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Περίληψη

Μια ιστορική αναδρομή των επιστημονικών χαρακτήρων και του τρόπου

με τον οποίο παρουσιάζονται στον κινηματογράφο, και ιδιαίτερα στις ται-

νίες τρόμου. Τα τρία χαρακτηριστικά μοτίβα που συναντάμε είναι αυτά

του καλού, του κακού και του αλαζόνα επιστήμονα. Από τη γέννηση

λοιπόν του βουβού κινηματογράφου το 1900 μέχρι σήμερα, μελετούμε

το πώς τα παραπάνω μοντέλα έχουν εξελιχθεί, καθώς και πως αναπα-

ρίστανται η διαδικασία και τα πρωτόκολλα που ακολουθεί η επιστημονική

έρευνα. Επιπλέον, βλέπουμε την εξέλιξη της απεικόνισης των μαθηματι-

κών από αφηρημένα αντικείμενα έρευνας στην πιο ρεαλιστική τους χρήση

στις ταινίες των τελευταίων δεκαετιών.

Από τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της κινούμενης εικόνας ως μέσου έκφρα-

σης και δραματοποίησης ιστοριών, οι ιστορίες τρόμου και φρίκης υπήρξαν από

τις σημαντικότερες κατηγορίες κινηματογραφικών ταινιών. Οι ταινίες τρόμου

συναντώνται από τα πρώτα χρόνια της γέννησης του κινηματογράφου στις αρ-

χές του 20ου αιώνα και ανά τις δεκαετίες συνέπλεαν με την εξέλιξη της κι-

νηματογραφικής τέχνης, παίζοντας μάλιστα σημαντικό ρόλο στην τεχνική της

εξέλιξη. Οι ανάγκες αποτύπωσης πάνω στο φακό φανταστικών κόσμων και α-

πόκοσμων πλασμάτων όπως τέρατα γεννημένα σε ιατρικά εργαστήρια, γιγαντια-

ίοι γορίλες ή αόρατοι άνθρωποι ώθησαν τους τεχνικούς ταινιών να υπερβούν

τα τεχνολογικά όρια της εποχής τους, οδηγώντας συνεχώς σε νέες μεθόδους
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βιντεοσκόπησης. Ο τρόμος λοιπόν ως ξεχωριστό είδος έχει παίξει το δικό του

σημαντικό ρόλο στην ιστορία της 7ης τέχνης.

Δεδομένου ότι ο κινηματογράφος ανήκει στις σχετικά νεότερες μορφές ψυ-

χαγωγίας, στα πρώτα του βήματα άντλησε σε μεγάλο βαθμό τις ιστορίες του

από προϋπάρχοντα λογοτεχνικά έργα καθώς και λαϊκούς μύθους και ιστορίες,

όπως οι 1001 νύχτες από την Ανατολή ή τα παραμύθια των αδελφών Γκρίμ από

την Ευρώπη . Στη λογοτεχνία τρόμου συγκεκριμένα, προϋπήρχαν της γέννη-

σης του κινηματογράφου διάσημα έργα τα οποία αποτυπώνουν τόσο καθαρά και

ισχυρά το δέος και τη φρίκη που προκαλεί η αναζήτηση του αγνώστου μέσω

της επιστήμης, που λόγο της επιτυχίας τους γρήγορα μεταπήδησαν στη μεγάλη

οθόνη.

Δύο από τα επιδραστικότερα λογοτεχνικά έργα δεν είναι άλλα από το Fran-
kenstein (1818) της Mary Shelley και το Dracula (1897) του Bram Stoker.
Κυκλοφόρησαν πριν την εμφάνιση του κινηματογράφου, στον οποίο δραματο-

ποιήθηκαν στις αρχές του 1900. Τα έργα αυτά αποτυπώνουν δύο από τα πιο

θεμελιώδη αρχέτυπα επιστημονικών φιγούρων, του καλού και του αλαζόνα.

Το πρώτο παράδειγμα, αυτό του καλού επιστήμονα, το βρίσκουμε στο Dra-
cula στο πρόσωπο του καλλιεργημένου και περισπούδαστου δόκτορα Abraham
Van Helsing. Ο δρ. Van Helsing στο βιβλίο τοποθετείται ως κύριος ανταγωνι-

στής του Κόμη Dracula, αφού με τις ιατρικές του γνώσεις και την ταυτόχρονη

πίστη του στο υπερφυσικό καταφέρνει να σώσει τους ήρωες από την κατάρα του

βαμπίρ. Είναι ένας βαθιά ηθικός, συμπονετικός και θρησκευόμενος άνθρωπος

που τοποθετεί την επιστήμη του στην υπηρεσία των συνανθρώπων του.

Αντίθετα, ο δόκτορας Victor Frankenstein στην ιστορία της Shelley, είναι
ένας αλαζόνας επιστήμονας, που χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για αμφισβη-

τήσιμους ηθικά στόχους. Τα πειράματα του έδωσαν ζωή στο διάσημο τέρας

του και οδήγησαν στο θάνατο πολλών ανθρώπων. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι

ο Frankenstein δεν παρουσιάζεται ποτέ ως κακός επιστήμονας, αλλά ως άν-

θρωπος που παρασυρμένος από τους στόχους του εμφανίζεται τυφλός μπροστά

στα ίδια του τα σφάλματα, αγνοώντας τις ηθικές αρχές που καταπατά στην α-

ναζήτηση της αλήθειας. Επομένως αν και ένοχος, δεν χάνει στα μάτια του

κοινού την ελπίδα για εξιλέωση.

Τα παραπάνω μοτίβα έδωσαν βάση για την ανάπτυξη εκατοντάδων δραμα-

τικών χαρακτήρων τα τελευταία 100 χρόνια, καθώς βέβαια και εκ νέου δραμα-

τικοποιήσεις των ιδίων προσώπων, αφού οι ήρωες των βιβλίων αυτών έχουν
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εμφανιστεί σε περισσότερες από 100 ταινίες (111 ρόλοι για τον Βαν Χέλσινγκ

και 112 για τον Φρανκενστάιν σύμφωνα με [8]), άλλοτε σε κωμικούς ρόλους

και άλλοτε σε πιο σκοτεινές ερμηνείες.

Το τρίτο αρχέτυπο και ακριβώς αντίθετο των προηγουμένων είναι αυτό του

κακού επιστήμονα που παρουσιάζεται αποφασισμένος να θέσει σε εφαρμογή

τα πειράματα του παρόλα τα εμπόδια που συναντά, με σκοπό να εφαρμόσει τα

αποτελέσματα για την επίτευξη των ιδιοτελών στόχων του. Το μοντέλο αυτό

του «σατανικού» επιστήμονα απαντάται για πρώτη φορά την ίδια δεκαετία στη

Γερμανική εξπρεσιονιστική ταινία The Cabinet of Dr. Caligari το 1919. Εδώ

πέρα ο δρ. Caligari, που επίσης εμφανίζεται αρχικά ως πλανόδιος μάγος σε

καρναβάλι, αποδεικνύεται πως είναι ο διευθυντής ενός ψυχιατρικού ασύλου που

χρησιμοποιεί τον ασθενή του Cesare, έναν υπνοβάτη, για να ολοκληρώσει τα

δολοφονικά του σχέδια.

Ο δρ. Φρανκενστάιν αποτυπώθηκε πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη στη

μικρού μήκους ταινία Frankenstein από το στούντιο του Tomas Edison το

1910. Στην ταινία αυτή, που μέχρι προσφάτως θεωρούνταν χαμένη και πλέον

αποτελεί ιστορικό κειμήλιο, ο γιατρός παρουσιάζεται περισσότερο σαν μάγος

παρά σαν επιστήμονας, μαγειρεύοντας μυστικές ουσίες σε ένα μεγάλο καζάνι

από όπου γεννιέται το τέρας του. Είναι φανερό λοιπόν πόσο αφηρημένη ήταν η

γνώση του κοινού της εποχής γύρω από τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που

ακολουθεί η επιστημονική έρευνα. Η ταινία έχει παράξενη αισθητική, αρκετά

διαφορετική από το ύφος του βιβλίου και μάλιστα θεωρήθηκε τόσο προκλητική

που λογοκρίθηκε σε πολλές περιοχές. Περιέχει ωστόσο ενδιαφέρουσες σκηνές

όπου ο Φρανκενστάιν κοιτάζοντας στον καθρέφτη βλέπει την αντανάκλαση του

δημιουργήματος του και αποστρέφει το βλέμμα του τρομοκρατημένος. Αυτή

η ιδέα του επιστήμονα που εμφανίζεται μετανιωμένος για τις επιπτώσεις των

πειραμάτων του έχει τις ρίζες της στην ιστορία της Σηελλεψ και είναι το πιο

σύνηθες μοτίβο στους χαρακτήρες των επιστημόνων, ιδιαίτερα όπως θα δούμε

για τις δεκαετίες μετά το 1940.

Οι χαρακτήρες αυτοί εμφανίζονται ξανά τη δεκαετία του 1930, όπου έχουμε

την πρώτη μεγάλη αύξηση στις παραγωγές ταινιών τρόμου, κυρίως χάρη στα

στούντιο της Universal. Εδώ συναντούμε τον ήρωα δρ. Φρανκενστάιν στην

κλασσική πλέον ταινία Frankenstein το 1931, όπου παρουσιάζεται ξανά ως

ένας σκεπτόμενος και φιλόδοξος επιστήμονας, με ισχυρή επιστημονική δίψα για

επέκταση των πειραμάτων του πέρα από τα ηθικά και ορθολογιστικά όρια της
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συντηρητικής εποχής του. Μάλιστα μια προκλητική σκηνή όπου συνεπαρμένος

από την επιτυχία του πειράματος του δηλώνει πως νιώθει επιτέλους τι θα πει να

είσαι Θεός θεωρήθηκε ανεπίτρεπτη για την εποχή και το στούντιο αποφάσισε να

την αποκόψει από την τελική έκδοση. Βλέπουμε όμως στο τέλος να εμφανίζεται

μετανιωμένος για την παρέκκλιση των πειραμάτων του και συντεθλιμμένος για

το θλιβερό πλάσμα που δημιούργησε.

Αντίθετα από τον Φράνκενστάιν, ο δρ. Jack Griffin ως αόρατος άνθρωπος

στην ταινία The invisible man το 1931 είναι σκληρός με καθαρά αποτυπωμένο

το σύνδρομο ανωτερότητας του έναντι στους υπόλοιπους ανθρώπους. Η ταινία

αν και κωμική σε μεγάλο κομμάτι της, αποτυπώνει την έπαρση και το σύνδρομο

μεγαλομανίας του ανθρώπου που χρησιμοποιεί τους καρπούς των πειραμάτων

του (στη συγκεκριμένη περίπτωση το ίδιο του το αόρατο σώμα) για να επιτύχει

τα εγωιστικά του σχέδια. Ο χαρακτήρας του αποτελεί μια μορφή αναβίωσης

του Caligari.
Η εναλλαγή μεταξύ αυτών των τριών μοτίβων του καλού, του αλαζόνα μα

κατά βάθος καλού και του κακού, αν μας επιτραπεί να χρησιμοποιήσουμε δύο

τόσο απροσδιόριστες και κλισέ έννοιες, συνεχίστηκε χωρίς ιδιαίτερα αξιομνη-

μόνευτες ταινίες για όλη τη δεκαετία του 40, μέχρι τη μεγάλη έκρηξη των

“b-movies” της δεκαετίας του 50. Ως b-movies αναφερόμαστε βέβαια σε ται-

νίες «β-διαλογής», τόσο από πλευράς προϋπολογισμού, όσο και από πλευράς

αισθητικής. ΄Εχοντας περάσει 2 παγκοσμίους πολέμους και το τραύμα των

ατομικών εκρήξεων, ο κόσμος έπαψε πια να αναζητά τον τρόμο στη φαντα-

σία ή στις ιστορίες φαντασμάτων, αφού τον βίωνε στην αληθινή του ζωή. Ο

φόβος μιας πυρηνικής καταστροφής μαζί με την απροσδιόριστη τότε στο ευρύ

κοινό δύναμη της ραδιενέργειας έστρεψε τον κόσμο σε πιο ρεαλιστικά προ-

βλήματα. ΄Ετσι και ο κινηματογράφος στράφηκε προς αυτό τον τρόμο και τον

μεταβίβασε στη μεγάλη οθόνη. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η μετάβα-

ση βέβαια ήταν παράδοξος, και σήμερα φαντάζει σχεδόν γελοίος. Εκείνη τη

δεκαετία παράχθηκαν εκατοντάδες ταινίες με τέρατα που ξεπηδούσαν από μο-

λυσμένες λίμνες, ραδιενεργούς βάλτους, θαλάσσια βάθη πυρηνικών δοκιμών

και επιστημονικές εγκαταστάσεις. Πολλές ταινίες μάλιστα συνήθιζαν να ξεκι-

νούν με μικρά βίντεο ατομικών δοκιμών με αφηγήσεις περί του κινδύνου που

συνοδεύει τέτοια πειράματα, στοχεύοντας να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα

ρεαλιστικού ντοκιμαντέρ που θα τρόμαζε τους θεατές.

Σε όλες αυτές τις ταινίες οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι περιλαμβάνουν επι-
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στήμονες, αυτή τη φορά πιο κοντά σε θετικούς κλάδους, σε αντίθεση με πα-

λιότερες δεκαετίες όπου οι ρόλοι αφορούσαν κυρίως ιατρούς. Τα σενάρια κι-

νούνταν προς 2 γενικές κατευθύνσεις. Είτε ένας επιστήμονας, από λάθος ή

«τρέλα», θα διεξήγαγε ένα πείραμα στο εργαστήρι του που θα οδηγούσε στη

γέννηση ραδιενεργών ανθρώπων με υπερδυνάμεις (The Invisible Ray, 1936),

(Man Made Monster, 1941), (Indestructible Man, 1956), (The Incredible Sh-
rinking Man, 1957) και στη δραπέτευση κάποιου γιγαντιαίου τερατουργήματος

(Tarantula, 1955), (Fiend Without a Face, 1958), (The Tingler, 1959) είτε

μια εξωτερική απειλή θα έκανε την εμφάνιση της, (The Thing From Another
World, 1951), (Them!, 1954), (This Island Earth, 1955) και μια ομάδα επι-

στημόνων πρέπει να αντιμετωπίσει την απειλή με τη βοήθεια του στρατού.

Η πιο αντιπροσωπευτική ταινία της εποχής των ταινιών πυρηνικής καταστρο-

φής είναι φυσικά αυτή του βασιλιά των τεράτων, Godzilla το 1954. Η ταινία

προήλθε από την Ιαπωνία, μια χώρα που βίωσε από πρώτο χέρι πυρηνικές κα-

ταστροφές κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο και αυτός ο τρόμος αποτυπώνεται

καθαρά στην ταινία. Διαφέρει από τις υπόλοιπες του είδους της στον τόνο και

την αισθητική καθώς απουσιάζει το κακόγουστο στοιχείο των υπόλοιπων ταινι-

ών τις εποχής. Η ταινία εστιάζει στο μεγαλύτερο μέρος της στις καταστροφές

και την προσπάθεια των πολιτών να επιβιώσουν. Είναι ένα καταθλιπτικό έρ-

γο, που κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια να προειδοποιήσει το κοινό για τους

κινδύνους που εγκυμονεί η λανθασμένη χρήση της ατομικής ενέργειας.

Μετά τη δεκαετία του 1950-1960, ο κινηματογράφος τρόμου άρχισε να παίρ-

νει νέα μονοπάτια. Δόθηκε βάση σε νέες θεματολογίες όπως η θρησκεία (The
Exorcist, 1973) και έκανε την πρώτη του εμφάνιση ένα νέο υπο-είδος, αυτό των

ταινιών “splatter”, όπου δίνεται έμφαση στην εκτεταμένη απεικόνιση σκηνών

βίας (The Texas Chainsaw Massacre, 1974). Σε αντίθεση με αυτές τις ταινίες

όμως, έχουμε και μια λαμπρή αναβίωση των κλασσικών ταινιών τρόμου, χάρις

το Βρετανικό στούντιο Hammer Films. Το στούντιο κυκλοφόρησε μοντέρ-

νες εκδοχές των κλασσικών ιστοριών του Φρανκενστάιν και του Δράκουλα,

προσαρμοσμένες μεν στο νέο κοινό αλλά με όλα τα χαρακτηριστικά των κλα-

σικών του ’30, τα γοτθικά σκηνικά, τον κρυφό ερωτισμό και το σασπένς. Οι

επιστήμονες - ήρωες στις ταινίες παρουσιάζονται σε πολλές διαφορετικές εκ-

δοχές, ειδικά μάλιστα ο δρ. Φρανκενστάιν, που δραματοποιείται από τον Peter
Cushing σε έναν χαρακτήρα σκληρό και αδυσώπητο, αποφασισμένο να ολοκλη-

ρώσει τα πειράματα του και να σκοτώσει όποιον σταθεί εμπόδιο στο σκοπό του
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(The Curse of Frankenstein, 1957), (The Revenge of Frankenstein, 1958),
(The Evil of Frankenstein, 1964), (Frankenstein Must Be Destroyed, 1969).
Ο ίδιος ηθοποιός ενσάρκωσε και τον δρ. Βαν Χέλσινγκ στο Dracula του 1958

από το ίδιο στούντιο.

Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες αλλα-

γές στα μοτίβα των επιστημονικών χαρακτήρων στον κινηματογράφο τρόμου.

Συνεχίζει η εναλλαγή μεταξύ κυνικού και απάνθρωπου (Re-Animator, 1985)
σε καλόβουλου ή υπερβολικά φιλόδοξου που ξεπερνά τα όρια της επιστήμης

και το μετανιώνει (The Fly, 1986), (From Beyond, 1986). Σπανιότερα θα συ-

ναντήσουμε καθαρά καλούς επιστήμονες (Jurassic Park, 1993), (Hulk, 2003)
αφού βέβαια η βιομηχανία του Hollywood μπορεί ευκολότερα να αντλήσει κέρδη

μέσω των κακών της χαρακτήρων.

Αντίθετα, το σημείο όπου παρατηρούμε αλλαγή είναι στην απεικόνιση της

επιστημονικής μεθοδολογίας. Κατά τη διάρκεια του 1950 και παλαιότερα, οι

ιστορίες χρησιμοποιούσαν το επιστημονικό υπόβαθρο αφηρημένα, χωρίς ποτέ

να δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία και τα πρωτόκολλα που ακολουθεί μια ρε-

αλιστική επιστημονική έρευνα. Επομένως η επιστήμη αποτελούσε απλώς ένα

σεναριακό εργαλείο για την εξέλιξη της πλοκής. Η επιστημονική έρευνα απαρ-

τιζόταν από «πειράματα» τα οποία απέδιδαν «αποτελέσματα», χωρίς την ανάγκη

αναφοράς οποιουδήποτε επιστημονικού υπόβαθρου. Δεν υπήρχε διαχωρισμός

στη μεθοδολογία του κάθε κλάδου και στις διαφορές τους, αφού λίγο πολύ

όλοι, από γιατροί και βιολόγοι μέχρι αστρονόμοι, φυσικοί και γεωλόγοι α-

ντιμετωπίζονταν με την ίδια συμπάθεια ή αντιπάθεια από το κινηματογραφικό

κοινό. Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, γίνονται τα πρώτα βήματα προς

μια πιο εκτενή παρουσίαση της μεθοδολογίας του κάθε κλάδου. Σημαντικά

παραδείγματα είναι τα The Fly (1986), Darkman (1990), Hollow Man (2000),
Rise of the Planet of the Apes (2011) όπου αν και δε δίνεται καθόλου έμ-

φαση στην καθεαυτή επιστήμη, τονίζεται η διαδικασία δοκιμής και σφάλματος

που είναι αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε έρευνας. Αυτή η αποτύπωση

της επιστημονικής διαδικασίας δοκιμής/σφάλματος είναι πολύ σημαντική στη

βαθύτερη και ρεαλιστικότερη απεικόνιση των επιστημόνων και της εργασίας

τους, ίσως μάλιστα και σπουδαιότερη από την καθεαυτή επιστημονική ορθότη-

τα των πειραμάτων.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή που παρατηρήθηκε τις δεκαετίες μετά το

1980, είναι η εμφάνιση της επιστήμης ως θεματολογίας σε κωμικές ταινίες. Ο
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χαρακτήρας λοιπόν του «τρελού» επιστήμονα εμφανίζεται στην πιο εκλαϊκευ-

μένη του μορφή σε διάσημες περσόνες όπως ο εικονικός Dr. Emmet Brown
(Christopher Lloyd) στο Back to the Future το 1985, η τετράδα των Ghost-
busters το 1984 και ο Dr. Bunsen Honeydew μαζί με τον άτυχο βοηθό του

Beaker στο Muppet Show, με πρώτη εμφάνιση το 1976. Διάσημες είναι επίσης

οι σκηνές των κωμικών Abbott και Costello όπου χρησιμοποιώντας τη δική

τους ξεχωριστή «κοινή λογική» προσπαθούν να ολοκληρώσουν στοιχειώδεις

υπολογισμούς, καταλήγοντας πάντα σε κραυγαλέα αποτελέσματα. Η παρουσία

των επιστημόνων στην κωμωδία συνεχίστηκε στις επόμενες δεκαετίες, με πιο

χαρακτηριστικό σημερινό παράδειγμα την κωμική σειρά The Bing Bang The-
ory από το 2007 έως σήμερα, όπου κεντρικοί χαρακτήρες είναι τέσσερις νεαροί

ανερχόμενοι επιστήμονες.

Αυτή η μετάβαση από τον τρόμο στην κωμωδία δεν πρέπει να μας φαίνεται

παράξενη. Η επιστημονική έρευνα και η μελέτη των λεπτότερων δεσμών που

υφαίνουν τον κόσμο, είτε πρόκειται για κάτι μεγαλειώδες όπως η ανακάλυψη

του σύμπαντος είτε για κάτι μικροσκοπικό σαν τη μελέτη της φυσιολογίας του

εγκεφάλου, υπήρξε πάντοτε κάτι δυσνόητο και κρυφό για το ευρύ κοινό. Ο

κόσμος αν και επωφελείται από τις εφαρμογές της επιστήμης σε όλους τους

κλάδους της ζωής, βλέπει την επιστήμη ως ένα μαύρο κουτί, του οποίου μπορεί

μονάχα να δει την έξοδο και όχι το εσωτερικό. ΄Ενας τρόπος λοιπόν απομυθο-

ποίησης του μεγαθηρίου της επιστήμης και του δέους που γεννάει είναι μέσω

της διακωμώδησής της στα μάτια του κοινού.

Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος των μαθηματικών σε όλες αυτές τις ταινίες όπου

εμφανίζονται επιστημονικοί χαρακτήρες· Δυστυχώς, μέχρι το τα μέσα της δε-

καετίας του 1990 η αναφορά σε μαθηματικές αρχές και εξισώσεις παραμένει

ακόμη μηδαμινή. Η μαθηματική επιστήμη, αν και αποτελεί τη βάση για τη θε-

μελίωση όλων των άλλων θετικών επιστημών, παραμένει στο παρασκήνιο της

κινηματογραφικής τέχνης. Οι σκηνοθέτες, στηρίζονται περισσότερο στη γραφι-

κή εικόνα του επιστημονικού εργαστηρίου γεμάτου με δοκιμαστικούς σωλήνες,

ηλεκτροφόρα πηνία και γιγαντιαίους πίνακες ελέγχου με δεκάδες διακόπτες και

μοχλούς. Η μόνη καθαρά μαθηματική προσθήκη είναι συνήθως ένας μαυροπίνα-

κας γεμάτος μαθηματικές εξισώσεις, ο οποίος όμως αποτελεί απλώς σκηνική

προσθήκη, αδιάφορη για την πλοκή. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί η ταινία

The Day the Earth Stood Still (1951). Εκεί, ο εξωγήινος πρωταγωνιστής

Κλαατυ, επισκέπτεται έναν διάσημο μαθηματικό και επιλύει ένα μαθηματικό
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πρόβλημα γραμμένο στον μαυροπίνακα του καθηγητή. Η ταινία έχει την πρώτη

σημαντική νύξη στον κινηματογράφο σχετικά με την καθολικότητα των μα-

θηματικών, αφού βλέπουμε πως αποτελούν κοινό έδαφος επικοινωνίας μεταξύ

ενός ανθρώπου και ενός εξωγήινου.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετά, παρατηρείται η εμφάνιση των

μαθηματικών επιστημών στο προσκήνιο. Μεγάλη αρχή έγινε με το θρίλερ ψυ-

χολογικού τρόμου Πι το 1998, όπου ένας μαθηματικός με ειδίκευση τη θεωρία

αριθμών προσπαθεί να ανακαλύψει έναν αριθμό που διέπει τη συμπεριφορά του

χρηματιστηρίου. ΄Επειτα, τα μαθηματικά σαν θεματολογία επεκτάθηκαν σε νέα

κινηματογραφικά ρεύματα πέραν του τρόμου. Διάσημες ταινίες είναι το δράμα

A Beautiful Mind (2001) που αφορά τη ζωή του μαθηματικού και οικονομο-

λόγου John Nash και τη μάχη του με τη σχιζοφρένεια, η βιογραφική ταινία

Moneyball (2011) γύρω από τη ζωή ενός οικονομολόγου που εφαρμόζει στα-

τιστική ανάλυση για να επιλέξει τους σωστούς παίκτες μιας ομάδας μπέιζμπολ

και το πιο πρόσφατο The Imitation Game (2014) με πρωταγωνιστή το μαθη-

ματικό Alan Turing, ο οποίος κατά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο βοήθησε στην

αποκρυπτογράφηση του Γερμανικού κώδικα Enigma. Οι παραπάνω ταινίες, όχι

μόνο δίνουν μια πολύ καθαρή εικόνα για τη χρησιμότητα των μαθηματικών

στην κοινωνία αλλά επιπλέον παρουσιάζουν πτυχές που αφορούν τη ζωή των

ανθρώπων που είτε διεξάγουν επιστημονική έρευνα είτε εφαρμόζουν τις επιστη-

μονικές τους γνώσεις στην εργασία τους. Στις τελευταίες δεκαετίες επομένως

έχουμε μια ουσιαστική απόκλιση από το τρίπτυχο καλός/κακός/αλλαζόνας και

μια μετάβαση σε πιο ρεαλιστικές απεικονίσεις των επιστημονικών χαρακτήρων

και των μαθηματικών που κρύβονται πίσω από το έργο τους.

Συνολικά, παρατηρούμε πως η επιστήμη σαν θεματολογία στις ταινίες κα-

τάφερε με τα χρόνια να μεταπηδήσει σε πολλά διαφορετικά κινηματογραφικά

είδη όπως η κωμωδία, και τα θρίλερ. Επιπλέον, υπήρξε μια διεύρυνση τον επι-

στημονικών κλάδων που παρουσιάζονται σε αυτές, με μια γενικότερη μετάβαση

από τον ιατρικό και βιολογικό κλάδο στις υπόλοιπες θετικές επιστήμες, όπως

η πληροφορική (The Zero Theorem, 2013), τα καθαρά μαθηματικά, η κρυπτο-

γραφία, οι πιθανότητες (21, 2008), η ψυχιατρική (Silence of the Lambs, 1991)
ή ακόμα και η σεξολογία (Kinsey, 2004). Παρόλα αυτά όμως, βρισκόμαστε

ακόμη στα πρώτα βήματα της μετάβασης προς τη ρεαλιστικότερη απεικόνιση

της επιστημονικής έρευνας και της ζωής των ανθρώπων που αποτελούν μέλη

της επιστημονικής κοινότητας. Καθαρά παραδείγματα αποτελούν τα προανα-
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φερθέντα Pi, The Imitation Game και Big Bang Theory, το κατά πόσο όμως

τέτοιες ταινίες θα αφήσουν το στίγμα τους στην πορεία του κινηματογράφου

θα το καταλάβουμε από την τροπή των ταινιών των επόμενων δεκαετιών.
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