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Νοέµβριος
∆εκέµβριος

Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λειτουργεί άτυπα και σαν βήµα απολογισµού αλλά και εξαγγελιών για
το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. Εδώ βλέπουµε τις ταινίες µεγάλου µήκους που έχουν παραχθεί κατά την τελευταία χρονιά, εδώ ανακοινώνουµε τις σκέψεις µας για τη χρονιά που έρχεται.
Εννέα ταινίες που έχουν ενισχυθεί από το Κέντρο ανεβαίνουν φέτος στη Θεσσαλονίκη. Αριθµός
ίσως όχι µεγάλος, µια και αυτή τη χρονιά «θερίζουµε» ό,τι (δεν) «σπείραµε» κατά την περίοδο
που, κυρίως λόγω έλλειψης πόρων, το Κέντρο ενέκρινε µικρό αριθµό προτάσεων. Είναι πάντως
πολύ ενθαρρυντικό το ότι ήδη, δύο από αυτές τις ταινίες έχουν κάνει εξαιρετική πορεία στις αίθουσες και συνεχίζουν ακάθεκτες. Ας ελπίσουµε ότι θα συµβεί το ίδιο και µε άλλες ταινίες, είτε είναι του Κέντρου είτε όχι, καθώς και ότι θα δούµε καλές ταινίες ανεξάρτητα από την εµπορική τους
επιτυχία, µια και οι ταινίες δεν πρέπει να δικαιώνονται µόνο στο ταµείο αλλά και στην οθόνη.
Σε ό,τι αφορά στην επόµενη χρονιά, ελπίζουµε σύντοµα να ανακοινώσουµε και επισήµως την
ίδρυση του Film Commission που τόσο λείπει από την Ελλάδα, για τη διευκόλυνση ελληνικών
και ξένων παραγωγών. Ελπίζουµε σύντοµα να νοµοθετηθεί το Tax Shelter που πολεµάµε από
πέρυσι το καλοκαίρι και που µας έχει υποσχεθεί η ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.
Έχουµε ήδη δροµολογήσει τις διαδικασίες για σηµαντικές αλλαγές στο Κανονισµό Χρηµατοδοτήσεων. ∆εν υπάρχουν ακόµα ανακοινώσιµα αποτελέσµατα, καθώς εκκρεµεί η έγκριση από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου και η σχετική ζύµωση µε τα παραγωγικά σωµατεία του κλάδου. Είναι πάντως πρόθεση της ∆ιοίκησης του ΕΚΚ να ενισχύσει τους κινηµατογραφιστές σε
όλους τους τοµείς.
Εννοείται ότι για να υλοποιηθούν οι προθέσεις χρειάζονται χρήµατα. Έχουµε λάβει σαφείς υποσχέσεις, θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα γίνουν σύντοµα πράξη. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι ο κινηµατογράφος µας, από τους λιγώτερο προικοδοτηµένους ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το αξίζει.
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.

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΚ
ΜΟΤΕΡ Πανεπιστηµίου 10, 106 -71 Αθήνα
Τηλ: 3678500 • Fax: 210 3614336
email: moter@gfc.gr
ISSN: 1790-899X

Από τη ∆ιοίκηση του ΕΚΚ
∆ιµηνιαία έκδοση για τον ελληνικό
κινηµατογράφο που διατίθεται δωρεάν

Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου
Πρόεδρος: Γιώργος Παπαλιός
Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος
Μέλη ∆.Σ.: Τάκης Γιαννόπουλος, Αχιλλέας Κυριακίδης,
Βασίλης Λεοντιάδης, Παύλος Φιλίππου, Λευτέρης Χαρωνίτης
Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών: Αντώνης Καµκούτης

Εκδότης: Γιώργος Παπαλιός
∆ιευθυντής: ∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος
∆ιευθύντρια Σύνταξης: Νίκη Κατσαντώνη
∆ιόρθωση κειµένων: Αντώνης Ιωάννου
Σε αυτό τεύχος συνεργάστηκαν: Λευτέρης Αδαµίδης,
Νίκος Αναγνωστός, Φανή Ζιώζια,
∆ηµήτρης Κανέλλης, Άννα Κασιµάτη,
Λίζα Λινάρδου, ∆έσποινα Παυλάκη
Φωτογράφος: ∆ηµήτρης Τσατσούλης
∆ηµόσιες Σχέσεις: Άννα Κασιµάτη
∆ιαφήµιση: Μπερνάρ Βακόνδιος
Παραγωγή: Ε.Κ.Κ.
Σχεδιασµός/Καλλιτεχνική επιµέλεια: TALC d.s.
Εκτύπωση/Βιβλιοδεσία: ΜΟΤΙΒΟ Ε.Π.Ε.

Αγαπητό ΜΟΤΕΡ

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

Αξιότιµοι κύριοι,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας να εκδώσετε
το περιοδικό σας και στη γραφή Braille, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο
την ευκαιρία στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης να ενηµερώνονται όχι
µόνο εγκυκλοπαιδικά αλλά και καλλιτεχνικά. Εύχοµαι κάθε επιτυχία
στο έργο σας

Γεώργιος Κ. ∆αβάκης
∆ιοικητής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως
και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ)

Αξιότιµοι κύριοι,
Ως επιστηµονική ∆ιευθύντρια του ΚΕΑΤ, αλλά και ως άτοµο µε προβλήµατα όρασης, θα ήθελα να σας εκφράσω τις θερµότερες ευχαριστίες µου, για την πρωτοποριακή σας προσπάθεια να συµπεριλάβετε
κι εµάς στο αναγνωστικό κοινό του περιοδικού σας. Οµολογώ πως
όταν πήρα στα χέρια µου το περιοδικό σας, που για πρώτη φορά
έβλεπα, ένιωσα µια πολύ ευχάριστη έκπληξη όταν, µόλις το άνοιξα,
συνάντησαν τα δάχτυλά µου τη γραφή των τυφλών Braille, ανάµεσα
στις σελίδες µε τη συνηθισµένη γραφή που διαβάζουν οι βλέποντες.
∆ιανέµουµε το περιοδικό σας σε µαθητές που φοιτούν στο Κέντρο
µας, αλλά και σε όσους εξυπηρετούµε ανά την Ελλάδα, στέλλοντάς
τους βιβλία και κασέτες για τα µαθήµατά τους. Έτσι, και οι γονείς και οι
µαθητές θα µπορούν να το απολαµβάνουν. Όπως διάβασα, περιέχει
πολύ ωραίες εγκυκλοπαιδικές και καλλιτεχνικές γνώσεις. Αυτά που
µας στείλατε, δύο φορές µέχρι τώρα εξαντλήθηκαν, προτού καλύψουν τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού. Τα θερµά µου συγχαρητήρια γι’ αυτή σας την αξιέπαινη προσπάθεια! Τελειώνοντας, εκ βάθους ψυχής, σας ευχαριστώ για άλλη µια φορά, όχι µόνο προσωπικά,
αλλά και εκ µέρους όλων των τυφλών που διάβασαν και θα διαβάζουν το περιοδικό σας. Σας εύχοµαι καλή δύναµη στο έργο σας, και
πάντα επιτυχίες και πρωτοποριακές ιδέες σε ό,τι καταπιάνεστε για το
καλό των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας.

Με εκτίµηση,
Ράπτου Αργυρώ
Επιστηµονική ∆ιευθύντρια ΚΕΑΤ

//σηµεία διανοµής

Θα ήθελα να εκφράσω την δυσαρέσκειά µου για τη στήλη του Ρεπορτάζ του τεύχους 7 (Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2007) και συγκεκριµένα
για τις πληροφορίες που δίνει η κ. ∆έσποινα Παυλάκη για την Σχολή
Κινηµατογράφου του Α.Π.Θ. Είµαι φοιτητής αυτής της σχολής (πάω
για το τρίτο έτος τώρα) και προς έκπληξή µου διαβάζω πολλά πράγµατα που δεν ισχύουν. Ενώ λοιπόν έχουν γραφτεί πολλές σωστές
πληροφορίες από τον οδηγό σπουδών της σχολής όπως το ότι το
τµήµα χορηγεί ενιαίο πτυχίο και υπάρχουν οχτώ κατευθύνσεις αλλά
και το ότι το πρόγραµµα συνολικής διάρκειας φοιτήσεως 5 ετών είναι
δοµηµένο σε τρεις κύκλους (σπουδών), παρόλα αυτά στα σηµεία του
κειµένου όπου η κ. Παυλάκη γράφει το προσωπικό της σχόλιο τα
πράγµατα µπερδεύονται κάπως. Αρχικά θα αναφέρω πως δεν είµαστε
η πρώτη κρατική σχολή Σκηνοθεσίας όπως αναφέρε αφού ο κάθε φοιτητής παίρνει ενιαίο πτυχίο µε οποία από της οχτώ κατευθύνσεις (σκηνοθεσία, σενάριο, µοντάζ, σκηνογραφία, ήχου κτλ) θέλει(η κατεύθυνση αναγράφεται στο παράρτηµα σπουδών, που δίνει το Α.Π.Θ, το
οποίο και καθιερώνει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των φοιτητών
σύµφωνα µε απόφαση του υπουργείου Πολιτισµού).Επίσης είναι αναληθές το γεγονός ότι η σχολή εστιάζει στο θεωρητικό σκέλος των µαθηµάτων αφού όλα τα µαθήµατα εκτός από τα καθαρά θεωρητικά
(που αποτελούν το 10%του συνόλου) είναι εργαστηριακού χαρακτήρα αφενός και αφετέρου σε κάθε εξάµηνο υπάρχει ξεχωριστά το µάθηµα του εργαστηρίου στο οποίο αφού φτιάξουµε τους φακέλους παραγωγής πολύ απλά θα το πω κάνουµε ταινίες, οι οποίες µάλιστα ήδη
έχουν αρχίσει να συµµετέχουν και να παίρνουν βραβεία σε αναγνωρισµένα φεστιβάλ όπως το διεθνές φεστιβάλ της Αθήνας ''Νύχτες Πρεµιέρας'', το φεστιβάλ της ∆ράµας κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες
για το περιεχόµενο των µαθηµάτων θα σας παρακαλούσα να ανατρέξετε στη σελίδα της σχολής http://www.film.auth.gr/index.php?rm
=2&mn=9. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στο ''Crash Fest'' το διεθνές φεστιβάλ σπουδαστικών ταινιών µικρού µήκους που διοργανώνει η σχολή µας τα τελευταία 2 χρόνια και που δεν αναφέρθηκε αλλά
και στο γεγονός ότι η σχολή µας παρέχει τον εξοπλισµό, 1ον) για να
γυρίσουµε τις ταινίες µας (κάµερες, φώτα, µπουµ κ.α) αλλά και 2ον)
να τις µοντάρουµε στους υπολογιστές µοντάζ της σχολής. Ακόµα µέχρι τώρα ισχύει ότι οποιαδήποτε ταινία γίνει δεκτή από το φεστιβάλ της
∆ράµας ή άλλο αντίστοιχης ή µεγαλύτερης εµβέλειας φεστιβάλ η σχολή καλύπτει τα έξοδα του transfer (από ψηφιακό σε φιλµ). Ο λόγος
που σας γράφω αυτό το mail δεν είναι για να αποδείξω ότι η σχολή
στην οποία φοιτώ είναι η καλύτερη, αλλά γιατί πιστεύω πως η στήλη
αυτή είναι πολύ σηµαντική για τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν τώρα µε τον κινηµατογράφο και θα ήταν σωστό να γνωρίζουν
όσο γίνεται καλύτερα τι θα τους προσφέρει ακριβώς η κάθε σχολή,
ώστε να διαλέξουν αυτή που θα ταιριάξει καλύτερα στο επίπεδο των
σπουδών που έχουν φανταστεί ότι θα πάρουν. Θέλω να πιστεύω πως
η λανθασµένη αυτή παρουσίαση της σχολής Κινηµατογράφου του
Α.Π.Θ δεν έχει γίνει σκόπιµα, αλλά είναι απόρροια παραπληροφόρησης. Προσωπικά είµαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω
ενηµέρωση.

Φιλικά
Μοσχίδης Συνοδινός

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε

Αγαπητέ κ. Συνοδινέ,

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η ∆ιεύθυνση του ΦΑΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ επιθυµούν να σας ευχαριστήσουν θερµά για την αποστολή
του περιοδικού Μοτέρ µε ένθετο Braille. Ήδη τα τεύχη που µας στείλατε µοιράστηκαν σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης.
Επικροτούµε την προσπάθεια ενηµέρωσης και ευχόµαστε καλή συνέχεια στο έργο σας.

Σας ευχαριστώ για την επισήµανση ότι δηλαδή δεν πρόκειται για Σχολή
Σκηνοθεσίας αλλά Σχολή Κινηµατογράφου. Ωστόσο, όσον αφορά την
προσωπική µου άποψη για τη σχολή - η οποία βασίζεται σε µαρτυρίες
συµφοιτητών σας - θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι η ελευθερία του
(εµπεριστατωµένου) δηµοσιογραφικού λόγου ισχύει ακόµα και στη χώρα µας. Όσο για τις τεχνικές παροχές της σχολής, καθώς και τις άλλες λεπτοµέρειες που αναφέρετε, ήταν φυσικά αδύνατο να χωρέσουν σε µια
τόσο σύντοµη παρουσίαση, που σηµειωτέον είναι ούτως ή άλλως µεγαλύτερη σε έκταση από των άλλων σχολών.

Με εκτίµηση
∆ήµητρα Σιδέρη
∆ιευθύντρια

Φιλικά
∆έσποινα Παυλάκη

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 34/36,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥ ΚΟΡΑΗ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
CINEMAX /CLASS ΣΤΑ∆ΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑΙΟΝ NESCAFE ΒΑΣ.
ΣΟΦΙΑΣ 124
ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS ZΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 7,
ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΣΤΡΟΝ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 336
ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 145, ∆ΑΦΝΗ CINE CITY (1-4
ΑΙΘΟΥΣΕΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 82, ΠΛ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ CINE ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 232 & ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
CINE CITY
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 82, ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ∆ΑΝΑΟΣ 1 &
2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 109, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΕΛΛΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 64
EMΠΑΣΣΥ FILMNET ODEON ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 5 & ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ,
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΤΟΥΑΛ ΠΛ. ∆ΑΒΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΤΟΥΑΛ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΡΕΜΟΥ
141,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΙΝΤΕΑΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ PRINCE FILMCENTER Λ.
ΣΥΓΓΡΟΥ 106, ΦΙΞ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ FILMCENTER ΡΙΖΑΡΗ 4, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΦΙΛΙΠ ΘΑΣΟΥ 11, ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTER
ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 21, ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ODEON ΟΠΕΡΑ 1 & 2
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 57 ΟDEON ZINA ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 74 ODEON
ΑΒΑΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 234 ODEON KOSMOPOLIS-ΜΑΡΟΥΣΙ (1-12
ΑΙΘΟΥΣΕΣ) Λ. ΚΗΦιΣΙΑΣ 73, ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ODEON STARCITY Λ.
ΣΥΓΓΡΟΥ 111 & ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ FILMCENTER ΡΙΖΑΡΗ 4 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΣΠΟΡΤΙΓΚ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
18, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΣΙΝΕ ΨΥΡΡΗ ΣΑΡΡΗ 40-44 ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ
ΕΨΑ ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, Π. ΦΑΛΗΡΟ STER ILION ΛΕΩΦ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67Α ΙΛΙΟΝ STER ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΩΦ.
ΑΧΑΡΝΩΝ 375 ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΛ. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗ
ΦΙΛΙΠ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΦΛΕΡΥ ΘΗΣΕΩΣ και
ΣΚΙΠΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ NΑΤΑΛΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
3 ODEON CINEPLEX ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 & ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38
ΟΛΥΜΠΙΟΝ/ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10
ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 9 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΝ ΦΙΛΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 ΒΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8, ΚΑΜΑΡΑ STER
MACEDONIA ΤΟΜΠΑΖΗ 15 ΠΥΛΑΙΑ
STER CITY GATE
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΚΩΛΕΤΤΗ • ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞ ΚΩΝ.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 ΗΛΥΣΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 21 • ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΑΡ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57 • ∆ΡΑΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 •
ΛΑΡΙΣΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 14 STER THESSALIA 3Ο χλµ.
ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ • ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΣΤΟΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & Ι∆ΟΜΕΝΕΩΣ • ΡΟ∆ΟΣ
METPOΠΟΛ (ΟDEON) ΒΥΡΩΝΟΣ & ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ • ΧΑΛΚΙ∆Α
ΟDEON A ΜΑΓΙΑ ΑΒΑΝΤΩΝ 83 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ • ΤΡΙΠΟΛΗ ODEON
CINEPLEX CINEVILLE ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 36 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
• ΓΙΑΝΝΕΝΑ ODEON CINEPLEX ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ • ΚΑΒΑΛΑ
ΟΣΚΑΡ ΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ 14 ΖΕΦΥΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
• ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 • ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΚΑΡΠΙ∆Η 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 28 • ΚΙΛΚΙΣ ΑΣΤΡΟΝ Κ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆Η
3 • ΚΟΖΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ ODEON
CINEPLEX ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ •
ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 •
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 5 • ΣΕΡΡΕΣ
ΚΡΟΝΙΟΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 • ΞΑΝΘΗ ODEON CINEPLEX
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΕΛΠΙ∆ΟΣ • ΠΑΤΡΑ STER VESO MARE ΑΚΤΗ
∆ΥΜΑΙΩΝ 17
ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΗ ΚΙΝ/ΓΡΑΦΟΥ & Μ.Μ.Ε. ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 65 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 Μ.Μ.Ε.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5
ΙΕΚ ΑΚΜΗ
ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 16 ΙΕΚ ∆ΟΜΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 17 NEW
YORK
COLLEGE
ΑΜΑΛΙΑΣ
38
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17
ΙΑΝΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 24 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 &
ΚΟΡΑΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 35 ΛΙΒΑΝΗ ΑΡΑΧΩΒΗΣ &
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 ΣΤΟΑ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
FNAK THE MALL ΑΝ∆ΡΕΑ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ
EX-LIBRIS ΣΟΛΩΜΟΥ 4-6 &
ΣΤΡΑΤΗΓΗ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΚΟΥΦΑ & ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
BEST BOOK HUNTERS ΣΟΛΩΝΟΣ 47

ΚΑΦΕ ROSEBUD ΣΚΟΥΦΑ 40 & ΟΜΗΡΟΥ 60 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΣΚΟΥΦΑ
47-49 JOCKERS ΒΟΥΛΗΣ 7 MAGAZE ΑΙΟΛΟΥ 33 WUNDERBAR
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 30 BACARO ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1 & ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ
BARTESSERA ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25 (ΣΤΟΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ) ΚΟΚΚΟΙ
ΚΑΦΕ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39 & ∆Ι∆ΟΤΟΥ TOY CAFE ΚΑΡΙΤΣΗ 10
ΤRIBECCA ΣΚΟΥΦΑ 46 JIMMY’S BAΛΑΩΡΙΤΟΥ 7 A LIER MAN
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 2 ΓΚΑΖΙ ΝΙΧΟΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 61Β COFFEE SHOP
ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΟΥ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ
1 SHELTER ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΓΟΥ 92 • ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 • ΛΑΜΙΑ
ΚΑΦΩ∆ΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ ΟΘΩΝΟΣ 10 • ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΟΡΤΑ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 9
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ελληνικό «κρυµµένο διαµάντι»
Μια ελληνική ταινία κατάφερε να φτάσει στις σελίδες του διεθνούς φήµης κινηµατογραφικού περιοδικού «Sight & Sound», που τον περασµένο Αύγουστο
γιόρτασε τα 75 χρόνια κυκλοφορίας του. Για την επέτειο αυτή, η συντακτική
οµάδα του περιοδικού αναζήτησε τα εβδοµήντα πέντε «κρυµµένα διαµάντια»
από την παγκόσµια παραγωγή ταινιών όλων των εποχών. Κριτικοί κινηµατογράφου από όλο τον κόσµο ξεχώρισαν τα δικά τους παραγνωρισµένα αριστουργήµατα, ανάµεσα στα οποία φιγουράρει και το Πες στη Μορφίνη ακόµα την ψάχνω του Γιάννη Φάγκρα, βραβευµένο από τους έλληνες κριτικούς
κινηµατογράφου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2001. Την περίοδο αυτή ο
Γιάννης Φάγκρας ετοιµάζει την επόµενη ταινία του, µια ναυτική περιπέτεια µε τίτλο Forget me not που θα γυριστεί στην Αλάσκα.

από το πανί στη σκηνή

τολµηρές “ελευθερίες”
«Ένας πατέρας, µετά το θάνατο της γυναίκας
του, εκπορνεύει και τα δύο παιδιά τους.» Το
tagline της καινούργιας ταινίας του Κώστα
Ζάπα, Μικρές ελευθερίες δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρανοήσεις. Συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο Ζάπας διαπλέκει στο
έργο του µε αντισυµβατικό και σκληρό τρόπο τις έννοιες της οικογένειας, της σεξουαλικότητας, της ιδεολογίας, της ελευθερίας και
του εσωτερικού πόνου. Στις Μικρές ελευθερίες, τρίτο µέρος µιας τριλογίας -έχουν
προηγηθεί τα Uncut Family, The Last Porn
Movie-, η δράση αποµακρύνεται από την
πόλη και τον στενό προσωπικό χώρο του
διαµερίσµατος, και εγκαθίσταται στην ελληνική επαρχία. Μία από τις σταθερές επιλογές του σκηνοθέτη, αλλά και του παραγωγού Γρηγόρη Αθανασίου της Minus Pictures, είναι η κινηµατογράφηση σε ψηφιακό
format, αλλά και η συνεχής συνδιαλλαγή,
επαφή και επικοινωνία µε ανθρώπους που
κάνουν κινηµατογράφο πέρα από τα σύνορα της χώρας µας – «κοίταγµα» προς τα
έξω που έφερε και τη σηµαντική συµφωνία
µε την εταιρεία Zentropa των Λαρς φον
Τρίερ και Πίτερ Γιάνσεν, για τη διεθνή εκµετάλλευση, διανοµή και προώθηση του συνόλου των ταινιών του. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην ταινία ερµηνεύουν οι
ηθοποιοί Αντώνης Παπαδόπουλος, Μαρλέν Σαΐτη και Αλέξανδρος Τούντας.

Αν και συνηθίζεται τα θεατρικά έργα να
εµπνέουν κινηµατογραφικές διασκευές,
υπάρχουν περιπτώσεις που το ισχυρό δραµατουργικό υλικό µιας ταινίας οδηγεί στην
αντίθετη διαδροµή. Φέτος, λοιπόν, βλέπουµε µια σειρά από θεατρικές διασκευές γνωστών κινηµατογραφικών επιτυχιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα για τα ελληνικά δεδοµένα το Σπιρτόκουτο του Γιάννη Οικονοµίδη, που παρουσιάζεται στο θέατρο «Βικτώρια», σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Κοµνηνού. Όταν ο Μελ Μπρουκς παρωδούσε τη
θεατρική συντεχνία του Μπρόντγουεϊ το
1968, ίσως και ο ίδιος να µην φανταζόταν
ότι κάποτε θα διασκεύαζε την ταινία του
σε…µιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ µε σαρωτική επιτυχία. Οι Τρελοί, τρελοί παραγωγοί
του, βραβευµένοι µε 12 Τόνι, καταφθάνουν
στην ελληνική τους απόδοση και σε σκηνοθεσία Σταµάτη Φασουλή στο «Αλίκη». Θα
δούµε όµως και τη νοσηρή νοσοκόµα του
Misery, από το µυθιστόρηµα του Στίβεν Κίνγκ, που ο Ροµπ Ράινερ σκηνοθέτησε το
1990, να παίρνει σάρκα και οστά στη σκηνή
του θεάτρου «Χώρα», υπό τις σκηνοθετικές
οδηγίες του Πέτρου Ζούλια. Όσο για τον
Συλλέκτη, το ψυχολογικό θρίλερ που
έγραψε ο Τζον Φόουλς και έγινε ταινία το
1965 από τον Ουίλιαµ Ουάιλερ, ο Γιάννης
Βούρος επιχειρεί ένα διαφορετικό κοίταγµα,
έξι χρόνια µετά την πρώτη παρουσίασή του
ως θεατρικού έργου, στο θέατρο «Αργώ».
Υπάρχουν όµως και θεατρικά έργα στα
οποία η κινηµατογραφική τους µεταφορά
έδωσε νέα πνοή, επαναφέροντάς τα στο
προσκήνιο. Η Στέλλα µε τα κόκκινα γάντια
του Ιάκωβου Καµπανέλλη µπορεί να σφρα-

γίστηκε από την κινηµατογραφική Στέλλα
του Μιχάλη Κακογιάννη και την ερµηνεία
της Μελίνας Μερκούρη, το 1955, το αρχικό
όµως κείµενο, παρουσιάζεται για δεύτερη
φορά από τον Θέµη Μουµουλίδη στη σκηνή του θεάτρου «Λαµπέτη». Αλλά και ο
Μπακαλόγατος των Χρήστου και Γιώργου
Γιαννακόπουλου ξαναθυµάται τη θεατρική
του καταγωγή και, µε προίκα την αγαπηµένη ταινία Της κακοµοίρας (1963) και την
εµβληµατική ερµηνεία του Κώστα Χατζηχρήστου, ανεβαίνει στο σανίδι µετά από 45
χρόνια, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη,
που κρατά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τις Ανθισµένες µανόλιες του Ρόµπερτ Χάρλινγκ σκηνοθετεί ο Κοραής ∆αµάτης στο θέατρο «Γκλόρια», ενώ τέλος, στο «Βρετάνια»
ο Γιάννης Ιορδανίδης επιστρέφει στο θεατρικό που ενέπνευσε το Η σαραντάρα κι ο
πρωτάρης, του Λουίς Καρλίνο.
Για τη δεύτερη διοργάνωσή του, τον
Ιούνιο του 2008, έχει αρχίσει να ετοιµάζεται το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου στο Λος Άντζελες, που διοργανώνουν εξέχουσες προσωπικότητες του
Χόλιγουντ, ελληνικής καταγωγής. Η
προθεσµία υποβολής κατάθεσης ταινιών λήγει στις 3 Ιανουαρίου. Φέτος, το
φεστιβάλ δηµιουργεί και µία ειδική
ενότητα µε ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών για τις τραγικές καταστροφές που
προκάλεσαν στη χώρα µας οι εκτεταµένες πυρκαγιές. Οι δηµιουργοί καλούνται, λοιπόν, µέχρι τις 31/3/08, να υποβάλλουν ταινίες µεγάλου ή µικρού µήκους και ντοκιµαντέρ µε αναφορά σε
αυτά τα γεγονότα, για να διαγωνιστούν
για το τιµητικό βραβείο «Ορφέας».
Πληροφορίες: www.lagreekfilmfestival.org

eurimages για τη νέα ταινία του Αγγελόπουλου
Την οικονοµική στήριξη της νέας ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου Η σκόνη του χρόνου, µε το ποσό των 650.000 ευρώ,
αποφάσισαν τα µέλη του Eurimages κατά την τελευταία τους
συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο, στην Ισπανία. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος αναµένεται να ξεκινήσει γυρίσµατα µέσα στους προσεχείς µήνες, ενώ, όπως έχει ανακοινωθεί, στην ταινία, που είναι συµπαραγωγή Ελλάδας, Ιταλίας, Γερµανίας και Ρωσίας, πρωταγωνιστούν οι Ουίλιαµ Νταφόε, Μπρούνο Γκαντς, Μισέλ Πικολί.
Την πρόταση υποστήριξαν στο Eurimages ο Σύµβουλος ∆ιεθνών Σχέσεων του ΕΚΚ Αλέξανδρος Κακαβάς και ο προϊστάµενος του τµήµατος παραγωγής του ΕΚΚ, Γιάννης Ηλιόπουλος. Η ταινία έχει ενισχυθεί από το ΕΚΚ στο πρόγραµµα ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Λήντς 7-18/11
Οι εξόριστες λέξεις της Ετέλ Αντνάν
της Βουβούλας Σκούρα

Σεβίλλη 2-10/11
Eduart της Αγγελικής Αντωνίου

Filmfestival Cottbus 6-10/11
Απ’ το χιόνι του Σωτήρη Γκορίτσα
Eduart της Αγγελικής Αντωνίου

Med Film Festival - Ρώµη
8-18/11
Eduart της Αγγελικής Αντωνίου (∆ιαγωνιστικό)

Ινδία (New Forum) 10-17/11
Το πέρασµα του ∆ηµήτρη Σταύρακα
Στα όρια του Σάββα Καρύδα

Γαλλία (Film festival
of Arraw) 9-18/11
Πεθαίνοντας στην Αθήνα
του Νίκου Παναγιωτόπουλου

Τουλόν (“Portraits de
femmes”) 25/11-8/12
µελαγχολώντας στην Κωνσταντινούπολη
Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε τέλη Οκτωβρίου ο Νίκος Παναγιωτόπουλος συνεχίζοντας τα γυρίσµατα της τελευταίας του ταινίας Αθήνα – Κωνσταντινούπολη, όπως η διαδροµή του ήρωά της, του καταθλιπτικού Ανδρέα (Λευτέρης Βογιατζης), που ταξιδεύει προσπαθώντας να ξεπεράσει τον χωρισµό του. Ο σκηνοθέτης συνεργάζεται στο σενάριο, για
δεύτερη φορά µετά το Delivery, µε τον Μισέλ Φάις, περνώντας από το περιθώριο
της µεγαλούπολης στην ελληνική ενδοχώρα. Παίζουν ακόµη ο ∆ηµήτρης Πουλικάκος, ως λαϊκός κλαρινετζής, και η Αλεξία Καλτσίκη.

το ταξίδι συνεχίζεται
Το πρόγραµµα Άγονη Γραµµή Γόνιµη, συνεχίζει και φέτος το χειµώνα, φέρνοντας εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα σε νησιά της άγονης γραµµής, στα οποία από τη
φετινή σεζόν προσθέτει ακόµη δύο, φτάνοντας τα δεκατέσσερα (ανάµεσά τους, τα
Κύθηρα, η Ανάφη, η Νίσυρος, η Ηρακλειά), και εµπλουτίζοντας το πρόγραµµά της
µε νέα εργαστήρια και δράσεις. Φέτος, µάλιστα, οργανώνει µια πέµπτη µετακίνηση
στον Ελλαδικό χώρο, που, πιλοτικά, θα περιλαµβάνει έξι απ’ τα Ζαγοροχώρια. Το
πρόγραµµα για το 2008 περιλαµβάνει προβολές ταινιών, µεταξύ των οποίων και οι
βραβευµένες µικρού µήκους του Φεστιβάλ ∆ράµας, ντοκιµαντέρ, εργαστήρια ψηφιακών τεχνών, φωτογραφίας και video µε τη Μυρτώ Αποστολίδου, εργαστήριο
κρουστών, ζωγραφικής και εθνογραφίας, τη θεατρική παράσταση «Φεύγουσα κόρη» µε τη Ρηνιώ Κυριαζή, καθώς και βραδιές ποίησης µε καλεσµένους όπως ο Μιχάλης Γκανάς και ο Νάσος Βαγενάς.

Μασσαλία, µακρινή κόρη
του Μάρκου Γκαστίν
Πεθαίνοντας στην Αθήνα
του Νίκου Παναγιωτόπουλου

Τίρανα 26/11-2/12
Eduart της Αγγελικής Αντωνίου

Ταλίν Εσθονία 30/11-9/12
Eduart της Αγγελικής Αντωνίου
(International Competition, Eurasia)

Cuenca – Ισπανία 26/11-1/12
Eduart της Αγγελικής Αντωνίου

Κάιρο 27/11-9/12
Ο γιος του φύλακα
του ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου
Ένας ήρωας στη Ρώµη
του Πάνου Αγγελόπουλου
Παρέες του Σωτήρη Γκορίτσα

Kerala 7-14/12
Νύφες του Παντελή Βούλγαρη

// νέα
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Νοέµβριος/∆εκέµβριος

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Ελσίνκι (ηµέρα αφιερωµένη στη Μεσόγειο) 10/11
Ήσυχες µέρες του Αυγούστου του Παντελή Βούλγαρη

Τυνησία (Εβδοµάδα ευρωπαϊκού
κινηµατογράφου) 8-22/11
Είναι ο Θεός µάγειρας; του Στέργιου Νιζήρη

Αµµάν (Κιν/κό φεστιβάλ Ε.Ε.) 15-30/11
Νύφες του Παντελή Βούλγαρη

οι χωρισµένοι… γυρίζουν
Σε ένα τεράστιο κινηµατογραφικό σκηνικό 1500 τετραγωνικών µέτρων έχει µετατραπεί το κλειστό Ολυµπιακό γυµναστήριο της
Άρσης Βαρών στη Νίκαια, για να φιλοξενήσει τα γυρίσµατα της ταινίας των Βασίλη Μυριανθόπουλου και Άγγελου Φραντζή, Μόλις
χώρισα. Τέσσερα διαφορετικά διαµερίσµατα διαµορφώθηκαν για
τις ανάγκες των γυρισµάτων, όπου θα «κατοικούν» οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Η Ζέτα Μακρυπούλια, ο Γιάννης Τσιµιτσέλης, η
Μπέττυ Μαγγίρα αλλά και η Μαρία Μπακοδήµου είναι µερικοί
από τους λαµπρούς πρωταγωνιστές.
Η ταινία βασίζεται στο θεατρικό έργο του Β. Μυριανθόπουλου
που ανέβηκε µε επιτυχία πριν µερικά χρόνια, και θα βγει στις αίθουσες στις 14 Φεβρουαρίου 2008.

σεµινάριο για το σενάριο
Ένα εξειδικευµένο σεµινάριο για την τέχνη του σεναρίου, οργανώνει η Σχολή Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης του ΙΕΚ ∆οµή, µε τη
συνεργασία της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, που απευθύνεται σε φοιτητές σχολών Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης, δραµατικής τέχνης, νέους συγγραφείς αλλά και όσους επιθυµούν να
ασχοληθούν επαγγελµατικά µε τη δηµιουργική γραφή και το σενάριο. Το σεµινάριο περιλαµβάνει εργαστήρια µε ασκήσεις και διαµόρφωση projects, γενικές αρχές θεωρίας, αλλά και εξειδικευµένες θεµατικές, καθώς και masterclasses από καταξιωµένους σεναριογράφους. Τα σενάρια που θα διακριθούν κατά τη διάρκεια του
σεµιναρίου θα υλοποιηθούν µε την υποστήριξη της ∆οµής. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 3840552.
Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ήταν το τιµώµενο πρόσωπο του
44ου International Eurasia Film Festival που πραγµατοποιήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας από τις 19 έως τις 28 Οκτωβρίου. Ο βραβευµένος µε Όσκαρ σκηνοθέτης παρέλαβε το τιµητικό βραβείο του Φεστιβάλ, λίγο πριν την προβολή της τελευταίας του ταινίας Youth without youth. Στο πρόγραµµα του φεστιβάλ ξεχώριζαν οι ταινίες των Κεντ Λόουτς, Φατίχ Ακίν, ενώ
από ελληνικής πλευράς συµµετείχε η τελευταία ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου Πεθαίνοντας στην Αθήνα.
Η ταινία Yumurta (Αυγό) σε σκηνοθεσία Semih Kaplanoglou
ελληνοτουρκικής συµπαραγωγής (Kaplan films-INKAS films)
που ενισχύθηκε από το ΕΚΚ πήρε επτά βραβεία. Συγκεκριµένα, η ταινία απέσπασε τα βραβεία: Καλύτερης ταινίας, σεναρίου, φωτογραφίας, σκηνικών, ενδυµατολογίας και γυναικείου
ρόλου. Επίσης η ταινία απέσπασε και την Τιµητική διάκριση
της Επιτροπής.

Med Film Festival - Ρώµη

8-18/11

Τρωάδες, Αλέξης Ζορµπάς του Μιχάλη Κακογιάννη
Ο Θίασος, µια αιωνιότητα και µια µέρα,
Ο µελισσοκόµος του Θόδωρου Αγγελόπουλου
Νύφες του Παντελή Βούλγαρη
Ο οργασµός της αγελάδας της Όλγας Μαλέα
Η καρδιά του κτήνους του Ρένου Χαραλαµπίδη
Ο γιος του φύλακα του ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου

Καλκούτα 10-17/11
Αφιέρωµα στον Γιώργο Τσεµπερόπουλο
Ξαφνικός έρωτας, Άντε γειά, Πίσω πόρτα

Ινδία (Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού
κινηµατογράφου) 21/11-2/12
Θα το µετανιώσεις της Κατερίνας Ευαγγελάκου

Βυρηττός (Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού
κινηµατογράφου) Νοέµβριος
Η χορωδία του Χαρίτωνα του Γρηγόρη Καραντινάκη
Η νοσταλγός της Ελένης Αλεξανδράκη

Σαο Πάολο (Εβδοµάδα ελληνικού
κινηµατογράφου) 13-18/11
Πάµε για ένα ούζο της Κλεώνης Φλέσσα
Λιούµπη της Λάγιας Γιούργου
Ακροβάτες του κήπου του Χρήστου ∆ήµα
Μάτια από νύχτα του Περικλή Χούρσογλου
Ο Βασιλιάς του Νίκου Γραµµατικού

Οττάβα, Βανκούβερ (ετήσιο φεστιβάλ
χωρών µελών ΕΕ) 14/11-5/12
Λιούµπη της Λάγιας Γιούργου

Μόναχο (Ελληνική εβδοµάδα
κινηµατογράφου του Μονάχου) 15-25/11
Οξυγόνο των Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλη Ρέππα
Όµηρος του Κωνσταντίνου Γιάνναρη
Πεθαίνοντας στην Αθήνα του Νίκου Παναγιωτόπουλου
Η χορωδία του Χαρίτωνα του Γρηγόρη Καραντινάκη
Τα δελφινάκια του Αµβρακικού
του Ντίνου ∆ηµόπουλου
Η ψυχή στο στόµα του Γιάννη Οικονοµίδη
Ώρες κοινής ησυχίας της Κατερίανς Ευαγγελάκου

Σεγκόβια (European Film Festival)
Είναι ο Θεός µάγειρας; του Στέργιου Νιζήρη

στο περιθώριο της «προόδου»
«Εµείς για πρώτη ύλη
έχουµε το σώµα µας.
Αυτό λιώνουµε κάθε µέρα στη δουλειά», λέει ο
Πλούµπι, ένας από τους
«ήρωες» του νέου ντοκιµαντέρ του Χρήστου Καρακέπελη Πρώτη ύλη,
τα γυρίσµατα του οποίου
ξεκίνησαν το περασµένο
καλοκαίρι και θα ολοκληρωθούν το ερχόµενο. Μέσα στο διάστηµα αυτό ο σκηνοθέτης ακολουθεί και καταγράφει την καθηµερινή εργασία του Πλούµπι, του Σακόλ, του 12χρονου Γκόγκο, του
Χουσεΐν, του Γιάσβιντερ και του Μπίκτερ. Όλοι τους ζουν στα όρια του Βοτανικού µε
τον Ταύρο, και επιβιώνουν µαζεύοντας διάφορα µέταλλα από τα σκουπίδια, τα οποία
παραδίδουν στις µάντρες της περιοχής για να καταλήξουν ως «πρώτη ύλη» σε διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους σε όλο τον κόσµο. Η ταινία, όπως λέει ο σκηνοθέτης, καταγράφει τη σχέση του ελάχιστου αυτών των προσώπων, και του τεράστιου µιας οικονοµίας πολύ µακρινής σε αυτούς. Γιατί, όπως συµπληρώνει ο Χουσεΐν: «Η Αθήνα είναι µια όµορφη πόλη. Έχει θέατρα, σινεµά, ταβέρνες... αλλά εγώ δεν τα έχω δει ποτέ
όλα αυτά, γιατί εγώ ζω στην δικιά µου πόλη, στην πόλη της φτώχειας.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Braunschweig
Οκτώβριος, Νοεµβριος
Η φυγή του ∆ηµήτρη Γεράρδη

Κωνσταντινούπολη 8-13/11
Αρχίζει
του Θεόφιλου Παπαστυλιανού
Η φυγή του ∆ηµήτρη Γεράρδη
Σε λίγα λεπτά του Θωµά Κιάου
Αναµονή του Σταύρου Κρική

Med Film Festival 8 -18/11
Μια ζωή σαν άλλη του Ζαφείρη Χαϊτίδη

Στοκχόλµη 15-25/11
2 φορές τώρα του Μιχάλη Κωνσταντάτου

Τεχεράνη 13-18/11
Ο φωτογράφος των Τρικάλων
του Βασίλη Κοσµόπουλου

Λυών 16-25/11 &
Τουλούζ 27/11/9/12 &
Πουατιέ 7-14/12
Το σπίτι µε τις ελιές της Θούλης ∆οσίου

// φεστιβάλ

ελπιδοφόρα επέτειος
Μια σηµαντική επέτειος, στη σκιά
µιας ασύλληπτης καταστροφής:
το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά
και Νέους, που θα διεξαχθεί στον
Πύργο και σε ολόκληρο τον νοµό
Ηλείας από την 1η ώς τις 8 ∆εκεµβρίου, συµπληρώνει φέτος δέκα
χρόνια δηµιουργική παρουσία.
Mόλις λίγους µήνες µετά τον εφιάλτη που έζησε η περιοχή, ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής, ∆ηµήτρης Σπύρου, και oι άνθρωποι του Φεστιβάλ απηύθυναν κάλεσµα στους φίλους του θεσµού, όπου κι αν
βρίσκονται, για να µετατρέψουν το θρήνο και τη θλίψη για όσα χάθηκαν, σε µάχη για τη ζωή και τη δηµιουργία. Και τα µηνύµατα συµπαράστασης κατέφθασαν απ’ όλο τον κόσµο, τόσο µέσα από mail
όσο και ως αιτήσεις συµµετοχής στο Φεστιβάλ που ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο. Αλλά και ως βοήθεια κάθε είδους: ο διεθνούς
φήµης δανός animator Γιάνικ Χάστρουπ (Το παιδί που ήθελε να
γίνει αρκούδα, Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και η µεγάλη σκιά),
φίλος του Φεστιβάλ και πρόεδρος της ∆ιεθνούς Κριτικής Επιτροπής
του πριν από µερικά χρόνια, συνεισέφερε δηµιουργώντας το τρέιλερ της φετινής διοργάνωσης, ενώ πολλοί προσφέρθηκαν να εργαστούν εθελοντικά.
«Θεωρούµε ότι το Φεστιβάλ παίρνει πλέον έναν άλλο χαρακτήρα: να
δώσει ελπίδα και χαρά στα παιδιά και τους νέους, κι αυτό αποτελεί
προσδοκία όλης της τοπικής κοινωνίας» τονίζει ο κ. Σπύρου. «Ο κόσµος που θα έρθει για να στηρίξει την περιοχή µας, κυρίως από το εξωτερικό, είναι περισσότερος από κάθε άλλη φορά, όπως προκύπτει απ’
τα µηνύµατα που λαµβάνουµε διαρκώς. Η διάθεσή τους αυτή να συµβάλουν, µε όποιες δυνάµεις έχουν, και η µεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσµά µας φανερώνουν µεγάλο ενδιαφέρον.» Πρόκειται, άλλωστε,
για έναν σηµαντικό µοχλό ανάπτυξης της περιοχής στον πολιτιστικό,
τον εκπαιδευτικό, αλλά και τον οικονοµικό, τοµέα. «Η χρησιµότητά
του, όµως, αυτή τη στιγµή» προσθέτει ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής
του, «είναι ακόµα µεγαλύτερη, προκειµένου ν’ ανατρέψουµε το µελαγχολικό και αρνητικό κλίµα που έχει διαµορφωθεί. Πιστεύουµε ότι,

πραγµατικά, αυτές τις µέρες, όλος ο νοµός θα πάρει –όσο γίνεται µέσα
σ’ αυτή την κατάσταση– µια γιορτινή ατµόσφαιρα, προκειµένου ν’ αρχίσουµε να κοιτάζουµε το µέλλον και την ανάπτυξη της περιοχής µας.
Νοµίζουµε ότι, φέτος, η επιτυχία του Φεστιβάλ θα ξεπεράσει τελικά κάθε προηγούµενη χρονιά.»
Στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του Φεστιβάλ, στο θέατρο Απόλλων του
Πύργου, θα προβληθούν συνολικά 39 ταινίες, µεγάλου και µικρού
µήκους µυθοπλασίας, καθώς και µικρού µήκους animation. Ανάµεσά τους, και η πρώτη µεγάλου µήκους ταινία της Ζυλί Γαβρά,
Φταίει ο Φιντέλ, που ενδέχεται να φέρει τον πατέρα της, Κώστα Γαβρά, µέχρι την Ολυµπία· ακόµα, ταινίες από µεγάλες και µικρές κινηµατογραφίες όλου του κόσµου, από την Κίνα, το Ιράν και την
Ταϊλάνδη µέχρι τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τη Μαλαισία, που
θα προσφέρουν µια πλήρη εικόνα του διεθνούς κινηµατογράφου
για παιδιά και νέους.
Για έβδοµη χρονιά, όµως, θα πραγµατοποιηθεί και η Ευρωπαϊκή
Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας «Κάµερα Ζιζάνιο», ένα φεστιβάλ µέσα στο Φεστιβάλ, στο οποίο διαγωνίζονται
ταινίες που έχουν δηµιουργηθεί από παιδιά σε σχολικά προγράµµατα, σε πνευµατικά κέντρα ή και από προσωπική προσπάθεια. Με
τρία τµήµατα, το Ελληνικό ∆ιαγωνιστικό, το Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνιστικό και το ∆ιεθνές Πανόραµα, θα προβληθούν περίπου 200 ταινίες,
ενώ θα υπάρξει ειδικό αφιέρωµα στους Μύθους και το Περιβάλλον, στο οποίο θα συµµετάσχουν επτά χώρες.
Ακόµα, θα πραγµατοποιηθούν αφιερώµατα στο σερβικό κινούµενο σχέδιο, στον πολωνικό παιδικό κινηµατογράφο, αλλά και στα
παιδιά-θαύµατα του ελληνικού κινηµατογράφου, ενώ, υπό τον τίτλο «Ο Κινηµατογράφος πάει σχολείο», θα προβληθούν, σε οκτώ
αίθουσες όλου του νοµού, σύγχρονες βραβευµένες παιδικές ταινίες απ’ όλο τον κόσµο.
Όπως έγινε για πρώτη χρονιά πέρσι, και σε πείσµα των πρόσφατων
γεγονότων, παράλληλες εκδηλώσεις, προβολές και εργαστήρια
(σκηνοθεσίας, µοντάζ, φωτογραφίας, εικαστικών, θεάτρου σκιών,
animation, 3D animation, κουκλοθεάτρου) έχουν προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθούν σε –πυρόπληκτες πλέον– τοποθεσίες,
όπως η Αµαλιάδα, η Γαστούνη, η Ζαχάρω και η Κρέστενα.

ΒΡΑΒΕΙΑ 30ού ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ∆ΡΑΜΑΣ 2007
Το πέρασµα του Γιάννη Κατσάµπουλα 22'

// φεστιβάλ

1ο Βραβείο Μυθοπλασίας «Prince»
Τιµητική ∆ιάκριση Μουσικής στον Βαγγέλη Φάµπα
Βραβείο Τώνια Μαρκετάκη ΕΚΚ
Βραβείο ΠΕΚΚ
Βραβείο ΕΤΕΚΤ

Περιµένοντας… τον επόµενο Σεπτέµβρη
Είναι παράξενο πώς ένας άνθρωπος µπορεί να δεθεί µε µια πόλη µε την οποία δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις. Είναι φυσικό να νοσταλγεί τη γενέτειρα πόλη του, ένα µέρος όπου σπούδασε ή
έζησε για ένα διάστηµα.
Η ∆ράµα είναι µια πόλη που την ερωτεύεσαι µέσα σε µία εβδοµάδα.

Τζίνα Ντοστογιέφσκι
της Βανέσσας Ζουγανέλη 10'

9
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ΒΡΑΒΕΙΑ 13ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Milan της Michaela Kezele - Σερβία

του Μπουγιάρ Αλιµάνι*

GRAND PRIX
8

1

2

Πόλη της υγρασίας, του φθινοπώρου, προειδοποίηση του χειµώνα, µε τις βροχοπτώσεις
που πηγαινοέρχονται τις µέρες του φεστιβάλ.
Το άγχος του καθένα από µας µήπως την
επόµενη χρονιά δε θα είναι (µε ταινία) στη
µικρή αυτή πόλη του Βορρά. Και η ερώτηση πολλών συναδέλφων: «Θ’ ανέβεις φέτος
στη ∆ράµα;». Την αγαπάω τη ∆ράµα - για
τον ήλιο, τη βροχή, τις µικρού µήκους ταινίες, το προσωπικό του Φεστιβάλ, τις µικρές
αφίσες που πληθαίνουν κάθε µέρα, τους
καινούργιους φίλους και τους παλιούς, τις
συζητήσεις, τα σεµινάρια, τον ήχο του νερού
στην Αγία Βαρβάρα, το σταθµό του τρένου
που µοιάζει µε κινηµατογραφικό ντεκόρ.
Με το που φτάνεις σ’ αυτή την πόλη, καταλαβαίνεις ότι µόλις ξεκινάει ένα άλλο ταξίδι
στο οποίο θα συναντήσεις ανθρώπους, εικόνες, κόσµους, γλώσσες· θα δηµιουργήσεις σχέσεις, παρ’ όλο που κάποιους σκηνοθέτες δεν τους ξέρεις. Παίρνεις τα καλύτερα σεµινάρια παρακολουθώντας εκατοντάδες ταινίες, και σου µένει κάτι από την αύρα,
το ρυθµό, την τόλµη των µικροµηκάδων.
Καταλαβαίνεις ότι τα χρόνια περνάνε, και η
ευχή «Έλα, τώρα και σε µεγάλου µήκους!»
δε σου πάει. Αισθάνεσαι ότι, ξεκόβοντας
απ’ τη µικρού µήκους ταινία, κάτι χάνεις από
εκείνη την αθώα παιδική νότα που ψιθύριζες στην πρώτη σου ταινία.
Το Φεστιβάλ της ∆ράµας είναι η πρώτη µας
άρθρωση. Παρ’ όλο που πλησιάζουµε τα
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Saba των Gregorio Graziosi
και Theresa Menezes - Βραζιλία
2o Βραβείο
Βραβείο καλύτερης ταινίας ΠΕΚΚ

Salvador του Abdelatif Hwidar -Ισπανία
"Prix UIP Drama" της European Film Academy

Το πέρασµα
του Γιάννη Κατσάµπουλα - Ελλάδα
Ειδικό Βραβείο Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης

Boreas της Belma Bas - Τουρκία
Βραβείο Καλύτερης Βαλκανικής Ταινίας
5

σαράντα, επιστρέφουµε ξανά, λες και γυρίζουµε στην πόλη όπου γεννηθήκαµε, όπου
οι δρόµοι, οι πλατείες και τα κτίρια δεν άλλαξαν ποτέ· ή, µάλλον, έτσι µας αρέσει να πιστεύουµε. Μια τέτοια γεύση µού άφησε και
αυτή τη χρονιά το 30ό Φεστιβάλ Ελληνικών
Ταινιών Μικρού Μήκους και το 13ο ∆ιεθνές
Φεστιβάλ της ∆ράµας. Με χιλιάδες µέτρα
φιλµ για να συζητήσεις, κι ένα ψηφιακό τµήµα που πρέπει να -και σίγουρα θα- αναπτυχθεί. Μακριά από τη µιζέρια που κουβαλάµε
στην άρνηση η οποία µας χαρακτηρίζει, στην
ευκολία να σνοµπάρουµε τον κόπο και την
ετήσια δουλειά µιας µικρής οµάδας που ψάχνει, τρέχει, επιλέγει, αποφασίζει. Τελικά, αισθανόµαστε ότι χρέος µας είναι να κάνουµε
µε τον καλύτερο τρόπο τις ταινίες µας.
Το κύρος ενός φεστιβάλ δεν είναι ο αριθµός
των ανθρώπων που φιλοξενεί, ούτε η πολυτέλεια ενός δωµατίου ξενοδοχείου, αλλά, πάνω απ’ όλα, η ποιότητα των ταινιών
που φέρνει. Το Φεστιβάλ της ∆ράµας, κυρίως στο διεθνές τµήµα του, είναι πρωτοπόρο, µε µεγάλο αριθµό ταινιών απ’ όλο τον
κόσµο, όπως και µε καλές ελληνικές ταινίες.
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Είναι δύσκολο να χωρίζεις σε χρονιές το Φεστιβάλ της ∆ράµας. Σου φαίνεται ότι είσαι εκεί
κάθε χρόνο - για την ακρίβεια, αυτή είναι η
κρυφή σου επιθυµία. Ακόµα ηχεί στ’ αφτιά
µου κάποιο µεγάφωνο, καθώς, περνώντας
έξω απ’ τα γραφεία του φεστιβάλ, καταλαβαίνεις ότι µέσα, κάτω από τις τέντες, συζητάνε
την έκδοση κάποιου καινούργιου βιβλίου, λίγο πιο πέρα έχει ανοίξει µια έκθεση ζωγραφικής ή φωτογραφίας, κάπου δίπλα µια ανοιχτή
συζήτηση του ΕΚΚ µε τους σκηνοθέτες και
τους παραγωγούς για τα προβλήµατα και τις
προοπτικές της ελληνικής µικρού µήκους ταινίας - ένα µωσαϊκό που, παράλληλα µε τις
προβολές των ταινιών, συµπληρώνει το προφίλ ενός φεστιβάλ το οποίο µας καλεί κάθε
χρόνο να παραµείνουµε αιωνίως µικροµηκάδες στην ψυχή.∆εν είναι καθόλου παράξενο
το ότι είµαι στη ∆ράµα κάθε Σεπτέµβρη, κι
ας µην έχω ταινία· έχουν οι φίλοι µου, γνωστοί και άγνωστοι µικροµηκάδες.
Γυρίζοντας στην Αθήνα, όλα έχουν µείνει πίσω - σαν όνειρο που το κρατάς άθικτο µέχρι
τον επόµενο Σεπτέµβρη.
*Ο Μπουγιάρ Αλιµάνι είναι σκηνοθέτης.

• Όπως γράφαµε και στο προηγούµενο τεύχος, η µικρού µήκους ταινία αποτελεί τη βάση για κάθε νέα αναζήτηση (και εφαρµογή) της νέας τεχνολογίας. Απόδειξη, η Τζίνα Ντοστογιέφσκι της Βανέσσας Ζουγανέλη, που συµµετείχε στο φετινό Φεστιβάλ ∆ράµας. Είναι η πρώτη µικρού µήκους
ταινία που η επεξεργασία της εικόνας και του χρώµατος έγινε µε Digital Intermediate (D.I.). Το D.I προσφέρει νέες δυνατότητες επεξεργασίας χρώµατος και σπέσιαλ εφέ. Η επεξεργασία της ταινίας έγινε σε στούντιο της Ιταλίας. Η Τζίνα Ντοστογιέφσκι απέσπασε το Β’ βραβείο ταινίας Μυθοπλασίας και τιµητική διάκριση φωτογραφίας στον Αλέκο Γιάνναρο.

Εποικοδοµητική και σε καλό κλίµα
ήταν η συνάντηση των µικροµηκάδων µε τα µέλη της ∆ιοίκησης και
τους ανθρώπους του Κέντρου, που
πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο Σάββατο του Φεστιβάλ. Εκτός από τους
σκηνοθέτες και παραγωγούς µικρού
µήκους ταινιών, τη συνάντηση παρακολούθησαν και πολλά άλλα µέλη
της κινηµατογραφικής κοινότητας.
Από πλευράς Κέντρου, και, µετά τα
εµφανή αποτελέσµατα των ταινιών
τα σενάρια των οποίων είχαν περάσει
από τη διαδικασία εργαστηρίου σεναρίου, τονίσθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη των συγκεκριµένων εργαστηρίων ακόµα και µετά την έγκριση της
πρότασης.
Από την πλευρά των σκηνοθετών και
παραγωγών τονίσθηκε η ανάγκη µεγαλύτερης στήριξης της ταινίας µικρού µήκους, όχι µόνο η οικονοµική,
αλλά και µε πιο ενεργή την παρουσία
του ΕΚΚ καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής.
Τα µέλη της ∆ιοίκησης του Κέντρου
υποσχέθηκαν ότι όλα αυτά τα αιτήµατα θα ληφθούν υπ’ όψιν κατά τη
διαδικασία αλλαγής του Κανονισµού
Χρηµατοδοτήσεων που επίκειται.

My love του Alexander Petrov - Ρωσία

2ο Βραβείο Ταινίας Μυθοπλασίας
Τιµητική ∆ιάκριση Φωτογραφίας στον Αλέκο Γιάνναρο

Η έκταση που αναλογεί
του Παναγιώτη Χριστόπουλου 12'
Ειδικό Βραβείο Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης
Βραβείο ΕΚΚ

Κίµων & Λούσυ της Έφης Μπούντρη 8'
1ο Βραβείο Σπουδαστικής Ταινίας
Τιµητική ∆ιάκριση Γυναικείας Ερµηνείας
στην Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη
Βραβείο ΕΤΕΚΤ

Welcome home του Βασίλη Γιαννακάκη 14'
1ο Βραβείο για την κατηγορία
«Έλληνες του Κόσµου»

Εν θερµώ της Ανθής Νταουντάκη 14'
Ειδικό βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Σκηνοθέτη
«Ντίνος Κατσουρίδης»
Τιµητική διάκριση Σεναρίου
στους Ανθή Νταουντάκη και Κυριάκο Χαρίτο
Τιµητική διάκριση Μοντάζ
στον Γιώργο Τριανταφύλλου

Βραβείο Για Την Καλύτερη Ταινία
Κινουµένου Σχεδίου

Τριαντάφυλλο για µια µέρα
των Βασίλη Καζή και
Επίκουρου Τριανταφυλλίδη 30'

Good night Malik
του Bruno Danan-Γαλλία

Ειδικό βραβείο για την Αρτιότερη Παραγωγή
Βραβείο ΕΚΚ

Τιµητική ∆ιάκριση Ανδρικού Ρόλου
στον Zakariya Gouram

Ο δολοφόνος της λεωφόρου
των Τάσου και Βασίλη Γουδέλη 15'

Personal spectator
του Emmanuel Jespers- Βέλγιο

Τιµητική διάκριση Μοντάζ
στον Γιώργο Τριανταφύλλου

Τιµητική ∆ιάκριση Γυναικείου Ρόλου
στην Emily Hamilton

Spinaloga του Κώστα Αθουσάκη 18'

The Mozart of pickpockets
του Philippe Pollet-Villard – Γαλλία

Transit του Γιάννη Γαϊτανίδη 27'

Τιµητική ∆ιάκριση Κωµικής Ταινίας

Τιµητική ∆ιάκριση Ανδρικής Ερµηνείας
στον Μανώλη Μαυροµατάκη

Εσωτερικό, νύχτα
του Αχιλλέα Κυριακίδη-Ελλάδα

Τιµητική ∆ιάκριση Μακιγιάζ
στην Εύη Ζαφειροπούλου
Τιµητική ∆ιάκριση Κοστουµιών στη Λουκία Χατζέλου

Τιµητική ∆ιάκριση Καλλιτεχνικής Επιµέλειας

Ισόγειο του Χάρη Σταθόπουλου 14'

ΒΡΑΒΕΙΑ Digi2007
Small talk του Oρφέα Περετζή
1ο Βραβείο Καλύτερης Ψηφιακής Ταινίας

Πυραµίδα του ∆ηµήτρη Παπαθανάση
Ειδικό Βραβείο Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης

Road to nowhere
του Kωνσταντίνου Πρέπη

Τιµητική ∆ιάκριση Ήχου στον Σπύρο ∆ρόσο
Τιµητική ∆ιάκριση ΠΕΕΚ

Ώµος προς ενοικίαση
του ∆ηµήτρη Εµµανουηλίδη 21'
Τιµητική ∆ιάκριση Σκηνικών στον ∆ηµήτρη Ζιάκα

Καλή χρόνια, µαµά της Ίρινας Μπόικο
Βραβείο ΕΚΚ

Μ’ ακούει κανείς; του Τάσου Γερακίνη

Τιµητική ∆ιάκριση

Βραβείο ΕΚΚ

Μου ζήτησες να περιµένω
του Γρηγόρη Pέντη

Κλαίνε την ώρα που τα σκοτώνουν
της Μαρίας Μαγκανάρη

Τιµητική ∆ιάκριση

Βραβείο ΠΕΚΚ

[1] Εν θερµώ [2] Welcome home [3] Κλαίνε την ώρα που τα σκοτώνουν [4] Το πέρασµα [5]
Τζίνα Ντοστογιέφσκι [6] Η έκταση που αναλογεί [7] + [8] από τη συνάντηση του ΕΚΚ µε
τους µικροµηκάδες [9] Transit [10] Τριαντάφυλλο για µια µέρα

// έλληνες

του κόσµου

Σπύρος Σταθουλόπουλος θα ήθελα να είχα κάνει τους 300
Τον περασµένο Μάιο, είδε το ultra low budget σκηνοθετικό του ντεµπούτο, PVC-1, να επιλέγεται για το
∆εκαπενθήµερο των Σκηνοθετών ανάµεσα σε εκατοντάδες συµµετοχές. Η «ταινία-µονοπλάνο µε το κολάρο-βόµβα» έγινε παντού είδηση. Ήδη ο δρόµος για το Χόλιγουντ έχει ανοίξει, και οι προτάσεις πέφτουν
βροχή. Η εταιρεία παραγωγής του, άλλωστε, καθόλου τυχαία λέγεται Kosmokrator Sinema και εδρεύει
στο Λος Άντζελες. Ο Σπύρος Σταθουλόπουλος έρχεται µε δύναµη και τσαµπουκά από την Κολοµβία, είναι µόλις 29 χρονών, κι έχουµε κάθε λόγο να πιστεύουµε ότι το µέλλον και ο κόσµος όλος τού ανήκουν.
από τον Λευτέρη Αδαµίδη

Βρίσκεστε µοιρασµένος ανάµεσα στην Κολοµβία, την Ελλάδα και το Λος Άντζελες. Να τα βάλουµε σε µια τάξη; Γεννήθηκα στην Κολοµβία, καθώς η µητέρα µου είναι από εκεί. Μεγάλωσα, όµως, στη Θεσσαλονίκη. Το 1985, επέστρεψα στην Κολοµβία για χρόνια και ήρθα πάλι στην Ελλάδα για το στρατό. Στη συνέχεια, σπούδασα κινηµατογράφο στο Λος Άντζελες, κι αµέσως µετά γύρισα την πρώτη µου ταινία. Το δίπλωµά µου το πήρα µόλις πριν από λίγες µέρες (σ.σ. το Μάιο).
Το PVC-1 ήταν, δηλαδή, η πτυχιακή σας; Όχι· δεν είχε καµία σχέση µε το πανεπιστήµιο. Πρέπει να συµπληρώσω εδώ ότι,
πριν πάω στην Αµερική, είχα τελειώσει µια σχολή κινηµατογράφου στην Μπογκοτά, και στα 23 µου είχα δουλέψει στο µοντάζ
µιας ταινίας. Η σχέση µου, όµως, µε τον κινηµατογράφο άρχισε όταν ήµουν περίπου 10 χρόνων. Αρχικά τραβούσα στο βίντεο
κάποιες ζωγραφιές µου ή κουκλάκια µε πλαστελίνες και, σιγά σιγά, ανθρώπους, µε πρώτη µου πρωταγωνίστρια τη µητέρα µου.
Προσπάθησα να κάνω την πρώτη ταινία µου στα 19. Τραβούσα υλικό για δύο χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερα.
Όµως, εκπαιδεύτηκα πολύ µέσα απ’ αυτό. Την εποχή εκείνη, υπήρχε αυτό το πάθος µε το cool shot: όλοι κυνηγούσαν το κάδρο,
το γρήγορο µοντάζ, κυριαρχούσε αυτή η σχολή του MTV. Οπότε, µέσα απ’ αυτά που είχα τραβήξει, κατάφερα να το βγάλω αυτό από µέσα µου, να το ξεπεράσω, κι έτσι έφτασα µετά να κάνω το ακριβώς ανάποδο: µια ταινία µε ένα µόνο πλάνο. Πάντως,
έχει µεγάλη σηµασία µε ποια δεκαετία, µε ποιον κινηµατογράφο µεγαλώνεις. Όταν έβλεπα ταινίες στο θερινό του Μπαξέ (προάστιο στη Θεσσαλονίκη), έπαιζαν χολιγουντιανές ταινίες: τον Εξολοθρευτή, το Top gun. Έµαθα, λοιπόν, την αφήγηση, το
storytelling απ’ το Χόλιγουντ. Μετά, στη σχολή, είδα τα πάντα. Μ’ αρέσουν ο Σκορσέζε και ο Κιούµπρικ, ο Σπίλµπεργκ, αλλά
και ο Ταρκόφσκι, ο Όζου και ο Κουροσάουα. Και, βέβαια, ο Αγγελόπουλος.
Βλέπατε ελληνικές ταινίες; Έβλεπα κωµωδίες... Φίνος Φιλµ, Φώσκολο...
Ό,τι βλέπαµε κι εµείς, δηλαδή... Εντάξει – έβλεπα και τον Κασσαβέτη, τον Γαβρά, τον Καζάν.
Το Χόλιγουντ µε τον Αγγελόπουλο πώς κολλάνε; Μ’ ενδιαφέρει πολύ να δουλέψω στην Αµερική, αλλά νοµίζω ότι, για να το
πετύχω, δεν πρέπει να µιµηθώ τον αµερικανικό κινηµατογράφο. Πρέπει να πας λίγο ανάποδα, να κάνεις κάτι διαφορετικό για να σε
προσέξουν. Υπάρχει, για παράδειγµα, όλο αυτό το ρεύµα µε τον ισπανόφωνο κινηµατογράφο, ο Κουαρόν, ο Ινιαρίτου, που έχουν
τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ, αλλά κάνουν διαφορετικό κινηµατογράφο. Είπα, λοιπό, να κάνω µια ισπανόφωνη ταινία, αλλά όχι µε
γρήγορα πλάνα και καταιγιστικό µοντάζ. Το PVC-1 έχει την κλασική δοµή των τριών πράξεων, την αµερικανική λογική. Ακολούθησα αυτή τη δοµή επειδή θα έκανα την ταινία µε ένα µόνο πλάνο και θα έπρεπε κάπως να ισορροπήσω αυτή την επιλογή για να µη
χάσω τον θεατή. Πώς αλλιώς θα του κρατήσεις το ενδιαφέρον για 85 συνεχόµενα λεπτά όπου δεν υπάρχει cut; Είναι κουραστικό.
Οπότε, έχεις αυτόν το µηχανισµό. Πολλοί, τελικά, ξεχνάνε ότι βλέπουν ένα µονοπλάνο· τους απορροφά η
ιστορία. Μερικοί, µάλιστα, µου έλεγαν ότι έχει ωραίο µοντάζ. Μ’ ενδιέφερε πολύ η σχέση φόρµας και περιεχοµένου. Η ταινία
µιλάει για το χρόνο τελικά... πως, στον αληθινό χρόνο, δεν µπορείς να πας πίσω, ούτε µπροστά. Οπότε, πρέπει να το κάνεις σε
πραγµατικό χρόνο. Υπήρχε, όµως, κι άλλος ένας λόγος: πολιτικός. Το γεγονός είναι πραγµατικό, κι όταν συνέβη, η κυβέρνηση κατηγόρησε τους αριστερούς αντάρτες. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό – ήταν κοινοί εγκληµατίες. Με το µονοπλάνο, λοιπόν, δεν είσαι αναγκασµένος να δείξεις ποιοι είναι οι εγκληµατίες, από πού έρχονται. Ούτε µε νοιάζει κιόλας κάτι τέτοιο. Εµένα µ’ ενδιαφέρει τι γίνεται από τη στιγµή που η γυναίκα φοράει το κολάρο µε τα εκρηκτικά.
Θέλω να µας πείτε λίγο για τα τεχνικά: πώς σχεδιάσατε το µονοπλάνο και πώς το γυρίσατε. Πήγαµε για εφτά µέρες
στη ζούγκλα. Τις τρεις πρώτες, σχεδίασα τη διαδροµή και το πώς θα κινούνταν εκεί οι ηθοποιοί. Στις µέρες αυτές έγιναν οι και
πρόβες. Έπρεπε όλοι να συνηθίσουν ότι δεν υπάρχει cut. Στις υπόλοιπες τέσσερις µέρες γυρίστηκε η ταινία. Την τράβηξα τέσσερις φορές, µία κάθε µέρα, και κράτησα την τελευταία λήψη. Ξεκινούσα κάθε µέρα στις 11 το πρωί· ήθελα τον ήλιο
ακριβώς από πάνω, για να µην υπάρχει καµία σκιά. Αν το προσέξεις, δεν υπάρχει καµία σκιά ηθοποιού. Ήθελα να ξεχνά ο θεατής ότι υπάρχει µηχανή. Για να καταφέρω να κουβαλήσω τη steadycam επί 85 λεπτά, έκανα προπόνηση τρεις µήνες για να τη συνηθίσω. Αν είχα και άλλη µία µέρα στη διάθεσή µου, θα γινόταν καλύτερα, γιατί κάθε φορά βελτιωνόµασταν. Η πρωταγωνίστρια,
όµως, που έρχεται απ’ το θέατρο, έπρεπε να φύγει. ∆ιάλεξα θεατρική ηθοποιό, γιατί οι άνθρωποι του θεάτρου έχουν καλύτερη
µνήµη – τόσο στο διάλογο όσο και στις κινήσεις τους. Υπάρχουν άλλοι δύο επαγγελµατίες ηθοποιοί: ο άντρας της και ο αρχηγός
της συµµορίας. Οι άλλοι είναι ερασιτέχνες από την περιοχή.
Γράφατε την ταινία απευθείας σε σκληρό, όπως ο Σοκούροφ στη Ρωσική κιβωτό; Όχι· αν είχα το δίσκο, θα ήταν όλα
πιο εύκολα, γιατί µπορείς να γράψεις και 100 και 115 λεπτά. Όµως δεν είχα τα λεφτά και δεν ήθελα να είναι αυτό εµπόδιο. Οπότε, είπα να το κάνω µε κασέτα, και βρήκα στο εµπόριο τις κασέτες που είναι 83 λεπτά και µπορείς να γράψεις µέχρι 85. Έτσι βγήκε η διάρκεια της ταινίας. Είναι λίγο σαν το κρεβάτι του Προκρούστη: τραβήξαµε όσο µας έπαιρνε. Αυτό ήταν και το µεγάλο άγχος στο γύρισµα: µην τελειώσει η κασέτα, κι εγώ να έχω ακόµα δράση.
Ήταν σαν τη βόµβα, δηλαδή! Η πρωταγωνίστρια φορούσε το κολάρο, κι εσείς, την κασέτα... Ακριβώς! Και το γύρισµα
είναι όπως η ιστορία. Το ίδιο µε άγχωνε, όµως, και το να περίσσευε χρόνος. Την πρώτη µέρα, τελείωσα στα 77 λεπτά και τσαντίστηκα. Ήθελα να το φέρω ακριβώς – ήταν σαν στοίχηµα.
Στις Κάννες πώς έφτασε η ταινία; Τι να σου πω... δεν ξέρω. Ήταν η τελευταία ταινία που πήρε το ∆εκαπενθήµερο των Σκηνοθετών. Έλεγαν: «Έχουµε ένα UFO» – δεν ήξεραν πού να την κατατάξουν. Unidentified Flying Movie, δηλαδή.
Εγώ πίστευα ότι η ταινία έχει κάτι· όχι µόνο το µονοπλάνο, αλλά και την ιστορία µε τη βόµβα. Την είχα δείξει και σε αµερικανικά
στούντιο κι είχα ακούσει καλά λόγια.
Έχετε σκεφτεί να γυρίσετε κάτι στην Ελλάδα; Θέλω να δουλέψω για χρόνια στο Χόλιγουντ, και µετά να γυρίσω στην Ελλάδα. Έχω σκοπό να κάνω ταινίες για µεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής Ιστορίας: για τον Μέγα Αλέξανδρο ή την Κάθοδο των
Μυρίων. Μεγάλες ταινίες, γιατί πρόκειται για µεγάλα θέµατα. Σοβαρά µιλάω. Θα ήθελα να είχα κάνει τους 300. Μου άρεσε πολύ η ταινία, αλλά θα την έκανα διαφορετικά.
Το Νοέµβριο, συµµετέχετε στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τι σηµαίνει για σας αυτό; Είµαι από τη Θεσσαλονίκη, και το µεγάλο µου όνειρο ήταν, κάποια µέρα, να λάβω µέρος στο Φεστιβάλ. ∆εν ξέρω πώς θα φανεί, αλλά
για µένα είναι πιο σηµαντικό και από τα Όσκαρ – είναι η πόλη µου, έχω φίλους, συγγενείς, οικογένεια. ∆εν µπορώ να το πιστέψω ότι θα
πηγαίνω από το σπίτι µου µε τα πόδια στο λιµάνι για να δω την ταινία µου. Εδώ µεγάλωσα και ερωτεύτηκα τον κινηµατογράφο.

// διεθνές

διαγωνιστικό

Επάνοδος
στη Θεσσαλονίκη
Με δυνατές ταινίες απ’ όλο τον κόσµο, εµπνευσµένα αφιερώµατα, σηµαντικούς προσκεκληµένους, masterclasses και παράλληλες εκδηλώσεις, το 48ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης ετοιµάζεται για άλλη µια χρονιά να συγκεντρώσει κινηµατογραφόφιλους και επαγγελµατίες του χώρου που, από τις 16 ώς
τις 26 Νοεµβρίου, θα δώσουν δυναµικό παρών στην πόλη.
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στις γωνιές του κόσµου
Από τον άγουρο γιο του Αλφόνσο Κουαρόν µέχρι τον σεναριογραφικά ώριµο
Αλεξάντερ Μιντάντζε, οι φετινοί πρωταγωνιστές του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού ενώνουν τις δυνάµεις τους, αναζητώντας καταφύγιο µέσα στο αστικό χάος που απειλεί
να τους καταπιεί.
Στο Ano una, µια στατική ερωτική ιστορία φτιαγµένη από 4.000 φωτογραφίες µε
φόντο την πόλη του Μεξικού και τη Νέα Υόρκη, ο Ντιέγκο ακολουθεί τα ίχνη που
άφησε πίσω της η Μόλι περνώντας βιαστικά από τη ζωή του, κρύβοντας τους φόβους του στην καρδιά µιας καινούργιας µεγαλούπολης. Με λιγότερο κινηµατογραφική και περισσότερο ντοκιµαντερίστικη διάθεση, το Wednesday, Thursday
morning σκορπά στοιχεία-κλειδιά σε κάθε του βήµα, προκαλώντας µας να συναρµολογήσουµε την ιστορία του και να ανακαλύψουµε αν ο έρωτας είναι τελικά
εφικτός στη σύγχρονη Βαρσοβία. Το Vasermill µας συστήνει µε τη σειρά του την
Beersheba, τη µεγαλύτερη πόλη της ερήµου του Negev, στο Ισραήλ, και, µαζί, µια
παρέα δεκαεξάχρονα που προσπαθούν να ξορκίσουν τη βία, τις προκαταλήψεις
και την απελπισία που τους στοιχειώνει, επενδύοντας τις ελπίδες τους για µια καλύτερη ζωή στο τοπικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου. Το ρωσικό Soar, βασισµένο
στην αληθινή ιστορία ενός αεροπορικού δυστυχήµατος, βλέπει τη Μόσχα από ψηλά, εξερευνώντας την αλλοιωµένη αντίληψη ενός άντρα που φιλτράρει την πραγµατικότητα µέσα από τον πόνο της απώλειας, ώσπου ανακαλύπτει µια διαφορετική ευτυχία. Εντυπωσιακό προµηνύεται και το PVC-1 σε σκηνοθεσία του Σπύρου
Σταθουλόπουλου, Έλληνα από την Κολοµβία, ο οποίος, βασισµένος σε µια αληθινή ιστορία, αφηγείται σε ένα µονοπλάνο -διάρκειας 87 λεπτών- την περιπέτεια
µιας οικογένειας στα χέρια µιας οµάδας τροµοκρατών (βλ. και τη συνέντευξη του
σκηνοθέτη στο παρόν τεύχος). Τέλος, η διόρθωση του Θάνου Αναστόπουλου και
το Valse sentimentale της Κωνσταντίνας Βούλγαρη είναι οι δύο ελληνικές ταινίες
του διεθνούς διαγωνιστικού.

Ειδικές προβολές
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[1] Ano una [2] L’orfanato [3] Το κόκκινο µπαλόνι [4] Small Gods
[5] Στην άκρη του παραδείσου [6] Elli Makra [7] Sunshine state [8] Floating clouds [9] California dreamin
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τα κείµενα έγραψαν: Νίκος Αναγνωστός,
Νίκη Κατσαντώνη, Λίζα Λινάρδου, ∆έσποινα Παυλάκη

Εδώ θα συναντήσουµε έναν ακόµα σκηνοθέτη ελληνικής καταγωγής: τον ∆ηµήτρη
Καρακατσάνη από το Βέλγιο, που η ταινία του, Small Gods, ένα road movie µε πρωταγωνίστρια µια νέα γυναίκα που χάνει το παιδί της από δική της υπαιτιότητα και βρίσκει τη λύτρωση σε µια νέα, αλλόκοτη «οικογένεια», έκανε πρεµιέρα στην Εβδοµάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Βενετίας. Στο ίδιο τµήµα προβάλλεται η καινούργια ταινία
του Γίρι Μένζελ, I served the King of England. Ο Μένζελ επιστρέφει, µετά από 13
χρόνια απουσία, µεταφέροντας στη µεγάλη οθόνη ένα ακόµα µυθιστόρηµα του συµπατριώτη του, Μπόχουµιλ Χράµπαλ (Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν). Τέλος, ξεχωρίζει και η ταινία The darjeeling limited του Ουές Άντερσον, µε
τους Έιντριαν Μπρόουντι και Τζέισον Σούρτσµαν.

// διεθνές
διαγωνιστικό
γυρίσµατα
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[1] PVC-1 [2] από το αφιέρωµα στον Ουίλιαµ Κλάιν

γνωρίστε το mumblecore
Οι Ηµέρες Ανεξαρτησίας, στη τρίτη τους χρονιά, συνεχίζουν να λειτουργούν ως ένα εναλλακτικό φόρουµ, αφιερωµένο στον ανεξάρτητο κινηµατογράφο από όλο τον κόσµο, αναδεικνύοντας καινοτόµους
δηµιουργούς, ταινίες και ρεύµατα. Φέτος, θα παρουσιάσουν το έργο
του µετρ του ιαπωνικού κινηµατογράφου Μίκιο Ναρούσε, ο οποίος,
αν και πρόκειται για έναν καταξιωµένο δηµιουργό, εφάµιλλο των
Όζου και Κουροσάουα, µόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζει να γίνεται
γνωστός στο δυτικό κοινό. Θα γνωρίσουµε, όµως, και τη Μαλαισιανή Γιασµίν Αχµάντ, τον Κορεάτη (πρώην Υπουργό Πολιτισµού) Λι
Τσανγκ Ντονγκ, καθώς και το mumblecore, το νέο κινηµατογραφικό
ρεύµα της αµερικανικής ανεξάρτητης σκηνής. Ο όρος mumblecore
(από το mumble/µουρµουρητό και core/πυρήνας) αναφέρεται σε µια
νέα γενιά κινηµατογραφιστών, την DIY (do it yourself) γενιά του
youtube και των blogs, που οι ταινίες τους παρουσιάζουν κάποια
κοινά χαρακτηριστικά (νατουραλιστική αφήγηση, µικρή παραγωγή,
ερασιτέχνες ηθοποιοί, αυτοσχεδιαστικοί διάλογοι).
Ξεχωρίζει ακόµα, στο παιδικό τµήµα, η προβολή των µεσαίου µήκους κλασικών ταινιών του Αλµπέρτ Λαµορίς, Το κόκκινο µπαλόνι και Ο ασπροχαίτης.

µια βόλτα στη γειτονιά µας
Το τµήµα «Ματιές στα Βαλκάνια», για άλλη µια χρονιά θα δηµιουργήσει µια γέφυρα επικοινωνίας ανάµεσα στους κινηµατογραφιστές της χερσονήσου και το διεθνές κοινό. Το κεντρικό τους αφιέρωµα φέτος αφορά το έργο του πολυσχιδούς ρουµάνου σκηνοθέτη Νάε Κάρανφιλ (Φιλανθρωπία, Asphalt tango), ο οποίος µε ιδιαίτερο κινηµατογραφικό στιλ, οξύνοια και ανατρεπτική αίσθηση
του χιούµορ, πραγµατεύεται φλέγοντα κοινωνικά ζητήµατα. Θα
προβληθεί µεταξύ άλλων και η τελευταία του ταινία, The rest is
silence, που αποτελεί την ακριβότερη παραγωγή στην ιστορία του
ρουµανικού κινηµατογράφου. Το ίδιο τµήµα φιλοξενεί και την τελευταία ταινία του Φατίχ Ακίν, Στην άκρη του παραδείσου, που
απέσπασε το βραβείο Σεναρίου και το Οικουµενικό Βραβείο της
Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών - και µάλιστα, ο σκηνοθέτης του Head on υπόσχεται µάλιστα να ξαναπεράσει πίσω από
τα µουσικά πλατό, για ένα ξέφρενο πάρτι στην Αποθήκη Γ΄.

πόλεµος και ειρήνη
Η θεµατική ενότητα Focus, που ξεκίνησε πέρσι, φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της «σύγκρουσης» στη σύγχρονη επο-

χή, υπό τον τίτλο «Σύγχρονοι Πόλεµοι». Μια επιλογή ταινιών πρόσφατης παραγωγής από όλο τον κόσµο προσπαθεί ν’ αναδείξει τις
παραµέτρους που οδηγούν την παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία σε
εντάσεις και τριβές (Munyurangabo του Λι Άιζακ Τσουνγκ), να φωτίσει φαινόµενα όπως η ενδοοικογενειακή βία (Bog of beasts του
Κλαούντιο Ασίς), αλλά και να πειραµατιστεί µε τα όρια και τους κανόνες του ντοκιµαντέρ (AFR του Μόρτεν Χαρτζ Κέπλερς και
Strange culture της Λιν Χέρσµαν Λίσον).

αφιερώµατα
Σηµαντικό κοµµάτι της διοργάνωσης αποτελούσαν πάντοτε τα αφιερώµατα στις εθνικές κινηµατογραφίες χωρών που βρίσκονται στο
επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Φέτος, κυριαρχούν το… µεσογειακό ταµπεραµέντο και οι όψεις του σύγχρονου ισπανικού κινηµατογράφου, µε 19 ταινίες πρόσφατης παραγωγής, που αναδεικνύουν τις
νέες δυνάµεις µιας σηµαντικής κινηµατογραφίας. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα, το La soledad του Χάιµε Ροσάλες (Οι ώρες της ηµέρας), µε αφετηρία µια τροµοκρατική επίθεση στη Μαδρίτη, και το
ντοκιµαντέρ Invisibles, µε παραγωγό τον ηθοποιό Χαβιέρ Μπαρδέµ.
Ακόµα, προγραµµατίζονται αφιερώµατα σε σηµαντικές προσωπικότητες του παγκόσµιου κινηµατογράφου, όπως η πλήρης ρετροσπεκτίβα του έργου του Τζον Σέιλς, ίσως του σπουδαιότερου σκηνοθέτη του ανεξάρτητου αµερικανικού κινηµατογράφου, ο οποίος θα τιµηθεί µε τον Χρυσό Αλέξανδρο, θα δώσει masterclass και θα συζητήσει µε το κοινό. Επίσης, η τελευταία του ταινία, Honeydripper, θα
πραγµατοποιήσει στο Φεστιβάλ την ευρωπαϊκή της πρεµιέρα, στην
οποία θα παραβρεθούν οι στενοί του συνεργάτες, ηθοποιοί Κρις
Κούπερ (Adaptation), Ντέιβιντ Στράδερν (Καληνύχτα και καλή τύχη) και Ντάνι Γκλόβερ, πρωταγωνιστής της τελευταίας του ταινίας.
Μεγάλο αφιέρωµα προγραµµατίζεται και για τον πολυτάλαντο
αµερικανό σκηνοθέτη, φωτογράφο, ζωγράφο και γραφίστα Ουίλιαµ Κλάιν, που θα παραστεί στο Φεστιβάλ για να µιλήσει για τη
δουλειά του, µε παράλληλη έκθεση έργων του στο Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Όπως και πέρσι, στην Αποθήκη 8 θα λειτουργήσει το Industry
Centre, που προωθεί καινοτόµες πρωτοβουλίες, δραστηριότητες
και εκπαιδευτικά προγράµµατα, µε στόχο τη διεθνοποίηση των τοπικών κινηµατογραφικών αγορών.
Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ θα συµπληρώσουν σειρά συναυλίες
και εκθέσεις σχετικές µε τις θεµατικές του, σε συνεργασία µε πολιτιστικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.
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[1] Πρώτη φορά νονός [2] Uranya [3] Straight story [4] Alter ego [5] Valse sentimentale [6] H επιστροφή [7] Παρέες [8] Κλέφτες

Η ώρα της µεγάλης αναµέτρησης
Μετά τη µεγάλη εισπρακτική επιτυχία που σηµείωσαν τον περασµένο µήνα οι ταινίες El Greco
του Γιάννη Σµαραγδή και Πρώτη φορά νονός της Όλγας Μαλέα, το ενδιαφέρον για την ελληνική ταινία αναζωπυρώνεται. Σε µια καθοριστική χρονιά για τα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας, το Φεστιβάλ φιλοξενεί τη φετινή
«σοδειά» µε τα φώτα να πέφτουν στις νέες ταινίες που θα κάνουν πρεµιέρα στη Θεσσαλονίκη. Ανάµεσά τους,
η νέα ταινία του Βασίλη Βαφέα, Γυναικείες συνωµοσίες, η Μεταµόρφωση του Κώστα Σφήκα (βασισµένη
στην οµότιτλη νουβέλα του Κάφκα), το Κορόιδο εν τάξει του Γιάννη Παρασκευόπουλου (επιστρέφει µετά
από αρκετά χρόνια), το διακριτικό ντεµπούτο της Κωσταντίνας Βούλγαρη, Valse sentimentale, και η Επιστροφή, του επίσης νεόκοπου Βασίλη ∆ούβλη. Με τις δεύτερες προσπάθειές τους συµµετέχουν
φέτος ο Θάνος Αναστόπουλος (διόρθωση) και ο Μάκης Παπαδηµητράτος (Κλέφτες).
Αν ο δρόµος των εισιτηρίων δείχνει και το δρόµο των βραβείων,
τότε τα φαβορί στη φετινή διοργάνωση είναι ο Γιάννης Σµαραγδής
και η Όλγα Μαλέα. Ο El Greco, όπως αποδεικνύουν τα 200.000
εισιτήρια στην πρώτη εβδοµάδα προβολής, άγγιξε τον Έλληνα που
κρύβεται µέσα µας, αλλά και η Όλγα Μαλέα, µε το βάφτισµα του
Νονού, αναθέρµανε την εξαιρετική σχέση που έχει µε το εγχώριο
κοινό. Ωστόσο, ποιος µας λεει ότι δεν ήρθε η ώρα να δικαιωθεί το
κινηµατογραφικό Alter ego του πιο δηµοφιλή τραγουδιστή της
χώρας µας; Ο Σωτήρης Γκορίτσας, απ’ την άλλη, έµπλεξε µε κακές
Παρέες και σκόνταψε σ’ ένα πτώµα, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για
να τον κρατήσει µακριά από τα βραβεία, αν, µάλιστα, σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για την πιο προσωπική ταινία του. Ο Θοδωρής
Αθερίδης, πρώτος εκπρόσωπος του στρατοπέδου των ηθοποιών,
ελπίζει να κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιτροπής µε τη διασκευή
του θεατρικού του (Μια µέλισσα τον Αύγουστο), ενώ το ζεύγος
Μουρίκη-Κυριακίδης ποντάρει ενάντια στα προγνωστικά µε το
Straight story. ∆εύτερη και τελευταία πολυεθνική συµπαραγωγή
στο κινηµατογραφικό στερέωµα για φέτος, η Uranya του Κώστα
Καπάκα, αναµένεται να συναγωνιστεί σε διεθνή λάµψη τον El
Greco στην τελετή απονοµής, που θα γίνει τη ∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Αφιερώµατα
Τα φετινά αφιερώµατα στο ελληνικό φιλµ νουάρ και τον Νίκο Νικολαΐδη ακολουθούν µε τον δικό τους τρόπο κοινές υπόγειες διαδροµές. Το φιλµ νουάρ γεννήθηκε στην αµερικανική κινηµατογραφική
βιοµηχανία λίγο µετά το ξέσπασµα του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, αλ-

λά σύντοµα κατέκτησε τον δυτικό κόσµο, υιοθετώντας µοτίβα που
ταυτίστηκαν µε τη µυθολογία του, και διερευνώντας τις έννοιες της
ζωής και του θανάτου σ’ ένα κυρίαρχο αστικό τοπίο. Γοήτευσε, όµως,
και τους έλληνες κινηµατογραφιστές, που υιοθέτησαν τους κώδικές
του και δηµιούργησαν, σε µια ποικιλία αισθητικών προσεγγίσεων. Τις
σηµαντικότερες ταινίες τους θα παρουσιάσει το αφιέρωµα του ελληνικού τµήµατος του Φεστιβάλ «Σε σκοτεινούς δρόµους: Το Φιλµ
Νουάρ στον ελληνικό κινηµατογράφο», που ανθολογεί αντιπροσωπευτικά δείγµατα του είδους, από το κλασικό, το γκανγκστερικό, το
δραµατικό ψυχολογικό και το ερωτικό υπαινικτικό νουάρ µέχρι το
θρίλερ τρόµου και το κλασικό αστυνοµικό δράµα, όπως αυτά εξελίσσονται σε µια περίοδο 46 χρόνων (1958-2004). Ανάµεσα στις 12
µεγάλου και τις 2 µικρού µήκους ταινίες που περιλαµβάνει το Αφιέρωµα, αναφέρουµε ενδεικτικά τις ταινίες των Ντίνου Κατσουρίδη
(Έγκληµα στα παρασκήνια, Οι αδίστακτοι), Ντίνου ∆ηµόπουλου
(Ο άνθρωπος του τρένου), Σταύρου Τσιώλη (Πανικός), Νίκου Γραµµατικού (Κλειστή στροφή), Απόστολου ∆οξιάδη (Υπόγεια διαδροµή), Γιώργου Καρυπίδη (Επικίνδυνο παιχνίδι). Το Αφιέρωµα, που
επιµελήθηκε ο κριτικός κινηµατογράφου Αλέξης ∆ερµεντζόγλου,
συνοδεύεται από ειδική έκδοση.
Άµεσα συνδεδεµένο µε το φιλµ νουάρ, το έργο του πρόσφατα και
πρόωρα χαµένου Νίκου Νικολαΐδη (βλ. και το αφιέρωµα στον σκηνοθέτη στο παρόν τεύχος). Το αναδροµικό αφιέρωµα του Φεστιβάλ
περιλαµβάνει το σύνολο του έργου του, µε τις ταινίες Singapore
Sling, Πρωινή περίπολος, Γλυκειά συµµορία, Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόµα και Ευρυδίκη Β.Α. 2037 να προβάλλονται σε
αποκατεστηµένες κόπιες, µε νέα, ψηφιακή επεξεργασία ήχου.
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[9] Γυναικείες συνωµοσίες [10] διόρθωση [11] El Greco
[12] Μια µέλισα τον Αύγουστο

ψηφιακά κύµατα ανανέωσης
Στη δεύτερη χρονιά του, το Digital Wave φιλοξενεί φέτος 11 ταινίες.
Στην Έξοδο, ο Γιώργος Βούλγαρης πλέκει τρεις προσωπικές ιστορίες σε
µία, σκιαγραφώντας την κοινή µοίρα των χαρακτήρων του. Ο Ρόµπερτ
δουλεύει για έναν από τους µεγαλύτερους µαφιόζους της Λευκωσίας,
τον Ιακώβου, και φυσικά κάνει το λάθος να ερωτευτεί τη γυναίκα του.
Μοναδική διέξοδος, µια απελπισµένη φυγή, που, όµως, δεν πρόκειται
να µείνει ατιµώρητη.
Στο Άκου, ο Γιώργης Φωτόπουλος κατασκοπεύει τις περιπέτειες µιας
παρέας κινηµατογραφόφιλων, που ονειρεύονται να γυρίσουν τη δική
τους ταινία. ∆οκιµάζουν, απορρίπτονται, αλλά δεν καταθέτουν τα
όπλα. Προϊόν του άσβεστου πάθους τους, µια ταινία µε φτερά αγγέλου
για έναν αθώο κατηγορούµενο, η οποία, όµως, θα τους στείλει κατευθείαν στη φυλακή.
Το Προσοχή εύθραυστο δεν είναι απλώς ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Ο
Βαγγέλης Ρικούδης οδηγεί δύο παιδικούς φίλους στην καρδιά της
Ινδίας, προς αναζήτηση των παλιών τους δεσµών. Μόνο που η απόσταση ανάµεσα στην αφετηρία και τον προορισµό επιφυλάσσει πολλά...
Ο Κώστας Νταντινάκης προσπαθεί να γλιτώσει την Ετέρ από τα βάσανά της, αλλά Στο κάτω (κάτω) της γραφής η θεραπεία πολλές φορές
είναι τελικά χειρότερη από την ασθένεια.
Το Πανικός και παράνοια µέσα σε µια παραίσθηση, διά χειρός ∆ιονυσίου Νικολάου, στήνει εµπόδια στις παράνοµες φιλοδοξίες πολυµήχανου µεγαλοεπιχειρηµατία να δηµιουργήσει µια ΑΤΜ κάρτα αναλήψεως που θα του δίνει τη δυνατότητα να παίρνει όσα χρήµατα θέλει
από οποιοδήποτε µηχάνηµα.
Επιστροφή στα µαθητικά θρανία, εκεί όπου η Στάση ζωής δεν είναι ακόµα συνειδητή επιλογή. Ο Σπύρος Βρεττός καταγράφει την ωρίµανση δύο
φίλων που παλεύουν για τα πάντα, πέρα από τις σχολικές διακρίσεις.
Το µήλο µέσα στο κεφάλι σου ψάχνει ο Άγγελος Σπάρταλης, τραβώντας το χαλί κάτω απ’ τα πόδια µ’ έναν απλό, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσµατικό, τρόπο. Σβήνει για µια στιγµή το µοναδικό φως που φωτίζει
ανελλιπώς τη ζωή: τον ήλιο!
Το Γιαγκόναν: Οι σκοτεινές µέρες του χαµού του Γιάγκου Ραφτόπουλου καταδύεται σ’ έναν φανταστικό κόσµο που κυβερνάται από τον πανίσχυρο µάγο Όλκαρ.
Το Α’ βραβείο στο DigitalWave, ύψους 15.000 ευρώ έχει θεσµοθετήσει το ΕΚΚ.
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Μικρού µήκους
Οι µικρού µήκους ταινίες που συµµετέχουν φέτος στα
Κρατικά βραβεία είναι οι εξής:
Στον κήπο του Χρόνη Θεοχάρη,
Μάνα του Εµµανουήλ Μπούχλη,
Κλαίνε την ώρα που τα σκοτώνουν της Μαρίας Μαγκανάρη,
Καλή χρονιά, µαµά της Ιρίνας Μπόικο,
Το πέρασµα του Γιάννη Κατσάµπουλα,
2 φορές τώρα του Μιχάλη Κωνσταντάτου,
Ισόγειο του Χάρη Σταθόπουλου,
Σκεπαστό: η συνάντηση του Γιώργου Καλλίρη,
Φαύλος κύκλος του Γιώργου Γρηγοράκη,
Η έκταση που αναλογεί του Παναγιώτη Χριστόπουλου,
Εσωτερικό, νύχτα του Αχιλλέα Κυριακίδη,
Ο δολοφόνος της λεωφόρου των Βασίλη και Τάσου Γουδέλη,
Χάρη του Γαβριήλ Τζάφκα,
Μ’ ακούει κανείς; του Τάσου Γερακίνη,
Εν θερµώ της Ανθής Νταουντάκη,
Κίµων και Λούση της Έφης Μπούντρη,
76543 του Ζαχαρία Μαυροειδή,
Ο χορός του θανάτου του Βασίλη Στογιάννη,
Παραισθήσεις του Γιώργου Ιακωβίδη,
Μπλουζ για τη Νέδη Ράιαν του Χριστόφορου Ροδίτη,
xxx Live του ∆ηµήτρη Αντζού,
Η ωραία Λου της Κέλλυς Σταµουλάκη,
Εισβολή της Μαρίνας Βέλλου,
Transit του Γιάννη Γαϊτανίδη,
Full Μoon της Μαρίας Χατζηγιάννη,
Τι είναι αυτό; του Κωνσταντίνου Πιλάβιου,
Στη σκιά του ∆ηµήτρη Αποστόλου,
Τριαντάφυλλο για µία µέρα των Βασίλη Καζή,
Επίκουρου Τριανταφυλλίδη,
Μαριονέτα του Μίνωα Νικολακάκη,
Αλυσίδα του Θωµά Κιάου,
Diary of a Μadman του Γιώργου Ναλµπαντίδη,
Metrostation του Ιωάννη-Σταµάτη Ρηγόπουλου,
Spinalonga του Κώστα Αθουσάκη,
Τζίνα Ντοστογιέφσκι της Βανέσσας Ζουγανέλη,
Για το όνοµα του σπουργιτιού του Κύρου Παπαβασιλείου,
Ώµος προς ενοικίαση του ∆ηµήτρη Εµµανουηλίδη,
Αλλαγή φρουράς του Γιώργου Χρυσαφάκη,
Παντοµίµα του Φίλιππου Μπουραΐµη,
∆ιπλό ραντεβού του Κωνσταντίνου Μουσούλη,
Η µνήµη ακίνητη της Ελένης Αγγελοπούλου,
Πρώτη φορά της Μαριτίνας Πάσσαρη.

// ντοκιµαντέρ
Τρία ντοκιµαντέρ θέτουν υποψηφιότητα για τα φετινά Κρατικά Βραβεία Κινηµατογράφου.
Ο λόγος για τα: Ο Σεφέρης στη χώρα της έκλειψης του Ανδρέα Πάντζη,
Πολύ µιλάς…πολύ κλαις του ∆ηµήτρη Κιτσικούδη και Μυστικά και ψέµατα του Σταύρου Στάγκου.

Ο Σεφέρης στη χώρα της έκλειψης
του Ανδρέα Πάντζη

Πρόκειται για µια ταινία-οδοιπορικό στην Κατεχόµενη Κύπρο,
στις πηγές έµπνευσης του µεγάλου Νοµπελίστα ποιητή, έτσι
όπως τις έχει αιχµαλωτίσει ο ίδιος µέσα από τον φωτογραφικό
του φακό. Από το 1953-55, ο Σεφέρης ταξίδεψε στην Κύπρο
τρεις φορές και τράβηξε σχεδόν 300 φωτογραφίες. Ο Ανδρέας
Πάντζης παρουσίασε πριν από δύο χρόνια το ντοκιµαντέρ Φωτογραφική µηχανή σωστά κανονισµένη, µε µια σειρά φωτογραφίες στις οποίες παρακολουθούµε την πορεία του ποιητή
στην Ελεύθερη Κύπρο. Όπως σηµειώνει ο σκηνοθέτης του ντοκιµαντέρ, «Ο Σεφέρης στη χώρα της έκλειψης συµπληρώνει
την προηγούµενη ταινία, αλλά είναι ταυτόχρονα και αυτοτελής.
Προσπαθούµε να βρούµε τη σχέση ανάµεσα στις φωτογραφίες
και τα ποιήµατα του ποιητή. Οι τόποι που τον ενέπνευσαν, τώρα είναι κατεστραµµένοι, παραµεληµένοι, λεηλατηµένοι. Ένα
road-movie µέσα στο χρόνο και το χώρο».
Η ταινία έχει τιµηθεί µε το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο 16ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χρυσός Ιππότης της Ρωσίας.
Σκηνοθεσία-Παραγωγή: Ανδρέας Πάντζης. Σενάριο: Σάββας Παύλου, Ανδρέας Πάντζης.
Φωτογραφία: Πέτρος Κουµουνδούρος. Μοντάζ: Νίκος Χαλαµπάλας. Ήχος: Πανταζής Φίλιππας. Μουσική: Βάσος Αργυρίδης. Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε. Συµπαραγωγή: ΡΙΚ, P.A.
Stephania Film Productions Ltd, Κύπρος.

Πολύ µιλάς...πολύ κλαις του ∆ηµήτρη Κιτσικούδη

Επί τέσσερα χρόνια, ο ∆ηµήτρης Κιτσικούδης, σ’ ένα ταξίδι στα
βουνά της Ροδόπης, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, κατά µήκος των συνόρων, κατέγραφε µε την κάµερά του την καθηµερινότητα των Ποµάκων. Η καταγωγή των Ποµάκων δεν έχει
τεκµηριωθεί επιστηµονικά. Αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες,
Βούλγαροι, Τούρκοι. Χαρακτηριστική είναι µια παροιµία τους:
«Να φοβάσαι του Τούρκου το βόλι, του Βούλγαρου το ξύλο

και του Έλληνα το µολύβι, γιατί το βόλι και το ξύλο ξεχνιούνται, αλλά το µολύβι δεν ξεχνάει». Η γλώσσα τους είναι νοτιοσλαβική, και η θρησκεία τους, µουσουλµανική.
«Στόχος µου» λέει ο σκηνοθέτης, «ήταν να µάθω και να δείξω
γιατί στην περιοχή τους αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι σε ξένη
χώρα; Γιατί εκεί µοιάζει να σταµάτησε ο χρόνος; Για ποιο λόγο
αποτελούν “µήλον της έριδος” µεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας
και Τουρκίας; Ελπίζω ότι η ταινία θα µπορέσει να δώσει µιαν
απάντηση στα ερωτήµατα που απασχόλησαν εµένα και τους
συνεργάτες µου».
Σκηνοθεσία-Σενάριο: ∆ηµήτρης Κιτσικούδης. Κείµενα: Περικλής Χειλάς, Αναστασία Μπαλέζντραβου. Φωτογραφία: Άλκης Σωτηριάδης. Μοντάζ: Κωστής Αντωνόπουλος, Σεραφείµ
Κόντος. Ήχος: ∆ηµήτρης Γιακουρίδης. Μουσική: Περικλής Χειλάς, Τάσος Καρακατσάνης. Παραγωγοί: Νίκος Βεργέτης, ∆ηµήτρης Κιτσικούδης. Παραγωγή: ARCADIA DIGITAL. Αφήγηση:
Γιάννης Βόγλης, Γιάννης Καρατζογιάννης, Ιωσήφ Μαρινάκης, Άρτεµις Αποστολοπούλου.
Η ταινία έχει ενισχυθεί από το ΕΚΚ

Μυστικά και ψέµατα του Σταύρου Στάγκου

Ένα οδοιπορικό φρίκης, απόγνωσης και φόβου στην περιοχή
Μποπάλ της Ινδίας, 23 χρόνια µετά τη µεγαλύτερη οικολογική
καταστροφή που υπέστη. Το ∆εκέµβριο του 1984, µια τροµακτική χηµική καταστροφή στο εργοστάσιο φυτοφαρµάκων της
αµερικανικής πολυεθνικής εταιρείας UNION CARBIDE, στη
Μποπάλ της Ινδίας, συγκλόνισε τον κόσµο. 8.000 νεκροί τις
πρώτες 3 µέρες µετά το ατύχηµα, 25.000 µέχρι σήµερα,
120.000-150.000 χρόνια ασθενείς (τερατογενέσεις, αύξηση των
καρκίνων, οφθαλµολογικά, γυναικολογικά, πνευµονολογικά
και ψυχολογικά προβλήµατα), διάλυση του κοινωνικού ιστού,
χρόνια µόλυνση του περιβάλλοντος, συνθέτουν τον εφιάλτη
που διαδραµατίζεται µέχρι σήµερα στη Μποπάλ.
Όπως λέει ο σκηνοθέτης, «στόχος της ταινίας είναι να µεταδώσει στον θεατή όχι µόνο πληροφορίες για ένα τόσο σηµαντικό
γεγονός, ούτε απλώς να τον προβληµατίσει για τον “χηµικό
τρόµο” που υπάρχει γύρω µας, αλλά και να του δηµιουργήσει
µια αίσθηση που “κουβαλάει” µέσα της τις πληροφορίες και
τους προβληµατισµούς, αλλά και, κυρίως, αγγίζει την ίδια την
ουσία της ανθρώπινης ζωής· γιατί το ατύχηµα στο Μποπάλ,
όπως και άλλα µεγάλα γεγονότα, αποτελούν ένα κοµµάτι της
αλυσίδας που φτιάχνει την ανθρώπινη ιστορία, και τα δρώντα,
τα ενεργά “στοιχεία” της είµαστε εµείς όλοι».
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Σταύρος Στάγκος. Φωτογραφία: Στέλιος Αποστολόπουλος. Μοντάζ: Στάθης Αυγουστάτος. Ήχος: Λέανδρος Ντούνης. Μουσική: Μάριος Στρόφαλης. Παραγωγός: Σταύρος Στάγκος. Συµπαραγωγή: Cinegram.
H ταινία έχει αποσπάσει το Βραβείο FIPRESCI στο 9ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου Αιώνα.
Η ταινία έχει ενισχυθεί από το ΕΚΚ
και την ΕΡΤ στο πρόγραµµα ΤΕΚΜΗΡΙΟ

Σκηνοθεσία: Θάνος Αναστόπουλος. Σενάριο: Θάνος Αναστόπουλος, Βασίλης Ραϊσης. ∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: Ηλίας Αδάµης. Σκηνικά/Κοστούµια: Μαγιού Τρικεριώτη. Ήχος: Στέφανος Ευθυµίου, Κινάν
Ακάουι, Γιώργος Βαρυµποµπιώτης. Μοντάζ: Ναπολέων Στρατογιαννάκης. Παραγωγοί: Θάνος Αναστόπουλος, Φαντασία Οπτικοακουστική. Παίζουν: Γιώργος Συµεωνίδης, Ορνέλα Καπιτάνι, Σαβίνα Αλιµάνι.
H ταινία συµµετέχει στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό

λάβετε (πολιτικές) θέσεις «Η επόµενη ταινία µου, θα ήθελα να είναι πολιτική. Η αγαπη-

µένη µου είναι Η µάχη της Αλγερίας. Ιδανικά, θα ήθελα να κάνω κάτι παρόµοιο, αλλά δεν έχω σκεφτεί ακόµα
τι θα ήταν αυτό. Ερεθίσµατα, πάντως, υπάρχουν. Απ’ τη στιγµή που έχεις επιλέξει να χρησιµοποιήσεις ένα µέσο
που έχει τόση δύναµη όσο ο κινηµατογράφος, είναι πολυτέλεια να το σκορπάς σε πράγµατα που δεν έχουν τόση σηµασία ∆εν µπορεί να γίνεται χαµός στον κόσµο, κι εσύ να µην παίρνεις θέση!» Μέχρι να ανακαλύψει τι
µπορεί να κάνει για τον κόσµο, η Κωνσταντίνα Βούλγαρη αφήνει το Valse sentimentale να διηγηθεί τι έχει
κάνει ο κόσµος στην ίδια. Ελλειπτική γραφή, γνώριµα συναισθήµατα που έχει ζήσει ο καθένας: ο Θάνος Σαµαράς και η Λουκία Μιχαλοπούλου δεν µπορούν ούτε ένα απλό βαλς να χορέψουν (πόσο µάλλον, συναισθηµατικό), φαινοµενικά ανίκανοι να συγχρονίσουν τα βήµατά τους σ’ έναν παροξυσµό εσωστρέφειας και
αναίτιας ασυνεννοησίας, όπου ο έρωτας είναι καταδικασµένος να παραµείνει άγνωστος κώδικας ώς το τέλος.
Ένας κοµίστας και µια επίδοξη –πλην ηµι-άνεργη– σκηνοθέτιδα περιφέρονται µέσα σ’ ένα ηθεληµένα σχηµατικό σενάριο, κοµµένο και ραµµένο για να χωράει µόνο τους δυο τους. Μια υπόθεση πολύ προσωπική, βασισµένη πάνω σε µια ιστορία που ξεκίνησε να γράφει η Κωνσταντίνα ενάµιση χρόνο πριν και που ολοκληρώθηκε ενάµιση µήνα µετά, µε φόντο την αγαπηµένη της γειτονιά και έδρα το σπίτι της: «Όλοι οι άνθρωποι
που ασχολούνται µε τον κινηµατογράφο, θα έπρεπε να βάζουν κάτι απ’ τον εαυτό τους µέσα σ’ αυτό που κάνουν· αλλιώς, δε θα βγει αληθινό αυτό που θες να πεις. Αυτό είναι το στοίχηµα µε την ταινία µου: να µη θεωρηθεί “δήθεν”· να καταλάβει ο άλλος ότι αυτό που δείχνω, το έχω ζήσει και είναι η αλήθεια µου. ∆ε µε νοιάζει αν θ’ αρέσουν τα πλανα. Η ουσία είναι που µε ενδιαφέρει». Πλαισιωµένη από γνώριµα πρόσωπα [Πάνος
Βουτσαράς (µοντάζ), Αλέξανδρος Βούλγαρης (βοηθός σκηνοθέτης)], πόνταρε σε δυο επαγγελµατίες ηθοποιούς που αγάπησαν τα όνειρα θερινής νυκτός της σαν να ’ταν δικά τους, αντικαθιστώντας απλώς το δάσος µε
την Πλατεία Εξαρχείων! Τι θα ’λεγε για µια συνεργασία µε το οικογενειακό της περιβάλλον; «Με τον αδελφό
µου, ναι· µε τον µπαµπά µου, όχι. Άλλη ηλικία, άλλα πράγµατα µας αφορούν. Με τον αδελφό µου, όµως, επειδή είµαστε και φίλοι, είναι αυτονόητο. Αλλά να γράψουµε κάτι µαζί, δεν το ’χουµε σκεφτεί ακόµα.»

φωτο: Πάρης Αναγνωστόπουλος

διορθώνοντας την πόλη

Ο Θάνος Αναστόπουλος «διορθώνει» την Αθήνα µε γνώµονα την παλιά του γειτονιά, ξεκινώντας, φυσικά, απ’ το κέντρο. Μεγαλωµένος δυο βήµατα από την Οµόνοια, στήνει αυτί στα υπόγεια ρεύµατα της πόλης, προσπαθώντας να καταλάβει τι άλλαξε, και κινηµατογραφεί τη δική του ερµηνεία. Ένας άντρας που µόλις βγήκε από τη φυλακή, βουτάει στο νέο αίµα που κυλάει στις φλέβες µιας πολυεθνικής συνοικίας, µπαινοβγαίνοντας στα νέα στέκια των µεταναστών, και κόβει κύκλους γύρω από µια γυναίκα κι ένα παιδί που θα µπορούσαν ή δεν θα µπορούσαν να είναι µέλη
της διασπασµένης οικογένειάς του. Η διόρθωση θα παραµείνει µέχρι το τέλος πεζή, διατηρώντας το ίδιο
χαµηλό προφίλ µε τις κινηµατογραφικές της ανησυχίες, που ελίσσονται µε φαινοµενική ηρεµία γύρω από
θέµατα που καίνε. Η οξυµµένη πραγµατικότητα µιας νέας Αθήνας, υπόκωφα βίαιης και αναπάντεχα τριτοκοσµικής, προσδίδει µια ντοκιµαντερίστικη χροιά στο νέο εγχείρηµα του Αναστόπουλου -µια εντύπωσηπου φρόντισε και ο ίδιος να την ενισχύσει, κινηµατογραφώντας την ταινία σε βίντεο υψηλής ευκρίνειας,
ένα νέο µέσο που ακόµα δεν έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του στη χώρα µας. Με την πολύτιµη συνδροµή ενός ενθουσιώδους ηµι-επαγγελµατικού καστ και ενός µικρού αλλά πιστού συνεργείου η ταινία
γυρίστηκε µε δανεικό budget και µια παροξυσµική αίσθηση του επείγοντος, που την έσπρωξε πέρα από
τα στενά όρια του σεναρίου, σε δρόµους κρυφούς που της υπέδειξε ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της ταινίας·
δηλαδή, η πόλη.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Κωνσταντίνα
Βούλγαρη. ∆/νση Φωτογραφίας:
∆ηµήτρης Κασσιµάτης. Μοντάζ: Κενάν Ακάουι. Ήχος: Ξενοφώντας Κοντόπουλος. Μουσική: Νίκος Βελιώτης. Σκηνικά-Κοστούµια: Κυριακή
Τσίτσα. Παίζουν: Θάνος Σαµαράς,
Λουκία Μιχαλοπούλου, Μαρίσα
Τριανταφυλλίδου, Ανδρέας Κοντόπουλος, Αλέξανδρος Βούλγαρης.
Παραγωγή: Κωνσταντίνα Βούλγαρη,
Protasis, Cinegram.
Η ταινία έχει ενισχυθεί από το
ΕΚΚ και την ΕΡΤ στο Πρόγραµµα
Νέο Βλέµµα
H ταινία συµµετέχει
στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό

επιστροφή µε τραγικό υπόβαθρο

γυναικείες συνωµοσίες

Μετά από εφτά χρόνια γραµµική θεατρική δηµιουργία, ο Βασίλης Βαφέας επιστρέφει στην κινηµατογραφική αποσπασµατικότητα, αρχίζοντας τις Γυναικείες συνωµοσίες από το τέλος: «Το πρώτο πλάνο που γυρίσαµε, ήταν το τελευταίο της ταινίας. Πρέπει να ’σαι πλασµένος για ν’ αντέχεις αυτό το συνεχές µπρος-πίσω. ∆εν είναι εύκολο ένας θεατρικός σκηνοθέτης να κάνει
σινεµά. Εγώ, όµως, αγαπώ και τις δύο διαδικασίες». Με µια εµφανή τάση προς το σουρεαλισµό, µε την πλάστιγγα να γέρνει περισσότερο
προς τις προσωπικές ιστορίες όσο περνούν τα χρόνια, και παρά τις κοινωνικές συµπεριφορές που τον απασχολούσαν σχεδόν αποκλειστικά στην αρχή της καριέρας του, γνωρίζει πλέον καλά ότι δε νοείται απογείωση χωρίς προσγείωση, ισορροπώντας τις Γυναικείες συνωµοσίες ανάµεσα στη φαντασία και την εµπειρία. «Ο ελληνικός κινηµατογράφος δεν είναι βιοµηχανία, δεν είναι καν βιοτεχνία· είναι ευρεσιτεχνία! Αν δεν είσαι ευρεσιτέχνης, δυσκολεύεις τη ζωή σου, και δεν είναι εύκολο να κάνεις πολλές ταινίες, γιατί εξοντώνεσαι. Αν θέλεις να παραµείνεις στο άθληµα, πρέπει να έχεις µια ροπή προς την ευρεσιτεχνία· όχι µόνο την τεχνική, αλλά και την καλλιτεχνική». Χηµικός στο επάγγελµα, µε µια έµφυτη τάση στον πειραµατισµό, µπόλιασε την κινηµατογραφική του επιστροφή µε ανατροπή, παίρνοντας την ιστορία ενός
απλού ανθρώπου και φέρνοντας τα πάνω, κάτω. Κατάλοιπο από τη θεατρική του θητεία στο «εάν» του Κασσαβέτη (τη θεατρική τριλογία του οποίου ανέβασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα) ή προσωπικό βίωµα; «Μου αρέσει αυτό το “εάν”, που δεν είναι µόνο κασαβετικό·
υπάρχει και στον Αριστοφάνη. Βάζεις, δηλαδή, ένα “εάν” εντός σου και λες: “Εάν ένας άνθρωπος, που νοµίζει ότι ισορρόπησε γιατί έχει διανύσει ένα δρόµο, έχει µια σχέση και µια επαγγελµατική θέση, εάν αυτά τα πράγµατα τα χάσει, τι θα γίνει;”». Στρέφοντας τις µικρές καθηµερινές ιστορίες, µπαινοβγαίνει στο πετσί ενός άντρα που µπορεί να µην είναι πια τόσο νέος, ούτε τόσο ωραίος, αλλά έχει ακόµα µια πορεία
µπροστά του και, το σηµαντικότερο, κάποια πράγµατα να πει. Αναγνωρίζοντας ελαφρυντικά στο ελληνικό κοινό, που τα τελευταία χρόνια
ακονίζει τα νύχια του πάνω στην εγχώρια παραγωγή ενώ ξοδεύει τα λεφτά του στον εισαγόµενο ανταγωνισµό, δε δείχνει ακόµα ν’ ανησυχεί για τη µελλοντική πορεία της Συνωµοσίας στις αίθουσες (όπου θα βγει τον Ιανουάριο), αν και παραδέχεται ότι ο πιο ήρεµος άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει καµιά (κινηµατογραφική) ιστορία να πει!
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Βασίλης Βαφέας ∆/νση φωτογραφίας: Κωστής Γκίκας Μοντάζ:
Ντίνος Κατσουρίδης Μουσική: Πλάτων Ανδριτσάκης Ήχος: Βαγγέλης Βλέσσας Σκηνικά:
Αφροδίτη Κουτσουδάκη Κοστούµια: Μάγδα Καλορίτη Παραγωγός: Βασίλης Βαφέας Παραγωγή: Σίγµα Φιλµ Παίζουν: Αλέξανδρος Τσακίρης, Φαίη Ξυλά, Τζένη Σκαρλάτου
Η ταινία έχει ενισχυθεί από το ΕΚΚ στο πρόγραµµα ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Ζαγοροχώρια
της Ηπείρου, µας ταξιδεύει ο Βασίλης ∆ούβλης (Ο βετεράνος) µε την πρώτη του µεγάλου µήκους ταινία, Η
επιστροφή, που θα κάνει πρεµιέρα στο 48ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Μετά από 35 χρόνια στη Γερµανία, ο Ηλίας, ένας µεσήλικας Ηπειρώτης, επιστρέφει στο ερηµωµένο χωριό
του κι αγοράζει ένα βενζινάδικο στον κεντρικό δρόµο για τα Γιάννενα. Θέλει να κάνει µια καινούργια αρχή,
αλλά γρήγορα νιώθει και πάλι ξένος· αυτή τη φορά, στην ίδια του την πατρίδα. Η κατά πολύ νεότερη γυναίκα του, που τον παντρεύτηκε για να ξεφύγει από τη φτώχεια και τη µιζέρια του χωριού, τώρα ασφυκτιά σ’
ένα γάµο δίχως έρωτα. Η ζωή τους θ’ αλλάξει όταν ο Ηλίας θα σώσει από τους συνοριοφύλακες έναν νεαρό αλβανό λαθροµετανάστη που του θυµίζει τον εαυτό του όταν ήταν νέος. Θα τον προσλάβει στο µαγαζί
του, κι ανάµεσά τους θα αναπτυχθεί µια ιδιότυπη σχέση πατέρα-γιου. Όµως η σύζυγός του και ο νεαρός
Αλβανός θα ερωτευτούν απελπισµένα, µε τραγικές συνέπειες για όλους.
«Η ταινία» µας λέει ο Βασίλης ∆ούβλης, «προσπαθεί να προσεγγίσει το σύγχρονο πρόσωπο της ελληνικής
πραγµατικότητας, όπως καθορίζεται, τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, από τη µετατροπή της Ελλάδας από χώρα µετανάστευσης σε χώρα υποδοχής µεταναστών. Στην Ήπειρο, στα Ζαγοροχώρια, απ’ όπου και η καταγωγή
µου, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απτό – η ιστορία του συγκεκριµένου τόπου έχει σηµαδευτεί από την αποδηµία
και τη µετανάστευση. Αυτή ακριβώς η πραγµατικότητα συµπύκνωνε όλη τη σύγχρονη όψη της νεοελληνικής κοινωνίας. ∆εν ήταν καθόλου στις προθέσεις µου να κάνω µια ταινία καταγγελίας, διδακτική. Γι’ αυτό και η ταινία,
πάνω απ’ όλα, αφηγείται µια προσωπική ιστορία, ένα ιδιότυπο τρίγωνο, και µέσα απ’ αυτό προσπαθεί να προσεγγίσει το πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας.»
Γι’ άλλη µία φορά, το τραγικό στοιχείο φαίνεται ν’ απασχολεί ιδιαίτερα τον σκηνοθέτη. «∆εν υπάρχει, βέβαια,
σαφής αναφορά στην αρχαία ελληνική τραγωδία, αλλά µ’ ενδιαφέρει να ενσωµατώσω κάποια στοιχεία της δοµής
της µε τρόπο ελλειπτικό, όχι εµφανή, σ’ ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης. Πιστεύω ότι είναι και ο µόνος τρόπος µε
τον οποίο είναι σήµερα δυνατόν να προσεγγίσει κανείς την αρχαία ελληνική τραγωδία στον κινηµατογράφο.»
Η προσέγγισή του αυτή αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται οι χαρακτήρες: «Τα τρία
πρόσωπα στα οποία βασίζεται η ταινία, είναι σχεδόν ισότιµα και κινούνται µακριά από το εύκολο σχήµα θύτης-θύµα· δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Και οι τρεις είναι κατά κάποιον τρόπο τραγικοί ήρωες, καθώς όλοι διαπράττουν
µια αµαρτία µε την αριστοτελική έννοια, αστοχούν, διαπράττουν µια ύβρι, κυνηγώντας ένα όνειρο που τους υπερβαίνει. Θέλησα αυτό να καθορίζει όχι µόνο την ιστορία, αλλά και την ίδια την αφηγηµατική φόρµα της ταινίας.»
Ο σκηνοθέτης έδωσε το ρόλο του λαθροµετανάστη στον ερασιτέχνη Αρτούρ Λούζι, «ακριβώς γιατί ήθελα το
ρόλο να τον παίξει ένας πραγµατικός Αλβανός· µ’ ενδιέφερε η αλήθεια αυτού του προσώπου. Χρειάστηκε, βέβαια, να δουλέψουµε πάρα πολύ σκληρά, αλλά µ’ ενδιέφερε να υπάρχει µια αυθεντικότητα, ακόµα και στο επίπεδο της γλώσσας. Και πολλούς δεύτερους ρόλους της ταινίας, όµως, τους υποδύονται ερασιτέχνες ηθοποιοί.
Νοµίζω πως αυτός ο συνδυασµός λειτούργησε πραγµατικά γόνιµα».

Σενάριο/Σκηνοθεσία:
Βασίλης
∆ούβλης. ∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: Κωστής Γκίκας. Σκηνικά/Κοστούµια: Ιουλία Σταυρίδου. Ήχος:
Σπύρος ∆ρόσος. Μοντάζ: Ιωάννα
Σπηλιοπούλου. Εκτέλεση Παραγωγής: Γιώργος Κυριάκος. Παραγωγός:
Κώστας Λαµπρόπουλος. Παίζουν:
Μαρία Σκουλά, Άρτο Απαρτιάν,
Αρτούρ Λούζι, Ελισάβετ Ναζλίδου,
Χρήστος Νοµικός.
H ταινία έχει ενισχυθεί από το ΕΚΚ
στο πρόγραµµα ΝΕΟ ΒΛΕΜΜΑ

επικίνδυνη ισορροπία

Πριν από
δύο χρόνια, ο ηρωινοµανής Τσίου και τα µπλεξίµατά
του µε τον υπόκοσµο, καθώς αναζητούσε τη δόση του
σε µια έρηµη, λόγω ∆εκαπενταύγουστου, Αθήνα,
ξάφνιασαν τους θεατές· όχι λόγω του ζοφερού θέµατος, αλλά ακριβώς διότι η ταινία του Μάκη Παπαδηµητράτου προέκυψε… κωµωδία µε ιδιαίτερο χιούµορ,
ανατρεπτικό ύφος και παιχνιδιάρικη γλώσσα, αποκτώντας φανατικό κοινό και κερδίζοντας σηµαντικές διακρίσεις (βραβείο FIΡRESCI για την καλύτερη ελληνική ταινία στο 46ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, βραβείο καλύτερου σεναρίου και πρωτοεµφανιζόµενου σκηνοθέτη
στα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας). Με τη νέα του ταινία, Κλέφτες, περνά, από τις κάθε είδους εξαρτήσεις, στις σχέσεις εξουσίας: αν και ξεκινά ως κωµωδία, η ταινία σύντοµα δίνει τη θέση της στο σασπένς και την αγωνία, καθώς δύο µικροκλέφτες γίνονται µάρτυρες φόνου και καταλήγουν να παλεύουν
για τη δική τους επιβίωση. Όπως υπόσχεται, πάντως, ο
σκηνοθέτης, ακόµα και στις δυσκολότερες στιγµές
δε θα χάνονται η ελαφρότητα και το χιούµορ. ∆ύσκολη ισορροπία – όµως ο
Παπαδηµητράτος έχει αποδείξει πως ξέρει να
την κρατά.

φωτό: Ξένη Ταζέ

κάνω έρωτα µε την τέχνη συνεχώς Το όνοµά του, Νίκος Αλευράς – το

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδηµητράτος. ∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: Νικόλας Ποττάκης. Σκηνικά:
Σταυρούλα Μπαραδάκη. Κοστούµια:
Ηλιοστάλαχτη Βαβούλη. Ήχος: Ξενοφώντας Κοντόπουλος. Μοντάζ: ∆ηµήτρης Μέρας. Μουσική επιµέλεια: Αλέξανδρος Βούλγαρης Παραγωγοί: Νίκος
Μουστάκας, Κατερίνα Οικονόµου. Παίζουν: Μυρτώ Αλικάκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Πέτρος Λαγούτης, Μάκης Παπαδηµητράτος, Ελευθερία Γεροφωκά.
ΣTΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ: 6 ∆εκεµβρίου από
τη SEVEN FILMS

πρώην όνοµά του, µάλλον, καθώς προτιµά να αυτοαποκαλείται... Erωsa Nikate Mahan. Ο λόγος;
η νέα του ταινία Ερωτικά µαθήµατα για επαναστατική δράση, ένα χρόνο µετά το χειροποίητο Έρηµος και µόνος για να µου φύγει ο πόνος που έσπασε µια σιωπή 30 χρόνων µετά το θρυλικό Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι. Και οι δύο πρόσφατες ταινίες του είναι µια φρενήρης απόδραση
από την κατάθλιψη δυτικού τύπου· που γυρίστηκαν «χωρίς σενάριο, χωρίς προγραµµατισµό, εντελώς αυθόρµητα, µε απέραντη αγάπη, πόνο και πάθος… κάθε στιγµή… κάθε πλάνο… όπως φωτίζει ο ήλιος, όπως πετάει µια πεταλούδα, όπως χορεύει µια κόρη, όπως η ζωή µας». Τον ίδιο έρωτα δείχνει ο Αλευράς και για τους παιγνιώδεις αφορισµούς: «Ο κινηµατογράφος είναι η τέχνη του χρόνου· ο χώρος υπάρχει παρεµπιπτόντως».
Τα Ερωτικά µαθήµατα για επαναστατική δράση που θα κάνουν πρεµιέρα στο τµήµα DigitalWave
του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπως λέει ο δηµιουργός της «είναι µια ταινία µε 20 ηθοποιούς, 20 τραγούδια, χορευτικά και πολλά άλλα απρόβλεπτα! Mια τρελή, ανατρεπτική κωµωδία που περιλαµβάνει 12
δοξαστικούς ύµνους υπέρ του έρωτα, του πάθους και της εΠΑΝάστασης» των σωµάτων, των ψυχών και
του σύµΠΑΝτος κόσµου… όπως τα 12 ευαγγέλια, όπως οι 12 µήνες, και όπως οι 12 θεοί του Ολύµπου.
Ύµνος για τη δηµιουργία, ύµνος για τους θεούς, την Αφροδίτη, τον ∆ιόνυσο, τον Πάνα, ύµνος για το πάθος, τη ζήλια, την προδοσία, έρωτας και φύση, έρωτας και χρόνος, έρωτας και παραµεληµένες αισθήσεις, όσφρηση, γεύση και αφή, έρωτας και πόνος, έρωτας και θάνατος, έρωτας και ανάσταση, έρωτας και
εΠΑΝάσταση! Ένας δάσκαλος, ο Erωsa Nikate Mahan, Ελληνοβραζιλιανοαιγυπτιώτης την καταγωγήν,
κάνει µαθήµατα θεωρητικά και πρακτικά σε φοιτητές, αναλύει γιατί τη σηµερινή εποχή αποτύχαν όλα τα
πολιτικά συστήµατα, και αποδεικνύει διά της “εις άτοπον απαγωγής” ότι όλες αυτές οι θεωρίες, όλα αυτά τα κατασκευάσµατα είναι αντιερωτικά γιατί δεν περιλαµβάνουν τον ΕΡΩΤΑ, τη δηµιουργό αιτία των πάντων, “το κινούν αίτιον του ΣύµΠΑΝτος” κατά τον Πλάτωνα».
Μετά από απουσία τριών δεκαετιών, δύο ταινίες σε δύο χρόνια βρίσκουν την απάντησή τους στο εξής:
«δεν είµαι σκηνοθέτης· είµαι κινηµατογραφιστής. Εγώ γυρίζω κάθε µέρα ένα πλάνο, όπως ο ποιητής γράφει µία λέξη, Εγώ γράφω την κίνηση µε την “camera στυλό” και γυρίζω συνέχεια γιατί έχω απελευθερωθεί από τις συναισθηµατικές και τις αισθητικές ενοχές κι από τις φόρµες! Κάνω έρωτα µε την τέχνη συνεχώς και αδιαλείπτως!».

Σκηνοθεσία: Νίκος Αλευράς ∆/ση Φωτογραφίας: Αργύρης Τσεπελίκας Ήχος: ∆ηµήτρης Μάρκου Μουσική: Σάκης Τσιλίκης
Σκηνικά: Ανδρέας Σίνος Κοστούµια: Μοσχούλα Καγιάφα, Ελίνα ∆ράκου Μοντάζ: Μιχάλης Γαλανάκης. Παίζουν οι: Έλενα Παναγιωτοπούλου, Βύρων Κατρίτσης, Μάκης
Μπογέας, Ρεγγίνα Παντελίδη, Τάσος Παλαντζίδης, ∆ηµήτρης Πουλικάκος κ.α.
Παραγωγή: ΛΑΛΛΟΥ∆Α – MEDIΑVOX
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ και της ΕΡΤ στο
πλαίσιο του προγράµµατος ΤΕΚΜΗΡΙΟ

η ταινία της ταινίας

Ένα κωµικό παιχνίδι στα όρια της φιλµικής
και της …ζοφερής πραγµατικότητας αποτολµά ο Γιάννης Παρασκευόπουλος
(Νετρίνο), στη νέα του ταινία Κορόιδο εν τάξει. Θέµα της, οι περιπέτειες ενός
αποτυχηµένου σκηνοθέτη, ο οποίος πείθει µια οικογένεια να πουλήσει το κοµµωτήριο που τους άφησε κληρονοµιά ο πατέρας τους, για να χρηµατοδοτήσουν
την καινούργια του ταινία που ο ίδιος πιστεύει ότι θα σπάσει τα ταµεία…Το τίµηµα, βέβαια, θα είναι και καλλιτεχνικό, καθώς το πρωταγωνιστικό ζευγάρι θα
πρέπει να αποτελείται από τον µικρό γιο της οικογένειας, που µόλις βγήκε από
την κλινική απεξάρτησης, και την ερωµένη του, µια πλούσια, αλλά ατάλαντη
ηθοποιό. Τα χρήµατα θα εξανεµιστούν λίγο µετά την έναρξη των γυρισµάτων,
και η οικογένεια σύντοµα θα φτάσει στα όρια της απόλυτης φτώχειας, θέτοντας
σε κίνδυνο την ταινία. Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, µετουσιώνει τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζει ο ανεξάρτητος κινηµατογράφος σε µια σύγχρονη σάτιρα µε
αυτοαναφορικές προεκτάσεις..

αναµέτρηση µε τον Κάφκα

Σκηνοθεσία, Σενάριο, Μοντάζ: Γιάννης Παρασκευόπουλος, ∆ιεύθυνση
φωτογραφίας: Ολυµπία Μυτιληναίου, Ήχος: Νίκος Μπουγιούκος, Σκηνικά: Χαρά Συρίγου, Μαρία Ασηµάκη, Κοστούµια: Όλγα Αντικαρτσίδου,
Μουσική: Γιώργος Γκικοδήµας, Παίζουν: Ρένος Χαραλαµπίδης, Βίκυ Κουλιανού, Μπεάτα Ασηµακοπούλου, Μιχάλης Γιαννάτος, Μαρία Τσαρουχά, Νάντια Μουρούζη

Θεωρείται η σηµαντικότερη εναλλακτική φωνή στον ελληνικό κινηµατογράφο. Ακραίος, ριζοσπαστικός, τολµηρός. Αυτοδίδακτος κινηµατογραφιστής, ο Κώστας
Σφήκας εµφανίζεται το 1961 µε τη µικρού µήκους Εγκαίνια, για να παραδώσει έξι χρόνια µετά τον Θηραϊκό Όρθρο (σε συνεργασία µε τον Σταύρο Τορνέ) και το 1974 το Μοντέλο, ταινίες που αποτελούν σηµείο αναφοράς στον ελληνικό κινηµατογράφο.
Φέτος, ο σκηνοθέτης αποφασίζει να αναµετρηθεί µε τον Κάφκα, και επιστρέφει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (που τον είχε τιµήσει στην 45η διοργάνωσή του) µε τη νέα του δηµιουργία Μεταµόρφωση, βασισµένη στην οµώνυµη νουβέλα του Τσέχου συγγραφέα. Ο Γκρέγκορ Σάµψα -εδώ πλασιέ τριγώνων γεωµετρίας- µεταµορφώνεται σ’ ένα ερπετό από τα υλικά των εµπορευµάτων του. Η στοργή της οικογένειάς του,
που χάνει τον κύριο πόρο ζωής της, µεταβάλλεται σε µίσος και τον εξοντώνει.
«Αν ο Γκρέγκορ Σάµψα του Καφκικού έργου είναι το παθητικό θύµα ενός κόσµου όπου οι ανθρώπινες
σχέσεις έχουν µεταβληθεί από σχέσεις ανθρώπων σε σχέσεις πραγµάτων και η αλλοτρίωσή του είναι απόλυτη, ο Γκρέγκορ Σάµψα της πρότασής µας, αν και παγιδευµένος στα φετίχ των εµπορευµάτων, εξακολουθεί να αγωνίζεται», αναφέρει ο σκηνοθέτης σε ένα σύντοµο σηµείωµα.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Κώστας Σφήκας, ∆/νση φωτογραφίας: Παναγιώτης Γιάκας, Επεξεργασία εικόναςanimation: Στέλιος Νικολάου, Λευτέρης Παπούλιας, Μοντάζ: Κώστας
Σφήκας, Ήχος: Σωτήρης Λουκάκος,
Παραγωγή: Παναγιώτης Σασλίδης
Η ταινία έχει ενισχυθεί από το
ΕΚΚ στο πρόγραµµα Ορίζοντες

Οι ταινίες του @ΤΗΕΝS BLOGS
I love you του Αλέξανδρου Παπαηλιού
Μια παρέα πέντε ανθρώπων βιώνει τα αδιέξοδα του έρωτα, της επιβίωσης και της
καθηµερινότητας στην Αθήνα. Η συνάντησή τους µ’ έναν ιδιόρρυθµο άνθρωπο που
περιφέρεται στην πόλη, γίνεται αφορµή για να συγκρουστούν µε τη ροµαντική πλευρά της ζωής, φτάνοντας σ’ ένα όριο στο οποίο ο καθένας απαντά διαφορετικά. Η αγάπη το βάζει στα πόδια ή λυτρώνεται; «Ουσιαστικά, η ταινία αφήνει µετέωρη την απάντηση. Κυρίως, όµως, στηρίζεται στην αγωνία των πέντε νέων» σηµειώνει ο σκηνοθέτης. Ναι, αλλά υπάρχει ροµαντισµός στη σηµερινή Αθήνα; «Υπάρχει, κρυµµένος
κάτω από την επιφάνεια, µέσα στους ανθρώπους, και κάποιες στιγµές βγαίνει για λίγο, από κάποιες ρωγµές, για να χαθεί ξανά.»

∆ωρεά και Η Αλίκη πεθαίνει στη χώρα των θαυµάτων
του Γιώργου Καρυπίδη

Συνένωση δυνάµεων
Σε καιρούς όπου το αίτηµα για καλλιτεχνική σύµπραξη επανέρχεται όλο και επιτακτικότερο, πέντε σκηνοθέτες
αποφασίζουν να συνυπάρξουν φιλµικά, φτιάχνοντας, µετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα, µια σπονδυλωτή ταινία,
στο πνεύµα αντίστοιχων πρόσφατων προσπαθειών (Paris je t’aime, ∆έκα λεπτά αργότερα).
Οι Αλέξανδρος Παπαηλιού, Γιώργος Καρυπίδης, Θανάσης Σκρουµπέλος, ∆έσποινα Καρβέλα και Λένα Βουδούρη
συναντήθηκαν µέσα απ’ τις σελίδες του κινηµατογραφικού περιοδικού «∆ιαγωγή Μηδέν» που εκδίδουν οι τρεις πρώτοι,
κι αποφάσισαν να γυρίσουν µε απόλυτη ανεξαρτησία, αλλά και συλλογικότητα, το @THENS BLOGS, έξι ασπρόµαυρα
φιλµικά blogs πάνω στη σύγχρονη Αθήνα, το καθένα µε την ιδιαιτερότητα του δηµιουργού του.
H ταινία θα διαγωνιστεί στο DigitalWave του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
«Η συνεργασία προέκυψε από το περιοδικό “∆ιαγωγή Μηδέν”,
που γρήγορα συγκέντρωσε γύρω του έναν αριθµό καλλιτεχνών και
δηµιουργών» µας εξηγεί ο Αλέξανδρος Παπαηλιού. «Πρόβαλε η
ανάγκη να γυρίσουµε και µια ταινία όλοι µαζί. Βάλαµε µόνο δύο προϋποθέσεις: να είναι όλων οι ταινίες ασπρόµαυρες και να γίνονται όλες
µέσα στην πόλη των Αθηνών». Κανείς δεν επενέβη στη δουλειά του
άλλου, αλλά υπήρχε τεράστια αλληλοϋποστήριξη. «Εγώ ήµουν
βοηθός οπερατέρ στην ταινία του Σκρουµπέλου, ο οποίος ήταν βοηθός παραγωγής της δικής µου, ήµουν βοηθός σκηνοθέτη του Καρυπίδη κι αυτός δικός µου, κάτι αντίστοιχο έγινε µε τη ∆έσποινα και τη
Λένα. Παρόµοια, µοιραζόµαστε όλοι τρεις διευθυντές φωτογραφίας
και τρείς µοντέρ. Πρακτικά, λοιπόν, το αίτηµα “συλλογικότητα” που
τέθηκε, απέδωσε» καταλήγει ο Α. Παπαηλιού.
Η Λένα Βουδούρη δηλώνει συγκινηµένη από την ανταπόκριση και
τη βοήθεια όλων των συνεργατών, ηθοποιών, τεχνικών και βοηθών: «Μου θύµισε τη δεκαετία του ’70 που ξεκινούσε ο Νέος Ελληνικός Κινηµατογράφος, κι αν είχε π.χ. κάποιος µια εταιρεία µε µουβιόλα, σε βοηθούσε: πήγαινες και δούλευες εκεί. Η παραγωγή έγινε βέβαια κανονικά, ήταν ένα κανονικό συνεργείο, αλλά έγινε βάσει της αυτοθυσίας των ανθρώπων. Ήταν η ανάγκη τους να βοηθήσουν να γίνει ταινία. Εµείς οι Έλληνες δεν συνεργαζόµαστε αρκετά εύκολα, είµαστε αρκετά εγωτικά πλάσµατα. Αλλά η ανέχεια και το µη περαιτέρω
θα µας κάνουν να τολµήσουµε τέτοιες ταινίες, και πιστεύω ότι και άλλες οµάδες θα πράξουν παρόµοια.»
Ο Γιώργος Καρυπίδης επιχειρεί να διαγράψει ένα ευρύτερο πλαίσιο. «Μετά το ’90, είχαµε διάφορες ανακατατάξεις -κοινωνικές, πολιτικές και, κυρίως, πολιτισµικές- που, λίγο ώς πολύ, προϋπέθεταν και

συνεπάγονταν έναν ατοµισµό, ένα κοινωνικό φαινόµενο που κάποια
στιγµή άρχισε να γίνεται αδιέξοδο. Και νοµίζω ότι η ανάγκη µιας συλλογικής απόφασης ήταν ένα θετικό αίτηµα.» Άλλωστε, όπως υπενθυµίζει ο Θανάσης Σκρουµπέλος, που έχει και παλαιότερη εµπειρία από οµαδικές και σπονδυλωτές ταινίες (Νέος Παρθενώνας, Η
αυλή µε τα σκουπίδια), από τη φύση του ο κινηµατογράφος είναι
συλλογικός. «Ακόµα και κακό φροντιστή να έχεις, αυτό έχει αποτέλεσµα και επίπτωση στην εικόνα. Η έννοια της συλλογικότητας, της
άµιλλας είναι ζητούµενο, και σε άλλες χώρες το έχουν κατακτήσει - ο
ιταλικός κινηµατογράφος έχει κάνει κατά κόρον σπονδυλωτές ταινίες·
ο αµερικανικός, το ίδιο.»
Όλοι συµφωνούν πως η επιλογή του ψηφιακού βίντεο ήταν µονόδροµος, τόσο για λόγους οικονοµικούς και πρακτικής ευκολίας, όσο
και επειδή «έχει µιαν άλλη αισθητική, είναι ένα πιο άµεσο µέσον, πιο
οικείο, και σε υποχρεώνει ως σκηνοθέτη να δουλέψεις αλλιώς» σηµειώνει η Λ. Βουδούρη. Από την άλλη, όπως παρατηρεί η ∆έσποινα Καρβέλα, «είναι τρελό που το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θέτει ως
προϋπόθεση µια ταινία να είναι φιλµ για να πάρει µέρος στα βραβεία πρώτα τραβάνε σε βίντεο και µετά το κάνουν τράνσφερ για να πάνε στο
Φεστιβάλ, για λόγους που είναι άλλο κεφάλαιο.»
Η ίδια συµπεραίνει σχετικά µε την προσπάθειά τους: «Υπήρξε ένα
κλίµα καλής διάθεσης για µια ανεξάρτητη παραγωγή, για να δείξουµε
ότι µπορούν να γίνουν τέτοια πράγµατα, λίγο εις πείσµα των καιρών.
Και ήταν συγκινητικό το πώς δουλέψαµε. Από την άλλη, ήταν φοβερά κουραστικό - αυτά τα κάναµε όταν ήµαστε 25 χρονών. ∆εν πειράζει, όµως, αυτή η προσπάθεια κάτι λέει. Και, τελικά, πλάκα πλάκα, τα
καταφέραµε».

«Έκανα δύο σύντοµες ταινίες. Ήθελα να πειραµατιστώ πάνω στη συνοπτική και µικρή
φόρµα, και να συµπεριλάβω πράγµατα που θα είχαν µια πυκνότητα την οποία δε θα
µπορούσε να έχει µια µεγάλης διάρκειας αντίστοιχη ταινία. Είναι, λοιπόν, πολύ ελλειπτικές κατά κάποιον τρόπο» εξηγεί ο σκηνοθέτης. Στην πρώτη, ο µοναχογιός µιας ετοιµοθάνατης γυναίκας –τελευταία επιθυµία της οποίας είναι να παντρευτεί ο γιος της– θα
«νοικιάσει» µια πόρνη για να την παρουσιάσει ως µέλλουσα γυναίκα του· στη δεύτερη, όταν το ασταµάτητο πιάνο της δεσποινίδος Αλίκης καταντάει ανυπόφορο για τους
υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας, δύο απ’ αυτούς θα συλλάβουν και θα εκτελέσουν ένα ιδιαιτέρως πρωτότυπο σχέδιο για ν’ απαλλαγούν απ’ αυτήν. «Η ∆ωρεά,
επέλεξα να έχει έναν πιο λυρικό τόνο» προσθέτει ο Γ. Καρυπίδης, «ενώ η Αλίκη, που
βασίζεται πάνω σ’ ένα δικό µου διήγηµα, είναι πιο επιθετική, πιο κριτική. Ήταν ερεθιστικό, κάτι που έχω γράψει εγώ ο ίδιος να το µετατρέψω σε σενάριο και σε ταινία.»

Λίλλη λος Τρέλλες του Θανάση Σκρουµπέλου
Μέρες Χριστουγέννων, και οι Αρχές δίνουν άδεια εξόδου στον φυλακισµένο για τροµοκρατικές ενέργειες Αντώνη Παύλου. Η κόρη του, Άρτεµη, του ’χει ετοιµάσει µια σπουδαία έκπληξη που θ’ ανατρέψει όλα τα µέχρι τότε δεδοµένα. «Ο καθένας καταγράφει
ό,τι τον συγκινεί» δηλώνει αφοπλιστικά για την επιλογή του αυτή ο Θ. Σκρουµπέλος.

Σήµερα, χθες, αύριο της ∆έσποινας Καρβέλα
Το ανοιξιάτικο πρωινό µιας Αθηναίας ξεκινάει µ’ ένα ερωτικό ραντεβού στο Λυκαβηττό και συνεχίζεται µε δύο τυχαίες συναντήσεις κατά τη διάρκεια του περιπάτου της
στο κέντρο της πόλης – συµβάντα, που κάνουν την ηµέρα της ιδιαίτερη. Σύµφωνα µε
τη σκηνοθέτρια, «είναι µια ιστορία ανθρώπινη, µε πολλή αισιοδοξία, καθώς η ηρωίδα µου είναι πολύ ανοιχτή προς τη ζωή. Η ταινία δεν είναι ούτε κωµωδία, ούτε δράµα, ενώ επιφυλάσσει κάποιες εκπλήξεις».

Africa της Λένας Βουδούρη
Μια γυναίκα καριέρας, γύρω στα σαράντα, έχει το διαζύγιό της στο χέρι, αλλά κανέναν για να το γιορτάσει ή να κλάψει στην αγκαλιά του. Ο σύζυγος έχει τα παιδιά, η
καλύτερη φίλη της είναι απασχοληµένη, το γραφείο της κλείνει λόγω εορταστικού
τριηµέρου. Κάνει, λοιπόν, βόλτες µε το αυτοκίνητό της στην άδεια Αθήνα, όπου συναντάει έναν νιγηριανό µικροπωλητή, µε τον οποίο, τελικά, θα περάσει µια ερωτική
νύχτα. «Ήθελα να πω ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι µπορούν να συναντηθούν µέσα
από τον έρωτα και µέσα από µια συνάντηση πολιτισµική. Και εκεί είναι το ουσιαστικό· όχι σ’ ένα στιλ politically correct, ότι είναι άνθρωποι κι αυτοί και είναι δίπλα µας
κ.ο.κ., αλλά σε µια πραγµατική επαφή µεταξύ ανθρώπων» µας λέει η σκηνοθέτρια.
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Παπαηλιού, Γιώργος Καρυπίδης, Θανάσης Σκρουµπέλος, ∆έσποινα Καρβέλα,
Λένα Βουδούρη. ∆ιεύθυνση φωτογραφίας: Σταµάτης Γιαννούλης, Κιαµήλ Ατάκ, Σάκης Μανιάτης. Μοντάζ:
Γιάννης Καραµπίνης, Βαγγέλης Κατσιγιάννης, Βίλκα Τζουρά. Ήχος: Βαγγέλης Νάννος, Γιώργος Μπακάλης, Γιώργος Παπαγεωργίου. Μουσική: Slava Sudakov, Τίτος Γουβέλης. Μακιγιάζ: Χαρά Μαυροφρύδη. Ενδυµατολόγος:
Ντόρα Λελούδα (Africa). Παίζουν: Γιώργος Κώνστας, Μελίνα Περπερίδου, Εύη Καρποδίνη, Μαρία Αρακά, Κώστας Γεραντώνης, Νίκος Τουρνάκης, Ελίνα Ρίζου, Βασίλης Κεσίσογλου, Πόπη Αλκουλή, Μυρτώ Λοντόρφου,
Άρτο Απαρτιάν, Ράνια Μπριλλάκη, Ευθύµης Μπαλαγιάννης, Σταύρος Χρυσοσπάθης, Σταµάτης Γαρδέλης, Γιώτα
Φέστα, Βαγγέλης Γερµανός, Θάνος Κωτσόπουλος, Βένια Σταυροπούλου, Στέργιος Νένες, Μαρία Κατσανδρή,
Μπέτυ Νικολέση, Ιωάννα Ασηµακοπούλου, Θάνος Παπακωνσταντίνου, Ηρώ Μουκίου, Μανώλης Αφολιάνο, Αγγέλικα Λούντζη, Σταµατία Ντάκου, Αναστασία Τσιτσοπούλου, Κώστας ∆αµουλιάνος, Γιώργος Παπαηλιού, ∆έσποινα
Καρβέλα, Αµαλία ∆ηµητροπούλου, Βασίλης ∆ηµητρόπουλος, Ανδρέας Νοµικός.
Εκτέλεση παραγωγής: TELEMACHUS. Παραγωγός: Αλέξανδρος Παπαηλιού.

// digitalwave

Ψηφιακό αντάµωµα… σαν παραµύθι
«Μια φορά κι έναν καιρό, ήσαν τρία παλικάρια κι ένα κορίτσι.
Συναντήθηκαν στη µεγάλη πολιτεία του Βορρά όπου γίνεται
εκείνο το ξακουστό µεγάλο πανηγύρι κι όπου άνθρωποι απ’
όλο τον κόσµο παραβγαίνουν µεταξύ τους στα παραµύθια µε
εικόνες. Πέρασαν πολλοί µήνες, και το ένα παλικάρι έστειλε
ένα γράµµα στους άλλους και τους είπε: “Όταν θα έρθει καλοκαίρι, να έρθετε στην πόλη µου να φτιάξουµε µαζί µια ιστορία
και να ταξιδέψουµε του χρόνου όλοι µαζί στο πανηγύρι”…».
Στο παραµύθι αυτό, µε το οποίο ξεκινά η σπονδυλωτή ταινία
Την καρδιά µου πλήγωσες, κρύβεται και η ιστορία της συνάντησης των συντελεστών της. Όταν ο Άγγελος Σπάρταλης, ο
Γιώργος Μπακόλας, ο Γιώργος Ακσεχερλίδης και η Λουκία Ρικάκη συναντήθηκαν πέρσι µε άλλους οκτώ σκηνοθέτες, στην
πρώτη διοργάνωση του τµήµατος Digital Wave του Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης, ο πρώτος οραµατίστηκε µια κοινή ταινία όλων
τους. Οι τέσσερις που ανταποκρίθηκαν µέχρι τέλους στην πρόσκληση, θα διαγωνιστούν, µαζί αυτή τη φορά, στον φετινό,
δεύτερο χρόνο της διοργάνωσης.
«Στην πραγµατικότητα είµαστε παιδιά του ψηφιακού κινηµατογράφου,
προερχόµαστε απ’ αυτόν, κι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στη δεύτερη
διοργάνωση παρουσιάζεται µια δουλειά που γεννήθηκε στην πρώτη.
∆είχνει ότι υπάρχει µια δυναµική, κάτι γίνεται, δεν είµαστε µόνο θεωρία. Η θεµατική γκάµα των ταινιών είναι πολύ µεγάλη: κωµωδία,
ερωτική, animation και κοινωνικού προβληµατισµού· παρ’ όλα αυτά,
σε καθεµία υπάρχει αναφορά σε κάποια άλλη, έχει γίνει ένα τέτοιο ενδιαφέρον µπλέξιµο» µας λέει ο Ά. Σπάρταλης, που συµµετέχει µε
δύο ταινίες animation. Το Love my umbrella είναι η ιστορία µιας
πριγκιποπούλας και βασίζεται στην ποίηση του Τζέιµς Τζόις, ενώ,
στο Monocycle, ένας µονοποδηλάτης περιφέρεται σ’ ένα δάσος,
αναζητώντας την αγάπη.
«Τα συλλογικά έργα είναι τα πιο δύσκολα σήµερα» θεωρεί η Λ. Ρικάκη, η οποία έκανε την τελική σύνδεση των ταινιών και επινόησε το
παραµύθι που –σαν µεσότιτλοι ταινίας του βωβού κινηµατογράφου– διαπερνά όλο το project. «∆εν έχουµε καµία ψευδαίσθηση ότι
αλλάζουµε τον κόσµο· είναι κάτι που κάναµε µε µεγάλη ελευθερία και
πολλή χαρά. Η συνύπαρξη µε τα παιδιά, το ότι γίνεται µια συλλογική
δουλειά µε πολύ διαφορετικούς ανθρώπους, έχει και την πλάκα του
πειράµατος. Πρέπει να πειραµατιζόµαστε σε συλλογικές γραφές. Νοµίζω ότι είναι το σηµαντικότερο που έχουµε ν’ αποκοµίσουµε από µια
τέτοια συνεργασία – το ίδιο και ο θεατής». Το Κατά µόνας ηδονές, η
συµµετοχή της σκηνοθέτριας, είναι µια µικρή δοκιµιακή ταινία, µια
µατιά πάνω στον γυναικείο αυνανισµό, για την οποία χρησιµοποίησε υλικό από την έρευνα που κάνει τα τελευταία χρόνια πάνω σε
αυτού του είδους την εικόνα, αλλά και µε δάνεια από κείµενα γνωστών συγγραφέων: «Προτείνω µια γραµµατική ως προς το πώς µπορούν να καταγραφούν τα χάδια πάνω στο γυναικείο σώµα. Μ’ ενδιέφερε να ερευνήσω µια εικαστική µατιά που να µην έχει καθόλου να κάνει µε το πορνό, αλλά να προκαλεί το µυαλό και τις άλλες αισθήσεις».
Η προσπάθεια αυτή, όπως λέει, µπορεί ν’ αποτελέσει τη µαγιά και
για µια ταινία µεγάλου µήκους.

Ο Γιώργος Μπακόλας, µε τη ∆ανεική ζωή της Εύας, πραγµατεύεται «τη δεκτικότητα και την ευκολία που έχουν τα παιδιά απέναντι
στη φαντασία, επιτρέποντάς της, κατά κάποιον τρόπο, να καθίσταται
πιο πραγµατική». Ένα µικρό κορίτσι αρχίζει να συνοµιλεί µ’ έναν
υπολογιστή που, σαν άλλο τζίνι, υπόσχεται να της πραγµατοποιήσει µια επιθυµία. Το παιδί επιλέγει να δει πώς θα είναι µετά από
είκοσι χρόνια και αυτόµατα µπαίνει σ’ έναν κυκεώνα γεγονότων
τα οποία είναι αδύνατον να αντιµετωπίσει. Ο σκηνοθέτης θεωρεί
το ψηφιακό µέσον «τεράστια διευκόλυνση - φέτος, για πρώτη φορά απενοχοποιήθηκα και, συνειδητά, δε θέλησα ν’ αλλάξω την αισθητική της κάµερας, γιατί δεν ήθελα να ξεγελάσω κανέναν όσον
αφορά την αισθητική φόρµα της ταινίας· ήθελα να δώσω το βάρος
στην αφήγηση».
Ένθερµος υποστηρικτής του ψηφιακού είναι, βέβαια, και ο «βενιαµίν» της παρέας, ο 23χρονος Γιώργος Ακσεχερλίδης, που στην
περσινή διοργάνωση τιµήθηκε µε εύφηµο µνεία για τα Όνειρα θερινής επαρχίας. «Με βοήθησε πάρα πολύ το ψηφιακό και είµαι υποστηρικτής του, γιατί µπορείς, χωρίς να έχεις τρελό κόστος, να γυρίσεις
πράγµατα φοβερά και να είσαι πιο ευκίνητος απ’ ό,τι σ’ ένα γύρισµα
µε κάµερα µε φιλµ. Προτείνω να δώσουν όλοι βάση σ’ αυτό το µέσον που, ούτως ή άλλως, είναι το µέλλον». Το Αχ, µαλλιά µου, µε
το οποίο συµµετέχει στη φετινή κοινή προσπάθεια, είναι µια κωµωδία γυρισµένη και πάλι στις Σέρρες («Επιµένουµε και γυρίζουµε στην
επαρχία· έχουµε αυτή την εµµονή, την τρέλα») κι έχει για ήρωές της
έναν πιτσιρικά και τον περιπτερά φίλο του. «Είµαι ιδιαίτερα ευχαριστηµένος απ’ αυτή τη συνεργασία – είµαι µικρός για κάτι τέτοιο, αλλά
µε βοήθησαν πάρα πολύ όλοι, και χαίροµαι πολύ που είναι δίπλα
µου τέτοιοι άνθρωποι για να µου δείχνουν το δρόµο» συµπληρώνει.
Μπορεί να διαρκεί συνολικά µόλις σαράντα πέντε λεπτά, όµως αυτή η συλλογική ταινία αποτολµά και µια σηµαντική ελληνική πρωτιά, που φανερώνει τόσο το κοινό πνεύµα των συντελεστών του
όσο και τις ψηφιακές του καταβολές: ενώ καµία από τις επιµέρους
ταινίες δεν µπορεί να προβληθεί χωρίς την άδεια του σκηνοθέτη
της, το σύνολο είναι ελεύθερο δικαιωµάτων και θα µπορεί να προβάλλεται δωρεάν, όπως ακριβώς το freeware λογισµικό.
«Με το ψηφιακό» συµπεραίνει ο Άγγελος Σπάρταλης, «ο κινηµατογράφος δεν είναι πια αποκλειστική ασχολία και χόµπι της ελίτ· µπαίνουµε όλοι σ’ ένα πανηγύρι. Αλλιώς, εγώ, που δεν προέρχοµαι από
οικογένεια πολιτικών, ούτε έχω κτήµατα, ή δε θα έκανα ποτέ κινηµατογράφο, ή θα ήµουν δεκαπέντε χρόνια στις λίστες αναµονής. Είναι,
από τη µια, ενός είδους ευκολία· από την άλλη, όµως, εµφανίζονται
φαινόµενα που δεν είχαµε προηγουµένως, και µια νέα σειρά δηµιουργών. Ο Κούνδουρος έκανε το ∆ράκο στα είκοσι πέντε. Γιατί πρέπει ξαφνικά οι σκηνοθέτες να γίνουν σαράντα χρονών για να βγάλουν
την πρώτη τους ταινία; Έπεσε η γραφειοκρατία, και βλέπουµε πάλι εικοσάρηδες να σκηνοθετούν. Αυτό είναι µια κοινωνική αλλαγή.»
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Σκηνικά-Παραγωγή: Λουκία Ρικάκη, Άγγελος Σπάρταλης, Γιώργος Μπακόλας, Γιώργος Ακσεχερλίδης Μοντάζ: Γιάννης Νταρίδης, Άγγελος
Σπάρταλης, Γιώργος Μπακόλας, Γιώργος Ακσεχερλίδης Μουσική: Μαριέττα Φαφούτη
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πορεί πλέον τα τρέιλερ να προβάλλονται πριν από την ταινία, όµως κατά τη
νηπιακή τους ηλικία, ακολουθούσαν µετά τους τίτλους τέλους – πρακτική,
που καταργήθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι οι θεατές εγκατέλειπαν την αίθουσα, αλλά χάρισε στο είδος τ’ όνοµά του. Απ’ τα πρώτα χρόνια του κινηµατογράφου, διαφηµιστικά σλάιντ προβάλλονταν µετά το τέλος των βωβών ταινιών, τα οποία
συνήθως διαφήµιζαν τη συνέχεια, όπως, π.χ., µε την ταινία Περιπέτειες της Κάθλιν, την
πρώτη γνωστή εµφάνιση του «τρέιλερ», εν έτει 1912.

Από τότε, πολύ νερό κύλησε στ’ αυλάκι, για να φτάσουµε σήµερα να παρακολουθούµε
σύντοµα τρέιλερ ταινιών (teasers) πριν καν οι ταινίες αρχίσουν να γυρίζονται, όπως έγινε
µε την περίφηµη για το εµπορικό της στήσιµο Ηµέρα Ανεξαρτησίας, και µε τον Κώδικα
Ντα Βίντσι. Το Χόλιγουντ δεν αστειεύεται, και αν οι πρώτες ραγδαίες αλλαγές επήλθαν
µε την είσοδο των τρέιλερ στα τηλεοπτικά προγράµµατα, τη δεκαετία του 1970, ήδη η
ψηφιακή πραγµατικότητα –σε ό,τι αφορά το ίντερνετ, αλλά και τις εξελιγµένες συνθήκες
προβολής– αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού για τη δηµιουργία και την αξιοποίησή
τους. Παράλληλα, ετήσια βραβεία όπως τα Golden Trailer Awards, µε κατηγορίες που
συναγωνίζονται σε αριθµό και ποικιλία τα Όσκαρ, ή τα Key Art Awards δίνουν στο είδος
µια αίγλη σχεδόν αντίστοιχη µε αυτήν που απολαµβάνει µια µικρού µήκους ταινία.
Ποια είναι, όµως, η ελληνική πραγµατικότητα σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία, αλλά και την
αξιοποίηση, του τρέιλερ; Μπορεί να µην ακολουθούµε τις εξελίξεις µε τους ίδιους ρυθµούς, αλλά δε µας ξενίζει πια ένα teaser ελληνικής ταινίας που µπορεί να µην έχει καν αρχίσει γυρίσµατα, όπως συνέβη πρόσφατα µε το Alter ego, ή που τα γυρίσµατά της δεν
έχουν ολοκληρωθεί, όπως µε το Πρώτη φορά νονός. «Όταν είχαµε πλέον όλο το υλικό,
τότε µοντάραµε και το τελικό τρέιλερ, προβάλλοντας την κεντρική ιδέα της ταινίας και την κωµική της διάσταση» εξηγεί ο Γιώργος Σπυρόπουλος, από την εταιρία διανοµής Odeon.
Τι πρέπει, λοιπόν, κατά τη γνώµη του να περιέχει ένα τρέιλερ; «Όπως λένε, δεν έχεις ποτέ µια δεύτερη ευκαιρία για να κάνεις την πρώτη εντύπωση. Το τρέιλερ, µαζί µε την αφίσα,
είναι ακριβώς η πρώτη και πολύ σηµαντική εντύπωση µιας ταινίας, που καθορίζει σε µεγάλο
βαθµό την επιθυµία του κόσµου να τη δει. Η κάθε περίπτωση διαφέρει. ∆εν υπάρχουν κανόνες· µόνο ένας πολύ συγκεκριµένος στόχος: να κεντρίσουµε το ενδιαφέρον του κόσµου.
Συναντήσεις επί συναντήσεων κανονίζονται, ιδέες πάνε κι έρχονται και συνήθως απορρίπτονται, µέχρι να καταλήξουµε σε µία.» Από την άλλη, δεν αρνείται ότι ενίοτε τα τρέιλερ χρησιµοποιούν ιδέες-κλισέ, «γιατί οι ιδέες αυτές είναι δοκιµασµένες και αποτελεσµατικές. Ζητούµενο από µας, κάθε φορά, είναι να καταφέρουµε να δώσουµε το στίγµα µιας ταινίας µε
όσο πιο φρέσκο και “πιασάρικο” τρόπο γίνεται.» «Εξίσου σηµαντική είναι και η ύπαρξη και
δηµιουργία διαφορετικών version του τρέιλερ (teaser, main), ώστε να τονίζονται κάθε φορά
διαφορετικά σηµεία της ταινίας», προσθέτει η Ρενέ Μασσαρά της Village. «Η σωστή “τοποθέτηση” του πριν από συγκεκριµένες ταινίες, αλλά και σε συνδυασµό µε άλλα τρέιλερ,
βοηθά ιδιαίτερα στην προσέγγιση του κατάλληλου κοινού. Καλό είναι να µπορεί να προβάλλεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα πριν την ηµεροµηνία εξόδου της ταινίας».

Στα γρανάζια του τρέιλερ
∆ίνουν την ευκαιρία στους αργοπορηµένους να βρουν τη θέση τους µέσα στα σκοτάδια
της αίθουσας, στους λαίµαργους να ορµήσουν πιο τολµηρά, ακόµα και στα πιο περίπλοκα σνακ,
στους κινηµατογραφόφιλους να οργανώσουν αποτελεσµατικότερα την ατζέντα προβολών τους,
αλλά και, κυρίως, στον µέσο θεατή να κάνει ένα σύντοµο ταξίδι µέσα από διαφορετικά είδη,
εικόνες και υποθέσεις, πριν τον κερδίσει ολοκληρωτικά η ταινία της επιλογής του.
Ο λόγος για τα τρέιλερ, ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της κινηµατογραφικής εµπειρίας.
από τον Νίκο Αναγνωστό

Οι µεγάλες εταιρείες διανοµής και παραγωγής (Village, Odeon, Audiovisual) έχουν, βέβαια, δικό τους κύκλωµα αιθουσών και µπορούν να έχουν πολύ έγκαιρα τα τρέιλερ στη
διάθεσή τους για να τα περάσουν στις οθόνες τους. Οι ανεξάρτητες εταιρείες διανοµής, από
την άλλη, δεν έχουν αντίστοιχες δυνατότητες. «Όσο κι αν προσπαθούµε, καµιά φορά έχουµε το τρέιλερ διαθέσιµο έναν, το πολύ δύο µήνες πριν από την έξοδο της ταινίας. Οπότε, χάνουµε χρόνο και, επιπλέον, δεν µπορούµε να το περάσουµε παντού· γιατί όσο πιο σύντοµα
µπορεί κανείς να το έχει διαθέσιµο, τόσο µεγαλύτερη διάρκεια προβολής του µπορεί να εξασφαλίσει» µας εξηγεί ο Γιώργος Τζιώτζιος από την Rosebud. Η αξιοποίηση των τρέιλερ,
λοιπόν, έχει να κάνει και µε τον γενικότερο συσχετισµό δυνάµεων. Η στρατηγική που θα
επιλεγεί, δεν είναι µόνο ζήτηµα επιθυµίας, αλλά και µεριδίου αγοράς, κι όταν ένα γραφείο
διανοµής διαθέτει δικό του κύκλωµα αιθουσών, αποκτά πιο προνοµιακή θέση. «Εµείς βγάζουµε τις ταινίες µας κατά κανόνα στις λεγόµενες παραδοσιακές αίθουσες, και εκεί µονάχα
έχουµε τη δυνατότητα να “επιβάλουµε” τα τρέιλερ των ταινιών µας – το λέω εντός εισαγωγικών, γιατί και οι κινηµατογράφοι έχουν συµφέρον να διαφηµίζουν τις ταινίες που θα παίξουν
προσεχώς. Και εγώ θα ήθελα το τρέιλερ του Περσέπολις να παίζεται αυτή τη στιγµή σε όλους
τους κινηµατογράφους, όµως παίζεται µόνο σε πέντε» συµπληρώνει ο κ. Τζιώτζιος. Συχνά
δε, οι διαδικασίες καθυστερούν, καθώς το γραφείο διανοµής θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσει την ταινία (δικαιώµατα, υλικό) πριν παραλάβει τα τρέιλερ που, πολλές φορές, µάλιστα,
δεν είναι έτοιµα όσον καιρό χρειάζεται πριν.

10 σηµεία αναφοράς
1. Η νύχτα της ιγκουάνας (Τζον Χιούστον, 1964)
Η πρώτη µοντέρνα απόπειρα διαφηµιστικού για ταινία,
διά χειρός του «Πάπα» του αµερικανικού τρέιλερ,
Άντριου Κιουν, που χρησιµοποίησε τη χαρακτηριστική
φωνή του Τζέιµς Έρλ Τζόουνς, γρήγορο µοντάζ και
τζαζ µουσική, γραµµένη ειδικά για το τρέιλερ. Θεωρείται κλασικό από τους ειδήµονες και οδήγησε σε
εξελίξεις για το είδος.
http://www.youtube.com/watch?v=af_TMHzuxgs
2. Καζαµπλάνκα (Μάικλ Κέρτις, 1942)
Το αντίθετο παράδειγµα: ένα απόλυτα συµβατικό, ξεπερασµένο πλέον τρέιλερ για µια ταινία-σταθµό, το οποίο,
όµως, κρύβει έναν µικρό θησαυρό για τους µανιώδεις
κινηµατογραφόφιλους: την ατάκα του Χάµφρεϊ Μπόγκαρτ πριν πυροβολήσει τον ταγµατάρχη, που στην ταινία δεν ακούστηκε ποτέ.
http://www.youtube.com/watch?v=0A1-QVu8E50
3. Πολίτης Κέιν (Όρσον Ουέλς, 1941)
Ίσως η πρώτη προσπάθεια να καταστεί το τρέιλερ φιλµάκι καλλιτεχνικών αξιώσεων, από τον πάντα πρωτοπόρο Ουέλς, που µας συστήνει το θίασό του.
http://www.youtube.com/watch?v=zyv19bg0scg
4. Ψυχώ (Άλφρεντ Χίτσκοκ, 1960)
Ο Χίτσκοκ µας ξεναγεί στο Bates Motel µε τη συνοδεία χαριτωµένης µουσικής, προσπαθώντας αµήχανα να
περιγράψει τα αποτρόπαια φονικά που έλαβαν µέρος
εκεί, για να αποκαλύψει µέσα στην ντουσιέρα την Τζάνετ Λι, που µας χαρίζει το χαρακτηριστικό της ουρλιαχτό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τρέιλερ που χρειάστηκε συµπληρωµατικά γυρίσµατα, χαρακτηριστικό παράδειγµα της ιδιοφυΐας του Χιτς, που έβαλε σε όλα τα
τρέιλερ των ταινιών του την προσωπική του σφραγίδα.
http://www.youtube.com/watch?v=EzAnE4zuYuA
5. Όσα παίρνει ο άνεµος (Βίκτορ Φλέµινγκ, 1939)
Σε µια εποχή όπου τα τρέιλερ συναγωνίζονταν µεταξύ
τους σε µεγαλοστοµία και υπερβολή, ο παραγωγός
Ντέιβιντ Ο’ Σέλζνικ κάνει την ανατροπή, επιλέγοντας
για την παρουσίαση του κλασικού αυτού έπους το ξεφύλλισµα ενός ολιγοσέλιδου, λιτά εικονογραφηµένου
παραµυθιού.
http://www.youtube.com/watch?v=49dQ0PxkVu0
6. Τα σαγόνια του καρχαρία
(Στίβεν Σπίλµπεργκ, 1975)
Υποβλητική αφήγηση και το γνώριµο µουσικό θέµα, σε
άλλη µία κλασική δηµιουργία του Κιουν.
http://www.youtube.com/watch?v=ucMLFO6TsFM
7. SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα
(Στάνλι Κιούµπρικ, 1964)
Μάθηµα ρυθµού και πρωτοτυπίας από τον Κιούµπρικ,
σε µια εναλλαγή τίτλων και αποσπασµάτων από την
ταινία, πρωτοποριακής -για την εποχή– αισθητικής.
http://www.youtube.com/watch?v=X8dUqlxm3_o
8. Ο πρωτάρης (Μάικ Νίκολς, 1967)
Ολόκληρη η ταινία συµπυκνωµένη σ’ ένα τρίλεπτο, υπό
τους ήχους των Σάιµον και Γκαρφάνκελ. Κι όµως,
έπιασε.
http://www.youtube.com/watch?v=X-3PP7hfIm4
9. Η γυναίκα είναι γυναίκα
(Ζαν-Λικ Γκοντάρ, 1961)
«Προσοχή! Ανοίξτε τα µάτια και τ’ αφτιά σας!» προστάζει η φωτεινή επιγραφή, ενώ ο Γκοντάρ µας εξηγεί
τον τρόπο δουλειάς του, και η Άννα Καρίνα διαρκώς
τον διακόπτει για να του υπενθυµίσει την ταυτολογία
του τίτλου. Απόσταγµα Γκοντάρ, διάρκειας δύο λεπτών.
http://www.youtube.com/watch?v=JRpnlb7IpAU
10. Μόντι Πάιθον: Οι Ιππότες της Ελεεινής
Τραπέζης (Τέρι Γκίλιαµ, Τέρι Τζόουνς, 1975)
Ξεκινά ως κάστινγκ για να βρεθεί η ιδανική φωνή για
τον αφηγητή, συνεχίζει µε την Έβδοµη σφραγίδα και καταλήγει σε διαφήµιση κινέζικου εστιατορίου(!). Χαρακτηριστικό παράδειγµα τρέιλερ που παρωδεί τα τρέιλερ.
http://www.youtube.com/watch?v=RDM75-oXGmQ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΝΤΑΣ
ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ.
ΣΠΟΥ∆Η ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το τρέιλερ θεωρείται από τα καλύτερα µέσα διαφήµισης: ∆ίνει µια πολύ σαφή εικόνα της ταινίας µέσα
σε χώρους όπου όλοι είναι δυνάµει υποψήφιοι θεατές της· απευθύνεται, δηλαδή, στο target group πολύ συγκεντρωµένα. Όλοι οι
διανοµείς το υπολογίζουν ως µια ιδιαίτερα σηµαντική βοήθεια για
το λανσάρισµα µιας ταινίας.

συνθέσεις υπερτονίζοντας κάτι που θεωρείς ότι εµπορικά έχει αξία, και
έτσι ώστε να µην προδώσεις αυτό που θες να πουλήσεις· γιατί υπάρχει το στοιχείο της εµπορικότητας σ’ αυτό που κάνεις, και προσπαθείς
να το ενισχύσεις στηριζόµενος είτε στην ένταση κάποιων σκηνών, είτε
στα γραφικά, είτε σ’ ένα σενάριο, σε µια δοµή που δεν έχει να κάνει µε
την ταινία, ή σ’ ένα εύρηµα του ανθρώπου που το κατασκευάζει.» Κι
όµως, δε σκέφτονται όλοι µε τον ίδιο τρόπο.

∆υο δηµιουργοί τρέιλερ… εξοµολογούνται

Ο Θανάσης Παπαθανασίου της Audio
Visual, που ασχολείται επαγγελµατικά µε
το τρέιλερ τα τελευταία τέσσερα χρόνια,
µας εκµυστηρεύτηκε ότι για αφετηρία του
έχει το συναίσθηµα: «Παρακολουθώ την
ταινία, κι αυτό που κρατάω για να δηµιουργήσω το τρέιλερ, είναι το συναίσθηµα που θα µου βγάλει. Βάσει αυτού δουλεύω. Εκεί, βέβαια, αρχίζει η “κόντρα” µε τις εταιρείες, που θέλουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κόσµου και να πουλήσουν…»

Πέρα απ’ το κοµµάτι της οργάνωσης και της εµπορικής εκµετάλλευσης ενός τρέιλερ, ίσως η πιο κρίσιµη στιγµή να είναι αυτή της
δηµιουργίας του. Μιλήσαµε µε δύο σκηνοθέτες που ειδικεύονται
στο είδος, και διαπιστώσαµε ότι, αν και µπορεί να ακούγεται εύκολη διαδικασία, η δηµιουργία ενός τρέιλερ µπορεί να συναγωνιστεί
µια ταινία σε έµπνευση και δηµιουργικότητα.
Ο Βασίλης Παπαϊωάννου ξεκίνησε από
τη σκηνοθεσία, αλλά τον κέρδισε ο χώρος των τρέιλερ, µε τα οποία ασχολείται
τα τελευταία 14 χρόνια, συνεργαζόµενος µε εταιρείες όπως η Audio Visual, η
Προοπτική και, πιο πρόσφατα, η
Odeon. «Εξ αρχής µε δελέασε το ότι προσπαθείς µέσα σε 1-1,5 λεπτό να δώσεις στον θεατή κάποια στοιχεία που θα του πουν: “Έλα
στον κινηµατογράφο µετά από µία εβδοµάδα να µε δεις”. Όπως, όταν
κάνεις µια ταινία, θέλεις να κεντρίζει το ενδιαφέρον του θεατή και να
τον πάρει µαζί της, έτσι και το τρέιλερ κάνει κάτι ανάλογο – βέβαια, σε
πολύ µικρότερο χρόνο». Ποιοι είναι, όµως, οι στόχοι ενός καλού
τρέιλερ; «Να ταξιδέψει τον θεατή τη στιγµή που παίζεται, δηµιουργώντας του συναισθήµατα λίγο ακραία σε σχέση µε την πραγµατικότητα που ζει εκείνη τη στιγµή, και βάζοντάς τον σε µιαν άλλη κατάσταση· να του αλλάξει, δηλαδή, γρήγορα τα συναισθήµατα και να τον
συνεπάρει, συνήθως µε ένα εύρηµα, ένα στοιχείο που µπορεί και να
µην υπάρχει µέσα στο προϊόν –γιατί ενίοτε το δηµιουργούµε κιόλας–,
ώστε να µπορέσει κάτι να µείνει σ’ αυτόν που θα το δει. Αν µπορέσεις να το κάνεις αυτό στον πολύ σύντοµο χρόνο που σου δίνεται,
έχεις πετύχει.»
Υπάρχει, άραγε, κάποια συνταγή δηµιουργίας του, ή αυτή ποικίλλει
ανά ταινία; «Σίγουρη συνταγή δε νοµίζω ότι υπάρχει, και δε θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί τότε θα γίνονταν όλα πανοµοιότυπα» λέει ο Β.
Παπαϊωάννου. «Είναι καλό να ξεκινάς από ένα λευκό φύλλο χαρτί,
πάνω στο οποίο αρχίζεις και συνθέτεις διάφορα στοιχεία. Βλέποντας
την ταινία, σε κεντρίζουν συγκεκριµένα σηµεία της που πρέπει να τα

Η συζήτηση, µοιραία στρέφεται στην ελευθερία των δηµιουργών
και στο βαθµό επέµβασης που, αναµενόµενα, αξιώνουν οι εταιρείες παραγωγής και διανοµής για ένα σωστό τελικό αποτέλεσµα, το
οποίο κατά κανόνα ελέγχεται και κρίνεται λεπτοµερώς. «Εκεί ξεκινάει µια συζήτηση, όπου, όµως, όταν αυτό που έχεις στο µυαλό σου
το έχεις στηρίξει, η αποδοχή είναι σχεδόν σίγουρη» λέει ο Β. Παπαϊωάννου. «Οι άνθρωποι που φτιάχνουν τις ταινίες, επειδή είναι µέσα
σ’ αυτή τη διαδικασία, συνήθως δεν µπορούν να το δουν µε ουδέτερο µάτι, εµπορικά – είναι το δηµιούργηµά τους, το παιδί τους. Κι αυτό είναι λάθος. Μέσα από µια φυσική ροή πραγµάτων και λόγου, ο
θεατής δε γίνεται να καθηλωθεί· πρέπει να δώσεις στοιχεία υπερτονισµένα.» Στον αντίποδα, ο Θ. Παπαθανασίου θεωρεί πως το δυσκολότερο είναι να διατηρηθεί ένας καλλιτεχνικός χαρακτήρας: «Στην
αρχή, φτιάχνω τα τρέιλερ όπως νοµίζω εγώ. Σ’ ένα πιο προχωρηµένο στάδιο, όµως, πάντοτε υπάρχει επέµβαση. Χρειάζεται, δηλαδή, να
µπουν και πιο εµπορικά στοιχεία που να προσελκύσουν τον κόσµο·
πρέπει ν’ αποµακρυνθούµε κάπως απ’ την καλλιτεχνική µατιά –µε την
οποία το βλέπω εγώ και την οποία προσπαθώ να διατηρήσω µε πολύ αγώνα–, ώστε να “ελαφρύνει” σαν περιεχόµενο».
Απ’ ό,τι φαίνεται, µια…δηµιουργική «διαφωνία» µεταξύ κάθε δηµιουργού τρέιλερ που σέβεται τον εαυτό του, και της εταιρείας του,
είναι µοιραία, ίσως και απαραίτητη.
Τελικά, όµως, πόσο δηµιουργικό µπορεί να είναι το τρέιλερ; Ο Θ.
Παπαθανασίου υποστηρίζει ότι η δηµιουργικότητα και η εµπορικότητα λαµβάνουν ίσο µερίδιο σ’ ένα τρέιλερ, και το κλειδί είναι να

βρεθεί ο σωστός συνδυασµός καλλιτεχνικής και εµπορικής
άποψης. Ο Β. Παπαϊωάννου, πάλι, θεωρεί ότι κάθε δηµιουργός
τρέιλερ πρέπει να το βλέπει σαν κάτι ιδιαίτερα δηµιουργικό,
«ώστε να µπορέσει ν’ αφήσει το µυαλό και τη φαντασία του ελεύθερη. ∆εν είναι κάτι διαδικαστικό, καθώς δεν πατάς σε κάποια συνταγή – ούτε καν, κατ’ αρχάς, στις επιθυµίες του σκηνοθέτη που
το δηµιούργησε». Τον ρωτάµε αν υπάρχει δυσκολότερο είδος
ταινίας. «Η κωµωδία. Μοιάζει πολύ εύκολη, αλλά πρέπει να έχει
µέτρο. ∆εν µπορείς να στηριχθείς µόνο στο να κάνεις τον άλλο να
γελάσει.» Κι ένα…περιοριστικό µέτρο αλά ελληνικά: πρέπει
κανείς να διατηρεί και τις απαραίτητες ισορροπίες, σε σχέση µε
πρωταγωνιστές και ατάκες που χρησιµοποιεί. «∆υστυχώς, σ’
ένα τρέιλερ ταινίας όπου παίζουν οι απίστευτοι πρωταγωνιστές,
δεν µπορείς να στηριχθείς σε κάτι που δεν είναι “πάνω τους”, κάτι υπερβολικά εναλλακτικό. Είναι δύσκολο να περάσεις µια τέτοια
άποψη, ειδικά στην ελληνική πραγµατικότητα, όπου µετράνε τα
ονόµατα, οι ηθοποιοί, και όχι τόσο η “διάθεση” µιας ταινίας» µας
εξηγεί ο Β. Παπαϊωάννου. «Αν κάποια στιγµή αρχίσουµε να ξεφεύγουµε απ’ αυτό και να κάνουµε πιο εναλλακτικά τρέιλερ, θα
είναι πιο καλό για όλους.»
Ο Θ. Παπαθανασίου, µε τη σειρά του, µας περιγράφει συγκεκριµένες περιπτώσεις που τον δυσκόλεψαν: «Είχα φτιάξει ένα
τρέιλερ για τους Ακροβάτες του κήπου του Χρήστου ∆ήµα, το
οποίο “απογείωνε” την ταινία. Μετά από συζήτηση, είδαµε ότι
έπρεπε να το φέρουµε πιο κοντά στα δεδοµένα του ελληνικού
κοινού. Και άλλαξε όλη η δοµή, µπήκαν τραγούδια µε ελληνικό ρυθµό που έπαιζαν στην ταινία, προσπαθήσαµε να φύγουµε
κάπως από την παραµυθένια ατµόσφαιρα, να πατήσουµε στη
γη. Οµολογώ ότι το τελικό αποτέλεσµα δεν µου πολυάρεσε,
και δυστυχώς η ταινία δεν είχε πολλή απήχηση στον κόσµο. Για
το Μια µέλισσα τον Αύγουστο του Θοδωρή Αθερίδη, πάλι, είχαµε φτιάξει µια παρωδία του χολιγουντιανού τρέιλερ
(http://www.youtube.com/watch?v=jlKOwrrSDuI). Στείλαµε το
κείµενο στο Χόλιγουντ, σ’ έναν αµερικανό εκφωνητή, µια από
τις δυο-τρεις διάσηµες “φωνές”, µας έκανε το σπικάζ, και το
ολοκληρώσαµε πάνω σ’ αυτό το πρότυπο. Όταν, όµως, το τρέιλερ πέρασε από έρευνα, διαπιστώσαµε ότι ο κόσµος είχε µπερδευτεί· δεν καταλάβαινε, π.χ., αν θα έβλεπε ελληνική ταινία
κ.ο.κ. Έτσι παίχτηκε πολύ περιορισµένα, και αναγκαστικά στη θέση του φτιάξαµε ένα ελληνικό, εντελώς στην πεπατηµένη οδό.
Ε, δε γίνεται! Πρέπει να σου αφήνει και µια περιέργεια για το τι
θα γίνει µετά...»

Πώς βλέπω µια ταινία;

Α

υτή η ερώτηση έχει πολυάριθµες πιθανές
απαντήσεις. ∆εν υπάρχει καµία εκ των προτέρων ερµηνεία µιας ταινίας. Η παρακολούθηση
µιας ταινίας είναι η πρώτη προϋπόθεση. Η µελέτη,
η οποία ξεκινά µετά, είναι το εργαλείο για µια βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση της ταινίας.
Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει το θεατή που ενδιαφέρεται ακριβώς για την τεχνική,
την τέχνη και τον κοινωνικό προορισµό του κινηµατογράφου, πέρα από την απλή διασκέδαση
και ψυχαγωγία.
Στο βιβλίο αυτό ο αναγνώστης θα ανακαλύψει
έναν πλήρη οδηγό για µια πραγµατική “ξενάγηση”
στη µαγεία της τέχνης του κινηµατογράφου.
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ριάς και του νεποτισµού. Κάτι πρέπει να αντιτάξουν και οι δηµιουργοί κόντρα στα σωµατειακά και παραταξιακά συµφέροντα. Τα πρώτα χρόνια µετά την επιστροφή µου, δεν µπορούσα να πιστέψω ότι
σ’ ένα σωµατείο σκηνοθετών υπάρχουν παρατάξεις. Το κατάλαβα
όταν διαλύθηκε και το τρίτο χωρίς παρατάξεις σωµατείο που ιδρύθηκε από µερικούς αιρετικούς συναδέλφους.

// συνέντευξη

Εννοούσα κάτι πιο ροµαντικό όπως την παρέα που αναφέρατε µε τον Πανουσόπουλο και τον Τσεµπερόπουλο. Τι έχει
αλλάξει στον κινηµατογράφο από εκείνη την εποχή; Έχει
αλλάξει κάτι στη δική σας µατιά;
Νοµίζω ότι η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει σε περισσότερους νέους να δοκιµάσουν το ταλέντο τους χωρίς να υπακούουν στους κανόνες της αισθητικής των επιτρόπων. Και από τη στιγµή που τα µέσα παραγωγής δεν είναι προνόµιο λίγων και εκλεκτών, οι καταξιωµένοι δηµιουργοί και τα κέντρα αποφάσεων αναγκάζονται να αναθεωρήσουν µερικές θέσεις, ιδιαίτερα γύρω από τη σχέση του ελληνικού κινηµατογράφου µε το κοινό του.

Ας µιλήσουµε για κάποιες ταινίες σας. 1982: Άρπα Colla. Η
πραγµατικότητα µιµείται την τέχνη;
Ή πώς ο ελληνικός κινηµατογράφος αντιλαµβάνεται την κοινωνική
πραγµατικότητα, σε συνάρτηση µε την Ιστορία, την πολιτική και την
τέχνη – ένα µεγάλο µπέρδεµα, δηλαδή, µε το οποίο ασχολήθηκε
η πλειονότητα των ελλήνων δηµιουργών τις δύο πιο κρίσιµες δεκαετίες µετά τη χούντα. Κρίσιµες για τον κινηµατογράφο, εννοώ· όχι
για τη δηµοκρατία...

1984: Λούφα και παραλλαγή.
Είναι η πολύ προσωπική µου αντιπαράθεση µε την πρόσφατη Ιστορία, τα µέσα επικοινωνίας και το πολιτικό κιτς, κι όπως τα βίωσα
όλα αυτά κατά τη θητεία µου.

Σε τι οφείλεται κατά τη γνώµη σας η µεγάλη επιτυχία αυτής της ταινίας;
Στο γεγονός ότι η Χούντα έπεσε και, εκτός από τη Νοµική και το Πολυτεχνείο, δεν είχε υπάρξει άλλη λαϊκή εκτόνωση. Μετά δε την
πτώση, µας έφαγε η σοβαροφάνεια... Ίσως και επειδή τα «σταγονίδια» δε σήκωναν πολλά πολλά.

Τα πέντε αστεράκια είναι ύποπτα
Άνθρωπος της πόλης
και «ντοκιµαντερίστας»
της ελληνικής πραγµατικότητας
ο Νίκος Περάκης, κρατάει
το θυµό και το σαρκασµό
του εικοσιπεντάρη, αποφασίζει
να βάλει όλους
τους παραβατικούς και µισητούς
γονείς στη φυλακή και
«µας τη λέει», µε αφορµή
την τελευταία του ταινία,
Ψυχραιµία

Σπουδάσατε και ξεκινήσατε να κάνετε κινηµατογράφο στη Γερµανία. Πώς ήταν τα πράγµατα εκεί;
Ήταν τα χρόνια όπου ο «νέος γερµανικός κινηµατογράφος» πάσχιζε ν’ αποκτήσει ταυτότητα. Το
«kino των παππούδων» και των παραγωγών είχε κάνει τον κύκλο του, και το κενό που δηµιουργήθηκε, προσπαθούσε να το καταλάβει το Autorenfilm. Οι νέοι δηµιουργοί ήταν θεατρολόγοι, φιλόλογοι, νοµικοί και εικαστικοί που ανακάλυπταν τις τεχνικές του κινηµατογράφου. Και
για µένα ήταν µια καλή ευκαιρία να µάθω κι άλλη µία τέχνη, γιατί ως σκηνογράφος και ενδυµατολόγος κι έχοντας δουλέψει σε ταινίες, είχα παρακολουθήσει τουλάχιστον από κοντά τη
δουλειά του σκηνοθέτη. Την πρώτη µου ταινία τη γύρισα µε εγγυητή τον Αλεξάντερ Κλούγκε,
που ήταν σκηνοθέτης... και νοµικός... και, ώς τώρα, ο µοναδικός µη κοινοβουλευτικός που µίλησε και εισηγήθηκε νόµο στη γερµανική βουλή: τον γερµανικό νόµο περί κινηµατογράφου, ο
οποίος και υπερψηφίστηκε. Αυτά συνέβαιναν το 1969...

Περιγράφετε µια εποχή ζωντανή, µια εποχή που γινόντουσαν πράγµατα. Παρ’ όλα
αυτά επιστρέψατε στην Ελλάδα. Γιατί;

από τη Φανή Ζιώζια

Γιατί έκανα το λάθος να γυρίσω την τρίτη µου «γερµανική» ταινία στην Ελλάδα και στα αγγλικά.
Μετά απ’ αυτό, έχασα και τις λίγες συµπάθειες που είχα. Η αλήθεια είναι ότι είχα βαρεθεί τη διαδικασία υποβολής σεναρίων και προϋπολογισµών στα διάφορα κρατικά και οµοσπονδιακά κέντρα και ιδρύµατα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων - µια διαδικασία, που µπορούσε να διαρκέσει και έναν ολόκληρο χρόνο. Πριν γυρίσω στην Ελλάδα, νόµιζα ότι αυτό είναι πολύ.

Κι όταν επιστρέψατε τι βρήκατε εδώ;
Τίποτα. Για την πρώτη ταινία που γύρισα, το Milo Milo (Ιδού η Μήλος), προσπάθησα να βρω συµπαραγωγούς ή, έστω, κάποιες επιδοτήσεις που –στα χαρτιά– έδινε η τότε Υποδιεύθυνση Κινηµατογράφου, της ∆ιεύθυνσης Αλυκών του Υπουργείου Βιοµηχανίας. Το
µόνο θετικό από αυτή τη µάταιη γραφειοκρατική περιπέτεια ήταν
ότι µου ήρθε η ιδέα για το σενάριο Άρπα Colla που κάθισα να το
γράψω µόλις επέστρεψα στο Βερολίνο. Και η ταινία Άρπα Colla γυρίστηκε µε µεγάλη γερµανική συµµετοχή, αλλά χωρίς κρατική ή
άλλη επιχορήγηση. Το ΕΚΚ απέρριψε την πρότασή µου κι αποφάσισε την συµµετοχή του µετά το γύρισµα και την πρόκριση της ταινίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, κάτι που, τότε, θεωρούνταν κάτι
σαν αδιαµφισβήτητη σφραγίδα ποιότητας.

Λένε ότι την εποχή εκείνη το σινεµά το έκαναν οι παρέες.
Ισχύει σήµερα αυτό;
Είναι σπουδαίο να ’χεις καλούς φίλους όταν ξεκινάς ταινία χωρίς να
έχεις εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση. Κι εγώ είχα τον Πανουσόπουλο, τον Τσεµπέροπουλο και, αργότερα, τον Κατσούφη, που είχε και µια εταιρεία από πίσω του... Υποψιάζοµαι, όµως, ότι εσείς
δεν αναφέρεστε γενικά στις παρέες, αλλά στις κλίκες παραγόντων
µε κοινά συµφέροντα. Κι αυτό είναι φυσικό στη χώρα της κουµπα-

Φανταζόσαστε τότε πως θα παρέµενε επίκαιρη τόσα χρόνια
µετά;
Όχι, βέβαια! Και γι’ αυτό δε φταίει η ταινία, αλλά οι αργοί ρυθµοί
ή, µάλλον, η στασιµότητα µερικών πραγµάτων στη χώρα µας. Το
διαπιστώσαµε πάλι πρόσφατα, όταν γυρίζαµε τη σειρά για τη ΝΕΤ.

1987: Βίος και πολιτεία. Ο ήρωας, θύµα της ελληνικής κοινωνίας. Παραµένει ακόµα;
Φέτος, έχω οκτώ ήρωες θύµατα... Εξ ου και το «Κοινωνία, ετοιµάσου να σε φάνε τα παιδιά σου». Ο Καραµάνος δεν ήταν θύµα, αλλά οραµατιστής. Αν είχε ανατινάξει τον πύργο του ΟΤΕ, µπορεί να
τον θεωρούσαµε πρόδροµο του Μπιν Λάντεν. Τότε, το 1987, δεν
τόλµησαν καν να τον πουν τροµοκράτη, γιατί το ’87, όταν πρότεινε
µεταξύ άλλων και την κατάργηση της µονιµότητας των δηµοσίων
υπαλλήλων, τα αιτήµατά του ήταν σχεδόν µετριοπαθή. Πέρασαν 20
χρόνια ακριβώς για να το ξαναπροτείνει και ο κύριος Καραµανλής,
και φοβάµαι ότι την ίδια µέρα το πήρε πίσω, γιατί δεν ξανάκουσα τίποτα σχετικά µε το θέµα. Και ο κύριος Καραµανλής µπορεί να είναι
οραµατιστής σαν τον Καραµάνο, αλλά ξέρει και τι κάνει.

2006: Λούφα και παραλλαγή – Σειρήνες στο Αιγαίο.
1.300.000 εισιτήρια. Τι σηµαίνει αυτό για σας;
Ότι µπορώ να γυρίσω ακόµα µία ταινία... που πάλι µπορεί να είναι
κι η τελευταία... όπως και οι Σειρήνες, που παραλίγο να µη γίνουν

όταν το ΕΚΚ αρνήθηκε να συµµετάσχει στην παραγωγή. Ευτυχώς η
κατάσταση σώθηκε από µια γερµανική ασφαλιστική που την πλήρωνα πολλά χρόνια και που µου έδωσε ξαφνικά το εφάπαξ µου.

Την ξέρουµε, αλλά περιµένουµε και να τη δούµε. Ας επανέλθουµε στη συζήτηση. Είχατε πει κάποτε ότι «ο ελληνικός κινηµατογράφος δεν πηγαίνει µπροστά γιατί όλες οι ελληνικές ταινίες είναι σταθµοί»! Έχετε ακόµα την ίδια εντύπωση;

Στο βάθος, οι ταινίες σας, µόνο κωµωδίες δεν είναι. ∆είχνουν το παράλογο της ελληνικής πραγµατικότητας σ’ όλες
της τις εκφάνσεις: εξουσία, µέσα επικοινωνίας, σεξ... Γιατί
στέκεστε σ’ αυτό;

Είπα µια σαχλαµάρα σ’ ένα Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης γιατί µε είχαν
κουράσει ο στόµφος και οι υπερθετικοί των κριτικών. Τότε τις διάβαζα· τώρα βλέπω µόνο αστεράκια... και ταινίες µε τρία έως τέσσερα. Τα πέντε είναι ύποπτα. Παρ’ όλα αυτά, χάρηκα σήµερα το πρωί
που διάβασα ότι ο Πρόεδρος Σαρκοζί έδωσε το µετάλλιο της Λεγεώνας της Τιµής στον Ντέιβιντ Λιντς, ασχέτως αν κατάλαβε ή όχι
την τελευταία ταινία του. Η δικιά µας Ακαδηµία γιατί δεν κάνει τίποτα, έτσι για ν’ ακουστεί;

Εγώ µάλλον έχω φάει κόλληµα.... Από συνταξιούχο τι περιµένετε;
Αλλά έλα που και οι δυνάµει χρηµατοδότες µου, ακόµα θέλουν να
πιστεύουν ότι κάνω κωµωδίες, και µόλις προφέρω τη λέξη «δραµατική» ή «κωµικοτραγική», βγάζουν φλύκταινες...

Στην Ψυχραιµία, η γενιά του Λούφα και παραλλαγή µεγάλωσε, έκανε οικογένεια και τα ’κανε θάλασσα. Είναι ταινία
γυρισµένη απ’ τη σκοπιά ενός πατέρα; Αναρωτιέστε τι κόσµο θα κληρονοµήσει ο γιος σας;
Προσπάθησα να µην ασχοληθώ καθόλου µε τη γενιά µου, ούτε µε
τη σκοπιά της, γι αυτό κι έβαλα όλους τους παραβατικούς και µισητούς γονείς στη φυλακή. Αφήνω τα παιδιά να λύσουν όπως
µπορούν τα προβλήµατα που τους έχουν κληροδοτήσει...

Πόσο πιστεύετε ότι συµβάλλει η Σχολή Κινηµατογράφου;
∆εν µπορώ να κάνω καµία εκτίµηση, γιατί δεν έχω γνωρίσει κανέναν απόφοιτο. Γνωρίζω µόνο µερικούς κακόµοιρους καθηγητές
που έχουν κάνει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σπίτι-γραφείο. Το θεωρώ
µοιραίο λάθος που η σχολή εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη,
αποκοµµένη από την κινηµατογραφική και την τηλεοπτική παραγωγή, λες και είναι ιδιωτικό Κολέγιο που δίνει υποτροφίες. Από την

εσείς γιατί δε µε ρωτάτε για τη Τζούλια; κάνετε ότι δεν την ξέρετε;
Οι ταινίες σας, αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο κινείστε,
δείχνουν άνθρωπο της πόλης. Τι είναι για σας η Αθήνα;
Το καζάνι όπου βράζουµε όλοι, άλλοι περισσότερο. Εκτός από µια
«γερµανική» ταινία που γύρισα µε θέµα την Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία, δεν µε απασχολεί η ίδια η πόλη, που γίνεται όλο και πιο αφιλόξενη. Κατοικώ στου Ψυρρή, και υπάρχουν ταξιτζήδες που αρνούνται να µε πάνε σπίτι µου... Ωραία πόλη! Με πεζοδρόµια και
πεζόδροµους γεµάτους µε παρκαρισµένα Jeep και Hummer, δίπλα
στα σκουπίδια, προστατευµένα από τα κάγκελα ενός παλαιότερου
δηµάρχου. Ο τωρινός δήµαρχος, αναρωτιέµαι, δεν κατέβηκε την
Πειραιώς όταν πήγε στο Γκάζι για να δει την Destroy Athens; «Στόχος είναι τα λεφτά», όπως λέει και το τραγούδι της Ψυχραιµίας,
αυτό που τραγουδά η Τζούλια Αλεξανδράτου. Εσείς γιατί δεν µε
ρωτάτε για την Τζούλια; Ή µήπως κάνετε ότι δεν την ξέρετε;

άλλη, συναντώ και συνεργάζοµαι µε αρκετούς φοιτητές και αποφοίτους των ιδιωτικών σχολών, που τουλάχιστον τους έδωσαν κίνητρα και τους έµαθαν πόσο ανταγωνιστικά είναι τα κινηµατογραφικά επαγγέλµατα.

Τι σχέδια έχετε; Κι άλλες κωµωδίες; Ή θα σας ενδιέφερε να
δοκιµάσετε άλλα κινηµατογραφικά είδη; Θα σκηνοθετούσατε ένα δράµα ή µια ταινία εποχής;
∆ε διαπιστώσαµε µόλις ότι δεν κάνω κωµωδίες, αλλά δράµατα; Ταινίες εποχής έκανα αρκετές ως σκηνογράφος και φοβάµαι ότι τα χρήµατα που είµαι σε θέση να συγκεντρώσω, δε φθάνουν ούτε για ζήτω. Θέλω να γυρίσω µια φάρσα εποχής µε βαυαρούς βασιλιάδες
και αρχαιολόγους, αλλά οι τελευταίοι δε µας δίνουν άδεια ούτε για
τα κατσάβραχα του Φιλοπάππου... Και µετά παραπονιόµαστε που
δε µας επιστρέφουν οι Άγγλοι τα Μάρµαρα του Παρθενώνα...

Με λίγα λόγια: Μια δραµατική κωµωδία µε αισιόδοξο έως κυριολεκτικά λυτρωτικό τέλος. Οι κωµικοτραγικές συναντήσεις και σκληρές
συγκρούσεις µιας παρέας νέων, που η παραβατικότητα των γονιών τους τούς ωθεί να αποδράσουν από µία καταπιεστική πραγµατικότητα.
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Νίκος Περάκης ∆/νση φωτογραφίας: Claudio Bolivar Σκηνικά: Όλγα Λεοντιάδου Κοστούµια: Βάσω Τρανίδου Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης Μουσική: ∆ηµήτρης Κοντόπουλος Παίζουν: Γιάννης Τσιµιτσέλης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Βάσω Καβαλιεράτου, Γιώργος Χρανιώτης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος Παραγωγή: Cl Productions Συµπαραγωγοί: ΕΡΤ, NOVA, GRAAL, ΆΡΚΤΟΣ Α.Ε., Κινηµατογραφικές Καλύψεις, Νίκος Περάκης.
Η ταινία έχει ενισχυθεί από το ΕΚΚ στο πρόγραµµα ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ: 6 ∆εκεµβρίου από την ODEON
Περισσότερες πληροφορίες στο: www.psyxraimia.gr

// δηµοσκόπηση

αφού µπορείς να κατετεβάσεις
ταινίες από το internet γιατί
επιλέγεις την αίθουσα;
Όπως συµβαίνει µε όλα έτσι και µε το downloding.
Έφτασε και σε εµάς.
Λίγο καθυστερηµένα, αλλά έφτασε.
Και το ερώτηµα δεν είναι πια «είδες την ταινία;»
αλλά «κατέβασες το (τάδε) φιλµ;»
Στις αίθουσες των Νυχτών Πρεµιέρας Απόλλων και ∆αναό
συναντήσαµε τους θεατές και τους θέσαµε την ερώτηση

Πειράζει να πω ότι κατεβάζω
ταινίες; Το κάνω και για λόγους χρόνου και οικονοµίας. Σπουδάζω στο Λονδίνο και προτιµώ να βλέπω
µία ταινία ότι ώρα θέλω και
όποτε εγώ θέλω. Κωνστάντια

Τώρα τελευταία έχω αρχίσει και
το ψάχνω, δεν µπορώ όµως να
βρω τους υποτίτλους, αλλά και
τις ταινίες που έχει το φεστιβάλ
δεν τις βρίσκεις εύκολα...
Πέτρος

Οι πιο τολµηροί µάς απάντησαν

Τώρα τελευταία γίνεται πολύ
ντόρος µε το internet. Κατεβάζουν µουσική, ταινίες, αλλά σίγουρα είναι διαφορετικά στην αίθουσα γιατί κυρίως δεν είσαι µόνος σου. Βλέπεις και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων θεατών.
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µάθε παιδί µου γράµµατα
σπουδές Κινηµατογράφου στην Ελλάδα
Η επίσηµη ανακοίνωση, τον περασµένο Μάιο, ότι η εισηγητική πρόταση για τη δηµιουργία Ακαδηµίας Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Τεχνών, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης Ακαδηµίας Τεχνών, οδηγείται πλέον ένα
βήµα πιο πέρα µε την κατάθεση σχετικού νοµοσχεδίου για το πλαίσιό της, υπήρξε αναµφισβήτητα ένα από τα
πιο σηµαντικά γεγονότα στο χώρο της κινηµατογραφικής εκπαίδευσης. Αποτέλεσε, άλλωστε, ένα από τα θέµατα
που απασχόλησαν το 3o Κινηµατογραφικό Συνέδριο, σε µια συζήτηση που, αναγκαστικά, περιορίστηκε µεταξύ
των επαγγελµατιών του χώρου. Λίγα, λοιπόν, νοµίζουµε ότι είναι γνωστά στο ευρύ κοινό για το τι καινούργιο
φέρνει αυτή η πρόταση και, κυρίως, γιατί είναι αναγκαία στον σηµερινό χώρο της κινηµατογραφικής εκπαίδευσης. Πιστεύουµε ότι είναι κατάλληλη στιγµή για µια γενικότερη συζήτηση όσον αφορά την κινηµατογραφική εκπαίδευση στην Ελλάδα, για τις µέχρι τώρα κατακτήσεις της, αλλά και για τις ελλείψεις της και, πάνω απ’ όλα, για
τις µελλοντικές της ανάγκες που υπαγορεύουν τόσο η διεθνής εµπειρία και οι εξελίξεις στο χώρο, όσο, βέβαια,
και τα όνειρα των ανθρώπων που ασχολούνται µε τον κινηµατογράφο.
Στη συζήτηση συµµετείχαν οι:
Αλέξης Αλεξίου, σκηνοθέτης
Κωνσταντίνα Βούλγαρη, σκηνοθέτις
Μαρία ∆ρανδάκη, παραγωγός
Έκτορας Λυγίζος, σκηνοθέτης
Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, παραγωγός
Βασίλης Σουραπάς, διανοµέας
Σύλλας Τζουµέρκας, σκηνοθέτης

Αθηνά-Ραχήλ Τσαγγάρη, σκηνοθέτις, συντονίστρια
της Οµάδας Εργασίας για την εισηγητική πρόταση
της Ακαδηµίας Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Άγγελος Φραντζής, σκηνοθέτης, µέλος της Οµάδας Εργασίας
για την εισηγητική πρόταση της Ακαδηµίας Κινηµατογράφου
και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Περικλής Χούρσογλου, σκηνοθέτης, επίκουρος καθηγητής
στο Τµήµα Κινηµατογραφικών Σπουδών του ΑΠΘ
Συντονισµός συζήτησης: Λευτέρης Αδαµίδης
Επιµέλεια: Νίκη Κατσαντώνη
Εκπαίδευση// µοτέρ

ΑΘΗΝΑ-ΡΑΧΗΛ ΤΣΑΓΓΑΡΗ: Ξεκινώ από τα πολύ
βασικά στοιχεία της πρότασής µας. Κατ’ αρχάς,
αφετηρία µας ήταν ο κινηµατογράφος και οι οπτικοακουστικές τέχνες ή, µάλλον, ο κινηµατογράφος ως µέρος των οπτικοακουστικών τεχνών, διευρύνοντας την παραδοσιακή έννοια του κινηµατογράφου. Και δεν τα αποκαλούµε οπτικοακουστικά «µέσα», αλλά τέχνες. ∆εν έχουµε ενδοιασµούς ως προς την προοπτική της Ακαδηµίας ως
τµήµατος µιας ευρύτερης Ακαδηµίας Τεχνών, γιατί
αυτό σηµαίνει διάλογος και διασταύρωση ανάµεσα στις παραστατικές τέχνες. Πιστεύω ότι, τον 21ο
αιώνα, είναι αδιανόητο να µιλάµε για τέχνες µε
στεγανά µεταξύ τους. Το πλαίσιο που προτείναµε,
ενθαρρύνει συνεργασίες, τόσο στη δηµιουργική
πρακτική όσο και στη διδασκαλία κοινών αντικειµένων όπως η υποκριτική, η σκηνογραφία, η µουσική, η κίνηση, η δηµιουργική γραφή, η ιστορία
τέχνης κ,λπ., τα οποία, άλλωστε, εµπεριέχει ο κινηµατογράφος. Το δεύτερο βασικό στοιχείο της
πρότασης είναι ότι πιστεύουµε στην ισοτιµία του
πτυχίου σε σχέση µε τα αντίστοιχα διεθνή πτυχία
ακαδηµιών. Ανεξάρτητα από το αν τελικά θα υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισµού ή θα τελεί υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, δε νοµίζω
ότι πρέπει να σταθούµε στο γεγονός ότι ενδέχεται
να µην είναι µια κλασική ανώτατη πανεπιστηµιακή
σχολή. Ας σταθούµε στον παράγοντα της ευελι-

οι σχολές αποκτούν τη φήµη και
το κύρος τους µε τη δουλειά τους
ξίας ενός σύγχρονου ακαδηµαϊκού µοντέλου
σπουδών. Προτείνουµε ενότητες µαθηµάτων σε
τρίµηνα αντί για εξάµηνα, κάτι που θα δίνει ευελιξία και ως προς τον αριθµό των µαθηµάτων, σε
σχέση τόσο µε τη διαθεσιµότητα των επισκεπτών
καθηγητών όσο και µε την ποικιλία και την εναλλαγή των εργαστηρίων. Προτείνουµε πολλαπλές
κατευθύνσεις και δίνουµε τόση σηµασία στις κλασικά καλλιτεχνικές (σκηνοθεσία, σενάριο, φωτογραφία) όση και στις τεχνικές, από σχεδιασµό
ήχου και οπτικά εφέ µέχρι σχεδιασµό video εγκαταστάσεων. Επίσης, δεν υπάρχει στεγανοποίηση
ανάµεσα στα είδη· δηλαδή, δεν αποφοιτείς σώνει
και καλά ως σκηνοθέτης ντοκιµαντέρ, π.χ., ή σκηνοθέτης µυθοπλασίας ή σκηνοθέτης animation.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ: Σχετικά µε τα τρίµηνα,
µιλάµε για καθαρούς τριµηνιαίους κύκλους;
ΤΣΑΓΓΑΡΗ: Ναι· τέσσερις κύκλους κάθε χρόνο.
ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ: Θα υπάρχουν µαθήµατα που θα
διδάσκονται σε δύο τρίµηνα;
ΤΣΑΓΓΑΡΗ: Ναι. Αν θέλεις, παίρνεις credits και το
καλοκαίρι, αντί να πας διακοπές, γιατί µπορεί να
θέλεις να τελειώσεις σε τρία χρόνια... Συνολικά,
αυτή είναι µια ιδέα που δανειστήκαµε από τη Σχολή DFFB του Βερολίνου. Ο Μπέλα Ταρ κάνει εντατικό µάθηµα σκηνοθεσίας για 3-4 εβδοµάδες το
χρόνο, και οι συµµετέχοντες φοιτητές παίρνουν διδακτικές µονάδες. Όταν λέµε masterclass, δεν εννοούµε ένα σεµινάριο που γίνεται οκτώ µε δέκα
το βράδυ και που θα το παρακολουθήσουν όσοι
δεν είναι εντελώς λιπόθυµοι από τη δουλειά που
κάνουν όλη µέρα στα «πραγµατικά» µαθήµατα.
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Εννοούµε διδακτικές µονάδες. Μ’ άλλα λόγια, τα
σεµινάρια, τα masterclasses κ.λπ. είναι µέρος του
επίσηµου προγράµµατος σπουδών. Με αυτόν τον
τρόπο, οι φοιτητές έρχονται σ’ επαφή και εµπνέονται από ενεργούς επαγγελµατίες που είναι πρόθυµοι ν’ αφιερώσουν δύο εβδοµάδες από τη ζωή
τους. Μέσα σ’ αυτό το εντατικό studio µπορούν
να παραχθούν πολλά ταινιάκια-ασκήσεις, όπου οι
φοιτητές ανταλλάσσουν ρόλους συνεργείου. Κι
όσο για τους διδάσκοντες, είναι κρίσιµο το να
µπορούν να διδάξουν χωρίς να χρειάζεται ντε και
καλά να έχουν διδακτορικό.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ: Να δούµε κι ένα άλλο
κοµµάτι: τον τρόπο εισαγωγής που, στην ουσία,
δεν είναι µε εξετάσεις, αλλά µ’ ένα φάκελο. Είναι
ένας τρόπος πολύ πιο ανοιχτός από ό,τι έχουµε
συνηθίσει.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ: Ναι· κατατίθενται ένας δηµιουργικός φάκελος κι ένα ταινιάκι που δεν προϋποθέτει πρόσβαση σε ιδιαίτερα µέσα· µπορείς,
π.χ., να το κάνεις και µε το κινητό σου. Αυτό που
µετράει, είναι το πώς κτίζει κάποιος µιαν αφήγηση,
χωρίς περιορισµούς, πάνω σε ένα από δέκα θέµατα που θα έχουν δοθεί έξι µήνες πριν από την κατάθεση. Αντί για εξετάσεις, υπάρχει συνέντευξη µε
την επιτροπή κρίσης· όσο δε για την περίπτωση
των εξαιρετικών ταλέντων, θα µπορούσε κανείς
να µην έχει καν απολυτήριο λυκείου.
ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ: Έχοντας διδάξει πολλά χρόνια,
µπορώ να µεταφέρω την εµπειρία µου από το πώς
γίνονται τα πράγµατα µέχρι τώρα. Υπάρχουν κάθε
χρόνο στις ιδιωτικές σχολές και τα ΙΕΚ, όσο και αν
φαίνεται περίεργο, περίπου πεντακόσια–εξακόσια
παιδιά που σπουδάζουν κινηµατογράφο, σε διαφορετικά έτη και διαφορετικές σχολές. Και είναι
µεγάλος ο αριθµός, γιατί είναι διαφορετικές οι ειδικότητες, οι στόχοι κ.λπ. Αυτό που για µένα είναι το
µεγαλύτερο πρόβληµα (για να µιλήσω για το Τµήµα Κινηµατογράφου του ΑΠΘ), είναι το ακαδηµαϊκό πλαίσιο. Για να λειτουργήσει µια σχολή στην
Ελλάδα, υπάρχουν δύο δρόµοι. Ή κάνεις ένα εργαστήριο το οποίο δεν υπόκειται στον έλεγχο και
σε όλο αυτό το πλαίσιο που ορίζει το Υπουργείο
Παιδείας, ή κάνεις κάτι το οποίο διαβαθµίζεται. Θέλω να πω ότι, όταν το κράτος ιδρύει µια σχολή
που βγάζει κάτι συγκεκριµένο, πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σ’ αυτό· να ορίζει πώς θα µπαίνουν,
ποιοι θα είναι οι καθηγητές, µια σειρά πράγµατα...
Στο Τµήµα Κινηµατογράφου της Θεσσαλονίκης
γιατί µπαίνουν εξήντα; Γιατί υπάρχει ένας συντελεστής στο Υπουργείο Παιδείας που λέει ότι σ’ ένα
καινούργιο τµήµα (θα µπορούσε να µην ήταν κινηµατογράφου· να ήταν, π.χ., αστροφυσικής) πρέπει
να µπουν εξήντα; ∆εν έχει, επίσης, ειδικές εξετάσεις. Έχει εξετάσεις γενικά. Τελικά, σ’ έναν πολύ
µεγάλο βαθµό, αυτό δεν είναι πρόβληµα, γιατί αυτοί που θέλουν να γίνουν δικηγόροι ή χηµικοί ή
δηµοσιογράφοι, κι επειδή δεν έπιασαν τα µόρια
µπήκαν στο Τµήµα Κινηµατογράφου, ε, νοµίζω ότι
στον δεύτερο µήνα έχουν φύγει.

Η σχολή των ονείρων µου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Εγώ τελείωσα µε το
ζόρι το λύκειο, ήµουν χάλια µαθήτρια, µισούσα το
σχολείο. Αν υπήρχαν εξετάσεις για να πάω σε µια
σχολή κινηµατογράφου, δε θα έµπαινα. Πιστεύω
ότι, πολλές φορές, οι άνθρωποι που ασχολούνται
ή θέλουν να ασχοληθούν µε τον κινηµατογράφο ή

µε κάποια άλλη τέχνη, είναι άνθρωποι που µπορεί ν’ αντιµετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στην επικοινωνία, στην προσαρµοστικότητα. Όταν διάβασα την πρόταση της Ακαδηµίας, µου φαινόταν τόσο τέλειο αυτό το πράγµα, που θα
ήθελα να πάω να ξανασπουδάσω. Αν µπορεί να εφαρµοστεί ή όχι, δεν ξέρω και, ευτυχώς, δεν είναι και δουλειά
µου να το ξέρω. Αλλά θεωρώ κρίµα να περάσουµε όλο το
βράδυ εδώ πέρα συζητώντας αν µπορεί να εφαρµοστεί ή
όχι. Νοµίζω, µπορεί. Εγώ πήγα σε µουσικό γυµνάσιο, και
το ωραίο ήταν ότι υπήρχαν παιδιά που είχαν τροµερό ταλέντο στην τροµπέτα, κι ο καθηγητής των θρησκευτικών, π.χ.,
το καταλάβαινε ότι το παιδί αυτό µελετάει πολύ τροµπέτα
και γι’ αυτό δεν είναι τόσο καλό στα θρησκευτικά, οπότε το
βοηθούσε να περάσει. Ας πάρουµε και τη σχολή µου, στην
Αγγλία: εγώ µπορεί να ήµουν πιο µοναχική, καθόµουν όλη
την ώρα κι έγραφα σενάρια, κι είχα καθηγητή τον Γιαν
Φλάισερ. Ήθελα να κάνω πολύ συγκεκριµένα πράγµατα,
οπότε καθόµουν εκεί πέρα και τα έκανα. Αν ήθελα, έπαιρνα µέρος στ’ άλλα µαθήµατα· αν δεν ήθελα, δεν έπαιρνα.
Για άλλα παιδιά, που ήθελαν να κάνουν διαφόρων ειδών
σενάρια (σενάριο για τηλεόραση, για κωµωδία κ.λπ.),
υπήρχαν καθηγητές που έρχονταν για σεµινάρια δύο εβδο-

Τι έκαναν οι ∆ανοί; Επένδυσαν στην εκπαίδευση. Και πού συγκεκριµένα; Στο
σενάριο. Ξεκίνησαν και έβαλαν µια βάση εκεί.
µάδων και δίδασκαν σενάριο για σειρές στην τηλεόραση,
για κωµωδία κ.ο.κ. Αλλά µπορούσες να κάνεις ό,τι ήθελες
– υπήρχε χώρος και για το πολύ κοινωνικό παιδί που ήθελε να τα δοκιµάσει όλα, και για το πιο προβληµατικό που
ήθελε ν’ αφοσιωθεί σε ένα πράγµα. Και νοµίζω ότι µόνο
έτσι µπορεί να γίνει µια σχολή, γιατί µόνο έτσι αυτοί που
θα φοιτούν, θα έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι τους
εµπνέει – από εκεί ξεκινά το πράγµα. Αν δεν αρχίσεις να
εκφράζεσαι και δεν δεις τη χαρά του πράγµατος, τι σηµασία
έχει να µάθεις να φωτίζεις καλά ή να µάθεις καλό µοντάζ;
∆ε λέω, ωραίο είναι, αλλά όχι και να φας πέντε χρόνια για
να το µάθεις! Κι ένα πρόγραµµα να πάρεις σπίτι σου, σε έξι
µήνες το ’χεις µάθει. Σήµερα, µπορείς να µάθεις τα πάντα
µόνος σου. Αυτό, λοιπόν, που θα ήθελα εγώ από µια σχολή αν ήµουν τώρα 18 χρονών, θα ήταν να υπάρχουν καθηγητές που να µε εµπνέουν να συζητήσω µαζί τους, να
δουλέψω µαζί τους, και, κυρίως, να µου δινόταν ο χώρος
για να κάνω εκεί µέσα αυτό που ήθελα. Από την άλλη,
σκέφτοµαι πως, αν το πτυχίο είναι ανωτάτης σχολής, αυτό
διευκολύνει για τη µετεκπαίδευση έξω...
ΤΣΑΓΓΑΡΗ: ...κι αν έχεις συγκεντρώσει τις ανάλογες µονάδες, να µπορείς άνετα να κάνεις µεταπτυχιακό. Σηµαντικός
και ο πλουραλισµός των σχολών· να µην υπάρχει µόνο η
Ακαδηµία ή τα ΙΕΚ ή...
ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα ΙΕΚ –δύο
χρόνια δηλαδή– έρχονται να καλύψουν την έννοια των τεχνικών – και µάλιστα, όχι των διευθυντών φωτογραφίας
αλλά των 3D, των αµπιγιέζ. Κι αυτά είναι πολύ χρήσιµα.
ΤΣΑΓΓΑΡΗ: Είναι διαφορετικό να µάθεις µια τεχνική, µια
πρακτική σ’ ένα ΙΕΚ, αποσπασµατικά, αποκοµµένος από
όλο το context της συγκεκριµένης τέχνης. Τα παιδιά µαθαίνουν, ας πούµε, AVID και δεν έχουν δει σινεµά. ∆εν
έχουν δει ποτέ στη ζωή τους µουβιόλα, την κατ’ εξοχήν µη
γραµµική ραπτοµηχανή... Είναι καταστροφικό να µαθητεύεις σε µια τεχνική, εξόριστος από την ίδια την τέχνη την
οποία εξυπηρετεί.
ΦΡΑΝΤΖΗΣ: Θέλω να πω κάτι σε σχέση µε αυτό που είπε
η Κωνσταντίνα πριν: όσο σηµαντική είναι η σχολή (γιατί,
κακά τα ψέµατα, καµία σχολή δεν διαµορφώνει πραγµατικά έναν καλλιτέχνη), άλλο τόσο σηµαντικό, νοµίζω, είναι
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί παρουσίαση της πρότασης που κατέθεσε η
οµάδα εργασίας Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Τεχνών στο
ΥΠ.ΠΟ στις 13 Ιουνίου 2006, µετά από σχετική πρόσκλησή του.
Την Oµάδα Eργασίας Κιν/φου και Οπτικοακουστικών Τεχνών αποτελούν οι:
Στρατής Βουγιούκας, Πάνος Κούτρας, Θανάσης Ρικάκης, Εύα Στεφανή,
Αθηνά Τσαγγάρη, Άγγελος Φραντζής.
Η πρότασή µας συνιστά προσανατολισµό, στρατηγική και οραµατικό περίγραµµα για τον σχεδιασµό της Ακαδηµίας Κιν/φου και Οπτικοοακουστικών
Τεχνών, ως τµήµα της εξαγγελθείσας Ακαδηµίας Τεχνών, όπως διαµορφώθηκαν από µία σειρά συζητήσεων ανάµεσα στα µέλη της οµάδας µας.
Εργαστήκαµε για τον σχεδιασµό του, εκπονώντας εκτενή συγκριτική µελέτη
ανάλογων προγραµµάτων κορυφαίων διεθνών σχολών [FEMIS (Γαλλία), Le
Fresnoy (Γαλλία), University of Southern California (ΗΠΑ), UCLA (ΗΠΑ),
California Arts Institute (ΗΠΑ), L d Film/ TV & Theatre School (Πολωνία),
FAMU (Τσεχία), Köln Academy of Media Arts (Γερµανία), DFFB (Γερµανία)].
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Προϋπόθεση:
Απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Με δυνατότητα παράκαµψης
της ρήτρας σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάδειξης ταλέντου).
∆εν ισχύει ανώτατο όριο ηλικίας υποψηφίων.
Κατάθεση:
1. ∆ηµιουργικός φάκελος (όχι απαραίτητα ή αποκλειστικά µε οπτικοακουστικά δείγµατα. Ο φάκελος µπορεί να εµπεριέχει δείγµατα πολλαπλών και
ποικίλλων καλλιτεχνικών δοκιµών που να πείθουν για την καλλιτεχνική
υπόσχεση των υποψηφίων).
2. Σηµείωµα καλλιτεχνικών και επαγγελµατικών προθέσεων (3 σελίδες το
ανώτατο).
Άσκηση:
1. Video µε ελεύθερο θέµα σε οποιοδήποτε διαθέσιµο format, διάρκειας
5-10’ (αµοντάριστο, ντεκουπαρισµένο στην κάµερα, παραδίδεται όπως γυρίστηκε).
Ή
∆ιαδραστική εφαρµογή βασισµένη σε προγραµµατισµό (web-based/
interactive mixed reality).
2. Storyboard/ photo-montage (είτε µε πρωτότυπες φωτογραφίες, είτε µε
αρχειακό υλικό) πάνω σε ένα από δέκα κείµενα που θα έχουν επιλεχθεί και
δωθεί στους ενδιαφερόµενους, έξι µήνες νωρίτερα της κατάθεσης.
Συνέντευξη των τελικών υποψηφίων (µετά από συνεδρίες προ-επιλογής)
Προτείνουµε η επιτροπή κρίσης εισαγωγής των υποψηφίων να αλλάζει
στην πλειοψηφία της µε κάθε νέο ακαδηµαϊκό έτος και η σύνθεσή της να
εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσµα ανθρώπων των γραµµάτων, τεχνών και επιστηµών, σε συνεργασία µε διδάσκοντες της Ακαδηµίας που συνιστούν τη
“µνήµη” και λειτουργική γνώση της.
Προτεινόµενος αριθµός εισακτέων: 40 ανά έτος (σε συνάρτηση µε την
εναρκτήρια υλικοτεχνική και ανθρωποδυναµική υποδοµή της Ακαδηµίας).
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φωτό: ∆ηµήτρης Τσατσούλης

Τι είναι τελικά
η Ακαδηµία Κινηµατογράφου;

και να προσφέρει διαφορετικά πλαίσια. Συνήθως,
όταν λέµε «σενάριο», όλοι νοµίζουµε ότι το σενάριο είναι ένα πράγµα. Όχι· δεν είναι έτσι. Η σεναριογραφία έχει πολλούς κανόνες και πολλούς
τρόπους να ασκηθεί – όπως και η σκηνοθεσία.
Υπάρχει το εξής παράδοξο στην Ελλάδα: καταλαβαίνουµε πολύ καλά ότι η σκηνοθεσία µιας ταινίας µπορεί να είναι διαφορετική από τη σκηνοθεσία µιας άλλης, αλλά δεν καταλαβαίνουµε ότι ένα
σενάριο µπορεί να είναι διαφορετικό από ένα άλλο – διαφορετικό από πλευράς δοµής, όχι ιστο-

Περικλής Χούρσογλου,
Σύλλας Τζουµέρκας,
Έκτορας Λυγίζος,
Κωνσταντίνα Βούλγαρη
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ρίας. Όταν λέµε: «∆ιδάσκω σενάριο σε κάποιον»,
δε σηµαίνει ότι του µαθαίνω συγκεκριµένους κανόνες· του µαθαίνω ότι υπάρχει αυτή η φόρµα σεναρίου και η άλλη φόρµα· του µαθαίνω, δηλαδή,
τα διαφορετικά πλαίσια... ότι ο ήχος µπορεί να είναι έτσι, µπορεί να είναι κι αλλιώς... Αυτό είναι το
πρόβληµα των σχολών: προσπαθούν να δώσουν
µια γραµµή, ενώ το ζήτηµα είναι να υπάρχουν
αντιφάσεις, να έχεις έναν καθηγητή που να λέει
άλλα πράγµατα απ’ τον άλλον – και να διαλέξεις.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΛΥΓΙΖΟΣ: Μια σχολή, κατ’ εµέ, πρέπει
να έχει άπειρα ερεθίσµατα, ώστε καθένας να βρει
έναν τρόπο για να ξεκουνηθεί η δική του δηµιουργικότητα· να πειστεί, µέσα στη σχολή, ότι µπορεί να το κάνει, ότι αυτό που έχει µέσα του, όπως
ο καθένας µας, µια δηµιουργικότητα πολύ ιδιότυπη, µπορεί να την εκφράσει. Κι αυτό µπορεί να
βγει µόνο αν κάνεις πέντε-δέκα πραγµατάκια στην
πράξη. Αν µάθεις, θεωρητικά, τρία πρότυπα µόνο,
δεν µπορείς να το κάνεις. Αν έχεις πεντακόσια ερεθίσµατα, πιστεύω ότι µπορεί να το βγάλεις. Αυτή
είναι µια πρόταση που πιο πολύ αφορά το δηµιουργικό κοµµάτι του οπτικοακουστικού και όχι τόσο το τεχνικό.
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ: Θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό να δηµιουργηθεί µια σχολή στην οποία θα
µπορούν να συµµετέχουν άνθρωποι που να µην
είναι κατ’ ανάγκην δεκαοκτώ χρονών, γιατί νοµίζω
ότι είναι απίθανο, κάποιος στα δεκαεπτά, δεκαοκτώ, να ξέρει τι θέλει. Πολύ συχνά, όσοι ασχολούνται µε τα καλλιτεχνικά, είναι παιδιά που έκαναν άλλα πράγµατα πριν, και, κάποια στιγµή, από
καθαρό πάθος, αποφάσισαν ν’ ασχοληθούν µε
τον κινηµατογράφο. Είναι πολύ σηµαντικό το ότι
µια σχολή θα είναι ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες,
γιατί αυτό σηµαίνει ότι οι άνθρωποι που θα πάνε
εκεί, θα είναι πραγµατικά αποφασισµένοι και παθιασµένοι, θα είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες και δε
θα έχουν τη νοοτροπία του µαθητή. Επίσης –και
κυρίως–, πρέπει να γίνονται δουλειές µέσα σ’ αυτή τη σχολή, να γίνονται ταινίες συνέχεια, αυτό το
πράγµα να µη σταµατάει ποτέ να λειτουργεί. Αυτό
είναι που λείπει, κι αν ξεκινήσει να λειτουργεί αυ-

τή η µικρή οικοτεχνία/βιοτεχνία, ίσως κάποια µέρα
βιώσουµε µιαν άνθιση στην ελληνική κινηµατογραφική παραγωγή.

Φιλοδοξίες και πραγµατικότητα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΑΠΑΣ: Μου άρεσε η πρόταση της
Ακαδηµίας· απλώς, το σχέδιο µου φαίνεται υπέρφιλόδοξο. Τα έχει όλα µέσα. Υπέρ-αναλυτικό, δηλαδή... Υπάρχει σχολή που να έχει διανοµή, φεστιβαλικό γραφείο κ.λπ.;
ΤΣΑΓΓΑΡΗ: Στην Ελλάδα, όχι. Στις σχολές των
ΗΠΑ, όµως, αυτά που ανέφερες, θεωρούνται αναπόσπαστες υπηρεσίες. Το ίδιο και στη Γερµανία.
ΣΟΥΡΑΠΑΣ: Έχεις δίκιο. Εµείς, ας πούµε, συνεργαστήκαµε µε τη Σχολή του Μονάχου, που είχε.
Είχε την Ιστορία της καµήλας που δάκρυσε, µια
ταινία που έσκισε διεθνώς, κι αναγκάστηκαν να το
κάνουν, γιατί δεν µπορούσαν να το χειριστούν αλλιώς· κάποιος έπρεπε να πουλήσει την ταινία για
λογαριασµό τους. Αλλά το να ξεκινάει µια πρόταση µε όλα αυτά, δηλαδή: συγγραφή σεναρίου τηλεόρασης, συγγραφή σεναρίου…
ΤΣΑΓΓΑΡΗ: Επιλέγοντας την κατεύθυνση του σεναρίου, δίνουµε απλώς ένα παράδειγµα για το
πόσο εξειδικευµένη πρέπει να είναι κάθε κατεύθυνση, γιατί έχει τεράστια διαφορά τι σενάριο θα
γράψεις, ανάλογα µε το είδος. Την τηλεόραση, ας
πούµε, πάντα την ξεχνάµε, ενώ είναι ένα τρελά
σηµαντικό και υποσχόµενο κοµµάτι του σηµερινού τοπίου. Στην Ελλάδα, βέβαια, είµαστε πολύ
πίσω ακόµα.
ΣΟΥΡΑΠΑΣ: Μου φάνηκε πάρα πολύ αναλυτικό
σε πάρα πολλά θέµατα: και ως προς το τι διδάσκει
και ως προς το πώς λειτουργεί. Αυτό δεν είναι
απαραίτητα κακό, αλλά το κάνει λιγότερο εφικτό
στα µάτια µου· µ’ άλλα λόγια, είναι µια πανάκριβη
πρόταση για να λειτουργήσει! Ποιος θα το χρηµατοδοτήσει; Έχει γίνει εκτίµηση του κόστους;
ΤΣΑΓΓΑΡΗ: Επίσηµη εκτίµηση πρότασης προϋπολογισµού δεν έχει γίνει, γιατί αυτό, πρώτα απ’ όλα,
προϋποθέτει να έχει ψηφιστεί το νοµοσχέδιο στη
Βουλή. Υπήρξε, όµως, µια εκτεταµένη συζήτηση
στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του ΥΠΠΟ. Αν
στηθεί ως Ι.Π.∆.∆., όπως στήνονται αυτή τη στιγµή
στην Ευρώπη ανάλογα ιδρύµατα-Ακαδηµίες, αυτό
σηµαίνει ότι ανοίγονται ευκαιρίες κατάρτισης του
προϋπολογισµού και από ιδιωτικούς πόρους: χορηγίες, δωρεές κ.λπ. ∆εν µπορώ να φανταστώ µια
Ακαδηµία Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών
Τεχνών που να µην έχει πολλά, µα πάρα πολλά
χρήµατα για να µπορέσει να επενδύσει σε µια
cutting-edge υποδοµή. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει
στα Βαλκάνια ή στη Μεσόγειο. Θα µπορούσε να
γίνει εδώ και, γιατί όχι, να εξυπηρετήσει και την
ευρύτερη περιοχή, αντανακλώντας και την πολυπολιτισµική δηµογραφική µας σύνθεση ούτως ή
άλλως.... Το ελληνικό δηµόσιο αφ’ εαυτού δεν
µπορεί να το αντέξει οικονοµικά. Μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση µε τη χρηµατοδοτική στρατηγική είναι κάτι που αµέσως λύνει τα χέρια της λειτουργίας της Ακαδηµίας. ∆ηλαδή, αν έρθει ξαφνικά µια
εταιρεία και κάνει δωρεά ένα εργαστήριο µε 20
σταθµούς ηλεκτρονικού µοντάζ, άσχηµα θα ήταν;
Φανταστείτε να µπορεί να µπει κάποιος σε µια τέτοια σχολή και να έχει στη διάθεσή του τα αυτονόητα: εξοπλισµό, υλικά και διάφορους super µάστορες να τους αναστατώνουν καθηµερινά, κι όταν

µε το καλό βγει στην αγορά, να έχει ήδη σοβαρή προσωπική δουλειά να δείξει...
ΣΟΥΡΑΠΑΣ: Υπάρχουν κατηγορίες σπουδών, ας πούµε:
σενάριο, παραγωγή κ.λπ.; Είναι ξεχωριστές κατηγορίες; Μ’
άλλα λόγια, εξειδικεύεσαι;
ΦΡΑΝΤΖΗΣ: Από κάποια στιγµή και µετά, ναι. Αν θέλεις. ∆εν
υπάρχουν τµήµατα, δε βγαίνεις απαραίτητα µε µια ειδίκευση
που λέει «σεναριογράφος» ή «σκηνοθέτης». Πες ότι υπάρχουν τριάντα µαθήµατα το εξάµηνο. Εσύ, µέσα από το συνδυασµό µαθηµάτων που κάνεις, διαλέγεις ποια κατεύθυνση
θα πάρεις. Ή, αν δεν θέλεις να πάρεις συγκεκριµένη κατεύθυνση, παρακολουθείς εργαστήρια ως σκηνοθέτης, ως ηχολήπτης, ως µοντέρ, και αποκτάς µια γενική κατεύθυνση και
µια συνολική παιδεία. Αν θέλεις να διαλέξεις ειδίκευση, το
κάνεις από τον δεύτερο χρόνο, µέσα από διδακτικές µονάδες
σε µαθήµατα εξειδικευµένης κατεύθυνσης.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σαν το concentration
του αµερικανικού µοντέλου: ακολουθείς ένα γενικό πλάνο
σπουδών, και µετά, κάποιο minor.
ΣΟΥΡΑΠΑΣ: Προλαβαίνει µια σχολή να σε εκπαιδεύσει σε
επίπεδο, ας πούµε, pre-master (όταν, δηλαδή, δεν έχεις κάνει master και είσαι στο προπτυχιακό) σε µάρκετινγκ κ.λπ.;
ΤΣΑΓΓΑΡΗ: Από την εµπειρία που έχω, πιστεύω πως, για
προπτυχιακό επίπεδο, είναι αρκετό. Το να µπει στο µυαλό
σου ότι αναπόσπαστο και απόλυτα σεβαστό κοµµάτι του
κινηµατογράφου είναι η διανοµή και το µάρκετινγκ, είναι
κρίσιµο.
ΣΟΥΡΑΠΑΣ: ∆ε διαφωνώ, αλλά µου φαίνεται ότι, ουσιαστικά, καθένας επιλέγει λίγο-πολύ συµπτωµατικά, στην
πορεία, τι θα κάνει. Άλλοι γίνονται σκηνοθέτες, άλλοι κάνουν διεύθυνση φωτογραφίας, άλλοι κάνουν µοντάζ, άλλοι µάρκετινγκ.
ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης έχει το εξής:
κατ’ αρχάς, µπαίνουν παιδιά άνω των 18, ίσως και λίγο πιο
µεγάλα. Το τµήµα έχει οκτώ κατευθύνσεις: σκηνοθεσία, σε-

Μια σχολή, πρέπει να έχει άπειρα ερεθίσµατα, ώστε καθένας να βρει έναν
τρόπο για να ξεκουνηθεί η δική του δηµιουργικότητα
νάριο, φωτογραφία, σκηνογραφία, ήχο, µοντάζ και θεωρία.
Τα δύο πρώτα χρόνια, τα µαθήµατα είναι γενικά για όλους.
Στην αρχή, θεωρούσαµε ότι, στο τέλος του 2ου έτους τα
παιδιά θα µπορούσαν να επιλέξουν τι θέλουν να γίνουν.
Τελικά, όµως, θεωρώ ότι καλύτερο είναι να επιλέγουν µετά
το 3ο έτος. Τους δίνεις µια κατεύθυνση, και καταλήγουν
στο τι θέλουν να επιλέξουν. Απλώς, ένα δεύτερο θέµα
πρακτικό είναι πως, όταν έχεις οκτώ κατευθύνσεις, όπως η
Σχολή της Θεσσαλονίκης, φτάνεις σ’ έναν τρελό αριθµό διδασκόντων. Για παράδειγµα, στο τέταρτο έτος που θα είναι
πια η ειδίκευση, θα πρέπει να µπουν άλλες τέσσερις σκηνοθεσίες (τηλεόραση, video clip κ.ά.), κι αυτό σηµαίνει άλλους τέσσερις διδάσκοντες· το ίδιο και στη φωτογραφία
κοκ. Οικονοµικά, αυτό είναι δυσβάσταχτο. Φτάνουµε, λοιπόν, στο εξής, το οποίο µοιάζει λίγο κατοχικό: µε ό,τι έχουµε, θα πορευτούµε. Έχουµε δύο καλούς δασκάλους στη
σκηνοθεσία και έναν καλό στη φωτογραφία; Αυτοί θα διδάξουν. Η γνώµη µου είναι να µην υποσχόµαστε κατευθύνσεις γενικώς και να µην υποσχόµαστε τίτλους, αν δεν
µπορούµε να τους εφαρµόσουµε κιόλας.
ΦΡΑΝΤΖΗΣ: Σε κάποια από τα ευρωπαϊκά µοντέλα (της
Αγγλίας, π.χ.) είδαµε ότι πρέπει να δηλώσεις ειδίκευση µε
το που µπαίνεις στη σχολή, και δε σου δίνεται η ευκαιρία
ν’ αλλάξεις γνώµη στην πορεία… Γι’ αυτό και, στη δική
µας περίπτωση, προτείνουµε ένα πιο ανοιχτό πρόγραµµα
σπουδών κι ένα γενικό «πτυχίο» της Ακαδηµίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Καλλιτεχνική αξία έργου υποψήφιου διδάσκοντα
Επαγγελµατική εµπειρία
∆ιδακτική εµπειρία (όχι απαραίτητα σε ΑΕΙ) σύγχρονης και
ανανεωτικής µεθοδολογίας
Τεχνογνωσία σε σχέση µε εξειδικευµένα αντικείµενα και γνωστικές περιοχές
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Πτυχίο
Το πτυχίο της Ακαδηµίας είναι απαραίτητο να είναι διεθνώς αναγνωρισµένο, να κατοχυρώνει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ειδικοτήτων και να
εξασφαλίζει στους απόφοιτους τη δυνατότητα προαγωγής τους σε µεταπτυχιακές σπουδές, είτε σε σχολές του εξωτερικού, είτε σε παρεµφερή µεταπτυχιακά τµήµατα ΑΕΙ (ή και της ίδιας της Ακαδηµίας στην περίπτωση ίδρυσης ειδικευµένων µεταπτυχιακών τµηµάτων).
Αφήνεται στην κρίση του κάθε φοιτητή η επιλογή εξειδίκευσης κατά τη
διάρκεια των σπουδών του. Είναι συχνό το φαινόµενο σπουδαστών που ξεκινούν µε πεποίθηση την µελλοντική τους κατεύθυνση, και κατά την πορεία
αλλάζουν ενδιαφέροντα και ανησυχίες µέσα από την όσµωση και τα νέα
ερεθίσµατα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Κύκλοι Σπουδών
∆ιάρκεια φοίτησης: Τρία ή τέσσερα έτη (ανάλογα µε την θεσµική εκπαιδευτική βαθµίδα της Ακαδηµίας Τεχνών στο σύνολό της), ανά τριµηνιαίους κύκλους σπουδών.
Επιλέγουµε τριµηνιαίους, αντί για εξαµηνιαίους κύκλους, για την πιο γοργή, ευέλικτη και πολυποίκιλλη εναλλαγή µαθηµάτων και εργαστηρίων.
Πρώτο έτος: Κοινά, υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα (εργαστήρια) για όλους τους φοιτητές, χωρισµένοι ανά τµήµατα.
∆εύτερο (ή και Τρίτο έτος): Οι φοιτητές επιλέγουν και ακολουθούν κατευθύνσεις. Έµφαση δίνεται στην εκπόνηση πολλαπλών πρακτικών ασκήσεων
ανά τρίµηνο και ολοκλήρωση projects µέσα από συµµετοχή σε ειδικευµένα εργαστήρια. Ταυτόχρονα οι φοιτητές ολοκληρώνουν τα απαιτούµενα θεωρητικά µαθήµατα κορµού και της επιλεγµένης τους κατεύθυνσης.
Οι κατευθύνσεις συνιστούν ενότητες και ακολουθία µαθηµάτων, παρά υποχρεωτικές ειδικεύσεις. Οι φοιτητές έχουν την ελευθερία είτε ν’ ακολουθήσουν µία συγκεκριµένη κατεύθυνση µέχρι το τέλος των σπουδών τους, από
τη στιγµή που τα ενδιαφέροντά τους έχουν κατασταλλάξει, είτε να ακολουθήσουν µία “mix and match” λογική. Απαραίτητη είναι η συµβουλευτική
επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού στην συγκρότηση του κύκλου σπουδών κάθε φοιτητή.
Τρίτο ή Τέταρτο έτος: Ανάπτυξη, εκτέλεση και ολοκλήρωση έργων αποφοίτησης, είτε στο ρόλο των δηµιουργών (σκηνοθεσία, σενάριο), είτε στο
ρόλο των παραγωγών και των τεχνικών (φωτογραφία, µοντάζ, σκηνογραφία, ειδικά εφφέ κλπ.), είτε στον ρόλο των προγραµµατιστών, είτε σε µικτούς ρόλους, υπό την επίβλεψη συµβούλων καθηγητών και επιστηµονικών/καλλιτεχνικών συνεργατών που επιλέγουν οι φοιτητές ως µέντορες.
Σε µη παραδοσιακές πτυχιακές εργασίες που δεν οργανώνονται µε την λογική του συνεργείου, είναι προφανές ότι δεν τηρείται ο διαχωρισµός ανάµεσα σε ρόλους δηµιουργών και τεχνικών.
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών φοίτησης, είτε στο θερινό, είτε
στο εαρινό τρίµηνο, οι φοιτητές έχουν την επιλογή πρακτικής εξάσκησης
στον επαγγελµατικό χώρο παραγωγής, επεξεγασίας και διανοµής στην
Ελλάδα και το εξωτερικό (internship).
∆εν διεξάγονται εξετάσεις στα τέλη των τριµήνων, παρά µόνο στα θεωρητικά µαθήµατα κορµού. Οι σπουδαστές βαθµολογούνται µε βάση τις παραδοτέες πρακτικές εργασίες και θεωρητικά δοκίµια, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε µαθήµατος, την εµπρόθεσµη ολοκλήρωσή τους, καθώς και το βαθµό παρακολούθησης και συµµετοχής.
∆ιπλωµατική:
α. Καλλιτεχνικό έργο (ή έργα) ανεξαρτήτου διάρκειας. Το copyright ανήκει
στους φοιτητές.
β. ∆οκίµιο θεωρητικής υποστήριξης και ανάλυσης του καλλιτεχνικού έργου.

Εκπαίδευση// µοτέρ

Περί πτυχίου και άλλων δαιµονίων

Βασίλης Σουραπάς,
Γιώργος Λυκιαρδόπουλος,
Άγγελος Φραντζής

ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ: Εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο θέµα.
Η Σχολή της Θεσσαλονίκης προβλέπει ότι το πτυχίο πρέπει να γράφει την ειδίκευση. ∆ηλαδή, δε
γίνεται ένας φοιτητής να κάνει πέντε χρόνια σπουδές, το πτυχίο του να µη γράφει «Σκηνοθεσία» ή
«∆ιεύθυνση Φωτογραφίας», και µετά να πρέπει να
περάσει τις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισµού
που γίνονται κάθε χρόνο για να πάρει την άδεια
εργασίας. Κάτι άλλο που θέλω να πω και που,
ίσως, δικαιολογεί την καχυποψία µου για πολλά

πράγµατα, είναι το ότι, από την αρχή που συζητούσαµε για την ίδρυση της Ακαδηµίας, συµφωνούσαµε ότι πρέπει να δίνει πτυχίο Ανωτάτης Σχολής. Αµέσως άρχισε µια ολόκληρη ιστορία: αντέδρασαν οι πανεπιστηµιακοί, υποστηρίζοντας ότι
πρέπει να δίνει πτυχίο Ανωτέρας. Μ’ άλλα λόγια,
πριν ακόµα γίνει κάτι, το υποβαθµίζεις. Η γνώµη
µου είναι: κανένα πτυχίο· απλώς, ένα χαρτί που
θα λέει: «Τελείωσε την ακαδηµία». Πιστεύω, δηλαδή, ότι οι σχολές αποκτούν τη φήµη και το κύρος τους µε τη δουλειά τους.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σχετικά µε το πτυχίο, νοµίζω ότι, στην Ελλάδα, το θέµα έχει δηµιουργηθεί λόγω του ∆ηµοσίου. Από εκεί ξεκινάει:
να πάρω ένα πτυχίο για να µε πάρουν στο ∆ηµόσιο
και να κάνω κάτι ανάλογο. Όταν πας για σκηνοθεσία ή παραγωγή, δεν ξέρω αν τίθεται καν αυτό το
θέµα. Εγώ έχω πτυχίο, έχω κάνει masters,
Broadcasting Administration, Show Business,
Communication – ένα σωρό... ∆ε µου ’χει συµβεί
να µου ζητήσουν ποτέ τα πτυχία. Ή µπορώ να είµαι
καλός ή δεν µπορώ. Και το θέµα είναι το έργο σου.
ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ: Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ στα
παιδιά. Και επιµένω ότι, στο τέλος τέλος, ένας καλός δάσκαλος, µόνο ένα πράγµα µπορεί να διδάξει: το πάθος του. Και δε µιλώ για ένα γενικό πάθος, αλλά για το πάθος µέσα από τη µέθοδό του.
Κι αυτό το πάθος υπάρχει σε πολλούς δασκάλους
και σε πολλά παιδιά.

Ας σκεφτούµε πρακτικά…
ΣΥΛΛΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ: Ανήκω σε µια γενιά που
αναγκαστήκαµε ν’ αγοράσουµε την εκπαίδευσή
µας δεξιά κι αριστερά. Πήγαµε σε σεµινάρια, σε
εργαστήρια, σε ιδιωτικές σχολές, δουλέψαµε µε
χαµηλούς µισθούς. Έχω δει παιδιά που τα όνειρά
τους τσακίστηκαν κυριολεκτικά, κι αυτή τη στιγµή
δουλεύουν στα σχολεία και κάνουν θεατρικό παιχνίδι. Τι θα κάνουν τελικά αυτά τα παιδιά; Αυτό εί-
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ναι πάρα πολύ σκληρό. Και νοµίζω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας, από τη στιγµή που αυτά τα
παιδιά υπάρχουν κι έχουν µια δυναµική, να µπορέσει να τα φέρει σε επαφή µ’ έναν καλό χώρο,
όπου να µπορέσουν να µάθουν τα της τέχνης
τους. Χρειάζεται ένα πλαίσιο –σ’ αυτό το συµπέρασµα µε οδήγησε η δική µου εκπαιδευτική
εµπειρία– κατά βάση εργαστηριακό. Τις καλύτερες
σπουδές τις έκανα µέσα σε εργαστήριο. Σε ένα ευσύνοπτο διάστηµα σου βγάζουν κάτι συγκεκριµένο, παίρνεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, και
µετά τις χρησιµοποιείς. Αφήστε που το θέµα είναι
και ταξικό. Με ποια έννοια; Ότι αυτό δεν µπορούν
να το κάνουν όλοι· χρειάζεται να πληρώσεις. Το
κράτος έχει υποχρέωση να φτιάξει έναν τέτοιο χώρο, ώστε να µπορέσουν όλα τα παιδιά να έχουν
τέτοιες γνώσεις.
ΤΣΑΓΓΑΡΗ: Θες να πεις ότι κάποιοι έχουν την ευχέρεια να σπουδάσουν στο εξωτερικό, και κάποιοι
άλλοι, που δεν την έχουν, µένουν εδώ;
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ: Για να κάνεις ένα course στην
Αµερική (αυτό που έκανα εγώ, ήταν υποκριτικής),
χρειάζεσαι 7.000 ευρώ. Αυτά τα λεφτά τα δούλεψα. Η ίδια εκπαίδευση θα µπορούσε να γίνεται
στο πλαίσιο µιας Ακαδηµίας. Συν ότι έχει µεγάλη
σηµασία αυτό που λέµε «ανταλλαγή». Είναι δυνατόν να σπουδάζεις σκηνοθεσία και να µην ξέρεις
κάποιες βασικές αρχές υποκριτικής; Τα περισσότερα πράγµατα που έµαθα εγώ για τον κινηµατογράφο, τα έµαθα από την υποκριτική· ερχόµενος
σε επαφή µε ηθοποιούς που αγαπούσα, και µε µεθόδους υποκριτικής που µου αρέσουν.
ΑΛΕΞΙΟΥ: Το πρόβληµα για µένα είναι ότι, σε σχέση µε τις υπόλοιπες τέχνες, ο κινηµατογράφος είναι πολύ πιο ακριβός. Είναι πολύ πιο ακριβός ο τεχνικός εξοπλισµός και η υποδοµή του. Πρέπει αυτή η σχολή να έχει έναν καθαρά πρακτικό προσανατολισµό και να µη γίνουν εκπτώσεις στην υποδοµή· γιατί στην Ελλάδα δεν έχουµε κινηµατογραφική παραγωγή, δεν υπάρχει βιοµηχανία, ούτε καν
βιοτεχνία, κάτι που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος να δουλέψεις και να µάθεις. Αυτό πρέπει να
κάνει αυτή η σχολή: να έχει την υποδοµή για να
δίνει αυτό που δεν υπάρχει, την ευκολία σε κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν χρήµατα για να ξοδέψουν να κάνουν ταινίες για να µάθουν, να
µπουν σε µια διαδικασία και να δουλεύουν διαρκώς σε όλα τα πόστα, για να δουν στην πράξη τι
είναι αυτό που µπορεί να κάνει καθένας. Στην
Ελλάδα, είµαστε καλοί στη θεωρία, µας αρέσουν
τα σεµινάρια, τα θεωρητικά, καλούµε ξένους να διδάξουν σενάριο κ.λπ., αλλά, πρακτικά, αν το σενάριο δεν γυριστεί ταινία, δεν µπορείς να καταλάβεις αν κάτι στο σενάριο πάει καλά ή όχι. Καταλήγω: πρέπει να επενδυθούν πολλά χρήµατα σε εξοπλισµό. Μακάρι να βρεθούν, αν και το θεωρώ λίγο δύσκολο· γιατί, δυστυχώς, είµαστε µια χώρα
που δεν έχει την τέχνη στις προτεραιότητές της.
ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Με την αίσθησή µου απ’ τα
προβλήµατα αυτή τη στιγµή της παραγωγής στην
Ελλάδα, ρίχνω όλο µου το βάρος στην εκπαίδευση, γιατί νοµίζω ότι από εκεί ξεκινάει και ο φαύλος κύκλος. Κατηγορούν τους διανοµείς ότι δεν
κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εγώ, όµως, έχω
διαπιστώσει ότι τα καλά πράγµατα το κοινό τα ξετρυπώνει και τα βλέπει. Πάντως, έχω την αίσθηση
ότι είµαστε σε θέση να κάνουµε καλύτερες ταινίες.
Το τελευταίο διάστηµα, συνεργάζοµαι µε ∆ανούς
που µου λένε ότι µας βλέπουν όπως ήταν αυτοί
πριν από 10-15 χρόνια: οι ντόπιοι δεν έβλεπαν τις
δανέζικες ταινίες, υπήρχαν νέοι άνθρωποι µε ταλέ-

ντο, αλλά έµεναν άπραγοι κ.λπ. Τι έκανε, λοιπόν, το κράτος; Επένδυσε στην εκπαίδευση. Και πού συγκεκριµένα;
Στο σενάριο. Ξεκίνησαν και έβαλαν µια βάση εκεί. Εγώ πιστεύω ότι έχουµε πολύ καλούς τεχνικούς, κι ούτε µας λείπει ο καλός διευθυντής φωτογραφίας. Στο σενάριο, όµως,
τα πράγµατα σκοντάφτουν. Σκηνοθέτες, πιστεύω, έχουµε
καλούς και πολύ νέα παιδιά, ταλαντούχα, µε καλή σκηνοθετική µατιά. Παραγωγούς δεν έχουµε. Είναι µερικοί τοµείς
κατά την άποψή µου που είναι αρκετά βασικοί για την

αναγκαστήκαµε ν’ αγοράσουµε την εκπαίδευσή µας δεξιά κι αριστερά
αλυσίδα, αλλά θέλουν δουλειά. ∆υστυχώς, ο παραγωγός
δεν υπάρχει στην Ελλάδα, µε την έννοια του creative
producer που ξέρει σενάριο, µπορεί να ξεκινήσει µια ιστορία, να στηρίξει τον σκηνοθέτη, να τον µαλώσει, να τον
ανεβάσει κ.λπ. ∆εν είναι µόνο χρηµατοδότης ο παραγωγός, Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολύ καλή οργάνωση παραγωγής και εκτέλεση, υπάρχουν άνθρωποι που
είναι χρηµατοδότες, που έχουν κάποια χρήµατα και τα βάζουν σε µια ταινία και ονοµάζονται παραγωγοί, αλλά είναι
λίγοι αυτοί που ξέρουν να λειτουργούν ως παραγωγοί.
Αυτό είναι µια ένδειξη. Εποµένως, εµένα µ’ αρέσει αυτή η
ιδέα της Ακαδηµίας. Κατά τη γνώµη µου, όµως, δεν πρέπει
να υπάρχουν δύο πράγµατα. Πριν, δεν είχαµε τίποτα· ξαφνικά, θα έχουµε δύο συστήµατα να λειτουργούν;
ΤΣΑΓΓΑΡΗ: Γιατί όχι;
ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει Ακαδηµία, αλλά να υπάρχει και το «άλλο παιδί», παράλληλά του.
∆ε νοµίζω ότι διαφωνούµε σ’ αυτό.
ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού, λοιπόν, θα υπάρχουν δύο, ας
διαφοροποιηθούν αρκετά κι ας απλοποιηθούν. Η δική σας
πρόταση θα έπρεπε ν’ ασχοληθεί πιο πολύ και µε τις
προηγούµενες βαθµίδες: δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο…
Γιατί πρέπει να ξεκινήσει από εκεί.
ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ: Η εισήγησή µου στο Συνέδριο ξεκινούσε µε
τη φράση: «Καλύτεροι επαγγελµατίες - καλύτεροι θεατές».
Και ξεκινάω απ’ το δηµοτικό. Η κινηµατογραφική παιδεία
πρέπει ν’ αγκαλιάζει και τις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης.

Το µέλλον ή Επίλογος
ΜΑΡΙΑ ∆ΡΑΝ∆ΑΚΗ: Μου άρεσε η πρόταση για την Ακαδηµία, κυρίως γιατί έχει πράγµατι αυτό το πλαίσιο όχι του
τόσο να κάνει κάτι εξειδικευµένο, αλλά το να δώσει ερεθίσµατα. Νοµίζω ότι αυτό είναι το σηµαντικό. Βέβαια, στην
Ελλάδα, ειδικά στην παιδεία, τίποτα δεν προκύπτει ως
αποτέλεσµα πολιτικού σχεδιασµού ή στρατηγικής µιας κυβέρνησης ή ενός οράµατος. ∆εν ξέρω αν φιλόδοξα πράγµατα γίνονται 100%· πάντως, φτάνουν ώς ένα σηµείο. Θεωρώ πολύ σηµαντική επίσης αυτή τη συνεργασία που είπατε ανάµεσα στις Ακαδηµίες, η οποία, όµως, και θυµάµαι
ότι σας είχα ρωτήσει γι’ αυτό, στο επίπεδο της κατάρτισης
της εισήγησης δεν υπήρξε.
ΦΡΑΝΤΖΗΣ: Αυτό είναι τεράστιο πρόβληµα. Εννοώ ότι κάθε
επιτροπή δούλεψε ξεχωριστά, είχαµε κάποιες συναντήσεις
µε άλλες επιτροπές, αλλά πολύ λίγες, και ίσως ήµαστε οι
µόνοι που επέµειναν τόσο πολύ σ’ αυτό το πράγµα: ότι πρέπει να έχουµε ανταλλαγή και να δούµε πώς οι ηθοποιοί και
οι µουσικοί θα έρχονται σ’ εµάς κ.λπ. Υποτίθεται ότι αυτό
θα ήταν το δεύτερο στάδιο. ∆εν έγινε ποτέ αυτό το στάδιο,
δεν προχώρησε ακόµα. Εµείς στην πρότασή µας έχουµε βάλει διάφορα κοινά πράγµατα, µαθήµατα κ.λπ. Θεωρητικά,
ναι: όλοι έχουν συµφωνήσει σ’ αυτό. Απλώς, να το δούµε
στην πράξη, επειδή καθένας έχει τη δική του «ατζέντα».
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ: Εγώ, ένα εύχοµαι: η Ακαδηµία να µην
είναι άλλο ένα πολιτικό πυροτέχνηµα.

Οργάνωση Σπουδών
Ι. Οι πρωτοετείς φοιτητές δουλεύουν µοιρασµένοι σε οµάδες, εκπληρώνοντας ο καθένας µε τη σειρά του όλους τους ρόλους ενός βασικού συνεργείου (σενάριο, σκηνοθεσία, παραγωγή, φωτογραφία, ήχος, µοντάζ) αποκτώντας έτσι προσωπική εµπειρία, ως δηµιουργοί αλλά και ως τεχνικοί.
ΙΙ. Οι πρακτικές εργασίες κατά τη διάρκεια του συνόλου των κύκλων σπουδών καλύπτουν όλο το φάσµα της κινηµατογραφίας (µυθοπλασία, ντοκιµαντέρ, κινούµενο σχέδιο, καθώς και µικτές αφηγηµατικές ή διαδραστικές φόρµες) και όλη τη γκάµα των κινηµατογραφικών και οπτικοακουστικών ειδών,
από το κλασικό και καθαρά εµπορικό, µέχρι το πειραµατικό και εικαστικό.
ΙΙΙ. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα το format
παραγωγής και επεξεργασίας, από τη στιγµή που είτε έχουν διδαχθεί οι ίδιοι τη χρήση τους, είτε συνεργάζονται µε φοιτητές εξειδικευµένους στην συγκεκριµένη τεχνολογία.
ΙV. Το πρόγραµµα της κάθε κατεύθυνσης καταρτίζεται από έναν προσχεδιασµένο και υποχρεωτικό κύκλο θεωρητικών µαθηµάτων και εργαστηρίων,
ξεκινώντας από τη µελέτη θεµελιωδών αρχών και τεχνικών και εµβαθύνοντας στις πιο προωθηµένες και εξειδικευµένες περιοχές του αντικειµένου.
V. Εκτός από τα µόνιµα µαθήµατα που αναγράφονται στο πρόγραµµα σπουδών της Ακαδηµίας, απαραίτητη θεωρούµε την διοργάνωση συχνών master
classes και σεµιναρίων από ενεργείς και οραµατικούς εκπροσώπους της ελληνικής και παγκόσµιας κινηµατογραφίας και των ηλεκτρονικών τεχνών. Ένας
αριθµός αυτών των σεµιναρίων ενδείκνυται να είναι τριµηνιαία και να εξασφαλίζουν διδακτικές µονάδες στους φοιτητές.
Στην περίπτωση ξένων επισκεπτών διδασκόντων, τα σεµινάρια/εργαστήρια
θα παραδίδονται ξενόγλωσσα, προετοιµάζοντας έµπρακτα τους φοιτητές
για την διεθνή αγορά καλλιτεχνικών και επαγγελµατικών συναλλαγών.
VI. Πιστεύουµε ότι είναι υγιές και αναζωογονητικό, ένα µέρος του διδακτικού προσωπικού να ανανεώνεται διαρκώς, µε την µετάκληση επισκεπτών
διδασκόντων. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ροή νέου αίµατος, φρέσκων ιδεών και πρακτικών και η συνεχής µετάγγιση του “πραγµατικού κόσµου” στον ακαδηµαϊκό χώρο.
Κατευθύνσεις:
• Σκηνοθεσία
• Σενάριο
• Παραγωγή
• Σκηνογραφία-Eνδυµατολογία (κάποια κοινά µαθήµατα µε Χορό και Θέατρο)
• Φωτογραφία (κάποια κοινά µαθήµατα µε Χορό και Θέατρο)
• Ήχος (κάποια κοινά µαθήµατα µε Μουσική)
• Μοντάζ
• Μάρκετιγκ & ∆ιανοµή
• Animation (χειροποίητη και ψηφιακή)
• Video Game design
• Virtual & Mixed Reality Design
• Σχεδιασµός ειδικά εφφέ
• ∆ιαδραστικά Συστήµατα (Performance, Αισθητηριακά περιβάλλοντα/εγκαταστάσεις. Kάποια κοινά µαθήµατα µε Χορό, Θέατρο, Μουσική)
• Θεωρία και Κριτική Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Υποχρεωτικός Θεωρητικός Κορµός:
• Σηµειολογία και Πολιτική της Εικόνας (Πολιτισµός, Τεχνολογία και Επικοινωνία)
• Ιστορία(ες) Παγκόσµιου Κινηµατογράφου (Ιστορική Ανασκόπηση/ Κιν/κά είδη
και ρεύµατα/ Εθνικές κινηµατογραφίες)
• Ιστορία Ελληνικού Κινηµατογράφου
• Ιστορία Τηλεόρασης & Ραδιοφώνου
• Θεωρίες Κινηµατογράφου (Κλασικά και εναλλακτικά αφηγηµατικά µοντέλα)
• Νέες Αφηγηµατικές Τεχνικές/Νέα Μέσα (Εξέταση και ανάλυση νέων µηχανισµών αναπαράστασης)
• Ιστορία Τέχνης και Πολιτισµού (κοινό µάθηµα όλων των Ακαδηµιών)
• Λογοτεχνία & Κινηµατογράφος
• Οπτικοακουστική Ανθρωπολογία & Εθνογραφία
• ∆ραµατουργία (σε συνεργασία µε την Ακαδηµία Θεάτρου)
• Ψηφιακός Ήχος και Ακουστική (σε συνεργασία µε την Ακαδηµία Μουσικής)
• Κινησιολογία (σε συνεργασία µε την Ακαδηµία Χορού)
• Πληροφορική (Εισαγωγή στην ιστορία του κυβερνοχώρου και στη “λογική”
των ψηφιακών µέσων)
• Μοντέλα Υπολογιστικής για τις Τέχνες (Computational Models for the Arts.
Μελέτη οργανωτικών µοντέλων και συστηµάτων Φυσικής, Αστροφυσικής και
Πληροφορικής που έχουν επηρεάσει τις σύγχρονες οπτικουαστικές τέχνες)
• ∆υναµικά Συστήµατα Πολυµέσων (συνδυαστικές εφαρµογές κειµένου, κινούµενης εικόνας, γραφιστικής και “δυναµικής” απεικόνισης)
• Ξένες Γλώσσες (Ελληνικά για τους αλλοδαπούς φοιτητές)
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Θέσεις του Περικλή Χούρσογλου για τις δύο σχολές
Στο συνέδριο για τον κινηµατογράφο που οργάνωσε Θα πω απλά: Σε µια κινηµατογραφική σχολή πρέπει
τον περασµένο Μάιο η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθε- να διδάσκουν οι καλύτεροι κινηµατογραφιστές, ταυτών, είχαµε θέσει ένα στόχο σχετικά µε την κινηµατο- τόχρονα όσοι έχουν ταλέντο και διάθεση να διδάγραφική παιδεία: Καλύτεροι επαγγελµατίες- καλύτε- ξουν. Οι σχολές φτιάχνονται µε τα χρόνια και µε τους
ροι θεατές. Όµως αυτό µοιάζει µακρινό, δεν έχει νόη- άξιους δασκάλους. Οι περισσότεροι κινηµατογραφιµα να το συζητήσουµε σε τούτη τη συγκέντρωση στο στές δεν έχουν πτυχίο Νοµικής ή Μαθηµατικών. Είναι
Ε.Κ.Κ, ας δούµε τι υπάρχει στην Ελλάδα σήµερα.
τρελό να αλλάζουν οι διδάσκοντες µόλις έχουν αρχίΜας αρέσει να τσακωνόµαστε σ’ αυτόν τον τόπο. Βε- σει να καταλαβαίνουν τι γίνεται, είναι επίσης τρελό
νιζέλος ή Κωνσταντίνος, Χατζιδάκις ή Θεοδωράκης, να ζητάς πτυχία από κινηµατογραφιστές µε εξαιρετιΤµήµα Κινηµατογράφου ή Ακαδηµία; Λοιπόν, αν και κό καλλιτεχνικό έργο. Με το να εφαρµόζει το Υπουρδιδάσκω στο τµήµα κινηµατογράφου του Αριστοτε- γείο αυστηρά το νόµο, απλώς καταστρέφει τη σχολή.
λείου Πανεπιστηµίου –ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί Μπροστά σε παρόµοια προβλήµατα έχουµε να διαη εκλογή µου ως επίκουρου καθηγητή- βλέπω θετι- λέξουµε: είτε να φύγουµε, είτε να µείνουµε και να
κά να υπάρχουν δύο ιδρύµατα που θα παρέχουν κι- δουλέψουµε. ∆ιάλεξα να µείνω.
νηµατογραφική εκπαίδευση, το τµήµα της Θεσσαλο- Το όραµα της Ακαδηµίας φαντάζει ιδιαίτερα γοητευνίκης και η Ακαδηµία στην Αθήνα.
τικό. Μια σχολή µε τις υψηλότερες των προδιαγρα∆εν πιστεύω πως θα είχε νόηµα, εκεί που µέχρι πριν φών. Μακάρι... όµως η µικρή µου πείρα, 4 χρόνια
λίγο δεν υπήρχε καµία πανεπιστηµιακή σχολή, τώρα διδάσκω κινηµατογράφο, µε κάνει δύσπιστο. Γιατί
σα µανιτάρια να ξεφυτρώνουνε πολλές. Μια κινηµα- ξέρω πως η ακαδηµία θα στηθεί στα Λιόσια, όχι στο
τογραφική σχολή είναι υπόθεση σοβαρή, απαιτεί Λος Άντζελες.
φοιτητές µε ταλέντο, δασκάλους µε ταλέντο, µέσα και Μακάρι ο πρωθυπουργός που τόσο την υποστήριξε, να
υλικά και πάνω από όλα οργάνωση.
τη βοηθήσει να εξασφαλίσει τους χώρους, τα υψηλά
Από τα χρόνια του ΄60 έχει ακουστεί η ανάγκη ύπαρ- κονδύλια που απαιτούνται, να τη βοηθήσει να ξεπεράξης µιας Ακαδηµίας Κινηµατογράφου. Για χρόνια τί- σει …τους παρέδρους! Να βρεθούν οι χορηγοί, να
ποτε, τα αίτια πολλά –άραγε πόσοι από τους εκάστο- βρεθούν εργαλεία και υλικά, να εξασφαλιστούν αδιάτε 300 του κοινοβουλίου έχουν δει ελληνική ταινία;- βλητα κριτήρια στις εισαγωγικές εξετάσεις. Μακάρι
τα τελευταία 3 χρόνια όµως λειτουργεί το τµήµα κι- επίσης να βρεθούν οι πολλοί και ικανοί διδάσκοντες.
νηµατογράφου στη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να αφήσουΜα το σηµαντικότερο εµπόδιο για µένα, έχει να κάµε την ευκαιρία να χαθεί;
νει µε την αντίληψη µαθητών και φοιτητών για την
Πριν τρία χρόνια, όταν πρωτοµπήκα στην τάξη,
µάθηση. Θα αναφέρω ένα παράδειγµα: Ι.Ε.Κ. ιδιωτιένιωσα, νιώσαµε –και µιλώ εδώ για λογαριασµό
κά, που οι φοιτητές πληρώνουν αρκετά χρήµατα για
των περισσοτέρων από τους διδάσκοντες- πως η
να φοιτήσουν. Που έχουν τσακωθεί µε τον πατέρα
µεγαλύτερη ανταµοιβή, ήταν η ανταπόκριση των
και τη µάνα τους για να κάνουν σινεµά κι όχι οικοφοιτητών. Αυτό µας έκανε να ταξιδεύουµε στη Θεσνοµικά ή νοµική κλπ, µου λέτε γιατί κάνουν κοπάνα,
σαλονίκη µια φορά τη βδοµάδα σε εξάκλινη καµπίνα, να περιµένουµε στο σταθµό από τις 5.30 το πρωί ή προσπαθούν να αποφύγουν την προσπάθεια, ή
που φτάναµε ως την ώρα του µαθήµατος, να τη βγά- όταν πρόκειται να εκτεθούν λέγοντας τη γνώµη τους
ζουµε µε ένα σάντουιτς, να κάνουµε µάθηµα σε αί- –αυτό δεν σηµαίνει «κάνω τέχνη»;- κρύβονται πίθουσες που δεν ήταν κατάλληλες, µε λίγα µέσα και σω από το κοινότοπο και το συµβατικό;
λίγα υλικά, κάποιοι να κουβαλάν δικές τους µηχα- Μακάρι η Ακαδηµία να λειτουργήσει µε παιδιά που
νές και άλλα ηρωικά. Βρίσκαµε όµως και βρίσκου- θα έχουν απαλλαγεί από όλα αυτά τα ταπεινά.
µε ακόµα έναν τρόπο να γίνεται το µάθηµα και τα Ξαναλέω, ναι στην Ακαδηµία, ναι και στο τµήµα Κινηµατογράφου. ∆ύο τµήµατα που θα δουλεύουν διαφοαποτελέσµατα µας αποζηµιώνουν.
Τα προβλήµατα πολλά. Κάποια λύθηκαν. Άλλα διοίκη- ρετικά και το ένα θα σέβεται τη δουλειά του άλλου.
ση - διδάσκοντες - φοιτητές προσπαθούν ακόµα να τα Υπάρχει ένα πρόβληµα ως προς τη διαβάθµιση των
λύσουν και θα προσπαθούν για χρόνια. Τα περισσότε- πτυχίων της Ακαδηµίας. Σαν να παλεύει να γίνει απορα προέρχονται από το ακαδηµαϊκό πλαίσιο µέσα στο δεκτή από την Πανεπιστηµιακή κοινότητα, αν όχι σαν
ανωτάτη σχολή, τουλάχιστον σαν ανωτέρα. Πιστεύω
οποίο λειτουργεί η σχολή. Θα αναφέρω µερικά:
Η διοίκηση της σχολής ως τώρα αποτελείται από αν- πως τις σχολές τις κάνουν οι φοιτητές και το έργο
θρώπους που δεν είναι κινηµατογραφιστές (ευτυχώς τους. Για τους φοιτητές δεν γίνονται οι σχολές; Αν λοισε µεγάλο βαθµό µας ακούν και µας εµπιστεύονται). πόν οι ταινίες που θα βγούν είναι καλές, ποιός νοιάΟ αριθµός των εισαγοµένων, 70 φοιτητές κάθε χρό- ζεται αν τα πτυχία είναι ανωτάτης βαθµίδας;
νο, είναι µεγάλος. Οι φοιτητές που µπαίνουν δεν εξετά- Άκουσα την Κωνσταντίνα Βούλγαρη να αναφέρει
ζονται σε κάποιο ειδικό µάθηµα που έχει σχέση µε τον πως όλες πια τις πληροφορίες µπορείς να τις βρεις
κινηµατογράφο, έτσι δεν ελέγχεται κατά πόσο κάποιος στο internet. Σωστά. Όµως, πιστεύω πως ένας καλός
έχει τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτεί η δουλειά αυτή. δάσκαλος, ένα πράγµα τελικά διδάσκει, το πάθος
Το Υπουργείο Παιδείας υποχρεώνει τελευταία οι δι- του. Και θυµάµαι τον πατέρα της να µας µαζεύει Σαβδάσκοντες, οι περίφηµοι συµβασιούχοι του 407, βατοκύριακα στο σπίτι του και να µας δείχνει τις ταιαφενός να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας, αφε- νίες του Βέγγου, ή να διδάσκει ηθοποιούς στα γυρίτέρου να µην µπορούν να διδάξουν πέραν των σµατα που είχα την τύχη να είµαι βοηθός του. Το πάτριών ετών. Άραγε πόσοι κινηµατογραφιστές είναι θος του, µέσα από τον τρόπο του. Το πάθος αυτό που
και καλοί και έχουν ταλέντο δασκάλου και πτυχίο συντηρεί και εµάς στον κινηµατογράφο, προσπατριτοβάθµιας, ώστε να τους αλλάζουµε κάθε 3 έτη; θούµε να διδάξουµε στα παιδιά του τµήµατος µας.
µοτέρ //Εκπαίδευση

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φανταζόµαστε τον χώρο της Ακαδηµίας ως έναν ζωτικό κι
εντατικό χώρο µάθησης, εργασίας, δηµιουργικού διαλόγου και κυρίως εξερεύνησης… Ένας χώρος που να προσφέρει στους φοιτητές όλα τα εργαλεία και υλικοτεχνικές
προϋποθέσεις για το ταξίδι της προσωπικής ανακάλυψης
και καλλιτεχνικής τους κατάρτισης, και ταυτόχρονα να
εµπνέει και να καλλιεργεί συνεργασία, οµαδικότητα και
επαγγελµατισµό.
Ιδανική Λίστα Εξοπλισµού
• Εξοπλισµός φιλµ (16mm, 35mm), βίντεο, Hi-Definition
(κάµερες, φώτα, µακενιστικά κλπ.)
• Κινηµατογραφικό πλατώ
• Πλατώ Blue/Green Screen
• Τρικάµερο τηλεοπτικό studio
• “Smart” Studio (διαδραστικό, διαισθητηριακό εργαστήριο)
• Μόνιµο set για διεξαγωγή εργαστηρίων και πρακτικών
εφαρµογών
• Τελεσινέ
• Τρικέζα
• Στούντιο Ήχου Dolby Surround™(µιξάζ, bruitage, αναπαραγωγή)
• Σουίτες µοντάζ φιλµ (16µµ, 35µµ)
• Σουίτες ψηφιακού µοντάζ (Standard Definition/High
Definition)
• Πλατφόρµες 3D Animation
• Πλατφόρµες 2D Animation/ Compositing
• Desκtop technology manufacturing lab
• Αίθουσα προβολής (16mm, 35mm, Hi-Def digital
video, Dolby Surround™)
• Στούντιο µεταγραφών και dvd authoring
• Βιντεοθήκη
• Βιβλιοθήκη
• Κέντρο υπολογιστών 24ωρης πρόσβασης
• Τµήµα τεχνικής υποστήριξης ΙΤ (Information
Technology)
• Αίθουσα γυµναστηρίου
• Καφετέρια/κυλικείο (χώρος συνεύρεσης και χαλάρωσης)
Υπηρεσίες
• Γραφείο ∆ιανοµής, προώθησης και εκπροσώπησης σε
φεστιβάλ των σπουδαστικών ταινιών, εγκαταστάσεων
και performances
• Γραφείο παραγωγής, ρεπεράζ και casting
• In-house service εξοπλισµού
• Ετήσιο, µη διαγωνιστικό σπουδαστικό φεστιβάλ (κοινή
διοργάνωση όλων των Ακαδηµιών)
• Τηλεοπτικός & Ραδιοφωνικός σταθµός Ακαδηµιών σε
συχνότητα περιορισµένης εµβέλειας
• Ακαδηµία Κινηµατογράφου, µέλος δικτύου CILECT
(Centre National De Liaison Des Ecoles De Cinéma et
de Télévision)
• Συνεργασία µε “αδελφές” σχολές εξωτερικού µε σκοπό
την ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων
• Συγκρότηση και διατήρηση βάσης δεδοµένων µε θέσεις
εργασίας και πρακτικής εξάσκησης στη βιοµηχανία του
θεάµατος
• Συνεργασία µε την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση για διδασκαλία τακτικών µαθηµάτων και εργαστηρίων παραγωγής και σκηνοθεσίας από σπουδαστές
και απόφοιτους της Ακαδηµίας.
Καταλήγοντας, πιστεύουµε ότι ένας χρονικός ορίζοντας
που θα τηρηθεί αυστηρά, και ως προς την οικονοµική κα
ως προς την δηµιουργική στρατηγική της Ακαδηµίας, είναι
προϋπόθεση της στέρεας και µακρόπνοης σύστασής της,
αποφεύγοντας τα πυροτεχνήµατα και τις σπασµωδικές κινήσεις του παρελθόντος. Ειδικά στο χώρο του κινηµατογράφου όπου είναι απόλυτα εξαρτηµένος από γοργά και
διαρκώς εξελισσόµενες τεχνολογίες, η επάνδρωση µίας
σύγχρονης Ακαδηµίας, συµβατής και ανταγωνιστικής ως
προς τα διεθνή ρεύµατα και πρακτικές, προϋποθέτει καταρχάς µία εξαιρετικά δαπανηρή εκπαίδευση.

// συνέντευξη
ενοχλούσε κανείς, γιατί µιλούσε –δήθεν– µε χιούµορ. Έτσι, µπορείς
να «περάσεις» πολύ πιο εύκολα τα πράγµατα – θα έλεγα, και λίγο
ανώδυνα. Όπως έβαζαν παλιά στο φάρµακο των µικρών λίγη ζάχαρη για να το πιουν, έτσι και το πιο σοβαρό πράγµα µπορείς να
το πεις µε αστείο τρόπο χωρίς να παρεξηγηθείς – ιδιαίτερα αν είναι
και επικίνδυνο.

Στις ταινίες σας, των οποίων έχετε γράψει και το σενάριο,
συνδυάζετε την κωµωδία καταστάσεων µε ενός είδους ηθογραφία. Πόσο εύκολη είναι αυτή η ισορροπία;
Είναι κάτι που µου βγαίνει φυσικά – δεν µπορώ να πω αν είναι εύκολο ή όχι· αυτή είναι η δουλειά µου. Οι επιρροές µου προέρχονται µέσα απ’ τους ανθρώπους και τα ερεθίσµατα που λαµβάνω
από αυτούς: κυκλοφορώ ανάµεσα στον κόσµο, µπαίνω στο λεωφορείο, στο µετρό, ανακατεύοµαι µαζί του – και είναι κάτι που επιδιώκω, για να αντλώ από εκεί άµεσα ερεθίσµατα. Μια µατιά, µια φάτσα
ενός ανθρώπου, µπορεί να µου δηµιουργήσει ένα ολόκληρο θέµα.

Για άλλη µία φορά µετά το Εφάπαξ, φαίνεται να γοητεύεστε από τη νησιωτική Ελλάδα και το καλοκαιρινό τοπίο.
Αυτό έχει να κάνει κατ’ αρχάς µε την αγάπη µου προς αυτόν τον τόπο, που θέλω να προβάλλεται. Από την άλλη, είναι ένα στοιχείο
–το να το πω «περιτύλιγµα» είναι λίγο φτηνό– που µπορεί ν’ αξιοποιηθεί πιο εύκολα. Αν η ίδια ιστορία διαδραµατιζόταν κάπου αλλού, θα την έβλεπε κανείς λιγότερο ευχάριστα· όταν, όµως, την
παρακολουθεί στη Σίφνο, σ’ ένα µαγικό τοπίο, σίγουρα τα πράγµατα είναι διαφορετικά.

Πώς αποφασίσατε να συνεργαστείτε µε τον Θέµο Αναστασιάδη; Ήταν, από µια άποψη, ένα ρίσκο.
Ναι· σίγουρα ήταν. Όταν κάναµε τις συσκέψεις για το κάστινγκ, έπεσαν διάφορα ονόµατα στο τραπέζι, ένα από τα οποία ήταν και του
Θέµου. Από την πρώτη στιγµή που το άκουσα, είπα αµέσως ναι.
Μ’ αρέσει πολύ η αίσθηση που εκπέµπει, και πίστεψα ότι θα ήταν
πολύ θετικό για την ταινία. Αν και αυτό είναι κάτι που θα το πει ο
θεατής, νοµίζω πως –απ’ ό,τι έχουµε δει µέχρι στιγµής– δεν πέσαµε καθόλου έξω.

Ήδη από την προηγούµενη ταινία σας γυρίζετε µε ψηφιακή
κάµερα. Τι είναι για σας η ψηφιακή µορφή στον κινηµατογράφο;

Με σηµαία τον Αριστοφάνη
Ένας τρόφιµος ψυχιατρείου κι ένας τρόφιµος φυλακής, ένας άρτι συνταξιοδοτηθείς σκουπιδιάρης µε το
«εφάπαξ» στο χέρι, τρεις αδιόριστοι πτυχιούχοι… Όσο πιο «γειωµένοι» είναι οι χαρακτήρες των ταινιών του
Νίκου Ζαπατίνα, (Ένας κι ένας, Εφάπαξ, Μεταξύ φίλων), σε τόσο πιο απίθανες περιπέτειες καταφέρνουν να
µπλέκουν. Ο σκηνοθέτης επιστρέφει, «πάντα µε µια κωµωδία», την καινούργια παραγωγή της Village, Το φιλί
της…ζωής, και µας υπόσχεται µυστήριο και ίντριγκα, µε φόντο πανέµορφες παραλίες κι ερηµικά ξωκλήσια
Στη νέα του ταινία, ένας τριαντάρης γεωπόνος ετοιµάζεται να παντρευτεί την αγαπηµένη του στη Μήλο, αλλά από λάθος θα βρεθεί στο
πλοίο για τη Σίφνο, όπου θα γνωρίσει τη Ζωή, µια µυστηριώδη φωτογράφο που κατευθύνεται στο νησί για τους δικούς της ύποπτους σκοπούς. Ο µελλόνυµφος συνειδητοποιεί ότι η απεργία στην ακτοπλοΐα µπορεί να του κοστίσει τον ίδιο του το γάµο. Τίποτα, όµως, δεν έχει
τελειώσει ακόµα, καθώς η Ζωή κι ένα φιλικό της ζευγάρι (ένας επιφανής επιχειρηµατίας της Σίφνου και η γυναίκα του) θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να τον βοηθήσουν να επιστρέψει έγκαιρα στη µέλλουσα σύζυγό του, µε τα µπερδέµατα των τεσσάρων να οδηγούν σε
τραγελαφικά περιστατικά και αποκαλύψεις.
από τον Νίκο Αναγνωστό

Επιστρέφετε, λοιπόν, πάλι µε µια κωµωδία.
Πάντα µε κωµωδία. ∆εν ξέρω πώς γίνεται, αλλά δε µου βγαίνει αλλιώς. Όσες φορές προσπάθησα να κάνω ένα κοινωνικό θέµα µε τη
σοβαρή πλευρά του ως έχει, µου έβγαινε συνέχεια από µέσα το
κωµικό στοιχείο. Βλέπω πάντοτε τα πράγµατα από την αστεία
πλευρά τους, όχι µε την κακή έννοια, αλλά της ευχάριστης διάθεσης. Και πιστεύω ότι πραγµατικά στη ζωή µας υπάρχει πολύ χιούµορ, φτάνει να µπορούµε να το ανιχνεύσουµε.

Μήπως, τελικά, η κωµωδία είναι και το είδος που ταιριάζει
περισσότερο για να µιλήσει κανείς για τον Νεοέλληνα;
Αυτό είναι σίγουρο. Εξ άλλου, έχουµε σηµαία µας τον Αριστοφάνη, που καυτηρίαζε τα του Πελοποννησιακού Πολέµου και δεν τον

Είναι η λύση του µέλλοντος. Πιστεύω ότι, όσο ανεβαίνει η ποιότητα του video, της ψηφιακής µορφής της εικόνας, τo φιλµ θα καταργηθεί· γιατί µιλάµε για ένα µέσον πολύ πιο φθηνό και πολύ πιο ευέλικτο. Μπορείς, για παράδειγµα, να κάνεις άπειρες λήψεις χωρίς να
σου στοιχίζει τίποτα. ∆ίχως αµφιβολία, θα δουλεύουµε αποκλειστικά µε αυτό σε µερικά χρόνια – και µάλιστα, θα προβάλλεται απευθείας στις αίθουσες, και όχι πλέον µετά από τράνσφερ σε φιλµ.

Το τελευταίο διάστηµα κάνετε ξανά τηλεόραση (σ.σ. σκηνοθετεί το σίριαλ Αν µ’ αγαπάς, στον Alpha). Για έναν κινηµατογραφιστή, η εµπειρία του τον διευκολύνει στο να κάνει
τηλεόραση, ή του κάνει τη ζωή δυσκολότερη;
Τον διευκολύνει πάρα πολύ. Απαιτείται, βέβαια, κάποια ευελιξία,
για να προσαρµοστεί κανείς στο διαφορετικό αυτό είδος. Προσωπικά, όµως, επειδή κάνω τηλεόραση πάντα µε µονοκάµερο σε φυσικούς χώρους, και ποτέ τρικάµερο σε πλατό, θεωρώ πως η σχέση µε τον κινηµατογράφο είναι µεγάλη. Αν σου δοθεί και ο κατάλληλος χρόνος να επεξεργαστείς το υλικό σου, µπορούµε να µιλάµε για ένα αποτέλεσµα πολύ κοντά στον κινηµατογράφο.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Νίκος Ζαπατίνας. ∆/νση Φωτογραφίας: Στήβεν Πριόβολος. Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση: Κώστας Μαρκής. Ηχοληψία: Στέφανος Ευθυµίου. Παραγωγός: Γιάννης
Ιακωβίδης (Black Orange SA). Παραγωγή: Village Productions. Παίζουν: Κατερίνα Παπουτσάκη, Λαέρτης Μαλκότσης, Ζέτα ∆ούκα, Θέµος Αναστασιάδης, Σάκης Μπουλάς, Γιάννης Ζουγανέλης, Χρήστος Τριπόδης, Κατερίνα Μάντζιου, Παρθένα Χοροζίδου.
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ: 8 Νοεµβρίου από τη Village.

// φεστιβάλ

η Πλατφόρµα πλαταίνει

Η

κινηµατογραφική δηµιουργία µε τη χρήση του βίντεο και των νέων µέσων
βρίσκει ένα δυναµικό βήµα έκφρασης στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟ7 που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια. Η φετινή
διοργάνωση θα πραγµατοποιηθεί από τις 7 έως τις 12 ∆εκεµβρίου στον πολυχώρο Αθηναΐς (Καστοριάς 34-36, Βοτανικός).
Το Φεστιβάλ περιλαµβάνει δύο διαγωνιστικά τµήµατα: την Επιλογή Πλατφόρµα και το
∆ιαγωνιστικό Τµήµα για το Βραβείο Κοινού. Στην Επιλογή Πλατφόρµα διαγωνίζονται
–ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής για το Μέγα Βραβείο του φεστιβάλ– 13 ταινίες µυθοπλασίας, τεκµηρίωσης και κινουµένων σχεδίων από όλο τον κόσµο, διάρκειας µέχρι
45 λεπτών, που δεν έχουν υποστεί µεταγραφή (transfer) σε φιλµ, ενώ, για το Βραβείο
Κοινού, ο αριθµός των ταινιών που συµµετέχουν, είναι µεγαλύτερος, χωρίς περιορισµούς στη θεµατολογία ή τη διάρκεια.
Τη φετινή Κριτική Επιτροπή για το Μέγα Βραβείο απαρτίζουν η Κατερίνα Αθανασοπούλου, σκηνοθέτις και δηµιουργός κινουµένων σχεδίων που ζει στη Μεγάλη Βρετανία,
ο Τόνι Αρνού, υπεύθυνος Τύπου της ενότητας «Ένα Κάποιο Βλέµµα» του Φεστιβάλ
Καννών, ο Ατανάς Ντζόνοβ, σκηνοθέτης και διδάκτωρ της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστηµίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, ο Βίκτορ Μολέρο, καλλιτεχνικός διευθυντής σε ταινίες του Αλµοδόβαρ, και ο Νικολά Προβόστ, δηµιουργός από
το Βέλγιο.
Στις παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί και φέτος το εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό εργαστήριο «Εν Κινήσει», που, µέσα από µια διαδικασία
άτυπης εκπαίδευσης µε σεµινάρια και διαλέξεις σηµαντικών κινηµατογραφιστών, περιλαµβάνει την καταγραφή, την επεξεργασία και την παρουσίαση του making off της
διοργάνωσης από οµάδα φοιτητών κινηµατογράφου. Το υλικό καταγράφεται και µοντάρεται σε ειδικά διαµορφωµένο στούντιο ψηφιακής επεξεργασίας στους χώρους του
φεστιβάλ, και η ταινία παρουσιάζεται πανηγυρικά κατά τη λήξη της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (µε
τη συνεργασία του Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ).
Ακόµα, έχει ανακοινωθεί η διοργάνωση Εφαρµοσµένου Εργαστηρίου Κινουµένων
Σχεδίων
από την Κατερίνα Αθανασοπούλου, masterclass καλλιτεχνικής διεύθυνσης κινηµατογράφου από τον Βίκτορ Μολέρο και δηµιουργικού ντοκιµαντέρ από την Εύα Στεφανή, καθώς και η παρουσίαση –υπό τη µορφή σεµιναρίου– λύσεων χρηµατοδότησης
οπτικοακουστικών παραγωγών από το MEDIA Desk Ελλάς.
Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ είναι το µόνο ανεξάρτητο φεστιβάλ κινηµατογράφου από την Ελλάδα, ανάµεσα σε περίπου 100 ευρωπαϊκά, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα
MEDIA για το έτος 2007, ενώ, πριν από λίγο καιρό, απέκτησε τον δικό του χώρο στο
παγκόσµιο χωριό του MySpace (www.myspace.com/platformavideo).

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραµµα, στην ιστοσελίδα www.platformavideo.eu

Από την…Πρώην στους Νέους Αυστραλούς
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟ7 πλαισιώνει το πρόγραµµά της µε σειρά προβολές και παρουσιάσεις, στο πλαίσιο σηµαντικών αφιερωµάτων
και παράλληλων εκπαιδευτικών δράσεων.
• Το Αφιέρωµα Φεστιβάλ περιλαµβάνει παρουσιάσεις από εκπροσώπους ανεξάρτητων κινηµατογραφικών διοργανώσεων από διάφορες
περιοχές του κόσµου (Courtisane Festival,
Darklight Film Festival, το διεθνές Φεστιβάλ
του Queens κ.ά.), µε τις οποίες η
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟ συνεργάζεται, καθώς
και την προβολή σηµαντικών ταινιών της πρόσφατης τοπικής παραγωγής, µε στόχο την ουσιαστική γνωριµία µε την κινηµατογραφική
ταυτότητα των περιοχών αυτών.
• Υπό τον τίτλο Αγαπηµένη µου Πρώην, ειδικό
αφιέρωµα περιλαµβάνει προβολές επιλεγµένων ταινιών από χώρες που αποτέλεσαν στο
παρελθόν δηµοκρατίες της Γιουγκοσλαβικής
Οµοσπονδίας, παρουσιάσεις από τους ίδιους
τους δηµιουργούς τους, καθώς και µια ειδική
διάλεξη για τον γιουγκοσλαβικό κινηµατογράφο από τον πολιτιστικό ιστορικό Λάµπρο
Φλιτούρη.
• Το Βλέµµα στην Αίγυπτο επιλέγει ορισµένες από
τις εµβληµατικές ταινίες του αιγυπτιακού κινηµατογράφου, καθώς και σύγχρονες ανεξάρτητες
παραγωγές που υπογραµµίζουν την εξέλιξη της
οπτικοακουστικής δηµιουργίας στη χώρα.
• Μια επιλογή εικαστικών ταινιών νέων δηµιουργών από την Αυστραλία, που χαρακτηρίζεται από ποικιλία καινοτόµων προσεγγίσεων
στον εικαστικό κινηµατογράφο και περιλαµβάνει πειραµατικές ταινίες φιλµ και βίντεο, κινουµένων σχεδίων και µουσικές ταινίες, θα
περιλαµβάνει το Mind the Steps.
• Τέλος, το αφιέρωµα 1968+ θα παρουσιάσει
µια σειρά από σηµαντικούς δηµιουργούς κάτω
των 40 ετών από την Ευρώπη και την Αυστραλία, οι οποίοι πειραµατίζονται µε τα νέα µέσα.

Κινηµατοθέατρον REX

// φεστιβάλ

Cinéma Odyssée,

το ταξίδι των ελλήνων κινηµατογραφοφίλων

του Faruk Gunaltay*
24 Σεπτεµβρίου 1992: Η αίθουσα του Cinéma Odyssée ξανάνοιξε
τις πόρτες της – µετά από πρόταση
της οµάδας του Odyssée και απόφαση της πόλης του Στρασβούργου να
ανακαινιστεί ο κινηµατογράφος που
λειτούργησε για πρώτη φορά το
1913 ως χώρος υπεράσπισης της
ευρωπαϊκής κινηµατογραφίας. Αυτή
η ηµεροµηνία σήµανε την αναγέννηση µιας παλιάς, αλλά πρωτοκλασάτης, αίθουσας, που άκµασε και λειτούργησε καθ’ όλο τον 20ό αιώνα.
∆εν είναι τυχαίο ότι η αίθουσα αυτή άνοιξε και πάλι τις πόρτες της
µε την εκδήλωση «Το Πρώτο ∆εκαπενθήµερο του Ελληνικού Κινηµατογράφου». Το ∆εκαπενθήµερο αφορούσε –και αφορά πάντα– την προώθηση µιας κινηµατογραφίας, περιορισµένης –δυστυχώς– διάδοσης, µε εξαίρεση δύο ή τρία σηµαντικά ονόµατα, όπως,
π.χ., εν προκειµένω, του Θόδωρου Αγγελόπουλου ή του Μιχάλη
Κακογιάννη, ακόµα και σε µια χώρα όπως η Γαλλία. Αφορά επίσης
την ανακάλυψη ανθρώπινων τοπίων της χώρας και, µέσα απ’ την
εικόνα, την ενίσχυση του πολιτισµικού διαλόγου µέσα από κοινά
όνειρα, συγκινήσεις, συναισθήµατα, σκέψεων που µεταφέρονται
από τις ωραίες ταινίες που µας έρχονται από την Ελλάδα και απεικονίζουν τον πλούτο και την ποικιλία των ταλέντων του ελληνικού

κινηµατογράφου. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, έχουµε δείξει στο
Cinéma Odyssée 154 ελληνικές ταινίες. ∆εν είµαι σίγουρος ότι
υπάρχουν πολλές άλλες αίθουσες στον κόσµο, της Ελλάδας συµπεριλαµβανοµένης, που µέσα σε 15 χρόνια να έχουν προβάλει
τόσο πολλές ελληνικές ταινίες. Άλλωστε, είναι η εποχή της κυριαρχίας του Χόλιγουντ, του ποπκόρν και των πολυκινηµατογράφων.
Χάρη στην ουσιαστική και σταθερή υποστήριξη του ΕΚΚ, µπορέσαµε να φωτίσουµε τις οθόνες του Cinéma Odyssée µε πολύ
ωραίες ταινίες που προσέλκυσαν πολλούς κινηµατογραφόφιλους.
Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο µου Κώστα Βρεττάκο µε τον
οποίο ήµαστε µαζί στο EURIMAGES, και όλους του υπευθύνους
του ΕΚΚ· ειδικότερα, την Ηλιάνα Ζακοπούλου. Όλες και όλοι επέτρεψαν στο Odyssée και στο Στρασβούργο να ανακαλύψουν µε
όλη τους τη δύναµη το δηµιουργικό ελληνικό δαιµόνιο και τον
απόηχο του ονείρου και του φανταστικού σε πολλαπλούς ορίζοντες. Είναι τεράστια τύχη για το Odyssée, το Στρασβούργο και το
κοινό του να ανακαλύπτουν τις ανθρώπινες πλευρές ενός τόσο
ωραίου κινηµατογράφου.
*Ο Faruk Gunaltay είναι ∆ιευθυντής
του Cinéma Odyssée - ∆ιευθυντής Προγράµµατος

Οι ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στο φετινό αφιέρωµα είναι οι εξής:
Όµηρος του Κωσταντίνου Γιάνναρη, Ώρες κοινής ησυχίας της Κατερίνας Ευαγγελάκου,
Η χορωδία του Χαρίτωνα του Γρηγόρη Καραντινάκη, Πεθαίνοντας στην Αθήνα του
Νίκου Παναγιωτόπουλου, Τσίου του Μάκη Παπαδηµητράτου, Η καρδιά του κτήνους
του Ρένου Χαραλαµπίδη, Μασσαλία, µακρινή κόρη του Μαρκ Γκαστίν και Περιουσιακά στοιχεία της Αθανασίας ∆ρακοπούλου.

Η θεατρική σκηνή συναντά τη µεγάλη οθόνη στη συνεργασία
που ξεκινούν το Εθνικό Θέατρο µε το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. Πρόκειται για µια σειρά προβολών στη σκηνή του
Θεάτρου «Κοτοπούλη – REX», µε ταινίες, µυθοπλασίας ή ντοκιµαντέρ, που βασίζονται σε διασκευές κλασσικών θεατρικών
έργων. Οι προβολές θα γίνονται την πρώτη ∆ευτέρα κάθε µήνα στις 8 το βράδυ µε ελεύθερη είσοδο. Η πρεµιέρα θα γίνει
στις 3 ∆εκεµβρίου µε το ντοκιµαντέρ του Αλ Πατσίνο Αναζητώντας το Ριχάρδο (1996) και θα ακολουθήσουν ταινίες που σχετίζονται µε το φετινό ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου, όπως η
Τρικυµία του Ντέρεκ Τζάρµαν (1979) και η οµότιτλη ταινία του
Πολ Μαζέρσκι (1982), πάνω στο σαιξπηρικό αριστούργηµα,
που φέτος θα σκηνοθετήσει στο θέατρο «Κάππα» ο Νίκος Χατζόπουλος, ο Ηλίθιος (1951) του Ακίρα Κουροσάουα, από το
οµότιτλο µυθιστόρηµα του Ντοστογιέφσκι, που ήδη επαναλαµβάνεται στην Πειραµατική σκηνή σε σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού, αλλα και η Μήδεια του Πιέρ Πάολο Παζολίνι και η
µεσαίου µήκους του Λάρς Φον Τρίερ, ο Οιδίπους Τύραννος
του Παζολίνι, και τα εµπνευσµένα από το τσίρκο Φρικιά (1932)
του Τόντ Μπράουνινγκ.
Πριν από την προβολή των ταινιών γνωστοί κριτικοί κινηµατογράφου και συγγραφείς θα συνοµιλούν µε το κοινό για τη σχέση κινηµατογράφου και θεάτρου.
Την επιµέλεια του προγράµµατος έχει η Εφη Θεοδώρου, Αναπληρώτρια Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου σε
συνεργασία µε τον Ρόµπυ Εκσιέλ, υπεύθυνος προγραµµατισµού του Filmcenter.

απογεύµατα του ονείρου...
είναι ο τίτλος µιας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώνει η Κινηµατογραφική Λέσχη του ∆ήµου Ρέντη στο Σινέ Όνειρο – Filmcenter.
Πρόκειται για µια σειρά προβολών χωρισµένες σε ενότητες µε τις
εξής θεµατικές: «το παιδί στον κινηµατογράφο», «η ιστορία ως αλληγορία µέσα από το σινεµά» και «ωδή στον έρωτα».
Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής: Τα παιδιά της χορωδίας του Κριστόφ Μπαρατιέ (18/11), Machuca του Αντρές
Γουντ (25/11), Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν του Αντρέι Ταρκόφσκι (21/12), Ο θείος µου του Ζακ Τατί (9/12) Ο λαβύρινθος
του Πάνα του Γκιγιέρµο Ντελ Τόρο (16/12), ∆αντών του Αντρέι
Βάιντα (13/01), Το ταµπούρλο του Φόλκερ Σλεντόρφ (20/01),
Η εαρινή σύναξις των αγροφυλάκων του ∆ήµου Αβδελιώδη
(27/01), Χιροσίµα αγάπη µου του Αλέν Ρενέ (3/2), Το τελευταίο µετρό του Φρανσουά Τριφό (10/2), Το άλογο που κλαίει του Μαρκ Ντονσκόι (17/2).
Οι προβολές ξεκινούν στις 5.30 το απόγευµα και η τιµή εισιτηρίου είναι 3 ευρώ.

// βιογραφίες

Νίκος Νικολαΐδης

Από τους καλύτερους σκηνοθέτες της γενιάς του και (έχοντας τις τελευταίες µέρες µια επαφή µε το σύνολο του
έργου του, µπορώ να το γράψω δίχως ίχνος δισταγµού) ένας από τους τρεις καλύτερους σκηνοθέτες στην ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου.
Γιατί, όµως, ήταν µεγάλος σκηνοθέτης ο Νίκος Νικολαΐδης;
του ∆ηµήτρη Κανέλλη

∆ύσκολη ερώτηση – και πολύπλοκη. Όσο δύσκολος και πολύπλοκος υπήρξε και ο ίδιος. Πιστεύω ότι ο Νικολαΐδης αποτελεί µια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση στον ελληνικό κινηµατογράφο, αφού υπήρξε από τους ελάχιστους που υποστήριξαν δίχως ίχνος συµβιβασµού
και µέχρι τέλους το καλλιτεχνικό του όραµα. Και είτε συµφωνεί κανείς είτε διαφωνεί µε τη θεµατολογία του, δεν µπορεί παρά να υποκλιθεί µπροστά στο πείσµα και στη θέληση αυτού του ανθρώπου να στηρίζει –πολλές φορές, κόντρα και στην κρατική αδιαφορία– ακόµα
και τις λιγότερο καλές ταινίες του.
Ο Νικολαΐδης υπήρξε αµφιλεγόµενος. Σε πολλούς δεν άρεσε η εκκεντρική και προκλητική θεµατολογία του. Ακόµα και αυτοί, όµως, δεν
έχουν πρόβληµα να παραδεχτούν την αυθεντική κινηµατογραφική µατιά, την ποιητική προσέγγιση, το καταπληκτικό τάιµινγκ, την πλαστικότητα του κάδρου, την ευφυή χρήση της µουσικής, την αξιοποίηση των χώρων, τη σκηνική και εικαστική λειτουργικότητα, διά χειρός της
συντρόφου και συζύγου του, Μαρί Λουίζ Βαρθολοµαίου. Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, ότι ο Νικολαΐδης, ακόµα και για τους «ιδεολογικά» αρνητικούς κριτές του, παραµένει πολύ σηµαντικός. Και σε τούτο συντελεί, νοµίζω, ο εντελώς ανεπιτήδευτος και δίχως ίχνος κοµπασµού χαρακτήρας του. Υπήρξε είρων, σαρκαστικός, προκλητικός και επιθετικός όταν στήριζε τις ταινίες του· ποτέ, όµως, αλαζονικός. Μακριά από βεντετισµούς και κρίσεις µεγαλοµανίας· και χωρίς καµιά διάθεση επιβολής. Ο Νικολαΐδης, απ’ όσο γνωρίζω, δεν πάσχιζε για την
καθολική αναγνώριση. ∆ηµιουργούσε για να κρατήσει επαφή µε θεατές-συνενόχους· µε θεατές που «κοινωνούσαν» και µοιράζονταν τις
ίδιες κινηµατογραφικές µυθολογίες µε τον ίδιο. Και –είτε µας αρέσει είτε όχι– ο ταινίες του Νικολαΐδη έσκαγαν πάντα σαν βόµβες στο µικροαστικό ελληνικό κινηµατογραφικό τοπίο. Ας µην ξεχνάµε ότι ο Νικολαΐδης ενέσκηψε στον κινηµατογράφο στα µέσα της δεκαετίας του
1970· τότε, δηλαδή, που ο ελληνικός κινηµατογράφος έµοιαζε παγιδευµένος στη βαρύγδουπη προοδευτική συνθηµατολογία του και στη
δύσκαµπτη –έως και αλαζονική– ιδεολογικοποίησή του.

Μπορεί να έγινε γνωστός ως σκηνοθέτης στο ευρύτερο
κοινό, αλλά το κύκνειο άσµα του έµελλε να είναι το τρίτο και τελευταίο του µυθιστόρηµα «Μια στεκιά στο µάτι
του Μοντεζούµα». Έργο στο οποίο είχε αφοσιωθεί τον τελευταίο χρόνο της ζωής του και µε το οποίο ολοκληρώνει
το ταξίδι που ξεκίνησε το 1977 µε τον «Οργισµένο Βαλκάνιο», επιχειρώντας, αυτή τη φορά, µια πιο ψύχραιµη αλλά και νοσταλγική αναδροµή στις δεκαετίες του ’50 και
του ’60. «Όλες οι βλεννόρροιες θεραπεύονται εκτός από
την πρώτη», είναι το µότο του βιβλίου, που αποκρυσταλλώνει το µοναδικό στυλ του Νικολαΐδη. Το βιβλίο που θα
κυκλοφορήσεις από τις εκδόσεις greekworks.com θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του 48ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.
Επίσης, το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει µία ειδική έκδοση
για τον σκηνοθέτη, που περιλαµβάνει το σύνολο της φιλµογραφίας του καθώς και σπάνιο ανέκδοτο, φωτογραφικό
και άλλο, υλικό. Την επιµέλεια της έκδοσης έχει κάνει ο
Μίµης Τσακωνιάτης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνεργαζόταν σταθερά µε τον Νίκο Νικολαΐδη για την ολοκλήρωση αυτού του έργου.
(εκδόσεις Αιγόκερως)
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Ο Νικολαΐδης, µακριά από τέτοιου είδους δογµατισµούς, παρουσιάζει την Ευρυδίκη Β.Α.
2037, την πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του. Αταξινόµητη, µοντέρνα και µε προχωρηµένη προβληµατική, η Ευρυδίκη παραδίδει µαθήµατα δραµατουργικής αξιοποίησης του
κλειστού χώρου, µε την ηρωίδα παγιδευµένη ανάµεσα σ’ ένα ζοφερό παρόν κι ένα ανησυχητικό µέλλον. Ιδανική καταγραφή του φανταστικού, έτσι όπως αυτό αναδύεται από τα
«σπλάχνα» του ανθρώπινου όντος. Είναι η αφετηρία της κατάθεσης ενός ταλέντου εν τη γενέσει του. Ας πιάσουµε, όµως, τα πράγµατα από την αρχή.

νται κάτω από οριακές συνθήκες επιβίωσης. Η ταινία απέσπασε διθυραµβικές κριτικές και έδωσε την ευκαιρία στον σκηνοθέτη να εκφράσει και την άποψή του για το νέο πρόσωπο της κρατικής τροµοκρατίας. Έχουµε, δηλαδή, µια ολοφάνερη πολιτική τοποθέτηση για
τον επερχόµενο φασισµό που, νοµίζω, έχει δικαιωθεί πλήρως.

την οποία ο σκηνοθέτης κατακτούσε αργά και σταθερά µέσα στο
χρόνο – και όλα αυτά, µέσα από µια τρυφερή και άκρως ποιητική
µατιά, που µε παρέπεµπε στον µεγάλο Αντρέι Ταρκόφσκι. Για του
λόγου το αληθές, παρατηρήστε την εµµονή του Νικολαΐδη µε το
νερό και τις υδάτινες επιφάνειες εν γένει.

Ακολουθεί η κατά την άποψή µου πιο αξιόλογη ταινία του Νικολαΐδη, η Πρωινή περίπολος. Σε µια κατεστραµµένη πόλη γεµάτη
παγίδες, µια γυναίκα προσπαθεί να διαπεράσει την απαγορευµένη
ζώνη και να φτάσει στην θάλασσα. Το οδοιπορικό της παίρνει τη
µορφή ενός εφιάλτη, αφού τα πάντα γύρω της θυµίζουν όλεθρο και
καταστροφή. Η µνήµη λειτουργεί αποσπασµατικά, συνείδηση δεν
υπάρχει, και η γυναίκα χωρίς ταυτότητα πορεύεται σ’ ένα σύµπαν
χωρίς κανέναν απολύτως σκοπό. Και όµως, ελπίζει, βασισµένη στο
αρχέγονο ένστικτο επιβίωσης. Η πορεία της θα διασταυρωθεί µε
εκείνην ενός άντρα, από τους ελάχιστους επιζήσαντες. Το αρχετυπικό παιχνίδι αρσενικού- θηλυκού θα ξετυλιχθεί βουβά, σπαραχτικά,
κάτω από έναν απειλητικό ουρανό, και µε τον κλοιό γύρω τους να
σφίγγει. Υπάρχει διαφυγή; Κι αν ναι, τι νόηµα έχει σ’ έναν κόσµο
που έχει καταρρεύσει; Μήπως η λύτρωση είναι ο µεγάλος και δίχως
όνειρα ύπνος, ο θάνατος; Το µότο του Ρέιµοντ Τσάντλερ («Πετρέλαιο και νερό είναι το ίδιο µε τον άνεµο για σένα· τώρα κοιµάσαι τον
µεγάλο ύπνο, δίχως να νοιάζεσαι για όλη τούτη τη βροµιά...»)
σφραγίζει οριστικά και αµετάκλητα την πορεία των δύο ανθρώπων.

Συνέχεια στη φιλµογραφία του, µε την κατά πολλούς πιο νοσηρή
ταινία του ελληνικού κινηµατογράφου: Singapore sling ή, αλλιώς,
η φαντασιωτική εµµονή του Νικολαΐδη στη νιοστή δύναµη. Ένα
κοµψοτέχνηµα βέβηλου ερωτισµού, που δικαίως χαρακτηρίστηκε
cult, αφού λίγοι µπορούν ν’ αντέξουν τα όσα συµβαίνουν επί της
οθόνης. Η υπόθεση είναι απλώς το πρόσχηµα για να ξεκινήσει ο
Νικολαΐδης µια σκηνοθετική βιρτουοζιτέ, µόνο και µόνο για να
προκαλέσει εκρήξεις στο ερωτικό ασυνείδητο των θεατών. Η αποθέωση της φόρµας και της πρόκλησης. Σεξ, βία, θάνατος, Μπατάιγ
και Μαρκήσιος Ντε Σαντ, σε µια µπαρόκ συµφωνία, στο βάθος της
οποίας καθρεφτίζεται το σαρδόνιο χαµόγελο του σκηνοθέτη που
δήλωνε ότι αυτή ήταν η πιο διασκεδαστική ταινία του. Μετά από
χρόνια, συµφωνώ: θεωρώ το Singapore sling µία από τις εξυπνότερες εικονοκλαστικές µαύρες κωµωδίες.

Ο Νίκος Νικολαΐδης γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1939, στην Αθήνα, όπου ζούσε και
δούλευε ανελλιπώς µέχρι και το θάνατό του, στις 5 Σεπτεµβρίου 2007. Σπούδασε σκηνοθεσία κινηµατογράφου και σκηνογραφία θεάτρου. Εργάστηκε σε δισκογραφική εταιρεία και
ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνοθέτης διαφηµιστικών. Υπήρξε επίσης σεναριογράφος
και παραγωγός των περισσότερων ταινιών του.
Το 1962, παρουσιάζει τη µικρού µήκους Lacrimae rerum και, το 1964, τη µεσαίου µήκους
Άνευ όρων. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1975, καταθέτει την Ευρυδίκη Β.Α. 2037, µε την
οποία, όπως προαναφέραµε, θα ταράξει τα λιµνάζοντα ύδατα της ντόπιας κινηµατογραφίας.
Το 1979, η ταινία του Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόµα δίχασε τους κριτικούς – µια ταινία
«παρέας», που απηχεί αυτούσιο το κινηµατογραφικό σύµπαν του σκηνοθέτη· ένα σύµπαν
κυνικό, µελαγχολικό, που αυτοκαταστρέφεται µε δηλητηριώδες χιούµορ, τρυφερό συνάµα,
µε αγαπητικές στιγµές, χαµένες ψυχές, προδοσίες, ανεκπλήρωτα όνειρα και θάνατο. Στην ουσία, η τοιχογραφία µιας γενιάς, αυτής του 1950, που πίστεψε στην ουτοπία και θέρισε τον
κοινωνικό αποκλεισµό, την τρέλα και την παρακµή.
Τρίτη µεγάλου µήκους ταινία του, η διάσηµη και πολυβραβευµένη σε διάφορα φεστιβάλ
Γλυκειά συµµορία – από τις πιο στέρεες, καλοδουλεµένες και µε µεγάλη εµπορική απήχηση. Μια παρέα περιθωριακοί, που επιβιώνουν όπως όπως, εκτός των συστηµάτων παραγωγής, παγιδεύονται από παρακρατικούς που µισούν τον τρόπο ζωής τους και τους βάζουν
στο στόχαστρο. Φυσικά, ο θάνατος είναι η έσχατη έξοδος προς την ελευθερία, αλλά ο Νικολαΐδης, στο µεταξύ, έχει προλάβει να οπτικοποιήσει στην εντέλεια τους κώδικες συµπεριφοράς, τη χαρακτηρολογία, αλλά και την «ανήθικη» στάση των ηρώων του. Ροµαντισµός,
έρωτας, βία, χιούµορ, τρυφερότητα, συντροφικότητα – όλα δηµιουργούνται και δοκιµάζο-

Νοµίζω ότι, στην Πρωινή περίπολο, ο Νικολαΐδης συµπυκνώνει
τους κινηµατογραφικούς του κώδικες, που βρίσκονται σε πλήρη
αρµονία µε τη σκοτεινή, εσχατολογική θεµατολογία του. Η ροή της
αφήγησης, το πλανάρισµα, η κινησιολογία των ηθοποιών, τα ντεκόρ, οι συµβολισµοί, οι «νεκροί» χρόνοι, οι σιωπές, αποτελούν
κατά τη γνώµη µου δείγµατα υψηλής κινηµατογραφικής παιδείας,

Στη συνέχεια έρχεται η τηλεταινία Το κορίτσι µε τις βαλίτσες, µια
προσπάθεια να διαρρεύσει κάτι από την κινηµατογραφική µαγεία
στην «ουδέτερη» µικρή οθόνη. Καλές προθέσεις, µέτριο αποτέλεσµα, αν και το εγχείρηµα του Νικολαΐδη διατηρεί τη δική του τηλεοπτική γοητεία.
Ακολουθεί η ελεγεία της απόγνωσης που φέρει τον τίτλο Θα σε δω
στην κόλαση, αγάπη µου: αυθεντικός Νικολαΐδης, που καταγράφει τις σχέσεις και την πορεία δύο γυναικών και ενός άντρα, µπλεγµένων στα δίχτυα του πάθους, της καταστροφής και του θανάτου.
Οι τρεις ήρωες θα εγκαταλείψουν τον ερειπωµένο κόσµο τους

[1] από την πρώτη προβολή του Τα κουρέλια τραγουδάν ακόµα
[2] µε τον Ντίνο Κατσουρίδη στην Πρωινή περίπολο
[3] Στο φουαγιέ της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών µετά

την πρεµιέρα της ταινίας Πρωινή Περίπολος το 1987.

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ (1939-2007)
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 1939.
Σπουδές: Σκηνοθεσία Κινηµατογράφου και Σκηνογραφία
Θεάτρου.
Εργάστηκε σε δισκογραφική εταιρεία και ως σκηνοθέτης διαφηµιστικών.
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Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός στις ταινίες:
Lacrimae Rerum: 1962, µικρού µήκους.
Κρατικό Βραβείο Υπουργείου Πολιτισµού. Επίσηµη Ελληνική συµµετοχή στο Φεστιβάλ των Καννών, 1964 και στο Φεστιβάλ του Μπιλµπάο,
1965.
Άνευ όρων: 1968, µεσαίου µήκους.
Ευριδίκη ΒΑ 2037: 1975, µεγάλου µήκους.
Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.
Κρατικό Βραβείο Υπουργείου Πολιτισµού. Κρατικά Βραβεία: Σκηνογραφίας (Μαρί-Λουίζ Βαρθολοµαίου), Μοντάζ (Γιώργος Τριανταφύλλου),
Βραβείο Ένωσης Κριτικών Αθηνών. Επίσηµη Ελληνική συµµετοχή
στα Φεστιβάλ του Βερολίνου, της Βιέννης, των Βρυξελλών και
της Μπολόνιας.
Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόµα: 1979, µεγάλου µήκους.
Βραβείο Σκηνοθεσίας, Ερµηνείας Α’ Ανδρικού Ρόλου (Χρήστος Βαλαβανίδης), Ήχου (Μαρίνος Αθανασόπουλος), Μοντάζ (Ανδρέας Ανδρεαδάκης) στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Κρατικό Βραβείο
Υπουργείου Πολιτισµού. Βραβείο Ένωσης Κριτικών Αθηνών.
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και θ’ αρχίσουν µια νυχτερινή περιπλάνηση γεµάτη παραισθήσεις,
όπου καθένας, µε τον δικό του τρόπο, θα προσπαθήσει να κερδίσει
την κόλαση. Η ζωή, οι σχέσεις, ο έρωτας, στα άκρα. Άψογη τεχνική,
µαεστρική σκηνοθεσία, σεναριακές αδυναµίες, αφηγηµατικές επαναλήψεις. Είναι σίγουρα µια ταινία του Νικολαΐδη, αλλά χωρίς τη
βαρύτητα των προηγούµενων ταινιών του.
Η επόµενη, Ο χαµένος τα παίρνει όλα, είναι µία απ’ τις καλύτερες
ταινίες του – µε κεντρικό ήρωα έναν σαραντάρη, που βιώνει τα
αδιέξοδά του σε µια καταθλιπτική και παρακµιακή νυχτερινή Αθήνα· γύρω του, οι κλασικές φιγούρες και τα γνώριµα τοπία του περιθωρίου: βρόµικα στριπτιζάδικα, ύποπτα µπαράκια, έµποροι ναρκωτικών, κρατική καταστολή, επικίνδυνες γυναίκες, εφήµερες σχέσεις, βία και παράνοια. Από πού αντλεί το οξυγόνο ο ήρωάς µας
για να αντεπεξέλθει στις αφόρητες συνθήκες ασφυξίας και αλλοτρίωσης; Από τη συγκινητικά έντιµη φιλική του σχέση µ’ έναν µικρότερό του άντρα, αλλά και από τα φαντάσµατα του παρελθόντος
του, τα οποία αναδύονται από τη λογοτεχνία και τη µουσική. Καθόλου τυχαίο που τον κεντρικό ήρωα ενσαρκώνει ο Γιάννης Αγγελάκας από τις «Τρύπες». Ολοκληρωµένη ταινία, µοιάζει σαν φυσική συνέχεια της Γλυκειάς συµµορίας, µε τον σκηνοθέτη να καταγράφει και να συµβολοποιεί µε ακρίβεια τα υπαρξιακά άγχη και τα
αδιέξοδα της γενιάς των nineties. Καταραµένος, αυτοκαταστροφικός και πάντα ροµαντικός, ο κεντρικός ήρωας δίνει λύσεις µέσα
από το σαρκασµό, το χιούµορ και τη µουσική. Στέρεα δοµηµένη
ταινία, µε ρεαλιστικούς, αναγνωρίσιµους χαρακτήρες, συναισθηµατικά φορτισµένη που, µαζί µε τα Κουρέλια και τη Γλυκειά συµµορία, συνθέτει µια τριλογία µε ολοφάνερες πολιτικές προεκτάσεις.
Τελευταία ταινία, το The zero years: ένα µελλοντολογικό υπαρξιακό θρίλερ, µε ηρωίδες τέσσερις γυναίκες στειρωµένες και σε µόνι-
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µη τοξική καταστολή, φυλακισµένες σ’ έναν ετοιµόρροπο οίκο
ανοχής και υποχρεωµένες να εξοντώνουν τους πελάτες τους διά
του σεξ. Λογοδοτούν στους εκπροσώπους του φασιστικού καθεστώτος και διατηρούν ίχνη ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας µέσω της
συντροφικότητας που δεν είναι δεδοµένη, αλλά κερδίζεται σταδιακά, και µέσω της ανέφικτης ονειροφαντασίας τους να κάνουν παιδί.
Ταινία-εφιάλτης, η πιο προφητική του Νικολαΐδη, µε ζοφερή, κλειστοφοβική ατµόσφαιρα, ερωτικές ακρότητες, κυνισµό και µελετηµένο συµβολισµό, καθώς ό,τι καταστροφικό συµβαίνει στη µικροκλίµακα των σχέσεων και των καταστάσεων, αντανακλά σε επίπεδο κοινωνίας και πολιτισµού.
Ο θάνατος του Νίκου Νικολαΐδη συνιστά βαρύτατη απώλεια για
τον ελληνικό κινηµατογράφο. ∆ηµιουργός µε όλη τη σηµασία της
λέξης, άφησε το στίγµα του όχι µόνο µε τις ταινίες του, αλλά και µε
την έντονη προσωπικότητά του. Αναζητήστε τις συνεντεύξεις και τις
δηλώσεις του, για ν’ απολαύσετε µια πραγµατικά πρωτότυπη και
απογυµνωµένη από παντός είδους κλισέ σκέψη.
Κατά τη γνώµη µου, η µεγάλη κινηµατογραφική κατάκτηση του Νικολαΐδη είναι το «πάντρεµα», η ιδανική συνύπαρξη της νουάρ µυθολογίας µ’ ένα είδος υπαρξιακού-ποιητικού προβληµατισµού.
Παθιασµένος µε το νουάρ, είναι ο µοναδικός ίσως έλληνας σκηνοθέτης που εντρύφησε στο είδος, κατανοώντας τη θεµατολογία του
και ελέγχοντας σε βάθος την ψυχολογία και τις συµπεριφορές των
ηρώων του. Κατά τον ίδιο, το νουάρ αποτελεί την ιδανικότερη µορφή κινηµατογράφου, αφού µπορεί να συνδυάζει το φως µε τη σκιά
και να παρέχει τη δυνατότητα της σύνθεσης µέσα στο κάδρο. Το µεγάλο προτέρηµα του Νικολαΐδη είναι η ανάπτυξη των χαρακτήρων
του, γεγονός που µας οδηγεί απευθείας στον πυρήνα του κινηµατογραφικού του κόσµου. Οι χαρακτήρες του αναδύονται µέσα απ’

τη θολή, αµφίσηµη και πάντα απειλητική ατµόσφαιρα των νουάρ· πρόσωπα κατά βάση µοναχικά που, όµως, λατρεύουν το πνεύµα της συντροφικότητας, παθιασµένα και πικραµένα µέσα στις ουτοπίες τους,
αγνά µέσα στην αντικοινωνική και αρκετές φορές βίαιη συµπεριφορά·
χαρακτήρες ακέραιοι και µε ατσάλινη ηθική µέσα σ’ έναν διεφθαρµένο κοινωνικό περίγυρο, πλήρως αλλοτριωµένο από τη µικρονοϊκή έως
και φασιστική ηθική όλων των συστηµάτων εξουσίας.
∆εν είναι τυχαίο ότι ο Νικολαΐδης αποτελεί σταθερό σηµείο αναφοράς
στους κύκλους των αντιεξουσιαστών, αλλά και της νεολαίας. Επιπλέον, οι ήρωές του έχουν ν’ αντιτάξουν τον αθεράπευτο ροµαντισµό και
τον έρωτα ως τελευταίο καταφύγιο και υπέρβαση απέναντι στον παραλογισµό των κρατικών µηχανισµών και στο θάνατο. Ιδού, λοιπόν, και
η φανερή συγγένεια των ηρώων µε τον περιβόητο ηρωικό πεσιµισµό
του Καµί, καθώς και η σύνδεση µε τους µεγάλους καταραµένους των
νουάρ ταινιών και µυθιστορηµάτων.
Τέλος, θα ήταν µεγάλη παράλειψη αν δεν αναφέραµε και το συγγραφικό έργο του Νικολαΐδη. Τολµηρός, διεισδυτικός και το ίδιο καυστικός
όπως µε τις ταινίες του, δεν κρύβει τους επηρεασµούς του από τη ρεαλιστική αµερικανική λογοτεχνία, φροντίζοντας, όµως, να εναρµονίσει
ήρωες και καταστάσεις µε την ελληνική πραγµατικότητα. Το διασηµότερο βιβλίο του, «Ο οργισµένος Βαλκάνιος», καταγράφει το οδοιπορικό της εξέγερσης ενός νεαρού, ο οποίος, τελικά, «την κάνει» µε τη
βοήθεια της µηχανής του, αλλά και του έρωτα.
Υπενθυµίζουµε επίσης τη συλλογή διηγηµάτων «Οι τυµβωρύχοι», το
µυθιστόρηµα «Γουρούνια στον άνεµο», τα σενάρια «Γλυκειά συµµορία», «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόµα», «Ο χαµένος τα παίρνει όλα»,
καθώς και το τελευταίο του µυθιστόρηµα, «Μια στεκιά στο µάτι του
Μοντεζούµα».

Γλυκειά συµµορία: 1983, µεγάλου µήκους.
Βραβείο Ερµηνείας Α’ Ανδρικού Ρόλου (Τάκης Σπυριδάκης), Φωτογραφίας (Άρης Σταύρου), Σκηνογραφίας (Μαρί-Λουίζ Βαρθολοµαίου), Ήχου
(Μαρίνος Αθανασόπουλος), Μοντάζ (Ανδρέας Ανδρεαδάκης) στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Κρατικό Βραβείο Υπουργείου
Πολιτισµού. Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας της Ένωσης
Κριτικών Αθηνών.
Πρωινή περίπολος: 1987, µεγάλου µήκους.
Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Κρατικά Βραβεία: Σκηνογραφίας (Μαρί-Λουίζ Βαρθολοµαίου), Φωτογραφίας (Ντίνος Κατσουρίδης). Επίσηµη Ελληνική συµµετοχή στα Φεστιβάλ του Αβοριάζ και της Πορτογαλίας.
Singapore sling: 1990, µεγάλου µήκους.
Βραβείο Σκηνοθεσίας, Ερµηνείας Α’ Γυναικείου Ρόλου (Meredyth Herold),
Φωτογραφίας (Άρης Σταύρου) στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Κρατικά Βραβεία: Σκηνογραφίας (Μαρί-Λουίζ Βαρθολοµαίου), Μοντάζ (Ανδρέας Ανδρεαδάκης). Επίσηµη Ελληνική συµµετοχή στα Φεστιβάλ των Βρυξελλών, του Άµστερνταµ, του Ρίµινι, του Τορόντο κ.α..
Το κορίτσι µε τις βαλίτσες: 1993, µεγάλου µήκους, τηλεταινία.
Θα σε δω στην κόλαση, αγάπη µου: 1999, µεγάλου µήκους.
Επίσηµη Ελληνική συµµετοχή στο Φεστιβάλ των Βρυξελλών.
Ο χαµένος τα παίρνει όλα: 2002, µεγάλου µήκους.
Κρατικά Βραβεία: Σκηνοθεσίας, Φωτογραφίας (Κωστής Γκίκας).
The zero years: 2005, µεγάλου µήκους.
Κρατικό Βραβείο: Σκηνογραφίας (Μαρί-Λουίζ Βαρθολοµαίου).
ΒΙΒΛΙΑ:
«Οι Τυµβωρύχοι» - ∆ιηγήµατα, 1964
«Ο Οργισµένος Βαλκάνιος» - Μυθιστόρηµα, 1977
«Τα Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόµα» - Σενάριο, 1980
«Γλυκιά Συµµορία» - Σενάριο, 1984
«Γουρούνια Στον Άνεµο» - Μυθιστόρηµα, 1993
«Ο Χαµένος Τα Παίρνει Όλα» - Σενάριο, 2003
«Μια Στεκιά Στο Μάτι Του Μοντεζούµα» - Μυθιστόρηµα, 2007
ΘΕΑΤΡΟ:
«7 κουτιά της Πανδώρας» του Βασίλη Ζιώγα – 1996

// στον
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www.intothepill.net

από τον Λευτέρη Αδαµίδη

µέσα στο χάπι
Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι δύσκολα θα φτάναµε στην παραπάνω διεύθυνση αν
δεν υπήρχε µια συνάντηση µε τον Γιάννη Γρηγοριάδη –έναν από τους εικαστικούς που
βρίσκονται πίσω της–, για λόγους που σίγουρα δεν αφορούσαν το συγκεκριµένο site.
Άλλωστε, γράφουµε στη στήλη αυτή κυρίως για τον κινηµατογράφο και το διαδίκτυο, και
όχι για video art. Να, όµως, που τίποτα δεν αποκλείει τις τυχαίες συναντήσεις, ιδίως όταν
πρόκειται τελικά για το πιο… πιθανό µέρος.
Όπως και να ’χει, η συγκεκριµένη διεύθυνση είναι αφιερωµένη στο video art και έρχεται
από την εγχώρια σκηνή. Η ιδέα ξεκίνησε από τον Γιάννη Ισιδώρου και τη Λίνα Θεοδώρου, ενώ η οµάδα του intothepill συµπληρώνεται από τις Βασιλεία Στυλιανίδου, Κατερίνα Ηλιοπούλου και ∆άφνη Βιτάλη. Σκοπός, να καθιερωθεί ως µια περιοδική ηλεκτρονική έκδοση (µετρά για την ώρα έξι τεύχη), αλλά και να οργανώσει ζωντανές προβολές και
συνεργασίες µε άλλους καλλιτέχνες, και να παρουσιάσει παλαιότερες δουλειές αγαπηµένων δηµιουργών, πάντα σε µια συνοµιλία µε το σήµερα, χωρίς να παραµελεί το θεωρητικό υπόβαθρο, όπως µαρτυρεί η λίστα µε τις ηλεκτρονικές παραποµπές σε θεµελιώδη
κείµενα. Στην ίδια λίστα, άλλωστε, βρίσκουµε µια σειρά εξαιρετικά links σε τόπους καλλιτεχνών, φεστιβάλ, χώρων κ.λπ. κι είµαστε σίγουροι ότι, κάποια στιγµή, θ’ ασχοληθούµε εκτενώς µε κάποια απ’ αυτά.
Την επιµέλεια του έκτου και πιο πρόσφατου τεύχους της έκδοσης έχει αναλάβει ο Άγγελος Πλέσσας, και το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέµα της τιτλοφορείται «self destruction».
Πρόκειται για έξι βίντεο (ανάµεσά τους, το αποχαιρετιστήριο βίντεο ενός παλαιστίνιου
αγωνιστή και η πτώση ενός άνδρα από κτίριο) που, όπως σηµειώνει ο επιµελητής, βρήκε µε τυχαίο τρόπο στο YouTube, πληκτρολογώντας τις λέξεις “self-destruct”, “selfdestruction” or “self-sacrifice”· για να συµπληρώσει: «Ταυτόχρονα, το θέµα είναι µια
υπενθύµιση του διλήµµατος που αντιµετωπίζουν οι δηµιουργοί video art τελευταία: Ένα
δυνάµει ακροατήριο εκατοµµυρίων ή η αποκλειστικότητα και οι οικονοµικοί όροι της αγοράς τέχνης;». Έχουµε κάθε λόγο να πιστεύουµε ότι ένα ανάλογο δίληµµα αφορά και τον
ίδιο τον κινηµατογράφο. Το πιο εντυπωσιακό, όµως, είναι ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε
µια µικρή έκθεση που, αντί να βρίσκεται σε κάποια γκαλερί, βρίσκεται στην οθόνη του
υπολογιστή µας.
Κλείνουµε την περιήγησή µας στο ελληνικό video art µε µία ακόµη εκδήλωση που προγραµµατίζεται για το τέλος Νοεµβρίου στην Αθήνα. Για δύο απογεύµατα, ο Γιάννης Γρηγοριάδης παρουσιάζει στον «Μικρόκοσµο Prince Filmcenter» µια συλλογή από δηµιουργίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, µε τίτλο «20ός Αιώνας (σε Video)»
(20thcentury.gr). Όπως διαβάζουµε στην εισαγωγή, «το εγχείρηµα “20ός αιώνας (σε
Video)” αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει δουλειά καλλιτεχνών που καταγράφουν (µέσα
από τις µνήµες των παιδικών µας χρόνων και την αναζήτηση µιας προσωπικής ταυτότητας) τα ευρύτατα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και τεχνολογικά ζητήµατα, µε τους αναπαραστατικούς κώδικες της εικόνας και τις κλασικές αφηγηµατικές δοµές του κινηµατογράφου, πατέρα της videoτέχνης». Η επιλογή δεν περιορίζεται µόνο σε καταξιωµένους δηµιουργούς, αλλά ανοίγεται και σε νέες φωνές και σε ερασιτέχνες του YouTube. Αξίζει να
µπει στην ατζέντα σας…

Ηλεκτρονικό Σινεµά
www.cinemag.gr
Είµαστε σίγουροι ότι οι πιστοί αναγνώστες
του περιοδικού «Σινεµά» (και όχι µόνο αυτοί) περίµεναν πολλά χρόνια να δουν το
αγαπηµένο τους έντυπο να «κρέµεται» και
στο διαδίκτυο. Ευτυχώς, από τον περασµένη άνοιξη, το µοναδικό µηνιαίο (πάει για τα
200 τεύχη ολοταχώς) και µακροβιότερο κινηµατογραφικό έντυπο στην Ελλάδα φιγουράρει και στην ηλεκτρονική του µορφή
κι ανανεώνεται σε καθηµερινή βάση, συµπληρώνοντας τα κενά στην επικαιρότητα
που µοιραία αντιµετωπίζει µια µηνιαία έκδοση. Έτσι, µε χαρά βλέπουµε γρήγορα
ανακλαστικά στα διεθνή και, κυρίως, στα
εγχώρια κινηµατογραφικά τεκταινόµενα,
καθηµερινές ανταποκρίσεις από φεστιβάλ,
προτάσεις για την τηλεόραση ή το dvd, το
πρόγραµµα των κινηµατογραφικών αιθουσών και το box office, αλλά και ένα forum
που είναι ακόµα σε νηπιακή µορφή. Στα
µείον, η έλλειψη κειµένων άποψης (όπως,
ας πούµε, ένα αιχµηρό εβδοµαδιαίο
editorial) και το αδύναµο κοµµάτι των links,
καθώς πιστεύουµε πολύ στη διασύνδεση.
Νοµίζουµε, όµως, ότι το κλειδί που θα κάνει τη διαφορά και, ταυτόχρονα, το επόµενο µεγάλο βήµα, δεν µπορεί παρά να είναι
η αξιοποίηση του πολύτιµου αρχείου του
περιοδικού. Μιλάµε για έναν µοναδικό
πλούτο από κριτικές, συνεντεύξεις και θέµατα, µέχρι παρουσιάσεις dvd µε έγκυρες
και ιστορικές υπογραφές και άποψη. Για την
ώρα, όµως, επειδή γνωρίζουµε τις υψηλές
οικονοµικές απαιτήσεις ενός τέτοιου εγχειρήµατος, κάνουµε υποµονή.

σινεφίλος
www.cinephilia.gr
Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα sites για
τον κινηµατογράφο στην Ελλάδα, καθώς,
αν δεν µε απατά η µνήµη µου, βγήκε στον
αέρα το 1999 – και µάλιστα, από τη Θεσσαλονίκη. Ψυχή του εγχειρήµατος, ο κριτικός κινηµατογράφου ∆ηµήτρης Μπάµπας,
αρθρογράφος σε εφηµερίδες και περιοδικά, και επιµελητής κινηµατογραφικών εκδόσεων του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,
όπως οι µονογραφίες για τον Γουόνγκ ΚαρΒάι και τον Σεϊτζούν Σουζούκι. Πρόκειται,
άλλωστε, για έναν βαθύ γνώστη του ασιατικού κινηµατογράφου και σπουδαστή της
κινεζικής γλώσσας. Η «Σινεφιλία» είναι
ακριβώς αυτό που φαντάζεστε: δηλαδή,
µια ερασιτεχνική (µε την κυριολεκτική έννοια του όρου) περιοδική έκδοση που στα
σίγουρα δεν φιλοδοξεί να αναµετρηθεί µε
την «καυτή» επικαιρότητα, όντας µάλλον
µια συλλογή από κείµενα, θέµατα, κριτικές,
ειδήσεις και απόψεις που ο εµπνευστής της
αγαπά και πιστεύει ότι αξίζουν την προσοχή µας. Άλλωστε, αρκετά από τα κείµενα
είναι αναδηµοσιεύσεις από άλλα ελληνικά
και διεθνή έντυπα, πάντοτε µε λεπτοµερειακή αναφορά στην αρχική πηγή. Αν και το
site δεν ανανεώνεται όσο τακτικά θα θέλαµε, µε τα χρόνια, το υλικό που έχει συγκεντρωθεί, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Από την άλλη, πολύ συχνά συναντάµε
εδώ παρεµβάσεις που παρεκκλίνουν ευχάριστα από το συρµό και το αυτονόητο.

προσεχώς
sevastikoglou.wordpress.com
«Η διαδροµή ώς την κατάκτηση του απόλυτου, όχι του τυχαίου, έρωτα απασχολεί
τους ήρωες της νέας ταινίας του Πέτρου Σεβαστίκογλου – αλλά και τον ίδιο.» Αυτά
και άλλα αν µη τι άλλο ενδιαφέροντα διαβάζουµε στην εισαγωγή της συνέντευξης
που παραχώρησε ο σκηνοθέτης στον Παύλο Κάγιο (ΝΕΑ), λίγο πριν ξεκινήσει τα γυρίσµατα στα τέλη Μαΐου. Ο λόγος, για το
Εκεί µακριά ο έρωτας (αρχικός τίτλος: Το
ξάφνιασµα του έρωτα), τη δεύτερη πολυαναµενόµενη σκηνοθετική απόπειρα του Σεβαστίκογλου µετά τον Άνεµο στην πόλη.
Μπορεί τελικά η ταινία να µην κατάφερε να
προλάβει τις ηµεροµηνίες για το φετινό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά µε χαρά βλέπουµε άλλον έναν δηµιουργό να επιλέγει
να ξεκινήσει την προώθηση της δουλειάς
του και, ίσως, να µοιραστεί µαζί µας την περιπέτεια που λέγεται γύρισµα µέσα από ένα
«δοκιµαστικό» (όπως γράφει ο ίδιος) blog.
Ελπίζουµε, λοιπόν, πέρα από την πρώτη
γεύση που παίρνουµε αυτή τη στιγµή µε
κάποιες φωτογραφίες απ’ τα γυρίσµατα και
κάποια δηµοσιεύµατα, να δούµε το blog να
εµπλουτίζεται µε συνεντεύξεις, making of
και οτιδήποτε άλλο θα µπορούσε να τροφοδοτήσει την αναµονή µας και να µεγαλώσει την περιέργειά µας.

// µικροµηκάς

10 ερωτήσεις στον Παναγιώτη Χριστόπουλο
Κατά βάση σεναριογράφος παρέκλινε λίγο και υπέγραψε φέτος τη µικρού µήκους
Η έκταση που αναλογεί. Ανέβηκε στη ∆ράµα και κατέβηκε µε το ειδικό βραβείο
του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και του ΕΚΚ.
Ο Παναγιώτης Χριστόπουλος µάς δίνει λίγη έκταση από το χώρο του.

