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Προς Τιμήν 

 

 
Επειδή με καθετί που καταπιάνεται (ο Ρεντζής), πρακτικό ή πνευ-
ματικό, είναι οργανωτικός και μεθοδικός, κλόνισε εκείνο που θεω-
ρούμε αυτονόητο, ότι πρωτοπορία και μεθοδικότητα είναι ασύμβατα. 
 

           (Σωτήρης Δημητρίου, Πρόλογος στο Ηρακλής Δ. Λογοθέτης,  
 Η Αισθητική Ανθρωπολογία στον Κινηματογράφο του Θανάση Ρεντζή). 

 
 
Ο Πειραματικός Κινηματογράφος «επιχειρεί να καταστήσει ορατό το μη 
ορατό και να διατυπώνει το άρρητο», γράφει στις Πρωτοπορίες στον 
Κινηματογράφο (Αθήνα, Καστανιώτης, 1978, 23) ο Θανάσης Ρεντζής, 
φανερώνοντας τις διεκδικήσεις ενός κινηματογράφου που επιθυμεί να 
συγκρουστεί με πάγια δεδομένα της αντίληψης, να ελευθερωθεί από τα 
δεσμά των αδρανών προτύπων και ν' αναμετρηθεί με την πρόκληση ενός 
κατ' εξοχήν ποιητικού λόγου.  
Ιδρύοντας το 1970, μαζί με τον Δημήτρη Σπέντζο, το Κέντρο Πειραμα-
τικού Κινηματογράφου, αναγγέλλεται η ελληνική αναγκαιότητα και 
αγωνία για έναν «Νέο Κινηματογράφο» που επικοινωνεί με οδηγούς 
«την τόλμη και την ελευθερία», «χωρίς εκ των προτέρων δοσμένα 
πρότυπα» και συντελλεί «απλά-γρήγορα-δυναμικά» σε μια επανάσταση 
(όπως διαβάζουμε στο ιδρυτικό Μανιφέστο του Κέντρου Πειραματικού 
Κινηματογράφου). Τα μεγάλα έργα του Ρεντζή, η Βιο-Γραφία (1975), η 
οποία, εν πολλοίς, είναι μια περιήγηση στον πολιτισμό των μύθων και 
του θεάματος, το Corpus (1979), που πραγματεύεται τις περί του σώ-
ματος αντιλήψεις, o σαρκώδης Ηλεκτρικός Άγγελος (1981), ένα πολυ-
σχιδές αφιέρωμα στον ερωτισμό και τον θάνατο, αλλά και οι Σιωπηλές 
Μηχανές (1999), μια λυρική καταγραφή των βιομηχανικών φαντασμά-
των· είναι όλα γεννήματα της ανήσυχης διαλεκτικής με το μέσο του κινη-
ματογράφου, αλλά και αποδείξεις του ακατάπαυστα διερευνητικού πνεύ-
ματος του δημιουργού τους. Παράγωγο αυτού είναι άλλωστε και η μνη-
μειώδης έκδοση του περιοδικού Φιλμ (1974), που, υπό την διεύθυνσή του 
και με το βλέμμα στραμμένο στον πειραματισμό, θεράπευσε επί δωδε-
καετία, με περισσή σπουδή, την θεωρητική σκευή των σημαντικότερων 
κινηματογραφικών ζητημάτων.  
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Η προκείμενη προβολή των ταινιών Βιο-Γραφία και Ηλεκτρικός Άγγελος, 
στο πλαίσιο του σχετικού αφιερώματος του Athens Animfest 2015, μπο-
ρεί μόνο ν' αποκαλύψει τη σύνθετη διαδρομή μέσα από την οποία διέ-
ρχεται η μεθοδική πρωτοπορία του Ρεντζή και να αιτιολογήσει την 
ένταξη του έργου του σε έναν «μεταμοντερνικό προκινηματογράφο», 
όπως τον ονοματίζει ο Κώστας Φέρρης. Τι σημαίνει όμως κάτι τέτοιο; Τα 
άκρως βοηθητικά κείμενα του Κωνσταντίνου Βασιλείου και του Θωμά 
Τσακαλάκη, τα οποία προτείνουν ένα πλαίσιο πρόσληψης, ανάγνωσης 
και ερμηνείας, τού σύνθετου περιεχομένου των δύο ταινιών, υπαινίσ-
σονται αμφότερα αυτήν τη φυσική συνύπαρξη αντιθετικών και συναμφο-
τερικών ποιοτήτων στο έργο του Ρεντζή. Ο Βασιλείου μιλά, με αφορμή 
τη Βιο-Γραφία, για ένα «πείραμα στην αρχαιολογία των μέσων», για μια 
«γενεαλογία της ίδιας της οπτικο-ακουστικότητας» και για μια «καινο-
φανή εμπειρία». Ο Τσακαλάκης αναφέρεται σε «μία ριζοσπαστική 
χαρτογράφηση του πραγματικού, μία ειρωνική ιδεογραφία, μία θετική 
διασπορά των ιχνών», ήτις επιτυγχάνεται στον Ηλεκτρικό Άγγελο με «τη 
σύνθεση του σύγχρονου πολιτισμού από τη μία και της φύσης ή του 
μυθολογικού κόσμου από την άλλη». Έτσι μόνο είναι δυνατό η προ-
ιστορία του κινηματογράφου να επιστρατεύεται σε μια αναθεώρηση της 
γλώσσας του με σκοπό τη διερεύνηση τελικά του ίδιου του ανθρώπου. 
Βαθύτατος γνώστης του αντικειμένου ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ και πολύ-
τιμος δάσκαλος για εμένα που είχα την ευτυχία να φοιτήσω δίπλα του, ο 
Ρεντζής, σαράντα χρόνια μετά την θρυλική Βιο-Γραφία, μας προσφέρει 
πάντοτε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, η οποία οπωσδήποτε απαιτεί από τον 
θεατή ετοιμότητα και ενεργητική θέαση. 

 
        Δέσποινα Πούλου 
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Η βιταλιστική και η θεαματική διάσταση του κινηματογράφου: 
                                     ΒΙΟ-ΓΡΑΦΙΑ και CORPUS του ΘΑΝΑΣΗ ΡΕΝΤΖΗ 

 

         Κωνσταντίνος Βασιλείου 
                                                          (μτφρ. απ’ τα αγγλικά Βασίλης Ντζούνης)1 

 
 
Εισαγωγή 
 

Ο πειραματικός κινηματογράφος άνθισε στην Ελλάδα μετά από την πτώση της 
Χούντας το 1974, όταν πολυάριθμες ταινίες πειραματικού κινηματογράφου κά-
νουν την εμφάνισή τους. Σύμφωνα με τον Βρασίδα Κάραλη (Karalis 2012: 171), 
«ο πρώτος χρόνος μετά τη δικτατορία κυριαρχήθηκε από ντοκυμανταίρ και πειρα-
ματικές ταινίες· δημιουργείται η εντύπωση πως οι αφηγηματικές ταινίες είχαν κα-
ταστεί αμέσως απαρχαιωμένες και υποκριτικές». Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του 
Θανάση Ρεντζή, ενός από τους επιφανέστερους πειραματικούς κινηματογραφιστές 
στην Ελλάδα και διευθυντή του περιοδικού Φιλμ (1974–’86 [του πρώτου 
ελληνικού περιοδικού για την θεωρία του κινηματογράφου]), αφού η φιλμογραφία 
του περιέχει μεγάλη ποικιλία κινηματογραφικών ειδών, από μυθοπλασία (Μαύρο-
Άσπρο, 1973, Ηλεκτρικός Άγγελος, 1981) και ντοκυμανταίρ μυθοπλασίας (Σιωπη-
λές Μηχανές, 1998) έως πειραματικό κινηματογράφο (Fiction, 1976), αλλά και μια 
βιντεο-εγκατάσταση (Ceròn Alè, 2002). Ως κινηματογραφιστής ο Ρεντζής επανέ-
ρχεται διαρκώς στα ζητήματα της οπτικο-ακουστικότητας και της θεαματικοποί-
ησης. Αυτή η ενασχόληση είναι πιο εμφανής στη Βιο-Γραφία (1975) και το Corpus 
(1979), δύο δοκιμιακού χαρακτήρα ταινίες για τη φύση του κινηματο-γραφικού 
μέσου και τις πολιτισμικές μεταβολές στις οπτικές κι αισθητικές αναπαραστάσεις 
του ανθρώπινου σώματος. Μετά από μία λεπτομερή παρουσίαση των δύο ταινιών, 
το παρόν κείμενο θα προσπαθήσει να καταδείξει πώς αυτές εντάσσουν τις 
πολιτισμικές και υποκειμενικές επενέργειες της οπτικο-ακουστικότητας σε μια 
βιταλιστική αντιμετώπιση του θεάματος: αντί για την άρνηση της ζωής, το θέαμα 
στις ταινίες του Ρεντζή γίνεται αντιληπτό ως εξωτερίκευση της κοινωνικής ζωής 
μέσω εικόνων και κινηματογραφικών τεχνικών. Θα υποστηριχθεί λοιπόν πως 
σύμφωνα με αυτήν τη βιταλιστική προσέγγιση το θέαμα δεν αποτελεί ουσιαστικά 
μια ψευδαίσθηση. Αντίθετα, αναδεικνύεται ένας περίπλοκος τρόπος κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης μέσω της θέασης.  

                                                 
1 Σ.τ.μ: μετάφραση του Konstantinos Vassiliou, «Vitalization and Spectacle in Thanassis Rentzis’s Bio-
Graphia and Corpus», Journal of Greek Media & Culture 1: 1, σσ. 127–141. Οι βιβλιογραφικές αναφορές του 
κειμένου και τα ξενόγλωσσα παραθέματα είναι βασισμένα στο αγγλικό πρωτότυπο.  
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ΒΙΟ-ΓΡΑΦΙΑ: Η γραφή της ζωής και το κολάζ ως κινηματογράφος 
 

Η ταινία Βιο-Γραφία αποτελεί μία κινηματογραφική μεταφορά του εικονογρα-
φημένου βιβλίου Una Biographia (1973) του ισπανού γελοιογράφου, συγγραφέα 
και σκηνοθέτη Chumy Chúmez. Ο Chúmez δημιούργησε περίπου 300 ασπόμαυρα 
κολάζ, το υλικό των οποίων προερχόταν από λιθογραφικές αναπαραγωγές και 
χαρακτικά ποικίλων εντύπων από τον λαϊκό αστικό τύπο του 19ου αιώνα. Στο βι-
βλίο του, ο Chúmez προσέθεσε ανάμεσα στα κολάζ μιαν αφήγηση σε πρώτο πρό-
σωπο που εξιστορεί τη μυθοπλαστική και αλληγορική αυτοβιογραφία του αφη-
γητή. Αυτή η μυθοπλαστική αυτοβιογραφία φαίνεται ως μία ποιητική αποτίμηση 
των αλλαγών στην κοινωνική ζωή, κυρίως κατά τον 19ο αιώνα.  
 Ο Ρεντζής μετέτρεψε τα κολάζ του βιβλίου σε φιλμ χρησιμοποιώντας μία 
λεπτεπίλεπτη και ασυνήθιστη τεχνική επεξεργασία, (βλ. Εικόνα 1), μία τεχνική 
που εν πολλοίς χρησιμοποίησε έπειτα και στο Corpus, χαρακτηριστικό που 
συνδέει τις δύο ταινίες υφολογικά. Το Βιο-Γραφία διατηρεί τη σειρά με την οποία 
τα κολάζ εμφανίζονται στο βιβλίο, όμως οι εικόνες ακολουθούν ένα ρυθμικό μον-
τάζ που δημιουργήθηκε από αλληλεπικαλυπτόμενες εκθέσεις, υπερθέσεις και 
σβησίματα (fade-out). Το κείμενο του Chúmez από το βιβλίο μεταφράστηκε στα 
ελληνικά και ακούγεται σε voice over κατά τη διάρκεια της ταινίας. Ο Ρεντζής 
χώρισε επίσης την ταινία σε κεφάλαια («Γένεσις», «Μητρολαγνεία», «Απόδρα-
ση», «Κατάδυση», «Ανάδυση», «Πρόοδος», «Εμφύλιος Πόλεμος Ι», «Εμφύλιος 
Πόλεμος ΙΙ», «Έρως», «Ιδεαλισμός», «Μετά θάνατον», «Μέλλον») προσθέτοντας 
διάτιτλους που απηχούν ορισμένες απόψεις του Guy Debord στο Κοινωνία του 
Θεάματος που εκδόθηκε το 1967. Στην αρχή του κεφαλαίου «Εμφύλιος Πόλεμος 
Ι», παραδείγματος χάριν, ο ενδιάμεσος τίτλος λέει: «Πίσω από τις θεαματικές 
αντιφάσεις αναδύεται η ενότητα της μιζέριας» – «Αυτό που αποκρύπτει ο θεαμα-
τικός ανταγωνισμός είναι η ενότητα της φτώχειας» γράφει ο Debord (Debord 
1995: 41)· στην αρχή του κεφαλαίου «Μέλλον» ο διάτιτλος του Ρεντζή είναι: «Το 
θέαμα σαν ψεύτικη συνείδηση του χρόνου» – ο Debord (1995: 112) γράφει: «Ο 
αναλώσιμος ψευδo-κυκλικός χρόνος είναι ο χρόνος του θεάματος». Είναι δύσκολο 
να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο αυτοί οι απόηχοι αποτελούν άμεση επιρροή των 
καταστασιακών στον Ρεντζή. Καταστασιακές ταινίες δεν προβάλλονταν στην 
Ελλάδα εκείνη την περίοδο και καμία έκδοση της μετάφρασης του βιβλίου δεν 
ήταν διαθέσιμη, παρά μόνο μία ανέκδοτη μετάφραση που κυκλοφορούσε μεταξύ 
των αθηναϊκών κύκλων διανοουμένων.2 Ο Ρεντζής προσέθεσε ένα τμήμα με 
αντιπαραβαλλόμενα χαρακτικά που δεν περιέχονταν στο βιβλίο του Chúmez και 
αφορούσαν κυρίως στο θέμα αποικιοκρατία. Παρουσιάζονται εικόνες εκμετάλ-
λευσης σκλάβων και βαριάς βιομηχανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών 
χαρακτικών του 19ου αιώνα, κυρίως από ταξιδιωτικές περιγραφές του γαλλικού 
περιοδικού τύπου. Πέρα από την αφήγηση με voice over, η ταινία περιέχει επίσης 
ορχηστρική μουσική από τον Σταμάτη Σπανουδάκη που κινείται μεταξύ διαφόρων 
ειδών, από ανατολίτικη έως ατονική, σύμφωνα με το θέμα του κάθε κεφαλαίου. 
 
 

                                                 
2  Πληροφορίες από προσωπική επικοινωνία με τον Θανάση Ρεντζή. 
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 Εικόνα 1: Αυτές οι τρεις εικόνες παρουσιάζουν την πρόοδο  
      του χρωματισμού των αρχικών κολάζ στην ταινία Βιο-Γραφία.   
    

    Πάνω: Το αρχικό κολάζ στο βιβλίο του Chúmez.  
   

    Μέση: Ένα ανάτυπο του κολάζ επιχρωματισμένο σε χαρτί ακουαρέλας.  
   

    Κάτω: Το τελικό αποτέλεσμα με την υπέρθεση αμφοτέρων στο φιλμ.   
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 Το βιβλίο του Chúmez θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «collage roman», 
ακριβώς όπως τα La Femme 100 Têtes (1929) και Une Semaine de Bonté (1933), 
του  Max Ernst, που άντλησαν το υλικό τους από τον εικονογραφημένο λαϊκό 
τύπο. Στον πρόλογο του βιβλίου του ο Chúmez δηλώνει επίσης ότι ήθελε να απο-
τίσει ένα φόρο τιμής στους «υπομονετικούς καλλιτέχνες της γλυφίδας», εννοώντας 
τους ανώνυμους καλλιτέχνες που εργάζονταν ως χαράκτες για τον Τύπο. Η 
εφεύρεση της λιθογραφίας στα τέλη του 18ου αιώνα επέτρεψε τη μαζική αναπαρα-
γωγή των χαρακτικών. Ωστόσο, το στυλ αυτών των δημοφιλών χαρακτικών δεν 
ακολουθεί τις επαναστάσεις της καλλιτεχνικής μοντερνικότητας. Αντίθετα, 
υπάρχουν συχνές αναφορές στην νεοκλασική παράδοση και στα κολάζ της ταινίας 
μπορούμε να δούμε το άγαμα του Ηρακλή Farnese (βλ. Εικόνα 2) και αναφορές 
στον Ραφαήλ. Επαναλαμβάνει στυλιστικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν από 
χαράκτες και λιθογράφους όπως ο Philibert-Louis Debucourt, ή ο Carl Vernet. Πιο 
σημαντικό όμως για το θέμα της ταινίας είναι το ότι ο τεράστιος αριθμός των 
λιθογραφιών μάς παρέχει μια ανάγλυφη αναπαράσταση της μοντέρνας ζωής κατά 
τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Όπως υποστήριζε ο Baudelaire στο «Ο ζωγράφος της 
μοντέρνας ζωής» (1863), λιθογραφίες όπως αυτές των Gavarni και Daumier 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως «συμπληρώματα του Comédie Humaine [του 
Balzac]» (Baudelaire 1964: 4) και συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι η λιθογραφία και 
η ακουατίντα αποτελούν κάτι σαν «λεξικό της μοντέρνας ζωής» παρόμοιο με αυτό 
που ο ίδιος ονόμασε «μνημονική τέχνη» (Baudelaire 1964: 14). Συνεπώς η 
λιθογραφία είχε εν γένει μία ικανότητα να απεικονίζει τις ετερογενείς ευαισθησίες 
της μοντέρνας ζωής και αυτό το χαρακτηριστικό την κάνει σχετική με το θέμα της 
Βιο-Γραφίας: τη μεταμόρφωση της ζωής μέσω της βιομηχανοποιημένης μοντέρνας 
κουλτούρας.  
 

 
 

 Εικόνα 2: 
 Ένα χαρακτηριστικό κολάζ με το ελληνιστικό άγαλμα του Ηρακλή (γνωστό  
 ως Ercole di Farnese), από το βιβλίο του Chumy Chúmez, Una Biographia. 

                      
 «Δεν το χωράει το μυαλό μου πώς μπόρεσα να είμαι θεατής του ίδιου του  
θανάτου μου και της γέννησής μου», δηλώνει ο αφηγητής στην αρχή τόσο του 
βιβλίου όσο και της ταινίας. Το Βιο-Γραφία ξεκινά με ένα ναυάγιο (βλ. Εικόνα 3), 
που περιγράφεται από τον αφηγητή και παρουσιάζεται στα πρώτα κολάζ, ίσως μια 
αλληγορία για την πτώση της προνεωτερικής ζωής και τη γέννηση του μοντέρνου 
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υποκειμένου στη Δυτική Ευρώπη.3 Η βυθισμένη βάρκα συμβολικά ονομάζεται «Η 
Παναγιά των ρόδων», μια αναφορά στην επαναλαμβανόμενη εικονογραφία της 
(δυτικής) χριστιανικής τέχνης, και άρα ένας υπαινιγμός για την πτώση του 
προνεωτερικού θρησκευτικού κόσμου.4 Τα κεφάλαια της ταινίας ασχολούνται με 
μείζονες πτυχές του εκμοντερνισμού όπως η άνοδος του αθεϊσμού, οι κοινωνικές 
επαναστάσεις, ο ηδονισμός, ο εθνικισμός, η μαζική βιομηχανοποίηση και η τεχνο-
λογία, η εμφάνιση του κινηματογράφου και η αποικιοκρατία. Γίνεται λοιπόν 
εμφανές πως ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται κυριολεκτικά στη «γραφή της ζωής» 
κατά τη μοντερνικότητα, σύμφωνα με το κυριολεκτικό νόημα της  λέξης «βιο-
γραφία». 
 

 
 

Εικόνα 3. Το κολάζ του «ναυαγίου» από την ταινία Βιο-Γραφία. 
 
 Η θεώρηση του κινηματογράφου ως «γραφή της ζωής» δεν είναι απλά 
μεταφορική. Η ανάπτυξη του ίδιου του κινηματογράφου φαίνεται να έχει επίγνωση 
αυτού, όπως μαρτυρεί το όνομα της Biograph Company, μια μεγάλη 
κινηματογραφική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον βοηθό του Edison, τον W. K. L. 
Dickson (έκλεισε το 1928). Ο Γκριγκόρι Κόζιντσεφ περιέγραψε τον κινηματο-
γράφο ως «ηλεκτροβιογραφία» και εντόπισε το κεντρικό θέμα που αποτελεί τη 
βάση της ταινίας Βιο-Γραφία, δηλαδή τη σχέση του περιοδικού Τύπου με την 
άνοδο της κινηματογραφικής κουλτούρας. Γράφει: 
 

Η οθόνη ενσωματώθηκε στη ζωή όχι ως ένα νέο είδος τέχνης, αλλά 
σαν ένα είδος εφημερίδας: δεν διαβάζουμε μια εφημερίδα, την ξεφυλ-
λίζουμε με το βλέμμα μας, κατά τη διάρκεια του γεύματος, συγκρα-
τώντας κάποιο είδος πληροφορίας, κάποιες ιδέες, ψάχνουμε για κάτι 
αστείο (καρικατούρες, επιφυλλίδες), για κάτι τρομακτικό (διάφορα 
περιστατικά, φόνοι, ατυχήματα), τα πρόσφατα αποτελέσματα των α-
θλητικών και τις καινούριες τάσεις της μόδας.  (Kozintsev, 1969: 144). 

                                                 
3  Πρβλ. τον πιθανό παραλληλισμό με το ποίημα του Rimbaud Το μεθυσμένο καράβι  (βλ. Rimbaud 
2001:129). 
4  Παραδείγματος χάριν, ο πίνακας του Stefan Lochner Madonna im Rosenhang (c. 1447, Wallraf-
Rihcartz Museum, Cologne) και αυτός του Martin Schongauer με το ίδιο θέμα (1473, Εκκλησία του Saint- 
Martin, Κολμάρη). Για μία ανάλυση αυτής την εικονογραφίας, cf. Chapus (2004: 88-89) και Girodie (1911: 
119-23). 
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 Αν και η ταινία φαίνεται σαν μια σχεδόν πλήρης κινηματογραφική μετα-
γραφή του βιβλίου του Chúmez, η κινηματογραφική εκδοχή του προσθέτει μία νέα 
διάσταση: τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο, καθώς η ταινία γίνεται μία 
αρχαιολογία του κινηματογράφου και μία αρχαιολογία της θεαματικοποίησης. Η 
ίδια η μορφή της ερευνά τις μοντέρνες ευαισθησίες που έθεσαν τα θεμέλια για την 
έκρηξη του κινηματογράφου: την πληθώρα των κατακερματισμένων εικόνων και 
ερεθισμάτων, τη συνεχή διάδοση θεαμάτων και τις αδιάκοπες βελτιώσεις των 
κινηματογραφικών τεχνικών από τη μαγική λατέρνα έως τους αδερφούς Lumière.  
 Με εξαίρεση το βιβλίο του C. W. Ceram για την αρχαιολογία του κινηματο-
γράφου (Ceram 1965) και κάποιους ενεργούς συλλέκτες όπως o Werner Nekes 
(βλ. Mannoni et al. 2004) – αμφότεροι άγνωστοι τότε στην Ελλάδα – η προϊστορία 
του κινηματογράφου ήταν ένα υποανάπτυκτο θέμα την περίοδο της δημιουργίας 
της ταινίας. Πρόσφατα, ωστόσο, οι προ-κινηματογραφικές τεχνικές έχουν τραβή-
ξει την προσοχή τόσο των κινηματογραφικών σπουδών όσο και των κινηματογρα-
φιστών (Mannoni 1994, Tosi 2005, Zielinski 2006). Επηρεασμένος από το 
Αρχαιολογία της Γνώσης του Foucault (1972, βλ. επίσης Parikka και Huhtamo 
2011), ο Thomas Elsaesser (2004) έχει υποστηρίξει ότι η αποκαλούμενη «Νέα 
Κινηματογραφική Ιστορία» μπορεί να γίνει αντιληπτή με όρους «αρχαιολογίας 
των μέσων» όπου περιγράφονται διάφοροι σχηματισμοί κινηματογραφικών μέσων 
αντί για ένα μοναδικό κινηματογραφικό μηχανισμό. Μπορεί να υποστη-ριχτεί ότι 
με το Βιο-Γραφία ο Ρεντζής επιχειρεί ένα ανάλογο πείραμα στην αρχαιολογία των 
μέσων, αναζητώντας να αναδείξει κρυμμένες και αφανείς ευαισθησίες της 
μοντέρνας εποχής, κυρίως όσον αφορά τον κατακερματισμένο και αφηρημένο 
παρατηρητή του μητροπολιτικού περιβάλλοντος που προετοίμασε την άνοδο της 
οπτικο-ακουστικής περιόδου. Σε αυτόν τον πειραματισμό η ταινία δεν ανατρέχει 
μόνο στην προ-κινηματογραφική περίοδο, αλλά έχει σκοπό να συσχετίσει την ίδια 
τη θεαματικότητα με με την οπτικοακουστικότητα και έτσι να εξετάσει τις ευαι-
σθησίες που εκπληρώθηκαν (ή όχι) μέσω του οπτικο-ακουστικού μέσου. Στην 
ταινία αυτό το αρχαιολογικό εγχείρημα επιμένει στη συγχώνευση της τυπογραφίας 
με το φιλμ: τοποθετώντας τις μορφές τυπογραφίας (σε αυτή την περίπτωση τα 
κολάζ και τα χαρακτικά) σε φιλμ, ο Ρεντζής ερευνά την γενεαλογία της ίδιας της 
οπτικο-ακουστικότητας και ο συνδυασμός αυτού του στοιχείου με την αισθητική 
της ταινίας συνθέτει μια καινοφανή εμπειρία για τους σύγχρονους θεατές. Η Βιο-
Γραφία εισηγείται πως η κατακερματισμένη και διασκορπισμένη αναπαράσταση, 
που εδώ απεικονίζεται από το κολάζ, αποτελεί έναν προάγγελο για τη σύγχρονη 
οπτικο-ακουστικότητα και τοποθετεί τον θεατή σε μια ιδιαίτερη θέση προκειμένου 
να βιώσει και ν’ αξιολογήσει αυτήν τη γενεαλογία.   
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CORPUS: Μια αρχαιολογία της αναπαράστασης του ανθρώπου 
 
Το Corpus συντίθεται από σεκάνς διαφόρων αναπαραστάσεων του ανθρώπινου 
σώματος, από την προϊστορία έως τη σύγχρονη εποχή. Όπως και η Βιο-Γραφία 
αυτή η ταινία χωρίζεται επίσης σε κεφάλαια («Αρχέτυπα», «Το Απωλεσμένο 
Σώμα», «Το Εργαστήρι του Ανθρώπινου Σώματος», «Ικαρικό Ενύπνιο», «Πόλις», 
«Αίμα», «Ακτινογραφία»). Αυτά τα κεφάλαια αντιστοιχούν σε διάφορες εποχές 
και σηματοδοτούν αλλαγές στις θεμελιώδεις αντιλήψεις και αναπαραστάσεις του 
ανθρώπινου σώματος. Κάθε κεφάλαιο έχει διαφορετικό μουσικό υπόστρωμα (που 
ποικίλλει από ηλεκτρονική ατονική μουσική έως τζαζ) και το «Ικαρικό Ενύπνιο» 
είναι το μόνο κεφάλαιο που συνοδεύεται από αφήγηση σε voice over. Ο συνολικός 
χαρακτήρας της ταινίας έχει εξηγηθεί από τον Ρεντζή με τον ακόλουθο τρόπο: 
 

Το σώμα, όπως παρουσιάζεται στις κοινές αντιλήψεις, είναι το αντι-
κειμενοποιημένο είδωλο του κάθε πολιτισμού, πάνω στο οποίο, αυτός ο 
ίδιος ο πολιτισμός θεμελιώνεται. Η υιοθέτηση μιας κοινής αντίληψης 
για το σώμα συνιστά και μια επιλογή του βασικού χαρακτήρα ενός 
πολιτισμού που αναπτύσσεται και ξεδιπλώνεται εντός της απαράλ-
λαχτης σταθεράς του σώματος μέσα στην αντανάκλαση της ύπαρξης 
του ανθρώπου, όπως αυτός συσχετίζεται με το περιβάλλον του. 
 (παρατίθεται στο Λογοθέτης 2013: 98) 

 

Το Corpus γίνεται με αυτόν τον τρόπο συμπληρωματικό του Βιο-Γραφία. Αν το 
τελευταίο ερευνά μία αρχαιολογία της οπτικο-ακουστικότητας, το πρώτο επιχειρεί 
μια περαιτέρω έρευνα της αμοιβαίας σχέσης αυτο-αναπαράστασης και θεάματος.  
 Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει εικόνες του σώματος από προϊστορικές 
στιγμές με παραστάσεις από την οροσειρά Valcamonica έως στις Νεολιθικές 
βραχογραφίες του Αιγαίου. Η εικόνα δεν είναι στατική· τα σώματα αυτών των 
πρώιμων ανθρώπινων αναπαραστάσεων πολλαπλασιάζονται σε περιστρεφόμενες 
θέσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει σε παραστάσεις του σώματος στον Μεσαί-
ωνα και την πρώιμη νεωτερικότητα, και οι εικόνες του προέρχονται από τις 
γκραβούρες του Peter Van Bruegel (Επτά θανάσιμα αμαρτήματα, 1558), όπου ο 
καρναβαλικός χαρακτήρας αναμιγνύεται με τα βασανισμένα σώματα της χριστια-
νικής εικονογραφίας. Το επόμενο κεφάλαιο σηματοδοτεί τη γέννηση της επιστη-
μονικής επανάστασης και προέρχεται από την πραγματεία του Vesalius De Hu-
mani Corporis Fabrica (1543), αναπαράγοντας κάποιες από τις γκραβούρες του 
βιβλίου5 που χρωματίζονται απευθείας σε λιθογραφικό φιλμ και απεικονίζονται σε 
zoom in και zoom out με μια ρυθμική διαδοχή εικόνων.  
 Αν και αυτά τα κεφάλαια παρουσιάζουν τη μετάβαση από τη μαγικο-
θρησκευτική στην επιστημονική οπτική του σώματος, το ανθρώπινο σώμα βρί-
σκεται ακόμα στην προνεωτερική περίοδο, όπου γίνεται αντιληπτό σε μία 
παγκόσμια αναλογία μικροκόσμου και μακροκόσμου (Debus 1978). Αυτή η 
αναλογία θα διαλυθεί με ό,τι αναπαρίσταται στα επόμενα κεφάλαια, τα οποία 

                                                 
5  Τρείς γκραβούρες σε μία άλλη πραγματεία του Vesalius, Tabulae anatomicae sex (1538) δημιουρ-
γήθηκαν από τον μαθητή του Τισιανού, Jan Stevan Van Calcar. Αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι είχε κάνει 
και τις γκραβούρες για το De humani corporis fabrica μαζί με τον Domenico Campagnola (Debus 1978: 
60). 
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καταδεικνύουν τις βίαιες αλλαγές της ανθρώπινης αντίληψης και εμπειρίας που 
επέρχονται στη μοντερνικότητα. Στο επόμενο κεφάλαιο («Πόλις») ο θεατής δεν 
είναι πλεόν αντιμέτωπος με εικόνες του ανθρώπινου σώματος αλλά με εικόνες από 
την αστική ζωή. Το επιχείρημα είναι λεπτό: στη μοντερνικότητα το σώμα δεν 
τοποθετείται πλέον στην κλειστή αναλογία μικρόκοσμου και μακρόκοσμου· 
αντίθετα, γίνεται περισσότερο το όχημα διακυμάνσεων της μητρόπολης παρά μία 
αρχετυπική ει-κόνα του κόσμου. Οι εικόνες σε αυτό το κεφάλαιο είναι από μια 
σειρά ξυλογραφιών του Frans Masereel με τίτλο The City (1925) οι οποίες επίσης 
επιχρωματίστηκαν από τον Ρεντζή. Η αναπαράσταση του σώματος φτάνει εδώ στα 
τελικά της όρια· ενώ η πρώιμη επιστημονική εικονογραφία με όλες τις λεπτομέ-
ρειες και την ακριβή απεικόνιση, όπως στις ανατομικές γκραβούρες του Vesalius, 
διατηρεί ακόμα μία αίσθηση του ανθρώπου ως το αποκορύφωμα της δημιουργίας 
του Θεού, οι κάτοικοι της πόλης και οι βιολογικές μορφές της σύγχρονης επιστή-
μης (που παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια της ταινίας) εννοιολογούν εκ νέ-
ου το σώμα ως ένα απλό σύνδεσμο στη γιγάντια αλυσίδα της μητροπολιτικής 
ζωής. 

                          
Εικόνα 4:  
Ένα ιδιόχειρο κολάζ του Θανάση Ρεντζή από το κεφάλαιο «Ικαρικό Ενύπνιο»  
στην ταινία Corpus.                     

  

 Το Corpus τονίζει το γεγονός ότι αυτή η κατάρρευση του αρχετυπικού 
σώματος πρέπει να γίνει κατανοητή εντός του εκκοσμικευμένου περιβάλλοντος 
της οπτικο-ακουστικότητας. Αυτή τη μεταβολή φαίνεται να αποτυπώνει το επό-
μενο κεφάλαιο «Ικαρικό Ενύπνιο» (βλ. Εικόνα 4). Σε αντίθεση με το Βιο-Γραφία  
που έχει μία συνεχή παρουσία αφηγητή, αυτό είναι το μόνο μέρος του Corpus που 
περιέχει voice over. Σε αυτό το κεφάλαιο, το στυλ της ταινίας είναι παρόμοιο με 
τη Βιο-Γραφία αφού οι εικόνες είναι και πάλι κολάζ (φτιαγμένα από τον ίδιο τον 
Ρεντζή) τα οποία έχουν μεταφερθεί και χρωματιστεί κατευθείαν πάνω στο φιλμ. 
Καθώς ο αφηγητής εξιστορεί το όνειρό του και την επιθυμία του να πετάξει, η 
ταινία δείχνει εικόνες από ανθρώπους και αγάλματα, με ξεκάθαρους υπαινιγμούς 
στην ηδονιστική ζωή της ύστερης αρχαιότητας, υπονοώντας ένα παραλληλισμό με 
το μοντέρνο tædium vitae.  
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Εικόνα 5: Φωτογράμματα από το κεφάλαιο «Sanguis» της ταινίας Corpus 
 
 Στο κεφάλαιο «Ικαρικό Ενύπνιο» η πτήση εξομοιώνει την οπτικο-
ακουστική εμπειρία: το να ξεφύγει κανείς από τα σωματικά δεσμά του «εδώ και 
τώρα». Η επιθυμία του αφηγητή να πετάξει ψηλά, όπως ο Ίκαρος, ούτως ώστε να 
ξεφύγει από τον κορεσμό της ζωής και τα όρια του σώματος δεν είναι αλληγορική: 
η ταινία υπονοεί ότι ήταν η ίδια η οπτικοακουστική εμπειρία που είχε ένα απελευ-
θερωτικό αποτέλεσμα στον ανθρώπινο αισθητηριακό μηχανισμό. Όπως έχει σημει-
ώσει ο Paul Virilio παραφράζοντας τον Nam June Paik: «Κινηματογράφος δεν 
είναι ‘βλέπω’, είναι ‘πετάω’» (Virilio 1989: 11). Το κεφάλαιο «Ικαρικό Ενύπνιο» 
γίνεται έτσι μία έρευνα στις προ-τεχνολογικές και προ-κινηματογραφικές 
αισθαντικότητες του άνθρωπου που αποτελούσαν το γόνιμο έδαφος για τη βιομη-
χανική και οπτικο-ακουστική μεταβολή του πολιτισμού, όπου η απομυθοποίηση 
του σώματος και η επέκταση του βλέμματος συνυφαίνονται. Όπως εξηγεί ο αφη-
γητής του «Ικαρικό Ενύπνιο»: 

 

 Το όνειρο αυτό που ίσως την εποχή του Ίκαρου ήταν αδύνατο, τώρα 
φαίνεται δυνατό, εξ αιτίας των μηχανών.  
 Η ιδέα με κυριάρχησε ολοκληρωτικά κι αναλογιζόμενος με δέος ένα 
τέτοιο όνειρο να γίνει πραγματικότητα, το ’βαλα για σκοπό στη ζωή μου.  
 Ίσως ήταν αυτό που αναζητούσα μέσα στις άσκοπες περιπλανήσεις μου.  
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 Η προοπτική του να σηκώσω όλο αυτό το βάρος στους ώμους μου δεν με 
φόβιζε καθόλου. Αντίθετα ένιωσα ένα αίσθημα απόλυτης πληρότητας 
και η ιδέα ενός τέτοιου προορισμού με συνεπήρε για τα καλά.  

 

 Το τελευταίο μέρος της ταινίας ασχολείται με τη σύγχρονη τελειοποιημένη 
επιστημονική εικονογραφία. Η αναπαράσταση του σώματος έφτασε στη σύγχρονη 
εποχή στο μη ορατό και το μικροσκοπικό· πέρασε από την ανατομία στην βιολο-
γία, από το σχέδιο στην λειτουργία. Σε αυτήν τη μεταμόρφωση η τυπική απεικό-
νιση του σώματος δεν περιορίζεται πλέον στα εξωτερικά μέρη ή στα εσωτερικά 
όργανα του σώματος αλλά έχει σκοπό να απεικονίσει τη βιοχημική σύσταση της 
οργανικής ύλης. Πλέον, το ανθρώπινο σώμα αναλύεται περαιτέρω ως μία δια-
δικασία, σε βιολογικές μονάδες όπως τα χρωμοσώματα ή τα κύτταρα. Το Corpus 
παρουσιάζει αυτήν τη μεταμόρφωση στο τελευταίο κεφάλαιο αποφεύγοντας να 
δείξει ένα ολόκληρο ανθρώπινο σώμα· το κεφάλαιο «Αίμα» περιέχει πρόσωπα σε 
προφίλ, η υφή των οποίων συντίθεται από γραμμές δαχτυλικών αποτυπωμάτων, 
και η «Ακτινογραφία», περιέχει εικόνες του σώματος από ιατρικές κινούμενες 
ακτινογραφίες. Το κεφάλαιο «Αίμα» δημιουργεί μια πολύ περίεργη επενέργεια 
που έρχεται σε αντίθεση με τους περισσότερους καλλιτεχνικούς πειραματισμούς 
που χρησιμοποιούν την επιστημονική εικονογραφία. Η αναπαράσταση του 
ανθρώπινου σώματος μετατοπίζεται στη μοντέρνα εποχή από τη συμβολική του 
μορφή σε μία βιολογική ή υλική αναπαράσταση, ο Ρεντζής όμως χρησιμοποίησε 
τελειοποιημένα οπτικά μέσα για να διαμορφώσει μια συμβολική περιγραφή του 
ανθρώπινου σώματος (βλ. Εικόνα 5). Αυτή η πράξη αντιστρέφει τον σκοπό των 
αναβαθμισμένων τεχνικών της οπτικής και του κινηματογράφου. Σύμφωνα με τον 
Panofsky, «οι ταινίες και μόνο οι ταινίες δικαιώνουν αυτήν την υλιστική ερμηνεία 
του κόσμου που διαποτίζει τον σύγχρονο πολιτισμό, είτε μας αρέσει είτε όχι» 
(Panofsky 1995: 120), ο Ρεντζής όμως το αντιστρέφει αυτό στο «Αίμα» χρη-
σιμοποιώντας βελτιωμένες οπτικο-ακουστικές τεχνικές για να αποδώσει μια 
συμβολική (ή ιδεατή) περιγραφή του προσώπου δημιουργημένη από τις γραμμές 
ενός μόνο αποτυπώματος. Αυτές οι εικόνες φαίνονται ταυτόχρονα πολύ μοντέρνες 
και πολύ αρχαϊκές, ένα αποτέλεσμα που παράγεται από την αντιστροφή της 
επιστημονικής (υλιστικής) αναπαράστασης σε συμβολική.   
 
 
Η αντίθεση του αρχείου και του θεάματος ως κινηματογραφική διεργασία  
 
Παρά το γεγονός πως και οι δύο ταινίες φέρνουν στο προσκήνιο τη σχέση του 
κινηματογράφου με τη σύγχρονη ζωή, ο σταθερός ρυθμός τους και τα εν μέρει 
υπνωτικά και συνεχή σβησίματα αλλεπάλληλων κολάζ αναφέρονται στην προ-
κινηματογραφική εποχή. Οι ταινίες δεν μπορούν εύκολα να κατηγοριοποιηθούν ως 
τυπικά μυθοπλαστικές αλλά ούτε και ως μη αφηγηματικός κινηματογράφος. Αν 
και υπάρχει μία δοκιμιακή πτυχή, οι ταινίες προσφέρουν επίσης ένα είδος αρχείου 
εικόνων συσχετιζόμενο με κάποια αφήγηση. 
 Ο Wolfgang Ernst έχει υποστηρίξει ότι τα αρχεία δεν είναι απλώς συλλογές 
κειμένων· αρχικά είναι μνημοτεχνικές που οργανώνονται σημασιολογικά μέσω 
του λόγου – μία διεργασία που τείνει να γίνεται όλο και περισσότερο απαρχαι-
ωμένη στα ηλεκτρονικά μέσα. Εξηγεί πως: 
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Η πολιτισμική μνήμη των εικόνων έχει συνδέσει παραδοσιακά τις 
εικόνες με τα κείμενα, τους όρους και τα ευρετήρια του λόγου. 
Αντιμέτωπες με τη μεταφορά των εικόνων σε ψηφιακή αποθήκευση, οι 
μη προφορικές μέθοδοι καταχώρησης αποκτούν σταδιακά σπουδαιό-
τητα. Αντί για το πρόβλημα του αρχείου, οι μέθοδοι ανεύρεσης που 
χρησιμοποιήθηκαν για να βρεθούν εικαστικές πληροφορίες θέτουν ένα 
πρόβλημα στη βιντεο-μνήμη αφού περιορίζονται ακόμα σε μοντέλα που 
αναπτύχθηκαν για την ανάκτηση του κειμένου. Τι είδος γνώσης θα 
υπάρχει αποκλειστικά υπό μορφή εικόνων; (Ernst 2006: 116). 

 

 Το έργο του Ρεντζή προσπαθεί να αντιμετωπίσει ερωτήματα σαν και αυτό. 
Τα Βιο-Γραφία και Corpus λειτουργούν ως μία μεστή νοήματος διεργασία 
εικόνων, διεργασία που σήμερα συνήθως περιορίζεται σε μια διασκεδασμένη 
χρηστικότητα. Οι δύο ταινίες καταδεικνύουν πως στον ρευστό κόσμο της 
μοντέρνας μητρόπολης, καμία μοναδική μορφή δεν μπορεί να αποτελέσει ένα 
καθολικό σύμβολο, ούτε καν η εικόνα του ανθρώπου όπως δείχνει απερίφραστα το 
Corpus. Αντίθετα, είναι η περίπλοκη σύνδεση των μορφών, και μέσω αυτής, η 
εξέλιξη τους στον χρόνο που έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασιολογική και 
διανοητική αξία. Αυτό γίνεται εμφανές και στις δύο ταινίες, στην περίπτωση της 
Βιο-Γραφίας μέσω των καλειδοσκοπικών παραλλαγών της χαρακτικής και της 
λιθογραφίας στη μοντέρνα εποχή και στο Corpus μέσω της ποικιλίας των 
αναπαραστάσεων του ανθρώπινου σώματος. Τα Corpus και Βιο-Γραφία εστιάζουν 
σε μία περίπλοκη αλληλεπίδραση της αφήγησης και της κατακερματισμένης 
αναπαράστασης, μία ιδέα με την οποία έχει ασχοληθεί επί μακρόν ο Jean-Luc 
Goddard στη σειρά ταινιών Histoire(s) du Cinéma (Γαλλία, 1988-98), όπου η 
ιστορία του κινηματογράφου και η ιστορία του 20ού αιώνα περιπλέκονται σε ένα 
σώμα κατακερματισμένης κινηματογραφικής αφήγησης.  
 Σε αυτήν την αντίθεση μεταξύ κατακερματισμένης αναπαράστασης και 
αφηγημα-τικής ταινίας, ο Ρεντζής εξετάζει τη γέννηση της οπτικο-ακουστικής 
πρόσληψης, χωρίς να ασχοληθεί με την κίνηση σε πραγματικό χρόνο σχεδιασμέ-
νων ή κινηματογραφημένων σωμάτων και αντικειμένων. Πέρα από τα fade outs 
και τα fade ins των κολάζ και των πινάκων, ο Ρεντζής δεν προσφέρει στον θεατή 
καμία καθαυτό κινηματογραφική καταγραφή, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε κάμερα 
για την κινηματογράφηση της εξωτερικής ζωής και συνεπώς δεν υπάρχει καμία 
θεαματικοποίηση της ίδιας της ζωής. Η όλη δομή βρίσκεται κάπου μεταξύ του 
κινηματογράφου και του εικονογραφημένου βιβλίου. Αυτό λειτουργεί εδώ όχι 
τόσο ως μία détournement (η μεταστροφή ενός αντικειμένου από τον ενταγμένο, ή 
κοινωνικά αποδεκτό τύπο του), ούτε ως μία ιδιοποίηση – δύο τεχνικές που εν γένει 
θεωρούνται ως  σημαντικές διεργασίες στον πειραματικό κινηματογράφο. Σε αυτές 
τις ταινίες το νόημα προέρχεται από μία διεργασία κινηματογραφικής αρχειοθέ-
τησης εικόνων σε αφηγηματικό επίπεδο. Αυτή η ένταση μεταξύ αρχείου και 
(κατακερματισμένου) θεάματος χαρακτηρίζει την κινηματογραφική προσέγγιση 
του Ρεντζή. Αυτό το είδος διεργασίας εικόνων γίνεται ακόμα πιο σχετικό σήμερα, 
στην εποχή των ψηφιακών τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
όπου το οπτικο-ακουστικό θέαμα υποτίθεται ότι αναπτύσσει νέες σχέσεις μεταξύ 
εικόνων και επικοινωνίας. Οι πειραματικές προσεγγίσεις, όπως αυτή του Ρεντζή, 
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που ασχολούνται με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και αφηγήσεις μέσω μίας 
κινηματογραφικής διαδικασίας θα μπορούσαν να παρέχουν εναλλακτικές πλατφό-
ρμες γνώσης και αντίληψης, ανεξάρτητα ή ακόμα και αντίθετα με τη συνηθισμένη 
ηλεκτρονική αλληλεπίδραση των εικόνων.  
 
 
Από τη θεματικότητα της ζωής στον βιταλισμό του θεάματος 
 
Ο Giedion έχει υποστηρίξει ότι ένας από τους βασικούς αντίκτυπους της Βιο-
μηχανικής Επανάστασης και της εκμηχάνισης ήταν η ταυτόχρονη τεχνική ανα-
διοργάνωση της οργανικής και ανόργανης ύλης μέσω ενιαίων οργανωτικών αρχών 
(Giedion 1980). Η μεγάλη αλυσίδα της ζωής παραλληλίστηκε εύκολα με τη 
μεγάλη αλυσίδα της παραγωγής και η ακατάπαυστη δραστηριότητα των μηχανών 
εισήχθη εύκολα στην ακατάπαυστη δραστηριότητα της μητροπολιτικής ζωής. 
Αυτός ο παραλληλισμός αχνοφαίνεται σε μία δήλωση του αφηγητή στο Βιο-
Γραφία. «Η τεχνική καταφέρνει να εκμεταλλευτεί τα πτώματα των ζωντανών και 
τα επανεντάσσει στον κύκλο της ζωής»· είναι επίσης μια ιδέα που υποφώσκει στις 
ξυλογραφίες του Masereel για την αστική ζωή στο Corpus.  
 Το γεγονός πως ο εκμοντερνισμός και η μητροπολιτική ζωή χαρασσόταν 
βαθιά στον ίδιο τον νευρικό και ψυχικό μηχανισμό των ανθρώπων έγινε ξεκάθαρο 
από τις αρχές του 20ού αιώνα. Το 1903, στο κείμενο του για τη μητρόπολη και την 
ψυχική ζωή, ο Georg Simmel επέμεινε στον μαζικό πολλαπλασιασμό των οπτικών 
και αισθητικών ερεθισμάτων εντός της μητρόπολης και εξήγησε τους αντιλη-
πτικούς και διανοητικούς μηχανισμούς –ή άμυνες– τους οποίους ο μητροπολίτης 
χρειαζόταν να αναπτύξει προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον πολλα-
πλασιασμό. Συνεπώς, ακόμα και πριν τη διάχυση του κινηματογράφου, η μητρό-
πολη προσφέρει ένα είδος καταβλητικής «υπερδιέγερσης» (Singer 1995). Αυτός ο 
εσωτερικός σύνδεσμος του αισθητηριακού μηχανισμού με την αντίληψη ήταν, 
σύμφωνα με τη Βιο-Γραφία, ο άμεσος πρόγονος του θεάματος.  
 Στις ταινίες μπορεί να υπάρχει ένας μακρινός απόηχος των σκέψεων του 
Debord για το θέαμα –ουσιαστικά μία απόδοση της θεωρίας του Feuerbach για τη 
θρησκεία με όρους θεαματικοποίησης. «Μετά τον θάνατό του το θέαμα θα 
επανέλθει στις αισθήσεις ως το ισοδύναμο της υλικής αναβίωσης της θρησκευ-
τικής ψευδαίσθησης» δηλώνει ο αφηγητής στο Βιο-Γραφία. Και όμως, αμφότερες 
οι ταινίες επιμένουν περισσότερο στο γεγονός πως τα ανθρώπινα πάθη και η 
μαζική οπτικο-ακουστική κουλτούρα αλληλοσυγκροτούνται. Σύμφωνα με τον 
Debord, «κάθε κριτική που είναι ικανή να κατανοήσει τον ουσιαστικό χαρακτήρα 
του θεάματος θα πρέπει να τον εκθέτει ως μία ορατή άρνηση της ζωής – και ως 
μία άρνηση της ζωής που έχει εφεύρει μία ορατή μορφή του εαυτού της» (Debord 
1995: 14, πλάγια στο πρωτότυπο). Και όμως η κοινωνική εγγραφή της οπτικο-
ακουστικότητας ισοδυναμεί επίσης με μία συνεχή διεργασία εξωτε-ρίκευσης 
αισθητηριακών διεργασιών παρόμοιες με αυτές που ο André Leroi-Gourhan (1993: 
256-66) έχει αποκαλέσει «προγράμματα μετάδοσης», δηλαδή νέους τρόπους 
εξωτερίκευσης αισθητικών και οργανικών χαρακτηριστικών μέσω μνημονικών 
μηχανισμών που διασπείρονται στη συλλογική γνώση και αντίληψη. Αυτή η εναλ-
λακτική γενεαλογία του θεάματος έχει ισχυρή παρουσία στις ταινίες του Ρεντζή, 
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επισκιάζοντας ένα δυαδικό μοντέλο της θεαματικοποίησης: πραγματι-κότητα και 
ψευδαίσθηση. Η θέαση και οι νέες τεχνικές της οπτικής και της αναπαράστασης 
θεωρούνται εδώ μία συνέχεια ή μία βιταλιστική επαύξηση της ζωής και όχι ως η 
άρνησή της. Αυτό φαίνεται στο τελευταίο κεφάλαιο του Βιο-Γραφία, «Μέλλον», 
που κλείνει αποτυπώνοντας μία τέλεια κοινωνία: «Τα παιδιά θα ρωτούν τους 
γονείς τους τι υπάρχει πέρα από τον ορίζοντα και αυτοί θα απαντούν ‘τίποτα’ διότι 
η κατακτημένη ευτυχία θα έχει σημάνει το τέλος του μέλλοντος». Η ταινία 
τελειώνει με τον ισχυρισμό ότι αυτή η κοινωνία θα τελειώσει «Ώσπου μιά μέρα 
ένα παιδί, αφού νιώσει την προδοσία των ονείρων, θα θελήσει και πάλι να δει».  
 Αυτή η εναλλακτική γενεαλογία του οπτικο-ακουστικού θεάματος συσχετί-
ζεται με την αίσθηση του κορεσμού και της απελευθέρωσης από τις εικόνες του 
σώματος. Η σχέση ενός εξαντλητικού κορεσμού με τον συνεχή αναβρασμό των ει-
κόνων και της αναπαράστασης είναι ένα επαναλαμβανόμενο φιλοσοφικό θέμα ήδη 
από την εποχή των Στωικών ή του Αγίου Αυγουστίνου.6 Αλλά τα ψυχολογικά 
αποτελέσματα της αναπαράστασης μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο ερεθίσματα στη 
μοντερνικότητα ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε με μεγάλη ευθύτητα ο 
Schopenhauer. Όσον αφορά την ανθρώπινη αντίληψη, η κεντρική θέση του 
Schopenhauer είναι ότι η αναπαραστατική πραγματικότητα υπάρχει ως τέτοια 
εξαιτίας της «αρχής του αποχρώντος λόγου», δηλαδή το ότι όλα τα αντικείμενα 
«αντικειμενοποιούνται» μέσω των σχέσεων τους στον χώρο, τον χρόνο και την 
αιτιότητα (Schopenhauer 2010: 26-40). Σε αυτήν τη διεργασία η συνειδητή 
περιγραφή του κόσμου κυριαρχείται από τη Βούληση που συνεχώς παράγει την 
αντικειμενοποίηση των «κινήτρων» (Motiv), μία λέξη που στις ευρωπαϊκές 
γλώσσες περιγράφει τόσο το μοτίβο της αναπαράστασης όσο και το κίνητρο 
(Schopenhauer 2010: 127-44).7 Παρομοίως, η κινηματογραφική προσπάθεια των 
Βιο-Γραφία και Corpus αναζητά τις ευαισθησίες που διασπείρονται σε κατα-
κερματισμένες και συγχεόμενες αναπαραστάσεις, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον 
τρόπο τα κοινωνικά πάθη που προετοίμασαν τον ερχομό της οπτικο-ακουστικής 
εποχής. Για τον Schopenhauer η αδιάκοπη αναζήτηση για ικανοποίηση εντός του 
σκηνικού της ζωής δημιουργεί πόνο, όμως αν το βουλητικό υποκείμενο δεν έχει 
κανένα αντικείμενο προς βούληση τότε καταλαμβάνεται από ανία: «Συνεπώς η 
ζωή του παλινδρομεί σαν ένα εκκρεμές μεταξύ πόνου και ανίας» (Schopenhauer 
2010: 338). Αυτή η άσκοπη αναζήτηση – που τουλάχιστον από τον Μιχαήλ 
Λερμόντοφ έως τον Robert Musil στοιχειώνει τη μοντέρνα λογοτεχνία και ποίηση 
– βρίσκεται στο κεφάλαιο «Ικαρικό Ενύπνιο» του Corpus και σχετίζεται με το νέο 
οπτικό-ακουστικό βασίλειο: «Το σώμα αιωρείτο σε έναν ουτοπικό κόσμο γεμάτο 

                                                 
6  Ο Άγιος Αυγουστίνος αναγνώρισε αυτή τη σχέση στα θεάματα της δικής του εποχής, δηλαδή τα 
θεατρικά (spectacula), «Τα θεατρικά εκείνη την εποχή με απωθούσαν· θεάματα γεμάτα με εικόνες της 
δικής μου μιζέριας και του καύσιμου της πυράς μου», Αγ. Αυγουστίνος, Εξομολογήσεις, III: ii (1977:101). 
7  Στην αισθητική αυτό συνεπάγεται ότι μόνο αποστασιοποιημένες, αποσπασμένες Ιδέες (με την 
πλατωνική έννοια) της αντικειμενικής πραγματικότητας μπορεί να είναι αισθητικά σημαντικές καθώς δεν 
υποβάλλονται στη Βούληση και παραμένουν έτσι αμερόληπτες (Schopenhauer 2010: 207-15). Η σχέση της 
θεωρίας του Schopenhauer με την κινηματογραφική αναπαράσταση έχει παραλειφθεί από τις κινηματο-
γραφικές σπουδές αν και η πολύ πρώιμη θεωρία του Hugo Münsterberg (2002) έχει μάλλον πολλές ομοιό-
τητες με αυτήν του Schopenhauer. Όπως υποστηρίζει ο Νοël Carroll στο άρθρο «Film/ Mind Analogies», 
στον Münsterberg ο κινηματογράφος γίνεται αντιληπτός ως αντικειμενοποιημένη μίμηση των λειτουργιών 
του νου και η κινηματογραφική αισθητική βασίζεται στην απομονωμένη και αναστοχαστική απόσπαση των 
αντικειμένων, παραδείγματος χάριν στο gros plan (Carroll 1988).  
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από πνευματικές και σωματικές απολαύσεις. Τα μάτια μου κοίταξαν με περισσή 
απληστία και αναγνώρισαν μία μαγεία χωρίς μυστήριο», δηλώνει ο αφηγητής 
καθώς περιγράφει το όνειρο του πως πετάει (μία αλληγορία του κινηματογράφου) 
ενώ εικόνες και φιγούρες φαίνεται να συνιστούν το εκκρεμές της επιθυμίας και 
του κορεσμού που έφερε η μητροπολιτική και οπτικο-ακουστική κουλτούρα.  
 Οι ταινίες του Ρεντζή ασχολούνται με το βασικό δίλλημα που γεννήθηκε 
από την ανία της μοντερνικότητας: το αν αυτή η «περισσή απληστία» των αισθή-
σεων πρέπει να θεωρηθεί θεμελιακή ανθρώπινη εξωτερίκευση ή ένας ανακλα-
στικός μηχανισμός εν μέσω της μητροπολιτικής φαντασμαγορίας. Μία κριτική των 
θέσεων του Schopenhauer από τον T. W. Adorno στο κείμενό του «Ελεύθερος 
χρόνος» είναι ότι δεν θα έπρεπε να θεωρείται πως έχουν «καθολική εγκυρότητα ή 
ακόμα και ως μία εικόνα του αρχέγονου χαρακτήρα του ανθρώπινου είδους. Η 
ανία είναι μία λειτουργία της ζωής που βιώνεται από τον εξαναγκασμό της 
εργασίας και τον αυστηρό καταμερισμό της» (Adorno 2001:192). Δεν υπάρχει 
κάποια ξεκάθαρη απάντηση για αυτή τη διαμάχη στις ταινίες αν και όντως 
αναφέρονται στη νέα καπιταλιστική εκμηχάνιση της επιθυμίας. Το Βιο-Γραφία 
ξεκινά, όπως είπαμε και νωρίτερα, με ένα συμβολικό ναυάγιο που ισοδυναμεί με 
την νέα υποκειμενικότητα σε έναν εκκοσμικευμένο και μηχανικό κόσμο. Η δια-
λεκτικά αντίθετη άποψη στον πεσιμισμό του Schopenhauer είχε επίσης διατυπωθεί 
από τον Walter Benjamin στο κείμενό του για τον «Σουρρεαλισμό»: 
 

Όταν στην τεχνολογία σώμα και εικόνα αλληλοδιεισδύσουν σε τέτοιο 
βαθμό που όλες οι επαναστατικές τάσεις γίνονται συλλογικές σωματικές 
νευρώσεις και όλες οι σωματικές νευρώσεις του συλλογικού γίνονται 
επαναστατικές αποφορτίσεις, μόνο τότε η πραγματικότητα έχει υπερβεί 
τον εαυτό της στον βαθμό που απαιτείται από το Κομμουνιστικό Μανι-
φέστο (Benjamin 1979: 239). 

 

Αυτός ο ίδιος σύνδεσμος μεταξύ των δυναμικών της ζωής και του οπτικο-
ακουστικού μηχανισμού είναι μάλλον η πιο προωθημένη υπόθεση αυτών των 
ταινιών. Η κατά κύριο λόγο προ-κινηματογραφική μορφή τους φαίνεται να προ-
τείνει ότι αυτός ο σύνδεσμος αποτελούσε μία υποβόσκουσα φυσιολογία κατά την 
άνοδο της οπτικο-ακουστικότητας, κάτι που αντίκειται στον απλό τεχνικό ντε-
τερμινισμό. Αυτό δεν απέχει πολύ από την έννοια του Benjamin για την 
Zerstreuung (διασκέδαση) – ένας νέος τρόπος αντίληψης εικόνων στην οπτικο-
ακουστική εμπειρία –  που για τον Benjamin «όπως η κάθαρση θα πρέπει να 
εξετασθεί με όρους φυσιολογίας» (Benjamin 2008: 57). Αν και τα κείμενα του 
Benjamin ήταν άγνωστα τότε θα πρέπει να σημειωθεί πως περίπου την ίδια εποχή 
που γυρίστηκαν οι ταινίες, το δοκίμιό του «Το έργο τέχνης στην εποχή της 
μηχανικής αναπαραγωγής» εμφανίστηκε στην πρώτη του ελληνική μετάφραση στο 
περιοδικό του Ρεντζή, Φιλμ (Benjamin 1976). Τα Βιο-Γραφία και Corpus 
ασχολούνται με αυτή την έλξη προς το ανιαρό της ζωής και της μητροπολιτικής 
κουλτούρας και το θεωρούν ένα σημείο κλειδί για την άνοδο της οπτικο-
ακουστικότητας. Επιπλέον, προσπαθούν να εντοπίσουν αυτό το θέμα μέσα στις 
διάφορες πρακτικές και την υλικότητα των μέσων.  
 Στις μέρες μας ο κινηματογραφικός μηχανισμός δεν αποτελεί τη βασική 
πτυχή της ευρύτερης οπτικοακουστικής κουλτούρας αφού η οπτικο-ακουστικό-
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τητα  περιγράφει μία κατάσταση που δεν μπορεί να περιοριστεί στα blockbusters 
του Hollywood ή στον κανόνα των ταινιών του δημιουργού. Στον 21ο αιώνα, όπου 
γίνεται μία συνεχής προσπάθεια να καθοριστεί ο σύνδεσμος μεταξύ της 
ανθρώπινης φαντασίας και της βιολογικής φύσης του ανθρώπου, αυτό το θέμα θα 
έπρεπε να εξεταστεί επίσης μέσα από την ίδια την κινηματογραφική διαδικασία. 
Σίγουρα, τα Βιο-Γραφία και Corpus δεν παρέχουν απαντήσεις αλλά καταδει-
κνύουν, με κινηματογραφικό τρόπο, τις βαθιές ρίζες της οπτικο-ακουστικότητας 
στις μοντέρνες τροποποιήσεις της υποκειμενικότητας: η αφήγηση των ταινιών 
μαζί με το οπτικό τους στυλ προτείνει ότι η οπτικο-ακουστικότητα ανταποκρίνεται 
σε ένα υπόστρωμα των φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπου και όχι σε μια 
εξωτερική τεχνολογική αλλαγή. Η καλπάζουσα διασύνδεση των ψηφιακών πλα-
τφόρμων φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτήν την υπόθεση: η οπτικο-ακουστικότητα 
είναι μία κατάσταση κοινωνικής και πολιτισμικής ύπαρξης, όχι μόνο μία μορφή 
τελειοποιημένης αναπαράστασης.  
 Σε αυτήν τη σχέση μεταξύ αναπαράστασης και ζωής τα Corpus και Βιο-
Γραφία αποκτούν μία νέα ανάγνωση. Η μορφή τους δείχνει ξεκάθαρα την εξέλιξη 
του κινηματογράφου μέσα από την ίδια την αρχαιολογία του μέσου, το περιεχό-
μενό τους όμως περιέργως δείχνει πως αυτή η διαδικασία φτάνει σε ένα σημείο 
σύγκλισης όπου η ιστορία και η αναπαράσταση – ή η γραφή και η οπτική – 
συγχωνεύονται σε εικόνες που είναι κάτι παραπάνω από μία ωχρή θεαματική σκιά. 
Το Βιο-Γραφία μας καλεί να σκεφτούμε πως δεν είναι το θέαμα που αντικαθιστά 
τη ζωή μέσω ενός ατελείωτου προσομοιώματος, αλλά ότι μία νέα κοινωνική ζωή 
ενσωματώνεται μέσω της διασποράς των εικόνων. Την εποχή της πανταχού 
παρούσας κατανάλωσης και τον φαντασιακών επιθυμιών σε ψηφιακούς κόσμους, 
αυτή η ερμηνεία της ζωής και της τεχνολογικής εικόνας φαίνεται ένα συναρπα-
στικό θέμα, ακόμα και αν η επαναστατική του προοπτική, για την οποία ο Benja-
min έτρεφε πολλές ελπίδες, παραμένει μάλλον μακρινή. 
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ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ 

 

Η Ιδιότυπη Ars Combinatoria  
τού Θανάση Ρεντζή στον Ηλεκτρικό Άγγελο1 

 
Πρεσβεύουμε πως η ιδέα τού καθολικώς αθώου θεατή συνιστά έναν 

εξυπηρετικό μύθο, πρωτίστως για τη βιομηχανία τού θεάματος αλλά συχνάκις 
και για τις ανάγκες τής «υψηλόφρονος» κριτικής. Σχεδόν άπαντες προσέρ-
χονται στον κινηματογράφο με μία πρότερη γνώση ως προς την ταινία που 
πρόκειται να παρακολουθήσουν, έμπλεοι προκαταλήψεων και προσδοκιών. 
Εντούτοις, ακόμη και στην απομεμακρυσμένη περίπτωση κατά την οποία  μία 
τέτοιου είδους αγαθότητα θα ήταν πιθανή, ουδείς λόγος υφίσταται για να 
εκλάβουμε τον θεατή-tabula rasa ως τον απόλυτο κριτή ενός έργου τέχνης. 
Επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι όλα τα κείμενα, συμπεριλαμβανομένων των 
φιλμικών, στην ιστορική πορεία τής αλληλεπίδρασής τους με άλλα κείμενα και 
με το κοινωνικοπολιτικό milieu τους, καταλήγουν να υπερκερούν κατά πολύ 
τις αρχικές προθέσεις των δημιουργών τους ως προς το «μήνυμα» που έκαστο 
εξ αυτών «οφείλει» να μεταδώσει.  

Τούτων τεθέντων, η παρούσα ανάλυση της ταινίας τού Θανάση Ρεντζή 
με τίτλο Ηλεκτρικός Άγγελος διήκει τις τρεις παραδεδεγμένες κατηγορίες ερμη-
νευτικών πλαισίων (δημιουργο-κεντρική, φιλμο-κεντρική, και θεατο-κεντρική) 
ως ακολούθως: Από τη μία, λαμβάνει μεν υπ’ όψιν της την ενδεχόμενη προ-
θετικότητα του εμπνευστή τής ταινίας, ωστόσο δεν ανάγεται σε αυτό που ο 
Christian Metz αποκαλεί «νοσογραφική οδό,» καθότι σε ένα τέτοιο υπο-
βαθμισμένο πλαίσιο «οι ταινίες θα ήταν, τρόπον τινά, συμπτώματα ή δευτερο-
γενείς εκδηλώσεις εν μέρει συμπτωματοποιημένες, με αφετηρία τις οποίες θα 
μπορούσε κανείς να “ανατρέξει” στη νεύρωση του κινηματογραφιστή (ή του 
σεναριογράφου κτλ.)» (47–48). Από την άλλη, η πρόσληψη του Ηλεκτρικού 
Αγγέλου από το κοινό αποτελεί ταυτοχρόνως terminus a quo, δεδομένου πως 
εκκινούμε στην προσέγγισή μας από τη θέση τού μη αφελούς θεατή και ουχί 
τού εξειδικευμένου στον κινηματογράφο κριτικού, αλλά και terminus ad quem, 
υπό την έννοια ότι εις εκ των στόχων μας είναι το να συντρέξουμε στην 
προλείανση του νοητικού εδάφους των μελλοντικών θεατών τής εν λόγω ται-
νίας. Παρά ταύτα, ως επί το πλείστον η έμφασή μας εστιάζεται στο εγχείρημα 
της αποκρυπτογράφησης του θέλειν ειπείν, ή αλλιώς τής σημαίνουσας πρόθεσης, 
του κινηματογραφικού κειμένου καθ’ εαυτό.   
                                                 
1 Μία αρκετά πιο περιορισμένης έκτασης εκδοχή τού παρόντος κειμένου πρωτο-δημοσιεύθηκε στο 
διαδικτυακό περιοδικό Μπομπίνα, επί τη ευκαιρία τής προβολής τού Ηλεκτρικού Αγγέλου στην Κινημα-
τογραφική Λέσχη τού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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 Δεδομένου πως αναφερόμαστε σε ένα ούτως ή άλλως πολλαχώς τολμη-
ρό φιλμ, ενδεχομένως δεν θα εκληφθεί ως ιδιαζόντως παράτολμο αν επι-
σημάνουμε εκ προοιμίου την εδραία πεποίθησή μας (ή το «πόρισμά μας») ότι ο 
Ηλεκτρικός Άγγελος συνιστά μία in nuce οπτικοποιημένη μεταψυχολογική, 
ιστορική και φιλοσοφική πραγματεία, η οποία έχει ως πυρήνα της – καίτοι σε 
κατάσταση σχάσης – τα πολύχρωμα φεγγάρια τού Έρωτα. Η ταινία, πιθανώς 
αυτοπαροδιακώ τω τρόπω, εισαγάγει τον θεατή στην πολιτισμική ιστοριο-
γραφία τού ερωτισμού με σημείο αφετηρίας το κοσμολογικό-μυθολογικό 
«έπος» τής «Φαφάνας,» ήτοι ενός κολοσσιαίου (θηλυκού) νεφελώματος που 
περιήλθε σε κατάσταση «γαλαξιακής επιληψίας εις το διηνεκές» και απώλεσε 
τον οργασμό της ένεκα του γεγονότος ότι ο μικροβιακού μεγέθους οχευτής 
της, ονόματι «Αχνάρης,» σε κάποια από τις τακτικές συνευρέσεις τους τής κά-
νει «χθ» αντί τού συνήθους «χφ.» Συνεπεία τούτου, αντί να χαθούν τα χνάρια 
τού Αχνάρη μέσα στη θηλυκότητα του αχανούς νεφελώματος, αφανίζεται 
αίφνης η Φαφάνα. Στην παράδοξη οικονομία της, η απομυθοποιητική αφήγηση 
τού περί ου ο λόγος μύθου εν μέσω διασπαστικών σχημάτων και αποαφηγη-
ματοποιητικών εικόνων κλονίζει (φρονούμε εσκεμμένως) το ίδιο της το κρηπί-
δωμα, άλλως ειπείν δρα με αυτοαποδομητικό τρόπο ως προς την οιονεί συνε-
κτική ιδέα τού φιλμ. 
 
 
 
 

 
       Γεωργία Ζώη και Γιώργος Κοτανίδης σε επικλίνιες αβροφροσύνες. 
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 Εν συνεχεία, ο «Δάφνις» και η «Χλόη» εγκλείουν τον θεατή στο βουκο-
λικό κουβούκλιο του ειδυλλιακού και άνευ ενοχών νεανικού έρωτα προτού ο 
Ρεντζής, χάρις σε μία διαδοχή από «πορνογραφικές» φωτογραφίες, ενσωμα-
τώσει τη γενεαλογία τού κινηματογραφικού μέσου εντός τού μέσου. Όπως 
τονίζει ο ιστορικός Martin Jay, η αρχαιοελληνική γνωσιολογία προέκρινε την 
όραση έναντι των άλλων αισθήσεων, και αφότου ο Λόγος κατίσχυσε της ρητο-
ρικής των Σοφιστών, το ειδέναι αντικατέστησε τη δόξα (26). Ακόμη και στις 
αρνητικές εκφάνσεις του, όπως στις περιπτώσεις τού βάσκανου οφθαλμού ή 
των μύθων τού Άργου Πανόπτη, της Μέδουσας, του Νάρκισσου και του 
Ορφέα, η πρωτοκαθεδρία ανήκει έκτοτε αδιαλείπτως στο βλέμμα, είτε ως 
παρατήρηση διά των φυσικών οφθαλμών είτε ως θεωρία, ήτοι με το μάτι τού 
νου (ό.π. 28). Στον Ηλεκτρικό Άγγελο, τα ερωτικά ζευγάρια που χρησιμοποιούν 
τη φωτογραφική μηχανή ή το βίντεο  για να απαθανατίσουν τον ερωτικό τους 
βίο, τουτέστιν για να επαναλάβουν με μηχανικό / ηλεκτρικό τρόπο την τελε-
τουργική δολοφονία τού Θανάτου (με όπλο τους τον Έρωτα), είναι πρόδηλο 
ότι προσλαμβάνουν το βιωματικό τους γίγνεσθαι με κινηματογραφικούς όρους. 
Μέσω ενός ρυθμικού μοντάζ, ο Ρεντζής αναβιώνει επί τού κελλουλοΐτη τη 
μπαρόκ κουλτούρα η οποία κόμισε την «τρέλα τής όρασης,» ήγουν «μία 
ετερόδοξη οπτική πρακτική με χαρακτηριστικό της την πλησμονή εικόνων σε 
πολλαπλά χωρικά επίπεδα» (ό.π. 47–48). 

Το κινηματογραφικό locus τού Ηλεκτρικού Αγγέλου είναι στοχαστικό και 
εντροπικό, όπερ σημαίνει ότι δεν πρόκειται για έναν συμπαγή ιστό συνεπών 
αιτιωδών σχέσεων ή ισοσταθμίσεων∙ τουναντίον, διέπεται από αστάθεια, ενδε-
χομενικότητα, αβεβαιότητα και αταξία, από ένα παιγνίδι ανάμεσα στο νόημα 
και το μη νόημα, από μία πολλαπλότητα διαφορισμών, ετερογενειών και τυχαί-
ων μεταβλητών. Υιοθετώντας την ορολογία τού Jacques Derrida, δεν θα ήταν 
εξεζητημένο αν υποστηρίζαμε πως ο  Ηλεκτρικός Άγγελος εγκαινιάζει ένα 
φιλμικό κείμενο που δεν είναι πλέον ένα τελειωμένο σώμα γραφής, ούτε κά-
ποιο αυτόνομα παρόν περιεχόμενο περιχαραγμένο στο σελλυλόιντ ή στα περι-
θώριά του, αλλά «ένα διαφορικό δίκτυο, ένα υφάδι από ίχνη τα οποία αναφέ-
ρονται ατελεύτητα σε κάτι άλλο από τον εαυτό τους» («Living On / Border 
Lines» 84). Κατ’ αναλογίαν προς την κίνηση της σημασιολόγησης στην ντε-
ρινταϊκή διαφωρά, στην ταινία τού Ρεντζή «κάθε στοιχείο που εμφανίζεται στη 
σκηνή τής παρουσίας σχετίζεται με κάτι διαφορετικό από το ίδιο,» και 
αναδύεται σε ένα χωροχρονικό διάσελο το οποίο «συγκροτεί τον εαυτό του 
διαιρώντας τον εαυτό του» (Derrida, «Différance» 13).  

Σκηνές όπως αυτή τού «διαλόγου» των χεριών τού γυμνού ζευγαριού 
στην παραλία, όπου συγκεράζονται ο χορός, η υποβλητική μουσική των Δημή-
τρη Λέκκα και Δημήτρη Παπαδημητρίου, και η παντομίμα, αυτή η αναρχική 
«ποίηση “εν χώρω”» που «θέτει σε επαναλειτουργία όλες τις σχέσεις αντι-
κειμένου με αντικείμενο και τη σχέση κάθε μορφής με τη σημασία της,» καθώς 
εκπηγάζει από την αταξία και «μας φέρνει πιο κοντά στο χάος» (Artaud 48), τα 
animation με τις πολυάριθμες αποσυνδεδεμένες εικόνες φυσικών αντικειμένων 
και απόκοσμων ή μυστικιστικών διακοσμητικών σχεδίων, με τη «δύση» τού 
άλικου φεγγαριού, με την πτήση των πεταλούδων σαν να επρόκειτο για σμήνος 
καταδρομικών αεροπλάνων, αλλά και τα εμβόλιμα pastiche τα οποία περι-
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λαμβάνουν από φαλλικά σύμβολα έως οιονεί μουσικά βίντεο κλιπ, όλα τούτα 
πραγματώνουν, ασφαλώς, μία ars combinatoria. Αυτή η συνδυαστική τέχνη 
δύναται να αναγνωσθεί ως μία ριζοσπαστική χαρτογράφηση του πραγματικού, 
μία ειρωνική ιδεογραφία, μία θετική διασπορά των σημαινόντων ιχνών, ένας 
εκτοπισμός και συγχρόνως ένας πολλαπλασιασμός τού αντικειμενικώς υπαρ-
κτού. Η ars combinatoria τού Ρεντζή εξαντλεί το πιθανό διά μέσου τής περι-
πεπλεγμένης επέκτασης του ορθολογισμού στο παράλογο. Ακολουθώντας τα 
χνάρια τού Ramon Llull (Ραϋμόνδου Λιουλ), τουτέστιν τού προδρόμου, ή 
πρωτουργού, τής ars combinatoria, η φιλμική αρχιτεκτονική (ή, η ερμητική 
στεγανογραφία) τού Ρεντζή γέμει από έντονες και στρατηγικά τοποθετημένες 
συμβολικές αναπαραστάσεις που ανακαλούν, μεν, στη μνήμη των θεατών ποι-
κίλα πολιτισμικά ίχνη, αλλά κατόπιν τα εξαλείφουν, και αυτό το οποίο παρα-
μένει ως αισθητικό μετείκασμα είναι η νοσταλγία που προκαλείται από το 
σβήσιμο του ίχνους.  
 Ο Καραγκιόζης, ο καλώς, ή κακώς εμφανιζόμενος ως εθνικός μας 
«spokesperson,» παίρνει το σκήπτρο στην ταινία και, εν είδει νεοπλατωνικού 
θυμοσόφου, μάς γνωστοποιεί πως η γυνή αποτελεί «ομοίωμα,» «είδωλο,» κα-
τασκευή σατανική και αγγελική συγχρόνως, και ότι η ανάλυση της φύσης της 
συνιστά ένα φιλοσοφικό, ιστορικό και θεολογικό ζήτημα. Σύμφωνα με το 
νοητικό δόμημα του Carl Gustav Jung, η αρχετυπική Μητέρα, ένα συμβολικό 
θηλυκό πρότυπο που απαντά σε απειροπληθείς παραλλαγές και σε πολυάριθμα 
μυθολογικά / θεολογικά συστήματα απανταχού τής Γης, είναι αμφίπλευρη: 
πλην τής ευνοϊκής διάστασής της, διαθέτει και μία μοχθηρή έκφανση η οποία 
αναπαριστάνεται από τη μάγισσα, τον δράκο ή ένα οποιοδήποτε αδηφάγο ζώο, 
όπως ένα μεγάλο ψάρι ή ένα ερπετό (81–82). Αν οι καλοήθεις ιδιότητες της 
αρχετυπικής Μητέρας-Θεάς περιλαμβάνουν τη φροντίδα, τον οίκτο, τη σοφία, 
τη διαίσθηση και τη γονιμότητα, η αρνητική της πλευρά παραπέμπει σε «οτι-
δήποτε μυστικό, κρύφιο, σκοτεινό∙ στην άβυσσο, στον κόσμο των νεκρών, σε 
οτιδήποτε καταβροχθίζει, αποπλανεί και δηλητηριάζει, σε καθετί που είναι 
τρομακτικό και αναπόδραστο σαν τη μοίρα,» με αποτέλεσμα ο Jung να σχη-
ματοποιήσει αυτήν την αμφισημία, μήτρα και τάφος, (ανα)γέννηση και θανή, 
αναφερόμενος στη «στοργική» και στην «τρομερή» μητέρα αντιστοίχως (82).  
 

                                                             
 

                                                    Γεωργία Κορνελάτου ως Diva Meridionalis. 
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Ο Erich Neumann, μαθητής και συνεχιστής τού Jung, ανέπτυξε ενδε-
λεχώς τη σχετική θεωρητική σύλληψη συνάπτοντας τον μύθο τού «οδοντοφό-
ρου αιδοίου,»2 που προδήλως παραπέμπει στον ανδρικό φόβο τού ευνουχι-
σμού, με την αρχετυπική «Τρομερή Μητέρα,» τη φρικώδη πλευρά τού Θηλυ-
κού, «την ουροβορική γυναίκα-φίδι, τη γυναίκα με τον φαλλό,» όπως η Μέ-
δουσα (170). Εντούτοις, αυτή η διττή θηλυκή υπόσταση μπορεί να ιδωθεί και 
υπό το πρίσμα τής οξυδερκούς παρατήρησης των Sandra Gilbert και Susan 
Gubar, σύμφωνα την οποία ο πάλαι ποτέ στοργικός και σαγηνευτικός «άγγελος 
του σπιτιού» ενδέχεται τελικώς να αποτελεί ένα αποφώλιον τέρας, έναν «άγ-
γελο του θανάτου,» δηλαδή «έναν καταπιεσμένο δαίμονα ο οποίος αναζητεί 
δίοδο διαφυγής» (25–29). Ήδη αναφύεται, λοιπόν, το ελάχιστον εν σπέρματι, η 
υπόρρητη διαπάλη η οποία συνέχει το (κατά τα λοιπά πολυεστιακό και κατα-
κερματισμένο) φιλμ τού Ρεντζή: Έρως / Ζωή και Πολιτισμός / Θάνατος. Ο Έ-
ρωτας και ο Θάνατος συνοδοιπορούν σε μία ερεβώδη σχέση, ενίοτε συμμει-
γνύονται, κατά βάση αντιμάχονται ο ένας τον άλλον, ηνιοχούν τη διαδικασία 
τής ζωής ως διαστροφή, ασωτία και καταστροφή από τη μία ή ως ανεσταλμένη 
ηδονή και ανανέωση από την άλλη, και εξάπαντος συναπαρτίζουν μία μη τε-
λεολογική «θρησκεία.»3 Προϊούσης τής ταινίας εικονίζονται το μόλις μερικών 
εκατοντάδων ετών ανθρώπινο εφεύρημα της ρομαντικής αγάπης, το αείποτε 
risqué θέμα τού υφέρποντος προεφηβικού ερωτισμού, οι διαφυλετικές σεξου-
αλικές σχέσεις (σε παγανιστικό ambiance), και ο rock ’n’ roll πανσεξουα-
λισμός∙ όπως γράφει ο διονυσιακός Jim Morrison, ένας ηλεκτροφόρος δαίμονας 
που εμφανίζεται στον Ηλεκτρικό Άγγελο, ομού με άλλους «Βασιλείς των Ερπε-
τών» από τον χώρο τής rock μουσικής: «Άγγιξα το μπούτι της κι ο θάνατος 
χαμογέλασε» (87), και αυτό διότι η κορύφωση κάθε σεξουαλικής συνεύρεσης 
πιθανώς σηματοδοτεί την έναρξη τής κατάβασης στο άντρο τού θανάτου. 

 

            
 

                                           Γεωργία Ζώη en pause photographique. 
                                                 
2 Vagina dentata. 
3 Ο Sigmund Freud τονίζει ρητώς ότι τα δύο είδη ορμών, τού έρωτα και του θανάτου, «σπάνια – 

ουδέποτε ίσως – εμφανίζονται χωριστά το ένα από το άλλο, αλλά συγχωνεύονται σε διάφορες, διαρκώς 
μεταβαλ-λόμενες σχέσεις σύμμιξης [sic] και έτσι δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε» (48). 
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 Ο Ηλεκτρικός Άγγελος συνιστά και μία εικονοποίηση του ρηξικέλευθου 
τρόπου με τον οποίον ο Herbert Marcuse αποπειράθηκε, στο θεμελιώδες έργο 
του με τίτλο Έρως και Πολιτισμός, να ανατρέψει την παγιωμένη ερμηνεία τής 
νοητικής σκευής τού Sigmund Freud για τον ρόλο που διαδραματίζει ο πολι-
τισμός ως προς τη μετάβαση του ανθρώπου από την «αρχή τής ηδονής» στην 
«αρχή τής πραγματικότητας.» Διασαφηνίζουμε για ακόμα μία φορά ό,τι ανα-
φέραμε αρχικώς: ουδόλως εννοούμε πως ο δημιουργός-Ρεντζής ενσυνειδήτως 
μετέτρεψε το βιβλίο τού κριτικού θεωρητικού Marcuse σε πειρα-ματική ταινία, 
αλλά υποστηρίζουμε διαρρήδην ότι το «θέλω-να-πω» τού φιλμικού κειμένου, 
τού οποίου η διακειμενικότητα υπερβαίνει (κατά το μάλλον, ή ήττον) την 
όποια αποβλεπτικότητα του συγγραφέα / σκηνοθέτη, πραγμα-τεύεται την ίδια 
προβληματική με αυτήν τού Έρως και Πολιτισμός. Συγκεκριμένα: «πρέπει» 
όντως να είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα αφενός οι μύθοι και η αχαλίνωτη 
φαντασία που συντροφεύουν την παντί σθένει επιδίωξη της ερωτικής ηδονής 
και αφετέρου τα ήθη και οι αξίες που επιτρέπουν την εδραίωση πολιτισμένων 
κοινωνικών σχέσεων; 
 

    
 
      Σοφία Ρούμπου και Φαίδων Γεωργίτσης ως αλλοπρόσαλλο ζευγάρι. 

 
 Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον Freud, η πρόοδος του πολιτισμού ερεί-
δεται στην καταναγκαστική «μετουσίωση» των ζωωδών ορμών μας σε λυσιτε-
λείς για την κοινωνική ζωή θεσμούς, καθώς και σε εξυψωμένες «ψυχικές δρα-
στηριότητες, επιστημονικές, καλλιτεχνικές, ιδεολογικές,» με συνέπεια η δυσ-
φορία τού σύγχρονου ανθρώπου εν σχέσει προς τον πολιτισμό να απορρέει 
ακριβώς από αυτήν τη στέρηση της άμεσης και ανεξέλεγκτης ικανοποίησης 
των σεξουαλικών επιθυμιών του (34). Εκ φύσεως, ο άνθρωπος εμφορείται από 
μία «πρωτογενή» και «αυτόνομη» επιθετκότητα, από μία ολέθρια ορμή τού 
θανάτου που συνδέεται άρρηκτα με τη Libido, με «τις έντονες εκφράσεις τού 
έρωτα,» με τη «ναρκισσιστική απόλαυση,» και ο πολιτισμός διαμεσολαβεί 
ανάμεσα στις τάσεις για ζωή και για καταστροφή καθιστώντας εφικτή την 
αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων σε ευρείες κοινότητες (ό.π. 49–50).  
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Απεναντίας, η μείζων προκείμενη του Marcuse είναι ότι η αρχή τής ηδο-
νής εκτοπίσθηκε από την αρχή τής πραγματικότητας επειδή αντιμάχεται όχι 
την πολιτισμική πρόοδο εν γένει, αλλά έναν συγκεκριμένο πολιτισμό, τον καπι-
ταλιστικό, ο οποίος όχι απλώς έχει ως πρόταγμα την αποδοτικότητα και τον οι-
κονομικό ανταγωνισμό, αλλά συγχρόνως προσθέτει ελεγκτικούς μηχανισμούς 
και απωθήσεις των ενστίκτων που, αντί να εξυπηρετούν τις πολιτισμένες διαν-
θρώπινες σχέσεις, επιβάλλουν ένα πλαίσιο οργανωμένης πατριαρχικής κυρια-
ρχίας, ιεραρχικού καταμερισμού τής εργασίας, και δημόσιας επιτήρησης της 
ατομικής ύπαρξης∙ κατά συνέπεια, ο Έρως δεν εμπλέκεται σε μία αναπόδρα-
στη αντιδιαστολή σεξουαλικότητας και πολιτισμού, δοθέντος πως η ελευθερία 
στον έρωτα αντιτίθεται μόνον στην υπεραπωθητική οργάνωση ενός νευρωτι-
κού πολιτισμού και όχι στον πολιτισμό per se (46–53). Ούτως εχόντων των 
πραγμάτων, η μη απωθημένη Libido και ο πολύμορφος ναρκισσιστικός ερωτι-
σμός είναι πιθανόν να οδηγούν στον σχηματισμό ενός διαφορετικού είδους 
πολιτισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο δεν αλλοτριώνεται από την 
εργασία του και πως η ικανοποίηση των επιθυμιών του δεν διαχωρίζεται εκ 
προοιμίου από το κοινωνικώς επωφελές έργο (ό.π. 211). 

 

 
 
                       Μαρίλλη Τσοπανέλλη στον χορό της πανοπλίας. 
 

 Τουτέστιν, τα δεσπόζοντα ήθη τής εποχής τού ύστερου καπιταλισμού, 
του επιστημονισμού, και του εργαλειακού λόγου τής ορθολογικότητας υποτάσ-
σουν την επιθυμία στην «ανάγκη» και αποσκορακίζουν, για «πραγματιστι-
κούς» λόγους, τη μοναδική δύναμη που εναντιώνεται στην επιβαλλόμενη 
πολιτισμική μετουσίωση και «συνεχίζει να διέπεται απ’ την αρχή τής ηδονής,» 
ήτοι τη φαντασία (Marcuse 24). Ο Ηλεκτρικός Άγγελος διακονεί ακριβώς αυτήν 
την ερωτική φαντασία. Ο αντινομικός τίτλος τού φιλμ φαινομενικώς παραπέ-
μπει τον θεατή σε μία από τις καταστατικές μεταφυσικές διχοτομήσεις: ηλεκ-
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τρισμός (τεχνο-επιστημονική πρόοδος, θετικισμός) και άγγελος (μύθοι, έρω-
τας), ως εάν να πρόκειται για τη σύνθεση του σύγχρονου πολιτισμού από τη 
μία και της φύσης ή του μυθολογικού κόσμου από την άλλη. Μολοντούτο ο 
Ηλεκτρικός Άγγελος δεν προβαίνει σε μία βολική εγελιανή άρση τού προ-
αναφερθέντος (και ούτως ή άλλως εγγενώς ασταθούς) αντιθετικού ζεύγους, δεν 
προτάσσει τον «μειονεκτικό» διαζευκτικό πόλο (δηλαδή τον Έρωτα), και δεν 
εξιδανικεύει την αντίφαση «εγκλείοντας τη διαφορά σε μια παρουσία εις εαυ-
τόν» (Derrida, Θέσεις 67).  
 

       
 
                                        Ο Ιάσων Μελισσινός ως Ηλεκρικός Άγγελος. 
 

Στα πλαίσια της ιδιότυπης ars combinatoria τού Ρεντζή, ο Ηλεκτρικός 
Άγγελος προ(σ)καλεί τη φαντασία τού θεατή να προβεί σε ένα ελεύθερο από 
κάθε κληροδοτημένη σημασιοδότηση παιγνίδι νοηματικών συσχετισμών, ένα 
παιγνίδι το οποίο, κατ’ αυτά, προσομοιάζει σε μία ηδονική (διανοητική) πράξη. 
Η ισχύς τού φιλμ δεν είναι εξηγητική αλλά ποιητική. Ως εκ τούτου, διακρίνεται 
από την «Αρνητική Ικανότητα να διαπνέεται από ασάφειες, Μυστήρια, αμφι-
βολίες, δίχως να καταλαμβάνεται από την έξαψη της επίλυσής τους μέσω τής 
καταφυγής στα γεγονότα και στη λογική» (Keats 831). Εξάλλου, μετά τους 
Freud και Marcuse, το ζήτημα της σεξουαλικής «καταπίεσης» / «απελευθέρω-
σης» έχει αναπλαισιωθεί με οξύνοια, περίπου την ίδια εποχή που γυρίσθηκε 
και ο Ηλεκτρικός Άγγελος, από τον Michel Foucault, σύμφωνα με τον οποίον η 
σεξουαλικότητα συνιστά μία κοινωνική κατασκευή, έναν πολιτικό μηχανισμό 
τής εξουσίας, και το σεξ κάθε άλλο παρά τελεί υπό καταστολή αφού, αντιθέ-
τως, βρίσκεται στο επίκεντρο του λόγου (discourse) που διαμορφώνει το τρί-
πτυχο εξουσία-γνώση-ηδονή (13–23). Ο σύγχρονος Δυτικός πολιτισμός υπο-
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κατέστησε, εν πολλοίς, την «ars erotica» με τη «scientia sexualis» (ό.π. 75), η 
οποία, με προκάλυμμα την επιστημονική «θέληση για γνώση σχετικά με το 
σεξ» (ό.π. 84), όχι μόνον δεν απωθεί τον ερωτισμό αλλά μας παρωθεί σε μία 
εξομολογητική διάθεση ως προς αυτόν, τοιουτοτρόπως αναρριπίζοντας και 
πολλαπλασιάζοντας «το πλήθος των Λόγων, το πείσμα των εξουσιών και τα 
παιχνίδια τής γνώσης με την ηδονή» (ό.π. 93). Με γνώμονα τα ως άνω, θα ήταν 
άκριτη και επιδερμική η ανάγνωση του Ηλεκτρικού Αγγέλου ως μία ταινία που 
απλώς διασαλπίζει τη σεξουαλική χειραφέτηση∙ σε αυτήν τη συνάφεια, η κατα-
ληκτική φράση τού φιλμ, η δήλωση της κοπέλας στον σύντροφό της με τον 
οποίον ερωτοτροπούν σε κάποιο δημόσιο πάρκο, δηλαδή πως «νοιώθει σαν να 
είναι παράνομοι,» καθίσταται αντιληπτή μάλλον ως ένα εύστοχο σκωπτικό 
σχόλιο.  

Ο Ηλεκτρικός Άγγελος διακονεί μία sui generis συνδυαστική τέχνη που 
προαγγέλλει τη μετάβαση σε ένα καθεστώς διευθέτησης του χάους, καλλιτε-
χνικού ή άλλου είδους, διά μέσου τής αξιοποίησης του ιδίου τού χάους ως 
συνθήκη δυνατότητας για την οργάνωση μίας καθολικής γλώσσας με βάση το 
κινηματογραφικό αλφάβητο. Στην τοπολογία τού ερμαϊκού φιλμικού κειμένου 
τού Ρεντζή, οι μύθοι και τα σύμβολα επιστρέφουν από το περιθώριο όπου τα 
είχε εξοστρακίσει ο στυγνός ορθολογισμός, ωστόσο όχι για να υποκαταστή-
σουν, με τη σειρά τους, την τεχνο-επιστήμη αλλά για να συντεθούν με αυτήν. 
Οι πεσσοί και οι κύβοι τού χορού, του animation, της μουσικής και της φωτο-
γραφίας συμμετέχουν στο εντροπικό τέλος τού παιγνιδιού τού κινηματογρα-
φικού Πενταγράμμου, το οποίο, στην περίπτωση του Ηλεκτρικού Αγγέλου, 
εικονογραφεί τον παραλογισμό τού αέναου σκακιστικού pat στον αγώνα μας 
με την εξάντληση της μεταφυσικής. 

 
 

             
 

                                      Μαρία Λιαναντωνάκη ϗ Στρατής Τάμπρας  
                                      εν πλήρει περιπτύξει υπό την videocamera.  
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Στο χιουμοριστικό (και συνάμα άκρως φιλοσοφικό) μυθιστόρημά του Ο 
Ντερκ Τζέντλυ Ακολουθεί τη Γάτα, ο λογοτέχνης Douglas Adams επινοεί την 
ιδέα τού «Ηλεκτρικού Καλόγερου,» δηλαδή ενός ρομπότ που έχει χρεωθεί το 
έργο τού να επιδαψιλεύει την πίστη του σε τούτο ή το άλλο για λογαριασμό 
των ανθρώπων, απαλλάσσοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο από το επαχθές και 
ιλαροτραγικό έργο τής θρησκευτικής προσήλωσης (9). Ως ένα εξίσου ευφυές 
εύρημα, ο Ηλεκτρικός Άγγελος του Θανάση Ρεντζή αξιοποιεί την ποικιλόμορφη 
κινηματογραφική παρασήμανση ούτως ώστε να παρακινήσει τους θεατές να 
θέσουν εν αμφιβόλω το κατεστημένο σύστημα πεποιθήσεών τους σχετικώς 
προς τη «θρησκεία» τής ηδονής. Κατά τον Marshall McLuhan, ο κινηματο-
γράφος αποτελεί «θερμό» μέσο, υπό την έννοια πως μας τροφοδοτεί με δεδο-
μένα «υψηλής ευκρίνειας,» επομένως προαπαιτεί μικρή συμμετοχή από τους 
θεατές προκειμένου να σχηματίσουν μία ολοκληρωμένη άποψη για τα επί τής 
οθόνης τεκταινόμενα, εν αντιθέσει, επί παραδείγματι, με την τηλεόραση, που 
είναι «ψυχρό» μέσο «χαμηλής ευκρίνειας,» και περιμένει από εμάς να συμπλη-
ρώσουμε τα κενά (43). Ορισμένως, ο Ηλεκτρικός Άγγελος ανατρέπει αυτήν τη 
νόρμα, δεδομένου ότι η πληθώρα των οπτικο-ακουστικών σημάτων τής ταινίας 
πόρρω απέχουν από το να συνιστούν «δεδομένα» (πολλώ δε μάλλον «υψηλής 
ευκρίνειας»), καθώς ο Ρεντζής δεν επιδιώκει να αποχρωματίσει τα πολύχρωμα 
φεγγάρια του έρωτα. Εν κατακλείδι, εναπόκειται στην προσθετική φαντασία 
των θεατών το να διαχειρισθούν τις ασαφο-συνάφειες, τα μυστήρια και τις 
αμφιβολίες τής ερωτικής «ποίησης».  

 

                                                 
                         

                                                                                                           

                                                                            
 

        Το εξώφυλλο του soundtrack  
         [CBS Vinyl LP] No 70217. 
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