
          ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ  
 
Καλοκαιρινα παιχνιδια- Η πρωτη ωριμη κι ολοκληρωμενη ταινια στη φιλμογραφια 
τουBergmann.Αναδεικνυει το θεμα του καλοκαιριου ως αναποληση της ηδονιστικης 
ευτυχιας της νιοτης αποτελωντας ταυτοχρονα ένα μαθημα ζωης καθως κι η αγαπη 
κι η καλλιτεχνικη δημιουργια θριαμβευουν στη σκοτεινια του θανατου.Θριαμβος της 
αγαπης που νικα το θανατο και της τεχνης που συμφιλιωνεται με την ζωη,όπως κι ο 
θριαμβος του Bergmann ο οποιος για πρωτη φορα ξεδιπλωνει με τοση σαφηνεια 
διαυγεια γλαφυροτητα εκφραστικοτητα και δραματουργικη ενταση την θεματολογια του. 
 
Νυχτα των σαλτιμπαγκων-Ένα από τα αριστουργηματα του μεγαλου σουηδου 
σκηνοθετη με φοντο τον κοσμο του τσιρκου,όπου τα λαθη του παρελθοντος διαδεχεται η 
στασιμοτητα του παροντος.Το ζευγαρι του Αλμπερτ και Ανν,αναδυονται ως τραγικες και 
δραματικες φιγουρες που παλευουν απεγνωσμενα να απαλλαγουν από τα παθη τους 
τους φοβους τους τα αγχη τους τις ανασφαλειες τους,βρισκονται ολοενα και πιο 
παγιδευμενοι πιο εγκλωβισμενοι στην αδιεξοδη πληκτικη κι ανουσια ζωη τους κι ετσι η 
παρασταση το τσιρκο κι η ζωη συνεχιζεται υπο την ασυναγωνιστη μαεστρια του 
μεγαλου δημιουργου. 
 
Η εβδομη σφραγιδα- Ενας ιπποτης o Antonios Block επιστρεφει από τις σταυροφοριες 
σε μια Σουηδια που μαστιζεται από την πανουκλα.Στο δρομο θα συναντησει τον θανατο 
ο οποιος του ζητα να τον ακολουθησει.Εκεινος τον προσκαλει σε μια παρτιδα σκακι για 
να κερδισει την ζωη του ή τουλαχιστον λιγο χρονο προκείμενου να απαντησει στα 
μεταφυσικα φιλοσοφικα υπαρξιακα προβληματα που τον βασανιζουν.Ενα επιβλητικο 
φιλοσοφικο εργο τεχνης που είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικα και 
αριστουργηματικα εργα του διασημου καλλιτεχνη ο οποιος αποτυπωνει και εκφραζει με 
θαυμαστη εναργεια σαφηνεια και παραστατικοτητα τα φιλοσοφικο του οραμα. 
 
Μεσα από τον σπασμενο καθρεφτη-Κατά την διαρκεια των διακοπων σε ένα 
απομονωμενο νησι,οι ηδη ευθραστες ισορροπιες μιας οικογενειας διαταρασσονται όταν 
η σχιζοφρενης Κarin αντιλαμβάνεται ότι ο πατερας της την χρησιμοποιει ως εμπνευση 
για το συγγραφικο του εργο.Ο΄τι ακολουθει είναι μια καταδυση στην αβυσσο της 
ψυχικης ασθενειας με την Ηαrriet Anderson να καταθετει μια συγκλονιστικη ερμηνεια 
ζωης,αλλα παραλληλα και μια μουσικη μια εξαιρετικη φωτογραφια που πλαισιωνει το 
εργο και συναδει με τις ψυχικες διαθεσεις των ηρωων του.  
 
Οι Κοινωνουντες- Η ταινια αυτή αποτελει το δευτερο μερος της τριλογιας των ταινιων 
δωματιου και είναι ένα εργο εξαιρετικης σημασιας για την φιλοσοφικη και θεολογικη 
εξελιξη του Bergmann.Στο εργο αυτό,ο παστορας τομας σε ένα παραθαλασσιο χωριο 
εχει χασει την πίστη του στο θεο συνεχιζει όμως να εκτελει μηχανικα τα ιερατικα του 
καθηκοντα.Η Μαρτα,η δασκαλα του χωριου συνεχιζει να τον πολιορκεί ερωτικα όμως 
εκεινος αρνειται να την παντρευτει.Η ταινια αυτή δινει μια οριστικη απαντηση στο θεμα 
της υπαρξης του θεού.Μια εξαιρετικη αριστουργηματικη ταινια με διαχυτο τον 
φιλοσοφικο προβληματισμο του Bergmann,τις υπαρξιακες και μεταφυσικες του 
αμφιβολιες.Η φωτογραφια πως πάντα υπεροχη και δυο καταπληκτικες ερμηνειες από 
τους δυο πρωταγωνιστες του εργου τον Gunnar Bjornstrand στο ρολο του ιερεα του 
χωριου και την Ingrid Thulin στο ρολο της δασκαλας ,η οποία μεταξυ αλλων τιμηθηκε 
με το βραβειο γυναικειας ερμηνειας στο Φεστιβαλ Λισσαβωνας. 
 



Η Σιωπη- Κατά τη διαρκεια ενός ταξιδιου, η ασθενικη Εστερ και η αισθησιακη αδερφη 
της Αννα με τον 13χρονο γιο της Γιοχαν αναγκαζονται να διανυκτερευσουν σ΄ένα 
ξενοδοχειο.Τελικη πραξη της τριλογιας ,η Σιωπη χαρτογραφει ένα πλεγμα αντιζηλιων 
και μισους που σιγοβραζει σε ένα σεξουαλικα φορτισμενο ψυχολογικο δραμα που 
προκαλεσε σοκ στην εποχη του.Η ταινια με τις εξαιρετες υποκριτικες ικανοτητες και 
των δυο πρωταγωνιστριων της, της Ingrid Thulin και της Gunnel Lindblom έχει μια 
υποβλητικη εξπρεσσιονιστικη ατμοσφαιρα με το ντεκορ και τα παιχνιδια με το φως να 
παιζουν καθοριστικο ρολο,ενώ πολλα από τα θεματα της ταινιας όπως η αδελφικη 
αντιζηλια ,η πληξη ,η μοναξια, η ενοχη ,η ελλειψη επικοινωνιας και συναισθηματικης 
εγγυτητας μεταξυ των δυο αδελφων,θα αναπτυχθουν διεξοδικοτερα σε μεταγενεστερα 
εργα του μεγαλου Σουηδου σκηνοθετη όπως το <<Persona>> και το  
<<Κραυγες και Ψιθυροι>>. 
 
Persona- Κατά την διαρκεια μιας παραστασης,η διασημη ηθοποιος Ελιζαμπεθ Φογκλερ 
Πεφτει σε βαθια σιωπη και αρνειται να μιλησει.Η γιατρος της την στελνει μαζι με μια 
νοσοκομα την Αλμα σε ένα απομονωμενο παραλιακο σπιτι για να αναρρωσει.Η 
συμβιωση των δυο γυναικων μετατρεπεται σε ένα αδυσωπητο παιχνιδι αλλαγης 
ταυτοτητας και ο Bergmann παραδιδει μια από τις πιο συνθετες πρωτοποριακες οσο 
και αινιγματικες ταινιες της φιλμογραφιας του. 
 
Η Ωρα του Λυκου- Ένας ζωγραφος κυριευεται από τους δαιμονες και τα πλασματα της 
φαντασίας του,χανοντας ολοενα την επαφη του με την πραγματικότητα παρολο που 
παλευει ματαια να ανακτησει τα λογικα του και να διατηρησει τις καλλιτεχνκες του 
ικανοτητες.η συζυγος του αλμα προσπαθει απεγνωσμενα να τον βοηθησει ωστοσο κι η 
ιδια μοιραζεται τις ψευδαισθησεις του.Ο Bergmann μεταμορφωνει μια σπουδη πανω 
στην αγωνια του καλλιτεχνη και την φυση της δημιουργιας σε ένα ανατριχιαστικο 
αμαλγαμα σουρεαλιστικης φαντασίας,εξπρεσιονισμου και γοτθικων στοιχειων. 
Η ωρα του λυκου με μια εμφανη αλληγορικη σημασια είναι μια πρωτοτυπη οσο και 
χιτσκοκικου τύπου ταινια του σουηδου σκηνοθετη που δειχνει την λεπτη διαχωριστικη 
γραμμη μεταξυ τρελλας και ιδιοφυιας. 
 
To παθος – ο Αντρεας χωριζει την γυναικα του και αυτοεξοριζεται σε ένα νησι της 
βαλτικης.Ομως η γαληνη του ταραζεται από την παρουσια με την Αννα μια πανεμορφη 
χηρα.Ο Bergmann επιστρεφει στην προσφιλη θεματολογια της απομονωσης που τον 
απασxολησε οσο τιποτε άλλο στο τελος της δεκαετιας του 60, με ακομη ένα 
υποδειγματικο στιβαρο σκοτεινο ψυχολογικο δραμα δωματιου όπου οι χαρακτηρες 
παρακολουθουν ανισχυροι την πολυποθητη ασφαλεια τους να γκρεμιζεται από 
εσωτερικους και εξωτερικους εχθρους.Η τεχνη του μεγαλου σουηδου δραματουργου 
φθανει στο αποκορυφωμα της σε αυτό το πορτρετο που διεισδυει στις ψυχες των ηρωων 
στην αναζητηση παρηγοριας ο ένας από τον άλλο ακομα κι όταν η εξαπατηση κι η 
απομονωση διαλυουν την ζωη τους. 
 
Φθινοπωρινη σονατα-Μια μητερα που παραμελησε την οικογενεια της για χαρη της 
καριερας της ως πιανιστα ξανασμιγει με την κορη της επειτα από επτα χρονια και 
επιχειρει να συμφιλιωθει μαζι της κατά της διαρκεια μιας νυχτας γεματη οδυνηρες 
αποκαλυψεις.μια υποκωφη ιστορα εξιλεωσης και συγχωρεσης και δυο κορυφαιες 
ερμηνευτικες συναντησεις της μεγάλης Ιngrid Bergmann αλλα και της liβ  Υlmann σε 
μια ταινια σταθμο που βαζει τα θεμελια για επαναπροσδιορισμο της προβληματικης 
σχεσης μητερας-κορης. 
 



Mαριονετες- ο Πετερ Εγκερμαν,νεαρος επιχειρηματιας στραγγαλιζει μια πορνη γα 
ανεξιχνιαστους λογους.Ο ψυχαναλυτής Ιensen που έχει αναλαβει το φακελο της 
πραγματογνωμοσυνης αποκαλυπτει ότι ο Πετερ ειχε εκφρασει στο παρελθον την 
επιθυμια να σκοτωσει την συζυγο του ωστοσο η ερευνα του δε θα οδηγησει σε κανενα 
ουσιαστικο συμπερασμα που να αιτιολογει την πραξη του φονου.Γυρισμενη στη 
Γερμανια μια από τις πιο δυνατες ψυχολογικες σπουδες τουBergmann που καταδεικνυει 
την αδυναμια της επιστημης να εξηγησει το ανθρωπινο εγώ καθως οι άνθρωποι δεν 
είναι παρα μαριονετες στα χερια της μοιρας.Για μια ακομη φορα τα θεματα που 
κυριαρχουν είναι η κολαση του ζευγους,ο φοβος των γηρατειων,το παιχνιδι της 
μασκας,η διφορουμενη φιλια <<θεματα που αντιστοιχουν σε αναλογες κλωστες από 
μαριονετες.Η ταινια είναι ένα συναρπαστικο δοκιμιο πανω στην ψευδαισθηση της 
ελευθεριας μεσα σε ένα ανεξιχνιαστο δικτυο από περιπεπλεγμενες αιτιες.>> 
 
Μετα την προβα-Ο Ηenrik θεατρικος σκηνοθετης που ανεβαζει το ονειροδραμα του 
Strinberg καθεται μετα την προβα στο θεατρο για να σκεφθει για την παρασταση. 
Τον πλησιαζει η νεαρη πρωταγωνιστρια του Αννα κορη μιας νεκρης ηθοποιου που ηταν 
ερωμενη του Henrik.Η Αννα ποτέ δεν αγαπησε την μητερα της συναισθημα που ο 
Henrik προσπαθει να απαλυνει,ενώ ταυτοχρονα βιωνει φαντασιακα μια πιθανη 
ερωτικη περιπετεια με την συνομιλητρια του.Το εργο αυτό πρόκειται για μια ταινια-
διαθηκη του Bergmann με την έννοια ότι αποκρυσταλλωνει ολη την εμπειρία μιας ζωης 
ως σκηνοθετης του θεατρου και του κινηματογραφου.ειναι μια ταινια που θεωρειται ως 
μια προσωπικη εξομολογηση για το παθος τις μνημες τις χαρες και τις λυπες που αφησε 
η πορεια του στην τεχνη. 
 


