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Περιγραφή:
Το Παράρτημα Σύρου συνεχίζει το αφιέρωμά του στο μεγάλο Δανό σκηνοθέτη Carl Theodor Dreyer
και θα προβάλλει την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017, την ταινία «Ο Λόγος».
Ώρα προβολής: 19.30
Ο ΛΟΓΟΣ (ORDET)
Σινεφίλ 1955 | Α/Μ | Διάρκεια: 125'
Δανέζικη ταινία, σκηνοθεσία Καρλ Ντράγιερ με τους: Χένρικ Μάλμπεργκ, Έμιλ Χανς Κρίστενσεν,
Μπιργκίτ Φέντερσπιλ, Μόνικα Ολμπρίτσκακα
Δυο οικογένειες αντιμάχονται μεταξύ τους, γιατί ακολουθούν διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω.
Όμως, ένας θάνατος και ένα θαύμα, η ανάσταση της νεκρής, θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν
ότι ο αληθινός χριστιανισμός δεν είναι δόγμα, αλλά αγάπη, λατρεία της ζωής και πίστη στο Θείο
Λόγο. Αριστουργηματική διασκευή ενός έργου του Κάι Μουνκ, που παρά το θρησκευτικό
προβληματισμό του, έχει την απλότητα ενός αγροτικού ντοκιμαντέρ.
http://www.athinorama.gr/cinema/movie/o_logos-1000978.html [1]

***
Δυο οικογένειες αντιμάχονται μεταξύ τους, γιατί ακολουθούν διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω,
χωρίς να κατανοούν ότι ο αληθινός χριστιανισμός δεν είναι δόγμα, αλλά αγάπη, λατρεία της ζωής
και των συνανθρώπων και πίστη στο Θείο Λόγο. Μεταφέροντας στην οθόνη ένα θεατρικό έργο του
Κάι Μουνκ με θρησκευτικό προβληματισμό, ο Καρλ Ντράγιερ κάνει μία απο τις ωραιότερες ταινίες
της καριέρας του, που παρά τον μεταφυσικό της χαρακτήρα, θυμίζει χάρη στη ρεαλιστική και
ακριβόλογη σε λεπτομέρειες σκηνοθεσία, αγροτικό ντοκιμαντέρ. «Μέσα από την απλότητα του
φιλμικού λόγου της ταινίας, φανερώνεται η τέλεια αρμονία του σύμπαντος, όπου καθένας από τους
ήρωες γίνεται καλύτερος, τα πρόσωπα γαληνεύουν και οι άνθρωποι βγάζουν τις εσωτερικές
δυνάμεις τους, οι οποίες με τη βοήθεια του Θεϊκού λόγου μπορούν ακόμα και νεκρούς
ν’αναστήσουν» (Μ. Ακτσόγλου). http://cine-lesxi.blogspot.gr/2017/01/o-ordet1955-carl-dreyer.html
[2]
***
“Το περιεχόμενο και οι συμβολισμοί του είναι πολυδιάστατα. Σαφέστατα κάποιοι ήρωες του
εκφράζουν σκέψεις και αγωνίες του συμπατριώτη του Κιρκεγκωρ θεμελιωτή του υπαρξισμού.Ο ίδιος
μας δίνει ένα κλειδί όταν σε ένα διάλογο στον "Λόγο" λένε:
-'Είναι από έρωτα?
-Όχι είναι από τον Søren Kierkegaard”
(http://lysippos-mustang.blogspot.gr/2014/10/o-carl-theodor-dreyer-1889-1968.html [3])
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