
 

  

Υπνζηεξηθηηθό ζεκείσκα ησλ ηαηληώλ κνπ 

  

Σθέπηνκαη ηηο ηαηλίεο κνπ ζαλ αληηθείκελα ελόο ηδηαίηεξνπ είδνπο-αληηθείκελα βαζηζκέλα ζην ρξόλν. 

Ιδαληθά έλα θίικ πξέπεη λα είλαη κηα νληόηεηα ,πνπ λα κπνξεί λα θαηαλνείηαη ζην ζύλνιν ηνπ , ζε κηα απιή 

πξάμε πξνζνρήο , είηε ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ ηνπ θίικ , είηε αθνινύζσο ζηε κλήκε. 

Πξέπεη λα έρεη έλα άγγηγκα  ,κηα παιέηα , ηελ αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ αληηπξνζσπεύεη (πνιιέο από ηηο 

ηαηλίεο κνπ έρνπλ ηελ αίζζεζε όηη αληηπξνζσπεύνπλ κία κνλαδηθή κέξα αλ θαη ζηε πξαγκαηηθόηεηα είλαη 

κηα ζύλζεηε εκέξα) θαη έλα ζρήκα πάλσ ζην ρξόλν  όπσο γπξίδεηαη ε ηαηλία. 

Οη ηαηλίεο κνπ επηρεηξνύλ κηα πξάμε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ αίζζεζε ελόο γεγνλόηνο θαη ζηελ αίζζεζε 

ελόο αληηθεηκέλνπ ,πξνζπαζώληαο λα ηα επηηύρνπλ θαη ηα δύν ηελ ίδηα ζηηγκή.  Γηα ηνλ ζεαηή, ειπίδσ όηη 

επηηπγράλνπλ ηελ πξνζνρή ζε έλα θόζκν , πνπ ε ζπγθέληξσζε εθκαηεύεηαη απαιά, παξά αξπάδεηαη ή 

εθβηάδεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ζπκβαίλεη ζην θπξίαξρν ξεύκα ηνπ ζηλεκά δξάζεο. 

Οη ηαηλίεο κνπ είλαη ζπλήζσο ην απνηέιεζκα ησλ αλακεηξήζεσλ κνπ κε ηόπνπο , θαη ην γύξηζκα ζπλήζσο 

πεξηιακβάλεη ην μαλαπεγαηκό  κνπ ζε κέξε πνπ έρνπλ ππάξμεη νηθεία γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη 

ηόπνη πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηηο ηαηλίεο ζπρλά έρνπλ κηα  ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή θύζε, ζπνπδαηόηεηα ή 

αληήρεζε. Όπσο ε θάκεξα ηεο ηαηλίαο είλαη  έλα εξγαιείν  θαη γηα λα δεηο θαη ελδερνκέλσο γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο αηνκηθήο όξαζεο, ε αίζζεζε ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ παξνύζα ζηνπο επηιεγκέλνπο ηόπνπο 

επηθνπξεί ηηο πξνζσπηθέο ζηηγκέο πξνζνρήο νξαηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γπξίζκαηνο,- έλα ζθεύνο πνπ 

είλαη ζαλ κηα καηηά, κηα εζηηαζκέλε θίλεζε, ή ε εκθάληζε κηαο εληππσζηαθήο ζύλζεζεο.  Τν κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηώ , έλα θίικ 16m.m, είλαη επίζεο ζεκαληηθό - θάζε θαξέ εθηηζέκελν από ηελ θάκεξα 

πεξηιακβάλεη ακέζσο κηα κνλαδηθή, κόληκε κεηαβνιή ελόο θνκκαηηνύ ηνπ πιηθνύ ηνπ θίικ, πνπ παξακέλεη 

ζαλ έλα ίρλνο ηεο ζηηγκήο ηνπ γπξίζκαηνο. Είκαη δεζκεπκέλνο κε ην θίικ ζαλ θίικ, θαη πξνζπαζώ λα δείμσ 

ζηελ δνπιεηά κνπ ζηηο ηαηλίεο  όπνπ είλαη δπλαηόλ, ρσξίο λα εμαηξώ ηελ πηζαλόηεηα ςεθηαθήο έθζεζεο θαηά 

πεξηπηώζεηο. 

Σπλήζσο , ε ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνύ  ηνπ θίικ (ην νπνίν κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε 40 ιεπηά κήθνπο 

γηα κηα δεθάιεπηε ηαηλία) πξνεγείηαη κηαο έληνλεο πεξηόδνπ ηεο έθδνζεο (ζε θίικ) πνπ ε ηαηλία 

εθηπιίζζεηαη   κε βάζε ηελ δηάηαμε θαη ην κήθνο ησλ αθνινπζηώλ θαη ησλ ζθελώλ. Τόπνη  πνπ έρσ 

εξγαζζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα πεξηιακβάλνπλ ηα Cevennes βνπλά ηεο Γαιιίαο, ην ιηκάλη ηνπ 

Littlehampton ζηε λόηηα αθηή ηε Αγγιίαο, ηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνύ κνπ ζην Sussex, θαη  Μπθελαηθέο , 

θιαζηθέο,  ξσκαηθέο,  βπδαληηλέο θαη ζύγρξνλεο  ηνπνζεζίεο ζηε Μεζζελία , ζηε Λαθσληθή Μάλε , 

ζηελ Ειιάδα .Οη Ειιεληθέο κνπ ηαηλίεο  αληινύλ θαη επίζεο ηξνθνδνηνύλ ηελ εκκνλή κνπ κε ηνλ 

αξραίν θόζκν θαη κε ηνπο ηόπνπο πνπ εθεί επηβηώζεηο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ είλαη νξαηέο θαη κέξνπο 

απηνύ παξνύζεο. Πξνηηκώ κηθξέο ηνπνζεζίεο από ηηο πην ζεακαηηθέο , πνιιέο από ηηο νπνίεο έρνπλ 

απνθνπεί από ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν.  Πνηόηεηεο ηνπ θσηόο θαη ησλ σξώλ ηεο εκέξαο είλαη πνιύ 

ζεκαληηθέο γηα εκέλα. Τα πεξηζζόηεξα από ηα πην παιηά κνπ θίικ έρνπλ ήρν, αιιά ε πην πξόζθαηε 

δνπιεηά ( από ην 2008) είλαη ζησπειή , κε εηθόλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιεο εηθόλεο.' 

''Η ζθξαγίδα ηεο γλεζηόηεηαο ησλ ηαηληώλ ηνπ Nick Collins είλαη ε πεξηεθηηθή , πνηεηηθή θαη 

παξαηεξεηηθή δήισζε όηη πξνζθέξνπλ έλα ρώξν γηα πεξίζθεςε πάλσ ζην ηνπίν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν , 

ην ζηλεκά, ηνλ ήρν θαη ηελ εηθόλα.'' Α.L. Rees. Sequence, issue 2, 2012.’’ 
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