Την Κυριακή, 22/11/15 είδαµε την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα «Από τα
κόκκαλα βγαλµένα» (2010).

Προλόγισε ο κριτικός κινηµατογράφου Γ. Μπράµος. Συζήτησαν ο σκηνοθέτης
Σ. Γκορίτσας και ο ψυχαναλυτής Μ. Πέτρου. Την συζήτηση συντόνισε ο
ψυχαναλυτής Σ. Μανωλόπουλος.
Στην ταινία, µια αυθεντική κωµωδία, βλέπουµε πως το ασυνείδητο διαρκώς
σπάει «πλάκα» µαζί µας… Μας εµπλέκει σε απίστευτες καταστάσεις µε τρόπο
που σπάει κόκκαλα. Το χιούµορ είναι µια κατάφαση του ασυνειδήτου όπου τα
αντίθετα συνυπάρχουν.
Η ταινία εκφράζει µια ωµή πραγµατικότητα σε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο όπου
η υγεία των πολιτών επαφίεται στον ηρωισµό των γιατρών και των
νοσηλευτών. Αναπαριστά µε σουρεαλιστικό χιούµορ την υπερβολική
πραγµατικότητα που εισβάλει στην ψυχική ζωή και στις σχέσεις των
ανθρώπων και δείχνει τις κωµικοτραγικές ασυνέχειες της ζωής µας µε
δραστικές εικόνες καταγµάτων και κοµµένων µελών του σώµατος. Σαν τον
νέο ειδικευόµενο γιατρό, ξαφνικά πέφτουµε στην µέση ενός κόσµου που είναι
παράλογος και χαοτικός. Ο Σωτήρης Γκορίτσας µε ορθοπεδικό χιούµορ
προσπαθεί να ανατάξει, να συνθέσει ξανά σε ένα όλο µε συνοχή τον
άνθρωπο και την κοινωνία που κατατεµαχίζεται. Μια άµυνα στην µη
οργάνωση είναι η διαφθορά, ο κυνισµός, ο συνδικαλισµός ως κατοχύρωση
δικαιωµάτων και η γραφειοκρατία ως αποφυγή της ευθύνης.
Στο νοσοκοµείο παρουσιάζεται έµπρακτα η βασική κατάσταση του ανθρώπου
που γεννιέται βιολογικά αβοήθητος, σε απόλυτη εξάρτηση από έναν άλλο για
να επιβιώσει. Η ταινία δείχνει τον τρόµο της παράδοσης, της απόλυτης
παθητικοποίησης, όπου αισθάνεται κανείς ανυπεράσπιστος στα χέρια του
άλλου. Αυτή η απειλή δοκιµάζει την ικανότητα να αποδεχόµαστε το
πεπερασµένο της ύπαρξης και τη ταπεινότητα που απαιτείται για να
αναγνωρίζουµε ότι ο θάνατος είναι εύκολος, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα
για αυτό, η ζωή θέλει κουράγιο. Από την άλλη πλευρά, ο έρωτας θεραπεύει το
άγχος θανάτου. Από την πρώτη σκηνή το θέµα είναι το άνοιγµα προς την
ζωή όπου το παιδί έρχεται να πάρει την θέση που αφήνει κενή ο θάνατος της
µητέρας-γιαγιάς µε την Σκλήρυνση Καζαµπλάνκας, µε το µεγάλωµα του
παιδιού να σηµατοδοτεί τον χρόνο που περνά, τον χρόνο που πέρασε, τον
στάσιµο χρόνο στο νοσοκοµείο, στην Καζαµπλάνκα.
Η αποδοχή ενός επαγγελµατία από τους συναδέλφους του συναφιού του είναι
η πιο µεγάλη τιµή που µπορεί να του απονεµηθεί. Με αυτό το χειροκρότηµα
γίνεται δεκτός ο ήρωας στο τέλος από όλο το προσωπικό του νοσοκοµείο, για
την ηθική του στάση (την ανάληψη της ευθύνης για τον διπλανό) και την
επιστηµονική του επάρκεια.
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Δύο ακόµα θέµατα διατρέχουν το έργο µεταξύ των άλλων.
Το έργο αρχίζει όταν ο νέος ειδικευόµενος προσπαθεί να βρει µια θέση κοντά
στον δάσκαλο που εκτιµά για να µάθει την τέχνη (την ειδικότητα της Ιατρικής)
που έχει επιλέξει. Ποιος δίνει την άδεια να είναι κανείς δάσκαλος, να έχει την
αυθεντία , να διδάξει; Ορισµένες σκηνές εκτυλίσσονται στην τραπεζαρία στο
ισόγειο του νοσοκοµείου. Φευγαλέα εµφανίζεται η εικόνα του Μυστικού
Δείπνου, δηλώνοντας την µετάδοση της γνώσης στην επόµενη γενιά. Υπάρχει
µια ιδρυτική σκηνή στην ιστορία κάθε παιδιού όπου ο πατέρας µοίρασε το
ψωµί και το κρασί στο τραπέζι. Αυτό είναι το πρότυπο της µετέπειτα σχέσης
µας µε τους δασκάλους, µε αυτούς που διανέµουν την γνώση.
Μια άλλη σκηνή που µας µιλά ασυνείδητα είναι αυτή που ο γιος µιλά µε τον
πατέρα του για τις παγίδες που βάζει στις ελιές για να πιάνει τον δάκο. Είναι
αναπόφευκτος ο συνειρµός µου µε τα διωκτικά άγχη που απειλούν την
υπόσταση, την συνοχή, την δηµιουργικότητά µας ως άτοµα και ως κοινωνία.
Η µουσική µιξάζ και πρωτότυπη, απλώνεται σαν χαλί που ενοποιεί στην
ύφανσή του τα διαµελισµένα σώµατα… Η ταινία άρεσε στους Έλληνες και
διαδόθηκε από στόµα σε στόµα. Αναγνωρίστηκε µε τρία βραβεία της
Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου, το βραβείο πρώτου (Ξάφης) και
δεύτερου (Ήµελλος) αντρικού ρόλου, και το βραβείο µοντάζ (Ιωάννα
Σπηλιοπούλου).
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