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περιεχόµενα
Σεπτέµβριος - Οκτώβριος/09

04 νέα
12 γιάννης αγγελάκας
18 γιώργος λάνθιµος
24 φίλιππος τσίτος
26 γιώργος νούσιας
30 κλεάνθης δανόπουλος
32 περικλής χούρσογλου
34 φεστιβάλ µικρού µήκους δράµας
52 νύχτες πρεµιέρας
56 πανόραµα ευρωπαϊκού κινηµατογράφου
60 φεστιβάλ θεσσαλονίκης
64 η νέα στέγη της ταινιοθήκης
72 µικροµηκάς: ρηνιώ δραγασάκη

//σηµεία διανοµής
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 34/36, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥ ΚΟΡΑΗ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ CINEMAX /CLASS ΣΤΑ∆ΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑΙΟΝ NESCAFE ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 124
ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS ZΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 7, ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΣΤΡΟΝ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 336 ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 145, ∆ΑΦΝΗ CINE CITY (1-4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
82, ΠΛ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ CINE ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 232 & ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ CINE CITY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 82, ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ∆ΑΝΑΟΣ 1 & 2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 109, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΕΛΛΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 64 EMΠΑΣΣΥ FILMNET ODEON ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 5 & ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΤΟΥΑΛ ΠΛ. ∆ΑΒΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΤΟΥΑΛ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΡΕΜΟΥ 141, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΝΤΕΑΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ PRINCE FILMCENTER Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 106, ΦΙΞ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ FILMCENTER ΡΙΖΑΡΗ 4, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΦΙΛΙΠ ΘΑΣΟΥ 11, ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTER
ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 21, ΠΑΤΗΣΙΩΝ ODEON ΟΠΕΡΑ 1 & 2 ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 57 ΟDEON ZINA ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 74 ODEON ΑΒΑΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 234 ODEON KOSMOPOLIS-ΜΑΡΟΥΣΙ (1-12 ΑΙΘΟΥΣΕΣ) Λ.
ΚΗΦιΣΙΑΣ 73, ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ODEON STARCITY Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 111 & ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ - FILMCENTER ΡΙΖΑΡΗ 4 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΣΠΟΡΤΙΓΚ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΣΙΝΕ ΨΥΡΡΗ
ΣΑΡΡΗ 40-44 ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΕΨΑ ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, Π. ΦΑΛΗΡΟ STER ILION ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67Α ΙΛΙΟΝ STER ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΧΑΡΝΩΝ 375 ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΛ. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΦΛΕΡΥ ΘΗΣΕΩΣ και ΣΚΙΠΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ NΑΤΑΛΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 3 ODEON CINEPLEX ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 & ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38
ΟΛΥΜΠΙΟΝ/ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10 ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 9 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΝ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 ΒΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8, ΚΑΜΑΡΑ STER MACEDONIA
ΤΟΜΠΑΖΗ 15 ΠΥΛΑΙΑ STER CITY GATE ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΚΩΛΕΤΤΗ • ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞ ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 ΗΛΥΣΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 21 • ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57 • ∆ΡΑΜΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 • ΛΑΡΙΣΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 14 STER THESSALIA 3Ο χλµ. ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ • ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 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
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άπνοια
Συνήθως λένε πως η πρώτη µεγάλου µήκους είναι βουτιά
στα βαθιά. Για τον Άρη Μπαφαλούκα, δεν ισχύει απόλυτα καθώς, πρώην πρωταθλητής κολύµβησης και ο ίδιος,
βρέθηκε σε γνώριµα... νερά. Η Άπνοια, είναι η ιστορία ενός
23χρονου πρωταθλητή, ο οποίος καταδύεται σε µια σκοτεινή πισίνα για αρκετά λεπτά σε στατική άπνοια και εικόνες
από το πρόσφατο παρελθόν του ξετυλίγονται στο µυαλό
του. Μνήµες από τα συναισθήµατα που τον κατέκλυσαν µετά την εξαφάνιση της αγαπηµένης του. Μνήµες που του επιτάσσουν να ορίσει τι σηµαίνει αγάπη, επιτυχία, κοινωνική
καταξίωση και ποιο είναι το τίµηµα. Ο νεαρός πρωταθλητής,
ενώ είχε εκπαιδευτεί να µην πονά για να κερδίζει, τώρα πια
πονά, λυτρώνεται και βγαίνει αναγεννηµένος στο φως.
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ερµηνεύει ο ερασιτέχνης ηθοποιός Σωτήρης Πάστρας (πρωταθλητής πεταλούδας), ενώ δίπλα του εµφανίζονται οι: Γιουλίκα Σκαφιδά, Γιώργος Καραµίχος, Ακύλας Καραζήσης, Λυδία Φωτοπούλου, Ηρώ Μουκίου, Νίκος Νικολάου κ.α.
Το σενάριο της ταινίας έχει γράψει ο Γιάννης Τσίρος και την
παραγωγή έχει αναλάβει η Artwave Productions µε τη συµµετοχή του ΕΚΚ και της Nova.

Τις σύγχρονες τάσεις της ταινίας µικρού µήκους περιλαµβάνει το συλλεκτικό διπλό DVD, που κυκλοφόρησε το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων µε στόχο τη προώθηση και προβολή των νέων ελλήνων
σκηνοθετών στο εξωτερικό. Αποδέκτες του DVD είναι το Eurimages
και το Media –βασικοί χρηµατοδοτικοί οργανισµοί στην Ευρώπη- αλλά και τηλεοπτικοί σταθµοί που ενδιαφέρονται για αγορά ή συµπαραγωγές. «Η ελληνική ταινία µικρού µήκους έχει και µια, άγνωστη στους
πολλούς, ιστορία διεθνών διακρίσεων. Το ΙΟΜ αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση του διπλού αυτού DVD µε σκοπό τη “διάσωση”
και στόχο την διάδοση στην Ελλάδα και διεθνώς των διακεκριµένων
ταινιών και των δηµιουργών τους.».
Το DVD περιλαµβάνει 24 ταινίες, παραγωγής 2000-2008, οι οποίες
έχουν συµµετάσχει και βραβευθεί σε ξένα φεστιβάλ. Την επιλογή
των ταινιών έκανε ο Αλέξανδρος Κακαβάς, εκπρόσωπος στο
Eurimages και το Media, ο οποίος αναφέρει: «θεωρώ ότι οι ταινίες
που συµπεριλάβαµε στο DVD δίνουν ένα σαφές στίγµα των διαφόρων τάσεων που επικρατούν στην ελληνική ταινία µικρού µήκους
του 21ου αιώνα και πιστεύω ότι θα εκτιµηθούν δεόντως από τους ξένους συναδέλφους µας.».
Οι ταινίες που συµπεριλαµβάνονται στο DVD είναι οι εξής: Αγνά νιάτα του Έκτορα Λυγίζου, Ο Γκόγκος του Παναγιώτη Φαφούτη, Ένας
λαµπερός ήλιος του Βασίλη Λουλέ, Ο κλέφτης της Ιρίνα Μπόικο,
Πιλάλα του Θόδωρου Παπαδουλάκη, Το ταµένο της Μάρσας Μακρή, Το φουστάνι της Μόνικας Βαξεβάνη, Φωταγωγός του Γιάννη
Βεσλεµέ, Black Amour του Βασίλη Γιάτση, Pharmakon του Ιωακείµ
Μυλωνά, See No Evil του Άρη Μπαφαλούκα, When Fish Fly της
Βίλκα Τζουράς, Αλήθεια του Γιάννη Σακαρίδη, Για το όνοµα του
σπουργιτιού του Κύρου Παπαβασιλείου, Η έκταση που αναλογεί
του Παναγιώτη Χριστόπουλου, Έλα να σου πω της Κατερίνας Φιλιώτου, Μια ζωή σαν άλλη του Ζαφείρη Χαϊτίδη, Οδηγίες χρήσεως του
Κώστα Γιαλλουρίδη, Όχι πια ιστορίες αγάπης της Στρατούλας Θεοδωράτου, Πύρινος µπελάς σε µικρό παραµύθι του Νικόλα Πετροπουλέα, Το σπίτι µε τις ελιές της Θούλη ∆οσίου, Της Ελένης οι
ελιές της Γιάννας Αµερικάνου, Τριαντάφυλλο για µια µέρα των Βασίλη Καζή – Επίκουρου Τριανταφυλλίδη, Χαραυγή του Γιάννη Κατσάµπουλα.
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2 dvd
24 µικρού
µήκους

Οι δύο προηγούµενες διοργανώσεις του Aza festival άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις
και µέρος του προγράµµατός του ταξίδεψε στα Φεστιβάλ Λισαβώνας και Πόρτο στην
Πορτογαλία, στο Φεστιβάλ του Βελιγραδίου κ.α. Φέτος το φεστιβάλ, το οποίο µετονοµάζεται σε Thess International Short Film Festival, θα πραγµατοποιηθεί στις 26 και 27
Σεπτεµβρίου και 3 και 4 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των ∆ηµητρίων στη Θεσσαλονίκη. Το
πρόγραµµα της φετινής διοργάνωσης περιλαµβάνει:
Manhattan Short :ένα παγκόσµιο φεστιβάλ όπου οι θεατές βλέπουν ταυτόχρονα σε
300 πόλεις 12 επιλεγµένες ταινίες και ψηφίζουν ταυτόχρονα την καλύτερη. Ο νικητής
ανακοινώνεται την τελευταία Κυριακή του Σεπτέµβρη.
Encounters Short Film Festival: από τα κορυφαία φεστιβάλ της Αγγλίας,
θα προβληθούν όλες οι µικρού µήκους, οι οποίες βραβεύτηκαν από την Βρεττανική
Ακαδηµία Κινηµατογράφου (BAFTA) .
Future Shorts:, πασίγνωστο σε όλους τους σινεφίλ, ετοιµάζει ένα ειδικό πρόγραµµα
για το φεστιβάλ µε τις καλύτερες του ταινίες µυθοπλασίας και animation.
Ο Γιάννης Οικονοµίδης στο πλαίσιο ενός master-class για τον ψηφιακό κινηµατογράφο,
θα παρουσιάσει σκηνές από τα γυρίσµατα της νέας του ταινίας Ο µαχαιροβγάλτης.
Αφιέρωµα στις µικρού µήκους ταινίες του Κριστόφ Ζανούσι.
Πληροφορίες: www.azafestival.com

νέα

Σεπτέµβριος
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Περισσότερες από 20 ταινίες από την Ελλάδα, Γαλλία,
Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Τουρκία και Παλαιστίνη περιλαµβάνει το φετινό πρόγραµµα του 12ου Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιµαντέρ, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Σεπτεµβρίου στο
Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Το τιµώµενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης είναι ο σκηνοθέτης, παραγωγός και διευθυντής φωτογραφίας Νίκος
Καβουκίδης και θα προβληθούν οι ταινίες του: Μαρτυρίες (φωτό), Η στάχτη που µένει και Περιπλανώµενες
νότες. Σταθερή παραµένει η ενότητα «Οι κριτικοί κινηµατογράφου προτείνουν», στην οποία ο Νίνος Φένεκ
Μικελίδης παρουσιάζει το Of Time and the City του
Τέρενς Ντέιβις. Εκτός από τις προβολές, κατά τη διάρκεια του τετραηµέρου, διοργανώνονται συζητήσεις µε
έλληνες και ξένους από τον κινηµατογραφικό χώρο.
Στις παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ περιλαµβάνονται:
• Συναυλία - αφιέρωµα στις µουσικές που έγραψε ο
Σταύρος Ξαρχάκος για τον κινηµατογράφο, µε τίτλο
«Η τέχνη της µουσικής επένδυσης στον κινηµατογράφο». Η συναυλία θα δοθεί στις 12 Σεπτεµβρίου, µε
την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, υπό τη
διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Παρουσιάζει ο
Αλέξης Κωστάλας.
• Έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Ιακωβίδη µε τίτλο
«Το χρώµα του χρόνου - Λαύριο, εικόνες βιοµηχανικής µνήµης».

το χάρισµα

Την ερωτεύεται από την πρώτη µέρα που συναντιούνται. Της το εξοµολογείται την δεύτερη, και την τρίτη ξέρει πως είναι η γυναίκα µε την οποία θέλει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του. Πώς, όµως, µπορεί να την πείσει όταν αυτή κάθε φορά που τον βλέπει περνά στο απέναντι πεζοδρόµιο και κάθε συνάντησή τους είναι µια καταστροφή; Ο Χάρης και η Ισµήνη είναι δυο νέοι άνθρωποι που φοβούνται να παραδοθούν στην αγάπη....
Η συνέχεια επί της οθόνης µε την υπογραφή της Χριστίνας Ιωακειµίδη, η οποία µε Το χάρισµα κάνει το σκηνοθετικό της ντεµπούτο. Τους ρόλους ερµηνεύουν οι: Βάσω Καβαλιεράτου, Μάκης Παπαδηµητρίου, Γιάννης Τσορτέκης, Ανδρέας Κοντόπουλος, Σταυρούλα Λογοθέτη, Σοφία Σεϊρλή, Φωτεινή Κοντουδάκη, Μελέτης Γεωργιάδης. Η ταινία είναι παραγωγή της Ekso Productions, της ΕΡΤ και του ΕΚΚ.

Την οικονοµική υποστήριξη επτά ταινιών µικρού µήκους αποφάσισε το See
Cinema Network κατά την τελευταία του Συνεδρίαση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στα µέσα Ιουλίου στα Σκόπια. Οι ταινίες που χρηµατοδοτήθηκαν είναι οι εξής:
The Avenger’s Family του Neritan Mehmetaj (Αλβανία), Jam Turn του Chavdar
Chernev (Βουλγαρία), The Fiddler της Στελεάνας Κλίρη (Κύπρος), Balloon της
Marija Apcevska (FYROM), V Motion του ∆ηµήτρη Κόλλια (Ελλάδα), Hunger
Train του Viorel Timaru (Ρουµανία), Y της Marina Papic (Σερβία)
Το ποσό της χρηµατοδότησης είναι 8.000 ευρώ για την κάθε ταινία.
Επίσης, αποφασίστηκε η παραγωγή ενός DVD µε το σύνολο των ταινιών µικρού
µήκους που έχουν χρηµατοδοτηθεί στο παρελθόν από το See Cinema Network.
• Την οικονοµική υποστήριξη, ύψους 190.000 ευρώ, εξασφάλισε η ταινία του
Ανδρέα Πάντζη Η χαρά και η θλίψη του σώµατος, από το Eurimages στην τελευταία του Σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε αρχές του καλοκαιριού στη Λιθουανία. Η ταινία είναι ελληνοκυπριακής παραγωγής.
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µεσογειακά ντοκιµαντέρ
στο λαύριο

τέσσερα µαύρα
κοστούµια

Τέσσερα χρόνια µετά την Καρδιά του
κτήνους ο Ρένος Χαραλαµπίδης
επιστρέφει γράφοντας και σκηνοθετώντας τα Τέσσερα µαύρα κοστούµια,
«µια κωµωδία –ύµνος για τη ζωή»,
όπως την χαρακτηρίζει ο ίδιος. Όλα ξεκινούν από µια κηδεία: τέσσερις αποτυχηµένοι νεκροθάφτες - Γιάννης Ζουγανέλης, Τάκης Σπυριδάκης, Άλκης Παναγιωτίδης Ρένος Χαραλαµπίδης- εκτελούν την τελευταία επιθυµία ενός
πλούσιου αποθανόντα: µεταφέρουν τη
σωρό του, από την Αθήνα στο χωριό
του, µε τα πόδια. Όταν στην πορεία
διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά της αµοιβής που τους έταξαν, απαγάγουν το πτώµα, το οποίο και τους µένει, αφού τελικά κανείς δεν ενδιαφέρεται για την υπόθεση.
Στους υπόλοιπους ρόλους θα δούµε
τους ∆ηµήτρη Πουλικάκο, ∆ηµήτρη
Βερύκιο, Νίκο Καταή. Την παραγωγή
έχει αναλάβει η Boo Productions µε
την υποστήριξη του ΕΚΚ.

νέα

Σεπτέµβριος
Οκτώβριος/09

επικίνδυνες
µαγειρικές
Με καθηµερινές ολοήµερες προβολές, ειδικά αφιερώµατα και σπάνια ντοκιµαντέρ, το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιµαντέρ προσκαλεί τους φίλους του
σε µια πενθήµερη γιορτή στη Χαλκίδα, από τις 7 έως και τις 11 Οκτωβρίου.
Νέοι σκηνοθέτες, αναγνωρισµένοι δηµιουργοί και φίλοι του κινηµατογράφου θα
έχουν την ευκαιρία να βρεθούν, να συζητήσουν και να παρακολουθήσουν το σύνολο της ελληνικής παραγωγής ντοκιµαντέρ των τελευταίων δύο χρόνων. Κατά
τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα προβληθούν συνολικά 50 ντοκιµαντέρ - 20 µεγάλου και 30 µικρού µήκους.
Από τα αφιερώµατα ξεχωρίζει αυτό στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία, µε τίτλο
«Ελλήνων Πάθη», µε την προβολή των ταινιών Ελευθέριος Βενιζέλος της Λίλας
Κουρκουλάκου, Μέγαρα (φωτό) των Σάκη Μανιάτη-Γιώργου Τσεµπερόπουλου
και Μέρες του Μάη του ∆ήµου Θέου.
Σταθερή παραµένει η ενότητα του Φεστιβάλ «Ταινίες για την Εύβοια», όπου φέτος φιλοξενούνται οι ταινίες Ο Καβοντορίτης του Γιάννη Φραγκουλάκη, Γιώργος
Κόρος του Γιάννη Κασπίρη και Αντιά του Σταύρου Ιωάννου.
Το Φεστιβάλ Χαλκίδας έχει και φέτος παράλληλες εκδηλώσεις:
Αφιέρωµα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, µε την προβολή τεσσάρων ντοκιµαντέρ
που έχουν γυριστεί για το έργο του έλληνα δηµιουργού.
Αφιέρωµα στο αµερικάνικο µπλουζ, µε την προβολή τριών ταινιών.
Παρουσίαση των βιβλίων Ντοκιµαντέρ - µια άλλη πραγµατικότητα του Τµήµατος
Πολιτισµικής Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και Νίκος Καββαδίας. Ο
δαίµονας χόρευε µέσα του του Μήτσου Κασόλα.
Έκθεση φωτογραφικού αρχείου Πουλίδη, σε συνεργασία µε την ΕΡΤ.
Έκθεση µηχανηµάτων ήχου και εικόνας της ΕΡΤ.
Masterclass µε τον ∆ηµήτρη Βερνίκο.
Όπως και τις περασµένες χρονιές, έτσι και φέτος, οι καθηµερινές πρωινές προβολές του Φεστιβάλ (9.00-13.00) απευθύνονται σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Οι προβολές φιλοξενούνται στο Θέατρο Παπαδηµητρίου – Θέατρο Πράξεις Ευρίπου, και οι παράλληλες εκδηλώσεις στην Αίθουσα Εργατικού Κέντρου.
Το Φεστιβάλ διοργανώνουν η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας και η αστική
µη κερδοσκοπική εταιρία Πορθµός.
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Οι «Επικίνδυνες µαγειρικές» του Ανδρέα
Στάικου, ξεκίνησαν το 1998 από τα ράφια
των βιβλιοπωλείων. Έκτοτε έχουν µεταφραστεί σε 30 γλώσσες και έχουν διακριθεί και
ως θεατρικό έργο στην Αθήνα, στο Παρίσι από την Comedia Francaise-, στο Ρίο ντε
Τζανέιρο και στην Κύπρο. Η µεταφορά του
στην κινηµατογραφική οθόνη ήταν ζήτηµα
χρόνου. Η Μαρία Πάουελ έκανε τη διασκευή του σεναρίου και ο πρωτοεµφανιζόµενος Βασίλης Τσελεµέγκος, ανέλαβε τη
σκηνοθεσία.
Ήρωες του βιβλίου είναι δύο διαφορετικοί
άνδρες, οι οποίοι προσπαθώντας να κατακτήσουν την ίδια γυναίκα, χρησιµοποιούν
διάφορα τεχνάσµατα, µεταξύ των οποίων
και τις µαγειρικές τους ικανότητες. Ο ένας είναι διάσηµος σεφ σε γκουρµέ εστιατόριο της
Αθήνας, ενώ ο άλλος ναυτικός, µάγειρας σε
ποντοπόρα πλοία. Όµηροι του έρωτά τους
οι δυο άνδρες ανταγωνίζονται σε δυο πεδία
µάχης: του έρωτα και της µαγειρικής. Tο παιχνίδι, όµως, το ορίζει η όµορφη γυναίκα, η
οποία «µοιράζει» την τράπουλα, την ανακατεύει, µέχρι που στο τέλος, µε ένα τρικ…
αποφασίζει να την «εξαφανίσει».
Τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους ερµηνεύουν ο Γιώργος Χωραφάς και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ενώ αντικείµενο του
πόθου τους είναι η Κάτια Ζυγούλη στην
πρώτη της κινηµατογραφική εµφάνιση.
Η ταινία είναι παραγωγή: ODEON, FALIRO HOUSE
PRODUCTIONS, NOVA, CL PRODUCTIONS, FILM IN MIND,
µε την ενίσχυση του ΕΚΚ.

φεστιβάλ
ελληνικού
ντοκιµαντέρ

Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος ενός συµβούλου σεναρίου; Στην πιο παραδοσιακή µορφή του επαγγέλµατος, ο σύµβουλος σεναρίου γνωµοδοτεί για ένα σενάριο, προτείνοντας κάποια γενικά σηµεία αλλαγών ή βελτίωσης, µέσα από µια γραπτή,
συνήθως, αναφορά. Aυτή η προσέγγιση είναι χρήσιµη, αλλά όχι πάντα εξίσου αποτελεσµατική. Eξαρτάται από το πόσο πεπειραµένος είναι αυτός που γράφει το σενάριο. Aν ο σεναριογράφος είναι άπειρος, δύσκολα µπορεί ν’ αξιοποιήσει κατάλληλα µια τέτοια αναφορά, καθώς, τις περισσότερες φορές, δε συνειδητοποιεί και ο ίδιος τι ακριβώς επιδιώκει. Eγώ προτιµώ να
έχω έναν πιο ενεργητικό ρόλο, ν’ ανοίγω ένα διάλογο µε τον συγγραφέα, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα προβλήµατα δεν
περιορίζονται στην επιφάνεια του σεναρίου, αλλά βρίσκονται πιο βαθιά, στη δοµή του. Πιστεύω πως, ιδανικά, αν ήθελα να
είµαι άψογος στη δουλειά µου, το µόνο που θα έπρεπε να κάνω, θα ήταν να θέτω τις σωστές ερωτήσεις.
Aπό τη µέχρι τώρα εµπειρία σας, πού θα εντοπίζατε τη µεγαλύτερη αδυναµία των σεναρίων στην Eλλάδα; Oι
περισσότεροι επαγγελµατίες µε τους οποίους έχω δουλέψει, είναι σκηνοθέτες, και θεωρώ πως αυτό είναι το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του χώρου στην Eλλάδα. ∆εν είναι απαραίτητο ένας σκηνοθέτης να έχει το ταλέντο ή το πάθος γι’ αυτή τη δουλειά
-µια δουλειά, που χρειάζεται εξειδίκευση και αφοσίωση. Όπως µια ταινία έχει ανάγκη τον φωτογράφο, τον ηχολήπτη και τον
µουσικοσυνθέτη, έτσι έχει ανάγκη και τον σεναριογράφο. Oι έλληνες σκηνοθέτες και παραγωγοί θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως χρειάζονται σεναριογράφους· επαγγελµατίες σεναριογράφους, όχι απλώς ανθρώπους που ξέρουν να γράφουν.

Πιστεύετε, δηλαδή, πως ένας κακός συγγραφέας θα µπορούσε να γίνει ένας καλός σεναριογράφος και αντίστροφα; Aπολύτως. Για την ακρίβεια, η συγγραφή ενός σεναρίου έχει πιο πολλά κοινά µε τη µουσική, παρά µε την ποίηση ή τη λογοτεχνία. Kατά τη γνώµη µου, η σύνθεση ενός σεναρίου µοιάζει πολύ περισσότερο µε τη σύνθεση
ενός µουσικού κοµµατιού παρά µε τη συγγραφή ενός βιβλίου, καθώς στο σενάριο παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο ο ρυθµός, η
τονικότητα -στοιχεία, που οι περισσότεροι παραβλέπουν όταν ξεκινούν να γράφουν. O ρυθµός είναι θεµελιώδες στοιχείο της
δοµής ενός σεναρίου, γιατί είναι θεµελιώδες στοιχείο της ανθρώπινης αντίληψης. Πάρτε για παράδειγµα τα µωρά: ένα από
τα πρώτα πράγµατα που καταλαβαίνουν, είναι ο ρυθµός.

Πότε θεωρείτε πως ένα σενάριο έχει ολοκληρωθεί; Eγώ προσωπικά δεν ξεκινώ να γράψω ένα σενάριο αν προηγουµένως δεν έχω ολοκληρωµένη την ιστορία στο µυαλό µου, αν δεν ξέρω το «punchline». Για να το πω λίγο απλοϊκά, βλέπω
την ταινία σαν ένα ανέκδοτο. Kάθε ανέκδοτο έχει µια καταληκτική ατάκα, µια φράση-κλειδί, και δεν µπορείς να το αφηγηθείς
σωστά αν δεν τη γνωρίζεις. Aν ξέρεις αυτήν την ατάκα, µπορείς να σκεφτείς πολλούς διαφορετικούς τρόπους να πεις το ανέκδοτο, αλλά είναι απαραίτητο να την ξέρεις. Kι αυτό, για µένα, είναι η σπουδαιότερη ίσως δουλειά ενός σεναριογράφου.

Στο blog σας (thatdramathing.blogspot.com) µιλάτε για ένα πιθανό «ελληνικό κινηµατογραφικό θαύµα». Ποιο
είναι, κατά την άποψή σας, το µεγαλύτερο εµπόδιο στο δρόµο της ελληνικής κινηµατογραφίας προς αυτό το
«θαύµα»; H έλλειψη ολοκληρωµένων σεναρίων. Bλέπετε πόσα ηµιτελή σενάρια βρίσκουν τελικά παραγωγό και καταλήγουν
να γίνουν ταινίες αποτυχηµένες εµπορικά και καλλιτεχνικά. Tο ίδιο ακριβώς συνέβαινε και στη ∆ανία, τη δεκαετία του ’80. Οι
περισσότερες ταινίες βασίζονταν σε σενάρια που, ενώ είχαν καλές ιδέες, ήταν ανολοκλήρωτα. Ώσπου, κάποια στιγµή, το ∆ανικό Iνστιτούτο Kινηµατογράφου αποφάσισε να δώσει περισσότερο βάρος στην ανάπτυξη των σεναρίων. Eίπαν: «Θέλουµε
να επενδύσουµε σ’ αυτόν τον τοµέα και να σταµατήσουµε απλώς να πληρώνουµε για ένα έτοιµο σενάριο». Αυτό µεταφράστηκε στο ότι µπορεί, για παράδειγµα, να έδιναν 1000 ευρώ για να δουν µια σύνοψη και 10.000 ευρώ για να δουν µια λεπτοµερή περίληψη. Bήµα βήµα, και σε κάθε νέο βήµα υπήρχε, βεβαίως, η ανάλογη ανταπόκριση τόσο από το Iνστιτούτο όσο
και από τους παραγωγούς. Aυτή η επένδυση έφερε πολύ γρήγορα τα χρήµατά της πίσω, από τη στιγµή που οι ταινίες άρχισαν να έχουν επιτυχία, κάτι που, µε τη σειρά του, πρόσφερε στον ∆ιευθυντή του Iνστιτούτου ένα ισχυρό διαπραγµατευτικό
όπλο στην προσπάθειά του ν’ αποσπάσει µεγαλύτερη κρατική χρηµατοδότηση. Aυτό ήταν, λοιπόν, το «δανέζικο θαύµα».
Πιστεύω, µάλιστα, πως η Eλλάδα θα είχε να κερδίσει πολύ περισσότερα από ένα ανάλογο «θαύµα», καθώς, εδώ, η ισχυρότερη βιοµηχανία σας είναι ο τουρισµός, και ο κινηµατογράφος θα µπορούσε ν’ αποτελέσει ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό
εργαλείο για τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.

Αναφέρεστε επίσης σε «µοντέλα» και «αρχές». Yπάρχει µια σαφής διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο;
Tο µοντέλο σού υποδεικνύει, κατά κάποιον τρόπο, την εικόνα που πρέπει να έχει µια καλή ταινία. Ένα τρίπρακτο µοντέλο,
για παράδειγµα, σου λέει πως, µετά από τριάντα σελίδες, οφείλεις να περάσεις στη δεύτερη πράξη. Xρησιµοποιώντας µια µεταφορά, θα έλεγα πως, αν θέλεις να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο, ξεκινάς φτιάχνοντας ένα µοντέλο και χτίζεις πάνω σ’ αυτό. Oι
αρχές, τώρα, είναι ο τροχός, η βάση, αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο για να το κατασκευάσεις. Για µένα, το πιο ουσιώδες στοιχείο του δράµατος είναι η σύγκρουση -η σύγκρουση ως αρχή, αλλά και ως θεµελιώδες εργαλείο. Σχεδόν κάθε φορά που έχεις πρόβληµα µε µια σκηνή, οφείλεις να ρωτήσεις: «Ποια είναι η σύγκρουση εδώ;». Kαι θα
συνειδητοποιήσεις πως η σκηνή είναι αδύναµη γιατί η σύγκρουση είναι αδύναµη ή µπερδεµένη ή δεν υπάρχει καθόλου.

Τρόελς Κρίστιαν Γιάκοµπσεν: ένας δανός φίλος
Γεννήθηκε στο Όρχους, το µεγαλύτερο λιµάνι της ∆ανίας, το 1969. Σπούδασε θέατρο και κινηµατογράφο, εργάστηκε ως θεατρικός συγγραφέας, δραµατολόγος και σκηνοθέτης σε διάφορες σκηνές της χώρας του, και ως
σεναριογράφος στον κινηµατογράφο και στην τηλεόραση, κι έζησε από κοντά το «θαύµα» της δανέζικης κινηµατογραφίας στα µέσα της δεκαετίας του ’90. Bρέθηκε για λίγο στον Kαναδά, στο Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Oυίνιπεγκ, ακολουθώντας τα επαγγελµατικά βήµατα ενός αγαπηµένου του καθηγητή. Στην Eλλάδα, πάλι, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια ζει και εργάζεται ως σύµβουλος σεναρίου, τον
ταξίδεψε ο έρωτας. O Tρόελς Kρίστιαν Γιάκοµπσεν µας είπε πως ένα κινηµατογραφικό «θαύµα» ανάλογο µε
εκείνο της ∆ανίας θα µπορούσε κάλλιστα να συµβεί και στα καθ’ ηµάς. Aπό το στόµα του και στ’ αφτί όσων,
αρµοδίων και µη, θέλουν να πιστέψουν…
από την Ειρήνη Κατσουνάκη
φωτο: ∆ηµήτρης Τσατσούλης

Yπάρχει, ωστόσο, χώρος για το τυχαίο στη διαδικασία συγγραφής ενός σεναρίου; Βεβαίως! Tο σενάριο είναι ένα
«σύνθετο σύστηµα» και, για να εξηγήσω τον τρόπο µε τον οποίο το τυχαίο επηρεάζει τη δηµιουργία του, θα αναφερθώ σ’
ένα επιστηµονικό πείραµα που περιγράφει τη λειτουργία τέτοιων συστηµάτων. Έχεις ένα εντελώς άδειο τραπέζι κι αρχίζεις να
ρίχνεις πάνω του κόκκους άµµου. Στην αρχή µπορείς να προβλέψεις ακριβώς τι θα συµβεί, σύµφωνα µε τους νόµους της φυσικής. Όταν, όµως, ο σωρός άµµου που θα σχηµατιστεί, γίνει αρκετά ψηλός και απότοµος, ένας κόκκος άµµου µπορεί να
προκαλέσει µια κατολίσθηση. Aυτές οι στιγµές, που στην περίπτωσή µας µπορούµε να τις ονοµάσουµε «έµπνευση» ή «τυχαίο», δεν υπακούν στους νόµους της φυσικής, δεν µπορούν να προβλεφθούν ή να υπολογιστούν ούτε από το πιο δυνατό
κοµπιούτερ του κόσµου. O σωρός άµµου που δηµιουργείται, είναι ένα σύνθετο σύστηµα, και οι κόκκοι άµµου που το συναρτούν, αλληλοσυνδέονται και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Tο ίδιο συµβαίνει και όταν γράφεις ένα σενάριο, ειδικά όταν
δουλεύεις συστηµατικά. ∆ουλεύοντας οργανωµένα σε ένα σύστηµα όπου όλα τα στοιχεία του αλληλεπιδρούν, αυξάνεις την
πιθανότητα να υπάρξουν αυτές οι πολύτιµες στιγµές διαύγειας.

Γιατί πολύτιµες; Ως επαγγελµατίας σύµβουλος σεναρίου, δεν µπορώ να υποσχεθώ σε κάποιον πως θα τον βοηθήσω να
γράψει ένα σπουδαίο σενάριο. Mπορώ µόνο να του υποσχεθώ πως δεν θα γράψει ένα κακό σενάριο. Για να γράψεις ένα
πραγµατικά σπουδαίο σενάριο, χρειάζεσαι αυτές τις στιγµές…

Μετά το άγριο ροκ των Τρυπών, την πανηγυριώτικη ορµή των Επισκεπτών και τους πειραµατισµούς µε τα τρελαµένα δοξάρια του Νίκου Βελιώτη, µουσική για µια ταινία για τον εµφύλιο; Όντως, κάτι τελείως «κόντρα» µε όσα µας έχει δώσει χρόνια τώρα ο Γιάννης Αγγελάκας,
µέσα από στίχους και ήχους που χορεύουν δαιµονικά πότε µε τη φωτιά και πότε µε την αγάπη, χλευάζουν το κατεστηµένο και συνεπαίρνουν ανήσυχες καρδιές. Και του ίδιου του φαινόταν παράλογο. «Έµεινα έτσι, κενός, όταν µου το είπε» θυµάται, κατακαλόκαιρο στο κέντρο
της Αθήνας, σ’ ένα απ’ τα πολλά ταξίδια που έκανε από τη Θεσσαλονίκη, για να ρίξει τις τελευταίες µουσικές πινελιές του στην Ψυχή βαθιά του Παντελή Βούλγαρη. Άλλωστε, όταν
άκουσε για πρώτη φορά στο τηλέφωνο τον σκηνοθέτη, δεν περίµενε ποτέ ότι θα του πρότεινε να γράψει τη µουσική της νέας του ταινίας. Εκείνος, όµως, τον αιφνιδίασε, λέγοντάς του
ότι τον είχε επιλέξει «από ένστικτο, γιατί θέλω η µουσική σ’ αυτή την ταινία να έχει µνήµη».
Και µετά άφησε την Ψυχή βαθιά του να τον γοητεύσει, µέσα απ’ τις γραµµές του σεναρίου
του. Τα υπόλοιπα ήρθαν µόνα τους. Το σύνθηµα-κραυγή των ανταρτών, κάτι αντίστοιχο µε
το «Αέρας» στην Αλβανία, µπήκε στην ψυχή του Γιάννη για να την πάρει µαζί του σε µια περιπέτεια διαφορετική από όλες τις προηγούµενες – γεµάτη εικόνες και ήχους που δόνησαν
το παρελθόν κι άφησαν ανεξίτηλα ίχνη για το µέλλον πάνω στις ράχες των βουνών και τις
µνήµες των ανθρώπων. Και τώρα, σιγά σιγά, γυρίζει στα δικά του χωράφια, έχοντας φορτώσει τις εµπειρίες του τελευταίου του ταξιδιού για τα επόµενα βήµατα: την παραγωγή στο δίσκο του Ψαρογιώργη, γιού του Ψαραντώνη, που τον ενθουσιάζει και, επιτέλους, το νέο άλµπουµ των Επισκεπτών που ξεκινά τον Νοέµβριο, «µετά από δύο χρόνια που δουλεύουµε,
αλλά όλο κάτι συµβαίνει και χανόµαστε», γιατί «αυτή είναι η σχέση µας µε το χρόνο: όταν
είναι να γίνει κάτι, θα γίνει» – πολύ απλά...

από την Έφη Παπαζαχαρίου

Τώρα πια που έχετε βάλει τη µουσική πάνω στην εικόνα κι έχετε δει την ταινία, πώς νιώθετε;
Άξιζε τον κόπο. Την ταινία την πιστεύω πολύ. Έχω επενδύσει και συναισθηµατικά, γιατί πιστεύω ότι οι προθέσεις της είναι πιο µεγάλες από καλλιτεχνικές· είναι πολύ πιο πάνω και από τα πλάνα του Παντελή και
από τη µουσική. Το είχα µυριστεί από το σενάριο ήδη: δεν είναι µια ταινία που διψάει να γίνει καλή ταινία, θέλει να κάνει κάτι παραπάνω. Κι ελπίζω να το καταφέρει· να λειτουργήσει λίγο καταλυτικά στη χώρα κατάλαβες; Σ’ αυτή την πληγή που δεν έχει συζητηθεί ποτέ… Κι επειδή γίνεται µε πολύ ευαίσθητο,
τρυφερό και συναισθηµατικό τρόπο, είναι σε θέση ν’ αγγίξει διάφορες πλευρές. Ονειρεύοµαι ότι θα µπορούν να βγαίνουν από το σινεµά είτε ένας δεξιός είτε ένας αριστερός δακρυσµένοι – κι αυτό είναι κάτι που
ξεπερνάει την ταινία.

Τι εννοούσε ο Παντελής Βούλγαρης λέγοντας «η µουσική να έχει µνήµη»;
Είχε ακούσει τους Επισκέπτες και κατάλαβε ότι, µετά τις Τρύπες, γενικώς το επεξεργάζοµαι αυτό: σύγχρονοι ρυθµοί µε µνήµη από την παράδοση, εννιάρια, ζεµπέκικα – στο βάθος, βέβαια, που δεν φαίνεται. Αυτό που κάνουν οι Επισκέπτες, είναι ένα πράγµα που κουβαλάει µνήµη και, συγχρόνως, είναι, ας πούµε,
και λίγο πιο µελλοντολογικό. Αλλά και στη συνεργασία µε τον Βελιώτη υπάρχουν οι ρεµπέτες –έχουµε
κάνει και τις διασκευές– και ο Χατζιδάκις και το δηµοτικό και το πεντατονικό. Όταν, λοιπόν, διάβασα το σενάριο, κατάλαβα. Περίµενα ότι θα έβλεπα κάποιο έπος, ένα πιο πολιτικό σενάριο, αλλά αυτό που διάβασα ήταν πολύ ευαίσθητο, και σκέφτηκα: «Έτσι κι αλλιώς, ο Παντελής προσεγγίζει τα πράγµατα πιο βαθιά
κι ανθρώπινα· δε θ’ ασχολιόταν µόνο µε την Ιστορία…». Το ’χει αυτό και το κάνει µε µεγαλείο κιόλας. Η
µατιά του Παντελή «βλέπει» και τα δύο στρατόπεδα που την έχουν φάει: πώς οι αριστεροί ενός λαού σύρθηκαν στα βουνά, τους εξανάγκασαν για να τους εκκαθαρίσουν µετά, πώς οι στρατιώτες που πήγαιναν να
πολεµήσουν µε τον Εθνικό Στρατό, απλώς έτυχε να κάνουν θητεία κι έπρεπε να πυροβολούν αδέρφια, και
γι’ αυτό, αν και υπήρχε αριθµητική υπεροχή µεταξύ Εθνικού και Λαϊκού στρατού, δεν µπόρεσαν να το
κουµαντάρουν. ∆εν είχε αυτός ο πόλεµος ψυχή – αν υπήρχε ψυχή, υπήρχε απ’ τους αντάρτες που ήταν κι
αυτοί παγιδευµένοι από τους σταλινιστές, αλλά και µε το όνειρο να κάνουν την Ελλάδα πιο ελεύθερη· η
ορµή τους ήταν ότι ήθελαν να ζήσουν σε µια πιο δίκαιη κοινωνία. Ήταν όλο παράλογο. Και τα δύο στρατόπεδα παγιδευµένα. Κλείνοντας το σενάριο, χαµογέλασα -είχα «δει» την ταινία. Στο επόµενο ραντεβού,
του είπα: «Μ’ άρεσε πάρα πολύ το σενάριο, αλλά πριν πούµε ότι συνεργαζόµαστε –γιατί, ξέρεις, εσύ έρχεσαι από τον δικό σου κόσµο, εγώ από τον δικό µου–, να κάνω κάνα δοκιµαστικό, να δούµε: µπορούµε;». Και του ’λεγα: «Εγώ δεν είµαι συνθέτης, δεν ξέρω να γράφω µοτίβα, ούτε µε αφορά το θέµα».

Λέτε ότι γράφετε µουσική µ’ έναν δικό σας τρόπο. Πώς δηλαδή;
∆εν τη γράφω· την ακούω στο µυαλό µου. Έχω γυµναστεί και µε τους Επισκέπτες και πριν µε τις Τρύπες
–εκεί, βέβαια, το κάναµε όλοι µαζί, αλλά έβαζα κι εγώ ιδέες– στο να «επικοινωνώ» µε έναν µουσικό για να
βγάλει αυτό που έχω «ακούσει». Πιο πολύ µ’ ενδιαφέρει το ενεργειακό απ’ ό,τι το µουσικό, η αύρα της
µουσικής, αυτό που είναι η µουσική, που πηγαίνει κατευθείαν κάπου µέσα µας κι ανατρέπει ή ξυπνάει
πράγµατα. Tα τελευταία χρόνια, επειδή το χειρίζοµαι αυτό κάπως, νιώθω ότι µπορώ να το κατακτήσω, να
επικοινωνήσω µ’ έναν µουσικό χωρίς νότες, να παιχθεί αυτό που ακούω µέσα στο κεφάλι µου, και να νιώσω ότι «ΟΚ, το έχω».

Μουσικά, έχετε εξελιχθεί ποικιλοτρόπως. Τώρα ασχοληθήκατε µε την παράδοση, την Ιστορία.
Έχετε κάνει, όµως, από τη µια ένα γκρουπ όπως οι Επισκέπτες, κι από την άλλη, συνεργασία
µε τον τσελίστα Νίκο Βελιώτη.
Και οι δυο συνεργασίες, όµως, έχουν έναν κοινό παρονοµαστή: πώς µπορεί αυτή η παραµορφωµένη µνήµη µέσα µου κι αυτό που κουβαλούσα είτε ως µέλος µιας ροκ µπάντας είτε ως άνθρωπος που µεγάλωσε σ’ έναν τόπο, στις φτωχογειτονιές, µε τα ακούσµατα που έχω από παιδί, τα δηµοτικά, τα πανηγύρια,
τον Καζαντζίδη, την Κρήτη, τους ρεµπέτες και µαζί όλη τη ροκ ένταση, όλο αυτό, όλα αυτά τα χρόνια, να
το κάνω πράξη. Έγινε κάτι αλχηµιστικό, ας πούµε, µέσα µου. Πρώτα το ονειρεύτηκα, και µετά το έψαξα.
∆εν πειραµατίζοµαι ακριβώς. Ψάχνω να βρω τρόπους, αυτό που ονειρεύοµαι, να γίνει πράξη.

Οι Τρύπες δηλαδή είναι πολύ πίσω σας πια;

∆εν µπορώ να πω ότι είναι πίσω µου· είναι µέσα µου. Η ιστορία µε τις Τρύπες είναι µία από τις πιο γοητευτικές περιπέτειες της ζωής µου. Χαίροµαι πάρα πολύ που την έζησα. Μου άφησαν δύναµη και ελπίδα
ότι µπορείς να τα καταφέρεις, ότι το να πιστεύεις και να κυνηγάς ανεµόµυλους, σε βγάζει καλά! Όµως,
υπήρχαν άλλα οράµατα που µε συγκινούσαν και µε απασχολούσαν από το ’95. Θα µπορούσαν όλα αυτά τα πράγµατα ίσως, το ’χω ξαναπεί, να µετουσιωθούν και να φτάσουν κάπου - και µέσα από τις Τρύπες.
Αναλογιζόµουν πώς θα εντάσσονταν εκεί τα πρώτα χρόνια, αλλά ήθελε πάρα πολύ χρόνο, σκληρή δουλειά και ενέργεια, κι αυτόν το χρόνο οι Τρύπες δεν τον είχαν πια. Για τους Επισκέπτες χρειάστηκαν 4-5 χρόνια πρόβες. Ξεκίνησα να βρίσκω έναν έναν τους µουσικούς, πνευστά, δοξάρια, κρουστά… Ήταν µια ορχήστρα, δηλαδή, που η ιδέα της είχε συλληφθεί πριν διαλυθούν οι Τρύπες. Άλλωστε, κάποιες αγωνίες
µου για έναν ήχο πέρα από τον κλασικό ροκ -δύο κιθάρες, µπάσο, τύµπανα- είχαν εκφραστεί πολύ ωραία
και στο «Κεφάλι γεµάτο χρυσάφι».

Πάνω στη µεγάλη αλλαγή της πορείας σας, ήρθε και ο κινηµατογράφος. Έχοντας ήδη µια µικρή εµπειρία, ως µουσικός ή ως guest, πρωταγωνιστήσατε στην ταινία Ο χαµένος τα παίρνει
όλα του Νίκου Νικολαΐδη -αυτές τις µέρες, µάλιστα, συµπληρώνονται δύο χρόνια από το θάνατό του.
Με τον Νίκο είχαµε γίνει πρώτα φίλοι, το κουβεντιάζαµε χρόνια, στην αρχή δεν ήθελα, δε µ’ ενδιαφέρει
κιόλας η υποκριτική, είναι πολύ σκληρή τέχνη για µένα. Αλλά, κουβέντα στην κουβέντα, ξέροντας ότι ήταν
µέγας σκηνοθέτης και δάσκαλος, κι ότι ρίσκαρα πράγµατα σ’ αυτή την ιστορία, και βλέποντας ότι οι Τρύπες τελείωναν, θεώρησα ότι ωραία θα ήταν ν’ αφοσιωνόµουν ένα-ενάµιση χρόνο σε κάτι τελείως αλ-

«Πέρσι τον Αύγουστο, διαβάζοντας το σενάριο, είχα ετοιµάσει
ένα συναισθηµατικό ντέµο, ονειρευόµενος τα πλάνα δεν είχα
δει κάποια εικόνα, δεν ήξερα καν τα βουνά όπου θα γίνονταν
τα γυρίσµατα. ∆ώσαµε ραντεβού µε τον Παντελή στον Γράµµο
όπου ετοίµαζαν την παραγωγή, και του πήγα αυτό που είχα
φτιάξει. Του άρεσε. Λέω: “Κοίτα, προς τα εκεί θέλω να πάω,
και µάλλον προς τα εκεί µόνο θέλω να πάω, αυτό µου βγήκε.
Θα µου ’χεις εµπιστοσύνη και θα µ’ αφήσεις να περπατήσω
έτσι;” “Ναι” µου λέει. Έτσι ξεκίνησε… Και µετά µάθαινα λεπτοµέρειες για τον Εµφύλιο, πήγα σε γυρίσµατα, είδα τους τόπους. Όµορφα, πολύ όµορφα βουνά! Κάποιες κορφές είναι
καµένες ακόµα απ’ τις ναπάλµ, δεν έχει ξαναφυτρώσει χορτάρι, βλέπεις κορφές φαλακρές από τις βόµβες. Όλο το πράγµα
ήταν πολύ µελαγχολικό και δυνατό...
Η µουσική είναι ορχηστρική. Ο Βελιώτης είναι δίπλα µου και
µου συµπαραστέκεται και δίνει την ψυχή του σε δοξάρια, παίζει µέσα είναι σαν συνδηµιουργός.
Έχει γραφτεί κι ένα τραγούδι για τους τίτλους της ταινίας. Το
τραγουδώ µαζί µε ένα πολυφωνικό γυναικείο ηπειρώτικο σχήµα, τις ∆ιώνη, πέντε κορίτσια στη Θεσσαλονίκη. Οι κοπέλες µάς
είχαν στείλει ένα cd όταν βγήκαν οι Επισκέπτες, µε µια διάθεση
«ξέρεις, υπάρχουµε», ένιωθαν ότι µπορούσαν να κάνουν κάτι
εκεί. Πάντα άκουγα ηπειρώτικα, µ’ αρέσουν πάρα πολύ. Έτσι κι
αλλιώς, τα κολλήµατά µου στην Ελλάδα είναι Κρήτη-Ήπειρος
και µουσικά και τοπικά, πηγαίνω βόλτες εκεί κάθε χρόνο.
Γράψαµε κι ένα εµβατήριο, για το οποίο συνεργάστηκα µε τους
Λόζιος Κι Ανακατωσιά, φοβερούς πιτσιρικάδες, σπινταριστούς,
που παίζουν µακεδονίτικα χάλκινα. Είχαµε συνεργαστεί παλιότερα, πριν από 4-5 χρόνια. Τους χρησιµοποίησα και για µιαν
άλλη σκηνή, µε πνευστά µόνο, όπου έπαιξαν κι οι δικοί µου:
τρία πνευστά από τους Επισκέπτες και τα έξι των παιδιών. Βάραγαν εννιά πνευστά µαζί! Πολύ όµορφη στιγµή – και ως
εµπειρία, στην ηχογράφηση.
Και τα κορίτσια, επειδή είχαµε χρόνο, έρχονταν σπίτι κι «απλώναµε» λίγο το πολυφωνικό, το κάναµε πιο άµπιεντ, πιο ψυχεδελικό – είχαν κι αυτές δίψα ν’ απλωθούν.
Και τα δύο σχήµατα γούσταραν να πάνε λίγο παραπέρα, να
µην παίξουν τα στενά παραδοσιακά που έπαιζαν ώς τότε. ∆εν
είναι τυχαίο ότι όλα αυτά ήρθαν και κούµπωσαν στο σάουντρακ! Αλλά και για µένα ήταν αφορµή ν’ απλώσω λίγο παραπάνω ανησυχίες των τελευταίων χρόνων, είχα όρεξη να δω τι
άλλο µπορεί να γίνει µε την παράδοση – και µπορεί µε τους
Επισκέπτες να έπαιζε αυτό σε ένα δεύτερο επίπεδο, αλλά τώρα
ήταν ευκαιρία να συνεργαστώ κατευθείαν όχι µε παιδιά της πόλης, αλλά µε ανθρώπους που έχουν βιωµένη την παράδοση.
Το σάουντρακ κυκλοφορεί από την alltogethernow /
www.alltogethernow.gr

λιώτικο από τη µουσική· ν’ αποτοξινωθώ λίγο από τη µεγαλειώδη εποχή των Τρυπών, να ρισκάρω αλλού, µε κάποιον µε τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, το ρίσκο δε θα είχε τραγικά αποτελέσµατα. Το είδα
πιο πολύ σαν εµπειρία για το µυαλό, για το σώµα -να δοκιµαστώ, να µάθω κάτι απ’ αυτό. Ήξερα ότι θα
ήταν δύσκολα -και ήταν πολύ, όντως! Ανελέητη εµπειρία, αλλά ωφέλιµη και πολύ ωραία! Επίσης, µε
προκαλούσε και το ότι θα έκανα και τη µουσική. Το σάουντρακ του Χαµένου ήταν µια άσκηση πάνω
στους Επισκέπτες που έρχονταν -µια δοκιµή, αν θέλετε: πού µπορώ να πάω το πράγµα; Πριν από τον Χαµένο, είχα γνωριστεί µε τα βασικά µέλη. Άρα είχα να στηριχτώ κάπου και είχα να ψάξω κάποιες ιδέες πρωτόλειες, να τις δουλέψω. Κάνοντας και τον ηθοποιό, ουσιαστικά έµπαινα και πιο πολύ µέσα στο πώς µπορεί να είναι και το σάουντρακ. Τα πράγµατα έρχονται µε µια αλληλουχία που δεν ξέρω αν είναι οργανωµένη ή τυχαία – τυχαία δεν πιστεύω ότι είναι, αλλά κάπως έρχονται και κουµπώνουν όλα και λες: «Α! Γι’
αυτό γίνονταν όλα!», αλλά εσύ δεν έχεις κανένα πλάνο· έχεις απλώς τις ιδέες σου.

Τι σας δίδαξε για τον κινηµατογράφο – και έξω από τον κινηµατογράφο; Όσα µάθατε τότε, µαζί του, σας βοήθησαν καθόλου τώρα, στη συνεργασία µε τον Παντελή Βούλγαρη;
Βέβαια! Γιατί, πρώτα από όλα, ο Νίκος µε «άνοιξε» σε διάφορα πεδία εκτός από την υποκριτική: βλέπαµε ταινίες, µου έδειχνε µέχρι πού µπορείς να φτάσεις, πώς να µη σκεπάζει τη σκηνή η µουσική αλλά να
λειτουργεί µέσα της, πώς µπορεί να κάνει µια ξενέρωτη ατάκα ν’ ακουστεί ζεστή και ωραία, πώς µπορεί
ένα αργό τράβελινγκ ν’ αποκτήσει ένταση. Με ανάγκασε να γίνω πιο µάστορας, µε µύησε σε µια τέχνη που
δεν την είχα… πώς να το πω δηλαδή... «Εντάξει, κάνεις µουσική, αλλά πρόσεξε: στον κινηµατογράφο,
δεν είναι έτσι όπως νοµίζεις τα πράγµατα». Κι έχει γοητεία αυτό, λύνεις γρίφους ουσιαστικά. Επίσης, ο Νίκος, χωρίς να το ξέρει –µε την ίδια του τη ζωή και µε το πώς χειριζόταν τους ηθοποιούς, όλο το συνεργείο, µε την τρέλα του ο καθένας, µε πόσο κουράγιο και δύναµη για να βγάλει το αποτέλεσµα που είχε,
γιατί είχε το όραµά του–, µου ’δωσε δύναµη και ιδέες για το πώς θα συνέχιζα από εκεί και µετά, µε τη µεγάλη περιπέτεια των Επισκεπτών· γιατί το να αποφασίσεις να συνεργαστείς µε 15 άτοµα, σηµαίνει εγρήγορση σωµατική, πνευµατική, επικοινωνιακή στο χίλια. Ήταν µεγάλος δάσκαλος και σε επίπεδο κινηµατογραφικής µουσικής και στην υποκριτική και σε ενεργειακό: «Φίλε, αν θέλεις να κάνεις πιο µεγάλα πράγµατα,
αυτός είναι ο δρόµος». Ήταν δάσκαλος ζωής για µένα.

Έχετε συνεργαστεί, λοιπόν, µε δύο τελείως διαφορετικούς κινηµατογραφιστές: ο ένας, πιο
«λαϊκός», συναισθηµατικός, ανθρώπινος· ο άλλος, πιο αιρετικός, «καταραµένος», οργισµένος
Βαλκάνιος…
Είναι αρχετυπικά µοντέλα. Ο Νίκος ήταν ένας αιρετικός, διαολεµένος, µέγας δηµιουργός, ο οποίος, όµως,
επειδή κατατρεχόταν απ’ τις εµµονές του, ήταν πολύ «βίαιος» µε τους ανθρώπους γύρω του. Αλλά κατάφερνε µέσα από όλη αυτή την υπερένταση και τη βιαιότητα του χαρακτήρα του και την τρέλα και την έντασή του, να παίρνει τις ερµηνείες που ήθελε! Ο Παντελής είναι ακριβώς το ανάποδο. Μια πολύ ευγενική
περσόνα, γλυκύτατος άνθρωπος -πολλές φορές στα γυρίσµατα απορούσα µε την υποµονή του. Τελικά,
όµως, µέσα απ’ αυτή την ανθρωπιά του καταφέρνει και υποβάλλει τα πράγµατα, το συνεργείο… Καθένας
δούλευε στην ατµόσφαιρα που είχε η φιλοσοφία του, η κοσµοθεωρία του: ο Νίκος ήταν σ’ έναν κόσµο
όπου έπρεπε να πολεµάς για να κατακτήσεις την αλήθεια σου, ο Παντελής είναι σ’ έναν κόσµο αγάπης και
αρµονίας όπου κατακτά το υλικό του µε αυτόν τον τρόπο: υποβάλλοντας, ήρεµα… Τελικά, και οι δυο
παίρνουν αυτό που θέλουν να πάρουν, µε τον τρόπο που θέλουν να το πάρουν.

Πλησιάζετε τα 50… «Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. / Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει…» Τον έχετε µπροστά σας ή τον αφήνετε πίσω σας;
∆ε µ’ απασχόλησε ποτέ. Σε γενικές γραµµές, νιώθω χαλαρός. ∆ε λέω ότι είµαι ο ατρόµητος τύπος, αλλά
ξέρω ότι θα ’ρθω, θα ζήσω, θα δω και θα φύγω. Έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι. Κάποια πράγµατα, µέσα σ’ όλο αυτό το διάστηµα, θα γίνουν. Ό,τι δηµιουργικό συµβαίνει κάθε µέρα που περνάει, είναι
όµορφο. Είναι συν. Στους στίχους τού «Άγρια των άστρων µουσική» λέει: «Ξεκινάω κάθε µέρα απ’ την
αρχή». Η ζωή µ’ ενδιαφέρει, πώς κυλάει στην καθηµερινότητα.

«Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας» που λέει κι ο Ελύτης. Πώς νιώθετε µέσα του σήµερα; Χωράς ή «δεν χωράς πουθενά»; Πώς νιώθετε µε όλη αυτή την κατάσταση, τελευταία, αυτά τα άλλα «∆εκεµβριανά»…
∆ε µ’ απασχολεί πλέον ούτε αν χωράω ούτε αν δεν χωράω. Κοιτάζω να τον παλεύω όσο µπορώ -και τον
εαυτό µου και τον κόσµο… Πιστεύω ότι ο ∆εκέµβρης ήταν η πιο ενδιαφέρουσα κοινωνικά εποχή από τη
Μεταπολίτευση και µετά. Μου έδωσε πολλή δύναµη και χαρά αυτή η ιστορία -αισιοδοξία πρώτα απ’ όλα.
Ένας κόσµος που τα ΜΜΕ ή οι κυβερνώντες κάνουν ότι δεν τον βλέπουν, δήλωσε παρουσία, κι ελπίζω
να πήραν σοβαρά υπόψη τους αυτό το κοµµάτι του κόσµου που βγήκε στους δρόµους. Υπάρχει µεγάλη
ανησυχία, αλύτρωτη, ειδικά στους πιτσιρικάδες, οι οποίοι το βλέπουν πεντακάθαρα το έργο, ότι έχουµε
κάνει έναν κόσµο που πηγαίνει απ’ το κακό στο χειρότερο, ένα σκατόκοσµο: οι πολιτικοί είναι τσογλάνια,
οι πολίτες αποβλακωµένοι, υπνωτισµένοι από την τηλεόραση. ∆εν υπάρχει πουθενά ανθρωπιά, δεν
υπάρχει τίποτα, κανένα µέλλον, πηγαίνουµε κατά διαόλου. Κι αυτός ο κόσµος είναι πολύς, τελικά… Κι
αντί να τους ξαφνιάσει και να τους σοβαρέψει, βλέπω ότι συνεχίζουν µε την ίδια ελαφράδα και αλαζονεία,
πέταξαν τα σκουπίδια κάτω απ’ το χαλί, κάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα και συνεχίζουν τις ίδιες βροµιές, µε
τον ίδιο τρόπο. Θα το πληρώσουν -δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα είναι 2009 και τα πράγµατα είναι πιο
άγρια, οι ορίζοντες πιο στενοί και η οργή µέσα στον κόσµο πολύ πιο καταπιεσµένη. ∆υστυχώς, τώρα οι
εξεγέρσεις θα είναι πιο βίαιες… ∆εν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα, αλλά τα πράγµατα σίγουρα µπορεί να καταστραφούν, οπότε θα δούµε µετά τι θα γίνει…

«∆ύσκολο να πυροβολήσεις απέναντι όταν ξέρεις ότι εκεί µπορεί να βρίσκεται ο αδερφός σου».
Η ταινία αφουγκράζεται την συνταρακτική ιστορία του Εµφυλίου Πολέµου που δεν έχει νικητές
και ηττηµένους, παρά µόνο ανθρώπινες, τραγικές ιστορίες να διηγηθεί.
Χρόνος: οι τελευταίοι µήνες του πολέµου.
Τόπος: ο Γράµµος και το Βίτσι, τα πανέµορφα και µατωµένα βουνά της ∆υτικής Μακεδονίας.
Πρόσωπα: δύο αδέλφια, ο Ανέστης, 17 χρονών και ο Βλάσης, 14. Έχουν επιστρατευτεί, ο Ανέστης από τον Εθνικό στρατό, ο Βλάσης από τον ∆ηµοκρατικό στρατό. Μεγαλωµένα στα χωριά και
τα βουνά της περιοχής, χρησιµοποιούνται ως οδηγοί, σε άγνωστα και δύσβατα µονοπάτια και περάσµατα. Η τύχη τους, τύχη των τότε καιρών. Πολυβόλα, αµερικάνικες βόµβες Ναπάλµ, παράσηµα ηρώων, στρατοδικεία, τόποι εκτελέσεων. Μαζί τους ο καπετάν-Ντούλας, η πολυβολήτρια Γιαννούλα, ο ανθυπολοχαγός Τριαντάφυλλος, ο ταξίαρχος Τσαγκλής, ο Καλαµατιανός δεκανέας, η
14χρονη αντάρτισσα Φούλα, δεκάδες στρατιώτες και αντάρτες, όλοι τους πολύ νέοι που σκοτώνουν και σκοτώνονται σ’ αυτόν τον παράλογο πόλεµο. Οι µικρές ιστορίες του καθενός γράφονται
στις µάχες που φουντώνουν στα υψώµατα. Η Ψυχή βαθιά είναι φόρος τιµής για αυτά τα χιλιάδες ανώνυµα θύµατα ενός ολέθριου πολέµου που δεν ανέδειξε νικητή.
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης ∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: Σίµος Σαρκετζής Σκηνογραφία:
Απόστολος Βέττας Μοντάζ: Πάνος Βουτσαράς Μουσική: Γιάννης Αγγελάκας Ήχος: Στέφανος Ευθυµίου
Κοστούµια: Λουκία Χατζέλου Μακιγιάζ: Κυριακή Μελλίδου Σπέσιαλ Εφφέ: Alpha Stunts (Βουλγαρία)
Παραγωγός: Γιάννης Ιακωβίδης Executive Producer: Ελένη Μπερντέ Συµπαραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ, GRAAL,
NOVA, Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ΑΛΚΟ ΦΙΛΜΣ ΕΠΕ. Με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού και του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.
Πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Μουρίκης, Γιώργος Συµεωνίδης, Βικτώρια Χαραλαµπίδου, Κώστας Κλεφτόγιαννης, Μάριος Ποντίκας, Μίλτος Πολυβίου, Ian Robertson, Βασίλης Νανάκης, Αλεξάνδρα Καζάζου, Κλέα
Σαµαντά, Ιούλιος Τζιάτας, Γιώργος Τζώρτζης και Αργυρώ Αποστολίδη. Συµµετέχει ο Θανάσης Βέγγος.
Στις αίθουσες: 22 Οκτωβρίου από την Village

µια λέξη µόνο: κυνόδοντας

Στο 62ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Καννών, τον περασµένο Μάιο, η ταινία του Γιώργου Λάνθιµου Κυνόδοντας απέσπασε το Α βραβείο και το βραβείο Νεότητας, στο τµήµα «Ένα Κάποιο Βλέµµα». Έτσι απλά, χωρίς
υπερθετικούς βαθµούς και βαρύγδουπους χαρακτηρισµούς, θα ήθελε ο ίδιος να περάσει στο λεξικό του ελληνικού κινηµατογράφου αυτή η διάκριση. Άλλωστε η ταινία έχει µπροστά της µια ακόµη πρόκληση: την αναµέτρηση µε το κοινό, τόσο στη χώρα µας όσο και στη Γαλλία. Ο Γιώργος Λάνθιµος απαντά στις ερωτήσεις του
Αλέξανδρου Βούλγαρη.
Αλέξανδρος Βούλγαρης: Φέτος είχαµε την ταινία σου που βραβεύτηκε στις Κάννες και την ταινία του Ντένη

Ηλιάδη που γυρίστηκε στην Αµερική, κάτι που δεν το έχουµε συνηθίσει στον ελληνικό κινηµατογράφο. Και
οι δύο δουλεύετε αρκετά χρόνια στο χώρο της διαφήµισης. Σκεφτόµουν, λοιπόν, ότι εσείς έχετε αναπτύξει πιο
πολύ τη σχέση σας µε το µέσο, απ’ ότι κάποιος άλλος σκηνοθέτης, ο οποίος πιάνει κάµερα κάθε τρία -τέσσερα χρόνια που κάνει ταινία.
Γιώργος Λάνθιµος: Προσωπικά, µόνο, µπορώ να µιλήσω. ∆ουλεύω στη διαφήµιση 13 χρόνια και αυτό που

µπορώ να πω µε βεβαιότητα είναι ότι µε έχει βοηθήσει στο τεχνικό κοµµάτι. Έτσι, στο γύρισµα δεν µε απασχολούν τα τεχνικά ή κάποια δευτερεύοντα θέµατα και έχω την ελευθερία να επικεντρωθώ σε άλλα πράγµατα της ταινίας. Από την άλλη, η ταινία του Ντένη και η δική µου είναι δύο πάρα πολύ διαφορετικές ταινίες.
Οπότε, µόνο σε ένα πολύ βασικό κοµµάτι µπορείς να το γενικεύσεις: κάνοντας διαφήµιση σαφώς εξασκείσαι
πάνω στο αντικείµενο σχεδόν καθηµερινά, αλλά αυτό δεν µπορεί να επηρεάσει την ουσία µιας ταινίας. Εξαρτάται από τον άνθρωπο πώς θα εξελίξει αυτή την εµπειρία.
Βούλγαρης: Και στην Κινέττα και στον Κυνόδοντα τα αντικείµενα, οι µουσικές, οι αναφορές σε ταινίες, τα
ρούχα και τα χτενίσµατα, παραπέµπουν στην αισθητική προς τα τέλη της δεκαετίας του ΄70 αρχές ΄80. Γιατί
χρησιµοποιείς αυτού του τύπου την αισθητική, αφού δεν στο υπαγορεύει απαραίτητα η ιστορία;
Λάνθιµος: ∆εν νοµίζω ότι το κάνω καθολικά και αποκλειστικά. Χρησιµοποιώ ένα µείγµα πραγµάτων, καινούριων και παλιών, που παρατηρώ ότι υπάρχει στην καθηµερινότητά µας τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες
πόλεις. Μ’ αρέσει στις ταινίες µου να χρησιµοποιώ αυτή την αντίστιξη: τη διαφορά του τότε µε το σήµερα, τη
µείξη των στοιχείων αυτών και την οπτική σύγκρουση που µπορούν να προσφέρουν. Εκτός από αυτό όµως,
νοµίζω ότι η αισθητική αυτή έχει άµεση σχέση µε την ιστορία που διηγούµαι κάθε φορά. Αν θεωρήσουµε ότι
ο Κυνόδοντας συµβαίνει στο σήµερα, αναγκαστικά αυτοί οι άνθρωποι, µε το µένουν κλεισµένοι σε ένα σπίτι
και να µην αφήνουν να εισβάλλουν καινούρια πράγµατα στη ζωή τους, έχουν µείνει µια 20ετία πίσω.
Βούλγαρης: Το κάνεις και για λόγους ασφάλειας; Πολλές φορές νιώθουµε πιο άνετα µε το παρελθόν...
Λάνθιµος: ...γιατί δεν µας προκαλεί τα ερωτηµατικά του µέλλοντος...
Βούλγαρης: Πολλοί πιστεύουν ότι η σχέση των ανθρώπων µε το ρετρό έχει να κάνει µε το ότι φοβούνται να

αποκοπούν από το παρελθόν. Εσύ νιώθεις άνετα µε αυτού του είδους την αισθητική, επειδή έχεις µεγαλώσει
µ΄ αυτήν;
Λάνθιµος: Σαφέστατα, έχει να κάνει και µε αυτό, αλλά δεν νοµίζω ότι είναι τόσο σηµαντικός αυτός ο ψυχολογικός λόγος, όσο οι πρακτικοί λόγοι που ανέφερα, και η ανάγκη παρατήρησης κάποιων πραγµάτων. ∆ηλαδή, και οι δυο ταινίες δεν είχαν την ανάγκη να παρατηρήσουν την κοινωνία στο µέλλον, όσο στο παρόν, το
οποίο σχετίζεται άµεσα µε το παρελθόν. Είναι ένας συνδυασµός πραγµάτων: το γούστο σου, το παρελθόν
σου, οι εικόνες που έχεις, η πραγµατικότητα που παρατηρείς. Ποτέ τα πράγµατα γύρω σου δεν είναι όλα στο
σήµερα, ένα µεγάλο µέρος της ζωής σου παραµένει στο παρελθόν και είναι σηµαντικό.
Βούλγαρης: Στον Κυνόδοντα δείχνεις µια πατριαρχική οικογένεια: ο πατέρας, ο οποίος αποφασίζει για τα πά-

ντα και ο γιος, ο οποίος έχει ξεχωριστή θέση απ’ ότι τα δύο κορίτσια. Παρ΄ όλα αυτά, στο τέλος της ταινίας η
κόρη είναι αυτή που ξεφεύγει, που αποφασίζει να απογαλακτιστεί σπάζοντας τον κυνόδοντα.
Λάνθιµος: Το στήσιµο της οικογένειας έγινε κάπως υποσυνείδητα. Υπάρχει κάτι στο πίσω µέρος του µυαλού
σου, το οποίο σου φαίνεται ενδιαφέρον και το δοκιµάζεις, βλέπεις αν λειτουργεί ή όχι. Από την αρχή είχα στο
µυαλό µου ότι το κορίτσι θα είναι αυτό που θα προσπαθήσει να ξεφύγει. Βέβαια, υπάρχει και η ιστορία µε
τον µεγάλο αδελφό, ο οποίος έχει ήδη φύγει, αλλά δεν ξέρουµε αν είναι αληθινή ή όχι. Μ’ άρεσε η ηρωίδα
της ταινίας να είναι ένα κορίτσι που προσπαθεί να φύγει από µια πατριαρχική οικογένεια, η οποία δίνει περισσότερη σηµασία στο αγόρι και σέβεται τις ανάγκες του, ενώ αντίθετα το κορίτσι το θεωρεί πιο δεδοµένο. Νοµίζω ότι αυτή είναι η κλασική νοοτροπία που συναντας σε µια ελληνική οικογένεια.
Βούλγαρης: Ακούγοντας αρχικά το θέµα της ταινίας, η αίσθηση που είχα µε πήγαινε κοντά στις ταινίες του Χά-

νεκε ή του Παζολίνι. Βλέποντάς την όµως, αυτό που δηµιουργεί τη διαφορά είναι το χιούµορ. Για ποιο λόγο
αποφάσισες να το προσεγγίσεις έτσι;
Λάνθιµος: Νοµίζω ότι αυτό έχει να κάνει µε την τάση του καθενός και το πώς προσεγγίζει τα πράγµατα. Μου

φαίνεται ότι κανένα θέµα δεν θα προσέγγιζα χωρίς χιούµορ. Το ίδιο και ο Ευθύµης Φιλίππου µε τον οποίο γράψαµε µαζί το σενάριο. Πρόθεσή µας ήταν να αντιµετωπιστεί αυτή η ταινία µε χιούµορ για να αναδειχθεί η γελοιότητα της κατάστασης, γιατί δεν µπορεί να µην είναι γελοίο αυτό που κάνουν οι γονείς. Θα µπορούσε η ταινία, λόγω θέµατος, να είναι πολύ σκοτεινή, αλλά το βρίσκω πιο ενδιαφέρον να µην προκαταλάβεις το θεατή

µε την ατµόσφαιρα· να τον αφήσεις ελεύθερο και
ανοιχτό στα ερεθίσµατα της ταινίας. Ειδικά αυτή η ταινία που ισορροπεί πάνω σε µια λεπτή γραµµή µεταξύ χιούµορ και βίας. Και αυτή ήταν η αγωνία µου µεταφράζοντας τους διάλογους: κατά πόσο αυτό το λεπτό χιούµορ µπορεί να περάσει πραγµατικά στον κόσµο, και σε µια άλλη γλώσσα. Από τις προβολές που
κάναµε στο εξωτερικό, είδα ότι οι αντιδράσεις του κοινού είναι πολύ διαφορετικές µεταξύ τους. Στις Κάννες
γελούσαν στο µεγαλύτερο µέρος της ταινίας, ακόµα
και στις σκηνές οι οποίες δεν είναι στη βάση τους
αστείες. Προφανώς γελούσαν από αµηχανία λόγω
της εναλλαγής µεταξύ χιούµορ και βίας. Ενώ στη Γερµανία το κοινό ήταν πιο σοβαρό, δεν έπιανε άµεσα το
χιούµορ. Πιστεύω ότι η αίσθηση µιας ταινίας αλλάζει
τροµακτικά, ανάλογα µε τις συνθήκες που προβάλλεται. ∆ηλαδή, έχουν επίδραση και ο χώρος της προβολής και οι θεατές ο ένας πάνω στον άλλον, και η διάθεση που επικρατεί τη συγκεκριµένη στιγµή. Μ’ αυτή
την έννοια ο κινηµατογράφος είναι πολύ κοντά στο
θέατρο. Εγώ ο ίδιος που έχω δει την ταινία άπειρες
φορές, τώρα, στα διάφορα φεστιβάλ που τη βλέπω
µαζί µε το κοινό, τη βλέπω µε διαφορετικό τρόπο.
Άλλα πράγµατα µου αρέσουν περισσότερο, άλλα λιγότερο, άλλες φορές µου φαίνεται µεγάλη, άλλες µικρή, κάποιες πολύ αστεία, κάποιες όχι τόσο.
Βούλγαρης: Και στις δύο ταινίες σου έχεις δουλέψει

µε ερασιτέχνες ηθοποιούς. Πιστεύεις ότι η υποκριτική
σε σχέση µε τον κινηµατογράφο έχει µείνει πίσω και
δεν έχει εξελιχθεί; Σου είναι πιο εύκολο να χρησιµοποιείς ερασιτέχνες;
Λάνθιµος: ∆εν ξέρω αν η υποκριτική είναι πίσω, σί-

γουρα όµως είναι αλλού σε σχέση µε τον κινηµατογράφο. Η τεχνική ενός έµπειρου θεατρικά ηθοποιού,
απέχει πολύ από αυτό που απαιτεί ο κινηµατογράφος. Θεωρώ ότι η φυσική τάση του κινηµατογράφου
είναι να χρησιµοποιείς µη επαγγελµατίες ηθοποιούς
για να είναι αθώοι ως προς το µέσο. Για το είδος του
κινηµατογράφου που ενδιαφέρει εµένα, το ιδανικό
θα ήταν µία µείξη ηθοποιών και ερασιτεχνών. Από
την άλλη έχει κι αυτό τροµακτική δυσκολία, γιατί µε
το που θα ζητήσεις από κάποιον να κάτσει µπροστά
στην κάµερα και να κάνει κάτι, αµέσως µπαίνει σε µια
διαδικασία υποκριτικής και αναπαράγει, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, αυτό που έχει δει στην τηλεόραση ή στο θέατρο.
Βούλγαρης: Και οι απλοί άνθρωποι έχουν γίνει ηθο-

ποιοί...
Λάνθιµος: ...και µάλιστα κακοί ηθοποιοί.
Βούλγαρης: Είσαι από τις ελάχιστες περιπτώσεις
σκηνοθετών που γράφουν το σενάριο µαζί µε σεναριογράφο.
Λάνθιµος: Σαφώς βοηθά από το να είσαι µόνος σου.

Βλέπεις περισσότερα πράγµατα, έχεις περισσότερες
ιδέες, αλλά ο βασικός λόγος που δεν γράφω µόνος
µου είναι ότι δεν θεωρώ ότι µπορώ να το κάνω καλά. Ενώ εσύ αντιθέτως θεωρείς ότι µπορείς, και το
κάνεις.

Βούλγαρης: Εσύ δηλαδή πώς δουλεύεις;
Λάνθιµος: Όπως είπα και πριν δεν θεωρώ ότι µπο-

ρώ να γράψω µόνος µου, οπότε χρειάζοµαι απαραίτητα κάποιον. Στον Ευθύµη είπα την αρχική ιδέα και
άρχισε να γράφει κάποιες σκηνές πάνω στις οποίες
σκεφτήκαµε διάφορα, κάναµε παρατηρήσεις, τι λειτουργεί και τι όχι. Αυτή τη διαδικασία ακολουθήσαµε µέχρι το τέλος, ακόµα και στο γύρισµα. Παρόµοιος ήταν ο τρόπος και στην Κινέττα.
Βούλγαρης: Το ότι για τον θεατή είναι πιο εύκολο να

παρακολουθήσει τον Κυνόδοντα από ό,τι την Κινέττα, είναι κάτι που το έκανες συνειδητά;
Λάνθιµος: ∆εν το σκέφτηκα καθόλου έτσι. Έχει να
κάνει µε το θέµα, το οποίο είναι πιο συγκεκριµένο και
απαιτεί µεγαλύτερη οργάνωση και επεξήγηση για
αυτά που συµβαίνουν. H δοµή έπρεπε να είναι πιο
συγκεκριµένη. Στην επόµενη δεν ξέρω τι θα κάνω,
δεν βάζω ποτέ στόχο. Άλλωστε µου αρέσει αυτό το
ψάξιµο στη διαδικασία µιας ταινίας. Και παρόλο που
θέλω, για πρακτικούς λόγους, να είµαι προετοιµασµένος, το βρίσκω ενδιαφέρον να ανακαλύπτω συνεχώς νέα πράγµατα, και ακόµα και στο γύρισµα να
κάνω αυτό που προκύπτει από τη δεδοµένη στιγµή
και κατάσταση. Εσύ πώς δουλεύεις;
Βούλγαρης: Νοµίζω ότι είναι κακή φάση η αυστηρό-

τητα. Αυτό που ετοιµάζω τώρα την απαιτεί, αλλά
ταυτόχρονα µε προβληµατίζει το ότι δεν θα µε αφήσει να το χαρώ.
Λάνθιµος: Και το να µην είσαι αυστηρός, είναι τρο-

µακτικό επίσης.
Βούλγαρης: Και οι δυο ταινίες σου δεν έχουν καθόλου µουσική γραµµένη πάνω σ΄ αυτές. Θεωρητικά,
θα ‘λεγα ότι ενώ δεν χρησιµοποιείς µουσική, τελικά,
χαρακτηρίζονται από αυτή. Όταν φέρνω την Κινέττα
στο µυαλό µου, η εικόνα και τα τραγούδια είναι ένα.
Λάνθιµος: Όποτε έχω προσπαθήσει να βάλω µουσι-

κή, στο τέλος, καταλήγω να µην τη χρησιµοποιώ.
Μου φαίνεται ότι αλλοιώνει τις σκηνές, οι οποίες είναι από µόνες τους κάτι πολύ συγκεκριµένο και µε
συγκεκριµένη αίσθηση. Χωρίς µουσική, είναι ανοιχτές στον κόσµο που τις βλέπει, να τις ερµηνεύσει και
να τις βιώσει όπως θέλει. Βάζοντας ένα τραγούδι ή
µουσική, η εµβέλεια της σκηνής περιορίζεται και το
συναίσθηµα γίνεται κατευθυνόµενο.

ένα, δεν µπορώ να τα σκεφτώ χωριστά. Λειτουργεί κάπως παράλληλα. Τώρα ακούω διάφορες µουσικές και
πάνω σ’ αυτές γράφω τις σκηνές.
Λάνθιµος: Έχει ενδιαφέρον να αφαιρέσεις τη µουσική µετά. Αυτό το κάνω και εγώ. Πολλές φορές µ’ έχει επη-

ρεάσει µια µουσική και γράφω κάτι, το οποίο µετά το απογυµνώνω για να δω τι αποµένει.
Βούλγαρης: Ελληνικός κινηµατογράφος. Αυτή τη στιγµή είµαστε µπροστά σε µια νέα γενιά σκηνοθετών που

προσπαθεί να φέρει κάτι καινούριο και -όπως αποδεικνύεται- το πετυχαίνει. Σαν όρος, ο ελληνικός κινηµατογράφος σε ενδιαφέρει; Πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι πίσω από αυτό;
Λάνθιµος: Σαφώς αισθάνεσαι περήφανος όταν διαβάζεις ότι υπάρχει µια γενιά που κάνει ταινίες, οι οποίες,

παρόλο που είναι πιο προσωπικές, αφορούν περισσότερο κόσµο και έχουν µια καλή πορεία στο εξωτερικό.
Απλά, η έννοια ελληνικός κινηµατογράφος δεν σηµαίνει τίποτα και δεν ξέρω γιατί είναι προσόν να έχει εθνικό χαρακτήρα µια ταινία. Απλά ισχύει το ότι εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω µεγαλώσει και εδώ κάνω ταινίες. Το
σηµαντικό είναι να καταφέρεις µέσα από κάτι δικό σου, να απλωθείς και να έρθεις σε επαφή µε διαφορετικούς ανθρώπους και πολιτισµούς.
Βούλγαρης: Σε ενδιαφέρει να βλέπουν τις ταινίες σου; Το λέω αυτό, γιατί η Κινέττα πήγε σε διάφορα φεστι-

βάλ, και ενώ έχουν περάσει κάποια χρόνια, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόµα σε DVD.
Λάνθιµος: Εννοείται ότι µε ενδιαφέρει, όχι όµως µε την ποσοτική έννοια. Τις ταινίες τις κάνω για µένα, δηλαδή

µε τον τρόπο µε τον οποίο θα ήθελα εγώ να δω µια ταινία, δεν σκέφτοµαι τους άλλους. Βέβαια, όταν τελειώνεις µια ταινία νιώθεις την ανάγκη να τη µοιραστείς µε όποιους µπορούν να την εκτιµήσουν, µε τον έναν ή τον
άλλον τρόπο, να τη δουν και να τη βιώσουν µε τη δική τους εµπειρία, ιδιοσυγκρασία και προσωπικότητα. ∆εν
µε ενδιαφέρει αν θα καταλάβουν την ταινία ακριβώς µε το δικό µου τρόπο, αλλά να βρει ο καθένας ό,τι προσωπικό έχει και να έρθει σε επαφή µε ό,τι θέλει. ∆εν θέλω να κάνω µια ταινία που θα αγγίξει όλο τον κόσµο·
αυτό είναι σχεδόν αδύνατο και µάλλον αποτυχηµένο. Υποθετικά, θα µπορούσα να πάω να κάνω µια ταινία στη
Γαλλία, όµως µου φαίνεται λιγότερο ενδιαφέρον να κάνω και εγώ άλλη µια γαλλική ταινία. Θα ήθελα µε κάποιον τρόπο να κουβαλά αυτό που είµαι, αυτά που θέλω. Είναι τροµερή µάχη και µεγάλος αγώνας να κάνεις
ταινίες στην Ελλάδα, οπότε αναγκαστικά σκέφτεσαι: γιατί να µην πάω κάπου αλλού που θα µε σέβονται περισσότερο, που υπάρχουν άνθρωποι που η βοήθειά τους είναι ουσιαστική, και όλα αυτά. Πίσω όµως από αυτή
τη σκέψη υπάρχει ο φόβος ότι κάνοντας µια ταινία στη Γαλλία ή στην Αγγλία, θα είναι µία ακόµα γαλλική ή
αγλλική ταινία.
Βούλγαρης: Νοµίζω ότι αυτό το νιώθουν αρκετοί από εµάς, γιατί δυστυχώς έτσι λειτουργούν τα πράγµατα.
Θα αναφέρω εδώ έναν από τους αγαπηµένους µου, τον Χέρτσογκ, ο οποίος θεωρώ ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις που έχει κρατήσει την ιδιαιτερότητά του σε όλες τις ταινίες που έχει κάνει, ακόµα και το Aguirre, the
Wrath of God που είναι γυρισµένο στα αγγλικά, στον Αµαζόνιο, µε Γερµανούς που κάνουν τους Ισπανούς.
Λάνθιµος: Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει γεωγραφικό όριο στον κινηµατογράφο και επί της ουσίας δεν

υπάρχει. Είναι ο φόβος για το πώς θα καταλήξει αυτό που έχεις στο µυαλό σου, όταν το κάνεις κάπου αλλού
και µε άλλους ανθρώπους. Για να κάνεις µια ταινία εκτός συνόρων, πρέπει να έχεις τη συνείδηση της ταυτότητάς σου, και τη σιγουριά ότι µπορείς να την σκηνοθετήσεις παντού στον κόσµο, χωρίς να φοβάσαι ότι θα σε
καταπιεί οποιοσδήποτε χώρος ή τόπος.

Βούλγαρης: ∆εν σου αρέσει και στις ταινίες που βλέ-

πεις;
Λάνθιµος: Τις περισσότερες φορές µε ενοχλεί, ειδικά
όταν είναι συναισθηµατική προς κάποια κατεύθυνση.
Είναι ελάχιστες οι ταινίες που, πραγµατικά, έχω ζηλέψει τον τρόπο µε τον οποίο καταφέρνουν και χρησιµοποιούν τη µουσική δίχως να σου προξενούν αυτό
το συναίσθηµα. Σίγουρα το κάνει καλά ο Γκοντάρ, και
ο Γκας βαν Σαντ στις τελευταίες του ταινίες. Στo
Brown Bunny, επίσης, η µουσική είχε χώρο να ανθίσει πάνω στην ταινία. Εσύ που είσαι µουσικός πώς το
αντιµετωπίζεις;
Βούλγαρης: Για µένα η εικόνα και η µουσική είναι

Ο πατέρας, η µητέρα και τα τρία τους παιδιά ζουν σε µια µονοκατοικία έξω από την πόλη. Γύρω από το σπίτι υπάρχει ένας ψηλός φράχτης. Τα παιδιά δεν έχουν φύγει ποτέ από το σπίτι. ∆ιαπαιδαγωγούνται, ψυχαγωγούνται, βαριούνται και αθλούνται έτσι όπως οι γονείς τους πιστεύουν ότι θα έπρεπε, χωρίς κανένα εξωτερικό ερέθισµα. Τα παιδιά
επίσης πιστεύουν ότι τα αεροπλάνα που πετάνε πάνω από το σπίτι είναι παιχνίδια και ότι τα ζόµπι είναι µικρά κίτρινα λουλούδια. Ο µόνος άνθρωπος που µπαίνει µέσα στο σπίτι είναι η Χριστίνα, η οποία δουλέυει σαν φρουρός
security στο εργοστάσιο του πατέρα. Ο πατέρας κανονίζει τις επισκέψεις της στο σπίτι µε σκοπό να κατευνάζει τις σεξουαλικές ορµές του γιού. Όλη η οικογένεια, και ιδιαίτερα η µεγάλη κόρη, λατρεύει την Χριστίνα. Μια µέρα η Χριστίνα κάνει δώρο στην µεγάλη κόρη µια στέκα για τα µαλλιά ζητώντας της κάτι άλλο σε αντάλλαγµα.
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιµος Σενάριο: Γιώργος Λάνθιµος, Ευθύµης Φιλίππου ∆/νση Φωτογραφίας: Θύµιος Μπακατάκης Μοντάζ: Γιώργος
Μαυροψαρίδης Ήχος: Λέανδρος Ντούνης Σκηνικά-κοστούµια: Έλλη Παπαγεωργακοπούλου Παίζουν: Χρήστος Στέργιογλου, Μισέλ Βάλλεϊ, Αγγελική Παπούλια, Χρήστος Πασσαλής, Μαίρη Τσώνη, Άννα Καλαϊτζίδου Παραγωγός: Γιώργος Τσούργιαννης Παραγωγή: BOO PRODUCTIONS Συµπαραγωγοί: ΕΚΚ, Γιώργος Λάνθιµος, Horsefly Productions
Στις αίθουσες: 22 Οκτωβρίου από την Feel Good Entertainment

Φίλιππος Τσίτος: σπάζοντας τα ταµπού

Έ

να ακόµα ευρωπαϊκό φεστιβάλ έριξε αυλαία µε χρώµα ελληνικό. Πρόκειται για το 62ο ∆ιεθνές Κινηµατογραφικό Φεστιβάλ του Λοκάρνο, το οποίο έκλεισε θριαµβευτικά για την ταινία του Φίλιππου Τσίτου Ακαδηµία Πλάτωνος. Βραβείο Οικουµενικότητας και Βραβείο της
Επιτροπής των Νέων, για τον Έλληνα σκηνοθέτη, και Λεοπάρδαλη καλύτερης ανδρικής ερµηνείας για τον πρωταγωνιστή του, Αντώνη Καφετζόπουλο. Το βράδυ του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, στο κέντρο του Λοκάρνο στην Piazza Grande που φιλοξενεί τη τελετή απονοµής του Φεστιβάλ, 8.000 χιλιάδες θεατές, κράτησαν το πιο θερµό τους χειροκρότηµα για τους συντελεστές της
ταινίας. Άλλωστε, η Ακαδηµία Πλάτωνος ήταν η αγαπηµένη τους ταινία για τη φετινή διοργάνωση. Αυτό έλεγαν στον Φίλιππο Τσίτο και στον Αντώνη Καφετζόπουλο, όταν τους σταµατούσαν στο
δρόµο για να τους συγχαρούν. «Μετά την προβολή, όπου και αν βρισκόµασταν µας πλησίαζαν και
µας έλεγαν πόσο τους άρεσε η ταινία. Ήταν φοβερό το συναίσθηµα. Οι αίθουσες ήταν γεµάτες και στις
τρεις προβολές και η ανταπόκριση του κοινού ήταν εξαιρετική· είχαµε την αίσθηση ότι η ταινία έχει
φτιαχτεί ειδικά για αυτούς. Ήταν ιδανικά», µας λέει ο Φίλιππος Τσίτος λίγες µέρες µετά τη βράβευση. Όσο για τον Αντώνη Καφετζόπουλο, η πρώτη του συµµετοχή σε ξένο φεστιβάλ συνοδεύτηκε
και από το βραβείο ερµηνείας. «Είναι πολύ σηµαντικό για µένα. Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή», λέει ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος δεν παραλείπει ν’ αναφερθεί και αυτός στην υποδοχή
που τους επιφύλαξε το κοινό: «όταν µια ταινία, εκτός από τα βραβεία, καταφέρνει και µιλά στους θεατές αισθάνεσαι διπλά χαρούµενος».

Και ποιοι βλέπουν αυτές τις ταινίες; Που δεν είναι blockbusters, δεν είναι κωµωδίες, αλλά κερδίζουν βραβεία σε σηµαντικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ; «Θα έλεγα ότι είναι αφελής κάποιος, ο οποίος κάνοντας of mainstream ταινία σκέφτεται ότι θα συρρεύσει ο κόσµος για να τη δει. Αν συµβεί είναι θέµα τύχης, αλλά το πιο πιθανό είναι να µη συµβεί. Και αυτό γιατί το ευρύ κοινό, και δεν εννοώ τις λίγες χιλιάδες ενηµερωµένων οι οποίοι ψάχνουν τι θέλουν να δουν, δεν είναι εκπαιδευµένο, βλέπει το
συνηθισµένο, αυτό που ξέρει από την τηλεόραση.» Το ίδιο συµβαίνει και στη Γερµανία; «Είναι δύσκολο να το συγκρίνεις άµεσα. ∆εν µπορώ να πω ότι το ελληνικό κοινό δεν ξέρει να εκτιµήσει µια
ταινία, ενώ το γερµανικό ξέρει. Σίγουρα εδώ οι άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για την τέχνη,
διαβάζουν περισσότερα βιβλία, πηγαίνουν πιο συχνά σινεµά, αλλά µέχρι εκεί. ∆εν µπορείς να προβλέψεις τι θέλει το κοινό. Σκέφτοµαι τι θέλω εγώ. Θέλω αυτοί που θα δουν την ταινία να ευχαριστηθούν, να νιώσουν τον ήρωα, να συγκινηθούν µαζί του και να βγουν µε ένα ευχάριστο συναίσθηµα
για τη δική τους ζωή.».
Από τις αρχές του ΄90 που άφησε την Αθήνα για την Ακαδηµία Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης
του Βερολίνου (DFFB), ο Φίλιππος Τσίτος µοιράζει τη ζωή του ανάµεσα στις δύο πόλεις. Το 2001
µε την πρώτη του µεγάλου µήκους, το My Sweet Home, συµµετείχε στο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Βερολίνου. Θέµα της, ένας αµερικανός σερβιτόρος, ο οποίος ζει στο Βερολίνο και αποφασίζει να παντρευτεί µια γερµανίδα, Σ΄ εκείνη την ταινία ήρωάς του ήταν ο ξένος. Στη τωρινή, ο ήρωάς του δεν θέλει να έρχεται σε επαφή µε τους ξένους. «∆εν ξέρω αν µε οδηγούν τα βιώµατά µου»,
µας λέει ο ίδιος διευκρινίζοντας πως «δεν πρόκειται για µια ταινία µε, ή για τους, µετανάστες. Το κοινό χαρακτηριστικό των δυο ταινιών, είναι ότι έχουµε δυο άνδρες, λίγο µετά τα 40, οι οποίοι φθάνουν
σε µια οριακή στιγµή της ζωής τους. Συνειδητοποιούν ότι έχουν κάνει διάφορα λάθη στο παρελθόν,
τα οποία τους έχουν εγκλωβίσει σε µια καθηµερινότητα που, πια, τους πνίγει. Και αυτό δεν έχει να
κάνει µε την εθνικότητα.»

φωτό: Ελισάβετ Μωράκη

Η Ακαδηµία Πλάτωνος, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, εκτυλίσσεται στην εν λόγω συνοικία της
Αθήνας. Εκεί, ζει ο Σταύρος µε τη µητέρα του, η φροντίδα της οποίας του έχει κοστίσει ένα διαζύγιο. Όλος του ο κόσµος είναι το ψιλικατζίδικο, οι ροκ δίσκοι από βινύλιο τους οποίους έχει κρατήσει από τα νεανικά του χρόνια, και το «σκότωµα» της ώρας µε τους φίλους του. Ασχολία τους ένα
ιδιόµορφο «παιχνίδι» µε τον σκύλο του ενός, που γαβγίζει όποιον Αλβανό περνά από µπροστά
του. Μια µέρα γαβγίζει και τον Σταύρο! Τα όποια ερωτηµατικά δηµιουργούνται στην παρέα, πληθαίνουν όταν η µαµά του Σταύρου αρχίζει να µιλά αλβανικά και αναγνωρίζει το χαµένο γιο της στο
πρόσωπο του Μαρενγκλέν, ενός Αλβανού εργάτη. «Ο χαρακτήρας του Σταύρου, σίγουρα, δεν είναι
η ρεαλιστική απεικόνιση ενός Έλληνα. Είναι µια µεταφορά, µια σύµπτυξη πολλών χαρακτηριστικών
που συναντάµε σε αρκετούς δίπλα µας. Η γειτονιά του Σταύρου αλλάζει, και ενώ, αρχικά, βλέπουµε
ότι ο ίδιος και οι φίλοι του δεν καλοβλέπουν την αλλαγή αυτή, σταδιακά µέσα από την προσωπική
ιστορία του Σταύρου είναι πιο δεκτικοί στα όσα συµβαίνουν γύρω τους. Στην ταινία δεν υπάρχουν απαντήσεις στο ποιος είναι ο Σταύρος και αν είναι Έλληνας ή Αλβανός. Ο ίδιος, βέβαια, θεωρεί πολύ σηµαντικό να µάθει· να ξέρει ποιος είναι. Αυτό όµως που έχει σηµασία είναι αυτά που του συµβαίνουν,
αυτά που ανακαλύπτει στην πορεία προς τη γνώση τού «ποιος είναι». Νοµίζω, ότι ο Σταύρος είναι αυτός που καταλαβαίνει ο κάθε θεατής βλέποντας την ταινία.», µας λέει ο Φίλιππος Τσίτος. Και στην ερώτησή µας αν κάποιος ξενοφοβικός, ο οποίος δει την ταινία θ’ αναρωτηθεί, ίσως, για τον τρόπο µε
τον οποίο αντιµετωπίζει τους ξένους, η απάντηση είναι κατηγορηµατική: «δεν νοµίζω ότι κάποιος
που θεωρεί τον εαυτό του ρατσιστή ενδιαφέρεται για την τέχνη ή ότι πηγαίνει σινεµά. Αν βλέπει ταινίες
τις βλέπει σε DVD και σίγουρα δεν είναι τέτοιου είδους.».

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος Σενάριο: Αλέξης Καρδαράς, Φίλιππος Τσίτος ∆/νση Φωτογραφίας: Πολυδεύκης Κυρλίδης Σκηνικά:
Σπύρος Λάσκαρης Κοστούµια: Χριστίνα Χαντζαρίδου Μοντάζ: ∆ηµήτρης Πεπονής Ήχος:
Βαγγέλης Ζέλκας, Κώστας Βαρυµποπιώτης
Μουσική: Enstro Παίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Anastas Kozdine, Τιτίκα Σαριγκούλη,
Γιώργος Σουξές, Κωνσταντίνος Κορωναίος, Παναγιώτης Σταµατάκης, Μαρία Ζορµπά Παραγωγή: Pan Entertainment S.A., Twenty Twenty
Vision Συµπαραγωγή: ΕΚΚ, ZDF-Das Kleine
Fernsehspiel σε συνεργασία µε την ARTE, ΕΡΤ,
GRAAL Digital Creations
Η ταινία του Φίλιππου Τσίτου Ακαδηµία
Πλάτωνος θα βγει στις κινηµατογραφικές
αίθουσες το χειµώνα του 2010 από την
Nutopia.

Αναζητώντας την πηγή του Κακού
Μέχρι πρότινος η φράση ελληνικό σπλάτερ αποτελούσε οξύµωρο σχήµα καθώς η ιδέα και µόνο µιας εγχώριας
ταινίας καθαρόαιµου τρόµου ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στη σφαίρα της φαντασίας. Πριν από τέσσερα χρόνια
ο Γιώργος Νούσιας, ο αδελφός του Πέτρος και ο µόνιµος συνεργάτης τους Κλαούντιο Μπολίβαρ κατόρθωσαν
µε τo ντεµπούτο τους Το κακό να την κάνουν επιτέλους πραγµατικότητα και το χειροποίητο έργο φρίκης έφτασε να εκπροσωπεί τη χώρα µας σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Τώρα όµως τα πράγµατα σκουραίνουν.

ίγο πριν µπουν οι τίτλοι τέλους στο σίκουελ µε τίτλο Το κακό στην εποχή των ηρώων οι συντελεστές του µάς µίλησαν για την
αιµατοβαµµένη περιπέτειά τους. Με το χρόνο να τους κυνηγά
στο µοντάζ, στο στούντιο για τα ειδικά εφέ και σε κάποια
συµπληρωµατικά γυρίσµατα οι τρεις δηµιουργοί του Κακού, επιστράτευσαν την ευρηµατικότητά τους για να φέρουν εις πέρας το νέο απέθαντο
έπος τους. Και πού θα έβρισκαν βοήθεια αν όχι στους πολυάριθµους –
και στην Ελλάδα – φανατικούς θιασώτες τους είδους, τους διαβόητους
σπλατεράδες; Αξιοποιώντας αποτελεσµατικά το ∆ιαδίκτυο και το
Facebook αναζήτησαν και βρήκαν δεκάδες εθελοντές κοµπάρσους που
φόρεσαν ξεσκισµένα κουρέλια και σαπισµένες σάρκες (διά χειρός αδελφών Αλαχούζων) για να υποδυθούν µε ζήλο τα πεινασµένα ζόµπι. «Η
ανταπόκριση του κόσµου ήταν πάρα πολύ µεγάλη. Αυτό, αν µη τι άλλο, δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την ταινία», µας λέει ο Γιώργος. «Το Κακό
βγήκε στις αίθουσες το 2005 και έκοψε 7000 εισιτήρια. Το στοίχηµά µας τώρα είναι να καταφέρουµε να ξεπεράσουµε τον cult χαρακτήρα της πρώτης
ταινίας και να απευθυνθούµε σε ένα µεγαλύτερο κοινό.» Οι πρώτες ενδείξεις αποδεικνύουν πως βρίσκονται στο σωστό δρόµο, καθώς το internet
έχει γεµίσει µε βίντεο, φωτογραφίες, σχέδια και ό,τι άλλο µπορεί να φανταστεί κανείς από τους εθελοντές που συµµετείχαν στην ταινία, οι οποίοι
έχουν αναρτήσει το σλόγκαν «Ήµουν κι εγώ στο Κακό!» ακόµα και σε
µπλουζάκια!

Λ

Ωστόσο, αν ο – σχεδόν παιδικός – ενθουσιασµός για ένα τρελό όνειρο
που απρόσµενα έπαιρνε σάρκα και οστά αρκούσε ως πρώτη ύλη για την
αρχική ταινία, που, όπως λένε και οι ίδιοι, έγινε µε «πλήρη άγνοια κινδύνου», αυτή τη φορά η πρόκληση ήταν µεγαλύτερη: µεγαλύτερη παραγωγή, πρωτοποριακές τεχνικές στους τοµείς των ειδικών εφέ, του µακιγιάζ
και της φωτογραφίας. «Οι συνθήκες παραγωγής ήταν καλύτερες και µας δόθηκε η δυνατότητα, τουλάχιστον τεχνικά, να µην υπάρχουν οι ατέλειες της
πρώτης ταινίας», λέει ο Πέτρος Νούσιας ο οποίος έχει αναλάβει τα ψηφιακά εφέ. «Συνολικά έχουµε 210-220 εφέ, από τα οποία τα 100 και κάτι θα
είναι πλάνα της ταινίας. Τα υπόλοιπα είναι σβησίµατα – δηλαδή αυτά που
δεν πρέπει να φαίνονται. Είναι αρκετά για µια ελληνική ταινία και δουλέψαµε µε πολλές οµάδες. Αρχικά σκεφτήκαµε να πάµε στη Ρουµανία αλλά το
κόστος ήταν υπέρογκο. Το πρόβληµα στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει η
εµπειρία. Αυτό από τη µία σηµαίνει περισσότερες ώρες δουλειάς και περισσότερο άγχος, αλλά από την άλλη µας δίνει τη δυνατότητα να πειραµατιστούµε.» Την πιο mainstream φύση του σίκουελ καθόρισαν και τα χρήµατα της παραγωγής που σε σύγκριση µε την πρώτη ταινία πολλαπλασιάστηκαν σε µεγάλο βαθµό. Ακόµα κι έτσι, τη θέση της... Ρουµανίας πήρε
µοιραία η ξέφραγη αλάνα απέναντι απ’ το γραφείο τους. Αν και µέχρι την
περασµένη Άνοιξη δεν τους είχε καν απασχολήσει ποτέ σε ποιον ανήκει,
σύντοµα έγινε το δεύτερο σπίτι τους. Προς το τέλος των γυρισµάτων πέρασε µια βόλτα ο ιδιοκτήτης και τούς ρώτησε ποιοι είναι και τι κάνουν
εκεί, πήρε τις απαντήσεις που ήθελε και αποχώρησε µόνο µε την περιέργεια να δει την ταινία στις αίθουσες.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Γιώργος Νούσιας
∆ιεύθυνση φωτογραφίας: Πέτρος Νούσιας, Κλαούντιο Μπολίβαρ
Ήχος: Πάνος Τζελέκης Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς
Μουσική: Γρηγόρης Γρήγοροπουλος Supervisor: Πέτρος Νούσιας
Ψηφιακά Εφέ: Αντώνης Κοτζιάς,
GRAAL Production Designer: Μαρία Βερδούκα Head of Make
up/ Department/Prosthetics: Γιάννα Μαρµατάκη
Special Make Up/Effects: Γιώργος και Ρούλης Αλαχούζος
Παραγωγός: Ekso Productiosn Παραγωγοί: Λουίζος Ασλανίδης,
Γιώργος Νούσιας, Πέτρος Νούσιας, Κλαούντιο Μπολίβαρ,
Συµπαραγωγή: Audio Visual Enterprises S.A., ΕΚΚ, GRAAL,
Strada Productions, Λάµπρος Τρίφυλλης, Boo Productions
Πρωταγωνιστούν: Μπίλι Ζέιν, Αργύρης Θανάσουλας, Αντρέας Κοντόπουλος, Πέπη Μοσχοβάκου, Μελέτης Γεωργιάδης, Ευτυχία Γιακουµή, Ιωάννα Παππά, Αποστόλης Τότσικας, Ορφέας Αυγουστίδης,
Γιώργος Χρανιώτης, Ντίνος Αυγουστίδης, ∆ρόσος Σκότης, Θάνος
Τόκαρης, Μαίρη Τσώνη, Χρήστος Μπίρος
Στις αίθουσες από την 1η Οκτωβρίου από την Audio Visual
Enterprises S.A

Ευτυχώς δεν ήταν ο µόνος περίεργος. Τους επιζώντες της πρώτης ταινίας
(Μελέτης Γεωργιάδης, Αργύρης Θανάσουλας, Πέπη Μοσχοβάκου) συνδράµουν πλέον εγχώριοι σταρ και θαυµαστές της ταινίας, όπως η Ιωάννα
Παππά, ο Αποστόλης Τότσικας, ο Ορφέας Αυγουστίδης και ο Γιώργος
Χρανιώτης, αλλά και ένας διεθνής. Ο Μπίλι Ζέιν, παλιός γνώριµος του
σκηνοθέτη, υποδύεται τον Προφήτη, «έναν γέρο σοφό που, όµως, έχει βαρεθεί λιγάκι τη δουλειά του κι έχει καταντήσει λίγο γκρινιάρης», ρόλος που
δηµιουργήθηκε εκ του µηδενός ειδικά για αυτόν. Όσο για την υπόθεση οι
αδελφοί Νούσια δεν αποκαλύπτουν πολλά. Αυτά που γνωρίζουµε προς
το παρόν είναι ότι η παρέα της πρώτης ταινίας επιστρέφει και ότι ένα µεγάλο µέρος της ιστορίας διαδραµατίζεται στην αρχαία Ελλάδα, όταν το
«κακό» είχε για πρώτη φορά προσπαθήσει να κυριαρχήσει στον κόσµο.
Τότε οι άνθρωποι κατάφεραν και το νίκησαν. Θα µπορέσουν να κάνουν το
ίδιο και σήµερα; «Στην πρώτη ταινία τα ζόµπι κυνηγούσαν µια συγκεκριµένη παρέα. Τώρα η ιστορία είναι πιο σύνθετη· είναι µια ιστορία που συνδέει
τον αρχαιοελληνικό πολιτισµό µε τη σύγχρονη Αθήνα. Σε αντίθεση µε την
πρώτη ταινία, εδώ δεν επιδιώξαµε να την κάνουµε τροµακτική· κρατήσαµε το
κωµικό ύφος που µας άρεσε περισσότερο και στην πρώτη. Αν θα έπρεπε,
λοιπόν, να χαρακτηρίσουµε την ταινία θα λέγαµε πως είναι µια σπλάτερ κωµική περιπέτεια τρόµου.»

φωτό: Νίκος Νικολόπουλος

Η µαύρη κωµωδία, ένα είδος µάλλον παρεξηγηµένο κινηµατογραφικά, ακουµπά
δραµατουργικά στην ιλαροτραγωδία. Θα δεχόσαστε αυτόν το χαρακτηρισµό για
το Στο βάθος κήπος;
Μάλλον ναι, αν και ο ορισµός της «ιλαροτραγωδίας» όπως τον εννοείτε, ίσως µου διαφεύγει. Στην ταινία, οι ήρωες νοµίζουν για τραγωδία αυτό που θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν σαν µια πιθανή εκδοχή της πραγµατικότητας, και την ίδια στιγµή δείχνουν να
αγνοούν την αληθινή τραγωδία που υπάρχει γύρω τους και στην οποία συµµετέχουν και
οι ίδιοι. Αυτό δηµιουργεί παράξενες καταστάσεις, τις οποίες, όταν τις αντιµετωπίζεις ως
θεατής, τις βρίσκεις τουλάχιστον «ιλαρές».

Στο πλούσιο βιογραφικό σας, πέρα απ’ το συγγραφικό σας έργο και τις θεατρικές σας συνεργασίες, υπάρχουν δύο ταινίες µικρού µήκους, ντοκιµαντέρ και
πολλές τηλεοπτικές δουλειές. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε τώρα να µπείτε στην
περιπέτεια µιας µεγάλου µήκους παραγωγής; Ποια ήταν η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίσατε ως «πρωτάρης» στη διάρκεια των γυρισµάτων;
Η µεγάλου µήκους ταινία δεν είναι πρόσφατο σχέδιο, αλλά τώρα µόνο µπόρεσε να πραγµατοποιηθεί. Η παραγωγή ταινιών δεν είναι εύκολη υπόθεση, και υπάρχει ακόµα πολλή
δουλειά που πρέπει να γίνει στη χώρα µας προς αυτή την κατεύθυνση, αν θέλουµε να
βρούµε µια θέση στον ευρωπαϊκό κινηµατογράφο που δηµιουργείται. Στα γυρίσµατα, δεν
µπορώ να πω ότι αισθάνθηκα πρωτάρης. Οι συνεργάτες µου, τόσο από τη µεριά των τεχνικών όσο και από τη µεριά των ηθοποιών, υπήρξαν συνοδοιπόροι που µε στήριξαν σε
κάθε περίπτωση.

Πόσο σας βοήθησε η προϋπηρεσία σας στο θέατρο στην πρώτη σκηνοθετική σας
απόπειρα στον κινηµατογράφο; Θεωρείτε πως µε την πάροδο του χρόνου οι δύο
χώροι συγκλίνουν ή αποκλίνουν µεταξύ τους;
Το θέατρο για έναν σκηνοθέτη είναι το σχολείο της επικοινωνίας του µε τους ηθοποιούς.
Στη δηµιουργία µιας παράστασης, οι συντελεστές δουλεύουν µαζί σε έναν κοινό στόχο
µέχρι το τέλος, κι όλα είναι ορατά κατά τη διάρκεια των προβών. Στην ταινία, το σύνολο
διασπάται, τόσο στο χρόνο όσο και στον επιµερισµό της εργασίας. Τα τεχνικά µέσα (τόσο
στις λήψεις όσο και στο µοντάζ) απαιτούν από τον σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς διαφορετική προσέγγιση και νοοτροπία. Οι ηθοποιοί πρέπει να τεµαχίσουν το ρόλο και να τον
αναπαραστήσουν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, προσδίδοντάς του µια συνοχή που
δεν είναι αυτονόητη, ενώ ο σκηνοθέτης πρέπει να τους οδηγήσει σ’ αυτό το µονοπάτι έχοντας πιο καθαρά το τελικό αποτέλεσµα στο µυαλό του. Η εµπιστοσύνη, που κερδίζεται
µέσα από την επικοινωνία, είναι το πιο σηµαντικό συστατικό αυτής της συνεργασίας. Όσο
για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, στην ουσία, κατά τη γνώµη µου, δεν µπορεί κάποιος να µιλήσει για σύγκλιση ή απόκλιση µεταξύ του θεάτρου και του κινηµατογράφου.
Οι τέχνες επικοινωνούν συνεχώς µεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται, χωρίς ποτέ να χάνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στο κυνήγι της έκφρασης, όλοι οι δρόµοι είναι
προκλήσεις αναζήτησης και, αναπόφευκτα, τα µονοπάτια διασταυρώνονται.

επικοινωνία και µοίρασµα...
Αυτή είναι για τον Κλεάνθη ∆ανόπουλο η µοναδική συνθήκη που πρέπει να χαρακτηρίζει τη σχέση ανάµεσα
σε ένα καλλιτεχνικό έργο και το κοινό. Έχοντας πίσω του δέκα χρόνια θεατρικές και κινηµατογραφικές σπουδές
στο Παρίσι, και περίπου τα διπλάσια επαγγελµατική θητεία και στους δύο χώρους, ο Κλεάνθης ∆ανόπουλος
πρόκειται να «µοιραστεί» σύντοµα µε το κινηµατογραφόφιλο κοινό την πρώτη µεγάλου µήκους σκηνοθετική
του δουλειά. Και όχι µόνο σκηνοθετική, αφού η πρώτη ύλη για το σενάριο τού Στο βάθος κήπος, το οποίο φέρει επίσης την υπογραφή του, βρίσκεται στην προσωπική του συλλογή διηγηµάτων µε τίτλο Αθωότητες, που
κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια. Ο Φαίδωνας (Βασίλης Μαυρογεωργίου) και η Αναστασία (Ηλέκτρα Τσακαλία), οι κεντρικοί ήρωες της ταινίας, είναι ένα νέο ζευγάρι που ανακαλύπτει, µε µάλλον ανορθόδοξο τρόπο, πως
στη ζωή τα πράγµατα δεν έρχονται πάντα ούτε όπως τα εύχεται κανείς, ούτε όπως τα περιµένει...

Μιλήστε µας λίγο για τους χαρακτήρες της ταινίας. Υπάρχει κάποιος µε τον
οποίο ταυτίζεστε περισσότερο;

από την Ειρήνη Κατσουνάκη

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως οι σεναριακές διασκευές λογοτεχνικών έργων, σπάνια δικαιώνουν το πρωτότυπο. Εσείς τι νοµίζετε; Πόσο εύκολο ήταν να διασκευάσετε σεναριακά ένα δικό σας έργο;
Ο κινηµατογράφος και η λογοτεχνία είναι δύο διαφορετικές τέχνες. Σ’ ένα βιβλίο, όλα είναι λέξεις. Στο σενάριο µιας ταινίας, οι λέξεις εναρµονίζονται µε εικόνες, και όλα υποτάσσονται στο µεγάλο σύνολο, που είναι η ίδια η ταινία. Μια νουβέλα και πολύ περισσότερο, φυσικά, ένα µυθιστόρηµα, όταν µεταφέρονται στον κινηµατογράφο, αναπόφευκτα αλλάζουν. Νέες ιδέες εµπλέκονται στη γενική πλοκή, δηµιουργούνται ανάγκες που πρέπει να λυθούν µε τη χρήση µιας άλλου τύπου γλώσσας, και τα αποτελέσµατα είναι άδικο να κρίνονται συγκρινόµενα. Προσωπικά, διατήρησα µερικά από τα στοιχεία της νουβέλας που προϋπήρχε, όπως το ύφος, ένα µέρος της ατµόσφαιρας,
τους βασικούς άξονες της πλοκής κ.ά., αλλά, ταυτόχρονα, πρόσθεσα πρόσωπα που, ενώ αναφέρονται στο βιβλίο, δε φωτίζονται τόσο,
όσο στην ταινία. Παρά τις αλλαγές αυτές, νοµίζω ότι στην ουσία είναι µια πιστή κινηµατογραφική µεταφορά του εσωτερικού νοήµατος του
διηγήµατος.

Έχετε πει πως έναυσµα του διηγήµατός σας και, ως εκ τούτου, της ταινίας ήταν ένα πραγµατικό γεγονός. Πιστεύετε πως,
αντίθετα από την κοινή αντίληψη, η ζωή παραµένει ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος;
Σεναριογράφος ίσως όχι, αλλά µια ανεξάντλητη λίµνη δραµατουργικών πρώτων υλών, σίγουρα ναι. Η ταινία µου, π.χ., είναι η συνάντηση δύο διαφορετικών διεργασιών: από τη µία ήθελα να διηγηθώ µια ιστορία µε αφετηρία κάποιες σκέψεις για τη ζωή και το θάνατο, τη
δυνατότητά µας δηλαδή να εφευρίσκουµε εσωτερικούς κώδικες ώστε να αντεπεξερχόµαστε στις ψυχικές δυσκολίες αυτής της σχέσης, και
από την άλλη είχα ένα πραγµατικό γεγονός που ήταν η ανακάλυψη ενός νεκρού στην αυλή του σπιτιού µου! Η πραγµατικότητα µπόρεσε να στηρίξει µιαν αφήγηση, που σε τελική ανάλυση είναι φανταστική, αλλά ίσως η ανάγκη της να διατυπωθεί να µην είχε υπάρξει ποτέ αν δεν υπήρχε το γεγονός το οποίο πυροδότησε τις σκέψεις που ακολούθησαν.
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∆ύσκολα, φαντάζοµαι, ένας σεναριογράφος µπορεί να ταυτιστεί µε έναν και µόνο ήρωα
του έργου του. Όλοι κουβαλάνε ένα κοµµάτι της «ανησυχίας» του. Οι χαρακτήρες της ταινίας έχουν ένα κοινό: δρουν «εγκλωβισµένοι» σε µια πραγµατικότητα που τους περιβάλλει, προσπαθώντας να την ελέγξουν, ενώ, ταυτόχρονα, για τον θεατή είναι εµφανές πως
δεν µπορούν να της ξεφύγουν. Οι σκέψεις που έδωσαν τον τίτλο του βιβλίου απ’ όπου
αντλήθηκε το σενάριο της ταινίας (Αθωότητες), παίρνουν σάρκα και οστά στην ταινία και δανείζονται τις φυσικές παρουσίες των ηθοποιών. Όλοι οι ήρωες είναι πεπεισµένοι πως αντιδρούν µε τον µόνο τρόπο που µπορούν, κι αυτό τους µετατρέπει όλο και περισσότερο σε
«πιόνια» ενός παιχνιδιού που οι ίδιοι έχουν κατασκευάσει, αλλά δεν το αναγνωρίζουν.

Οι πρωταγωνιστές σας είναι πρόσωπα «φρέσκα», µε θεατρικές καταβολές. Ήταν
µια συνειδητή επιλογή σας;
Κατά τη γνώµη µου, το θέατρο στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και χρόνια σε µια έκρηξη δηµιουργικότητας, µε αποτελέσµατα που συχνά δεν είναι εµφανή. Το σίγουρο είναι πως
υπάρχει πλήθος νέων ανθρώπων που αναζητούν τους δρόµους της έκφρασης µέσα από
αυτόν το χώρο, κάνοντας µια συνειδητή και επίπονη προσπάθεια, µε στόχο την όλο και
µεγαλύτερη καλλιέργεια, τη δική τους και του κοινού. Την ίδια στιγµή, επειδή µιλάµε για
νέους ανθρώπους, είναι άτοµα που έχουν µεγαλώσει µέσα στο οπτικοακουστικό περιβάλλον του κινηµατογράφου, έχοντας αφοµοιώσει τους κώδικες της κινηµατογραφικής γλώσσας. Το αποτέλεσµα αυτής της σχέσης καταγράφεται στην ταινία, και νοµίζω ότι δικαιώνει
όλες τις επιλογές.

Τι προσδοκάτε από την επερχόµενη «αναµέτρηση» της ταινίας σας µε το κοινό;
Επικοινωνία και µοίρασµα. ∆εν πιστεύω ότι όροι µάχης και αντιπαράθεσης ταιριάζουν σ’
ένα δηµιούργηµα για το οποίο χρειάστηκε να δουλέψουν µαζί περισσότεροι από 100 άνθρωποι, από την παραγωγή ώς τη διανοµή. Η τέχνη είναι ένας ανοικτός διάλογος που,
όσο περισσότερο αρθρώνεται σε κοινή βάση, τόσο πιο αποτελεσµατικός γίνεται.

κίας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους για τους οποίους αναλαµβάνει και ήρωας στην ταινία: ήταν η µητέρα µου διαχειρίστρια και είπα να τη βοηθήσω. Σύντοµα διαπίστωσα ότι, ενώ παλιότερα οι καβγάδες στην πολυκατοικία γίνονταν για ασήµαντους, οικονοµικούς
λόγους, τώρα πια γίνονταν για τον ίδιο τον καβγά. Μισούσαν γιατί
ήθελαν να µισήσουν. Ο ∆ιαχειριστής ξεκίνησε ως µια ταινία για το
θυµό ένα θυµό, όµως, που δεν τον έβλεπα µόνο γύρω µου, αλλά και τον ένιωθα µέσα µου. Έβλεπα τον εαυτό µου όπως ποτέ δεν
είχα φανταστεί ότι θα µπορούσε να γίνει. Κατάλαβα τι σηµαίνει να
σκέφτεσαι να σκοτώσεις κάποιον για κάτι τόσο γελοίο όσο το ότι
δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα. Όταν, λοιπόν, περιέγραψα την ιδέα
µου στον Γιαν Φλάισερ, µε τον οποίο δουλεύουµε µαζί τα σενάρια,
µου πρότεινε να γυρίσω µια κωµωδία. «Όταν είσαι µέσα σ’ ένα
δωµάτιο όπου δύο άνθρωποι τσακώνονται, είναι αφόρητο. Όταν,
όµως, τους βλέπεις από το απέναντι διαµέρισµα, έχει πλάκα» µου
εξήγησε. Ο θυµός από απόσταση γίνεται, πια, κωµικός. Αυτό που
µου έχει µάθει ο Γιαν –και τον ευχαριστώ γι’ αυτό– είναι ότι τα διαφορετικά χέρια του σεναρίου είναι ουσιαστικά τα διαφορετικά επίπεδα που ανακαλύπτεις σε µια ιστορία, και αντανακλούν το πόσο
βαθιά µπορείς να φτάσεις µέσα σου. Έτσι και η ταινία· ξεκίνησε ως
µια πιο ελαφριά µατιά πάνω στη ζωή, αλλά στην πορεία σοβάρεψε, κι αυτή η πορεία είναι αισθητή και στο τελικό αποτέλεσµα: στην
αρχή έχει αρκετά κωµικά στοιχεία, τα οποία σταδιακά λιγοστεύουν,
µέχρι που εξαφανίζονται σχεδόν τελείως. Προσπαθώ, ωστόσο, να
διατηρώ µια λεπτή ειρωνεία. Όπως ακριβώς και στην πραγµατική
ζωή, το δράµα συνυπάρχει µε το χιούµορ.

Τι αντιπροσωπεύει για σας ο χαρακτήρας του κεντρικού
ήρωα;

υπόθεση προσωπική
Με µια ιστορία από το παρελθόν του και µε τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο δίπλα στην πραγµατική του
οικογένεια, ο Περικλής Χούρσογλου επιστρέφει µε τον ∆ιαχειριστή και τα παρ’ ολίγον κωµικοτραγικά
αδιέξοδα της µέσης ηλικίας. Υπόθεση πολύ προσωπική; Πώς θα µπορούσε να είναι διαφορετικά;
από τον Θανάση Πατσαβό

Έχετε σπουδάσει µαθηµατικά, τα οποία µοιάζουν τελείως
ασύµβατα µε τον κινηµατογράφο. Πώς έγινε αυτό το πέρασµα;

Πώς αποφασίσατε να ερµηνεύσετε ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο;

Από µικρός µου άρεσε να διδάσκω, και ήθελα να γίνω καθηγητής
κι αυτό, γιατί στο σχολείο είχα έναν προπονητή στην κολύµβηση
και, αργότερα, έναν καθηγητή µαθηµατικών που µου εµφύσησαν
την επιθυµία, όταν γνωρίζω κάτι, να προσπαθώ να το µεταβιβάσω
και σε άλλους. Ειδικά στο κολυµβητήριο, έβαζαν εµάς, τους µεγαλύτερους, να προπονούµε τα µικρότερα παιδιά. Με τον καθηγητή
µαθηµατικών αυτό µου έγινε πιο σαφές. Στη συνέχεια, ήθελα να
πάω στη Σχολή του Θεάτρου Τέχνης για να γίνω ηθοποιός. ∆εν
τολµούσα, όµως, να το πω. Έλεγα ότι το έκανα για χόµπι, γιατί φοβόµουν ότι δεν είχα το απαραίτητο ταλέντο. Το ίδιο έλεγα αργότερα και για τη σκηνοθεσία, όταν στο δεύτερο έτος του Μαθηµατικού
αποφάσισα να πάω στη Σχολή Σταυράκου. Εκεί γνώρισα τον Παντελή Βούλγαρη, και λίγο αργότερα ξεκίνησα να δουλεύω µανιωδώς. Πήγα διακοπές, για πρώτη φορά, µετά από επτά χρόνια. Μέσα σ’ αυτό το διάστηµα, κατέληξα πλέον οριστικά για το τι ήθελα
να κάνω στη ζωή µου.

Όταν γράφω ένα διάλογο, δεν κάθοµαι απλώς στον υπολογιστή
και γράφω, αλλά «λέω» το διάλογο, οπότε, αναπόφευκτα, τον ερµηνεύω κιόλας. Όταν, λοιπόν, το 2006, έγραφα το σενάριο του
∆ιαχειριστή, µου πέρασε από το µυαλό: «Μήπως να ’παιζα εγώ;».
Αργότερα, το ξέχασα. Σκεφτόµουν για πρωταγωνιστή τον Σπύρο
Παπαδόπουλο, αλλά ο Σπύρος ήταν δεσµευµένος µε άλλες υποχρεώσεις. Πέρσι το Σεπτέµβριο ξεκινήσαµε την προεργασία της ταινίας, αλλά δεν είχα βρει ακόµα πρωταγωνιστή. Μέσα από τις πρόβες µε τη γυναίκα µου και συµπρωταγωνίστρια, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, άρχισα να σκέφτοµαι και πάλι το ενδεχόµενο να παίξω εγώ,
παρά τις προσπάθειες συνεργατών µου να µε πείσουν για το αντίθετο. Εµένα, όµως, αυτό που έβλεπα, µου άρεσε. ∆εν είχε σχέση
µε την υποκριτική, αλλά ένιωθα σαν να ’µπαινα στο σπίτι δύο ανθρώπων. ∆εν υπήρχε το φτιασίδωµα της ερµηνείας ενός ρόλου.
Βέβαια, δεν ήταν εύκολη απόφαση. Το µαρτύριο κράτησε µέχρι και
τις παραµονές των γυρισµάτων. Συχνά σκεφτόµουν ότι έκανα µια
τεράστια κουταµάρα, και ξυπνούσα στις πέντε το πρωί µε τροµερό
άγχος. Ωστόσο, ακόµα κι όταν ο Σπύρος δέχτηκε τελικά να παίξει
στην ταινία, είχα ήδη µπολιαστεί µε την ιδέα να παίξω ο ίδιος.

Σ’ αυτό συνέβαλε και η γνωριµία σας µε τον Παντελή Βούλγαρη;
Φυσικά! Αυτό που σου εµφυσά ένας καλός δάσκαλος, δεν είναι οι
πληροφορίες· είναι ο ενθουσιασµός. Αν πέσεις στον κατάλληλο
άνθρωπο και το έχεις µέσα σου, τότε θα αναδειχθεί. Αυτό είναι και
το δικό µου πάθος. Πάντοτε είχα το µικρόβιο της διδασκαλίας. Κι
αυτό είναι κοινό -στα µαθηµατικά και στη σκηνοθεσία. Στην περίπτωση, βέβαια, του ∆ιαχειριστή, χρειάστηκε να διδάξω εγώ τον
εαυτό µου, καθώς ποτέ ώς τώρα δεν είχα δουλέψει ως ηθοποιός.

Σας βοήθησε κάποιος επαγγελµατίας ηθοποιός στο να καλλιεργήσετε κάποιες τεχνικές;
Όχι. Ζούσα κάθε σκηνή σα να µην υπήρχε κάµερα. Ήταν 100%
εµπειρικό. «Έµπαινα» στην εκάστοτε κατάσταση. Κι έκανα πρόβες
µέχρι τέλους. Τις περισσότερες σκηνές τις είχα προβάρει µε τους

άλλους ηθοποιούς και µια βιντεοκάµερα, κάτι που µε βοήθησε να
ξεπεράσω την αρχική αµηχανία απέναντι στην κινηµατογραφική
µηχανή. Αυτό, όµως, που προσπαθούσα να κάνω συνέχεια, ήταν
να µη χάνω από τα µάτια µου τα µάτια του άλλου ηθοποιού και να
µη σκέφτοµαι άλλα πράγµατα: το πώς φαίνοµαι, αν κάνω σαρδάµ
κ.λπ. Η δυσκολία ήταν ότι έπρεπε, µετά από κάθε σκηνή, να βγαίνω από το ρόλο και να µπαίνω στο ρόλο του σκηνοθέτη -και αντιστρόφως. Κατάφερα, όµως, να το ξεπεράσω.

Ήταν ψυχοφθόρο για σας το να ερµηνεύετε έναν τέτοιο ρόλο εξ ολοκλήρου βιωµατικά;
Οµολογώ ότι ήταν λυτρωτικό, γιατί πολλά στοιχεία ήταν πολύ κοντά στη ζωή µου, σε προβλήµατα και ερωτηµατικά που έχω. Και η
ταινία µε βοήθησε πολύ να τα ξεπεράσω, να τα λύσω και να βρω
κάποιες απαντήσεις.

Λειτούργησε δηλαδή η όλη εµπειρία και ως ψυχοθεραπεία;
Νοµίζω ότι η τέχνη έχει και αυτήν την πλευρά. Πολλοί σκηνοθέτες,
ανεξάρτητα από το τι είδους ταινίες γυρίζουν, έχουν εµµονή µε συγκεκριµένα θέµατα που προφανώς τους βασανίζουν. Και κάνοντας
τις ταινίες, βρίσκουν απαντήσεις. Προσωπικά, κάνω ταινίες αρκετά
αργά, σχεδόν µία κάθε τέσσερα χρόνια· όχι µόνο επειδή δεν είναι
εύκολο να βρει κανείς χρήµατα, αλλά και επειδή, σε κάποιο βαθµό, οι ταινίες που κάνω, εµπεριέχουν κάθε φορά τα ερωτηµατικά
µιας καινούργιας φάσης στη ζωή µου. Ίσως µοιάζει εγωιστικό. Για
τον εαυτό µου µιλάω; Ναι, απολύτως: για το πώς βλέπω τον κόσµο και για το πώς προσπαθώ να δω τον εαυτό µου.

Ξεκινήσατε να γυρίσετε µια κωµωδία, αλλά στη συνέχεια
αλλάξατε γνώµη...
Η ιστορία ξεκίνησε όταν πριν από επτά-οκτώ χρόνια αποφάσισα και
στην πραγµατικότητα να αναλάβω τη διαχείριση της πολυκατοι-

Ο διαχειριστής µιλά για την κρίση της µέσης ηλικίας. Ο Παύλος
αναλαµβάνει τη διαχείριση για να βοηθήσει τη µητέρα του, αλλά
νοµίζω ότι αυτό που κινεί περισσότερο τις ενέργειές του, είναι µια
κρυφή φιλοδοξία να κάνει αυτή την πολυκατοικία καλύτερη και,
κατ’ επέκταση, ν’ αλλάξει τον κόσµο. Βρίσκει µια πρόφαση, γιατί,
ουσιαστικά, έχει θέµατα µε τον εαυτό του. Από τη µια υπάρχει µια
νιότη που ακόµα σπαρταρά, κι από την άλλη, αρχίζει να διακρίνει
κάτι σκοτεινό µπροστά του. ∆εν έχει πια τις άπειρες ευκαιρίες που
είχε όταν ήταν είκοσι ή τριάντα. Αυτή είναι η κατάσταση του Παύλου. Ξεκινά µε τις καλύτερες προθέσεις, αλλά, τελικά, διαπιστώνει
ότι το πρόβληµα είναι µέσα του και όχι εξωτερικό. Αυτό που λέµε
κρίση της µέσης ηλικίας, είναι ουσιαστικά η φάση όπου για πρώτη
φορά δε θες να συµβιβαστείς µε την ιδέα ότι θα πεθάνεις. Η λύση
δεν είναι η φυγή, αλλά να το καταλάβεις και να συµφιλιωθείς µε
αυτό, κάτι που πρέπει να γίνεται και σε όλες τις µεταβατικές ηλικίες
του ανθρώπου. Ένας έφηβος δεκατριών-δεκατεσσάρων ετών έχει
ένα κορµί που ερεθίζεται, αλλά έχει ακόµα ψυχή παιδιού. Αυτή η
αντίφαση οδηγεί στο µπλοκάρισµα της εφηβείας. Νοµίζω ότι και
στη µέση ηλικία υπάρχει αυτή η αντίφαση. Από τη µία έχεις ένα
κορµί που είναι ακόµα ικανό. ∆εν είσαι ανήµπορος. Ακόµα επιθυµείς έναν άλλο άνθρωπο. Ακόµα θες να ερωτευτείς. Ταυτόχρονα,
αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι το πράγµα δεν είναι τόσο απλό. Πονάει. ∆εν µπορείς να κάνεις τίποτ’ άλλο, παρά να περιµένεις να περάσει. Αυτό προσπαθώ να περιγράψω στην ταινία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο µια πλευρά του Παύλου
έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά παιδιού;
Βεβαίως! Ένας απ’ τους λόγους για τους οποίους ήθελα να υποδυθώ εγώ τον Παύλο, ήταν ακριβώς αυτός· γιατί φοβόµουν ότι η ερµηνεία, δηλαδή η τεχνική, ενός επαγγελµατία θα αφαιρούσε από
το χαρακτήρα αυτήν τη σχεδόν παιδική αθωότητα. Ήθελα δηλαδή
να υπάρχει στην ταινία η δική µου ατζαµοσύνη για να καταφέρω να
διατηρήσω κάτι από αυτήν την παρατεταµένη εφηβεία που υπάρχει στον Παύλο.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Περικλής Χούρσογλου ∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: Σταµάτης Γιαννούλης Ήχος: Νίκος Παπαδηµητρίου Μουσική: Γιάννης Αρτζιµάνογλου Σκηνικά: Περικλής
Χούρσογλου, Αναστασία Αρσένη Κοστούµια: Αναστασία Αρσένη Παραγωγός: Περικλής Χούρσογλου Συµπαραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ Α.Ε, NOVA, Cinegram SA, Sports.com Πρωταγωνιστούν:
Περικλής Χούρσογλου, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Κώστας Βουτσάς, Κατερίνα Γιουλάκη, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Όλγα ∆αµάνη

// πάµε

διαγωνιστικό

∆ράµα

µετά τον χαρακτηριστικό ήχο
του Αχιλλέα Κυριακίδη

(∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό)

οσίκι

Μια γυναίκα αργοπεθαίνει σ’ ένα νοσοκοµείο. Ένας άνδρας δέχεται ένα µήνυµα στον
τηλεφωνητή του, να
την επισκεφθεί.

του Γιάννη Βεσλεµέ
(∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό)

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Γιάννης Βεσλεµές
Παίζουν: Ντάνιελ Μπόλντα, Χάρης Βαφειάδης, Χριστίνα Μαθέα, Σοφία Φίλωνος
Παραγωγή: ΕΡΤ, Boo Productions, KINO, Max Productions,
Tugo Tugo Productions

ο πέτρος που φεύγει η άλις που µένει πίσω ο
ντόκτορ που γκρινιάζει πάντα πρώτος αλλά
και ο ντόκτορ µε τις µεγάλες αγκαλιές αλλά
και η άλις που µένει πίσω; ο πέτρος που λυπάται και η χνουδωτή που χορεύει η χνουδωτή πάντα χορεύει
ΚΑΙ Ο ΦΕΛΙΖΟΛ ΠΑΙΖΕΙ ΤΕΚΝΟ ΑΠΤΗΝ
ΚΟΛΑΣΗ
Ο Σ Ι Κ Ι είναι είναι χωριό στην πολωνία ή ένα
πλάσµα του βυθού ποτέ δεν αποφάσισε αν
είναι άνθρωπος ή ψάρι Ο Σ Ι Κ Ι είναι µια αποτυχηµένη παρτίδα σκραµπλ
δε λαστ τρανσµισιον απο µια πολη που δεν
υπαρχει σε κανενα χαρτη

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Κυριακίδης
Παίζει: ∆ηµοσθένης Παπαδόπουλος
Παραγωγή: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΕ, PAN
Entertainment AE, GRAAL AE

νανούρισµα

απογραφή

της Γιάννας Αµερικάνου
(∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό)

του Βαγγέλη Καλαµπάκα
(∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό)

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Καλαµπάκας
Παίζουν: Μάνος Βακούσης, Ντένης Μπαρµπετάς,
∆ηµήτρης Σοµόλης. Φωνή: Γιώτα Φέστα
Παραγωγή: Παναγιώτης Κυριακουλάκος,
Φαντασία ΕΠΕ, ΕΚΚ

Tα προσωπικά αντικείµενα ενός µεσήλικα µεταφέρονται και στοιβάζονται
στον νέο του χώρο, ενώ περιγράφονται σχολαστικά, ένα προς ένα, από µια
γυναικεία φωνή εν είδει απογραφής. Ακινητοποιηµένος σε µια πολυθρόνα,
µε τους σωρούς των πραγµάτων να υψώνονται γύρω του, ο ήρωας παρατηρεί µε εκστατική προσήλωση µια σειρά χρονολογικά αρχειοθετηµένες διαφάνειες του ουρανού στη φθίνουσα φωτεινή δέσµη του φεγγίτη. Μια µύγα και
άλλοι απρόσµενοι εισβολείς προσθέτουν παράξενες πινελιές σ’ αυτή την πορεία που, στο τέλος της, βρίσκει τον ήρωα ουσιαστικά θαµµένο µέσα στα
υπάρχοντά του. Η ταινία υφαίνει έναν µεταφορικό διάλογο µεταξύ ενός ερµητικού ατοµικού σύµπαντος και ενός απρόσιτου εξωτερικού κόσµου, µε
όχηµα ένα κεντρικό ήρωα τραγικό και κωµικό, άτρωτο και ευάλωτο, παντογνώστη σε απόγνωση, θύτη και θύµα, τυπικό εκπρόσωπο της ανθρώπινης
συνθήκης. Το ιδιόκτητο αντικείµενο, φορέας µιας αξίας πρακτικής που αναιρείται απ’ τη µανιώδη συσσώρευση, αλλά και µιας συναισθηµατικής που
εξαντλείται στην ναρκισσιστική ηδονή της αέναης καταµέτρησης και ταξινόµησής του, διεκδικεί εδώ κάθε ζωτική σπιθαµή του προσωπικού χώρου τον
οποίο καταλαµβάνει και, εν τέλει, ακινητοποιεί. Παράλληλα, ο ουρανός γίνεται το σηµείο φυγής ενός έµµονου, ονειρικού ταξιδιού. Σαγηνευτικά άυλος,
άσπιλος από το παραµικρό ανθρώπινο ίχνος, φαντάζει σαν η µόνη διέξοδος.
Κι εδώ, όµως, παραµονεύει ειρωνικά η συνθηκολόγηση. Η εµπειρία του άυλου δεν είναι εφικτή παρά µόνο µέσα από την αναπαράστασή του σε ένα υλικό οµοίωµα που υποτάσσεται στους ίδιους κανόνες καταµέτρησης και ταξινόµησης· µ’ άλλα λόγια, ένα ακόµα ιδιόκτητο αντικείµενο προς απογραφήν.

Σενάριο / Σκηνοθεσία:
Γιάννα Αµερικάνου
Παίζουν: Ζένια Κάπλαν, Κρις Γκρέκο,
Φαν Φαν Σαν, Χρίστος Γεωργιάδης,
Φώτης Γεωργίδης, Γιάννης Λάζαρης,
Ιάκωβος Χατζιβασίλη, Μπιν Λούι
Παραγωγή: Συµβουλευτική Επιτροπή
Κινηµατογράφου Κύπρου, ΕΚΚ, SEE
Cinema Network, Σταύρος Παπαγεωργίου, Γιάννα Αµερικάνου

Το Νανούρισµα είναι µια δυνατή, προκλητική και σκληρή ταινία, που καταπιάνεται µε θέµατα δουλεµπορίου και τη βάναυση εκµετάλλευση γυναικών
στην Κύπρο, κι έχει σκοπό να προβληµατίσει το κοινό. Ιχνηλατεί µέσα σε 14
λεπτά την ιστορία της Ινέσας, µιας ρωσίδας καλλιτέχνιδας στην Κύπρο, και την
ηλεκτρισµένη οδύσσεια που ζει µέσα σε µια νύχτα. Η Κύπρος που άφησα όταν
έφευγα για σπουδές στην Αµερική και, αργότερα, για να ζήσω στο Λονδίνο,
δεν ήταν η Κύπρος που βρήκα όταν επέστρεψα, το καλοκαίρι του 2003. Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, αποφασίζω να καταπιαστώ µ’ ένα θέµα που το
συζητούσα πολύ στο εξωτερικό και που τώρα το βρίσκω απέναντί µου, µέσα
στην ίδια µου την κοινωνία. Όλα ξεκίνησαν µε µια ιστορία, πραγµατική, που
άκουσα από ένα κοντινό µου άτοµο: για ένα κορίτσι σε καµπαρέ να κλαίει µε
λυγµούς σε µια γωνιά. Μετά έπεσε στα χέρια µου ένα άρθρο στην εφηµερίδα
και, λίγο αργότερα, µια έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως σχετικά µε την εικόνα πορνείας στην Κύπρο. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, η σωµατεµπορία
αναγνωρίζεται ως σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων και σύγχρονη µορφή δουλείας, καθώς και ως φαινόµενο βίας κατά των γυναικών. Το συγκλονιστικό ήταν για µένα πως η Κύπρος όχι µόνο δεν έµεινε ανεπηρέαστη,
αλλά βρέθηκε και ψηλά στον κατάλογο των χωρών υπό κατηγορία, όσον
αφορά το θέµα της πορνείας και της σωµατεµπορίας. Σύµφωνα µε έκθεση του
Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη συµπεριφορά και τη σεξουαλική εκµετάλλευση γυναικών για το 2004, η Κύπρος διαβαθµίστηκε στην κατηγορία
των χωρών υπό επιτήρηση σε σχέση µε τη σεξουαλική εκµετάλλευση αλλοδαπών γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα από την Ουκρανία, τη
Ρουµανία, τη Μολδαβία, τη Ρωσία και τη Βουλγαρία.

// πάµε

∆ράµα

ο σκύλος

αριστερά-δεξιά

του Νίκου Labôt

των Σταύρου Ράπτη, Αργύρη Γερµανίδη

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Σταύρος Ράπτης,
Αργύρης Γερµανίδης
Παίζουν: Σεραφίτα Γρηγοριάδου,
Κώστας Φιλίππογλου, ∆ρόσος Σκώτης
Παραγωγή: ΕΡΤ, Oxymoron Films

H ιστορία ενός άντρα που δεν µπορεί να κοιµηθεί
αλλά καταλήγει να µη σηκώνεται απ' το κρεβάτι
µιας άγνωστης και, αντίστοιχα, η ιστορία µιας γυναίκας κλεισµένης στον εαυτό της, η οποία όµως το
πρωί θα φτιάξει καφέ για έναν άγνωστο στην κουζίνα του σπιτιού της. Το Αριστερά - ∆εξιά είναι µια
ταινία για δύο ανθρώπους που µένουν σε διπλανά
διαµερίσµατα χωρίς να γνωρίζονται και που ένα
ασήµαντο συµβάν θα τους οδηγήσει στο να περάσουν µια νύχτα µαζί. Το επόµενο πρωί ο καθένας θα
τραβήξει τον δρόµο του και µένει άγνωστο το κατά
πόσον οι δυο τους θα ξανασυναντηθούν. Αυτό που
µένει, αυτό που και οι δύο αφήνουν πίσω, είναι
ίσως η θολή ανάµνηση µιας αµήχανης συνάντησης
µεταξύ αγνώστων, οι οποίοι έρχονται από το πουθενά και εκεί θα επιστρέψουν.

σκαριµπίµ-σκαριµπόµ

Είµαι ακόµη υπερβολικά συνδεδεµένος
µε τις «προθέσεις» που µε οδήγησαν να
κάνω αυτή την ταινία, και δεν έχω ούτε τη
διαύγεια ούτε την απόσταση που θα µου
επέτρεπαν να κρίνω. Νοµίζω, ωστόσο,
πως µπορώ να πω ότι πρόκειται για µια
ταινία συναισθηµάτων. Ο σκύλος είναι
ένα ουέστερν γεµάτο οργή, µίσος κι αγάπη, έρωτα και τύψεις, ζήλια κι εξάρτηση,
πόθο και πάθος. Όλα αυτά τα συναισθήµατα, σε συνδυασµό µε την πικρία της
αδικίας και της πληγής, οδηγούν κάποια
στιγµή στην επιθυµία για εκδίκηση.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Νίκος Labôt
Σενάριο: Μάνος Αθανασιάδης
Παίζουν: Ερρίκος Λίτσης,
∆ηµήτρης Λάλος, Ελένη Βεργέτη,
Γιώργος Σουξές
Παραγωγή: Ekso Productions, ΕΚΚ,
Strange Ways Productions

το νόηµα της ζωής
των Γιάννη Ζιόγκα, Ίριδος Ζιόγκα

φωτό: Αντωνία Ιωαννίδου

των Μανώλη Τσίπου, Βασίλη Νούλα

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Μανώλης Τσίπος, Βασίλης Νούλας
Παίζουν: ∆ηµήτρης Ήµελλος, Μαρία Μαγκανάρη,
Όµηρος Πουλάκης
Παραγωγή: Nova Melancholia, ΕΚΚ

ΑΥΤΟΣ: Πού την είδα; / Στους δρόµους ή στ’ αστέρια / ∆ίχως χέρια / Πού την είδα; / Μάτι γυαλένιο / ∆όντι κερένιο
/ Σπασµός τρίγωνος στα χείλη / Μου εµίλη / Την στοχάζοµαι… / Τι ’ταν πνεύµα; / Ωιµένα! / Μια σφαίρα ήτανε το
όµµα / Και το στόµα; ΑΥΤΗ: Λάιζε φλέχεν µάινε λίντερ…
ΑΥΤΟΣ: Μην φτιαγµένη ήταν απ’ το υλικό που ’ναι φτιαγµένα τα όνειρά µου; / Πλήθος ιδέες ο νους µου
βάνει…ΑΥΤΗ: Λάιζε φλέχεν µάινε λίντερ / ντουρχ ντι ναχτ
τσου ντιρ…ΑΥΤΟΣ: Ο νους µου πάει σε µπαµπάκια / Ο
νους µου πάει σε χαρτόνια / Το στήθος της γεµισµένο µε
ροκάνι / Αχ η φωνή της λες µου εµίλη / Κι ήταν σπασµός
στα χείλη / Και ρόδο ψεύτικο το γέλιο της κερένιο / Ω άγγελέ µου συ κυρά µου / Ω χαύνη κόρη των πνευµάτων /
Σε µια βιτρίνα σ’ έχουν στήσει φορεµάτων ΑΥΤΗ: Λάιζε
φλέχεν µάινε λίντερ / ντουρχ ντι ναχτ τσου ντιρ / ιν ντεν
στίλεν χάιν χερνίντερ…
Σπασµένοι στίχοι από το ποίηµα «Το µοντέλο» του Γιάννη
Σκαρίµπα και από τη «Σερενάτα» του Φραντς Σούµπερτ.

Σενάριο: Πέτρος Κοσκινάς, Γιάννης Ζιόγκας
Σκηνοθεσία: Γιάννης Ζιόγκας, Ίριδα Ζιόγκα
Παίζουν: Γιώργος Κοψίδας, Αφροδίτη Γεωργούση
Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε., Timelapse Hellas,
Maku Productions, Iris

Η ταινία µεταφέρει τη συνεχή αναζήτηση του ανθρώπου για
το νόηµα της ζωής σ’ ένα φαινοµενικά άψυχο αντικείµενο,
ένα κλειδί. Το φως, ως άγγιγµα µιας ανώτερης δύναµης, έρχεται να το ξυπνήσει. Εκείνη τη στιγµή, αισθάνεται για πρώτη φορά τη µοναξιά. Η κλειδαρότρυπα ως το έτερόν του
ήµισυ του γίνεται εµµονή. Μετά από πολλές περιπέτειες
βρίσκει τη δική του κλειδαρότρυπα, τελικά όµως, δεν πετυχαίνει παρά τον πολλαπλασιασµό της αναζήτησης. Η ταινία
είναι όλη τραβηγµένη µε φωτογραφική µηχανή: άνθρωποι,
αυτοκίνητα, το περιβάλλον - τα πάντα. Έχει χρησιµοποιηθεί
πολύ η τεχνική του time lapse, κάνοντας την ταινία να έχει
µοναδική ιδιαιτερότητα: υπάρχουν δύο διαφορετικοί χρόνοι. Ο ένας είναι ο χρόνος που κινείται το κλειδί, και ο άλλος είναι ο χρόνος του περιβάλλοντος, που φαίνεται από
την κίνηση των σκιών τις οποίες δηµιουργεί ο ήλιος. Ο συνδυασµός stop motion και 3d animation σε πραγµατικούς
χώρους είναι κάτι που κάνει την ταινία αυτή να ξεχωρίζει
από µια κλασική ταινία animation.

// πάµε

∆ράµα

ιµάντας
του ∆ηµήτρη Γιαµλόγλου

Ο Ιµάντας είναι µια σκοτεινή, µη νατουραλιστική απεικόνιση µιας από
τις πιο αρχετυπικές ιστορίες εκδίκησης. Γυρίστηκε µέσα σε έξι νύχτες, µε
αρκετές δυσκολίες στην υλοποίησή της και τεράστια προσπάθεια από
όλους όσοι δούλεψαν γι’ αυτήν. Η µεγαλύτερή µου δυσκολία στο σενάριο ήταν να βρω τρόπους να µεθοδεύσω την εµµονή του κεντρικού
ήρωα, χωρίς να χρησιµοποιήσω καθόλου λόγο. Κι όταν αναφέροµαι
στο «λόγο», εννοώ επίσης οποιοδήποτε νεύµα, γνέψιµο, επεξηγηµατικό κείµενο, ταµπέλα, αριθµό - οτιδήποτε θα µπορούσε να ερµηνευτεί
ως έλλογη προσπάθεια επικοινωνίας ή επεξήγησης. Η ιστορία λέγεται
αποκλειστικά και µόνο µε εικόνες. Λατρεύω τις ιστορίες που µπορείς
να τις παρακολουθήσεις χωρίς να χρειάζεσαι κανένα στοιχείο παρουσίασης των ηρώων. ∆εν µου αρέσουν οι συστάσεις. Το µόνο που µε
αφορά, το µόνο που φανερώνει το χαρακτήρα ενός ήρωα, είναι οι
πράξεις του. Και στις διερευνητικές ερωτήσεις του τύπου: «Γιατί ο ήρωάς σου µένει ακόµη εκεί;» ή: «Γιατί φοράνε πάντα όλοι τα ίδια ρούχα;»
δεν υπάρχει µεγαλύτερη ελευθερία από το να µπορείς να δώσεις την
απάντηση: «Γιατί έτσι»...
Αν δεν υπήρχαν η Μαρίνα Υψηλάντη (διευθύντρια παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτη, φίλη και οπαδός), η Έφη Ζυγούρη (σκηνογράφος), ο
Γιάννης Πλαστήρας (συνθέτης), ο Πάνος Βουτσαράς (µοντέρ) και ο Παναγιώτης Σαλαπάτας (διευθυντής φωτογραφίας), δε θα υπήρχε η ταινία. Ανήκει σ’ αυτούς, όσο και σε µένα.
Σενάριο / Σκηνοθεσία: ∆ηµήτρης Γιαµλόγλου
Παίζουν: Γιώργος Σπάνιας, Φώτης Αρµένης, ∆ηµήτρης Τρίγκας,
Χρήστος Ευθυµίου, Τίνα Αλεξοπούλου, Ευθύµης Παπαδηµητρίου, Κωνσταντίνα Γιασεµίδου, Σοφία Φράστα
Παραγωγή: Niks-s movies, ΕΚΚ

Τα πράγµατα τελευταία δεν πηγαίνουν πολύ καλά για τον Αντώνη. Έτσι, µένει να παρακολουθεί τη ζωή που περνά από δίπλα του - και µάλιστα, µέσα
από µια συγκεκριµένη οπτική γωνία, κάπως περιορισµένη… Καθηµερινοί
άνθρωποι, όπως µια ηλικιωµένη κολυµβήτρια και ένας πιτσιρικάς που προσπαθεί να µάθει ποδήλατο, περνούν φευγαλέα. Τι θέλουν οι δύο µυστηριώδεις τύποι που εµφανίζονται ξαφνικά έξω από την πόρτα του; Γιατί δεν
φεύγουν επιτέλους; Και η κοπέλα στην παραλία...; Τι περιµένει καρτερικά;
Αυτά είναι µερικά µόνο από τα προβλήµατα που βασανίζουν τον Αντώνη,
κεντρικό χαρακτήρα στο Πίσω από τις γρίλιες. Θα καταφέρει να τα προσπεράσει; Θα προσπαθήσει τουλάχιστον; Κι αυτό είναι ακριβώς το βασικό θέµα µε το οποίο ασχολείται η ταινία: την αξία τού να προσπαθεί κανείς, την
αξία τού να µην το βάζει κάτω· σε συνδυασµό µ’ ένα άλλο ζήτηµα, παρεµφερές: την επιλογή πολλών ανθρώπων να «κρύβονται», βουλιάζοντας µέρα µε τη µέρα στη ρουτίνα επειδή, ακριβώς, φοβούνται να ρισκάρουν έστω
και λίγο, προκειµένου να κυνηγήσουν αυτό το οτιδήποτε που θα τους κάνει πιο ευτυχισµένους. Κατά τη γνώµη µου, η γραµµή που χωρίζει την κωµωδία από την τραγωδία είναι πολύ λεπτή, κι αυτό είναι κάτι που το βιώνουµε έντονα στην καθηµερινότητά µας. Σκοπός µου, λοιπόν, ήταν να αποτυπώσω αυτό το συναίσθηµα στην ταινία και να παρουσιάσω, εντέλει, ένα
σοβαρό πρόβληµα µέσα από µια πιο ελαφριά, χιουµοριστική προσέγγιση.
Ευτυχώς, όπως ακριβώς ο Αντώνης, έτσι κι εγώ είχα από κοντά όλους τους
φίλους και συνεργάτες που αγκάλιασαν µε αγάπη το δύσκολο εγχείρηµα,
δούλεψαν αφιλοκερδώς, αφέθηκαν και µόχθησαν προκειµένου να φτάσουµε στο τελικό αποτέλεσµα.

mesecina
της Σοφίας Εξάρχου

Σενάριο: ∆ηµήτρης Εµµανουηλίδης,
Σοφία Εξάρχου Σκηνοθεσία: Σοφία Εξάρχου
Παίζουν: Γιάννης Παπαδόπουλος,
Ροµάνα Λόµπατς, Μιχάλης Σαράντης
Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε., Guanaco

casting: 1. Αγόρι 16-20 ετών για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας
- ένας 17χρονος έφηβος που νοσηλεύεται εδώ και καιρό σ’ ένα δηµόσιο νοσοκοµείο της Αθήνας.
2. Κορίτσι 16-20 ετών για το ρόλο της κοπέλας - θα τη γνωρίσει τυχαία
ένα βράδυ, αφού βγει κρυφά από το νοσοκοµείο - θα ξαναβγεί κρυφά
για να τη συναντήσει.
προεργασία: 1. Πρόβες - συναντήσεις µε την οµάδα των παιδιών. Τα
χρόνια της εφηβείας. Αθωότητα, ανεµελιά, νεύρο, αντίδραση. Βιντεοσκοπήσεις. Αυτοσχεδιασµοί.
2. Reperage. Κρυφές επισκέψεις σε δηµόσια νοσοκοµεία - το δωµάτιο
του ήρωα, το υπόγειο απ’ όπου το σκάει. Βόλτες σε γήπεδα µπάσκετ συνοικιακό γήπεδο στο κέντρο της Αθήνας όπου συχνάζει η παρέα τα
βράδια. Η γνωριµία. Ψάξιµο για το µπαρ, για το σπίτι του φίλου, για
ένα λόφο µε θέα την πόλη.
τελικό στάδιο: 1. Γύρισµα: 10 µέρες. 12 χώροι. 132 πλάνα και κάποια
που δεν έγιναν ποτέ. 3.000 µέτρα φιλµ. Υπερωρίες. Over budget.
2. Μοντάζ. Η ιστορία σε σειρά. Οι ήχοι. Η µίξη. Κόπια τελική.
mesecina: 1. Μουσικό συγκρότηµα - αρέσει και στους δύο. Ένα συγκρότηµα που δεν υπάρχει στην πραγµατικότητα.
2. Ταινία µικρού µήκους για ένα άρρωστο αγόρι που γνωρίζει ένα κορίτσι, ή για ένα άρρωστο αγόρι που πιστεύει ότι µπορεί να ζήσει φυσιολογικά. Αλλά δεν µπορεί. Είδος: fiction.

πίσω από
τις γρίλιες

yha hamaraa
του Μιχάλη Αριστοµενόπουλου

του ∆ηµήτρη Μπαβέλλα

Σενάριο / Σκηνοθεσία: ∆ηµήτρης Μπαβέλλας
Παίζουν: ∆ηµοσθένης Φίλιππας, Στάθης Κόκκορης,
Κωνσταντίνος ∆ανίκας, Κατερίνα Σαβράνη, Τάσος
Κανελλόπουλος, Ευαγγελία Φυρίγγου, Ερρίκος Λίτσης
Παραγωγή: The Northen Film School, ΕΡΤ Α.Ε.,
Άγγελος Αργυρούλης- Στούντιο Σκλαβής,
∆ηµήτρης Μπαβέλλας

Η διαδροµή µιας κοπέλας στο άγριο τοπίο της καµένης Πάρνηθας (µια απεικόνιση της ψυχικής της κατάστασης) προς τη «λύτρωση» και τη διακοπή του
εφιάλτη που τη βασανίζει. Ή µήπως όχι; Η ιστορία είναι διφορούµενη σε πολλά επίπεδα. Απεικονίζει τη
διαδροµή που κάθε άνθρωπος κάνει µία ή και περισσότερες φορές στη ζωή του για να ξορκίσει τους δαίµονές του και να βρει τη γαλήνη, µέχρι να παρουσιαστεί µπροστά του το επόµενο εµπόδιο. Γυρισµένη σε
2 µέρες και µε extra low budget, η ταινία αποτέλεσε
ένα πείραµα για το αν µπορεί κάποιος να φτιάξει κάτι
από το τίποτα. Όπως και µε τις φωτιές της Πάρνηθας,
η ιδέα παραµένει η ίδια: Μπορεί να γεννηθεί ζωή από
τη νέκρα;
Yha Hamaraa είναι η λέξη που χρησιµοποιούν οι Φινλανδοί για να περιγράψουν τη χώρα τους. Σηµαίνει:
«συνεχώς σκοτεινά». Αυτή είναι και η ιστορία µας.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Μιχάλης Αριστοµενόπουλος
Παίζει: Ιωάννα Κολλιοπούλου
Παραγωγή: White Room, ΕΡΤ

// πάµε

Ο άλτης και ο πεπονόκηπος

∆ράµα

της Νανάς Λούκου
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Νάνα Λούκου
Παίζουν: Ζαφείρης Κατραµάδας,
Ρεβέκκα Γκόγκου, Χρήστος Νταρακτσής,
Μαρίνα Καλαφάτη, Μιχάλης ∆ρούγας,
Νίκος ∆ρούγας
Παραγωγή: Whiteroom, ΕΡΤ

φωτοροµάνς
του Πάνου Παρίση
Ο Φώτης θα βγει έξω ένα καλοκαιρινό βράδυ και θα ξεκινήσει
µια περιπλάνηση µε µια κοπέλα που δουλεύει ως σερβιτόρα
στο µαγαζί στο οποίο συχνάζει.
Η βραδιά θα µπορούσε να είναι
σηµαντική και για τους δύο.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Πάνος Παρίσης
Παίζουν: Φώτης Παπαδόπουλος, Έλενα Μόλλα
Παραγωγή: ΝIK-S Movies

Ο Άλτης είναι ένας κοκκινοµάλλης πιτσιρικάς
που ζει στο δάσος δίπλα από µια λίµνη κι
έχει εξαιρετικές φυσικές ικανότητες. Ο µόνος
του φίλος είναι ένας µπούφος τον οποίο έχει
εξηµερώσει. Κάθε µέρα, πηγαίνει και µαζεύει πεπόνια από έναν φυσικό πεπονόκηπο
µπροστά σε ένα εγκαταλελειµµένο αγρόκτηµα µέσα στο δάσος. Μια µέρα, έρχεται ένας
χοντρός αγρότης µαζί µε τη χοντρή οικογένειά του και περιφράσσει το σπίτι και τον πεπονόκηπο µε συρµατόπλεγµα. Ο Άλτης παραβιάζει την ιδιοκτησία του αγρότη και συνεχίζει να µαζεύει πεπόνια. Η µάχη για την ιδιοκτησία των πεπονιών ξεκινάει…

he looks like
του Αλέξανδρου Τσαντίλα

Σενάριο / Σκηνοθεσία:
Αλέξανδρος Τσαντίλας
Παίζει: Χρυσόστοµος Ντανάκας
Παραγωγή: Αλέξανδρος Τσαντίλας

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Φοίβος Κοντογιάννης
Παίζουν: Γιάννης Στάνκογλου, Ηλέκτρα Νικολούζου, Μαρία Αποστολακέα, Άννα Οικονόµου, ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος Παραγωγή: Φοίβος Κοντογιάννης, ΕΚΚ

του Γιώργου Κουκουµά

βασίλης
καραγιώργος

φωτό: Βασίλης Πετινάρης

Σ’ ένα µονοπλάνο διάρκειας 15'16" συνυπάρχουν δύο αντιθετικά στοιχεία: το
background, που σφύζει από κίνηση, και το
πρώτο πλάνο, στατικό. Μια σχεδόν εικαστική προσέγγιση του κινηµατογράφου, που
προβάλλει δύο όψεις της ζωής σ’ έναν δικό
τους χωροχρόνο. Μια µη αφηγηµατική ταινία µε εσωτερική πλοκή που, καθώς εξελίσσεται, το φόντο επιδρά στο «κυρίως θέµα»,
δίνοντας µια λύση ανοιχτή σε ερµηνείες.

hellmets

Μια αντιπολεµική ταινία µικρού µήκους, µε θέµα έναν στρατιωτικό αγγελιαφόρο επιστολών και µηνυµάτων από
τον κόσµο των ζωντανών σε στρατιώτες
που οδεύουν προς το θάνατο, και αντιστρόφως. Μέσα από αυτό το ταξίδι, ο
στρατιώτης βιώνει τη φρίκη του πολέµου κι αντιλαµβάνεται την αξία που
έχουν τα καθηµερινά, απλά αντικείµενα
στις µνήµες των ανθρώπων που δε θα
ξαναδούν τους αγαπηµένους τους.

κατάληψη

του Φοίβου Κοντογιάννη
Στην ταινία, µε αφορµή τη ζωή ενός απλού ανθρώπου σ’ ένα ορεινό
χωριό κάπου στην ελληνική επαρχία, φανερώνεται ένα κοµµάτι της ελληνικής πραγµατικότητας που δεν θίγεται πια συχνά, τουλάχιστον όχι
υπό την πλήρη, ρεαλιστική χροιά του. Η χαρά, η λύπη, η βαρεµάρα,
τα κλισέ, συνυπάρχουν αναγκαστικά µε ένα περιβάλλον που, θέλουµε δεν θέλουµε, κυριαρχεί και δεν εντυπωσιάζει ως ωραίο, αλλά ως
αληθινό. Τόσο αληθινό, σαν να ξεχάστηκε… Η εικόνα εδώ δεν είναι
αποτέλεσµα µονάχα µιας διαδικασίας παραγωγής· αντίθετα, είναι εικόνα ως επιλογή, ατόφια, αληθινή. Κουβαλά µαζί της την πρόκληση να
ξεφύγει κανείς από τον εφιάλτη του κινηµατογραφικά «ωραίου» που
σχέδον πάντα καταλήγει σε µια εικόνα της Ελλάδας ιδωµένη απ’ έξω.
Μ’ άλλα λόγια, κουβαλά την πρόκληση να τολµήσει κανείς να δείξει
την αληθινή της εικόνα: ειρωνικά σχεδόν, ο µόνος τρόπος να παραχθεί
εικόνα και αισθητική σ’ ένα αµιγές ελληνικό περιβάλλον, ο µόνος τρόπος να αναδειχθεί η ίδια η µυθοπλασία που βρίσκεται καλά κρυµµένη
στο περιβάλλον αυτό, να αναδειχθεί εκείνη η ιδιαίτερη σχέση ανθρώπου και κοινωνίας που πάντα χαρακτήριζε τον Έλληνα - σχέση, που
όλοι νοµίζαµε ότι είχε εκλείψει µε την έκρηξη της πόλης στις δεκαετίες
του 1950 και του 1960, για να ανακαλύψουµε σήµερα ότι ολοένα και
περισσότερο καθίσταται κυρίαρχη µέσα σε µια επίφαση αστικού περιβάλλοντος στο οποίο επανακάµπτει η γειτονιά - ένας ιδιαίτερος τοπικισµός, µε άλλα λόγια, ένα χωριό µέσα στην πόλη.

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουκουµάς
Παίζουν: Αντρέι Κρουπά, Ορέστης
Σοφοκλέους, Νίκανδρος Σαββίδης, Γιώργος
Τσουρής, Αντρέας Ελπιδοφόρου, Αντρέι
Πιλιπένκο, Κατερίνα Μπέγκερ κ.ά.
Παραγωγή: Γιώργος Κουκουµάς

του Αλέξανδρου Χαντζή

Σενάριο: Σίσσυ Μιχαλοπούλου Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Χατζής
Παίζουν: Χρήστος ∆ιονυσόπουλος, Στέλλα Μάγγανα,
Λαέρτης Μαλκότσης, Κώστας Φιλίππογλου,
Παντελής Παπαχρήστου, Νίκος Μπραχιµλάρι, Jeff Maarawi,
Σαράντος Κωτσιόπουλος Φιλική συµµετοχή: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Κώστας Μπεκιρόπουλος Παραγωγή: Whiteroom, ΕΡΤ

Ένα είναι σίγουρο: το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα παραπαίει.
Σε µια χώρα όπου ακόµα υπάρχουν -σε µεγάλο βαθµό- σχολεία
χωρίς προαύλια, µε τοίχους και µπαλκόνια υπό κατάρρευση, µε
σόµπες, µε µαθήµατα ξεπερασµένα και άχρηστα, µε «πεπαλαιωµένους εκπαιδευτικούς», σχολεία που προωθούν ατέλειωτες
ώρες µαθήµατος και διαβάσµατος από το δηµοτικό κιόλας και
καταργούν οποιαδήποτε µορφής αναπνοής και ιδιωτικής έκφρασης, δεν µπορεί να µοιάζει παράλογη µια µαθητική διαµαρτυρία,
µε όποιο τρόπο και αν εκφράζεται· ακόµα και µε µια κατάληψη.
Η άποψη των «ενηλίκων», πως κίνητρο για κάθε διαµαρτυρία είναι η απώλεια διδακτικών ωρών, πρέπει µε τη σειρά της να προβληµατίσει, µιας και από ένα σχολείο που θέλουµε και απαιτούµε, κανένας µαθητής δε θα ήθελε να είναι απών. Η ταινία παρουσιάζει τη ζωή των σηµερινών µαθητών υπό το πρίσµα µιας κατάληψης, που έρχεται να καθορίσει έναν νεανικό έρωτα, αλλά και
ενός πιεστικού δελτίου ειδήσεων που καταφθάνει στο σχολείο
για να καλύψει τα γεγονότα, να προκαλέσει συγκρούσεις και να
εκβιάσει απαντήσεις σε ηλίθια τηλεοπτικά διλήµµατα. Υπέρ ή Κατά, λοιπόν; Κι όποιος απαντήσει σωστά, από αύριο θα κρατάει τη
σηµαία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σχολείου.

// πάµε

∆ράµα

the happy life
του Μίνωα Νικολακάκη

Ένας καρτουνίστας δουλεύει αποµονωµένος στο ατελιέ του. Προσπαθεί να τελειοποιήσει τους καρτούν χαρακτήρες του. Ο κόσµος του κινείται πλέον σ’ ένα χαρτί σχεδιάσεως. Αλλά εκεί «δηµιουργεί ζωή», ενώ,
ταυτόχρονα, η πραγµατική ζωή τού χτυπάει την πόρτα. Η ταινία είναι ένα δράµα µε στοιχεία φαντασίας δράµα, γιατί παρακολουθεί έναν άνθρωπο να βιώνει
µια κατάσταση όχι πολύ διαφορετική από αυτές που
έχουν συνηθίσει να βιώνουν όλοι οι άνθρωποι κάθε
µέρα: την προσήλωση σε ένα και µόνο αντικείµενο,
κάτι το οποίο όλοι αγωνίζονται να ολοκληρώσουν και
να αισθάνονται ικανοποιηµένοι. Τα φανταστικά στοιχεία έρχονται µόνο να τονίσουν ένα πράγµα: όταν κάποιος άνθρωπος «χάνεται» τόσο πολύ µέσα στον κόσµο του, πολλά είναι αυτά που µπορούν να συµβούν,
ακόµα κι όταν κάποιος προσπαθεί να δηµιουργήσει
την «ευτυχισµένη ζωή».
Σενάριο /Σκηνοθεσία: Μίνως Νικολακάκης
Παίζουν: Αλέξανδρος Λογοθέτης, Μυρτώ Αλικάκη,
Πέτρος Λαγούτης, Στέλλα Βόλου
Παραγωγή: Μίνως Νικολακάκης

κι εγώ για µένα
του Τζώρτζη Γρηγοράκη
Σενάριο /Σκηνοθεσία: Τζώρτζης Γρηγοράκης
Παίζουν: Βαγγέλης Μουρίκης, Αντώνης Ηλίας,
Αλεξία Καλτσίκη, Μηνάς Χατζησάββας,
Ελένη Κοκκίδου, Ντίνος Αυγουστίδης,
Στέλιος Ξανθουδάκης
Παραγωγή: CL Productions

«Οι µόνοι καθρέφτες που θέλω να υπάρχουν, είναι εγώ για µένα κι εσύ για µένα…
κι εγώ για µένα» λέει ο Αντώνης στο τέλος
µιας ηµέρας µε πολλή κίνηση στους δρόµους. Όσο είναι εξαρτηµένος από τη φίλη
του, άλλο τόσο είναι και για την πάρτη του,
χωρίς να χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Γενικά, τα γράφει στ’ ... του όλα· πιο ειδικά,
κατουριέται. Πολύ. Τρέχει κι αυτός να προλάβει. Πολλές φορές τον προλαβαίνει το
παρελθόν του και τον πάει πίσω. Έτσι είναι,
γιατί έτσι πάει. Αυτός πάει πάντα µε το τρένο για να γλιτώσει την κίνηση.

η ιστορία του κλεµµένου χρόνου
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα χωριό... Μια φορά κι
έναν καιρό ήταν ένα παλικάρι. Αντίνωρο τόνε λέγανε.
Και γύριζε τον κόσµο µαζί µε το γάιδαρό του και µάγευε τους ανθρώπους µε τη µουσική του... Μια φορά
κι έναν καιρό ήταν ένα παράξενο τέρας. Σιδερένιο ήτανε. Κανείς δεν ήξερε τι και πώς, και πολλά λέγονταν.
Και πέρναγε απ’ το χωριό και τρόµαζε τους ανθρώπους
κάθε µέρα, την ίδια πάντα ώρα, από τον καιρό των
παππούδων, των παππούδων, των παππούδων τους...
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα γέρος. Αζιµούθιο τόνε λέγανε κι ήτανε Πανεπιστήµονας... Μια φορά κι έναν
καιρό ήταν µια µαγική σπηλιά. Μυστική ήτανε. Κι αν
κατόρθωνες να µπεις, µπορούσες να φτάσεις µέχρι το
Ρολόι του Κόσµου... Μια φορά κι έναν καιρό, ο Χρόνος του Κόσµου είχε πρόβληµα. Αλλά κανείς δεν το
’παιρνε είδηση, γιατί όλοι ήταν µέρος του Κόσµου, του
Χρόνου και του προβλήµατός του...

λήθη
του Γαβριήλ Τζάφκα

Σενάριο: Νάνσυ Σπετσιώτη, Γαβριήλ Τζάφκας
Σκηνοθεσία: Γαβριήλ Τζάφκας
Παίζουν: Περικλής Μπουγιουκλής, Γιώργος Κακανάκης,
Ευτυχία Γιακουµή, Γιάννης Καραόλης, Καλλιόπη Σίµου
Παραγωγή: Cinegram, ΕΡΤ, Βασίλης Σκόδρας, Γιώργος Σαβόγλου,
Γαβριήλ Τζάφκας

Η Σία, µια εσωστρεφής γυναίκα πενήντα χρονών, δουλεύει
σε σούπερ µάρκετ ως ταµίας. Ο Ερρίκος, ένας ανασφαλής
άντρας πενήντα πέντε χρονών, είναι υπάλληλος στο ∆ήµο,
σε απορριµµατοφόρα. Σε µια προσπάθεια να βρουν διέξοδο από τη µοναξιά τους, η Σία και ο Ερρίκος αποφασίζουν
να πάνε σ’ ένα τηλεπαιχνίδι γνωριµιών µε τίτλο «Μια ιστορία αγάπης», πιστεύοντας πως η ζωή τους µπορεί ν’ αλλάξει. Οι δυο τους γνωρίζονται στα παρασκήνια της εκποµπής,
αλλά τελικά δεν επιλέγονται να παίξουν. Παρότι δεν τους δίνεται η ευκαιρία να βρουν σύντροφο µέσω του τηλεπαιχνιδιού, θα καταφέρουν τελικά να ξεπεράσουν τους φόβους
τους και να ζήσουν µια ιστορία αγάπης; Η ιστορία εξερευνά
τη µοναξιά και το φόβο στις ανθρώπινες σχέσεις, και θέτει το
ερώτηµα: Μπορούν δύο άνθρωποι που έχουν ζήσει µια µοναχική ζωή, να υπερπηδήσουν τα εσωτερικά τους εµπόδια
για να έρθουν ο ένας κοντά στον άλλον; Η ταινία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μικροφίλµ 2008,
µε καθηγητές σεναρίου τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Περικλή Χούρσογλου.

Ο µικρός Αλέξανδρος ζει µε τον πατέρα του, αλλά συνέχεια
ανυποµονεί να δει τη µητέρα του. Άλλωστε, µετά τη Μεγάλη
Καταστροφή, η µητέρα του είναι η µόνη που τον συνδέει µε το
παρελθόν… Η Λήθη διαπραγµατεύεται την απώλεια της µητέρας ως φυσικού προσώπου σ’ έναν χωροχρόνο όπου έχει ήδη
επέλθει η απώλεια της µητέρας φύσης (Γαία). Στην αρχαία µυθολογία, η Λήθη ήταν θυγατέρα της Έριδας, µητέρα των τριών
Χαρίτων και αδελφή του Θανάτου και του Ύπνου. Οι έννοιες
αυτές αποτελούν στοιχεία της µυθοπλασίας της ταινίας, καθώς
συνθέτουν έναν κόσµο ζοφερό χωρίς χλωρίδα και έµβια όντα.
Έρηµες τοποθεσίες, η στάθµη του νερού να έχει ανεβεί τόσο
ώστε µόνο µε βάρκες να µπορεί κανείς να µετακινείται, κι από
µακριά ν’ ακούγονται βραχνές µεταλλικές φωνές από σκουριασµένα µεγάφωνα. Μπορεί να φαίνεται πως πρόκειται για άλλη
µία φουτουριστική ταινία. Ε, λοιπόν, ποτέ ο φουτουρισµός δεν
ήταν πιο κοντά στη σύγχρονη πραγµατικότητα - µια πραγµατικότητα που δεν είναι ορατή εντός των τειχών και των φανταχτερών λαµπτήρων. Ωστόσο, λίγο έξω από την Εθνική, στη Μακεδονία, συναντήσαµε τις εικόνες εκείνες που µας ώθησαν σ’
αυτή την ταινία.

µια ιστορία αγάπης
του Μπουγιάρ Αλιµάνι

Σενάριο: ∆έσποινα Λάδη
Σκηνοθεσία: Μπουγιάρ Αλιµάνι
Παίζουν: Ελένη Σάννη, Ηλίας Πετροπουλέας, Γιώργος Πυρπασόπουλος
Παραγωγή: ΕΡΤ, N-Orasis

της Σοφίας Παπαχρήστου

γάτα εξ ουρανού
της ∆ήµητρας Νικολοπούλου

Σενάριο / Σκηνοθεσία / Animation:
Σοφία Παπαχρήστου
Παραγωγή: Σοφία Παπαχρήστου,
S.M.ART-Art Media, EΡΤ

Σενάριο: ∆ήµητρα Νικολοπούλου (σε συνεργασία µε τις ∆ιώνη Κέρρα, Κατερίνα Γιαννάκου)
Σκηνοθεσία: ∆ήµητρα Νικολοπούλου
Παίζουν: Βάσω Καβαλιεράτου, Βίβιαν Κοντοµάρη,
Λαέρτης Μαλκότσης, Γιάννης Μποσταντζόγλου
Παραγωγή: Cinegram, ΕΚΚ

Η ηρωίδα µας, η Κατερίνα, από υπερβολική
γενναιοδωρία και φιλότιµο, αναλαµβάνει
περισσότερα απ’ όσα µπορεί ν’ αντέξει· µε
αποτέλεσµα, να ξεσπά κάποια στιγµή στον
πιο άκακο και αδύναµο: σε τέσσερα νεογέννητα, τυφλά γατάκια. Εξαιτίας του χαρακτήρα της, όµως, αλλά και των συγκυριών, οι
Ερινύες καραδοκούν. Όντας τελικά τυχερή,
καταφέρνει να επανορθώσει σε µεγάλο
βαθµό. Ίσως αυτή η περιπέτεια τη βοηθήσει
να ξεκαθαρίσει µερικά πράγµατα στη ζωή
της. Πρόθεση της ταινίας είναι, µε χιούµορ κι
ευαισθησία, να ενθαρρύνει την ανθρωπιά
και, κατ’ επέκταση, τη φιλοζωία.

// πάµε

∆ράµα

µπάλος
κακός χορός
του ∆ηµήτρη Μπίτου

Σενάριο / Σκηνοθεσία:
∆ηµήτρης Μπίτος
Παίζουν: Κώστας
Μπάρας, Ειρήνη
∆ράκου, Βασίλης
Αναγνωστούλης
Παραγωγή:
∆ηµήτρης Μπίτος

Σ’ ένα χωριό της ελληνικής υπαίθρου ζει ένα ζευγάρι, παρέα µε τα φαντάσµατά του. Η σχέση τους, σχέση-φάντασµα, περικυκλωµένη απ’ τα
φαντάσµατα και τους εφιάλτες, κυρίως εκείνου. Εκείνος, πρώην µουσικός µπαντονεόν, καθηλωµένος σ’ ένα δικό του µοναχικό σύµπαν, πάει καιρός που δεν παίζει πια. Εκείνη κάνει διαρκώς προσπάθεια να τον
τραβήξει πίσω στην πραγµατικότητα της κοινής ζωής τους, του έρωτά
τους, των ευθυνών και των λογαριασµών, καθώς δουλεύει για δύο για
να τους συντηρήσει, και φαίνεται να έχει κουραστεί. Αγωνίζεται µε
όλους τους δικούς της ανορθόδοξους τρόπους να τον επαναφέρει στη
ζωή, αλλά φαινοµενικά γρατζουνάει απλώς την επιφάνεια του στεγανού κόσµου του, καθώς µια άλλη µουσική κυριαρχεί στ’ αφτιά του.
Εκείνη ουρλιάζει για να την ακούσει. Η µουσική του δυναµώνει. Ό,τι
θάφτηκε, επιστρέφει εκκωφαντικά πια, για να τους λυτρώσει από όλο
αυτόν το θόρυβο. Μια ταινία σε σκηνοθεσία και σενάριο ∆ηµήτρη
Μπίτου, γυρισµένη κατόπιν µιας µη συµβατικής υποκριτικά δουλειάς
µε τους ηθοποιούς (δεν τους δόθηκε σενάριο) κι έναν ιδιαίτερο τρόπο
κινηµατογράφησης, για τη δηµιουργία µιας ατµόσφαιρας που ακροβατεί ανάµεσα στο θρίλερ, το προσωπικό δράµα και το µυστήριο. Με σεβασµό στην ιεροτελεστία του µυστικού, δουλεύοντας «αθόρυβα» για
µια ταινία µε πολλή µουσική, ο σκηνοθέτης επιχειρεί να µιλήσει για τις
ανθρώπινες σχέσεις, τους παράλληλους κόσµους που παλεύουν να
συνυπάρξουν σε λίγα τετραγωνικά, και τα µυστικά που φυλάσσονται
ερµητικά κλειστά µέχρι…

Η ταινία διαδραµατίζεται στην Τήλο, το
1522, όταν τα νησιά του Αιγαίου µαστίζονταν από τις επιδροµές των σαρακηνών πειρατών. Σε µια τέτοια επιδροµή,
που κατέληξε σε ναυάγιο, η Μαρία, γυναίκα ενός σκληροτράχηλου βοσκού,
βρίσκει σε µια ερηµική ακτή τον µοναδικό επιζώντα. Τον σώζει από βέβαιο θάνατο και τον κρύβει από τον άντρα της και
τους υπόλοιπους βοσκούς. Πολύ γρήγορα αναπτύσσεται µεταξύ τους µια αλλόκοτη σχέση µε µια απρόσµενη κατάληξη.

εφτά γράµµατα
του Νίκου Τζερµιαδιανού

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Νίκος Τζερµιαδιανός
Παίζουν: ∆ηµήτρης Καταλειφός, Ράνια Οικονοµίδου
Παραγωγή: Movie Teller Films, ΕΚΚ

µαρία
του Θανάση Σαράντου

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Θανάσης Σαράντος
Παίζουν: Μαρία Πανουριά,
Νίκος Λάµπρου, Μιχάλης Θεοφάνους,
∆ήµητρα Στόγιαννη
Παραγωγή: Ηθικόν Ακµαιότατον,
Θανάσης Σαράντος, ΕΚΚ

Ένα ζευγάρι, µια κοινή ζωή, το τέλος που πλησιάζει. Ο κλειστός κόσµος του διαµερίσµατος και ο έξω κόσµος. Ο άνδρας, ως αγγελιοφόρος ζωής, µεταφέρει στη
βαριά άρρωστη γυναίκα του τις µικρές καθηµερινές ιστορίες που διαδραµατίζονται έξω απ’ το παράθυρό τους, σε µια προσπάθεια να της µεταγγίσει τον παλµό
της ζωής. Μια πάλη µε το µοιραίο, µια εκδήλωση αγάπης, ένας αγώνας καθυστέρησης του αναπόφευκτου. Η ταινία πραγµατεύεται το θέµα της αγάπης και της
απώλειας. Προσπαθεί να φωτίσει πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης, να διεισδύσει στον ψυχισµό και την εσωτερική ζωή των ηρώων. ∆εν υπάρχουν εξωτερικά
γυρίσµατα. Η κάµερα κινείται µέσα στους τέσσερις τοίχους του διαµερίσµατος.
Πρόθεση είναι, ο θεατής να γίνει παρατηρητής της ζωής του ζευγαριού, να βρίσκεται συνέχεια ανάµεσά τους, να βιώνει τις καθηµερινές τους στιγµές, και η µόνη σύνδεσή του µε τον «έξω» χώρο να γίνεται µέσω των αφηγήσεων του άνδρα.
Τα πλάνα ακολουθούν έναν αργό, τελετουργικό ρυθµό, που επιτρέπει στον θεατή να παρακολουθήσει µε προσοχή τις εικόνες, ν’ ακούσει τα λόγια και να σκεφτεί γι’ αυτά που βλέπει. Έτσι, κάθε κίνηση, κάθε βλέµµα, κάθε αντικείµενο, αποκτά βαρύνουσα σηµασία. Το µοτίβο της επανάληψης αποτελεί δοµικό στοιχείο
της ταινίας και εµπεριέχει µια τραγικότητα, γιατί η ανθρώπινη ύπαρξη ζει εγκλωβισµένη µέσα σ’ αυτήν την επαναλαµβανόµενη ροή των πραγµάτων.

once… a dress
των Μαρίας Παπαχαραλάµπους,
Αχιλλέα Κεντώνη
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Μαρία Παπαχαραλάµπους, Αχιλλέας Κεντώνης
Παίζουν: Γιώργος Τρακόσης,
Σάνι Ντ. Σόουζα, Ντόναλντ Γκοµέζ,
Νεφέλη Κεντώνη
Παραγωγή: Multum in Parvo ltd

Ένας Αλχηµιστής, ένα κρεµµύδι κι ένα κεφάλι συνυπάρχουν σ’ ένα σκοτεινό εργαστήριο µυστήριων κατασκευών. Η αλληλεπίδρασή τους καταλήγει στη δηµιουργία ενός «φουστανιού». Στρώµα µε στρώµα, το
κρεµµύδι αποκαλύπτει µε αλληγορικό τρόπο την παραδοξότητα, την τραγικότητα και την κωµικότητα της
ζωής µας. Μια κατάδυση στο υποσυνείδητο, µέσα
από το δανεισµένο σώµα του πρωταγωνιστή, αποκαλύπτοντας αυτό που όλοι προσπαθούµε να κρύψουµε. Ως εικαστικοί καλλιτέχνες, προσπαθήσαµε να καταθέσουµε µια γραφή που να ακροβατεί µεταξύ πραγµατικού και µη, αισθητικής και σκέψης, χιούµορ και
φόβου. Το αφαιρετικό σενάριο ήταν µόνο η αφορµή
για να υπάρξουν οι εικόνες, η µουσική και τα αρώµατα που αγγίζουν βαθύτερες σκέψεις του ανθρώπου.
Μια ποιητική δηµιουργία του σήµερα, που προσπαθεί
να αναιρέσει το χώρο και το χρόνο.

alvineal

Το κάλεσµα είχε ακουστεί µέχρι τα πέρατα του χώρου και του χρόνου. Για άλλη µια φορά, ο Κύριος
του Πάγου και ο Κύριος της Φλόγας έδωσαν τη
µάχη της κυριαρχίας. Η αιµατηρή ήττα στο στρατόπεδο της Φλόγας σκόρπισε τις τελευταίες ελεύθερες ψυχές στη λήθη µιας ψευδο-επιβίωσης, στιγµατίζοντάς τες ως επαναστάτες και ανατρεπτικούς
εχθρούς. Όµως, στα χρόνια του σκοταδισµού, των
ψευδοσωτήρων και της τυραννίας που ακολούθησαν, ο Κύριος της Φλόγας προετοίµαζε και στρατολογούσε µια νέα γενιά ελεύθερα σκεπτόµενων
ανθρώπων. Αδάµαστες ψυχές που θα ξύπναγαν µε
το µήνυµα της Φλόγας όσους θα είχαν θέληση να
αγωνιστούν για την ελευθερία τους. Η ώρα είχε
φτάσει. Για άλλη µια φορά ο αγώνας ξεκινούσε...

του Zeke Lever
Σενάριο / Σκηνοθεσία:
Zeke Lever
Παίζουν: Jay Larose, Joe
Shackle, Ken Fietz, Zeke Lever
Παραγωγή: Whiteroom, ΕΡΤ

Έλληνες του κόσµου

assigned
του Πέτρου Χάλαρη

(∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό)

Σενάριο: Σολοβιέβ Άντριου
Σκηνοθεσία: Πέτρος Χάλαρης
Παίζουν: Σολοβιέβ Άντριου, Χαβιέρ Ραµάτ,
Νόρα Γκαρσία, Ροµάν Βολκόφ, Μαράτ Νέµπρα
Παραγωγή: Πέτρος Χάλαρης

Η πραγµατικότητα είναι σκληρή. Πολλοί από εµάς βρισκόµαστε σε
αδιέξοδο. Ένας άγνωστος, γνωστός µε το όνοµα the Voice, επειδή
κανείς δεν τον έχει δει, αλλά κάποιοι έχουν ακούσει τη φωνή του,
αναθέτει επικίνδυνες αποστολές ιδιαίτερου περιεχοµένου, που συχνά οδηγούν στο θάνατο, σε ανθρώπους που έχουν φτάσει σ’ ένα
αδιέξοδο στη ζωή τους, προκειµένου να βρουν ένα λόγο να συνεχίσουν να ζουν, αν επιζήσουν. Ο ήρωάς µας, ο Steven, είναι ένας
20χρονος που ψάχνει τον Voice, επειδή πιστεύει πως εκείνος θα του
δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεται. ∆εν το περίµενε, όµως, πως ο
Voice θα τον έβρισκε πρώτος... Ο Steven δεν αλλάζει µέσα στην ταινία - καθόλου. Αντιθέτως, µένει µε περισσότερες ερωτήσεις στα χέρια του απ’ ό,τι στην αρχή. Σκοπός µας ήταν να δώσουµε µιαν άλλη προσέγγιση στο θέµα και στα ερωτήµατα που µας βασανίζουν,
όπως το «τι κάνουµε εδώ», το «ποιος είναι ο στόχος µου στη ζωή»
και άλλα. Βέβαια, µέσα σε δεκαοκτώ λεπτά, αυτό ήταν λίγο δύσκολο να γίνει, επειδή και το Assigned από µόνο του έχει µια συνέχεια.
Απλώς, όπως και άλλοι πριν από εµάς, προσπαθήσαµε να δείξουµε πως ένας άνθρωπος προσπαθεί να βρει αυτές τις απαντήσεις, και
δεν κάθεται άπρακτος όταν τον βυθίζουν σε µια κατάσταση όπου
κινδυνεύει η ίδια του η ζωή και, πιθανόν, η ζωή άλλων.

// πάµε

blackwater

∆ράµα

DIGI 2009

µια νύχτα µαζί
της Ελευθερίας Αστρινάκη

του Κωνσταντίνου Φραγκόπουλου

Σενάριο: Ράιαν Μπάξτερ
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος
Παίζουν: Άλεκ Νιούµαν, Τζόναθαν Ράδερ,
Κέρστι Μισέλ, Στιβ Νίκολσον, Ντάνι Ουέµπ
Παραγωγή: Sunny Midha (National Film
and Television School, UK)

Το Blackwater έχει επιρροές από τον αµερικανικό κινηµατογράφο του 1940
και του 1950, ιδιαίτερα από τα µελοδράµατα του Nτάγκλας Σερκ, µε µερικές
ευθείες αναφορές στα έργα του όπως το Όλα όσα επιτρέπουν οι ουρανοί
(All Τhat Heaven Allows): οι τοποθεσίες των εύπορων «πράσινων» προαστίων, καθώς και ο τρόπος εισαγωγής στο χώρο της ιστορίας, µε την πορεία
του αυτοκινήτου από την πόλη στο σπίτι του κεντρικού ήρωα, είναι άµεσες
παραποµπές, όπως και το γεγονός ότι τα σπίτια και στις δύο ταινίες περιβάλλονται από βλάστηση, ιδίως δε το καδράρισµα του πρωταγωνιστή. Ένα πρόσθετο στοιχείο που εισάγεται σ’ αυτόν τον «σερκιανό» κόσµο, είναι η σωµατική βία. Εδώ προσπαθώ να πλησιάσω τον Χάνεκε, για τον οποίο η βία δεν
αποτελεί «θέαµα», αλλά µια ανθρώπινη πράξη, όπως µας δείχνουν τα έργα
Κρυµµένος (Cache) και Funny Games, όπου ένας φυσιολογικός άνθρωπος
εξωθείται από εξωτερικές συνθήκες να καταφύγει στα άκρα. Αυτό που διερευνάται εδώ, είναι η σχέση του ατόµου µε τη σύγχρονη (δυτική) κοινωνία,
και η λεπτή γραµµή που διαχωρίζει το σωστό και το λάθος. Το άτοµο «παγιδεύεται» σ’ ένα δίληµµα όπου η επιλογή, όπως τόσο συχνά συµβαίνει στον
σηµερινό µας κόσµο, φαίνεται να είναι µεταξύ δύο κακών, και η οποιαδήποτε ενέργεια είναι εξαρχής καταδικασµένη. Ίσως εδώ προκύπτει ένα στοιχείο
αρχαίας τραγωδίας, αλλά χωρίς τον από µηχανής θεό, γιατί δεν υπάρχει λύτρωση, δεν υπάρχει λύση του δράµατος. Βέβαια, στη δηµιουργία της ατµόσφαιρας της ταινίας, πιο έντονη επιρροή ήταν η απογοήτευση για τον κόσµο
που συναντάµε στο φιλµ νουάρ. Βέβαια, αντί της γυναίκας που είναι παγιδευµένη στο σπίτι και µέσα σ’ ένα πλέγµα κοινωνικών συνθηκών, εδώ έχουµε
έναν άντρα σε παρόµοια κατάσταση, συνεχώς καδραρισµένο µέσα στα πλαίσια από πόρτες και παράθυρα, πράγµα που θυµίζει ένα ακόµα κλασικό έργο «παγιδευµένης» πρωταγωνίστριας, το Meet me in St. Louis, του Μινέλλι. Η ταινία βασίζεται στο οµότιτλο διήγηµα του πολύ γνωστού άγγλου συγγραφέα Conn Iggulden, συγγραφέα των βιβλίων Το επικίνδυνο βιβλίο για
αγόρια και της ιστορικής σειράς Ο Αυτοκράτορας.

απόψε δεν θα έρθω για φαγητό
(Hoy no vengo a cenar)
των Γιώργου Πανταζόπουλου, Θανάση Τότσικα

Σενάριο: Γιώργος Πανταζόπουλος
Σκηνοθεσία: Γιώργος Πανταζόπουλος, Θανάσης Τότσικας
Παίζουν: Πάµπλο Σίλµπερσµιντ, Μάριον Αντέλ, Χοσέ Λουίς Φερνάντες, Αντρέα
ντ’ Οβίντιο, Χοάν Κάσας, Άλµπα Γιάνιες Λόπες κ.ά.
Παραγωγή: Γιώργος Πανταζόπουλος, Θανάσης Τότσικας

Σ’ έναν σκοτεινό κόσµο, όπου φίλοι και εραστές γίνονται σαρκαστικοί εχθροί, και µυστηριώδεις συναντήσεις µετατρέπονται σε προποµπούς ενός
προδιαγεγραµµένου τέλους, ο ήρωας της ταινίας
προσπαθεί µάταια να επιτύχει τη σεξουαλική και
συναισθηµατική του αναγέννηση. Η ταινία θα µπορούσε να είναι ένα φιλµικό/κινηµατογραφικό πείραµα αυτοαναφοράς. Μινιµαλιστική, απογυµνωµένη, µε ζωντανές τοποθεσίες και χαρακτήρες που
βιώνουν ένα συνεχές déjà-vu χωρίς να το καταλαβαίνουν, η ταινία συνθέτει ένα σύµπαν που αντανακλά τη διαστρεβλωµένη άποψη που έχει για τον
κόσµο ο βασικός χαρακτήρας. Η ταινία, που έχει
ξεκινήσει ήδη πολύ πριν πέσει το πρώτο καρέ στην
οθόνη, γυρίστηκε σε διάφορα µέρη γύρω από τη
Βαρκελώνη, µε super8mm.

Το Μια νύχτα µαζί είναι ένα road
movie, µια φέτα ζωής που διαρκεί από
τη νύχτα ώς το ξηµέρωµα, από τα σύνορα του Έβρου ώς τη Θεσσαλονίκη.
Είναι η ιστορία ενός οδηγού νταλίκας
που συναντά τον ανθρώπινο εαυτό
του. Ένας θάνατος, µια ταφή και η
«ακινητοποίηση» αυτού που µένει πίσω, τον ωθούν να συµµεριστεί τον άλλο και να του δώσει τη δύναµη να συνεχίσει το ταξίδι του. Με µια µικρή
πράξη αγάπης, το ταξίδι συνεχίζεται.

Σενάριο: Ελευθερία Αστρινάκη (βασισµένο
σε µια ιστορία της Μαρίας Σκαδιαρέση)
Σκηνοθεσία: Ελευθερία Αστρινάκη
Παίζουν: Θέµις Πάνου, Οζγκούρ Οζκούλ,
Φίλιππος Τουρσούµ, Μιχάλης Σταυριανόπουλος, Ρεφίκ Μαράσογλου, Τέντι Στρακόσια
Παραγωγή: Ρrotasis Ρroductions

τέρατα και λαγοί
της Νίκη Λιανός
Μια ιστορία για τέρατα, βόλτες
στο φεγγάρι και για το τι συµβαίνει
στο φανταστικό φίλο σου όταν τον
αποκτήσεις.
Σενάριο: Ντέιβιντ Λέµον
Σκηνοθεσία: Νίκη Λιανός
Παίζουν: Τζέιµς Μπάχµαν,
Τάιλερ Κένιγκτον, Σόφι Χάτερσλέι, Άλις Λόου Παραγωγή:
Νίκη Μος, Neon Films

Ντοκιµαντέρ

τραγουδώντας τη βαρκελώνη
του Ανδρέα Ι. Μαριανού
Ένα τραγουδάκι για την αγαπηµένη πόλη. Ένα
εξάλεπτο πειραµατικό ντοκιµαντέρ. Κάτι που
δεν έχω ξανακάνει, µα θα το επαναλάβω, πιο
οργανωµένα. Η φιξιόν αφορµή είναι το κορίτσι
που δε θέλει να φύγει, γοητευµένη από την πόλη. Τελειώνοντας την ταινία, συνειδητοποίησα
την επιρροή µου από την τεχνοτροπία του
Σταύρου Τορνέ, σε αντίστοιχες µικρές ταινίες
που γύρισε, κυρίως στην Ιταλία. Φέτος, κλείνουν 21 χρόνια από το θάνατό του. Του την
αφιέρωσα αυτοδικαίως, λοιπόν. Ελπίζω να
απολαύσει ο θεατής τις εικόνες και τη µουσική.
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Ανδρέας Ι. Μαριανός
Εµφανίζεται: Rossana Diez Ocaria
Παραγωγή: Κώστας Σταµούλης

Without Glasses
του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου
What you see is not what you hear
and what hear is not what you see
της Μαρίας Αράκα
Και µη ερεύνα του Νίκου Γιαννίκα
Human του Νασου Γκατζούλη
Seal of Lilith του Αχιλλέα Γκατσόπουλου
Κάθε που βραδιάζει
της Κατερίνας Γραµµατικοπούλου
Η φάκα της Μαρίας ∆ανέζη
Drive-in alone του ∆ηµήτρη ∆εληνικόλα
Το δωµάτιο του Παναγιώτη ∆ενδραµή
Βγήκαµε από τα ρούχα µας
της Έλλης Ζερµπίνη
Κόκκινο πιπέρι της Αθηνάς Ζώτου
Το ιερό των δασών του Κώστα Καλπατζίδη
∆εκεµβριανοί σπόροι
του Παναγιώτη Καράγιωργα
The comic shop movie του Αδάµ Καρυπίδη
Περί αυτοαποπλάνησης
του Νίκου Κατικαρίδη
Η πόλη που έγινε δάσος
της Σοφίας Κατσαρέα
Ελπίδα Κινηµατογραφική Οµάδα
∆ήµου Αθηναίων
Μεταξουργείο των Σπ. Κοντοστανού,
Χρ. Νίκου, Π. Πνευµατικάτου, ∆. Βογανάτση,
Χ. ∆επόλλα, Π. Λεκαδίτη
Ο σκούφος του Κωνσταντίνου Κουκούλη
Αναβράζουσα των Νικολέτας Λεούση, Πέτρου
Γκίκα
Απευθείας µετάδοση του Ηλία Μαλασίδη
Bluffed του Χαράλαµπου Μαυροφοράκη
Πινελιά του Βασίλη Μπαγιάτη
Η ιστορία ενός φιλήσυχου πολίτη
του Γιώργου Μπακάλη
Music to his ears της Όλγας Μπακοπούλου
Το δέντρο της αυλής
της Ευγενίας Μπαλαµπάνη
Μεταβαλλόµενη αντίδραση
του Χρήστου Μπαρούς
Μαζί του ∆ηµήτρη Νάκου
∆ικό σου είναι; Απο την οµάδα
κινηµατογράφου του 1ου ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
µε τη συνεργασία της Μαρίας Λεωνίδα
Όλα µαζί των Νικόλα Παλλάδιου,
Κώστα Κάτριου
Μια µικρή µάχη του Χάρη Παλλά
Απόδραση του Θόδωρου Παπαδάκη
4/9 του Γκιωνάκη Παπανικολάου
Στάχτες του Αριστείδη Παπαστυλόπουλου
Regular Night του Στέργιου Πάσχου
Ρυτίδες και όνειρα της Γωγώ Πετραλή
Επείγον του Γιώργου Σαµαρόπουλου
Απόπειρα της Άρτεµης Σαµοθράκης
Επτά συν ένα του Άλκη Σδούγκου
Το σπίτι του Άγγελου Σπάρταλη
Η προτελευταία λέξη του Νίκου Τερζή
Χριστούγεννα µε την Αγγελική
της Ελίνας Τραΐφόρου
8 µέρες πριν…. της Ανθής Τσιρούκη
∆ του Γιώργου Φουρτούνη
Τα φαινόµενα απατούν
του Κωνσταντίνου Χαλιάσα
My wet Calvin "Sweet and sour"
του Σόλωνα Χουλιάρα

«ΟΝΕΙΡΟ ΓΛΥΠΤΟΥ» ΑΠΑΤΗΛΟ!
Η ταινία που ποτέ δεν θα βρεθεί
του Νίκου Θεοδοσίου
Στην ελληνική φιλµογραφία υπάρχει µια ταινία µε τίτλο Το όνειρον του γλύπτου, γυρισµένη το 1930. Κάποιοι, που δεν πιστεύουν ότι οι γλύπτες µπορεί να ονειρεύονται, την αναφέρουν και ως Όνειρον του γλυπτού.
Κάποιοι άλλοι, της προσθέτουν και τον εναλλακτικό τίτλο Πυγµαλίων και Γαλάτεια. Με αυτούς τους δύο τίτλους εµφανίζεται και στο µεγάλο ιντερνετικό λεξικό Internet Movie Database.
Μέχρι σήµερα δεν έχει βρεθεί καµία κόπια της ταινίας, και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος την αναζητά. Την έχει
αναρτήσει στον κατάλογο των 450 σηµαντικότερων ταινιών της παγκόσµιας κινηµατογραφικής κληρονοµιάς
που αναζητούνται από όλες τις ταινιοθήκες του κόσµου. Κι όχι άδικα. Πρόκειται για µια µοναδική ταινία, γυρισµένη στην Ελλάδα και την Αµερική, στην οποία φαίνεται να συµπρωταγωνιστούν η µεγάλη βεντέτα του βωβού κινηµατογράφου Dolores del Rio και η Γεωργία Βασιλειάδου!
Το σίγουρο, όµως, είναι ότι ούτε η Ταινιοθήκη της Ελλάδος ούτε κανένας άλλος συλλέκτης θα τη βρουν ποτέ· γιατί, απλούστατα, η «ελληνοαµερικανική» ταινία του «Ελληνοαµερικάνου» Λου ή Πολ Τέλεγκαν (Παύλος Κυριακόπουλος) είναι µια ελληνική απάτη διά χειρός ενός Ούγγρου: του Ζόζεφ Χεπ!

Η ταινία, ποια ταινία
Η πρώτη αναφορά για τη συγκεκριµένη ταινία υπάρχει στις αθηναϊκές εφηµερίδες της Τρίτης 8 Απριλίου 1930.
Στη στήλη µε τα κινηµατογραφικά θεάµατα διαβάζουµε: ΣΠΛΕΝΤΙΤ. Το όνειρον του γλύπτου.
Την εποµένη, η ταινία έχει εξαφανιστεί! Το ΣΠΛΕΝΤΙΤ τώρα παίζει την ταινία Ριφ και Ραφ, αεροπόροι. Το όνειρον του γλύπτου δεν ξαναεµφανίζεται ποτέ και πουθενά αλλού στην ελληνική επικράτεια· ούτε στο εξωτερικό. Τι έχει συµβεί και χάθηκε για πάντα «το καλύτερο ελληνικό φίλµ», όπως ισχυρίζεται η Ίρις Σκαραβαίου,
«µια ταινία που θα µπορούσε να παιχτή στο εξωτερικό χωρίς να ρεζιλευτούµε»;
Το νήµα της λύσης του µυστηρίου δίνει και πάλι η Ίρις Σκαραβαίου µέσα από τη στήλη της φιλµοκριτικής που
κρατάει στο περιοδικό «Πρωτοπορία» την εποχή εκείνη: η συγκεκριµένη ταινία παίχτηκε µόνο σε µία, προβολή «γιατί κάποια πράξη έπαθε µια σοβαρή βλάβη». Κι άλλη κόπια δεν υπήρχε! Ούτε δυνατότητα αντικατάστασης του καταστραφέντος τµήµατος. Αυτό είναι σχεδόν αδιανόητο για ελληνική ταινία, δεδοµένου ότι πρέπει να υπήρχε οπωσδήποτε το αρνητικό από το οποίο µπορούσαν να τυπωθούν πολλές κόπιες. Όµως Το
όνειρον του γλύπτου δεν ήταν ελληνική ταινία! Το Internet Movie Database τη συνδέει µε την ταινία No
Other Woman, γυρισµένη στην Αµερική το 1928 σε σενάριο και σκηνοθεσία Lou Tellegen. Με αυτήν, άλλωστε, ταυτίζεται όλο το καστ της ταινίας, πλην της Γεωργίας Βασιλειάδου. Το ίδιο κάνει και η Elene Psoma στο
βιβλίο της Filmland Griechenland Terra incognita. Griechische Filmgeschichte zwischen Politik, Gesellschaft und
internationalen Impulsen, που εκδόθηκε στο Βερολίνο. Στις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχει η Ίρις Σκαραβαίου, πιθανόν η µόνη κριτικός που πρόλαβε και την είδε, αναφέρει ότι η ταινία γυρίστηκε στην Αµερική,
και µόνο ένας πρόλογος, µικρής διάρκειας, πιθανόν κάποιο πεντάλεπτο, γυρίστηκε στην Αθήνα από τον Ζόζεφ Χεπ. Αυτό που δεν ήξερε, ήταν ότι ο ελληνικός πρόλογος προστέθηκε σε µια ήδη έτοιµη, αµερικανική
ταινία. Προφανώς, εξαπατήθηκε από τους ελληνικούς τίτλους.
Την εποχή του βωβού κινηµατογράφου, υπήρχε η συνήθεια, οι εισαγωγείς των ξένων ταινιών, αλλά και οι µηχανικοί προβολής ακόµα, να κάνουν παρεµβάσεις στις ταινίες και να προσφέρουν στους θεατές ένα διαφορετικό µοντάζ· να προσαρµόζουν δηλαδή την ταινία στα γούστα των θεατών! Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο
Ζόζεφ Χεπ έκανε κάτι πιο δηµιουργικό: γύρισε έναν ελληνικό πρόλογο, αντικατέστησε τους αγγλικούς µεσότιτλους µε ελληνικούς, ελληνοποίησε τον Λου Τέλεγκεν, δίνοντάς του το όνοµα Παύλος Κυριακόπουλος, κι
έφτιαξε µια νέα ταινία!
Είναι άγνωστο αν η πρωτοβουλία ανήκε στον Χεπ ή σε κάποιον άλλον. Πάντως, ο Χεπ διατηρούσε µαζί µε
τον Νόβακ εργαστήριο στο οποίο κατασκεύαζε ελληνικούς µεσότιτλους για τις ξένες ταινίες, κι ήταν επίσης
εξαίρετος οπερατέρ και ενίοτε σκηνοθέτης.
Το κίνητρο για να γίνει αυτή η λαθροχειρία, πρέπει να ήταν η θορυβώδης άφιξη στην Αθήνα, στις 4 Απριλί-

ου 1930, πέντε µέρες δηλαδή πριν από την πρεµιέρα του Ονείρου του γλύπτου χιλίων Ελληνοαµερικανών
της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ. Το θέµα απασχόλησε για µέρες τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων. Οι Ελληνοαµερικανοί, που ήρθαν στην Ελλάδα για να «ψωνίσουν» νύφες, προκάλεσαν µεγάλη ταραχή, και όχι µόνο στον γυναικείο πληθυσµό που έβλεπε «γαµπρούς και δολάρια».
Το κλίµα, λοιπόν, ήταν κατάλληλο για την προβολή µιας ταινίας µε πρωταγωνιστή τον πασίγνωστο στην Αµερική ως ηθοποιό, βέβαια Λου Τέλεγκεν, για τον οποίο µάλιστα κυκλοφορούσε η φήµη ότι είχε ελληνικές ρίζες.

Λίγα για τον Λου Τέλεγκεν
Ο Λου Τέλεγκεν (Lou Tellegen), στην εποχή της δόξας του, εµφανιζόταν ως ένας διάσηµος γάλλος, ολλανδικής καταγωγής ηθοποιός. Κυρίως έκανε καριέρα στην Αµερική, την εικοσαετία 1915-1934. Πρωταγωνίστησε
σε πολλές ταινίες του βωβού κινηµατογράφου και σκηνοθέτησε µερικές.
Ο Steve Frangos, που αρθογραφεί συστηµατικά σήµερα στις ΗΠΑ για τους άγνωστους καλλιτέχνες ελληνικής
καταγωγής, ισχυρίζεται ότι και ο Λου Τέλεγκεν είναι Έλληνας. Τον ισχυρισµό του στηρίζει στο ανέκδοτο χειρόγραφο του Theodore P. Gianakoulis, The Greeks in the United States. Σ’ αυτό ο Gianakoulis υποστηρίζει, αλλά χωρίς να παρουσιάζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ότι ο Λου Τέλεγκεν γεννήθηκε στην Αθήνα το 1884 και
ήταν παιδί του ευκατάστατου έλληνα στρατηγού Tellegathos Mouranos και της ολλανδής χορεύτριας ισπανικής καταγωγής Άννας- Μαρίας. Θα ήταν ευχής έργον αν κάποιος έφερνε στοιχεία γι’ αυτόν τον στρατηγό, γιατί η µέχρι τώρα αναζήτηση δεν απέδωσε καρπούς. Ούτε Τηλέγαθος βρέθηκε, ούτε Μουράνος, πόσο µάλλον
ένας συνδυασµός των δύο «ελληνοπρεπών», αλλά όχι ελληνικών, ονοµάτων.
Ο ίδιος ο Λου Τέλεγκεν, στην αυτοβιογραφία του (Women Have Been Kind) που κυκλοφόρησε το 1931, δεν αναφέρει τίποτα περί ελληνικής καταγωγής. Ισχυρίζεται ότι ονοµάζεται Isidore Louis Bernard Edmon van Dommelen
και είναι νόθο παιδί του ολλανδού ευγενούς Isidor Louis Bernard Edmon Tellegen και της Anna-Maria van
Dommelen. Το ίδιο επαναλαµβάνει και το Ινστιτούτο Ολλανδικής Ιστορίας. Είναι, όµως, βεβαιωµένο ότι στην αυτοβιογραφία του, στην προσπάθεια να στήσει έναν προσωπικό µύθο, ο Λου Τέλεγκεν λέει πολλά ψέµατα. Στα νεανικά
του χρόνια, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, είχε µια ζωή τυχοδιώκτη, σε Ρωσία, Πολωνία, Γερµανία, Βέλγιο, πριν καταλήξει να γίνει βοηθός του µεγάλου γάλλου γλύπτη Ογκίστ Ροντέν, στο Παρίσι, και, στη συνέχεια, εραστής της
66χρονης Σάρας Μπερνάρ (εκείνος 27), µέσω της οποίας καθιερώθηκε ως ηθοποιός. Το 1915 εγκαταστάθηκε στην
Αµερική, το 1918 πήρε την αµερικανική υπηκοότητα και το 1934 αυτοκτόνησε µε φριχτό τρόπο.
Οι µοναδικές αναφορές περί ελληνικής καταγωγής υπάρχουν σε κάποια δηµοσιεύµατα του αµερικανικού Τύπου (π.χ., «Τhe New York Times», 18 Ιουνίου 1911), όπου γίνεται λόγος για τον έλληνα στρατηγό πατέρα του
και την ολλανδή χορεύτρια µητέρα του, αλλά χωρίς κανένα επιπλέον στοιχείο.
∆εν αποκλείεται και τα περί ελληνικής καταγωγής να είναι στοιχεία του νέφους που δηµιουργούσε πάντα γύρω από το πρόσωπό του και την ελληνοπρεπή κατατοµή του, βασικό παράγοντα της επιτυχίας του στο θέατρο και τις πλούσιες γυναίκες.

Για τη Γεωργία Βασιλειάδου
Σε όλες τις βιογραφίες της ελληνίδας ηθοποιού αναφέρεται ότι η πρώτη της κινηµατογραφική εµφάνιση είναι
αυτή στην ταινία Το όνειρον του γλύπτου. Είναι, όµως, αλήθεια;
Η µόνη αναφορά που βρήκαµε γι’ αυτό το γεγονός, είναι στο άρθρο της Ίριδος Σκαραβαίου στο περιοδικό
«Πρωτοπορία» του 1930, για το οποίο έγινε ήδη λόγος, µε τον εξής τρόπο: «Η πρωταγωνίστρια του προλόγου ∆ίς Βασιλειάδου δεν είναι κακή στη σύντοµη εµφάνισή της, σαν ερασιτέχνιδα που είναι και που ατενίζει
το φακό για πρώτη φορά».
Σ’ αυτό έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: η αρθρογράφος δεν µας δίνει το µικρό όνοµα της ηθοποιού· περιορίζεται στο επίθετο. Την εποχή εκείνη, η Γεωργία Βασιλειάδου είναι ήδη 33 ετών, και µόνο δεσποινίς δεν
µπορεί να χαρακτηριστεί. Επίσης, πώς µπορεί να χαρακτηριστεί «ερασιτέχνης» µια επαγγελµατίας ηθοποιός µε
ήδη δωδεκαετή παρουσία στο θέατρο; (Πρωτοεµφανίστηκε το 1918 και είχε συνεργαστεί µε τους µεγαλύτερους θιάσους της εποχής, όπως της Κυβέλης, της Μαρίκας Κοτοπούλη και του ∆ηµήτρη Μυράτ.)
Μήπως είναι κι αυτό άλλος ένας µύθος;
Όσο για τη µισοκατεστραµµένη κόπια του No Other Woman ή, για την ακρίβεια, της ελληνικής εκδοχής της
ως Όνειρον του γλύπτου, µάλλον πρέπει να βρίσκεται στο υπέδαφος του Περιστερίου. Εκεί ήταν η χωµατερή των Αθηνών τότε.

Πηγές:
• Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του
Ελληνικού Κινηµατογράφου,
4ος τόµος, Ντοκουµέντα 19001970.
• Lou Tellegen, Women have
been kind; the memoirs of
Lou Tellegen, New York, The
Vanguard Ρress, 1931.
• Steve Frangos, Lou Tellegen:
The Lost Greek Matinee Idol.
• Elene Psoma, Filmland
Griechenland - Terra
incognita : griechische
Filmgeschichte zwischen
Politik, Gesellschaft und
internationalen Impulsen,
Logos Verlag Berlin, 2008.
• Εφηµερίδες: «The New York
Times», «ΣΚΡΙΠΤ», «Εµπρός».

15ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ − Νύχτες Πρεμιέρας

µε δύναµη από την αµερική
Το καθιερωµένο ραντεβού µε το κινηµατογραφόφιλο κοινό της πόλης δίνεται φέτος από τις 16 έως τις 27 Σεπτεµβρίου και, όπως πάντα, στις αίθουσες Αττικόν Cinemax Class, Απόλλων Cinemax
Class και ∆αναός 1 & 2. Αν η περσινή διοργάνωση έφερε στην
Αθήνα µερικές από τις πιο πολυσυζητηµένες ταινίες του Φεστιβάλ
Καννών, φέτος, µε µια πρώτη µατιά, οι Νύχτες Πρεµιέρας µοιάζουν
φορτωµένες µε κινηµατογραφικά καλούδια από το λίκνο του ανεξάρτητου κινηµατογράφου, το Φεστιβάλ του Σάντανς. Αναµφισβήτητο highlight αποτελεί το µελαγχολικό animation Mary and Max
που, αν και αυστραλέζικο, άνοιξε το διάσηµο αµερικανικό φεστιβάλ. Στην πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του, ο Άνταµ Έλιοτ (βραβευµένος µε Όσκαρ το 2003 για το µικρού µήκους Harvie
Krumpet) ξεδιπλώνει την απρόσµενη φιλία που αναπτύσσεται δι’
αλληλογραφίας ανάµεσα σ’ ένα οκτάχρονο, µοναχικό κορίτσι από
τα προάστια της Μελβούρνης κι έναν παχύσαρκο, µεσήλικα Νεοϋορκέζο. Βραβευµένο στην Μπερλινάλε και προικισµένο µε τις
φωνές των Τόνι Κολέτ, Φίλιπ Σίµορ Χόφµαν και Έρικ Μπάνα, το
Mary and Max µοιάζει αντάξιος διάδοχος πρόσφατων, επιτυχηµένων, ενήλικων animations όπως το Περσέπολις και το Βαλς µε
τον Μπασίρ. Ανάµεσα στις πρεµιέρες που προέρχονται από το Σάντανς, θα βρούµε επίσης την κωµωδία Adventureland του Γκρεγκ
Μοτόλα (Superbad), το βασισµένο στο οµότιτλο µυθιστόρηµα του
Μπρετ Ίστον Έλις θρίλερ The Informers (µε ένα all star cast που
περιλαµβάνει τους Μπίλι Μποµπ Θόρντον, Κιµ Μπέισινγκερ, Ουαϊνόνα Ράιντερ και Μίκι Ρουρκ), καθώς και το Sin Nombre του Κάρι Φουκουνάγκα που απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό µυθοπλασίας. Παρά την αµερικανική εισβολή,
δε θα λείψουν φυσικά και οι ηχηρές συµµετοχές των Καννών: στις
Σπασµένες αγκαλιές, ο Πέδρο Αλµοδόβαρ αγκαζάρει την αγαπηµένη του Πενέλοπε Κρουθ και παντρεύει για άλλη µία φορά το
εξεζητηµένο µελόδραµα µε το στιλιζαρισµένο φιλµ νουάρ, ενώ
στο Taking Woodstock ο Ανγκ Λι αναζητά της ρίζες της θρυλικής
συναυλίας µέσα από µια γλυκόπικρη ιστορία ενηλικίωσης.

Σηµάδια
µιας νέας εποχής
Με αφιερώµατα σε αφανείς ευρωπαίους
δηµιουργούς, προκλητικά ντοκιµαντέρ
για τη θυελλώδη επίδραση του ∆ιαδικτύου,
είκοσι κλασικά, cult αριστουργήµατα,
και µε έµφαση στο πρόσωπο του σύγχρονου
ελληνικού κινηµατογράφου, το 15ο ∆ιεθνές
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας
Νύχτες Πρεµιέρας επιχειρεί να ενώσει
παρελθόν, παρόν και µέλλον
µε τον πιο κινηµατογραφοφιλικό τρόπο.
από τον Θανάση Πατσαβό

Μετά την Αµφιβολία, η Μέριλ Στριπ και η Έιµι Άνταµς ενώνουν ξανά τις δυνάµεις τους για τις ανάγκες του Julie & Julia, όπου η βασίλισσα της ροµαντικής κοµεντί Νόρα Έφρον «µαγειρεύει» τη διασκευή των αληθινών αναµνήσεων δύο γυναικών που, αν και έζησαν σε διαφορετικό τόπο και χρόνο, τις ένωσε η µαγειρική ως εύρεση σανίδας σωτηρίας για τα προσωπικά τους αδιέξοδα. Ίσως, όµως,
η µεγαλύτερη έκπληξη που κρύβει το συγκεκριµένο τµήµα, βρίσκεται στη Χώρα των µαγικών πλασµάτων, όπου ο δηµιουργός των
Στο µυαλό του Τζον Μάλκοβιτς και Adaptation, Σπάικ Τζόουνς,
διασκευάζει το κλασικό παραµύθι του Μορίς Σέντακ, υποσχόµενος
να αναδείξει τη σκοτεινή πλευρά της παιδικής ηλικίας.

Από την οθόνη του υπολογιστή σας στη µεγάλη
οθόνη
Η αµερικανική παραγωγή κατέχει τη µερίδα του λέοντος και στο
τµήµα των ντοκιµαντέρ, όπου την προσοχή φέτος τραβάει η ενότητα Internet Space µε ταινίες που εξερευνούν τον κόσµο του ∆ιαδικτύου, όπως το We Live In Public της Όντι Τίµονερ (βραβείο καλύτερου αµερικανικού ντοκιµαντέρ στο Σάντανς), ένα αµφιλεγόµενο
πορτρέτο του Τζος Χάρις, του ανθρώπου που δηµιούργησε την
πρώτη online κοινότητα στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Σε πιο
σοκαριστικές καταστάσεις µάς ξεναγούν το Talhotblond: της
Μπάρµπαρα Σρέντερ, το οποίο καταγράφει ένα εικονικό, ερωτικό
τρίγωνο που γεννιέται στον κυβερνοχώρο για να οδηγήσει τελικά
σε µια πραγµατική δολοφονία, και το Graphic Sexual Horror των
Μπάρµπαρα Μπελ και Άννα Λόρεντζον, που συνοµιλεί µε τους ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται πίσω από το www.insex.com, µία
από τις πιο δηµοφιλείς ιστοσελίδες ερωτικού περιεχοµένου, όπου
οι συµµετέχοντες επιδίδονται σε ακραίες, σαδοµαζοχιστικές πράξεις. Η θεµατολογία της ενότητας αυτής ενδέχεται να επισκιάσει

ακόµα και σίγουρες επιτυχίες του τµήµατος, όπως το The
September Issue του Ρ. Τζ. Κάτλερ που διεισδύει στο µαταιόδοξο
σύµπαν των περιοδικών µόδας, µε πρωταγωνίστρια τη θρυλική διευθύντρια του «Vogue», Άννα Ουίντουρ, καθώς προετοιµάζει το
µνηµειώδες, πεντάκιλο τεύχος του Σεπτεµβρίου 2007!
Ανάλογα πολυσυλλεκτικό είναι και το παράλληλο, διαγωνιστικό
κοµµάτι του τµήµατος Μουσική και Φιλµ. ∆ίπλα στα All
Tomorrow's Parties (µε συµµετοχές καλλιτεχνών όπως οι Νικ
Κέιβ, Portishead και Grizzly Bear) και Roskilde, ταινίες αφιερωµένες στα οµώνυµα, φηµισµένα µουσικά φεστιβάλ, θα δούµε το Ne
Change Rien του πορτογάλου auteur Πέντρο Κόστα που καταγράφει προσωπικές στιγµές από την παράλληλη καριέρα της γαλλίδας
ηθοποιού Ζαν Μπαλιµπάρ ως τραγουδίστριας, το Until the Light
Takes Us που βυθίζεται στον σκοτεινό κόσµο της νορβηγικής µέταλ
σκηνής, και το Burning Down the House: The Story of CBGB
που ανατρέχει στην ιστορία του πασίγνωστου κλαµπ της νεοϋορκέζικης σκηνής των δεκαετιών του 1970 και του 1980. Εκτός συναγωνισµού θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε σε πρεµιέρα το Once
in a Lifetime της Νικόλ Αλεξανδροπούλου, αφιερωµένο στη ζωή
του ραδιοφωνικού παραγωγού Γιάννη Πετρίδη, ο οποίος, µάλιστα,
είναι φέτος προέδρος της ∆ιεθνούς Κριτικής Επιτροπής στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα Μουσική και Φιλµ.

Από την Ελλάδα ώς τη Σκανδιναβία
Ωστόσο, η ταινία της Νικόλ Αλεξανδροπούλου δεν είναι η µοναδική ελληνική συµµετοχή στο φετινό πρόγραµµα, καθώς θα προβληθεί και η βραβευµένη ταινία του Φίλιππου Τσίτου Ακαδηµία Πλάτωνος. Επίσης, δύο παλιοί γνώριµοι του Φεστιβάλ επανέρχονται
δριµύτεροι: τέσσερα χρόνια µετά την πρώτη προβολή της σπλάτερ
επιτυχίας του Το Κακό, ο Γιώργος Νούσιας υπόσχεται ακόµα περισσότερα λιµασµένα ζόµπι στο σίκουελ Το Κακό: Στην εποχή των
ηρώων, ενώ, µετά τη παγκόσµια πρεµιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου, ο Πάνος Χ. Κούτρας µάς συστήνει την τρανσέξουαλ Στρέλλα.
Ταυτόχρονα, οι Νύχτες Πρεµιέρας θα παρουσιάσουν σε επετειακή
προβολή την πρώτη ταινία του σκηνοθέτη, Η επίθεση του γιγαντιαίου µουσακά, ακριβώς δέκα χρόνια αφότου είχε αφήσει άναυδο
το κοινό του ίδιου φεστιβάλ!
Ανάλογο fun, µονάχα η θρυλική µεταµεσονύκτια ζώνη του φεστιβάλ µπορεί να προσφέρει. Φέτος, µονοπωλείται από ένα αιµατοβαµµένο αφιέρωµα στον σκανδιναβικό τρόµο. Μη περιµένετε κάτι
αντιστοίχως υπαινικτικό και σύνθετο µε την περσινή σουηδική αποκάλυψη Άσε το κακό να µπει. Με την εξαίρεση του Sauna του
Φινλανδού Άντι-Γιούσι Ανίλα, που οι διεθνείς κριτικές περιγράφουν
σαν µια τροµολάγνα, στιλιζαρισµένη συνάντηση του Αντρέι Ταρκόφσκι µε τον Στάνλεϊ Κιούµπρικ, το συγκεκριµένο αφιέρωµα αφοσιώνεται στην απενοχοποιηµένη διασκέδαση που απαιτούν οι προχωρηµένες φεστιβαλικές ώρες. Βαµπιρική παρωδία από τη Σουηδία (Frostbiten), πεινασµένοι, νεκραναστηµένοι Ναζί (Dead Snow)
και αθάνατο, παραδοσιακό slasher εκ Νορβηγίας (Fritt Vilt & Fritt
Vilt 2) υπόσχονται να σας παγώσουν το αίµα και να αποδείξουν ότι
οι Σκανδιναβοί απειλούν να πάρουν τα ηνία από τους Γάλλους ως
οι νέοι άρχοντες του ευρωπαϊκού τρόµου.

Η χαρά της ανακάλυψης
Πιστό στο καθήκον του να παρουσιάζει στο κινηµατογραφοφιλικό
κοινό της Αθήνας άγνωστους δηµιουργούς, το Φεστιβάλ αναλαµβάνει φέτος να µας συστήσει το έργο των Γιόργκεν Λεθ και Σµπίγκνιου Ριµπζίνσκι. Ανθρωπολόγος, κριτικός, ποιητής, αλλά και τηλεοπτικός παρουσιαστής του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας, ο
∆ανός Γιόργκεν Λεθ είναι επίσης φίλος και δάσκαλος του Λαρς φον
Τρίερ, µε τον οποίο συνυπέγραψαν την αυτοαναφορική ταινία The
Five Obstructions (2003). Κυρίως, όµως, καθιερώθηκε µέσα από
µια σειρά πειραµατικά ντοκιµαντέρ που τον ανέδειξαν ως µία από
τις ηγετικές φυσιογνωµίες στο χώρο. Ακόµα κι όταν καταγράφουν
αθλητικά γεγονότα, όπως το εµβληµατικό A Sunday in Hell (1977)

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου βραβεύει
τον ελληνικό κινηµατογράφο
Με διάθεση να ενισχύσει τις προσπάθειες των νέων δηµιουργών, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεµιέρας θεσµοθέτησε τρία νέα βραβεία για πρωτοεµφανιζόµενους δηµιουργούς: 1) Βραβείο
Πρωτοεµφανιζόµενου Σκηνοθέτη, το οποίο θα απονεµηθεί σε έλληνα σκηνοθέτη που η πρώτη του ταινία µεγάλου µήκους είχε τουλάχιστον µία δηµόσια προβολή µε εισιτήριο σε κινηµατογραφική αίθουσα ή φεστιβάλ σε
οποιοδήποτε σηµείο της ελληνικής επικράτειας από την 1η Σεπτεµβρίου
2008 έως τις 31 Αυγούστου 2009, 2) Βραβεία Πρωτοεµφανιζόµενου Ηθοποιού (ένα για άνδρα και ένα για γυναίκα ηθοποιό) στους ηθοποιούς που
ξεχώρισαν για τις ερµηνείες τους, συµµετέχοντας για πρώτη φορά σε ελληνική ταινία µεγάλου µήκους που προβλήθηκε µε εισιτήριο κατά το ίδιο
διάστηµα. Τα βραβεία θα συνοδεύονται από σηµαντικό χρηµατικό ποσό και
θα απονέµονται από πολυµελή, ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, που θα αποτελείται από άτοµα όλων των ειδικοτήτων του κινηµατογράφου.

ή τo µικρού µήκους Chinese Ping-Pong (1972), οι ταινίες του αναδεικνύουν ασήµαντες λεπτοµέρειες, δίνοντάς τους άλλοτε επικές
διαστάσεις και άλλοτε µια ονειρική αίσθηση. Πέρα από τις τρεις αυτές ταινίες, οι Νύχτες Πρεµιέρας προβάλλουν µια ενδεικτική επιλογή από την πληθωρική φιλµογραφία του. Ο Πολωνός Σµπίγκνιου
Ριµπζίνσκι από την άλλη, απόφοιτος της φηµισµένης σχολής του
Λοτζ, πειραµατίστηκε µε κάθε είδους πρωτοποριακές τεχνικές στη
µακρόχρονη καριέρα του ως διεθυντής φωτογραφίας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και πρωτοπόρος δηµιουργός ειδικών εφέ και ψηφιακών τεχνολογιών, συνδυάζοντάς τα µε τις εικαστικές τέχνες.
Εκτός από το µικρού µήκους animation Tango, που απέσπασε
Όσκαρ το 1981, θα προβληθούν στο Φεστιβάλ αντιπροσωπευτικές
δουλειές του, ανάµεσα στις οποίες και µουσικά βίντεο που σκηνοθέτησε για γνωστούς καλλιτέχνες.
Όµως, το µεγαλύτερο αφιέρωµα του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας έχει επετειακό χαρακτήρα. Το περιοδικό
«ΣΙΝΕΜΑ», που αποτελεί την κινητήρια δύναµή του, κλείνει φέτος
τα 20 χρόνια κυκλοφορίας και το γιορτάζει µε µια συναρπαστική
επιλογή ισάριθµων ταινών οι οποίες έχουν επάξια κερδίσει τον τίτλο του cult και για τις οποίες συχνά έχουµε διαβάσει στις σελίδες
του περιοδικού, αλλά µέχρι τώρα δύσκολα µπορούσαµε να απολαύσουµε. Ταινίες όπως το ανεπανάληπτο Harold and Maude
(1971) του Χαλ Άσµπι, το εκκεντρικό πορτρέτο των δύο Ίντιθ
Μπουβιέ Grey Gardens (1975), το αντισυµβατικό ουέστερν
Johnny Guitar (1954) του Νίκολας Ρέι, το απολαυστικό ψευδοκιµαντέρ This Is Spinal Tap (1984) µε αντικείµενο µια ανύπαρκτη(!)
ροκ µπάντα ή το θρυλικό κύκνειο άσµα του Μπρους Λι Enter the
Dragon (1973) δε χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. ∆ίπλα τους,
όµως, θα βρούµε πολύ λιγότερο γνωστές ταινίες, όπως το σκηνοθετικό ντεµπούτο του συγγραφέα και σεναριογράφου του Eξορκιστή, Ουίλιαµ Πίτερ Μπλάτι, The 9th Configuration (1980), και το
True Stories (1986), τη µοναδική ταινία µυθοπλασίας που σκηνοθέτησε ποτέ ο ηγέτης των Talking Heads, Ντέιβιντ Μπερν. Τέλος, οι
πιο τολµηροί κινηµατογραφόφιλοι θα ανακαλύψουν αταξινόµητα
διαµάντια, όπως το σουρεαλιστικό και σεξουαλικά φορτισµένο παραµύθι Valerie and Her Week of Wonders (1970) του Τσέχου Γιάροµιλ Γίρες, το Funeral Parade of Roses (1969) του Τοσίο Ματσουµότο, ένα αναρχικό δείγµα της ιαπωνικής nouvelle vague και
ταυτόχρονα µια queer ανάγνωση του µύθου τού Οιδίποδα, το αλληγορικό έπος του Ζοακίµ Πέντρο ντε Αντράντε Macunaima
(1969), µία από τις πιο παρανοϊκές δηµιουργίες που γέννησε ποτέ
το βραζιλιάνικο Cinema Novo, και το λαβυρινθώδες Χειρόγραφο
της Σαραγόσας (1965) του Πολωνού Βόιτσεκ Χας. Τι καλύτερο
δώρο, λοιπόν, για τους αναγνώστες του περιοδικού και τους θιασώτες του Φεστιβάλ, από τη σπάνια ευκαιρία ν’ απολαύσουν τις
ταινίες αυτές στο φυσικό τους χώρο: τη µεγάλη οθόνη;
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Από το Σικάγο του 1920 στην Ευρώπη του σήµερα
Την ιστορία του παγκόσµιου κινηµατογράφου ξεφυλλίζει το φετινό Πανόραµα Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου,
καθώς έχει προγραµµατίσει µια σειρά αφιερώµατα για το µεγάλο οικονοµικό κραχ στον κινηµατογράφο, τα 50
χρόνια της nouvelle vague, τη µουσική τζαζ στον ευρωπαϊκό κινηµατογράφο, τα 40 χρόνια της Αναπαράστασης του Θόδωρου Αγγελόπουλου, τον ελληνικό κκινηµατογράφο της δεκαετίας του ’70, τον κυπριακό κινηµατογράφο (για τα 50 χρόνια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας), αλλά και ευρωπαϊκές ταινίες σε πρώτη προβολή. Το
Πανόραµα, που µετά από 21 χρόνια κοινή διαδροµή µε την «Ελευθεροτυπία» αλλάζει σελίδα και διοργανώνεται για πρώτη φορά από τον Πολιτισµικό Οργανισµό του ∆ήµου Αθηναίων, θα πραγµατοποιηθεί από τις 22
Οκτωβρίου ώς την 1η Νοεµβρίου, στους κινηµατογράφους Ιντεάλ και Τριανόν Filmcenter, και στο Ίδρυµα Μιχάλη Κακογιάννη.

πρεµιέρα του Φεστιβάλ έχει συµβολικό χαρακτήρα, καθώς, µε αφορµή τον εορτασµό των 50 χρόνων από
την ίδρυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και στο πλαίσιο ανάλογου αφιερώµατος, την αυλαία ανεβάζει η νέα
ταινία του Βασίλη Μαζωµένου Guilt. Η πλοκή της αφορά έναν ηλικιωµένο έµπορο όπλων ο οποίος χειρουργείται και, µέσω της νάρκωσης, «ξαναβλέπει» τη ζωή που έζησε στην Κύπρο τα τελευταία πενήντα ταραγµένα χρόνια. Στο ίδιο αφιέρωµα περιλαµβάνονται οι ταινίες Αττίλας 74 (1974) του Μιχάλη Κακογιάννη, ένα ντοκιµαντέρ-µνηµειώδης καταγραφή της κατάστασης στην Κύπρο µετά το πραξικόπηµα εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και την τουρκική εισβολή, και Ο βιασµός της Αφροδίτης (1985) του Ανδρέα Πάντζη, όπου ένας έλληνας στρατιώτης που υπηρετούσε στην ΕΛ∆ΥΚ, γυρίζει πίσω για να βρει τα ίχνη της οικογένειάς του που έκανε διακοπές στο
νησί εκείνο το καλοκαίρι, αλλά χάθηκε στα κατεχόµενα.

Η

Στο αφιέρωµα «Τα Χρόνια της Οργής: Το µεγάλο οικονοµικό κραχ στον Κινηµατογράφο», ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης,
Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του Πανοράµατος, έχει κάνει µια επιλογή ταινιών από τη δεκαετία του ’20 ώς τις µέρες µας:
Tα σταφύλια της οργής (1940) είναι η κλασική ταινία του Τζον Φορντ µε τους Χένρι Φόντα, Τζέιν Ντάργουελ και Τζον
Κάρανταϊν, η φηµισµένη κινηµατογραφική µεταφορά του οµότιτλου µυθιστορήµατος του Τζον Στάινµπεκ που τι-

µήθηκε µε Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Β΄ Γυναικείου Ρόλου, ενώ απέσπασε άλλες 5 υποψηφιότητες. Το Μπόνι και Κλάιντ (1967) του Άρθουρ Πεν, µε τον Ουόρεν
Μπίτι και τη Φέι Ντάναγουεϊ, είναι η ταινία που άλλαξε µια για πάντα την οπτική µε την οποία αντιµετωπίζαµε ώς τότε τους επονοµαζόµενους «κακούς» στις ταινίες, προσεγγίζοντας το κεντρικό δίδυµο εγκληµατιών
ως ροµαντικούς αντιήρωες. Από τα διασηµότερα µιούζικαλ της περιόδου, το Gold Diggers (1933) είναι ξακουστό για τις εντυπωσιακές χορογραφίες του «βασιλιά» του είδους, Μπάσµπι Μπέρκλι. Στο Heroes For
Sale (1933), ένα πολυεπίπεδο διαµάντι διά χειρός Ουίλιαµ Ουέλµαν, η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, η έλευση του καπιταλισµού, ο κοµµουνισµός και οι εργασιακές σχέσεις είναι µερικά µόνο από τα θέµατα που θίγονται. Τέλος, το Man’s Castle (1933) του Φρανκ Μπορζέιγκι, µε τους Σπένσερ Τρέισι, Λορέτα Γιανγκ και Γκλέντα Φάρελ, µία από τις σκληρότερες ιστορίες αγάπης
όλων των εποχών.
Το αφιέρωµα για τα 50 χρόνια της nouvelle vague παρουσιάζει µια επιλογή από ταινίες σκηνοθετών της
nouvelle vague, αλλά και σκηνοθετών που την επηρέασαν. Στο Μη πυροβολείτε τον πιανίστα του Φρανσουά Τριφό, µε τους Σαρλ Αζναβούρ και Μαρί Ντιµπουά, ο Τσάρλι, πιανίστας σε µπαρ όπου εργάζεται η
Λένα, ο µεγάλος του έρωτας, έρχεται αντιµέτωπος µε
το παρελθόν του. Στην ταινία Η Κλεό από τις 5 έως τις
7 της Ανιές Βαρντά, παρακολουθούµε δύο ώρες από
τη ζωή της Κλεό, δηµοφιλούς τραγουδίστριας, η οποία
περιδιαβαίνει τους δρόµους του Παρισιού, περιµένοντας την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων κάποιων
κρίσιµων ιατρικών της εξετάσεων. Η ταινία αποτελεί
ένα µελαγχολικό ασπρόµαυρο κοµψοτέχνηµα, διαδραµατιζόµενο σε (σχεδόν) πραγµατικό χρόνο και γυρισµένο µ’ έναν καθ’ όλα άναρχο τρόπο αφήγησης και
µε έµφαση στις µικρές λεπτοµέρειες της καθηµερινότητας. Με αφηγητή τον πραγµατικό επιστήµονα-µελετητή
της ανθρώπινης συµπεριφοράς Ανρί Λαµπορί, ο Αλέν
Ρενέ στήνει ένα ευπρόσδεκτα χιουµοριστικό ψηφιδωτό
χαρακτήρων-ψυχαναλυτικό δοκίµιο, στην ταινία Ο θείος µου από την Αµερική, µε τους Ζεράρ Ντεπαρντιέ
και Νικόλ Γκαρσιά.
Η «Mουσική Tζαζ στον Eυρωπαϊκό Kινηµατογράφο»
έρχεται µέσα από ταινίες όπως η Εύα του Τζόζεφ Λόουζι, µε τους Ζαν Μορό, Στάνλι Μπέικερ, Βίρνα Λίζι, το
Round Midnight του Μπερτράν Ταβερνιέ, όπου ο ζωντανός θρύλος της τζαζ, Ντέξτερ Γκόρντον, υποδύεται
έναν ξεπεσµένο σαξοφωνίστα παριζιάνικου club, το
σκηνοθετικό ντεµπούτο του Λουί Μαλ Ασανσέρ για
δολοφόνους, που «ακροβατεί» µε περισσή χάρη
ανάµεσα στο παραδοσιακό φιλµ νουάρ και τις επιταγές
της nouvelle vague, κυρίως γνωστή για το συγκλονιστικό jazzy soundtrack του Μάιλς Ντέιβις, και, τέλος, το
Σηµειώσεις για µια Αφρικανική Ορέστεια του Πιερ
Πάολο Παζολίνι, µια ντοκιµαντερίστικη µατιά στο αρχαίο δραµατουργικό κείµενο της Ορέστειας του Αισχύλου.

πρεµιέρες
Το κοινό του Πανοράµατος θα έχει την ευκαιρία να δει,
αρκετούς µήνες πριν βγουν στις ελληνικές αίθουσες,
ταινίες που συζητήθηκαν στα διεθνή φεστιβάλ. Το
Vincere του Μάρκο Μπελόκιο πραγµατεύεται τη σύγκρουση µιας δυναµικής, πεισµατάρας γυναίκας µε τον

Μουσολίνι, για ν’ αναγνωρίσει τον γάµο τους και το παιδί που απέκτησαν. Το Cloud
9 του Αντρέας Ντρέσεν είναι µια τρυφερή ταινία, που περιγράφει ρεαλιστικά τον κόσµο της τρίτης ηλικίας. Το The Limits of Control του Τζιµ Τζάρµους είναι η ιστορία
ενός µυστηριώδους, µοναχικού άνδρα που ζει στην παρανοµία και δείχνει να µην
εµπιστεύεται κανέναν. Το Mammoth του Λούκας Μούντισον, µε πρωταγωνιστές
τους Μισέλ Ουίλιαµς και Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, είναι µια ταινία για τις επιλογές
των ανθρώπων και το γεγονός ότι οι συνέπειες αυτές δεν είναι ποτέ ατοµικές. Στο
Adoration του Ατόµ Εγκογιάν, µια δασκάλα γαλλικών σε γυµνάσιο βάζει εργασία
µετάφρασης στους µαθητές της, για έναν βοµβιστή που προσπαθεί να περάσει µια
βόµβα στο αεροδρόµιο µέσα από τη βαλίτσα της εγκύου κοπέλας του.
Τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ πλαισιώσουν φωτογραφικές και εικαστικές εκθέσεις
πάνω στα αφιερώµατα που φιλοξενεί.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.panoramafest.com

Με αφορµή τη συµπλήρωση των 40 χρόνων από την πρεµιέρα της πρώτης µεγάλου µήκους ταινίας του
Θόδωρου Αγγελόπουλου, Αναπαράσταση, το Πανόραµα διοργανώνει µια ειδική επετειακή βραδιά για τον
έλληνα δηµιουργό. Ξαναπροβάλλει την Αναπαράσταση µε αναπαλαιωµένη κόπια και απονέµει στον Θόδωρο Αγγελόπουλο το Ειδικό Βραβείο του Πανοράµατος για τη σηµαντική συµβολή του στην εξέλιξη της
κινηµατογραφικής τέχνης.
Η Αναπαράσταση έχει αποσπάσει τα βραβεία: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Φωτογραφίας και Α΄ Γυναικείου Ρόλου (Τούλα Σταθοπούλου) στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά και ειδική µνεία της ∆ιεθνούς
Ένωσης Κριτικών Κινηµατογράφου (FIPRESCI) στο Φόρουµ του Βερολίνου.
Στο αφιέρωµα «Ο Eλληνικός Kινηµατογράφος της ∆εκαετίας του ’70» προβάλλονται ορισµένες από τις
πιο χαρακτηριστικές στιγµές της περιόδου, όπως οι ταινίες Ανατολική περιφέρεια του Βασίλη Βαφέα,
∆ύο φεγγάρια τον Αύγουστο του Κώστα Φέρρη, Χάππυ Νταίη του Παντελή Βούλγαρη, Οι τεµπέληδες
της εύφορης κοιλάδας του Νίκου Παναγιωτόπουλου και Ιωάννης ο βίαιος της Τώνιας Μαρκετάκη.

Η Θεσσαλονίκη µυρίζει µπαρούτι
Ο Γκόραν Πασκάλιεβιτς είναι ένα από τα τιµώµενα πρόσωπα του 50ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Το φετινό, επετειακό φεστιβάλ, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί απο
τις 13 έως τις 22 Νοεµβρίου, οργανώνει ένα πλήρες αφιέρωµα στο Σέρβο σκηνοθέτη, τον
οποίο και θα τιµήσει µε Χρυσό Αλέξανδρο για τη συµβολή του στην Έβδοµη Τέχνη. Γεννηµένος το 1947 στο Βελιγράδι, ο Πασκάλιεβιτς σπούδασε στη φηµισµένη σχολή FAMU της
Πράγας. Ένας από τους εξέχοντες κινηµατογραφιστές της Ανατολικής Ευρώπης, έγινε γνωστός
στο ελληνικό κοινό κυρίως µέσα από την εκρηκτική Πυριτιδαποθήκη. Πέρα από την ταινία
αυτή έχει ωστόσο σκηνοθετήσει περίπου 30 ντοκιµαντέρ και 15 ταινίες µυθοπλασίας, µε τις
οποίες έχει διεκδικήσει βραβεία στα σηµαντικότερα φεστιβάλ του κόσµου (Κάννες, Βενετία,
Βερολίνο, Σαν Σεµπαστιάν). Με την άνοδο του εθνικισµού στη Γιουγκοσλαβία και λόγω της
ανοιχτά επικριτικής στάσης του προς το καθεστώς Μιλόσεβιτς ο Πασκάλιεβιτς εγκατέλειψε
τη Σερβία το 1992, φοβούµενος για τη ζωή του. Στο ενδιάµεσο όµως δεν έµεινε άπραγος.
Περιστασιακά θα επέστρεφε στην πατρίδα του, µεταξύ άλλων για να σκηνοθετήσει την
Πυριτιδαποθήκη (1998), η οποία απέσπασε το βραβείο FIPRESCI στη Βενετία. Το 2001
γύρισε εξ ολοκλήρου στην Ιρλανδία το σκοτεινό παραµύθι How Harry Became a Tree,
που βασιζόταν σε ένα γιαπωνέζικο διήγηµα, ενώ το «Variety» τον συµπεριέλαβε στους
πέντε κορυφαίους σκηνοθέτες της χρονιάς.
Η τελευταία του ταινία Honeymoons, η οποία έκανε πρεµιέρα στο φετινό φεστιβάλ Βενετίας, αποτελεί πραγµάτωση του – κάποτε άπιαστου εξαιτίας της σαραντάχρονης δικτατορίας
του Ενβέρ Χότζα – ονείρου του για µια σερβο-αλβανική συµπαραγωγή. Αν και ο πόλεµος
και η πολιτική παίζουν βασικό ρόλο στο έργο του, οι ταινίες του Πασκάλιεβιτς σπάνια αρκούνται σε έναν συµβατικό ρεαλισµό. Η πραγµατικότητα συχνά αποδεικνύεται απρόβλεπτη
και βρίθει από εκκεντρικούς χαρακτήρες, γερές δόσεις ειρωνείας και µαύρο χιούµορ. Όπως
λέει και ο ίδιος: «Για µένα η οµορφιά του σινεµά βρίσκεται στην εγγύτητά του µε τη ζωή.
Και αν θέλουµε οι ταινίες να αντικατοπτρίζουν πιστά τη ζωή, τότε πρέπει να αντλούν από τη
µεταφορά όπως ακριβώς συµβαίνει µε την ποίηση».
Οι ταινίες που θα προβληθούν
στο Φεστιβάλ είναι οι εξής:
Mister Hrstka (1969, 10 min)
The Legend of Lapot (1972, 26 min)
Beach Guard in Wintertime (1976)
The Dog who Loved Trains (1977)
…And the Days Are Passing (1979)
Special Treatment (1980)
The Elusive Summer of ’68 (1984)
Guardian Angel (1987)
The Time of Miracles (1990)
Tango Argentino (1992)
Someone Else’s America (1995)
The Powder Keg (1998)
Midwinter Night’s Dream (2004)
The Optimists (2006)
Honeymoons (2009)

Η θερινή σύναξις των σεναριογράφων
Τι δουλειά είχαν πενήντα ευρωπαίοι σεναριογράφοι και παραγωγοί στην αποµακρυσµένη Νίσυρο τον περασµένο Ιούνιο; Όλοι τους έζησαν τρελές στιγµές αγωνίας,
µπλοκαρίσµατος, αλλά και µεγαλειώδους έµπνευσης απέναντι στα σενάριά τους, στο
πλαίσιο του (καθιερωµένου πλέον) Σεµιναρίου Σεναρίου 2009 του Μεσογειακού
Ινστιτούτου Κινηµατογράφου (MFI Script 2 Film Workshops).
από τη Βένια Βέργου
Η εµπειρία συµµετοχής στο σεµινάριο (ακόµη και µε
την ιδιότητα του παρατηρητή) είναι ένα µεγάλο δώρο που µπορεί να προσφέρει στον εαυτό του καθένας που σκοπεύει να ασχοληθεί σοβαρά µε τη δραµατουργία σε επίπεδο συγγραφής σεναρίου. Απευθύνεται σε σεναριογράφους, επαγγελµατίες και
πρωτοεµφανιζοµένους, οι οποίοι συµµετέχουν µε
έτοιµα σενάρια (πρώτης γραφής και πάνω), συνοδευόµενοι από τους παραγωγούς τους, σε περίπτωση που το σενάριό τους αφορά έτοιµη παραγωγή.

Το Σεµινάριο βήµα-βήµα
Το σεµινάριο ολοκληρώνεται σε τέσσερα µέρη. Στο
πρώτο µέρος, οι συµµετέχοντες δουλεύουν για ένα
δεκαπενθήµερο στη Νίσυρο, στα τέλη Ιουνίου.
Εκεί, στο πρώτο διήµερο, όλα τα projects κάνουν
µια δεκαπεντάλεπτη παρουσίαση ενώπιων όλων,
συµµετεχόντων και καθηγητών. Όσο µεγάλη κι αν
είναι η έκθεση –οι καθηγητές σ’ αυτό το σηµείο δε
χαρίζονται σε κανέναν, το κέρδος είναι πολύτιµο.
Εδώ, είναι η µόνη ευκαιρία που έχουν οι σεναριογράφοι να πάρουν feedback απ’ όλους τους καθηγητές για τη δουλειά τους. Στη συνέχεια, µοιράζονται σε γκρουπ (µέχρι πέντε σενάρια το καθένα),
σύµφωνα µε την επιλογή που έχουν κάνει ήδη οι
καθηγητές σε συνεργασία µε τους διοργανωτές. Είναι αλήθεια ότι, παρότι όλοι οι διδάσκοντες έχουν
τον ίδιο σκοπό (να βελτιώσουν τα σενάρια σύµφωνα µε κάποιες βασικές αρχές της δραµατουργίας),
καθένας τους ακολουθεί διαφορετική µεθοδολογία και σφραγίζει το κλίµα των µαθηµάτων µε το
ταµπεραµέντο του. Εποµένως, είναι θέµα ευτυχούς
συγκυρίας το να δουλέψει κάθε σεναριογράφος µε
εκείνον που να του ταιριάζει, µιας και δεν υπάρχει
δυνατότητα αλλαγής. Τα γκρουπ, λοιπόν, δουλεύουν τα σενάριά τους σε καθηµερινή βάση για περίπου δώδεκα µέρες. Αυτό σηµαίνει πρωινό ξύπνηµα, µάθηµα καθηµερινά 9 π.µ.-2 µ.µ. στο υπέροχο δηµοτικό σχολείο στο Μαρδάκι και απογευµατινή δουλειά, καθώς οι συµµετέχοντες καλούνται
να παρουσιάζουν στην τάξη τους όποιες αλλαγές
κάνουν, σε επίπεδο άσκησης. Έλληνες και ξένοι
σεναριογράφοι, κολληµένοι στα laptops τους µε τις
ώρες στις παραλίες και στα cafés της Νισύρου, τεστάρουν τις ιστορίες τους και τη δηµιουργική γραφή τους. Πέρα από την τύχη να έχεις τον καθηγητή
που σου ταιριάζει, εξίσου σηµαντικό είναι να έχεις
και «συµµαθητές» πρόθυµους να συνεισφέρουν
µε ιδέες και σχόλια στα σενάρια των άλλων. Μετά
τη Νίσυρο, οι συµµετέχοντες δουλεύουν on-line
τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. Στέλνουν, δηλαδή, τη
νέα εκδοχή του σεναρίου τους στον καθηγητή και

στους «συµµαθητές» του γκρουπ τους, και αξιολογούν τα πρώτα σχόλια που παίρνουν. Στο τρίτο µέρος, ξανασυναντιούνται και δουλεύουν µε τα
γκρουπ τους στη Σάµο για µια εβδοµάδα τον
Οκτώβριο, και τέλος, το σεµινάριο ολοκληρώνεται
µε µία ακόµη on-line ανταλλαγή απόψεων τον ∆εκέµβριο.

Ψάχνοντας το Conflict
Ο εκπλιπών Lewis Cole ήταν όχι µόνο ένας από
τους πρώτους καθηγητές του MFI, αλλά και το µεγαλόψυχο πνεύµα που εξακολουθεί να εµπνέει καθηγητές και σεναριογράφους του MFI µέσα από τα
βιβλία του. Σ’ αυτά τα εξαιρετικά καλογραµµένα
εγχειρίδια µαθαίνει κανείς ότι:«Η φύση των ιστοριών έχει µια µυστηριώδη δύναµη γι’ αυτό έχουµε ανάγκη να τις ακούµε. Εµένα µου θυµίζουν τις
ξερολιθιές που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά· χιλιόµετρα ολόκληρα χτισµένα πέτρα πέτρα στο χέρι, ακόµη και σε πλαγιές τόσο απότοµες που ο Θεός τις δηµιούργησε για τα πρόβατα. Κανείς δεν ξέρει ποιος έχτισε αυτές τις ξερολιθιές. Αλλά όποιος
και να ήταν, άλλαξε το τοπίο. Αυτό πιστεύω και για
τις ιστορίες. Λέξη-πέτρα προς λέξη-πέτρα, µπορούν ν’ αλλάξουν το τοπίο».

Το προφίλ των καθηγητών
Jan Fleischer Ο ανθρωποκεντρικός
Από το 1989 διδάσκει στο National Film and Television
School της Αγγλίας.

Milena Jelinek Η ήρεµη δύναµη
Από το 1996 διδάσκει στο τµήµα Film Division of the
School of the Arts, Columbia University.

Nick Proferes Ο γκουρού του MFI
Από το 1980 διδάσκει στο τµήµα Film Division of the
School of the Arts, Columbia University.

Miroslav Mandic Ο καθηγητής-ηφαίστειο
∆ιδάσκει στo University of Television and Film του Μονάχου και στο Academy of Theatre, Radio, Film and
Television στη Λουµπλιάνα της Σλοβενίας.

Νίκος Παναγιωτόπουλος
Ο ενθουσιώδης στοχαστής
Από το 1998 διδάσκει στη Σχολή Κινηµατογράφου και
Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου.

Χριστίνα Λαζαρίδη Η ευγενής ακρίβεια
Από το 2005 διδάσκει στο Film Division of the School
of the Arts, Columbia University.
• Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηµατογράφου υποστηρίζεται από
το πρόγραµµα MEDIA και λειτουργεί σε συνεργασία µε το ΕΚΚ
και την ΕΡΤ. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το σκοπό,
την πρακτική οργάνωση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου, δείτε στην ιστοσελίδα www.mfi.gr

Ecofilms 09:

Κάτι περισσότερο (και πιο χρήσιµο) από ένα φεστιβάλ
από τον ∆ηµήτρη Χαρίτο
Και ενώ στη φετινή διοργάνωση του Ecofilms ’09, στη Ρόδο, το δίδυµο Λουκίας Ρικάκη και Νίκου Νικολαΐδη επί 6 ηµέρες µάς «βοµβάρδιζε» νυχθηµερόν και ανηλεώς µε αλλεπάλληλα, συγκλονιστικά
ντοκιµαντέρ, όπου το παγκόσµιο οικολογικό πρόβληµα (ό,τι πλέον σήµερα εννοούµε µε αυτή την έκφραση) έδειχνε µε ακλόνητα παραδείγµατα και πέρα από κάθε αµφισβήτηση το τερατώδες µέγεθος της
µοιραίας απειλής και το χρόνο επαφής µε το σήµερα του κινδύνου αφανισµού του πλανήτη, από την
άλλη, στην κατεστραµµένη απ’ το σεισµό Λ’ Άκουιλα, η συνάντηση των G8 στάθηκε, για µία ακόµη φορά, ανίκανη, δειλή, κοντόφθαλµη, δέσµια και ηλίθια (όλα µαζί) να πει το επιτακτικό Ναι· το Ώς εδώ.
Ακόµα και ο πολλά αναµενόµενος «σωσίας» Οµπάµα, από τόσο νωρίς, προσδέθηκε κι αυτός στη λογική της χρεοκοπηµένης διεθνούς πολιτικής.
Καθώς χρόνο µε το χρόνο ο θεµατικός στόχος αυτής της πολύσηµης διοργάνωσης της Ρόδου ωριµάζει,
όλο και περισσότερο έχω την αίσθηση ότι το πρωτεύον κέρδος µου δεν είναι ψυχαγωγικού χαρακτήρα,
παρ’ όλο που η Ρικάκη φροντίζει µε χαλαρωτικά «σφηνάκια» εξαίσιων εικαστικών και κοινωνικών ντοκιµαντέρ να ξεσφίγγει τον «κόµπο στο στοµάχι» από τον παιδεµό της λογικής και της ευθύνης που σου
προκαλούν –κατευθείαν στον στόχο- ο καταγγελτικός ακτιβισµός και η επιστηµονική του τεκµηρίωση.
Σίγουρα απόλαυσα την Αλίκη στη χώρα (ίσως η καλύτερη καλλιτεχνικά ταινία της διοργάνωσης), το
Λάλα Ροµάνο – Ο χειµώνας µέσα µου, το Έτος φωτός, το Πατσαµάµα, η µάνα γη, το Μαξ Μπιλ –
Το όραµα του δάσκαλου, το Σύστηµα και τα αριστουργηµατικά animation Τσεπόγκ, Ροζ σύννεφο και
Τσουριµπάσι, όµως η ανεκτίµητη µοναδικότητα αυτού που συµβαίνει στο Φεστιβάλ της Ρόδου (κάθε
χρόνο και, πολύ φοβάµαι, ερήµην της ευρύτερης κοινωνίας), είναι το πακέτο εκείνων των «άλλων» ταινιών που εξεγείρουν συνειδήσεις και φωλιάζουν στην ψυχή, δικαιολογηµένα, την ανησυχία. Το επί δεκαετίες ζητούµενο, η απόκτηση οικολογικής ευαισθητοποίησης, είναι πλέον ανεπαρκές. Στη Ρόδο µαθαίνεις ότι είναι αργά για αναµονές αφύπνισης. Τώρα είναι η ώρα της πράξης. Και η οικολογική πράξη
δεν είναι «πιστοποιητικό ανήσυχης συνείδησης»· είναι ο χωρίς επιστροφή µονόδροµος. ∆εν πρόκειται
για εναλλακτικό κοσµικό ή πολιτικό ιδεολόγηµα. Όταν καίγεται ένα σπίτι ή ένα δάσος, δε στέκεσαι παράµερα και µε... «ευαισθητοποίηση» αρκείσαι στο να ξεφωνίζεις: Φωτιά! Όχι· µπαίνεις παραχρήµα στη
µάχη της διάσωσης. Πράττεις. Αν ο άνθρωπος δεν θέλει να βιώσει την επαλήθευση ότι το είδος του είναι η µοιραία καρκινική µετάλλαξη στο ζωικό βασίλειο, πρέπει πρώτα, µέσα στην καθηµερινότητά του,
να πράττει -ατοµικά και συλλογικά. Αυτό, συµπερασµατικά, το µάθηµα δίνει η Ρόδος.
Αυτό µε δίδαξε το φετινό πρόγραµµα (το καλύτερο µέχρι σήµερα) µε µια σειρά ντοκιµαντέρ-καταπέλτες, όπως τα: Βασιλιάς καλαµπόκι (ΗΠΑ), Αρµέγοντας τον ρινόκερο (ΗΠΑ), Συνταγές για καταστροφή (Φινλανδία), Εθισµένοι στο πλαστικό (Καναδάς), Η προθεσµία (Ην. Βασίλειο), Η χρυσή παραλία
(Σουηδία-Ινδία), Ο δρόµος των Φούλα (Βέλγιο-Γαλλία), Ασφαλτούχος άµµος: Ο Καναδάς προς πώληση (Καναδάς), Οικολογία εδώ, θάνατος εκεί (Γερµανία), Η έρηµος της Πανονίας (Ουγγαρία), Μέση στάθµη θάλασσας (Ινδία), Εµπορευόµενοι το µέλλον (Καναδάς), Σπιτική επανάσταση (ΗΠΑ).
Υπήρχε, βέβαια, και η ελληνική παρουσία. Με την εξαίρεση της πολύ καλής λαογραφικής δουλειάς της
Μαριάνας Οικονόµου, Κουδούνια και θαύµατα, και της (µυθοπλαστικής) ταινίας του Κώστα Γιαλλουρίδη Οδηγίες χρήσεως (ήδη γνωστές, άλλωστε), την ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν τα Στραβά ξύλα του
παρεπιδηµούντος στη Ρόδο JayKroon (µε τον καραβοµάστορα αποκάλυψη, βγαλµένο, λες, από σελίδες
του Κόντογλου και του Σκαρίµπα), καθώς και το Μιντέλο – Πίσω από τον ορίζοντα του Αλέξη Τσάφα.
Άσχετα από το βαθµό ανταπόκρισης και του τι καθένας µας προσλάµβανε, η διοργάνωση της Ρόδου είναι φανερά κάτι πιο σηµαντικό από ένα, έστω και επιτυχηµένο, Φεστιβάλ.

Αθήνα, 1948.

Στη συµβολή της Ιεράς Οδού µε τη Μεγάλου Αλεξάνδρου
δεσπόζει επιβλητικό ένα κτίριο 783 τετραγωνικών µέτρων. Στο ισόγειό του
υπάρχουν αποθηκευτικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, στο δώµα του (µε
ξεχωριστή είσοδο από τη Μ. Αλεξάνδρου) ξεκινά τη λειτουργία του ο θερινός
κινηµατογράφος «Λαΐς». ∆ύο χρόνια µετά, τον Νοέµβριο του 1950, ο οργανικός πυρήνας της Ένωσης Κριτικών Κινηµατογράφου Αθηνών ιδρύει την πρώτη
κινηµατογραφική λέσχη της χώρας: την Κινηµατογραφική Λέσχη Αθηνών.

Αθήνα, 1963. Η «Λαΐς» βρίσκεται στην ακµή της. Εκτός από το εβδοµαδιαίο πρόγραµµά της, µε τρεις ταινίες και δύο καθηµερινές προβολές, φιλοξενεί και τιµητικές βραδιές σε ηθοποιούς και µουσικούς, αλλά και τοπικά καλλιστεία. Την ίδια χρονιά, η Κινηµατογραφική Λέσχη Αθηνών µετατρέπεται, µετά από σχετικό βασιλικό διάταγµα, σε ίδρυµα µε την
επωνυµία «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος – Ταινιοθήκη της Ελλάδος». Το ίδρυµα στεγάζεται στο ιστορικό Μέγαρο ∆εληγιώργη,
της οδού Κανάρη.
Αθήνα, 1975. Η «Λαΐς» χάνει τη µάχη µε τον πανίσχυρο
νέο εισβολέα στο χώρο της µαζικής ψυχαγωγίας, την τηλεόραση, και κλείνει. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, το κτίριο θα
χρησιµεύσει, ανάµεσα σε άλλα, ως αποθήκη πετρελαιοειδών
και συνεργείο αυτοκινήτων. Για την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, πάλι, που καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτατορίας έκανε τη δική της
αντίσταση, συνεχίζοντας τα «Sunday Matinees» στο «Άστυ» της
Κοραή και τις προβολές στη µικρή αίθουσα της Κανάρη, ξεκινά
ένας άλλος, άνισος και µακρύς αγώνας: αυτός της ανεύρεσης
των πόρων που θα εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία της και
θα τη βοηθήσουν να αναπτύξει τις δραστηριότητές της.

ταινιοθήκη της Ελλάδος: νέα στέγη, νέα εποχή
Σε λίγες µέρες, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος µετακοµίζει και επίσηµα στο νέο της σπίτι· ή, από µια διαφορετική σκοπιά, βρίσκει, επιτέλους, το σπίτι που της αξίζει…
από την Ειρήνη Κατσουνάκη
φωτο: Αλέξανδρος Ιωαννίδης

Αθήνα, 2003. Έξι χρόνια µετά την καταστροφική πυρκαγιά
του 1997, κι ενώ τα προβλήµατα που αφορούν τη χρήση του
Μεγάρου ∆εληγιώργη εξακολουθούν να µην βρίσκουν λύση,
το ΥΠΕΧΩ∆Ε αγοράζει για λογαριασµό της Ταινιοθήκης το διατηρητέο κτίριο του κινηµατογράφου «Λαΐς» και εντάσσει το έργο της αποκατάστασής του στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη µελέτη τους, οι ανάδοχοι αρχιτέκτονες Νίκος Μπελαβίλας και Βάσω Τροβά θέτουν εξαρχής ξεκάθαρους στόχους: «Οι επεµβάσεις στο διατηρητέο κτίριο του κινηµατογράφου "Λαΐς"σχεδιάστηκαν ώστε να διατηρηθεί απολύτως η αρχιτεκτονική και κοινωνική φυσιογνωµία του. ∆ιατηρούνται
στο σύνολό τους τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του θερινού κινηµατογράφου: οθόνη, µπαρ, κλιµακοστάσιο, καµπίνα προβολής, µεταλλικά διακοσµητικά και φώτα. ∆ιατηρούνται επίσης στην αρχική
τους µορφή οι όψεις του κτιρίου. Τα υλικά (λευκά επιχρίσµατα, µεταλλικά κουφώµατα, µεταλλικά διακοσµητικά) διατηρούνται τα
ίδια, ανακατασκευαζόµενα. Οι επιφάνειες, οι όγκοι, η οθόνη, η είσοδος και το εξωτερικό κλιµακοστάσιο, τα "µοντερνιστικά" ανοίγµατα αποκαθίστανται ως έχουν. [...] Με την αρχιτεκτονική λύση, το
κτίριο αποκαθίσταται σε µια απολύτως σύγχρονη µορφή. Η όψη
του προβάλλει προς την Ιερά Οδό µε σεµνότητα, αποφεύγοντας
τις κραυγαλέες διακοσµητικές χειρονοµίες από τις οποίες υποφέρει το τοπίο του ιστορικού δρόµου».
Η αντίστροφη µέτρηση για την µετεγκατάσταση της Ταινιοθήκης έχει αρχίσει.

Επανεκκίνηση
Με την επαναδιαµόρφωση του κτιρίου της Λαΐδας αποδίδονται στην Ταινιοθήκη κλειστοί χώροι 1.785 τετραγωνικών µέτρων, κατανεµηµένοι σε 2 επίπεδα (υπόγειο 482 τ.µ., ισόγειο 783 τ.µ., ηµιώροφος 346 τ.µ., δώµα 149
τ.µ.), καθώς και 700 τ.µ. στο δώµα, για τη λειτουργία του υπαίθριου κινηµατογράφου. Στους χώρους αυτούς αναπτύσσονται αίθουσα προβολών 200 θέσεων, αίθουσα προβολών «cine club» 60 θέσεων για τα µέλη, θερινός κινηµατογράφος 250 θέσεων, µουσείο κινηµατογράφου, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο οπτικοακουστικών, οπτικοακουστικά αρχεία και γραφεία. Οι χώροι πλαισιώνονται µε δύο φουαγιέ, κυλικείο και µικρό πωλητήριο.
Τι καινούργιο, όµως, υπόσχεται να προσφέρει η Ταινιοθήκη µέσα σ’ αυτούς τους υποδειγµατικούς, εφάµιλλους
–αν όχι καλύτερους -µε εκείνους των αντίστοιχων ευρωπαϊκών ιδρυµάτων χώρους; Θα µπορούσαµε να πούµε
πως η µεταστέγαση της Ταινιοθήκης σηµατοδοτεί την αρχή µιας νέας εποχής για τον οργανισµό; «Αναµφισβήτητα ναι!» απαντά χωρίς δισταγµό ο σκηνοθέτης Θόδωρος Αδαµόπουλος, αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµ-

βουλίου της Ταινιοθήκης. «Για να είναι ζωντανό ένα µουσείο, γιατί και οι ταινιοθήκες µουσεία είναι, πρέπει το εκτιθέµενο υλικό να είναι εύκολα προσβάσιµο για µελέτη. Στόχος µιας ταινιοθήκης είναι από τη µια να συντηρεί τη φιλµική µνήµη και από την άλλη να την επικοινωνεί. Η νέα µας έδρα προσφέρεται ιδιαίτερα για την έρευνα των αρχείων.
Έχουν προβλεφθεί ειδικοί χώροι, πέντε στο σύνολο, γι’ αυτόν το σκοπό. Ας µην ξεχνάµε πως ένα µεγάλο µέρος του
αρχειακού µας υλικού έχει ήδη ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας, έργο που συνεχίζεται ακόµη».
«Αυτό που θα χαρακτηρίσει τη νέα εποχή της Ταινιοθήκης, είναι η δηµιουργία µιας νέας κινηµατογραφοφιλίας», σύµφωνα µε τη γενική γραµµατέα του ∆.Σ. του Ιδρύµατος και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τµήµα Επικοινωνίας και
ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μαρία Κοµνηνού. «Η Ταινιοθήκη θέλει να παίξει το ρόλο ενός σύγχρονου αρχείου, που θα είναι παράλληλα και µουσείο και ψηφιακή βιβλιοθήκη. Το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου της, καθώς και η συµµετοχή της σε ανάλογες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως τα προγράµµατα MIDAS και European Film
Gateway, δύο πλατφόρµες διαχείρισης ψηφιοποιηµένου αρχειακού υλικού, κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η
Λαΐδα είναι ένας χώρος που θα δώσει την ευκαιρία σε φοιτητές και µελετητές να έχουν άµεση πρόσβαση στο ψηφιακό απόθεµα της Ταινιοθήκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό. Εξίσου σηµαντικό, ή και σηµαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι µε τις τρεις αίθουσες που έχει, θα επιτρέψει στους θεατές να ξανακερδίσουν την πρόσβασή τους στην ιστορία του κινηµατογράφου. Μπορεί να κυκλοφορούν πολύ συχνά πλέον επανεκδόσεις κλασικών ταινιών στις αίθουσες, αλλά αυτές γίνονται συγκυριακά ή σύµφωνα µε κάποιον εµπορικό σχεδιασµό.
Πρέπει να υπάρξει εκ νέου µια συστηµατική µατιά στην ιστορία του µέσου, κάτι που οι νεότεροι σινεφίλ έχουν χάσει.
Να δηµιουργηθεί ένα απαραίτητο φυτώριο κινηµατογραφόφιλων και ανθρώπων που η ενασχόλησή τους µε τον οπτικοακουστικό χώρο θα στηρίζεται σε γερές βάσεις.»

«Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, η Ταινιοθήκη ήταν ο µοναδικός χώρος µε τον οποίο όλοι όσοι είχαν άµεση ή έµµεση σχέση µε τον κινηµατογράφο είχαν µια επαφή» επισηµαίνει ο Θόδωρος Αδαµόπουλος. «Οι προβολές στο
Άστυ ήταν µια µυσταγωγία, το ουσιαστικότερο σχολείο των νέων κινηµατογραφιστών. Στη νέα µας έδρα, µας δίνεται
η ευκαιρία να διευρύνουµε αυτόν το ρόλο, µέσα από ένα πιο σύνθετο πρόγραµµα και, κυρίως, µέσα από τις δικές µας
αίθουσες, τον δικό µας χώρο και χρόνο».
Είναι, λοιπόν, η µεταστέγαση στη Λαΐδα η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να γυρίσει η Ταινιοθήκη της Ελλάδος
σελίδα στην ιστορία της; «Η Ταινιοθήκη έχει ανάγκη από πολύ µεγαλύτερη επιχορήγηση για να λειτουργήσει σωστά» υπογραµµίζει η Μαρία Κοµνηνού. «Αρκεί να σας πω πως η Ταινιοθήκη της FYROM απασχολεί αυτή τη στιγµή
τριάντα υπαλλήλους. Θα πρέπει κάποια στιγµή να γίνει σαφές στην πολιτεία ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό το πώς διαχειρίζεσαι την πολιτιστική σου κληρονοµιά.»

Μέρες Γιορτής
Η νέα Ταινιοθήκη θα ανοίξει τις πόρτες της στο κοινό την πρώτη µέρα του Οκτώβρη, µε κάθε επισηµότητα, όπως
ακριβώς αρµόζει στην περίσταση. Οι υπεύθυνοι µας υπόσχονται µια τετραήµερη «κινηµατογραφοφιλική γιορτή»
που θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ειδικές προβολές αποκατεστηµένων ταινιών και αρχειακού υλικού από την
Ταινιοθήκη της Ελλάδος και µια πολύ ενδιαφέρουσα ηµερίδα-στρογγυλή τράπεζα µε θέµα την ταυτότητα των
σύγχρονων Κινηµατογραφικών Αρχείων και τίτλο «Τα Οπτικοακουστικά και Κινηµατογραφικά Αρχεία στην εποχή
της ψηφιοποίησης», σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. Άλλωστε, η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Κινηµατογραφικών Αρχείων, FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film), υποστηρίζει και θέτει υπό
την αιγίδα της τα εγκαίνια της νέας έδρας της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Βασικό, µάλιστα, κοµµάτι των εκδηλώσεων των εγκαινίων θα είναι το πρόγραµµα προβολών «Θησαυροί από τα Κινηµατογραφικά Αρχεία», όπου εκπρόσωποι ταινιοθηκών από όλον τον κόσµο θα παρουσιάσουν από µια ταινία-θησαυρό που αποκαταστάθηκε ή ψηφιοποιήθηκε πρόσφατα από το αρχείο που αντιπροσωπεύουν. Η επιλογή των ταινιών αυτών θα καλύπτει τη χρονική περίοδο από την εποχή του βωβού και τη µετάβαση στον οµιλούντα, µέχρι και αποκατεστηµένες κόπιες κλασικών ταινιών της δεκαετίας του 1990.
Η γιορτή, όµως, δεν τελειώνει εδώ. Η λήξη των τετραήµερων εκδηλώσεων των εγκαινίων, θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισµα για το 6ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου, που από φέτος αποκτά, επίσης, την δική του
έδρα. Το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου αποτελεί µια σηµαντική πρωτοβουλία της Ταινιοθήκης της
Ελλάδος και η επερχόµενη, έκτη κατά σειρά, διοργάνωση του, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 5 έως τις 12
Οκτωβρίου, διατηρεί τους ίδιους βασικούς κατευθυντήριους άξονες µε εκείνες που προηγήθηκαν: µια αναδροµική παρουσίαση της κινηµατογραφικής πρωτοπορίας και των σύγχρονων τάσεων της, µε ιδιαίτερη έµφαση στην
προβληµατική του φύλου και την αναπαράστασή της στον λεγόµενο «γυναικείο κινηµατογράφο».

Από το φετινό πρόγραµµα – το µέρος του, τουλάχιστον, που έχει ανακοινωθεί µέχρι τη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές – ξεχωρίζουν τα αφιερώµατα σε δύο σπουδαίες µορφές του πειραµατικού σινεµά του 20ου αιώνα: τον βρετανό εικαστικό και avant-garde κινηµατογραφιστή, Κεν Μακ Μάλλαν (σε συνεργασία µε το Βρετανικό Συµβούλιο και το Πανεπιστήµιο Αθηνών) και τον πρωτοπόρο του «στρουκτουραλιστικού φιλµ», αυστριακό
Πέτερ Κουµπέλκα (σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Αυστρίας στην Αθήνα και το Osterreisches Filmmusuem).
Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραµµα του 6ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου έχουν, ωστόσο, τρία ακόµη αφιερώµατα. Το πρώτο, το οποίο γίνεται σε συνεργασία µε το φεστιβάλ Il Cinema Ritrovato – µια διοργάνωση της Ταινιοθήκης της Μπολόνια – σκοπεύει να µας γνωρίσει από πιο κοντά τις µεγάλες ντίβες του βωβού ιταλικού κινηµατογράφου, ενώ τα επόµενα σκιαγραφούν τα πορτρέτα δύο σηµαντικών για το χώρο, για διαφορετικούς
λόγους η κάθεµια, καλλιτέχνιδων: της πρωτοπόρου ουγγαρέζας σκηνοθέτιδας, µαθήτριας του Λεφ Κουλέσοφ και
του Αλεξάντερ Ντοβζένκο, Μάρθα Μετσάρος και της αιθέριας πρωταγωνίστριας του Πέρσι στο Μάριενµπαντ
και µούσας του Αλέν Ρενέ, Ντελφίν Σεϊρίγκ.
Στον κύριο κορµό του Φεστιβάλ προστίθεται από φέτος και το τµήµα On Wire, µε ταινίες πρόσφατης παραγωγής,
που θα κάνουν ελληνική πρεµιέρα στο φεστιβάλ και διακρίνονται είτε για την ιδιαιτερότητά τους απέναντι στους
κώδικες αφήγησης που υιοθετούν, είτε για την πρωτοποριακή τους φόρµα, ενώ για δεύτερη χρονιά συνεχίζει τη
συνεργασία του µε το φεστιβάλ Filmmuseum Biennale, που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από την Ολλανδική
Ταινιοθήκη (Nederlands Filmmuseum), ενώ ανανεώνει, για δεύτερη επίσης χρονιά, τη σχέση του µε το goEast Film
Festival, που ιδρύθηκε το 2001 από το Deutsches Filminstitut, µε σκοπό τη συνάντηση του ευρύτερου κοινού µε
το κινηµατογραφικό έργο των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια παρουσίασης, διερεύνησης και επαναξιολόγησης του σώµατος της εγχώριας γυναικείας κινηµατογραφικής δηµιουργίας,
µέσα από το πρόγραµµα Ελληνίδες ∆ηµιουργοί, καθώς και εκείνη ανάδειξης του έργου των νέων δηµιουργών,
µέσα από το τµήµα Νέοι Έλληνες ∆ηµιουργοί.

Was ist Film?
Σ’ αυτό το ουσιώδες ερώτηµα θα επιχειρήσει να δώσει απάντηση ο Πέτερ Κουµπέλκα, σε
σχετικό εργαστήριο που θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου.
Γεννηµένος το 1934, ο Κουµπέλκα υπήρξε για πολλά χρόνια καθηγητής και Πρύτανης
στην Ακαδηµία Τεχνών της Φρανκφούρτης, ενώ συνεχίζει ακόµη να δίνει διαλέξεις γύρω από τη λεγόµενη θεωρία της «από-εξειδίκευσης», συνδυάζοντας τον κινηµατογραφο
µε τη µαγειρική, την αρχαιολογία, τη µουσική. Ο καινοτόµος δηµιουργός υποστηρίζει
πως ο κινηµατογράφος είναι µια απολύτως αυτόνοµη µορφή τέχνης, ικανή να δηµιουργήσει σκέψεις και συναισθήµατα, που δεν µπορούν να εκφραστούν µέσα από κανένα
άλλο µέσο τέχνης και επικοινωνίας. Στο εργαστήριο θα προσπαθήσει µέσα από ανάλογα παραδείγµατα, προβολές και αναφορές να θεµελιώσει αυτόν ακριβώς τον ισχυρισµό.
Μέρος των παράλληλων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ θα αποτελέσει, τέλος, και µια ηµερίδα µε τίτλο «Σύγχρονες εικονοµαχίες: ερευνητικά, φιλοσοφικά και αισθητικά ζητήµατα». Στη συζήτηση, στην οποία θα συµµετάσχουν προσκεκληµένοι κινηµατογραφιστές,
αλλά και διακεκριµένοι πανεπιστηµιακοί από όλον τον κόσµο, θα εξετασθούν τα ζητήµατα που γεννιούνται από την επικράτηση της εικόνας στον σύγχρονο διεθνή κυβερνοχώρο.

// στον

ιστό

∆ύο από τις πλέον προβοκατόρικες ελληνικές ταινίες της χρονιάς έχουν (και)
διαδικτυακό πρόσωπο.
από τον Ορφέα Αναγνώστου

www.myspace.com/mesastodasos

∆ύο χρόνια πριν η σελίδα για τη νέα ταινία του Άγγελου Φραντζή Μέσα στο δάσος ξεκίνησε,
αναζητώντας τους τρεις νεαρούς πρωταγωνιστές της. Οι τολµηροί βρέθηκαν στο πρόσωπο των
Κάτια Γκουλιώνη, Ιάκωβου Καµχή και Νατάν Πίσορτ και η ταινία είναι πια γεγονός. Όσο αφορά
µάλιστα την πρώτη της επαφή µε το κοινό πήρε το βάπτισµα του πυρός σε ένα ιδιότυπο δρώµενο που αποτέλεσε µέρος του Φεστιβάλ Αθηνών. Σήµερα, η αφαιρετική σελίδα της ταινίας στο
myspace είναι ελάχιστα πιο κατατοπιστική. Ωστόσο, αν και δεν προσφέρει σαφείς ενδείξεις για το
τι πραγµατικά συµβαίνει Μέσα στο δάσος, αναδίδει µια ισχυρή αίσθηση της ατµόσφαιρας που
κυριαρχεί. «Αυτή η ταινία δηµιουργήθηκε µε µια ψηφιακή, φωτογραφική µηχανή, ένα µαγνητόφωνο και έναν φορητό υπολογιστή» δηλώνει ο Άγγελος Φραντζής από την αρχή, καταθέτοντας
το αισθητικό στίγµα και τις προθέσεις του για µια εξερεύνηση των σύγχρονων δυνατοτήτων πέρα από τους περιορισµούς προϋπολογισµών και επιχορηγήσεων και αγκαλιάζοντας θερµά την
απόλυτη, δηµιουργική ελευθερία. Το πρώιµο συνοδευτικό blog µε τίτλο «ηµερολόγιο κατασκευής
µιας ταινίας» ξεκίνησε τον Μάιο του 2007 και επιβεβαίωνε µέσα από µια σειρά λογοτεχνικών, εικαστικών και µουσικών αναφορών τις αρχικές υποψίες για την ερωτική φύση του project, κάτι σαν
ένα κολάζ αµυδρών αναµνήσεων και ρετρό καρτ ποστάλ έντονα φορτισµένων σεξουαλικά. Το
2008 θα ακολουθήσουν προσθήκες από δηµοσιευµένες δηλώσεις του σκηνοθέτη που αν και
προσφέρουν περισσότερα στοιχεία για τη – σε µεγάλο βαθµό αυτοσχεδιαστική – διαδικασία δηµιουργίας της ταινίας δεν αφαιρούν τίποτα από το µυστήριο που την καλύπτει: «µοιάζει περισσότερο µε ψυχοθεραπεία», «ένα πανκ, υπαρξιακό παραµύθι», «Χάνσελ και Γκρέτελ», «ο φαύλος
κύκλος της επιθυµίας». Τα close up των τριών πρωταγωνιστών µονοπωλούν πλέον το βλέµµα
πριν ο αναγνώστης / θεατής ανακαλύψει το αινιγµατικό τρέιλερ που αποκαλύπτει ένα µικρό δείγµα
του τι µπορεί να γεννήσει ένα µικροσκοπικό συνεργείο πέντε ατόµων, µια κάµερα στο χέρι και η
απεραντοσύνη της άγριας φύσης µε ηχητική υπόκρουση ένα δυσοίωνο βόµβο και αποκορύφωµα το αλλόκοσµο, κόκκινο σπίτι: το µοναδικό σκηνικό που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του
φιλµ. Το µόνο σίγουρο είναι ότι στην τρίτη µόλις ταινία του ο Άγγελος Φραντζής κινείται σε ακόµα πιο επικίνδυνα, πειραµατικά µονοπάτια.

www.strellamovie.wordpress.com

Τρίτη µεγάλου µήκους ταινία και για τον Πάνο Χ. Κούτρα η Στρέλλα, για την οποία ωστόσο έχουν
διαρρεύσει πολλά περισσότερα, ειδικά, µετά την παγκόσµια πρεµιέρα της στο πρόσφατο φεστιβάλ Βερολίνου. Ωστόσο, η ιστοσελίδα της ταινίας παραµένει κρυπτική όσον αφορά τις αποκαλύψεις που επιφυλάσσει για όσους δεν είχαν την τύχη να την δουν ακόµα και λειτουργεί περισσότερο ως ένα ποτ πουρί αναµνηστικών από τη διάρκεια προετοιµασίας της ταινίας. Φωτογραφίες
από τα γυρίσµατα µε τους συντελεστές µπροστά και πίσω από την κάµερα, συνεντεύξεις του
σκηνοθέτη και µια πλήρης συλλογή των ενθουσιωδών ανταποκρίσεων από τη θερµή υποδοχή
που συνάντησε η ταινία στην Μπερλινάλε δηµιουργούν ένα µικρό χάος, το οποίο αρκεί για να
µας ανοίξει την όρεξη για µια αντισυµβατική ερωτική ιστορία που αποδεικνύει για άλλη µια φορά την αγάπη του σκηνοθέτη για εκκεντρικά θέµατα: τη γνωριµία ενός άρτι αποφυλακισθέντα άνδρα µε µια τρανσέξουαλ. Οι σεναριακές ανατροπές πάνε το love story πολύ πιο µακριά, καλό είναι
όµως να κρατούνται επτασφράγιστο µυστικό. Ευτυχώς χωρίς spoilers, η πληθώρα δηµοσιευµάτων
από ελληνικά έντυπα και επαγγελµατίες του χώρου, που είδαν την ταινία, προσφέρει άφθονο
υλικό για σκέψη και συζήτηση πάνω στα θέµατα ταµπού που θίγει η ταινία αλλά και τις πολυσυλλεκτικές αναφορές της. Η συνέχεια αναµένεται ζωντανά στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας, όπου η Στρέλλα θα προβληθεί για πρώτη φορά µπροστά στο ελληνικό κοινό.

