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Ζ άκεζε απηνπαξαηήξεζε απέρεη πνιχ απφ ην λα καο νδεγεί ζηελ απηνγλσζία:  

ρξεηαδφκαζηε ηελ ηζηνξία δηφηη ην παξειζφλ ζπλερίδεη λα θπιά κέζα καο κε εθαηφ θχκαηα. 
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Ευχαριστίες 

 

 

 

Αλ αξρίζσ λα ςάρλσ απαξρέο απφ δσ, ζα πξέπεη πξψηα λα επραξηζηήζσ ηνπο 

κεγάινπο επεξγέηεο ηεο δσήο κνπ: ηε κεηέξα κνπ, ηνπο Metallica θαη ηνλ Νίηζε. 

Υσξίο ηελ πνιπεηδή ζηήξημε ηεο κεηέξαο κνπ, ζα είρα κείλεη αξθεηά πίζσ ζηνλ 

δξφκν ηεο απηνπξαγκάησζεο· θη απηή ε εξγαζία είλαη ζίγνπξα έλα κέξνο απηνχ ηνπ 

δξφκνπ.– Οη Metallica είλαη ε ηειεηνκαλία κνπ, ε πεξεθάληά κνπ, ε βαζχηεηά κνπ: νη 

Metallica είκαη εγψ. Ό,ηη ζπγθξνηεί εκέλα, φ,ηη ζπληζηά δεκηνχξγεκά κνπ είλαη θαη 

ιίγν Metallica.– Ο Νίηζε κνχ έκαζε λα ζθέθηνκαη θαη λα γξάθσ σο ειεχζεξν 

πλεχκα. Μνπ έκαζε, αθφκα, λα αγαπψ ηε κνίξα κνπ θαη λα αληιψ δχλακε θαη 

πεξεθάληα απφ ηηο πην ζθνηεηλέο κνπ ψξεο (θαη ζεηείεο) –απηή ε εξγαζία 

ζθπξειαηήζεθε ζηελ πην ζθνηεηλή επνρή κνπ.  

 Οθείισ ηα πεξηζζφηεξα γηα ηελ ηειείσζε ηεο εξγαζίαο κνπ ζηνλ θνπηνπξηζηηθά 

ππεξβαηηθφ Μήηζν Μπηιάιε. Αθξαία εκπλεπζηηθή κνξθή ησλ θνηηεηηθψλ κνπ εηψλ, 

ελζάξξπλε θαη επηδνθίκαζε παληειψο αθνκπιεμάξηζηα ην δηαξθψο αθαζφξηζην 

(δειαδή απειεπζεξσκέλν) χθνο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη έθθξαζήο κνπ. Απηή ε 

εξγαζία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κία πςειή έθθξαζε ζεβαζκνχ ζ’ απηφλ. Σνλ 

επραξηζηψ εγθάξδηα γηα ηελ επξχηεηα ηεο νπηηθήο ηνπ, ην ιεπηφ ηνπ ρηνχκνξ, ηελ 

αζπλήζηζηα πςειή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ λνεκνζχλε (πνπ θηλεηνπνηεί πνηθηινηξφπσο 

θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο κπξηάδεο ησλ θνηηεηψλ – fans / followers ηνπ) θαη γηα ην φηη 

δελ απέζηεηιε νχηε έλα πβξηζηηθφ κήλπκα ζην ειεθηξνληθφ κνπ ηαρπδξνκείν, ελφζσ 

θαηέθιπδα ην δηθφ ηνπ κε κπξηάδεο αζπλάξηεησλ κελπκάησλ, ηα πεξηζζφηεξα ησλ 

νπνίσλ δηαθξίλνληαλ γηα ηελ θξππηνγξαθηθή απνζπαζκαηηθφηεηα θαη 

κπζηζηνξεκαηηθή έθηαζή ηνπο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ, επίζεο, ηελ αγαπεηή θπξία Ησάλλα Λαιηψηνπ θαη ηνλ 

θχξην Πνιπκέξε Βφγιε. Δπραξηζηψ ζεξκά ηελ θπξία Λαιηψηνπ πνπ κπήθε ζηνλ θφπν 

λα γξάςεη κηα εθηελή θξηηηθή ηεο εξγαζίαο κνπ, θαη κάιηζηα ηφζν ζεηηθή. Δπραξηζηψ 

ηνλ θχξην Βφγιε γηα ηα πνιχ θαιά θαη ελζαξξπληηθά ηνπ ιφγηα θαηά ηελ παξνπζίαζε 

ηεο εξγαζίαο κνπ.– Δπραξηζηψ θαη ηνπο ηξεηο θαζεγεηέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

αληακνηβή ηνπ θφπνπ κνπ. 
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Δπραξηζηψ ηνλ θίιν-blood brother κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ, Γεκήηξε ηφβα, γηα ηελ 

ηδηαίηεξα επράξηζηε (θαη επνηθνδνκεηηθή) παξέα ηνπ φια απηά ηα ρξφληα, θαη γηα ηελ 

παξνπζία ηνπ ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ. πκπνιεκηζηή Γεκήηξε, ήξζε 

ε ψξα ηνπ ζεξίζκαηνο θαη ησλ ζάληνπηηο… 

Σέινο, ζα πξέπεη λα επραξηζηήζσ ην θνπηνπξηζηηθφ ζπγθξφηεκά κνπ, Opus 

Arcane. Ζ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπληειέζηεθε ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηελ 

ερνγξάθεζε ηνπ πξψηνπ άικπνπκ ησλ Opus Arcane. Οη δηαδξνκέο ηεο έκπλεπζεο 

είλαη δηαζηαπξνχκελεο: ν θνπηνπξηζκφο γίλεηαη metal, ηα θξελήξε θηζαξηζηηθά solos 

γίλνληαη θνπηνπξηζκφο. 
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Ένας κόσμος σε κίνηση 

 

 

 

Βιέπνπκε ηε δσή ζαλ θαζαξή θίλεζε. 

Αγαπνχκε θαη παξαηεξνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηε κνηξαία θαη δσηηθή ηεο θίλεζε. 

Θέινπκε λα δψζνπκε γξαθηθά ην αεηθίλεην ζηελ αησληφηεηα κηαο πεξηγξακκέλεο 

θίλεζεο. 

(Anton Giulio Bragaglia, Φνπηνπξηζηηθφο Φσηνδπλακηζκφο, 1911
1
) 

 

 

Θέινληαο λα δψζεη κνπζηθά ην αεηθίλεην ζηε δίλε ελφο θφζκνπ πνπ 

κεηνπζηψλεηαη ζε θίλεζε, ν Johann Strauss ν λεφηεξνο, έλαο απφ ηνπο πην 

αγαπεκέλνπο ζπλζέηεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα (ηεο ξνκαληηθήο πεξηφδνπ ηεο θιαζηθήο 

κνπζηθήο), γξάθεη ην 1861 έλα εμαηξεηηθά θαηλνηφκν θαη ζπλάκα έμππλν κνπζηθφ 

θνκκάηη, ηελ Αέλαε θίλεζε. Αλ ε ζεκεηνινγία ηνπ ηίηινπ πξνδίδεη ηελ 

θνζκναληίιεςε ηνπ ηξάνπο, ε ίδηα ηνπ ε κνπζηθή, κε ηνλ πεξηπεηεηψδε θαη 

παηρληδηάξηθν ραξαθηήξα ηεο, καξηπξά ηε “κνληέξλα” ηνπ ππφζηαζε: ν “Βαζηιηάο 

ηνπ Βαιο” είλαη κέξνο ελφο θφζκνπ πνπ κνηάδεη λα είλαη ζε θίλεζε δηφηη γίλεηαη 

κνληέξλνο, θαη, φπσο γξάθεη ν Ακεξηθαλφο θηιφζνθνο, Marshall Berman, ην λα είζαη 

κνληέξλνο ζεκαίλεη ην λα βξίζθεζαη “εληφο ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ππφζρεηαη 

πεξηπέηεηα, δχλακε, ραξά, αλάπηπμε θαη κηα κεηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ 

θφζκνπ”
2
. Ζ κεηακφξθσζε ηνπ θφζκνπ αληερεί κηα Αέλαε θίλεζε. Δκβαζχλνληαο 

ζηε θχζε ηνπ κνληέξλνπ, ν Μπέξκαλ ζπκπιεξψλεη: “είλαη ην λα βηψλεηο ηελ 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ζαλ κηα δίλε, ην λα βξίζθεη θάπνηνο ηνλ θφζκν θαη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζε κηα αέλαε απνζχλζεζε θαη αλαλέσζε, δπζθνιία θαη αγσλία, ακθηζεκία 

                                                           
1 Blumenkratz, N., Braggaglia, A., Corra, B., Hein, B., Kirdy, M., Maiakovski, V., Mitchell, S., & 

Wollen, P. (1985). ο φουτουριςμόσ, ο κινηματογράφοσ και ο μαγιακόφςκι, Αθόνα: Αιγϐκερωσ, ς. 

125. 

2 Berman, M. (2009). All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity, 9η ϋκδ. London: 

Penguin, ς. 15. 
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θαη αληίθαζε: ην λα είλαη κέξνο ελφο ζχκπαληνο ζην νπνίν φια φζα είλαη ζπκπαγή 

ιηψλνπλ ζε αέξα”
3
. 

Ζ ξεπζηφηεηα πνπ πεξηγξάθεη ν Μπέξκαλ –εκπλεφκελνο απφ ηνλ Karl Marx
4
– 

πξνζηδηάδεη ζηνλ νξηζκφ ηεο λεσηεξηθφηεηαο πνπ εηζάγεη ν Charles Baudelaire ηε 

δεθαεηία ηνπ 1840, θαη αλαιχεη ζην ζεκαίλνλ δνθίκηφ ηνπ Ο δσγξάθνο ηεο κνληέξλαο 

δσήο (1863). Γηα ηνλ Μπσληιαίξ, δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο απνηειεί 

ην εθήκεξν, ην θεπγαιέν, ην ηπραίν
5
· εθείλν πνπ, κε άιια ιφγηα, “ιηψλεη ζε αέξα”. 

Απηή ε αίζζεζε παξνδηθφηεηαο θαη αβεβαηφηεηαο εθθξάδεη ηε δίλε ηεο κνληέξλαο 

δσήο γηα ηελ νπνία θάλεη ιφγν ν Μπέξκαλ, επηρεηξψληαο λα ζηαρπνινγήζεη ηηο 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη ν δπηηθφο θφζκνο ζην πιαίζην ηνπ 

“εθκνληεξληζκνχ” ηνπ. 

Ζ κνληέξλα δσή είλαη απφηνθν ζαξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ βηψλνληαη σο 

λεσηεξηθφηεηα απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα σο θαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20

νπ
. Απηέο νη 

αιιαγέο αθνξνχλ ζηελ απηνλφκεζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ αλάδπζε ηνπ έζλνπο 

θξάηνπο θαη ηνλ ηνληζκφ ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, ηαπηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο, ζηελ 

παγίσζε ηεο αζηηθήο εμνπζίαο θαη ηελ άζθεζε βίαο απφ ην θξάηνο, ζηελ 

εθθνζκίθεπζε, ηνλ αηνκηθηζκφ θαη ηελ αιινηξίσζε ηνπ αηφκνπ
6
. Δπηπξφζζεηα, ε 

λεσηεξηθή πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αικαηψδε εμέιημε ησλ ζεηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ηελ εκθάληζε καδηθψλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ κε αηηήκαηα 

γηα πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ρεηξαθέηεζε, ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο δσήο κε 

φξνπο αλαγλψξηζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ηε ζεκειίσζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

                                                           
3 Ό.π., ς. 345-346. 

4
 Όπωσ αναφϋρει ο ύδιοσ ο Μπϋρμαν, η φρϊςη «ϐςα εύναι ςυμπαγό λιώνουν ςε αϋρα» ανόκει 

ςτον Μαρξ. Ό.π., ς. 15. 

5 Baudelaire, C. (1986). The Painter of Modern Life and Other Essays, ed. and trans. J. Mayne, New 

York: Da Capo Press, ς. 13. 

6 ιώκασ, Γ. (2013). Ο Μοντερνιςμόσ – Η Νεωτερικότητα, [Διαδύκτυο]. Διαθϋςιμο απϐ: 

<http://diavasinet.gr/%CE%BF-

%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-

%CE%B7-

%CE%BD%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1//

> [προςπελϊςτηκε 08.02.2015]. 
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δεκνθξαηίαο
7
.– Αλακθίιεθηα, ε λεσηεξηθφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλάπηπμε 

θαπηηαιηζηηθψλ δνκψλ θαη ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Ζ εθβηνκεράληζε ηεο 

παξαγσγήο, πέξα απφ ην φηη δεκηνπξγεί λέεο κνξθέο ηαμηθήο πάιεο, πξνθαιεί 

ηεξάζηηεο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, ηηο νπνίεο ηξνθνδνηεί ε έθξεμε ηεο αζηηθήο 

κεηαλάζηεπζεο. Κπξίσο, φκσο, επηηαρχλεη ην ηέκπν ηεο δσήο, κεηαβάιινληαο 

νξηζηηθά ηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο  αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ ρψξν θαη 

ηνλ ρξφλν
8
. 

ην πιαίζην ελφο θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δηνγθψλεηαη εθζεηηθά, ε αλάγθε 

επηηάρπλζεο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

επηθέξνπλ ηελ εμάιεηςε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ
9
. Ο ρξφλνο λνείηαη σο θάηη ην 

ειαζηηθφ θαη απνθεληξσκέλν
10

· αληιψληαο απφ ηε θνπηνπξηζηηθή νξνινγία, ν 

Γεκήηξεο Σδηφβαο εμεγεί πσο, γηα πνιινχο λεσηεξηθνχο ζπγγξαθείο, ν ρξφλνο 

ζπληζηά “έλα είδνο ηαπηνρξνλίαο
11

 θαηά ηελ νπνία παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ 

ζπκθχξνληαη”
12

. Ζ ηζηνξία, έηζη, “κνηάδεη ζαλ άηαθηε ζεηξά απφ θηλήζεηο ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε”
13

. O David Harvey, ζην βηβιίν ηνπ The Condition of 

                                                           
7
 Harvey, D. (1990). The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, 

Oxford: Blackwell, ς. 10-39· Κουςτουρϊκησ, Γ., & Αςημϊκη, Α. (2009). Όψεισ τησ νεωτερικϐτητασ 

και τησ μετανεωτερικϐτητασ ςτο περιεχϐμενο των curricula τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

(1982-2003), το: ΙΓ’ Διεθνϋσ υνϋδριο Παιδαγωγικόσ Εταιρεύασ Ελλϊδοσ «Αναλυτικϊ 

Προγρϊμματα και χολικϊ Εγχειρύδια: Ελληνικό Πραγματικϐτητα και Διεθνόσ Εμπειρύα», 

Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων. 

8
 Berman, ϐ.π., ς. 16· Φαραλαμπύδησ, A. (1990). Η Τέχνη του Εικοςτού Αιώνα, 1. 1880-1920. 

Θεςςαλονύκη: University Studio Press, ς. 11.  

9
 Stein, J. (2001). Reflection of time, space and timespace compression and technology in the 

nineteenth century. In: May, J. & Thrift, N. (eds.). TimeSpace: Geographies of Temporality, London 

and New York: Routledge, ς. 106. 

10 Σζιϐβασ, Δ. (2000). Η κυριαρχία τησ νεωτερικότητασ, [Διαδύκτυο]. Διαθϋςιμο απϐ: 

<http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=129186> [προςπελϊςτηκε 08.02.2015]. 

11
 Η λϋξη “ταυτοχρονύα” εμφανύζεται για πρώτη φορϊ ςτο φουτουριςτικϐ λεξιλϐγιο το 1912, ςε 

πρϐλογο καταλϐγου εκθϋςεων που υπογρϊφουν οι Μπϊλα, Μποτςϐνι, Καρρϊ, Ροϑςολο και 

εβερύνι. Μαρινϋττι, Υ.Σ. (1987). Μανιφέςτα του Φουτουριςμού, μτφρ. Β. Μωυςύδησ,  Αθόνα: 

Αιγϐκερωσ, ς. 136. 

12 Σζιϐβασ, ϐ.π. 

13
 Ό.π. 
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Postmodernity, ππαηλίζζεηαη φηη ν ίδηνο ν κνληεξληζκφο είλαη ην πξντφλ κηαο θξίζεο 

ζηελ εκπεηξία ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ
14

. 

Δλλνηνινγηθά ζπγγεληθφο κε ηε λεσηεξηθφηεηα, ν κνληεξληζκφο πεξηθιείεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο λέαο αηζζεηηθήο, πνπ δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηα ηέιε ηνπ 

19
νπ

 αηψλα έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

. Δκθνξνχκελνη απφ έλαλ αξηζηνθξαηηθφ 

ξηδνζπαζηηζκφ, νη θαιιηηέρλεο ηεο πξσηνπνξίαο (αβάλγθαξλη) αλαδεηνχλ κηα 

πξαγκαηηθφηεηα απειεπζεξσκέλε απφ ινγηθέο ζπκβάζεηο, θνηλσληθν-εζηθέο 

πξνθαηαιήςεηο θαη αηζζεηηθέο κνλνκέξεηεο. Αλαπφδξαζηε πξνυπφζεζε ηνπ 

πξνθιεηηθνχ λεσηεξηζκνχ ηνπο απνηειεί ε απφξξηςε ηεο παξάδνζεο, ελψ ηελ 

επηλνεηηθφηεηά ηνπο δσνγνλεί κηα αθήξαηε δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκφ θαη 

θαηλνηνκία.  

Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο πξνθχπηεη ην θνπηνπξηζηηθφ θίλεκα. Βάζε εθθίλεζήο ηνπ 

είλαη κηα άινγε ηάζε γηα πξσηνηππία, ε νπνία θαζίζηαηαη απηνζθνπφο. Ζ 

εμηδαλίθεπζε ηεο πξσηνηππίαο αλεπηθχιαθηα πξναπαηηεί ηελ απνθήξπμε ησλ 

παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ηέρλεο. Ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθφο, σο πξνο ηα θίλεηξα θαη ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ Φνπηνπξηζκνχ, είλαη ν ηδξπηήο ηνπ, Filippo Tommaso Marinetti, ζηελ 

αθφινπζε απφπεηξα νξηζκνχ ηνπ: 

 

Αο εμεγήζνπκε ινηπφλ ηελ αθξηβή ζεκαζία απηήο ηεο ιέμεο. “Φνπηνπξηζκφο” πάλσ 

απ’ φια πάεη λα πεη “πξσηνηππία”, δειαδή πξσηφηππε έκπλεπζε, πνπ ππνζηεξίδεηαη 

θαη αλαπηχζζεηαη απφ κηα ζέιεζε θαη κηα καλία πξσηνηππίαο. “Φνπηνπξηζηηθφ 

θίλεκα” ζεκαίλεη κηα ζπζηεκαηηθή, νξγαλσκέλε θαη επίκνλε ελζάξξπλζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο πξσηνηππίαο, αθφκα θη αλ απηή κνηάδεη λα είλαη παιαβή. Γελ πξφθεηηαη 

ινηπφλ γηα θάπνηα παξακνξθσηηθή επίδξαζε πνπ αζθείηαη πάλσ ζην ειεχζεξν πλεχκα 

ελφο πνηεηή, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν γηα κηα αληηπαξαδνζηαθή, αληηθαιιηηερληθή θαη 

ρσξίο πξνιήςεηο αηκφζθαηξα, κέζα ζηελ νπνία απηφ ην ειεχζεξν πλεχκα ηφικεζε λα 

ζειήζεη λα γίλεη θαηαλνεηφο θαη αγαπεηφο, παξ’ φιν πνπ ήηαλ […] δπζθνινρψλεπηνο 

ζε φινπο, ριεπαζκέλνπο απφ ηνπο θξηηηθνχο θαη αγλνεκέλνο απφ ην θνηλφ
15

. 

 

Αλ ε αιιαγή είλαη ε ππαξμηαθή ζπλζήθε ηνπ κνληέξλνπ, ηφηε ζα πξέπεη, φπσο καο 

πξνηξέπεη ν Μπέξκαλ, λα ελλνήζνπκε ηνλ κνληεξληζκφ σο κηα πξνζπάζεηα λα 

                                                           
14 Harvey, ϐ.π., ς.  265. 

15 Μαρινϋττι, ϐ.π., ς. 153-154. 
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αηζζαλζνχκε νηθεηφηεηα ζε έλαλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θφζκν
16

· αλ ε “καλία γηα 

πξσηνηππία” είλαη ην ίδηνλ ηνπ Φνπηνπξηζκνχ, ηφηε ζα πξέπεη, φπσο καο ππνδεηθλχεη 

ν Mario De Micheli, λα εθιάβνπκε ηνλ Φνπηνπξηζκφ σο κηα επηζπκία λεσηεξηζκνχ
17

.  

Σν έκβιεκα απηνχ ηνπ λεσηεξηζκνχ είλαη, δίρσο ακθηβνιία, ε ηαρχηεηα –σο  

δσνδφηεο θαη πνιιαπιαζηαζηήο ηεο θίλεζεο: νιφθιεξν ην θνπηνπξηζηηθφ δφγκα 

πεγάδεη απφ δσ. Ζ θίλεζε εληπιίζζεηαη ππνζηαζηαθά ζηελ ηαρχηεηα· θαη ε ηαρχηεηα 

απνδεζκεχεη ηελ θίλεζε, ελζαξθψλνληαο ην θνπηνπξηζηηθφ φξακα. 

ρεδφλ φιεο νη παξάδνμεο θνπηνπξηζηηθέο αλαδεηήζεηο βαζίδνληαη ζηε δηαπινθή 

ηαρχηεηαο θαη θίλεζεο. ε κηα απφ απηέο ηηο γνεηεπηηθά αιιφθνηεο αμηψζεηο ηνπ, ν 

Μαξηλέηηη δεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπληαθηηθνχ(!)· έλα απφ ηα “ζχκαηα” απηήο ηεο 

επαπεηινχκελεο γξακκαηηθήο εθζεκειίσζεο είλαη ην επίζεην: 

 

Τν επίζεην, έρνληαο απφ κφλν ηνπ έλαλ ραξαθηήξα απφρξσζεο, είλαη αζπκβίβαζην 

κε ην δηθφ καο δπλακηθφ φξακα, γηαηί πξνυπνζέηεη κηα ζηάζε, θάπνηα πεξηζπιινγή
18

. 

 

Ζ ζηάζε δελ είλαη ζπκβαηή κε ηε θνπηνπξηζηηθή θνζκνζέαζε, ζηνλ ππξήλα ηεο 

νπνίαο ελνηθεί ε θίλεζε. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ ζπληαθηηθνχ, ε θαηάξγεζε ηεο ζηίμεο 

θαη, επαθφινπζα, ε “απηφκαηε γξαθή” (πνπ ζηνλ Φνπηνπξηζκφ ηε βξίζθνπκε –ππφ 

ηνλ καλδχα ησλ “ειεχζεξσλ ιέμεσλ”– ζηελ πξσηφιεηα κνξθή ηεο) είλαη φια κέζα 

απειεπζέξσζεο ηεο θίλεζεο, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ θνπηνπξηζηψλ λα ζπκβαδίζνπλ 

κε ηνπο μέθξελνπο ξπζκνχο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο: 

 

Δπηηάρπλζε ηεο δσήο, ε νπνία έρεη ζήκεξα έλαλ πνιχ γξήγνξν ξπζκφ. Ηζνξξνπία 

θπζηθή, δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πάλσ ζηελ ηελησκέλε ρνξδή ηεο ηαρχηεηαο, 

αλάκεζα ζε αληίζεηνπο καγλεηηζκνχο. Πνιιαπιέο θαη ηαπηφρξνλεο ζπλεηδήζεηο κέζα 

ζην ίδην άηνκν
19

. 

 

                                                           
16

 Berman, ϐ.π., ς. 6. 

17
 Ντε Μικϋλι, Μ. (1998). Οι πρωτοπορίεσ τησ τέχνησ του εικοςτού αιώνα, μτφρ. Λ. 

Παπαματθεϊκη, επιμ. Σ. Φατζηνικολϊου, Αθόνα: Οδυςςϋασ, ς, 246. 

18 Μαρινϋττι, ϐ.π., ς. 44. 

19
 Ό.π., ς. 75. 
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Σελ επνρή πνπ ν Φνπηνπξηζκφο θάλεη ηελ εθθσθαληηθή ηνπ εκθάληζε ζηελ Ηηαιία 

θαη ηελ Δπξψπε ηηο παξακνλέο ηνπ `Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πξάγκαηη, ηα πάληα 

κνηάδνπλ λα ηξέρνπλ. Οη ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλήο δσήο έρνπλ επηηαρπλζεί βίαηα ήδε 

απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, απφξξνηα ηεο 

εθβηνκεράληζεο, ηεο αζηηθνπνίεζεο, ηεο πξσηνθαλνχο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ θαη 

ηεο κεηακνξθσηηθήο επελέξγεηαο ηεο ηερλνινγίαο. 

Οη αλαθαιχςεηο ηνπ Bell, ηνπ Edison, ηνπ Tesla θ.ά. αιιάδνπλ ξαγδαία ηε κνξθή 

ηνπ θφζκνπ, φπσο ήηαλ γλσζηή γηα αηψλεο. Μέζα ζε πνιχ ιίγα ρξφληα, ην 

νηθνδφκεκα ηεο θιαζηθήο θπζηθήο κνηάδεη λα θαηαθξεκλίδεηαη: ε αδπλακία ηεο 

λεπηψλεηαο κεραληθήο λα εμεγήζεη θαηλφκελα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ κηθξφθνζκν 

ησλ “ζηνηρεησδψλ” ζσκαηηδίσλ εκπλέεη πξσηνπφξνπο επηζηήκνλεο λα δηαηππψζνπλ 

λέεο, ξεμηθέιεπζεο ζεσξίεο, πνπ ππξνδνηνχλ κηα θαηλνχξγηα επηζηεκνληθή 

επαλάζηαζε. Ζ θβαληηθή ζεσξία (1900) ηνπ Max Planck εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο 

αζπλέρεηαο ζηελ εθπνκπή θαη απνξξφθεζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο
20

 –

θάζε άηνκν εθπέκπεη θαη απνξξνθά ζηνηρεηψδε πνζά ελέξγεηαο, ή αιιηψο θβάληα· ε 

εηδηθή ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο (1905) ηνπ Albert Einstein αλαηξέπεη καθξαίσλεο 

αληηιήςεηο γηα ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν –ζηε θπζηθή ηεο ζρεηηθφηεηαο, ν ρψξνο θαη ν 

ρξφλνο είλαη απιά θαηαζθεπέο
21

. Οη θαηαθιπζκηαίεο αλαθαιχςεηο ζηηο επηζηήκεο 

κεηαζρεκαηίδνπλ ζπιιήβδελ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο ζπιιακβάλεη θαη 

δνκεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Απηέο νη θνζκνγνληθέο αιιαγέο ηεο πεξηφδνπ άζθεζαλ βαζηά επίδξαζε ζηνπο 

Φνπηνπξηζηέο θαη απνηεινχλ ην θιεηδί γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ Φνπηνπξηζκνχ ελ γέλεη. Οη θνπηνπξηζηέο ήηαλ νη θήξπθεο απηψλ ησλ 

αιιαγψλ: 

 

Σχληξνθνη! Δκείο δειψλνπκε φηη ε ζξηακβεπηηθή πξφνδνο ησλ επηζηεκψλ πξνθάιεζε 

ζηελ αλζξσπφηεηα ηφζν βαζηέο αιιαγέο, κε απνηέιεζκα λα αλνίμεη κηα άβπζζνο 

                                                           
20

 Μαρκϐπουλοσ, Ι. Ν. (1998). Max Planck, [Διαδύκτυο]. Διαθϋςιμο απϐ: 

<http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=98413> [προςπελϊςτηκε 09.02.2015]. 

21 Russel, B. (1952). Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in 

Philosophy, London: George Allen & Unwin, ς. 109. 
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αλάκεζα ζηνπο πεηζήληνπο δνχινπο ηνπ παξειζφληνο θαη ζ’ εκάο ηνπο ειεχζεξνπο, ηνπο 

ζίγνπξνπο γηα ηελ αθηηλνβφιν κεγαιεηφηεηα ηνπ κέιινληνο
22

. 

 

Ζ πξφνδνο ησλ επηζηεκψλ επηθέξεη θνινζζηαίεο αιιαγέο ζηε λννηξνπία ησλ 

ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ, πνπ απνξξίπηνπλ ην παξειζφλ. Πην εκθαηηθά, ε ξήμε κε ην 

αμηνθαηαθξφλεην παξειζφλ ηνλίδεηαη ζην ηδξπηηθφ καληθέζην ηνπ Φνπηνπξηζκνχ: 

 

Γηα πνιχ θαηξφ ή Ηηαιία ππήξμε αγνξά ησλ παιηαηδήδσλ. Δκείο ζέινπκε λα ηελ 

απειεπζεξψζνπκε απφ ηα αλαξίζκεηα κνπζεία πνπ ηε ζθεπάδνπλ ζαλ αλαξίζκεηα 

λεθξνηαθεία. […] Μνπζεία = λεθξνηαθεία!
 23

 

 

Οη θαηεγνξίεο ελάληηα ζηνπο “παιηαηδήδεο”, ηνπο “πεηζήληνπο δνχινπο ηνπ 

παξειζφληνο”, ε εμίζσζε ησλ κνπζείσλ κε λεθξνηαθεία θ.ιπ. θαηαδεηθλχνπλ φηη 

απψηεξνο ζηφρνο ησλ θνπηνπξηζηψλ είλαη ην μεξίδσκα κηαο αξραηφηξνπεο 

λννηξνπίαο κηαο αλαρξνληζηηθήο  θνηλσλίαο
24

: νη θνπηνπξηζηέο είλαη νη θαηεδαθηζηέο 

ηεο παιηάο Ηηαιίαο ησλ αλαιθάβεησλ θαη ηεο “γιπθηάο απξαμίαο”
25

. 

 Ζ Ηηαιία –ή, ηνπιάρηζηνλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
26

– νπζηαζηηθά απνπζηάδεη 

απφ ηηο εμειίμεηο ηεο βηνκεραληθήο θαη πνιηηηζηηθήο επαλάζηαζεο πνπ εθηπιίζζεηαη 

ζηελ ππφινηπε Δπξψπε απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ο Stanley Mitchell αλαθέξεη 

ζρεηηθά πσο ζην ηκπεξηαιηζηηθφ ζηάδην ηνπ θαπηηαιηζκνχ ε Ηηαιία ππέθεξε ζηνλ 

παγθφζκην αληαγσληζκφ εμαηηίαο ηεο νπηζζνδξνκηθφηεηάο ηεο
27

: ε κεγάιε ηεο αίγιε 

ιφγσ ηεο αξραίαο ηεο ηέρλεο ηελ είρε κεηαηξέςεη ζε έλα δσληαλφ κνπζείν εηο βάξνο 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο –γη’ απηφ ν Μαξηλέηηη ζέιεη λα απειεπζεξψζεη ηε ρψξα “απφ ηε 

δχζνζκε γάγγξαηλα ησλ αξραηνιφγσλ θαη ησλ μελαγψλ”
28

. Σελ άπνςε ηνπ Μίηζει 

                                                           
22 Ντε Μικϋλι, ϐ.π., ς. 393. 

23
 Ό.π., ς. 390. 

24
 Σύςνταλ, Κ., & Μποτςϐλα, Α. (1984). Φουτουριςμόσ, μτφρ. Δ. Κοϑρτοβικ, Αθόνα: Τποδομό, ς. 8. 

25
 Ό.π., ς. 394. 

26
 «Ο Υουτουριςμϐσ όταν προώϐν μϐνο του βιομηχανικοϑ και αςτικοϑ ιταλικοϑ βορρϊ με κϋντρα 

το Μιλϊνο, το Σορύνο και τη Ρώμη». Φαραλαμπύδησ, ϐ.π., ς. 143. 

27 Blumenkratz et al., ϐ.π., 49. «Οπιςθοδρομικό» χαρακτηρύζει την Ιταλύα αυτόσ τησ περιϐδου 

και ο Eric Hobsbawm ςτο: Hobsbawm, E. J. (2007). Η εποχή των αυτοκρατοριών: 1875-1914, μτφρ. 

Κ. κλαβενύτη, Αθόνα: Μορφωτικϐ Ίδρυμα Εθνικόσ Σραπϋζησ, ς. 369. 

28
 Ντε Μικϋλι, ϐ.π., ς. 390. 
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πξνζππνγξάθεη ν εηδηθφο ζηα ζέκαηα ηηαιηθήο ηέρλεο, Giulio Carlo Argan: “Σα 

θνπηνπξηζηηθά καληθέζηα δεηνχλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ ηζηνξηθψλ πφιεσλ θαη ησλ 

κνπζείσλ. Έηζη, ζα μεπεδήζεη ε λέα πφιε ζαλ κηα ηεξάζηηα κεραλή ζε θίλεζε”
29

.  

  

                                                           
29 Argan, G. C. (1982). L’ arte moderna 1770-1970, 10η ϋκδ. Florence: Sasoni, ς. 379. 
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Η προβληματική της κίνησης 

 

 

Ζ έλλνηα ηεο θίλεζεο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζην λνεηηθφ ζχκπαλ ησλ 

θνπηνπξηζηψλ
30

. Ο Μαξηλέηηη, ζην ηδξπηηθφ καληθέζην ηνπ Φνπηνπξηζκνχ, 

δηαθεξχζζεη φηη νη θνπηνπξηζηέο ζα εμάξνπλ ηελ επηζεηηθή θίλεζε
31

· ν Μπξαγθάιηα 

ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε δσή “θηλεηηθφηαηε”
32

, πξνζνλνκάδνληαο σο “θηλεηηζκφ” 

ηνλ θνπηνπξηζηηθφ θσηνδπλακηζκφ ηνπ
33

· γηα ηνλ Umberto Boccioni, ηνλ ζεσξεηηθφ 

ζεκειησηή ηνπ Φνπηνπξηζκνχ θαη αλαληίιεθηα πην ραξηζκαηηθφ θαιιηηέρλε ηνπ, ν 

θνπηνπξηζηηθφο δπλακηζκφο απεηθάδεη ηελ “ηιηγγηψδε θίλεζε ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο”
34

· γηα ηνλ Gino Severini, ε θνπηνπξηζηηθή ηέρλε αδηαπξαγκάηεπηα εθπιεξψλεη 

ηε ζχλζεζε ηεο θίλεζεο
35

· επηπιένλ, έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο θνπηνπξηζηέο 

κνπζηθνχο
36

, ν Luigi Russolo, αληηιακβάλεηαη ηνλ ζφξπβν (ηελ πξνζθνξά ηνπ 

Φνπηνπξηζκνχ ζηε κνπζηθή δειαδή) σο παξάγσγν θηλήζεσλ
37

· ελψ θαηά ηνλ Carlo 

Carrà, ηέινο, ε αξρηηεθηνληθή
38

 είλαη αμερψξηζηε απφ ηελ θίλεζε
39

: ε θηλεηηθφηεηα 

                                                           
30

 Εδώ οφεύλω να αποςαφηνύςω ϐτι το πλαύςιο αναφορϊσ μου ςτον Υουτουριςμϐ 

περιλαμβϊνει  τουσ Ιταλοϑσ φουτουριςτϋσ που ςχηματύζουν τον αρχικϐ πυρόνα του κινόματοσ 

μετϊ το 1909, και τουσ Ρώςουσ φουτουριςτϋσ, Vladimir Mayakovski και Dziga Vertov. 

31
 Ντε Μικϋλι, ϐ.π., ς. 389. 

32
 Blumenkratz et al., ϐ.π., ς. 128. 

33
 Ό.π., ς. 121. 

34
 Ottinger, D. (ed.). (2008). Futurism, Milan: Centre Pompidou / 5 Continents, ς. 55. 

35
 Severini, G. (1913). Introduction. In: The Futurist Painter Severini Exhibits His Latest Works, exh. 

cat. (Marlborough Gallery, London). 

36
 Για την ακρύβεια, κατϊ ςυνθόκη μουςικϐσ· ο Ροϑςολο όταν ζωγρϊφοσ. Θϋλοντασ αργϐτερα να 

πειραματιςτεύ με τη μουςικό, καταςκεϑαςε τουσ περύφημουσ φουτουριςτικοϑσ 

θορυβομελοποιούσ. 

37
 Russolo, L. (1986). The Art of Noises, trans. B. Brown, New York: Pendragon Press, ς. 37. 

38
 Ο –επύςησ ζωγρϊφοσ– Καρρϊ “ςτρατολϐγηςε” ςτον Υουτουριςμϐ τον μοναδικϐ 

φουτουριςτό αρχιτϋκτονα, Antonio Sant’ Elia, τα διϊςημα αρχιτεκτονικϊ ςχϋδια του οπούου 

ταυτύζονται με την αρχετυπικό πρϐςληψη του Υουτουριςμοϑ. 

39
 Carrà, C. (1913). The Painting of Sounds, Noises and Smells, [Διαδύκτυο]. Διαθϋςιμο απϐ: 

<http://www.unknown.nu/futurism/paintsound.html> [προςπελϊςτηκε 08.02.2015]. 
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πξνθξίλεηαη έλαληη ηεο ζηαηηθφηεηαο, πνπ πξνζηδηάδεη ζηελ παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή· ε θνπηνπξηζηηθή αξρηηεθηνληθή, κε ηελ ελδνγελή θηλεηηθφηεηά ηεο, 

ζα πξέπεη, γηα ηνλ Καξξά, λα εθθξάδεη  “ςπρηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη βίαηεο θαη 

ραψδεηο!”
40

.– Απηέο ηηο “βίαηεο θαη ραψδεηο” ςπρηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ κνληέξλνπ 

ππνθεηκέλνπ πξνζπαζνχλ λα αηρκαισηίζνπλ ζηα έξγα ηνπο νη θνπηνπξηζηέο. Ζ 

αίζζεζε ηεο έμαςεο, ε αίζζεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ “δνπλ γξήγνξα θαη 

ππξεησδψο”
41

, ραξαθηεξηζηηθή ζηα θείκελα θαη ηελ ηέρλε ησλ θνπηνπξηζηψλ,  

εκθσιεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα: ζαλ έλα 

ζέακα ζε ζπλερή θίλεζε. 

Θέισ λα εζηηάζσ ηελ πξνζνρή κνπ ζηελ εμήγεζε απηήο ηεο αληίιεςεο. 

Δθθηλψληαο κε ην δεδνκέλν φηη ε θίλεζε ζπληζηά ην θαηαγσγηθφ ζεκέιην ηεο 

θνπηνπξηζηηθήο θνζκνζεσξίαο, ην εξψηεκα πνπ ζέησ πξσηαξρηθά θαη πνπ δηαηξέρεη 

νιφθιεξε ηελ εξγαζία κνπ είλαη ην εμήο: γηαηί νη θνπηνπξηζηέο ζπιιακβάλνπλ ηε 

δσή σο θίλεζε; Καη εηδηθφηεξα: απφ πνχ εθπνξεχεηαη θαη πψο ζπγθξνηείηαη απηή ε 

θηλεηηθή ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο; Ζ ηζηνξηθή αίζζεζε νθείιεη λα ηελ εληάμεη 

ζε έλα εμεγεηηθφ ζρήκα πνπ αλαγλσξίδεη ην ρξνληθφ ηεο βάζνο, θαηαδεηθλχεη ηνπο 

κεηακνξθηζκνχο πνπ πθίζηαηαη, επηκεξίδεη ηηο παξαιιαγέο ηεο: ε αλαδήηεζε ηεο 

πξνέιεπζεο ηνπ θνπηνπξηζηηθνχ θηλεηηζκνχ, ζπλεπψο, είλαη κηα αλαδήηεζε πνπ 

εξείδεηαη ζηε ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο σο πεδίν εθδήισζεο εηεξνγελψλ επεηζνδίσλ θαη 

απνδηαξζξσηηθψλ θηλήζεσλ ζηε βάζε καθξνρξφλησλ θαη ζηαδηαθψλ δηαδηθαζηψλ.– 

Βαζηθή κνπ επηδίσμε είλαη λα αλαδείμσ ηηο –θνπηνπξηζηηθά θνξηηζκέλεο– ηζηνξηθέο 

ζηηγκέο
42

 πνπ πξνζεκαίλνπλ σο εκπξάγκαηνη δείθηεο ηνλ βαζκηαίν ζρεκαηηζκφ ηεο 

θνπηνπξηζηηθήο θηλεηηθήο θηινζνθίαο. Ζ πξνζέγγηζή κνπ, σο απφπεηξα αλάιπζεο ηεο 

πξνέιεπζεο απηήο ηεο θηινζνθίαο, είλαη αξραηνινγηθή ππφ ηε ληηζετθή / θνπθσηθή 

έλλνηα ηνπ φξνπ: ε γελεαινγία σο αλάιπζε ηεο πξνέιεπζεο πνπ επηηξέπεη λα βξεζεί ε 

δηαζηξσκάησζε ησλ ζπκβάλησλ
43

. Αλαζθαιεχνληαο ζπλδηαπιεθφκελα ζπκβάληα 

ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, θαηαγίλνκαη κε ηηο ζπλέρεηεο αιιά θαη ηηο ξήμεηο πνπ 

                                                           
40 Σύςνταλ, Κ., & Μποτςϐλα, ϐ.π., ς. 185. 

41 Blumenkratz et al., ϐ.π., ς. 129. 

42
 Μια τϋτοια φουτουριςτικϊ επιτονιςμϋνη ιςτορικό ςτιγμό εύναι, για παρϊδειγμα, η γϋννηςη 

του κινηματογρϊφου ςτα τϋλη του 19ου αιώνα. 

43
 Foucault, M. (2011). Τρία κείμενα για τον Νίτςε, μτφρ. Δ. Γκινοςϊτησ, επιμ. Σ. Μπϋτζελοσ, 

Αθόνα: Πλϋθρον, ς. 49 & 53. 
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εκπεξηέρνληαη ζηε θνπηνπξηζηηθή θηλεηηθή ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο· ξήμεηο 

πνπ θαλεξψλνληαη θπξίσο κέζσ ηεο θνπηνπξηζηηθήο ηέρλεο. Ο θνπηνπξηζηηθφο 

θηλεηηζκφο δελ είλαη εμάπαληνο θαη απαξέγθιηηα νκνηνγελήο· ζπλεζέζηεξα, νη 

θνπηνπξηζηέο ηνλ δνκνχλ μερσξηζηά θαη ηνλ λνεκαηνδνηνχλ εηεξφθιεηα: 

αλαπφθεπθηα, νη εξκελείεο πνπ δνθηκάδσ είλαη πνιππξηζκαηηθέο –αθφκα θη φηαλ 

αθνξνχλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. (Δίλαη ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθφ ην 

παξάδεηγκα ηνπ Giacomo Balla: εξκελεχσ ζηνλ θηλεηηζκφ ηνπ ηνλ θφζκν σο 

θεληξνκφιν θίλεζε θαη σο εμσηεξίθεπζε ηεο θπθιηθήο, επαλαιακβαλφκελεο θίλεζεο 

ηεο κεραλήο.) 

Σν εξκελεπηηθφ κνπ εγρείξεκα εδξάδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηα θνπηνπξηζηηθά 

ληνθνπκέληα. Θεσξψ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εξκελείαο κνπ ηα ιφγηα θαη ηα έξγα 

ησλ ίδησλ ησλ θνπηνπξηζηψλ, φπσο ελζσκαηψλνληαη νξγαληθά ζην θείκελφ κνπ θαη 

αξζξψλνπλ ηε ζπιινγηζηηθή κνπ· αθξηβνινγψληαο: εγψ κηιψ γηα ηνπο θνπηνπξηζηέο 

θαη νη θνπηνπξηζηέο κηινχλ γηα κέλα.  

Όρη, φκσο, κφλν νη θνπηνπξηζηέο, αιιά θαη νη πξνπνκπνί ηνπο. Ζ θνπηνπξηζηηθή 

ηδενινγία είλαη κηα ηδενινγία πνπ ζπγθξνηείηαη βαζκεδφλ απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα. Ζ θνπηνπξηζηηθή θηλεηηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ εκπεξηέρεηαη ζπεξκαηηθά ζηα 

γξαπηά ηνπ Μπσληιαίξ, ζηνπο πίλαθεο ησλ ηκπξεζηνληζηψλ, ζηηο κειέηεο 

θσηνγξάθσλ θαη ηηο έξεπλεο θπζηνιφγσλ ηνπ φςηκνπ 19
νπ

 αηψλα, ζηε θηινζνθία ηνπ 

Friedrich Nietzsche θαη ηνπ Henri Bergson. Γηα λα αλαδπζεί ζηελ επηθάλεηα ν 

θνπηνπξηζηηθφο θηλεηηζκφο, ρξεηάδεηαη κηα αλαζθαθηθή ελέξγεηα –ε δνκή ηεο 

εξγαζίαο κνπ αληηζηνηρεί ζε κηα δηαζηξσκάησζε γεγνλφησλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ 

νηθνδνκνχλ ζηαδηαθά ηνλ θνπηνπξηζηηθφ θηλεηηζκφ. 

  ηελ εξγαζία απηή, ε εξεπλεηηθή κνπ ζθαπάλε πξσηνβξίζθεη ζην Παξίζη. Σν 

Παξίζη είλαη ε Μέθθα ηνπ κνληεξληζκνχ
44

· άξα θαη ε πξψηε παηξίδα ηνπ 

Φνπηνπξηζκνχ. Πξάγκαηη, ν ηδξπηήο ηνπ Φνπηνπξηζκνχ, Μαξηλέηηη, έδεζε ζην 

Παξίζη σο θνηηεηήο
45

, θαη δελ έπαςε πνηέ λα δηαηεξεί επαθέο κε ηελ πφιε θαη λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηα πνιηηηζηηθά ηεθηαηλφκελα. Μέρξη θαη ην 1911-12 γξάθεη θπξίσο 

                                                           
44

 υμβουλεϑοντασ τον μουςικϐ φουτουριςτό, Ballila Pratella, ςχετικϊ με το τι θα πρϋπει να 

κϊνει, για να «φανεύ καινοτϐμοσ ςτα μϊτια τησ Ευρώπησ», ο Μαρινϋττι τον παρακινεύ να 

κατακτόςει το Παρύςι. Σύςνταλ, Κ., & Μποτςϐλα, Α., ϐ.π., ς. 20. 

45
 ποϑδαςε φιλολογύα ςτη ορβϐννη. 
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ζηα γαιιηθά
46

. Ζ γαιιηθή θνπιηνχξα ηεο ζπκβνιηζηηθήο πνίεζεο, ηνπ 

ηκπξεζηνληζκνχ θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ Μπεξμφλ νπσζδήπνηε άθεζε ην ζηίγκα ηεο 

ζηελ πλεπκαηηθή γαινχρεζε ηνπ Μαξηλέηηη, θαη ηε θνπηνπξηζηηθή ζεσξία θαη’ 

επέθηαζε.– Ζ πξννδεπηηθή εθβηνκεράληζε ηνπ Παξηζηνχ απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

είλαη ζίγνπξα κηα εμέιημε πνπ επηηείλεη ηε δηαδηθαζία κεηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο 

αληηιεπηηθήο εκπεηξίαο· κεηακφξθσζε πνπ πξνθαινχλ νη επηηαρπκέλνη ξπζκνί ζηε 

κνληέξλα θαζεκεξηλφηεηα. Ζ αλνηθνδφκεζε ηεο πφιεο, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, 

ζπκβάιιεη ζ’ απηή ηελ επηηάρπλζε.– Δάλ εθιάβνπκε ηελ ηέρλε σο αληηθαζξέθηηζκα 

ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ κηαο επνρήο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη νη ξίδεο ηνπ 

Φνπηνπξηζκνχ θαη ηεο θνπηνπξηζηηθήο θηλεηηθήο αληίιεςεο βξίζθνληαη ζην Παξίζη 

ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα: ε θίλεζε είλαη ζχκθπηε κε ηελ ηέρλε απηήο ηεο 

πεξηφδνπ πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κνηάδεη ήδε θνπηνπξηζηηθή. 

Ζ ελζηάιαμε ηεο θίλεζεο ζηε κνληέξλα αληίιεςε είλαη ε ινγηθή έθβαζε ηεο – 

επηηεινχκελεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα– αλαλνεκαηνδφηεζεο ηνπ ζψκαηνο 

θαη ε αλαγθαία πξνζαξκνγή ζην επεξέζηζην, ηαρέσο κεηαβαιιφκελν ζχγρξνλν 

νπηηθφ πεξηβάιινλ. Σν ηζηνξηθφ ππνθείκελν ηνπ 19
νπ

 αηψλα επαλαζεκαζηνδνηεί ην 

ζψκα ηνπ, ηεξαξρψληαο εθ λένπ ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Ζ φξαζε ηνπ αλαδηακνξθψλεηαη: 

γίλεηαη θηλεηηθή ψζηε λα αθνκνηψζεη ηνλ ίιηγγν ηεο βηνκεραλνπνηεκέλεο δσήο· ηνλ 

ίιηγγν πνπ απνπεηξάηαη λα αθνκνηψζεη θαη λα αλαπαξαζηήζεη εηθαζηηθά ν 

θνπηνπξηζηηθφο δπλακηζκφο. Σνλ δπλακηζκφ ζηελ θαιιηηερληθή απεηθφληζε ηνπ 

Φνπηνπξηζκνχ εγθπκνλνχλ νη πνηθίιεο νπηηθέο κεραλέο ηνπ 19
ν
 αηψλα πνπ 

ζεκειίσζαλ ηελ έλλνηα ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο. Ζ ηζηνξία απηψλ ησλ νπηηθψλ 

κεραλψλ είλαη ε ηζηνξία ηνπ πψο έγηλε θηλεηηθή ε φξαζε θαη ε αληίιεςε ηνπ 

λεσηεξηθνχ ππνθεηκέλνπ: άξα, θαη ε θνζκναληίιεςε ησλ θνπηνπξηζηψλ. 

Δληνχηνηο, είλαη αδχλαην λα εμεγήζνπκε ηε ζπκπαληηθή έθθαλζε ηεο θίλεζεο 

ζηνλ Φνπηνπξηζκφ ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε καο ηηο κεραληζηηθέο θνζκνινγηθέο 

εξκελείεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαη, βέβαηα, ηε ζρεδφλ ηεξνπξεπή θνπηνπξηζηηθή ιαηξεία 

ηεο κεραλήο. Ζ κεραλή απνηειεί ην θεηίρ ηνπ Φνπηνπξηζκνχ
47

. Ζ εμχκλεζε ηεο 

                                                           
46

 Σο ιδρυτικϐ μανιφϋςτο του Υουτουριςμοϑ πρωτοδημοςιεϑτηκε ςτα γαλλικϊ, ςτην 

εφημερύδα Le Figaro, ςτισ 20.02.1909. 

47
 Αρκεύ να ανακαλϋςει κανεύσ την πολυθρϑλητη ρόςη του Μαρινϋττι ςτο Μανιφέςτο του 

Φουτουριςμού: «ϋνα αυτοκύνητο βρυχώμενο, που μοιϊζει να τρϋχει πϊνω ςε μϑδρουσ, εύναι πιο 

ϐμορφο απϐ τη Νίκη τησ Σαμοθράκησ». Ντε Μικϋλι, ϐ.π., ς. 389. 
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κεραλήο, σο ην ζχκβνιν ηεο λεσηεξηθφηεηαο, είλαη δηάρπηε ζηα θνπηνπξηζηηθά 

ληνθνπκέληα. Ο εχθιεθηνο παικφο θαη ε ππνδφξηα βηαηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο αζηηθήο 

θαζεκεξηλφηεηαο είλαη δεκηνπξγήκαηα ηεο κεραλήο∙ ε “θηλεηηθφηαηε ζχγρξνλε δσή” 

είλαη ε θαζνιηθά κεραλνπνηεκέλε.  

πγρξφλσο, είλαη θαη θαζνιηθά θηλεκαηνγξαθηθή. Ο θηλεκαηνγξάθνο 

ζπγθεθαιαηψλεη ηνλ εηθνλνθηλεηηθφ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ κνληέξλνπ ππνθεηκέλνπ –

θαη ηνλ επαπμάλεη, δηαλνίγνληαο ηε ρσξνρξνληθή πξννπηηθή πξφζιεςεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ κέζσ ηνπ κνληάδ. Ζ θνπηνπξηζηηθή εθδνρή ηνπ θφζκνπ 

ππνζηαζηνπνηείηαη, έηζη, κε κεζηφηεηα, εθφζνλ ηα εγγελή ζηε θνπηνπξηζηηθή 

θνζκνζέαζε ζηνηρεία ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο θαη θίλεζεο πξνβάιινληαη επί ηε 

βάζεη ελφο θαζεζηψηνο κεηαβιεηφηεηαο, φπσο εμ νξηζκνχ είλαη ην νπηηθφ θαζεζηψο 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

Οινθιεξψλνληαο ηνχην ην πξννίκην ζηε θνπηνπξηζηηθή πνηεηηθή ηεο 

θηλεζηνθξαηίαο, είλαη ζρεδφλ επηβεβιεκέλε κηα αλαθνξά ζηα πην θινγεξά πλεχκαηα 

πνπ θνχλησζαλ ηε θιφγα ηνπ Φνπηνπξηζκνχ: ζηνλ Μπεξμφλ θαη ηνλ Νίηζε.– Οη ηδέεο 

ηνπ Μπεξμφλ γηα ηε δσηηθή νξκή, ηε δσνπνηφ ελέξγεηα ζηελ νπνία νθείιεηαη ε 

δεκηνπξγία φισλ ησλ δσληαλψλ εηδψλ, ηε δηάξθεηα, ηελ ηδέα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο σο 

γίγλεζζαη, θαη ηε δηαίζζεζε, ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ξνψδε 

πξαγκαηηθφηεηα, θαηαγνήηεπζαλ ηνπο θνπηνπξηζηέο, θαη ηδίσο, ηελ ελζηηθησδψο 

ζεσξεηηθή θχζε ηνπ Μπνηζφλη.– Οκνίσο, θαζνξηζηηθά επηδξαζηηθή ζηνλ ζρεκαηηζκφ 

ηεο θνπηνπξηζηηθήο βηνζεσξίαο είλαη ε θηινζνθία ηνπ Νίηζε. Αλ ε θνπηνπξηζηηθή 

πνιεκηθή ζηξέθεηαη ελάληηα ζηελ παξάδνζε, είλαη γηαηί ειεχζεξα πλεχκαηα είλαη 

κφλν απηά πνπ έρνπλ απειεπζεξσζεί απφ ηελ παξάδνζε
48

· αλ νη θνπηνπξηζηέο 

ζέινπλ λα θαηαζηξέςνπλ ηελ εζηθνινγία, είλαη γηαηί “ε εζηθφηεηα απνβιαθψλεη”
49

. 

Απφ ηνλ πξννπηηθηζκφ ηνπ Νίηζε, ηε ζέζε ηνπ φηη θάζε άπνςε θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

πξννπηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηαηππψλεηαη
50

, θαηάγεηαη ν αγλσζηηθηζκφο ηεο 

αβάλγθαξλη· ζηνλ δηνλπζηαθφ αλνξζνινγηζκφ ηνπ θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ γηα ηελ 

                                                           
48

 Νύτςε, Υ. (2011). Ανθρώπινο, πάρα πολύ ανθρώπινο, μτφρ. Ζ. αρύκασ, Πανοπτικϐν, ς. 207. 

49
 Νύτςε, Υ. (2010). Χαραυγή, μτφρ. Ζ. αρύκασ, Πανοπτικϐν, ς. 48. 

50
 ϐλομον, Ρ. Κ., & Φύγκινσ, Κ. Μ. (2012). Τι είπε ςτ’ αλήθεια ο Νίτςε, μτφρ. Β. Κιμοϑλησ, Αθόνα: 

Μεταύχμιο, ς. 276. 
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ηξέια
51

 αλάγεηαη ε ξνπή ηεο πξσηνπνξίαο πξνο ην παξάινγν· ην φξακά ηνπ γηα κηα 

“επαλαμηνιφγεζε φισλ ησλ αμηψλ” ζπλνςίδεη ηελ πξνζδνθία ηεο ζχγρξνλεο 

πλεπκαηηθήο δσήο.– Γελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηνλ Φνπηνπξηζκφ θαη, ζπλνιηθά, 

ηελ πξσηνπνξία ρσξίο λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηελ ελνξαηηθή θηινζνθία ηνπ Μπεξμφλ 

θαη ηνλ πξννπηηθηζκφ ηνπ Νίηζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο 

αξρίδνπλ απφ απηνχο. 

                                                           
51

 «Παντοϑ ςχεδϐν, η τρϋλα εύναι εκεύνη που ανούγει τον δρϐμο ςτην καινοϑργια ςκϋψη».  Νύτςε, 

Υ. (2010). Χαραυγή, ϐ.π., 41. 
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Μοντέρνα αντίληψη: μια 

κινούμενη εικόνα 

 

 

 

Γελ κπνξψ πιένλ λα ζθέθηνκαη φ,ηη ζέισ εγψ λα ζθέθηνκαη. Οη ζθέςεηο κνπ έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί απφ θηλνχκελεο εηθφλεο. 

(Georges Duhamel, Scènes de la vie future, 1930
52

) 

 

 

Γξάθνληαο ζην γχξηζκα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ν Αλξί Μπεξμφλ, ν ζηνραζηήο πνπ 

ελέπλεπζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε θνπηνπξηζηηθή θηινζνθία, θάλεη ηελ παξαηήξεζε φηη 

κπνξνχκε λα αθνπγθξαδφκαζηε ηα πξάγκαηα κφλν ζε κνξθή εηθφλσλ
53

. Όπσο –κε 

αξθεηά παξαζηαηηθφ ηξφπν– πεξηγξάθεη ν Γάιινο θηιφζνθνο, απηφο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δηεηζδχζεη ζην εζσηεξηθφ ελφο εγθεθάινπ, γηα λα δεη ηη ζπκβαίλεη εθεί, 

ζα δηαπίζησλε φηη απηέο νη εηθφλεο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά θηλήζεηο: ε ζθέςε καο 

είλαη ην ζπκπίιεκα θηλνχκελσλ εηθφλσλ: “ζπγθέληξσζε ηνλ λνπ ζνπ ζ’ απηή ηελ 

αίζζεζε, θαη ζα ληψζεηο φηη νιφθιεξε ε εηθφλα είλαη εθεί, αιιά θεπγαιέα, έλα 

θάληαζκα πνπ εμαθαλίδεηαη αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ ε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

επηρεηξεί λα ζηαζεξνπνηήζεη ην πεξίγξακκά ηεο”
54

.  

Ζ κπεξμνληθή νπηηθή ηνπ αλζξψπηλνπ αληηιεπηηθνχ κεραληζκνχ έρεη ηηο 

θαηαβνιέο ηεο ζηνλ χζηεξν 19
ν
 αηψλα: είλαη ε ηζηνξηθή ζηηγκή φπνπ ε αληίιεςε 

δηαζπάηαη θαη γίλεηαη θηλεηηθή, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιάβεη ηε ξεπζηή ππφζηαζε ηεο 

κνληέξλαο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο Georg Simmel,  ραξηνγξαθψληαο ηε κνξθνινγία ηνπ 

λεσηεξηθνχ θφζκνπ, αληηδηαζηέιιεη ηελ ηαρχηεηα ζηελ ελαιιαγή ησλ εζσηεξηθψλ 

θαη εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ ηεο ζχγρξνλε αζηηθήο δσήο κε ηε βξαδχηεηα θαη ηελ 

                                                           
52

 Duhamel, G. (1930). Scènes de la vie future, Paris: Mercure de France, ς. 52. 

53
 Bergson, H. (1929). Matter and Memory, trans. W. S. Palmer & N. M. Paul, New York: MacMillan, 

ς. 13. 

54
 Ό.π., ς. 100. 
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νκαιφηεξε ξνή ηεο πξνλεσηεξηθήο θνηλσληθήο δσήο
55

. Σν ακηγψο λεσηεξηθφ ζηνηρείν 

ηεο ηαρχηεηαο, πνπ έγηλε ην ηνηέκ ηνπ Φνπηνπξηζκνχ, θιφληζε ηελ αληηιεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηε κεηαζρεκάηηζε. Ο Gilles Deleuze ππνζηεξίδεη φηη ε θξίζε ζηελ 

αληίιεςε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζπκπίπηεη κε ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα δηαηεξείο κηα ζηαζεξή ζέζε∙ έηζη, κηα επξεία γθάκα απφ παξάγνληεο 

εηζάγνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξε θίλεζε ζηελ ςπρηθή δσή
56

. 

Μνηξαία, ν ηξφπνο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ κεηαβάιιεηαη. Ζ ηέρλε ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

απνηειεί ηζηνξηθφ ηεθκήξην ηεο λέαο θάζεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο αληίιεςεο. ’ απηή 

ηε λέα θάζε, ε εγθπξφηεηα ηεο αληίιεςεο βαζίδεηαη ζηελ νπηηθή εληχπσζε πνπ 

ζρεκαηίδεηαη θαη θηιηξάξεηαη ζηνλ εγθέθαιν: έηζη, γελληέηαη ν Ηκπξεζηνληζκφο. 

Πξννησλίδνληαο ηε θνπηνπξηζηηθή ηερλνηξνπία, ην ζηνηρείν ηεο θίλεζεο 

πξσηαγσληζηεί ζηελ θαιιηηερληθή αλαπαξάζηαζε, αληαλαθιψληαο ηελ θπξίαξρε 

θηλεηηθή αληίιεςε. 

Ο Jonathan Crary θαηαγξάθεη αθξηβψο απηή ηελ θηλεηηθή αληίιεςε ηνπ χζηεξνπ 

19
νπ

 αηψλα, φπσο απνηππψλεηαη ζε έξγα ηέρλεο ηεο επνρήο. Δζηηάδεη ηελ αλάιπζή 

ηνπ ζηνλ Γάιιν ηκπξεζηνληζηή δσγξάθν, Edouard Mane, θαη ηνλ Γεξκαλφ 

ζπκβνιηζηή
57

, Max Klinger.  

ηνλ Κχθιν ηνπ Γαληηνχ (1879) (εηθ. 1) ηνπ Κιίλγθεξ ε έκθαζε ζηελ θίλεζε είλαη 

παζίδειε κέζσ ησλ παηηλέξ (εδψ καξηπξείηαη θαη ε κεγάιε δεκνηηθφηεηα ηνπ 

παηηλάδ
58

 σο κηα αζηηθή δξαζηεξηφηεηα). H πξνζνρή ηνπ παξαηεξεηή είλαη θηλεηηθή: 

ν παξαηεξεηήο σο θηλεηηθφ ζψκα πνπ βιέπεη ζε θίλεζε
59

. 

                                                           
55

 Simmel, G. (2003). The Metropolis and Mental Life. In: Harrison, C. & Wood, P. (eds.), Art in 

theory, 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, Oxford: Blackwell, 132-133. 

56
 Deleuze, G. (2009). Κινηματογράφοσ, 1. Η εικόνα – κίνηςη, μτφρ. Μ. Μϊτςασ, επιμ. Κ. 

Καψαμπϋλη, Αθόνα: Νόςοσ, ς. 79. 

57
 Εύναι ενδιαφϋρον να αναφϋρω εδώ ϐτι οι Κ. Σύςνταλ και Α. Μποτςϐλα, ςτο βιβλύο τουσ 

Φουτουριςμόσ, αναφϋρουν ϐτι το ϋργο των φουτουριςτών ζωγρϊφων όταν «ϋνα μύγμα 

ιμπρεςιονιςτικόσ προςϋγγιςησ και ςυμβολιςτικών εικϐνων». Σύςνταλ, Κ., & Μποτςϐλα, Α., ϐ.π., 

ς. 54. 

58
 Ο επιφανόσ Άγγλοσ φιλϐςοφοσ του 19ου αιώνα, Herbert Spencer, ςτισ Αρχέσ τησ Ψυχολογίασ, 

εξϊρει τισ κινόςεισ του ςώματοσ ςτο πατινϊζ, ςυςχετύζοντϊσ τεσ με μια επύγνωςη χϊρησ. 

Spencer, H. (1871-1872). The Principles of Psychology. 3d ed. 2 vols. New York: D. Appleton, ς. 639. 

59
 Crary, J. (2000). Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture. Cambridge 

& Massachusetts: MIT, ς. 129. 
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Εηθ. 1. Μαμ Κιίλγθεξ, Γράζη: Κύκλος ηοσ Γανηιού, 1879. 

 

Σν δήηεκα ηεο πξνζνρήο (“attention”), ηεο ηθαλφηεηαο γηα πξνζήισζε θαη 

ζπγθέληξσζε ηεο ζθέςεο, απνθηά, ηελ ίδηα πεξίνδν, θεθαιαηψδε ζεκαζία ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, θαη ηδηαίηεξα ζηε λεφηεπθηε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο
60

. Ο 

Κξέξη, απνθσδηθνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηεο πξνζνρήο ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, επηζεκαίλεη φηη ε πξνζνρή θαη ην αληψλπκφ ηεο, ν πεξηζπαζκφο, ήηαλ ζηελ 

νπζία έλλνηεο αμεδηάιπηεο πνπ ζπλππήξραλ ζε έλα ζπλερέο. Έηζη, ε πξνζνρή ήηαλ 

πεξηζζφηεξν κηα δπλακηθή δηαδηθαζία: ε πξνζνρή απμαλφηαλ θαη κεησλφηαλ, 

εληεηλφηαλ ή εμαθαληδφηαλ∙ εμαξηηφηαλ απφ κηα ζεηξά απξνζδηφξηζησλ κεηαβιεηψλ
61

. 

’ απηφ ην θαζεζηψο αληηιεπηηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ε θίλεζε είλαη αδηαρψξηζηε 

απφ ηελ πξνζνρή. 

                                                           
60

 Κατϊ τον Κρϋρι, ο Κλύνγκερ προεικονύζει κϊποιεσ απϐ τισ υποθϋςεισ ςτην Ερμηνεία των 

Ονείρων, ϐπου ο Freud δοκιμϊζει την εξύςωςό του τησ ψυχικόσ ενϋργειασ και τησ «κινητόσ 

προςοχόσ». Ό.π. 

61
 Ό.π., ς. 47. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:15:58 EEST - 44.213.66.193



26 

 

 Σην Θεξκνθήπην (1879) (Δηθ. 2 ) ηνπ Μαλέ ε πξνζνρή απνζπληίζεηαη, πεξλψληαο 

απφ κηα ζηαηηθή ζε κηα θηλεηηθή θαηάζηαζε
62

. “Ο Μαλέ”, γξάθεη ν Κξέξη, “ήμεξε 

ελζηηθησδψο φηη ην κάηη δελ είλαη έλα ζηαηηθφ φξγαλν, αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιπζεκία θαη κεηαβαιιφκελεο εληάζεηο”
63

. 

 

 

Εηθ. 2. Εληνπάξ Μαλέ, Σηο Θερμοκήπιο, 1879. 

 

Σν δεκφζην ζεξκνθήπην θαη ην παγνδξφκην ήηαλ δχν απφ φ,ηη ν Benjamin 

ραξαθηήξηδε “νλεηξηθνχο ηφπνπο”: νη λέεο θνηλσληθέο αξέλεο πνπ απαηηνχζαλ κηα 

θηλεηηθή θαηαλαισηηθή φξαζε
64

.  

Σν πξφβιεκα ηεο πξνζνρήο είλαη αιιειέλδεην κε ηελ ηζηνξία ηεο φξαζεο θαηά 

ηνλ 19
ν
 αηψλα. Πνιχ πξηλ ηελ έιεπζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, θαη αλαπαξαγφκελεο ζε 

δηάθνξεο πιαηθφξκεο (εηθ. 3), θηλνχκελεο εηθφλεο –ζπλήζσο ππφ ηε κνξθή ζχληνκσλ 

αθεγεκαηηθψλ ηζηνξηψλ– ςπραγσγνχζαλ ηνπο αζηνχο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ γηα 

θάκπνζα ρξφληα. Σελ ίδηα ζηηγκή, σζηφζν, ζπκβαίλεη θάηη πην ζπνπδαίν: νη 

πνιπεηδείο νπηηθέο ζπζθεπέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα αλαδηνξγαλψλνπλ ηνλ ηξφπν αληίιεςεο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζεκειηψλνληαο έλαλ εηθνλνθηλεηηθφ ηξφπν ζέαζήο ηεο. 

                                                           
62

 Ό.π., ς. 127. 

63
 Ό.π., ς. 126. 

64
 Ό.π., ς. 131. 
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Εηθ. 3. Kaiserpanorama. 

 

Σαπηφρξνλα ιακβάλεη ρψξα κηα επαλεθπαίδεπζε θαη επαλαλνεκαηφδεηεζε ηνπ 

ζψκαηνο θαη ησλ αηζζήζεσλ. Ζ ελζσκάησζε ηνπ ηζηνξηθνχ ππνθεηκέλνπ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ζε κεραληθέο ζπζθεπέο, είηε ζην εξγνζηαζηαθφ πεξηβάιινλ είηε γηα 

ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, παξεκθαίλεη ηελ εθ λένπ λνεκαηνδφηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο. Παξάιιεια, ε φξαζε επαλαπξνζδηνξίδεηαη σο δπλακηθή, ζηηγκηαία θαη 

ζπλζεηηθή∙ θπξίσο, απνζπάηαη απφ νπνηνδήπνηε ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο
65

. 

Όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ηέρλε, έηζη θαη νη νπηηθέο κεραλέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

πξννηθνλνκνχλ ηελ έιεπζε ηνπ Φνπηνπξηζκνχ θαη ηεο ηερλνηξνπίαο ηνπ, ζην 

επίθεληξν ηεο νπνίαο είλαη ε απνηχπσζε ηεο θηλεηηθήο πνηφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ. 
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 Ό.π., ς. 148. 
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Περπατώντας (και καυγαδίζοντας) στο 

Παρίσι 

 

 

 

Βγήθαλ, θη ακέζσο παξαζχξζεθαλ απφ ην ξεχκα ησλ πεξηπαηεηψλ. 

 Σπξσγκέλνη, δνπιηγκέλνη, παηηθσκέλνη, παξαπαηψληαο πξνρσξνχζαλ,  

έρνληαο κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο κηα ζάιαζζα απφ θαπέια. 

(Guy de Maupassant, Ο Φηιαξάθνο, 1885
66

) 

 

 

Γηα λα αληρλεχζνπκε ηελ πξνέιεπζε ηεο θηλεηηθήο θνζκναληίιεςεο ησλ 

θνπηνπξηζηψλ, είλαη απαξαίηεηε κηα βφιηα ζην Παξίζη ηνπ 19
νπ

 αηψλα (φπνπ ε ίδηα ε 

βφιηα γίλεηαη ην θχξην εηθαζηηθφ ζέκα).– Απφ ηα κέζα ηνπ αηψλα, ε πφιε βξίζθεηαη 

ζε πιήξε βηνκεραληθή αλάπηπμε, κε ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξφκσλ, γεθπξψλ θαη 

ιεσθφξσλ, ηελ εμέιημε ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο θηι., ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή θηηάρλνληαη 

κεγάια πάξθα, αλαθαηλίδεηαη ε Κεληξηθή Αγνξά (Halles Centrales), ρηίδνληαη 

δεκφζηα θαη πνιηηηζηηθά θηίξηα
67

. Σν Παξίζη ηαπηίδεηαη κε ηελ πξφνδν θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ: γίλεηαη, έηζη, ν πξνλνκηαθφο πξννξηζκφο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

 Καη αλ απηφ αιεζεχεη ζε θάπνηνλ βαζκφ γηα ηνπο απινχο επηζθέπηεο ή γηα ηνπο 

εξγάηεο πνπ αλαδεηνχζαλ πςειφηεξεο ακνηβέο,  ηζρχεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο γηα 

ηνπο θηιφδνμνπο θαιιηηέρλεο
68

. Σν Παξίζη, θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, αλαδεηθλχεηαη ζε 

ιίθλν ηεο θαιιηηερληθήο δσήο ζηελ Δπξψπε∙ είλαη ν ηφπνο επψαζεο γηα πνιινχο απφ 

ηνπο επηδξαζηηθφηεξνπο θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο. 

Καξπφο ηνπ εθκνληεξληζκνχ ηεο πφιεο θαη ηεο γηγάλησζεο ηνπ εμαζηηζκνχ είλαη ε 

αλάδπζε ηνπ ξεχκαηνο ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ. Ο Ηκπξεζηνληζκφο θνπβαιάεη ζηα 

ζπιάρλα ηνπ φιε ηελ επθνξία ηεο ζξηακβεχνπζαο αζηηθήο ηάμεο. Ζ ηππηθή 

ηκπξεζηνληζηηθή εηθνλνγξαθία αληιεί απφ ην πλεχκα ηεο “Belle Époque”: 

εμεηθνλίδνληαη θαηά βάζε αζηνί ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, πνπ ινχδνληαη απφ ην θσο 

                                                           
66

 Μωπαςϊν, Γ. Ν. (2000). Ο Φιλαράκοσ, μτφρ. Υ. Κονδϑλησ, Καλϋντησ: Αθόνα, ς. 24-25. 

67
 Ροϑμπιν, Σ. Φ. (1999). Ιμπρεςιονιςμόσ, μτφρ. Γ. Ποταμιανοϑ, Αθόνα: Καςτανιώτη, ς. 26-28. 
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ηνπ ήιηνπ, λα απνιακβάλνπλ ηηο θαηαθηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο εθβηνκεραληζκέλεο 

δσήο (εηθ. 4). 

Ωο φξνο ν “Ηκπξεζηνληζκφο” είλαη δεισηηθφο ηεο έκθαζεο πνπ απέδηδαλ νη 

άλζξσπνη ηεο επνρήο ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ αηζζήζεσλ, θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

φξαζεο. Ο θξηηηθφο ηέρλεο, Jules-Antoine Castagnary, ζε άξζξν ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πξψηε ηκπξεζηνληζηηθή έθζεζε ην 1874, γξάθεη: “Αλ ζέιεη θάπνηνο λα ηνπο 

ραξαθηεξίζεη κε κηα κφλν ιέμε, ε νπνία λα πξνζδηνξίδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, ηφηε 

ζα έπξεπε λα πιάζεη ηνλ λέν φξν ηκπξεζηνληζηήο. Δίλαη ηκπξεζηνληζηέο κε ηελ έλλνηα 

φηη δελ απνδίδνπλ ην ηνπίν αιιά ηελ εληχπσζε πνπ απηφ πξνθαιεί”
69

. Ο ηζηνξηθφο 

ηέρλεο, Richard Shiff, εμεγεί φηη ζην ιεμηιφγην ηνπ 19
νπ

 αηψλα κηα “εληχπσζε” 

κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε κηα γεληθφηεξε ηδέα ή αλάκλεζε
70

. Ζ ηκπξεζηνληζηηθή 

εκπεηξία  ππξνδνηεί κηα πξνζσπηθή δηαδηθαζία εζσηεξηθήο αληίιεςεο, ζηελ νπνία ε 

αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο βξίζθεηαη κέζα ζην λνπ ηνπ αηφκνπ –ζ’ απηή ηε 

δηαδηθαζία έγθεηηαη ν ξηδνζπαζηηζκφο θαη ε ππνθεηκεληθή
71

 ππφζηαζε ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ. 

 

 

                                                           
69

 Ό.π., ς. 24. 

70
 Ό.π. 

71
 Ο ιμπρεςιονιςμϐσ λϋγεται και «υποκειμενικϐσ ρεαλιςμϐσ». Φαραλαμπύδησ, ϐ.π., ς. 19. 

Εηθ. 4. Pierre Augeste Renoir, Ο τορός ζηο Μοσλέν νηε λα Γκαλέη, 1876. 
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Ζ ηερλνηξνπία ησλ ηκπξεζηνληζηψλ είλαη επηγέλλεκα ηεο επνρήο ηνπο αιιά θαη 

πξνάγγεινο κηαο άιιεο, “κειινληηθήο” ηέρλεο. Οη ζχληνκεο, δσεξέο πηλειηέο ηνπο 

θαλεξψλνπλ ηνλ γξήγνξν ξπζκφ ηεο κνληέξλαο θαζεκεξηλφηεηαο∙ νη απνζπαζκαηηθέο 

κνξθέο ηνπο θαζξεθηίδνπλ ηελ απνζπαζκαηηθή αληίιεςε ζηνλ χζηεξν 19
νπ

 αηψλα. 

Καιψληαο ηνλ ζεαηή λα ζπιιάβεη ην επκεηάβιεην ηνπ αζηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη ηελ 

αζηαζή ξνή ηεο ζχγρξνλεο κεγαινχπνιεο, νη ηκπξεζηνληζηέο πξνκελχνπλ, 

νπζηαζηηθά, ηνλ εξρνκφ ηνπ Φνπηνπξηζκνχ. 

Σν δίρσο άιιν, νη θνπηνπξηζηέο αλαγλψξηδαλ ζηελ ηέρλε ηνπο ηελ εμέιημε ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ. Οη Σδάθνκν Μπάια θαη Fortunato Depero, ζην καληθέζην ηεο 

“Φνπηνπξηζηηθήο Αλαθαηαζθεπήο ηνπ χκπαληνο” (1915), αλαζθνπνχλ ηελ εμαεηία 

απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Φνπηνπξηζκνχ σο κηα πεξίνδν ζηελ νπνία ν Φνπηνπξηζκφο 

επέηπρε λα εμειίμεη ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ θαη λα ηνλ παγηψζεη, πξνηείλνληαο ηνλ 

πιαζηηθφ δπλακηζκφ, ην πιάζηκν ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηελ εξκελεία ησλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ λνπ
72

. Παξνκνίσο, ν Μπνηζφλη, ζην ηερληθφ καληθέζην ηεο 

θνπηνπξηζηηθήο γιππηηθήο, πεξηγξάθεη κε ιαγαξφηεηα ηνπο ζπγγεληθνχο δεζκνχο ηνπ 

Φνπηνπξηζκνχ κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ, ηνλ νπνίν θαη ζεσξνχζε αθεηεξηαθφ ζηαζκφ 

ηεο “θνπηνπξηζηηθήο επαλάζηαζεο”
73

. ην βηβιίν ηνπ, Φνπηνπξηζηηθή Εσγξαθηθή θαη 

Γιππηηθή (1914), νκνινγεί φηη ην καληθέζην ησλ θνπηνπξηζηψλ δσγξάθσλ “ήηαλ 

βαζηζκέλν ζηνλ Ηκπξεζηνληζκφ”
74

. Ο Μπνηζφλη δηέβιεπε ηελ επηξξνή ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ ζηε θνπηνπξηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο “νπζηαζηηθήο ζπλέρεηαο ηεο 

θπζηθήο χπαξμεο”, θαη πίζηεπε φηη ν Φνπηνπξηζκφο αλέπηπζζε θαη ηειεηνπνηνχζε ην 

πξνεμέρνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ ην νπνίν ήηαλ “ε πνίεζε ηεο 

θίλεζεο”
75

.  

Μέξνο απηήο ηεο “πνίεζεο” απνηεινχζε ε ηκπξεζηνληζηηθή ηάζε λα δσγξαθίδεηαη 

ην ζψκα ζε θίλεζε (εηθ. 5) –απηφ είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ θιεξνδφηεκα ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ ζηνλ Φνπηνπξηζκφ. 

 

                                                           
72

 Balla, G., & Depero, F. (1915). The Futurist Reconstruction of the Universe, [Διαδύκτυο]. Διαθϋςιμο 

απϐ: <http://www.unknown.nu/futurism/reconstruction.html> [προςπελϊςτηκε 08.02.2015]. 

73
 Boccioni, U. (1912). Technical Manifesto of Futurist Sculpture, [Διαδύκτυο]. Διαθϋςιμο απϐ: 

<http://www.unknown.nu/futurism/techsculpt.html> [προςπελϊςτηκε 08.02.2015]. 

74
 Σύςνταλ, Κ., & Μποτςϐλα, Α., ϐ.π., ς. 54. 

75
 Aiken, E. (1981). The Cinema and Italian Futurist Painting, Art Journal, 41(4), ς. 355. 
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Εηθ. 5. Edgar Degas, Πρόβα μπαλέηοσ επί ζκηνής, 1874. 

 

Καηά ηνλ 19
ν
 αηψλα ην ζψκα αλαλνεκαηνδνηείηαη. Πνιηηηθά, νξίδεηαη σο 

ηδηνθηεζία ηεο θπβέξλεζεο
76

. Απηή ε ζρεζηαθή αληίιεςε δηθαηνδνζίαο 

απνθξπζηαιιψλεη ηε θνπθσηθή έλλνηα ηεο βηνεμνπζίαο: ηνλ έιεγρν, δειαδή, επί ηεο 

βηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ καδηθνχ ζψκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ. ε πνιηηηθφ επίπεδν, ε 

εμνπζία απηή αζθείηαη απφ ην πνιηηηθφ ζψκα
77

∙ ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ζην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ην ζψκα κεηαηξέπεηαη ζε εξγαιείν γηα ηελ παξαγσγή (ελψ 

γηα ηνπο δνπινθηήηεο απνηειεί κέζν γηα ηελ αλα-παξαγσγή)
78

. Ο έιεγρνο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζψκαηνο θαηά ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα νδεγεί ηνλ Φνπθψ λα 

αληηζηξέςεη ηε ξήζε ηνπ Πιάησλα θαη λα δειψζεη: “ε ςπρή είλαη ε θπιαθή ηνπ 

ζψκαηνο”
79

.– Ζ ζχιιεςε ηνπ δηαρσξηζκνχ ζψκαηνο θαη λνπ, θαη ε αλσηεξφηεηα ηνπ 

                                                           
76

 Synnott, A. (1992). Tomb, Temple, Machine and Self: The Social Construction of the Body, The 

British Journal of Sociology, 43(1), ς. 95. 

77
 Ένα παρϊδειγμα: ο νϐμοσ του 1853 ςτην Αγγλύα που επιβϊλλει τον υποχρεωτικϐ εμβολιαςμϐ. 

Ό.π. 

78
 Ό.π., ς. 104. 

79 Foucault, M. (1979), Discipline and Punish, New York: Vintage Books, ς. 30. 
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λνπ επί ηνπ ζψκαηνο αλαηξέπεηαη ηνλ 19
νπ

 αηψλα: ν Νίηζε, εμέρσλ κέληνξαο ησλ 

Φνπηνπξηζηψλ, δηακελχεη –κέζσ ηνπ Εαξαηνχζηξα ηνπ–: “Τπάξρεη πεξηζζφηεξν 

ινγηθφ ζην ζψκα ζνπ παξά ζηελ θαιχηεξε ζνθία ζνπ”
80

∙ ν Φξφηλη ζα ηαπηίζεη ην 

ζψκα κε ην πλεχκα, εμεγψληαο πσο αιιειεπηδξνχλ θαη γίλνληαη έλα
81

∙ ν Μαξμ ζα 

δηαβιέςεη ηε κεραλνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ ζην εξγνζηαζηαθφ πεξηβάιινλ
82

∙ ν 

Charles Darwin ζα θηάζεη ζην ζεκείν λα ηζρπξηζηεί φηη νη άλζξσπνη είλαη δψα θαη φηη 

ν λνπο εμαξηάηαη απφ ην ζψκα, πνπ εμειίζζεηαη ζπλερψο
83

.– Σελ ππνθεηκεληθφηεηα 

ηεο φξαζεο πνπ ππαηλίζζεηαη ν Ηκπξεζηνληζκφο πξνηείλεη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 

αηψλα ν Goethe, ν νπνίνο, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε θπζηνινγηθή βάζε 

ησλ αηζζήζεσλ, ζα θαηαδείμεη ηελ αιιειεμάξηεζε νπηηθνχ εξεζίζκαηνο θαη πιηθήο 

ππφζηαζεο ηνπ παξαηεξεηή σο ηε βάζε ηεο νπηηθήο εληχπσζεο
84

: έηζη, ην αλζξψπηλν 

ζψκα παξάγεη ελεξγεηηθά ηελ νπηηθή εκπεηξία, απνηππψλνληαο αλάγιπθα ηε 

κεηάβαζε ζε έλα λέν θαζεζηψο ζσκαηηθφηεηαο.  

Σν λέν θαζεζηψο ζσκαηηθφηεηαο ζηνλ 19
ν
 αηψλα ζα ζεκάλεη κηα επαλαμηνιφγεζε  

ησλ αηζζήζεσλ. Ζ φξαζε πξνθξίλεηαη σο ην πξσηαξρηθφ κέζν αληηιεπηηθφηεηαο ζηελ 

νπηηθή θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα πνπ έρεη εδξαησζεί
85

, θαη πνπ απαηηεί ηελ 

αληηιεπηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ βιέκκαηνο 

είλαη ε αλαγθαία πξνζαξκνγή ζηε γξήγνξε θιηκάθσζε ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ 

ζηε κνληέξλα πφιε. ’ απηφ ην πιαίζην, αλαδχεηαη έλα λέν κνηίβν παξαηεξεηή, απηφ 

ηνπ flâneur
86

, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην ξεπζηφ πεξηβάιινλ ηνπ. Ο flâneur, ε 

κπσληιαηξηθή εθδνρή ηνπ πεξηπαηεηή αζηνχ ζην Παξίζη ηνπ 19
νπ

 αηψλα, είλαη, 

νπζηαζηηθά, πξντφλ απηήο ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο κεηακφξθσζεο ησλ αηζζήζεσλ 

θαη επαλαλνεκαηνδφηεζεο ηνπ ζψκαηνο. 

 

Γηα ηνλ Μπσληιαίξ, o flâneur νξίδεη ηε λεσηεξηθφηεηα: 

                                                           
80

 Νύτςε, Υ. (2010), Έτςι μίληςε ο Ζαρατούςτρα, μτφρ. Ζ. αρύκασ, Πανοπτικϐν, ς. 51. 

81
 Synnott, ϐ.π., ς. 95. 

82
 Μαρξ: «Ο εργϊτησ γύνεται προςϊρτημα τησ μηχανόσ». Engels, F., & Marx, K. (1967). The 

Communist Manifesto, London: Penguin, ς. 87. 

83 Synnott, ϐ.π., ς. 94. 

84
 Crary, J. (1988). Techniques of the Observer, October, 45, ς. 3-4. 

85
 Ό.π., ς. 15. 

86
 Απϐ το γαλλικϐ flâner (= ςουλατςϊρω, κϊνω βϐλτα). 
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Τν πιήζνο είλαη ην ζηνηρείν ηνπ, φπσο ν αέξαο είλαη απηφ ησλ πνπιηψλ θαη ην λεξφ 

απηφ ησλ ςαξηψλ. Τν πάζνο θαη ην επάγγεικά ηνπ είλαη λα γίλεη κία ζάξθα κε ην 

πιήζνο. Γηα ηνλ ηέιεην flâneur, γηα ηνλ παζηαζκέλν ζεαηή, είλαη κηα ηεξάζηηα ραξά λα 

ζηήλεη ην ζπίηη ηνπ ζηελ θαξδηά ηνπ πιήζνπο, ελ κέζσ ηεο άκπσηεο θαη ηεο 

πιεκκπξίδαο ηεο θίλεζεο, ζην κέζν ηνπ θεπγαιένπ θαη ηνπ απέξαληνπ. […] Χάρλεη γηα 

εθείλε ηελ πνηφηεηα, ηελ νπνία πξέπεη λα κνπ επηηξέςεηε λα απνθαιέζσ 

“λεσηεξηθφηεηα”· γηαηί δε γλσξίδσ θακία θαιχηεξε ιέμε γηα λα εθθξάζσ ηελ ηδέα πνπ 

έρσ ζην κπαιφ κνπ
87

. 

 

Ζ παξαπάλσ πνηεηηθή πεξηγξαθή ησλ “λεσηεξηθψλ ηδηνηήησλ” ηνπ flâneur έρεη κηα 

έληνλε θνπηνπξηζηηθή ρξνηά: ην ζπίηη ηνπ flâneur βξίζθεηαη ζηελ παιίξξνηα ηεο 

θίλεζεο, “ζην κέζν ηνπ θεπγαιένπ θαη ηνπ απέξαληνπ”. Ζ θνπηνπξηζηηθή έλλνηα ηεο 

θίλεζεο, ε έθθαλζή ηεο σο φξνο δσήο, βξίζθεηαη εδψ ζηα ζπάξγαλα.– Πηζηνπνηείηαη, 

εμάιινπ, θαη ε άξξεθηε ζρέζε Φνπηνπξηζκνχ θαη Ηκπξεζηνληζκνχ –ν Άιθεο 

Υαξαιακπίδεο γξάθεη ζρεηηθά κε ηνλ Ηκπξεζηνληζκφ φηη “εμνξηζκνχ βαζηδφηαλ ζην 

θεπγαιέν θαη αβέβαην, ζην “ηα πάληα ξεη” ηνπ Ζξάθιεηηνπ”
88

. 

Ο flâneur, ινηπφλ, είλαη ν πεξηπιαλψκελνο ζεαηήο ηεο κνληέξλαο πφιεο, ν 

παξαηεξεηήο ελ θηλήζεη. Απηή ε ηδηφηεηα ηνπ flâneur, ε θηλεηηθφηεηά ηνπ, αληαλαθιά 

θαη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ γέλλεζε: ην Παξίζη ηνπ δεπηέξνπ κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα είρε 

κεηαηξαπεί ακεηάθιεηα ζε κηα πφιε ζε θίλεζε
89

. Ο Μπσληιαίξ απεχζπλε 

πξφζθιεζε ζηνπο ζχγρξνλνπο δσγξάθνπο λα απαζαλαηίζνπλ απηή ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Παξηζηνχ, θαιψληαο ηνπο λα πηνζεηήζνπλ νη ίδηνη ηνλ ξφιν ηνπ 

flâneur, ηνπ μέγλνηαζηνπ πιάλεηα ηεο λεσηεξηθήο πφιεο∙ νη ηκπξεζηνληζηέο 

αληαπνθξίζεθαλ, λνκηκνπνηψληαο ηε κνληέξλα δσή –πνπ είλαη αζηηθή θαη άξα 

μεηπιίγεηαη ζηελ πφιε– σο θαιιηηερληθφ ζέκα. 

Οη ζχγρξνλεο κεγαινππφιεηο είλαη ην ηζηνξηθφ πξντφλ ελφο θαπηηαιηζηηθνχ 19
νπ

 

αηψλα εθβηνκεράληζεο θαη αζηηθνπνίεζεο. Ζ πφιε θαζίζηαηαη απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ν ρψξνο ηεο θπθινθνξίαο ησλ αγαζψλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο πιεζπζκηαθήο 

                                                           
87

 Baudelaire, ϐ.π., ς. 9 & 12. 

88
 Φαραλαμπύδησ, ϐ.π., ς. 19. 

89
 Forgione, N. (2005). Everyday Life in Motion: The Art of Walking in Late-Nineteenth-Century 

Paris, The Art Bulletin, 87(4), ς. 681. 
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αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη αλαηαξαρήο. Κπξίσο, φκσο, ε ζχγρξνλε 

πφιε ζπκβνιίδεη ην λέν αζηαζέο πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ε πξνζνρή δηαξθψο 

δηαζπάηαη θαη ε αληίιεςε ζπληίζεηαη θαη απνζπληίζεηαη αδηάθνπα ζε κηα ζπλερή 

θίλεζε· θαη εθφζνλ ε θίλεζε είλαη ην αλεμάιεηπην ζηνηρείν ηεο πφιεο, ην 

θνπηνπξηζηηθφ φξακα πξαγκαηψλεηαη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ: 

 

Πξέπεη λα εθεχξνπκε θαη λα αλαθαηαζθεπάζνπκε ηε θνπηνπξηζηηθή πφιε ζαλ έλα 

ηεξάζηην θαη ηαξαρψδεο λαππεγείν, ξεπζηφ, θηλεηηθφ θαη δπλακηθφ ζηελ θάζε ηνπ 

ιεπηνκέξεηa
90

. 

 

ηα δχν καληθέζηα πνπ θπθινθφξεζαλ νη θνπηνπξηζηέο δσγξάθνη ην 1910, ε πφιε 

πεξηγξάθεηαη σο ην ηδεαηφ θφλην δξάζεο, πνπ γελληέηαη απφ ηελ θαηλνχξγηα 

αληίιεςε ηνπ ρψξνπ. 

Γηα ην Παξίζη, απηή ε αλαλέσζε ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο επηζπκβαίλεη κε ηελ 

αλνηθνδφκεζε ηεο πφιεο, ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1850 θαη 1860, επνλνκαδφκελε θαη σο 

“Haussmannisation” απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλνηθνδφκεζεο, Baron 

Georges-Eugène Haussmann. Ο Ωζκάλ είρε σο ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πφιεο 

θαη ηε βέιηηζηε ρσξηθή αλαθαηαλνκή ράξηλ ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θαπηηαιηζκνχ –

είλαη ε πεξίνδνο πνπ αλνίγνπλ κεγάια θαηαζηήκαηα, ρηίδνληαη δξφκνη, πιαηείεο, 

ζηνέο. Με ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ νξαηφηεηα λα βειηηψλεηαη απφ απηήλ ηε ρσξηθή 

αλαθαηαλνκή, ην πεξπάηεκα παγηψλεηαη σο ην ζπλεζέζηεξν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα απφ 

ηα κέζα σο ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Έξγα ηέρλεο ηεο επνρήο δείρλνπλ αλζξψπνπο 

πάζεο θχζεσο θαη ζθνπνχ ζε θίλεζε
91

. 

Ζ αλάδπζε ηνπ βαδίζκαηνο σο επαλαιεπηηθνχ κνηίβνπ ζηελ παξηζηλή ηέρλε ηνπ 

19
νπ

 αηψλα ππνδειψλεη φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο πφιεο επέθεξε κηα απμεκέλε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην ζψκα. Πέξα, φκσο, απφ ηηο φπνηεο 

ςπρνινγηθέο ζπλππνδειψζεηο γηα ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, 

θαίλεηαη πσο ν θχξηνο εηθαζηηθφο ζθνπφο είλαη ε ζεκαηνπνίεζε ηεο θίλεζεο. 

  

                                                           
90

 Sant’ Elia, A. (1914). Futurist Architecture, [Διαδύκτυο]. Διαθϋςιμο απϐ: 

<http://www.unknown.nu/futurism/architecture.html> [προςπελϊςτηκε 08.02.2015]. 

91
 Forgione, ϐ.π., ς. 664. 
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Εηθ. 6. Gustave Caillebotte, Παριζινός δρόμος: Μια βροτερή μέρα, 1877. 

 

 

 

 

Εηθ. 8.  Πηέξ-Ωγθύζη Ρελνπάξ, Η Νέα Γέθσρα, Παρίζι, 1872. 

   

    Εηθ. 7. Akseli Gallen-Kallela, Βοσλεβάρηο ζηο Παρίζι, 

1885. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:15:58 EEST - 44.213.66.193

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CGAQFjAK&url=https%3A%2F%2Fartsy.net%2Fartwork%2Fpierre-auguste-renoir-pont-neuf-paris&ei=Mh_RU6ScJ8Kb0QWfloHYAg&usg=AFQjCNEpjneR4rDdQAHjtltCXm0ac5Vqbg&sig2=BCg6rxRuNf8hMchwIdiEPA&bvm=bv.71667212,d.d2k


36 

 

Δίλαη νη θαιιηηέρλεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηκπξεζηνληζηέο, πνπ 

πξψηνη “παξαηεξνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηε κνηξαία θαη δσηηθή ηεο θίλεζε” –απφ 

απηνχο δξνκνινγείηαη ε ζχιιεςε κηαο δσήο ζε θίλεζε. Οη κνξθέο ζηα έξγα απηήο 

ηεο επνρήο είλαη πάληα ζε θίλεζε, (πξν)εθθξάδνληαο ηνλ θνζκηθφ δπλακηζκφ ησλ 

θνπηνπξηζηψλ, ην δηαξθέο γίγλεζζαη ηνπ Μπεξμφλ. 

Οδεχνληαο πξνο ηα ηέιε ηνπ αηψλα, απηή ε ηάζε εληείλεηαη∙ ε παξηζηλή ηέρλε 

γίλεηαη νινέλα θαη πην θνπηνπξηζηηθή.  

Ο Βξεηαλφο ηζηνξηθφο ηέρλεο, Aaron 

Scharf, δηαθξίλεη πξσην-θνπηνπξηζηηθά 

ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα ηνπ λεντκπξεζηνληζηή 

Georges Seurat
92

, Le Chahut
93

 (1890) (εηθ. 

9). αθέζηεξα, ν αξθ αλαθέξεηαη
94

 ζηα 

ζθηψδε δηάθελα ησλ πνδηψλ ησλ ρνξεπηψλ 

(εηθ. 10) πνπ θέξνπλ γξακκηθά ίρλε ηεο 

θίλεζεο ηνπο, πξναλαγγέιινληαο ηηο 

θνπηνπξηζηηθέο δπλακηθέο γξακκέο (εηθ. 11). 

Ο εξά, ζχκθσλα κε ηνλ αξθ, 

ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο δπλακηθέο γξακκέο 

πνιχ πξηλ απφ ηνπο θνπηνπξηζηέο, θαη 

πηζαλφλ γηα πξψηε θνξά ζηε δσγξαθηθή
95

.–

Σν Le Chahut είλαη κία απφ ηηο ελάξμεηο ηεο 

θνπηνπξηζηηθήο θνζκνγνλίαο. Οη βεινεηδείο 

γξακκέο ηνπ είλαη ην ζεκείν φπνπ 

ζπλαξζξψλεηαη ν (κεηά)ηκπξεζηνληζηηθφο 

θηλεηηζκφο κε ηνλ θνπηνπξηζηηθφ. 

 

                                                           
92

 Σο 1956, ο εβερύνι ομολογεύ ϐτι, μϐλισ όρθε για πρώτη φορϊ ςε επαφό με το ϋργο του ερϊ, 

τον υιοθϋτηςε «μια για πϊντα» ωσ δϊςκαλϐ του. Friedenthal, R. (1963). Letters of the great artists, 

London: Thames and Hudson, ς. 247. 

93
 .τ.Μ: «Le Chahut» όταν μια απϐ τισ ονομαςύεσ του χοροϑ καν-καν τον 19ο αιώνα. 

94
 Scharf, A. (1962). Painting, Photography, and the Image of Movement, The Burlington Magazine, 

104(710), ς. 195. 

95
 Ό.π. 

Εηθ. 9. Georges Seurat,  

Le Chahut, 1890. 
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Ο έκπνξνο ηέρλεο, Theo Van Gogh, δηέθξηλε ζηνλ εξά ηελ πξφζεζε λα 

απεηθνληζζεί ε θίλεζε κε έλαλ θαηλνχξγην ηξφπν. Σνλ Μάξηην ηνπ 1890, γξάθεη ζηνλ 

δηάζεκν αδεξθφ ηνπ, Vincent, γηα ην Le Chahut ηα εμήο:  “Ο εξά εθζέηεη κηα πνιχ 

πεξίεξγε εηθφλα […] κέζα ζηελ νπνία έρεη θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα εθθξάζεη ηα 

πξάγκαηα κε βάζε ηελ θαηεχζπλζε ησλ γξακκψλ. ίγνπξα απνδίδεη ηελ εληχπσζε 

ηεο θίλεζεο”
96

. Αλ κε ηη άιιν, ν Θίν Βαλ Γθνγθ αλαγλσξίδεη ζηνλ εξά έλα 

θνπηνπξηζηηθφ επίηεπγκα. 

 

 

 

ηελ μπινγξαθία (εηθ. 12) ηνπ Félix Vallotton, Ζ Γηαδήισζε (1893), 

αλαπαξηζηάηαη κηα ηαξαρψδεο δηαδήισζε αλαξρηθψλ. Όιεο νη κνξθέο είλαη ζε 

θίλεζε, ή, αθξηβέζηεξα, ζε παξνμπζκφ. Ζ αιινθξνζχλε πνπ ηνπο έρεη θαηαβάιιεη 

λνκίδεη θαλείο φηη αληιεί ηελ έκπλεπζή ηεο απφ ηα ιφγηα ηνπ Μαξηλέηηη: “Θα 

πκλήζνπκε ηα κεγάια πιήζε, ηα ζπλεπαξκέλα απφ ηελ εξγαζία, ηελ εδνλή θαη ηα 

έθηξνπα”
97

. 

 

                                                           
96

 Van Gogh, V. (1975). The Complete Letters of Vincent Van Gogh, Vol. 3, New York: Graphic Society, 

ς. 565. 

97
 Marinetti, F. T. (1909). The Futurist Manifesto, [Διαδύκτυο]. Διαθϋςιμο απϐ: 

<http://vserver1.cscs.lsa.umich.edu/~crshalizi/T4PM/futurist-manifesto.html> [προςπελϊςτηκε 

08.02.2015]. 

Εηθ. 10. Λεπηνκέξεηα από ην Le Chahut. 

11. Λνπίηδη Ρνύζνιν, Γσναμιζμός ενός ασηοκινήηοσ, 1912/1913. 
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Εηθ. 12. Felix Vallotton, Η Γιαδήλωζη, 1893. 

 

Ζ εηθφλα κνηάδεη επηθίλδπλα θνπηνπξηζηηθή, φηαλ ηδσζεί ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ 

πίλαθα (εηθ. 13) ηνπ Μπνηζφλη, Καβγάο ζηε Σηνά ηνπ Μηιάλνπ (1909). 

 

 

Εηθ. 13. Οπκπέξην Μπνηζόλη, Καβγάς ζηη Σηοά ηοσ Μιλάνοσ, 1909. 
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Δδψ θαη πάιη ε αηκφζθαηξα είλαη ηεηακέλε∙ επηθξαηεί κηα νριαγσγία. Οη κνξθέο, 

ζε έμαιιε θαηάζηαζε, πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ζηελ πφξηα. Ζ παξάθξνπζή ηνπο 

απνηππψλεηαη ζηελ θξελήξε θίλεζή ηνπο, ε νπνία είλαη θαη ην αμηνπαξαηήξεην 

ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο.– Καη ζηηο δχν παξαζηάζεηο αλαπηχζζεηαη ην ηππηθφ 

θνπηνπξηζηηθφ ζέκα ηεο βίαο. Ζ νκνηφηεηα ζηελ απφδνζε ησλ κνξθψλ είλαη 

εληππσζηαθή· δχζθνια κπνξεί λα μερσξίζεη θάπνηνο ην “γλήζην” θνπηνπξηζηηθφ έξγν 

απφ ην “λφζν”. Σειηθά, δελ είλαη δηφινπ παξάηνικν λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε 

“θνπηνπξηζηηθή επαλάζηαζε” έρεη ήδε μεθηλήζεη απφ ηνλ χζηεξν 19
ν
 αηψλα. 

Σν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ θαιιηηερλψλ απηήο ηεο πεξηφδνπ ζηελ απεηθφληζε 

ηνπ βαδίζκαηνο είλαη έλαο ππαηληγκφο ζηελ θίλεζε. Ζ έκθαζε ζηελ απφδνζε ηεο 

θίλεζεο είλαη έλα ζχκπησκα κφλν ελφο θφζκνπ πνπ αιιάδεη ξαγδαία θαη εθ 

ζεκειίσλ∙ ελφο θφζκνπ ζε θίλεζε. Σα δσληαλά θχηηαξα απηνχ ηνπ θφζκνπ, ε 

κνληέξλα πφιε θαη ν πιαλφβηνο αζηφο, είλαη ηα ζχκβνια απηήο ηεο αιιαγήο. 
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Από τις οπτικές ψευδαισθήσεις στην 4η 

διάσταση 

 

 

ην πιαίζην αλαλνεκαηνδφηεζεο ηνπ ζψκαηνο, πνπ επηηειείηαη θαηά ηνλ 19
ν
 

αηψλα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νχηε ε φξαζε αιιά νχηε θαη θάπνηα απφ ηηο άιιεο 

αηζζήζεηο κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ νπνηαδήπνηε αμίσζε γηα αληηθεηκεληθφηεηα ή 

βεβαηφηεηα έρεη σο επαθφινπζν ηελ αλάδπζε ηνπ κνληέινπ ηεο ππνθεηκεληθήο 

φξαζεο, κε ηελ αιήζεηα ηεο φξαζεο λα βαζίδεηαη ζηελ πιηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

παξαηεξεηή
98

. Δηδηθφηεξα, ε έλλνηα ηεο ππνθεηκεληθήο φξαζεο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα 

φηη ε πνηφηεηα ησλ αηζζήζεψλ καο εμαξηάηαη ιηγφηεξν απφ ηε θχζε ηνπ εξεζίζκαηνο 

θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δηθνχ καο αηζζεηεξηαθνχ πιηθνχ
99

. 

Απηή ε ζχιιεςε ηεο ελζψκαηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ παξαηεξεηή πξνυπνζέηεη φηη 

ε φξαζε είλαη θάηη ην εχπιαζην∙ κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαη λα δηεπζπλζεί απφ κηα 

ζεηξά εμσηεξηθψλ ηερληθψλ. Δθφζνλ ε αιήζεηα ηεο φξαζεο βξίζθεηαη ζην ζψκα, ε 

φξαζε κπνξεί λα ρεηξαγσγεζεί. Οη νπηηθέο κεραλέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαλεξψλνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο λα ρεηξαγσγήζνπλ ηελ φξαζε. 

Δθηφο απφ απηφ, φκσο, απηέο νη θαηλνηφκεο νπηηθέο κεραλέο καξηπξνχλ ην 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηεο επηζηήκεο ηεο επνρήο γηα ηελ αλάιπζε ηεο θπζηθήο 

θίλεζεο. Απηφ ην ελδηαθέξνλ εθδειψλεηαη κε κεγαιχηεξε ζέξκε ζηνλ θιάδν ησλ 

θπζηνιφγσλ. 

Ο 19
νο

 αηψλαο είλαη κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη ζεκαληηθή πξφνδνο 

ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθήο θπζηνινγίαο. Ο Γεξκαλφο ηζηνξηθφο, Henning Schmidgen, 

εηδηθφο ζε ζέκαηα ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο, ζε άξζξν ηνπ ζρεηηθά κε ηελ νπηηθή 

θνπιηνχξα ηεο πεηξακαηηθήο θπζηνινγίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηνλίδεη φηη νη θπζηνιφγνη 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα έξεπαλ πξνο ηελ παξαγσγή θηλνχκελσλ εηθφλσλ δσληαλψλ 

νξγάλσλ
100

. Ο κίληγθελ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γεξκαλνχ θπζηνιφγνπ, 

                                                           
98

 Crary, J. (1988). Techniques… ϐ.π., ς. 4-5. 

99
 Crary, J. (2000). Suspensions… ϐ.π., ς. 12. 

100
 Schmidgen, H. (2004).  Pictures, Preparations, and Living Processes: The Production of 

Immediate Visual Perception (Anschauung) in Late-19th-Century Physiology, Journal of the History 

of Biology, 37(3), ς. 480. 
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Johann Nepomuk Czermak, ν νπνίνο, ζε δηάιεμή ηνπ γηα ηελ θαξδηά, επέδεημε ηηο 

ξπζκηθέο θηλήζεηο ηεο θαξδηάο ελφο βαηξάρνπ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν θαξδηνζθφπην (εηθ. 14). Ο έξκαθ ζρεδίαζε, επίζεο, έλαλ καχξν δίζθν 

(εηθ. 15) ελ είδε θελαθηζηνζθνπίνπ, κε άζπξεο θνπθθίδεο θαη γξακκέο, πνπ ζα 

ελζσκαησλφηαλ ζηελ έληππε κνξθή ηεο δηάιεμήο ηνπ, ψζηε θαη νη αλαγλψζηεο ηνπ 

λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληηιεθζνχλ απηέο ηηο θηλνχκελεο εηθφλεο. 

 

 

Εηθ. 14. Σν θαξδηνζθόπην ηνπ έξκαθ. 

 

 

        

 

         

  

 

  

Εηθ. 15. Ο δίζθνο ηνπ έξκαθ. 

Εηθ. 16. Φελαθηζηνζθόπην. 
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Αλ, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ην κπζηήξην ηεο χπαξμεο μεδηαιχλεηαη γηα ηνπο 

θνπηνπξηζηέο απφ ηε θηινζνθηθή αλάιπζε ηεο θίλεζεο, είλαη γηαηί έρεη πξνεγεζεί 

έλαο αηψλαο ζηνλ νπνίν ε επηζηήκε ζηπιψλεη ην εξεπλεηηθφ ηεο κάηη αθξηβψο ζ’ απηή 

ηελ αλάιπζε: 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φινη νη εξεπλεηέο ηεο θίλεζεο –αλάκεζά ηνπο θαη κεηο– δελ 

μεθηλήζακε απφ ηελ αλάιπζε θαη δελ έπξεπε λα ην θάλνπκε, γηα λα κπνξέζνπκε, άιινο 

πξηλ άιινο κεηά, λα θηάζνπκε ζηελ ηειεηφηεηα ηεο ζχλζεζεο
101

; 

 

Ο έξκαθ είλαη έλαο απφ απηνχο ηνπο εξεπλεηέο ηεο θίλεζεο. Ζ πεξίπησζε ηνπ, 

δε, είλαη κφλν έλα ειάρηζην δείγκα απφ ηηο αλαξίζκεηεο ηελ ίδηα πεξίνδν πεξηπηψζεηο 

επηζηεκφλσλ πνπ επηλννχλ θάπνηνλ νπηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ αλάιπζε ή ηελ 

ςεπδαηζζεηηθή δηέγεξζε ηεο θίλεζεο. 

Σν θελαθηζηνζθφπην
102

 είλαη ίζσο ε πιένλ δηάζεκε νπηηθή ζπζθεπή ηνπ 19
νπ

 

αηψλα. ηελ ηζηνξηνγξαθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ην θελαθηζηνζθφπην ινγίδεηαη σο ε 

πξψηε πξν-θηλεκαηνγξαθηθή ζπζθεπή πνπ παξήγαγε ηελ ςεπδαίζζεζε θηλνχκελσλ 

εηθφλσλ. Δθεχξεζε ηνπ Βέιγνπ θπζηθνχ, Joseph Plateau, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1830, ην θελαθηζηνζθφπην (εηθ. 16) απνηεινχληαλ απφ έλαλ πεξηζηξεθφκελν 

δίζθν, πξνζαξκνζκέλν ζε ρεξνχιη θαη ρσξηζκέλν ζε 16 αθηίλεο κε εγθνπέο ζηελ 

πεξηθέξεηα, ζηελ επηθάλεηα ηεο νπνίαο κηα ζεηξά απφ εηθφλεο  παξνπζίαδαλ δηάθνξεο 

θάζεηο ηεο θίλεζεο
103

. Καζψο ν παξαηεξεηήο πεξηέζηξεθε ηνλ δίζθν κπξνζηά απφ 

έλαλ θαζξέθηε, εκθπζνχζε ηελ θίλεζε ζηηο θηγνχξεο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. 

Πέξα απφ έλα gadget γηα ηελ ςπραγσγία ησλ αζηψλ ηεο επνρήο, ην 

θελαθηζηνζθφπην ζεκαηνδφηεζε ηε ζεκαληηθή εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

ζηελ νπηηθή έξεπλα. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα, πθίζηαην ζπλερείο 

ηξνπνπνηήζεηο απφ επηζηήκνλεο θαη ηερληθνχο: παξάγσγα απηψλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

είλαη ην “Γαηδάιεην” (πνπ αξγφηεξα ζα επνλνκαδφηαλ “Zσνηξφπην” [εηθ. 17]) ηνπ 

Βξεηαλνχ καζεκαηηθνχ, William George Horner, ην πξαμηλνζθφπην (εηθ. 18), κε ηνλ 

πην εμειηγκέλν εμνπιηζκφ ηνπ, ην θσλνζθφπην (εηθ. 19) ηνπ Georges Demeny θ.ά.  

                                                           
101

 Blumenkratz et al., ϐ.π., ς. 133. 

102
 Απϐ την αρχαύα ελληνικό λϋξη «φενϊκη», που αρχικϊ ςόμαινε περοϑκα και μεταφορικϊ 

εξαπϊτηςη, παραπλϊνηςη. 

103 Crary, J. (1988). Techniques… ϐ.π., ς. 19. 
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Εηθ. 17. Ζωνηξόπην. 

 

Εηθ. 18. Πξαμηλνζθόπην. 

19. Φωλνζθόπην. 
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Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηνπηλέο κεηαιιάμεηο ηνπ θελαθηζηνζθνπίνπ 

εκπλένληαλ, θαηά θχξην ιφγν, είηε απφ έλα είδνο ζχδεπμεο ηεο ζπζθεπήο κε ην 

ζηεξενζθφπην είηε απφ ηε κάιινλ αηειέζθνξε
104

 απφπεηξα ηνπ T. W. Taylor, ν 

νπνίνο ην 1843 επηλφεζε έλα δηπινχ δίζθνπ θελαθηζηνζθφπην
105

.– Όζνλ αθνξά 

απηνχο πνπ επηρείξεζαλ λα ζπλελψζνπλ ην θελαθηζηνζθφπην κε ην ζηεξενζθφπην, 

μερσξίδνπλ νη πεξηπηψζεηο ηνπ William Shaw, ν νπνίνο, ζηα 1860, πξφηεηλε κηα κίμε 

ησλ δχν ζπζθεπψλ, επεξεαζκέλνο απφ ην έξγν ηνπ Πιαηφ, ηνπ δηάζεκνπ θπζηθνχ, 

Michael Faraday, θαη ησλ Άγγισλ θπζηθψλ, Charles Wheatstone θαη Sir David 

Brewster, ζηνπο νπνίνπο θαη απνδίδεηαη ε εθεχξεζε ηνπ ζηεξενζθνπίνπ ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1830, θαη απηή ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, Adam Dunin Jundzill, 

πνπ ην 1856, ζπλδπάδνληαο ηηο δχν νπηηθέο κεραλέο, δεκηνχξγεζε ην 

“θηλεκνζθφπην”
106

. 

Δίλαη αξθεηά πηζαλφ ν Σφκαο Έληηζνλ λα είρε ζην 

κπαιφ ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή ή ηνπιάρηζηνλ ην 

φλνκά ηεο, φηαλ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890, 

“βάθηηδε” ηε κεραλή πξνβνιήο (εηθ. 20)  πνπ 

δεκηνχξγεζε ζηα εξγαζηήξηά ηνπ καδί κε ηνλ 

θσηνγξάθν ππάιιειφ ηνπ, William K. L. Dickson.  

Σν θηλεηνζθφπην ήηαλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλαο 

θαζαξά ςπραγσγηθφο αηνκηθφο νπηηθφο ζηαζκφο. Μέζσ 

ηεο νπήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο θαηαζθεπήο, 

ν πειάηεο κπνξνχζε γηα 25 ζεληο λα δεη ηηο ηαηλίεο πνπ ν 

Έληηζνλ άξρηζε λα παξάγεη απφ ην 1894
107

. Απηέο νη 

                                                           
104

 Ο Σϋιλορ δεν κατϋθεςε ποτϋ πατϋντα για το ςχϋδιϐ του και δεν υπϊρχουν ενδεύξεισ για το αν 

καταςκεϑαςε καν τη ςυςκευό του. Leskosky, R. J. (1993). Phenakiscope: 19th Century Science 

Turned to Animation, Film History, 5(2) Animation, ς. 181. 

105
 Η πρώτη καταγεγραμμϋνη χρόςη μιασ ςυςκευόσ παραπλόςιασ του Σϋιλορ, ϋνασ ςυνδυαςμϐσ 

φενακιςτοςκοπύου και μαγικόσ λατϋρνασ, πιςτώνεται ςτον αυςτριακϐ αξιωματικϐ, Franz 

Uchatius, ενώ παρϐμοιουσ μηχανιςμοϑσ ανϋπτυξαν ο Ayrton Paris, ςτα μϋςα του αιώνα, και 

πολϑ αργϐτερα, ςτισ αρχϋσ του εικοςτοϑ αιώνα, ο William Zimmerman. Ό.π., ς. 181, 182 & 186. 

106
 Ό.π., ς. 182. 

107
 Ρόντερ, Κ. (1985). Ιςτορία του παγκόςμιου κινηματογράφου: 1895-1975, μτφρ. . 

Σριανταφϑλλου, Αθόνα: Αιγϐκερωσ, ς. 8-9. 

Εηθ. 20. Σν θηλεηνζθόπην. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:15:58 EEST - 44.213.66.193



45 

 

ηαηλίεο, βέβαηα, δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηηο θηλνχκελεο εηθφλεο ησλ παιαηφηεξσλ 

νπηηθψλ κεραληζκψλ∙ ην θηλεηνζθφπην είλαη “ε κφλε κεραλή πνπ εθεπξέζεθε πνηέ 

πνπ αλαπαξάγεη ηελ θίλεζε”.  

 

 

Εηθ. 21. Δηαθήκηζε ηνπ θηλεηνζθνπίνπ ζηνλ καζνληθό λαό ηνπ ηθάγν. 

 

Οη ηαηλίεο ηνπ θηλεηνζθνπίνπ, ινηπφλ, ήηαλ θάηη ην πξσηνθαλέξσην: “Εσληαλνί, 

θηλνχκελνη άληξεο θαη γπλαίθεο”. Ζ ηδηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο, ε 

δπλαηφηεηά ηεο λα αλαπαξάγεη ηελ θίλεζε, απνζεψλεηαη σο “ην ζαχκα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα”. Ζ εθεχξεζε ηνπ θηλεηνζθνπίνπ είλαη ζίγνπξα κηα απφ απηέο ηεο ηζηνξηθέο 

ζηηγκέο φπνπ αλαλεψλεηαη ε αλζξψπηλε επαηζζεζία
108

. 

                                                           
108

 Απϐ το μανιφϋςτο του Μαρινϋτι Καταςτροφή του ςυντακτικού – Φανταςία δίχωσ χαλινούσ – 

Ελεύθερεσ λέξεισ: «Ο Υουτουριςμϐσ θεμελιώνεται πϊνω ςτην ολοκληρωτικό ανανϋωςη τησ 
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Σν κηληηαθφ ηερλνχξγεκα ηνπ Ακεξηθαλνχ εθεπξέηε απνηειεί θαη ηνλ ηειεπηαίν 

θξίθν ζηελ αιπζίδα πνπ ελψλεη ηε θσηνγξαθία κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν –γη’ απηφ θαη 

ζπρλά ν Έληηζνλ ζεσξείηαη γελλήηνξάο ηνπ. Ωζηφζν, απηφο ν ηίηινο, ηνπ γελάξρε ηνπ 

ζηλεκά, ζα κπνξνχζε δηθαησκαηηθά λα απνδνζεί ζηνπο εθεπξέηεο φισλ απηψλ ησλ 

ελδηάκεζσλ νπηηθψλ κεραλψλ, θαζψο κνηξάδνληαη θάηη θνηλφ: ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ ηεο νπηηθήο αληίιεςεο. 

Ζ ζρέζε ρξφλνπ θαη νπηηθήο αληίιεςεο έρεη λα θάλεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

κεηεηθάζκαηνο
109

, ηε δηαηήξεζε ηεο εηθφλαο, δειαδή, ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα 

ηνπ καηηνχ κεηά ηνλ νπηηθφ εξεζηζκφ
110

. Ο θηλεκαηνγξάθνο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

κεηεηθάζκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηελ εληχπσζε ηεο θίλεζεο∙ ην ίδην θαη φιεο νη 

πξν-θηλεκαηνγξαθηθέο ζπζθεπέο: ην θελαθηζηνζθφπην, π.ρ., ήηαλ κηα θαηαζθεπή πνπ 

δεκηνπξγνχζε ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο απφ κηα ζεηξά αθίλεησλ εηθφλσλ, 

εθκεηαιιεπφκελνο ην κεηείθαζκα· ην ίδην θαη ην ζαπκαηνηξφπην (εηθ. 22), πνπ ν 

Άηξηνλ Πάξηο παξνπζηάδεη ζην Λνλδίλν ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1820
111

. Σν 

ζαπκαηνηξφπην ζπλίζηαηαη απφ έλαλ κηθξφ δίζθν κε ζπκπιεξσκαηηθέο εηθφλεο ζηηο 

πιεπξέο ηνπ θαη δχν λήκαηα ζηηο άθξεο ηνπ. Πεξηζηξέθνληαο γξήγνξα ηνλ δίζθν κε 

ηε βνήζεηα ησλ λεκάησλ, επηηπγράλεηαη ε νπηηθή ςεπδαίζζεζε ηεο ηαχηηζεο ησλ δχν 

εηθφλσλ. 

 

 

Εηθ. 22. Σν ζαπκαηνηξόπην. 

                                                                                                                                                                      
ανθρώπινησ ευαιςθηςύασ που όρθε μαζύ με τισ μεγϊλεσ επιςτημονικϋσ ανακαλϑψεισ.» 

Μαρινϋττι, ϐ.π., ς. 73-74. 

109 Μετϊ + εικϊζω. 

110
 Οι περιςςϐτερεσ εφευρϋςεισ των οπτικών μηχανών του 19ου αιώνα αφορμώνται απϐ την 

επιςτημονικό ϋρευνα για το μετεύκαςμα. Crary, J. (1988). Techniques… ϐ.π., ς. 15. 

111
 Ό.π., ς. 17. 
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Ζ αληίιεςε ηνπ παξαηεξεηή θινλίδεηαη: ην ζαπκαηνηξφπην απνηειεί ηελ πξψηε 

νπηηθή κεραλή ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνπ ζεκειηψλεη ηε δηαηήξεζε ηεο νπηηθήο εληχπσζεο. 

Οη θνπηνπξηζηέο ππαηλίζζνληαη απηφ ην ρξνληθφ παηρλίδη δηάξθεηαο ηεο φξαζεο, 

γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ θηλεηηθφ θαη κεηακνξθψζηκν ραξαθηήξα ηεο κνληέξλαο 

αληίιεςεο: 

 

Πξάγκαηη, φια θηλνχληαη, φια ηξέρνπλ, φια αιιάδνπλ γξήγνξα. Έλα πξνθίι δε κέλεη 

πνηέ αθίλεην κπξνζηά ζηα κάηηα καο, αιιά εκθαλίδεηαη θαη εμαθαλίδεηαη αζηακάηεηα. 

Δπεηδή ην είδσιν ελφο αληηθεηκέλνπ δηαηεξείηαη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα, ηα 

θηλνχκελα αληηθείκελα ζπλερψο απηνπνιιαπιαζηάδνληαη· ε κνξθή ηνπο αιιάδεη ζηελ 

μέθξελε πνξεία ηνπο ζαλ γξήγνξεο δνλήζεηο. Έηζη έλα άινγν πνπ ηξέρεη δελ έρεη 

ηέζζεξα πφδηα αιιά είθνζη, θαη νη θηλήζεηο ηνπο είλαη ηξηγσληθέο
112

. 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε θνπηνπξηζηηθή ζθέςε ζκηιεχεηαη, βαζηζκέλε ζηελ εκπεηξία 

ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο, φπσο ηελ πξνέβιεςαλ ηα νπηηθά εθέ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ζ 

κνληέξλα νπηηθή εληχπσζε, πνπ δνκείηαη κέζα ζηνλ εγθέθαιν, είλαη αζηαζήο θαη 

δπλακηθή∙ ζπλζεηηθή θαη παξακνξθσηηθή. Ζ κνληέξλα αληίιεςε είλαη παξάγσγν ηνπ 

ζαπκαηνηξνπίνπ, ηνπ ζηεξενζθνπίνπ, ηνπ θελαθηζηνζθνπίνπ, ηνπ θηλεηνζθνπίνπ, ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Σνπο εθεπξέηεο φισλ απηψλ ησλ νπηηθψλ παηρληδηψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ έρνπλ ζηνλ λνπ ηνπο νη θνπηνπξηζηέο, φηαλ δηαζαιπίδνπλ 

“φια θηλνχληαη, φια ηξέρνπλ, φια αιιάδνπλ γξήγνξα”.  

Απηνί, φκσο, πνπ ρσξίο ακθηβνιία επεξεάδνπλ πην έληνλα ηε ζθέςε ηνπο είλαη ν 

Ακεξηθάλνο θσηνγξάθνο, Eadweard Muybridge, θαη ν Γάιινο επηζηήκνλαο, Étienne-

Jules Marey. Ζ αλαθνξά ησλ θνπηνπξηζηψλ ζην άινγν κε ηα 20 πφδηα είλαη ζαθήο 

λχμε ζηηο πξσην-θηλεκαηνγξαθηθέο θσηνγξαθηθέο κειέηεο ηνπ Μάηκπξηηδ θαη ηνπ 

Μαξέ ζηηο νπνίεο ην άινγν είλαη ην βαζηθφ αληηθείκελν θσηνγξάθεζεο. 

Κάπνηα ζηηγκή ηελ άλνημε ηνπ 1872, ν πξψελ θπβεξλήηεο ηεο Καιηθφξληα θαη 

ηδηνθηήηεο αγσληζηηθψλ αιφγσλ, Leland Stanford, πξνζιακβάλεη ηνλ Μάηκπξηηδ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη επηζηεκνληθά φηη θαη ηα ηέζζεξα πφδηα ηνπ αιφγνπ 

                                                           
112

 Σύςνταλ, Κ., & Μποτςϐλα, Α., ϐ.π., ς. 51· Balla, G., Boccioni, U., Carrà, C., Russolo, L., & Severini, 

G. (1910). Technical Manifesto of Futurist Painting, [Διαδύκτυο]. Διαθϋςιμο απϐ: 

<http://www.unknown.nu/futurism/techpaint.html> [προςπελϊςτηκε 08.02.2015]. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:15:58 EEST - 44.213.66.193



48 

 

βξίζθνληαη ζηνλ αέξα, θάπνηα ζηηγκή ελφζσ θαιπάδεη
113

. Ο Μάηκπξηηδ παξήγαγε ηηο 

πξψηεο πεηπρεκέλεο ηνπ δηαδνρηθέο θσηνγξαθίεο θηλνχκελσλ αιφγσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα πεηξακάησλ ζην δηάζηεκα 1878-1879, θαη ην 1881 εμέδσζε ν ίδηνο ηηο 

κειέηεο ηνπ (πνπ πεξηιάκβαλαλ πάλσ απφ 2000 θσηνγξαθίεο) γχξσ απφ ηελ θίλεζε 

κε ηνλ ηίηιν The Attitudes of Animals In Motion (εηθ. 24)
114

.  

Πέξα απ’ ην φηη θαηφξζσζε λα απνδψζεη ιεπηνκεξψο ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο 

ηππηθήο θίλεζεο, θαη λα ηηο αλαπαξαζηήζεη, ζηε ζπλέρεηα, κε πξνβνιηθή ζπζθεπή
115

 

πνπ ν ίδηνο θαηαζθεχαζε, ν Μάηκπξηηδ πεηπραίλεη θάηη κε επξχηεξεο πξνεθηάζεηο: κηα 

πνιιαπιή δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο
116

 θαη, ελ γέλεη, κηα αλαδηακφξθσζε ηεο 

αληίιεςεο: νη θσηνγξαθίεο ηνπ θαηαξξίπηνπλ θαηλνκεληθέο ζπλέρεηεο ηεο θίλεζεο 

θαη ηνπ ρξφλνπ, απνθαιχπηνληαο κηα βαζχηεξε δηάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

Θέινπκε λα απνδψζνπκε απηφ πνπ επηθαλεηαθά δε θαίλεηαη: ζέινπκε λα ζπκίζνπκε 

ηελ πην δσληαλή αίζζεζε ηεο βαζηάο έθθξαζεο κηαο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ςάρλνπκε λα 

βξνχκε πξάγκαηη ηελ θηλεηηζηηθή αίζζεζε, γηαηί είλαη πινχζηα ζε ππέξνρα κπζηηθά 

βάζε θαη ζε πνιιαπιέο ζπλαηζζεκαηηθέο πεγέο, ράξε ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη 

απεξίγξαπηε θαη άπηαζηε
117

. 

 

Ο Μάηκπξηηδ εκπλέεη ηε θνπηνπξηζηηθή “θηλεηηζηηθή” αίζζεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαηαθέξλνληαο λα θαηαγξάςεη ζηνλ θσηνγξαθηθφ θαθφ θηλήζεηο 

θαη ρξνληθφηεηεο αζχιιεπηεο απφ ην αλζξψπηλν κάηη. Ο θνπηνπξηζηηθφο ενξηαζκφο 

ηεο θίλεζεο πνπ παξακνξθψλεη ηα αληηθείκελα· ε θνπηνπξηζηηθή πεξεθάληα ηεο 

ζχγθξνπζεο κε ηνλ ξεαιηζκφ, απηήλ ηελ “παιηά αληίιεςε γηα ηελ ηέρλε”
118

· ην 

θνπηνπξηζηηθφ πάζνο γηα ηελ ηαρχηεηα: φια ελππάξρνπλ εκβξπτθά ζην έξγν ηνπ 

Ακεξηθαλνχ θσηνγξάθνπ.  

                                                           
113

 Ott, J. (2005). Iron Horses: Leland Stanford, Eadweard Muybridge, and the Industrialised Eye, 

Oxford Art Journal, 28(3), ς. 410. 

114
 Ό.π., ς. 411. 

115
 Σο «ζωοπραξιςκϐπιο» (1879), το οπούο μπορεύ να καταγραφεύ ωσ η πρώτη ςυςκευό 

προβολόσ κινοϑμενων εικϐνων. 

116
 Crary, J. (2000). Suspensions… ϐ.π., ς. 147. 

117
 Blumenkratz et al., ϐ.π., ς. 127. 

118
 Ό.π., ς. 126. 
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Εηθ. 23. Φωηνγξαθηθή πιάθα από ηε ζπιινγή ηνπ Μάηκπξηηδ. 

 

 

  

Εηθ. 24. Κάξιν Καξξά, Κόκκινος Καβαλάρης, 1913. 

Εηθ. 25. Οπκπέξην Μπνηζόλη, 

Δλαζηικόηηηα, 1912. 
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Αλ ζα έπξεπε, φκσο, απφ φινπο ηνπο “εξεπλεηέο ηεο θίλεζεο” ηνπ 19
νπ

 αηψλα, λα 

μεδηαιέμνπκε ηνλ πην επηδξαζηηθφ ζηε λννηξνπία ησλ θνπηνπξηζηψλ, απηφο ζα ήηαλ 

αζπδεηεηί ν Δ. Ε. Μαξέ, ν ζπγθαηξηλφο εηαίξνο ηνπ Μάηκπξηηδ ζηηο θαηλνηφκεο 

θσηνγξαθηθέο κειέηεο ηεο θίλεζεο.  

 

 

Εηθ. 26. Ε. Ζ. Μαξέ, Μελέηη ηοσ βαδίζμαηος, 1883. 

 

Δλψ ε κέζνδνο ηνπ Μάηκπξηηδ, κε ηε ρξήζε κηαο ζεηξάο θακεξψλ, ζηφρεπε ζηελ 

απαζαλάηηζε ησλ δηαθξηηψλ ζηηγκψλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ ηεο θίλεζεο, ε 

πξνζέγγηζε ηνπ Μαξέ, πνπ αθνξνχζε ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ ζηαδίσλ ηεο θίλεζεο, 

ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπλζεηηθή / δπλακηθή θαη είρε κηα κεηαθπζηθή δηάζηαζε, ηαηξηαζηή 

κε ηηο παξαςπρνινγηθέο παξαηεξήζεηο πεξί ζπγρψλεπζεο αληηθεηκέλσλ θαη ζσκάησλ 

πνπ δηαηππψλνπλ νη θνπηνπξηζηέο δσγξάθνη ζην ηερληθφ ηνπο καληθέζην (“Σα 

ζψκαηά καο εηζρσξνχλ ζηα θαζίζκαηά πνπ θαζφκαζηε, θαη ηα θαζίζκαηα εηζρσξνχλ 

ζε καο”
119

) θαη ν Μπξαγθάιηα ζρεηηθά κε ηνλ θσηνδπλακηζκφ ηνπ (“Όηαλ έλαο 

άλζξσπνο ζεθψλεηαη, ε θαξέθια είλαη αθφκα γεκάηε απφ ηελ ςπρή ηνπ”
120

). Έλα απφ 

ηα θεληξηθά θαη πην πνιπζπδεηεκέλα ζηνηρεία ζηε θνπηνπξηζηηθή ηέρλε, ε ρξνληθή 

ηαπηνζεκία, κνηάδεη λα πξνέξρεηαη απφ ηηο “ρξνλνθσηνγξαθίεο” (εηθ. 26) ηνπ Μαξέ. 

 

                                                           
119 Ντε Μικϋλι, ϐ.π., ς. 398. 

120 Σύςνταλ, Κ., & Μποτςϐλα, Α., ϐ.π., ς. 208. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:15:58 EEST - 44.213.66.193



51 

 

 

Εηθ. 27. Σδάθνκν Μπάια, Το Χέρι ηοσ Βιολιζηή, 1912. 

 

Δληνχηνηο, πξηλ αξρίζεη λα αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ησλ ρξνλνθσηνγξαθηψλ  

ηνπ, ν Μαξέ ήηαλ έλαο απφ ηνπο επηθαλέζηεξνπο θπζηνιφγνπο ηεο επνρήο ηνπ, 

δηεμάγνληαο γηα αξθεηά ρξφληα επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο ησλ 

ζσκαηηθψλ νξγάλσλ, πξηλ ζηξαθεί ζηελ θηλεζηνινγία ησλ πηελψλ, ησλ εληφκσλ, ησλ 

αιφγσλ θαη, θπζηθά, ηνπ αλζξψπνπ. 

Σν 1882, ν Μαξέ θαηαζθεπάδεη ην ρξνλνθσηνγξαθηθφ ηνπθέθη (εηθ. 28), ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα νπηηθνπνηήζεη ηηο αδηφξαηεο δπλάκεηο θαη θηλήζεηο πνπ 

δηαθεχγνπλ ηεο αλζξψπηλεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ ηδηφκνξθε ζπζθεπή ηνπ, 

έλαο αιιφθνηνο ζπγθεξαζκφο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη νπινπνιπβφινπ, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ιήςεο δψδεθα θσηνγξαθηψλ ην δεπηεξφιεπην θαη απνηχπσζήο ηνπο ζηελ 

ίδηα εηθφλα. 

 

 

Εηθ. 28. Σν ρξνλνθωηνγξαθηθό ηνπθέθη ηνπ Μαξέ. 
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Φσηνγξαθίδνληαο ηνπο ελ θηλήζεη “ζηφρνπο” ηνπ, ν Μαξέ θηινδνμνχζε λα 

“αηρκαισηίζεη” ηελ αιεζηλή ξνή ηεο ζσκαηηθήο θίλεζεο. Ζ ρξνλνθσηνγξαθία, απηή 

ε “λέα κέζνδνο αλάιπζεο ηεο θίλεζεο”, είλαη ην κέζν “γηα λα θαζηζηνχλ 

πξνζβάζηκεο ζε φινπο νη κειέηεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δσήο, απηψλ ησλ θηλήζεσλ 

ησλ ηφζν ειαθξψλ, ηφζν θεπγαιέσλ, απηψλ ησλ αιιαγψλ ηεο θαηάζηαζεο πνπ είλαη 

ηφζν αξγέο ή ηφζν γξήγνξεο πνπ δηαθεχγνπλ ησλ αηζζήζεσλ”
121

. 

Ζ θξαζενινγία είλαη άθξσο θνπηνπξηζηηθή. Ο Μαξέ κηιά γηα κηα πξαγκαηηθφηεηα 

ξεπζηή, αθξηβψο φπσο ηελ πεξηγξάθνπλ νη θνπηνπξηζηέο ιίγεο δεθαεηίεο αξγφηεξα. Ζ 

ρξνλνθσηνγξαθία εθεπξέζεθε, γηα λα θαηαγξάςεη απηή ηελ ξεπζηφηεηα: 

 

Έηζη εκείο ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε θαη λα πηάζνπκε απηέο ηηο ππεξβαηηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ζηε κεηαηφπηζή ηνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ κεηαηνπίδεη ηελ 

αηκφζθαηξα· εθφζνλ ζέινπκε λα θαηαγξάςνπκε ην πεξηβάιινλ κε φιν ηνλ αλάθαην θαη 

αθαηάζηαην φγθν ηνπ θαηά ηελ πεξηζηξνθή πνπ ηνπ πξνθαιεί ε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο
122

. 

 

Απφ ηε ρξνλνθσηνγξαθία ηνπ Μαξέ θαηάγεηαη ε “θνπλεκέλε θσηνγξαθία” ηνπ 

Μπξαγθάιηα θαη ην πάζνο ηνπ γηα ηελ θίλεζε: 

 

Δκείο ινηπφλ ληψζακε ηε καγεία πνπ ζα γελλνχζε κηα θνπλεκέλε θσηνγξαθία, 

έρνληαο κέζα καο ην πάζνο γηα ηελ θίλεζε πνπ πνιιαπιαζηάδεη, κεηακνξθψλεη θαη 

παξακνξθψλεη κεγαιεησδψο ηα πξάγκαηα, εθθξάδνληαο ην βαζηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο, έηζη ψζηε ε αίζζεζε ηεο θίλεζεο λα επηβεβαηψλεη αθξηβψο ηε ζχλζεζε 

ησλ αηζζήζεσλ ηεο ζχγρξνλεο δσήο πνπ κφλν απηέο κπνξνχλ λα εληππσζηάζνπλ ηνπο 

πξαγκαηηθά ζχγρξνλνπο αλζξψπνπο
123

. 

 

Έκπιενο κπεξμνληθψλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ θίλεζε, ν Μπξαγθάιηα 

αξρίδεη απφ ην 1911 λα αλαπηχζζεη ηνλ “θσηνδπλακηζκφ” ηνπ σο ηελ ηέρλε πνπ ζα  

                                                           
121

 Marey, E. J. (1876). De la méthode graphique dans les sciences expérimentales. In: Congrès 

périodique international des sciences médicales, 4me session, Bruxelles, 1875: compte-rendu, Paris, ς. 

54. 

122 Blumenkratz et al., ϐ.π., ς. 127. 

123
 Ό.π., ς. 124. 
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“εμαγλίζεη” θαη  ζα “εμεπγελίζεη” ηε θσηνγξαθία
124

. ην καληθέζην ηνπ 

“Φνπηνπξηζηηθνχ θσηνδπλακηζκνχ” ραξαθηεξίδεη ηελ επηλφεζή ηνπ 

“επαλάζηαζε”
125

. Αληηδηαζηέιινληαο ηνλ θσηνδπλακηζκφ ηνπ κε ηε 

ρξνλνθσηνγξαθία ηνπ Μαξέ, δηεπθξηλίδεη:  

 

Γηα λα θάλνπκε κηα πξφρεηξε παξνκνίσζε, ε ρξνλνθσηνγξαθία ζα κπνξνχζε λα 

ζπγθξηζεί κ’ έλα ξνιφη πνπ δειψλεη θαη ηα ιεπηά, ελψ ν θσηνδπλακηζκφο κ’ έλα ξνιφη 

πνπ δείρλεη φρη κφλν ηα δεπηεξφιεπηα, αιιά θαη ηα θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ
126

. 

 

 Ο θηλεηηζκφο ηνπ Μαξέ είλαη κνλάρα έλα επεηζφδην ζηελ ηζηνξία ηνπ 

θνπηνπξηζηηθνχ θηλεηηζκνχ. Σν θαιχηεξν πνπ πεηπραίλεη ν Μαξέ είλαη απιψο κηα 

αλαπαξάζηαζε ηεο θίλεζεο, “αιιά κπνξνχκε εκείο ζήκεξα, ζηελ θηλεηηθφηαηε 

ζχγρξνλε δσή, λα ηθαλνπνηεζνχκε κε ηελ αλαπαξάζηαζε κφλν ηεο έλλνηαο; Οη 

απαηηήζεηο καο απμήζεθαλ κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο δσήο”
127

. Οη 

ρξνλνθσηνγξαθίεο ηνπ Μαξέ ζπληζηνχλ κηα “ζηαηηθή ζχλζεζε δχν ζηαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ”
128

· ν θσηνδπλακηζκφο, φκσο, είλαη ε “δπλακηθή ζχλζεζε κηαο 

ζχλζεηεο εμέιημεο”
129

. Μφλν ν θηλεηηζκφο ηνπ θσηνδπλακηζκνχ είλαη ηθαλφο λα 

ζπιιάβεη ηε “γεληθή ηδέα ηεο θίλεζεο”
130

 θαη λα αλάγεη ζε ηέρλε ηε κεηακφξθσζε 

πνπ απηή πξνθαιεί ζηα ζψκαηα. 

Ο Μπξαγθάιηα έδηλε κεγάιε βαξχηεηα ζηηο κεηαβαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

απαζαλάηηδε ν θσηνδπλακηζκφο ηνπ
131

. Αλ ν Μαξέ αλαδήηεζε έλαλ αζέαην θφζκν 

ζηηο ξηπέο ηνπ αέξα, ηηο δίλεο ηνπ λεξνχ θαη ηα κνηίβα ησλ θπκάησλ, ν Μπξαγθάιηα 

ηνλ βξήθε ζηελ “εζψηαηε ηάζε ηεο θίλεζεο”, ζηελ έθεζε ηνπ δσληαλνχ πλεχκαηνο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα κεηαηφπηζε
132

: 

                                                           
124

 Ό.π., ς. 121. 

125
 Ό.π. 

126
 Σύςνταλ, Κ., & Μποτςϐλα, Α., ϐ.π., ς. 205. 

127
 Blumenkratz et al., ϐ.π., ς. 128. 

128
 Ό.π. 

129
 Ό.π. 

130
 Ό.π. 

131
 Σύςνταλ, Κ., & Μποτςϐλα, Α., ϐ.π., ς. 208. 

132
 Blumenkratz et al., ϐ.π., ς. 127. 
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Έηζη εκείο ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε θαη λα πηάζνπκε απηέο ηηο ππεξβαηηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ζηε κεηαηφπηζή ηνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ κεηαηνπίδεη ηελ 

αηκφζθαηξα, εθφζνλ ζέινπκε λα θαηαγξάςνπκε ην πεξηβάιινλ κε φιν ηνλ αλάθαην θαη 

αθαηάζηαην φγθν ηνπ θαηά ηελ πεξηζηξνθή πνπ ηνπ πξνθαιεί ε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο: ην 

πεξηβάιινλ πνπ εκείο γλσξίδνπκε θαη ληψζνπκε, πεξηζζφηεξν θαηά ηελ πξάμε ηεο 

θίλεζεο παξά θαηά ηελ εξεκία ηεο ζηάζεο
133

. 

 

 

Εηθ. 29. Άληνλ Σδνύιην Μπξαγθάιηα, Ο ηζελίζηας, 1913. 

 

Ο Τζειίζηαο (εηθ. 29) είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ θνπηνπξηζηηθνχ 

δπλακηζκνχ, φπσο ηνλ αληηιακβαλφηαλ θαη ηνλ απνηχπσλε ζηηο εηθφλεο ηνπ ν 

Μπξαγθάιηα.  

                                                           
133 Ό.π. 
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Καη φρη κφλν. Ο δπλακηζκφο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Μπνηζφλη, ελππάξρεη ζηηο 

κεηαβαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ζε θίλεζε:  

 

Γπλακηζκφο είλαη ε νκφρξνλε δξάζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ηδηαίηεξεο θίλεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (απφιπηε θίλεζε) θαη ησλ κεηαηξνπψλ πνπ πθίζηαηαη ην αληηθείκελν θαηά 

ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ην θηλεηφ ή αθίλεην πεξηβάιινλ (ζρεηηθή θίλεζε)… 

Δίλαη ε ιπξηθή ζχιιεςε ησλ κνξθψλ εξκελεπφκελσλ κέζα ζηελ αηέιεησηε εθδήισζε 

ηεο ζρεηηθφηεηάο ηνπο κεηαμχ απφιπηεο θαη ζρεηηθήο θίλεζεο, κεηαμχ πεξηβάιινληνο θαη 

αληηθεηκέλνπ, κέρξη λα δηακνξθσζεί ε εκθάληζε ελφο ζπλφινπ: πεξηβάιινλ + 

αληηθείκελν
134

. 

 

Ο Μπνηζφλη νξίδεη ην νκφρξνλν σο “ην αληηθείκελν εθείλεο ηεο κεγάιεο αηηίαο 

πνπ είλαη ν παγθφζκηνο δπλακηζκφο”, o “ιπξηθφο εθπξφζσπνο ηεο ζχγρξνλεο 

αληίιεςεο ηεο δσήο”
135

.  

Γηαπλεφκελνο θαη απηφο απφ ηε θηινζνθία ηνπ Μπεξμφλ, ν Μπνηζφλη 

αληηιακβαλφηαλ ηελ χπαξμε ζαλ έλα φινλ ζε ζπλερή ξνή. Σν κφλν ζηνηρείν πνπ 

ηξέθεη ηα αληηθείκελα είλαη “ε δσή, δειαδή ε θίλεζε”
136

.  

Ο θπζηθφο ππεξβαηηζκφο ηνπ Μπνηζφλη, ε ηδέα φηη φια ηα αληηθείκελα ηείλνπλ 

πξνο ην άπεηξν, εκπλέεηαη απφ ηελ κπεξμνληθή ζχιιεςε ηεο χιεο: “ε χιε δηαιχεηαη 

ζε αλαξίζκεηεο δνλήζεηο, φιεο ζπλδεδεκέλεο ζε κηα αδηάθνπε ζπλέρεηα, φιεο δεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο, θαη ηαμηδεχνληαο ζε θάζε θαηεχζπλζε ζαλ ζξχςαια”
137

. Γηα ηνλ 

Μπεξμφλ, νη εηθφλεο ηεο χιεο είλαη θηλνχκελεο δνλήζεηο∙ γηα ηνπο θνπηνπξηζηέο, νη 

εηθφλεο ηεο χιεο είλαη ηα αεηζαιή ζχκβνια ηεο ζπκπαληηθήο δφλεζεο. 

Ο θνπηνπξηζηηθφο δπλακηζκφο κπνξεί λα απνθαιχςεη κηα πξαγκαηηθφηεηα “πην 

αιεζηλή” απφ απηήλ πνπ κπνξεί λα ζπιιάβεη ε αλζξψπηλε φξαζε. Απηφ ππαηλίζζεηαη 

ν Μπνηζφλη, φηαλ ζπδεηά ηε δηάζεκε –ζηελ επνρή ηνπ– ζεσξία ηεο “ηέηαξηεο 

δηάζηαζεο”, κηαο πςειφηεξεο, αλίδσηεο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ: 

 

                                                           
134

 Ντε Μικϋλι, ϐ.π., ς. 269. 

135
 Ό.π. 

136
 Ό.π. 

137
Bergson, ϐ.π., ς. 276.  
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Δπνκέλσο, δελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε κεηξηθά κηα πεπεξαζκέλε ηέηαξηε 

δηάζηαζε, αιιά κάιινλ κηα ζπλερή πξνβνιή δπλάκεσλ θαη κνξθψλ ζην ελζηηθηψδεο 

απέξαλην μεδίπισκά ηνπο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε κνλαδηθή δπλακηθή θφξκα πνπ 

εκείο δηαθεξχζζνπκε δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ ηδέα κηαο θφξκαο ζε θίλεζε πνπ 

εκθαλίδεηαη γηα κηα ζηηγκή κφλν γηα λα ραζεί ζηελ αηέιεησηε δηαδνρή ηεο πνηθηιίαο 

ηεο
138

. 

 

Σελ πξαγκαηηθφηεηα ελ εμειίμεη κπνξεί λα ζπιιάβεη δηαηζζεηηθά ην άηνκν ελ 

κέζσ ηεο ξνήο ηεο δηάξθεηαο. Ο δπλακηζκφο κεηαθξάδεηαη εδψ σο θίλεζε ζηνλ 

ρξφλν. Ο “νκνηνγελήο ρξφλνο” ηνπ Μπεξμφλ είλαη ε ηέηαξηε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. 

Γηα ηνλ Μπνηζφλη, ε δπλακηθή θφξκα είλαη έλα είδνο πνπ αλήθεη ζηελ ηέηαξηε 

δηάζηαζε
139

.  

 

 

Εηθ. 30. Οπκπέξην Μπνηζόλη, Μοναδικές Μορθές Σσνέτειας ζηον Χώρο, 1913. 

 

                                                           
138

 Boccioni, U. (1914). Pittura scultura futuriste (dinamismo plastico), Poesia, ς. 196-1999. 

139
 Ό.π. 
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Ο ίδηνο ν ηίηινο ηνπ πην πεξίθεκνπ γιππηνχ ηνπ, Μνλαδηθέο Μνξθέο Σπλέρεηαο 

ζηνλ Φψξν, καξηπξά ην πψο αληηιακβάλεηαη ηελ ηεηξαδηάζηαηε θφξκα: δίλεη 

ζπλέρεηα∙ ε ηεηξαδηάζηαηε θφξκα ππεξβαίλεη ηνπο ηερλεηνχο ρσξηθνχο δηαρσξηζκνχο. 

Ζ ηέηαξηε δηάζηαζε είλαη, θαηά ζπλέπεηα, κηα έλλνηα ππεξβαηηθή θαη απφιπηε, 

αλεμάξηεηε απφ ζπκβαηηθά κεηξηθά ζπζηήκαηα. 

Απηφ πνπ επηδηψθεη ζηελ ηέρλε ηνπ ν Μπνηζφλη είλαη κηα ζπλζεηηθή απεηθφληζε 

ηεο θίλεζεο∙ κηα “ζπλζεηηθή ζπλέρεηα” ελ αληηζέζε κε ηελ “αλαιπηηθή αζπλέρεηα” 

ηεο δηαδνρηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο θίλεζεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο 

ηνπ Μάηκπξηηδ. ηηο ρξνλνθσηνγξαθίεο ηνπ Μαξέ, φπνπ θάζε εηθφλα αληηπξνζσπεχεη 

κηα ζηηγκή ζε κηα δηαδνρηθή ζεηξά, ν ρξφλνο κνηάδεη λα ζπζζσξεχεηαη
140

∙ ζηε 

γιππηηθή ηνπ Μπνηζφλη θαη ηνλ θσηνδπλακηζκφ ηνπ Μπξαγθάιηα, ν ρξφλνο 

μεδηπιψλεηαη θηλεκαηνγξαθηθά ζαλ μερσξηζηή δηάζηαζε –καδί ηνπ μεδηπιψλεηαη θαη 

απειεπζεξψλεηαη ε θίλεζε. Ζ απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο, ε αηρκαιψηηζε ηεο 

αίζζεζήο ηεο, βξίζθεηαη, ινηπφλ, ζηελ “ηειεηφηεηα ηεο ζχλζεζεο”. 

Οη νπηηθνί εθεπξέηεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα επαλαθαζφξηζαλ ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο θίλεζεο∙ νη θνπηνπξηζηέο, μεθηλψληαο απφ 

ηελ αλάιπζε, έθηαζαλ λα αλαθαιχςνπλ κηα βαζχηεξε πξαγκαηηθφηεηα ζηε ζχλζεζε 

ηεο θίλεζεο. Οη ρξνλνθσηνγξαθίεο ηνπ Μαξέ έζηξσζαλ ηνλ δξφκν γηα ηελ 

νπηηθνπνίεζε ηνπ κε νξαηνχ∙ νη θνπηνπξηζηέο επηβεβαίσζαλ φηη ε ηέρλε είλαη ην 

κέζν γηα ηε ζχιιεςε ησλ κε νξαηψλ πηπρψλ ελφο δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο
141

.  

Ζ θίλεζε ζηνλ Φνπηνπξηζκφ εθθξάδεη απηφ ην δπλακηθφ πεξηβάιινλ. Ζ θίλεζε 

είλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηελ πςειφηεξε, δπλακηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

νξακαηίζηεθε ν Μάηκπξηηδ θαη ν Μαξέ· ε θίλεζε δηαπεξλά ηελ παιιφκελε  

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Μπεξμφλ. Ωο θνξείο ηνπ κνληέξλνπ, νη θνπηνπξηζηέο 

αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν ελ θηλήζεη, αθνχ ε κνληέξλα αληίιεςε είλαη θηλεηηθή. 

  

                                                           
140

 Scharf, ϐ.π., ς. 191. 

141
 Lynton, N. (2005). Υουτουριςμϐσ. το: τϊγκοσ, Ν. (επιμ.), Έννοιεσ τησ μοντέρνασ τέχνησ: από 

τον Φωβιςμό ςτον Μεταμοντερνιςμό, μτφρ. A. Παππϊσ, Αθόνα: Μορφωτικϐ Ίδρυμα Εθνικόσ 

Σρϊπϋζησ, ς. 150. 
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Cinématism 

 

 

 

Απηή ηε δσή, φπσο ηελ έδεζεο θαη φπσο ηε δεηο κέρξη ηψξα, ζα πξέπεη λα ηελ 

μαλαδήζεηο άιιε κηα θνξά θη αλαξίζκεηεο αθφκε θνξέο·  θαη δε ζα ππάξρεη ηίπνηα 

θαηλνχξγην ζ’ απηήλ, αιιά θάζε πφλνο θαη θάζε ραξά θαη θάζε ζθέςε θαη ζηελαγκφο, 

θαη θαζεηί αλείπσηα κηθξφ ή κεγάιν ηεο δσήο ζνπ ζα μαλάξζεη ζε ζέλα, φια κε ηελ ίδηα 

ζεηξά θαη δηαδνρή […] Ζ αηψληα θιεςχδξα ηεο δσήο αλαπνδνγπξίδεη αθαηάπαπζηα θαη 

καδί ηεο θαη ζπ, θφθθε ζθφλεο. 

(Φξίληξηρ Νίηζε, Ζ Φαξνχκελε Δπηζηήκε, 1882
142

) 

 

 

ην θξεζέλην ηεο ζπγγξαθηθήο παξαγσγήο ηνπ, ηε δεθαεηία ηνπ 1880 φπνπ γξάθεη 

αζηακάηεηα, ν Νίηζε θαηαγξάθεη ζην ζεκεησκαηάξηφ ηνπ ηελ εμήο δηαπίζησζε: “απφ 

φιεο ηηο εξκελείεο ηνπ θφζκνπ πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί κέρξη ηψξα, ε κεραληζηηθή 

κνηάδεη ζήκεξα λα ζηέθεηαη ληθεθφξα ζην πξνζθήλην”
143

.– Σν “ζήκεξα” ηνπ Νίηζε 

είλαη ν φςηκνο 19
νο

 αηψλαο∙ είλαη ήδε ε “Δπνρή ηεο Μεραλήο”, ε επνρή φπνπ “ε 

ληθεθφξα Μεραληθή θξαηάεη ηνλ θφζκν ζηαζεξφ ζηνλ ηζηφ ηεο ηαρχηεηάο ηεο”
144

. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Υφκπζκπσκ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή 

πεξίνδν, ηελ “επνρή ησλ απηνθξαηνξηψλ”, ε κεραλή είλαη ε πεκπηνπζία απηήο ηεο 

θάζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ
145

. Σν ηειέθσλν, ν αζχξκαηνο ηειέγξαθνο, ν θσλνγξάθνο, 

ην πνδήιαην, ην απηνθίλεην, ην ηξακ, ην ηξέλν: φια έρνπλ γίλεη αλαπφζπαζηα 

θνκκάηηα ηνπ ζθεληθνχ ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Γηα ην δπηηθφ ππνθείκελν ηνπ θζίλνληνο 

19
νπ

 αηψλα, ε κεραλή είλαη ην ζεκειηαθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

ηνπ.  

                                                           
142 Νύτςε, Υ. (2010). Η Χαρούμενη επιςτήμη, μτφρ. Ζ. αρύκασ, Πανοπτικϐν, ς. 291. 

143
 Νύτςε, Υ. (2014). Θέληςη για δύναμη, μτφρ. Ζ. αρύκασ, Πανοπτικϐν, ς. 376.                            

144
 Marinetti, F. T. (1971). Selected Writings, ed. & trans. R. W. Flint, New York: Farrar, Straus and 

Giroux, ς. 67. 

145
 Hobsbawm, ϐ.π., ς. 359. 
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Ζ ληηζετθή ηδέα ηεο αηψληαο επηζηξνθήο, ε ζχιιεςε ελφο θπθιηθνχ ρξφλνπ (“Ζ 

αηψληα θιεςχδξα ηεο δσήο αλαπνδνγπξίδεη αθαηάπαπζηα”), ππνζεκαίλεη κηα 

κεραληζηηθή θνζκναληίιεςε: ν λεσηεξηθφο άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ην πξαγκαηηθφ 

κέζα απφ ηελ θίλεζε ηεο κεραλήο· ν Νίηζε
146

 εκπλέεηαη απφ ηελ θπθιηθή, 

επαλαιακβαλφκελε θίλεζε ηεο κεραλήο. 

Αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηε ζεκαληηθή επίδξαζε 

ηεο ληηζετθήο ζθέςεο ζηνλ Φνπηνπξηζκφ πνπ 

καξηπξείηαη θπξίσο ζηνλ θνπηνπξηζηηθφ εκπξεζηηθφ 

ιφγν θαηά ηεο παξάδνζεο, ηεο εζηθνινγίαο θαη ηεο 

λνεζηαξρηθήο εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά 

θαη κέζα ζηελ ίδηα ηε θνπηνπξηζηηθή ηέρλε (εηθ. 31)· 

αλ ζπλππνινγίζνπκε ζ’ απηφ ηε κεραλνθξαηηθή 

αληίιεςε ηνπ πιηθνχ ζχκπαληνο πνπ επηθξαηεί θαηά 

ηνλ 19
νπ

 αηψλα
147

: ηφηε κπνξνχκε εχινγα λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ε θηλεηηθή θνζκνζεσξία ηνπ 

Φνπηνπξηζκνχ έιθεη ελ κέξεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ 

ηελ θίλεζε ηεο κεραλήο: 

 

Σήκεξα εκείο, εγθαηαιεηκκέλνη ζην αζηακάηεην ηξέμηκν ηεο κέξαο καο, βιέπνπκε ηα 

πάληα λα ηξέρνπλ· βιέπνπκε ηα πάληα λα ηξέρνπλ ζε κηα θαινδηαηαγκέλε πεξηζηξνθή. 

 

Ζ “θαινδηαηαγκέλε πεξηζηξνθή" δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε θίλεζε ηεο 

κεραλήο. Οη θνπηνπξηζηέο δνκνχλ ηελ θηλεηηθή ηνπο αλάγλσζε ηεο χπαξμεο κε βάζε 

ηελ θπθιηθή, επαλαιακβαλφκελε θίλεζε ηεο κεραλήο, φπσο ηε βηψλνπλ θαη ηε 

κειεηνχλ ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Όηαλ ν Μπάια παξαηεξεί ηα απηνθίλεηα πνπ 

πεξλνχλ απφ ηε Via Veneto
148

 ηεο Ρψκεο, γηα λα απνδψζεη εηθαζηηθά ηελ θίλεζε ησλ 

ηξνρψλ ηνπο ζηελ Αθεξεκέλε ηαρχηεηα (1913) (εηθ. 32), ε θπθιηθή θίλεζε ηεο 

κεραλήο κεηνπζηψλεηαη ζε ελλνηνινγηθφ βαηήξα πξφζιεςεο ηνπ πξαγκαηηθνχ: έηζη, 

ε νπξά ελφο ζθχινπ (εηθ. 33) κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή πξνπέια πνπ ην σζεί, θαη ηα 

πφδηα ηνπ ζε κηθξέο πνιιαπιαζηαζκέλεο ξφδεο απηνθηλήηνπ. Ζ θπθιηθή θίλεζε 

                                                           
146 Ο Φϐμπςμπωμ χαρακτηρύζει τον Νύτςε «νεωτερικϐ». Ό.π., ς. 352. 

147
 Ό.π., ς. 382. 

148
 Διϊςημη οδϐσ τησ Ρώμησ. 

Εηθ. 31. Λνπίηδη Ρνύζνιν,  

Νίηζε και η Τρέλα, 1909. 
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γίλεηαη ε λφξκα ζηνλ δπλακηζκφ ηνπ Μπάια: ην θνπηνπξηζηηθφ πεδίν ηζρχνο ηνπ (εηθ. 

34) είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα θξάκα απφ επάιιεινπο θχθινπο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Εηθ. 33. Σδάθνκν Μπάια, Γσναμιζμός ενός  

ζκύλοσ ποσ ηον κραηούν με αλσζίδα, 1912. 

 

Εηθ. 34. Σδάθνκν Μπάια, Μαύρο και Άζπρο Φοσηοσριζηικό Πεδίο Ιζτύος, 1916. 

Εηθ. 32. Σδάθνκν Μπάια, Αθηρημένη Τατύηηηα, 1913. 
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Αλ ε θπθιηθή θίλεζε ππνβάιιεη ζην θνπηνπξηζηηθφ θαληαζηαθφ ηελ πφιε ζαλ κηα 

ηαρπθίλεηε κεραλή, είλαη γηαηί ε λεσηεξηθή πφιε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκπεηξία 

ηεο επαλάιεςεο, ηεο ξπζκηθήο θαλνληθφηεηαο, ηεο νκνηφηεηαο κνξθψλ θαη 

ζπκβάλησλ
149

: ε αζηηθή δσή ζηε λεσηεξηθή πφιε είλαη, κε άιια ιφγηα, κηα ξπζκηθή 

εθθξαζηηθψλ θηλήζεσλ· θαη ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο δηαζηαπξνχκελεο 

ελέξγεηεο πνπ επηηεινχληαη εληφο ηεο είλαη ε ξπζκηθή επαλάιεςε
150

.  

Απηή ηελ αίζζεζε ηεο επαλάιεςεο έκειιε λα ζπιιάβεη θαη λα ζεκειηψζεη ζηε 

λεσηεξηθή ζπλείδεζε κηα απζεληηθά λεσηεξηθή κεραλή: ν θηλεκαηνγξάθνο. ε έλα 

εμαηξεηηθφ άξζξν ηνπ γηα ηελ επαλαιακβαλφκελε θίλεζε ζην πξψηκν ζηλεκά, ν 

Άγγινο θαζεγεηήο, Jonathan Auerbach
151

, αλαθέξεηαη ζε κνηίβα επαλάιεςεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα πξψηα θηλεκαηνγξαθηθά θηικ, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πψο, 

κέζα απφ ηελ θίλεζε ηνπ πξνβαιιφκελνπ ζηελ νζφλε αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, νη 

πξψηνη θηλεκαηνγξαθηζηέο / παξαγσγνί ηαηληψλ θαη ην θνηλφ ηνπο αληηιακβάλνληαλ 

ην πξαγκαηηθφ.– Γεληθφηεξα, νη πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο γηα ηνλ πξψηκν 

θηλεκαηνγξάθν επηθεληξψλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο: ζην πψο ν ρξφλνο θαη ν 

ρψξνο νξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε “κηα ινγηθή ηνπ νξαηνχ” πνπ θαζηζηά ηηο 

“ρσξνρξνληθέο θαη αηηηψδεηο ζρέζεηο ζπλεθηηθέο θαη ζπλεπείο”
152

. Ο Άνπεξκπαρ, 

εληνχηνηο, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο ηαηλίεο κε ζθελέο θαηαδίσμεο (“chase 

movies”), γηαηί πηζηεχεη πσο απηνχ ηνπ είδνπο νη ηαηλίεο απνθαιχπηνπλ πνιιά γηα ην 

πψο επηηειείηαη ε αθήγεζε. Παξαζέηεη ηελ άπνςε ηνπ Tom Gunning
153

, φηη απηέο νη 

                                                           
149

 Ο ταϑροσ ταυρύδησ γρϊφει ςχετικϊ: «H εμπειρύα τησ επανϊληψησ ςτην νεωτερικό πϐλη 

ςχετύζεται ϊμεςα με την ρϑθμιςη του αςτικοϑ χωροχρϐνου και την βιομηχανικό παραγωγό. 

την ρϑθμιςη του νεωτερικοϑ χωροχρϐνου εύναι τα ωρϊρια, οι επαναλαμβανϐμενεσ εργαςύεσ, 

τα δρομολϐγια, οι οδηγύεσ τησ κυκλοφορύασ και οι περιοδικϐτητεσ τησ ςυγκεκριμϋνησ χρόςησ 

των διακριτών χώρων που ορύζουν μια ρυθμικό τϊξη. Η βιομηχανικό παραγωγό παρϊλληλα, 

προςφϋρει προώϐντα αναγνωρύςιμα ωσ πανομοιϐτυπεσ επαναλόψεισ, προώϐντα τυποποιημϋνα.» 

ταυρύδησ, . (2005). Ο κινηματογρϊφοσ και η ρυθμικό τησ πϐλησ, Αρχιτέκτονεσ, 53, ς. 60.  

150 Ό.π. 

151
 Auerbach, J. (2000). Chasing Film Narratives: Repetition, Recursion, and the Body in Early 

Cinema, Critical Inquiry, 26(4), 798-820. 

152
 Elsaesser, T. (1990). Early Cinema: From Linear History to Mass Media Archaeology. In: Elsaesser 

&  A.  Barker (eds.), Early Cinema: Space, Frame, Narrative, London: British Film Institute, ς. 12.   

153
 Gunning, Σ. (1992). The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator, and the avant-Garde. In: 

T. Elsaesser (ed.) Early Cinema: Space, Frame, Narrative, London: British Film Institute,  56-62 
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ηαηλίεο ζπληζηνχλ “ην απζεληηθά πξαγκαηηθφ αθεγεκαηηθφ είδνο ηνπ ζηλεκά”, γηαηί 

ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο ηνπ ζπλερνχο ηξεμίκαηνο / θπλεγηνχ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

ζεαηέο θάπνηα γξακκηθφηεηα, γηα λα αθνινπζνχλ απφ ηε κηα ζθελή ζηελ άιιε: νη 

ηαηλίεο κε ην θπλεγεηφ, κε άιια ιφγηα, ζπληζηνχζαλ έλα απηάξθεο αθήγεκα, θαη ε 

εθηίκεζε ησλ ζεαηψλ βαζηδφηαλ θπξίσο ζηελ εκπεηξία ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο απηή 

παξνπζηαδφηαλ κέζα ζηελ ηαηλία
154

. Ζ πιεξνθνξία, φκσο, πνπ κεηαδηδφηαλ κε ην 

θηλεκαηνγξαθηθφ θπλεγεηφ βαζίδεηαη ζηελ επαλαιακβαλφκελε θίλεζε. Μάιηζηα, ν 

Άνπεξκπαρ κε νμπδέξθεηα παξαηεξεί πσο απηή ε επαλάιεςε ησλ θηγνχξσλ πνπ 

ηξέρνπλ ζηελ νζφλε ζπκίδεη ηνλ επαλαιεπηηθφ κεραληζκφ ησλ πξψησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ζπζθεπψλ πξνβνιψλ: ην θπλεγεηφ, δειαδή, δξακαηνπνηεί ην πψο 

ιεηηνπξγεί ε θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή
155

. πλδένληαο ην δήηεκα ηεο αθήγεζεο κε 

ηελ ηερλνινγία ηεο πξνβνιήο, γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ηεο επαλάιεςεο
156

: ε θαηλνκεληθά άινγε 

θίλεζε ησλ εζνπνηψλ πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζε έλα απηφκαην, κηα κεραλή
157

.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν 19
νο

 αηψλαο ζεκαδεχεηαη 

απφ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ην αλζξψπηλν ζψκα. Σν ζψκα ηνπ ππνθεηκέλνπ 

πνπ έρεη βηψζεη ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε εθπαηδεχεηαη εθ λένπ κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηε κεραλή. Δμάιινπ, ε εληεηλφκελε κεραλνπνίεζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ θφζκνπ πξνθαιεί ζηαδηαθά ηε κεραλνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο θαη κπαινχ
158

: 

 

                                                           
154

 Musser, C. (1991). Before the Nickelodeon: Edwin S. Porter and the Edison Manufacturing 

Company, Berkley: University of California Press, p. 260. 

155
 Auerbach, ϐ.π., ς. 803. 

156
 Ο Άουερμπαχ επιςημαύνει και τη ςχϋςη του κινηματογρϊφου με τη φωτογραφύα και τον 

φωνογρϊφο που αφιερώνονταν ςτο να κϊνουν την εμπειρύα «επαναλόψιμη». 

157
 Ό.π., ς. 807. 

158
 Τη μηχανοποίηςη του ανθρώπινου μυαλοφ ςτο εργοςταςιακό περιβάλλον αποτυπώνει με τον 

πλζον διαυγή τρόπο η ταινία του Charlie Chaplin, Modern Times (1936). Σα χϋρια του εργϊτη Σςϊρλι 

ςυνεχύζουν να κϊνουν την περιςτροφικό κύνηςη που κϊνουν ςτη γραμμό παραγωγόσ, ακϐμα κι 

ϐταν ο πρωταγωνιςτόσ δεν εύναι ςτο εργοςτϊςιο: αδυνατώντασ να ςυνειδητοποιόςει ϐτι 

βρύςκεται εκτϐσ εργαςιακοϑ χώρου, ο Σςϊρλι προςπαθεύ να ςφύξει τα κουμπιϊ ςε ϋνα γυναικεύο 

φϐρεμα με τον ύδιο τρϐπο που ςφύγγει τισ κϊνουλεσ ςτη δουλειϊ του. 
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Γελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν θαη ηε 

κεραλή
159

. 

 

ηα ρξφληα πνπ νη θνπηνπξηζηέο γξάθνπλ ηα καληθέζηα ηνπο, ε αίζζεζε 

κεραλνπνίεζεο ηεο δσήο έρεη γηγαλησζεί ηφζν, ψζηε ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο λα 

εθιακβάλεηαη πηα σο κεραλή. 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ζηε δεθαεηία ηνπ 1920, πνιιέο ηαηλίεο παξνπζηάδνπλ ηελ 

επηξξνή ηνπ Φνπηνπξηζκνχ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ θίλεζε, ηε κεραλή θαη ηελ 

αζηηθή δσή. Σαηλίεο φπσο ην Ballet Mécanique (1924) ηνπ Fernand Léger, ην L’ 

Inhumaine (1923) ηνπ Marcel L’ Herbier ή θαη ην δηάζεκν Metropolis (1927) ηνπ 

Fritz Lang, φπσο επίζεο νη “ζπκθσλίεο πφιεσλ”, ην Berlin: Symphony of a Big City 

(1927) ηνπ Walter Ruttmann ή θαη ην Rien que les heures (1926) ηνπ Alberto 

Cavalcanti γηα ην Παξίζη, επηρεηξνχλ λα αηρκαισηίζνπλ ηε κεραληζηηθή ζχιιεςε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αληιψληαο έκπλεπζε απφ ηελ ηππηθή θνπηνπξηζηηθή ζεκαηνινγία: 

ν εμαλζξσπηζκφο αληηθεηκέλσλ θαη ε κεραλνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζην Ballet 

Mecanique· νη γξήγνξεο ζθελέο κε κεραλέο θαη ξφδεο απηνθηλήησλ ζην L’ 

Inhumaine· ηα κεραληζηηθά κνηίβα, απφ ηηο εηζαγσγηθέο ζθελέο κε ηα ππεξθηλεηηθά 

κεραληθά εμαξηήκαηα θαη ηελ απεηθφληζε ησλ εξγαηψλ σο κεραληθψλ απηνκάησλ πνπ 

θηλνχληαη ζαλ κεραλέο, σο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ζειπθνχ ξνκπφη, πνπ νδεγεί ηελ 

εξγαηηθή ηάμε ζε επαλάζηαζε ζην Metropolis· ν ππξεηψδεο ξπζκφο κηαο ηππηθήο 

κέξαο ζηελ πφιε θαη ηα θνληηλά πιάλα ζε κεραληθά εμαξηήκαηα ζηα ληνθπκαληέξ γηα 

ηηο λεσηεξηθέο κεηξνπφιεηο
160

. 

Απηή ε θνπηνπξηζηηθή αηζζεηηθή ηνπ κεζνπνιεκηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ δελ 

αληαλαθινχζε απιά κηα αηζζεηηθή αλάγλσζε ηεο ζχγθαηξεο πξαγκαηηθφηεηαο –ν 

θηλεκαηνγξάθνο, γηα ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν, ήηαλ ην πην άκεζν θαη έγθπξν κέζν γηα 

ηελ πξφζιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο· είρε γίλεη ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα. Ο Βάιηεξ 

Μπέλγηακηλ είρε επηζεκάλεη ηνλ ηξφπν κε  ηνλ νπνίν ν θηλεκαηνγξάθνο θπξηάξρεζε 

ζην ζπιινγηθφ αζπλείδεην
161

· ν εγέηεο ηνπ ξσζηθνχ Φνπηνπξηζκνχ, Βιαληίκηξ 

                                                           
159

 Φαραλαμπύδησ, ϐ.π., ς. 141. 

160
 Norden, M. F. (1984). The Avant-Garde Cinema of the 1920s: Connections to Futurism, 

Precisionism, and Suprematism, Leonardo, 17(2), ς. 109-110. 

161
 Benjamin, W. (1936). “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”. [Διαδύκτυο]. 

Διαθϋςιμο απϐ: <http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm> 
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Μαγηαθφθζθη, ζην Πνίεκα γηα ηνλ Κηλεκαηνγξάθν, πεξίπνπ ηαπηίδεη ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν κε ηελ θνζκναληίιεςή ηνπ: 

  

Γηα κέλα, είλαη ζρεδφλ κηα αληίιεςε ηνπ θφζκνπ. 

Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη ν θνξέαο ηεο θίλεζεο
162

. 

 

Ο θηλεκαηνγξάθνο, απηή ε αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, κνηάδεη θνπηνπξηζηηθφο, πξηλ 

θαλ αλαδπζεί ην ίδην ην θνπηνπξηζηηθφ θίλεκα! 

 

Απφ κηα πξψηε καηηά ν θηλεκαηνγξάθνο, πνπ γελλήζεθε πξηλ ιίγα ρξφληα, κπνξεί λα 

θαίλεηαη θνπηνπξηζηηθφο ήδε […]
163

. 

 

Σν πψο εμειίρζεθε θνπηνπξηζηηθά ν θηλεκαηνγξάθνο κάο βνεζά λα ην 

θαηαιάβνπκε έλαο άιινο θνπηνπξηζηήο θαη ζπκπαηξηψηεο ηνπ Μαγηαθφθζθη, ν 

ζπνπδαίνο Ρψζνο ζθελνζέηεο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Σδίγθα Βεξηφθ: 

 

Εεηάκε απφ ην κνληάδ λα ζπγθεληξψζεη ηε γεσκεηξία ηεο θίλεζεο κε ηε ρξήζε κηαο 

πεηζηηθήο δηαδνρήο ησλ θάδξσλ
164

. 

 

Δλφζσ ν θηλεκαηνγξάθνο είρε κεηαηξαπεί ζε θάηη παξαπάλσ απφ θαζξέθηε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε επαλαιακβαλφκελε θίλεζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ δελ αξθνχζε, 

γηα λα ζπιιάβεη ηνλ δπλακηζκφ ηεο αζηηθήο δσήο, ην βαζηθφ γλψξηζκα ηεο νπνίαο 

ήηαλ ε απνζπαζκαηηθφηεηα. Υξεηαδφηαλ, έηζη, έλαλ κεηαηξνπέα ηεο θίλεζεο πνπ ζα 

αλαδηνξγάλσλε ηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ· ρξεηαδφηαλ ην κνληάδ. 

Ο θηλεκαηνγξάθνο σξίκαζε “θνπηνπξηζηηθά” ηε ζηηγκή πνπ ην κνληάδ 

αλαδηνξγάλσζε ηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

ε άξζξν ηνπ γηα ηε θνπηνπξηζηηθή ηαηλία, Μεραληθφ Μπαιέην, θαη ζρεηηθά κε ην 

πψο αληηιακβάλνληαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη άλζξσπνη ηεο επνρήο, ν Malcolm 

                                                                                                                                                                      
[προςπελϊςτηκε 08..02.2015]. 

162
 Blumenkratz et al., ϐ.π., ς. 63. 

163
 Ό.π., ς. 71 

164
 Michelson, A. (ed.). (1984). Kino-Eye: The Writings Of Dziga Vertov, trans. K. O’ Brien, Berkley: 

University of California Press, ς. 8. 
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Turvey παξαηεξεί: “ε πξαγκαηηθφηεηα δε γηλφηαλ αληηιεπηή απφ ηνπο αλζξψπνπο 

ζαλ έλα ιείν ρσξνρξνληθφ ζπλερέο αιιά ζαλ δπλακηθή, αζηαζήο θαη εχζξαπζηε, 

εππξφζβιεηε ζε βίαηεο κεηαπηψζεηο”
165

. Σν Μεραληθφ Μπαιέην έδηλε ππφζηαζε ζ’ 

απηήλ ηελ ηδηαίηεξα κνληέξλα αληηιεπηηθή εκπεηξία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ηελ έιιεηςε ζπλνρήο, ηε ζχγθξνπζε θαη 

ηνλ δπλακηζκφ
166

. 

Απηή ηε κνληέξλα αληηιεπηηθή εκπεηξία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πεξηγξάθεη θαη ν 

Είκκει: “Ζ γξήγνξε ζψξεπζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ εηθφλσλ, ε νμεία αζπλέρεηα ζηε 

ζπγθξάηεζε ελφο κνλαδηθνχ βιέκκαηνο, ην αλαπάληερν ησλ θαηαθιπζκηθψλ 

εληππψζεσλ”
167

. Ζ πεξηγξαθή ηνπ Είκει είλαη απφιπηα θηλεκαηνγξαθηθή: ε 

κνληέξλα αληίιεςε είλαη θηλεκαηνγξαθηθή. Ζ νπηηθν-θηλεηηθή αληίιεςε ηνπ 

flâneur
168

 είλαη ν πξνπνκπφο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αληίιεςεο ησλ θνπηνπξηζηψλ: 

 

Καη ράξε ζε θείλε ηελ εθπιεθηηθή δηαίζζεζε πνπ πεγάδεη απφ ηελ ππεξεπαηζζεζία 

καο, ηελ επαηζζεζία ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ γξήγνξα θαη ππξεησδψο, έρνπκε κέζα 

καο εθαηφ θσλέο θαη εθαηφ εγθεθαιηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο νπηηθέο, πνπ 

κπεξδεχνληαη, αιιεινεηζδχνπλ, ελψλνληαη κε ηελ πξαγκαηηθή νπηηθή ηεο παξνχζαο 

ζηηγκήο
169

. 

 

                                                           
165 Turvey, M. (2002). The Avant-Garde and the “New Spirit”: The Case of “Ballet mecanique”, 

October, 102, ς. 39. 

166
 Περαιτϋρω ενδεύξεισ για την εγκυρϐτητα τησ ςυγκεκριμϋνησ ανϊγνωςησ προςφϋρει και ο 

Γϊλλοσ ποιητόσ, Blaise Cendrars, ο οπούοσ εκθεύαζε τισ δυνατϐτητεσ του μοντϊζ και των 

κοντινών πλϊνων, αφοϑ κατϊφερναν να κατακερματύζουν τον χώρο και τον χρϐνο. Cendrars, 

Β. (1992). Modernities and Other Writings, Lincoln: University of Nebraska Press, ς. 25. 

167
 Simmel, ϐ.π., ς. 133. 

168 Ο Μπϋνγιαμιν γρϊφει: «Δε θα μποροϑςε μια ςυναρπαςτικό ταινύα να γύνει απϐ τον χϊρτη 

του Παριςιοϑ; [...] Απϐ την ςυμπύεςη ενϐσ αιώνα κύνηςησ των δρϐμων, βουλεβϊρτων, 

λεωφϐρων και πλατειών ςτο διϊςτημα μιςόσ ώρασ; Και κϊνει τύποτα διαφορετικϐ ο flâneur;» 

Benjamin, W. (1999). The Arcades Project, trans. H. Eiland & K. McLaughlin, Cambridge, 

Massachusetts & London: Belknap Press, ς. 83. 

169
 Blumenkratz et al., ϐ.π., ς. 129-130. 
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Οη εθαηφ θσλέο θαη νπηηθέο πνπ κπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο είλαη κηα κεηαγξαθή ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο εκπεηξίαο. Ζ θηλεκαηνγξαθηθή παλδαηζία ηεο θίλεζεο είλαη ε 

απνθξπζηάιισζε ηεο θνπηνπξηζηηθήο θηλεηηθήο θνζκναληίιεςεο. Ο ζχγρξνλνο 

άλζξσπνο, πνπ δεη “γξήγνξα θαη ππξεησδψο”, αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν 

θηλεκαηνγξαθηθά, δειαδή θνπηνπξηζηηθά. Οη θνπηνπξηζηέο ζπιιακβάλνπλ ηε δσή σο 

θίλεζε, γηαηί ζπιιακβάλνπλ ηε δσή θηλεκαηνγξαθηθά. 

Οη κνξθηθέο επηλνήζεηο ηνπ Φνπηνπξηζκνχ, ε ηαπηφρξνλε απφδνζε ησλ δηάθνξσλ 

θάζεσλ ηεο θίλεζεο, ε αιιεινδηείζδπζε ησλ επηπέδσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε 

ζπγρψλεπζή θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ, ν ζπλδπαζκφο θηλεηηθψλ 

εηθφλσλ θαη δπλακηθψλ γξακκψλ θ.ά., θαηάγνληαη απφ ηηο κνξθηθέο θαηαθηήζεηο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. 

 

 

Εηθ. 35. Σδίλν εβεξίλη, Τρένο ηοσ Δρσθρού Σηασρού περνάει από ένα τωριό, 1915. 
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Αξθεηά ελδεηθηηθή είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε πεξηγξαθή ηνπ Άγγινπ θξηηηθνχ 

ηέρλεο, Charles H. Caffin, γηα έλα απφ ηα έξγα ηνπ εβεξίλη κε ζέκα ηα ηξέλα: “Ζ 

αίζζεζε ηεο θίλεζεο εθθξάδεηαη: ε θαηεχζπλζή ηεο ππνδεηθλχεηαη θαη νη 

απνζπαζκαηηθέο εληππψζεηο ηεο φξαζεο ππνδειψλνληαη, θαζψο θάπνηνο θάζεηαη ζε 

έλα ηξέλν θαη βιέπεη ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα λα πεξλνχλ θεπγαιέα ζε ζπλερφκελε 

αιιαγή. Ζ εηθφλα αληηπξνζσπεχεη έλαλ ζπγθεξαζκφ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ εθέ κε 

απηψλ ηεο θαιεηδνζθνπηθήο φξαζεο”
170

. 

Ζ εγγελήο ζπλάθεηα ηνπ θνπηνπξηζκνχ κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν επηζεκάλζεθε ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο απφ θαιιηηέρλεο, θξηηηθνχο ηέρλεο θαη δηαλννχκελνπο ηεο 

επνρήο. Ο Γάιινο δσγξάθνο, Robert Delaunay, θεξ’ εηπείλ, γξάθεη ζηα 

ζεκεησκαηάξηά ηνπ γηα ηνπο θνπηνπξηζηέο: “Ζ Σέρλε ζαο έρεη ηελ Σαρχηεηα γηα ηελ 

έθθξαζή ηεο θαη ηελ Σαηλία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο”
171

. ηα 1913, ν Βξεηαλφο 

ζπιιέθηεο έξγσλ ηέρλεο, Horace Samuel, πξφζθεξε κηα πεξηζζφηεξν πνηεηηθή 

δηάζηαζε ηνπ θνπηνπξηζηηθνχ ζηπι: “νη θνπηνπξηζηέο θάλνπλ ηνικεξά ηδηνθπείο 

πξνζπάζεηεο λα αηρκαισηίζνπλ ηνλ ρνξνπεδερηφ ρακαηιένληα ηεο αιήζεηαο, 

απεηθνλίδνληαο φρη κία αιιά θάκπνζεο θάζεηο ηεο αηέιεησηεο ζεηξάο ηεο αλζξψπηλεο 

θηλεκαηνγξαθίαο”
172

. ην ίδην πλεχκα, ν πνηεηήο Ezra Pound, κέινο ηνπ βξαρχβηνπ 

θαιιηηερληθνχ θηλήκαηνο ηνπ Βνξηηζηζκνχ, εμίζσλε ηνλ Φνπηνπξηζκφ κε ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν
173

, ελψ ν ζπγγξαθέαο θαη δσγξάθνο βνξηηζηζηήο, Wyndham Lewis, 

αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε λα δηαηππψζεη έλαλ νξηζκφ ηνπ Βνξηηζηζκνχ πνπ λα ηνλ 

δηαρσξίδεη κε ζαθήλεηα απφ ηνλ Φνπηνπξηζκφ θαη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηνπ 

πξνδηάζεζε: “Με ηνλ Βνξηηζηζκφ ελλννχκε […] ΟΤΗΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ […] ζε αληίζεζε κε ηε κηκεηηθή θηλεκαηνγξαθία, ηε θαζαξία 

θαη ηνλ πζηεξηζκφ ηνπ Φνπηνπξηζκνχ”
174

. Ο θξηηηθφο ηέρλεο, Charles Marriott, αθνχ 

είδε θάπνηνπο θνπηνπξηζηηθνχο πίλαθεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

Φνπηνπξηζκφο ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα εθαξκνγή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηνλ 

                                                           
170 Caffin, C. H. (1917). Things in Art-Severini's Work Seen at '291,  New York American. ς. 6. 

171
 Delaunay, R. (1978). The New Art of Color, trans. A. A. Cohen, ed. Cohen & D. Sapiro, New York: 

Viking, ς. 78. 

172
 Horace, S. (1913). The Future of Futurism, Fortnightly Review, 13, ς. 730. 

173
 Pound, E. (1967). Letter to James Joyce, dated 6 September 1915. In: Read, F. (ed.), 

Pound/Joyce, New York: Oxford UP, ς. 43.   

174
 Lewis, W. (1915). Note for Catalogue, In: Vorticist Exhibition, exh. Cat., Doré Galleries, London, 

ς. 432. 
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Ηκπξεζηνληζκφ ή, ην πνιχ, ζηνλ Κπβηζκφ
175

. Ο Γάιινο θξηηηθφο, Roger Allard, ην 

1911 γξάθεη φηη “νη θνπηνπξηζηέο δσγξάθνη πξέπεη λα έρνπλ ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζηηο 

θνηιηέο ηνπο”
176

· έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, πξνζδηφξηζε ηνλ Φνπηνπξηζκφ σο 

“cinématism”
177

. Ο ζπκπαηξηψηεο ηνπ πνηεηήο θαη θξηηηθφο ηέρλεο, Guillaume 

Apollinaire, απφ ηνπο πξψηνπο πνπ εθζείαζαλ ην ζηλεκά, ζε άξζξν ηνπ ην 1916, 

απνθάιεζε ηνπο θνπηνπξηζηέο “cinématolâtres”
178

. 

ηνπο θφιπνπο ησλ θνπηνπξηζηψλ επηθξαηνχζε κάιινλ κηα ακθηζπκία γχξσ απφ 

ηε ζπζρέηηζε ηεο ηέρλεο ηνπο κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Αξλεηηθά δηαθείκελνη ήηαλ νη 

εβεξίλη θαη Μπνηζφλη, νη νπνίνη, ελνριεκέλνη απφ ηηο απαμησηηθέο θξηηηθέο πνπ 

κείσλαλ ηνλ Φνπηνπξηζκφ, ππνβηβάδνληάο ηνλ ζε απιή παξαθπάδα ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, επηρείξεζαλ λα ηνλίζνπλ ηελ ελεξγεηηθή δηακεζνιάβεζε ησλ 

θνπηνπξηζηψλ ζηελ έθθξαζε ηεο θίλεζεο –ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ παζεηηθή κίκεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ θσηνγξαθηθά κέζα φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο
179

. Ο εβεξίλη 

απέδηδε ζηνλ Φνπηνπξηζκφ ηε ζχλζεζε ηεο θίλεζεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν πνπ αλέιπε ηελ θίλεζε· σζαχησο, ν Μπνηζφλη δε δερφηαλ φηη ν 

δπλακηζκφο ηεο θνπηνπξηζηηθήο ηέρλεο ήηαλ παξεπφκελν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αιιά 

κηα ηειεηνπνίεζε ηεο ηκπξεζηνληζηηθήο ηάζεο ζχλζεζεο ηεο θίλεζεο
180

.– Μνιαηαχηα, 

θαη θαηά ηξφπν εηξσληθφ, νξηζκέλνη απφ ηνπο δηθνχο ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο ήηαλ 

πηζαλφηαηα ηα πην “θηλεκαηνγξαθηθά” έξγα ηνπ Φνπηνπξηζκνχ! Αλ νη πίλαθεο ηνπ 

εβεξίλη γηα ηα ηξέλα, κε ηνλ θπβηζηηθνχ ηχπνπ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο θφξκαο, 

αλαθαινχζαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Κάθηλ, ζπλεηξκηθά ηα θηλεκαηνγξαθηθά εθέ, νη 

Ταπηφρξνλεο Οπηηθέο (1912) (εηθ. 36) ηνπ Μπνηζφλη πξέπεη λα είλαη ε αθξηβέζηεξε 

εηθαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληάδ· ζπγθεθξηκέλα: κηα έμνρε δσγξαθηθή 

απεηθφληζε ζπξξαθήο ζθελψλ κε ηελ ηερληθή fade in–fade out.  

                                                           
175

 Marriott, C. (1920). Modern movements in paintings, Michigan: University of Michigan Library, ς. 

133. 

176 Allard, R. (1911). Revue Indépendante, no. 3, ς. 134. 

177
 Allard, R. (1914). Die Kennzeichen der Erneuerung in der Malerei. In: Fry, E. (ed.), Cubism, New 

York, ς. 71. 

178 Apollinaire, G. (1916). La Vie anecdotique: La Science futuriste, Mercure de France, 117, ς. 758. 

179
 Aiken, ϐ.π., ς. 353 & 355. 

180 Ό.π. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:15:58 EEST - 44.213.66.193



69 

 

 

 

 

Εηθ. 36. Οπκπέξην Μπνηζόλη, Τασηότρονες Οπηικές, 1912. 

 

 Ο θνπηνπξηζηηθφο θηλεκαηνγξάθνο ζα νμχλεη θαη ζα αλαπηχμεη ηελ επαηζζεζία, ζα 

επηηαρχλεη ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία, ζα δψζεη ζηε δηάλνηα κηα ζαπκαζηή αίζζεζε 

ηαπηνρξνλίαο θαη ηεο παληαρνχ παξνπζίαο
181

. 

 

Ζ έλλνηα ηεο ηαπηνρξνλίαο δεζπφδεη ζηε θνπηνπξηζηηθή θνζκνινγία. Δλ πξψηνηο, 

είλαη κηα αιιεγνξία γηα ηελ αιιεινδηείζδπζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ζηε 

θνπηνπξηζηηθή ηέρλε θαη κηα αλαθνξά ζην κνληάδ, θαη ζρεηίδεηαη ζαθψο κε ηελ 

“παληαρνχ παξνπζία” θαη ηελ “πνιπεθθξαζηηθφηεηα” πνπ απαηηνχζε ην καληθέζην 

γηα έλαλ θηλεκαηνγξάθν “πνιιαπιήο αηζζεηηθφηεηαο”, ε νπνία επηηεχρζεθε ζε 

θάπνηνλ βαζκφ κε ηελ ηερληθή split–screen ζηελ ηαηλία Vita Futurista, κηα απφ ηηο 

ιηγνζηέο απζεληηθά
182

 θνπηνπξηζηηθέο ηαηλίεο πνπ γπξίζηεθαλ.– Όκσο, ν φξνο απηφο 

                                                           
181

 Balla, G., Chiti, R., Corra, B., Ginna, A., Marinetti, F. T., & Settimelli, E. (1916). The Futurist Cinema, 

[Διαδύκτυο]. Διαθϋςιμο απϐ: <http://www.unknown.nu/futurism/cinema.html> [προςπελϊςτηκε 

08.02.2015]. 

182
 Σαινύεσ-δημιουργόματα των ύδιων των φουτουριςτών υπόρξαν ελϊχιςτεσ, απϐ τισ οπούεσ 

ςώζεται μϐνο η Thais (1917) του Μπραγκϊλια.  
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έρεη αζθαιψο επξχηεξεο ζπλδειψζεηο. Ζ ηαπηνρξνλία είλαη κία απφ απηέο ηηο έλλνηεο 

πνπ ζπλνςίδνπλ κε ηνλ πην εχγισηην ηξφπν ηελ αλαλεσκέλε –απφ ηηο “κεγάιεο 

επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο”– ρσξνρξνληθή αίζζεζε ζηνλ κνληέξλν θφζκν. 

 

Έλαο ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο κπνξεί λα ηαμηδέςεη κέζα ζε κηα κέξα κε ην ηξέλν 

απφ κηα λεθξή πνιίρλε […] ζε κηα κεγάιε πξσηεχνπζα. […] Ο θάηνηθνο ελφο νξεηλνχ 

ρσξηνχ κπνξεί λα ζπαξηαξάεη απφ ην άγρνο θάζε κέξα, θαζψο δηαβάδεη ζηελ εθεκεξίδα 

γηα ηνπο Κηλέδνπο επαλαζηάηεο, ηηο ζνπθξαδέηεο ηνπ Λνλδίλνπ ή ηεο Νέαο Υφξθεο, γηα 

ηνλ δφθηνξα Κάξει θαη ηα εξσηθά έιθεζξα ησλ πνιηηηθψλ εμεξεπλεηψλ. Ο άηνικνο, 

δπζθίλεηνο θάηνηθνο κηαο νπνηαζδήπνηε επαξρηαθήο πφιεο κπνξεί λα κεζχζεη απφ ηελ 

αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ, πεγαίλνληαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη βιέπνληαο έλα κεγάιν 

θπλήγη ζην Κνλγθφ. Μπνξεί λα ζαπκάζεη Γηαπσλέδνπο αζιεηέο, λέγξνπο κπνμέξ, 

ακεξηθάλνπο δνγθιέξ ή θνκςφηαηεο παξηδηάλεο, μνδεχνληαο κνλάρα έλα θξάγθν γηα ην 

εηζηηήξην ηνπ βαξηεηέ. Ξαπισκέλνο έπεηηα ζην θξεβάηη ηνπ, κπνξεί λα απνιαχζεη ηελ 

πνιχ καθξηλή θαη αθξηβή θσλή ελφο Καξνχδν ή κηαο Μπνχξηζην
183

. 

 

Απφ ηα κέζα ηνπ 19
ν
 αηψλα επηηειείηαη έλαο πξσηφγλσξνο κεηαζρεκαηηζκφο ζηελ 

αλζξψπηλε εκπεηξία ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ· ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο 

“αθαλίδνληαη”
184

. Αλαδεηψληαο ηελ πξνέιεπζε απηήο ηεο λενθαλνχο δηαδηθαζίαο 

εθκεδέληζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ν Jeremy Stein εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζηηο ζεκειηψδεηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο επηθνηλσλίεο θαη ηηο κεηαθνξέο ιφγσ 

ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ πνπ ζεκαηνδνηεί ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ζηελ 

Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή
185

. Ο ηάηλ θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηε δηάδνζε ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ, ηνπ ηειεγξάθνπ θαη ηνπ αηκφπινηνπ πνπ αλαπξνζαλαηνιίδνπλ ξηδηθά 

ηηο γεσγξαθηθέο θαη ρξνληθέο ζρέζεηο
186

. Ζ ζπλερηδφκελε εκθάληζε πιεζψξαο 

                                                           
183

 Μαρινϋττι, ϐ.π., ς. 74-75· Σύςνταλ, Κ., & Μποτςϐλα, Α., ϐ.π., ς. 9-10. 

184 Ο «αφανιςμϐσ» του χώρου και του χρϐνου όταν ϋνα ςυνηθιςμϋνο φραςτικϐ ςχόμα για το 

υποκεύμενο του β΄ μιςοϑ του 19ου αιώνα. Stein, ϐ.π., ς. 119. 

185
 Ό.π., ς. 108. 

186 Και ο Μαρξ ξεχωρύζει τη ςημαςύα τησ εγκαθύδρυςησ του ςιδηροδρομικοϑ δικτϑου και τησ 

χϊραξησ ακτοπλοώκών γραμμών ςτα μϋςα του 19ου αιώνα, ςτο πλαύςιο ενϐσ καπιταλιςτικοϑ 

εκςυγχρονιςμοϑ: μιασ ςυγκεκριμϋνησ ιςτορικόσ φϊςησ μεύωςησ του χρϐνου και του κϐςτουσ 

τησ κίνηςησ, επιτϊχυνςησ τησ ροόσ του κυκλοφοροϑμενου κεφαλαύου, και ϋκφραςησ τησ 

υποχρϋωςησ «να μειωθεύ ςτο ελϊχιςτο ο χρϐνοσ που ςπαταλεύται ςτην κύνηςη απϐ το ϋνα 
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ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηνπο ηνκείο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο κέρξη ην θιείζηκν ηνπ αηψλα αιιά θαη κεηέπεηηα ζπλεηζέθεξε 

αδηακθηζβήηεηα ζηελ πξφθιεζε έληνλσλ αηζζεκάησλ ηαπηνρξνληζκνχ –ή, θαηά ηε 

θνπηνπξηζηηθή εθδνρή, ηαπηνρξνλίαο. 

O Υάξβη ζπλνςίδεη ην λεσηεξηθφ θαηλφκελν ηεο εμάιεηςεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ, ηε θνπηνπξηζηηθή ηαπηνρξνλία δειαδή, κε ηελ έλλνηα ηεο ρσξν-ρξνληθήο 

ζπκπίεζεο.– Όκσο αλ ε ζπκπίεζε ηνπ ρσξνρξφλνπ είλαη ζχκθπηε κε ηε 

λεσηεξηθφηεηα
187

, θηάλεη ζην απνθνξχθσκά ηεο, σζηφζν, ζηα ρξφληα αθκήο ηνπ 

Φνπηνπξηζκνχ, ηε δεθαεηία ηνπ 1910· ε καξηπξία ηνπ ίδηνπ ηνπ Μαξηλέηηη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή:  

 

Ο Φψξνο θαη ν Φξφλνο πέζαλαλ ρζεο. Δκείο δνχκε ήδε ην απφιπην, εθφζνλ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη ηελ αηψληα θαη παληαρνχ παξνχζα ηαρχηεηα
188

. 

 

Ζ γε ζκηθξπκέλε απφ ηελ ηαρχηεηα. Νέα αίζζεζε ηνπ θφζκνπ. Δμεγνχκαη: νη 

άλζξσπνη θαηέρηεζαλ δηαδνρηθά ηελ έλλνηα ηνπ ζπηηηνχ, ηελ έλλνηα ηεο ζπλνηθίαο ζηελ 

νπνία δνχζαλ, ηελ έλλνηα ηεο πφιεο, ηελ έλλνηα ηεο γεσγξαθηθήο δψλεο, ηελ έλλνηα ηεο 

επείξνπ. Σήκεξα έρνπλ θαηαρηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ θφζκνπ· […] Δπαθφινπζε αλάγθε 

γηα ην άηνκν λα επηθνηλσλεί κε φινπο ηνπο ιανχο ηεο γεο
189

. 

 

Ζ “ζκίθξπλζε ηεο γεο” είλαη ην απνηέιεζκα κηαο πξνγελέζηεξεο θαη ζηαζεξήο –

θαπηηαιηζηηθήο– δηαδηθαζίαο ζπκπίεζεο ρσξνρξφλνπ: κηαο θίλεζεο –“πξνο ηα κέζα”. 

Ζ “λέα αίζζεζε ηνπ θφζκνπ” αθνξά ζ’ απηή ηελ θίλεζε· ε Γίλε (1914) (εηθ. 37) θαη 

ε θνπηνπξηζηηθή ζχλζεζε ηεο θίλεζεο (εηθ. 38) ηνπ Μπάια εληππψλνπλ απηή ηελ 

θίλεζε. Ζ αίζζεζε ζπκπίεζεο είλαη ηφζν νμπκέλε πνπ Ο Γξφκνο κπαίλεη ζην Σπίηη 

(εηθ. 39)!: ν θηλεκαηνγξαθηθφο πίλαθαο ηνπ Μπνηζφλη είλαη κηα –εηθαζηηθά 

κεηακθηεζκέλε– απφπεηξα ζχιιεςεο ηεο θνζκηθήο θεληξνκφινπ θίλεζεο.  

                                                                                                                                                                      
μϋροσ ςτο ϊλλο». Marx, K. (1973). Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy, 

Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, ς. 539. 

187 Η ςυγκεκριμϋνη φρϊςη αποδύδεται ςτον καθηγητό μου, Μότςο Μπιλϊλη. Ση διατϑπωςε ςε 

μια απϐ τισ ςυνόθεισ «εκλϊμψεισ» του ςε ςεμινϊριϐ του για τη ςϑλληψη του χρϐνου απϐ την 

αρχαιϐτητα μϋχρι τη μετανεωτερικϐτητα. 

188 Μαρινϋττι, ϐ.π., ς. 33. 

189 Ό.π., ς. 78. 
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Εηθ. 37. Σδάθνκν Μπάια, Γίνη, 1914. 

 

 

Εηθ. 38. Σδάθνκν Μπάια, Μαύρη και Άζπρη 

Σύνθεζη ηης Κίνηζης, 1917. 

 

Εηθ. 39. Οπκπέξην Μπνηζόλη, Ο Γρόμος μπαίνει ζηο Σπίηι, 1911. 
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Σε θπζηνγλσκηθή αλάγλσζε ελφο αζηηθνχ θφζκνπ πνπ ζπκπηέδεηαη ρσξνρξνληθά 

απνθαιχπηεη ην κνληάδ. Ζ θνπηνπξηζηηθή ηαπηνρξνλία σο ζπκπίεζε ηνπ ρσξνρξφλνπ 

αθνξνχζε θπξίσο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη, εηδηθφηεξα, ηε δπλαηφηεηα ηνπ κνληάδ λα 

αλαθαηαζθεπάδεη ηε ζρέζε ηνπ λεσηεξηθνχ ππνθεηκέλνπ κε ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. 

Άιισζηε, ν ίδηνο ν θηλεκαηνγξάθνο ήηαλ έλα εγρείξεκα ζπκπίεζεο ρσξνρξφλνπ· θαη 

αθξηβψο εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα ζπιιακβάλεη ηνπο ζπκπηεζκέλνπο 

ρσξνρξφλνπο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη, ελ γέλεη, ηελ αζηηθή δσή ζηε 

δπλακηθή ηεο εμάπισζε, ε πιεηνλφηεηα ησλ θνπηνπξηζηψλ εμήξε κε γλήζην 

ζαπκαζκφ θαη ρσξίο ελδνηαζκνχο ηνλ θηλεκαηνγξάθν σο κνληέξλα πεγή έκπλεπζεο. 

Ο Σδάθνκν Μπάια, γηα αξρή, αλήθεη νπσζδήπνηε ζ’ απηή ηελ πιεηνςεθία. Ζ 

ραξαθηεξηζηηθή πνιπδηάζπαζε (εηθ. 40) ησλ κνξθψλ ζηα έξγα ηνπ αληηθαηνπηξίδεη 

κε ελάξγεηα ηε θνπηνπξηζηηθή εηθαζηηθή εκπεηξία, πνπ ζπλίζηαηαη ηειηθά ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο πνιπδηαζπαζκέλεο θχζεο ηεο κνληέξλαο δσήο. ηνλ ζξπκκαηηζκφ 

ηεο θφξκαο ηνπ θαηαδηψθεηαη ε θινληζκέλε απφ ην ζνθ ηνπ κνληάδ πξνζνρή ηνπ 

ζεαηή ηνπ ζηλεκά· ην “shock-effect ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ”, γηα ην νπνίν κηιάεη ν 

Μπέλγηακηλ
190

, ην νπνίν πξνθαιείηαη απφ ηηο ζπλερείο θαη απφηνκεο αιιαγέο ησλ 

εηθφλσλ. ηνλ πίλαθά ηνπ Γξακκέο Κίλεζεο θαη Γπλακηθή Γηαδνρή (1913) (εηθ. 41), 

είλαη αιεζηλά ζεακαηηθή ε νκνηφηεηα ησλ καχξσλ επαλαιεπηηθψλ κνξθψλ (πνπ 

ζπλαπαξηίδνπλ άξαγε ηε Γπλακηθή Γηαδνρή;) κε ηα θηλεκαηνγξαθηθά θαξέ! Ο 

ελζνπζηαζκφο ηνπ Μπάια γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν εξεηδφηαλ ζηελ ηθαλφηεηα απηνχ 

ηνπ κέζνπ λα απνδίδεη ηελ ηαπηνρξνλία θαη λα αηρκαισηίδεη ηε θεπγαιέα θίλεζε: 

απνξξίπηνληαο ηε ζηαηηθή ελαηέληζε, ε ηαηλία ηζνδπλακνχζε κε έλαλ πίλαθα ελ 

θηλήζεη
191

, έλαλ θνπηνπξηζηηθφ πίλαθα δειαδή. 

 

  

                                                           
190 Benjamin, W. (1936). “The Work… ϐ.π. 

191 Η οπτικό του Μπϊλα θυμύζει ϋντονα αυτόν του Ντελϋζ, ο οπούοσ ταϑτιζε το πλϊνο με την 

κύνηςη, αφενϐσ ωσ μετατϐπιςη των μερών ενϐσ ςυνϐλου που εκτεύνεται μϋςα ςτον χώρο, 

αφετϋρου ωσ αλλαγό ενϐσ ϐλου που μεταςχηματύζεται μϋςα ςτη διϊρκεια. Deleuze, G. (2009). 

Κινηματογράφοσ, 1. Η εικόνα – κίνηςη, μτφρ. Μ. Μϊτςασ, επιμ. Κ. Καψαμπϋλη, Αθόνα: Νόςοσ, ς. 

36. 
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Εηθ. 40. Σδάθνκν Μπάια, Πεηροτελίδονα: Μονοπάηια ηης Κίνηζης + Γσναμικές 

Γιαδοτές, 1913. 

 

 

Εηθ. 41. Σδάθνκν Μπάια, Γραμμές Κίνηζης και Γσναμική Γιαδοτή, 1913. 
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Ο ινγνηέρλεο Ardengo Soffici δε δηαθνξνπνηείηαη θαζφινπ, δειψλνληαο φηη ε 

απφδνζε ηεο θίλεζεο θαη ηνπ δπλακηζκνχ ζηε θνπηνπξηζηηθή ηέρλε είλαη απφ 

αξθεηέο απφςεηο ζπγθξίζηκε κε ηνλ ηξφπν απφδνζεο ηνπο ζην ζηλεκά
192

, ελψ ν 

Κάξιν Καξξά, ζην καληθέζην ηνπ Ο Πίλαθαο ησλ Ήρσλ, ησλ Θνξχβσλ θαη ησλ 

Μπξσδηψλ, επηβεβαηψλεη ην πάληξεκα θνπηνπξηζκνχ θαη θηλεκαηνγξάθνπ: 

 

Οη θακβάδεο καο […] ζα εθθξάδνπλ ηα πιαζηηθά ηζνδχλακα ησλ ήρσλ, ησλ 

ζνξχβσλ θαη ησλ κπξσδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ζέαηξα, ζηηο κνπζηθέο ζθελέο θαη ηα 

ζηλεκά
193

. 

 

Σνλ ηφλν γηα ηελ ελζνπζηψδε ππνδνρή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ απφ ηνλ 

Φνπηνπξηζκφ, σζηφζν, ηνλ έδηλε ν πξσηεξγάηεο ηνπ θηλήκαηνο, Μαξηλέηηη. Γηα ηνλ 

ίδην, ν θηλεκαηνγξάθνο ήηαλ πξηλ απ’ φια έλα ξηδνζπαζηηθά πξσηνπνξηαθφ κέζν 

έθθξαζεο, απνθνκκέλν απφ θάζε θαιιηηερληθή παξάδνζε, ρσξίο παξειζφλ θαη θαη’ 

νπζίαλ κνληέξλν –θαη σο αιεζηλά κνληέξλα επηλφεζε, αζθνχζε ζεκαληηθή επηξξνή 

ζηε κνληέξλα ζπλείδεζε. Σα ζπκθπή κε ηε λεσηεξηθφηεηα ζηνηρεία ηεο ηαρχηεηαο, 

ηεο ρξνληθήο ηαπηνζεκίαο θαη ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ γίλνληαλ λνεηά κε 

θηλεκαηνγξαθηθφ ηξφπν. 

Ο θηλεκαηνγξάθνο αληαπνθξηλφηαλ, επίζεο, ζε έλα θαζνιηθφ αίηεκα φρη κφλν ησλ 

θνπηνπξηζηψλ αιιά γεληθφηεξα ηεο πξσηνπνξίαο: ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ θνηλνχ λνπ 

θαη ηεο ινγηθήο, θαη ηελ πξνζθπγή ζηηο κπζηήξηεο δπλάκεηο ηνπ αζπλεηδήηνπ, ζηε 

ζθαίξα ηεο θαληαζίαο θαη ηνπ νλείξνπ, ζην άινγν θαη ηελ ηξέια
194

. Ο Μαξηλέηηη, ήδε 

απφ ην ηδξπηηθφ καληθέζην ηνπ Φνπηνπξηζκνχ, παξνκνηάδεη κε ιέπη ην βαξχ πιαίζην 

ηεο ινγηθήο θαη πξνηείλεη ηελ παξάδνζε ηνπ εαπηνχ ζην άγλσζην, “γηα λα 

ηξνθνδνηεζνχλ νη βαζηέο πεγέο ηνπ Παξαιφγνπ!”
195

. ην ηερληθφ καληθέζην ηεο 

θνπηνπξηζηηθήο ινγνηερλίαο, δηαβιέπεη ζηηο ακνξθνπνίεηεο θηλήζεηο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ην άλνηγκα πξνο απηέο ηηο πεγέο ηνπ ππεξβαηηθνχ:  

 

                                                           
192

 Soffici, A. (1958). La pittura futurista, Lacerba, 1913. In: Archivi del Futurismo, 1, Rome: Maria 

Drudi Gambillo & Teresa Fiori, ς. 175. 

193 Rainey, L., Poggi, C., & Wittman, L. (eds.) (2009). Futurism: An Anthology, New Haven & 

London: Yale University Press, ς. 158. 

194
 Μια ςαφόσ νιτςεώκό επύδραςη ςτον Υουτουριςμϐ και την πρωτοπορύα γενικϐτερα. 

195 Rainey et al, ϐ.π., ς. 50. 
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Υπάξρνπλ άιιεο ηφζεο θηλήζεηο ηεο χιεο, έμσ απφ ηνπο λφκνπο ηεο λφεζεο, θαη γη’ 

απηφλ ην ιφγν πνιχ πην ζεκαληηθέο
196

.  

 

Δίλαη εληππσζηαθφ φηη, αθφκα θαη ζηε κεηαθπζηθή ξεηνξηθή ηνπ, παξάγεη 

λνήκαηα κε εθαιηήξην ηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο.  

ην καληθέζην γηα ηνλ θνπηνπξηζηηθφ θηλεκαηνγξάθν απνθαιχπηεηαη ην φξακά 

ηνπ γηα έλαλ θηλεκαηνγξάθν “παξακνξθσηηθφ”: ν θηλεκαηνγξάθνο, σο κηα νπηηθή 

ηδέα πνπ απνηειείηαη απφ θίλεζε θαη δσή, πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηελ εμέιημε ηεο 

δσγξαθηθήο θαη λα απνζπαζηεί απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηνλ κηκεηηζκφ θαη ηελ 

αλάιπζε ηεο θσηνγξαθίαο, ηελ αξκνλία  θαη ηε ράξε ηεο επίζεκεο ηέρλεο∙ πξέπεη λα 

γίλεη αληη-ραξηησκέλνο θαη παξακνξθσηηθφο, ηκπξεζηνληζηηθφο θαη δπλακηθφο, 

ζπλζεηηθφο θαη ειεχζεξνο
197

. 

Ζ ζχιιεςε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ σο κεηεμέιημε ηεο δσγξαθηθήο εγγξάθεηαη ζην 

πιαίζην ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ηεο επνρήο. Όπσο αλαθέξεη ν 

Robert Stam, νη πξψηνη ζεσξεηηθνί ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πξνζδηφξηδαλ ην λέν απηφ 

κέζν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηέρλεο. Έηζη, ν Vachel Lindsay νξίδεη ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

ηαπηφρξνλα σο “γιππηηθή ζε θίλεζε”, “δσγξαθηθή ζε θίλεζε” θαη “αξρηηεθηνληθή ζε 

θίλεζε” –κε ηελ θίλεζε λα είλαη ε ζηαζεξά ζε φιεο ηηο παξαιιαγέο ηνπ νξηζκνχ
198

–, 

ελψ ν Riccioto Canudo, εκπλεφκελνο αλακθίβνια απφ ηνπο θνπηνπξηζηέο, βαθηίδεη, 

ζην καληθέζην ηνπ, The Birth of a Sixth Art (1911), ηνλ θηλεκαηνγξάθν σο 

“Πιαζηηθή Σέρλε ζε Κίλεζε”, φληαο ε ηέρλε πνπ ελζσκαηψλεη ηηο ηξεηο ηέρλεο ηνπ 

ρψξνπ (αξρηηεθηνληθή, γιππηηθή θαη δσγξαθηθή) θαη ηηο ηξεηο ηέρλεο ηνπ ρξφλνπ 

(πνίεζε, κνπζηθή θαη ρνξφο)
199

. Ο Καλνχλην, θαηά ηνλ ηακ
200

, πξνιεηαίλεη ην 

έδαθνο γηα ηνλ ρξνλφηνπν ηνπ Mikhail Bakhtin, ηελ απαηηνχκελε, δειαδή, ζπλάθεηα 

ρξφλνπ θαη ρψξνπ ζηελ θαιιηηερληθή αλαπαξάζηαζε, θαη ηνπνζεηεί ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ζην ηειεπηαίν ζηάδην εμέιημεο ησλ πξνγελέζηεξσλ ηερλψλ σο ε 

                                                           
196

 Μαρινϋττι, ϐ.π., ς. 51. 

197
 Rainey et al, ϐ.π., ς. 230. 

198
 Stam, R. (2006). Ειςαγωγή ςτη θεωρία του κινηματογράφου, μτφρ. Κ. Κακλαμϊνη,  επιμ. Ε. 

τεφϊνη, Αθόνα: Πατϊκησ, ς. 47. 

199
 Abel, R. (1988). French Film: Theory and Criticism 1907-1939,  1. Princeton: Princeton University 

Press, ς. 58-66. 

200 Stam, ϐ.π., ς. 46. 
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ηειείσζή ηνπο. Άιισζηε, θαη νη ίδηνη νη θνπηνπξηζηέο έδσζαλ έλαλ παξφκνην –αλ θαη 

κάιινλ αλνξζφδνμν– νξηζκφ ζηνλ ηδεαηφ ηνπο θηλεκαηνγξάθν:  

 

Εσγξαθηθή + γιππηηθή + πιαζηηθφο δπλακηζκφο + ειεχζεξεο ιέμεηο + ζνξπβηζκφο + 

αξρηηεθηνληθή + ζπλζεηηθφ ζέαηξν = θνπηνπξηζηηθφο θηλεκαηνγξάθνο
201

. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ ςπραλεκίδνληαη νη θνπηνπξηζηέο είλαη ην κνληάδ. 

Όρη, φκσο, ην κνληάδ ζηελ εκβξπψδε κνξθή πνπ βξίζθεηαη ηα ρξφληα πνπ γξάθεηαη 

ην καληθέζην. Ζ πξσηφιεηα θαηάζηαζε ηνπ κνληάδ, πνπ αθνξνχζε πεξηζζφηεξν κηα 

ζπξξαθή ζθελψλ, κπνξεί λα αξθνχζε, ψζηε ν “ν θηλεκαηνγξάθνο λα θαίλεηαη 

θνπηνπξηζηηθφο ήδε”· κνινληνχην, φηαλ ν Μαξηλέηηη αμηψλεη ηελ αιινίσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε ζηξέβισζε ηνπ ρσξνρξφλνπ, αζπλείδεηα πξννησλίδεηαη ην 

κνληάδ, φπσο ην ηειεηνπνίεζαλ ζηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ νη ζπνπδαίνη 

ζθελνζέηεο ηεο ζνβηεηηθήο ζρνιήο –ην κνληάδ σο “ζπκππθλσηή ρσξνρξφλνπ”. Απηφ 

ην κνληάδ είλαη πνπ ζα απειεπζεξψζεη ηειηθά ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζα ηνλ θάλεη 

“επθίλεην”: 

 

Πξέπεη λα απειεπζεξψζνπκε ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζαλ εθθξαζηηθφ κέζν, γηα λα ηνλ 

θάλνπκε ηδαληθφ κέζν κηαο θαηλνχξγηαο ηέρλεο, πνιχ πην πιαηηάο θαη επθίλεηεο απφ 

φζεο ππάξρνπλ
202

. 

 

Ζ “απειεπζέξσζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ” ηζνδπλακεί κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

ίδηαο ηεο θίλεζεο. Ηρλειαηψληαο ηηο δχν εθθάλζεηο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

απειεπζέξσζεο ηεο θίλεζεο ζην ζηλεκά, ν Νηειέδ παξαζέηεη έλαλ αθνξηζκφ ηνπ 

Μπεξμφλ –νη ηδέεο ηνπ νπνίνπ δηαπνηίδνπλ ηε θνπηνπξηζηηθή ζθέςε–: “ηα πξάγκαηα 

δελ πξνζδηνξίδνληαη πνηέ απφ ηελ πξσηφγνλε θαηάζηαζή ηνπο αιιά απφ ηε 

ιαλζάλνπζα ηάζε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε
203

”: αλ ε πξσηφγνλε θαηάζηαζε ηνπ 

ζηλεκά ήηαλ ην ζηαζεξφ / ζηαηηθφ ρσξηθφ πιάλν, ε αιεζηλή ηνπ θχζε ήηαλ ε θίλεζε· 

ε ηάζε ηνπ ζηαζεξνχ / ζηαηηθνχ ρσξηθνχ πιάλνπ ήηαλ λα δψζεη κηα θαζαξή εηθφλα-

θίλεζε. Αξρηθά, απηφ ζπλέβε κε ηε ρξήζε ηεο θηλεηήο θάκεξαο, πνπ κεηέηξεςε ην 

                                                           
201
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202 Ό.π., ς. 230. 
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ίδην ην πιάλν ζε θηλεηφ. Κπξίσο, φκσο, ε θηλεηηθφηεηα επηηεχρζεθε κε ην κνληάδ, ηε 

ζχλζεζε, δειαδή, ησλ εηθφλσλ-θίλεζε, έηζη ψζηε λα ζπγθξνηνχλ κηα έκκεζε εηθφλα 

ηνπ ρξφλνπ
204

. 

Ο Jacques Brunius παξνκνίαζε ηε ζχλζεζε θαη δηάηαμε ησλ εηθφλσλ ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν κε απηήλ πνπ κπνξεί λα επηλνήζεη ε ζθέςε ή ην φλεηξν: “Οχηε ε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά νχηε νη ζρεηηθέο αμίεο ηεο δηάξθεηαο είλαη αιεζηλέο. Αληίζεηα κε 

ην ζέαηξν, ν θηλεκαηνγξάθνο, φπσο ην φλεηξν, επηιέγεη νξηζκέλεο θηλήζεηο
205

, ηηο 

αιιάδεη ή ηηο κεγεζχλεη, άιιεο ηηο απνθιείεη, ηαμηδεχεη πνιιέο ψξεο, αηψλεο, 

ρηιηφκεηξα κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα, επηηαρχλεη, επηβξαδχλεη, ζηακαηάεη, πάεη 

αλάπνδα”
206

. 

Οη θηλήζεηο πνπ επηλνεί ην φλεηξν αληηζηνηρνχλ ζηηο κεηαθνξέο πνπ επηλνεί ν 

θηλεκαηνγξάθνο. Ο Louis D. Gianetti, ζε ζρεηηθφ ηνπ άξζξν
207

, αλαιχεη πψο ην 

κνληάδ σο θίλεζε ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν δεκηνπξγεί κεηαθνξέο. Ο Σδαλέηη 

αλαθέξεη φηη νη πεξηζζφηεξνη θξηηηθνί πνπ έρνπλ κηιήζεη γηα θηλεκαηνγξαθηθέο 

κεηαθνξέο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε ζεσξία ηνπ κνληάδ, φπσο απηή δηακνξθψζεθε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1920 απφ ηνπο Eisenstein, Pudovkin, Kuleshov θαη Βεξηφθ. 

Ο Νηειέδ εμεγεί πψο, ζην θηλεκαηνγξαθηθφ πιάλν, ε δπλαηφηεηα ηεο θίλεζεο λα 

επηβξαδχλεη θαη λα επηηαρχλεη αληηζηνηρεί ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ρξφλνπ λα 

ζπζηέιιεηαη θαη λα δηαζηέιιεηαη: έηζη, ν θηλεκαηνγξάθνο κεηαθξάδεη ηνλ ρξφλν σο 

πξννπηηθή
208

. Ο Νηειέδ ζπληαπηίδεηαη εδψ κε ηνλ Jean Epstein, ν νπνίνο πξνζεγγίδεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηνπ πιάλνπ σο θηλεηή ηνκή, σο έγρξνλε πξννπηηθή ή 

κεηαηξνπία
209

. Ο Δπζηάηλ πεξηγξάθεη ηελ ελζάξθσζε ηεο ελνπνίεζεο ηνπ 

θαηλνκεληθά αληηζεηηθνχ δπηζκνχ πλεχκαηνο-χιεο κέζα απφ ηελ ρξνληθή πξννπηηθή 

ηνπ πιάλνπ, θαη ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ θίλεζε: “Ζ επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ 

δσνπνηεί θαη πλεπκαηνπνηεί.– Σν εχξνο ησλ παηρληδηψλ ηεο ρσξν-ρξνληθήο 

πξννπηηθήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ην αμειεξέ, ην ξαιαληί θαη ην γθξν-πιαλ, θάλεη λα 

                                                           
204

 Deleuze, ϐ.π., ς. 41-42. 

205 Ξανϊ, η ϋννοια τησ κύνηςησ ωσ κϑριοσ ςυντελεςτόσ παραγωγόσ νοόματοσ. 
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 Hammond, P. (ed.). (1978). The Shadow and its Shadow: Surrealist Writings on the Cinema, 

London: British Film Institute, ς. 11. 
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απνθαιπθζεί ε θίλεζε θαη ε δσή ζε φ,ηη ζεσξνχζακε αθίλεην θαη άθακπην. Αλ, 

ινηπφλ, επηηαρχλνπκε ηνλ ξπζκφ ηνπ ρξφλνπ, αλ απμήζνπκε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ 

θφζκνπ, θάλνπκε λα εκθαληζηεί ή δεκηνπξγνχκε κέζα ηνπ πεξηζζφηεξε δσή∙ ελψ, 

αληίζεηα, ε επηβξάδπλζε ηεο ξνήο ηνπ ρξφλνπ, ην ζηακάηεκα ηεο θίλεζεο ησλ φλησλ, 

εμαθαλίδεη ή θαη θαηαζηξέθεη ηε δσηηθή ηνπο πνηφηεηα”
210

.  

Αξθεηέο κεηαθνξέο, ινηπφλ, πξνέξρνληαη απφ ην κνληάδ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

κνληάδ δηαθφπηεη ηε ζπλέρεηα ηνπ ρξφλνπ, φπσο απηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βηψλεηαη 

–ε γξήγνξε θαη ε αξγή θίλεζε είλαη ηα θαηεμνρήλ κέζα γηα απηφ. Ζ βαζαληζηηθή 

επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζε έλαλ εθηάιηε θαη νη αξγέο θηλήζεηο πνπ εθπέκπνπλ κηα 

νλεηξηθή ράξε, ζηελ αξγή θίλεζε∙ έμαιιε ηαρχηεηα θαη θξελήξεο ξπζκφο, ζηε 

γξήγνξε θίλεζε, πνπ κεηαδίδνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ράνπο, ηεο έιιεηςεο ειέγρνπ θαη 

ηεο κεραλνπνίεζεο
211

. Σα “παγσκέλα πιάλα” (freezed frames) –ε άξλεζε ηεο 

θίλεζεο ζηελ ηαηλία– ζεκαηνδνηνχλ ην ζηακάηεκα ηνπ ρξφλνπ θαη δεκηνπξγνχλ 

κεηαθνξέο. (ε κηα επηθή ηαηλία, ιφγνπ ράξε, ην πάγσκα κηαο ζθελήο κπνξεί λα ζέιεη 

λα απνηππψζεη ηε κεγαινπξέπεηα ηεο ζηηγκήο.)
212

.– Όκσο, ην κνληάδ θαηαθεξκαηίδεη 

θαη ηε ρσξηθή ζπλέρεηα ζε κηα δηαδνρή μερσξηζηψλ ρσξηθψλ κπινθ, επηηξέπνληαο 

ζηνλ ζθελνζέηε λα εθκεηαιιεπηεί απηήλ ηε ρσξηθή απνζπαζκαηηθφηεηα γηα 

κεηαθνξηθνχο ζθνπνχο. (Γηα παξάδεηγκα, έλα θνληηλφ πιάλν, πνπ απνκνλψλεη έλα 

άηνκν ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, κπνξεί λα κεηαθέξεη ηελ ηδέα ηεο κνλαμηάο θαη 

ηεο απνμέλσζεο)
213

.– Όπσο ζεκεηψλεη ν Εαλ Δπζηάηλ, ε αλζξψπηλε αληίιεςε 

αληηιακβάλεηαη μερσξηζηά ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρξφλν∙ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

αληίιεςε, φκσο, ππάξρεη κφλν ρσξν-ρξφλνο
214

. Πξάγκαηη, “ν θηλεκαηνγξάθνο […] 

δείρλεη φηη ν ρξφλνο είλαη κηα πξννπηηθή, γελλεκέλε απφ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ, 

φπσο ν ρψξνο είλαη κηα πξννπηηθή ηεο ζπλχπαξμεο ησλ πξαγκάησλ. […] Έηζη, αθνχ 

καο ππέδεημε ηε κε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αζπλέρεηαο, ν 

θηλεκαηνγξάθνο καο κπάδεη, θαη αξθεηά βίαηα, ζηε κε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

                                                           
210

 Επςτϊιν, Ζ. (1986). Η νόηςη μιασ μηχανήσ, μτφρ. Μ. Κοϑταλου, επιμ. Μ. ΜωραϏτησ, Αθόνα: 

Αιγϐκερωσ, ς. 32 & 34. 

211
 Giannetti, ϐ.π., ς. 56. 

212
 Ό.π. 

213
 Ό.π., ς. 55. 

214
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ρσξνρξφλνπ”
215

. Ζ αλζξψπηλε εκπεηξία ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ είλαη ζπλερήο, 

αιιά ζηηο ηαηλίεο, ιφγσ ηεο παξεκβνιήο ηνπ κνληάδ, ε ίδηα εκπεηξία γίλεηαη 

απνζπαζκαηηθή –νη θηλεκαηνγξαθηθέο κεηαθνξέο απνξξένπλ απφ ηνχηε ηελ 

παξεκβνιή. 

Ζ ηέρλε ηεο θηλεκαηνγξαθίαο ελ ζπλφισ, ππνζηεξίδεη ν ζεσξεηηθφο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, Rudolf Arnheim
216

, είλαη ηo άκεζν απνηέιεζκα ησλ δηαθνξψλ ησλ 

ηξφπσλ αληίιεςεο ηνπ αλζξψπηλνπ καηηνχ θαη ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ θαθνχ. Σν 

θηλεκαηνγξαθηθφ κάηη βηψλεη θαη θηλείηαη κέζα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν κε εληειψο 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ην αλζξψπηλν.– Ο Μπέλγηακηλ, πηνζεηψληαο κηα κάιινλ 

θηινθνπηνπξηζηηθή ζέζε, θαηέζηεζε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν σο “αζχγθξηηα πην ζεκαληηθή απφ απηήλ ηνπ δσγξάθνπ”, γηα ηνλ 

ζχγρξνλν άλζξσπν, “αθνχ πξνζθέξεη, αθξηβψο εμαηηίαο ηεο νινθιεξσηηθήο 

δηείζδπζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε κεραληθφ εμνπιηζκφ, κηα πξαγκαηηθφηεηα 

ειεχζεξε απφ φινπο ηνπο εμνπιηζκνχο”
217

. Απηή ε “απειεπζεξσκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα” είλαη ε ζπλέπεηα κηαο κεηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ: ν 

θηλεκαηνγξάθνο, γηα ηνλ Μπέλγηακηλ, κεηακφξθσζε ηηο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ, δείρλνληάο καο ηε δσή φπσο δελ κπνξεί λα ηελ αληηιεθζεί ην γπκλφ κάηη. 

Ο Σδίγθα Βεξηφθ, ζηε δηθή ηνπ ζπκθσλία πφιεο, ην The Man with the Movie 

Camera (1929), πνπ πεξηζζφηεξν είλαη κηα ηαηλία γηα ηε θχζε ηεο ηαηλίαο παξά γηα ηε 

Μφζρα, ππαηλίζζεηαη φηη ην κάηη ηεο θάκεξαο κπνξεί λα δεη ηα πξάγκαηα θαιχηεξα 

απφ ην αλζξψπηλν κάηη: 

 

Δίκαη ν θηλεκαηνγξάθνο-κάηη. Δίκαη έλα κεραληθφ κάηη. 

Δγψ, κηα κεραλή, ζαο δείρλσ ηνλ θφζκν 

φπσο κφλν εγψ κπνξψ λα ηνλ δσ
218

. 

 

Έλα κεραληθφ αληηθείκελν, ε ίδηα ε θάκεξα, γίλεηαη ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηαηλίαο, 

θαζψο εμεξεπλεί θηίξηα, ηξέλα θ.ά. ην ηέινο ηεο ηαηλίαο –θαη θαηά ην θνπηνπξηζηηθφ 
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 Ό.π., ς. 30-31. 

216
 Arnheim, R. (1933). Film, London: Faber. 

217 Benjamin, W. (1936). The Work… ϐ.π. 

218 Michelson, ϐ.π., ς. 17. 
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πξφηππν ηνπ δσληαλέκαηνο αληηθεηκέλσλ–, ε θάκεξα ζηελ θπξηνιεμία ππνθιίλεηαη 

κέζσ ηνπ ηξίπνδά ηεο. 

ρνιηάδνληαο κηα άιιε ηαηλία ηνπ Βεξηφθ, ηελ Kino-Glaz (1924), κηα ηαηλία-

νξφζεκν γηα ηνλ αβάλγθαξλη θηλεκαηνγξάθν ηνπ κεζνπνιέκνπ, ν ηζηνξηθφο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, Albert Leong, ηνλίδεη φηη “ελζσκάησζε δχν αξρέο πνπ έκειιαλ λα 

παξακείλνπλ ζην θέληξν ησλ ηαηληψλ ηνπ Βεξηφθ: ε δχλακε ηεο ηερλνινγίαο, θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε αλσηεξφηεηα ηνπ κεραληθνχ καηηνχ ηεο θάκεξαο απφ ην αλζξψπηλν∙ 

θαη ε θίλεζε, σο ε πξαγκαηηθή θχζε φρη κφλν ηεο κεραληθήο ηεο κεραλήο, αιιά φινπ 

ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ ζχκπαληνο”
219

. Απηέο νη αξρέο ηνπ Βεξηφθ είλαη ε 

πινπνίεζε ηνπ θνπηνπξηζηηθνχ νξάκαηνο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. ηελ αλσηεξφηεηα 

ηνπ κεραληθνχ καηηνχ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ απνθαιχπηνληαη φιεο εθείλεο νη “έμσ απφ 

ηε λφεζε θηλήζεηο ηεο χιεο”· “ε πξαγκαηηθή θχζε φινπ ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ 

ζχκπαληνο” πνπ είλαη ε θίλεζε.  

 

Τψξα θαη γηα πάληα, απειεπζεξψλνκαη 

απφ ηελ αλζξψπηλε αθηλεζία. Δίκαη ζε δηαξθή θίλεζε. 

Πιεζηάδσ θη χζηεξα απνκαθξχλνκαη απφ ηα αληηθείκελα. 

Σέξλνκαη απφ θάησ, ζθαξθαιψλσ πάλσ ηνπο. 

Κηλνχκαη γνξγά θη έρσ ηε κνπζνχδα ελφο αιφγνπ πνπ ηξέρεη. 

Οξκάσ κε ηαρχηεηα ζην πιήζνο
220

. 

 

Δθφζνλ νη θνπηνπξηζηέο ζπιιακβάλνπλ ηε δσή θηλεκαηνγξαθηθά, θαη απηφ πνπ 

ζπληζηά ην νινθιεξσκέλν θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν είλαη νη θηλήζεηο ηεο θάκεξαο
221

: ε 

θνπηνπξηζηηθή ζχιιεςε ηεο θίλεζεο θαηάγεηαη απφ ηηο θηλήζεηο ηεο θάκεξαο. Σν 

αεηθίλεην πνπ δεηνχλ λα απνδψζνπλ γξαθηθά νη θνπηνπξηζηέο ην θαηαθηά ε θάκεξα, 

πνπ είλαη “ζε δηαξθή θίλεζε”. 

Ζ “απειεπζέξσζε απφ ηελ αλζξψπηλε αθηλεζία” είλαη έλα επεξγέηεκα ηνπ 

κνληάδ. Αλ γηα ηνπο θνπηνπξηζηέο ε θίλεζε είλαη ην αλεμίηειν ζηνηρείν ηνπ θφζκνπ, 

ην κνληάδ είλαη ν πην κεζηφο ηξφπνο αλαπαξάζηαζήο ηνπ. Σν κνληάδ είλαη απηφ πνπ 

δηαρέεη ηελ θίλεζε, απειεπζεξψλνληάο ηελ. 
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Ο θνπηνπξηζηηθφο ηξφπνο θαηαλφεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζπγθξνηείηαη ελ 

πνιινίο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα. Ζ δσληαλή αλαπαξάζηαζε ηεο θίλεζεο ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν άζθεζε ζαθέζηαηα θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηε ζπλείδεζε θαη ηε 

θαληαζία ησλ θνπηνπξηζηψλ –ηφζε πνπ ν ιφγνο ηνπο λα είλαη κπνιηαζκέλνο κε 

θηλεκαηνγξαθηθέο εηθφλεο, θαη ε ίδηα ε ηέρλε ηνπο λα πξνζηδηάδεη ζε 

θηλεκαηνγξαθηθά ζηηγκηφηππα. ηνλ Φνπηνπξηζκφ ην πξαγκαηηθφ είλαη αιιειέλδεην 

κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ, φζν θαη ε δσή είλαη ηαπηηζκέλε κε ηελ θίλεζε· ε δσή ελ 

θηλήζεη είλαη, ζπλεπψο, κηα θηλεκαηνγξαθηθή δσή: κηα Vita Futurista! 
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Υουτουριστική σύνοψη 

 

 

 

Φξίθε γηα ηελ αξγνπνξία, ηε ιεπηνινγία, ηελ αλάιπζε θαη ηηο ιεπηνκεξείο επεμεγήζεηο. 

 Αγάπε γηα ηελ ηαρχηεηα, ηε ζχληκεζε θαη ηελ πεξίιεςε. “Πεο ηα κνπ φια γξήγνξα, κε δπν ιέμεηο!” 

(Φ. Σ. Μαξηλέηηη, Καηαζηξνθή ηνπ Σπληαθηηθνχ – Φαληαζία δίρσο ραιηλνχο –  

Διεχζεξεο ιέμεηο, 1913
222

) 

 

 

Ζ ζχιιεςε ηεο δσήο σο θίλεζε δελ είλαη κηα θνπηνπξηζηηθή ζχιιεςε· νη 

θνπηνπξηζηέο θιεξνλνκνχλ ηνλ θηλεηηζκφ ηνπο απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα. Οη απαξρέο απηνχ 

ηνπ θηλεηηζκνχ ζπλάπηνληαη κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθννηθνλνκηθέο δπκψζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ δπηηθφ θφζκν, ηδηαίηεξα απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, εμαηηίαο 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο ζεακαηηθήο εμέιημεο ησλ 

επηζηεκψλ.  

Απηέο νη δηεξγαζίεο εγθαηληάδνπλ κηα πεξίνδν φπνπ ε αληίιεςε εηζέξρεηαη ζην 

βαζίιεην ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Ζ αληίιεςε πξνζιακβάλεη θηλεηηθφ ραξαθηήξα, ψζηε 

λα ελαξκνληζηεί κε ηελ αίζζεζε απνζπαζκαηηθφηεηαο ηνπ εθζπγρξνληζκέλνπ 

αζηηθνχ θφζκνπ, ζηνλ νπνίν ην ππνθείκελν “βνκβαξδίδεηαη” απφ εξεζίζκαηα 

απνζηεξεκέλα απφ δηάξθεηα θαη ζπλνρή. 

Σελ αδπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ζην ξνψδεο νπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο βηνκεραληθήο 

κεγαινχπνιεο απνθξπζηαιιψλεη ε εηζφξκεζε ηεο θίλεζεο ζηελ παξηζηλή ηέρλε ηνπ 

χζηεξνπ 19
νπ

 αηψλα. Ζ ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα ζηελ αζηακάηεηε θίλεζή 

ηεο θπνθνξείηαη ζηελ θνζκναληίιεςε ηνπ Μπσληιαίξ θαη παγηψλεηαη ζηνλ ξεπζηφ 

ππνθεηκεληζκφ ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ. Πξννδεπηηθά, ε θίλεζε γίλεηαη ην εκβιεκαηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηέρλεο σο αληαλάθιαζε κηαο πξννδεπηηθήο κεηάιιαμεο ηνπ 

θφζκνπ: ε θηλεηηθφηεηα λνείηαη σο φξνο απηήο ηεο κεηάιιαμεο. 

Παξάιιεια, ν λεσηεξηθφο άλζξσπνο εθπαηδεχεηαη ζηαδηαθά λα αληηιακβάλεηαη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηα νπηηθά ηερλάζκαηα ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο. Σα 
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γνλίδηα ηεο εηθνλνθηλεηηθήο θνπηνπξηζηηθήο θνζκνζέαζεο πξσηνεληνπίδνληαη ζηηο 

θνπηνπξηζηηθέο αλαθαιχςεηο ηνπ Μάηκπξηηδ θαη ηνπ Μαξέ.  

Αλ, φκσο, ε παξηζηλή ηέρλε θαη νη νπηηθέο κεραλέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα είλαη ηα πξψηα 

θιαδηά ζην γελεαινγηθφ δέληξν ηνπ θνπηνπξηζκνχ, ηφηε ν θηλεκαηνγξάθνο ζα πξέπεη 

λα ζεσξεζεί ν ακεζφηεξνο πξφγνλφο ηνπ.– Πνπζελά αιινχ δελ ππάξρεη κηα πην πηζηή 

θαηαγξαθή ηεο θνπηνπξηζηηθήο αηζζεηηθήο παξά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Ζ ίδηα ε 

έιεπζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, απνηειεί κηα αθξαηθλψο 

θνπηνπξηζηηθή γελέζιην πξάμε. Ζ ηθαλφηεηα απηνχ ηνπ κέζνπ λα παξακνξθψλεη 

κεραληθά ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο θαη λα αλαπαξηζηά ηνλ ηαπηνρξνληζκφ 

δηακφξθσζε ελ πνιινίο ηελ θηλεηηθή θνζκνζεσξία ησλ θνπηνπξηζηψλ θαη 

δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε κνξθνπνίεζε ηεο ηερλνηξνπίαο ηνπο. Υσξίο 

ακθηβνιία, ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη ε κεραλή πνπ σο θαηαζηαηηθή αξρή δηαπιάζεη ην 

θνπηνπξηζηηθφ ζπλεηδεζηαθφ. 

Σν θηινζνθηθφ θαη θαιιηηερληθφ δηαθχβεπκα γηα ηνπο θνπηνπξηζηέο ήηαλ λα 

αηρκαισηίζνπλ ηελ νπζία ηεο θίλεζεο,  δηφηη ζηελ θίλεζε αληηιακβάλνληαλ ηελ 

νπζία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ θίλεζε είλαη ην απφζηαγκα ηεο θνπηνπξηζηηθήο 

ελαηέληζεο ηνπ θφζκνπ. 
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Εξομολογητική αποφώνηση υπό τη 

μορφή συλλογής απομνημονευμάτων 

 

 

 

Γηα ηελ εξκελεία: 

Αθφκε θαη ν πην έληηκνο ζπγγξαθέαο αθήλεη λα ηνπ μεθχγεη κηα ιέμε παξαπάλσ,  

φηαλ ζέιεη λα απνηειεηψζεη κηα πεξίνδν. 

Φ. Νίηζε 

 

 

Γηα ην πάξα πνιύ αλζξώπηλν ηεο έκπλεπζεο: 

Δίλαη αδχλαην λα νξίζεηο επαθξηβψο ην ζεκείν εθείλν φπνπ ιήγεη ε αζπλείδεηε 

έκπλεπζε θαη μεθηλά ε δηαπγήο επηζπκία. Οξηζκέλεο θνξέο απηή ε ηειεπηαία γελλά απφηνκα 

ηελ έκπλεπζε, νξηζκέλεο άιιεο, αληίζεηα, ηε ζπλνδεχεη. Μεηά απφ αξθεηέο ψξεο επίκνλεο 

θαη θνπηαζηηθήο εξγαζίαο, ην δεκηνπξγηθφ πλεχκα ειεπζεξψλεηαη μαθληθά απφ ην βάξνο 

φισλ ησλ εκπνδίσλ, θαη γίλεηαη, θαηά θάπνην ηξφπν, ε ιεία ελφο παξάμελνπ 

απζνξκεηηζκνχ ζηε ζχιιεςε θαη ηελ εθηέιεζε. Τν ρέξη πνπ γξάθεη κνηάδεη λα 

απνζπάηαη απφ ην ζψκα θαη λα επηκεθχλεηαη ειεχζεξα αξθεηά καθξηά απφ ηνλ 

εγθέθαιν, πνπ, απνθνκκέλνο θη απηφο θαηά θάπνην ηξφπν απφ ην ζψκα θαη αηζέξηνο, 

θνηηάδεη απφ ςειά, κε κηα ηξνκεξή δηαχγεηα, ηηο απξνζδφθεηεο θξάζεηο πνπ βγαίλνπλ 

απφ ηελ πέλλα. 

Απηφο ν θπξίαξρνο λνπο ζαπκάδεη απαζήο ή δηεπζχλεη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα 

αλαπεδήκαηα ηεο θαληαζίαο πνπ ηαξάδνπλ ην ρέξη; Δίλαη αδχλαην λα ην αληηιεθζείο. 

Φ. Σ. Μαξηλέηηη 

 

 

Γηα ηελ αηειεύηεηε πάιε κε ην ηέξαο θαη ην κάηαην ηεο ηειεηνκαλίαο: 

Οπνηνζδήπνηε απφ εκάο […] έρεη επηρεηξήζεη κηα ιφγηα ζχλζεζε, γλσξίδεη φηη, φηαλ 

ην ζέκα έρεη κειεηεζεί εθηεηακέλα, έρεη καδεπηεί φιν ην πιηθφ, θαη έρνπλ παξζεί φιεο νη 

ζεκεηψζεηο, ρξεηάδεηαη θάηη παξαπάλσ, γηα λα μεδηπισζεί ην έξγν απηήο ηεο ζχλζεζεο, 

θαη απηφ είλαη ζπρλά κηα πνιχ επίπνλε πξνζπάζεηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηνπο εαπηνχο καο 
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αθξηβψο ζηελ θαξδηά ηνπ ζέκαηνο, θαη ην λα αλαδεηήζνπκε φζν πην βαζηά γίλεηαη κηα 

παξφξκεζε, κεηά ηελ νπνία ρξεηάδεηαη κφλν λα αθήζνπκε ηνπο εαπηνχο καο 

ειεχζεξνπο. […] Όζν πην καθξηά πεγαίλνπκε, ηφζν πεξηζζφηεξνπο φξνπο 

αλαθαιχπηνπκε· δε ζα πνχκε πνηέ φια φζα ζα κπνξνχζαλ λα εηπσζνχλ, θαη αθφκα, αλ 

ζηξαθνχκε μαθληθά ζηελ παξφξκεζε πνπ ληψζνπκε πίζσ καο θαη επηρεηξήζνπκε λα ηελ 

αηρκαισηίζνπκε, έρεη εμαθαληζηεί· γηαηί δελ ήηαλ έλα πξάγκα αιιά ε δηεχζπλζε κηαο 

θίλεζεο, θαη αλ θαη επ’ αφξηζηνλ επεθηάζηκε, είλαη απεξηφξηζηα απιή. 

Α. Μπεξμφλ 

 

 

Γηα ην πώο γίλεηαη θαλείο θνπηνπξηζηηθόο:  

Όηαλ ςάρλεη θαλείο λα βξεη απαξρέο, γίλεηαη θαβνχξη.  

Ο ηζηνξηθφο θνηηά πξνο ηα πίζσ· ζην ηέινο πηζηεχεη επίζεο πξνο ηα πίζσ.  

Φ. Νίηζε 
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