big, bright, shining star». 
25

 «That’s right». 
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 ∆) Παγίδευση 

 

Στις πιο αργές και  νηφάλιες σκηνές ο Άντερσον στήνει τα πλάνα του έτσι 

ώστε να αποµονώνει και να παγιδεύει τους χαρακτήρες µέσα στο χώρο. Με αυτήν την 

τεχνική ο σκηνοθέτης υπογραµµίζει την πίεση που ασκείται πάνω τους, τονίζει τον 

κοινωνικό αποκλεισµό τους και εντείνει την δραµατικότητα της συγκεκριµένης 

στιγµής.  

Το πιο ενδεικτικό παράδειγµα είναι η σκηνή κατά την οποία η Άµπερ χάνει 

την κηδεµονία του γιού της. Πρόκειται για µία δικαστική ακρόαση όπου παρόντες 

είναι η Άµπερ, µία δικαστής, ο πρώην σύζυγος της Άµπερ και ο δικηγόρος του. Στο 

πρώτο πλάνο της σκηνής η Άµπερ κάθεται µόνη και περιµένει αγχωµένη. Ακούµε τη 

δικαστή να µπαίνει στην αίθουσα, η Άµπερ σηκώνεται και δίνουν τα χέρια – φαίνεται 

µόνο το χέρι της δικαστή. Η Άµπερ κάθεται και πάλι περιµένοντας. Πρόκειται για µία 

λήψη µισού λεπτού όπου ο Άντερσον δεν µας δείχνει τίποτα άλλο εκτός από την 

Άµπερ να αναµένει νευρική, δεν µας δείχνει καν το νέο πρόσωπο που εισέρχεται στην 

αίθουσα. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης η κάµερα θα είναι µετωπικά τοποθετηµένη 

στην κορυφή του τραπεζιού µε την Άµπερ µόνη στα αριστερά, τη δικαστή στο κέντρο 

και τον πρώην σύζυγο µε το δικηγόρο του στα δεξιά. Στο κέντρο και δεξιά τα σώµατα 

των τριών ατόµων –δικαστής, πρώην σύζυγος και δικηγόρος – βρίσκονται  κοντά το 

ένα στο άλλο, ενώ η φιγούρα της Άµπερ στα αριστερά εικονίζεται µόνη, σε απόσταση 

από τους άλλους. Σε λίγο η κάµερα θα αρχίσει να ζουµάρει κινούµενη προς τα δεξιά, 

αδιαφορώντας για το ποιος µιλάει και εστιάζοντας προς τη µεριά της Άµπερ: η 

κάµερα την αποµονώνει. Το ζουµ συνεχίζεται, αλλά τώρα η κάµερα στρέφεται αργά 

προς τα δεξιά και καταλήγει σε ένα µεσαίο προς κοντινό στην δυάδα δικηγόρου και 

πρώην συζύγου. Η λήψη συνεχίζεται αδιάσπαστη, µε την κάµερα  να στρέφεται πάλι 

αργά και σταθερά προς το µέρος της Άµπερ καταλήγοντας σε ένα ασφυκτικό κοντινό 

στο προφίλ της. Στη λήψη αυτή –διάρκειας ενάµισι λεπτού – η κάµερα δεν ακολουθεί 

το διάλογο αλλά αποµονώνει την Άµπερ στο χώρο: πρώτα µε ένα γενικό-µέσο και 

ύστερα µε ένα κοντινό. Μέχρι το τέλος της σκηνής θα ακολουθήσουν άλλα τρία 

πλάνα, δύο από τα οποία ξεκόβουν και διαχωρίζουν την Άµπερ από τους υπόλοιπους 

χαρακτήρες. Το πρώτο είναι ένα γενικό µε την Άµπερ στα αριστερά του πλάνου και 
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µε τις φιγούρες της δικαστού και του συζύγου να φαίνονται ελάχιστα στο δεξί άκρο 

του κάδρου, και το δεύτερο – και καταληκτικό πλάνο της σκηνής –  ένα µεσαίο προς 

κοντινό µε την Άµπερ µόνη να προσπαθεί να υπερασπιστεί µάταια τον εαυτό της. 

Τέλος, σε όλη τη διάρκεια της σκηνής, η εξέλιξη της πλοκής  λειτουργεί παράλληλα 

και σε συνδυασµό µε τα ασφυκτικά καδραρίσµατα του Άντερσον, καθώς η δίκη 

παίρνει όλο και πιο άσχηµη τροπή για την ηρωίδα.  

 Επιπλέον ο Άντερσον φαίνεται να κρατά εκτός πλάνου ή να αποκρύπτει τους 

δευτεραγωνιστές µίας σκηνής προκειµένου να αποµονώσει τον κεντρικό χαρακτήρα, 

τονίζοντας έτσι τη µειονεκτική θέση στην οποία βρίσκεται. Αυτό συµβαίνει στη 

σκηνή µε την Άµπερ που περιγράψαµε αλλά και σε ακόµη δύο σκηνές µε τον Ντερκ. 

Στην πρώτη, όπου ο Ντερκ κάνει πεζοδρόµιο, έχουµε πλάνο από το παράθυρο ενός 

αυτοκινήτου µε το πρόσωπο του πελάτη κοντά στην κάµερα, στα δεξιά του κάδρου, 

και τον Ντερκ στη θέση του συνοδηγού σε µεσαίο προφίλ. Το πρόσωπο του πελάτη 

είναι στη σκιά και εκτός εστίασης. Περιστασιακά ο πελάτης γυρνά το κεφάλι του για 

να αντικρύσει τον Ντερκ, µε αποτέλεσµα να κρύβει το πρόσωπό του από την κάµερα. 

Το κάδρο είναι αρκετά σκοτεινό µε µία λωρίδα φωτός να φωτίζει τη µύτη, τα µάτια 

και το µέτωπο του Ντερκ. Το πλάνο λειτουργεί σχεδόν κλειστοφοβικά µε τον Ντερκ 

υπό πίεση, παγιδευµένο.  

 Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στη σκηνή όπου ο Ντερκ ζητά συγχώρεση από 

τον Τζακ: κυριαρχεί ένα πλάνο µε τον κορµό του Τζακ να είναι στο προσκήνιο, πλάτη 

στην κάµερα και εκτός εστίασης. Στο βάθος ο Ντερκ, σε µεσαία απόσταση από την 

κάµερα, ζητά ταπεινωµένος συγγνώµη. Η µεγεθυµένη, απρόσωπη φιγούρα του Τζακ 

τονίζει ακόµη περισσότερο την µειονεκτική θέση στην οποία βρίσκεται ο Ντερκ. 

Τέλος συναντάµε δύο περιπτώσεις όπου ο Άντερσον εντείνει το δράµα των 

χαρακτήρων, κρύβοντας τα πρόσωπά τους στις σκιές. Στην πρώτη περίπτωση  ο 

Σκότι, έχοντας µόλις υποστεί την αρνητική αντίδραση του Ντερκ στην ερωτική του 

εξοµολόγηση, µένει µόνος στο αυτοκίνητό του και κλαίει. Η σκηνή αποδίδεται µε ένα 

µεσαίο από κάµερα στο χέρι, µε τον Σκότι να κλαίει και να βρίζει τον εαυτό του, ενώ 

το σκοτάδι στο εσωτερικό του αυτοκινήτου κρύβει το πρόσωπό του. Κάτι ανάλογο 

συµβαίνει όταν η Άµπερ χάνει τη κηδεµονία του γιού της. Εδώ η σκηνή αποδίδεται 

µε ένα γενικό, µε την Άµπερ στα δεξιά του κάδρου να κάθεται µπροστά από έναν 

τοίχο από τούβλα. Το πλάνο είναι σκοτεινό µε µόνη εξαίρεση τη δεξιά άκρη του 

κάδρου, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η Άµπερ. Η γυναίκα έχει γυρισµένη την πλάτη 

στο σκληρό φως και κλαίει µε το πρόσωπό της στη σκιά. Η κάµερα ζουµάρει µέχρις 
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ότου το πλάνο γίνεται από γενικό µεσαίο, και η δραµατικότητα αυξάνεται καθώς 

σκοτεινές φιγούρες περαστικών περνούν µπροστά από την κάµερα κρύβοντας 

στιγµιαία την Άµπερ. Ο τούβλινος τοίχος πίσω της, οι σκοτεινές φιγούρες των 

περαστικών, ο σκληρός φωτισµός στα δεξιά του κάδρου που πέφτει πάνω στην 

ηρωίδα τη στιγµή που το πρόσωπό της παραµένει στο σκοτάδι, είναι στοιχεία που 

αποτυπώνουν ανάγλυφα τον εγκλωβισµό της Άµπερ.  

Οι χαρακτήρες στο δεύτερο µισό της ταινίας βρίσκονται διαρκώς αντιµέτωποι 

µε αδιέξοδα και δύσκολες καταστάσεις. Ο Άντερσον µε τα κάδρα του τους 

αποµονώνει και τους παγιδεύει, µεγεθύνοντας τη δραµατικότητα της αφήγησης.  

   

Επιλογικό Σηµείωµα 

 

 Η φόρµα του Boogie Nights καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από το γρήγορο 

µοντάζ, τις καταιγιστικές montage sequences και την εκτενή χρήση µονοπλάνων και 

travelling. Το µοντάζ του Άντερσον µετατοπίζει διαρκώς την αφήγηση από τον έναν 

χαρακτήρα στον άλλο και εξασφαλίζει τις αποτελεσµατικές µεταβάσεις µέσα στον 

αφηγηµατικό χρόνο. Οι προσωπικές ιστορίες έντεκα διαφορετικών χαρακτήρων κατά 

το χρονικό διάστηµα µίας οκταετίας (1977-1984) συµπυκνώνονται µέσα στις δυόµιση 

ώρες διάρκειας της ταινίας. Ο θρυµµατισµός αυτός της αφήγησης από χαρακτήρα σε 

χαρακτήρα και από τη µία χρονική στιγµή στην άλλη, αντισταθµίζεται από την 

εκτενή χρήση µονοπλάνων. Τα µονοπλάνα διατηρούν την ενότητα χώρου και χρόνου 

και προσφέρουν στην αφήγηση τόσο τη δυνατότητα να διατηρήσει τον ραγδαίο 

ρυθµό της, την ζωντάνια της – η πρώτη κατηγορία µονοπλάνων – όσο και να 

αποδώσει στιγµές πιο νηφάλιες, πιο τραγικές και πιο προσωπικές – η δεύτερη 

κατηγορία. 

 Η κινηµατογραφική φόρµα εξασφαλίζει τη ζωτικότητα και τον 

συναισθηµατικό αντίκτυπο της ιστορίας είτε πρόκειται για τη µέθη της ραγδαίας 

ανόδου και την τραυµατική εµπειρία της πτώσης είτε για έναν συναισθηµατισµό πιο 

ουσιαστικό και πιο βίαιο ο οποίος γεννά τη θλίψη και τη µελαγχολία για τις ζωές των 

ηρώων.  

Ο Άντερσον µε το Boogie Nights στήνει στο κοινό µία συναισθηµατική 

παγίδα. Όλη η καλοτυχία των ηρώων, όπως την αποδίδει το γρήγορο µοντάζ, η 

µουσική, οι αλλεπάλληλες κινήσεις της κάµερας, δηµιουργεί, στο πρώτο µέρος της 
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ταινίας, µία ατµόσφαιρα γιορτής, ανάλαφρη και διασκεδαστική: το κοινό γιορτάζει 

µαζί µε τους ήρωες.  Όταν οι χαρακτήρες εν συνεχεία συνθλίβονται, το σοκ, λόγω της 

έντονης αντίθεσης µε όσα προηγήθηκαν, είναι ακόµη πιο µεγάλο.  

 Τέλος, ο ελεγειακός τόνος και η αµφισηµία των τελευταίων σκηνών 

µεταµορφώνουν το happy end σε δυνάµει αφετηρία ανακύκλωσης του δράµατος των 

χαρακτήρων. 
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Magnolia/ Μανόλια (1999) 

 

Προλογικό Σηµείωµα 

 

Το 1999 ο Άντερσον ολοκληρώνει τη Μανόλια, την τρίτη µεγάλου µήκους 

ταινία του. Το αρχικό του σχέδιο ήταν να γράψει ένα µικρό σενάριο, των ενενήντα 

περίπου σελίδων, το οποίο θα µπορούσε να κινηµατογραφηθεί µε σχετική ευκολία.
26

  

Τα πράγµατα ωστόσο έµελλε να εξελιχθούν διαφορετικά: η τελική εκδοχή του 

σεναρίου της Μανόλια αριθµεί 194 σελίδες,
27

 και το ίδιο το φιλµ  διαρκεί  τρεις ώρες 

και πέντε λεπτά. Ο Άντερσον – παρά τις αρχικές του προθέσεις– κατασκευάζει ένα 

σύνθετο φιλµ, το οποίο ξεπερνά τόσο σε διάρκεια όσο και σε φιλοδοξία όλες τις 

προηγούµενες ταινίες του.  

Η ιστορία παρακολουθεί την πορεία εννιά διαφορετικών ανθρώπων κατά τη 

διάρκεια µίας ηµέρας στην περιοχή της Σαν Φερνάντο Βάλεη του Λος Άντζελες. Οι 

ζωές όλων των χαρακτήρων βρίσκονται σε οριακό σηµείο. ΄Ολοι  βιώνουν κάποιου 

τύπου προσωπική κρίση και τα µονοπάτια τους διασταυρώνονται µε απροσδόκητους 

τρόπους, τους οποίους οι ίδιοι συνήθως αγνοούν. Μέσα σ’ ένα εικοσιτετράωρο 

γεµάτο συγκρούσεις και ξεσπάσµατα οι ήρωες αναζητούν λύσεις στα αδιέξοδά τους 

και έρχονται αντιµέτωποι τόσο µε τους συνανθρώπους τους όσο και µε τον ίδιο τους 

τον εαυτό. Στο τέλος ένα παράδοξο γεγονός, µία βροχή βατράχων, σηµαδεύει τη µέρα 

τους και,  ως από µηχανής θεός, παρέχει τη λύση στις ιστορίες τους.     

 Η Μανόλια δεν συνάντησε µεν την οµόφωνη αποδοχή που είχε επιφυλάξει  η 

κριτική στο Boogie Nights,  η πλειονότητα ωστόσο των κριτικών σχολίασε το φιλµ 

θετικά, κάποτε µάλιστα µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό. Ο Peter Travers, κριτικός 

κινηµατογράφου στο περιοδικό Rolling Stone, έγραψε ότι η Μανόλια ήταν µία από τις 

καλύτερες ταινίες της χρονιάς, «εντυπωσιακή, καινοτόµα, πολύ αστεία και έντονα, 

γενναία συγκινητική».
28

 Ας σηµειωθεί ότι ακόµη και εκείνοι που αντιµετώπιζαν µε 

                                                 
26

 Stephens, Chuck, “Interview with Paul Thomas Anderson” στο Anderson, Paul Thomas , 

Magnolia: The Shooting Script , Newmarket Press, Νέα Υόρκη, σ. 197. 
27

 Anderson, Paul Thomas, Magnolia: the Shooting Script , Newmarket Press, Νέα Υόρκη. 
28

 Travers, Peter, “Magnolia” στο Rolling Stone, February 27, 2001, 

http://www.rollingstone.com/movies/reviews/magnolia-20010227  (πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 2011). 
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επιφυλάξεις την ταινία αναγνώριζαν ότι ο Άντερσον ήταν ιδιαίτερα ικανός 

σκηνοθέτης. Ενδεικτική είναι η κριτική της Janet Maslin στους New York Times, η 

οποία έγραψε µεν ότι το φιλµ αποτυγχάνει κατά την τελευταία ώρα του αλλά παρόλα 

αυτά χαρακτήριζε τον Άντερσον «κολοσσιαία ταλαντούχο».
29

 Αντίστοιχα ο Charles 

Taylor, γράφοντας για το Salon.com, σηµείωνε –µάλλον µε υπερβολική αυστηρότητα 

– ότι η Μανόλια είναι «το είδος της κακής ταινίας η οποία είναι ξεκάθαρα το σφάλµα 

ενός ταλαντούχου σκηνοθέτη».
30

 Παρά τις όποιες ενστάσεις προκάλεσε η Μανόλια, ο 

Άντερσον βρέθηκε δεύτερη φορά υποψήφιος για το ΄Οσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, 

επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που είχε δηµιουργήσει µε το Boogie Nights και 

διατηρώντας τη θέση του ανάµεσα στους σηµαντικότερους σύγχρονους δηµιουργούς 

του αµερικανικού κινηµατογράφου.  

  

Υπόθεση  

 

Στον πρόλογο της ταινίας ένας εξωδιηγητικός αφηγητής περιγράφει τρία 

περιστατικά περίεργων συµπτώσεων οι οποίες σφράγισαν µοιραία τις ζωές 

ανθρώπων. Κανένα από τα περιστατικά που διηγείται δεν συνδέεται άµεσα µε τους 

ήρωες της ταινίας και τις ιστορίες τους. Η σύνδεση ωστόσο προκύπτει ευθέως από το 

σχόλιο του αφηγητή ότι τα τρία αυτά αλλόκοτα περιστατικά δεν αποτελούν 

µεµονωµένες περιπτώσεις αλλά, αντιθέτως, «αυτά τα περίεργα πράγµατα συµβαίνουν 

διαρκώς».
31

 Αµέσως µετά τον πρόλογο ακολουθούν οι προσωπικές ιστορίες των 

χαρακτήρων του Άντερσον, οι οποίες και αποτελούν το βασικό κορµό της αφήγησης. 

 Ο Τζιµ Κιούρινγκ (John C. Reilly) εργάζεται ως αστυνοµικός. Είναι 

µοναχικός και η καθηµερινότητα της δουλειάς του τον φέρνει αντιµέτωπο µε 

ψυχοφθόρες καταστάσεις. Μία αναφορά για διατάραξη της κοινής ησυχίας τον οδηγεί 

στο σπίτι της Κλόντια (Melora Walters) που κάνει χρήση ναρκωτικών. Ο Τζιµ 

καταλήγει να φλερτάρει αµήχανα την κοπέλα και της ζητά να δειπνήσει µαζί του. Η 

Κλόντια δέχεται. Αργότερα ο Τζιµ καταδιώκει έναν ύποπτο και, κατά τη διάρκεια της 

                                                 
29

 Maslin, Janet, “‘Magnolia’: Twists of Fate in L.A. Lives” στο The New York Times, December 17, 

1999, http://www.nytimes.com/library/film/121799magnolia-film-review.html (πρόσβαση: 16 

Νοεµβρίου 2011). 
30

 Taylor, Charles, “Magnolia”  στο Salon, December 17, 1999,  

http://www.salon.com/entertainment/movies/review/1999/12/17/magnolia(πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 

2011). 
31

 “These strange things happen all the time”. 
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καταδίωξης, χάνει το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το δείπνο µε την Κλόντια 

εξελίσσεται θετικά. Παρόλα αυτά η κοπέλα – που έχει σοβαρά προσωπικά 

προβλήµατα – φεύγει, ζητώντας από τον Τζιµ να µην ξανασυναντηθούν. Προς το 

τέλος της ταινίας, ο Τζιµ υπό τη βροχή των βατράχων ανακαλύπτει τον Ντόνι 

(William H. Macy), ο οποίος προσπαθεί να επιστρέψει κάποια χρήµατα που έχει 

κλέψει. Ο Τζιµ βοηθάει τον Ντόνι και, µόλις η βροχή των βατράχων σταµατήσει, το 

όπλο του πέφτει µπροστά του από τον ουρανό. Ο Τζιµ πηγαίνει στο σπίτι της 

Κλόντια, υπόσχεται να τη βοηθήσει και την πείθει να κάνουν µαζί µια καινούρια 

αρχή.  

 Ο Τζίµι Γκέητορ (Philip Baker Hall) -παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού Τι 

ξέρουν τα παιδιά;-  είναι σύζυγος της Ρόουζ Γκέητορ (Melinda Dillon) και πατέρας 

της Κλόντια. Η Κλόντια έχει πλέον διακόψει την επικοινωνία µε την οικογένειά της. 

Παρόλα αυτά ο Τζίµι την επισκέπτεται και της ανακοινώνει ότι πεθαίνει από καρκίνο. 

Η Κλόντια τον διώχνει εξοργισµένη. Κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων ενός 

επετειακού επεισοδίου τού Τι ξέρουν τα παιδιά;, ο Τζίµι, καταβεβληµένος από τον 

καρκίνο, καταρρέει. Μετά την επιστροφή του στο σπίτι, η Ρόουζ τον ρωτά αν 

κακοποιούσε σεξουαλικά την Κλόντια σε παιδική ηλικία. Ο Τζίµι παραδέχεται 

απρόθυµα την αλήθεια. Εν µέσω της βροχής βατράχων η Ρόουζ πηγαίνει στο σπίτι 

της Κλόντια, και µητέρα και κόρη συµφιλιώνονται. Ο Τζίµι Γκέητορ αποπειράται να 

αυτοκτονήσει, αλλά ένας βάτραχος πέφτει πάνω του ακριβώς πριν πατήσει τη 

σκανδάλη. 

 Ο Στάνλεη Σπέκτορ (Jeremy Blackman), παιδί θαύµα, συµµετέχει στο 

τηλεπαιχνίδι Τι ξέρουν τα παιδιά;  Πρόκειται για ένα παιχνίδι γνώσεων όπου µία 

οµάδα παιδιών αντιµετωπίζει µία οµάδα ενηλίκων. O πατέρας του Στάνλεη, Ρικ 

Σπέκτορ (Michael Bowen), συµπεριφέρεται στο γιο του µε σκληρότητα και απαιτεί ο 

Στάνλεη να κερδίζει σε κάθε επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού. Κατά το γύρισµα του 

επετειακού επεισοδίου και όντας υπό διαρκείς πιέσεις ο Στάνλεη παθαίνει κρίση 

πανικού και κατουριέται επάνω του. Κυριευµένος από ντροπή και απόγνωση ο µικρός 

ξεσπάει στον παρουσιαστή Τζίµι Γκέητορ. Το παιχνίδι διακόπτεται, ο Στάνλεη φεύγει 

και βρίσκει καταφύγιο σε µία βιβλιοθήκη, απ’ όπου και παρακολουθεί τη βροχή των 

βατράχων. Αργά τη νύχτα επιστρέφει σπίτι του και αντιµετωπίζει θαρραλέα τον 

πατέρα του ζητώντας του πιο ήπια και στοργική µεταχείριση. 

 Ο µεσήλικας Ντόνη Σµιθ (William H. Macy) εργάζεται σε κατάστηµα 

ηλεκτρονικών συσκευών. Στο παρελθόν υπήρξε παιδί θαύµα και διέπρεψε στο 
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τηλεπαιχνίδι Τι ξέρουν τα παιδιά;. Οι γονείς του Ντόνη καρπώθηκαν  όλα του τα 

κέρδη και ο ίδιος, αφότου χτυπήθηκε από κεραυνό, έχασε την οξυµένη ευφυΐα του. Ο 

Ντόνη απολύεται από τη δουλειά του και καταφεύγει στο µπαρ Το Γελαστό Φιστίκι, 

όπου συχνάζει διότι είναι ερωτευµένος µε τον νεαρό µπάρµαν Μπραντ (Graig 

Kvinsland). Ο Μπραντ φορά σιδεράκια στα δόντια  και ο Ντόνη πιστεύει ότι, εάν και 

ο ίδιος βάλει σιδεράκια, ο νεαρός θα τον προσέξει. Ο Ντόνη έρχεται σε αντιπαράθεση 

µε έναν κυνικό γέρο διανοούµενο, θαµώνα του µπαρ, που επίσης φλερτάρει τον 

νεαρό Μπραντ προσπαθώντας να κερδίσει την εύνοιά του µε χρήµατα. Ο Ντόνη 

ξεσπά διακηρύσσοντας δηµόσια τον έρωτα του για τον Μπραντ αλλά δεν βρίσκει 

ανταπόκριση. Στην αγωνία του να εξασφαλίσει χρήµατα για τα σιδεράκια, ο Ντόνη 

αποφασίζει να κλέψει το κατάστηµα ηλεκτρικών συσκευών όπου µέχρι πρόσφατα 

εργαζόταν. Μετά την κλοπή συνειδητοποιεί το σφάλµα του και επιχειρώντας, κατά τη 

διάρκεια της βροχής των βατράχων, να επανορθώσει, χτυπά και σπάει τα δόντια του. 

Ο αστυνοµικός Τζιµ Κιούρινγκ ανακαλύπτει τυχαία τον Ντόνη και τον βοηθά να 

ξαναβάλει τα χρήµατα στη θέση τους. 

 Ο ηλικιωµένος τηλεοπτικός παραγωγός Ερλ Πάρτριτζ
32

 (Jason Robards) είναι 

ετοιµοθάνατος από καρκίνο. ∆ύο άνθρωποι τον πλαισιώνουν τις τελευταίες ηµέρες 

της ζωής του: ο νοσοκόµος Φιλ Πάρµα (Philip Seymour Hoffman), ο οποίος τον 

περιποιείται καθηµερινά, και η κατά πολλά χρόνια νεότερη σύζυγός του, Λίντα 

(Julianne Moore). Ο Ερλ ζητά από τον Φιλ να εντοπίσει τον απόµακρο γιο του Φρανκ 

Μάκεη (Tom Cruise). Ο Φρανκ διδάσκει τα πολύ πετυχηµένα σεµινάρια 

«Αποπλάνησε και Κατέστρεψε»: µαθαίνει σε άνδρες να φλερτάρουν και να 

εξαπατούν γυναίκες για να κοιµηθούν µαζί τους. Ο Ερλ εξοµολογείται στον Φιλ ότι 

εγκατέλειψε τη µητέρα του Φρανκ όταν εκείνη πέθαινε από καρκίνο. Ο Φιλ 

προσπαθεί να εντοπίσει τον Φρανκ. Παράλληλα µία νεαρή µαύρη δηµοσιογράφος, η 

Γκουίνεβιρ (April Grace) παίρνει συνέντευξη από τον Φρανκ, αποκαλύπτοντας τα 

µυστικά του και εκθέτοντάς τον ως απατεώνα. Ο Φιλ και ο Φρανκ τελικά 

επικοινωνούν και ο δεύτερος επισκέπτεται τον ετοιµοθάνατο Ερλ, ο οποίος έχει πια 

χάσει τις αισθήσεις του. Κατά τη διάρκεια της βροχής των βατράχων, ο Ερλ ανοίγει 

στιγµιαία τα µάτια του και αντικρίζει τον Φρανκ. Αµέσως µετά πεθαίνει.  

 Η Λίντα, η σύζυγος του Ερλ, βασανίζεται από τύψεις. Μετανιωµένη 

εξοµολογείται στον οικογενειακό δικηγόρο ότι παντρεύτηκε τον Ερλ για τα χρήµατά 

                                                 
32

 Ανάµεσα στις παραγωγές του και το τηλεπαιχνίδι Τι ξέρουν τα παιδιά; . 
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του και ότι τον απατούσε κατά τη διάρκεια του γάµου τους. Η Λίντα αποπειράται να 

αυτοκτονήσει αλλά ένα παιδί που βρίσκεται τυχαία στον χώρο ειδοποιεί ασθενοφόρο 

και σώζει τη ζωή της. 

   

 Εξέλιξη του συστήµατος της πολυπρόσωπης 

αφήγησης 

 

 Στη Μανόλια ο Άντερσον χτίζει πάνω στο σύστηµα το οποίο ανέπτυξε στο 

Boogie Nights. Τόσο η θεµατική όσο και η φόρµα παρουσιάζουν οµοιότητες, όµως ο 

Άντερσον δεν επαναλαµβάνεται. Αντίθετα η Μανόλια σηµατοδοτεί την εξέλιξη και 

τελικά την ωρίµανση των θεµατικών και των φορµαλιστικών τόπων του σκηνοθέτη. 

 Από άποψη θεµατικής, η Μανόλια και το Boogie Nights  συνιστούν 

πολυπρόσωπες αφηγήσεις µε κοινό πυρήνα την έννοια της οικογένειας. Ωστόσο οι 

δύο ιστορίες διαφοροποιούνται σηµαντικά καθώς στις µεν Boogie Nights η ιδιότυπη 

οικογένεια των ηρώων υποκαθιστά τη βιολογική και προστατεύει από την 

σκληρότητα του έξω κόσµου, στη δε Μανόλια οι χαρακτήρες δεν βρίσκουν ανάλογο 

καταφύγιο, εξού και καλούνται να αντιµετωπίσουν µε τις δικές τους δυνάµεις το 

παρελθόν και να συµφιλιωθούν µε τις τραυµατικές τους εµπειρίες.  

 Επιπλέον στη Μανόλια, σε αντίθεση µε τo Boogie Nights, η αφήγηση  

περιορίζεται στην καταγραφή των γεγονότων µίας και µόνο ηµέρας. Η χρονική αυτή 

πύκνωση διαφοροποιεί σηµαντικά τις δύο ταινίες καθώς το Boogie Nights αποδίδει το 

πανόραµα µίας εποχής, ενώ η Μανόλια καθίσταται περισσότερο ένα κοµµάτι/έργο 

χαρακτήρων που ανιχνεύει σε µεγαλύτερο βάθος την ψυχοσύνθεση των ηρώων. 

 Όσον αφορά την κινηµατογραφική φόρµα, στη Μανόλια συναντάµε και πάλι 

την ενέργεια και την ορµή που χαρακτηρίζουν το Boogie Nights, χωρίς όµως να 

φτάνουµε στα όρια του ιλίγγου, στην εσκεµµένη πληθωρικότητα η οποία ταιριαστά 

συνόδευε και συµπλήρωνε την ιστορία του Ντερκ Ντίγκλερ. Η φόρµα της τρίτης 

ταινίας του Άντερσον είναι πιο συγκρατηµένη και ο ρυθµός κάποιες φορές αργός. 

Χρησιµοποιούνται και πάλι whip pans, υπάρχουν κάποιες montage sequences αλλά οι 

κινήσεις της κάµερας είναι κυρίως σταθερές και ρευστές, το µοντάζ πιο αργό και η 

χρήση shot – reverse shot πιο εκτενής και επεξεργασµένη. Τέλος, στο πρώτο µισό της 

ταινίας και ιδίως στις δύο πρώτες σεκάνς –τον πρόλογο και την παρουσίαση των 



55 

 

χαρακτήρων– η φόρµα του Άντερσον θυµίζει τα φορµαλιστικά ξεσπάσµατα του 

Boogie Nights.             

Θεµατική 

 

 Η αφήγηση παρουσιάζει εννιά βασικούς χαρακτήρες και ένα σύστηµα πλοκών 

και υποπλοκών το οποίο µπορούµε να διαιρέσουµε σε έξι βασικές ιστορίες: 

1. Η ιστορία του Αστυνόµου Τζιµ Κιούρινγκ και της Κλόντια Γκέητορ. 

2. Η ιστορία του Τζίµι Γκαίητορ, πατέρα της Κλόντια και βασικού υπευθύνου 

για την διαλυµένη ζωή της κόρης του.   

3. Η ιστορία του ετοιµοθάνατου Ερλ Πάρτριτζ, ο οποίος αναζητά τον γιό του 

Φρανκ Μάκεη, µε τη βοήθεια του νοσοκόµου Φιλ Πάρµα.   

4. Η ιστορία της Λίντα,  συζύγου του Ερλ. 

5. Η ιστορία του  παιδιού θαύµατος Στάνλεη. 

6. Η ιστορία ενός πρώην παιδιού θαύµατος, του Ντόνι. 

Οι κεντρικοί θεµατικοί πυρήνες είναι αφενός η έννοια της τύχης και αφετέρου η 

ανάδειξη του αστικού τρόπου ζωής ως βαθιά νευρωτικού και τραυµατικού. Ο 

Άντερσον χρησιµοποιεί συµπτώσεις και µοιραία γεγονότα για να συνδέσει τις 

παράλληλες πορείες των ηρώων του και ταυτόχρονα προσεγγίζει την αποξένωση και 

τις αστικές νευρώσεις ανατέµνοντας µία σειρά από προβληµατικές οικογενειακές και 

συναισθηµατικές σχέσεις. Οι χαρακτήρες – όλοι τους «αστοί στα πρόθυρα νευρικής 

κρίσης» -- αναζητούν τη λύτρωση ο ένας στο πρόσωπο του άλλου σε µία 

απεγνωσµένη προσπάθεια να συµφιλιωθούν µε το παρελθόν τους, τη µοναξιά και τις 

τραυµατικές τους εµπειρίες.  

Οι συµπτώσεις και τα παράδοξα γεγονότα αποκτούν χροιά φυσικότητας, 

καθώς ο Άντερσον ενσωµατώνει τον παράγοντα της τύχης στην αλυσίδα αιτίου-

αιτιατού της πλοκής. Ο πρόλογος του φιλµ καταδεικνύει ότι η τύχη παρεµβαίνει 

διαρκώς στις ζωές των ανθρώπων και η αφήγηση παίρνει ως δεδοµένο ότι –όπως λέει 

ο εξωδιηγητικός αφηγητής- «αυτά τα περίεργα πράγµατα συµβαίνουν διαρκώς». 

Κάθε φορά που η τύχη ή κάποιο παράδοξο γεγονός σφραγίζει την εξέλιξη της 

ιστορίας, ο Άντερσον έχει ήδη φροντίσει να πείσει  τον θεατή ότι η έννοια του 

παράδοξου είναι άκρως σχετική. 

Οι διάφορες πλοκές οργανώνονται από τον Άντερσον ως επάλληλα και 

παράλληλα µέτωπα προσωπικών κρίσεων και συναισθηµατικών ξεσπασµάτων. Οι 
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σκηνές είναι σκόπιµα συνδεδεµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε σε µεγάλο βαθµό οι ήρωες 

να υποφέρουν ταυτόχρονα αλλά ερήµην ο ένας των δεινών του άλλου. Ο Άντερσον 

ρυθµίζει την αφήγηση έτσι ώστε οι δραµατικές κορυφώσεις των παράλληλων 

ιστοριών να συµπίπτουν και, αντίστοιχα, τα λιγότερο δραµατικά σηµεία της πλοκής 

να βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο προκειµένου να παρέχουν παύσεις/ διαλείµµατα 

από την δραµατική ένταση. Η τάση αυτή για ενοποίηση του δραµατικού ύφους και 

σύνθεση των διαφορετικών πλοκών σε µία κοινή ιστορία φαίνεται καθαρά στην πιο 

εκκεντρική σκηνή της ταινίας: η  εξέλιξη της ιστορίας διακόπτεται πρόσκαιρα και 

βλέπουµε έναν-έναν τους ήρωες – τον καθένα χωριστά – να σιγοτραγουδούν το 

τραγούδι της Έιµη Μαν Wise Up. Εδώ δεν υπάρχει εξέλιξη της πλοκής, παρά  µόνο η 

αποτύπωση µίας κοινής συναισθηµατικής κατάστασης και ένα από τα 

συναισθηµατικά µέτωπα της αφήγησης. 

Επιπλέον είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η Μανόλια είναι ταινία 

χαρακτήρων. Η ιστορία δεν αποτελείται τόσο από γεγονότα/ πράξεις τα οποία 

προωθούν την πλοκή όσο από σκηνές διαλόγου –και αρκετών µονολόγων -  όπου οι 

χαρακτήρες λένε τι νιώθουν, ανακαλώντας συχνά σηµαντικές στιγµές από το 

παρελθόν τους. Ενδεικτικό παράδειγµα είναι ο χαρακτήρας του Φρανκ Μάκεη. Στο 

µεγαλύτερο µέρος της ταινίας τον παρακολουθούµε να διδάσκει σε ένα ακροατήριο 

ανδρών και να δίνει συνέντευξη στη δηµοσιογράφο Γκουίνεβιρ. Καµία από αυτές τις 

σκηνές δεν έχει συγκεκριµένο αντίκτυπο στην ιστορία ωστόσο αποτελούν µερικές 

από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγµές της αφήγησης, καθώς αποδίδουν µε 

δραµατικότητα τον χαρακτήρα του Φρανκ. Παρουσιάζεται αυτάρεσκος, αλαζόνας, 

σίγουρος για τον εαυτό του, αλλά η Γκουίνεβιρ τον φέρνει αντιµέτωπο µε το 

παρελθόν του ταπεινώνοντας, εξοργίζοντας και τελικά πληγώνοντάς τον. Η αφήγηση 

συνίσταται περισσότερο σε στιγµές αποκάλυψης χαρακτήρων παρά σε συγκεκριµένα 

γεγονότα/ πράξεις. 

Επιπλέον οι στιγµές χαρακτήρων αποδεικνύονται ιδιαίτερα σηµαντικές καθώς 

µέσα από αυτές αναδύεται το παρελθόν τους. Ο Άντερσον περιορίζει την πλοκή στη 

διάρκεια µίας ηµέρας και – χωρίς ποτέ να καταφεύγει σε flashback – αποδίδει το 

ταραχώδες παρελθόν των ηρώων µέσω διαλόγων και µονολόγων. Εν ολίγοις, το 

µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας δεν παρουσιάζεται στην οθόνη αλλά µέσα από συνεχή 

διαλογική έκθεση πληροφοριών. Τελικά µεγάλο µέρος των δραµατικών 

συγκρούσεων, των τραγικών µονολόγων, των εξοµολογήσεων και των ξεσπασµάτων 

των ηρώων είναι η δραµατοποιηµένη έκθεση της πλοκής. Η Ρόουζ ρωτά τον Τζίµι για 
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το παρελθόν του µε την Κλόντια, η Γκουίνεβιρ αποκαλύπτει κατά τη συνέντευξη το 

παρελθόν του Φρανκ, ο Ερλ εξοµολογείται γεµάτος µετάνοια ότι πρόδωσε τη µητέρα 

του Φρανκ όταν πέθαινε από καρκίνο, η Λίντα οµολογεί στον οικογενειακό δικηγόρο 

ότι παντρεύτηκε τον Ερλ για τα χρήµατα του και ότι τον απατούσε, ο Ντόνι 

µεθυσµένος συνοµιλεί µε τους θαµώνες του µπαρ ανακαλώντας µε πίκρα  στη µνήµη 

ότι οι γονείς του έκλεψαν τα χρήµατά του και ότι ο ίδιος χτυπήθηκε από κεραυνό – 

όλα επεισόδια και σκηνές τα οποία παρέχουν κρίσιµες πληροφορίες για τις ζωές των 

ηρώων.     

 

Φόρµα    

 

Α) ∆οµή  

 

Ο Άντερσον οργανώνει τον ρυθµό και τη φόρµα της αφήγησης µε ποικίλους 

τρόπους. Χρησιµοποιεί voice over, µουσική, τραγούδια, διάτιτλους και κάρτες 

καιρού. Οι κάρτες καιρού είναι πολύ γενικά πλάνα τα οποία συνοδεύονται από 

διάτιτλους και πληροφορούν για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών. Ενδεικτικά, η 

πρώτη κάρτα είναι ένα πολύ γενικό πλάνο σε γαλάζιο ουρανό µε λευκά σύννεφα 

πάνω από το οποίο εµφανίζεται ο διάτιτλος «Μερική Συννεφιά, Πιθανότητα Βροχής 

82%».
33

 Επίσης ο Άντερσον αυξοµειώνει τη δραµατική ένταση µε βάση την 

οργάνωση του τηλεπαιχνιδιού. Το Τι ξέρουν τα παιδιά; είναι κατανεµηµένο σε 

γύρους, και ο Άντερσον χρησιµοποιεί την έναρξη και τη διαδοχή των γύρων για να 

οργανώσει την αφήγηση και τον ρυθµό της. Εκτός από τα τραγούδια και τη µουσική, 

όλες οι υπόλοιπες µέθοδοι δόµησης της αφήγησης καταγράφονται λεπτοµερώς στο 

σενάριο το οποίο θα σχολιάσουµε παρακάτω. Εδώ θα µπορούσαµε να πούµε ότι η 

σεναριακή γραφή χαρτογραφώντας τόσο αναλυτικά δοµή και ρυθµό, προεξοφλεί σε 

µεγάλο βαθµό την  κινηµατογραφική φόρµα. 

 

                                                 
33

 «Partly Cloudy, 82% Chance of Rain». 
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1. Sequences 

 

Πιο συγκεκριµένα, το σενάριο διαιρείται από τον Άντερσον σε έντεκα 

ενότητες, τις οποίες ονοµάζει sequences και τις οποίες αριθµεί χρησιµοποιώντας  τα 

πρώτα έντεκα γράµµατα του αγγλικού αλφαβήτου: A, Β, C κλπ. έως K. Οι έξι από τις 

έντεκα sequences οριοθετούνται είτε από τις κάρτες καιρού, είτε από τη δοµή τού Τι 

ξέρουν τα παιδιά;. 

 Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι, όταν αναφερόµαστε στο σενάριο του 

Άντερσον, εννοούµε αυτό που ονοµάζεται shooting script, δηλαδή το κείµενο στο 

οποίο βασίζεται το γύρισµα. Η διευκρίνιση είναι απαραίτητη καθώς το τελικό 

αποτέλεσµα, η αφήγηση δηλαδή όπως εµφανίζεται στην οθόνη, συχνά 

διαφοροποιείται σε µικρό ή µεγάλο βαθµό από το υπάρχον σεναριακό υλικό. Στην 

περίπτωση της Μανόλια εµφανίζονται κάποιες διαφορές χωρίς όµως να 

παραβιάζονται σηµαντικά τα όρια των sequences. Για παράδειγµα, η sequence G στο 

shooting script ξεκινά µε τη συνέντευξη Γκουίνεβιρ-Φρανκ και στη συνέχεια περνά 

στο σπίτι της Κλόντια, όπου η κοπέλα και ο αστυνoµικός Τζίµ πίνουν καφέ
34

. Στην 

ταινία, η σειρά των δύο επεισοδίων έχει αντιστραφεί: η sequence G  εισάγεται µε τον 

Τζιµ και την Κλόντια και ύστερα ακολουθεί το απόσπασµα από τη συνέντευξη, χωρίς 

ωστόσο να επηρεάζεται η µετάβαση  από την sequence F στην sequence G. Η πιο 

σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα στο shooting script και το φιλµ είναι η απουσία 

της µικρής ενότητας Κ
35

, η οποία είτε δεν γυρίστηκε είτε αφαιρέθηκε στο µοντάζ. Ο 

πρόλογος, τέλος, δεν τιτλοφορείται στο σενάριο,  ορίζεται ωστόσο ξεκάθαρα ως 

χωριστή ενότητα τόσο από το περιεχόµενό του όσο και από τη φωνή του 

εξωδιηγητικού αφηγητή. Οι επισηµάνσεις αυτές αναδεικνύουν την Μανόλια  σε  

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα µετασχηµατισµού της σεναριακής γραφής σε 

κινηµατογραφική φόρµα.   

 Αναλυτικά:  

Η sequence A συστήνει όλους τους βασικούς χαρακτήρες και συνοδεύεται σε 

όλη της τη διάρκεια από το τραγούδι της Έιµη Μαν, One.
36

   

                                                 
34

 Anderson, Paul Thomas, “Magnolia…, οπ.π.,  σ. 124. 
35

 Anderson, Paul Thomas, Magnolia …, οπ.π., σ. 188. 
36

 Anderson, Paul Thomas, Magnolia …, οπ.π., σ. 13. 
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Η  sequence B ξεκινά µε την πρώτη κάρτα καιρού: ένα πολύ γενικό πλάνο σε 

γαλάζιο ουρανό µε λευκά σύννεφα πάνω από το οποίο εµφανίζεται ο διάτιτλος 

«Μερική Συννεφιά, Πιθανότητα Βροχής 80%».
37

 

Στην sequence C ο Στάνλεη εισέρχεται στο αυτοκίνητο του πατέρα του. 

Ξεκινά η βροχή και αµέσως ακολουθεί η δεύτερη κάρτα καιρού: ένα επίσης πολύ 

γενικό σε µπλε σκούρο ουρανό µε σύννεφα και πάνω από το πλάνο ο διάτιτλος 

«Ασθενείς Μπόρες. 99% Υγρασία. Άνεµοι Νοτιανατολικοί 12 Μίλια την Ώρα».
38

 Η 

ενότητα φτάνει στο τέλος της µε την έναρξη του τηλεπαιχνιδιού Τι ξέρουν τα 

παιδιά;.
39

  

 Η sequence D ∆ιαρκεί έως το τέλος του πρώτου γύρου του τηλεπαιχνιδιού.
40

 

 Η sequence E είναι µια σύντοµη ενότητα, η οποία διαρκεί όσο το διάλειµµα 

ανάµεσα στον 1
ο
 και τον 2

ο
 γύρο του τηλεπαιχνιδιού.

41
 

 Η sequence F ξεκινά µε την έναρξη του 2
ου

 γύρου και κλείνει µε την 

προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού µετά την λιποθυµία/ κατάρρευση του 

παρουσιαστή Τζίµι Γκαίητορ.
42

 

 Η sequence G εκτείνεται από τη σκηνή όπου ο Τζιµ και η Κλόντια πίνουν 

καφέ ως τη σκηνή όπου ο Φρανκ Μάκεη χάνει τα λόγια του µπροστά στο κοινό του 

σεµιναρίου.
43

 

 Η sequence H αποτελείται από δύο βασικές σκηνές: τον µονόλογο του Ερλ µε 

θέµα τη µετάνοια, o οποίος εξελίσσεται σε voice over που συνοδεύει τη montage 

sequence µε τις πορείες των υπόλοιπων χαρακτήρων, και τη σκηνή όπου ακούγεται το 

τραγούδι της Έιµη Μαν Wise up και ο κάθε χαρακτήρας µόνος του τραγουδά µέρος 

των στίχων.
44

 

 Η sequence Ι ξεκινά µε την 3
η
 κάρτα καιρού. Πρόκειται για ένα πολύ γενικό σε 

κεντρική λεωφόρο της Σαν Φερνάντο Βάλεη. Βρέχει, και τη στιγµή που η βροχή 

σταµατά εµφανίζεται –πάνω στο πλάνο– ο διάτιτλος  «Εξασθένιση Βροχής. ΄Ανεµος 

ασθενής κατά τη διάρκεια της νύχτας».
45

 

                                                 
37

 Anderson, Paul Thomas, Magnolia …, οπ.π., σ. 23. 
38

 «Light Showers. 99% Humidity. Winds SE 12 MPH.» 
39

 Anderson, Paul Thomas, Magnolia …, οπ.π., σ. 57. 
40

 Anderson, Paul Thomas, Magnolia …, οπ.π., σ. 84. 
41

 Anderson, Paul Thomas, Magnolia …, οπ.π., σ. 97. 
42

 Anderson, Paul Thomas, Magnolia …, οπ.π., σ. 104. 
43

 Anderson, Paul Thomas, Magnolia …, οπ.π., σ. 124. 
44

 Anderson, Paul Thomas, Magnolia …, οπ.π., σ. 147. 
45

 «Rain Clearing, Breezy Overnight». Στο σενάριο αναγράφεται µόνο ως «Title card: Weather 

information, etc». Anderson, Paul Thomas, Magnolia …, οπ.π., σ. 155. 
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 Η sequence J  καλύπτει τη βροχή των βατράχων.
46

 

 Ο επίλογος της ταινίας ξεκινά µε τον διάτιτλο «Τώρα Λοιπόν», µε άσπρα 

γράµµατα πάνω σε µαύρο φόντο, και τελειώνει υπό τους ήχους του τραγουδιού της 

Μαν Save Me. Στην αρχή του επιλόγου βλέπουµε πλάνα από τον πρόλογο της ταινίας 

και ακούγεται για δεύτερη φορά η φωνή του εξωδιηγητικού αφηγητή, ενώ αµέσως 

µετά ακολουθεί σύντοµο voice over από Τζίµ Κιούρινγκ.   

2. Ρυθµός 

 

∆ύο είναι τα σηµεία/ενότητες όπου η αφήγηση φτάνει στο αποκορύφωµα της 

δραµατικής έντασης: η sequence G και η sequence J. Κατά την G οι περισσότεροι 

χαρακτήρες φτάνουν στα όρια των ψυχικών/ συναισθηµατικών αντοχών τους. 

Παρακολουθούµε, µεταξύ άλλων, τον Ντόνι να εξοµολογείται δηµόσια και µάταια 

τον έρωτά του στον Μπραντ, τον Στάνλεη να ξεσπά στον παρουσιαστή Τζίµι 

Γκαίητορ µε αποτέλεσµα την µαταίωση του τηλεπαιχνιδιού, τον Τζιµ κλαίγοντας να 

αναζητά µέσα στη βροχή το υπηρεσιακό του περίστροφο, τον Φρανκ ταραγµένο να 

προσπαθεί να αποφασίσει αν τελικά θα δει τον πατέρα του και, στη συνέχεια, να 

χάνει τα λόγια του µπροστά στο κοινό και να αναποδογυρίζει ένα τραπέζι πάνω στη 

σκηνή.  Τέλος η δεύτερη και τελευταία δραµατική κορύφωση, η sequence J,  είναι η 

βροχή των βατράχων. 

 Σχηµατοποιώντας, θα περιγράφαµε τον ρυθµό της αφήγησης  ως ένα διαρκές 

χτίσιµο της αγωνίας και της δραµατικότητας προς αυτές τις δύο ενότητες κορύφωσης. 

Πιο συγκεκριµένα: η ταινία ξεκινά γοργά µε τον πρόλογο, που διαχειρίζεται το θέµα 

της τύχης, και την sequence A, η οποία παρουσιάζει τους χαρακτήρες. Μετά τις δύο 

αυτές ενότητες, ορµητικές και πληθωρικές από άποψη φόρµας, ο Άντερσον 

εκµεταλλεύεται τα τεχνάσµατα των καρτών καιρού και του τηλεπαιχνιδιού και χτίζει 

αργά αλλά σταθερά την αφήγηση προς την κορύφωση της sequence G. Ακολουθεί το 

ιντερλούδιο της ενότητας H µε την απροσδόκητη µουσική σκηνή του Wise Up, η 

οποία συνοψίζει όλη τη θλίψη και τη µελαγχολία των χαρακτήρων. Αν η G είναι η 

έκρηξη της οργής και σύγχυσης των χαρακτήρων, η H είναι ο ψίθυρος, η σιωπηλή 

πίκρα. Μετά την 3
η
 κάρτα καιρού και το τέλος της βροχής (sequence I) επικρατεί 

κατάσταση φαινοµενικής ηρεµίας στις ζωές των ηρώων, και ο Άντερσον αρχίζει πάλι 

                                                 
46

 Anderson, Paul Thomas, Magnolia …, οπ.π., σ. 180. 
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να χτίζει την ένταση και να ανεβάζει τους ρυθµούς, οδηγώντας τελικά την αφήγηση 

στη δεύτερη σηµαντική κορύφωσή της, τη βροχή των βατράχων. 

 

3. Κάρτες Καιρού  

 

 Η επιδείνωση του καιρού όπως αναγγέλλεται από τις κάρτες καιρού 

συνεπάγεται επίταση του δραµατικού ύφους της αφήγησης. Μαζί µε τις καιρικές 

συνθήκες αλλάζει και η κινηµατογραφική φόρµα.  

Η πρώτη κάρτα καιρού πληροφορεί για «Μερική Συννεφιά, πιθανότητα 

βροχής 82%». Στο σηµείο αυτό οι καιρικές συνθήκες είναι ακόµα οµαλές και η 

κινηµατογραφική φόρµα είναι πιο συντηρητική: δεν υπάρχει καθόλου µουσική 

επένδυση, καθόλου παράλληλο µοντάζ, οι κινήσεις της κάµερας είναι αργές και 

αρκετά shot-reverse shot είναι στατικά.  

Η δεύτερη κάρτα καιρού, «Ασθενείς Καταιγίδες. 99% Υγρασία. Άνεµοι 

Νοτιανατολικοί 12 Μίλια την Ώρα», αναγγέλλει την έναρξη της καταιγίδας. Η βροχή 

ξεκινά, ο ρυθµός αλλάζει, η δραµατική ένταση επιτείνεται. Η φόρµα γίνεται πιο 

πλούσια, πιο δυναµική. Είναι ενδεικτικό ότι αµέσως µετά την δεύτερη κάρτα 

ακολουθεί το πιο περίπλοκο travelling της ταινίας: η κάµερα σε steadicam ακολουθεί 

τις πορείες τεσσάρων διαφορετικών ανθρώπων µέσα στα τηλεοπτικά στούντιο πριν 

από την έναρξη του Τι ξέρουν τα παιδιά;  Η λήψη διαρκεί πάνω από δύο λεπτά και 

συνοδεύεται από ρυθµική ορχηστρική µουσική που προκαλεί έντονη δυσφορία και 

άγχος. Κατά την sequence C ακολουθούν και άλλα εκτενή travelling, όπως αυτό µε 

τον Ντόνι όταν εισέρχεται για πρώτη φορά στο µπαρ Το Γελαστό Φιστίκι, ενώ σχεδόν 

σε κάθε σκηνή η κάµερα αρχίζει πλέον να κινείται προς τα εµπρός χτίζοντας 

προοδευτικά τον ρυθµό. Οι κινήσεις αυτές είναι συνήθως αργές και σταθερές και η 

µουσική επένδυση που τις συνοδεύει καλλιεργεί – κυρίως µε χρήση εγχόρδων – ένα 

µόνιµο αίσθηµα έντασης και αγωνίας. Κάµερα και µουσική  συµβάλλουν στο να 

διαχυθεί µία αυξανόµενη αίσθηση εκκρεµότητας και δυσφορίας στην ατµόσφαιρα.  

 Η 3
η
 κάρτα καιρού εµφανίζεται µε το τέλος της βροχής και σηµατοδοτεί την 

έναρξη της τελευταίας φάσης της αφήγησης. Ως εκείνη τη στιγµή η ιστορία του κάθε 

χαρακτήρα έχει φτάσει σε µία πρώτη δραµατική κορύφωση, µε την sequence G, ενώ 

η sequence H,  µε το voice over του Ερλ Πάτριτζ για τη µετάνοια και τη µουσική 

σκηνή του Wise Up,  έχει αποτυπώσει ανάγλυφα  τη θλίψη και τη µελαγχολία των 
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χαρακτήρων. Τοποθετηµένη µετά από τις δυο αυτές, συναισθηµατικά φορτισµένες, 

σκηνές, η 3
η
 κάρτα καιρού σηµατοδοτεί το τέλος της δραµατικής έντασης και της 

συγκινησιακής έξαρσης µε την φόρµα να γίνεται πιο συγκρατηµένη, πιο συµµετρική. 

Η βροχή σταµατά και η αφήγηση αποκτά πρόσκαιρα ουδέτερο τόνο: στατικά πλάνα, 

αργές κινήσεις της κάµερας, απουσία µουσικής.  

 

 

 

 4. Τηλεπαιχνίδι 

 

Ας εξετάσουµε τώρα τους τρόπους µε τους οποίους η δοµή του 

τηλεπαιχνιδιού επεµβαίνει στον ρυθµό της αφήγησης. Με την έναρξη του πρώτου 

γύρου τού Τι ξέρουν τα παιδιά; ο ρυθµός επιταχύνεται σηµαντικά µε γρήγορο 

παράλληλο µοντάζ και αλλεπάλληλα whip pan από τον έναν χαρακτήρα στον άλλο. 

Οι λήψεις εδώ είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές καθώς η κάµερα πλησιάζει γρήγορα 

τους ηθοποιούς µε track in και, µόλις φτάσει κοντά τους, στρέφεται ταχύτατα µε whip 

pan στα δεξιά. Ο γρήγορος αυτός ρυθµός σταδιακά θα υποχωρήσει καθώς ο 

Άντερσον εστιάζει σε µεµονωµένα επεισόδια από τις ζωές των χαρακτήρων: τη 

συνέντευξη Γκούινεβιρ-Φρανκ, την προσπάθεια του Φιλ να εντοπίσει τηλεφωνικά 

τον Φρανκ. Με το τέλος του πρώτου γύρου ατονεί και ο ρυθµός της αφήγησης: 

παρακολουθούµε ένα στατικό µονοπλάνο διάρκειας περίπου δύο λεπτών, όπου ο Τζιµ 

φλερτάρει αδέξια την Κλόντια. Στο σηµείο αυτό αλλάζει προς στιγµήν αισθητά και ο 

τόνος της ταινίας, καθώς από τις δραµατικές εντάσεις της ενότητας του πρώτου γύρου 

περνάµε στο φλερτ του Τζιµ µε την Κλόντια το οποίο παρουσιάζεται ως ένα σχεδόν 

κωµικό περιστατικό.  

Κατά τον δεύτερο γύρο του τηλεπαιχνιδιού ο ρυθµός είναι πιο αργός καθώς ο 

Άντερσον εστιάζει και σε µεµονωµένες σκηνές από την ιστορία του κάθε ήρωα. 

Όταν, όµως, η οµάδα των παιδιών αρχίζει να χάνει και ο Στάνλεη εµφανίζεται 

καταπτοηµένος η αφήγηση ανακτά δυναµική καθώς η στιγµή  της ήττας των παιδιών 

συνδυάζεται, µε παράλληλο µοντάζ, µε το ξέσπασµα της Λίντα στο γραφείο του 

δικηγόρου.  

Πρέπει επίσης να υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι, τόσο στον πρώτο όσο και 

στον δεύτερο γύρο, µε την έναρξη του τηλεπαιχνιδιού, τη στιγµή ακριβώς που ο Τζίµι 



63 

 

Γκέητορ βγαίνει από τα παρασκήνια στο πλατό, ο Άντερσον αµέσως κόβει οδηγώντας 

την αφήγηση σε επεισόδια και στιγµές από την ζωή των υπόλοιπων χαρακτήρων. 

Μάλιστα το παράλληλο µοντάζ που συµπίπτει µε την έναρξη του πρώτου γύρου έχει 

ως voice over τον εισαγωγικό λόγο του Τζίµι για το παιχνίδι. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν 

ότι ο ΄Αντερσον συσχετίζει  το τηλεπαιχνίδι µε τη ζωή των ηρώων, και το Τί ξέρουν 

τα παιδιά; αποκτά έτσι και µεταφορικό νόηµα. Εξάλλου, τόσο ο τίτλος όσο και η ίδια 

η σύλληψη του τηλεπαιχνιδιού, η οποία θέλει παιδιά να αντιµετωπίζουν οµάδες 

ενηλίκων, δεν έχουν επιλεγεί τυχαία σε µία ταινία της οποίας όλοι σχεδόν οι 

θεµατικοί πυρήνες αφορούν γιούς και κόρες που προσπαθούν απεγνωσµένα να 

ζήσουν µε  αµαρτίες και βάρη κληροδοτηµένα από τους γονείς του. 

 Τέλος, είναι απαραίτητο να επισηµάνουµε ότι στους χώρους όπου βρίσκονται 

οι διάφοροι χαρακτήρες υπάρχουν συχνά συσκευές τηλεόρασης στις οποίες 

προβάλλεται το τηλεπαιχνίδι. Αυτό ισχύει τόσο για το µπαρ όπου βρίσκεται ο Ντόνη, 

όσο και για τα σπίτια της Κλόντια και του Ερλ. Η τακτική αυτή απλουστεύει τον 

µηχανισµό του παράλληλου µοντάζ καθιστώντας προφανή τη χρονική συνάφεια των 

γεγονότων κατά τη µεταφορά της δράσης από το πλατό του Τι ξέρουν τα παιδιά;  σε 

οποιονδήποτε από αυτούς τους χώρους. 

 

 B) Πίεση 

 

Ο Άντερσον κινηµατογραφεί το εικοσιτετράωρο των ηρώων φροντίζοντας σε 

κάθε δεύτερη σχεδόν σκηνή να συµβαίνει κάποιου τύπου προσωπική κρίση. Η 

κάµερα καταγράφει µε ποικίλους τρόπους την αίσθηση αποµόνωσης  και την 

ψυχολογική  πίεση  που βιώνουν οι ήρωες. Κυριαρχούν οι λήψεις track in, τα 

ιδιότυπα επεξεργασµένα shot-reverse shot στις διαλογικές σκηνές και τα σύνθετα 

µονοπλάνα και travelling. 

 

1. Track in 

 

Βασική µέθοδος καταγραφής συνθηκών ψυχολογικής πίεσης είναι οι λήψεις 

track in. Πρόκειται  για  σύντοµα travelling που πλησιάζουν τους ήρωες καδράροντάς 

τους όλο και πιο σφικτά. Οι λήψεις track in είναι κατά κανόνα σταθερές, ρευστές, µε 

steadicam, και η ταχύτητά τους κυµαίνεται από πάρα πολύ γρήγορες κινήσεις της 
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κάµερας έως και πολύ αργές. Καθώς ο φακός πλησιάζει τους χαρακτήρες, τους 

αποµονώνει από το περιβάλλον και, εστιάζοντας επάνω τους,  αποτυπώνει την 

δραµατικότητα της στιγµής όπως εκείνοι τη βιώνουν. Αναφερθήκαµε ήδη στο πιο 

ενδεικτικό παράδειγµα λήψεων αυτού του είδους, δηλαδή τη σειρά αλλεπάλληλων 

γρήγορων track in που συµπίπτει µε την έναρξη του τηλεπαιχνιδιού.   

Πολλά από τα track in ενσωµατώνονται σε λήψεις οι οποίες ξεκινούν ως 

γενικά πλάνα. Η κάµερα ξεκινά καταγράφοντας µια γενική άποψη του  χώρου ή έναν 

διάλογο και καταλήγει να αποµονώνει έναν από τους χαρακτήρες καταδεικνύοντας 

είτε τη µοναξιά του είτε την ψυχολογική πίεση που υφίσταται. Έτσι θα δούµε τόσο 

τον αστυνόµο Τζιµ Κιούρινγκ όσο και το παιδί θαύµα Στάνλεη Σπέκτορ να 

παγιδεύονται, τρόπον τινά, από τα κάδρα του Άντερσον και να διαχωρίζονται κατ’ 

εξακολούθηση από τον περίγυρό τους. Ο Τζιµ στην αρχή του φιλµ παρακολουθεί µία 

ενηµέρωση  ρουτίνας σε ένα αµφιθέατρο γεµάτο από αστυνοµικούς. Η λήψη ξεκινά 

ως πολύ γενικό µε γερανό στον χώρο και καταλήγει σε µεσαίο στον Τζιµ ο οποίος 

κάθεται µόνος, σε απόσταση από τους συναδέλφους του. Κάτι παρόµοιο συµβαίνει 

και αργότερα, στη σκηνή όπου αστυνοµικοί ενηµερώνουν δηµοσιογράφους στον τόπο 

ενός εγκλήµατος. Αστυνοµικοί και δηµοσιογράφοι βρίσκονται εκτός εστίασης, στο 

προσκήνιο του πλάνου, ενώ ο Τζιµ τοποθετείται µόνος – και νεταρισµένος – στο 

φόντο. Η κάµερα πλησιάζει σιγά-σιγά τον Τζιµ τη στιγµή που προσπαθεί να µιλήσει, 

αλλά τον διακόπτει ένας δηµοσιογράφος. Η λήψη καταλήγει σε µεσαίο του Τζιµ µε τα 

υπόλοιπα πρόσωπα της σκηνής εκτός πλάνου. Με ανάλογους τρόπους 

κινηµατογραφείται και ο Στάνλεη κατά τη διάρκεια του τηλεπαιχνιδιού. Τα πλάνα 

ξεκινούν συχνά από γενικές απόψεις του χώρου και στη συνέχεια καταλήγουν µεσαία 

ή κοντινά  πάνω στον χαρακτήρα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις όπου οι λήψεις track in καλύπτουν µεγάλες 

αποστάσεις προκειµένου να πλησιάσουν τους ηθοποιούς, παρατηρούµε ένα ελαφρύ 

τρέµουλο στην εικόνα, το οποίο επιτείνει τη δραµατικότητα του επεισοδίου. Τέτοια 

πλάνα εντοπίζονται στον πρόλογο, κατά την εξιστόρηση της υπόθεσης του Σίντνεη 

Μπάριντζερ
47

, ή λίγο αργότερα όταν η Λίντα φεύγει για πρώτη φορά από το σπίτι της 

και η κάµερα πλησιάζει γρήγορα –από πολύ γενικό σε µεσαίο-κοντινό – το παρµπρίζ 

του αυτοκινήτου της. Η Λίντα βρίζει απελπισµένη χτυπώντας µε το χέρι της το τιµόνι, 

και η λήψη  αποδίδει δυναµικά τη συναισθηµατική φόρτιση της γυναίκας. 

                                                 
47

 Ένα από τα περιστατικά που περιγράφει ο εξωδιηγητικός αφηγητής. 
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2. Shot-reverse shot  

 

Mία άλλη µέθοδος καταγραφής της πίεσης που νιώθει ένας χαρακτήρας  είναι 

η τακτική του Άντερσον να κόβει κατά τις διαλογικές σκηνές σε όλο και πιο κοντινά 

πλάνα των συνοµιλητών. Η τακτική είναι ασφαλώς κλασική, αλλά ο Άντερσον την 

εφαρµόζει όχι µόνον µε ασυνήθιστη συχνότητα, αλλά και προσθέτοντας ένα επιπλέον 

προσωπικό άγγιγµα στα πλάνα του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

συνέντευξη του Φρανκ Μάκεη στη δηµοσιογράφο Γκουίνεβιρ, η οποία εξελίσσεται 

σε εχθρική αντιπαράθεση. Οι δύο «αντίπαλοι» καδράρονται πολύ συχνά µετωπικά 

είτε προφίλ είτε ανφάς, και κατ’ αυτόν τον τρόπο η συνέντευξη κινηµατογραφείται 

στην ουσία ως µια αναµέτρηση, µια µονοµαχία όπου αντί για όπλα οι αντίπαλοι 

χρησιµοποιούν λέξεις. Ενδεικτική είναι επίσης η σκηνή όπου η Λίντα επισκέπτεται 

τον δικηγόρο της για να του ζητήσει να αλλάξει τη διαθήκη του Ερλ. Η πορεία της 

συζήτησης καταγράφεται µε ολοένα και πιο κοντινά shot-reverse shot αλλά το δυνατό 

λευκό φως που είναι τοποθετηµένο ακριβώς πάνω από το πρόσωπο της Λίντα δίνει 

ιδιαίτερη δυναµική στη σκηνή. Καθώς ο διάλογος Λίντας-δικηγόρου εξελίσσεται, η 

γυναίκα φτάνει σταδιακά σε ένα υστερικό ξέσπασµα η ένταση του οποίου 

µεγεθύνεται από τον σκληρό λευκό φωτισµό. Τα shot-reverse shot εµπλουτίζονται 

από τον Άντερσον µε στοιχεία που επιτείνουν τη συναισθηµατική φόρτιση της  

εκάστοτε σκηνής.   

 

3. Μονοπλάνα και travelling 

 

Τα µεγάλης διάρκειας µονοπλάνα επιστρατεύονται επίσης για να 

αποµονωθούν οι χαρακτήρες. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του µεγάλου µονοπλάνου 

στο πλατό τού Τί ξέρουν τα παιδιά; όταν δίνεται η ερώτηση που σχετίζεται µε τη 

µουσική, και ο Στάνλεη εξουθενωµένος  κατουριέται επάνω του. Η λήψη ξεκινά ως 

αργό πολύ γενικό κατακόρυφο στο κοινό. Στη συνέχεια η κάµερα, µε βερτικάλ και 

κίνηση προς τα εµπρός και αριστερά, δείχνει από µακριά τη µικρή ορχήστρα και το 

πάνελ των ενήλικων παικτών και, κινούµενη αργά προς τα κάτω και δεξιά, φτάνει 

τέλος στο πάνελ των παιδιών. Η λήψη εξελίσσεται στιγµιαία σε µεσαίο στον Στάνλεη 

και τελειώνει όταν ο φακός προσγειώνεται στο ύψος του δαπέδου και εστιάζει στο 
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παντελόνι του Στάνλεη καθώς σταδιακά υγραίνεται από τα ούρα. Η λήψη που 

ξεκίνησε καταγράφοντας πολύ γενικές απόψεις του στούντιο καταλήγει σε µεσαίο-

κοντινό στο πόδι του Στάνλεη και αµέσως µετά περνάµε µε cut σε ένα track in στο 

πρόσωπο του παιδιού, καθώς σκύβει το κεφάλι και σκιές καλύπτουν το πρόσωπό του. 

Τα κάδρα λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να συσσωρεύσουν  µέσα τους όλο το 

βάρος του χώρου και της στιγµής και να το εναποθέσουν τελικά πάνω στον µικρό 

Στάνλεη συνθλίβοντάς τον.  

Το κλίµα ασφυκτικής πίεσης και τα συµπτώµατα αστικής νεύρωσης 

εντείνονται και µέσω των µεγάλων travelling στους χώρους του τηλεοπτικού 

σταθµού. Τα περισσότερα travelling ακολουθούν µε steadicam τους ανθρώπους που 

κινούνται µέσα στο τηλεοπτικό στούντιο, από τα καµαρίνια και τα γραφεία της 

διεύθυνσης µέχρι τα παρασκήνια και το πλατό τού Τί ξέρουν τα παιδιά;. Τα πλάνα 

συνοδεύονται από αγχωτική ρυθµική µουσική επένδυση. Οι διάφοροι συντελεστές 

της παραγωγής, οι παίκτες και οι γονείς των παιδιών που διαγωνίζονται προσπερνούν 

βιαστικοί ο ένας τον άλλον, αλλά στην ουσία κατευθύνονται όλοι προς ένα κοινό 

σηµείο, το πλατό του παιχνιδιού. Εδώ ο Άντερσον αποτυπώνει όλο το άγχος και τη 

νεύρωση που επικρατούν στον κόσµο των µίντια και παρουσιάζει τον κάθε 

χαρακτήρα σαν γρανάζι µίας ασταµάτητης µηχανής: ο Τζίµι ξέρει ότι έχει καρκίνο 

και θα πεθάνει αλλά πρέπει να παρουσιάσει το παιχνίδι, ο Στάνλεη δεν θέλει να 

διαγωνιστεί αλλά δεν έχει επιλογή, ο Ρικ – ο πατέρας του Στάνλεη – συµπεριφέρεται 

περισσότερο ως µάνατζερ του γιού του παρά ως πατέρας, τα υπόλοιπα παιδιά/ 

παίκτες µιλάνε κυνικά για τα ενδεχόµενα κέρδη και για την καριέρα τους. Τα 

travelling του Άντερσον αποτυπώνουν ανάγλυφα το κλίµα του κυνισµού, του άγχους, 

της σύγχισης και συνδέουν άρρηκτα την αστική νεύρωση µε τον κόσµο της 

τηλεόρασης.   

 

Γ) Μουσική 

 

Η ταινία επενδύεται µε ορχηστρική µουσική και µε µία σειρά τραγουδιών της 

Έιµη Μαν. Η ορχηστρική µουσική συµβάλλει στην ενοποίηση των διαφόρων 

ιστοριών σε µία οµοιογενή αφήγηση. Έτσι µεγάλες ενότητες παράλληλου µοντάζ, οι 

οποίες διαρκώς µετατοπίζουν το κέντρο βάρους από την µία ιστορία στην άλλη, 

λειτουργούν ως µία αφηγηµατική µονάδα/ενότητα καθώς επενδύονται µε κοινό 
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µουσικό θέµα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο χρησιµοποιούνται και δύο από τα 

τραγούδια της Μαν, το One και το Wise Up. Το πρώτο ντύνει µουσικά την sequence 

A, κατά την οποία γνωρίζουµε τους ήρωες και βλέπουµε στιγµιότυπα της ηµέρας 

τους, ενώ το δεύτερο ενώνει όλους τους χαρακτήρες σε µία σεκάνς, όπου ο καθένας 

χωριστά τραγουδά µέρος των στίχων του τραγουδιού. Η µουσική και τα τραγούδια 

συνδέουν οργανικά τις διαφορετικές ιστορίες διαµορφώνοντας ένα συναισθηµατικό 

πλαίσιο κοινό  σε όλους τους χαρακτήρες. 

1. Τραγούδια 

  

 Τα τραγούδια της Μαν λειτούργησαν, κατά δήλωση του ΄Αντερσον, ως πηγή 

έµπνευσης στην συγγραφή του σεναρίου
48

 και χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να σχολιάζουν τη δράση και τους χαρακτήρες. Στην sequence Α το One 

εκφράζει άµεσα την µοναξιά των ηρώων, καθώς ο στίχος «το ένα είναι ο πιο 

µοναχικός αριθµός»
49

 επαναλαµβάνεται ξανά και ξανά. Το τραγούδι Momentum 

ακούγεται κατά την πρώτη συνάντηση της Κλόντια και του Τζιµ και σχολιάζει τη 

δυσκολία των ανθρώπων να ξεπεράσουν το παρελθόν τους και να ζήσουν το παρόν. 

Το σχόλιο ισχύει για όλους σχεδόν τους χαρακτήρες, όµως εδώ φαίνεται να αφορά 

κυρίως την αδυναµία της Κλόντια  να ξεπεράσει το τραύµα της σεξουαλικής 

κακοποίησης που υπέστη από τον πατέρα της σε παιδική ηλικία. Τέλος, στη µουσική 

σκηνή του Wise Up που θα εξετάσουµε αµέσως µετά, οι στίχοι του τραγουδιού 

λειτουργούν ως παραίνεση των χαρακτήρων προς τον εαυτό τους. «∆εν πρόκειται να 

σταµατήσει, αν δεν φερθείς πιο έξυπνα»
50

 τούς ακούµε να σιγοτραγουδούν, και είναι 

σαφές ότι αναφέρονται στην ανάγκη να σταµατήσουν να ανακυκλώνουν τις 

τραυµατικές τους µνήµες.   

 

2. Wise Up 

 

 Αξίζει να εξετάσουµε λίγο πιο αναλυτικά το µουσικό ιντερλούδιο του Wise 

up, τη σκηνή κατά την οποία όλοι οι χαρακτήρες τραγουδούν ο καθένας χωριστά  

τους στίχους του εξωδιηγητικού τραγουδιού της Μαν.  

                                                 
48

 Stephens, Chuck, “Interview with…, οπ.π,  σ.198. 
49

 «One is the loneliest number…». 
50

 «It’s not going to stop, if you don’t wise up». 
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Ο Άντερσον εισάγει τη σκηνή µε τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνεται στο µέγιστο 

η απορία και η έκπληξη από τη µεριά του κοινού. Η σκηνή που προηγείται του Wise 

up ολοκληρώνεται µε ένα πολύ κοντινό στο πρόσωπο του Φιλ.  Στο τέλος του 

συγκεκριµένου πλάνου ακούγονται οι πρώτες νότες του Wise up. Η µουσική 

συνεχίζεται και αµέσως ακολουθεί το πρώτο πλάνο της σκηνής, ένα στατικό γενικό 

µε την Κλόντια καθισµένη στον καναπέ του σαλονιού της. Εκ πρώτης όψεως 

φαίνεται ότι έχουµε να κάνουµε µε εξωδιηγητική µουσική, η οποία λειτουργεί  απλά 

ως γέφυρα/οµαλό πέρασµα ανάµεσα στο τελευταίο και το πρώτο πλάνο  δύο 

διαδοχικών σκηνών. Αµέσως µετά η κοπέλα σκύβει στο τραπεζάκι µπροστά της, 

λέγοντας περιφρονητικά στον εαυτό της «Είσαι τόσο ανόητη», και εισπνέει µία µικρή 

ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Τη στιγµή εκείνη ακούγεται για πρώτη φορά η φωνή 

της ΄Ειµη Μαν. Μόλις η Κλόντια ανασηκώσει το σώµα της, αρχίζει να σιγοτραγουδά, 

σχεδόν να µουρµουρίζει, τους στίχους του τραγουδιού. Τότε ακριβώς  η κάµερα 

σπάει τη στατικότητα του πλάνου και αρχίζει σιγά-σιγά να πλησιάζει την κοπέλα. Ο 

Άντερσον βάζοντας την Κλόντια να µιλά στον εαυτό της αρχικά επιτείνει την 

εντύπωση ότι η µουσική είναι εξωδιηγητική αλλά αµέσως µετά η κοπέλα αρχίζει να 

τραγουδά σιγανά, και η αρχική εντύπωση αναθεωρείται υπέρ της άποψης ότι το 

τραγούδι είναι ενδοδιηγητικό και πιθανώς προέρχεται από το στερεοφωνικό στο 

σαλόνι της Κλόντια. Ξέρουµε ήδη ότι η Κλόντια ακούει δυνατά µουσική καθώς, 

νωρίτερα, µια καταγγελία  για διατάραξη κοινής ησυχίας είχε οδηγήσει τον αστυνόµο 

Τζιµ Κιούρινγκ στην πόρτα της. Η ένταξη αυτής της σκηνής  σε µια ιδιότυπη µουσική 

σεκάνς γίνεται αντιληπτή µόνο αφού ο Άντερσον κόψει από το σαλόνι της Κλόντια 

στο σπίτι του Τζιµ. Εκεί η κάµερα, κινούµενη αργά µέσα στο σκοτάδι, βρίσκει τελικά 

τον Τζιµ καθισµένο στο κρεβάτι του να τραγουδά τους επόµενους στίχους του Wise 

up.   

 Η µουσική σεκάνς αποτελείται από οκτώ συνολικά µονοπλάνα που 

εµφανίζουν έναν-έναν όλους τους βασικούς χαρακτήρες να τραγουδούν. Οι πρώτες 

πέντε λήψεις είναι track in που πλησιάζουν τους χαρακτήρες µε αργές και ρευστές 

κινήσεις της κάµερας. Στην έκτη και έβδοµη λήψη η κάµερα κινείται κατά µήκος των 

αυτοκίνητων του Φρανκ και της Λίντα, καταγράφοντας τους ήρωες στο εσωτερικό 

τους, και η  όγδοη είναι ένα track out το οποίο ξεκινά ως κοντινό στον Στάνλεη µε 

την κάµερα σταδιακά να αποµακρύνεται και το πλάνο να καταλήγει σε γενικό. Σε όλη 

τη διάρκεια της σεκάνς η φωνή της Μαν είναι αυτή που κυριαρχεί και οι ήρωες απλά 

σιγοτραγουδούν σαν να ακούνε το ίδιο τραγούδι στο ραδιόφωνο. Η όλη σεκάνς, µε 
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ευθείες αναφορές στο µιούζικαλ, αναστέλλει προς στιγµήν την εξέλιξη της πλοκής,  

υπονοµεύοντας έτσι τον «ρεαλισµό» της αφήγησης.    

 Τέλος αξίζει να θυµηθούµε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άντερσον 

φλερτάρει µε το µιούζικαλ. Έχει προηγηθεί το εκτενές µονοπλάνο στο Boogie Nights 

όπου όλοι οι χαρακτήρες χορεύουν συγχρονισµένοι υπό τους ήχους ντίσκο µουσικής. 

Η σεκάνς του Wise Up  και το µονοπλάνο στο Boogie Nights διέπονται από την ίδια 

λογική: κανένα από τα δύο αυτά επεισόδια  δεν προωθεί την πλοκή, αλλά και τα δυο 

συνεισφέρουν στην ατµόσφαιρα της αφήγησης αποτυπώνοντας ανάγλυφα τα 

συναισθήµατα των χαρακτήρων – ενέργεια και οργιαστική χαρά στο Boogie Nights, 

θλίψη και µελαγχολία στη Μανόλια.   

 

3.  Save Me 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που χρησιµοποιεί ο ΄Αντερσον το 

τραγούδι µε τίτλο Save me µε το οποίο και κλείνει η ταινία. Ο Τζιµ πηγαίνει στο σπίτι 

της Κλόντια και την πείθει να κάνουν µαζί µία καινούρια αρχή, να σώσουν ο ένας τον 

άλλο από τη µοναξιά. Η φωνή του Τζιµ ακούγεται αχνά,  υπερκαλύπτεται από το 

τραγούδι και,  µολονότι δεν ακούµε τα λόγια του Τζιµ, καταλαβαίνουµε  πολύ καλά τι 

λέει. Με την επίκληση του τίτλου του το Save me όχι µόνο αντανακλά την ανάγκη 

των χαρακτήρων για αγάπη αλλά ταυτόχρονα υποκαθιστά τον λόγο του Τζιµ. Το  

Save me γίνεται η δραµατική έκκληση όλων των χαρακτήρων αποκαλύπτοντας, για 

µια ακόµη φορά µέσω της φόρµας, τον βαθύτερο ανθρωπιστικό πυρήνα της ταινίας.  

 

 Επιλογικό Σηµείωµα 

 

Η Μανόλια σηµατοδοτεί  το τέλος της πρώτης φάσης στη δηµιουργική  πορεία 

του ΄Αντερσον. Με την ταινία του αυτήν ο σκηνοθέτης ολοκληρώνει το σύστηµα της 

πολυπρόσωπης αφήγησης και επιπλέον αποκρυσταλλώνει τα βασικά γνωρίσµατα του 

προσωπικού του κινηµατογραφικού στυλ. Ό,τι ξεκίνησε στο Hard Eight ως απόκλιση 

από την κλασικίζουσα κινηµατογραφική φόρµα, συνεχίστηκε στο Boogie Nights µε 

τον εντυπωσιακό εµπλουτισµό των αφηγηµατικών επιλογών και τελικά 

ολοκληρώθηκε και συστηµατοποιήθηκε στη Μανόλια. ∆εν είναι τυχαίο ότι στις  

επόµενες ταινίες του ο ΄Αντερσον εγκαταλείπει το µοντέλο των πολυπρόσωπων 
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ιστοριών και οργανώνει το αφηγηµατικό του σύστηµα γύρω από τη µορφή ενός και 

µόνο βασικού πρωταγωνιστή.  

Αξίζει επίσης να επισηµανθεί η διαφαινόµενη στη Μανόλια τάση του 

Άντερσον να υπονοµεύσει τον ρεαλισµό της αφήγησης, δηµιουργώντας τριβές 

ανάµεσα στην αληθοφανή  απεικόνιση των γεγονότων και τις περιορισµένες αλλά 

εµφανώς ανορθόδοξες αφηγηµατικές επιλογές. Η τάση αυτή προαναγγέλλει την 

εξέλιξη της κινηµατογραφικής φόρµας στην επόµενη ταινία του, το Punch-Drunk 

Love.  Εδώ το στοιχείο που, όπως θα δούµε στη συνέχεια, προέχει δεν είναι πλέον η 

αληθοφάνεια στην καταγραφή προσώπων και καταστάσεων, αλλά η δηµιουργία µιας 

ατµόσφαιρας ροµαντικού ονείρου. 
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Punch-Drunk Love/ Μεθυσµένος από 

Έρωτα (2002)  

 

Προλογικό Σηµείωµα 

 

Το Punch Drunk Love προβάλλεται στις αίθουσες το 2002 και σηµαίνει για 

τον Άντερσον αλλαγή πλεύσης τόσο στις αφηγηµατικές επιλογές όσο και στη φόρµα. 

Υπάρχουν στοιχεία τα οποία συνδέουν την ταινία µε τα προηγούµενα φιλµ του 

σκηνοθέτη, αλλά αυτή τη φορά αφήγηση και φόρµα εξερευνούν νέες περιοχές.  

Κατ’ αρχήν το Punch Drunk Love είναι η πρώτη ταινία του Άντερσον µε 

έντονα κωµικά στοιχεία. Ως τώρα όλες του οι ταινίες εµπεριείχαν στοιχεία χιούµορ, 

αλλά ο συνολικός τους τόνος ήταν δραµατικός και οι ήρωες τραγικά πρόσωπα. O 

σκηνοθέτης δίνει εδώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον πετυχηµένο εµπορικά κωµικό 

ηθοποιό Άνταµ Σάντλερ. Ο Σάντλερ έχει καθιερωθεί σε ρόλους ανδρών οι οποίοι 

παλιµπαιδίζουν και αδυνατούν να ελέγξουν την οργή τους.
51

 Τα χαρακτηριστικά αυτά 

θα τα συναντήσουµε και στον Μπάρη, τον ήρωα της ταινίας. 

Ο Άντερσον αποµακρύνεται από το δραµατικό ύφος των προηγούµενων 

ταινιών του και µαζί προσαρµόζει την κινηµατογραφική φόρµα στις απαιτήσεις του 

νέου υλικού. Επιχειρεί µέσω της φόρµας του και ιδιαίτερα µε την εξπρεσιονιστική
52

 

                                                 
51

  Mayshark, Jesse Fox, Post-Pop Cinema: The Search for Meaning in New American Film, Praeger, 

Westport, 2007, σελ. 89.  
52

 Όλες οι αναφορές στον Εξπρεσιονισµό ή σε εξπρεσιονιστική χρήση των µέσων του κινηµατογράφου 

(φως, χρώµα, απόδοση του χώρου µέσα από τη χρήση συγκεκριµένων φακών κτλ) αφορούν το κίνηµα 

του εξπρεσιονισµού έτσι όπως αναπτύχθηκε στις εικαστικές τέχνες. Οποιαδήποτε αναφορά στο 

κινηµατογραφικό κίνηµα του Γερµανικού Εξπρεσιονισµού, το οποίο αποτελεί µία συγκεκριµένη 

έκφανση/ ενσάρκωση του Εξπρεσιονισµού στις τέχνες θα διευκρινίζεται ρητά µέσα στο κείµενο. 

Παραθέτουµε τον ορισµό του Εξπρεσιονισµού ο οποίος προσδιορίζει µε ακρίβεια  τους τρόπους µε 

τους οποίους αξιοποιεί ο Άντερσον το κινηµατογραφικό µέσο στο Punch Drunk Love: « Ο 

Εξπρεσιονισµός ως γενικός όρος αναφέρεται στην τέχνη στην οποία το είδωλο της πραγµατικότητας 

είναι λιγότερο ή περισσότερο παραµορφωµένο ως προς τη µορφή και το χρώµα του προκειµένου ο 

καλλιτέχνης να εκφράσει τα εσωτερικά αισθήµατα ή τις ιδέες του για τον κόσµο. Στην εξπρεσιονιστική 

τέχνη το χρώµα ιδιαίτερα δύναται να είναι πολύ έντονο και µη-νατουραλιστικό… Η Εξπρεσιονιστική 

τέχνη τείνει να είναι ιδιαίτερα συναισθηµατική και ορισµένες φορές µυστικιστική. Μπορούµε να την 
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χρήση φωτός, χρώµατος και περιβάλλοντος να απεικονίσει τον εσωτερικό κόσµο του 

ήρωά του. Ο King Cubie γράφει χαρακτηριστικά: ««Με τολµηρή χρήση της mise en 

scène, ο Άντερσον ενορχηστρώνει φωτογραφία, ήχο, σχεδιασµό σκηνικών, 

κοστούµια και τοποθεσίες για να προσφέρει µία καθαρά υποκειµενική εµπειρία 

δοσµένη µέσα από τα µάτια και τα συναισθήµατα του πρωταγωνιστή, Μπάρη 

Ήγκαν».
53

 Επιπλέον ο Cubie χαρακτηρίζει τον Άντερσον «µοντέρνο 

εξπρεσιονιστή»,
54

 ενώ ένας από τους πιο ενδιαφέροντες διαδικτυακούς τόπους µε 

θέµα την ταινία έχει ως τίτλο Punch Drunk Love: A further look at Punch Drunk Love 

as an Expressionistic work of art.
55

 Η προσπάθεια του Άντερσον να καταστήσει την 

ίδια την εικόνα έκφραση της ψυχολογίας του χαρακτήρα οδηγεί στη δηµιουργία µίας 

ιδιαίτερης ατµόσφαιρας, η οποία ισορροπεί ανάµεσα στην αστική νεύρωση και τη 

ροµαντική διάθεση, αποτέλεσµα της εισόδου του έρωτα στη ζωή του Μπάρη.  

Η πλειονότητα των κριτικών υποδέχθηκε θετικά το φιλµ, και ο Άντερσον 

κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών του 2002. Οι κριτικές – 

θετικές και αρνητικές – εστίαζαν ιδιαίτερα στο κινηµατογραφικό στυλ του Άντερσον,  

ενώ τα σχόλια για την αφηγηµατική λογική της ταινίας ήταν µάλλον αµήχανα και 

συνήθως εξαντλούνταν  στην επαναλαµβανόµενη χρήση  επιθέτων όπως «περίεργη», 

«παράξενη», «µυστηριώδης». Ο Andrew Sarris και ο David Ansen χαρακτήρισαν το 

πρώτο µισό της ταινίας απρόβλεπτο και αταξινόµητο, ενώ τόσο ο Ansen όσο και ο 

Peter Travers έγραψαν µε ενθουσιασµό ότι το Punch Drunk Love δεν µοιάζει µε 

καµία άλλη ροµαντική κωµωδία.
56

   

                                                                                                                                            
αντιληφθούµε ως µία προέκταση του Ροµαντισµού.»   “Expressionism” στο Tate on-line, Glossary, 

http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=48 
53

 King, Cubie, “Punch Drunk Love: The Budding of an Auteur”, στο Senses of Cinema, Issue 35, April 

15, 2005, http://www.sensesofcinema.com/2005/feature-articles/pt_anderson/, (πρόσβαση: 16 

Νοεµβρίου 2011). 
54

 King, Cubie , “Punch Drunk Love… , ο.π.  
55

 Redeeming the mileage of Punch Drunk Love: A further look at Punch Drunk Love as an 

Expressionistic work of art, στο  A2P Cinema, 2004, 

http://www.a2pcinema.com/archive/PDL/home.htm, (πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 2011). 
56

 Sarris, Andrew, “Punch-Drunk Love: Mystifying, Then Enchanting”, στο New York Observer, 

October 21, 2002, http://www.observer.com/2002/10/punchdrunk-love-mystifying-then-

enchanting/(πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 2011).,  

Ansen, David, “Call him Unhappy Gilmore”, στο The Daily Beast, Newsweek Magazine, October 13, 

2002, http://www.thedailybeast.com/newsweek/2002/10/13/call-him-unhappy-gilmore.html, 
(πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 2011).  

Travers, Peter, “Punch Drunk Love”, στο Rolling Stone, November 1, 2002, 

http://www.rollingstone.com/movies/reviews/punch-drunk-love-20021008,  (πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 

2011). 

 

 

 



73 

 

 

Υπόθεση 

 

Ο Μπάρη Ήγκαν (Adam Sandler) είναι ιδιοκτήτης µίας εταιρίας κατασκευής 

πλαστικών ειδών τουαλέτας. Ένα πρωί ο Μπάρη πηγαίνει πολύ νωρίς στην αποθήκη 

όπου στεγάζεται η εταιρία του, ντυµένος µε µπλέ κοστούµι το οποίο θα φοράει σε 

όλη τη διάρκεια της ταινίας. Ένας θόρυβος αποσπά την προσοχή του και βγαίνει στον 

έρηµο δρόµο. ∆ύο αυτοκίνητα πλησιάζουν, ένα κόκκινο τζιπ που ανατρέπεται και ένα 

κόκκινο ταξί, το οποίο σταµατά κοντά στον Μπάρη. Μία σκοτεινή φιγούρα µέσα στο 

ταξί εγκαταλείπει στο δρόµο ένα αρµόνιο. Τις επόµενες πρωινές ώρες θα επισκεφτεί 

τον Μπάρη µία γυναίκα και θα του ζητήσει να δώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου της 

στον µηχανικό του συνεργείου που στεγάζεται δίπλα στην εταιρία του. Η συνάντηση 

προκαλεί στον Μπάρη έντονη ταραχή και λίγο αργότερα ο ήρωας τρέχοντας 

µεταφέρει το αρµόνιο στο γραφείο του.   

Αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός επαγγελµατικού ραντεβού, οι αδερφές του 

Μπάρη τηλεφωνούν µία-µία διαδοχικά προκειµένου να µάθουν αν θα πάει σε µία 

οικογενειακή συγκέντρωση το ίδιο βράδυ. Η αδερφή του Μπάρη Ελίζαµπεθ (Mary 

Lynn Rasjskub) τον επισκέπτεται και του προτείνει να γνωρίσει µία φίλη της. Στη 

συγκέντρωση ο Μπάρη µιλά αµήχανα µε τις επτά αδερφές του ενώ αυτές 

διασκεδάζουν περιγράφοντας ένα ταπεινωτικό  περιστατικό από την παιδική του 

ηλικία. Οι αδερφές του σχολιάζουν ασταµάτητα τον ίδιο και τη ζωή του και ο Μπάρη 

εν τέλει ξεσπά σπάζοντας τη τζαµαρία του σπιτιού. 

Ο Μπάρη αγοράζει πουτίγκες της εταιρίας Healthy Choice. Έχει ανακαλύψει 

µία ανακρίβεια στους όρους της προσφοράς, την οποία επιχειρεί να εκµεταλλευτεί 

προκειµένου να εξασφαλίσει δωρεάν αεροπορικά µίλια για το υπόλοιπο της ζωής του. 

Το βράδυ ο Μπάρη, αναζητώντας κάποιου τύπου ανθρώπινη επαφή, 

επικοινωνεί µε µία ροζ τηλεφωνική γραµµή και συνοµιλεί µε την Τζόρτζια. Η 

συζήτηση κυλά αµήχανα αλλά φιλικά. Το επόµενο πρωί η Τζόρτζια τηλεφωνεί τον 

Μπάρη και τον εκβιάζει προκειµένου να του αποσπάσει χρήµατα.     

Η Ελίζαµπεθ επισκέπτεται τον Μπάρη στη δουλειά του συνοδευόµενη από τη 

φίλη της Λίνα (Emily Watson) και του προτείνει να τις συνοδέψει για πρωινό. Η Λίνα 

είναι η γυναίκα η οποία την προηγούµενη ηµέρα ζήτησε από τον Μπάρη να δώσει τα 

κλειδιά της στον µηχανικό. Μέσα σε ατµόσφαιρα πανικού και σύγχυσης ο Μπάρη 
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προσπαθεί να αποφύγει την αδερφή του, ενώ παράλληλα δέχεται αλλεπάλληλα 

εκβιαστικά τηλεφωνήµατα από την Τζόρτζια. Τελικά η Ελίζαµπεθ και η Λίνα 

φεύγουν, αλλά η Λίνα επιστρέφει προτείνοντας στον Μπάρη να δειπνήσει µαζί της. Ο 

Μπάρη δέχεται. 

Το αφεντικό της Τζόρτζια, ο Ντην (Philip Seymour Hoffman) στέλνει στην 

Καλιφόρνια τέσσερις ξανθούς αδερφούς µε σκοπό να εκφοβίσουν τον Μπάρη και να 

του αποσπάσουν χρήµατα. 

Το δείπνο του Μπάρη µε τη Λίνα εξελίσσεται θετικά ως τη στιγµή που η 

κοπέλα αναφέρει το περιστατικό από την παιδική ηλικία του ήρωα που είχαν θίξει 

νωρίτερα οι αδερφές του. Ο Μπάρη ξεσπά καταστρέφοντας την τουαλέτα του 

εστιατορίου και τελικά τους διώχνουν από το εστιατόριο. Καταλήγουν στο σπίτι της 

Λίνα. Ο Μπάρη φεύγει καληνυχτίζοντάς την αλλά η κοπέλα επικοινωνεί µαζί του και 

του αποκαλύπτει ότι ήθελε να την φιλήσει. Ο Μπάρη επιστρέφει στο διαµέρισµα της 

αφού προηγουµένως χαθεί περιπλανώµενος στους πανοµοιότυπους διαδρόµους και 

ορόφους του κτιρίου όπου στεγάζεται το διαµέρισµα. Φιλιούνται και ο Μπάρη τής 

εύχεται καλό ταξίδι, καθώς την επόµενη ηµέρα η Λίνα θα ταξιδέψει στη Χαβάη για 

επαγγελµατικές υποχρεώσεις. 

Τα τέσσερα ξανθά αδέρφια καταδιώκουν τον Μπάρη και του αποσπούν 500 

δολάρια.  

Ο Μπάρη αγοράζει περισσότερες πουτίγκες, µε σκοπό να ταξιδέψει στη 

Χαβάη και να συναντήσει τη Λίνα. Το σχέδιο του να εξασφαλίσει δωρεάν 

αεροπορικά µίλια αποτυγχάνει, παρόλα αυτά επιβιβάζεται σε µία πτήση για τη 

Χαβάη. Εκεί θα συναντήσει τη Λίνα και θα γίνουν ζευγάρι. 

Επιστρέφοντας από τη Χαβάη , ο Μπάρη και η Λίνα δέχονται επίθεση από 

τους τέσσερις αδελφούς. Ο Μπάρη τούς αντιµετωπίζει δυναµικά αλλά η Λίνα 

τραυµατίζεται. Ο ήρωας έρχεται τελικά αντιµέτωπος µε τον Ντην και δηλώνει ότι η 

αγάπη που έχει τώρα πια µέσα του τον κάνει δυνατό. Ο Ντην αναγκάζεται να 

υπαναχωρήσει. Παίρνοντας στα χέρια του το αρµόνιο ο Μπάρη τρέχει να συναντήσει 

τη Λίνα. Στο τελευταίο πλάνο της ταινίας η Λίνα αγκαλιάζει τον Μπάρη καθώς αυτός 

παίζει µουσική στο αρµόνιο και του λέει τρυφερά «Ας ξεκινήσουµε»/ «So here we 

go». 

Τέλος τρεις φορές κατά τη διάρκεια της αφήγησης αλλά και στους τίτλους 

τέλους εµφανίζονται ψηφιακοί πίνακες που δηµιούργησε ο εικαστικός Jeremy Blake 
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ειδικά για το φιλµ του Άντερσον.
57

 Πρόκειται για πολύχρωµα ταµπλό µικρής 

διάρκειας, όπου ολόκληρη η οθόνη γεµίζει σχηµατισµούς φωτεινών, παστέλ 

χρωµάτων τα οποία αλλάζουν διαρκώς µορφή, σαν ένας πίνακας αφηρηµένης 

τεχνοτροπίας εν κινήσει. Ο πρώτος ψηφιακός πίνακας εµφανίζεται στην αρχή του 

φιλµ, αφού ο Μπάρη µεταφέρει το αρµόνιο στο γραφείο, και κατά τη διάρκειά του 

εµφανίζεται ο τίτλος της ταινίας. Ο δεύτερος εµφανίζεται ακριβώς προτού 

γνωρίσουµε τον Ντην και συνοδεύεται από τον διάτιτλο «Πρόβο, Γιούτα», ο οποίος 

µας ενηµερώνει για την τοποθεσία όπου βρίσκεται ο Ντην. Ο τρίτος ψηφιακός 

πίνακας προβάλλεται προς το τέλος, ακριβώς πριν από τη συνάντηση/ αναµέτρηση 

του Μπάρη µε τον Ντην. Οι ψηφιακές προβολές διαρκούν τριάντα οχτώ, 

δεκατέσσερα και δέκα δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τον 

τρόπο µε τον οποίο οι δηµιουργίες του Μπλέηκ συµβάλλουν στην κινηµατογραφική 

φόρµα. 

 

Θεµατική 

  

 Η ιστορία του φιλµ αναπτύσσεται σε δύο άξονες: αφενός την ανατοµία ενός 

νευρωτικού ατόµου και του τρόπου µε τον οποίον ο έρωτας τον βοηθά να 

αντιµετωπίσει τη νεύρωσή του και αφετέρου την καλλιέργεια ενός ονειρικού 

κλίµατος. 

 Η συµπεριφορά του Μπάρη είναι τουλάχιστον εκκεντρική. Εµφανίζεται 

διαρκώς νευρικός, έχει κρίσεις πανικού, λέει ψέµατα στη –συνήθως µάταιη- 

προσπάθειά του να αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις, διστάζει, µπερδεύει τα λόγια 

του, καταπιέζει ανεπιτυχώς την οργή του και ξεσπά βίαια. Μετά την πρώτη του 

συνάντηση µε τη Λίνα κρύβεται στις σκιές βαριανασαίνοντας και δειλά 

κρυφοκοιτάζει το δρόµο για να δει αν η κοπέλα έχει φύγει. Ανέχεται τις αδερφές του, 

οι οποίες σχολιάζουν και κρίνουν διαρκώς τον ίδιο και τον τρόπο ζωής του, αλλά 

στην οικογενειακή συγκέντρωση χάνει τελικά την υποµονή του και εκρήγνυται. Σε 

όλη τη διάρκεια της ταινία φοράει το ίδιο µπλε κοστούµι και, όταν το ρωτούν για 

ποιο λόγο,  απαντά είτε λέγοντας ψέµατα είτε µε ένα αµήχανο «∆εν ξέρω». Τέλος 
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 Itoi, Kay, Art Hallucinations for Adam Sandler, στο Artnet.com, October 9, 2002, 

http://www.artnet.com/Magazine/news/artnetnews2/artnetnews9-10-02.asp, (πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 

2011). 
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όταν φιλά για πρώτη φορά τη Λίνα και αγκαλιάζονται, της λέει σχεδόν 

εξουθενωµένος: «∆εν φρικάρω πολύ συχνά… ό,τι και να λένε οι αδερφές µου…».
58

       

 Ο Μπάρη ανήκει στην παράδοση των νευρωτικών ηρώων του Άντερσον.   

Στην περίπτωση µάλιστα του Punch Drunk Love, ολόκληρη η αφήγηση – σενάριο και 

φόρµα –  περιστρέφεται γύρω από τη νεύρωση του κεντρικού ήρωα. Οι προηγούµενες 

ταινίες του σκηνοθέτη – ιδιαίτερα to Boogie Nights και η Μανόλια – παρουσιάζουν 

ήρωες σηµαδεµένους ψυχικά από τις οικογένειες τους, οι οποίοι αγωνίζονται να 

αντιµετωπίσουν το τραύµα τους και να ξεπεράσουν τη νεύρωσή τους. Στις Boogie 

Nights ο Ντερκ Ντίγκλερ, διωγµένος από τη µητέρα του, βρίσκει αγάπη και 

καταξίωση στη βιοµηχανία του πορνό. Στη Μανόλια ο Φρανκ, η Κλόντια και ο 

Στάνλεη, είτε παραµεληµένοι είτε κακοποιηµένοι από τους πατεράδες τους, 

επιδεικνύουν αντικοινωνική συµπεριφορά και πασχίζουν να συµφιλιωθούν µε τον 

εαυτό τους. Ο Μπάρη ως χαρακτήρας είναι µάλλον πιο κοντά στην Κλόντια της 

Μανόλια, καθώς και οι δύο επιχειρούν να ξεπεράσουν τα προβλήµατά τους µέσα από 

µία ερωτική/ ροµαντική σχέση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Punch Drunk Love είναι η 

µοναδική ταινία του Άντερσον όπου απουσιάζουν εντελώς οι γονείς του ήρωα – εδώ 

τον ρόλο του καταπιεστή έχουν επωµιστεί οι αδερφές του Μπάρη.  

Η ιδιοτυπία ωστόσο που εµφανίζει το Punch Drunk Love ως προς τη θεµατική 

του νευρωτικού ήρωα έγκειται στην οικοδόµηση µίας ατµόσφαιρας παραλόγου εντός 

της οποίας ο ήρωας δρα και αντιδρά.  Περίεργα συµβάντα ή καταστάσεις 

εµφανίζονται εξαρχής στην αφήγηση τα οποία, σε συνδυασµό µε την εκκεντρική-

νευρωτική συµπεριφορά του Μπάρη, δηµιουργούν ένα ανορθολογικό πλαίσιο 

ονείρου. Το τζιπ που ανατρέπεται και το ταξί που εγκαταλείπει το αρµόνιο είναι 

περιστατικά που δεν θα εξηγηθούν ποτέ. Επίσης δεν θα δοθεί ποτέ καµία εξήγηση για 

το εκκεντρικό ντύσιµο του Μπάρη και την περίεργη εµµονή του να κερδίσει 

αεροπορικά µίλια αγοράζοντας προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ενδεικτική είναι η 

στιγµή όπου ο Μπάρη βρίσκεται στο γραφείο του και ακούει µία εξωδιηγητική φωνή 

να τον καλεί λέγοντας «Μπάρη , έλα εδώ». Ο Μπάρη θα πλησιάσει τις πουτίγκες στο 

γραφείο του κοιτάζοντές τες και αµέσως µετά θα αγοράσει όσες περισσότερες µπορεί 

ώστε να χρησιµοποιήσει τα αεροπορικά µίλια για να ταξιδέψει στη Χαβάη.  

Η εσωτερική λογική του φιλµ είναι πως οτιδήποτε συµβαίνει τόσο σε επίπεδο 

πλοκής όσο και σε επίπεδο φόρµας φανερώνει κάτι για τον χαρακτήρα και τον 

                                                 
58

 «I don’t freak out very often… no matter what my sisters say» 
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ψυχισµό του Μπάρη. Αυτό είναι το βασικό µέληµα της αφήγησης και όχι ο 

ρεαλισµός ή η αληθοφανής και ορθολογική σύνδεση των γεγονότων.  

  

 Εξέλιξη του συστήµατος 

 

Το ανορθόδοξο, το ανορθολογικό και µία τάση αντιρεαλισµού τόσο στην 

πλοκή όσο και στη φόρµα είναι γνωρίσµατα που έχουν ήδη εµφανιστεί στην έως 

τώρα φιλµογραφία του ΄Αντερσον, ωστόσο µε το Punch Drunk Love καλλιεργούνται 

πιο συστηµατικά και φτάνουν σε ένα είδος κορύφωσης. Σε επίπεδο θεµατικής, η 

Μανόλια προετοιµάζει το έδαφος για την είσοδο ανορθολογικών στοιχείων στην 

πλοκή µέσω της έµφασης που δίνει σε περιστατικά µοιραίων συµπτώσεων, καθώς και 

µέσα από στιγµές που αγγίζουν τον µαγικό ρεαλισµό – όπως το µουσικό ιντερλούδιο 

του Wise Up και η βροχή των βατράχων. Σε επίπεδο φόρµας, σπέρµατα του 

σκηνοθετικού συστήµατος που εφαρµόζεται στο Punch Drunk Love εµφανίζονται σε 

όλες τις ταινίες του Άντερσον.    

Αρκεί ένα και µόνο πλάνο από το Hard Eight για να ανιχνεύσει κανείς  την 

πρώιµη χρήση του στυλ, το οποίο ο Άντερσον θα αναπτύξει πλέον ως σύστηµα στο 

Punch Drunk Love. Η Κλίµεντιν περιµένει τον Σίντνεη στην κρεβατοκάµαρά του. Για 

να συµπληρώνει το εισόδηµά της η κοπέλα κοιµάται µε πελάτες του καζίνο, στο 

οποίο εργάζεται και, όταν ο Σίντνεη της συµπεριφέρεται µε καλοσύνη και 

προσφέρεται να την φιλοξενήσει στη σουίτα του, αυτή αποφασίζει να του δώσει ως 

αντάλλαγµα τον εαυτό της. Το πλάνο ξεκινάει κοντινό στις µπότες της Κλίµεντιν, εν 

συνεχεία η κάµερα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω δείχνοντας όλο της το σώµα 

και καταλήγει σε κοντινό του προσώπου της. Ένα θερµό λευκό φως εκτός κάδρου 

βρίσκεται πίσω και αριστερά από την κοπέλα δίνοντας χρυσαφένια λάµψη στα 

µαλλιά της. Η κοπέλα, ανέκφραστη, χαµένη στις σκέψεις της, αγγίζει ελαφρά τα 

µαλλιά της και το λευκό φως πίσω της σβήνει σταδιακά. Το πλάνο σκοτεινιάζει 

ανεπαίσθητα, και η λάµψη από τα µαλλιά της χάνεται. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα 

η Κλίµεντιν θα ρωτήσει τον Σίντνεη αν θέλει να κοιµηθεί µαζί της και ο Σίντνεη µε 

αυστηρότητα θα απορρίψει την πρότασή της.  

Η αντιρεαλιστική χρήση του φωτός αναδεικνύει τη δραµατικότητα της 

στιγµής και παραπέµπει στην ψυχολογία του χαρακτήρα. Η Κλίµεντιν ενδίδει στην 
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σκοτεινή πλευρά του εαυτού της και το φως σβήνει.
59

 Ο Άντερσον χρησιµοποιεί το 

φως µε ανάλογο τρόπο τόσο κατά τον µονόλογο του Σίντνεη στο τέλος του Hard 

Eight, όταν λέει στον Τζίµι ότι δεν θέλει να πεθάνει, όσο και σε ορισµένα πλάνα του 

Boogie Nights.
60

  

Αντιρεαλιστικός φωτισµός συναντάται µε µεγαλύτερη συχνότητα και ένταση 

στη Μανόλια. Στο τέλος του προλόγου,
61

 όταν ο αφηγητής σχολιάζει µε µία δόση 

απόγνωσης ότι οι µοιραίες συµπτώσεις που εκτρέπουν τις ζωές των ανθρώπων δεν 

µπορεί να είναι απλά τύχη, ο Άντερσον στήνει τα πλάνα µε τέτοιο τρόπο ώστε από τα 

παράθυρα του χώρου που εικονίζεται στο κάδρο να µπαίνει εκτυφλωτικό διάχυτο 

λευκό φως. Ο φωτισµός αυτού του τύπου υπονοµεύει την αίσθηση ρεαλισµού, 

φορτίζει µε ένταση τα γεγονότα και εντείνει το υπαρξιακό άγχος του προλόγου.  

Στη Μανόλια εντοπίζονται αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Άντερσον 

φωτίζει αντιρεαλιστικά τα πλάνα του, µε πιο ξεχωριστή το τελευταίο πλάνο στο 

µουσικό ιντερλούδιο του Wise Up. O Στάνλεη βρίσκεται στη σκοτεινή βιβλιοθήκη 

µόνος και, ψάχνοντας απαντήσεις για τη δική του ζωή, µελετά τις ιστορίες άλλων 

παιδιών θαυµάτων που έζησαν στο παρελθόν. Έχουµε ένα track out το οποίο ξεκινά 

ως κοντινό στο πρόσωπο του Στάνλεη και καταλήγει σε γενικό µε τον ήρωα στο 

κέντρο. Μαζί µε την αργή κίνηση της κάµερας προς τα πίσω ένα λευκό θερµό φως 

άγνωστης προέλευσης φωτίζει σταδιακά το πρόσωπο του χαρακτήρα και το βιβλίο 

µπροστά του. Το πρόσωπο του Στάνλεη είναι ήρεµο και χρωµατίζεται µε µια απαλή 

λευκή λάµψη. Το φως φαίνεται να παραπέµπει σε κάποιου είδους έλλαµψη ή 

συνειδητοποίηση: ο Στάνλεη, διαβάζοντας ιστορίες ανθρώπων µε τους οποίους 

αισθάνεται να συγγενεύει εκλεκτικά, καταλαβαίνει καλύτερα τη ζωή του. 

Η παρουσία αντισυµβατικά φωτισµένων πλάνων στις προηγούµενες ταινίες 

του Άντερσον είναι εµφανής αλλά περιορισµένη. Στο Punch Drunk Love θα 

εξελιχθεί, αντιθέτως, σε ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο διαµορφώνει  όλους 

σχεδόν τους τοµείς της κινηµατογραφικής φόρµας.  

                                                 
59

 Ο Άντερσον αναφέρεται στον συγκεκριµένο φωτισµό, αποδίδοντας το τέχνασµα σε επιρροή του 

σκηνοθέτη Τζόναθαν Ντέµη και συγκεκριµένα σε ένα πλάνο από τη ταινία του Η Σιωπή των Αµνών. 

Anderson, Paul Thomas, Baker Hall, Philip , Commentary 1… , οπ.π. 
60

 Στο DVD του Hard Eight, στο σχολιασµό της ταινίας, ο σκηνοθέτης αναφέρει ότι υπάρχουν πλάνα 

στο Boogie Nights όπου εφαρµόζει τη συγκεκριµένη τεχνική φωτισµού. Προσωπικά δεν κατόρθωσα να 

εντοπίσω τα συγκεκριµένα σηµεία της αφήγησης. Anderson, Paul Thomas, Baker Hall, Philip , 

Commentary 1…, οπ.π. 
61

  Συγκεκριµένα στο τέλος της ιστορίας του Σίντνεη Μπάρινγκερ, της τελευταίας από τις τρεις 

περιπτώσεις  ακραίων συµπτώσεων που παρουσιάζονται στον πρόλογο της Μανόλια. 
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Επιπλέον αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Άντερσον εφαρµόζει και στο Punch  

Drunk Love αρκετές σκηνοθετικές τακτικές που συναντάµε στις υπόλοιπες ταινίες 

του. Τα γρήγορα track in, από πολύ γενικά σε µεσαία πλάνα, χρησιµοποιούνται, 

λόγου χάριν, στη σκηνή της τηλεφωνικής λογοµαχίας του Μπάρη µε τον Ντην. 

Εξάλλου, όταν ο Μπάρη µέσα σε µία ατµόσφαιρα πανικού προσπαθεί να 

αντιµετωπίσει ταυτόχρονα την Ελίζαµπεθ, την Τζόρτζια, που τον εκβιάζει 

τηλεφωνικώς, και την Λίνα, ο Άντερσον επιστρατεύει απότοµα whip pan 

προκειµένου να εντείνει την σύγχυση. Στη ίδια σκηνή συναντάται σειρά από εκτενή 

travelling που ακολουθούν γοργά τις µετακινήσεις των ηθοποιών από τη µία άκρη 

του χώρου στην άλλη. Η κάµερα καταγράφει το διαρκές πήγαιν’ έλα των χαρακτήρων 

αναδεικνύοντας την νευρικότητα και το άγχος της στιγµής.  

 Ο ρυθµός της ταινίας είναι σε αρκετά σηµεία αργός, µε πλήθος στατικών 

πλάνων, και επιταχύνεται σηµαντικά µόνο σε περιπτώσεις όπου ο Μπάρη 

πανικοβάλλεται ή ξεσπά, όπως συµβαίνει κατά την τηλεφωνική συνοµιλία του µε τον 

Ντην ή κατά την επίσκεψη της Ελίζαµπεθ και της Λίνα στην αποθήκη του. Η 

επιβράδυνση του ρυθµού σε σχέση µε τις άλλες ταινίες του ΄Αντερσεν αντανακλάται 

τόσο στις κινήσεις της κάµερας όσο και στο µοντάζ. Η χρήση µονοπλάνων στο Punch 

Drunk Love είναι εξίσου συστηµατική µε αυτήν στο Boogie Nights ή την Μανόλια, 

µόνο που αυτή τη φορά η κάµερα κινείται πολύ πιο αργά και έτσι ο ρόλος της 

καθίσταται πιο διακριτικός. Τέλος απουσιάζει το ορµητικό παράλληλο µοντάζ των 

δύο προηγούµενων ταινιών, καθώς ο Άντερσον αφήνει πίσω του τις σύνθετες, 

µεγάλης διάρκειας πολυπρόσωπες αφηγήσεις και οργανώνει τη φόρµα γύρω από έναν 

µόνο χαρακτήρα, τον Μπάρη.  

 Στο Punch Drunk Love η τεχνική του Άντερσον µε την κάµερα και το 

µοντάζ είτε γίνεται πιο διακριτική, πιο στατική είτε αφορά γνώριµες εφαρµογές που 

έχουµε συζητήσει στα προηγούµενα κεφάλαια. Εδώ πλέον ο Άντερσον εξελίσσεται 

ως δηµιουργός και επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην εξπρεσιονιστική χρήση της 

mise en scène.  Η εκτενής αξιοποίηση της mise en scène έχει ως αποτέλεσµα η 

κινηµατογράφηση να βασίζεται περισσότερο σε γενικά και µεσαία πλάνα – συχνά 

στατικά ή και µετωπικά. Σε σχέση µε τις προηγούµενες ταινίες του σκηνοθέτη η 

κάµερα λειτουργεί περισσότερο ως παρατηρητής της δράσης, διατηρώντας  

απόσταση από αντικείµενα και χαρακτήρες. Στο Punch Drunk Love περιορίζονται 

σηµαντικά τα πολύ κοντινά, κοφτά πλάνα, που ο Άντερσον συνήθιζε να 

χρησιµοποιεί.   
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 Φόρµα 

 

 Η χρήση του φωτισµού, των χρωµάτων, των κοστουµιών και των χώρων 

οργανώνεται µε τρόπο που να αναδεικνύει την ψυχολογία του Μπάρη.
62

 Η 

συστηµατική αυτή προσπάθεια να αποτυπωθεί ο συναισθηµατικός κόσµος του ήρωα 

επί της οθόνης έχει ως αποτέλεσµα τα στοιχεία του κάδρου να φορτίζονται συνήθως 

συµβολικά, µαρτυρώντας κάθε φορά κάτι συγκεκριµένο για τον πρωταγωνιστικό 

χαρακτήρα.  

  

 Α) Το Μέσα και το Έξω: Παγίδευση και Ελευθερία 

  

 Η εξέλιξη του Μπάρη σηµαδεύεται αφηγηµατικά από τη σχέση του µε το 

περιβάλλον. Ο ήρωας ξεκινά εγκλωβισµένος σε κλειστοφοβικούς, σκοτεινούς και 

µουντούς χώρους και τελικά περνά σε πιο ανοιχτά τοπία,  πλουσιότερα σε βάθος και 

σε χρώµατα.
63

 Το πέρασµα από κλειστούς σε ανοιχτούς χώρους αποδίδει την 

σταδιακή απελευθέρωση του ήρωα από τις νευρώσεις και τις φοβίες του. Είναι 

σηµαντικό ότι στο πρώτο µέρος της αφήγησης ο εξωτερικός κόσµος, οι ανοιχτοί 

ορίζοντες και το λευκό φως της ηµέρας συνδέονται µε περιστατικά τα οποία 

δηµιουργούν στον Μπάρη έντονη ψυχολογική πίεση. Αντίστοιχα, στην αρχή της 

ταινίας εµφανίζεται πιο άνετος σε χώρους κλειστούς και αποπνικτικούς. Το πέρασµα 

του χαρακτήρα από εσωτερικούς σε εξωτερικούς χώρους αποδίδεται ως µία σχεδόν 

επίπονη διαδικασία αλλαγής µε καταλύτη την Λίνα, η παρουσία της οποίας ωθεί 

τελικά τον Μπάρη προς την ελευθερία.     

 

1. Άστυ 

 

 Η αρχή του φιλµ συνοψίζει τον εγκλωβισµό του Μπάρη σε εσωτερικούς 

χώρους. Η αφήγηση ξεκινά µε ένα πολύ γενικό, το οποίο είναι ελαφρώς σκοτεινό 

στην αριστερή πάνω γωνία και την δεξιά πλευρά του κάδρου. Ο Μπάρη κάθεται στο 
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 King, Cubie , “Punch Drunk Love …, οπ.π.  
63

 «Η δύναµη του Punch Drunk Love πηγάζει από το γεγονός ότι δείχνει την ενσωµάτωση του Μπάρη 

Ήγκαν , τόσο νοητικά … όσο και σωµατικά, την οποία επιτυγχάνει µέσα από την αγάπη της Λίνα.» 

King, Cubie , “Punch Drunk Love …, οπ.π.    
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γραφείο του στη γωνία της αποθήκης όπου στεγάζεται η επιχείρησή του, 

πλαισιωµένος από το σκοτάδι στα άκρα της εικόνας. Επικρατούν µουντά χρώµατα: το 

λευκό-γκρίζο του πατώµατος και του πάνω µέρους του τοίχου και µία λωρίδα 

ξεφτισµένου σκούρου µπλε που πλαισιώνει το κάτω µέρος του τοίχου. Ο Άντερσον 

φιλµάρει µε ευρυγώνιο φακό προκαλώντας µικρές αλλά ευδιάκριτες καµπυλώσεις/ 

παραµορφώσεις στις ευθείες γραµµές του χώρου. Ο Μπάρη είναι µονάχα µία µικρή 

φιγούρα στα αριστερά του κάδρου. Φοράει το µπλε κοστούµι του και, µε το µπλε 

κοµµάτι του τοίχου ακριβώς από πίσω του, εµφανίζεται αφοµοιωµένος στον χώρο. 

Μοιάζει εγκλωβισµένος/ παγιδευµένος µέσα στο µουντό, κλειστό περιβάλλον της 

αποθήκης.  

 Στο δεύτερο πλάνο του φιλµ µεταφερόµαστε σε εξωτερικό χώρο, όπου 

διαδραµατίζεται ένα πρώτο περιστατικό βίας, το οποίο υποδηλώνει και την πίεση που 

αισθάνεται ο Μπάρη όταν εκτίθεται στον εξωτερικό κόσµο. Ο Μπάρη έχει βγει από 

την αποθήκη και το βλέµµα του είναι στραµµένο προς τον αυτοκινητόδροµο. Με 

ρευστή κίνηση της κάµερας εµπρός και δεξιά βλέπουµε την ανοικτή έκταση του 

δρόµου. Ξηµερώνει και το χρώµα του ουρανού είναι ένας συνδυασµός λευκού και 

αχνών µωβ και ροζ αποχρώσεων. Η κάµερα είναι στραµµένη αριστερά, µε τον δρόµο 

να προεκτείνεται στο άπειρο, στη µέση περίπου της αριστερής άκρης του κάδρου. 

Από αυτό ακριβώς το σηµείο φαίνονται δύο ζευγάρια φώτα αυτοκινήτων να 

κινούνται όλο και πιο γρήγορα καθώς πλησιάζουν την κάµερα. Το πρώτο όχηµα, ένα 

κόκκινο τζιπ, ανατρέπεται και κάνοντας τρεις συνεχόµενες περιστροφές βγαίνει εκτός 

κάδρου – η κάµερα ακολουθεί για 45 περίπου µοίρες το ατύχηµα µε pan προς τα 

δεξιά. Η πρώτη έκθεση του ήρωα στον εξωτερικό κόσµο σηµαδεύεται από τη βία του 

παράδοξου ατυχήµατος.     

 Το καδράρισµα στον αυτοκινητόδροµο είναι ανάλογο µε το πλάνο του 

Μπάρη στη γωνία της αποθήκης: και στις δύο περιπτώσεις η κάµερα είναι στραµµένη 

προς τα αριστερά, µε τα αντικείµενα του ενδιαφέροντός της να βρίσκονται τέρµα 

αριστερά. Η αναλογία ανάµεσα στα κάδρα κάνει ακόµη πιο εµφατική την αντίθεση 

ανάµεσα σε εσωτερικό χώρο/εγκλωβισµό και εξωτερικό χώρο/ φόβο.  

 Στη δεύτερη σκηνή της ταινίας παρακολουθούµε και πάλι την  φοβική 

αντίδραση που προκαλεί στον Μπάρη η επαφή µε τον έξω κόσµο. Η σκηνή αρχίζει µε 

τον Μπάρη σε µέσο πλάνο να µιλάει στο τηλέφωνο και την µπλέ λωρίδα του τοίχου 

ξανά από πίσω του. Τελειώνοντας το τηλεφώνηµα βγαίνει έξω από την αποθήκη, και 

από το βάθος του κάδρου πλησιάζει ένα λευκό αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο σταµατά 
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λίγα µέτρα µακριά από τον ήρωα. Η οδηγός πλησιάζει µε τα πόδια τον Μπάρη και 

αρχίζουν να συνοµιλούν – πρόκειται για τη Λίνα. Όταν η κάµερα ακολουθεί τον 

Μπάρη εκτός της αποθήκης, ο ήλιος που εµφανίζεται στην δεξιά πάνω γωνία του 

κάδρου δηµιουργεί στην οθόνη έντονες αναλαµπές φακού.
64

 Ανάλογες αναλαµπές θα 

συναντήσουµε και λίγο µετά, κατά τον διάλογο Μπάρη-Λίνα. Το δυνατό λευκό φως 

του ήλιου θαµπώνει αισθητά το δεξιό τµήµα του κάδρου, αποκρύπτοντας σχεδόν τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου της γυναίκας και προσδίδοντας έντονη λάµψη στα 

ξανθά µαλλιά της.
65

  Η Λίνα τελικά φεύγει, ενώ ο Μπάρη οπισθοχωρεί πανικόβλητος, 

κρύβεται στις σκιές στα αριστερά της εισόδου της αποθήκης και σχεδόν εξαφανίζεται 

στο σκοτεινό εσωτερικό της αποθήκης βαριανασαίνοντας τροµαγµένος. Η προφανής 

αντίθεση ανάµεσα στο εκτυφλωτικό φως του ήλιου και τις σκιές της αποθήκης 

συνδυάζεται µε την πρώτη εµφάνιση της Λίνα, η οποία γίνεται αφορµή µιας επίσης 

ακραίας φοβικής αντίδρασης εκ µέρους του Μπάρη.   

 Ο Άντερσον θα χρησιµοποιήσει κατ’ επανάληψη έντονο λευκό φως 

προκειµένου να αναδείξει τον φόβο που διακατέχει τον ήρωα.
66

 Έτσι όταν ο Μπάρη 

µεταφέρει το αρµόνιο στο γραφείο του και παίζει τα πλήκτρα του, φαίνεται στιγµιαία 

ήρεµος και ευτυχισµένος. Ξαφνικά ακούγεται ένας κρότος. Λευκό φως πέφτει πάνω 

στον Μπάρη, ο οποίος γυρνά απότοµα σηκώνοντας τα χέρια σε στάση άµυνας, µε 

πρόσωπο σχεδόν παραµορφωµένο από την ταραχή. Στην πραγµατικότητα, δεν 

συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας: είναι απλά ένας συνάδερφος του Μπάρη, ο Λανς 

(Luis Guzman), ο οποίος ανοίγει το συρόµενο σιδερένιο στόρι της εισόδου.  Αλλού, 

ωστόσο, το λευκό φως σηµατοδοτεί την ύπαρξη πραγµατικών απειλών. Σε δύο 

περιπτώσεις, συγκεκριµένα µετά το πρώτο εκβιαστικό τηλεφώνηµα της Τζόρτζια και 

µετά από την επίθεση που δέχεται από τα τέσσερα ξανθά αδέλφια, ο Μπάρη 

εισέρχεται στην αποθήκη. Και τις δύο φορές έχουµε υπερέκθεση του εξωτερικού 

φωτός της ηµέρας η οποία, σε συνδυασµό µε τον λευκό τοίχο που βρίσκεται ακριβώς 

απέναντι από την αποθήκη, καλύπτει το µεγαλύτερο κοµµάτι της εικόνας µε διάχυτο 

                                                 
64

 Lens Flares. 
65

 Έχουµε παρατηρήσει στα προηγούµενα κεφάλαια ότι ο Άντερσον συνηθίζει να εισάγει σε σκηνές 

χαρακτήρες, τους οποίους δεν έχουµε ξαναδεί, αποκρύπτοντας τα χαρακτηριστικά τους. Η παρουσία 

της Λίνα εδώ παίρνει σχεδόν αγγελικές διαστάσεις: είναι ένα πλάσµα λουσµένο στο φως του ήλιου που 

θα ενώσει εντέλει τον ήρωα µε τον έξω κόσµο, βοηθώντας τον να ξεπεράσει τις φοβίες του.  
66

 «… το λευκό λειτουργεί… ως καταπιεστής του (ενν. του Μπάρη). … Λευκό είναι επίσης το χρώµα 

του καταπιεστικού εκτυφλωτικού φωτός το οποίο κατακλύζει και πνίγει τον Μπάρη... δίνοντας έτσι 

έµφαση σε µία γενικότερη κατάσταση υποδούλωσης που βιώνει ο  Μπάρη…»  . King, Cubie , Punch 

Drunk Love …, οπ.π.    
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κατάλευκο φως.
67

 Ο Μπάρη µπαίνει στο κάδρο πλαισιωµένος από απόλυτο λευκό, 

την πρώτη φορά µε το κεφάλι κατεβασµένο και γοργό νευρικό βήµα, τη δεύτερη 

κοιτώντας επιφυλακτικά πίσω του σαν να φοβάται νέα επίθεση των αδερφών.  

 Ο Άντερσον θα εφαρµόσει τις γνώριµες από τις προηγούµενες ταινίες του 

λήψεις track in προκειµένου να αποµονώσει τον Μπάρη σε εσωτερικούς χώρους.  

Τέτοιες περιπτώσεις συναντάµε στην πρώτη επίσκεψη της αδερφής του Ελίζαµπεθ 

στον χώρο της δουλειάς του, στην οικογενειακή συγκέντρωση µε τις αδερφές του και 

κατά το πρώτο εκβιαστικό τηλεφώνηµα που δέχεται από την Τζόρτζια. Στο πρώτο 

παράδειγµα, ολόκληρος ο διάλογος Ελίζαµπεθ-Μπάρη κινηµατογραφείται µε ένα 

µεγάλης διάρκειας µονοπλάνο. Η Ελίζαµπεθ εισέρχεται στο κάδρο από τα δεξιά 

κινούµενη προς τα αριστερά, προς την κατεύθυνση του Μπάρη. Όσο εξελίσσεται η 

σκηνή οι δύο συνοµιλητές κινούνται σταδιακά προς τα αριστερά καταλήγοντας στη 

γωνία της αποθήκης.
68

 Η Ελίζαµπεθ έχει πια γυρίσει την πλάτη της στην κάµερα, και 

το πλάνο, από γενικό προς µεσαίο, µε αργή κίνηση της κάµερας προς τα εµπρός 

γίνεται τελικά µεσαίο-κοντινό στον Μπάρη που προσπαθεί αµήχανα να αποφύγει την 

αδερφή του. Ακούµε µονάχα την Ελίζαµπεθ να τον κατηγορεί για την περίεργη 

συµπεριφορά του και να τον πιέζει να γνωρίσει µία φίλη της.
69

 Τελικά η αδερφή του 

φεύγει και στο πλάνο αποµένει µόνον ο Μπάρη, ο οποίος γυρίζει την πλάτη του στην 

κάµερα. Η λήψη καταλήγει σε µεσαίο-κοντινό στην πλάτη του ήρωα, ακριβώς στη 

γωνία του χώρου µε λευκούς τοίχους µπροστά του να πλαισιώνουν την µορφή του. Η 

πίεση που ασκεί η Ελίζαµπεθ στον Μπάρη δεν περιορίζεται µόνο στο περιεχόµενο 

του διαλόγου και στις ερµηνείες αλλά περνά και µέσα από την κινηµατογράφηση.  

Μια ακόµη ενδεικτική περίπτωση ασφυκτικού περιορισµού του ήρωα σε 

εσωτερικό χώρο είναι η σκηνή του τηλεφωνήµατος στην ροζ γραµµή.
70

 Η σκηνή 

διαρκεί περίπου εφτά λεπτά και απαρτίζεται από τρία µόλις πλάνα. Ο Μπάρη διαρκώς 

κινείται αργά µέσα στο διαµέρισµά του µιλώντας στο ασύρµατο τηλέφωνο αρχικά µε 

την τηλεφωνήτρια και µετά µε την Τζόρτζια.
71

 Το διαµέρισµα έχει λευκούς τοίχους 

και ο Μπάρη φορά το λευκό του πουκάµισο. Ο χώρος είναι υποφωτισµένος και 

αποπνικτικός, µε λευκό φωτισµό να προέρχεται µόνο από µεµονωµένα σηµεία – το 

                                                 
67

 “Colors, Music and Sound” στο Redeeming the mileage…, οπ.π. 

http://www.a2pcinema.com/archive/PDL/colors.htm (πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 2011). 
68

 Πρόκειται για το ίδιο σηµείο του χώρου όπου συναντάµε τον Μπάρη εγκλωβισµένο, στο πρώτο 

πλάνο της ταινίας.   
69

 Τη Λίνα 
70

 “Colors, Music and Sound” στο Redeeming the mileage … , οπ.π. 
71

 Αργότερα θα αποδειχτεί ότι και οι δύο φωνές ανήκουν στην ίδια γυναίκα , την βοηθό του Ντην.  
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χωλ, την κουζίνα, µία επιτραπέζια λάµπα στο σαλόνι και µία απροσδιόριστη φωτεινή 

πηγή ψηλά εκτός πλάνου, πάνω ακριβώς από την καρέκλα όπου κάθεται 

περιστασιακά ο Μπάρη. Ξεχωρίζει το εισαγωγικό µονοπλάνο της σκηνής, διάρκειας 

τριών λεπτών, το οποίο ακολουθεί τον ήρωα µε διαδοχικές πανοραµίκ κινήσεις, 

καδράροντάς τον σε γενικά και µεσαία-γενικά πλάνα. Στην λήψη αυτή ο Μπάρη, µε 

το λευκό του πουκάµισο, είναι και πάλι αφοµοιωµένος στον λευκό, µουντό, 

απρόσωπο χώρο, και η απόστασή του από την κάµερα τον καθιστά πια κοµµάτι του 

ντεκόρ. 

 Τέλος, ο Άντερσον χρησιµοποιεί το περιβάλλον και τη χωροταξία της πόλης 

για να καταδείξει την παγίδευση του ήρωα στον αστικό χώρο. Ο Μπάρη δύο φορές 

χάνεται και εγκλωβίζεται, πρώτα στο κτήριο όπου βρίσκεται το διαµέρισµα της Λίνα 

και αργότερα όταν τον καταδιώκουν οι τέσσερις ξανθοί αδερφοί. Ο Μπάρη φεύγει 

από την οικοδοµή, η Λίνα του τηλεφωνεί στον προθάλαµο για να του οµολογήσει ότι 

ήθελε να τη φιλήσει και εκείνος, στην προσπάθεια του να βρει ξανά το διαµέρισµα 

της κοπέλας, χάνεται. Ανεβοκατεβαίνει πανοµοιότυπες σκάλες και διασχίζει 

πανοµοιότυπους διαδρόµους, οι χώροι είναι και πάλι άχρωµοι και υποφωτισµένοι, µε 

αποχρώσεις λευκού και λευκού-γκρίζου. Στα δύο πιο χαρακτηριστικά πλάνα της 

σκηνής, η κάµερα είναι τοποθετηµένη στην αρχή δύο µεγάλων, στενών διαδρόµων, 

και κάθε µερικά µέτρα εµφανίζονται ορθογώνια παραλληλόγραµµα, το ένα 

εγκιβωτισµένο µέσα στο άλλο, µε την ένδειξη «Έξοδος» στην κορυφή τους. Η 

φιγούρα του Μπάρη –σε µεγάλη απόσταση από την κάµερα –  τρέχει κατά µήκος των 

διαδρόµων, πρώτα προς το µέρος της κάµερας και αργότερα, στο δεύτερο πλάνο, 

αποµακρυνόµενη από αυτήν, ενώ τα διαδοχικά παραλληλόγραµµα πλαισιώνουν τη 

µικροσκοπική µορφή του ήρωα. Το επεισόδιο αποκτά συµβολικές διαστάσεις: ο 

Μπάρη, ένας άνδρας αυτοαποκλεισµένος στην καθηµερινή του ζωή από την 

πραγµατικότητα, χάνεται στους δαιδάλους του έξω κόσµου αναζητώντας τη Λίνα,  µε 

την αγάπη της οποίας θα ξεπεράσει τα αδιέξοδά του.    

 Ανάλογα λειτουργεί και η σκηνή όπου τα τέσσερα αδέρφια καταδιώκουν τον 

Μπάρη και εκείνος τρέχει τροµαγµένος µέσα σε στενά δροµάκια που οδηγούν σε 

αδιέξοδο. Είναι βράδυ και ο φωτισµός πολύ περιορισµένος. Ο Μπάρη χάνεται µέσα 

στα σκοτεινά, κλειστοφοβικά δροµάκια, και ο Άντερσον χρησιµοποιεί ένα γενικό 

πλονζέ, ψηλά πάνω από τον χαρακτήρα, για να αποδώσει εµφατικά τον εγκλωβισµό 

του.   
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 Συµπερασµατικά, παρατηρούµε ότι το «αστικό» κοµµάτι της αφήγησης, οι 

χώροι της πόλης όπου ο Μπάρη κατοικεί, εργάζεται και κινείται, πνίγουν µε 

διαφορετικούς κατά περίπτωση τρόπους τον χαρακτήρα και αποτυπώνουν µε όρους 

χρώµατος, φωτός και σκηνικού τα αδιέξοδά του. Η περιορισµένη χρήση  ζωηρών 

χρωµάτων και η χρωµατική «µονοτονία»  των λευκόγκριζων τόνων µεταφέρουν στην 

εικόνα την άγονη εσωτερική ζωή  του ήρωα.  

Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί το σουπερµάρκετ. Εκεί ο Μπάρη βρίσκει µία 

αίσθηση σκοπού και ελευθερίας καθώς επιχειρεί µε την αγορά υγιεινών προϊόντων  

να εξαγοράσει αεροπορικά µίλια.
72

 Το σουπερµάρκετ απεικονίζεται ως ένας  χώρος 

ανοικτός, µε ατέλειωτες σειρές από ράφια. Οι τοίχοι είναι λευκοί και στην οροφή 

είναι τοποθετηµένες µεγάλες µακρόστενες λευκές λάµπες, παράλληλα διατεταγµένες. 

Εδώ, ωστόσο, το λευκό χρώµα παύει να λειτουργεί αρνητικά καθώς αναµειγνύεται µε 

τα άπειρα χρώµατα από τις συσκευασίες των διάφορων προϊόντων: κόκκινο, πράσινο, 

γαλάζιο, κίτρινο και οι κάθε λογής αποχρώσεις τους. Με την κάµερα να κινείται 

συνήθως παράλληλα µε τον Μπάρη, ο οποίος µετακινείται κατά µήκος των 

παράλληλων διαδρόµων και ραφιών, δίνεται έµφαση στο πλάτος και το βάθος του 

χώρου. ∆ηµιουργείται, λοιπόν, µία αίσθηση ευρυχωρίας η οποία επιτείνεται από τις 

πολλαπλές παράλληλες σειρές λευκών λαµπών στο πάνω µέρος του κάδρου. 

  

 2. Χαβάη 

  

Όταν θα ταξιδέψει ο Μπάρη στη Χαβάη για να συναντήσει τη Λίνα  ο 

Άντερσον θα ανατρέψει την ως τώρα απεικόνιση του περιβάλλοντος. Θα δούµε πολύ 

ανοιχτούς χώρους, δρόµους γεµάτους κόσµο και χρώµατα θερµά και φωτεινά.
73

  Ο 

Μπάρη πλησιάζει το αντικείµενο του πόθου του και ο περιβάλλων χώρος 

µεταµορφώνεται.   

  Χαρακτηριστικότατο είναι το πρώτο πλάνο στη Χαβάη, όταν ο Μπάρη 

βρίσκεται ακόµη στο αεροδρόµιο. Ο Μπάρη κινείται µέσα στις σκιές µε την κάµερα 

να τον ακολουθεί από πίσω. Γρήγορα περνάµε από το σκοτάδι στο φως και βλέπουµε 

ότι ο ήρωας βρίσκεται σε έναν από τους εξωτερικούς χώρους του αεροδροµίου, ο 

                                                 
72

 Ο Cubie χαρακτηρίζει το σουπερµάρκετ ως µία «χώρα ευκαιριών» για τον Μπάρη. King, Cubie , 

“Punch Drunk Love… , οπ.π. 
73

 «Οι τοποθεσίες στη Χαβάη εκρήγνυνται µε χρώµατα και ήχους, και για πρώτη φορά βιώνεται 

ουσιαστική ζωή και ελευθερία». King, Cubie , “Punch Drunk Love …, οπ.π.  
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οποίος εκτείνεται – µπαλκόνι, οροφή και µεγάλες ορθογώνιες κολώνες 

τοποθετηµένες η µία µετά την άλλη– µέχρι το βάθος του πλάνου. Η κάµερα 

προφταίνει τον Μπάρη, βλέπουµε το αριστερό του προφίλ και στο βάθος αεροπλάνα. 

Το λευκό του ουρανού είναι εκτυφλωτικό και κυριαρχεί σ’ όλο το δεύτερο µισό του 

κάδρου πλαισιώνοντας µε διάχυτο φωτισµό τον Μπάρη, ο οποίος χαµογελά και, 

ενθουσιασµένος, κινείται ταχύτατα προς τα εµπρός. Η κάµερα στρέφεται 45 µοίρες 

αριστερά και σταµατά καθώς ο Μπάρη συνεχίζει προς τα εµπρός. Το πλάνο 

καταλήγει γενικό, µε πολλά φοινικόδεντρα και πράσινο στο κέντρο και δεξιά της 

εικόνας, ενώ στα αριστερά του κάδρου βλέπουµε τη µπλε φιγούρα του Μπάρη καθώς 

προχωρά ενθουσιασµένος προς το βάθος του κάδρου.  

Το συγκεκριµένο πλάνο αποτυπώνει την προοδευτική αλλαγή στον 

χαρακτήρα του ήρωα: ξεκινά από το σκοτάδι, τις σκιές, και ύστερα εκτίθεται στο 

εκτυφλωτικό λευκό του ουρανού. ∆εν φοβάται αλλά, αντίθετα, κοιτά τη θέα 

πανευτυχής και συνεχίζει προς τα εµπρός. Στην αρχή της ταινίας η επαφή µε τις 

ανοιχτές εκτάσεις του αυτοκινητόδροµου και το εκτυφλωτικό φως του ήλιου ήταν για 

τον Μπάρη πηγή φόβου και ψυχολογικής πίεσης. Μάλιστα, όπως ήδη αναφέραµε, 

µετά την πρώτη του συνάντηση µε τη Λίνα ο χαρακτήρας αναζήτησε πανικόβλητος 

καταφύγιο στις σκιές της αποθήκης. Στο δεύτερο µισό του φιλµ, και αφού έχει 

µεσολαβήσει το ραντεβού µε τη Λίνα, ο χαρακτήρας του Μπάρη εξελίσσεται και 

δέχεται µε χαρά την έκθεσή του στον εξωτερικό κόσµο. Η Λίνα, η οποία αποδέχεται 

τον ήρωα µε όλα του τα ελαττώµατα, είναι ο καταλυτικός παράγοντας αυτής της 

αλλαγής.   

΄Εµφαση στα ανοιχτά, γεµάτα ζωή τοπία της Χαβάης δίνεται και σε άλλες 

σκηνές. Όταν ο Μπάρη τηλεφωνεί στο ξενοδοχείο της Λίνα, βρίσκεται στα δεξιά του 

κάδρου, ενώ στο κέντρο και αριστερά δεσπόζει ένας µεγάλος δρόµος µε πλήθος 

κόσµου που παρακολουθεί µία παρέλαση. Για πρώτη φορά στην ταινία τα πλάνα 

είναι γεµάτα ανθρώπους και σφύζουν από ζωή. Λίγο αργότερα, και αφού έχει 

συναντηθεί µε τη Λίνα, η κάµερα σε steadicam διασχίζει τον ανοιχτό χώρο ενός 

πολυσύχναστου µαγαζιού δίπλα στην παραλία. Η κάµερα περιπλανιέται για 

περισσότερο από µισό λεπτό ανάµεσα στα τραπέζια και τον κόσµο πριν καταλήξει 

στο τραπέζι του Μπάρη και της Λίνα. 
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Β) Ατµόσφαιρα ονείρου 

 

Η αφήγηση κατατείνει στην υπέρβαση του ρεαλισµού µέσω µιας φόρµας η 

οποία αποσκοπεί στο να αποδώσει την ιστορία µε τη µορφή ενός παράδοξου, 

πολύχρωµου ονείρου. Βασικά όπλα του Άντερσον είναι, εν προκειµένω, ο 

αντιρεαλιστικός φωτισµός, οι αναλαµπές φακών και οι ψηφιακοί πίνακες του 

Τζέρεµη Μπλέηκ.    

 

1. Αντιρεαλιστικός Φωτισµός 

 

 i. Γαλήνη και Ροµαντισµός 

Η εξπρεσιονιστική δοµή της φόρµας εντοπίζεται ιδιαίτερα στην 

αντιρεαλιστική λειτουργία του φωτός. 

Σε δυο περιπτώσεις συναντούµε χρήση θερµού κίτρινου φωτός, το οποίο 

φαίνεται να υποδηλώνει µία κατάσταση ηρεµίας και ευτυχίας για τον Μπάρη. Στην 

αρχή του φιλµ ο Μπάρη µεταφέρει το αρµόνιο στο σκοτεινό γραφείο του. Αρχίζει να 

πιέζει τα πλήκτρα και τα πεντάλ του και ακούγονται διάσπαρτες νότες καθώς ο 

Μπάρη σκαλίζει αδέξια το µουσικό όργανο. Σε µέσο κοντρ-πλονζέ µε κλίση προς τα 

δεξιά βλέπουµε τα σκοτεινά περιγράµµατα του προσώπου του Μπάρη –στα αριστερά 

του κάδρου – και του κορµού του αρµόνιου. Η κάµερα πλησιάζει όλο και 

περισσότερο, και η λήψη καταλήγει σε κοντινό στον Μπάρη, µε την αριστερή πίσω 

γωνία του αρµόνιου να καλύπτει ελαφρώς το σαγόνι του χαρακτήρα. Παράλληλα, µε 

την κίνηση της κάµερας προς τα εµπρός, ένα θερµό κίτρινο φως, το οποίο πηγάζει 

ανεξήγητα από το αρµόνιο, φωτίζει σταδιακά το αρχικά σκοτεινό πρόσωπό του 

ήρωα.
74

 Ο ήχος των πλήκτρων δένει µε το εξωδιηγητικό σάουντρακ,
75

 και η κίτρινη 

θερµή λάµψη φανερώνει και αναδεικνύει για πρώτη φορά τον Μπάρη γαλήνιο και 

συγκεντρωµένο ολοκληρωτικά στο αρµόνιο. Η λήψη θυµίζει πολύ έντονα το πλάνο 

στη Μανόλια µε τον Στάνλεη, το παιδί θαύµα, στη βιβλιοθήκη: εκεί η κάµερα 
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 “Symbolism” στο Redeeming the mileage …, οπ.π. , 

http://www.a2pcinema.com/archive/PDL/symbolism.htm, (πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 2011). 
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 Στο σενάριο δηλώνεται ότι η µουσική επένδυση του φιλµ «αναµειγνύεται» µε τις νότες που παίζει 

αδέξια ο Μπάρη.  Anderson, Paul Thomas  , Punch Drunk Love: The Shooting Script, faber and faber, 

Η.Π.Α. , σελ. 12-13.    
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αποµακρύνεται από τον χαρακτήρα και ένα φως το οποίο πέφτει κατακόρυφα από 

αόρατη, εκτός κάδρου, πηγή φωτίζει το βιβλίο µπροστά στο παιδί δίνοντας στο 

πρόσωπό του µία µαλακή λάµψη που σταδιακά δυναµώνει. 

Στη δεύτερη περίπτωση, ο Μπάρη βρίσκεται σε έναν µικρό ανοιχτό 

τηλεφωνικό θάλαµο και τηλεφωνεί στο ξενοδοχείο της Λίνα ζητώντας να τον 

συνδέσουν µε το δωµάτιό της. Μετά από µία αποτυχηµένη πρώτη προσπάθεια, ο 

Μπάρη ακούει τη φωνή της κοπέλας και, εκείνη ακριβώς τη στιγµή ένα κίτρινο θερµό 

φως απλώνεται στο εσωτερικό πάνω µέρος του µικρού θαλάµου. Η εµφάνιση του 

φωτός συνοδεύεται µάλιστα από έναν ήχο στην µουσική επένδυση της ταινίας που 

θυµίζει καµπανάκι. Πρόκειται για ένα µικρό στιγµιότυπο επιφώτισης/ ευτυχίας: ο 

Μπάρη ακούει τη φωνή της αγαπηµένης του και το θερµό κίτρινο φως αναδεικνύει 

την ευφορία του.
76

 

Επιπλέον, συναντάµε στιγµές όπου λευκό φως προβολέα φωτίζει τους 

χαρακτήρες δηµιουργώντας  απορία για το ποια ακριβώς είναι η πηγή του φωτισµού. 

Για παράδειγµα, όταν ο Μπάρη και η Λίνα, έχοντας βγει από το εστιατόριο, 

περπατούν και στρίβουν σε µία γωνία, ενώ στο βάθος πίσω τους διακρίνεται µία 

µεγάλη νταλίκα. Η σκηνή κινηµατογραφείται µε ένα εκτενές µονοπλάνο µε την 

κάµερα να φιλµάρει τους χαρακτήρες από µπροστά. Η νταλίκα ξεκινά, στρίβει στο 

δρόµο ακριβώς δίπλα τους και τελικά τους προσπερνά τη στιγµή ακριβώς που πάνε 

να διασχίσουν το δρόµο. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σκηνής ισχυρό λευκό φως, 

σαν από προβολέα, φωτίζει το ζευγάρι. Η πηγή του φωτισµού βρίσκεται εκτός 

κάδρου και  το φως του προβολέα παραµένει εστιασµένο πάνω στο ζευγάρι, την ίδια 

στιγµή που η πηγή προέλευσής του αλλάζει θέση µαζί µε την κίνηση της νταλίκας. 

Προφανώς ο προβολέας είναι τοποθετηµένος πάνω στην νταλίκα. Εδώ το λευκό φως 

– αντίθετα µε περιπτώσεις που εξετάσαµε παραπάνω – σε συνδυασµό µε το βάλς της 

µουσικής επένδυσης, εντείνει τη ροµαντικότητα της σκηνής. Πρόκειται για µία 

πινελιά µαγικού ρεαλισµού: τα µαλλιά της Λίνα λάµπουν και το σάουντρακ 

παραπέµπει σε µία αισιόδοξη, ευφορική διάθεση.  
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 Τόσο η σκηνή µε το αρµόνιο όσο και αυτή µε τον τηλεφωνικό θάλαµο αναφέρονται και αναλύονται  
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Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να θυµίσουµε ότι η ίδια νταλίκα έχει 

ξαναεµφανιστεί στην αρχή της ταινίας.
77

 Ο Μπάρη στέκεται στον έρηµο δρόµο 

κοιτάζοντας το εγκαταλελειµµένο αρµόνιο, και ξαφνικά η νταλίκα περνά ταχύτατα 

και µε θόρυβο από µπροστά του. Τότε ο Μπάρη παίρνει πανικόβλητος το αρµόνιο 

στα χέρια του και το µεταφέρει στο γραφείο του. Η εµφάνιση της νταλίκας συνδέει 

τον Μπάρη µε τα δύο πιο θετικά στοιχεία της ζωής του: το αρµόνιο και τη Λίνα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη σκηνή του περιπάτου του ζευγαριού, τη στιγµή ακριβώς  

που η νταλίκα περνά από µπροστά τους, βλέπουµε να αναγράφεται στην καρότσα της 

η φράση «Relocation at its best», «αλλαγή χώρου στα καλύτερά της». Προφανώς 

πρόκειται για όχηµα που εξυπηρετεί µετακοµίσεις. Ωστόσο η φράση λειτουργεί 

προφητικά: το ζευγάρι θα αλλάξει χώρο, ο Μπάρη θα συναντηθεί τελικά µε τη Λίνα 

στη Χαβάη, όπου και θα ανθίσει η σχέση του. 

Το περιβάλλον, ο φωτισµός, τα αντικείµενα δηµιουργούν, εν ολίγοις, µια 

ατµόσφαιρα που υπερβαίνει τον ρεαλισµό και συναρτάται µε την ψυχολογία των 

χαρακτήρων. Η mise en scène πάλλεται από ζωή και µας αποκαλύπτει περισσότερες ή 

εξίσου πολλές πληροφορίες για τους χαρακτήρες  µε εκείνες που παρέχει  το σενάριο. 

 

ii. Εφιάλτης 

 Ο Άντερσον θα ξαναχρησιµοποιήσει αντιρεαλιστικά φωτισµό προβολέα στην 

πρώτη συνάντηση του Μπάρη µε τα τέσσερα ξανθά αδέρφια, ανανεώνοντας τη  

σύνδεση του λευκού χρώµατος µε αρνητικά συµφραζόµενα, η οποία διέπει το σύνολο 

σχεδόν της αφήγησης. Τα αδέρφια αρπάζουν τον Μπάρη από τα χέρια και τον 

ρίχνουν στην καρότσα του οχήµατός τους. Είναι βράδυ και λευκό φως προερχόµενο 

από πάνω ψηλά και αριστερά από αόρατη, εκτός κάδρου, πηγή φωτίζει το 

περιστατικό. Το όχηµα αποχωρεί κινούµενο έξω από το οπτικό πεδίο της κάµερας, 

αλλά το φως του προβολέα µένει να φωτίζει τον σκοτεινό δρόµο για λίγα 

δευτερόλεπτα. Αµέσως µετά το λευκό φως µετατοπίζεται απότοµα εκτός κάδρου προς 

τα δεξιά, στην κατεύθυνση προς την οποία κινήθηκε το όχηµα των αδελφών. Το 

αµέσως επόµενο πλάνο ξεκινά ως κοντινό σε έναν από τους αδελφούς και το 

πρόσωπό του φωτίζεται στιγµιαία από λευκό φως προερχόµενο από ψηλά εκτός 

κάδρου. Από πλάνο σε πλάνο η αόρατη, απροσδιόριστη πηγή φωτισµού συνεχίζει την 

κίνηση της προς τα δεξιά. Το λευκό φως σε συνδυασµό µε την έκφραση του ηθοποιού 
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– δείχνει ταυτόχρονα χαµένος και οργισµένος – και τον περίεργο ήχο που συνοδεύει 

το κόψιµο από πλάνο σε πλάνο καθιστά την ατµόσφαιρα της σκηνής σχεδόν 

απόκοσµη, εξωπραγµατική, τονίζοντας τον παράλογο, εφιαλτικό χαρακτήρα της 

κατάστασης στην οποία είναι εγκλωβισµένος ο Μπάρη.  

 Η καταδίωξη του ήρωα από τα αδέρφια ξεκινά µε µία ακόµη πιο ανοίκεια 

σύνθεση/ λήψη. Η κάµερα κινείται µε travelling προς τα δεξιά, παράλληλα σε έναν 

µεγάλο λευκό τοίχο. Ταυτόχρονα, µε γρήγορο track in, πλησιάζει τον τοίχο, πάνω 

στον οποίο προβάλλεται  η σκιά του Μπάρη που τρέχει γρήγορα. Μόλις η σκιά  φύγει 

εκτός κάδρου από τα αριστερά, ο Μπάρη εισέρχεται από τα δεξιά. Φαίνεται µόνο η 

σκοτεινή φιγούρα του σε κοντινό καθώς τρέχει πανικόβλητος. Στο τέλος του 

travelling, η κάµερα τραβιέται προς τα πίσω µε το πλάνο να γίνεται και πάλι γενικό 

και την µικροσκοπική φιγούρα του Μπάρη στο τέρµα του τοίχου να στρίβει στη 

γωνία. Η λήψη παραπέµπει στο κίνηµα του γερµανικού εξπρεσιονισµού µε την χρήση 

σκιών, το έντονο κοντράστ ανάµεσα σε φως και σκοτάδι και τη δηµιουργία 

ατµόσφαιρας παράνοιας και απειλής. Η αντιρεαλιστική χρήση του φωτισµού κατά 

την καταδίωξη του Μπάρη από τα τέσσερα ξανθά αδέρφια προσδίδει στη σκηνή τον 

τόνο απόκοσµου εφιάλτη.    

 

3. Αναλαµπές Φακού (Lens Flares) 

 

 Χαρακτηριστικό γνώρισµα της φόρµας του Punch Drunk Love είναι και η 

εκτενής χρήση αναλαµπών φακού. Συνήθως οι αναλαµπές φακού θεωρούνται 

σφάλµα κατά τον φωτισµό των πλάνων, και οι διευθυντές φωτογραφίας οργανώνουν 

τις λήψεις τους επιχειρώντας να τις εξαλείψουν.
78

 Αντίθετα o Άντερσον τις 

χρησιµοποιεί συστηµατικά στο Punch Drunk Love  προκειµένου να εντείνει τον 

συναισθηµατικό αντίκτυπο και την ονειρική χροιά της αφήγησης. Οι αναλαµπές 

φακού εµφανίζονται ως πολύ λεπτές οριζόντιες γραµµές µπλε ηλεκτρίκ χρώµατος, 

που λαµπυρίζουν, ενώ ορισµένες φορές ανοίγουν σε πιο φαρδιούς οριζόντιους 

σχηµατισµούς διάφανου µπλε φωτός.   
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   Οι αναλαµπές φακού υπογραµµίζουν σηµαντικές στιγµές της αφήγησης ως 

ανάγλυφες απεικονίσεις συναισθήµατος. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις η εµφάνισή 

τους συµπίπτει µε την παρουσία της Λίνα.
79

 Η κοπέλα φέρνει στη ζωή του Μπάρη 

τρυφερότητα και αγάπη και οι αναλαµπές φακού καθιστούν τις συνθέσεις πιο 

ατµοσφαιρικές και πιο ροµαντικές. Τέτοιου τύπου χρήση αναλαµπών φακού 

συναντάµε: α) στο πρώτο ραντεβού του ζευγαριού, όταν συζητούν µέσα στο 

αυτοκίνητο του Μπάρη, β) στη Χαβάη, όταν κατευθύνονται στο δωµάτιο της Λίνα, γ) 

λίγο αργότερα όταν φιλιούνται στο κρεβάτι και δ) προς το τέλος του φιλµ, όταν 

αγκαλιάζονται στην εξώπορτα του διαµερίσµατος της κοπέλας.  

Είναι ενδεικτικό ότι η αφήγηση κλείνει µε τη χρήση αναλαµπής φακού. Η 

τελευταία εικόνα της ταινίας θέλει την Λίνα, σκυφτή, να αγκαλιάζει από πίσω τον 

Μπάρη που κάθεται µπροστά στο αρµόνιο. Σε κοντινό βλέπουµε πάνω αριστερά το 

προφίλ της κοπέλας και λίγο πιο κάτω, πάλι αριστερά, το προφίλ του Μπάρη. Τα 

πρόσωπά τους είναι υποφωτισµένα και η Λίνα του λέει σιγανά «Ας ξεκινήσουµε». 

Ακριβώς κάτω από τα πρόσωπά τους και στο ύψος του σαγονιού του Μπάρη, 

εµφανίζεται σταδιακά µία διάφανη µπλε αναλαµπή φακού.  

 Αλλά η χρήση των αναλαµπών φακού σχετίζεται και µε την παρουσία του 

Ντην. Έτσι την πρώτη φορά που εµφανίζεται ο Ντην  – σε γενικό-µεσαίο – έχει 

γυρισµένη την πλάτη του στην κάµερα. Τη στιγµή που στρέφει το κεφάλι του προς τα 

δεξιά και βλέπουµε για πρώτη φορά το προφίλ του, µία οριζόντια αναλαµπή 

εµφανίζεται στο ύψος του προσώπου του. Επίσης προς το τέλος του φιλµ, όταν ο 

Μπάρη λογοµαχεί µε τον Ντην στο τηλέφωνο, ο δεύτερος οργισµένος τον απειλεί και 

κατεβάζει το ακουστικό. Κατά την οργισµένη αντίδραση του Ντην τρεις αναλαµπές 

φακού σηµαδεύουν το κάδρο. Λίγο µετά όταν ο Μπάρη αντιµετωπίζει τον Ντην, 

έχουµε µία πολύ ισχυρή πηγή λευκού φωτισµού πίσω από τον Μπάρη.  Η φιγούρα 

του ήρωα πλαισιώνεται από το φώς, η µορφή του είναι σκοτεινή και η πηγή του 

φωτός δηµιουργεί αναλαµπές φακού: η εικόνα αποδίδει δυναµικά και µε 

επιθετικότητα την παρουσία του ήρωα. 
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 Η χρήση αναλαµπών φακού συζητιέται τόσο στο Punch Drunk Love: A further look at Punch Drunk 

Love as an Expressionistic work of art , όσο και στο άρθρο του Κιούµπη Punch Drunk Love: The 

Budding of an Auteur. Και στις δύο περιπτώσεις τονίζεται η σύνδεση των αναλαµπών µε την παρουσία 

της Λίνα και την αγάπη που φέρνει στη ζωή του Μπάρη. Στο Punch Drunk Love: A further look… 

σηµειώνεται ότι η χρήση των αναλαµπών επιτείνει/ τονίζει το συναίσθηµα στην εκάστοτε σκηνή. 

“Colors, Music and Sound” στο Redeeming the mileage… , οπ.π.  

 



92 

 

 Τέλος, η ονειρική ατµόσφαιρα του Punch Drunk Love ορίζεται σε µεγάλο 

βαθµό από τους ψηφιακούς πίνακες του Τζέρεµη Μπλέηκ. Πρόκειται για αφηρηµένες 

συνθέσεις χρωµατικών σχηµατισµών, οι οποίες διαρκώς µεταλλάσσονται είτε µε 

κίνηση των χρωµάτων επί της οθόνης είτε µε αλλεπάλληλα fade in-fade out. Τα 

χρώµατα οργανώνονται συχνά σε κάθετες και οριζόντιες στήλες, κυριαρχούν ρευστές 

γραµµές και καµπύλες, και χρώµατα και σχήµατα µεταµορφώνονται επί της οθόνης 

ρέοντας το ένα µέσα στο άλλο. Κυριαρχούν ανοιχτές αποχρώσεις του µπλε και του 

κόκκινου αλλά εµφανίζονται σχεδόν όλα τα χρώµατα. Κάποιες στιγµές ολόκληρη η 

εικόνα γίνεται µαύρη και γεµίζει µικρές λευκές λαµπερές κουκκίδες, σαν ένας 

ουρανός γεµάτος άστρα. Οι αφηρηµένοι πίνακες εν κινήσει συνδυάζονται µε τη 

νοσταλγικού ύφους µουσική επένδυση και συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας 

ροµαντικής, ονειρικής ατµόσφαιρας.  

 

4. Το Φιλί 

 

 Το αποκορύφωµα της ονειρικής ατµόσφαιρας αποτυπώνεται στο πλάνο όπου 

ο Μπάρη και η Λίνα φιλιούνται για πρώτη φορά στη Χαβάη. Πρόκειται για ένα 

στατικό πολύ γενικό µονοπλάνο, διάρκειας περίπου µισού λεπτού. Tο προσκήνιο 

είναι σκοτεινό,  στο µέσο  του κάδρου υπάρχει ένα ελαφρά υπερυψωµένο τετράγωνο 

άνοιγµα/είσοδος που οδηγεί σε εξωτερικό χώρο µε θέα µία ηλιόλουστη παραλία της 

Χαβάης.  Η σύνθεση είναι µετωπική και, όταν το ζευγάρι, τοποθετηµένο στο κέντρο 

του πλάνου, αγκαλιάζεται και φιλιέται, οι δυο φιγούρες πλαισιώνονται από το 

τετράγωνο της εισόδου. Η εξέλιξη της δράσης εντός του κάδρου καταστρατηγεί 

απροκάλυπτα την  αληθοφάνεια της αφήγησης  καθώς, τη στιγµή ακριβώς που ο 

Μπάρη και η Λίντα φιλιούνται, ο ως τότε άδειος χώρος του προσκήνιου γεµίζει από 

πλήθος ανθρώπων, σιλουέτες που περπατούν γρήγορα αριστερά και δεξιά 

περιβάλλοντας το ζευγάρι. Στο βάθος –στον εξωτερικό χώρο– ένα παιδί τρέχει 

κάνοντας κύκλους και ανεµίζοντας σαν σηµαία µία µεγάλη πετσέτα. Όταν το φιλί 

τελειώσει, όλοι οι περαστικοί έχουν εξέλθει του κάδρου και ο χώρος είναι πάλι 

άδειος. Αποµένει µονάχα το αγκαλιασµένο ζευγάρι και το παιδί στο φόντο. 

 Ο εξωτερικός χώρος στο βάθος του κάδρου δοµείται ως µία σειρά οριζόντιων 

παράλληλων λωρίδων χρώµατος. Πρώτο, από κάτω προς τα πάνω, απλώνεται το βαθύ 

µπλε στο δάπεδο του σκοτεινού προσκήνιου, το οποίο κόβεται στα δύο από µία 
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οριζόντια λωρίδα µαύρου. Στη συνέχεια ακολουθούν µία πολύ λεπτή λωρίδα 

σκούρου πράσινου, µία έκταση ανοικτού πράσινου γκαζόν, ένα ορθογώνιο 

παραλληλόγραµµο τοιχάκι  ροζ χρώµατος και τέλος δύο οριζόντιες λωρίδες µπλε 

αποχρώσεων, η κυµατιστή θάλασσα και το ανοιχτό γαλάζιο του ουρανού. Η διάταξη 

και το είδος των χρωµάτων φέρνουν αµέσως στο νου τους ψηφιακούς πίνακες του 

Τζέρεµη Μπλέηκ µε τα ανοιχτά παστέλ χρώµατα και τους οριζόντιους χρωµατικούς 

σχηµατισµούς. 

 

 Γ) Χρώµατα 

 

 Η  παλέτα των χρωµάτων που επιλέγει ο ΄Αντερσον απαρτίζεται από το 

λευκό, το µπλε και το κόκκινο.
80

 Ήδη συζητήσαµε εκτενώς την παρουσία του λευκού 

και την συστηµατική ταύτισή του κυρίως µε αρνητικές καταστάσεις: κλειστούς 

χώρους που παγιδεύουν τον Μπάρη, σκληρούς φωτισµούς που τον καταπιέζουν και 

τον αναστατώνουν. Το λευκό χρησιµοποιείται, ωστόσο, και σε ορισµένα θετικά 

συµφραζόµενα, όπως είναι ο λευκός φωτισµός του σουπερµάρκετ και το φως του 

προβολέα που συνοδεύει τον περίπατο του ζευγαριού στο πρώτο τους ραντεβού. 

Επιπλέον στη Χαβάη, το πρωί που ακολουθεί µετά την πρώτη ερωτική νύχτα του 

ζευγαριού ο Μπάρη εµφανίζεται ξαπλωµένος στο κρεβάτι να κοιτάζει ευτυχισµένος 

τη Λίνα φορώντας ένα λευκό µπουρνούζι.  

 Το µπλε ταυτίζεται κυρίως µε το κοστούµι του Μπάρη συνοψίζοντας την 

µοναξιά
81

 αλλά και την ατοµικότητα του χαρακτήρα. Το κοστούµι προκαλεί την 

έκπληξη ή την δυσαρέσκεια των ανθρώπων γύρω του – ειδικά των αδερφών του – 

αλλά ο ήρωας συνεχίζει να το φοράει σε πείσµα όλων. Υπό αυτήν την έννοια η 

ενδυµατολογική ιδιαιτερότητα λειτουργεί ως µεταφορά της διαφορετικότητας του 

Μπάρη η οποία παρερµηνεύεται ή και κατακρίνεται µε αποτέλεσµα ο ήρωας, µη 

αντέχοντας την καταπίεση, να έχει επιλέξει να ζει αποκοµµένος από τους γύρω του. 

∆εν είναι τυχαίο ότι ένα από τα τραγούδια στο soundtrack της ταινίας φέρει τον τίτλο 

Lonely Blue Boy.  
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 Τέλος το κόκκινο χρησιµοποιείται ως ένδειξη της ανατροπής, του πάθους, της 

αγάπης, της αληθινής ζωής.
82

 Το ατύχηµα µε το κόκκινο φορτηγό και το κόκκινο ταξί 

που µεταφέρει το αρµόνιο συνδέουν το χρώµα µε την εισβολή του καινούργιου, το 

σπάσιµο της µονοτονίας και, στην αµέσως επόµενη σκηνή, καταφθάνει η Λίνα για να 

εκπληρώσει την υπόσχεση της αλλαγής, φορώντας ένα κόκκινο φόρεµα.
83

 Το κόκκινο 

φόρεµα επανέρχεται  τόσο στο πρώτο ραντεβού του ζευγαριού όσο και κατά την 

επίσκεψη του Μπάρη στο σούπερµάρκετ. Ο ήρωας κοιτά στα ράφια του 

σουπερµάρκετ τα προϊόντα της Healthy Choice. Το πλάνο είναι κοντινό-µέσο στον 

Μπάρη, ο οποίος κινείται αριστερά κοιτάζοντας προς το µέρος του φακού. Στο βάθος 

του πλάνου –στα ανοίγµατα ανάµεσα στις παράλληλες σειρές ραφιών –  µία εκτός 

εστίασης γυναικεία µορφή ντυµένη στα κόκκινα κινείται προς τα αριστερά, 

παράλληλα µε τον Μπάρη, σαν να τον ακολουθεί. Η κόκκινη φιγούρα είναι 

τοποθετηµένη περίπου στο ύψος του κεφαλιού του ήρωα και αυτός – αναφερόµενος, 

υποτίθεται, στα προϊόντα υγιεινής – επαναλαµβάνει διαρκώς «Τι ψάχνω; Τι 

ψάχνω;».
84

 ∆εν θα µάθουµε ποτέ αν η γυναίκα µε το κόκκινο φουστάνι ήταν  η Λίνα, 

αλλά το πλάνο αποτυπώνει την υποσυνείδητη έλξη του ήρωα γι’ αυτήν.     

 Επίσης το κόκκινο συναντάται όταν ο Μπάρη ταξιδεύει στη Χαβάη. Φεύγει 

από την αποθήκη για το αεροδρόµιο τρέχοντας και στα δεξιά του κάδρου τον 

προσπερνά µία κόκκινη νταλίκα. Στο αµέσως επόµενο πλάνο ο Μπάρη κατευθύνεται 

προς το αεροπλάνο και στα δεξιά του κάδρου – στη θέση όπου ήταν πριν η κόκκινη 

νταλίκα – βλέπουµε δύο αεροσυνοδούς µε κόκκινες στολές.
85

 Κόκκινο συναντάται 

ξανά στο παραλιακό καφέ όπου κάθεται µαζί µε τη Λίνα τόσο στις οµπρέλες του 

µαγαζιού όσο και στα φορέµατα των τραγουδιστριών που ψυχαγωγούν τους θαµώνες. 

Τέλος όταν ο Μπάρη καταδιώκεται από τα τέσσερα αδέρφια ένα κόκκινο βέλος του 

δείχνει τον δρόµο της διαφυγής.
86

   

 Η συστηµατική χρήση των χρωµάτων, η γεωµετρία των συνθέσεων, η 

πληθώρα των γενικών ή και µετωπικών πλάνων και των στατικών ή αργών λήψεων 

δίνουν στο φιλµ χαρακτήρα εικαστικής αναζήτησης. Πλάνα όπως το πολύ γενικό του 
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φιλιού ή το µεγάλης διάρκειας στατικό κοµµάτι της πρώτης λήψης της ταινίας στη 

µουντή αποθήκη µοιάζουν σχεδόν µε ζωγραφικούς πίνακες. 

 

∆) Μουσική 

 

 Η µουσική επένδυση του φιλµ είναι δηµιουργία του Jon Brion, συνεργάτη του 

Άντερσον τόσο στο Hard Eight όσο και στη Μανόλια. Σε γενικές γραµµές, τα 

µουσικά θέµατα µοιράζονται ανάµεσα στις συνθέσεις  που αποδίδουν και εντείνουν 

την νευρικότητα και τον πανικό του ήρωα και σε µελωδίες οι οποίες συνοδεύουν τις 

ροµαντικές στιγµές της αφήγησης. Στην πρώτη περίπτωση η µουσική ξεχωρίζει για 

τους ασθµατικούς, αγχωτικούς ρυθµούς και την χρήση κρουστών. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα είναι η σκηνή κατά την οποία ο Μπάρη δέχεται αλλεπάλληλα 

τηλεφωνήµατα από τις αδερφές του και το επεισόδιο όπου ο ήρωας προσπαθεί να 

διατηρήσει την ψυχραιµία του όταν τον επισκέπτονται η Ελίζαµπεθ και η Λίνα, ενώ 

ταυτόχρονα δέχεται απειλητικά τηλεφωνήµατα από την Τζόρτζια. Οι µελωδικές 

συνθέσεις του φιλµ βασίζονται κυρίως σε έγχορδα και πνευστά και αποτυπώνουν την 

αίσθηση ονείρου και ροµαντισµού. Οι συνθέσεις αυτές του Brion χαρακτηρίζονται 

από τρυφερότητα και από µία νοσταλγική διάθεση που παραπέµπει στα µιούζικαλ του 

χολιγουντιανού studio system.  

Ιδιαίτερος είναι, τέλος, ο ρόλος του αρµόνιου, η παρουσία του οποίου στην 

αφήγηση υπογραµµίζει τη σηµασία της µουσικής στην εσωτερική ανάγκη του ήρωα 

για γαλήνη. Τουλάχιστον δύο φορές, συγκεκριµένα στον πρόλογο και στο τέλος της 

ταινίας, ο Μπάρη κάθεται στο αρµόνιο, οι ήχοι των πλήκτρων αναµειγνύονται µε το 

εξωδιηγητικό soundtrack –σηµειωτέον ότι ο Brion χρησιµοποίησε το µουσικό αυτό 

όργανο στις πιο ροµαντικές συνθέσεις του–  και ο ήρωας  µοιάζει, µέσω της 

µουσικής, να λυτρώνεται από τα άγχη του και να γαληνεύει.  Το αρµόνιο και η Λίνα 

είναι οι καταλύτες που µεταµορφώνουν τη ζωή  του Μπάρη.  ∆εν είναι άλλωστε 

τυχαίο ότι στο τέλος, όταν ο Μπάρη τρέχει στο διαµέρισµα της κοπέλας, το µόνο 

πράγµα που παίρνει µαζί του από τον  χώρο που εγκαταλείπει είναι το αρµόνιο.     
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Επιλογικό Σηµείωµα 

 

 Στο Punch Drunk Love ο Άντερσον επιχειρεί να αποτυπώσει ευθέως στην 

εικόνα τον ψυχισµό του ήρωά του αναζητώντας το εικαστικό και µουσικό σύστοιχο 

των συναισθηµατικών του µεταπτώσεων. Η αληθοφάνεια των καταστάσεων τίθεται 

σε δεύτερη µοίρα. Με δοµικά στοιχεία της φόρµας τη συµβολική χρήση των 

χρωµάτων, τους αντιρεαλιστικούς φωτισµούς, τη νοσταλγική µουσική επένδυση και 

τα κοστούµια των δύο βασικών πρωταγωνιστών που παραπέµπουν στο χολιγουντιανό 

µιούζικαλ,
87

 ο ΄Αντερσον  επιλέγει να προσδώσει στην αφήγηση της ερωτικής 

ιστορίας του Μπάρη και της Λίνα ονειρική ατµόσφαιρα παραµυθιού. Ίσως αυτός 

είναι και ο λόγος που το Punch Drunk Love έχει συχνά χαρακτηριστεί ως ένα 

µιούζικαλ δίχως τραγούδια και χορό.
88
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2011). 

 



97 

 

There Will Be Blood/ Θα Χυθεί Αίµα 

(2007) 

 

Προλογικό Σηµείωµα 

 

Το 2007 ο Άντερσον ολοκλήρωσε την πέµπτη µεγάλου µήκους ταινία του 

There will be blood. Πρόκειται για την ιστορία ανόδου και πτώσης του µεγιστάνα 

πετρελαίων Ντάνιελ Πλέινβιου. Το φιλµ απέσπασε κυρίως θετικές κριτικές, µε την 

Manohla Dargis των New York Times να κάνει λόγο για έναν επικό αµερικανικό 

εφιάλτη, µία ταινία που «αποκαλύπτει, ενθουσιάζει, ενοχλεί, προκαλεί, αλλά το 

παράθυρο το οποίο ανοίγει οδηγεί στην ίδια την ανθρώπινη συνείδηση».
89

 Το φιλµ 

κέρδισε πολλά βραβεία, και στην 80
η
 απονοµή των βραβείων ΄Οσκαρ απέσπασε οκτώ 

υποψηφιότητες, µε τον Άντερσον να διεκδικεί για πρώτη φορά ΄Οσκαρ σε τρεις 

διαφορετικές κατηγορίες: ως παραγωγός για το βραβείο καλύτερης ταινίας, ως 

σκηνοθέτης και ως σεναριογράφος, αυτή τη φορά για το βραβείο διασκευασµένου 

σεναρίου. Από την απονοµή κερδισµένοι θα φύγουν µόνο ο πρωταγωνιστής της 

ταινίας Daniel Day Lewis και ο διευθυντής φωτογραφίας Robert Elswit, µόνιµος 

συνεργάτης του Άντερσον σε όλες τις ταινίες του.    

Το Θα Χυθεί Αίµα βασίζεται το µυθιστόρηµα του Upton Sinclair 

«Πετρέλαιο!».
90

 Το µυθιστόρηµα του Sinclair, γραµµένο το 1927, έχει ως κεντρική 

µορφή τον Μπάνη, γιό του µεγιστάνα πετρελαίων Τζέη Άρνολντ Ρος.
91

 Το 

µυθιστόρηµα περιγράφει τη σταδιακή στροφή του αφελή, ιδεαλιστή και 

προνοµιούχου νέου στον σοσιαλισµό.
92

 Ο Sinclair ήταν υπέρµαχος του σοσιαλισµού 

και στο βιβλίο του επεχείρησε να καταδείξει τις αρνητικές επιπτώσεις του 

καπιταλισµού.
93
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   Ο Άντερσον βασίζεται εν µέρει µόνο στο µυθιστόρηµα προκειµένου να 

διηγηθεί µία διαφορετική ιστορία. Αλλάζει τα ονόµατα, τα χαρακτηριστικά των 

ηρώων και τα γεγονότα και εστιάζει την προσοχή του στη µορφή του πατέρα, τον 

οποίον και ονοµάζει Ντάνιελ Πλέινβιου.
94

  Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του 

σκηνοθέτη στο A.V. Club:  « … το βιβλίο είναι τόσο µεγάλο, ώστε καταλήξαµε να 

χρησιµοποιήσουµε µόνο τις πρώτες 200 σελίδες… πραγµατικά δεν σταθήκαµε πιστοί 

στο βιβλίο…».
95

 

Το «Πετρέλαιο!» προσφέρει στον Άντερσον ένα νέο πεδίο στο οποίο 

εφαρµόζει και αναπτύσσει τις δεσπόζουσες του κινηµατογραφικού του στυλ. Ο 

σκηνοθέτης ασχολείται για πρώτη φορά µε την κατασκευή µίας ταινίας εποχής. Η 

ιστορία τοποθετείται στην Καλιφόρνια των αρχών του 20
ου

 αιώνα, ο τόνος είναι 

έντονα δραµατικός και η πλοκή επικεντρώνεται στη µορφή του Ντάνιελ Πλέινβιου.  

 

Υπόθεση 

 

Το 1898 ο Ντάνιελ Πλέινβιου (Daniel Day Lewis)  βρίσκεται στο Νέο 

Μεξικό. Μόνος και κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εξορύσσει ασήµι. Μερικά 

χρόνια αργότερα, το 1902, ο Ντάνιελ είναι πια στην Καλιφόρνια, µέλος µίας οµάδας 

αντρών οι οποίοι επιχειρούν να εκµεταλλευτούν ένα κοίτασµα πετρελαίου και να 

φέρουν τον µαύρο χρυσό στην επιφάνεια. Η οµάδα επιτυγχάνει το σκοπό της, αλλά 

ένας από τους συνεργάτες του Ντάνιελ σκοτώνεται σε εργατικό ατύχηµα, αφήνοντας 

το γιο του, τον H.W., ορφανό. Ο Ντάνιελ αναλαµβάνει την κηδεµονία του βρέφους.      

Το 1911 ο Ντάνιελ προσεγγίζει κοινότητες και οικογένειες, η γη των οποίων 

κρύβει κοιτάσµατα, και προσπαθεί να τους πείσει ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος 

για να εξορύξει το πετρέλαιό τους. Παρουσιάζει τον εαυτό του ως πατέρα και 

οικογενειάρχη, συστήνοντας τον H.W ως γιο του. Όπως θα φανεί αργότερα, ο H.W. 

αγνοεί ότι ο Ντάνιελ δεν είναι ο πραγµατικός του πατέρας.  

Τον Ντάνιελ επισκέπτεται ο νεαρός Πολ Σάντεη (Paul Dano) και, µε 

αντάλλαγµα χρήµατα, αποκαλύπτει στον Ντάνιελ µία τοποθεσία πλούσια σε 

κοιτάσµατα πετρελαίου: την πόλη καταγωγής του, την Λιτλ Μπόστον. Ο Ντάνιελ 

µαζί µε τον H.W. επισκέπτονται την οικογένεια του Πολ. Ο Ντάνιελ επιχειρεί να 
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ξεγελάσει τους Σάντεη και να αγοράσει τη γη τους δίχως καµία αναφορά στο 

πετρέλαιο. Με επέµβαση του δίδυµου αδελφού του Πολ, Ηλάη (Paul Dano)
96

, ο 

Ντάνιελ φανερώνει τους πραγµατικούς του σκοπούς και διαπραγµατεύεται την τιµή 

της αγοράς. Ο Ηλάη είναι ιερέας στην τοπική Εκκλησία της Τρίτης Αποκάλυψης και 

θεωρεί τον εαυτό του «θεραπευτή και φορέα του Αγίου Πνεύµατος». 

Ο Ντάνιελ αρχίζει να αγοράζει µαζικά εκτάσεις γης στην Λιτλ Μπόστον και 

κατορθώνει να κερδίσει την εύνοια της τοπικής κοινότητας και να εγκαινιάσει µία 

πρώτη πετρελαιοπηγή. Παρά τις θετικές εξελίξεις, δηµιουργούνται συχνά εντάσεις 

ανάµεσα στον Ντάνιελ και τον Ηλάη, καθώς ο νεαρός ιερέας θέλει να έχει λόγο στις 

υποθέσεις της κοινότητας και να προβάλλεται ως ηγετική φυσιογνωµία. Ο H.W. 

συνδέεται φιλικά µε τη µικρή αδερφή του Πολ  Μαίρη Σάντεη (Sydney McCallister). 

  Πετρέλαιο εκτινάσσεται από τη γη και η πετρελαιοπηγή του Ντάνιελ 

τυλίγεται στις φλόγες. Ο H.W. τραυµατίζεται και χάνει την ακοή του. Ο Ντάνιελ 

τώρα πια ξέρει ότι η γη της Λιτλ Μπόστον κρύβει µέσα της πλούσια κοιτάσµατα. H 

σχέση του Ντάνιελ µε τον H.W. γίνεται πολύ δύσκολη, καθώς ο Ντάνιελ δεν ξέρει 

πώς να διαχειριστεί τον τραυµατισµό του παιδιού. Ο Ηλάη πλησιάζει τον Ντάνιελ 

ζητώντας του χρήµατα που χρωστάει στην Εκκλησία της Τρίτης Αποκάλυψης. Ο 

Ντάνιελ χτυπά και εξευτελίζει τον ιερέα, ενώ εξοργισµένος τον προκαλεί να 

θεραπεύσει τον H.W.  

 Εµφανίζεται ένας άνδρας, ο οποίος υποστηρίζει ότι λέγεται Χένρη Πλέινβιου 

(Kevin J. O’ Connor) και ότι είναι ο αδελφός του Ντάνιελ από άλλη µητέρα. Ο 

Ντάνιελ δέχεται τον Χένρη αλλά ο H.W. τον υποψιάζεται. Ο Ντάνιελ 

εκµυστηρεύεται στον Χένρη ότι αισθάνεται αφόρητη µοναξιά, ότι µισεί τους 

ανθρώπους γύρω του και ότι δεν θέλει να δει κανέναν άλλον να πετυχαίνει. Ο H.W. 

βάζει φωτιά στο κρεβάτι του Χένρη. Ο Ντάνιελ εγκαταλείπει τον H.W., στέλνοντάς 

τον σε ένα ιδιωτικό ίδρυµα.  

 Αντιπρόσωποι της εταιρίας Standard Oil προσεγγίζουν τον Ντάνιελ και του 

προτείνουν να αγοράσουν τη γη και τις πετρελαιοπηγές του. Όταν ένας από αυτούς, ο 

X.M.Τίλφορντ, προτείνει στον Ντάνιελ να αποσυρθεί και να αφιερωθεί 

ολοκληρωτικά στη φροντίδα του γιού του, ο Ντάνιελ απειλεί ότι θα τον σκοτώσει. 

 Ο Ντάνιελ µαζί µε τον Χένρη ξεκινά την πορεία του προς τον ωκεανό. 

Σχεδιάζει τη δηµιουργία ενός µεγάλου αγωγού, ο οποίος θα οδηγεί το πετρέλαιο στη 
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θάλασσα και θα του επιτρέψει να απεξαρτηθεί από τις µεγάλες εταιρίες 

εκµετάλλευσης πετρελαίου. Βασικό πρόβληµα για την πραγµατοποίηση του σχεδίου 

αποτελεί το γεγονός ότι ο αγωγός πρέπει να περάσει από το αγρόκτηµα του 

ηλικιωµένου Μπάντη (Hans Howes), του µοναδικού κατοίκου της Λιτλ Μπόστον ο 

οποίος δεν έχει πουλήσει τη γη του στον Ντάνιελ. Ο Ντάνιελ και ο Χένρη 

ολοκληρώνουν επιτυχώς τον σχεδιασµό του αγωγού, όµως ο Ντάνιελ ανακαλύπτει ότι 

ο Χένρη δεν είναι ο αδερφός του.  Μεθυσµένος ο Πλέινβιου δολοφονεί τον Χένρη 

και θάβει το σώµα του στο δάσος.  

Ο ηλικιωµένος Μπάντη, φανατικός οπαδός του Ηλάη, ζητά από τον Ντάνιελ 

να βαφτιστεί στην Εκκλησία της Τρίτης Αποκάλυψης και να δώσει τα χρήµατα που 

χρωστάει στον Πολ, διαφορετικά δεν θα επιτρέψει να περάσει ο αγωγός από τη γη 

του. Επιπλέον υπαινίσσεται ότι γνωρίζει πώς και γιατί εξαφανίστηκε ο Χένρη. 

 Ο Ντάνιελ βαφτίζεται στην εκκλησία του Ηλάη, ο οποίος τον αναγκάζει να 

οµολογήσει µπροστά στο ποίµνιο ότι είναι αµαρτωλός και ότι έχει εγκαταλείψει τον 

γιο του. Ξεκινά η κατασκευή του αγωγού και ο Ντάνιελ φροντίζει να επιστρέψει ο 

H.W. κοντά του, ωστόσο το παιδί είναι εµφανώς οργισµένο µαζί του. Μαζί µε τον 

H.W. καταφθάνει και ένας δάσκαλος, ο οποίος µαθαίνει νοηµατική στον H.W. και 

τον βοηθά να προσαρµοστεί.  

 Στα 1917 ο H.W. παντρεύεται την Μαίρη Σάντεη. Ο Ντάνιελ κατοικεί 

πλέον µόνος σε µία µεγάλη έπαυλη. Είναι αλκοολικός, και τόσο η σωµατική όσο και 

η ψυχική του υγεία έχουν υποστεί σοβαρό πλήγµα. Ο νεαρός H.W. επισκέπτεται τον 

Ντάνιελ συνοδευόµενος από τον δάσκαλό του. Με τη βοήθεια του δασκάλου συζητά 

µε τον Ντάνιελ και του ανακοινώνει ότι σκοπεύει να διευθύνει τη δική του εταιρία 

στο Νέο Μεξικό. Ο Ντάνιελ, εξοργισµένος µε την απόφασή του, του αποκαλύπτει ότι 

δεν είναι γιός του, και η σχέση τους τερµατίζεται οριστικά. 

 Στην τελευταία σκηνή ο Ηλάη επισκέπτεται τον Ντάνιελ. Προσπαθεί να τον 

πείσει να αγοράσει το αγρόκτηµα του ηλικιωµένου Μπάντη, ο οποίος έχει πια 

πεθάνει, και να αντλήσει πετρέλαιο από τη µοναδική αναξιοποίητη έκταση γης της 

Λιτλ Μπόστον. Ο Ντάνιελ εξαπατά και γελοιοποιεί τον Ηλάη, ξέροντας ότι 

χρειάζεται απελπισµένα χρήµατα: θα αγοράσει, του λέει, το αγρόκτηµα µόνον εφόσον 

ο Ηλάη παραδεχτεί ότι είναι ψευδοπροφήτης και ότι ο θεός είναι µία δεισιδαιµονία. Ο 

Ηλάη υποκύπτει στην απαίτηση του Ντάνιελ, αλλά αµέσως µετά ο Ντάνιελ τού 

αποκαλύπτει ότι το αγρόκτηµα του Μπάντη δεν προσφέρεται πια για γεώτρηση. Ο 

Ηλάη απελπισµένος εκλιπαρεί τον Ντάνιελ να τον βοηθήσει αλλά το µόνο που 
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κατορθώνει είναι να προκαλέσει την οργή του.  Ο Ντάνιελ εκτός εαυτού σκοτώνει 

τον Ηλάη.   

 

 Θεµατική 

 

 Α) Οικογένεια 

 

 Η θεσµός της οικογένειας βρίσκεται στον πυρήνα της προβληµατικής του 

Άντερσον. Στο επίκεντρο της ιστορίας τοποθετούνται  οι σχέσεις του Ντάνιελ µε τον 

H.W. και τον Χένρη. Ο H.W. και ο Χένρη παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της 

αφήγησης ως η µοναδική οικογένεια του Ντάνιελ, και τα πιο τραγικά περιστατικά του 

φιλµ αφορούν την διάλυση των σχέσεων του ήρωα µε το θετό γιο του και µε τον 

άνδρα ο οποίος έχει υφαρπάξει/ σφετεριστεί την ταυτότητα του αδερφού του.
97

 Η 

εγκατάλειψη του παιδιού από τον Ντάνιελ, η αδυναµία επικοινωνίας µεταξύ τους – 

τόσο κυριολεκτικής όσο και µεταφορικής – και η δολοφονία του Χένρη είναι  τα 

γεγονότα που σηµαδεύουν ανεπανόρθωτα τον ήρωα. Αλλά οι οικογενειακοί δεσµοί 

του Ντάνιελ είτε δεν είναι εξ αίµατος είτε είναι πλαστοί, και το στοιχείο αυτό 

παραπέµπει ευθέως στην προβληµατική των παρένθετων οικογενειών  που ήδη 

επεξεργάζεται  ο ΄Αντερσον στο Hard Eight και στο Boogie Nights. Στις δύο αυτές 

ταινίες οι ήρωες αναπτύσσουν, όπως είδαµε, «συγγενικούς» δεσµούς µε πρόσωπα 

άγνωστα µε τα οποία  συµβιούν ως «οικογένεια». Ο Ντάνιελ διαφοροποιείται, 

ωστόσο, από τις παραπάνω περιπτώσεις αφενός διότι εξαπατάται από τον Χένρη, 

αφετέρου διότι διαρρηγνύει τελικά τη σχέση του µε τον H.W. Εξού και η λειτουργία 

των υποκατάστατων οικογένειας ως σανίδων σωτηρίας στο Hard Eight και στο 

Boogie Nights παραδόξως επιβεβαιώνεται στο Τhere will be blood: ο Ντάνιελ 

καταστρέφεται επειδή ακριβώς δεν κατορθώνει να συντηρήσει ανάλογες σχέσεις.  

 Στο σηµείο αυτό, αξίζει να επισηµάνουµε ότι ο H.W. φαίνεται  να 

λειτουργεί ως συνείδηση του Ντάνιελ ή καλύτερα ως το πρόσωπο εκείνο της ζωής 

του που τον φέρνει σε επαφή µε µία στοιχειώδη αίσθηση ανθρωπιάς και 
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 Ο Χένρη έχει στην κατοχή του το ηµερολόγιο του αδερφού του Ντάνιελ. Υπό την απειλή όπλου 
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Μετά τον θάνατό του ο Χένρη πήρε το ηµερολόγιο του αδερφού και το χρησιµοποίησε για να 

ξεγελάσει τον Ντάνιελ. Ο διάλογος αφήνει να εννοηθεί ότι ίσως ο Χένρη σκότωσε τον αδερφό του 

Ντάνιελ για να πάρει το ηµερολόγιο. 
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κοινωνικότητας. Η παρουσία του αγοριού καθιστά τον Ντάνιελ πιο συµπαθή στους εν 

δυνάµει πελάτες του αλλά ταυτόχρονα τον εξανθρωπίζει και στα µάτια του κοινού. 

Κατά το πρώτο µισό της αφήγησης, πριν από το ατύχηµα του H.W., αναρωτιέται 

κανείς για το πώς θα εξελιχθεί η σχέση πατέρα και γιού καθώς οι δυο χαρακτήρες 

αλληλοεπηρεάζονται. Ο Η.W. πληροφορεί τον Ντάνιελ  ότι ο Άµπελ Σάντεη χτυπά 

την Μαίρη, και ο Ντάνιελ επεµβαίνει και σταµατά την κακοποίηση του παιδιού. 

Αντίστοιχα, αφού ο Ντάνιελ φανερώσει στον H.W. ότι  θα προσφέρει στους Σάντεη 

πολύ λιγότερα χρήµατα από αυτά που πραγµατικά αξίζει η γη τους, η Μαίρη ρωτά 

τον H.W. πόσα χρήµατα θα κερδίσει η οικογένειά της από την αγοραπωλησία. Το 

αγόρι θα αποκρύψει την αλήθεια απαντώντας «Εξαρτάται». Η ισορροπία στις ζωές 

των δύο χαρακτήρων θα χαθεί µετά το ατύχηµα του H.W.  Όλα τα βίαια ξεσπάσµατα 

του Ντάνιελ και η ακραία αντικοινωνική συµπεριφορά θα εκδηλωθούν αφού ο H.W. 

χάσει την ακοή του και η µεταξύ τους επικοινωνία τερµατιστεί. 

 Το ζήτηµα των οικογενειακών σχέσεων επεκτείνεται και στη µορφή του 

ανταγωνιστή του Ντάνιελ, του Ήλαη Σάντεη. Όπως και στην περίπτωση του Ντάνιελ, 

οι εντάσεις ανάµεσα στον Ήλαη και την οικογένειά του ορίζουν τον χαρακτήρα. 

Αρχικά ξεχωρίζει η σκηνή όπου ο Ήλαη επιτίθεται φραστικά και σωµατικά  στον 

πατέρα του κατηγορώντας τον ότι µε την ανοησία του επέτρεψε στον Ντάνιελ να τους 

εκµεταλλευτεί. Η σχέση όµως που καθορίζει τη συµπεριφορά και τις φοβίες του 

Ήλαη είναι αυτή µε τον απόντα δίδυµο αδερφό του, τον Πολ. Ο Πολ εµφανίζεται 

µονάχα στην αρχή του φιλµ: πληροφορεί τον Ντάνιελ σχετικά µε τα κοιτάσµατα της 

Λιτλ Μπόστον, αποσπά χρηµατική αµοιβή και φεύγει δίχως να εµφανιστεί ξανά στο 

υπόλοιπο της αφήγησης. Τα αισθήµατα φόβου και φθόνου, που ο Ήλαη τρέφει για 

τον αδερφό του, φαίνονται καθαρά σε δύο σκηνές, αυτήν όπου επιτίθεται στον 

πατέρα τους και στην τελευταία σκηνή της ταινίας. Στην πρώτη περίπτωση θα 

κατηγορήσει τον Πολ για προδοσία, καθώς αυτός ήταν που πούλησε το µυστικό τους 

στον Ντάνιελ. Στη δεύτερη ο Ντάνιελ θα ταπεινώσει τον Ήλαη αποκαλύπτοντας του 

ότι ο Πολ είναι πια ένας επιτυχηµένος επιχειρηµατίας µε δικές του πετρελαιοπηγές 

και υποστηρίζοντας ότι τελικά ο Πολ ήταν ο εκλεκτός, ο πραγµατικός προφήτης.     

 Τέλος, ας σηµειωθεί ότι σε όλες τις προηγούµενες ταινίες του Άντερσον οι 

αµαρτίες και τα σκοτεινά µυστικά των πατρικών µορφών είτε τοποθετούνται χρονικά 

στο µακρινό παρελθόν –οι περιπτώσεις του Σίντνεη στο Hard Eight, του Τζίµι και 

του Έρλ στη Μανόλια – είτε δεν αποκαλύπτονται ποτέ – η περίπτωση του Τζακ στις 

Boogie Nights. Συγκεκριµένα: στο Hard Eight και στη Μανόλια µαθαίνουµε τις 
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τραυµατικές σχέσεις και τις τραγικές ιστορίες των οικογενειών εκ των υστέρων, µέσα 

από σκηνές εξοµολογήσεων των περασµένων γεγονότων. Αντίθετα, στο Θα Χυθεί 

Αίµα, αντικείµενο του Άντερσον είναι αυτή καθεαυτήν η ιστορία ενός πατέρα ο 

οποίος µε τα λάθη  και τα πάθη του προκαλεί την τραγωδία και σηµαδεύει τους 

ανθρώπους γύρω του – και ειδικά το γιο του.  

 

 Β) ∆ουλειά – Χαρακτήρες 

   

 Τα γεγονότα της αφήγησης αφορούν είτε άµεσα είτε έµµεσα τις διάφορες 

φάσεις και πτυχές της δουλειάς του Ντάνιελ. Παρακολουθούµε την εξόρυξη ασηµιού 

και πετρελαίου και τον σχεδιασµό µηχανών εξόρυξης, ενώ επανειληµµένα 

παρατίθενται σκηνές µε άνδρες να κοιτούν χάρτες και να σηµαδεύουν περιοχές µε 

κοιτάσµατα. Η έµφαση στη σταδιακή ανάπτυξη του πεδίου εργασίας του Ντάνιελ 

τείνει να συσχετίσει το πώς προχώρησε ιστορικά η εξόρυξη πετρελαίου µε το πώς 

εξελίχθηκε ο ίδιος ο Ντάνιελ. Η ανάπτυξη των χαρακτήρων και των δραµατικών 

συγκρούσεων είναι πάντα ριζωµένη στον κόσµο του πετρελαίου, τον οποίο ο 

Άντερσον αποτυπώνει σχολαστικά από σκηνή σε σκηνή. 

 Η αφήγηση, λοιπόν, καθορίζεται από τον συσχετισµό δύο πόλων: της  

επαγγελµατικής ανέλιξης του Ντάνιελ Πλέινβιου και των επιπτώσεών της στην 

εξέλιξη της προσωπικής ζωής του ήρωα. Στο πρώτο µισό του φιλµ το βάρος πέφτει 

στον πρώτο πόλο, την δουλειά, και αυτός είναι ο λόγος που αρχικά ο χαρακτήρας του 

Ντάνιελ εµφανίζεται ιδιαίτερα αµφίσηµος. Οι πληροφορίες για το πρόσωπό του –

πάντοτε έµµεσες – πηγάζουν αποκλειστικά από σκηνές που αφορούν τον χώρο 

εργασίας του, µε αποτέλεσµα τα κίνητρά του και ο τρόπος σκέψης του να 

παραµένουν απροσδιόριστα. Στα πρώτα 15 λεπτά, µε τα επεισόδια εξόρυξης ασηµιού 

και πετρελαίου, διαπιστώνουµε πόσο αποφασιστικός και σκληροτράχηλος είναι ο 

Πλέινβιου. Σε αυτό το τµήµα της ταινίας δεν υπάρχει διάλογος και επανειληµµένα ο 

Ντάνιελ –στα όρια της εξάντλησης – παλεύει µε τη γη. Αµέσως µετά, στις πρώτες 

διαλογικές σκηνές, παρακολουθούµε τον τρόπο µε τον οποίο ο ίδιος ο Πλέινβιου 

παρουσιάζει τον εαυτό του σε εν δυνάµει πελάτες. Ο Ντάνιελ προσεγγίζει οικογένειες 

και µικρές επαρχιακές κοινότητες συστήνοντας τον εαυτό του ως οικογενειάρχη και 

ως ειδικό σε θέµατα πετρελαίου. Στο σηµείο αυτό ο θεατής είναι  στην ίδια θέση µε 
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τους πελάτες του Πλέινβιου, καθώς δεν µαθαίνει ποιος πραγµατικά είναι ο ήρωας 

αλλά ποια είναι η εικόνα που προβάλλει στους συνοµιλητές του.  

 Η αµφισηµία του χαρακτήρα επιτείνεται καθώς ο Ντάνιελ επεµβαίνει στις 

ζωές των ανθρώπων γύρω του άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά: θα µεσολαβήσει 

ώστε ο Άµπελ Σάντεη (David Willis) – ο πατέρας του Πολ και του Ήλαη – να µην 

ξαναχτυπήσει την κόρη του Μαίρη, αλλά θα προσπαθήσει να εξαπατήσει την 

οικογένεια Σάντεη και να αγοράσει τη γη τους φτηνά αποφεύγοντας οποιαδήποτε 

αναφορά στο πετρέλαιο.  Κάθε πτυχή του χαρακτήρα, ακόµη και τα αισθήµατά του 

για τον γιο του, συνδέεται µε τη δουλειά του. Ο Πλέινβιου είναι στοργικός µε τον 

H.W., αλλά το αγόρι δεν παύει να είναι συνέταιρός του, µία παιδική παρουσία που ο 

Ντάνιελ εκµεταλλεύεται για να κερδίζει ευκολότερα τη συµπάθεια και την 

εµπιστοσύνη των πελατών του. 

 Η σχέση των δύο πόλων (∆ουλειά – Ψυχοσύνθεση Ντάνιελ) αντιστρέφεται, 

στο δεύτερο µέρος της αφήγησης, και προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη των 

χαρακτήρων. Κοµβικά σηµεία  αυτής της αντιστροφής είναι δύο σκηνές οι οποίες 

αποκαλύπτουν ποιος πραγµατικά είναι ο Ντάνιελ. Η πρώτη είναι η σκηνή όπου η 

πετρελαιοπηγή της Λιτλ Μπόστον τυλίγεται στις φλόγες και ο H.W. χάνει την ακοή 

του. Ο Ντάνιελ θα θέσει σε δεύτερη µοίρα τον τραυµατισµένο γιό του, κυριευµένος 

από το πάθος του για τη δουλειά και το πετρέλαιο. Στη δεύτερη σκηνή ο Ντάνιελ 

αποκαλύπτει στον Χένρη πώς πραγµατικά αισθάνεται για τους ανθρώπους γύρω του. 

Μεθυσµένος οµολογεί: «∆εν µου αρέσει να δίνω εξηγήσεις για τον εαυτό µου… Έχω 

ανταγωνισµό µέσα µου, δεν θέλω κανείς άλλος να πετύχει. Σιχαίνοµαι τους 

περισσότερους ανθρώπους… Θέλω να κερδίσω αρκετά χρήµατα και να φύγω µακριά 

απ’ όλους…». Οι δύο παραπάνω σκηνές έρχονται µετά την πρώτη ώρα της αφήγησης 

και σηµατοδοτούν την αρχή του τέλους για τον Ντάνιελ. Από το σηµείο αυτό και 

µετά ο ήρωας γίνεται όλο και πιο ευάλωτος ψυχικά και, παρόλο που κερδίζει σε 

επιχειρηµατικό επίπεδο όλους τους αντιπάλους του, καταλήγει µισάνθρωπος και 

δολοφόνος. 

 Η εργασία του Ντάνιελ εξακολουθεί και στο δεύτερο µέρος της αφήγησης 

να καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την πλοκή, αλλά τώρα πια στο προσκήνιο βρίσκονται 

η ψυχοσύνθεση του ήρωα και οι σχέσεις του µε τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Η 

δουλειά, το πετρέλαιο και ο αγώνας στον οποίο επιδίδονται οι χαρακτήρες για να το 

αποκτήσουν αποτελεί την πλατφόρµα πάνω στην οποία κτίζεται το δράµα. Ο Ντάνιελ 

θα βρει τα µεγάλα αποθέµατα πετρελαίου που πάντοτε έψαχνε, αλλά σε αυτή τη 
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διαδικασία θα καταστρέψει τη σχέση του µε τον H.W.  Το ταξίδι για την κατασκευή 

του πετρελαιαγωγού θα στεφθεί µε επιτυχία, αλλά στον γυρισµό ο Ντάνιελ θα 

δολοφονήσει τον Χένρη. Ο ανταγωνισµός µε την Standard Oil είναι επαγγελµατική 

υπόθεση, αλλά από τη στιγµή που ο Τίλφορντ αναφέρεται στον H.W., η υπόθεση 

µετατρέπεται αυτοµάτως σε προσωπικό ζήτηµα. Τέλος, η σύγκρουση µε τον ιερέα 

Ήλαη Σάντεη έχει ως αφετηρία της τα πετρέλαια της Λιτλ Μπόστον, αλλά τελικά 

εξελίσσεται σε προσωπική διαµάχη µε αποκορύφωµα τη σκηνή της βάφτισης του 

Ντάνιελ, όπου ο Ήλαη τον αναγκάζει να παραδεχτεί δηµόσια ότι εγκατέλειψε τον γιο 

του. Η αφήγηση ταλαντεύεται ανάµεσα στους πόλους της δουλειάς και της 

προσωπικής διαδροµής του Ντάνιελ και καθώς εξελίσσεται, η έµφαση στον πρώτο 

πόλο υποχωρεί προκειµένου να βγει στην επιφάνεια ο ψυχισµός του πρωταγωνιστή 

και να δροµολογηθούν οι συγκρούσεις του µε τους υπόλοιπους χαρακτήρες.  

 

 Γ) Ντάνιελ Πλέινβιου 

  

 Η κυριότερη λειτουργία της αφήγησης είναι η συγκρότηση ενός 

ολοκληρωµένου και σύνθετου κεντρικού χαρακτήρα, του Ντάνιελ Πλέινβιου. Ο 

Άντερσον προσεγγίζει σχεδόν µε συµπόνια τον ήρωά του, την ίδια στιγµή που 

σταδιακά και βασανιστικά προετοιµάζει την ηθική του πτώση . 

 Ο Ντάνιελ είναι ένας κατ’ εξοχήν αντικοινωνικός χαρακτήρας, ο οποίος 

ορίζεται από την αποµόνωση και την επιθετικότητά του. Οι τάσεις αυτές 

εκδηλώνονται ρητά όταν εξοµολογείται στον Χένρη το µίσος του για τους ανθρώπους 

και την επιθυµία του να εξοικονοµήσει αρκετά χρήµατα ώστε να φύγει µακριά απ’ 

όλους. Το βάρος της µοναξιάς που αντιστοιχεί στον Ντάνιελ οριοθετείται από την 

αρχή και το τέλος της ταινίας. Στον πρόλογο, µε χρονολογική ένδειξη το 1898, ο 

Ντάνιελ µόνος στο Νέο Μεξικό αναζητά ασήµι.  Η σκηνή, διάρκειας περίπου έξι 

λεπτών, δεν έχει σχεδόν καθόλου λόγο: ο ήρωας µέσα σε ένα βαθύ και στενό φρέαρ 

χτυπά µε αξίνα τις πέτρες. Η εικόνα του αποµονωµένου και εξαντληµένου άνδρα, που 

µέσα στο κλειστοφοβικό πηγάδι εργάζεται µε πείσµα και µανία, προκαθορίζει τον 

ήρωα ως έναν κατ’ εξοχήν µοναχικό άνθρωπο που λειτουργεί έξω από την κοινωνία 

και την επικοινωνία. Στο τέλος της ταινίας, ο Ντάνιελ, µεγιστάνας πια πετρελαίων, 

κατοικεί ολοµόναχος, αποκοµµένος από όλους, σε µία τεράστια έπαυλη. Το 1898 ο 

ήρωας ξεκινά εκ των πραγµάτων µόνος, µε τον εγκλεισµό και την αποµόνωση να του 
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επιβάλλονται από το περιβάλλον, τη γη του Νέου Μεξικού. Στο τέλος της αφήγησης, 

βρίσκεται και πάλι µόνος, µε τον εγκλεισµό και την αποµόνωση να είναι πια 

συνθήκες που ο ίδιος έχει επιβάλει  στον εαυτό του.   

 Η επικοινωνιακή ικανότητα του Ντάνιελ είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την 

επιθυµία του για κυριαρχία και επιτυχία. Η ανθρώπινη επαφή φαντάζει κάτι σχεδόν 

άγνωστο και τροµακτικό, ενώ η γη, οι γεωτρήσεις και το πετρέλαιο είναι στοιχεία και 

καταστάσεις που γνωρίζει και ελέγχει πλήρως. Η εξουσία, ο έλεγχος της γης και η 

ισοπέδωση οποιουδήποτε ανταγωνιστή λειτουργούν ως αντιστάθµισµα της µοναξιάς 

και της µισανθρωπίας του χαρακτήρα. Ο Ντάνιελ σκιαγραφείται ως ικανός να 

τιθασέψει και να αντιµετωπίσει µία φλεγόµενη πετρελαιοπηγή, αλλά ανίκανος να 

βοηθήσει και να στηρίξει τον γιο του από τη στιγµή που το αγόρι χάνει τη ακοή του. 

΄Οσο οι ανθρώπινες σχέσεις του Ντάνιελ µε τον Η.W. και τον Χένρη περιπλέκονται, 

τόσο θεριεύει η µανία του για εξουσία και επιβολή.  

 Ο Ντάνιελ ορίζεται από τη µοναξιά του, από τον τρόπο µε τον οποίον  

αποκόπτεται από το κοινωνικό σύνολο και, κατ’ έπεκταση, από την καταπιεσµένη 

ανάγκη του για ανθρώπινη επαφή. Στις σχέσεις του µε τον Η.W. και τον Χένρη 

βρίσκει προς στιγµήν καταφύγιο αλλά, ανίκανος να τις διαχειριστεί, τις ακυρώνει   

καταδικάζοντας τον εαυτό του σε συναισθηµατικό και ψυχολογικό αδιέξοδο, το οποίο 

εκφράζεται µέσα από βία και ακραία αντικοινωνική συµπεριφορά.  

  

 Ο Θησαυρός της Σιέρρα Μάντρε 

 

Σε συνεντεύξεις του σχετικά µε το φιλµ ο ΄Αντερσον έχει αποκαλύψει τη 

λογική µε την οποία επέλεξε και προσέγγισε το υλικό του. Αναφέρει πολύ συχνά την 

επιθυµία του να κατασκευάσει µία ταινία µε λιτή και άµεση αφήγηση, στα πρότυπα 

του Θησαυρού της Σιέρρα Μάντρε (1948) του John Huston.
98

 Σε συνέντευξή του στο 

American Cinematographer δηλώνει: «Έχω τόση αγάπη γι’ αυτήν την ταινία… Σ’ 

αυτό το φιλµ (ενν. το Θα Χυθεί Αίµα) προσπαθήσαµε να λειτουργήσουµε µε 

απλότητα – τα πιο απλά κάδρα, o πιο απλός αριθµός πλάνων – και προσπαθήσαµε να 

                                                 
98

 Pilkington, Ed, “Tell the story! Tell the story”, στο The Guardian, Culture, January 4, 2008, 

http://www.guardian.co.uk/culture/2008/jan/04/awardsandprizes (πρόσβαση: 16 Νοεµβρίου 2011). 
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ακολουθήσουµε την επιρροή σκηνοθετών όπως ο Χιούστον. Οι ταινίες της δεκαετίας 

του 1940 είναι απίστευτα άµεσες».
99

   

 Η επιρροή του Θησαυρού της Σιερρα Μάντρε δεν περιορίζεται µονάχα στην 

ανάγκη για αφηγηµατική οικονοµία. Τόσο η κινηµατογράφηση του χώρου όσο και η 

βασική ιδέα της πλοκής έχουν την αφετηρία τους στην ταινία του Χιούστον.  

 Ο Άντερσον εξηγεί ότι ο λόγος για τον οποίο θαυµάζει τον Θησαυρό της 

Σιέρρα Μάντρε είναι ότι ολόκληρη η αφήγηση αφορά έναν άνδρα ο οποίος σταδιακά 

χάνει το µυαλό του. Η ιστορία του θησαυρού αφορά δύο φτωχούς Αµερικανούς – τον 

Ντοµπς και τον Κιούρτιν – οι οποίοι επιχειρούν να ανακαλύψουν χρυσάφι µε τη 

βοήθεια ενός ηλικιωµένου, πεπειραµένου σκαπανέα. Ο βασικός χαρακτήρας, ο 

Ντοµπς (Humphrey Bogart) ξεκινά ως µία συµπαθητική µορφή αλλά στην πορεία της 

αφήγησης µεταµορφώνεται σε έναν επιθετικό, σχεδόν παρανοϊκό χαρακτήρα, έτοιµο 

να σκοτώσει τους συντρόφους του προκειµένου να αποκτήσει τον χρυσό. Το φιλµ του 

Άντερσον επίσης τοποθετεί στο επίκεντρο της αφήγησης έναν άνδρα ο οποίος 

σταδιακά επιτυγχάνει τους στόχους του, ανάλογους µε εκείνους του Ντοµπς,  αλλά 

καταρρέει ηθικά χάνοντας την ανθρωπιά και τα λογικά του, όπως ακριβώς συµβαίνει 

και στο φιλµ του Χιούστον. 

  Επιπλέον, στις προθέσεις του Άντερσον ήταν να κινηµατογραφήσει µία 

επική ταινία, µία αφήγηση µεγάλης κλίµακας. Η πρόθεση αυτή φαίνεται να 

προσέκρουσε σε πρακτικά ζητήµατα, τα οποία αφορούσαν τον προϋπολογισµό του 

φιλµ. Ο Άντερσον αναφέρει: «∆εν θα είχαµε και τόσα πολλά χρήµατα για να 

φτιάξουµε την ταινία. Οπότε το ζήτηµα ήταν “Πώς κάνεις µία σχεδόν επική ιστορία, 

αλλά µε έναν πιο περιορισµένο τρόπο, µε λίγα σκηνικά;”».
100

 Ο σκηνοθέτης βρήκε 

την απάντηση σε αυτό το ερώτηµα στο φιλµ του Χιούστον.  

  O δραµατικός πυρήνας του Θησαυρού αποτελείτο στην ουσία από τις 

συγκρούσεις των τριών βασικών πρωταγωνιστών, αλλά, κατά τον Άντερσον, ο 

Χιούστον µεγεθύνει την κλίµακα της ιστορίας και αλλάζει το ύφος της αφήγησης 

µέσω της χρήσης του τοπίου. Ο Θησαυρός γυρίστηκε σχεδόν εξολοκλήρου σε 
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 Schwartz, David  , “A Pinewood Dialogue with Daniel-Day Lewis and Paul Thomas Anderson”, 

στο Museum of the Moving Image, December 11, 2007, 
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πραγµατικές τοποθεσίες του Μεξικού
101

 και η κινηµατογράφηση του σκηνικού χώρου 

µεταµόρφωσε το φιλµ. «Είναι απλά ένα  θεατρικό ανάµεσα στους τρεις τους (ενν. 

τους τρεις βασικούς χαρακτήρες)», παρατηρεί ο Άντερσον για την ταινία του 

Χιούστον, « αλλά εξαιτίας του σκηνικού… είναι στην πραγµατικότητα µία 

περιπέτεια, µία ταινία δράσης».
102

 

 Συµπερασµατικά, και στις δύο ταινίες η προσωπική/ ιδιωτική φύση των 

ιστοριών, το υπαρξικό δράµα των χαρακτήρων, φιλτράρεται µέσα από τη χρήση του 

τοπίου, την κινηµατογράφηση της γης, η οποία και αλλάζει το ύφος της αφήγησης. 

Και στις δύο περιπτώσεις το τοπίο λειτουργεί ως καταλύτης προσδίδοντας στο 

προσωπικό δράµα του πρωταγωνιστή επικές διαστάσεις. 

 Η σκηνοθεσία του Άντερσον θα επιχειρήσει λοιπόν να συνδυάσει δύο 

τόπους που ίσως φαίνονται εκ πρώτης όψεως αντιφατικοί: την αφηγηµατική 

οικονοµία και την επική κλίµακα στην απόδοση των γεγονότων.  Προκειµένου να το 

επιτύχει, ο Άντερσον αφενός θα επεξεργαστεί µία νηφάλια, θα λέγαµε, σχεδόν 

συγκρατηµένη φόρµα και αφετέρου θα χρησιµοποιήσει την κινηµατογράφηση της 

γης για να «ανοίξει» την αφήγηση, να αποτυπώσει το ψυχόδραµα του κεντρικού 

χαρακτήρα σε έναν επικό καµβά.    

  

 Εξέλιξη του αφηγηµατικού συστήµατος 

 

 Πέντε χρόνια µετά το Punch Drunk Love στόχος του Άντερσον είναι να 

κατασκευάσει µία αφήγηση µε έµφαση στην οικονοµία.  Εξού και στο Θα χυθεί αίµα 

η αφήγηση µοιράζεται ανάµεσα στην εκτενή χρήση µονοπλάνων και µία πιο κλασική  

φόρµα, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συστηµατική χρήση  shot – reverse shot και 

µεγάλου αριθµού µεσαίων και γενικών πλάνων. Τα κοντινά πλάνα αντιστοιχούν 

κυρίως στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών και όχι σε λεπτοµέρειες του χώρου, όπως 

είδαµε να συµβαίνει στις προηγούµενες ταινίες του σκηνοθέτη, ενώ περιορίζεται 

σηµαντικά η χαρακτηριστική, για το στυλ του ΄Αντερσον, χρήση travelling µε 

steadicam που ακολουθούν τους χαρακτήρες µέσα στον χώρο µε την κάµερα ακριβώς 

πίσω τους ή µπροστά τους. Ο ρυθµός της ταινίας είναι αργός και, όπως και στο Punch 

Drunk Love, ο Άντερσον επικεντρώνει την αφήγηση σε έναν µόνο ήρωα δίνοντας και 
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πάλι έµφαση στο χώρο που τον πλαισιώνει. Το περιβάλλον αυτή φορά απεικονίζεται 

µε αληθοφάνεια, αλλά και πάλι η κινηµατογράφηση του χώρου αποδίδει σηµαντικά 

στοιχεία για την ψυχοσύνθεση του κεντρικού χαρακτήρα. Ωστόσο, ενώ στο Punch 

Drunk Love o χώρος είναι σε µεγάλο βαθµό προβολή των συναισθηµάτων του ήρωα,  

στο Θα Χυθεί Αίµα η ψυχολογία του ήρωα επηρεάζεται καθοριστικά από τον χώρο. Η 

ονειρική, αντιρεαλιστική κινηµατογράφηση του Punch Drunk Love εξωτερίκευε στον 

χώρο την ψυχοσύνθεση του ήρωα·  αντίθετα στο Θα Χυθεί Αίµα ο τρόπος απεικόνισης  

του περιβάλλοντος µεταγγίζεται στον συναισθηµατικό κόσµο του Ντάνιελ Πλέινβιου. 

 

 Φόρµα 

 

 Α) Χώροι και Χρώµατα 

  

 Στο Θα Χυθεί Αίµα ο Άντερσον δουλεύει επανειληµµένα µε γενικά και πολύ 

γενικά πλάνα τα οποία απεικονίζουν την ξερή, άγονη γη που περιβάλλει τους 

χαρακτήρες του. Οι ανοιχτές εκτάσεις είναι παρούσες σχεδόν σε κάθε σκηνή της 

ταινίας και εκτείνονται µέχρι το βάθος του πλάνων προς κάθε κατεύθυνση. Όπως θα 

δούµε εν συνεχεία σε συγκεκριµένα παραδείγµατα,  τα πολύ γενικά συχνά καθιστούν 

τους χαρακτήρες λεπτοµέρεια του τοπίου. Τέλος, συχνά η κάµερα διασχίζει τις 

απέραντες εκτάσεις γης µαζί µε τους ήρωες µε αργές και ρευστές κινήσεις, 

επιτείνοντας µε αυτόν τον τρόπο την αίσθηση ότι ο χώρος είναι ατέρµων, δίχως όρια. 

 ΄Οσον αφορά τα χρώµατα, η παλέτα του Άντερσον περιορίζεται σε εκείνα 

που συνδέονται µε τη γη και µε φυσικά στοιχεία. Οι αποχρώσεις του καφέ, του 

κίτρινου και του γκρίζου συναντώνται στη γη, στην άµµο και στο ξύλο. Η 

περιορισµένη χρήση του σκούρου πράσινου αντιστοιχεί στην λιγοστή βλάστηση. Ο 

ουρανός είτε εµφανίζεται λευκόχρωµος µε ένα κοµµάτι γαλάζιο  στα άνω άκρα της 

εικόνας και µε το κυρίαρχο λευκό να αποτυπώνει το σκληρό φως του ήλιου, είτε 

διατηρείται όσο το δυνατόν εκτός κάδρου µέσω χαµηλών γωνιών λήψης. Η παρουσία 

του ουρανού περιορίζεται και η έµφαση στη γη αναπόφευκτα µεγιστοποιείται. 

 Τα σκηνικά ολοκληρώνουν τη λογική της ερηµιάς και του άγονου που 

επιβάλλει το περιβάλλον. Τα σκηνικά είναι λιτά και, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, πρόκειται για ξύλινες κατασκευές: µερικά σπίτια, ο µικρός σταθµός της 

Λιτλ Μπόστον, η εκκλησιά του Ήλαη. Το εσωτερικό αυτών των χώρων είναι 
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αντίστοιχα λιτό µε λίγα χρηστικά αντικείµενα. Ο µινιµαλισµός  της  σκηνογραφικής  

προσέγγισης, σε απόλυτη συνάφεια µε το άγονο τοπίο, τονίζει την κυριαρχία της γης 

στην εικόνα και εντείνει την ερηµιά του τοπίου και την ένδεια των εσωτερικών 

χώρων. Οι µόνες κατασκευές που ξεχωρίζουν από άποψη µεγέθους είναι οι µεγάλοι 

πύργοι των πετρελαιοπηγών, όµως το µέγεθός τους συχνά  υποβαθµίζεται από τη 

συστηµατική χρήση πολύ γενικών πλάνων. 

 Η κινηµατογράφηση του τοπίου ορίζει την ατµόσφαιρα του φιλµ και κατ’ 

επέκταση την απεικόνιση των χαρακτήρων. Η έρηµη γη περισφίγγει,  συρρικνώνει 

και υποσκελίζει το ανθρώπινο στοιχείο. Τα τοπία είναι πάντοτε αραιοκατοικηµένα, οι 

άνθρωποι και οι ανθρώπινες κατασκευές –είτε πρόκειται για κτήρια είτε για 

πετρελαιοπηγές– συχνά καταλήγουν δευτερεύοντα στοιχεία στις συνθέσεις του 

Άντερσον.  

 Τέλος, η φωτογραφία και η επιλογή των κάδρων φαίνεται να «στραγγίζουν» 

τα χρώµατα και να παρακάµπτουν τυχόν στοιχεία που θα παρέπεµπαν δυνάµει σε 

θετικά συναισθήµατα. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή κατά την οποία ο Χένρη και ο 

Ντάνιελ κολυµπούν στον ωκεανό. Εδώ η θάλασσα αποδίδεται µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να επιτείνεται το αίσθηµα ανησυχίας και παράνοιας που κυριεύει τον Ντάνιελ κατά 

το δεύτερο µισό της αφήγησης. Η κάµερα βρίσκεται στο νερό µαζί µε τους δύο 

ηθοποιούς, και η εικόνα µοιράζεται µε το κάτω µισό να αποτυπώνει τα σώµατα µέσα 

στο νερό και το πάνω να καταγράφει τα πρόσωπα των ηθοποιών. Στο υποθαλάσσιο 

κοµµάτι της εικόνας  το νερό  είναι σκούρο πράσινο, σχεδόν µαύρο. Η µουσική για 

ακόµη µία φορά καλλιεργεί µια συγκεχυµένη αίσθηση  θλίψης και αγωνίας, η εικόνα 

συχνά υπερκαλύπτεται από το νερό δηµιουργώντας σχεδόν ένα αίσθηµα πνιγµού. 

Εντύπωση προκαλεί ότι στο µοναδικό γενικό πλάνο της σκηνής ο ωκεανός είναι 

απλώς µία επίπεδη σκούρα µπλε, σχεδόν µαύρη, λωρίδα κάτω και δεξιά στο κάδρο. 

Τα σκοτεινά χρώµατα µε τα οποία αποδίδεται το υγρό στοιχείο παραπέµπουν στο 

µαύρο χρώµα του πετρελαίου, ενώ τα πλάνα που θέλουν τον ωκεανό είτε να πνίγει 

την εικόνα είτε να αποτελεί µία λεπτοµέρεια του κάδρου διαλύουν οποιαδήποτε 

θετικά συµφραζόµενα θα µπορούσαν να πηγάζουν από µία πιο κλασικότροπη 

απεικόνιση του ωκεανού. 
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 Β) Τοπίο και Μονοπλάνα 

 

 Η εκτενής χρήση µονοπλάνων καθορίζει το ύφος και τον ρυθµό της 

αφήγησης. Η µεγάλη διάρκεια πολλών λήψεων συνεπάγεται τον αργό ρυθµό  της, και 

µεγάλος αριθµός µονοπλάνων απαρτίζεται από γενικά και πολύ γενικά, τα οποία 

αποδίδουν τις ερηµικές εκτάσεις γης ενσωµατώνοντας  τις φιγούρες των χαρακτήρων. 

 Η επιµονή στην κινηµατογράφηση του τοπίου διαφοροποιεί το θα Χυθεί 

Αίµα από τις υπόλοιπες ταινίες του Άντερσον και η έµφαση που δίνεται στην 

απεικόνιση της γης πάει πέραν των αφηγηµατικών επιταγών του σεναρίου. Βέβαια σε 

µία ταινία µε θέµα τη ζωή ενός µεγιστάνα πετρελαίων και τη γένεση της βιοµηχανίας 

του πετρελαίου είναι λογικό να υπάρχει αριθµός σκηνών όπου το ενδιαφέρον της 

αφήγησης εστιάζεται στις εξορύξεις ή και στην ίδια τη γη. Ωστόσο ο Άντερσον 

καταγράφει το τοπίο ακόµη και όταν δεν υπάρχει προφανής λόγος και η δράση εντός 

των σκηνών δεν υπαγορεύει την παρουσία του. Εν ολίγοις, το περιβάλλον 

αναδεικνύεται εξίσου σηµαντικό µε τα γεγονότα που εκτυλίσσονται εντός του και σε 

κάποιες µάλιστα περιπτώσεις σηµαντικότερο.   

 Ενδεικτική είναι η σκηνή κατά την οποία ο Ντάνιελ Πλέινβιου µαζί µε τον 

H.W. επισκέπτονται για πρώτη φορά το αγρόκτηµα της οικογένειας Σάντεη. Το 

επεισόδιο περιλαµβάνει την άφιξη πατέρα και γιού στην πόλη της Λιτλ Μπόστον, την 

πορεία τους προς τη φάρµα και την πρώτη συνάντηση µε την οικογένεια. Η  σκηνή, 

διάρκειας  τρεισήµισι περίπου λεπτών, αποτελείται από πέντε πολύ γενικά ως γενικά 

πλάνα τα οποία απεικονίζουν τις εκτάσεις γης που διασχίζουν ο Πλέινβιου και ο 

H.W.  για να φτάσουν στη φάρµα των Σάντεη. Όταν  πλησιάζουν στο σπίτι των 

Σάντεη, τους υποδέχεται ο πατέρας, ονόµατι Άµπελ, και συνοµιλεί για λίγο µε τον 

Ντάνιελ. Ακόµη και στη σκηνή της συνοµιλίας ο Άντερσον δεν «κόβει» σε κοντινά 

πλάνα των χαρακτήρων αλλά χρησιµοποιεί δύο πολύ γενικά. Ο διάλογος ανάµεσα 

στον Πλέινβιου και τον Άµπελ απεικονίζεται µε τους χαρακτήρες πολύ µακριά από 

την κάµερα να  αποτελούν σχεδόν λεπτοµέρειες του τοπίου. Μόνο στο δεύτερο πλάνο 

η κάµερα θα πλησιάσει µε αργή και ρευστή κίνηση τους δύο συνοµιλητές και το 

πλάνο από πολύ γενικό θα καταλήξει γενικό προς µέσο. Με το τέλος του διαλόγου ο 

Πλέινβιου και ο H.W. θα αποµακρυνθούν  από την κάµερα, και το πλάνο θα 

ξαναγίνει πολύ γενικό. 
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 Ο πρωταγωνιστής αυτής της σκηνής είναι εµφανώς το τοπίο. Από  άποψη 

πλοκής ολόκληρο το επεισόδιο θα µπορούσε να περιοριστεί στο διάλογο µεταξύ 

Πλέινβιου και  Άµπελ, καθώς είναι το µόνο στοιχείο το οποίο προωθεί την υπόθεση. 

Παρόλα αυτά ο Άντερσον εστιάζει την προσοχή του στη γη, φιλµάροντας τον 

διάλογο σαν να επρόκειτο για δευτερεύον στοιχείο.  

 Ανάλογη προσέγγιση διαπιστώνεται σε σηµαντικό αριθµό πολύ γενικών 

πλάνων που καταγράφουν την πορεία των χαρακτήρων καθώς διασχίζουν µεγάλες 

εκτάσεις έρηµης γης.  Αναφέρουµε ενδεικτικά τις δυο σκηνές όπου ο ιερέας Ήλαη 

Σάντεη πηγαίνει να συναντήσει τον Πλέινβιου, στην πρώτη για να του ζητήσει να 

ευλογήσει την πετρελαιοπηγή της Λιτλ Μπόστον,  στην δεύτερη, αργότερα, για να 

απαιτήσει από τον Πλέινβιου να του δώσει τα χρήµατα που οφείλει στην εκκλησία 

του. Χαρακτηριστική είναι επίσης και η σκηνή επανένωσης του Ντάνιελ µε τον H.W. 

Το επεισόδιο καταγράφεται µε ένα µόνο πλάνο το οποίο διαρκεί πάνω από ενάµισι 

λεπτό. Το πλάνο συγκροτείται αποκλειστικά από γενικές και πολύ γενικές θέες της 

δράσης µε αποτέλεσµα, όταν ο Ντάνιελ πλησιάζει το αυτοκίνητο που φέρνει τον 

H.W. και αγκαλιάζει για πρώτη φορά το αγόρι, οι δύο τους να είναι απλώς 

λεπτοµέρειες του τοπίου.  Η ιδιαιτερότητα αυτών των πλάνων έγκειται, εν ολίγοις, 

στο ότι  κινηµατογραφούνται από τον ΄Αντερσον κατά τρόπο αναντίστοιχο προς την 

βαρύτητά τους στην πλοκή.  

 Τέλος, συναντάµε ασφαλώς και πλειάδα σκηνών όπου η απεικόνιση της γης 

υπαγορεύεται από αυτό καθαυτό το θέµα της ταινίας. Το παράδειγµα που έρχεται 

αµέσως στο µυαλό είναι η πορεία του Ντάνιελ µε τον Χένρη προς τον ωκεανό. Οι δύο 

άνδρες σχεδιάζουν την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου και ο Άντερσον αποδίδει 

όλη τους τη διαδροµή µε µία montage sequence.  

 

 Γ) Κλειστοφοβία – Αποµόνωση –Απειλή 

  

 Ο James MacDowell παρατηρεί ότι η θέαση του φιλµ τού προκάλεσε µία 

αίσθηση «τροµακτικής κλειστοφοβίας».
103

 Η παρατήρηση είναι εύστοχη αλλά δεν 

παύει εκ πρώτης να εκπλήσσει: πως είναι δυνατόν µία ιστορία που εκτυλίσσεται στις 

ανοιχτές εκτάσεις της Καλιφόρνια να προκαλεί κλειστοφοβία. Παρόλα αυτά ο 
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συνδυασµός µίας σειράς παραµέτρων όπως ο φωτισµός, οι χώροι, τα κάδρα και η 

µουσική λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να φορτίζουν την αφήγηση µε µία 

αίσθηση αποµόνωσης και απειλής. ΄Αλλωστε, η συγκεκριµένη  ατµόσφαιρα 

κατατείνει στο να αποδώσει το πλαίσιο µέσα στο οποίο πλάθεται η ψυχοσύνθεση του 

Ντάνιελ Πλέινβιου. Η σχέση του Ντάνιελ µε την γη είναι ιδιαίτερη από την πρώτη 

κιόλας σκηνή. Ο χαρακτήρας ζει και εργάζεται µέσα και πάνω στη γη και η 

σκληρότητα, η αντικοινωνικότητα που τον διακρίνουν καθορίζονται και επιτείνονται 

από το φυσικό περιβάλλον. Ο Άντερσον αστειευόµενος και θέλοντας να τονίσει το 

δέσιµο του ήρωά του µε τη γη της Καλιφόρνια, είχε προτείνει στην διαφηµιστική 

αφίσα της ταινίας να αναγράφεται «You can take the boy out of the mineshaft, but 

you can’t take the mineshaft out of the boy».
104

  

 

 1. Η 1
η
 Σεκάνς 

  

 Η πρώτη σεκάνς της ταινίας θέτει πολλές από τις παραµέτρους που θα 

χαρακτηρίσουν τη φόρµα του φιλµ. Η αποµόνωση του Πλέινβιου, αλλά και η 

αποφασιστικότητα και η δύναµη του χαρακτήρα του αποδίδονται µε χαρακτηριστικό 

τρόπο. Ο Πλέινβιου µόνος µέσα σε βαθύ φρέαρ ψάχνει για ασήµι. Φτάνει στα όρια 

τις εξάντλησης  γλιστράει και πέφτει από ψηλά στο βάθος του µικρού ορυχείου. 

Τραυµατισµένος, µε το πόδι του σπασµένο ανακαλύπτει το ασήµι, βγαίνει από το 

φρέαρ και χρησιµοποιώντας µόνο το ένα του πόδι σέρνεται στην ερηµική γη του 

Νέου Μεξικού για να φτάσει στην πιο κοντινή κατοικηµένη περιοχή.  

 Η σεκάνς τοποθετείται στην αρχή του φιλµ. Βλέπουµε τον τίτλο της ταινίας 

και ακολουθούν δέκα δευτερόλεπτα µαύρης οθόνης µε µουσική από έγχορδα, έναν 

απειλητικό, σχεδόν άρρυθµο, µονότονο ήχο που σιγά-σιγά δυναµώνει. Με fade in 

περνάµε στο πρώτο πλάνο, ένα πολύ γενικό σε τρεις µεγάλους λόφους. Το τοπίο είναι 

έρηµο, το χρώµα του εδάφους είναι ανοιχτό καφέ και η βλάστηση περιορισµένη. Με 

την εισαγωγή του πλάνου η µουσική  δυναµώνει, ο συνεχής απειλητικός ήχος των 

εγχόρδων φτάνει σε κορύφωση. Από το πολύ γενικό του τοπίου ο Άντερσον θα κόψει 

στο εσωτερικό του φρέατος και στον Πλέινβιου. Η υπόλοιπη σκηνή θα κυλήσει χωρίς 
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µουσική και λόγο και µόνο στο τέλος, όταν ο Ντάνιελ θα βγει τραυµατισµένος, η 

κάµερα µε  βερτικάλ και κίνηση προς τα αριστερά θα καταλήξει και πάλι σε πολύ 

γενικό των τριών λόφων. Παράλληλα µε την κίνηση της κάµερας, η ίδια απειλητική 

µουσική ακούγεται ξανά ολοκληρώνοντας µε κυκλική αφήγηση τον πρόλογο του 

φιλµ. 

 Στο υπόλοιπο της πρώτης σκηνής ο χώρος και το φως λειτουργούν 

κλειστοφοβικά και η φιγούρα του Ντάνιελ είναι αυτή ενός αγνώστου ο οποίος   –στα 

µάτια του κοινού– ταυτίζεται πλήρως µε την πράξη που επιτελεί. Συγκεκριµένα το 

φρέαρ είναι στενό και σκοτεινό. Το ελάχιστο φως σκιαγραφεί µόνο το περίγραµµα 

του σώµατος του Ντάνιελ ενώ το πρόσωπό του παραµένει στη σκιά. Στις δύο 

περιστάσεις που ο Ντάνιελ βρίσκεται έξω από το φρέαρ,  τα χαρακτηριστικά του και 

πάλι αποκρύπτονται. Την πρώτη φορά εµφανίζεται σε µέσαιο προς γενικό να κάθεται 

µπροστά σε µία πολύ αδύναµη φωτιά –σχεδόν εκτός κάδρου η πυρά – ενώ νυχτώνει 

µε τον ουρανό ιδιαίτερα συννεφιασµένο. Η απόσταση από την κάµερα και η έλλειψη 

φωτός καθιστούν ασαφή τα χαρακτηριστικά του. Τη δεύτερη φορά βγαίνει από το 

φρέαρ κατά τη διάρκεια της ηµέρας, αλλά ολόκληρο το σώµα και το πρόσωπό του 

είναι καλυµµένα µε την κίτρινη σκόνη του εδάφους, και ο Ντάνιελ µοιάζει να είναι 

ένα µε τη γη. Το πρόσωπο του δείχνει αποστεωµένο και καλύπτεται από πυκνά γένια. 

Εδώ η µορφή του Ντάνιελ παρουσιάζεται  αλλοιωµένη και σίγουρα δεν θυµίζει την 

εικόνα του Ντάνιελ Πλέινβιου όπως θα τον δούµε στη συνέχεια της ταινίας. Εν 

ολίγοις, σε όλη την πρώτη σκηνή παρακολουθούµε έναν χαρακτήρα για τον οποίο δεν 

γνωρίζουµε απολύτως τίποτα ούτε καν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτό 

που αποµένει είναι η µορφή ενός αγνώστου που δουλεύει ασταµάτητα µέσα στη γη, 

µία κατά κυριολεξία απρόσωπη φιγούρα η οποία ταυτίζεται πλήρως µε την πράξη που 

επιτελεί: το δάµασµα της γης, την εξόρυξη. Η εικόνα της αποµόνωσης και της 

διαρκούς πάλης µε τη γη αποτυπώνεται ανάγλυφα στον πρόλογο και θα ακολουθεί 

τον Ντάνιελ σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. 

 Τέλος, η σκηνή συνοψίζει τις τεχνικές που ο Άντερσον θα χρησιµοποιήσει  

και στη συνέχεια της αφήγησης. Έτσι συχνά οι εσωτερικοί χώροι είναι ιδιαίτερα 

σκοτεινοί, υποφωτισµένοι, ενώ στους εξωτερικούς συνήθως κυριαρχεί το φως της 

ηµέρας, τονίζοντας τα χρώµατα της γης. Η δυναµική ανάµεσα στην απεικόνιση 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων δηµιουργεί ένα δίπολο, µία βασική αντίθεση, η 

οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς του σκηνοθέτη.  Τα πλάνα ανοικτών, έρηµων, 

εξωτερικών χώρων πυρποληµένων από τον ήλιο της ηµέρας αντιπαρατίθενται στα 
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πλάνα αποπνικτικών υποφωτισµένων εσωτερικών χώρων τη νύχτα. Η αντίθεση αυτή 

εξυπηρετεί απόλυτα τους στόχους της αφήγησης, καθώς και οι δύο απεικονίσεις 

επιτείνουν την αίσθηση αποξένωσης και αποµόνωσης, καθοριστική για τις 

συµπεριφορές εν γένει και ειδικότερα για την ψυχολογία του κεντρικού χαρακτήρα.  

 Η χρήση της µουσικής στην πρώτη σεκάνς είναι επίσης ενδεικτική του 

τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η µουσική επένδυση σε όλη την ταινία. Το 

σάουντρακ φορτίζει µε ανησυχία, ένταση και αγωνία σκηνές και τοπία τα οποία εκ 

πρώτης όψεως δεν δείχνουν απειλητικά ή επικίνδυνα.
105

 Το πρώτο, λόγου χάριν, 

πλάνο της ταινίας – µε τους τρεις λόφους – χωρίς τη µουσική θα ήταν µία ουδέτερη 

απεικόνιση της γης.  

 Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις τα σώµατα και τα πρόσωπα των 

χαρακτήρων παρουσιάζονται βρώµικα/σηµαδεµένα από στοιχεία της γης. Στην πρώτη 

σεκάνς, η σκόνη είναι το βρώµικο στοιχείο το οποίο καλύπτει ολόκληρο το σώµα του 

Ντάνιελ, ενώ στην υπόλοιπη ταινία αυτό που λερώνει είναι κυρίως το πετρέλαιο. 

Έτσι σε στιγµές έντασης – και όχι µόνον – οι µορφές των ηθοποιών εµφανίζονται 

αλλοιωµένες και βρώµικες,. Ορισµένες µάλιστα φορές η εικόνα τους αυτή ενισχύεται  

µε τη χρήση σκοτεινού φόντου µε αποτέλεσµα να επιτείνεται η δραµατικότητα της 

στιγµής. Χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα αποτελούν το τελευταίο κοντινό στο 

πρόσωπο του Ντάνιελ τη νύχτα της φωτιάς και τα κοντινά στο πρόσωπο του Ήλαη 

στη σκηνή όπου επιτίθεται στον πατέρα του.  

  

   3. Υποφωτισµένες Σκηνές 

 

 Οι υποφωτισµένες σκηνές καλλιεργούν ένα αίσθηµα κλειστοφοβίας και 

εγκλεισµού. Αρχικά ο εγκλεισµός και, κατ’ επέκταση, η κλειστοφοβία ισχύουν 

αντικειµενικά στα επεισόδια όπου άνδρες εργάζονται µέσα στη γη, ιδιαίτερα στην 

αρχή της ταινίας. Τέτοιες σκηνές είναι η πρώτη, µε τον Ντάνιελ στο Νέο Μεξικό, και 

αργότερα εκείνες κατά τι οποίες παρακολουθούµε άνδρες να δουλεύουν µέσα σε 

πηγάδια πετρελαίου. Οι χώροι είναι στενοί, αποπνικτικοί και το φως περιορισµένο. Η 

κλειστοφοβική ατµόσφαιρα αυτών των σκηνών συναντάται ξανά σε εσωτερικούς 

χώρους σπιτιών ή/ και σε σκηνές που εκτυλίσσονται κατά τη νύχτα. Στις περιπτώσεις 

αυτές ο φωτισµός είναι λιγοστός, κυριαρχούν οι σκιές, και συχνά το σκοτεινό 
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περιβάλλον πλαισιώνει ως µαύρο φόντο τα πρόσωπα των ηθοποιών. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε: τη σκηνή στην οποία ο Ντάνιελ προσπαθεί να πείσει  δυνάµει πελάτες 

να του επιτρέψουν να αντλήσει πετρέλαιο από τη γη τους·  τη σκηνή όπου ο Πολ 

επισκέπτεται τον Πλέινβιου·  τη σκηνή, τέλος, όπου ο Πλέινβιου διαπραγµατεύεται µε 

τη οικογένεια Σάντεη την τιµή για την αγορά της γης τους. Ανάλογα υποφωτισµένες 

και σκοτεινές είναι οι σκηνές στο τέλος της ταινίας µε τον Πλέινβιου να ζει 

αποµονωµένος στην έπαυλή του.
106

 Το σκοτάδι της έπαυλης, ιδιαίτερα στη σκηνή 

όπου ο Ντάνιελ αποκαλύπτει στον ενήλικα πια H.W. ότι δεν είναι γιος του, καθιστά 

το περιβάλλον αποπνικτικό µολονότι οι χώροι του κτηρίου είναι στην 

πραγµατικότητα ιδιαίτερα ευρύχωροι.   

 Αποτελεσµατικά λειτουργεί επίσης η χρήση σκοτεινού φόντου σε δύο  

σηµαντικές σκηνές, υπογραµµίζοντας την αποξένωση και τα βίαια συναισθήµατα που 

κυριεύουν τον Πλέινβιου. Η πρώτη είναι η σκηνή της εξοµολόγησης του Ντάνιελ 

στον Χένρη, στην οποία και αποκαλύπτει πόσο απεχθάνεται τους ανθρώπους. Η 

δεύτερη είναι η σκηνή όπου ο Πλέινβιου, έχοντας πια ανακαλύψει ότι ο Χένρη δεν 

είναι αδερφός του, τον δολοφονεί. Και στις δύο περιπτώσεις τα γεγονότα 

εκτυλίσσονται νύχτα. Ο Άντερσον χρησιµοποιεί κοντινά shot/ reverse shot για να 

αποδώσει τον διάλογο, και το φόντο πίσω από τους ηθοποιούς είναι σχεδόν µαύρο µε 

τα πρόσωπά τους να φωτίζονται από το θερµό κίτρινο φως µίας φωτιάς εκτός πλάνου. 

Οι δύο χαρακτήρες δεν εµφανίζονται ποτέ µαζί στο ίδιο πλάνο, και στην πρώτη 

σκηνή το περιβάλλον είναι τόσο σκοτεινό ώστε δεν είναι καν ξεκάθαρο αν 

βρισκόµαστε σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο. Και στις δύο σκηνές ο Ντάνιελ είναι 

µεθυσµένος και απελπισµένος, και ο φωτισµός και το καδράρισµα τον αποµονώνουν 

και υπογραµµίζουν την απόγνωσή του. Οι προφανείς οµοιότητες στον τρόπο 

κινηµατογράφησης αυτών των σκηνών προσδίδουν χαρακτήρα λογικής ακολουθίας   

στα γεγονότα, προϊδεάζοντας, µέσω της φόρµας, τον θεατή για τον επικείµενο φόνο.  
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 Σηµαντική εξαίρεση αποτελεί το τέλος της ταινίας. Πρόκειται για τη σκηνή όπου ο Ντάνιελ 

δολοφονεί τελικά τον Ήλαη και εκτυλίσσεται στο δωµάτιο µπόουλινγκ της έπαυλης, µία πολύ µεγάλη 

αίθουσα σε σχήµα ορθογώνιου παραλληλόγραµµου, η οποία φωτίζεται µε σκληρό λευκό φως. Ο χώρος 

θυµίζει το εσωτερικό ενός µεγάλου κουτιού και το σκηνικό είναι ιδιαίτερα συµµετρικό: το πρώτο τρίτο 

των τοίχων είναι βαµµένο µε βαθύ κόκκινο και τα άλλα δύο τρίτα µε λευκό, τα φωτιστικά στην οροφή 

είναι πανοµοιότυπα και τοποθετηµένα σε ισόποσες αποστάσεις, στο τέρµα της αίθουσας υπάρχουν 

αριστερά και δεξιά δύο όµοιες ξύλινες πόρτες, οι οποίες όντας καφετιές/ κόκκινες δένουν µε το 

κόκκινο των τοίχων. Το σκηνικό σε συνδυασµό µε τον σκληρό φωτισµό και το βαθύ κόκκινο χρώµα 

των τοίχων δηµιουργούν µία ιδιαίτερα αποπνικτική, κλειστοφοβική ατµόσφαιρα, η οποία προϊδεάζει 

για την πράξη βίας στο τέλος της σκηνής – τη δολοφονία του Ήλαη.  
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 3. Οι Ξένοι 

  

 Η αποξένωση του Πλέινβιου εκφράζεται επίσης και από τον τρόπο µε τον 

οποίον ο Άντερσον κινηµατογραφεί τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Στην 

σκηνή µε την οποία εγκαινιάζεται η ενότητα του έτους 1911, ο Πλέινβιου µιλά σε µία 

οµάδα οικογενειών για την πιθανότητα να εξορύξει πετρέλαιο από τη γη τους. Οι 

οικογένειες δυσανασχετούν, φωνάζουν και τσακώνονται µεταξύ τους, και το 

επεισόδιο καταλήγει µε τον Πλέινβιου να φεύγει αρνούµενος να αναλάβει την 

εξόρυξη. Η σκηνή αποτελείται κυρίως από κοντινά και µεσαία πλάνα στον Ντάνιελ, 

και στο  µεγαλύτερο µέρος της οι υπόλοιποι άνθρωποι είτε βρίσκονται εκτός πλάνου, 

είτε συνιστούν θολές –εκτός εστίασης –  φιγούρες  αριστερά και  δεξιά του 

Ντάνιελ.
107

 Στο µοναδικό πολύ γενικό πλάνο του επεισοδίου ο Ντάνιελ κάθεται στο 

βάθος – κέντρο και λίγο αριστερά– του πλάνου, η φιγούρα του είναι µικρή και 

περιβάλλεται από πλήθος ανθρώπων που είτε έχουν γυρισµένη την πλάτη στην 

κάµερα είτε βρίσκονται πολύ µακριά από τον φακό και δεν διακρίνονται καθαρά τα 

χαρακτηριστικά τους.  Ο τρόπος καταγραφής του επεισοδίου υποδηλώνει ότι στην 

αντίληψη του Ντάνιελ οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν δεν υφίστανται ως άτοµα 

αλλά ως ενοχλητικό και απρόσωπο πλήθος/ όχλος. Υπό την έννοια αυτή, η φόρµα της 

συγκεκριµένης σκηνής προϊδεάζει γι’ αυτό που ο Ντάνιελ θα οµολογήσει πολύ 

αργότερα στον Χένρη: την απέχθειά του για τους ανθρώπους, τη διακαή επιθυµία του 

να ζήσει µόνος.   

 Ανάλογη αίσθηση της ανυπαρξίας των άλλων στην αντίληψη του Πλέινβιου 

καλλιεργείται µέσω της φόρµας στο τέλος του φιλµ, όταν ο ήρωας ζει πια 

αποµονωµένος στη µεγάλη του έπαυλη. Οι συνεργάτες του αποτυπώνονται 

συστηµατικά ως απρόσωπες, ανώνυµες φιγούρες. Μια σκοτεινή, αµίλητη φιγούρα 

είναι ο ογκώδης και φαλακρός άνδρας που δίνει στον µεθυσµένο Πλέινβιου να 

υπογράψει µία σειρά από επιταγές ή έγγραφα. Ο χαµηλός φωτισµός του χώρου σε 

συνδυασµό µε το φως των παραθύρων στο φόντο περιορίζει τη φιγούρα στο 

περίγραµµά της καθιστώντας την απρόσωπη. Αργότερα, όταν ο ενήλικας H.W. 

συνοµιλεί – µε την βοήθεια του δασκάλου του– µε τον Πλέινβιου, στον χώρο 

παρευρίσκονται δύο συνεργάτες του Ντάνιελ. Η αίθουσα είναι σκοτεινή και τα 

συγκεκριµένα άτοµα τοποθετούνται είτε εκτός κάδρου είτε πολύ µακριά από την 
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κάµερα, µε αποτέλεσµα να καθίστανται δυσδιάκριτες λεπτοµέρειες της εικόνας.  Ο 

ένας βρίσκεται αρκετά µέτρα πίσω και αριστερά από τον H.W. Ο δεύτερος, αν και 

κάθεται σε ένα γραφείο κοντά στο σηµείο όπου λαµβάνει χώρο η συνοµιλία, 

παραµένει ωστόσο τις περισσότερες φορές εκτός κάδρου. Μόνο σε ένα γενικό πλάνο, 

το οποίο επαναλαµβάνεται δύο φορές, εµφανίζεται πίσω και δεξιά στο βάθος της 

εικόνας µία σκοτεινή φιγούρα, µία λεπτοµέρεια. Το «σβήσιµο» άλλωστε της 

παρουσίας αυτού του ατόµου µέσω της φόρµας επισφραγίζεται και τυπικά: όταν ο 

H.W. ζητά από τον Πλέινβιου να µιλήσουν ιδιαιτέρως, ο Ντάνιελ, δείχνοντας προς τη 

µεριά του ανθρώπου στο γραφείο, λέει ειρωνικά: «Αυτός είναι ο πιο κοντινός µου 

συνεργάτης».  

 Τέλος, η µορφή του Χένρη, του άνδρα που προσποιείται ότι είναι ο αδερφός 

του Ντάνιελ, κινηµατογραφείται µε τέτοιο τρόπο ώστε από την αρχή ακόµη να 

υποδηλώνεται  ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας ξένος. Στη σκηνή η οποία εισάγει τον 

υποτιθέµενο Χένρη, η κάµερα τον παρακολουθεί µε steadicam τη στιγµή που 

αποβιβάζεται από το τρένο στην Λιτλ Μπόστον. Βλέπουµε κυρίως την πλάτη του σε 

µέση απόσταση από τον φακό και, τριγύρω του, πλήθος ανθρώπων, πάλι µε πλάτη 

στην κάµερα, που έχουν κατέβει από το τρένο και αποµακρύνονται. Στο πλάνο δεν 

διακρίνεται κανένα πρόσωπο και η κάµερα, ακολουθώντας τον Χένρη ανάµεσα στο 

πλήθος των απρόσωπων µορφών, µοιάζει να υποδηλώνει ότι αυτός άγνωστος που θα 

εισβάλει τώρα στη ζωή του Ντάνιελ τού είναι ξένος.  Στο αµέσως επόµενο πλάνο ο 

Άντερσον κόβει από την πλάτη του Χένρη σε κοντινό στην πλάτη του Ντάνιελ.  Ο 

Ντάνιελ προχωρεί προς τα εµπρός, η κάµερα τον ακολουθεί – όπως και στο 

προηγούµενο πλάνο – , στο βάθος βλέπουµε εκτός εστίασης το σπίτι του Ντάνιελ και 

µπροστά από την εξώπορτα τη θολή µορφή ενός άνδρα – του Χένρη. Η εστίαση 

αλλάζει από το προσκήνιο στο φόντο, το σπίτι και ο άγνωστος είναι πλέον 

νεταρισµένοι και ο Ντάνιελ πλησιάζει. Ξεκινά διάλογος ανάµεσα στους δύο άνδρες, 

και ο Χένρη συστήνεται. Η κάµερα  κινούµενη µαζί µε τον Ντάνιελ προς τα εµπρός 

αποκαλύπτει σιγά-σιγά τα χαρακτηριστικά του Χένρη. Ακόµη και στην κατάληξη του 

πλάνου δεν υπάρχει κοντινό του Χένρη, καθότι η κάµερα, κινούµενη στα αριστερά 

του Ντάνιελ, συλλαµβάνει ένα γενικό προς µέσο µε τα προφίλ των δύο ανδρών. Η 

λήψη επί δύο ολόκληρα λεπτά αποκρύπτει το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του 

Χένρη,  εισάγοντάς τον έτσι στην αφήγηση ως τον κατ’ εξοχήν ξένο και, από την 

πρώτη του κιόλας εµφάνιση, αναξιόπιστο.  
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 Τέλος, στη σκηνή στον ωκεανό, όταν ο Ντάνιελ συνειδητοποιεί για πρώτη 

φορά ότι ο Χένρη δεν είναι ο αδερφός του, η εικόνα αποτυπώνει τη ρήξη ανάµεσα 

στους δύο άνδρες. Στο µεγαλύτερο µέρος της σκηνής οι δύο χαρακτήρες δεν 

µοιράζονται κανένα κοινό πλάνο, οι λήψεις αποµονώνουν πότε τον έναν πότε τον 

άλλον, και µόνον όταν ο Ντάνιελ αντιλαµβάνεται την προδοσία του Χένρη περνάµε 

σε γενικό των δύο ανδρών. Είναι καθισµένοι στην παραλία, ο Χένρη στη µέση και 

στο προσκήνιο και ο Ντάνιελ πιο στο βάθος και στα δεξιά της εικόνας. Παρότι 

κάθονται κοντά ο ένας στον άλλον το σώµα του Χένρη είναι στη σκιά, ένα σκοτεινό 

περίγραµµα, και το σώµα του Ντάνιελ στον ήλιο. Ο Ντάνιελ σε λίγο σηκώνεται και 

φεύγει εκτός κάδρου. Η κάµερα µένει για αρκετά δευτερόλεπτα πάνω στον Χένρη, 

ενώ η µουσική γίνεται όλο και πιο απειλητική. Η τοποθέτηση των χαρακτήρων σε 

δύο διαφορετικά επίπεδα της εικόνας, µε τον Χένρη στο σκοτάδι και τον Ντάνιελ στο 

φως, η αποχώρηση του Ντάνιελ από το κάδρο και η έµφαση στη σκοτεινή µοναχική 

φιγούρα του Χένρη αποτυπώνουν µε σαφήνεια τη ρήξη στη σχέση των δύο ανδρών. 

Σε συνδυασµό µε το αίσθηµα εκκρεµότητας και απειλής που υποβάλλει η µουσική,  η 

εικόνα προεξοφλεί  την τραγική µοίρα του Χένρη – τη δολοφονία του.  

 

              ∆) Μουσική 

 

 Η µουσική επένδυση είναι δηµιουργία του Jonny Greenwood, γνωστού 

κυρίως για τη συµµετοχή του στο συγκρότηµα των Radiohead. Τις συνθέσεις 

χαρακτηρίζει η έντονη, σχεδόν επιθετική χρήση εγχόρδων και κρουστών, και τα 

περισσότερα µουσικά κοµµάτια δηµιουργούν µία αίσθηση απειλής, έντασης και 

παράνοιας. Ακόµη και όταν η µουσική είναι χαµηλής έντασης,  δεν παύει να 

λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί σε αρνητικούς συνειρµούς και 

συναισθήµατα. Το σάουντρακ µεγεθύνει συστηµατικά την αίσθηση του ανοίκειου και 

της απειλής που  υποβάλλει το τοπίο, καθιστώντας το κλίµα της ταινίας αγωνιώδες, 

επιθετικό, απόκοσµο
108

 και όταν ακόµη δεν συµβαίνει τίποτα αρνητικό επί της 

οθόνης.  Στο montage sequence, λόγου  χάριν, όπου ο Ντάνιελ και ο Χένρη 

σχεδιάζουν τον αγωγό πετρελαίου κινούµενοι προς τον ωκεανό, το σάουντρακ 

δηµιουργεί ένταση και εκνευρισµό µολονότι το µόνο που βλέπουµε είναι οι δύο 

άνδρες να εργάζονται και να κινούνται στον χώρο. Αντίστοιχα, στην ενότητα του 
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1911, όταν το συνεργείο του Πλέινβιου ανακαλύπτει πετρέλαιο, τα έγχορδα 

παράγουν έναν συνεχόµενο οξύ και παράφωνο ήχο. Η στιγµή µοιάζει να είναι θετική, 

αλλά η µουσική επένδυση της προσδίδει σχεδόν εφιαλτικό τόνο.           

 Το σάουντρακ επηρεάζει επίσης καθοριστικά τον ρυθµό της αφήγησης, 

κυρίως εντείνοντας τον εσωτερικό ρυθµό των πλάνων. Το µοντάζ  και οι κινήσεις της 

κάµερας σπανίως είναι γρήγορα, ωστόσο η ορµητική επιθετικότητα της µουσικής 

επιταχύνει ψευδαισθητικά τον ρυθµό της αφήγησης εντός των πλάνων. 

Αντιπροσωπευτικότερο ίσως παράδειγµα είναι η σκηνή της φωτιάς στην 

πετρελαιοπηγή της Λιτλ Μπόστον. Μολονότι ο Άντερσον καταγράφει το επεισόδιο 

κυρίως µε γενικά πλάνα και µε αργά ή µεσαίας ταχύτητας travelling,  η µουσική, µε 

επίµονη και εκρηκτική χρήση κρουστών, µεταγγίζει στη σεκάνς µία εφιαλτική 

ατµόσφαιρα πανικού και αγωνίας. Η θέαση του επεισοδίου δίχως το σάουντρακ θα 

πείσει  ότι η σεκάνς είναι στην πραγµατικότητα αργή.        

 

 Επιλογικό Σηµείωµα 

 

 Η αφήγηση παρουσιάζει το ψυχόδραµα του Ντάνιελ Πλέινβιου και τις 

συγκρούσεις του µε τους υπόλοιπους χαρακτήρες, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στον 

περιβάλλοντα χώρο. Ο Άντερσον µέσω της επίµονης κινηµατογράφησης της γης 

κατορθώνει να αποδώσει την προσωπική ιστορία του ήρωά του πάνω σε έναν επικό 

καµβά. Η πορεία του Ντάνιελ ταυτίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την άνθηση της 

βιοµηχανίας του πετρελαίου στην Καλιφόρνια και ταυτόχρονα ο χώρος της δράσης 

ρυθµίζει τον χαρακτήρα του Ντάνιελ, καθώς η εργασία  και η ζωή του είναι άρρηκτα 

δεµένες µε τη γη.  Οι αντίξοες συνθήκες των εξορύξεων και η απεικόνιση των 

ανοικτών, άγονων εκτάσεων καθορίζουν την αντικοινωνική και σκληρή περσόνα του 

ήρωα. Η αφήγηση δεν παρέχει πολλές πληροφορίες για το παρελθόν του Ντάνιελ και 

ο ίδιος σπάνια φανερώνει πώς πραγµατικά αισθάνεται·  όµως τα ηθεληµένα αυτά 

σεναριακά κενά στη παρουσίαση του χαρακτήρα συµπληρώνονται από την 

κινηµατογράφηση του τοπίου και την κλειστοφοβική ατµόσφαιρα των εσωτερικών 

χώρων.    
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Συµπεράσµατα: Το Σύστηµα 

  

Σύστηµα, υπό την έννοια του συνόλου επιλεγµένων στοιχείων που καθορίζουν 

τη φόρµα ενός έργου, υπάρχει στον κινηµατογράφο του ΄Αντερσον. Από την ανάλυση  

των πέντε µεγάλου µήκους ταινιών του που προηγήθηκε, αναδεικνύονται οι 

δεσπόζουσες του συστήµατος, τα στοιχεία δηλαδή που απαντώνται στη φόρµα όλων  

των ταινιών του, και οι οποίες είναι: τα travelling που ακολουθούν επίµονα τους 

χαρακτήρες µέσα στο χώρο, η συχνή χρήση µονοπλάνων και η συστηµατική 

αλληλεπίδραση µεταξύ της κάµερας και των σωµάτων των ηθοποιών. Τα σύστηµα 

ωστόσο του ΄Αντερσον δεν είναι στατικό. Με βάση αυτά τα σταθερά χαρακτηριστικά 

ο σκηνοθέτης εµπλουτίζει, κατά περίπτωση, τη φόρµα µε τα στοιχεία που θεωρεί ότι 

υπηρετούν τους στόχους της  εκάστοτε αφήγησης.   

Στο Hard Eight ο Άντερσον επιλέγει µία φόρµα  κλασική, στην οποία ωστόσο 

ανιχνεύονται οι τακτικές που θα καθορίσουν στη συνέχεια το προσωπικό του στυλ. 

Θα συναντήσουµε, λόγου χάριν, µεγάλης διάρκειας travelling, µονοπλάνα, 

προσεκτικό staging των ηθοποιών στο πλάνο, πολύ κοντινά στη θέση γενικών 

εδραίωσης και αργή κίνηση µε την οποία επιτυγχάνεται ο αποτελεσµατικός έλεγχος 

του ρυθµού. Αυτά τα γνωρίσµατα επανεµφανίζονται στο Boogie Nights και, σε 

συνδυασµό µε µία σειρά άλλων φορµαλιστικών - στιλιστικών επιλογών, συνιστούν 

µία καθαρά προσωπική σκηνοθετική υπογραφή. Από την υπνωτιστική ατµόσφαιρα 

και τους νωχελικούς ρυθµούς του Hard Eight o Άντερσον περνά στην ορµητική 

πολυπρόσωπη αφήγηση του Boogie Nights, σε µία «υπερφόρτωση», θα λέγαµε, της 

κινηµατογραφικής φόρµας. H αφήγηση διακρίνεται από ζωτικότητα,  αδιάπτωτη 

ενέργεια και, αντίστοιχα, η φόρµα γίνεται πληθωρική, επιστρατεύοντας πλειάδα 

κινηµατογραφικών τεχνικών προκειµένου να αποδώσει την υπερβολή, τον ιλιγγιώδη 

τρόπο ζωής των ηρώων: λήψεις µεγάλης διάρκειας, κάµερα στο χέρι, κάµερα σε 

steadicam, whip pans, παγωµένα καρέ, αργή και γρήγορη κίνηση, καταιγιστικό 

µοντάζ, montage sequences, παράλληλο µοντάζ, πλάνα εκτός εστίασης, χρήση των 

φορµά του βίντεο και του φιλµ 16mm και µεγάλο αριθµό πολύ κοντινών πλάνων.   

 Με τη Μανόλια ο Άντερσον  ολοκληρώνει το σύστηµα της πολυπρόσωπης 

αφήγησης. Από το σενάριο ακόµη σχεδιάζει προσεχτικά τη δοµή και τον ρυθµό της 

ταινίας διαιρώντας την ιστορία σε sequences και, µε εκτενή χρήση track in λήψεων, 

εστιάζει στις µορφές των ηθοποιών, αποδίδοντας όλο το εύρος των συναισθηµατικών 
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αποχρώσεων των ερµηνειών. Το παράλληλο µοντάζ που ενώνει το πλήθος των 

πλοκών και τα track in εξασφαλίζουν έντονη δυναµική, διαρκή ενέργεια, µόνο που 

τώρα ο ρυθµός δεν φτάνει τις παροξυστικές στιγµές του Boogie Nights. Η θεµατική 

της µοίρας, η βροχή των βατράχων, η χρήση της µουσικής και ιδιαίτερα το µουσικό 

ιντερλούδιο του Wise up, καθώς και η περιορισµένη µεν αλλά εµφανής χρήση 

αντιρεαλιστικού φωτισµού χαρίζουν στην αφήγηση στιγµές ονειρικής ατµόσφαιρας οι 

οποίες προϊδεάζουν για την εξέλιξη της φόρµας στο Punch-Drunk Love. Στη Μανόλια 

ο Άντερσον εµφανίζεται πια ως ώριµος σκηνοθέτης και η ταινία σηµατοδοτεί το 

τέλος της πρώτης δηµιουργικής του φάσης.  

 Από τη Μανόλια και εξής ο σκηνοθέτης αφήνει πίσω του τις πολυπρόσωπες 

αφηγήσεις και εστιάζει σε έναν κεντρικό χαρακτήρα και στο περιβάλλον το οποίο τον 

πλαισιώνει. Στο Punch-Drunk Love η φόρµα αποδίδει, κυρίως µέσω της mise en 

scène, τον ψυχισµό του ήρωα και, καθώς ο Μπάρη ερωτεύεται, η αφήγηση περνά από 

την απεικόνιση ενός µουντού και στείρου αστικού χώρου στην ονειρική ατµόσφαιρα 

ροµαντικού παραµυθιού. Χρώµατα, φωτισµοί, χώροι, κοστούµια, κάδρα και µουσική 

φανερώνουν και εκφράζουν τον εσωτερικό κόσµο του κεντρικού χαρακτήρα.    

Στο There Will Be Blood η σχέση ανάµεσα στον ήρωα και τον περιβάλλοντα 

χώρο αντιστρέφεται: τώρα ο χώρος είναι που διαµορφώνει τον ψυχισµό του ήρωα.  Ο 

Άντερσον κινηµατογραφεί τον χώρο µε τέτοιο τρόπο ώστε να µετατρέψει τη µελέτη 

ενός χαρακτήρα –του Ντάνιελ Πλέινβιου – σε έπος για την άνθηση της βιοµηχανίας 

του πετρελαίου στην Καλιφόρνια των αρχών του 20
ου

 αιώνα. Ταυτόχρονα επιχειρεί, 

για πρώτη φορά στην καριέρα του, να επιτύχει τον µέγιστο βαθµό αφηγηµατικής 

οικονοµίας. Οι γρήγορες κινήσεις της κάµερας, το καταιγιστικό µοντάζ και οι 

πειραµατισµοί µε τη mise en scène – όπως τους συναντούµε στο Punch-Drunk Love –  

εκλείπουν, και η κινηµατογραφική φόρµα καθίσταται πιο λιτή και συγκρατηµένη. Ο 

ρυθµός είναι αργός, η παλέτα των χρωµάτων συγκεκριµένη – µε έµφαση στα 

χρώµατα της γης – και τόσο η εκτενής χρήση γενικών µονοπλάνων όσο και οι λήψεις 

µεγάλης διάρκειας εµµένουν στην κινηµατογράφηση των ανοικτών εκτάσεων της 

Καλιφόρνια.  

Συµπερασµατικά, παρατηρούµε ότι από τη Μανόλια και εξής το κέντρο 

βάρους της κινηµατογραφικής φόρµας µετατοπίζεται. Οι πολυπρόσωπες αφηγήσεις 

του σκηνοθέτη διακρίνονται για τους γρήγορους ρυθµούς τους, την έµφαση στο 

µοντάζ και την έντονη κινητικότητα της κάµερας. Αντίθετα, στις δύο τελευταίες 

ταινίες του Άντερσον το ενδιαφέρον του εστιάζεται στην αξιοποίηση της mise en 
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scène: οι ρυθµοί πέφτουν, οι κινήσεις της κάµερας γίνονται πιο αργές και εντείνεται η 

χρήση γενικών και στατικών πλάνων. 

Ταυτόχρονα, το αφηγηµατικό σύστηµα από ταινία σε ταινία µετακινείται προς 

µια προοδευτική κατάλυση της ρεαλιστικής απεικόνισης της δράσης και προς την 

ολοένα και πιο έντονη καταγραφή των εµπειριών και των συναισθηµάτων των 

κεντρικών χαρακτήρων. Από τους περιορισµένου αριθµού, πολύ διακριτικούς 

αντιρεαλιστικούς φωτισµούς του Hard Eight και εξής, ο Άντερσον υπονοµεύει 

σταθερά τον ρεαλισµό της αφήγησης, τάση η οποία κορυφώνεται στην ονειρική 

ατµόσφαιρα του Punch-Drunk Love. Τα αντιρεαλιστικά στοιχεία υπαγορεύονται από 

την πρόθεση να απεικονιστεί ο συναισθηµατικός κόσµος των χαρακτήρων. Το  

ενδεικτικότερο παράδειγµα είναι µάλλον το µουσικό ιντερλούδιο του Wise Up στη 

Μανόλια όπου η πλοκή διακόπτεται προκειµένου οι χαρακτήρες να εκφράσουν µέσα 

από το τραγούδι αυτό που αισθάνονται. Ο Άντερσον επιλέγει να αποτυπώσει την    

υποκειµενική διάσταση των ηρώων του και εντείνει την προσπάθεια στον µέγιστο 

βαθµό µε τη συστηµατική απεικόνιση του χώρου στα δύο τελευταία φιλµ του. Το 

περιβάλλον στο Punch-Drunk Love και το There Will Be Blood επηρεάζει και 

επηρεάζεται από τον ψυχισµό των ηρώων.  

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Άντερσον δεν επαναλαµβάνεται αλλά 

εξελίσσεται ως δηµιουργός αναπτύσσοντας το κινηµατογραφικό του στυλ και 

δοκιµάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις. Στις πολυπρόσωπες αφηγήσεις του 

δουλεύει µε το µοντάζ και την κάµερα, κτίζοντας µία φόρµα πληθωρική και 

δυναµική. Οι αναζητήσεις του στρέφονται, εν συνεχεία, στις δυνατότητες της mise en 

scène  (Punch-Drunk Love), µε την ιδιαίτερη έµφαση στους χώρους, τα χρώµατα και 

τους φωτισµούς. Τέλος, στο Θα Χυθεί Αίµα, έχοντας ήδη εξερευνήσει όλες σχεδόν τις 

δυνατότητες της κινηµατογραφικής φόρµας, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην 

αφηγηµατική οικονοµία και επεξεργάζεται µία φόρµα πιο απλή, λιτή και µετρηµένη 

αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα και εύστοχη.         
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