
59

Pojęcie „kontestacja” zdefiniowane zostało między innymi przez Aldonę Jawłowską, 
piszącą w swojej pracy Drogi kontrkultury, że „w aktualnych rozumieniach słowa kon-
testacja coraz wyraźniej występuje podwójność sensu; zawiera się w nim zaprzeczenie 
będące jednocześnie potwierdzeniem wartości, w  imieniu których się zaprzecza”1. 
Postawa kontestacyjna obejmuje przy tym szeroko rozumianą działalność opozycyjną 
lub konfrontacyjną, mogącą przejawiać się zarówno w aktywności politycznej (straj-
ki, demonstracje), aktach przemocy i  autoagresji (narkomania, przestępczość), jak 
i rozmyślnej stagnacji, działalności społecznej, artystycznej i innych.

W niniejszym artykule pragnę przyjrzeć się wybranej przeze mnie twórczości fil-
mowej, reprezentującej artystyczną działalność kontestacyjną. W kręgu moich zainte-
resowań pozostaje kino Włoch i Hiszpanii (to właśnie Włochy uważane są za kolebkę 
europejskiej kontestacji filmowej, zapoczątkowanej w pierwszej połowie lat sześćdzie-
siątych2). Wybór kinematografii tych dwóch państw uzasadniam szczególną konek-
sją, która w moim przekonaniu spaja je na gruncie tak estetycznym, jak i ideowym. 
Oczywiście trudno przy tym bezspornie ujednolicać same cele ataków kontestatorów. 
Czym innym były bowiem w latach sześćdziesiątych protesty we Włoszech, „gdzie 
walka prowadzona była przeciw sztucznie rozbudowanym potrzebom konsumpcyj-
nym, o życie twórcze, przeciw systemowi kształcenia jako narzędziu manipulacji”3, 
a czym innym w Hiszpanii, która pod dyktaturą generała Franciska Franco stała się 

1 A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 7.
2 Por. K. Klejsa, Filmowe oblicza kontestacji. Kino Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec 

kultury protestu przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Warszawa 2008, s. 100. 
3 A. Jawłowska, op. cit., s. 9.
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sceną walk o podstawowe demokratyczne prawa obywateli: opowiadano się wbrew 
politycznym reżimom, konfrontowano nie tyle z nadprodukcją, co z niedostatkiem4. 

W obydwu przypadkach wyraziciele kulturowej kontestacji mieli do dyspozycji 
narzędzia, z których szczególnym powodzeniem cieszył się aparat filmowy. Jak bo-
wiem pisał na początku lat siedemdziesiątych teoretyk Ryszard Koniczek:

to film – jako element jego środowiska – zrewanżował się dziś nowemu pokoleniu. Nie powieść i nie 
dramat, nie poezja i tylko częściowo plastyka, lecz właśnie film, płyta i zapis magnetofonowy dały 
świadectwo fali młodzieńczej desperacji i buntów. Ze wszystkich istniejących sztuk tradycyjnych, 
film i muzyka potrafiły spontanicznie, bez charakterystycznych opóźnień i dystansu, oddać skom-
plikowany, wieloznaczny i wewnętrznie sprzeczny charakter wydarzeń5. 

W tym czasie w Europie również wzmagały się tendencje do wykraczania poza usta-
nowione konwencje przedstawieniowe, związane ze zdefiniowaniem „(po części za 
sprawą konceptów teoretycznych wywodzących się z  psychoanalizy i  marksizmu) 
ideologicznego uwikłania aparatu filmowego”6. W tym kontekście kluczowe staje się 
rozpoznanie Konrada Klejsy, który w  swojej pracy Filmowe oblicza kontestacji de-
klaruje rozróżnienie na kino o kontestacji i kino kontestujące. Wbrew pojęciowej 
unifikacji proponowanej przez Ryszarda Koniczkę – na którego powołuje się autor 
w swojej książce – Klejsa wyodrębnił te dwa pojęcia, objaśniając je według odmien-
nych kryteriów i wskazując istnienie między nimi pewnych różnic, dotyczących kwe-
stii tak estetycznych, merytorycznych czy ideologicznych, jak i produkcyjnych. Otóż 
w jego przekonaniu w obręb kina kontestującego wpisują się dzieła, które:

zostały zrealizowane przez osoby bezpośrednio związane z kontrkulturą bądź aktywnie zaangażowa-
ne w ruch protestu oraz odznaczały się szczególnymi właściwościami stylistycznymi, odróżniającymi 
te filmy od produkcji głównego nurtu, uznawanych za ucieleśnienie dominującej – kwestionowanej 
właśnie – kultury7.

Wobec tego kino kontestujące w pewien sposób odnawiało dochodzące do gło-
su w pierwszej połowie dwudziestego wieku działania europejskich awangardystów, 
z którymi łączyły kontestatorów rozmaite źródła inspiracji (między innymi twórczość 
markiza de Sade’a czy popularna w owym czasie psychoanaliza) oraz kontekst towa-
rzyszącej im atmosfery rozczarowania na gruncie społeczno-politycznym. Ponadto 
niejednokrotnie sam charakter działalności kontestatorów przypominał koncepcje 
oraz próby, jakie podejmowali twórcy powojenni reprezentujący nurty dadaistyczny 

4 Por. ibidem.
5 R. Koniczek, Film kontestacji i bunty młodzieżowe [w:] Bunty młodzieży studenckiej na zachodzie,  

red. J. Czerwińska, Warszawa 1972, s. 144.
6 K. Klejsa, op. cit., s. 19.
7 Ibidem, s. 100.
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i  surrealistyczny8. Ich twórczość, podobnie do działalności kontestatorów, była za-
tem z jednej strony – „ucieleśnieniem i sposobem popularyzacji nowych wartości”9, 
z drugiej – „próbą zburzenia zastanych oczekiwań i nawyków estetycznych odbior-
ców, poszukiwaniem nowych form wyrazu artystycznego”10. 

W swojej pracy przyjrzę się ujętej w tytule filmowej metaforze jadalni, ukazując 
jej specyfikę oraz różne możliwości interpretacji. Pragnę bowiem wyeksponować jej 
funkcję z jednej strony w kontekście kulturowym, z drugiej – biorąc pod uwagę kwe-
stie społeczno-ideowe. Warto zwrócić uwagę na niezwykle silne zakorzenienie w kul-
turze (zwłaszcza wizualnej) samej alegorii jadalni. Jej utrwalany przez kontestatorów 
prowokatorski wizerunek nie jest bowiem odosobnionym kulturowo ekscesem. Ogół 
eksponowanej przez nich turpistycznej estetyki skojarzonej z domową przestrzenią, 
jaką jest tytułowa jadalnia, a także sam kontekst sytuacji społecznej skoncentrowa-
nej wokół wspólnego posiłku, jawić może się choćby jako echo późnej twórczości 
hiszpańskiego malarza doby romantyzmu, Franciska Goi. Schorowany artysta, utra-
ciwszy słuch, malował pod koniec swojego życia w  izolacji, na ścianach wewnątrz 
własnego domu. Jednym z jego dzieł była scena biblijna Judyta i Holofernes, tuż obok 
której widniał słynny portret ukazujący Saturna pożerającego swoje dzieci. Obydwa 
obrazy namalowane zostały na parterze domu, który służył Goi właśnie jako jadalnia. 
Nieprzypadkowo obydwie sceny oscylują przy tym z jednej strony wokół zagadnienia 
śmierci i mordu, z drugiej zaś – wokół tematyki pożywienia i uczty. Ponadto te dzieła 
ze schyłkowego okresu działalności artysty odzwierciedlały stan jego ducha – brak 
zgody na własne kalectwo, lęk przed zbliżającą się śmiercią oraz ogrom rozczarowania 
wobec wyniszczających jego kraj wojen napoleońskich (do których odniósł się także 
między innymi w słynnym cyklu grafik pod tytułem Okropności wojny). 

Odwrócić porządek

Na wzór twórczości awangardystów w  sztuce kontestacyjnej dochodziło do kon-
frontacji dwóch zwalczających się nawzajem porządków. Punktem odniesienia dla 
artystycznej negacji stał się bowiem system reprezentujący rzeczywistość skonwen-
cjonalizowaną, normatywną, naznaczoną symboliką oraz napiętnowaną tabu. Drugi 
z porządków wyrażał się w zaproponowanej przez jednego z przedstawicieli dada-
izmu – Hansa Arpa – kategorii „bezsensu”, sformułowanej w kontekście definiowa-
nych przez niego wyróżników ruchu Dada. Precyzując ową kategorię, artysta prze-
ciwstawiał bezsens logicznemu nonsensowi, definiując go jako pierwotny porządek 

8 Por. A. Jawłowska, op. cit., s. 8.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
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równoznaczny swoistemu „przed-sensowi”. Według Arpa „Dada dążył do zniszczenia 
zbudowanych za pomocą rozsądku złudzeń człowieka i przywrócenia naturalnego, 
nie wspieranego rozsądkiem porządku”11, bowiem:

język nie pozwala dotrzeć do prawdziwej rzeczywistości, należy go więc zniszczyć, wtedy wyłoni 
się język nowy, odsłaniający istotę rzeczy”. […] Ów bezsens miał być powrotem do stanu czystej 
natury, jeszcze nie skażonej nadanym znaczeniem12.

Opozycja ta jest o tyle decydująca, gdyż twórcy nawiązywali do kulturowego regresu, 
w ramach którego kwestionowali wykształcone i zdawałoby się niepodważalne syste-
my znaczeń i symboli. W jej kontekst wpisują się tym samym filmy posługujące się 
metaforyką scen wykorzystujących specyfikę przestrzeni jadalni. 

Otóż reżyserzy tacy, jak Marco Ferreri, Pier Paolo Pasolini, Luis Buñuel czy 
Marco Bellocchio byli jednymi z  najbardziej kategorycznych przedstawicieli wło-
sko-hiszpańskiej kontestacji. Wykorzystywali przy tym w swych filmach zajmujące 
mnie zbiorowe sceny przy stole, które okazały się skutecznym wyrazem – mniej lub 
bardziej zakamuflowanego – buntu, i manifestowali w ten sposób swój stosunek do 
rzeczywistości. Jedną z tego typu praktyk było wykorzystanie samej specyfiki filmo-
wych spotkań przy stole, redefiniujących ukonstytuowane w historii kultury mode-
lowe wizerunki jadalni oraz ikoniczne wyobrażenia na temat biesiady. W ten sposób 
powstawały dzieła, których realizatorzy mierzyli się z niezwykle surowymi obostrze-
niami cenzorów, między innymi Viridiana (1961), Anioł zagłady (1962) i Widmo 
wolności (1974) Buñuela, Ape Regina (1963) i Wielkie żarcie (1973) Ferreriego, Pięści 
w kieszeniach (1965) Bellocchia czy Salò, czyli 120 dni Sodomy (1975) Pasoliniego.

Obecnym w nich zasadniczym źródłem intertekstualnych odniesień, które pod-
dawane były konsekwentnym modyfikacjom, okazał się dyskurs sakralny. Przestrzeń 
ze stołem, przeznaczona do spożywania posiłku, została bowiem naznaczona symbo-
liką w ramach chrześcijańskiego kontekstu odnoszącego się do nowotestamentowej 
ostatniej wieczerzy. Biblijna scena stała się bowiem fundamentalna dla rozwoju sztu-
ki religijnej, zaś samo jej wyobrażenie ukonstytuowało się w kulturze między innymi 
poprzez ewokowanie i eksploatowanie jej w historii malarstwa. Powołując się zaś na 
kontekst społeczno-kulturowy: rytuałom charakteryzującym spotkania bliskich wo-
kół stołu również zdaje się przyświecać tradycja chrześcijańska. Sam stół symbolizuje 
biblijny ołtarz, który jest:

11 T. Richardson, N. Stangos, Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, tłum. H. Andrzejewska, Warsza-
wa 1980, s. 188.

12 Ibidem, ss. 245‒246.
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świętym stołem wieczerzy Jezusa. […] Stół, na którym Zbawiciel spożywał razem ze swoimi ucznia-
mi Ostatnią Wieczerzę, jest pierwszym ołtarzem przeznaczonym do składania ofiary zasadniczo 
innej niż wszystkie ofiary starotestamentowe13. 

Ponadto „miejsce ołtarza stanowi najważniejszą część każdej świątyni”14, na wzór cze-
go stół w domowej jadalni zajmować powinien centralną część jej przestrzeni. W ob-
liczu tego wspomnieniem nowotestamentowej sceny stała się także tradycja wspólnej 
modlitwy przy stole, poprzedzającej rozpoczęcie posiłku.

Reżyserzy niejednokrotnie odwoływali się do tego kulturowego dziedzictwa, aby 
następnie zdeprecjonować je, odmawiając mu słuszności, czego niezwykle wyrazistym 
przykładem jest wspominany już przeze mnie film Luisa Buñuela Viridiana, w któ-
rym jedna ze zbiorowych scen przy stole na trwałe zapisała się w pamięci odbior-
ców kina hiszpańskiego reżysera. Otóż tytułową bohaterką jest niedoszła zakonnica, 
która podjęła decyzję o poświęceniu swojego życia w  imię pomocy wykluczonym 
poza margines społeczności – bezdomnym, ubogim i schorowanym. Niewdzięczność 
podopiecznych wobec młodej kobiety (której tkliwą naiwność ostro wykpił reżyser 
filmu) jednoznacznie wychodzi na jaw podczas nieobecności Viridiany. Wtedy to 
dochodzi do bestialskiego nadużycia jej zaufania przez mieszkańców, którzy bez jej 
wiedzy organizują obfitą wieczerzę, natychmiast przeradzającą się w  gorszącą roz-
pustę. Podczas uczty ustawiają się oni do pamiątkowego zdjęcia, pozując w rozmiesz-
czeniu odwzorowującym układ postaci na obrazie Leonarda Ostatnia wieczerza. Re-
żyser maluje w ten sposób dehumanizujący, ironiczny obraz: przywołując kontekst 
religijny, równocześnie pozbawia go przynależnej mu znaczeniowości. Dopełnieniem 
portretu bohaterów staje się słyszalny w tle odgłos piania koguta, który w grotesko-
wy sposób odnosi nas do biblijnej historii związanej z zaparciem się świętego Piotra 
(Łk 22,55‒57; Mt 26,73‒75; J 18,26), stając się tym samym zapowiedzią grzechu 
w opuszczonym przez Viridianę miejscu.

Znacznie bardziej dyskretnym, ale równie wymownym przykładem jest film Ape 
Regina w  reżyserii Marka Ferreriego. W  jednej ze scen do mieszkania dopiero co 
poślubionej sobie młodej pary przybywa ksiądz, aby wedle tradycji poświęcić mał-
żeńskie łoże. Wykorzystując jego obecność, rodzina państwa młodych prosi kapłana 
o poświęcenie także jadalnianego stołu. Błogosławieństwo to miałoby ustrzec rodzinę 
przed rozpadem i służyć jednoczeniu się jej przedstawicieli. Ostatecznie jednak w ża-
den sposób nie zapobiega ono całkowitej degradacji familii.

13 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 160.
14 Ibidem.
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Jadalnia demaskująca

Twórcy zaangażowanego kina kontestującego w dużym stopniu zrezygnowali z dia-
logu na rzecz jednostronnego, krytycznego komentarza. Unikając stawiania pytań, 
przejawiali nieznającą sprzeciwu postawę manifestacyjnej negacji. Radykalną bez-
względność ubierali jednak przy tym umiejętnie w kostium niebanalnych konceptów 
oraz wyrafinowanych i nierzadko obrazoburczych metafor. Dlatego też między ich 
dziełami a współczesnymi im uwarunkowaniami społeczno-politycznymi zachodziła 
śmiała korelacja, wobec której tytułowa metaforyczna jadalnia jawiła się jako alego-
ria zastanej rzeczywistości. Odwołując się do przeżywającej w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych kolejną falę swej popularności psychoanalizy, filmowcy wdrażali 
konfrontacyjne założenia ideowo-estetyczne. Biorąc za punkt wyjścia fundamentalną 
pracę Sigmunda Freuda Kultura jako źródło cierpień, można bowiem czytać ich wy-
brane dzieła z perspektywy opisanej przez twórcę psychoanalizy kategorii estetycznej, 
zakładającej rozróżnienie na czystość i nieczystość. Freud pisał w swym tekście, że 
„piękno, czystość i porządek zajmują wyraźnie szczególne miejsce pośród wymogów 
kultury”15. Dlatego też przez wzgląd na to, że „nieczystość […] sprzeciwia się po-
rządkowi symbolicznemu”16, kryteria te miały być rewidowane przez kontestatorów, 
pragnących przy pomocy tej opozycji nakreślać oraz rewidować mylącą separację 
tego, co z założenia jest normatywne oraz tego, co społeczeństwo zdecydowało się 
odrzucać. Dlatego tak silnie akcentowali oni tematy społecznie napiętnowane i tak 
chętnie posługiwali się estetyką potworności, turpizmem i wzbudzającymi w odbior-
cach niesmak lub wręcz odrazę obrazami i  scenami, dzięki czemu również unikali 
przynależności do tak zwanego kina głównego nurtu. 

W tym ujęciu lokują się między innymi Wielkie żarcie, Anioł zagłady czy Pięści 
w kieszeniach. Wykorzystują one sceny jadalniane jako swego rodzaju krzywe zwier-
ciadła odbijające system kwestionowany przez filmowców, którzy przekonani byli, że 
ustanawianie przez warstwy uprzywilejowane ekonomiczne regulacji i konwenansów 
stanowiło wyraz obłudy, zaś samo wdrażanie tych zasad w życie jawiło się jako kultu-
rowy blichtr. Stąd też kontekstowe wykorzystanie przestrzeni jadalni, które w filmo-
wych obrazach zmieniały właściwą sobie kulturowo funkcję. Bagatelne, zdawałoby 
się, spotkania bohaterów przy stole były dla twórców tylko pretekstem, stając się ka-
talizatorem w bezlitosnym procesie odtajniania kompromitującej natury kolejnych 
postaci. Dlatego też przestrzeniom jadalnianym przypisana została w owych filmach 
w szczególności funkcja demaskatorska. W związku z tym w Pięściach w kieszeniach 

15 S. Freud, Kultura jako źródło cierpień [w:] idem, Kultura jako źródło cierpień, tłum. J. Prokopiuk, 
Warszawa 1992, s. 82.

16 J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski, Kraków 2007, s. 88.



65

Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych

zaakcentowane zostały niebanalne kłótnie domowników przy każdorazowym spotka-
niu wokół rodzinnego stołu. Stąd także zasygnalizowany zostaje kazirodczy związek 
flirtującego ze sobą podczas posiłków rodzeństwa. Reżyserzy nie unikali zatem się-
gania po przemieszanie sfery intymnej/prywatnej z publiczną/społeczną, w ramach 
którego w  Aniele zagłady podczas uroczystej kolacji głównym tematem rozmowy 
zgromadzonych przy stole przedstawicieli burżuazji staje się domniemane dziewic-
two jednej z zaproszonych kobiet. Z tego również powodu zarówno w filmie Buñu-
ela, jak i w Wielkim żarciu dochodzi do unifikacji przestrzeni jadalni z sypialnią oraz 
toaletą, wobec czego twórcy nie zrezygnowali z  przedstawiania swoich bohaterów 
w intymnych i niejednokrotnie krępujących sytuacjach. Owa satyryczna unifikacja 
wybrzmiewa równie silnie w Widmie wolności, w którym w  jednej ze scen zostaje 
zakwestionowana utrwalona funkcja przestrzeni mieszkalnej – wokół jadalnianego 
stołu znajduje się szereg sedesów zastępujących krzesła, zaś zamiast posiłku podane 
zostają czasopisma i  papierosy. Podczas spotkania dominują także tematy fekalne, 
podczas gdy kwestie kulinarne potraktowane zostają jako wstydliwe tabu.

Omawiane filmy rozliczają się z freudowską koncepcją mówiącą, że kultura to po-
rządek, w którym życie człowieka wykracza ponad stan zwierzęcy17 – zdobycze kultu-
ry, warunkujące zestaw symboli, zasad i konwencji, zostają tu wykorzystane jedynie 
po to, aby po pierwsze wymownie je zakwestionować, a  po drugie zdemaskować 
współczesnego człowieka, demonstrując jego regres w stronę zezwierzęcenia – stąd 
tak częste prezentowanie atawistycznego zachowania bohaterów przy stole. Ta kultu-
rowa degeneracja ukazywana jest również poprzez kładzenie nacisku na cały proces 
przygotowań bohaterów do jadalnianych spotkań. Wyabstrahowane zostały przez fil-
mowców niezbędne etapy (znalezienie właściwego miejsca spotkania, dobór stroju, 
zdecydowanie o potrawach), których wartość bywa konsekwentnie deprecjonowana, 
tak przez twórców filmu, jak i przez samych bohaterów. Natomiast spożywany posi-
łek przestał spełniać funkcję życiodajną, łącząc się niejednokrotnie z przymusem lub 
służąc śmierci – w Wielkim żarciu staje się wręcz narzędziem zbiorowego samobój-
stwa, gdyż czwórka zamożnych mężczyzn wyjeżdża do opuszczonego domu, aby – 
pozostając tam kilka dni – najadać się aż do śmierci z przejedzenia. W ten sposób 
Ferreri przedstawia obraz człowieka, który ma „skłonność do morderstwa należącą 
do samej istoty człowieka, a pozwalanie na pokarm mięsny jest wyznaniem niewy-
korzenianego popędu śmierci, tutaj charakteryzującego się tym co w nim najbardziej 
pierwotne i archaiczne – pożeraniem”18. Bohaterowie jedzą bowiem przede wszyst-
kim tuczone, specjalnie przygotowywane na ich ucztę zwierzęta. Ta prowokacyjna 
krytyka konsumpcjonistycznego społeczeństwa uwidacznia się również w filmie Salò, 

17 Por. S. Freud, Przyszłość pewnego złudzenia [w:] idem, Kultura jako…, s. 9.
18 J. Kristeva, Potęga obrzydzenia…, op. cit., ss. 92-93.
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czyli 120 dni Sodomy, gdzie Pasolini w wyraźnie upolitycznionym ujęciu kontestował 
swoją niechęć wobec zastanej rzeczywistości, w której „faszyzm ideologiczny został 
zastąpiony przez faszyzm konsumpcyjny”19. W  obydwu przypadkach konsumpcja 
stała się alegorią konsumpcjonizmu, mimo iż – wedle Zygmunta Baumana – oba te 
zjawiska powinny być traktowane jako przeciwstawne20. Jak zauważa Paweł Chlipała:

konsumowanie można przeciwstawić konsumpcjonizmowi. Różnic między tymi pojęciami należy 
doszukiwać się w  społecznym podejściu do konsumowania. Przedmiotowo, zarówno konsumo-
wanie, jak i konsumpcjonizm obejmują czynności użytkowania i spożywania, które powiązane są 
z procesem nabywania dóbr i usług oraz pozbywania się produktów. Konsumowanie przeradza się 
w konsumpcjonizm, gdy przestaje być środkiem, a staje się celem życia i dominującą czynnością, 
której podporządkowane są inne działania21.

Ta postępująca unifikacja stała się zatem jednym z kluczowych tematów dla wło-
skich i hiszpańskich kontestatorów. Krytyka konsumpcjonizmu przyjęła się w kine-
matografiach tych dwóch krajów ze szczególnym rozmachem, co widać także w – 
niemal uzupełniającej działalność filmowców – sztuce konceptualnej czy rozwijającej 
się w latach sześćdziesiątych sztuce performance’u (między innymi twórczość Esther 
Ferrer czy Piero Manzoniego). Łączyła się ona przy tym z wystawianiem na widok 
publiczny sfery prywatnej, intymnej, z neutralizacją tego co wstydliwe, zagrażające, 
nieestetyczne i wulgarne. 

*

Mimo że moja uwaga skoncentrowała się na wybranych przykładach, czuję się w obo-
wiązku zaznaczyć, iż przypisanie nakreślonych przeze mnie motywów tylko do nich 
byłoby znacznym uproszczeniem. Niezbędne wydaje się bowiem przywołanie także 
innych rozlicznych przykładów, których analiza wymagałaby odrębnej pracy. Podob-
nie jak Wielkie żarcie, szerokim echem odbił się między innymi zakazany w wielu 
krajach film serbskiego reżysera Dušana Makavejeva Sweet Movie (1974), w którym 
długie sekwencje przy stole prowokują bohaterów do uzewnętrznienia swych naj-
bardziej haniebnych zachowań i nawyków. Z niezwykłą konsekwencją wykorzystuje 
w swoich filmach metaforę jadalni także czeski artysta Jan Švankmajer, dla którego 
stała się ona niejako lejtmotywem spajającym całą dotychczasową twórczość: reżyser 
wielokrotnie koncentruje swoich bohaterów wokół stołów, eksploatując przy tym 
turpistyczne obrazy mechanicznego pożerania (Dżabersmok, Jedzenie, Mały Otik). 

19 P. Kletowski, Ostatni film Pasoliniego, „Dwutygodnik” 2013, nr 11 [on-line:] http://www.dwutygo-
dnik.com/artykul/4840-ostatni-film-pasoliniego.html [31.08.2017].

20 Por. Z. Bauman, Konsumowanie życia, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009, ss. 33‒34.
21 P. Chlipała, Społeczeństwo konsumpcyjne w świetle dorobku Zygmunta Baumana, „Studies & Proce-

edings of Polish Association for Knowledge Management” 2011, t. 51, s. 80. 
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Nie sposób pominąć również kina Petera Greenawaya, którego dzieła, oscylujące 
wokół zbiorowych scen jadalnianych, zanurzone są w barokowym przepychu sceno-
grafii, dopełnionej wanitatywną symboliką fizycznego rozkładu oraz duchowej de-
grengolady (Brzuch architekta, Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek). Natomiast 
Thomas Vinterberg, jeden z przedstawicieli Dogmy 95, przy pomocy scen przy stole 
poddaje socjologicznej analizie rodzinę jako komórkę społeczną, ulegającą na oczach 
widza stopniowej atomizacji (Festen, Komuna).
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