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For a very short period of time (less 
than a month) I played-at the role 
of a film critic for mic.gr. I only got 
the chance to review 4 films, while 
only 3 of my reviews got published 
online (unfortunately, leaving out my 
favorite one). I have to admit that, 
even though I really enjoyed doing it 
and I am proud of the work I did, my 
prior obligations didn't allow me to 
pursuit it any further. Anyhow, these 
4 reviews rest as a nice memoir from 
that period. I just hope that I'll have the 
chance and the time to do it again in 
the future. Enjoy (only in Greek).

Friday Italic

— 09.05.2008
La Graine et le Mulet
του Abdellatif Kechiche

Υπάρχει μια παράξενη οικειότητα στην εικόνα ενός ανθρώπου που 

μιλάει και γελάει έχοντας το στόμα του γεμάτο με φαγητό. Είναι 

η οικειότητα που περιβάλλει το κυριακάτικο τραπέζι. Αυτού που 

μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς ή μισείς. Ή, ίσως, αγαπάς 

να μισείς. Και είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη αυτών των 

συναισθημάτων για να «αντέξεις» αυτή τη συνάθροιση. Είναι όντως 

αγάπη; Είναι υποχρέωση; Είναι ανάγκη; Ίσως λίγο απ' όλα. Όπως και 

να έχει, απαιτεί χρόνο και, μάλλον, υποχωρήσεις και θυσίες για να μπει 

ένας «ξένος» σε αυτόν τον κλειστό κύκλο.

 Ο σκηνοθέτης Abdellatif Kechiche, κάπου ανάμεσα στην τραγική 

ειρωνεία του Fatih Akin και την κοινωνικοπολιτική παρέμβαση του 

Ken Loach, ανακαλύπτει την δική του κινηματογραφική γλώσσα. Μια 

γλώσσα ενδοσκοπική (σε στιγμές εγκλωβιστική), περιεκτική μα, 

ταυτόχρονα, αναλυτική και, σε βάθος, αληθινή. Μια γλώσσα που 

επιτρέπει σε έναν (φαινομενικά) «ξένο» — τον θεατή — να πάρει μια 

ακόμη καρέκλα και να καθίσει μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια στο 

κυριακάτικο τραπέζι.

 Μια γλώσσα, από την άλλη, η οποία καταφέρνει να περιγράψει 

με τρόπο καθηλωτικό την αδυναμία ενός άλλου «ξένου» να γίνει μέλος 

μιας άλλης, μεγαλύτερης, «εθνικής» οικογένειας. Στην παράλληλη 

αφήγηση στο τέλος της ταινίας, ο Slimane κυνηγάει τα παιδιά που 

έκλεψαν την μηχανή του, μέχρι που ο ίδιος, τελικά, «εξ-αντλείται», ενώ 
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η Rym (η κόρη της νυν συντρόφου του), «εξ-ευτελίζεται» προς τέρψιν 

του «οικοδεσπότη» για να σώσει μεχρι την τελευταία στιγμή το πόνημα 

του, κατ' αυτήν, δεύτερου πατέρα της. Οι δυο αυτές εικόνες, η εικόνα 

ενός άντρα που τρέχει μια ζωή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, μέχρι 

την τελική του «εξ-όντωση», και αυτή μιας γυναίκας που αναγκάζεται 

να πουλήσει την θυληκότητά της με σκοπό να «εξ-υπηρετήσει» τους 

κρατούντες, είναι δυο αλληγορίες(;) μάλλον αρχέτυπες. Δυο αλήθειες, 

που στην ουσία τους, είναι όψεις του ίδιου νομίσματος.

 Στην ταινία το νόμισμα αυτό καλείται «εξ-ορία». Στην 

πραγματικότητα μπορεί να το αποκαλούμε αλλιώς. Δεν παύει όμως 

να αποτελεί την αναπόφευκτη μοίρα ανθρώπων όπως ο Slimane. 

Ανθρώπων «εξ-όριστων» από την οικογένειά τους, από τον τόπο τους, 

από την ίδια τους την ζωή. Και είναι ταινίες σαν του Abdellatif Kechiche 

και ερμηνείες όπως αυτές των Habib Boufares (Slimane) και Hafsia Herzi 

(Rym) που καταφέρνουν να «εξ-υψώσουν» αυτούς τους ανθρώπους 

εκεί που στην πραγματικότητα τους δεν μπορούν να φτάσουν ποτέ. 

Και αν αποδεχτούμε τον αφορισμό του Slavoj Žižek (The Pervert's 

Guide to Cinema), πως «περισσότερο πραγματική από την ίδια την 

πραγματικότητα είναι η κινηματογραφική αλήθεια» (ελ. μετ.), τότε, 

ταινίες σαν αυτή, ίσως τελικά να καταφέρνουν κάτι σπουδαίο.

— 14.05.2008
Les Témoins
του André Téchiné

Η ταινία Les Témoins, είναι μια γρήγορη και (φαινομενικά) απλή 

ταινία. Το πρώτο χαρακτηριστικό, αυτό της ταχύτητας, γίνεται άμεσα 

εμφανές από το πρώτο κιόλας πλάνο της ταινίας, όταν μέσα σε 

λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα (δεν τα μέτρησα κιόλας, είναι απλώς 

μια εκτίμηση) περνούν από την οθόνη ο τίτλος και όλα τα ονόματα 

των ηθοποιών, πάνω από μια συγγραφέα (Emmanuelle Béart) η οποία 

δακτυλογραφεί και διορθώνει κείμενα μανιωδώς. Ο καταιγιστικός 

αυτός ρυθμός συνεχίζεται στο σύνολο σχεδόν της ταινίας. Το δεύτερο 

χαρακτηριστικό, αυτό της απλότητας, έγκειται στο γεγονός πως τα 

γεγονότα της πλοκής, απογυμνωμένα από οποιαδήποτε ερμηνεία και 

τοποθετημένα απλώς σε μια σειρά, μπορούν να περιγραφούν εύκολα 

μέσα σε λιγότερες από 5 προτάσεις. Το γεγονός δε πως η ταινία 

παρουσιάζει μια κυκλική, επαναληπτική μορφή, επιταχύνει αυτή τη 

διαδικασία επιτρέποντας σε αυτόν που περιγράφει τα γεγονότα την 

προσθήκη στο τέλος της αφήγησής του της λυτρωτικής φράσης «... 

και ούτω καθεξής.» Έχω την αίσθηση όμως πως, πίσω από αυτά τα 

χαρακτηριστικά, υπάρχει κάτι παραπάνω...

 Η απλότητα και ο τετριμμένoς χαρακτήρας των γεγονότων 

ενισχύεται από τις επιλογές του σκηνοθέτη (André Téchiné) στην 

ανάπτυξη των χαρακτήρων. Οι τελευταίοι, μέσα από τους τρόπους 

και τα χαρακτηριστικά που τους έχει προσδώσει ο σκηνοθέτης, 

αποκτούν την μορφή καρικατούρων. Όσο κι αν αυτό ακούγεται 
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υπερβολικό για μια ταινία που θεωρεί πως πατάει σε μια παράδοση 

ρεαλισμού (ίσως ιστορικού fiction), η σημειολογικοί παραλληλισμοί 

είναι μάλλον καθαροί: ο ισχυρός αστυνομικός αντιμέτωπος με την 

σεξουαλικότητά του (ο Sami Bouajila σε μια εξαιρετική ερμηνεία), ο 

γιατρός σωτήρας των άλλων (και όχι του εαυτού του), ο ανέμελος και 

με δίψα για ζωή και εμπειρίες νέος, η αφιερωμένη στην καριέρα της 

αδερφή του και, τελικά, η απόμακρη και εγωκεντρική συγγραφέας. 

Είναι τέτοια η σύνθεση αυτής της συνάθροισης χαρακτήρων που 

η πλοκή, και η συμ-πλοκή μεταξύ τους, δεν μπορεί να ξεφύγει από 

μια προκαθορισμένη και ίσως χιλιοειπωμένη πορεία, μια ιστορία 

απιστίας, παράνομου και ανεκπλήρωτου έρωτα, θανάτου και 

εξιλέωσης. Το γεγονός δε πως η αφήγηση στην ταινία (από την 

φωνή της συγγραφέως, Emmanuelle Béart) δεν είναι ξεκάθαρο αν 

γίνεται λίγο διάστημα μετά τον χρόνο των ειδωμένων γεγονότων, ως 

ανάγνωση του βιβλίου που καθόλη τη διάρκεια της ταινίας γράφει, ή 

αν γίνεται σήμερα, εν έτη 2008, περίπου 20 χρόνια μετά τα γεγονότα, 

προσθέτουν σε αυτήν την ιστορία έναν χαρακτήρα διαχρονικό. Την 

μετατρέπουν σε ένα είδος τελετουργίας που ακολουθεί το ανθρώπινο 

είδος με τρόπο συνεπή και αναπόφευκτο, από τότε μέχρι σήμερα.

 Αυτό που ξεχωρίζει όμως αυτή την ιστορία, ή καλύτερα, τον 

τρόπο με τον οποίο αυτή εξιστορείται, από τις υπόλοιπες, είναι το 

γεγονός πως ο σκηνοθέτης επιλέγει να χρησιμοποιήσει το AIDS, όχι 

ως ένα εξωγενές και διογκωμένο κομμάτι της ιστορίας, και άρα έναν 

αυτούσιο, πρωταγωνιστικό χαρακτήρα μέσα σε αυτήν, αλλά ως μια 

εσωτερική, κινητήρια, αλλά, ταυτόχρονα, δευτερεύουσα δύναμη στην 

εξέλιξη της πλοκής. Η ταινία δεν είναι μια ταινία για το AIDS. Είναι μια 

ταινία στην οποία το AIDS αποτελεί αφορμή και, συνάμα, αιτία για να 

ξεκινήσουν οι χαρακτήρες την προσωπική και διαπροσωπική τους 

αναζήτηση. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό δίνει στην ταινία έναν 

χαρακτήρα εξαγνιστικό. Ο σκηνοθέτης κάνει την ταινία σήμερα, 20 

περίπου χρόνια μετά το ξέσπασμα του ιού (HIV), και καταφέρνει να 

δει τα γεγονότα με ένα ψύχραιμο μάτι. Είναι μάρτυρας (témoin) μιας 

ακόμη ανθρώπινης ιστορίας και όχι ενός πολέμου (κι ας ονομάζει 

έτσι ένα ολόκληρο κεφάλαιο της ταινίας του). Ο πόλεμος στον οποίο 

αναφέρεται είναι ένας άλλος πόλεμος, διαχρονικός. Είναι ο πόλεμος 

της αναζήτησης της προσωπικής ευτυχίας μέσα από τον άλλο. Είναι ο 

πόλεμος της αναζήτησης του ίδιου μας του εαυτού. Ένας πόλεμος που 

τον βιώνουμε όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι ένας πόλεμος 

που κάποιοι τον χάνουν και κάποιοι τον κερδίζουν. Και, είτε έτσι είτε 

αλλιώς, δεν σταματάει ποτέ.

— 18.05.2008
This is England
του Shane Meadows

Είναι μάλλον παραπλανητικός και ελαφρώς αφοριστικός ο τίτλος 

This Is England για μια ταινία όπως αυτή του Shane Meadows. Για μια 

ταινία που, από τη μια, καταφέρνει να αναβιώσει με εξαιρετική επιτυχία 

εικόνες, ιδέες και συναισθήματα μιας ιδιαίτερης δεκαετίας για την 

Αγγλία (και για όλο τον κόσμο), από την άλλη όμως, αδυνατεί να δώσει 

σε αυτά τα στοιχεία διαστάσεις που θα δικαιολογούσαν, με όρους 

κοινωνικούς, πολιτικούς, ή απλούς συναισθηματικούς συνειρμούς, τον 

εν λόγω τίτλο. Είναι όμως απόλυτα κατανοητός, αν σκεφτεί κάποιος 
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πως η ταινία βασίζεται σε προσωπικά βιώματα του σκηνοθέτη. Δεν 

γνωρίζω την θέση από την οποία έζησε ο Shane Meadows αυτά ή, 

τουλάχιστον, αντίστοιχα γεγονότα, αλλά, δέχομαι πως τα βιώματα του 

καθενός είναι αυτά που ορίζουν και σχηματοποιούν τον «έξω κόσμο» 

του. Και, κάτω από αυτό το πρίσμα, μπορώ να καταλάβω γιατί, για τον 

Shane Meadows, This Is England.

 Ακόμη κι έτσι όμως, νιώθω πως η ταινία παραμένει στην ουσία 

της επιφανειακή. Η άκρως επιτυχημένη αναβίωση της εποχής, η 

εξαιρετική φωτογραφία και η πολύ καλή σκηνοθεσία, είναι εκεί για να 

αφηγηθούν μια ιστορία τετριμμένη και με τρόπο υπεραπλουστευτικό. 

Το γεμάτο ένταση κοινωνικοπολιτικό καθεστώς, λίγα χρόνια μετά τον 

πόλεμο στα Falkland Islands και με σχεδόν 2.000.000 άνεργους 

Άγγλους (και ίσως ακόμη περισσότερους «Βρετανούς»), ανάγεται σε 

ένα απλό σκηνικό όπου λαμβάνει χώρα μια παραβολή αναζήτησης 

του «χαμένου πατέρα», τόσο για τον Shaun (Thomas Turgoose), όσο 

και για το «ενήλικο alter ego» του, Combo (Stephen Graham). Μια 

ανολοκλήρωτη αναζήτηση που πραγματώνεται μέσα από απλοϊκούς 

συμβολισμούς, εκβιαστικά συναισθήματα «χολυγουντιανής» υφής 

(κυρίως μέσα από την «ακαδημαϊκή» χρήση της μουσικής), αλλά 

και συνταρακτικές ερμηνείες από τους δυο πρωταγωνιστές (η 

αλληλεπίδραση των δυο αλλά και η μοναδικότητα της παρουσίας 

του καθενός στην ταινία, είναι πραγματικά αξιόλογες). Τελικά, μια 

ακόμη προσωπική ιστορία που προσπαθεί να γίνει (ίσως και να είναι) 

καθολική και, με αυτόν τον τρόπο, να δώσει τις δικές τις απαντήσεις 

σε καθολικά ερωτήματα.

Δεν είμαι σίγουρος, τελικά, αν οι προσωπικές ιστορίες ή οι συλλογικές, 

πολιτικές ή μη, «μυθολογίες» είναι αυτές που μένουν και «μετράνε» 

περισσότερο σε βάθος χρόνου. Και οι μεν και οι δε, υποθέτω πως 

έχουν μια αξία στην αφήγηση της Ιστορίας. Η λογοτεχνία και ο 

κινηματογράφος έχουν δείξει μια σαφή προτίμηση στις πρώτες. Ίσως 

γιατί εκεί μπορούν τα εκφραστικά τους μέσα να αγγίξουν τα όριά 

τους. Ίσως γιατί ο δημιουργός τους δεν βλέπει τον εαυτό του ως αυτόν 

που πρέπει «να βγάλει το φίδι από την τρύπα» και για τους υπόλοιπους 

(και καλά κάνει, αν με ρωτάτε). Ίσως πάλι γιατί φοβάται πως η πολιτική 

«μυθολογία» δεν απέχει πολύ από την προπαγάνδα ή την άγονη 

κριτική. Ή, ίσως γιατί θεωρεί πως η ολότητα δεν διαφέρει και πολύ από 

την κάθε μια μονάδα που την αποτελεί. Και αυτό το τελευταίο, μαζί με 

την αρχική διαπίστωση πως το σύμπαν του καθενός χτίζεται από τα 

προσωπικά του βιώματα, ίσως τελικά να δικαιολογεί γιατί ταινίες σαν 

αυτή του Shane Meadows ονομάζονται (καταχρηστικά;) This Is England 

και όχι This Is (My) England.

— 16.06.2008
Lars and the Real Girl
του Craig Gillespie

Η Bianca είναι ένα τεχνούργημα (artifact). Έχει σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί από ανθρώπους (απαραίτητη συνθήκη) ενώ η 

μορφή και οι λειτουργίες της έχουν εμπνευστεί από αντίστοιχες 

φυσικές (ικανή συνθήκη). Οι κατασκευαστές της, και ολόκληρη η 

βιομηχανία, προϊόν της οποίας είναι και η Bianca, την δημιούργησαν 

θέτοντας ως πρωτεύων στόχο (essential performance) ενός τέτοιου 

τεχνουργήματος, την δημιουργία μιας χειροπιαστής ψευδαίσθησης. 
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Την δημιουργία ενός αντικειμένου που θα πραγματώνει τη νοητική 

εικόνα του αντικειμένου του πόθου ενός άντρα. Ένα αντικείμενο κενό 

(tabula rasa), καθαρό, λευκό (Bianca), έτοιμο να δεχθεί την προβολή 

της «εικόνας του άλλου» αυτού που θα την χρησιμοποιήσει. Τελικά, 

μια αναπαράσταση.

 Ο Lars (Ryan Gosling) από την άλλη είναι ένας άτυχος 

άνθρωπος. Άτυχος γιατί οι συγκυρίες της ζωής του (ο θάνατος της 

μητέρας του τη στιγμή της γέννησής του) τον οδήγησαν άθελά του σε 

μια «αντικοινωνική» συμπεριφορά η οποία, στο χαμηλότερο επίπεδό 

της, εκδηλώνεται ως (πραγματικός ή νοητικός) πόνος στο άγγιγμα 

των άλλων. Ένας μάλλον αμυντικός μηχανισμός που προστατεύει 

τους άλλους από την «κακή του ενέργεια» αλλά που, στην ουσία, 

προστατεύει τον ίδιο από τους φόβους του (είναι χαρακτηριστική 

η σχέση του με την — όχι τυχαία — έγκυο γυναίκα του αδερφού του 

(Emily Mortimer) και ο προβληματισμός του για την διαχυτικότητά της 

και την ανάγκη της να αγκαλιάζει και να αγγίζει τους άλλους). Αυτή 

του η συμπεριφορά, με τη σειρά της, τον απομονώνει και τον οδηγεί 

στην αναζήτηση μιας εναλλακτικής λύσης. Στην δημιουργία μιας 

δικής του πραγματικότητας στην οποία ο θάνατος δεν υφίσταται, και 

η επαφή του με τους άλλους (και συγκεκριμένα με το άλλο φύλο, ως 

φορέα και αρωγό της ζωής και άρα του ενδεχόμενου θανάτου «εν τη 

γεννέσει» της) πραγματώνεται σε ένα φαντασιακό επίπεδο, άφθαρτο 

και ασφαλές. Στο επίπεδο μιας αναπαράστασης.

 Δεν είναι καθόλου τυχαίο που όταν αυτοί οι δύο κόσμοι — του 

Lars και της Bianca — θα έρθουν κοντά, θα βρουν συμπαραστάτες 

στις γυναίκες της κοινότητάς του Lars και λιγότερο στους άντρες 

της. Εν προκειμένω δεν ισχύει το «όμοιος ομοίω αεί πελάζει» αλλά το 

ακριβώς αντίθετο. Ίσως γιατί οι γυναίκες κατανοούν και βιώνουν από 

τη φύση τους τη δημιουργία σε ένα διαφορετικό επίπεδο από ότι οι 

άντρες. Ίσως γιατί συμπάσχουν ή ταυτίζονται(;) με την Bianca και την 

εξιδανικευμένη σχέση που ο Lars έχει δημιουργήσει. Ίσως γιατί, σε 

αντίθεση με τους άντρες της κοινότητας των οποίων η λογική φτάνει 

μέχρι το σημείο που «και αυτοί θα ήθελαν μια γυναίκα που να μη 

μιλάει» (με εξαίρεση τον αδερφό του Lars ο οποίος προσπαθεί να 

βρει ευθύνες στον εαυτό του για την κατάσταση του αδερφού του), 

οι γυναίκες καταλαβαίνουν πως πίσω από τη συμπεριφορά του Lars 

κρύβεται κάτι βαθύτερο. Και ενώ του συμπαραστέκονται στο έπακρο 

μέχρι τέλους, δεν είναι πάντα με το μέρος του. Ίσως αυτή τους η 

συμπεριφορά να είναι και η αρχή της λύσης στο αίνιγμα του Lars.

 Ο αδερφός του Lars (Paul Schneider) θεωρεί πως ένας άντρας 

καταλαβαίνει πως έχει ωριμάσει τη στιγμή που θα είναι έτοιμος να 

«κάνει το σωστό». Στην ουσία (και βάσει του παραδείγματος του 

πατέρα τους που ο ίδιος προτείνει) αναφέρεται στη στιγμή που θα 

απαρνηθεί τον εαυτό του και θα πράξει προς όφελος των άλλων, 

ακόμη κι αν αυτό του κοστίσει την προσωπική του ευτυχία. Είναι 

σαφές πως ο Lars δεν είναι ακόμη ώριμος. Είναι όμως εξαιρετικός ο 

τρόπος με τον οποίο η αντιμετώπιση των γύρω του και η εσωτερική του 

διαμάχη τον οδηγούν σε μια στιγμή ωριμότητας και αυταπάρνησης 

που, αναμφισβήτητα, κανείς «φυσιολογικός» άνθρωπος δεν θα 

μπορούσε συνειδητά να επιλέξει. Η επιλογή του να «σκοτώσεις» 

συνειδητά την ίδια σου την πραγματικότητα είναι μεγαλειώδης. 

Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει την γέννηση μιας νέας καλύτερης 

πραγματικότητας (λ.χ. δίνοντας ζωή μέσω τεχνητής αναπνοής σε ένα 

απαγχωνισμένο λούτρινο αρκουδάκι), είναι μια πράξη που απαιτεί 
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απίστευτο ψυχικό και πνευματικό σθένος. Είναι μια πράξη που 

ισοδυναμεί με τον ίδιο τον θάνατο. Και είναι αυτή η συνειδητοποίηση 

που θα κάνει μια ολόκληρη κοινότητα να παραστεί στην «αληθινή» 

κηδεία ενός τεχνουργήματος και να κλάψει για αυτό, αλλά και που 

θα αναδείξει την συνέχεια της ζωής ως κάτι το αναπόφευκτο. Αυτή 

θα είναι και η στιγμή που ο Lars θα αγγίξει για πρώτη φορά την 

φουσκωμένη κοιλιά της εγκύου γυναίκας του αδερφού του και το χέρι 

της «πραγματικής» του φίλης, Margo (Kelli Garner).

 Η ταινία του Craig Gillespie είναι μια εξαιρετική αλληγορία 

για τη ζωή και το θάνατο. Όσο υπερφίαλο κι αν ακούγεται αυτό, 

ο σκηνοθέτης καταφέρνει, κυρίως μέσα από την ίδια την ιστορία, 

και λιγότερο μέσω μιας επιτηδευμένης σκηνοθεσίας, να μιλήσει 

για ζητήματα δύσκολα με τρόπο απλό και έντονα συναισθηματικό. 

Η Bianca θα μπορούσε ίσως καταχρηστικά να χαρακτηριστεί ως 

ένα χιτσκοκικό MacGuffin: ένα σεναριακό εύρυμα του οποίου οι 

λεπτομέρειες δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, αλλά του οποίου 

η ύπαρξη κινητροδοτεί τις πράξεις των χαρακτήρων και λειτουργεί 

καταλυτικά για την εξέλιξη της ιστορίας. Είναι η αφορμή και το μέσο 

με το οποίο θα αλλάξουν οι ζωές των χαρακτήρων με τρόπο παράδοξα 

ομαλό και ουσιαστικό. Κι αν, όπως λένε, «όποιος ζει μόνος του είναι 

ή Θηρίο ή Θεός», η ύπαρξη της Bianca είναι η απόδειξη πως τελικά ο 

άνθρωπος δεν μπορεί παρά να βρίσκεται κάπου στη μέση.

“If you are looking for what is in 
reality more real than reality itself, 
look into the cinematic fiction.”

«Si vous êtes à la recherche de ce qui 
est en réalité plus réelle que la réalité 
elle-même, regarder dans la fiction 
cinématographique.»

“Če iščete kaj je v resnici bolj 
realno kot realnost sama, 
poglej v filmske fikcije.”

— Slavoj Žižek, The Pervert's Guide to Cinema
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