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Πέρυσι στο Μαρίενμπαντ  (L' Année dernière à Marienbad - 1961)

Επανέκδοση από την Summer Classics - 08/07/2021 

“Ολόκληρη η ιστορία του Marienbad δεν συμβαίνει ούτε σε δύο χρόνια ούτε σε τρεις ημέρες,

αλλά σε ακριβώς μιάμιση ώρα” (Alain Robbe-Grillet)

Ακριβώς  60  χρόνια  πριν,  το  1961,  κυκλοφόρησε το  "Πέρυσι  στο Μαρίενμπαντ",  σε

σκηνοθεσία του Αλέν Ρενέ.  Αποτελώντας  μια ταινία-σταθμό στον κινηματογράφο και

ένα  καθοριστικό  έργο  του  Γαλλικού  Νέου  Κύματος,  που  γρήγορα  έγινε  κλασικό,

εγκαινίασε  -μαζί  με  τις  ταινίες  του  Τρυφώ,  του  Γκοντάρ  κ.α.-  μια  νέα  εποχή

κινηματογραφικού  μοντερνισμού,  κερδίζοντας  παράλληλα  τον  Χρυσό  Λέοντα  στο

Φεστιβάλ της Βενετίας του 1961.  

Φέτος το καλοκαίρι  έχουμε τη χαρά να δούμε  και πάλι το αριστούργημα του Ρενέ στα

Θερινά Σινεμά, με εντυπωσιακά αποκατεστημένες ψηφιακές κόπιες,  από την Summer

Classics. 

Το  "Πέρυσι  στο  Μαρίενμπαντ" είναι  ένα  ερωτικό  δράμα  και  ταυτόχρονα  μια  ταινία

μυστηρίου,  που  συγχωνεύει  υπνωτιστικά το  παρελθόν  με  το  παρόν,  την

υποκειμενικότητα  με  την αντικειμενικότητα,  και  τη  μνήμη  με  τη φαντασία,  μέσω  της

διφορούμενης ιστορίας ενός άνδρα και μιας γυναίκας που μπορεί να συναντήθηκαν πριν

από έναν χρόνο ή μπορεί και όχι,  στο ίδιο μέρος ή πιθανόν και κάπου  αλλού. Με την

αφηγηματική  της δομή  να  αποφεύγει την  αιτιώδη  σχέση  μεταξύ  των  γεγονότων,

περιγράφοντας έναν καθαρά διανοητικό χώρο και χρόνο  όπως εκείνον των ονείρων ή

της μνήμης, αλλά και με το αμφίσημο τέλος της, γινόμαστε μάρτυρες μιας αριστοτεχνικά

κινηματογραφημένης ψυχαναλυτικής διαδικασίας.

Αισθητικά τέλεια, η ταινία μένει αξέχαστη τόσο για το πρωτοποριακό της σενάριο όσο

και  για  την  εκπληκτική  ασπρόμαυρη  φωτογραφία  και  τα  εντυπωσιακά  σκηνικά  της

(επιχρυσωμένες οροφές, τεράστιοι καθρέφτες που επιτείνουν την αίσθηση διάθλασης

και αναδίπλωσης του χώρου και του χρόνου),  όπως και για την υποβλητική χρήση της

μουσικής (βήματα, μεμονωμένες νότες,  κραυγές).  Το "Πέρυσι στο Μαρίενμπαντ" δεν

χωράει σε καμία από τις συνήθεις κατηγορίες κινηματογραφικών ταινιών, αποτελώντας

τελικά ένα αίνιγμα που καλείται να λύσει ο ίδιος ο θεατής. 



Λίγα λόγια για τον σκηνοθέτη:

Ο Alain Resnais (1922-2014) ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Γάλλους σκηνοθέτες και

σεναριογράφους. Άρχισε να κάνει ταινίες μεγάλου μήκους στα τέλη της δεκαετίας του

1950 και εδραίωσε τη φήμη του με τις ταινίες “Χιροσίμα, αγάπη μου” (1959) και “Πέρυσι

στο  Μαρίενμπαντ  (1961),  στις  οποίες  ακολούθησε μη-συμβατικές  αφηγηματικές

τεχνικές. Συνδέθηκε με το Γαλλικό Νέο Κύμα, και κυρίως με την ομάδα των σκηνοθετών

της “Αριστερής Όχθης” (Ζακ Ντεμί, Ανιές Βαρντά). Έχει τιμηθεί με πληθώρα βραβείων

(Χρυσός Λέων στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 1961, Μεγάλο Βραβείο του Φεστιβάλ των

Καννών το 1980, και Αργυρή Άρκτος στο Φεστιβάλ του Βερολίνου το 1994, το 1998 και

το 2014, μεταξύ άλλων).

Σύνοψη: Ένας ανώνυμος άντρας πολιορκεί μια γοητευτική, αινιγματική γυναίκα μέσα στο

λαμπερό  σκηνικό  ενός  αριστοκρατικού  ξενοδοχείου  στην  ευρωπαϊκή  παραθεριστική

πόλη  Μαρίενμπαντ.  Ισχυρίζεται  ότι  είχαν συναντηθεί  και  φλέρταραν εκεί  έναν χρόνο

νωρίτερα,  και  προσπαθεί  να την πείσει  να φύγει  μαζί  του,  κάτω από το βλέμμα του

βλοσυρού  συνοδού της.  Ενώ  η  ίδια  στην  αρχή  αρνείται  τα  πάντα,  η  σχέση  τους

ξεδιπλώνεται μέσω θραυσμάτων μνήμης ή φαντασίας που όμως δεν ταιριάζουν ποτέ. 

Πέρυσι στο Μαρίενμπαντ  (L' Année dernière à Marienbad - 1961)

Σκηνοθεσία: Aλέν Ρενέ

Σενάριο: Αλέν-Ρομπ Γκριγιέ

Πρωταγωνιστούν: Ντελφίν Σερίγκ, Τζόρτζιο Αλμπερτάτζι, Σασά Πιτοέφ

Μουσική: Φρανσίς Σερίγκ

Φωτογραφία: Σασά Βιερνί

Έτος Παραγωγής: 1961

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία

Διάρκεια: 90 λεπτά

Διανομή: Summer Classics



Δείτε το τρέιλερ εδώ:

https://vimeo.com/563284952

από 08/07/2021 στα Θερινά Σινεμά

Δείτε περισσότερες ταινίες της Summer Classics για φέτος το καλοκαίρι εδώ:

https://summercinemas.gr/news/178/

https://vimeo.com/563284952
https://summercinemas.gr/news/178/









