«H συνάντηση της ψυχανάλυσης µε τον κινηµατογράφο»( 17/3/2012)
Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

«Απαγορευµένα µυστικά»

O Freud δεν περιόρισε την ψυχανάλυση-ως θεραπεία του βάθους-µόνο στη θεραπεία
των νευρώσεων αλλά την συνέδεσε επίσης µε την καταννόηση τού πολιτισµού, της
διανόησης και την τέχνης γενικότερα.
Έκανε λόγο για δηµιουργική φαντασία, φαντασιώσεις και ονειροπολήσεις οι οποίες
επεξεργαζόµενες εσωτερικά(δηµιουργική ενόρµηση κατά Winnicot) µπορεί να
οδηγούν-σε ορισµένες περιπτώσεις- στην παραγωγή του έργου τέχνης.
∆εν γνωρίζουµε ακριβώς αν, πώς και σε ποιο βαθµό ωφελήθηκε(ή και ζηµιώθηκε) η
τέχνη από την ψυχανάλυση, αντίθετα υποστηρίζουµε ότι η ψυχανάλυση και οι
µελετητές της
απόλαυσαν τον συγχρωτισµό µαζί της,
φωτίστηκαν
και
επιµορφώθηκαν από τον φαντασµαγορικό και σαγηνευτικό της µεγαλείο . Η τέχνη
έγινε η µούσα των ψυχαναλυτών η οποία τους γονιµοποίησε, τους «άρδευσε»
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ενορµητικά και άµβλυνε τις «γωνίες» τους διευρύνοντας παράλληλα το κλινικό και
ερευνητικό τους πεδίο.
H λέξη «ψυχανάλυση» εµφανίζεται για πρώτη φορά στα γραπτά του Freud το 1896
ενώ, συµπτωµατικά, είναι στις 28 ∆εκεµβρίου του 1986 που οι αδερφοί Lumiere
έπαιξαν την πρώτη τους ταινία στο Παρίσι.
Ψυχανάλυση και κινηµατογράφος βίοι παράλληλοι; Πού συναντούνται και που
τέµνονται; Αλληλοσυµπληρώνονται ή συγκρούονται; Πόσο εξελίχτηκαν έκτοτε;

Αφοι Lumiere

Freud

Η συνάντηση της ψυχανάλυσης µε τον κινηµατογράφο ήταν αναπόφευκτη αφού
αµφότερες οι «φωνές» καταδεικνύουν µε τον δικό τους τρόπο την πολυπλοκότητα
της προσωπικότητας του ανθρώπου. Τα εσωτερικά δράµατα τα οποία αποκαλύπτει η
ψυχανάλυση µπορούν να ζωντανεύουν(προβάλλονται) εξίσου στη µεγάλη οθόνη της
κινηµατογραφικής φαντασµαγορίας.

Η χρήση της γλώσσας στην ψυχανάλυση γίνεται γλώσσα των εικόνων στον
κινηµατογράφο. Η κινηµατογραφική τέχνη και τεχνική είναι οι µόνες οι οποίες
επιτρέπουν µια τόσο υψηλή ταχύτητα ακολουθίας των εικόνων ώστε αυτή να
«µιµείται» απόλυτα την κινητική ρευστότητα και
ευµεταυλητότητα των
αναπαραστάσεων του ψυχικού µας οργάνου. Είναι προφανής και στις δυό
δραστηριότητες η λειτουργία της εργασίας του ονείρου όπως το κατανοεί η
ψυχαναλυτική πράξη(εργασία της «εικονοποίησης», «οθόνη του ονείρου»).Άλλωστε
ο µηχανισµός της κινηµατογραφικής αλληλουχίας των κινούµενων φωτεινών
εικόνων στον κινηµατογράφο προσιδιάζει σε αυτόν της ονειρικής µας ζωής.
Η ψυχαναλυτική προσέγγιση της φαντασιοκοπίας του κινηµατογραφικού έργου
βασίζεται µεταξύ άλλων στην αποκάλυψη της «εργασίας του ονείρου» η οποία
συµπυκνώνεται µέσα στην πλοκή. Πρόκειται για το πρότυπο της ανάλυσης µιας
επιφάνειας εικόνων οι οποίες κρύβουν κάτι άλλο(αλληγορία και συµβολισµός)… ∆εν
θα συνιστούσε το ίδιον της όποιας καλλιτεχνικής παραγωγής ή συµπύκνωση ενός
άπειρου αριθµού λανθανόντων περιεχοµένων;
Μολονότι ο Freud προσέγγισε και ανέλυσε τις πλαστικές τέχνες (γλυπτική,
ζωγραφική, αρχιτεκτονική), επίσης την ποίηση και τη λογοτεχνία, οµοίως την
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αρχαιολογία-ο ίδιος ήταν φανατικός αρχαιολόγος και συλλέκτης- εν τούτοις η
µουσική δεν τον συγκινούσε σχεδόν καθόλου ενώ αποστασιοποιήθηκε τελείως από
την έβδοµη τέχνη η οποία, ως οµήλικη µε το «κίνηµα» της ψυχανάλυσης, έκανε τότε
και αυτή τα πρώτα της βήµατα…Βέβαια ο Freud αφέθηκε να κινηµατογραφηθεί από
τους έµπιστούς του όπως π.χ. από τη Mαρία Βοναπάρτη και τον Rene Laforgue,
όµως όταν το 1924 ο αµερικανός κινηµατογραφιστής Samuel Goldwyn τον πλησίασε
θεωρώντας τον ως ένα από τους διάσηµους ειδικούς περί του έρωτος- σχεδίαζε µια
ταινία µε τίτλο «οι διασηµότεροι έρωτες» για την ιστορία της αγάπης-ο ιδρυτής της
ψυχανάλυσης αρνήθηκε τη συνεργασία. Το ίδιο συνέβη όταν το 1925 ο Hans
Newmann
ήθελε να κάνει µια µεγάλη ταινία για την ψυχανάλυση. Ο Freud
διατεινόταν ότι οι αφηρηµένες έννοιες της ψυχανάλυσης δε θα µπορούσαν να
αποδοθούν ορθά µέσω της πλαστικότητας του κινηµατογράφου και ότι αυτό θα
µπορούσε να βλάψει την εξάπλωση της ψυχανάλυσης η οποία –όπως υποστήριζεούτως ή άλλως προσέκρουε στην οικουµενική αντίσταση του ανθρώπου απέναντι στο
καινούργιο(νεωτεριστικό). Μήπως όµως ήταν ο ίδιος ο οποίος τελικά αντιστεκόταν
στο νεωτερισµό του κινηµατογράφου; Επίσης η επιφύλαξή του αφορούσε γενικότερα
στην έβδοµη τέχνη ή ειδικότερα σ’εκείνους τους δηµιουργούς οι οποίοι ζητούσαν
ν’αναπαραστήσουν κινηµατογραφικά την ψυχανάλυσή του; Όπως και νάχει
προµηνυόταν µια ιστορία τεταµένων σχέσεων ανάµεσα στα δύο πεδία.
Ευτυχώς, η σχετική διστακτικότητα του ιδρυτού της ψυχανάλυσης δε µεταδόθηκε
και σους προοδευτικούς µαθητές του πρωτίστως στους Ferencsi, karl Abraham και
Ηanns Sachs οι οποίοι παντοιοτρόπως συνεργάστηκαν –µε ενθουσιασµό και πάθος ο
τελευταίος-µε τους ανθρώπους του κινηµατογράφου. Toν Φεβρουάριο του 1913 ήταν
σαφές το «γλίστρηµα» των µαθητών της τότε ψυχαναλυτικής εταιρείας προς την
κινηµατογραφική εικονοπλασία. Η «µούσα» τους Lou Andreas Salome έγραφε στο
κόκκινο σηµειωµατάριό της ότι το µάθηµα κάποιου Σαββάτου εκείνης της εποχής
είχε αντικατασταθεί «από µια συνεδρία φωτεινών προβολών αφιερωµένων στις
τελευταίες ανασκαφές της Ρώµης».
Lou Andreas Salome

η Lou µε τον Nietzsche και τον P.Klee

H Lou µε τον σύζυγό της

Το ίδιο το βράδυ ο Victor Tausk διευθυντής του φροϋδικής διδασκαλίας έβγαλε τη
Lou στον κινηµατογράφο. Η νεαρή ψυχαναλύτρια θα έγραφε αργότερα ότι ο
κινηµατογράφος «εµπλουτίζει τις αισθήσεις µας µε µια πανδαισία εικόνων µορφών και
εντυπώσεων και αυτό είναι για εµάς ένα είδος δώρου..» και ότι « τόσο για τον
χειρώνακτα τον σφυροκοπηµένο από την στυγνή ρουτίνα της ύπαρξής του όσο και για
τον διανοούµενο που είναι δέσµιος στο επαγγελµατικό του κάτεργο ή βουτηγµένος στις
σκέψεις του, ο κινηµατογράφος γίνεται ένα είδος όασης και διαφυγής προς την τέχνη».
Εν τούτοις ήταν ο κινηµατογράφος ο οποίος βιάστηκε να συναντήσει πρώτος την
ψυχανάλυση και όχι το αντίθετο. Αρχικά βέβαια η πρόθεση της εβδόµης τέχνης προς
την ψυχανάλυση ήταν µάλλον σε επίπεδο ερευνητικό και άντλησης
πληροφοριών(documentaire), ένα νοιάξιµο για τον ίδιο τον Freud και το έργο του
κάπως δηµοσιογραφικό θα λέγαµε. Είναι µόνο από τις αρχές της δεκαετίας
εβδοµήντα που η κινηµατογραφική θεωρία άρχισε να δανείζεται επίσηµα
ψυχαναλυτικές έννοιες και να χρησιµοποιεί τα ψυχαναλυτικά «εργαλεία».
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Ίχνη της «ψυχαναλυτικής» (ή ψυχιατρικής) σκέψης βρίσκουµε πρώιµα µε τις ταινίες
«Τα µυστήρια της ψυχής» του G.W.Pabst -δείγµα του γερµανικού εξπρεσιονισµού της
εποχής η οποία παίχτηκε το 1925 και η οποία είχε αποσπάσει διθυραµβικές κριτικέςκαι «Το ιατρείο του κ. Calligari»του R.Wiene.

Πρόκειται για ταινίες βωβού κινηµατογράφου και εποµένως υψηλής καλλιτεχνικής
αξίας αφού η έλλειψη ήχου είναι προς όφελος της αφαιρετικής εργασίας, όπως το
αόρατο στην µουσική ή το ανήκουστο στη ζωγραφική. Στον βουβό κινηµατογράφο το
έργο απελευθερώνεται θριαµβευτικά από τη σκλαβιά της λέξης και την κατίσχυση
της γλώσσας. Αργότερα κινηµατογραφιστές όπως λόγου χάριν ο Bergman, o
Antonioni ή o ηµέτερος Αγγελόπουλος επαναφέρουν µε τον τρόπο τους τη σιωπή στο
βλέµµα…

Κατά τη δεκαετία του τριάντα η «ψυχανάλυση» ως µέθοδος εµφανίζεται αρκετά
συχνά στον κινηµατογράφο αναπαρίσταται όµως µε τρόπο ενίοτε σαρκαστικό και
σίγουρα επιφανειακό και ανακριβή.
Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο οι ψυχίατροι επικαλούνται συχνά την
ψυχανάλυση για τη θεραπεία των τραυµατιών πολέµου γεγονός που την καθιστά
σοβαρότερη και προσφιλέστερη στα µάτια του κοινού. Εν τούτοις συνεχίζεται η
αναπαραγωγή των σκηνοθετηµένων ανακριβειών σε ότι αφορά το ψυχαναλυτικό
πλαίσιο: ο ψυχαναλυτής π.χ. εµφανίζεται να είναι καθισµένος δίπλα στον αναλυόµενο
και όχι από πίσω του, παρουσιάζεται να κρατάει σηµειώσεις καθώς ακούει, ενώ ο
αναλυόµενος µπορεί να παρουσιάζεται καθιστός και όχι ξαπλωµένος στο ντιβάνι.
Επιπροσθέτως είναι συχνότατο το µπέρδεµα ανάµεσα στην ψυχιατρική και την
ψυχανάλυση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η ψυχαναλυτική πράξη ταυτίζεται µε την
ύπνωση.
Είναι επειδή το ασυνείδητο είναι άτοπο, άχρονο και δεν παραδίδεται στην έξωθεν
θέαση που ο κινηµατογράφος αποτυγχάνει πολύ συχνά ν’αναπαραστήσει επακριβώς
την ψυχαναλυτική κατάσταση;
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H καχυποψία του Freud απέναντι σε όσους ήθελαν να «κινηµατογραφήσουν» την
ψυχανάλυση έφτασε να «επιµολύνει» και την ίδια την Anna Freud η οποία ήταν
σθεναρά αντίθετη σε όποιο σχέδιο ταινίας για τη ζωή του εκλιπόντα πατέρα της. Το
1962 ο John Huston αρνήθηκε στην Marilyn Monroe τον πρωταγωνιστικό
ρόλο(Cecily) στο έργο του «Freud, the Secret Passion» φοβούµενος την οργή της
κόρης του Anna, Κάτω απ’αυτές τις συνθήκες είναι πολύ λίγες οι ταινίες οι οποίες
σκηνοθέτησαν την φιγούρα του ιδρυτού της ψυχανάλυσης ή αν το έκαναν ήταν µε
πλάγιο, υπαινικτικό και υπονοούµενο τρόπο όπως στα έργα «Τhe Seven Percent
Solution»(H.Ross, 1976), «Sogni d’oro» (Ν.Μοretti 1981), «Nineteen Nineteen»
(H.Brody 1984), «Lovesick» (M.Brickman 1983).

Το Hollywood αρχίζει να σκηνοθετεί ολοένα περισσότερο τις κλασσικές
ψυχαναλυτικές έννοιες: τη νεύρωση, το άγχος, το οιδιπόδειο σύµπλεγµα, την
απώθηση του παιδικού τραύµατος, την κάθαρση…Οι σχετικές ταινίες είναι αρκετές:
«Secret beyond the door»(F.Lang, 1948), «Suddenly Last Summer»(J.L,Mankiewicz
1959), «Τhe Snake Pit»(Α.Litvak 1949), «Marnie»(Hitchcock, 1964).

To όνειρο επίσης θα κατακτήσει τη θέση που του αξίζει στην κινηµατογραφική
παραγωγή. Είδαµε την ταινία «Spellbound» µε σκηνοθετικές-διακοσµητικές
δηµιουργίες διαχειρός Salvator Dali. Eπίσης η ιδέα του ονείρου πρωτοστάτησε στις
ταινίες «Pursued» (R. Walsh, 1949), «Lady in the Dark» (M.Leisen 1944), «Τhe Three
Faces of Eve» (N.Johnson, 1957).
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Οι εξαιρετικοί «ψυχαναλύζοντες» κινηµατογραφιστές αυτής της περιόδου είναι
µεταξύ άλλων οι I.Bergman, Α.Hitchcock, S.Kramer. Στις ταινίες του Bergman «Η
σιωπή»(1963), «Persona» (1966), «Φθινοπωρινή Σονάτα»(1978) µολονότι δεν
σκηνοθετείται κάποιος ψυχαναλυτής «επί το έργω» ούτε κάποια ψυχαναλυτική
διαδικασία, εν τούτοις η υφέρπει η ψυχαναλυτική πρόθεση.
“Persona”

Παροµοίως και στις ταινίες «Written on Wind»(D.Sirk 1956), «de Peeping
Tom»(M.Powell, 1960). Eδώ οι ψυχαναλυτικές έννοιες µολονότι δεν είναι έκδηλες
εµφανίζονται λανθανόντως µε άκρα λεπτότητα και ακρίβεια. ∆ε θα συλλογιζόµαστε
το ίδιο για τον «ανδαλουσιανό σκύλο» του Luis Bunuel(1928, ένα γιγάντιο όνειρο 90
λεπτών…);
Bunuel
Sirk

Επίσης ξεχωρίζουν οι ταινίες «Le septieme Ciel»(1998, τόσο ως προς το σενάριο όσο
και ως προς τη σκηνοθεσία), και «Passage a l’acte»(F.Girod, 1977)
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Tις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα οι κινηµατογραφιστές επαναφέρουν µια
πιο κριτική στάση απέναντι στην ψυχανάλυση µε δηµιουργούς τους B. De Palma
(«Dressing to kill», 1980), F.Girod («Passage a l’acte», 1977). Επίσης οι
«ψυχαναλυτές» του Woody Allen συνιστούν ως επί το πλείστον τις χιουµοριστικές
καρικατούρες των ταινιών του, όπως το «Αnother Woman»(1988). Σε χιουµοριστικό
ύφος και η ταινία «Un divan a New York» του C. Ackerman (1977).

O κινηµατογράφος δεν παραλείπει βέβαια ν’ αποκαλύπτει και τις νευρώσεις των
ψυχαναλυτών όπως ενδεικτικά στο έργο «The Cobweb» (V.Minelli 1955) όπου ο
ψυχαναλυτής, γιατρός σε µια κλινική είναι µισογύνης και ανίκανος να ικανοποιεί τη
γυναίκα του.

Είναι κάτω από το προηγούµενο της επιφυλακτικότητας του Freud που η
ψυχανάλυση καθυστέρησε να κινηθεί προς τον κινηµατογράφο; Πάντως από την
στιγµή που «έσπασε ο πάγος» ανάµεσα στα δύο µέρη η ψυχανάλυση ρίχτηκε «µε τα
µούτρα» στην εµβάθυνση του κινηµατογραφικού δρώµενου, µε τον ίδιο ακριβώς
οίστρο που ο ιδρυτής της το είχε πρωτύτερα κάνει µε άλλες µορφές τέχνης.
Αν και πρώιµα, ήδη το 1916, ο Munsterberg συνέθεσε το δοκίµιο: «Ο
κινηµατογράφος: ψυχολογική µελέτη» η πρώτη πραγµατική ψυχαναλυτική προσέγγιση
κινηµατογραφικού έργου µας έφτασε όψιµα και αφορά στην ταινία «Υoung Mister
Lincoln» (1939, J. Ford µε πρωταγωνιστή τον Η.Fonda). Εδώ αναδύεται το θέµα του
νόµου και η αναπαράστασή του µέσα από τον µύθο του Οιδίποδα.
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Στις εκατοντάδες των ταινιών που αναλύονται έκτοτε αναδύονται πίσω από τις
εικόνες οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ψυχαναλυτικής κοσµοθεωρίας όπως συµβολικές
πατροκτονίες, παιδοκτονίες, φιλοµοφυλίες ευνουχιστικές µαµάδες, κ.λ.π.
Ο J.L. Baudry µελέτησε τη σπουδαιότητα του «βλέπειν» στον κινηµατογράφο, ο G.
Rosalto τις διαφορετικές έννοιες στις οποίες παραπέµπει η λέξη «οθόνη», ο N.Brown
τον φετιχισµό στα «films noirs» κ.λ.π.
Η µελέτη του κινηµατογραφικού έργου µε φροϋδικούς όρους-Bruce Kawin, Marsha
Kinder, Robert Eberwein κ.α.- αφορά τόσο στην διερεύνηση των προσώπων(ήρωες,
χαρακτήρες) της ταινίας όσο και του εµπνευστού της ο οποίος καθώς δηµιουργεί
συγκεντρώνει την προσοχή του στο ασυνείδητο της ψυχής του, «τείνει το ους» σε όλα
τα ενδεχόµενά της και τους επιτρέπει µια καλλιτεχνική έκφραση αντί να τα
λογοκρίνει. Μήπως τελικά οι κινηµατογραφιστές γνωρίζουν για το ασυνείδητο
περισσότερα ακόµα και από τους ψυχαναλυτές; Επίσης σε ποιόν βαθµό τελικά οι ίδιοι
µπορεί να προβάλλουν εαυτόν επί των ηρώων των ταινιών τους και σε ποιο βαθµό
µέσα από την κινηµατογραφική επανάληψη µιας ίδιας θεµατικής «φθείρουν» το
τραυµατικό µέσα τους( π.χ. έργα του P.Almodovar κ.α.)

Όσο για τον θεατή αυτός είναι µοναδικός, συγκινείται µε τον δικό του προσωπικό
τρόπο και προσδίδει στην ταινία -ως ξεχωριστός ερµηνευτής- τα δικά του νοήµατα.
Οι αναµνήσεις του προβάλλονται στην λευκή φωτεινή οθόνη έτσι ώστε ο
κινηµατογράφος να συµµετέχει στην ιστορία αυτής καθεαυτής της παιδικότητάς του
καθώς το εξωτερικό- συλλογικό(αυτό που δείχνει η ταινία) µπορεί να γίνεται εσώτατο
και ιδιωτικό(τον αφορά προσωπικά). Τότε είναι ως εάν οι πολύ πρώιµες περιπέτειες
του θεατή να ξεπηδάνε µέσα από την οθόνη. Αν αυτός ευχαριστιέται να βλέπει
ταινίες είναι επειδή ηδονίζεται καθώς το Εγώ του χωρίζεται σε µερικά Εγώ που
αναπαρίστανται από τους διάφορους ήρωες της ταινίας οι οποίοι συγκρούονται
αναµεταξύ τους. Πρόκειται για την ταύτιση του θεατή µε τους χαρακτήρες τoυ έργου
οπότε αυτός µπορεί να ζει π.χ. την ηρωική επανάσταση κατά του πατέρα (ή των
αναπαραστάσεών του) ή µια µαζοχιστική ικανοποίηση στην ταύτιση µε τον πολυπαθή
ήρωα, πάντα εκ του ασφαλούς αφού στην πραγµατικότητα δεν απειλείται ο ίδιος.
Το πολύ γνωστό γαλλικό περιοδικό «Les cahiers du cinema» είναι επηρεασµένο από
τις ιδέες του ψυχαναλυτού Lacan και του φιλόσοφου Derrida οι οποίοι διερευνούν
το βίωµα του κοινού, τις «βαθειές δοµές» που επενεργούν µέσα στο έργο και τον
τρόπο µέσω του οποίου παράγεται το νόηµά του. Κοντά σ’αυτούς είναι και ο
Christian Metz οι ιδέες του οποίου µελετώνται υποχρεωτικά στις πανεπιστηµιακές
κινηµατογραφικές σπουδές.
Κατά τον Lacan η κάµερα συνιστά ένα «βλέµµα» και µια προοπτική κοιτάγµατος επί
της αφηγηµατικής αλληλουχίας της ταινίας. Έτσι ο κινηµατογράφος θα µπορούσε να
αποτελεί µια ιστορική συνέχεια της πατριαρχίας καθώς προάγει το βλέµµα του
αρσενικού ήρωα και υποβιβάζει τη γυναίκα ως απλό αντικείµενο κοιτάγµατος.
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