
Watching Mozart: Οι ταινίες για τον Μότσαρτ και η μοσσική 

τοσ σε ταινίες 
 

 

 

Σν λα γξάθεη θαλείο κε αθνξκή ηελ επέηεην ησλ 250 ρξόλσλ από ηελ γέλλεζε ελόο ζπλζέηε όπσο ν 

Κόηζαξη δελ είλαη απιό πξάγκα: νη επέηεηνη παξαζύξνπλ κε κηα ζαξσηηθή δύλακε πνπ ηειηθά 

εμνκνηώλεη ηα πάληα. Δδώ, ινηπόλ, ε γξάθνπζα ζα πξνζπαζήζεη λα «πιεζηάζεη» ηνλ απζηξηαθό 

ζπλζέηε, μεθηλώληαο όρη από έλα γξαπηό ληνθνπκέλην (είηε απηό είλαη έλα ρεηξόγξαθν είηε κηα 

παξηηηνύξα ή βηβιίν), αιιά εμεηάδνληαο έλα κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο πνπ ζηελ 

επνρή καο θπξηαξρεί ζρεδόλ ζαλ ηύξαλλνο: ηελ θηλνύκελε εηθόλα. 

 

Αλ ην δνύκε ζηαηηζηηθά, θαλέλαο κεηαμύ ησλ θιαζηθώλ ζπλζεηώλ δελ ήηαλ ηόζν απαζαλαηηζκέλνο ζε 

ηαηλίεο όπσο ν Κόηζαξη: ε ρξήζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ζπλζέηε κέζσ βηνγξαθηθώλ θαη/ ή ηζηνξηθώλ 

ηαηληώλ θαη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ηνπ ζε άιιεο ηαηλίεο είλαη ηόζν κεγάιε, ώζηε λα αλήθνπλ ζε απηόλ 

ηα πξσηεία ζε ζρέζε κε όινπο ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

Από πνπ λα αξρίζνπκε απηή ηελ πεξηπιάλεζε; Κηα θαιή αξρή ζα κπνξνύζε λα ήηαλ, όπσο αξέζεη 

πνιύ θαη ζηνπο Ακεξηθάλνπο, λα θηλεζνύκε από ηελ ηειεπηαία ηαηλία πξνο ηα πίζσ κέρξη θαη ηελ 

πξώηε. Ή κήπσο ζα ήηαλ θαιύηεξα λα μεθηλήζνπκε αλάπνδα, από ηελ πιένλ πεξίθεκε ηαηλία, ε νπνία 

θαηέζηεζε ην ζπλζέηε ηόζν γλσζηό όζν θακία άιιε[i]; Κήπσο ζα ήηαλ θαιύηεξα λα πξνζπαζήζεη 

θαλείο λα βξεη έλα δξόκν ζε εθείλν ηνλ αηειείσην ιαβύξηλζν ηεο κνπζηθήο ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζε ηαηλίεο ; 

Γηα λα μεκπιέμνπκε ην θνπβάξη πξνηηκήζακε λα μεθηλήζνπκε κία ρξνλνινγηθή θαηαγξαθή ησλ 

βηνγξαθηθώλ ηνπ ηαηληώλ.   

 

Οη βηνγξαθηθέο ηαηλίεο 

Ιίγνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ε πξώηε ηαηλία πνπ γπξίζζεθε απνθιεηζηηθά γηα έλα κνπζηθό είρε 

ζαλ αληηθείκελν ηνλ Κόηζαξη. Πξόθεηηαη γηα κηα κηθξή ζε δηάξθεηα, βνπβή θαη αζπξόκαπξε ηαηλία, 

δεθαπέληε ιεπηώλ πεξίπνπ, κε ηίηιν La mort de Mozart (Ο ζάλαηνο ηνπ Κόηζαξη), ε νπνία γπξίζηεθε 

ζηε Γαιιία, ζηα 1909[ii], από ηνλ ζθελνζέηε Louis Feuillade[iii], σο κία παξαγσγή ηεο Gaumont. 

Βαζηζκέλε ζην ζάλαην ηνπ ζπλζέηε, ν ζθελνζέηεο θαληάδεηαη όηη ν ζπλζέηεο πεζαίλεη ελώ γξάθεη 

ην Requiem θαη ζηελ ηαηλία ελαιιάζζνληαη ζαλ νξάκαηα ηνπ εηνηκνζάλαηνπ Κόηζαξη, ζθελέο από ηηο 

όπεξεο Le nozze di Figaro, Don Giovanni θαη Die Zauberfloete.  

'Eλα ζπάλην καξγαξηηάξη είλαη ε ηαηλία ηνπ 1921 ηνπ Otto 

Kreisler θαη Karl Toma Mozart Leben, Lieben und 

Leiden(Κόηζαξη : ε Εσή, νη έξσηεο θαη ηα βάζαλα). 

Παξνπζηάζζεθε ζην άιηζκπνπξγθ κε αθνξκή ηελ ηηκεηηθή 

εβδνκάδα γηα ηα εθαηό ηξηάληα ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ 

Κόηζαξη. Ήηαλ ε πξώηε ηαηλία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

παηξίδα ηνπ ζπλζέηε, γπξίζζεθε δειαδή ζηνπο απζεληηθνύο 

ηζηνξηθνύο ηόπνπο όπσο ην άιηζκπνπξγθ θαη ε Βηέλλε, κε 

ζθελέο από ηελ Απιή ηεο επνρήο, θηλεκαηνγξαθεκέλεο ζηηο 

παλέκνξθεο αίζνπζεο ηεο Wiener Hofburg, ζε δηάθνξα 

ρξώκαηα (κπιε, πξάζηλν θαη θίηξηλν). Σν κνλαδηθό αληίγξαθν 

πνπ ππάξρεη ζηνλ θόζκν, πξόζθαηα ζπληεξεκέλν γηα ην 

θεηηλό «έηνο Κόηζαξη», βξίζθεηαη ζηε Ρώκε ηεο Ηηαιίαο, ζην 

Κνπζείν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ζεάκαηνο Jose Panzieri. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1930 κε 1940 ε θηγνύξα ηνπ Κόηζαξη είλαη παξνύζα ζην πξώην κεγάιν ληεκπνύην 

ηεο παξαγσγήο βηνγξαθηθώλ ηαηληώλ γηα θιαζηθνύο ζπλζέηεο[iv]. πλνιηθά, πέληε ηαηλίεο είλαη 

 

Mozart Leben, Lieben und Leiden 
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αθηεξσκέλεο ζην Κόηζαξη: ε πξώηε Whom the Gods love είλαη κηα νκηινύζα αγγιηθή ηαηλία ηνπ 

1936, βαζηζκέλε ζηε ζρέζε ηνπ Κόηζαξη κε ηελ γπλαίθα ηνπ Θνλζηάληζε Βέκπεξ. Ζ αξρεηαθή ηεο 

αμία βξίζθεηαη ζηηο ζθελέο από ην Le nozze di Figaro θαη Die ZauberFloete, νη νπνίεο είλαη ζε 

ζθελνζεζία ηνπ Bernard Baumgartner θαη δηεύζπλζε, ηεο λέαο ηόηε London Symphony Orchestra, 

ηνπ Sir Thomas Beecham. Ζ ηαηλία θπθινθόξεζε μαλά δεθαηξία ρξόληα αξγόηεξα κε ηνλ ηίηιν Mozart. 

Ζ ηαηλία Eine kleine Nacht Musik, είλαη κία γεξκαληθή παξαγσγή ηνπ 1939 θαη πξόθεηηαη γηα κία ηαηλία 

βαζηζκέλε ζην πεξίθεκν δηήγεκα ηνπ Edouard Morike Μνηζαξη: ην ηαμίδη πξνο ηελ Πξάγα. Τπάξρεη, 

επίζεο, θαη ην ηηαιηθό θηικ Melodie eterne (Αηώληεο κεισδίεο), ππό ηε ζθελνζεηηθή δηεύζπλζε ηνπ 

εηδηθνύ ζηηο ηαηλίεο κε ζέκα ηελ όπεξα Carmine Gallone[v], ζηελ νπνία νη άξηεο είλαη ηξαγνπδηζκέλεο 

από ηελ ζνπξάλν Margherita Carosio.  

Ζ ηαηλία Wenn die Gotter lieben είλαη κηα απζηξηαθή παξαγσγή 

ηνπ 1942 κε ηελ Wiener Philharmoniker Orchestra, λα έρεη ηελ 

επζύλε γηα ηελ κνπζηθή επέλδπζε ηεο ηαηλίαο. Σελ νξρήζηξα 

δηεπζύλεη ν Alois Melichar. Κηα αλαπξνζαξκνγή απηήο ηεο 

ηαηλίαο έγηλε ζηελ Ακεξηθή, ην 1948 από ηνπο George Moskov 

θαη Frank Wisbar, κε κεξηθέο ζελαξηαθέο δηεπξύλζεηο, αιιά 

πάληα ζε ζθελνζεζία ηνπ απζηξηαθνύ Karl Hartl[vi], αιιά κε 

θαηλνύξην ηίηιν The Mozart story. Θαηά πάζα πηζαλόηεηα, ν 

ζθελνζέηεο Milos Forman από απηή ηελ ηαηλία εκπλεύζζεθε θαη 

ηνλ δηθό ηνπ Amadeus. Πξάγκαηη, ζηελ ηαηλία ηνπ Hartl, o 

Salieri παξνπζηάδεηαη σο έλαο άλζξσπνο γεκάηνο από θζόλν θαη ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ δσή ηνπ 

Κόηζαξη αθνύ ν ζπλζέηεο έρεη πεζάλεη. 

Πεξηνξίδνπκε ηνπο ηίηινπο, ζπληζηώληαο κόλν κεξηθέο άιιεο ηαηλίεο όπσο ε 

πξώηε έγρξσκε Reich mir die Hand, mein Leben, ηνπ Hartl ηνπ 1955 θαη ε 

ηαηλία Das Leben Mozarts, ζθελνζεηεκέλε ην 1967 από ηνλ Hans Conrad 

Fischer θαη ζηελ νπνία αλαζπληίζεηαη ε δσή ηνπ κνπζηθνύ κέζσ απζεληηθώλ 

ληνθνπκέλησλ, επηζηνιώλ, δσγξαθηώλ, δεκηνπξγώληαο έλα είδνο 

ληνθηκαληέξ. 

Ζ ηαηλία Mozart : Autzeichnungen einer Jugend (Κόηζαξη: ηζηνξία ελόο 

παηδηνύ) αλαθέξεηαη ζηε δσή ηνπ παηδηνύ ζαύκαηνο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 20 εηώλ[vii]. Ζ κνπζηθή 

εθηειείηαη ζε απζεληηθά όξγαλα επνρήο. 

Σν Mozart in love (Δξσηεπκέλνο Κόηζαξη) είλαη κηα ακεξηθαληθή ηαηλία ηνπ Καξθ Rappaport, γηα ηνλ 

έξσηα ηνπ Κόηζαξη πξνο ηηο δπν αδειθέο Αινΐζηα θαη Θνλζηαληο Βέκπεξ. 

Δλδηαθέξνπζα θαη αμηόινγε είλαη θαη ε ηαηλία ηνπ ζθελνζέηε Pupi Avati, Noi 

tre (Δκείο νη ηξεηο), ε νπνία δηαδξακαηίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ 

από ηα ηξία ηαμίδηα ηνπ Κόηζαξη ζηελ Ηηαιία, ζηα 1770. Δθεί, ν ζπλζέηεο 

πεξλάεη ην θαινθαίξη ηνπ ζε κηα έπαπιε ηνπ θόκε Παιιαβηηζίλη, θαη γίλεηαη 

θίινο κε ηνλ γην ηνπ νηθνδεζπόηε ηνπ θαζώο θαη κε κηα θνπέια ηεο 

πεξηνρήο, πξνζπαζώληαο λα πεξάζεη κηα θπζηνινγηθή δσή ζαλ έθεβνο. Ζ 

ηαηλία θέξδηζε ην εηδηθό βξαβείν ηεο επηηξνπήο ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι 

θηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο, ην 1986. 

Ληθήηξηα νθηώ βξαβείσλ Όζθαξ ήηαλ ε ηαηλία Amadeus ηνπ Milos Forman, 

θαη ε νπνία δελ έρεη αλάγθε από παξνπζηάζεηο. Σν κόλν πνπ ζα ζέιακε λα 

ζεκεηώζνπκε είλαη όηη ππάξρεη κηα θαηλνύξηα έθδνζε ηνπ 2002, ζηελ νπνία 

έρνπλ πξνζηεζεί είθνζη ιεπηά επηπιένλ κνπζηθήο. 

 

Wenn die Gotter lieben 

 

Das Leben Mozarts 
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                                                Amadeus 

 

 

Γπν ηαηλίεο θιείλνπλ απηή ηελ παξνπζίαζε, ε κία κε ειάρηζηε άμηα Vergesst Mozart ηνπ 1985 ε νπνία 

είλαη ηζερν-γεξκαληθή παξαγσγή, θαη ε άιιε είλαη ε Trillertrine ηνπ 1991. 

Κεηά ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηεο ηαηλίαο Amadeus, παξαηεξείηαη κία ζηαδηαθή αύμεζε παξαγσγήο 

ληνθηκαληέξ θαη ηαηληώλ γηα ηειεόξαζε, όπσο εθείλε ηνπ Ούγγξνπ Vazsony ζηα πιαίζηα κηαο ζεηξάο 

ηαηληώλ γηα ηνπο θιαζηθνύο ζπλζέηεο - Klassix 13 ηνπ 1987, ή ην ληνθηκαληέξ Mozart on tour ηνπ 

1991, ην νπνίν απνηειείηαη από 13 εθπνκπέο πνπ αθνξνύλ ηα ηαμίδηα ηνπ Κόηζαξη ζηελ Δπξώπε, 

παξνπζηαζκέλα από ηνλ καέζηξν André Previn. 

Σν ηειεπηαίν ληνθηκαληέξ πνπ κόιηο θπθινθόξεζε έρεη ηίηιν In search of Mozart, θαη παξνπζηάζζεθε 

ζε παγθόζκηα πξεκηέξα ζην Ινλδίλν, ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην. Ζ ηαηλία δεκηνπξγήζεθε από ην Phil 

Grabsky αθξηβώο γηα ηνλ επέηεην ηεο γέλλεζε ηνπ ζπλζέηε. Αθνινπζώληαο ηε κνπζηθή θαη ηηο 

επηζηνιέο ηνπ Κόηζαξη, ν Grabsky «μαλαγξάθεη» ηε δσή ηνπ ζπλζέηε ελώλνληαο νγδόληα έξγα, 

ρξνλνινγηθά ηνπνζεηεκέλα κε ελαιιαζζόκελεο εηθόλεο. Ο ζθελνζέηεο θαηαθέξλεη έηζη λα αλαδείμεη 

σο αιεζηλή πξσηαγσλίζηξηα ηεο ηαηλίαο ηε κνπζηθή. Κε ηελ ζπλεξγαζία κνπζηθνιόγσλ όπσο νη Cliff 

Eisen, Nicholas Till θαη Stanley Sadie, ε εηθόλα ηνπ ζπλζέηε πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη πνιύ 

δηαθνξεηηθή από απηή ε νπνία καο έρεη εληππσζεί ζηνλ Amadeus ηνπ Forman. 

 

Ζ κνπζηθή γηα ηαηλίεο 

πρλόηαηε είλαη θαη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ηνπ Κόηζαξη ζε ηαηλίεο. ε παξαπάλσ από 300 θηικ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κνπζηθή ηνπ. Σα θνκκάηηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζόηεξν είλαη από ηελ 

όπεξα Le nozze di Figaro, κεηά αθνινπζεί ε κνπζηθή από ην Don Giovanni (π.ρ. ην ληνπέην La ci 

darem la mano, ζηελ ηαηλία Τν δείπλν ηεο Μπακπέη)  θαη βεβαίσο ην Requiem (π.ρ. Σν Requiem 

aeternam ζηελ Ειίδακπεζ ηνπ Shekhar Kapur) . Ζ παζίγλσζηε λπρηεξηλή ζεξελάηα Eine kleine 

Nacht Musik έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο (π.ρ. ζηελ ηαηλία ηνπ Alan Pakula Η 

εθινγή ηεο Σνθί). 

Πάξα πνιινί είλαη νη ζθελνζέηεο πνπ βξήθαλε ζηνλ απζηξηαθό ζπλζέηε ηελ ηδαληθή κνπζηθή 

ππνζηήξημε ζηηο εηθόλεο ηνπο: ν κεγάινο Stanley Kubrik ζηελ ηειεπηαία ηνπ ηαηλία ηνπ 1998 Eyes 

wide shut, επέιεμε ην Rex tremendae από ην Requiem ελώ θαη ζηελ θαηαπιεθηηθή, αιιά όρη όζν 

γλσζηή ζα έπξεπε, ηαηλία Barry Lindon (1975), αθνύγεηαη ην εκβαηήξην από ην ηληεξκέηδν ηεο 
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όπεξαο Idomeneo . 

Ο Nikita Mikhalkov ζηελ ηαηλία Dark Eyes (1987), ρξεζηκνπνίεζε ηε Σνλάηα γηα πηάλν αξ. 16 Κ. 

570ελώ θαη ζηελ ηαηλία Ο Κνπξέαο ηεο Σηβεξίαο (1998) γίλεηαη ρξήζε ηνπ Κνληζέξηνπ γηα πηάλν θαη 

νξρήζηξα αξ. 23 Κ. 488  θαζώο θαη απνζπάζκαηα από ηελ όπεξα Le nozze di Figaro. 

Σν επηιεγκέλν ξεπεξηόξην γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν πεξηέρεη κεγάιε πνηθηιία: πέξα από ηα θνληζέξηα 

γηα πηάλν θαη νξρήζηξα, βξίζθνύκε θαη ην Κνληζέξην γηα θιαξηλέην Κ. 622  θαζώο θη εθείλν 

γηα θιάνπην θαη άξπα Κ. 279 θαη γηα θιάνπην θαη νξρήζηξα Κ. 313 πνπ αθνύγνληαη ζηελ 

ηαηλία Green Card. Σν πξώην κέξνο ηνπ Κνληζέξηνπ γηα θόξλν Κ. 417 ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηαηλία ηνπ 

Oliver Stone JFK, ελώ επξέσο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη νη: Σπκθωλία αξ. 40 Κ. 550 θαη Σπκθωλία 

αξ.41 Κ. 551, αιιά θαη ληηβεξηηκέληη, ηξίν, θνπαξηέηα θαη θνπηληέηα. Σειεπηαία, αιιά επίζεο 

πνιπρξεζηκνπνηεκέλε, είλαη θαη ε ζξεζθεπηηθή κνπζηθή. ηελ ηαηλία Philadelphia (1993), πέξα από 

ηελ άξηα Non temer amato ben από ηνλ Idomeneo, ππάξρνπλ θαη ην Laudate Dominum από ην 

έξγν Vesperae solennes de confessore K. 339, ην Agnus Dei θαη Dona nobis pacem από 

ηελ Λεηηνπξγία αξ. 16 Κ. 317, ην Dolcissimum convivium θαη to Viaticum από ηηο Litaniae de 

venerabilis altaris sacramento K. 243. 

Σέινο, γηα λα δώζνπκε έλα παξάδεηγκα ηεο αθξαίαο δηαζεκόηεηαο πνπ απέθηεζε ε κνπζηθή ηνπ 

Κόηζαξη κέζσ κηαο ηαηλίαο, ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε ην Andante  από ην Κνληζέξην γηα 

πηάλν θαη νξρήζηξα αξ. 21 Κ. 467, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ζνπεδηθή ηαηλία ηνπ 1967 Elvira 

Madigan θαη από ηόηε γηα πνιινύο ην θνληζέξην ηνπ Κόηζαξη έρεη ιάβεη ην πξνζσλύκην "Θνληζέξην 

Διβίξα Κάληηγθαλ"! 

 

πκπεξάζκαηα 
Ζ ηδέα λα πξνζεγγίζεη θαλείο ηε κνπζηθή ηνπ Κόηζαξη κέζσ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, ζα κπνξνύζε 

λα είλαη ε αθεηεξία κηαο δηαδξνκήο έξεπλαο γηα ηηο όπεξεο ηνπ ζπλζέηε, ρξεζηκνπνηώληαο 

δεκηνπξγηθά ηα δηάθνξα κέζα πνπ ππάξρνπλ όπσο Cds, DVD ε βηληενθαζέηεο. Δπρόκαζηε λα κπνξέζεη 

λα γίλεη έλα επηπιένλ εξγαιείν γηα ηελ δηάδνζε ηεο γλώζεο απηήο ηεο αζάλαηεο θαη ειθπζηηθήο 

κνπζηθήο, ηεο νπνίαο ε νκνξθηά κέλεη αλαιινίσηε ζηελ παγθόζκηα ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. 

  

Gabriella Spano 

Αθήνα, 30 Φεβροσαρίοσ 2006 

 

 

 

[i]Πξόθεηηαη γηα ηελ παζίγλσζηε θαη πνιπβξαβεπκέλε ηαηλία Amadeus ηνπ Forman. 

[ii]Σν κηθξό έξγν I funerali di Verdi (ε θεδεία ηνπ Βέξληη) ηνπ 1901 , ζθελνζεηεκέλν από ην 'Ηηαιν 

Παθθηνλη ήηαλ κηα αιεζηλή βηληενζθόπεζε δύν ιεπηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεγνλόηνο , όρη 

ζρεδηαζκέλε γηα λα γίλεη ηαηλία . Πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ην 1912 γηα λα έρνπκε ην πξώην έξγν γηα έλα 

ζπλζέηε, ηνλ Πεξγθνιέδη θαη ηνλ επόκελν ρξόλν έλα άιιν γηα ηνλ Βέξληη (ηνπ Giuseppe de Luguoro – 

Presicce) 

[iii]Ο κεγάινο γάιινο ζθελνζέηεο ησλ πεξηζζόηεξσλ από νθηαθνζίσλ ηαηληώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 

ππελζπκίδνπκε ην κπζηθό Fantomas θαη Les vampires. 
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[iv] Παξνπζηάδνληαη ηαηλίεο γηα ηνλ Κπηδέ (1930), ηνπο Παγθαλίλη θαη νύκπέξη, (1934), Κπειίλη θαη 

Ρνζζίλη (1935), Κπεηόβελ (1936), νπέλ (1937), Κπεξιηόδ (1941), θαη Υέληει (1942). 

[v] θελνζέηεο θαη ησλ Casta Diva, La forza del destino, Manon Lescaut, Rigoletto, La Signora delle 

Camelie, Il trovatore 

[vi]O Karl Hartl θαηέρεη κηα εηδηθή ζέζε ζηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηόγξαθνπ αιιά επίζεο θαηέρεη θαη κία 

ζεκαληηθή ζέζε ζηελ πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή ηζηνξία ηεο Απζηξίαο, γηα ηελ αληηλαδηζηηθή ζέζε πνπ 

έιαβε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. ε απηή ηε πεξίνδν, ν Hartl θαηάθεξε λα 

γπξίδεη ηαηλίεο κε απνιηηηθά ζέκαηα, απνθεύγνληαο ηηο πξνπαγαλδηζηηθέο ηαηλίεο. Όηαλ ην 1938 

αλέιαβε ηε δηεύζπλζε ηεο εηαηξίαο Wien-Film, ν Hartl θαηάθεξε λα γπξίζεη κόλν κηα ηαηλία ζηα 

επόκελα επηά ρξόληα: πξόθεηηαη αθξηβώο γηα εθείλε κε ην Κόηζαξη. 

[vii] Ο Παύινο Κπεθηάξεο εξκελεύεη ηνλ επηάρξνλν Κόηζαξη 
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