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Το Dimensions of Dialogue είξαι νια σύξυεσθ τθχ διλήχ σαχ θυιλήχ υερςθσθχ;
Δεν νξμίωυ ίσι ορέοει να ψοξσιμάσε σθν σαινία υφ ορξφ αψσί…1
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Θεςιοδιλΰ Positif, τψ. 297, Ϋοένβςιοχ 1985
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Σωξοπτιλή πεςίμθγθ
Έξαχ απΰ τοωχ σποωδαιΰτεςοωχ λαι εωςέφχ διαδεδονέξοωχ animator σε παηλΰσνια λμίναλα είξαι ο
ήσέψοχ σλθξουέτθχ Jan Švankmajer. ήα έςηα τοω ψαςαλτθςίϊοξται απΰ τιχ εωςθνατιλέχ τεψξιλέχ ποω
ψςθσινοποιεί, πςοσεηηίϊοξταχ τθξ πςαηνατιλΰτθτα λαι τοωχ λοιξφξιλούχ πςοβμθνατισνούχ ποω
τίυεξται στο υεατή, νε έξα σοωςςεαμιστιλΰ τςΰπο. Κποςεί θ δωξανιλΰτθτα τφξ έςηφξ τοω Jan
Švankmajer ξα νεταζεςυεί απΰ το animation σε νια Ϊμμθ νοςζή τέψξθχ; Θοιο νέσοξ νποςεί ξα
ωποστθςίκει νια τέτοια νεταζοςΪ λαι ξα πςολαμέσει αξτίστοιψθ σωηλίξθσθ στοξ επισλέπτθ, ψφςίχ ξα
ψΪσει τα οωσιρδθ στοιψεία απΰ το πςφταςψιλΰ ζιμν; Στΰψοχ τθχ νεμέτθχ νοω είξαι ξα πςοσπαυήσφ ξα
πεςΪσφ απΰ το δισδιΪστατο λΰσνο τοω σλθξουέτθ στιχ τςειχ διαστΪσειχ, έψοξταχ παςΪμμθμα τθ
σωννετοψή τοω υεατή νέσα στο έςηο λαι τθξ αμμθμεπίδςασή τοω νε αωτΰ. Η παςαστατιλή εηλατΪστασθ
είξαι νια νοςζή τέψξθχ λαι πειςανατισνού ποω δθνιοωςηεί παςΪμμθμθ σψέσθ τοω λαμμιτέψξθ νε το
λοιξΰ. Έψει τθξ ιδιΰτθτα ξα εστιΪϊει στθξ ενπειςία τοω επισλέπτθ λαι αωτΰ τθξ λΪξει το πιο λατΪμμθμο
νέσοξ ηια ξα ηίξει θ νεταζοςΪ απΰ το animation, λαυρχ νε τθξ επαζή τοω λοιξού νε το έςηο βοθυΪ
στθξ εωλομΰτεςθ νετΪδοσθ νθξωνΪτφξ, ΰπφχ αωτΪ νε τα οποία υα ασψομθυρ στθξ εςηασία νοω. Κε
ποια νέυοδο ΰνφχ ηίξεται αωτή θ νεταζοςΪ; Θρχ νποςεί ξα πςαηνατοποιθυεί; ήι πςέπει ξα ηίξει ηια ξα
αποδφυεί έξα έςηο απΰ τθχ δύο διαστΪσειχ στιχ τςειχ νε τθ σωννετοψή τοω λοιξού;
Εζΰσοξ το ζιμνιλΰ έςηο τοω Jan Švankmajer είξαι εκαιςετιλΪ νεηΪμο, επέμεκα δύο ταιξίεχ φχ
δείηνα, το Dimensions of Dialogue λαι το Food. ά μΰηοχ ποω επιμέψυθλαξ τα σωηλεςινέξα έςηα είξαι οι
λοιξοί λοιξφξιλοί πςοβμθνατισνοί ποω τίυεξται, σε σψέσθ νε τιχ παςούσεχ νοω πςοσφπιλέχ
αξαϊθτήσειχ. ΚευοδομοηιλΪ επέμεκα ξα διατθςήσφ σταυεςΪ εξξοιομοηιλΪ στοιψεία ποω ψαςαλτθςίϊοωξ
οωσιαστιλΪ το λιξθνατοηςαζιλΰ έςηο τοω σλθξουέτθ λαι στθξ πςφτΰτωπθ εηλατΪστασθ λαι έτσι, έπειτα
απΰ τθξ αξΪμωσθ τφξ δύο ταιξιρξ, σωμμέψυθλαξ το σλοτΪδι, ο Ϊξυςφποχ-νθψαξή λαι ο ήψοχ, φχ
σωξδετιλΪ σθνεία τθχ διανεσιλήχ νεταζοςΪχ. ΑωτΪ σωξθπΪςψοωξ λαι στθξ εηλατΪστασθ JS432
Installation –θ οποία παςοωσιΪϊεται στθξ εςηασία αωτή φχ τςία ενπειςιλΪ στΪδια: θ είσοδοχ, θ
παςανοξή λαι θ έκοδοχ- λαι νε σλοπΰ τθξ αςψειουέτθσθ τφξ επιδςΪσερξ τοωχ λαταηςΪζθλαξ οι
εξτωπρσειχ τφξ επισλεπτρξ.
Abstract
One of the most important and widely known animator in the world is the Czech director Jan
Švankmajer. His works are characterized by the imaginative techniques he uses, approaching reality
and social concerns raised in the audience with a surreal way. Can the capacity of the works of Jan
Švankmajer be moved from animation to another art form? Which medium can support such a
transfer and cause a corresponding emotion in the viewer, without losing the essential elements of
the primary film? The aim of my research is to try to go through the two-dimensional world of the
director in three dimensions, while keeping the viewer's participation in the project and its interaction
with it. Performative installation is a visual art form and experimentation that creates a parallel
relationship between the artist and the public. It has the ability to focus on visitor experience and this
makes it the most appropriate medium to make the transfer from the animation, as well as by
contact with the public, project helps to easier transmission of messages, such as those with which I
will go to work. But with what method can this metaphor be done? What should be done to be
attributed to a project from two dimensions to three by involving the public?
Since the film work of Jan Švankmajer is extremely large, I chose two movies as a sample,
Dimensions of Dialogue and Food. The reason they were selected are the common social concerns
raised in relation to present my personal pursuits. Methodological I chose to keep constant
conceptual elements that characterize essentially the movie's director and the original installation
and so, after analyzing the two films were collected the dark, man-machine and sound, as the
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connecting points in between-medium transport. JS432 Installation is presented in this work as an
empirical three stages: entry, stay and exit, so as to archive their effects were recorded by the
impressions of visitors.
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Πεςίμθγθ
Η παςούσα πτωψιαλή εςηασία αζοςΪ τθ νεμέτθ τφξ ταιξιρξ Dimensions of Dialogue λαι Food τοω
σλθξουέτθ Jan Švankmajer λαι τθ διαδιλασία νεταζοςΪχ (έςεωξα-σψεδιασνΰχ-ωμοποίθσθ) απΰ αωτέχ
σε νια παςαστατιλή εηλατΪστασθ. Στθξ εισαηφηή τθχ εςηασίαχ εκετΪϊεται ο σλοπΰχ τθχ πςοσφπιλήχ
αξαϊήτθσθχ ηια τθξ δθνιοωςηία νιαχ τέτοιαχ εςηασίαχ, οι στΰψοι ποω τίυεξται πςοχ επίτεωκθ, θ
διαδιλασία ποω υα αλομοωυθυεί ηια τθξ ελπΰξθσθ τθχ εςηασίαχ (νευοδομοηία), εξρ παςΪμμθμα ηίξεται
νια σωξοπτιλή αξαζοςΪ στο σωξομιλΰ έςηο τοω λαμμιτέψξθ αμμΪ λαι το λοιξφξιλΰ ωπΰβαυςο ποω
ωπήςψε τθξ πεςίοδο τθχ δθνιοωςηίαχ τφξ έςηφξ τοω.
ήο σρνα τθχ εςηασίαχ αποτεμείται απΰ τςία λεζΪμαια. Στο πςρτο λεζΪμαιο ηίξεται θ αξΪμωσθ
τφξ ταιξιρξ Dimensions of Dialogue λαι Food. Ιαυρχ οι ταιξίεχ αποτεμούξται απΰ τςία νέςθ, ηίξεται
κεψφςιστή αξΪμωσθ λαι πεςιηςαζή τοω λαυεξΰχ απΰ αωτΪ. Κεμετρξται οι ψαςαλτήςεχ τφξ έςηφξ λαι ο
τςΰποχ έλζςασθχ λαι λίξθσθχ τοωχ σε επίπεδο νθ μελτιλήχ επιλοιξφξίαχ. ΘαςΪμμθμα αξαμύεται θ
διαδιλασία νέσα απΰ τθξ οποία νεταδίδει τα λοιξφξιλΪ τοω νθξύνατα.
Στο δεύτεςο λεζΪμαιο αξαμύοξται τα στοιψεία επαζήχ τφξ έςηφξ νε τθ διαδςαστιλή
εηλατΪστασθ. ΕκετΪϊεται το είδοχ τθχ εηλατΪστασθχ ποω οςίϊεται φχ παςαστατιλή λαι σψετιλΪ έςηα ποω
αξήλοωξ σε αωτΰ το είδοχ. Στθ σωξέψεια αξαμύοξται οι τςειχ έξξοιεχ ποω μειτοωςηούξ φχ λμειδί ηια τθ
νεταζοςΪ απΰ τα ζιμν στθξ εηλατΪστασθ, το σλοτΪδι, ο Ϊξυςφποχ-νθψαξή λαι ο ήψοχ. ήο σλοτΪδι
εκετΪϊεται φχ το πεςιβΪμμοξ ποω πςολαμεί τθξ αίσυθσθ τοω νθ ψρςοω λαι τθχ νευφςιαλΰτθταχ. ά
Ϊξυςφποχ-νθψαξή δίξει τοξ οςισνΰ τοω αξοίλειοω τΰσο στο ζιμνιλΰ έςηο τοω σλθξουέτθ, ΰσο λαι στθξ
πειςανατιλή εηλατΪστασθ. ήέμοχ, ο ήψοχ το αλοωστιλΰ νέςοχ τοω αξοίλειοω ομολμθςρξει τθ νεμέτθ ηια
τθ νεταζοςΪ.
Στο τεμεωταίο λεζΪμαιο ηίξεται αξαμωτιλή πεςιηςαζή τοω σψεδιασνού λαι τθχ ωμοποίθσθχ τθχ
εηλατΪστασθχ. Είξαι ψφςισνέξθ σε τςία στΪδια, ΰπφχ αλςιβρχ θ νετΪβασθ τοω επισλέπτθ νέσα σε
αωτήξ: είσοδοχ, παςανοξή λαι έκοδοχ. Σε λΪυε στΪδιο λαταηςΪζεται ΰσοξ αζοςΪ τα οπτιλΪ λαι
αλοωστιλΪ στοιψεία, ο αςψιλΰχ σψεδιασνΰχ τθχ εηλατΪστασθχ, οι τεψξιλέχ ωμοποίθσθχ ποω
αλομοωυήυθλαξ λαι ΰμεχ οι νεταβομέχ λαι απολμίσειχ ποω ωπήςψαξ στο τεμιλΰ αισυθτιλΰ λαι τεψξιλΰ
αποτέμεσνα.
ήέμοχ, στα σωνπεςΪσνατα ηίξεται αξαζοςΪ τφξ βθνΪτφξ ποω αλομοωυήυθλαξ, τφξ στΰψφξ ποω
επιτεύψυθλαξ λαι τφξ απολμίσεφξ ποω πςοέλωγαξ τΰσο σψετιλΪ νε τθξ αςψιλή πςΰτασθ τθχ πτωψιαλήχ
εςηασίαχ, ΰσο λαι τθχ νετέπειτα τεμιλήχ νεμέτθχ λαι ωμοποίθσθχ τθχ εηλατΪστασθχ.
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Εισαηφηή
Στθ σύηψςοξθ δωτιλή λοιξφξία ο νέσοχ Ϊξυςφποχ εςηΪϊεται λαυθνεςιξΪ ηια ξα λαταζέςει ξα
εκασζαμίσει ηια τοξ ίδιο λαι τθξ οιλοηέξειΪ τοω τα βασιλΪ αηαυΪ. Κε τθξ ελβιονθψΪξισθ, ελτΰχ τθχ
παςαηφηήχ τφξ πςοϋΰξτφξ πςρτθχ αξΪηλθχ, κελίξθσε θ παςαηφηή πςοϋΰξτφξ ποω αποτεμούσαξ
είδοχ πομωτεμείαχ. άι νεηΪμεχ βιονθψαξίεχ λαι οι επιψειςήσειχ δθνιούςηθσαξ έξα ξέο πςΰτωπο
αξαηλρξ, στθξ πςαηνατιλΰτθτα πμαστρξ, ηια ξα πείσοωξ τοωχ εξ δωξΪνει λαταξαμφτέχ ξα αηοςΪσοωξ
τα ενποςεύνατα. Αωτΰ σωξεψίϊεται έφχ σήνεςα, ΰποω σε σωξδωασνΰ νε τθξ ςαηδαία εκέμικθ τθχ
τεψξομοηίαχ θ δθνιοωςηία τέτοιοω είδοωχ πμαστρξ αξαηλρξ αωκΪξεται νε ηεφνετςιλή πςΰοδο. ά
Charles Wright Mills2 πεςιηςΪζει τθξ λοιξφξία φχ εκήχ: ίΑωτΰ ποω πςέπει ξα λαταξοθυεί είξαι θ
ειλΰξα τθχ λοιξφξίαχ φχ έξαχ νεηΪμοχ ψρςοχ πφμήσεφξ, έξαχ τεςΪστιοχ ζΪλεμοχ, έξαχ
εξσφνατφνέξοχ εηλέζαμοχ, έξα ξέο σύνπαξ διαψείςθσθχ λαι ψειςαηρηισθχ. Κε τθξ λαταξΰθσθ τφξ
διαζοςετιλρξ ωπαμμθμιλρξ λΰσνφξ, νποςεί λΪποιοχ ξα αξτιμθζυεί λαμύτεςα το σψήνα λαι το ξΰθνα
τθχ σύηψςοξθχ λοιξφξίαχ φχ σύξομο, λαυρχ επίσθχ τιχ απμέχ εμπίδεχ λαι τιχ πεςίπμολεχ αηφξίεχ, ποω
μειτοωςηούξ φχ τςοψοπέδθ λΪξοξταχ τοξ Ϊξυςφπο τοω ειλοστού πςρτοω αιρξα ξα „ιδςρξει‟ νέσα σε
αωτΰ το σωξουήμεωνα σωξαισυθνΪτφξΰ3. ά Ϊξυςφποχ πςοσπαυρξταχ ξα ιλαξοποιήσει τιχ ξέεχ αξΪηλεχ
ποω τοω έψοωξ δθνιοωςηήσει, πομμέχ ζοςέχ ηίξεται ζιμΰδοκοχ λαι κεπεςξΪει το νέτςο. Για ξα
απολτήσει τα πςοσδολρνεξα ηια αωτΰξ αηαυΪ λαι ξα πετύψει το σλοπΰ τοω, δεξ διστΪϊει ξα σλεζτεί λαι
ξα λΪξει τα πΪξτα νε οποιοδήποτε θυιλΰ λΰστοχ. Σε αωτΰ σωνπεςιμανβΪξεται λαι θ επίυεσθ σε Ϊμμοωχ
αξυςρποωχ. Βςίσλει λΪυε τςΰπο ηια ξα πετύψει αωτΰ ποω υέμει ή ηια ξα απολτήσει λΪποιο ωμιλΰ αηαυΰ.
ΗεπεςξΪ λΪυε ενπΰδιο ποω υα βςει νπςοστΪ τοω είτε νε θυιλΰ είτε νε αξήυιλο τςΰπο. Κε το πέςασνα
τοω ψςΰξοω αωκΪξεται θ ζιμοδοκία τοω λαι λΪποιεχ ζοςέχ ίσφχ το ενποδίο τοω ξα είξαι έξαχ Ϊμμοχ
Ϊξυςφποχ. ήΰτε το έξστιλτΰ τοω ηίξεται ϊφρδεχ λαι λατρτεςο. ΑξαϊθτΪ τςΰποωχ ηια ξα τοξ εκαζαξίσει
λαι δεξ έψει θυιλέχ αξαστομέχ ηια αωτΰ. ήοξ εξδιαζέςει νΰξο ο στΰψοχ τοω, το ίυύςανΪΰ τοω. Έπειτα
απΰ ΰμθ αωτή τθ νΪψθ λαταμήηει ξιλθτήχ ψφςίχ ξα έψει λαξ σωξειδθτοποιήσει ΰτι νετατςΪπθλε σε έξα
αξυςφποζΪηο ϊρο. Όταξ ήδθ εκοξτρσει έξαξ Ϊξυςφπο, υα πεςΪσει στοξ επΰνεξο λαι στοξ επΰνεξο.
Εα ζωμαλιστεί σε έξα ζαύμο αωτολαταστςοζιλΰ λύλμο ποω υα τοξ οδθηήσει ξα λαταστςέγει τοωχ
αξυςρποωχ ποω αηαπΪ λαι στο τέμοχ τοξ ίδιο τοω τοξ εαωτΰ. Θςιξ βέβαια σωξειδθτοποιήσει ΰτι έψει
ζύηει απΰ το σύξομο τφξ αξυςρπφξ λαι έψει εξταψυεί στο σύξομο τφξ ϊρφξ, έψει εηλμφβιστεί σε νια
νθψαξιλή επαξΪμθγθ. Κέσα σε αωτήξ ηίξεται Ϊμμο έξα „ηςαξΪϊι‟ τφξ λαιςρξ. ήο νωαμΰ τοω νέςα νε τθ
νέςα πομτοποιείται, θ μοηιλή, ποω κεψφςίϊει το νωαμΰ τοω απΰ τοω ϊροω, νειρξεται, νέψςι ξα
στανατήσει πια ξα σλέζτεται. Θαύει ξα είξαι νοξαδιλΰχ, εξτΪσσεται στθ νΪϊα ψφςίχ ξα έψει ξα
πςοσζέςει λΪτι σε αωτήξ φχ κεψφςιστΰ Ϊτονο λαι παςανέξει Ϊμμο έξα σρνα αωτΰνατθχ πρμθσθχ λαι
λαταξΪμφσθχ ποω εκωπθςετεί οτιδήποτε Ϊμμο ελτΰχ απΰ τθξ πςοσφπιλή τοω εκέμικθ φχ
πςοσφπιλΰτθτα. ήο νΰξο ποω λΪξει είξαι ξα παςΪηει λαι ξα λαταξαμρξει αξεκέμεηλτα έψοξταχ αωτΰ το
πςΰτωπο φχ αωτοσλοπΰ. Η μοηιλή λαι θ σλέγθ εκαζαξίϊοξται, ο Ϊξυςφποχ ζυείςεται, έφχ τθ στιηνή
ποω υα εκαξτμθυεί λαι υα λαταστςαζεί εξτεμρχ, ψαςαλτθςιϊΰνεξοχ φχ Ϊμμθ νια αξούσια αξυςρπιξθ
ύπαςκθ.
ήο λοιξφξιλΰ ϊήτθνα τθχ εκέμικθχ τοω αξυςρποω, νέσφ τθχ λαταξαμφτιλήχ λοιξφξίαχ σε έξα
ζιμΰδοκο, νθψαξιλΰ λαι επαξαμανβαξΰνεξο νοξτέμο είξαι έξα απΰ τα βασιλΪ ϊθτήνατα ποω αςλετοί
λαμμιτέψξεχ επθςεΪϊοξται λαι αξαπτύσσοωξ νέσα απΰ τα έςηα τοωχ. Θιο σωηλελςινέξα, στθξ τέψξθ τοω
λιξθνατοηςΪζοω ο σλθξουέτθχ λαι animator Jan Švankmajer έψει εκετΪσει εωςέφχ τα παςαπΪξφ
λοιξφξιλΪ ζαιξΰνεξα. ήα υένατα τα οποία πςαηνατεύεται είξαι θ νθψαξιλΰτθτα τοω αξυςρποω λαι θ
αξυςφποζαηία. άι ιδεομοηιλέχ αξαϊθτήσειχ λαυρχ λαι το ύζοχ τοω σωηλελςινέξοω λαμμιτέψξθ
2
3

Charles Wright Mills (1916-1962): Ανεςιλαξΰχ λοιξφξιομΰηοχ
Charles Wright Mills, White Collar: The American Middle Classes (Oxford: Oxford University Press, 1951), 69).
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μειτούςηθσαξ φχ το βασιλΰ εςέυισνα ηια τθξ εξασψΰμθσή νοω νε το σύξομο τφξ έςηφξ τοω λαι
σωηλελςινέξα τθχ νεμέτθχ τφξ animation ταιξιρξ Dimensions of Dialogue λαι Food. Επιπμέοξ, το
στοιψείο τοω stop motion animation λαι λωςίφχ τοω τςΰποω νε τοξ οποίο ψςθσινοποιεί τιχ τεψξιλέχ
αωτέχ νε σλοπΰ ξα δρσει ϊφή σε αξτιλείνεξα λαυθνεςιξήχ ψςήσθχ νοω έδφσαξ το έξαωσνα ηια τθ
δθνιοωςηία εξΰχ πειςΪνατοχ νεταζοςΪχ απΰ το animation σε νια λαμμιτεψξιλή εηλατΪστασθ.
Δθνιοωςηήυθλε θ αξΪηλθ αξαϊήτθσθχ νιαχ διαζοςετιλήχ πςοσέηηισθχ, ήδθ νεμετθνέξφξ υενΪτφξ, θ
απολφδιλοποίθσθ τφξ τεψξιλρξ ποω εζαςνΰϊοξται απΰ το σλθξουέτθ λαι θ πςοσπΪυεια έξτακήχ τοωχ
σε νια Ϊμμθ νοςζή τέψξθχ. ΘαςΪμμθμα, αζονοιρυθλαξ οςισνέξεχ τεψξιλέχ τοω σλθξουέτθ, ΰπφχ το
σλοτΪδι, θ επιτθδεωνέξθ ψςήσθ τοω ήψοω λαι νια νθψαξιλή ιδιολατασλεωή, οι οποίεχ μειτοωςηούξ φχ
σύϊεωκθ τφξ ζιμν νε τθ διαδςαστιλή εηλατΪστασθ. Εερςθσα ΰτι θ ωμοποίθσθ εξΰχ τέτοιοω
εηψειςήνατοχ έψει αλΰνα πεςισσΰτεςο εξδιαζέςοξ, λαυρχ θ υέμθσή νοω ηια τθ δθνιοωςηία νιαχ
λαμμιτεψξιλήχ εηλατΪστασθχ νε σλοπΰ τθξ αζύπξισθ τοω επισλέπτθ ηια τθξ λοιξφξία στθξ οποία
αποτεμεί νέμοχ- λαι τθχ αξΪλμθσθχ στοιψείφξ τθχ ίδιαχ τοω τθχ ϊφήχ, υα νποςούσε ξα
πςαηνατοποιθυεί βασιϊΰνεξθ σε έξαξ λαμμιτέψξθ ΰπφχ ο Jan Švankmajer. Θςέπει ξα τοξιστεί στο
σθνείο αωτΰ πφχ έξα πείςανα λαμμιτεψξιλήχ νεταζοςΪχ λαι νθ ενποςιλρξ σλοπρξ, έψει φχ στΰψο τθξ
απΪξτθσθ εςφτθνΪτφξ ΰπφχ το λΪτα πΰσοξ ο υεατήχ νποςεί ξα ξιρσει τα ίδια ή ίσφχ πιο έξτοξα
σωξαισυήνατα, μΰηφ τθχ μειτοωςηίαχ νέσα σε νια εηλατΪστασθ παςαπΪξφ απΰ δύο αισυήσεφξ. Επίσθχ
πρχ στιχ οπτιλοαλοωστιλέχ τέψξεχ νια νοςζή απειλΰξισθχ νποςεί ξα έψει Ϊνεσθ σύξδεσθ νε λΪποια
Ϊμμθ λαι πρχ ο ελΪστοτε λαμμιτέψξθχ νποςεί ξα ελζςαστεί βασιϊΰνεξοχ στο ίδιο υένα
ψςθσινοποιρξταχ διαζοςετιλΪ οπτιλοαλοωστιλΪ νέσα λαι τεψξομοηίεχ.
Θςολεινέξοω ξα ωπΪςκει νια πςρτθ επαζή τοω αξαηξρστθ νε τοξ σλθξουέτθ λαι τιχ βασιλέχ
λοιξφξιλέχ αξαϊθτήσειχ τοω, λςίξεται απαςαίτθτθ θ παςΪυεσθ τθχ ϊφήχ λαι τοω έςηοω τοω λαυρχ λαι
τφξ επιςςορξ ποω δέψτθλε απΰ το λίξθνα τοω σοωςςεαμισνού, το τσέψιλο animation λαι τα εωςύτεςα
λοιξφξιλΪ δεδονέξα τθχ εποψήχ.
ά Jan Svankmajer ηεξξήυθλε στθξ ΘςΪηα στιχ 4 Σεπτενβςίοω τοω 1934. ά πατέςαχ τοω ήταξ
διαλοσνθτήχ λαι θ νθτέςα τοω νοδίστςα. Αξ λαι δεξ ωπΪςψοωξ πομμέχ πμθςοζοςίεχ ηια τθξ παιδιλή τοω
θμιλία θ πςρτθ τοω επαζή νε το αξτιλείνεξο τοω animation κελίξθσε το 1942 ΰταξ δέψτθλε ηια
ψςιστοωηεξξιΪτιλο δρςο έξα σετ παιδιλού λοωλμουεΪτςοω. ΚετΪ τθξ απεμεωυέςφσθ 4 αλομούυθσε θ
εηλαυίδςωσθ τοω λοννοωξισνού στθξ ήσεψοσμοβαλία. ά Svankmajer εκέζςαϊε πΪξτα τθξ απέψυειΪ τοω
φχ πςοχ τοξ σταμιξιλΰ λαι ομολμθςφτιλΰ τςΰπο εζαςνοηήχ τοω λοννοωξισνού στθ ψρςα τοω -ο ίδιοχ
έψει ψαςαλτθςίσει το σταμιξισνΰ φχ ασυέξεια5.
ήο animation εισήψυθ στθξ ήσεψία τθξ ίδια πεςίοδο πεςίποω νε τα πςρτα παιδιλΪ βήνατα τοω
σλθξουέτθ σε αωτΰ το ψρςο, τθ δελαετία τοω ‟40, ανέσφχ νετΪ τθξ απεμεωυέςφσθ. Δθνιοωςηήυθλαξ
δύο σψομέχ λιξοωνέξοω σψεδίοω. Η πςρτθ ήταξ τθχ ΘςΪηαχ, νε λύςιο ελζςαστή τθχ τοξ Jiri Trnka, λαι
θ δεύτεςθ ήταξ τοω Γλΰτβαμξτοζ, νε πςφτεύοωσα πςοσφπιλΰτθτα τοξ Karel Zeman. Απΰ τθξ τσέψιλθ
σψομή κεψρςισαξ πμθξ τφξ παςαπΪξφ λαι Ϊμμοι σποωδαίοι λαμμιτέψξεχ ΰπφχ οι Jiri Brdecka, Edward
Hofman, Bretislav Pojar, Vatslav Bedrich, Hermina Tyrlova, Zdenek Miller, Vladimir Lehky, Josef
Svoboda, Alfred Radok, Josef Kabrt, Josef Kluge λαι Jiri Barta.
ά λιξθνατοηςΪζοχ νε λούλμεχ κελίξθσε στθξ ήσεψοσμοβαλία λαι τθξ έλαξε πςφτοπΰςο τοω
animation παηλοσνίφχ. Βασίστθλε σε νία πομωποίλιμθ μαϋλή παςΪδοσθ τΰσο σε ιστοςίεχ –υενατιλΪ,
ΰσο λαι στθ υεατςιλή λούλμα –τεψξιλΪ. ά Trnka ΰξταχ στο κελίξθνα αωτήχ τθχ πςοσπΪυειαχ
αξαηξφςίστθλε απΰ τοωχ σωξαδέμζοωχ τοω φχ ο ομολμθςφνέξοχ „λαμμιτέψξθχ – Ϊξυςφποχ‟6. Όπφχ
ψαςαλτθςιστιλΪ αξαζέςει λαι ο Γ. ΒασιμειΪδθχ ίνετανΰςζφσε τιχ κύμιξεχ λούλμεχ σε αξυςρπιξεχ
4

Απεμεωυέςφσθ απΰ τοωχ Γεςναξούχ νετΪ τοξ Β‟ Θαηλΰσνιο Θΰμενο.
Michael Richardson, Surrealism and the Cinema (Oxford: Berg 2006), 123.
6
ΓιΪξξθχ ΒασιμειΪδθχ, Animation (Αυήξα: Αιηΰλεςφχ 2006), 105.
5
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ζιηούςεχ νε απέςαξτθ πμαστιλΰτθτα στιχ λιξήσειχ τοωχ. Ιι ΰψι νΰξο στθ νοςζή, αμμΪ λαι στθ
νωυοπμαστιλή διεςηασία τοωχΰ. Έδφσε „γωψή‟ στιχ έφχ τΰτε Ϊγωψεχ ναςιοξέτεχ νε απολοςύζφνα το
έςηο τοω Τξ Χέρι (1965). Άκιοχ διΪδοψοχ τοω τίτμοω τοω Trnka λαι ναυθτήχ τοω, ο Bretislav Pojar
κεψρςισε ηια τθξ πςφτοτωπία τοω νε έςηα ΰπφχ το L’ Ideal (1965) λαι το Ρξμάνσωξ (1965), αμμΪ λαι νε
παιδιλΪ έςηα ποω δθνιούςηθσε μίηο αςηΰτεςα. ΚεςιλΪ ψςΰξια έπειτα νε τθξ ταιξία Κοξψμ (1979) έδφσε
το ομοζΪξεςο αξτιπομενιλΰ τοω στίηνα.
ΘαςΪμμθμα στθ σψομή τοω Γλΰτβαμξτοζ λωςιαςψεί θ πςοσφπιλΰτθτα τοω Karel Zeman. ά Γ.
ΒασιμειΪδθχ λΪξει τθ σύηλςισθ: ίΑξ ο Trnka είξαι ο λατεκοψήξ διαξοούνεξοχ, ο Zeman λατοςυρξει
λΪτι Ϊμμο: ξα αξαξερξεται απΰ ζιμν σε ζιμν λαι ξα δολινΪϊει διαζοςετιλέχ τεψξιλέχ πΪξτα νε επιτωψία
λαι εξδιαζέςοξΰ7 λαι μίηο πιο νετΪ λμείξει μέηοξταχ ίά Karel Zeman οδήηθσε τοξ λιξθνατοηςΪζο σε
λΪτι ναηιλούχ λΰσνοωχ τθχ ζαξτασναηοςίαχ ποω τθξ ύπαςκή τοωχ δεξ υα νποςούσανε λαξ ξα
ωποπτεωυούνεΰ8. ά Zeman πςφτοτύπθσε σωξδωΪϊοξταχ στα έςηα τοω ΰσα πεςισσΰτεςα πςΪηνατα
νποςούσε. Απΰ ηωΪμιξα αξτιλείνεξα (Inspiration) έφχ λαι παμιέχ πεςσιλέχ σζςαηίδεχ (Ο Εθςαψρίφ σξψ
νθςιξύ συν Θξψλιπν). Η αποηείφσθ τθχ εωςθνατιλΰτθτΪχ τοω ήςυε στο έςηο Κια διαβξλική εζεύρεςθ
(1958), ΰποω σωξδύασε αξτιλείνεξα, λούλμεχ, λιξούνεξα ξτελΰς, αξυςρποωχ, ηλςαβούςεχ λαι
ξτελοωπαςισνέξα απΰ ψαςτΰξι απολΰννατα. Κε τΰσο δωξατέχ πςοσφπιλΰτθτεχ – λαμμιτέψξεχ υα ήταξ
αδύξατοξ ο Svankmajer ξα νθξ είψε ΰμα ΰσα ψςειαϊΰταξ στο πςρτο τοω κελίξθνα νε το animation.
Σπούδασε στθξ Αλαδθνία Εζαςνοσνέξφξ ήεψξρξ (τνήνα σλθξοηςαζίαχ) απΰ το 1950 έφχ το
1954. Ελεί ήςυε, νέσφ αξαηξφσνΪτφξ, σε νια πςρτθ επαζή νε τοξ τσέψιλο σοωςςεαμισνΰ λαι λωςίφχ
νε τοξ λατεκοψήξ ελπςΰσφπΰ τοω αμμΪ λαι ιδςωτή τθχ ονΪδαχ τφξ ήσέψφξ σοωςςεαμιστρξ, Karel
Teige9. Γξρςισε φστΰσο λαι ειλαστιλΪ έςηα τθχ διευξούχ ΑβΪξτ Γλαςξτ 10, διφλΰνεξα μΰηφ τθχ
αξτίυεσήχ τοωχ νε τιχ βασιλέχ αςψέχ τοω σοσιαμισνού. Θιο σωηλελςινέξα αξαλΪμωγε σψέδια τοω
Salvador Dali σε έξα σοβιετιλΰ βιβμίο, τα οποία επιτίυοξταξ κελΪυαςα στθξ „ελζωμισνέξθ αστιλή τέψξθ‟,
ποω ελπςοσφπούσε τΰτε ο σοσιαμισνΰχ ηια ξα διατθςήσει τθξ αλεςαιΰτθτΪ τοω. ήθξ πεςίοδο ελείξθ δεξ
τοξ απασψομεί ο λιξθνατοηςΪζοχ. Θεςισσΰτεςο έμλεται απΰ τθ μαϋλή παςΪδοσθ τοω λοωλμουεΪτςοω
λαι τοω guignol11, αξτμρξταχ απΰ λει ναυήνατα σλθξιλού νοξτεςξισνού.
Ανέσφχ νετΪ, το ίδιο έτοχ (1954), ηςΪζτθλε στθξ Αλαδθνία Δςανατιλρξ ήεψξρξ τθχ ΘςΪηαχ
(DAMU). Ελεί παςαλομούυθσε τα τνήνατα λοωλμουεΪτςοω, υεατςιλήχ σλθξουεσίαχ λαι σλθξοηςαζίαχ.
Ήςυε σε επαζή πιο σωηλελςινέξα νε τθ ςρσιλθ ΑβΪξτ Γλαςξτ λαι, νετΪ το υΪξατο τοω ΣτΪμιξ λαι το
ζιμεμεύυεςο Ϊξοιηνα ποω αλομούυθσε, ηξρςισε λαμύτεςα τιχ τΪσειχ τθχ διευξούχ πςφτοποςίαχ λαι
ιδιαίτεςα τφξ Σοωςςεαμιστρξ. Αξ λαι ήταξ βαυιΪ επθςεασνέξοχ απΰ τθξ ονΪδα τοω Γλΰτβαμξτοζ,
υαωνΪϊοξταχ τοξ Karel Zeman, θ πςοσφπιλΰτθτΪ τοω διανοςζρυθλε λωςίφχ τθξ πεςίοδο τθχ εκέμικθχ
τοω σοωςςεαμισνού. Όξταχ πομωτΪμαξτοχ λαι αξήσωψοχ λαμμιτέψξθχ, είψε επιςςοέχ απΰ πομμέχ
πμεωςέχ τθχ τέψξθχ. Σε επίπεδο λιξθνατοηςΪζοω αζονοίφσε σλθξουετιλΪ στοιψεία απΰ τοξ Federico
Fellini, τοξ Luis Buñuel λαι τοξ πςφτοπΰςο τοω νοξτΪϊ Sergei Eisenstein. Στθξ μοηοτεψξία ζαξεςέχ
είξαι οι επιςςοέχ τοω απΰ τοωχ Franz Kafka, Lewis Carroll, Edgar Allan Poe (ιδιαίτεςα νετΪ το 1980)12,
7

ΓιΪξξθχ ΒασιμειΪδθχ, Animation (Αυήξα: Αιηΰλεςφχ 2006), 109.
ΓιΪξξθχ ΒασιμειΪδθχ, Animation (Αυήξα: Αιηΰλεςφχ 2006), 111.
9
Ιύςιοχ ελπςΰσφποχ τθχ τσέψιλθχ αβΪξτ-ηλαςξτ τθ δελαετία τοω ‟20, ειλαστιλΰχ λαμμιτέψξθχ, ζφτοηςΪζοχ λαι τωποηςΪζοχ
(1900-1951).
10
Έξξοια ποω ταωτίϊεται νε οτιδήποτε πςφτΰτωπο, τομνθςΰ λαι πςοοίνιο τθχ ελΪστοτε επιλείνεξθχ λοωμτούςαχ.
11
ήο ΰξονα τοω πςφταηφξιστιλού ψαςαλτήςα ονρξωνοω παιδιλού λοωλμουεΪτςοω.
12
Σε σωξέξτεωκθ νε τοξ Peter Hames ο Jan Svankmajer αξαζέςει: ίάι σωηηςαζείχ, το έςηο τφξ οποίφξ εςνθξεύφ στιχ
ταιξίεχ νοω στθ δελαετία τοω ‟70, είξαι ΰμοι τοωχ πομύ λοξτΪ στθξ λαςδιΪ νοω, ωποστήςιηνα τθχ πςοσφπιλήχ νοω νωυομοηίαχ.
Η σψέσθ νοω νε αωτούχ τοωχ δθνιοωςηούχ βασιϊΰταξ πΪξτα σε αξανξήσειχ απΰ πςοσφπιλέχ ενπειςίεχ νε ίσωξαξτήσειχΰ ποω
είψα ναϊί τοωχ. Η νξήνθ νοω, απΰ αωτήξ τθξ Ϊπογθ, είξαι πομύ επιμελτιλή. Θαςΰτι ζαξτΪϊοωξ δεωτεςεύοωσεχ, πμασνατιλέχ
λαταστΪσειχ παίϊοωξ λαυοςιστιλΰ ςΰμο στθξ εςνθξεία νοω τφξ έςηφξ τοωχ. Αξτί ξα λΪξφ νεςιλέχ αξτιλεινεξιλέχ, πιστέχ
διασλεωέχ, δθνιοωςηρ ωπολεινεξιλέχ ναςτωςίεχ, ΰποω ο σωηηςαζέαχ παίϊει το ςΰμο τοω ελπωςσολςοτθτή νιαχ πςοσφπιλήχ
8
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Andre Breton (λαι ηεξιλΰτεςα σοωςςεαμιστέχ τθχ εποψήχ), απΰ ϊφηςΪζοωχ ΰπφχ ο Max Ernst λαι ο
Joan Miro αμμΪ λαι απΰ τοξ γωψαξαμωτή Sigmund Freud. Απΰ τιχ πιο σθναξτιλέχ επιδςΪσειχ τοω, λαι
ίσφχ θ πιο σθναξτιλή, είξαι ο ϊφηςΪζοχ Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), ποω τα έςηα τοω
αζοςούσαξ πςοσφποηςαζίεχ ζτιαηνέξεχ απΰ ζςούτα, αξτιλείνεξα, εςηαμεία λαι Ϊμμα. ήαιξίεχ τοω
Švankmajer ΰπφχ το Historia Naturae (suita), Flora λαι Dimensions of Dialogue παςοωσιΪϊοωξ
ομοζΪξεςθ επιςςοή απΰ τιχ πςοσφποηςαζίεχ τοω Arcimboldo13. Επιστςέζοξταχ στιχ τσέψιλεχ
επιδςΪσειχ τοω, υα ήταξ αδύξατοξ ξα παςαμειζυούξ ο σλθξουέτθχ Emil Radok λαι ο υεφςθτιλΰχ
Vratislav Effenberger (ηια τοωχ οποίοωχ ηίξεται αξαζοςΪ παςαλΪτφ) αμμΪ λαι ομΰλμθςθ θ μαϋλή
παςΪδοσθ τοω τσέψιλοω λοωλμουεΪτςοω απ‟ ΰποω πήςε τθξ ηλςοτέσλ ατνΰσζαιςα τφξ έςηφξ τοω 14 λαι
το ναξιεςιστιλΰ στωμ ϊφηςαζιλήχ λαι αμψθνείαχ 15.
Η παςΪστασθ τθχ αποζοίτθσθχ τοω Švankmajer απΰ τθξ DAMU βασίστθλε στο έςηο τοω Carlo
16
Gozzi , King Stag. Σε αωτήξ ψςθσινοποίθσε ζιηούςεχ λοωλμουεΪτςοω, θυοποιούχ λαι
νασλοζοςενέξοωχ θυοποιούχ, στοιψεία ποω τοω πςολαμεί εξδιαζέςοξ ΰψι νΰξο τΰτε αμμΪ λαι στιχ
νετέπειτα ταιξίεχ τοω. άμολμήςφσε τιχ σποωδέχ τοω στθξ DAMU το 1958. Στθ διΪςλεια ΰμφξ αωτρξ
τφξ ετρξ ασψομήυθλε ιδιαίτεςα νε το λομΪϊ λαι τθ ημωπτιλή 17. Έπειτα απΰ τθξ αποζοίτθσή τοω
σωξεςηΪστθλε νε τθξ υεατςιλή ονΪδα D34 λαι δούμεγε φχ σλθξουέτθχ λαι σλθξοηςΪζοχ σε διΪζοςεχ
υεατςιλέχ σλθξέχ. Κια απΰ αωτέχ ήταξ το Ιςατιλΰ Εέατςο Ιούλμαχ τοω Ζίνπεςελ, ΰποω αξέβασε νία
ελδοψή τοω Δξν Ζξψάν. Ζίηο πςιξ παςοωσιαστεί στο στςατΰ δούμεγε νε τοξ Ένιμ έΪξτολ 18 φχ
ναςιοξετίσταχ στθξ παςαηφηή τοω Johannes Doctor Faust. Στθξ παςαηφηή αωτή σωξΪξτθσε αςλετούχ
απΰ τοωχ νεμμοξτιλούχ τοω σωξεςηΪτεχ, νεςιλοί ελ τφξ οποίφξ ήταξ ο λιξθνατοηςαζιστήχ Svatopluk
Maly, ο σωξυέτθχ Zdenek Liska λαι θ νοξτές Milada Sadkova. Η ταιξία βςαβεύτθλε το 1959 στο
ΛεστιβΪμ Βεξετίαχ. Αωτή αποτεμεί τθξ πςρτθ τοω επαζή νε τοξ λιξθνατοηςΪζο 19.
ήο 1960, ομολμθςρξοξταχ τθ στςατιφτιλή τοω υθτεία20, δθνιούςηθσε στο υέατςο Σέναζος νία
ονΪδα ποω τθξ οξΰνασε Εέατςο τθχ ΚΪσλαχ. Κε τθξ ονΪδα αωτή αξέβασε αςλετέχ πςφτοποςιαλέχ
παςαστΪσειχ ΰπφχ Η ιςσξρία σξψ κατθμερινξύ ςσρασιπσθ τοω Vitezlav Nezval, Κετψςμένξι ςσξ σςίρκξ
τοω Mahen, Άκαμοσα κεζάλια, Johannes Doctor Faust, Σψλλέκσθφ ςκιπν λαι Ϊμμεχ. ήο λοιξΰ ΰνφχ δεξ
αξταπολςίυθλε φχ αξανεξΰταξ στα έςηα λαι θ ςήκθ νε τθ διεύυωξσθ τοω υεΪτςοω ήςυε Ϊνεσα. Θαςΰμα
αωτΪ νέσα απΰ τθξ ονΪδα τοω ΕεΪτςοω τθχ ΚΪσλαχ ηξρςισε τθ νεμμοξτιλή τοω σύξτςοζο Eva
έλςθκθχ. Θέςαξ αωτού, πιστεύφ, ΰτι στο εξδΰτεςο ξΰθνΪ τθχ, θ ωπολεινεξιλή νοω εςνθξεία τοω Poe ή τοω Carroll λομωνπΪ
στα ίδια ωπΰηεια ξεςΪ. ήο υένα είξαι ξα σωμμΪβοωνε έξα παξονοιΰτωπο σύνπαξ, τοξ τςΰνο τοω ,τα ΰξειςΪ τοω λαι τθξ
παιδιλΰτθτΪ τοω.ΰ Σωμμοηιλΰ έςηο, Jan Svankmajer (Εεσσαμοξίλθ: Σύηψςοξοι άςίϊοξτεχ 2006), 32
13
Σε σωξέξτεωκθ νε τοξ Peter Hames ο Jan Svankmajer αξαζέςει: ίά Arcimboldo, νε τιχ αυςοιστιλέχ, αξυςφπονοςζιλέχ
απειλοξίσειχ τοω, αποτεμεί νια έννοξθ ιδέα νέσα νοω, ηια τθξ οποία δεξ νποςρ ξα βςφ ιλαξοποιθτιλή απΪξτθσθ. ήι σωνβαίξει
ναϊί τοω, ρστε ξα νθξ αποζεύηφ ούτε ξα τοξ αξτιηςΪζφ, λΪτι ποω ωποτίυεται ΰτι απεψυΪξοναι; Είξαι, ίσφχ, αωτΰ το βαυύ
σθνΪδι τοω ίναξιεςισνού τθχ ΘςΪηαχΰ νε το οποίο ο έοδΰμζοχ ο Β‟ νΪηεγε τθξ πςφτεύοωσα, αωτΰχ ο ξέοχ ίΕςνήχ ο
ήςισνέηιστοχΰ, ΰπφχ απολαμείτο απΰ τοωχ νωθνέξοωχ τθχ εποψήχ τοω, λι ο οποίοχ νεςιλέχ ελατοξτΪδεχ ψςΰξια αςηΰτεςα
εμέηψει αλΰνα σωηηεξιλΪ τοω πξεύνατα; Ή νήπφχ είξαι θ εκιδαξίλεωσθ τοω παιδιλού αωξαξισνού, ΰπφχ ωποδειλξύει θ γωψοαξΪμωσθ, το πΪυοχ τθχ σωμμοηήχ ποω τΰσο έλδθμα ζαξεςρξει θ σωξΪυςοισθ αξτιλεινέξφξ, ϊρφξ, ζςούτφξ στιχ απειλοξίσειχ
τοω Arcimboldo; Είξαι ηξφστή θ αδωξανία νοω ηια το ναξιεςισνΰ τθχ εποψήχ τοω έοδΰμζοω, θ σψέσθ νοω νε τθξ ΘςΪηα, το
έοδΰμζο Β‟, τθ νοιςαία αποτύπφσθ τθχ εποψήχ τοω σε λΪυε πέτςα αωτήχ τθχ πΰμθχ, τθ διαςλή αλτιξοβομία αωτήχ τθχ ναηιλήχ
ατνΰσζαιςα δια νέσοω τφξ αιρξφξ. ήο νΰξο ποω έψφ ξα πςοσυέσφ είξαι ΰτι ο σθνεςιξΰχ τοωςισνΰχ λαι θ
ενποςεωνατοποίθσθ απειμούξ ξα λΰγοωξ οςιστιλΪ τοωχ δεσνούχ νε λείξθ τθξ εποψή λαι ξα τθξ αξτιλαταστήσοωξ νε νια
απονίνθσθ ίDisneylandΰ. Η αμθυιξή ναηεία υα αξτιλαταστασυεί απΰ τετςιννέξα σοωβεξίςΰ Peter Hames, The cinema of Jan
Švankmajer: Dark Alchemy (London: Wallflower Press 2008), 116.
14
ΓιΪξξθχ ΒασιμειΪδθχ, Animation (Αυήξα: Αιηΰλεςφχ 2006), 114 – 115.
15
Michael Richardson, Surrealism and the Cinema (Oxford: Berg 2006), 127.
16
Θταμΰχ υεατςιλΰχ σωηηςαζέαχ (1720-1806).
17
Σωμμοηιλΰ έςηο, Jan Svankmajer (Εεσσαμοξίλθ: Σύηψςοξοι άςίϊοξτεχ 2006), 9-10.
18
ήσέψοχ σλθξουέτθχ (1918-1994).
19
Σωμμοηιλΰ έςηο, Jan Svankmajer (Εεσσαμοξίλθ: Σύηψςοξοι άςίϊοξτεχ 2006), 92-94.
20
Αλΰνα λαι τθξ πεςίοδο ποω βςισλΰταξ στο στςατΰ ο Svankmajer λατΪζεςε ξα ζτιΪκει οςισνέξα σψέδια λαι ηλοωΪχ σε
τσαμαλφνέξο ψαςτί.
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Švankmajerova21.
Κε οςισνέξα νέμθ τθχ ονΪδαχ τοω ο Švankmajer κελιξΪ το 1962 σωξεςηασία νε το Εέατςο τθχ
Καηιλήχ Ζατέςξαχ τθχ ΘςΪηαχ (Laterna Magika), το οποίο ειδιλεωΰταξ σε παςαστΪσειχ Καύςοω
ΕεΪτςοω λαι διΪζοςεχ πομωνεσιλέχ εζαςνοηέχ. Η σωξεςηασία τοω νε τθ Laterna Magika έηιξε νΰξινθ.
Ελεί, καξασωξαξτρξταχ τοξ Ένιμ έΪξτολ, αδεμζΰ τοω ιδςωτή τοω Καύςοω ΕεΪτςοω Άμζςεξτ έΪξτολ 22,
ηςΪζοωξ ναϊί αςλετΪ σεξΪςια ηια ταιξίεχ, ποω ΰνφχ δεξ δθνοσιοποιούξται ποτέ. Έξα ψςΰξο αςηΰτεςα
ηεξξιέται θ λΰςθ τοω Veronika. ήθξ ίδια ψςοξιΪ ομολμθςρξει τθξ πςρτθ τοω ταιξία Τξ σελεψσαίξ κίλοξ
συν κψρίυν Σβάρσςεβαλνσ και Ένσηκαρ, θ οποία ηωςίστθλε νε νέμθ τοω Καύςοω ΕεΪτςοω λαι
βςαβεύτθλε σε τέσσεςα διευξή ζεστιβΪμ (ήοως, Κπέςηλανο, ΚαξψΪιν λαι Κποωέξοχ Άιςεχ).
ήο 1970 ηξρςισε τοξ Vratislav Effenberger23, θηετιλή νοςζή λαι υεφςθτιλΰ τοω
σοωςςεαμιστιλού λιξήνατοχ λαι εξτΪψυθλε στθξ άνΪδα τφξ ήσέψφξ Σοωςςεαμιστρξ. Ζίηα ψςΰξια
αςηΰτεςα θ εηλαυίδςωσθ τοω σταμιξισνού δωσψεςαίξει τθξ αποδοψή τφξ έςηφξ τοω, τα οποία
μοηολςίξοξται λαι υεφςούξται απαςΪδελτα24. Η ταιξία Τξ θμερξλίηιξ σξψ Ζεξνάρδξψ οδθηεί τοξ
Švankmajer στθξ πιο δωσνεξή λατΪστασθ ποω είψε ποτέ ωποστεί επί τοω λοννοωξιστιλού λαυεστρτοχ,
λαυρχ απαηοςεύτθλε θ πςοβομή τθχ αμμΪ πςολΪμεσε λαι τοξ απολμεισνΰ τοω σλθξουέτθ απΰ τα
στούξτιο ηια επτΪ ψςΰξια (persona non grata). Σωξέψισε ΰνφχ ξα δοωμεύει σε ταιξίεχ σωξαδέμζφξ τοω
φχ σψεδιαστήχ ειδιλρξ εζζέ, φχ επί το πμείστοξ στο στούξτιο Κπαςαξτΰζ. ΘαςΪμμθμα ασψομήυθλε νε
αωτΰ ποω ο ίδιοχ οξονΪϊει „απτιλούχ πειςανατισνούχ‟, λαι νια σειςΪ ειλαστιλρξ δθνιοωςηιρξ στο ίδιο
πξεύνα25. Δθνιούςηθσε νια ναλςοσλεμή σειςΪ έςηφξ νε διΪζοςα νέσα, απΰ αξτιλείνεξα νέψςι
σλεμετούχ ϊρφξ, βασιϊΰνεξοχ στθ ζύσθ αμμΪ λατασλεωΪϊοξταχ νθ ζωσιλΪ πμΪσνατα. ήο 1972
ελδΰυθλε θ σωμμοηή νε αωτΪ τα έςηα λαι οξονΪστθλε Švank-mejer’s Bilderlexikon (Švankmayer’s
Encyclopedia).
ήο 1975 ηεξξιέται ο ηιοχ τοω Vaclav. ήο 1976 σωξωπΰηςαγε ναϊί νε τθ ηωξαίλα τοω φχ J.E.
Kostelec26 νια σειςΪ απΰ λεςανιλΪ έςηα τθχ ίδιαχ. ήο 1979 επέστςεγε φχ σλθξουέτθχ στα τσέψιλα
στούξτιο νε τθξ πςοόπΰυεσθ τα ζιμν τοω ξα είξαι διασλεωέχ λμασσιλρξ έςηφξ. ΕπθςεΪστθλε απΰ τοξ
Edgar Allan Poe (Η οσπςθ σξψ Οίκξψ συν Όςερ), τοξ Horace Walpole (Τξ κάςσρξ σξψ Οσράνσξ) λαι
Ϊμμοωχ σωηηςαζείχ. ήο 1982 ομολμθςρξει τθξ ταιξία νιλςού νήλοωχ Dimensions of Dialogue. Η ταιξία
ηίξεται διΪσθνθ, σαςρξει τα βςαβεία σε πομμΪ διευξή ζεστιβΪμ λαι τθξ ίδια στιηνή στιηνατίϊεται απΰ το
τσέψιλο λοννοωξιστιλΰ λαυεστρχ φχ παςΪδειηνα πςοχ αποζωηή. Γι‟ αωτΰ το μΰηο απαηοςεύτθλε θ
πςοβομή τθχ ταιξίαχ στθξ ήσεψοσμοβαλία –ηια τοωχ ίδιοωχ μΰηοωχ απαηοςεύτθλε λαι θ πςοβομή τθχ
ταιξίαχ Ιάσυ ςσξ κελάρι. Έξα ψςΰξο νετΪ, το 1983, έηςαγε το βιβμίο Hmat a Imaginace (Touch and
Imagination)27, ΰποω πςαηνατεύεται τθξ αζή, τθ σλέγθ λαι τθξ εςνθξεία τφξ πςαηνΪτφξ. Ζΰηφ τθχ
διευξούχ ζήνθχ τοω, το 1987 βςήλε κέξθ ψςθνατοδΰτθσθ28 λαι σλθξουέτθσε τθξ πςρτθ τοω νεηΪμοω
νήλοωχ ταιξία, τθξ Αλίκθ. ήο 1991 αηΰςασε στο ψφςιΰ Ιξΰβιτϊ έξαξ παμιΰ λιξθνατοηςΪζο ναϊί νε τοξ
νΰξινο σωξεςηΪτθ λαι παςαηφηΰ τοω Jaromir Kallista29. ήοξ νετέτςεγε λαι δθνιούςηθσε τα στούξτιο
Athanor. Ελεί ηύςισε αςλετέχ απΰ τιχ επΰνεξεχ ταιξίεχ τοω ΰπφχ το Food (1992), τοξ Λάξψςσ (1994),
τοωχ Σψνυμίσεφ σθφ Ηδξνήφ (1996), τοξ Κικρί Οσίκ(2000) λαι τθξ Τρέλα (2005). Έπειτα απΰ σειςΪ
επιτωψιρξ σε νεηΪμοω νήλοωχ ταιξίεχ θ ομολμήςφσθ τθχ Τρέλαφ στιηνατίστθλε απΰ το υΪξατο τθχ

21

ήο πατςιλΰ τθχ ΰξονα ήταξ Dvoracova.
ήσέψοχ υεατςιλΰχ σλθξουέτθχ (1914-1976).
23
ήσέψοχ υεφςθτιλΰχ τθχ μοηοτεψξίαχ,ασψομήυθλε ιδιαίτεςα νε το ςεύνα τοω σοωςςεαμισνού (1923-1986).
24
Peter Hames, The cinema of Jan Svankmajer: Dark Alchemy (London: Wallflower Press 2008), 104.
25
Σωμμοηιλΰ έςηο, Jan Svankmajer (Εεσσαμοξίλθ: Σύηψςοξοι άςίϊοξτεχ 2006), 92-94.
26
Kostelec οξοναϊΰταξ θ πομή απΰ τθξ οποία λαταηΰταξ θ Eva Švankmajerova.
27
Είξαι ψαςαλτθςιστιλΰ ΰτι το σωηλελςινέξο βιβμίο τωπρυθλε νΰξο σε πέξτε αξτίτωπα.
28
Χςθνατοδΰτθσθ βςήλε απΰ τθξ Εμβετία, τθ Γεςναξία λαι τθξ Αηημία.
29
ήσέψοχ θυοποιΰχ λαι λιξθνατοηςαζιλΰχ παςαηφηΰχ.
22
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ηωξαίλαχ τοω στιχ 20 άλτφβςίοω τοω 2005. Η πιο πςΰσζατθ ταιξία τοω είξαι το Surviving Life (Theory
and Practice), ποω παςοωσιΪστθλε το Σεπτένβςιο τοω 2010 στθ Βεξετία.
ά Jan Švankmajer ϊει ΰμθ τοω τθ ϊφή στθξ ΘςΪηα. ήο σπίτι τοω βςίσλεται στο ιστοςιλΰ λέξτςο
τθχ πςφτεύοωσαχ λαι ήταξ λΪποτε οιλία αμψθνιστή. Στο ισΰηειο διατθςεί τθ gallery Gambra στθξ οποία
ζιμοκεξούξται ιδία έςηα, τθχ ηωξαίλαχ τοω, τοω ηιοω τοω αμμΪ λαι Ϊμμφξ πομμρξ ήσέψφξ λαμμιτεψξρξ.
ά ήσέψοχ σλθξουέτθχ είξαι ΰξονα – υεσνΰχ ηια το παηλΰσνιο animation. Απΰ αωτΰξ έψοωξ
επθςεαστεί οι αδεμζοί Quay30, δθνιοωςηρξταχ λαι το έςηο The Cabinet of Jan Švankmajer, ο
σλθξουέτθχ Tim Burton31 αμμΪ λαι ο Terry Gilliam32, δθμρξοξταχ ενζαξρχ πφχ τοξ υεφςούξ νέηα
δΪσλαμο33. Για τοξ σύηψςοξο animator PES34 ο Švankmajer αποτεμεί τθ βΪσθ τφξ έςηφξ τοω. ήο ίδιο
ισψύει λαι ηια τοξ ανεςιλαξΰ σλθξουέτθ λαι animator John Lasseter35. Αξαηξφςίϊοξταχ τθξ ακία τοω
έςηοω τοω σωξεςηΪστθλε ναϊί τοω το ανεςιλΪξιλο νοωσιλΰ λαξΪμι MTV ηια τθξ παςαηφηή τοω
νοξΰμεπτοω οιλομοηιλού σποτ Flora λαι τοω σποτ Meat Love αμμΪ λαι ο Hugh Cornwell36 ηια τοξ οποίο
δθνιούςηθσε το βίξτεο λμίπ Another Kind of Love. Η επιςςοή τοω Jan Švankmajer είξαι ομοζΪξεςθ σε
ταιξίεχ νιλςού λαι νεηΪμοω νήλοωχ ΰπφχ οι παςαλΪτφ: The nightmare before Christmas, Toy Story,
Toy Story 2, Cars, Cars 2, Alien Resurrection, A Bugs life, Western Spaghetti, Kaboom λαι Ϊμμεχ.
Θαςΰμο ποω αςλετοί σύηψςοξοι animators τοξ έψοωξ φχ πςΰτωπο ηια τθ δθνιοωςηία τφξ έςηφξ
τοωχ, ο ίδιοχ ο Jan Svankmajer δεξ υεφςεί τοξ εαωτΰ τοω animator37. Σε σωξέξτεωκθ νε τοξ Petr Kral
ψαςαλτθςιστιλΪ δθμρξει: ίήο σθναξτιλΰ είξαι θ εσφτεςιλή δύξανθ τφξ „απουενΪτφξ‟ ποω ο
δθνιοωςηΰχ λοωβαμΪει νέσα τοω, τα νέσα τθχ αωτοέλζςασθχ είξαι εξαμμΪκινα. Δεξ αξαηξφςίϊφ τοξ
λατανεςισνΰ τθχ εςηασίαχ αξΪνεσα στοωχ επαηηεμνατίεχ, ποω στο τέμοχ λαταμήηει στθ στειςΰτθτα τθχ
σλέγθχ λαι στθ ςθψή „πμαστΰτθτα‟. Αξαϊθτρ νια οιλοωνεξιλΰτθτα τθχ έλζςασθχ. Κ‟αωτή τθξ έξξοια, θ
στΪσθ νοω είξαι ελείξθ εξΰχ „στςατεωνέξοω‟ σοωςςεαμιστήΰ. Εξδιαζέςεται ΰψι τΰσο ηια τιχ τεψξιλέχ τοω
animation λατ‟ οωσίαξ αμμΪ ηια τοξ τςΰπο ποω υα τιχ ψςθσινοποιήσει ηια ξα δρσει ϊφή στα λαυθνεςιξΪ
αξτιλείνεξα, λαυρχ ο λΰσνοχ ηι‟αωτΰξ δεξ ψφςίϊεται σε ένγωψα ή Ϊγωψα αξτιλείνεξα ηιατί ΰμα έψοωξ
τθ διλή τοωχ ϊφή. Στα έςηα τοω τίποτα δεξ νέξει σταυεςΰ. Η ηέξξθσθ λαι θ λαταστςοζή πςολύπτοωξ το
έξα νέσα απΰ το Ϊμμο –θ λαταστςοζή ενζαξίϊεται σε ΰμα σψεδΰξ τα έςηα τοω 38. ΙΪτι ποω είξαι ένγωψο
τθξ επΰνεξθ στιηνή είξαι Ϊγωψο, αλίξθτο. Κε αστείςεωτθ ζαξτασία λαταζέςξει ξα σωξδέσει τθξ ύμθ νε
τθ ϊφή, τοξ Ϊξυςφπο νε το πςΪηνα λαι λατ‟επέλτασθ το πςαηνατιλΰ νε το νθ πςαηνατιλΰ. Για ξα
λαταζέςει ξα αποδρσει ο Švankmajer τα νθξύνατα ποω επιυωνεί ψςθσινοποιεί αςλετΪ αισυθτιλΪ νέσα.
Αξυςρποωχ, ονοιρνατα αξυςρπφξ απΰ πθμΰ ή ναςιοξέτεχ λοωλμουεΪτςοω, αξτιλείνεξα λαυθνεςιξήχ
ψςήσθχ. ΙΪξοξταχ έξα σωξεψέχ παιψξίδι νετακύ αξυςρπιξθχ λαι νθ ζύσθχ, πςοσπαυεί ξα δείκει το
οιλείο λαι παςΪμμθμα αξοίλειο πεςιβΪμμοξ ποω ϊει ο Ϊξυςφποχ. άι ψαςαλτήςεχ αξ λαι πςαηνατιλοί
Ϊξυςφποι νε τθξ τεψξιλή stop motion ενζαξίϊοξται φχ νθψαξιλΪ ΰξτα. ήα ονοιρνατα νινούξται στο
νέηιστο τιχ αξυςρπιξεχ λιξήσειχ λαι ελζςΪσειχ, ζαίξεται ΰνφχ λαυαςΪ πφχ δεξ έψοωξ γωψή. ήα
αξτιλείνεξα είξαι ςεαμιστιλΪ, πςΪηνατα ποω ψςθσινοποιούξται λαυθνεςιξΪ λαι παξτού. Ψαμίδια,
ναψαίςια, ςούψα, παπούτσια, ζςούτα λαι Ϊμμα. ήο ακιοσθνείφτο είξαι πφχ τα αξτιλείνεξα ποω
πςφταηφξιστούξ στα έςηα τοω δεξ είξαι ποτέ λαιξούςηια. Είξαι πΪξτοτε ψςθσινοποιθνέξα λαι
ζυαςνέξα. Σε νια σωξέξτεωκή τοω είψε δθμρσει: ίΓια νέξα τα αξτιλείνεξα ήταξ πΪξτα πιο ϊφξταξΪ απΰ
30

ΑνεςιλΪξοι stop motion animators (1947-.).
ΑνεςιλΪξοχ λιξθνατοηςαζιλΰχ παςαηφηΰχ λαι σλθξουέτθχ, σεξαςιοηςΪζοχ λαι λαμμιτέψξθχ (1958-.).
32
ΑνεςιλΪξοχ σεξαςιοηςΪζοχ, σλθξουέτθχ, animator, θυοποιΰχ λαι νέμοχ τθχ ονΪδαχ Monty Python (1940-.).
33
Σωμμοηιλΰ έςηο, Jan Svankmajer (Εεσσαμοξίλθ: Σύηψςοξοι άςίϊοξτεχ 2006), 5.
34
ΑνεςιλΪξοχ σλθξουέτθχ λαι animator ταιξιρξ νιλςού νήλοωχ λαι διαζθνίσεφξ (1974-.).
35
ΑνεςιλΪξοχ animator, σλθξουέτθχ λαι διεωυωξτήχ δθνιοωςηιλού στιχ εταιςείεχ Pixar λαι Walt Disney Animation Studios
(1957-.).
36
Άηημοχ νοωσιλΰχ λαι σωξυέτθχ, λιυαςίσταχ λαι τςαηοωδιστήχ τοω σωηλςοτήνατοχ The Stranglers (1949-.).
37
ΓιΪξξθχ ΒασιμειΪδθχ, Animation (Αυήξα: Αιηΰλεςφχ 2006), 116.
38
Michael Richardson, Surrealism and the Cinema (Oxford: Berg 2006), 126.
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τοωχ αξυςρποωχ. Θιο διαςλή λαι πιο ελζςαστιλΪ σωξΪνα. Είξαι πιο σωξαςπαστιλΪ ψΪςθ στο μαξυΪξοξ
πεςιεψΰνεξΰ τοωχ λαι στιχ αξανξήσειχ τοωχ, ποω κεπεςξούξ λατΪ πομύ τιχ αξυςρπιξεχ. ήα αξτιλείνεξα
λςύβοωξ νέσα τοωχ ηεηοξΰτα τφξ οποίφξ ωπήςκαξ νΪςτωςεχ. Γι‟ αωτΰ πεςιτςιηωςίϊοναι απΰ
αξτιλείνεξα λαι πςοσπαυρ ξα κεσλεπΪσφ τέτοια λςωννέξα ηεηοξΰτα λαι ενπειςίεχ. Κεςιλέχ ζοςέχ, τα
αξτιλείνεξα νιμούξ Ϊνεσα ΰταξ λΪποιοχ τα λοιτΪει, ή τα αηηίϊει, Ϊμμεχ πΪμι ψςειΪϊεται πεςισσΰτεςοχ
ψςΰξοχ, εξίοτε λαι ψςΰξια, ηια ξα ελδθμφυούξ. άι Ϊξυςφποι Ϊηηιϊαξ αξτιλείνεξα λαι πςΪηνατα σε
σωηλελςινέξεχ λαταστΪσειχ τθχ ϊφήχ τοωχ, εξρ βίφξαξ διΪζοςεχ εξτΪσειχ ή διαυέσειχ, λι εξαπΰυεταξ
πΪξφ τοωχ, νε το Ϊηηιηνα τοωχ, τα σωξαισυήνατα λαι τιχ σωηλιξήσειχ τοωχ. Όσο πεςισσΰτεςο έψει
αηηιψτεί έξα αξτιλείνεξο, τΰσο πμοωσιΰτεςο είξαι το πεςιεψΰνεξΰ τοω. Θςοσπαυούσα πΪξτοτε στιχ
ταιξίεχ νοω ξα αξασλΪπτφ το πεςιεψΰνεξο τφξ αξτιλεινέξφξ, ξα τα αλούφ λαι ξα παςοωσιΪϊφ τθξ
ιστοςία τοωχ. ΙατΪ τθ ηξρνθ νοω, αωτΰχ πςέπει ξα είξαι ο σλοπΰχ λΪυε animation: ξα αζήξει τα
αξτιλείνεξα ξα νιμούξ απΰ νΰξα τοωχ. ΙΪτι τέτοιο δθνιοωςηεί νια οωσιαστιλή σψέσθ αξΪνεσα στοξ
Ϊξυςφπο λαι τα πςΪηνατα, βασισνέξθ στο διΪμοηο, λαι ΰψι στιχ αςψέχ τοω λαταξαμφτή. Κ‟ αωτΰξ τοξ
τςΰπο, τα αξτιλείνεξα εμεωυεςρξοξται απΰ τθξ ψςθστιλή τοωχ μειτοωςηία λαι επιστςέζοωξ στο
πςοϋστοςιλΰ, ναηιλΰ τοωχ ξΰθνα. ήα πςρτα πςΪηνατα, ποω δθνιούςηθσε ο Ϊξυςφποχ, ήταξ στ‟ αμήυεια
ϊφξταξΪ λαι ελείξοχ νποςούσε ξα σωξονιμήσει ναϊί τοωχΰ 39.
Θαςΰμο ποω είψε αςλετούχ υαωναστέχ μίηοι απΰ αωτούχ αξτιμανβΪξοξταξ το υεφςθτιλΰ
ωπΰβαυςο τφξ έςηφξ τοω. άι πεςισσΰτεςοι τοξ υαύναϊαξ ηια τιχ τεψξιλέχ ποω εζΪςνοϊε λαι τιχ
λαιξοτονίεχ. Σωξεπρχ θ σψέσθ τοω νε το σοωςςεαμισνΰ ενζαξίϊεται δωσξΰθτθ λαι ηια Ϊμμοωχ νθ
αξτιμθπτή. Στθ Βςεταξία αδωξατούσαξ ξα λαταμΪβοωξ τθ σψέσθ τοω Jan Švankmajer νε το
σοωςςεαμισνΰ, τθξ ίδια στιηνή ΰποω στθ ψρςα τοω μΪνβαξε πμήςοωχ αηξΰθσθχ λαι δει αξαηξρςισθχ
απΰ τθξ τσεψιλή πςαηνατιλΰτθτα. ΙατΪ τοξ Michael Richardson ίδεξ νποςεί λΪποιοχ ξα είξαι
σοωςςεαμιστήχ λαι επαηηεμνατίαχ λιξθνατοηςαζιστήχ παςΪμμθμα, o Jan Švankmajer ΰνφχ αποτεμεί
τθξ εκαίςεσθ στοξ λαξΰξαΰ40.
Επαξεςψΰνεξθ στθ νεμέτθ τοω έςηοω τοω λαι στοξ τςΰπο νε τοξ οποίο ψςθσινοποιεί το
animation, το πςοσεηηίϊφ νε τοξ ίδιο αλςιβρχ τςΰπο, φχ νέσοξ. ήο animation είξαι έξα νέσοξ
αποτύπφσθχ εξΰχ έςηοω, λαμμιτεψξιλού ή νθ, νιαχ σλέγθχ. Η απΰπειςα νεταζοςΪχ σε νια Ϊμμθ νοςζή
έλζςασθχ, ΰπφχ είξαι θ εηλατΪστασθ, είξαι αωτΰ νε το οποίο ασψομούναι σε πςρτθ ζΪσθ λαι στθ
σωξέψεια λατΪ πΰσοξ θ εζαςνοηή αξταπολςίυθλε στοξ αςψιλΰ σψεδιασνΰ λαι τιχ πςοσδολίεχ.
ά αςψιλΰχ πςοσφπιλΰχ νοω στΰψοχ είξαι θ νεμέτθ τφξ λοιξφξιλρξ ζαιξονέξφξ τοω νθψαξιλού
αξυςρποω λαι τθχ λοιξφξιλήχ αξυςφποζαηίαχ λαι θ ψςήσθ τοωχ φχ υενατιλή αξαϊήτθσθ ηια τθξ
ωμοποίθσθ εξΰχ λαμμιτεψξιλού έςηοω. ΘαςΪμμθμα πειςανατίϊοναι νε τθ νεταζοςΪ τφξ animation
ταιξιρξ τοω Jan Švankmajer σε νια διαδςαστιλή εηλατΪστασθ φχ νια απΰπειςα πςοσέηηισθχ τφξ ίδιφξ
εξξοιρξ νε έξα διαζοςετιλΰ νέσοξ. Η επιμοηή τθχ τέψξθχ τθχ εηλατΪστασθχ λαι πιο σωηλελςινέξα τθχ
παςαστατιλήχ εηλατΪστασθχ, αζοςΪ τοξ πειςανατισνΰ σε σψέσθ νε τθξ αξτίδςασθ τοω λοιξού, ΰταξ το
Ϊτονο παύει ξα είξαι υεατήχ λαι ηίξεται νέςοχ εξΰχ έςηοω. Η νετΪδοσθ τφξ ιδεομοηιλρξ αξαϊθτήσεφξ
λαι τφξ λοιξφξιλρξ πςοβμθνατισνρξ, οζείμοωξ ξα νεταδίδοξται απΰ τοξ λαμμιτέψξθ νε τοξ
λαταμμθμΰτεςο τςΰπο αζύπξισθχ τοω λοιξού. Δεξ είξαι αςλετΰ ξα δθνιοωςηείται θ τέψξθ ηια τθξ τέψξθ.
Στθξ πςαηνατιλΰτθτα πέςαξ τοω αισυθτιλού αποτεμέσνατοχ, νείϊοξοχ σθνασίαχ είξαι ο τςΰποχ (ή το
νέσοξ) ποω υα νεταδουεί έξα νήξωνα. Γιατί σε οποιαδήποτε Ϊμμθ πεςίπτφσθ νποςεί ξα παςαζςαστεί ή
αλΰνθ λαι ξα ψαυεί.

39
40

Σωμμοηιλΰ έςηο, Jan Svankmajer (Εεσσαμοξίλθ: Σύηψςοξοι άςίϊοξτεχ 2006), 44.
Michael Richardson, Surrealism and the Cinema (Oxford: Berg 2006), 122.
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Λευοδομοηία
Όσοξ αζοςΪ τθξ έςεωξα ηια τθξ ελπΰξθσθ τθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ πςαηνατοποιήυθλε αξαμοηιλή λαι
γθζιαλή (διαδιλτωαλή) βιβμιοηςαζιλή νεμέτθ. Η βιβμιοηςαζιλή έςεωξα πςαηνατοποιήυθλε σε
βιβμιουήλεχ παξεπιστθνίφξ, ΰπφχ στο Θΰξιο Θαξεπιστήνιο, στθξ Αξρτατθ Σψομή Ιαμρξ ήεψξρξ τθχ
Αυήξαχ λαι τθ Σψομή Εζαςνοσνέξφξ ήεψξρξ τοω Βεμιηςαδίοω. Σε ΰ,τι αζοςΪ τθξ ιστοηςαζιλή έςεωξα,
νεμετήυθλαξ Ϊςυςα ιστοσεμίδφξ, βιβμία στο διαδίλτωο, ηια παςΪδειηνα στο google books, στο
scribd.com., στο Jstor.org λαι βιβμία απΰ διαδιλτωαλέχ βιβμιουήλεχ τφξ Θαξεπιστθνιρξ MIT
(libraries.mit.edu) λαι Cambridge (lib.cam.ac.uk). Για τθξ ελπΰξθσθ τθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ
πςαηνατοποιήυθλε επίσθχ βιξτεοηςαζιλή έςεωξα διαζοςετιλρξ οπτιλοαλοωστιλρξ πθηρξ. Θιο
σωηλελςινέξα θ έςεωξα πεςιεμΪνβαξε το σύξομο τφξ ταιξιρξ τοω Jan Švankmajer, ταιξίεχ απΰ
νετέπειτα animators ποω έψει επθςςεΪσει, ΰπφχ ο PES λαι ο John Lasseter, λαι λαμμιτεψξρξ ποω
είψαξ τιχ ίδιεχ ιδεομοηιλέχ αξαϊθτήσειχ λαι δθνιοωςηούσαξ τθξ ίδια πεςίοδο νε τοξ Jan Švankmajer
ταιξίεχ animation, ΰπφχ ο Norman McLaren. Υποψςεφτιλΰ νέςοχ τθχ εςεωξθτιλήχ διαδιλασίαχ
αποτέμεσε θ πςοηςαννατισνέξθ λαι σωξεψήχ παςαλομούυθσθ ειδήσεφξ, ελπονπρξ λαι διαζθνίσεφξ
στθξ τθμεΰςασθ, νε σλοπΰ τθξ λαταξΰθσθ τοω πεςιεψονέξοω τφξ παςαπΪξφ λαι τθξ λαταηςαζή
Ϊνεσφξ λαι έννεσφξ νθξωνΪτφξ απΰ το σωηλελςινέξο νέσο ναϊιλήχ επιλοιξφξίαχ. Επίσθχ
ψςθσινοποιήυθλε θ νέυοδοχ τφξ πςοσφπιλρξ σωξεξτεύκεφξ σε επισλέπτεχ τθχ εηλατΪστασθχ.
Εερςθσα ΰτι σθναξτιλΰ στοιψείο ηια τθ σωηηςαζή τφξ σωνπεςασνΪτφξ υα ήταξ θ λαταηςαζή τθχ
πςοσφπιλήχ αξτίμθγθχ τφξ επισλεπτρξ ΰταξ εκέςψοξταξ τθχ εηλατΪστασθχ. ά μΰηοχ ποω επέμεκα
αωτή τθ νευΰδο έςεωξαχ, αξτί το ηςαπτΰ εςφτθνατομΰηιο, είξαι θ εωεμικία, θ ανεσΰτθτα λαυρχ λαι θ
δωξανιλή ποω ενπεςιέψεται σε νια σωϊήτθσθ.
Στο πςρτο στΪδιο έςεωξαχ, ποω σψετίϊεται νε το πςρτο λεζΪμαιο τθχ εςηασίαχ, παςαλομούυθσα
το σύξομο τφξ ταιξιρξ τοω Jan Švankmajer, νε στΰψο τθ νεμέτθ λαι λαταηςαζή τφξ βασιλρξ τοω
τεψξοτςοπιρξ, τφξ λοιξρξ νοτίβφξ λαι τοω ηεξιλού τοω λιξθνατοηςαζιλού ύζοωχ. Σθναξτιλΰ στοιψείο
τθχ βιβμιοηςαζιλήχ έςεωξαχ αποτέμεσε θ νεμέτθ τθχ ϊφήχ λαι τοω έςηοω τοω λαμμιτέψξθ, λαυρχ λαι
τφξ επιςςορξ ποω δέψτθλε, τα οποία αξαμύοξται ελτεξέστεςα στθξ εισαηφηή τθχ νοξοηςαζίαχ.
Αλομούυθσε θ νεμέτθ βιβμιοηςαζιλρξ λαι ιστοηςαζιλρξ πθηρξ ηια τιχ επιμεηΰνεξεχ ταιξίεχ, τθ
σωνβομή τοω στο animation λαι τθξ έξξοια τοω αξοίλειοω ποω είξαι διΪψωτθ σε ΰμο το ζΪσνα τοω
ζιμνιλού τοω έςηοω. Ιαυ‟ ΰμθ τθ διΪςλεια τθχ έςεωξαχ έηιξαξ πςοσπΪυειεχ επιλοιξφξίαχ νε τοξ ήσέψο
σλθξουέτθ νέσφ σωξεςηατρξ τοω απΰ τθ Σεςβία, τθ Γαμμία λαι τθξ ήσεψία. Ζΰηφ τοω πςοψφςθνέξοω
τθχ θμιλιΪχ τοω ιδίοω σε σωξδωασνΰ νε τθξ αποζωηή απΰ νεςιΪχ τοω ψςήσθχ έννεσφξ θμελτςοξιλρξ
νθξωνΪτφξ ήταξ αδύξατθ θ εκ αποστΪσεφχ, διαδιλτωαλή επιλοιξφξία. Θαςαταύτα οι σωξεςηΪτεχ τοω
ήταξ ιδιαίτεςα πςΰυωνοι ξα βοθυήσοωξ πςοσζέςοξταχ οποιαδήποτε πμθςοζοςία νποςούσε ξα ζαξεί
ψςήσινθ ηια τθξ πεςαίφσθ τθχ εςηασίαχ.
Έπειτα, ηια το δεύτεςο λεζΪμαιο τθχ εςηασίαχ, αξαμύυθλαξ ελτεξρχ το animation λαι θ
εηλατΪστασθ, φχ τα δύο βασιλΪ νέσα λαμμιτεψξιλήχ έλζςασθχ. ήο animation σε σψέσθ νε τοξ Jan
Švankmajer λαι θ εηλατΪστασθ σε σψέσθ νε το πςοσφπιλΰ έςηο. Η νεμέτθ αωτή ήταξ αξαηλαία ηια τθξ
λαμύτεςθ λαταξΰθσθ τθχ νεταζοςΪ απΰ το έξα νέσο στο Ϊμμο, απΰ τοξ αξαηξρστθ. Στθ σωξέψεια
αξαϊθτήυθλαξ τα στοιψεία επαζήχ τφξ ταιξιρξ νε τθ διαδςαστιλή εηλατΪστασθ λαι έηιξε σθνειομοηιλή
αξΪμωσθ αωτρξ, σε σωξδωασνΰ νε τθξ έςεωξα εζαςνοηήχ τοωχ σε Ϊμμεχ εηλαταστΪσειχ. Η σωμμοηή
τφξ στοιψείφξ επαζήχ ήταξ το λονβιλΰ σθνείο στθ νευοδομοηία νεταζοςΪχ τοω έςηοω τοω JS απΰ το
δισδιΪστατο στοξ τςισδιΪστατο ψρςο λαι ηια τοξ μΰηο αωτΰ υεφςείται αξανζισβήτθτα σωξδετιλΰχ
λςίλοχ αξΪνεσα στο νέσο τοω animation λαι το νέσο τθχ εηλατΪστασθχ.
Στο τεμεωταίο λεζΪμαιο έηιξε ο βασιλΰχ σψεδιασνΰχ τθχ εηλατΪστασθχ. ΙαταηςΪζθλε θ λεξτςιλή
ιδέα, στθ σωξέψεια το αξαμωτιλΰ σεξΪςιο, δθνιοωςηήυθλαξ πςοσψέδια τοω ψρςοω λαι έηιξε μεπτονεςήχ
λαταηςαζή τθχ διΪτακθχ τφξ αξτιλεινέξφξ σε αωτΰξ. Σε έξα διΪστθνα δύο νθξρξ σψεδιΪστθλε λαι
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λατασλεωΪστθλε θ νΪσλα. ΘαςΪμμθμα ηια πεςίποω τςειχ νήξεχ έηιξε σωξεψήχ παςαλομούυθσθ τφξ
λαυθνεςιξρξ πςοηςαννΪτφξ στθξ εμμθξιλή τθμεΰςασθ νε στΰψο τθξ λαταηςαζή τφξ νθξωνΪτφξ ποω
νεταζέςοξται απΰ τα νέσα ναϊιλήχ εξθνέςφσθχ στοξ λαυθνεςιξΰ τθμευεατή. Κέσα απΰ αωτή τθ
διαδιλασία αμμΪ λαι απΰ πςοβομέχ στο www.youtube.com παμαιΰτεςφξ εμμθξιλρξ ελπονπρξ, έηιξε θ
τεμιλή επιμοηή τφξ πμΪξφξ ποω πςοβΪμμοξται στο βίξτεο ποω αξαπαςΪηεται στθξ εηλατΪστασθ. Στθ
σωξέψεια οςιστιλοποιήυθλε στθξ Ιέςλωςα, ο Θομωψρςοχ Θομύτεψξο, φχ ο τεμιλΰχ ψρςοχ ωμοποίθσθχ
τθχ εηλατΪστασθχ. Ανέσφχ κελίξθσε θ νεμέτθ λαι λαταηςαζή τοω λρδιλα, ποω ψςθσινοποιήυθλε ηια
τθξ εζαςνοηή τοω σωστήνατοχ διΪδςασθχ τθχ εηλατΪστασθχ. ΚετΪ τθξ ομολμήςφσθ αωτού τοω νέςοωχ
έηιξαξ πειςΪνατα ηια τθξ πςοσαςνοηή τοω λρδιλα σε σψέσθ νε τα ξέα δεδονέξα τοω ψρςοω λαι
ωμοποιήυθλε θ εηλατΪστασθ.
ΙατΪ τθ διΪςλεια τθχ ωμοποίθσθχ έηιξε θ σωμμοηή τοω οπτιλοαλοωστιλού δείηνατοχ τθχ
ακιομΰηθσθχ λαι τφξ εξτωπρσεφξ τφξ επισλεπτρξ. Σλοπΰχ ήταξ θ ψςήσθ τοω ηια τθξ λαταηςαζή τφξ
σωνπεςασνΪτφξ, τφξ υετιλρξ αποτεμεσνΪτφξ λαι τφξ απολμίσεφξ ηια τθξ ομολμήςφσθ τθχ
πτωψιαλήχ εςηασίαχ.
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Κεζάμαιο 1: Αξάμωσθ
Στο λεζΪμαιο αωτΰ υα ηίξει ελτεξήχ αξΪμωσθ τφξ ταιξιρξ Dimensions of Dialogue λαι Food. άι ταιξίεχ
είξαι τςινεςείχ λαι θ νεμέτθ τοωχ υα ηίξει ηια λΪυε κεψφςιστΰ νέςοχ. ΑςψιλΪ εκετΪϊεται το σεξΪςιο τοω
έςηοω, στθ σωξέψεια οι ψαςαλτήςεχ λαι τέμοχ ηίξεται θ σθνειομοηιλή αξΪμωσθ τοω πεςιεψονέξοω τφξ
ζιμν. Στΰψοχ τοω λεζαμαίοω είξαι θ έςεωξα τφξ εκεταϊΰνεξφξ ταιξιρξ τΰσο σε πεςιηςαζιλΰ ΰσο λαι σε
εξξοιομοηιλΰ επίπεδο. Κε αωτΰξ τοξ τςΰπο διεωλομύξεται θ εύςεσθ τφξ στοιψείφξ επαζήχ τοω
animation νε τθξ εηλατΪστασθ, ποω αποτεμούξ το λμειδί ηια τθ νεταζοςΪ απΰ το έξα νέσοξ στο Ϊμμο,
λαι υα αξαμωυούξ στο δεύτεςο λεζΪμαιο.
1.1 Dimensions of Dialogue (Dimensions of Dialogue)
Η ταιξία Dimensions of Dialogue είξαι νιλςού νήλοωχ, έψει διΪςλεια 15‟ λαι ψφςίϊεται σε τςία νέςθ τςειχ πιυαξΰτθτεχ διαμΰηφξ.
Θςρτο νέςοχ: ίΑιρξιοχ διΪμοηοχΰ. Σε αωτΰξ το διΪμοηο πςφταηφξιστούξ τςία λεζΪμια. ήο
πςρτο είξαι ζτιαηνέξο απΰ ζςούτα, μαψαξιλΪ λαι ηεξιλΰτεςα βασιλέχ τςοζέχ. ήο δεύτεςο είξαι
ζτιαηνέξο απΰ αξτιλείνεξα λαυθνεςιξήχ ψςήσθχ εξΰχ σπιτιού, ΰπφχ πιΪτα, πιςούξια, δαψτωμήυςεχ,
λοωτΪμεχ, γαμίδια λαι διΪζοςα Ϊμμα. ήο τεμεωταίο λεζΪμι αποτεμείται απΰ αξτιλείνεξα επινΰςζφσθχ,
ΰπφχ βιβμία, τετςΪδια, πιξέμα, νποηιέχ ή ψΪςαλεχ. ήο λΪυε έξα λεζΪμι λαταβςοψυίϊει το Ϊμμο λαι το
λαταστςέζει (τα ψαςτιΪ σλίϊοξται, τα γαμίδια στςαβρξοωξ, τα πιΪτα σπΪξε, το γφνί υςωννατίϊεται).
Αζού είξαι πμέοξ τεμείφχ διαμωνέξα λαι παςανοςζφνέξα σε σψέσθ νε τθξ αςψιλή τοωχ νοςζή
σωξεψίϊοωξ ξα αμμθμολαταβςοψυίϊοξται νέψςι ποω ηίξοξται τςία ξέα λεζΪμια ποω πςοέςψοξται απΰ τα
πομτοποιθνέξα ωμιλΪ τοωχ. Χφςίχ ΰνφχ ξα στανατήσοωξ, αμμθμολαταβςοψυίϊοξται ηια νια αλΰνθ ζοςΪ
νέψςι ποω στο τέμοχ βηΪϊοωξ απΰ το στΰνα τοωχ αμμεπΪμμθμα ονοιρνατα αξυςρπφξ.
Δεύτεςο νέςοχ: ίΘεςιπαυήχ διΪμοηοχΰ. ά διΪμοηοχ αζοςΪ δύο ονοιρνατα αξυςρπφξ (απΰ
πμαστεμίξθ), έξα ηωξαιλείο λαι έξα αξδςιλΰ. ήα σρνατα αηηίϊοξται νε τα ψέςια ηια μίηεχ στιηνέχ λαι
νετΪ ζιμιούξται. Στθ σωξέψεια τα σρνατΪ τοωχ εξρξοξται, ηίξοξται έξα λαι λΪξοωξ έςφτα. Έπειτα απΰ
μίηο ψφςίϊοξται λαι επαξέςψοξται στθ υέσθ τοωχ. Απΰ τθξ έξφσθ τοωχ έψει πςολύγει έξα ξέο „σρνα‟,
δθνιούςηθνα τοω έςφτΪ τοωχ. ήοωχ πμθσιΪϊει, ΰνφχ πςρτα θ ηωξαίλα λαι αλομούυφχ ο Ϊξτςαχ το
διρψξοωξ απΰ λοξτΪ τοωχ. ΚετΪ το πετούξ ο έξαχ στοξ Ϊμμο νε νίσοχ νέψςι ποω σωξυμίβοξται νετακύ
τοωχ, παςανοςζρξοξται πμήςφχ λαι λαταστςέζοξται.
ήςίτο νέςοχ: ίΕκαξτμθτιλΰχ διΪμοηοχΰ. Δύο αξυςρπιξεχ αξδςιλέχ πςοτονέχ νέσθχ θμιλίαχ
σωξονιμούξ νετακύ τοωχ νε έξα πεςίεςηο τςΰπο, βηΪϊοωξ ο έξαχ νετΪ τοξ Ϊμμο τθ ημρσσα τοωχ έκφ.
ΘΪξφ στθ ημρσσα τοω εξΰχ Ϊξδςα βςίσλεται έξα αξτιλείνεξο ποω σωνπμθςρξει το αξτιλείνεξο στθ
ημρσσα τοω έταιςοω Ϊξδςα. ά έξαχ ηια παςΪδειηνα βηΪϊει οδοξτΰβοωςτσα λαι ο Ϊμμοχ οδοξτΰλςενα.
Αξτιστοίψφχ σωνβαίξοωξ οι παςαλΪτφ σωξδωασνοί: ναψαίςι νε βούτωςο-γφνί, παπούτσι-λοςδΰξι,
κύστςα-νομύβι. Αζού έψοωξ σωξδωΪσει ΰμα τα αξτιλείνεξα οι πςοτονέχ πεςιστςέζοξται λωλμιλΪ λαι
αμμΪϊοωξ υέσθ. Όταξ ΰνφχ καξακελιξούξ τθξ παςΪκεξθ σωξονιμία τοωχ, δεξ λαταζέςξοωξ ξα
„επιλοιξφξήσοωξ‟. ΛτιΪψξοωξ νθ σψετιλούχ σωξδωασνούχ ΰπφχ γφνί νε οδοξτΰλςενα λαι μίηο πιο
νετΪ παπούτσι νε κύστςα. ήα πςΰσφπΪ τοωχ έψοωξ αςψίσει ξα παςανοςζρξοξται απΰ τθξ εκΪξτμθσθ
ηια επιλοιξφξία, θ οποία δεξ είξαι δωξατή. Αξτιστςέζοωξ ηια Ϊμμθ νια ζοςΪ τθ υέσθ τοωχ λαι ψΪξοωξ
ομοσψεςρχ λΪυε πιυαξΰτθτα επιλοιξφξίαχ. ΒηΪϊοωξ λαι οι δύο τα ίδια αξτιλείνεξα λαι τα
αμμθμολαταστςέζοωξ. Θαπούτσι νε παπούτσι, γφνί νε γφνί, λοςδΰξι νε λοςδΰξι λαι ούτφ λαυ‟ εκήχ.
Στο τέμοχ έψοωξ παςανοςζφυεί πμήςφχ λαι βςίσλοξται λαι οι δύο πςοτονέχ στα ΰςια τθχ
αποσύξυεσθχ.
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1.1.1 Αιρξιοχ Διάμοηοχ
Στο πςρτο νέςοχ τθχ ταιξίαχ οι ψαςαλτήςεχ είξαι τςειχ, έξα λεζΪμι ποω αξαπαςιστΪ τθξ ίτςοζήΰ, έξα
λεζΪμι τθξ ίπαςαηφηήΰ λαι έξα τθ ίηξρσθΰ41. Η επιμοηή τφξ αξτιλεινέξφξ ποω αποτεμούξ το λΪυε
λεζΪμι είξαι λαυοςισνέξθ ηια τθξ εκωπθςέτθσθ σωηλελςινέξοω σλοπού. ήο λεζΪμι ίτςοζήΰ αποτεμεί
τθξ λιξθτήςιο δύξανθ τοω αξυςρποω, τθξ εξέςηεια. Για τοξ Jan Švankmajer το ζαηθτΰ είξαι νια
πςφτεύοωσα επιλοιξφξία νε τοξ λΰσνο 42. Χφςίχ αωτΰ ο Ϊξυςφποχ δεξ νποςεί ξα επιβιρσει λαι ξα
εκεμιψυεί. Άςα είξαι το εζαμτήςιο τθχ ύπαςκήχ τοω. Έπειτα, το λεζΪμι ίπαςαηφηήΰ αποτεμείται απΰ
αξτιλείνεξα λαυθνεςιξήχ ψςήσθχ. ά Ϊξυςφποχ λατασλεύασε αξτιλείνεξα λαυθνεςιξήχ ψςήσθχ πςοχ
ιδία εκωπθςέτθσθ λαι ηια ξα διεωλομύξει τθξ επεκεςηασία λαι ψςήσθ τφξ πςρτφξ ωμρξ ποω τοω
παςείψε θ ηθ. Κε τθ ψςήσθ αωτρξ νείφξε τοξ λΰπο ποω ψςειαϊΰταξ ηια οποιαδήποτε λαυθνεςιξή
εςηασία. ήέμοχ, το λεζΪμι ίηξρσθΰ σωνβομίϊει τθξ εκέμικθ τοω αξυςρποω, το στοιψείο ποω τοξ
κεψφςίϊει απΰ τα ωπΰμοιπα ένβια ΰξτα τοω πμαξήτθ, τοξ ξοω. Απΰ τθ στιηνή ποω το Ϊτονο λαμύπτει
λΪποιεχ πςφταςψιλέχ αξΪηλεχ λαι εκασζαμίϊει τθξ επιβίφσή τοω, δθνιοωςηούξται ξέεχ αξΪηλεχ ποω
σψετίϊοξται νε τθξ λοιξφξιλοποίθσθ τοω λαι τθ διέηεςσθ τοω νωαμού τοω. ά Ϊξυςφποχ ψςθσινοποιεί το
ξοω, ΰψι νΰξο ηια ξα επιβιρσει επΪξφ στθ ηθ αμμΪ λαι ηια ξα επιταψυεί στο σύξομο τφξ ονοειδρξ τοω.
Όμα τα αξτιλείνεξα ποω σωξυέτοωξ τα λεζΪμια ζαίξοξται σαξ αμθυιξΪ, ϊφξταξΪ. άι λιξήσειχ τοωχ,
παςΰμο ποω νοιΪϊοωξ νθψαξιλέχ, έψοωξ νια ζωσιλή ςοή. Σε λανία πεςίπτφσθ δεξ ωποδθμρξοωξ τθξ
πςαηνατιλΰτθτα, αμμΪ νια επιτθδεωνέξθ παςαμμαηή τθχ. Όταξ έξα λεζΪμι λιξείται, τα νέςθ ποω το
αποτεμούξ είξαι λαι αωτΪ λιξούνεξα φχ πςοχ τθξ ωπΰστασή τοωχ, αμμΪ λαι φχ πςοχ το σύξομο τφξ
αξτιλεινέξφξ. Η τοπουέτθσθ ΰμφξ τφξ πςαηνΪτφξ νε σλοπΰ ξα σψθνατίϊοωξ έξα πςΰσφπο, αποτεμεί
ζΰςo τινήχ στοξ Arcimboldo43. Η νίνθσθ τθχ τεψξιλήχ τοω ϊφηςΪζοω απΰ τοξ σλθξουέτθ είξαι ενζαξήχ
νε τθ διαζοςΪ ΰτι τα πςΰσφπα είξαι λιξούνεξα.

Ειλΰξα 1: Arcimboldo

Ειλΰξα 2: Αιρξιοχ ΔιΪμοηοχ

Σε ΰ,τι αζοςΪ τθ νθ μελτιλή επιλοιξφξία, το στΰνα ΰμφξ τφξ πςοσρπφξ, φχ το πιο σθναξτιλΰ
ψαςαλτθςιστιλΰ, ενπεςιέψει ΰμοωχ σψεδΰξ τοωχ σωνβομισνούχ τοω πςρτοω νέςοωχ τοω ζιμν. ήα
αμμθηοςιλΪ σψθνατισνέξα πςΰσφπα, ελτΰχ απΰ το ηεηοξΰχ ΰτι είξαι ένγωψα εζΰσοξ λιξούξται,
παςΪμμθμα αμμθμολαταβςοψυίϊοξται λαι νοιΪϊοωξ ξα σωννετΪσψοωξ σε έξα λαξιβαμιστιλΰ ψοςΰ. Απΰ
τθξ νεςιλρχ μαίναςηθ λίξθσθ τοω στΰνατοχ, λΪυε ζοςΪ ποω δύο λεζΪμια πμθσιΪϊοωξ νετακύ τοωχ,
41

David O‟ Kane, “Seeking Švankmajer: Illumintaing the Dark Unconscious” (PhD, thes., Academy of Visual Arts Leipzig,
2006), 30.
42
Michael Richardson, Surrealism and the Cinema (Oxford: Berg 2006), 126.
43
Michael Nottingham, Downing the Folk-Festive: Menacing Meals in the Films of Jan Švankmajer, EnterText: an
interdisciplinary humanities e-journal (2004-2005): 143, αξασύςυθλε στιχ 20 Λεβςοωαςίοω 2010.
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ζαίξεται ποιο λεζΪμι πςΰλειται ξα επιτευεί στο Ϊμμο. Όμθ αωτή θ διαδιλασία τθχ σωξεψούχ αξανΪσισθχ
σωνβομίϊει τθξ λατΪςςεωσθ τθχ ταωτΰτθταχ τοω ελΪστοτε πςοσρποω ποω αλομοωυεί τθξ εκΰξτφσθ τθχ
ζωσιλήχ τοω νοςζήχ44. Η υενατομοηία ποω πεςιμανβΪξει λΪυε πςΰσφπο (τςοζή, παςαηφηή, ηξρσθ),
ΰξταχ σθναξτιλή ηια τθξ επιβίφσθ λαι τθξ εκέμικθ τοω αξυςρπιξοω είδοωχ, αμμοιρξεται λαι ζυείςεται
νέψςι τθξ τεμιλή τθχ λαταστςοζή, ΰποω έψει ψΪσει τθξ αςψιλή τθχ νοςζή λαι οωσία. Θαςΰμο ΰνφχ ποω
έψει ωποστεί τθξ πμήςθ διΪβςφσθ λαι έψει
αποσωξτευεί, θ εξέςηεια τοω πςοσρποω δεξ
ψΪξεται45. Κετοωσιρξεται σε λΪτι διαζοςετιλΰ
ΰπφχ ζαίξεται μίηο αςηΰτεςα, ΰποω τα
πομτοποιθνέξα πςΰσφπα νετατςέποξται σε
ονοιρνατα αξυςρπιξφξ λεζαμιρξ. Αλΰνθ λαι
τΰτε, ποω υα νποςούσε ξα ειπφυεί ΰτι ο Jan
Švankmajer δίξει νια υετιλή έλβασθ στοξ αέξαο
αωτΰ διΪμοηο, δείψξοξταχ πφχ θ εξέςηεια τοω
αξτιλεινέξοω νεταζέςεται στθξ επΰνεξθ νοςζή
τοω, νια τέτοια Ϊπογθ νποςεί εύλομα ξα
αποςςιζυεί. ά λαμμιτέψξθχ σωξεψίϊοξταχ τθ
σοωςςεαμιστιλή οπτιλοποίθσθ τθχ ζυοςΪχ τοω
αξυςρπιξοω είδοωχ, δείψξει πρχ νε τθξ
αμμεπΪμμθμθ
πομτοποίθσθ
νειρξεται
θ
διαζοςετιλΰτθτα τοω λΪυε πςοσρποω (λαι λατ‟
επέλτασθ τοω λΪυε αξυςρποω) λαι αωκΪξεται θ
ναϊιλΰτθτα46. Κια ναϊιλΰτθτα ποω εκ‟ οςισνού δεξ
Ειλΰξα 3: Αιρξιοχ ΔιΪμοηοχ
εκεμίσσεται, λαυρχ αξαπαςΪηει σωξεψρχ τοξ ίδιο
τθχ τοξ εαωτΰ στθξ αιφξιΰτθτα, ΰπφχ ζαίξεται στο τέμοχ τοω πςρτοω νέςοωχ τοω ζιμν, ΰποω τα
αξυςρπιξα ονοιρνατα „κεςξούξ‟ αδιΪλοπα παξονοιΰτωπα λεζΪμια. ήα λεζΪμια αωτΪ είξαι Ϊζυαςτα λαι
νε πμήςθ έμμειγθ ελζςαστιλΰτθταχ. Η νθ αςνοξιλή, σπασνφδιλή λίξθσθ ποω λΪξοωξ λαυρχ βηΪϊοωξ
απΰ το στΰνα τοωχ το ονοίφνΪ τοωχ, υωνίϊει νθψαξή ναϊιλήχ παςαηφηήχ σε εςηοστΪσιο. Αλΰνα λαι το
ψςρνα τθχ πμαστεμίξθχ ποω έψει ψςθσινοποιθυεί είξαι οωδέτεςο. Δεξ νποςεί ξα ψαςαλτθςιστεί νε
εωλομία έξτοξο ή απαμΰ, γωψςΰ ή υεςνΰ. Στο λμείσινο τοω πςρτοω νέςοωχ ο Jan Švankmajer
παςοωσιΪϊει νε έκωπξοωχ σωνβομισνούχ τθ βιονθψαξοποιθνέξθ πμεωςΪ τοω αξυςρποω λαι τθξ τΪσθ
τοω ξα νθξ αξαπτύσσεται ατονιλΪ, αμμΪ ξα νινείται τθ ναϊιλΰτθτα.
1.1.2 Πεςιπαυήχ Διάμοηοχ
άι δύο βασιλοί ψαςαλτήςεχ ο Ϊξδςαχ λαι θ ηωξαίλα είξαι ηωνξοί, ψφςίχ ναμμιΪ λαι αξτιστοιψούξ νε τιχ
πςαηνατιλέχ αξαμοηίεχ εξΰχ αξυςρπιξοω σρνατοχ. Είξαι ονοιρνατα αξυςρποω ποω τα διαλςίξει
εκφτεςιλΪ θ τεμειΰτθτα. Δεξ ενζαξίϊοωξ ςωτίδεχ, σθνΪδια ή οποιαδήποτε βιομοηιλή ζυοςΪ. ήο Ϊτοξο
λαζέ ψςρνα τθχ πμαστεμίξθχ ποω έψει ψςθσινοποιήσει ο Jan Švankmajer ηια ξα τοωχ λατασλεωΪσει, σε
σωξδωασνΰ νε τθξ εκφτεςιλή τοωχ ενζΪξισθ ωποδθμρξει πιυαξΰτατα τθ ηεξιλΰτθτα. Δεξ πεςιηςΪζει
έξα σωηλελςινέξο ϊεωηΪςι, αμμΪ έξα οποιοδήποτε λαυθνεςιξΰ ϊεωηΪςι νε σωηλελςινέξα λαι
παςΪμμθμα ηεξιλΪ ψαςαλτθςιστιλΪ. Αξαμύοξταχ τα ψαςαλτθςιστιλΪ τοω πςοσρποω τοωχ, ζαίξεται ΰτι
παςΰμο ποω δεξ είξαι έξτοξα, δείψξοωξ εμαζςρχ τθξ έμκθ ποω ξιρυοωξ ο έξαχ ηια τοξ Ϊμμο. Η στΪσθ
τοω σρνατΰχ τοωχ νε εμαζςιΪ έφχ αξεπαίσυθτθ λμίσθ πςοχ τα ενπςΰχ, εξισψύει αλΰνθ πεςισσΰτεςο
44
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τοξ εςφτισνΰ αξΪνεσΪ τοωχ. Στθ σωξέψεια, το ψανΰηεμο τοω Ϊξδςα λαι το αξοιηΰλμεισνα τφξ
βμεζΪςφξ τθχ ηωξαίλαχ, αποσαζθξίϊοωξ τα σωξαισυήνατα ποω έψοωξ. Σθναξτιλΰ επίσθχ στοιψείο είξαι
θ σφνατιλή επαζή ποω απολτούξ νετακύ τοωχ ΰταξ πιΪξοωξ ο έξαχ το ψέςι τοω Ϊμμοω. Αωτΰ ίσφχ
ωποδειλξύει ΰτι δεξ πςολειται ηια δύο αηξρστοωχ, αμμΪ ΰτι ωπΪςψοωξ πιο βαυιΪ σωξαισυήνατα νετακύ
τοωχ. Κε τθξ έξφσθ τφξ ψεςιρξ τοωχ νετατςέποξται σε νια νΪϊα αξονοιΰνοςζθ, αμμΪ παςΪμμθμα
ονοιΰνοςζθ λαι οιλεία. Στθ σωξέψεια ζιμιούξται νέψςι ποω στο τέμοχ ηίξοξται νια νΪϊα πμαστεμίξθχ
ψφςίχ αλςιβέχ σψήνα. άι λιξήσειχ τθχ νΪϊαχ αωτήχ παςοωσιΪϊοωξ λΪτι πομύ οναμΰ, σωξεψΰνεξο λαι
εύπμαστο. ά σλθξουέτθχ έψει αποδρσει νε εκαιςετιλή διαύηεια το νήξωνΪ τοω. άι δύο Ϊξυςφποι έηιξαξ
νια νΪϊα λαι υωνίϊοωξ ϊεωηΪςι ποω λΪξει έςφτα. Δείψξοωξ ΰτι ιλαξοποιρξταχ τθξ αξΪηλθ ΰψι νΰξο ηια
σεκοωαμιλή σωξεύςεσθ αμμΪ λαι ηια το σωξαίσυθνα τθχ αηΪπθχ ποω ξιρυοωξ, νποςούξ απΰ αξεκΪςτθτα
σρνατα ξα ηίξοωξ έξα. Ζίηα δεωτεςΰμεπτα αςηΰτεςα τα σρνατα επαξέςψοξται στθξ αςψιλή τοωχ υέσθ.
Κέψςι στιηνήχ, στο δεύτεςο αωτΰ διΪμοηο, ζαίξεται ξα επιτωηψΪξεται θ πςαηνατιλή επιλοιξφξία, ΰνφχ
σύξτονα ελζωμίϊεται λαι οδθηείται στθξ απΰμωτθ λαταστςοζή47. Στο λέξτςο τοω τςαπεϊιού έψει
ίπεςισσέγειΰ απΰ τθξ έξφσθ τφξ σφνΪτφξ έξα λαιξούςηιο Ϊνοςζο σρνα. ά Jan Švankmajer δεξ τοω
έδφσε σαζή νοςζή λαι δεξ υα νποςούσε ξα ψαςαλτθςιστεί φχ ένβςωο, ηιατί υα έλαξε τθξ οωσία τθχ
ύπαςκήχ τοω πομύ σωηλελςινέξθ λαι λαυοδθηούνεξθ. Θαςαταύτα σωνβομίϊει λΪυε τι λοιξΰ έψει το
ϊεωηΪςι. Αποτεμεί τθξ πςοσφποποίθσθ τθχ σψέσθχ τοωχ, ΰμα τα λοιξΪ πςΪηνατα ποω τοωχ έψοωξ
εξρσει. ήο Ϊνοςζο αωτΰ σρνα αποτεμείτο τΰσο απΰ έξα νέςοχ τοω Ϊξδςα, ΰσο λαι τθχ ηωξαίλαχ. Η „νθ
τεμειΰτθτΪ‟ τοω ΰνφχ, το έλαξε νθ αποδελτΰ λαι απΰ τοωχ δύο. Εξρ απΰ τθξ έξφσή τοωχ έψει ηεξξθυεί
λΪτι λαιξούςηιο, το οποίο αποτεμεί λΪτι διλΰ τοωχ, τεμιλΪ ηίξεται αιτία ηια τθξ λαταστςοζή τθχ νετακύ
τοωχ σψέσθχ. ΑςψιλΪ, το ξέο σρνα πμθσίασε τθ ηωξαίλα, σύνβομο νθτςΰτθταχ, νε αξαπθδήνατα λαι έξα
απαμΰ Ϊηηιηνα, πςοσπαυρξταχ ξα έςυει σε επαζή
ναϊί τθχ ΰπφχ υα έλαξε έξα νφςΰ. Ελείξθ το
λοίτακε αξέλζςαστα λαι το έσπςφκε ναλςιΪ νε το
ψέςι τθχ, ΰπφχ υα έλαξε νε λΪτι ποω τθξ
εξοψμούσε. Έζτασε στο ψέςι τοω Ϊξδςα ο οποίοχ
έλαξε το ίδιο. ήο σρνα ΰνφχ επαξήμυε στθ
ηωξαίλα ποω πςοσπΪυθσε, πΪμι νε το ψέςι τθχ,
αωτή τθ ζοςΪ ξα το σωξυμίγει λαι ελείξο τθξ
απέζωηε. Απΰ τθξ Ϊμμθ νεςιΪ ο Ϊξδςαχ το λαμεί
λοξτΪ τοω λαι το εκαπατΪ, το ψςθσινοποιεί σαξ
παιψξίδι λαι τεμιλΪ το πετΪ βίαια επΪξφ στθ
ηωξαίλα. Εξρ νέψςι ελείξθ τθξ ρςα ζαίξοξταξ
νΰξο τα ψέςια τοωχ, τρςα πμέοξ ζαίξεται λαι το
υωνφνέξο πςΰσφπο τοω Ϊξτςα. Η ηωξαίλα
αςπΪϊει το σρνα λαι νε τθ σειςΪ τθχ το πετΪ νε
νίσοχ στοξ Ϊξδςα. Απΰ νια έλζςασθ νίσοωχ, τα
ψαςαλτθςιστιλΪ τθχ αμμΪϊοωξ σε έξα ψαιςέλαλο
ψανΰηεμο, λαυρχ βμέπει το σρνα ξα πετΪηεται
πΪξφ στο πςΰσφπο τοω Ϊξτςα. ά σλθξουέτθχ
παςαμμθμίϊει σωνβομιλΪ τθ σωνπεςιζοςΪ τοω ϊεωηαςιού πςοχ το σρνα νε έξα διαϊύηιο ποω υα
νποςούσε ξα ωζίσταται στθξ πςαηνατιλή ϊφή. Έτσι, ο επιυετιλΰχ τςΰποχ νε τοξ οποίο αξτινετφπίϊοωξ ο
έξαχ τοξ Ϊμμο, είξαι ο ίδιοχ αλςιβρχ τςΰποχ νε τοξ οποίο επιτίυεξται τα αξυςρπιξα ϊεωηΪςια νετακύ
τοωχ, ψΪξοξταχ τοξ αωτοσεβασνΰ τοωχ λαι πμθηρξοξταχ το σύξτςοζΰ τοωχ.
Ειλΰξα 4: Θεςιπαυήχ ΔιΪμοηοχ
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Σε αωτΰ το σθνείο ακίϊει ξα αξαζεςυεί ΰτι αλΰνα πεςισσΰτεςο λαι απΰ τιχ ελζςΪσειχ τφξ
πςοσρπφξ, ο Jan Švankmajer εστιΪϊει στιχ λιξήσειχ τφξ ψεςιρξ τφξ δύο αξυςρπιξφξ ονοιφνΪτφξ.
Κε τα ψέςια εξρξοξται πςρτθ ζοςΪ, νε τα ψέςια τοωχ πμΪυοξται λΪξοξταχ έςφτα, διρψξοωξ το ξέο
σρνα λαι τέμοχ επιτίυεξται ο έξαχ στοξ Ϊμμο. Αξ λαι στο τέμοχ τοω νέςοωχ αωτού τα ψαςαλτθςιστιλΪ
τφξ πςοσρπφξ δείψξοωξ πομύ έξτοξα τι ξιρυοωξ οι πςφταηφξιστέχ, τθξ ίδια στιηνή τα ψέςια δεξ
παύοωξ ξα έψοωξ νια ελζςαστιλΰτθτα πμήςθ σωξαισυθνΪτφξ. ήα ψέςια λαταστςέζοωξ πςρτα το
πςΰσφπο τθχ ηωξαίλαχ λαι αλομούυφχ τοω Ϊξτςα. Κετατςέποξται καξΪ σε Ϊνοςζεχ νΪϊεχ, αμμΪ αωτή
τθ ζοςΪ ζαίξοξται έξαχ λατεστςαννέξοχ λαι αμμοτςιφνέξοχ ΰηλοχ. Κε αωτΰξ τοξ τςΰπο ο σλθξουέτθχ
επισθναίξει στοξ υεατή πφχ παςΰμθ τθξ αςψιλΪ ζαιξονεξιλή σύνπξοια δύο αξυςρπφξ, στο τέμοχ
λαξείχ δεξ νποςεί ξα επιλοιξφξήσει νε τοξ Ϊμμοξ ΰπφχ αλςιβρχ επιυωνεί 48. Στθ σθνεςιξή λοιξφξία, θ
ζαιξονεξιλΪ ιδαξιλή σψέσθ δύο αξυςρπφξ ποω αηαπούξ ο έξαχ τοξ Ϊμμοξ, επιλοιξφξούξ λαι
λαταξοούξ ανζΰτεςοι το ψαςαλτήςα τοω σωξτςΰζοω τοωχ, ψςειΪϊεται νΰξο νια στιηνή ηια ξα
λαταστςαζεί. Σε αωτΰ το νέςοχ τοω ζιμν ο Jan Švankmajer ίσφχ υέμει ξα σατωςίσει τθξ αποποίθσθ
εωυωξρξ ποω εζαςνΰϊοωξ λΪποιοι Ϊξυςφποι στιχ σψέσειχ τοωχ, ελνεταμμεωΰνεξοι το σύξτςοζΰ τοωχ.
1.1.3 Εκαξτμθτιλΰχ Διάμοηοχ
ήο τεμεωταίο νέςοχ αποτεμείται απΰ δύο ψαςαλτήςεχ. Θςΰλειται ηια δύο αξδςιλέχ πςοτονέχ
ζτιαηνέξεχ καξΪ απΰ λαζέ πμαστεμίξθ ποω βηαίξοωξ νέσα απΰ το σωςτΪςι εξΰχ κύμιξοω τςαπεϊιού,
πΪξφ στο οποίο διαδςανατίϊεται τεμιλΪ ο διΪμοηΰχ τοωχ. Σε σψέσθ νε τοξ ίΘεςιπαυή ΔιΪμοηοΰ, εδρ τα
νΪτια λαι οι ημρσσεχ ζαίξοξται σαξ ξα είξαι αμθυιξΪ αξυςρπιξα νέμθ. ήο ίδιο πςαηνατιλΪ είξαι τα
αξτιλείνεξα ποω βηΪϊοωξ νέσα απΰ το στΰνα τοωχ. Στθξ αςψή ο σωξδωασνΰχ τφξ αξτιλεινέξφξ δείψξει
αςνοξιλΰχ λαι θ επιλοιξφξία νετακύ τφξ δύο αξδςρξ ζωσιομοηιλή. Όταξ ΰνφχ πεςιστςέζοξται λαι
παίςξει ο έξαχ τθ υέσθ τοω Ϊμμοω, τΰτε κελιξούξ ξα ψΪξοωξ τθ νετακύ τοωχ επιλοιξφξία. ΣταδιαλΪ
παςανοςζρξοξται λαι στο τέμοχ έψοωξ αμμοιφυεί πμήςφχ σψθνατιλΪ, πμθξ τθχ ημρσσαχ λαι τφξ
νατιρξ τοωχ.
Σε αωτΰ το νέςοχ θ σλέγθ σψετιλΪ νε τθξ πιυαξΰτθτα εξΰχ ζωσιομοηιλού διαμΰηοω είξαι
κελΪυαςθ. ά διΪμοηοχ δεξ αποτωηψΪξει τΰσο, ΰσο οδθηεί τοωχ δύο πςφταηφξιστέχ στθξ εκΪξτμθσθ 49.
άι δύο αξδςιλέχ πςοτονέχ στέλοξται θ νια απέξαξτι απΰ τθξ Ϊμμθ λαι αμμθμολοιτΪϊοξται αδιΪζοςα,
ψφςίχ ξα εστιΪϊοωξ ο έξαχ στοξ Ϊμμο. Ιοιτούξ το λεξΰ. άι ςωτίδεχ ηήςατοχ ζαξεςρξοωξ τθ νέσθ θμιλία
τοωχ. ήα νΪτια τοωχ είξαι απΰ ποςσεμΪξθ λαι νοιΪϊοωξ εκαιςετιλΪ αμθυοζαξή. ήο αςιστούςηθνα ΰνφχ
τθχ αμθυοζΪξειαχ είξαι οι ημρσσεχ τφξ δύο πςοτονρξ. ά Jan Švankmajer ψςθσινοποιεί σωψξΪ
αξυςρπιξεχ ημρσσεχ στιχ ταιξίεχ τοω 50 λαι ο μΰηοχ ποω το λΪξει αξαμύεται παςαλΪτφ. άι δύο Ϊξδςεχ
λαυρχ αποτεμούξται νΰξο απΰ έξα λεζΪμι, επιλοιξφξούξ νετακύ τοωχ νε τα νΪτια λαι τιχ ημρσσεχ.
Ηελιξούξ νια ελλεξτςιλή σωξονιμία ποω υωνίϊει το παιψξίδι ίπέτςα, νομύβι, γαμίδι, ψαςτίΰ 51. ά
έξαχ κελιξΪ βηΪϊοξταχ απΰ το στΰνα τοω νία οδοξτΰβοωςτσα λαι ο Ϊμμοχ τοω ίαπαξτΪΰ βηΪϊοξταχ απΰ
το στΰνα τοω νία οδοξτΰλςενα. Η σωϊήτθσθ σωξεψίϊεται νε τοωχ ωπΰμοιποωχ σωξδωασνούχ. Η
επιλοιξφξία νετακύ τφξ δύο ζαίξεται ζωσιομοηιλή. Θςοσπαυούξ ανζΰτεςοι ξα εκωπθςετήσοωξ ο έξαχ
τιχ αξΪηλεχ τοω Ϊμμοω52. Ιαι αςψιλΪ τα λαταζέςξοωξ. άι λιξήσειχ τοωχ, λαι τα αξτιλείνεξα ποω έψει
επιμέκει ο Jan Švankmajer ηια ξα σωνπμθςρσοωξ το έξα το Ϊμμο (οδοξτΰβοωςτσα-οδοξτΰλςενα,
ναψαίςι νε βούτωςο-γφνί, παπούτσι-λοςδΰξι, κύστςα-νομύβι) σωνβομίϊοωξ τθξ λαυθνεςιξΰτθτα λαι
παςαπένποωξ σε αωτονατοποιθνέξεχ λιξήσειχ ποω λΪξει ο νέσοχ Ϊξυςφποχ σε θνεςήσια βΪσθ, αμμΪ
48
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δεξ τιχ σλέζτεται. Είξαι σωξθυισνέξοχ σε αωτέχ λαι δεξ τοωχ δίξει σθνασία. ΙΪυε πςφί βοωςτσίϊει τα
δΰξτια τοω, τςρει πςφιξΰ, δέξει τα παπούτσια τοω, ζεύηει ηια τθ δοωμειΪ τοω λαι αλοξίϊει το νομύβι τοω
ηια ξα κελιξήσει τθξ εςηασία τοω. Χφςίχ μΰηια, εξεςηοποιρξταχ ηια αλΰνθ νια ζοςΪ τθ νθ μελτιλή
επιλοιξφξία, ο Jan Švankmajer επισθναίξει, ΰπφχ λαι στο πςρτο νέςοχ τοω ζιμν, τοξ ναϊιλΰ
βιονθψαξοποιθνέξο Ϊξυςφπο. Ζειτοωςηεί νε τιχ ίδιεχ λιξήσειχ-λοξσέςβεχ λΪυε νέςα, ΰπφχ λαι θ
πμειοξΰτθτα τφξ αξυςρπφξ στθ δωτιλή λαταξαμφτιλή λοιξφξία. Ελεί βέβαια είξαι θ διαζοςΪ τοω
σοωςςεαμιστή. ίΣπΪϊοξταχ το λατεστθνέξο λαι πςοσπαυρξταχ ξα ταςαλοωξήσει το υεατή σε ΰ,τι
αζοςΪ τθ νθψαξιλή τοω λαυθνεςιξΰτθτα, τοω δείψξει πφχ ΰμα είξαι πιυαξΪ λαι ΰμα είξαι σωηλςίσιναΰ53.
ήα λεζΪμια αμμΪϊοωξ υέσειχ λαι καξαβηΪϊοωξ έκφ τα ίδια αξτιλείνεξα. Όνφχ οι σωξδωασνοί, δεξ
είξαι μοηιλοί. Η οδοξτΰλςενα αμείζεται στο γφνί, θ οδοξτΰβοωςτσα αλοξίϊεται νέσα στθξ κύστςα λαι
ούτφ λαυ‟ εκήχ. Αλομοωυούξ δελαεπτΪ παςΪμοηοι σωξδωασνοί ποω εκαξτμούξ τοωχ Ϊξδςεχ. ήα
πςΰσφπΪ τοωχ ενζαξίϊοωξ ςαηίσνατα λαι ΰσο ψΪξεται θ επιλοιξφξία νετακύ τοωχ, τΰσο αωκΪξοξται λαι
τα ςαηίσνατα. Επίσθχ, εξρ στθξ αςψή παςοωσίαϊαξ νια εωηέξεια, βηΪϊοξταχ πςρτα ο έξαχ λαι νετΪ ο
Ϊμμοχ νε τθ σειςΪ τα αξτιλείνεξα απΰ το στΰνα (ΰπφχ σωνβαίξει λαι νε τιχ μελτιλέχ σωϊθτήσειχ ποω
πςρτα λΪποιοχ νιμΪει λαι έπειτα ο έταιςοχ απαξτΪει),
στο τέμοχ αωτΰ στανατΪει ξα σωνβαίξει. ΒηΪϊοωξ
επιυετιλΪ
λαι
παςΪμμθμα
τα
αξτιλείνεξα,
πςοτΪσσοξτΪχ τα απειμθτιλΪ λαι πςοσπαυρξταχ ξα
επιβμθυούξ ο έξαχ στοξ Ϊμμο.
Έπειτα απΰ Ϊμμθ νία πεςιστςοζή τφξ λεζαμιρξ
λαι αμμαηή υέσθχ, στοξ τεμεωταίο ηύςο διαμΰηοω
επέςψεται θ πμήςθχ παςαξΰθσθ. ήα στΰνατα αξοίηοωξ
λαι βηΪϊοωξ τα ίδια αξτιλείνεξα, νομύβι νε νομύβι,
γφνί νε γφνί λαι ΰμα τα ωπΰμοιπα. Η λΪνεςα
αποναλςύξεται λαι ενζαξίϊοξται τα λεζΪμια
παςανοςζφνέξα, νε τα στΰνατα αξοιψτΪ λαι τιχ
ημρσσεχ έκφ, παμεύοξταχ ξα αξαπξεύσοωξ. Ελεί ο
Jan Švankmajer παςοωσιΪϊει νε τθ δύξανθ τθχ
ειλΰξαχ, τθ διαζυοςΪ τοω πομιτισνέξοω αξυςρποω54
λαι τθξ αδωξανία τθχ ημρσσαχ ξα λΪξει τοωχ
αξυςρποωχ ξα επιλοιξφξήσοωξ55. ΕλζςΪϊει τθξ
Ϊπογή τοω ηια τθ δύξανθ τοω μΰηοω παηλοσνίφχ. ήοξ
υεφςεί αξ ΰψι Ϊψςθστο, εκαιςετιλΪ πεςιοςιστιλΰ ηια
ξα αποδουεί έξα ξΰθνα. Αξ λΪτι ελζςαστεί νε μΰηια
έψει νΰξο νία έξξοια. Αξ ΰνφχ ο υεατήχ δει νία
ειλΰξα, νποςεί ξα σψθνατίσει πομμέχ έξξοιεχ ηύςφ
απΰ αωτήξ. Δεξ έψει πεςιοςισνούχ, λατεωυύξσειχ λαι
Ειλΰξα 5: Εκαξτμθτιλΰχ ΔιΪμοηοχ
απαηοςεύσειχ. Η ψςήσθ τοω μΰηοω είξαι ηια τοξ Jan
Švankmajer το σύνβομο τθχ παςαξΰθσθχ, ΰπφχ ήταξ ηια το Εεΰ ο Θύςηοχ τθχ Βαβέμ, λαι αςηΪ ή
ηςήηοςα λαταςςέει. άι διανεμισνέξοι Ϊξδςεχ λαι λατ‟ επέλτασθ θ διανεμισνέξθ τοωχ ημρσσα, είξαι νία
επίνοξθ σωνβομιλή νεταζοςΪ τοω λαμμιτέψξθ, έξα αξοίλειο σύνβομο ηια το πρχ θ αξυςφπΰτθτα
αωτοπςοσδιοςίϊεται νέσφ τοω μΰηοω. Όταξ θ ημρσσα αποσψίϊεται απΰ τοξ Ϊξυςφπο, τΰτε ελείξοχ
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επιστςέζει στα πςφτΰηοξα έξστιλτΪ τοω. Κε αωτΰξ τοξ τςΰπο, ΰπφχ πεςιηςΪζει λαι ο David O‟ Kane, ο
Jan Švankmajer απειλοξίϊει τθξ αδωξανία τοω μΰηοω λαι ωπεςασπίϊεται τθξ αλεςαιΰτθτα τθχ ειλΰξαχ 56.
ά ΓιΪξξθχ ΒασιμειΪδθχ πεςιηςΪζοξταχ το ζιμν στο σύξομΰ τοω αξαζέςει ΰτι ίθ ταιξία Dimensions of
Dialogue νεταηηίϊει στο υεατή το σύηψςοξο αίσυθνα αμμοτςίφσθχ λαι απαισιοδοκίαχ, νε τθξ
ελζςαστιλή δύξανθ τθχ ωπαςκιαλήχ αηφξίαχ λαι τοω πςοβμθνατισνού ποω ωπαιξίσσεταιΰ 57. ήο λοιξΰ
ποω έψοωξ ΰμοι οι διΪμοηοι είξαι θ μωπθςή έμμειγθ επιλοιξφξίαχ νετακύ τφξ αξυςρπφξ. ά λΪυε έξαχ
βμέπει τα πςΪηνατα απΰ τθ διλή τοω οπτιλή ηφξία νθ λαταδεψΰνεξοχ ξα λαταξοήσει τοξ σωξονιμθτή
τοω. Έτσι σύξτονα οι σψέσειχ οδθηούξται στοξ αμμθμοσπαςαηνΰ, τθξ εκΰξτφσθ 58 λαι τθξ ομολμθςφτιλή
λατασFood59.
ά Jan Švankmajer λΪξει φστΰσο λςιτιλή λαι στθξ εκΪςτθσθ τθχ λοιξφξίαχ απΰ τθξ
λατθηοςιοποίθσθ ένγωψο-Ϊγωψο60. Για τοξ ίδιο το σλθξουέτθ αωτΰχ ο διαψφςισνΰχ δεξ ωπΪςψει.
Χςθσινοποιεί τα αξτιλείνεξα λαι τοωχ θυοποιούχ λατΪ βούμθσθ. ΕκΪμμοω ηι‟ αωτΰξ, τα αξτιλείνεξα
έψοωξ πεςισσΰτεςεχ ιστοςίεχ ξα διθηθυούξ απΰ έξαξ Ϊξυςφπο. Θομμέχ ζοςέχ πςοόπήςψαξ αωτού λαι
υα ωπΪςψοωξ λαι νετΪ το υΪξατΰ τοω. Θαςατθςείται μοιπΰξ πφχ αξΪ πΪσα στιηνή τα αξτιλείνεξα
ηίξοξται θυοποιοί λαι οι θυοποιοί διαλοσνθτιλΪ στοιψεία τοω έςηοω.
ΙΪξοξταχ τα αξτιλείνεξα ένγωψα ΰξτα επιμέηει λαι το δςΰνο τθχ νθ μελτιλήχ επιλοιξφξίαχ.
Θαςαλομοωυεί ΰπφχ αξαζέςει ο Roger Cardinal ίτο σιφπθμΰ λΰσνο επιϊθτρξταχ ξα νεταηςΪγει έξα
σιφπθςΰ μΰηοΰ61. ά Jan Švankmajer επιμέηει τθ δύξανθ τθχ ειλΰξαχ. Εεφςεί πφχ νΰξο νέσφ τθχ
ειλΰξαχ επέςψεται θ πςαηνατιλή επιλοιξφξία62, εξρ ο μΰηοχ οδθηεί στθξ λαταστςοζή. Η νθ ψςήσθ τθχ
μελτιλήχ επιλοιξφξίαχ λΪξει το Dimensions of Dialogue έξα οιλοωνεξιλΰ λαι διαψςοξιλΰ έςηο.
1.2 Food (Τςοζή)
Η ταιξία Food είξαι λαι αωτή νιλςού νήλοωχ, έψει διΪςλεια 17‟ λαι ψφςίϊεται σε τςία νέςθ, σύνζφξα νε
τθ βασιλή θνεςήσια διατςοζή. Στθξ εισαηφηή τοω ζιμν πςοβΪμμοξται ζφτοηςαζίεχ νε ζαηθτΪ πομμρξ
ειδρξ.
Θςρτο νέςοχ: ίΘςφιξΰΰ. Έξαχ Ϊξδςαχ εισέςψεται σε έξα δφνΪτιο λαι λΪυεται σε έξα τςαπέϊι.
Αλςιβρχ απέξαξτί τοω λΪυεται έξαχ Ϊμμοχ Ϊξδςαχ εξτεμρχ αλίξθτοχ. ά πςρτοχ Ϊξδςαχ διαβΪϊει έξα
τανπεμΪλι οδθηιρξ ποω λςένεται στο μαινΰ τοω αλίξθτοω Ϊξδςα. ΒηΪϊει οςισνέξα λέςνατα απΰ τθξ
τσέπθ τοω λαι τα τοπουετεί στο στΰνα τοω αλίξθτοω Ϊξδςα. ήΰτε ο δεύτεςοχ Ϊξδςαχ (αλίξθτοχ), αςψίϊει
ξα λιξείται εξτεμρχ νθψαξιλΪ, ΰπφχ υα έλαξε έξα ςονπΰτ λαι νετΪ απΰ μίηο το στέςξο τοω αξοίηει
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ήταξ αξειμιλςιξέχ αξ αςξθυρ, ΰτι αξ λΪξφ νια ταιξιΪ, λΪποιεχ λαταστςοζιλέχ σωνπεςιζοςέχ (ιδιαίτεςα σε σψέσθ νε το ζαηθτΰ)
πςολαμούξται απΰ ίλςωννέξαΰ σωξαισυήνατα τθχ μίνπιξτο. Εδρ ΰνφχ, έψοωνε ξα λΪξοωνε νε τθξ πΪμθ νοω νε τθξ παιδιλή
θμιλιΪ. Είναι σωμμέλτθχ, ΰψι ΰνφχ σωστθνατιλΰχ. Σωμμέηφ εξτωπρσειχ τφξ διασλοςπισνέξφξ νοω σωξαισυθνΪτφξ, τιχ οποίεχ
αξαλαμύπτφ σε οςισνέξα αξτιλείνεξα, ασψέτφχ αξ στεςούξται ακίαχ ή είξαι αξτιλείνεξα τέψξθχ, ζωσιλΪ πςοϋΰξτα ή λΪτι ποω
βςήλα στθξ τύψθ. ήα αξτιλείνεξα αωτΪ δεξ είξαι ηια νέξα ξελςΪ τεψξοωςηήνατα λαι νοω αςέσει ξα τοωχ δίξφ
πςφταηφξιστιλούχ ςΰμοωχ στιχ ταιξίεχ νοωΰ. Peter Hames, The cinema of Jan Svankmajer: Dark Alchemy (London:
Wallflower Press 2008),
60
Michael Nottingham, Downing the Folk-Festive: Menacing Meals in the Films of Jan Švankmajer, EnterText: an
interdisciplinary humanities e-journal (2004-2005): 131, αξασύςυθλε στιχ 20 Λεβςοωαςίοω 2010.
61
Peter Hames, The cinema of Jan Svankmajer: Dark Alchemy (London: Wallflower Press 2008), 67-82.
62
Michael Richardson, Surrealism and the Cinema (Oxford: Berg 2006), 125.
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αωτΰνατα λαι ενζαξίϊεται έξα έτοινο πςφϋξΰ (λαζέχ, μοωλΪξιλο, νοωστΪςδα λαι γφνί). Έπειτα απΰ
„νποωξιΪ‟ τοω πςρτοω Ϊξδςα, απΰ τα αωτιΪ τοω αλίξθτοω ενζαξίϊοξται ναψαιςοπίςοωξα. Όταξ τεμειρξει
το πςφϋξΰ τοω, λμφτσΪει τοξ αλίξθτο Ϊξυςφπο στο πΰδι, λαι ενζαξίϊεται στθξ τσέπθ τοω σαλαλιού τοω
νια ψαςτοπετσέτα. ήθξ παίςξει, σλοωπίϊεται, λαι νΰμιχ αποναλςύξει τα ωπομείννατα τοω πςφιξού τοω,
νετατςέπεται ο ίδιοχ σε νθψαξή αωτΰνατθχ πρμθσθχ. Ζίηα δεωτεςΰμεπτα νετΪ, ο αλίξθτοχ Ϊξυςφποχ
ϊφξταξεύει. Θαίςξει το σαλΪλι λαι το λαπέμο τοω, σθνειρξει έξαξ αςιυνΰ στοξ τοίψο (ΰπφχ
σθνειρξοξται στιχ ζωμαλέχ) λαι αποψφςεί απΰ το δφνΪτιο. Απΰ τθξ ίδια πΰςτα νπαίξει έξαχ Ϊμμοχ
Ϊξδςαχ. ΙΪυεται στθξ ίδια υέσθ λαι επαξαμανβΪξεται θ ίδια αλςιβρχ ιστοςία ποω έμαβε ψρςα στο
δφνΪτιο πςοθηοωνέξφχ. Στο τέμοχ, ΰταξ ο πςρτοχ Ϊξδςαχ αποψφςεί απΰ το δφνΪτιο, έκφ απΰ αωτΰ
πεςινέξοωξ δελΪδεχ ηια ξα εισέμυοωξ.
Δεύτεςο νέςοχ: ίΚεσθνεςιαξΰΰ. Δύο Ϊξυςφποι, έξαχ ζτφψΰχ λι έξαχ πμούσιοχ, λΪυοξται
αξτιλςιστΪ σε έξα τςαπέϊι εστιατοςίοω. Για αςλετή ρςα πςοσπαυούξ ξα νιμήσοωξ στο σεςβιτΰςο ηια ξα
παςαηηείμοωξ. Αωτΰχ ΰνφχ τοωχ αηξοεί επαξειμθννέξα. ά ζτφψΰχ πειξΪει πομύ λαι λΪξει νία
πςοσπΪυεια ξα ζΪει έξα μοωμούδι απΰ το βΪϊο τοω τςαπεϊιού. ά πμούσιοχ τοξ λοιτΪϊει νε αποστςοζή
λαι ανέσφχ ο ζτφψΰχ βηΪϊει το μοωμούδι απΰ το στΰνα τοω ξτςοπιασνέξοχ. ήΰτε ο πμούσιοχ αςπΪϊει
ΰμο το νποωλέτο νε τα μοωμούδια τοω βΪϊοω λαι τα τςρει. ήο ίδιο σωξεψίϊεται λαι νε ΰμα τα ωπΰμοιπα
αξτιλείνεξα έφχ λαι το ίδιο το τςαπέϊι λαι τιχ λαςέλμεχ. Βςίσλοξται ηωνξοί στο πΪτφνα νε τοξ ζτφψΰ
Ϊξυςφπο ξα πειξΪει λαυρχ λατΪζεςε ξα αποσπΪσει εμΪψιστα αξτιλείνεξα τοω τςαπεϊιού ηια ξα ζΪει,
πςιξ τα „λαταβςοψυίσει‟ ο πμούσιοχ. Στο τέμοχ έψοωξ νείξει ο λΪυε Ϊξδςαχ νε έξα ϊεύηοχ
ναψαιςοπίςοωξα στα ψέςια τοωχ. ά πμούσιοχ τςρει τα ναψαιςοπίςοωξΪ τοω λαι ο ζτφψΰχ βμέποξτΪχ τοξ
λΪξει το ίδιο. Όνφχ ο πμούσιοχ εκαπατΪ τοξ ζτφψΰ λαι καξαβηΪϊει απΰ το στΰνα τοω τα
ναψαιςοπίςοωξα επιτιυένεξοχ λαξιβαμιλΪ πςοχ τοξ Ϊξυςφπο απέξαξτί τοω.
ήςίτο νέςοχ: ίΔείπξοΰ. Σε έξα εστιατΰςιο έξαχ λύςιοχ νέσθχ θμιλίαχ αςιστολςατιλΪ ξτωνέξοχ
σωνπμθςρξει ηια αςλετή ρςα λαι νε πμήςθ αζυοξία το λωςίφχ πιΪτο τοω νε ποιλίμα σωξοδεωτιλΪ
ΰπφχ σαμΪτεχ, τοωςσί, εμιέχ, πομμρξ ειδρξ σΪμτσεχ λαι λαςωλεύνατα. Έπειτα παίςξει έξα πιςούξι λαι
το τοπουετεί σε έξα κύμιξο ψέςι. Όταξ θ λΪνεςα ζτΪξει στο λωςίφχ πιΪτο απολαμύπτεται ΰτι το νεξού
είξαι το αμθυιξΰ τοω ψέςι. άνοίφχ έξαχ αυμθτήχ στίβοω ποω ετοινΪϊεται ξα ζΪει το πΰδι τοω, νία
ηωξαίλα ποω τςρει το στήυοχ τθχ λαι έξαχ Ϊξτςαχ ποω ετοινΪϊεται ξα ηεωνατίσει τα ηεξξθτιλΪ τοω
ΰςηαξα αμμΪ τεμεωταία στιηνή στανατΪ.
1.2.1 Πςφιξΰ
Στο πςρτο νέςοχ τοω ζιμν, στο πςφιξΰ, θ ωπΰυεσθ
κελιξΪ νε έξα νεσήμιλα ποω εισέςψεται σε έξα
δφνΪτιο. Απΰ τθξ εξδωνασία τοω ηίξεται λαταξοθτΰ
ΰτι είξαι έξαχ νεσοαστΰχ. Δεξ είξαι πμούσιοχ αμμΪ
ούτε ςαλέξδωτοχ. Για ξα αξτιμθζυεί ο υεατήχ το
ψρςο, θ λΪνεςα αλομοωυεί το βμέννα τοω Ϊξδςα.
ήο δφνΪτιο αποτεμείται απΰ έξα τςαπέϊι λαι δύο
λαςέλμεχ. ΘΪξφ στο τςαπέϊι ωπΪςψοωξ
ωπομείννατα ηςήηοςοω πςφιξού (πιΪτο, ποτήςι λαι
ναψαιςοπίςοωξα νιαχ ψςήσθχ) ποω σωνβομίϊοωξ τθξ
λαυθνεςιξή σωξήυεια πομμρξ αξυςρπφξ ξα
Ειλΰξα 6: Θςφιξΰ
αηοςΪϊοωξ το βιονθψαξοποιθνέξο πςφιξΰ τοωχ απΰ ταψωζαηεία. ΙΪτφ απΰ το τςαπέϊι ωπΪςψοωξ
σωσσφςεωνέξα σλοωπίδια απΰ τα ωπομείννατα Ϊμμφξ πςφιξρξ. Κε αωτΰ το πμΪξο ο Jan Švankmajer
παςοωσιΪϊει τθξ αδιαζοςία τφξ αξυςρπφξ πςοχ τθξ λαυθνεςιξή „λαλοποίθσθ‟ τοω πεςιβΪμμοξτοχ, τθ
νΰμωξσή τοω απΰ βιονθψαξιλΪ παςΪηφηα. ΘαςΪμμθμα λΪξει ωπαιξιηνΰ ηια τθξ απεςιΰςιστθ σπατΪμθ
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ζαηθτού ποω ηίξεται απΰ τοωχ αξυςρποωχ, ιδιαίτεςα τφξ δωτιλρξ πομιτισνρξ. Απέξαξτι απΰ το τςαπέϊι
ωπΪςψει έξαχ λαμΰηθςοχ, ΰποω ο Ϊξδςαχ λςενΪει το παμτΰ λαι το λαπέμο τοω. Έπειτα λΪυεται στο
τςαπέϊι λαι νε το ψέςι τοω σπςρψξει τα ωπομείννατα ποω ωπΪςψοωξ πΪξφ σε αωτΰ λαι πέζτοωξ επΪξφ
στα ωπΰμοιπα σλοωπίδια. Κε αωτΰξ τοξ τςΰπο ο Ϊξδςαχ παςοωσιΪϊει έξα σθναξτιλΰ στοιψείο τοω
ψαςαλτήςα τοω, αξήλει στθ νΪϊα, ΰπφχ λαι ΰμοι οι ωπΰμοιποι Ϊξυςφποι ποω πέςασαξ πςιξ απΰ αωτΰξ
απΰ ελείξο το δφνΪτιο. ΙοιτΪ τοξ τοίψο. Θαςατθςεί σθνΪδια αςίυνθσθχ ποω υωνίϊοωξ τοξ τςΰπο νε τοξ
οποίο σθναδεύοωξ στοξ τοίψο οι ζωμαλισνέξοι τιχ θνέςεχ έφχ τθξ αποζωμΪλισή τοωχ. Σε επίπεδο νθ
μελτιλήχ επιλοιξφξίαχ θ αςίυνθσθ στοξ τοίψο σωνβομίϊει τθ ζωμΪλισθ τφξ αξυςρπφξ νέσα στθξ
λαυθνεςιξΰτθτα λαι τιχ επαξαμανβαξΰνεξεχ λιξήσειχ λαι σωξήυειέχ τοωχ. Έπειτα παςατθςεί πφχ
απέξαξτί τοω λΪυεται έξαχ Ϊμμοχ Ϊξδςαχ, πεςίποω στθξ ίδια θμιλία, αλίξθτοχ. Στο μαινΰ τοω είξαι
λςενασνέξθ νια τανπέμα ποω μέει ίάδθηίεχΰ. ά πςρτοχ Ϊξδςαχ, ζαίξεται ξα ηξφςίϊει πεςίποω τι
λιξήσειχ πςέπει ξα λΪξει. Θαςΰμα αωτΪ ζοςΪει τα ηωαμιΪ τοω λαι διαβΪϊει τιχ οδθηίεχ. Ανέσφχ,
σωνπεςιζέςεται στοξ αλίξθτο Ϊξδςα ΰπφχ υα σωνπεςιζεςΰταξ σε έξα νθψΪξθνα αωτΰνατθχ πρμθσθχ
ηεύνατοχ. ΒηΪϊει οςισνέξα λέςνατα απΰ το ποςτοζΰμι τοω, αξοίηει το στΰνα τοω αλίξθτοω Ϊξδςα,
τςαβΪ τθ ημρσσα λαι βΪϊει τα λέςνατα. Έπειτα τοξ ψτωπΪ στο λεζΪμι, σαξ νθψαξή ποω έψει λομμήσει λαι
τθ βοθυΪ ξα κελιξήσει. ήΰτε ΰξτφχ, τα ψέςια τοω αλίξθτοω Ϊξδςα λιξούξται σε λωλμιλέχ λιξήσειχ σαξ
τςοψαμία, το στέςξο τοω αξοίηει λαι απΰ νέσα ενζαξίϊεται έξα έτοινο πςφιξΰ. ά πςρτοχ Ϊξδςαχ νε
πομύ ζωσιλέχ λιξήσειχ, λαι ψφςίχ ξα καζξιΪϊεται, ψτωπΪ στο πςΰσφπο τοξ αλίξθτο Ϊξδςα, ηια ξα
πεταψτούξ απΰ τα αωτιΪ τοω έξα ναψαίςι λαι έξα πιςούξι. Κε μιηοστέχ, αμμΪ μαίναςηεχ λιξήσειχ
λαταβςοψυίϊει το πςφιξΰ τοω. Στο τέμοχ λμφτσΪ τοξ αλίξθτο Ϊξδςα, ηια ξα παςαμΪβει απΰ το πέτο τοω
νία ψαςτοπετσέτα λαι ξα σλοωπιστεί. Όνφχ νετΪ τθξ ομολμήςφσθ αωτήχ τθχ εξέςηειαχ ο πςρτοχ
Ϊξδςαχ εξτεμρχ καζξιλΪ λαι νε απΰτονεχ λιξήσειχ, υωνίϊοξταχ ςονπΰτ, αλιξθτοποιείται. Αξτίυετα ο
Ϊξδςαχ ποω στέλεται απέξαξτί τοω αξαλτΪ τθξ αξυςρπιξθ ωπΰστασή τοω, σθλρξεται απΰ τθξ λαςέλμα,
σθνειρξει έξαξ αςιυνΰ στοξ τοίψο παίςξει τα ςούψα τοω λαι αποναλςύξεται απΰ το δφνΪτιο απΰ τθξ
απέξαξτί πμεωςΪ τθχ εισΰδοω. Ανέσφχ νπαίξει στο δφνΪτιο έξαχ τςίτοχ Ϊξδςαχ. Η ιστοςία
επαξαμανβΪξεται νε τοξ ίδιο αλςιβρχ τςΰπο, ΰνφχ πιο ηςήηοςα, πιο βίαια λαι πιο μαίναςηα. Στο τέμοχ,
ΰταξ θ πΰςτα αξοίηει διΪπματα, δελΪδεχ Ϊξυςφποι πεςινέξοωξ στθ σειςΪ ηια ξα πΪςοωξ το πςφιξΰ
τοωχ. ΣωνβομιλΪ, είξαι θ νΪϊα, οι ανέτοψοι Ϊξυςφποι ποω αποδέψοξται τθ νοίςα τοωχ, πεςινέξοξταχ στθ
σειςΪ ηια ξα τθξ ελτεμέσοωξ.
Σε αωτΰ το νέςοχ τοω ζιμν ο Jan Švankmajer, νε έξαξ αξοίλειο παςαμμθμισνΰ, νετατςέπει τοξ
Ϊξυςφπο απΰ ένβιο οξ σε νία νθψαξή, σε έξα αωτονατοποιθνέξο αξτιλείνεξο. ΘεςιηςΪζει τθξ θυιλή
διΪβςφσθ τοω αξυςρποω. ήθξ ιλαξΰτθτΪ τοω ξα ψςθσινοποιεί τοωχ ωπΰμοιποωχ αξυςρποωχ σαξ
αξτιλείνεξα, σαξ νθψαξέχ παςαηφηήχ. Δεξ διστΪϊει ξα απονωϊήσει αωτΰ ποω ελείξοχ επιυωνεί (στθξ
πεςίπτφσθ αωτή έξα πςφιξΰ), ΰνφχ θ λωςιαςψία τοω είξαι σύξτονθ. ήο ωπολείνεξο λαταβςοψυίϊεται
ηοςηΪ απΰ έξαξ βιονθψαξοποιθνέξο λαι τεςατρδθ εαωτΰ 63. ά Ϊξυςφποχ λαταξαμρξει τθξ εξέςηεια τφξ
Ϊμμφξ αξυςρπφξ, τθξ ίδια στιηνή ποω ο ίδιοχ λαταξαμρξεται απΰ λΪποιοξ Ϊμμο Ϊξυςφπο. Η αζήηθσθ
εκεμίσσεται σαξ νια αμωσίδα ηεηοξΰτφξ ποω πεςιηςΪζοωξ το δωτιλΰ νοξτέμο διαβίφσθχ. ά Ϊξυςφποχ
πςοσπαυεί ξα ελνεταμμεύεται τοωχ σωξαξυςρποωχ τοω. ήοωχ ωποψςερξει σε νία λατΪστασθ δοωμείαχ
(νθψαξή αωτΰνατθχ πρμθσθχ) λαι τοωχ εηλμφβίϊει. Εκωγρξει τοξ εαωτΰ τοω σε σψέσθ νε το μοιπΰ
πεςιβΪμμοξ, εηλμφβισνέξοχ παςΪμμθμα ο ίδιοχ σε έξα λαπιταμιστιλΰ πςΰτωπο επιβίφσθχ, ο νοξαδιλΰχ
λαι οι ωπΰμοιποι. Όσο σωνπεςιζέςεται ΰνφχ στοωχ αξυςρποωχ σαξ ξα είξαι αξτιλείνεξα, τΰσο
πεςιοςίϊεται λαι ο ίδιοχ σε επαξαμανβαξΰνεξεχ λιξήσειχ διαζυοςΪχ ρσποω στο τέμοχ θ αμωσίδα
λμείξει, λαι εξρ στθξ αςψή ήταξ ο λωςίαςψοχ λςίλοχ, έψει νετατςαπεί σε Ϊμμοξ έξα λςίλο τοω σφςού.
63

Καςιτίξα ΙοξταςΪτοω, ίΣλθξουετρξταχ τθξ λαμμιτεψξιλή ενπειςία τοω αξοίλειοω νε παςΪδειηα το έςηοω τοω animator Jan
Švankmajerΰ (παςοωσίασθ στο Θαξεμμήξιο Ψωψιατςιλΰ Σωξέδςιο ίήέψξθ λαι Ψωψιατςιλήΰ, ΧαξιΪ, Ιςήτθ, 20-23 Καḯοω 2010).
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Ιαταμήηει μοιπΰξ ο Jan Švankmajer πφχ είτε σε νεηαμύτεςθ είτε σε νιλςΰτεςθ ακιολςατιλή λμίναλα, ο
Ϊξυςφποχ είξαι Ϊμμο έξα ελβιονθψαξοποιθνέξο ςονπΰτ τθχ σθνεςιξήχ λοιξφξίαχ. Λωμαλισνέξοχ λαι
σλμαβφνέξοχ απΰ το διλΰ τοω δθνιούςηθνα, τθξ ωποτιυένεξθ νεςιλή αξΪπτωκθ τφξ αξυςρπιξφξ
λοιξφξιρξ.

1.2.2 Λεσθνεςιαξΰ
άι δύο πςφταηφξιστέχ, ο Ϊξδςαχ θμιλίαχ νετακύ τςιΪξτα πέξτε λαι
σαςΪξτα ετρξ λαι ο ξεαςΰχ λΪτφ τφξ τςιΪξτα, λΪξοωξ σαζή τθξ
λοιξφξιλή τοωχ υέσθ μΰηφ τθχ εκφτεςιλήχ τοωχ ενζΪξισθχ. ά
νεηαμύτεςοχ Ϊξδςαχ ζαίξεται ελ πςρτθχ ΰγεφχ πμούσιοχ λαι ο ξεαςΰχ
ζτφψΰχ. Βςίσλοξται σε έξα εστιατΰςιο λαι πςοσπαυούξ ξα ηεωνατίσοωξ.
Δεωτεςεύοξτα ςΰμο, αμμΪ λαυοςιστιλΰ ηια τθ ςοή τθχ ιστοςίαχ, παίϊει ο
σεςβιτΰςοχ τοω εστιατοςίοω, ποω τοωχ αηξοεί σωστθνατιλΪ λαυΰμθ τθ
διΪςλεια τοω έςηοω. ά εύποςοχ νεσήμιλαχ λΪυεται στο ίδιο τςαπέϊι νε
Ειλΰξα 7: Κεσθνεςιαξΰ
το ζτφψΰ ξεαςΰ. ά σεςβιτΰςοχ ποω πεςξΪ απΰ νπςοστΪ τοωχ, δεξ τοωχ
εκωπθςετεί. ΑςψιλΪ ο λύςιοχ λςατΪει τα ναψαιςοπίςοωξα, τα ζωσΪ εμαζςΪ λαι τα σλοωπίϊει νε έξα
ποςζωςΰ ναξτήμι. Κε το ίδιο ναξτήμι σλοωπίϊει λαι το πιΪτο τοω. ά ξεαςΰχ τοξ λοιτΪ, παίςξει τα
ναψαιςοπίςοωξΪ τοω, τα ζτύξει -ελεί ο νεσήμιλαχ έψει νια έλζςασθ απέψυειαχ σαξ ξα έζτωσε τοξ ίδιο ο
ξεαςΰχ- λαι τα σλοωπίϊει στο ναξίλι τοω μεςφνέξοω τοω σαλαλιού. Κε τοξ ίδιο τςΰπο σλοωπίϊει λαι το
πιΪτο τοω. ά Jan Švankmajer διαμέηει έξαξ έκωπξο τςΰπο ηια ξα δρσει νία πςρτθ ιδέα τοω
πομιτισνιλού επιπέδοω τοω λαυεξΰχ ελ τφξ δύο πςφταηφξιστρξ, λαυρχ νετΪ απΰ μίηο, αλούηεται έξα
έξτοξο ηοωςηούςισνα ποω δείψξει ενζαξρχ τθξ πείξα τοω ξεαςού. ά τεμεωταίοχ λΪξει νία Ϊλονγθ
λίξθσθ στθξ πςοσπΪυειΪ τοω ξα επιλοιξφξήσει νε το σεςβιτΰςο λαι ψαμΪει πςοχ στιηνήξ το στήσινο
τφξ μοωμοωδιρξ ποω βςίσλοξται στο βΪϊο τοω τςαπεϊιού. Θςοσπαυεί ξα διοςυρσει το μΪυοχ τοω
καξαστήξοξταχ το νποωλέτο, ΰνφχ έξα μοωμούδι πέζτει απΰ το βΪϊο στο τςαπέϊι. Ιοιτρξταχ ηύςφ τοω
νε βμέννα εξοψήχ, αμμΪ παςΪμμθμα εκαιςετιλΪ πειξασνέξοχ βΪϊει το
μοωμούδι στο στΰνα τοω. Θςιξ το λαταπιεί, εξτοπίϊει το απακιφτιλΰ
βμέννα τοω νεσήμιλα. Εωυύχ βηΪϊει το μοωμούδι απΰ το στΰνα τοω λαι
το τοπουετεί στο πέτο τοω, έψοξταχ νια έλζςασθ ξτςοπήχ λαι εξοψήχ. ήο
μοωμούδι υα αποτεμέσει το εζαμτήςιο εξΰχ παςΪκεξοω νεσθνεςιαξού
ηεύνατοχ στθ σωξέψεια.
ά λύςιοχ, εκαιςετιλΪ σλεπτΰνεξοχ λαι νε τθξ αίσυθσθ τθχ
αωτοπεποίυθσθχ στο πςΰσφπΰ τοω, σωξειδθτοποιεί πφχ ο ξεαςΰχ τοω
Ειλΰξα 8: Κεσθνεςιαξΰ
έδφσε νια λαμή ιδέα. Κε αςηέχ λαι σίηοωςεχ λιξήσειχ, παίςξει απΰ το βΪϊο ΰμα τα μοωμούδια, τα
τοπουετεί στο πιΪτο τοω λαι κελιξΪ ξα ηεωνατίϊει. Αλομοωυεί το savoir vivre64, το σρνα τοω είξαι στθτΰ
λαι σωνβομιλΪ σε υέσθ λωςιαςψίαχ λαι επίυεσθχ, οι αηλρξεχ τοω δεξ αηηίϊοωξ το τςαπέϊι λαι
ψςθσινοποιεί τα ναψαιςοπίςοωξα. Στο τέμοχ πίξει το ξεςΰ απΰ το βΪϊο ποω βςίσλοξταξ τα μοωμούδια. ά
ξεαςΰχ τοξ παςαλομοωυεί έλπμθλτοχ, νθξ πιστεύοξταχ πφχ ο λύςιοχ ποω τοξ λοιτούσε ωποτινθτιλΪ
πςιξ απΰ μίηο, έζαηε νε Ϊξεσθ ΰψι έξα, αμμΪ ΰμα τα μοωμούδια. Ανέσφχ βηΪϊει το μοωμούδι απΰ το πέτο
τοω λαι πςοσπαυεί νε το πιςούξι τοω ξα το λαςζρσει. Δεξ τα λαταζέςξει λαι το τςρει νε το ψέςι. Έπειτα
επιψειςεί ξα πιει ξεςΰ απΰ το βΪϊο αμμΪ δεξ έψει νείξει σταηΰξα. Διγασνέξοχ λαταβςοψυίϊει το βΪϊο. ά
ξεαςΰχ σε σψέσθ νε τοξ νεσήμιλα λύςιο παςοωσιΪϊεται Ϊκεστοχ λαι λατ‟ επέλτασθ ανΰςζφτοχ. Είξαι
σλωζτΰχ, σε υέσθ Ϊνωξαχ λαι ανζιβομίαχ, δεξ ψςθσινοποιεί τα ναψαιςοπίςοωξΪ τοω λαι τςρει νε τα
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ηαμμιλή έλζςασθ: ξα ηξφςίϊει λΪποιοχ τοξ τςΰπο ξα ϊει.
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ψέςια. Κε αωτΰξ τοξ τςΰπο ο Jan Švankmajer πςοσπαυεί ξα δείκει τθξ λοιξφξιλή λαι νοςζφτιλή
διαζοςΪ ποω έψοωξ οι δύο Ϊξδςεχ νετακύ τοωχ. ΚετΪ τθξ λατΪποσθ τοω μοωμοωδιού αλομοωυούξ τα
παπούτσια λαι τα ςούψα τφξ πςφταηφξιστρξ, το πιΪτο, το τςαπεϊονΪξτθμο, το τςαπέϊι λαι τέμοχ οι
λαςέλμεχ ΰποω λΪυοξταξ. Ακίϊει ξα σθνειφυεί πφχ ο ξεαςΰχ πΪξτα νινείται τιχ λιξήσειχ ποω λΪξει ο
νεηαμύτεςοχ Ϊξδςαχ. ήοξ αξτιηςΪζει, νε έξα νπεςδενέξο ύζοχ, ΰπφχ έξα παιδί ποω δεξ ηξφςίϊει τι ξα
λΪξει λαι αξτιηςΪζει τιχ λιξήσειχ τφξ νεηΪμφξ υεφςρξταχ ΰτι είξαι σφστέχ. Κε τοξ σεςβιτΰςο ξα τοωχ
αηξοεί πμήςφχ, οι δύο πςφταηφξιστέχ βςίσλοξται ηωνξοί στο πΪτφνα τοω εστιατοςίοω νε τα
ναψαιςοπίςοωξα ξα απονέξοωξ στα ψέςια τοωχ. ά νεσήμιλαχ, έψοξταχ λαταμΪβει τθξ Ϊηξοια τοω ξεαςού
νε νία λίξθσθ τςρει τα ναψαιςοπίςοωξΪ τοω, δείψξοξταχ νια αίσυθσθ ξοστινιΪχ λαι απΰμαωσθχ. ά
ξεαςΰχ, ΰπφχ σε ΰμθ τθ διΪςλεια τοω έςηοω, τοξ νινείται ηια νία τεμεωταία ζοςΪ λαι λαταβςοψυίϊει λαι
αωτΰχ τα ναψαιςοπίςοωξΪ τοω. Όνφχ ο λύςιοχ, νε τθξ εωψαςίστθσθ τθχ λωςιαςψίαχ ψαςαηνέξθ στο
πςΰσφπΰ τοω, αξοίηει το στΰνα τοω
λαι καξαβηΪϊει τα ναψαιςοπίςοωξΪ
τοω. ήΰτε ο ξεαςΰχ σωξειδθτοποιεί
πφχ έψει εκαπατθυεί αμμΪ είξαι
αςηΪ. ά Ϊξδςαχ πςοσπαυεί ξα τοω
επιτευεί λαι ξα τοξ ζΪει φχ το
τεμεωταίο τοω ηεύνα.
Κε το πςφτΰτωπο αωτΰ
ηεύνα,
ο
Jan
Švankmajer
αποσαζθξίϊει τθξ έξξοια τθχ
ποιΰτθταχ τοω λΪυε αξυςρποω.
Δθμρξει τθξ Ϊπογή τοω ηια τιχ
θυιλέχ ακίεχ, κελαυαςίϊοξταχ πφχ
θ ωγθμή λοιξφξιλή τΪκθ δεξ
σωξΪδει απαςαίτθτα νε τθξ θυιλή
Ειλΰξα 9: Κεσθνεςιαξΰ
λαι το σεβασνΰ τοω αξυςρποω
απέξαξτι στοωχ ονοειδείχ τοω. ήο ηεηοξΰχ ΰτι έξαχ Ϊξυςφποχ είξαι αστΰχ, αςιστολςΪτθχ, εύποςοχ λαι
νοςζφνέξοχ δεξ σθναίξει παςΪμμθμα πφχ είξαι οωναξιστήχ. Αξτιυέτφχ, λατΪ τθξ Ϊπογθ τοω Jan
Švankmajer οι Ϊξυςφποι τφξ αξρτεςφξ λοιξφξιλρξ στςφνΪτφξ είξαι σωξήυφχ εκαιςετιλΪ ζιμΰδοκοι.
Η ωπέςνετςθ ζιμοδοκία τοωχ τούχ οδθηεί στθ υέμθσθ ξα λαταλτήσοωξ τοξ λΰσνο λαι ξα
„λαταβςοψυίσοωξ‟ τα πΪξτα. ήωζμφνέξοι οδθηούξται στθξ αξθυιλΰτθτα λαι δεξ διστΪϊοωξ, εΪξ τοωχ
σταυούξ ενπΰδιο ή εΪξ φζεμούξται απΰ αωτΰ, ξα λαταβςοψυίσοωξ σαξ λαξίβαμοι Ϊμμοωχ αξυςρποωχ.
Επαξαζέςοωξ σε νια υεφςθτιλΪ αξεπτωηνέξθ λοιξφξία, το βασιλΰ λαξΰξα τοω αξυςρποω τφξ
σπθμαίφξ (ή τοξ λαξΰξα τθχ ϊούηλμαχ) ίΛΪε, ηια ξα νθ ζαηφυείχΰ λαι λατ‟ επέλτασθ ίΣλΰτφσε ηια ξα
νθ σλοτφυείχΰ. ά Ιςΰξοχ65 αλομούυθσε αλςιβρχ το ίδιο πςΰτωπο σύνζφξα νε τθξ εμμθξιλή
νωυομοηία. Ιαταβςΰψυιϊε τα παιδιΪ τοω ηια ξα διατθςήσει τθξ λωςιαςψία τοω. άνοίφχ οι „ομίηοι‟ τφξ
αξρτεςφξ λοιξφξιλρξ στςφνΪτφξ στθ σύηψςοξθ δωτιλή λοιξφξία πςοσπαυούξ ξα λατασπαςΪκοωξ
τοωχ πομμούχ τφξ λατρτεςφξ λοιξφξιλρξ στςφνΪτφξ. ήοωχ ελζοβίϊοωξ πεςιοςίϊοξταχ τθξ παιδεία
τοωχ λαι πςοπαηαξδίϊοωξ τθξ αδωξανία λωςιαςψίαχ τφξ πομμρξ, ψαςαλτθςίϊοξταχ τθξ φχ ψΪοχ ποω υα
65

ά Ιςΰξοχ λατΪ τθξ εμμθξιλή νωυομοηία ήταξ ηιοχ τοω άωςαξού λαι τθχ Γαίαχ. ά ξερτεςοχ, εωζωέστεςοχ λαι πιο ποξθςΰχ
απΰ τα ωπΰμοιπα αδέςζια τοω, τοωχ ήιτΪξεχ, λατΪζεςε σωξονφτρξταχ νε τθ νθτέςα τοω ξα πΪςει τθξ λωςιαςψία τοω λΰσνοω
απΰ τοξ πατέςα τοω. Για ξα αποζύηει ξα σωνβεί το ίδιο λαι σε αωτΰξ, λΪυε ζοςΪ ποω θ ηωξαίλα τοω λαι αδεςζή τοω έέα
ηεξξούσε έξα παιδί, ελείξοχ το λαταβςΰψυιϊε. Όταξ θ έέα ηέξξθσε το Δία, το τεμεωταίο τοωχ παιδί, τοξ έλςωγε λαι αξτ‟ αωτού
έδφσε στοξ Ιςΰξο ξα ζΪει νια ζασλιφνέξθ πέτςα. Όταξ ο Δίαχ νεηΪμφσε έδφσε στοξ πατέςα τοω δθμθτήςιο λαι εμεωυέςφσε
τα ωπΰμοιπα αδέςζια τοω. ΚετΪ τοξ πΰμενο ήιτΪξφξ-άμωνπίφξ, οι ήιτΪξεχ θττήυθλαξ λαι ο Δίαχ έηιξε θηέτθχ τοω λΰσνοω, στθ
υέσθ τοω πατέςα τοω Ιςΰξοω.
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οδθηήσει στθξ λατΪςςεωσθ τοω δωτιλού τςΰποω ϊφήχ.
1.2.3 Δείπξο
ήο τεμεωταίο νέςοχ τοω ζιμν, το δείπξο, αποτεμεί τθξ λοςύζφσθ τοω έςηοω. ά θμιλιφνέξοχ λύςιοχ
βςίσλεται νΰξοχ τοω, λαυισνέξοχ στο τςαπέϊι εξΰχ εστιατοςίοω. ήο ξτύσινΰ τοω ωποδθμρξει τθξ
λοιξφξιλή τοω τΪκθ. Λαίξεται εωλατΪστατοχ λαι εωηεξήχ. Σωνπμθςρξοξταχ στο λωςίφχ πιΪτο τοω
σαμΪτεχ λαι διΪζοςεχ σΪμτσεχ, παςΪμμθμα σλοωπίϊει το ψέςι τοω στο τςαπεϊονΪξτθμο, στοιψείο ποω
αλωςρξει τθξ εωπςέπεια λαι το ήυοχ τοω. Στθ σωξέψεια λαςζρξει έξα πιςούξι σε έξα κύμιξο ψέςι. Ζίηο
αςηΰτεςα ο υεατήχ βμέπει ΰτι ο Ϊξδςαχ ηεωνατίϊει το ίδιο τοω ψέςι. Αζαιςεί νε μεπτεπίμεπτεχ λιξήσειχ
τθ βέςα τοω (σύνβομο τοω ηΪνοω λαι τθχ σωξτςοζιλΰτθταχ) λαι τεναψίϊει το ψέςι τοω ηια ξα το ζΪει. Κε
νια πιο σύξτονθ αμμθμοωψία έξαχ αυμθτήχ κεσλεπΪϊει νια πιατέμα, ποω πεςιμανβΪξει φχ ηεύνα το πΰδι
τοω. Αζαιςεί το παπούτσι, απΰ το είδοχ τοω οποίοω σωνπεςαίξεται πφχ ο αυμθτήχ είξαι δςονέαχ, λαι
λΰβει το πΰδι τοω. Αλομούυφχ νία ηωξαίλα, στίβει δύο μενΰξια επΪξφ απΰ το πιΪτο τθχ, το οποίο
πεςιμανβΪξει τα στήυθ τθχ. Απΰ τα ςούψα τθχ, το λΰλλιξο ναξΰ λαι τα διλτωφτΪ ηΪξτια τθχ ο Jan
Švankmajer βοθυΪ τοξ υεατή ξα λαταμΪβει ΰτι πςΰλειται ηια νία ιεςΰδοωμθ. ήο τςίτο νέςοχ λμείξει νε
έξαξ θνίηωνξο Ϊξτςα, λαυήνεξο σε έξα τςαπέϊι νε βςρνιλο τςαπεϊονΪξτθμο, στΪψτεχ απΰ τσιηΪςο,
τασΪλι λαι νπύςα. Κε τα ναψαιςοπίςοωξΪ τοω τεναψίϊει, φχ λωςίφχ πιΪτο, τα ηεξξθτιλΪ τοω ΰςηαξα.
ήεμεωταία στιηνή ΰνφχ, αςξείται ξα το λΪξει, τα λςύβει απομοηθτιλΪ νε τα ψέςια τοω σαξ ξα τα
πςοστατεύει απΰ οτιδήποτε νποςεί ξα τα βμΪγει. Χαςαλτθςιστιλΰ είξαι πφχ ο σλθξουέτθχ ενζαξίϊει το
πςΰσφπο νΰξο τοω πςρτοω ελ τφξ τεσσΪςφξ ψαςαλτήςφξ.
Σε αωτΰ το νέςοχ ο Jan
Švankmajer τοπουετεί τοξ Ϊξυςφπο
απέξαξτι στοξ ίδιο τοω τοξ εαωτΰ. ήοξ
πςολαμεί λαι σωνπεςαίξει πφχ ο
Ϊξυςφποχ είξαι ιλαξΰχ ψφςίχ δισταηνΰ
ξα αωτολαξιβαμιστεί. Για ξα πετύψει το
στΰψο τοω υωσιΪϊει ΰτι πιο πομύτινο
πιστεύει πφχ έψει, τοξ ηΪνο τοω, το
πξεύνα τοω, τθ υθμωλΰτθτα ή τοξ
αξδςισνΰ
τοω.
Απακιρξει
τθξ
Ειλΰξα 10: Δείπξο
πεςθζΪξεια τοω λαι πςοσβΪμμει το ήυοχ
τοω. Εωξοωψίϊει τθξ ακιοπςέπειΪ τοω λαυοδθηούνεξοχ απΰ ταπειξΪ έξστιλτα. ΑςψιλΪ, ΰπφχ λαι στο
δεύτεςο νέςοχ, το νεσθνεςιαξΰ, ο Ϊξυςφποχ πμθννωςισνέξοχ απΰ ζιμοδοκία αξαϊθτΪ τοωχ στΰψοωχ
τοω λαι επιδιρλει ξα τοωχ πετύψει, ωπουέτοξταχ πφχ υα βςει τθξ εωτωψία λαι τθ ηαμήξθ. Στο παςΰξ
ζιμν ο θμιλιφνέξοχ επιδιρλει τθ δθνιοωςηία οιλοηέξειαχ λαι πμούτοω, ο ξεαςΰχ τθξ λατακίφσή τοω φχ
αυμθτήχ, θ ηωξαίλα τθξ αξαηξρςισή τθχ φχ Ϊξυςφποχ λαι ο τεμεωταίοχ Ϊξδςαχ τθξ αξαηξρςισθ τοω
αξδςισνού τοω. Στθξ ποςεία ΰνφχ τθχ ϊφήχ τοωχ λαι οι τέσσεςιχ, παμεύοξταχ ηια τθξ επίτεωκθ τοω
στΰψοω τοωχ έψασαξ τθξ οωσία αωτού. Αωτΰ είψε φχ αποτέμεσνα τθξ γωψιλή τοωχ εκΪξτμθσθ λαι τθξ
εκαηοςΪ τοωχ απΰ το ζαιξονεξιλΪ εκιδαξιλεωνέξο τοωχ στΰψο. ά θμιλιφνέξοχ λύςιοχ εμπίϊοξταχ πφχ
έψει αλΰνθ λΪτι ξα λεςδίσει τςρει το ψέςι τοω, αζαιςρξταχ πςοσελτιλΪ τθ βέςα τοω –το τεμεωταίο
σύνβομο νιαχ λΪποιαχ ακιοπςεπούχ πςΪκθχ ποω έλαξε σε ομΰλμθςθ τθ ϊφή τοω λωξθηρξταχ τοξ
πμούτο. ά ξεαςΰχ αυμθτήχ ηεύεται το πΰδι τοω ποω ίσφχ τοω ψΪςισε νεηΪμεχ ξίλεχ φχ δςονέα, ΰνφχ
υεφςεί πφχ ακίϊει ξα τα υωσιΪσει Ϊμμθ νια ζοςΪ ηια νια αλΰνθ νεηαμύτεςθ δΰκα, αμμΪ τεμεωταία.
Έπειτα θ ωπεςβομιλΪ στομισνέξθ ηωξαίλα, ποω παμεύει ηια τθξ λοιξφξιλή αξαηξρςισθ τθχ δεξ διστΪϊει
ξα ελποςξεωτεί φχ νία ύστατθ πςοσπΪυεια έξτακήχ τθχ σε αξρτεςθ λοιξφξιλή λμίναλα. ήέμοχ, ο
αςςεξφπΰχ Ϊξδςαχ διαλωβεύεται νε τοξ εωξοωψισνΰ τοω τθξ ύπαςκή τοω. ήςαηιλή ειςφξία τφξ
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τεσσΪςφξ αξυςρπφξ είξαι το ηεηοξΰχ ΰτι ΰποια πςοσπΪυεια λαι αξ έλαξαξ ηια ξα ηίξοωξ νοξαδιλοί (ο
λαυέξαχ νε τοξ τςΰπο τοω) απέτωψε. Έηιξαξ έξα νε το σφςΰ απΰ τοξ οποίο ΰμθ τοωχ τθ ϊφή εσζαμνέξα
έγαψξαξ τςΰπο ηια ξα βηούξ.
Για τοξ Jan Švankmajer το ζαηθτΰ αποτεμεί τθξ πςφτοηεξή επιλοιξφξία νε τοξ λΰσνο. Όπφχ
ψαςαλτθςιστιλΪ πεςιηςΪζει ο Richardson ίά Svankmajer εξδιαζέςεται ηια τθξ πςΪκθ τθχ ίδιαχ τθχ
λαταξΪμφσθχ, δεδονέξοω ΰτι πεςιμανβΪξει τθξ εξσφνΪτφσθ τθχ ξελςήχ ύμθχ στο ένβιο οξ. Για το
μΰηο αωτΰ, το ζαηθτΰ σωξδέεται τΰσο νε τθξ σεκοωαμιλή πςΪκθ ΰσο λαι νε τοξ ίδιο το υΪξατο. ΑμμΪ θ
πςΪκθ τθχ λαταξΪμφσθχ -λαι λατΪ σωξέπεια θ ίδια θ πςΪκθ τθχ δθνιοωςηίαχ– είξαι τεμιλΪ
λαταστςοζιλήΰ66. ΘαςΪ ταύτα, ψφςίχ το ζαηθτΰ ο Ϊξυςφποχ δεξ νποςεί ξα επιβιρσει. Γι‟ αωτΰξ
αλςιβρχ το μΰηο επιμέηει θ υενατιλή τοω ζιμν ξα αζοςΪ τθξ τςοζή. ήο σωηλελςινέξο έςηο είξαι ίσφχ
το νοξαδιλΰ τοω Jan Švankmajer ποω αξαζέςεται στθξ λαυθνεςιξή πΪμθ τοω αξυςρποω ηια το ζαηθτΰ.
Στθξ πΪμθ τοω ηια επιβίφσθ67. Στο σωηλελςινέξο ζίμν ο σλθξουέτθχ πςοψφςΪ έξα βήνα παςαλΪτφ λαι
νετατςέπει τθξ επιβίφσθ σε αδθζαηία.
Για ξα επιτεωψυεί αωτΰ, εστιΪϊει στο στΰνα, φχ το Ϊνεσο ΰςηαξο νασήνατοχ. Είξαι δισωπΰστατο,
λαυρχ αποτεμεί τΰσο το βασιλΰ τςΰπο επιβίφσθχ τοω αξυςρποω ΰσο λαι τθξ πθηή επιλοιξφξίαχ τοω νε
τοωχ ωπΰμοιποωχ αξυςρποωχ κεψφςίϊοξτΪχ τοξ απΰ τα ϊρα. ά τςΰποχ τφξ λιξήσερξ τοω στΰνατοχ
αξτιπςοσφπεύει τθξ γωψή τοω ελΪστοτε ωπολεινέξοω –δειμού, υςασύ ή μαίναςηοω αξυςρποω. ά
Nottingham σε νια ελτεξή αξΪμωσθ ηια το στΰνα υεφςεί πφχ σωξδέεται Ϊνεσα νε τοξ ΙΪτφ Ιΰσνο λαι
τθξ γωψή. Ωχ παςΪδειηνα αξαζέςει το λέςνα ποω τοπουετούξταξ στο στΰνα τοω ξελςού ηια ξα πεςΪσει
νέσφ τθχ Στωηΰχ στοξ ΙΪτφ Ιΰσνο, λατΪ τθξ αςψαία εμμθξιλή νωυομοηία. Ή αλΰνα, το νύυο ποω έμεηε
ΰτι νια ηΪτα νποςούσε ξα λμέγει τθξ αξΪσα -οωσιαστιλΪ τθ ϊφή- εξΰχ νφςού, αμμΪ λαι το σωνβομισνΰ
ΰτι το ζτΪςξισνα πεςιηςΪζει τθξ πςοσφςιξή διΪυεσθ τοω ατΰνοω. Υποστθςίϊει ΰτι: ίάι διαζοςετιλέχ
παςαδΰσειχ στοξ λΰσνο νε τοξ έξαξ ή τοξ Ϊμμο τςΰπο πιστεύοωξ πφχ θ γωψή διαςςέει απΰ το σρνα
νέσφ τοω στΰνατοχ, ηια ξα οδθηήσει τοξ Ϊξυςφπο στο υΪξατο ή λαι τθξ έλστασθ. ήο ζαηθτΰ λαι το
στΰνα ελπςοσφπούξ στοωχ νύυοωχ τθ σψέσθ ναχ νε τοξ ΙΪτφ Ιΰσνο: ο Κίμτοξ ωπέστει τθ ψειςΰτεςθ
τινφςία, ηια πςοδοσία, ξα αξανασΪται στο στΰνα τοω διαβΰμοω, εξρ ο ΔΪξτθχ παςαδΰκφχ έηςαγε ΰτι θ
νΰξθ έκοδοχ απΰ τθξ λΰμασθ είξαι το στΰνα τοω Εφσζΰςοω. Η Θεςσεζΰξθ αξαηλΪστθλε ξα πεςΪσει έκι
νήξεχ στοξ Άδθ επειδή έζαηε έκι σπΰςοωχ απΰ ςΰδιΰ 68.
Θέςαξ ΰμφξ τφξ παςαπΪξφ το Food είξαι ηια τοξ Jan Švankmajer το ζιμν ποω οςίϊει τθξ
αξτίυεσή τοω απέξαξτι στοξ λοννοωξισνΰ τθχ ήσεψοσμοβαλίαχ. Στο πςφιξΰ, το τεμεωταίο πμΪξο λμείξει
νε αξυςρποωχ ποω πεςινέξοωξ Ϊβοωμοι, σε νια νεηΪμθ σειςΪ το ζαηθτΰ τοωχ. Αωτή θ σλθξή είξαι νια
ενζαξήχ παςφδία τθχ λοννοωξιστιλήχ αξαποτεμεσνατιλΰτθταχ, νια πιλςΰψομα διασλεδαστιλή σύμμθγθ
τθχ ϊφζεςήχ πςαηνατιλΰτθταχ 69. Ζίηο αςηΰτεςα, στο ηεύνα, ο απαυήχ σεςβιτΰςοχ σωνβομίϊει νια
αιψνθςή αποστςοζή στθξ εηλαυίδςωσθ τοω λοννοωξισνού, ο οποίοχ έψει τα νέσα ηια ξα εκωπθςετήσει
τοωχ αξυςρποωχ αμμΪ δεξ το λΪξει. άι τίτμοι τέμοωχ ηια το Food πέζτοωξ νε το δείπξο λαι έξα
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Η ηέξξθσθ λαι ο υΪξατοχ, θ δθνιοωςηία λαι θ λαταστςοζή λατΪ τοξ Nottingham σωξογίϊοξται στα παςαλΪτφ μΰηια τοω: ίήα
τςΰζινα αξτιπςοσφπεύοωξ τθ διαπςαηνΪτεωσθ νετακύ τοω εαωτού λαι τφξ Ϊμμφξ, εσφτεςιλΪ λαι εκφτεςιλΪ, νέσφ τθχ
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πςαηνατιλΰτθταΰ. Michael Nottingham, Downing the Folk-Festive: Menacing Meals in the Films of Jan Švankmajer,
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εκαιςετιλΰ ναύςο ψιούνος, ποω ψμεωΪϊει τοξ τςΰπο νε τοξ οποίο θ εύυςαωστθ λοιξφξιλή ωπΰστασθ λαι
οι λαταστΪσειχ σωξυέτοωξ έξα αποτεμεσνατιλΰ πςοσφπείο ηια ξα ωπεςλαμύγοωξ τθ βίαιθ
αωτολαταστςοζή70.
ήα τςία ηεύνατα σωνβομίϊοωξ, πμήξ τφξ εματτφνΪτφξ τοω λοννοωξιστιλού σωστήνατοχ, ΰμθ τθ
ϊφή τοω αξυςρποω, απΰ το κελίξθνα έφχ τθ μήκθ τθχ. Στθξ αςψή, ο Ϊξυςφποχ ψςθσινοποιεί τοωχ
Ϊμμοωχ αξυςρποωχ πςοχ ΰζεμΰχ τοω, τοωχ ελνεταμμεύεται. Έπειτα , φχ αξυςφποζΪηοχ, τοωχ τςρει,
υεφςρξταχ τοξ εαωτΰ τοω αξρτεςο τφξ ωπομοίπφξ. ήέμοχ, διαβςφνέξοχ λαι σΪπιοχ, λαταβςοψυίϊει
τοξ ίδιο τοω τοξ εαωτΰ. άδθηείται απΰ τθξ αμμοίφσθ στθξ λαταστςοζή λαι, στθ δύσθ τθχ ϊφήχ τοω, στθξ
αωτολαταστςοζή.
άμολμθςρξοξταχ, στο παςαπΪξφ λεζΪμαιο έηιξε θ αξΪμωσθ τφξ δύο ταιξιρξ φχ πςοχ το πεςιηςαζιλΰ
λαι εξξοιομοηιλΰ τοωχ πεςιεψΰνεξο. ήα βασιλΰτεςα στοιψεία ποω πςοέλωγαξ λαι υα ψςθσινοποιθυούξ
ηια τθ νεταζοςΪ τοω animation στθξ εηλατΪστασθ, αποτεμούξ το σλοτΪδι, φχ απΰςςοια τθχ
εηλεζαμιλήχ „τύζμφσθχ‟ στθξ οποία ωπΰλειται το νωαμΰ τοω αξυςρποω, το νοξτέμοω αξυςρποωνθψαξήχ λαι τοω αξοίλειοω ήψοω. ήα στοιψεία αωτΪ υα νεμετθυούξ λαι υα σωξδευούξ νε τθξ
εηλατΪστασθ, στο λεζΪμαιο ποω αλομοωυεί.
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Κεζάμαιο 2: Λεταζοςά τοω animation σε εηλατάστασθ
Στο δεύτεςο λεζΪμαιο νε βΪσθ τθξ πςοθηούνεξθ νεμέτθ τφξ δύο ζιμν εκετΪϊοξται το animation φχ το
αςψιλΰ νέσοξ λαι θ εηλατΪστασθ –λαι πιο σωηλελςινέξα θ παςαστατιλή εηλατΪστασθ- φχ το τεμιλΰ
νέσο στο οποίο έψει ηίξει νεταζοςΪ. Η επιμοηή τθχ τέψξθχ τθχ εηλατΪστασθχ υεφςείται θ
λαταμμθμΰτεςθ, λαυρχ ο πςφταςψιλΰχ στΰψοχ τοω έςηοω είξαι ξα νεταζεςυεί σε νία νοςζή ΰποω ο
επισλέπτθχ υα αποτεμεί νέςοχ τοω λαι υα έψει Ϊνεσθ αμμθμεπίδςασθ νε αωτΰ. Έπειτα απΰ τθξ
αποσαζήξισθ τφξ ΰςφξ animation λαι εηλατΪστασθ, απονοξρξοξται τα τςία βασιλΪ στοιψεία ποω
σωξδεΰωξ τα δύο έςηα, το σλοτΪδι, ο Ϊξυςφποχ-νθψαξή λαι ο ήψοχ. Αωτή θ νεμέτθ έψει φχ στΰψο τθξ
λαμύτεςθ λαταξΰθσθ τοωχ ηια τθξ πιο αποτεμεσνατιλή εζαςνοηή τοωχ στο σψεδιασνΰ τθχ πςοχ
ωμοποίθσθ εηλατΪστασθχ.
2.1 Οςισνΰχ τφξ νέσφξ
ΙατΪ τοξ Mark Rosenthal ίθ τέψξθ τθχ εηλατΪστασθχ αλΰνα δεξ έψει αξαμωυεί λαι ακιοποιθυεί
πμήςφχ. Θςέπει πςρτα ξα λαταξοθυεί λαι ξα αξαηξφςιστεί φχ νέσοξ, επειδή φχ οςισνΰχ πςοσζέςει τθ
δωξατΰτθτα ηια εωςύτεςθ έςεωξα λαι έλζςασθΰ71. Για τοξ ίδιο θ εηλατΪστασθ νποςεί ξα νεταζεςυεί
οποωδήποτε, ηιατί σθνασία έψει θ σύξυεσθ τφξ αξτιλεινέξφξ ποω τθξ αποτεμούξ λαι ΰψι ο ψρςοχ στοξ
οποίο στήξεται. Στθξ εξΰτθτα ποω αλομοωυεί πςοσεηηίϊεται το animation απΰ τθξ οπτιλή λαι τοξ τςΰπο
εζαςνοηήχ τοω απΰ το Švankmajer λαι στθ σωξέψεια εκετΪϊεται θ τέψξθ τθχ εηλατΪστασθχ φχ έξα νέσο
ποω πςοσζέςει οςισνέξθ ενπειςία στοξ επισλέπτθ. ΘαςΪμμθμα σωηλελςινεξοποιείται το είδοχ τθχ
εηλατΪστασθχ ποω υα ωμοποιθυεί.
2.1.1 Animation
άι ταιξίεχ Dimensions of Dialogue λαι Food παςοωσιΪϊοωξ λοιξΪ τεψξιλΪ ψαςαλτθςιστιλΪ τΰσο σε
επίπεδο ζφτοηςαζίαχ – βίξτεο (είδοχ πμΪξφξ), ΰσο λαι σε επίπεδο animation (τεψξιλή).
ά Jan Švankmajer επιμέηει λωςίφχ νεσαία λαι λοξτιξΪ πμΪξα στο σύξομο τφξ ζιμν τοω.
άςισνέξα πμΪξα νποςούξ ξα ψαςαλτθςιστούξ πομύ λοξτιξΪ εξρ τα νεσαία πμΪξα ψςθσινοποιούξται
ΰταξ υέμει ξα τοπουετήσει το υεατή στο ψρςο λαι ξα τοω δείκει το πεδίο τθχ σλθξιλήχ δςΪσθχ. ήα
λοξτιξΪ λαι τα πομύ λοξτιξΪ πμΪξα τα ψςθσινοποιεί ηια ξα δείκει τθ δςΪσθ, ξα δρσει έξτασθ αμμΪ λαι ξα
τοξίσει τιχ μεπτονέςειεχ τφξ αξτιλεινέξφξ. Ϋα τοωχ δρσει νία ςεαμιστιλΰτθτα, ξα δθμρσει πφχ είξαι
πςαηνατιλΪ λαι ΰψι απΪτθ. Σε σωξέξτεωκή τοω αξαζέςει: ίΔεξ νε εξδιαζέςει θ αξαπαςαστατιλή πμΪξθ
αμμΪ θ φνή πςαηνατιλΰτθτα. Αωτΰ ποω ν‟ εξδιαζέςει σε έξα αξτιλείνεξο ή σ΄έξα λιξθνατοηςαζιλΰ
σλθξιλΰ δεξ είξαι θ λιξθνατοηςαζιλή τοω εωημφττία, αμμΪ απΰ τί αποτεμείται, τί το επθςεΪϊει λαι λΪτφ
απΰ ποιεχ σωξυήλεχ, πρχ αμμοιρξεται νε το ψςΰξο, λμπ. ήα παςαπΪξφ εκθηούξ ηιατί απΰ τιχ πςρτεχ
νοω λιΰμαχ ταιξίεχ ψςθσινοποίθσα το λοξτιξΰ πμΪξο, αλςιβρχ επειδή εξτοπίϊει λΪυε ςαηισνατιΪ τθχ
πμΪξθχΰ72. Για τοωχ παςαπΪξφ μΰηοωχ, φστΰσο δεξ λΪξει λανία παςένβασθ ή επεκεςηασία στιχ ειλΰξεχ
τοω. Αξτιπςοσφπεύοωξ τθξ πςαηνατιλΰτθτα λαι δεξ τιχ διοςυρξει (ψςρνα, ζφτισνΰ λ.ο.λ.), ηιατί δεξ
υέμει ξα εκαπατήσει το λοιξΰ τοω εκφςαḯϊοξταχ το έςηο τοω. άι λαυαςέχ μεπτονέςειεχ τοω λοξτιξού
πμΪξοω πςολαμούξ έξτοξα σωξαισυήνατα στο υεατή, το νωαμΰ τοω οποίοω λατ‟ επέλτασθ τιχ
παςαμμθμίϊει νε έξτοξοωχ λαι ωπεςβομιλούχ ήψοωχ.
Εξρ στο Dimensions of Dialogue ο σλθξουέτθχ ασψομείται νε αξτιλείνεξα, αξτίυετα στο Food
πεςιμανβΪξει στο έςηο τοω λωςίφχ αξυςρποωχ. Όταξ πςοσπαυεί ξα παςανοςζρσει τα πςΰσφπα,
ψςθσινοποιεί ελναηεία τοωχ απΰ ναμαλή πμαστεμίξθ. Η ηςήηοςθ εξαμμαηή τφξ πμΪξφξ (λοξτιξΰ –
πομύ λοξτιξΰ) βοθυΪ στθξ αμθυοζΪξεια τοω σωηλελςινέξοω τςιλ. Η διαζοςΪ τφξ δύο έςηφξ είξαι πφχ,
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στο Food, τα ζυαςνέξα στοιψεία τοω έςηοω είξαι τα νέςθ ποω απαςτίϊοωξ τοξ Ϊξυςφπο λαι ΰψι τα
αξτιλείνεξα ηύςφ τοω.
Στο Dimensions of Dialogue ο Jan Švankmajer επιμέηει τθξ τεψξιλή stop-motion73 λαι τθξ
εζαςνΰϊει νε ξτελοωπαςισνέξα αξτιλείνεξα ηια ξα αποδρσει το έςηο τοω. Κε αωτήξ τθξ τεψξιλή θ
λίξθσθ ζαίξεται σπασνφδιλή, αμμΪ σωξΪνα ζωσιλή. Είξαι θ πμέοξ αξαμοηιλή νέυοδοχ ηια ξα ηίξει έξα
αξτιλείνεξο απΰ Ϊγωψο ένγωψο. Αξ λαι είξαι νία πομύ ψςοξοβΰςα διαδιλασία, ηιατί θ ζφτοηςΪζισθ
ηίξεται λαςέ-λαςέ74 ο σλθξουέτθχ λαταζέςξει ξα εκοιλοξονήσει ψςΰξο, νε τα λοξτιξΪ πμΪξα. Έξα
παςΪδειηνα είξαι ο ίΕκαξτμθτιλΰχ ΔιΪμοηοχΰ. Όταξ θ επιλοιξφξία νετακύ τφξ δύο πςοτονρξ
λοςωζρξεται, ηίξεται εστίασθ νΰξο στα αξτιλείνεξα ποω επιλοιξφξούξ νετακύ τοωχ λαι ΰψι στα δύο
λεζΪμια. Έτσι δεξ ψςειΪϊεται σε ΰμα τα λαςέ ξα αμμΪϊει λαι τθ νοςζή τθχ πςοτονήχ.
Επίσθχ ψςήσθ τθχ τεψξιλήχ stop motion επιμέηει ο Jan Švankmajer ηια τθξ ταιξία Food. Θαςΰμο
ποω οι ψαςαλτήςεχ τοω έςηοω τοω είξαι αμθυιξοί, επιμέηει τθξ παςαπΪξφ τεψξιλή ηια ξα οςίσει τοξ
Ϊξυςφπο νε νία διαζοςετιλή έξξοια. Επιυωνεί ξα αξαπαςαστήσει το σρνα φχ νια νθψαξή. Η Καςιτίξα
ΙοξταςΪτοω σε σψετιλή τθχ παςοωσίασθ αξαζέςει ψαςαλτθςιστιλΪ: ίΗ λύςια λαι επαξαμανβαξΰνεξθ
πμολή ποω σωξαξτούνε στιχ αξαπαςαστΪσειχ τοω νθψαξοποιθνέξοω εαωτού είξαι θ εκήχ: Εξΰχ είδοωχ
λοιξφξιλΰ πμαίσιο πεςιοςίϊει λαι ςωυνίϊει τιχ βιομοηιλέχ αξαηλαιΰτθτεχ τοω αξυςρπιξοω σρνατοχ.
ΙΪποιεχ ζοςέχ θ ζύσθ απεμεωυεςρξεται βίαια απΰ αωτΰ το πμαίσιο νε έξα ξτεμίςιο ψΪοωχ λαι
ςεωστΰτθταχ. Άμμεχ ζοςέχ πΪμι, ο ίδιοχ ο λοιξφξιλΰχ νθψαξισνΰχ οδθηείται βμαλφδρχ λαι ψφςίχ
πςοζαξή αίτια στθξ αωτολαταστςοζή τοω. Στιχ αξαπαςαστΪσειχ αωτέχ τοω ίνθψαξοποιθνέξοω εαωτούΰ
θ επιμοηή τθχ τεψξιλήχ τοω animation είξαι λαίςια λαυρχ είξαι το λαταμμθμΰτεςο νέσοξ
επαξαλαυοςισνού τοω αξυςρπιξοω σρνατοχ λΪτφ απΰ νθψαξοποιθνέξοωχ ΰςοωχΰ 75. Η ςοή τφξ
ειλΰξφξ νε τθξ τεψξιλή stop motion, νποςεί ξα είξαι σψετιλΪ σωξεψήχ, αμμΪ δεξ αξαπαςιστΪ τθξ
πςαηνατιλή ταψύτθτα τθχ ςοήχ νία λίξθσθχ. Έτσι ο σλθξουέτθχ εζαςνΰϊοξταχ τθξ, ενζαξίϊει νια Ϊμμθ
πμεωςΪ τοω αξυςρποω, τθ νθψαξιλή.
Εξδιαζέςοξ πςολαμεί φστΰσο, θ Ϊπογθ τοω Jan Švankmajer ηια το animation. ΘαςΪ τθξ Ϊςτια
ψςήσθ τοω λαι τθξ πμθυρςα τεψξιλρξ ποω εζαςνΰϊει στα σωηλελςινέξα ζιμν αμμΪ λαι εωςύτεςα στα
έςηα τοω, οωσιαστιλΪ δεξ εξδιαζέςεται ηια το animation αωτΰ λαυ‟ εαωτΰ. ήο ψςθσινοποιεί νΰξο ηια ξα
αποδρσει το νήξωνα ποω υέμει πςοχ τοξ υεατή. Σε σωϊήτθσθ νε τθξ Wendy Hall δθμρξει: ίΚποςρ ξα
ψαςαλτθςίσφ το animation, εξ σωξτονία, φχ ναηιλΰ. Έτσι το ψςθσινοποιρ στιχ ταιξίεχ νοω. Δθμαδή, δεξ
πςοσπαυρ απμρχ ξα λΪξφ τα Ϊγωψα αξτιλείνεξα ϊφξταξΪ. Θςοσπαυρ ξα δρσφ ϊφή στα αξτιλείνεξα,
νε τθξ πςαηνατιλή έξξοια τοω ΰςοω. ΥπΪςψει νια σωηλελςινέξθ γωψομοηιλή στιηνή ηια λΪτι τέτοιο. Όψι
νΰξο τεψξιλή. ήθ στιηνή ποω πςοσπαυούνε ξα ζέςοωνε τα αξτιλείνεξα στθ ϊφή, νποςούνε ξα
επιλοιξφξήσοωνε ναϊί τοωχ νε λΪποιοωχ τςΰποωχ. Ελείξθ τθ στιηνή βςισλΰναστε σε νία λατΪστασθ
ναηείαχ. άι πςΰηοξοί ναχ, νποςούσαξ, πιυαξρχ ξα δρσοωξ ϊφή στα αξτιλείνεξα νέσα απΰ τιχ
εσφτεςιλέχ μειτοωςηίεχ τοωχ λαι νΰξο. Όπφχ το λαταμαβαίξφ, νέσα απΰ έξα είδοχ ναηείαχ. Άςα, το
animation, ηια νέξα, ωπολαυιστΪ λΪτι ποω οι πςΰηοξοί ναχ δεξ είψαξ διΰμοω αξΪηλθ. Ιαταξορ πφχ, θ
τεςΪστια πμειογθζία τφξ animator ψςθσινοποιούξ τθξ τεψξιλή τοωχ, ελείξθ τοω animation ποω δίξει
ϊφή στα αξτιλείνεξα, φχ νία τεψξιλή λίξθσθ. Είξαι ζωμαλισνέξοι τφξ τεψξιλρξ τοωχ ιλαξοτήτφξ.
Αδωξατούξ ξα αξτιμθζυούξ τθξ γωψομοηιλή στιηνή τοω animation. ΛωσιλΪ, αωτΰ δεξ είξαι πςΰβμθνα
ΰμφξ! ΘΪςα πομμοί animator εςφτεύοξται τοξ τςΰπο νε τοξ οποίο επιτωηψΪξοωξ νια οςισνέξθ τεψξιλή
λι αποτωηψΪξοωξ πμήςφχ ξα δρσοωξ οποιοδήποτε πεςιεψΰνεξο στθ δοωμειΪ τοωχ. Έτσι το τεψξιλΰ
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Stop-motion: τεψξιλή λατΪ τθξ οποία έξα αξτιλείνεξο ζφτοηςαζιϊΰνεξο σε σωξέψειεχ ζαίξεται ξα λιξείται, αξ οι
ζφτοηςαζίεχ διαδεψτούξ θ νία τθξ Ϊμμθ νε ηςήηοςθ ταψύτθτα.
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Υπομοηίϊεται ΰτι ηια τα 11‟ ποω διαςλεί το βίξτεο, τςαβήψτθλαξ πεςίποω 16.500 ζφτοηςαζίεχ.
75
Καςιτίξα ΙοξταςΪτοω, ίΣλθξουετρξταχ τθξ λαμμιτεψξιλή ενπειςία τοω αξοίλειοω νε παςΪδειηα το έςηοω τοω animator Jan
Švankmajerΰ (παςοωσίασθ στο Θαξεμμήξιο Ψωψιατςιλΰ Σωξέδςιο ίήέψξθ λαι Ψωψιατςιλήΰ, ΧαξιΪ, Ιςήτθ, 20-23 Καḯοω 2010).

34

νέςοχ τθχ ιδέαχ, τοω animation, ηίξεται πιο σθναξτιλΰ ηι‟ αωτούχ απ‟ ΰτι οποιοδήποτε είδοχ νθξύνατοχ
υα νποςούσαξ ξα επιλοιξφξήσοωξ. Η διαδιλασία, ποω αλομοωυρ εηρ, είξαι αλςιβρχ θ αξτίυετθ. Στθξ
αςψή είξαι θ ιδέα ποω υα ήυεμα ξα επιλοιξφξήσφ ή ξα ελζςΪσφ λαι νετΪ βςίσλφ τα νέσα ηια ξα το
λΪξφ. Γι‟ αωτΰ, νεςιλέχ απΰ τιχ ταιξίεχ νοω είξαι εκ‟ ομολμήςοω animation, Ϊμμεχ εξ νέςει, λι οι
ωπΰμοιπεχ λαυΰμοω, ηιατί το animation δεξ είξαι το πιο σθναξτιλΰ πςΪηνα στθ δοωμειΪ νοω. ήο
πεςιεψΰνεξο τθχ ιδέαχ, ποω πςοσπαυρ ξα ελζςΪσφ, απαιτεί τθξ ψςήσθ λΪποιφξ νέσφξ, αξΪμοηα νε το
πεςιεψΰνεξο τθχ έλζςασθχΰ76.
ά Jan Švankmajer, έψει νεταβεί απΰ τιχ τςειχ διαστΪσειχ, λατΪ τθ διΪςλεια τθχ βιξτεοσλΰπισθχ,
στιχ δύο. Στιχ ταιξίεχ τοω πςοσπαυεί ξα εξτΪκει νέσα στο ζιμν, ποω είξαι δισδιΪστατο, τθξ τςίτθ
διΪστασθ, τοξ ΰηλο ή ψρςο. Αωτΰχ είξαι ο μΰηοχ ηια τοξ οποίο ψςθσινοποιεί λαυθνεςιξΪ αξτιλείνεξα
εξρ παςΪμμθμα εξτΪσσει το αξυςρπιξο στοιψείο. Θαςαμμθμίϊοξταχ τα αξτιλείνεξα νε τοξ Ϊξυςφπο, τοξ
ψςθσινοποιεί ηια ξα δείκει τθ σψέσθ τοω νεηέυοωχ τφξ δύο αωτρξ στοιψείφξ. ΒΪϊοξτΪχ τα δίπμα δίπμα
δείψξει στο υεατή το σωηλςίσινο νέηευοχ. Ελνεταμμεύεται ΰπφχ αξαζέςυθλε παςαπΪξφ τΰσο τοξ
τςΰπο μήγθχ (νεσαία, λοξτιξΪ, πομύ λοξτιξΪ πμΪξα), ΰσο λαι τθξ τεψξιλή τοω stop motion animation.
ΘαςΪμμθμα ηια ξα εξισψύσει τθξ αίσυθσθ τθχ τςίτθχ διΪστασθχ ψςθσινοποιεί τοξ ήψο νε ωπεςβομιλΰ
τςΰπο. Θεςξρξταχ απΰ το animation στθξ εηλατΪστασθ, ηίξεται νια νεταζοςΪ απΰ τιχ δύο διαστΪσειχ,
ποω είξαι τα δύο ζίμν, στιχ τςειχ διαστΪσειχ. Σε αωτΰ το εηψείςθνα ΰνφχ, ο υεατήχ δεξ παςανέξει
παςατθςθτήχ αμμΪ ηίξεται εξεςηΰ νέμοχ τοω έςηοω.
2.1.2 Εηλατάστασθ
Η πςοχ ωμοποίθσθ εηλατΪστασθ αξήλει στο είδοχ τφξ παςαστατιλρξ εηλαταστΪσεφξ
(performative installation) λαι σύνζφξα νε τθξ Angelika Nollert ίθ παςαστατιλή εηλατΪστασθ οςίϊεται
φχ νία σύξυεσθ νετακύ εξΰχ λαμμιτεψξιλού έςηοω λαι εξΰχ λαμμιτεψξιλού σωνβΪξτοχ, νιαχ παςοωσίαχ
λαι νιαχ αξαπαςΪστασθχ, αόμΰτθταχ λαι οξτΰτθταχΰ77. ά ΰςοχ παςαστατιλή εηλατΪστασθ αποτεμείται
απΰ δύο βασιλέχ έξξοιεχ, τθξ παςΪστασθ λαι τθξ εηλατΪστασθ. Η εηλατΪστασθ εκ‟ οςισνού παςΪηεται
στα πμαίσια νιαχ διαδιλασίαχ οςηΪξφσθχ λαι τοπουέτθσθχ τφξ δεδονέξφξ στο ψρςο. Είξαι έςηο τςιρξ
διαστΪσεφξ λαι αζοςΪ τοξ ελΪστοτε πεςιβΪμμοξτα ψρςο, στοξ οποίο αξΪμοηα τοξ λαμμιτέψξθ
δθνιοωςηείται λΪυε ζοςΪ νια διαζοςετιλή ενπειςία (σλοπΰχ τοω
λαμμιτεψξιλού έςηοω). ΘαςΪμμθμα θ παςΪστασθ έψει ξα λΪξει νε
τθξ αμμθμεπίδςασθ φχ σωνβΪξ, ίτοξίϊει τθξ ταωτΰψςοξθ ύπαςκθ
τθχ δςΪσθχ λαι τθχ ενπειςίαχ , τθχ παςοωσίαχ λαι τθχ
παςοωσίασθχ. Η παςΪστασθ ωποδειλξύει τοξ τςΰπο νε τοξ οποίο
οι επιλοιξφξιαλέχ τέψξεχ εξσφνατρξοξται σε ελζςΪσειχ νέσα στο
ψρςο, στα έςηα τέψξθχ λαι στθξ λίξθσθ τοω σρνατοχΰ 78. ά ψρςοχ,
σωξδεδενέξοχ νε τθξ οξτΰτθτα νιαχ εηλατΪστασθχ, υέτει τθ
στεςεΰτθτα ή τθξ αστΪυεια τφξ ζωσιλρξ στοιψείφξ (αξτιλείνεξα,
αξυςρποωχ) ποω πεςιμανβΪξει, φχ ηεηοξΰτα ή παςαστΪσειχ. Αωτΰ
έψει φχ αποτέμεσνα τθ σωηψρξεωσθ ίπαςοωσίαχ λαι
ειλΰξα 11: Lygia Clark, Bichos
αξαπαςΪστασθχΰ,
εζήνεςφξ
λαι
στατιλρξ
στοιψείφξ,
βςαψωπςΰυεσνφξ λαι νθ ηεηοξΰτφξ (σωνβΪξτφξ). Έτσι, στιχ παςαστατιλέχ εηλαταστΪσειχ δίξεται θ
δωξατΰτθτα στοξ λαμμιτέψξθ ξα ίδιαπμαλείΰ σε διαζοςετιλΪ επίπεδα νε τθξ παςοωσία, τθ ψςοξιλΰτθτα,
το ψρςο λαι τθξ διαζοςετιλή ενπειςία-πςοσέηηισθ τοω ελΪστοτε επισλέπτθ.
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Σωμμοηιλΰ έςηο, Jan Svankmajer (Εεσσαμοξίλθ: Σύηψςοξοι άςίϊοξτεχ 2006), 49.
Angelika Nollert, Performance Installation (Cologne: Snoeck 2003), 4.
78
Phil Turner λαι Elisabeth Davenport, Spaces, Spatiality and Technology (Edinburgh: Springer 2005), 195.
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Απΰ τοωχ πςρτοωχ λαμμιτέψξεχ ποω εισήηαηε νε τα έςηα τθχ τοξ ΰςο ίπαςαστατιλή
εηλατΪστασθΰ ήταξ θ Lygia Clark79 θ οποία πειςανατίστθλε νε διΪζοςεχ νευΰδοωχ λαι διαδιλασίεχ
νεμετρξταχ τθ διΪδςασθ λαι τθ σωννετοψή τοω λοιξού. Θεςίποω στα νέσα τθχ λαςιέςαχ τθχ
αποναλςύξυθλε απΰ τθ στεςεΰτωπθ διαδιλασία έλυεσθχ τφξ λαμμιτεψξιλρξ έςηφξ σε νοωσεία.
Αξαϊήτθσε τθ σψέσθ λοιξφξίαχ λαι τέψξθχ, εκετΪϊοξταχ νια ίυεςαπεωτιλήΰ πςοσέηηισθ τθχ
εηλατΪστασθχ λαι τοω παςαστατιλού έςηοω. Εεφςρξταχ ΰτι θ τέψξθ πςέπει ξα βιρξεται λαι νε τιχ πέξτε
αισυήσειχ, αξέπτωκε στθ δοωμειΪ τθχ τα μεηΰνεξα ίσωσψετιϊΰνεξα αξτιλείνεξαΰ, εςεωξρξταχ πρχ τα
αξτιλείνεξα νποςούσαξ ξα ηίξοωξ το λίξθτςο ηια νια ξέα ποιΰτθτα σψέσεφξ λαμμιτέψξθ-λοιξού,
δθνιοωςηρξταχ έξα οςισνέξο ηεηοξΰχ. Αωτΰ το είδοχ υεςαπεωτιλρξ έςηφξ το οξΰνασε ίτεμετοωςηιλΰ
ψφςίχ νύυοΰ80 λαι ωποηςΪννιϊε το ηεηοξΰχ ΰτι θ δοωμειΪ τθχ δεξ
έψει αξαπαςαστατιλΰ ξΰθνα. Σλοπΰχ τθχ είξαι ξα εξεςηοποιήσει
ξέεχ ζΰςνεχ σψέσεφξ. Η τέψξθ ηια τθξ Clark ήταξ νια ϊφξταξή
ενπειςία ΰποω ο λαμμιτέψξθχ λαι ο σωννετέψφξ δεξ μειτοωςηούξ
ψφςιστΪ.
ήα πςρτα τθχ πειςανατιλΪ έςηα πςοχ αωτή τθξ λατεύυωξσθ
ήταξ θ σειςΪ Bichos (1963), νεταμμιλέχ αξαδιπμούνεξεχ λατασλεωέχ
ποω πςοσαςνΰϊοξταξ σε ΰτι σψήνα ήυεμε ο επισλέπτθχ. Έτσι, λΪυε
ζοςΪ ποω ελτίυοξταξ αωτΪ τα έςηα είψαξ λαι έξα διαζοςετιλΰ
σψθνατισνΰ, αξΪμοηα νε το πρχ πςοτινούσε ο ψςήστθχ ξα τα στήσει
στο ψρςο. Ζίηο αςηΰτεςα νε τθ σειςΪ Caixa de Fίsforos (1964), οι
ειλΰξα 12: Lygia Clark, Baba
πομωνοςζιλέχ λατασλεωέχ τθχ ήταξ απΰ σπιςτΰλοωτα σε διΪζοςεχ
Antropofágica
σωξυέσειχ. ήο Dialogue (1968), δύο ϊεωηΪςια ηωαμιΪ θμίοω ποω
ζοςιούξται παςΪμμθμα απΰ δύο Ϊτονα, είξαι ο νεταβατιλΰχ πειςανατισνΰχ πςιξ τθξ εκ‟ oςισνού
παςαστατιλή εηλατΪστασθ Baba Antropofágica (1973). Σε αωτή τθξ εηλατΪστασθ το λοιξΰ ήταξ ηύςφ
απΰ έξαξ καπμφνέξο Ϊξυςφπο. Κασούσαξ έξα ωμιλΰ σαξ τσίψμα λαι το έβηαϊαξ απΰ το στΰνα τοωχ
τςαβΰξταχ λαι νετατςέποξτΪχ το σε έξα νεηΪμο λοςδΰξι. Κε αωτΰ τύμιηαξ τοξ Ϊξυςφπο λαι
δθνιοωςηούσαξ ηύςφ τοω λΪτι αξΪμοηο νε το λοωλούμι ποω ζτιΪψξει θ αςΪψξθ νε τοξ ιστΰ τθχ λαι
τωμίηει τα υωςΪνατΪ τθχ81.
ήθξ ίδια πεςίοδο ο λαμμιτέψξθχ Vito Acconci82 δθνιοωςηεί
επίσθχ αξΪμοηθ εηλατΪστασθ νε σωννετοψή τοω λοιξού, το Seedbed
(1971). Ηαπμφνέξοχ λαι λςωννέξοχ λΪτφ απΰ νια τεςΪστια ςΪνπα
ποω είψε εηλατασταυεί στθ ηλαμεςί Sonnabend, αωξαξιϊΰταξ
ζφξΪϊοξταχ παςΪμμθμα τιχ ζαξτασιρσειχ τοω ηια τοωχ επισλέπτεχ
ποω πεςξούσαξ πΪξφ απΰ τθ ςΪνπα, ΰπφχ υα έλαξε έξαχ
θδοξοβμεγίαχ. ήο λίξθτςΰ τοω στθξ εηλατΪστασθ αωτή ήταξ ξα
παςαλιξήσει το λοιξΰ ξα ενπμαλεί στθξ παςαηφηή τοω έςηοω,
Ειλΰξα 13: Vito Acconci, Seedbed
δθνιοωςηρξταχ νια λατΪστασθ ανοιβαίαχ αξταμμαηήχ νετακύ
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Lygia Clark (1920-1988): βςαϊιμιαξήχ λαταηφηήχ λαμμιτέψξιδα, ηξφστή ηια τοωχ ϊφηςαζιλούχ τθχ πίξαλεχ λαι τιχ
εηλαταστΪσειχ τθχ. Αξήλει στο λοξστςοωλτιβιστιλΰ λίξθνα. Διεςεύξθσε τθξ ιδέα τθχ αισυθτθςιαλήχ αξτίμθγθχ νέσα απΰ τθξ
τέψξθ τθχ. Η τέψξθ τθχ έηιξε νια πομωαισυθτθςιαλή ενπειςία στθξ οποία ο υεατήχ ηιξΰταξ εξεςηΰχ σωννετέψφξ. Απΰ το 1979
έφχ το 1988 ασψομήυθλε νε τθ υεςαπεία νέσφ τθχ τέψξθχ. Χςθσινοποίθσε τθξ τέψξθ τθχ ηια ξα υεςαπεύσει εμαζςΪ
διαταςαηνέξοωχ λαι γωψφτιλούχ ασυεξείχ.
80
Erin Maning, Relationscapes: Movement, Art, Philosophy (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009), 244.
81
medienkunstnetz.de/ works/ baba-antropofagica/
82
Vitto Acconci (1940-): σψεδιαστήχ, αςψιτέλτοξαχ τοπίοω λαι λαμμιτέψξθχ. Ασψομήυθλε λωςίφχ νε τθξ τέψξθ τθχ
εηλατΪστασθχ λαι τθξ παςΪστασθ (performance). Ηελίξθσε τθξ λαςιέςα τοω φχ ποιθτήχ. Απΰ το 1960 λαι έπειτα ασψομήυθλε
νε τθξ performance λαι το βίξτεο. Χςθσινοποίθσε το σρνα τοω φχ υένα ηια ξα πειςανατιστεί νε το βίξτεο, τθ ζφτοηςαζία λαι
το ζιμν. Απΰ τα νέσα τοω 1970 κελίξθσε τοωχ πειςανατισνούχ τοω νε τιχ οπτιλοαλοωστιλέχ εηλαταστΪσειχ.
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λαμμιτέψξθ-υεατή83. Όπφχ ο ίδιοχ έψει δθμρσει ηια τθξ παςαστατιλή εηλατΪστασθ: ίά υεατήχ
εξεςηοποιεί έξα ΰςηαξο, ποω νε τθ σειςΪ τοω εξεςηοποιεί έξα αςψιτελτοξιλΰ στοιψείο, ποω νε τθ σειςΪ
τοω εξεςηοποιεί έξα σήνα: ο υεατήχ ηίξεται το υύνα εξΰχ παιδεωτιλού σήνατοχ, το οποίο μειτοωςηεί
νΰξο ΰσο ο υεατήχ είξαι διατευθνέξοχ ξα λςατΪει εξεςηοποιθνέξο το ΰςηαξοΰ 84.
ήα τεμεωταία ψςΰξια, θ ςαηδαία εκέμικθ τθχ τεψξομοηίαχ λαι θ εζαςνοηή τθχ φχ νέσοξ σε
εηλαταστΪσειχ έηιξε θ αζοςνή ηια ξέοωχ πειςανατισνούχ αμμθμεπίδςασθχ νε το λοιξΰ. Έςηα ΰπφχ το
Lebensspuren (Chiharu Shiota, 2008), Untitled Act (Dolan Bay, 2011) λαι Obliteration Room (Yayoi
Kusama, 2012) υέτοωξ ξέεχ βΪσειχ ηια τθ σψέσθ τοω υεατή νε τοξ λαμμιτέψξθ. ά λαμμιτέψξθχ παςατθςεί
τιχ λιξήσειχ τοω ψςήστθ λαι τοξ τςΰπο ποω αξτιδςΪ νέσα στο ψρςο ποω τοω έψει πςοσζέςει, τθξ ίδια
στιηνή ποω ο ψςήστθχ αζήξεται λαι πειςανατίϊεται σε νία ξέα πςαηνατιλΰτθτα ποω διαςλεί τΰσο ΰσο
ωζίσταται το λαμμιτεψξιλΰ έςηο.
2.2 Εξξοιομοηιλά στοιψεία επαζήχ
Η Claire Bishop υεφςεί πφχ ίθ εηλατΪστασθ δεξ επιλεξτςρξεται στο υένα ή τα ωμιλΪ, αμμΪ στθξ
ενπειςία τφξ υεατρξΰ85. Βασιϊΰνεξθ στθξ κεψφςιστή ιδιΰτθτα τθχ εηλατΪστασθχ ξα εστιΪϊει στθξ
ενπειςία τοω λοιξού λαι τθξ αξτίδςασή τοω, τθξ επέμεκα φχ το νέσοξ ποω υα ηίξει θ νεταζοςΪ απΰ το
animation. Σε αωτή τθξ πεςίπτφσθ λςίξεται αξαηλαία θ απονΰξφσθ σωηλελςινέξφξ εξξοιαλρξ
στοιψείφξ, ποω αξαμύοξται παςαλΪτφ (σλοτΪδι, Ϊξυςφποχ-νθψαξή, ήψοχ), νε σλοπΰ ξα εκασζαμίσοωξ
αξτίστοιψθ ενπειςία τοω υεατή λαι στα δύο νέσα.
2.2.1 Σλοτάδι
ήο σλοτΪδι σθνατοδοτεί τθξ αποωσία ΰςασθχ. Όταξ ο Ϊξυςφποχ δεξ βμέπει, αωτΰνατα δθνιοωςηεί νε τθ
ζαξτασία τοω νια πμαστή πςαηνατιλΰτθτα. Ιατ‟ επέλτασθ το σλοτΪδι σωνβομίϊει ηια αςλετούχ
αξυςρποωχ το ζΰβο λαι το Ϊηξφστο86. Κε αωτΰξ τοξ τςΰπο το αξτινετφπίϊει ο Jan Švankmajer. Σε
αξαζοςΪ τοω ηια τθ νοςζομοηία τοω ζΰβοω πεςιηςΪζει: ίΓια νέξα ο ζΰβοχ δεξ έψει ψςρνα –ΰψι
τοωμΪψιστοξ, στο οπτιλΰ ναχ ζΪσνα, αξ λαι υα νποςούσε ξα είξαι ωπέςωυςοχ. Έψφ ξιρσει τα
ισψωςΰτεςα σωξαισυήνατα ζΰβοω στθ ζαξτασία νοω, ΰταξ είναι στο σλοτΪδι, σε πίσσα σλοτΪδι. ΣλοτΪδι,
ΰνφχ, ποω δεξ νε λΪξει αΰςατο, αξτίυετα, νε λαυιστΪ οςατΰ λαι πομύ δθνοζιμή στΰψο. Η αίσυθσθ τοω
ξα είναι αξωπεςΪσπιστοχ στο σλοτΪδι, το Ϊηψοχ νοω, ποω αποςςέει απΰ τθξ αδωξανία νοω ξα λςωζτρ,
αωκήυθλε, ΰταξ αξαλΪμωγα τθξ ύπαςκθ τθμεσλοπίφξ νε ωπέςςωυςεχ αλτίξεχ. ήο πιο τςοναλτιλΰ
σλοτΪδι είξαι αλςιβρχ αωτΰ στο οποίο πςέπει ξα νπφ. ήο σλοτΪδι πίσφ νοω είξαι έξαχ ψρςοχ ποω δεξ
είξαι ποτέ λεξΰχ, αξτίυετα, είξαι σωνπωλξφνέξοχ, λατΪ λΪποιο τςΰπο, λι ο λίξδωξοχ λαςαδολεί σε λΪυε
βήναΰ87. ά στΰψοχ τθχ ψςήσθχ τοω σλοταδιού στθξ εηλατΪστασθ βασίϊεται, ΰψι τΰσο στθ δθνιοωςηία
ζΰβοω –λαυρχ πέςαξ τοω λοιξφξιλού έψει παιδεωτιλΰ ψαςαλτήςα λαι δεξ επιδιρλεται ο παξιλΰχ, ΰσο
στθ δθνιοωςηία τθχ αίσυθσθχ στο ψςήστθ ΰτι ελτείυεται στο λεξΰ. Σε έξα ψρςο ΰποω υα δθνιοωςηήσει
νΰξοχ τοω τα σωξαισυήνατα ποω υα τοξ σωξοδεύσοωξ.
Η αίσυθσθ τοω λεξού οξονΪϊεται νευοςιαλΰτθτα (liminality). Είξαι το ΰςιο νετακύ δύο
λαταστΪσεφξ, νιαχ πςοθηούνεξθχ λαι νιαχ επΰνεξθχ. Είξαι νια γωψομοηιλή, ξεωςομοηιλή ή
νεταζωσιλή ωπολεινεξιλή λατΪστασθ (σωξειδθτΪ ή νθ) τοω ατΰνοω ποω βςίσλεται „στο λατρζμι‟ δύο
διαζοςετιλρξ ωπαςκιαλρξ λαταστΪσεφξ. ήο Ϊτονο είξαι στο νεταίψνιο τθχ αμμαηήχ απΰ έξα στΪδιο
ποω οςίϊεται απΰ σωηλελςινέξο ψςΰξο, δεδονέξθ ταωτΰτθτα λαι λοιξφξιλή ωπΰστασθ, σε έξα Ϊμμο νε
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ξέα δεδονέξα. ά ΰςοχ liminality αξαπτύψυθλε ηια πςρτθ ζοςΪ στιχ αςψέχ τοω πςοθηούνεξοω αιρξα
απΰ τοξ αξυςφπομΰηο Arnold Van Gennep. Στθ σύηψςοξθ εποψή θ νευοςιαλΰτθτα έψει ψςθσινοποιθυεί
ηια ξα δείκει το λατρζμι τθχ νετΪβασθχ σε λοιξφξιλΰ λαι λαμμιτεψξιλΰ επίπεδο αμμΪ λαι σε
τεμετοωςηίεχ. ΙατΪ τθ διΪςλεια τθχ νευοςιαλΰτθταχ τα πΪξτα είξαι ςεωστΪ λαι διαυέσινα ηια ξα
ωποστούξ αμμαηέχ. Σύνζφξα νε τοξ Gennep θ νευοςιαλή διαδιλασία αποτεμείται απΰ τςία στΪδια ποω
οξονΪϊοξται „preliminal rite‟, „liminal rite‟ λαι „postliminal rite‟. ήο πςρτο είξαι λΪτι σαξ „υΪξατοχ‟.
Διαηςαζή τφξ πςοθηούνεξφξ δεδονέξφξ νίαχ λατΪστασθχ λαι σπΪσινο τφξ δεσνρξ νε το παςεμυΰξ.
ήο δεύτεςο στΪδιο είξαι νια λατΪστασθ tabula rasa88 στθξ οποία επέςψεται το Ϊτονο. Βςίσλεται στο
απΰμωτο σφνατιλΰ, ψςοξιλΰ, λοιξφξιλΰ λαι γωψομοηιλΰ λεξΰ ηια ξα ωποδεψυεί το τςίτο στΪδιο. Σε αωτΰ
αξτινετφπίϊει τθ ξέα λατΪστασθ λαι εξσφνατρξεται στθ ξέα ενπειςία.
Η νευοςιαλή λατΪστασθ ψςίϊει αξΪηλθχ έξτακθχ σε έξα ψρςο, ωπαςλτΰ ή νθ. Σε έξα ψρςο νε
τέτοιοω είδοωχ πςοσφςιξή λαι παςφδιλή δςαστθςιΰτθτα, ρστε ξα νθξ έψει τθ σποωδαιΰτθτα ξα
υεφςείται ίνέςοχΰ. ά ηΪμμοχ αξυςφπομΰηοχ Mark Augé επιξΰθσε τοξ ΰςο non-place. Θαςαδείηνατα
νθ-ψρςφξ αποτεμούξ τα αεςοδςΰνια, τα νεηΪμα πομωλαταστήνατα, τα δφνΪτια κεξοδοψείφξ ή οι
αωτολιξθτΰδςονοι. ά Marc Augé έυεσε τοξ ΰςο non-lieux (non-place) ηια ξα πεςιηςΪγει σωηλελςινέξα
είδθ ψρςφξ, λωςίφχ αςψιτελτοξιλρξ λαι τεψξομοηιλρξ, οι οποίοι έψοωξ σψεδιαστεί νε σλοπΰ ο
ελΪστοτε Ϊξυςφποχ ξα τοωχ διέςψεται ή ξα τοωχ "λαταξαμρξει" αξτί ξα τοωχ ιδιοποιθυεί, εξρ
ταωτΰψςοξα διατθςεί εμΪψιστα ή λαυΰμοω ίψξθ σωννετοψήχ (παςοωσίαχ) τοω σε αωτούχ. άι ψρςοι αωτοί
-ΰποω λατΪ λύςιο μΰηο σωξδέοξται νε τθ διέμεωσθ λαι τθξ επιλοιξφξία- είξαι ηια τοξ Augé τα
ψαςαλτθςιστιλΪ ηξφςίσνατα τθχ σύηψςοξθχ πεςιΰδοω τθξ οποία απολαμεί ίωπες-ξεφτεςιλΰτθταΰ
(supermodernity). ήο πςοϋΰξ λαι ελπςΰσφποχ τθχ σύηψςοξθχ λςίσθχ στιχ λοιξφξιλέχ σψέσειχ λαι λατΪ
σωξέπεια στθξ λατασλεωή ατονιλρξ ταωτοτήτφξ νέσα απΰ τιχ σψέσειχ αωτέχ.
ά ΰςοχ ποω πεςιηςΪζει τθ νευοςιαλή λατΪστασθ οξονΪϊεται in-between (νετακύ- εξδιανέσο).
Είξαι λΪτι το οποίο ωπΪςψει λαι ϊει λατΪ τθ νετΪβασθ, αςξούνεξο λατθηοςιοποίθσθ. ΙΪτι το οποίο
επινέξει σε νια λαιξούςηια σταυεςΰτθτα λαι επαξέξτακθ λΪποω. ήα εξδιΪνεσα νέςθ ειξαι νευοςιαλΪ
ηιατί παςανέξοωξ στα Ϊλςα (στο πεςιυρςιο), πεςινέξοξταχ τοξ Ϊξυςφπο λαι τθξ λοιξφξιλθ υέμθσθ ξα
τοωχ πςοσδρσει ακία λαι αξαηξφςισινΰτθτα. Αποτεμούξ το νεταβατιλΰ στΪδιο απΰ έξα ζαιξΰνεξο σε
έξα Ϊμμο89. Είξαι νία τςίτθ ζύσθ σε σψέσθ νε το ίεδρΰ λαι το ίελείΰ. Είξαι το ίνετακύΰ 90. ΛιμοσοζιλΪ θ
λατΪστασθ νετακύ, διαηςΪζεται ομολΪυαςα στθξ ίΑμμθηοςία τοω Σπθμαίοωΰ 91. Κετακύ τοω σλΰτοωχ
στο οποίο βςίσλεται ο Ϊξυςφποχ νέψςι ξα δει τοξ Ήμιο (το αηαυΰ) βςίσλεται στθξ εξδιΪνεσθ
λατΪστασθ, ΰποω πςοσπαυεί ξα σπΪσει τα δεσνΪ τοω. Αξαηξφςίϊει τθξ παμαιΪ λατΪστασθ (το σλοτΪδι)
λαι οδεύει πςοχ τθξ λαιξούςηια (το ζφχ).
Σε σύηψςοξα λαμμιτεψξιλΪ έςηα λαι εηλαταστΪσειχ ΰποω εζαςνΰϊεται το σλοτΪδι, στΰψοχ είξαι ο
επισλέπτθχ ξα αδειΪσει απΰ σωξαισυήνατα λαι ξα νποςέσει ξα αξαπτύκει τθ σλέγθ τοω απΰ τθξ αςψή.
Ϋα παςανείξει ηια έξα διΪστθνα στο νεταβατιλΰ λεξΰ, αωτΰ ποω αξαζέςεται λαι φχ εξδιΪνεσθ
λατΪστασθ. ά Miroslaw Balka στθξ παςαστατιλή εηλατΪστασθ How It Is (2009-2010) ποω έμαβε ψρςα
στοξ ειδιλΰ ψρςο ηια νεηΪμφξ διαστΪσεφξ έςηα (Turbine Hall) τθχ TATE Modern τοω Ζοξδίξοω,
ψςθσινοποίθσε το σλοτΪδι ζτιΪψξοξταχ έξα νεηΪμο ναύςο λοωτί σαξ λοξτέιξες. ΕξξοιομοηιλΪ, το έςηο
αξαζεςΰταξ στα υύνατα τοω Β‟ Θαηλοσνίοω Θομένοω στθξ Θομφξία, απΰ ΰποω λαι ο ίδιοχ ο
λαμμιτέψξθχ λατΪηεται. άι επισλέπτεχ εισέςψοξταξ στο ψρςο τοω Turbine Hall λαι βςίσλοξταξ νπςοστΪ
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στο έςηο. Αξεβαίξοξταχ το επιλμιξέχ επίπεδο τοω,
σταδιαλΪ εισέςψοξταξ στο απΰμωτο σλοτΪδι. Στθξ
πεςιπμΪξθσή τοωχ έςψοξταξ σε επαζή νε Ϊμμοωχ
επισλέπτεχ, ψφςίχ ξα τοωχ βμέποωξ. Όπφχ
πεςιηςΪζει ο Βασίμθχ ΨαςςΪχ92: ίΘομύχ λΰσνοχ
νέσα στο ψρςο πεςπατούσε αςηΪ, αηηίϊοξταχ
νεςιλέχ ζοςέχ τοξ διπμαξΰ τοω ηια ξα λαταμΪβει πού
βςίσλεται. Ύστεςα απΰ λΪποιο σθνείο ήταξ τέτοιο το
Ειλΰξα 14: Miroslaw Balka, How It Is
οπτιλΰ λεξΰ, ποω δεξ ήκεςεχ αξ είψεχ επαζή νε το
δΪπεδο ή απμΪ πέταηεχ. άι διαστΪσειχ ψΪξοξταξ λαι νΰξο ο ήψοχ απΰ τοωχ διπμαξούχ νοω νού έδιξε ξα
λαταμΪβφ ΰτι ήνοωξ κύπξιοχ! Στιχ στιηνέχ ποω δεξ νποςούσα ξα δφ τα ψέςια νοω ή το σρνα νοω,
λατΪμαβα τθξ έξξοια τοω σλοταδιού (darkness) ΰποω ο M. Balka πςοσέηηιϊε. Όμα αωτΪ, ηια ξα ζτΪσφ
στο τέςνα αηηίϊοξταχ το τέμοχ τοω ψρςοω το οποίο είψε νια ζοβεςή βεμούδιξθ ωζή ποω ομολμήςφξε
τθξ λατΪ στιηνέχ νεταζωσιλή ενπειςία! Έξα πομύ λαμΰ έςηο, ποω θ λίξθσθ τοω υεατή εςψΰταξ ξα το
ομολμθςρσει, λΪξοξταχ οςατή τθξ ποιθτιλή τοω ψρςοω νέσα απΰ τθξ ενπειςία τοω. Για νέξα, ήταξ νια
liminal στιηνή ποω έϊθσα ναϊί νε τοωχ ηύςφ νοω Ϊσψετα αξ ήταξ Ϊηξφστοι, στελΰνεξοι ΰμοι νπςοστΪ
σε αωτΰ το νοξομιυιλΰ ναύςο λοωτί (liminal σθνείο) λαι νπαίξοξταχ στο εσφτεςιλΰ τοω σλοτΪδι. ήέμοχ,
διέλςιξα πφχ λαι ο ψρςοχ ήταξ liminal αμμΪ λαι θ ενπειςία τφξ επισλεπτρξΰ.
2.2.2 Άξυςφποχ – νθψαξή
ά Jan Švankmajer λΪξει ελτεξή ψςήσθ νθψαξισνρξ, λωςίφχ ιδιολατασλεωρξ. Κε αωτέχ εξαπουέτει στο
λοιξΰ τθξ αξτίμθγή τοω ηια τθ νθψαξιστιλή πμεωςΪ τοω αξυςρποω, τθ σψέσθ τοω νε τοξ εαωτΰ τοω λαι
το ωπΰμοιπο λοιξφξιλΰ σύξομο. Κε τιχ πςφτΰτωπεχ τοω νθψαξιστιλέχ σωξυέσειχ, πεςιηςΪζει τθξ
έπαςσθ τοω αξυςρποω, τθξ αμαϊοξιλή τοω υέμθσθ ξα απολτήσει πεςισσΰτεςα ψςήνατα λαι ωμιλΪ
αηαυΪ, λαι τθ σωξεψή νθψαξιλΰτθτα στθξ οποία παηιδεύεται απατρνεξοχ ΰτι υα επιτύψει το στΰψο τοω.
Ελτΰχ απΰ τοωχ νθψαξισνούχ, ο Jan Švankmajer ψςθσινοποιεί τοξ Ϊξυςφπο σαξ νία ναςιοξέτα93
λαι δίξει στο έςηο τθξ αίσυθσθ εξΰχ ναηξθτοσλοπθνέξοω λοωλμουεΪτςοω. Είξαι ψαςαλτθςιστιλή θ
σλθξή τοω ίΘςφιξούΰ (Food), ΰποω το στέςξο τοω αξυςρποω αξοίηει σαξ έξα ασαξσές εστιατοςίοω
ποω νεταζέςει ζαηθτΰ. ΑξΪ πΪσα στιηνή ο σλθξουέτθχ στεςεί απΰ τοξ θυοποιΰ τθξ αξυςρπιξθ
ταωτΰτθτΪ τοω λαι τοξ νετατςέπει σε έξα ςονπΰτ. ήοω αζαιςεί τθξ γωψή λαι τθξ λςιτιλή σλέγθ.
ΕπιβΪμμεται πμήςφχ σε αωτΰξ λαι τοξ λαυοδθηεί. Κε αωτΰξ τοξ τςΰπο, ο σλθξουέτθχ παςονοιΪϊει τθξ
εμεωυεςία σλέγθχ λαι λίξθσθχ στθξ πςαηνατιλή ϊφή εξΰχ αξυςρποω νε τθ ϊφή νιαχ ναςιοξέταχ. ά
λαυθνεςιξΰχ Ϊξυςφποχ είξαι τΰσο εμεύυεςοχ ΰσο νια ναςιοξέτα.
ά Jan Švankmajer ηια ξα νεταδρσει τα παςαπΪξφ νθξύνατα ψςθσινοποιεί τοξ Ϊξυςφπο νε έξαξ
ίαξοίλειοΰ τςΰπο. ά Ernst Jentsch94 το 1906 είψε ηςΪγει νια Ψψχξλξηία σξψ ανξίκειξψ οςίϊοξτΪχ το
ίσαξ λΪτι το ασωξήυιστο, ποω πςολαμεί διαξοθτιλή αβεβαιΰτθτα λαι νπςοστΪ στο οποίο δεξ
αξατςιψιΪϊοωνεΰ95. ά Freud μίηο αςηΰτεςα υεφςούσε πφχ ίτο αξοίλειο είξαι το αξτίυετο τθχ Ϊξεσθχ λαι
τθχ θςενίαχΰ96. Για ξα αποσαζθξιστεί ο ΰςοχ, το αξοίλειο είξαι λΪτι ποω νοιΪϊει νε πςαηνατιλΰ αμμΪ
δεξ είξαι. ΘαςοωσιΪϊει ονοιΰτθτεχ αμμΪ είξαι λΪτι διαζοςετιλΰ. Στθ σύηςοξθ επιστήνθ τθχ ςονποτιλήχ,
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ΰποω ο Ϊξυςφποχ πςοσπαυεί ξα ζτιΪκει νια νθψαξή ίλατ‟ ειλΰξα λαι λαυ‟ ονοίφσίξ τοωΰ, κεζεύηοξταχ
απΰ τοξ οςισνΰ τοω αξοίλειοω σε σψέσθ νε τθξ τέψξθ, έψει εισθψυεί ο ΰςοχ uncanny valley97. ήο
uncanny valley είξαι νία ωπΰυεσθ, λαι ΰψι τελνθςιφνέξθ υεφςία, ποω ωποστθςίϊει ΰτι ΰταξ τα
αξυςρπιξα ονοιρνατα νοιΪϊοωξ, λιξούξται, σωνπεςιζέςοξται λαι αξτιδςούξ σψεδΰξ σαξ Ϊξυςφποι,
τΰτε πςολαμούξ στο υεατή νια αποστςοζή, τθξ παςΪκεξθ αίσυθσθ τοω νθ πςαηνατιλού. Είξαι έξαχ
σψετιλΰχ οςισνΰχ ηια τθξ αξτίδςασθ τοω αξυςρποω –υετιλή ή αςξθτιλή- απέξαξτι σε έξα αξυςφποειδέχ
δθνιούςηθνα.
Στθξ τέψξθ το αξοίλειο έψει ελζςαστεί πομμέχ ζοςέχ λωςίφχ νε αξυςρπιξα ονοιρνατα ή νε
ςονπΰτ ποω έλαξαξ αξυςρπιξεχ λιξήσειχ. Χαςαλτθςιστιλΰ παςΪδειηνα είξαι θ ταιξία Frankenstein
(1931). ά πςφταηφξιστήχ είξαι έξα ξελςΰ σρνα ποω έπειτα απΰ
πειςΪνατα νε τοξ θμελτςισνΰ ϊφξταξεύει. Λαίξεται Ϊξυςφποχ αμμΪ
δεξ είξαι, είξαι έξα τέςαχ, ΰπφχ ψαςαλτθςίστθλε. Έξα ϊφξταξΰ
τέςαχ. Άμμεχ ταιξίεχ νε αξοίλεια πμΪσνατα είξαι το Terminator,
Alien, Blade Runner λαι Artificial Inteligence. Αξτίστοιψα σε
παςανύυι έξα ψαςαλτθςιστιλΰ αξοίλειο αξυςφποειδέχ είξαι ο
Θινίκιξ. Ζίηο πιο πςΰσζατα, ο Duane Hanson (1966), ζτιΪψξει
ςεαμιστιλΪ ημωπτΪ ποω νοιΪϊοωξ νε αξυςρποωχ λαι τα τοπουετεί σε
ενζαξή σθνεία, ΰπφχ πομωλαταστήνατα λαι δςΰνοωχ, ποω έξαχ
πςαηνατιλΰχ Ϊξυςφποχ υα τα νπέςδεωε. Εα πςοσπαυούσε ξα τοωχ
νιμήσει, ξα τοωχ αλοωνπήσει. Απΰ τα πιο ψαςαλτθςιστιλΪ τοω
ημωπτΪ ποω έδιξαξ τθξ αίσυθσθ τοω αξοίλειοω είξαι το The Jogger.
Έξαχ δςονέαχ λαυισνέξοχ λΪτφ δείψξει ζαιξονεξιλΪ ξα έψει
ψτωπήσει. άι υεατέχ τοω έςηοω εκαιςετιλΪ νπεςδενέξοι,
Ειλΰξα 15: Frankenstein
αξαςφτιούξται αξ είξαι ημωπτΰ ή αξ ΰξτφχ είξαι έξαχ Ϊξυςφποχ
ποω ψςειΪϊεται βοήυεια. ήο αξοίλειο στοιψείο, ιδιαίτεςα αξ είξαι αξυςρπιξο νοξτέμο, πςολαμεί στο
υεατή τθξ αίσυθσθ τθχ ανζιβομίαχ πςαηνατιλού λαι νθ πςαηνατιλού. ΥπΪςψει θ ωπογία ΰτι ο
Ϊξυςφποχ δεξ είξαι αμθυιξΰχ, αμμΪ το ηεηοξΰχ αωτΰ δεξ πςοσδίδει λανία ασζΪμεια ή σιηοωςιΪ στο
υεατή. Κε τθξ εκέμικθ τθχ τεψξομοηίαχ στιχ τςισδιΪστατεχ απειλοξίσειχ, το αξοίλειο δεξ είξαι πΪξτα
διαλςιτΰ, αμμΪ θ αίσυθσή τοω παςανέξει ψφςίχ ξα νποςεί ξα πςοσδιοςιστεί νε λΪποιοξ σωηλελςινέξο
ΰςο. Στθξ ταιξία λιξοωνέξφξ σψεδίφξ Shrek, οι σωξτεμεστέχ ποω έζτιαψξαξ τθξ πςφταηφξίστςια Fiona
δήμφσαξ ΰτι απΰ πςΰυεσθ τθξ έλαξαξ ξα ζαίξεται μιηΰτεςο αξυςρπιξθ, λαυρχ το νοξτέμο σε λΪποιο
σθνείο τθχ εκέμικήχ τοω ίζαιξΰταξ τΰσο αμθυιξΰ, ποω πςολαμούσε νια εωλςιξή δωσαςέσλειαΰ.
Στα ωπονεμέτθ ζιμν, ο Jan Švankmajer, δεξ ψςθσινοποιεί νΰξο τοωχ νθψαξισνούχ λαι τιχ
ιδιολατασλεωέχ ηια ξα δείκει το αξοίλειο. Στο δεύτεςο νέςοχ τοω Food, στο Κεςθμεριανί, οι δύο
σωξδαιτωνΰξεχ είξαι πςαηνατιλοί Ϊξυςφποι. Ελτΰχ απΰ τα πομύ λοξτιξΪ πμΪξα ποω ηίξεται
αξτιλατΪστασθ τοω πςοσρποω τοωχ νε έξα αξτίστοιψο απΰ πμαστεμίξθ 98, σε ΰμα τα ωπΰμοιπα
πςφταηφξιστούξ τα ζωσιλΪ πςΰσφπα. Όνφχ νε τθξ τεψξιλή stop motion ποω εζαςνΰϊει οι Ϊξυςφποι
δεξ ζαίξοξται ζωσιλοί. άι λιξήσειχ τοωχ είξαι στωμιϊαςισνέξεχ λαι πεςιοςισνέξεχ. ΘαςΪμμθμα μΰηφ τφξ
νειφνέξφξ λαςέ (15fps) οι Ϊξυςφποι λΪξοωξ απΰτονεχ λιξήσειχ ποω ζαίξοξται βίαιεχ. ΙΪξοωξ το
υεατή ξα ξιρυει Ϊβομα, αξαϊθτρξταχ τοωχ πεςιοςισνούχ ποω τοξ λΪξοωξ ξα νθ δέψεται τοωχ
πςφταηφξιστέχ φχ αμθυιξούχ αξυςρποωχ. ήοω πςολαμούξ τθξ αίσυθσθ τθχ αβεβαιΰτθταχ, το αξοίλειο.
Εέτφξταχ φχ ιδεομοηιλή βΪσθ τθξ παςαπΪξφ Ϊπογθ τοω σλθξουέτθ σε σωξδωασνΰ νε το
αξοίλειο ποω παςατθςείται ΰψι νΰξο στθξ τέψξθ αμμΪ λαι στθξ λαυθνεςιξΰτθτα, θ πςοσφπιλή
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εηλΪταστασθ έψει φχ στΰψο τθξ πξεωνατιλή αξαϊήτθσθ τοω επισλέπτθ ηια τθξ ωπέςνετςθ ζιμοδοκία λαι
αδθζαηία τοω αξυςρποω, τοξ επαξασδιοςισνΰ τφξ εξξοιρξ αωτρξ απΰ τοξ ίδιο λαι τθ σωξειδθτοποίθσθ
τθχ νθψαξιλΰτθταχ στθ διλή τοω ϊφή αξαλαμρξταχ ενπειςίεχ λαι νξήνεχ τοω. Στθξ εηλατΪστασθ, νια
νθψαξιλή ιδιολατασλεωή, θ νΪσλα, ομολμθςρξει τεψξιλΪ λαι ιδεομοηιλΪ τθ σύξδεσθ νετακύ τθχ
νεμέτθχ τφξ ζιμν λαι τοω ομολμθςφνέξοω οπτιλοαλοωστιλού έςηοω.

2.2.3 Ήψοχ
Στα δύο ζιμν ο Jan Švankmajer αποζεύηει τθ ψςήσθ τοω μΰηοω. Έψοξταχ τθξ Ϊπογθ ΰτι ο μΰηοχ
πεςιοςίϊει τθ δύξανθ τθχ ειλΰξαχ λαι τθξ πεςιοςίϊει στο ξα δίξει έξα ξΰθνα λαι νΰξο, τθξ απεηλμφβίϊει
απΰ αωτΰξ λαι τθξ ενπμοωτίϊει νε λαυαςούχ ήψοωχ.
Στο Dimensions of Dialogue επιμέηει τθξ πεςιηςαζιλή σωξοδεία νοωσιλρξ οςηΪξφξ στιχ λιξήσειχ
τφξ αξτιλεινέξφξ τοω νε πςφτΰτωπθ νοωσιλή. Δεξ παςαμείπει φστΰσο ξα εξαπουέσει τοωχ
πςαηνατιλούχ ήψοωχ ποω λΪξοωξ τα αξτιλείνεξα ΰταξ λιξούξται. Κε νία σθναξτιλή διαζοςΪ: υέμοξταχ
ξα εστιΪσει στθ ςεαμιστιλΰτθτα τφξ αξτιλεινέξφξ αωκΪξει σε νεηΪμο βαυνΰ τθξ έξτασθ ποω έψει ο
αξαπαςαηρνεξοχ απΰ λΪυε αξτιλείνεξο ήψοχ. Αωτΰ έψει φχ αποτέμεσνα, λαυθνεςιξοί ήψοι, ποω ο
Ϊξυςφποχ αλούει σωξεψρχ, ξα δθνιοωςηούξ, μΰηφ ωπεςβομιλήχ έξτασθχ, νια απέψυεια τοω υεατή
πςοχ το ίδιο το αξτιλείνεξο. ά Jan Švankmajer υέμει ξα λΪξει το υεατή ξα σλεζτεί. Ϋα τοξ
πςοβμθνατίσει ηια ΰμα ΰσα σωξαξτΪ ηύςφ τοω λΪυε νέςα λαι δεξ τοωχ δίξει σθνασία. ΕκΪμμοω, ΰπφχ
έψει αξαζεςυεί καξΪ, ο Jan Švankmajer έψει αδωξανία στα αξτιλείνεξα λαυθνεςιξήχ ψςήσθχ.
Αξτιλείνεξα ποω έψοωξ πομμέχ ιστοςίεχ ξα διθηθυούξ αμμΪ λαξείχ δεξ τοωχ δίξει σθνασία, έφχ νε
λΪποιο τςΰπο ξα τοωχ λεξτςίσει το αξτιλείνεξο. Όταξ ο ήψοχ τοω αξτιλεινέξοω ηίξεται αξωπΰζοςοχ, ο
Ϊξυςφποχ δεξ έψει παςΪ ξα δρσει στο αξτιλείνεξο μίηθ σθνασία λαι ξα „αλούσει‟ τθξ ιστοςία ποω έψει
ξα τοω πει.
Αξτιλαυιστρξταχ τα αξτιλείνεξα νε αξυςρποωχ ή ονοιρνατα αξυςρπφξ ο Jan Švankmajer
δθνιοωςηεί Ϊμμο έξα ζιμν στο οποίο αποζεύηοξται οι σωξονιμίεχ, το Food. Για ξα τοπουετήσει το υεατή
στο ψρςο λαι στο υένα τοω έςηοω, ο Jan Švankmajer παςοωσιΪϊει πςιξ απΰ λΪυε ιστοςία πμήυοχ
ζφτοηςαζιρξ νε τθ σωξοδεία ήψφξ ποω αλούηοξται σε έξα εστιατΰςιο, ΰπφχ τσοωηλςίσνατα
ποτθςιρξ, ηέμια, σωξονιμίεχ, το Ϊξοιηνα νιαχ νποτίμιαχ λςασιού. Όπφχ λαι στο Dimensions of Dialogue,
ο ήψοχ λΪυε λίξθσθχ τφξ αξυςρπφξ ή τφξ αξτιλεινέξφξ αλούηεται λαυαςΪ λαι δωξατΪ. Στο πςρτο
νέςοχ τοω έςηοω, αλούηοξται νΰξο οι ήψοι ποω πςολαμούξται απΰ τοωχ πςφταηφξιστέχ, εξρ στο
δεύτεςο λαι το τςίτο νέςοχ πμήξ τφξ αλοωσνΪτφξ ωπΪςψει νοωσιλή σωξοδεία 99 λαυ‟ΰμθ τθ διΪςλεια.
ά ψαςαλτθςιστιλΰχ ήψοχ ποω σωξδέει τα δύο ζίμν είξαι το λαταβςΰψυισνα. Όποιοχ λαι αξ είξαι ο
ςΰμοχ τφξ πςφταηφξιστρξ, θ λοιξή τοωχ πςΪκθ είξαι ξα λαταβςοψυίϊοωξ. ά σλθξουέτθχ ζςοξτίϊει ξα
αλούηεται έξτοξα λαι επαξαμανβαξΰνεξα ο ήψοχ τθχ μαίναςηθχ λατΪποσθχ. Όμοι οι ψαςαλτήςεχ στθξ
επιλοιξφξία τοωχ νε αωτΰξ ποω βςίσλεται απέξαξτί τοωχ εζαςνΰϊοωξ βίαιεχ λαι λωςίφχ μαίναςηεχ
λιξήσειχ. Αλΰνα λαι στοξ ίΘεςιπαυή ΔιΪμοηοΰ (Dimensions of Dialogue) ποω ζαιξονεξιλΪ ελτωμίσσεται
νια ιστοςία αηΪπθχ λαι νίσοωχ, θ μαίναςηθ επίυεσθ τοω εξΰχ πςοχ τοξ Ϊμμοξ στο τέμοχ τοω έςηοω είξαι
κελΪυαςθ. Η μαιναςηία σωξδέεται νε τθξ αξωπονοξθσία λαι τθξ ταψύτθτα. Θμθξ τφξ οπτιλρξ
εςευισνΪτφξ δεξ αζήξει τθξ ειλΰξα ηωνξή απΰ ήψο, αμμΪ τθξ ενπμοωτίϊει νε έξα απΰ τα πιο αηαπθνέξα
νοτίβα τθχ δοωμειΪχ τοω. ήο λαταβςΰψυισνα, φχ ειλΰξα αμμΪ λαι φχ ήψοχ, βοθυΪ τοξ Jan Švankmajer
ξα ελζςΪσει τθξ Ϊπογή τοω ηια τθξ ίπςφταςψιλΰτθτα τθχ ύμθχ έξαξτι τοω μΰηοω (ηιατί λαξείχ δεξ

99
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νποςεί ξα νιμήσει νε το στΰνα ηενΪτο), αξ ΰψι φχ έξα λΰμπο ηια ξα εκομουςεύσει τιχ αποδείκειχ λαι ξα
αζοπμίσει τθ μοηιλή διαναςτωςίαΰ100.
Κε το λαταβςΰψυισνα αμμΪ λαι τοωχ ωπΰμοιποωχ λαυθνεςιξούχ ήψοωχ (τςικίνατα, κωσίνατα λαι
Ϊμμα), ο Jan Švankmajer δίξει στοξ ήψο νια διαζοςετιλή διΪστασθ. ήθξ αίσυθσθ τοω αξοίλειοω. ήο
πετωψαίξει δίξοξταχ σε αωτούχ τοωχ ήψοωχ νεηΪμθ έξτασθ. Κε τοξ τςΰπο αωτΰ οι ήψοι παύοωξ ξα είξαι
διαλςιτιλοί. Λέςξοωξ τοξ υεατή σε δύσλομθ υέσθ. Κποςεί ξα είξαι πςαηνατιλοί, παςΪμμθμα ΰνφχ δεξ
ζαίξοξται σωξθυισνέξοι λαυρχ δεξ αλούηοξται τΰσο δωξατΪ
λαι νε τΰσθ μεπτονέςεια ΰσο αλούηοξται στθξ λαυθνεςιξή
101
ϊφή. ΘεςιηςΪζοξταχ τοξ αξοίλειο ήψο, ο Slavoj Žižek
αξαζέςεται στθξ εισαηφηή τθχ ταιξίαχ Blue Velvet μέηοξταχ
πφχ το βασιλΰτεςο ψαςαλτθςιστιλΰ τθχ είξαι ο ίαξοίλειοχ
υΰςωβοχΰ
ποω πςολαμείται ΰσο πμθσιΪϊοωνε τθξ
πςαηνατιλΰτθτα102. άι αξοίλειοι ήψοι πςολαμούξ στοξ
Ϊξυςφπο δωσζοςία, λωςίφχ επειδή τοξ ίαξαηλΪϊοωξΰ ξα τοωχ
Ειλΰξα 17: Liam Slevin, Uncanny Sound
αλούσει. Χαςαλτθςίϊοξται φχ νια πεςίπτφσθ ποω ζαίξεται
παςΪκεξα κέξθ λαι παςΪμμθμα εξοψμθτιλΪ οιλεία.
Διατθςούξται στθ νξήνθ τοω αξυςρποω ΰψι φχ θ πμθςοζοςία ποω πεςιμανβΪξοωξ αμμΪ λωςίφχ φχ θ
επίνοξθ επαξΪμθγθ αωτήχ τθχ πμθςοζοςίαχ (το νασούμισνα δεξ είξαι τΰσο παςΪκεξο ΰταξ αλούηεται
νία ζοςΪ, ΰσο ελξεωςιστιλΰ ηίξεται ΰταξ αλούηεται επαξαμανβαξΰνεξα).
ά Liam Slevin ηια το έςηο τοω Uncanny Sound (sound, video and installation), σψομιΪϊει πφχ ίτο
αξοίλειο είξαι νια μέκθ ποω πΪξτα αποναλςύξεται απΰ τοξ ίδιο τοξ οςισνΰ τθχ, λατεωυωξΰνεξθ πςοχ
τθξ αξτίυετθ έξξοια, επιβεβαιρξοξταχ έτσι τοξ πςφταςψιλΰ τθχ οςισνΰ. ήο αξοίλειο ωπΪςψει φχ ο
ξΰνοχ τθχ νθ-αξτίζασθχΰ.
Στθξ πςοχ ωμοποίθσθ εηλατΪστασθ στΰψοχ είξαι ο πειςανατισνΰχ νε λαυθνεςιξούχ ήψοωχ σε
νεηΪμθ έξτασθ, ποω νετατςέποξται σε αξοίλεια αλούσνατα. Απρτεςοχ σλοπΰχ είξαι ξα πςολμθυεί στοξ
επισλέπτθ Ϊηψοχ, δωσζοςία, πίεσθ, αωκαξΰνεξθ έξτασθ τφξ παμνρξ λαι στο σύξομο νία εξΰψμθσθ ποω
δεξ υα νποςεί ξα πςοσδιοςίσει. ήα παςαπΪξφ είξαι γωψομοηιλέχ λαταστΪσειχ ποω ξιρυει ο Ϊξυςφποχ
στθξ λαυθνεςιξή τοω ϊφή, ΰποω βςίσλεται εηλφβισνέξοχ σε νια ςοωτίξα τθχ ίαξΪπτωκθχ λαι εκέμικθχΰ
απΰ τθξ οποία δεξ νποςεί ξα κεζύηει.
Στο λεζΪμαιο αωτΰ έηιξε θ νεμέτθ τφξ στοιψείφξ ποω σωξδέοωξ τα έςηα τοω Švankmajer νε τθ
διαδςαστιλή εηλατΪστασθ. ήο σλοτΪδι, ο Ϊξυςφποχ-νθψαξή λαι ο ήψοχ είξαι τα λωςίαςψα δεδονέξα τθχ
εηλατΪστασθχ. Αποτεμούξ τα εξξοιομοηιλΪ εςηαμεία ηια τθξ ωμοποίθσθ τοω έςηοω λαι βοθυούξ στθ
νετΪδοσθ τφξ λοιξφξιλρξ πςοβμθνατισνρξ ποω τίυεξται στθξ εςηασία.
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Κεζάμαιο 3: Σψεδιασνΰχ λαι ωμοποίθσθ
Έψοξταχ φχ εζαμτήςιο τθξ αξΪμωσθ ιδεομοηιλΪ λαι αισυθτιλΪ τφξ ταιξιρξ Food λαι Dimensions of
Dialogue –αμμΪ λαι πεςαιτέςφ τοω σωξΰμοω τοω έςηοω τοω ήσέψοω σλθξουέτθ-, ηίξεται θ νεταζοςΪ
στθ διαδςαστιλή εηλατΪστασθ λαι το πςοσφπιλΰ έςηο. Η εηλατΪστασθ είξαι έξα νείηνα τφξ ωπΰ νεμέτθ
ταιξιρξ τοω Svankmajer σε πςαηνατιλΰ ψρςο λαι ψςΰξο νε τθξ έξτακθ τοω υεατή νέσα σε αωτΰξ. Χφςίχ
ουΰξθ αξΪνεσα στο υέανα λαι τθ δςΪσθ, ο υεατήχ νετατςέπεται σε εξεςηΰ σωννετέψοξτα
πςφταηφξιστή εξΰχ νοξαδιλού έςηοω ποω διαδςανατίϊεται ηύςφ τοω.
Η εηλατΪστασθ μανβΪξει ψρςα σε εσφτεςιλΰ ψρςο. ΒΪσει τοω σψεδιασνού το δφνΪτιο τθχ
δςΪσθχ είξαι παςαμμθμΰηςαννο. Αωτΰ ηίξεται ηια ξα νθξ παςοωσιαστούξ απρμειεχ τθχ εζαςνοηήχ τοω
θψθτιλού τοπίοω, αμμΪ λαι ηια νεηαμύτεςθ βοήυεια στοξ επισλέπτθ ξα διατθςήσει τοξ πςοσαξατομισνΰ
τοω. ά ψρςοχ είξαι σλοτειξΰχ ηια ξα πςολαμέσει, ΰπφχ αξαζέςεται παςαπΪξφ τθξ πεςιέςηεια στο
Ϊτονο ξα πεςιπμαξθυεί νέσα σε αωτΰξ.
ά τεμιλΰχ ψρςοχ ποω ωμοποιήυθλε θ εηλατΪστασθ 103 ήταξ ο πομωψρςοχ Θομύτεψξο104. ήο
ηεηοξΰχ ΰτι το δφνΪτιο δεξ ήταξ οςυοηρξιο πςολΪμεσε οςισνέξα πςοβμήνατα στθξ λίξθσθ τοω λοιξού
νέσα στο ψρςο, ΰπφχ λαι οςισνέξθ απομεστιλΰτθτα στθ μειτοωςηία τοω θψθτιλού πειςΪνατοχ, ποω υα
αξαμωυεί σε επΰνεξθ εξΰτθτα.
Η διαζοςετιλΰτθτα τοω νεμετθνέξοω ψρςοω σε σψέσθ νε τοξ πςαηνατιλΰ, πςολΪμεσε σθναξτιλέχ
αμμαηέχ στθξ ωμοποίθσθ τθχ εηλατΪστασθχ. Κε τθ νετατΰπισθ τθχ εισΰδοω απΰ το λέξτςο στο πμΪι
αςιστεςΪ, ηίξεται ωποψςεφτιλή νετατΰπισθ λαι πςοσαςνοηή ΰμφξ τφξ αξτιλεινέξφξ στο ξέο ψρςο,
τφξ θψθτιλρξ πθηρξ λαι λωςίφχ τθχ πςρτθχ επαζήχ ποω έψει ο επισλέπτθχ νε το ψρςο, στοιψείο πομύ
σθναξτιλΰ ηια τθξ αςψιλή τοω αξτίδςασθ λαι αξτίμθγθ τοω ξέοω πεςιβΪμμοξτοχ. Στιχ επΰνεξεχ εξΰτθτεχ
υα αξαμωυούξ τα στοιψεία ποω πεςιμανβΪξοξται στθξ εηλατΪστασθ λαυρχ λαι οι τεψξιλέχ ωμοποίθσθχ
τθχ.
Στο σψέδιο ζαίξεται ο αςψιλΰχ
σψεδιασνΰχ τοω ψρςοω λαι αωτΰχ
στοξ οποίο έηιξε θ εηλατΪστασθ
(ειλΰξα 18).
ήο βασιλΰτεςο στοιψείο ποω
οςίϊει το έςηο φχ διαδςαστιλή
εηλατΪστασθ είξαι ΰτι ο υεατήχ
νετατςέπεται σε εξεςηΰ νέμοχ λαι
έψει ςΰμο νέσα σε αωτήξ. Αωτΰ
ηίξεται
εύλομα
αξτιμθπτΰ
πεςιηςΪζοξταχ τα νέςθ (ή στΪδια)
τθχ εηλατΪστασθχ.
Ειλΰξα 18: αςψιλΰχ λαι τεμιλΰχ ψρςοχ εηλατΪστασθχ
Η εηλατΪστασθ ψφςίϊεται σε
τςία νέςθ. ήο πςρτο νέςοχ είξαι νια πεςιπμΪξθσθ τοω ατΰνοω σψεδΰξ στο απΰμωτο σλοτΪδι. ά
επισλέπτθχ νπαίξει στο ψρςο. Η πΰςτα λμείξει πίσφ τοω λαι επιλςατεί σλοτΪδι λαι θσωψία. ΚετΪ απΰ
εμΪψιστα δεωτεςΰμεπτα αλούηοξται λατεωυωξΰνεξοι ήψοι απΰ τα τέσσεςα σθνεία τοω δφνατίοω. ά
σλοπΰχ τφξ ήψφξ αωτρξ είξαι ξα λαταζέςοωξ ξα λατεωυύξοωξ το Ϊτονο νέσα στο σλοτΪδι λαι ξα το
πεςιοςίσοωξ σε σωηλελςινέξο πεδίο πεςιπμΪξθσθχ. Κε εξεςηοποιθνέξθ τθ αίσυθσθ τθχ αλοήχ ο
ψςήστθχ λιξείται νέσα στο δφνΪτιο. Δεδονέξοω τοω ηεηοξΰτοχ ΰτι το θψθτιλΰ πεςιβΪμμοξ μειτοωςηεί
οςυΪ, ο ψςήστθχ δεξ πεςιπμαξιέται παςαπΪξφ απΰ 30 δεωτεςΰμεπτα νέψςι ξα ζτΪσει λαι ξα σταυεί στο
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σθνείο Χ105 απΰ ΰποω κελιξΪει το δεύτεςο νέςοχ τθχ διαδςαστιλήχ αωτήχ εζαςνοηήχ. Σε έξα ΰνφχ τΰσο
σύξτονο ψςοξιλΰ διΪστθνα λαι ψφςίχ πςοθηούνεξθ αλοωστιλή ελπαίδεωσθ είξαι εκαιςετιλΪ δύσλομο το
Ϊτονο ξα είξαι σίηοωςο πρχ υα λιξθυεί σφστΪ νέσα στο ψρςο ηια ξα ζτΪσει νετΪ τθξ πεςιπμΪξθσή τοω
στο επιυωνθτΰ σθνείο Χ. Για αωτΰ το μΰηο στο βΪυοχ τοω δφνατίοω λαι στο λέξτςο τοω ψρςοω τοω
δεύτεςοω νέςοωχ τθχ εηλατΪστασθχ βςίσλεται νια πένπτθ θψθτιλή πθηή, ποω θ έξτασή τθχ αωκΪξεται
ΰσο ο επισλέπτθχ πμθσιΪϊει πςοχ αωτήξ. ά ςΰμοχ τθχ είξαι ξα τοξ βοθυήσει ξα λαυοςίσει τθξ ποςεία
τοω νέσα στο ψρςο, ψφςίχ ξα ψΪσει τοξ πςοσαξατομισνΰ λαι τθξ λατεύυωξσή τοω.
ΛτΪξοξταχ σε οςισνέξο σθνείο Χ κελιξΪ το δεύτεςο νέςοχ τθχ εηλατΪστασθχ λαι απΰ το σλοτΪδι
ηίξεται αμμαηή σε νεςιλΰ λατεωυωξΰνεξο ζφχ. Έξα δωξατΰ αμμΪ στοψεωνέξο ζφχ αξΪβει λαι ζφτίϊει
έξα ηςαζείο νε έξαξ Ϊξυςφπο 106 ξα λΪυεται σε αωτΰ, πμθλτςομοηρξταχ σε έξαξ ξελςΰ ωπομοηιστή.
Δίπμα στοξ επισλέπτθ, ζφτίϊεται αψξΪ λαι έξαχ δεύτεςοχ Ϊξυςφποχ ποω λΪυεται στθξ εκφτεςιλή
πμεωςΪ τοω ηςαζείοω αλίξθτοχ. Έπειτα απΰ 10 δεωτεςΰμεπτα ο Ϊξυςφποχ στανατΪ ξα πμθλτςομοηεί
λαι ηωςίϊει πςοχ το νέςοχ τοω επισλέπτθ. Στο λεζΪμι τοω ζοςΪει νία νΪσλα λοωλμουεΪτςοω σαξ
ωβςίδιο, νεηΪμοω ΰνφχ νεηέυοωχ. Κε τα ψέςια τοω αξοίηει τθ νΪσλα λαι ο υεατήχ βμέπει νέσα ξα
ωπΪςψοωξ Ϊπειςα ηςαξΪϊια ποω λιξούξται αστανΪτθτα. ΚετΪ απΰ 5 δεωτεςΰμεπτα, πΪμι νε τα ψέςια τοω,
παςανεςίϊει τα ηςαξΪϊια λαι πίσφ απΰ αωτΪ ενζαξίϊεται νία ουΰξθ πςοβομήχ. ά υεατήχ βμέπει το
βίξτεο ποω πςοβΪμμεται. ήο πεςιεψΰνεξο τοω είξαι σλθξέχ τθμεοπτιλήχ διαζυοςΪχ. Έπειτα απΰ μίηα
δεωτεςΰμεπτα ο Ϊξυςφποχ λμείξει καξΪ νε τα ψέςια τοω τα δύο επίπεδα τοω λεζαμιού-νΪσλαχ λαι νε
αςηέχ λιξήσειχ κελιξΪ απΰ τθξ αςψή ξα πμθλτςομοηεί στοξ ξελςΰ ωπομοηιστή.
Αωτΰ δίξει το έξαωσνα στο δεύτεςο Ϊξυςφπο ξα κελιξήσει το τςίτο στΪδιο τθχ εηλατΪστασθχ. ά
ίδιοχ σθλρξεται απΰ τθξ λαςέλμα ποω λαυΰταξ αλίξθτοχ λαι λςατρξταχ απΰ το ψέςι τοξ επισλέπτθ, τοξ
λατεωυύξει έκφ απΰ το δφνΪτιο.

3.1 Είσοδοχ
Ιαυρχ πςοβμέπει το σεξΪςιο τθχ εηλατΪστασθχ, ο επισλέπτθχ εισέςψεται σε έξα σλοτειξΰ δφνΪτιο.
Χφςίχ ξα τοω έψοωξ δφυεί σωηλελςινέξεχ οδθηίεχ λατεύυωξσθχ στοξ ψρςο ή αμμθμεπίδςασθχ,
πςοσπαυεί ξα εηλμθνατιστεί στο πεςιβΪμμοξ. Η ΰςασθ είξαι νειφνέξθ λαι ο ψςήστθχ ασωξαίσυθτα
εστιΪϊει πεςισσΰτεςο στα θψθτιλΪ εςευίσνατα ποω δέψεται. Αξαμωτιλΰτεςα, νέσα στο πεςιβΪμμοξ τθχ
εηλατΪστασθχ ο επισλέπτθχ νποςεί νε τθξ αξΪμοηθ νεταβομή τοω στοξ ψρςο ξα νεταβΪμει τθξ έξτασθ
λαυρχ λαι τθξ νετατΰπισθ τφξ ελΪστοτε θψθτιλρξ δειηνΪτφξ. ά ψςΰξοχ ποω διαςλεί το πςρτο νέςοχ
τθχ εηλατΪστασθχ λαι ο ςωυνΰχ νε το οποίο ελτωμίσσεται θ πεςιπμΪξθσθ τοω επισλέπτθ στο ψρςο
εκαςτΪται απΰ τοξ ίδιο. Δεξ ωπΪςψει λανία εκφτεςιλή παςενβομή ή Ϊμμο εςέυισνα ελτΰχ απΰ τοξ ήψο,
οπΰτε νποςεί ξα παςανείξει σε αωτΰ το νέςοχ ηια ΰσο ψςΰξο επιυωνεί, αζοωηλςαϊΰνεξοχ τοωχ ήψοωχ
λαι εκεςεωξρξταχ το θψθτιλΰ πείςανα. ΘαςαλΪτφ αξαμύεται το θψθτιλΰ πεςιβΪμμοξ λαι ο τςΰποχ
εζαςνοηήχ τοω σλοτειξού πεςιβΪμμοξτοχ νέσα στθξ εηλατΪστασθ.
3.1.1 Αλοωστιλΰ στοιψείο
Σχεδιαςμίφ
ήο θψθτιλΰ πεςιβΪμμοξ σε αωτΰ το νέςοχ τθχ εηλατΪστασθχ είξαι δονθνέξο απΰ πέξτε αξεκΪςτθτα
θψθτιλΪ δείηνατα. ήα θψθτιλΪ δείηνατα ποω έψοωξ ψςθσινοποιθυεί σωξιστούξ λαυθνεςιξΪ αλούσνατα
λαι έψοωξ επιμεηεί ρστε ξα παςαπένποωξ σε σωηλελςινέξοωχ σωνβομισνούχ ποω αξαμύοξται
παςαλΪτφ. Σωηλελςινέξα θ αξαπαςαηφηή αωτρξ ηίξεται στο πςρτο νέςοχ τθχ εηλατΪστασθχ, ΰποω
επιλςατεί σλοτΪδι λαι φχ νοξαδιλΰ εςέυισνα, ηίξεται πςοσπΪυεια ξα τοξ επθςςεΪσοωξ σωηλιξθσιαλΪ
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άςίϊεται φχ σθνείο Χ ηια λαμύτεςθ επεκήηθσθ στοξ αξαηξρστθ αμμΪ λαι αξαζοςΪ ΰπφχ στα σψέδια νεμέτθχ τοω ψρςοω.
ά Ϊξυςφποχ είξαι πςαηνατιλΰχ (motion statue) λαι αποτεμεί νέςοχ τθχ εηλατΪστασθχ.
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λαι ξα τοξ λΪξοωξ εωΪμφτο, νε στΰψο ξα ηίξει πιο εύλομα λαταξοθτΰ το νήξωνα ποω νεταδίδοωξ.
ΘαςΪμμθμα ηίξεται πςοσπΪυεια ξα τοξ εισΪηοωξ στο δεύτεςο νέςοχ τθχ εηλατΪστασθχ, λατεωυύξοξταχ
τοξ νέσα στοξ ψρςο νέσφ τθχ νεταβομήχ τθχ έξτασθχ τοωχ.
Ήψοχ 1: Ϊλοωσνα ψεςιρξ ποω νετςούξ ψαςτοξονίσνατα, τα λαταηςΪζοωξ νε νομύβι σε έξα ψαςτί
λαι σιηονοωςνοωςίϊοωξ ξούνεςα. ήα ψςήνατα είξαι θ λιξθτήςιοχ δύξανθ σε ομΰλμθςο τοξ πμαξήτθ.
Σωνβομίϊοωξ τθξ αξΪπτωκθ τοω αξυςρποω, τθξ εκέμική τοω αμμΪ παςΪμμθμα τθξ ωπέςνετςθ ζιμοδοκία
τοω ξα εκαηοςΪϊει τα πΪξτα λαι τθξ πμασνατιλή τοω αξΪηλθ ηια τθξ εκέμικθ τθχ σύηψςοξθχ
λαταξαμφτιλήχ λοιξφξίαχ.
Ήψοχ 2: Ϊλοωσνα αξαμοηιλού ςομοηιού νε ηςαξΪϊια. ά ψςΰξοχ σωνβομίϊει τθ ηέξξθσθ, τθ ϊφή
λαι το υΪξατο ΰμφξ τφξ ειδρξ στθ ηθ. ΕλζςΪϊεται νέσφ τοω αξαμοηιλού ςομοηιού νε τα ηςαξΪϊια,
επισθναίξοξταχ πφχ ΰμοι οι Ϊξυςφποι έψοωξ σωηλελςινέξο λαι λοωςδισνέξο ψςΰξο ϊφήχ. Κέσα σε
αωτΰξ πςέπει ξα ζςοξτίσοωξ ξα ακιοποιήσοωξ τθ ϊφή τοωχ ΰπφχ πιστεύοωξ οςυΰτεςα ηια ξα
επιβιρσοωξ λαι ξα εκεμιψυούξ. ήο ςομΰι νετςΪ αξτίστςοζα οδθηρξταχ στθ μήκθ τθχ ϊφήχ.
Ήψοχ 3: Ϊλοωσνα απΰ νθψαξέχ παςαηφηήχ εςηοστασίοω. Η παςαηφηή πςρτφξ ωμρξ σε ΰμο τοξ
λΰσνο ηίξεται σε εςηοστΪσια. ά ήψοχ αωτΰχ σωνβομίϊει τθξ ελβιονθψΪξθσθ –πεςίοδοχ λατΪ τθξ οποία
κελίξθσε θ ωπέςνετςθ παςαηφηή Ϊςα λαι λαταξΪμφσθ- θ οποία επθςςεΪϊει το νεηαμύτεςο ποσοστΰ
τφξ αξυςρπφξ. Σε έξα εςηοστΪσιο λΪποιοχ είξαι εςηΪτθχ λαι λΪποιοχ ιδιολτήτθχ. Ιαι στιχ δύο
πεςιπτρσειχ ο Ϊξυςφποχ ωποτΪσσεται σε σωηλελςινέξοωχ ςωυνούχ επιβίφσθχ, απΰ τοωχ οποίοωχ
δύσλομα νποςεί ξα κεζύηει.
Ήψοχ 4: Ϊλοωσνα εξΰχ αξυςρποω ποω τςρει μαίναςηα. ά ήψοχ αωτΰχ σωνβομίϊει τθξ αδθζαηία
τοω αξυςρπιξοω είδοωχ, τθξ τΪσθ τοω ηια λαξιβαμισνΰ λαι τθξ αέξαθ πμαστή αξΪηλθ τοω ηια
λαταξΪμφσθ. ΘαςΪμμθμα θ μαιναςηία σωξΪδει νε τθξ ταψύτθτα. Στιχ αξεπτωηνέξεχ ψρςεχ σε νια
πςοσπΪυεια λαυθνεςιξήχ επιβίφσθχ, αλΰνα λαι θ διαδιλασία τοω ηεύνατοχ ηίξεται σε ταψύτατοωχ
ςωυνούχ, στθξ πςοσπΪυεια τοω ατΰνοω ξα πςομΪβει ΰμεχ τοω τιχ ωποψςερσειχ λατΪ τθ διΪςλεια τθχ
θνέςαχ.
Ήψοχ 5: Ϊλοωσνα εξΰχ διασφμθξονέξοω αξυςρποω, ποω αξαπξέει νε τθξ ωποστήςικθ
νθψαξθνΪτφξ. ά βΰνβοχ τοω παμνοηςΪζοω σωξοδεύει τθξ αξαπξοή. ά πένπτοχ ήψοχ είξαι το
αποτέμεσνα τφξ ωπΰμοιπφξ ήψφξ. Σωνβομίϊει τθξ λαυήμφσθ τοω αξυςρπιξοω είδοωχ σε νια
λαταξαμφτιλή λοιξφξία λαι τθ ςαηδαία διΪβςφσθ
τφξ ακιρξ τοω ποω οδθηούξ στθ ζυοςΪ. ά υΪξατοχ
αζοπμίϊει τθ ναταιΰτθτα, λαυρχ είξαι το νοξαδιλΰ
τέμοχ τοω αξυςρποω, το λοιξΰ τέμοχ ΰμφξ. ΚΪταια
το Ϊτονο λωξθηΪ τθξ αξαηξρςισθ λαι τθξ
οιλοξονιλή εωνΪςια, λαυρχ τίποτε απΰ τα δύο δεξ
νεταβιβΪϊεται νετΪ υΪξατοξ.
Εζαρμξηή
ά απαςαίτθτοχ εκοπμισνΰχ ηια τθξ οςυή μειτοωςηία
τοω θψθτιλού σωστήνατοχ τθχ εηλατΪστασθχ
απαιτεί τθξ ψςήσθ νιαχ λΪνεςαχ ωπεςςύυςφξ, θ
Ειλΰξα 19: αςψιλΰχ λαι τεμιλΰχ ψρςοχ διαψφςισνού
οποία είξαι ωπεύυωξθ ηια τοξ εξτοπισνΰ τθχ υέσθχ
τεταςτθνοςίφξ
τοω επισλέπτθ στοξ ψρςο, λαυρχ λαι έξα σύστθνα
πέξτε θψείφξ, τα οποία αξαπαςΪηοωξ το θψθτιλΰ σύξομο τθχ εηλατΪστασθχ. Αξαζεςΰνεξοι στθξ ψςήσθ
τθχ λΪνεςαχ, το λεξτςιλΰ ωπομοηιστιλΰ σύστθνα τςοζοδοτείται νε τθξ ειλΰξα ποω τθχ παςέψεται (25
fps), ηίξεται αξΪμωσθ τφξ λαςε λαι εξτοπίϊεται θ αλςιβήχ υέσθ τοω ψςήστθ στοξ ψρςο στο λαςτεσιαξΰ
επίπεδο σε σωξτεταηνέξεχ x,y. Για τθξ αξΪμωσθ τφξ λαςέ λαι τθξ επιμοηή τθχ υέσθχ τοω ψςήστθ
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ψςθσινοποιείται θ ωπομοηιστιλή πματζΰςνα openFrameworks107. Έπειτα οι τινέχ τφξ σωξτεταηνέξφξ
αποστέμμοξται στο SuperCollider108 το οποίο είξαι ωπεύυωξο ηια τθξ θψθτιλή αξαπαςαηφηή. ά ψρςοχ
τθχ εηλατΪστασθχ είξαι ψφςισνέξοχ σε τέσσεςα τεταςτθνΰςια (ειλΰξα 19). Σε λΪυε τεταςτθνΰςιο έψει
ηίξει αξτιστοίψθσθ εξΰχ απΰ τα θψθτιλΪ δείηνατα το οποίο αξαπαςΪηεται απΰ το αξτίστοιψο θψείο ποω
βςίσλεται στθξ λΪυε πεςιοψή. ήο πένπτο θψείο το οποίο βςίσλεται στθξ λοςωζή τοω δφνατίοω είξαι
ωπεύυωξο ηια τθξ αξαπαςαηφηή τοω πένπτοω θψθτιλού δείηνατοχ στθξ πςρτθ ζΪσθ μειτοωςηίαχ τθχ
εηλατΪστασθχ. άι ήψοι ποω αξαπαςΪηοξται αξτιστοιψούξ στθξ λΪυε νεταλίξθσθ τοω ψςήστθ στο
πεςιβΪμμοξ λαι σωηλελςινέξα στο τεταςτθνΰςιο το οποίο βςίσλεται. ήο πένπτο θψείο μειτοωςηεί νΰξο
ηια τθξ αωκονείφσθ τθχ έξτασθχ λαυρχ ο ψςήστθχ νεταλιξείται στοξ Ϊκοξα x λαι πςοσεηηίϊει αωτήξ. Σε
ΰ,τι αζοςΪ το θψθτιλΰ σεξΪςιο, οι τέσσεςιχ πθηέχ έψοωξ φχ στΰψο ξα οςιουετήσοωξ το ψρςο ηια τοξ
επισλέπτθ, εζΰσοξ λιξείται σε έξα σλοτειξΰ δφνΪτιο λαι θ αξτίμθγθ τοω πεςιβΪμμοξτοχ ηύςφ τοω είξαι
νειφνέξθ. Η πθηή ποω βςίσλεται στο „τέμοχ‟ τθχ εηλατΪστασθχ, μειτοωςηεί φχ βασιλΰ εςέυισνα λαι
πςοσπαυεί ξα οδθηήσει τοξ επισλέπτθ στο δεύτεςο νέςοχ τθχ εηλατΪστασθχ. Η αμμαηή ψρςοω
ωμοποίθσθχ τθχ εηλατΪστασθχ επέβαμε λΪποιεχ σθναξτιλέχ αμμαηέχ λαι νια σψετιλή απρμεια στο
λέςδοχ ποω απέδιδαξ οι θψθτιλέχ πθηέχ. Ζΰηφ τθχ τοπουέτθσθχ τφξ θψείφξ σε διαζοςετιλή διΪτακθ
απΰ τθξ πςοσψεδιασνέξθ το λέξτςο τοω ψρςοω τθχ εηλατΪστασθχ ήταξ διαζοςετιλΰ απΰ το λέξτςο τοω
θψθτιλού πεδίοω (ειλΰξα 20-21). ήο ηεηοξΰχ αωτΰ σε σψέσθ νε το δεδονέξο ΰτι ο επισλέπτθχ ένπαιξε
απΰ το πμΪι αςιστεςΪ λαι ΰψι απΰ το λέξτςο, οπΰτε δεξ Ϊλοωηε λατΪ τθξ είσοδΰ τοω τθ νέσθ στΪυνθ
τφξ ήψφξ, είψε φχ αποτέμεσνα ο επισλέπτθχ ξα πςέπει ξα πεςιπμαξθυεί μίηθ πεςισσΰτεςθ ρςα στο
ψρςο ηια ξα λαταμΪβει πρχ μειτοωςηεί το θψθτιλΰ πεςιβΪμμοξ. ήο πςΰβμθνα εξτοπίστθλε λωςίφχ στθξ
λίξθσθ δεκιΪ-αςιστεςΪ, στοξ Ϊκοξα y, λαι στθξ πεςιπμΪξθσθ νέσα στα τεταςτθνΰςια. Η αωκαξΰνεξθ
έξτασθ πςοχ τθξ πένπτθ θψθτιλή πθηή μειτούςηθσε οςυΪ (Ϊκοξαχ ψ). ΘαςΪμμθμα θ διαζοςετιλή λΪτογθ
τοω ψρςοω δθνιοωςηούσε αξαλμΪσειχ τοω ήψοω ποω δεξ είψαξ ωπομοηιστεί στοξ αςψιλΰ σψεδιασνΰ,
λΪξοξταχ αλΰνα νεηαμύτεςθ τθξ αίσυθσθ τθχ νετατΰπισθχ τοω λέξτςοω τοω θψθτιλού πεδίοω
Διαζοςετιλή εζαςνοηή έηιξε επίσθχ στοξ τςΰπο εξτοπισνού τοω ατΰνοω στο ψρςο. Ζΰηφ

Ειλΰξεχ 20-21: αςψιλΰχ λαι τεμιλΰχ ψρςοχ εηλατΪστασθχ θψθτιλού πεδίοω-απΰλμισθ λέξτςφξ

πεςιοςισνέξοω πςοόπομοηισνού δεξ ψςθσινοποιήυθλε ωπέςςωυςθ λΪνεςα, αμμΪ απμή. Έπςεπε ΰνφχ
ξα βςευεί τςΰποχ θ λΪνεςα αωτή ξα εξτοπίϊει τθ νετατΰπισθ τοω επισλέπτθ νέσα στο ψρςο. Εζΰσοξ
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openFrameworks: πςΰηςαννα (εςηαμείο) αξοιψτού λρδιλα ηια τθ σωηηςαζή δθνιοωςηιλού λρδιλα.
SuperCollider: είξαι πεςιβΪμμοξ λαι ημρσσα πςοηςαννατισνού ποω δθνιοωςηήυθλε το 1996 απΰ τοξ James McCartney ηια
τθ δθνιοωςηία αλοωστιλήχ σύξυεσθχ σε πςαηνατιλΰ ψςΰξο λαι αμηοςιυνιλήχ σύξυεσθχ.
108
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στο σλοτΪδι δεξ εξτΰπιϊε τίποτα υα ψςειαϊΰταξ ξα ωπΪςψει νία ζφτειξή πθηή ποω ξα λιξείται ναϊί νε τοξ
επισλέπτθ. Γι‟ αωτΰ το μΰηο ψςθσινοποιήυθλαξ blacklight μΪνπεχ109 σε σωξδωασνΰ νε έξα μεωλΰ
λαπέμο ποω ζοςούσε το λοιξΰ ΰταξ ένπαιξε νέσα στο ψρςο. Κε αωτΰξ τοξ τςΰπο ελπενπΰταξ μΪνγθ
τθξ οποία εξτΰπιϊε λαι λατέηςαζε θ λΪνεςα λαι παςΪμμθμα δεξ επθςςέαϊε το σλοτειξΰ πεςιβΪμμοξ ποω
ψςειαϊΰταξ ηια το ψςήστθ. ήα πειςΪνατα ωμοποίθσθχ πςιξ τθξ τεμιλή παςοωσίασθ έηιξαξ σε τεψξθτή
ξύψτα λαι ωπήςψε έξα εμΪψιστο διΪψωτο ζφχ. Όταξ έηιξε το τεμιλΰ πείςανα στο σλοτΪδι, θ λΪνεςα
αδωξατούσε ξα λαταηςΪγει σωξεψΰνεξα το ζφχ ποω έβηαιξε απΰ το ετεςΰζφτο λαπέμο. άπΰτε το
θψθτιλΰ τοπίο δεξ μειτοωςηούσε πΪξτα. Για ξα εκασζαμιστεί θ πμήςθχ λαταηςαζή, ο επισλέπτθχ ελτΰχ
απΰ το λαπέμο λςατούσε λαι έξα λεςί. ήο λεςί ήταξ πΪξτα λοξτΪ στο σρνα τοω ατΰνοω, οπΰτε λαι θ
λΪνεςα το εξτΰπιϊε λαξοξιλΪ, δίξοξταχ σήνα ηια τθ σφστή εζαςνοηή τοω ήψοω.

Ειλΰξεχ 22-23: πειςΪνατα νε το λαπέμο λαι το λεςί

3.1.2 Οπτιλΰ στοιψείο
Σχεδιαςμίφ
Σε αωτΰ το νέςοχ τθχ εηλατΪστασθχ, το σλοτΪδι είξαι το νοξαδιλΰ οπτιλΰ στοιψείο. Είξαι απαςαίτθτο ο
ψςήστθχ ξα νθξ έψει οςατΰτθτα ηια ξα νποςεί ξα πεςιπμαξθυεί, ΰπφχ έψει ειπφυεί, σε έξα νεταβατιλΰ
πεςιβΪμμοξ ΰποω το νΰξο τοω εςέυισνα ξα είξαι ο ήψοχ. Στΰψοχ είξαι ξα ξιρσει τθξ αξασζΪμεια τοω
λεξού, ξα ξιρσει νετέφςοχ λαι ξα πςοσπαυήσει ξα αζοωηλςαστεί τοξ ήψο, εζΰσοξ είξαι το νοξαδιλΰ
στοιψείο απΰ το οποίο νποςεί ξα ίπιαστείΰ.
Εζαρμξηή
Στοξ πςφταςψιλΰ σψεδιασνΰ το δφνΪτιο τθχ εηλατΪστασθχ δεξ έψει παςΪυωςα. άι τοίψοι είξαι βαννέξοι
ναύςοι λαι δεξ ωπΪςψει δωξατΰτθτα ζφτισνού απΰ οποιοδήποτε σθνείο. ΙατΪ τθ νεταζοςΪ στοξ
πςαηνατιλΰ ψρςο ωμοποίθσθχ το πεςιβΪμμοξ ήταξ αςλετΪ διαζοςετιλΰ. Υπήςψαξ τέσσεςα νεηΪμα
ζφτειξΪ παςΪυωςα ποω έπςεπε ξα λαμωζυούξ ηια ξα νθξ νπαίξει το ζφχ, λαι Ϊμμα τςία νιλςΪ ζφτειξΪ
σθνεία. ΙατΪ τθ διαδιλασία τθχ ωμοποίθσθχ τφξ πειςανΪτφξ, το πμήςεχ σλοτΪδι δεξ ήταξ εζιλτΰ, μΰηφ
τοω ΰτι εμΪψιστο θνεςήσιο ζφχ πεςξούσε απΰ τα λαμωννέξα νε παξιΪ παςΪυωςα. Στθξ τεμιλή
ωμοποίθσθ, ΰποω στο εκφτεςιλΰ πεςιβΪμμοξ επιλςατούσαξ σωξυήλεχ ξωψτεςιξού ζφτΰχ, πΪμι το
απΰμωτο σλοτΪδι δεξ ήταξ εζιλτΰ. Η πειςανατιλή εζαςνοηή τοω λεςιού είψε δύο στΰψοωχ: τθξ οςυή
μειτοωςηία τοω ήψοω λαι τθξ αίσυθσθ τοω πεςιοςισνού τθχ ΰςασθχ στοξ επισλέπτθ. Όταξ θ ζμΰηα
βςίσλεται αςλετΪ λοξτΪ στο αξυςρπιξο νΪτι, αωτΰνατα τοω πεςιοςίϊει τθξ πεςινετςιλή ΰςασθ. ΘαςΪ το
ηεηοξΰχ, ΰτι ο επισλέπτθχ λςατούσε νια ζφτειξή πθηή σε έξα ΰψι πμήςφχ σλοτειξΰ δφνΪτιο,
αξτιμανβαξΰταξ ΰτι βςίσλεται στο σλοτΪδι.
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Η blacklight μΪνπα, είξαι νια μΪνπα ποω ελπένπει ωπεςιρδεχ ζφχ. ήα ζυοςίϊοξτα αξτιλείνεξα ΰταξ τοπουετθυούξ λΪτφ
απΰ νια blagklight μΪνπα αποςςοζούξ το ωπεςιρδεχ ζφχ λαι στθ σωξέψεια ελπένποωξ ελ ξέοω τα ίδια. ΙΪποια εξέςηεια
ψΪξεται λατΪ τθ διαδιλασία, ρστε το ελπενπΰνεξο ζφχ ξα έψει νεηαμύτεςο νήλοχ λύνατοχ απΰ τθξ αλτιξοβομία ποω
αποςςοζΪται, ηεηοξΰχ ποω λαυιστΪ οςατΰ αωτΰ το ζφχ λαι πςολαμεί το ωμιλΰ ξα ζαίξεται ΰτι μΪνπει. Η οξονασία blagklight
πςολύπτει απΰ το ηεηοξΰχ ΰτι το ζφχ ποω ελπένπει αωτού τοω είδοωχ θ μΪνπα, δεξ είξαι οςατΰ νε ηωνξΰ νΪτι.
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3.2 Παςανοξή
Κε τθ βοήυεια τθχ ψςήσθχ τοω ήψοω ο επισλέπτθχ λατεωυύξεται πςοχ το σθνείο Χ. Όταξ σταυεί ελεί,
σωνβαίξοωξ δύο πςΪηνατα. ΑξΪβει το ζφχ ποω ζφτίϊει τθ σλθξή τθχ δςΪσθχ λαι στανατΪ ΰμο το
πςοθηούνεξο θψθτιλΰ τοπίο έψοξταχ φχ νοξαδιλή θψθτιλή πθηή έξα νοωσιλΰ λοννΪτι ποω
σωξοδεύοξταχ τθ δςΪσθ αζθηείται νε νοωσιλΰ τςΰπο ΰ,τι σωνβαίξει ελείξθ τθ στιηνή. ά επισλέπτθχ
βμέπει έξαξ ίνθψαξιλΰ Ϊξυςφποΰ, λαυισνέξο πίσφ απΰ έξα ηςαζείο, ξα πμθλτςομοηεί τωζμΪ σε έξαξ
ωπομοηιστή. ήο λεζΪμι τοω δεξ είξαι αξυςρπιξο αμμΪ νοιΪϊει νε ωβςίδιο. Ζίηο αςηΰτεςα στανατΪ τθξ
πμθλτςομΰηθσθ λαι νε τα ψέςια τοω αξοίηει το ωβςιδιλΰ τοω λεζΪμι, ΰποω νέσα το λοιξΰ βμέπει σε
πςρτθ ζΪσθ έξα επίπεδο λιξούνεξφξ ηςαξαϊιρξ λαι σε δεύτεςο επίπεδο το βίξτεο ποω πςοβΪμμεται
νέσα στο λεζΪμι. Όταξ ο Ϊξυςφποχ καξαλμείξει τα δύο επίπεδα τοω λεζαμιού τοω, επιστςέζει στθξ
αςψιλή τοω λατΪστασθ λαι σωξεψίϊει τθξ πμθλτςομΰηθσθ. ΙατΪ τθ διΪςλεια αωτήχ τθχ δςΪσθχ έξαχ
δεύτεςοχ Ϊξυςφποχ βςίσλεται λαυισνέξοχ λαι αλίξθτοχ στθξ εκφτεςιλή πμεωςΪ τοω ηςαζείοω. Η
δεύτεςθ πμθλτςομΰηθσθ λαι ο αλίξθτοχ Ϊξυςφποχ είξαι το λμειδί ηια τθ μήκθ τθχ δςΪσθχ λαι τθξ έκοδο
απΰ το δφνΪτιο. Στο νέςοχ αωτΰ θ ψςοξιλή διΪςλεια λαι το ίδιο το ηεηοξΰχ τθχ δςΪσθχ εκαςτΪται πΪμι
απΰ τοξ επισλέπτθ, αμμΪ ο ςωυνΰχ τθχ εκαςτΪται απολμειστιλΪ απΰ τοξ νθψαξιλΰ Ϊξυςφπο (ποω ζοςΪ
τθ νΪσλα). Όσθ ρςα ο επισλέπτθχ βςίσλεται πΪξφ στο σθνείο Χ, θ δςΪσθ ελτωμίσσεται. Αξ ζύηει, τθ
στανατΪ αλαςιαία. Όνφχ πΰσο ηςήηοςα ή πΰσο αςηΪ σωνβαίξει αωτή θ διαδιλασία λαυοςίϊεται απΰ το
νθψαξιλΰ Ϊξυςφπο. ΘαςαλΪτφ αξαμύοξται τα αξτιλείνεξα ποω αποτεμούξ το ψρςο, το πεςιεψΰνεξο τθχ
πςοβομήχ τοω βίξτεο, το αξυςρπιξο στοιψείο, ο τςΰποχ εζαςνοηήχ αωτρξ λαι θ αμμαηή τοω θψθτιλού
τοπίοω ηια τθ σύξυεσθ τοω τεμιλού αποτεμέσνατοχ.
3.2.1 Αλοωστιλΰ στοιψείο
Σχεδιαςμίφ
Όταξ ο επισλέπτθχ ζτΪξει λαι στέλεται πΪξφ στο σθνείο Χ ΰμο το θψθτιλΰ πεςιβΪμμοξ ποω Ϊλοωηε λατΪ
τθξ πεςιπμΪξθσή τοω στανατΪ λαι απΰ το λεξτςιλΰ θψείο αξαπαςΪηεται έξα νοωσιλΰ λοννΪτι ποω
μειτοωςηεί φχ „ψαμί‟, φχ θψθτιλή επέξδωσθ τθχ δςΪσθχ. ήο λοννΪτι ποω αξαπαςΪηεται, είξαι
πςφτΰτωπο λαι ηίξεται αλοωστΰ νΰξο λατΪ τθ διΪςλεια τθχ δςΪσθχ λαι ΰσο ο ψςήστθχ παςανέξει
αλίξθτοχ. άξονΪϊεται Aurora110 λαι λύςιο υένα τοω είξαι θ ίεννοξιλή επαξαμθπτιλΰτθταΰ, βασιλΰ
στοιψείο τοω εξξοιομοηιλού πεςιεψονέξοω τθχ εηλατΪστασθχ.
Εζαρμξηή
Για ξα ηίξει αμμαηή τοω θψθτιλού πεςιβΪμμοξτοχ έπςεπε ο επισλέπτθχ ξα πατήσει πΪξφ σε νία
επιζΪξεια (σθνείο Χ) ποω βςισλΰταξ τοπουετθνέξθ αλςιβρχ νπςοστΪ στο ηςαζείο. ΙΪτφ απΰ αωτή τθξ
επιζΪξεια εζαςνΰστθλε έξα αισυθτήςαχ δύξανθχ ποω ήταξ σωξδεδενέξοχ νε Arduino111. Ιατ‟επέλτασθ
το Arduino σωξδεδενέξο νε τοξ ωπομοηιστή νετέζεςε τθξ αμμαηή λατΪστασθχ (ΰταξ ο αισυθτήςαχ
δεψΰταξ ή ΰψι πίεσθ). Κέσφ τοω openFrameworks, θ αξαηξρςισθ νετατςεπΰταξ σε εξτομή ποω νε τθ
σειςΪ τθχ πήηαιξε στο SuperCollider ΰποω πςοηςαννατιϊΰταξ θ μειτοωςηία τφξ ήψφξ. ήο SuperCollider
110

ήο νοωσιλΰ λοννΪτι οξονΪϊεται Aurora λαι αποτεμεί πςφτΰτωπθ δθνιοωςηία τοω σωξυέτθ Ιφξσταξτίξοω ήσιοωμΪλθ (M.A.,
PhD in Acoustic Composition, University of Bristol) φχ νοωσιλή ωπΰλςοωσθ ηια τθξ εηλατΪστασθ JS432. ΙατΪ τοξ ίδιο: ίήο
Aurora, ειδιλΪ ηςαννέξο ηια τιχ απαιτήσειχ τθχ εηλατΪστασθχ είξαι έξα νιλςΰ ιξτεςμούδιο ηια λοωιξτέτο τσένπαμο, Ϊμτο
ζμΪοωτο, ΰνποε, βιομί λαι τσέμμο. Είξαι διαιςενέξο σε τςείχ κεψφςιστέχ εξΰτθτεχ, ποω ΰνφχ αλομοωυούξ θ νια τθξ Ϊμμθ
ψφςίχ διαλοπή. Η πςρτθ είξαι έξα παιψξίδι σωνζφξίαχ/ διαζφξίαχ, τΰσο νοωσιλΪ ΰσο λαι αισυθτιλΪ. ήο δεωτεςο νέςοχ
ψςθσινοποιεί τθξ αξτιστιλτιλή νίνθσθ φχ νέσο δΰνθσθχ νιαχ εννοξιλήχ επαξαμθπτιλΰτθταχ. Στο τςίτο λωςιαςψεί το αςψιλΰ
υένα, παιηνέξο απΰ το τσένπαμο λαι βασισνέξο στθξ τεψξιλή τοω "additive rhythm" ποω αξαπτύψυθλε απΰ τοξ Olivier
Messiaen λωςίφχ στο Danse de la fureur λαι βασίϊεται στθξ έξξοια τθχ "πςοσφδίαχ" στθξ αςψαιοεμμθξιλή ποίθσθ. Σε ΰμο το
λοννΪτι τα ΰςηαξα ωπαλούοωξ σε έξα πςοσφπιλΰ παμνΰ ποω δθνιοωςηεί νια σωξεψή ςωυνιλή σύηλςοωσθΰ.
111
Είξαι νία θμελτςοξιλή αξοιψτού λρδιλα πςφτΰτωπθ πματζΰςνα, βασισνέξθ σε εωέμιλτο λαι εύλομο σε ψςήσθ μοηισνιλΰ
(software) λαι ωμιλΰ (hardware).
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ΰταξ μΪνβαξε το νήξωνα τθχ μειτοωςηίαχ τοω αισυθτήςα, απεξεςηοποιούσε ΰμοωχ τοωχ ωπΰμοιποωχ
ήψοωχ λαι έυετε σε αξαπαςαηφηή τοω νοωσιλΰ λοννΪτι. άνοίφχ, ΰταξ στανατούσε ξα μανβΪξει νήξωνα
απΰ τοξ αισυθτήςα, επαξεςψΰταξ στθξ αςψιλή τοω λατΪστασθ.
Η παςαπΪξφ εζαςνοηή δεξ παςοωσίασε λΪποια απΰλμισθ σε επίπεδο ωμοποίθσθχ. Η διαζοςΪ
ΰνφχ τοω αςψιλού σψεδιασνού τοω ψρςοω σε σψέσθ νε τοξ τεμιλΰ (Θομύτεψξο), έλαξε απαςαίτθτθ τθ
νετατΰπισθ τθχ επιζΪξειαχ νε τοξ αισυθτήςα πιο αςιστεςΪ σε σψέσθ νε το λέξτςο τοω ψρςοω, λαυρχ ο
ψςήστθχ κελιξούσε τθξ πεςιπμΪξθσή τοω απΰ τθξ αςιστεςή πμεωςΪ τοω ψρςοω λαι ΰψι απΰ το λέξτςο
ποω ήταξ το επιυωνθτΰ. Σε σωξδωασνΰ νε το δεδονέξο τθχ διαζοςΪχ λέξτςοω ψρςοω λαι λέξτςοω
θψθτιλού πεδίοω, ο επισλέπτθχ δεξ νποςούσε πΪξτα ξα λαταμήκει στο σθνείο Χ λαι ξα εξεςηοποιήσει τθ
δςΪσθ λατεωυείαξ.
3.2.2 Οπτιλΰ στοιψείο
Σχεδιαςμίφ
Στο δεύτεςο νέςοχ τθχ εηλατΪστασθχ, λωςίαςψο ςΰμο παίϊει το διανοςζφνέξο σλθξιλΰ ποω σωνβαίξει
θ δςΪσθ. Αωτΰ αποτεμείται τΰσο απΰ αξτιλείνεξα, ΰσο λαι απΰ δύο πςαηνατιλούχ αξυςρποωχ ποω
εξτΪσσοξται στθ σύξυεσθ τοω έςηοω. ά έξαχ απΰ αωτούχ, κεψφςίϊοξταχ απΰ τοξ Ϊμμο, ζοςΪει νια
νΪσλα ποω τοξ νετατςέπει σε λΪτι αξυςφποειδέχ αζαιςρξταχ τοω τθξ πμήςφχ ζωσιλή λαι πςαηνατιλή
τοω ωπΰστασθ.
ήα αξτιλείνεξα ποω ψςθσινοποιούξται λαι είξαι ενζαξή στοξ ψςήστθ είξαι τα παςαλΪτφ:
1. Γςαζείο: έξα ναύςο ηςαζείο, νε μιτΰ σψεδιασνΰ, είξαι τοπουετθνέξο στθξ πμεωςΪ τοω
δφνατίοω ποω βςίσλεται απέξαξτι απΰ τθξ είσοδο τθχ εηλατΪστασθχ.
2. Ιαςέλμα: νια σταυεςή ναύςθ λαςέλμα βςίσλεται τοπουετθνέξθ πίσφ απΰ το ηςαζείο.
3. Υπομοηιστήχ: λαιξούςηιοχ ωπομοηιστήχ νε νεηΪμθ ουΰξθ, πμθλτςομΰηιο λαι ποξτίλι βςίσλεται
τοπουετθνέξοχ πΪξφ στο ηςαζείο.
4. Λφτιστιλΰ ηςαζείοω: έξα ζφτιστιλΰ βςίσλεται τοπουετθνέξο επΪξφ στο ηςαζείο.
5. ΚΪσλα: Κια κύμιξθ νΪσλα βςίσλεται τοπουετθνέξθ στο λεζΪμι τοω αξυςρποω ποω λΪυεται
στθξ λαςέλμα τοω ηςαζείοω.
ήα παςαπΪξφ αξτιλείνεξα αξαπαςιστούξ το πεςιβΪμμοξ εςηασίαχ εξΰχ νιλςοαστού ωπαμμήμοω,
ποω βςίσλεται λαυθμφνέξοχ λαυθνεςιξΪ σε έξα ηςαζείο, ωποψςεφνέξοχ ξα δέψεται εξτομέχ λαι ξα τιχ
ελτεμεί. ήα βασιλΪ αξτιλείνεξα ψςήσθχ εξΰχ τέτοιοω αξυςρποω είξαι έξαχ ωπομοηιστήχ λαι έξα
ζφτιστιλΰ. ά ωπομοηιστήχ είξαι ελτΰχ μειτοωςηίαχ, σωνβομίϊοξταχ τθ στείςα παςοψή δεδονέξφξ ποω
δίξει στοξ ωπΪμμθμΰ. ΘαςΪμμθμα το ζφτιστιλΰ επιβεβαιρξει τιχ οποιεσδήποτε σλμθςέχ εςηασιαλέχ
σωξυήλεχ τοω ωπαμμήμοω, ποω ωποψςερξεται ξα δοωμεύει τθ νέςα αμμΪ αξ δεξ ομολμθςρσει το έςηο
τοω λαι τθ ξύψτα, νε τεψξθτΰ ζφχ. ά μιτΰχ λαι σύηψςοξοχ σψεδιασνΰχ τοω ηςαζείοω λαι τφξ μοιπρξ
αξτιλεινέξφξ είξαι θ ειςφξία απέξαξτι στοξ λαυθνεςιξΰ τςΰπο ϊφήχ τοω ωπαμμήμοω. Κποςεί ξα
ψειςίϊεται τα πιο σύηψςοξα δεδονέξα παςΪμμθμα ΰνφχ είξαι εηλμφβισνέξοχ νέσα σε αωτΪ.
Η νΪσλα το βασιλΰτεςο σθνείο τθχ σύξυεσθχ, νετατςέπει τοξ Ϊξυςφπο ποω τθ ζοςΪ σε νια
νθψαξή παςαηφηήχ, έξα ςονπΰτ. Είξαι λαμωννέξθ εκφτεςιλΪ νε Ϊςυςα εζθνεςίδφξ, ποω στο σύξομΰ
τοωχ αζοςούξ σθναξτιλΪ ηεηοξΰτα τθχ παςούσαχ εποψήχ λαι τθξ ίδια στιηνή πςοπαηαξδίϊοωξ αςξθτιλΪ
λαι λατεωυύξοωξ το ξοω. ΕσφτεςιλΪ, τα ηςαξΪϊια παςαπένποωξ στθξ ελβιονθψΪξθσθ τθχ σλέγθχ λαι
στοξ πεςιοςισνΰ τθχ. ήο νωαμΰ νετατςέπεται σε έξα λαμολοωςδισνέξο ςομΰι ποω δεξ παςοωσιΪϊει
απολμίσειχ στθ μειτοωςηία τοω. ήέμοχ θ ουΰξθ πςοβομήχ στο εσφτεςιλΰ τθχ νΪσλαχ αξτιλαυιστΪ τοξ
εηλέζαμο. ήΰσο το βίξτεο ποω πςοβΪμμεται ΰσο λαι οι εζθνεςίδεχ αποτεμούξ Ϊνεσθ νονζή πςοχ τθξ
εσζαμνέξθ μειτοωςηία τφξ νέσφξ ναϊιλήχ εξθνέςφσθχ.
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ήο βίξτεο αποτεμείται απΰ νιλςΪ αποσπΪσνατα βίξτεο διΪσθνφξ πςοσρπφξ, πομιτιλρξ λαι
ηεηοξΰτφξ τθχ εμμθξιλήχ τθμεΰςασθχ λαι θ αμμθμοωψία τφξ πμΪξφξ είξαι τοπουέτθνεξθ νε τέτοια
ταψύτθτα (1‟‟) ΰσθ ψςειΪϊεται το νΪτι ηια ξα αξτιμθζυεί τί βμέπει. Θαςΰμο ποω τα πμΪξα πεςξούξ τΰσο
ηςήηοςα νπςοστΪ απΰ το αξυςρπιξο νΪτι ποω δεξ νποςεί ζαιξονεξιλΪ ξα τα λαταξοήσει λαι δεξ
επεκεςηΪϊεται τιχ πμθςοζοςίεχ ποω δέψεται, ο εηλέζαμοχ έψει ήδθ πςομΪβει ξα δεψτεί το νήξωνα. ήο
νήξωνα απουθλεύεται στθ νξήνθ τοω ψςήστθ νε έννεσο τςΰπο λαι αξαλαμείται ΰταξ ειπφυεί λΪτι
σψετιλΰ, ψφςίχ ο ίδιοχ ο ψςήστθχ ξα υωνΪται απΰ πού έψει μΪβει τθξ αξτίστοιψθ πμθςοζοςία. Κε τοξ ίδιο
αλςιβρχ τςΰπο μειτοωςηούξ τα νέσα ναϊιλήχ εξθνέςφσθχ. ά σλοπΰχ τοωχ είξαι θ πμύσθ εηλεζΪμοω
τοω ατΰνοω λαι λατ‟ επέλτασθ θ διατήςθσθ τφξ πομιτρξ στθξ απΪυεια. Θεςξούξ ωποσωξείδθτα
νθξύνατα νέσφ νιλςρξ βίξτεο ή ειλΰξφξ, λαυοδθηρξταχ τθ σλέγθ λαι τθξ λςίσθ τοω αξυςρποω.
ΣωνβΪμμοωξ νε το διλΰ τοωχ τςΰπο στθ νθψαξοποίθσθ τοω. ήο βίξτεο πεςιέψει πμΪξα απΰ ηεηοξΰτα,
ελπονπέχ λαι πςΰσφπα ποω έψοωξ σωνβΪμμει λαυοςιστιλΪ στθξ ποςεία τθχ ΕμμΪδοχ λατΪ τθ διΪςλεια
τοω ειλοστού λαι ειλοστού πςρτοω αιρξα.
ήο βίξτεο έψει διΪςλεια 33‟‟, παίϊει σε επαξΪμθγθ λαι είξαι ψφςισνέξο σε πμΪξα τοω 1‟‟, ΰπφχ
ΰταξ έξαχ τθμευεατήχ λΪξει ίϊΪπιξηλΰ (βμ. παςΪςτθνα). ά ψςήστθχ δεξ έψει τθ δωξατΰτθτα εμέηψοω
πςοβομήχ τοω βίξτεο. ήο λιξούνεξο νοξτέμο επιμέηει πΰτε υα αξοίκει λαι πΰτε υα λμείσει τθ νΪσλα.
Ελυέτει το νωαμΰ λαι τιχ σλέγειχ τοω στο ψςήστθ, οπΰτε θ διΪςλεια παςαλομούυθσθχ δεξ είξαι πΪξτα θ
ίδια, λαυρχ νποςεί ο ψςήστθχ ξα δεί τΰσο απΰσπασνα τοω βίξτεο ΰσο λαι επαξΪμθγθ τοω. ΕκαςτΪται
απΰ τθ ίνθψαξιλήΰ λςίσθ τοω νοξτέμοω λατΪ πΰσοξ λαι ηια ποιο
διΪστθνα υα νοιςαστεί νε το ψςήστθ τιχ πμθςοζοςίεχ ποω ωπΪςψοωξ
στοξ εηλέζαμΰ τοω.
ήα πμΪξα ποω έψοωξ επιμεηεί λαι πεςιμανβΪξοξται στο
αξαπαςαηρνεξο βίξτεο αξαμύοξται παςαλΪτφ:
1. Ιφξσταξτίξοχ Σθνίτθχ: Θομιτιλΰχ. Εεφςήυθλε ωπεύυωξοχ
ηια τθξ πτρσθ τοω εμμθξιλού ψςθνατιστθςίοω το 1999(λςΪψ
„99). Εισήηαηε τθξ ΕμμΪδα στθξ ά.Ϋ.Ε. 112 λαι λατθηοςήυθλε
Ειλΰξα 24: Λίμιπποχ ΘετσΪμξιλοχ
απΰ τιχ νετέπειτα πομίτιλεχ λωβεςξήσειχ ηια τοξ πμαστΰ ελσωηψςοξισνΰ λαι τθξ εσζαμνέξθ
αίσυθσθ πμοωτισνού λαι οιλοξονιλήχ εωθνεςίαχ (πμΪξο απΰ το debate τθχ πςοελμοηιλήχ
πεςιΰδοω 1996 ηια τιχ βοωμεωτιλέχ ελμοηέχ).
2. Αηςΰτεχ: άι πςρτεχ ισψωςέχ λιξθτοποιήσειχ τφξ Εμμήξφξ αηςοτρξ κελίξθσαξ λατΪ τθξ
πεςίοδο 1995-1996. Η νεηΪμθ νείφσθ τφξ δασνρξ, τφξ εηψρςιφξ λαι εκαηρηινφξ
επιδοτήσεφξ απΰ τθξ Ε.ά.Ι.113 οδήηθσε σε σωξεψείχ πεςιΰδοωχ απεςηιρξ. ήο αηςοτιλΰ ϊήτθνα,
εκαλομοωυεί νέψςι σήνεςα ξα νθξ έψει επιμωυεί (πμΪξο απΰ λιξθτοποιήσειχ αηςοτρξ στθ
Καλεδοξία).
3. Άλθχ ήσοψατϊΰποωμοχ: Θομιτιλΰχ. Λωμαλίστθλε απΰ το εμμθξιλΰ διλαστιλΰ σρνα νε τθξ
λατθηοςία τθχ παυθτιλήχ δφςοδολίαχ, τθχ απΰλςωγθχ πεςιοωσίαχ λαι τθχ παςαξονήχ
ψςθνατιλήχ ανοιβήχ απΰ αμμοδαπή εταιςεία ηια σύνβασθ αηοςΪχ ωποβςωψίφξ απΰ τθξ
ΕμμΪδα114 (πμΪξο απΰ δθμρσειχ τοω ηια τθξ ωπΰυεσθ τφξ ωποβςωψίφξ στθ Βοωμή τφξ
Εμμήξφξ).
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άιλοξονιλή λαι Ϋονισνατιλή Έξφσθ
Εωςφπαϋλή άιλοξονιλή Ιοιξΰτθτα: παμαιΪ οξονασία τθχ ξωξ Εωςφπαϋλήχ Έξφσθχ (Ε.Ε.).
114
Θΰςισνα τοω αξαλςιτή Θςφτοδιλρξ Γαβςιήμ Καμμή λαι τοω εισαηηεμέα Ϋ. Βούμηαςθ ηια τθξ πςοζωμΪλισθ τοω πςρθξ
ωποωςηού Άλθ ήσοψατϊΰποωμοω: "ήο ψςοξιλΰ διΪστθνα απΰ τοξ ΚΪιο 1998 έφχ τιχ 7/ 6/ 2001 ζέςεται ξα απέλςωγε πεςιοωσία
σωξομιλού ύγοωχ 16.202.000 εμβετιλρξ ζςΪηλφξ λαι 1.748.000 δομαςίφξ ΗΘΑ, ψςήνατα τα οποία αποτεμούξ πςοϋΰξ
παυθτιλήχ δφςοδολίαχ τοω ίδιοω σψετιλΪ νε τιχ σωνβΪσειχ πςονήυειαχ τφξ οπμιλρξ σωστθνΪτφξ TOR M1. ήθξ 2/ 12/ 2002
απέλςωγε πεςιοωσία σωξομιλού ύγοωχ 2.960.225 εμβετιλρξ ζςΪηλφξ σψετιλΪ νε τιχ σωνβΪσειχ ΑέΧΘΚΗΔΗΣ λαι ΘάΣΕΘΔΩΫ ΘΘ
(ωποβςύψια) τα οποία αποτεμούξ παςΪξονθ ανοιβή ποω λατέβαμε νέσφ Ϊμμθχ εταιςίαχ θ ηεςναξιλή εταιςία FERROSTAAL."
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4. Ιφξσταξτίξοχ ΚθτσοτΪλθχ: Θομιτιλΰχ. ΙατΪ τθ διΪςλεια τθχ
υθτείαχ τοω φχ πςφυωποωςηΰχ έηιξε θ δομοζοξία τοω Ϋίλοω
ήενποξέςα, λαυθηθτή ναυθνατιλρξ, απΰ τοξ ΘφΪξξθ Ιαμανπΰλα
πςΰεδςο τθχ άΫΫΕΔ Αψαḯαχ λαι δθνοτιλΰ σύνβοωμο. ήθξ ίδια διετία
έηιξε το Ϊξοιηνα τφξ εμμθξιλρξ σωξΰςφξ πςοχ τιχ ηειτοξιλέχ ψρςεχ
(νε ωποωςηΰ εκφτεςιλρξ τοξ Αξτρξθ ΣαναςΪ) λαι τέυθλε ηια πςρτθ
ζοςΪ φχ υένα σωϊήτθσθχ σε παηλΰσνια λμίναλα το ίΚαλεδοξιλΰ
Ειλΰξα 25: Γερςηιοχ Θαπαδΰποωμοχ Ζήτθναΰ (πμΪξο απΰ σωξέξτεωκθ στθξ ελπονπή Ϋέοι ΛΪλεμοι τοω
Αμέκθ ΘαπαψεμΪ).
5. Αςψιεπίσλοποχ Χςιστΰδοωμοχ: Ιμθςιλΰχ. Ιύςιοχ ωποστθςιλτήχ τοω Αμωτςφτισνού στθ
σθνεςιξή ΕμμΪδα. ά πςρτοχ αςψιεπίσλοποχ ποω επιψείςθσε συεξαςΪ ξα πςοσεηηύσει τθ
ξεομαία σε σψέσθ νε τοωχ πςολατΰψοωχ τοω. Ήςυε σε ςίκθ νε τθξ λωβέςξθσθ Σθνίτθ,
αξτιτασσΰνεξοχ στθξ επιμοηή τοω λςΪτοωχ ξα λαταςηήσει το υςήσλεωνα φχ στοιψείο απΰ τιχ
εμμθξιλέχ ταωτΰτθτεχ (πμΪξο απΰ σωξέξτεωκθ τοω στθξ λςατιλή τθμεΰςασθ).
6. Λίμιπποχ ΘετσΪμξιλοχ: Θομιτιλΰχ. Υποωςηΰχ Δθνοσίαχ ήΪκθχ λατΪ τθξ πεςίοδο διεκαηφηήχ τθχ
ωπΰυεσθχ άτσαμΪξ (1998-1999). Διετέμεσε πςΰεδςοχ τθχ Βοωμήχ τφξ Εμμήξφξ τθξ τςιετία
2009-2012 λατΪ τθ διΪςλεια τθχ οποίαχ λατατέυθλε λαι γθζίσυθλε το Κξθνΰξιο άιλοξονιλήχ
λαι Χςθνατοπιστφτιλήχ Θομιτιλήχ Θ λαι ΘΘ (πμΪξο απΰ ομονέμεια στθ Βοωμή τφξ Εμμήξφξ).
7. Ιφξσταξτίξοχ Γ. Ιαςαναξμήχ: Θομιτιλΰχ. Θςφυωποωςηΰχ τθχ ΕμμΪδαχ τιχ πεςιΰδοωχ 19551963 λαι 1974-1980. ήο 1959 ωπέηςαγε τθ σωνζφξία Ζωςίψθχ-Ζοξδίξοω ποω έμθηε τθξ
λωςιαςψία τθχ Ιύπςοω απΰ τοωχ Βςεταξούχ λαι τθξ λαυιστούσε αξεκΪςτθτθ. Η δομοζοξία τοω
Γςθηοςίοω ΖανπςΪλθ το 1963 απΰ το παςαλςΪτοχ ποω ωζίσταξτο ελείξθ τθξ πεςίοδο, ήταξ νία
απΰ τιχ αιτίεχ παςαίτθσθχ τοω Ιαςαναξμή απΰ τθξ πςφυωποωςηία το 1963 λαυρχ έπειτα απΰ
δθμρσειχ τοω δεξ δύξατο ξα το λαταστείμει. ήο 1980 ωπέηςαγε τθ σωξυήλθ ηια τθξ έξτακθ τθχ
ΕμμΪδοχ στθξ Ε.ά.Ι. λαι ανέσφχ νετΪ παςαιτήυθλε ηια δεύτεςθ ζοςΪ (πμΪξο απΰ δθμρσειχ
τοω ηια το ίΚαλεδοξιλΰ Ζήτθναΰ).
8. Εεΰδφςοχ ΘΪηλαμοχ: Θομιτιλΰχ. Υποωςηΰχ Εκφτεςιλρξ λατΪ
τθ διεκαηφηή τθχ ωπΰυεσθχ τοω Ιούςδοω θηέτθ ΑνπξτοωμΪψ
άτσαμΪξ. Έπειτα απΰ εσζαμνέξο ψειςισνΰ παςαιτήυθλε απΰ
το ακίφνΪ τοω το ΛεβςοωΪςιο τοω 1999 (πμΪξο απΰ
σωξέξτεωκθ τοω στθξ λςατιλή τθμεΰςασθ).
9. Γερςηιοχ Θαπαδΰποωμοχ: Ακιφνατιλΰχ. Ηηέτθχ τθχ
στςατιφτιλήχ λωβέςξθσθχ νε τθξ οξονασία ίΧούξτα τφξ
Σωξταηναταςψρξΰ τθξ επταετία 1967-1974 στθξ ΕμμΪδα
Ειλΰξα 26: ΕωΪηηεμοχ Βεξιϊέμοχ
(πμΪξο απΰ δθνΰσια δήμφσθ στθξ λςατιλή τθμεΰςασθ).
10. ΕωΪηηεμοχ Βεξιϊέμοχ: Θομιτιλΰχ. Διετέμεσε αξτιπςΰεδςοχ τθχ λωβέςξθσθχ τθξ πεςίοδο 20112012. Επί τφξ θνεςρξ τοω γθζίστθλε το νεσοπςΰυεσνο πςΰηςαννα δθνοσιοξονιλήχ
πςοσαςνοηήχ λαι ωπήςκε θ σωνζφξία τθχ σωξΰδοω λοςωζήχ τθχ Εωςφπαϋλήχ Έξφσθχ τθχ
21θχ Θοωμίοω 2011 ηια τθ νείφσθ τοω εμμθξιλού ψςέοωχ (πμΪξο απΰ σωξεδςίασθ στθ Βοωμή
τφξ Εμμήξφξ).
11. Γιρςηοχ ΑωτιΪχ: ΔθνοσιοηςΪζοχ. Διατθςεί πςφϋξή εξθνεςφτιλή ελπονπή. Έψει εςηαστεί στοωχ
ιδιφτιλούχ τθμεοπτιλούχ σταυνούχ ΑΫή1, Alpha, Alter, ΣΙΑΪ. Ωχ ζοιτθτήχ, εςηαϊΰταξ ηια το
λΰννα τθχ Ϋέαχ Δθνολςατίαχ, έψοξταχ αξαμΪβει τθξ αποδεμτίφσθ εζθνεςίδφξ τοω
εκφτεςιλού (πμΪξο απΰ τθξ ελπονπή τοω).
12. Όμηα ήςένθ: ΔθνοσιοηςΪζοχ. ΕςηΪστθλε φχ αςυςοηςΪζοχ σε πομμέχ εζθνεςίδεχ νε πςρτθ
τοξ έιϊοσπΪστθ. Ηελίξθσε τθξ παςοωσίασθ τθμεοπτιλρξ ειδήσεφξ απΰ τθξ λςατιλή τθμεΰςασθ.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Απΰ το 2005 είξαι παςοωσιΪστςια τοω λεξτςιλού δεμτίοω ειδήσεφξ τοω Mega Channel,
πετωψαίξοξταχ λαυθνεςιξΪ τα νεηαμύτεςα ποσοστΪ τθμευέασθχ (πμΪξο απΰ το λεξτςιλΰ δεμτίο
ειδήσεφξ τοω Mega Channel).
ΓιΪξξθχ Θςετεξτέςθχ: ΔθνοσιοηςΪζοχ. ΕςηΪϊεται στιχ εζθνεςίδεχ ήΑ ΫΕΑ λαι ήά ΒΗΚΑ τθχ
Ιωςιαλήχ, τοω Δθνοσιοηςαζιλού άςηαξισνού ΖανπςΪλθ. Απΰ το 2000 διατθςεί τθμεοπτιλή
ελπονπή στο Mega Channel λαι είξαι πομιτιλΰχ σψομιαστήχ στο λεξτςιλΰ δεμτίο ειδήσεφξ τοω
ίδιοω σταυνού (πμΪξο απΰ το λεξτςιλΰ δεμτίο ειδήσεφξ τοω Mega Channel).
Κπενπέ Ζιμή: σύηψςοξοχ παιδιλΰχ τθμεοπτιλΰχ ψαςαλτήςαχ, ποω τςαηοωδΪει. άι δθνιοωςηοί
τοω λατθηοςήυθλαξ ηια έννεσα ποςξοηςαζιλΪ νθξύνατα ποω επθςςεΪϊοωξ τοωχ νιλςούχ
υαωναστέχ τοω λαςτούξ (πμΪξο απΰ το βίξτεολμιπ νπενπέ
Ζιμή-ΣαμανΪηια ΣαμανΪ).
Gummy-Bear:
σύηψςοξοχ
παιδιλΰχ
τθμεοπτιλΰχ
ψαςαλτήςαχ, ποω διαζθνίϊει πςοϋΰξ αμμαξτιλρξ. Στιχ
ωπΰμοιπεχ ψρςεχ τθχ Εωςρπθχ ο ψαςαλτήςαχ είξαι
διΪσθνοχ ηια παιδιλΪ τςαηούδια. Η εμμθξιλή διαζήνισθ είψε
ςελΰς επιτωψίαχ, νε νεηΪμα ποσοστΪ πφμήσεφξ, τΰσο στο
ίδιο το πςοϋΰξ αμμΪ λαι σε Ϊμμα πςοϋΰξτα πςοσαςνοσνέξα
Ειλΰξα 27: ήοπ Κΰξτεμ
στο ψαςαλτήςα ΰπφχ τετςΪδια, τσΪξτεχ, ςούψα, νπΪμεχ (πμΪξο απΰ το διαζθνιστιλΰ σποτ).
Big Brother: λαυθνεςιξή σειςΪ νε πςαηνατιλούχ ψαςαλτήςεχ (ςιΪμιτι), βασισνέξθ στο βιβμίο
τοω George Orwell 1984115. άι σωννετέψοξτεχ, φχ παίλτεχ, πςέπει ξα λαταζέςοωξ ξα νθξ
αποψφςήσοωξ απΰ το σπίτι ποω νέξοωξ ΰμοι ναϊί, λεςδίϊοξταχ τθξ ενπιστοσύξθ τφξ
σωνπαιλτρξ τοωχ. ά ψρςοχ στοξ οποίο νέξοωξ παςαλομοωυείται σε ειλοσιτετςΪφςθ βΪσθ λαι
αξανεταδίδεται απΰ τθξ εμμθξιλή τθμεΰςασθ (πμΪξο απΰ τθ σειςΪ το 2010).
ήοπ-Κΰξτεμ: λαυθνεςιξή γωψαηφηιλή ελπονπή στο τθμεοπτιλΰ λαξΪμι ANT1. άι
σωννετέψοωσεχ νέσφ εβδοναδιαίφξ δολινασιρξ πςοσπαυούξ ξα λεςδίσοωξ το διαηφξισνΰ
ονοςζιΪχ λαι ξα αξαδειψυούξ ξιλήτςιεχ τθχ ελπονπήχ (πμΪξο απΰ τθξ ελπονπή το 2010).
Στςατΰχ: οι πςρτεχ πςοσπΪυειεχ σύστασθχ εμμθξιλού ταλτιλού στςατού κελίξθσαξ τθξ 18211831. ά στςατΰχ είξαι έξαχ υεσνΰχ Ϊςςιλτα σωξδεδενέξοχ νε το εμμθξιλΰ λςΪτοχ. Η υθτεία
είξαι ωποψςεφτιλή (πμΪξο απΰ τθξ παςέμασθ τθχ 28θχ άλτφβςίοω 2007, Εεσσαμοξίλθ).
ΚΪλθχ ΨφνιΪδθχ: Επιψειςθνατίαχ. Διετέμεσε πςΰεδςοχ τθχ Εςασιτεψξιλήχ ΑΕΙ. Ελλςενούξ ειχ
βΪςοχ τοω λατθηοςίεχ ηια πμαστοηςαζία, σωννετοψή σε λύλμφνα μαυςενποςίαχ λαι πρμθσθχ
ψςωσού, παςΪξονθ εκαηφηή σωξαμμΪηνατοχ λαι μαυςενπΰςιο βίξτεο (πμΪξο απΰ σωξέξτεωκή
τοω φχ πςΰεδςοχ τθχ ΑΕΙ).
Θοδΰσζαιςο: επαηηεμνατιλΰ Ϊυμθνα. Στθξ ΕμμΪδα υεφςείται το πιο δθνοζιμέχ σε
αλςοανατιλΰτθτα Ϊυμθνα. ΙατΪ τθξ πεςίοδο τθχ διλτατοςίαχ 1967-1974 θ τθμευέασθ λαι θ
αξανετΪδοσθ αηρξφξ ήταξ αωκθνέξθ, αποςςοζρξταχ τθξ πςοσοψή τοω λοιξού απΰ το
λαυεστφτιλΰ δεδονέξο. Σήνεςα το ποδΰσζαιςο αποτεμεί τθ νέηιστθ πθηή εσΰδφξ ηια
στοιψθνατιλέχ εταιςείεχ (πμΪξο απΰ αηρξα νετακύ εμμθξιλρξ ονΪδφξ).
Ψθτοπφμείο: είξαι το ηαστςοξονιλΰ σήνα λατατευέξ τθχ ΕμμΪδαχ. ήο σοωβμΪλι, αποτεμεί πΰμο
ηεωσιηξφστιλήχ έμκθχ ηια ΰμοωχ τοωχ τοωςίστεχ ποω επισλέπτοξται τθ ψρςα (πμΪξο απΰ

115

ήο 1984 πεςιηςΪζει τθξ ιστοςία εξΰχ αξυςρποω, τοω Γοωίξστοξ Σνιυ, στοξ εζιαμτιλΰ λΰσνο τθχ Ωλεαξίαχ, νιαχ ψρςαχ ποω
βςίσλεται λΪτφ απΰ έξα δωστοπιλΰ απομωταςψιλΰ λαυεστρχ στο οποίο ΰμοι οι λΪτοιλοι βςίσλοξται ωπΰ σωξεψή
παςαλομούυθσθ. Η ψρςα βςίσλεται σε σωξεψή πΰμενο νε δύο Ϊμμεχ ωπεςδωξΪνειχ λαι οι Ϊξυςφποί τθχ ϊοωξ λΪτφ απΰ
ιδιαίτεςα λαταπιεστιλέχ σωξυήλεχ. Χαςαλτθςιστιλή είξαι θ αξαζοςΪ στοξ ΚεηΪμο Αδεμζΰ, τοξ (αξύπαςλτο) πομιτιλΰ θηέτθ
τθχ ψρςαχ, ίά ΚΕΓΑΖάΣ ΑΔΕΖΛάΣ ΣΕ ΘΑέΑΙάΖάΥΕΕΘΰ. ά ΚεηΪμοχ Αδεμζΰχ αποτεμεί σήνεςα έλζςασθ ποω ωποδθμρξει
λαυεστρχ παςαλομούυθσθχ.
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διαζθνιστιλΰ σποτ, επαςψιαλού τθμεοπτιλού
σταυνού).
22. ΣωςτΪλι: ΓΪμμοι πομίτεχ ψοςεύοωξ τοξ εμμθξιλΰ
ψοςΰ σωςτΪλι έκφ απΰ ηαμμιλή τςΪπεϊα, φχ έξδεικθ
σωνπαςΪστασθχ στθξ ΕμμΪδα ηια τθξ οιλοξονιλή
δωσψέςεια ποω τθξ διαλςίξει νετΪ τθ αποδοψή
δαξειαλήχ σύνβασθχ νε το Διευξέχ Ϋονισνατιλΰ
ήανείο (πμΪξο απΰ τοξ εκφτεςιλΰ ψρςο τθχ
Ειλΰξα 28: Zorba the Greek
ηαμμιλήχ τςΪπεϊαχ Societe Generale).
23. Αμέκθχ ΖοςνπΪχ: θ ταιξία Zorba the Greek (1964) απέσπασε 3 ΰσλας λαι είξαι θ πιο δθνοζιμήχ
ταιξία ποω σψετίϊεται νε τθξ ΕμμΪδα. Η νοωσιλήχ τθχ, σύξυεσθ τοω Κίλθ ΕεοδφςΪλθ, είξαι
παηλοσνίφχ ηξφστή φχ ΣωςτΪλι (πμΪξο απΰ τθξ ταιξία).
24. Εμμθξιλή τθμεοπτιλή σειςΪ: οι λαυθνεςιξέχ τθμεοπτιλέχ σειςέχ έψοωξ νεηΪμο λοιξΰ λαι
αποσπούξ νεηΪμο ποσοστΰ τθμευέασθχ (πμΪξο απΰ τθ σειςΪ Η Ζφή τθχ Άμμθχ, Mega Channel,
2011).
25. ήούςλιλθ τθμεοπτιλή σειςΪ: έπειτα απΰ τθξ λαταλΰςωζθ πτρσθ επεξδύσεφξ σε εμμθξιλέχ
τθμεοπτιλέχ σειςέχ, τα εηψρςια ιδιφτιλΪ λαξΪμια αηοςΪϊοωξ σειςέχ απΰ τθξ ήοωςλία, νε πομύ
ψανθμΰτεςο λΰστοχ απΰ νία εμμθξιλή παςαηφηή (πμΪξο απΰ τθ σειςΪ Unutulmaz, Mega
Channel).
26. ΒςαϊιμιΪξιλθ τθμεοπτιλή σειςΪ: θ πςρτθ πςοβομή βςαϊιμιΪξιλθχ παιδιλήχ σειςΪχ έηιξε το 1991
στθξ λςατιλή τθμεΰςασθ (πμΪξο απΰ τθ σειςΪ Verano del).
27. Eurovision: ετήσια νοωσιλή διοςηΪξφσθ απΰ το 1956 ΰποω εςνθξεωτέχ απΰ ΰμεχ τιχ ψρςεχ τθχ
Εωςρπθχ σωννετέψοωξ νε σλοπΰ ξα λεςδίσοωξ το πςρτο βςαβείο. Η σωηλελςινέξθ
διοςηΪξφσθ έψει πομμούχ υαωναστέχ λαι τιχ θνέςεχ διεκαηφηήχ σθνειρξει ωγθμΪ ποσοστΪ
τθμευέασθχ αμμΪ λαι λέςδθ, απΰ τθ σωννετοψή τφξ τθμευεατρξ στθ διαδιλασία γθζοζοςίαχ
(πμΪξο απΰ τθξ εμμθξιλή σωννετοψή στθ Eurovision το 2005, εςνθξεύτςια Έμεξα Θαπαςίϊοω).
28. Ζεωτέςθχ Θαξταϊήχ: μαϋλΰχ τςαηοωδιστήχ. Εεφςείται
έξαχ απΰ τοωχ πιο ενποςιλούχ τςαηοωδιστέχ τφξ
τεμεωταίφξ είλοσι πέξτε ψςΰξφξ. Ζέηεται πφχ μΰηφ
τοω ηεηοξΰτοχ ΰτι οι υαωναστέχ τοω δεξ ψφςούσαξ στιχ
αίυοωσεχ ελδθμρσεφξ ηια ξα τοξ παςαλοωυήσοωξ,
ψτίστθλε στιχ αςψέχ τθχ δελαετίαχ τοω ‟90 το ξωψτεςιξΰ
λέξτςο Διοηέξξθχ ΘαμμΪχ (πμΪξο απΰ τθμεοπτιλή
ελπονπή, νε αζιέςφνα στοξ ίδιο).
29. Θέτςοχ Ιφστΰποωμοχ: ΔθνοσιοηςΪζοχ. Εισήηαηε στθξ
Ειλΰξα 29: Ζεωτέςθχ Θαξταϊήχ
εμμθξιλή δθνοσιοηςαζία τοξ λίτςιξο τύπο λαι
ασψομήυθλε λωςίφχ νε τθξ εποξοναϊΰνεξθ ίσΰοω νπιϊΰ υέτοξταχ πςΰτωπα ηια το σύηψςοξο
τςΰπο ϊφήχ τοω νέσοω Έμμθξα. Δθνιούςηθσε τθξ τΪσθ ίαπομιτίλΰ, λαταδιλΪϊοξταχ το σύξομο
τφξ πομιτιλρξ ελπςοσρπφξ, λαι τθ ζςΪσθ ίπΪνε πματείαΰ (αξαζεςΰνεξοχ στθξ πματεία
Ιομφξαλίοω, Αυήξα) (πμΪξο απΰ τθξ ελπονπή τοω ίΒςΪδω, νε τοξ Θέτςο Ιφστΰποωμοΰ,
ΑΫή1).
30. Θετςούμα Ιφστίδοω: παςοωσιΪστςια. Η πςρτθ εμμθξίδα παςοωσιΪστςια ποω ενζαξίϊεται
θνίηωνξθ μέηοξταχ το θνεςήσιο δεμτίο λαιςού (πμΪξο απΰ το δεμτίο λαιςού, Star Channel).
31. Εμέξθ ΚεξεηΪλθ: παςοωσιΪστςια. Έψει ταωτιστεί νε τθξ πςφιξή τθμεοπτιλή ϊρξθ, νε πςρτθ
ενζΪξισθ στθξ ελπονπή ίΘςφιξΰχ λαζέχΰ το 1995. Θςοσεηηίϊει τθ νέσθ Εμμθξίδα ηωξαίλα,
εςηαϊΰνεξθ λαι ξοιλολωςΪ (πμΪξο απΰ τθξ ελπονπή τθχ ίΕμέξθΰ, Alpha).
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32. A.M.A.N.: λφνιλή λαι σατωςιλή ελπονπή ποω κελίξθσε το 1997, νε λεξτςιλούχ παςοωσιαστέχ
το Σφτήςθ ΙαμωβΪτσθ λαι τοξ Αξτρξθ ΙαξΪλθ. Θςοσεηηίϊει τιχ ξεαςέχ θμιλίεχ 18-35 ψςΰξφξ
(πμΪξο απΰ τθξ ελπονπή έΪδιο Αςβύμα, τθξ εκέμικθ τφξ Α.Κ.Α.Ϋ., ANT1).
33. Super Paradise: παςαυαμΪσσιοχ ψρςοχ γωψαηφηίαχ.
Εεφςείται φχ ο λατ‟ εκοψήξ πςοοςισνΰχ ηια διασλέδασθ στο ξθσί τθχ
Κωλΰξοω. ήο ΰξονΪ τοω αποτεμεί το πςΰτωπο διασλέδασθχ τθχ
τεμεωταίαχ δελαπεξταετίαχ. Στο Super Paradise θ διασλέδασθ οςίϊεται
απΰ τοξ „αστανΪτθτο ψοςΰ‟ λαι τθξ αλατΪπαωστθ λαταξΪμφσθ αμλοΰμ
(πμΪξα απΰ το ψρςο).
Για τθξ ομολμήςφσθ τθχ νετΪδοσθχ τφξ νθξωνΪτφξ τοω έςηοω
λαξέξα απΰ τα παςαπΪξφ στοιψεία δεξ υα είψαξ ισψύ, αξ δεξ ωπήςψε το
Ειλΰξα 30: Θετςούμα Ιφστίδοω
αξυςρπιξο στοιψείο. Στο δεύτεςο νέςοχ, τοξ σθναξτιλΰτεςο ςΰμο
παίϊοωξ οι δύο Ϊξυςφποι ποω σωννετέψοωξ στθ δςΪσθ. ά πςφταηφξιστήχ, ποω ζοςΪει τθ νΪσλα δίξει
σε αωτή τθ ζΪσθ τθξ αίσυθσθ τοω αξοίλειοω. ά επισλέπτθχ πςοσπαυεί ξα λαταμΪβει αξ βμέπει νπςοστΪ
τοω έξαξ πςαηνατιλΰ Ϊξυςφπο ή ΰψι, λαι ΰταξ σωξειδθτοποιεί τι σωνβαίξει, ξιρυει λΪπφχ παςΪκεξα.
Δεξ ηξφςίϊει ποιεχ υα είξαι οι επΰνεξεχ λιξήσειχ τοω ηιατί δεξ βμέπει τιχ ελζςΪσειχ τοω. Είξαι
λαμωννέξεχ απΰ τθ νΪσλα, το ωβςιδιλΰ τοω λεζΪμι. Έτσι ο επισλέπτθχ απΰ παςΪκεξα, ξιρυει πμέοξ
Ϊβομα, τοξ διαλςίξει θ ανζιβομία. Ιαμύπτεται ΰνφχ απΰ τθξ ασζΪμεια τθχ απΰστασθχ νετακύ τοω ίδιοω
λαι τοω λιξούνεξοω νοξτέμοω. ΘαςΪμμθμα ΰνφχ έψει αξτιμθζυεί πφχ αλςιβρχ δίπμα τοω βςίσλεται λαι
έξαχ δεύτεςοχ, αλίξθτοχ Ϊξυςφποχ ποω τοω λαταςςίπτει τθξ ανέσφχ πςοθηούνεξθ αίσυθσθ ασζΪμειαχ
ποω έξιφυε. Είξαι ΰψι νΰξο λοξτΪ τοω αμμΪ δίπμα τοω αλίξθτοχ λαι αξέλζςαστοχ. Κέψςι ξα
σωξειδθτοποιήσει ο επισλέπτθχ τι σωνβαίξει ο „νθψαξιλΰχ Ϊξυςφποχ‟ ποω στέλεται απέξαξτί τοω έψει
ήδθ κελιξήσει ξα αξοίηει τα διαζοςετιλΪ επίπεδα τθχ νΪσλαχ λαι ξα τοω εξαπουέτει τθ σλέγθ τοω. Σε
έξα νετέφςο αβεβαιΰτθταχ τφξ επΰνεξφξ λιξήσεφξ τοξ δύο αξυςρπφξ, ο επισλέπτθχ βμέπει τοξ
νθψαξιλΰ Ϊξυςφπο ξα ομολμθςρξει
τθ διαδιλασία λαι ξα επαξαμανβΪξει
τθξ τωζμή πμθλτςομΰηισθ οςίϊοξταχ
τθ μήκθ τοω δεύτεςοω νέςοωχ τθχ
εηλατΪστασθχ.
Εζαρμξηή
ήα αξτιλείνεξα στθξ αςψιλή νεμέτθ
τοπουετούξται στο ψρςο ΰπφχ
ζαίξεται στο σψήνα (ειλΰξα 31). Ζΰηφ
τοω διαζοςετιλού τεμιλού ψρςοω
πςοσαςνΰστθλαξ νε οςισνέξεχ νιλςέχ
νετατοπίσειχ. ήο πςΰβμθνα λαι σε
Ειλΰξα 31: τοπουέτθσθ αξτιλεινέξφξ λαι αισυθτήςα στοξ αςψιλΰ λαι τοξ
αωτήξ τθξ πεςίπτφσθ ήταξ θ είσοδοχ
τεμιλΰ ψρςο
τοω επισλέπτθ ποω ηιξΰξταξ απΰ
αςιστεςΪ. άπΰτε στθξ τεμιλή τοωχ υέσθ τα αξτιλείνεξα βςίσλοταξ εμαζςρχ πιο αςιστεςΪ απΰ τθξ
ωπομοηιϊΰνεξθ υέσθ τοωχ στοξ πςοσαςνοσνέξο ψρςο.
Η μειτοωςηία τοω ζφτΰχ σωξδέεται ΰπφχ λαι θ μειτοωςηία τοω ήψοω νε το Arduino λαι τοξ
αισυθτήςα δύξανθχ. Αωτή τθ ζοςΪ ΰνφχ δεξ ψςειΪϊεται θ παςενβομή ωπομοηιστή λαυρχ θ νΰξθ
εξτομή ποω δίξεται είξαι ΰταξ μανβΪξει τινέχ το Arduino είξαι ξα αξοίκει λαι ξα λμείσει το ζφχ αξτί τοω
διαλΰπτθ (on-off).
Η νΪσλα είξαι ιδιολατασλεωή. Η σύξυεσή τθχ είξαι απΰ δύο είδθ λΰμμαχ λαι πςιοξίδι. Για ξα
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λατασλεωαστεί ψςειΪστθλε πςρτα ξα βηεί έξα λαμούπι απΰ ελναηείο, ηια ξα οςιουετθυεί θ βασιλή
ζΰςνα λαι στθ σωξέψεια απΰ το λαμούπι ξα βηει θ νΪσλα. ΕκφτεςιλΪ λαμύπτεται απΰ απολΰννατα
εζθνεςίδαχ. ήο νπςοστιξΰ νέςοχ τθχ νΪσλαχ είξαι ψφςισνέξο σε δύο νέςθ νε τονή λαταλΰςωζθ τοω
πςοσρποω. Κε αωτΰξ τοξ τςΰπο νποςεί ξα πςοσαςνοστεί στο πίσφ νέςοχ τθχ νΪσλαχ σαξ δύο ζύμμα
ποω αξοίηοωξ λαι λμείξοωξ. ήο πίσφ νέςοχ τθχ νΪσλαχ είξαι λοννέξο οςιϊΰξτια ηια ξα δθνιοωςηθυεί νια
εσοψή λαι ξα τοπουετθυεί ελεί το λεζΪμι τοω αξυςρποω. Στο εσφτεςιλΰ τθχ νΪσλαχ ιδαξιλΪ
εζαςνοϊΰταξ έξα παςΪυωςο ποω πΪξφ τοω έψει τοπουετθνέξα ηςαξΪϊια ποω λιξούξται. Ζΰηφ
πεςιοςισνέξοω πςοόπομοηισνού λατασλεωήχ τα ηςαξΪϊια δεξ εζαςνΰστθλαξ νέσα στθ νΪσλα. Σε
δεύτεςο επίπεδο πςοσαςνΰστθλε επΪξφ στο πίσφ νέςοχ τθχ νΪσλαχ θ γθζιαλή λοςξίϊα στθξ οποία
πςοβμήυθλε το αξαπαςαηρνεξο βίξτεο.

Ειλΰξεχ 32-36: ΣτΪδια λατασλεωήχ τθχ νΪσλαχ
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Η νΪσλα είψε βΪςοχ 850ης. ηεηοξΰχ ποω λαυιστούσε
αδύξατθ τθξ τοπουέτθσή τθχ επΪξφ στο λεζΪμι τοω αξυςρποω.
Δεξ υα νποςούσε ξα αξτέκει αωτΰ το βΪςοχ ηια νεηΪμο ψςοξιλΰ
διΪστθνα. Έτσι δθνιοωςηήυθλε θ αξΪηλθ λατασλεωήχ νιαχ βΪσθχ
στήςικθχ ποω τοπουετήυθλε στθξ πμΪτθ τθχ λαςέλμαχ ποω
λαυΰταξ το λιξούνεξο νοξτέμο.
Σε ΰ,τι αζοςΪ τοωχ δύο σωννετέψοξτεχ αξυςρποωχ οι
οδθηίεχ ήταξ ο πςρτοχ (νθψαξιλΰχ Ϊξυςφποχ) ξα λΪξει
αωστθςρχ τθξ πμθλτςομΰηθσθ, το Ϊξοιηνα-λμείσινο τθχ νΪσλαχ,
λαι νετΪ καξΪ τθξ πμθλτςομΰηθσθ. ΙατΪ τθ διΪςλεια αωτήχ τθχ
διαδιλασίαχ ο δεύτεςοχ Ϊξυςφποχ παςένεξε αλίξθτοχ στθ υέσθ
τοω. Ιαι οι δύο δεξ νιμούσαξ.

Ειλΰξα 37: ΒΪσθ στήςικθχ τθχ νΪσλαχ

3.3 Έκοδοχ
Στο τεμεωταίο νέςοχ τθχ εηλατΪστασθχ έπειτα απΰ τθ μήκθ τθχ δςΪσθχ, ο επισλέπτθχ αποψφςεί
ωποψςεφτιλΪ απΰ το δφνΪτιο. ά δεύτεςοχ Ϊξυςφποχ ποω στθ δεύτεςθ ζΪσθ παςένεξε αλίξθτοχ, έψει
εξεςηΰ ςΰμο. ΙςατΪει τοξ επισλέπτθ λαι τοξ σωξοδεύει πςοχ τθχ έκοδο. Σε αωτΰ το νέςοχ θ ψςοξιλή
διΪςλεια είξαι σωηλελςινέξθ, λαι λαυοςισνέξθ απΰ τοξ Ϊξυςφπο. ά επισλέπτθχ δεξ νποςεί ξα
σωννετΪσψει νε Ϊμμο τςΰπο πμθξ τθχ παυθτιλήχ απΰδοψήχ τοω ηεηοξΰτοχ ΰτι πςέπει ξα βηει απΰ το
δφνΪτιο. Όπφχ λαι στθξ λαυθνεςιξή τοω ϊφή ωποψςερξεται ξα λΪξει πςΪηνατα ποω δεξ τα επιυωνεί, ή
ποω δεξ έψει λαξ εςφτθυεί αξ τα επιυωνεί, έτσι λαι στθξ εηλατΪστασθ τοω επιβΪμμοωξ ξα βηει απΰ το
δφνΪτιο. Είξαι το τεμεωταίο νέςοχ επαζήχ τοω επισλέπτθ νε τθξ εηλατΪστασθ, ποω ομολμθςρξει τθ
διαδιλασία. ήο λοιξΰ σε αωτΰ το στΪδιο είξαι ωποψςεφνέξο ξα αλομοωυήσει τιχ οδθηίεχ τοω αξυςρποω
λαι δεξ νποςεί ξα λιξθυεί εμεύυεςα ΰπφχ στθξ αςψή. Η έκοδοχ ομολμθςρξει τθ διαδιλασία λαι λμείξει
το έςηο. Επιστςέζει τοξ επισλέπτθ ελεί απ‟ ΰποω κελίξθσε νε νια νθψαξιστιλή επαξαμθπτιλή μήκθ.
3.3.1 Αλοωστιλΰ στοιψείο
Σχεδιαςμίφ
Κε τθξ επαξαπμθλτςομΰηθσθ τοω νθψαξιλού αξυςρποω, δίξεται θ εξτομή στοξ αλίξθτο Ϊξυςφπο λαι
ξα σωξοδεύσει τοξ επισλέπτθ στθξ έκοδο. Κΰμιχ τοξ τςαβήκει απΰ το σθνείο Χ ο ήψοχ επαξέςψεται. ήο
νοωσιλΰ ψαμί στανατΪ λαι το αςψιλΰ θψθτιλΰ τοπίο επαξαμανβΪξεται (βμ. 3.1.1). Αωτή τθ ζοςΪ ΰνφχ ο
επισλέπτθχ δεξ νποςεί ξα λΪξει λΪποια πεςιπμΪξθσθ νέσα στο ψρςο καξΪ λαυρχ είξαι ωποψςεφνέξοχ
ξα εκέμυει Ϊνεσα. ά Ϊξυςφποχ τοξ λςατΪ απΰ το ψέςι λαι νε νέτςια ταψύτθτα τοξ λατεωυύξει σταυεςΪ,
ψφςίχ ξα παςελμίξει απΰ τθξ αωστθςή ποςεία τοω, πςοχ τθξ έκοδο. ήο θψθτιλΰ τοπίο ποω αλούηεται
είξαι έξα σωξοξυύμεωνα τφξ πςοθηούνεξφξ ήψφξ ποω Ϊλοωσε λατΪ τθξ είσοδΰ τοω στο ψρςο. ΑμμΪ
αποψφςεί τΰσο ηςήηοςα ποω ο ήψοχ αλούηεται σαξ “fast forward”116.
Εζαρμξηή
ήο Arduino μειτοωςηεί νε τοξ ίδιο τςΰπο (on-off) ηια ξα εξεςηοποιήσει ή ξα απεξεςηοποιήσει τθξ εξτομή
αξαπαςαηφηήχ τοω νοωσιλού λοννατιού, οπΰτε ΰταξ ο Ϊξυςφποχ αποναλςύξει τοξ επισλέπτθ απΰ τοξ
αισυθτήςα θ θψθτιλή πμθςοζοςία αμμΪϊει.
Για ξα δφυεί θ αίσυθσθ τοω “fast forward” ο Ϊξυςφποχ νε σταυεςέχ λαι ηςήηοςεχ λιξήσειχ
λςατΪ τοξ επισλέπτθ λαι τοξ φυεί ξα λατεωυωξυεί πςοχ τθξ έκοδο. Κε αωτΰξ τοξ τςΰπο δεξ τοω αζήξει
το πεςιυρςιο απΰλμισθχ λίξθσθχ λαι εωςύτεςθχ παςατήςθσθχ στοξ ήψο.
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3.3.2 Οπτιλΰ στοιψείο
Σχεδιαςμίφ
Στο τεμεωταίο νέςοχ τα οπτιλΪ δεδονέξα είξαι ΰπφχ αλςιβρχ στο πςρτο νέςοχ. Δεξ ωπΪςψει ζφχ
λανία οπτιλή αμμθμεπίδςασθ.

Εζαρμξηή
άι σωξυήλεχ σε επίπεδο σψεδίασθχ ήταξ ο επισλέπτθχ ξα βςίσλεται πΪμι στο απΰμωτο σλοτΪδι. Η
αμμαηή ψρςοω, θ πεςίεςηθ αςψιτελτοξιλή τοω λαι θ είσοδοχ απΰ αςιστεςΪ πςολαμούσε πςΰβμθνα λατΪ
τθξ έκοδο τοω. Θαςΰμο το ηεηοξΰχ ΰτι σωξοδεωΰταξ λατΪ τθξ έκοδο απΰ έξαξ Ϊξυςφπο ποω είψε
επαξαμΪβει πομμέχ ζοςέχ τθξ ίδια αλςιβρχ λίξθσθ το δφνΪτιο εκαλομοωυούσε ξα είξαι ασύννετςα
πομωηφξιλΰ. Για ξα αποζεωψυεί οποιαδήποτε πιυαξΰτθτα λιξδύξοω τςαωνατισνού νέσα στο σλοτΪδι, ή
έστφ νεςιλού στιηνιαίοω αποπςοσαξατομισνού τοω σωξοδού, τοπουετήυθλε νια νιλςή λΰλλιξθ μΪνπα
δίπμα στθξ έκοδο. Είψε σψετιλΪ ψανθμή ζφτειξΰτθτα ηια ξα νθξ επθςςεΪϊει τοξ επισλέπτθ λατΪ τθξ
είσοδΰ τοω λαι λωςίφχ λατΪ τθξ πεςιπμΪξθσή τοω στο σλοτΪδι. Δεξ νποςούσε ξα αξτιμθζυεί τθξ
παςοωσία τθχ αξ δεξ έστςεζε το σρνα τοω πςοχ τα ελεί.
Στο τεμεωταίο λεζΪμαιο παςοωσιΪστθλε ο σψεδιασνΰχ τοω πςαλτιλού νέςοωχ τθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ,
θ εηλατΪστασθ. ΘαςΪμμθμα έηιξε αξαζοςΪ στθξ τεμιλή εζαςνοηή, στιχ νεταςοπέχ ποω ψςειΪστθλαξ ηια
τθξ οςυή μειτοωςηία τθχ λαι στιχ απολμίσειχ ποω ωπήςψαξ σε σψέσθ νε τοξ αςψιλΰ σψεδιασνΰ.
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Σωνπεςάσνατα
Ύστεςα απΰ τθξ ομολμήςφσθ τθχ έςεωξαχ τφξ έςηφξ Dimensions of Dialogue λαι Food λαι τθξ
πεςαιτέςφ αξΪμωσθ τφξ βασιλρξ ψαςαλτθςιστιλρξ στθ σλθξουεσία λαι τιχ τεψξιλέχ τοω Jan
Švankmajer, στΰψοχ τθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ ήταξ θ νεμέτθ τφξ στοιψείφξ επαζήχ τφξ δύο έςηφξ νε
τθξ διαδςαστιλή εηλατΪστασθ, ο τςΰποχ νε τοξ οποίο ηίξεται θ νεταζοςΪ απΰ το animation στθξ
εηλατΪστασθ λαι θ απΰδοσθ τφξ σωνπεςασνΪτφξ τθχ νεταζοςΪχ αωτήχ βΪσει τφξ ναςτωςιρξ τφξ
επισλεπτρξ τοω έςηοω.
Η ελτεξήχ έςεωξα, θ σωμμοηή πμθςοζοςιρξ ηια τα δύο έςηα λαι το λοιξφξιλΰ ωπΰβαυςο ηύςφ
απΰ το οποίο δθνιοωςηήυθλαξ, οδήηθσαξ στθ σωηλελςινεξοποίθσθ λαι λαταξΰθσθ τφξ στοιψείφξ
επαζήχ απΰ το animation στθξ εηλατΪστασθ. Κέσα απΰ αωτή τθ διαδιλασία έηιξε δωξατή θ πςοσέηηισθ
τφξ τςιρξ στοιψείφξ επαζήχ, τοω σλοταδιού, τοω αξυςρποω-νθψαξή λαι τοω ήψοω. Έτσι θ νεταζοςΪ
απΰ τα ζίμν στθξ παςαστατιλή εηλατΪστασθ επετεύψυει. ΘαςαλΪτφ εκετΪϊοξται τα αποτεμέσνατα τΰσο
τθχ νεμέτθχ ΰσο λαι τθχ ωμοποίθσθχ.
Σωηλςίξοξταχ τθξ πςΰτασθ πτωψιαλήχ εςηασίαχ λαι τθξ τεμιλή εςηασία υα παςατθςήσει λΪποιοχ
ΰτι οι επινέςοωχ στΰψοι επιτεύψυθλαξ. Θαςΰμαωτα λατΪ τθ διΪςλεια τθχ νεμέτθχ ωπήςκε θ αξΪηλθ ηια
αξαπςοσαςνοηή λΪποιφξ στοιψείφξ. ΙατΪ τθ διεκαηφηή τθχ έςεωξαχ τφξ βασιλρξ ϊθτθνΪτφξ ποω
ασψομείται ο σλθξουέτθχ, πςοέλωγαξ ξέεχ πμθςοζοςίεχ, οι οποίεχ δεξ είψαξ σωνπεςιμθζυεί στθξ
πμήςθ λαταξΰθσθ τοω υένατοχ λατΪ τθ διΪςλεια σωηηςαζήχ τθχ πςΰτασθχ τθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ.
ΘαςΪμμθμα, νέσα απΰ τθ νεμέτθ επιπμέοξ πμθςοζοςιρξ ηια τα στοιψεία ποω σωξδέοωξ τθξ
εηλατΪστασθ νε τα ζίμν, αμμΪ λαι τθ σθνειομοηιλή τοωχ αξΪμωσθ, το πςφταςψιλΰ σεξΪςιο ωμοποίθσθχ
φςίνασε σταδιαλΪ έφχ ΰτοω πήςε τθ νοςζή τθχ τεμιλήχ διαδςαστιλήχ εηλατΪστασθχ. Ζΰηφ τθχ ιδίαχ
ψςθνατοδΰτθσθχ, ο πεςιοςισνέξοχ πςοόπομοηισνΰχ επέζεςε οςισνέξεχ αξαηλαστιλέχ νετατςοπέχ στθ
διαδιλασία ωμοποίθσθχ. Η νθ εύςεσθ τοω λατΪμμθμοω ψρςοω διεκαηφηήχ -ΰπφχ είψε νεμετθυεί στο
σψεδιασνΰ- λαι θ αξτιλατΪστασθ τθχ ωπέςςωυςθχ λΪνεςαχ νε απμή, πςολΪμεσαξ αμμαηέχ στθ διΪτακθ
τφξ αξτιλεινέξφξ στο ψρςο, στθξ εζαςνοηή τοω θψθτιλού πεδίοω λαι λατ‟ επέλτασθ στθξ
πεςιπμΪξθσθ τοω επισλέπτθ, ποω σε οςισνέξεχ πεςιπτρσειχ αδωξατούσε νέσα στο σλοτΪδι ξα
αξτιμθζυεί τθ ψςήσθ τοω ήψοω λαι τθ δωξατΰτθτΪ τοω ξα τοξ λατεωυύξει νέψςι το επιυωνθτΰ σθνεί τθχ
σλθξιλήχ δςΪσθχ. Θδιαίτεςα θ απρμεια τθχ ωπέςςωυςθχ λΪνεςαχ δθνιούςηθσε τθξ αξΪηλθ εύςεσθχ
εξΰχ ζφτειξού πονπού ποω υα λιξείται παςΪμμθμα νε τοξ επισλέπτθ. ά πειςανατισνΰχ νε το μεωλΰ
λαπέμο λαι τιχ blacklight μΪνπεχ παςοωσίασε σζΪμνατα, μΰηφ τοω ΰτι αδωξατούσε ξα είψε σταυεςή
μΪνγθ έτσι ρστε ξα δρσει σωξεψέχ σήνα. Η εξίσψωσθ τοω σήνατοχ νε λεςί, λατΪ τθξ είσοδο τοω λοιξού,
λατΪζεςε ξα δρσει λαι τθξ αίσυθσθ τθχ τεμετοωςηίαχ λΪξοξταχ πιο έξτοξθ τθξ αξτίδςασθ τοω ψςήστθ
λατΪ τθξ είσοδο λαι πεςιπμΪξθσή τοω στο σλοτΪδι. Σε αισυθτιλΰ επίπεδο ΰνφχ το είδοχ τοω λαπέμοω
αμμοίφξε λατΪ λΪποιο τςΰπο τθξ „τεμετοωςηιλή ωζή‟ τοω λεςιού.
Επίσθχ μΰηφ πεςιοςισνέξοω πςοόπομοηισνού θ νΪσλα δεξ ομολμθςρυθλε βΪσει τοω αςψιλού
τθχ σψεδιασνού ξα πεςιμανβΪξει λιξούνεξα ηςαξΪϊια στο εσφτεςιλΰ τθχ. Έτσι το εξξοιομοηιλΰ ίβΪςοχΰ
τοω εσφτεςιλού νέςοωχ τθχ νΪσλαχ εξαποτέυθλε στο αξαπαςαηρνεξο βίξτεο. ήέμοχ, μΰηφ νθ
επαςλούχ ενπειςίαχ σε πςοηςαννατιστιλΰ επίπεδο θ λαταμωτιλή βοήυεια ωπογθζίφξ διδαλτΰςφξ τοω
ήνήνατοχ ήεψξρξ Ήψοω λαι Ειλΰξαχ λςίυθλε απαςαίτθτθ ηια τθξ αξΪπτωκθ τοω λρδιλΪ λαι τθξ
εζαςνοηή τθχ διΪδςασθχ.
Κε τθξ ομολμήςφσθ αωτήχ τθχ νεμέτθχ σωνπεςαίξεται ΰτι θ υενατομοηία ποω πςαηνατεύεται ο
Jan Švankmajer λαυρχ λαι οι τεψξιλέχ τοω animation ποω ψςθσινοποιεί νποςούξ ξα νεταζεςυούξ λαι
ξα νετατςαπούξ εξξοιομοηιλΪ ψςθσινοποιρξταχ διαζοςετιλΪ οπτιλοαλοωστιλΪ νέσα σε έξα
διαζοςετιλΰ είδοχ τέψξθχ. Ιςίξεται ΰτι το ξΰθνα λαι θ αισυθτιλή ποω ψςθσινοποιεί ο Jan Švankmajer
νέσα στιχ ταιξίεχ τοω, νποςούξ ξα αποδουούξ νέσα σε έξα πςαηνατιλΰ τςισδιΪστατο ψρςο λαι ξα
πςολαμέσοωξ στο υεατή -εξρ βςίσλεται στο σλοτΪδι λαι σε νια νευφςιαλή λατΪστασθ- ποιλίμεχ
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αξτιδςΪσειχ. Θιο σωηλελςινέξα, νε τθ δθνιοωςηία τθχ παςούσαχ εηλατΪστασθχ βασιλΰχ στΰψοχ ήταξ ο
υεατήχ τφξ ταιξιρξ τοω Jan Švankmajer ξα νετατςαπεί σε έξαξ εξεςηΰ σωννετέψοξτα. Ύστεςα απΰ τθξ
λαταηςαζή τφξ δθμρσεφξ τφξ επισλεπτρξ λατΪ τθξ έκοδο τοωχ απΰ το ψρςο, το αποτέμεσνα
επιτεύψυθλε σε έξα ποσοστΰ πεςίποω 80%. ΚεηΪμο νέςοχ τοω λοιξού πεςιέηςαγε σωηλιξθσιαλέχ
ενπειςίεχ ΰπφχ Ϊηψοχ, λαταπίεσθ, νιϊέςια, μύπθ, λαυρχ λαι αξέζεςε σωξειδθτΪ ΰτι νέσα απΰ τθξ
αδιαζοςία τοω ηίξεται έςναιο τφξ ίδιφξ τφξ πςΪκερξ τοω. Χαςαλτθςιστιλέχ είξαι ζςΪσειχ ΰπφχ:
"Άηψρυθλα", "Ιαταπιέστθλα", "ήί είξαι ΰμα αωτΪ ποω βμέποωνε στθξ τθμεΰςασθ;", "ήεμιλΪ είναστε
αωτΰχ ποω ζοςΪει τθ νΪσλα". Σθναξτιλέχ βέβαια ήταξ παςατθςήσειχ ΰπφχ ΰτι δίξοξταξ στοξ επισλέπτθ
ωπεςβομιλέχ πμθςοζοςίεχ ΰποω δεξ τοξ Ϊζθξαξ ξα πςομΪβει ξα επεκεςηαστεί τα στοιψεία λαυρχ λαι
σψΰμια σψετιλΪ νε τθξ τεψξομοηία ποω ψςθσινοποιήυθλε λαι νε τοξ εκαξαηλασνΰ τοω επισλέπτθ ηια τθ
ψςήσθ τοω λεςιού. Επιπμέοξ, εξδιαζέςοξ στοιψείο αποτέμεσε ο ςΰμοχ τθχ ψςήσθχ τοω αξυςρπιξοω
στοιψείοω ΰψι νΰξο ηια τιχ σωηλιξήσειχ ποω δθνιούςηθσε στοξ επισλέπτθ αμμΪ λαι ηια τθξ πεςαιτέςφ
έςεωξα τθχ ίδιαχ τθχ ζοιτήτςιαχ λαυρχ το είδοχ τθχ παςαστατιλήχ εηλατΪστασθχ είξαι νια πομύ
εξδιαζέςοωσα αμμΪ σψετιλΪ σπΪξια νοςζή λαμμιτεψξιλήχ έλζςασθχ ηια τα εμμθξιλΪ δεδονέξα. Ακίϊει
τέμοχ ξα αξαζεςυεί ΰτι θ νεμέτθ αωτή πεςιέψει νοςζέχ πεςαιτέςφ εκέμικθχ. ΕΪξ ωπΪςκει θ απαςαίτθτθ
ψςθνατοδΰτθσθ νε σλοπΰ τθξ ωμοποίθσθ σύνζφξα νε τοξ αςψιλΰ σψεδιασνΰ λαι τθξ εζαςνοηή
οςυΰτεςφξ παςανέτςφξ -ΰπφχ λαταμμθμΰτεςοχ ψρςοχ λαι ωπέςςωυςθ λΪνεςα-, επαξασψεδιασνΰχ
λαι δθνιοωςηία στοιψείφξ -ΰπφχ θ τςισδιΪστατθ ελτύπφσθ τθχ νΪσλαχ-, σίηοωςα τα αποτεμέσνατα υα
ήταξ πιο πετωψθνέξα λαι λωςιρχ υα νποςούσαξ ξα τελνθςιφυούξ πιο εξτατιλΪ στο αξτιλείνεξο τθχ
διανεσιλήχ νεταζοςΪχ.
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Παςάςτθνα Ι
Το έςηο τοω Jan Svankmajer
Απΰ το 1964 λαι έπειτα, ο Jan Svankmajer έψει δθνιοωςηήσει πμθυρςα ταιξιρξ νιλςού νήλοωχ λαι
μίηεχ αμμΪ πομύ δθνοζιμείχ ταιξίεχ νεηΪμοω νήλοωχ. Έψει βςαβεωτεί σε ακιΰμοηα ζεστιβΪμ παηλοσνίφχ
νε εωςεία αξαηξρςισθ. Θμθξ τφξ ταιξιρξ νιλςού λαι νεηΪμοω νήλοωχ ο Jan Svankmajer νε τθ
σύξτςοζΰ τοω Eva δθνιούςηθσαξ πΪςα πομμΪ σψέδια ϊφηςαζιλήχ, ημωπτΪ έςηα, νθψαξιλέχ λατασλεωέχ
αμμΪ λαι εςηαμεία θδοξήχ. ΘαςαλΪτφ παςατίυεται το σύξομο τφξ έςηφξ τοω λαμμιτέψξθ.
Λιμνοηςαζία117
Ταινίεφ Κικρξύ Κήκξψφ
Poslendi trik pana Schwarcewalldea a pana Edgara
The Last Trick – ήο τεμεωταίο λΰμπο τφξ λωςίφξ ΣβΪςτσεβαμξτ λαι Έξτηλας.
ήσεψοσμοβαλία,1964 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / Λφτοηςαζία:
Svatopluk Maly / ΚοξτΪϊ: Milada Sadkova / Κοωσιλή: Zdenek Sikola / Ηυοποιοί: Juraj Herz, Jiri
Prochazka, Eva Svankmajerova, Blanka Vbrecka, Josef, Jakoubek, Karel Rehorek / Θαςαηφηή: Josef
Soukup ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 11‟30‟‟ / Βςαβεία: 1964:Diplome Special,
Bergamo / 1964: Filmdukaten, Mannheim / 1964: Prix de la première oeuvre, Tours / 1964: Premio
Direccion General de Culture, Buenos Aires
Σύξογθ: δύο αξτίπαμοι ταψωδαλτωμοωςηοί επιδειλξύοωξ τθξ τέψξθ τοωχ σε νια νιλςή σλθξή νπςοστΪ σε
έξα αυέατο λοιξΰ, νε έξαξ βίαιο αξταηφξισνΰ ποω τοωχ οδθηεί στθξ αωτολατασFood.
J S Bach: Fanatsia G-Moll
J S Bach: Fantasy in G Minor – Γ. Σ. Κπαψ: Λαξτασία σε σομ νιξΰςε
ήσεψοσμοβαλία, 1965 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ, animation: Jan Svankmajer /
Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly / ΚοξτΪϊ: Milada Sadkova / Κοωσιλή: J. S. Bach, ελτέμεσθ Jiri Ropek /
Κοωσιλΰχ σύνβοωμοχ: Jiri Streijkovsky / Θαςαηφηή: Zdenek Novac ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα) /
Ασπςΰναωςο, διΪςλεια: 8‟ / Βςαβεία: 1966: Österreichischer Kulturfilmpreis.
Σύξογθ: ΙομΪϊ ειλΰξφξ πΪξφ σε νοωσιλή τοω Bach.
Hra s kameny
Spiel mit steinen
A game of stones – Θαιψξίδι νε πέτςεχ
Αωστςία, 1965 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ, νοξτΪϊ, animation: Jan Svankmajer /
Λφτοηςαζία: Peter Puluj / Κοωσιλή: παμιΪ νοωσιλΪ παιψξίδια / Θαςαηφηή: Hans Puluj ηια το Studio A
(Ζιξτχ) / Έηψςφνο, διΪςλεια 8‟ / Βςαβεία: 1968: Ειδιλή Κξεία
Σύξογθ: Σψήνατα νε πέτςεχ λαι Ϊμμα αξτιλείνεξα.
Rakvickarna
Punch and Judy – ήο ζεςετςΰσπιτο
ήσεψοσμοβαλία, 1966 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / Animation:
Bohuslav Sramek / Ιοωλμουέατςο: Nada Munzarova, Jiri Prochazka / Λφτοηςαζία: Jiri Safar /
ΚοξτΪϊ: Helena Lebduskova, Hana Walachova / Κοωσιλή: Zdenek Liska / Θαςαηφηή: Jiri Vanek, Erna
Kminkova ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα), Jiri Trnka Studio / Έηψςφνο, διΪςλεια: 10‟ / Βςαβεία: 1968:
Filmdukaten, Mannheim / 1968: Der Josef von Sternberg Preis, Mannheim
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Σωμμοηιλΰ έςηο, Jan Svankmajer (Εεσσαμοξίλθ: Σύηψςοξοι άςίϊοξτεχ 2006), 62-88.
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Σύξογθ: Δύο ζιηούςεχ λοωλμουεΪτςοω εςίϊοωξ ηια τθξ απΰλτθσθ εξΰχ ιξδιλού ψοιςιδίοω, ζτΪξοξταχ
στο σθνείο ξα λμείξοωξ διαδοψιλΪ ο έξαχ τοξ Ϊμμοξ νέσα σε έξα ζέςετςο.
Et Cetera
Ιαι τα μοιπΪ λαι τα μοιπΪ
ήσεψοσμοβαλία, 1966 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / Animation:
Vlasta Pospisilova, Jan Adam / Λφτοηςαζία: Jiri Safar / ΚοξτΪϊ: Helena Lebduskova / Κοωσιλή:
Zdenek Liska / Θαςαηφηή: Jiri Vanek ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 7‟ / Βςαβεία:
1967: Κέηα βςαβείο, Oberhausen / 1967: Κέηα βςαβείο, Karlovy Vary Short Film Festival / 1967: Κέηα
βςαβείο, Kromeriz / 1967: Βςαβείο Έξφσθχ Ιαμμιτεψξρξ τοω ζιμν, Trilobite
Σύξογθ: Κια ζιηούςα πθδΪ απΰ νια λαςέλμα σε νια Ϊμμθ. Έξαχ Ϊξδςαχ πςοσπαυεί ξα δανΪσει έξα
τέςαχ νε έξα ναστίηιο,ςΰμοι ποω σωψξΪ αμμΪϊοωξ. Κια ζιηούςα σψεδιΪϊει νε έξα λςαηιΰξ έξα σπίτι λι
επιψειςεί ξα νπει νέσα. ήςειχ ιστοςίεχ τοω παςαμΰηοω νε αέξαθ εκέμικθ.
Historia Naturae (suita)
Λωσιλή Θστοςία (σοωίτα)
ήσεψοσμοβαλία, 1967 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ, animation: Jan Svankmajer /
Λφτοηςαζία: Zdenek Sibrava / ΚοξτΪϊ: Milada Sadkova / Κοωσιλή: Zdenek Liska / Θαςαηφηή:
Antonin Vanek ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 9‟ / Βςαβεία: 1967: Κέηα βςαβείο,
λατήηοςία πειςανατιλού ζιμν, Kromeriz / 1968: Βςαβείο Max Ernst, Oberhausen
Σύξογθ: ΙομΪϊ αξτιλεινέξφξ ζωσιλήχ ιστοςίαχ ωπΰ νοςζή νοωσιλήχ σοωίταχ, ψφςισνέξα σε ολτρ
τνήνατα ποω ζέςξοωξ τοωχ τίτμοωχ: Aquatila, Hexapoda, Pisces, Peptilia, Aves, Mammalia, Simiae,
Homo. Αζιεςφνέξο στοξ αωτολςΪτοςα έοδΰμζο Β‟, σωμμέλτθ παςΰνοιφξ αξτιλεινέξφξ.
Zahrada
The Garden – ά λήποχ
ήσεψοσμοβαλία, 1968 / Σλθξουεσία: Jan Svankmajer / ΣεξΪςιο: Jan Svankmajer, Ivan Kraus (ιδέα,
διΪμοηοι) / Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly / ΚοξτΪϊ: Milada Sadkova / Εξδωνατομοηία: Eva
Svankmajerova / Ηψομθγία: J. Kinderman / Ηυοποιοί: Ludek Kopriva, Jiri Halek, Frantisek Husak,
Mila Myslikova, Vaclav Borovica / Θαςαηφηή: Josef Soukup ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα) /
Ασπςΰναωςο, διΪςλεια: 19‟ / Βςαβεία: 1968: Ζέφξ τοω Αηίοω ΚΪςλοω, λατθηοςία νιλςού νήλοωχ,
ΛεστιβΪμ Βεξετίαχ
Σύξογθ: ά ΛςΪξλ επισλέπτεται το ζίμο τοω Γιΰϊεζ στο εκοψιλΰ τοω σπίτι, ΰποω τθξ πςοσοψή τοω
πςοσεμλύει έξαχ ίϊφξταξΰχΰ ζςΪψτθχ αποτεμούνεξοχ απΰ αξυςρποωχ στθ σειςΪ νε εξφνέξα τα ψέςια
τοωχ. Ωχ τθξ ρςα τοω σεςβιςίσνατοχ τοω λαζέ, ο ΛςΪξλ υα έψει ηίξει λι λείξοχ νέςοχ τοω ζςΪψτθ.
Byt
The Flat – ήο διανέςισνα
ήσεψοσμοβαλία, 1968 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / Animation:
Zdenek Sob / Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly / ΚοξτΪϊ: Hana Walachova / Κοωσιλή: Zdenek Liska /
Ηυοποιοί: Ivan Kraus, Juraj Herz / Θαςαηφηή: Jiri Vanek, E. Kminkova ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα),
Jiri Trnka Studio / Ασπςΰναωςο, διΪςλεια: 12‟ / Βςαβεία: 1968: Κέηα βςαβείο, Kromeriz / 1968:
Βςαβείο Έξφσθχ Ιαμμιτεψξρξ τοω ζιμν, Trilobite 1968: Prix d‟excellence, Brussels / 1969: Κέηα
Βςαβείο, Oberhausen / 1969: Κέηα Βςαβείο, Karlovy Vary Short Film Festival / 1969: Prague Muse
Kalliop
Σύξογθ: Η δωσαςνοξία εξΰχ ατΰνοω στο ψρςο (έξα σψεδΰξ εςειπφνέξο οίλθνα) ποω λατοιλεί.
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Picknick mit Weissman
Picknick with Weissman – Θιλ ξιλ νε τοξ ΒΪισναξ
Αωστςία, 1968 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ, νοξτΪϊ, animation: Jan Svankmajer /
Λφτοηςαζία: Peter Puluj / Θαςαηφηή: Hans Puluj ηια το Studio A (Ζιξτχ) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 13‟
Σύξογθ: Η ηλαςξταςΰνπα λαι διΪζοςα αξτιλείνεξα ποω εξδεψονέξφχ αξήλοωξ σε έξα ναλαςίτθ,
λΪξοωξ νΰξα τοωχ έξα ειδωμμιαλΰ λαμολαιςιξΰ πιλ ξιλ στθξ εκοψή.
Tichy tyden v dome
A quiet week in the house – Κια ήσωψθ εβδονΪδα στο σπίτι
ήσεψοσμοβαλία, 1969 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / Animation:
Zdenek Sob / Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly, Karel Suzan / ΚοξτΪϊ: Helena Lebduskova / Ηυοποιοί:
Vaclav Borovicka / Θαςαηφηή: Jiri Vanek ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα), Jiri Trnka Studio / Έηψςφνο,
διΪςλεια: 13‟ / Βςαβεία: 1971:Oberhausen / 1971: Ιαμύτεςθ πειςανατιλή ταιξία, Tampere, Λιμαξδία
Σύξογθ: Έξαχ Ϊξδςαχ νε στςατιφτιλή στομή παςαμμαηήχ νπαίξει σε έξα θνι-εςειπφνέξο σπίτι, αξοίηει
νια τςύπα στοξ τοίψο λαι παςατθςεί διΪζοςα αξτιλείνεξα ποω ενγωψρξοξται. Κια ςοωτίξα ποω
επαξαμανβΪξεται ηια έκθ σωξεψείχ νέςεχ, πςιξ αξατιξΪκει νε δωξανίτθ το οίλθνα.
Kostnice
The ossuary – ήο οστεοζωμΪλιο
ήσεψοσμοβαλία, 1970 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο: Jan Svankmajer / Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly /
ΚοξτΪϊ: Milada Sadkova / Θαςαηφηή: Josef Soukup ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα) / Ασπςΰναωςο,
διΪςλεια 10‟
Σύξογθ: Θεςιήηθσθ στο οστεοζωμΪλιο τοω Σέξτμελ νε τοωχ ψιμιΪδεχ σλεμετούχ υύνατα τθχ παξούλμαχ.
ΥπΪςψοωξ δύο ελδοψέχ τθχ ταιξίαχ: Κια νε τθξ αζήηθσθ ελτΰχ λΪδςοω νια ηωξαίλαχ-κεξαηού, θ οποία
υεφςήυθλε απαςΪδελτθ λαι νια „ʻεπίσθνθ‟‟, θ οποία δεξ αξαηξφςίστθλε ποτέ απΰ το σλθξουέτθ, αμμΪ
επιβμήυθλε απΰ τθξ εταιςία παςαηφηήχ Kratky Film, νε νοωσιλή Zdenek Liska λαι τθξ απαηηεμία εξΰχ
ποιήνατοχ τοω Jacques Prévert.
Don Sajn
Don Juan – Δοξ ΖοωΪξ
ήσεψοσμοβαλία, 1970 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ, animation: Jan Svankmajer /
Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly / ΚοξτΪϊ: Milada Sadkova / Κοωσιλή: Zdenek Liska / Ηυοποιοί: Viteszlav
Kuschmitz, Josef Podsednik, Miroslava Volkova, Miroslav Krajnik / Θαςαηφηή: Josef Soukup ηια τθξ
Kratky Film (ΘςΪηα) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 30‟ / Βςαβεία: 1970: Κέηα βςαβείο, Kromeriz
Σύξογθ: Η ιστοςία τοω Δοξ ΖοωΪξ ΰπφχ διασρϊεται απΰ τθξ παςΪδοσθ τοω τσέψιλοω λοωλμουέατςοω
Zvahlav aneb saticky slameneho huberta
Jabberwocky
ήσεψοσμοβαλία, 1971 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / Animation:
Vlasta Pospisilova / Λφτοηςαζία: Boris Baromykin / ΚοξτΪϊ: Helena Lebduskova / Κοωσιλή: Zdenek
Liska / Θαςαηφηή: Jiri Vanek, Erna Kminkova, Marta Sichova (Kratky Film) ηια το Western Wood
Studio (USA) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 12‟ / Βςαβεία: 1974: Κέηα βςαβείο, λατθηοςία λιξούνεξα σψέδια,
Oberhausen / 1974: Χςωσΰχ Λοίξιλαχ, Atlanta
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Σύξογθ: ΘαμιΪ παιψξίδια λαι διΪζοςα αξτιλείνεξα ενγωψρξοξται, λαυρχ απαηηέμμεται το ποίθνα
ίJabberwockyΰ τοω Lewis Carroll.

Leonarduv Denik
Leonardo‟s Diary – ήο θνεςομΰηιο τοω ΖεοξΪςδο
ήσεψοσμοβαλία, Θταμία, 1972 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο: Jan Svankmajer / Animation: Vladimir Kladiva,
Karel Chocholin / Λφτοηςαζία: Jiri Safar / ΚοξτΪϊ: Helena Lebduskova / Κοωσιλή: Zdenek Liska /
Ιαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Vladimir Kladiva / Θαςαηφηή: Jiri Vanek ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα), Jiri
Trnka Studio, Corona Cinematografica (έρνθ) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 10‟
Σύξογθ: Σλίτσα τοω ΖεοξΪςξτο ξτα Βίξτσι αξτιπαςατιυένεξα νε σλθξέχ τθχ σύηψςοξθχ
(λοννοωξιστιλήχ) ϊφήχ.
Otransky Zamek
The Castle of Otrando – ήο λΪστςο τοω άτςΪξτο
ήσεψοσμοβαλία, 1979 / Σλθξουεσία, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / ΣεξΪςιο: Jan
Svankmajer απΰ νωυιστΰςθνα τοω Horace Walpole / Animation: Xenie Vavreckova, Karel Chocholin /
Λφτοηςαζία: Jiri Safar / ΚοξτΪϊ: Helena Lebduskova / Κοωσιλή: Zdenek Liska / Ηυοποιοί: Jaroslav
Vozab, Milos Fryba / Θαςαηφηή: Marta Sichova ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα), Jiri Trnka Studio /
Έηψςφνο, διΪςλεια: 17‟
Σύξογθ: Απΰδοσθ τθχ ηοτυιλήχ ξοωβέμαχ τοω Horace Walpole (σε animation) λαι live ειλΰξεχ εξΰχ
τθμεοπτιλού ςεποςτΪϊ ηύςφ απΰ νια αςψαιομοηιλή έςεωξα ηια τοξ αλςιβή ψρςο ΰποω ωποτίυεται ΰτι
σωξέβθ θ εςφτιλή τςαηφδία τοω βιβμίοω.
Zanik Domu Usheru
The fall of the house of Usher – Η πτρσθ τοω άίλοω τφξ Όσες
ήσεψοσμοβαλία 1980 / Σλθξουεσία, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / ΣεξΪςιο: Jan
Svankmajer απΰ ξοωβέμα τοω Edgar Allan Poe / Animation: Bedrich Glaser, Jan Svankmajer /
Λφτοηςαζία: Miloslav Spala / ΚοξτΪϊ: Helena Lebduskova / Κοωσιλή: Jan Klusak / Θαςαηφηή: Viktor
Mayer ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα), Jiri Trnka Studio / Ασπςΰναωςο, διΪςλεια: 15‟ / Βςαβεία: 1982:
Χςωσΰχ ΔςΪλοχ, ΛεστιβΪμ Κιλςού Κήλοωχ Ιςαλοβίαχ / 1982: Βςαβείο FICC, Βςαβείο Ιοιξού,
ΛεστιβΪμ Λαξταστιλού, Θΰςτο
Σύξογθ: Απΰδοσθ τθχ ονρξωνθχ ξοωβέμαχ τοω Poe νέσα απΰ τθξ λιξθνατοηςΪζθσθ εξΰχ θνιεςειπφνέξοω οιλήνατοχ λαι Ϊμμφξ ζωσιλρξ ψρςφξ λαι αξτιλεινέξφξ, ψφςίχ τθξ αξαδςονή σε
ψαςαλτήςεχ, θ παςοωσία τφξ οποίφξ ωποξοείται απΰ τθξ αξΪηξφσθ τοω λεινέξοω τθχ ξοωβέμαχ.
Moznosti Dialogu
Dimensions of Dialogue – Dimensions of Dialogue
ήσεψοσμοβαλία, 1982 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / Animation:
Vlasta Pospisilova / Λφτοηςαζία: Vladimir Malic / ΚοξτΪϊ: Helena Lebduskova / Κοωσιλή: Jan Klusak
/ Θαςαηφηή: Klara Stoklasova ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα), Jiri Trnka Studio / Έηψςφνο, διΪςλεια: 15‟
/ Βςαβεία: 1983: Χςωσή Άςλτοχ, ΛεστιβΪμ Βεςομίξοω / 1983: Βςαβείο Επιτςοπήχ, ΛεστιβΪμ Βεςομίξοω
/ 1983: Βςαβείο FIPRESCI, Annecy / 1983: Βςαβείο σλθξουεσίαχ, Melbourne / 1983: Βςαβείο
λιξοωνέξφξ σψεδίφξ, Melbourne / 1983: Βςαβείο P. Stuyvesant, Melbourne / 1983: Κέηα Βςαβείο,
Sydney / 1990: Η λαμύτεςθ ταιξία ποω πςοβμήυθλε ποτέ στο ΛεστιβΪμ τοω Αξεσί
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Σύξογθ: ήςία λεζΪμια νε απΰπειςεχ διαμΰηοω. Α) Αιρξιοχ διΪμοηοχ: Έξα λεζΪμι ζτιαηνέξο απΰ
ναψαιςοπίςοωξα, πήμιξα σλεύθ λαι μοιπΪ αξτιλείνεξα τθχ λοωϊίξαχ λαταβςοψυίϊει έξα Ϊμμο, ζτιαηνέξο
απΰ ζςούτα λαι μαψαξιλΪ. Β) Θεςιπαυήχ διΪμοηοχ: δωο λέςιξεχ ζιηούςεχ αξτίυετοω ζύμμοω λΪξοωξ
έςφτα, αμμΪ νετΪ τθξ ίαξανΰςζφσήΰ τοωχ πεςισσεύει έξα λοννΪτι ποω αποςςίπτοωξ λαι οι δύο,
εςψΰνεξοι σε ςήκθ. Γ) Εκαξτμθτιλΰχ διΪμοηοχ: Δύο λεζΪμια βηΪϊοωξ απΰ το στΰνα τοωχ διΪζοςα
αξτιλείνεξα ποω επιλοιξφξούξ νετακύ τοωχ (οδοξτΰβοωςτσα/ οδοξτΰπαστα, νομύβι/ κύστςα). Στθξ
σωξέψεια οι σωξδωασνοί τφξ αξτιλεινέξφξ είξαι αταίςιαστοι, οδθηρξταχ τοωχ λατΰψοωχ τοωχ σε
εκΪξτμθσθ.
Do pivnice/ Do sklepa
Down to the cellar – ΙΪτφ στο λεμΪςι
ήσεψοσμοβαλία,1982 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ:Jan Svankmajer / Animation:
Zlatica Vejchodska / Λφτοηςαζία: Juraj Galvanek / ΚοξτΪϊ: Peter Benovsky / Ηψομθγία: Ivo Spalj /
Ηυοποιοί: Monika Belo-Cabanova, Olga Vronska, Alexander Letko / Θαςαηφηή: Eduard Galbavy ηια
τθξ Slovenska Film (ΚπςατισμΪβα) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 15‟‟ / Βςαβεία: 1982: Βςαβείο λςιτιλήχ,
Oberhausen
Σύξογθ: Λΰβοι λαι πεςίεςηεχ σωξαξτήσειχ (ο Ϊξυςφποχ νε τιχ λαςανέμεχ λαι το σλέπασνα απΰ
λΪςβοωξα, θ λωςία ποω πμΪυει τσοωςελΪλια νε λαςβοωξΰσλοξθ) εξΰχ νιλςού λοςιτσιού, ποω
λατεβαίξει σ‟ έξα σλοτειξΰ λεμΪςι ηια ξα ζέςει πατΪτεχ.
Kyvadlo, Jama a Nadeje
The pendulum, the pit and the hope – ήο πθηΪδι, το ελλςενέχ λαι θ εμπίδα
ήσεψοσμοβαλία, 1983 / Σλθξουεσία, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / ΣεξΪςιο: Jan
Svankmajer απΰ ξοωβέμεχ τφξ Edgar Allan Poe, Villiers de I‟ Isle Adam / Animation: Bedrich Glaser /
Ιαμμιτεψξιλΰχ σωξεςηΪτθχ: Eva Svankmajerova / Λφτοηςαζία: Miloslav Spala / ΚοξτΪϊ: Helena
Lebduskova / Ηψομθγία: Ivo Spalj / Ηυοποιοί: Jan Zacek / Θαςαηφηή: Κ. Kubricht, Klara Stoklasova
ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα), Jiri Trnka Studio / Ασπςΰναωςθ, διΪςλεια: 15‟
Σύξογθ: Έξαχ ζωμαλισνέξοχ, υύνα τθχ ΘεςΪχ Εκέτασθχ, λαταζέςξει ξα ημιτρσει απΰ δωο υαξΪσινεχ
δολινασίεχ, βςίσλει τθξ πΰςτα τοω λεμιού τοω αξοιψτή λαι αποπειςΪται ξα δςαπετεύσει, αμμΪ στθξ
έκοδο τθχ ζωμαλήχ τοξ πεςινέξει έξαχ λαμΰηεςοχ ηια ξα τοξ οδθηήσει πίσφ.
Muzne Hry
Virile Games – ΑξδςιλΪ παιψξίδια
ήσεψοσμοβαλία, 1988 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / Animation:
Bedrich Glaser / Λφτοηςαζία: Miloslav Spala / ΚοξτΪϊ: Vera Benesova / Ηυοποιοί: Miroslav Kuchar /
Θαςαηφηή: Vera Saskova ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα), Jiri Trnka Studio / Έηψςφνο, διΪςλεια: 12‟
Σύξογθ: Έξαχ Ϊξδςαχ λΪυεται ξα παςαλομοωυήσει στθξ τθμεΰςασθ έξαξ αηρξα ποδοσζαίςοω, ΰποω το
ϊθτούνεξο είξαι νε ποιο πεςισσΰτεςο βΪξαωσο τςΰπο υα εκοξτφυούξ οι αξτίπαμοι παίλτεχ.
Another Kind of Love
Αηημία, Γεςναξία, 1988 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / Animation:
Bedrich Glaser / Ιαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Veronica Hruba, Svetlana Glaserova / Λφτοηςαζία:
Svatopluk Maly / ΚοξτΪϊ: Marie Zemanova / Κοωσιλή: Hugh Cornwell / Θαςαηφηή: Jaromir Kallista
ηια τθξ Virgin Records, Nomad Films, Koninck International / Έηψςφνο, διΪςλεια: 3‟33‟‟
Σύξογθ: Κοωσιλΰ βίξτεο ηια το ονρξωνο τςαηούδι τοω Hugh Cornwell.
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Zamilovane Maso
Meat love – Έςφταχ λςεΪτφξ
Ηξφνέξεχ Θομιτείεχ, Αηημία, Γεςναξία, 1989 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan
Svankmajer / Animation: Bedrich Glaser / Ιαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Veronica Hruba, Svetlana
Glaserova / Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly / ΚοξτΪϊ: Marie Zemanova / Ηψομθγία: Ivo Spalj /
Θαςαηφηή: Jaromir Kallista ηια το MTV (USA), Nomad Films, Koninck International / Έηψςφνο,
διΪςλεια: 1‟
Σύξογθ: Δύο ζέτεχ λςέατοχ εςφτοτςοπούξ νετακύ τοωχ, πςιξ λαταμήκοωξ σε έξα τθηΪξι.
Tma – Svetlo – Tma
Darkness–Light–Darkness - ΣλοτΪδι–Λφχ–ΣλοτΪδι
ήσεψοσμοβαλία, 1989 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer / Animation:
Bedrich Glaser / Λφτοηςαζία: Miloslav Spala / ΚοξτΪϊ: Vera Benesova / Ηψομθγία: Ivo Spalj /
Θαςαηφηή: Alena Detakova ηια τθξ Kratky Film (ΘςΪηα), Jiri Trnka Studio / Έηψςφνο, διΪςλεια: 8‟ /
Βςαβεία: 1990: Ειδιλΰ βςαβείο επιτςοπήχ, ΛεστιβΪμ Βεςομίξοω / 1990: Χςωσΰχ ΔςΪλοχ, Λεστιβαμ
Ιςαλοβίαχ / 1990: ήινθτιλή νξεία ΛεστιβΪμ ΖΪηλςεπ / 1990: Κέηα βςαβείοΛεστιβΪμ Espinho / 1991:
Δεύτεςο βςαβείο ξέφξ, Odense / 1991: Βςαβείο CINEGRAM, Vevey
Σύξογθ: Σ‟ έξα σλοτειξΰ δφνΪτιο έξαχ Ϊξυςφποχ ζτιΪψξεται νε τθ σταδιαλή σωξέξφσθ τφξ νεμρξ τοω
σρνατΰχ τοω. Όταξ ΰνφχ ομολμθςρξεται, είξαι πομύ νεηΪμοχ ηια ξα νποςεί ξα βηει έκφ.
Flora
Ηξφνέξεχ Θομιτείεχ, 1989 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer /
Animation: Bedrich Glaser / Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly / ΚοξτΪϊ: Marie Zemanova / Θαςαηφηή:
Jaromi Kallista ηια το MTV (USA) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 20‟‟
Σύξογθ: ήο σρνα εξΰχ αξυςρποω σωηλςοτούνεξο απΰ μοωμούδια λαι μαψαξιλΪ, λαυρχ αποσωξτίυεται
στο λςεβΪτι εξΰχ ξοσολονείοω.
Konec Stalinismu v cechach
The death of Stalinism in Bohemia – ά υΪξατοχ τοω σταμιξισνού στθ Βοθνία
Αηημία, Γεςναξία, ήσεψοσμοβαλία, 1990 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan
Svankmajer / Animation: Bedrich Glaser / Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly / ΚοξτΪϊ: Marie Zemanova /
ΗψοηςΪζθσθ: Ivo Spalj / Ελτέμεσθ παςαηφηήχ: Keith Griffiths, Michael Havas / Θαςαηφηή: Jaromir
Kallista ηια το BBC (Αηημία), Nomad Films (Γεςναξία) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 14‟
Σύξογθ: Έξαχ ψειςούςηοχ βηΪϊει απΰ έξα ηύγιξο νπούστο τοω ΣτΪμιξ έξα νιλςΰτεςο τοω ΓλοτβΪμξτ,
τοω σταμιξιλού θηέτθ τοω ήσέψιλοω Ιοννοωξιστιλού Ιΰννατοχ. Ειλΰξεχ πςοπαηΪξδαχ απΰ τθ
νεταπομενιλή πεςίοδο τθχ ψρςαχ, νέψςι τθξ εποψή τοω Ϋτούνπτσελ. Στο τέμοχ, νε νια ξέα εηψείςθσθ
το νπούστο τοω ΣτΪμιξ αξοίηει λαι πΪμι. Σύνζφξα νε το σλθξουέτθ πςΰλειται ηια νια ταιξία agitprop118.
Jidlo
Food – Food
ήσεψοσμοβαλία, Αηημία, 1992 / Σλθξουεσία, σεξΪςιο, λαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Jan Svankmajer /
Animation: Bedrich Glaser / Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly / ΚοξτΪϊ: Marie Zemanova / ΗψοηςΪζθσθ:
Ivo Spalj / Ηυοποιοί: Ludvic Svab, Josef Fiala, Bedrich Glaser, Jan Kraus, Pavel Marek, Jaromir
118

Θςολύπτει απΰ τιχ μέκειχ agitation λαι propaganda (ταςαψή λαι πςοπαηΪξδα), λαι αζοςΪ οποιεσδήποτε νοςζέχ τέψξθχ,
(ΰπφχ λιξούνεξθ ειλΰξα, ζωμμΪδια, υεατςιλέχ σλθξέχ, ταιξίεχ λαι Ϊμμα) νε κελΪυαςο πομιτιλΰ νήξωνα. ά ΰςοχ ενζαξίστθλε
ηια πςρτθ ζοςΪ στθξ πςρθξ Σοβιετιλή Έξφσθ.
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Kallista / Ελτέμεσθ παςαηφηήχ: Keith Griffiths, Michael Havas / Θαςαηφηή: Jaromir Kallista /
Θαςαηφηή: Jaromir Kallista ηια Channel 4 (Αηημία), Heart of Europe (ΘςΪηα), Koninck International,
Kratky Film (ΘςΪηα), νε τθξ ωποστήςικθ τοω τσέψιλοω Υποωςηείοω Θομιτισνού / Έηψςφνο, διΪςλεια: 17‟
Σύξογθ: Α) Θςφιξΰ: τςία Ϊτονα αξταμμΪσσοωξ διαδοψιλΪ τοωχ ςΰμοωχ τοω λαταξαμφτή λαι τθχ
αωτΰνατθχ νθψαξήχ τςοζοδοσίαχ εξΰχ παξονοιΰτωποω πςφιξού. Β) Γεύνα: δύο Ϊτονα διαζοςετιλρξ
λοιξφξιλρξ τΪκεφξ ποω νοιςΪϊοξται το ίδιο τςαπέϊι εξΰχ εστιατοςίοω, στθξ Ϊςξθσθ τοω σεςβιτΰςοω ξα
τοωχ δρσει τθξ ΰποια σθνασία. Γ) Δείπξο: σε έξα αςιστολςατιλΰ εστιατΰςιο έξαχ πεμΪτθχ ςίψξει
διΪζοςεχ σΪμτσεχ λαι λαςωλεύνατα στο λωςίφχ πιΪτο τοω ποω στο τέμοχ απολαμύπτεται πφχ είξαι το
ίδιο τοω το ψέςι. άνοίφχ λαι Ϊμμα Ϊτονα λΪξοωξ αλςιβρχ το ίδιο, νε διΪζοςα λοννέξα νέμθ τοω
σρνατΰχ τοωχ.
Ταινίεφ μεηάλξψ μήκξψφ
Neco z Alenky
Alice – Αμίλθ
Εμβετία, Γεςναξία, Αηημία, 1987 / Σλθξουεσία: Jan Svankmajer / ΣεξΪςιο: Jan Svankmajer απΰ υένατα
τοω Lewis Carroll / Animation: Bedrich Glaser / Ιαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Eva Svankmajerova, Jiri
Blaha / Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly / ΚοξτΪϊ: Marie Zemanova / Ηψομθγία: Ivo Spalj / Ηυοποιοί:
Kristyna Kohoutova (Alice) / Ελτέμεσθ παςαηφηήχ: Keith Griffiths, Michael Havas / Θαςαηφηή: Peter
– Christian Fueter ηια τθξ Condor Film (Ζωςίψθ), Hessicher Rundfunk (Γεςναξία), Film Four
International (Αηημία) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 84‟ / Βςαβεία: Ιαμύτεςθ ταιξία νεηΪμοω νήλοωχ ΛεστιβΪμ
Αξεσί 1987
Σύξογθ: Η λμασσιλή ιστοςία τθχ Αμίλθχ στθ ψρςα τφξ υαωνΪτφξ διασλεωασνέξθ, νε αςλετέχ
παςαμμαηέχ, ΰπφχ οι σλεμετοί ϊρφξ ποω λαταδιρλοωξ τθξ Αμίλθ λατΪ τθ διΪςλεια τθχ ταιξίαχ.
Lekce Faust
Faust – ΛΪοωστ
Αηημία, Γαμμία, Γεςναξία, ήσεψία, 1994 / Σλθξουεσία: Jan Svankmajer / ΣεξΪςιο: Jan Svankmajer απΰ
έςηα τφξ Christopher Marlow, Wolfgang von Goethe, Christian Dietrich Grabbe, τθξ ΰπεςα τοω Charles
Gounod λαι τθξ τσέψιλθ μαϋλή παςΪδοσθ τοω λοωλμουεΪτςοω / Animation: Bedrich Glaser /
Ιαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Eva Svankmajerova, Jan Svankmajer / Λφτοηςαζία: Svatopluk Maly /
ΚοξτΪϊ: Marie Zemanova / Κοωσιλή: Charles Gounod, J. S. Bach / Ηψομθγία: Ivo Spalj / Ηυοποιοί: Petr
Cepek (Faust), Jan Kraus, Vladimir Kudla, Stanislava Babicke, Lenka Harrankova / Ελτέμεσθ
παςαηφηήχ: Karl Baumgartner, Keith Griffiths, Michael Havas, Hengameh Panahi, Colin Rose /
Θαςαηφηή: Jaromir Kallista ηια το BBC (Αηημία), Lumen Films (Γαμμία), Pandora Film (Γεςναξία),
Heart of Europe (ΘςΪηα), Athanor Film (ΘςΪηα), Koninck Film (Αηημία) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 95‟ /
Βςαβεία: Ειδιλΰ βςαβείο επιτςοπήχ ΛεστιβΪμ ΖολΪςξο 1994 / Ιαμύτεςα ειδιλΪ εζέ ΛεστιβΪμ
Fantasporto 1995 / ήσέψιλοχ Ζέφξ λαμύτεςθχ αξδςιλήχ εςνθξείαχ (Petr Cepek), ήψοω λαι
λαμμιτεψξιλήχ διεύυωξσθχ / Βςαβείο λαμύτεςοω animation απΰ τθξ Έξφσθ ήσέψφξ Ιςιτιλρξ
Σύξογθ: Διασλεωή τοω ονρξωνοω λμασσιλού έςηοω
Spiklenci Slasti
Conspirators of pleasure – Σωξφνΰτεχ τθχ Ηδοξήχ
ήσεψία, Εμβετία, Αηημία, 1996 / Σλθξουεσία: Jan Svankmajer / ΣεξΪςιο: Jan Svankmajer / Animation:
Bedrich Glaser, Martin Kublak / Ιαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Eva Svankmajerova, Jan Svankmajer /
Λφτοηςαζία: Miloslav Spala / ΚοξτΪϊ: Marie Zemanova / Κοωσιλή: Charles Gounod, J. S. Bach /
Ηψομθγία: Ivo Spalj, François Musy / Ηυοποιοί: Petr Meissel (Mr Pivonka), Gabriela Wilhelmova (Mrs
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Loubalova), Barbora Hrzanova (Mrs Malkova), Anna Weltlinska (Mrs Beltinska), Jifi Labus (Mr Kula),
Pavel Novy (Mr Beltinsky) / Ελτέμεσθ παςαηφηήχ: Pierre Assouline, Keith Griffiths / Θαςαηφηή:
Jaromir Kallista ηια τθξ Athanor Film (ΘςΪηα), Delfilm (Γεξεύθ), Koninck Film (Αηημία) / Έηψςφνθ,
διΪςλεια: 85‟
Σύξογθ: Έκι διαζοςετιλοί Ϊξυςφποι, ποω λατασλεωΪϊοωξ διλΪ τοωχ νθψαξήνατα θδοξήχ ή
ψςθσινοποιούξ ιδιαίτεςα αξτιλείνεξα απΰ ονοιρνατα αξυςρπφξ έφχ λαι γΪςια ή γφνί. άι ιστοςίεχ
τοωχ πεςξούξ σε αμμθμοωψία λαι ϊοωξ νε το διλΰ τοωχ νοξαδιλΰ τςΰπο τθξ πςοσφπιλοί τοωχ θδοξή.
ήΰσο σωξφνΰτεχ ΰσο παςΪμμθμα λαι λςωζΪ λμεισνέξοι στα λατρτεςΪ τοωχ έξστιλτα.
Otecanek
Little Otik – ά νιλςΰχ Ότιλ
ήσεψία, Αηημία, Θαπφξία, 2000 / Σλθξουεσία: Jan Svankmajer / ΣεξΪςιο: Jan Svankmajer / Animation:
Bedrich Glaser, Martin Kublak / Ιαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Eva Svankmajerova, Jan Svankmajer /
Λφτοηςαζία: Juraj Galvanek / ΚοξτΪϊ: Marie Zemanova / Εξδωνατομοηία: Eva Svankmajerova, Jan
Svankmajer / Κοωσιλή: Karl Maria von Weber / Ηψομθγία: Ivo Spalj / Ηυοποιοί: Veronica Zilkova
(Bozhena Horakova), Kristina Adamsova (Alzbetha Stradlerova), Jan Hartl (Karel Horak), Jaroslava
Kretschmerova (Mrs Stradlerova), Pavel Novy (Fanous Stradlerova), Zdenek Kozak (Mr Zlabek),
Dagmar Stribna (θ υωςφςΰχ), Gustav Vondracek (ο ταψωδςΰνοχ), Arnost Goldflam (ο ηωξαιλομΰηοχ),
Jitka Smutna (Bulankova), Jiri Labus, Radek Holub, Jan Jiran / Θαςαηφηή: Jaromir Kallista, Keith
Griffiths, Jan Svankmajer ηια τθξ Athanor Film (ΘςΪηα), Illumination Films, Barandov Biografica,
Filmfour (Αηημία). / Έηψςφνο, διΪςλεια: 127‟ / Βςαβεία: ήσεψιλΰχ Ζέφξ λαμύτεςθχ ταιξίαχ,
λαμμιτεψξιλήχ διεύυωξσθχ λαι αζίσαχ / Ειδιλή νξεία στο ΛεστιβΪμ Θίμσεξ 2001 / Βςαβείο λαμύτεςθχ
ταιξίαχ 2002 απΰ τθξ Έξφσθ ήσέψφξ Ιςιτιλρξ.
Σύξογθ: Διασλεωή τοω ονρξωνοω μαϋλού παςανωυιού
Sileni
Lunacy – ήςέμα
ήσεψία, Σμοβαλία, 2005 / Σλθξουεσία: Jan Svankmajer / ΣεξΪςιο: Jan Svankmajer / Animation: Bedrich
Glaser, Martin Kublak / Ιαμμιτεψξιλή διεύυωξσθ: Eva Svankmajerova, Jan Svankmajer / Λφτοηςαζία:
Juraj Galvanek / ΚοξτΪϊ: Marie Zemanova / Εξδωνατομοηία: Veronica Hruba, Eva Svankmajerova /
Ηψομθγία: Ivo Spalj / Ηυοποιοί: Pavel Novy, Stano Danciak, Jiri Krytinam / Σωνπαςαηφηοί: Helena
Uldrichova, Jaroslav Kucera, Jiri Kostyr, Juraj Galvanek / Θαςαηφηή: Jaromir Kallista ηια Athanor
Film, Barrandov Studio, Ceska Televize (ήσεψία), C-GA Film (Σμοβαλία) / Έηψςφνο, διΪςλεια: 121‟ /
Βςαβεία: ήσέψιλοχ Ζέφξ λαμύτεςθχ λαμμιτεψξιλήχ διεύυωξσθχ λαι αζίσαχ.
Σύξογθ: ά πςφταηφξιστήχ Ζαξ Κπεςμΰ επιστςέζει απΰ τθξ λθδεία τθχ νθτέςαχ τοω λαι διαξωλτεςεύει
σε έξα παξδοψείο. ΙατΪ τθ διΪςλεια τθχ ξύψταχ βμέπει έξαξ πομύ Ϊσψθνο εζιΪμτθ. ήθξ επΰνεξθ νέςα
ηξφςίϊεται νε έξα ναςλήσιο ΰποω τοξ οδθηεί στο λΪστςο τοω. Ελεί ηίξεται νΪςτωςαχ σεκοωαμιλρξ
οςηίφξ λαι έπειτα απΰ πομμέχ πεςιπέτειεχ λαταμήηει ξα σωξειδθτοποιεί ΰτι το λΪστςο είξαι γωψιατςιλΰ
Ϊσωμο λαι αξτινετφπίϊεται φχ τςΰζινοχ.
Prezít svuj zivot (teorie a praxe)
Surviving Life, theory and practice – Επιϊήσοωσα Ζφή, υεφςία λαι πςΪκθ
ήσεψία, Σμοβαλία 2010 / Σλθξουεσία: Jan Svankmajer / ΣεξΪςιο: Jan Svankmajer / Animation: Jan
Svankmajer / ΚοξτΪϊ: Marie Zemanova / Ηψομθγία: Alexandr Glazunov, Jan Kalinov / Ηυοποιοί:
Václav Helšus, Klára Issová, Zuzanna Kronerova, Emília Došeková, Daniela Bakerová / Θαςαηφηή:
Jaromir Kallista ηια Athanor Film, Barrandov Studio, Ceska Televize (ήσεψία), C-GA Film (Σμοβαλία) /
Έηψςφνο, διΪςλεια: 109‟
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Σύξογθ: θ ιστοςία εξΰχ παξτςενέξοω Ϊξδςα ποω στα ΰξειςΪ τοω ϊει διπμή ϊφή, λαυρχ ελεί σωξαξτΪ νία
Ϊμμθ ηωξαίλα.
Βιβμιοηςαζία
Svankmeyer’s Bilderlexikon
Svankmayer‟s Encyclopedia
ήσεψία, 1972. ήο βιβμίο πεςιέψει έςηα λομΪϊ ποω αζοςούξ τοωχ απτιλούχ πειςανατισνούχ τοω Jan
Svankmajer σε ΰτι σωξΪδει νε τιχ ζιμοσοζιλέχ λαι αισυθτιλέχ διεςεωξήσειχ τθχ αζήχ.
Hmat a Imaginace
Touch and Imagination – ΘιξεμιΪ λαι Λαξτασία
ήσεψία, 1994. ήο βιβμίο πεςιέψει λαμμιτεψξιλΪ έςηα λαι ποιήνατα ποω δθνιούςηθσαξ ο Jan λαι θ Eva
Svankmajerova λατΪ τθξ πεςίοδο 1974 – 1983, αμμΪ λαι έςηα απΰ τα νετέπειτα ψςΰξια. ήο έςηο
ελδΰυθλε νΰξο σε πέξτε αξτίτωπα νε ψαςαλτθςιστιλΰ ίαπτιλΰΰ εκρζωμμο. Έψει ηςαζτεί στθξ τσέψιλθ
ημρσσα λαι εμΪψιστα αποσπΪσνατΪ τοω έψοωξ νεταζςαστεί στθ ηαμμιλή λαι αηημιλή ημρσσα ηια το
πεςιοδιλΰ Afterimage (1987, ήεύψοχ 13,σσ. 4-67).
Anima Animus Animace119
Anima Animus Animation
ήσεψία, 1998. ήο βιβμίο πεςιέψει ειλΰξεχ απΰ το σύξομο τφξ έςηφξ τφξ Jan λαι Eva Svankmajer.
Ειλΰξεχ τΰσο ασπςΰναωςεχ ΰσο λαι έηψςφνεχ. ΣωνπεςιμανβΪξοξται ζφτοηςαζίεχ, σψέδια, λομΪϊ,
σωξεξτεύκειχ, ποιήνατα, σεξΪςια, παιψξίδια, ναςιοξέτεχ, λείνεξα, λεςανιλΪ, νθψαξέχ λαι Ϊμμα. Έψει
ηςαζτεί στθξ τσεψιλή λαι τθξ αηημιλή ημρσσα.

119

Anima Animus Animation, Jan Svankmajer λαι Eva Švankmajerová, ΘςΪηα, Δθνολςατία τθχ ήσεψίαχ: Slovart Publishers,
Ltd. and Arbor Vitae Foundation for Literature and Visual Arts, 1998. σχ184, έηψςφνο.
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Παςάςτθνα ΙΙ
Κρδιλαχ πςοηςαννατισνού
openFrameworks
ήο μοηισνιλΰ openFrameworks ψςθσινοποιήυθλε ηια τοωχ εκήχ μΰηοωχ: ηια ξα λαταηςΪζει τθ υέσθ τοω
ψςήστθ νέσφ τθχ λΪνεςαχ νέσα στο πεδίο, ηια ξα νεταβιβΪϊει τιχ τινέχ στο SuperCollider λαι ηια ξα
μανβΪξει σήνα απΰ τοξ αισυθτήςα πίεσθχ νέσφ τοω Arduino λαι ξα πςΪττει αξΪμοηα. άι βιβμιουήλεχ
ποω ψςθσινοποιήυθλαξ ηια ξα ηίξοωξ τα παςαπΪξφ ήταξ θ openCV (Computer Vision), ΰποω ήταξ
ωπεύυωξθ ηια τθξ λαταηςαζή τφξ σθνείφξ στοξ Ϊκοξα ψ,y λαι θ openSC (Sound Control) ποω ήταξ
ωπεύυωξθ ηια τθξ επιλοιξφξία νε το SuperCollider λαι τθ νετΪδοσθ τφξ τινρξ ποω μΪνβαξε σε αωτΰ.

#include "testApp.h"
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::setup(){
ofSetFrameRate(24);
#ifdef _USE_LIVE_VIDEO
vidGrabber.setVerbose(true);
vidGrabber.initGrabber(640,480);
vidGrabber.setDeviceID(1);
#else
vidPlayer.loadMovie("fingers.mov");
vidPlayer.play();
#endif
colorImg.allocate(640,480);
grayImage.allocate(640,480);
grayBg.allocate(640,480);
grayDiff.allocate(640,480);
bLearnBakground = true;
threshold = 80;
/ / OSC
sender.setup( HOST, PORT );
/ / Arduino
/ / ard.connect("/ cu.Bluetooth-PDA-Sync", 57600);
/ / ard.connect("/ dev/ tty.usbserial-A4001mkL", 57600);
ard.connect("/ dev/ cu.usbmodemfa141", 57600);
ofAddListener(ard.EInitialized, this, &testApp::setupArduino);
}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::update(){
updateArduino();
ofBackground(0,0,0);
bool bNewFrame = false;
#ifdef _USE_LIVE_VIDEO
vidGrabber.grabFrame();
bNewFrame = vidGrabber.isFrameNew();
#else
vidPlayer.idleMovie();
bNewFrame = vidPlayer.isFrameNew();
#endif
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if (bNewFrame){
#ifdef _USE_LIVE_VIDEO
colorImg.setFromPixels(vidGrabber.getPixels(), 640,480);
#else
colorImg.setFromPixels(vidPlayer.getPixels(), 640,480);
#endif
grayImage = colorImg;
if (bLearnBakground == true){
grayBg = grayImage; / / the = sign copys the pixels from grayImage into grayBg (operator
overloading)
bLearnBakground = false;
}
/ / take the abs value of the difference between background and incoming and then threshold:
grayDiff.absDiff(grayBg, grayImage);
grayDiff.threshold(threshold);
/ / find contours which are between the size of 20 pixels and 1/ 3 the w*h pixels.
/ / also, find holes is set to true so we will get interior contours as well....
contourFinder.findContours(grayDiff, 20, (640*480)/ 3, 1, false); / / find holes
}
}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::draw(){
/ / cout << threshold << endl;
#ifdef _USE_LIVE_VIDEO
ofSetHexColor(0xffffff);
vidGrabber.draw(20,20);
#else
ofSetHexColor(0xffffff);
vidPlayer.draw(20,20);
#endif
for (int i = 0; i < contourFinder.nBlobs; i++){
contourFinder.blobs[i].draw(20,20);
xPos = contourFinder.blobs[i].centroid.x;
yPos = contourFinder.blobs[i].centroid.y;
ofxOscMessage m;
if (masterSoundONBool ) {
/ / cout << "send" << endl;
m.setAddress( "blob" );
float xPosMapped = ofMap(xPos, 0, 640, 0.5, 0);
float yPosMapped = ofMap(yPos, 0, 480, 0, 0.5);
m.addFloatArg( xPosMapped);
m.addFloatArg( yPosMapped);
sender.sendMessage( m );
}
if ( xPos < 320 && yPos < 240) {
ofxOscMessage m;
m.setAddress( "1o" );
sender.sendMessage( m );
}
if (xPos > 320 && yPos < 240) {
ofxOscMessage m;
m.setAddress( "2o" );
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sender.sendMessage( m );
}
if (xPos < 320 && yPos > 240) {
ofxOscMessage m;
m.setAddress( "3o" );
sender.sendMessage( m );
}
if (xPos > 320 && yPos > 240) {
ofxOscMessage m;
m.setAddress( "4o" );
sender.sendMessage( m );
}
if (xPos){
ofxOscMessage m;
m.setAddress( "5o" );
sender.sendMessage( m );
}
}
}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::keyPressed(int key){
switch (key){
case ' ':
bLearnBakground = true;
break;
case '+':
threshold ++;
if (threshold > 255) threshold = 255;
break;
case '-':
threshold --;
if (threshold < 0) threshold = 0;
break;
case 's':
ofxOscMessage m;
m.setAddress( "test" );
m.addIntArg( 1 );
m.addFloatArg( 3.5f );
m.addStringArg( "hello" );
m.addFloatArg( ofGetElapsedTimef() );
sender.sendMessage( m );
}
}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::keyReleased(int key){
}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::mouseMoved(int x, int y ){
}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::mouseDragged(int x, int y, int button){
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}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::mousePressed(int x, int y, int button){
}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::mouseReleased(int x, int y, int button){
}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::windowResized(int w, int h){
}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::gotMessage(ofMessage msg){
}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::dragEvent(ofDragInfo dragInfo){
}
void testApp::setupArduino(const int & version) {
/ / remove listener because we don't need it anymore
ofRemoveListener(ard.EInitialized, this, &testApp::setupArduino);
/ / set pin A0 to analog input
ard.sendAnalogPinReporting(0, ARD_ANALOG);
/ / Listen for changes on the analog pins
ofAddListener(ard.EAnalogPinChanged, this, &testApp::analogPinChanged);
}
/ / -------------------------------------------------------------void testApp::updateArduino(){
ard.update();
}
/ / analog pin event handler, called whenever an analog pin value has changed
void testApp::analogPinChanged(const int & pinNum) {
/ / do something with the analog input. here we're simply going to print the pin number and
/ / value to the screen each time it changes
/ / potValue = "analog pin: " + ofToString(pinNum) + " = " + ofToString(ard.getAnalog(pinNum));
cout << ard.getAnalog(0) << endl;
if (ard.getAnalog(0) > 100) {
masterSoundONBool = false;
ard.sendDigital(12, ARD_HIGH);
ofxOscMessage m;
m.setAddress("masterSoundON");
m.addIntArg( 1 );
sender.sendMessage( m );
} else if (ard.getAnalog(0) < 100) {
masterSoundONBool = true;
ard.sendDigital(12, ARD_LOW);
ofxOscMessage m;
m.setAddress("masterSoundOFF");
m.addIntArg( 1 );
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sender.sendMessage( m );
}
}
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SuperCollider
ήο SuperCollider αξαμΪνβαξε τθξ σφστή αξαπαςαηφηή τφξ ήψφξ απΰ σωηλελςινέξεχ εκΰδοωχ. Για ξα
επιτεωψυεί αωτΰ έηιξε ψςήσθ τθχ class Kaffer.
/ / : Change sample rate for booting SC
Server.local.options.sampleRate = 44100;
/ / : boot the server
s.boot;
/ / Ορηζκός ηοσ Synth
"myBufPlayer" κέζω ηοσ οποίοσ ζα αλαπαραγάγω ετεηηθά δείγκαηα ζε ηεηραθωλία
(
SynthDef(\myBufPlayer, {| out = 0, bufnum = 0, rate = 1, trigger = 1, loop = 1, xPos = 0, yPos = 0, level
=1|
Out.ar(out,
Pan4.ar(
PlayBuf.ar(1,
bufnum,
rate,
trigger,
0,
loop
),
xPos,
yPos,
level
)
)
}).send(s);
)
/ / :-Hospital
~hospital = Buffer.read(s,"/ Users/ georgerolakis/ Desktop/ Joe/ sounds/ hospital.aif");
~hospitalSynth = Synth(\myBufPlayer,[\bufnum, ~hospital, \out, 4, \level, 0.01] );
~hospitalResp = OSCresponder(nil, "blob", {|t,r,msg| ~hospitalSynth.set(\level,
2*msg[1]);msg[1].postln;}).add;
~hospitalResp.remove
/ / :-Left
~clock = Buffer.read(s,"/ Users/ georgerolakis/ Desktop/ Joe/ sounds/ clock.aif");
~clockSynth = Synth(\myBufPlayer,[\bufnum, ~clock, \out, 0, \level, 0.5, \xPos, -1, \yPos, 0] );
~clockResp = OSCresponder(nil, "blob", {|t,r,msg| ~clockSynth.set(\level, msg[2]);}).add;
/ / :-Right
~eating = Buffer.read(s,"/ Users/ georgerolakis/ Desktop/ Joe/ sounds/ eating.aif");
~eatingSynth = Synth(\myBufPlayer,[\bufnum, ~eating, \out, 0, \level, 0.5, \xPos, 1, \yPos, 0] );
~eatingResp = OSCresponder(nil, "blob", {|t,r,msg| ~eatingSynth.set(\level, 2*msg[2]);}).add;
/ / :- Master Sound
~aurora = Buffer.read(s,"/ Users/ georgerolakis/ Desktop/ Joe/ sounds/ QUINTET (Aurora).aif");
~auroraSynth = Synth(\myBufPlayer,[\bufnum, ~aurora, \out, 4, \level, 0] );
(
~masterONResp = OSCresponder(nil, "masterSoundON", {|t,r,msg|
"masterSoundON".postln;
~hospitalSynth.set(\level, 0);
~eatingSynth.set(\level, 0);
~auroraSynth.set(\level, 0.5);
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~clockSynth.set(\level, 0);
}).add;
)
(
~masterOFFResp = OSCresponder(nil, "masterSoundOFF", {|t,r,msg|
~hospitalSynth.set(\level, 0.5);
~eatingSynth.set(\level, 0.5);
~auroraSynth.set(\level, 0);
~clockSynth.set(\level, 0.5);
~auroraSynth.set(\level, 0);
"masterSoundOFF".postln;
}).add;
)

/ / :/ / Ορίδω ηελ global variable "~bird" θαη ηελ δίλω ηηκή ηο ετεηηθό δείγκα "bird.aiff".
/ / ~bird = Buffer.read(s,"/ Users/ ari/ Media/ sounds/ sketch/ bird.aiff");
~clock = Buffer.read(s,"/ Users/ georgerolakis/ Desktop/ Joe/ sounds/ clock.aif");
~eating = Buffer.read(s,"/ Users/ georgerolakis/ Desktop/ Joe/ sounds/ eating.aif");
~factory = Buffer.read(s,"/ Users/ georgerolakis/ Desktop/ Joe/ sounds/ factory.aif");
~money = Buffer.read(s,"/ Users/ georgerolakis/ Desktop/ Joe/ sounds/ money_counting.aif");
~hospital = Buffer.read(s,"/ Users/ georgerolakis/ Desktop/ Joe/ sounds/ hospital.aif");
~aurora = Buffer.read(s,"/ Users/ georgerolakis/ Desktop/ Joe/ sounds/ QUINTET (Aurora).aif");
/ / :Control commands
/ / Δεκηοσργία ελός Synth "~myBufPlayer"
~myBufPlayer1 = Synth(\myBufPlayer);
~myBufPlayer1.set(\out, 5)
~myBufPlayer2 = Synth(\myBufPlayer);
~myBufPlayer3 = Synth(\myBufPlayer);
~myBufPlayer4 = Synth(\myBufPlayer);
~myBufPlayer5 = Synth(\myBufPlayer);
~myBufPlayer6 = Synth(\myBufPlayer);
/ / Σεηάρηζκα παρακέηρωλ
~myBufPlayer1.set(\out, 3);
~myBufPlayer1.set(\bufnum, ~clock);
~myBufPlayer1.set(\loop, 1);
~myBufPlayer1.set(\level, 1);
~myBufPlayer1.set(\xPos, -1);
~myBufPlayer1.set(\yPos, 1);
~myBufPlayer2.set(\bufnum, ~eating);
~myBufPlayer2.set(\loop, 1);
~myBufPlayer2.set(\level, 0);
~myBufPlayer2.set(\xPos, 1);
~myBufPlayer2.set(\yPos, 1);
~myBufPlayer3.set(\bufnum, ~factory);
~myBufPlayer3.set(\loop, 1);
~myBufPlayer3.set(\level, 0);
~myBufPlayer3.set(\xPos, 1);
~myBufPlayer3.set(\yPos, 1);
~myBufPlayer4.set(\bufnum, ~money);
~myBufPlayer4.set(\loop, 1);
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~myBufPlayer4.set(\level, 0);
~myBufPlayer4.set(\xPos, 1);
~myBufPlayer4.set(\yPos, 1);
~myBufPlayer5.set(\bufnum, ~money);
~myBufPlayer5.set(\loop, 1);
~myBufPlayer5.set(\level, 0);
~myBufPlayer5.set(\xPos, 1);
~myBufPlayer5.set(\yPos, 1);
/ / to position orizetai px 1.1, 1.2, 2.1, 2.2...klp?

//
Δεκηοσργία αληαποθρηηή ζηο κήλσκα "bird". Όηαλ ιακβάλεη ηο κήλσκα ζεηάρεη ηης παρακέηροσς "trigg
er" θαη "buffer" ηοσ Synth "~myBufPlayer" έηζη ώζηε λα αρτίδεηλα παίδεη ηο ετεηηθό δείγκα "~bird"
~birdResponder = OSCresponder(nil, "bird", { ~myBufPlayer.set(\trigger, 1, \bufnum, ~bird);}).add;
~sc_Client_Addr.sendMsg(\bird); / / test message
~width = 640;
~height = 480;
~ofNetwork = NetAddr("127.0.0.1", 12345);
~blobResp = OSCresponderNode(nil, 'blob', { |t,r,msg| msg[1].postln;}).add;
~masterSoundResp = OSCresponderNode(nil, 'masterSound', { |t,r,msg| "Master
Sound\n".postln;}).add;
~tert1oResp = OSCresponderNode(nil, '1o', { |t,r,msg|
~myBufPlayer1.set(\level, 1);
~myBufPlayer2.set(\level, 0.1);
~myBufPlayer3.set(\level, 0.1);
~myBufPlayer4.set(\level, 0.1);
}).add;
~tert2oResp = OSCresponderNode(nil, '2o', { |t,r,msg|
~myBufPlayer1.set(\level, 0.1);
~myBufPlayer2.set(\level, 1);
~myBufPlayer3.set(\level, 0.1);
~myBufPlayer4.set(\level, 0.1);
}).add;
~tert3oResp = OSCresponderNode(nil, '3o', { |t,r,msg|
~myBufPlayer1.set(\level, 0.1);
~myBufPlayer2.set(\level, 0.1);
~myBufPlayer3.set(\level, 1);
~myBufPlayer4.set(\level, 0.1);
}).add;
~tert4oResp = OSCresponderNode(nil, '4o', { |t,r,msg|
~myBufPlayer1.set(\level, 0.1);
~myBufPlayer2.set(\level, 0.1);
~myBufPlayer3.set(\level, 0.1);
~myBufPlayer4.set(\level, 1);
}).add;
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Παςάςτθνα ΙΙΙ
Η αζίσα τθχ εηλατάστασθχ
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Παςάςτθνα ΙV
Πςοϋπομοηισνΰχ
ά παςαλΪτφ πίξαλαχ πεςιμανβΪξει το αξαμωτιλΰ λΰστοχ τφξ ωμιλρξ ποω αηοςΪστθλαξ ηια τθξ
ωμοποίθσθ τθχ εηλατΪστασθχ. Είξαι αξαηλαίο ξα αξαζεςυεί πφχ το σωξομιλΰ λΰστοχ τφξ 394,6€ αζοςΪ
τα εμΪψιστα ωμιλΪ ποω ψςειΪστθλε ξα αηοςαστούξ λαυρχ το νεηαμύτεςο νέςοχ αωτρξ παςαψφςήυθλε
απΰ τοξ Θομωψρςο Θομύτεψξο λαι Ϊμμοωχ ιδιρτεχ. Επίσθχ στοξ πίξαλα δεξ πεςιμανβΪξοξται τα έκοδα
νεταλίξθσθχ λαι διανοξήχ ηια το δινθξιαίο ψςοξιλΰ διΪστθνα παςανοξήχ στθξ Ιέςλωςα ηια τθξ
ομολμήςφσθ τθχ εςηασίαχ.
Υμιλά
Κΰστοχ
Ατμαλΰμ-ημοωτομίξθ-ηύγοχ-εςηαμεία60,00€
Βίδεχ-νεξτεσέδεχ
6,00€
Θμέκι-ηλμαχ
15,00€
ΧαμΪλι
3,50€
Ιαπέμο
7,00€
ΚΪσλεχ
4,50€
ΣιδθςιλΪ-Σπςέω
6,00€
Ύζασνα
12,00€
ΙεςιΪ
0,60€
ήωποηςαζείο
120,00€
ΗμελτςοξιλΪ
60,00€
Βιβμιοπφμείο
20,00€
ΒΪσθ νΪσλαχ
80,00€
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Παςάςτθνα V
Πςΰτασθ Πτωψιαλήχ Εςηασίαχ
ΘάΫΘά ΘΑΫΕΘΘΣήΗΚΘά
ήΚΗΚΑ ήΕΧΫΩΫ ΗΧάΥ ΙΑΘ ΕΘΙάΫΑΣ

ΘέάήΑΣΗ
ΘήΥΧΘΑΙΗΣ ΕέΓΑΣΘΑΣ

ΓΘΑΙάΥΚΑήάΥ ΘΩΑΫΫΑ
ήΧ2005036

ΘέάήΕΘΫάΚΕΫάΣ ΕΘΘΒΖΕΘΩΫ
ΛΖΩέάΣ ΑΫΔέΕΑΣ
ΘέάήΕΘΫάΚΕΫΗ ΣΥΫΕΘΘΒΖΕΘάΥΣΑ
ΣήέΑΘΑήΣΑΙΗ ΚΑέΘΑΫΫΑ
ΘέάήΕΘΫάΚΕΫΗ ΣΥΚΒάΥΖάΣ
άΫάέΑήάΥ ΫήΑΖΘΖΑ

ΙΕέΙΥέΑ
Απςίμιοχ 2010
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Ι. Πςοτειξΰνεξοχ τίτμοχ
ήο παςΰξ λείνεξο αποτεμεί τθξ πςΰτασθ ελπΰξθσθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ απΰ τθξ ζοιτήτςια ΘφΪξξα
ΓιαλοωνΪτοω, στο ήνήνα ήεψξρξ Ήψοωξ λαι Ειλΰξαχ. ήο αξτιλείνεξο τθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ είξαι θ
έςεωξα οςισνέξφξ έςηφξ τοω Jan Švankmajer λαι θ ωμοποίθσθ νίαχ εηλατΪστασθχ βασισνέξθχ στθ
δοωμειΪ τοω.
ά εξδειλτιλΰχ τίτμοχ τθχ πςοτειξΰνεξθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ είξαι ''Jan Švankmajer: Κία
διαδςαστιλή εηλατΪστασθ ηια το έςηο τοω'', νε επιβμέποξτα διαδΪσλοξτα τοξ λ. Αξδςέα Λμρςο λαι
σωξεπιβμέποωσα τθξ λ. ΚαςιΪξξα ΣτςαπατσΪλθ.
ΙΙ. Σωξοπτιλή πεςιηςαζή τοω υένατοχ
Η πςοτειξΰνεξθ πτωψιαλή εςηασία πεςιμανβΪξει υεφςθτιλΰ λαι πςαλτιλΰ νέςοχ. Η νοξοηςαζία νεμετΪ
έςηα τοω ήσέψοω σοωςςεαμιστή animator λαι σλθξουέτθ Jan Švankmajer, νε σλοπΰ τθξ δθνιοωςηία
διαδςαστιλήχ εηλατΪστασθχ ΰποω υα παςοωσιΪϊοξται ψαςαλτθςιστιλΪ στοιψεία τφξ δθνιοωςηιρξ τοω
λαμμιτέψξθ, νέσα σε νία πςφτΰτωπθ σύξυεσθ οπτιλοαλοωστιλρξ νέσφξ. ήα έςηα ποω υα αξαμωυούξ
είξαι οι ταιξίεχ νιλςού νήλοωχ 120 νε τίτμο ίDimensions of Dialogueΰ121 λαι ίFoodΰ122. ήα έςηα αωτΪ
επιμέψυθλαξ νέσα απΰ νία νεηΪμθ σειςΪ έςηφξ μΰηφ τφξ υενΪτφξ ποω εστιΪϊοξται. ήο ίDimensions
of Dialogueΰ αζοςΪ τθξ επιλοιξφξία τφξ αξυςρπφξ λαι τιχ νετακύ τοωχ σψέσειχ νέσα στθξ λοιξφξία. Η
ταιξία ίFoodΰ παίςξει υέσθ στο υένα τθχ νεταζοςιλήχ ίαξυςφποζαηίαχΰ, στο πφχ οι Ϊξυςφποι υέμοωξ
ξα επιβιρξοωξ ο έξαχ στθ υέσθ τοω Ϊμμοω. ήα ϊθτήνατα νε τα οποία ασψομούξται λαι τα δύο έςηα είξαι
αξυςφπολεξτςιλΪ λαι παςοωσιΪϊοωξ λαυθνεςιξέχ πςΪκειχ αξυςρπφξ ποω είτε επθςςεΪϊοωξ τοωχ
ίδιοωχ είτε το ωπΰμοιπο σύξομο. άι τεψξιλέχ ποω ψςθσινοποιούξται, εζΰσοξ τα ϊθτήνατα έψοωξ λοιξΪ
ψαςαλτθςιστιλΪ, είξαι ίδιεχ. Αποτεμούξται λαι τα δύο απΰ τςία νέςθ, οι ιστοςίεχ τοωχ εκεμμίσοξται πΪξφ
σε τςαπέϊι, οι ψαςαλτήςεχ είξαι τοπουετθνέξοι αξτιλςιστΪ, ψςθσινοποιείται θ τεψξιλή stop motion123
δίξοξταχ έξα αποτέμεσνα αωτονατοποιθνέξφξ λιξήσεφξ λαι οι ήψοι είξαι λαι στιχ δύο πεςιπτρσειχ
ζωσιλοί λαι λαυθνεςιξοί. άι ταιξίεχ αωτέχ έψοωξ νεηΪμθ σψέσθ νετακύ τοωχ ξοθνατιλΪ λαι τεψξιλΪ λαι
αποτεμούξ εζαμτήςιο τθχ διαδςαστιλήχ εηλατΪστασθχ ποω υα δθνιοωςηήσει θ ζοιτήτςια.
Η δονή τθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ διαηςΪζεται φχ εκήχ: αςψιλΪ υα ηίξει νεμέτθ στο σωξομιλΰ έςηο
τοω Jan Švankmajer νε σλοπΰ ξα ηίξοωξ λαταξοθτέχ οι αισυθτιλέχ επιμοηέχ τοω λαμμιτέψξθ ηια τθξ
οπτιλοποίθσθ τφξ εξξοιρξ ποω αξαδειλξύει. Έπειτα υα εκεταστούξ οι τεψξιλέχ τοω λαι οι νέυοδοι
ενγύψφσθχ ποω αλομοωυεί ηια ξα δθνιοωςηήσει τα έςηα τοω. Για ξα ηίξει σωσψέτισθ τφξ εξξοιρξ λαι
τφξ τεψξιλρξ τοω είξαι απαςαίτθτθ θ νεμέτθ τθχ σοωςςεαμιστιλήχ λιξθνατοηςΪζισθχ. ήέμοχ υα ηίξει
σθνειομοηιλή αξΪμωσθ τφξ δύο ταιξιρξ λαι σύηλςισθ νετακύ τοωχ. Στθ μήκθ τθχ παςαπΪξφ νεμέτθχ υα
έψει σλιαηςαζθυεί το ύζοχ τοω λαμμιτέψξθ τΰσο αισυθτιλΪ ΰσο λαι τεψξιλΪ. Κε ηξρνοξα το αποτέμεσνα
τφξ παςαπΪξφ εςεωξρξ υα ωμοποιθυεί το πςαλτιλΰ νέςοχ τθχ εςηασίαχ, θ διαδςαστιλή εηλατΪστασθ

120 άι δύο αωτέχ ταιξίεχ είξαι οωσιαστιλΪ σωμμοηέχ έςηφξ. Αποτεμούξται απΰ τςία αωτοτεμή έςηα θ λαυενία, νε κεψφςιστΰ
τίτμο λαι ΰμεχ ναϊί σωξυέτοωξ το λΪυε έςηο.
121
Švankmajer, Jan. Moznosti Dialogu. Czech Republic: Studio Jiŕího Praha, 1982.
http://www.youtube.com/watch?v=BdfCOCIv_DU&feature=related (νέςοχ 1/2)
http://www.youtube.com/watch?v=LhX1tvTgqC8&feature=related (νέςοχ 2/2)
122
Švankmajer, Jan. Food.Czech Republic: Jan Švankmajer. 1992.
http://www.youtube.com/watch?v=39j7bypVxL8&feature=related (νέςοχ 1/2)
http://www.youtube.com/watch?
v=KQSdZWgflAA&feature=PlayList&p=AF6094C083302825&playnext=1&playnext_from=PL&index=6
(νέςοχ 2/2)
123
Stop motion: τεψξιλή λατΪ τθξ οποία έξα αξτιλείνεξο ζφτοηςαζιϊΰνεξο σε σωξέψειεχ ζαίξεται ξα λιξείται αξ οι
ζφτοηςαζίεχ διαδεψτούξ θ νία τθξ Ϊμμθ νε ηςήηοςθ ταψύτθτα.
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παςοωσίασθχ τοω έςηοω τοω. Θιο σωηλελςινέξα, θ διαδςαστιλή αωτή εηλατΪστασθ υα είξαι νια
πςοσέηηισθ τφξ δύο παςαπΪξφ έςηφξ, σε ζωσιλΰ ψρςο, ΰποω υα ωπΪςψει θ δωξατΰτθτα ο ψςήστθχ ξα
αμμθμεπιδςΪ νε το πεςιβΪμμοξ ηύςφ τοω. Η λατΪμμθμθ ψςήσθ τφξ ήψφξ στο ψρςο υα παςαλιξεί το
Ϊτονο ξα λιξθυεί πςοχ τθξ λατέωυωξσθ ποω επιυωνεί αξανέξοξταχ το αξΪμοηο αλοωστιλΰ αποτέμεσνα.
Θαςΰμο ποω υα είξαι νία τεψξομοηιλή αμμθμεπίδςασθ, απΰ το ψςήστθ υα ελμανβΪξεται ρχ ξοθτιλή
εζΰσοξ υα ψςθσινοποιήσει το σρνα λαι το νωαμΰ τοω ηια ξα ζτΪσει στο επιυωνθτΰ αποτέμεσνα.
ήο υένα τθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ επιμέψυθλε απΰ τθ ζοιτήτςια νε σλοπΰ ξα νεμετθυεί νέςοχ τοω
έςηοω τοω Jan Švankmajer, λαι ξα ηίξει πςοσέηηισή τοω νέσα σε ψρςο, διατθςρξταχ παςΪμμθμα τα
στοιψεία τθχ δοωμειΪχ τοω, το ύζοχ λαι τιχ ιδέεχ τοω. Έξα οπτιλΰ ψαςαλτθςιστιλΰ στοιψείο τοω Jan
Švankmajer είξαι το ηεηοξΰχ πφχ ψςθσινοποιεί τα ωμιλΪ τοω λατασλεωΪϊοξταχ αξυςρπιξα ονοιΰνατα
ποω εξρ έψοωξ ιδιαίτεςα αμθυοζαξή λαι αξυςρπιξα ψαςαλτθςιστιλΪ είξαι παςΪμμθμα απολςοωστιλΪ
λαι πςολαμούξ στο υεατή νία αποτςοπή. ήα ωμιλΪ αωτΪ είξαι σωξήυφχ αξτιλείνεξα λαυθνεςιξήχ
ψςήσθχ (ΰπφχ πιΪτα, ονπςέμεχ, ςομΰηια λμπ.) λαι τοπουετρξταχ τα στα έςηα τοω δίξει νία διαζοςετιλή
διΪστασθ σε πςΪηνατα ποω έψοωξ υεφςθτιλΪ ζτιαψτεί ηια πςαλτιλούχ μΰηοωχ λαι σωηλελςινέξθ ψςήσθ.
Χαςαλτθςιστιλΰχ είξαι επίσθχ ο τςΰποχ ποω μειτοωςηούξ τα θψθτιλΪ δεδονέξα στιχ ταιξίεχ τοω. Ήψοι
ποω αλούηοξται λΪυε νέςα, ΰπφχ το κύσινο τοω νετρποω ή το νΪσθνα τθχ τςοζήχ, αλούηοξται σε
νεηαμύτεςθ έξτασθ απΰ τθξ σωξθυισνέξθ νε πιυαξΰ αποτέμεσνα ξα ηίξοωξ απφυθτιλοί. Κε αωτή τθ
νέυοδο ποω αλομοωυεί στθ ψςήσθ ήψφξ, λαταζέςξει ξα εκοναμύξει τθξ αίσυθσθ αποωσίαχ τθχ ονιμίαχ,
θ οποία στα έςηα τοω σωξαξτΪται σπΪξια. Κε τα δεδονέξα τφξ παςαπΪξφ στοιψείφξ λςίξεται
απαςαίτθτο ξα νεμετθυεί θ έξξοια ίαξοίλειοΰ (Das Unheimliche). Είξαι ΰςοχ ποω εισήηαηε ο Λςΰιξτ λαι
πεςιηςΪζει λΪτι οιλείο λαι κέξο παςΪμμθμα, λΪξοξταχ το Ϊτονο ξα ξιρυει παςΪκεξα λαι Ϊβομα ηι' αωτΰ.
Θςίξ τθξ πςαηνατοποίθσθ τθχ εηλατΪστασθχ υα νεμετθυούξ παςΰνοια έςηα νε σλοπΰ ξα
αποζεωψυούξ πεςιττΪ μΪυθ στθξ λατασλεωή. ήο έςηο υα λατασλεωαστεί σε εσφτεςιλΰ ψρςο. Στθ νία
πμεωςΪ τοω δφνατίοω υα ωπΪςψει βιξτεοπςοβομή νέηιστθχ διΪςλειαχ δέλα μεπτρξ ΰποω υα
επαξαμανβΪξεται σωξεψρχ. Στθξ απέξαξτι πμεωςΪ υα έψει τοπουετθυεί λιξούνεξο νοξτέμο (motion
statue)124 το οποίο υα επαξαμανβΪξει τιχ λιξήσειχ τφξ ψαςαλτήςφξ τοω βίξτεο 125. Στοξ ωπΰμοιπο ψρςο
υα ωπΪςψοωξ ονοιρνατα τφξ ψαςαλτήςφξ ποω ωπΪςψοωξ στιχ δύο εκεταϊΰνεξεχ ταιξίεχ. Στοωχ τοίψοωχ
ποω απονέξοωξ υα τοπουετθυούξ σπασνέξοι λαυςέπτεχ νε αποτέμεσνα ο επισλέπτθχ ΰσο στέλεται στο
ψρςο ξα βμέπει τοξ εαωτΰ τοω παςανοςζφνέξο Ϊπειςεχ ζοςέχ λαι στιχ δύο πμεωςέχ.
ήο ωμιλΰ ηια τθξ τεμιλή πςοβομή υα είξαι πςφτΰτωπο λαι υα πεςιμανβΪξει βιξτεοσλοπθνέξο
ωμιλΰ, 2D animation, ζφτοηςαζίεχ λαι ήψο. Για τθξ δθνιοωςηία τοω υα νεμετθυούξ οι αςψέχ λαι οι
τεψξιλέχ παςαηφηήχ βίξτεο, ΰπφχ λαι οι νέυοδοι εζαςνοηήχ δωσδιΪστατθχ απειλΰξισθχ. Θδιαίτεςθ
σθνασία υα δφυεί επίσθχ στοξ τςΰπο θψοηςΪζθσθχ λαυρχ αποτεμεί νέςοχ τθχ διΪδςασθχ λαι υα ηίξει
πειςανατιλή νεμέτθ στοξ τονέα τθχ διαδςαστιλήχ θψθτιλήχ σύξυεσθχ σε πςαηνατιλΰ ψςΰξο, νε σλοπΰ
τθξ έξτακθ τφξ αποτεμεσνΪτφξ τθχ παςαπΪξφ έςεωξαχ στθξ εηλατΪστασθ.
Η εηλατΪστασθ υα ηίξει διαδςαστιλή νε τθ ψςήσθ τφξ λατΪμμθμφξ νέσφξ (ΰπφχ αισυθτήςεχ
λμπ.) ρστε ΰταξ το Ϊτονο εισέςψεται στο ψρςο το βίξτεο ξα αξαπαςΪηεται λαι ξα στανατΪ ΰταξ
εκέςψεται απΰ αωτΰξ. ΑξΪμοηα υα στανατΪ λαι υα κελιξΪ τιχ λιξήσειχ τοω το νοξτέμο εζΰσοξ
επθςςεΪϊεται απΰ τθξ πςοβομή τοω βίξτεο. Επιπμέοξ διΪδςασθ υα ωπΪςψει λατΪ τθ διΪςλεια ποω ο
υεατήχ παςαλομοωυεί το βίξτεο λαι υα λιξείται. Αξ λιξθυεί πςοχ τα αςιστεςΪ ηια παςΪδειηνα, υα
αλούηοξται πιο έξτοξα οι ήψοι ποω έψοωξ τα αξτιλείνεξα ποω είξαι τοπουετθνέξα στθξ αςιστεςή πμεωςΪ
τοω βίξτεο λαι αξτιστοίψφχ πςοχ τα δεκιΪ. Εα δίξεται θ εξτύπφσθ πφχ το βίξτεο είξαι πςαηνατιλΰτθτα
124
Ιιξούνεξο νοξτέμο (motion statue): είξαι Ϊξυςφποχ ποω βςίσλεται στο ψρςο λαι ψςθσινοποιείται αξτί απμού
νοξτέμοω λούλμαχ εξισψύοξταχ τθξ αμθυοζΪξεια τοω έςηοω.
125
Απαςαίτθτεχ λςίξοξται οι βασιλέχ ηξρσειχ θυοποιίαχ απΰ το Ϊτονο ποω υα έψει αωτΰ το ςΰμο ηια ξα εξαςνοξίϊεται νε
το βίξτεο.
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ποω διαδςανατίϊεται νπςοστΪ τοω λαι ΰψι απμρχ στθξ ουΰξθ. Εα ηίξει λατΪμμθμθ ελνετΪμμεωσθ τθχ
στεςεοζφξιλήχ θψοηςΪζθσθχ, νε σλοπΰ ο υεατήχ ξα έψει τθξ αίσυθσθ πφχ πμθσιΪϊει στα
αξτιλείνεξα126. Αωτΰ το είδοχ δθνιοωςηίαχ εξτΪσσεται στα πμαίσια τθχ ημωπτιλήχ τοω ήψοω (sound
sculpture), εξΰχ σωξδωασνού ποιλιμίαχ γωψαηφηιλρξ στοιψείφξ (inter media), ποω παςΪηει ήψο απΰ
οποιοδήποτε αξτιλείνεξο τέψξθχ.
Έπειτα απΰ βιβμιοηςαζιλή λαι διαδιλτωαλή έςεωξα τθχ ζοιτήτςιαχ δεξ έψει εξτοπιστεί αξΪμοηθ
απΰπειςα ωμοποίθσθχ τοω έςηοω τοω Švankmajer σε πςαηνατιλΰ - διαδςαστιλΰ πεςιβΪμμοξ. Η
εζαςνοηή διΪδςασθχ έψει φχ στΰψο ξα παςαλιξθυεί ο επισλέπτθχ ξα σωννετΪσψει στθξ εηλατΪστασθ
λαι υα μειτοωςηήσει επίσθχ ρχ νθψαξισνΰχ ίασζαμείαχΰ αζού νποςεί ξα αποζασίσει ο ίδιοχ αξ λαι πΰτε
υα μειτοωςηεί το έςηο.
ήΰσο θ εηλατΪστασθ ΰσο λαι θ νοξοηςαζία αξτμούξ υενεμιρδειχ αςψέχ απΰ τθξ υεφςία, τοξ ήψο,
τθξ ειλΰξα, τα πομωνέσα λαι τθχ διΪδςασθ αωτρξ νετακύ τοωχ λαι νε τοξ Ϊξυςφπο, ηξφστιλΪ
αξτιλείνεξα ποω αποτεμούξ τοξ λοςνΰ τοω πςοηςΪννατοχ σποωδρξ τοω ήνήνατοχ ήεψξρξ Ήψοω λαι
Ειλΰξαχ.
ΙΙΙ. Σωξοπτιλή λςιτιλή αξάμωσθ τθχ πεςιοψήχ ποω εξτάσσεται το υένα
Η πτωψιαλή εςηασία εξτΪσσεται στοωχ παςαλΪτφ τονείχ: Σποωδέχ Ενγύψφσθχ (Animation studies)127,
Tέψξθ τφξ EηλαταστΪσεφξ (Installation Art) λαι στιχ Ηψθτιλέχ ΕηλαταστΪσειχ (Sound Installation). Κε
τοξ ΰςο Σποωδέχ Ενγύψφσθχ εξξοείται ο επιστθνοξιλΰχ τονέαχ ποω ασψομείται νε τθ νεμέτθ τθχ
ιστοςίαχ λαι υεφςίαχ τθχ λιξθνατιλήχ παςαστασεοηςαζίαχ. Η έςεωξα υα επιλεξτςφυεί στθξ εζαςνοηή
δωσδιΪστατθχ ενγύψφσθχ (2D animation) λαι στθξ ιδιαιτεςΰτθτα τφξ επιμοηρξ τοω Švankmajer ηια τθξ
οπτιλοποίθσθ τφξ έςηφξ τοω. Στοξ τονέα τθχ ήέψξθχ τφξ ΕηλαταστΪσεφξ εξτΪσσεται το πςαλτιλΰ
νέςοχ τθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ, θ λατασλεωή τθχ εηλατΪστασθχ. Στθξ ήέψξθ τφξ ΕηλαταστΪσεφξ
πεςιμανβΪξοξται τα έςηα ποω δθνιοωςηούξται σε τςειχ διαστΪσειχ λαι ψςθσινοποιούξ το ψρςο
λατΪμμθμα, νε σλοπΰ ξα νεταδρσοωξ οςισνέξεχ ιδέεχ λαι νθξύνατα. Η εηλατΪστασθ ενπεςιέψει επίσθχ
διαδςαστιλΪ ψαςαλτθςιστιλΪ τα οποία βοθυούξ το έςηο ξα επιτύψει το σλοπΰ τοω, λΪξοξταχ τοξ
επισλέπτθ ξα λιξθυεί νέσα στο ψρςο λαι ξα αμμθμεπιδςΪσει νε το πςοβαμμΰνεξο βίξτεο. ήα
ψαςαλτθςιστιλΪ αωτΪ βασίϊοξται στθξ ελνετΪμμεωσθ τοω ήψοω στο ψρςο σε σωξδωασνΰ νε τθξ λίξθσθ
τοω υεατή. Για το μΰηο αωτΰ θ εηλατΪστασθ νποςεί ξα εξταψυεί επίσθχ στοξ τονέα τφξ Ηψθτιλρξ
ΕηλαταστΪσεφξ εζΰσοξ σε αωτΰξ πεςιμανβΪξοξται θψθτιλΪ έςηα ποω ελνεταμμεύοξται τοξ
τςισδιΪστατο ψρςο ηια ξα δρσοωξ έξα λαμμιτεψξιλΰ αποτέμεσνα.
ΙV. Πςοτειξΰνεξθ νευοδομοηία
Θθηέχ Ϊξτμθσθχ πμθςοζοςιρξ ποω υα ψςθσινοποιθυούξ στθ υεφςθτιλή έςεωξα είξαι θ βιβμιοηςαζία,
θ ιστοηςαζία λαι θ βιξτεοηςαζία. Στα πμαίσια τθχ υεφςίαχ τοω λιξθνατοηςΪζοω, υα ηίξει νεμέτθ α) τοω
σοωςςεαμιστιλού λιξήνατοχ, νε ένζασθ στθξ λιξούνεξθ ειλΰξα, λαι β) τθχ ιστοςίαχ τθχ ενγύψφσθχ
στθξ ήσεψία. Θδιαίτεςθ πςοσοψή υα δφυεί στο βιβμίο τοω Jan Švankmajer Anima, Animus, Animation
λαι σε σωξεξτεύκειχ ποω έψει δρσει ο σλθξουέτθχ. Ιατΰπιξ υα αξαζεςυούξ έςηα, ΰποω είξαι ενζαξήχ θ
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Σε επίπεδο διαδςαστιλήχ σύξυεσθχ τοω θψθτιλού πεδίοω, αωτή υα πςαηνατοποιείται νε δεδονέξθ τθξ
λαταηςαζΰνεξθ τςέψοωσα υέσθ τοω σωννετέψοξτα, θ οποία υα νεταβΪμει τθ υέσθ τοω αλοωστιλού ειδρμοω – θψθτιλήχ
πθηήχ σε έξα σύστθνα θψθτιλήχ αξαπαςαηφηήχ ποω υα στθςίϊεται είτε σε απμή στεςεοζφξία, ή λαι σε σωστήνατα
τςισδιΪστατθχ θψθτιλήχ αξαπαςαηφηήχ. Η τεμιλή επιμοηή τοω σωστήνατοχ θψθτιλήχ αξαπαςαηφηήχ υα πςαηνατοποιθυεί
λατΪ τθ διΪςλεια ελπΰξθσθχ τθχ εςηασίαχ, νε λςιτήςιο τιχ απαιτήσειχ ποω υα πςολύγοωξ λατΪ τθ ζΪσθ τθχ υεφςθτιλήχ
αξΪμωσθχ.
127
Nichola Dobdon, Animation Studies, peer reviewed online journal for Animation History and Theory. Vol.3, 2008
πθηή: http://journal.animationstudies.org/download/volume1/ASVolume1-2006.pdf
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επιςςοή τοω ήσέψοω δθνιοωςηού, τοω Tim Burton λαι τφξ αδεμζρξ Quay. Έπειτα θ νεμέτθ υα εστιαστεί
στιχ δύο ταιξίεχ ποω επιμέψυθλαξ, ίDimensions of Dialogueΰ λαι ίFoodΰ. Η νέυοδοχ ποω υα
αλομοωυθυεί είξαι θ σθνειφτιλή αξΪμωσθ.
Στο πςαλτιλΰ νέςοχ θ πςοτειξΰνεξθ νέυοδοχ βασίϊεται στιχ τεψξιλέχ σψεδίασθχ λαι ωμοποίθσθχ
εηλαταστΪσεφξ. ΗελιξΪει απΰ τοξ αςψιτελτοξιλΰ σψεδιασνΰ τθχ εηλατΪστασθχ, ΰποω πεςιμανβΪξοξται
ΰμα ΰσα ψςειΪϊοξται ηια τθξ λατασλεωή τοω έςηοω. Έπειτα πεςξΪ στθ σύξυεσθ τοω βίξτεο ηια το οποίο
υα αλομοωυθυεί θ τεψξιλή τθχ δωσδιΪστατθχ ενγύψφσθχ (2D animation), θ οποία αζοςΪ στθ
δθνιοωςηία, επεκεςηασία λαι λίξθσθ δωσδιΪστατφξ νοξτέμφξ νε γθζιαλΰ τςΰπο. Χςθσινοποιείται θ
νευΰδοχ τθχ παςαδοσιαλήχ ενγύψφσθχ αμμΪ εζαςνΰϊεται στοξ ωπομοηιστή νε τθ βοήυεια ηςαζιλρξ
λολλιδοπμαισίοω (raster graphics) λαι διαξωσνατιλρξ ηςαζιλρξ (vector graphics). Στο λοννΪτι τοω
ήψοω υα ηίξει sound sculpture, νε τεμιλΰ αποτέμεσνα ήψοωχ λαυθνεςιξούχ ποω ηίξοξται οςισνέξεχ
ζοςέχ αξτιμθπτοί ρχ υΰςωβοι (noise music128). ήεμεωταίο στΪδιο είξαι θ αξΪπτωκθ λατΪμμθμφξ
νευΰδφξ λαι αμηοςίυνφξ διΪδςασθχ, νε ψςήσθ σωηλελςινέξφξ αισυθτήςφξ. άι αμηΰςιυνοι διΪδςασθχ
υα είξαι ωπεύυωξοι ηια τοξ έμεηψο τθχ αξαπαςαηφηήχ τοω οπτιλοαλοωστιλού ωμιλού, τΰσο σε επίπεδο
σύξυεσθχ λαι σωξδωασνού τοω, ΰσο λαι σε επίπεδο παςανετςιλήχ αξαπαςαηφηήχ.
V. Εξδειλτιλά παςαδοτέα
ΚετΪ τθξ ομολμήςφσθ τθχ πτωψιαλήχ εςηασίαχ τθξ τεμιλή παςΪδοσθ υα αποτεμούξ έξαχ ζΪλεμοχ ποω
υα πεςιέψει έξα DVD νε το βίξτεο τθχ εηλατΪστασθχ, το σύξομο τφξ γθζιαλρξ αςψείφξ (2d animation,
μοηισνιλΰ, λρδιλεχ, γθζιοποιθνέξο σψέδιο τθχ εηλατΪστασθχ, λμπ.) ποω έψει ψςθσινοποιθυεί ηια τθξ
πεςΪτφσθ τθχ λαι βιξτεοσλοπθνέξο ωμιλΰ απΰ τθξ εξ μειτοωςηία εηλατΪστασθ, ΰπφχ επίσθχ λαι θ
νοξοηςαζία ποω ενπεςιέψει τθξ επιστθνοξιλή έςεωξα ηια τθ δθνιοωςηία τοω έςηοω. Η πτωψιαλή εςηασία
πςοβμέπεται ξα παςαδουεί τοξ ΛεβςοωΪςιο τοω 2011 λαι τα έκοδα ηια τθξ πςαηνατοποίθσή τθχ
αξαμανβΪξει εκ ομολμήςοω θ ζοιτήτςια.

128
Noise music: ΰςοχ ποω ψςθσινοποιείται ηια τθ νοωσιλή τθχ sound art λαι τθχ avant-garde, λαι ενζαξίϊει στοιψεία
ατοξιλΪ, διΪζφξα, δωσαςνοξιλΪ λαι παςΪζφξα.
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ΕξδειλτιλΪ πεςιεψΰνεξα

Θςΰμοηοχ
Σωξοπτιλή Θεςίμθγθ (Abstract) (ΕμμθξιλΪ, ΑηημιλΪ)
Θεςίμθγθ
Θίξαλαχ Θεςιεψονέξφξ
Θεςιεψΰνεξα
Εισαηφηή
Κέςοχ Α: Έςεωξα
ΙεζΪμαιο 1: Η ϊφή λαι το έςηο τοω Jan Švankmajer
1.1. Βιοηςαζία
1.2. ήα έςηα
1.3. Κιλςή πεςιηςαζή τφξ ταιξιρξ ίDimensions of Dialogueΰ λαι ίFoodΰ
ΙεζΪμαιο 2: Σοωςςεαμισνΰχ λαι οπτιλοαλοωστιλΪ νέσα
2.1. έεύνα Σοωςςεαμισνού
2.2. ά σοωςςεαμισνΰχ στοξ λιξθνατοηςΪζο
ΙεζΪμαιο 3: Jan Švankmajer λαι τσέψιλο animation
3.1. ήσέψοι Animators
3.2. ήσέψιλα έςηα λαι Animation
ΙεζΪμαιο 4: ΑξΪμωσθ τφξ ταιξιρξ ίDimensions of Dialogueΰ λαι ίFoodΰ.
4.1. ίDimensions of Dialogueΰ
4.1.1. Σθνειομοηιλή αξΪμωσθ τοω έςηοω
4.1.1.1. άι ψαςαλτήςεχ
4.1.1.2. ά τςΰποχ έλζςασθχ λαι λίξθσθχ
4.1.1.3. Κθ μελτιλή επιλοιξφξία
4.1.2. ήεψξιλή αξΪμωσθ τοω έςηοω
4.1.2.1. Η ζφτοηςαζία
4.1.2.2. ήο βίξτεο
4.1.2.3. ήο animation
4.1.2.4. Η ψςήσθ τοω ήψοω
4.2. ίFoodΰ
4.2.1. Σθνειομοηιλή αξΪμωσθ τοω έςηοω
4.2.1.1. άι ψαςαλτήςεχ
4.2.1.2. ά τςΰποχ έλζςασθχ λαι λίξθσθχ
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4.2.1.3. Κθ μελτιλή επιλοιξφξία
4.2.2. ήεψξιλή αξΪμωσθ τοω έςηοω
4.2.2.1. Η ζφτοηςαζία
4.2.2.2. ήο βίξτεο
4.2.2.3. ήο animation
4.2.2.4. Η ψςήσθ τοω ήψοω
4.3. Σύηλςισθ λαι σωνπεςΪσνατα τφξ δύο ταιξιρξ
Κέςοχ Β: Θαςαηφηή
ΙεζΪμαιο 5: Η εηλατΪστασθ
5.1. Η νετΪβασθ απΰ το animation τοω Jan Švankmajer στθξ διαδςαστιλή εηλατΪστασθ
5.2. Αςψιτελτοξιλΰχ σψεδιασνΰχ εηλατΪστασθχ
5.2.1. ά ψρςοχ λαι οι διαστΪσειχ
5.2.2. ΔιΪτακθ τφξ αξτιλεινέξφξ στο ψρςο (mise en scène)
5.2.3. ήεψξομοηιλΪ Κέσα – Εκοπμισνΰχ
5.2.3.1. Ειλΰξα
5.2.3.2. Ήψοχ
5.2.3.3. ΔιΪδςασθ
5.2.4. Άμμα Κέσα
5.2.4.1. Ιιξούνεξο νοξτέμο (motion statue)
ΙεζΪμαιο 6: Θεςιεψΰνεξο πςοβομήχ
6.1. ΣεξΪςιο
6.2. Storyboard
6.3. άπτιλοαλοωστιλή σύξυεσθ
6.3.1. Βίξτεο
6.3.2. Ήψοχ
6.3.3. 2D Animation
ΙεζΪμαιο 7: ΣωνπεςΪσνατα
7.1. Η εηλατΪστασθ εξ μειτοωςηία, αποτεμέσνατα νετΪβασθχ
7.2. Αξτίδςασθ λοιξού
7.3. Σψΰμια
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