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Η νέα χρονιά που έρχεται σε λίγο δεν µας επιτρέπει υπέρµετρη αισιοδοξία. Είναι εµφανές ότι
η παγκόσµια οικονοµική κρίση θα µας επηρεάσει άµεσα τόσο ως χώρα στο σύνολό της, όσο
και ειδικότερα στο χώρο του κινηµατογράφου. ∆εν είµαστε απαισιόδοξοι, απλά προσπαθούµε να είµαστε ρεαλιστές. Θέλω να πιστεύω ότι για την αντιµετώπιση της δύσκολης αυτής εποχής έχουµε ως Κέντρο Κινηµατογράφου λάβει µια σειρά µέτρων που θα µας βοηθήσουν ν’
αντιµετωπίσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όποια προβλήµατα παρουσιαστούν. Σε
αυτή την κατεύθυνση θα µας βοηθήσουν:
Το νέο Νοµοσχέδιο που θα εξασφαλίσει µεγαλύτερους και πιο σταθερούς πόρους για τον κινηµατογράφο και που θα είναι έτοιµο τον άλλο µήνα.
Ο καινούριος Κανονισµός Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων, που έχουµε στα χέρια µας και
έχουµε κοινοποιήσει και ο οποίος εγγυάται πιο σωστή διαχείριση των οικονοµικών πόρων,
αλλά και την καλύτερη λειτουργία του Κέντρου, και, τέλος, την µεταστέγαση του Κέντρου σε
ένα κτίριο σε µια προσπάθεια να περιορίσουµε τα έξοδά µας αλλά και να έχουµε καλύτερη
λειτουργικότητα.
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.
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//σηµεία διανοµής
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

περιεχόµενα

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 •
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 • ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 5 • ΣΕΡΡΕΣ ΚΡΟΝΙΟΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
1 • ΞΑΝΘΗ ODEON CINEPLEX ΚΑΡΑΟΛΗ & ΕΛΠΙ∆ΟΣ • ΠΑΤΡΑ STER
VESO MARE ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ 17 • ΑΙΓΙΝΑ CINE TITINA ΑΙΑΚΟΥ 25
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49ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
34 ∆έσποινα Μουζάκη: Το φεστιβάλ είναι έργο συλλογικό
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36
38

40
42
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48

∆ιεθνές διαγωνιστικό
αφιερώµατα
Ηµέρες Ανεξαρτησίας
Ματιές στα Βαλκάνια
Focus 2008
Κρατικά βραβεία ποιότητας
Η επόµενη γενιά
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Industry Center

Μάνος Ζαχαρίας - µια ζωή, µια ιστορία
Ο Μάνος Ζαχαρίας συζητά µε τους Γιάννη Μπακογιαννόπουλο,
Μάνο Ευστρατιάδη, ∆ηµήτρη Σοφιανόπουλο

www.gfcdigital.gr
µε ένα κλικ η ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου

ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΤΟ ΚΡΑΝΑΟΥ 3 ΑΣΚΤ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256 ΑΣΟΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
76 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ Κ’
ΜΑΙΖΩΝΟΣ ΠΑΤΡΑ 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

Οι µεγαλύτερες συλλογές κινηµατογραφικών µηχανών στον κόσµο

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17 ΙΑΝΟΣ

tabula rassa: Ελίνα Ψύκου

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 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 UN MUNDO ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 176 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ • ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 •
ΛΑΜΙΑ ΚΑΦΩ∆ΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ ΟΘΩΝΟΣ 10 • ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΟΡΤΑ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 9 • ΛΕΥΚΑ∆Α ΑΡΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Άγονη γραµµή γόνιµη
και το ταξίδι συνεχίζεται

στον ιστό
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Νέα
εµφάνιση

Ραντεβού
του χρόνου
Το ραντεβού τους για τον Οκτώβριο του 2009 ανανέωσαν οι
διοργανωτές του 21ου Πανοράµατος Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου που ολοκληρώθηκε στις 19 Οκτωβρίου µε την τιµητική βράβευση του Κεν Λόουτς δια «χειρός» Θόδωρου Αγγελόπουλου. «Είναι πραγµατικά τεράστια η τιµή να λαµβάνω
το ειδικό βραβείο της "Ε" από έναν µετρ όπως ο Τεό Αγγελόπουλος. Αν είχα να επιλέξω µεταξύ ενός πολιτικού και
ενός σκηνοθέτη, θα προτιµούσα τον σκηνοθέτη.», είπε ο Κεν
Λόουτς. Στη φετινή του διοργάνωση το Πανόραµα τίµησε
ακόµα τον γάλλο σκηνοθέτη Αλέν Κορνό, τον Μάνο Ζαχαρία
και τους ηθοποιούς Λευτέρη Βιογατζή και Γάννη Βόγλη. Το
βραβείο κοινού του «Πανοράµατος» απονεµήθηκε στη ταινία
Miroush του Μάριου Χόλστ, της κριτικής επιτροπής Fipresci
στις Τέσσερις νύχτες µε την Άννα του Γιέρζι Σκολιµόφσκι και
της «Ε» στην ταινία της Κλερ Σιµόν Τα γραφεία του Θεού.
Το Πανόραµα Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου διοργανώνει η
«Ελευθεροτυπία» και φέρνει τη σφραγίδα του Νίνου Φένεκ
Μικελίδη, κριτικού κινηµατογράφου της εφηµερίδας.

Με µία παραπάνω αίθουσα στο δίκτυό του, αλλά και µε νέα διαφηµιστική καµπάνια, ξεκίνησε η φετινή κινηµατογραφική χρονιά για το
Filmcenter. Ο κινηµατογράφος «Έλλη» προστέθηκε στις ήδη υπάρχουσες «Τριανόν», «Μικρόκοσµος Prince», «Πτι Παλαί», «Όνειρο», τις
οποίες κοσµούν πλέον το νέο λογότυπο και η αφίσα του Filmcenter. Το
νέο λογότυπο παραπέµπει άµεσα και µε σαφήνεια στον κινηµατογράφο,
καθώς απεικονίζει, κάτι γνώριµο και οικείο, το πρώτο πράγµα που αντικρίζει ο θεατής στην κινηµατογραφική αίθουσα: τα καθίσµατα µπροστά
από την οθόνη. Η αφίσα του Filmcenter είναι ένα minimal δέντρο µε πέντε κύκλους που παραπέµπουν στις πέντε αίθουσες του δικτύου
Filmcenter, αλλά και, παράλληλα, συµβολίζουν την ποικιλία των εκδηλώσεων που µπορεί να παρακολουθήσει ο θεατής του Filmcenter. Το
λογότυπο σχεδίασε το στούντιο Desing του Χρήστου Τριβιζά, και την
αφίσα, το στούντιο Bend.
• Στο νέο του κτίριο, στην οδό ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, θα υποδεχθεί το
2009 το Κέντρο Κινηµατογράφου. Τα νέα γραφεία θα στεγάσουν όλες τις
υπηρεσίες του ΕΚΚ που, αυτή τη στιγµή, βρίσκονται σε τρία διαφορετικά
σηµεία της Αθήνας· δηλαδή, εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΚ,
στους νέους χώρους θα συστεγάζονται το Γραφείο ∆ιακίνησης (κόπιες,
DVD, αρχειακό υλικό), το γραφείο της ψηφιοποίησης και το γραφείο του
Film Commission. Όπως ανακοίνωσε η ∆ιοίκηση του ΕΚΚ, η µεταστέγαση κρίθηκε απαραίτητη για οικονοµικούς και λειτουργικούς λόγους.

Μέσα
στο δάσος

Εµφανίζονται: Κάτια Γκουλιώνη, Ιάκωβος Καµχής, Νατάν Πισόρτ
Σενάριο, Σκηνοθεσία, ∆/νση Φωτογραφίας: Άγγελος Φραντζής
Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής
Παραγωγή: Αργοναύτες Α.Ε.
Συµπαραγωγή: ΕΚΚ Α.Ε., ΕΡΤ Α.Ε., Άγγελος Φραντζής

Ο Άγγελος Φραντζής ολοκλήρωσε τη νέα του ταινία µε τίτλο Μέσα στο δάσος και ετοιµάζεται να
υποδεχθεί το κοινό τους στις αίθουσες. Όχι όµως
µε τον παραδοσιακό τρόπο διανοµής, αλλά µε µια
σύνθετη και πολυµορφική πρόταση. Όπως λέει
και ο ίδιος: «πρόκειται για ένα κινηµατογραφικό
site specific installation σε ένα µη κινηµατογραφικό χώρο προβολής, µέσα στον οποίο θα στήνεται
µια συνολική εµπειρία θέασης που θα συνδυάζει
live performers, εικαστικούς, µουσικούς και δρώµενα που οδηγούν τον θεατή στον τελικό χώρο
προβολής.» Εξίσου πρωτότυπος ήταν και ο τρόπος γυρίσµατος της ταινίας καθώς ο σκηνοθέτης
χρησιµοποίησε το video µιας Lo fi φωτογραφικής
µηχανής, έναν ηχητικό εγγραφέα και ένα laptop.

Φεστιβάλ
κάθε µέρα

Μέχρι το τέλος του 2008, η κινηµατογραφική αίθουσα «Αφαία» θα φιλοξενεί µια σειρά προβολές , χωρισµένες σε θεµατικές ενότητες, που δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να δει ταινίες που
δύσκολα φιλοξενούνται στις αίθουσες, να γνωρίσει το έργο -µικρού και µεγάλου µήκους- των
ελλήνων σκηνοθετών, αλλά και να ξαναδεί κλασικά αριστουργήµατα.
Κάθε ∆ευτέρα, Νέος Ελληνικός Κινηµατογράφος: αφιέρωµα σε σηµαντικούς σκηνοθέτες µε
τρεις ταινίες τους. Θα προβληθούν ταινίες των ∆ήµου Αβδελιώδη, Αντουανέττας Αγγελίδη, Νίκου Γραµµατικού, Κωνσταντίνου Γιάνναρη, Αλέξη ∆αµιανού, Φρίντας Λιάππα, Τώνιας Μαρκετάκη, Λάκη Παπαστάθη, Λευτέρη Ξανθόπουλου, Γιάννη Οικονοµίδη κ.α.
Κάθε Τρίτη αφιέρωµα στους σπουδαιότερους σκηνοθέτες απ΄ όλο τον κόσµο, µε την προβολή
τριών επιλεγµένων ταινιών τους. Σε συνεργασία µε την ΠΕΚΚ, ένας κριτικός κινηµατογράφου
θα παρουσιάζει τον σκηνοθέτη και τις ταινίες του στο κοινό. Θα παρουσιαστούν, µεταξύ άλλων, ταινίες των: Γούντι Άλεν, Μίκλος Γιάντσο, Πίτερ Γκρίναγουεϊ, Ακίρα Κουροσάουα, Μίκιο
Ναρούσε, Ντέρεκ Τζάρµαν, Ερίκ Ροµέρ, Κλοντ Σαµπρόλ, Μπάστερ Κίτον κ.α.
Κάθε Τετάρτη θα παρουσιάζεται από µία «Θεµατική Ενότητα» (από τη «Γυναικεία ταυτότητα»
έως τις «Όψεις του φανταστικού» ή τον «Κουβανικό Κινηµατογράφο») µε τρεις ταινίες από την
πλούσια ταινιοθήκη του «Studio-Παράλληλο Κύκλωµα» (www.filmfiles.gr).
Από Πέµπτη έως Κυριακή θα διεξάγονται φεστιβάλ ταινιών σε ειδικά αφιερώµατα (όπως: ο
ερωτισµός στα 35mm, Αντιφασιστικό Φεστιβάλ, Φεστιβάλ για τα δικαιώµατα των παιδιών,
σπουδαία πολιτικά γεγονότα, σύγχρονοι κοινωνικοί προβληµατισµοί, γνωριµία µε τον κινηµατογράφο µακρινών χωρών, όπως για τα 50 χρόνια της Κουβανής Επανάστασης. Θα προβάλλονται καθηµερινά 4 έως 6 ταινίες, οι περισσότερες α' προβολής (ενιαίο εισιτήριο 7 ευρώ).
Έχουν προγραµµατιστεί ειδικές µεταµεσονύκτιες προβολές, προβολές την Κυριακή το µεσηµέρι, καθώς και µαραθώνιοι ταινιών (από τις 6 µ.µ. έως τις 6 π.µ.).
Κάθε Σάββατο, στις 6 µ.µ, θα φιλοξενούνται ντοκιµαντέρ από τη σειρά του ΣΚΑΪ «Εµείς οι
Έλληνες». Τις Κυριακές (6 µ.µ.) θα προβάλλονται τα ντοκιµαντέρ του «Εξάντα».
Εισιτήριο 7 ευρώ για όλες τις προβολές. Κάθε Σάββατο και Κυριακή η είσοδος θα είναι 5,50
ευρώ, ενώ κάθε ∆ευτέρα στις 6 µ.µ. θα προβάλλονται ελληνικές µικρού µήκους ταινίες µε
προσκλήσεις. Πληροφορίες: www.afaianewstar.gr και www.afaia.gr

Οικονοµία & τροµοκρατία
Ο Στέλιος Κούλογλου γνωρίζει πολύ καλά το τοπίο της διεθνούς οικονοµικής και πολιτικής σκηνής, καθώς, στα 27 χρόνια κατά τα οποία δηµοσιογραφεί για λογαριασµό των εφηµερίδων, αλλά και των πιο γνωστών εκποµπών του «Ρεπορτάζ
χωρίς σύνορα» και «Θεµατική βραδιά», έχει παρουσιάσει αρκετά διεθνή ιστορικά και σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα. Έχοντας στα χέρια του το βιβλίο του Τζον Πέρκινς
Εξοµολόγηση ενός οικονοµικού δολοφόνου, αλλά και τη
συγκατάθεση του συγγραφέα να µιλήσει όχι µόνο για το βιβλίο, αλλά και για την προσωπική του εµπειρία, κατέληξε ότι
αυτό ήταν κάτι παραπάνω από µια ωριαία τηλεοπτική εκποµπή. Μέσα από το οµότιτλο δραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ ο
θεατής παίρνει όλες τις απαντήσεις σε οποιαδήποτε υποψία
έχει για το «πώς παίζεται το παιχνίδι» στη διεθνή σκηνή.
Εκβιασµοί, δωροδοκίες, πραξικοπήµατα, πολιτικές δολοφονίες, προκειµένου να εξυπηρετηθούν τα αµερικανικά συµφέροντα από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι και σήµερα. Ο
Τζον Πέρκινς, στρατολογηµένος από τις µυστικές υπηρεσίες
των Ηνωµένων Πολιτειών, «ξεγυµνώνει» την αλήθεια.

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Στέλιος Κούλογλου
∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: ∆ιονύσης Ευθυµιάδης, Μανώλης Κονσολάκης
Μοντάζ: Κινάν Ακάουι, Ήχος: Funkey Studios
Μουσική: Active Member, Παραγωγός: Ηλίας Μπόβαλης
Παραγωγή: Lynx, ΕΡΤ, ΕΚΚ
Από τις 4 ∆εκεµβρίου στο Microcosmos Prince Filmcenter
∆ιανοµή: Seven Films
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∆ουλειές
µε φούντες

Μια κινηµατογραφική εκδοχή της ιστορίας του «επιχειρείν» στη µεταπολεµική Ελλάδα συνθέτει η Αγγελική Μυλωνάκη στo βιβλίο της ∆ουλειές µε φούντες! Η ιστορία της επιχειρηµατικότητας µέσα από τον ελληνικό κινηµατογράφο (1950-1970), που δανείζεται τον τίτλο του από την
οµότιτλη κωµωδία του Πάνου Γλυκοφρύδη µε τον Νίκο Σταυρίδη και τον Γιάννη Γκιωνάκη.
Το βιβλίο, χωρισµένο σε τέσσερα µέρη και δώδεκα κεφάλαια, καταγράφει την εικόνα της εγχώριας επιχειρηµατικότητας όπως παρουσιάστηκε στη µεγάλη οθόνη. Η συγγραφέας σχολιάζει τις διαδοχικές µεταµορφώσεις της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας στα µεταπολεµικά χρόνια, όπως αποτυπώνονται σε αναγνωρίσιµους τύπους Ελλήνων: ο λουστράκος Βασιλάκης
Καΐλας, ο Γιάννης Γκιωνάκης ως Αχόρταγος, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως κόρη βιοµηχάνου αλλά και σοσιαλίστρια, η Τζένη Καρέζη ως δεσποινίς διευθυντής, ο Κώστας Χατζηχρήστος ως
µπακαλόγατος Ζήκος, ο Θανάσης Βέγγος σε ένα πλήθος εργασιών για να επιβιώσει, είναι κάποιοι από τους πρωταγωνιστές της κινηµατογραφικής ελληνικής επιχειρηµατικότητας. ∆εν
υπάρχει επάγγελµα που να µην έχει βρει τη θέση του στο βιβλίο: θυρωροί, οικοδόµοι, πολιτικοί µηχανικοί και αρχιτέκτονες (σε µια ραγδαία αναπτυσσόµενη Αθήνα του 1960), έµποροι
και καταστηµατάρχες, πλασιέ, µοδίστρες, εργοστασιάρχες και εφοπλιστές, παρελαύνουν από
τις σελίδες του. Ακόµη, διερευνώνται θεµατικές όπως η νεανική και η γυναικεία επιχειρηµατικότητα και ο ρόλος της πολιτικής στις επιχειρήσεις. «Ο κινηµατογράφος ενθαρρύνει το επιχειρηµατικό πνεύµα, ανεξάρτητα από την κοινωνική καταγωγή των ηρώων του. Η οικονοµική κινητικότητα στη µεταπολεµική Ελλάδα είναι τόσο µεγάλη ώστε όλοι, πλούσιοι και φτωχοί ανεξαιρέτως,
επιδίδονται σε... δουλειές µε φούντες, κυνηγώντας την ευνοϊκή συγκυρία κέρδους, που ως επί το
πλείστον βασίζεται στην τύχη και όχι στην εργασία. Στόχος ήταν να συνδυάσω την οικονοµική
ιστορία µε την ιστορία και τη θεωρία του παλιού ελληνικού κινηµατογράφου µε επιστηµονική τεκµηρίωση και όχι µε τη µορφή ενός λευκώµατος», λέει η συγγραφέας.
Η Αγγελική Μυλωνάκη είναι σκηνοθέτις, διδάκτορας του τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ
του ΑΠΘ µε ειδίκευση στις κινηµατογραφικές σπουδές. Το βιβλίο (222 σελίδες, τιµή 30 ευρώ)
που εξέδωσε η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηµατιών Βορείου Ελλάδος, συνοδεύεται από DVD
µε ένα µικρό ντοκιµαντέρ µε κλασικές σκηνές και ατάκες, που επιµελήθηκε η ίδια η συγγραφέας.
Οn-line παραγγελία του βιβλίου µπορεί να γίνει στο: www.peebe.gr/
site.php?&file=bview.xml&id=59

Ανοικτή συζήτηση σε θέµατα που αφορούν το Eurimages θα έχει κατά τη
διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης ο νέος εκτελεστικός γραµµατέας του Οργανισµού, Ροµπέρτο Όλα. Ο κ. Όλα µαζί µε τον έλληνα εκπρόσωπο, αλλά και εκπροσώπους από άλλες χώρες θα συζητήσουν
µε τους σκηνοθέτες και παραγωγούς
τις νέες προοπτικές και δυνατότητες
του Eurimages. Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 18 Νοεµβρίου
από τις 12-2 το µεσηµέρι στο Industry
Center – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Μαρία Λεωνίδα ∆ιεύθυνση Φωτογραφίας:
Μαρία Λεωνίδα Γιάννης Μισουρίδης, Στέλιος Αποστολόπουλος
Μοντάζ: Ηλίας ∆ηµητρίου Ήχος: ∆ηµήτρης Βασιλειάδης Μαρία Γεντέκου
Μουσική: Βασίλης Μαντζούκης Παραγωγός: Μαρία Γεντέκου
Παραγωγή: Portolanos Films ΕΡΤ.
Από τον ∆εκέµβριο στο Microcosmos Prince Filmcenter

Σ’ ένα ταξίδι προς διάφορες κινηµατογραφίες µας επιβιβάζει το
ανεξάρτητο διεθνές φεστιβάλ ψηφιακού κινηµατογράφου
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟ, από τις 7 - 10 /11 στην Τεχνόπολη του
∆ήµου Αθηναίων. 20 ταινίες µυθοπλασίας, τεκµηρίωσης και κινουµένων σχεδίων από όλο τον κόσµο, που δηµιουργήθηκαν µε
τη χρήση του βίντεο και των νέων µέσων, θα διαγωνιστούν για το
Μέγα Βραβείο στην Επιλογή Πλατφόρµα και το Βραβείο κοινού. Σε
µια σειρά κινηµατογραφικά αφιερώµατα, η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ φιλοξενεί βραβευµένες ταινίες από διοργανώσεις όπως το ιταλικό La
Cittadella del Corto και το Κροατικό Fresh Film Fest, η ενότητα
Βλέµµα στο Ισραήλ προσπαθεί να ιχνηλατήσει τη σύγχρονη κινηµατογραφική ταυτότητα µιας χώρας που αντιµετωπίζει σηµαντικές
πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, η ενότητα Πυρήνες παρουσιάζει το έργο ανεξάρτητων οµάδων οπτικοακουστικών δηµιουργών από τη Σλοβενία, τη Βρετανία, τη ∆ανία και τη Σουηδία, ενώ
η ενότητα Anthropos εστιάζει στο εθνογραφικό ντοκιµαντέρ. Σε
δύο σεµινάρια ανοικτά για το κοινό, η Βουβούλα Σκούρα θα µιλήσει για τη βίντεο τέχνη, ενώ ο Πίτερ Κινγκ και ο διευθυντής φωτογραφίας Ντέιβιντ Πρόκτερ θα αναλύσουν τις ιδιαιτερότητες και τις
προκλήσεις της δηµιουργίας ταινιών χαµηλού προϋπολογισµού.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Αλίντα ∆ηµητρίου
∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: Αλέξης Γρίβας, Αφροδίτη Νικολαΐδου
Μοντάζ: Ηλέκτρα Βενάκη
Παραγωγοί: Σωτήρης ∆ηµητρίου, Αλίντα ∆ηµητρίου.
Το χειµώνα στις αίθουσες

Ντοκιµαντέρ on line
Η µητρότητα…
εκ των έσω
Μπορεί άραγε να προετοιµαστεί κανείς για τον
καινούργιο ρόλο του γονιού; Με ραχοκοκαλιά
το προσωπικό της ηµερολόγιο κατά τη διάρκεια της πρώτης της εγκυµοσύνης, η Μαρία Λεωνίδα µας δείχνει, στο ντοκιµαντέρ της Η πρώτη µου φορά, όλα όσα αντιµετωπίζει µια γυναίκα κι ένα ζευγάρι από την απόφαση να αποκτήσουν ένα παιδί, µέχρι την ηµέρα της γέννας.
Βιντεοσκοπώντας τον εαυτό της και τέσσερις
ακόµη, εντελώς διαφορετικές γυναίκες, αναζητά απαντήσεις στις απορίες της και µας αφήνει
να ρίξουµε µια κλεφτή µατιά στις αντιξοότητες,
τη συγκίνηση και τις νέες εµπειρίες αυτής της
τόσο θαυµαστής περιόδου που, όµως, επιφυλάσσει και…εκρηκτικές στιγµές.

Στη δηµιουργία µιας ισχυρής νόµιµης αγοράς ευρωπαϊκών ντοκιµαντέρ στο διαδίκτυο που θα ωφελεί τόσο τους καταναλωτές όσο και
τους δηµιουργούς, ταινιών, στοχεύει το Onlinefilm, που µετρά σχεδόν
έναν χρόνο λειτουργίας. Το Onlinefilm.org - ο πρώτος διαδικτυακός
τόπος διανοµής και προώθησης ευρωπαϊκών ντοκιµαντέρ που έχουν
δηµιουργήσει σκηνοθέτες και παραγωγοί από όλη την Ευρώπη- παρέχει µία ευρεία γκάµα ταινιών από όλη την Ευρώπη (είναι προσβάσιµο σε 9 γλώσσες), ενώ ο χρήστης µπορεί αµέσως και νόµιµα, χρησιµοποιώντας την πιο πρόσφατη τεχνολογία υπηρεσιών download ψηφιακών ταινιών, να κατεβάζει την ταινία της επιλογής του έναντι µικρού
αντιτίµου οποτεδήποτε και από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου. Για
τους σκηνοθέτες και παραγωγούς ντοκιµαντέρ το Onlinefilm είναι µια
πλατφόρµα που τους επιτρέπει να διανέµουν και να προωθούν το έργο τους στο ευρύ κοινό. Στο Onlinefilm, που υποστηρίζεται από το
πρόγραµµα Media Plus της Ε.Ε., συµµετέχουν οι χώρες: Γερµανία,
Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία, Σλοβεκία και Ρωσία. Από
ελληνικής πλευράς τη λειτουργία του Onlinefilm έχει αναλάβει η
Anemon Productions, που συγκεντρώνει τα σηµαντικότερα ντοκιµαντέρ ελληνικής παραγωγής, όπως και ξένα ντοκιµαντέρ που αφορούν
την Ελλάδα. Πληροφορίες: www.onlinefilm.org, www.anemon.gr
τηλ: 210 7211073, e-mail: info@anemon.gr
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΒΙΝΤΕΟ

Φωνές
αφανών ηρώων
Στους αφανείς ήρωες της Εθνικής Αντίστασης στρέφει το
φακό της η Αλίντα ∆ηµητρίου. Η βραβευµένη δηµιουργός, στο ντοκιµαντέρ της Πουλιά στο βάλτο στηρίζεται
στις προφορικές αφηγήσεις γυναικών που επέζησαν και
εξιστορούν την στράτευσή τους στις αντιστασιακές οργανώσεις, τα βασανιστήρια που υπέστησαν, αλλά και τις
διώξεις που τους επιφύλασσε η απελευθέρωση, ξεφυλλίζοντας σκοτεινές σελίδες της νεοελληνικής Ιστορίας.
Μέσα από τις µνήµες, τα βιώµατα και τα τραύµατά τους,
αποκαλύπτεται µια στάσης ζωής που συχνά θεωρείται
αποκλειστικά ανδρική. «Σε κάθε ντοκιµαντέρ, το µέληµά
µου είναι οι σχέσεις που θα δηµιουργήσω, και κοινός
παρονοµαστής είναι πάντα ο άνθρωπος και η κοινωνικοπολιτική του διάσταση. ∆ιαφορετικά δεν θα είχε και νόηµα να κάνω κάτι, έστω και µια σταλιά. Άλλωστε, αυτή η
σταλιά δεν είναι που µας λείπει;», λέει η σκηνοθέτρια,
που χρειάστηκε τρία χρόνια έρευνα για την ολοκλήρωση
της ταινίας.

µιλά
µε τον
ζι ώτζιο
Γιώργο Τ

Η πρώτη ταινία τρόµου που έχω δει στη ζωή µου, ήταν οι Άγριες φράουλες!

Συναντήθηκες µε τον Μπέργκµαν λίγο περίεργα..

Όχι. Τα πράγµατα ήταν πολύ ελαστικά. Τελείως τυχαία, θυµάµαι, ένα Σάββατο µεσηµέρι πήγα στο «Ρεξ» και είδα, 12 χρονών, τις Άγριες φράουλες του
Μπέργκµαν. ∆εν µπορούσα να κοιµηθώ για ένα µήνα. Τροµοκρατήθηκα.
Έβλεπα εφιάλτες µε το φέρετρο να περνάει κάτω απ’ το παράθυρο. Ξυπνούσα και νόµιζα ότι άκουγα τις οπλές του αλόγου.

Και τα Ακατάλληλα ήταν το απόλυτο όνειρο;

Ακριβώς. Κατά κανόνα, οι αίθουσες είχαν διπλό πρόγραµµα. Πήγαινα, ας
πούµε, στον «Κρόνο» κι έβλεπα τον Αιχµάλωτο της Ζέντα και τον Τάρας
Μπούλµπα. Μ’ άρεσε τόσο να πηγαίνω σινεµά, που δεν είχα πρόβληµα να
πάω µόνος, κι ούτε από το σπίτι τούς πείραζε.

Ο κινηµατογράφος ήταν η βασική σου διασκέδαση όταν ήσουν παιδί;

Κατ’ αρχάς, αυτό το πρώτο σοκ µε την εικόνα, έγινε στις αίθουσες. Τηλεόραση πρωτοείδα στα 14. Μέχρι τότε, αλλά και µετά, σινεµά κάθε Σαββατοκύριακο το χειµώνα και κατά βούληση το καλοκαίρι. Μεγάλωσα στην πιο κινηµατογραφική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η Βασιλίσσης Όλγας ήταν µια τεράστια κινηµατογραφική πιάτσα, µε τουλάχιστον 30 σινεµά. Σήµερα, από όλα
αυτά υπάρχει µόνο ένα: το «Κολοσσαίον».

Πότε έρχεται η επαφή µε τον κινηµατογράφο;

Η Χαλκιδική ήταν κάτι σαν µακρινός εξωτικός παράδεισος. Οι στάσεις που µας
πήγαινε το καραβάκι, ήταν η Χαλκιδική του τότε. Μόνο που όλα αυτά δεν
έχουν καµιά σχέση µε τον κινηµατογράφο.

Η Χαλκιδική δεν ήταν το κλασικό θέρετρο των Σαλονικιών τότε;

Ναι. Ξεκινούσε από Λευκό Πύργο κι έκανε στάσεις στην Περαία, στην Αγία
Τριάδα, στο Μπαχτσέ. Αυτό που είναι σήµερα η Λεωφόρος Κέννεντυ κι ό,τι
υπάρχει από κάτω, όπως το Μακεδονία Παλλάς, ήταν θάλασσα. Μετά άρχισαν να πέφτουν τα «µπλόκια» και οι επιχωµατώσεις. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα
νέο µέτωπο στη θάλασσα και µια νέα εικόνα της πόλης.

Υπήρχε καραβάκι;

Το 5ο Γυµνάσιο εκείνη την εποχή, δεκαετία 1960, ήταν παραθαλάσσιο. ∆ιασχίζαµε λίγα µέτρα και βγαίναµε στην παραλία, µε βάρκες δεµένες έξω από
τα σπίτια και τσιγγάνους να έρχονται το καλοκαίρι µε σαµπρέλες, να περνάνε
ξυπόλυτοι την καυτή άσφαλτο και να βουτάνε. Εµείς παίζαµε όλη µέρα εκεί,
αλλά για µπάνιο παίρναµε το καραβάκι.

Γιώργο, τελείωσες ένα θρυλικό γυµνάσιο στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που θα µπορούσε να είναι το Μιλάνο της Ελλάδας. Τελείωσες το
5ο Αρρένων, σχολείο όπου µαθήτευσαν ο Σαββόπουλος και ο Βέλτσος,
αλλά, όπως κι αυτοί και πολλοί άλλοι, κατέληξες στην Αθήνα. Πώς
ήταν το περιβάλλον όπου µεγάλωσες; Η εικόνα της περιοχής ήταν περίπου η σηµερινή;

Όχι. Είναι κάτι που έγινε σιγά σιγά, µέσα από τη συνεχή επαφή µε τις ταινίες.
Η στιγµή που µπορώ να εντοπίσω ως κοµβική, είναι όταν συνειδητοποίησα
ότι υπάρχουν κριτικοί ταινιών και κριτικοί κινηµατογράφου· δηλαδή, κάποιοι
που γράφουν απλά για µια ταινία, κάτι που µπορεί να κάνει ο καθένας, κι αυτοί που γράφουν έχοντας ένα σύστηµα αναφοράς πίσω τους. Κι έτσι, έχοντας
τον Ραφαηλίδη ως αφορµή, σκεφτόµουν ότι κριτικός κινηµατογράφου είναι
ένας πολύ περίεργος, αλλά και πολύ τυχερός, τύπος, που κάνει έρευνα για
κάθε ταινία για την οποία γράφει. Έβλεπα, δηλαδή, ότι ο κινηµατογράφος είναι πηγή γνώσης. Πέρα απ’ το ότι σου µαθαίνει να στρώνεις το κρεβάτι σου,
όπως έλεγε κι ο Τριφό, σε βάζει και σ’ ένα διαρκές τριπ να ψάξεις. Ανέκαθεν
θεωρούσα ότι ο κινηµατογράφος είναι αυτό που έλεγε ο Μπαζέν: «παράθυρο στον κόσµο». Γι αυτό µ’ αρέσει τόσο το ντοκιµαντέρ – µε ξετρελαίνει. Και

Ο δρόµος σου προς τον κινηµατογράφο είχε κάποιο κοµβικό σηµείο,
κάποια ταινία που σε επηρέασε ή κάποιο πρόσωπο που έγινε οδηγός;

Όχι µόνο, αλλά ήταν και τα πιο χαρακτηριστικά σηµεία για τη γεωγραφία της πόλης. Τα ραντεβού όλα τα δίναµε σε σχέση µε κάποιο κινηµατογράφο, κάτι που
κάνω ακόµα και σήµερα. Όταν µου λέει κάποιος: «Μένω εκεί», αυτόµατα λέω:
«Κοντά στον παλιό “Έσπερο”; Απέναντι από τα “∆ιονύσια”;». Όµως ήταν µια
εποχή τότε που η Θεσσαλονίκη ήταν πραγµατικά µια κινηµατογραφική πόλη.
Να σκεφτείς ότι έκανε το 1/3 των εισιτηρίων της Αθήνας, όταν σήµερα κάνει το
1/8 ή το 1/10. Και το Πανεπιστήµιο, την εποχή που ήµουν φοιτητής, ήταν βασικός τροφοδότης της κινηµατογραφοφιλικής συνείδησης της πόλης.

Λίγο αργότερα, βγάζετε κι ένα περιοδικό, την «Οθόνη». Τα σινεµά
εξακολουθούσαν να παίζουν τον ίδιο σηµαντικό ρόλο;

Έχω γνωριστεί µε τον ∆ερµετζόγλου, τον Ακτσόγλου και τους άλλους, έχουµε κάνει τον θρυλικό ΦΟΚΘ, και κάθε Σαββατοκύριακο κάνουµε προβολές
µε χίλια άτοµα στο αµφιθέατρο της φυσικοµαθηµατικής. Βγάζουµε κι ένα
έντυπο, στον πολύγραφο, τα «Τετράδια Κινηµατογράφου», όπου και τα πρώτα µας γραπτά.

Μπαίνοντας στο πανεπιστήµιο, είσαι πια κινηµατογραφόφιλος.

Όχι. Ο πατέρας µου έβλεπε ουέστερν και πολεµικά· η µητέρα µου, αισθηµατικά έως και Ναργκίς, όπως ο περισσότερος κόσµος. Θα ’λεγα ότι είµαι τελείως αυτοδίδακτος κινηµατογραφικά.

Οι γονείς σου είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση µε τον κινηµατογράφο;

∆εν υπήρχε καµία αίσθηση ανασφάλειας. Κοιµόµασταν µε ανοιχτά παράθυρα. ∆εν κλειδώναµε ποτέ τις πόρτες. Μέχρι να ’ρθει ο Παγκρατίδης... Το καλοκαίρι, υπήρχε και µια εξτρά διάσταση: πώς θα δούµε τσάµπα την ταινία. Το
χαρτζιλίκι υπήρχε, αλλά ήταν η απόλαυση του να δεις έτσι ένοχα την ταινία –
και µάλιστα, την ακατάλληλη.

Κάτι που, σήµερα, είναι αδιανόητο.

Από τη δευτέρα-τρίτη δηµοτικού, πήγαινα µόνος.

Την είδες µόνος τη ταινία;

Ο Γιώργος Τζιώτζιος είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους-ορχήστρες στον ελληνικό κινηµατογράφο. Κριτικός,
εκδότης, διανοµέας, αιθουσάρχης, διευθυντής φεστιβάλ. Έχει κάνει άπειρα πράγµατα, αλλά τα
αντιµετωπίζει σαν κάτι ενιαίο, σχεδόν απλό. Βέβαια, έχει ένα σύστηµα που ακολουθεί: το «Σύστηµα Χίτσκοκ»!

το σύστηµα Χίτσκοκ

Ο
∆ηµήτρ
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πιστεύω (δεν ξέρω, ∆ηµήτρη, αν συµφωνείς) ότι κάθε µεγάλη ταινία είναι ταυτόχρονα ντοκιµαντέρ και µυθοπλασία. Βέβαια, πρέπει
να σου πω ότι, αν και µ’ αρέσουν όλα τα είδη, τελικά, µε το χρόνο, βλέπω ότι αυτό που µε αγγίζει πραγµατικά σήµερα, είναι ο κινηµατογράφος στο ύψος του ανθρώπου, ο κινηµατογράφος που είναι φέτες ζωής, ο ρεαλιστικός κινηµατογράφος...

Τι σε ιντρίγκαρε πιο πολύ στην αρχή; Υπήρχαν κάποια είδη,
κάποιες ιστορίες;
Στην αρχή, ακολουθείς κάποιους ηθοποιούς, κάποιους σταρ. Μέσα απ’ τον Ντελόν της Συµµορίας των Σικελών πας στον Βισκόντι
όπου παίζει και ο Ντελόν, κι ανακαλύπτεις έναν άλλο κινηµατογράφο. Μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η χρήση των σταρ στον Χίτσκοκ. Εξυπηρετεί απόλυτα τους στόχους και, ταυτόχρονα, είναι
όλοι ευχαριστηµένοι: κοινό, παραγωγοί και ο ίδιος ο σκηνοθέτης.
Είναι µια µοναδική περίπτωση, και τη δίνω σαν συνταγή ακόµα και
στον γιο µου για το σχολείο του. Του λέω: «Θ’ ακολουθήσεις το
“Σύστηµα Χίτσκοκ”».

Σε είχε κερδίσει ο κινηµατογράφος, αλλά προχώρησες σε
σπουδές Νοµικής. Γιατί;
Το «Σύστηµα Χίτσκοκ».

Όλοι ευχαριστηµένοι!
Ακριβώς!

Κάπως έτσι τελειώνεις τη Νοµική.
Κι αντί να γίνω δικηγόρος, φεύγω για το Παρίσι, όπου κάνω διδακτορικό µε θέµα «Το φαντασιακό στα µαζικά µέσα επικοινωνίας»,
ακολουθώντας πάντα το «Σύστηµα Χίτσκοκ». Γαλλικά, στην ουσία,
έµαθα διαβάζοντας «Cahiers du Cinéma», µε το λεξικό στο χέρι.
Αλτουσέρ, Μπαρτ, Μποντριγιάρ ήταν τα πρόσωπα-αναφορές.

Όταν γυρίζεις, όµως, έχουµε την ανατροπή.
Τελείως τυχαία. Επιστρέφω για ν’ ακολουθήσω πανεπιστηµιακή
καριέρα στην Πάντειο, και µπαίνω, µετά από µια τυχαία συνάντη-

Υποθέτω ότι θα ’χεις ακούσει αρκετή κριτική και για το περιοδικό: ότι είναι αρκετά mainstream, ότι υποστηρίζει τον
εµπορικό κινηµατογράφο...
∆εν ήταν αυτή η πρόθεση. Απλώς, προσπαθούσε, πάντα µε το
«Σύστηµα Χίτσκοκ», να επιβιώσει, περνώντας µαζί µε το
mainstream και πολλά νέα πράγµατα. Εξ άλλου, δεν πιστεύω ότι
η επιτυχηµένη ταινία είναι εξ ορισµού ύποπτη ή κακιά. ∆υστυχώς,
πολλοί κριτικοί το πιστεύουν. Αν µια ταινία κατεβαίνει λίγο απ’ τον
εγκέφαλο, αν αρχίζουν να δακρύζουν τα µάτια, αν λίγο χτυπά η
καρδιά, αρχίζουν οι υποψίες. ∆εν είναι καλό για έναν κριτικό να δακρύζει. Κάτι συµβαίνει, κι αυτό που συµβαίνει, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Το έχω δει αυτό µε σκηνοθέτες όπως ο Ζουλάφσκι, για παράδειγµα, που βγάζουν συναίσθηµα. ∆εν είναι από τα φόρτε
των κριτικών. Αλήθεια, είχες ποτέ το σκηνοθετικό µικρόβιο;
Ποτέ. Αυτό που πάντα µε τρώει, είναι κάτι άλλο: η περιέργεια. Γι’
αυτό κυνηγώ πάντα τις πρώτες ταινίες. Όπως δεν έχω και καµία
προκατάληψη για την προέλευση µιας ταινίας. Αντίθετα, θέλω, έχω
τη περιέργεια, να δω µια ταινία από τη Σενεγάλη ή τη Σρι Λάνκα.

Ένα ένοχο µυστικό σου;
Έχω δει το Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος έξι φορές.

∆ιανοµέας ή κριτικός;
Η δουλειά του διανοµέα µ’ αρέσει πιο πολύ απ’ τη δουλειά του
κριτικού. Αν το γούστο και οι επιλογές σου περνάνε σ’ ένα άλφα
κοινό, είναι µια µεγάλη, αναντικατάστατη ικανοποίηση.

Κάποιο µικρόβιο, πάντως, σ’ έτρωγε συνέχεια. Από πετυχηµένος διανοµέας, γίνεσαι εκδότης, και στη συνέχεια δηµιουργείς και φεστιβάλ: τις Νύχτες Πρεµιέρας!
Πίστευα ότι µπορεί να γίνει ένα φεστιβάλ στην Αθήνα. Το σλόγκαν
µου ήταν: «Αυτό που θα κάνουµε, δεν θα είναι θεσµός. Θα είναι
εθισµός!».

υπάρχουν κριτικοί ταινιών και κριτικοί κινηµατογράφου· δηλαδή, κάποιοι που γράφουν απλά για µια
ταινία, κάτι που µπορεί να κάνει ο καθένας, κι αυτοί που γράφουν έχοντας ένα σύστηµα αναφοράς
πίσω τους

Μετά τα έξι χρόνια στην «Προοπτική», το µικρόβιο σε έτρωγε πάλι.
Το περιοδικό. Λέω µια µέρα στον τυπογράφο που στεγαζόταν κάτω απ’ τα γραφεία µας, στην Κωλέττη: «Θέλω να βγάλω ένα περιοδικό για κινηµατογράφο». «∆εν ανεβαίνεις» µου λέει, «καλύτερα στον 6ο να πηδήξεις;»

Και τελικά ίδρυσες το «Σινεµά», το πιο µακρόβιο κινηµατογραφικό περιοδικό στην Ελλάδα, µε πάνω από 200 τεύχη και
σχεδόν 20 χρόνια παρουσία.
Τα γραφεία ήταν στο πατάρι του «Στούντιο» και, µε ένα τεύχος-οδηγό, µαζεύτηκαν πολλά νέα παιδιά που ήθελαν να συνεργαστούν:
Κουτσογιαννόπουλος, Εκσιέλ, Ζουµπουλάκης, Κρασσακόπουλος,
Τριανταφυλλίδης, Σωτηροπούλου. Βέβαια, τα πράγµατα δεν ήταν
εύκολα. Όπως δεν ήταν εύκολα κι όταν φέρναµε µε την «Προοπτική» στο «Στούντιο» νέους, άγνωστους τότε σκηνοθέτες: Τζάρµους,
Φρίαρς, Αλµοδόβαρ. ∆εχόµουν συχνά άγριες κριτικές. Σήµερα, βέβαια, όλοι αυτοί είναι σεβαστοί. Για µένα, η πρώτη ταινία είναι αποφασιστική. Εκεί φαίνονται σχεδόν όλα: και ο σκηνοθέτης και ο διανοµέας και ο κριτικός...

Στήνεις αυτό το φεστιβάλ, που είναι πια στον 14ο χρόνο,
αλλά και πάλι το µικρόβιο σε τρώει. Γυρίζεις πάλι στη διανοµή, κάνεις την «Playtime», που σου δίνει την ευκαιρία να
κάνεις τις δικές σου επιλογές, έχεις επιτυχίες, ανοίγεις πάλι το «Στούντιο», µια κίνηση περισσότερο συναισθηµατική
παρά εµπορική, µετά περνάς στη «Rosebud» και τώρα στην
«Odeon», αλλά έχεις πάντα το µικρόβιο. Ποια είναι η καινούργια ιδέα;
Σκέφτοµαι ότι η καλή ταινία έχει όλο και λιγότερο χώρο στη διανοµή. Τα µεµονωµένα σινεµά κλείνουν, τα πολυσινεµά παίζουν µόνο
το mainstream. Και απορώ πώς δεν σκέφτεται κάποιος ότι ένα
εναλλακτικό πολυσινεµά, ένα artplex ας το πούµε, θα ήταν µια σοβαρή πρόταση και επιχειρηµατικά. Ένας πολυκινηµατογράφος 10
αιθουσών που θα παίζει τις 20 καλύτερες ταινίες που βγήκαν τους
τελευταίους τρεις µήνες, κι όπου θα πηγαίνεις χωρίς να σκέφτεσαι
τι παίζει, αλλά ξέροντας ότι εκεί θα βρεις τις καλύτερες ταινίες. Αυτό είναι το τελευταίο πράγµα που θα ήθελα να κάνω.

bend.gr

ση µε τον Μητρόπουλο, στη διανοµή. Για να επικυρωθεί και µια
ατάκα που έχω: «Αν ζεις για τον κινηµατογράφο, θα ζήσεις κι απ’
τον κινηµατογράφο»! ∆ουλεύω, λοιπόν, στη «Νέα Κίνηση» και,
δύο χρόνια αργότερα, στήνουµε –µε τον Μητρόπουλο, πάντα– την
«Προοπτική». Τα πρώτα χρόνια στην «Προοπτική» ήταν και τα πιο
ωραία, αφού δεν αγοράζαµε ταινίες-πακέτα, αλλά ταινίες που βλέπαµε πριν και διαλέγαµε, ενώ, παράλληλα, είχαµε πάρει το
«Στούντιο» στην Πλατεία Αµερικής, όπου φέρναµε νέους, άγνωστους σκηνοθέτες.

Τελικά Γιώργο, τι είναι για σένα ο κινηµατογράφος;
Ο κινηµατογράφος ήταν πάντα για µένα η επαφή µε τον κόσµο. Αγαπώ τον κινηµατογράφο. Είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Τα έχει όλα.
Κυρίως, δύο µεγάλα χαρίσµατα: το πλάνο και το εκτός πεδίου, που
συχνά τροφοδοτεί περισσότερο τη φαντασία. Γι’ αυτό και δεν αγάπησα ποτέ πραγµατικά το θέατρο.

Ο Γιώργος πιστεύει στον ρεαλιστικό κινηµατογράφο, αγαπά τις φέτες ζωής, αλλά εφαρµόζει το «Σύστηµα Χίτσκοκ», δηλαδή ένα
σύστηµα που συνδέεται µε φέτες γλυκού! Οι αντιθέσεις, όµως,
δεν είναι αυτές που µας συγκροτούν; Αυτές οι ίδιες δεν είναι η
ζωή µας, ο κινηµατογράφος µας;
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Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας
Τίποτα δεν µπορεί να χαλάσει αυτό το πανηγύρι των νέων δηµιουργών

I am gay

The Bear and the Rabbit

Pegs

από τον ∆ηµήτρη Χαρίτο
Με αλλεπάλληλες, σχετικά σύντοµες και αναµφίβολα ευεργετικές
καταιγίδες µάς υποδέχθηκε η ακριτική ∆ράµα, την Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου, ηµέρα που ξεκίνησε η 31η ελληνική και η 14η διεθνής
διοργάνωση του δεύτερου στην τάξη και σπουδαιότητα θεσµικού
φεστιβάλ κινηµατογράφου στη χώρα µας. Και όλα έδειξαν και πήγαν πολύ καλά.
Στο γνωστό παιχνίδι της τράπουλας, ο αριθµός 31 είναι ο ακραίος,
κερδοφόρος βαθµός της παρτίδας. Ένας βαθµός παραπάνω στο
άθροισµα των παιγνιόχαρτων που ο παίκτης έχει στο χέρι του, και,
σύµφωνα µε τη γλώσσα του παιχνιδιού, «καίγεται». Η αναφορά
εδώ, προφανώς, έχει παιγνιώδη χαρακτήρα. Η κοινή λογική δεν
συνηγορεί σε τέτοιου τροµολαγνικού χαρακτήρα προϊδεάσεις. Η
πολύχρονη αυτή και πολλαπλά –όπως έχει αποδειχθεί– χρήσιµη
(παιδευτική, κυρίως) διοργάνωση δεν κινδυνεύει από εσχατολογική καταδίκη. Είπαµε: δεν το υιοθετεί η λογική και η εχεφροσύνη
εκείνων που έχουν το «πάνω χέρι» στα του πολιτισµού µας. Έτσι
πιστεύουµε όλοι.
Παρά ταύτα, η 27χρονη προσωπική µου εµπειρία από τις ισάριθµες παρουσίες σ’ αυτή την ερωτικής αίσθησης γιορτή των «µικροµηκάδων» καταγράφει στη µνήµη µου και στα γραφτά µου µια πορεία ουδέποτε απαλλαγµένη από δυσκολίες, κατά κανόνα µη συµβατές µε µια προσπάθεια την οποία έπρεπε να χαρακτηρίζει η πρόνοια και η γενναιοδωρία από µέρους εκείνων που έχουν την ευθύνη του κεντρικού πολιτιστικού σχεδιασµού και των αποφάσεων.
Και ενώ, όταν ξεκινούσε πριν από 31 χρόνια η ερασιτεχνική πρωτοβουλία της δραµινής κινηµατογραφικής λέσχης, άλλη κινηµατογραφική φεστιβαλική διοργάνωση εκτός από αυτήν της Θεσσαλονίκης δεν υπήρχε, σήµερα, πανελλαδικά, οδεύουµε ολοταχώς για
τις 50(!). Η καταµέτρηση αναφέρεται στη χρήση της λέξης «φεστιβάλ»· όχι του περιεχοµένου. Μόνο στην Αττική, κοντεύουν τα
10(!). Αν πάει έτσι το πράγµα, δε θα ’ναι µακριά η µέρα που οι φεστιβαλίζουσες διοργανώσεις θα εξισωθούν αριθµητικά µε τις αίθουσες προβολής. Στα πιο πολλά απ’ αυτά, γίνεται αναφορά πως
τελούν είτε υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ. είτε µε την οικονοµική στήριξή του. Αλλά ενώ το µέγεθος της οικονοµικής πίτας παραµένει το
ίδιο, τα ανέκαθεν µικρά κοµµάτια, µε τον φρενήρη φεστιβαλικό
«πληθωρισµό», έγιναν µικρούτσικα και τείνουν να γίνουν ψίχουλα.
Ή µήπως έχουν γίνει ήδη;

Κανένας δεν έχει αντίρρηση, πόσο µάλλον –και αποδεδειγµένα–
αυτός που υπογράφει το παρόν, τα φεστιβάλ να γίνουν τόσα και
άλλα τόσα. Αλλά όταν η Πολιτεία υιοθετεί θεσµικά τη δραµινή
διοργάνωση η οποία προβάλλει (ως καθήκον) την ετήσια εθνική
παραγωγή της µικρού µήκους ταινίας µέσα και έξω από την Ελλάδα, αποδέχεται εδώ και 14 χρόνια τη λειτουργία και διεθνούς τµήµατος του ίδιου είδους ταινιών, γνωρίζει τη ραγδαία εξέλιξη της
διοργάνωσης και το ότι η Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Κινηµατογράφου
συµπεριλαµβάνει την εκδήλωση της ∆ράµας µέσα στις 12 σηµαντικότερες της ηπείρου µας, µε αποτέλεσµα την εξάπλωση του καλού
της ονόµατος και στα δύο ηµισφαίρια (κι αυτά δεν είναι λόγια των
πολιτικών και των τοπικών αρχόντων που ακούγονται κατά τας τελετάς και τας εορτάς), δεν γίνεται, λοιπόν, να ανέχεται η Πολιτεία
επί 29 χρόνια (και, ακόµα χειρότερα, στα 13 του διεθνούς) την
πραγµατοποίηση του Φεστιβάλ σ’ ένα ρυπαρό κατάλοιπο κινηµατογραφικής –κατ’ ευφηµισµόν– αίθουσας, και να αρκείται σε υποσχετικές εξαγγελίες επί εξαγγελιών. Χρειάστηκε ο ιδιοκτήτης της εν
λόγω αίθουσας ν’ αλλάξει τη χρήση της ιδιοκτησίας του, για να τελειώσει αυτό το άγος. Βέβαια, η λύση που δόθηκε, είναι µια άλλη
«θλιβερή» ιστορία. Άλλοτε γι’ αυτήν. Η θεραπεία είναι, το Φεστιβάλ της ∆ράµας ν’ αποκτήσει αίθουσα φεστιβαλικής αίγλης και λειτουργικότητας, τουλάχιστον 800 θέσεων, µε τα σχετικά συµπαροµαρτούντα για τις παράλληλες χρήσεις. Μέγαρο τεχνών, ή όπως
αλλιώς το πουν, αλλά να γίνει· και να δοθεί δηµοσιότητα στο αίτηµα, ώστε να βρεθούν συντρέχοντες και χορηγοί.
Γιατί, αν δεν γίνει, τι; Αν δεν γίνει, τότε αυτό το «µαιευτήριο» του αυριανού µας κινηµατογράφου, συµπλήρωµα της ούτως ή άλλως
ανεπαρκέστατης κινηµατογραφικής παιδείας µας (γιατί τέτοιο είναι,
ω, άνδρες Αθηναίοι, η δραµινή διοργάνωση, την οποία βήµα βήµα
έχτισε η φούχτα των ανθρώπων που αποτελεί το µεδούλι του καλλιτεχνικού αποτελέσµατος) µοιραία θ’ αρχίσει να «κατεβάζει» ταχύτητα. Τα χρέη και η µιζέρια θα οδηγήσουν στην τυποποιηµένη επανάληψη, ενώ, µέσα απ’ τη ρουτίνα, κάποτε θα διαφανεί και η συρρίκνωση. Τέτοιες ή παρόµοιες υποψίες γεννούν γεγονότα όπως, π.χ.,
η φετινή περικοπή µιας ηµέρας από τη διάρκεια του φεστιβάλ. Αντί,
για µεγαλύτερη ανάσα, οι 7 µέρες να γίνουν π.χ. 8, έγιναν 6. «Τσιµπολογήµατα» περικοπών ήταν γενικώς φανερά, δίχως, βέβαια,
υπερβολές. Όλοι ξέρουµε ότι τα κινηµατογραφικά φεστιβάλ θέλουν

και τη γκλαµουριά τους, γιατί «νηστικό φεστιβάλ δεν χορεύει»…
Είπαµε: όλα αυτά είναι διαχειρίσιµα και όχι ανήκεστα. Και η ∆ράµα θα παραµένει εκεί, αδιαπραγµάτευτη. Αυτό λέει η λογική.
Να µπω, όµως, στο «Ολύµπια», εκεί όπου οι ταινίες, δικές µας και
ξένες, αρχίζουν το «πανηγύρι» τους. Αυτό, το κύριο πιάτο του Φεστιβάλ, τίποτα δεν µπορεί να το χαλάσει. Στο συντριπτικό τους ποσοστό, οι σκηνοθέτες είναι νέοι στην ηλικία, οι οποίοι µπαίνουν
στον δύσκολο χορό της καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Πρώτη (ίσως
και τελευταία...) ευκαιρία ελευθερίας έκφρασης, αφού οι ταινίες
τους δεν είναι αποτέλεσµα των επαχθών βαριδιών όπως αυτά των
παρεµβάσεων του παραγωγού ή του εµπορικού αποτελέσµατος. Η
απουσία αυτών των τελευταίων αφήνει να διαχέεται στους χώρους
του Φεστιβάλ η αύρα πιο ευγενών προσδοκιών.
Με κοντά 190 συνολικά ταινίες, ντόπιες και ξένες, στο οπλοστάσιό
της η 31η διοργάνωση. Απ’ αυτές, οι 76 ήταν ελληνικές και οι 113
ξένες. Στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό Τµήµα έλαβαν µέρος 60 ταινίες από
43 χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, που αντιπροσωπεύτηκε µε 4 ταινίες: Οδηγίες χρήσεως του Κωνσταντίνου Γιαλλουρίδη, Nebraska του Αχιλλέα Κυριακίδη, Partners της Ιωσηφίνας
Μαρκαριάν και When Fish Fly της Βίλκας Τζουρά. Οι υπόλοιπες
από τις 76 προβλήθηκαν σε παράλληλα ή επετειακά αφιερώµατα.
Με ευνόητο το καθήκον απέναντι στις ελληνικές ταινίες, από τις έξοχες (στην πλειονότητά τους) ξένες ταινίες γεύση µικρή πήρα, ίσα ίσα
για να µπορώ να επαναλάβω πως, αν ήµουν νεοσσός µικροµηκάς,
στο ∆ιεθνές Τµήµα θα ξηµεροβραδιαζόµουν· κάτι που, ατυχώς, οι
περισσότεροι συµπατριώτες µικροµηκάδες δεν το κάνουν.
Γεγονός είναι ότι η φετινή ελληνική σοδειά δεν ήταν από τις καλύτερες, αλλά ούτε απ’ τις χειρότερες. Σίγουρα δεν διέθετε αξιόλογο
αριθµό πολύ καλών ταινιών· ως σύνολο, όµως, διέθετε µια µεσοσταθµική ποιότητα. Αυτό σηµαίνει ότι αρκετές απ’ αυτές τις ταινίες
διέθεταν ποιότητα σε διαφορετικούς αξιολογικούς συντελεστές,
αλλά όχι και η ταινία ως σύνολο. Κι αυτό, δεν είναι διόλου αδιάφορο. Σκέφτοµαι πάντοτε, προκειµένου και για εκείνες, τις ολιγάριθµες, που δεν δυσκολεύεται κανείς να τις κρίνει ως αποτυχηµένες, στην πρώτη δεκαετία του Φεστιβάλ οι κριτικές επιτροπές τις περίµεναν σαν θεόπεµπτες, προκειµένου να έχουν ταινίες να βραβεύσουν. Η εξέλιξη επί τα βελτίω είναι, δηλαδή, ολοφάνερη.
Στο Ελληνικό Τµήµα προκρίθηκαν για να διαγωνιστούν 19 ταινίες.
∆ύο από αυτές θεωρώ πως υπερτέρησαν των υπολοίπων. Οι Οδηγίες χρήσεως του Κωνσταντίνου Γιαλλουρίδη συνταίριασαν εύστοχα παλιά αφηγηµατικά πρότυπα µε σύγχρονα µηνύµατα. Οι αυτοµατισµοί και η τυποποίηση επεκτείνονται πέρα από τη χρηστική καθηµερινότητα σε (έντυπες, τηλεοπτικές, πολιτικές) οδηγίες τρόπων
χρήσεως των αισθηµατικών και κοινωνικών επιλογών µας· ακόµα
και της ίδιας µας της βούλησης. Ένας κινηµατογράφος µοντέρνος,
ευρηµατικός, ανανεωµένος, µε ρυθµούς που απαιτεί το αφήγηµα,
και, κυρίως, διαµετρικά αντίθετους από τη βιντεοκλιπική νεύρωση.
Οι δικοί µας Μοντέρνοι καιροί. Απολαυστική η ερµηνεία (και η
αλά Μπάστερ Κίτον φιγούρα) του Αλέξανδρου Λογοθέτη, όπως
και αυτή της Στεφανίας Γουλιώτη.
Με τη Nebraska, την ένατη µικρού µήκους ταινία του, ο Αχιλλέας
Κυριακίδης γίνεται δικαιωµατικά ο «Βιβλικός» ηγέτης αυτού του
δύσκολου κινηµατογραφικού είδους. Ήδη έχει σχηµατίσει µια µοναδική συλλογή κινηµατογραφικών «διηγηµάτων» ή και κινηµατογραφικών «µονοπράκτων». Ετούτη η Nebraska είναι αποτέλεσµα
καλλιτεχνικής ωριµότητας και απόλυτης κατοχής των µέσων και
των τρόπων «γραφής». Αυτή η ταινία του και ο Νυµφίος –συγγένειες ύφους και αφήγησης– είναι, συγκριτικά, τα καλύτερα «µικροµηκάδικα» παιδιά του. Πολύχρονοι, βαλτωµένοι γάµοι επιχειρούν

Η συνάντηση

Το σηµάδι της ζωής

Οδοµαχία

Nebraska

Πυρετικό –τόσο κινηµατογραφικά όσο και ως ιστόρηµα– το
Partners της νεαρής Ιωσηφίνας Μαρκαριάν. Περιστατικό από την
ενταύθα ζωή βαλκάνιων µεταναστών. Εκρηκτική η σκηνοθεσία,
συµβατικό το τέλος. Εντυπωσιακή (και ως εµφάνιση) η Ρωσίδα Μιλάνα Γιουσούποβα. Η ταινία, τελικά, έδινε περισσότερο την αίσθηση αποσπάσµατος από µεγάλου µήκους ταινία, παρά του κινηµατογραφικού «διηγήµατος». Καθόλου κακή ένδειξη αυτή. Το ίδιο
ορµητική ήταν και η Οδοµαχία του Χρήστου Κανάκη. Οδοµαχία µε
το σενάριο, τη σκηνοθεσία, µε τον ήρωα και τις ανατροπές µιας τρελής κωµωδίας που, τελικά, οδήγησαν σε µια συµβατική κατάληξη.
Είχε στιγµές απολαυστικές, έστω και µε –παραβλέψιµα– κενά. Ακόµα και στον σκηνοθέτη χρειάζεται «γκάζι», ο ενθουσιασµός του.

Αγάπη τρυφερή

When fish fly

Πρέπει να γίνει αναφορά για τις επιµέρους καλές επιτεύξεις στο
When Fish Fly της Βίλκας Τζουρά, στο Σηµάδι της ζωής του Γιάννη Καραπιπερίδη, στο ∆εντρολίβανος ο φαρµακευτής του
Ανδρέα Σιαδήµα, στο Αγάπη τρυφερή του Γιώργου Σιούγα (πάντως, το Ψυγείο του παραµένει αξεπέραστο) και το Χήρα στρατηγού του ∆ηµήτρη Κανελλόπουλου. Για τις εναποµείνασες, οι επιφυλάξεις υπερβαίνουν τις επιτεύξεις. Γιατί να χαλάµε τις καρδιές
µας, λοιπόν; Η συµµετοχή είναι ήδη ένα βραβείο.

Οδηγίες χρήσεως

∆εντρολίβανος ο φαρµακευτής

Χήρα στρατηγού

Και οι µόλις 4 ταινίες του τµήµατος «Έλληνες του κόσµου» ήταν
–επιτέλους!– πολύ καλές, µε καλύτερη, πέραν πάσης αµφιβολίας,
αυτήν του Σπύρου Ιακωβίδη, The Bear and the Rabbit. Μοντέρνα, µε ό,τι καλύτερο µπορεί να περιέχει αυτή η λέξη. Πανέξυπνη,
µαύρη κωµωδία, σαρκασµός αντιτηλεοπτικός, κινηµατογραφοφιλία αλά Τακέσι Κιτάνο. Μόνο που, εδώ, ξεκαρδίζεσαι απ’ την παρωδία. Και βέβαια, να αναφερθώ, σχεδόν σε ισοτιµία µε την προηγούµενη, στη δουλειά του Νικόλα Κολοβού, I Am Gay. Κέρδισε
την αίθουσα. Προσωπικά, εκτός από τον Ιακωβίδη, µε κέρδισε συναισθηµατικά το Pegs της Μαιρήλιας Καλαϊτζίδου. Είναι καλό κάποιες ταινίες να διαθέτουν έναν εύκολο διάδροµο επικοινωνίας µε
τον χαλαρό θεατή.
Από τα… 2 ντοκιµαντέρ (γιατί αυτή η κατολίσθηση;) κανένα δεν δικαιολογεί όποιο σχεδιασµό. Αλλά και το Σπουδαστικό Τµήµα, µε
τις 7 ταινίες του, διέθετε «παράθυρα µε φως» όπως το Αποχαιρετισµός στα όπλα της Νάνσυς Σπετσιώτη, το 10 λεπτά του Αλέξανδρου Λεονταρίτη και το Γάλα των Αλέξανδρου Σιπσίδη και Κώστα
Φραγκούλη.
Αποµένει το καινούργιο τµήµα (δεύτερη χρονιά φέτος) µε τον τίτλο
«digi2008», για ταινίες που κατασκευάζονται µε ψηφιακές µηχανές.
Το µηχανικό µέσο προσδιορίζει στην περίπτωση ετούτη και το είδος,
το οποίο δικαιολογεί και το Τµήµα. Αν αύριο, π.χ., το Φεστιβάλ της
∆ράµας καταργήσει την κανονιστική υποχρέωση, οι ταινίες που
προβάλλονται στα διάφορα διαγωνιστικά τµήµατα να µην υποβάλλονται στην κοστοβόρα διαδικασία του transfer (οι περισσότερες
απ’ αυτές τις ταινίες γυρίζονται µε ψηφιακές, high definition µηχανές), τι θα απέµενε από ταινίες που να δικαιολογεί το ψηφιακό τµήµα; Εκτός εάν εκεί «κέρδιζαν» το δικαίωµα συµµετοχής σε «digi»
τµήµα οι ταινίες που διέθεταν τα αισθητικά εκείνα χαρακτηριστικά κι-

νηµατογράφησης, αποκλειστική δυνατότητα του καινούργιου τεχνολογικού µέσου και όχι, π.χ., η κοροϊδία
µε τον τίτλο Τα φανταρίστικα και µε υπογραφή Λουκιανός Κηλαηδόνης… Χίλιες φορές προτιµότερη η τρισχαριτωµένη ταινία της Θεοφανίας Παπαθωµά. Τηλεοπτικούλι, σύµφωνοι, όχι όµως και YouTube, όπως η προηγούµενη. ∆ηλαδή, η ταινία του δοκιµασµένου ντοκιµαντερίστα Αντώνη Μποσκοΐτη µε τον (σιδηροδροµικό) τίτλο: Damo Suzuki, Αυτοσχεδιασµοί για µια φωνή και
µια τηγανιά µπάµιες δε θα προβαλλόταν στα ντοκιµαντέρ αν δεν ήταν 35mm positif;
Εν πάση περιπτώσει, κράτησα το βιντεοκλιπάδικο κέφι,
την τόλµη και το θέµα του Bombing των Άγγ. Αθανασόπουλου και ∆ηµ. Νικολόπουλου, το Hamlet
Machine 2007 και το Λογάριθµο της Τιτίκας Σταµούλη.
Τελικά, µέσα σε όλες αυτές τις οπωσδήποτε συνοπτικές
θετικές, αρνητικές ή επιφυλακτικές αποφάνσεις, εκείνο
που πάντοτε κρατώ απ’ αυτό το Φεστιβάλ, είναι το
άθροισµα ανθρώπων ηλικιακά διαχρονικών, που πάλλονται και προσπαθούν να δικαιώσουν ο καθένας το
δράµα του, τις δηµιουργικές του φιλοδοξίες, είτε αυτός
είναι οι διοργανωτές είτε τα νέα παιδιά (ακόµα και εκείνα που παραµένουν «έφηβα» στο κέφι) που καταθέτουν στην κρίση του ευγενώς συναγωνίζεσθαι την
«αγωνία» τους. Μόνο όποιοι έχουν την τύχη ή την ευκαιρία να βρίσκονται τη µαγική εβδοµάδα στη ∆ράµα,
µπορούν σ’ όλη τη διάρκειά της να «µεταλαµβάνουν»
αυτή τη σολωµική άνοιξη µιας άλλης ελληνικής πραγµατικότητας. Είναι κρίµα που η «κουρασµένη» Αθήνα
στερεί τη δηµοσιότητα αυτού του απόλυτα διαφορετικού δρώµενου. Βέβαια, δεν πρόκειται για σκανδαλοθηρικό ή για συµβαίνοντα των τηλεοπτικών VIPs γεγονός.
Ναι, αλλά από κάπου πρέπει να αντλούµε λίγη –καθόλου υπερβατική– αισιοδοξία.

ΒΡΑΒΕΙΑ 31ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών
Μικρού Μήκους ∆ράµας 2008

Partners

ΒΡΑΒΕΙΑ 14ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους ∆ράµας 2008

Η συνάντηση είναι η δεύτερη κινηµατογραφική εµφάνιση του γνωστού διηγηµατογράφου και κινηµατογραφικού κριτικού Τάσου Γουδέλη. Ο ίδιος εντάσσει τη δουλειά του στον πειραµατικό κινηµατογράφο. Ανεξάρτητα, πάντως, από τις κατηγοριοποιήσεις, η ταινία
του ξεχώρισε για την υψηλή της αισθητική, την υποβλητική της φωτογραφία και τις «λαλίστατες» κινήσεις του φακού. Το αφηγούµενο, όµως, το στόρι, παρέµεινε ασαφές.

Partners της Ιωσηφίνας Μαρκαριάν 19'
1ο Βραβείο Μυθοπλασίας «Prince»
Οδοµαχία του Χρήστου Κανάκη 13'
Ειδικό Βραβείο του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης
Τιµητική ∆ιάκριση Φωτογραφίας
Τιµητική ∆ιάκριση Ανδρικής Ερµηνείας στον Γιάννη Βουλγαράκη
Οδηγίες χρήσεως του Κωνσταντίνου Γιαλλουρίδη 26'
Βραβείο «Νέο Ταλέντο fnac»
Υπέρβαση των Κώστα Κακογιάννη και Πάµπου Κουζάλη 20'
1ο Βραβείο Ντοκιµαντέρ
Γάλα των Αλέξανδρου Σιπσίδη και Κώστα Φραγκούλη 7'
1ο Βραβείο Σπουδαστικής Ταινίας
I am gay του Νικόλα Κολοβού 15'
1ο Βραβείο για την κατηγορία «Έλληνες του Κόσµου»
Την καλύτερη νύφη του Νεριτάν Ζιντζιρία 13'
Ειδικό βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης»
The Bear and the Rabbit του Σπύρου Ιακωβίδη 16'
Ειδικό βραβείο για την Αρτιότερη Παραγωγή
Τιµητική ∆ιάκριση Μοντάζ στον Πάνο Βουτσαρά
Nebraska του Αχιλλέα Κυριακίδη 20'
Τιµητική ∆ιάκριση Σεναρίου
When Fish Fly της Βίλκας Τζουρά 35'
Τιµητική ∆ιάκριση Γυναικείας Ερµηνείας στην Ελευθερία Γεροφωκά
Εύφηµη Μνεία στην Κατερίνα Χέλµη
Η συνάντηση του Τάσου Γουδέλη 14'
Τιµητική ∆ιάκριση
Χήρα στρατηγού του ∆ηµήτρη Κανελλόπουλου 20'
Εύφηµη Μνεία στην Τζένη Ρουσσέα
Rosmarinus officinalis ή ∆εντρολίβανος ο φαρµακευτής
του Ανδρέα Σιαδήµα 21'
Εύφηµη Μνεία στον Πέτρο Φυσσούν
Αποχαιρετισµός στα όπλα της Νάνσυς Σπετσιώτη 5'
Εύφηµη Μνεία
Next Floor του Denis Villeneuve – Καναδάς
GRAND PRIX
Foreign Bodies του Nael Marandin – Γαλλία
2o Βραβείο
With a Little Patience του Laszlo Nemes – Ουγγαρία
"Prix UIP Drama" της European Film Academy
Irinka and Sadrinka της Sandrine Stoianov – Γαλλία
Ειδικό Βραβείο Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης
When Fish Fly της Βίλκας Τζουρά – Ελλάδα
Βραβείο Καλύτερης Βαλκανικής Ταινίας
Franz Kafka’s A Country Doctor του Koji Yamamura – Ιαπωνία
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουµένου Σχεδίου
Frankie του Darren Thornton – Ιρλανδία
Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής
The Dead Hear Not the Bells του Benjamin Mirguet – Γαλλία
Ειδικό Βραβείο
Northern Highway του Ruben Rojo Aura – Μεξικό
Εύφηµη Μνεία
Satori uso του Rodrigo Grota – Βραζιλία
Εύφηµη Μνεία
Lullaby for a Boy του Milos Pusic – Σερβία
Εύφηµη Μνεία
Νebraska του Αχιλλέα Κυριακίδη – Ελλάδα
Εύφηµη Μνεία

ΒΡΑΒΕΙΑ
Digi2008

(πιο σωστά: «σκηνοθετούν») υποκατάστατα, επίσης αδιέξοδα. Κάποτε, η απόγνωση γίνεται από µόνη της κάθαρση. Το σενάριο είναι,
όπως πάντοτε, δικό του, βασισµένο σε δικό του διήγηµα.

Τιµή ευκαιρίας της Σοφίας Λιαροπούλου
1ο Βραβείο Καλύτερης Ψηφιακής Ταινίας
Κάνε παιδί να δεις καλό του Χρήστου Κυπαρισσόπουλου
Ειδικό Βραβείο του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης
Φύγε εσύ, έλα εσύ της Θεοφανίας Παπαθωµά
Τιµητική ∆ιάκριση
Bombing των Άγγελου Αθανασόπουλου και ∆ηµήτρη Νικολόπουλου
Τιµητική ∆ιάκριση
Χρονοπειρατής της Μαρίνας ∆ανέζη
Εύφηµη Μνεία

Ελληνικό φεστιβάλ φιλµ και βίντεο στο Λονδίνο
Η ελληνική ταινία φοράει τα καλά της και γιορτάζει... στο Λονδίνο! Ειδικότερα,
το London Greek Film Festival φαίνεται να εξερευνά το τι σηµαίνει παγκοσµιοποίηση µέσα απ’ την ελληνική µατιά, και φιλοδοξεί να γίνει διεθνής πόλος έλξης. Αν αυτό σας φαίνεται αρκετά πολύπλοκο για να γίνει κατανοητό, ευκαιρία
να γίνουµε πιο σαφείς! Ο λόγος, για ένα νέο φεστιβάλ που θα πραγµατοποιηθεί στο Ουέστ Εντ της αγγλικής πρωτεύουσας και είναι ήδη προ των πυλών.
Απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του ελληνικού κινηµατογράφου όσο και στους
έλληνες και τους ξένους δηµιουργούς που εµπνέονται από το ελληνικό στοιχείο, ενώ, φυσικά, δεν αποκλείει και όλους όσοι ενδιαφέρονται να µάθουν σχετικά µε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό.
από την Κατερίνα Νάκου
Το London Greek Film Festival, λοιπόν, που υπόσχεται να καταστεί «καλλιτεχνικό σταυροδρόµι» και να προάγει τη σύγχρονη ελληνική κινηµατογραφική δηµιουργία στο διεθνές κοινό, ξεκινάει τη δράση του στις 13 Νοεµβρίου στο
Hellenic Centre του κεντρικού Λονδίνου. Το Φεστιβάλ θα διαρκέσει µέχρι και τις
16 Νοεµβρίου, και στο πρόγραµµά του περιλαµβάνει ταινίες µικρού και µεγάλου µήκους, ντοκιµαντέρ, animation, φοιτητικές ταινίες και video art. Επιπλέον,
το φεστιβάλ προσκαλεί για συµµετοχή σεναριογράφους, µε έργα τόσο παραδοσιακής σεναριογραφίας (π.χ., για ταινίες µυθοπλασίας) όσο και πιο µοντέρνας
προσέγγισης (π.χ. video art ή video games). Στη διάρκεια του Φεστιβάλ θα
υπάρξουν ειδικές προβολές, workshops, αφιερώµατα, εργαστήρια επιµορφωτικού χαρακτήρα που θα αφορούν την κατανόηση της κινούµενης εικόνας, καθώς
και άλλες συνδυαστικές δράσεις. Μια σειρά εκδηλώσεις είναι πιθανό να πραγµατοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, µε σκοπό τη γνωριµία του ελληνικού κοινού µε το φεστιβάλ.
«Αναµφισβήτητα, η οργάνωση του φεστιβάλ στο Λονδίνο ενθαρρύνει µελλοντικές
συνεργασίες, αλλά, συγχρόνως, ευνοεί και µιαν “άλλη µατιά” πάνω στην ελληνική πραγµατικότητα» επισηµαίνει ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του Φεστιβάλ, σκηνοθέτης Χρήστος Προσύλης, για να συνεχίσει: «Επιπλέον, ο κοσµοπολίτικος χαρακτήρας της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, σε συνδυασµό µε το έντονο ελληνικό
στοιχείο που κυριαρχεί εκεί, ενδεχοµένως αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας του Φεστιβάλ. Αξίζει να σηµειωθεί, τέλος, ότι το Φεστιβάλ είναι ανοιχτό και σε έργα πιο µοντέρνας προσέγγισης, όπως, για παράδειγµα, βιντεοτέχνης ή βιντεοπαιχνιδιών,
όπερ σηµαίνει ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία για τους νέους δηµιουργούς να επιδείξουν το µεράκι και το ταλέντο τους! Το παράλληλο διαδικτυακό φεστιβάλ, άλλωστε, το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολίτες απ’ όλον
τον κόσµο, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα αυτής της προσπάθειας συνύπαρξης
της παραδοσιακής κινηµατογράφησης µε τα νέα µέσα.»
Το London Greek Film Festival υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, το Hellenic Centre του Λονδίνου, το City of Westminster, και άλλους
φορείς.
Περισσότερες πληροφορίες: www.londongreekfilmfestival.com

φικής εκπαίδευσης» µας λέει ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του Φεστιβάλ, ∆ηµήτρης Σπύρου.
Στο φετινό ∆ιαγωνιστικό Πρόγραµµα θα προβληθούν 12 ταινίες µεγάλου και 27 µικρού µήκους, µυθοπλασίας και animation. «Αυτό που
µας χαροποιεί ιδιαίτερα στο φετινό πρόγραµµα, είναι ότι διαγωνίζονται
ταινίες που είναι οι εθνικές υποψηφιότητες των χωρών τους στα Όσκαρ,
ταινίες απ’ όλες τις ηπείρους, γνωστών, αλλά και νέων, δηµιουργών.»
Εκτός απ’ τις ταινίες στο ∆ιαγωνιστικό, από το πρόγραµµα ξεχωρίζουν
ακόµα τα αφιερώµατα στο σλοβακικό κινούµενο σχέδιο, στις µικρού
µήκους ταινίες από το Ιράν, στις προβολές των βραβευµένων ταινιών
από το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ και Αναπηρία Emotion Pictures,
επιλογή ταινιών από το αρχείο της ΕΡΤ µε τίτλο «Η Ηλεία και η Ολυµπία µέσα στο χρόνο». Οι παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, που
θα φιλοξενηθούν σε 30 περίπου πόλεις και χωριά του Νοµού Ηλείας,
περιλαµβάνουν ακόµα κινηµατογραφικά εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, µουσικές εκδηλώσεις, θέατρο σκιών, συζητήσεις µε συγγραφείς, εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Τιµώµενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης είναι ο Νίκος Καβουκίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ και την
τελευταία του ταινία, Η στάχτη που µένει. Πρόκειται για ένα κινηµατογραφικό σχόλιο για τη ζωή, τη φύση και το µέλλον του πλανήτη µας.
«Ο Νίκος είναι ένας σεµνός άνθρωπος, που κοσµεί τον κινηµατογραφικό
χώρο για περισσότερο από πενήντα χρόνια, από διαφορετικά πόστα – άλλοτε ως διευθυντής φωτογραφίας, άλλοτε ως σκηνοθέτης ή µοντέρ. Η τελευταία του ταινία είναι ένα οδοιπορικό στην Ηλεία µετά τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές. Το υλικό που κατέγραψε, το συνδύασε µε τις ειδυλλιακές εικόνες που είχε κινηµατογραφήσει το 1956 στην Αφή της
Ολυµπιακής φλόγας, και δηµιούργησε, νοµίζω, µια συγκλονιστική ταινία,
την οποία θα προβάλουµε εκτός συναγωνισµού» λέει για το αφιέρωµα
ο ∆ηµήτρης Σπύρου.

φεστιβάλ Ολυµπίας
τα παιδία... κινηµατογραφεί
Μία δεκαετία µετά την πρώτη του «εµφάνιση», το ∆ιεθνές
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας δε χρειάζεται συστάσεις. Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να κατακτήσει
το πιο δύσκολο και απαιτητικό κοινό –τα παιδιά και τους
νέους–, να εδραιωθεί στα κινηµατογραφικά δρώµενα, και
η φήµη του να έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας.
από τη Νίκη Κατσαντώνη
Το αποδεικνύουν, άλλωστε, οι 15.000 θεατές την περσινή χρονιά, οι καλεσµένοι του που φθάνουν από όλο τον κόσµο, αλλά και οι συµµετοχές
των ταινιών, που ξεπερνούν τις 200. Η φετινή, 11η διοργάνωση θα πραγµατοποιηθεί από τις 29 Νοεµβρίου έως τις 6 ∆εκεµβρίου, στον Πύργο,
αλλά και σε άλλες πόλεις της Ηλείας, ενώ, από τις 24 Νοεµβρίου έως τις
6 ∆εκεµβρίου, θα πραγµατοποιηθεί η 8η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας Camera Zizanio, που είναι ένα φεστιβάλ µέσα στο Φεστιβάλ.
«Μπαίνοντας στη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του Φεστιβάλ, σίγουρα αισθανόµαστε ικανοποίηση, αλλά δεν επαναπαυόµαστε. Η ευθύνη των δέκα
χρόνων µάς ενεργοποιεί ακόµα περισσότερο για την υλοποίηση του βασικού στόχου που έχουµε θέσει: να καταστήσουµε τον Πύργο και την Ολυµπία ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσµιο, κέντρο συνάντησης των παιδιών και
των νέων στους τοµείς του παιδικού κινηµατογράφου και της κινηµατογρα-

CAMERA ZIZANIO
Στην 8η χρονιά της, η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νέων Camera Zizanio Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής είναι ο Νίκος Θεοδοσίου - φιλοξενεί 250 ταινίες, οι 70 από τις οποίες είναι από την Ελλάδα. «Έχουµε καταφέρει να
καταστήσουµε τον Πύργο σηµείο συνάντησης όλων αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των οπτικοαουστικών και είτε παρουσιάζουν τη
δουλειά τους είτε ανταλλάσσουν απόψεις και εµπειρίες. Κάθε χρόνο,
γνωρίζουµε καινούριες “σχολές”. Φέτος, διακόσια περίπου παιδιά, συνοδευόµενα από εκπαιδευτικούς, από είκοσι περίπου ευρωπαϊκές χώρες,
θα επισκεφθούν το Φεστιβάλ, ενώ, όπως και πέρσι, καθηγητές από το
Πανεπιστήµιο Τεχνών της Σεούλ θα επισκεφθούν το Φεστιβάλ για την
απόκτηση τεχνογνωσίας στον τοµέα της λειτουργίας των κινηµατογραφικών εργαστηρίων της Ευρώπης» καταλήγει ο κ. Σπύρου.
Οι ταινίες του ∆ιαγωνιστικού Προγράµµατος του Φεστιβάλ Ολυµπίας
προβάλλονται στο ∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο Απόλλων του Πύργου,
ενώ οι ταινίες της 8ης CAMERA ZIZANIO, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νοµαρχίας Ηλείας. Επαναληπτικές προβολές του ∆ιαγωνιστικού Προγράµµατος, αφιερώµατα και ταινίες του Προγράµµατος
«Μαθήµατα στο σκοτάδι» γίνονται στις τρεις αίθουσες του κινηµατογράφου Cineplex ΟΡΦΕΥΣ του Πύργου, στο Cine CINEMA της Αµαλιάδας, στον ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο της Γαστούνης και στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ηµοτικού Σχολείου Ζαχάρως. Ψηφιακές προβολές
θα πραγµατοποιηθούν και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φεστιβάλ.
ΦΙΛΙΠ: 11 - 17 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
Πληροφορίες: www.olympiafestival.gr
και στο blog http://camerazizanio.wordpress.com/

Μαρίνα Καλογήρου: ο ρόλος µου στην Αθανασία
Στο φεστιβάλ του Μόντρεαλ έκανε πρεµιέρα η τελευταία ταινία του Πάνου Καρκανεβάτου, Καλά κρυµµένα µυστικά
- Αθανασία που συµµετέχει στα Κρατικά Βραβεία Κινηµατογράφου και βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες στις 4 ∆εκεµβρίου. Πρόκειται για µια ταινία που αφηγείται την προσωπική ιστορία της Αθανασίας, µιας 20χρονης κοπέλας που µεγαλώνει σε ένα µικρό νησί του Αιγαίου στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ως δευτερότοκη κόρη της οικογένειας, η Αθανασία ζει στη σκιά της µεγάλης της αδελφής, χωρίς δικαίωµα στη ζωή. Όταν η αδελφή της παντρεύεται η Αθανασία
µετακοµίζει σπίτι της για να φροντίζει και να µεγαλώνει τα παιδιά της. Τη ξανασυντάµε µετά από σχεδόν 40 χρόνια στη
Νέα Υόρκη, όπου η στιγµή της αλήθειας φτάνει. Η κόρη της διεκδικεί να µάθει την ιστορία της, αλλά και τον πραγµατικό της πατέρα. Η Μαρίνα Καλογήρου, που υποδύεται την Αθανασία σε νεαρή ηλικία, µας µιλά για το ρόλο της.

Η Αθανασία είναι ένα κορίτσι που ζητάει µια θέση στη ζωή, αλλά χωρίς να διεκδικεί. Από πού πιστεύετε ότι υπαγορεύεται η στάση της αυτή;
Η Αθανασία ξέρει ποια είναι η θέση της και η ζωή της. ∆εν διεκδικεί κάτι άλλο. ∆εν επιθυµεί να πάρει κάτι παραπάνω απ’ αυτό που της δίνεται. Είναι ένα πλάσµα που απλώς υπάρχει, αγαπάει, δε θέλει να κάνει κακό σε κανέναν.
Από φύση, έτσι κι’ αλλιώς, είναι εκτός κοινωνικών δεδοµένων. Είναι αλλιώτικη από τους άλλους. ∆ε φαίνεται. Είναι
«πίσω». ∆εν την προσέχεις. ∆εν αγωνίζεται να ενταχθεί ή να γίνει αποδεκτή. ∆ιαφέρει. Είναι απόλυτα αθώα και συνδεδεµένη µε τη ζωή και τη φύση. Το σώµα της υπερισχύει του µυαλού της. Γι’ αυτό και, όταν την ερωτεύεται ο άντρας
της αδερφής, της δεν ξέρει πώς ν’ αντισταθεί. Ποτέ πριν δεν αντιστάθηκε σε τίποτα. Απλώς υπάρχει.

Τι ήταν αυτό που σας άγγιξε περισσότερο στην Αθανασία;
Αυτό που ερωτεύτηκα, είναι η τεράστια δύναµη του να υπάρχεις χωρίς να διεκδικείς, του να δέχεσαι τη ζωή όπως
έρχεται, του ν’ αγαπάς χωρίς όρους.

Η Αθανασία επιλέγει τη σιωπή. Τόσο όσο βρίσκεται στο νησί, όσο και χρόνια αργότερα. Είναι αυτός ένας
τρόπος για να επιβιώσει, για να ανταπεξέλθει σε όσα έχει ζήσει;
Νοµίζω πως µιας τέτοιας γυναίκας η γλώσσα δε θα ταίριαζε να είναι άλλη απ’ τη σιωπή.

Βασίλη, πώς σου ήρθε να γράψεις ένα σενάριο;
Β.Χ. Είχα κατά καιρούς πολλές ιδέες. Κι επειδή τελευταία ένιωθα ότι υπήρχε κάποιο πρόβληµα στα σενάρια που µου έστελναν να δω ως ηθοποιός –διάβαζα και δεν καταλάβαινα τίποτα–,
µπήκα στο trip να δοκιµάσω να µετατρέψω µια δική µου ιδέα σε
µια ιστορία, σύµφωνα µε το δικό µου γούστο και χιούµορ, µε
απώτερο στόχο να διασκεδάσει ο κόσµος που θα τη δει. Πιστεύω ότι αυτό το έχουµε καταφέρει, κι ελπίζω να το αποδείξει
ο κόσµος που θα µπει στις αίθουσες.

Αργύρη, ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις σου όταν το
διάβασες;
Α.Π. Είδα ένα σενάριο ολοκληρωµένο, µε πολλούς και ενδιαφέροντες χαρακτήρες, και µε περισσότερες σκηνές (240) απ’
όσες συνηθίζονται σ’ ένα σενάριο µεγάλου µήκους ταινίας. Αυτό το τελευταίο µε τρόµαξε λίγο, αλλά ήταν και µέρος της πρόκλησης. Είδα επίσης ότι ήταν µια ταινία που παίζει µε τα είδη, τα
οποία εγώ λατρεύω. Τα έχει όλα: κωµωδία, δράση, δράµα, κι
έτσι θα µπορούσα να παίξω µε τους κώδικες. Είναι µεν κωµωδία, αλλά έχει τόσο πλούσιους χαρακτήρες, εµβαθύνει σ’ αυτούς, οπότε αποκτά δραµατικά στοιχεία γιατί συγκινείσαι µαζί
τους. Επίσης, υπάρχει µια πολύ ενδιαφέρουσα ερωτική ιστορία,
ένας παππούς που θέλει να αυτοκτονήσει από έρωτα γιατί πέθανε η γυναίκα του… Αυτά είναι στοιχεία που µε ενδιαφέρουν
πολύ, παρότι δεν υπήρχαν στις δύο µικρού µήκους ταινίες µου
(σ.σ. Το εκκρεµές, Ευαίσθητα σηµεία). Στο Εκκρεµές, το χιούµορ είναι τόσο µαύρο, που δεν το λες καν χιούµορ. Γι’ αυτό και
όσοι µε ξέρουν, δεν το πίστευαν ότι θα έκανα µια κωµωδία.

Πώς ταιριάξατε;

Ραντεβού στην Τράπεζα
Εκείνος κι εκείνος. Ο ένας είναι ο σκηνοθέτης κι ο άλλος ο σεναριογράφος-πρωταγωνιστής του Bank Bang, που βγαίνει
στις αίθουσες στις 18 ∆εκεµβρίου. Στη συνάντησή µας, ο Αργύρης Παπαδηµητρόπουλος και ο Βασίλης Χαραλαµπόπουλος συµφώνησαν για το πόσο αστείο
ακούγεται στις µέρες µας το debate «καλλιτεχνικό Vs εµπορικό» και για το άνοιγµα της αγοράς που τους χωράει όλους,
και βάλθηκαν να µας πείσουν πως το στόρι µιας ληστείας Τράπεζας µπορεί να χωράει και πολύ έρωτα και αρκετό δράµα.

από τη Βένια Βέργου
φωτό: ∆ηµήτρης Τσατσούλης

Β.Χ. Με τον Αργύρη γνωριστήκαµε στα γυρίσµατα ενός διαφηµιστικού spot. Εκεί, λοιπόν, γούσταρα πάρα πολύ τον τρόπο µε
τον οποίο φέρεται ως άνθρωπος και ως σκηνοθέτης, και ο τρόπος µε τον οποίο χειρίζεται την κάµερα – κρίνοντας και µε βάση
την εµπειρία µου µε άλλους σκηνοθέτες. Κατάλαβα σύντοµα ότι
µε τον Αργύρη θα µπορούσαµε να κάνουµε ωραία πράγµατα
µαζί. Και τα ’φερε έτσι η τύχη ώστε να ξαναβρεθούµε όταν είχα
ήδη γράψει το σενάριο…
Α.Π. Εδώ να πω ότι ο Βασίλης µε στήριξε πολύ στο να κάνω
εγώ την ταινία. Μπορεί να έχω κάνει ωραία διαφηµιστικά και
δύο επιτυχηµένες µικρού µήκους, αλλά, κακά τα ψέµατα, το να
εµπιστευτείς µια τόσο µεγάλη παραγωγή σ’ έναν πρωτοεµφανιζόµενο σκηνοθέτη, είναι ένα θέµα. Το βάρος ήταν µεγάλο, κι
έπρεπε και ο Βασίλης να πειστεί ότι πίστευα στο σενάριό του…
Β.Χ. Αυτό που χάρηκα πολύ στον Αργύρη, ήταν πως αµέσως
κατάλαβε ότι πέρα από την κωµωδία ή τις σκηνές δράσης είναι
ένα βαθιά συναισθηµατικό έργο.
Α.Π. Κι όταν, µάλιστα, πέρασε ο πρώτος ενθουσιασµός µας ότι
κάνουµε την πρώτη µεγάλου µήκους ταινία µας, καθίσαµε νηφάλιοι πια να δούµε και τις αδυναµίες του σεναρίου. Ειδικά για
µένα, που δεν ήταν δικό µου, ήταν πιο εύκολο να δω τόσο τις
αρετές του όσο και τα προβλήµατά του. Αλλά και ο Βασίλης κατάλαβε ότι η ταινία έπρεπε να έχει και τον Αργύρη µέσα, οπότε
µε άφησε να την κάνω και «δική µου».
Β.Χ. Το καλό στη συνεργασία µας ήταν ότι κανείς δεν ήθελε να
καπελώσει τον άλλο…
Α.Π. Συγκρούσεις πάντα υπάρχουν...
Β.Χ. …αλλά όχι σοβαρές…
Α.Π. Αυτό θέλω να πω. Η δηµιουργία έχει από µόνη της συγκρούσεις. Αλλά αυτές δεν ήταν ποτέ προσωπικές. Οι διαφωνίες
µας λύνονταν πάντα πολύ εύκολα.
Β.Χ. Κι έτσι αποφύγαµε τις εντάσεις. Εξ άλλου, επέµεινα να τη
σκηνοθετήσει ο Αργύρης όχι γιατί του έκανα χάρη, αλλά γιατί
πίστευα σ’ αυτόν. Ποτέ δεν πίστεψα ότι η ταινία ήταν δική µου

επειδή είχε ξεκινήσει από µένα. Μια ταινία αφορά τουλάχιστον
40-50 ανθρώπους που δουλεύουν γι’ αυτήν. Σίγουρα ο σκηνοθέτης είναι αρχηγός και κατευθύνει, αλλά όταν έχεις µια καλή
χηµεία ώστε ν’ ακούγονται κι άλλες γνώµες, είναι υπέρ του αποτελέσµατος.
Α.Π. Το άλλο θετικό ήταν ότι ο ρόλος του Βασίλη ως σεναριογράφου δεν µπλέχτηκε ποτέ µε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.
∆εν έγραψε, π.χ., µια πιο αβανταδόρικη σκηνή για το ρόλο του.
Ούτε είχε στο γύρισµα το ύφος του σεναριογράφου που είναι δική του η ταινία.

Εµπιστεύονται εύκολα τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα;
Β.Χ. Όχι εύκολα. Κι αυτό, νοµίζω, γίνεται γιατί δεν αναγνωρίζουν
εύκολα νέα ταλέντα. Προκειµένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία, προτιµούν να εµπιστευτούν ένα αναγνωρισµένο «όνοµα»
–έτσι ώστε να το πουλήσουν κιόλας–, παρά να ρισκάρουν µ’ ένα
νέο ταλέντο. Έτσι, όµως, χάνουν στο δηµιουργικό κοµµάτι.

Νιώθετε ότι είστε φορείς µιας νέας γενιάς κινηµατογραφιστών που, αυτή τη στιγµή, ίσως ετοιµάζει την αναγέννηση του ελληνικού κινηµατογράφου;
Β.Χ. ∆εν είπαµε να κάνουµε κινηµατογράφο επειδή, όπως λένε,
είναι της µόδας ο κόσµος να βλέπει ελληνικές ταινίες. ∆εν πιστεύω ότι είναι µόδα. Σίγουρα η εποχή είναι µεταβατική, µε περισσότερες ευκαιρίες για περισσότερες ταινίες, λόγω χαµηλού
κόστους του high definition. Γεµίσαµε επίσης µε multiplex σινεµά που προσελκύουν νεολαία….Όλα αυτά είναι αλλαγές στην
αγορά που επηρεάζουν τους πάντες. Εµείς, πάντως, δεν ήρθαµε
για να παραγκωνίσουµε κανέναν παλιότερο.
Α.Π. Υπάρχει χώρος για όλους µας. ∆εν ερχόµαστε να πάρουµε τα σώβρακα κανενός. Ο Πανουσόπουλος, ο Αγγελόπουλος,
ο Περάκης, καλά θα κάνουν να συνεχίσουν να κάνουν ταινίες.
Τον Πανουσόπουλο, µε τον οποίο δεν έχουµε συνεργαστεί ποτέ, τον θεωρώ δάσκαλό µου. Η δική µας γενιά διαφέρει ως προς
το ότι εµείς, ίσως ταξιδέψαµε και βγήκαµε πιο πολύ από την
Ελλάδα, και µας είναι πιο προσβάσιµη η πληροφορία µε το
internet κ.λπ. Μέσα σ’ αυτή την πληροφορία, όµως, υπάρχουν
και οι προηγούµενες γενιές των ελλήνων κινηµατογραφιστών.
Υπάρχει χώρος για όλους και για όλες τις γενιές, είτε πρόκειται
για ταινίες του Κέντρου είτε για ανεξάρτητες παραγωγές ή για
ταινίες ελληνικών «στούντιο», βλέπε Village, Odeon. Γιατί, άλλωστε, και οι θεατές ανήκουν σε όλες τις γενιές.

Μιλώντας για γενιές, τι έχετε να πείτε για τον Κώστα
Βουτσά;
Α.Π. Είναι θεός. Είναι απίστευτο το πόσο «εύκολο» µας το έκανε. ∆εν ήρθε να µας κάνει ούτε τον δάσκαλο ούτε τίποτα. Κάποια
στιγµή, µου είπε: «Αργύρη, εγώ είµαι έπιπλο: όπου µου πεις κάθοµαι, ό,τι µε βάλεις, κάνω». Κι όλο αυτό, χωρίς φυσικά να χάνει το προσωπικό του στιλ. Μας γοήτευσε όλους. Είναι µάλλον
ο µοναδικός άνθρωπος από τους 40-50 ανθρώπους που δούλεψαν για την ταινία, ο οποίος από την πρώτη µέρα γυρίσµατος
ήξερε τα µικρά ονόµατα όλων, ακόµα και των βοηθών.
Β.Χ. Ήρθε την πρώτη µέρα γυρίσµατος της ταινίας στον Πειραιά
(κι ενώ δεν είχε ο ίδιος γύρισµα ακόµα), έφερε µια ανθοδέσµη
στην πρωταγωνίστρια, τη Μαρίσα Τριαναφυλλίδου, και κάθισε
τρεις ώρες µαζί µας στο κρύο, για να µας εµψυχώσει και να µας
ευχηθεί καλή τύχη.
Β.Χ. Ο ορισµός του σταρ στην Ελλάδα είναι ο Κώστας Βουτσάς.
Σταρ δεν είναι ο αναγνωρίσιµος. Είναι αυτός που παραµένει
επαγγελµατίας, ακόµα και µετά από µια πλούσια επαγγελµατική
πορεία, και δεν πουλάει σταριλίκι. Μας σκλάβωσε απίστευτα.
Α.Π. Είναι χορτάτος – δεν έχει να αποδείξει τίποτα, σε κανέναν.
Και πιστεύω ότι έχει δώσει µια πολύ καλή ερµηνεία στο Bank
Bang.

Info: Σκηνοθεσία: Αργύρης Παπαδηµητρόπουλος Σενάριο: Βασίλης Χαραλαµπόπουλος ∆/νση Φωτογραφίας: Χρήστος Καραµάνης Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση: Βαγγέλης Κυρώζης Κοστούµια: ∆ηµήτρης Παπαθωµάς Μουσική: Soumka Παίζουν: Βασίλης Χαραλαµπόπουλος, Κώστας Βουτσάς, ∆ηµήτρης Ήµελλος,
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Γεράσιµος Σκιαδαρέσης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Τζένη Μπότση, Θάνος Σαµαράς Παραγωγή: Black Orange, Village Παραγωγός: Γιάννης Ιακωβίδης
Στις αίθουσες: 18 ∆εκεµβρίου από την Village

Ενός Κακού… sequel έπεται
Πώς µπορεί να σχετίζεται µια ανεξήγητη επιδηµία δολοφονικών ζόµπι µε την αρχαία Ελλάδα,
και τι δουλειά έχει µέσα σ’ όλα αυτά ο Μπίλι Ζέιν; Παρακολουθήσαµε µια βραδιά γυρισµάτων
από την πολυαναµενόµενη συνέχεια του Κακού και επιχειρήσαµε να διαλευκάνουµε,
µε τη βοήθεια των συντελεστών της ταινίας, την αιµατοβαµµένη υπόθεση.
από το Νίκο Αναγνωστό
Ένα µεταποιηµένο φορτηγάκι Μitsubishi µε µεταλλικές λάµες καρφωµένες στον προφυλακτήρα, ενσωµατωµένα φώτα θυέλλης κι
ένα κεντηµένο σεµεδάκι να στολίζει το παρµπρίζ, εισβάλλει σ’ ένα
στενό της Αθήνας, όταν αρχίζει να βγαίνει καπνός από το εσωτερικό του, που έχει αρπάξει φωτιά. Οι πόρτες ανοίγουν βιαστικά και
µε θόρυβο. Οι επιβαίνοντες –η βασική οµάδα των πρωταγωνιστών
της πρώτης ταινίας που τελικά έχουν επιβιώσει από την επίθεση
των χιλιάδων ζόµπι στην τελική σκηνή– πετάγονται έξω, βήχοντας
και βρίζοντας. Στην παρέα έχουν προστεθεί ένας µεσόκοπος µηχανικός, ένας µάγειρας, ένα φρικιό, µια µυστηριώδης κοπέλα και µια
φανταρίνα. Πριν το όχηµα ανατιναχτεί, έκπληκτοι βλέπουν µια
στρατιά από αιµοδιψή ζόµπι να τους πλησιάζει...
Το Κακό 2: Στην εποχή των ηρώων, η συνέχεια του πρώτου ελληνικού σπλάτερ διά χειρός Γιώργου Νούσια, που απέκτησε φανατικό κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επανακάµπτει µε πλουσιότερη παραγωγή και ανατροπές στην υπόθεση, καθώς οι ρίζες
του… Κακού, όπως αποκαλύπτεται, φτάνουν µέχρι την ελληνική
αρχαιότητα. «Στην πρώτη ταινία είχαµε άγνοια του κινδύνου. Ήµαστε
τρία άτοµα και τα ’χαµε αναλάβει όλα µόνοι µας. Μάθαµε κάποια
πράγµατα, που πλέον θα τα κάνουµε καλύτερα, και κάποια άλλα θα
τα αποφύγουµε» εξηγεί ο Γιώργος Νούσιας. «Οι συνθήκες παραγωγής τώρα είναι καλύτερες, και η ιστορία πιο φιλόδοξη. Βέβαια, έχουµε την ευθύνη των χρηµάτων και ενός συνεργείου είκοσι ατόµων,
που κάνει τα πράγµατα πιο πολύπλοκα, αλλά έχουµε και µεγάλη

ανταπόκριση από κόσµο, που του άρεσε η πρώτη ταινία και θέλει να
έρθει να βοηθήσει.» Πραγµατικά, εκτός από τους ηθοποιούς που
θα κληθούν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στις πολεµικές τέχνες, δεκάδες φαν της πρώτης ταινίας έδειξαν ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στα γυρίσµατα, µεταµορφωµένοι σε… αρχαιοελληνικά
ζόµπι, µε χλαµύδες και σανδάλια.
Το καστ ενισχύεται µε πολλά νέα πρόσωπα, µεταξύ των οποίων και
ο Μπίλι Ζέιν, παλιός γνώριµος του σκηνοθέτη, που υποδύεται τον
Προφήτη, «έναν γέρο σοφό που, όµως, έχει βαρεθεί λιγάκι τη δουλειά του κι έχει καταντήσει λίγο γκρινιάρης», µε τα λόγια του ίδιου. Ο
ηθοποιός του Χόλιγουντ δεν φείδεται επαίνων για τους Γιώργο και
Πέτρο Νούσια, αποκαλώντας τους «Αδελφούς Ουατσόφσκι της
Ελλάδας, στους οποίους αξίζει διεθνής αναγνώριση. Απόλαυσα τη
διακριτικά κωµική χροιά του σεναρίου και χαίροµαι που αυτή η µάλλον
ανέλπιστη συµµετοχή µου στο Κακό 2 αποτελεί και την εισαγωγή µου
στην ελληνική βιοµηχανία του θεάµατος».
Πίσω στη σκηνή της ανατίναξης. Η πρώτη λήψη γίνεται από την ταράτσα ενός κοντινού διώροφου σπιτιού. Παρά τον τρόµο που µπορεί να βιώνουν οι ήρωες στην ταινία, η ζωή εκτός πλάνου συνεχίζεται κανονικά: στο διπλανό γήπεδο, µια οµάδα παιδιών συνεχίζει
την προπόνησή της, ρίχνοντας πού και πού κλεφτές µατιές στο γύρισµα, ενώ οι περαστικοί ξαφνιάζονται µε το οµιχλώδες σκηνικό –
για να συνεχίσουν τη βόλτα τους µόλις µάθουν πως πρόκειται για
ταινία µε ζόµπι. «Πείτε στον σκηνοθέτη, αν χρειάζεται κάποιον χο-

ντρό, φαλακρό και άσχηµο για να κάνει το ζόµπι, να έρθει να µε βρει»
λέει στο συνεργείο ο ένοικος του ισογείου, που παρακολουθεί το
γύρισµα από την αυλή του.
Ακολουθεί µια ειδική λήψη, στην οποία θα προστεθεί –ψηφιακά,
βεβαίως– η έκρηξη του αυτοκινήτου, και στη συνέχεια η ίδια σκηνή θα επαναληφθεί αµέτρητες φορές, µε τον Κλαούντιο Μπολίβαρ, διευθυντή φωτογραφίας της ταινίας, σε συνεργασία µε τον Πέτρο Νούσια, ν’ αλλάζει κάθε τόσο θέση στην κάµερα και να ρυθµίζει το φωτισµό. Παρά την ένταση και την αγωνία της σκηνής, το
γύρισµα προχωρά µε χιούµορ και διάθεση τρέλας. Οι ηθοποιοί
µπαίνουν ξανά και ξανά στο αυτοκίνητο και, περιµένοντας να γεµίσει µε καπνό και ν’ ακουστεί το «Πάµε!», δοκιµάζονται στο τραγούδι, σε µια γκάµα από το (πιο ταιριαστό) «Αίµα, δάκρυα κι ιδρώτας»
µέχρι Στρουµφοτράγουδα.
«Για όσους συµµετείχαµε στην πρώτη ταινία» λέει η Πέπη Μοσχοβάκου, «η συνέχεια είναι µια επιβράβευση για τις προσπάθειές µας
και το ρίσκο που πήραµε.» – «Νοµίζω ότι ένα κοµµάτι του ελληνικού
κοινού διψάει για µια ταινία που θα είναι απολαυστική από πολλές
απόψεις: αισθητικά, ως δράση, αλλά και ως ιστορία» προσθέτει ο
Ανδρέας Κοντόπουλος, ενώ ο Αργύρης Θανάσουλας παραµένει
στο πετσί του κυκλοθυµικού ρόλου του και εκτός κάµερας, µε τα
ατελείωτα πειράγµατά του σε ηθοποιούς και τεχνικούς.

Από τους ηθοποιούς που προστίθενται στην πρωταγωνιστική παρέα, ο Χρήστος Μπίρος αποκαλύπτεται ιδιαίτερα ορεξάτος για δράση: «Στο τέλος έχω να σκοτώσω κάτι ζόµπι µε το µπαστούνι µου, κι
από τώρα προτείνω στον σκηνοθέτη διάφορα πολύ χειρότερα κόλπα.
Είναι θέµα ζωής και θανάτου– δεν είναι παίξε-γέλασε!». Η Ευτυχία
Γιακουµή, που υποδύεται, ντυµένη στα χακί, το έτερον ήµισυ του
στρατοµανή Βακιρτζή, ανήκε κι αυτή στους θαυµαστές της πρώτης
ταινίας, καθώς, όπως λέει, «είχε µια αφέλεια που τη βρήκα πάρα πολύ κωµική και γνήσια.». Ο Θάνος Τοκάκης, αγνώριστος στην πρώτη του κινηµατογραφική εµφάνιση, περιγράφει µε περηφάνια τις
«µάχες» στις οποίες έχει ήδη συµµετάσχει, όπως άλλωστε και η Ιωάννα Παππά, η οποία έχει ήδη… δολοφονήσει τον ίδιο τον σκηνοθέτη, που έκανε ένα σύντοµο πέρασµα σε ρόλο ζόµπι. «Υπάρχει
απίστευτη δουλειά από πίσω, αλλά και πολύ γέλιο την ώρα της πρόβας και της λήψης» λέει η ίδια. «Η αρχική προσπάθεια των παιδιών
και ο τρόπος µε τον οποίο εξελίχθηκε, είναι ένα καλό παράδειγµα για
όσους θέλουν να προχωρήσουν σε µια ιδέα που έχουν σκεφτεί και
δεν τολµούν, λόγω έλλειψης µέσων».
Πλησιάζουν µεσάνυχτα, αλλά κανείς δε φαίνεται να φοβάται τον…
µπαµπούλα, και το γύρισµα καλά κρατεί, µέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Γιώργος Νούσιας ∆ιεύθυνση φωτογραφίας: Πέτρος Νούσιας, Κλαούντιο Μπολίβαρ, Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς Ήχος: Πάνος Τζελέκης Visual Effects
Supervisor: Πέτρος Νούσιας Special Make-Up Effects: Αφοί Αλαχούζου Ψηφιακά Εφέ: Αντώνης Κοτζιάς Παραγωγή: Πέτρος Νούσιας, Κλαούντιο Μπολίβαρ, Γιώργος Νούσιας
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Digital Intermediate και GRAAL

Η απόλυτη Σχέση
Πολύς θόρυβος γίνεται τον τελευταίο καιρό για το Digital
Intermediate (DI) και στην Ελλάδα. Τι είναι τελικά το DI?
Αποτέλεσε όντως επανάσταση στο χώρο του Post
Production όταν πρωτοεµφανίστηκε; Υπάρχει στην Ελλάδα υψηλών προδιαγραφών DI; Τις απαντήσεις σε όλες
αυτές τις ερωτήσεις προσπαθήσαµε να βρούµε σε µια συνάντηση µε την αντιπρόεδρο της GRAAL Ρένα Βουγιούκαλου.
Τι εννοούµε ακριβώς µε τον όρο Digital Intermediate (DI);
Με το όρο D.I. εννοούµε την δυνατότητα της ψηφιακής επεξεργασίας
στην εικόνα µιας ταινίας, είτε έχει γυριστεί σε Film είτε από κάποιο ψηφιακό µέσο (digital camera, red, HDcam, κλπ) και εκτύπωση ξανά σε
Film ή σε κάποιο ψηφιακό µέσο για digital cinema, HDTV PalTV, κλπ.

Πως γεννήθηκε η ανάγκη για το DI;
Γεννήθηκε από την ανάγκη για µεγαλύτερο έλεγχο στο εικαστικό αποτέλεσµα µιας ταινίας, από αυτή που µπορούσε να δώσει µια φωτοχηµική
διαδικασία µέσα σε ένα εργαστήριο. Με τις λύσεις που προσφέρονται
µέσα από την ψηφιακή επεξεργασία οι σκηνοθέτες και οι διευθυντές φωτογραφίας, µπορούν πλέον, άµεσα, σε βάθος και µε λεπτοµέρεια να έχουν έναν δηµιουργικό έλεγχο στην εικόνα της ταινίας.

Τι συµβαίνει στην Ελλάδα;
Παρόλο που η διαδικασία του D.I. κοντεύει να κλείσει επίσηµα την πρώτη της δεκαετία, είναι µια σχετικά
καινούργια διαδικασία για τα ελληνικά δεδοµένα. Η ραγδαία εξέλιξη και η πληθώρα των ψηφιακών εργαλείων που προσφέρονται για τα post house είναι µεγάλη και πολύπλοκη. Πολλές φορές η εξήγηση για
το τι είναι ‘το σωστό ή το λάθος’, τι είναι αναγκαίο να γίνει ή όχι δεν είναι εύκολο να αποτυπωθεί σε µερικές λέξεις. Κατά την ρήση «ότι λάµπει δεν είναι χρυσός» έχει προκύψει και το «ότι είναι ψηφιακό δεν είναι D.I.». Παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις πάνω στο DI οι άνθρωποι στη Graal αντιµετωπίζουµε την
κάθε παραγωγή ξεχωριστά, ένα καινούργιο project µε νέα δεδοµένα και απαιτήσεις.

Με ποιον τρόπο εξασφαλίζετε στην GRAAL το βέλτιστο αποτέλεσµα;
Με µηχανήµατα εξειδικευµένα στα ψηφιακά κινηµατογραφικά δεδοµένα, όπως το film scanner της
Filmlight, το northlight 2 µε αναλύσεις HD, 2k, super 2k, 4k και πάνω, το Baselight µε 4k projection µε
το Sony SXRD, µε το Color management της filmlight το Truelight και µε βάση την εµπειρία και την τεχνογνωσία µας, εξασφαλίζουµε υψηλής ποιότητας εικόνα και αυτό µας καθιστά τη µοναδική εταιρία στον
Ελλαδικό χώρο που µπορεί να προσφέρει end to end υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Ποια είναι τα σχέδια σας για το µέλλον;
Όπως υποδηλώνει και το όνοµα της εταιρίας, το όραµα µας είναι η συνεχής και αδιάκοπη προσέγγιση της
τελειότητας. Η πορεία µας λοιπόν είναι µονόδροµος προς τα εµπρός. Με συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσία έχουµε ήδη διευρύνει τις δραστηριότητες µας και σε άλλους χώρους όπως αυτός της ψηφιοποίησης και αποκατάστασης Film. Ήδη το project της ψηφιοποίησης όλου του αρχείου της
Finos Film, το οποίο µας εµπιστεύτηκε πριν ενάµιση περίπου χρόνο, βρίσκεται σχεδόν στη µέση ενώ οι
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αυτού του είδους, µοναδικές στην Ελλάδα, µας δίνουν την πεποίθηση πως
σύντοµα θα κληθούµε να αναλάβουµε και άλλα ανάλογα projects. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή δίνουµε
και στις ξένες παραγωγές που µας αναθέτουν το post production τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι
η τελευταία ιστορική ταινία του Σέρβου σκηνοθέτη Goran Radovanovic µε τίτλο “Hitna Pomoc”
(www.goranradovanovic.com), στην οποία κληθήκαµε να «παντρέψουµε» όλα σχεδόν τα Format και να
παράξουµε ένα ενιαίο υλικό, διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολή, περίπλοκη αλλά και χρονοβόρα το αποτέλεσµα της οποίας όµως µας αντάµειψε όλους.
Κάθε νέα παραγωγή, είτε είναι διεθνής είτε ελληνική, όσο απαιτητική και αν είναι αποτελεί µια πρόκληση για µας, ένα στοίχηµα το οποίο πρέπει να κερδίσουµε σχεδιάζοντας από την αρχή το κατάλληλο
workflow για κάθε περίπτωση και εκτελώντας το µε απόλυτη ακρίβεια.

λίγο πριν τα 50
Το κινηµατογραφικό ταξίδι ξεκινά φέτος στις 14 και ολοκληρώνεται στις 23 Νοεµβρίου.
Στο όχηµα επιβαίνουν ο Αρονόφσκι, οι Ζαν-Πιέρ και Λικ Νταρντέν, ο Βάλτερ Σάλες,
ο Γκουστάβο Σανταολάγια, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Τακέσι Κιτάνο
και πολλοί ακόµα εκλεκτοί καλεσµένοι. Θα περιµένετε στη στάση ή θα επιβιβαστείτε;

Ενδεικτικό της επιτυχίας του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης είναι ότι
το «Screen International» το κατέταξε στα 25 σηµαντικότερα φεστιβάλ του κόσµου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επέλεξε ανάµεσα στις
δέκα πιο αντιπροσωπευτικές πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις της Ευρώπης, η στήριξή του από το πρόγραµµα Media της Ε.Ε.
είναι διαρκής και πολύτιµη, η FIAPF (∆ιεθνής Οµοσπονδία Ενώσεων Παραγωγών Κινηµατογράφου) εξέλεξε τη διευθύντριά του στην
12µελή διοικούσα επιτροπή της µαζί µε τους διευθυντές των µεγαλύτερων φεστιβάλ κινηµατογράφου του κόσµου, ενώ το Φεστιβάλ
έγινε αντικείµενο διακλαδικών και επιστηµονικών ερευνών από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από µεγάλα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
παγκοσµίου αναγνώρισης του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Πόσο φιλική αποδεικνύεται η θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή ενός Φεστιβάλ για µια γυναίκα;
Σηµασία έχει η αγάπη και το πάθος που έχεις για τη δουλειά σου,
και, φυσικά, η εµπειρία και η γνώση του αντικειµένου, πολύτιµοι
οδηγοί στο έργο σου.

Από τους Νταρντέν στον Βάλτερ Σάλες και από τον Μάνο
Ζαχαρία στον Ουσµάν Σεµπένε. Ποια διαδροµή ακολουθεί η
φετινή διοργάνωση;

Η ∆έσποινα Μουζάκη διανύει την τέταρτη χρονιά της στο
«τιµόνι» του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.
Κι αν η τοποθέτησή της ήταν
γεµάτη «σεισµικές δονήσεις»,
σήµερα, τέσσερα χρόνια αργότερα, έχει απορροφήσει
τους κραδασµούς κι ετοιµάζεται να οδηγήσει το θεσµό
στην αργυρή του επέτειο τον
Νοέµβριο του 2009. Προς το
παρόν, επικεντρώνεται στη
φετινή, 49η διοργάνωση, µε
εκλεκτούς καλεσµένους τον
Τακέσι Κιτάνο, τον Τέρενς
Ντέιβις και τον Βάλτερ Σάλες.
από τη Νίκη Κατσαντώνη

το φεστιβάλ είναι έργο συλλογικό
Με τη χρονική απόσταση των τεσσάρων χρόνων από το ξεκίνηµά σας, πώς θα
χαρακτηρίζατε την πρώτη σας χρονιά στο Φεστιβάλ;
Η πρώτη χρονιά στο Φεστιβάλ, όπως άλλωστε και οποιοδήποτε ξεκίνηµα, ήταν µια µεγάλη πρόκληση, την οποία δέχτηκα µε ενθουσιασµό, αλλά και αίσθηµα ευθύνης απέναντι σ’ έναν τόσο σηµαντικό θεσµό µε µακρά ιστορία, δυναµικό παρόν και πρόσφορο µέλλον. Με την πάροδο των χρόνων, τόσο ο ενθουσιασµός όσο, φυσικά, και η ευθύνη παραµένουν το ίδιο έντονα.

Ποιος είναι ο απολογισµός αυτών των χρόνων ως προς το στοίχηµα που βάλατε µε τον εαυτό σας;
Οι στόχοι µας εκπληρώθηκαν σε µεγάλο βαθµό: το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης έχει κατορθώσει να καθιερωθεί στην αρένα των ευρωπαϊκών φεστιβάλ ως ένα
από τα σηµαντικότερα κινηµατογραφικά ραντεβού, ενώ ο σηµαντικά αυξηµένος αριθµός
θεατών επιβεβαιώνει τη δυναµική και επιτυχηµένη πορεία του. Θεωρούµαστε πλέον ένα
από τα υπολογίσιµα φεστιβάλ του χώρου και αναµφίβολα ένας από τους βασικούς προορισµούς για όσους ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν νέα ταλέντα από ολόκληρο τον κόσµο, αλλά και από τη συνεχώς αναπτυσσόµενη βαλκανική χερσόνησο. Αυτό αποδεικνύεται από την αθρόα συµµετοχή επαγγελµατιών του κινηµατογραφικού χώρου –αγοραστές,
διανοµείς, παραγωγοί κ.ά.– που δίνουν δυναµικό παρών σε όλες τις αναπτυξιακές δράσεις του Industry Center, στην Agora, στο Crossroads, στο Salonica Studio, στο Balkan
Fund, αλλά και στο Balkan Works in Progress, ένα πρόγραµµα-συνεργασία της Αγοράς
και του Τµήµατος Ματιές στα Βαλκάνια. Στηρίξαµε ακόµη περισσότερο τους νέους έλληνες δηµιουργούς, τόσο µέσα από τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του Industry όσο και
µε τη δηµιουργία δύο νέων προγραµµάτων: του DigitalWave και του Generation Next.

Θα έλεγα ότι ο στόχος είναι πάντα ο κινηµατογράφος που αποκρυπτογραφεί τους σύγχρονους προβληµατισµούς, την ίδια µας την
εποχή – ένας κινηµατογράφος ανθρωποκεντρικός, πρωτοποριακός
και µοντέρνος, ανεξάρτητα από την εποχή που δηµιουργήθηκε·
ένας κινηµατογράφος που κινητοποιεί τον θεατή σε πολλαπλά επίπεδα και τον βοηθά να δει, να νιώσει, ν’ απολαύσει, να σκεφτεί.
Με αυτόν τον οδηγό επιλέξαµε και φέτος τόσο τα αφιερώµατα σε
δηµιουργούς όσο και τις ταινίες των βασικών προγραµµάτων, µε
την ελπίδα πως το κοινό θα ανταποκριθεί γι’ ακόµη µία φορά µε
την ίδια θέρµη.

Το ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό τµήµα είναι «καθρέφτης» του Φεστιβάλ: από ποιους άξονες διέπεται φέτος;
Φέρνουµε σε πρώτο πλάνο νέους και ανερχόµενους δηµιουργούς
της έβδοµης τέχνης από όλο τον κόσµο που συστήνονται µε την
πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους, δηµιουργούς που θα αποτελέσουν τις νέες δυνάµεις του αυριανού παγκόσµιου κινηµατογράφου.
Το ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό προτείνει και φέτος ό,τι πιο πρωτοποριακό έχει να επιδείξει η παγκόσµια κινηµατογραφική σκηνή, ταινίες
δηµιουργών που πειραµατίζονται µε την κινηµατογραφική γλώσσα,
ανακαλύπτουν νέους τρόπους έκφρασης, διεισδύουν σε καθηµερινές καταστάσεις µε επίκεντρο τον άνθρωπο, καταγράφουν την πολιτικοκοινωνική πραγµατικότητα, φιλτράρουν εντέλει τον κόσµο
µέσα απ’ το µοναδικό τους κινηµατογραφικό αισθητήριο.

Ένα σηµαντικό µέρος του Φεστιβάλ ζει και αναπνέει στο
Μουσείο Φωτογραφίας, όπου από φέτος φιλοξενείται το
Industry Center. Οι έλληνες επαγγελµατίες του χώρου
ανταποκρίνονται στο κάλεσµα αυτό του Φεστιβάλ;
Οι έλληνες επαγγελµατίες του χώρου συνειδητοποίησαν από πολύ
νωρίς ότι οι αναπτυξιακές δραστηριότητες του Industry Center
–Agora, Crossroads, Balkan Fund και Salonica Studio–, οι οποίες
στηρίζονται από το Πρόγραµµα Media της Ε.Ε., αποτελούν πολύτιµα εργαλεία τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ξένους συναδέλφους τους που ανταποκρίνονται στο κάλεσµά µας από κάθε γωνιά
του πλανήτη. Οι δράσεις του Industry Center δίνουν την ευκαιρία

για µια δηµιουργική ανταλλαγή ιδεών που δεν µπορεί παρά να
αναδείξει και να προωθήσει τον ελληνικό κινηµατογράφο.

Σε ποιες ταινίες ή αφιερώµατα βάζετε «SOS» για τους θεατές;
Πιστεύω πως κάθε θεατής ανακαλύπτει το Φεστιβάλ µέσα από επιλογές που καθορίζονται από τα ενδιαφέροντά του και από την πείρα του να «αποκρυπτογραφεί» όσα του προσφέρονται. Εµείς, φέτος (όπως κάθε χρόνο, άλλωστε), προτείνουµε ένα πρόγραµµα πολυσυλλεκτικό, µέσα απ’ το οποίο ο θεατής θα επιλέξει τα δικά του
«SOS»: το ∆ιαγωνιστικό Τµήµα, που αποτελεί πάντα την αιχµή του
δόρατος, το µεγάλο αφιέρωµα στο έργο των πολυβραβευµένων
βέλγων δηµιουργών Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν, το πλήρες αναδροµικό αφιέρωµα στο ξεχωριστό έργο του Μάνου Ζαχαρία, καθώς και –στο πλαίσιο των Ηµερών Ανεξαρτησίας– το αφιέρωµα
στον αντισυµβατικό άγγλο σκηνοθέτη Τέρενς Ντέιβις και τη ρετροσπεκτίβα στο έργο του Ουσµάν Σεµπένε, εµβληµατικής προσωπικότητας του κινηµατογράφου της αφρικανικής ηπείρου. Σηµαντική
θέση στο πρόγραµµα κατέχουν επίσης το αφιέρωµα στον σύγχρονο κινηµατογράφο της Μέσης Ανατολής, καθώς και εκείνο στον
σύγχρονο τουρκικό κινηµατογράφο, από το τµήµα Ματιές στα Βαλκάνια. Ταυτόχρονα, το Focus κάτω από τον τίτλο «Κοινόβιο 2008»
εστιάζει φέτος σ’ εκείνα που, έστω και πρόσκαιρα, µπορούν να µας
ενώσουν, ενώ το Ελληνικό Τµήµα παρουσιάζει ένα νέο πρόγραµµα µε τίτλο Generation Next, που σκοπό έχει να φωτίσει το έργο
των νέων, ανερχόµενων ελλήνων δηµιουργών.

Τρίτη χρονιά φέτος για το Τµήµα DigitalWave. Έχει δικαιώσει τις προσδοκίες σας και πώς επηρεάζουν οι ραγδαίες
εξελίξεις για το συγκεκριµένο µέσον τους στόχους που έθεσε το Φεστιβάλ στο ξεκίνηµα του τµήµατος;
Το DigitalWave ξεκίνησε µε σκοπό να δώσει στους έλληνες δηµιουργούς ένα βήµα απαραίτητο, υπαγορευµένο απ’ τις σηµαντικές
αλλαγές που συντελούνται στο παγκόσµιο κινηµατογραφικό σκηνικό. Με την ψηφιακή τεχνολογία να εξελίσσεται ταχύτατα και την
ικανότητα του κινηµατογράφου να αγκαλιάζει και να χρησιµοποιεί
καθετί καινούργιο, το DigitalWave έχει δικαιώσει πλήρως τις προσδοκίες µας, αλλά και τις προσδοκίες των δηµιουργών που συµµετέχουν σ’ αυτό.

Κάθε κινηµατογραφικό έργο χαρακτηρίζεται από τη συλλογικότητα. Πόσο καθοριστική είναι αυτή για ένα φεστιβάλ;
Όπως και για να κάνεις µια κινηµατογραφική ταινία χρειάζεσαι τη
βοήθεια και τη συµµετοχή µερικών δεκάδων ανθρώπων, έτσι και
για να κάνεις ένα φεστιβάλ χρειάζεσαι µια ικανή οµάδα συνεργατών και συνοδοιπόρων. Στον κινηµατογράφο, ας πούµε, µπορεί το
όραµα να ανήκει στον σκηνοθέτη, αλλά η πραγµατοποίησή του
δεν µπορεί παρά να είναι συλλογική. ∆ε βλέπω κανέναν άλλο τρόπο για να κάνεις κάτι τόσο µεγάλο και ουσιαστικό.

Ένας χρόνος πριν από έναν σηµαντικό σταθµό: τη πεντηκοστή διοργάνωση του Φεστιβάλ. Τι αισθήµατα σας δηµιουργούνται;
Είναι σίγουρα µια σηµαντική επέτειος, αλλά προηγείται η φετινή µεγάλη µας γιορτή για τον κινηµατογράφο και τους ανθρώπους του.
Αυτή τη στιγµή, η σκέψη όλων µας βρίσκεται στη φετινή διοργάνωση. Σε ό,τι αφορά το 50ό, επετειακό Φεστιβάλ, θα έχουµε όλο τον
καιρό µπροστά µας να µιλήσουµε γι’ αυτό, µετά τη λήξη του 49ου.

ξεφυλλίζοντας το πρόγραµµα
Σταθερό στους καλλιτεχνικούς περιορισµούς του, αλλά ευέλικτο στις επιλογές
του, το ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συµπεριλαµβάνει ταινίες νέων κυρίως δηµιουργών, που απέδειξαν το ταλέντο τους µε την πρώτη. Μαζί µε τους υπευθύνους των τµηµάτων του Φεστιβάλ, ξεφυλλίζουµε το πρόγραµµα της φετινής διοργάνωσης και στεκόµαστε σ’ αυτά που πρέπει να δούµε κατά
τη διάρκεια της παραµονής µας στη Θεσσαλονίκη.

The hourglass

Selda

Στο Selda, το δίδυµο Ράµος -Βιγιαλούνα από τις Φιλιππίνες σκιαγραφεί µια οριακή σχέση
ανάµεσα σε δύο άνδρες που γεννιέται στο κελί µιας φυλακής και πεθαίνει µόλις αποκτήσει
την ελευθερία της. Εφτά χρόνια µετά, ο ένας θα αναζητήσει τον άλλο, αψηφώντας γαµήλιους βίους και µακροχρόνιες απουσίες, σ’ ένα ταραγµένο ταξίδι αυτογνωσίας µε προορισµό
την αληθινή αγάπη.
Παρά τον ανάλαφρο τίτλο του, το A Broom Becomes a Goldfish του Κορεάτη Ντονγκ-τζου
Κιµ είναι µια σκληρή µατιά στην πληκτική πραγµατικότητα µιας παρηκµασµένης συνοικίας.
Στο επίκεντρό της, ένας 50χρονος που έχει κατρακυλήσει στον πάτο της ανθρώπινης ύπαρξης, κι ο µάταιος αγώνας για να σταθεί στα πόδια του. Το εντυπωσιακό ντεµπούτο του Ταϊβανέζου Τοµ Σου-Γιου Λιν εξερευνά το λυκόφως της αθωότητας λίγο πριν απ’ την ενηλικίωση. Το Winds of September κατασκοπεύει τις κουβέντες µιας αγοροπαρέας για κορίτσια, κόµικ και σχολικές φάρσες! Αφήνοντας πίσω του τα φανταστικά ταξίδια της νεολαίας,
το Hourglass του Ζάµπολτς Τολνάι κάνει τις δικές του διαδροµές, ακολουθώντας έναν σιδηροδροµικό εισπράκτορα στις επαγγελµατικές περιπλανήσεις του ανά την κεντρική Ευρώπη, στο τέλος της δεκαετίας του 1970.
Το Three Blind Mice του Μάθιου Νιούτον θέλει τρεις ναυτικούς να επιστρέφουν στο Ιράκ,
στοιχειωµένοι από τις αναµνήσεις του παρελθόντος – Ένα αναπάντεχο tour-de-force, που
αναδεικνύει το πολύπλευρο ταλέντο του νεαρού Αυστραλού µπροστά και πίσω από την
κάµερα. Τρεις νέοι άνθρωποι, αντιµέτωποι µε σηµαντικές αποφάσεις, κονταροχτυπιούνται
µε την ανέχεια στο Ordinary Boys του Ντανιέλ Ερνάντεθ από την Ισπανία. Γυρισµένη µε την
αµεσότητα του cinéma-vérité, η ταινία οργώνει τους δρόµους του Μαρόκου, µε οδηγό
τρεις ερασιτέχνες ηθοποιούς που συµπαρασύρουν στο πέρασµά τους τους πάντες και τα
πάντα.
Στα άδυτα ενός γάµου που ετοιµάζεται να καταρρεύσει καταδύεται το Over There της
Αµπντολρεζά Καχανί από το Ιράν. ∆έκα µέρες στη ζωή δυο νέων ανθρώπων που έχουν τη
δύναµη να καταστρέψουν ο ένας τον άλλον, φτάνει µόνο να το θελήσουν. Τέλος, το Φεστιβάλ καλωσορίζει µια παλιά γνωστή, την Αργεντινή Σελίνα Μούργα που, µάλιστα, είχε
τιµηθεί και µε το βραβείο σκηνοθεσίας για το ντεµπούτο της, Ana and the Others, στο 44ο
ΦΚΘ. Αυτή τη φορά, µε την ταινία της Una Semana Solos, παίρνει στο κατόπι γόνους ευκατάστατων οικογενειών που εισβάλλουν στα σπίτια των γειτόνων τους για να εξερευνήσουν τη ζωή τους από κοντά – εν τη απουσία τους, φυσικά!

εκτός συναγωνισµού
Lake tahoe

Μετά το Κυνήγι της πάπιας, το σαρκαστικό χιούµορ του Μεξικανού Φερνάντο Εϊµπκε βάζει στόχο τον Χουάν και τη σακαράκα του. Πάνω στη βιασύνη του να επιστρέψει στο χωριό
του, ο Χουάν τρακάρει το αµάξι των γονιών του κι αποφασίζει να αναζητήσει τη λύση πεζός. Τα οπτικά ευρήµατα του Lake Tahoe είναι χαµηλού προϋπολογισµού, αλλά υψηλών
αισθητικών αξιώσεων, δικαιώνοντας όσους συνεχίζουν να αναζητούν το µέλλον του παγκόσµιου κινηµατογράφου στη Λατινική Αµερική.
Στην ίδια ήπειρο, αλλά σε εντελώς διαφορετικό µήκος και πλάτος, η Λουσία Σεδρόν στο
Cordero de Dios αποπειράται να συνενώσει δύο ξεχωριστές ιστορικές περιόδους της Αργεντινής στην ίδια ταινία. Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης του 2002, ο ηλικιωµένος
Αρτούρο πέφτει θύµα απαγωγής, και η κόρη του, που ζει στην εξορία από το 1978, αναγκάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα της για να τον γλιτώσει. Η ταινία της Σεδρόν είναι κάτι
παραπάνω από προσωπική, αφού η ίδια µεγάλωσε στη Γαλλία µε τη µητέρα της όταν ο
πατέρας της σκοτώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο Μπουένος Άιρες, στη δεκαετία του 1970.

Στη Βόρεια Αµερική, τώρα, για ένα οικογενειακό δράµα πολύ µικρότερων διαστάσεων, µε
επίκεντρο µια γυναίκα που ξαφνικά, δύο µέρες πριν απ’ τα Χριστούγεννα, µένει µόνη. Όταν
ανακαλύπτει ότι ο ακαµάτης σύζυγός της έχει χάσει τις οικονοµίες τους στον τζόγο, και το
µόνο που έχει αποµείνει στο σπίτι είναι µερικά σακουλάκια ποπκόρν, αναγκάζεται να καταφύγει σε άλλες µεθόδους εξασφάλισης των προς το ζην: φυγαδεύοντας µετανάστες από τα
µεξικανικά σύνορα! Το Frozen River του Κόρτνι Χαντ ξεκίνησε την πορεία του στο φετινό
Σάντανς, ανοίγοντας δρόµο για την Ευρώπη µε µοναδικό όπλο το κουράγιο.

ειδικές προβολές

Over there

Achilles to kame

Ο Βάλτερ Σάλες επιστρέφει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης µε τη συνοδεία του Γκουστάβο
Σανταολάγια, µε τον οποίο συνεργάστηκε για τη µουσική επένδυση της νέας του ταινίας,
Linha de Passe. Ο Σανταολάγια θα πάρει τη σκυτάλη για ένα πολύ ενδιαφέρον
masterclass, αφού ο αργεντινός συνθέτης έχει ήδη δύο Όσκαρ στην κατοχή του
(Brokeback Mountain και Βαβέλ), καθώς και πολλές ιστορίες να διηγηθεί από την πολύχρονη πορεία του στον κινηµατογράφο. Αυτό τον καιρό, µάλιστα, οι δυο τους έχουν στα
σκαριά ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα: την ταινία On the Road. Ο φιλόδοξος Σάλες έχει
αναλάβει να µεταφέρει στη µεγάλη οθόνη την beat διάθεση και τα οργιώδη παραληρήµατα του Τζακ Κέρουακ, και ο Σανταολάγια θα επιχειρήσει να τα ντύσει µε µουσική.
Ανάµεσα στις δύο σηµαντικές αυτές προσωπικότητες του λατινοαµερικανικού κινηµατογράφου θα βρεθεί η παραγωγός Λίτα Στάντικ, που καταφθάνει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το µουσικό ντοκιµαντέρ Café de los Maestros, σε συµπαραγωγή Σάλες και σενάριο Σανταολάγια. Η ταινία αφηγείται την επανένωση ενός θρυλικού αργεντίνικου συγκροτήµατος tango µουσικής, σε µία και µοναδική συναυλία στο Μπουένος Άιρες.
Η πιο ενδιαφέρουσα παρουσία εκτός συναγωνισµού είναι ασφαλώς ο Τακέσι Κιτάνο, ο
οποίος πρόσφατα διεισέδυσε στην ελληνική τηλεόραση µε το εκκεντρικό τηλεπαιχνίδι Το
Κάστρο του Τακέσι, κάνοντας όσους τον γνώριζαν µόνο από τις κινηµατογραφοφιλικές δηµιουργίες του, να τρίβουν απορηµένοι τα µάτια τους! Ο Κιτάνο θα παρευρεθεί στη Θεσσαλονίκη µε αφορµή την προβολή της νέας του ταινίας, Ο Αχιλλέας και η χελώνα, που ολοκληρώνει την τριλογία του πάνω στη σχέση του καλλιτέχνη µε τη δηµιουργική διαδικασία.
Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ερασιτέχνη ζωγράφου και του µάταιου αγώνα του για
αναγνώριση, επιστρέφοντας στον ήρεµο λυρισµό περασµένων εποχών του Κιτάνο, που
αναµένεται να δώσει ένα ξεχωριστό masterclass και να παραλάβει έναν τιµητικό Χρυσό
Αλέξανδρο για το σύνολο του έργου του.

αφιέρωµα στους αδελφούς Νταρντέν

A broom becomes a goldfish

Ωστόσο, οι καλεσµένοι που αναµένεται να προκαλέσουν τις πιο έντονες φεστιβαλικές αναταράξεις, είναι οι ιδιοσυγκρασιακοί Αδελφοί Νταρντέν ως µεγάλοι τιµηµένοι της διοργάνωσης, αφού όχι µόνο θα µας διαφωτίσουν σχετικά µε την τέχνη του cinéma-vérité, αλλά και
θα παρουσιάσουν µια ενδιαφέρουσα αναδροµή στο έργο τους: από τη Σιωπή της Λόρνας,
που κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου στις Κάννες, µέχρι σπάνιες µικρού µήκους από την αρχή
της καριέρας τους.

αφιέρωµα στον κινηµατογράφο της Μέσης Ανατολής

Una semana solos

Αποδίδοντας την πολυπολιτισµικότητα της Μέσης Ανατολής µέσα από την έβδοµη τέχνη,
το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επιχειρεί να ξεµπλέξει το κουβάρι των πολιτικών διενέξεων,
του θρησκευτικού φανατισµού και των κοινωνικών συγκρούσεων που χρόνια ταλαιπωρούν την περιοχή, µε οδηγό 11 καλοδιαλεγµένες ταινίες. Με κράχτη το αυτοβιογραφικό
ντοκιµαντέρ κινουµένων σχεδίων Waltz with Bashir που ήδη µονοπωλεί την προσοχή
όλων, το αφιέρωµα θα επιχειρήσει να µας εισαγάγει σ’ ένα ανεξερεύνητο σύµπαν ανατολίτικης γοητείας µε παραγωγές των τριών τελευταίων χρόνων. Μοναδική εξαίρεση, το συγκινητικό Alexandria… Why?, γυρισµένο το 1978, που αποτίει έναν µικρό φόρο τιµής
στον διάσηµο αιγύπτιο σκηνοθέτη Γιούσεφ Σαχίν που πέθανε τον περασµένο Ιούλιο.

Ηµέρες Ανεξαρτησίας

3 Monkeys

Boogie

Delta

My Marlon

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Λευτέρης Αδαµίδης
Μου είναι πάντα δύσκολο να συνοψίσω ένα πρόγραµµα σχεδόν 50 τίτλων και,
κυρίως, να το παρουσιάσω µέσα από µια θεµατική σκοπιά, όπως συνήθως θέλουν οι δηµοσιογράφοι, κάτι που το ξέρω καλά, αφού κάνω παράλληλα και
αυτή τη δουλειά. Θα προτιµήσω να µιλήσω για κάποιες ξεχωριστές του στιγµές.
Όχι ότι δεν υπάρχουν θεµατικοί άξονες και κάποιες σταθερές εµµονές του Τµήµατος, τις οποίες όσοι µας παρακολουθούν από κοντά θ’ αναγνωρίσουν εύκολα· όπως την παρουσία του Μπριγιάντε Μεντόζα από τις Φιλιππίνες για τρίτη
φορά µε την ταινία-σκάνδαλο των φετινών Καννών, Serbis, αλλά και µε µια θέση στην Κριτική Επιτροπή του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού· όπως και την επιστροφή του Κιµ Τζι-γουν από την Κορέα, για το οργιαστικό ασιατικό σπαγγέτι γουέστερν The Good, the Bad and the Weird. Ελπίζω, πάντως, ότι και οι φετινές
Ηµέρες Ανεξαρτησίας είναι διαφορετικές από τις προηγούµενες. Το µεγάλο µας
ρίσκο φέτος λέγεται Ουσµάν Σεµπένε. Ο µεγαλύτερος (όχι πια εν ζωή) αφρικανός σκηνοθέτης (από τη Σενεγάλη) και εκπρόσωπος του περιφερειακού κινηµατογράφου του πάλαι ποτέ Τρίτου Κόσµου τιµάται µε ένα πλήρες αφιέρωµα που
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µια χώρα όπου, δυστυχώς, η
Μαύρη Ήπειρος αντιµετωπίζεται κινηµατογραφικά σχεδόν φοβικά ή ως εξωτικό
φρούτο και παραµένει εντελώς άγνωστη.
Αν πάλι πρέπει να διαλέξω το «γεγονός» της χρονιάς, αυτό είναι η παρουσία του
Τέρενς Ντέιβις στη Θεσσαλονίκη, στις 20 Νοεµβρίου, για ένα µοναδικό master
class µε αφορµή την πλήρη αναδροµή στο έργο του. Χαίροµαι επίσης γιατί συνεχίζουµε και φέτος τις παρουσιάσεις νέων µουσικών σχηµάτων από τη Θεσσαλονίκη – αυτή τη φορά, δύο µαζί: των Good Luck Mr. Gorsky και των Eventless
Plot, στους οποίους αναθέσαµε να γράψουν µουσική και να συνοδέψουν ζωντανά την προβολή της βωβής cult ταινίας τρόµου The Phantom Carriage, στις 18
Νοεµβρίου. Και, τέλος, γιατί θα υποδεχτούµε στη Θεσσαλονίκη µια cult µορφή
του βραζιλιάνικου κινηµατογράφου, τον τροµερό Κόφιν Τζο (κατά κόσµο Mojica
Marins) µε το µεταµεσονύκτιο Encarnacao do Demonio.

Ματιές στα Βαλκάνια
υπεύθυνος προγράµµατος: ∆ηµήτρης Κερκινός
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι «Ματιές στα Βαλκάνια» παρουσιάζουν µια
επιλογή από τις σηµαντικότερες ταινίες της χερσονήσου. Το κυρίως πρόγραµµα
περιλαµβάνει έξι ταινίες –από την Αλβανία, τη Βοσνία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και τη Σερβία–, οι οποίες, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, πραγµατεύονται το
παρελθόν. Ξεχωρίζουν η Πίσσα του Βούλγαρου Γιάβορ Γκάρντεφ, το Χιόνι της
Βόσνιας Αΐντας Μπέγκιτς και το Boogie του Ρουµάνου Ράντου Μουντέαν. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το αφιέρωµα στον σύγχρονο τουρκικό κινηµατογράφο,
όπου θα προβληθούν οκτώ νέες ταινίες δύο διαφορετικών γενεών σκηνοθετών:
εκείνης των µέσων της δεκαετίας του 1990 (όπως των Τζεϊλάν, Ζαΐµ, Ουστάογλου και Καπλάνογλου), η οποία ανανέωσε και καθιέρωσε διεθνώς τον τουρκικό κινηµατογράφο, αλλά και µιας νέας φουρνιάς δηµιουργών, οι οποίοι, εµπνεόµενοι από το παράδειγµα των προηγούµενων, καταξιωµένων πια σκηνοθετών,
πραγµατοποιούν τις πρώτες τους αξιόλογες ταινίες. Οι παραπάνω σκηνοθέτες κάνουν έναν προσωπικό κινηµατογράφο, θίγοντας θέµατα όπως η αποξένωση, ο
κοινωνικός µετασχηµατισµός, η σύγκρουση του παλιού µε το νέο, ενώ αρέσκονται στο να διερευνούν συναισθηµατικά τους χαρακτήρες τους. Παρά τους χαµηλούς προϋπολογισµούς, οι δηµιουργοί αυτοί διακρίνονται για τη µεγάλη τους
καλλιτεχνική ευαισθησία και τον επαγγελµατισµό τους, µε τους περισσότερους

απ’ αυτούς να γράφουν, να σκηνοθετούν και, πολλές φορές, να παράγουν τα έργα τους. Ξεχωρίζουν οι ταινίες Τρεις πίθηκοι του Τζεϊλάν (βραβείο σκηνοθεσίας
στις Κάνες), Το κουτί της Πανδώρας της Ουστάογλου (βραβείο καλύτερης ταινίας και δεύτερο βραβείο γυναικείου ρόλου στο Σαν Σεµπαστιάν), το Γάλα του
Καπλάνογλου (επίσηµη συµµετοχή στη Βενετία), Είσαι ο Μάρλον µου και ο
Μπράντο µου (βραβείο καλύτερης ταινίας στο Τραϊµπέκα και βραβείο γυναικείου ρόλου στην Κωνσταντινούπολη) του Καράµπεϊ. Τέλος, θα πραγµατοποιηθεί
ένα µικρότερο αφιέρωµα στις ρουµανικές ταινίες µικρού µήκους, που έχει ως
στόχο να αναδείξει τις ρίζες του σηµερινού νέου κύµατος του ρουµανικού κινηµατογράφου και να προβάλει την επόµενη γενιά σκηνοθετών. Οι ιστορίες τους
εµπνέονται από την καθηµερινή ζωή και χαρακτηρίζονται από έναν συγκινητικό
ρεαλισµό που δίνει έµφαση στις ανθρώπινες σχέσεις. Μεταξύ των δέκα ταινιών
που θα προβληθούν, συγκαταλέγονται τα µεγάλα βραβεία των Καννών
(Megatron του Μάριαν Κρισάν), του Βερολίνου (Ωραία µέρα για κολύµπι του
Μπογκντάν Μουστάτα) και του Λοκάρνο (Κύµατα του Αντριάν Σιτάρου).

Phantom Carriage

Focus
υπεύθυνος προγράµµατος: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης
Κάθε Ιανουάριο, όταν το διεθνές πρόγραµµα του Φεστιβάλ αρχίζει να ξαναµπαίνει σε τροχιά, το ερώτηµα που πρέπει ν’ απαντήσω, είναι ένα: Ποιο θα είναι το θέµα του φετινού Focus; Η αλήθεια είναι ότι η απάντηση βρίσκεται µόνο
στις ταινίες ή, έστω, στα πρώτα διεθνή φεστιβάλ του χειµώνα, όπου η ετήσια
σοδειά αρχίζει να εκτίθεται· γιατί το Focus δεν είναι τίποτα παραπάνω από µια
αντανακλαστική κίνηση του σώµατος του παγκόσµιου κινηµατογράφου, η απόληξη των νεύρων αυτών που συνδέουν νοερά δέκα ταινίες από δέκα διαφορετικά σηµεία του κόσµου.
Τι µπορεί να συνδέει ένα ζευγάρι που αποφασίζει να στήσει µια ολόκληρη ζωή
στο ∆έλτα του ∆ούναβη, εκτός κοινωνικών συµβάσεων και εντός της φυσικής
ροής ενός µοναδικού οικοσυστήµατος, µε έναν έφηβο Καναδό που µένει εκτός
της οµαδικής αυτοκτονίας των κολλητών του και εντός της ζωής; Το Delta και το
Tout est parfait, δύο από τις ταινίες του φετινού Focus, διαφέρουν µεταξύ τους
τόσο στιλιστικά όσο και θεµατικά. Στην καρδιά τους, ωστόσο, βρίσκεται η ανάγκη του ανθρώπου να δηµιουργεί οµάδες, και η δυνατότητά του να διαλέξει τα
µέλη της. Υπάρχει αυτός ο ιστός που συνδέει ένα σύνολο ανθρώπων. Είναι µια
απλή επιθυµία ή ένα ένστικτο; Είναι η επικοινωνία; Η κοινότητα; Ο κοινός βίος;
Είναι το Focus: Κοινόβιο 2008.
«Αληθινά» κοινόβια συναντάµε µόνο σε δύο ταινίες της φετινής επιλογής: στο
αργεντινό Salamandra και στο αµερικανικό The Way I See Things, δύο ταινίες
που εξερευνούν την ιδεολογική κληρονοµιά του 1960 και την εξέλιξη της χίπικης νοοτροπίας σε µια new age φάρσα. ∆ίπλα τους στέκεται σαν ξαδελφάκι το
µικρό θαύµα από τη Γαλλία, το Les Paradis perdus (µόλις 30΄), που ρίχνει την
πιο φρέσκια και ανατρεπτική µατιά στα γεγονότα του Μάη του ’68. Γύρω τους,
το Delta και το Tout est parfait, αλλά και το Adhen από τη Γαλλία, ένα διεισδυτικό βλέµµα στις ενωτικές και διαχωριστικές γραµµές της θρησκείας και των
κοινωνικών τάξεων, και το Megane από την Ιαπωνία, η πιο ανάλαφρα δροσιστική αποτύπωση της ζεν φιλοσοφίας της Ανατολής. Κάπως έτσι, κινούµενο
από την κυριολεξία στη µεταφορά, το Focus: Κοινόβιο 2008 αναζητά αυτά που
ενώνουν τους ανθρώπους τόσο διακριτά, ώστε συνήθως να διαχωρίζονται από
το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. «No man is an island, entire of itself» είχε γράψει ο John Donne πριν από πεντακόσια χρόνια. Το ίδιο θα µπορούσαµε να πούµε και για τις ταινίες σήµερα. Και το Focus είναι ένα πείραµα προς αυτή την κατεύθυνση.

Snow

The Good the bad and the weird

Tout est Parfait

κρατικά βραβεία ποιότητας
Το βουνό µπροστά του Βασίλη Ντούρου

Χωρίς αδιαφιλονίκητο φαβορί η φετινή χρονιά έρχεται να σφραγίσει το θεσµό στην υπάρχουσα µορφή
του. Το νέο Νοµοσχέδιο, που ο Υπουργός Πολιτισµού θ’ ανακοινώσει κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ,
προβλέπει αλλαγές στη διαδικασία των Κρατικών, αλλά και στον τρόπο απονοµής τους. Τώρα, όσον αφορά τις συµµετοχές, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, αν και δεν συµµετέχει στα Κρατικά, θα κλείσει το Ελληνικό τµήµα του Φεστιβάλ, το Σάββατο 22 Νοεµβρίου, µε την παγκόσµια πρεµιέρα της ταινίας του Η σκόνη
του χρόνου. Η βραδιά απονοµής των Βραβείων, τη σκηνοθετική επιµέλεια της οποίας έχει ο Άγγελος
Φραντζής, θα γίνει τη ∆ευτέρα 24 Νοεµβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Οι κάτοικοι του χωριού ετοιµάζονται για την Ανάσταση. Πυροτεχνήµατα και βεγγαλικά είναι έτοιµα για τη µεγάλη γιορτή. Ένας µουσουλµάνος Αλβανός που ζει στο χωριό, συµµετέχει στη
γιορτή των βεγγαλικών προς χάριν του 10χρονου γιου του, που γοητεύεται από το φαντασµαγορικό show.
Για τους ντόπιους, ο αλλόθρησκος δεν έχει θέση ανάµεσά τους. Οκτώ χρόνια µετά το Φως που σβήνει ο
Βασίλη Ντούρος επιστρέφει µε αυτό το κοινωνικό δράµα σχολιάζοντας το φόβο του νεοέλληνα µπροστά
στο ξένο και το διαφορετικό.

Μικρό έγκληµα του Χρίστου Γεωργίου

Carousel του Σταµάτη Τσαρουχά

∆εύτερη µεγάλου µήκους για τον Χρίστο Γεωργίου (Κάτω από τα άστρα) που, εδώ, υπογράφει µια ροµαντική κοµεντί µε κοινωνικές προεκτάσεις. Ο θάνατος ενός µεσήλικα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες
φέρνει κοντά έναν νεαρό αστυνοµικό και µία σταρ της τηλεόρασης. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους,
αναζητά την αλήθεια. Προσπαθώντας να ξεδιπλώσουν τα γεγονότα της µοιραίας βραδιάς, νιώθουν τον
ιστό του έρωτα να τυλίγεται γύρω τους. Χώρος δράσης, ένα µικρό νησί του Αιγαίου, µε τους κατοίκους να
εµπλέκονται τόσο στη µία όσο και στην άλλη ιστορία.

Το carousel συµβολίζει τους κύκλους της ζωής µια νέας γυναίκας που, έχοντας θεραπευτεί από τα ψυχολογικά της τραύµατα –ύστερα από βιασµό που είχε υποστεί ως έφηβη-, δίνει τώρα τον αγώνα της ζωής. Ένας
µυστηριώδης άνδρας και ορισµένα τυχαία γεγονότα «ξαναζωντανεύουν» τον εφιάλτη. Μετά από δύο κωµωδίες, ο Σταµάτης Τσαρουχάς αλλάζει ύφος και υπογράφει ένα ψυχολογικό δράµα.

Ο Αρσιβαρίστας και ο Άγγελος της Ελένης Αλεξανδράκη
Η συνάντηση και η (αναπόφευκτη) σύγκρουση ενός Αθηναίου και ενός Νισύριου είναι ο καµβάς γύρω από
τον οποίο αναπτύσσεται η νέα ταινία της Ελένης Αλεξανδράκη. Το συνεργείο µιας υπερπαραγωγής καταφθάνει στο νησί για ένα show στον κρατήρα του ηφαιστείου. Ο φύλακας του ηφαιστείου αντιδρά στην παρουσία των «ξένων» και η σύγκρουση των διαφορετικών αντιλήψεων και των δύο κόσµων τους φέρνει
αντιµέτωπους µε µια βαθύτερη αλήθεια. Η ταινία είναι γυρισµένη εξ ολοκλήρου στη Νίσυρο.

Ο γιος του Τσάρλυ του Κάρολου Ζωναρά
Ένα ψέµα είναι το «σωσίβιο» ενός ρακένδυτου νεαρού για να εισέλθει στους κόλπους της οµάδας ενός
«νονού» της νύχτας. Ο ίδιος αν και φροντίζει να καλλιεργεί τη φήµη αυτή µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο
και µε συµµάχους µια παρέα τραβεστί, οδηγείται σε ανεξέλεγκτες πράξεις.

Ο τελευταίος γυρισµός της Κορίνας Αβρααµίδου
Το αδιέξοδο ενός έρωτα, µε φόντο την ταραγµένη περίοδο του καλοκαιριού του 1974 στην Κύπρο, αφηγείται η Κορίνα Αβρααµίδου στην πρώτη της µεγάλου µήκους. Ένα καλοκαίρι που χαράζει ανεξίτηλα τις
ζωές µιας παραθαλάσσιας πόλης στην Κύπρο, αφού τα πράγµατα δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται, ούτε σε προσωπικό, αλλά ούτε και σε συλλογικό επίπεδο.

Σκλάβοι στα δεσµά τους του Τώνη Λυκουρέση
Επιστροφή στη µυθοπλασία για τον Τώνη Λυκουρέση µετά από δύο δεκαετίες. Ο σκηνοθέτης διασκευάζει το οµότιτλο µυθιστόρηµα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και δηµιουργεί ένα µωσαϊκό της ελληνικής κοινωνίας. Ήρωές του, τα µέλη µιας αστικής οικογένειας στην Κέρκυρα, αρχές του 20ού αιώνα και τραγικό
πρόσωπο, η κόρη που θυσιάζει τον έρωτά της για έναν γάµο- οικονοµική συναλλαγή.

Προς το παρόν του Αντώνη Καλογιάννη
Πόσο µπορεί να επηρεάσει τη ζωή των κατοίκων ενός µικρού νησιού η παρουσία ενός αγνώστου; Μπορεί ν’ ανατρέψει τα πάντα, αρκεί οι κάτοικοι να είναι διατεθειµένοι να κάνουν την υπέρβασή τους. Μια
απλή καλοκαιρινή ιστορία που βλέπει τα πράγµατα µε διαφορετικό τρόπο κι όπου όλα µπορούν να συµβούν. Η ταινία είναι η πρώτη µεγάλου µήκους του Αντώνη Καλογιάννη.

Ισοβίτες του Θόδωρου Μαραγκού
∆ύο διαφορετικοί χαρακτήρες κλεισµένοι σε ένα κελί- ο ένας για οικονοµικές ατασθαλίες, ο άλλος ως
εθελοντής ισοβίτης, γιατί πιστεύει «καλύτερα µέσα παρά έξω». Γρήγορα το κελί µετατρέπεται σε ρινγκ, καθώς ο ένας θέλει να επιβάλλει τις απόψεις του στον άλλο. Ο Θόδωρος Μαραγκός ξέρει καλά τα συστατικά της κωµωδίας και στήνει τη νέα του ταινία γύρω από το ερώτηµα: «Γιατί πιστεύεις ότι αξίζει η ελευθερία σου;», µε τους πρωταγωνιστές του να δίνουν καθένας τη δική του ερµηνεία.

Καλά κρυµµένα µυστικά - Αθανασία του Πάνου Καρκανεβάτου
Μια νεαρή Ελληνοαµερικανίδα επισκέπτεται για πρώτη φορά το νησί της µητέρας της, αναζητώντας τις ρίζες της και τον πατέρα που δεν γνώρισε ποτέ. Με φλαςµπάκ επιστρέφουµε τριάντα χρόνια πίσω, σ΄ ένα µικρό, αποµονωµένο νησί του Αιγαίου, όπου οι νόµοι της µικρής κοινότητας των ανθρώπων είναι εξίσου
σκληροί µε το ξερό και άγονο τοπίο.

Τρεις στιγµές του Πέτρου Σεβαστίκογλου - ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό
Ένας µύθος για τον έρωτα οδηγεί τα βήµατα ενός νεαρού ζευγαριού. Καθώς η ιστορία τους ξεδιπλώνεται,
βλέπουµε την παράλληλη ιστορία αγάπης δύο άλλων ζευγαριών, 40 και 60 χρόνων αντίστοιχα, που στο
παρελθόν προσπάθησαν να ζήσουν το δικό τους µύθο του έρωτα.

Κάτω από το µακιγιάζ σου του Βαγγέλη Σεϊτανίδη
Η πηγαία ανάγκη της γυναίκας να γίνει µητέρα, η απώλεια, η προστασία είναι ο καµβάς πάνω στον οποίο
στήνει την ταινία του ο Βαγγέλης Σεϊτανίδης. Μια νεαρή γυναίκα νιώθει την ανάγκη να γίνει µητέρα. Ένα
βράδυ, κατά λάθος χτυπά µε το αυτοκίνητό της ένα κοριτσάκι που λίγο αργότερα πεθαίνει στο νοσοκοµείο. Τώρα πρέπει ν’ αντιµετωπίσει αυτά που δεν αντιµετωπίζονται.

Κι ενώ το σκάφος εκινδύνευε του Λευτέρη Κατσαρού
Μια σπουδή στο 3-D animation, σε µια ιστορία που διαδραµατίζεται στο µέλλον, αλλά και ένα σχόλιο για
την ελληνική πραγµατικότητα, για το ρόλο των ΜΜΕ στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης, για την αναζήτηση του εύκολου χρήµατος, για το εγχώριο star system.
Τη συµµετοχή τους στα Κρατικά Βραβεία έχουν δηλώσει ακόµα και οι παρακάτω ταινίες, οι οποίες
βγήκαν στις αίθουσες το χειµώνα που µας πέρασε.

Without του Αλέξανδρου Αβρανά - ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό
Η καθηµερινότητα ενός σύγχρονου ζευγαριού που αδυνατεί να επικοινωνήσει µε ειλικρίνεια. Οι απαιτήσεις του κοινωνικού περίγυρου τούς κάνουν «πρωταγωνιστές» σε ένα γάµο γεµάτο συµβιβασµούς και
υποχωρήσεις. Τη λύση θα δώσει µε ακραίο τρόπο η σύζυγος.

Τρυφερότητα του Παναγιώτη Καραµήτσου
Έχοντας στο ενεργητικό του δύο µικρού µήκους και video art, ο Παναγιώτης Καραµήτσος υπογράφει την
πρώτη του µεγάλου µήκους, κάνοντας ένα σχόλιο πάνω στο αδιέξοδο των ανθρωπίνων σχέσεων στις µεγαλουπόλεις. ∆ύο φαινοµενικά διαφορετικές γυναίκες, µε µεγάλη διαφορά ηλικίας, αντιµετωπίζουν µε κυνισµό τα πράγµατα που συµβαίνουν γύρω τους. Ένα επώδυνο γεγονός τις φέρνει κοντά, και µέσα από την
γνωριµία τους αποδεικνύεται η οµοιότητά τους.

Το γαµήλιο πάρτυ
της Κριστίν Κρόκος

Μόλις χώρισα
Λούφα & απαλλαγή: Ι4 Deep End
του Β. Μυριανθόπουλου του Βασίλη Κατσίκη
του Θανάση Αντωνίου

Ψυχραιµία
του Νίκου Περάκη

Ιστορία 52
του Αλέξη Αλεξίου

Το φιλί της ζωής
του Νίκου Ζαπατίνα

καταλύεται αυτή η «ιδανική» σχέση. Εκτός από την ειλικρίνεια, θα έλεγα επίσης ότι αυτή η σχέση γίνεται πιο εύκολα
λειτουργική όταν υπάρχει και η αµεσότητα, αλλά χωρίς να
είναι πάντα προαπαιτούµενη.
2. Γιατί έχει δυνατές και βαθιά ανθρώπινες σκηνές που θα συγκινήσουν και θ’ αγγίξουν το κοινό, ωραία αισθητική και πλάνα, suspense, ατµόσφαιρα, καλή υποκριτική, δηµιουργικό
µοντάζ και ιδιαίτερη κινηµατογραφική γλώσσα. Επίσης, γιατί
είναι µια ταινία που καταπιάνεται µε θέµατα σύγχρονης προβληµατικής, όπως η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας που
αποβαίνει συχνά µοιραία για τις σχέσεις, το κυνήγι της καταξίωσης σε αντίθεση και σε αντιδιαστολή µε την κάλυψη των
ουσιαστικών αναγκών µας. Είναι ιδιαίτερα φωτογενής ταινία
λόγω των ωραίων χώρων και του υγρού στοιχείου (θάλασσα
και νερό) που έχει σε πληθώρα σκηνών, και πιστεύω ότι το
κοινό θα έχει πολλά σηµεία ταύτισης µε τους χαρακτήρες, καθώς όσα βιώνουν αυτοί, είναι υπαρξιακοί προβληµατισµοί
αναγνωρίσιµοι απ’ όλους και που αγγίζουν όλους µας.

Η επόµενη γενιά
Το βλέµµα του στη νέα γενιά σκηνοθετών του ελληνικού κινηµατογράφου στρέφει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, µέσα από το τµήµα «Generation Next», το οποίο φιλοξενεί επτά σκηνοθέτες που έχουν διακριθεί µε τις
µικρού µήκους ταινίες τους, και τώρα ετοιµάζονται για την πρώτη τους µεγάλου µήκους. Πρόκειται για τους:
Μαργαρίτα Μαντά, Βαρδή Μαρινάκη, Άρη Μπαφαλούκα, Μπουγιάρ Αλιµάνι, Χρήστο Νικολέρη, Παναγιώτη
Φαφούτη και Σύλλα Τζουµέρκα.
από τη Νίκη Κατσαντώνη
Κάποιοι απ’ αυτούς (Μαντά, Μαρινάκης, Τζουµέρκας) έχουν ξεκινήσει γυρίσµατα και θα παρουσιάσουν –εκτός απ’ τις µικρού
µήκους τους και ντοκιµαντέρ– µέρος της δουλειάς τους στο Φεστιβάλ. Όπως σηµειώνει η Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια του Φεστιβάλ, ∆έσποινα Μουζάκη, «στόχος του Generation Next δεν είναι µια απλή παρουσίαση νέων ταλέντων, αλλά η επί της ουσίας ένταξή τους στο σκελετό του Φεστιβάλ.» Το «µοτέρ», που σε προηγούµενο τεύχος έχει παρουσιάσει τους επτά νέους
σκηνοθέτες και τις ταινίες τους, µιλά µαζί τους για την ιδανική σχέση που µπορεί να έχει ο δηµιουργός µε το κοινό.
1. Ποια είναι για σας η ιδανική σχέση του δηµιουργού µε το κοινό;
2. Γιατί να επιλέξει ο θεατής την ταινία σας;

Σύλλας Τζουµέρκας

Άρης Μπαφαλούκας

1. Η συστράτευση µέσω της απόλαυσης και της συγκίνησης
στην πάλη µε τα ζητήµατα που µας αφορούν όλους: το δίκαιο, την αγάπη, το Καλό και το Κακό, το ιδιωτικό και το δηµόσιο.
2. Γιατί ελπίζουµε ότι θα κάνουµε µια καλή ταινία. Βρισκόµαστε στα κυρίως γυρίσµατα αυτή την περίοδο, και η αγωνία και
η δηµιουργικότητα όλων µας είναι στο κατακόρυφο. Τα θέµατα της ταινίας –η ενδοοικογενειακή υιοθεσία, οι σχέσεις των
µελών της οικογένειας, οι συνέπειες του παρελθόντος στο παρόν, τα χρήµατα– είναι θέµατα προσωπικά, ηθικά και πολιτικά δύσκολα και πολύ ενδιαφέροντα – και όλοι, ηθοποιοί,
συντελεστές και συνεργείο, ευχόµαστε κάτι να καταφέρουµε
να φωτίσουµε σε σχέση µε αυτά. Αν το πετύχουµε, τότε ο κόσµος θα έχει αρκετούς λόγους για να δει την ταινία µας.

1. Όπως σ’ όλες τις µορφές σχέσεων και επικοινωνίας, έτσι
και εδώ, κυρίαρχο δοµικό στοιχείο καλής στήριξης της σχέσης είναι η ειλικρίνεια στην έκφραση και η δύναµη της αποδοχής της από τον άλλον. Αν το κοινό ή ο δηµιουργός
στρουθοκαµηλίζουν απέναντι στην αλήθειά τους, για λόγους
πολλών και διάφορων αδυναµιών, αυτό δεν µπορεί να θεµελιώσει µια ουσιαστική µορφή επικοινωνίας. Αν ο δηµιουργός στέκεται µε ειλικρίνεια, τόλµη και υγιή πρόθεση έκφρασης απέναντι στο έργο του, αυτό γίνεται εύκολα και αµέσως αντιληπτό από τον θεατή. Τότε, µάλιστα: το κοινό µπορεί να σταθεί και ιδιαίτερα γενναιόδωρο απέναντι στις όποιες τεχνικές αδυναµίες µπορεί να υπάρχουν σ’ αυτό. Από την
άλλη, αν το κοινό δεν θέλει –για να µη κουράσει, ίσως,
πνεύµα και ψυχή– να καταπιαστεί και να συναναστραφεί µε
την αλήθεια του δηµιουργού όταν αυτή υπάρχει, τότε πάλι

Μαργαρίτα Μαντά
1. Μια σχέση συνενοχής, µοιράσµατος και διαλόγου.
2. Γιατί πιστεύω πως θα γίνει µια καλή ταινία, µ’ ένα θέµα
που αφορά πολύ κόσµο.

Βαρδής Μαρινάκης
1. Ως δηµιουργός, έχω έναν φανταστικό θεατή στο µυαλό µου
όταν γράφω το σενάριο κι όταν σκηνοθετώ. Ο φανταστικός
αυτός θεατής δεν είναι άλλος από τον εαυτό µου! Ακούγεται
κάπως εγωιστικό; Εξηγούµαι: όταν αναφέροµαι στο πρόσωπό
µου, υπολογίζω πως είµαι η συνισταµένη πολλών διαφορετικών προσώπων που αγαπάω και που µ’ έχουν διαµορφώσει
(σ’ αυτούς περιλαµβάνονται και οι άνθρωποι µε τους οποίους
φτιάξαµε την ταινία). Ως θεατής, όταν βλέπω µια ταινία, είναι
σαν να γνωρίζω έναν καινούργιο άνθρωπο. Όσο πιο αυθεντικός και ειλικρινής είναι, τόσο πιο ενδιαφέρουσα θα είναι η
γνωριµία µας. Βασική προϋπόθεση αυτής της επαφής είναι και
το απαραίτητο ταλέντο κατασκευής ταινιών του δηµιουργού
που θα κάνει τη συνθήκη αυτή να λειτουργήσει.
2. Γιατί θα βιώσει την πιο συγκλονιστική εµπειρία της ζωής
του! Το Μαύρο λιβάδι είναι η καλύτερη ταινία που έχει γίνει ποτέ. Απλά πράγµατα... Προφανώς αστειεύοµαι... ∆ύσκολη ερώτηση γι’ αυτόν που έχει κάνει την ταινία! Εγώ, πάντως, θα έβλεπα το Μαύρο λιβάδι µονάχα άµα είχα ακούσει πως είναι µια καλή ταινία. Οπότε, πρέπει να περιµένουµε να τελειώσει το µοντάζ, για να δούµε τι είναι αυτό που
προσφέρουµε. Από το υλικό που τραβήξαµε κι από τις γνώµες τρίτων που έχουν δει αποσπάσµατα, αυτό που βγαίνει είναι πως οι εικόνες της ταινίας σε ταξιδεύουν κάπου µακριά κι
όµορφα, πως δε θυµίζει ελληνική ταινία εποχής και πως οι
ανατροπές της πλοκής έχουν κάτι το συναρπαστικό.

Μπουγιάρ Αλιµάνι
1. ∆εν είναι σηµαντικό µόνο να κάνεις τον θεατή κοµµάτι της
ταινίας σου. Πολλές φορές είναι εξίσου σηµαντικό να τον

έχεις απέναντί σου και ν’ ανοίξεις µαζί του ένα διάλογο – ένα
διάλογο σιωπηλό, που µόνο σε µια κινηµατογραφική αίθουσα µπορείς ν’ ακούσεις. Κι όταν ο θεατής παίρνει από την
ταινία σου πράγµατα, τότε καταλαβαίνεις ότι έχεις πλησιάσει
το στόχο σου: να µοιραστείς την ψυχή σου µε άλλους.
2. Κεντρικός άξονας της ταινίας είναι η ερωτική σχέση µιας
γυναίκας γύρω στα 35 και ενός άντρα γύρω στα 50 που τους
ενώνει ένα πράγµα: η φυλακή. Και οι δύο έχουν τους συζύγους τους έγκλειστους και τους επισκέπτονται µια συγκεκριµένη µέρα του µήνα. Το παρελθόν έχει µείνει πίσω, και η
σχέση τους δυναµώνει. Οι επισκέψεις στην φυλακή πραγµατοποιούνται κανονικά. Κάποια στιγµή, έρχεται η αµνηστία και
απελευθερώνει τους δυο συζύγους. Οι χαρακτήρες πρέπει
να αντιµετωπίσουν την νέα κατάσταση. Η µεγάλη µοναξιά, η
πραγµατική ερωτική έλλειψη, καθώς και το συχνό φαινόµενο της αστυφιλίας τονίζονται στην ταινία – κι όλα αυτά, σ’ ένα
φόντο όπου κυριαρχεί η ανεργία, η φτώχεια, η είσοδος των
ξένων κεφαλαίων. Είναι στο τέλος µια σύγκρουση από αλήθειες και µια αναζήτηση προς το άγνωστο. Το Πέρα από την
αµνηστία είναι µια ταινία για το δικαίωµα του ανθρώπου να
επιλέγει, ακόµα κι όταν τα πάντα είναι εναντίον του· να κερδίζει τα πράγµατα µε κάθε τρόπο. Οι ήρωες προσπαθούν να
βρουν καθαρές σταγόνες µέσα σε µια λάσπη ζωής. Ο έρωτας έρχεται όχι µόνο ως συναίσθηµα, αλλά και ως δύναµη
που ανεβάζει τους χαρακτήρες πάνω από τις καταστάσεις,
πάνω από τον εαυτό τους. Και µέσα από τον έρωτα µπορούν
και γνωρίζουν πραγµατικά το µέγεθός τους. Έχουµε να κάνουµε µε µια σχέση «λιποταξίας».

Παναγιώτης Φαφούτης
1. Η σχέση που διαρκεί στο χρόνο, είτε µε µία ταινία είτε µε
πολλές.
2. Είναι ίδια ερώτηση µε το «Γιατί να σε ψηφίσει κανείς;» Τελοσπάντων…
α) Γιατί µιλάει για κάτι που µας απασχολεί όλους λίγο-πολύ:
τις σχέσεις που δοκιµάζονται στο χρόνο, µέσα σ’ ένα πιο ενδιαφέρον και ακραίο περιβάλλον.
β) Για να διαπιστώσει χαιρέκακα ότι οι ελληνικές ταινίες δεν
πρόκειται ποτέ να γίνουν «αντάξιες του εξωτερικού».
γ) Για να αναγνωρίσει ένα κοµµάτι του εαυτού του και να ξανασκεφτεί «τι είναι αυτό που το λένε αγάπη»... όσο σκεφτεί…
δ) Γιατί είναι από την Πάτρα και του αρέσει το καρναβάλι.
ε) Γιατί είναι από την Ξάνθη και θέλει να δει πώς είναι το καρναβάλι στην Πάτρα.

Χρήστος Νικολέρης
1. Ένα ειλικρινές «πάρε-δώσε». Ο δηµιουργός δίνει το έργο
του, καταθέτει συναισθήµατα, εµπειρίες, την ψυχή του. Το
κοινό τού το ανταποδίδει, χαρίζοντάς του δύναµη, θετική
ενέργεια, κουράγιο, συναισθήµατα, εµπειρίες, την ψυχή του.
2. Για τον ίδιο λόγο που θα την έβλεπα κι εγώ: για να συγκινηθεί, να ταξιδέψει, να γελάσει, να θυµώσει, να νιώσει αγωνία, τρυφερότητα, ένταση, µίσος, αγάπη…

ντοκιµαντέρ
Από τον Μάνο Χατζιδάκι ώς τον Φερνάντο Πεσόα και από τον Μιχάλη Κακογιάννη µέχρι τον Πάρβα, έναν καφετζή
στην Αµοργό, τα ντοκιµαντέρ που διαγωνίζονται φέτος για τα Κρατικά Κινηµατογραφικά Βραβεία, στρέφουν τον
φακό τους στο ανθρώπινο πρόσωπο, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές
σηµαντικών προσωπικοτήτων και ανάγοντας το προσωπικό σε συλλογικό.

Μάνος Χατζιδάκις - είδωλο στον καθρέφτη
του ∆ηµήτρη Βερνίκου
Η βράβευση µε το Όσκαρ τραγουδιού για τα «Παιδιά του Πειραιά» και
η άρνηση του Μάνου Χατζιδάκι να το παραλάβει, είναι ο πυρήνας γύρω από τον οποίο ξεδιπλώνεται ο µύθος του σπουδαίου δηµιουργού.
Ο ∆ηµήτρης Βερνίκος, µαθητής, φίλος και συνεργάτης του συνθέτη για
πάνω από δύο δεκαετίες, επεξεργάστηκε 150 ώρες οπτικοαουστικού
υλικού (από το προσωπικό του αρχείο και το αρχείο Χατζιδάκι) και µε
αφορµή την καθοριστική αυτή στιγµή της βράβευσης φωτίζει άγνωστες
πλευρές της προσωπικής και της δηµιουργικής πορείας του Μάνου
Χατζιδάκι.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: ∆ηµήτρης Βερνίκος
Παραγωγή: ∆ηµήτρης Βερνίκος, ΕΚΚ, ΕΡΤ.

Μια ζωή µια εποχή – Μιχάλης Κακογιάννης
της Λυδίας Καρρά
Ο Μιχάλης Κακογιάννης µέσα απ’ τα δικά του µάτια. Είναι η πρώτη
φορά στη µακρόχρονη πορεία του που βρίσκεται µπροστά από την
κάµερα. Άλλοτε µε χιούµορ και άλλοτε µε συγκίνηση, αφηγείται ο
ίδιος µια πορεία ζωής που ξεκίνησε από την Κύπρο το 1922 για να
φτάσει µέχρι τις Κάννες, τα βραβεία Όσκαρ, αλλά και τα µεγαλύτερα
θέατρα του κόσµου. Η ταινία περιλαµβάνει ακόµα µαρτυρίες των Μίκη
Θεοδωράκη, Σαρλότ Ράµπλινγκ, Γιώργου Αρβανίτη, ∆ηµήτρη Παπαïωάννου και πολλών άλλων συνεργατών του.
Σκηνοθεσία – Σενάριο: Λυδία Καρρά Παραγωγός: Λυδία Καρρά
Παραγωγή: LC Productions, µε την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της
Κύπρου και τη χορηγία του ∆ήµου Λεµεσού

Πάρβας, άγονη γραµµή
του Γεράσιµου Ρήγα
Εστιάζοντας σε µια σειρά στιγµές της καθηµερινότητας µιας οικογένειας
που κατοικεί στη Χώρα της Αµοργού, ο Γεράσιµος Ρήγας βλέπει στο πρόσωπο του ∆ηµήτρη Γιαννακού ή Πάρβα έναν Αιγαιοπελαγίτη που διασώζει κώδικες ηθών και εθίµων ενός µισοξεχασµένου παρελθόντος. Με
αποστασιοποιηµένη µατιά, το ντοκιµαντέρ παρακολουθεί τη συνοµιλία
του Πάρβα µε τη φύση στις πιο γαλήνιες και τις πιο άγριες στιγµές, µέχρι
το τέλος της ζωής του.
Σκηνοθεσία: Γεράσιµος Ρήγας Παραγωγός: Νίκος Κυπουργός

Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσόα
συνάντησε τον
Κωνσταντίνο Καβάφη
του Στέλιου Χαραλαµπόπουλου
Καβάφης – Πεσόα: διέγραψαν παράλληλες πορείες στη ζωή και τη δηµιουργία, σφράγισαν ανεξίτηλα τα γράµµατα του 20ού αιώνα, αλλά
αναγνωρίστηκαν και οι δύο µετά θάνατον. Με ένα µυθοπλαστικό ντοκιµαντέρ, ο Στέλιος Χαραλαµπόπουλος αποκαλύπτει µια άγνωστη µέχρι σήµερα συνάντηση των δύο κορυφαίων λογοτεχνών, κατά τη διάρ-

κεια µιας κοινής τους απόπειρας να αποδράσουν από την πατρίδα τους
και τα προσωπικά τους όρια, και να φτάσουν στον Νέο Κόσµο. Αυτόπτης µάρτυρας, ένας µυστηριώδης έλληνας συνταξιδιώτης. Ή µήπως
αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ;
Σκηνοθεσία – Σενάριο: Στέλιος Χαραλαµπόπουλος Εµφανίζονται: Μάκης Αρβανιτάκης, ∆ηµήτρης Οικονοµίδης, Όθων Μεταξάς, Αιµίλιος Τσούβαλης Αφήγηση: Μηνάς Χατζησάββας,
Λουίς Λίµα Μπαρέτο, Όθων Μεταξάς Παραγωγός: Θάνος Λαµπρόπουλος Παραγωγή: Περίπλους, Graal, Contracosta Producoes, Άρκτος, ΡΙΚ, ΕΡΤ, ΕΚΚ.

Είδωλα στον καθρέφτη
του Γιάννη Βαµβακά
Ο ∆ηµήτρης Μυταράς, µια πολυσήµαντη προσωπικότητα που σηµάδεψε την ελληνική τέχνη στο δεύτερο ήµισυ του 20ού αιώνα, µας συστήνεται µέσα από το ντοκιµαντέρ του Γιάννη Βαµβακά, στο οποίο, µέσα
από ιστορικές διαδροµές, ντοκουµέντα και µαρτυρίες, αναπλάθεται η
ζωή και το έργο του ζωγράφου και δασκάλου. Με κεντρικό άξονα τον
ίδιο τον δηµιουργό, παρουσιάζονται εκατό περίπου έργα του στους χώρους όπου τα εµπνεύστηκε.
Σκηνοθεσία – Σενάριο: Γιάννης Βαµβακάς
Παραγωγός: Γιάννης Βαµβακάς Παραγωγή: Dramatica Films

Μακρόνησος
των Ηλία Γιαννακάκη και Εύης Καραµπάτσου
Πρόσωπα και από τις δύο πλευρές του ιστορικού δράµατος που παίχτηκε στη Μακρόνησο, αποτελούν τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες
του ντοκιµαντέρ, που περιγράφει το «πρωτοποριακό» πείραµα της
προσπάθειας για «ιδεολογική αναµόρφωση» περισσότερων από
100.000 κοµµουνιστών στο ερηµονήσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου
1947-’52. Ένα µεγάλο µέρος της ταινίας καλύπτεται από το οπτικοακουστικό υλικό που εντοπίστηκε στην Ευρώπη και την Αµερική, ενώ
υπάρχουν και µαρτυρίες ανθρώπων που βασανίστηκαν στα τάγµατα
της Μακρονήσου, όπως οι Αλέξανδρος Αργυρίου, Νίκος Κούνδουρος,
Αλέκα Παΐζη, Λεωνίδας Κύρκος, Τάσος Ζωγράφος, Μίκης Θεοδωράκης και άλλοι.
Σκηνοθεσια – Σενάριο: Ηλίας Γιαννακάκης, Εύη Καραµπάτσου
Παραγωγή: Ηλίας Γιαννακάκης, Εύη Καραµπάτσου, ΕΡΤ, ΕΚΚ.

Θέµις
του Μάρκου Γκαστίν
Η ∆ικαιοσύνη, ανέκαθεν τροφοδοτούσε την Έβδοµη Τέχνη µε δύσκολες υποθέσεις και άφθονο σασπένς, και ο Μάρκος Γκαστίν στο τελευταίο του ντοκιµαντέρ ασχολείται µε τη ∆ικαιοσύνη όχι µόνον ως θεσµό
µε τον οποίο λύνουµε τις διαφορές µας, αλλά και ως µια προσωπογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Με τρεις κάµερες καταγράφει την καθηµερινότητά των δικαστηρίων, κινηµατογραφώντας το ακροατήριο
ενός µικρού αριθµού εκδικάσεων διαφόρων υποθέσεων στα δικαστήρια της Ευελπίδων, και υποσχόµενος ένα πλήρες δραµατικό έργο.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Μάρκος Γκαστίν
Παραγωγός: Μάρκος Γκαστίν Παραγωγή: Minimal Films, ΕΡΤ, ΕΚΚ.

Digital Wave
Στο Ecce Momo!, ο Ανέστης Χαραλαµπίδης δηµιουργεί το βίντεο-ηµερολόγιο του Μορίς
Μοσέ πριν και µετά την αυτοκτονία του, ενώνοντας µια πολυεπίπεδη αφήγηση µ’ ένα παλίµψηστο εικόνων από την Αγία Πετρούπολη και τη σηµερινή Ελλάδα, σε µια… χειροποίητη ταινία για δυνατούς λύτες.
Το παραµύθι, την τροµοκρατία και την αισθητική των κόµικς ενώνει ο Άγγελος Σπάρταλης (Το
µήλο µέσα στο κεφάλι σου), που επανακάµπτει στο Digital Wave µε το Σύνδροµο της Χιονάτης. ∆εν πρόκειται για τη διάσηµη ηρωίδα, αλλά για την τελευταία εκτελέστρια της… 17Ν,
η οποία ερωτεύεται τον µυστικό πράκτορα που την καταδιώκει, χωρίς να γνωρίζει ένα µυστικό που τους συνδέει, ενώ ο πραγµατικός αρχηγός της οργάνωσης ετοιµάζει µια νέα επίθεση.
Ο Νίκος Κορνήλιος (Ισηµερία, Ο κόσµος ξανά), κόντρα στις δηµοφιλείς συνταγές για αγάπη και συγχώρεση, υπερασπίζεται την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να µισεί για να καταφέρει να γιατρέψει την αρρώστια του, στην πολυφωνική Μουσική των προσώπων.
Τη σηµερινή καταναλωτική εποχή επιλέγει ως φόντο ο Γιώργος Σερβετάς στις Αιτίες των
πραγµάτων. Ανάµεσα σε υποψήφιους που δίνουν συνεντεύξεις για να βρουν δουλειά, σε
εταιρείες µε οικολογικές ευαισθησίες και εύπιστους καταναλωτές, οι ήρωές του προσπαθούν
να περιγράψουν τι συνέβη όταν βίωσαν την αδικία.
Στο Unitas, ο Κωστής Μπασογιάννης µάς ταξιδεύει µέχρι ένα φανταστικό λιµάνι, όπου µια
πόρνη κι ένα βαποράκι προσπαθούν να ξεφύγουν από τη µιζέρια τους και να πετάξουν µακριά. Αν και θα δειλιάσουν, αναστατώνοντας τη σχέση τους, θα καταφέρουν να κάνουν µαζί µια τελική απόπειρα φυγής.
Στο Dreaming To Change, ο Κωνσταντίνος Καρύδας µάς βυθίζει στα όνειρα ενός φοιτητή
που προσπαθεί να γίνει καλύτερος άνθρωπος ονειρευόµενος µια διαφορετική ζωή, ακολουθώντας τον απ’ την απλούστερη ώς την πιο σουρεαλιστική του ονειροπόληση. Θα είναι αυτό αρκετό για να τον κάνει ν’ αλλάξει;
Ένα ατελείωτο ερωτικό γαϊτανάκι µε χολιγουντιανές αναφορές στήνει ο Παναγιώτης Κουντουράς στο The Pop Corn Movie, περιγράφοντας τα συναισθηµατικά µπερδέµατα µιας
οµάδας φίλων.
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, τέλος, σχηµατίζει µια αλυσίδα αταίριαστων προσώπων στο Κόκκινο όπως φόρεµα: η Μέριλιν Μονρόε, ένας οµοφυλόφιλος της δεκαετίας του 1970 και
µια νεαρή γυναίκα του σήµερα φτάνουν στα άκρα για ν’ αποκτήσουν ένα κόκκινο φόρεµα,
χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες.

Οι µικρού µήκους ταινίες που συµµετέχουν φέτος στα Κρατικά βραβεία είναι οι εξής:
Αγάπη τρυφερή του Γιώργου Σιούγα
Αποχαιρετισµός στα όπλα
της Νάνσυς Σπετσιώτη
Γάλα των Αλέξανδρου Σιπσίδη
και Κώστα Φραγκούλη
10 λεπτά του Αλέξανδρου Λεονταρίτη
Η αρκούδα της Βικτωρίας Βελλοπούλου
Η συνάντηση του Τάσου Γουδέλη
Θαµµένη ποίηση του Λευτέρη ∆ράζιου
Κέικ της Ελιάνας Αµπραβανέλ
Μικαέλλα του Γιάννη ∆αµόπουλου
Οδηγίες χρήσεως
του Κωνσταντίνου Γιαλλουρίδη
Οδοµαχία του Χρήστου Κανάκη
Πρόσκληση σε δείπνο
του Σπύρου Αµοιρόπουλου
Σταγόνα στον ωκεανό των ∆ηµήτρη
Χελιώτη και Θεόδωρου Βένερη

Στυξ της Αλεξίας Ρόιντερ
Σύνταγµα της Χριστίνας Ιωακειµίδη
Τα περιστέρια του Χάικ Κατσικιάν
Την καλύτερη νύφη του Νεριτάν Ζιντζιρία
Το άλµα του Χάρη Σταθόπουλου
Το σηµάδι της ζωής
του Γιάννη Καραπιπερίδη
Χήρα στρατηγού
του ∆ηµήτρη Κανελλόπουλου
Bella της Ελένης Τριανταφυλλοπούλου
Myraia του Γιώργου Μαρκή
Nebraska του Αχιλλέα Κυριακίδη
Partners της Ιωσηφίνας Μαρκαριάν
Pet Shop του Μιχάλη Ζενέλη
Rosmarinus officinalis ή ∆εντρολίβανος
ο φαρµακευτής του Ανδρέα Σιαδήµα
When Fish Fly της Βίλκας Τζουρά

Industry Centre
Ποιες ακριβώς είναι οι δραστηριότητες του Industry Centre του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης, τι προσφέρει σε επαγγελµατίες κινηµατογραφιστές και φοιτητές, τι έχει πετύχει
µέχρι τώρα και πόσο ανεβάζει το κύρος του Φεστιβάλ στον διεθνή χάρτη;
Σηµειώστε πως, φέτος, το Industry Centre θα φιλοξενηθεί στο χώρο του «Μουσείου Φωτογραφίας».
από τη Βένια Βέργου

Crossroads (17-19/11)
Τι είναι: Ένα φόρουµ συµπαραγωγών από τα Βαλκάνια και τη
Μεσόγειο. Φέτος λειτουργεί για τέταρτη χρονιά, και συµµετέχουν παραγωγοί από Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισραήλ, Ρουµανία, Σερβία, Τουρκία κ.ά.
Πώς λειτουργεί: Ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός κάθε
project ταινίας –από τα δεκαπέντε που συµµετέχουν και είναι
στο στάδιο της προπαραγωγής– έχουν καθηµερινά ηµίωρες
τετ-α-τετ συναντήσεις µε ειδικούς πάνω στο θέµα της χρηµατοδότησης (sales agents, εκπροσώπους τηλεοπτικών σταθµών και συµβούλους από ολόκληρη την Ευρώπη), προκειµένου να βρουν συµπαραγωγούς από τα Βαλκάνια, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελλάδα κ.λπ. Στο τέλος της διοργάνωσης, ένα από τα projects τιµάται µε το Βραβείο Crossroads
Nokia N Series, ύψους 10.000€.
Τι σκοπούς έχει: Τη στήριξη παραγωγών ταινιών µυθοπλασίας, από Μεσόγειο και Βαλκάνια, προωθώντας τες σ’ ένα
δίκτυο χρηµατοδοτών και συµπαραγωγών απ’ όλο τον κόσµο, και να φέρει σε επαφή την ελληνική κινηµατογραφία µε
όσο το δυνατόν περισσότερους ειδικούς από το εξωτερικό.
Κάθε χρόνο, το 30% περίπου των ταινιών που συµµετέχουν,
είναι ελληνικές.
Τι έχει κάνει µέχρι τώρα: Έχουν παρουσιαστεί πολλές σηµαντικές ταινίες κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων.
Μεταξύ τους, οι ολοκληρωµένες ταινίες Disengagement του
Άµος Γκιτάι (Ισραήλ), Sut του Σεµίχ Καπλάνογλου (Τουρκία),
The Rest is Silence του Νάε Κάρανφιλ (Ρουµανία), Pandora’s
Box της Γεσίµ Ουστάογλου που κέρδισε το Χρυσό Κοχύλι στο
Φεστιβάλ του Σαν Σεµπαστιάν, και το περσινό project The
Policeman του Nadav Lapid (Ισραήλ) που παρουσιάστηκε στο
L’Atelier du Cinéma των Καννών και στο New Cinema
Network, στο Φεστιβάλ της Ρώµης. Μερικές απ’ τις ταινίες που
έχουν συµµετάσχει από ελληνικής πλευράς, είναι: Ακάµας του
Παννίκου Χρυσάνθου (Κύπρος), Το κακό του Γιώργου Νούσια
και Το µαύρο λιβάδι του Βαρδή Μαρινάκη που βρίσκεται στη
διαδικασία του µοντάζ, ενώ αναµένεται η ολοκλήρωση, µετα-

ξύ άλλων, των Fade του Αλέξη Αλεξίου και Housewife της
Αθηνάς Ραχήλ Τσαγκάρη.
Τι ξεχωριστό κάνει φέτος: Φιλοξενεί το τµήµα Greece:
Generation Next, το οποίο συγκεντρώνει επτά νέους έλληνες
σκηνοθέτες που αυτή τη στιγµή βρίσκονται στη διαδικασία δηµιουργίας της πρώτης τους µεγάλου µήκους ταινίας, ώστε να
δικτυωθούν µε παραγωγούς, χρηµατοδότες, φεστιβάλ και διανοµείς από όλο τον κόσµο. Επίσης, οι ειδικοί που έρχονται για
τα projects του Crossroads, βλέπουν και τα «Works in
Progress» της Αγοράς του Φεστιβάλ (βλ. πιο κάτω: Αγορά),
έτσι ώστε να ανακαλύψουν ταινίες από την ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων και της Ελλάδας, λίγο πριν από την ολοκλήρωσή τους, ακόµα και για πιθανή προαγορά.
«Την πρώτη χρονιά του Crossroads, πριν από τέσσερα χρόνια,
δεν είχαµε σχεδόν καµία ελληνική συµµετοχή. Η ίδια διστακτικότητα υπήρχε και τη δεύτερη χρονιά, ενώ τώρα πια είµαστε
πολύ χαρούµενοι που έχει αυξηθεί η συµµετοχή, µε τους έλληνες κινηµατογραφιστές να είναι πλέον πιο ανοιχτοί και λιγότερο καχύποπτοι. Οι ξένοι επαγγελµατίες υποδέχτηκαν πολύ
θετικά τις ελληνικές ταινίες που έλαβαν µέρος πέρσι στο
Crossroads. Υπάρχει σίγουρα περιέργεια από τους ξένους να
ανακαλύψουν τον ελληνικό κινηµατογράφο. Αυτό που είδα
από την εµπειρία µου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, είναι πως, ενώ όλοι εµείς οι ξένοι πάντα βλέπαµε
και βλέπουµε την Ελλάδα ως κοµµάτι της Ευρώπης, για τους
ίδιους τους Έλληνες αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Υπήρχε, δηλαδή, ένα µίγµα υπερηφάνειας, ανάµικτης µε το αίσθηµα ότι είναι
outsiders. Αυτό µε ξάφνιασε, και ήταν στοίχηµα για µένα να
φέρω τους έλληνες κινηµατογραφιστές όσο πιο κοντά µπορούσα στη συµπαραγωγή.
Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί δεν συµµετέχουν περισσότερες ελληνικές ταινίες στα διεθνή φεστιβάλ. Υπάρχει µια νέα γενιά που
βλέπω ότι µπορεί ν’ αλλάξει πολλά. Γενικά, κι εγώ προβληµατίζοµαι µε το θέµα της προβολής τους. Είναι δύσκολο να πει
κανείς γιατί δεν είναι µεγάλη. Η πορεία, π.χ., του Αλέξη Αλεξίου (Ιστορία 52), που εξασφάλισε από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης την προβολή του στο Ρόντερνταµ και σε τόσα άλλα
φεστιβάλ, σηµαίνει πως υπάρχει ελπίδα γι’ αυτή τη γενιά, κι είµαι πολύ αισιόδοξη. Ο Γιάνναρης, επίσης, είναι ήδη γνωστός
στο Βερολίνο. Νοµίζω πως η έλλειψη προβολής τους στο
εξωτερικό έχει να κάνει και µε τη συµπεριφορά των ελλήνων
κινηµατογραφιστών, αυτό το µίγµα του insider-outsider, καθώς
και µε την ελλιπή κινηµατογραφική παιδεία.
Όσο πιο ισχυρή είναι η έννοια της τοπικότητας σε ένα project, τόσο πιο οικουµενική απήχηση θα έχει. Όσο πιο ειλικρινά λες µια
τοπική ιστορία µε οικουµενικά στοιχεία, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η επιτυχία της. Πάρτε παράδειγµα τον φετινό Χρυσό Φοίνικα,
το Ανάµεσα στους τοίχους του Καντέ. Προσωπικά, δεν πολυπιστεύω στις «παγκόσµιες» ιστορίες, αλλά στις ιστορίες που λέγονται µέσα απ’ τη δική τους γλώσσα και κουλτούρα.

Αγαπώ πολύ τη δουλειά µου στη Θεσσαλονίκη. Είναι µεγάλη
εµπειρία να ανακαλύπτω την ελληνική κουλτούρα. Με εντυπωσίασε πραγµατικά από την αρχή ο επαγγελµατισµός των ανθρώπων που δουλεύουν στο Φεστιβάλ. Η εµπειρία είναι επίσης µεγάλη για τους καλεσµένους που έρχονται στο Φεστιβάλ, γιατί το
κοινό της Θεσσαλονίκης είναι εντυπωσιακά νεαρής ηλικίας – κάτι πολύ δύσκολο για ένα φεστιβάλ. Υπάρχουν πολλοί νέοι και
πολλή ενέργεια.»
Marie-Pierre Macia, καλλιτεχνική διευθύντρια Crossroads
«Κάθε χρόνο αυξάνονται οι συµµετοχές των ελληνικών
projects στο Crossroads, πράγµα που κάνει δυσκολότερη την
επιλογή. Ως διοργανωτές, θέλουµε να βοηθήσουµε όσο µπορούµε περισσότερο τους έλληνες δηµιουργούς, και προσπαθούµε να συµπεριλάβουµε ένα µεγάλο ποσοστό κάθε φορά.
Κάθε χρόνο, περίπου το 30% της επιλογής είναι αφιερωµένο
στην Ελλάδα.»
Φένια Κοσοβίτσα, συντονίστρια Crossroads
«Ως εργαζόµενη και για τα 2 προγράµµατα του Φεστιβάλ που
αφορούν την ανάπτυξη των σεναρίων (Balkan Fund &
Crossroads), αυτό που βρίσκω πιο ενδιαφέρον είναι o αυξανόµενος αριθµός καταθέσεων κάθε χρόνο και, ειδικά από ελληνικής πλευράς, η συνύπαρξη νέων ταλέντων µε καταξιωµένα
ονόµατα και η πρώιµη αίσθηση που µπορεί κανείς να αποκτήσει σε σχέση µε το νέο ρεύµα στον κινηµατογράφο.»
Αγγελική Βέργου, συντονίστρια Crossroads

Balkan Fund (15-17/11)
Τι είναι: Ένα ταµείο για την ανάπτυξη σεναρίων, που λειτουργεί
σε συνεργασία µε τα ταµεία ενίσχυσης των υπόλοιπων καθιερωµένων διεθνών φεστιβάλ. Καλύπτει τις περιοχές: Αλβανία,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο,
Μαυροβούνιο, ΠΓ∆Μ, Ρουµανία, Σερβία, Σλοβενία και Τουρκία. Φέτος λειτουργεί για έκτη χρονιά.
Πώς λειτουργεί: Κάθε χρόνο συµµετέχουν περίπου δώδεκα ταινίες που έχουν απλώς ένα treatment ή βρίσκονται στο
πρώτο στάδιο ανάπτυξης σεναρίου. Η οµάδα κάθε ταινίας
(σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός) συζητάει µε µέλη
της κριτικής επιτροπής την ιστορία της ταινίας για µία ώρα,
µπροστά σ’ ένα κοινό από επαγγελµατίες του χώρου, οι
οποίοι, στη συνέχεια, κάνουν one to one συναντήσεις µε
τους δηµιουργούς. Συχνά προκύπτουν κρίσιµες συναντήσεις.
Υπολογίζεται ότι µια ταινία που συµµετέχει εδώ, θα είναι
έτοιµη µετά από δύο χρόνια.
Τι σκοπούς έχει: Την αύξηση του ενδιαφέροντος των ελλήνων κινηµατογραφιστών, σεναριογράφων και σκηνοθετών
για τη δράση του Balkan Fund, µιας και η χρηµατοδότηση
σεναρίου δεν είναι ακόµα επαρκής σε καµία ευρωπαϊκή χώρα, της Ελλάδας συµπεριλαµβανόµενης.
Τι έχει κάνει µέχρι τώρα: Παρ’ όλο που το Balkan Fund
επεµβαίνει µε συµβουλευτική και οικονοµική υποστήριξη σ’
ένα πολύ πρώιµο στάδιο του κύκλου της παραγωγής, στην
ανάπτυξη σεναρίου, το ποσοστό των σεναρίων που ολοκληρώνονται µε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, τo κατατάσσει

αποδεδειγµένα στα πιο αποτελεσµατικά σχήµατα του χώρου. Το Balkan Fund έχει ήδη στο ενεργητικό του έναν εντυπωσιακό αριθµό ταινιών που αναπτύχθηκαν και ολοκληρώθηκαν µε τη συνδροµή του και στη συνέχεια διακρίθηκαν µε
σηµαντικά βραβεία στον διεθνή κινηµατογραφικό στίβο, εξασφαλίζοντας την εµπιστοσύνη της αγοράς όσον αφορά την
ποιότητα των σχεδίων σεναρίου που παρουσιάζει κάθε χρόνο. Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι: Snow (Μεγάλο Βραβείο στην Εβδοµάδα Κριτικών, Κάννες 2008), California
Dreamin’ (endless) (Mεγάλο Βραβείο Ένα Κάποιο Βλέµµα,
Κάννες 2007), Σεράγιεβο, σ’ αγαπώ (Χρυσή Άρκτος Φεστιβάλ Βερολίνου, 2006), Gucha - Distant Trumpet (Πανόραµα Φεστιβάλ Βερολίνου, 2007), Hidden Faces (Παγκόσµια
Πρεµιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2007), The Tuning
(Μεγάλο βραβείο Φεστιβάλ Μανχάιµ και Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Φεστιβάλ Νάπολης, 2005).
Τι ξεχωριστό κάνει φέτος: Το φετινό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τέσσερις (4) ταινίες του
Balkan Fund, ανάµεσα στις οποίες τρεις που ολοκληρώθηκαν
πρόσφατα: Snow (βραβευµένο το 2004), Μικρό έγκληµα
(βραβευµένο το 2003, η πρώτη βραβευµένη ελληνική ταινία
που ολοκληρώνεται), Farewell to Hemingway (βραβευµένο επίσης το 2004 και ∆ιεθνής Πρεµιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) και The Tour (συµµετοχή το 2007). Το Balkan
Fund πρωτοπορεί και ως προς την κριτική επιτροπή του, που
αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από σεναριογράφους
ή/και σκηνοθέτες, κάτι που, σε επιτροπές κρίσης στο στάδιο
της ανάπτυξης σεναρίου, σπάνια συµβαίνει. Τα µέλη της κριτικής επιτροπής 2008 είναι οι σεναριογράφοι και σκηνοθέτες
Richard Kwietniowski και Milcho Manchevski, ο σεναριογράφος Razvan Radulescu και ο παραγωγός και διευθυντής του
Irish Film Board, Simon Perry.
«Έλληνες κινηµατογραφιστές, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες
µπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Balkan Fund
ακόµα κι αν δεν συµµετέχουν µε κάποιο project – κάτι που είναι εξαιρετικά χρήσιµο, τόσο για τη δηµιουργία επαφών όσο
και για την εξοικείωση µε τον τρόπο ανάπτυξης σεναρίου σε
διεθνές επίπεδο. Είναι όλοι ειλικρινά ευπρόσδεκτοι.»
Χριστίνα Kallas-Καλογεροπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια Balkan Fund, σεναριογράφος, παραγωγός και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεναριογράφων.

Αγορά (14-23/11)
Τι είναι: Η οµπρέλα που παρέχει τη δυνατότητα σε επαγγελµατίες από ολόκληρο τον κόσµο να βλέπουν και να αγοράζουν ταινίες. Φιλοξενεί όλες τις ταινίες που συµµετέχουν στα
επίσηµα προγράµµατα του Φεστιβάλ, ταινίες από την Ελλάδα, την ΝΑ Ευρώπη και τη Μεσόγειο που συµµετέχουν αποκλειστικά στην Αγορά, καθώς και τις ταινίες τού «Works in
Progress» («Προσεχώς»), ταινίες υπό παραγωγή από την
Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Φέτος, η Αγορά λειτουργεί για τέταρτη χρονιά.
Πώς λειτουργεί: Προσκαλεί τους µεγαλύτερους players

στον κόσµο (πέρσι, π.χ., είχε έρθει το Sundance Channel· φέτος
έρχεται το αµερικανικό Independent Film Project και η γαλλική
MK2), οι οποίοι κάνουν εµπορικές επαφές και κλείνουν συµφωνίες
διανοµής, ενώ οι κινηµατογραφιστές συµµετέχουν σε επιµορφωτικά σεµινάρια για το µάρκετινγκ των ταινιών τους.
Τι σκοπούς έχει: Την εµπορική εκµετάλλευση όλων ταινιών του
Φεστιβάλ µε εστιασµένο γεωγραφικό ενδιαφέρον, την προσέλκυση επαγγελµατιών από ολόκληρο τον κόσµο και την προώθηση
της διανοµής ελληνικών ταινιών σε εσωτερικό και εξωτερικό.
Τι έχει κάνει µέχρι τώρα: Στην 3η Αγορά (2007) συµµετείχαν συνολικά 352 επαγγελµατίες από 45 χώρες, από τους οποίους οι 107
ήταν αγοραστές, ενώ, την ίδια χρονιά, αυξήθηκε η συµµετοχή των
ελλήνων επαγγελµατιών που διαπιστεύτηκαν στην Αγορά κατά
66%. Μετά από έρευνα για αγοραστές που την προηγούµενη δεκαετία έχουν αγοράσει τουλάχιστον µία ελληνική ταινία, συµµετείχαν στην Αγορά 32% περισσότεροι επαγγελµατίες του εξωτερικού
µε ειδικό ενδιαφέρον για ελληνικές ταινίες, δηµιουργώντας τις ιδανικές προδιαγραφές για τη µετατροπή της Αγοράς σε ένα boutique
event για τη διεθνή προώθηση της ελληνικής κινηµατογραφίας.
Μερικά παραδείγµατα είναι τα εξής: Η αµερικανική εταιρία διανοµής TLA Entertainment αγόρασε την ταινία Το κακό του Γιώργου
Νούσια για όλα τα δικαιώµατα, για τις ΗΠΑ. Η ελληνική εταιρία παραγωγής Minus Pictures πέτυχε την προπώληση της ταινίας Μικρές ελευθερίες του Κώστα Ζάππα στη δανική Trust Film Sale. Η
Ιστορία 52 του Αλέξη Αλεξίου εξασφάλισε ως πράκτορα διεθνών
πωλήσεων τη γερµανική M Appeal κι έκανε παγκόσµια πρεµιέρα
στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό του Φεστιβάλ του Ρότερνταµ (µέσα απ’
τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα Balkan Works in Progress). Η
διόρθωση του Θάνου Αναστόπουλου και το Valse Sentimentale
της Κωνσταντίνας Βούλγαρη εξασφάλισαν συµµετοχή στο New
York Film Festival – New Directors New Films. H εταιρία διεθνών
πωλήσεων Filmsharks (Αργεντινή) πούλησε την Uranya του Κώστα
Καπάκα σε Ιταλία, Μεξικό, Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία (Canal
Plus). Ο sales agent ITN Distribution ανέλαβε το χειρισµό των διεθνών πωλήσεων της ταινίας Στάση ζωής του Σπύρου Βρεττού
(συµµετείχε στο Digitalwave 2007) και η γερµανική MDC Int. την
ταινία Eduart της Αγγελικής Αντωνίου. Συνολικά υποστηρίχθηκε η
διανοµή 73 πρόσφατων ολοκληρωµένων ελληνικών ταινιών (αύξηση 93%), ενώ, για πρώτη φορά, έξι ελληνικά έργα σε εξέλιξη
προβλήθηκαν σε µεγάλη οθόνη σε ειδική ηµερίδα-παρουσίαση,
σε 63 διαπιστευµένους επαγγελµατίες του εξωτερικού.
Τι ξεχωριστό κάνει φέτος: Η λίστα των επαγγελµατιών εµπλουτίζεται µε διανοµείς και πράκτορες διεθνών πωλήσεων µε αποδεδειγµένο εµπορικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές ταινίες, ενώ διευρύνεται
και η προβολή ελληνικών ταινιών σε εξέλιξη αποκλειστικά σε επαγγελµατίες αγοραστές. ∆ιευρύνεται η υπηρεσία παροχής εξειδικευµένων συµβουλών µάρκετινγκ σε όλους τους έλληνες παραγωγούς
που συµµετέχουν στην Αγορά, ενώ αυτοµατοποιείται και το σύστηµα για την τροφοδότηση των παραγωγών που συµµετέχουν στην
Αγορά, µε το feedback των αγοραστών για τις ταινίες τους. Επιπλέον, σε ειδικά διαµορφωµένα promo screening booths, προβάλλονται σε on line steaming όλα τα trailers των ελληνικών ταινιών που

συµµετέχουν στα φετινά κρατικά βραβεία, αλλά και στην Αγορά.
• Το ΕΚΚ συµµετέχει στην Αγορά µε δικό του περίπτερο.
«Για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου δεν έχουµε ενιαία εθνική κινηµατογραφία, όπως ο ιρανικός ή ο δανικός κινηµατογράφος, είναι πολύ
πιο δύσκολο να πουλήσουµε ταινίες στο εξωτερικό. Γι’ αυτό και κάθε ελληνική ταινία που πωλείται στην Αγορά, είναι πολύ µεγάλη επιτυχία. Οι καλεσµένοι της Αγοράς µάς λένε ότι είµαστε ένα boutique
event και να µη µεγαλώσουµε άλλο, κι ότι σε επίπεδο ποιότητας και
περιεχοµένου είµαστε αντάξιοι του Ρότερνταµ.»
Μαργαρίτα Ηλιοπούλου, συντονίστρια Αγοράς

Salonica Studio (19-23/11)
Τι είναι: Ένα εργαστήρι για φοιτητές. Φέτος λειτουργεί για τρίτη
χρονιά.
Πώς λειτουργεί: Σπουδαστές κινηµατογραφικών σχολών από τη
Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη συµµετέχουν µε πρόταση
σεναρίου, την οποία επεξεργάζονται σε µικρές οµάδες µε ειδικούς
του οπτικοακουστικού χώρου από όλο τον κόσµο, παρακολουθούν σεµινάρια πάνω στη διεθνή χρηµατοδότηση και τις πωλήσεις,
καθώς και τις λοιπές αναπτυξιακές δραστηριότητες του Φεστιβάλ,
µελετούν περιπτώσεις επιτυχηµένων ευρωπαϊκών συµπαραγωγών
και µαθαίνουν πρακτικές παρουσίασης της δουλειάς τους (pitching
techniques).
Τι σκοπούς έχει: Τη διεύρυνση των γνώσεων πάνω στη συµπαραγωγή, καθώς και του δικτύου γνωριµιών των φοιτητών µέσα από
τη διεθνοποίηση του προγράµµατος. Τη δυνατότητα ανάπτυξης,
χρηµατοδότησης και παραγωγής νέων ταινιών και προγραµµάτων
που να µπορούν να βρουν το δρόµο τους στην ευρωπαϊκή και τη
διεθνή αγορά.
Τι έχει κάνει µέχρι τώρα: Έλαβαν µέρος τελειόφοιτοι από οκτώ κινηµατογραφικές σχολές της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Το ρόλο του οικοδεσπότη ανέλαβαν οι φοιτητές του
Τµήµατος Κινηµατογράφου του Α.Π.Θ. Μεταξύ των ειδικών εισηγητών που πλαισίωσαν το Salonica Studio, ήταν και ο υπεύθυνος
του CDA, κρατικού φορέα της Καταλονίας για την οπτικοακουστική
ανάπτυξη. Η φυσική εξέλιξη, λοιπόν, του Salonica Studio ήταν η
περαιτέρω επέκταση και διεθνοποίησή του, µε την ένταξή του σ’
ένα νέο φιλόδοξο πρόγραµµα µε τον τίτλο Four Corners, στο οποίο
συµµετέχουν, µε τη χρηµατοδότηση και την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράµµατος MEDIA, τέσσερις µεγάλες Σχολές Κινηµατογράφου από την Ελλάδα (Α.Π.Θ.), τη Μεγάλη Βρετανία
(Bournemouth Screen Academy & Skillset), την Ισπανία (ESCAC)
και τη Ρουµανία (U.N.A.T.C. I.L. GARAGIALE).
Τι ξεχωριστό κάνει φέτος: Ολοκληρώνεται η ετήσια δράση του νέου αυτού προγράµµατος µε τον τίτλο Four Corners, ιδρυτικό µέλος του
οποίου υπήρξε η Ελλάδα, µέσω της συµµετοχής του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης.
«Το Salonica Studio, όντας το πρώτο πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα του οπτικοακουστικού τοµέα που έθεσε τις βάσεις και δηµιούργησε συνεργασία µε Σχολές Κινηµατογράφων διάφορων χωρών,
έκανε αίσθηση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.»
Θέµις Βελένη, υπεύθυνη Salonica Studio

Γ.Μ.: Ενώ, ένα χρόνο πριν, είχες κάνει την τελευταία σου ταινία,
που είναι από ορισµένες απόψεις και µία από τις πιο τολµηρές,
µορφολογικά, ταινίες σου.

Μάνος Ζαχαρίας - µια ζωή µυθιστόρηµα
Ξεκίνησε από τη σχολή Ρώτα-Σαραντίδη για να βρεθεί στη Γαλλία, την Τασκένδη, τη Ρωσία.
Έχουν µεσολαβήσει τα ∆εκεµβριανά, ο Εµφύλιος, η εξορία. Στήνει µια σπουδαία καριέρα στη Ρωσία
την οποία θυσιάζει για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Για τους νεότερους ο Μάνος Ζαχαρίας είναι ο άνθρωπος
που καθόρισε τα κινηµατογραφικά πράγµατα στη χώρα µας. Για τους παλαιότερους είναι και ένας σηµαντικός
κινηµατογραφιστής. Το αφιέρωµα στο φεστιβάλ αποκαλύπτει τον δηµιουργο Μάνο Ζαχαρία.
Ο Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, ο Μάνος Ευστρατιάδης και ο ∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος συζητούν µαζί του.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου να πάρω πρώτος το λόγο ως οικοδεσπότης. Έχουµε απέναντί µας τον Μάνο
Ζαχαρία, έναν άνθρωπο µε πλούσιο έργο και ακόµα πιο πλούσια ζωή. Είπαµε, µε την άνεση της φιλίας που δένει και τους τρεις µας µε τον Μάνο, να κάνουµε µια ανοιχτή συζήτηση για το έργο του, για τι ζωή του, για όλα.
Πώς λέτε να ξεκινήσουµε;
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΗΣ: Ένας σκηνοθέτης σηµαντικός, ο οποίος είναι µεν Έλληνας, αλλά έχει κάνει τις δέκα από τις έντεκα ταινίες του στο εξωτερικό και, αφού έχει περάσει από θεσµικές θέσεις πολύ σηµαντικές, έχει καθορίσει πράγµατα νοµοθετικά µε τα οποία προχωράει ο ελληνικός κινηµατογράφος είκοσι τόσα χρόνια, τιµάται από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το κινηµατογραφικό του έργο. Ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, θέλω να ρωτήσω τον Μάνο πώς νιώθει γι’ αυτό το αφιέρωµα. Ξέρω, από παλιότερες κουβέντες µας, ότι τον ένοιαζε το γεγονός πως η
Ελλάδα δεν έχει ανακαλύψει το κινηµατογραφικό του έργο.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Νιώθω παράξενα. Η υποδοχή που είχα στην Ελλάδα, ήταν –το λιγότερο– παράξενη. Χωρίς να έχει
δει κανείς τις ταινίες µου, χωρίς να ξέρει τίποτα απολύτως για την κινηµατογραφική µου βιογραφία, παρουσιάστηκαν άρθρα στον Τύπο ότι, εντάξει, ήρθε ο Ζαχαρίας µε τον γνωστό συµβατικό σοβιετικό κινηµατογράφο. Αυτό, σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι µετά πήγα στο ΥΠΠΟ επί Μελίνας, ως Σύµβουλος Κινηµατογραφίας, µε δέσµευσε
κατά κάποιον τρόπο στο να προωθήσω το έργο µου, να βγάλω κάποια ταινία µου στους κινηµατογράφους ή την
τηλεόραση. Είναι ένα κενό δεκαετίας, το οποίο, αν θέλεις, έπαιξε σηµαντικό ρόλο για τη συνέχεια.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε ακριβώς ήρθες για να εγκατασταθείς µονίµως στην Ελλάδα;
Μ.Ζ.: Στο τέλος του 1979.

Μ.Ζ.: Το Ψευδώνυµο Λούκατς. Στις αρχές του 1980, µε κάλεσε
ένας από τους πιο γνωστούς παραγωγούς ταινιών και τηλεοπτικών
σίριαλ να µου αναθέσει µια δουλειά. Κάναµε ένα ραντεβού και
µου λέει: «Κύριε Ζαχαρία, ξέρουµε το έργο σας και θα σας δώσουµε τον διπλάσιο χρόνο απ’ ό,τι δίνουµε στην Ελλάδα. Ρωτάω: “Πόσο, δηλαδή;”. – “Κάνουµε κάθε επεισόδιο σε µία ηµέρα. Εσάς, θα
σας δώσουµε δύο.”». Αρνήθηκα, γιατί αισθάνθηκα ότι θα τους κορόιδευα όταν ερχόµουν από το Λούκατς που το είχα γυρίσει µε µετακινήσεις σε Ουγγαρία, Βουλγαρία, Σοβιετική Ένωση, από τον Νότο στον Βορρά, τεσσερισήµισι µήνες… Και εκεί σταµάτησε η δυνατότητα να µπω στην παραγωγή.
Γ.Μ.: Όταν έγιναν αυτά τα γεγονότα, αθροίστηκαν τα χρόνια, κι ο
χρόνος επικάθεται – µυστήριο φαινόµενο κι αυτό... Πώς είδες, αναδροµικά, αυτή την περίοδο, όπου προσέφερες ως αδιαφιλονίκητος
πατέρας του νέου κινηµατογράφου µας, ενώ ούτε το προγενέστερο
έργο σου προβαλλόταν στην Ελλάδα, ούτε είχες τη δυνατότητα να
κάνεις καινούργια ταινία, λόγω όλων αυτών των συνθηκών και συµπτώσεων;
Μ.Ζ.: Υπάρχουν µεγάλα κενά στην ιστορία, γιατί ήταν συνυφασµένα µε την αναγκαιότητα της επιβίωσης. ∆εν πρέπει να το ξεχνάει κανείς αυτό. Όταν, λοιπόν, τελείωσε η θητεία µου στο Υπουργείο και
στο Κέντρο Κινηµατογράφου, έγινα executive producer. Έκανα το
Byron, µπαλάντα για έναν δαίµονα µε τον Κούνδουρο και το
Terra Incognita µε τον Τυπάλδο. Μετά απ’ αυτό ήρθε η περίοδος
της τηλεόρασης, και το 1994 µου πρότειναν να αναλάβω στην ΕΡΤ
τα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Ήταν µια καινούργια ιστορία, γιατί τότε ήταν τα θέµατα αλλαγής του φορµά, της αναζωογόνησης της παραγωγής κ.λπ., και γινόταν µια προσπάθεια ανανέωσης της βιοµηχανίας. Πάω στην ΕΡΤ, µετά έρχεται το 1,5% και το αναλαµβάνω,
καθώς και όλη την πολιτική της ΕΡΤ για την ενίσχυση του ελληνικού κινηµατογράφου. Κάναµε πολλά καινούργια προγράµµατα: το
Μικροφίλµ, τις συµβάσεις µε το Κέντρο για τα Προγράµµατα Νέο
Βλέµµα και Τεκµήριο, και άλλα.
∆.Σ.: Μήπως αφήσαµε ένα κενό; Μιλάµε για σένα και λέµε: «Ο
Μάνος ήρθε στη Ελλάδα», λες και ήσουν, όπως πολλοί άλλοι,
επτά χρόνια στο Παρίσι ή στη Σουηδία, λόγω χούντας, κι είπες µετά να γυρίσεις. Προφανώς δεν ήταν έτσι απλά τα πράγµατα. Θέλω
να σε ρωτήσω: Πέφτει η Χούντα στην Ελλάδα. Πώς µπαίνει στο

µυαλό της οικογένειας Ζαχαρία η ιδέα «φεύγουµε και πάµε στην
Ελλάδα»; Στη Σοβιετική Ένωση είχες στρώσει µια ζωή και µια δουλειά για πολλά χρόνια.
Μ.Ε.: Κι εγώ θέλω να προσθέσω στο ερώτηµα αν είχε και πολιτική διάσταση όλο αυτό, γιατί το 1968 έγινε η διάσπαση του ΚΚΕ,
και εσύ ήσουν προφανώς από την πλευρά του ΚΚΕ Εσωτερικού.
∆εν ξέρω αν αυτό ήταν ένας λόγος ακόµα να γυρίσεις, µια και τα
πράγµατα θα ήταν δύσκολα στη Σοβιετική Ένωση.
Μ.Ζ.: Να κάνω µια ιστορική τοποθέτηση. Μετά το 1968, και µετά
τη σαφή πολιτική θέση τη δική µου και πολλών άλλων στη Μόσχα, έγινε µια προσπάθεια από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ να
µε διώξουν από τη Μοσφίλµ, επειδή εγώ εργαζόµουν σ’ έναν τοµέα που ήταν διαφώτιση, προπαγάνδα, κινηµατογράφος κ.λπ.
Υπάρχει γράµµα µε την υπογραφή του Τσολάκη που λέει ότι «είναι
επικίνδυνο ο αναθεωρητής τάδε να εργάζεται σ’ έναν ευαίσθητο τοµέα». Προς τιµήν των Σοβιετικών, µε κάλεσαν, συζητήσαµε το θέµα, κι επειδή ήταν πια σαφές ότι εγώ θα είχα την υποστήριξη όλου
του κινηµατογραφικού κόσµου, µε επικεφαλής ανθρώπους όπως ο
Ροµµ, ο Ράισµαν, ο Πίριεφ και πολλοί άλλοι, προσπάθησαν να
µου πουν ότι καλό θα ήταν να µην εκδηλώνοµαι πολύ ανοιχτά και
να περιµένω να δούµε τι θα γίνει. Στη συνάντηση που είχαµε στην
Κ.Ε., είχα δηλώσει ότι δεν µπορούσα να πάω ενάντια σε συντρόφους µε τους οποίους µεγάλωσα και αγωνίστηκα, και που είναι
κοινή η τύχη µας και η µοίρα µας, όπως είναι ο Κύρκος, ο Φιλίνης
και άλλοι. ∆εν µε πείραξαν, µόνο που, ενώ είχα προταθεί για να
πάρω την ανώτατη κατηγορία σκηνοθέτη, κάτι που είχε επιπτώσεις
οικονοµικές, δε µου την έδωσαν για να µην προκαλέσουν. Αυτή
την ανώτατη κατηγορία την πήρα µετά από πολλά χρόνια, µετά το
Αρµπάτ και Μπουµπουλίνας, δηλαδή το 1972-’73. Μετά το θάνατο του Ροµµ, γίνοµαι Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής σε ένα από τα
στούντιο της Μοσφίλµ. Αλλά ύστερα πέφτει η Χούντα, κι εκεί, για
πρώτη φορά, γίνεται ορατό ένα µέλλον πιο ευοίωνο – θα µπορούσα να επιστρέψω στην Ελλάδα. Νωρίτερα, δεν υπήρχε τέτοια πιθανότητα. Από τη στιγµή, λοιπόν, που ήταν δυνατή η επιστροφή, αρχίζω ν’ αρρωσταίνω. Το 1975, παθαίνω µια καρδιακή κρίση, λόγω
ψυχολογικής πίεσης. Κι επειδή έχω ήδη αρχίσει την προετοιµασία
για το Λούκατς, µου κάνουν µια εντατική θεραπεία για να µπορέσω να σταθώ στα πόδια µου και να γυρίσω την ταινία. Όλη αυτή
την περίοδο ήµουν κάτω από διαρκή ιατρική παρακολούθηση µέχρι να ολοκληρώσω την ταινία, η οποία ήταν από τις πιο δύσκολες
από άποψη παραγωγής, µε πλήθος στρατό, µάχες κ.λπ. Τελειώνει,
λοιπόν, το 1977 η ταινία, και το πρόβληµα µπαίνει πλέον επί τά-

πητος: Επιστρέφουµε ή όχι; Θυµάµαι ότι είχε αρχίσει πια µια εσωτερική αντίδραση προς οτιδήποτε µπορεί να µε κρατούσε στη Ρωσία. ∆ιάβαζα σενάρια
και δεν µπορούσα να βρω ένα που να µου αρέσει. Υπήρχε πλέον συνειδητά η σκέψη να γυρίσουµε στην Ελλάδα. Το πρόβληµα ήταν ότι για την οικογένειά µου ήταν ένα βήµα τεράστιο. Η κόρη µου η Λένα είχε µπει στο Πανεπιστήµιο, στη γαλλική λογοτεχνία, η Μάσα ήταν ακόµα στο Γυµνάσιο, η Λιόλια, η γυναίκα µου, είχε τη δουλειά της, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Αεροπορίας, κι εγώ έπαιρνα οκτώ χάπια καθηµερινά για να επιβιώσω.
Μ.Ε.: Για όποιον σε ξέρει, αυτό ακούγεται εξωφρενικό.
Μ.Ζ.: Πραγµατικά ήταν κάτι το εντελώς απίθανο, γιατί και τότε είχα καλή υγεία. Όταν είδε αυτά τα πράγµατα η
Λιόλια, ότι δεν µπορούσα να στεριώσω σε µια δουλειά και πήγαινα από το κακό στο χειρότερο, το αποφάσισε
να ξεκινήσουµε. Έτσι, το 1979 ήρθαµε εδώ. Αυτό κόστισε περισσότερο από όλους στη Λένα, γιατί δεν µπορούσε να συνεχίσει τις πανεπιστηµιακές της σπουδές. Η Μάσα συνέχισε στο Γυµνάσιο, και η Λιόλια, επειδή ήταν µηχανολόγος-µηχανικός, ήταν η πρώτη που βρήκε δουλειά στην Ελλάδα, και αυτή που συντήρησε την οικογένεια.
Μ’ άλλα λόγια, το 1980-’81, µας έζησε η Λιόλια, κι εγώ µε κάτι µεταφράσεις που έκανα. Ε, µετά αρχίζει η γνωστή ιστορία µε το Υπουργείο.
Γ.Μ.: Τη Μελίνα την ήξερες από πριν, βεβαίως.
Μ.Ζ.: Με τη Μελίνα είχαµε γνωριστεί στο Φεστιβάλ της Μόσχας, τον καιρό της Χούντας. Και επειδή δεν της πολυάρεσε το Φεστιβάλ, ερχόταν σπίτι κάθε βράδυ κι είχαµε γίνει πια κολλητοί. Μετά από δύο χρόνια ήρθε µε τον
Ντασέν στο τότε Λένινγκραντ, για µια ταινία που γύριζε ο Ντασέν, και µου ζήτησε να βοηθήσω. Έτσι, όταν ήρθα
πίσω στην Ελλάδα, ήµαστε πια γνωστοί, κι όταν µε κάλεσε να πάω στο Υπουργείο, αντιστάθηκα όσο µπορούσα,
προσπαθούσα να της πω ότι ήθελα να γυρίσω ταινία, ήθελα να µπω στην παραγωγή κι αυτό θα µε καθυστερούσε κ.λπ., αλλά η Μελίνα ξέρετε πώς ήταν: κάναµε µια συζήτηση µιάµιση ώρα στο τηλέφωνο, και την άλλη µέρα
το πρωί υπέκυψα στην πρότασή της. ∆ε µετανιώνω, γιατί ήταν εννιά χρόνια καταπληκτικής συνεργασίας. Έγινε σηµαντική δουλειά εκείνη την περίοδο, γιατί η δεκαετία του 1980 ήταν µια δύσκολη εποχή για τον ελληνικό κινηµατογράφο, έκλειναν αίθουσες, υπήρχε µεγάλη κρίση, και γινόταν προσπάθεια να επιζήσει ο ελληνικός κινηµατογράφος. Από την άλλη, ήταν κι η νοµοθετική δουλειά.
Μ.Ε.: Απ’ ό,τι θυµάµαι, Μάνο, η πρόθεση ήταν να γίνει ο νόµος-πλαίσιο, που έγινε µε όλες τις δυσκολίες που
ξέρουµε και µπορούµε να αναφέρουµε, και να γίνει και για την κινηµατογραφική παιδεία ένας νόµος.
Μ.Ζ.: Ο νόµος ήταν ακριβώς ένα πλαίσιο που αγκάλιαζε όλες τις δραστηριότητες: ταινιοθήκη, παιδεία, παραγωγή, διανοµή, Κέντρο Κινηµατογράφου, φεστιβάλ, τα πάντα. Και επρόκειτο να βγουν προεδρικά διατάγµατα που
θα οργάνωναν και θα κωδικοποιούσαν όλα αυτά τα πράγµατα. Αυτά δεν βγήκαν ποτέ. Αλλά για την παιδεία, επειδή ήταν ένα θέµα που το είχα βάλει στοίχηµα, να γίνει η περίφηµη Ακαδηµία Κινηµατογράφου, συστήσαµε επιτροπή µε γνωστά ονόµατα –ήταν ο Παύλος Ζάννας, ο Ντασέν, ο Χριστόφορος Αργυρόπουλος, εγώ, και περιοδικά έρχονταν και κάποιοι άλλοι που µας βοηθούσαν– και κάναµε ένα νοµοθέτηµα για την Παιδεία. Αρχίσαµε, µάλιστα, να ψάχνουµε για κάποιο χώρο να τη στεγάσουµε, βρήκαµε τη Βίλα Καζούλη που θα µπορούσε να γίνει
καταπληκτική σχολή (το κτίριο προσφερόταν ολόκληρο, µε αίθουσες, µε υπόγεια κ.λπ.), κι ετοιµάσαµε τα ανταλλάγµατα που έπρεπε να δώσουµε, γιατί η βίλα ανήκει στο ∆ήµο. Τότε, πέφτει η κυβέρνηση, φεύγει η Μελίνα από
υπουργός Πολιτισµού, και δεν υπήρξε συνέχεια. Θέλω να σας πω ότι ο νόµος δεν έγινε στο άψε-σβήσε, κι ίσως
γι’ αυτό κράτησε όλα αυτά τα χρόνια. ∆ουλέψαµε τρία χρόνια για να καταλήξουµε σ’ ένα νοµοθέτηµα. Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, µια ικανοποίηση για το ότι δεν πήγαινε χαµένος ο χρόνος µου εδώ, ότι κάτι έκανα. Ήταν απαραίτητο για να µπορέσω να ισορροπήσω και να επιβιώσω.
∆.Σ.: Αντίστροφη νοσταλγία υπήρξε τότε; για το ότι δεν έκανες τις ταινίες που έκανες στη Ρωσία, αλλά και για την
ίδια τη Ρωσία, που ήταν η δεύτερη πατρίδα σου;
Μ.Ζ.: Χωρίς αµφιβολία. Πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα: η εικόνα που υπήρχε τότε, ότι στη Ρωσία
εµείς οι καλλιτέχνες ήµαστε καταπιεσµένοι από ένα σκληρό καθεστώς λογοκρισίας και δεν µπορούσαµε να κάνουµε αυτά που θέλαµε κ.λπ., ήταν λίγο υπερβολική. Υπήρχε, αν θες, ένα είδος αυτολογοκρισίας, που ήταν,
ίσως, χειρότερη. Ξέραµε τα όριά µας, για να το πω πιο απλά. Κι αυτό µας προφύλασσε από µια πιθανή παρέµβαση, να µην µπορείς να κάνεις την ταινία σου ή να µείνει στο ράφι κ.λπ. Τέτοια φαινόµενα δεν υπήρξαν. Παρεµβάσεις υπήρχαν. Για την ταινία Ένας από το εκτελεστικό απόσπασµα, που δεν µπορούσε να κατηγορηθεί για κακή ταινία και να µου κάνουν παρατήρηση καλλιτεχνικής φύσης, υπήρχαν από το Υπουργείο τριάντα παρατηρήσεις πολιτικού χαρακτήρα, επειδή έθιγα ένα θέµα που ήταν πολύ σηµαντικό γι’ αυτούς: τον πόλεµο. Ο πόλεµος
ο δικαιολογηµένος και ο πόλεµος ο επιθετικός, ο αδικαιολόγητος. Η πειθαρχία στο στράτευµα, η πατρίδα και οι
εντολές της, ποιος έχει δίκιο, ο εχθρός ή εσύ, γιατί κι αυτός θεωρεί ότι εκτελεί εντολή της πατρίδας, κ.λπ. Και εκεί
υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις. Θυµάµαι ότι µε τον Ροµµ πηγαίναµε στο Υπουργείο επί µία εβδοµάδα κάθε µέρα,
καθόµασταν µε τον Υπουργό και το κουβεντιάζαµε, τον πείσαµε ότι είχαµε δίκιο κι ότι δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο,
και µετά από τριάντα παρατηρήσεις έγινε τελικά µόνο µία αλλαγή, σε µια φράση δευτερεύουσα. Υπήρχε αυτή η
κατάσταση: η γνώση των ορίων. Ίσως γι’ αυτό δεν ένιωσα πολύ καταπιεσµένος. Και από τους φίλους και τους πο-

λύ κοντινούς µου ανθρώπους, ο µόνος που είχε προβλήµατα
πραγµατικά, ήταν ο Αντρέι Ταρκόφσκι. Αλλά –και εδώ είναι το µεγάλο «αλλά»– οι καλύτερες ταινίες του, κατά τη γνώµη µου, ο Καθρέφτης, το Στάλκερ, Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν, ο Αντρέι Ρουµπλιόφ, έγιναν στη Ρωσία, υπό αυτό το καθεστώς.
Γ.Μ.: Παλιότερα, όµως, ήταν τα φαινόµενα τα πιο άγρια. Ο Αϊζενστάιν ουσιαστικά πέθανε από το γεγονός ότι είχε απαγορευτεί η ταινία του, κι ήταν µόλις 49 χρονών.
Μ.Ζ.: Χωρίς αµφιβολία. Εγώ είχα την τύχη να είµαι µετά το Εικοστό
Συνέδριο, να είµαι επί Χρουστσόφ, όταν άνοιξε ο κινηµατογράφος,
και από τέσσερις ταινίες που ενέκρινε ο Στάλιν, γυρίζονταν εκατόν
δέκα. Ήταν µια άλλη εποχή. Εγώ είχα κι άλλο ένα αβαντάζ: ήµουν
ξένος, δεν είχα ποτέ σοβιετική υπηκοότητα, κι όσο να ’ναι, δεν ήθελαν να δηµιουργούν περαιτέρω προβλήµατα σ’ έναν άνθρωπο
από άλλη χώρα.

κών αισθηµάτων, του ήθους, της χαρακτηρολογίας και των γενικότερων φαινοµένων. Όχι τόσο αν ήταν το κατάλληλο πιάτο ή τραπέζι, όσο αν η γενικότερη συνθήκη και η συµπεριφορά σε παρέπεµπαν σ’ ένα ελληνικό ήθος.
Μ.Ζ.: Αυτό γινόταν και προϊόντος του χρόνου, και αλλιώς – σιγά
σιγά. ∆ηλαδή, έφευγα απ’ τη λεπτοµέρεια και ζητούσα να βρω µερικά χαρακτηριστικά στοιχεία στη σκηνογραφία, αλλά πολύ χαρακτηριστικά, ώστε η εικόνα αυτή να έµενε και να έδινε το χαρακτήρα γενικά των δρώµενων. Οπότε δεν χρειαζόταν πια να µπω σε λεπτοµέρειες…
Γ.Μ.: ...σε ηθογραφικές λεπτοµέρειες, αλλά σ’ εκείνες που εξέφραζαν την ουσία του ελληνικού βιώµατος, της ελληνικής σύγκρουσης, του ελληνικού δράµατος.
Μ.Ζ.: Στο Τέλος και αρχή, ας πούµε, υπήρχε µια πλατεία ενός χωριού. Πώς θα την καθόριζα; Κάνω ένα καµπαναριό, το εξωτερικό

ας σβήσει από µέσα µας
ο Κρέων κι ας ζει
πάντα µια Αντιγόνη

Μ.Ε.: Μπορεί το έργο του Μάνου να έχει γίνει στη Σοβιετική Ένωση τα χρόνια της εξορίας, αλλά στα 3/4 των ταινιών του, το θέµα
είναι ελληνικό.
Μ.Ζ.: Μα οι εµπειρίες που είχα, ήταν ελληνικές. Ο χαρακτήρας µου
διαµορφώθηκε στην Ελλάδα, σε καταστάσεις που ήταν οξυµµένες,
και κουβαλούσα αυτόν τον κόσµο µέσα µου. Αν έβγαζα κάτι, θα το
’βγαζα από εκεί που ξέρω. Πλησίασα σοβιετικό θέµα για πρώτη
φορά µετά από πίεση του Ροµ και του Στούντιο στο οποίο δούλευα, στο Είµαι φαντάρος, µητέρα, το 1966, έξι χρόνια µετά τους
Σφουγγαράδες. Στο Στούντιο υπήρχε µια τράπεζα σεναρίων, κι
εγώ, αν το σενάριο το έλεγε, κι αν το σενάριο έλεγε, ας πούµε, ότι
η Μάσα και ο Βάνια κάθονται στην κουζίνα και πίνουν τσάι κι έξω
φυσάει βοριάς και πέφτει χιόνι, το ’κλεινα αµέσως. Αν δεν είχε
ήλιο, αν δεν είχε θάλασσα, δεν πήγαινα παρακάτω. Το 1960, θυµάµαι, έχει εγκριθεί πια το σενάριο του Σεβαστίκογλου για τους
Σφουγγαράδες, πάµε για ρεπεράζ κάτω στην Κριµαία, κι έχω να
δω θάλασσα από το 1945. Κατεβαίνει το πούλµαν στην Αλούστα,
που είναι το πρώτο παραθαλάσσιο χωριό στην Κριµαία, και σταµατάµε. Εγώ µπαίνω µε τα ρούχα και τα παπούτσια στη θάλασσα.
Τρελάθηκαν οι άνθρωποι! «Μ’ αυτόν τον τρελό, τι ταινία θα κάνουµε;» Κι ήταν και η πρώτη µου!
Γ.Μ.: Στο πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε για σένα, διάβασα κάτι που
µου έµεινε: στον πρώτο καιρό, η αγωνία σου ήταν πώς θα έβρισκες
πράγµατα που θα σε έπειθαν ότι ήταν τα αυθεντικά, αλλά, προϊόντος του χρόνου, και µένοντας σε ελληνικά θέµατα, όταν έφτασες
στο Ένας από το εκτελεστικό απόσπασµα, άρχισες να µετατοπίζεσαι –κι αυτό είναι πολύ σηµαντικό, νοµίζω, σκηνοθετικά– από την
ακρίβεια της εξωτερικής λεπτοµέρειας στην ακρίβεια των κεντρι-

µιας εκκλησίας. Τίποτ’ άλλο δεν κοίταξα – ούτε τα σπίτια, ούτε τις
µάντρες. Και πραγµατικά, αυτό, µε το φόντο των βουνών, έδωσε το
χαρακτήρα όλου του σκηνικού όπου εκτυλισσόταν η δράση.
Γ.Μ.: Ίσως αυτό συµβάδιζε και µε το γεγονός ότι και ο τρόπος της
σκηνοθεσίας σου γινόταν πιο µεστός, µε την έννοια της µη υποταγής
στο τυπικότερο ντεκουπάζ των πραγµάτων και των καταστάσεων,
αλλά στη γλυπτικότητα και στην αναζήτηση κάθε φορά του πνεύµατος της σκηνής, και όχι της έκθεσης της σκηνής. Στα κατοπινά σου
έργα υπάρχει µια εξέλιξη. Οι Σφουγγαράδες έχουν πιο ηθογραφικό χαρακτήρα, ενώ, όταν φτάνουµε στον Εκτελεστή και στο Λούκατς, άσχετα αν δεν έχει σχέση µε την Ελλάδα, υπάρχει όλο και µεγαλύτερη γλυπτικότητα και συνδυασµοί που είναι πλέον σε σχέση
µε έννοιες και βιώµατα, και όχι τυπικά σεναριακά δεδοµένα.
∆.Σ.: Μου κάνει εντύπωση, πάντως, πώς ένας ρωσικός κρατικός
φορέας όπως η Μοσφίλµ, ήταν τόσο ανεκτικός στο να έρχεται κάποιος και να κάνει ταινίες µε καθαρά ελληνικά θέµατα.
Μ.Ζ.: Ήταν τότε µια βιοµηχανία που ήθελε ανοίγµατα· γιατί, µη ξεχνάς, η Σταλινική περίοδος είχε µια εσωστρέφεια φοβερή. Τώρα
γινόταν ένα άνοιγµα. Και ο διεθνισµός, κάπως επηρέαζε τα πράγµατα…
Μ.Ε.: ...αλλά και η πολιτική διάσταση κάποιων ταινιών. Εδώ, δηλαδή, µιλάµε για την Ελλάδα της Χούντας, ουσιαστικά.
Γ.Μ.: Και στο Γωνία Αρµπάτ και Μπουµπουλίνας. Και τα δύο
αναφέρονται σε καυτά πράγµατα της εποχής εκείνης.
Μ.Ζ.: Παρά το γεγονός ότι ο Εκτελεστής έχει ένα πολιτικό υπόβαθρο σαφές, η ουσία του δεν είναι πολιτική. Είναι ένα πρόσχηµα για
να µπορέσω να πλησιάσω κάποια πράγµατα που εµένα µε ενδιέ-

φεραν φοβερά· όπως, ας πούµε, το θέµα της ηθικής τάξης. Όταν
ήµουν στην Τρίτη Γυµνασίου, έγραψα έκθεση µε θέµα: «Ας σβήσει
από µέσα µας ο Κρέων κι ας ζει πάντα µια Αντιγόνη». Και το θυµήθηκα πρόσφατα, µε αυτήν την κουβέντα για το νόµιµο και το ηθικό, γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία. Και στον Εκτελεστή το ζήτηµα
έχει να κάνει µε το νόµιµο και το ηθικό.
Μ.Ε.: Μια που αναφέρεται αυτό, νοµίζω ότι αξίζει να πάµε λίγο πίσω, στα χρόνια της Αντίστασης, επειδή ήσουν και µέλος της γενιάς
που προέκυψε µέσα από τον πόλεµο. Έφυγες µε το πλοίο «Ματαρόα» στη Γαλλία, αλλά ενώ, όταν έγινε ο Εµφύλιος, οι περισσότεροι δεν γύρισαν, παρά τις επιταγές του Κόµµατος τότε, εσύ πήρες
την απόφαση και γύρισες. Ίσως αξίζει να αναφερθούµε σ’ αυτή την
περίοδο, γιατί νοµίζω ότι είναι η περίοδος που καθόρισε όχι µόνο
τη ζωή σου, αλλά και την προσωπικότητα και τη στάση σου.
Μ.Ζ.: Πήγαινα για χηµικός-οινολόγος, όπως και ο πατέρας µου που
είχε σπουδάσει στη Γαλλία. Μπαίνω στο Επαναστατικό Κίνηµα πολύ γρήγορα, αµέσως σχεδόν µε την Κατοχή, επειδή στον καιρό του
Μεταξά είχα φίλους που ήταν µπλεγµένοι σ’ αυτή την ιστορία και µικρό, µε κοντά παντελονάκια ακόµα, µ’ έπαιρναν τα βράδια και κολλούσαµε αφίσες, κι είχα ήδη ψυλλιαστεί. Αµέσως µόλις γίνεται η
Κατοχή, µπαίνω στο Κίνηµα. ∆εν υπήρχε τότε ΕΠΟΝ, υπήρχε µονάχα η Κοµµουνιστική Νεολαία, η ΟΚΝΕ. Μπαίνω στην ΟΚΝΕ, στον
Μαζικό Τοµέα. Κι όταν δηµιουργείται η ΕΠΟΝ, το Φεβρουάριο του

τέσσερις οβίδες. Μετά απ’ αυτή την ιστορία, φεύγω από το Λόχο και
τον αναλαµβάνει ο Γρηγόρης Φαράκος· εγώ, τη διαφώτιση. Μετά
από µερικές µέρες, τραυµατίζεται ο Φαράκος κι αναλαµβάνω ξανά
το Λόχο Σπουδαστών που, σε µια συγκέντρωση στα Εξάρχεια, ονοµάζεται Λόρδος Μπάιρον. Στις αρχές του Γενάρη υποχωρήσαµε,
γιατί η Αθήνα είχε πια παραδοθεί, ο ΕΛΑΣ δεν µπόρεσε να σταθεί
στην Αθήνα, γιατί δεν ήξεραν να πολεµήσουν στους δρόµους, ενώ
εµείς περνούσαµε µέσα απ’ τα σπίτια ανοίγοντας τρύπες, ή πάνω απ’
τις ταράτσες µε σανίδες. Για να περάσει µια οµάδα πέντε ανθρώπων
το δρόµο, έκανε µιάµιση ώρα – περνούσε ένας, και το πολυβόλο
θέριζε το δρόµο. Εγώ, ένα βράδυ, στην Οδό Θεµιστοκλέους παρέδωσα στους Εγγλέζους το τελευταίο γράµµα της Κεντρικής Επιτροπής για τον Σκόµπυ.
Γ.Μ.: Άρα, δεν συλλαµβάνεσαι στις εκκαθαρίσεις.
Μ.Ζ.: Όχι· φεύγω και πάω Μενίδι προς Λαµία. Έξω απ’ τη Λαµία
παραδίδω το Λόχο και µπαίνω στην πολιτική οργάνωση έως τη
Συµφωνία της Βάρκιζας. Μετά, γυρίζω πίσω στην Αθήνα όπου αρχίζει η εποποιία του «Ματαρόα»: το Γαλλικό Ινστιτούτο έχει προκηρύξει διαγωνισµό για να δώσει υποτροφίες για τη Γαλλία, εγώ υποβάλλω αίτηση –µε το Ινστιτούτο είχαµε παλιές φιλίες απ’ τον καιρό
της Κατοχής που κάναµε µαθήµατα–, περνάω τις εξετάσεις και
παίρνω την υποτροφία. Κι αρχίζει η αγωνία του αν, του πότε και
του πώς θα φύγουµε για τη Γαλλία.

είχαµε δασκάλους σαν
τον Γιουτκέβιτς, o Ροµµ µας δίδασκε
ντεκουπάζ, ο Ράισµαν ηθοποιία,
ο Τράουµπεργκ σενάριο, ο Μπάρνετ
και ο Ντοβζένκο µας µιλούσαν για
τις ταινίες τους και τη ζωή τους

1943, µπαίνω πια στο σπουδαστικό κίνηµα ως καθοδηγητικό µέλος
της ΕΠΟΝ κι ανακατεύοµαι πολύ ενεργά σε όλα. Όταν τελείωσε η
Κατοχή, ήµουν πια τρίτος γραµµατέας του Παµφοιτητικού Κινήµατος. Πρώτος ήταν ο Φιλίνης, δεύτερος ο Κύρκος και τρίτος εγώ – η
Αγία Τριάδα µας έλεγαν, τότε. Παράλληλα, έχω αρχίσει να ενδιαφέροµαι για το θέατρο και για τον κινηµατογράφο – κυρίως για το θέατρο, πηγαίνω στη Σχολή Ρώτα-Σαραντίδη. Αρχίζει ο ∆εκέµβρης.
Έγινε η µεγάλη διαδήλωση στις τρεις του µηνός στο Σύνταγµα, που
σκοτώσανε επτά και την άλλη µέρα έγινε η κηδεία, και έτσι αρχίζουν
τα ∆εκεµβριανά. Όταν µας κυνήγησαν από την Πλατεία Συντάγµατος, υποχωρήσαµε καθένας στα ληµέρια του και ταµπουρωθήκαµε,
είχαµε όπλα, αλλά δεν ήµαστε ακόµη οργανωµένοι. Μαζευόµαστε,
λοιπόν, την άλλη µέρα στο ∆ηµοτικό Σχολείο της Κυψέλης, και µας
αλλάζει τα φώτα το πυροβολικό από τον Λυκαβηττό. Το ’χαµε διαλαλήσει ότι θα µαζευόµασταν εκεί, και το ήξεραν. Εκεί σκοτώθηκε
η Κοσκινά, εκεί τραυµατίστηκε η Ζωρζ Σαρρή, εκεί εγώ ανέλαβα τον
Λόχο των Σπουδαστών και τη γλίτωσα από τις πρώτες οβίδες από
τύχη: µας µοίραζαν από ένα παντελόνι κι ένα πουκάµισο για να ντυθούµε, κι επειδή οι τιράντες µου δεν είχαν κουµπιά, µία από τις Κοσκινάδες µού έραβε το κουµπί στο διάδροµο όταν έπεσε η πρώτη
οµοβροντία στην αυλή. Εκεί έγινε ο µεγάλος πανικός – ήταν κι ο
Αξελός µέσα. Μετά από το σοκ αυτό, πηγαίνω στο πλυσταριό και
βλέπω τη Ζωρζ Σαρρή πεσµένη κάτω µε σπασµένο τον αγκώνα και
το γόνατο, µες στο αίµα. Πάω να τη σηκώσω, και τι µου λέει κλαίγοντας; «∆ε θα ξανακάνω θέατρο, Μάνο!» Εκεί τρελαίνεσαι... Πηδάνε απ’ τα παράθυρα όσοι µπορούσαν να βγουν, πέφτουν άλλες

Γ.Μ.: ∆εν επικρεµόταν ο κίνδυνος της σύλληψης απ’ την Ασφάλεια;
Μ.Ζ.: Από τη Λαµία στην Αθήνα είχαµε πέντε µπλόκα. Ήµαστε
στην καρότσα ενός φορτηγού, κι εγώ ο έξυπνος κουβαλούσα µια
έκδοση της «Νέας Γενιάς». Μόλις βλέπω το πρώτο µπλόκο, το
βγάζω και το δίνω σ’ έναν παπά που το βάζει κάτω από το ράσο.
Έτσι περάσαµε. Όταν ήρθε το περίφηµο «Ματαρόα» και πήγαµε το
βράδυ για να φύγουµε, µπήκαµε σε µια µεγάλη µαούνα, και τότε
ήρθε η Ασφάλεια και είπε: «Μακρής και Σβορώνος, έξω». Ο Μακρής κάθεται δίπλα µου κι έχει όλο το παράνοµο συνάλλαγµα που
βγάζαµε ως κοµµατική οµάδα. Μου πασάρει το πακέτο, το βάζω
σε µια κουλούρα από σκοινιά και κάθοµαι πάνω – δεν τους βρίσκουν τίποτα. Θέλω να πω ότι, ώς την τελευταία στιγµή, έψαχναν
αφορµή για να σταµατήσουν αυτή την έξοδο. Μπαίνουµε στο
«Ματαρόα», που ξεκίνησε στις πέντε το πρωί. ∆εν κοιµήθηκε κανένας – περιµέναµε να βγει από το λιµάνι. Τότε λέµε: «Τη γλιτώσαµε». Υπήρχε αυτό το αίσθηµα, ότι φεύγαµε από ένα καµίνι. Και ουσιαστικά έτσι ήταν, γιατί οι περισσότεροι απ’ όσους είχαν µείνει,
πιάστηκαν. Εξορίες, φυλακές… Έτσι κατέληξα να σπουδάζω στη
Γαλλία.
Μ.Ε.: Είπες πριν ότι σε ενδιέφερε το θέατρο, αλλά στη Γαλλία ανακάλυψες τον κινηµατογράφο, µε την έννοια της επαγγελµατικής
ενασχόλησης.
Μ.Ζ.: Πάω στο IDHEC και παρακολουθώ µαθήµατα. Στην Αθήνα,
ήθελα ν’ ασχοληθώ µε τον κινηµατογράφο, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Στο IDHEC, τελειώνω τα δυο χρόνια κι είµαι έτοιµος να κάνω

την πρακτική µου εξάσκηση µε τον Ρενέ Κλερ, όταν έρχεται η πρόσκληση απ’ το Κόµµα (όποιος µπορεί, να επιστρέψει) και φεύγω.
Γ.Μ.: Ήταν άλλοι µαζί σου τότε;
Μ.Ζ.: Έφυγα από τους πρώτους· οι άλλοι ήρθαν µετά. Πάω πρώτα στην Τσεχοσλοβακία, από εκεί Ουγγαρία, κι από
κει, µέσω Γιουγκοσλαβίας, κατέβηκα Ελλάδα. Από τη Γαλλία έφερα φιλµ 35mm και 16mm. Και µηχανές. Με µανιβέλα. Μ’ αυτές έγινε το ντοκιµαντέρ Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας, όλο το υλικό που στέλναµε στην Τσεχοσλοβακία για εµφάνιση, και όλο το υλικό που πήραµε µαζί µας στην υποχώρηση. Είχαµε ένα µπαούλο γεµάτο
τριανταπεντάρια και δεκαεξάρια. Το πήραµε µε το πλοίο στην αρχή, από τους Αγίους Σαράντα, κάναµε όλο τον κύκλο κάτω από την Κρήτη, ανεβήκαµε στον Βόσπορο, περάσαµε στη Γεωργία, κι από εκεί, µε το τρένο, φτάσαµε Τασκένδη. Αυτό το υλικό, λοιπόν, ανεµφάνιστο, που το κουβαλούσαµε σ’ ένα µπαούλο και το είχαµε στο κατάστρωµα σε δυο χοντρές σανίδες για να µην το βρέχουν οι ναύτες µε τη φασίνα, το φυλάγαµε οι τρεις µας είκοσι τέσσερις ώρες σκοπιά, ανά οκτάωρο καθισµένοι πάνω στο µπαούλο. Κι επειδή δεν έπρεπε να φοράµε τις στολές µας,
φορούσαµε άσπρα και περνούσαµε για νοσοκόµοι. Φορτηγό ήταν το πλοίο – στα καλά του, κουβαλούσε στάρι·
τώρα, στ’ αµπάρι κουβαλούσε αντάρτες. Σαν στάρι περάσαµε, γιατί οι Εγγλέζοι γύριζαν γύρω γύρω όλη την ώρα.
Το κουβαλήσαµε, λοιπόν, στην Τασκένδη, όπου εµφανίσαµε το τριανταπεντάρι. Το δεκαεξάρι το στείλαµε στη Μόσχα. ∆εν το είδαµε ποτέ. Το τριανταπεντάρι το είδαµε µία φορά και δεν το ξανάδαµε· το ζητήσαµε επανειληµµένα,
αλλά δεν µας το ’δωσαν. Πιστεύω ότι το υλικό υπάρχει στα κοµµατικά αρχεία της Τσεχοσλοβακίας, της Ουγγαρίας
και της Ρωσίας. Πάντως, το διαχειρίστηκαν αυτό το υλικό – πού και πού, βλέπαµε κανένα δικό µας πλάνο. Πολλά
βρίσκονται στον Περισσό. Σ’ αυτό που κυκλοφόρησαν πέρσι για τον Εµφύλιο, υπάρχουν πάρα πολλά πλάνα. Κάπως έτσι είχε χαθεί και το για τα Παιδιά της Ελλάδας – γνωστή ιστορία. Το βρήκε ο Μανθούλης στη Γαλλία.
Μ.Ε.: Μια και αναφέρθηκες σ’ αυτήν, Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας είναι ταινία του κινηµατογραφικού
συνεργείου του ∆ηµοκρατικού Στρατού. Είναι η µόνη ταινία σου που έχει γυριστεί στην Ελλάδα, κι έχει εντελώς
διαφορετικό χαρακτήρα απ’ όλες τις άλλες. Είναι µια κυριολεκτικά στρατευµένη ταινία.
∆.Σ.: Παρά ταύτα, δεν παύει να είναι η ταινία ενός εστέτ που, στο µέτωπο, ενώ γύρω του πέφτουν οβίδες, αυτός
νοιάζεται και για την αισθητική του κάδρου του!
Γ.Μ.: Ναι, γιατί οι εικόνες έχουν µια αισθητική· δηλαδή είναι σαν ενός ντοκιµαντερίστα, ο οποίος, χωρίς να παραβαίνει την αναζήτηση της αλήθειας, «σκηνοθετεί» το ντοκιµαντέρ του.
∆.Σ.: Μάνο, έχεις φτάσει στην Τασκένδη, ηττηµένος, αλλά πιστεύεις τότε ότι η κοµµουνιστική Σοβιετική Ένωση είναι η Γη της Επαγγελίας;
Μ.Ζ.: Μη ξεχνάς ότι το σύνθηµα εκείνη την εποχή ήταν «Το όπλο παρά πόδα». Μ’ άλλα λόγια, φύγαµε µε την
εντύπωση ότι µετά από τρεις µήνες θα γυρίζαµε πίσω. Βέβαια, πολλοί είχαµε αρχίσει να καταλαβαίνουµε ότι τα
πράγµατα εκεί ήταν πια µόνιµα. Βρισκόµαστε στην Τασκένδη, σε µια καταπράσινη πολιτεία µε πολλά νερά που
τρέχουν στους δρόµους, σε κάποια παραπήγµατα στα οποία πριν υπήρχαν γιαπωνέζοι αιχµάλωτοι, αλλά µε ζεστά ρούχα και καλό φαΐ, τρεις φορές την ηµέρα, και αρχίζει η νέα κατάσταση. Πρέπει να πέρασαν δεκαπέντε χιλιάδες από εκεί. Σ’ εµάς, τους διανοούµενους της ιστορίας, τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, τον ∆ηµήτρη Σπάθη κι εµένα αναθέτουν να µεταφράσουµε µια ρωσογαλλική µέθοδο, να την κάνουµε ρωσοελληνική – ως γνώστες της γαλλικής, βέβαια· όχι της ρωσικής. Κι έτσι µάθαµε τα πρώτα ρώσικα. Μετά, όταν τελειώσαµε αυτή τη δουλειά, πήγαµε να σπουδάσουµε στο Θεατρικό Ινστιτούτο της πόλης (Ινστιτούτο Θεάτρου και Εικαστικών Τεχνών λεγόταν)
που είχε δασκάλους απ’ τη Μόσχα κατά 90%, γιατί µετά τον πόλεµο είχαν µεταφερθεί σ’ αυτά τα µέρη και ξεµείνει εκεί πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι. Πήγα για θεατρική σκηνοθεσία µε τον Σεβαστίκογλου και τον Αντώνη Γιαννίδη. Είχαµε γίνει νούµερα: οι τρεις Έλληνες που έρχονται πάντα αργοπορηµένοι. Τελειώνω εκεί το Ινστιτούτο και

µένω, ως καθηγητής. Έχω µάθει πλέον ρώσικα και διδάσκω δύο
χρόνια εκεί ηθοποιία. Έπαιζα κιόλας. Στις διπλωµατικές εργασίες είχα παίξει Φίγκαρο και διάφορα άλλα – φοβερή εµπειρία.
Μ.Ε.: Σκέφτοµαι, Μάνο, ότι, αν δεν είχαν συµβεί όλα αυτά, θα
µπορούσες να είσαι ένας φοβερός ζεν-πρεµιέ. Η Ιστορία µάς στέρησε από έναν ζεν-πρεµιέ, αλλά κερδίσαµε έναν σπουδαίο σκηνοθέτη.
Μ.Ζ.: Υπερβολές… Τότε περίπου ανοίγει, ξαφνικά, η µεγάλη προοπτική του νέου ρωσικού κινηµατογράφου, ο οποίος, από τέσσερις
ταινίες που έκανε το 1953-’54, πρέπει να κάνει εκατό και. Το 1956,
που είναι το Συνέδριο, αναγγέλλουν ένα τεράστιο παν-ενωσιακό
διαγωνισµό για να γίνει µια σχολή ταχείας κατάρτισης σκηνοθετών
κινηµατογράφου, για ανθρώπους που έχουν ήδη ανώτατη µόρφωση. Εγώ υποβάλλω αµέσως την αίτησή µου, γίνονται τα δυο πρώτα στάδια µε αλληλογραφία, και για το τρίτο και τέταρτο στάδιο µας
καλούν, όσους πετύχαµε, στη Μόσχα. Κι έτσι µπήκα σ’ αυτή τη φοβερή σχολή ταχείας κατάρτισης στη Μοσφίλµ. Οι αιτήσεις ήταν
1400, στο τελευταίο στάδιο πέρασαν 40, και µετά από προσωπική
συνέντευξη µείναµε 15. Σκέφτοµαι καµιά φορά πως η τύχη παίζει
τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη µιας ζωής, µιας σταδιοδροµίας. Καθαρή τύχη που βρεθήκαµε µε τέτοιους δασκάλους. Ο Ροµµ µας δίδασκε ντεκουπάζ, ο Ράισµαν ηθοποιία, ο Τράουµπεργκ σενάριο, ο
Μπάρνετ και ο Ντοβζένκο µας µιλούσαν για τις ταινίες τους και τη
ζωή τους κι ο Γιουτκέβιτς για τη ζωγραφική σε σχέση µε τον κινηµατογράφο.
∆.Σ.: Ο ξένος κινηµατογράφος υπήρχε, ή δεν µιλούσαν γι’ αυτόν;
Μ.Ζ.: Υπήρχε, ιδιαίτερα για µας, τους σκηνοθέτες. Βλέπαµε τις περισσότερες ταινίες στο Κέντρο Κινηµατογράφου, στο οποίο πηγαίναµε µε ειδικές ταυτότητες. Βλέπαµε πάρα πολλές ταινίες που δεν
κυκλοφορούσαν.
∆.Σ.: Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, αρχίζει και µια φιλία και σύνδεση µε
τον Μιχαήλ Ροµµ – έτσι δεν είναι;
Μ.Ζ.: Ήµουν από τους αγαπηµένους µαθητές του. Και σ’ το λέω,
γιατί, όταν ο Ροµµ γιόρτασε τα 71 του χρόνια, στους λίγους καλεσµένους του ήµουν κι εγώ. Είχαµε συνδεθεί πάρα πολύ – και µε τη
δουλειά και µε τη σχολή. Ο Ροµµ είχε ενθουσιαστεί µε την ανταπόκρισή µου στο διαγωνισµό. Όταν έγινε αυτός ο διαγωνισµός, έστελναν ερωτηµατολόγια, κι εµείς απαντούσαµε γραπτώς – αναλύσεις
ταινιών, κειµένου, ντεκουπάζ µικρών κοµµατιών κ.λπ. Είχε ζητήσει
να του στείλουµε µια κινηµατογραφική σκηνή που µας είχε κάνει
πολύ µεγάλη εντύπωση. Κι εγώ του είχα γράψει µια σκηνή: ένα
παρκάκι, βράδυ, και καθόµαστε παρέες και µιλούσαµε. Και κάθε
βράδυ περνούσε ένας τυφλός µ’ ένα µπαστούνι και πήγαινε µέσα
από το διαδροµάκι του πάρκου – κάθε βράδυ, ίδια ώρα. Μια µέρα, λοιπόν, κάποιος έβαλε µια πέτρα (ή είχε µπει µια πέτρα, δε θυµάµαι), κι όπως πήγαινε ο τυφλός, σκόνταψε στην πέτρα. Κι ενώ
αυτόν το διάδροµο τον περνούσε κάθε µέρα σαν να µην ήταν τυφλός, ένα ξαφνικό εµπόδιο, που δεν το είχε υπολογίσει, τον έκανε
τυφλό. Και δεν µπορούσε να προχωρήσει.
Γ.Μ.: Είναι πολύ ωραίο παράδειγµα, γιατί όλοι ξεκινάµε από διάφορες ιδέες, αλλά εδώ αντλείς από µια λεπτοµέρεια.
Μ.Ζ.: Τελειώνω, λοιπόν, τη σχολή ως σκηνοθέτης, έτοιµος να κάνω ταινία. Βρίσκουµε µε τον Γιώργο Σεβαστίκογλου το θέµα, κάνουµε το σενάριο – ο Γιώργος ήταν τότε στο Ινστιτούτο Λογοτεχνίας
στη Μόσχα, και µετά δούλευε στο θέατρο.
Γ.Μ.: Άρα ήταν και αξιόπιστος, για σένα, σεναριογράφος.
Μ.Ζ.: ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία. Και κάνουµε µια πρώτη δουλειά µαζί. Γυρίζω, λοιπόν, τους Σφουγγαράδες, κι αρχίζουµε να
τσακωνόµαστε µε τον Πίριεφ, ∆ιευθυντή ενός στούντιο της Μοσφίλµ. ∆εν ενέκρινε το φινάλε. Ο Γιουτκέβιτς, ο οποίος είναι στο
ίδιο στούντιο, µε γλιτώνει λέγοντας: «Θα το κάνουµε όπως λέει,
γιατί είναι Έλληνας – η τραγωδία είναι στο αίµα τους». Έχει αυτοκτονία στο τέλος και δεν έπρεπε µε κανέναν τρόπο να περάσει αυτό το θέµα. Έτσι προχώρησαν τα πράγµατα και µε άλλες ταινίες ώς
το 1970-’71 όταν γυρίζω το Αρµπάτ και Μπουµπουλίνας στην

Κριµαία και µαθαίνω από τη Μόσχα ότι πέθανε ο Ροµµ. Αφήνω το
γύρισµα και γυρίζω στη Μόσχα για να παραστώ στην κηδεία. Σ’
αυτή την ταινία έγινε κι άλλο τραγικό: πέθανε η δεύτερη πρωταγωνίστριά µου σε αεροπορικό δυστύχηµα. Την περιµέναµε για γύρισµα στην Κριµαία, και το αεροπλάνο δεν έφτασε ποτέ. Αναγκαστικά, λοιπόν, σταµατήσαµε κι εµείς, γιατί είχαµε γυρίσει µαζί της δυο
σκηνές κι έλειπαν άλλες δύο. Αλλά εγώ, επειδή αισθάνθηκα ενοχές, για να µην την αλλάξω, έβαλα στην ταινία σκηνές από τις δοκιµές, τις πρόβες, γιατί γυρίζαµε τότε και πολλές πρόβες. Χωρίς κανονικά κοστούµια, κι ενώ η κοπέλα ήταν ξανθιά, στην ταινία παίζει
µε µαύρα µαλλιά. Είναι µια πολύ ωραία σκηνή που την έχω
ασπρόµαυρη και την έβαλα στην ταινία. ∆εν το πήρε κανείς χαµπάρι – ξανθιά και ασπρόµαυρη. ∆εν έχει γίνει κανένα λάθος· το ’χω
κάνει απολύτως συνειδητά.
∆.Σ.: Αν δεν αναγνωριζόταν κανείς ως µετρ, υπήρχαν κι άλλα κριτήρια; Θέλω να πω... έπρεπε µια ταινία σου να γνωρίσει εµπορική
επιτυχία για να σε κρατήσουν εκεί;
Γ.Μ.: Οι άνθρωποι τότε πήγαιναν στον κινηµατογράφο µαζικά, ήταν
η ψυχαγωγία τους· δεν ήταν αυτό που λέµε σήµερα «να πάµε ή να
µην πάµε». Ήταν µέρος της καθηµερινής τους ψυχαγωγίας.
Μ.Ζ.: Κοίταξε... η εµπορική επιτυχία ήταν κάτι το σχετικό – όλες οι
ταινίες είχαν εµπορική επιτυχία µε τα δικά µας δεδοµένα. Είχαν τη
µεγαλύτερη προσέλευση παγκοσµίως. Όταν δεν είχαµε να κάνουµε κάτι ανάµεσα σε δυο ταινίες, κάναµε διάφορες παραγγελίες για
το µεροκάµατο· γιατί, όταν τελείωνε µια ταινία, είχες επί ένα χρόνο
το µισθό σου κανονικά, και µετά σταµατούσε ώσπου να βρεις καινούργια ταινία. Σου έδιναν ένα χρόνο αναζήτησης. Επειδή µπορεί
να περνούσε αυτός ο χρόνος και να µην είχαµε αναζητήσει τίποτ’
άλλο, κάναµε διάφορες παραγγελίες. Συνήθως ήταν ο Κώδικας
Οδικής Κυκλοφορίας. Ερχόταν ο υπεύθυνος της αστυνοµίας – θυµάµαι µια ταγµαταρχίνα τεράστια, η οποία ανέλυε διάφορα άρθρα
του Κώδικα. Λέω: «Θα κάνω κι εγώ Το Εµπόδιο εκ ∆εξιών απ' τον
Κώδικα». Ετοιµάζω το σενάριο, έρχεται, το διαβάζει και µου λέει:
«Εδώ έχεις ολόκληρο θέατρο. Πού είναι ο ΚΟΚ;». Αφού τέλειωσε
η ταινία, κάνω την προβολή στην ταγµαταρχίνα που ήταν πολύ
κουµπωµένη, πριν ακόµα τη δει. Τη βλέπει, νέκρα. Μου λέει:
«Μπορώ να την ξαναδώ;». Τη βλέπει δεύτερη φορά και την προτείνει για βραβείο στον Πανενωσιακό ∆ιαγωνισµό! Και παίρνω το
πρώτο βραβείο. Η ταγµαταρχίνα η καηµένη κάηκε µετά από µερικά χρόνια ζωντανή στο εξοχικό της…
∆.Σ.: Μάνο, τώρα που ακούσαµε τόσο πολλά για τη ζωή σου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ένα βράδυ που περίµενα να βγουν στην
ΕΤ-1 οι Σφουγγαράδες σου, έκανα ζάπινγκ κι έβλεπα κάποιο ριάλιτι κι όλα αυτά που κατακλύζουν την τηλεόραση. Και σκέφτηκα:
Όταν εγώ δυσκολεύοµαι να τα αντέξω όλα αυτά, πώς αυτός ο άνθρωπος που πέρασε αυτή τη ζωή, πώς το βλέπει όλο αυτό τριγύρω του; Πώς το αντέχει; Όταν έχεις περάσει όλη αυτή την έντονη
ζωή, αυτό το τίποτα που ζούµε κάθε µέρα, δεν είναι τραυµατικό;
Μ.Ζ.: Μην υπερβάλλουµε. Είµαι ένας άνθρωπος που εντάσσεται
πολύ γρήγορα στον κοινωνικό περίγυρο – δεν έχω ούτε αυταπάτες
ούτε τίποτα. Ξέρω πού βρίσκοµαι, ποια είναι τα προβλήµατα γύρω,
τα κρίνω και εγώ όπως και µεγάλος αριθµός ελλήνων διανοουµένων, όπως εσείς, ακριβώς το ίδιο, και το υποµένω όπως εσείς το
υποµένετε. Είναι θέµα κοινού νου, κοινών αισθητικών αξιών και
κοινής παιδείας. Τα απωθώ όπως τα απωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν την ίδια αισθητική άποψη.
Μ.Ε.: Νοµίζω ότι ο Μάνος δεν ζει για την τέχνη· ζει για τη ζωή, αγαπά την ίδια τη ζωή.
Μ.Ζ.: Αλλά µια και αναφέρθηκες πριν στους Σφουγγαράδες, θέλω να σας πω κάτι. Το πιο µεγάλο κοµπλιµέντο που έχω ακούσει
για την τέχνη µου, ξέρετε ποιο είναι; Πήγα στην Κάλυµνο κι έδειξα
τους Σφουγγαράδες, οι οποίοι άρεσαν πολύ. Κι εκεί που µια κυρία µού έλεγε: «Κρίµα που αυτοκτονεί στο τέλος, τόσο καλό παιδί...», έρχεται µια άλλη κυρία µε µπαστουνάκι και µου λέει: «Πείτε µου, σας παρακαλώ: πότε τη γυρίσατε την ταινία και δεν σας πήραµε χαµπάρι;».

// ψηφιοποίηση
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από τις Φανή Ζιώζια, Άννα Κασιµάτη
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ρειάστηκαν πολλές ώρες δουλειάς, η συνεργασία ανθρώπων µε διαφορετικές ειδικότητες και η τεχνική επεξεργασία ενός σηµαντικού αριθµού κινηµατογραφικών ταινιών, για να ολοκληρωθεί το φιλόδοξο και σηµαντικό
πρόγραµµα ψηφιοποίησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, που
πραγµατοποιήθηκε χάρη στην ένταξη και τη χρηµατοδότησή του από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεντρώσαµε 10+1 ενδιαφέρουσες πληροφορίες, προκειµένου ν’ απαντήσουµε σε
κάθε πιθανή απορία σας.
1. Τι σηµαίνει η ψηφιοποίηση πρακτικά.
Σηµαίνει ότι έχει δηµιουργηθεί ένα ψηφιακό αρχείο στο οποίο διασώζονται, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, οι πληροφορίες που υπάρχουν στις µήτρες των ταινιών, δηλαδή
στα αρνητικά της εικόνας και του ήχου. Ακόµη και στη σπάνια περίπτωση που χάνεται
ή καταστρέφεται µια ταινία, είναι πλέον δυνατή η αναπαραγωγή της – και µάλιστα, µπορεί, µε φωτοχηµική µέθοδο, να κατασκευαστεί ένα νέο κινηµατογραφικό αρνητικό, µε
προσέγγιση 75% της αρχικής ποιότητας.
2. Πολλοί φορείς στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, έχουν ξεκινήσει µια
µεγάλη προσπάθεια για τη διάσωση των ταινιών.
Αυτή η διαδικασία διάσωσης έχει ορισµένα τεχνικά πλεονεκτήµατα. Στις σηµαντικές
προσπάθειες που γίνονται, π.χ., από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, να συγκεντρωθούν
και να συντηρηθούν τα αρνητικά, οι φθορές και τα σκουπίδια που ενσωµατώνονται µε
τον καιρό στη ζελατίνα, δεν µπορούν να αποφευχθούν. Με την ηλεκτρονική εικόνα και
µε τη χρήση ειδικού λογισµικού, αυτά τα προβλήµατα απαλείφονται. Μπορούν επίσης
να γίνουν βελτιωτικές παρεµβάσεις στον τοµέα των χρωµατικών διορθώσεων
(étalonnage,) κάθε φορά που αναπαράγεται η ταινία σε οποιοδήποτε ψηφιακό format.
Κι αυτό, γιατί τα ψηφιακά αντίγραφα υψηλής ανάλυσης διασώζουν ολόκληρο σχεδόν
το φάσµα των πληροφοριών του αρνητικού.
3. Το έργο έγινε τη στιγµή που έπρεπε να γίνει;
Ναι – και ίσως άργησε· γιατί, κατά τη διάρκεια της έρευνας για να εντοπιστούν τα αρνητικά, διαπιστώθηκαν –όχι, πάντως, σε πολύ µεγάλο ποσοστό– απώλειες. Ταινίες που
υπήρχαν στον αρχικό κατάλογο του έργου, δεν ψηφιοποιήθηκαν, γιατί τα αρνητικά τους
είχαν χαθεί. Υπήρξε, µάλιστα, και µια περίπτωση εύφλεκτου αρνητικού µιας πολύ σηµαντικής και ιστορικής ταινίας που, για να ψηφιοποιηθεί µε ασφάλεια, το ΕΚΚ ανέλαβε
να βγάλει µε αποκλειστικά δική του δαπάνη ένα ειδικό θετικό της αντίγραφο.
4. Μέχρι ποια χρονολογία είναι οι ταινίες που έχουν ψηφιοποιηθεί;
Ψηφιοποιήθηκαν ταινίες από το 1950 έως το 2000. Υπήρχε, όµως, το σοβαρό ζήτηµα της
επιλογής. Από την αρχή έγινε φανερό ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεραστούν αδικίες ή αποφάσεις µε συγκυριακό υποκειµενικό χαρακτήρα, ήταν τα αντικειµενικά κριτήρια.
5. Όταν λέµε αντικειµενικά κριτήρια, εννοούµε...
...τα βραβεία και τις διακρίσεις που συγκεντρώνουν οι ταινίες µε την πάροδο του χρόνου. Με βάση αυτό το κριτήριο δηµιουργήθηκε ένας κατάλογος, ο οποίος «χώρεσε»
όλες τις ταινίες που έχουν βραβευτεί και είναι παραγωγή του Κέντρου. Σ’ αυτές προστέθηκαν γύρω στις 50 καταξιωµένες ταινίες, µεγάλου και µικρού µήκους, παλαιότερης παραγωγής (από την εποχή που δεν υπήρχε το ΕΚΚ). Έτσι, µπορούµε να πούµε ότι το αρχείο προσφέρει µια ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής κινηµατογραφίας.
6. Πολλές ταινίες, µαζική εφαρµογή µιας νέας τεχνολογίας, ανάγκη επιστηµονικής τεκµηρίωσης και αρχειοθέτησης. ∆εν µπορεί να είναι εύκολο όλο αυτό...
Προηγούµενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση αυτού του έργου δεν υπήρχε. Αυτό
αφορά και το Κέντρο Κινηµατογράφου, το οποίο, άλλωστε, υλοποίησε µε δικά του µέσα το περιεχόµενο της τεκµηρίωσης των ταινιών, αλλά και τον ανάδοχο που ανέλαβε
–µετά από διαγωνισµό– το έργο. Αυτό σήµαινε για όλους υψηλό βαθµό ρίσκου σε σχέση και µε τον περιορισµένο χρόνο υλοποίησης. Προκάλεσε επίσης την ανάγκη ενός

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
198 ταινίες µυθοπλασίας µεγάλου µήκους
51 ταινίες µυθοπλασίας µικρού µήκους
33 ντοκιµαντέρ µεγάλου και µικρού µήκους
347 άδειες πνευµατικών δικαιωµάτων
από σκηνοθέτες, παραγωγούς
και κληρονόµους δηµιουργών
90 αποστολές µεταφοράς αρνητικών
135 αρνητικά από το εργαστήριο
της Ταινιοθήκης της Ελλάδος
147 εντοπίστηκαν σε άλλα εργαστήρια
ή µεµονωµένα
650 ώρες ποιοτικού ελέγχου εικόνας,
ήχου και τεχνικών παραµέτρων
7.500 ώρες τεκµηρίωσης του περιεχοµένου
600 ώρες προβολής
για την επιλογή χαρακτηριστικών σκηνών
600 ώρες υδατοσήµανσης
500 ώρες για την εισαγωγή του υλικού
στη βάση δεδοµένων
1200 ώρες για την εισαγωγή οπτικών
στοιχείων (αποσπάσµατα ταινιών,
οπτικά ευρήµατα τεκµηρίωσης, φωτογραφίες, αφίσες, έντυπα ταινιών)
282 κείµενα κριτικής παρουσίασης
των ταινιών (συγγραφή)

προσεκτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης.
7. Τι ακριβώς σηµαίνει τεκµηρίωση µιας κινηµατογραφικής ταινίας;
Ο κινηµατογράφος αποτυπώνει ένα κοµµάτι της συλλογικής µνήµης. Κάθε ταινία περιέχει ιστορικά και κοινωνικά δεδοµένα µιας εποχής, ήθη και έθιµα, χώρους, κτίσµατα, µέσα συγκοινωνίας, χαρακτηριστικά αντικείµενα. Όλα αυτά καταγράφονται και παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο του έργου, όχι µόνο ως γραπτές πληροφορίες, αλλά, στις
περισσότερες περιπτώσεις, και ως εικόνα. Ο χρήστης µπορεί να δει το χαρακτηριστικό
απόσπασµα της ταινίας στο οποίο εµπεριέχεται ένα εύρηµα της τεκµηρίωσης. Αυτό δεν
ήταν υποχρέωση που απέρρεε από τις συµβατικές προδιαγραφές του έργου. Προέκυψε ως ιδέα και υλοποιήθηκε «ηρωικά», µε πρόσθετα έξοδα του ΕΚΚ, όταν το πρόγραµµα βρισκόταν ήδη στη φάση της υλοποίησης. Επίσης εκτός προδιαγραφών, ψηφιοποιήθηκαν από το πρωτότυπο οι αφίσες, τα διαφηµιστικά έντυπα και πολλές φωτογραφίες
των ταινιών.
8. Έγιναν και άλλα πράγµατα που δεν είχαν συµπεριληφθεί, ως υποχρέωση,
στον αρχικό σχεδιασµό;
Ναι: µέσα στο site (www.gfcdigital.gr) βρίσκει κανείς µια εικονογραφικά εµπλουτισµένη
ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου από τον κριτικό Γιάννη Μπακογιαννόπουλο. Το
ιδιαίτερο στοιχείο εδώ είναι ότι ο χρήστης που διαβάζει το κείµενο, µπορεί, πηγαίνοντας
στον τίτλο µιας ταινίας, να δει ένα απόσπασµα δύο περίπου λεπτών. Παρουσιάζεται έτσι
δειγµατοληπτικά, µέσα από µικρές σκηνές, η εξέλιξη του ελληνικού κινηµατογράφου.
9. Αυτή η προσπάθεια τι όφελος έχει για τον χρήστη;
Όλη αυτή η προσπάθεια έχει πολλαπλά οφέλη. Η πληροφόρηση σχετικά µε τον ελληνικό κινηµατογράφο που µπορεί πλέον να έχει κάθε δυνητικός χρήστης απ’ όλο τον κόσµο (ας σηµειωθεί ότι ο κόµβος είναι τρίγλωσσος), είναι πλούσια, τεκµηριωµένη και
συστηµατική. Μάλιστα, κάθε ενδιαφερόµενος –κινηµατογραφόφιλος, µελετητής, διανοµέας, διοργανωτής φεστιβάλ– µπορεί, µε ειδική άδεια, να δει ολόκληρες ταινίες on
line. Το έργο εναρµονίζεται έτσι µε τις αρχές της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» για διάχυση των πληροφοριών στον µεγαλύτερο δυνατόν βαθµό.
10. Για το Κέντρο Κινηµατογράφου...;
Από την πλευρά του ΕΚΚ, ο κόµβος λειτουργεί ως µηχανισµός προώθησης. Προβάλλει ένα σώµα ελληνικών ταινιών, δείχνει ότι υπάρχει µια κινηµατογραφία µε ραχοκοκαλιά, µε δηµιουργούς, µε βραβεία, µε µια ιστορική διαδροµή. Μια τέτοια πληροφόρηση δεν ήταν εύκολα προσβάσιµη µέχρι σήµερα. Εξ άλλου, τα έντυπα υλικά των ταινιών, που µέχρι σήµερα έπρεπε να ταξιδεύουν µε το ταχυδροµείο, µπορούν πια να διακινούνται σε ηλεκτρονική µορφή, µ’ ένα απλό e-mail.
11. Και για τους δηµιουργούς που ψηφιοποιήθηκε το έργο τους...;
Οι δηµιουργοί, οι συντελεστές και οι κληρονόµοι των ταινιών θα ωφεληθούν από την
ευρύτερη προβολή και διάδοση του έργου τους µέσω διαδικτύου, αλλά και από τη δυνατότητα εκµετάλλευσής του µέσα από τις νέες τεχνολογίες. Από τη στιγµή που οι ταινίες τους είναι αµέσως διαθέσιµες σε µορφή ψηφιακών δεδοµένων υψηλής ανάλυσης,
4Κ και 2Κ, µπορούν να προωθηθούν, µε την ανάλογη δαπάνη, στα µέσα εκµετάλλευσης που αρχίζουν να µπαίνουν σήµερα στην αγορά: τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας,
ψηφιακός δίσκος blue ray, ψηφιακός κινηµατογράφος – τεχνολογίες που, όπως φαίνεται, δε θ’ αργήσουν να διαδοθούν, συµπληρώνοντας ή αντικαθιστώντας τα µέσα που
χρησιµοποιούµε σήµερα.

"Το έργο "Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηµατογράφου" εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κοινωνία της Πληροφορίας" 2000-2006, Άξονας Προτεραιότητας 1 - Παιδεία και Πολιτισµός, Μέτρο 1.3 Τεκµηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισµού, Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ 80% - Π∆Ε 20%"

Ζωντανεύοντας την ιστορία των µηχανών
Μπορεί να τους χωρίζει ένας ωκεανός, αλλά τους ενώνει ένα κοινό πάθος: ένας συνταξιούχος
ταχυδροµικός στην καρδιά της Αθήνας και ένας έλληνας επιχειρηµατίας στο Ιλινόι των ΗΠΑ γοητεύτηκαν
από τους µηχανισµούς µε τους οποίους δηµιουργείται η κινηµατογραφική µαγεία, και σχηµάτισαν,
καθένας µε τα δικά του µέσα και το προσωπικό του στιλ, δύο µοναδικές στο είδος τους συλλογές.

κτήσω. Έψαχνα παντού.» Θα ξεκινήσει να εργάζεται στην Αθήνα ως ταχυδροµικός, συνεχίζοντας παράλληλα µε όλες του τις δυνάµεις –και τις οικονοµίες– να ψάχνει για µηχανές. «Ήταν θέµα τύχης και σύµπτωσης. Έχω φίλους που µε βοήθησαν – άλλοι µάζευαν για τον εαυτό τους και µετά βαριόνταν και µου τις έδιναν, άλλοι µε ενηµέρωναν όταν
έβγαιναν καινούργιες µηχανές.»
Πριν από περίπου είκοσι πέντε χρόνια, άρχισε να διαµορφώνει το χώρο όπου στεγάζεται σήµερα η συλλογή: µέσα σε τριάντα τετραγωνικά, βρίσκουν στέγη αµέτρητες µηχανές λήψης και προβολής κάθε είδους, τεχνικών προδιαγραφών και ηλικίας, από την
εποχή του βωβού κινηµατογράφου µέχρι τα νεότερα χρόνια. Ανάµεσά τους, ένα αµερικανικό µοντέλο του 1899, που κυκλοφόρησε για τον εορτασµό της επετείου της Αµερικανικής Ανεξαρτησίας, η µηχανή µε την οποία ο Μανώλης Μεγαλοοικονόµου τραβούσε τα επίκαιρα του 1940, η µηχανή µε την οποία έκανε το ξεκίνηµά του ο Φίνος,
ένα συγκρότηµα µηχανών µε τις οποίες ο Τζανής Αλιφέρης γύριζε έργα από το 1945,
καθώς και µια φορητή που πιθανολογείται ότι ανήκε στην Μαρία Βοναπάρτη.
Με το πάτηµα ενός κουµπιού, τα γρανάζια αρχίζουν να γυρίζουν, κι οι µηχανές ζωντανεύουν. Άλλο ένα κουµπί, και η ηµιυπόγεια αίθουσα των λίγων τετραγωνικών µετατρέπεται σ’ έναν πλήρως εξοπλισµένο κινηµατογράφο: µια οθόνη «κατεβαίνει» από την
οροφή, προβάλλοντας από διαφορετικές µηχανές παλιά ντοκιµαντέρ και επίκαιρα.
«Έρχονται φίλοι µε το ίδιο µεράκι και κάνουµε προβολές µε όλους τους τύπους µηχανών»
λέει ο κ. Πιστιόλας.
Η συλλογή δεν άργησε να σπάσει κάθε ρεκόρ παγκοσµίως, και φέτος, τα Guinness
αναµένεται να βραβεύσουν για όγδοη φορά τον µανιώδη συλλέκτη. Ο ίδιος, πάντως,
καµαρώνει περισσότερο που το όνοµά του θα συµπεριληφθεί σε µια έκδοση για τα ελληνικά ρεκόρ από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα (Βιβλίο των ελληνικών ρεκόρ, Εκδόσεις ∆ιόπτρα).
Πρόσφατα, η συλλογή του ∆ηµήτρη Πιστιόλα έλαβε διεθνή δηµοσιότητα, µετά την επίσκεψη του CNN, το οποίο παρουσίασε το κινηµατογραφικό µουσείο σαν ένα καλά
κρυµµένο µυστικό της Αθήνας. «Είναι µια σπηλιά του Αλαντίν γεµάτη µαγικά µυστήρια,
που ζωντανεύουν από τις ιστορίες και τη γοητεία των οικοδεσποτών του» διαβάζει συγκινηµένος ο συλλέκτης το σηµείωµα που του άφησε ο ανταποκριτής του καναλιού.
Και µπορεί σε ό,τι αφορά τα κινηµατογραφικά του γούστα να προτιµά τον αµερικανικό
κινηµατογράφο και τη χρυσή εποχή του Φίνου, αλλά για τον σύγχρονο ελληνικό κινηµατογράφο, υποστηρίζει µε νεανική διάθεση πως χρειάζεται να ενισχυθεί η ελληνική
παραγωγή ντοκιµαντέρ και ταινιών µικρού µήκους, µέσα από το Φεστιβάλ ∆ράµας. «Ο
κινηµατογράφος είναι µεγάλη υπόθεση. Ενώνει τον κόσµο, είναι µια φόρµα πολιτισµού και
γνώσης» λέει. «Και, το βασικότερο, γοητεύει και πείθει.»

από τον Νίκο Αναγνωστό

Μια ζωή «κυνηγός»

Με περιέργεια και µεθοδικότητα

Ο περαστικός από την οδό Παιονίου, στο κέντρο της Αθήνας, θα δυσκολευτεί
να πιστέψει ότι ένα µικρό ηµιυπόγειο µπορεί να χωρά µέσα του τη µεγαλύτερη συλλογή κινηµατογραφικών µηχανών στον κόσµο: χίλιες σχεδόν µηχανές
προβολής και λήψης, φορητές, αλλά και βαριά κοµµάτια από κινηµατογράφους και στούντιο, όλες σε άριστη κατάσταση, έτοιµες να λειτουργήσουν.
«Τις µηχανές τις αγαπώ, γιατί έχουν τέχνη µέσα τους, έχουν γλυκύτητα, µπορώ
να δω σ’ αυτές την ψυχή του κατασκευαστή τους» λέει ο ιδιοκτήτης της συλλογής, ∆ηµήτρης Πιστιόλας. Η αγάπη του αυτή ξεκινά από τη στιγµή που είδε την πρώτη του –βουβή– ταινία, προπολεµικά, στο Αγρίνιο, όπου γεννήθηκε και µεγάλωσε. «Τη νύχτα, έµεινα άυπνος και προσπαθούσα να βρω πώς γίνεται αυτό το πράγµα, ν’ ακούω τη µηχανή να δουλεύει, και να βλέπω ανθρώπους απέναντί µου να τρέχουν και να χορεύουν. Ήθελα να λύσω αυτό το µυστήριο, κι άρχισα να διαβάζω όποιο σχετικό βιβλίο έπεφτε στα χέρια µου». ∆ηµιούργησε, µάλιστα, χρησιµοποιώντας απλά µέσα, έναν πρωτόλειο κινηµατογραφικό µηχανισµό, σε ηλικία µόλις δεκαέξι ετών.
Αν και σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να σπουδάσει κινηµατογράφο, η
ζωή και η… αναπροσαρµογή της δραχµής του 1953 τα έφεραν αλλιώς, και τελικά έστρεψαν οριστικά το ενδιαφέρον του στο τεχνικό κοµµάτι του κινηµατογράφου. «Από τότε, αν έβλεπα µηχανή, έκανα τα αδύνατα δυνατά να την απο-

Τo πάθος του Σωτήρη Γκαρδιακού για τις συλλογές, µάλλον προηγείται
αυτού για τις µηχανές, καθώς, από τότε που θυµάται τον εαυτό του, συλλέγει
µανιωδώς αντικείµενα κάθε είδους. Το «µικρόβιο» φαίνεται πως κυλά στο αίµα της οικογένειάς του, καθώς ο πατέρας του, ωρολογοποιός και χρυσοχόος
το επάγγελµα, είχε συλλογή µε κάθε είδους σχετικό εργαλείο, η µητέρα του
συγκέντρωνε βιβλία, δίσκους, αλλά και κλειδαριές, ενώ η σύζυγός του είναι
συλλέκτρια τέχνης. Γεννηµένος στην Καλαµάτα, ήρθε στο Ιλινόι των ΗΠΑ όταν
ήταν µόλις οκτώ χρονών, και σήµερα ασχολείται µε τις εκδόσεις και την γλυπτική.
«Πάντοτε µου άρεσαν οι κινηµατογραφικές µηχανές –ως παιδί, µου είχε αγοράσει ο πατέρας µου µία µε την οποία τραβούσαµε οικογενειακά φιλµ–, αλλά τυχαία ξεκίνησα. Πριν από δέκα περίπου χρόνια, ένας καλός µου φίλος, που ήξερε
ότι κάνω συλλογή από φωτογραφικές µηχανές, µου είπε ότι ένας γνωστός του
ενδιαφερόταν να πουλήσει µια µηχανή προβολής που ήταν σκουριασµένη και
διαλυµένη σε κοµµάτια. Πραγµατικά ήταν σκέτη καταστροφή, όµως µου τράβηξε
το ενδιαφέρον, κι άρχισα ν’ αφαιρώ τη σκουριά και να τη συντηρώ. Παράλληλα,
άρχισα να κάνω έρευνα γι’ αυτό το ασυνήθιστο απόκτηµα της συλλογής µου. Με
τη βοήθεια δύο ειδικών µηχανικών προβολής, κατάφερα να επαναφέρω την µηχανή σε πλήρη λειτουργία.»
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Από το 1999, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει σπάνιο, αν όχι µοναδικό, κινηµατογραφικό
εξοπλισµό. Εκατοντάδες µηχανές, που ζωντανεύουν ξανά τις πρώτες σελίδες της παγκόσµιας ιστορίας του κινηµατογράφου, φιλοξενούνται σ’ έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο
180 τετραγωνικών. Ανάµεσά τους, ένα Κινητοσκόπιο του Έντισον που χρονολογείται από το
1896, Ροτοσκόπια και Οπτιγράφοι προ του 1900, καθώς και µια σειρά µοναδικά αντικείµενα, όπως η παλαιότερη ελληνική µηχανή προβολής, το µοναδικό ολοκληρωµένο Πολυσκόπιο Σέλιγκ και το µοναδικό Φαντοσκόπιο που έχουν διασωθεί, αλλά και µια ανώνυµη
κατασκευή που εικάζεται ότι χρησιµοποιούνταν ως µηχανή προβολής πριν από το 1900.
Σταδιακά, η συλλογή άρχισε να εµπλουτίζεται και µε άλλου είδους αντικείµενα, όπως: αυθεντικές διαφάνειες από διάσηµες ταινίες κινουµένων σχεδίων, γυάλινες διαφάνειες για Κινητοσκόπιο, διάφορες ταινίες κάθε τύπου, αλλά και το δεύτερο πιο παλιό κινηµατογραφικό πόστερ της Αµερικής, από το 1899.
Σύµφωνα µε τον Σωτήρη Γκαρδιακό, η συλλογή των µηχανών είναι περισσότερο αφορµή
για ένα ταξίδι στην ιστορία και για συστηµατική έρευνα. «∆εν ξέρω γιατί» λέει, «αλλά ό,τι
πέφτει στα χέρια µου, θέλω να ξέρω από πού ήρθε, την ιστορία του.» Για τη συλλογή των
µηχανών του, αρχικά κατέφυγε στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. «Έψαξα να βρω ό,τι βιβλία υπάρχουν, το οποίο δεν είναι εύκολη δουλειά, συνεπάγεται αµέτρητες ώρες ψάξιµο σε
βιβλιοπωλεία.» Κατάφερε έτσι να δηµιουργήσει και µία απ’ τις καλύτερες βιβλιοθήκες για
τις µηχανές προβολής, που περιλαµβάνει τα πρώτα βιβλία που γράφτηκαν µε αυτό το θέµα, τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά.
Αποφάσισε, όµως, να προχωρήσει ένα βήµα ακόµα, κάνοντας τη δική του έρευνα, απ’ την
οποία προέκυψαν εννέα βιβλία – εξειδικευµένες µελέτες για συγκεκριµένα είδη µηχανών,
αλλά και πιο απαιτητικά σχέδια, όπως η προσπάθεια κατηγοριοποίησης των Κινητοσκοπίων
του Έντισον, που βρίσκεται σε εξέλιξη και εµπλουτίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τα
βιβλία µπορεί να τα βρει κανείς online στην ιστοσελίδα του συλλέκτη:
http://www.bioscope.biz/home.htm).
Μία, µάλιστα, από τις µηχανές που ήρθαν στα χέρια του Σωτήρη Γκαρδιακού, τον οδήγησε
σε µια µικρή, αλλά σηµαντική, ανακάλυψη ιστορικού χαρακτήρα: «Αγόρασα µια µηχανή
που ονοµαζόταν Βιοσκόπιο (Bioscope) του 1897(βλ. φωτογραφία), χωρίς να γνωρίζω τίποτε γι’
αυτήν. Όσοι γνώριζα, µου είπαν ότι είναι αγγλικής παραγωγής, αλλά άρχισα µια έρευνα κι ανακάλυψα ένα βιβλίο του 1899 που την ανέφερε λέγοντας ότι έχει φτιαχτεί στην Αµερική – είχε,
µάλιστα, κι ένα σχετικό χαρακτικό. Τελικά, κατέληξα στο συµπέρασµα ότι πραγµατικά είναι αµερικανικής κατασκευής: επειδή ο κατασκευαστής της είχε επιτυχία, εξαγοράστηκε από µια εταιρεία για να µεταφερθεί στην Αγγλία και να σταµατήσει να πουλάει τις δικές του µηχανές στις
ΗΠΑ. Όµως, πήρε µαζί του τη µηχανή, και µ’ αυτήν επηρέασε όχι µόνο την Αγγλία, αλλά και
τις τότε αγγλικές αποικίες περισσότερο από κάθε άλλη: ακόµα και σήµερα, στις Ινδίες, αντί να
πουν: “Πάµε σινεµά”, λένε: “Πάµε Βιοσκόπιο”, ακριβώς λόγω αυτής της µηχανής. Χωρίς καµία αµφιβολία, έχω µια µηχανή απ’ αυτή την πρώτη παρτίδα.».
Σε ό,τι αφορά την ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας για θέµατα της συλλογής, ο ίδιος
θεωρεί ότι είναι απαραίτητη. Άλλωστε, έχει συνεργαστεί στενά µε πρόσωπα του χώρου: επιµελητές Κινηµατογραφικών Μουσείων στην Αριζόνα, επιµελητές του Μουσείου Κινηµατογράφου στο Βερολίνο, αλλά και συλλέκτες εντός και εκτός Αµερικής (οι οποίοι, σε πολλές
περιπτώσεις, έχουν µεγαλύτερες συλλογές από τα µουσεία). «Με βοήθησαν να ταυτοποιήσω τις µηχανές που είχα στην κατοχή µου, ενώ απάντησαν πρόθυµα σε κάθε ερώτησή µου.»

Προοπτικές για το µέλλον
Και οι δύο συλλέκτες µιλούν για τον
καθοριστικό ρόλο που έπαιξε σ’ αυτή
τους την ενασχόληση η υποστήριξη
των οικογενειών τους. Ποιο, όµως, θα
ήθελαν να είναι το µέλλον των συλλογών τους; Αν και ο ∆. Πιστιόλας αναγνωρίζει το πρόβληµα που δηµιουργείται από την έλλειψη χώρου, οι συναισθηµατικοί του δεσµοί µε τις µηχανές
του τον κάνουν να θέτει αυστηρούς
όρους σε κάθε πιθανή συνεργασία:
«Μου έχουν γίνει κάποιες προτάσεις για
µεταστέγαση της συλλογής, µε τον όρο
να την παραχωρήσω, όµως ποτέ δε θα
απεµπολήσω την κυριότητά της. Με τη
σειρά µου ζήτησα να έχω εγώ το κλειδί
στην τσέπη. “∆εν το δίνω σε άλλον”
τους είπα. “Αν δεν είµαι εγώ εκεί, το
µουσείο θα µένει κλειστό.” Γελούσαν –
και µε το δίκιο τους. Τα αντικείµενα αυτά,
όµως, είναι ζωντανά και πρέπει να παραµείνουν µακριά από δηµοσιοϋπαλληλικές νοοτροπίες. Θέλω να ’ρχεται ο κόσµος να τα βλέπει όπως τούς αξίζει».
Όσο για τον Σ. Γκαρδιακό, ονειρεύεται η
συλλογή του να έρθει κάποια στιγµή
στην Ελλάδα: «Θα ήθελα κάποτε να κάνω τη συλλογή µου δωρεά στον τόπο
καταγωγής µου, την Καλαµάτα. Αν δεν
καταφέρω να φτιάξω αυτό που θα ήθελα
εκεί, οι µηχανές θα µείνουν στα παιδιά
µου – το σίγουρο είναι ότι δεν έχω σκοπό να τις πουλήσω».
Για την ώρα, και οι δύο συνεχίζουν µε
τον ίδιο ενθουσιασµό ν’ αναζητούν το
επόµενο διαµάντι ανάµεσα στα κάρβουνα. Άλλωστε, όπως λέει ο ∆. Πιστιόλας, «ο άνθρωπος πρέπει να έχει
χόµπι. Τα χόµπι σού δίνουν ζωή. Μπορεί να είµαι κρεβατωµένος µε γρίπη, αλλά, αν έχω µηχανή που θέλει φτιάξιµο,
σηκώνοµαι στο λεπτό.»
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Αγωνία για την διασφάλιση του budget

Οι λύσεις
Άρθρο του Γ. Ζαφειρίου
∆/νοντος Συµβούλου της Comergon ΑΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων
E-mail: g.zafiriou@comergon.gr

Η αγωνία κάθε επαγγελµατία που παρέχει υπηρεσίες συνίσταται στην εξασφάλιση του Budget έτσι ώστε
να ολοκληρωθεί το αναλαµβανόµενο από αυτόν έργο.
Η εξασφάλιση του budget όµως είναι ένα αρκετά πολύπλοκο έργο δεδοµένου ότι για να επιτευχθεί απαιτείται να προβλεφθούν όλοι οι παράγοντες που µπορούν να το ανατρέψουν και να υλοποιηθεί η κάλυψη
των κινδύνων µέσα από ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Εξειδικευµένη εργασία µια και προϋποθέτει τεχνογνωσία και εξειδικευµένη ασφαλιστική εταιρεία στους
παρόµοιους κινδύνους.
Η Comergon µε την αποκλειστική συνεργασία µε το Circles Group, τον µεγαλύτερο Underwriter ασφαλίσεων Films & Events στην Ευρώπη µε την ασφαλιστική οµπρέλα των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΧΑ,
Gerling & Catlin, διαθέτει τα εξειδικευµένα ασφαλιστικά προγράµµατα για κάθε δραστηριότητα που αφορά παραγωγές ταινιών για τον κινηµατογράφο, την τηλεόραση, διαφηµιστικά spot κλπ αλλά και κάθε είδους εκδήλωση όπως γάµους, εκθέσεις, συνέδρια, ηµερίδες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ.
Είναι ιδιαίτερα «αποκαλυπτικοί» οι κίνδυνοι που µπορούν να ασφαλισθούν!
Για τις Εταιρείες Παραγωγής Ταινιών
• Μη εµφάνιση του cast στο pre-production, production και post production
• Film, βιντεοταινίες, DVD, ψηφιακό υλικό, αντίγραφα, slides κλπ
• Οικονοµικές επιπτώσεις από ακύρωση, διακοπή ή αναβολή της παραγωγής ακόµη και λόγω καιρικών
συνθηκών
• Κάθε είδος εξοπλισµού π.χ. ηλεκτρονικός, µακενίστικος, γκαρνταρόµπα, αξεσουάρ κλπ
• Πρόσθετα έξοδα για τις οικονοµικές πρόσθετες δαπάνες που προκαλούνται από ζηµιά ή απώλεια, σε
µη παράδοση ή καθυστέρηση εξοπλισµού κλπ
• Αστική Ευθύνη τρίτων και στη περιουσία, σετ ταινίας, φυσικό ντεκόρ
• Υλικές ζηµιές σε περιουσία τρίτων (π.χ. κτίρια)
• Περιεχόµενο γραφείων παραγωγής
• Ασφάλιση του crew
• Μετρητά , Αποσκευές κλπ
Για τις Εταιρείες Οργάνωσης Εκδηλώσεων
Για να τονισθεί η αξία της εξειδίκευσης παραθέτω τις καλύψεις που παρέχονται για µία εταιρεία Οργάνωσης Επαγγελµατικών Εκθέσεων
• Οικονοµικές επιπτώσεις από ακύρωση Έκθεσης, αναβολή ή µετάθεση λόγω αιτιών ανεξάρτητων της οργάνωσης
• Εξοπλισµός της Παραγωγής και Εκδήλωσης
• Αστική Ευθύνη Οργανωτή έναντι τρίτων και εκθεσιακού χώρου
• Υλικές ζηµιές περιουσίας εκθετών
• Οικονοµικές επιπτώσεις από απεργίες, στάσεις, τροµοκρατικές ενέργειες, καιρικές συνθήκες, δηµόσιο
πένθος
• Ληστεία Ταµείου
• Περίπτερα εκθετών
• Πρόσθετα έξοδα για τις οικονοµικές πρόσθετες δαπάνες που προκαλούνται από ζηµιά ή απώλεια σε µη
παράδοση ή καθυστέρηση εξοπλισµού κλπ
Με τα παραπάνω είναι σαφές ότι µπορούµε να σχεδιάσουµε ένα tailored made ασφαλιστικό πρόγραµµα για οποιαδήποτε δραστηριότητα των εταιρειών παραγωγής και οργάνωσης κάθε µορφής εκδηλώσεων, παρέχοντας µία σιγουριά και κατοχύρωση στον έλληνα επαγγελµατία του χώρου.

Και το ταξίδι συνεχίζεται
Η «Άγονη Γραµµή Γόνιµη», το πρόγραµµα της «∆ιάδρασης» που φέρνει σε αποµακρυσµένα
νησιά µια σειρά εκδηλώσεις πολιτισµού και ψυχαγωγίας, προετοιµάζει τον απόπλου της για
τρίτη χρονιά, υπό την αιγίδα, πλέον, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι όροι του παιχνιδιού, χρόνο µε το χρόνο αλλάζουν: τα πρόσωπα γίνονται οικεία, οι απαιτήσεις αυξάνονται,
και η επιβράβευση των προσπαθειών, όταν έρχεται, αποκτά πιο ουσιαστικό χαρακτήρα.

από τον Νίκο Αναγνωστό
«Έχουµε αρχίσει να έχουµε µια πιο σταθερή επικοινωνία µε τα νησιά» λέει ο εµπνευστής του προγράµµατος, Στέφανος Νόλλας. «Ήταν συγκινητική η επιστροφή πέρσι στα ίδια µέρη, στα ίδια πρόσωπα. Στη Σύµη, για παράδειγµα,
µας είχαν φτιάξει χάρτινα καραβάκια, στα οποία τα παιδιά µάς είχαν γράψει ένα καλωσόρισµα.» Φέτος, στο πρόγραµµα προστίθενται τα Κουφονήσια, η Σχοινούσα και η Ικαρία, αυξάνοντας τον αριθµό των νησιωτικών στάσεων σε
δεκαπέντε: «Θέλουµε να εστιάσουµε ακόµα περισσότερο στην Άγονη Γραµµή, να καταφέρουµε να φτάσουµε ώς το
Καστελόριζο και τη Γαύδο κάποια στιγµή, όπως απαιτεί και η ταυτότητα του Προγράµµατος».
Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων είναι για άλλη µία φορά πλούσιο: η θεατρική οµάδα «Σχεδία» θα παρουσιάσει
την κλασική και διαχρονικά αστεία Αρκούδα του Άντον Τσέχοφ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Κανελλόπουλου, ο Ψαραντώνης θα δώσει και φέτος το παρών µε τις συναυλίες του, ενώ στο ταξίδι προστίθεται και η Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών. Για τις κινηµατογραφικές βραδιές, η «Άγονη Γραµµή Γόνιµη» συνεργάζεται µε τη Μαίρη ΧατζηµιχάληΠαπαλιού και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ και Αναπηρίας – Emotion Pictures, µε µια επιλογή ταινιών από
το πρόγραµµά του, εργαστήρια, αλλά και εκπλήξεις. Παράλληλα, τα νησιά θα επισκεφθούν, σε συνεργασία µε
το ΕΚΕΒΙ, λογοτέχνες όπως η Ρέα Γαλανάκη, ο Θανάσης Χειµωνάς, η Άλκη Ζέη, ο Κώστας Κατσουλάρης και ο
Βαγγέλης Ραπτόπουλος, αλλά και ποιητές όπως ο Μιχάλης Γκανάς, ο Κυριάκος Χαραλαµπίδης και ο ∆ηµήτρης
Κοσµόπουλος, οι οποίοι θα µιλήσουν για τα κείµενά τους και την τέχνη τους, και θα συζητήσουν µε το µαθητικό
και όχι µόνο κοινό.

«Το πρόγραµµα αυτό θέλει από όλους προσφορά: επί τρεις µέρες είναι όλοι παρόντες στο νησί, συζητούν, συναλλάσσονται, διαχειρίζονται το χρόνο τους. Οι κάτοικοι παίρνουν άδειες από τις δουλειές τους για να έρθουν – δεν είναι καλοκαίρι που ο κόσµος κάνει διακοπές» λέει ο Στέφανος Νόλλας, που έχει αναθεωρήσει σε ό,τι αφορά την
ανάγκη να επαναλαµβάνονται κάποια εργαστήρια: «Χρειάζεται να βρίσκουµε τα ίδια παιδιά σε µεγαλύτερες πλέον
ηλικίες, και τα εργαστήρια να εξελίσσονται· να φτάνουν, δηλαδή, τα παιδιά ενός Λυκείου να διδάσκουν τις µικρότερες
τάξεις, και να γίνονται ανταλλαγές ανάµεσα στα νησιά». Ονειρεύεται, µάλιστα, τη δηµιουργία ενός Φεστιβάλ στα ∆ωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, όπου τα παιδιά των νησιών θα συναντιούνται και θα µοιράζονται τις δηµιουργίες τους.
Φέτος, στα πρωινά εργαστήρια που οργανώνονται στα σχολεία και τα πολιτιστικά κέντρα, τα παιδιά θα εξασκηθούν στο κουνγκ-φου, σε συνεργασία µε τον Αθλητικό Σύλλογο Κεραµεικού, και θα διδαχθούν κιθάρα από τον
Μιχάλη Μοσχούτη. Όσο για το εργαστήριο βίντεο, σε συνεργασία µε το ΕΚΚ, επεκτείνεται πλέον και στα δεκαπέντε νησιά. Στους περσινούς συντονιστές του εργαστηρίου, κινηµατογραφιστές Περσεφόνη Μήλιου και Γιάννη Χαλκιαδάκη, προστίθενται ο διευθυντής φωτογραφίας Αλέκος Γιάνναρος και η σκηνοθέτις Βανέσσα Ζουγανέλη. «Πέρσι, το µάθηµα ήταν τριήµερο. Την πρώτη µέρα, γινόταν µια εισαγωγή, στην οποία δείχναµε στα παιδιά µια ταινία, ζητώντας τους να µαντέψουν την ηλικία του σκηνοθέτη της. Εκπλήσσονταν όταν µάθαιναν ότι ο σκηνοθέτης ήταν συνοµήλικός τους. Έτσι κερδίζαµε το ενδιαφέρον τους, και στη συνέχεια, προσπαθούσαµε να τους δείξουµε ότι µέσα σε
δυο κινηµατογραφικά λεπτά κλείνονται ολόκληρες στιγµές, µέρες, µήνες, χρόνια. Τέλος, τους δείχναµε την σηµασία
του πλάνου, “παγώνοντας” ένα πλάνο απ’ την ταινία και προσπαθώντας να το αναδηµιουργήσουµε µαζί τους. Αυτή
ήταν η πρώτη µέρα, από την οποία έφευγαν µε µια “εργασία”: να γράψει καθένας µια ιστορία. Την εποµένη, καθόµασταν και διαβάζαµε τις ιστορίες, τα παιδιά διάλεγαν µία και τη γυρίζαµε. Την τρίτη µέρα, µιλούσαµε πάνω στην ταινία
και, στην Αθήνα πια, τη µοντάραµε. ∆ηµιουργήθηκαν έτσι τρεις ταινίες που πήγαν στο Stranger Festival στην Ολλανδία, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Φέτος, σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε δεκαπέντε ταινίες – µία σε κάθε νησί. Την
ίδια στιγµή» καταλήγει ο Στέφανος Νόλλας, «όλο και πιο έντονα δηµιουργείται η ανάγκη δηµιουργίας κατάλληλων
υποδοµών, ώστε να µπορούν να πηγαίνουν στα νησιά και άλλες οµάδες – είµαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, δεν το
βλέπουµε ανταγωνιστικά, αρκεί να γίνονται πράγµατα καθ’ όλη τη διάρκεια του χειµώνα, από όποιον έχει τη δύναµη
και την επιµονή.»
Το αναλυτικό πρόγραµµα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί στα τέλη Ιανουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες: www.diadrasi.org

// στον

ιστό

Ψηφιοποίηση τώρα! (µέρος δεύτερο)
από τον Λευτέρη Αδαµίδη

www.filmfestival.gr

Μερικούς µήνες πριν, είχαµε γράψει από αυτήν εδώ τη σελίδα για την ψηφιοποίηση της περίφηµης συλλογής τού µη κερδοσκοπικού οργανισµού STUDIO και, πιο πρόσφατα, για την
ολοκαίνουργια ιστοσελίδα του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Να που, τώρα, το πρόγραµµα της
ψηφιοποίησης στην Ελλάδα συνεχίζεται µε επιτυχία κι αγκαλιάζει επιτέλους και το Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, ένα θεσµό που, µε την πολύχρονη παρουσία του και τον
πλούτο των δραστηριοτήτων του, κατάφερε να έχει στη διάθεσή του έναν αληθινό θησαυρό
από συλλογές µε πολιτιστικά τεκµήρια και ντοκουµέντα που έχουν συγκεντρωθεί όλα αυτά
τα χρόνια. Το φιλόδοξο, ακόµα και ως τίτλος, έργο: «Ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση του πολιτιστικού αποθέµατος του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και δηµιουργία διαδικτυακού κόµβου πληροφόρησης για τον κινηµατογράφο» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Στόχος του ήταν η οργάνωση και
η προετοιµασία των συλλογών, ώστε να γίνει δυνατή η ψηφιοποίηση και η εκµετάλλευσή
τους, η ψηφιοποίηση και η τεκµηρίωση του υλικού των συλλογών, η δηµιουργία πλατφόρµας ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και προσπέλασης του ψηφιακού υλικού και,
βέβαια, η προβολή τους στο ∆ιαδίκτυο και η διάθεσή τους σε κάθε ενδιαφερόµενο. Προχωρώντας, µάλιστα, ένα βήµα πιο πέρα, το σχέδιο προβλέπει µελλοντικά, ακόµη και τη διαδικτυακή προβολή εκδηλώσεων του Φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της διενέργειάς του, µέσα από
τη δηµιουργία πλατφόρµας διαδικτυακού Φεστιβάλ.
Αν αυτό το τελευταίο µοιάζει λίγο µακρινό, για την ώρα, το συνολικό υλικό που ψηφιοποιήθηκε και τεκµηριώθηκε, αποτελείται από περίπου 40.000 φωτογραφίες και έντυπο υλικό,
150 ώρες βίντεο και 50 ώρες ηχητικών ντοκουµέντων. Μιλώντας πιο αναλυτικά για τις ψηφιακές συλλογές του Φεστιβάλ, αυτές απλώνονται σε 9 κατηγορίες. Το φωτογραφικό υλικό περιλαµβάνει στιγµιότυπα από εκδηλώσεις του Φεστιβάλ: τελετές έναρξης και λήξης, παρουσιάσεις ταινιών, συνεντεύξεις Τύπου, πορτρέτα καλεσµένων, βραβεύσεις. Ακολουθούν οι επίσηµοι κατάλογοι (Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και Ντοκιµαντέρ) και το «Πρώτο Πλάνο», η µηνιαία έκδοση του φεστιβάλ, αλλά και τα επιπλέον φύλλα που εκδίδονται στα ετήσια Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ. Στην κατηγορία «Έντυπο Υλικό» µπορεί κανείς να βρει προσκλήσεις, µπροσούρες, προγράµµατα προβολών, καταλογάκια κ.ά. που
έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια των ∆ιεθνών Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και Ντοκιµαντέρ,
των ετήσιων αφιερωµάτων, των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του Φεστιβάλ. Στο κοµµάτι των πολύτιµων «Εκδόσεων» µπορεί κανείς να αναζητήσει µονογραφίες ελλήνων και ξένων δηµιουργών, θεµατικά αφιερώµατα και καταλόγους εκθέσεων,
ενώ η συλλογή των αφισών περιλαµβάνει τις επίσηµες αφίσες των Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και Ντοκιµαντέρ, αφίσες αφιερωµάτων και παράλληλων εκδηλώσεων. Αρκετά πλούσιο
και το οπτικοακουστικό υλικό, που περιλαµβάνει υλικό από συνεντεύξεις διακεκριµένων καλεσµένων του Φεστιβάλ, τρέιλερ ταινιών, σποτ του Φεστιβάλ, εκποµπές, εκδηλώσεις (master
classes, βραβεύσεις, εκθέσεις), καθώς και τηλεοπτικές εκποµπές και ηχητικά ντοκουµέντα µε
καλύψεις από ξένα κανάλια και σταθµούς. Τέλος, υπάρχει το αρχείο του περιοδικού «Κινηµατογραφικός Αστήρ» που περιλαµβάνει επιλογή σηµαντικού µέρους των τευχών του των
ετών 1922-1960, τα οποία ανήκουν στις συλλογές του Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και αποτελούν µέρος του αρχειακού του υλικού. Οι συλλογές θα είναι διαθέσιµες για
προσπέλαση στο αµέσως επόµενο διάστηµα – και µάλιστα, στα αγγλικά και στα γαλλικά.

