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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
ΒΙΝΤΣΕΤΣΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΝΕΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ • 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 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ 1 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
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
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17
ΙΑΝΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 24 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 &
ΚΟΡΑΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 35 ΛΙΒΑΝΗ ΑΡΑΧΩΒΗΣ &
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 ΣΤΟΑ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
FNAK THE MALL ΑΝ∆ΡΕΑ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ 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

κατερίνα µπαρµπατσάλου

//σηµεία διανοµής
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

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 ευ-θύνη για τις απόψεις αυτές.

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΚ
ΜΟΤΕΡ ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 7,
117-41 Αθήνα
Τηλ: 3678500 • Fax: 210 3614336
email: moter@gfc.gr
ISSN: 1790-899X

∆ιµηνιαία έκδοση για τον ελληνικό
κινηµατογράφο που διατίθεται δωρεάν

Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου
Πρόεδρος: Γιώργος Παπαλιός
Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος
Μέλη ∆.Σ.: Τάκης Γιαννόπουλος, Αχιλλέας Κυριακίδης,
Βασίλης Λεοντιάδης, Παύλος Φιλίππου,
Λευτέρης Χαρωνίτης
Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών:
Αντώνης Καµκούτης
Εκδότης: Γιώργος Παπαλιός
∆ιευθυντής: ∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος
∆ιευθύντρια Σύνταξης: Νίκη Κατσαντώνη
Υπεύθυνος ∆ιανοµής: Χρήστος Κωστόπουλος
Παραγωγή: Ε.Κ.Κ.
Σχεδιασµός: TALC studio
Εκτύπωση/Βιβλιοδεσία: ΜΟΤΙΒΟ Ε.Π.Ε.

Η γενιά του σύγχρονου ελληνικού κινηµατογράφου µπροστά σε µια λευκή σελίδα: εικόνες, ιδέες, απόψεις, στιγµιότυπα.
Ποιοί είναι, τι θέλουν, τι διεκδικούν, τι τους αρέσει και τι τους απωθεί.
Σ΄ αυτό το τεύχος του µοτέρ 62 λευκές σελίδες για 62 κινηµατογραφιστές (σκηνοθέτες, σεναριογράφοι,
δ. φωτογραφίας, µοντέρ, τεχνικοί ήχου, σκηνογράφοι, ενδυµατολόγοι, µουσικοί)
και... η συνέχεια επί της οθόνης στα επόµενα χρόνια.

Μάρτιος 2009

χρήστος νικολέρης / σκηνοθέτης

γιώργος λάνθιμος / σκηνοθέτης

Ο ΒΝ το είπε
να κάνεις τέχνη µε ό,τι έχεις.
Αυτός είχε: ένα ποτήρι κρύο καφέ, µία χορδή, γάτες, αλεύρι.
Εµείς έχουµε: τσόφλια από αυγά, χαρτί, το φύλλωµα
στον απέναντι τοίχο.
Καθώς χειµωνιάζει, χάνεται αργά
σε νεύρα που τεντώνονται.
Τεντώνουµε το χέρι µας στο τραπέζι αλλά αυτό δεν φτάνει.
Τίποτα δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν κρέµεται
στην άκρη της µύτης µας σαν καµπάνα δίχως ήχο.
Βέβαια, η κατάσταση στον κινηµατογράφο είναι λιγότερο δύσκολη
(ακόµη κι αν ο κινηµατογράφος περπατά ανάποδα:
τώρα απολαµβάνει τη νηπιακή του ηλικία).
Παλαιότερα χρειαζόσουν ένα βαρύ σκελετό,
σήµερα όχι.
Προσοχή όµως!
Καθετί έχει τη σηµασία του
κι ένα καρότο µπορεί να είναι πιο ακανθώδες από τον κάκτο.
Άραγε, τι θα έλεγε ο GT;
Το έκανε δίχως κινηµατογραφική µηχανή
κι αυτό µας έµαθε κάτιπως µία ταινία δηµιουργεί διαρκώς χώρους, δεν
είναι απλή παράθεση εικόνων,
πως να ενώνεις σηµαίνει να χωρίζεις κτλ.
Έτσι, µία µέρα
κόψαµε στη µέση ένα κοµµάτι φιλµ
αφήνοντας τα δύο του τµήµατα
να µαζευτούν στις άκρες
σαν κάµπιες:
δεν µπορούσαν να πάνε προς καµία κατεύθυνση.
Ωστόσο, είχε δηµιουργηθεί ενδιάµεσα ένα κενό διάστηµα.
Εκεί, αδειάσαµε όλο το περιεχόµενο του σακιδίου µας,
µετά κολλήσαµε ξανά το φιλµ.
Τίποτα δεν φαινόταν πια.
Όµως ήµασταν ανάµεσα, προστατευµένοι από το χρόνο.
Όταν αφήσαµε το χέρι µας να πέσει δυνατά πάνω στο τραπέζι
ο ξερός θόρυβος είχε τη µελαγχολία του µαγνήτη
που δεν βρίσκει ρίνισµα.
Αποφασίσαµε λοιπόν
να περπατήσουµε ανάποδα όπως ο JC:
από τα δάχτυλα στον καρπό, από τον καρπό
στον αγκώνα, από τον αγκώνα στον ώµο
µέχρι να βρούµε τις απολήξεις του κινηµατογράφου-

κινε

αλέξης αλεξίου / σκηνοθέτης

βίλκα τζουράς / σκηνοθέτις
θύμιος μπακατάκης / διευθυντής φωτογραφίας

ιρίνα μπόικο / σκηνοθέτις

αλέξανδρος βούλγαρης / σκηνοθέτης

Το στήσιµο µιας συµπαραγωγής παίρνει χρόνο. Το έχω πια εµπεδώσει µε τον πλέον απόλυτο
τρόπο. Τρία χρόνια τώρα σε ένα συνεχές πέρα δώθε ανά τις ηπείρους προσπαθώντας να στήσω
το όνειρο του LONSDALE, της καινούργιας µου ταινίας. Προσπαθώ να κρατήσω το όνειρο
ζωντανό και το έστικτο του «συκωτιού» σε εγρήγορση. Παίρνω θάρρος από τον Καραµαγγιώλη,
τον Φάγκρα και τον Γιάνναρη που και αυτοί προσπαθώντας να ισσοροπήσουν µέσα στα fax, τα
email και τις νοµικές υπηρεσίες των συµπαραγωγών τους ετοιµάζονται να ξεκινήσουν (ή ήδη
ξεκίνησαν) το ταξίδι τους.
Ένα απο τα πιο γοητευτικά στάδια σ’αυτό το στήσιµο, είναι και ο τρόπος που πλέον µπαίνω στη
διαδικασία να προσεγγίσω µουσικά το κλίµα της ταινίας. Με τον Νίκο Κυπουργό είχα
ξανασυναντηθεί και στους Ακροβάτες του κήπου. Ο τρόπος που δουλεύει και οργανώνει τη
µουσική στις ταινίες είναι πολύ ιδιαίτερος. Παίρνει το σενάριο και ακολουθεί τον κάθε
χαρακτήρα µε ένα θέµα. Κάθε θέµα έχει το χρώµα του. Ακολουθώντας λοιπόν τον χαρακτήρα
χαρτογραφεί µουσικά µε πράσινους, κόκκινους και κίτρινους µαρκαδόρους όλο το σενάριο. Με
αυτό τον τρόπο η ταινία οπτικοποιείται µε τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Βλέπεις, για παράδειγµα,
πού µπορεί το σενάριό σου µουσικά ή ρυθµικά να µπαλατζάρει, ο χαρακτήρας σου να
απουσιάζει από την ιστορία ή να εξαφανίζεται και να εµφανίζεται µετά απο πολλές σελίδες. Η
χαρτογράφηση αυτή δεν είναι µόνο ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του συνθέτη αλλά και για
µένα σα σκηνοθέτη και σεναριογράφο.
Μουσική αφετηρία στην αίσθηση της ταινίας είναι το «Βλεφαρό µου», τραγούδι του Κυπουργού
και της Νικολακοπούλου που έχει τραγουδηθεί ιδανικά από τον Χ. Αηδονίδη. Όταν έκανα το
µικρό τρέιλερ της ταινίας ήταν το κοµµάτι που έβαζα στους φίλους ηθοποιούς που µε βοήθησαν
στη διάρκεια των γυρισµάτων για να µπούν στο κλίµα του βλέµµατος που έψαχνα. Στο µοντάζ
όµως για το teaser λειτούργησε καλύτερα η µουσική του Hans Zimmer από την Λεπτή κόκκινη
γραµµή. Ένα αλλο κοµµάτι που έχει λειτουργήσει σαν αφετηρία για την τελευταία ενότητα, είναι
το «Η νύχτα ώρα Δεκατρείς» από την Δόµνα Σαµίου. Το φινάλε της ταινίας (το ονοµάζω «
ΕΞΩΔΙΟΣ») το έχω γράψει και χορογραφήσει έχοντας στο νού µου αυτό ακριβώς το
συγκλονιστικό δηµοτικό τραγούδι. Αλλες επιρροές είναι η µουσική του Gustavo Santaolalla για
το 21 γραµµάρια καθώς και η αιθέρια φωνή της Lisa Gerrard (κυρίως στο Come Tenderness…) Οπως και οι «Ωρες» του P.Glass. Τώρα τελευταία ακούω αρκετά τον συνθέτη Armand
Amar.
Ήδη έχουµε ηχογραφήσει το τραγούδι τίτλων αρχής. Το τραγουδάει ο Πασχάλης Τερζής και
νοιώθω µεγάλη τιµή που η φωνή αυτού του µεγάλου λαϊκου τραγουδιστή, (και φίλου), θα είναι
από τα πρώτα κιόλας πλάνα της ταινίας που ονειρεύοµαι. Στη φωνή του Πασχάλη Τερζή
διακρίνεται αυτό το γρέζι του «πατέρα που αποχαιρετά τον γιό» που είναι τόσο σηµαντικό σαν
στοιχείο στον πυρήνα της ταινίας. Ακουγoντάς το, µου έρχεται πάντα στο νου ένα ποίηµα του
Λόρκα το Iglesia Abandonada.
Όλα αυτά είναι απλά αφετηρίες. Στους συνεργάτες µου όλους φτιάχνω ένα CD µε επιλεγµένες
µουσικές ακριβώς για να δώσω ένα ηχητικό στίγµα. ΄Η πως φαντάζοµαι ότι είναι η µουσική
που κουβαλά ο κάθε ρόλος. Αντίστοιχα δεν µένω µόνο σε µουσικά ακούσµατα αλλά τα
συνοδεύω και µε φωτογραφίες από πίνακες (από τα πρόσωπα του Βερµέρ, τις φωτοσκιάσεις
του Καραβάτζιο µέχρι τις συνθέσεις του Valdes Leal), ή σε ποιήµατα και αποσπάσµατα απο
αγαπηµένα κείµενα. Κάπως παρόµοια προσεγγίζει τις παραστάσεις του και ο Δηµήτρης
Μαυρίκιος µε τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ στο ανέβασµα της «Ανδροµάχης» του
Ρακίνα πριν από δύο χρόνια και που είδα πόσο πολύ βοήθησε όλους τους συνεργάτες αυτό το
µοίρασµα των όποιων πηγών και στοιχείων.
Ο καθένας απο τους συνεργάτες, ηθοποιούς και καλλιτεχνικούς συντελεστές, µε αυτόν τον
τρόπο παίρνει µια γεύση απο τη δική µου αφετηρία. Το πώς θα επεξεργαστεί αυτό το υλικό είναι
πλέον στη δική του κρίση. Όµως έχει στη διάθεσή του, αν µη τι άλλο, το υλικό να ξεκινήσει το
δικό του ταξίδι για να βρεί αυτό που πιθανώς τον συγκινεί ώστε να γίνει συνένοχος και
συνοµώτης στο όνειρο του LONSDALE.

χρήστος δήμας / σκηνοθέτης

αυτό είναι το σχεδιo της ροής των ήχων για το σόλο της «Μήδειας» του Δημήτρη Παπαιωάννου
όπως προκύπτει απο το πρόγραμμα που χρησιμοποίησα για την δημιουργία τους
coti k / μουσικός

βαρδής μαρινάκης / σκηνοθέτης

νίκος βελιώτης / μουσικός

εύα στεφανή / σκηνοθέτις
άγγελος φραντζής / σκηνοθέτης

Η Μετεφηβική Μπαλάντα των Εξαρχείων
Νικόλαε, στα σκαλιά της Νομικής μύρισε ξανά μπαρούτι.
Στα παρακείμενα μπαρ η γνωστή πασαρέλα: στήθος, κώλος, μπούτι.
Στου Στρέφη παλιά, πίναμε μαυροδάφνη στην υγειά του Ντουρούτι.
Χαιρετιόμαστε οι ίδιοι σήμερα, βιαστικοί, μεσ’ στα σκατά σε μακροβούτι.
Παλιός καμαράντ, στα πενήντα, παραπονιέται πως δεν έχει μία.
Έφαγε πέντε χρόνια απ’ τη ζωή του έμπα – βγες σε νοσοκομεία.
Δημόσια συμβάντα ψυχοβελονιά με προσωπικά και φόντο η αδικία,
ανηφορίσαμε στην Ασκληπιού, να πάρουμ’ αέρα, στο κεφάλι ναυτία.
Αίφνης στα δελτία όλοι έχουνε δίκιο, στα Κεντρικά Γραφεία πανηγυρίζουνε.
Ξεχαρβαλώθηκαν οι μεντεσέδες μέσα μας και σα θηρία μουγκρίζουμε,
αφού ανεπαισθήτως μας έχει στοιχειώσει εκείνο που βρίζουμε.
(Αν διαταραγμένοι πίθηκοι μας οδηγούνε, δεν τ’ αξίζουμε;)
Φτάσαμε στην Αλεξάνδρας – αυτή τη φορά δε συνάντησα θαύματα –
Τον παρακάλεσα να σταματήσουμε να μιλάμε μόνο για τραύματα.
Έξω απ’ τη ‘Σόνια’ ο ήλιος βασίλευε. Το βρήκα αισιόδοξο, έβαλε τα κλάματα.
(Στις θεωρίες είμαστε όλοι μάγκες, μπρος στ’ αδιέξοδο του διπλανού γάμα τα)
Είπαμε να γυρίσουμε πίσω. Δακρυσμένοι, χωρίς λόγο αρχίσαμε και τρέχαμε.
Χωθήκαμε στη διαδήλωση, όπως και να ‘χει πάντα με τους «καλούς» μπλέκαμε.
Οι Σκύθες, σε βραδυνή γυμναστική, βαράγαν με δακρυγόνα, τα μάτια μας καίγαμε.
Χαμογελώντας μου είπε: «Ούτε οι σύντροφοι, ούτε οι μπάτσοι ξέραν το λόγο που κλαίγαμε».
στέργιος νιζήρης / σκηνοθέτης

παναγιώτης φαφούτης / σκηνοθέτης

γιώργος τσούργιαννης / παραγωγός

όλγα αντικατζίδη / σκηνογράφος

βασίλης κεχαγιάς / σκηνοθέτης

γιώργος νούσιας / σκηνοθέτης

γιάννης σακαρίδης / σκηνοθέτης - μοντέρ

στέφανος νόλλας / σκηνοθέτης

κατερίνα μπαρμπατσάλου / σκηνοθέτις

ξενοφώντας κοντόπουλος / ηχολήπτης

Ο κινηµατογράφος υπήρξε και είναι ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία που χρησιµοποίει ο άνθρωπος για να περιπλανηθεί τόσο στο εφικτό όσο και στο ανέφικτο, όχι απαραίτητα µιας
πραγµατικότητας αλλά ενός αντίγραφου που ονειρεύτηκε.
Σε όλη αυτήν την κλίµακα της κινηµατογραφικής ιστορίας
όπου εµφανίστηκαν διάφορα κινήµατα και σχολές κυριάρχησε ο κλασικός κινηµατογράφος. Στο παρελθόν, ορισµένοι
ευυηπόληπτοι άνθρωποι αναφέρθηκαν και άσκησαν κριτική
στο µηχανισµό του κυρίαρχου κινηµατογράφου, του Χόλιγουντ, το οποίο προβάλλει ένα πρότυπο ήρωα το οποίο µάχεται για τις συλλογικές αξίες της κοινωνίας και την ηθική αποσκοπώντας στην ταύτιση του θεατή και στην εν τέλει λύτρωσή του, προκαλώντας έτσι την εύκολη συγκίνηση, ενώ του
αφαιρεί εµµέσως το δικαίωµα της αµφισβήτησης ή την είσπραξη ενός διαφορετικού νοήµατος από αυτό που του επιβάλλεται. ∆ηλαδή ένας κινηµατογράφος αλλοτρίωσης, που
περιορίζεται στην παραγωγή και στην κατανάλωση, που
απλά ψυχαγωγεί το κοινό, δίχως να διευρύνει τους ορίζοντες
της σκέψης. Τελικά αποδεικνύεται πως είχαν δίκιο, όχι όσον
αφορά τον τρόπο αφήγησης, αλλά αναφορικά µε την απαξίωση της τέχνης του κινηµατογράφου χάριν του κέρδους και
χάριν περεταίρω σκοπών. Η ανάγκη της µάζας για κοινωνική καταξίωση και η ανεκπλήρωτη επιθυµία της για ανώτερη
ζωή, οδήγησαν την βιοµηχανία του θεάµατος στην πολλαπλή
κατασκευή ένός πρότυπου-σύµβολο,ένος υποκατάστατου
της ατοµικότητας, που επιβάλλεται υπογείως αποπροσανατολίζοντάς την από τη διαπίστωση της αποκαρδιωτικής πραγµατικότητας, δεδοµένου ότι την εποχή όπου επικρατεί ο καταναλωτικός φετιχισµός, η εκπόρνευση µιας κοινωνίας οικονοµικών σχέσεων, το ισχυρότερο όπλο της εξουσίας είναι η
πληροφόρηση και η τεχνολογία.
Ο κινηµατογράφος, βέβαια, εξαρτάται από την υψηλή τεχνολογία και οι διαχειριστές της τη χρησιµοποιούν συχνά για τη
διανοµή ένος ακόµα προϊόντος προς κατανάλωση, µετατρέποντας έτσι τον θεατή σε παθητικό δέκτη ενός πρότυπου ζωής ή µιας ιδεολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται όταν κατακερµατίζεται η ζωή σε ένα παραλήρηµα εικόνων που αντικαθιστούν
την ενότητα του πραγµατικού και δηµιουργούν µια αίσθηση
αληθοφάνειας που στην ουσία όµως είναι ψευδαίσθηση. Ο
θεατής, µέσω της ταύτισης, νοµίζει ότι αυτή η ψευδαίσθηση
είναι η πραγµατικότητα, η αντανάκλαση της ζωής, εξισώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πραγµατική ζωή µε ένα πρότυπο κατασκευασµένο από άλλους.
Η αλήθεια είναι πως µέσα σε ένα τόσο σύνθετο τοπίο, τα
πράγµατα δεν είναι έτσι µονοσήµαντα, καθώς αυτό που έχει
την µείζονα σηµασία είναι το κίνητρο της δηµιουργίας, και γι’
αυτό άλλωστε έχουµε αρκετά παραδείγµατα µεγάλων σκηνοθετών του κινηµατογράφου του Χόλιγουντ, όπως ο Χίτσκοκ, που διέφυγε από την εµπορευµατική σχέση και την
µονοδιάστατη αντίληψη των πραγµάτων και, µε όρους δικούς του εξερεύνησε το υπαρξιακό πεδίο του ατόµου, δηµιουργώντας αριστουργήµατα τα οποία διαφοροποιούνται από
το παρωχηµένο µοντέλο του ρηχού σουπερµάρκετ κινηµατογράφου.

γιώργος λυκιαρδόπουλος / παραγωγός
σκίτσο: Βασίλης Μπαζάντε

πληγωμένες καρδιές του Απόστολου Τεγόπουλου

Τα
πλαστικά
παιδιά
[Είδος: Παιδική Πορνογραφία.
Χώρα: Ελλάδα.
Format: Ερασιτεχνικό βίντεο.
∆ιάρκεια: Πάνω από 9.000 ώρες
αµοντάριστου υλικού.
Κατάλληλο για ανηλίκους,
µε ή χωρίς συναίνεση]
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ, είναι να παίζουν τους
µεγάλους. Αυτός ο µιµητισµός των παιδιών, τα καθιστά κάτι περισσότερο από χρήσιµα για τη σύγχρονη οικονοµία: τα καθιστά αξιόπιστα.
Ο εικοστός πρώτος αιώνας, εµπιστεύεται πολύ τα παιδιά. Τα χρησιµοποιεί ως στρατιώτες. Τα προσλαµβάνει ως εργάτες. Τα βάζει να πρωταγωνιστήσουν σε εκλογικές εκστρατίες, τηλεπαιχνίδια, σκάνδαλα, προπαγάνδα, διαφήµιση. Τα γδύνει και τα εκθέτει στο ίντερνετ, ακόµα και σε
µια χώρα που κοµπάζει για την τσίπα της.
Σε έναν πιστωτικό κόσµο σαν το δικό µας, τα παιδιά πιστώνονται την
ίδια τους την ενηλικίωση. Ενηλικιώνονται βίαια στα δώδεκα, στα οκτώ,
στα τέσσερά τους χρόνια. Μαθαίνουν να µην ζητούν παιχνίδι, αγκαλιά,
σχολείο. Μαθαίνουν να µην ζητούν τίποτα. Να σιωπούν.
Η ενήλικη ανθρωπότητα, σήµερα περισσότερο από ποτέ, υπολογίζει στη
σιωπή των παιδιών της. Τα ενθαρρύνει να ψεύδονται, αλλά όχι να µιλούν.
∆ουλεύει καλά, η µηχανή που δουλεύει αθόρυβα. Τα παιδιά που «βγάζουν γλώσσα» αποχαρακτηρίζονται ως παιδιά και µετονοµάζονται σε
παλιόπαιδα, ταραξίες, βλαµµένα, προβληµατικά, απροσάρµοστα.
Αυτό που µένει µετά την πρόσφατη αποκάλυψη του κυκλώµατος παιδικής πορνογραφίας – πέρα από το επιτηδευµένο σοκ εκείνων που δήθεν
αγνοούσαν την ύπαρξη τέτοιων φαινοµένων – είναι µια βαθιά, συλλογική
ανικανότητα ντροπής. Κι αυτό γιατί η σύγχρονη κοινωνία δεν ενηλικιώθηκε ποτέ. Με έναν πανούργο τρόπο, όλοι µας σήµερα θεωρούµε τους
εαυτούς µας λίγο-πολύ αθώους, έρµαια, θύµατα. Και το θύµα δε χρειάζεται να απολογηθεί για τίποτα. ∆ε φέρει καµία ευθύνη.
Για άλλη µια φορά, φταίει η κακιά κάµερα. Το κακό ίντερνετ. Η κακιά
στιγµή. Οι παλιάνθρωποι, τα κυκλώµατα και οι σκοτεινές δυνάµεις. Το
κακό που παραµονεύει. Η προσευχή του δελτίου των οκτώ δε ζητάει τίποτα παραπάνω από το να µάς φυλάξει από αυτό το κακό. Μια προσευχή αρκετά φασαριόζικη για να σκεπάσει τη σιωπή.
κλαούντιο μπολίβαρ / διευθυντής φωτογραφίας

παναγιώτης χριστόπουλος / σκηνοθέτης

Σίγουρα το να βάζει κάποιος µπροστά σου µια λευκή κόλλα χαρτί
είναι µια µεγάλη πρόκληση. Δέχοµαι αυτή την πρόκληση για να
µεταφέρω τους προβληµατισµούς µου σε σχέση µε τη δουλειά µου.
Αυτό που µε απασχολεί περισσότερο µετά από δεκαέξι χρόνια
ενασχόλησης µε το µοντάζ και, γίνεται ολοένα πιο επιτακτικό, είναι
η ανάγκη µου να έχω µε τη δουλειά µου µία επαφή φρέσκια και
δηµιουργική. Πράγµα καθόλου εύκολο µέσα σε µια καθηµερινή τριβή.
Και καθώς στην Ελλάδα σήµερα ζητείται από τους µοντέρ να
δουλεύουν όλο και πιο γρήγορα µε όλο και λιγότερα µέσα και όλο και
λιγότερα χρήµατα, το µοντάζ γίνεται ένας διαρκής αγώνας δρόµου. Ο
τρόπος αυτός δουλειάς έχει σαν αποτέλεσµα να µη σου δίνεται η
δυνατότητα να πάρεις απόσταση από το υλικό πάνω στο οποίο
δουλεύεις. Να µην µπορείς να έχεις δηµιουργικό ελεύθερο χρόνο για
να σκεφτείς, να προβληµατιστείς, να γεννήσεις καινούργια
συναισθήµατα και ιδέες απέναντί του.
Η διάθεσή µου κάθε φορά που πιάνω ένα καινούργιο υλικό στα χέρια
µου είναι να το αντιµετωπίσω µε το κέφι και τη λαχτάρα που είχα
όταν έπιασα την πρώτη πρώτη µου ταινία. Η αγωνία µου είναι να
µπορέσω να διατηρήσω αυτό το κέφι, τη λαχτάρα και τη φρεσκάδα
µέσα στις υφιστάµενες συνθήκες παραγωγής. Δηλαδή σ' αυτό τον
αγώνα δρόµου που πολύ εύκολα µπορεί να µετατρέψει µια δουλειά
αµιγώς καλλιτεχνική σε µια ρουτινιάρικη και επαναλαµβανόµενη
διεκπεραίωση. Κι αυτό όχι µόνο από την άποψη της στενότητας
χρόνου αλλά και της στενότητας οριζόντων.

Ξέρεις, µου έκανε εντύπωση,
γιατί ήταν µια φτωχή φοιτήτρια,
φοιτήτρια της θεολογίας.
Και είχε µέσα χαρτί απορίας
που της είχαν δώσει, κάτι άλλα χαρτιά,
πιστοποιητικά… Τώρα, λέω, το καηµένο….
Και δωδεκάµισι χιλιάδες µέσα.
∆ωδεκάµισι χιλιάδες δραχµές!
Λοιπόν και πάω στο σπίτι της, χτυπάω...
Μπαίνω µέσα…
Ήταν η µαµά της µόνο,
εγώ δεν ήξερα ποιος είναι,
µου λέει έτσι κι έτσι.
Πού είναι, λέω, η κοπελίτσα;
Λέει, δεν είναι εδώ, ποιος είστε, τι θέλετε;
Λέω, εγώ, έτσι κι έτσι...
Α, µου λέει, το πορτοφόλι!
από την ταινία «Εθνικός Κήπος»

Οι άνθρωποι που ασχολούµαστε µε τον κινηµατογράφο, οφείλουµε
να είµαστε διαρκώς ενηµερωµένοι για ο,τιδήποτε καινούργιο
συµβαίνει σε όλες τις άλλες µορφές τέχνης. Κι αυτό γιατί ο
κινηµατογράφος είναι απόλυτα συνδεδεµένος µε τις άλλες µορφές
τέχνης.
Μία τέτοια ενηµέρωση απαιτεί ταξίδια και διαρκή συνδιαλλαγή µε
ανθρώπους άλλων χωρών και πολιτισµών. Απαιτεί ελεύθερο χρόνο
και ανοιχτό µυαλό. Δηλαδή συνθήκες εργασίας και συνεργασίας που
τα προκαλούν και τα παρέχουν.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό για µένα να µπορέσω να διατηρήσω µέσα
στο χρόνο αυτές τις αγωνίες κι αυτές τις ανησυχίες.
«Εν όψει όλων των καιρών, εν όψει όλων των εκτάσεων, µια πρώτη µέρα
προχωρά», όπως λέει και ο Ανδρέας Εµπειρίκος.
αγγέλα δεσποτίδου / μοντέζ

απόστολος καρακάσης / σκηνοθέτης

Το 23λεπτο βίντεο από τη εγχείριση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης µου
Από τρεις τρύπες (διαμέτρου 1 εκ.) στην κοιλιά περνάνε τρία σωληνάκια, που λειτουργούν ως αγωγοί για τα
διάφορα εργαλεία. Από το σωληνάκι που τρυπάει τον αφαλό περνάει η κάμερα.

η πρώτη φορά

Οι δαγκάνες ανασηκώνουν το συκώτι και ξεσκεπάζουν τη χοληδόχο κύστη. Έπειτα, αρχίζουν να την πετσοκόβουν, προκειμένου να εντοπίσουν το σωληνάκι μέσα από το οποίο περνάει η χολή στα έντερα. Το απομονώνουν διακόπτοντας τη ροή.

Ύστερα, λίγο λίγο με καυτηριασμό αποκολλούν τη χολή από το συκώτι. Αφού την αφαιρέσουν τελείως…

…η κάμερα βγαίνει για λίγο από το σώμα (βλέπουμε στιγμιαία τα χέρια του χειρουργού με τα όργανα χειρισμού των λαπαροσκοπικών εργαλείων)…

…κι έπειτα επιστρέφει στο εσωτερικό της κοιλιάς για να διαπιστώσουμε ότι ενδιαμέσως έχουν βάλει,
μέσω του αφαλού, ένα σακουλάκι. Οι δαγκάνες τοποθετούν την κομμένη χολή στο σακουλάκι.
Στη συνέχεια, απολύμανση και καυτηριασμός της πληγής πάνω στο συκώτι και επανατοποθέτηση του
συκωτιού. Η κάμερα βγαίνει από την κοιλιά και βλέπουμε το σακουλάκι με τη χολή να βγαίνει από τον
αφαλό και να ράβεται η τομή. Στο τελικό πλάνο, η πόρτα του χειρουργείου, ένα υποπόδιο από αλουμίνιο,
ένα σταντ με ροδάκια και η άκρη του χειρουργικού κρεβατιού.

έκτορας λυγίζος / σκηνοθέτης

Καλοκαίρι του '99, το µηχανάκι έστριψε αριστερά στην Ακαδηµίας. Με το ένα χέρι κρατούσα τον οδηγό από το µπουφάν, µε το άλλο µια βαριά σακούλα µε δέκα αντίτυπα σεναρίου.
Περήφανη βοηθός σεναριογράφου τότε, ετοιµαζόµουν παράλληλα για τη Σχολή Σταυράκου
το φθινόπωρο. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα στο «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου»,
µε το καρδιοχτύπι της πρωτάρας. Με είχαν διαβεβαιώσει ότι κανείς δεν πρόκειται να µε δαγκάσει εκεί, και να ζητήσω την κυρία Μιχαλοπούλου, τη Σούλα. Από µέσα µου επαναλάµβανα τίτλους ταινιών που µου είχαν αρέσει, το «Τέλος Εποχής», «Λευτέρης ∆ηµακόπουλος»,
«Η Ζωή Ενάµιση Χιλιάρικο», «Απόντες», «Ο κήπος του Θεού», «Μιρουπάφσιµ» για να µην
τους ξεχάσω, αν µε ρωτούσαν.
Στον πεζόδροµο της Βουκουρεστίου, παρκάραµε.
∆ιέσχισα τη στοά, µύρισα το “Ουζερί του Απότσου» στο βάθος, µπήκα στην πολυκατοικία, και
ανεβοκατεβαίνοντας και ρωτώντας έφθασα στην Πόλη, στο δεύτερο όροφο.
"Με κοµµένη την ανάσα" κοίταζα δεξιά αριστερά στο διάδροµο τις ατέλειωτες πόρτες. Το
γραφείο σεναρίων ήταν µπροστά στα µάτια µου κι έκανα το "Delivery".
Περνώντας απέναντι την Πανεπιστηµίου, για το παλιό καλό Zonar’s, κρατούσα στα χέρια
µου θριαµβευτικά το λευκό τετράγωνο χαρτάκι µε τη σφραγίδα του πρωτόκολλου, µαζί και
το πρώτο µου τσιγάρο.
Το «Ουζερί του Απότσου» έγινε «Cellier», το Zonar’s αγνώριστο, ο «Πετρίδης» «Άττικα», οι
«Απόντες» µεγάλωσαν και κάνανε παιδιά, κι εγώ την πρώτη µου µικροµηκάδικη ταινία! Το
Ε.Κ.Κ. άλλαξε διοικήσεις και γραφεία!
«Τέλος Εποχής»; Αρχή µιας άλλης; Μάρτυρας το µνηµείο-σύµβολο µας κοιτάει αφ’ υψηλού
– σκηνοθέτες, διοικήσεις και Υπουργεία. Για το πάθος ή την απάθεια, τις δράσεις ή τις αδράνειες που χρεωνόµαστε εξ αδιαιρέτου γι αυτην την τόσο σοβαρή υπόθεση που είναι ο Πολιτισµός και εν προκειµένω ο Κινηµατογράφος µας, αυτός ο παραµεληµένος "Ελληνας ασθενής".
Κατεβαίνω από το ταξί µπροστά στο άγαλµα της Μελίνας κι ανηφορίζω τώρα την ∆ιονυσίου
Αεροπαγίτου προς τα καινούρια γραφεία του Ε.Κ.Κ, για πρώτη φορά.
Συγκριτικά µε την προηγούµενη, το φορτίο µου είναι κατά πολύ ελαφρύτερο. Μια σελίδα µόνο, αυτή που ζητήθηκε για το «Μοτέρ». ΠΑΜΕ! Ας µη χάνουµε άλλο χρόνο. Όλοι µαζί.

ιωσηφίνα μαρκαριάν / σκηνοθέτης

κώστας γιαλουρίδης / σκηνοθέτης

γεράσιμος ρήγας / σκηνοθέτης

Μερικές σηµειώσεις, για πράγµατα που σκέφτοµαι αυτή την εποχή. Μπορεί να είναι αποσπασµατικές,
αλλά και η σκέψη µου τέτοια είναι.
Οι πιο ενδιαφέρουσες και ανατρεπτικές εικόνες της περασµένης χρονιάς ήταν, για µένα, το φλεγόµενο πλαστικό δέντρο στο Σύνταγµα, το πανό στην Ακρόπολη, η παρέµβαση στην ροή του
προγράµµατος της ΕΡΤ. Παρεµβάσεις στην κανονικότητα της οπτικής µας απάθειας. Κάπως έτσι
πρέπει να λειτουργεί και το σινεµά.

πλαστικό δέντρο που καίγεται

Με µια διάθεση αντίδρασης στον παθητικό και καθιερωµένο τρόπο κατασκευής και αντίληψης
των εικόνων, των νοηµάτων, των σχέσεων, των ιστοριών, των ταινιών και συνεπώς της πραγµατικότητας.
∆εν εννοώ µόνο το θέµα, την πολιτική θέση ή το «τι λέει» η ταινία. Φυσικά είναι κι αυτά, αλλά
υπάρχει επίσης, ένα «συντακτικό» που µπορεί να υποβάλλει ένα διαφορετικό, πιο ενεργητικό
τρόπο θέασης. Η χρήση της αφήγησης, τα «κενά» της ιστορίας, ο τρόπος ερµηνείας των ηθοποιών, ο ήχος, οι αισθητικές επιλογές, ο ρυθµός της ταινίας. Για µένα, όσο πιο συνειδητά τα χρησιµοποιείς για να δηµιουργήσεις µια συνθήκη ενεργής συµµετοχής του θεατή, τόσο πιο ουσιαστικό είναι το αποτέλεσµα.
Η πραγµατικότητα είναι πολύ πιο δυνατή και δραµατική από την φαντασία µας.
Μου αρέσουν οι ταινίες που µοιάζουν και ενσωµατώνουν στοιχεία ντοκιµαντέρ
και τα ντοκιµαντέρ που τα µπερδεύεις µε µυθοπλασία. Όσο πιο ασαφή τα όρια τόσο το καλύτερο.

Ότι σκέφτοµαι και θέλω να κάνω ταινία, αυτή την εποχή, έχει να κάνει µε την παρατήρηση της ανθρώπινης κατάστασης σε πολύ
προσωπικές και ιδιωτικές στιγµές.
Αποφεύγω τον πολύ διάλογο. Μόνο τα απαραίτητα. Κι αυτά τα κόβω πολλές φορές στο µοντάζ. Έτσι οι χαρακτήρες ορίζονται από
τις χειρονοµίες, τις κινήσεις, τα ρούχα τους, τα αντικείµενα που χρησιµοποιούν. Κι όσο περισσότερα κρύβουν, τόσο περίσσοτερα
δείχνουν.
Σε κάθε ταινία, το θέµα ορίζει τον τρόπο που θα το χειριστώ σκηνοθετικά. Η κινηµατογραφική γλώσσα δεν προϋπάρχει του θέµατος. Σίγουρα υπάρχουν πράγµατα που µου αρέσουν και άλλα που δεν µου αρέσουν. Πρώτα δοκιµάζω µε τον τρόπο που έχω σκεφτεί, άλλα πολλές φορές οι ανάγκες της σκηνής και του γυρίσµατος απαιτούν άλλη αντιµετώπιση. Προσπαθώ να είµαι, όσο περισσότερο γίνεται, ανοιχτός και ευέλικτος στο απρόοπτο. Η ουσία της σκηνής, πολλές φορές βρίσκεται σε αυτά που προκύπτουν
χωρίς να έχουν προγραµµατιστεί.
Οι σχέσεις και οι δεσµοί που δηµιουργούνται στα γυρίσµατα, µε τους ηθοποιούς και το συνεργείο έχουν µια ποιότητα και δύναµη που αποτελεί την κρυφή καρδιά της ταινίας. Όπως και οι συµπτώσεις. Τη µέρα που ξεκινούσα το γύρισµα του Τransit γεννήθηκε η ανηψιά µου, η Αθηνά. Υπό την επήρεια αυτής της έντονης φόρτισης έγιναν τα γυρίσµατα και φυσικά αυτό καταγράφεται
και υπάρχει υπόγεια στην ταινία. Νιώθω τυχερός που έχω δουλέψει µε όλους τους, µέχρι τώρα, συνεργάτες και φίλους και τους
ευχαριστώ για την φιλία και την βοήθειά τους. Οι σχέσεις µας υπάρχουν στις ταινίες.

Αθηνά, πρώτη φωτογραφία

μπουγιάρ αλιμάνι / σκηνοθέτης

Transit, πρώτη µέρα γυρίσµατος
γιάννης γαϊτανίδης / σκηνοθέτης

BATTY
I've seen things...
(long pause)
you people wouldn't believe...
Attack ships on fire off the shoulder of Orion...
I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser
Gate.
(pause)
like tears in the rain...Time to die

They stare at each other for a long time in silence,
communicating something with their eyes... without
expression. Finally Batty breaks the silence.

EXT. THE SECOND ROOF (LATER)
Deckard is looking at Batty.
Batty is partly crumpled, frozen in an unnatural position as
though he had been writhing and stopped midwrithe. He
looks back at Deckard with eyes full of life and intensity.

[Απόσπασμα από το σενάριο της ταινίας Blade Runner (1982,
Σκην.: Ridley Scot). Το ανδροειδές Batty (Rutger Hauer) έχει
καθηλώσει τον αστυνομικό Deckard (Harrison Ford) στην ταράτσα ενός κτιρίου.]

BLADE RUNNER
Screenplay by
HAMPTON FANCHER and DAVID PEOPLES

Και ίσως οι ταινίες, είτε βγαίνουμε από την αίθουσα άφθαρτοι είτε με
«πληγές», να μας κάνουν να αισθανόμαστε άνθρωποι.

Ο Batty πεθαίνει. Έφτασε η ημερομηνία λήξης του.
Los Angeles, 2019. O αστυνομικός του μέλλοντος Rick Deckard προσπαθεί να εντοπίσει και να «αποσύρει» (σκοτώσει) μια ομάδα επικίνδυνων ανδροειδών που έχουν δραπετεύσει από μια διαστημική αποικία και έχουν
επιστρέψει στη Γη για να ρωτήσουν το Δημιουργό τους, τον μεγιστάνα
Tyrell, πόσος χρόνος ζωής τους απομένει. Τα ανθρωποειδή ρομπότ του
μέλλοντος έχουν ημερομηνία λήξης, μόνο που δε ξέρουν ποιά είναι αυτή.
Στο τέλος της ταινίας, ο Deckard έχει «αποσύρει» όλα τα ανδροειδή εκτός
από τον ηγέτη τους, Roy Batty. Μετά από μια σκηνή κυνηγητού, ο Batty
καθηλώνει τον Deckard σε μια ταράτσα. Ο Deckard είναι στο έλεος του.
Ο Batty ξέρει ότι η ημερομηνία λήξης του έφτασε. Πρόκειται να πεθάνει,
και λίγο πριν από το θάνατο συνειδητοποιεί πόσο πολύτιμη είναι η ζωή.
Και έτσι, αφήνει το Deckard να ζήσει. Αντί να τον σκοτώσει, του διηγείται
σε μερικές λέξεις την ιστορία της ζωής του (το ανωτέρω σεναριακό απόσπασμα).
Ένα ρομπότ γίνεται άνθρωπος μέσω της συνειδητοποίησης της θνητότητας. Όλες οι στιγμές που έζησε θα χαθούν στο χρόνο όπως τα δάκρυα
στη βροχή...
Ένας από τους πολλούς σεναριακούς «κανόνες» λέει ότι το σενάριο μιας
ταινίας πρέπει να αντανακλά το θέμα της σε κάθε φράση, δράση και ανάσα των χαρακτήρων. Αν θεωρήσουμε ότι ο κανόνας έχει εγκυρότητα, δε
μπορώ να σκεφτώ άλλη ταινία που να τον ακολουθεί τόσο αποτελεσματικά
όσο το Blade Runner, με αυτή τη σκηνή ως εξαιρετικό παραδειγμα.
Τι μας κάνει ανθρώπους; Η μνήμη; Οι πράξεις μας; Τα συναισθήματά μας;
Σίγουρα όλα αυτά. Αλλά και κάτι άλλο, κοινό σε όλους τους ανθρώπους.
Σε ένα μελλοντικό κόσμο που αποσύρει ανδροειδή όπως πετάει κανείς σήμερα ένα παλιό κινητό, χωρίς δεύτερη σκέψη δηλαδή, ένα ανδροειδές
μας λέει ποιο είναι αυτό το κοινό στοιχείο: η συνειδητοποίηση της μόνης
περιουσίας μας, της ζωής της ίδιας. Όλοι βρεχόμαστε από την ίδια βροχή,
και όλες οι στιγμές που ζούμε θα χαθούνε μέσα σε αυτή τη βροχή, αξεδιάλυτες από τις σταγόνες που πέφτουν ασταμάτητα.
«Θέλω περισσότερο χρόνο» λέει ο Batty νωρίτερα στην ταινία, όταν συναντά το δημιουργό του, Tyrell. Κι οταν ο δημιουργός του λέει ότι δε μπορεί
να του δώσει κι άλλο χρόνο ζωής, ο Batty τον σκοτώνει...
Η ταινία εξερευνά και τη σχέση Θεού-Ανθρώπου, και το πώς αυτός ο Θεός
(ο ίδιος ο άνθρωπος στην ταινία) είναι τραγικός εν τέλει: δημιουργεί «δημιουργήματα» για να τον υπηρετούν και για να έχει την ψευδαίσθηση ότι ο
ίδιος είναι αθάνατος.
Ίσως οι ταινίες, οποια φόρμα ή αφήγηση κι αν έχουν, να είναι τα ανδροειδή μας: μας προσφέρουν την ψευδαίσθηση της αθανασίας, πηγαίνοντας
μας σε έναν παράλληλο κόσμο, τον οποίο, επίσης ψευδαισθησιακά, νομίζουμε ότι συνδημιουργούμε και κατοικούμε κατά τη διάρκειά τους.

δημήτρης εμμανουηλίδης / σκηνοθέτης

Το αυτοκίνητο, είπε ο οδηγός µας, θα το αφήναµε εδώ. ∆ίπλα στη στάνη και θα περπατάγαµε λιγάκι. ∆έκα λεπτά πιο πέρα, ο βοηθός του Παντελή, ο Κωστής Αθουσάκης, κάπου στην άλλη άκρη του χάρτη από την πατρίδα του Κρήτη, θα συναντούσε ένα φίδι
µε καθόλου ευγενικά αισθήµατα. Μια δαγκωνιά στο πόδι και 27 λεπτά αγωνίας πέρασαν, η ανάβαση αναβλήθηκε µια µέρα για
πρώτες βοήθειες, και η οµάδα των γνήσιων κινηµατογραφιστών ξαναπήρε τον δρόµο για το Καζάνι, µε αυτοσχέδιες γκλίτσες αυτή την φορά, κάνοντας θόρυβο να διώξουν το θεριό. Ανάµεσα στον Γράµµο και το Βίτσι ήταν το σηµείο που θα συνέβαινε το µεγαλύτερο µέρος των γυρισµάτων της ταινίας Ψυχή βαθιά του Παντελή Βούλγαρη και ανακάλυπτα για πρώτη φορά, µετά από είκοσι λεπτά περπατήµατος µε µια φωτογραφική µηχανή στο χέρι, σαν γιαπωνέζος τουρίστας.

-Θα κάνει κρύο εδώ τον Νοέµβρη; –Όχι όπως τον Γενάρη.
-Αν ανέβεις µέχρι εκείνο το παλιό πολυβολείο, βλέπεις µέχρι την λίµνη της Καστοριάς.
-Θα καταφέρουµε να ανοίξουµε δρόµο µέχρις εδώ;
-Κοίτα το φώς πως κάνει τα δέντρα να γυαλίζουν. Φαντάσου το φθινόπωρο µε τα κόκκινα φύλλα πως θα `ναι.
-Το ξέρετε πως από κάτω είναι θαµµένα πολλά άδεια φυσίγγια αλλά και άσκαστα βλήµατα;
-Φαντάσου λέει, να γίνει τελικά. Να έρθουµε εδώ δηλαδή, µε συνεργείο και ηθοποιούς, µηχανήµατα, στολές και όπλα.

Πέρασε λίγος καιρός που ανεβαίναµε κάνοντας θόρυβο µε τις µαγκούρες και το φίδι µάλλον πήρε την ξενιτιά. Πράγµα που ακόµα δυσκολεύοµαι να πιστέψω αν είχε την παραµικρή αίσθηση χιούµορ.

Έβαλα και έβγαλα το µάτι από το βιζέρ της µηχανής περίπου 2735 φορές και έφτασε η µέρα που δίπλα από το µπαρουτοκαπνισµένο ντεκόρ του Απόστολου Βέττα και των κοριτσιών του στηνόταν πρόχειρα µια ψησταριά µε τρία αρνιά. Τα ξύλινα οχυρά του
∆ηµοκρατικού Στρατού είχαν επιστρατευθεί για κάρβουνο. Για να γιορτάσουµε, λέει, το τέλος των γυρισµάτων στο Καζάνι.

Είχαµε κάνει 177 εκρήξεις, χωρίς κανένα θύµα ευτυχώς, είχαν δει το φως, αυτό που γυάλιζε τα φύλλα, πάνω από 1.2 εκατοµµύρια καρέ, είχαν σκαρφαλώσει τα βράχια 255 γενναίοι κινηµατογραφιστές, ηθοποιοί, και φίλοι από τα πέριξ που βοηθούσαν. Τα
δέντρα είχαν µείνει γυµνά από φύλλα, είχαµε πατήσει κάθε σπιθαµή του βουνού µε τα καινούργια ορειβατικά µας παπούτσια από
το µαγαζί της Χριστίνας και η κλακέτα είχε χάσει την γυαλάδα της από την σκόνη που σήκωνε το τρέξιµο των ανταρτών. Πίσω από
τους ύµνους των ανταρτών είχαν ακουστεί ψιθυριστές οδηγίες, κάµερες είχαν βρει κρυψώνα κάτω από βράχους. 22 φορές µπερδέψαµε το «ναι» των Βούλγαρων πυροτεχνουργών που σηµαίνει «όχι» και άλλες τόσες αυτοί το «ναι» το δικό µας.

Τελευταίοι καπνοί, τελευταίες οδηγίες από τον Κωστή στους κασκαντέρ και πάµε για το τελευταίο πλάνο. Τελευταίο κι όµως ούτε
στην µέση της ταινίας.

Το φωτόµετρο έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια και δεν δείχνει πλέον τίποτα. Φως καθόλου. Η Βικτώρια είναι σχεδόν νεκρή. Ο
Γιώργος την φτύνει. Μίσος. Εµφύλιος πόλεµος. Ο πόλεµος των πολέµων. Σε ποιον να γυρίσεις την κάµερα; Στα παιδιά. Στους ήρωες της ταινίας. Μόνο αυτά µπορούν. - Ναι, αλλά πρέπει να λουστούν στο φώς. - Αυτά δεν χρειάζονται τίποτα. Αυτά είναι η ταινία.

Έχουν δίκιο. ∆εν υπάρχει κακοφωτισµένο πλάνο. Υπάρχει µόνο η λάθος στιγµή να το τραβήξεις. Μάλλον ο λόγος είναι ότι δεν
θέλω να φύγω πια από εδώ πάνω. Ο Παντελής αγκαλιάζει την οθόνη να δει την τελευταία λήψη που κάναµε και εγώ κοιτάω αυτόν και την υπόλοιπη ορχήστρα µε καπνισµένες στολές στρατιωτικές και αντάρτικα µατωµένα πουκάµισα, µε χρονόµετρα και στυλό, µπουκαλάκια µε ψεύτικο αίµα και όπλα ανακατεµένα στα καλώδια των µηχανηµάτων. Όλοι ένας κι ένας. Επίλεκτοι φίλοι και
υπέροχοι συνεργάτες.

-Τέλος. Το έχουµε.

-Και είναι καλό;
σίμος σαρκετζής / διευθυντής φωτογραφίας

γιάννης ιακωβίδης / παραγωγός

αλέξανδρος αβρανάς / σκηνοθέτης

Όσο πιο σύντοµα καταλάβουµε ότι η βαριά βιοµηχανία και το πιο εξαγώγιµο προϊόν της χώρας µας πρέπει
και µπορεί να είναι ο πολιτισµός µας, τόσο πιο γρήγορα θα βρούµε τον δρόµο µας µέσα στην παγκόσµια
κοινότητα.
Η Ελλάδα ποτέ δεν θα έχει την τάξη, την πειθαρχία και την οργάνωση των Γερµανών. ∆εν πρόκειται επίσης
ποτέ να έχουµε το τέλειο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας των Σουηδών. Μπορεί όµως να γίνει υπόδειγµα χώρας, όντας επικεντρωµένη µε όλες της τις δυνάµεις σε αξίες και έννοιες όπως ο πολιτισµός, η οικολογική
συνείδηση και χαράσσοντας µια µακροπρόθεσµη πολιτική πάνω σε αυτούς τους στόχους.
Ένα κοµµάτι του πολιτισµού είναι και ο κινηµατογράφος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια και µετά από ένα
διάλειµµα 30 περίπου χρόνων µε ελάχιστες εξαιρέσεις και αναλαµπές, δείχνει τα τελευταία χρόνια να βρίσκει τον δρόµο του. Έχει αρχίσει να κερδίζει και πάλι την εµπιστοσύνη του κόσµου, που αποδεικνύει ότι
ποτέ δεν έφυγε από την καλή ελληνική ταινία αλλά αντιθέτως ήταν εκεί και περίµενε την ταινία που θα τον
άγγιζε πραγµατικά και θα τον οδηγούσε και πάλι στην σκοτεινή αίθουσα.
Είναι σαφές ότι θα πρέπει να δώσουµε βαρύτητα στο τι θέλει ο κόσµος να δει για να τον οδηγήσουµε στην
αίθουσα, αλλά παράλληλα θα πρέπει να του «πλασάρουµε» το κάτι διαφορετικό, το κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο,
αυτό που λίγο-λίγο θα γίνει η ταυτότητα του ελληνικού κινηµατογράφου. Θα πρέπει οι παραγωγοί µε την
βοήθεια και της πολιτείας σε έναν βαθµό, να πάρουµε κάποια ρίσκα ως προς την θεµατολογία των ταινιών
και να προσπαθήσουµε να κάνουµε και κάτι άλλο πέρα από «κωµωδία».
Αυτή τη στιγµή στην παραγωγή επικρατούν δύο τάσεις. Από τη µια οι παραγωγές που έχουν σαν κύριο άξονα την κωµωδία και έχουν και την µερίδα του λέοντος εισπρακτικά (αλλά ως πότε;), και από την άλλη οι παραγωγές µε την όποια άλλη θεµατολογία, οι οποίες όµως µε βάση τα εισιτήρια δεν αφορούν κανέναν, µε
ελάχιστες πάντα εξαιρέσεις.
Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος από τους παραγωγούς, το ΕΚΚ και όλους τους εµπλεκόµενους και
να επιχειρηθεί το επόµενο βήµα: δηλαδή εµπορικές ταινίες ποικίλων θεµάτων που να έχουν ως στόχο
όχι µόνο την ελληνική, αλλά, και την παγκόσµια αγορά. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και η κοινή επιδίωξη
όλων µας.
Αρχικά βέβαια, είναι σηµαντικό να γίνουν κάποια βασικά βήµατα, να στηθούν τα θεµέλια πάνω στα οποία θα
πατήσει το όλο εγχείρηµα. Θα πρέπει να ιδρυθεί µια Ακαδηµία Τεχνών διεθνούς επιπέδου. Να ισχυροποιηθεί και να αποκτήσει ουσιαστικές αρµοδιότητες το Hellenic Film Commission για να προσελκύσουµε και ξένες παραγωγές που θα διαφηµίζουν την Ελλάδα στο εξωτερικό έτσι ώστε να τις χρησιµοποιήσουµε σαν
∆ούρειο Ίππο για να πατήσουµε πιο εύκολα στις ξένες αγορές.
Εξίσου σηµαντική είναι η ενίσχυση του ανεξάρτητου παραγωγού, µε σκοπό να µπορεί να επενδύει και να
ρισκάρει στα διάφορα projects. Ένας τρόπος ενίσχυσης είναι η επιστροφή του ειδικού φόρου από τα εισιτήρια των αιθουσών στους παραγωγούς.
Σε γενικές γραµµές, είναι αναγκαίο να βελτιωθούν σε κάποιες περιπτώσεις οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που
υπάρχουν αλλά κυρίως να εφαρµοσθούν όπως λόγου χάρη η απόδοση υπέρ του ελληνικού δηµοσίου του
1,5% των ακαθάριστων εσόδων των ιδιωτικών καναλιών για την ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας.
Γιατί νόµοι σαφώς και υπάρχουν, η εφαρµογή τους είναι ελλιπής και προβληµατική.
Mπορεί η Ελλάδα να είναι µικρή σαν χώρα σε έκταση και πληθυσµό, παρ’ όλα αυτά όµως η πολιτιστική της
κληρονοµιά και η συµβολή της στην εξέλιξη του ∆υτικού πολιτισµού, την καθιστούν γίγαντα. Αυτό τον γίγαντα λοιπόν πρέπει να αφυπνίσουµε και έχοντάς τον οδηγό να προχωρήσουµε µπροστά δείχνοντας το δρόµο και στους υπόλοιπους.

peekay tayloh / μουσικός

νίκος κολοβός / σκηνοθέτης

μάκης παπαδημητράτος / σκηνοθέτης

λευτέρης χαρίτος / σκηνοθέτης

κινάν ακάουι / μοντέρ

δημήτρης κανελλόπουλος / σκηνοθέτης

δημήτρης κουτσιαμπασάκος / σκηνοθέτης

*από την ποιητική συλλογή του Γιάννη Δεληολάνη

το τρίπρακτο

Δεν είναι εύκολο.
Να κρατήσεις το
πρώτο βλέμμα. Τη
συγκίνηση που αισθάνεσαι μπροστά στην καινούργια ιδέα. Τον ενθουσιασμό για την καινούργια
ιστορία. Την κάθε ιστορία.
Από την οποία επιχειρείς να
δεις τον κόσμο ολόκληρο. Όντας
κομμάτι του. Ασαφής και επαναλαμβανόμενος, δηλαδή. Ιδιοτελής
και αποσπασματικός. Με εμπειρίες
που δεν οδήγησαν σε πείρα. Με τις
εμπειρίες που γίναν κυνισμός κι απωθημένα. Καθόλου εύκολο δεν είναι να κρατήσεις το πρώτο βλέμμα. Μοιάζει παιχνίδι χαμένο από χέρι. Αλλά, είπαμε. Αυτό που σε κάνει δυνατό, τελικά σε σκοτώνει. Κι αυτό που σου
υπενθυμίζει την αδυναμία σου, είναι αυτό που σε
κάνει να συνεχίσεις. Και παίρνεις
Και μετανιώνεις. Την επιπολαιότητά σου,
την υπόθεση στα
μέσα, γαμώ. Το ψώνιο σου. Το ‘χουν πει πριν από σέχέρια σου.
να. Καλύτερα από σένα. Άνθρωποι άλλοι. Πιο έξυπνοι. Πιο
ικανοί. Πιο ταλαντούχοι. Λιγότερο ανασφαλείς, σίγουρα λιγότερο ανασφαλείς. Όχι, πες. Τι θα γινόταν αν εξαφανιζόσουν αυτή τη
στιγμή; Τίποτα. Καμία απώλεια στο μέτωπο της έβδομης τέχνης. Το
παραμικρό δεν θα γινόταν. Αλλά εσύ εκεί. «Να χώνεις το μαχαίρι στα
πιο γυμνά σου κόκαλα», που λέει κι ο ποιητής. Κι αίμα να μην τρέχει.
Ίσως χρειάζεσαι ανάπαυση. Να το αφήσεις μερικές μέρες. Να περπατάς. Να πίνεις κανά ποτάκι. Να βγαίνεις από το σπίτι, να περπατάς ως το μπαρ, να πίνεις μερικά ποτάκια και να ξαναπερπατάς
Γύρω σου οι εποχές κι οι άνθρωποι αλλάζουν. Γράφεις
μέχρι το σπίτι. Να το αφήσεις μερικές μέρες. Μερικούς μήνες.
περισσότερο, περπατάς περισσότερο. Δεν πίνεις, ο γιαΜπορεί να βοηθήσει. Αλλά υπάρχει ένα θέμα. Ο τραπεζιτρός υπήρξε σαφής. Έχοντας χάσει τις περισσότερες
κός λογαριασμός (σε αντίθεση με τα ηπατικά σου ένζυμα)
άμυνες και μεγάλο κομμάτι αυτού που αυθαίρετα όριζες
ελαχιστοποιείται. Επίσης, κάποιοι περιμένουν. Άνθρωποι που
ως «εγώ», ανακαλύπτεις. Πως υπάρχει νόημα στην ιστοέχουν επενδύσει σε σένα. Βασικά, και επειδή μιλάμε για Ελλάδα,
ρία σου. Πάντα υπήρχε, απλά δεν σου φανερωνόταν.
συναισθηματικά έχουν επενδύσει σε σένα. Αλλά και πάλι. Θες να
Ίσως, μάλιστα, υπάρχει νόημα πίσω από όλα. Μια ενότητους προδώσεις; Τον Παραγωγό σου; Το Σκηνοθέτη σου; Τι κάνεις;
τα που διέπει ότι μας περιΓράφεις, περπατάς, πίνεις, περπατάς, γράφεις. Επαναλάβατε. Ξανά. βάλλει κι εμάς τους ίδιΚαι ξανά. Και ξανά. Μεταφέρεσαι στα Επείγοντα περιστατικά. Οι δυ- ους. Μπορεί. Αλλά θες να
νάμεις σου σε εγκαταλείπουν, το συκώτι σου, αν είχε τη δυνατότητα, φας πολλά ψωμιά ακόμα
θα έκανε το ίδιο. Ξημέρωμα, με τον ορό στο χέρι, δίπλα σε άλλους που και να καταστραφείς πολύ
ξέβρασε η πόλη, συνειδητοποιείς. Ότι δεν το κάνεις για τους άλλους. περισσότερο για να τη
Ότι δεν το κάνεις ούτε για τον εαυτό σου. Ξέρεις, ότι αν ήταν στο χέδεις. Και, τώρα, το ξέρεις.
ρι σου, μπορεί και να διάλεγες κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι στο χέΉσυχος τελειώνεις το σερι σου. Δεν είναι η επιλογή. Είναι ανάγκη. Η μόνη απόφαση
νάριο. Και λες, μαλάκα
που πρέπει να πάρεις, τώρα, είναι το πάρεις απόφαση.
μου, ανάγκη ξεανάγκη
δεν το ξανακάνω εγώ αυτό το πράγμα, ρε το Χόλυγουντ να έρθει να πέσει
στο πόδια μου, να παρακαλάνε, εκατομμύρια να
μου ακουμπάνε, δ εν το
ξανακάνω. Και την ώρα
που το λες, ξέρεις. Ότι θα
το ξανακάνεις. Ξανά. Και
ξανά. Από όλη την ιστορία, μόνο αυτό έμαθες.
Αλλά δεν είναι λίγο.

παναγιώτης ιωσηφέλης / σεναριογράφος

κωνσταντίνα βούλγαρη / σκηνοθέτις

ανέστης χαραλαμπίδης / σκηνοθέτης

πηνελόπη βαλτή / σκηνογράφος
σύλλας τζουμέρκας / σκηνοθέτης

њѩѬѫњќќىѩѠ

παναγιώτης καραμήτσος / σκηνοθέτης

πάνος βουτσαράς / μοντέρ

