
Abstract: Uncertainty rises from the very first scene in Peter Greenaway’s film The Draughtsman’s Contract 
(1982)· multiplied through the dialectical relationship between Image and Speech,  it only shifts and grows 
every time one watches the movie. Charting the meanings relies solely on the penetrating eye of the viewer 
and one’s familiarity with the Greenaway’s overall work. The play of ambiguity intensifies while novel signs 
emerge, transferring the context outside the historical and geographic framework of the script. The beliefs con-
structed in one scene are shattered in the following, while the emerging conceptual fragments are interwoven 
in a spectacle inevitably leading to death.
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Περίληψη: Οι αβεβαιότητες που εγείρωνται από το πρώτο κιόλας πλάνο στην ταινία του Peter Green-
away The Draughtsman’s Contract (1982), πολλαπλασιάζονται μέσα από την αλληλεπίδραση της Εικόνας 
και του Λόγου με τρόπο ώστε να μετατοπίζονται και να πληθαίνουν σε κάθε επανάληψη της προβολής. 
Η χαρτογράφιση των νοημάτων της ταινίας επαφίεται τόσο στην διεισδυτικότητά της ματιάς του 
θεατή, όσο και στην εξοικείωσή του με το συνολικότερο έργο και τις θέσεις του Greenaway. Tο 
παιχνίδι της αμφισημίας εντείνεται όταν νέα σημεία αναδύονται για να μεταφέρουν τα νοήματα πολύ 
πέρα από το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο του σεναρίου. Οι βεβαιότητες που χτίζονται σε κάθε 
σκηνή καταρρίπτονται στις επόμενες, καθώς τα αναδυόμενα νοηματικά θραύσματα συνυφαίνονται σε 
ένα θέαμα που αναπόφευκτα καταλήγει στον θάνατο.
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Εισαγωγή.

Η ταινία του εκκεντρικού Βρετανού σκηνοθέτη, εικαστικού και συγγραφέα Peter 
Greenaway με τίτλο The Draughtsman’s Contract1 μπορεί να θεαθεί ως ένα «οπτικό 
δοκίμιο» με θέμα την Αλήθεια στην Αναπαράσταση. Η αποκρυπτογράφιση των προθέ-
σεων του δημιουργού διευκολύνεται από μια βαθύτερη κατανόηση του καλλιτεχνικού 
του έργου, στο οποίο παρατίθενται συστηματικά οι προσωπικές του εμμονές και οι 
απόψεις του πάνω σε φιλοσοφικά ερωτήματα σχετικά με τον άνθρωπο, την κοινωνία, 
την ιστορία, την φύση και την τέχνη. Σε αυτό το έργο, η μετά-στρουκτουραλιστική 
ματιά του Greenaway2 αναδύεται μέσα από μία αλληλουχία υπερφορτωμένων κάδρων, 
οπτικών μεταφορών και εννοιολογικών αλληγοριών. Η πλοκή του έργου στήνει το 
κατάλληλο χωροχρονικό σκηνικό για τις αποδομητικές απόπειρες του σκηνοθέτη. Η 
επαναδιαπραγμάτευση της ιστορικότητας, η κατηγορική οργάνωση του χώρου και του 
χρόνου, ο Λόγος ως ισχυρό μέσον αναπαράστασης που διαπερνά και μεταστρέφει την 
σημασία της εικόνας, έρχονται να επιβεβαιώσουν τις μεταμοντέρνες καταβολές της 
σκέψης του. Σεναριακά και φορμαλιστικά αποτυπώνονται οι αντιφάσεις των κοινωνικών 
σχέσεων αλλά και η αμφισβήτηση των αναπαραστάσεων και των ερμηνειών τους. 

Καθόλη την διάρκεια του έργου, ο Greenaway αντιτίθεται στις μονοσήμαντες ερμη-
νείες της πραγματικότητας. Για τον ίδιο δεν υπάρχει καθολική αλήθεια παρά μόνον 
ανθρώπινες συμβάσεις, γι΄αυτό και στην πραγματικότητα που κατασκευάζει κυριαρχούν 
η αλληγορία και η πολυπλοκότητα. Στις αναπαραστατικές ακροβασίες του Greenaway, 
η μία και μοναδική ερμηνεία δεν είναι ποτέ προφανής. Η αδυναμία κατανόησης της 
σύνθεσης ως ενότητα, στρέφει το βλέμμα στις λεπτομέρειες για την προσέγγιση των 
νοημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθούν τα αναλυτικά εργαλεία του 
μεταμοντερνισμού και, συγκεκριμένα, το θεωρητικό υπόβαθρο του μετά-δομισμού. 
Τέλος, εάν υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στην «πραγματικότητα» που ο κάθε άνθρω-
πος αντιλαμβάνεται και στα μέσα που την περιγράφουν και την αναπαράγουν, θα 
αναζητηθούν αναφορές από το πεδίο της φιλοσοφίας και των εικαστικών τεχνών με 
στόχο την ψηλάφηση της εν λόγω σχέσης.

Στο The Draughtsman’s Contract, ο Greenaway τοποθετεί τους ήρωές του στην 
Αγγλία του 1694. Η πλοκή της ταινίας περιστρέφεται γύρω απο την ιστορία ενός 
νεαρού σχεδιαστή, του κύριου Neville. Ο κύριος Neville προσλαμβάνεται από την 
κυρία Herbert για να φτιάξει δώδεκα σχέδια-αποτυπώσεις διαφορετικών απόψεων 
του κήπου της έπαυλης του συζύγου της -περιουσία που εκείνος κληρονόμησε με 
τον γάμο τους. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός δώδεκα ημερών κατά τις οποίες ο 
κύριος Herbert απουσιάζει. Το γεγονός αυτό  αποτελεί μια διττή «πράξη συμφιλίωσης» 

1  Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Greenaway, η οποία γυρίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘80.
2  Αν και αρκείται στο να αυτοαποκαλείται «παιδί της εποχής του» όποτε τον κατηγοριοποιούν ως «μεταμοντέρνο» 
δημιουργό, το έργο του μπορεί να αναλυθεί με τα θεωρητικά εργαλεία του μετά-στρουκτουραλισμού, της 
ριζοσπαστικότερης τάσης του μεταμοντερνιστικού κινήματος. 
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ανάμεσα στο ζεύγος, τόσο ως δώρο από την σύζυγο  του, όσο και ως επισφράγιση 
της κοινωνικής θέσης του συζύγου μέσω της αποτύπωσης. 

Με την πληρωμή του κάθε σχεδίου, η κυρία Herbert δεσμεύεται βάσει συμβολαίου να 
υποκύπτει στις ερωτικές επιθυμίες του σχεδιαστή, με σκοπό την ικανοποίησή του κατά 
τη διάρκεια των εργασιών. Ο κύριος Neville επιδίδεται σε μια παράφορη προσπάθεια 
ελέγχου των δράσεων των κατοίκων της έπαυλης, την ίδια ώρα που μια σειρά γεγο-
νότων δυσχεραίνουν το έργο του. Οι σχέσεις ανάμεσα στους ηρωες περιπλέκονται 
ακόμη περισσότερο με την υπογραφή ενός δεύτερου συμβολαίου ανάμεσα στην κόρη 
των Herbert, κυρία Talmann και τον σχεδιαστή. Με την ολοκλήρωση των σχεδίων, 
βρίσκεται το πτώμα του κύριου Herbert στην τάφρο που περιβάλλει την έπαυλη. Τα 
σχέδια του κύριου Neville -κατά τρόπο παράδοξο- περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά 
με τον φόνο. Ο σχεδιαστής αποχωρεί, για να επιστρέψει οικειοθελώς λίγο αργότερα, 
προκειμένου να δημιουργήσει ένα 13ο σχέδιο, στο σημείο όπου εντοπίστηκε το πτώ-
μα. Με την ολοκλήρωση του σχεδίου, προσεγγίζεται από τους άνδρες της έπαυλης, 
κατηγορείται για την διάπραξη του φόνου, και θανατώνεται.

Αδιαφορώντας για την ιστορική ακρίβεια, ο Greenaway τοποθετεί εσκεμμένα ανα-
χρονιστικά στοιχεία στο έργο του, κατασκευάζοντας μια, σχεδόν κωμική, αλληγορία. 
Συνθέτει ένα κολλάζ οπτικών και λεκτικών αναφορών εκτός ιστορικού πλαισίου, 
αναβιώνοτας συμβάσεις του αγγλικού θεάτρου της Παλινόρθωσης3 πλαισιωμένα σε 
αυτοσυνείδητα κινηματογραφικά κάδρα. Στους εξεζητημένους τρόπους και τον φενα-
κισμό της αριστοκρατίας, τα περίπλοκα γλωσσικά σχήματα και την σκιώδη αισθητική 
του Μπαρόκ, βρίσκει εύφορο έδαφος να αναδείξει την αναλογία με την εποχή του. 
Πρόκειται για μια κοινωνική και πολιτική σάτιρα της σύγχρονης πραγματικότητας, 
μασκαρεμένη πίσω από  την πούδρα, τις περούκες και τις σκιές του 17ου αιώνα. Εν-
δεχομένως, κοινός τόπος ανάμεσα στις διαφορετικές στιγμές τις ιστορίας: η έγερση 
της αβεβαιότητας, η συνύπαρξη αντιθετικών συστημάτων σκέψης και η κατάρρευση 
της καθολικής αλήθειας που ο άνθρωπος εώς τότε θεωρούσε πως είχε κατακτήσει. 
Η ειρωνική διάθεση στην αντιμετώπιση του παρατηρητή-σχεδιαστή, ο αναπόφευκτος 
«θάνατος του υποκειμένου», όπως και οι υπόλοιποι θεματολογικοί άξονες του έργου, 
μπορουν να προσεγγιστούν καλύτερα υπό το πρίσμα της θεωρίας του μεταμοντερνι-
σμού και, ιδιαίτερα του μετά-στουκτουραλισμού. 

3  Ως θέατρο της Παλινόρθωσης χαρακτηρίζεται η αγγλική θεατρική παραγωγή της περιόδου 1660-1710, που ακολουθεί 
το άνοιγμα των θεάτρων ύστερα από δεκαοκτώ χρόνια απαγόρευσης και συμπίπτει με την άνοδο του Charles Stuart 
II στον αγγλικό θρόνο. Τότε ανθεί η «κωμωδία των ηθών», που χαρακτηρίζεται από τις αθυροστομίες, την έκπτωση 
των ηθών και την μετατόπιση του ενδιαφέροντος στον καθημερινό, ιδιωτικό βίο.
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Λίγα Λόγια για το Μεταμοντέρνο.

 «...(Α)πλοποιώντας υπερβολικά, μπορούμε να πούμε ότι θεωρούμε
μεταμοντέρνα την δυσπιστία απέναντι στις μετά-αφηγήσεις.»4
(J.-F. Lyotard)

Ως μεταμοντερνισμός μπορεί να χαρακτηριστεί το πολιτισμικό φαινόμενο στο οποίο βρί-
σκει κοινό τόπο το σύνολο των αντιδράσεων –πνευματικών και καλλιτεχνικών– απέναντι 
στην καθολικότητα του μοντερνισμού5. Αποτελεί μια απόπειρα αισθητικών, πολιτικών 
και κοινωνικών προεκτάσεων για την περιγραφή μιας υπάρχουσας κατάστασης ή των 
αλλαγών που επέρχονται στους θεσμούς και τα συστήματα κατά τη περίοδο που προσ-
διορίζεται ως μετανεωτερικότητα. Ο διάλογος στους καλλιτεχνικούς, φιλοσοφικούς, 
ιστορικούς και άλλους θεωρητικούς κύκλους σε σχέση με τον ακριβή προσδιορισμό 
των εννοιών «Μοντερνισμός-Μοντερνικότητα» και «Μεταμοντερνισμός» έχει ξεκινήσει 
ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ακόμη και σήμερα, βασική προϋπόθεση 
για τον καθορισμό των όρων αυτών είναι η αποδοχή της ικανότητας «περιχαράκωσης» 
συγκεκριμένων  περιόδων, αποδεχόμενοι την ύπαρξη μιας «άρχουσας» αντίληψης 
σχετικά με τις έννοιες της ιστορίας, της ταυτότητας και των δομικών πολιτισμικών 
αξιών. Έτσι καθίσταται δυνατή η θέσπιση ενός «τέλους» μιας περιόδου, προκειμένου 
να παρατηρηθεί μια καθοριστική μετάβαση σε κάτι διαφορετικό. Αν ο μοντερνισμός 
είναι συνδεδεμένος συγχρόνως τόσο με το Διεθνές Στυλ6 στην αρχιτεκτονική και τις 
τέχνες, όσο και με κάθε πολιτική βάση που υποβόσκει της λογικής και των στρατηγικών 
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Δυτικού κόσμου (ιδίως από το 1920 μέχρι και το 
1960), τότε η ιδέα του μεταμοντερνισμού επιδέχεται διττής ερμηνείας.

Ήδη από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα έρχεται η διάψευση των μεγάλων αφηγήσεων. 
Οι κοινωνίες μετασχηματίζονται από τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που συντελού-
νται με φόντο έναν παγκόσμιο πόλεμο σε συνδυασμό με τις αλλαγές που επιφέρει 
η τεχνολογική πρόοδος και ο μετασχηματισμοί της οικονομίας. Αρχικά, η ιδέα του 
μεταμοντερνισμού ως «ιστορική ή πολιτισμική κατάσταση», στην οποία βρίσκεται η 
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία ανεξάρτητα από τον βαθμό συνειδητότητας στον οποίο 
βρίσκεται ως προς  τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί, εκφράζεται για πρώτη φορά 
από τον Jean-François Lyotard7. Κατά τον ίδιο, ο μεταμοντερνισμός αναγνωρίζει την 
διάλυση των «μεγάλων αφηγήσεων» (master/meta-narratives), κυριαρχικών λόγων 

4  Lyotard (1988): σ. 25 
5  Jameson (1991) 
6  Ο όρος Διεθνές Στιλ καθιερώθηκε μέσα από μια έκθεση νέων αρχιτεκτονικών τάσεων στο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης της Νέας Υόρκης, το 1932, από τους Henry-Russell Hitchcock και Philip Johnson, ως ονομασία του κινήματος 
αρχιτεκτονικού πειραματισμού που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ‹20 και του ‹30, οπότε τίθενται και οι βάσεις του 
μοντέρνου κινήματος.
7  Lyotard (1988) 
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που αποκρύπτουν τις σύμφυτες αστοχίες και τις αντιφάσεις κάθε άξονα κοινωνικής 
οργάνωσης ή θεσμού, όπως της ανάπτυξης και της προόδου. Στην θέση τους, κυρι-
αρχούν πλέον, «μικρο-αφηγήσεις» που χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα και 
εφημερικότητα. Ο Robert Venturi, στο μανιφέστο του μεταμοντερνισμού “Learning 
from Las Vegas”, παρατηρεί να σχηματίζεται η «Αμερική των διαφορετικοτήτων», 
της αστάθειας και της πολυπλοκότητας, καθώς αυτή βγαίνει από την εξομαλυντική 
δίνη του αμερικανικού ονείρου. Είναι η στιγμή που το χρήμα και η υψηλών ταχυτή-
των επιβίωση που επιτάσσει ο νόμος παραγωγής-κατανάλωσης αποτελούν βασικές 
αξίες, και η επιθυμία τίθεται στο επίκεντρο. Οι εξορθολογιστικοί κανόνες, που μέχρι 
τότε διείπαν την κοινωνία και την δομή του χώρου του 20ου αιώνα, διαρρηγνύονται.8 
Ο Fredric Jameson, στο δοκίμιό του “Postmodernism and Consumer Society”9, 
αναζητά τον κοινό τόπο στην καλλιτεχνική παραγωγή της μεταμοντέρνας περιόδου, 
παραθέτοντας λίστες δημιουργών, έργων και ρευμάτων που εμφανίζονται από την 
δεκαετία του ’60 και έπειτα, υποστηρίζοντας πως στο σύνολό τους αποτελούν προ-
σπάθειες απεγκλωβισμού από τα παγιωμένα συστήματα αντίληψης και δομής της 
προηγούμενης περιόδου, απόπειρες καταστροφής της φόρμας του μοντερνισμού 
που καταδυνάστευε το ακαδημαϊκό και το καλλιτεχνικό τοπίο, τα «νεκρά, ασφυκτι-
κά, κανονικοποιημένα μνημεία που πρέπει κανείς να καταστρέψει για να κάνει κάτι 
καινούργιο». Βασικά γνωρίσματα του μεταμοντερνισμού όπως παρουσιάζονται στο 
έργο του Jameson αποτελούν η σύγκλιση της υψηλής και της μαζικής κουλτούρας, 
η επιφανειακή μίμηση του «ύφους» (pastiche), ο «θάνατος του υποκειμένου» -συγ-
χρόνως της ατομικότητας και της αυθεντικότητας- και η αμφισβήτηση της ικανότητας 
του λογου να παράξει σταθερά νοήματα για τον κόσμο, η οποία συνεπάγεται και την 
απώλεια της ιστορικότητας. Χαρακτηριστικό της μετατόπισης του χρονικού σχήματος 
στον μεταμοντερνισμό αποτελεί η «μετατροπή της πραγματικότητας σε εικόνες» και 
ο «κατακερματισμός του χρόνου σε μια ακολουθία διαρκών παρόντων». Η πρόσβαση 
στην γνώση -που έχει πάρει την μορφή της «πληροφορίας»- αποτελεί το μέτρο της 
εξουσιαστικής δύναμης.

Σε αντίθεση με την συγκρότηση της ιδέας του μεταμοντερνισμού ως «ιστορική ή πο-
λιτισμική κατάσταση», η θέαση του ως κίνημα, περιγράφει μια συνειδητή προσπάθεια 
απόρριψης των κυρίαρχων και διαψευσμένων ιστορικά, ιδεολογιών της προηγούμενης 
περιόδου. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η μετά-στρουκτουραλιστική ματιά είναι 
αυτή που θέτει όλες τις κατασκευές της πραγματικότητας υπό αμφισβήτηση. Οι 
μετά-στρουκτουραλιστικές φόρμες προωθούν την πολλαπλότητα των οπτικών στην 
αναζήτηση της αλήθειας, η οποία πλέον θεωρείται αλληλένδετη με το υποκείμενο 
που την αναζητά. Με αυτό τον τρόπο στοχοποιούνται οι ολοκληρωτικές ερμηνείες 
της πραγματικότητας. 

Αυτού του τύπου η αμφισβήτηση διαφέρει σημαντικά από την λογική της επιστημονικής 
αμφισβήτησης που στην μοντερνιστική σκέψη προωθείται μέσω της «υποκειμενικής 

8  Venturi (1977) 
9  Jameson (1998) 
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σκοπιάς». Για την κατανόηση της σχέσης αυτής: Αν η λογική στον μοντερνισμό είναι 
ανάλογη της θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν, όπου η σχετική θέση του παρα-
τηρητή καθιστά σχετική και την ερμηνεία του φαινομένου, τότε, ναι μεν καταργείται 
η αξίωση για καθολική γνώση, αλλά χωρίς να αναιρείται η αιτιότητα. Ο «σχετικισμός» 
του Αϊνστάιν δεν καθίσταται καθολικός. Αντιθέτως, η συνολική αμφισβήτηση του 
μεταμοντερνισμού φαίνεται να βρίσκει αναλογία με τις αρχές της κβαντομηχανικής: 
ο παρατηρητής επηρεάζει καθοριστικά τα φαινόμενα, ενώ το σύμπαν απλώνεται ως 
απειροσύνολο πιθανοτήτων στερούμενων απόλυτης αιτιαρχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
πρόσληψη και η ερμηνεία της πραγματικότητας βρίθουν αντιφάσεων και παραδόξων.

Μεταμοντέρνα Ανάγνωση του Έργου. Οι εμμονές του Greenaway.

Ο Greenaway, εκκινώντας από τις φόρμες του στρουκτουραλιστικού κινηματογράφου, 
καταλήγει να τις υπερβαίνει αναδεικνύοντας τα όριά τους, αλλά και τα όρια του ίδιου 
του κινηματογράφου ως αναπαραστατικό μέσον. Παρακάτω συνοψίζονται μερικά χα-
ρακτηριστικά στοιχεία που αναδεικνύονται και χαρακτηρίζουν τόσο την συγκεκριμένη 
ταινία  όσο και το γενικότερο κινηματογραφικό ύφος του σκηνοθέτη, καταδεικνύοντας 
τις μετά-μοντέρνες καταβολές του.

Η αναμείξη διαφορετικών αναπαραστατικών μέσων (Mixed media).
Στο The Draughtsman’s Contract, αλλά και στα μεταγενέστερα έργα του Greenaway, 
χαρακτηριστική είναι η χρήση και η εναλλαγή τρόπων και εικόνων που παραπέμπουν 
σε διαφορετικές αναπαραστατικές τέχνες και τεχνικές. Στην συγκεκριμένη ταινία, 
θεατρικά σκηνοθετημένοι μονόλογοι εναλλάσσονται με πλάνα του σχεδιαστή να 
καδράρεται πίσω από το σκόπευτρό του, ημιτελή σχέδια των κήπων με μολύβι να 
αντιπαραβάλλονται σε φωτογραφικές αποτυπώσεις του αντίστοιχου φυσικού τοπίου, 
τον ζωγραφικό πίνακα του Januarious Zick με τίτλο Allegory of Newton’s Service 
to Optics να «αποδομείται» λεκτικά στους συμβολισμούς του και κοντινά πλάνα με 
λεπτομέρειες επίπλων ή άλλων αντικειμένων, ή την εναλλαγή γραφιστικών τίτλων 
κειμένου με σκηνές από την δράση των ηρώων. Αυτού του τύπου ο πειραματισμός 
με διαφορετικές τεχνικές, το αντιστικτικό μοντάζ και το κολλάζ εικόνων για την 
κατασκευή –ή την αποδόμηση– του νοήματος, φτάνει στο απόγειό του σε επόμενα 
κινηματογραφικά έργα του σκηνοθέτη, αλλά και σε άλλες καλλιτενχικές του απόπειρες, 
όπως αυτή της ψηφιοποίησης σημαίνοντων ζωγραφικών πινάκων και η οπτική ανάλυσή 
τους με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Οι δημιουργίες του βρίθουν αναφορών σε άλλα 
έργα, αναδεικνύοντας την σχέση της κινούμενης εικόνας με την στατική, αλλά και 
την ίδια την διαδικασία της μετάφρασης των οπτικών αναπαραστάσεων σε εξάρτηση 
από το συμβολικό υπόβαθρο που έχει τεθεί από το σύνολο των αναπαραστατικών 
μέσων, οπτικών ή μη. 

Η επιφανειακή μίμηση.
Το pastiche, δηλαδή η υφολογική μίμηση προϋπαρχόντων τεχνοτροπιών ή έργων, 
συναντάται κατά κόρον στο έργο του Greenaway. Η προσπάθεια απόδοσης της μπα-
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ρόκ αισθητικής του 17ου αιώνα, με μια υπερβολική και ταυτόχρονα κωμική διάθεση, 
εμπρόθετα κατασκευάζει ένα αισθητικό και συμβολικό πλαίσιο συνδιαλλαγής με την 
ιστορικότητα, συμβάλλοντας τελικά στην υπέρβασή της. Η απώλεια της ιστορικότη-
τας, που αποτυπώνεται στην έλλειψη αληθοφάνειας και ειλικρίνειας απέναντι στο 
ιστορικό πλαίσιο ένταξης του σεναρίου αποτυπώνεται στα εκκεντρικά κουστούμια, 
τις ογκώδεις περούκες, τις στυλιζαρισμένες συνομιλίες και την υπερβολίκή θεατρικό-
τητα των χαρακτήρων. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια ταινία «εποχής», αλλά για μια 
καινοφανή (avant-garde) προσέγγιση του ύφους, της αισθητικής και της ιστορίας, η 
οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα στις εποχές και την, κεντρική 
στην σκέψη του Greenaway, ιδέα περί «κατασκευής της ιστορίας».

Ο «θάνατος του συγγραφέα».
Η θέση αυτή εμφανίζεται και αναλύεται συστηματικά στις γλωσσολογικές και σημειο-
λογικές αναλύσεις του Roland Barthes.10 Συνοπτικά περιγράφει τον τρόπο κατά τον 
οποίο στον μετανεωτερικό λόγο η γλώσσα ή η οποιαδήποτε αναπαρασταση, αυτονο-
μούνται των προθέσεων του δημιουργού-συγγραφέα, ενώ η ανάγνωση και μετάφραση 
του έργου έγγειται αποκλειστικά στα εννοιολογικά εργαλεία του θεατή-αναγνώστη. 
Ο Βarthes περιέγραψε τον συγγραφέα-δημιουργό ως πεδίο ανάπτυξης πολιτισμικού 
διαλόγου. Ίσως, στον λόγο του Greenaway να πραγματώνεται αυτή ακριβώς η συ-
νάντηση μέσα σε μια ποικιλία γραπτών/αναφορών εκ των οποίων καμία τελικά δεν 
είναι αυθεντική, κείμενα και λέξεις που προκύπτουν ως αναφορές σε άλλα έργα, 
αναμιγνύονται και συγκρούονται τόσο μεταξύ τους όσο και με την εικόνα. Ο «θάνατος 
του συγγραφέα-δημιουργού» αποτυπώνεται τόσο φορμαλιστικά όσο και σεναριακά 
στην ταινία, με την αλληγορία του θανάτου του σχεδιαστή, καθιστώντας ιδιαίτερα 
ξεκάθαρη την θέση του σκηνοθέτη. Αν και η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Greenaway 
έχει μια αδιαμφισβήτητη ρομαντική διάσταση και ένα πολύ ιδιαίτερο προσωπικό στίγμα, 
η σαφής ανάγνωση των θέσεων και των προθέσεών του καθίσταται απροσπέλαστη 
πέρα από την δυνατότητα διάκρισης και διαπραγμάτευσης των νοημάτων που αγκυ-
στρώνονται στα συστατικά μέρη της τελικής σύνθεσης. Ο σκηνοθέτης εκμεταλλεύεται 
και συγχρόνως παρωδεί τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί «πατρότητας του έργου», 
κάτι που αποτυπώνεται και στην ταινία αναφορικά με την κατάληξη του σχεδιαστή, 
και το κάψιμο των σχεδίων.

Η κατάρρευση της συνοχής.
Η αντιμετώπιση της ταινίας ως σύνολο καταρρίπτεται καθώς αναδύονται πολλαπλά 
επίπεδα οργάνωσης της πληροφορίας που συμβάλλουν στην διάχυση των νοημάτων. 
Στην ταινία πρατηρείται ο εγκιβωτισμός των εννοιών και των συμβολισμών, η διττότητα 
των συμβόλων, χαρακτήρων ή πράξεων και η αμφισημία στον λόγο ή στα γεγονότα. 
Η συνοχή του έργου αγκιστρώνεται κατά βάση στην εξέλιξη της πλοκής και στο χω-
ρο-χρονικό πλαίσιο που την εντάσσει ο σκηνοθέτης. Ωστόσο, κάθε σεναριακό στοιχείο 
και κάθε οπτική σύνθεση παραπέμπουν εννοιολογικά ή προβάλλονται συνεκδοχικά 

10  Barthes (1964)
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σε άλλα σημεία –πρόσωπα, έννοιες ή έργα– εντός ή εκτός του πλαισίου της ταινίας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκτροπής του νοήματος αποτελεί ο συμβολικός ρόλος του 
«συμβολαίου» στην ταινία, μιας τυπικής πράξης που θεωρητικά πραγματώνεται στην 
βάση της συμφωνίας και της αμοιβαίας κατοχύρωσης των πλευρών που συναινούν. 
Το πρώτο συμβόλαιο του σχεδιαστή είναι αυτό με την κυρία Herbert, με σκοπό την 
ολοκλήρωση των δώδεκα σχεδίων της έπαυλης. Το συμβόλαιο αυτό περιλαμβάνει την 
δέσμευση της γυναίκας στην κάλυψη των ερωτικών του επιθυμιών κατά την διάρκεια 
των δώδεκα ημερών εργασίας· ενός όρου που εθελοβούλως επιβάλλει η γυναίκα και ο 
σχεδιαστής αποδέχεται χωρίς να έχει γνώση των προθέσεών της. Με έναν παράδοξο 
τρόπο, η ίδια η ανάγκη για την δημιουργία των σχεδίων φαίνεται να προκύπτει από την 
πρόθεση της κυρίας Herbert να τα δωρίσει στον άντρα της, ο οποίος με τον γάμο τους 
κληρονόμησε την έπαυλη από την ίδια, ως πράξη συμφιλίωσης ανάμεσά τους. Υπό αυτό 
το πρίσμα, τα σχέδια έρχονται να «ανανεώσουν» ένα προγενέστερο «συμβόλαιο», 
αυτό του γάμου του ζεύγους Herbert. Πολύ σύντομα, στην ταινία εμφανίζεται και ένα 
δεύτερο συμβόλαιο ανάμεσα στον σχεδιαστή και την κόρη, κυρία Talmann, το οποίο 
πάλι περιλαμβάνει ερωτικές συνευρέσεις μαζί του. Παρατηρείται λοιπόν μια αναλογία 
ανάμεσα στις δύο γυναίκες, εξαιτίας του γεγονότος ότι φαίνεται να έχουν κοινό τόπο 
ως προς την θέση και την πρόθεση τους. Το ένα συμβόλαιο παραπέμπει σε άλλα, και 
κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται αμφίβολο σε ποιο συμβόλαιο αναφέρεται ο τίτλος 
της ταινίας. Ταυτόχρονα, οι προθέσεις των «εργοδοτών» δεν αποσαφηνίζονται ποτέ 
στον σχεδιαστή παρά τις ακριβείς διατυπώσεις των όρων. Τα σχέδια ανεξαρτητοποι-
ούνται του δημιουργού τους, λειτουργώντας ως τεκμήρια για αλλότριες προθέσεις. 
Μια ακόμη αναλογία ανάμεσα στα πρόσωπα δημιουργείται καθώς ο κύριος Neville, 
που φαινομενικά απολαμβάνει εξουσιών του «κυρίου» του σπιτιού ενόσω αυτός λείπει, 
καταλήγει –όπως ακριβώς και ο κύριος Herbert– να χάσει την ζωή του. Ένα ακόμη 
σεναριακό στοιχείο που συμβάλλει στην κατάρρευση της καθολικότητας, αποτελεί 
το «ζωντανό άγαλμα» του κυρίου Herbert στον κήπο. Παραπέμποντας στον τρελό - 
γελωτοποιό των Σαιξπηρικών έργων, το άγαλμα περιδιαβαίνει στο τοπίο ανενόχλητο, 
χωρίς να γίνεται αντιληπτό παρά μονάχα από ένα παιδί και τους θεατές της ταινίας. 
Το άγαλμα φαίνεται να γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν εμπλέκεται στα γεγονότα, 
μονάχα παρατηρεί. Είναι το μοναδικό στοιχείο που κινείται ελεύθερα στον χώρο και 
τον χρόνο, υπερβαίνοντας τους κανόνες της λογικής και της οπτικής αντίληψης, χωρίς 
να αναγκάζεται να ακολουθεί συμπεριφορικούς κανόνες ή συμβάσεις.

Η ταξινομική οργάνωση του χώρου και του χρόνου.
Στην ταινία παρουσιάζεται με κωμικό τρόπο η προσπάθεια του σχεδιαστή να επιβληθεί 
στην φύση, μέσω της οργάνωσης του χώρου και του χρόνου και του ελέγχου των δρά-
σεων εντός του τοπίου. Μέσα από αυτόν τον τρόπο προσέγγισης του προγράμματος, 
όπως το θέτει ο σχεδιαστής, προκύπτουν δύο συστήματα ταξινόμησης - κατηγοριο-
ποίησης. Από τη μία, παρατηρείται ένας σαφής προσδιορισμός του χρόνου πάνω στη 
βάση των ωρών. Από την άλλη, εμμέσως προκύπτει ο διαχωρισμός των διαφορετικών 
τμημάτων του κήπου που θα ζωγραφιστούν. Ωστόσο, το μεθοδολογικό εργαλείο 
επιβολής της τάξης από την πλευρά του σχεδιαστή παρουσιάζεται να είναι η όραση, 
η οποία αποδεικνύεται ανεπαρκής για την ανάγνωση των γεγονότων τόσο σε πρώτο 
πλάνο, εντός του οπτικού του πεδίου, όσο και στο φόντο, στις μηχανορραφίες που 
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λαμβάνουν χώρα την ίδια στιγμή εντός του σπιτιού. Η ιδέα της παράθεσης τέτοιων 
συστημάτων δεν εμφανίζεται εδώ για πρώτη φορά παρά έχει χρησιμοποιηθεί πολλές 
φορές και σε άλλα έργα του σκηνοθέτη. Ο Greenaway αναδεικνύει και καυτηριάζει 
τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται απο τις ανθρώπινες κοινωνίες για 
την οργάνωση της ζωής και της καθημερινότητας. Δηλώνει πως, (οι άνθρωποι) «δια-
βάζουμε τα πάντα (γύρω μας) προβάλλοντας μια προσωπική ή «δανεική» τάξη που 
μας επιτρέπει να πειθαρχήσουμε το χάος, ελπίζοντας στην ύπαρξη κανόνων – και σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εφευρίσκουμε μερικούς».11 Στα έργα του χρησιμοποι-
ώντας την λογική οργάνωσης, αποβλέποντας, ωστόσο, στην αποδόμησή της.
 

Αναπαραστάσεις Αναπαραστάσεων.

Η ανάμειξη υφολογικών στοιχείων ή και ολόκληρων έργων από όλο το φάσμα των 
αναπαραστατικών τεχνών κυριαρχεί στο κινηματογραφικό ιδίωμα του Greenaway. 
Μια εγγύτερη ματιά σε αυτή την πρακτική συμβάλλει στην κατανόηση των αποδομη-
τικών του προθέσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την θεση πως μπορεί να αναγνωστεί 
καλύτερα υπό το μεθοδολογικό πρίσμα του μεταμοντερνισμού. Μέσα από μια προ-
σπάθεια ανάδειξης του οπτικού, σεναριακού και συμβολικού ρόλου, δύο –σεναριακών 
και οπτικών– ευρημάτων του σκηνοθέτη, τα σχέδια των όψεων του κήπου, και τον 
ζωγραφικό πίνακα Allegory of Newton’s Service to Optics (1785), επιχειρείται η 
περαιτέρω κατανόηση των αναπαραστατικών πειραματισμών του Greenaway, αλλά 
και η αναγωγή του σε μια συζήτηση φιλοσοφικών προεκτάσεων.
 
Τα Σχέδια.
Η διαδικασία δημιουργίας σχεδίων με μολύβι σε λευκό χαρτί, και η απεικόνισή τους 
μέσα από τον κινηματογραφικό φακό, φέρνει σε ευθεία αντιπαράθεση την στατικότητα 
του ζωγραφικού κάδρου με την χρονικότητα της κινούμενης εικόνας. Μέσα από την 
αντίστοιξη των ανολοκλήρωτων, ασπρόμαυρων σχεδίων με την –σχεδόν– φωτογρα-
φική (λόγω των στατικών πλάνων) απεικόνιση των αντίστοιχων όψεων του κήπου, ο 
σκηνοθέτης θέτει με μεγάλη αμεσότητα το ερώτημα της αναλογίας ανάμεσα στο 
πραγματικό και το αναπαριστώμενο. Αμέσως ξεκαθαρίζουν τρία διαφορετικά επίπεδα 
θέασης: πρώτο επίπεδο θέασης, το σκόπευτρο και το χέρι του σχεδιαστή μέσα από 
τα οποία το φυσικό περιβάλλον γίνεται μια ζωγραφική αποτύπωση, ενώ δεύτερο και 
τρίτο επίπεδο θέασης αντίστοιχα μια το χαρτί και μια το τοπίο, τα οποία μέσα από το 
κάδρο της κάμερας φτάνουν στον θεατή. Ο θεατής δεν μπορεί παρά να συγκρίνει, 
να διερωτηθεί τόσο για την σχέση ανάμεσα στην αναπαράσταση και το αναπαριστώ-
μενο, αλλά και την σχέση ανάμεσα στα διαφορετικά αναπαραστατικά μέσα. [εικ.1]

Μέσα από τον κινηματογραφικό φακό του Greenaway παρουσιάζονται οι διαφορετι-
κές φάσεις της εξέλιξης των σχεδίων, αλλά και η μεθοδολογία της κατασκευής τους 

11  Willoquet-Maricondi (2008): σ.119

121

Katerina Labrou | Peter Greenaway’s The Draughtsman’s Contract



από τον σχεδιαστή. Ο κύριος Neville χρησιμοποιεί το κάδρο του σχεδιαστικού του 
οργάνου και τον κάνναβο του χαρτιού για να οριοθετήσει τις εικόνες που πρόκειται να 
αποτυπώσει. Τα σχέδια παρουσιάζονται αποσπασματικά, όπως αποσπασματική είναι 
και η διαδικασία κατασκευής τους. Ακολουθεί τους σχεδιαστικούς κανόνες που θα του 
επιτρέψουν να είναι ακριβής. Κατασκευάζει και ακολουθεί κατά γράμμα ένα αυστηρό 
πρόγραμμα, επαναλαμβάνοντας την διαδικασία για δώδεκα ημέρες. Η επιτυχία του 
ως σχεδιαστή βρίσκεται στην ικανότητά του να δημιουργεί ρεαλιστικές αποτυπώσεις, 
ενώ η ποιότητα της εργασίας του κρίνεται στην ακρίβεια των αναπαραστατικών λε-
πτομερειών. Εμμένει στους κανόνες χρήσης του εκάστοτε χώρου κατά την διάρκεια 
της εργασίας του, απεκδύοντας το τοπίο από τον ακαθόριστο «ζωντανό» παράγοντα, 
επιδιώκοντας την ανάδειξη μιας «καθαρής», «απόλυτης» όψης του. Η διακωμώδιση 
της αφέλειάς του κύριου Neville από τον Greenaway αποτυπώνεται χαρακτηριστικά 
στο πλάνο όπου κυνηγά ένα κοπάδι πρόβατα, προκειμένου να τα απομακρύνει από 
το σημείο στο οποίο θα ζωγραφίσει. Ορίζοντας την θέα πίσω από τον κάναβο του 
σχεδιαστικού του οργάνου, ο σχεδιαστής νιώθει πως ασκεί εξουσία στο επίπεδο του 
ορατού. Ωστοσο, φαίνεται να μην μπορεί να ελέγξει οτιδήποτε δεν εμπίπτει σε αυτήν την 
σφαίρα. Κατά την διάρκεια αυτών των ημερών παράξενα συμβάντα λαμβάνουν χώρα 
στον κήπο. Ένα αόρατο χέρι μετακινεί και τοποθετεί αντικείμενα εντός των κάδρων. 

Με την πάροδο του χρόνου, προβληματίζεται σχετικά με αλλαγές που παρατηρούνται 
στο τοπίο. Ισχυρότερο πειστήριο των αλλαγών αυτών αποτελούν τα ίδια τα σχέδια. 
Συγκρίνοντάς τα με την θέα, βεβαιώνεται πως αντικείμενα που τώρα βλέπει μπροστά 
του δεν βρίσκονταν εκεί την προηγούμενη φορά. Ωστόσο, κάθε νέα φορά επιλέγει να 
τα συμπεριλάβει στο τελικό σχέδιο. Διερωτάται και το αναφέρει, παρ’ότι δεν ενδιαφέ-
ρεται να ασχοληθεί περισσότερο. Ακόμη και όταν η κυρία Talmann του παραθέτει το 
σκεπτικό της περί μαρτυριών ενός φόνου, για το οποίο ο ίδιος την θαυμάζει για την 
ευφυΐα της, διατηρεί τον προβληματισμό του και συνεχίζει το έργο του. Το συμβόλαιό 
του λήγει με την ολοκλήρωση των 12 σχεδίων.

Το 13ο σχέδιο είναι το σχέδιο που θα στοιχίσει στον σχεδιαστή την ζωή του. Μετά την 
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ολοκήρωση των σχεδίων και τον θάνατο του κύριου Herbert, ο σχεδιαστής επιστρέφει 
στην έπαυλη και από μόνος του ζητά να σχεδιάσει το τελευταίο σημείο του κήπου που 
δεν είχε, μέχρι τότε, καταγραφεί. Παραδόξως, είναι το σημείο στο οποίο βρέθηκε και 
το πτώμα του κυρίου Herbert. Η κυρία Herbert του επισημαίνει πως ο ίδιος είχε από 
μόνος του αποκλείσει την σχεδίαση της συγκεκριμένης τοποθεσίας –σύμπτωση που 
θα μπορούσε να εγείρει συζητήσεις για μια ενδεχόμενη σύνδεση των δύο γεγονότων. 
Η γυναίκα συναινεί στην πρόταση του σχεδιαστή: κανονίζει η ίδια αυτή την φορά το 
πρόγραμμά του και του αναθέτει να πραγματοποιήσει το 13ο σχέδιο το απόγευμα. 

Την στιγμή κατά την οποία ο κύριος Neville αναφωνεί “I’m finished”12 εμφανίζονται 
οι άνδρες του σπιτιού –ανάμεσα σε αυτούς και ο βοηθός του– με καλυμμένα τα 
πρόσωπα. Τον κατηγορούν, τον χτυπούν στο κεφάλι και του σκίζουν τα ρούχα και 
τον δολοφονούν. [εικ. 2]

Η προσπάθεια τιθάσσευσης της φύσης μπορεί να εκληφθεί ως αναλογία που πα-
ραπέμπει στά ορθολογικά συστήματα σκέψης. Η απέκδυση της φύσης, από τον 
ανεξάρτητο και υποκειμενικό παράγοντα των κινούμενων έμβιων όντων, με σκοπό 
την «καθαρή» καταγραφή της και, μάλιστα, με την χρήση μιας συγκεκριμένης προ-
καθορισμένης μεθόδου, παραπέμπει στην αποθέωση της λογικής, την προσπάθεια 
εξορθολογισμού του υπαρκτού κόσμου μέσα από κανονικοποιημένες μεθόδους και 

12  Ίσως αυτή η τελευταία σκηνή να παραπέμπει σε συμβολισμούς και αναλογίες που έχουν ήδη τεθεί κατά τη διάρκεια 
της ταινίας. Αν αναλογιστούμε τον παραλληλισμό του κήπου με τους κήπους του χριστιανισμού τότε ανακαλώντας 
το θρησκευτικό μοτίβο η τελική δήλωση του σχεδιαστή  παραπέμπει στο «Τετέλεσθαι» του Ιησού πάνω στον σταυρό. 

[2] Η εξέλιξη των σχεδίων. Μέσα από την σύγκριση των διαφορετικών μέσων απεικόνισης, ο Gre-
enaway διακωμωδεί την διαδικασία της αποτύπωσης.*
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την μαθηματικοποίηση των όρων παραγωγής και καταγραφής της γνώσης. Η ανάπτυξη 
των επιστημών από τον 17ο αιώνα και έπειτα, μέσω της θέσπισης κανόνων για την 
ερμηνεία των φυσικών φαινομένων, οδήγησε στην εφαρμογή τους στην κοινωνική και 
στην πολιτική σφαίρα. Ίσως ο αστάθμητος παράγοντας της ανθρώπινης συμπεριφο-
ράς και δραστηριότητας, που στην ταινία αναλογεί στην ανικανότητα ελέγχου των 
«υπόγειων», αφανών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον κήπο την νύχτα ή 
στα σκοτεινά εσωτερικά του σπιτιού, να επιβάλλει την αποτυχία της λογικής για την 
καθολική οικοδόμηση ενός «ορθού» κόσμου για τους ανθρώπους. Ενδεχομένως, τα 
λογικά συστήματα, κατασκευάσματα των ίδιων των ανθρώπων, να φέρουν τις αντι-
φάσεις και τις ατέλειες των δημιουργών τους. Η άκριτη προσκόλληση σε αυτά, ίσως 
τελικά να συμβάλλει στην απόκρυψη της αληθειας, και να οδηγεί στην καταστροφή, 
που στην ταινία συμβολικά αποτυπώνεται στον θάνατο του σχεδιαστή.

Allegory of Newton’s Service to Optics (1785)

Η αλληγορία του κήπου τόσο ως τόπου επαφής με την φύση και ηρεμίας, όσο και ως 
τόπου δολοπλοκίας ή μαρτυρίου, είναι εμφανής στο έργο. Ο συμβολικός του ρόλος 
ενισχύεται από την αναχρονιστική εισαγωγή του πίνακα  Allegory of Newton’s Service 
to Optics του Januarius Zick ως μέρος της συλλογής του κύριου Herbert, καθώς φέρει 
σεναριακές αναλογίες με τα γεγονότα που εκτυλίσσονται, ταυτοχρόνως, στην έπαυ-
λη. Ο πίνακας θεματολογικά εξυμνεί με αλληγορικό τρόπο τις θεωρίες του Νεύτωνα 
σχετικά με το φως και τις ιδιότητές του. Όπως παρατηρεί ο σχεδιαστής, για να έχει 
αυτόν τον πίνακα ο κύριος Herbert μάλλον ενδιαφέρεται για την «οπτική θεωρία». 

Στα έργα του Greenaway είναι εμφανείς οι επιρροές του από την ζωγραφική13· πέρα 
από την ένταξη πινάκων ή σκίτσων στο σενάριο, στις ταινίες του συχνά δημιουργείται 
η αίσθηση πως η κάμερά του κινείται ελεύθερα πάνω σε ένα ζωγραφικό σκηνικό, έναν 
έντονα στυλιζαρισμένο χώρο στην τομή της ζωγραφικής, του θεάτρου και του κινημα-
τογράφου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο πίνακας μετατρέπεται σε κινηματογραφικό 
σκηνικό. Οι φιγούρες στον καμβά ζωντανεύουν μέσα από την αφήγηση και την κίνηση 
της κάμερας, αλλά και μέσα από την αναλογία τους με τα πρόσωπα του έργου. Ένα 
ζωντανό φως ξεπροβάλλει μέσα από τα σύννεφα και φωτίζει το απροσδιόριστα χρονικά 
σκηνικό. Από το φως αναδεικνύεται η φιγούρα ενός νεαρού άνδρα, του Νεύτωνα, 
του οποίου η στάση φανερώνει την νίκη πάνω στην Άγνοια και την Αναλήθεια -που 
συμβολίζονται ως οι ηττημένες φιγούρες κάτω από το δεξί του πόδι. Με το δεξί χέρι 
δείχνει τον εαυτό του, ενώ με το αριστερό χέρι δείχνει δύο ηλικιωμένους άνδρες οι 
οποίοι εξαφανίζονται κατηφείς. Το φώς από το ηλιακό ρολόι μαρτυρά την νέα ημέρα, 
υπονοώντας την νέα εποχή. Ίσως οι δύο άνδρες να συμβολίζουν τον Ευκλείδη και 
τον Διογένη, οι οποίοι αποτελούν τους πιο σημαντικούς προγόνους του Νεύτωνα. 

13  Η σχέση του Greenaway, με την ζωγραφική ξεκινά από την παιδική του ηλικία και ωριμάζει μέσα  από τις σπουδές 
του στο Walthamstow College of Art, όπου εξασκήθηκε στο σχέδιο και την ζωγραφική. Εκτός από σκηνοθέτης είναι 
ζωγράφος και επιμελητής εκθέσεων, ενώ οι ζωγραφικές καταβολές της σκέψης του εκφράζονται διαχρονικά στο 
έργο του. (βλ. http://egs.edu/faculty/peter-greenaway)
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Ένα παιδί, ο Έρωτας, βρίσκεται κεντρικά στον ναό της Αρετής. Τα γήινα αγαθά που 
καίγονται στο βωμό απεικονίζουν την αδυναμία του πλούτου και της αγάπης, τα οποία 
ο ήρωας, εκεί πλέον, υπερβαίνει με την γνώση.14 [εικ. 3]

Τα κεντρικά στοιχεία της ταινίας, ο κήπος, οι απιστίες, ο χρόνος, η ραδιουργία και ο 
φόνος, είναι όλα παρόντα στις λεπτομέρειες του πίνακα. Ο Greenaway αναδεικνύει 
το κάθε σημείο με ένα κοντινό πλάνο στις ζωγραφισμένες φιγούρες, ενώ ο πίνακας 
το αναβιώνει μέσα από το πρίσμα της ταινίας. Ο κήπος του πίνακα αποτελεί τον κα-
θρέφτη του κήπου της έπαυλης. Λίγο αργότερα στην ταινία, οι άνθρωποι της έπαυλης 
θα φορέσουν τις μάσκες τους στο σκοτάδι της νύχτας και ο κήπος θα γίνει ο τόπος 
της δολοφονίας. Ίσως σε αυτή την σκηνή να βρίσκουν την λύση τους οι πολλαπλές 
αλληγορίες του Greenaway. Ο ειδυλλιακός «Κήπος της Εδέμ» του κύριου Herbert 
μετατρέπεται στον «Κήπο της Γεσθημανή», τον τόπο της προδοσίας.

Ο σχεδιαστής με το έργο του, ρίχνει φως στο αίνιγμα του κήπου. Οι δολοπλοκίες που 
λαμβάνουν χώρα παρασκηνιακά δεν εξιχνιάζονται ποτέ, παρ’ ότι, κατά αντιστοιχία 
με την φιγούρα του πίνακα, ο σχεδιαστής, κατά την διάρκεια του έργου, φέρει στο 
πρόσωπό του το «χαμόγελο της επιτυχίας» έχοντας το σώμα του κορδωμένο και με 
κάθε του κίνηση να υποδεικνύει τον εαυτό του μέσα στην αλαζονεία του. Παρ’ όλα 
αυτά, ο κύριος Νeville δεν βλέπει γύρω του εχθρούς, ακόμα και όταν του υποδεικνύεται 

14  Pascoe (1997): σ. 68, 69 
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η ύπαρξή τους. Ίσως, από την μια, το γεγονός του θανάτου του και της καύσης των 
σχεδίων του, να αποτελούν απόδειξη της αξίας του έργου του, καθώς αυτό τελικά 
κατέστη απειλητικό για τους δολοπλόκους. Ίσως όμως από την άλλη, ο ίδιος να είναι 
θύμα της αλαζονείας του και γι’αυτό δεν κατάφερε να δει την πλεκτάνη που στήθηκε 
γύρω από τον ίδιο και το έργο του. 

Σύνθετα Οπτικά Νοήματα.

Η όραση αντλεί τη δύναμή της από την πραγματικότητα και την αναπαράσταση 
αυτής. Διαχρονικά, η έννοια της αναπαράστασης έχει σημασιοδοτηθεί με διαφορε-
τικούς τρόπους. Αποτέλεσε, κατά κόρον, αντικείμενο φιλοσοφικού προβληματισμού 
και έρευνας, ενώ απασχόλησε τα πεδία τόσο των θετικών όσο και των θεωρητικών 
επιστημών. Καθότι φορέας νοημάτων και συμβόλων, σταδιακά εξελίσσεται σε ένα 
παντοδύναμο μέσον επιβολής και διαμόρφωσής της ίδιας της πραγματικότητας. Σε 
κάθε σύνθεση, όπως στην περίπτωση των έργων τέχνης του φιλμ, της ζωγραφικής, ή 
της φωτογραφικής απεικόνισης, αγκιστρώνονται νοήματα και συμβολισμοί που φτάνουν 
πολύ μακρύτερα από τα όρια του ορατού. Οι αναφορές στην σφαίρα του πραγματι-
κού γίνονται μέσα από την αναπαράστασή του, όπου όμως τα σημεία παραπέμπουν 
σε αλήθειες που ξεπερνούν τα όρια του αναπαριστώμενου. Εκεί ακριβώς απαιτείται 
οξυδέρκεια και διαισθητικότητα προκειμένου να αποκρυπτογραφηθούν οι οπτικοί 
και σημειολογικοί κώδικες του κάθε έργου. Ομοίως με την περίπτωση του λόγου, η 
οπτική αναπαράσταση φαντάζει απόλυτη, καθότι ορατή, ενώ επιδέχεται πολλαπλές 
προσεγγίσεις και ερμηνείες.  [εικ. 4]
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Στην πραγματεία του «Αυτό δεν είναι Πίπα», αναφορικά με τα δύο έργα του René 
Magritte, ο Michel Foucault επιχειρεί να αποδομήσει τις αβεβαιότητες της ρεαλιστικής 
αναπαράστασης. Στον πρώτο πινακα του Magritte, φαίνεται το σχέδιο μιας πίπας και 
το κείμενο “Ceci n’est pas une pipe”. Στον δεύτερο πίνακα, η πίπα πλαισιώνεται από 
ένα καβαλέτο ζωγράφου –ή, ενδεχομένως, ένα μαυροπίνακα– πάνω σε ένα ξύλινο 
δάπεδο και από πάνω μια δεύτερη εκδοχή της, μεγαλύτερη, που φαίνεται να αιωρεί-
ται. Οι πίνακες του Μagritte δοκιμάζουν την αναπαραστατική δύναμη της εικόνας. 

Σε μια ευθεία αντιπαράθεση του λόγου και της εικόνας, γκρεμίζεται η ταύτιση του 
ειδώλου της πίπας με το εικονικό κείμενο. Η επαγωγική σχέση ταύτισης του αντικει-
μένου στον δισδιάστατο χώρο του χαρτιού με το υποθετικό τρισδιάστατο αντικείμενο 
που ο θεατής αναγνωρίζει, διαμεσολαβείται από την δήλωση της μη ύπαρξής του 
αντικειμένου. Ομοίως, συμβαίνει και με την ταύτιση μεταξύ των δύο αντικειμένων, 
στην περίπτωση του δεύτερου πίνακα.15 Ωστόσο, σύμφωνα με τον John Berger, η 
όραση έρχεται πριν από τις λέξεις και «ποτέ δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς από 
αυτές». Όταν η εικόνα και οι λέξεις έρχονται σε ευθεία αντιπαραβολή προκύπτει το 
λογικό σφάλμα που οδηγεί στην απόρριψη της μιας ή της άλλης «αλήθειας». Όταν 
όμως, η εικόνα, αλλά και το κείμενο, είναι προϊόν του ίδιου νου, τότε ο παρατηρητής 
οφείλει να αποσαφηνίσει την αιτία της σύγχυσης. Στην περίπτωση όπου το θέαμα είναι 
προϊόν αναπαράστασης, κατασκευασμένο ή αναδημιουργημένο, η αβεβαιότητα της 
«αλήθειας» του πολλαπλασιάζεται μέσα από την υποκειμενικότητα του δημιουργού. 
Στο ίδιο δοκίμιο16, ο Berger υποστηρίζει πως οι εικόνες πρωτοφτιάχτηκαν προκειμένου 
να καλύψουν την απουσία κάποιου πράγματος. Σύντομα, η διαδικασία της απεικόνισης 
οδήγησε στην συνειδητοποίηση του πως, κάποιος ή κάτι, είχε ειδωθεί σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή από άλλους και του πως, οι καταγραφές αυτές σταδιακά ενίσχυσαν 
την συνείδηση της ίδιας της ιστορίας. Τέλος, υποστηρίζει πως στον Ευρωπαϊκό χώρο 
αυτή η συνείδηση υπήρχε ήδη από την αρχή της Αναγέννησης.  

«Κανένα άλλο είδος λειψάνου ή κειμένου από το παρελθόν δεν μπορεί να προσφέρει 
τόσο άμεση μαρτυρία για τον κόσμο που περιέβαλλε άλλους ανθρώπους σε άλλους 
καιρούς». Δηλώνοντας αυτά, ο συγγραφέας δεν παραλείπει να αποσαφηνίσει πως η 
ίδια η πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να είναι πολύ πιο σύνθετη από τις αναπαρα-
στάσεις της, καθώς «περιλαμβάνει συνείδηση»17. 

Η αύξηση της γνώσης γύρω από τις δυνατότητες πιστότερης αναπαράστασης, ως 
την εξέλιξη της τεχνολογίας στα σημερινά επίπεδα και την επικράτηση του σύγχρο-
νου πολιτισμού, συνέβαλε καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Σταδιακά, κάθε 
νέα εξέλιξη ναι μεν παρείχε νέες δυνατότητες, αλλά συγχρόνως, συντελούσε στην 
διάψευση των προηγούμενων. Αρχικά, οι εικόνες καταγράφονταν ζωγραφικά, ενώ 
στην συνέχεια απαθανατίζονταν με την χρήση του φωτογραφικού φακού. Μια σειρά 

15  Foucault (1998): σ. 11 
16  Berger (1993): σ. 8
17  Ό.π., σ. 10 
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εξελίξεων και βελτιώσεων οδηγούσαν στην επέκταση των δυνατοτήτων «σύλληψης» 
της πραγματικότητας με όλο και μεγαλύτερη οπτική ακρίβεια. Όμως, το ερώτημα 
του κατά πόσον η αποτύπωση σε επίπεδο εικόνας αντιστοιχεί σε κάτι που διατηρεί 
στοιχεία «αυτού που υπήρξε», παραμένει ακόμη ανοιχτό.

Υποθέτοντας πως κάθε εικόνα ενσωματώνει και μια συγκεκριμένη οπτική, μια ερ-
μηνεία του πως πρέπει να βλέπει κανείς κάτι, τότε με αυτό τον τρόπο λειτουργεί 
και η φωτογραφική αναπαράσταση. Η έννοια του κάδρου μεταλλάσσεται βίαια με 
την ανακάλυψη της φωτογραφίας, και ιδιαίτερα με την δυνατότητα αποτύπωσης 
φωτογραφικών στιγμιότυπων, γύρω στο 1860. Οι φωτογραφίες, φευγαλέες εντυ-
πώσεις της πραγματικότητας που αιχμαλωτίζονται πλέον από τον φωτογραφικό 
φακό, έρχονται να αντικαταστήσουν τους ζωγραφικούς πίνακες, καθώς αποτελούν 
έναν πολύ αμεσότερο και ρεαλιστικό τρόπο αναπαράστασης. Η μηχανική φύση του 
εργαλείου προσδίδει τεράστιο κύρος στην πιστότητα της αποτύπωσης, με μοναδικό 
διαμεσολαβητή την φωτογραφική κάμερα. Λεπτομέρειες του φωτογραφικού θέματος 
μπορούν να παρουσιαστούν στην εμφάνιση του φιλμ που δεν είχαν παρατηρηθεί καν 
κατά την λήψη της εικόνας. Ο ακαριαίος χρόνος της «παγίδευσης» μεσολαβεί την 
κοινωνική πεποίθηση πως, κάθε πτυχή της ζωής είναι δυνάμει ενέργεια ορατή και 
ακινητοποιήσιμη. Όμως, η φωτογραφία, παραμένοντας μια εικόνα ιδωμένη μέσα από 
την ματιά του φωτογράφου, παραμένει εξατομικευμένη σε επίπεδο ερμηνείας. Όσο 
αντικειμενική και αν φαντάζει η αποτύπωση, η πλαισίωση της εικόνας και ο ρόλος της 
στην αποκρυστάλλωση του χαρακτήρα της παραμένει καθοριστικός. Η ενέργεια της 
φωτογράφησης καθορίζει συγκεκριμένες εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα στον θεατή 
και το θέαμα καθώς ακαριαία παγιώνεται η απόσταση που τους διαχωρίζει.18 Από τις 
πρωτόγονες κοινωνίες, η εξουσία πάνω στην Φύση σχετιζόταν με την εξουσία πάνω 
στην εικόνα της, κάτι που αναβιώνει μέσω της φωτογράφισης, της τυποποίησης και 
της ταξινόμησης – διαδικασίες που δεν οδηγούν τόσο στην γνώση, όσο στην οργάνωση 
της πληροφορίας, στην «εξημέρωση».

Ο Benjamin, στην «Συνοπτική Ιστορία της Φωτογραφίας», παρατηρώντας και θεω-
ρητικοποιώντας, ίσως για πρώτη φορά, το ζήτημα της φωτογραφικής απεικόνισης, 
σημειώνει πως η φωτογραφία έχει τη δύναμη να «απογυμνώνει το αντικείμενο από 
το περίβλημά του», να καταστρέφει την αίγλη του. Αυτή είναι η σημειολογία μιας 
αισθητηριακής αντίληψης «της οποίας το αίσθημα για κάθε τι το ομοειδές στον κόσμο 
έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορεί, χάρη στην αναπαραγωγή, ν’ αποσπάσει 
αυτό το στοιχείο του ομοειδούς ακόμη κι απ’ το ανεπανάληπτο.»19 

18  «Σκοπεύοντας με τη φωτογραφική μηχανή κατέχω το θέμα από τη στιγμή που καταφέρνω να το εγκλωβίσω στο 
παραθυράκι της σκόπευσης. Στο πάτημα του κουμπιού σαν το πάτημα της σκανδάλης απομένει για να συλληφθεί-πληγεί 
ο στόχος.[...] Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η φωτογραφική σκόπευση δίνει στη ματιά τη δύναμη ενός ιδιότυπου 
όπλου. Μπορεί να πετύχει το στόχο, [...] να ακινητοποιήσει, να θανατώσει. Γιατί τι άλλο είναι ο θάνατος παρά το 
σταμάτημα του χρόνου;» [Σταυρίδης (2002): σ. 37] 
19  Benjamin (1978): σ. 60  
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Το ζήτημα της τρισδιάστατης απεικόνισης που προβλημάτισε τους καλλιτέχνες επί 
αιώνες, σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, έρχεται να καλυφθεί από την δυνατότητα εγ-
γραφής του τρισδιάστατου χώρου με τρόπο όλο και πιο κοντινό στην αρχική οπτική 
εμπειρία. Η τεχνολογία επιτρέπει την καταγραφή εικόνας με έναν αδιανόητο –μέχρι 
πριν από λίγα χρόνια- βαθμό ανάλυσης σε στοιχειώδεις οπτικές μονάδες. Όμως, την 
ίδια στιγμή που η τεχνολογία βρίσκει όλο και ρεαλιστικότερους τρόπους να δεσμεύει 
πτυχές της οπτικής εμπειρίας, η εμπειρία της πραγματικότητας καθίσταται όλο και 
περισσότερο δέσμια των τελειότερων κλώνων της. Ο «μαθηματικός» χώρος των 
ακριβών και προσδιορισμένων απεικονίσεων έρχεται να συγκρουστεί με τον ζωντανό 
ψυχοφυσιολογικό χώρο. Η κανονικοποιημένη απεικόνιση, με τις συμβάσεις που επι-
τάσσει, καταλήγει σε αφαιρέσεις, αντί να καταλήγει στην απόδοση μιας «πλήρους» 
πραγματικότητας. Μια ακριβής οπτική εντύπωση ενός αντικειμένου δεν μπορεί να 
εμπεριέχει το στοιχείο της ακινησίας, τόσο από την πλευρά του παρατηρητή όσο από 
την πλευρά του αντικειμένου και την αντίληψή του ως μέρους ενός «άπειρου, αμετά-
βλητου και ομοιογενούς χώρου». Η ανθρώπινη αντίληψη δεν δύναται να αντιληφθεί, 
πόσο μάλλον να συνειδητοποιεί κάθε στιγμή την απειροστική φύση του χώρου, γι’ αυτό 
και η ανθρώπινη εμπειρία είναι περιχαρακωμένη στα όρια της χωρικής συνείδησης 
του υποκειμένου. Σύμφωνα με τον Erwin Panofsky20, θεμελιώδης διάκριση ανάμεσα 
στον φυσικό και τον μαθηματικό χώρο είναι πως «στον ομοιογενή χώρο ποτέ δεν 
δίνεται χώρος, αλλά ο χώρος παράγεται από την κατασκευή», ενώ η σύλληψη της 
ομοιογένειας έγκειται ακριβώς στο αξίωμα πως «από κάθε σημείο του χώρου πρέπει 
να είναι δυνατό να σχεδιαστούν όμοιες εικόνες σε όλες τις διευθύνσεις και εντάσεις», 
κάτι που είναι αδύνατο να πραγματωθεί στο ελάχιστο στον φυσικό χώρο. Ο χώρος που 
γίνεται αντιληπτός μέσω των ανθρώπινων αισθήσεων, οπτικός ή απτικός, είναι ανισο-

20  Panofsky (1993) 
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τροπικός και ανομοιογενής σε αντίθεση με τον μετρικό χώρο. Οι κύριες διευθύνσεις 
της οργάνωσης –μπροστά-πίσω, πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά– ξετυλίγονται ανόμοια 
στον φυσικό χώρο. Λόγω της πρωτοκαθεδρίας της όρασης έναντι των υπόλοιπων 
αισθήσεων, συχνά το άτομο αρκείται στην οπτική εμπειρία, χωρίς να επαληθεύει δια 
της αφής τον ισχυρισμό της τρίτης διάστασης. Με την κατάχρηση της οπτικής πλη-
ροφορίας, ο θεατής ταυτίζει την εικόνα της αναπαράστασης με την πραγματικότητα. 
Διαβάζει την εικόνα της αναπαράστασης και την ερμηνεύει, όχι σύμφωνα με την δική 
της τάξη, αλλά σύμφωνα με την τάξη της πραγματικότητας. Δηλαδή, δεν διαβάζει την 
σχέση των στοιχείων της εικόνας που βλέπει, αλλά εξαιτίας κάποιας μορφής ομοιό-
τητα, προβάλει πάνω σε αυτά τα στοιχεία, τις σχέσεις που ήδη γνωρίζει ότι έχουν τα 
πραγματικά αντικείμενα21.  [εικ. 5]

Επίλογος

“The unmasking of the contradiction, as an act that in itself might offer a ray of hope 
for a culture condemned to operate with degraded means.”22

(Manfredo Tafuri)

 Μέσα από την ταινία του Greenaway,  γίνεται αντιληπτή τόσο η οργανωτική 
δύναμη των οπτικών συνθέσεων, όσο και οι κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις 
των κανονικοποιημένων αναπαραστάσεων της φύσης και της “πραγματικότητας”. 
Αναδυκνύεται η τάση του ανθρώπου να θέτει κανόνες και όρια, προκειμένου να τι-
θασσεύσει και να ερμηνεύσει τον κόσμο. Σεναριακά, οι προσπάθειες του σχεδιαστή 
αποδεικνύονται άκαρπες.  Η φαινομενική οπτική τάξη που παλεύει να επιβάλλει στο 
περιβάλλον του, αποκαλύπτει την εγγενή αταξία και το παράλογο που ξεφεύγει από 
τον αναπαραστατικό χώρο και εκτείνεται στον κοινωνικό χωροχρόνο. Το έργο είναι 
τοποθετημένο κατα σύμβαση σε έναν ιστορικό χρόνο, προκειμένουν να καταδείξει 
τις καταβολές ενός πολιτισμού που φτάνει ως τις μέρες μας. Μέσα από τα στόματα 
των ηρώων, ο σκηνοθέτης μιλά για τον σύγχρονο άνθρωπο, που βρίσκεται εγκλωβι-
σμένος στις αντιφάσεις της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας που μάταια παλεύει 
να οργανώσει για να νιώσει ασφαλής. 

Ταυτόχρονα, καθίσταται ορατός ο τρόπος με τον οποίο τόσο η ζωγραφική, όσο και 
η φωτογραφική, η κινηματογραφική ή η ψηφιακή εικόνα, ακόμη και η αρχιτεκτονική 
σύνθεση του χώρου, αποτελούν οπτικές διατάξεις που άλλοτε επιβάλλουν κι άλλοτε 
συγκαλύπτουν συγκεκριμένες κοσμοθεωρήσεις. Η δύναμη της Τέχνης έγκειται στην 
ικανότητα ανάδειξης και αποτύπωσης τους, καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος έρχεται 
αντιμέτωπος με την ανάγκη κατανόησης του ρόλου τους. 

21  Pallasmaa (20123) 
22  Tafuri, σ. 16
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Η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα σε συνδυασμό με την ιλιγγιώδη ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το ερώ-
τημα, «τι είναι η εικόνα;». Στον 20ο αιώνα, οι παραδοσιακές φιλοσοφικές αναζητήσεις 
δεν τίθενται πλέον μόνον ως γλωσσικά προβλήματα και θεωρητικά ερωτήματα, αλλά 
και ως οπτικά αινίγματα. Η ανάγκη για κατανόηση των σημαινόμενων των οπτικών 
ερεθισμάτων κρίνεται επιτακτική σε μια εποχή που κατακλύζεται από την εικόνα, σε 
μια εποχή που ο ίδιος ο αυτοπροσδιορισμός του υποκειμένου βρίσκεται σε συνεχή 
διαπραγμάτευση για το τι είναι και πώς ορίζεται η σχέση τόσο με την ίδια του την 
«εικόνα» όσο και με την εικόνα του  κόσμου που το περιβάλλει.

*Oι εικόνες έχουν απομονωθεί από την ταινία με PrintScreen.
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