Το «Αρχείο Πολέµου»
έχει τη χαρά και την τιµή να σας προσκαλέσει
Την Πέµπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00
στην προβολή της ταινίας

“Η Μεγάλη Χίµαιρα”
του Ζαν Ρενουάρ
(διάρκεια 114΄)
Η ΤΑΙΝΙΑ

Η ταινία «Μεγάλη Χίµαιρα» είναι ασπρόµαυρη. Γυρίστηκε το 1937. Θέµα της η συνύπαρξη
ενός αριστοκρατικής καταγωγής Γάλλου αξιωµατικού, του Ντελ Μπελντιέ (Pierre Fresnay), του
υπολοχαγού Μαρεσάλ (Jean Gabin) και του πλούσιου Εβραίου αστού Ρόζενταλ στο ίδιο
γερµανικό στρατόπεδο αιχµαλώτων. Ο Ζαν Ρενουάρ επιχειρεί την καταγραφή των κοινωνικών
αντιθέσεων και των συνόρων που χωρίζουν ανθρώπους, αλλά και χώρες ολόκληρες. Τελικά οι
κοινωνικές τάξεις υπερισχύουν του πατριωτισµού. Η ταινία θεωρείται από τις σηµαντικότερες
αντιπολεµικές ταινίες στην ιστορία του κινηµατογράφου, παρά το ότι κατά τη διάρκειά της
ακούγονται µόνο έξι πυροβολισµοί. Είναι βασισµένη στις εµπειρίες ενός στρατηγού τον οποίο ο
σκηνοθέτης γνώρισε κατά τη διάρκεια της θητείας του στην αεροπορία. Οπωσδήποτε συνδέεται
µε την περίοδο της κυβέρνησης του «Λαϊκού µετώπου» στη Γαλλία (1936-1938), του

συνασπισµού Κοµουνιστών –Σοσιαλδηµοκρατών µε στόχο την αντιµετώπιση του φασιστικού
κινδύνου.
Στο φιλµ πρωταγωνιστούν: ο Ζαν Γκαµπάν, η Ντίτα Πάρλο, ο Ζουλιάν Καρέτ, ο Μαρσέλ
Νταλιό και βέβαια ο σπουδαίος ηθοποιός Έριχ Βον Στρόχαϊµ (Erich von Stroheim).
ΖΑΝ ΡΕΝΟΥΑΡ

Ο Ρενουάρ γεννήθηκε στη Μονµάρτρη του Παρισιού το 1894. Πατέρας του ήταν ο θρυλικός
ιµπρεσιονιστής ζωγράφος Πιερ Ωγκύστ Ρενουάρ και αδελφός του ο Πιερ Ρενουάρ, ο οποίος
ήταν ηθοποιός. Κατά τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο τραυµατίστηκε σοβαρότατα στο πόδι του. Αυτό
το µοιραίο γεγονός, όµως, του έδωσε και τη δυνατότητα να ασχοληθεί µε τον κινηµατογράφο.
Παντρεύτηκε την ηθοποιό Κατρίν Χέσλινγκ, η οποία και τον παρακίνησε να γίνει σκηνοθέτης.
Πρόθεσή του ήταν να την κάνει σταρ. Τελικά χωρίσανε το 1930. Κατά τη διάρκεια της
γερµανικής εισβολής στη Γαλλία έφυγε για την Αµερική και πήρε την αµερικανική υπηκοότητα.
Συνέχισε να σκηνοθετεί ταινίες σχεδόν µέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Ζαν Ρενουάρ υπήρξε ο
δηµιουργός εκείνου του ύφους που οι ειδικοί ονόµασαν «ποιητικό ρεαλισµό». Ο Τσάρλι
Τσάπλιν και ο Όρσον Ουέλς τον θεωρούσαν το µεγαλύτερο σκηνοθέτη όλων των εποχών.
Πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 12 Φεβρουαρίου του 1979, στο Μπέβερλι Χιλς. Ζήτησε
ωστόσο να ταφεί στη Γαλλία.
«Οι παρέες διαµορφώνουν τον κόσµο ολόκληρο, κάθε πόλη, κάθε χώρα. Μάλιστα, µερικές
παρέες ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και γίνονται διεθνείς. Κάθε παρέα έχει τις συνήθειές της, την
ηθική της, την δική της γλώσσα. Απλούστερα, κάθε παρέα έχει τους δικούς της κανόνες, κι αυτοί οι
κανόνες κατευθύνουν το παιχνίδι. Όσο πιο µικρή παρέα, τόσο πιο αυστηροί κανόνες. Γι’ αυτό,
οι οµάδες των πλουσίων, αυτών που παίζουν τένις και αγαπούν την ιππασία, δηλαδή τα µέλη µιας
κοινωνικής κάστας, ζουν ακολουθώντας κώδικες που γίνονται αυστηρότεροι όσο αυτές οι κάστες
αποµακρύνονται από τον υπόλοιπο πληθυσµό.» - Ζαν Ρενουάρ (Jean Renoir / 15 Σεπτεµβρίου,
1894 - 12 Φεβρουαρίου, 1979)
«Κανείς δε συνέλαβε την αληθινή φύση της οθόνης καλύτερα από τον Ρενουάρ. Κανείς δεν
απαλλάχθηκε µε τόση επιτυχία από τις διφορούµενες αναλογίες της µε την ζωγραφική και το
θέατρο. Έχοντας στο µυαλό τους, τις παραδοσιακές αναφορές, οι σκηνοθέτες του σινεµά τείνουν
να συλλαµβάνουν τις εικόνες εγκλωβισµένες σ’ ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, όπως οι
ζωγράφοι και οι θεατρικοί σκηνοθέτες. Ο Ρενουάρ αντίθετα, κατανοεί πως η οθόνη δεν είναι απλό
παραλληλόγραµµο αλλά […] το ακριβώς αντίθετο του κάδρου. Η οθόνη είναι µια µάσκα που
περισσότερο κρύβει παρά αποκαλύπτει την πραγµατικότητα.» - Αντρέ Μπαζέν (Κριτικός και
θεωρητικός του κινηµατογράφου)

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε
την εκδήλωση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο
τηλέφωνο του Αρχείου ή στο κινητό 69-98088220, η email
afreris@wararchivegr.org το αργότερο µέχρι
22-3-2017 καθώς ο χωρος είναι περιορισµένος.

INVITATION
The War archive is delighted to invite you to the presentaton of the film
THE GRAND ILLUSSION
Directed by Jean Renoir
On Thursday 23 March 2017 at 19.30
This is one of the classic anti-war films taking place in a POW camp during WWI
and follows the experiences and reactions of three soldiers from very different
social backgrounds
The film is in B&W and lasts 114 min with Greek subtitles
------------------------------------------------------------------------------------------------The Arheion is looking very much forward to your presence in this event.
We ask you however to let us know whether you will be coming either by replying
to this email at afreris@wararchivegr.org and/or by contacting Maka Dokhnadze at
the phone of the Arheion, 210-8676390 ,or mobile phone 69-98088220 by latest
Wed. 22 March 2017. Please do note that space is limited.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

