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Π αρακολουθώντας το σεμινάριο υπο-
κριτικής του ηθοποιού σκηνοθέτη 
και καθηγητή Πανεπιστημίου Ανδρέα 

Μανωλικάκη στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, 
έμαθα από τον άριστο δάσκαλο του Actor’s 
Studio ότι ο αγαπημένος μου ηθοποιός Άντονυ 
Χόπκινς πριν κερδίσει το Όσκαρ α’ αντρικού 
ρόλου παίζοντας στη «Σιωπή των Αμνών» 
(1991) είχε παρακολουθήσει ως «βουβός» 
ακροατής (τονίζω τη λέξη βουβός) τα μαθή-
ματα του Actor’s Studio. Εδώ θα θυμηθώ ότι 
ο Πυθαγόρας στη σχολή του επέβαλλε στους 
μαθητές του τη σιωπή για 3 ολόκληρα χρόνια 
προκειμένου να εμπεδώσουν τον κώδικα και 
τις αξίες του μεγάλου μύστη. Εδώ, θα θυμη-
θώ επίσης τη γιαγιά μου που έλεγε «πρώτα 
να αγοράζεις και μετά να πουλάς παιδί μου, 
πρώτα να αγοράζεις!»

Η απαραίτητη-για μένα-θεατρική αυτή εισα-
γωγή, είναι για να καταθέσω ορισμένες σκέψεις 
μου σχετικά με τον υποκριτικό κώδικα του σπου-
δαίου ηθοποιού Τζόνι Ντεπ, όπως έχει διαμορ-
φωθεί στις τελευταίες του ταινίες «Οι πειρατές 
της Καραϊβικής» και «Δημόσιος Κίνδυνος» (ό-
που υποδύεται το λαοφιλή ληστή τραπεζών στην 
Αμερική του Μεγάλου Κραχ, Τζον Ντίλιντζερ). 
Είναι σαφές ότι ο Χολυγουντιανός αυτός αστέ-
ρας έχει ξεφύγει προ πολλού από τις επιταγές 
του Actor’s Studio, που διαμόρφωσε τον υπο-
κριτικό κώδικα όλων των μεγάλων Αμερικανών 
ηθοποιών του 20ου αιώνα, και βασίζεται στο 
σύστημα του Στανισλάβσκι, συνδεδεμένο άμε-
σα με το Νατουραλισμό και τα έργα του Άντον 
Πάβλοβιτς Τσέχωφ. 

«Καρδιά» αυτού του συστήματος είναι η πα-
ρατήρηση του ρόλου απ’ έξω, και η σωματική 
μίμηση των εξωτερικών του κινήσεων και δρά-
σεων προκειμένου να επιτευχθεί-συν τω χρόνω-η 
«ταύτιση» με τον ψυχισμό του. Αυτή ακριβώς τη 
σχολή προσπάθησε να δυναμιτίσει ο Μπέρτολτ 
Μπρεχτ με την περίφημη αποστασιοποίησή του, 
όπου ο ηθοποιός καλείται μέσα από ένα στυλι-
ζαρισμένο παίξιμο υψηλής θεατρικότητας να α-
ποφύγει να συγκινηθεί με το ρόλο του. Εδώ εί-
ναι και το περίφημο «παράδοξο του Ντιντερό» 
σύμφωνα με τον οποίο ο ηθοποιός θα πρέπει να 
αποφύγει τη συναισθηματική ταύτιση με το ρό-
λο προκειμένου να προκαλέσει τα αναμενόμε-
να συναισθήματα στο θεατή. Υπάρχουν βεβαί-
ως και άλλες θεατρικές φόρμες, όπως το «θέα-
τρο-καμπαρέ» του Καρλ Βάλεντιν (από τον οποίο 
εμπνεύστηκε ο Μπρεχτ), η μεγάλη παράδοση 

της όπερας (στην προσπάθεια των ηθοποιών και 
τραγουδιστών της Αναγέννησης να αναστήσουν 
την αρχαία ελληνική τραγωδία), και η επίσης 
μεγάλη παράδοση της αναβίωσης του αρχαίου 
δράματος στην Ελλάδα από μεγάλους σκηνοθέ-
τες δασκάλους: τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο, 
το Δημήτρη Ροντήρη, τον Κάρολο Κουν και άλ-
λους. Τελικά, δεν μπορούμε να κρίνουμε το παί-
ξιμο ενός κινηματογραφικού ή θεατρικού ηθο-
ποιού με βάση μόνο τους ρεαλιστικούς κώδικες 
και την απαίτηση της αληθοφάνειας, ειδικά εάν 
αυτή ακριβώς η ρεαλιστική αληθοφάνεια δεν ή-
ταν στις προθέσεις του σκηνοθέτη και του ερμη-
νευτή ή δημιουργού.

Στους «Πειρατές της Καραϊβικής» ο Τζόνι Ντεπ 
έδωσε έναν ιδιαίτερα απολαυστικό ρόλο, με στυ-
λιζαρισμένες κινήσεις, έκδηλη κωμική θηλυπρέ-
πεια, προκειμένου να επιτύχει να τονίσει τις σου-
ρεαλιστικές, ονειρικές καταστάσεις που έπλαθε 
ο σκηνοθέτης προκειμένου να διασκεδάσει, χω-
ρίς να προβληματίσει, το κοινό του.

Στο «Δημόσιο Κίνδυνο» ο σκηνοθέτης Μάικλ 
Μαν δε φαίνεται να νοιάζεται να δημιουργήσει 
ένα συμπαθητικό «κακό» με τον οποίο το κοινό 
μπορεί εύκολα να ταυτιστεί. Κάτι τέτοιο θα ο-
δηγούσε ενδεχομένως σε μία ολόκληρη γενιά 
νεαρών μιμητών του διάσημου και λαοφιλούς 
ληστή τραπεζών. Κι αυτός είναι ο κίνδυνος των 
ρεαλιστικών ειδωλοποιήσεων των παρανόμων, 
και της τυφλής μιμήσεως, της από οθόνης βί-
ας. Πρόθεση του σκηνοθέτη είναι σαφώς η δι-
ασκέδαση του κοινού του μέσα από την αφή-
γηση μιας ελαφρώς απίθανης και σουρεαλι-
στικής ιστορίας, μακριά από το ιστορικό λαϊκό 
είδωλο, πάνω στο οποίο η όλη κινηματογραφι-

κή σύλληψη βασίστηκε. Η σκηνή όπου ο Τζόνι 
Ντεπ μπαίνει ελαφρά σαρκαστικός και πρόδη-
λα ειρωνικός στο ειδικό αστυνομικό τμήμα που 
έχει στηθεί για τη σύλληψή του και τους ρωτάει 
μάλιστα πόσο είναι το σκορ ενός αγώνα, ενώ οι 
ταλαίπωροι γραφειοκράτες αστυνομικοί δεν τον 
αναγνωρίζουν, αν και ο χώρος βρίθει φωτογρα-
φιών του διάσημου καταζητούμενου, είναι νο-
μίζω και το κλειδί ερμηνείας του όλου κινημα-
τογραφικού εγχειρήματος. Το δεύτερο κλειδί εί-
ναι η γκαγκστερική ταινία με τον Κλαρκ Γκέημπλ, 
την οποία παρακολουθεί ο καταζητούμενος Τζον 
Ντίλιντζερ, την τελευταία μέρα της ζωής του, λί-
γο πριν σκοτωθεί σε ενέδρα της αστυνομίας έξω 
από τον κινηματογράφο. Εδώ πρόκειται για «κι-
νηματογράφο εν κινηματογράφο». Ο Τζόνι Ντεπ 
παρακολουθεί και μιμείται τον «ασπρόμαυρο» 
Κλαρκ Γκέημπλ. Θα πρέπει να πούμε ότι ο υπο-
κριτικός κώδικας του Τζόνι Ντεπ δείχνει να έχει 
επηρεαστεί τα μάλα από τους ηθοποιούς των 
βωβών ασπρόμαυρων ταινιών, όπως παρατη-
ρεί και ο Νίκος Θωμόπουλος σε σχετικό κριτι-
κό κείμενό του.

Τελικά, οφείλω να καταλήξω ότι δεν πρέπει 
να κρίνουμε το κινηματογραφικό παίξιμο ορι-
σμένων ηθοποιών με ρεαλιστικά και μόνο κρι-
τήρια, αφού η έβδομη Τέχνη έχει και ψυχαγωγι-
κό/διασκεδαστικό χαρακτήρα, και δεν προσπα-
θεί πάντα να μας πείσει για κάτι, πόσο μάλλον, 
δεν προσπαθεί να μας οδηγήσει σε πλήρη συ-
ναισθηματική ταύτιση και μίμηση των από οθό-
νης «κακών» αντι-ηρώων του.

(άρθρο του Κωνσταντίνου Μπούρα από το 
έγκυρο ηλεκτρονικό περιοδικό κριτικής για τα 
Γράμματα και τις Τέχνες www.critique.gr).
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