“Black Panthers” (1968) ένα
ντοκυμαντέρ της Agnes Varda
(full video) – 52 χρόνια
μετά, ελάχιστα έχουν αλλάξει
Σας παρουσιάζουμε την ταινία “Black Panthers”, ένα ντοκιμαντέρ
μικρού μήκους του 1968 από την Agnès Varda*. Η ταινία
γυρίστηκε στο Oakland της California κατά τη διάρκεια
διαμαρτυριών για τη σύλληψη του Huey P. Newton, συνιδρυτή των
Μαύρων Πανθήρων.
Το καλοκαίρι του 1968, φτάνουν πολλοί και πολλές στο Oakland
για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του Huey P. Newton. Ο
ίδιος ο Newton μιλά στην κάμερα για την κακή του μεταχείριση
στις φυλακές και επίσης μιλά για τα ιδανικά των Μαύρων
Πανθήρων, που περιλαμβάνουν την προστασία της μαύρης
κοινότητας από την αστυνομία, την ενημέρωσή τους για τα
δικαιώματά τους και τους καθημερινούς αγώνες.
Στην κάμερα μιλούν κι άλλοι, συμπεριλαμβανομένης της Kathleen
Cleaver που μιλά για το κίνημα Natural Hair** και την
αυξανόμενη σημασία των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στο κίνημα
του Black Panther. Η ταινία τελειώνει με την καταδίκη του
Newton για ανθρωποκτονία και ένα έγκλημα ρατσιστικού μίσους με
τη συμμετοχή δύο αστυνομικών που πυροβολούν το παράθυρο ενός
γραφείου των Μαύρων Πανθήρων που ήταν κρεμασμένη η φωτογραφία
του Newton.
Η Varda και το συνεργείο της γύρισαν την ταινία το 1968 κατά
τη διάρκεια της παραμονής της στην Καλιφόρνια, ενώ ο σύντροφός
της Ζακ Ντέμι ήταν στο Χόλιγουντ και εργαζόταν στο Model Shop.
* Η Ανιές Βαρντά (Agnès Varda, 30 Μαΐου 1928 – 29 Μαρτίου
2019) ήταν Γαλλίδα σκηνοθέτρια, σεναριογράφος, ηθοποιός,
παραγωγός και φωτογράφος. Θεωρείτο πρωτοπόρος του

κινηματογράφου και μία απο τις καλύτερες και πιο σημαντικές
σκηνοθέτριες όλων των εποχών. Είναι γνωστή ως “Η Γιαγιά της
Γαλλικής Νουβέλ Βαγκ”. Το έργο της είναι επίσης σημαντικότατο
στο πεδίο του φεμινιστικού κινηματογράφου. Μαζί με τον σύζυγο
της, ηταν μέλος της κινηματογραφικής ομάδας Left Bank (Rive
Gauche), μια απο τις δυο ομάδες απο τις οποίες απαρτιζόταν το
κίνημα της Νουβέλ Βαγκ.
** Natural Hair: ένα κίνημα από τη δεκαετία του 60, που
ενθάρρυνε τις γυναίκες και τους άνδρες αφρικανικής καταγωγής
να διατηρήσουν τη φυσική τους άφρο υφή στα μαλιά τους, σε
αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες που ίσιωναν τα μαλιά
τους σε μια προσπάθεια αποδοχής από το σύστημα.

