
Περίληψη - Summary 
 
 
Παναγιωτόπουλος Γιώργος: «Ζωές στα όρια: Νεανικοί 
πολιτισμοί και αστικός χώρος στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο 
(βρετανικά, γαλλικά παραδείγματα) της δεκαετίας του 1990» 

 
Oι οπτικές αφηγήσεις, ειδικά αυτές που βρίσκουν ανταπόκριση από 

ένα ευρύτερο κοινό, δείχνουν το βαθμό επηρεασμού του κοινωνικού σώματος 
από τα προϊόντα της μαζικής κουλτούρας. Σε αυτή την εργασία επιλέχθηκαν 
ταινίες-ορόσημα της δεκαετίας του 1990, από την βρετανική και γαλλική 
κινηματογραφική παραγωγή, οι οποίες απεικονίζουν τις δυσκολίες τις οποίες 
βίωναν οι νεανικοί πολιτισμοί στο τέλος του 20ου αιώνα.  

Η μελέτη της δράσης της  ευρωπαϊκής νεολαίας της δεκαετίας του 1990 
και των υποπολιτισμών της στον αστικό χώρο, μέσω των αναπαραστάσεων 
τους στον κινηματογράφο της εποχής, μας αποκαλύπτει τον τρόπο και την 
σχέση που δημιουργείται μεταξύ των νεανικών υποκειμένων και του αστικού 
τοπίου στο οποίο ζουν. 

Η νεολαία δεν μπορεί να ταυτιστεί με μεγάλες όμορφες τάξεις. Η 
ποικιλομορφία στις ομάδες διαμαρτυρίας και στα κοινωνικά κινήματα 
μπορούν να προσελκύσουν πίστη και υποταγή και να προσδώσουν 
ταυτότητα. Ο ύστερος καπιταλισμός έχει καταστεί ένα απρόσωπο σύστημα και 
είναι δύσκολο να αναπτυχθούν αναπαραστάσεις μιας «κυρίαρχης τάξης» ως 
αναγνωρίσιμης ομάδας. Η πολλαπλότητα όσον αφορά την προέλευση των 
ταυτοτήτων και των κοινωνικών ομάδων φαίνεται να δημιουργεί 
διαφορετικά πολιτικά συμφέροντα, Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 
ενός ολόκληρου φάσματος από μη ταξικές πολιτικές πρακτικές και μικρές 
ομάδες. 

 Η έννοια του χώρου είναι σημαντική, καθώς οι χώροι διαρκώς 
δημιουργούνται, αναπαράγονται και μετασχηματίζονται σε σχέση με 
προγενέστερους χώρους που δημιουργήθηκαν και εγκαθιδρύθηκαν στο 
παρελθόν. Οι χώροι σχετίζονται στενά με το σχηματισμό βιογραφιών και 
κοινωνικών σχέσεων. Τα τοπία προσδίδουν υλική υπόσταση σε ταυτότητες 
και είναι θεμελιώδη για την κατασκευή κοινωνικών κόσμων. 

Η πόλη διατηρεί μια προνομιακή σχέση με τον κινηματογράφο ήδη 
από τις απαρχές της έβδομης τέχνης, είτε σε πρώτο πλάνο ως 
πρωταγωνίστρια, είτε ως θεματικό πλαίσιο, ως αναπαράσταση του 
κοινωνικού χώρου ή ως πολιτικό σύμβολο. Ο κινηματογράφος γίνεται ένας 
τρόπος καταγραφής και θέασης του αστικού τοπίου όσο και πολιτισμική 
πρακτική που καθορίζεται από μια προνομιούχα σχέση με τον αστικό χώρο. 

Οι κινηματογραφικές ταινίες  μπορούν να  συμπληρώσουν την 
ιστοριογραφία με αυτό που αποκαλεί ο Hayden White «historiophoty». Την 
παρουσίαση δηλαδή της ιστορίας και των σκέψεων μας με οπτικές εικόνες και 
κινηματογραφικές ομιλίες. Η μετανεωτερική συνθήκη  έδωσε έμφαση στην 
ασάφεια και την αξιωματική παραδοχή ότι οι δημιουργοί των εικόνων δεν 



μπορούν να ελέγξουν το νόημα τους, γεγονός που ανέπτυξε και τον τομέα της 
«πρόσληψης» των κινηματογραφικών νοημάτων. 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η εξέταση ταινιών που χρονικά 
καλύπτουν όλη τη δεκαετία του 1990. Βασικά παραδείγματα αποτελούν το 
Trainspotting του Danny Boyle και το Μίσος του Mathieu Kassovitz. Αυτές τις 
ταινίες πλαισιώνουν το Γυμνός του Mike Leigh, το Human Traffic του Justin 
Kerrigan.και Οι Εραστές της Γέφυρας του Leos Carax. 

 

Panagiotopoulos Georgios: «Lives on the edge: Youth 
Cultures and Urban Space in European Cinema (british, french 
examples) of the 1990s» 

 
The visual narratives, especially those that respond to a wider 

audience, show the degree of influence of the products of mass cultureon the 
social body. In this work, landmark films from the 1990s, from British and 
French film production, were selected to illustrate the difficulties experienced 
by young cultures at the end of the 20th century. 

The study of the 1990s European youth and its subculture in the urban 
space through their representations in the cinema of the time reveals the way 
and the relationship that is created between the young subjects and the urban 
landscape in which they live. 

Youth can not identify with great beautiful classes. Diversity in protest 
groups and social movements can attract faith and subordination and impart 
identity. Later capitalism has become an impersonal system and it is difficult 
to develop representations of a "dominant class" as an identifiable group. The 
multiplicity in the origin of identities and social groups seems to create 
different political interests. This results in the emergence of a whole range of 
non-class political practices and small groups 

The concept of space is important as spaces are constantly created, 
reproduced and transformed in relation to earlier spaces that were created 
and established in the past. The spaces are closely related to the formation of 
biographies and social relationships. Landscapes give substance to identity 
and are fundamental to the construction of social worlds. 

The city has a privileged relationship with cinema since the beginnings 
of the seventh art, either in the foreground as a protagonist, or as a thematic 
frame, as a representation of the social space or as a political symbol. Cinema 
is a way of recording and viewing the urban landscape as well as cultural 
practice that is determined by a privileged relationship with urban space. 

 
Motion pictures can complement historiography with what Hayden White 
calls "historiophoty." The presentation of our history and thoughts with visual 
images and film speeches. The post-modern treaty emphasized the ambiguity 
and the authoritative assumption that the creators of images can not control 
their meaning, which also developed the field of "recruiting" cinematic 
meanings. 



 
In the present study, we attempted to examine films that cover the entire 
1990s. Key examples include Danny Boyle's Trainspotting and Mathieu 
Kassovitz's La Haine. These films are complemented by Mike Leigh's Naked, 
Justin Kerrigan's Human Traffic and Leos Carax’s Les amants du Pont-Neuf. 


