¿ÌÂ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï!
Mαρία ∆αµανάκη
ο πολιτισµός είναι στάση ζωής

Φαίδων Παπαµιχαήλ
L.A. Eµπιστευτικό

∆έσποινα Μουζάκη
η οικοδέσποινα του Φεστιβάλ

Φάκελος: Σενάριο
τις πταίει;

Σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι ς : Κ. Καπάκας, Γ. Οικονοµίδης, Κ. Ζάπας, Ε. Μουρίκη - Βλ. Κυριακίδης, ∆. Μασκλαβάνου, Κ. Τσακίρης

Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση ή αναπαραγωγή
κειµένων του περιοδικού, υπό τον όρο της αναφοράς της πηγής και της µη παραποίησης των
κειµένων. Aπαγορεύεται η χρήση των εικονογραφήσεων.
Οι απόψεις που φιλοξενούνται σε ενυπόγραφα
κείµενα του περιοδικού είναι προσωπικές, εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο αυτούς που τις υπογράφουν. Το Ε.Κ.Κ. και το ΜΟΤΕΡ δεν φέρουν ευθύνη για τις απόψεις αυτές.

ª√∆∂ƒ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 10, 106 -71 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ: 3678500 ñ Fax: 210 3614336
email: moter@gfc.gr
ISSN: 1790-899X

∆ιµηνιαία δωρεάν έκδοση
για τον ελληνικό κινηµατογράφο

ŒÎ‰ÔÛË: ∂ÏÏËÓÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÏÈﬁ˜
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÔÊÈ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
ª¤ÏË ¢. ™.: ∆¿ÎË˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜, ∞¯ÈÏÏ¤·˜ ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜,
µ·Û›ÏË˜ §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë˜, ¶·‡ÏÔ˜ ºÈÏ›Ô˘, §Â˘Ù¤ÚË˜ Ã·ÚˆÓ›ÙË˜
¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ: ∞ÓÙÒÓË˜ ∫·ÌÎÔ‡ÙË˜

∂Î‰ﬁÙË˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÏÈﬁ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÔÊÈ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
ÀÂ‡ı˘ÓË ™‡ÓÙ·ÍË˜: ¡›ÎË ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË
™¯Â‰È·ÛÌﬁ˜/∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ˜: Talc design studio
¢ÈﬁÚıˆÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ: ∞¯ÈÏÏ¤·˜ ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜
™Â ·˘Ùﬁ ÙÂ‡¯Ô˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó: §Â˘Ù¤ÚË˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜,
¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙﬁ˜, º·Ó‹ ∑ÈÒ˙È·, ÕÓÓ· ∫·ÛÈÌ¿ÙË,
ª·ÓÒÏË˜ ∫Ú·Ó¿ÎË˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜,
¶¿˘ÏÔ˜ ªÂıÂÓ›ÙË˜, ŒÏÂÓ· ¡ÂÔÊˆÙ›ÛÙÔ˘,
¢‹ÌËÙÚ· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ƒÔ˘ÎÔ˘Ù¿ÎË˜,
ŒÏÂÓ· - ª·Ú›· ™È„¿, ª¿Á‰· ∆˙ÂÎÈÓÏ‹
ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∆Û·ÙÛÔ‡ÏË˜
ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÂÍˆÊ‡ÏÔ˘: ¶¿ÓÔ˜ ª·Ùı·›Ô˘
¢ËÌﬁÛÈÂ˜ ™¯¤ÛÂÈ˜ - ¢È·Ê‹ÌÈÛË: ÕÓÓ· ∫·ÛÈÌ¿ÙË
¶·Ú·ÁˆÁ‹: ∂.∫.∫.
∂ÎÙ‡ˆÛË/µÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: ª√∆πµ√ ∂.¶.∂.

Φτάσαµε στο τεύχος #2. Λέµε πάλι ª√∆∂ƒ!, «το ξαναπάµε!», κι ελπίζουµε η
δεύτερη λήψη να είναι καλύτερη από την πρώτη. Στο µεταξύ είδαµε κάποια λάθη µας, ακούσαµε αρκετά καλά λόγια και γλυκαθήκαµε, ακούσαµε και κριτική
και υποσχεθήκαµε να προσπαθήσουµε περισσότερο. Υπερασπιζόµενοι το «ελεύθερο και χαλαρό» στυλ του περιοδικού, είπαµε πως δεν θέλουµε να είναι «όργανο» του Κέντρου, ούτε να εκφράζει απόλυτες θέσεις. Κύριο µέληµά του είναι
να κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη πάνω σε θέµατα του κινηµατογράφου
και να δίνει το λόγο σε όσους θέλουν να πουν κάτι µέσα από τις σελίδες του.
(Επί τη ευκαιρία να πούµε ότι είναι τιµή µας που, ήδη, σηµαντικοί άνθρωποι
έχουν ζητήσει να το κάνουν.)
Στο δεύτερο τεύχος υπάρχει ένα ένθετο µε τα σηµαντικά σηµεία από µια συζήτηση που έγινε πάνω στο σενάριο και συµµετείχαν δέκα άνθρωποι του χώρου προσκεκληµένοι από τον συντονιστή κ. Γιώργο Κρασσακόπουλο. Θα ακολουθήσουν
κι άλλες τέτοιες συζητήσεις πάνω σε διάφορα φλέγοντα θέµατα.
Το τεύχος αυτό είναι γεµάτο από Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Αυτό, πέρα από τον
προφανή λόγο ότι το Φεστιβάλ µε τα κρατικά βραβεία είναι η σηµαντικότερη εκδήλωση της χρονιάς, εκφράζει και την πεποίθησή µας ότι όλοι οι φορείς οι σχετικοί µε τον κινηµατογράφο πρέπει να συνεργάζονται αρµονικά. Γι' αυτό εκδίδουµε κοινό κατάλογο, γι' αυτό δουλεύουµε µαζί στην οργάνωση διαφόρων επί µέρους εκδηλώσεων.
Πιστεύουµε πως το σινεµά, ιδιαίτερα το ελληνικό, πέρα από την παραγωγή ταινιών, έχει ανάγκη κι από γιορτές. Γιορτή είναι το φεστιβάλ, γιορτή είναι και η κυκλοφορία του περιοδικού, γιορτές είναι και οι προβολές των ταινιών µας στο
FILMCENTER, είτε γίνονται µετά µουσικής, είτε άνευ. Αυτές οι γιορτές µας αναβαπτίζουν στην αγάπη µας για τον κινηµατογράφο, µας ενώνουν, µας δίνουν
κουράγιο και δύναµη να φτιάξουµε, αν µη τι άλλο, καλύτερες ταινίες.
Ας φορέσουµε λοιπόν τα καλά µας κι ας τις φχαριστηθούµε.
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ÂÍÒÛÙË˜

Στείλτε µας τα γράµµατά σας (µέχρι 150 λέξεις) ταχυδροµικώς ή στο moter@gfc.gr

∞Á·ËÙﬁ «ªÔÙ¤Ú»,
Αγνοώντας παντελώς την ύπαρξή σου, έπεσες παντελώς τυχαία στα χέρια µου, ενώ
βρισκόµουν σε µια ουρά, στον «Απόλλωνα», για τις Νύχτες Πρεµιέρας. Και οµολογώ
πως µε εξέπληξεςα όχι µόνο για την πλούσια ύλη και τα εκτενή ρεπορτάζ, αλλά και,
κυρίως, γιατί ανακάλυψα εκ των υστέρων
πως το περιοδικού είναι έκδοση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. Ασχολούµαι
µε το σινεµά ως θεατής (εκτός αν αυτή ή
ιδιότητα δεν µε κάνει «του χώρου») και για
χρόνια παρακολουθώ τις εξελίξεις στον παγκόσµιο και τον ελληνικό κινηµατογράφο.
Οµολογώ, δεν περίµενα ποτέ πως µια τέτοια
έκδοση θα γεννιόταν από έναν δηµόσιο οργανισµό για τον οποίο µέσα στα χρόνια
έχουν ακουστεί ουκ ολίγες γκρίνιες για το
πόσο προσκολληµένος βρίσκεται στο παρελθόν. Κι όµως, διαβάζοντας το «Μοτέρ»,
καθένας µπορεί πια να έχει µια συνολική
άποψη για τα τρέχοντα στο «θολό» τοπίο
του ελληνικού κινηµατογράφου, καθώς και
για πράγµατα που δε θα είχε την ευκαιρία να
τα µάθει από κάπου αλλού. Ελπίζω, η καλή
αυτή προσπάθεια να είναι µια υπόσχεση για
το µέλλον, αλλά και ένα δείγµα τού ότι η
νοοτροπία του Κέντρου, αλλά και όσων
αποφασίζουν(!) για το µέλλον του ελληνικού κινηµατογράφου, αρχίζει ν’ αλλάζει,
αργά αλλά σταθερά.

Υ.Γ. ∆ιάβασα πρόσφατα πως ήδη στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. βρίσκονται τα καινούργια
σενάρια που περιµένουν χρηµατοδότηση
για να γίνουν ταινίες. Ελπίζω -όπως φαντάζοµαι και όλοι όσοι αγαπούν τον κινηµατογράφο- η κρίση σας να αποβεί καθοριστική
για την αλλαγή του τοπίου και την αύξηση
του ενδιαφέροντος του κοινού προς τις ελληνικές ταινίες.

∆· ÎÚ·ÙÈÎ¿ ‚Ú·‚Â›· ÔÈﬁÙËÙ·˜
Î·È ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

Ας ελπίσουµε ότι τα κρατικά βραβεία ποιότητας θα απονεµηθούν φέτος για τελευταία
φορά µ’ αυτό τον τρόπο (κλίµακα βαθµολογίας, σύνθεση επιτροπής, µη θεσµοθετηµένη συζήτηση), σε αυτό τον χρόνο (αµέσως
µετά το Φεστιβάλ) και χώρο (Θεσσαλονίκη).
Ιδιαίτερα για τα ντοκιµαντέρ, ο κινηµατογραφικός χώρος θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός
ότι τα µεγάλου µήκους για να συµµετάσχουν
στα κρατικά βραβεία πρέπει να προβάλλονται υποχρεωτικά για πρώτη φορά τον Μάρτη στο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ στην Θεσσαλονίκη, υποχρεωµένα στη συνέχεια (παγκόσµια πρωτοτυπία!) να µεταφερθούν σε
φιλµ, ένα transfer που δεν υπαγορεύεται
από καµία καλλιτεχνική ή επαγγελµατική
αναγκαιότητα.
Η νέα ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ. δεν µπόρεσε να
αλλάξει φέτος τον τρόπο απονοµής των
κρατικών βραβείων ούτε κατάργησε το
Καλή συνέχεια, transfer. Θα τολµήσει στην συνέχεια;

Ευάγγελος Νικηταράς/Περιστέρι

Θάνος Λαµπρόπουλος/Περίπλους

¶ÂÚ› ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘
Εµείς, που αποτελούµε ένα σηµαντικό κοµµάτι (ποσοτικό και ποιοτικό) Ελλήνων τεχνικών του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης µελών και µη της ΕΤΕΚΤ θέλουµε να καταστήσουµε σαφές ότι συµφωνούµε απόλυτα µε τη διοργάνωση του 3ου Κινηµατογραφικού Συνεδρίου, που θα είναι το κορυφαίο
γεγονός της τελευταίας δεκαετίας και διαφωνούµε πλήρως µε την άποψη του προέδρου
της ΕΤΕΚΤ, όπως διατυπώθηκε στο περιοδικό του ΕΚΚ ΜΟΤΕΡ τεύχος 1ο.
Αναρωτιόµαστε σε ποια Γενική Συνέλευση
κλήθηκε ο κλάδος των Ελλήνων τεχνικών
για να διαµορφώσει αυτή την άποψη για ένα
τόσο σηµαντικό γεγονός που απαιτεί ενηµέρωση – γνώση- µελέτη- ανταλλαγές απόψεων και διαµόρφωση τελικών θέσεων. Εάν
θέλει ο πρόεδρος να είναι συνεπής µε τον
ρόλο του και να εφαρµόζει το καταστατικό
της Ένωσης όπως είναι υποχρεωµένος, οφείλει για ένα τόσο σοβαρό θέµα να καλέσει
Γενική Συνέλευση και εκεί θα αποφασίσει η
πλειοψηφία για τη διεξαγωγή ή όχι του Συνεδρίου και όχι ο Πρόεδρος.
Πανοραµική Κίνηση ΕΤΕΚΤ

// Ó¤·

™ÈÓÂÌ¿ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·

Buste Akhenaton Louxor

Στη Θεσσαλονίκη ταξιδεύει φέτος το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί από τις 28 Νοεµβρίου
έως τις 3 ∆εκεµβρίου σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Η 6η φετινή διοργάνωση περιλαµβάνει συνολικά 44 αρχαιολογικές ταινίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι 27 από αυτές θα
προβληθούν στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του Φεστιβάλ, διεκδικώντας ένα από τα έξι βραβεία της Κριτικής Επιτροπής (Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Φωτογραφίας, Πρωτοτυπίας, Αρχαιολογικού Ρεπορτάζ και Εκπαιδευτικής Ταινίας), ενώ οι υπόλοιπες 17 ταινίες θα προβληθούν στο Πληροφοριακό Τµήµα. Όλες ανεξαιρέτως οι ταινίες
διεκδικούν το Βραβείο Κοινού, που προκύπτει από την καθηµερινή ψηφοφορία των θεατών.
Το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ, που διοργανώνει το περιοδικό «Αρχαιολογία και Τέχνες», έχει αποκτήσει το δικό του κοινό. Οι σκηνοθέτες έχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες και διαφορετικές ευαισθησίες, κι οι ταινίες τους που αποτελούν τον βασικό κορµό του Φεστιβάλ, είναι όλες αξιοσηµείωτες – τόσο αυτές που περιλαµβάνονται στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα, όσο και αυτές που επελέγησαν από την Προκριµατική Επιτροπή για το Πληροφοριακό.
Την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ αποτελούν οι: Μ. Σπυράτου, Λ. Σαββίδη, A. Λαµπράκη, Μ. Παλάτου.

O El Greco ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıﬁÓË…
Το ενετικό φρούριο Κούλε, «σήµα κατατεθέν» στο λιµάνι του Ηρακλείου, φιλοξένησε για 20 µέρες το συνεργείο της ταινίας El
Greco του Γιάννη Σµαραγδή. Ο σκηνοθέτης
ολοκλήρωσε το πρώτο µέρος των γυρισµάτων της ταινίας πάνω στη ζωή και το έργο
του µεγάλου ζωγράφου, για να συνεχίσει σε
λίγες µέρες στη Βενετία, στην Ισπανία, στην
Αθήνα και στην Παλαιά πόλη της Ρόδου.
Σύµφωνα µε τον Γιάννη Σµαραγδή, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Νικ Άσντον «εντυπωσίασε» ήδη από τα πρώτα γυρίσµατα,
ενώ ο Λάκης Λαζόπουλος, τον οποίο ο
σκηνοθέτης αποκαλεί «αρχάγγελο της ταινίας», µεταµορφώθηκε εντυπωσιακά για να
υποδυθεί τον επιστήθιο φίλο του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου που θα τον συντροφεύσει στο ταξίδι του στην Ιταλία και τη Βενετία, και στην καλλιτεχνική του αναγνώρι-

ση. Στα γυρίσµατα πήραν µέρος και οι στενοί φίλοι του σκηνοθέτη, Λουδοβίκος των
Ανωγείων και Ψαραντώνης.
Στην ταινία, το σενάριο της οποίας βασίζεται
στο βιβλίο του ∆ηµήτρη Σιατόπουλου
«Γκρέκο, ο ζωγράφος του Θεού», εκτός
από αυτούς που προαναφέραµε, εµφανίζονται και οι: Juan Diego Botto, Σωτήρης
Μουστάκας, Ντίνα Κώνστα, Ελένη Καστάνη, Ρένος Χαραλαµπίδης, Τάσος Παλαντζίδης, Γιώργος Καραµίχος κ.ά. Τη µουσική
της ταινίας υπογράφει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Νίκος Σµαραγδής, τα σκηνικά ο ∆αµιανός Ζαρίφης, ενώ τα 800 περίπου κοστούµια έχει
επιµεληθεί και σχεδιάσει η Ισπανίδα ενδυµατολόγος Lala Huete, και τις χορογραφίες
έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Ρήγος.
Η ταινία είναι συµπαραγωγή της Ελλάδας
µε την Ισπανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία.
• Μεταµεσονύκτιες προβολές ταινιών µικρού µήκους κάθε Σάββατο βράδυ στον
Μικρόκοσµο Prince Filmcenter, και κάθε
∆ευτέρα στο Φιλίπ, διοργανώνει το µικρό.
Οι προβολές γίνονται σε µια προσπάθεια ώστε το κοινό να έρθει σε επαφή µε
τις νέες ταινίες µικρού µήκους αλλά και
να γνωρίσει το πρώιµο έργο µεγάλων
δηµιουργών.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8228 163
email: mikrosomateio@yahoo.gr

• Η ταινία της Όλγας Μαλέα, Ριζότο, θα
προβληθεί στις 3 ∆εκεµβρίου στη Βαλτιµόρη, στο πλαίσιο των προβολών που
διοργανώνει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, µε τίτλο «Contemporary Greek
Cinema Film Screening Series».

Cinematic Orchestra
Τους Cinematic Orchestra και την κινηµατογραφική τους jazz θα απολαύσει το αθηναϊκό κοινό στο Gagarin 205 στις 18 Νοεµβρίου (διοργάνωση astra). Το 5µελές συγκρότηµα (drums, κόντρα µπάσο, σαξόφωνο, πλήκτρα και... decks!) από το Μάντσεστερ καταφέρνει να συνδιάσει jazz ρυθµούς και φιλµικές µελωδίες µε µια σύγχρονη sampler-ρική διάθεση. Πληροφορίες λένε
πως θα εµφανιστούν και στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου. Αξίζει να τους δείτε...
Υ.Γ. Στα live τους πάντα αφήνουν αρκετό χώρο για αυτοσχεδιασµό. ; )

Στο 20ο Φεστιβάλ του Καΐρου (28/118/12) συµµετέχει η ταινία της ∆ώρας Μασκλαβάνου, Κι αν Φύγω… θα Ξανάρθω. Το Φεστιβάλ, γιορτάζοντας τα 20
χρόνια του έχει ένα αφιέρωµα στις βραβευµένες ταινίες του. Στο πλαίσιο αυτό
θα προβληθεί η ταινία του Νίκου Γραµµατικού Ο Βασιλιάς που είχε τιµηθεί µε
τη Χρυσή Πυραµίδα πριν τρία χρόνια.

∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ¿ÂÈ ÛÈÓÂÌ¿
Έως τις 15 Ιανουαρίου είναι η προθεσµία
συµµετοχής των ενδιαφεροµένων για το 2ο
∆ιεθνές Φεστιβάλ Επιστηµονικών Ταινιών
που διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το CAID (Centre of Applied Industrial
Design) από τις 17-22 Απριλίου στην Ελληνοαµερικανική Ένωση. Το International
Science Film Festival ξεκίνησε στην Πορτογαλία το 1999α τον Μάιο 2006, πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα. Στόχος του Φεστιβάλ είναι η προσέγγιση του
ευρύτερου κοινού σε µια γιορτή γεφύρωσης της 7ης τέχνης και της επιστηµονικής
γνώσης, και η κινητοποίηση ερευνητών και
παραγωγών για την προώθησή της.
Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τις καινοτοµίες και τις εξελίξεις στον σύγχρονο επιστηµονικό κόσµο.
Στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του Φεστιβάλ θα
προβάλλονται ταινίες επιστηµονικού ενδιαφέροντος από τα πεδία (µεταξύ άλλων) της
ιατρικής, της γενετικής, της βιολογίας, της
ροµποτικής, της ανθρωπολογίας, των νέων
τεχνολογιών κ.ά.

∆Ô ÚÒÙÔ ‚‹Ì·...
για την εξοικείωση των νέων µε τη γλώσσα
του κινηµατογράφου κάνει το Ε.Κ.Κ. µέσα
από το νέο πρόγραµµα χρηµατοδότησης
ταινιών πολύ µικρού µήκους (µέχρι 7΄),
φτιαγµένες σε βίντεο και µε λίγα χρήµατα.
Το Πρόγραµµα Πρώτο Βήµα απευθύνεται
σε παιδιά και νέους από 12 µέχρι 23 ετών.
Άτοµα ή και οµάδες µπορούν να φέρνουν
ιδέες ή µικρά σενάρια, και εφόσον κριθούν
ενδιαφέροντα, ειδική επιτροπή που θα συσταθεί, θα δίνει κατευθύνσεις προκειµένου
να υλοποιηθούν, και θα παρέχει βοήθεια
στο σενάριο και στην οργάνωση της παραγωγής. Έχει γίνει ειδική πρόβλεψη ώστε να
µπορούν στο πρόγραµµα να συµµετέχουν
παιδιά που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες, αλλά και παιδιά µε αναπηρία..
Το Πρώτο Βήµα έχει τεθεί υπ’ όψιν του
Υπουργού Πολιτισµού, κ. Γιώργου Βουλγαράκη, καθώς και του Υφυπουργού Παιδείας, κ. Γιώργου Καλού, και υπήρξε πολύ θετική ανταπόκριση, ενώ αυτόν τον καιρό γίνεται προσπάθεια να βρεθούν χορηγοί που
θα διαθέσουν δωρεάν τον τεχνικό εξοπλισµό. Στόχος του προγράµµατος είναι η
εξοικείωση των νέων µε τη γλώσσα του κινηµατογράφου και η δηµιουργία µιας γενιάς ώριµων θεατών κατ’ αρχάς. Αν τώρα
µέσα από το πρόγραµµα φανούν και κάποια ταλέντα κινηµατογραφιστών, τόσο το
καλύτερο. Οι ταινίες θα παρουσιάζονται
στο τέλος κάθε κινηµατογραφικής χρονιάς
σε ειδική εκδήλωση, σε αίθουσα του
FILMCENTER.
Μια µεγάλη διαδροµή σε φεστιβάλ του
εξωτερικού έχει να καλύψει τους επόµενους µήνες η Λάγια Γιούργου µε την τελευταία ταινία της, Λιούµπη. Ξεκινώντας
από το Φεστιβάλ της Σεβίλλης (3-11 Νοεµβρίου), θα συνεχίσει στο Φεστιβάλ της
Ινδίας (23/11-3/12), για να καταλήξει
στις 7-10/12 στις Μπαχάµες. Με τη νέα
χρονιά, έπεται συνέχεια…

¶ÂÚ› ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ
Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ…
Το κεντρικό θέµα στο πρώτο τεύχος του Μοτέρ, το αφιέρωµα στο ψηφιακό σινεµά υπήρξε αναπόφευκτα κέντρο πολλών συζητήσεων,
αντιρρήσεων και…αµφισβητήσεων, πράγµα
που προφανώς αποδεικνύει το καίριο του θέµατος αλλά και το ενδιαφέρον για τη ραγδαία
εξέλιξή του τόσο στο παγκόσµιο όσο και στο
ελληνικό κινηµατογραφικό σκηνικό. Είναι λογικό, ένα θέµα τόσο µεγάλο και µε τόσες προεκτάσεις να µην µπορεί να καλυφθεί εξονυχιστικά σε 9 σελίδες ενός περιοδικού. Σε κάθε
περίπτωση όµως δεν είχε ούτε την φιλοδοξία,
πόσο µάλλον την πρόθεση, να δώσει απαντήσεις στο θέµα ή να εµβαθύνει περισσότερο
από µια πρώτη συνοπτική εικόνα του θέµατος
του ψηφιακού κινηµατογράφου στην Ελλάδα,
έτσι ώστε ακόµη και ο πιο ανυποψίαστος θεατής/αναγνώστης να µπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξή του. Είναι προφανές ότι το
αφιέρωµα ήταν αδύνατον να περιέχει µία
εκτενή και πλήρη λίστα όλων των δηµιουργών που έχουν ασχοληθεί µε την ψηφιακή τεχνολογία στην Ελλάδα. Οι αναφορές σε ταινίες και δηµιουργούς ήταν ενδεικτικές, ώστε
να µπορεί να είναι πιο εύληπτη η κατανόηση
των όσων γράφονται για ένα θέµα αρκετά
δυσνόητο στις τεχνικές του λεπτοµέρειες και
εξελίξεις.

ÌÔÙ¤Ú

¢ÈﬁÚıˆÛË
Τα ακριβή στοιχεία του Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιµαντέρ, που αναφέραµε στον Οδηγό του προηγούµενου Τεύχους είναι τα εξής:
Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιµαντέρ
Σωµατείο Ελλήνων Σκηνοθετών Παραγωγών Κινηµατογράφου
Μεθώνης 76 106 83 Αθήνα
Τηλ., fax: 210 8253065
email: sespk@otenet.gr
Οι στήλες DVD, Soundtracks, Βιβλία
και Απόψεις απουσιάζουν λόγω πληθώρας ύλης.

// Ó¤·

™˘ÓˆÌÔÛ›Â˜... ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıﬁÓË
Ένας άντρας στη µέση ηλικία. Νοµίζει ότι τα έχει όλα: µια τακτοποιηµένη οικογενειακή ζωή µε την όµορφη γυναίκα του, µια στρωµένη δουλειά σε µια µεγάλη
εταιρεία. Ή µήπως όχι; Με καυστικό χιούµορ και σατιρική διάθεση, η νέα ταινία του
Βασίλη Βαφέα, Γυναικείες Συνωµοσίες, πραγµατεύεται τους πόθους και τους τρόµους ενός άντρα στη µέση ηλικία. Όπως µας λέει ο σκηνοθέτης: «ήρωας της ταινίας είναι ο Αλέξης. Εκεί, γύρω στα 50, είναι ευχαριστηµένος από τη ζωή του. Τα έχει
όλα. Στην αρχή της ταινίας, αργά το βράδυ, δέχεται ένα τηλεφώνηµα από το γραφείο
του διευθυντή του και φεύγει βιαστικά για την εταιρεία. Οδηγεί το αυτοκίνητό του µέσα σε µια µεγάλη νεροποντή. Από το σηµείο αυτό και µετά, θα ζήσει έναν µεγάλο
εφιάλτη. Απολύεται από τη δουλειά του, πολύ γρήγορα χωρίζει από τη γυναίκα του, η ζωή του αλλάζει. Μια οδύσσεια ακολουθεί – µια οδύσσεια αναζήτησης καινούργιας δουλειάς, αλλά και καινούργιας συντρόφου. Βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Έτσι, ο ήρωας θα βιώσει µια σειρά κωµικοτραγικές καταστάσεις σε διάφορους επαγγελµατικούς χώρους, ενώ παράλληλα θα ζήσει σαγηνευτικές, παράλογες και πρωτόγνωρες
γι’ αυτόν εµπειρίες· µε ερωτικές συντρόφους διαφορετικών ηλικιών και γυναικείων τύπων. Ή µήπως όχι;»
Τα γυρίσµατα της ταινίας ξεκίνησαν τον περασµένο µήνα στην Αθήνα και θα συνεχίσουν στη Σύρο και τη Λαυρεωτική. Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ παίζουν οι: Αλέξανδρος Τσακίρης, Φαίη Ξυλά, Τζένη Σκαρλάτου. Guest star: Κώστας Βουτσάς.

√È ªÂÁ¿ÏÔÈ ÙË˜ ™‡Á¯ÚÔÓË˜ •¤ÓË˜
§ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·
Τη θέση που κατέχει ο ελληνικός πολιτισµός στο έργο –και στις πολιτιστικές αποσκευές τους γενικότερα– µερικών από τους
µεγαλύτερους συγγραφείς της εποχής µας,
έρχεται να αναδείξει η νέα
σειρά Ντοκιµαντέρ τη ΕΤ-1

µε τίτλο «Οι Μεγάλοι της Σύγχρονης Ξένης Λογοτεχνίας και η Ελλάδα». Πρόκειται για µια σειρά 10 ντοκιµαντέρ 50λεπτης
διάρκειας, µε συγγραφείς της διεθνούς σύγχρονης λογοτεχνίας: Αντόνιο Ταµπούκι (Ιταλία), Άµος Οζ (Ισραήλ), Ίµρε Κέρτες (Ουγγαρία – Βραβείο Νόµπελ), Ζοζέ Σαραµάγκου
(Πορτογαλία – Βραβείο Νόµπελ), Τζον
Μπάνβιλ (Ιρλανδία) κ.ά. Μέσα απ’ την ενδελεχή σκιαγράφηση της προσωπικότητας
κάθε συγγραφέα, η σειρά επιδιώκει να δείξει ότι η λογοτεχνία δεν είναι ένα βαρετό ζήτηµα για λίγους, αλλά µία από τις ωραιότερες -και πιο µαζικές- εκφάνσεις του ανθρώπινου πολιτισµού. Τα γυρίσµατα πραγµατοποιούνται στους χώρους όπου ζουν, εργάζονται και εµπνέονται οι δηµιουργοί.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÂÓ·Ú›Ô˘
∆ύο εξειδικευµένα σεµινάρια-εργαστήρια για την τέχνη και την τεχνική της σεναριογραφίας
διοργανώνουν η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος και το Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ. Τα σεµινάρια θα
πραγµατοποιηθούν από τις 13 Νοεµβρίου έως τις 11 ∆εκεµβρίου 2006 στην Αθήνα, και
από τις 8 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2007 στη Θεσσαλονίκη.
Το σεµινάριο-εργαστήριο είναι διάρκειας 48 διδακτικών ωρών. Κάθε εβδοµάδα πραγµατοποιούνται 3 τετράωρες συναντήσεις/µαθήµατα. Η µία συνάντηση έχει θεωρητικό-διδακτικό περιεχόµενο γύρω από το σενάριο και το επάγγελµα του σεναριογράφου, ενώ η άλλη έχει χαρακτήρα εργαστηρίου (workshop) πάνω στην ανάπτυξη (development) των
προτεινόµενων ιδεών των σπουδαστών έως ότου λάβουν τη µορφή ολοκληρωµένου σεναρίου. Τα σεµινάρια παρακολουθούν όλοι οι συµµετέχοντες µαζί, όµως τα εργαστήρια
αποτελούνται από 10µελή τµήµατα, προκειµένου οι συµµετέχοντες να έχουν το χρόνο ν’
αναπτύξουν, µε τη βοήθεια των διδασκόντων, ένα σενάριο µικρού µήκους. Μερικοί από
τους σεναριογράφους που θα διδάξου, είναι οι: Στ. Αβδούλος, Ελ. Μαβίλη, Ν. Φαρούπος, Αλ. Κακαβάς, Ν. Παναγιωτόπουλος, Μ. Παπαοικονόµου, Π. Ιωσηφέλης, Γ. Μακρής.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Στέλιος Χαραλαµπόπουλος, Θάνος Λαµπρόπουλος, Απόστολος Καρακάσης, Ηλίας Γιαννακάκης, Τίµων
Κουλµάσης, Άγγελος Κοβότσος. Σύµβουλος εκποµπής: Ανταίος Χρυσοστοµίδης.
Κείµενα-έρευνα: Μικέλα Χαρτουλάρη,
Ανταίος Χρυσοστοµίδης.

ºÂÛÙÈ‚¿Ï
• Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Καλκούτας, που από τα πρώτα χρόνια της
διοργάνωσής του προβάλλει τον ελληνικό κινηµατογράφο, έχει επιλέξει για το φετινό του πρόγραµµα τις ταινίες: Η Εύκολη
Λία του Βαγγέλη Σεϊτανίδη, The Zero
Years του Νίκου Νικολαΐδη και Λουκουµάδες µε Μέλι της Όλγας Μαλέα.
Το φετινό Φεστιβάλ της Καλκούτας πραγµατοποιείται από τις 10-17 Νοεµβρίου.
• Στο Φεστιβάλ της Μπρατισλάβας, που
ξεκινά την 1η ∆εκεµβρίου και ολοκληρώνεται στις 12 του µήνα, συµµετέχει η τελευταία ταινία του Νίκου Περάκη, Λούφα
και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο.
• Οι ταινίες Η Εαρινή Σύνοδος των
Αγροφυλάκων του ∆ήµου Αβδελιώδη,
Η Τιµή της Αγάπης της Τώνιας Μαρκετάκη, ∆εκαπεντάυγουστος του Κωσταντίνου Γιάνναρη και Καβάφης του Γιάννη
Σµαραγδή θα προβληθούν στην πολιτιστική εκδήλωση «Ελληνικό Φθινόπωρο
στη Βιέννη» που διοργανώνει η Πρεσβεία
της Ελλάδας στη Βιέννη, σε συνεργασία
µε το πολιτιστικό κέντρο Urania.

// ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌË
Φαίνεται πως οι έλληνες -και αρκετοί ξένοι- µικροµηκάδες πήραν τοις µετρητοίς το σλόγκαν
στο σποτάκι του 29ου Ελληνικού και 12ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ
Μικρού Μήκους ∆ράµας που παιζόταν πριν από κάθε προβολή: life is short

·ﬁ ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ªÂıÂÓ›ÙË
Η ζωή είναι σύντοµη· οπότε, ας χαρούµε κάθε στιγµή της κι ας κάνουµε µια ωραία κωµωδία, έστω και µαύρη, για να δοξολογήσουµε τη ζωή; Μάλλον όχι - οι σκηνοθέτες δεν το είδαν έτσι: οι περισσότερες ταινίες ήταν για την απελπισία, το θάνατο, την αυτοκτονία,
τα υπαρξιακά άγχη, την αποµόνωση, την κοινωνική προκατάληψη,
τον αλκοολισµό, τη φτώχεια, την παιδική απόγνωση ή τις πολυεθνικές εταιρείες που δολοφονούν όσους τολµούν να σηκώσουν
κεφάλι.

σίας» του ελληνικού διαγωνιστικού τµήµατος. Μιαν άλλη πρωτιά
απέσπασε ο Αλβανός Μπουγιάρ
Αλιµάνι µε την πολύ δυνατή ταινία
του Υγραέριο, µε θέµα την τραγική
κατάληξη ενός φτωχού κι απελπισµένου πατέρα και του µικρού γιού
του. Ο Αλιµάνι κέρδισε επάξια το

Φυσικά, η θεµατολογία των ταινιών φανερώνει την ευαισθησία των
σκηνοθετών τους απέναντι στα τρέχοντα κοινωνικά, πολιτικά και
προσωπικά προβλήµατα, αν και κανείς από τους βραβευµένους
και µη σκηνοθέτες µε τους οποίους µιλήσαµε, δε διαφώνησε µε
την παρατήρηση πως «η κωµωδία είναι το πιο δύσκολο κινηµατογραφικό είδος…».
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν κάποιες από τις βραβευθείσες ταινίες. Το Grand Prix του ∆ιεθνούς πήρε η Ρωσίδα Aλίνα
Ρουντνίτσκαγια για το Civil Status, µια εµπνευσµένη µεταφορά του
γραφειοκρατικού παραλογισµού. Η Αλήθεια του Γιάννη Σακαρίδη,
µια αµιγώς ανεξάρτητη παραγωγή µε θέµα την ανηλεή αντίδραση
µιας πολυεθνικής εταιρείας προς αυτούς που αποκαλύπτουν τα µυστικά της (έµµεση πλην σαφής αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών), έλαβε δικαίως το νεοπαγές «Ειδικό Βραβείο Μυθοπλα-

Βραβείο
Τώνια
Μαρκετάκη του
Ε.Κ.Κ., το οποίο,
από φέτος και
εφεξής, δεν απονέµεται αποκλειστικά σε γυναίκασκηνοθέτη, µετά
από -πολύ σωστή- απαίτηση των ίδιων των σκηνοθετριών. Η Πρόβα Παλτού του κύπριου σκηνοθέτη Ηλία ∆ηµητρίου, µε θέµα την
προσπάθεια ενός ηλικιωµένου, παροπλισµένου ράφτη να υποδυθεί
κάτι που δεν είναι µπροστά στην κάµερα µιας ντοκιµαντερίστριας,
κέρδισε το Β΄ Βραβείο του Φεστιβάλ, αλλά και το Βραβείο Καλύτερης Βαλκανικής Ταινίας του ∆ιεθνούς. Όσο για το Α΄ Βραβείο, αυτό

το κέρδισε η Αγγέλα Μυλωνάκη µε το Bach and Bouzouki, µια καλογυρισµένη, αν και υπερβολικά ισορροπηµένη, κοµεντί, για µια
Ελληνογερµανίδα που προσπαθεί να τους ικανοποιήσει όλους: τόσο τους ιδιοκτήτες ελληνικού εστιατορίου στη Γερµανία µετανάστες
γονείς της όσο και τις υψηλές φιλοδοξίες της σε σχέση µε τη σοβαρή µουσική. Η σκηνοθέτρια τα κατάφερε όπως κι η ηρωίδα της τους ικανοποίησε όλους: τόσο την Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ
όσο και την οµόλογή της του ΕΚΚ, η οποία της απένειµε και το ένα
από τα τρία βραβεία του Κέντρου, ύψους 5.000 ευρώ έκαστον. Τα
άλλα δύο απονεµήθηκαν στο Αρχίζει του Θεόφιλου Παπαστυλιανού και στο Μια Ζωή σαν Άλλη του Ζαφείρη Χαϊτίδη - και µάλιστα,
διά χειρός του Αντιπροέδρου του ΕΚΚ, ∆ηµήτρη Σοφιανόπουλου, ο
οποίος έβγαλε -άλλη πρωτιά κι αυτή- τις τρεις επιταγές από την τσέπη του σακακιού του και τις παρέδωσε στους έκπληκτους νικητές.
Ίσως είναι καλύτερα έτσι, που καταργήθηκαν τα κάπως ασαφή και
νεφελώδη «κίνητρα» τα οποία έδινε τις προηγούµενες χρονιές το
Κέντρο στους σκηνοθέτες. Καλύτερα µετρητά και επιτόπου, για να
κάνει κι ο σκηνοθέτης το κουµάντο του, από το να δεχθεί «κίνητρα»

1.
2.
4.
6.
8.
9.

πτικά)] παίζουν στις ταινίες, υλοποιώντας τους ήρωες των σεναρίων
(τα οποία, ατυχώς, οι περισσότεροι µικροµηκάδες γράφουν µόνοι
τους, σαν να µην υπήρχαν σεναριογράφοι στην Ελλάδα), όλο και
περισσότεροι σκηνοθέτες καταλαβαίνουν, για το δικό τους καλό,
πως το Ε.Κ.Κ. δεν είναι πλέον ο Πατέρας-Αφέντης που δίνει χαρτζιλίκι στα παιδιά του.
Αυτά τα... «παιδιά» συναντήθηκαν στη ∆ράµα µε τη ∆ιοίκηση του
Ε.Κ.Κ. και «τα χαρτιά άνοιξαν πάνω στο τραπέζι», όπως µας λέει ο
∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος. «Το Κέντρο ενισχύει τους ανθρώπους
οι οποίοι παίρνουν πρωτοβουλίες που θα τους οδηγήσουν στο να
χρειάζονται τη βοήθεια του Ε.Κ.Κ. όσο το δυνατόν λιγότερο. Το Κέντρο θέλει να στηρίξει, στηρίζει, αλλά έχει και περιορισµούς: δίνει
χρήµατα
που
ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο,
οπότε το καλλιτεχνικό αποτέλεσµα
πρέπει να έχει κά-

¢›Ï· ™Ù‹Ó ÕÎÚË ÙË˜ ªÏÂ ªÏÂ £¿Ï·ÛÛ·˜
hochhaus 3. ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô µÚ¿‰˘
Bach and Bouzouki 5. ∫›ÓËÛË √Ì·Ï‹
Pharmakon 7. ∞Ï‹ıÂÈ·
∞ﬁ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∂.∫.∫. ÌÂ ÙÔ˘˜ ªÈÎÚÔÌËÎ¿‰Â˜
ÀÁÚ·¤ÚÈÔ 10. ¶Úﬁ‚· ¶·ÏÙÔ‡

για την επόµενη
δουλειά του (εδώ
ακόµα ξεπληρώνει την τωρινή
του…)
Και φέτος, πάντως, οι έλληνες µικροµηκάδες απέδειξαν σε γενικές
γραµµές πως, στηριζόµενοι στα δύο µεγάλα θεµέλιά τους, στο
πρόγραµµα Μικροφίλµ της ΕΡΤ και στο Ε.Κ.Κ., µπορούν να απογειωθούν· να πιάσουν το σφυγµό της κοινωνίας και να χειριστούν
µε σκηνοθετική επάρκεια το θέµα τους, παρέχοντας εγγυήσεις πως
η πορεία τους θα είναι καρποφόρα - είτε στο µικρό είτε στο µεγάλο µήκος. Πράγµατι, όλο και περισσότερες κοπέλες στέκονται πίσω απ’ το φακό, όλο και περισσότεροι καταξιωµένοι ηθοποιοί [Αρµένης, Πυρπασόπουλος, Μουρίκης, Μαρκουλάκης (δειγµατολη-

τι να πει στον κόσµο, πρέπει να προάγει, κι όχι να φρενάρει τον κινηµατογραφικό πολιτισµό…»
Σαν έµπρακτη απόδειξη των λεγοµένων του Αντιπροέδρου, το ΕΚΚ
έχει αναµειχθεί σε δύο πολύ ενδιαφέροντα προγράµµατα: στο
www.bigbang.gr, τη δικτυακή «αίθουσα» όπου προβάλλονται ελληνικές ταινίες µικρού µήκους, και στο νέο πρόγραµµα «Πρώτο
Βήµα» που έχει θεσπίσει και που αφορά όσους νέους και παιδιά,
από 12-23 ετών, θέλουν να κάνουν µε λίγα χρήµατα τις... πολύ µικρού µήκους (µέχρι 7 λεπτά) ταινίες τους. Η ευρεία κοινωνική βάση αυτών που θα συµµετάσχουν (περιλαµβάνει παιδιά µε ειδικές
ανάγκες, παιδιά µεταναστών κ.λπ.), σηµατοδοτεί τη νέα πολιτική
της ηγεσίας του Ε.Κ.Κ.: από όλα αυτά τα παιδιά, σίγουρα θα προκύψει µια νέα γενιά κινηµατογραφόφιλων, αν όχι νέων, ταλαντούχων κινηµατογραφιστών.

// ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

µƒ∞µ∂π∞ 29Ô˘ º∂™∆πµ∞§
∂§§∏¡π∫ø¡ ∆∞π¡πø¡
ªπ∫ƒ√À ª∏∫√À™ ¢ƒ∞ª∞™ 2006
Bach and Bouzouki της Αγγέλας Μυλωνάκη 35'
1Ô µÚ·‚Â›Ô ª˘ıÔÏ·Û›·˜ "Prince"
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ¢È¿ÎÚÈÛË ∫·Ï‡ÙÂÚË˜ °˘Ó·ÈÎÂ›·˜ ∂ÚÌËÓÂ›·˜
ÛÙËÓ Milia Marili
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ¢È¿ÎÚÈÛË ªÔÓÙ¿˙ ÛÙËÓ Milon Laila
Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÁ¤Ï· ª˘ÏˆÓ¿ÎË
µÚ·‚Â›Ô ∂∆∂∫∆
¶Úﬁ‚· ¶·ÏÙÔ‡ του Ηλία ∆ηµητρίου 22'
2Ô µÚ·‚Â›Ô ∆·ÈÓ›·˜ ª˘ıÔÏ·Û›·˜
∏ ∫Ô‡· του Γιάννη Μπουγιούκα 8'
1Ô µÚ·‚Â›Ô ™Ô˘‰·ÛÙÈÎ‹˜ ∆·ÈÓ›·˜
µÚ·‚Â›Ô ∂∆∂∫∆
Hochhaus του Νικία Χρυσσού 40'
1Ô µÚ·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· "ŒÏÏËÓÂ˜ ÙÔ˘ ∫ﬁÛÌÔ˘"
µÚ·‚Â›Ô ∂∆∂∫∆
µÚ·‚Â›Ô ¶∂∫∫
∞Ï‹ıÂÈ· του Γιάννη Σακαρίδη 14'
∂È‰ÈÎﬁ ‚Ú·‚Â›Ô ª˘ıÔÏ·Û›·˜
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ¢È¿ÎÚÈÛË ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔ °Î›Î·
Missing Jib του ∆ηµήτρη Τόλιου 14'
∂È‰ÈÎﬁ ‚Ú·‚Â›Ô ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙ﬁÌÂÓÔ˘ ™ÎËÓÔı¤ÙË
"¡Ù›ÓÔ˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú›‰Ë˜"
Animal Behaviour του Νίκου Σύννου 6'
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ¢È¿ÎÚÈÛË ∫ÈÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘
Pharmakon του Κίµωνα Μυλωνά 12'
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ¢È¿ÎÚÈÛË ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ∆·ÈÓ›·˜
∞Ú¯›˙ÂÈ του Θεόφιλου Παπαστυλιανού 16'
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ¢È¿ÎÚÈÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜
ÛÙÔÓ µ·Û›ÏË ∫ÏˆÙÛÔÙ‹Ú·
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ¢È¿ÎÚÈÛË ∞Ó‰ÚÈÎ‹˜ ∂ÚÌËÓÂ›·˜
ÛÙÔÓ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ §ÔÁÔı¤ÙË
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ¢È¿ÎÚÈÛË ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜
ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁ›Ô˘
∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô µÚ¿‰˘ του Βασίλη Γιάτση 20'
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ¢È¿ÎÚÈÛË ™ÂÓ·Ú›Ô˘

∫›ÓËÛË √Ì·Ï‹
του Κωνσταντίνου Φραγκόπουλου 11'
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ¢È¿ÎÚÈÛË ◊¯Ô˘ ÛÙÔÓ ª·Ú›ÓÔ ∞ı·Ó·ÛﬁÔ˘ÏÔ
ÀÁÚ·¤ÚÈÔ του Μπουγιάρ Αλιµάνι 20'
∂‡ÊËÌÔ ªÓÂ›·
ªÓÂ›· ¶∂∫∫

¢›Ï· ™ÙËÓ ÕÎÚË ∆Ë˜ ªÏÂ-ªÏÂ £¿Ï·ÛÛ·˜
της Ιρίνας Μπόικο 32'
∂‡ÊËÌÔ ªÓÂ›·

ªÔÓ‹ ™ÂÈÚ¿ ª·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ·
του Βασίλη Κεχαγιά 15'
µÚ·‚Â›Ô ¶∂∫∫

∆· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÂÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È
·ﬁ ÙËÓ ÔÛﬁÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ·ﬁ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘˜
Το 29o Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας µού άφησε την
ίδια περίπου εικόνα που έχω τα τελευταία χρόνια κι από το σύνολο της ελληνικής παραγωγής: γυρίζονται µεν ταινίες, αλλά λίγες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Έτσι, λοιπόν, απ’ τις 50 ταινίες του ∆ιαγωνιστικού Τµήµατος, ξεχώρισα 7 µε 8· πάνω
απ’ όλες, το Hochhaus του Νικία Χρυσσού.
Για διαφορετικούς λόγους συγκράτησα την καλογυρισµένη ταινία της Αγγέλας Μυλωνάκη Bach & Bouzouki, την Αλήθεια του Γιάννη Σακαρίδη, µια καθαρή πολιτική
ταινία που κάποιοι νατουραλιστικοί διάλογοι και ερµηνείες µάλλον τη ζηµίωσαν παρά την ωφέλησαν, και το στρωτό Πρόβα Παλτού του Ηλία ∆ηµητρίου.
Σ’ αυτόν τον µικρό απολογισµό θέλω να επισηµάνω και την Κούπα του Γιάννη Μπουγιούκα, που µε δηκτικό χιούµορ και ανατροπές καταθέτει την άποψή του για το τέρας
της γραφειοκρατίας, καθώς και το Αρχίζει του Θεόφιλου Παπαστυλιανού που, µολονότι θεµατολογικά δεν πρωτοτυπεί, δείχνει να ελέγχει απόλυτα τα εκφραστικά του µέσα, πράγµα διόλου ευκαταφρόνητο.
∆εν πρέπει ακόµη να παραλείψω δύο ταινίες µε κοινά χαρακτηριστικά που οι σκηνοθέτες τους είναι πιθανότατα οικονοµικοί µετανάστες. Πρόκειται για το ∆ίπλα στην
Άκρη της Μπλε Μπλε Θάλασσας της Ιρίνας Μπόικο και το Υγραέριο του Μπουγιάρ
Αλιµάνι που, επιτέλους, µιλούν µε βιωµένο λόγο για συγκεκριµένα προβλήµατα της
καθηµερινότητάς τους. Υπενθυµίζω πως, µέχρι πρότινος, τα θέµατα των οικονοµικών
µεταναστών τα είχαν αναλάβει αποκλειστικά έλληνες σκηνοθέτες, εµπλουτίζοντας τη
ρηχή θεµατολογία του νέου ελληνικού κινηµατογράφου.
Τελευταία αναφορά µου, στον οµάδα «Ν-όραση» της Θεσσαλονίκης που, συσπειρωµένη γύρω από έναν καλό σεναριογράφο, σπάνιο είδος για τον ελληνικό κινηµατογράφο, τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη, δίνει κατά διαστήµατα αρκετά καλά δείγµατα κινηµατογραφικής γραφής. Οι Νάρκες του Χρήστου Νικολέρη και το Μονή Σειρά
Μαργαριτάρια του Βασίλη Κεχαγιά, παρά τα επιµέρους προβλήµατα, ήταν απ’ τις
ταινίες που είχαν κάτι να πουν, και το µήνυµά τους βρήκε πολλούς αποδέκτες.
Πέρα απ’ αυτές που µνηµόνευσα, ίσως υπήρχαν κι άλλες τόσες που δικαιολογούσαν τη συµµετοχή τους σ’ ένα Φεστιβάλ. Οι υπόλοιπες, φοβάµαι πως όχι.
Εντύπωση µου έκανε πως πολλές ταινίες -και οι περισσότερες σπουδαστικές– είχαν
αγγλικούς υποτίτλους. Ψυχραιµία, παιδιά! Κινδυνεύετε έτσι να χάσετε την υποψηφιότητα για το Όσκαρ της καλύτερης ξενόγλωσσης!
Τι δεν είδα; Τολµηρές ταινίες - τολµηρές, στη µορφή και το περιεχόµενο. Επίσης, δε
µου ήταν ξεκάθαρο γιατί γυρίστηκαν αρκετές απ’ τις ταινίες του προγράµµατος. Ίσως
γιατί οι σκηνοθέτες πίστευαν ότι έτσι κλείνουν το «µάτι» στις διαφηµιστικές εταιρείες.
Σηµειώνω και την έλλειψη ντοκιµαντέρ. Ίσως το είδος να µην αντέχει σε πολλές διοργανώσεις µέσα στην ίδια χρονιά.
Γενικά, η οργάνωση ήταν επιτυχηµένη, αλλά θα πρέπει το Φεστιβάλ να ξεκαθαρίσει
τους στόχους του. Παρουσιάζει χωρίς περιορισµούς όλη την ελληνική παραγωγή ή
κάνει επιλογές; Αν κάνει επιλογές, πρέπει να γίνει πιο αυστηρό. Τα Φεστιβάλ δεν
αναδεικνύονται από την ποσότητα, αλλά από την ποιότητά τους.
∆¿ÛÔ˜ æ·ÚÚ¿˜

Η Επιτροπή του ΕΚΚ, αποτελούµενη από τους: Αχιλλέα Κυριακίδη,
συγγραφέα-σκηνοθέτη, Βασίλη Λεοντιάδη, παραγωγό και Λευτέρη Χαρωνίτη, σκηνοθέτη, απένειµε τα εξής βραβεία:

∞. ™Â ÙÚÂÈ˜ (3) Ù·ÈÓ›Â˜ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ ‡„Ô˘˜ ú 5.000 Ë Î¿ıÂ Ì›·:
BACH & BOUZOUKI της Αγγέλας Μυλωνάκη
∞ƒÃπ∑∂π του Θεόφιλου Παπαστυλιανού
ªπ∞ ∑ø∏ ™∞¡ ∞§§∏ του Ζαφείρη Χαϊτίδη
µ. ∆Ô ‚Ú·‚Â›Ô ∆ø¡π∞ ª∞ƒ∫∂∆∞∫∏, ‡„Ô˘˜ ú 8.000 ÁÈ· Ù·ÈÓ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡:
À°ƒ∞∂ƒπ√ του Μπουγιάρ Αλιµάνι

°. ∂È‰ÈÎ‹ ÌÓÂ›· ÛÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÁÈ· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÛÎËÓÔıÂÙÈÎ¤˜
Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜.
Από το ∆ιαγωνιστικό Πρόγραµµα
∆√ ∆∂§∂À∆∞π√ µƒ∞¢À του Βασίλη Γιάτση
¶ƒ√µ∞ ¶∞§∆√À του Ηλία ∆ηµητρίου

¢π¶§∞ ™∆∏¡ ∞∫ƒ∏ ∆∏™ ª¶§∂-ª¶§∂ £∞§∞™™∞™ της Ιρίνα Μπόϊκο
√ª∞§∏ ∫π¡∏™∏ του Κωνσταντίνου Φραγκόπουλου
¢π∞∫√¶∂™ ∫∞§√∫∞πƒπ¡∂™ της Ελίνας Ψύκου
Από το πρόγραµµα Σπουδαστικών Ταινιών
SONYC του Αντώνη Γλαρού
∏ ∫√À¶∞ του Γιάννη Μπουγιούκα

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË
√ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Â˘ı‡ÓË

Αν ήταν ηρωίδα της µεγάλης οθόνης,
σίγουρα θα ήταν κάποια
του Μικελάντζελο Αντονιόνι:
δυναµική και εύθραυστη, µυστηριώδης
και, ταυτόχρονα αληθινή.
Η Μαρία ∆αµανάκη µιλά µαζί µας
για κινηµατογράφο, πολιτική
και πολιτισµό.

·ﬁ ÙËÓ ¡›ÎË ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË

µÏ¤ÂÙÂ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ;
Βλέπω µετά µανίας. Παλιά, έβλεπα όλες σχεδόν τις ταινίες· τώρα, προσπαθώ
να βλέπω τουλάχιστον τα βασικά. Από τα νεανικά µου χρόνια θεωρούσα την
τέχνη σαν µια δικλίδα ασφαλείας, ένα µονοπάτι απόδρασης από δύσκολες καταστάσεις. Η τέχνη είναι ένας πολύτιµος χώρος που τον έχουµε ανάγκη, γιατί
µπορεί να δώσει πραγµατικά νόηµα στη ζωή, πέρα από δουλείες και δεσµεύσεις. Η τέχνη είναι µια απόδραση σε κάτι διαχρονικό - αιώνιο, θα έλεγα.

∆È Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ ÁÈ· Û·˜;
Πολιτισµός είναι αυτό που χαρακτηρίζει το επίπεδο της ζωής µας. Ο άνθρωπος,
όπως έχει πει ο Μαρξ (πολλά απ’ αυτά που έχει πει ο Μαρξ, έχουν και σήµερα αξία), είναι το σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων· δηλαδή, ο άνθρωπος
γίνεται άνθρωπος γιατί έχει σχέσεις µε τον άλλον, µε τον διπλανό του, µε την
κοινωνία. Με αυτή την έννοια, πολιτισµός είναι ακριβώς αυτό: η σχέση µε τον
άλλον, η οποία, εντέλει. είναι κι αυτή που µας κάνει ανθρώπους.

ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ï¤ÙÂ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ;

¶ÚﬁÛÊ·Ù· Ô ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ ÙÔ ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÈ˜ ÃÔÚËÁ›Â˜…

Ο πολιτισµός είναι µια στάση ζωής· είναι ο τρόπος, αν θέλετε, µε τον
οποίο αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα και την πολιτική. Πιστεύω ότι
ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισµός εκφράζεται µέσα από κώδικες
που µπορεί εµείς, οι λίγο µεγαλύτεροι σε ηλικία, να µην τους κατανοούµε πάντα, αλλά δεν πιστεύω καθόλου σε όλη αυτή τη θεωρία
περί χαµένης γενιάς και νέους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση µε
τον πολιτισµό. Βλέπω νέα παιδιά που έχουν αισθητική, που δεν είναι προσκολληµένα στο παρελθόν, που επιλέγουν, που σκέφτονται… Επίσης, η νέα γενιά έχει το εξής καλό: είναι ανοιχτή σε νέα
πράγµατα, πειραµατίζεται εύκολα. Κι αν µιλάµε για κινηµατογράφο,
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους νέους δηµιουργούς να πειραµατίζονται. Νοµίζω ότι ένα από τα µεγάλα κενά της πολιτικής του κινηµατογράφου είναι ότι δεν δίνει επαρκή χρήµατα στους νέους. Αυτοί είναι που πρέπει να δοκιµαστούν για πρώτη φορά και, ενδεχοµένως, να αποτύχουν. Νοµίζω ότι η νέα γενιά δίνει περισσότερα περιθώρια αποτυχίας, δεν καταδικάζει τόσο εύκολα όσο εµείς, κι αυτό, σε µια τέχνη όπως ο κινηµατογράφος, είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Στα νέα παιδιά, µ’ αρέσει αυτό που λέµε ότι είναι πιο κουλ. Αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη γενναιοδωρία τις προσπάθειες, ενώ
εµείς ήµαστε πιο τσιγκούνηδες στα καλά λόγια.

…πολλές από τις ιδέες του οποίου ήταν και δικές µας ιδέες. Το κύριο είναι να υπάρξει σταθερό πλαίσιο και να τηρηθεί. Οπωσδήποτε κανείς δεν µπορεί να πιστέψει ότι η σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία µπορεί να δηµιουργηθεί ή να στηριχθεί αποκλειστικά και
µόνο στο κράτος. Χρειαζόµαστε και τους χορηγούς και τους ιδιωτικούς πόρους. Το ερώτηµα για µένα -ο προβληµατισµός µου, αν θέλετε- είναι µε ποιους όρους, ποιες προϋποθέσεις και πώς θα διαµορφωθεί η σχέση του δηµοσίου και του ιδιωτικού ώστε να είναι
παραγωγική και δηµιουργική. Και εδώ πρέπει να µπουν οι κανόνες
του παιχνιδιού, όπως πρέπει να µπουν και ασυµβίβαστα. Οι άνθρωποι που χειρίζονται τα κρατικά χρήµατα, δεν µπορούν να έχουν
παράλληλα συµφέροντα σε ιδιωτικές εταιρείες - είτε στο χώρο του
κινηµατογράφου είτε στο χώρο του θεάµατος ή στο χώρο του πολιτισµού. Πρέπει να υπάρξουν κανόνες του παιχνιδιού - διαφάνεια
και αξιοκρατία.

¶ÔÈ· ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ¿ Ì·˜;
Αυτό που χρειάζεται σίγουρα ο ελληνικός πολιτισµός, είναι να τον
δει κανείς µε ρεαλισµό, να δει το σύγχρονο πρόσωπό του, τις ανάγκες του και την ανάγκη να βοηθήσει το κράτος, αλλά χωρίς πατερναλισµό. Θα έλεγα πως ένα µεγάλο πρόβληµα των πολιτιστικών
πολιτικών που ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια και κορυφώθηκε την
περίοδο της Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι αυτός ο κρατικός πατερναλισµός απέναντι στην ανάπτυξη του πολιτισµού. Όλο αυτό το σύστηµα των κινήτρων και των χρηµατοδοτήσεων καταλήγει τελικά σε
ένα δούναι και λαβείν, και στην άσκηση ενός είδους εξουσίας. Νοµίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο ελληνικός πολιτισµός, είναι να τεθούν κάποια πλαίσια, να υπάρξει µια στήριξη, αλλά, από κει και
πέρα, χρειάζεται και να στηριχθεί στα πόδια του και ν’ αναπτυχθεί
πέρα απ’ αυτή την κρατικοδίαιτη αντίληψη.

™˘Ó‹ıˆ˜, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·ÛÌ¤ÓË ÌÂ Ù·
¯Ú‹Ì·Ù·, ÎÈ ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌﬁÓÔ ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ·ÏÏ¿
Î·È Ù· ÂÈÎ·ÛÙÈÎ¿, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ...
Αν µιλάµε για τον κινηµατογράφο, ναι: είναι µια ακριβή τέχνη (δε
θα έλεγα τέχνη πολυτελείας, γιατί ο όρος µπορεί να σοκάρει, αλλά
πάντως είναι µια τέχνη που χρειάζεται πάρα πολλά χρήµατα) και
δεν µπορούµε ν’ αγνοήσουµε αυτή την πραγµατικότητα. Όταν,
όµως, µιλώ για την ανάγκη ο ελληνικός πολιτισµός να απελευθερωθεί από τα κρατικά δεσµά, δεν εννοώ ότι το κράτος πρέπει να
υπερβεί ή να παρασιωπήσει την κοινωνική του ευθύνη. Ο πολιτισµός είναι κοινωνική ευθύνη. Όταν µιλώ για την ανάγκη να κοπούν
τα δεσµά του πολιτισµού από το κράτος, δεν πιστεύω ότι το κράτος
δεν έχει ευθύνη. Το κράτος έχει ευθύνη και χρήµατα να διαθέσει,
και υποδοµές να φτιάξει, και πλαίσια να διαµορφώσει, και, κυρίως,
έχει την ευθύνη να εφαρµόσει τα πλαίσια τα οποία το ίδιο έφτιαξε.
Από την άλλη, βέβαια, η δηµιουργία δεν µπορεί να γίνεται µόνο µε
χρήµατα του κράτους.

°È· ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎﬁ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿
·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÚÂ›·…
Ο πολιτισµός έχει ιδεολογικές αναφορές. ∆ε συµφωνώ µε τις απόψεις που παρουσιάζουν τον πολιτισµό ως πολιτικά ιδεολογικά ουδέτερο. Όλοι οι δηµιουργοί έχουν ιδεολογικές αναφορές, είτε το
οµολογούν είτε όχι, και θα έλεγα ότι συνήθως εκείνοι που έχουν τις
πιο έντονα ιδεολογικές αναφορές, είναι εκείνοι που τις ξορκίζουν.
Αυτό, αν θέλετε, έχει παρατηρηθεί και ιστορικά. Ασφαλώς, όµως,
οι ιδεολογικές αναφορές δεν έχουν να κάνουν µε µια χειραγώγηση
της τέχνης, και θα έλεγα ότι τόσο η Αριστερά όσο και η ∆εξιά πρέπει ν’ αποφύγουν αυτόν τον πειρασµό. Πιστεύω ότι η σχέση του ελληνικού κινηµατογράφου µε την Αριστερά ήταν µια σχέση υγιής,
και όπου υπήρξαν φαινόµενα χειραγώγησης, τα καταδίκασε η ίδια
η ζωή, η πραγµατικότητα. Στο µέλλον, πάντως, εκεί θα κινηθούµε:
στο βαθµό που υπάρχουν ιδέες και ιδεολογικοί χυµοί, η τέχνη και
ο κινηµατογράφος θα τα αγκαλιάσουν. Το πρόβληµα είναι πως,
όταν λείπουν αυτά, τότε γίνεται προσπάθεια η σχέση αυτή να αντικατασταθεί από σχέσεις εξαρτησιακές, που παίρνουν άλλο χαρακτήρα και άλλο περιεχόµενο. Γίνονται σχέσεις εξουσίας, και οι σχέσεις εξουσίας σκοτώνουν την τέχνη.

À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Ù·ÈÓ›· ‹ Î¿ÔÈÂ˜ ÛÎËÓ¤˜ ·ﬁ Ù·ÈÓ›Â˜ Ô˘ ÛÎ¤ÊÙÂÛÙÂ ÛÂ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ÛÙÈÁÌ¤˜;
Υπάρχουν και µε επηρεάζουν πάρα πολύ, περισσότερο και από
βιβλία που διάβασα ή εµπειρίες που έζησα. Μια ταινία που µε
επηρέασε πάρα πολύ, ήταν το Επάγγελµα Ρεπόρτερ του Αντονιόνια άλλη, οι Άγριες Φράουλες του Μπέργκµαν. Ακόµα µε επηρεάζουν και εικόνες, όπως, π.χ., οι εικόνες από το Αποκάλυψη Τώρα! που είχαν πολύ δυνατά µηνύµατα, πολύ πιο δυνατά από πολιτικές καταγγελίες· επίσης, ο νεότερος αγγλικός κινηµατογράφος:
Γουιντερµπότοµ και Λόουτς: δύο σκηνοθέτες που έχουν µεγάλη
πολιτική δύναµη. Με επηρεάζει πολύ ο κινηµατογράφος... µε επηρεάζει και στην εικόνα που διαµορφώνω γι’ αυτό που λέµε «προσωπικές σχέσεις»· ίσως επειδή ο κινηµατογράφος είναι µια πολύ
εύκολη δίοδος σ’ αυτό που λέµε φαντασία, φαντασιακό χώρο. Είναι ίσως η τέχνη που, ευκολότερα από οποιαδήποτε άλλη, απελευθερώνει τη φαντασία.

// ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

Zizanio …ÚÔ‚ÔÏ¤˜
Η
διοργάνωση ενός Φεστιβάλ δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση· πόσο µάλλον, όταν πρόκειται για ένα φεστιβάλ
παιδικών ταινιών. Και όµως, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους κατάφερε
και κέρδισε όχι µόνο τις εντυπώσεις, αλλά και το ενδιαφέρον του
κοινού, και φέτος γιορτάζει τα 9 του χρόνια. Από τις 2-9 ∆εκεµβρίου, το Θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ στον Πύργο µεταµορφώνεται σε κινηµατογραφική αίθουσα µε εικόνες από όλο τον κόσµο.

Το ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του Φεστιβάλ περιλαµβάνει 13 ταινίες µεγάλου µήκους και 32 µικρού, οι οποίες εκπροσωπούν 30 περίπου
χώρες από όλο τον κόσµο. «Οι θεατές του Φεστιβάλ θα έχουν την
ευκαιρία να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για το διεθνές γίγνεσθαι στον
παιδικό και τον νεανικό κινηµατογράφο, καθώς και για τη νεανική καλλιτεχνική δηµιουργία και τα εκπαιδευτικά κινηµατογραφικά προγράµµατα. Θα δουν ταινίες τόσο από χώρες µε µεγάλη κινηµατογραφική
παραγωγή όσο και από ελάχιστα γνωστές ή και εντελώς άγνωστες
στην Ελλάδα εθνικές κινηµατογραφίες» δίνει το στίγµα της φετινής
γιορτής των παιδιών ο Καλιτεχνικός ∆ιευθυντής του Φεστιβάλ ∆ηµήτρης Σπύρου.
Παράλληλα µε τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, από τις 25 Νοεµβρίου έως τις 9 ∆εκεµβρίου, θα πραγµατοποιηθεί και η 6η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας
(Camera Zizanio), στην οποία θα προβληθούν 200 ταινίες παιδιών
και νέων από την Ελλάδα και από 23 ευρωπαϊκές χώρες, στο Πλη-

ροφοριακό Πρόγραµµα θα προβληθούν ταινίες από χώρες εκτός
Ευρώπης, ενώ θα γίνουν αφιερώµατα σε διάφορα εθνικά εργαστήρια. «Στην 6η διοργάνωσή της, η Camera Zizanio αναδεικνύεται πλέον το πιο σηµαντικό διεθνές γεγονός στο χώρο της νεανικής οπτικοακουστικής δηµιουργίας» συνεχίζει ο κ. Σπύρου για να καταλήξει:
«Φέτος αναµένεται εντυπωσιακή παρουσία παιδιών και νεανικών δηµιουργών από όλες τις βαλκανικές χώρες. Επίσης, για πρώτη φορά θα
έχουµε συµµετοχές από την Κύπρο, οι οποίες δηµιουργήθηκαν σε κινηµατογραφικά εργαστήρια µε τη συµµετοχή και τη βοήθεια των ανθρώπων του Φεστιβάλ Ολυµπίας».
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, θα υπάρξουν
πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, όπως: Κινηµατογραφικά εργαστήρια (κινουµένου σχεδίου, µοντάζ, κατασκευής µάσκας, κούκλας, Καραγκιόζη, θεάτρου), έκθεση ζωγραφικής για τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, συναντήσεις µε συγγραφείς παιδικών και νεανικών
βιβλίων, αλλά και µουσικές παραστάσεις.
Και για πρώτη χρονιά φέτος, παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ
θα πραγµατοποιηθούν και άλλες πόλεις του Νοµού Ηλείας (Αµαλιάδα, Γαστούνη, Ζαχάρω), ενώ, από τις 13 έως τις 19 ∆εκεµβρίου, οι
ταινίες του ∆ιαγωνιστικού Προγράµµατος του Φεστιβάλ θα προβληθούν στον κινηµατογράφο ΦΙΛΙΠ, µε τον τίτλο «Το Φεστιβάλ Ολυµπίας συναντά τα Παιδιά και τους Νέους στην Αθήνα».
°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: www.Olympiafestival.gr

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

·ﬁ ÙËÓ ¢‹ÌËÙÚ· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘

º·›‰ˆÓ ¶··ÌÈ¯·‹Ï
√ Ì¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÊˆÙﬁ˜
∆ίνει «φως» στο Χόλιγουντ, αλλά επιµένει ελληνικά.
Το ραντεβού µε τον ελληνικής καταγωγής διευθυντή
φωτογραφίας Φαίδωνα Παπαµιχαήλ (τον νεότερο)
ήταν τηλεφωνικό. Τον προλάβαµε στο Λος Άντζελες,
λίγες ώρες πριν ταξιδέψει για τα γυρίσµατα του
ουέστερν 3:10 to Yuma του Τζέιµς Μάνγκολντ,
µε τον –µεθοδικό και δύσκολο, όπως µας τον περιέγραψε– Ράσελ Κρόου. Οι Βιµ Βέντερς, Νικ
Κασσαβέτις και Αλεξάντερ Πέιν τον εµπιστεύονται
τυφλά. Στο πλατό, έχει «ζωγραφίσει» µε φως
και σκοτάδι χολιγουντιανά αστέρια µεγάλου βεληνεκούς. Ύστερα από 20 χρόνια αναγνώρισης στην
Αµερική, ο Φαίδων Παπαµιχαήλ δηλώνει Έλληνας.

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË Û·˜ ÌÂ ÙÔ Êˆ˜;
Εγώ δηµιουργώ το φως!!!

∂›Ó·È Ï›ÁÔ… Ì¿ÁÔ˜ Ô ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜;
Πολύ. «Ζωγραφίζουµε» την ιστορία µε το φως και το σκοτάδι.

™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÔÚÂ›·˜ Û·˜, Â›¯·ÙÂ «ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ» ÌÂ ÙË
˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹. °È·Ù› ÙËÓ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„·ÙÂ;
∆εν την εγκατέλειψα ακριβώς. Καµιά φορά, όταν είµαι µόνος µου, ακόµα ζωγραφίζω.

∏ ÂÈ‰ÈÎ‹ Û¯¤ÛË Û·˜ ÌÂ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È
Î·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜. ™ÙÔ Million Dollar Hotel ÙÔ˘ µÈÌ
µ¤ÓÙÂÚ˜, Î¿ÔÈÔÈ Û˘Ó¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜ ÌÂ ›Ó·ÎÂ˜
ÙÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ÃﬁÂÚ.
Όντως, αλλά δεν έγινε εσκεµµένα. Οι επιρροές λειτουργούν υποσυνείδητα. Στο πίσω µέρος του µυαλού υπάρχει
µια Τράπεζα εικόνων που τις συλλέγεις όλη σου τη ζωή· εικόνων που σε στιγµατίζουν.

¶ÔÈÂ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ Û¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·‰¤„ÂÈ;

√È ªÂÍÈÎ·ÓÔ›, ﬁÌˆ˜, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜.

Το Γαλλικό Νέο Κύµα, οι ταινίες του Γκοντάρ, ο Γερµανικός Εξπρεσιονισµός, ο Ρενέ Μαγκρίτ.

Σίγουρα η ισπανική γλώσσα απευθύνεται σε µεγαλύτερη αγορά,
οπότε έχουν περισσότερες ευκαιρίες για διανοµή, όµως οι ταινίες
τους κάνουν τη διαφορά.

∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û·˜, ‰Â ı’ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ‡ÊÔ˜. ¶ﬁÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›ÙÂ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ÌÈ· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÏÒÛÛ·;
Είναι πρόκληση. Τώρα, για παράδειγµα, θα δουλέψω για πρώτη
φορά σ’ ένα ουέστερν του Τζέιµς Μάνγκολντ. Παρακολούθησα
κλασικά ουέστερν, Σαµ Πέκινπα, και συγκέντρωσα στο µυαλό µου
εικόνες. Όµως δε θα βασιστώ σε κάτι συγκεκριµένο· θ’ ανακαλύψω την ιστορία, σκηνή σκηνή.

ªÈÏ¿ÙÂ ÁÈ· ÙÔ 3:10 to Yuma;
Ναι, µε τους Ράσελ Κρόου, Κρίστιαν Μπέιλ και Πίτερ Φόντα.

∂Í·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ÔÙ¤ ÔÈ ÙÚﬁÔÈ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÂÓﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜;
Όχι· στον κινηµατογράφο, δεν υπάρχουν όρια στη δηµιουργικότητα. Αν δώσεις το ίδιο σενάριο σε εκατό σκηνοθέτες, θα το γυρίσουν
µε εκατό διαφορετικούς τρόπους.

∆Ô 1994, ÛÎËÓÔıÂÙ‹Û·ÙÂ ÙÔ Dark Side of a Genius. ¶ﬁÛÔ Û·˜
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›·;
Μ’ ενδιαφέρει, αλλά όχι τόσο ώστε ν’ αλλάξω επάγγελµα. Μ’ ενδιαφέρουν οι µαύρες κωµωδίες, οι περίεργοι χαρακτήρες. Μάλιστα, έγραψα µαζί µε τον φίλο µου, Swen Dagones, επίσης Έλληνα,
µια ελληνική ταινία, το Whirrr…

∂›Ó·È Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·;
Comedy-drama. Θα πρωταγωνιστεί ο Ρένος Χαραλαµπίδης κι ένας
ξένος ηθοποιός. Είναι ταινία δρόµου... κάτι σαν βαλκανικό Πλαγίως (Sideways).

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·;
∆ύο µεσήλικες, περίεργοι τύποι, γνωρίζονται στην Κωνσταντινούπολη και ξεκινούν ένα ταξίδι µε το τρένο που περνά από τη Θεσσαλονίκη και καταλήγει στην Βιέννη. Στο µεταξύ, οι ζωές τους γίνονται
όλο και πιο χαοτικές, όµως µέσα από την διαδικασία του ταξιδιού
γίνονται φίλοι. Είναι ανάλαφρη ταινία, κωµική - και προσωπική.

¶ÚÔÛˆÈÎ‹, ÏﬁÁˆ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘;
Και γι’ αυτό. Η πατρίδα είναι πάντα πατρίδα. Ζω περισσότερα από
20 χρόνια στην Αµερική, αλλά δεν έχω αναπτύξει κανέναν ιδιαίτερο δεσµό.

Œ¯ÂÙÂ ‚ÚÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË;
Θα είναι ευρωπαϊκή συµπαραγωγή. Μπορεί να υπάρξει ένα µικρό
ποσό από την Ελλάδα, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόµη.

Œ¯ÂÙÂ ÂÈÎﬁÓ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Û‹ÌÂÚ·;
Παρακολουθώ τι γίνεται - όσο µπορώ. Πιστεύω ότι θα µπορούσε
να βρίσκεται πιο ψηλά, παγκοσµίως· ειδικά αν το κράτος βοηθούσε περισσότερο τα νέα παιδιά. Φέρνω πάντα ως παράδειγµα το
Μεξικό, που δεν έχει σπουδαία προϊστορία στον κινηµατογράφο,
αλλά, τα τελευταία χρόνια, αναδείχθηκαν σηµαντικοί σκηνοθέτες,
όπως ο Αλφόνσο Κουαρόν και ο Αλεχάντρο Γκονζάλες Ιναρίτου.

∆È ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Î¿ÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·;
Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι το σενάριο. Μπορεί, όµως, να γίνουν
σεµινάρια από Αµερικανούς. Υπάρχουν και διάφορα προγράµµατα
ανταλλαγής, µε τα οποία νέοι έλληνες σκηνοθέτες µπορούν να εργάζονται κάθε χρόνο σε µεγάλες αµερικανικές παραγωγές

Œ¯ÂÙÂ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÂ› ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜. ¶ÔÈÔ˘˜ ÍÂ¯ˆÚ›˙ÂÙÂ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·Ùﬁ;
Λατρεύω τον τρόπο µε τον οποίο δουλεύει ο Νικ Κασσαβέτις µε
τους ηθοποιούς. Ο Βιµ Βέντερς µ’ έχει επηρεάσει απίστευτα, όπως
και ο διευθυντής του φωτογραφίας, ο Ρόµπι Μίλερ. Η συνεργασία
µε τον Αλεξάντερ Πέιν είναι πάντα αναζωογονητική. Τώρα, µάλιστα, γράφει καινούργιο σενάριο.

∞Ó·Ê¤ÚÂÛÙÂ Û’ ·˘Ùﬁ Ô˘ ı· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·;
Τώρα γράφει κάτι άλλο. Όµως το επόµενο που θα κάνει, είναι για
την Ελλάδα. Θα γίνει σε 3 µε 5 χρόνια, και οι ήρωές του είναι ένα
ζευγάρι Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν στην πατρίδα.
Το δύσκολο κοµµάτι είναι η χρηµατοδότηση. Με µία εταιρία διανοµής που µίλησα, είπε πως, αν η ταινία δεν είναι στα ελληνικά,
υπάρχει πρόβληµα. Μα η ταινία έχει ελληνικούς χαρακτήρες, θα
γυριστεί στην Ελλάδα, έχει έλληνα σκηνοθέτη, έλληνα σεναριογράφο, έλληνες ηθοποιούς. Για µένα, η ταινία αυτή είναι ελληνική.
Το ότι θα είναι στα αγγλικά, δεν έχει σηµασία.

™Ù· «ÚÔÛÂ¯Ò˜», ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ Ô˘¤ÛÙÂÚÓ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ
Whirr, ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· Î·Ù·ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ;
Υπάρχουν 4-5 σκηνοθέτες στους οποίους δίνω πάντα προτεραιότητα. Εκτός από τον Πέιν και τον Βέντερς, είναι και ο Γκορ Βερµπίνσκι,
ο οποίος τα τελευταία δυόµισι χρόνια έχει «σκαλώσει» λίγο µε τους
Πειρατές της Καραϊβικής. Τον Ιανουάριο, όµως, τελειώνουν, και
θέλει να ταξιδέψουµε στην Ευρώπη µε µικρές παραγωγές· όπως το
10 Items or Less του Μπραντ Σίλµπερλινγκ µε τους Μόργκαν Φρίµαν και Παθ Βέγκα που ολοκλήρωσα πρόσφατα και θα προβληθεί
το ∆εκέµβριο. Το γυρίσαµε σε 15 µέρες και στοίχισε µόνο 2 εκατοµµύρια δολάρια.

∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Â›Ó·È ·›ÛÙÂ˘ÙË, Î·ıÒ˜ Ù· 2 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈÎ‹ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜.
Σίγουρα, µιλάµε για άλλα µεγέθη. Στην Αµερική, όµως, το κόστος
σε τεχνικούς είναι µεγαλύτερο, γιατί τα πάντα κινούνται από τα σωµατεία. Γι’ αυτό και µ’ αρέσει να εργάζοµαι στην Ευρώπη - υπάρχει
πάντα η πρόκληση να είσαι δηµιουργικός µε όσο περισσότερους
τρόπους µπορείς.

∂‡¯ÔÌ·È Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜, Î·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· Û·˜
‰Ô‡ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ Ù·ÈÓ›·.
Κι εγώ το εύχοµαι. Πιστεύω ότι, ένα ένα, όλα θα γίνουν.

// 17-26/11/06

Κρατικά βραβεία

// 27/11/06

κινηµατογράφου 2006

Το όνειρο που ζεις, αλλά και αυτό που αναζητάς· η µετανάστευση µέσα από πρόσωπα
και ιστορίες· ο έρωτας, ακόµα κι όταν συµπορεύεται µε το θάνατο· η κλεµµένη ζωή· ο φόβος·
η απώλεια· ο εθνικισµός· ο εγκλωβισµός· η αφύπνιση· ιστορίες της Ελλάδας του χθες,
αλλά και του σήµερα… Επιγραµµατικά, όλα αυτά που απασχόλησαν τους σκηνοθέτες
που µπαίνουν φέτος στην κούρσα των Κρατικών Kινηµατογραφικών Bραβείων Mυθοπλασίας
·ﬁ ÙËÓ ŒÏÂÓ· ¡ÂÔÊˆÙ›ÛÙÔ˘

™Ù· ŸÚÈ· ŒÓÙÔ˘·ÚÙ

¶¤Ú· ·ﬁ ÙË §›ÌÓË

¶¤ÓÙÂ §ÂÙ¿ ∞ÎﬁÌ·

ŒÓ·˜ ◊Úˆ·˜… ÛÙË ƒÒÌË

∫ÏÂÌÌ¤ÓË ˙ˆ‹
Ο ταχυδροµικός υπάλληλος και ο ταξιτζής είναι δύο ήρωες που ζουν µέσα από
τις ιστορίες των άλλων. Ο κυρ Απόστολος
που «γέννησε» ο σεναριογράφος Παναγιώτης Μεντής, ζει διαβάζοντας όλα τα
γράµµατα των συµπολιτών του στη µικρή
περιφέρεια όπου δουλεύει. Τον ίδιο πάνω-κάτω τρόπο ζωής έχει επιλέξει και ο
Αντρέας, ο οδηγός ταξί που ακούει και υιοθετεί πολλές από τις ιστορίες των πελατών του· ένας ήρωας, που δηµιουργήθηκε από τους σεναριογράφους Παναγιώτη
Πασχίδη και Νίκο Απειρανθίτη. Όσο για
την Ελένη, το πρόσωπο που έφτιαξε και
σκηνοθέτησε ο Μαρίνος Καρτίκκης, µπορεί να µη ζει µέσα απ’ τις ζωές άλλων,
αλλά ανατρέχει στις εικόνες και στις µνήµες του δικού της παρελθόντος για να ζήσει. Στην ταινία Απόστολος και Μόνος,
που σκηνοθετικά συνυπογράφουν οι Νίκος Καβουκίδης και Γιώργος Μιχαλακόπουλος, η κλεµµένη ζωή που έχει υιοθετήσει ο Απόστολος, χάνεται, αφού η ίδια
η ζωή επιφυλάσσει ανατροπές. Στην ταινία Στα Όρια, πρώτο σκηνοθετικό εγχεί-

∞ﬁÛÙÔÏÔ˜ Î·È ªﬁÓÔ˜

ª¤ÏÈ Î·È ∫Ú·Û›

ρηµα µεγάλου µήκους του Σάββα Καρύδα, ο οδηγός ταξί αλλάζει ρότα ζωής όταν
στο δρόµο του παρουσιάζεται η γοητευτική και µυστηριώδης Μαρία. Στο Μέλι και
Κρασί του πρωτοεµφανιζόµενου σκηνοθέτη Μαρίνου Καρτίκκη, η ηρεµία της
ηρωίδας εξαφανίζεται από τη στιγµή που
γίνεται µάρτυρας της φιλονικίας του ζευγαριού στο απέναντι σπίτι.

™·Ó ﬁÓÂÈÚÔ
Ένας Ήρωας… στη Ρώµη, Πέρα από τη
Λίµνη: δύο ταινίες µε κοινό συνδετικό κρίκο
το όνειρο. Στην πρώτη -δεύτερη µεγάλου
µήκους ταινία του Πάνου Αγγελόπουλου,
σε σενάριο του ίδιου και του Ξενοφώντα
Μπρουντζάκη-, το κεντρικό πρόσωπο της
ιστορίας ακολουθεί το όνειρο χρόνων: τη
συνάντησή του µε το είδωλό του, έναν καλλιτέχνη της όπερας που ζει στη Ρώµη. ∆υστυχώς γι’ αυτόν, η συνέχεια του επιφυλάσσει µια µικρή οδύσσεια. Στη δεύτερη -πρώτη ταινία µυθοπλασίας του Στράτου Στασινού-, ο ήρωας µπαίνει κατευθείαν σ’ ένα
πραγµατικό όνειρο· σ’ ένα όνειρο, όπου τα
πάντα επιτρέπονται - ακόµα και τα υπερφυσικά. Στο δρόµο που τον οδηγεί πέρα απ’ τη

∫Ú¿ÙËÛ¤ ªÂ

∆Ô ¶¤Ú·ÛÌ·
λίµνη, τον συνοδεύουν πρόσωπα όπως η
γυναίκα της Αποκριάς, η γυναίκα της άλλης
όχθης, η οικογένειά του, η γιαγιά του…

ŒÚˆÙ·˜ Î·È…
Έρωτα συνυφασµένο µε θάνατο συναντάµε
στις ταινίες του Νίκου Παναγιωτόπουλου
(Πεθαίνοντας στην Αθήνα), του Γιάννη
Ξανθόπουλου (Πέντε Λεπτά Ακόµα), του
∆ηµήτρη Σταύρακα (Το Πέρασµα). Αυτό το
περίεργο πάντρεµα του έρωτα µε το θάνατο
απασχόλησε τόσο τον πρωτοεµφανιζόµενο
Γιάννη Ξανθόπουλο και τον πολυγραφότατο
Νίκο Παναγιωτόπουλο όσο και τον ∆ηµήτρη Σταύρακα, που συνυπογράφει το σενάριο µε τον Θανάση Σκρουµπέλο. Οι δύο
πρώτοι ξορκίζουν οτιδήποτε µακάβριο κρύβει η θεµατική επιλογή τους, επιλέγοντας ο
µεν Ξανθόπουλος τη λύση της κωµωδίας, ο
δε Παναγιωτόπουλος τη λύση του µιούζικαλ, ενώ ο Σταύρακας δίνει τον έρωτα µέσα
απ’ τα µονοπάτια της µετανάστευσης.
«Σοβαρό θέµα σε µια επιπόλαιη φόρµα»
αποκαλεί το Πεθαίνοντας στην Αθήνα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, δίνοντας µε µουσική
και τραγούδι τους τελευταίους µήνες ζωής
ενός άντρα που είναι χορτάτος από έρωτα,

αλλά και από παράλληλες σχέσεις. Πέντε
Λεπτά ζωή χαρίζονται σ’ έναν ερωτευµένο,
παθολογικά ζηλιάρη, αλλά κατά τα άλλα...
νεκρό άντρα, για να αποτρέψει τη σχέση που
«µαγειρεύεται» εν τη απουσία του µεταξύ
της φίλης του και του κολητού του. Η ιστορία ενός ερωτευµένου ζευγαριού από το
Μπαγκλαντές είναι ο καµβάς πάνω στον
οποίο στήνεται η ιστορία της ταινίας Το Πέρασµα. Ο ∆ηµήτρης Σταύρακας καταγράφει
µια ιστορία αγάπης που φτάνει ώς το θάνατο, προβάλλοντας ταυτόχρονα και το σκληρό πρόσωπο της λαθροµετανάστευσης.
Έρωτα και λαθροµετανάστευση βρίσκουµε
και στο Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες

§Ô‡Ê· Î·È ¶·Ú·ÏÏ·Á‹

¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

ο σκηνοθέτης µε τον Βασίλη Ραΐση, ξεκινάει
µε την απλή αναζήτηση ενός όπλου και εξελίσσεται σ’ ένα ταξίδι αυτογνωσίας του νεαρού Μάρκου. Το µικρό χωριό της Πίνδου
προσφέρει στον νεαρό ήρωα την ιστορία
του χθες, αλλά και του σήµερα. Στην ελληνική περιφέρεια, στην περίοδο της µετεµφυλιακής περιόδου, τοποθετεί ο Γιώργος Σταµπουλόπουλος τους ήρωες της ταινίας του,
Πανδώρα. Η Ελληνοαµερικάνα Πανδώρα
δεν είναι άλλη απ’ τη γυναίκα που, σ’ αυτή
την τόσο µεταιχµιακή εποχή, φέρνει στο χωριό, σαν άλλος «θείος απ’ την Αµερική»,
νέα ήθη και έθιµα, συνήθειες και τρόπο ζωής που µας ακολουθούν µέχρι σήµερα.

√ °ÈÔ˜ ÙÔ˘ º‡Ï·Î·

∞Î¿Ì·˜

στο Αιγαίο του Νίκου Περάκη· µόνο που,
σ’ αυτή την ταινία, ο σκηνοθέτης, πιστός
στην προγενέστερη Λούφα και Παραλλαγή του, βάζει πολλές δόσεις κωµωδίας. Η
λαθροµετανάστευση χρησιµοποιείται από
τον Περάκη ως σηµείο εκκίνησης µιας κωµωδίας που εµπεριέχει έρωτα, έλληνες
στρατιώτες εγκλωβισµένους σε µια βραχονησίδα, υποψήφιες καλλιστείων απ’ τη γειτονική Τουρκία, αλλά και επικείµενη σύρραξη Ελλάδας-Τουρκίας…
Η επιβίωση ενός έρωτα µέσα στις αντίξοες
συνθήκες µιας χωρισµένης πατρίδας απασχόλησε τον κύπριο σκηνοθέτη Πανίκκο
Χρυσάνθου, στην πρώτη του ταινία µεγάλου
µήκους, Ακάµας. Η συµβίωση ενός ζευγαριού γίνεται αγώνας ζωής µέσα σε µια χώρα
που δε δέχεται τη συνύπαρξη ενός µουσουλµάνου και µιας ορθόδοξης χριστιανής,
και ζει τον παραλογισµό του εθνικισµού.

¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·
Τα ερειπωµένα χωριά της νοτιοδυτικής Πίνδου είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η πρώτη µεγάλου µήκους ταινία
του ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου, Ο Γιος του
Φύλακα. Το σενάριο, που το συνυπογράφει

ƒÔ˙

Επαγγέλµατα που «λάµπουν» και, πίσω
απ’ αυτά, άνθρωποι άσχετοι µεταξύ τους,
αλλά µε κοινό κώδικα ζωής… Το Ιλουστρασιόν, πρώτο σκηνοθετικό εγχείρηµα
του ∆ιονύση Χαριτόπουλου, «προσφέρει»
τις ιστορίες πέντε προσώπων µε ζηλευτές
ιδιότητες: πολιτικός, σταρ, ψυχίατρος, δηµοσιογράφος, µάνατζερ. Η σύγκλιση των
ιστοριών καταγράφει την κενότητα, την παράνοια και την υποκρισία που κρύβουν αυτά τα πρόσωπα πίσω από το «ιλουστρασιόν» επάγγελµά τους.
Τον πόνο της απώλειας, αλλά και το άγχος
που απορρέει από τη λήθη, πραγµατεύεται
στη νέα της ταινία η Λουκία Ρικάκη. Το

ﬂÚÂ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ ∏Û˘¯›·˜

πÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈﬁÓ

™˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·
Ο Τάκης είναι το βασικό πρόσωπο της δεύτερης µεγάλου µήκους ταινίας του Γιάννη
Οικονοµίδη, Η Ψυχή στο Στόµα. Ο Τάκης
τρέχει να ξεφύγει «µε την ψυχή στο στόµα»
από ένα χρόνο που δεν του φτάνει, από µια
γυναίκα που τον απατά, από υποχρεώσεις
επαγγελµατικές και οικογενειακές, από ένα
αφεντικό που τον καταπιέζει… Ο εφιάλτης
του Τάκη είναι µια κουκκίδα στο χάρτη της
σηµερινής κοινωνικής πραγµατικότητας.
Εγκλωβισµένοι στο µικρόκοσµο του σπιτιού τους, άγνωστοι µεταξύ τους άνθρωποι,
ξυπνάνε ύστερα από την εµµονή ενός συναγερµού. Η νέα ταινία της Κατερίνας Ευαγγελάκου, Ώρες Κοινής Ησυχίας, το σενάριο της οποίας συνυπογράφει µε τον Νίκο
Παναγιωτόπουλο, δίνει έξι διαφορετικές
ιστορίες µε δεκαεννέα ήρωες. Το γαϊτανάκι
των ιστοριών αυτών των άγνωστων µεταξύ
τους ανθρώπων ξεκινάει µε τον πρώτο ήχο
του συναγερµού, ένα καλοκαιρινό βράδυ
στην Αθήνα. Η αφύπνισή τους είναι αναπόφευκτη, αφού ο συναγερµός επαναλαµβάνεται αναγκαστικά!

¶·Ó‰ÒÚ·

Η Ψυχή στο Στόµα

Κράτησέ Με είναι η ιστορία µιας γυναίκας
που, προσπαθώντας να επουλώσει τις πληγές της από την απώλεια του πατέρα της,
ανοίγει ένα δίαυλο επικοινωνίας µε άλλους
συµπάσχοντες ανθρώπους. Η επαφή και το
µοίρασµα των συναισθηµάτων οδηγεί την
ηρωίδα στην ίαση.
Όπως και στην πρώτη του ταινία (Κλαίς;)
έτσι και σ’ αυτήν, ο Αλέξανδρος Βούλγαρης δηµιουργεί ένα παζλ χαρακτήρων για
να µιλήσει για το φόβο. Ροζ: µια ταινία για
το µυαλό, κατά τον σκηνοθέτη – ο φόβος
των ανθρώπων απροκάλυπτος, αλλά και
καλυµµένος.
Στην Ελλάδα διέπραξε ένα αποτρόπαιο
έγκληµα, στην Αλβανία µένει έγκλειστος στη
φυλακή για µικροκλοπές, η επιστροφή του
στην Ελλάδα τού προσφέρει τη λύτρωση
και την πραγµατική ελευθερία. Ο λόγος για
τον Έντουαρτ, τον ήρωα που δηµιούργησε
η Αγγελική Αντωνίου, αντλώντας τη θεµατική της µέσα από µια έρευνα που, όπως η
ίδια οµολογεί, φτάνει στα όρια του δηµοσιογραφικού ρεπορτάζ. Η ταινία καταγράφει την
πορεία του Έντουαρτ από τη στιγµή του φόνου µέχρι τη µεταµέλεια και τη λύτρωση.

// 27/11/06

Ντοκιµαντέρ

Τέσσερα ντοκιµαντέρ θέτουν υποψηφιότητα για τα Κρατικά Κινηµατογραφικά Βραβεία 2006.
Ο λόγος για τα: Ικέτες, Sugar Town – Οι Γαµπροί, Γιάννης Μόραλης, Ζωντανοί στο Κύτταρο – Σκηνές Ροκ

Κοινωνούς της λαθροµετανάστευσης και όλων των προβληµάτων που εντάσσονται σ’ αυτήν µας κάνει ο Σταύρος Ιωάννου µέσα απ’ το ντοκιµαντέρ του, Ικέτες (παραγωγή Σταύρος Ιωάννου). Πρόκειται για ένα ντοκιµαντέρ-χρονικό µετανάστευσης:
ένα ψαροκάικο ξεκινάει από τη Σµύρνη γεµάτο ανθρώπους διαφορετικών φυλών που αναζητούν το όνειρο. Κάπου στις ακτές
της Εύβοιας, το πλοίο ναυαγεία πολλοί σκαρφαλώνουν στα
βράχια, άλλοι πνίγονται. Όσοι γλίτωσαν απ’ τον πνιγµό, νεαρά
παιδιά από το Αφγανιστάν, το Ιράν, την Τουρκία, την Κίνα, φιλοξενούνται σ’ έναν πρόχειρο καταυλισµό. Εγκλωβισµένοι,
ονειρεύονται το µέλλον τους σε νέες πατρίδες και ικετεύουν τις
Αρχές να µην τους γυρίσουν πίσω στην κόλαση.

Η πορεία ενός καλλιτέχνη που εντάσσεται στη γενιά του ‘30. Το
ντοκιµαντέρ Γιάννης Μόραλης του Στέλιου Χαραλαµπόπουλου (παραγωγή Θάνος Λαµπρόπουλος) παρουσιάζει το έργο,
αλλά και την ανθρώπινη πλευρά, ενός δυσπρόσιτου καλλιτέχνη, που αρκείται στην παρουσίαση του έργου του, αποφεύγοντας συνειδητά τις δηµόσιες εµφανίσεις. Ο Χαραλαµπόπουλος
δίνει την πολυσχιδή προσωπικότητα του καλλιτέχνη που σηµάδεψε τον 20ό αιώνα και συνεχίζει να δηµιουργεί κατά τον 21ο.
Πρόσφατο παράδειγµα, η έκθεση µε τα τελευταία του έργα, τον
Ιανουάριο του 2004.

«Θα σας βρούµε και νύφη!» Η προεκλογική δέσµευση του δηµάρχου της Ζαχάρως γίνεται πραγµατικότητα! Κάπως έτσι ξεκινάει το οδοιπορικό αναζήτησης γυναικών που καταγράφει ο Κίµωνας Τσακίρης στο δεύτερο µεγάλου µήκους ντοκιµαντέρ του,
Sugar Town - Οι Γαµπροί (παραγωγή Ρέα Αποστολίδου). Οι
άντρες της Ζαχάρως, εγκαταλειµµένοι απ’ τις γυναίκες, αφού
αυτές επέλεξαν τις ανέσεις της πόλης, ψάχνουν νύφες. Ο δήµαρχος, ύστερα από µια σύντοµη εκπαίδευση και αλλαγή της
εµφάνισής τους, τους συνοδεύει µέχρι τη «Γη της Επαγγελίας»
των γυναικών, που δεν είναι άλλη απ’ τη Ρωσία. Η συνάντηση
γίνεται, και τώρα είναι η στιγµή των µεγάλων αποφάσεων.

Οι ∆ιονύσης Σαββόπουλος, ∆ηµήτρης Πουλικάκος, Μαρίζα
Κωχ, Θανάσης Γκαϊφύλιας, ∆έσποινα Γλέζου, τραγουδιστές και
τραγουδοποιοί του σήµερα, καταθέτουν στον Αντώνη Μποσκοΐτη τις µνήµες τους από την πρώτη ροκ σκηνή της Αθήνας,
το «Κύτταρο». Αρχές της δεκαετίας του 1970, µεσούσης της δικτατορίας, τα ακούσµατα της παγκόσµιας ροκ σκηνής έφταναν
στο «Κύτταρο». Το ντοκιµαντέρ Ζωντανοί στο Κύτταρο –
Σκηνές Ροκ του Αντώνη Μποσκοΐτη, (παραγωγή Τζίνα Πετροπούλου) συνθέτει το κλίµα γύρω απ’ αυτήν τη ροκ σκηνή ξυπνώντας µνήµες και προσφέροντας γνώση, µέσα από ένα ιδιαίτερο οπτικοακουστικό υλικό, από δραµατοποιηµένες σκηνές
και από µαρτυρίες καλλιτεχνών που βίωσαν την εποχή.

και η ∆ράµα πάει Θεσσαλονίκη
∆εν είναι µόνο οι ταινίες µυθοπλασίας και τα ντοκιµαντέρ, αλλά και οι µικροµηκάδες που διεκδικούν τη δική τους θέση στο
Φεστιβάλ και τα δικά τους βραβεία. Φέτος 39 ταινίες µικρού µήκους µπαίνουν στην κούρσα των βραβείων, από τις οποίες το
κοινό της Θεσσαλονίκης θα δει τις 13 που είναι οι βραβευθείσες ταινίες του Φεστιβάλ ∆ράµας.

ÊˆÙÔ: ªÂÓ¤Ï·Ô˜ ª˘Ú›ÏÏ·˜
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∆έσποινα
Μουζάκη
Το κόκκινο χαλί δεν είναι αυτοσκοπός
Ως οικοδέσποινα της περσινής διοργάνωσης κέρδισε τις εντυπώσεις.
Οι όποιες δυσκολίες συνάντησε κατά την προετοιµασία του Φεστιβάλ «έσβησαν» µεµιάς µπροστά
στην παρουσία του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Έχοντας κερδίσει το µεγάλο στοίχηµα, ετοιµάζεται για
τη φετινή γιορτή του κινηµατογράφου όπου η συνέχεια φαντάζει να είναι µάλλον αποκαλυπτική.
·ﬁ ÙËÓ ¡›ÎË ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÙÂÏÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËÎÂ
ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË, ÔÈÂ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈÂ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›Â˜ ÂÎÏËÚÒıËÎ·Ó;
Τρεις είναι οι βασικότεροι στόχοι που εκπληρώθηκαν την περσινή
χρονιά.
Ο πρώτος ήταν ότι προσφέραµε στο κοινό του Φεστιβάλ ένα σηµαντικό καλλιτεχνικό και πνευµατικό γεγονός, αντάξιο της φυσιογνωµίας ενός θεσµού µε ιστορία 45 δηµιουργικών χρόνων. Ο δεύτερος
στόχος είχε να κάνει µε το «ραντεβού των επαγγελµατιών». Με την
προσπάθεια, δηλαδή, να φέρει το Φεστιβάλ τους κινηµατογραφιστές από την Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των
Βαλκανίων, της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου, σε επαφή µε αναγνωρισµένους παράγοντες του διεθνούς κινηµατογραφικού χώρου,
κατάλληλους να υποστηρίξουν την υλοποίηση ενός καλλιτεχνικού
σχεδίου και να συντελέσουν στη συνάντησή του µε το κοινό.
Τρίτος στόχος ήταν να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη µια πιο διαδραστική σχέση µε το πιο σηµαντικό κινηµατογραφικό της γεγονός, µε
το Φεστιβάλ που γεννήθηκε εκεί και έχει άρρηκτα συνδεθεί µε τις
πιο ζωντανές δυνάµεις της πόλης, µε τα πιο ανήσυχα διανοητικά
της ρεύµατα, µε τους πιο δηµιουργικούς της ανθρώπους.

Όσο για την ευθύνη που προστέθηκε από την περσινή µέχρι τη φετινή διοργάνωση, αυτή πηγάζει από την επίτευξη των παραπάνω
στόχων. Όταν καταφέρνεις στην πρώτη σου απόπειρα να σταθείς σε
κάτι τόσο µεγάλο και σύνθετο και µάλιστα εν µέσω δυσκολιών, τότε η µεγαλύτερη ευθύνη είναι να ανταποκριθείς ξανά στο ύψος µίας
τέτοιας επιτυχίας και, κυρίως, να την ξεπεράσεις.

™Â ÙÈ ÔÛÔÛÙﬁ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜ Î·È ÛÂ ÙÈ ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ (ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ÎÔÈÓﬁ, ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓÔÈ);
Πιστεύω πως δεν υπάρχει συγκεκριµένο ποσοστό µε το οποίο οι
συγκεκριµένες «κατηγορίες» που θέτετε, συνεισφέρουν στην επιτυχία του Φεστιβάλ. Και αυτό διότι η προσπάθειά µας, που ξεκίνησε
από πέρυσι και αγκαλιάστηκε θερµά από τον κόσµο, είχε ως άξονα το Φεστιβάλ να είναι «πυρήνας» πολλαπλών δραστηριοτήτων.
Εννοώ πως το Φεστιβάλ µπορεί να είναι µια αίθουσα προβολής,
ένα αµφιθέατρο ζωηρών συζητήσεων, µια µεγάλη γιορτή της πόλης. Μπορεί παράλληλα να είναι και χώρος ουσιαστικής ενηµέρωσης, ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου για τον κινηµατογράφο,
την κινηµατογραφική αγορά, την κινηµατογραφική τέχνη. Καταλαβαίνετε πως ένας τόσο διαδραστικός στόχος στηρίζεται τόσο στη
διοργάνωση και στο πρόγραµµα ενός Φεστιβάλ, όσο και στους
προσκεκληµένους του και στην ενεργή συµµετοχή του κοινού. Είναι η «µαγεία» του κινηµατογράφου που δένει όλα αυτά µαζί στην
κοινή εµπειρία του Φεστιβάλ. Ωστόσο, ο ανθρώπινος παράγοντας

είναι «παρών» και σε ένα άλλο επίπεδο: στην έµπνευση που µου δίνουν
οι άνθρωποι που εργάζονται για το Φεστιβάλ, οι άνθρωποι που µαζί µου
αγωνιούν, κοπιάζουν, δηµιουργούν, οι άνθρωποι που τελικά αποτελούν
την «καρδιά» του Φεστιβάλ. Και το Φεστιβάλ δεν νοείται χωρίς αυτή την
ουσιαστική πηγή ανατροφοδότησης.

DigitalWave

∞Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·ÙÂ ÌÂ Ì›· Ï¤ÍË ÙÔ ÊÂÙÈÓﬁ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹;

ÙÔ «ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ» ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï

Πολυπρισµατικό!

™Â ¤Ó·Ó ºÂÛÙÈ‚¿Ï ﬁˆ˜ ·˘Ùﬁ ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ÙÈ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ﬁˆ˜ Ô ∫ﬁÔÏ·, Ô µ¤ÓÙÂÚ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ;
Κάθε ∆ιεθνές Φεστιβάλ προσβλέπει σε τέτοιες παρουσίες για τον πολύ
απλό και αυτονόητο λόγο ότι άνθρωποι όπως αυτοί που αναφέρετε, που
τίµησαν και θα τιµήσουν το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης,
φωτίζουν τόσο µε το έργο τους, όσο και µε τη φυσική τους παρουσία όχι
µόνον τους θεσµούς που τους φιλοξενούν, αλλά και τους συµµετέχοντες
σε αυτούς και τους επισκέπτες τους. Το «κόκκινο χαλί» ούτε αυτοσκοπός
είναι, ούτε µένει ανεπηρέαστο από το όλο κλίµα του φεστιβάλ που το
«στρώνει». Η δική µας περσινή εµπειρία ήταν συγκλονιστική: όταν ο Κόπολα µίλησε µε το κοινό, οι νέοι δηµιουργοί που βρίσκονταν εκεί, είχαν
την ευκαιρία να ακούσουν δια ζώσης τον µεγάλο σκηνοθέτη και παραγωγό να τους µιλά για τις νέες τεχνολογίες και την εφαρµογή τους στην τέχνη
του κινηµατογράφου – µία εµπειρία ουσιαστικά «παιδευτική» και έξω από
κάθε λογική προβολής και δηµοσιότητας. Αλλά και την ηµέρα της τιµητικής εκδήλωσης για τον Κόπολα, τον Ταβουλάρη, την Κλεµάν και τον Στοράρο ζήσαµε τη µοναδική στιγµή στη σκηνή του «Ολύµπιον» να είναι µαζεµένα πολύ περισσότερα από τρία Όσκαρ! Η ατµόσφαιρα, όµως, δεν είχε το «βάρος» των Όσκαρ, αλλά ήταν απόλυτα θερµή, ανθρώπινη και φιλική, όπως ήταν σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Ήταν η απόλυτη γιορτή του κινηµατογράφου! Αυτό ελπίζουµε να ζήσουµε και φέτος. Και, βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε το γεγονός ότι µαζί µε αυτές τις παρουσίες και µαζί µε την εικόνα τους στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, ταξιδεύει
και το ίδιο το Φεστιβάλ µας σε όλα τα σηµεία του πλανήτη, ταξιδεύουµε
και εµείς µαζί τους σε όλο τον κόσµο!

∞Ó ÌÔÚÔ‡Û·ÙÂ Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÙÂ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· Ô˘
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙÂ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùﬁ;
Το πιο σηµαντικό πρόβληµα είναι αυτό που αντιµετωπίζουν όλοι όσοι
έχουν να φέρουν εις πέρας ένα µεγάλο σχέδιο: ο χρόνος. Ποτέ δεν είναι
αρκετός για να προετοιµάσεις τα πάντα µε άνεση. Εκεί είναι το µεγάλο στοίχηµα, το οποίο όµως τελικά κερδίζουµε κάθε φορά, ακριβώς επειδή όλοι
µας είµαστε «εκπαιδευµένοι» να ενεργούµε σαν να µην υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία στην επίτευξη της τελειότητας και σαν να είναι κάθε στιγµή
η τελευταία µας ευκαιρία στην επιδίωξη της αποτελεσµατικότητας.

¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜ ·ﬁ ÙÔ Í¤ÓÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ﬁÙÈ ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È ÌÂ ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¯ÒÚÔ «·Ó·ÓÔ‹˜» ÁÈ·
ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜, Î·ıÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÈÏÔÁ‹;
Οι ταινίες «αναπνέουν» στην επαφή τους µε το κοινό. Είναι στην κρίση του
θεατή να κάνει την επιλογή του. Εµείς δίνουµε το «βήµα». Το µισό σχεδόν πρόγραµµα του Φεστιβάλ απαρτίζεται από ελληνικές ταινίες. Αυτές οι
ταινίες «ανασαίνουν» όχι µόνον από την επαφή τους µε το κοινό, αλλά και
από τις ταινίες που συνυπάρχουν µαζί τους στο πρόγραµµα και κυρίως
από τις ευκαιρίες που τους δίνονται να έρθουν σε επαφή µε ένα πολύ ευρύτερο, διεθνές κοινό από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουµε σε ό,τι
αφορά στην παγκόσµια κινηµατογραφική αγορά στο Industry Center. Ο
ελληνικός κινηµατογράφος δεν έχει τίποτε να φοβηθεί από τη συνύπαρξη
µε τη διεθνή παραγωγή: έχει µόνον να κερδίσει. Εξ άλλου αυτό είναι µέρος της µοναδικότητας του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης:
αποτελεί ένα από τα ελάχιστα διεθνή φεστιβάλ κινηµατογράφου που
αφιερώνει τόσο χώρο και τόσες ευκαιρίες στην εγχώρια παραγωγή, αφού
είναι «ιδρυτικό» µας χρέος και στην πραγµατικότητα χαρά και τιµή µας να
στηρίζουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε, τον ελληνικό κινηµατογράφο.

Τ

ο «νεογέννητο» του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης ακούει στο όνοµα DigitalWave.
Το «ψηφιακό κύµα» προλαβαίνει τις εξελίξεις
στον κινηµατογραφικό χώρο και µοιάζει να επαληθεύει την προφητική δήλωση του Ζαν Κοκτώ: «Ο κινηµατογράφος θα γίνει πραγµατική τέχνη, όταν τα υλικά του
θα είναι τόσο φτηνά όσο το µολύβι και το χαρτί». Μήπως
έφτασε η ώρα; Ταινία µπορεί πλέον να γυρίσει οποιοσδήποτε, µε µια κάµερα ή ακόµα και µε ένα κινητό τηλέφωνο… Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
εγκαινιάζει φέτος το 1ο Φεστιβάλ Ψηφιακών ταινιών,
DigitalWave, που αποτελεί φυσική συνέχεια του πιλοτικού προγράµµατος «Μετά τα Μεσάνυχτα» που παρουσίαζε σε ειδικές, µεταµεσονύκτιες προβολές ταινίες γυρισµένες σε βίντεο.
Στο πλαίσιο του DigitalWave θα προβληθούν ταινίες που
έχουν γυριστεί µε οποιοδήποτε ψηφιακό µέσο, από κινητό τηλέφωνο µέχρι κάµερα high definition, και δεν
έχουν περάσει απ’ τη διαδικασία του transfer. Στόχος του
«νεογέννητου» τµήµατος, που υποστηρίζεται ενεργά από
το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, το οποίο θεσµοθετεί το πρώτο βραβείο, αλλά και τους χορηγούς που θα
δώσουν το βραβείο κοινού, είναι να λειτουργήσει ως
πλατφόρµα γόνιµης συνδιαλλαγής των ελλήνων δηµιουργών µε τους ξένους προσκεκληµένους, αλλά και ως
καθρέφτης των εγχώριων κινηµατογραφικών τάσεων.
«Σαν µια πρώτη αίσθηση, παρατηρούµε έναν πλουραλισµό στις θεµατικές και την αισθητική, και µια στροφή
στον κινηµατογράφο των “ειδών”· µαζί, όµως, µε µια
διάθεση ανατροπής και αναζήτησης. Υπάρχουν και κάποιοι δοκιµασµένοι κινηµατογραφιστές που αποφάσισαν να πάρουν µέρος στο νέο αυτό τµήµα, όχι από ανάγκη, αλλά από επιλογή» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος του ελληνικού τµήµατος, αλλά και του DigitalWave,
Θάνος Αναστόπουλος.
Ο ίδιος µας λέει ότι, στο παρθενικό του αυτό ταξίδι στις αίθουσες, το DigitalWave «αναδεικνύει έναν παράλληλο
κόσµο που δραστηριοποιείται, κι είναι πολύ πιθανό να
βγουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα συµπεράσµατα».
Για την ακρίβεια, στην πρώτη φάση του τµήµατος δήλωσαν συµµετοχή 24 ταινίες – αριθµός σηµαντικός για ένα
τµήµα που γεννιέται. Αν αναλογιστεί κανείς ότι µέσα σ’
αυτές υπάρχουν και ταινίες γνωστών σκηνοθετών, τότε
το DigitalWave κερδίζει σιγά σιγά το χώρο του στον φεστιβαλικό χάρτη.
Η ιστορία και η συνέχεια του ελληνικού κινηµατογράφου
συναντώνται στην έναρξη του DigitalWave, καθώς θα
προβληθούν δύο από τις πρώτες ταινίες µυθοπλασίας που
γυρίστηκαν στη χώρα µας. Οι ταινίες Βιλάρ (1924) του Ζοζέφ Χεπ και Ο Μάγος της Αθήνας (1931) του Αχιλλέα Μαδρά θα παιχτούν µε τη συνοδεία ζωντανής, ηλεκτρονικής
µουσικής από τον συνθέτη και παραγωγό Peekay Tayloh,
ενώνοντας σε µια κινηµατογραφική γιορτή το παρελθόν
και το µέλλον του ελληνικού κινηµατογράφου.

¢.¡.
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Αφιερώµατα

Conspirators of Pleasure

Uzak

+ ξένο
διαγωνιστικό

¶∞ƒπ™π, ∆∂•∞™ - £∂™™∞§√¡π∫∏
Στο δεκαήµερο του Φεστιβάλ, τα βλέµµατα όλων στρέφονται στο
πολύπλευρο αφιέρωµα στον Βιµ Βέντερς, το οποίο, εκτός από το
σύνολο του έργου του, περιλαµβάνει ένα masterclass µε τον ίδιο
τον σκηνοθέτη, αλλά και µια φωτογραφική έκθεση της συζύγου
του, Ντονάτα Βέντερς, που ακολουθεί τα βήµατα του δηµιουργού
στη διάρκεια των ταξιδιών τους, αλλά και στα γυρίσµατα των ταινιών του - Παρίσι, Τέξας, Τα Φτερά του Έρωτα, Ο Αµερικανός Φίλος, Η Αλίκη στις Πόλεις…
Τι είναι κινηµατογράφος για τον ίδιο τον Βέντερς; «Μια καταπληκτική γλώσσα από φως και κίνηση, µύθο και περιπέτεια, η οποία µπορεί να µιλήσει για την αγάπη και το µίσος, τον πόλεµο και την ειρήνη,
τη ζωή και το θάνατο».
Το αφιέρωµα θα συνοδεύσει -όπως πάντα- ειδική έκδοση αφιερωµένη στη ζωή και το έργο του γερµανού δηµιουργού, µε πολύτιµες
πληροφορίες, κριτικά κείµενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

∂£¡π∫∂™ ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞ºπ∂™

∆· ºÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ŒÚˆÙ·

Φ

εστιβαλικές οι ηµέρες που διανύει αυτό το τεύχος, µε το
µεγάλο αφιέρωµα στον Βιµ Βέντερς, κυρίαρχη µορφή
του νέου Γερµανικού Κινηµατογράφου, να έχει τον πρώτο λόγο στη Συµπρωτεύουσα. Στα highlights του 47ου
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης έχουµε ακόµα: την αναδροµή στο έργο του τσέχου δηµιουργού Γιαν Σβάνκµάγιερ, το αφιέρωµα στον τούρκο δηµιουργό Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν, τη µετάκληση του βραζιλιάνου σκηνοθέτη των Ηµερολογίων Μοτοσικλέτας,
Βάλτερ Σάλες, αλλά και το αφιέρωµα στον Νέο Κινεζικό Κινηµατογράφο… Και µη ξεχνάµε το ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό Τµήµα, στο οποίο
φέτος συµµετέχουν 14 πρώτες ή δεύτερες ταινίες µυθοπλασίας σκηνοθετών απ’ όλο τον κόσµο. Το διαγωνιστικό κοµµάτι του φεστιβάλ
έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως προς τις τελευταίες ηµέρες,
οπότε και µπορεί κανείς να σχηµατίσει πληρέστερη εικόνα. Άλλωστε,
αυτό είναι που, στις κινηµατογραφικές παρέες, δηµιουργεί ερωτήµατα και προκαλεί στοιχήµατα… Αυτό το βραβείο ποιος θα το πάρει;

Την κινηµατογραφική παραγωγή της Βραζιλίας θα φωτίσει φέτος το
Φεστιβάλ, µε την προβολή αντιπροσωπευτικών ταινιών από τη δεκαετία του 1960 µέχρι σήµερα. Στη Θεσσαλονίκη έχει κληθεί ο
γνωστός βραζιλιάνος σκηνοθέτης Βάλτερ Σάλες, δηµιουργός της
ταινίας Ηµερολόγια Μοτοσικλέτας.
Έχει ακόµη προγραµµατιστεί αφιέρωµα στον Νέο Κινεζικό Κινηµατογράφο, όπου θα παρουσιαστούν ταινίες που δεν έχουν βρει διανοµή στην Ευρώπη. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα επιµελείται ο κριτικός κινηµατογράφου του περιοδικού «Variety», Ντέρεκ Έλι.
Παράλληλα, το τµήµα «Ματιές στα Βαλκάνια» έχει προγραµµατίσει αφιέρωµα στον τούρκο σκηνοθέτη Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν, µε
την προβολή του συνόλου τού έργου του.

√ ∞§Ã∏ªπ™∆∏™ ∆√À º∞¡∆∞™∆π∫√À
Στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του, το τµήµα «Ηµέρες Ανεξαρτησίας» φιλοξενεί, µεταξύ άλλων, αναδροµή στο έργο του τσέχου
δηµιουργού Γιαν Σβανκµάγιερ. Θα προβληθεί το σύνολο του έργου τού «αλχηµιστή του φανταστικού» (όπως έχει ονοµαστεί), του
δηµιουργού που έχει επηρεάσει σκηνοθέτες όπως ο Τιµ Μπάρτον,
ο Τέρι Γκίλιαµ και οι Αδελφοί Κουέι. Το αφιέρωµα συνοδεύεται
από έκθεση µε επιλογή από έργα ζωγραφικής, γλυπτά και µαριονέτες που φιλοτέχνησε ο Σβανκµάγιερ.
¢.¡.

Οι «µετανάστες»

∞ÌÂÚÈÎ¿ÓÔ˜

του ελληνικού
κινηµατογράφου!

∞ﬁ ÙËÓ ÕÎÚË ÙË˜ ¶ﬁÏË˜

Τ

ο αφιέρωµα του φετινού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης µε τίτλο
«Σε ξένο τόπο: 50 χρόνια µετανάστευσης στον ελληνικό κινηµατογράφο» συγκεντρώνει µια λίστα 26 ταινιών
µεγάλου και µικρού µήκους, αλλά και ντοκιµαντέρ, που
ανοίγουν το βλέµµα τους στη σηµασία τού να είσαι ξένος.
Ο πιο διάσηµος µετανάστης στην ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου είναι, µε... διαφορά, η Καλλιόπη: η Γεωργία Βασιλειάδου

∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË

¡‡ÊÂ˜

λιάζουν µε τον τρόπο τους ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικοπολιτικά θέµατα σε ολόκληρο τον πλανήτη, και, ταυτόχρονα, παρουσιάζοντας την εξέλιξη του κινηµατογραφικού ήρωα-µετανάστη
που, ενώ ξεκίνησε, τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, µε την
οπτική πλευρά των Ελλήνων ως µεταναστών, τώρα εκθέτει και την
άλλη όψη του νοµίσµατος, µε την προβληµατική συµβίωση Ελλήνων και µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα.

∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ· Ã·˚‰ÂÏ‚¤ÚÁË˜

ŒÓ·˜ §·ÌÂÚﬁ˜ ◊ÏÈÔ˜

¢ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ŸÓÂÈÚ·

στη Θεία από το Σικάγο του Αλέκου Σακελλάριου, που ξέρει τι σηµαίνει rock’n’roll και αναρωτιέται συνεχώς «πώς το λέτε εσείς
εδώ…» - χαρακτηριστική περίπτωση Ελληνίδας που έχει ζήσει στο
εξωτερικό και επιστρέφει στην Ελλάδα για να διδάξει νέα ήθη. Ωστόσο, αν και η πιο διάσηµη, δεν ήταν σίγουρα η πρώτη. Γυρισµένη το
1956, ένα χρόνο πριν, η ταινία ∆ολάρια και Όνειρα του Ίωνα Νταϊφά καταγράφεται ως η πρώτη απόπειρα ταινίας µε µετανάστες, µέσα

°Ú¿ÌÌ·Ù· ·ﬁ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈÎ‹

∫ÏÂÈÛÙÔ› ¢ÚﬁÌÔÈ

από την ιστορία ενός δικηγόρου που επιστρέφει από την Αµερική για
να βρει έναν κληρονόµο τεράστιας περιουσίας µε το σπάνιο ελληνικό επίθετο… Παπαδόπουλος. Και ασφαλώς δεν ήταν η πιο λαϊκή,
αφού την πρωτοκαθεδρία είχε ο πιο διάσηµος «µετανάστης» του µεταπολεµικού ελληνικού κινηµατογράφου, ο Νίκος Ξανθόπουλος, ο
οποίος, είτε ως ξεριζωµένος (στην Οδύσσεια ενός Ξεριζωµένου του
Απόστολου Τεγόπουλου) είτε ως φτωχό παλικάρι που ονειρεύεται
την Αµερική, διέδωσε τον πόνο και τη λαχτάρα της ξενιτιάς…
Μέσα από ένα αφιέρωµα που καλύπτει πέντε ολόκληρες δεκαετίες, το Φεστιβάλ διασχίζει την πορεία του ελληνικού κινηµατογράφου, ενώνοντας ταινίες που, µε κοινό θέµα τούς µετανάστες, σχο-

∏ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·

Σπάνιες ταινίες [Γράµµα από το Σαρλερουά του Λάµπρου Λιαρόπουλου (1965), Μετανάστης του Νέστορα Μάτσα, βασισµένος στον
«Αµερικάνο» του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη (1965), Γράµµατα από
την Αµερική του Λάκη Παπαστάθη (1972), Ελληνική Κοινότητα Χαϊδελβέργης του Λευτέρη Ξανθόπουλου (1976)], αλλά και απαγορευµένες από τη λογοκρισία της εποχής [750.000 του Αλέξη Γρίβα (1966)]
συνοδεύουν τις πιο γνωστές ελληνικές ταινίες που ασχολήθηκαν µε

ª¤¯ÚÈ ÙÔ ¶ÏÔ›Ô

√ ¢ÚﬁÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË

τους µετανάστες (Αναπαράσταση του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Η
Φωτογραφία του Νίκου Παπατάκη) και φτάνουν µέχρι τις µέρες µας:
Από την Άκρη της Πόλης του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, My Sweet
Home του Φίλιππου Τσίτου, Delivery του Νίκου Παναγιωτόπουλου.
Στο ίδιο αφιέρωµα θα προβληθούν και τρεις ταινίες δηµιουργών που
ζουν ως µετανάστες στην Ελλάδα: Το Κατώι του Μπουγιάρ Αλιµάνι,
το Υπάρχουν λιοντάρια στην Ελλάδα; της Ιρίνας Μπόικο και η διάσηµη Μασσαλία, Μακρινή Κόρη του Μαρκ Γκαστίν.
Συνοδευτική του ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένου αφιερώµατος, θα
κυκλοφορήσει και µια έκδοση σε επιµέλεια Αφροδίτης Νικολαΐδου, Αθηνάς Καρτάλου και Θάνου Αναστόπουλου.

// 17-26/11/06

√ Ã·Ì¤ÓÔ˜ £ËÛ·˘Úﬁ˜ ÙÔ˘ÃÔ˘ÚÛ›Ù ¶·Û¿

¶·Ú·Î·ÏÒ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÌËÓ ∫Ï·›ÙÂ

∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ﬁÙÈ Ë ·Á·ËÌ¤ÓË Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘ Â›Ó·È Ô ªÈÎÚﬁ˜ ¢Ú·¤ÙË˜;

Σταύρος
Τσιώλης

Ο Τιµογιαννάκης
και ο Γκοντάρ

Πρέπει να σου πω ότι αυτή η ταινία επηρέασε πολλούς ανθρώπους και
πολλοί άνθρωποι εξαιτίας της ήρθαν στον κινηµατογράφο. Ένας απ’ αυτούς
-µου το εκµυστηρεύτηκε µε πολλή συγκίνηση- είναι ο Παναγιώτης Τιµογιαννάκης, ο κριτικός. Αλλά παρ’ όλο που ήρθε στον κινηµατογράφο από
τον δικό µου Μικρό ∆ραπέτη, σε όλες τις ταινίες µου µού βάζει µηδέν! Ούτε µισό αστεράκι. Βάζει εκείνη τη µαύρη βούλα! Ό,τι ταινία και να κάνω τη
µαύρη βούλα βάζει! Και τον Γατόπαρδο ας πούµε να κάνω, µαύρη βούλα θα µού βάλει. Το έχω συνηθίσει πιά. Αυτό που µε ανησυχεί όµως είναι
µη µού βάλει καµιά φορά ένα αστεράκι καί τρελαθώ. ∆εν θα µπορώ να καταλάβω τι συνέβη – ο Πάνος άλλαξε ή εγώ;

¡ÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ Î·È Ì’ ·˘Ùﬁ Û˘ÌÏËÚÒÛ·ÌÂ ﬁ,ÙÈ ‹Ù·Ó Ó· Ô‡ÌÂ. ∂›Ì·ÛÙÂ
Ï¤ÔÓ Ï‹ÚÂÈ˜.
Ηλία, τι πας να κάνεις; Θα βάλεις µέσα στο βιβλίο τις παλιές συνεντεύξεις;

¡·È, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·.
∆εν είναι καλές.

√È Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ.
Κανένα ενδιαφέρον, είναι αφελείς. Εγώ κανονικά δεν πρέπει να µιλάω, διότι πολλές φορές παρασύροµαι και κάνω λάθη.

¢ÂÓ Î¿ÓÂÈ˜ Ï¿ıË.
Μεγάλα λάθη. Και µετά έχω τύψεις. Θέλεις να σου πω την πιο βασανιστική;

¶ÔÈ· Â›Ó·È;
∆εν θα το πιστέψεις.

Το µεγάλο αναδροµικό αφιέρωµα του Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης στον κινηµατογράφο
του Σταύρου Τσιώλη, συνοδεύεται, όπως
συνήθως, µε µια έκδοση στην οποία επιχειρείται
η αποτίµηση του έργου του τιµωµένου.
Το φετινό βιβλίο στον Τσιώλη διαφέρει από
τις συνήθεις εκδόσεις του Φεστιβάλ ως προς τούτο:
αντί για τη θεωρητική αποτίµηση του σκηνοθέτη από
κριτικούς και θεωρητικούς, ο λόγος δίνεται στον ίδιο.
Με τη µορφή µιας εκτεταµένης συνέντευξης,
τη ζωή του και τη δηµιουργική πορεία του
την περιγράφει ο ίδιος ο Τσιώλης.
Επιλέξαµε δυο αποσπάσµατα από το κείµενο
της συνέντευξης αυτής στον Ηλία Κανέλλη, ενδεικτικά
του τρόπου µε τον οποίο ο Τσιώλης αντιµετωπίζει
το σινεµά και τη ζωή: µε τρυφερό σαρκασµό.

∂ÈÌ¤Óˆ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È;
Ο Γκοντάρ! ∆εν τον χώνευα διότι πολλοί κάνανε φιγούρα στο όνοµά του.
Σήµερα έχω τα περισσότερα έργα του σε κασέτες και τα βλέπω και βλέπω
όσα αρνήθηκα να δώ τότε.. Ο Γκοντάρ, Ηλία, διερεύνησε τον ίδιο τον κινηµατογράφο! Ισως αποµάκρυνε τον κόσµο, αλλά τον κόσµο που δεν έχει ή
και δεν θέλει να έχει τα µάτια, το µυαλό ή την όρεξη να µυηθεί στον ποιητικό και ταυτόχρονα δηµιουργικά απελπισµένο κινηµατογράφο του! Γράφει ο
Θόδωρος Σούµας: «ο Γκοντάρ αρνείται τη στερεότυπη καί λεηλατηµένη από
τους µύθους και τα κλισέ, κουλτούρα τής κατανάλωσης..» και το αισθάνοµαι πια αυτό. Και όσο τον σκέφτοµαι στην Ελβετία µόνο του και ξεχασµένο,
η τύψη µε πνίγει. Μη δηµοσιεύσεις λοιπόν αυτές τις παλιές συνεντεύξεις, γιατί µπορεί να τίς πάρει κανένας έλληνας και να πάει στο σπίτι του και να τού
µεταφράσει τις σκληρές κατηγορίες και να πεί πικραµένος ο Γκοντάρ: «καλά,
τι του έκανα αυτού του Τσιώλη και δεν µε πάει καθόλου;» Και µπορεί ο έλληνας καταδότης, από µνησικακία, να µην του απαντήσει: «έχει µετανιώσει
τώρα και σε αγαπάει πολύ Ζαν-Λυκ Γκοντάρ..»
∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∆ÛÈÒÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ› ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ∞ÈÁﬁÎÂÚˆ˜.

∆ήµος Θέος

ο αυθεντικός στοχαστής

∫È¤ÚÈÔÓ
Πρωτοπόρος και αντισυµβατικός δηµιουργός, διανοούµενος, αυθεντικός στοχαστής. Ο
∆ήµος Θέος, µε µόλις τέσσερις ταινίες στο ενεργητικό του, κατέλαβε σηµαντικό χώρο στο
χάρτη του ελληνικού κινηµατογράφου, όπως αυτός διαµορφώθηκε από τη δεκαετία του
1960 και ύστερα.
Στο 47ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, ο σκηνοθέτης που έθεσε εξαρχής εαυτόν στην
υπηρεσία ενός κινηµατογράφου φύσει και θέσει δοκιµιακού, τιµάται µε ένα αφιέρωµα που ρίχνει
φως στο έργο του.
Η αρχή του ταξιδιού του στον κινηµατογραφικό κόσµο ξεκινά µε τις Εκατό Ώρες του Μάη (1963).
Οι πολιτικές εξελίξεις δίνουν το έναυσµα. Με τον Φώτο Λαµπρινό και µια µεγάλη οµάδα οπερα∫·ÂÙ¿Ó ªÂ˚ÓÙ¿ÓÔ˜
τέρ, ξεκινούν, χωρίς σχέδιο γυρισµάτων, µια καταγραφή των γεγονότων. Το πλούσιο υλικό παίρνει
σχήµα και µορφή στο µοντάζ. Το τελικό αποτέλεσµα, οι Εκατό Ώρες του Μάη, θεωρείται -δικαίως- πρόδροµος του ελληνικού πολιτικού κινηµατογράφου που άνθισε στη δεκαετία του 1970.
Ο ίδιος ο σκηνοθέτης αναφέρει σχετικά:
«Μέσα στην αλαµπουρνέζικη κοινωνία, όπως εκείνη στις δεκαετίες 1950-1970, περίοδος κατά την
οποία ο χαζοχαρούµενος κινηµατογράφος της Φίνος Φιλµ βρισκόταν στο ζενίθ του, το φιλµ Εκατό
Ώρες του Μάη, συνιστά µια εξέγερση. Ερχόταν να θέσει τα δάχτυλα επί τον τύπον των ήλων».
Όπως ήταν φυσικό, η ταινία απαγορεύτηκε. Πέρασαν περίπου 15 χρόνια για να µπορέσει, µετά τη
Μεταπολίτευση, να προβληθεί στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, όµως, είχε ήδη ξεχωρίσει - αρχικά,
στο Φεστιβάλ της Τουρ (1968) και, ακολούθως, στη Γαλλία και τη Γερµανία.
Την ίδια τύχη στην Ελλάδα, αυτήν της απαγόρευσης προβολής της, είχε και η πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του ∆ήµου Θέου, Κιέριον. Η ταινία, που θίγει τη γόρδια σχέση κράτους-παρακράτους
µέσα από µια «αστυνοµική» ιστορία και παραπέµπει άµεσα στη δολοφονία του αµερικανού δηµοσιογράφου Πολκ στη Θεσσαλονίκη του 1948, έλαβε παράνοµα µέρος στο Φεστιβάλ Βενετίας
∏ ¢È·‰ÈÎ·Û›·
το 1968, όπου και απέσπασε Τιµητική Μνεία.
Στην Ελλάδα, προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1974, κερδίζοντας
το πρώτο βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Πρωτοεµφανιζόµενου Σκηνοθέτη.
Στις επόµενες ταινίες του, ο Θέος γίνεται ακόµη πιο ρηξικέλευθος και εγκεφαλικός στις επιλογές
των θεµάτων και της φόρµας του.
Στη ∆ιαδικασία (1976), ξεκινά από τον Θηβαϊκό Κύκλο και το πρόσωπο της Αντιγόνης για να µιλήσει για το φαινόµενο της εξουσίας και τις σχέσεις της «µητρόπολης» µε την «περιφέρεια».
∂Î·Ùﬁ ﬂÚÂ˜ ÙÔ˘ ª¿Ë
Επόµενος σταθµός, ο Καπετάν Μεϊντάνος (1987), το αµφιλεγόµενο, υπαρκτό πρόσωπο που έζησε τον 17ο αιώνα κι έδρασε πρώτα ως κλέφτης εναντίον των Τούρκων και, στη συνέχεια, ως αρχηγός άτακτων στρατευµάτων υπό τη διοίκηση των Τούρκων, οι οποίοι, αργότερα, όταν αυτός επέστρεψε στην παλιά του ζωή, αυτήν του κλέφτη, τον εκτέλεσαν.
Τελευταία ταινία του Θέου είναι ο Ελεάτης Ξένος (1996). Ο σκηνοθέτης καταπιάνεται µε το µύθο του
Ορφέα και της Ευρυδίκης για να µιλήσει επί της ουσίας για την επώδυνη αναζήτηση της αλήθειας.
Το αφιέρωµα συνοδεύεται από µονογραφία του, σε επιµέλεια του Στράτου Κερσανίδη.
¢‹ÌËÙÚ· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘

∞ÔÙÂÏÂ›, ›Ûˆ˜, ÙÔ ‚·ÛÈÎﬁÙÂÚÔ
‰ÔÌÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜,
Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÈ¿˙ÂÈ
Ó· Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ
Î·È ·ÛÙ·ı¤˜. ∆Ô ÌÔÙ¤Ú
ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ
ÔÈÔ Â›Ó·È...

Το πρόβληµα
µε το σενάριο
στον σύγχρονο
ελληνικό
κινηµατογράφο

Σ

το επερχόµενο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και
εν όψει των Κρατικών Βραβείων κινηµατογράφου που το ακολουθούν, εν µέσω προβολών, συνεντεύξεων Τύπου, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, ανταλλαγής κουτσοµπολιών, λουκούλλειων
γευµάτων και αφειδούς κατανάλωσης καφέδων,
τσιγάρων και αλκοόλ, η κατάσταση του ελληνικού
κινηµατογράφου θα βρεθεί και πάλι στο «µικροσκόπιο» των δηµιουργών, των δηµοσιογράφων και
των επαγγελµατιών του χώρου. Όπως συνήθως
συµβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, οι περισσότεροι
θα καταλήξουν στο συµπέρασµα πως ένα από τα
µεγαλύτερα προβλήµατα των ελληνικών ταινιών είναι το σενάριο, και, µε τη συνείδησή τους ήσυχη,
θα κατηφορίσουν στην πρωτεύουσα για να επιστρέψουν στις συνήθεις ασχολίες τους και να το ξεχάσουν µέχρι τον επόµενο Νοέµβρη…

Εντοπίζοντας -µε σχετική ευκολία, είναι η αλήθειατο πρόβληµα στο σενάριο των ελληνικών ταινιών, τι
ακριβώς εννοούµε; Προκειµένου να προσπαθήσουµε να βρούµε την ουσία αυτής της διαπίστωσης, να
ψηλαφίσουµε πιθανές λύσεις και, κυρίως, να δώσουµε τροφή σε σκέψεις, αποφασίσαµε να προλάβουµε τις µεταξύ τυρού και αχλαδίου συζητήσεις που, το δίχως άλλο, θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια
του Φεστιβάλ, οργανώνοντας, πρώτοι εµείς, µία.
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου (σε µια αίθουσα, όπως είπε ο
Απόστολος ∆οξιάδης, «µέσα στην οποία έχουν παρθεί στο παρελθόν µερικές απ’ τις χειρότερες αποφάσεις για τον ελληνικό κινηµατογράφο») προσπαθήσαµε να κοιτάξουµε ψύχραιµα το «πρόβληµα των ελληνικών σεναρίων» και να διαγνώσουµε ποια ακριβώς είναι τελικά η ασθένειά τους και αν η κατάσταση
επιδέχεται θεραπείας.

Η οµάδα των… θεραπόντων ιατρών, εκτός από τον συγγραφέα -χρηµάτισε και σύµβουλος κινηµατογραφίας- Απόστολο ∆οξιάδη που προαναφέραµε, περιλάµβανε ακόµη
τη Σώτη Τριανταφύλλου
(συγγραφέας – χρηµάτισε και µέλος του Συµβουλίου Κρίσεων του ΕΚΚ),
την Αθηνά-Ραχήλ Τσαγκάρη
(σκηνοθέτις, σεναριογράφος, παραγωγός),
τον Κωνσταντίνο Γιάνναρη
(σκηνοθέτης, σεναριογράφος),
τον Αχιλλέα Κυριακίδη
(συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΚ),
τον Πέτρο Μάρκαρη
(συγγραφέας, σεναριογράφος και µέλος του Συµβουλίου Κρίσεων του ΕΚΚ),
τον Χρήστο Μήτση
(κριτικός κινηµατογράφου, διευθυντής του περιοδικού «Σινεµά»),
τον Νίκο Παναγιωτόπουλο
(σεναριογράφος, συγγραφέας),
τον Πέτρο Τατσόπουλο
(συγγραφέας, σεναριογράφος και µέλος του Συµβουλίου Κρίσεων του ΕΚΚ)
και τον Γιώργο Τσεµπερόπουλο
(σκηνοθέτης, σεναριογράφος)

Το συντονισµό της συζήτησης είχε
ο κριτικος κινηµατογράφου Γιώργος Κρασσακόπουλος
ÌÔÙ¤Ú //™ÂÓ¿ÚÈÔ

οιο είναι, λοιπόν, το πρόβληµα των περισσοτέρων ελληνικών σεναρίων; Το γεγονός
ότι δεν µπορούν να αφηγηθούν ικανοποιητικά
µια ιστορία, ή ότι δεν ξέρουν να διαλέξουν ποια
ιστορία θα αφηγηθούν; Το ότι δεν είναι γραµµένα
σωστά (από δοµική άποψη) ή ότι δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόµενο να στηρίξει τη µορφή τους;
Το ότι πάσχουν από αφηγηµατική άποψη ή ότι
δεν έχουν καµιά επαφή µε τη σηµερινή πραγµατικότητα; «Αυτό που µ’ ενοχλούσε πάντα στα ελληνικά σενάρια», ξεκινά ο Πέτρος Τατσόπουλος,
«είναι ότι τα περισσότερα τελειώνουν εκεί όπου
ένα ξένο θα άρχιζε. Έχω δει ελληνικές ταινίες να
είναι σε πλήρη ανάπτυξη, εκεί όπου µια ξένη είναι στους τίτλους αρχής. Ό,τι το ελληνικό σενά-

η συγγραφή σεναρίου
δεν είναι δηµιούργηµα,
είναι ανασκαφή
ριο µπορεί να πει στους τίτλους αρχής, το λέει
µέσα σε δύο ώρες. ∆εν έβλεπα κανενός είδους...
βάθος πεδίου στους χαρακτήρες ή τους διαλόγους. Μου έδιναν πάντα την εντύπωση ότι, πριν
πέσει η κλακέτα, οι ήρωες δεν µιλούσαν. Άρχιζαν
να µιλάνε µόλις ξεκινούσε η λήψη, και µόλις έπεφτε η κλακέτα, σταµατούσαν πάλι. Σαν να ήταν
χάρτινοι. Σαν να µην υπήρχε τίποτα πίσω τους.
Σαν να ήταν µόνο ντεκόρ, σαν να µην είχαν σκέψεις, αντιδράσειςα λες και στον κόσµο αυτών των
ταινιών δεν συµβαίνει τίποτ’ άλλο πέρα από αυτά
που βλέπουµε.» Κι αν η αναφορά στους χάρτινους ήρωες των ελληνικών ταινιών δεν µπορεί
παρά να φέρει στο µυαλό όλων γνώριµες κινηµατογραφικές εµπειρίες, η Αθηνά Τσαγκάρη
προτιµά να κοιτάξει το θέµα από µεγαλύτερη
απόσταση και να επικεντρωθεί στην θεµατολογία:
«Το ζήτηµα, κατά τη γνώµη µου, είναι ότι στις ελληνικές ταινίες υπάρχει ένα πρόβληµα επιλογής
θεµατολογίας. Η µυθοπλασία για µένα είναι προϊόν παιδείας. Αυτό που θεωρώ πρωταρχικό, είναι
το πώς βρίσκεις το θέµα σου - είτε ως σκηνοθέτης είτε ως σεναριογράφος. Έχω την εντύπωση
ότι στις ταινίες που γυρίζονται στη χώρα µας,
σπανιότατα βλέπω αυτή την Ελλάδα µέσα στην
οποία ζω. Ένα µεγάλο στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας -και απόλυτα πολιτικό- είναι η µεσαία τάξη. Ποιος στ’ αλήθεια αναφέρεται σ’ αυτήν, στον
ελληνικό κινηµατογράφο;» Ο Κωνσταντίνος
Γιάνναρης επαυξάνει: «Γιατί δεν έχουµε καλά σενάρια στην Ελλάδα; Κοίτα... έχω βαρεθεί να βλέπω ταινίες από άτοµα που δεν θα έπρεπε να κάνουν ποτέ σινεµά· από άτοµα απαίδευτα, χωρίς
καµία ιδέα για το σε ποιον κόσµο ζούµε, άτοµα
που δεν έχουν ζήσει τη ζωή τους, που δεν έχουν
“τριφτεί” στη ζωή. Η έννοια του auteur έχει κάνει
τεράστιο κακό στην Ελλάδα. Όπως η γενιά του
νέου Ελληνικού Κινηµατογράφου έκανε ένα σινεµά ως αντίδραση στις σαχλαµάρες της Φίνος
Φιλµ, έτσι και τώρα η νέα γενιά πρέπει ν’ αντι-
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δράσει σε όλες αυτές τις σαχλαµάρες, τις µπούρδες που γυρίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια». Ο Πέτρος Τατσόπουλος είναι έτοιµος να πάει το
πράγµα ακόµη πιο µακριά: «Για µένα, ακόµα και
η χειρότερη ηθογραφία της δεκαετίας του ’60 δείχνει περισσότερη Ελλάδα απ’ όσο όλες οι ταινίες
από το ’74 και ύστερα. Αν εξαιρέσεις µια κατηγορία κινηµατογραφιστών που είχαν µια εξωστρέφεια, για τους υπόλοιπους ασπάζοµαι πλήρως
αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος: δεν είναι µόνο
πόσο καλός µαθητής είµαι για να γράψω µια
σκηνή, αλλά και πώς είµαι... ποιος είµαι εγώ που
γράφω. Αν είµαι µαλάκας, δεν πά’ να γράφω µε
τον καλύτερο καλλιγραφικό χαρακτήρα και την
καλύτερη τεχνική, πάλι µαλακίες θα γράφω».

πÛÙÔÚ›· ÌÔ˘,
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υνοψίζοντας τα παραπάνω και βάζοντας στη
ζυγαριά το “δίληµµα” θεµατολογία ή τεχνική, βλέπω ότι επικεντρωνόµαστε περισσότερο
στη θεµατολογία» λέει ο Αχιλλέας Κυριακίδης.
«∆ε θα διαφωνήσω. Πάω κάθε χρόνο στο φεστιβάλ της ∆ράµας, και κάθε φορά µου κάνει εντύπωση πόσο λιγοστεύουν οι µατιές στη σύγχρονη
Ελλάδα. Χρειάστηκε να έρθει φέτος ο Μπουγιάρ
Αλιµάνι, ένας αλβανός σκηνοθέτης που έχει ζήσει πάνω στο πετσί του το τι είναι η σηµερινή Ελλάδα, η Ελλάδα του ρατσισµού και του αποκλεισµού, για να κάνει µια ταινία και να πεις: “Μάλιστα... να µια καλή ταινία”. Βεβαίως, έχω την αί-
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σθηση ότι, αν το Υγραέριο ήταν µεγάλου µήκους, δε θα πήγαιναν να τη δουν οι έλληνες θεατές, που δεν τους αρέσει να τους πετάς έναν καθρέφτη κατάµουτρα…». Με τι ασχολείται, λοιπόν, ο ελληνικός κινηµατογράφος, αν όχι µε τον
κόσµο γύρω του; «Με τον ίδιο του τον εαυτό»
λέει η Σώτη Τριανταφύλλου, «και µάλιστα, µε

µένη φόρµουλα - όχι µε την κακή έννοια του
όρου, αλλά µε την έννοια ενός αρχέτυπου µύθου.» Ο Χρήστος Μήτσης δηλώνει σκεπτικιστής
απέναντι στις φωνές που λένε ότι το πρόβληµα
του ελληνικού κινηµατογράφου είναι το σενάριο
κι ότι, αν γιατρέψουµε τα σενάρια, το πρόβληµα
θα λυθεί, «όχι γιατί το πρόβληµα δεν υφίσταται,
αλλά, κυρίως, γιατί αυτή είναι µια άποψη που
λειτουργεί πάντα υπέρ του παραγωγού. Ο παραγωγός, αυτό που θέλει πάντα, είναι ένα στέρεο
σενάριο πάνω στο οποίο θα βασίσει την επένδυσή του. Οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για
κάτι άλλο. Αν εγώ έχω να ξοδέψω δύο εκατοµµύρια ευρώ για ένα καλό σενάριο, δε θα µου κάνει διαφορά αν το γυρίσει ο Γιάνναρης ή ο Τσεµπερόπουλος. Και κάτι ακόµη: µιλάµε για το
πρόβληµα των ελληνικών σεναρίων, αλλά αναρωτιέµαι... Οι Βέλγοι γράφουν καλά σενάρια; Οι
Πορτογάλοι...; ∆ε νοµίζω ότι υπάρχει κάποια παράδοση στο πώς οι Γερµανοί ή οι Ισπανοί γράφουν σενάρια· απλώς, εµείς, κάθε χρόνο, βλέπουµε το καλύτερο κοµµάτι της κινηµατογραφίας

στην αµερική αν γράψεις ένα καλό
σενάριο, θ’ αποκτήσεις ένα όνοµα
και µια καριέρα, ενώ ο σεναριογράφος της ελληνικής ταινίας
δε θα καταφέρει τίποτα

°ÈÒÚÁÔ˜
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µια εσωστρέφεια που το κάνει σχεδόν απροσπέλαστο από οποιονδήποτε. Ακόµα και όταν τα θέµατά του έχουν να κάνουν µε το “εδώ” και το
“τώρα”, κινηµατογραφούνται µε τέτοιο τρόπο,
που δεν µιλάνε καν στη γενιά στην οποία απευθύνονται.» «Είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις το
σφυγµό της εποχής» λέει ο Απόστολος ∆οξιάδης, «να κάνεις µια ταινία που να µιλά για την
κατάσταση της κοινωνίας αυτή τη στιγµή ή, για
να το πω κάπως βαρύγδουπα, για το συλλογικό
µας ασυνείδητο. Αλλά δεν υπάρχει µόνο αυτός ο
δρόµος. Στην Ελλάδα, δεν έχουµε σχεδόν καθόλου ταινίες genre, ταινίες είδους, όταν στον παγκόσµιο κινηµατογράφο το 90% της παραγωγής
είναι ταινίες είδους - αστυνοµικές, θρίλερ, τρόµου. Η κωµωδία είναι, ίσως, το µόνο είδος που
έχουµε, αλλά κι αυτήν, στη φαρσική της µορφή.
∆εν έχουµε ιστορικές ταινίες ή βιογραφικές, δεν
έχουµε καλές διασκευές καλών µυθιστορηµάτων, αν και έχουµε µια ζωντανή λογοτεχνία κι
ένα κοινό που διαβάζει. Και ενώ γίνονται σίριαλ
βασισµένα σε βιβλία, δε γίνονται ταινίες. Το
genre έχει άµεση σχέση µε το σενάριο, καθώς οι
ταινίες είδους γράφονται πάνω σε µια συγκεκρι-

τους. Νοµίζω ότι, αν υπάρχει ένα ουσιαστικό
πρόβληµα στην Ελλάδα, αυτό είναι το πρόβληµα
των ιστοριών που αφηγούνται οι ταινίες. Το θέµα
είναι ότι κανείς δεν ξέρει την Ελλάδα που είναι
δίπλα µας. Κανείς - ούτε οι σεναριογράφοι ούτε
οι σκηνοθέτες ούτε οι µοντέρ. Νιώθω, λοιπόν,
ότι έχουν στερέψει οι ιστορίες. Οι ιστορίες που
λέµε, δεν ενδιαφέρουν τους άλλους, κι εµείς δεν
ενδιαφερόµαστε ν’ ακούσουµε αυτές που µας λένε οι υπόλοιποι.»
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ια βασική παρατήρηση που θα µπορούσε να
κάνει οποιοσδήποτε βλέπει -έστω και ως παρατηρητής- τις σύγχρονες ελληνικές ταινίες, θα
ήταν πως τα περισσότερα (η συντριπτική πλειονότητα) σενάριά τους είναι γραµµένα από (ή και από)
τον σκηνοθέτη, ο οποίος αναλαµβάνει να παίξει
περισσότερους ρόλους απ’ όσους θα του αναλογούσαν, µε αποτέλεσµα να συµπληρώνει επάξια
το δίπτυχο που ξεκινά µε τη λέξη «πολυτεχνίτης»
στην λαϊκή σοφία. «Υπάρχουν δύο κυρίαρχες

∞¯ÈÏÏ¤·˜ ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜
“ουλές” που του έχει αφήσει η ίδια η καριέρα του
ως σεναριογράφου: «Μπορεί αρκετοί σκηνοθέτες
να αναγκάζονται να γράφουν οι ίδιοι τα σενάριά
τους, αλλά αυτό δεν είναι πάντα θέµα ανάγκης.
Βλέπετε... ακόµα κι όταν υπάρχει συν-σεναριογράφος, πάντα η ιδέα είναι του σκηνοθέτη, οπότε η
απόψεις και πρακτικές παγκοσµίως σε ό,τι αφορά
αυτό το θέµα» λέει ο Απόστολος ∆οξιάδης. «Η
µία είναι ότι η δουλειά του σεναρίου και της σκηνοθεσίας είναι τελείως διαφορετικές, κι αυτή είναι
πρακτική του Χόλιγουντ και όλου του κινηµατογράφου που έχει προκύψει από τον αµερικανικό –
πείτε το “εµπορικό”, πείτε το “του παραγωγού” ή
όπως αλλιώς θέλετε. Αυτή η άποψη λέει ότι η
δουλειά του σεναριογράφου είναι τόσο διαφορετική όσο και η δουλειά του σκηνοθέτη από αυτήν
του µοντέρ ή του ηθοποιού. Υπάρχουν, βέβαια,
και άνθρωποι που συνδυάζουν τα δύο ταλέντα,
όπως υπάρχουν και σκηνοθέτες που παίζουν ή
κάνουν το µοντάζ, αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας. Η µία άποψη, λοιπόν, αναγνωρίζει ένα ξεχωριστό métier στο σενάριο. Η άλλη άποψη θέλει
κύριο της ταινίας τον σκηνοθέτη - και µάλιστα, σε
τέτοιο βαθµό, ώστε, αν δεν έχει γράψει και το σενάριο, το τελικό αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζεται ως έργο ενός δηµιουργού. Εδώ γίνεται µια επίκληση στην έννοια του auteur, κάτι, όµως, που
περικλείει ένα ουσιαστικό λάθος. Βλέπετε... όταν
ξεκίνησε η γαλλική νουβέλ βαγκ, δύο από τα κατ’
εξοχήν πρότυπα του “Cahiers du Cinéma” ήταν ο
Τζέρι Λιούις και ο Χίτσκοκ, δύο δηµιουργοί που
δεν έγραφαν οι ίδιοι τα σενάριά τους. Βλέπω ότι ο
παλιός ελληνικός κινηµατογράφος (ο “προχουντικός”, αν θέλετε) ήταν αποκλειστικά του πρώτου
µοντέλου· το νέο είναι σχεδόν αποκλειστικά του
δεύτερου.» Το γεγονός, όµως, ότι µοιάζει πια σχεδόν αυτονόητο για τους έλληνες δηµιουργούς ότι
το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι αξεδιάλυτα,
ίσως είναι και θέµα ανάγκης, λέει ο Γιώργος Τσεµπερόπουλος. «Σε όλη την διάρκεια των σπουδών µου στην Αµερική και των χρόνων που πέρασα δουλεύοντας εκεί, έζησα κάτι που στην Ελλάδα δε θα µπορούσα καν να το φανταστώ: Όπως
εγώ είχα το πάθος να κάνω ταινίες, οι διπλανοί
µου είχαν το πάθος να γράφουν σενάρια. ∆εν
ήθελαν να γράψουν βιβλία, δεν ήθελαν να είναι
δηµοσιογράφοι· ήθελαν να γράφουν σενάρια - κι
αυτό, έχει έναν προφανή αντίκτυπο: ότι, στην Αµερική, αν γράψεις ένα καλό σενάριο, θ’ αποκτήσεις
ένα όνοµα και µια καριέρα, ενώ ο σεναριογράφος
της ελληνικής ταινίας δε θα καταφέρει τίποτα. Ούτε λεφτά θα πάρει. Πόσοι, λοιπόν, µπορούν ν
ασχοληθούν σοβαρά µε το σενάριο υπό την παρούσα κατάσταση; Πόσοι µπορούν να ζήσουν ως
σεναριογράφοι στην Ελλάδα; Εγώ, εκτός από τον
Νίκο Παναγιωτόπουλο δεν ξέρω κανέναν άλλον
να το κάνει - κι αυτός, ούτως ή άλλως, γράφει και
βιβλία.» Ο Πέτρος Μάρκαρης δείχνει να διαφωνεί στην ουσία των παραπάνω, και επιδεικνύει τις

η πιο βασική σχέση στον κινηµατογράφο στηρίζεται σε τρία άτοµα: τον
παραγωγό, τον σκηνοθέτη και τον
σεναριογράφο, που µαζί αποτελούν
την αγία κινηµατογραφική τριάδα...
µια σχέση που στην ελλάδα, λίγο
ώς πολύ την αγνοούµε
δική µας δουλειά είναι επικουρική. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε. Θέλω να πω ότι, πολλές φορές,
ο σεναριογράφος επωµίζεται αποκλειστικά µια ευθύνη για κάτι που δεν είναι αποκλειστικά δική του
ιδέα, και πολύ συχνά -σας µιλάω από προσωπική
πείρα-, όταν διαφωνήσεις σε κάτι µε τον σκηνοθέτη, ακούς το: “Κοίταξε να δεις: δικιά µου είναι η
ταινία, έτσι το φαντάστηκα, έτσι θα γίνει», που σε
ακυρώνει ολοκληρωτικά.» «Μερικές φορές, τα

πράγµατα είναι ακόµα χειρότερα» υπερθεµατίζει
ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. «Συχνά κάποιος σκηνοθέτης σε καλεί να δουλέψεις µια ιδέα του για
µια ταινία, και ψάχνοντας, δε βρίσκεις από κάτω
απολύτως τίποτα ή, εν πάση περιπτώσει, ελάχιστα
πράγµατα - πράγµατα που είναι αδύνατον να στηρίξουν µια ταινία µεγάλου µήκους. Κι όµως, η ταινία όχι µόνο γίνεται, αλλά µερικές φορές βραβεύεται και για το σενάριό της στα Κρατικά Βραβεία.
Ναι: µου ’χει συµβεί.» «Στη χώρα µας, δυστυχώς»
συνεχίζει ο Πέτρος Μάρκαρης, «οι περισσότεροι
σκηνοθέτες δεν ακούν κουβέντα για την καταπληκτική τους ιδέα. Έχω την εντύπωση ότι οι έλληνες
σκηνοθέτες, όταν βρουν µια ιδεούλα, αρπάζονται
µε απόγνωση πάνω της, γιατί δεν θέλουν να τη
χάσουνα γιατί, αν τη χάσουν, χάθηκαν. Τόσο
απλό είναι. Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα. Όταν πρόεδρος του ΕΚΚ ήταν ο Μάνος Ευστρατιάδης, είχε την ιδέα να κάνει ένα γραφείο το οποίο θα έπαιρνε ιδέες µόνο από σεναριο-
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γράφους, θα δούλευε µε πέντε συνεργάτες, τα σενάρια που θα προέκυπταν, θα κατετίθεντο σε
µια... τράπεζα σεναρίων. Από εκεί, όταν κάποιος
σκηνοθέτης ερχόταν µε µια πρόταση που το Κέντρο θεωρούσε αδύναµη, θα είχε τη δυνατότητα
να διαλέξει ένα από εκείνα τα σενάρια και να κάνει µια ταινία. Όπως καταλαβαίνετε, όχι µόνο αυτό
δεν συνέβη ποτέ, αλλά συνήθως η νοοτροπία
ήταν: “Ξέρετε ποιος είµαι εγώ;”. ∆υστυχώς, την
απάντηση που έπρεπε να δώσουµε σ’ αυτή την
ερώτηση, δεν τη δώσαµε ποτέ…»
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ν οι ιδέες είναι ο σηµαντικότερος όρος της
εξίσωσης που θέτει ένα καλό σενάριο στη
θέση του αγνώστου Χ, υπάρχει µία ακόµη µεταβλητή που έχει κι αυτή τη δική της βαρύτητα:
«Όταν λέµε ότι υπάρχει πρόβληµα, πολλοί από
εµάς εννοούµε ότι υπάρχει πρόβληµα σε κάποιες
αρετές µορφικές - είτε διαλόγων είτε χαρακτήρων είτε δοµής, είτε ενός συνδυασµού των παραπάνω» λέει ο Απόστολος ∆οξιάδης. «Αυτή είναι µία διάσταση, οπότε, αν υπάρχουν κάποιοι
που ορίζουν το πρόβληµα στις ιδέες, υπάρχει σί-

γουρα ένα µεγαλύτερο πρόβληµα στη µορφή.»
Τι φταίει γι’ αυτή την αδυναµία; «Μεταξύ άλλων», σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο Γιάνναρη,
«και µια µεγάλη πάθηση των ελλήνων δηµιουργών: την εµµονή τους να θεωρούν ότι το σενάριό τους είναι κάτι ιερό. Κρύβονται πίσω από µια
έννοια µοναδικής δηµιουργικότητας, πίσω από
την αίσθηση ότι δηµιούργησαν κάτι εξαιρετικό
από το µηδέν. Η συγγραφή σεναρίου, όµως, δεν
είναι δηµιούργηµα· είναι ανασκαφή. Όλα τα
πράγµατα κάπου υπάρχουν, σύµφωνα µε µια
βασική πλατωνική ιδέαα όλα αυτά υπάρχουν και
περιµένουν κάποιον να τα ανακαλύψει. Τι µας διδάσκει αυτή η ιδέα; Ότι µπορούµε να συνεργαστούµε µε τους άλλους. Είµαστε γύρω από µια
ανασκαφή και κοιτάζουµε απ’ αυτή την οπτική
γωνία. Έρχεται τότε ένας άλλος και µας λέει: “Για

υπάρχει ένα ουσιαστικό
πρόβληµα στην Ελλάδα, αυτό
είναι το πρόβληµα των ιστοριών
που αφηγούνται οι ταινίες·
κανείς δεν ξέρει την ελλάδα
που είναι δίπλα µας
έλα λίγο πιο πέρα, για κοίτα το κι από δω”, κι
ένας τρίτος που λέει: “∆εν περνάµε απέναντι, να
δούµε πώς φαίνεται κι από κει;”. Κάτι τέτοιο µπορεί να είναι λυτρωτικό για τον άνθρωπο που
γράφει ένα σενάριο.» Ο Πέτρος Μάρκαρης συµπληρώνει: «Βλέποντας τις περισσότερες ελληνικές ταινίες, καταλαβαίνεις ότι µία από τις µεγαλύτερες αδυναµίες τους είναι ότι δεν ξέρουν ν’
αφηγηθούν ένα µύθο, µια ιστορία. Εξαιρέσεις
υπάρχουν -και πολύ καλές-, αλλά ο µέσος όρος
έχει ένα τεράστιο πρόβληµα αφήγησης, παραµυθιού, κατασκευής µιας ιστορίας. Βλέπεις την ταινία κι έχεις την εντύπωση ότι ο τρόπος µε τον
οποίο λειτουργεί η µυθοπλασία, είναι τελείως
ανάποδος. Πρώτα βρίσκω έναν ήρωα, σκέφτοµαι
τι θα ήθελα να κάνει, πώς να ενεργήσει, και στη
συνέχεια φτιάχνω ένα µύθο για να τον χωρέσω
µέσα.» «Το πρόβληµα, όµως» λέει η Αθηνά
Τσαγκάρη, «δεν είναι πώς ξεκινάς τη σύλληψη
µιας ιδέας, τη σύλληψη χαρακτήρων και καταστάσεων, αλλά και πώς τα µεταµορφώνεις σε σενάριο. Έχω την αίσθηση ότι, στη χώρα µας, καθώς έχουµε την τύχη ή την ατυχία να έχουµε µια
τεράστια παράδοση στο θέατρο και τη λογοτεχνία, τα περισσότερα σενάρια χρησιµοποιούν αυτά τα δύο είδη για να στηριχθούν, κάτι που τους
στερεί τη σεναριακή λογική. Οι σεναριογράφοι
µοιάζουν να δυσκολεύονται εξαιρετικά να πάρουν µια ιδέα, ακόµα κι αν είναι µόνο πέντε αράδες, και να µην την αναπτύξουν θεατρικά ή µυθιστορηµατικά, αλλά να τη µεταφράσουν σε µιαν
άλλη γλώσσα, που είναι η γλώσσα του σεναρίου.» Κι αν ο τρόπος µε τον οποίο γράφονται τα
περισσότερα σενάρια, συχνά είναι λάθος, ακόµα

¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈˆÙﬁÔ˘ÏÔ˜

πιο συχνά γράφονται από τους λάθος ανθρώπους, όπως εξηγεί η Σώτη Τριανταφύλλου:
«Κατά καιρούς µε πλησιάζουν έλληνες σκηνοθέτες µε µια ιδέα και µου ζητάνε να τους γράψω
ένα σενάριο, κι εγώ σκέφτοµαι: “Από πού κι ώς
πού; ∆εν έχω γράψει ποτέ σενάριο... δεν ξέρω
πώς γίνεται”. Όταν, λοιπόν, απαντάω ότι δεν ξέρω να κάνω αυτή τη δουλειά, µου λένε: “Έλα,
µωρέ! Πώς την κάνουν οι άλλοι;”. Και µετά µου
κόβουν την καληµέρα. Και πάντα η πρόταση δεν
είναι να κάνω διασκευή ενός βιβλίου, όπου ίσως
θα µπορούσα να τα καταφέρω, αλλά να γράψω
κάτι απ’ το µηδέν. Άρα, κάτι δεν πάει καλά. Μας
λείπει µεν η κινηµατογραφική παιδεία του σεναρίου, αλλά µας λείπει και µια κοινή λογική.»

∏ (·ﬁÚ·ÙË)
·Á›· ÙÚÈ¿‰·

Ο

ι ιδέες, η τεχνική και η γνώση, κατά κοινή
παραδοχή, είναι προαπαιτούµενα για ένα
καλό σενάριο [και, κατά συνέπεια(;) µια καλή ταινία], αλλά υπάρχει και κάτι ακόµα στο οποίο
συµφωνούν όλοι: το γεγονός ότι ο σεναριογράφος δεν είναι ο µόνος αδύνατος κρίκος της κινηµατογραφικής αλυσίδας. Ένα κοµµάτι που µοιάζει προβληµατικό και συµπαρασύρει ολόκληρη
την αλυσίδα, είναι αυτό της παραγωγής. Όταν µιλάµε για παραγωγό, όµως, δεν εννοούµε έναν
άνθρωπο που αναλαµβάνει να βρει τα κεφάλαια,
ή έναν χρηµατοδότη, αλλά κάποιον που οραµατίζεται µια ταινία και αναλαµβάνει, σε συνεργασία
µε τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη, να την
πραγµατώσει. «Η πιο βασική σχέση στον κινηµατογράφο στηρίζεται σε τρία άτοµα: τον παραγωγό, τον σκηνοθέτη και τον σεναριογράφο, που
µαζί αποτελούν την αγία κινηµατογραφική τριάδα. Αυτή είναι µια σχέση που δηµιουργεί καλές
ταινίες, αλλά εδώ, στην Ελλάδα, λίγο ώς πολύ
την αγνοούµε» λέει ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης,
κι ο Γιώργος Τσεµπερόπουλος συµφωνεί: «Στην
Ελλάδα, οι παραγωγοί µε την πραγµατική έννοια
του όρου είναι ανύπαρκτοι. Πότε κάποιος από
τους παραγωγούς µας έχει συνεισφέρει δηµιουργικά σε µια ταινία; Πότε µας έχει πει µια γνώµη
που να µετράει; Μέχρι πρόσφατα, µάλιστα, όχι

µόνο δεν υπήρχαν ικανοί παραγωγοί, δεν υπήρχαν καν παραγωγοί. Μετά την επιτυχία του Safe
Sex, σχεδόν κάθε γραφείο διανοµής έκανε ένα
τµήµα development και προσλάµβανε έναν άνθρωπο γι’ αυτή τη δουλειά, κοιτάζοντας ποια
προσόντα, άραγε, και ποιες ικανότητες είχε; Εγώ
δεν έχω κανένα πρόβληµα να γυρίσω µια ταινία
που θα µου αναθέσει ένας παραγωγός, ακόµα κι
αν αυτό για πολλούς συναδέλφους µου µοιάζει
αδιανόητο, αλλά µέχρι σήµερα, όσες προτάσεις
µου έχουν έρθει από παραγωγούς ή διανοµείς,
είναι µόνο κάτι βιβλία επιπέδου... Cosmopolitan.»

το ελληνικό σινεµά ασχολείται
µε τον ίδιο του τον εαυτό,
και µάλιστα, µε µια εσωστρέφεια
που το κάνει σχεδόν απροσπέλαστο
από οποιονδήποτε
Ωστόσο, αν και όλοι παραδέχονται την ανάγκη
ύπαρξης µιας υγιούς αλυσίδας παραγωγής, δεν
ασπάζονται όλοι την άποψη περί ενός παραγωγού-«συµµέτοχου» στο καλλιτεχνικό κοµµάτι της
ταινίας. «Οι παραγωγοί» λέει ο Χρήστος Μήτσης, «είναι φυσικό να ενδιαφέρονται κυρίως για
την οικονοµική πλευρά των επενδύσεών τους,
κάνοντας ταινίες όπως το project της Village
Films µε τον Σάκη Ρουβά: µια ταινία που ξεκίνησε
έχοντας τρέιλερ, αφίσα και πρωταγωνιστή, αλλά
όχι σκηνοθέτη και, κυρίως, όχι σενάριο.» Την
ίδια άποψη δείχνει να ασπάζεται και ο Απόστολος ∆οξιάδης: «Ο κινηµατογράφος είναι τέχνη,
αλλά είναι και βιοµηχανία, κι αυτό, δυστυχώς,
δεν µπορούµε να το αγνοήσουµε. Και σε µια βιοµηχανία, ο ρόλος του παραγωγού είναι ένας. ∆εν

έχει σηµασία αν έχει παιδεία. Στη χρυσή εποχή
του Χόλιγουντ, οι παραγωγοί δεν είχαν καµία
παιδεία· ίσως, µάλιστα, ακόµα λιγότερη απ’ όση
έχουν οι σηµερινοί παραγωγοί στην Ελλάδα, αν
είναι ποτέ δυνατόν. ∆εν έχει σηµασία αν ο παραγωγός είναι έξυπνος· αυτό που χρειάζεται για ν’
αναπτυχθεί µια βιοµηχανία, είναι κάποιοι παραγωγοί που να βάζουν τα λεφτά τους θέλοντας να
βγάλουν λεφτά· που να στοχεύουν στα εισιτήρια.

∞ıËÓ¿ ƒ·¯‹Ï ∆Û·ÁÎ¿ÚË
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜

™ÂÓ¿ÚÈÔ// ÌÔÙ¤Ú

∆υστυχώς, στα καθ’ ηµάς, όπου ο µόνος παραγωγός είναι ουσιαστικά το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου (και το λέω µε αγάπη για όλους
όσοι έχουν περάσει από εδώ, και µε σεβασµό σε
όσους είναι τώρα), αυτό που έκανε το ΕΚΚ, ήταν
να καταργήσει τα κριτήρια ή να τα αντικαταστήσει µε κριτήρια του τύπου “ποιου κόµµατος είσαι” ή “ποιος συντεχνιακός παράγων ήταν φίλος
σου”. Για µεγάλο διάστηµα, περί αυτού επρόκειτο. Ο τρόπος λειτουργίας του ΕΚΚ ακύρωσε το
δαρβινικό κριτήριο κι έκοψε τη σχέση του κινηµατογράφου µε το κοινό. Όταν σηµειώθηκε ο
θάνατος των κριτηρίων, σηµειώθηκε και ο θάνατος της δαρβινικής λογικής, ο θάνατος της επαφής µε την αγορά, ο θάνατος της βιοµηχανίας
του κινηµατογράφου.»

ªÈ· Î¿ÔÈ· Ï‡ÛË…

Π

αρά τα όσα διαβάσατε παραπάνω, οι σκέψεις όλων σε ό,τι αφορά το µέλλον δεν είναι
τόσο απαισιόδοξες όσο µπορεί να περιµένατε.
«Έχω την αίσθηση ότι συχνά περιµένουµε περισσότερα από την τέχνη του κινηµατογράφο απ’
ό,τι απ’ τις υπόλοιπες, ίσως γιατί είναι πολύ πιο
λαϊκή ή πολύ πιο ακριβή» λέει η Σώτη Τριανταφύλλου. «Εντούτοις, δεν µπορούµε ν’ αγνοήσουµε ότι τα πράγµατα πάνε καλύτερα τα τελευταία χρόνια. ∆ηµιουργείται µια γενιά σεναριογράφων, αλλά και σκηνοθετών, µε παιδεία. Αν τα
εργαστήρια σεναρίου (ευτυχώς, υπάρχουν ήδη
αρκετά) εξελιχθούν και πολλαπλασιαστούν, αυτό
είναι κάτι που σαφώς θα βοηθήσει. Χρειάζεται,
όµως, και κάτι που δεν διδάσκεται στ’ αλήθεια.
Χρειάζεται, οι σεναριογράφοι και οι σκηνοθέτες
να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Γιατί δεν
υπάρχουν ιδέες στον ελληνικό κινηµατογράφο;
Ίσως γιατί ελάχιστοι διαβάζουν βιβλία για ν’ ανακαλύψουν µέσα σ’ ένα απ’ αυτά µια ιδέα που θα
µπορούσε να ’χει περάσει κι απ’ το δικό τους
µυαλό... Ίσως γιατί ελάχιστοι πηγαίνουν σε εκθέσεις ζωγραφικής...». Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος
συµφωνεί ότι «υπάρχει µια τροµακτική διαφορά
στον τρόπο µε τον οποίο δουλεύουν οι νέοι δηµιουργοί. Θα δει κανείς και την αυτοκριτική και
τη συνεργασία και τη µεταξύ τους αλληλεγγύη.
Θα πάρουν την κάµερα του φίλου τους, θα συσπειρωθούν και θα κάνουν µια ταινία. Μπορεί
να το κάνουν γιατί δεν θα τα καταφέρουν αλλιώς· όµως, ακόµα κι έτσι, µαθαίνουν να δουλεύουν µ’ έναν διαφορετικό τρόπο.» «Ταυτόχρονα», συµπληρώνει η Αθηνά Τσαγκάρη, «η δηµιουργία της Σχολής Κινηµατογράφου στη Θεσσαλονίκη είναι ένα εκπληκτικό πράγµα που πρέπει

ÌÔÙ¤Ú //™ÂÓ¿ÚÈÔ

να στηριχθεί, και να δηµιουργηθούν κι άλλες.
Ήταν ένα καλό βήµα, που οφείλει να έχει συνέχεια.» «Ας κοιτάξουµε τι έγινε στο ελληνικό θέατρο» προτρέπει ο Πέτρος Μάρκαρης. «Η λογική
που επικρατούσε στις επιχορηγήσεις (τουλάχι-

αν ο τρόπος που γράφονται τα περισσότερα σενάρια συχνά είναι λάθος, ακόµη πιό συχνά γράφονται
από τους λάθος ανθρώπους
στον όσο εγώ διατέλεσα µέλος επιτροπών) και
κατά τη γνώµη µου ήταν εξαιρετικά σωστή, έλεγε: ∆ε γνωρίζω στ’ αλήθεια ποιο είναι το τοπίο
µου, ποιοι είναι οι “καλοί” και οι “κακοί”, οπότε
αρχικά χρηµατοδοτώ πολλούς και επιλέγω αυτούς που θα ξεχωρίσουν. Αυτή είναι µια λογική
που ποτέ δεν ίσχυσε µέχρι τώρα για το ΕΚΚ.»
«Και όχι απλώς δεν ίσχυσε» συµπληρώνει ο
Γιώργος Τσεµπερόπουλος, «αλλά και, τις περισσότερες φορές, επικράτησαν συνδικαλιστικά κριτήρια. Έχω υπάρξει µέλος του Συµβουλίου Κρίσεων του Κέντρου και µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι –τουλάχιστον κατά τη δική µου θητεία–
υπήρχαν πράγµατα που δεν µπορούσες να τα
παρακάµψεις, πράγµατα όπως “αυτός ο σκηνοθέτης είναι ο αγαπηµένος της Εταιρείας Σκηνοθετών ή της ΕΤΕΚΤ” - κριτήρια, δηλαδή, που σου
επιβάλλονταν εκ των πραγµάτων και δεν είχαν
καµιά απολύτως σχέση µε την αληθινή αξία ενός
σεναρίου που είχες µπροστά σου.» Καιρός για
αλλαγή, λοιπόν - µια αλλαγή που, σύµφωνα µε
τον Απόστολο ∆οξιάδη, έχει ήδη ξεκινήσει:
«Αυτό που θα έπρεπε να γίνει, είναι η αναθεώρηση του ρόλου τού Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, αλλά και ολόκληρης της νοοτροπίας που διέπει τον ελληνικό κινηµατογράφο.
Ευτυχώς, αυτή τη στιγµή, στο Συµβούλιο Κρίσεων υπάρχουν άνθρωποι που όχι µόνο έχουν
γνώσεις, ήθος και παιδεία, αλλά και δεν είναι
εξαρτηµένοι από κανέναν, κάτι που, για την ιστορία του Κέντρου, µοιάζει σχεδόν πρωτοφανές.»
Κι ο Πέτρος Τατσόπουλος, βλέποντας τα πράγµατα εκ των έσω, καθώς συµµετέχει στο εν λόγω
συµβούλιο, συµπληρώνει: «Όχι µόνο βρισκόµαστε σε µια ευτυχή συγκυρία όπου το Κέντρο έχει
την αποδοχή του συνόλου σχεδόν του Τύπου
και όλοι περιµένουν να κάνει πράγµατα, αλλά
και για πρώτη φορά όσοι συµµετέχουµε στο
συµβούλιο, δεν έχουµε κανενός είδους δεσµεύσεις – είτε συντεχνιακές είτε µιας κακώς εννοούµενης επετηρίδας. Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτή είναι
µια καλή ευκαιρία να ξεµπλέξουµε µε τα προβλήµατα τέτοιου είδους και να γίνει ενός είδους
εξυγίανση. Τα κριτήρια για το δικό µας συµβούλιο, σας υπόσχοµαι ότι θα είναι η αξία και µόνο
κάθε σεναρίου που θα κληθούµε να κρίνουµε,
το κατά πόσον υπηρετεί τις δεσµεύσεις του και
κατά πόσον έχει κάτι να πει.»

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

∫ÒÛÙ·˜
∫·¿Î·˜
¢ÂÓ Î·Ù·‚ÚÔ¯ı›˙ˆ
Ù·ÈÓ›Â˜

Στον κόσµο της αθωότητας µέσα από
το βλέµµα των παιδιών, επιστρέφει
ο Κώστας Καπάκας, εφτά χρόνια µετά
το πολυβραβευµένο Peppermint.
Η νέα του ταινία URANYA είναι
µια ταινία γεµάτη αναµνήσεις για
µια εποχή δύσκολη αλλά νοσταλγική.

·ﬁ ÙËÓ º·Ó‹ ∑ÈÒ˙È·

∞Ó ÌÔ˘ ’ÏÂÁÂ˜ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ÂÈÎﬁÓ· Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÌÂÈÓÂ ·ﬁ ÙÈ˜
‰‡Ô Ì¤ÚÂ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ· ÛÙ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÔ˘, ı· ’ÏÂÁ· ¯ˆÚ›˜ ÂÈÊ‡Ï·ÍË Ù· ·È‰È¿. £· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ÏÔÈﬁÓ Ì’ ·˘Ùﬁ. °È·Ù› ·˘Ù‹ Ë
ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙ· ·È‰È¿;
Λόγω αναµνήσεων…

…Â›Ó·È Ë ·ÁˆÓ›· ﬁÙÈ Î¿ÙÈ ·Ê‹Û·ÌÂ ›Ûˆ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÁÈ·Ù›
ÌÂÁ·ÏÒÛ·ÌÂ;
Όχι, θεωρώ ότι οι αναµνήσεις και το παρελθόν είναι πιο σηµαντικά από το
παρόν και το µέλλον, που είναι αβέβαια, δεν ξέρεις τι θα συµβεί. Τουλάχιστον µε το παρελθόν µπορείς να σκεφτείς, να ονειρευτείς να περάσεις καλά
ή άσχηµα, να κάνεις απολογισµούς. Έχεις δηλαδή κάτι ν’ ασχοληθείς, ενώ
µε το µέλλον... Εξάλλου ποτέ δεν συµπάθησα τις µελλοντολογικές ταινίες.

ÿÛˆ˜ ÁÈ ·˘Ùﬁ Î·È ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜ ÛÔ˘ ÂÈÌ¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ’60-70;
Είναι κι εδώ το ζήτηµα των αναµνήσεων, γιατί κι εγώ σ’ αυτή τη δεκαετία
µεγάλωσα. Άλλωστε θεωρώ ότι αυτή είναι η εποχή που ουσιαστικά αλλάζει η Ελλάδα. Αρχίζει να γίνεται µια χώρα που ξέρει ποια είναι, µια χώρα
µε προσωπικότητα και να καταλαβαίνουµε οι Έλληνες ποιοι είµαστε…

¢›Ï· ÛÙ· ·È‰È¿ ·›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ÙÔ˘˜: ¤ÓÙÂ Â˘ÙÚ·ÊÂ›˜ Ì·ÓÔ‡ÏÂ˜...
Στην ουσία είναι ένας ρόλος.

ªÈ· Ì·ÓÔ‡Ï· ÙÔ˘ ’60 ‰ËÏ·‰‹;
Ναι, µια µανούλα που, επειδή βρίσκεται στην ελληνική επαρχία, δεν έχει
καταλάβει ότι... πρέπει να αδυνατίσει. Είναι ακόµα η εποχή που οι ευτραφείς είναι ωραίες, καµαρωτές. Το ’60 είναι λίγο µετά τον εµφύλιο. Μην ξεχνάµε ότι έτσι ήταν τότε το σώµα της Ελληνίδας, αλλά ταυτόχρονα ήταν και
η απόδειξη της καλής ζωής. Εξάλλου οι γυναίκες, µέσα από τις απλές επιθυµίες τους, να δουν τηλεόραση, να φέρουν ένα ύφασµα να ράψουν, µέσα από τέτοια απλά πράγµατα περνάνε και την ιδέα της προόδου – να κάνουν κάτι καινούριο, να µην παραµείνουν στα ίδια.

∏ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹. ¶ﬁÛÔ ·Ó·ÁÎ·›Ô Â›Ó·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁﬁ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Í¤ÓÔ;
Όλες οι ευρωπαϊκές ταινίες προς τα εκεί πάνε. Ιδίως γι’ αυτές που θέλουν
να έχουν σχέση µε την αγορά της Αµερικής, αυτή είναι η µόνη λύση.

∆È ÛÂ ‰˘ÛÎﬁÏÂ„Â ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·;

¡ÔÛÙ·ÏÁÂ›˜ ÔÙ¤ ÙÈ˜ ·ÏÈ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜;

Τα παιδιά, κι αυτό γιατί τα παιδιά δεν είναι επαγγελµατίες κι εγώ
έχω τη µανία να κοιτάζω περισσότερο τις φάτσες και όχι το παίξιµο.
Αυτό είναι και καλό και κακό. Από τη µια έχεις ένα πρόσωπο που
ταιριάζει στην ταινία, από την άλλη όµως πρέπει να έχεις απίστευτη υποµονή και χρήµατα για τα γυρίσµατα γιατί είναι δύσκολο να
δουλεύεις µε παιδιά.

Νοσταλγώ αυτές τις ταινίες για την απλότητά τους. Νοσταλγώ τις
ταινίες που προσπαθούσαν να κάνουν ατµόσφαιρα και εφέ χωρίς
µέσα. Θεωρώ ότι αυτό ήταν κέρδος και σήµερα το έχουµε χάσει.
Νοµίζω ότι µε τα πολλά µέσα που διαθέτουµε έχουµε χάσει τη φαντασία µας και, για να την ξανακερδίσουµε, αυτό που χρειάζεται είναι παιδεία. Για παράδειγµα παλιά έλεγαν ότι, µε τις µηχανές λήψεως που είχαν 30΄ κούρδισµα, έπρεπε να σκεφτείς από πριν πού θα
σταµατήσεις. Ή, ας πούµε, ένα εφέ, που µπορούσες να το κάνεις
µόνο στην τρικέζα, έπρεπε να σκεφτείς ακριβώς πώς το ήθελες. Τώρα που έχεις τα µέσα να κάνεις άπειρα πράγµατα, µπορεί να παρασυρθείς από την υπερβολική τους χρήση.

™Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Â›‰· ¤Ó·Ó ‹ÚÂÌÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË. ∆È ÌÔÚÂ› Ó· ÛÂ
ı˘ÌÒÛÂÈ;
Φωνάζω κι εγώ καµιά φορά, µε κάποιους συνεργάτες µου, αλλά
δεν φταίνε µόνο αυτοί, φταίω κι εγώ που δεν κάνω πάντα κατανοητό αυτό που έχω µέσα µου. Έτσι το καταλαβαίνουν λίγο διαφορετικά. Ένα µεγάλο συν σε αυτή την ιστορία, σε σχέση µε το συνεργείο, ήταν η συµπαραγωγή. Είχαµε τρεις Ιταλούς (τον οπερατέρ και
τους βοηθούς του) οι οποίοι µας έτρεχαν, µας έδειξαν πώς πρέπει
να δουλεύουµε..

∫¿ÙÈ ¿ÏÏÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ·ﬁ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·;
Όταν κάναµε το ρεπεράζ, πήγαµε να δούµε ένα εγκαταλελειµµένο
κτήριο της χωροφυλακής, για να πάρουµε άδεια και να κάνουµε
γύρισµα εκεί. Το ανοίξαµε και βρήκαµε µια τηλεόραση Uranya η
οποία δούλευε, και µάλιστα τη χρησιµοποιήσαµε και στην ταινία.
Είναι η τηλεόραση της ταινίας.

∆· ¤ÓÙÂ ·È‰È¿ ÙÔ ÛÎ¿ÓÂ ·’ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÎﬁ ÙÔ˘˜ ÎﬁÛÌÔ. ∆È Â›Ó·È Ê˘Á‹ ÁÈ· Û¤Ó·;
Ανακάλυψη. Το να βρεις κάτι άλλο. Φυγή είναι να βλέπω ένα αντικείµενο και να γουστάρω να το κάνω αλλιώς, να το καλυτερέψω.
Να βρίσκω έναν τρόπο να κάνω κάτι διαφορετικά απ’ ό,τι κάνω µέχρι τώρα. Αυτό είναι για µένα φυγή, πρόοδος, προοδευτικότητα.
Πάντα η αµφισβήτηση.

∞˘Ùﬁ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏﬁÁÔ˜ Ô˘ Î¿ÓÂÈ˜ ÛÈÓÂÌ¿;
∆εν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Πάντα πήγαινα και λίγο κόντρα. Μου
αρέσουν οι δύσκολοι δρόµοι. Και σε αυτή την ταινία επέλεξα ένα
λίγο δύσκολο δρόµο γιατί προσπαθώ να παντρέψω την κωµωδία
µε το συναισθηµατικό δράµα, µε κάποιο κίνδυνο βέβαια, γιατί δεν
είναι εύκολο, δεν κατατάσσεται η ταινία. Αυτό όµως είναι που µου
αρέσει, παρά τη δυσκολία. Θεωρώ ότι έτσι ίσως είναι και η ζωή.

À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÛÂ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· «ÊÂ‡ÁÂÈ˜»;
Εµένα το χόµπι µου είναι να πετάω, να πιλοτάρω, και είναι ωραία αυτή η φυγή. Το έκανα αργά σε ηλικία, αλλά µου αρέσει πάρα πολύ.

°È·Ù› ¤ÁÈÓÂ˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË˜ ÎÈ ﬁ¯È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ;
Το σινεµά µε ενδιέφερε από τότε που ήµουν παιδί... αλλά αλλιώς.
Με ενδιέφερε περισσότερο το πώς το κάνουν, το τεχνικό κοµµάτι δεν µε ενδιέφερε η έκφραση του ηθοποιού ή το πώς παίζει. Την
ώρα της προβολής έπιανα τον εαυτό µου να θέλει να δει πως λειτουργούν τα πράγµατα µέσα στην καµπίνα...

√ ıÂ·Ù‹˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›·;
Μπορεί να µην το συνειδητοποιεί,αλλά πιστεύω ότι το αισθάνεται.
Ειδικά αν έχει γίνει κατάχρηση της νέας τεχνολογίας, αυτές οι ταινίες
δεν θα έχουν διάρκεια µέσα στο χρόνο -δεν θα είναι αναφορές στο
µέλλον- ενώ η απλότητα θα έχει.

™·Ó ÛÎËÓÔı¤ÙË˜ Î¿ÓÂÈ˜ ÔÙ¤ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ Î¿ÔÈ· ·Á·ËÌ¤ÓË
Ù·ÈÓ›·; ™’ ¤Ó· Ï¿ÓÔ, ¤Ó· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ;
Ναι, ασυναίσθητα κάνω. Θεωρώ ότι όλοι κάνουν, και καλά κάνουν. ∆εν µπορεί να µην επηρεαστείς από ταινίες που έχεις δει.
Εδώ επηρεάζεσαι από ανθρώπους, από πράγµατα που βλέπεις τυχαία στο δρόµο. ∆εν µπορεί να µη σου µείνει κάποιο πλάνο ενός
µεγάλου σκηνοθέτη που έβαλε όλη τη δύναµή του, όλη του την
ενέργεια για να το κάνει.

∂›Û·È Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓÔ˜ ·ﬁ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÛÈÓÂÌ¿; °È·Ù› ‰ÂÓ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜; ∞ÎﬁÌ· Î·È ÔÈ ÛÈÓÂÊ›Ï ‚Ï¤Ô˘Ó Ì›·
ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ.
Θεωρώ ότι ο κινηµατογράφος δεν είναι αµιγώς καλλιτεχνική έκφραση.
∆εν είναι τυχαίο ότι σε χώρες όπου υπάρχει βιοµηχανοποίηση υπάρχει
και µεγάλη κινηµατογραφική παράδοση. Εµείς µπορεί να είµαστε πολύ
καλοί στην ποίηση, ο κινηµατογράφος όµως είναι άλλη υπόθεση.

¶·˜ ÛÈÓÂÌ¿;
Προσπαθώ να πηγαίνω µια φορά την εβδοµάδα. Ποτέ δεν ήµουν
απ’ αυτούς που τρέχουν συνεχώς σε προβολές. Βλέπω ταινίες που
µου έχουν πει κάποιοι φίλοι ή έχω διαβάσει γι’ αυτές. ∆εν καταβροχθίζω ταινίες.

À¿Ú¯ÂÈ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ˜ ‰ÂÈ ¿Óˆ ·ﬁ Ì›· ÊÔÚ¿;
Ναι, και µου αρέσει να το κάνω αυτό. Πάντα τη δεύτερη φορά την
απολαµβάνω περισσότερο. Και το θεωρώ µεγάλο ατού για µια ταινία, όταν κάποιος λέει ότι θέλει να την ξαναδεί..

∫¿ıÂÛ·È ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ›Ûˆ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·;
Στη µέση.

µÏ¤ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ù¤ÏÔ˘˜;
Όχι, αλλά µε εκνευρίζει να πηγαίνω µετά την έναρξη.

™ÂÓ¿ÚÈÔ-™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÒÛÙ·˜ ∫·¿Î·˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜: Stefano Falivene ªÔ˘ÛÈÎ‹: ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫·Ï·ÓÙ˙ﬁÔ˘ÏÔ˜ ªÔÓÙ¿˙: °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘ÚÔ„·Ú›‰Ë˜
™ÎËÓÈÎ¿: ŸÏÁ· §ÂÔÓÙÈ¿‰Ô˘ ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ∂‡· ¡¿ıÂÓ· ∏ıÔÔÈÔ›: ª·Ú›· °ÎÚ·ÙÛ›· ∫Ô˘ÙÛÈÓﬁÓ·, ∞. ∆Û¿Ë˜, ∞Ó‰. ∫˘ÚÈ·Î¿ÎË˜, ¡. µ·ÛÈÏÈÎÈÒÙË˜, °. §È¿ÙË˜, ª. ∆ÛÈÚ¿ÎË˜, Î.·.
¶·Ú·ÁˆÁ‹: CINEGRAM A.E. ¶·Ú·ÁˆÁo›: Ã¿ÚË˜ ¶·‰Ô˘‚¿˜, ¢ÈÔÓ‡ÛË˜ ™·ÌÈÒÙË˜
™˘Ì·Ú·ÁˆÁÔ›: ODEON, ∂.∫.∫., ∂ƒ∆, NOVA, PANORAMA FILMS (πÙ·Ï›·), CL Productions Î·È Ë ºπ¡√™ ºπ§ª
∏ Ù·ÈÓ›· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÈ˜ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ﬁ ÙËÓ ODEON

ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÓÙˆÓ¿ÙÔ˜

∞ﬁ ÙË ÌÂÁ¿ÏË… ÛÙË ÌÈÎÚ‹
∂ÏÏËÓÈÎﬁ˜
ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
Î·È ÙËÏÂﬁÚ·ÛË
Κυριακή 8 Οκτωβρίου.
Η προβολή της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κουζίνας
του Τάσου Μπουλµέτη από το MEGA,
στη βραδινή ζώνη υψηλής τηλεθέασης,
τρελαίνει τα µηχανάκια
των µετρήσεων θεαµατικότητας,
επαναλαµβάνοντας στη µικρή οθόνη
τη θριαµβευτική της πορεία
στους κινηµατογράφους.
Το παράδειγµα είναι ιδιαίτερο,
αλλά αντικατοπτρίζει τη διαδροµή
που θα ακολουθήσει κάθε σύγχρονη
ελληνική ταινία µετά τις αίθουσες
και µέχρι τους τηλεοπτικούς µας δέκτες.

·ﬁ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∞Ó·ÁÓˆÛÙﬁ

Με τη στροφή, τα τελευταία χρόνια, µεγάλου µέρους των ιδιωτικών καναλιών στον τοµέα της κινηµατογραφικής παραγωγής, η
συµµετοχή τους ή όχι στην παραγωγή ή την προώθηση µιας ελληνικής ταινίας αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο για τη µετέπειτα επιλογή και προβολή της σ’ αυτά. Η δραστηριότητα αυτή οργανώνεται πλέον µε όρους «επένδυσης»: ιδιωτικά κανάλια συχνά διαµορφώνουν επενδυτικά προγράµµατα συµµετέχοντας ως παραγωγοί
σε «πακέτα» ελληνικών ταινιών, των οποίων ευελπιστούν να καρπωθούν τις «αποδόσεις» - στους κινηµατογράφους και, εν συνεχεία, κατά την τηλεοπτική τους προβολή.
«Είναι λογικό, ένα κανάλι που συµµετέχει στην παραγωγή κάποιων
ταινιών, να έχει τον πρώτο λόγο στη διαχείρισή τους, εφόσον έχει δικαιώµατα πάνω σ’ αυτές» παρατηρεί ο Στέφανος ∆ανιηλίδης,
υπεύθυνος κινηµατογραφικών παραγωγών του MEGA, το οποίο
συµµετείχε στην προώθηση της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κουζίνας. «Αλλά και
τότε ακόµη, αν δει ότι κάποια ταινία δεν θα του αποφέρει νούµερα,
µπορεί και να µην την προβάλει».
Η εµπορικότητα των ταινιών, όπως µεταφράζεται η πορεία τους στις
αίθουσες και, ενδεχοµένως, η πρότερη θεαµατικότητά τους στην
τηλεόραση, είναι το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής και σε σταθµούς
που δεν εµπλέκονται στην παραγωγή τους. «Συγκρίνουµε το τι θεαµατικότητα έκανε η ταινία σε τυχόν προηγούµενη µετάδοσή της σε
σχέση µε τον µέσο όρο του καναλιού, κι αν υπάρχει µεγάλη απόκλιση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό εκείνης της µέρας» εξηγεί ο ∆ηµήτρης Κολιοδήµος, διευθυντής προγράµµατος του STAR. «Τα ποιοτικά κριτήρια ή τα βραβεία δε µας απασχολούν· αντίθετα, υπάρχουν
περιπτώσεις όπου θεωρούµε ότι ένα βραβείο σηµαίνει καλλιτεχνική
καταξίωση· άρα, µη εµπορική αποδοχή· άρα, σ’ εµάς, στην περίπτωση επιλογής, λειτουργεί αρνητικά. Σε ό,τι αφορά τον νέο ελληνικό κινηµατογράφο, δε µας απασχολεί το θέµα, γιατί θεωρούµε ότι οι ταινίες του, µε πολύ λίγες εξαιρέσεις, δεν έχουν την εµπορικότητα την
οποία εµείς επιθυµούµε.»

Παρά την έµφαση στο στοιχείο της εµπορικότητας, υπάρχουν περιπτώσεις ιδιωτικών καναλιών-παραγωγών, όπου η καλλιτεχνική πορεία µιας ταινίας ενδιαφέρει εξίσου. «Τα κριτήρια επιλογής των ταινιών είναι το καλό σενάριο και η προοπτική εµπορικής επιτυχίας, αλλά
µας ενδιαφέρει εξίσου η φεστιβαλική και καλλιτεχνική πορεία της ταινίας, ενώ δίνουµε και ευκαιρίες σε πρωτοεµφανιζοµένους» παρατηρεί
ο Γρηγόρης Κοκκινάκης, υπεύθυνος παραγωγής και ελληνικού
προγράµµατος της NOVA. «Αν το σενάριο είναι καλό, εµείς ξέρουµε
ότι θα πάει καλά –είτε εµπορικά είτε φεστιβαλικά–, αλλά αυτό, βέβαια,
εξαρτάται πάντα και από τον σκηνοθέτη και το cast». Εκτός απ’ τις ταινίες στις οποίες συµµετέχει ως συµπαραγωγός, η NOVA έχει κατά
καιρούς προβάλει και ταινίες του νέου ελληνικού κινηµατογράφου,
καθώς και σύγχρονες ελληνικές ταινίες άλλων παραγωγών.
Τα κρατικά κανάλια αξιοποιούν πρώτιστα όλες τις κρατικά επιχορηγούµενες ταινίες (προβάλλοντας, από αυτή την άποψη, αντίστοιχα
τις επιλογές ενός συγκεκριµένου «παραγωγού»), αλλά, όπως είναι
αναµενόµενο, αποτελούν διαφορετική περίπτωση. Αν και επιζητούν την ανταπόκριση του κοινού, δεν εγκλωβίζονται σε κριτήρια
εµπορικότητας. «Μοναδικό κριτήριο που έχουµε, είναι το πώς θα
ενισχύσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο τις καινούργιες και µη φωνές του ελληνικού κινηµατογράφου» µας λέει ο Γιώργος Μπράµος,
συντονιστής προγράµµατος της ΕΤ1. «Ο ρόλος µας ως κρατικού καναλιού είναι όχι να σώσουµε τα προσχήµατα, αλλά να δείξουµε ότι
υπάρχει µια άλλη µατιά πάνω στον κινηµατογράφο. Έχουµε φτιάξει
µια συγκεκριµένη ζώνη για τον νέο ελληνικό κινηµατογράφο, οργανώνουµε αφιερώµατα και, επιπλέον, επιλέγουµε ταινίες που δεν
έχουν προβληθεί συχνά στην ελληνική τηλεόραση». Και το κριτήριο
της θεαµατικότητας; «Μας επηρεάζει, όπως θα πρέπει να επηρεάζει
και τους σκηνοθέτες, γιατί είναι ένα κριτήριο αποδοχής από το κοινό
– δεν θα ήθελα ποτέ να έχουµε την αντίληψη ότι δουλεύουµε σε µια
µποτίλια στο πέλαγο. Από αυτή την άποψη, δεν είναι ένα κριτήριο
κοµφορµιστικό αλλά δυναµικό.»
«Όταν κάνει κανείς τηλεόραση, δεν την κάνει για τον εαυτό του» θα
συµφωνήσει ο Κωνσταντίνος Αλαβάνος, διευθυντής προγράµµατος του Καναλιού της Βουλής. «Θέλουµε ποιοτικές ταινίες που να τις
χαίρεται ο κόσµος. Αλλά σε καµία περίπτωση δεν εµπλεκόµαστε στη
λογική των µετρήσεων – δε θέλουµε να µπούµε σ’ αυτό το παιχνίδι
και να υποκύψουµε σε εξωγενείς παράγοντες και άλλων ειδών παρορµήσεις». ∆ίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα µε το πρόγραµµά του
στον ελληνικό κινηµατογράφο, το Κανάλι της Βουλής έχει προβάλει στα τρία χρόνια λειτουργίας του ένα πολύ µεγάλο µέρος της
ταινιοθήκης του νέου ελληνικού κινηµατογράφου, αρκετές πιο
πρόσφατες ταινίες µεγάλου και µικρού µήκους, και εκατοντάδες ελληνικά ντοκιµαντέρ, «γιατί θέλουµε να βοηθήσουµε και τις καινούργιες δυνάµεις του κινηµατογράφου απ’ τις οποίες θα ξεπηδήσουν και
οι άξιοι σκηνοθέτες του αύριο. Αν λαµβάναµε υπ’ όψιν και την πορεία
που έχουν κάνει οι ταινίες στις αίθουσες, θα παίζαµε, δυστυχώς, πολύ λίγες».
Όµως πόσο αυτόνοµα µπορεί να σταθεί τελικά µια ταινία του νέου
και σύγχρονου ελληνικού κινηµατογράφου στο πρόγραµµα ενός
τηλεοπτικού σταθµού; Μπορεί να θεωρηθεί, µε τους όρους της
αγοράς, «ανταγωνιστικό προϊόν» σε σχέση µε τα υπόλοιπα προγράµµατά του; Ο κ. Κολιοδήµος είναι κατηγορηµατικός: «Με ελάχιστες εξαιρέσεις ταινιών της τελευταίας δεκαετίας, το σύνολο σχεδόν
του λεγόµενου νέου ελληνικού κινηµατογράφου έχει κυρίως καλλι-

τεχνική αξία, αλλά όχι εµπορική. Ακόµα και για τις ταινίες που µεταδώσαµε, τις περισσότερες φορές διαψευστήκαµε σε σχέση µε τις
προσδοκίες µας».
«Τα ιδιωτικά κανάλια προτιµούν να παίζουν τις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηµατογράφου, οι οποίες έχουν σταθερή απόδοση σε ποσοστά τηλεθέασης και συγκεκριµένη τιµή προβολής, χωρίς εµπλοκή
στην παραγωγή» προσθέτει ο κ. ∆ανιηλίδης.
«Οι ελληνικές ταινίες, γενικότερα, έχουν θεαµατικότητα αλλά αυτό
δεν σηµαίνει ότι “ρίχνουν” τις υπόλοιπες ταινίες µας» συµφωνεί ο κ.
Κοκκινάκης. Όµως εκτιµά πως «υπάρχει πάντα ένα σινεφίλ κοινό
που θα παρακολουθήσει τις ελληνικές ταινίες, περίπου 10-15%, το
οποίο είναι σταθερό.»
«Στο ελληνικό τοπίο, µια ελληνική ταινία δεν µπορεί να λειτουργήσει
ανταγωνιστικά απέναντι στα αµερικανικά blockbusters – ούτε στην αίθουσα ούτε στην τηλεόραση» παραδέχεται ο κ. Μπράµος. Περισσότερο αισιόδοξος, ο κ. Αλαβάνος θεωρεί πως οι σύγχρονες ελληνικές ταινίες µπορούν να σταθούν στο πρόγραµµα ενός σταθµού
- «και µάλιστα, σε λογική ώρα· όχι µετά τα µεσάνυχτα», όπως τονίζει µε νόηµα.
Στο σύνθετο σκηνικό της τηλεόρασης, ο ελληνικός κινηµατογράφος διαµορφώνει τάσεις, ενίοτε επιφυλάσσει εκπλήξεις ως προς τη
δυναµική του και παρουσιάζεται σε µια ποικιλία αντίστοιχη µε την
ούτως ή άλλως πολυδιάστατη εικόνα του.

// ÚÔÛÂ¯Ò˜
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Η Ψυχή στο Στόµα έρχεται στην Ελλάδα αφού έχει παίξει
ήδη έξω σε φεστιβάλ µε µεγάλη επιτυχία (Εβδοµάδα Κριτικής στις Κάννες, Πουσάν, Σικάγο). Σου δίνει έναν τσαµπουκά και µια «ασφάλεια» αυτό;

Τι να σου πω… Σαφώς µέσα µου έχω πιο µεγάλη εµπιστοσύνη
στη δουλειά µου, έχει δικαιωθεί η ταινία, αλλά και όσοι την πίστεψαν. Από εκεί και πέρα, όµως, ο αγώνας συνεχίζεται. Όταν
έκανα το Σπιρτόκουτο, ήδη είχα πάρει µια απόφαση ζωής: ότι
ήθελα να κάνω ταινίες για έναν κόσµο - ούτε για έξω, ούτε για
φεστιβάλ, ούτε για λεφτά, ούτε για καριέρα. Κι αυτός ο κόσµος
ξεκινά από τους συµπατριώτες µου και ανοίγει µετά σε οποιονδήποτε επικοινωνήσει. Αυτό δεν έχει αλλάξει: ο µεγάλος µου
πόθος είναι να δω πώς θα λειτουργήσει αυτή η συγκεκριµένη
ταινία που είναι τόσο ιδιαίτερα ελληνική, αλλά και παγκόσµια,
εδώ πέρα, στη γειτονιά µας. Σίγουρα νιώθω λίγο οχυρωµένος,
αλλά, βέβαια, στην Ελλάδα ζούµε, κι όλα τα περιµένω.
Τι φοβάσαι δηλαδή;

Κοίταξε... Ζούµε στην περιφέρεια, είµαστε λίγο επαρχία, µε
όλα τα κακά και τα κουσούρια της επαρχίας: το φθόνο, τη ζήλια, το πώς το σύστηµα, όταν το κριτικάρεις, κλείνεται. Η ταινία µου είναι βαθιά πολιτική, βαθιά κοινωνική και αντικαθεστωτική, εναντίον της ένδοξης ελληνικής κουλτούρας. Ασκεί
έντονη και καυστική κριτική στη σύγχρονη Ελλάδα. Ξέρω, λοιπόν, ότι τα πράγµατα είναι δύσκολα, κι είµαι έτοιµος για όλα.
Τα ’χω ζήσει µε το Σπιρτόκουτο. Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πήρε το βραβείο της ΠΕΚΚ, οι έλληνες
κριτικοί τη βράβευσαν δηλαδή, και στα Κρατικά (κρατιστικά τα
λέω εγώ), η ταινία ήταν σαν να µην υπήρξε. Άρα, κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της ∆ανιµαρκίας. Οπότε κι εγώ έχω από
τότε «κατεβάσει ρολά» - δεν είµαι πια συναισθηµατικός, δε ζω
για τα βραβεία και τα φεστιβάλ.
Και το κοινό για το οποίο λέγαµε στην αρχή...; Αυτό δεν
είναι το πρώτο στο µυαλό σου;

Βέβαια! Και σπάω το µυαλό µου –µαζί µε τον παραγωγό µου–
πώς θα φτάσουµε στο θεατή. Μιλάω, βέβαια, για ένα σκεπτόµενο κοινό· όχι το κοινό των φαστ-φουντ και των πολυσινεµά. Αυτοί, νοµίζω, έχουν βγάλει τον κινηµατογράφο απ’ τη ζωή τους ως τέχνη εννοώ... Μιλάω για έναν κόσµο που ψάχνεται, έχει µια
αγωνία, διαβάζει, αγοράζει µουσική, πάει σε συναυλίες...
Όµως, είναι µια ταινία φτιαγµένη όχι για ν’ αρέσει, αλλά
για να διχάσει…

Είναι µια ακραία ταινία και χρειάζεται τη διαλεκτική για να λειτουργήσει· το διάλογο και την αντιπαλότητα, προκειµένου να
βγει κάτι γόνιµο. ∆εν είναι ότι το έκανα επί τούτου, το σχεδίασα στο χαρτία απλώς, ήξερα, έχοντας επίγνωση της ελληνικής
πραγµατικότητας, ότι θα γίνει της πουτάνας, ότι άλλοι θα πουν
µπράβο, και άλλοι ότι είµαι ανθέλληνας, ότι προσβάλλω την
Ελλάδα, ότι είµαι µισογύνης, σεξιστής κι ένα σωρό τέτοια. ∆ικαίωµά τους. Όλα κρίνονται στην οθόνη, στο καναβάτσο.
Όποιος έχει κριτήριο και µια καλλιέργεια, µπορεί να καταλάβει
αν αυτά είναι επί τούτου ή αν η ταινία έχει ψυχή αληθινή και
φλέγεται. Είµαι λίγο πειραχτήρι, και κάτι βολεµένους, κάτι
φλούφληδες και βουτυρόπαιδα, θέλω να τους ρίξω και µια
κλοτσιά στον κώλο. Όµως υπάρχει κι ένας κόσµος που βλέπει
την ταινία και γκρουβάρει, ανεβάζει στροφές, τη βρίσκει.
∆εν είναι πολύ κατάµαυρη για να γκρουβάρει κανείς;

Και Η οδύσσεια του κυρίου Λαζαρέσκου ή το Κeane είναι
κατάµαυρες ταινίες, αλλά εγώ βγήκα πετώντας απ’ το σινεµά.
Γιατί είδα αληθινό κινηµατογράφο, µια αισθητική, αυτά που

αγαπώ, τον Ντοστογιέφσκι, άσχετα αν είχα καταρρακωθεί. ∆εν
κοιµήθηκα, πάντως! Μπήκα κάπως και βγήκα κάπως αλλιώς µετατοπίστηκα. Υπάρχει ο κόσµος που δε φοβάται να µπει
στην αισθητική του µαύρου, και συνδιαλέγεται µ’ αυτό. Το
πρόβληµα το ’χουν αυτοί που το ’χουν βγάλει απ’ τη ζωή τους.
Σαφώς ένα παλικάρι που ακούει τους Cure και τους Joy
Division θα αντιδράσει αλλιώς από κάποιον που τη βρίσκει µε
τη Μαντόνα και την Κριστίνα Αγκιλέρα. Απευθύνοµαι σε κάποιον που θέλει να δει και λίγο πιο µέσα, που δε φοβάται. Και
να σου πω, αυτοί είναι και οι άνθρωποι που θα καταλάβουν
και το χιούµορ της, όπως έγινε και στο Σπιρτόκουτο· το υποχθόνιο και σκοτεινό της χιούµορ...
Εγώ, όµως, νοµίζω ότι οι ταινίες σου δεν είναι απλώς ρεαλιστικές αναπαραστάσεις· πάνε ένα βήµα παραπάνω. Ούτε το Βόιτσεκ, που ένα απόσπασµά του χρησιµοποιείς
στην αρχή, είναι ρεαλιστικός...
Συµφωνώ. Ο ρεαλισµός, όµως, είναι µόνο η αφετηρία, το
πρώτο επίπεδο. Στον κινηµατογράφο, όλα είναι κατασκευή, είναι το βλέµµα ενός ανθρώπου. Οπότε, για ποιο ρεαλισµό µιλάµε; Ο καθένας έχει το δικό του στίγµα. Και ο Κρίστι Πίου και
ο Λοτζ Κέριγκαν ρεαλισµό κάνουν, αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί.Ούτε κάνουν ακριβώς ρεαλιστικές ταινίες. Η ψυχή στο
Στόµα έχει ένα σύµπαν που το έχω φτιάξει εγώ. Το σηµαντικό
είναι να λειτουργεί σε πρώτο επίπεδο, να το πιστεύεις, να µπορεί ο θεατής να επικοινωνήσει.
∆ραµατουργικά, έχεις έναν ήρωα που τον χτυπάνε από
παντού. ∆εν είναι υπερβολικό;

∆εν είµαι διασκεδαστής, ούτε έρχοµαι να αναµασώ διασκεδαστικές ή «κουλτουριάρικες» φόρµουλες που τις έχω δει και τις
ζηλεύω και θα ήθελα να τις έχω κάνει εγώ. Προσπαθώ ν’ αρθρώσω έναν δικό µου λόγο, να βάλω το λιθαράκι µου. Μιλάω
για έναν έλληνα εργάτη στη σηµερινή Αθήνα που τον γαµάνε
από παντού. Ο κύριος αυτός έχει τρία κουσούρια: είναι αµόρφωτος, φτωχός και ευαίσθητος. Τι συµβαίνει, λοιπόν, σ’ έναν
τέτοιο άνθρωπο, σε συνθήκες άγριου καπιταλισµού και αυξανόµενου φασισµού; Πού µπορεί να φτάσει η κόλαση; Αν, τώρα, σε κάποιους πέφτει βαριά, τι να κάνω; Αυτή είναι η ανθρώπινη κωµωδία. Όλα είναι χαρµολύπη.
Περιγράφεις έναν καθαρά ανδρικό κόσµο, και όσες γυναίκες
υπάρχουν, είναι αρνητικές. Κάποιοι θα σε πουν µισογύνη.

Είναι σίγουρα µια ανδρική µατιά σ’ έναν ανδρικό κόσµο. Μία
από τις προθέσεις µου ήταν να κάνω µια ταινία έξω απ’ τα δόντια,
ανδρική, να δείξω στις γυναίκες έναν κόσµο που είναι κρυµµένος απ’ τα µάτια τους· έναν κόσµο που δε φανερώνεται όταν είναι µπροστά γυναίκες. Υπήρχε αυτό στο µυαλό µου, και το πήγα
στα άκρα. Αλλά µισογύνης, όχι. Σε προβολές που έκανα, υπήρχαν γυναίκες που έκλαιγαν γιατί είχαν ταυτιστεί µε αυτό που ζει
ο Λίτσης, και πιο νεαρές που έλεγαν: «Πες τα, να δούνε όλοι τι
γουρούνια είστε!». Οπότε... τι να πω... όποιος δεν µπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπει… Οι γυναίκες των ταινιών µου µιµούνται ανδρικές συµπεριφορές και κώδικες για να επιβιώσουν µε
τους όρους που τους επιβάλλει η σηµερινή κοινωνία. Φτιάχνω
πορτρέτα δυστυχισµένων γυναικών σ’ έναν ανδρικό κόσµο. Και
οι γυναίκες αναγκάζονται ν’ αντιδρούν έτσι, γιατί το µοντέλο
«µάνα κουράγιο» δε φτουράει πια. Είναι σαν σκυλί λυσσασµένο
η γυναίκα - προσπαθεί να επιβιώσει. Ο ζόφος αγγίζει και τους
δύο σήµερα. Χάνονται τα φύλλα µε αυτό που ζούµε. Όταν µπεις
στο ναρκοπέδιο, χάνονται όλα. Στο µεδούλι, όµως, είναι άνθρωποι και οι δύο, κι αυτό µ’ ενδιαφέρει τελικά.

// ÚÔÛÂ¯Ò˜
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«Η νοσταλγός» του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη ήταν η έµπνευση για τη ∆ώρα Μασκλαβάνου για τη νέα της ταινία Κι αν Φύγω… θα Ξανάρθω. Μια ελεύθερη απόδοση του
διηγήµατος του µεγάλου συγγραφέα, µε κεντρικούς ήρωες µια νέα γυναίκα εγκλωβισµένη σ’ έναν συµβατικό γάµο και συµφιλιωµένη µε µια σκληρή ζωή, κι έναν νέο άντρα που
αναζητά µια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του.
Όπως στην πρώτη της µεγάλου µήκους ταινία (Κι Αύριο Μέρα Είναι), έτσι κι εδώ, η ∆ώρα Μασκλαβάνου ασχολείται µε τις ανθρώπινες σχέσεις και την ανθρώπινη επαφή. «Η
ανθρώπινη επαφή δεν κρύβεται πίσω από όλες τις ιστορίες του κινηµατογράφου;» αναρωτιέται µεγαλόφωνα στη συνάντησή µας µε την ευκαιρία της εξόδου της ταινίας της στις κινηµατογραφικές αίθουσες. Η ηρωίδα της είναι η Ελπίδα, µια νέα γυναίκα παντρεµένη σ’
ένα χωριό και αποµονωµένη στο βουνό όπου φτιάχνει κάρβουνο και αναπολεί τον τόπο
της. Ονειρεύεται ότι κάποια στιγµή θα φύγει… Ο Μάρκος, µόλις αποφυλακίστηκε. Επιστρέφει στο χωριό, στο ετοιµόρροπο σπίτι του παππού του, προσπαθώντας να χαράξει
τη δική του νέα πορεία. Συναντιούνται τυχαία και χτίζουν συναινετικά έναν κόσµο για
δύο. Η ζωή τους µπορεί ν’ αλλάξει, κι αυτό προσπαθούν.
«Κάθε µέρα, κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει τη ζωή του απ’ την αρχή. Αυτή
είναι η µεγάλη τύχη του και ελευθερία: η δυνατότητα να αυτοσχεδιάζει αδιάκοπα τη ζωή
του» λέει η ∆ώρα Μασκλαβάνου για τους δύο ήρωές της. «Η Ελπίδα εµπιστεύεται έναν
άντρα που της ξυπνάει την όρεξη για ζωή. Το να αναγνωρίζεις στις αδυναµίες ή στις επιθυµίες ενός άλλου ανθρώπου τις δικές σου, είναι η αρχή να βοηθηθείς εσύ, να σπρώξεις και
τον άλλον. Κι εδώ που τα λέµε, αυτό µε λίγα λόγια σηµαίνει ν’ αγαπήσεις.»
Και στη µεγάλη οθόνη, η αγάπη είναι η κινητήρια δύναµη για τις µεγάλες αποφάσεις και τις
µεγάλες αλλαγές. Μέσα απ’ την κατάδυση στα «θέλω» και τα «πρέπει», τους φόβους και
τις ενοχές, οι δύο ήρωες της ταινίας επιλέγουν… «Το φινάλε, βέβαια, είναι ανοιχτό, αλλά έτσι
είναι σε κάθε περίπτωση, ακόµα κι όταν κανείς πιστεύει ότι οργανώνει τη ζωή του µε ακρίβεια.
Το ζήτηµα είναι ν’ αντέξει κανείς και το βάρος µιας ακριβής απόφασης. Αλλά δεν µπορώ να σκεφτώ κανένα χρέος που να αξίζει µια πικρή προσωπική ζωή. Η ταινία απλώς λέει ότι είναι τύχη
για τον άνθρωπο η πιθανότητα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγµή τη ζωή του. Εξ άλλου, αν του
τύχει και είναι µοναδικό γι’ αυτόν, σίγουρα θα το καταλάβει.»
¡.∫.
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£· Ì·˜ Â›ÙÂ Ï›Á· ÏﬁÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘;

ŒÓ·˜ ÎﬁÛÌÔ˜ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ˜!
Μέσω µιας µικρής «σύµβασης» και µε λίγη φαντασία,
η Έφη Μουρίκη και ο Βλαδίµηρος Κυριακίδης
µάς τοποθετούν σε µια σεξουαλικά αντεστραµµένη
κοινωνία· εκεί, δηλαδή, όπου οι οµοφυλόφιλοι
θεωρούνται «νορµάλ», ενώ οι ετεροφυλόφιλοι αποτελούν µειονότητα – και µάλιστα, έντονα απορριπτέα.
Πρόκειται για µια παρωδία που δε βασίζεται
στη σεξουαλική διαφορετικότητα, αλλά επιχειρεί
να προσεγγίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο την εν γένει
διαφορετικότητα σε µια κοινωνία,
πόσο µάλλον σε µια σύγχρονη.

Β.Κ. Η ιδέα µάς ήρθε αρκετά χρόνια πριν, όταν περπατούσαµε
µια µέρα στο δρόµο, και µπροστά µας ήταν ένας οµοφυλόφιλος.
Τότε σκεφτήκαµε πώς θα ήταν να είσαι «αποκλεισµένος» επειδή
είσαι ετεροφυλόφιλος. Αυτό που µας γοήτευσε, δεν ήταν τόσο
να παρουσιάσουµε µια ταινία που όλοι είναι γκέι, όσο το πρόβληµα του straight χαρακτήρα, το οποίο φέρνει και τη µεγάλη
ανατροπή.

∫¿ÓÂÙÂ, ‰ËÏ·‰‹, ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ Û¯ﬁÏÈÔ...
Ε.Μ. Ναι, αλλά µέσα από εναλλαγές κωµικών και δραµατικών
στοιχείων. Είναι µια κωµωδία καταστάσεων. Και δεν είναι κυρίως
το θέµα των γκέι. Με αφορµή την ιδιαιτερότητά τους θέλουµε να
προβάλουµε και όλες τις διαφορετικές τάσεις των ανθρώπων. Σε
πολλές καταστάσεις υπάρχει η µειονότητα, µαζί µε τον κανόνα
που επιβάλλεται σ’ αυτήν.
Β.Κ. Εµείς χαρακτηρίσαµε ως κανόνα κάτι άλλο.
Ε.Μ. Αντιστρέψαµε την πραγµατικότητα όσον αφορά τον ερωτικό
τοµέα. Θα µπορούσε να είναι σε σχέση µε τη θρησκεία ή µε το
χρώµα.

∏ ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ˆ˜ ¤¯ÂÈ
·ÏÏ¿ÍÂÈ;
·ﬁ ÙËÓ ª¿Á‰· ∆˙ÂÎÈÓÏ‹

Ε.Μ. Έχω µια θεωρία σε σχέση µε το κοινό. Πολύ πιο εύκολα µπερδεύεται µ’ ένα µέτριο έργο που θα του το παρουσιάσουν ως καλό,
παρά στο πολύ καλό ή στο πολύ κακό, τα οποία και αναγνωρίζει.
Στο µέσον συγχύζεται.

ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜: ∫·Ó¿ÚË˜ ∆Û›ÁÎ·ÓÔ˜

¶Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Ë ·ﬁ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜;

και κάτι άλλο µέσα στον κινηµατογράφο, άσχετα αν το αποτέλεσµα
που βλέπεις είναι καλό ή κακό. Καλά κάνει και υπάρχει το ΕΚΚ...
Ε.Μ. Σαφώς. Αλλά επειδή η βάση του κινηµατογράφου είναι το σενάριο, νοµίζω ότι έχει και τον πρώτο λόγο γιατί όσο σπουδαίοι κι αν είναι οι σκηνοθέτες, αν δεν υπάρχουν ιδέες, οδηγούµαστε σε αδιέξοδο.

Β.Κ. Το έχουµε ξαναζήσει και στο θέατρο. Πάντως, είναι προτιµότερο να σκέφτονται δύο παρά ένας, γιατί εκεί όπου υστερεί ο ένας,
βοηθάει ο άλλος.

ª‹ˆ˜, ﬁÌˆ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·ﬁÏ˘Ù· ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘˜, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÈ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ;

Β.Κ. Ο δηµιουργός έχει δύο επιλογές: είτε ν’ ακολουθήσει το ρεύµα της πλατιάς µάζας του κοινού, που στην ουσία είναι άπιαστο, ή
ν’ ακολουθήσει τις επιλογές που τον εκφράζουν, ανεξάρτητα από
την αποδοχή που θα έχουν.

¶ÚÒÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈÎ‹ Î·È ÛÂÓ·ÚÈ·Î‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™˘Ó·ÓÙ‹Û·ÙÂ
ÔÏÏ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜;
Ε.Μ. Έχουµε την εµπειρία και του θεάτρου µε τις παραγωγές που
αναλαµβάνουµε.
Β.Κ. Σίγουρα ο κινηµατογράφος είναι πιο δύσκολος. Τα κοστούµια,
τα σκηνικά, τα διαφορετικά τεχνικά µέσα... Ως προς αυτό το σηµείο,
ήταν καταλυτικός ο ρόλος των συνεργατών µας.

º¤ÙÔ˜ ÛÎËÓÔıÂÙÂ› Ù·ÈÓ›· Î·È Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ıÂÚ›‰Ë˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ ﬁÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ ÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ;
Β.Κ. Έτυχε. Βέβαια, ο συγκεκριµένος παραγωγός (σ.σ.: Πάνος Παπαχατζής) έκανε ένα άνοιγµα σε νέους ανθρώπους, δίνοντάς τους
τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν. Πήρε ένα µεγάλο ρίσκο, γιατί
θα µπορούσε να απευθυνθεί σε ανθρώπους καταξιωµένους στο
χώρο του κινηµατογράφου.

Β.Κ. Στην προσωπική µας εµπειρία, ο παραγωγός ήταν χρήσιµος,
γιατί είχε µια πολύ καλή οπτική απέναντι στην ταινία.
Ε.Μ. Εξ άλλου, και στο εξωτερικό ο παραγωγός έχει λόγο στο σενάριο και στην ταινία.
Β.Κ. Μ’ έναν ελεύθερο επαγγελµατία, έχεις ελευθερία κινήσεων.
Και ως προς αυτό, χωράει µια ολόκληρη συζήτηση· κατά πόσον
δηλαδή το ΕΚΚ πρέπει να ρισκάρει.
Ε.Μ. Όταν ρισκάρει κανείς στην τέχνη, δηµιουργούνται µεγάλα έργα. Και, ευτυχώς, στην τέχνη δεν υπάρχουν συνταγές επιτυχίας. Αν
ακολουθούµε συνεχώς την πεπατηµένη, το µόνο αποτέλεσµα είναι
να οδηγηθούµε σε αδιέξοδο.

ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Ú›ÛÎÔ Â›Ó·È Î·È Ë ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ÛÙ¤ÁË Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ›ÙÂ;
Β.Κ. Προφανώς. Μ’ αυτόν τον τρόπο ρισκάρουµε. Είµαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές, αλλά και τα λάθη µας· κι από την άλλη, δεν
έχουµε περιορισµούς σ’ αυτό που κάνουµε.

∞˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ˆ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› Î·È
ÙÔ ∂∫∫;

º¤ÙÔ˜ ı· Í·Ó·ÓÂ‚¿ÛÂÙÂ ÙÔ ıÂ·ÙÚÈÎﬁ ÕÌÏÂÙ µã ÙÔ˘ ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ
ªﬁÌÚÈÎ.

Β.Κ. Το Κέντρο είναι ένας οργανισµός που λειτουργεί χρόνια κι έχει
περάσει από διάφορες φάσεις, ανάλογα µε τις συνταγές της εποχής
και τα ρεύµατα της τέχνης. Αυτή τη στιγµή, νοµίζω ότι το Κέντρο κάνει µια καλή δουλειά ενισχύοντας όχι µόνο κάποιους «καθιερωµένους» σκηνοθέτες, αλλά και κάποιους που µπορούν να προτείνουν

Β.Κ. Ο Άµλετ Β΄ είχε ανέβει για πρώτη φορά πριν 7 χρόνια και παίχτηκε για δύο συνεχόµενες χρονιές. Μετά από χρόνια, αποφασίσαµε να το ξανακάνουµε. Ο κύριος λόγος ήταν η έλλειψη χρόνου λόγω της ταινίας. Από την άλλη, όµως, θέλαµε να το ξανακάνουµε,
γιατί άρεσε – τόσο σε µας όσο και στο κοινό.

™ÂÓ¿ÚÈÔ/™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∂ÊË ªÔ˘Ú›ÎË, µÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜ ¢/ÓÙË˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜: ™›ÌÔ˜ ™·ÎÂÚÙ˙‹˜ ªÔÓÙ¿˙: °È¿ÓÓË˜ ∫·ÙÛ¿ÌÔ˘Ï·˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹: C- Real ™ÎËÓÈÎ¿: ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘ ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ÕÁË˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¶·›˙Ô˘Ó: µÏ. ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜, ÃÚ. Ã·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙË˜, ∞Ó. ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë˜, ∫·Ó. ªÂÓÔ‡ÙË ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ∞ÚÁÔÓ·‡ÙÂ˜ ∞.∂. ¢È·ÓÔÌ‹: ¶ÚÔÔÙÈÎ‹ ∞. ∂.
ı˘Á·ÙÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚ›· ÙË˜ Audio Visual ∏ Ù·ÈÓ›· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÈ˜ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

∆ˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ
ÔÈ «ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜» ÎÔÈÓﬁÙËÙÂ˜…
Κάθε εβδοµάδα, µία τουλάχιστον ελληνική ταινία φορτώνεται στον διπλωµατικό σάκο του Υπουργείου Εξωτερικών, µε σκοπό να προβληθεί σε κάποια χώρα
του κόσµου. Σύλλογοι οµογενών, Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό, φοιτητικοί σύλλογοι Πανεπιστηµίων σε συνεννόηση µε το ΕΚΚ και το αρµόδιο τµήµα
του, την Hellas Film, διοργανώνουν αφιερώµατα και εκδηλώσεις µε στόχο την
προβολή και την προώθηση του ελληνικού κινηµατογράφου στο εξωτερικό.
Το είδος των εκδηλώσεων διαφέρει σε µέγεθος και σε συχνότητα· όλες, όµως,
αποτελούν καίριο κοµµάτι στην προσπάθεια προώθησης του σύγχρονου
ελληνικού πολιτισµού µέσω της κινηµατογραφικής οθόνης.

·ﬁ ÙËÓ ÕÓÓ· ∫·ÛÈÌ¿ÙË

Α

πό τη Μπανγκόκ έως το Αµµάν, από το Στρασβούργο έως το Πεκίνο, τα
αφιερώµατα στο έργο ελλήνων σκηνοθετών, οι «Εβδοµάδες», τα σεµινάρια και τα Πανοράµατα σύγχρονου ελληνικού κινηµατογράφου
έχουν µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή. Μόνο από αυτή τη δραστηριότητα έγιναν µέσα σε ένα χρόνο 247 προβολές ελληνικών ταινιών σε όλο τον κόσµο – µια κινητικότητα, η οποία ίσως έρχεται σε αντίθεση µε την εδώ κατάσταση,
όπου το κοινό συχνά γυρίζει την πλάτη του στην ελληνική ταινία. Απ’ ό,τι φαίνεται, «έξω πάµε καλά».
Τα τελευταία 15 χρόνια, Φεστιβάλ ευρωπαϊκού κινηµατογράφου διοργανώνονται
σε πολλές χώρες του κόσµου από τους µορφωτικούς ακολούθους των πρεσβειών
χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από άλλους πολιτιστικούς φορείς, µε την Ελλάδα να έχει ενεργό συµµετοχή σ’ αυτά από την αρχή. Το 2005, το
Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών,
αλλά και µε αντίστοιχους κινηµατογραφικούς οργανισµούς του εξωτερικού, συµµετείχε σε 54 ανάλογες κινηµατογραφικές εκδηλώσεις, αποστέλλοντας όχι µόνο ταινίες, αλλά και το συνοδευτικό υλικό που είναι απαραίτητο για την υποστήριξη κάθε εκδήλωσης (φωτογραφίες, αφίσες, δελτία Τύπου, σχετικά δηµοσιεύµατα κ.ά.).
Οι «Αντίποδες», το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αυστραλίας, θεωρείται η µεγαλύτερη στον κόσµο ετήσια εκδήλωση ελληνικού κινηµατογράφου, εκτός
ελληνικών συνόρων, και κατατάσσεται στις κορυφαίες κινηµατογραφικές εκδηλώσεις του αυστραλιανού πολιτιστικού ηµερολογίου. Κάθε χρόνο, κατά την περίοδο
Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου, οι πόλεις της Αυστραλίας Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαΐδα, Μπρίσµπεϊν και Καµπέρα οργανώνουν φεστιβάλ ελληνικού κινηµατογράφου. Το φεστιβάλ υπάγεται στην κατηγορία των µη διαγωνιστικών και έχει σκοπό
να παρουσιάσει κυρίως την ελληνική κινηµατογραφική παραγωγή της προηγούµενης χρονιάς στο ελληνόφωνο και στο ευρύτερο αυστραλιανό κοινό. Οργανωτές του
θεσµού αυτού είναι οι Ελληνικές Ορθόδοξες Κοινότητες κάθε πόλης.

Σύµφωνα µε την Πρόεδρο του Φεστιβάλ, κ. Νία Καρτέρη, «ρόλο
στην ανάπτυξη και την καθιέρωση του θεσµού έπαιξε η γερή
θέληση των ∆.Σ. των Ελληνικών Κοινοτήτων για ουσιαστική
και σοβαρή προσφορά σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού
στην Αυστραλία, αλλά και η ύπαρξη µικρών οµάδων στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, µε αγάπη και γνώση γύρω από τον
ελληνικό κινηµατογράφο. Στις πολυπολιτιστικές πόλεις του
Σίδνεϊ και της Μελβούρνης, ο θεσµός του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου αποτέλεσε το πρότυπο και το παράδειγµα για την ανάπτυξη και άλλων νεότερων και µικρότερων φεστιβάλ εθνικής κινηµατογραφίας που ιδρύθηκαν τα τελευταία
χρόνια».
Το κοινό στην Αυστραλία έχει πολύ θετικές αντιδράσεις απέναντι
σ’ αυτή τη διοργάνωση, κάτι το οποίο συµβαίνει σε πολλές από
τις χώρες όπου διοργανώνονται ανάλογες εκδηλώσεις. Πολλοί
επισκέπτονται τα sites των φεστιβάλ, µετέχουν σε ειδικούς διαγωνισµούς, συµµετέχουν µαζικά σε οµιλίες και σε συναντήσεις µε
δηµιουργούς, στέλνουν επιστολές σε εφηµερίδες κάνοντας «κριτική» των ταινιών. Το κοινό που πηγαίνει συνήθως στις προβολές,
είναι οµογενείς έλληνες µετανάστες πρώτης γενιάς που έφυγαν
από την Ελλάδα τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, ελληνόφωνο κοινό δεύτερης και τρίτης γενιάς, φιλέλληνες που ενδιαφέρονται για τον σύγχρονο πολιτισµό της χώρας µας, και κινηµατογραφόφιλοι. Αυτό που επισηµαίνει η κ. Καρτέρη και που είναι σηµαντικό για την εδώ κινηµατογραφική παραγωγή, είναι ότι, στην περίπτωση του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αυστραλίας, συχνά
«η διοργάνωση αποτέλεσε αιτία να αγοραστούν ελληνικές ταινίες από αυστραλιανά τηλεοπτικά κανάλια ή κινηµατογραφικούς διανοµείς».
Στη Μασσαλία, τον Οκτώβριο, παρουσιάστηκαν 4 ελληνικές ταινίες πρόσφατης παραγωγής, µε µεγάλη συµµετοχή κοινού, διοργάνωση οµιλιών και παρακολούθηση των προβολών από µαθητές σχολείων της περιοχής. Οι προβολές πραγµατοποιήθηκαν
στην αίθουσα Lumière, που είναι αφιερωµένη στους Aδελφούς
Lumière, τους πιονιέρους του παγκόσµιου κινηµατογράφου, που
ίδρυσαν στην πόλη La Ciotat της Μασσαλίας το πρώτο κινηµατογραφικό στούντιο.
Η Εβδοµάδα Ελληνικού Κινηµατογράφου που διοργανώθηκε
εκεί, σύµφωνα µε τον Γενικό Πρέσβη της Ελλάδας στη Μασσαλία,
κ. Πέτρο Παναγιωτόπουλο, είχε µεγάλη επιτυχία. Οι ταινίες απέσπασαν παρατεταµένο χειροκρότηµα από ένα κοινό που δεν δίστασε να εκφράσει την αγάπη του για την Ελλάδα και τον πολιτισµό της. Ίσως ακούγεται ειδυλλιακό στα δικά µας αφτιά, αλλά αυτές είναι συνήθως οι αντιδράσεις. Ο κ. Παναγιωτόπουλος εκφράζει κι αυτός την πεποίθηση ότι «υπάρχει δυνατότητα, πέραν των
προβολών, να διοργανώνονται και ηµερίδες –µε ενηµερωτικά
στοιχεία ή ό,τι άλλο χρειάζεται– για τους τοπικούς διανοµείς,
ώστε µέσω του Φεστιβάλ La Ciotat να δηµιουργείται και η
προϋπόθεση προώθησης νέων ελληνικών ταινιών στον γαλλικό νότο».
Τα παραπάνω, ασφαλώς δεν σηµαίνουν ότι µε αυτόν τον τρόπο η
ελληνική ταινία «θα κατακτήσει τον κόσµο». Είναι, όµως, ενδεικτικά για τη διάθεση που υπάρχει έξω απ’ τα ελληνικά σύνορα, ο
ελληνικός κινηµατογράφος να έχει ύπαρξη, να προβληµατίζει, να
παρουσιάζει τους δηµιουργούς του και, φυσικά, να συνεχίζει να
µεταφέρει µια εικόνα Ελλάδας σε όλους όσοι ζουν εκτός.

Η Ε1 ∆ιεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων
του Υπουργείου Εξωτερικών είναι αρµόδια, µαζί µε άλλα
υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς, για την πολιτιστική
προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και την προώθηση του
ελληνικού πνεύµατος σε διεθνές επίπεδο. Σε συνεργασία αφ’
ενός µε τις ∆ιπλωµατικές και Προξενικές Αρχές στο εξωτερικό
και αφ’ ετέρου µε τους αρµόδιους ηµεδαπούς φορείς, ενισχύει
και πραγµατοποιεί προγράµµατα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων. Από τις πιο επιτυχείς και δηµοφιλείς στο κοινό
είναι οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται µε την πολύτιµη συνεργασία και την αµέριστη βοήθεια του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου: Ηµέρες Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου, Εβδοµάδες Ελληνικού Σινεµά και, τα δύο τελευταία χρόνια, κινηµατογραφικές ανταλλαγές, στο πλαίσιο της Γαλλοφωνίας έχουν
δηµιουργήσει ένα ξεχωριστό πολιτιστικό γίγνεσθαι - µε αγγλόφωνες και γαλλόφωνες ταινίες - το οποίο διεκδικούν επί ετήσιας βάσης και µε έντονο ενδιαφέρον οι 170 περίπου έµµισθες
ελληνικές Αρχές µας, στο εξωτερικό, σε ολόκληρο τον κόσµο.
Ο κινηµατογράφος, ανέκαθεν υπήρξε το πιο δηµοφιλές και
προσιτό οικονοµικά µέσον επιµόρφωσης και ψυχαγωγίας για
το πλατύ κοινό! Το ΕΚΚ, αν και η συνεργασία του µε την Ε1 ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών δεν αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα, αφού προέχει η συµµετοχή του ως γενικότερης
ελληνικής παρουσίας στα διεθνή φεστιβάλ, εντούτοις συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην πολιτιστική επικοινωνία, όχι µόνο µε
τις πολυπληθείς ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό, αλλά και
µε τους ξένους υπηκόους των άλλων κρατών.

™ﬁÊË ÃÚËÛÙ·Î¤·,
ÀÂ‡ı˘ÓË ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È °·ÏÏÔÊˆÓ›·˜
∂1 ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË – ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

∫ÒÛÙ·˜ ∑¿·˜

¶Ò˜ Ó· ÛÔÎ·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ·Ó ‰ÂÓ ÛÎÂÊÙﬁÌ·ÛÙÂ;
Άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ του Μόντρεαλ,
για να ντεµπουτάρει στις φετινές Νύχτες Πρεµιέρας και να προκαλέσει αίσθηση,
καθώς τα εισιτήρια της προβολής ήταν από καιρό sold out

·ﬁ ÙÔÓ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ ƒÔ˘ÎÔ˘Ù¿ÎË
ÊˆÙÔ: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∆Û·ÙÛÔ‡ÏË˜
Η νέα ταινία του Κώστα Ζάπα, Τhe Last Porn Movie, δεν έχει καµία πρόθεση να σοκάρει. Mε απλά µέσα -γι’ αυτό, γυρισµένη σε digital-, ο σκηνοθέτης, που κουβαλάει
στους ώµους του το χαρακτηρισµό του από την «Guardian» ως «πρωταγωνιστή της
νέας ελληνικής κινηµατογραφικής γενιάς», δηµιουργεί ένα αντισυµβατικό κοινωνικό
µανιφέστο, προ(σ)καλώντας µας να δούµε κατάµατα τον εαυτό µας στον καθρέφτη. Εξ
άλλου, ο ίδιος πιστεύει ότι «είναι πιο σηµαντικό να καταφέρεις να ρίξεις τον τοίχο, ακόµα κι αν σε πλακώσει, και να βγεις ζωντανός απ’ τα συντρίµµια, παρά να περάσεις µια
ολόκληρη ζωή κουβαλώντας το βάρος ενός τοίχου».
Με αφορµή την ταινία και την επιλογή της από τα διεθνή φεστιβάλ του εξωτερικού –βλέπε Κίεβο (ανάµεσα στις δεκαπέντε καλύτερες ταινίες της παγκόσµιας παραγωγής) και Ινδία (όπου ο ίδιος είναι επίσηµος προσκεκληµένος), ο Κώστας Ζάπας µιλάει στο Μοτέρ. Για την Ιστορία, µετά τη συµµετοχή της στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ του Μόντρεαλ, η ταινία στο τρέχον ακαδηµαϊκό εξάµηνο διδάσκεται στο Τµήµα Κινηµατογράφου του κρατικού πανεπιστηµίου τού Μόντρεαλ.
Το θέµα της εξουσίας απασχολεί το σκηνοθέτη: «Αυτό που ονοµάζουµε εξουσία-παγκόσµιο κράτος, έχει ένα βασικό τρίπτυχο που λέγεται Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια.
Θέλησα ν’ αρχίσω από το τέλος, την Οικογένεια, που είναι το πρωταρχικό στη ζωή µας
και όχι το τελευταίο. Πιστεύω ότι θα καταφέρω να ολοκληρώσω µια τριλογία γύρω απ’
αυτό το θέµα: ξεκίνησα µε το Uncut Family, συνέχισα µε το The Last Porn Movie και
ίσως έπεται ακόµη µία ταινία γύρω απ’ αυτό το θέµα, για να ολοκληρωθεί».

H συγκεκριµένη προβληµατική-τρίπτυχο πυροδοτήθηκε: «όταν κάποια
στιγµή στη ζωή µου συνειδητοποίησα ότι η πρώτη γέννα του ανθρώπου είναι ένα είδωλο. ∆εν είναι η πραγµατική. Η πραγµατική έρχεται όταν το αποφασίζει εκείνος: όταν επιλέγει ποιοι θα είναι οι φίλοι του, µε ποιους θα συµπορευτεί, ποια θα είναι η ιδεολογία του και ποια η οικογένειά του. Υπάρχουν κάποια πράγµατα που δεν έχουν έθνος· ένα απ’ αυτά είναι και η οικογένεια. Μπορεί το θέµα να διαφοροποιείται στην Ελλάδα, τη Γερµανία, το
Ιράκ ή το Ιράν, αλλά δεν παύει ο πυρήνας του, η βάση του, να είναι παγκόσµια και αρχετυπική, µε την έννοια ότι είναι η βασική δοµή της εξουσίας».
Οι κριτικές του Τhe Last Porn Movie τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό µιλούν για µια σύγχρονη τραγωδία: «Η αρχαία ελληνική
τραγωδία ξεκινούσε όταν παραβιαζόταν ένας ηθικός νόµος· το ίδιο γίνεται
και σ’ αυτή την περίπτωση. Έχουµε µια σφοδρή παραβίαση αυτού του
ηθικού νόµου από τον πατέρα στην κόρη, και φυσικά, οδηγούµαστε στην
τραγωδία. Στις µέρες µας, οι άνθρωποι, έχοντας πια χάσει κάθε όραµα και
ελπίδα απέναντι στα πράγµατα, διαπραγµατεύονται ηθικά µε διαφορετικό
τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Γι’ αυτό και στην ταινία βλέπουµε ότι ένας
πατέρας, προκειµένου να διατηρήσει το υψηλό status quo της ζωής του,
δεν έχει κανένα πρόβληµα να θυσιάσει την κόρη του για να επιβιώσει».
Πίσω απ’ την προκλητικότητα του τίτλου, κάποιος µπορεί πολύ εύκολα να µείνει στο πρώτο σοκ που υπόσχεται η ανηθικότητα της λέξης
πορνό. Όµως η ταινία δε φτιάχτηκε για να σοκάρει: «Υπάρχει η έννοια
του “σοκάρω” που, κατά τη γνώµη µου, είναι εύκολη, αλλά υπάρχει και
η έννοια του “βοηθάω” ή η ακόµα πιο πολύπλοκη έννοια του “διαπαιδαγωγώ”. Μπορεί να δούµε κάτι που µας φαίνεται πάρα πολύ σκληρό, να
µην αντέξουµε να κοιτάξουµε τον καθρέφτη αυτού που είδαµε, αλλά εκ
των υστέρων στη ζωή µας να καταλάβουµε ότι είναι κάτι που µας βοήθησε πάρα πολύ. Όχι συνειδητά, σε καµιά περίπτωση δεν ήθελα να σοκάρω,
και δε νοµίζω ότι θα µπορούσαµε να µιλάµε, τουλάχιστον στην Ελλάδα,
σ’ έναν τόσο υψηλό τόνο συζήτησης, µε την έννοια ότι, για να σοκαριστεί
κάποιος, πρέπει να συµµετέχει. Σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο υπάρχει διεθνώς ένα πρόβληµα: όσο περνάει ο καιρός, οι άνθρωποι παύουν να είναι
πολίτες αυτού του κόσµου. Και το να είσαι πολίτης, σηµαίνει ότι, εκτός από
υποχρεώσεις, έχεις και δικαιώµατα· διεκδικείς τη σκέψη σου. Όσο περνάει
ο καιρός, µετατρεπόµαστε σε µάζα. Πώς είναι δυνατόν να σοκαριστούµε αν
δεν σκεφτόµαστε;»
Ο Κώστας Ζάπας νιώθει ότι «έξω» πηγαίνει καλύτερα: «Πάντα, σε όσα
πράγµατα κι αν έχω κάνει, µεσολάβησε το έξω για να λειτουργήσει το
µέσα· είτε αφορά το πρώτο µυθιστόρηµά µου που εκδόθηκε, είτε αφορά την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία µου.
Ο τίτλος του πρώτου µυθιστορήµατός του είναι «Μπλε καρδιά», κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέδρος και: «ίσως είναι µια ταινία πολύ
σύντοµα».
™ÂÓ¿ÚÈÔ/™ÎËÓÔıÂÛ›·/∫¿ÌÂÚ·: ∫ÒÛÙ·˜ ∑¿·˜
¶·›˙Ô˘Ó: ™ˆÙËÚ›· §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˘,
∫·ÏÏÈﬁË ∆·¯ÙÛﬁÁÏÔ˘,
¢ËÌ‹ÙÚË˜ °ÂˆÚÁ·Ï¿˜,
°È¿ÓÓË˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘,
¡ÈÎﬁÏ ¡ÙÚ›˙Ë.
ªÔ˘ÛÈÎ‹: Asad
¶·Ú·ÁˆÁﬁ˜: °ÚËÁﬁÚË˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘
∏ Ù·ÈÓ›· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÈ˜ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

O Kώστας Ζάπας γυρίζει ταινίες και κάνει τέχνη: «γιατί έχω αγαπήσει
κι έχω αγαπηθεί, και ξέρω πως στη ζωή µου, ό,τι και να έρθει, δεν µπορεί να είναι ανώτερο απ’ αυτό».
Ο εντυπωσιακός χαρακτηρισµός του από την «Guardian», καθόλου
δεν τον επηρεάζει: «Προχωράς µπροστά. ∆ε διαβάζεις και δεν ακούς,
αλλά προχωράς µπροστά».

// Û˘Ó¤‰ÚÈÔ

ÂÏÏËÓÈÎﬁ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ
°ã ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞ºπ∫√ £∂ª∞∆π∫√ ™À¡∂¢ƒπ√ ∂ƒ°∞™π∞™
∆√ ™À¡∂¢ƒπ√ ∞ƒÃπ∑∂π
Ύστερα από συζητήσεις, διαβουλεύσεις, και
διευκρινίσεις, το Γ΄ Κινηµατογραφικό Θεµατικό Συνέδριο Εργασίας µπήκε στην τελική ευθεία. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών ανέλαβε µε αίσθηµα ευθύνης την ανάθεση από το Υπουργείο
Πολιτισµού της διοργάνωσής του και ανακοινώνει ως ηµεροµηνίες
διεξαγωγής των εργασιών του τις 25, 26 και 27 Ιανουαρίου 2007.
Μετά από είκοσι χρόνια, από το τελευταίο Β΄ Κινηµατογραφικό Συνέδριο, ολόκληρη η κινηµατογραφική κοινότητα καλείται σ’ έναν
τριήµερο ανοιχτό δηµοκρατικό διάλογο, προκειµένου να διαµορφώσει τον νέο σύγχρονο Νόµο-Πλαίσιο που θα στοχεύσει να βγάλει τον ελληνικό κινηµατογράφο από το σηµερινό επίπεδο συντήρησης και να τον οδηγήσει σε αναπτυξιακή τροχιά κατά την επόµενη δεκαετία.
Ονοµάσαµε αυτό το συνέδριο «Συνέδριο Εργασίας», µε ορισµένες
θεµατικές ενότητες όπου θα συζητηθούν όλοι οι µεγάλοι άξονες
της ελληνικής κινηµατογραφίας υπό το φως των ανάλογων ευρωπαϊκών κατακτήσεων και προοπτικών.
• Ο εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη των εργαστηριακών υποδοµών
• Η δραστική διεύρυνση της οικονοµικής βάσης και του πλέγµατος
στήριξης της κινηµατογραφικής παραγωγής
• Η µετεξέλιξη του Ε.Κ.Κ. σ’ έναν δυναµικό αναπτυξιακό φορέα ενίσχυσης της παραγωγής και προώθησης της ελληνικής κινηµατογραφίας
• Η εξασφάλιση µεγαλύτερου ζωτικού χώρου των ταινιών µέσα
στην ελληνική αγορά
• Η σφαιρική και συγκροτηµένη πολιτική για τα ζητήµατα της κινηµατογραφικής εκπαίδευσης, παιδείας, επιµόρφωσης και διατήρησης των κινηµατογραφικών έργων
• Ο εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη του παραγωγικού ρόλου των
µηχανισµών προβολής και προώθησης των ελληνικών ταινιών
(Φεστιβάλ, HellasFilm, Film Commission κ.ά.)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ε.Σ., µε οµόφωνη απόφασή του,
όρισε Τριµελή Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία επιφορτίστηκε µε την
ευθύνη να εισηγείται όλα εκείνα τα µέτρα που θα εξασφαλίσουν
µια καλή και παραγωγική διοργάνωση του Συνεδρίου.
Την εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζουν ο Σταµάτης Τσαρουχάς, σκηνοθέτης-παραγωγός, ο Νίκος Σέκερης, σκηνοθέτης-παραγωγός και
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ε.Σ., και ο Λευτέρης Χαρωνίτης, σκηνοθέτης και αιρετό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, οι οποίοι ανέλαβαν
ήδη τη δροµολόγηση των εργασιών που τους ανατέθηκαν.
Τις επόµενες µέρες, µε πρωτοβουλία της Ε.Ε.Σ., θα συσταθεί ένα διευρυµένο όργανο (Επιτροπή Συνεδρίου) από εκπροσώπους όλων
των σωµατείων της κινηµατογραφικής κοινότητας, των κινηµατογραφικών οργανισµών και οµοσπονδιών, των φεστιβάλ, των ιδρυµάτων κινηµατογραφιών σπουδών (δηµόσιων και ιδιωτικών), των τηλεοπτικών σταθµών κ.ά., το οποίο θα αποφασίσει για όλα τα ουσιαστικά ζητήµατα του Συνεδρίου (θεµατολογία, οµιλητές κ.λπ.). Στην
πρώτη συνεδρίαση του οργάνου αυτού θα τεθούν για συζήτηση και
για αποφάσεις οι πρώτες εισηγήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Στόχος του Γ΄ Κινηµατογραφικού Θεµατικού Συνεδρίου Εργασίας
είναι, δέκα µέρες µετά τη λήξη των εργασιών του, η Εκτελεστική
Επιτροπή που θα συνεργαστεί µε οµάδα νοµικών συµβούλων, να
παραδώσει στην Επιτροπή του Συνεδρίου ένα σχέδιο Νόµου–Πλαισίου που θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισµού για να προωθηθεί στη Βουλή.
Το Γ΄ Κινηµατογραφικό Θεµατικό Συνέδριο Εργασίας είναι µια
µεγάλη πρόκληση για όλους τους ανθρώπους του κινηµατογράφου, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν ό,τι καλύτερο σε καινοτόµες ιδέες και ζωντανές προτάσεις που θα δηµιουργήσουν ελπιδοφόρες προοπτικές για την ελληνική κινηµατογραφία.
Ã¿ÚË˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ™ÎËÓÔıÂÙÒÓ

Κυριακή απόγευµα στον Απόλλωνα
Η είσοδος του κινηµατογράφου πληµµυρισµένη από σινεφίλ
που κατεβαίνουν τρέχοντας τα σκαλιά για να προλάβουν...
Τελευταία µέρα του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεµιέρας και η ΑΚΜΗ παρουσιάζει
το δικό της µικρό φεστιβάλ µε ταινίες µικρού µήκους από νέους δηµιουργούς.

Τους εντοπίζουµε στην είσοδο... στην αίθουσα... στο διάλειµµα....
Η κουβέντα γύρω από τον δικό µας κινηµατογράφο αποκαλυπτική.
Τα συµπεράσµατα δικά σας.

ΙΣ:
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˘Ó ÔÈ ÎÚÈÙÈÎ¤˜
™·˜ ÂËÚÂ¿˙Ô
Κάτια
°È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÛÙÂÓ¿ ÙÔ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜
Ù·ÈÓ›Â˜ Î·È ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÌ·È ÛˆÛÙ¿. √È Í¤ÓÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜
Ì·˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó Ì‹ÓÂ˜ ÚÈÓ ÌÂ ÙÚ¤ÈÏÂÚ Î·È ·Ê›ÛÂ˜, ÂÓÒ
ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó Â›Ó·È ‹‰Ë ÛÙÈ˜ ·›ıÔ˘ÛÂ˜. ¡ÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ· ÛÙÔ
ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÛÈÓÂÌ¿, ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Á˘ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù·ÈÓ›Â˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÈ˜ Í¤ÓÂ˜, ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËıÂ› ÙÔ «ÚÔ˚ﬁÓ» Î·È ﬁÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ∆È˜ ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ÙÈ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ô˘ Î·È Ô˘, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÌÂ
ÂËÚÂ¿˙ÂÈ Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ·Ú¿ Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ‰È·‚¿Ûˆ.

Στράτος
¶ËÁ·›Óˆ ÔÏ‡ Û¿ÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ı˘ÌËıÒ ﬁÙÂ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, Ô‡ÙÂ ÙËÓ §Ô‡Ê· Î·È ¶·Ú·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ Â›‰·. ∫·È ·˘Ùﬁ ÁÈ·Ù› ﬁÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ˆ
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ ‹ ·‰È¿ÊÔÚÂ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ
Ù·ÈÓ›Â˜ ‹ Ô ‹¯Ô˜ ‰ÂÓ ı· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹
Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ.
∫·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ¿ˆ ‰È·ÈÛÙÒÓˆ
ﬁÙÈ ÌﬁÓÔ ‚·ÚÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚˆÙÔÙ˘›·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÏËÍË, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜; ∆È˜ ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ‰ÂÓ ÙÈ˜ ‰È·‚¿˙ˆ. ¶Èı·Óﬁ Ó· ÙÈ˜
‰ˆ ÌÂÙ¿, ·ÊÔ‡ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·.

Πωλίνα
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¯ÚﬁÓÈ· ·ﬁ ÙÔ
Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· . ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó·
ÏËÓÈÎﬁ ÛÈÓÂÌ¿ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¯ÚﬁÓÔ
·Ó·ÏËÚÒÛˆ Â˜ ÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÙˆÓ
Î·È ¤¯ˆ ‰ÂÈ ﬁÏﬁÓˆÓ ÛÂ DVD. ∞˘ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯Ú ﬁÙÈ ÏÂ›ÂÈ ·ﬁ ÙÔ
Ùﬁ Ô˘ ÓÔÌ›˙ˆÌ¿ Â›Ó·È ﬁÙÈ ‰ÂÓ Â›ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÛÈÓÂ ÂÍ¿ÚÙËÙÔ. ∫·È Û·Ó
Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·Ó Û·Ó ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·.
·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È

∆ηµήτρης
Ελεάνα
∆È˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÙÈ˜ ‚Ï¤ˆ ﬁÙ·Ó
‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ DVD, ÁÈ·Ù› ÓÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ ﬁÙ·Ó
‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ·›ıÔ˘ÛÂ˜ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚˆÓﬁÌ·ÛÙÂ ·ÚÎÂÙ¿. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚˆÙÔÙ˘›·
ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ·. ∂›Ó·È ﬁÏ· Á‡Úˆ ·ﬁ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Î·È Â›Ó·È Û·Ó Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. √È ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿. ™›ÁÔ˘Ú· ÚÈÓ ¿ˆ Ó· ‰ˆ
Î¿ÔÈ· Ù·ÈÓ›· ı· ‰È·‚¿Ûˆ ¤Ó· ‰‡Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÙÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó.

™¿ÓÈ· ËÁ·›Óˆ Î·È ÚÔÙÈÌÒ ÙÈ˜ ÈÔ
ÂÌÔÚÈÎ¤˜. ¡ÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ ·˘Ùﬁ Ô˘ ÊÙ·›ÂÈ
ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÛÈÓÂÌ¿ Â›Ó·È ﬁÙÈ ÔÈ ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È. §Â›ÂÈ Ë
¤ÎÏËÍË Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜
Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÛÈÓÂÌ¿ Â›Ó·È
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜. ∂›ÛË˜, ÈÛÙÂ‡ˆ ﬁÙÈ ÔÈ
Ù·ÈÓ›Â˜ ‰ÂÓ ‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿. √È
ÎÚÈÙÈÎ¤˜, ÚÒÙÔÓ ‰ÂÓ ÙÈ˜ ‰È·‚¿˙ˆ Î·È
‰Â‡ÙÂÚÔÓ ‰ÂÓ ÌÂ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÁÈ·Ù› Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆÓÒ ÌÂ ÙÈ˜ ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ÛÙÈ˜
ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÎﬁÌ· Î·È ÛÂ Í¤ÓÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜.

Χριστίνα

Λαρίσα

¢ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÔÏ‡ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÏﬁÁˆ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ¯ÚﬁÓÔ˘. ∫·È ‰ÂÓ
È¤˙ˆ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÌÈ· ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· ÁÈ·Ù› ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÙÈ˜ ıÂˆÚÒ
ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÈ¿ÚÈÎÂ˜ ÌÂ ÙËÓ Î·Î‹ ¤ÓÓÔÈ·. ªÂÚÈÎ¤˜
Ù·ÈÓ›Â˜ ÈÛÙÂ‡ˆ ﬁÙÈ Â›Ó·È ·Î·Ù·ÓﬁËÙÂ˜. ∞ÏÏ¿
·Ó ı¤Ïˆ Ó· ‰ˆ Î¿ÔÈ· ‰ÂÓ ı· ‰È·‚¿Ûˆ ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ·Ù› Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı·
Â›Ó·È Î·Ï¤˜. ∂¯ˆ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚﬁÓÈ· Ó· ‰È·‚¿Ûˆ ÌÈ· Î·Ï‹ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÁÈ· ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·.

µÏ¤ˆ ﬁÛÔ ÈÔ ÔÏ‡ ÌÔÚÒ. ∆Ô Î˘ÓËÁ¿ˆ ÁÈ·Ù› ÌÂ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Â›Ó·È Î·È
Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ¿ÏÏˆÛÙÂ. ¶ÈÛÙÂ‡ˆ ﬁÙÈ
¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ‚‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Ô
ÂÏÏËÓÈÎﬁ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ˘ÛÙÂÚÂ›
·ÚÎÂÙ¿ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ·. πÛˆ˜ Ó· ÊÙ·›ÂÈ
ﬁÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÌﬁÓÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùﬁ
ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÛÂ 2-3 ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÛÂ ﬁÏÔ˘˜. ¢ÂÓ
‰È·‚¿˙ˆ ÔÙ¤ ÙÈ˜ ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· ÁÈ·Ù› ı· ¿ˆ Ó· ÙË ‰ˆ
Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿ÏÏˆ˜. ªÔÚÂ› Ó·
‰È·‚¿Ûˆ ÌÈ· ÎÚÈÙÈÎ‹ ·ÊÔ‡
¤¯ˆ ‰ÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ.

Ειρήνη
µÏ¤ˆ, ·ÏÏ¿ ﬁ¯È Î·È
ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿. ¡ÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Úﬁ‚ÏËÌ· ÛÙ·
ÛÂÓ¿ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂¯ÂÈ˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË,
Û·Ó ıÂ·Ù‹˜ ﬁÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Ï¤ÂÈ˜
ÛÙËÓ ÔıﬁÓË Â›Ó·È Ï›ÁÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·ﬁ
Û¤Ó·. √È ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ‰ÂÓ ÌÂ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó. ∆Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÏ¤Áˆ ÌÈ· ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·, ‹ ·ÎﬁÌ·
Î·È Í¤ÓË Â›Ó·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› Î·È Ô
ÛÎËÓÔı¤ÙË˜.
∞ﬁ ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓÂ˜ ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜ ·˘Ùﬁ˜
Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ, ·Ó Î·È
‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÏÏËÓ·˜ Â›Ó·È Ô ∫ÒÛÙ·˜
°·‚Ú¿˜ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ ÙÔ ∆ÛÂÎÔ‡ÚÈ
Â›Ó·È ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ù·ÈÓ›·.

Κωστής

¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó·
Îﬁ ÛÈÓÂÌ¿ ÙﬁÛÔˆ ﬁÙÈ ‚Ï¤ˆ ÂÏÏËÓÈ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Û˘¯Ó¿ ﬁÛÔ ı· ‹ıÂÏ·.
Ô˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù ﬁÌˆ˜ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤ÔÔ›Ô˘˜ ÈÛÙ¤˘Â˜ ÌÂÚÈÎÔ› ·ﬁ ÙÔ˘˜
ÏÔÓ. ¶ÚÔÙÈÌÒ ˆ ﬁÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÎ¿ ·Ú¿ ÙÈ˜ ÎÚÓ· ‰È·‚¿˙ˆ Ù· ·ıÏËÙÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜... ÈÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈ-

Αίας

ﬁÙ·Ó
Îﬁ ÛÈÓÂÌ¿ ÌﬁÓÔ
µÏ¤ˆ ÂÏÏËÓÈ È Î·Ï‹ Ù·ÈÓ›·. ∂›ÙÂ
Í¤Úˆ ﬁÙÈ Â›Ó· Â›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÓˆÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ› Ô ÛÎËÓÔı¤ÙË˜ Ô˘
ÛÙﬁ˜ Â›ÙÂ ÁÈ·Ù È ‹ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜
ÙËÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÂ ˘ «Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ».
Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÌÔ

Νίνα
µÏ¤ˆ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ·ÏÏ¿
Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Ï¤ˆ ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ. ∂¯Ô˘Ó ÔÏ‡ Î·Ï¤˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜
·ÏÏ¿ ÔÏÏ‹ Î·Î‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË. §Â›ÂÈ
Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ﬁÏ·
Úﬁ¯ÂÈÚ·. ™›ÁÔ˘Ú· ÊÙ·›ÂÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÛÂÓ·ÚÈ·Î‹ ÊÙÒ¯ÂÈ·.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È‰¤Â˜. ∆È˜ ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ÙÈ˜
‰È·‚¿˙ˆ ·ÊÔ‡ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·.
¶ÚÈÓ ÔÙ¤. ∞ÔÊÂ‡Áˆ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ
ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ÚÈÓ ‰ˆ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ÙÔÓ
ÌﬁÓÔ Ê·ÛÈÛÌﬁ Ô˘ ‰Â¯ﬁÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È
ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ ·Ê›ÛÂ˜.

Φαίη
Μαριάννα
¶ËÁ·›Óˆ ·ÏÏ¿ ﬁ¯È ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿. ¶ËÁ·›Óˆ Î˘Ú›ˆ˜ ·ﬁ
ÂÚÈ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ‰ˆ ·Ó ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÚﬁÔ‰Ô˜. ∫¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2-3 ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó·
‰ˆ Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› ÙÈ˜ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› ·›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ËıÔÔÈÔ› Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ‰ˆ. ¶¿ˆ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛˆ ﬁÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÛÈÓÂÌ¿. ∫ÚÈÙÈÎ¤˜ ‰È·‚¿˙ˆ Ô˘ Î·È Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÂ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ·Ó
¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰ˆ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ªÂ ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ﬁÙ·Ó
‰ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË ·Ó ı¤Ïˆ Ó· ÙË ‰ˆ ‹ ﬁ¯È.

¶ËÁ·›Óˆ ÌﬁÓÔ ·Ó ÌÂ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜. ∫·È
ÔÈ ÂÚˆÙÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÙˆÓ
ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Û›ÁÔ˘Ú·
Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂ ÙÚ·‚¿.
¶ÚÔÙÈÌÒ ÙÈ˜ ÎˆÌˆ‰›Â˜. ∞˘Ùﬁ
Ô˘ ÏÂ›ÂÈ ·ﬁ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ
ÛÈÓÂÌ¿ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È
ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛˆÛÙ¿. √È ÎÚÈÙÈÎ¤˜
ÌÂ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜.

// ÚÔÛÂ¯Ò˜

∞ãÙË ∑·¯¿Úˆ ÌÂ ·Á¿Ë

Τ

Κάπως έτσι θα µπορούσε να κλείνει
ένα ερωτικό γράµµα ενός άνδρα
απ΄ τη συγκεκριµένη πόλη της δυτικής
Πελοποννήσου προς µια γυναίκα από
το Κλιν, 80 χλµ έξω απ΄ τη Μόσχα

ο κοινό των δύο, κατά τα΄ άλλα τόσο διαφορετικών, αυτών ανθρώπων είναι η αναζήτηση ενός συντρόφου, είτε µετά από µια
µοναχική ζωή είτε µετά από ένα διαζύγιο.
Μια τέτοια συντονισµένη προσπάθεια τριών κατοίκων και
του δηµάρχου της Ζαχάρως να έρθουν σε επαφή µε τις υποψήφιες
νύφες απ΄ τη Ρωσία, καταγράφει µε το φακό του ο σκηνοθέτης
Κίµων Τσακίρης στο ντοκιµαντέρ µε τίτλο Sugar Town: Οι Γαµπροί,
προσεγγίζοντας το θέµα µε µια ιδιαίτερη τρυφερότητα και συνάµα
µε τη σοβαρότητα που του αρµόζει.
«Σας έχει συµβεί να ανοίγετε την τηλεόραση από συνήθεια για να
δείτε τις ειδήσεις της ηµέρας και να βρίσκεστε µπροστά σε µια ιστορία που αγγίζει τα όρια του παραλόγου; Μια ιστορία που σας φαίνεται πολύ παράξενη για να είναι αληθινή και ο ρεπόρτερ του καναλιού απλά την παρουσιάζει σαν ένα γεγονός αξιοπερίεργο µεν
αλλά χωρίς καµία διάθεση να ερευνήσει τι ακριβώς συµβαίνει;»
Κάπως έτσι ένιωσε ο σκηνοθέτης όταν είδε ένα τρίλεπτο «ειρωνικό»
ρεπορτάζ που παρουσίαζε την πρόθεση του ∆ηµάρχου Ζαχάρως, Πανταζή Χρονόπουλου, να οργανώσει ένα ταξίδι στην Ουκρανία, προκειµένου να βρεθούν υποψήφιες νύφες για τους εργένηδες της περιοχής.
Η είδηση αυτή στάθηκε η αφορµή για να δηµιουργηθούν µια σειρά από ερωτήµατα και σκέψεις στον σκηνοθέτη σχετικά µε τους λόγους και τα κίνητρα των ανδρών και του δηµάρχου απ΄ τη Ζαχάρω
καθώς και τον τρόπο που θα προσέγγιζαν τις «µελλοντικές νύφες».
«Γιατί να κάνει κάποιος ένα τόσο µακρινό ταξίδι για να βρει µια
γυναίκα να παντρευτεί; Μήπως η οικονοµική ανισότητα έπαιζε
κάποιο ρόλο; Τι σχέση έχει ένας δήµαρχος µε κάτι τόσο προσωπικό όσο µια σχέση δύο ανθρώπων που µπορεί να τους οδηγήσει σε γάµο;» αναρωτιέται ο Κίµων Τσακίρης.
Αποφάσισε να επισκεφτεί τη Ζαχάρω την επόµενη κιόλας µέρα µε
το συνεργάτη του φωτογράφο, Αργύρη Τσεπελίκα και την παραγωγό του Ρέα Αποστολίδου, µε αποτέλεσµα να παραµείνει εκεί 10 µήνες προκειµένου να ολοκληρώσει την ταινία. Κατά την παραµονή
του στο χωριό συνέθεσε την εικόνα της σύγχρονης ελληνικής επαρ-

χίας, εστιάζοντας στα σύνθετα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και
κυρίως στην έλλειψη νέων γυναικών. «Οι κοπέλες της Ζαχάρως
φεύγουν χωρίς δεύτερη σκέψη και οι περισσότερες δεν γυρίζουν πίσω ούτε µετά το τέλος των σπουδών τους. Οι άντρες της
περιοχής εξηγούν την µαζική φυγή στο ‘άσυλο’ που προσφέρει
η πόλη, τη δυνατότητα να ξεφύγεις από τη µόνιµη ενασχόληση
των γύρω σου µε το τι κάνεις και µε το πώς είσαι και να ζήσεις
µια ζωή έτσι όπως την έχεις φανταστεί µέσα από τις διαφηµίσεις
και τα σίριαλ της τηλεόρασης» αναφέρει ο σκηνοθέτης.
Με τη µεσολάβηση ενός Έλληνα επιχειρηµατία στη Ρωσία και του
επισκόπου της πόλης, ήρθαν σε επαφή άνθρωποι από δύο διαφορετικές κουλτούρες αλλά µ΄ έναν κοινό σκοπό: τη συντροφικότητα.
«Από την αρχή, εντύπωση µου έκανε η µεγάλη ανταπόκριση
των γυναικών της περιοχής και ο ενθουσιασµός τους για αυτή
την ευκαιρία που είχαν να γνωρίσουν τους άντρες από την Ελλάδα. Ήταν χωρισµένες µε παιδί και έψαχναν έναν άντρα που
θα έδειχνε έστω και λίγο ενδιαφέρον για εκείνες. Αυτή τους η
ολιγάρκεια, αλλά και η ζεστασιά που έδειξαν από την πρώτη
στιγµή, ενθουσίασε τους γαµπρούς µας».
Σε µια µεταγενέστερη σκέψη ανακύπτει ένα µεγάλο εµπόδιο, το ‘πρόβληµα της γλώσσας’ και οι φραγµοί που θέτει στην επικοινωνία των
ανθρώπων. «Σε αυτές τις στιγµές αµηχανίας αλλά και στην προσπάθεια που έγινε από τον κάθε άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα για να διατηρήσει την επαφή µε το ταίρι του, είδαµε ότι σηµασία δεν παίζει
τόσο η γλώσσα, όσο η πραγµατική θέληση. Η θέληση να επικοινωνήσεις έστω και µε νοήµατα, ρισκάροντας να γίνεις αστείος δηλώνοντας όµως ότι πραγµατικά σε ενδιαφέρει να συνεχίσεις…».
Στο τέλος του ταξιδιού γίνεται αντιληπτό πως οι αντιξοότητες της επικοινωνίας δεν είναι ο µόνος παράγοντας που καθορίζει την κατάληξη µιας τέτοιας σχέσης αλλά πως στην ουσία πρόκειται για µια προσωπική επιλογή. «Είναι σηµαντικό ότι τελικά στο ταξίδι αυτό ο
κάθε υποψήφιος είχε να αντιµετωπίσει όχι µόνο τα πολλά εξωτερικά εµπόδια, αλλά κυρίως τον ίδιο του τον εαυτό. Όσοι φάνηκαν τολµηροί κέρδισαν την ευκαιρία της συνέχισης της γνωριµίας. Όσοι δείλιασαν παρέµειναν µόνοι. Η συνέχεια επιφυλάσσει ανατροπές που µε έχουν πείσει ότι σε αυτή την ιστορία – και
όχι µόνο- η πραγµατικότητα ξεπερνάει την φαντασία…».
ª¿Á‰· ∆˙ÂÎÈÓÏ‹

// ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜

ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·

1. 2. 1930. √ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜, ﬁÌˆ˜ Ô ÓÂ·Úﬁ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∆˙·‚¤ÏÏ·˜ «›‰Ú˘ÛÂ» ÙËÓ ∆∑∞µ ºπ§ª!
∂‰Ò ÛÂ ËÏÈÎ›· 16 ÂÙÒÓ ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ ™·ÚÏﬁ.
3. 1934. ™Â ËÏÈÎ›· 18 ÂÙÒÓ. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙË˜ ¡ÔÌÈÎ‹˜ ÌÂ
ﬁÓÂÈÚÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË˜ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜.
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ·ﬁ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛ/Ó›ÎË˜
ÁÈ· ÙÔ ·ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË.

30 ¯ÚﬁÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∆˙·‚¤ÏÏ·
Από το 1944 µέχρι το 1965, όταν η καριέρα του στην κινηµατογραφική σκηνοθεσία κλείνει, ο Γιωργος Τζαβέλλας σκηνοθέτησε
µόλις 12 µεγάλου µήκους ταινίες.
Μπορεί το σύνολο των δηµιουργιών του να µην έχει όγκο, έχει
όµως ουσία. Τουλάχιστον τέσσερις από αυτές τις ταινίες, αν όχι περισσότερες, κερδίζουν άνετα µια θέση στις µεγάλες στιγµές του εγχώριου κινηµατογράφου.
Είναι ταινίες που όταν τις ξαναβλέπεις δεν σε ενοχλεί που τις έχεις
δει στο παρελθόν. Τις αγαπάς και τις εκτιµάς γιατί όλες έχουν να
σου πουν αλλά και να σου αφήσουν κάτι.
Τα στιγµιότυπα της «σπονδυλωτής» Κάλπικης Λίρας διαµορφώνουν µε αποστοµοτική ακρίβεια όλες τις πτυχές του προσώπου της
αθηναϊκής κοινωνίας στη δεκαετία του ’50.
Η Αγνή του Λιµανιού είναι ένας ασυνήθιστος συνδυασµός µελοδράµατος και ποίησης, η ελληνική απάντηση στην Παρθένα του
Λιµανιού του Μαρσέλ Καρνέ.
Ο τραπεζικός υπαλληλάκος Κλέων (∆ηµήτρης Χόρν) που αναγκάζεται να γίνει κλέφτης για να γευτεί την γλύκα της ζωής στο Μια
Ζωή την Έχουµε είναι ένα από τα πιο γοητευτικά (και αναγνωρίσιµα) «ερωτικά θύµατα» που έχουµε δει να περνούν από τον ελληνικό κινηµατογράφο.
Και παρά το ευτυχές φινάλε της, η τελευταία ταινία που σκηνοθέτη-

σε ο Τζαβέλλας, Η δε Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα, είναι για κάποιους φανατικούς εργένηδες η απόλυτη κινηµατογραφική Βίβλος…
Η δοµή των ταινιών του Τζαβέλλα είναι γεωµετρική, η σκέψη που κινεί τα νήµατα βαθιά και ο στόχος πάντα ευκρινής. Το έργο του Τζαβέλλα είναι ίσως η πιο επεξεργασµένη κινηµατογραφική ψυχαγωγία
στην Ιστορία του ελληνικού σινεµά και τα συναισθήµατα που αναδίδει έχουν µια σπάνια γνησιότητα. Τα κείµενα των ταινιών (γραµµένα
ως επί το πλείστον από τον ίδιο) είναι συγκινητικά χωρίς να το παραξηλώνουν, οι κωµικές ατάκες ακριβείς και ποτέ δεν «ξεχειλώνουν».
Ο Τζαβέλλας εκτιµήθηκε πολύ και στο εξωτερικό, καθώς αρκετές
ταινίες του φιλοξενήθηκαν σε Φεστιβάλ, ενώ το ότι εγκατέλειψε
σχετικά νωρίς τη σκηνοθεσία (ανεξαρτήτως των λόγων που συνέβαλλαν σε αυτό) ίσως τελικά να ήταν καλό γιατί το όνοµά του δεν
συνδέθηκε ποτέ µε την παρακµή του ελληνικού κινηµατογράφου
στην δεκαετία του ’70 (στα χρόνια της µεταπολίτευσης διετέλεσε
γενικός διευθυντής του Κέντρου Κινηµατογράφου).
Η εφετινή επέτειος των 30 χρόνων από τον θάνατό του µας υπενθυµίζει επίσης, πόσο δύσκολο είναι πλέον να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.
√ ÂÈÛÎ¤ÙË˜

// ÚÔÛÂ¯Ò˜

∂›ÛÙÂ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ÌÂ›ÙÂ ÛÙËÓ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΒΙΝΤΕΟ6;
Οι προετοιµασίες εντείνονται, οι συµµετοχές ξεπερνούν τις προσδοκίες,
τα αφιερώµατα είναι έτοιµα, οι χώροι που θα φιλοξενήσουν τις ταινίες,
τους δηµιουργους και το κοινό έχουν ήδη ανακοινωθεί…
Το µόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι οι ηµεροµηνίες:
2 µε 7 ∆εκεµβρίου 2006
Ένα παράθυρο µε θέα στις πιο ενδιαφέρουσες εικόνες ολόκληρου του πλανήτη
υπόσχεται το ανεξάρτητο φεστιβάλ κινηµατογράφου που διοργανώνει για τέταρτη χρονιά φέτος η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - Εταιρία Αστικού Πολιτισµού. Με κέντρο των
εκδηλώσεων της, το Bios στην οδό Πειραιώς (εκεί όπου θα µπορέσουν οι θεατές, οι δηµιουργοί αλλά και οι ξένοι καλεσµένοι να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες), έναν χώρο που ανέκαθεν υπήρξε πόλος του νεανικού κοινού αλλά και καινούριων προτάσεων στον πολιτισµό, αλλά και στο γειτονικό Nixon που ανοίγεται µε ενδιαφέρον στα πολιστικά δρώµενα της Αθήνας, η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΒΙΝΤΕΟ6 θα φιλοξενήσει φέτος δύο κύρια προγράµµατα και τρία διαφορετικά
µεταξύ τους αφιερώµατα.

Στην «Επιλογή Πλατφόρµα» 13 ταινίες µυθοπλασίας, τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) και κινουµένων
σχεδίων από όλον τον κόσµο (οι οποίες έχουν γυριστεί µε βίντεο και δεν έχουν µεταγραφεί σε φιλµ
διάρκειας µέχρι 45 λεπτών) θα διαγωνιστούν για το Μεγάλο Βραβείο του φεστιβάλ ενώ για το Βραβείο του Κοινού για το οποίο αποφασίζουν οι θεατές διαγωνίζεται ένας µεγάλος αριθµός ταινιών
από όλον τον κόσµο χωρίς περιορισµό στην θεµατολογία ή την διάρκεια.
Τα τρία αφιερώµατα που θα συµπληρώσουν το πρόγραµµα υπόσχονται βλέµµατα σε ό,τι πιο ενδιαφέρον κυκλοφορεί αυτή τη στιγµή στον πλανήτη. Το «Αφιέρωµα Φεστιβάλ» είναι µία επιλογή από εκπροσώπους ανεξάρτητων κινηµατογραφικών διοργανώσεων από διάφορες
περιοχές του κόσµου οι οποίοι µε τις ταινίες που θα φέρουν µαζί τους θα παρουσιάσουν ένα δείγµα της πρόσφατης τοπικής παραγωγής, ενώ αυτοί θα αποτελέσουν και την
Κριτική Επιτροπή για το µεγάλο βραβείο του φεστιβάλ.
Το αφιέρωµα «Βλέµµα στην Κύπρο» θα προτείνει σηµαντικές ταινίες Κύπριων κινηµατογραφιστών αλλά και µία πλήρη εικόνα της σηµερινής οπτικοακουστικής ταυτότητας
του νησιού.
Το αφιέρωµα στο «∆όγµα 95» ίσως το πιο ρηξικέλευθο κίνηµα της δεκαετίας
του ‘90 θα αναζητήσει το χαµένο σύνδεσµο ανάµεσα στη ∆ανία, που είναι και
η γεννέτειρα του κινήµατος και της επιρροής του σε όλο τον κόσµο µε µία σειρά αντιπροσωπευτικών ταινιών που ακολούθησαν τους αυστηρούς κανόνες
του µανιφέστου που υπόγραψαν για να εγκαταλείψουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ο Λαρς Φον Τρίερ και ο Τόµας Βίντερµπεργκ.

i °È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ˜ - ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ ÂÈÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ ÙÔ: info@platforma.gr

// ı¤·ÙÚÔ

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜

ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ
Έξι άνθρωποι του κινηµατογράφου οι: ∆ηµήτρης Μαυρίκιος,
Έκτορας Λυγίζος, Αλίκη ∆ανέζη - Knutsen, Απόστολος ∆οξιάδης και Μιχάλης Ρέππας - Θανάσης Παπαθανασίου, αφήνουν
για λίγο το µοτέρ της µηχανής και γοητεύονται από τη µαγεία του θεάτρου παρουσιάζοντας τις πιο ενδιαφέρουσες
παραστάσεις της νέας σεζόν.

∏ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÙË˜ ∞Ï›ÎË˜ ¢·Ó¤˙Ë - Knutsen
Η Αλίκη ∆ανέζη - Knutsen σκηνοθετεί την «Οικογενειακή Γιορτή» του Τόµας Βίντερµπεργκ στο Θέατρο Θησείον.
Στον χαρακτηριστικό χώρο του Θεάτρου, ηθοποιοί και θεατές συµµετέχουν στην
αποκάλυψη του ένοχου µυστικού µιας καθωσπρέπει µεγαλοαστικής οικογένειας µε
αφορµή τον εορτασµό των γενεθλίων του 60χρονου πατέρα και την απόφαση του
πρωτότοκου γιού του να αλλάξει για πάντα τις ισορροπίες ανάµεσά τους.
Ο γηραιός Χέλγκε και ο επαναστάτης Κρίστιαν θα συγκρουστούν και οι προπόσεις
της γιορτής θα βυθιστούν σε µια άκρως ηλεκτρισµένη ατµόσφαιρα καθώς η σιωπή
χρόνων µόλις έσπασε.
Η θρυλική, πολυβραβευµένη και πρώτη ταινία του ανατρεπτικού κινηµατογραφικού
µανιφέστου - του ∆όγµατος 95 - ξεδιπλώνεται στη σκηνή του Θεάτρου Θησείον στη
θεατρική διασκευή που της έκανε ο Ντέιβιντ Έλντριτζ το 2004 για το λονδρέζικο
Almeida Theatre.
Τη µετάφραση του κειµένου στα ελληνικά έκαναν οι Αλίκη ∆ανέζη - Knutsen και ο
Μανώλης ∆ούνιας, τα σκηνικά δηµιούργησε η Μαρία Κονοµή και τα κοστούµια ο
Άγγελος Φρέντζος. Η µουσική είναι του Μίνου Μάτσα.
Πρωταγωνιστούν οι: Κ. Μαρκουλάκης, Θ. Μπαζάκα, Αλ. Μυλωνάς, Αγγ. Παπαθεµελή, E. Ντούµα, Γ. Στάνκογλου, Ερ. Λίτσης, Κ. Τζερµάνη, Μ. Αφολιάνο κ.ά.

ªÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÛÂ ÊﬁÓÙÔ ÈÙ·ÏÈÎﬁ Î·È ·ÙÌﬁÛÊ·ÈÚ· ºÂÏ›ÓÈ
Στο ιστορικό, ανακατασκευασµένο και υπερσύγχρονο Αλίκη του εµπορικού κέντρου City Link το συγγραφικό δίδυµο των Μιχάλη Ρέππα
και Θανάση Παπαθανασίου ξαναχτυπά µε ένα µιούζικαλ - υπερπαραγωγή που φέρει τον τίτλο «Τσινετσιτά». Το στόρι απολαυστικό: δύο
πόρνες που έχουν χάσει τη ζωηράδα, τη φρεσκάδα, αλλά και την πελατεία τους γίνονται κοµπάρσοι στο διάσηµο ιταλικό στούντιο και τα
πάντα παίρνουν φωτιά. Το καστ εντυπωσιακό: Τζέση Παπουτσή, Μαρία Καβογιάννη, Κώστας Κόκλα και Χρήστος Μάντακα σε µουσική
και στίχους της Αφροδίτης Μάνου και χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού. Με άλλα λόγια, η συνταγή της επιτυχίας.
Οι ίδιοι «ύποπτοι» κρύβονται επίσης πίσω από την άλλη επιτυχία: τη διασκευή και τη σκηνοθεσία της «Μύγας Τσε-Τσε», της φαρσοκωµωδίας περί ερωτικής απιστίας των Ρέι Κούνεϊ και Τζον Τσάπµαν που ξεκίνησε θριαµβευτικά για δεύτερη χρονιά τη νέα σεζόν στο θέατρο
Πειραιώς 131.
Το έργο παραπέµπει στα διάσηµα φαρσικά ενσταντανέ των χρυσών ελληνικών κινηµατογραφικών 60’s, καθώς οι ήρωες βαφτίστηκαν µε
ονόµατα χαρακτήρων από τις κλασικές κωµωδίες του Αλέκου Σακελλάριου. «Είναι σαν µια ταινία του ‘60 που δε γυρίστηκε ποτέ» όπως
σηµειώνουν οι σκηνοθέτες της παράστασης. Παίζουν οι: Αλ. Αντωνόπουλος, Β. ∆έλιου, Κ. Κωνσταντίνου, Υ. Μανέ, Γ. Μάνιος, Α. Μηλιαράκη, ∆. Στογιάννη, Γ. Τσιµιτσέλης, Τ. Χαλκιάς.

·ﬁ ÙÔÓ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ ƒÔ˘ÎÔ˘Ù¿ÎË

√ ·Á·ËÌ¤ÓÔ˜ ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÏÔ ÙÔ˘
¢ËÌ‹ÙÚË ª·˘Ú›ÎÈÔ˘

∏ ¢¤Î·ÙË Œ‚‰ÔÌË ¡‡¯Ù· ÙÔ˘
∞ﬁÛÙÔÏÔ˘ ¢ÔÍÈ¿‰Ë

√ ŒÎÙÔÚ·˜ §˘Á›˙Ô˜ ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
¤ÓÙÔÓË˜ ıÂ·ÙÚÈÎ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜

Μετά το εκπληκτικό «Έξι Πρόσωπα Ζητούν Συγγραφέα» στη Νέα Σκηνή του
Εθνικού Θεάτρου το 2003, ο ∆ηµήτρης
Μαυρίκιος επιστρέφει στον Λουίτζι Πιραντέλλο και το Εθνικό Θέατρο: µετέφρασε,
διασκεύασε και σκηνοθετεί στη σκηνή του
Κοτοπούλη - Ρεξ τον «Ερρίκος ∆΄» µε τον
Νίκο Καραθάνο στον οµώνυµο ρόλο, και
σε σκηνικά του ∆ιονύση Φωτόπουλου.
Ένας σύγχρονος άνθρωπος ζει επί είκοσι
χρόνια σε µια ατελείωτη παράσταση, ταυτισµένος µε τον αυτοκράτορα Ερρίκο τον
∆΄ της Γερµανίας (1050-1106) και περιστοιχισµένος από ηθοποιούς που παριστάνουν τους αυλικούς του.
ο ∆ηµήτρης Μαυρίκιος µας έδωσε µια
πρώτη γεύση της παράστασης ως ένα
work in progress στις αρχές του Ιουνίου
που µας πέρασε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών.
Το έργο παίχτηκε πρώτη φορά από το
πρώτο θεατρικό συγκρότηµα της χώρας
πριν 56 χρόνια µε σκηνοθέτη τον Κάρολο
Κουν και πρωταγωνιστή τον Βασίλη ∆ιαµαντόπουλο.
Τους υπόλοιπους ρόλους ερµηνεύουν οι:
Αλέκα Παϊζη, Όλια Λαζαρίδου, Αιµίλιος
Χειλάκης, Γιάννης Βογιατζής, Κοσµάς Φοντούκης.

O Γιώργος Κοτανίδης υποδύεται τον κορυφαίο µαθηµατικό Κουρτ Γκέντελ στη «∆έκατη Έβδοµη Νύχτα» του Απόστολου ∆οξιάδη που ανεβαίνει στο Θέατρο Άνεσις.
Η δράση του έργου ξεδιπλώνεται στο
Πρίνστον στα τέλη της δεκαετίας του
1970, παρουσιάζοντας την υποθετική εκδοχή των τελευταίων δεκαεπτά ηµερών
της ζωής του ιδιοφυούς µαθηµατικού Γκέντελ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την
επιστηµονική κοινότητα της εποχής του ως
ο «νέος Αριστοτέλης» και από το περιοδικό ΤΙΜΕ ως ο µεγαλύτερος µαθηµατικός
του 20ου αιώνα.
Ο θάνατός του καλύπτεται από ένα µυστήριο καθώς κυριαρχούν οι φήµες ότι πέθανε αρνούµενος τροφή από φόβο µήπως
κάποιος τον δηλητηριάσει.
Στο έργο του Απόστολου ∆οξιάδη η πραγµατική διαδροµή του Γκέντελ διασταυρώνεται µε αυτήν ενός φανταστικού προσώπου, της Μαίρης Πίρσον, διαιτολόγου του
νοσοκοµείου. Στην προσπάθειά της να τον
πείσει να φάει, εκείνη διεισδύει στην
πολυπλοκότητα του νου του Γκέντελ για
να έρθει αντιµέτωπη µε την εντυπωσιακή
αλήθεια που εκφράζει το θεώρηµά του:
τη Μη-πληρότητα της λογικής.
Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει
ο Αντώνης Καφετζόπουλος, τα σκηνικά και
τα κοστούµια η Μαγιού Τρικεριώτη και
τους φωτισµούς η Μελίνα Μάσχα.
Στο πλευρό του Γιώργου Κοτανίδη και της
Σµαράγδας Σµυρναίου (διαιτολόγος Μαίρη
Πίρσον) συµπρωταγωνιστούν οι: Ε. Κοτανίδη, Ιζ. Κογεβίνα και Θ. ∆ήµου.

Mέχρι τις 26 Νοεµβρίου στη σκηνή του
Εµπρός ο Έκτορας Λυγίζος παρουσιάζει τις
«Ολοένα και λιγότερες περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης» του βρετανού συγγραφέα Μάρτιν Κριµπ.
Το έργο ξεδιπλώνει τρεις καθηµερινές ιστορίες που «ενορχηστρώνουν» όλες τις συγγραφικές εµµονές του Κριµπ: τη βία, το ρόλο των media, την κοινωνική θέση της γυναίκας και των παιδιών στο σηµερινό κόσµο, τη δύναµη και τα όρια της γλώσσας.
Ένα µέρος της έµπνευσής του για τη συγγραφή των «Ολοένα και λιγότερων περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης» αντλήθηκε
από µια διαδήλωση κατά της παγκοσµιοποίησης στη Ζυρίχη, όπου ο Κριµπ δοκίµασε από πρώτο χέρι τα δακρυγόνα της
ελβετικής αστυνοµίας. Στην παράσταση
παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Ζιόβας, Αλεξία Μπουλούκου, Μαρία Πανουργιά, Θάνος Σαµαράς.
Μετά από τρεις σχεδόν µήνες - στις 28
Φεβρουαρίου - στον Εξώστη του Αµόρε ο
Έκτορας Λυγίζος επανέρχεται και σκηνοθετεί τον «Άνδρα µε τα Θλιµµένα Μάτια»
του Χελντ Κλάους. Ο 37χρονος αυστριακός συγγραφέας τιµήθηκε το 2003 µε τον
τίτλο του Νέου Συγγραφέα της Χρονιάς για
το γερµανόφωνο θέατρο, έχοντας γράψει
εκτός από θεατρικά, λιµπρέτα για όπερες
και πολλά σενάρια.
Το έργο καταγράφει την προσαρµογή ενός
«γιατρού χωρίς σύνορα» στη γκροτέσκα
πραγµατικότητα της οικογένειας Φλικ.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Β. Καραµπούλας,
Αρ. Ξάφης, Ε. Σαουλίδου, Σ. Πάτσικας και
Θ. Σαµαράς.

30 ¯ÚﬁÓÈ· ÚÈÓ
«ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ã77»
Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÌÈ·˜ ˆÚ›Ì·ÓÛË˜
Φέτος συµπληρώνονται 30 χρόνια από ένα µεγάλο επίτευγµα της κινηµατογραφικής κοινότητας, την οργάνωση
του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου ’77

Τ

ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·ÚˆÓ›ÙË

ο 1975, µέσα σ’ ένα έντονο πολιτικό κλίµα όπου δέσποζε
ως κύριο αίτηµα η αποχουντοποίηση και ο εκδηµοκρατισµός της δηµόσιας ζωής, οι εκπρόσωποι της κινηµατογραφικής κοινότητας και ο τότε υπουργός Βιοµηχανίας, Κ. Κονοφάγος, στο υπουργείο του οποίου υπαγόταν τότε ο κινηµατογράφος, συµφώνησαν και συναποφάσισαν έναν κοινά αποδεκτό Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό εκείνο:
• Η εκ µέρους του παραγωγού δήλωση συµµετοχής µιας ταινίας στο
Φεστιβάλ έπρεπε να έχει τη συγκατάθεση του σκηνοθέτη.
• Στην πενταµελή Οργανωτική Επιτροπή, εκτός από τα τρία µέλη που
όριζε η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είχε την ευθύνη της
οργάνωσης και της λειτουργίας του Φεστιβάλ, η Εταιρεία Σκηνοθετών θα όριζε έναν σκηνοθέτη και ο Σύνδεσµος Παραγωγών Κινηµατογράφου έναν παραγωγό.
• Στις εννεαµελείς επιτροπές (προκριµατική και κριτική), τα τέσσερα
µέλη ορίζονταν από τον υπουργό Βιοµηχανίας, και τα υπόλοιπα πέντε, από την Εταιρεία Σκηνοθετών, τον Σύνδεσµο Παραγωγών, την
Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηµατογράφου, το Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών και την Ένωση Τεχνικών.
• Οι πρόεδροι όλων των Επιτροπών εκλέγονταν από τα µέλη τους.
Συµφωνήθηκε επίσης το ύψος των οικονοµικών επιδοτήσεων που
θα έπαιρναν οι ταινίες, µεγάλου και µικρού µήκους, οι οποίες θα
χαρακτηρίζονταν ως προστατευόµενες ή ενισχυόµενες, καθώς και
το ύψος των χρηµατικών ποσών που θα συνόδευαν τα βραβεία των
επιµέρους καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών µιας ταινίας. Ο
Κανονισµός του 1975 λειτούργησε καλά επί δύο χρόνια (19751976). Και στις αρχές του 1977, ενώ όλα τα σωµατεία της κινηµατογραφικής κοινότητας είχαν υποβάλει νέες προτάσεις βελτίωσης
της κινηµατογραφικής πολιτικής, το Υπουργείο Βιοµηχανίας, µε
ανακοίνωσή του, επικαλούµενο «έλλειψη κεφαλαίων», συρρίκνωσε τα χρηµατικά ποσά των βραβείων του 1976.
Αυτή η αυθαίρετη, µονοµερής και αντιδεοντολογική υποχώρηση
του υπουργείου από τα συµφωνηθέντα δέχτηκε τη γενική αντίδραση ολόκληρης της κινηµατογραφικής κοινότητας.
Όµως ο υπουργός Βιοµηχανίας, όχι µόνο εκώφευσε στις αντιδράσεις,
αλλά προχώρησε ακόµη παραπέρα: στις 19 Ιουλίου, δύο µόλις µήνες πριν από την έναρξη του 18ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, µε τη δηµοσίευση του νέου Κανονισµού αιφνιδίαζε τους
σκηνοθέτες που ήταν και παραγωγοί των ταινιών τους, µε τη µονοµερή και ολοκληρωτική ανατροπή των συµφωνηθέντων του 1975.
Με αυτή την αντιδηµοκρατική και πραξικοπηµατική τους ενέργεια,
το Υπουργείο Βιοµηχανίας και η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
προχωρούσαν στην οργάνωση ενός κρατικού Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, «κάνοντας κάτι ανήκουστο, αν όχι καθαρά

ανέντιµο…», όπως έγραφε ο Κώστας Σταµατίου και συνέχιζε:
«…ζητάνε τις ταινίες των νέων πάµπτωχων σκηνοθετών που τις
γυρίζουν µε το αίµα τους, για να µπορέσουν να στηρίξουν σ’
ένα αξιοπρεπές πρόγραµµα το Φεστιβάλ…».
Το υπουργείο, όχι µόνο αποδείχθηκε αφερέγγυος εγγυητής των
συµφωνηθέντων µε την κινηµατογραφική κοινότητα, αλλά αποκάλυψε και τις πραγµατικές προθέσεις του, που ήταν ο πλήρης πολιτικός έλεγχος και η χειραγώγηση των ελλήνων κινηµατογραφιστών, τρία µόλις χρόνια µετά την κατάρρευση της Χούντας.
Ο νέος εκείνος Κανονισµός, προϊόν παζαριών και παρωχηµένων
αντιλήψεων των πιο συντηρητικών κύκλων της Θεσσαλονίκης µε το
υπουργείο, προέβλεπε:
• Τη δήλωση συµµετοχής µιας ταινίας στο Φεστιβάλ αρκούσε να
υποβάλει µόνον ο παραγωγός της.
• Όλα τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζονταν από τη ∆ιεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης.
• Στις εννεαµελείς επιτροπές, προκριµατική και κριτική, η πλειοψηφία
(πέντε µέλη) οριζόταν από τον υπουργό και τα υπόλοιπα τέσσερα
από τα σωµατεία, οι δε πρόεδροί τους δεν εκλέγονταν, αλλά ορίζονταν από τον υπουργό.
• Τον περιορισµό των χρηµατικών ποσών που συνόδευαν τα βραβεία, σε δύο µόνο ταινίες µεγάλου µήκους, στο βραβείο σκηνοθεσίας και σε τρία βραβεία για ταινίες µικρού µήκους, µε πονηριές του
τύπου: «Όλες οι ταινίες που συµµετέχουν στο Φεστιβάλ θα χαρακτηρίζονται ενισχυόµενες και θα παίρνουν ανάλογα µε το ποσό του
συναλλάγµατος που κάθε ταινία θα φέρνει στη χώρα από την κυκλοφορία της στο εξωτερικό»!
Η αντίδραση των σκηνοθετών που ήταν και παραγωγοί των ταινιών
τους, στο πραξικόπηµα του Υπουργείου Βιοµηχανίας και των συντηρητικών τοπαρχών της Θεσσαλονίκης υπήρξε άµεση, οξύτατη
και δικαιολογηµένη.
Στις 20 Ιουλίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Σκηνοθετών, µε τηλεγράφηµα προς τον υπουργό Βιοµηχανίας, κατήγγειλε
ως «χτύπηµα στον ελληνικό κινηµατογράφο» την ερήµην της
δηµοσιοποίηση του νέου κανονισµού και την καταστρατήγηση των
συµφωνηθέντων, ζητούσε την επαναφορά και πλήρη εφαρµογή
του Κανονισµού του 1975 και τον άµεσο διορισµό διευθυντή του
Φεστιβάλ κοινής αποδοχής, και έθετε ως προθεσµία υλοποίησης
των παραπάνω την 31η Ιουλίου 1977. Σε αντίθετη περίπτωση, η
διοργάνωση του Φεστιβάλ επρόκειτο να αναληφθεί από εκπροσώπους των κινηµατογραφικών σωµατείων.
Τον αιφνιδιασµό της κινηµατογραφικής κοινότητας από τις αυθαίρετες αποφάσεις του Υπουργείου Βιοµηχανίας ακολούθησε ένα δεκαήµερο έντονων αντιδράσεων.
Το ένα κατόπιν του άλλου, τα κινηµατογραφικά σωµατεία και η
Οµοσπονδία Θεάµατος Ακροάµατος, µε διαβήµατα και ανακοινώσεις τους, συντάσσονται µε τις θέσεις των σκηνοθετών.
Στις 29 Ιουλίου, σύσσωµοι οι σκηνοθέτες, παραγωγοί, µουσικοί,
ηθοποιοί και τεχνικοί των 10 έτοιµων ταινιών µεγάλου µήκους και
των 28 ταινιών µικρού µήκους υπέγραψαν πρωτόκολλο τιµής, το
οποίο κατέληγε ως εξής: «Ζητούµε την επαναφορά στον κανονισµό του 1975. Αυτό αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για
τη συµµετοχή µας στο 18ο Φεστιβάλ. Προς το παρόν, εναποθέ-
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τουµε την διεξαγωγή των υπόλοιπων διαβηµάτων µας στους
αντίστοιχους συνδικαλιστικούς φορείς».
Στις 3 Αυγούστου, τα σωµατεία της κινηµατογραφικής κοινότητας,
αφού εξέπνευσε η προθεσµία της 31ης Ιουλίου που είχε τεθεί στο
Υπουργείο Βιοµηχανίας από την Εταιρεία Σκηνοθετών, ανακοίνωσαν την απόφασή τους να οργανώσουν µε δική τους πρωτοβουλία
το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στη Θεσσαλονίκη.
Οι τελευταίες προσπάθειες να δοθεί η αρµόζουσα λύση, προσέκρουσαν στην αδιαλλαξία και την αλαζονεία του Κ. Κονοφάγου, ο
οποίος σ’ ένα ξέσπασµά του δήλωνε: «Το υπουργείο είναι κράτος, και το κράτος δεν υποχωρεί... έχουµε το 54% του ελληνικού λαού…», για να εισπράξει την απάντηση του µέλους της αντιπροσωπίας των κινηµατογραφιστών, ευφυέστατου σκηνογράφου
Τάσου Ζωγράφου: «Εµείς, όµως, κύριε υπουργέ, έχουµε το
100% των ταινιών…».
«Τα σωµατεία», τόνιζε ο πρόεδρος της Εταιρείας Σκηνοθετών, Πάνος
Γλυκοφρύδης, «δεν έχουν σκοπό να γίνουν φεστιβαλάρχες. Μας
ανάγκασαν να µην µπορούµε να στείλουµε τις ταινίες µας στο Φεστιβάλ, και προσπαθούµε να βρούµε τρόπο να τις δείξουµε…»
Τα πολλά και ποικίλα προβλήµατα οργάνωσης και διεξαγωγής σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα ενός Φεστιβάλ δεν ήταν απλή υπόθεση. Όµως η συσσωρευµένη µεγάλη οργανωτική εµπειρία παραγωγής όπλισε µε αισιοδοξία τους κινηµατογραφιστές.
Τα σωµατεία προχώρησαν στη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής που πήρε νοµική υπόσταση και αρµοδιότητες ώστε να προβεί
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή ενός δηµοκρατικού Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου στη
Θεσσαλονίκη. Τη συντονιστική επιτροπή αποτελούσαν οι σκηνοθέτες Θανάσης Ρεντζής και Νίκος Κανάκης (από τους σκηνοθέτες), οι
ηθοποιοί Αλίκη Αλεξανδράκη και Αγνή Βλάχου (από το Σωµατείο
Ελλήνων Ηθοποιών), ο σκηνογράφος Τάσος Ζωγράφος και ο διευθυντής φωτογραφίας Μάρκος ∆εφιλίππου (από τους τεχνικούς), ο
Νίνος Φένεκ Μικελίδης (από τους κριτικούς), ο Γιάννης Κακουλίδης
(από τη Ένωση Μουσικοσυνθετών-Στιχουργών), ο Κώστας Τζορµπατζίδης (από τους παραγωγούς) και ο διευθυντής φωτογραφίας
Γρηγόρης ∆ανάλης (από την Οµοσπονδία Θεάµατος Ακροάµατος).
Γύρω από τη Συντονιστική Επιτροπή αναπτύχθηκε ένα πρωτοφανές
µαζικό κίνηµα συµπαράστασης και αλληλεγγύης που στήριξε τον
αγώνα των κινηµατογραφιστών.
Σύσσωµος σχεδόν ο Τύπος υπεραµύνθηκε των αιτηµάτων και, µέσα από µια καθηµερινή και εκτενή αρθρογραφία, συνεντεύξεις και
παρεµβάσεις, αναδείχθηκαν όλα τα προβλήµατα της κινηµατογραφίας. Όλα τα πολιτικά κόµµατα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν
τον αγώνα των κινηµατογραφιστών, έγιναν σχετικές επερωτήσεις
στη Βουλή, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος Βάσος Βασιλείου κατέθεσε δήλωση στο προεδρείο της Βουλής µε την οποία

ζητούσε να ενταχθεί ο κινηµατογράφος στο Υπουργείο Πολιτισµού,
ο δε αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, Γεώργιος Μαύρος,
πρότεινε την απαλλαγή της ελληνικής ταινίας από τη φορολογία.
Περισσότεροι από 70 εικαστικοί καλλιτέχνες πρόσφεραν έργα τους
που εκτέθηκαν και πωλήθηκαν, ενώ δεκάδες συνθέτες, στιχουργοί,
µουσικοί και τραγουδιστές πήραν µέρος σε µεγάλη συναυλία στο
γήπεδο του Πανιωνίου, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι οικονοµικοί πόροι οργάνωσης του φεστιβάλ των κινηµατογραφιστών.
Με ενέργειες της Συντονιστικής Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη, το δηµοτικό συµβούλιο της πόλης µε ψήφισµα τάσσεται αλληλέγγυο
ηθικά και υλικά, ανάλογα ψηφίσµατα βγάζουν πολιτιστικοί φορείς
όπως το Θεατρικό Εργαστήρι και η Λέσχη Γραµµάτων και Τεχνών,
και δηµιουργείται ευρεία επιτροπή συµπαράστασης από καθηγητές
πανεπιστηµίου και εξέχουσες προσωπικότητες της κοινωνικής και
της πολιτιστικής ζωής.
Εκατοντάδες πολίτες της Θεσσαλονίκης συνέρρεαν καθηµερινά
στην αίθουσα της οδού Πρόξενου Κοροµηλά που είχε παραχωρήσει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων για να εγκατασταθεί η Συντονιστική
Επιτροπή, προσφερόµενοι να βοηθήσουν.
Η Συντονιστική Επιτροπή διασφάλισε µε συµβόλαιο την αίθουσα του
κινηµατογράφου ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ και ανακοίνωσε ότι το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου ’77 θα διεξαγόταν από 3-9 Οκτωβρίου.
Ορίστηκαν οι Επιτροπές (Οργανωτική, Προκριµατική και Κριτική)
από κορυφαίους εκπροσώπους που οµόφωνα πρότειναν όλα τα
σωµατεία της κοινότητας.
Οι αντιδράσεις του Υπουργείου Βιοµηχανίας και της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης υπήρξαν σπασµωδικές, ορισµένες δε άγγιζαν τα
όρια της παρανοµίας και της γελοιότητας.
Ασκήθηκαν ισχυρές πιέσεις και εκβιασµοί στους σκηνοθέτες για να
υποβάλουν τις ταινίες τους στο Φεστιβάλ της ∆ΕΘ. Το Υπουργείο
Βιοµηχανίας έδινε ελληνικότητα (εποµένως, και άδεια προβολής)
µόνο στις ταινίες που θα έπαιρναν µέρος στο κρατικό Φεστιβάλ.
Όµως, καµία ανταπόκριση δεν υπήρξε από τους σκηνοθέτες, που
αρνήθηκαν τη συµµετοχή των ταινιών τους, παρά την υπόσχεση για
µεγάλα χρηµατικά βραβεία.
Για να συµπληρωθεί όπως όπως ένα πρόγραµµα προβολών, η ∆ΕΘ
δέχτηκε µέχρι διαφηµιστικές ταινίες και άλλες που ανασύρθηκαν
από την αφάνεια, ενώ ο Μιχάλης Κακογιάννης κατήγγειλε την ένταξη στο πρόγραµµα της ταινίας του Ιφιγένεια χωρίς την άδειά του.
Το 18ο Φεστιβάλ («παρωδία», «φάντασµα», «αξιοθρήνητο»,
όπως το ονόµασε ο Τύπος, µαύρη σελίδα µέχρι σήµερα στη σαρανταεπτάχρονη ιστορία του) άρχισε στις 26 Σεπτεµβρίου.
Οι περισσότερες προβολές έγιναν µε άδειες αίθουσες.
Όµως τα εµπόδια και οι πιέσεις στη διοργάνωση του Φεστιβάλ των
δηµιουργών εντάθηκαν.
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Το βορειοελλαδικό δηµοσιογραφικό συγκρότηµα του προέδρου
τής ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βελλίδη, καλλιεργούσε καθηµερινά ένα κλίµα απειλών και συκοφαντίας, ενώ στην πόλη διαµορφώθηκε µια ατµόσφαιρα τροµοκρατίας για να αποτραπεί η οργάνωση του Φεστιβάλ.
Ο γενικός διευθυντής της ∆ΕΘ, Ρήγας Τζελέπογλου, κατάθεσε αναφορά στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, Κ. Καπόλα, στην οποία ανέφερε ότι, για τη διοργάνωση Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, αρµόδια
ήταν µόνο η ∆ΕΘ. Η χωροφυλακή πίεζε αφόρητα τον ιδιοκτήτη του
κινηµατογράφου ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ να σπάσει τη συµφωνία µε τη Συντονιστική Επιτροπή, και τον ενηµέρωνε ότι δεν µπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της αίθουσάς του.
Η διεύθυνση τουρισµού αρνήθηκε να δώσει άδεια αφισοκόλλησης
στη Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από γνωµάτευση της αστυνοµικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης που χαρακτήριζε «παράνοµη τη
διεξαγωγή της εκδήλωσης».
Η Ασφάλεια κάλεσε για ανακρίσεις εκφοβισµού τον υπεύθυνο της
γραµµατείας της Συντονιστικής Επιτροπής, σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη, καθώς και τον ιδιοκτήτη του κινηµατογράφου ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ,
Κ. Κατσίκα.
Ο διευθυντής κινηµατογραφίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Αρβανίτης, προειδοποιούσε τον αιθουσάρχη ότι οι ταινίες των σκηνοθετών που θα προβάλλονταν, δεν επρόκειτο να πάρουν άδεια
προβολής, και θα παρανοµούσε αν τις πρόβαλλε.
Εν τω µεταξύ, ο εισαγγελέας Κ. Καπόλας, ύστερα από τη µελέτη
της προκαταρκτικής εξέτασης που είχε διατάξει την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης να κάνει, έθεσε στο αρχείο το θέµα της καταγγελίας του
Ρήγα Τζελέπογλου κ.ά.
Όµως, καµία απ’ τις µεθόδους που ακολούθησε το υπουργείο Βιοµηχανίας και οι σκοτεινοί κύκλοι της Θεσσαλονίκης, δε στάθηκε
ικανή να κάµψει την απόφαση της Συντονιστικής να υλοποιήσει την
εντολή ολόκληρης της κινηµατογραφικής κοινότητας.
«Εµείς δεν κάνουµε πίσω, γιατί, πιστέψτε µε, ο τόπος και ο κινηµατογράφος έχουν ανάγκη από περισσότερη δηµοκρατία»
δήλωνε ο πρόεδρος της Εταιρείας Σκηνοθετών.
Την ηµέρα που το Φεστιβάλ της ∆ΕΘ έκλεινε άδοξα τις πύλες του,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιό του, ευρισκόµενο σε πλήρη σύγχυση,
εξέδωσε µακροσκελή ανακοίνωση κατά του Φεστιβάλ Ελληνικού
Κινηµατογράφου ’77, η οποία κατέληγε µε τους παρακάτω ψευδείς
και αστείους χαρακτηρισµούς:
«1 Επιδιώκουν τη µεταφορά του Φεστιβάλ στην Αθήνα.
»2 Επιδιώκουν πολιτικά κέρδη.
»3 Είναι ένα πανηγύρι της εξτρεµιστικής Αριστεράς.
»4 Πλήττουν τη Θεσσαλονίκη και προσβάλλουν τη νοηµοσύνη των
ανθρώπων της».
Από τις 3-9 Οκτωβρίου, στον κινηµατογράφο ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ της Θεσ-

σαλονίκης, διεξήχθη µε άψογες δηµοκρατικές διαδικασίες και µε
καθηµερινή κοσµοπληµµύρα, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου ’77 που έµελλε να µείνει στην Ιστορία.
Η αντιδηµοκρατική και πραξικοπηµατική ενέργεια του Υπουργείου
Βιοµηχανίας και η µισαλλόδοξη και σκοταδιστική πρακτική των
ισχυρών κυβερνητικών και εξωκυβερνητικών παραγόντων της Θεσσαλονίκης, αλλά και η τεράστια απήχηση που είχε το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου ’77 στην Ελλάδα και διεθνώς, στάθηκαν
καταλυτική αφορµή για την αφύπνιση της συνείδησης ολόκληρης
της κινηµατογραφικής κοινότητας.
Για πρώτη φορά οι κινηµατογραφιστές χειραφετήθηκαν σε τέτοιο
βαθµό. Πίστεψαν στην αποτελεσµατικότητα της ενωµένης και συλλογικής δράσης. Κατανόησαν βαθύτατα την τραγικότητα της θέσης
τους µέσα σ’ ένα κράτος που έρρεπε προς την ανοµία, τη βιαιότητα και την παντελή έλλειψη πολιτισµού.
Όπως τόνιζε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, Θανάσης Ρεντζής, «σταθήκαµε για µια στιγµή αντιµέτωποι µε
το σύνολο των προβληµάτων που κρύβει η καθηµερινότητα,
και τροµάξαµε. Όσοι ήταν έξω απ’ το χορό, µίλησαν για θρίαµβο, γεγονός ανεπανάληπτο και µεγαλειώδες, όµως δεν είδαν
απ’ το δάσος των προβληµάτων του ελληνικού κινηµατογράφου παρά ένα κλαδί…».
Έγινε ολοφάνερη η ανάγκη µιας βαθύτερης µελέτης της κινηµατογραφίας και των προβληµάτων της, και η διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης, συγκροτηµένης, ρεαλιστικής και αποτελεσµατικής
πρότασης για την επιβίωση και την ανάπτυξή της.
Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου ’77 υπήρξε η αφετηρία
ωρίµανσης, µέσα στα µυαλά και στη συνείδηση των κινηµατογραφιστών, του µεγέθους τού κινηµατογραφικού προβλήµατος.
Έτσι, κατά τη δεκαετία που ακολούθησε, µέσα από σκληρές πολλές φορές, αλλά δηµιουργικές, αντιπαραθέσεις διαµορφώθηκε µέσα στους κόλπους της κινηµατογραφικής κοινότητας µια πλούσια
κουλτούρα γύρω από ζητήµατα κινηµατογραφικής πολιτικής.
Μέσα απ’ αυτές τις διαδικασίες ήρθαν οι πρώτες µεγάλες κατακτήσεις της εποχής εκείνης, σηµαντικότερες από τις οποίες είναι:
• η αναγνώριση του κινηµατογράφου ως τέχνης και η ένταξή του στο
Υπουργείο Πολιτισµού,
• ο νόµος-πλαίσιο του 1986,
• η συγκρότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου,
• ο νόµος για την κατοχύρωση των πνευµατικών δικαιωµάτων,
• η ανάδειξη των σχέσεων κινηµατογράφου-τηλεόρασης...
Σήµερα, πολλά λείπουν ακόµα, άλλα φαίνονται παρωχηµένα και
άλλα πρέπει να θεσπιστούν, έτσι ώστε, από το καθεστώς συντήρησης µιας κινηµατογραφίας, να περάσουµε στην ανάπτυξη. Κι αυτός,
νοµίζω, θα πρέπει να είναι ο βασικός στόχος του επικείµενου κινηµατογραφικού Συνεδρίου Εργασίας.
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Μοιράζει το χρόνο του στην Αθήνα και το Λονδίνο. Μοιράζει το πάθος του στο µοντάζ και τη σκηνοθεσία. Έφυγε από τη ∆ράµα µε το Ειδικό βραβείο Μυθοπλασίας για
την νέα του ταινία Αλήθεια, για να επιστρέψει το καλοκαίρι µε την πρώτη του µεγάλου µήκους.

