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Ελευθερία μπορεί να είναι και η δύναμη να μένεις,
να υπομένεις και να επιμένεις στο όραμά σου.

editorial

Π.Κ.

Νοέμβριος 2009
Το ΕΚΚ επιχορηγείται
από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού
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//σημεία διανομής
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΑΘΗΝΑ ΑΣΤΥ ΚΟΡΑΗ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΠΟΛΛΩΝ CINEMAX /CLASS ΣΤΑΔΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑΙΟΝ NESCAFE ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 124 ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS ZΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 7,
ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 336 ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
145, ΔΑΦΝΗ CINE CITY (1-4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 82, ΠΛ.
CINE ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 232 & ΒΕΝΤΟΥΡΗ,
ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
ΔΑΝΑΟΣ 1 & 2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 109, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ ΡΕΝΤΗ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 8 &
ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 64 EMΠΑΣΣΥ
FILMNET ODEON ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 5 & ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΕΤΟΥΑΛ ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΤΟΥΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΡΕΜΟΥ
141, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΝΤΕΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
PRINCE FILMCENTER Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 106, ΦΙΞ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ ΡΙΖΑΡΗ 4,
ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΦΙΛΙΠ ΘΑΣΟΥ 11, ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTER
ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 21, ΠΑΤΗΣΙΩΝ ODEON ΟΠΕΡΑ 1 & 2 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΟDEON ZINA ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 74
ODEON ΑΒΑΝΑ
57
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 234 ODEON KOSMOPOLIS-ΜΑΡΟΥΣΙ (1-12 ΑΙΘΟΥΣΕΣ)
Λ. ΚΗΦιΣΙΑΣ 73, ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ODEON STARCITY Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 111
& ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18, Ν.
ΣΜΥΡΝΗ STER ILION ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67Α ΙΛΙΟΝ STER ΑΓ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΧΑΡΝΩΝ 375 TΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ
ΟΔΟΣ 48 & Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΓΚΑΖΙ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ NΑΤΑΛΙ ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3 ODEON CINEPLEX ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 & ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
38 ΟΛΥΜΠΙΟΝ/ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10
ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 9 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΦΙΛΙΚΗΣ
STER
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 ΒΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8, ΚΑΜΑΡΑ
MACEDONIA ΤΟΜΠΑΖΗ 15 ΠΥΛΑΙΑ STER CITY GATE ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
& ΚΩΛΕΤΤΗ • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞ ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
18 ΗΛΥΣΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 21 • ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57
• ΔΡΑΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 • ΛΑΡΙΣΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ Λ.
ΚΑΤΣΩΝΗ 14 STER THESSALIA 3Ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
– ΚΟΖΑΝΗΣ • ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΝΤΣΕΤΣΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΝΕΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ • ΡΟΔΟΣ METPOΠΟΛ
(ΟDEON) ΒΥΡΩΝΟΣ & ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ • ΧΑΛΚΙΔΑ ΟDEON A ΜΑΓΙΑ
ΑΒΑΝΤΩΝ 83 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ • ΤΡΙΠΟΛΗ ODEON CINEPLEX CINEVILLE
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 36 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ • ΓΙΑΝΝΕΝΑ ODEON
CINEPLEX ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ • ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ 1 ΖΕΦΥΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ • ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 • ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ 25ΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ 28 • ΚΙΛΚΙΣ ΑΣΤΡΟΝ Κ.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 3 • ΚΟΖΑΝΗ
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ ODEON CINEPLEX
ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ • ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 • ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 5 • ΣΕΡΡΕΣ ΚΡΟΝΙΟΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 •
ΞΑΝΘΗ ODEON CINEPLEX ΚΑΡΑΟΛΗ & ΕΛΠΙΔΟΣ • ΠΑΤΡΑ STER
VESO MARE ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 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 ΣΤΑΔΙΟΥ 5 ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ
16 ΙΕΚ ΔΟΜΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 17 NEW YORK COLLEGE
ΑΜΑΛΙΑΣ 38 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΤΑΝΤΑΛΟΥ 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 76, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
MEDITERRANEAN COLLEGE
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17 ΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 24
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 35 ΛΙΒΑΝΗ ΑΡΑΧΩΒΗΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
FNAK THE MALL ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΟΤΑΜΟΣ
ΣΚΟΥΦΑ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 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 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
BARTESSERA ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25 (ΣΤΟΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ) ΚΟΚΚΟΙ
ΚΑΦΕ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39 & ΔΙΔΟΤΟΥ TOY CAFE ΚΑΡΙΤΣΗ 10 ΤRIBECCA
ΣΚΟΥΦΑ 46 JIMMY’S BAΛΑΩΡΙΤΟΥ 7 A LIER MAN ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 2
ΓΚΑΖΙ ΝΙΧΟΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 61Β COFFEE SHOP ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 104
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ 1 SHELTER ΛΕΩΦ.
ΠΑΠΑΓΟΥ 92 UN MUNDO ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 176 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ • ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25
• ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΩΠΟΙΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ •
ΛΑΜΙΑ ΚΑΦΩΔΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ ΟΘΩΝΟΣ 10 • ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΟΡΤΑ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 9 • ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΡΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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Στον αριθμό 206 της οδού Πειραιώς, στη θέση ενός παλιού εγκαταλελειμμένου εργοστασίου, στεγάζεται από τις
αρχές του φθινοπώρου το Πολιτιστικό Κέντρο «Πολύτροπον», έδρα του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Ένα
εντυπωσιακός πολυχώρος πολιτισμού, που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως τόπος σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας, εκπληρώνοντας έτσι ένα όνειρο ζωής για τον εμπνευστή και πρόεδρο του Ιδρύματος, Μιχάλη Κακογιάννη.
Αρχικά, το έργο χρηματοδοτήθηκε προσωπικά από τον Μ. Κακογιάννη, ο οποίος αγόρασε το οικόπεδο επί της
οδού Πειραιώς λίγο καιρό μετά τη σύσταση του Κοινωφελούς Ιδρύματος που φέρει το όνομά του, στις αρχές του
2004. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτισμού, που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας το πράσινο φως για την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου.
Η ανέγερση του τελευταίου, σε μελέτη των αρχιτεκτόνων Βασίλη και Δημήτρη Σγούτα, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του
2007 και ολοκληρώθηκε μέσα στο 2008. Το νέο κτίριο, συνολικού εμβαδού 6.810 τ.μ,.διαθέτει θέατρο 330 θέσεων, κινηματογράφο 120 θέσεων, αίθουσα black box (πολλαπλών χρήσεων και 68 θέσεων), εκθεσιακό χώρο στον
1ο όροφο, δύο café-bar και ένα εστιατόριο.
Το Πολιτιστικό Κέντρο «Πολύτροπον» έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό, φιλοξενώντας ένα μέρος των δραστηριοτήτων του Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου – όπως το master class που παρέδωσε ο Φράνσις
Φορντ Κόπολα – καθώς και την έκθεση του Γιώργου Χαρβαλιά, με τίτλο «Ο ορίζοντας των γεγονότων-μια εικαστική πρόταση». Παράλληλα, από τις 3 Νοεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου, το «Πολύτροπον» θα στεγάσει μια σειρά παραστάσεων χορού, με χορευτικές ομάδες που έχουν επιχορηγηθεί από το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού.
Τα επίσημα εγκαίνια του πολυχώρου θα γίνουν στα τέλη Νοεμβρίου, με εκδηλώσεις αφιερωμένες στο πλούσιο
έργο του Μιχάλη Κακογιάννη, όπως προβολές ταινιών (ανάμεσά τους και το ιστορικό ντοκιμαντέρ Αττίλας για την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο), φωτογραφική έκθεση με πορτρέτα του δημιουργού, μια έκθεση με φωτογραφικό υλικό και κοστούμια από παραστάσεις και ταινίες του, καθώς και παρουσίαση της βιογραφίας του με τίτλο «Σε
πρώτο πλάνο» και συγγραφέα τον Χρήστο Σιάφκο. Στο πλαίσιο των εγκαινίων θα δοθεί και μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση, ένα «κολάζ» από παλιότερες θεατρικές δουλειές του Μιχάλη Κακογιάννη και γνωστούς ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου επί σκηνής. Επίσης, θα παρουσιαστεί ένα απόσπασμα από τον «Ρωμαίο
και Ιουλιέτα» του Σέξπιρ, έργο το οποίο ο Μιχάλης Κακογιάννης σκοπεύει να σκηνοθετήσει ολόκληρο στο μέλλον.
Μετά το πέρας των εκδηλώσεων των εγκαινίων, έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του πρότζεκτ «Moving Image
– κινώντας την εικόνα», το οποίο θα περιλαμβάνει προβολές εικαστικών ταινιών, υλοποιημένων από φοιτητές και
αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης», της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Μια δράση αντιπροσωπευτική της ανοικτής πρόσκλησης συνεργασίας που έχει απευθύνει το Ιδρυμα
Μιχάλης Κακογιάννης προς άλλους πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την υποστήριξη και διεύρυνση του καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας.
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Στο Διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Άμστερνταμ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 29 Νοεμβρίου, συμμετέχει το
μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του Γιάννη Μισουρίδη με
τίτλο Μιέκο. Η Μιέκο είναι μια γιαπωνέζα, η οποία ζει
στην Αθήνα και η ταινία παρακολουθεί τις επισκέψεις
της στο νεκροταφείο της Μαλακάσας. Επισκέψεις γεμάτες πόνο και θλίψη για την απώλεια της Τζόι. Η Τζόι
– το σκυλί της- ήταν το μοναδικό πλάσμα που την συντρόφευε όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα στις ατελείωτες μοναχικές της στιγμές.
Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Μισουρίδη, το μοντάζ του Σταύρου Κτόρη και η παραγωγή
της Portolanos films και του Γιάννη Μισουρίδη.

on the road again

εστία πολιτισμού

μιέκο

Νοέμβριος Δεκέμβριος/09

Στον 9ο χρόνο λειτουργίας του μπαίνει φέτος το
Filmcenter του ΕΚΚ, το οποίο φιλοξενείται στις αίθουσες Τριανόν και Μικρόκοσμος. Στο Τριανόν
θα βρεθεί, αρχές Δεκεμβρίου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, όπου για μία εβδομάδα θα παρουσιάσει
αγαπημένες του, κλασικές, ταινίες της δεκαετίας του
‘60 που σημάδεψαν τον παγκόσμιο κινηματογράφο.
Στη συνέχεια η ίδια αίθουσα θα φιλοξενήσει το 2ο
Φεστιβάλ Αλβανικού και Αλβανόφωνου Κινηματογράφου, ενώ αρχές του νέου έτους επιστρέφει, κάθε Τρίτη βράδυ, και η Ορχήστρα των Χρωμάτων. Τέλος, συνεχίζονται και φέτος οι εκδηλώσεις Κινηματο-θέατρον
που διοργανώνει το ΕΚΚ με το Εθνικό Θέατρο και
ο κύκλος Ψυχιατρική και Κινηματογράφος. Υπεύθυνος
προγραμματισμού είναι ο κριτικός κινηματογράφου
Ρόμπυ Εκσιέλ.

Η Στρέλλα του Πάνου Χ. Κούτρα και ο Κυνόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου, είναι οι ελληνικές υποψηφιότητες για τα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου -EFA 2009, η απονομή των οποίων
θα γίνει το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στην γερμανική πόλη Ruhr Metropolis. Η short list, από τις 15
κατηγορίες βραβείων, θα ανακοινωθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Ανάμεσα στις υποψηφιότητες βρίσκουμε τις Ραγισμένες αγκαλιές του Πέδρο Αλμοδόβαρ, τον Αντίχριστο του Λαρς φον Τρίερ, το Ψάχνοντας τον Έρικ του Κεν Λόουτς, τη Λευκή κορδέλα του Μίκαελ Χάνεκε, Άσε το κακό να μπει του Τόμας Άλφρεντσον, το Σύνδρομο Μπάαντερ Μάινχοφ του
Ούλυ Έντελ, κ.α.
Τον Νοέμβριο, και η Στρέλλα του Κούτρα και ο Κυνόδοντας του Λάνθιμου θα «αναμετρηθούν»
με το γαλλικό κοινό, καθώς και οι δύο ταινίες έχουν εξασφαλίσει διανομή στις γαλλικές αίθουσες.
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Ένα γκρουπ φοιτητών αρχιτεκτονικής, φιλοξενείται στην Αθήνα, μέσω
του προγράμματος Erasmus. Ο Ιάσονας, φοιτητής αρχιτεκτονικής και
αυτός, αναλαμβάνει χρέη ξεναγού, σύντομα, όμως, η ξενάγηση αποδεικνύεται μια πρόκληση καθώς προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ετερόκλητες επιθυμίες των φοιτητών που περιλαμβάνουν από επίσκεψη στη Μακρόνησο μέχρι ολοήμερους καφέδες κάτω από τον ήλιο.
Παράλληλα, ο Ιάσονας μαζί με την κολλητή του, Μυρσίνη, συμμετέχουν σε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ταυτότητα της Αθήνας. «Μια νεανική κωμωδία για την αρχιτεκτονική και την ταυτότητα»,
χαρακτηρίζει ο Ζαχαρίας Μαυροειδής την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο Ο ξεναγός. «Οι δύο θεματικές λειτουργούν σαν
συγκοινωνούντα δοχεία: οι διάλογοι ανάμεσα στους εννιά αρχιτέκτονες της ταινίας περνάνε διαρκώς από την αρχιτεκτονική στις διαπροσωπικές σχέσεις. Τόσο η ξενάγηση όσο και ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
ερμηνεύουν την ταυτότητα της Αθήνας, και κατ’ επέκταση της Ελλάδας.
Η εξιδανικευμένη εικόνα της χώρας του αρχαίου πολιτισμού που εκπροσωπεί ο ξεναγός έρχεται διαρκώς σε σύγκρουση με την εικόνα της
σύγχρονης Αθήνας που αναγνωρίζουν απενοχοποιημένα τα μέλη του
γκρουπ.».

οδηγίες χρήσεως
Το βραβείο καλύτερου σεναρίου απέσπασε η ταινία μικρού
μήκους Οδηγίες χρήσεως του Κωσταντίνου Γιαλλουρίδη,
σε σενάριο του Andrew Yerllet, στο 7ο Φεστιβάλ
Μεσογειακών Ταινιών που διοργανώθηκε στη Ταγγέρη από
τις 12 έως τις 17 Οκτωβρίου 2009. Το ΕΚΚ εκπροσώπησε
στο Φεστιβάλ, ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής, η Πάολα
Σταράκη, υπεύθυνη του Τμήματος Μικρού Μήκους του
Κέντρου.

o ξεναγός

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι: Μιχάλης Οικονόμου, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Νικόλας Πιπεράς, Άνι-Μαρί Ο’ Σάλιβαν, Κατρίν Σούκφιλντ,
Σταυρούλα Κοντοπούλου, Τζον Ραφτόπουλος κ.α. Η παραγωγή είναι της Wesaw Productions.
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Όπως αναφέρει ο Κώστας Σταματόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου «Μικρό» «στόχος και σκοπός
μας είναι ο χώρος του Σωματείου μας να γίνει ένα στέκι για αυτούς που ενδιαφέρονται για την ταινία μικρού μήκους και για αυτούς που θέλουν να δουν σε αυτή τις νέες τάσεις στην ελληνική και παγκόσμια
κινηματογραφία, οι οποίες σε λίγα χρόνια θα είναι κυρίαρχες στην ελληνική και παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία.»
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
• Προβολή ταινιών super 8. Οι ταινίες είναι ένα μέρος της ενότητας Music & Film Underground
Berlin 1978 – 1984 (5/11/2009)
• Προβολή ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Θα προβληθούν ταινίες από το αρχείο του «Μικρό»
και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους σκηνοθέτες (12/11/2009)
• Ταινίες μικρού μήκους animation από τη διεθνή κινηματογραφία είναι το δεύτερο μέρος της θεματικής ενότητας προβολών, με την οποία ξεκίνησαν οι προβολές του Σωματείου (19/11/2009)

υποψηφιότητες

• Μικρού μήκους ντοκιμαντέρ μικρού μήκους ελλήνων δημιουργών που μας δίνουν μια εικόνα αυτού του τμήματος της ελληνικής κινηματογραφίας (26/11/2009)
Οι Σκλάβοι στα δεσμά τους του Τώνη Λυκουρέση είναι η ελληνική υποψηφιότητα για
το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης και μία
από τις 65 ταινίες της λίστας που ανακοινώθηκε απο την Ακαδημία. Οι τελικές υποψηφιότητες
θα ανακοινωθούν στις 2 Φεβρουαρίου. Ανάμεσα στις υπόλοιπες υποψηφιότητες ξεχωρίζουν
οι ταινίες: Λευκή κορδέλλα του Μίκαελ Χάνεκε (Γερμανία), Baaria του Τζουζέπε Τορνατόρε
(Ιταλία), The Dancer And The Thief του Φερνάντο Τρουέμπα (Ισπανία), Ένας προφήτης του
Ζακ Οντιάρ (Γαλλία), Libertador Morales, El
Justiciero της -ελληνικής καταγωγής- Ευτέρπης
Χαραλαμπίδη (Βενεζουέλα).

• Πανόραμα European Short Films1959-2003. 15+1 ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, μικρά αριστουργήματα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου (3/12/2009)
• Ταινίες μικρού μήκους animation από τη διεθνή κινηματογραφία. Είναι το τρίτο μέρος αυτού του
θεματικού αφιερώματος (10/12/2009)
• Από την μικρού μήκους στη μεγάλου. Ταινίες μικρού μήκους σημαντικών ελλήνων δημιουργών
πριν κάνουν τη μεγάλου μήκους ταινίας τους (17/12/2009)
• «Το άλλο γράμμα». Φόρο τιμής στον πρωτοπόρο σκηνοθέτη, Λάμπρο Λιαρόπουλο, ο οποίος
πολύ νωρίς «έφυγε». Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό για την ταινία και για τη διεισδυτική
ματιά του σκηνοθέτη- διανοητή (24/10/2009)

το μικρό στέκι

Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου
ισχύει η προθεσμία υποβολής συμμετοχών για την 8η
Διεθνής Συνάντηση Αρχαιολογικής Ταινίας του Μεσογειακού Χώρου ΑΓΩΝ, η οποία
θα πραγματοποιηθεί από τις
11-16 Μαίου 2010. Θέμα του
ΑΓΩΝΑ είναι η Αρχαιολογία
στην ευρύτερη έννοια (δηλαδή Αρχαιότητα, Μεσαίωνας,
Βιομηχανική Αρχαιολογία), οι
Λαϊκές Τέχνες και Παραδόσεις
και η Πολιτιστική Κληρονομιά γενικότερα. Γίνονται δεκτές ταινίες κάθε είδους –μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ, κινούμενα σχέδια,
έρευνες, εκπαιδευτικές- ανεξαρτήτως διάρκειας, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί από το
2006 και μετά.

Μια σειρά εκδηλώσεων, ο πρώτος κύκλος των οποίων θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, έχει
προγραμματίσει το Σωματείο «Μικρό», το οποίο δραστηριοποιείται στην προώθηση και στη διάδοση της ταινίας μικρού μήκους. Κάθε Πέμπτη από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στην αίθουσα προβολών του Σωματείου (Μεθώνης 46, 1ος όροφος) θα γίνονται προβολές ταινιών μικρού μήκους, αλλά και συζητήσεις με τους σκηνοθέτες και το κοινό. Οι προβολές γίνονται στο πλαίσιο της
πολιτικής του «Μικρό» για την εξοικείωση του κινηματογραφόφιλου κοινού με την ταινία μικρού
μήκους, τη συζήτηση και τον προβληματισμό πάνω σε αυτή και την παρουσίαση των Ελλήνων δημιουργών στο κοινό.

Τέλος, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ταινία μικρού μήκους στον
ψηφιακό κόσμο» - έκδοση του «Μικρό». Για το βιβλίο θα μιλήσουν θεωρητικοί και ιστορικοί του κινηματογράφου και θα προβληθεί ενδεικτικά μια ταινία μικρού μήκους.
Πληροφορίες: email: mikrosomateio@yahoo.gr
blogs: mikro.yooblogs.gr
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χρήστος δήμας
επάγγελμα: σκηνοθέτης
«Όσο πιο ανοιχτός είσαι, τόσο λιγότερο ευάλωτος είσαι», πιστεύει ο Χρήστος Δήμας. Την πεποίθηση αυτή την έχει κάνει πράξη, καταθέτοντας ένα κομμάτι του εαυτού του σε οτιδήποτε και αν έχει υπογράψει καλλιτεχνικά στη διάρκεια της
δεκαπεντάχρονης διαδρομής του στο χώρο· ενός δημιουργικού ταξιδιού με διαφορετικά οχήματα (κινηματογράφος, θέατρο, τηλεόραση, διαφήμιση, μουσικά βίντεο, λογοτεχνία) και πολλούς σταθμούς – τελευταίος, η Σίφνος, όπου, αυτό
το καλοκαίρι, έγιναν τα γυρίσματα της δεύτερης μεγάλου μήκους σκηνοθετικής του δουλειάς, με τίτλο Η νήσος. Σ’ αυτήν παρακολουθούμε την αναστάτωση που προκαλεί στην κλειστή κοινωνία ενός μικρού νησιού το άνοιγμα της διαθήκης ενός προύχοντα του τόπου. Ο λόγος; Ο αποθανών άφησε όλη την περιουσία του στους τέσσερις πιο ισχυρούς άνδρες της κοινότητας –τον πρόεδρο, τον αστυνόμο, τον δάσκαλο και τον ιερέα–, αλλά υπό έναν όρο: να διαβάσουν δημοσίως ισάριθμες επιστολές, που βγάζουν όλα τα άπλυτά τους στη φόρα. Ίσως, τελικά, αυτό που υποστηρίζει ο Χρήστος Δήμας να μην είναι όσο αντιφατικό ακούγεται. Όσο πιο πολύ κρυβόμαστε (πίσω από μυστικά, ψέματα, ετικέτες,
οφίτσια), τόσο πιο εκτεθειμένοι είμαστε...
από την Ειρήνη Κατσουνάκη
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που λες «Θα το παίξω», οφείλεις να μπεις μέσα και να το κάνεις. Αν είναι εύκολο; Σίγουρα όχι! Υπάρχει μια γενικότερη κρίση που δυσκολεύει τα πράγματα. Για μένα, σημασία έχει να είσαι όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπής, όσο το δυνατόν πιο εντάξει με το
αρχικό σου όραμα· ν’ αντιμετωπίζεις τις ιστορίες που σου αναθέτουν με τον καλύτερο
τρόπο, ίσως και καλύτερα από όσο οι ίδιοι περιμένουν πως θα το κάνεις, και οι συνεργάτες σου να νιώθουν ότι δεν τους πουλάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν πως εσύ
είσαι ο πρώτος που επενδύεις σ΄ αυτήν την ιστορία, παρότι δεν είναι δικιά σου, ο πρώτος που την υπηρετεί και την ονειρεύεται· γιατί ο σκηνοθέτης είναι αυτός που θα πουλήσει το όνειρο, ακόμα και στον τελευταίο βοηθό παραγωγής. Από κει και πέρα, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να εισπράττεις κι εσύ χαρά και ικανοποίηση από αυτό που
κάνεις, ακόμα κι όταν το κάνεις καθαρά βιοποριστικά.

Είστε αισιόδοξος; Σας ρωτάω με αφορμή την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση και, κυρίως, όσα οδήγησαν σ’ αυτήν.
Πολύ. Θεωρώ, για παράδειγμα, πως τα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου αποκαλύπτουν μια κρυμμένη δυναμική, φανερώνουν πως ένα μέρος της κοινωνίας μας δεν αρκείται σ’ αυτά που του προσφέρουν, αφυπνίζεται
και γρηγορεί. Ζούμε σε πολύ ενδιαφέροντες καιρούς. Ενώ όλοι νομίζαμε πως ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση νάρκης, καταλαβαίνουμε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει· πως κάποιοι από εμάς αντιδρούν σ’ αυτό που τους ενοχλεί – άλλες φορές βίαια, άλλες φορές αμήχανα, άλλες φορές μ’ έναν σωστά δημοκρατικό τρόπο· πως υπάρχει
πάντως η διάθεση να αμφισβητηθεί μια «τάξη πραγμάτων» που υπήρχε μέχρι τώρα.

Σε μια παλαιότερη συνέντευξή σας έχετε πει πως «όσο πιο ανοιχτός είσαι,
τόσο λιγότερο ευάλωτος είσαι». Δε σας φοβίζει καθόλου η έκθεση;
Φυσικά και φοβάσαι, γιατί δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις με βεβαιότητα ποιες είναι οι προθέσεις του άλλου. Κάτι που εσύ κάνεις με την καλύτερη διάθεση, ο άλλος μπορεί να
το εκμεταλλευτεί για να σε χτυπήσει κάτω από τη ζώνη. Δε θα μπω, όμως, στη διαδικασία ν’ αρχίσω να θωρακίζω πράγματα του εαυτού μου για να μην πληγωθώ. Ε, ας
πληγωθώ! Επί της ουσίας, πιστεύω πως η έκθεση σου δίνει τον απαραίτητο χώρο για
να εκφραστείς. Όσο περισσότερο προστατευμένος νομίζεις πως είσαι, τόσο λιγότερο
προστατευμένος είσαι στην πραγματικότητα.

Έχετε πίσω σας μια καλλιτεχνική διαδρομή δεκαπέντε ετών, η οποία, μάλιστα,
διασχίζει διαφορετικούς μεταξύ τους χώρους. Αν σας ζητούσα να απομονώσετε κάποιες στιγμές αυτής της διαδρομής;
Το πρώτο πρώτο μου γύρισμα για την ταινία μου μικρού μήκους Ένας ουρανός γεμάτος αστέρια με την Έρση Μαλικένζου, ήταν μια μέρα που δε θα την ξεχάσω ποτέ.
Το μαγικό σύμπαν των Ακροβατών του κήπου – εκεί κατάλαβα τι σημαίνει να είσαι
σκηνοθέτης και να σ’ αγαπάνε. Ένα βίντεο κλιπ που έκανα για τον Πασχάλη Τερζή, το
«Μες στο παράπονό μου», που με συγκίνησε. Η διαδικασία των θεατρικών προβών,
ιδιαίτερα όταν ήμουν στο ΚΘΒΕ. Διάφορες στιγμές από τη Δέκατη εντολή και τα Εγκλήματα, όπου μέσα σ’ αυτές τις φοβερές ταχύτητες και τις αμείλικτες συνθήκες παραγωγής έβρισκες έναν κώδικα με τους ηθοποιούς κι ένιωθες ότι έκανες κάτι περισσότερο
από τηλεόραση. Αλλά και η εμπειρία μου από τα γυρίσματα της Νήσου, που θεωρώ
πως με ωρίμασε καλλιτεχνικά, καθώς έπρεπε να «τιθασεύσω» με επάρκεια 35 ηθοποιούς και 500 κομπάρσους. Αυτό το καλοκαίρι θα μου μείνει πραγματικά αξέχαστο.

Παρ’ όλα αυτά, στο εκλογικό αποτέλεσμα δεν είδαμε να καθρεφτίζεται μια τέτοιου είδους αμφισβήτηση.
Διαφωνώ! Πριν από δύο χρόνια, η Νέα Δημοκρατία ήταν κυβέρνηση, πριν από ένα χρόνο καλύτερος πρωθυπουργός ήταν ο προηγούμενος πρωθυπουργός. Στο διάστημα που πέρασε, αυτό, αν μη τι άλλο, διαφοροποιήθηκε. Βλέπουμε μια κριτική διάθεση στο «έτσι είναι τα πράγματα». Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχει ένα δικομματικό
δίπολο που σε προβληματίζει, δε λέω πως τα πράγματα θα αλλάξουν ή πως τα προβλήματα πραγματικά λύνονται, αλλά νομίζω πως, σε πολλά επίπεδα, το τέλος αυτής της δεκαετίας μάς βρίσκει σ’ έναν άλλου είδους πυρετό.

Η νήσος είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία σας, αλλά η πρώτη της οποίας δεν υπογράφετε εσείς το σενάριο. Ποιο στοιχείο του τελευταίου ήταν
εκείνο που σας κέντρισε το ενδιαφέρον όταν σας έγινε η πρόταση να τη σκηνοθετήσετε;

Αν σας κάνω την ίδια ερώτηση σχετικά με την εγχώρια κινηματογραφική πραγματικότητα;
Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Βλέπω μια γενιά που γνωρίζει το μέσον και βρίσκει τον τρόπο να διηγηθεί τις ιστορίες
της, που καταφέρνει ν’ αγγίξει κι ένα άλλο κοινό πέρα από το ελληνικό. Και δεν είναι μόνο αυτές οι τρεις-τέσσερις
ταινίες που κατάφεραν μέσα στο 2009 να ξεχωρίσουν σε κάποια φεστιβάλ. Υπάρχει μια νέα δυναμική στο χώρο,
κάτι που φαίνεται και από την κίνηση της «Ομίχλης». Βλέπεις καλλιτέχνες που μέχρι και πέρσι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κοίταζαν ο ένας τον άλλον με μισό μάτι, τώρα να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι, να συζητούν και,
παρ’ όλο που μπορεί να έχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις, να συμφωνούν έστω σε τρία ή πέντε κοινά ζητήματα. Αυτό, το βρίσκω πολύ σημαντικό.

Τι έφταιγε στο παρελθόν και τι πυροδότησε τώρα τη συγκρότηση αυτής της ομάδας;
Είναι απλό: πιάσαμε πάτο! Το ότι τόσα χρόνια δεν υπήρχε μια σαφής πρόταση για έναν κινηματογραφικό νόμο
που θα μπορούσε να μας απεγκλωβίσει από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε, την παγίδα πως, για να βρεις τα
χρήματα να κάνεις μια ταινία, θα πρέπει ή να εξαρτάσαι από ένα Κέντρο Κινηματογράφου ή να πουλήσεις το σπίτι
σου. Όλο αυτό πια δε μας αρκεί, δε μας φτάνει. Άλλες χώρες, που είναι πάνω-κάτω του ίδιου βεληνεκούς με τη
δική μας, έχουν καταφέρει, ακολουθώντας κάποιους νόμους, να φτιάξουν έναν κινηματογράφο ανταγωνιστικό, να
προσεγγίσουν κινηματογραφικά ένα σύμπαν.

Είναι μόνο νομοθετικό το πρόβλημα;
Σε όλα τα επίπεδα. Ο νόμος δίνει ένα πλαίσιο. Από κει και πέρα, σίγουρα είναι το ταλέντο, σίγουρα είναι μια κινηματογραφική σχολή, σίγουρα είναι και ο τρόπος με τον οποίο επιβραβεύεις το όποιο σου πόνημα. Δεν αρκεί να
σου χτυπήσει ο άλλος τον ώμο, σαν να ’σουν ο φτωχός συγγενής· είναι μια ολόκληρη σειρά πραγμάτων που σου
επικυρώνει ή όχι τον τρόπο με τον οποίο εξασκείς ένα επάγγελμα.

Πόσο ρεαλιστικό είναι να θέλει κάποιος να εξασκεί το επάγγελμα του κινηματογραφικού σκηνοθέτη
σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, μια χώρα χωρίς ισχυρή κινηματογραφική βιομηχανία και με περιορισμένη τηλεοπτική παραγωγή;
Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όπως η δική μου, που τα έχουν καταφέρει εφαρμόζοντας τη λογική «Ποια είναι τα
πράγματα που μπορείς να κάνεις; Τηλεόραση, κινηματογράφο, διαφήμιση, θέατρο». Κάποια από αυτά τα κάνεις
για να εξασφαλίσεις το νοίκι σου, κάποια για να αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, κάποια γιατί δεν έχεις άλλη
επιλογή. Είναι μια δουλειά. Δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάζεις την καλλιτεχνική δημιουργία με τη δουλειά.
Ακόμα και στις καλλιτεχνικές ταινίες που κάνεις, πρέπει να είσαι εξαιρετικά ευέλικτος σε διάφορες συνθήκες και πιέσεις, είτε από τους διανομείς σου είτε από τους συνεργάτες σου. Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι, αλλά, από τη στιγμή
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Όταν διάβασα το σενάριο, μου θύμισε παλιές ελληνικές ταινίες της Φίνος Φιλμ, από
εκείνες που έβλεπες όλους τους πρωτοκλασάτους ηθοποιούς να είναι ακόμα και δευτεραγωνιστές. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ηθογραφία, αλλά εκείνο που μου έκανε
περισσότερο «κλικ», ήταν όλο αυτό το σύμπαν των μυστικών. Το πώς μια ανθρώπινη
κοινότητα γίνεται άνω-κάτω εξαιτίας τους. Κρατώντας τη φόρμα μιας κωμωδίας, είδα
στο όλο εγχείρημα μια κλειδαρότρυπα που θα μου έδινε την ευκαιρία να «διαβάσω»
την ελληνική κοινωνία έτσι όπως τη βλέπω εγώ σήμερα: μια «λαμογιά», τη διεκδίκηση μιας άλλης ζωής στην οποία θέλουμε να φτάσουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Η μεγαλύτερη πρόκληση, πάντως, ήταν το γύρισμα μιας ταινίας «ρομπερταλμανικής», χωΣκηνοθεσία: Χρήστος Δήμας Σενάριο: Έλενα Σολωμού,
Κωστής Παπαδόπουλος Φωτογραφία: Γιώργος Αργυροηλιόπουλος ρίς δεύτερους ρόλους. Επίσης μου άρεσε πολύ η ιδέα πως θα πήγαινα σ’ ένα νησί για
δύο μήνες, όπου και θα αναγκαζόμουν, χωρίς τους αντιπερισπασμούς της Αθήνας, να
Σκηνικά/ Κοστούμια: Κική Πίττα Παίζουν: Ελένη Καστάνη,
αφοσιωθώ ολοκληρωτικά σε κάτι που θα είχε 12 ώρες γύρισμα την ημέρα, 6 ημέρες
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Τάνια Τρύπη,
την εβδομάδα. Ήταν κι αυτό μια επιπλέον πρόκληση.
Δημήτρης Τζουμάκης, Μιχάλης Μαρίνος, Ζέτα Δούκα,
Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Παύλος Ορκόπουλος,
Ντορέττα Παπαδημητρίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος,
Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Κώστας Φαλελάκης,
Αντίνοος Αλμπάνης, Μιχάλης Γιαννακάκης, Αλέξανδρος Γιάννου,
Κωνσταντίνος Δανίκας, Ιωάννα Πηλιχού,
Σόλων Τσούνης και ο Κώστας Βουτσάς.
Παραγωγή: Black Orange Συμπαραγωγή: Village A.E.
Στις αίθουσες: 29 Δεκεμβρίου από την Village A.E.

Αυτή την περίοδο, όμως, βρίσκεται σε εξέλιξη και η περιπέτεια του Lonsdale...
Εξαιτίας της έλλειψης ενός Συμφώνου Εμπορικών Συναλλαγών μεταξύ Ελλάδος και
Αυστραλίας, η παραγωγή της ταινίας μπλοκαρίστηκε σ’ έναν γραφειοκρατικό κυκεώνα. Αναγκαστήκαμε να τη μεταφέρουμε στην Γερμανία, το Lonsdale γίνεται Altona (μια
γειτονιά του Αμβούργου), και τέτοια εποχή του χρόνου θα είμαστε στη διαδικασία των
γυρισμάτων.

Απογοητευτήκατε;
Όχι· ήταν ένα τεράστιο μάθημα. Η ταινία θα γίνει, κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο στόχος είναι πάντα εκεί.

Τελικά, είστε πολύ αισιόδοξος άνθρωπος...
Είμαι πάρα πολύ ρεαλιστής. Έχω «αυτομαστιγωθεί» πολύ μέχρι τώρα στη ζωή μου και
ξέρω πως, πολλές φορές, οι συνθήκες σε υποχρεώνουν να κάνεις δύο βήματα πίσω,
για να πας ένα βήμα μπροστά. Θεωρώ πως ακόμα και η κρίση κάνει καλό, η κρίση ξεσκαρτάρει. Κι αυτή η δουλειά είναι ένα συνεχές ξεκαθάρισμα.
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πάνος χ. κούτρας

στρέλλα = στέλλα + τρέλα + ... = κινηματογράφος
Στην τρίτη του ταινία ο Πάνος Χ. Κούτρας αγγίζει τις ευαισθησίες και χαμογελάει με τις προκαταλήψεις μας. Η Στρέλλα του μας αποκαλύπτει μυστικά, μας ξεναγεί στον κόσμο της και δείχνει τα πράγματα στις αληθινές τους διαστάσεις με σκληράδα, τρυφερότητα και τόλμη. Ένας βαρυποινίτης, μια τρανς, ένας πατέρας, μια τραγουδίστρια όπερας ένα gay bar –«οικογενειακές» ιστορίες…
από τη Φανή Ζιώζια
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Η πρώτη αίσθηση που είχα στο ξεκίνημα της ταινίας σας, ήταν
ότι κοιτάζω από την κλειδαρότρυπα έναν κόσμο ξένο, απαγορευμένο. Στην πορεία, καθώς ξετυλίγεται η ταινία, αυτή η αίσθηση αλλάζει· σαν να μας είχατε ανοίξει μια πόρτα σ’ αυτόν τον κόσμο που, στο κάτω κάτω, δεν έχει τίποτα να κρύψει.
Πράγματι, δεν πιστεύω πως είναι ένας κόσμος που έχει κάτι να κρύψει. Περισσότερο είμαστε εμείς που δεν θέλουμε να τον βλέπουμε, που θέλουμε να πιστεύουμε πως είναι κρυμμένος για να μη μας
φέρει αντιμέτωπους με ερωτήματα που θα πρέπει να θέσουμε στον
εαυτό μας. Κανείς δεν νιώθει βολικά όταν πρέπει να διακινδυνεύσει, πόσο μάλλον να αναθεωρήσει τις «βολικές» προκαταλήψεις
του. Ο κόσμος αυτός είναι απλώς ένας κόσμος διαφορετικός.

Οι περισσότερες ταινίες που ασχολούνται με κάποιου είδους μειονότητα, εστιάζουν στην επαφή της με την «κανονική» κοινωνία· επαφή, συνήθως προβληματική και τραγική. Η δική σας ταινία είναι μια ιστορία «διαφορετικών» ανθρώπων που καταλαμβάνουν όλη τη σκηνή, αφήνοντας τους
«κανονικούς» στο φόντο. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή;
Είναι μια ιστορία που διαδραματίζεται ανάμεσα σ’ αυτούς τους ανθρώπους και όχι στη σχέση τους με την υπόλοιπη κοινωνία. Εξ άλλου, η ταινία δεν αμφισβητεί την «κανονικότητα» των ηρώων, ούτε
κρίνει την καθημερινότητά τους. Είναι άνθρωποι που ζουν, χαίρονται, πονάνε, αποφασίζουν και μάχονται. Όπως όλοι.

Βέβαια, η σχέση με τον κυρίαρχο κόσμο υπάρχει τελικά: ο
Γιώργος, τόσο στον αρχικό φόνο που τον έστειλε στη φυλακή (ο οποίος απλώς περιγράφεται ή «ξαναπαίζεται» παραληρηματικά), όσο και στη βίαιη σύγκρουσή του με τη Στρέλλα,
εκπροσωπεί για λίγο αυτόν τον κόσμο με τις κυρίαρχες πατριαρχικές αξίες, κι έπειτα περνάει απέναντι.
Σαφώς όλοι μας κουβαλάμε στερεότυπα και προκαταλήψεις, κι
απαιτείται μια μεγάλη πορεία για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε
αυτό που μας επιβάλλει μια αστική κοινωνία, από αυτό που είναι η
προσωπική μας αλήθεια και, συνεπώς, ίσως και η μόνη αλήθεια. Ο
Γιώργος, όπως και η Στρέλλα, πρέπει να δώσουν μια μάχη τόσο με
τις κρυφές επιθυμίες τους όσο και με ανεξόφλητους λογαριασμούς
από το παρελθόν, για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να κατακτήσουν μια ελεύθερη θέση στη νέα τους ζωή.

Μπορεί η οικογένεια να είναι «η κατάρα των τρανς», όπως
λέει η Στρέλλα, αλλά οι χαρακτήρες σας (ξανα)φτιάχνουν ένα
«οικογενειακό» σχήμα νέου τύπου. Μάλιστα, ένα από τα δυνατά στοιχεία της ταινίας είναι, νομίζω, η σχεδόν εθνολογική ματιά που ρίχνετε σ’ αυτούς τους εναλλακτικούς «οικογενειακούς» δεσμούς, στις απλές, καθημερινές σχέσεις και
τα αισθήματα αυτών των ανθρώπων, μακριά από το γκλάμορ,
το καλτ και το φολκλόρ που τους περιβάλλει.
Οι χαρακτήρες βρίσκουν τη λύτρωση όχι μέσα από την τιμωρία,
αλλά μέσα απ’ τη βαθιά ανάγκη του ενός για τον άλλον, μέσα απ’ την
αγάπη, η οποία, βέβαια, είναι πολύ επίπονο να κατακτηθεί. Η οικογένεια στην εποχή μας δεν είναι μόνο η συμβατική πυρηνική οικογένεια, αλλά και μια άλλη, ευρύτερη· μια οικογένεια, η οποία βασίζεται
πρωτίστως στην ελεύθερη επιλογή, στον αλληλοσεβασμό. Οι ήρωες
της ταινίας, οι οποίοι ανήκουν σ’ αυτό που εμείς αποκαλούμε «περιθώριο», βρίσκονται μακριά από την προστασία μιας αστικής σύμβασης και, συνεπώς, είναι αυτοί που χρειάζονται περισσότερο την αλληλεγγύη και τη βοήθεια μεταξύ τους απέναντι σε μια βίαιη και πολλές φορές απάνθρωπη πραγματικότητα. Αυτός ο κόσμος, που συνήθως αντιμετωπίζεται σαν ανήθικος και «περιθωριακός», είναι αυτός που τελευταίος θα αμφισβητήσει τη συγχώρεση και τη συμπόνια.

Τι κάνει μια ταινία queer; Το θέμα; Ο σκηνοθέτης; Η κινηματογραφική ματιά; (Λένε ότι ο Αντονιόνι έκανε τις πιο «γυναικείες» ταινίες, επειδή είχε μια λοξή, διεισδυτική ματιά
στον κόσμο των γυναικών.)
Ο ορισμός είναι αρκετά γενικός. Σαφώς και τα τρία παραπάνω στοιχεία. Μπορεί επίσης να πρόκειται για ένα έργο τέχνης ή για έναν δημιουργό που έχει εμπνεύσει και επηρεάσει ένα κοινό queer ή είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της queer κουλτούρας μέσα στα χρόνια. Πα16

ραδείγματος χάριν, στην Ελλάδα θα κατέτασσα τον Χατζιδάκι, τον
Τσαρούχη, τον Κακογιάννη, τον Δαλιανίδη, αλλά και την Ρένα Βλαχοπούλου (και άλλους πολλούς) σ’ αυτή την κουλτούρα. Ως δημιουργοί, ή ήταν γκέι οι ίδιοι ή εμπνεύστηκαν ή δανείστηκαν στοιχεία
από την κουλτούρα των γκέι-λεσβιών και τα απέδωσαν με τη σειρά
τους, εμπνέοντας με το έργο τους τους ίδιους αυτούς ανθρώπους
και βοηθώντας τους έτσι να εκφραστούν – άλλοτε κάνοντάς τους
να γελάσουν ή να συγκινηθούν, και άλλοτε, απλώς αποτυπώνοντας την απελπισία τους. Μίλησαν δηλαδή τη γλώσσα τους, έστω
και καλυμμένα. Τις τελευταίες δεκαετίες, μετά τη σεξουαλική απελευθέρωση και τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων, queer ταινία ή βιβλίο, με την αυστηρή έννοια, είναι ένα έργο που απεικονίζει ανοιχτά –ίσως και επιθετικά– θέματα σεξουαλικής ταυτότητας [κατά κύριο λόγο, όσα περιλαμβάνει η ΛΟΑΤ κοινότητα (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφισεξουαλικοί, Τρανσέξουαλ)] που δεν είναι συμβατά
με το πρότυπο της ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Κατά κάποιο τρόπο, η ταινία θίγει όλα τα ταμπού –σχέσεις,
φύλα, οικογένεια, έρωτας, ναρκωτικά, ακόμα και θάνατος–,
αλλά πλεγμένα με τις βασικές ανθρώπινες καταστάσεις και
εμπειρίες: την καθημερινότητα, την ανατροφή, τη γιορτή, τη
φιλία. Κι εδώ, η Στρέλλα είναι μια σχεδόν ρομαντική ταινία.
Δείχνει τη ζωή να συνεχίζεται, συμφιλιωμένη με τα εναλλακτικά ή τα καινούργια σχήματα.
Πιστεύω πως έχουμε περάσει σε μια εποχή, τουλάχιστον στη Δύση,
όπου ευτυχώς έχουν καταρρεύσει τα κυρίαρχα μοντέλα και στερεότυπα, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν αποτύχει σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, τον 20ό αιώνα ζήσαμε για πρώτη φορά κάτι πολύ
σημαντικό: την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως αδιαμφισβήτητο δίκαιο. Ενσωματώνονται έτσι μειονότητες –εθνικές,
φυλετικές, διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού κ.ά.– σε
μια κοινωνία πλήρους ισότητας. Φυσικά, αυτό δεν έχει γίνει πραγματικότητα ακόμα, αλλά θέλω να πιστεύω πως είναι επιθυμία και
στόχος της μεγαλύτερης μερίδας του δυτικού κόσμου. Νομίζω πως
η ταινία, περισσότερο από ρομαντική, είναι απλώς ρεαλιστική.

Οι χαρακτήρες σας έχουν μια χάρη, μια καθαρότητα, κόντρα
στην κυρίαρχη αντίληψη για το τι είναι βαρυποινίτης, τρανς,
gay. Σας πήγαν εκεί οι ηθοποιοί;
Σίγουρα οι ηθοποιοί, ιδίως αυτοί που δεν είναι επαγγελματίες, έφεραν τη δική τους αλήθεια, η οποία ήταν για μένα αυτό που ζητούσα
και, συγχρόνως, ένα δώρο. Αλλά νομίζω πως και οι επαγγελματίες
ηθοποιοί στην ταινία μοιράζονται την ίδια ιδιότητα. Μ’ αρέσει πολύ,
στον κάθε ρόλο, ο επαγγελματίας ή μη επαγγελματίας ηθοποιός να
κρατάει την ταυτότητά του ως άτομο.

Οι μη επαγγελματίες ηθοποιοί ήταν μια επιπλέον πρόκληση;
Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύω με μη επαγγελματίες ηθοποιούς. Το έχω κάνει σε όλες μου τις ταινίες. Μ’ ενδιαφέρει πολύ η μείξη
των ανθρώπων και η συνάντησή τους σ’ αυτόν τον τόπο που λέγεται
πλατό ή σκηνή. Καθένας με το δικό του φορτίο και τις γνώσεις του. Οι
μεν και οι δε πρέπει να συνυπάρξουν, να συνομιλήσουν και να συνδημιουργήσουν. Είναι συναρπαστικό. Όπως και στην αληθινή ζωή.

Η Στρέλλα ξεκίνησε την πορεία της ανάποδα: πρώτα στα διεθνή
φεστιβάλ, και τώρα στην Ελλάδα. Τι σκέφτεστε για τη διανομή;
Ήταν μία τύχη για την ταινία. Ωστόσο, πρέπει να ομολογήσω πως γενικά το εξωτερικό έχει υπάρξει πιο ευγενικό απέναντί μου. Όσο για τη
διανομή, θέλω να ελπίζω πως είναι κι αυτό ένα απ’ τα κομμάτια της
ελληνικής κινηματογραφίας που βρίσκονται σε μια φάση αυτοκριτικής και αλλαγής. Πρέπει οι ελληνικές ταινίες να αντιμετωπίζονται σε
άλλη βάση, με άλλα κριτήρια. Αν πιστεύουμε πως νοσεί ο ελληνικός κινηματογράφος, αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους σεναριογράφους και τους σκηνοθέτες, όπως ισχυρίζεται η κυρίαρχη γνώμη, αλλά όλους: την παραγωγή, τη διανομή, την κριτική... όλους!

Μια ταινία, λοιπόν, που φωτίζει κρυμμένους κόσμους, απωθημένα αισθήματα. Υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσατε
να έχετε αφήσει στο σκοτάδι;
Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο κινηματογράφος, μια τέχνη που βασίζεται στο φως, μπορεί ν’ αφήσει πράγματα στο σκοτάδι.

Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας Σενάριο: Πάνος Χ. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης Φωτογραφία: Ολυμπία Μυτιληναίου Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης Μουσική: Μιχάλης Δέλτα
Σκηνικά: Πηνελόπη Βαλτή Κοστούμια: Βασίλης Μπαρμπαρίγος Ήχος: Πάνος Τζελέκης Παίζουν: Γιάννης Κοκιασμένος, Μίνα Ορφανού, Μπέτυ Βακαλίδου, Μίνως Θεοχάρης, Αργύρης
Καββίδας, Κώστας Σειραδάκης και ο Γιώργος Μάζης Παραγωγή: Πάνος Χ. Κούτρας Συμπαραγωγή: Ελένη Κοσσυφίδου, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Στις αίθουσες: 17 Δεκεμβρίου από το filmcenter
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παναγιώτης φαφούτης
εναρκτήριο λάκτισμα
Όταν ο Παναγιώτης Φαφούτης, σπουδαστής ακόμα τότε κινηματογραφικής σχολής, συνειδητοποίησε πως «κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δεν γίνεται να υπάρχει δυνατή μουσική, χορός, μεγάλος μπουφές και ατμόσφαιρα πάρτι», απογοητεύτηκε τόσο, που σκέφτηκε να τα
παρατήσει. Τελικά, δεν το έκανε. Κι έτσι σήμερα, ύστερα από μια πολλά υποσχόμενη θητεία στην ομάδα των «μικρομηκάδων», κάνει το
μεγάλου μήκους σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία Η κληρονόμος – «μια κωμωδία με λίγο συναίσθημα», όπως τη χαρακτηρίζει
ο ίδιος, που φιλοδοξεί να σκοράρει δυνατά στις εγχώριες κινηματογραφικές αίθουσες. Kεντρική ηρωίδα της, η Βέρα Σκαρίμπα (Σμαράγδα
Καρύδη), μια όμορφη πρώην αεροσυνοδός, που λόγοι ανωτέρας βίας την υποχρεώνουν ν’ αναλάβει τη θέση του προέδρου μιας μικρομεσαίας ομάδας της Α΄ Εθνικής. Ποιο είναι το καλύτερο σχόλιο που θα ήθελε ν’ ακούσει ο Παναγιώτης Φαφούτης για την ταινία; «Γέλασα και δεν βαρέθηκα καθόλου»...
από την Ειρήνη Κατσουνάκη
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Στο περσινό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ήσαστε ένας από τους επτά σκηνοθέτες του προγράμματος
Generation Next. Αισθάνεστε να ανήκετε σε μια ξεχωριστή γενιά ελλήνων κινηματογραφιστών, μια γενιά με παρόμοιες αναζητήσεις, επιδιώξεις και χαρακτηριστικά;
Ναι, εκ των πραγμάτων! Φυσικά, δεν είμαστε μόνο επτά, αλλά είμαστε η γενιά που έρχεται. Αυτό που νομίζω πως
μας χαρακτηρίζει πιο πολύ, είναι μια θεματολογική ελευθερία και απενοχοποίηση, και μια μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων. Αισθητικά, πάλι, ο καθένας έχει τις δικές του αναφορές. Εγώ, ας πούμε, όσο περνάει ο καιρός, επιδιώκω
να κάνω τα πράγματα όλο και πιο «απλά», πιο μίνιμαλ.

Τι πιστεύετε πως σας διαφοροποιεί από τις προηγούμενες γενιές;
Έχει μάλλον να κάνει με την καλύτερη «δικτύωση». Εμείς μοιραζόμαστε πράγματα περισσότερο, από τεχνικές γνώσεις μέχρι πληροφορίες για φεστιβάλ, για ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν, για εταιρείες παραγωγής –
κάτι, που έχω την εντύπωση πως παλιά δεν ίσχυε. Δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία.

Δηλαδή λειτουργείτε, κατά έναν τρόπο, ως παρέα;
Ναι. Οι πληροφορίες κυκλοφορούν πιο εύκολα, και βοηθάει ο ένας τον άλλον, όχι μόνο τεχνικά και πρακτικά,
αλλά και ηθικά. Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις δουλειές του. Εγώ, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα είχα
αναλάβει την Κληρονόμο αν δεν είχα προηγουμένως συμβουλευτεί τον Αργύρη Παπαδημητρόπουλο του Bank
Βang.

Πάντως, αν κρίνει κανείς από την κίνηση των «Κινηματογραφιστών στην ομίχλη», μία από τις βασικές
σας επιδιώξεις είναι να έρθετε σε ρήξη με το εγχώριο κινηματογραφικό κατεστημένο...
Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις πως η κατάσταση στο χώρο είναι πλέον οριακή. Όταν έκανα τη δεύτερη μικρού μήκους μου, ένας κινηματογραφικός παράγοντας με πλησίασε για να με παροτρύνει να τηλεφωνήσω στα μέλη της
επιτροπής, ώστε να δουν την ταινία μου με συμπάθεια. Τότε, δεν πολυκατάλαβα τι σήμαινε αυτό, μου είχε φανεί
χαζό. Όταν, πάλι, είχα γυρίσει τον Γκόγκο, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας του χώρου με είχε συμβουλέψει να
μην κάνω άλλες μικρού μήκους, για να διατηρηθεί η αίγλη των βραβείων που είχε αποσπάσει η ταινία. Αυτά τα
δύο παραδείγματα είναι, νομίζω, ενδεικτικά τού ότι το πράγμα δεν «τσουλάει».

Εσείς τι θέλετε να αλλάξει;
Δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Σαφώς και πρέπει να υπάρξουν κάποιοι νόμοι, ένα πλαίσιο αναπτυξιακό·
εγώ, όμως, θα ήθελα και αυτοί που διαχειρίζονται τα πράγματα, να είναι γνώστες του αντικειμένου. Όταν δεν γνωρίζεις, είσαι πιο μεροληπτικός. Θέλω μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.

Θα επιστρέφατε στις μικρού μήκους παραγωγές;
Σαφώς και θα ξανάκανα μια μικρού μήκους ταινία. Οι μικρού μήκους παραγωγές διαθέτουν κάτι το απελευθερωτικό· δεν έχουν, ας πούμε, την αγωνία του «μετά», να κάνεις
συνεντεύξεις, να βρεις διανομέα κ.ο.κ. Ακόμα, όμως, και η
εμπειρία του γυρίσματος είναι πολύ διαφορετική. Στις μεγάλου μήκους, είναι πρωτίστως διαχείριση ανθρώπων και
δευτερευόντως σκηνοθεσία· χαλάς το 80% της ενέργειάς
σου στην «κοινωνικοποίηση».

Στο Generation Next συμμετείχατε με αφορμή την προετοιμασία της πρώτης σας μεγάλου μήκους προσωπικής δουλειάς, με τίτλο Άγρια δύση. Τι μεσολάβησε στο χρόνο που πέρασε;
Το σενάριο της Άγριας δύσης εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2007, και η ιστορία μου έχει την ιδιαιτερότητα πως διαδραματίζεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καρναβαλιού. Έπρεπε, συνεπώς, να γυριστεί εκείνη την περίοδο,
και καθώς δεν προλάβαινα να προετοιμαστώ, έπρεπε να περιμένω ένα χρόνο. Έτσι μπήκε στην εικόνα Η κληρονόμος...

...που έμελλε να είναι και το μεγάλου μήκους ντεμπούτο σας. Τι αποκομίσατε από την εμπειρία των γυρισμάτων; Τι κρατάτε ως εφόδιο για τις επόμενες δουλειές σας;

Η σκηνοθεσία σπουδάζεται ή μαθαίνεται στην πράξη;
Βλέποντας ταινίες και κάνοντας ταινίες. Φανταστείτε έναν
ηθοποιό που δεν παίζει στο θέατρο γιατί δεν του αρέσουν
οι ρόλοι που του δίνουν. Αν απέχει τέσσερα ή πέντε χρόνια
απ’ τη σκηνή, δεν θα έχει θέμα μετά; Εγώ πρωτοαισθάνθηκα αυτοπεποίθηση, όταν για δύο περίπου χρόνια έκανα
μια σειρά αυτοτελών επεισοδίων στην τηλεόραση.

Κρατάω το ότι πάντα έβρισκα τη δύναμη να αντεπεξέλθω, εκπλήσσοντας ευχάριστα τον εαυτό μου. Δέχτηκα να
σκηνοθετήσω την Κληρονόμο έχοντας απόλυτη άγνοια κινδύνου. Στην πραγματικότητα, δεν είχε καμία σχέση με
τη μέχρι τότε εμπειρία μου από τις μικρού μήκους ή την τηλεόραση. Ήταν κάτι αληθινά «μεγάλο». Μιλάμε για ένα
γύρισμα σαράντα ημερών που απαιτεί εξαντλητική οργάνωση, ψυχικό σθένος και συλλογική προσπάθεια. Σίγουρα ο παραγωγός πήρε ένα ρίσκο επιλέγοντας εμένα. Χαίρομαι πολύ, όμως, που τελικά το πήρε, δίνοντάς μου έτσι
την ευκαιρία να κάνω την ταινία.

Πιστεύετε, δηλαδή, πως ο χώρος της τηλεόρασης,
ένας χώρος δαιμονοποιημένος καλλιτεχνικά, εκτός
από βιοποριστική διέξοδος μπορεί να είναι και τόπος μαθητείας;

Είχατε επίσης να διαχειριστείτε κι ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων...
Οι περισσότερες σκηνές ήταν πολυπρόσωπες, ενώ πολλές συμπεριλάμβαναν και μη επαγγελματίες ηθοποιούς,
ποδοσφαιριστές και κομπάρσους, κάτι που είχε μια επιπλέον δυσκολία. Μακάρι τώρα να μπορούσα να γυρίσω μια
ταινία με τρία μόνο άτομα, μέσα σε ένα σπίτι.

Θεωρείτε πως βγήκατε από τη δοκιμασία ωφελημένος;
Αντικειμενικά, μου έκανε καλό. Κατάλαβα πως, για να μάθεις, πρέπει να κάνεις πράγματα, να δοκιμάζεις. Μπορεί
να πέρασα δύσκολα, αλλά θεωρώ πως στάθηκα τυχερός. Θέλω, ωστόσο, να σταθώ ιδιαίτερα στην πολύτιμη βοήθεια που εισέπραξα τόσο από τη βοηθό μου, την Ελίνα Ψύκου, όσο και από την πολύ καλή συνεργασία που είχα
με τους ηθοποιούς μου· ειδικά με τη Σμαράγδα Καρύδη, που είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά ευφυής και με φοβερό ένστικτο. Ήταν λίγο σαν ένας άλλος σκηνοθέτης. Άλλωστε, έτσι δουλεύω. Δεν πιστεύω στο ανυπέρβλητο όραμα του σκηνοθέτη. Θέλω κάτι που έχω εγώ ως ιδέα να μετουσιωθεί σε ομαδική ανάγκη. Αποζητώ την ανθρώπινη
επαφή· όχι εκτελεστικά όργανα.

Η κληρονόμος είναι μια ταινία για το ποδόσφαιρο, μια σύγχρονη ηθογραφία με φόντο το ποδόσφαιρο, ή κάτι άλλο;
Σίγουρα δεν είναι μια ταινία για το ποδόσφαιρο. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του σεναριογράφου μου: είναι μια
λαϊκή κωμωδία. Ή, αν προτιμάτε, μια κωμωδία με λίγο συναίσθημα.

Εσάς, ως απλό θεατή, ποιος κινηματογράφος σάς αντιπροσωπεύει;
Πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Ο Κυνόδοντας, για παράδειγμα, παρότι δεν είναι το είδος κινηματογράφου που επιλέγω να δω, είναι μια ταινία που θα μου μείνει αξέχαστη. Τη σκέφτομαι συνέχεια, κι αυτό έχει να
μου συμβεί πάρα πολύ καιρό. Σε γενικές γραμμές, πάντως, μου αρέσουν περισσότερο «μικρές» παραγωγές, όπως
ταινίες από τον ανεξάρτητο αμερικάνικο κινηματογράφο. Μου αρέσουν πράγματα που είναι κοντά μου, που μπορώ
να επικοινωνήσω μαζί τους. Αυτό, άλλωστε, πιστεύω πως είναι σε τελική ανάλυση και το ζητούμενο.
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Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Φαφούτης Σενάριο: Δημήτρης Εμμανουηλίδης (βασισμένο σε μια ιστορία
της Λάγιας Γιούργου) Φωτογραφία: Σίμος Σαρκετζής Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης
Σκηνικά: Μαρίνα Καρναβού Κοστούμια: Άγις Παναγιώτου Ηχος: Ντίνος Κίττου
Μουσική: Κωνσταντίνος Μαραβέγιας Παίζουν: Σμαράγδα Καρύδη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης,
Πέτρος Λαγούτης, Κωστής Κορωναίος, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χρήστος Σαπουντζής,
Ζενίλντα Σοάρες ντε Σόουζα, Τιτίκα Στασινοπούλου, Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Φραγκολιάς.
Παραγωγή: Αργοναύτες Α.Ε. Συμπαραγωγή: Audio Visual Enterprises S.A., Nova, Graal A.E.
Στις αίθουσες: 10 Δεκεμβρίου από την Audio Visual Enterprises S.A.,

Εξαρτάται πώς θα τον χρησιμοποιήσεις. Κάποιες φορές
υπάρχει ο κίνδυνος να σε πάρει η μπάλα και να χάσεις
το στόχο. Εκεί, δηλαδή, που θα έγραφες ένα σενάριο τον
επόμενο χρόνο, να καταλήξεις να το γράψεις σε τρία ή τέσσερα. Σου ασκείται και μια ψυχολογική πίεση, δεν μπορείς
να πεις εύκολα όχι στις προτάσεις που σου γίνονται, από
φόβο μην αποξενωθείς και μείνεις εκτός «πιάτσας». Βεβαίως, τώρα πια έχουν αντιστραφεί κάπως οι όροι. Κάνεις μια
ταινία για να γίνεις γνωστός και να σε πάρουν στη διαφήμιση ή στην τηλεόραση.

Σ’ ένα προηγούμενο τεύχος του μοτέρ είχατε πει πως
φοβάστε τα γεράματα του σκηνοθέτη...
Ε, όσο μεγαλώνεις, πλήττεται όλο και περισσότερο η αυτοπεποίθησή σου. Είχα πει, παραδείγματος χάριν, πως μέχρι
τα τριάντα μου θα είχα κάνει την πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία. Έφτασα, αισίως, τα 39. Ήμουν σίγουρος πως θα
είχα οικονομική άνεση. Ζορίζομαι καθημερινά. Και ξέρω περιπτώσεις συναδέλφων που έχει χρόνια να χτυπήσει το τηλέφωνό τους. Πολύς κόσμος, λίγες δουλειές, πολύ δύσκολο να παραμείνεις επίκαιρος. Είναι να μην ανησυχείς;
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ρία, οπότε δεν μπορείς να μιλήσεις για υποκειμενικότητα ή αντικειμενικότητα. Κάποιοι άλλοι λένε πως η μνήμη αλλοιώνεται. Η μνήμη αλλοιώνεται σε όσους έκαναν κάποτε κάτι και μετά σταμάτησαν. Με πολύ νάζι, μία από τις γυναίκες
μού είπε: «Γίνεται διαδήλωση χωρίς να είμαι εγώ;». Άλλες μου δήλωσαν πως θα έκαναν πάλι τα ίδια. Είναι ένα κομμάτι ζωής που τους έχει χαράξει για πάντα. Πηγαίνουν σε διαδηλώσεις, κάνουν αναμνηστικές εκδρομές, διαδίδουν τα «πιστεύω» τους. Αυτό το πράγμα είναι σε μια διαρκή αναμόχλευση, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει αλλοίωση της μνήμης.
Η μία συμπληρώνει την άλλη.

Δεν μπορείτε να αρνηθείτε, όμως, πως είστε παντρεμένη με την ιδεολογία.
Μα κάθε πολίτης πρέπει να έχει ιδεολογία. Ούτε πωρωμένη είμαι ιδεολογικά, ούτε μη πωρωμένη. Στην ταινία, άφησα
τους άλλους να μιλάνε.

Πότε καταλάβατε πως οι πεποιθήσεις σας θα καθόριζαν τη ζωή σας;
Με την ιδεολογία δεν είχα ποτέ λογικές παρτίδες. Θα μπορούσες να πεις ότι είναι σαν τον πρώτο σου έρωτα, τον οποίο
κουβαλάς για πάντα μαζί σου. Για να σου απαντήσω, όμως, ήταν όταν ήμουν 11 χρονών. Το ’χε σκάσει ο πατέρας μου
από τους Γερμανούς, και η μάνα μου με πήγε με την αδερφή μου να τον δούμε. Με κάθισε στα πόδια του, λοιπόν ,και
μου τραγούδησε: «Βροντάει ο Όλυμπος, αστράφτει η Γκιώνα». Αυτό ήταν. Από τότε δεν απομακρύνθηκα απ’ αυτήν ούτε
ένα εκατοστό.

Τι νιώσατε δηλαδή εκείνη τη στιγμή;
Απλώς αντιπροσώπευε τη ζωή που ζούσαμε, έξω από το σπίτι της γιαγιάς μου. Ήταν τα μπλόκα των γερμανοτσολιάδων,
ο πατέρας μου στη φυλακή, όλα αυτά που καθόρισαν την πορεία μου. Και την καθόρισαν με πάθος, κάτι που χαρακτηρίζει κάθε μου πράξη. Ποτέ μου δεν κατάλαβα επίσης πώς γίνεται κάποιος να είναι αναποφάσιστος, να αλλάζει πολιτικές πεποιθήσεις, τη μία να ψηφίζει το ένα, την άλλη το άλλο.

Σας προβληματίζει η ταλάντευση;
Όχι· δε με προβληματίζει. Γελάω με την ταλάντευση των ανθρώπων. Ή είσαι ή δεν είσαι. Τα πράγματα είναι άσπρομαύρο.

Ναι, αλλά δεν συμφωνείτε ότι τα πράγματα πλέον δεν είναι ακριβώς άσπρο-μαύρο; Οι άνθρωποι της γενιάς
των 30 τουλάχιστον δε νιώθουν έτσι.
Μα σας έχουν βάλει ένα χαλκά στο λαιμό και σας τον σφίγγουν συνέχεια, και δεν καταλαβαίνετε ότι είναι άσπρο-μαύρο;
Το γκρι είναι συναίνεση, και η συναίνεση είναι συνενοχή. Μπορείς να εμπιστευτείς όσα σου λένε;

αλίντα δημητρίου

Μα δεν συζητάμε για τους πολιτικούς. Όταν πιστεύεις σε άσπρα και μαύρα, κινδυνεύεις να γίνεις απόλυτος.
Αυτό αλλάζει όταν αρχίζεις να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Υπάρχει εκεί μια γκρίζα περιοχή, η οποία δεν
έχει να κάνει με τη συναίνεση και τη συνενοχή.
Εντάξει· δε μιλάμε για πολιτικούς, αλλά για πολιτική τοποθέτηση. Το να μπω στη θέση των άλλων, είναι σαν να γίνομαι
θεατής, κι εγώ θεατής ποτέ δεν υπήρξα.

η ιστορία και οι φωνές της

Τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση σ’ αυτές τις γυναίκες;
Το ήθος, η αξιοπρέπειά τους. Μου ανανέωσαν την πίστη για τη ζωή, κι έβαλα τον πήχη λίγο πιο ψηλά. Δεν κάνω πλέον
υποχωρήσεις, δεν ανέχομαι πράγματα που κάποτε θα υπέφερα υπομένοντάς τα.

Η γυναικεία πλευρά της Ιστορίας ζωντανεύει μέσα από το έργο της Αλίντας Δημητρίου, η οποία υπερασπίζεται
με σθένος και αγάπη τη ζωή και την ιδεολογία.
από την Έλενα Χρηστοπούλου

Είστε σκηνοθέτις που κάνει ταινίες ντοκιμαντέρ μικρού μήκους κι έχει αριστερές πεποιθήσεις. Περνάτε από
το ένα περιθώριο στο άλλο, από τη μία μειονότητα στην άλλη. Ποιο από όλα αυτά τα κομμάτια σας πιστεύετε ότι σας έχει παρουσιάσει το μεγαλύτερο εμπόδιο;

«Να σου πω την ιστορία της ζωής μου; Είναι μικρή, είναι και μεγάλη... Θα διαλέξεις εσύ ποια κομμάτια θες να
κρατήσεις, τα μικρά ή τα μεγάλα». Δεν έχουμε ξεκινήσει καν τη συνέντευξη και δεν προλαβαίνω να συγκρατήσω το χείμαρρο της Αλίντας Δημητρίου. Έχουμε συναντηθεί με αφορμή την κυκλοφορία στις αίθουσες του ντοκιμαντέρ της Η ζωή στους βράχους (τη συνέχεια από τα Πουλιά στο βάλτο), που ανιχνεύει τις προσωπικές μαρτυρίες γυναικών οι οποίες συμμετείχαν στο Δημοκρατικό Στρατό και στη συνέχεια έζησαν στην εξορία – αλλά η
συζήτηση ξεφεύγει γρήγορα. Περνά από την ιδεολογία στη μνήμη, από τον έρωτα στον κινηματογράφο, από το
χθες στο σήμερα. Όποιος έχει γνωρίσει την Αλίντα, ξέρει βέβαια πως όλα τα παραπάνω είναι συνυφασμένα, δεν
διαχωρίζονται στο μυαλό και την καρδιά της – με τον ίδιο τρόπο που παρομοιάζει με ρομαντισμό την ιδεολογία με τον έρωτα, μπορεί να αφηγηθεί ιστορίες που συνέβησαν χθες, με το ίδιο πάθος με το οποίο θα περιγράψει ένα συμβάν που έζησε 30 χρόνια πριν. Κι αυτό είναι ίσως το πολυτιμότερο χαρακτηριστικό της: μπορεί να
μετράει 75 χρόνια ζωή, αλλά συνεχίζει να βιώνει τον κόσμο με την περιέργεια και την ευαισθησία ενός παιδιού.

Εμπόδιο ως προς τι;

Ως προς τη δουλειά σας, τους συντρόφους, την καθημερινότητά σας.
Αν με υπερσκέλισε κάποιος, αυτό συνέβη γιατί ήταν καλύτερος από μένα, κι όχι γιατί ήμουν γυναίκα. Ως αριστερή, δεν
είχα πρόβλημα, γιατί με άφηναν τελικά να κάνω τα ντοκιμαντέρ που ήθελα. Το βασικότερο είναι πως είμαι έξω από κάθε
δημόσια σχέση, έξω από κάθε κάστα, έξω από κάθε κύκλο. Δεν μπορούν να αγνοήσουν τη δουλειά μου. Δεν έχει σημασία τι προϊόν παράγεις, αλλά τι σχέσεις προάγεις.

Τα Πουλιά στο βάλτο ήταν η πρώτη σας μεγάλου μήκους ταινία. Γιατί αποφασίσατε τώρα να στραφείτε από
τη μικρού στη μεγάλου;
Δεν ήταν κατάλληλες οι οικογενειακές συνθήκες ώς τώρα. Επίσης, για να κάνεις μεγάλου μήκους, πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις, τις οποίες δεν ήμουν διατεθειμένη να κάνω. Η ταινία αυτή προέκυψε λόγω της βοήθειας των συνεργατών μου,
οι οποίοι δεν πληρώθηκαν καν. Οφείλεται εξ ολοκλήρου σ’ αυτούς, αλλά πάνω απ’ όλα στον άντρα μου, τον Σωτήρη,
ο οποίος επί τέσσερα χρόνια με ανεχόταν να κάθομαι τόση ώρα στον υπολογιστή!

Πώς σας είχε έρθει η ιδέα να κάνετε ταινία γι’ αυτές τις γυναίκες και την ιστορία τους;
Πριν από μερικά χρόνια, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας παίχτηκε ένα ντοκιμαντέρ που αναφερόταν
στην Επανάσταση των Γαρυφάλων, στην Πορτογαλία. Με εντυπωσίασε, πρώτον, γιατί ήταν πολιτικό ντοκιμαντέρ και, δεύτερον, γιατί η παραγωγή του ήταν χαμηλού κόστους. Και είχα αναρωτηθεί τότε: γιατί εμείς, γαμώτο, να μην μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ταινίες; Αυτό με ταλάνισε, και σκέφτηκα να κάνω κάτι αντίστοιχο. Κατέληξα σε μια γυναίκα, λοιπόν, με την οποία όμως δεν ευοδώθηκε κάποια συνεργασία. Και σκέφτηκα τότε: Τι
δουλειά έχω εγώ με μια επώνυμη; Θα πάω να βρω τις ανώνυμες. Σ’ αυτή τη γυναίκα τελικά χρωστάω το ότι
με οδήγησε να βρω όλες τις ανώνυμες πρωταγωνίστριες της ταινίας μου, οι φωνές των οποίων δεν υπάρχουν
στην Ιστορία – η επίσημη Ιστορία αγνοεί την προφορική ιστορία, παρακάμπτει και προσπερνάει τις μαρτυρίες
και τα βιώματα των ανθρώπων.

Μια βασική ένσταση ενάντια στην αξία της προφορικής ιστορίας είναι η υποκειμενικότητά της.
Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι δείχνετε μόνο τη μία πλευρά της Ιστορίας;
Μα δεν υπάρχει άλλη πλευρά! Προκαλώ όσους κάνουν αυτή την ερώτηση, να μας δείξουν μιαν άλλη πλευρά. Όσο για την υποκειμενικότητα, στην ταινία υπάρχουν 33 γυναίκες που καταθέτουν τη μαρτυρία τους. Έτσι
όπως είναι συρραμμένες οι μαρτυρίες, η μία μετά την άλλη, αντιλαμβάνεσαι πως, τελικά, αναδύεται η ίδια ιστο22

Σενάριο-Σκηνοθεσία:
Αλίντα Δημητρίου
Βοηθός σκηνοθέτη:
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Φωτογραφία:
Αλέξης Γρίβας Αφροδίτη Νικολαΐδου
Μοντάζ:
Ηλέκτρα Βενάκη
Παραγωγή:
Αλίντα Δημητρίου
Στις αίθουσες:
19 Νοεμβρίου
από το Filmcenter

Άλλοι κάνουν μικρού μήκους κι ανυπομονούν να περάσουν στις μεγάλου, ενώ εσείς ασχολείστε 30 χρόνια
με τα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.
Κοίτα... φιξιόν εγώ δεν κάνω, δε λέω παραμύθια. Ο κόσμος δεν θεωρεί ότι κάνεις ταινία άμα κάνεις ντοκιμαντέρ. Είναι
είδος δεύτερης κατηγορίας, όπως και η μικρού μήκους. Ο κόσμος πιστεύει πως, για να γίνεις σκηνοθέτης, πρέπει να κάνεις ταινία μεγάλου μήκους.

Βλέπετε να συνδέεται κάπως η σημερινή κατάσταση των «Κινηματογραφιστών στην Ομίχλη» με το Αντιφεστιβάλ του ’77 στο οποίο είχατε συμμετάσχει κι εσείς;
Τότε υπήρχε από πίσω μια πυγμή, η οποία ενίσχυε τα πράγματα και επέμενε. Ήμαστε πιο ενωμένοι τότε. Σήμερα (οι κινηματογραφιστές) δεν μπορούν να κατανοήσουν τη δύναμη που έχουν. Αυτό, όμως, θέλει πίστη, άποψη και πολιτική –όχι
κομματική– κρίση. Κοινά στοιχεία υπάρχουν, βέβαια, όπως η άρνηση απέναντι σε θεσμοθετημένα συμβάντα. Όπως αντιδρούσαμε τότε, έτσι αντιδρούν κι αυτοί τώρα. Οι –θεσμοθετημένες– δομές δεν αλλάζουν.

Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή;
Τώρα; Μόνο αν στερείσαι πολιτικής κρίσης πιστεύεις κάτι τέτοιο.
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Μια χούφτα κινηματογραφιστές εμφανίζονται ξαφνικά από το πουθενά και διαταράσσουν την ηρεμία του χώρου.
Νέοι (ασεβείς) δημιουργοί που βαρέθηκαν να περιμένουν διεκδικούν τώρα τον δικό τους κινηματογράφο.
Επαναφέρουν την έννοια της αξιοπρέπειας του καλλιτέχνη/δημιουργού και δεν διαπραγματεύονται.
Επαναφέρουν την έννοια της αλληλεγγύης και διεκδικούν μαζί. Η κίνηση «Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη»
αριθμεί πλέον 140 συμμετέχοντες (σκηνοθέτες, παραγωγοί, σεναριογράφοι, διανομείς) και στις σελίδες του
μοτέρ καταθέτουν τις απόψεις τους για το τι θέλουν να αλλάξει στον ελληνικό κινηματογράφο.
Ας τους προσέξουμε και ας τους ακούσουμε από τις 5 έως τις 11 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο ΕΛΛΗ.

τα 5 πράγματα που θέλω να αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο

κινηματογραφιστές στην ομίχλη
Όλοι εμείς -σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί του ελληνικού κινηματογράφου- που συνθέτουμε την κίνηση «Kινηματογραφιστές στην Ομίχλη», απέχουμε από τα Κρατικά Βραβεία Κινηματογράφου και από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για την αδιαφορία της Πολιτείας για τα θέματα του χώρου μας. Ζητάμε την ψήφιση σύγχρονου και εφαρμόσιμου νόμου, που θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες:
• ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ. Ανεξάρτητα
από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό (άμεση κρατική χρηματοδότηση, φοροαπαλλαγή χορηγών, επιστροφή του ειδικού φόρου 1,5% από τα κανάλια, περικοπή γραφειοκρατικών δαπανών, ανακατανομή πόρων με μείωση κόστους Φεστιβάλ κι άλλων δραστηριοτήτων, φορολόγηση νέων μέσων, IPTV, κ.λπ.), αυτό
που μας ενδιαφέρει, είναι να αυξηθεί το συνολικό ποσό που διατίθεται για την παραγωγή των ταινιών, και
να πλησιάσει το επίπεδο μιας αξιοπρεπούς εθνικής κινηματογραφίας, όπως άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
• ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ. Για να συμβεί αυτό, είναι
απαραίτητο, η στελέχωση των γνωμοδοτικών και χρηματοδοτικών οργάνων να γίνεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής και αναγνωρισμένου κύρους. Η ισορροπία ανάμεσα στη βιομηχανική και στην καλλιτεχνική
πλευρά του κινηματογράφου πρέπει να εξασφαλιστεί με την ενίσχυση τόσο των επιχειρηματιών του χώρου
όσο και του ΕΚΚ ή άλλων φορέων που θα στηρίζουν τον κινηματογράφο του δημιουργού και της πολυφωνίας.
• ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ. Οι διανομείς και οι αιθουσάρχες να ευνοηθούν από τα μέτρα ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογράφου στο βαθμό που τον
προβάλλουν. Όσο περισσότερες ελληνικές ταινίες προβάλλουν στο διάστημα Οκτωβρίου-Απριλίου, τόσο
περισσότερο θα ευνοούνται. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε να προβάλλονται
όλων των ειδών οι ταινίες και να αποφεύγονται ολιγοπωλιακές καταστάσεις.
• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ. Θεωρούμε σημαντική την παρουσία των ελληνικών ταινιών στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο καλείται
να συμβάλλει στην προβολή τους προς τα έξω (είτε εντάσσοντας στο πρόγραμμά του ένα τμήμα με ταινίες σε πανελλήνια πρεμιέρα, είτε αναβαθμίζοντας την αγορά του, είτε με άλλους τρόπους που θα κριθούν
κατάλληλοι). Ζητάμε την αποδέσμευση των λεγόμενων Κρατικών Βραβείων από το Φεστιβάλ και τη μετονομασία τους σε Ετήσια Κινηματογραφικά Βραβεία, τα οποία να απονέμονται κάθε Μάρτιο στην Αθήνα. Η
διοργάνωσή τους μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους δημιουργούς του ελληνικού κινηματογράφου, οι
οποίοι, μέσα από μια Ακαδημία Κινηματογραφιστών, θα διαχειριστούν θέματα που τους αφορούν.
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, με τη μορφή μιας ολοκληρωμένης κινηματογραφικής σχολής που θα βασίζεται σ’ ένα πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με επιλεγμένα διεθνή πρότυπα και με σκοπό την προώθηση της κινηματογραφικής σκέψης και πρακτικής.
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φίλιππος τσίτος //σκηνοθέτης

1 Διαφάνεια στη διακίνηση του κρατικού χρήματος. Δηλαδή, όλα τα χρήματα που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για την παραγωγή ταινιών, να καταλήγουν (ΟΛΑ!) στο Κέντρο Κινηματογράφου.
2 Διαφάνεια στην απονομή των Κρατικών Βραβείων Ποιότητος (που θα πρέπει να σταματήσουν να έχουν αυτόν τον χαζό τίτλο, αλλά
τέλος πάντων). Οι πολυπληθείς επιτροπές είναι ένας δημοκρατικότατος τρόπος επιλογής των ταινιών για τα κρατικά βραβεία. Δυστυχώς, όχι για μια χώρα όπως η δική μας, όπου η διαφθορά έχει γίνει δεύτερη φύση όλων των πολιτών και τρόπος ζωής μας. Θα
πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Οι ολιγομελείς, επώνυμες επιτροπές είναι κάτι σαν αναγκαίο
κακό, αλλά είναι οπωσδήποτε κατά τι καλύτερες από εκείνον τον αδιανόητο συρφετό όπου τηλεφωνεί ο ένας τον άλλον και κανονίζουν «τι θα ψηφίσουμε φέτος, παιδιά;».
3 Τα τηλεοπτικά κανάλια πρέπει να υποχρεωθούν να συμμετέχουν σε ταινίες της επιλογής τους με σοβαρά ποσοστά και όχι ψίχουλα.
4 Η κρατική τηλεόραση να ανεξαρτητοποιηθεί από την εκάστοτε κυβέρνηση και να στελεχωθεί επιτέλους με μορφωμένους, εξειδικευμένους ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν το αντικείμενο. Μόνο από την κρατική τηλεόραση μπορεί να ξεκινήσει η προσφορά στο ελληνικό κοινό σειρών και τηλεταινιών υψηλότερου επιπέδου από τα σκουπίδια που βλέπουμε συνήθως. Δεν είναι δύσκολο. Τα χρήματα τα έχουν. Εκείνο που δεν έχουν, είναι συναίσθηση της ευθύνης τους. Η τηλεόραση απευθύνεται σ’ έναν ολόκληρο λαό και τον διαμορφώνει. Η ευθύνη εκείνων που διοικούν την κρατική τηλεόραση, είναι ανάλογη της ευθύνης του δασκάλου
προς τα παιδιά του. Η τηλεόραση είναι παντοδύναμη. Διαμορφώνει το επίπεδο μόρφωσης ενός λαού, το γούστο του, την ιεράρχηση των αξιών του. Αν κάποιος ασχολούνταν σοβαρά με την εκ βάθρων ανανέωση της κρατικής τηλεόρασης, θα βοηθούσε (εκπαιδεύοντας το ελληνικό κοινό) και τον ελληνικό κινηματογράφο. Δυστυχώς, όμως, η κρατική τηλεόραση θεωρείται μία ακόμα δημόσια υπηρεσία: δεν οργανώνεται ορθολογιστικά, δε στελεχώνεται αξιοκρατικά, δε διαχειρίζεται το κρατικό χρήμα με διαφάνεια.
5 Δημιουργία σχολής κινηματογράφου. (Ασχολίαστο, γιατί είναι το πιο αυτονόητο. Η απουσία της είναι η ντροπή κάθε υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας κ.λπ.)
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τα 5 πράγματα που θέλω να αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο

μάρκος χολέβας //σκηνοθέτης

νίκος περάκης //σκηνοθέτης

Έκανα το λάθος και κάθισα να γράψω τη στιγμή που η τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει τα αποτελέσματα των εκλογών. Ακούγοντας τις συζητήσεις στα πάνελ των πολιτικών και των αναλυτών, μ’ έπιασε πάλι αυτή η απαισιοδοξία που μου έχει γίνει πια απαραίτητη σαν προστασία από μεγαλύτερες απογοητεύσεις.
Γι’ αυτό θα ήθελα να με συγχωρήσουν η σύνταξη και οι αναγνώστες του «μοτέρ» που θα παραλλάξω την ερώτηση και –εκτός θέματος– θ’ απαντήσω για
ποιους λόγους φοβάμαι ότι 5 πράγματα δεν είναι αρκετά για ν’ αλλάξει κάτι στον ελληνικό κινηματογράφο.
Το 1979, ήρθα να γυρίσω την πρώτη μου ταινία στην Ελλάδα. Αντιμετώπισα τότε όλους τους παράγοντες που εμπόδιζαν τον ντόπιο κινηματογράφο να σταθεί στα πόδια του: παραγωγούς της αρπαχτής, άσχετους και άπληστους γραφειοκράτες σε θέσεις-κλειδιά, συνδικαλιστές έρμαια εργατοπατέρων, κυβερνητικούς ιδεολόγους και λογοκριτές, όταν ζήτησα άδεια προβολής, και, όταν τελικά τα κατάφερα, το μένος των κριτικών, που περιφρουρούσαν το χώρο του
«σύγχρονου» κινηματογράφου. Η επόμενη ταινία μου ήταν η  Άρπα Colla...
Αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και θεωρήσουμε ότι ο κινηματογράφος καταγράφει την πραγματικότητα μιας κοινωνίας αλλά δεν έχει τη δύναμη να την
αλλάξει, πως είναι δυνατόν ν’ αλλάξει κάτι στον κινηματογράφο αν δεν αλλάξει πρώτα αυτή η πραγματικότητα. Αλλά και πώς ν’ αλλάξει, με την αδιαφορία με
την οποία αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις τον κινηματογράφο, χωρίς κινηματογραφική παιδεία, χωρίς ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη μιας κινηματογραφικής οικονομίας, χωρίς τη ρύθμιση των σχέσεων κινηματογράφου και τηλεόρασης;
Αν δεν είχα βρεθεί στο περίφημο «debate του Iανού», του διπρόσωπου θεού που, μεταξύ άλλων, συμβόλιζε και τη μετάβαση από τον πρωτογονισμό στον
πολιτισμό, θα πίστευα ακόμα ότι τα παλιά τραύματα έχουν επουλωθεί κι ότι όλος ο χώρος είχε συσπειρωθεί για να λύσει τα προβλήματά του. Το «ξεκατίνιασμα» -δε βρίσκω ακριβέστερη λέξη- που επακολούθησε των υποσχέσεων των πολιτικών, έδειξε ότι τουλάχιστον η πλειονότητα των συνδικαλισμένων κατ’
εξοχήν δημιουργών του ελληνικού κινηματογράφου, εκπροσωπείται από μια μειονότητα με ιδιοτελείς φιλοδοξίες και θέσεις, που εξοργίζουν τους νεότερους και θλίβουν τους γέρους της γενιάς μου.
Οι «Oμιχλιστές» είναι ένα αυθόρμητο ουτοπιστών κίνημα ενεργών επαγγελματιών και ακτιβιστών –ως επί το πλείστο νέων– απ’ όλο το κινηματογραφικό σινάφι, και γι’ αυτό τους συμπάθησα και συντάσσομαι με τις απόψεις τους. Ακόμα λειτουργούν άναρχα έως και λίγο αυτοκαταστροφικά, γι’ αυτό και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα σαν μερικά σωματεία που τα τελευταία χρόνια κατάφεραν μόνο να χειραγωγούν συνελεύσεις φορέων κι επιτροπές βραβεύσεων, και να διεκδικούν μόνο για εσωτερική ή κομματική κατανάλωση.
Τα πράγματα που ζητούν οι «Oμιχλιστές», είναι λίγα, λογικά και εφικτά:
Ζητούν, οι φόροι που εισπράττει το κράτος από τον κινηματογράφο, να επενδύονται στο μεγαλύτερό τους ποσοστό και αυτόματα σε όλο το φάσμα της κινηματογραφικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΚ, χωρίς παρεμβάσεις κυβερνητικών και σωματειακών παραγόντων στις κρίσεις των οργάνων.
Ζητούν επίσης, οι συμπαραγωγές με την τηλεόραση, για τις οποίες δεν έχουν ακόμη πεισθεί όλα τα κανάλια, να μην καταλήξουν στην παραγωγή ταινιών
ίδιας αισθητικής με αυτήν που οδήγησε στη μαζική διασκευή ξένων σειρών για ντόπια κατανάλωση.
Θα ήθελαν ακόμα, οι εταιρείες παραγωγής να μην αντιμετωπίζονται φορολογικώς χειρότερα από επενδυτικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου, γιατί δεν υπάρχει πιο επισφαλής επιχείρηση από την παραγωγή μιας ελληνικά ομιλούσας ταινίας.
Ζητούν ακόμα και την ίδρυση μιας Σχολής Κινηματογράφου, ίσως στο πλαίσιο μιας Σχολής ή Ακαδημίας –και παραστατικών– Τεχνών, και όχι σαν παραφυάδα Φιλοσοφικής ή Πολυτεχνικής Σχολής.
Στην ηλικία τους ζητούσαμε περισσότερα, αλλά δεν πήραμε ούτε αυτά.
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Σήμερα υπάρχουν άρθρα σε 297 νόμους και προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα θέματα του κινηματογράφου· περίπου, 1200 σελίδες. Όμως ο Νόμος 1597/86, ο νόμος Ζαχαρία ή, κατ’ άλλους, ο νόμος της Μελίνας, είναι
ο κυρίαρχος. Αυτός ρυθμίζει, σύμφωνα με τις επιταγές μιας άλλης εποχής, την κινηματογραφική δημιουργία και παραγωγή: ΕΚΚ (το κράτος παράγει ή «ελέγχει» την παραγωγή), ΦΚΘ (κρατικό φεστιβάλ – το κράτος βραβεύει), Hellas
Film (το κράτος προβάλλει και εξάγει τον κινηματογράφο στο εξωτερικό) και λίγα περί παιδείας (που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ). Κατά καιρούς, τροποποιήσεις του νόμου αυτού επιδίωξαν –δειλά, θα έλεγα– να τον προσαρμόσουν
σε νεότερες εποχές. Όμως ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος: μονοπωλιακές κρατικές καταστάσεις που επανδρώνονται
(κυριολεκτικά – σπάνια συναντάς γυναίκες) από τους συνδικαλιστικούς φορείς.
Όμως ο βρόγχος παραμένει και, μπορώ να πω, έσφιγγε σιγά σιγά, χωρίς να πολυφαίνεται. Αυτό ένιωσαν φέτος οι
πρωτεργάτες της «Ομίχλης» και είπαν: Ώς εδώ. Τέρμα τα ψέματα: Έναν σύγχρονο Νόμο (για να μην πω: σύγχρονο νομικό πλαίσιο), που να ενισχύει τόσο την καλλιτεχνική όσο και τη βιομηχανική υπόσταση του κινηματογράφου.
Ο κινηματογράφος χρειάζεται πλουραλισμό τόσο στην έμπνευσή του όσο και στη παραγωγή του (πηγές χρηματοδότησης κ.λπ.), αλλά και, κυρίως, ζωτικό χώρο για ν’ αναπνεύσει. Αλλιώς, αργά ή γρήγορα, θα πεθάνει με τη θηλιά στο λαιμό, και οι φετινές επιτυχίες δεν θα είναι παρά ο προθανάτιος βρόγχος.

29

τα 5 πράγματα που θέλω να αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο

πέτρος σεβαστίκογλου
//σκηνοθέτης

Η ουσιαστικότερη αλλαγή στον ελληνικό κινηματογράφο βρίσκεται αυτή τη
στιγμή στη δίνη ενός μετεωρολογικού φαινομένου που ονομάζεται «Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη». Είναι μια απρόσμενη συσπείρωση του πιο ενεργού κομματιού του ελληνικού κινηματογράφου, μια απρόσμενη αλλαγή νοοτροπίας. Έχουμε μείνει και οι ίδιοι έκπληκτοι απ’ το πώς εκατό και κάθε μέρα
όλο και περισσότεροι άνθρωποι που ανήκουν σ’ ένα χώρο, όπου ο εγωισμός,
ο ανταγωνισμός και πολλά άλλα αρνητικά σε «ισμός» κυριαρχούν, καταφέρνουμε να επικοινωνούμε και να μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο· πώς καταφέραμε να σπάσουμε τη μακροχρόνια εκπαίδευση που έχουμε δεχτεί: να
αμφισβητούμε το διαφορετικό, να παλεύουμε για ν’ αρπάξουμε το κόκαλο
που μας πετάνε, να περιοριζόμαστε στο πώς της τέχνης και όχι στο γιατί.
Όταν φτάσαμε, λοιπόν, στο απόλυτο μηδέν, αναγκαστήκαμε να ανακαλύψουμε άλλους τρόπους επιβίωσης: την ξεχασμένη, σκονισμένη αλληλεγγύη που με κόπο ανασύραμε από το βάθος του συρταριού και που τώρα
προσπαθούμε να μάθουμε ξανά τον τρόπο λειτουργίας της· την ίδια την τέχνη μας, που επιτέλους, απαλλαγμένοι από το αλληλοφάγωμα, ανακαλύπτουμε ξανά, να συζητάμε, να συνδημιουργούμε, να θέτουμε τα σημαντικά προβλήματα της κινηματογραφικής έκφρασης. Αρχίσαμε να γευόμαστε όλα αυτά τα «πρωτόγονα» συναισθήματα που με δική μας ευθύνη είχαμε αφήσει να ατροφήσουν.
Η εξέγερση του περασμένου Δεκέμβρη δεν ήταν μόνο μια ανεξέλεγκτη
έκρηξη οργής· είχε κάτω από τη βία της μια επιτακτική ανάγκη να θέσει
σε αμφισβήτηση όχι τόσο ένα ανύπαρκτο κράτος όσο τους ίδιους τους πολίτες του.
Μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε πως εμείς, οι άνθρωποι της τέχνης, είχαμε και οι ίδιοι παρασυρθεί σε μια στείρα νοοτροπία μιας καταναλωτικής
τέχνης. Επιχορήγηση, δάνειο, παραγωγή, κατανάλωση, επιτυχία ή αποτυχία και, για τους πιο ανθεκτικούς, ο αέναος κύκλος ξανάρχιζε. Εν μέρει,
αυτή η στάση καθρεφτιζόταν κατά κάποιο τρόπο και στο έργο μας. Όπως
ζεις, έτσι και δημιουργείς. Δεν αναφέρομαι, βεβαίως, στις εξαιρέσεις. Η
εξαίρεση δεν είναι πολιτισμός· είναι ένας μοναχικός δρόμος.
Πιθανότατα, ο νέος υπουργός Πολιτισμού να υλοποιήσει κάποια από τα πιο
βασικά μας αιτήματα. Αλλά τίποτα δεν θα αλλάξει ουσιαστικά αν απλώς
αποκατασταθεί ένα κάπως πιο βιώσιμο κινηματογραφικό τοπίο. Η αλλαγή
νοοτροπίας που ξεπροβάλλει μέσα απ’ την «Ομίχλη» είναι εξαιρετικά εύθραυστη και απαιτεί καθημερινή σύγκρουση με το κοινωνικό περιβάλλον,
αλλά και, προπάντων, με τον ίδιο τον εαυτό μας.
Αν καταφέρουμε να κρατήσουμε και να μοιραστούμε αυτό το πνεύμα το
οποίο αρχίζει να ξεδιαλύνει την ομίχλη που τόσα χρόνια επικρατεί, τότε θα
μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια πραγματική Αναγέννηση στην τέχνη, που
μπορεί και να σηματοδοτήσει την έναρξη και μιας κοινωνικής Αναγέννησης.
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δημήτρης ινδαρές //σκηνοθέτης

1 Να συμφωνήσουμε όλοι σοβαρά ότι η τέχνη του κινηματογράφου δεν είναι «πολυτέλεια»· ότι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της πολιτιστικής μας ταυτότητας, που οφείλουμε να το καλλιεργήσουμε συστηματικά και να το στηρίξουμε σοβαρά
και υπεύθυνα – με αιχμή πάντα τον ανεξάρτητο κινηματογράφο του δημιουργού («καλλιτεχνικό» ή όπως αλλιώς...), τον
οποίο οι κινηματογραφιστές παντού στον κόσμο υπερασπίζονται σταθερά ως βασικό ζωτικό τους χώρο, καθώς εκεί επωάζονται τα καινούργια πράγματα.
2 Να δημιουργηθεί επιτέλους μια κινηματογραφική σχολή επιπέδου κατά τα πρότυπα των πιο επιτυχημένων του κόσμου, με
την εισαγωγή –στο βαθμό που θα χρειαστεί– τεχνογνωσίας και διδασκόντων από το εξωτερικό (όπως π.χ. έκανε η Αυστραλία τη δεκαετία του 1970 με την μετάκληση του Jerzy Toeplitz από το Lodz, γεγονός που αναγέννησε συνολικά τον κινηματογράφο της χώρας)· σε συνδυασμό με μια γενναία στήριξη της Ταινιοθήκης, να καλλιεργηθεί ένας βαθύς κοσμοπολιτισμός,
παράλληλα με την αγάπη και τη γνώση για τις κατακτήσεις του κινηματογράφου και, συνολικά, της τέχνης στη χώρα μας.
3 Να υπάρξει ένα νέο και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο με προβλέψεις για τον κινηματογράφο τόσο ως εμπορικό όσο και
ως καλλιτεχνικό προϊόν· να στηριχτεί η δημιουργία και η παραγωγή με μέτρα αναπτυξιακά – με ελευθερία για τους δημιουργούς, με κατοχύρωση και σεβασμό των δικαιωμάτων τους (συμβόλαια της προκοπής, πνευματικά δικαιώματα, ευθύνη καλλιτεχνικών επιλογών), με περιθώρια δημιουργίας και προβολής των ταινιών και πέραν των ασφυκτικών κανόνων
της αγοράς.
4 Συγκρότηση μιας Ακαδημίας Ελληνικού Κινηματογράφου από τους ίδιους τους επαγγελματίες του χώρου, με σκοπό την
προαγωγή και την προάσπιση της 7ης τέχνης, την καλλιέργεια κοινών αναφορών και της «συνέχειας» της τέχνης, όπως
επίσης της αλληλοκατανόησης και της αλληλεγγύης. Η αποκαλυπτική εμπειρία της «Ομίχλης» μάς δείχνει ότι οι συνθήκες είναι ώριμες.
5 Υπέρβαση της μέχρι τώρα παθογένειας και των συμπεριφορών του σιναφιού μας. Ας μην ξεχνάμε ότι ένας βασικός λόγος κριτικής του «αυτοδιαχειριζόμενου» μοντέλου του νόμου της Μελίνας ήταν ότι κρίσιμοι παράγοντες του χώρου φάνηκαν πολλές φορές κατώτεροι των ρόλων τους. Μακάρι εμείς, καθένας από την πλευρά του, να φανούμε και να αποδειχθούμε καλύτεροι απέναντι στις ευθύνες μας και –κυρίως!– στη δουλειά μας: να κάνουμε καλύτερες ταινίες.
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τα 5 πράγματα που θέλω να αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο

μαρία δρανδάκη //παραγωγός

στράτος τζίτζης //σκηνοθέτης

Μπορώ να σκεφτώ παραπάνω από 5 πράγματα που θέλω ν’ αλλάξουν στο ελληνικό κινηματογραφικό τοπίο. Ωστόσο, αν τα περιόριζα σε 5, θα ήταν κάπως έτσι:
1 Να μην ακούω τη φράση «Αυτή η ταινία δεν πουλάει» (δυνατότητα εύρεσης χρηματοδότησης για όλα τα είδη ταινιών).
2 Να μην ξεκινάω τις διαπραγματεύσεις με συντελεστές ταινιών
με τη φράση «Γνωρίζεις, βέβαια, ότι αυτή είναι μια low budget
ταινία, άρα...» (πραγματοποίηση των ταινιών με κανονικούς
προϋπολογισμούς και δυνατότητα κάλυψής τους).
3 Να μπορούν οι ταινίες να συναντούν το κοινό τους και να προκαλούν αντιδράσεις, συζητήσεις, αντιρρήσεις (κίνητρα για διανομή των ελληνικών ταινιών).
4 Να μπορούν οι ταινίες πιο οργανωμένα και συστηματικά να βρίσκουν το δρόμο τους και εκτός των ελληνικών συνόρων (ενίσχυση της προώθησης των ελληνικών ταινιών σε ξένα φεστιβάλ, αγορές, διανομείς).
5 Να, να, να, να....

Αν και τα 5 κοινά σημεία στα οποία καταλήξαμε οι «Oμιχλιστές» με καλύπτουν
πλήρως, θα μπορούσα να προσθέσω κάποια δικά μου, καθαρά προσωπικά. Πέρα
απ’ την καλή υποδομή για την οποία αγωνιζόμαστε, αυτό που μετράει τελικά, είναι οι ίδιες οι ταινίες. Αν κάνουμε ταινίες που έχουν κάτι να πουν και το λένε άφοβα, με τόλμη και ειλικρίνεια δραματουργική και αισθητική, τότε έχει νόημα· αλλιώς, τίποτα δε λέει.
Αυτό που «λέει» στον κινηματογράφο, είναι ο κινηματογράφος του δημιουργού,
αυτού που κινείται πρωτογενώς απ’ την ανάγκη του να εκφράσει κάτι, και όχι από
άλλα κίνητρα. Εφόσον αυτό που έχει να πει είναι πρωτότυπο, έχει ενδιαφέρον και
το αποδίδει κατάλληλα, τότε βγαίνουν ταινίες που πραγματικά αξίζουν. Αυτό είναι
το πρώτο και το τελευταίο που θα ήθελα: περισσότερες ταινίες που ν’ αξίζουν τον
κόπο, και ευρεία στήριξη των δημιουργών τους (όπως και των παραγωγών που
τους στηρίζουν).
Τη αξία του δημιουργού, βέβαια, δεν μπορείς να την παραγγείλεις. Το τι κουβαλάει καθένας στο κεφάλι του είναι δική του υπόθεση, και δική σου να το εκτιμήσεις ή όχι. Πέρα, όμως, από αυτόν τον υποκειμενισμό υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές συνθήκες που παίζουν ρόλο στον εκφραστικό πλούτο ή στην καλλιτεχνική
ένδεια ενός ατόμου ή ενός ολόκληρου χώρου.
Αυτό που παρεμβαίνει στην έκφραση, που τη φτωχαίνει και την αλλοτριώνει, είναι κατά βάση ο φόβος. Αυτός ο φόβος μπορεί να είναι οικονομικός (π.χ. πώς θα
βρω λεφτά για μια ταινία ειλικρινή και πώς θα επιβιώσω μετά απ’ αυτήν), υπαρξιακός (π.χ. αν θα αρέσει μια τέτοια ταινία, άρα και εγώ, ενώ όλοι χειροκροτούν τις
συμβατικότητες), κοινωνικός (π.χ. αν εκφραστώ ειλικρινά θα πιαστώ κορόιδο, τη
στιγμή που οι άλλοι υποκρίνονται) ή ιδεολογικός (π.χ. δεν είναι εποχή για κριτικές
διεισδύσεις, και καλύτερα να μείνω στην επιφάνεια των πραγμάτων).
Πέρα από το θάρρος κάθε δυνάμει δημιουργού, το περιβάλλον στο οποίο κινείται
παίζει δημιουργικό ρόλο με το να τον ενθαρρύνει, αντί να τον φοβίζει. Θα ήθελα,
λοιπόν, μια σειρά αλλαγών που θα συντελούσαν σ’ ένα «δημιουργικότερο» περιβάλλον. Κάποιες από αυτές ενυπάρχουν στο κείμενο των 5 κοινών μας σημείων.
Αυτό που εγώ θέλω να τονίσω, είναι το προσωπικό στοιχείο.
Θεωρώ κλειδί των αλλαγών την παρουσία στα κέντρα των αποφάσεων προσώπων που ξέρουν από κινηματογράφο και μπορούν να αξιολογήσουν σωστά και
ανεπηρέαστα κάθε περίπτωση, είτε για να τη χρηματοδοτήσουν, να την παραγάγουν, να τη διανείμουν και να την προωθήσουν, είτε για να γράψουν την κριτική
που της αξίζει. Για να το κάνουν αυτό, όμως, θα πρέπει κι αυτοί με τη σειρά τους
να μη φοβούνται.
Αν δούμε την ιστορία του κινηματογράφου, θα παρατηρήσουμε ότι οι «χρυσές εποχές» του  –δεκαετίες με μπαράζ αριστουργημάτων– συνέβαιναν σε εποχές ευφορίας, όπου οι άνθρωποι του κινηματογράφου, ενθαρρυμένοι από μια άνοιξη ιδεών,
από κάποιο κοινό όραμα ή κάποια κοινή αντίδραση, τολμούσαν. Ελπίζω, η κινητοποίηση των «Κινηματογραφιστών στην Ομίχλη» να εγκαινιάζει μια τέτοια εποχή.
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τα 5 πράγματα που θέλω να αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο

μαργαρίτα μαντά //σκηνοθέτης

Συμμετέχω στην κίνηση «Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη» από την πρώτη στιγμή που αυτή γεννήθηκε, τον Μάρτιο του 2009. Και θεωρώ ότι αποτελεί το πιο υγιές και το πιο συγκινητικό γεγονός που έχει συμβεί εδώ και πολλά
χρόνια στους κόλπους του ελληνικού κινηματογράφου· αυτού του κινηματογράφου που παράγεται χάρις στο πείσμα, την τρέλα, την πίστη και το προσωπικό κόστος των ίδιων των ελλήνων κινηματογραφιστών, ερήμην της Πολιτείας που αδιαφορεί προκλητικά για τον πολιτισμό γενικότερα και τον κινηματογράφο, ειδικότερα, σε μια χώρα που
ανήκει στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και που η μόνη ουσιαστική εξαγώγιμη παραγωγή της είναι τα πολιτιστικά προϊόντα.
Είναι ίσως η πρώτη φορά που τόσοι ενεργοί κινηματογραφιστές –σκηνοθέτες, παραγωγοί, σεναριογράφοι– συσπειρωθήκαμε και δρούμε συλλογικά για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: την ύπαρξη ελληνικού κινηματογράφου
σήμερα, αύριο και στο μέλλον· η πρώτη φορά που βγήκαμε ο καθένας από το μοναχικό του καβούκι και κάναμε
τον βουβό θυμό μας πράξη πολιτών που αναλαμβάνουν την ευθύνη και το δικαίωμα της πολιτικής τους ύπαρξης·
που γνωριζόμαστε –επιτέλους!– ουσιαστικά μεταξύ μας, μέσα από τις διαφωνίες μας, τις συμφωνίες μας, τα διαφορετικά μας θυμικά, τις αμφιβολίες και τις αγωνίες μας.
Αυτό που ελπίζω να κατακτήσουμε οι «Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη», είναι να βγούμε οριστικά από την άγονη
μιζέρια και την παθογένεια τακτικών και συμπεριφορών που δεν αφορούν καθόλου τους λόγους για τους οποίους
καθένας απο μας κάνει ταινίες· να μιλάμε –επιτέλους!– μεταξύ μας για τις ταινίες που φτιάχνουμε, και να ανταλλάσσουμε τη δυναμική της τέχνης μας· να ξεφύγουμε από την αρρώστια ενός συστήματος που μας ωθεί να «τρώμε» ο ένας τον άλλομ μέσα απο την καραμέλα «σήμερα λεφτά εσύ, σήμερα βραβείο εσύ, αύριο εσύ κ.λπ.».
Αυτό που –προσωπικά, αλλά και ως μέλος των «Κινηματογραφιστών στην Ομίχλη»– απαιτώ από την Πολιτεία, είναι να κάνει πράξη την –χρόνια τώρα εξαγγελλόμενη– «αγάπη» της για τον ελληνικό κινηματογράφο· να καταθέσει, ψηφίσει και εφαρμόσει πρακτικά –με πλήρη νομική και συνταγματική κατοχύρωση– έναν νέο Νόμο που θα
ορίζει θεσμικά τα πλαίσια παραγωγής και προώθησης όλων των τάσεων της ελληνικής κινηματογραφίας – δίκαια,
αξιοκρατικά και αναπτυξιακά.
Κι αν υπάρχουν 5 θεμελιώδη και αδιαπραγμάτευτα σημεία που αυτός ο νέος Νόμος πρέπει να ορίζει και να εγγυάται, αυτά δεν μπορεί παρά να είναι:
1 Η αύξηση του ποσού που διατίθεται για την παραγωγή ταινιών.
2 Η ισόνομη δυνατότητα παραγωγής ταινιών που εκφράζουν όλες τις τάσεις του ελληνικού κινηματογράφου.
3 Η ισόνομη δυνατότητα προώθησης και διανομής όλων των ταινιών όλων των τάσεων.
4 Η αποδέσμευση των λεγόμενων «Κρατικών Βραβείων Ποιότητας» απο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θεωρώ οτι τα συγκεκριμένα βραβεία δεν πρέπει να είναι ούτε «κρατικά» ούτε «ποιότητας» και, πάνω απ’
όλα, όχι χρηματικά. Η απονομή τους απο μιαν Ακαδημία Κινηματογραφιστών, όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες, είναι ίσως η μόνη λύση που θα τους προσδώσει ουσία και κύρος.
5 Η άμεση δρομολόγηση ίδρυσης της πολύπαθης Ακαδημίας Κινηματογράφου. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για
μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου όταν είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν διαθέτει Σχολή Κινηματογράφου με το προφίλ και τις υποδομές που απαιτεί η πραγματικότητα του 21ου αιώνα.
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γιώργος νούσιας //σκηνοθέτης
Δεν θέλω να αλλάξουν μόνο 5 πράγματα στον ελληνικό κινηματογράφο. Πρέπει
να αλλάξουν περισσότερα. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει να γίνει τελικά είναι
ένα. Παρακάτω είναι μια μικρή, αλλά ενδεικτική λίστα από ευρωπαϊκές ταινίες
των τελευταίων χρόνων. Όλες έχουν κάτι κοινό. Ας τις δούμε πρώτα:
1 Αμελί -Ζαν Πιέρ Ζενέ (Γαλλία, 2001)
2 Η αδελφότητα των λύκων  -Κριστόφ Γκάνς (Γαλλία, 2002)
3 Περσέπολις -Μαργιάν Σατραπί (Γαλλία, 2007)
4 Το σκάφανδρο και η πεταλούδα -Τζούλιαν Σνάμπελ (Γαλλία, 2007)
5 13 (Τζαμέτι) -Τζέλα Μπαμπολάνι (Γαλλία, 2005)
6 Μην το πεις σε κανέναν -Γκιγιόμ Γκανέ (Γαλλία, 2006)
7 OSS 117: Αποστολή στο Κάιρο  -Μισέλ Αζαναβίτσιους (Γαλλία, 2006)
8 Ο χτύπος που έχασε η καρδιά μου -Ζακ Οντιάρ (Γαλλία, 2005)
9 Το παιδί -Ζαν Πιέρ και Λικ Νταρντέν (Γαλλία, 2005)
10 Ανάμεσα στους τοίχους -Λοράν Καντέ (Γαλλία, 2008)
11 Υπερένταση -Αλεξάντρ (Αζά Γαλλία, 2003)
12 Ραγισμένες αγκαλιές -Πέδρο Αλμοδοβάρ (Ισπανία,  2009)
13 Το ορφανοτροφείο  -Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα (Ισπανία, 2007)
14 Ο λαβύρινθος του Πάνα  -Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Ισπανία, 2006)
15 Τα φαντάσματα του Γκόγια -Μίλος Φόρμαν (Ισπανία, 2006)
16 [REC] -Χάουμε Μπαλγκέρο, Πάκο Πλάζα (Ισπανία, 2007)
17 Το σύνδρομο Μπάαντερ Μάινχοφ -Ούλι Έντελ (Γερμανία, 2008)
18 Το κύμα -Ντένις Γκάνσελ (Γερμανία 2008)
19 Στην άκρη του ουρανού -Φατίχ Ακίν (Γερμανία-Τουρκία, 2007)
20 Η ελεύθερη βούληση -Ματίας Γκλάνσερ (Γερμανία, 2006)
21 Οι ζωές των άλλων -Φλόριαν Χένκες φον Ντόνερσμακ (Γερμανία, 2006)
22 Οι τελευταίες μέρες της Σόφι Σολ -Μαρκ Ρόδεμοντ (Γερμανία, 2006)
23 Elling -Πίτερ Νάας (Νορβηγία, 2001)
24 Το χιόνι βάφτηκε κόκκινο -Τόμι Βίρκουλα (Νορβηγία, 2009)
25 Τραγούδια από τον δεύτερο όροφο -Ρόι Άντερσον (Σουηδία, 2000)
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26 Λίλια για πάντα -Λούκας Μούντισον (Σουηδία, 2002)
27 Ondskan -Μίκαελ Χάφστρομ (Σουηδία, 2003)
28 Άσε το κακό να μπει -Τόμας Άλφρεντσον (Σουηδία, 2008)
29 Γόμμορα -Ματέο Γκαρόνε (Ιταλία, 2008)
30 Il Divo -Πάολο Σορεντίνο (Ιταλία, 2008)
31 Αυγουστιάτικο γεύμα στη ρώμη -Τζιάνι ντι Γκρεκόριο (Ιταλία, 2008)
32. Romanzo Criminale -Μισέλ Πλασιντό (Ιταλία, 2005)
33 Το εγχειρίδιο του έρωτα -Τζιοβάνι Βερονέζι (Ιταλία, 2005)
34 Κλίματα -Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν (Τουρκία, 2006)
35 Τρεις πίθηκοι -Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν (Τουρκία, 2008)
36 Μέρες θυμού -Όλε Κριστιάν Μάντσεν (Δανία, 2008)
37 Μετά το γάμο -Σούζαν Μπιέρ (Δανία, 2006)
38 Pusher Tilogy -Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν ( Δανία, 1996, 2004, 2005)
Όλες αυτές οι ταινίες έχουν κάνει διεθνή καριέρα, όχι μόνο στο φεστιβαλικό
κύκλωμα, αλλά στο εμπορικό. ΑΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Μπορούν οι ταινίες μας να έχουν από αξιοπρεπείς μέχρι επιτυχημένες πορείες στο εξωτερικό; Δεν θέλω να βγάζουμε μόνο πυροτεχνήματα. Θέλω κάθε χρόνο να μπορούν να βγαίνουν 2-3 ταινίες στο εξωτερικό και να
αρέσουν. Τότε και οι πιο τοπικού ενδιαφέροντος ταινίες θα γίνουν καλύτερες,
και το κοινό θα ανυπομονεί για την επόμενη ελληνική ταινία.
Θα πει κανείς ότι οι άλλες ευρωπαικές χώρες έχουν έναν Ντράγιερ, ένα Μπέργκμαν, ένα Ντε Σίκα, μία νουβέλ βαγκ, ένα Σκολιμόφσκι, ένα Ταρκόφσκι. Ενώ
εμείς έχουμε έναν Τζέιμς Πάρις. Ναι, έχουν, και ναι, έχουμε. Γι αυτό κι εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Οι πρακτικοί τρόποι υπάρχουν και θα βρεθούν. Είμαι σίγουρος ότι άλλοι συνάδελφοι γράφουν περί αυτών. Το τελευταίο ζητούμενο όμως είναι οι ίδιες οι ταινίες μας. Γιατί εγώ θέλω την δικιά μου ταινία να
την δουν θεατές από 20 χώρες, κι όχι μόνο από μία. Κι αυτό είναι κυρίως στο δικό
μου χέρι, και όχι του οποιουδήποτε 1.5%...
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ανέστης χαραλαμπίδης //σκηνοθέτης
Η σύγχρονη, δραματική κατάσταση που επικρατεί στον ελληνικό κινηματογράφο επιβεβαίωσε όλους αυτούς που από καιρό τώρα υποστήριζαν ότι το ισχύον κινηματογραφικό σύστημα δεν έχει μέλλον. Συγκεκριμένα, όλοι οι πρωτοπόροι κινηματογραφιστές, εδώ και χρόνια επισήμαιναν τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε ο υπερβολικά μεγάλος –σχεδόν καθολικός– ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν στον κινηματογράφο μας οι παραγωγοί. Το συζητάμε, φωνάζουμε και το ξανασυζητάμε αυτό το θέμα τόσα χρόνια και, παρ’ όλα αυτά, στις κρίσιμες στιγμές που περνάει σήμερα ο χώρος μας, δε βρέθηκε
ακόμα κανένας να το αναφέρει. Είμαι ο πρώτος.
Επιτρέψτε μου να εμβαθύνω λιγάκι στο θέμα. Οι παραγωγοί είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν το κομμάτι της
κρατικής υπεραξίας (διάβαζε: αφαίμαξης του ελληνικού λαού) το οποίο επενδύεται στον ελληνικό κινηματογράφο για την εγχώρια παραγωγή. Αυτή την υπεραξία τη μετατρέπουν σε παραγωγή κινηματογραφικού έργου, η οποία, με τη σειρά της, δημιουργεί τη δική της υπεραξία – αιώνιος νόμος του καπιταλισμού, για όσους ανοίγουν τώρα τα μάτια τους. Με απλά λόγια, οι παραγωγοί θέλουν μ’ αυτά τα λεφτά να εξασφαλίσουν όχι μόνο ένα καινούργιο κινηματογραφικό έργο, αλλά και, κυρίως, ν’ αποσπάσουν από το κεφάλαιο αυτό όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υπεραξία (διάβαζε: δουλέψτε τζάμπα, καλιτέχνες μου). Και να που, επιτέλους, φάνηκαν τα πρώτα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος: ο ελληνικός κινηματογράφος πεινάει. «Δώστε μας...» λένε
οι σινεματζήδες, «...κάτι παραπάνω. Αυτά που δίνετε, δε μας φτάνουν».
Αρκετοί κινηματογραφιστές, τελικά, έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν από το κράτος να παραχωρήσει κι άλλη υπεραξία στην
παραγωγή. Σε ποιον, όμως, θα παει αυτή η υπεραξία; Εννοείται, πάλι στον παραγωγό. Δηλαδή, επιχειρείται να λυθεί το αδιέξοδο στο οποίο έφτασε ο ελληνικός κινηματογράφος μέσω της ενίσχυσης όσων είχαν οδηγήσει τον ελληνικό κινηματογράφο σ’ αυτό το αδιέξοδο. Γιατί, παρακαλώ; Προφανώς, οι κινηματογραφιστές που στηρίζουν την παραπάνω «λύση», ελπίζουν
ότι, έτσι, οι παραγωγοί (τους) θα γίνουν κομμάτι πιο γεναιόδωροι και θα τους ρίξουν λίγα ψίχουλα παραπάνω. Μ’ άλλα λόγια, οι συγκεκριμένοι κινηματογραφιστές, έστω και έμμεσα, παραδέχονται το αναγκαίο της καθολικής κυριαρχίας του κεφαλαίου στην κοινωνία κι έχουν ως κύριο όπλο για την επίλυση του οξύτατου κινηματογραφικού προβλήματος την... κεφαλαιοκρατική ιδεολογία – τι σας έλεγα στο «μοτέρ» #16, και δε με πιστεύατε! Συλλυπητήρια, κυρίες/δεσποινίδες/κύριοι επαναστατημένες/επαναστατημένοι.
Η κρίση στον ελληνικό κινηματογράφο αποδεικνύει περίτρανα τα λόγια του Μαρξ: «Το κεφάλαιο καταστρέφει ό,τι πιάνει στα
χέρια του». Ακόμα και στο κείμενο των κινηματογραφιστών που αντιδρούν γίνεται λόγος για το γεγονός ότι ο ελληνικός κινηματογράφος επιζεί χάρη στην αυτοθυσία των δημιουργών του. Γιατί, λοιπόν, πρέπει να συνεχιστεί αυτή η αυτοθυσία; Για να
φτάσουμε ξανά εδώ που φτάσαμε; Γιατί αφήνουμε τους παραγωγούς να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο; Μια απάντηση μπορεί να υπάρχει: από εθελοτυφλία.
Το μέλλον της ανάπτυξης του ελληνικού κινηματογράφου βρίσκεται στη εξασθένιση του ρόλου των παραγωγών στο ελληνικό
κινηματογραφικό γίγνεσθαι και στην αντίστοιχη ενίσχυση του ρόλου των δημιουργών. Οι 3 από τις 4 φετινές παρουσίες των
ελληνικών ταινιών στα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου έγιναν από σκηνοθέτες που έκαναν ταυτόχρονα και τους
παραγωγούς ή συμπαραγωγούς (η τέταρτη ήταν συμπαραγωγή με χώρα του εξωτερικού). Περίπου η ίδια εικόνα επικρατούσε και στις ταινίες που διακρίθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτο συμπέρασμα: Οι σκηνοθέτες αναγκάζονται να εκτελούν
χρέη παραγωγού για να πετύχουν τα έργα τους το απαιτούμενο καλλιτεχνικό επίπεδο διεθνούς κύρους. Δεύτερο: Η εξασθένιση του ρόλου του παραγωγού είναι ήδη διαλεκτική αναγκαιότητα που εξελίσσεται σε πραγματικότητα.
Από την άλλη, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι οι παραγωγοί ενδιαφέρονται για την εμπορική επιτυχία και όχι για τα
καλλιτεχνικά ζητήματα. Εάν όντως οι παραγωγοί έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στην επίτευξη αυτού του στόχου,
τότε (πρέπει να παραδεχτούμε και εδώ) δεν έχουν πετύχει περισσότερο απ’ ό,τι στα καλλιτεχνικά. Η συντριπτική πλειονότητα των κρατικά επιδοτούμενων ταινιών είναι εμπορικές αποτυχίες. Έτσι φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η πραγματική ουσία
της δουλειάς του έλληνα παραγωγού στις κρατικά χρηματοδοτούμενες ταινίες είναι, τις περισσότερες φορές, όχι η βαθύτερη γνώση των οικονομικών, οργανωτικών και καλλιτεχνικών ζητημάτων της κινηματογραφικής αγοράς, αλλά ο ρόλος του
μεσάζοντα μεταξύ κρατικής επιχορήγησης και κινηματογραφικής παραγωγής – ρόλος, που εμποδίζει πλέον την καλλιτεχνική και την εμπορική ανάπτυξη του ελληνικού κινηματογράφου.
Κι αφού στα περισσότερα έντυπα και σχόλια της ελληνικής κοινωνίας γίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις καλλιτεχνικές προσδοκίες που έχει ο ελληνικός κινηματογράφος, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το οικονομικό μονοπώλιο και η καπιταλιστική εκμετάλλευση που ασκούν οι παραγωγοί σήμερα, είναι ένα μεγάλο (αβάσταχτο, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο)
βάρος, μια πληγή που δεν αφήνει την τέχνη μας να αναπτυχθεί.
Το τέλμα στο οποίο φτάσαμε σήμερα, πρέπει να είναι τέλμα νέας αρχής· να γίνει ο τελικός απολογισμός για το τι προσέφερε
καθένας στην κινηματογραφική ζωή. Ένα είναι σίγουρο: ότι οι παραγωγοί προσφέρουν πολύ λιγότερα απ’ αυτά που θα όφειλαν, αν αναλογιστούμε το μέγεθος της οικονομικής επιρροής που τους παραχωρεί το κρατικό σύστημα της κινηματογραφικής παραγωγής. Άρα, το επόμενο κεφάλαιο της κινηματογραφικής ιστορίας του τόπου πρέπει να διορθώσει αυτή τη δυσλειτουργία. Και θα τη διορθώσει (όπως έλεγε ο Λένιν) «αν όχι σήμερα, αύριο... αν όχι με αυτή τη μορφή, τότε με μια άλλη».
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μαρία τσίγκα //παραγωγός

Λίγο-πολύ είναι γνωστά τα αιτήματα του κινηματογραφικού χώρου. Είναι και δίκαια και αυτονόητα και από καιρό αναγκαία.
Μοιάζει αδιανόητο να συζητάμε ακόμα για συνθήκες που σε άλλες ευρωπαϊκές –και μη– χώρες είναι για χρόνια δεδομένες. Μοιάζει αδιανόητο, ελληνικές ταινίες που γίνονται με τεράστιο κόπο και ψίχουλα, να καλούνται να συναγωνιστούν τη διεθνή παραγωγή.
Ένα υγιές κινηματογραφικό τοπίο χρειάζεται το αναπτυξιακό πλαίσιο που θα επιτρέψει στους έλληνες επαγγελματίες να εργάζονται και να δημιουργούν
με αξιοπρέπεια και ελευθερία· κατ’ αρχάς, δηλαδή, ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο με δύο κατευθύνσεις: κρατική χρηματοδότηση απ’ τη μια, κίνητρα για συμμετοχή ιδιωτών στις παραγωγές ταινιών απ’ την άλλη.
Τα επιμέρους των δύο κατευθύνσεων είναι επίσης γνωστά: αύξηση του προϋπολογισμού για την παραγωγή και τη διαμόρφωση αυτόματου προγράμματος χρηματοδοτήσεων στο ΕΚΚ, φορολογικά κίνητρα, tax shelter, tax credit, επιστροφή του ειδικού φόρου, επένδυση του 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών των τηλεοπτικών σταθμών στην παραγωγή ταινιών, καθώς και η ενσωμάτωση δικλίδων ασφαλείας για τη σωστή εφαρμογή του πλαισίου και την
αποτροπή επικράτησης θλιβερών μικροσυμφερόντων.
Αν, όμως, σκοπός μιας κινηματογραφίας είναι να γίνονται ταινίες που συναντούν το κοινό, που ταξιδεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που αναδεικνύουν προβληματικές και αναζητούν μια οποιαδήποτε ουσία, ταινίες που συνδιαλέγονται με το ίδιο το μέσο εξερευνώντας τα όριά του, ένα πλαίσιο οικονομικής στήριξης είναι μεν απαραίτητο, αλλά όχι αρκετό.
Η αναβάθμιση της Κινηματογραφικής Παιδείας είναι εξίσου σημαντική.
Προσωπικά, δε με ενδιαφέρει αν κάτι τέτοιο γίνει με αναδιοργάνωση του ήδη υπάρχοντος τμήματος στη Θεσσαλονίκη ή με τη δημιουργία μιας Ακαδημίας Τεχνών ή με άλλο τρόπο. Με ενδιαφέρει η εμπειρική και θεωρητική εκπαίδευση που θα παρέχεται, να δίνει εργαλεία και γνώσεις, να μεταδίδει
ορμή και πείσμα, να καθοδηγεί χωρίς να πνίγει τη δημιουργική πνοή και το πάθος, να βγάζει ικανούς επαγγελματίες για όλες τις ειδικότητες του κινηματογράφου.
Ο κινηματογράφος, όμως, ως έκφραση της ίδιας της ζωής, προϋποθέτει επίσης κατάθεση ψυχής και προσωπικής αλήθειας. Στην Ελλάδα, λείπει σε μεγάλο βαθμό η τόλμη να στραφούμε στον εαυτό μας και την κοινωνία μας, να κοιτάξουμε βαθύτερα σε όλα αυτά που μας αφορούν – μια συνθήκη, που
μεταφέρεται και στον κινηματογράφο. Οι γενικεύσεις είναι πάντα επικίνδυνες, και σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις. Θα ήθελα, όμως, πρόθεση να είναι
περισσότερες ταινίες με τις οποίες να παίρνουμε το ρίσκο να δείξουμε αυτό που μας βασανίζει, χωρίς να φοβόμαστε αν θα ενοχλήσει, αν θα μας εκθέσει, αν θα μας καταπιεί.
Κλείνοντας, ένα ακόμα θέμα ή, μάλλον, ένας προβληματισμός.
Τον επόμενο χρόνο, βγαίνουν στις ελληνικές αίθουσες περίπου 100 ταινίες, χωρίς να μετράω τις ελληνικές παραγωγές. Αναρωτιέμαι τι σημαίνει αυτό
για την τύχη των ελληνικών ταινιών στις αίθουσες όταν καλούνται να επιβιώσουν μεταξύ των ξένων με την επιπλέον αγωνία των εισιτηρίων του «πρώτου 4ημέρου», γνωρίζοντας, βέβαια, ότι τίποτα απ’ αυτά δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Αν και συμφωνώ απολύτως πως είναι απαραίτητος ο πλούτος
της παρουσίας διαφόρων και διαφορετικών ταινιών στις αίθουσες, θα ήθελα να σκεφτούμε γύρω από μια «φόρμουλα επιβίωσης» σ’ αυτή την ασφυκτική πραγματικότητα.
Κάποιος είχε γράψει πως κανείς δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και να κάνει μια καινούργια αρχή, αλλά πως όλοι μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα και
να φτιάξουμε ένα νέο τέλος. Ίσως η «Ομίχλη» των κινηματογραφιστών του τελευταίου εξαμήνου να είναι αυτή η αρχή ή μία απ’ τις πολλές που έπονται.
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αλέξης αλεξίου //σκηνοθέτης

σωτήρης γκορίτσας //σκηνοθέτης

Αυτά που θα ήθελα να αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο, είναι:
Ο σεναριογράφος που γράφει στο σενάριο «Σκηνή 5. Βουνό στον Όλυμπο», να
βλέπει εκεί γυρισμένη τη σκηνή και όχι στα Κιούρκα, επειδή κόστιζε ακριβά να πάει
το συνεργείο να τη γυρίσει στον Όλυμπο. Τεράστια η διαφορά. Και δυστυχώς,
φαίνεται. Ιδίως όταν βλέπουμε την ταινία μας δίπλα σε άλλες, ευρωπαϊκές!
Ο σκηνοθέτης που χρειάζεται το γενικό πλάνο μιας γιορτής, να το γυρίζει και να
μην είναι αναγκασμένος να το μετατρέπει στο –σαφώς οικονομικότερο– κοντινό
πλάνο ενός ζευγαριού στην τουαλέτα. Δεν μετατρέπεται!
Ο ηθοποιός που έρχεται το βράδυ στο γύρισμα της ταινίας, να μην μπερδεύει τα
λόγια του με αυτά που έλεγε στο σίριαλ το πρωί για να βγάλει το νοίκι του και να μην
του κάνει έξωση ο σπιτονοικοκύρης.
Ο παραγωγός να σηκώνει το τηλέφωνο και να μην κρύβεται όταν μετά τον οικονομικό απολογισμό τού τηλεφωνούν οι ηθοποιοί, οι τεχνικοί, ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ο γραφίστας, τα εργαστήρια, το ΙΚΑ, η ΔOY, το κέιτερινγκ με τους «λουκουμάδες Αιγαίου» κι όλοι όσους βλέπετε στους ατέλειωτους τίτλους τέλους κάθε
ταινίας.
Ο διανομέας να μην υποκύπτει στον αιθουσάρχη που του λέει «Το ελληνικό θα σ’ το
παίξω, μεγάλε, μόνο αν έχεις να μου δώσεις μετά Ιντιάνα Τζόουνς!».
Ο σπουδαστής του κινηματογράφου να μην πρέπει να ξοδέψει σε σχολές κινηματογράφου του εξωτερικού ένα ποσό που δεν πρόκειται να πάρει πίσω δουλεύοντας
σε όλη του τη ζωή στις ελληνικές ταινίες.
Ο θεατής που λέει σε όλους μας: «Γιατί δεν μπορείτε να γυρίσετε μια ταινία σαν
αυτή την ξένη που μόλις είδα;», να παίρνει μιαν απάντηση κι όχι να βλέπει κεφάλια να κουνιούνται και να του μουρμουρίζουν: «Πού να σου εξηγώ τώρα, φίλε»…
Μα καλά, θα μου πείτε, αποκλειστικά οικονομικοί είναι οι λόγοι των προβλημάτων των
ελληνικών ταινιών; ΟΧΙ! Από εκεί, όμως, ξεκινούν: από την ισχνότητα της παραγωγής. Και, δόξα τω Θεώ, στο δρόμο όλοι προσθέτουμε το κατιτίς μας, καθώς πορευόμαστε με κρυφή ελπίδα και οδηγό τις ταινίες-πυροτεχνήματα που, παρ’ όλη την οικονομική ασφυξία της παραγωγής, κάθε τόσο ξεπετιούνται και μας κάνουν περήφανους όταν βραβεύονται διεθνώς ή αγκαλιάζονται απ’ τους έλληνες θεατές. Θα ήθελα, λοιπόν, αυτές οι ταινίες να πάψουν να είναι τα ένδοξά μας πυροτεχνήματα και να
τείνουν να γίνουν ο κανόνας, όπως εξ άλλου έγινε και σε άλλες μικρότερες κινηματογραφίες, όπως, π.χ., της Δανίας, που ευτυχώς είναι και της μόδας τελευταία!
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1 Εκπαίδευση: Η σχέση του Έλληνα με τον κινηματογράφο ήταν και παραμένει προβληματική. Αυτός δεν
αποτελεί μέρος της κουλτούρας μας ή της καθημερινότητάς μας. Το γιατί είναι απλό: ο κινηματογράφος
απουσιάζει από όλα τα στρώματα της εκπαίδευσης – από τα σχολεία μέχρι τις σχολές. Δεν μπορείς να αξιώνεις από τον μέσο έλληνα πολίτη ή και, κατά συνέπεια, από τον έλληνα πολιτικό να ενδιαφερθεί για κάτι
που απλώς δεν γνωρίζει.
2 Εθνική αναπτυξιακή πολιτική: Ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο τέχνη, αλλά και επιχειρηματική δραστηριότητα. Η χώρα μας, εδώ και δεκαετίες, παραμένει η μοναδική στον σύγχρονο κόσμο που δεν προβλέπει
κανενός είδους αναπτυξιακές ρυθμίσεις (επενδυτικά κίνητρα, χορηγίες, ειδικά δάνεια) για την κινηματογραφική παραγωγή.
3 Τόλμη: Οι έλληνες διανομείς είναι παραγωγοί, διανομείς και αιθουσάρχες. Αποτελούν μια ισχυρή μονοπωλιακή δύναμη. Και, 11 χρόνια μετά το Safe Sex, συνεχίζουν να παράγουν και να διανέμουν κακέκτυπά
του. Κάποτε θα πρέπει να τολμήσουν και κάτι διαφορετικό.
4 Συμμετοχή της τηλεόρασης: Η Ελλάδα πρέπει να είναι η μόνη χώρα της ΕΕ όπου η τηλεόραση δεν συμμετέχει στην κινηματογραφική παραγωγή. Βέβαια, μέσα στη γενικότερη σύγχυση, το κοινό μάλλον συνεχίζει
να μπερδεύει τα τηλεοπτικά σίριαλ με τις κινηματογραφικές ταινίες.
5 Τριπλασιασμός (τουλάχιστον) των χρηματοδοτήσεων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου: Τα τελευταία χρόνια, το ΕΚΚ έχει μειώσει δραματικά τις χρηματοδοτήσεις του στο ποσό των 100-200 χιλιάδων
ευρώ ανά ταινία. Κάποιος επιτέλους πρέπει να πει ότι, πολύ απλά, με αυτά τα χρήματα δεν γίνονται ταινίες (τουλάχιστον μεγάλου μήκους). Ακόμα και σε «φτωχές» χώρες της Ευρώπης (Πολωνία, Ρουμανία κ.ά.),
τα αντίστοιχα ποσά από τα Κέντρα Κινηματογράφου είναι τριπλάσια ή τετραπλάσια. Tα κρατικά χρήματα
στην περίπτωση του κινηματογράφου δεν αποτελούν επιχορηγήσεις (όπως είναι, π.χ., για τα θέατρα ή τους
αγρότες, και όπως λανθασμένα πιστεύουν πολλοί), αλλά χρηματοδοτήσεις-επενδύσεις που, με σωστή
διαχείριση, μπορούν να φέρνουν πίσω χρήματα για την ανατροφοδότηση της παραγωγής. Και, φυσικά,
εδώ ο στόχος δεν είναι απαραίτητα τα εισιτήρια της ελληνικής επικράτειας, αλλά καλές ταινίες που να «στέκονται» και να «εξάγονται» στο εξωτερικό.

τάκης βερέμης /παραγωγός-διανομέας

Πολλά θα ήθελα να πω, αλλά ουκ εν τω πολλώ…
Εξ άλλου, τα 5 σημεία των «Κινηματογραφιστών στην Ομίχλη» με καλύπτουν απόλυτα. Θα
ήθελα, λοιπόν, πέρα και πάνω απ’ τα κοινά μας αιτήματα:
Σεναριογράφους με πυγμή και κεραίες που πιάνουν παντού.
Σκηνοθέτες που δουλεύουν με σεναριογράφους, παραγωγούς και διανομείς σαν ομάδα.
Ένα νέο Κέντρο Κινηματογράφου, με συγκεκριμένο πλάνο και όραμα.
Μια νέα οργάνωση προώθησης των ταινιών μας στο εξωτερικό, τύπου Unifrance.
Νέα χρηματοπιστωτικά οχήματα για την παραγωγή και τη διανομή.
Και τον... Αϊ-Βασίλη που, ναι… υπάρχει, παρά τις διαψεύσεις περί του αντιθέτου, κι άρχισε ήδη να προβάρει τη στολή του στο κτίριο της οδού Μπουμπουλίνας!
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πάνος χ. κούτρας //σκηνοθέτης
Περίμενα στην ουρά· ήταν μια δημόσια υπηρεσία. Έπρεπε να ετοιμάσω κάτι χαρτιά για την ταινία· ήταν τρεiςτέσσερις μέρες πριν από το γύρισμα. Έκανε πολλή ζέστη, ήμουν κουρασμένος, αγχωμένος, είχα περιμένει
ήδη κάμποση ώρα περιμένοντας (αρκετούς μήνες, πολλά χρόνια). Όταν έφτασε η σειρά μου, η κυρία πίσω απ’
το γυαλί, χωρίς καν να με κοιτάξει, σηκώθηκε και πήγε στο βάθος του γραφείου κι άρχισε να μιλάει και να γελάει με μιαν άλλη κυρία που έτρωγε ένα σάντουιτς. Περίμενα κι άλλο λίγο, όταν οι υπόλοιποι στην ουρά άρχισαν να παραπονούνται. Θυμήθηκα πριν από αρκετά χρόνια ένα καλοκαίρι σ’ ένα νησί με έναν γάλλο φίλο και
φανατικό φιλέλληνα, όπου μας συνέβη ένα παρόμοιο περιστατικό, περιμένοντας σε μια Τράπεζα. Με περιπαικτική διάθεση τότε μου είχε πει: «Στην Ελλάδα ζεις για να ταπεινώνεσαι». Επανήλθα στο χρόνο και στο χώρο.
Ο πίσω μου άρχισε να βρίζει, να φωνάζει, και αυτό έπρεπε να κάνω κι εγώ. Έπρεπε να γίνω γραφικός, έπρεπε να συμπεριφερθώ ελληνικά. Έπρεπε γι’ άλλη μιά φορά μέσα στην ημέρα (και γενικά στη ζωή) ν’ αντισταθώ σ’ αυτή τη συνεχή, συστηματική ταπείνωση – ως πολίτης, ως φορολογούμενος, ως  εργαζόμενος, ως ψηφοφόρος, ως αγοραστής, ως θεατής άθλιας τηλεόρασης, ως πελάτης ταξί, ως ασθενής σε κρατικό νοσοκομείο, ως... ως... ως... Και δεν θέλω καν να φανταστώ φυσικά πώς είναι ως μετανάστης, ως άστεγο πρεζάκι,
ως άνθρωπος με κινητικά προβλήματα, ως οποιαδήποτε μειονότητα (ως γκέι, βέβαια, το έχω ζήσει στο πετσί
μου απ’ το δημοτικό). Αλλά ξέρω επίσης πολύ καλά πώς είναι να ζεις την ταπείνωση ως σκηνοθέτης, ως σεναριογράφος, ως συγγραφέας, ως ζωγράφος, ως ποιητής, ως ηθοποιός, ως μουσικός· εν ολίγοις, ως δημιουργός-καλλιτέχνης.
Γιατί, πέρα από το γεγονός πως πρέπει να ταπεινώνεσαι διότι απλά και μόνο υπάρχεις, έχεις ένα λόγο παραπάνω: το γεγονός πως ζεις εις βάρος των άλλων(!), αφού, αν είσαι καλλιτέχνης, το πιο πιθανό είναι να είσαι κρατικοδίαιτος. Από την άλλη, δεν είσαι σοβαρός, κι αν φαίνεσαι σοβαρός, τότε είσαι, σίγουρα, νούμερο. Δεν μπορεί να κάνεις μια δουλειά που δεν βγάζεις πολλά λεφτά, κι αν τυχόν βγάζεις, τότε είσαι σίγουρα λαμόγιο. Είσαι
επίσης μαλάκας και φλώρος. Αν, μάλιστα, δεν διαβάζεις τουλάχιστον μία αθλητική εφημερίδα (από τις 30 τουλάχιστον που υπάρχουν) και δεν μιλάς αυτή την ακαταλαβίστικη, συνήθως ανδρική ελληνική διάλεκτο (που καταλαβαίνουν μόνο όσοι την κατέχουν), τότε είσαι πια το απόλυτο περιθώριο. Επίσης, κάνεις ταινίες που δεν βλέπει κανείς, κάνεις «κουλτούρα» (λέξη-βρισιά) η οποία ορίζεται από «καλλιτεχνικά» έργα που τα βλέπουμε και
γελάμε, ή μιλάς με προτάσεις που αποτελούνται από διαδεχόμενες δύσκολες λέξεις χωρίς νόημα, με τις οποίες γελάμε επίσης. Είσαι μάλλον αριστερός, άρα το ίδιο διασκεδαστικός όσο και η Αλέκα Παπαρήγα, και, γενικά, δεν μας ενδιαφέρεις, βρε αδελφέ.
Στο κάτω κάτω, αν θέλεις να κάνεις την τρέλα σου, την καύλα σου (μια ταινία, μια έκθεση, ένα βιβλίο κ.λπ.), κάν’
το και μη μας πρήζεις, αφού το κέφι σου κάνεις στην τελική! Μη μας ζαλίσεις και πολύ.
Και, φυσικά, αν υποφέρεις και ταλαιπωρείσαι, καλά να πάθεις, γιατί, πολύ απλά, τα ’θελες και τα ’παθες· γιατί
κάνεις το χόμπι σου, και τα χόμπι τα σταματάς αν θέλεις.
Διότι, φίλε, είσαι ένα χόμπι!
Διότι ο πολιτισμός σ’ αυτή την χώρα υπάρχει από μόνος του (βλ. αρχαία Ελλάδα), και δεν πρέπει να ασχολούμαστε και πολύ. Όσο για όλα τα άλλα –τέχνες, ταινίες και μαλακίες–, είναι για κάτι χαραμοφάηδες νούμερα.
Αυτή είναι η αντιμετώπιση της τέχνης και των καλλιτεχνών σ’ αυτή την χώρα (μέχρι προχθές, τουλάχιστον). Αυτή
είναι η αντιμετώπιση του κινηματογράφου από κράτος, από κοινό και, δυστυχώς, θα τολμήσω να πω και από τη
διανόηση, αν υπάρχει ακόμα σ’ αυτή τη χώρα, διότι δεν τους ακούω, ούτε τους βλέπω και πολύ.
Αυτός ήταν για μένα ο λόγος που μπήκα στην «Ομίχλη», και την πιστεύω. Ίσως γιατί, απλά και ανθρώπινα, βρίσκω εκεί άλλους σαν και μένα. Ίσως γιατί πιστεύουμε πως μπορεί ν’ αλλάξουν τα πράγματα. Ίσως γιατί το να ζεις
σ’ αυτή τη χώρα, ίσως, τελικά, να μην είναι μια συνεχής ταπείνωση.
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κατερίνα ευαγγελάκου //σκηνοθέτης

Η γερασμένη ελληνική νομοθεσία που έχει καθίσει στο σβέρκο των ελλήνων κινηματογραφιστών.
Ο εμπειρισμός που περισσεύει, αφού επίσημη, δημόσια, δημοκρατική παιδεία για την τέχνη μας δεν υφίσταται.
Η απαξίωση της δημοσιογραφικής κριτικής, τυφλής κατά κανόνα απέναντι σε πλάνα, ιδέες, καινοτομίες που συμβαίνουν
μπροστά στα μάτια της, η έως και παντελής απουσία κριτικού κινηματογραφικού λόγου.
Η έλλειψη υποστηρικτικών δομών (αυτή η βαρύγδουπη φράση, απλώς φανερώνει την σε πολλά μέτωπα έλλειψη αυτοπεποίθησης, αλλά και εμπιστοσύνης των κρατούντων προς τους πολίτες της χώρας τους) και η μικρόνοια με την οποία το παρόν αντιπαρατίθεται στο μέλλον.
Η απουσία πόρων –δημόσιων και ιδιωτικών–, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία κινήτρων που θα μπορούσαν να δώσουν
ώθηση σ’ αυτόν τον τομέα που πραγματικά ακμάζει μόνος του, μέσα σε μια θαυμαστή απομόνωση και δυσπιστία.
Ο αυτισμός (δεν λέω ερασιτεχνισμός, γιατί ετούτος έχει και τις νοστιμιές του) της διακίνησης των ταινιών μέσα κι έξω από
τη χώρα μας.
Η καχυποψία του θεατή απέναντι στο «φτηνό» εγχώριο προϊόν που πωλείται στην ίδια τιμή με το απαστράπτον εισαγόμενο και
κατασυκοφαντείται από τον δημόσιο λόγο, και αρκετά ακόμα «δεινά», σκιαγραφούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννιούνται και αργοπεθαίνουν οι ελληνικές ταινίες εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Κι όμως, αυτά όλα δεν στάθηκαν εμπόδιο στο να
απολαύσουμε κατά καιρούς καλές ελληνικές ταινίες –ενίοτε σημαντικές, σπουδαίες ταινίες–, κι αυτή η διαπίστωση αποτελεί ένα παράδοξο όχι τόσο της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας όσο αυτής της ίδιας της κινηματογραφικής τέχνης που κι εδώ,
όπως και παντού αλλού στον πλανήτη, έχει βρει φανατικούς υπηρέτες.
Αν μπορούσαμε –μπαίνω στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας τώρα– να κρατήσουμε τις ταινίες, να συντηρήσουμε
τους δημιουργούς τους και να πετάξουμε όλα τα «γύρω» από αυτές, θα κάναμε μια καλή αρχή.
Αν καταφέρναμε να θεσμοθετήσουμε και να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο την επινοητικότητα, την αυτοθυσία, την ελευθερία, τον τσαμπουκά, ακόμα και μια μερική ασυδοσία που απαιτούνται σήμερα για να ολοκληρωθεί μια ταινία, κάθε ταινία,
χωρίς την ίδια στιγμή να μπάσουμε στο «σπίτι» μας φρέσκους, εξειδικευμένους γραφειοκράτες, θα κάναμε μια καλή αρχή.
Αν, τέλος, καταφέρναμε να εγκαθιδρύσουμε έναν δημόσιο διάλογο γύρω από την τέχνη –όχι μόνο την κινηματογραφική– κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες ανάμεσα στους κινηματογραφιστές μέσω της «Ομίχλης», θα κάναμε κάποτε μια κάποια αρχή.

γιάννης ξανθόπουλος //σκηνοθέτης

Η κοινή ανακοίνωση της «Ομίχλης» με τα πέντε σημεία με καλύπτει απόλυτα σε σχέση με το ερώτημα που μου υπέβαλε το περιοδικό.
Δεν έχω να προσθέσω παρά μόνο το παρακάτω ειλικρινές σχόλιο. Κάλεσμα προς
κάθε επίδοξο νέο ή νέα που θέλει να γίνει κινηματογραφιστής:
Αν είσαι οικονομικά ανεξάρτητος και δεν έχεις οικογένεια να συντηρήσεις, ή αν
έχεις πολλούς φίλους μέσα στις επιτροπές και στα σωματεία του χώρου, ή αν είσαι ψυχικά διαταραγμένος και πιστεύεις ότι αρκεί το ταλέντο σου, και εφόσον ισχύουν τουλάχιστον δύο από τις παραπάνω προυποθέσεις, τότε έλα κι εσύ στην κινηματογραφική κοινωνία, ζήσε στην ανέχεια και στην απαξίωση, και κάνε το όνειρό
σου πραγματικότητα.
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γιώργος λυκιαρδόπουλος //παραγωγός

Σκηνοθέτης έλληνας εν ώρα δημιουργίας
ή quiz: Διαλέξτε ποιο από τα εικονιζόμενα πλάσματα
είναι έλληνας σκηνοθέτης.

βαρδής μαρινάκης //σκηνοθέτης

Τι θέλω ν’ αλλάξει στον ελληνικό κινηματογράφο;
Θα ήθελα, ο σκηνοθέτης που κάνει την πρώτη του ταινία, να μη χρειάζεται να είναι παράλληλα και τα εξής: νομοθέτης, φεστιβαλάρχης, διανομέας, συνδικαλιστής, απεργός, επαναστάτης, courier, χρηματοδότης, κόλακας, στεγνός υπολογιστής, σχιζοφρενής, μανιοκαταθλιπτικός, εγωιστής, νευρωτικός, αδίστακτος, ψυχοσωματικό μπουρδέλο, ταβερνιάρης, υπεύθυνος Τύπου, επαίτης, ενοχικός, απροετοίμαστος.
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Κατ’ αρχάς, πιστεύω ότι ο ελληνικός κινηματογράφος βρίσκεται στα καλύτερά του των τελευταίων 25 χρόνων. Είναι εντυπωσιακό το πώς, με όλες
τις ελλείψεις που διακρίνουν το χώρο, έχει καταφέρει να δημιουργήσει –σχεδόν αβοήθητος– μια εμπορική υπόσταση και, άρα, να ξανακερδίσει
την εμπιστοσύνη του κοινού προς την ελληνική ταινία, παράλληλα δε να βγαίνει προς τα έξω, να συμμετέχει και να βραβεύεται στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, αλλά και να κάνει διεθνείς πωλήσεις.
Οι προτάσεις μου, λοιπόν, ως προς το τι θα ήθελα ν’ αλλάξει στον κινηματογράφο σήμερα, αποσκοπούν στο να επισφραγίσουν την καλή αυτή εξέλιξη και να την ενδυναμώσουν, ώστε να μην αποτελέσει μεμονωμένο δείγμα, αλλά μια συνεχιζόμενη αξία που θα ονομάζεται Ελληνικός Κινηματογράφος. Βεβαίως, οι προτάσεις αυτές θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν άμεσα, αφού στοχεύουν στην αλλαγή της γενικότερης νοοτροπίας του Έλληνα, κάτι που δεν μπορεί ν’ αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη.
Οι μεγαλύτερες αδυναμίες σε χώρους σαν αυτόν του κινηματογράφου, ο οποίοι δεν είναι βιομηχανίες παρά οικοτεχνίες που εξελίχθηκαν σιγά σιγά
σε βιοτεχνίες, είναι οργανικές και διέπουν γενικότερα τη χώρα μας. Οι προτάσεις μου, λοιπόν, δεν αφορούν μόνο βελτιώσεις στο χώρο του κινηματογράφου, αλλά και σε άλλους, ευρύτερους τομείς:
1 Παιδεία: Χωρίς παιδεία δεν γίνεται τίποτα. Για να δημιουργήσει κανείς καλές ταινίες, θα πρέπει πρώτα να μάθει τον τρόπο. Αυτή τη στιγμή, δεν
υπάρχει Ακαδημία για τον Κινηματογράφο, ούτε για τις Τέχνες. Το Α και το Ω της δημιουργίας.
2 Νόμοι εκσυγχρονισμένοι, που δίνουν κίνητρα στην ελεύθερη αγορά και, παράλληλα, ενισχύουν την καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτοί οι νόμοι πρέπει, βέβαια, και να εφαρμόζονται… Ο ελληνικός κινηματογράφος, εδώ και 25 χρόνια λειτουργεί μ’ ένα νόμο που απαιτεί μεν άμεσο εκσυγχρονισμό, αλλά και άμεση εφαρμογή.
3 Επαγγελματισμός: Για να μπορέσεις να περάσεις από τη βιοτεχνία στη βιομηχανία, χρειάζεται επαγγελματισμός, εξειδίκευση και συνολικός περιορισμός των ερασιτεχνικών συμπεριφορών των μικροσυμφερόντων και μη επαγγελματικών νοοτροπιών που μας πηγαίνουν πίσω αντί μπροστά.
4 Συλλογικότητα και επικοινωνία: Ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη συλλογική. Για να γίνει σωστά, πρέπει να υπάρχει ευρεία ανταλλαγή απόψεων
και εργασία ομάδας. Πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε μαζί, να λειτουργούμε σε ομάδες και να μοιραζόμαστε με τους άλλους τις σκέψεις μας
για να κάνουμε καλές ταινίες.
5 Εξωστρέφεια: Ο κύριος στόχος του κινηματογράφου (εκτός από τα εγχώρια εισιτήρια) πρέπει να είναι η διεθνής αναγνώριση. Πρέπει να σταματήσουν η εσωστρέφεια και η ελληνική μιζέρια. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι, αν εργαστούμε σκληρά, δεν παραμείνουμε κουτοπόνηροι και υιοθετήσουμε όλα τα παραπάνω, έχουμε πολλά να δείξουμε στους Ευρωπαίους και τον υπόλοιπο κόσμο. Και να τους ανταγωνιστούμε επάξια, ως ίσοι
προς ίσους…
Τα παραπάνω αποτελούν μια διαφορετική βάση. Από εκεί και πέρα, ταλέντο υπάρχει άφθονο.
Το μόνο που ΔΕΝ πρέπει ν’ αλλάξει στον ελληνικό κινηματογράφο, είναι το μεράκι, η αγάπη και η αυτοθυσία που διακρίνει τους κινηματογραφιστές
οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν ταινίες κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες. Είναι, ίσως, το μόνο που μας κράτησε όλα αυτά τα χρόνια και μας έκανε
να μπορούμε να δούμε επιτέλους σήμερα, έστω και αμυδρά, το φως στην άκρη του τούνελ…
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στέλλα θεοδωράκη //σκηνοθέτης

Αν έπρεπε να συνοψίσω τα 5 σημεία σε μία φράση, θα έλεγα: «έλλειψη ρίσκου».
Δεν έχει να κάνει μόνο με τον κινηματογράφο, αλλά και με μια γενικότερη κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας, οπότε καθιστά και το θέμα δυσχερέστερο. Έχουμε εμπλακεί σ’ έναν κυκεώνα συζητήσεων περί οικονομικών θεμάτων (επειδή, προφανώς, δεν έχουν λυθεί), χάνοντας σχεδόν
το στόχο που είναι η έκφραση μέσα από ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο μέσο, όπως ο κινηματογράφος, η τέχνη που αφήνει την εικόνα μας στο μέλλον. Οι συζητήσεις, που γίνονται σπάνια, επικεντρώνονται στην ανάγκη να εκφραστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις επί της ουσίας του μέσου.
Η συγκέντρωση διαφορετικών ίσως ανθρώπων, τους τελευταίους μήνες, με σκοπό την αλλαγή του κινηματογραφικού τοπίου, ανθρώπων που εκφράζουν μάλλον μια δυσθυμία απέναντι στην κρατούσα
κατάσταση παρά μια αισθητική συνάφεια, είναι μια ένδειξη της ανάγκης για ριζικές ανακατατάξεις..
Θα μπορούσαμε να θίξουμε κάποια σημεία του ζητήματος, χωρίς το πρόβλημα να είναι αριθμητικό.
Κατ’ αρχάς, δεν μπορεί να υπάρξει κινηματογραφία χωρίς πολιτικό κόστος. Μια χώρα, για να στηρίξει τον κινηματογράφο, πρέπει να έχει συνείδηση της αξίας του. Κοινώς, πρέπει να αγαπάει τον κινηματογράφο· να θεωρεί υποχρέωσή της την καταγραφή της ιστορίας του, όπως και να στηρίζει την
ανάπτυξή του· να έχει συνείδηση πως ψυχαγωγία δε σημαίνει μόνο διασκέδαση, αλλά και καλλιέργεια της ψυχής· να είναι έτοιμη να πληρώσει το αντίτιμο γιατί δεν το θεωρεί αντίτιμο, αλλά πολιτιστικό κέρδος.
Η έλλειψη παιδείας δημιουργεί τραγελαφικά φαινόμενα σε όλους τους τομείς που άπτονται του θέματος. Από τη σύλληψη, την παραγωγή και τη διανομή του έργου, μέχρι την ανυπαρξία κριτικής. Στις
μέρες μας, και στη χώρα μας, όπου τα μαζικά μέσα ενημέρωσης έχουν συνολικά υποβαθμίσει το αισθητικό και πολιτιστικό κριτήριο του θεατή, αλλά και του δημιουργού, η αναγκαιότητα σοβαρών σχολών γίνεται πιο εμφανής. Όταν δεν υπάρχουν, αφήνουν την εκπαίδευση στη διάθεση της ελεύθερης
αγοράς, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Δεν υπάρχει Δυτική χώρα που η πρωτεύουσά της να μη διαθέτει
σχολή κινηματογράφου.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι τα αναπτυξιακά προγράμματα που θα ενδυναμώσουν και θα ξεμπλοκάρουν τις κινηματογραφικές παραγωγές, έχοντας όμως μια φιλοσοφία στο χειρισμό του κέρδους,
στον καταμερισμό των επιστροφών φόρου και των ελαφρύνσεων. Είναι σημαντική η συνείδηση του
πού στοχεύει η ανάπτυξη. Στοχεύει σ’ ένα τηλεοπτικό προϊόν άμεσου κέρδους; Στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πολυσχιδούς κινηματογραφίας; Στοχεύει σε μια ανάμειξη των δύο; Και ποια παραγωγή
στοχεύει να πριμοδοτήσει; Οι μοναδικές ταινίες που μας αντιπροσωπεύουν στον διεθνή χώρο, θα
συνεχίσουν να είναι extremely low budget;
Επαναπροσδιορισμό της ολιγοπωλιακής κατάστασης διανομής που έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα διακίνησης ανεξάρτητων προϊόντων και εκπαιδεύει ένα μονοσήμαντο κοινό. Χρειάζεται προστασία του
ανεξάρτητου προϊόντος.
Συνυφασμένη με την έλλειψη παιδείας, αλλά και με την επιλογή συμφερόντων, είναι και η έλλειψη κριτικού λόγου· ενός κριτικού λόγου μη απαξιωτικού, ο οποίος να δημιουργεί πεδίο για συζητήσεις που αφορούν την έκφραση του ανθρώπου μέσω της κινηματογραφικής τέχνης και την έρευνα πάνω σ’ αυτήν.
Γνώση της διεθνούς προώθησης, ώστε να υπάρχει κινητικότητα του προϊόντος σε μια περίοδο όπου
η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει την πολιτιστική της ταυτότητα. Πρόβλεψη του μέλλοντος: έρχεται με
ταχύτητα μια νέα εποχή στον τομέα της εικόνας και του ήχου. Μη μείνουμε πάλι τελευταίοι...
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αντουανέττα αγγελίδη //σκηνοθέτης
Χαιρετίζω τους «Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη», που ξανα-εισήγαγαν στον ελληνικό κινηματογράφο τη δυνατή συγκίνηση μ’ όλες τις δυσκολίες της - της ξεχασμένης έννοιας της ουσιαστικής συλλογικότητας.
Στον ελληνικό κινηματογράφο, ανάγκες είναι:
1 Η πολυφωνία. Χώρος για να αναπτυχθούν όλες οι μορφές, όλες οι δυνατότητες και όλες οι τάσεις του κινηματογράφου.
2 Η εντατική στροφή στην αναζήτηση - μορφική και θεματική και δομική και αισθητική και κάθε άλλη. Μέσα από τον εσωτερικό διάλογο της κινηματογραφικής ετερογένειας, αλλά και το διάλογο με τις άλλες τέχνες. Ταινίες που να ανατρέπουν το αυτονόητο. Σωκρατικές μύγες στη συλλογική συνείδηση. Καταστροφείς των προπαρασκευασμένων βλεμμάτων. Διψάμε για το καινούριο.
Προϋποθέσεις τους είναι:
3 Η κριτική σκέψη και η δημόσια παιδεία. Ο κινηματογράφος είναι παιδεία, αλλά χρειαζόμαστε και παιδεία για τον κινηματογράφο.
(α) Χρειαζόμαστε παιδεία με στόχο την πολυφωνική και καινοτόμο ανάπτυξη του προσωπικού βλέμματος των νέων δημιουργών.
Που να ενσωματώνει την ατομική προοπτική και την συλλογική εμπειρία, φέροντας στον πυρήνα της την ετερότητα. Σχολές που
να συνδυάζουν σε υψηλό επίπεδο τη θεωρία και την πράξη, σε διάλογο με τη ζωντανή τέχνη. (β) Χρειαζόμαστε παιδεία με στόχο
την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των εργαλείων ανάλυσης των θεωρητικών και κριτικών του κινηματογράφου, ώστε αφ’ενός
να μπουν σε γόνιμο διάλογο με τους δημιουργούς και αφ’ετέρου να εκπαιδεύσουν το κινηματογραφικό κοινό. Τούτο συνεπάγεται την υποστήριξη, βελτίωση και ανάπτυξη των πανεπιστημιακών τμημάτων και μαθημάτων θεωρίας κινηματογράφου, καθώς και
των ειδικευμένων εκδόσεων και αρχείων. (γ) Χρειαζόμαστε παιδεία με στόχο την εξοικείωση του ευρύτερου κοινού με την κινηματογραφική γλώσσα –  μέσω της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω μουσείων και ταινιοθηκών και λεσχών, μέσω της δημόσιας
κριτικής συζήτησης. Κι ας θυμηθούμε ότι το να ξέρεις να διαβάζεις μία ταινία σημαίνει ότι ξέρεις να διαβάζεις και ένα προεκλογικό σπότ ή ένα υποτιθέμενο ντοκουμέντο. Σε μια εποχή που τα μέσα κινούμενης εικόνας κυριαρχούν, η κινηματογραφική παιδεία
είναι πολιτική. Δημιουργεί αντιστάσεις στην  κάθε προπαγάνδα.
4 Οι υποστηρικτικές δομές παραγωγής, διανομής και προβολής.
5 Η πολλαπλή οικονομική υποστήριξη και η κρατική πολιτική βούληση.
Σε αυτό το πλαίσιο, χρειαζόμαστε την ψήφιση και εφαρμογή ενός νέου νόμου για τον κινηματογράφο, βάσει των πέντε σημείων της
πρότασης των «Κινηματογραφιστών στην Ομίχλη».
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γιώργος τσούργιαννης //παραγωγός

σύλλας τζουμέρκας //σκηνοθέτης
Αναφορά αριθμός 5866 του ξανθού Ταουφίκ, απεσταλμένου στον δεύτερο πλανήτη – φθινόπωρο αστρικού έτους 665.
Γεγονότα.

1 Μία φορά το χρόνο, το κοινό συμφέρον. Συγκινημένες κυρίες, συγκαταβατικοί κύριοι, κόλακες, υπηρέτες, βρόμικες μοκέτες, ετοιμοπόλεμα αυτοκίνητα, λυπημένα μέγαρα.
2 Ερείπια λένε ότι «αισθάνονται μοναξιά επειδή έχασαν τις αδελφές τους». Όλοι είναι περήφανοι και λίγο θλιμμένοι.
3 Έντυπα μας ενημερώνουν ότι θεάματα με τίτλους όπως Άδωξοι Μπάσταρδη, Αντίχριστος, Μπρούνο δεν είναι καλά. Άλλα είναι καλύτερα.
4 Λέξεις ξαναάλλαξαν έννοια. Π.χ. η λέξη συνδικαλισμός, που σήμαινε (λένε) «οργάνωση ατόμων που απασχολούνται στον ίδιο τομέα
παραγωγής για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους», άλλαξε έννοια, επειδή οι λέξεις «άτομα», «τομέας παραγωγής», «διεκδίκηση», «διασφάλιση» και «δικαιώματα» που περιλαμβάνονται στον ορισμό της, δεν έχουν διατηρήσει (για αντίστοιχους λόγους) το αρχικό τους περιεχόμενο. Το φαινόμενο υπάγεται στη γνωστή σειρά φαινομένων με παρόμοια
έκφανση που στο παρελθόν έχουμε ονομάσει Μαρτύριο 3.
5 Πρόβλημα με νόμο που δεν υπάρχει ή δεν εφαρμόζεται. Το φαινόμενο υπάγεται στη γνωστή σειρά φαινομένων με παρόμοια αιτία
που στο παρελθόν έχουμε ονομάσει Υδροκέφαλο 14: η εξουσία κάνει τη χαζή και βαριέται, διάφοροι σπρώχνονται από κάτω, κανείς
δεν θέλει να κερδίσει χρόνο, όλοι σιχαίνονται το fair play (που επιτυγχάνεται μόνο αν υπάρχουν καλοί και απλοί κανονες, αν όλοι κάνουν και κοιτούν τη δουλειά τους).
6 Στοιχειώδεις ανθρώπινες δράσεις (όπως τα «νοιάζομαι και για κάτι άλλο από το να βγάζω λεφτά», «δεν ανησυχώ μήπως κάποιος δεν
με γλείψει σήμερα», «ανοίγω το δρόμο για το στέρεο όραμα», «δεν πολεμώ με όλες μου τις δυνάμεις κάποιον που βρέθηκε να κάνει
καλά τη δουλειά του», «δε θέλω να με νταβατζεύουν όπως τη χελώνα την ώρα που θάβει το αβγό της στη παραλία»), επιτυγχάνονται
σποραδικά και χάρη σε κάποια έκλαμψη χαρακτήρα, και παραμένουν γενικά δυσπρόσιτες.
7 Δύο τοτέμ (στην έρημο, φυσικά). Τοτέμ Ένα (κωδικό όνομα Φιοντόρ): «Κανείς δεν ξέρει τώρα πού βρίσκεται το ζωντανό, από τι αποτελείται και σε τι συνίσταται». Τοτέμ Δύο (κωδικό όνομα Έζρα): «Εμένα, το λουλούδι μου φύτρωσε στα κατσάβραχα».
Όλα θα πάνε καλά.
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1 Η αντίληψη ότι μια ταινία γίνεται με 200.000 ευρώ· ή, αλλιώς, να υπάρχουν περισσότερα χρήματα για τον κινηματογράφο· ή, αλλιώς, να υπάρχει αξιοπρέπεια (π.χ. να εργάζεσαι και να αμείβεσαι για την εργασία σου).
Η άμεση εφαρμογή του 1,5%, η απόδοση του ειδικού φόρου, η εφαρμογή κινήτρων φοροαπαλλαγής θα σήμαιναν άμεση αύξηση στη διαθέσιμη χρηματοδότηση για την παραγωγή ταινιών, κι όλα αυτά τα μέτρα είναι
αμέσως εφαρμόσιμα. Και δεν είναι τα μόνα.
2 Η κινηματογραφική παιδεία και η κινηματογραφική εκπαίδευση. Μια αληθινή σχολή κινηματογράφου λείπει
από την Ελλάδα. Κι επειδή υπάρχουν κάποιοι στο εξωτερικό που το έχουν κάνει και ξέρουν πώς γίνεται, θα
μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε - με πρόγραμμα σπουδών που να συνδυάζει θεωρία και πρακτική (ταινίες)· και επιμορφωτικούς κύκλους με ενεργούς επαγγελματίες του χώρου, και νεότερους και πιο έμπειρους·
με καλεσμένους επαγγελματίες από εξωτερικό· με πρωτοβουλίες για δημιουργικές συνεργασίες με άλλες
σχολές παγκοσμίως· με υποδομή και ευκαιρία ο κινηματογραφιστής να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή τριβή
βγαίνοντας από τη σχολή με όσο το δυνατόν περισσότερες ταινίες στο ενεργητικό του· με κατευθύνσεις (π.χ.
Αριστοτέλειο), αλλά και με μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματική πλευρά της κινηματογραφικής βιομηχανίας· και μια πρόβλεψη για την εκπαίδευση και του διανομέα της κινηματογραφικής ταινίας· τέλος, με οργανωμένους διαύλους άμεσης απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά.
3 Να αποκτούσε το ελληνικό κοινό εμπιστοσύνη για τις ελληνικές ταινίες. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας - και των
κινηματογραφιστών και των φορέων και των διανομέων/αιθουσαρχών. Ιδιαίτερα οι διανομείς, λόγω του καθοριστικού ρόλου που παίζουν στη διαμόρφωση της συνείδησης του κοινού, μπορούν να βοηθήσουν. Θα
μπορούσε να υπάρχουν διάφορα κίνητρα προς τους διανομείς (και τους αιθουσάρχες) και για την προβολή
ελληνικών ταινιών όλου του δημιουργικού φάσματος (δηλαδή από ταινίες ευρύτατου κοινού ώς και ειδικότερες ταινίες, εμπορικές και καλλιτεχνικές, ταινίες παραγωγού ή ταινίες δημιουργού, ή όποιον ορισμό/διαχωρισμό προτιμάει κανείς), αλλά και για την εξασφάλιση διάρκειας προβολής τους. Θα μπορούσε επίσης να θεσμοθετηθεί επιβράβευση για τις δημιουργικότερες και πιο επιτυχημένες επικοινωνιακές καμπάνιες για την
προώθηση των ταινιών. Θα πρέπει, βέβαια, να έχουν καλές ελληνικές ταινίες στα χέρια τους
4 Να βγούμε κι άλλο έξω απ’ το χωριό μας. Να υπάρξει η δυνατότητα για μεγαλύτερη κινητικότητα για σκηνοθέτες, σεναριογράφους και παραγωγούς σε διεθνή festivals, αγορές, training seminars, development
seminars, co-production markets, film markets. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν ευνοϊκότερες συνθήκες
για συμπαραγωγές· να καλλιεργούνται καλύτερες συνθήκες για δημιουργικές συνεργασίες με χώρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, της Μεσογείου, της Ευρώπης. Σ’ ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αυτό του κινηματογράφου παγκοσμίως, οι δημιουργικές και οικονομικές συνεργασίες μεταξύ κρατών για την παραγωγή ταινιών στην οποία συνεισφέρεις με μέρος αλλά έχεις το όλον, ίσως είναι μια λύση. Τα
κίνητρα φοροαπαλλαγής θα ενίσχυαν επιπλέον τέτοιες συνεργασίες. Τα οφέλη σε απόθεμα υποδομής και τεχνογνωσίας από την ενίσχυση των συμπαραγωγών είναι προφανή.
5 Να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί ένας άρτιος κινηματογραφικός νόμος· που να προβλέπει και να ευνοεί όλα τα
παραπάνω· ή, αλλιώς, ένας νόμος που να περιλαμβάνει τα πέντε σημεία των «Κινηματογραφιστών της Ομίχλης». Πέντε πράγματα είναι λίγα, αλλά, αν αλλάξουν, πραγματικά, θα είναι ήδη πάρα πολλά.
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τα 5 πράγματα που θέλω να αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο

λάγια γιούργου //σκηνοθέτης

Τα 5 πράγματα που θέλω ν’ αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο, είναι το εξής ένα:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΕΦΤΑ!

παύλος κάγιος //κριτικός κινηματογράφου
κωνσταντίνα βούλγαρη //σκηνοθέτης

1 Ν’ αρχίσει να ενδιαφέρεται επί της ουσίας το κράτος για τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, κι αυτό να το
δούμε με συγκεκριμένες πράξεις, όχι απλώς με υποσχέσεις και ατέρμονες συζητήσεις για πράγματα αυτονόητα.
2 Να ενισχυθεί το Κέντρο Κινηματογράφου με περισσότερα χρήματα και να παράγει αποκλειστικά ταινίες δημιουργού.
3 Ν’ αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ταινιών που παράγονται, αλλά και η ποιότητά τους, και μ’ αυτό δεν εννοώ
την ποιότητα στην παραγωγή, αλλά στο ήθος· να σταματήσουν να γυρίζονται σεξοκωμωδίες ή αρπαχτές κάθε είδους, αλλά ακόμα και οι ταινίες των μεγάλων εταιρειών να είναι καλοφτιαγμένες, με σενάρια που δεν προσβάλλουν την αισθητική και τη νοημοσύνη του θεατή· να δίνεται ελευθερία στους σκηνοθέτες να παίρνουν ηθοποιούς που τους εμπνέουν, και όχι μόνο τηλεοπτικούς αστέρες (ηθοποιούς και μη).
4 Ν’ αλλάξουν οι κανονισμοί, οι θεσμοί και οι αντιλήψεις, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα μπαίνουν σε θέσειςκλειδιά σε σχέση με την κινηματογραφία, να μπαίνουν αξιοκρατικά και όχι επειδή υποστηρίζονται από κλίκες,
είτε κυβερνητικές, είτε σωματείων, είτε άλλων παραγόντων με εξουσιαστικά χαρακτηριστικά.
5 Να φύγουν επιτέλους από το προσκήνιο όσοι αντιμάχονται την εξέλιξη του κινηματογράφου, όσοι λειτουργούν
ανταγωνιστικά και συγκεντρωτικά, όσοι εχθρεύονται συναδέλφους, όσοι υπονομεύουν δουλειές άλλων για να
ικανοποιήσουν δικά τους συμφέροντα, όσοι έχουν μπει στο χώρο για να βγάλουν άπειρα χρήματα ή να κερδίσουν μεγάλη εξουσία. Είτε είναι κριτικοί, είτε δημοσιογράφοι, είτε σκηνοθέτες, παραγωγοί, παράγοντες σωματείων – οι πάντες!
Αυτή η διάθεση μαχητικότητας και αλληλεγγύης που υπάρχει έντονα αυτή την περίοδο ανάμεσα στους «Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη», να παραμείνει και να δυναμώσει κι άλλο, έτσι ώστε η ανταγωνιστικότητα, ο ατομισμός που
υπήρχαν μέχρι πρόσφατα, να είναι παρελθόν.
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Και ξαφνικά, η λεγόμενη και «γενιά Χ» (η νέα γενιά των 30άρηδων και κάτι...), απέδειξε ότι
όχι μόνο δεν είναι απολιτική και κοινωνικά αδιάφορη, αλλά και κοιτάζει την ελληνική πραγματικότητα όπως καμία άλλη γενιά πριν απ’ αυτήν – ούτε καν η «πολιτικοποιημένη» μεταπολιτευτική! Αυτό ειναι το πιο θετικό σημείο της σημερινής ελληνικής κινηματογραφικής πραγματικότητας. Και προέρχεται, βεβαίως, από τη νέα γενιά των σκηνοθετων μας· μια γενιά που,
ως «δέκτης» της ελληνικής κοινωνίας, καταγράφει και «ερμηνεύει» τη γύρω μας κοινωνική
πραγματικότητα και συνείδηση.
Έτσι, αυτά που θέλω ν’ αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο, είναι:
1 Να πάψει η νοοτροπία «δώσε και μένα μπάρμπα» όλων εκείνων που ζητάνε επιχορήγηση
για ανάθεση έργου (βλ.:ταινίες).
2 Ο ελληνικός κινηματογράφος δεν είναι «κρατικοδίαιτος» κι έχει αποδείξει ότι είναι κερδοφόρος. Κρατικοδίαιτο ειναι το ελληνικό δημόσιο που, ως «υπάλληλος» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, λίγο ενδιαφέρεται για την τύχη του ελληνικου κινηματογράφου. Αυτός είναι και ο
κύριος λόγος για τον οποίο επί τόσα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να
ψηφίσουν έναν νέο κινηματογραφικό νόμο.
3 Να μην κυριαρχούν στις αποφάσεις για την τύχη του κινηματογράφου οι συνδικαλιστές και
τα σωματεία τους. Ο κινηματογράφος είναι τέχνη, και σε μια τέχνη, τον πρώτο λόγο τον
έχουν οι καλλιτέχνες – καλοί ή κακοί.
4 Καλή η ρήξη των νέων σκηνοθετών με το Υπουργείο και η απόφασή τους να μην πάνε στο
Φεστιβάλ θεσσαλονίκης και στα διαβλητά Κρατικά Βραβεία Κινηματογράφου που πρέπει
να αλλάξει ριζικά η διαδικασία απονομής τους. Μήπως, όμως, τώρα που άλλαξε κυβέρνηση η χώρα, θα έπρεπε να δώσουν μια «πίστωση χρόνου» στη νέα ηγεσία του ΥΠΠΟ;
5 Η «φουρνιά» των σκηνοθετών και των ταινιών που έβγαλε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου τα τελευταία χρόνια, ειναι ελπιδοφόρα. Αλλά χρειάζεται ριζική αναπροσαρμογή
της λειτουργίας και της «φιλοσοφίας» του πατέρα-αφέντη του ελληνικού κινηματογράφου.
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τα 5 πράγματα που θέλω να αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο

ρόμπυ εκσιέλ //κριτικός κινηματογράφου

Θα ήθελα να δω τον περίφημο νόμο για το 1,5% να εφαρμόζεται, και το θεσμό των Κρατικών Βραβείων να αλλάζει πρόσωπο σε
ό,τι αφορά τη διαδικασία της ψηφοφορίας των 50. Ανεξάρτητα αν τα Κρατικά θα παραμείνουν ή όχι προσαρτημένα στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να βλέπω ελληνικές ταινίες να συμμετέχουν δυναμικά σε όλα τα τμήματα του Φεστιβάλ, ιδίως στο Διαγωνιστικό, όπου θα μπορούσαν κάλλιστα να επιλέγονται (και να κρίνονται) περισσότερες από δύο ταινίες, όπως άλλωστε συμβαίνει στο επίσημο πρόγραμμα κάθε μεγάλου φεστιβάλ της Ευρώπης – στις Κάννες με τις γαλλικές ταινίες, στη Βενετία με τις ιταλικές, στο Βερολίνο με τις γερμανικές. Κι όταν μιλάμε για ελληνικές ταινίες, μιλάμε φυσικά και για τις digital, που ακόμα να καταλάβω για ποιο λόγο έχουν δικό τους ξεχωριστό διαγωνιστικό, τη στιγμή που θα μπορούσε να διοχετεύονται (και να κρίνονται κι αυτές) στα επιμέρους τμήματα του Φεστιβάλ.
Πριν απ’ όλα, πάντως, θα ήθελα επιτέλους να δω μια υγιή κινηματογραφική παιδεία, μέρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Να ευχηθώ, επίσης, σε όλους τους κινηματογραφιστές μας να βλέπουν όσες περισσότερες ταινίες μπορούν, απ’ όπου κι αν αυτές κατάγονται.

γιώργος τσεμπερόπουλος //σκηνοθέτης

Το μεγάλο κέρδος που αποκόμισε ο κινηματογραφικός κόσμος από τη δουλειά της Επιτροπής Γαβρά, είναι πέρα από το Σχέδιο που παρέδωσε.
Κατά τις πολύμηνες διαδικασίες και τις αμέτρητες ολιγομελείς συζητήσεις που οργάνωσε η επιτροπή με
ενεργούς κινηματογραφιστές από όλους τους κλάδους του κινηματογράφου (με είχαν καλέσει δύο φορές),
σχεδόν αμέσως φάνηκε ότι, παρά τις αισθητικές, ιδεολογικές και ηλικιακές διαφορές μας, υπήρχε απόλυτη
ομοφωνία στα θεσμικά, οργανωτικά και ηθικά ζητήματα. Σε αντίθεση μ’ ένα παλαιού τύπου, θορυβώδες,
χαοτικό και ακριβό συνέδριο που είχε προηγηθεί, στις συναντήσεις αυτές εμβαθύναμε στα θέματα, γνωριστήκαμε καλά και αλληλοεκτιμηθήκαμε.
Αφού τελείωσε η Επιτροπή το έργο της, για ένα χρονικό διάστημα οι συζητήσεις επεκτάθηκαν σε όλους
τους κινηματογραφικούς κύκλους, μέχρι που, μια μέρα, πέντ’-έξι νέοι σκηνοθέτες με έτοιμες ταινίες αποφάσισαν να μη συρθούν σαν επαίτες στην τραγικωμωδία των Κρατικών Βραβείων και της φιέστας τους.
Η σπίθα της «Ομίχλης» είχε ανάψει! Οι έξι έγιναν αμέσως 34, 48, 64, και σήμερα είναι 140. Το αίτημα εκτινάχθηκε, ακολούθησαν και τα σωματεία: «Απαιτούμε τον Νέο Νόμο αμέσως». Η αίσθηση της δύναμης που
εμπεριέχει η αβίαστη ταύτιση απόψεων πολλών και διαφορετικών ενεργών κινηματογραφιστών, επανέφερε
την ελπίδα ότι, αφού όλοι θέλουμε το ίδιο, θα το πετύχουμε! Δε ζητάμε περισσότερα από την Πολιτεία, ζητάμε να επιδείξει ενδιαφέρον και αποφασιστικότητα· να κάνει, δηλαδή, καλά τη δουλειά της.
Σε ανύποπτο χρόνο, ο Γαβράς είχε αναρωτηθεί: «Αφού συμφωνείτε στα βασικά, γιατί επιμένετε να διαφωνείτε στις λεπτομέρειες;». Σήμερα, επιτέλους, έχουμε προχωρήσει. Δε μιλάμε πια με μεσάζοντες· μιλάμε οι ίδιοι.

αλέξανδρος παπαηλιού //σκηνοθέτης

1 Η «Ομίχλη» αιφνιδίασε όσους έμεναν επαναπαυμένοι στον μπλοκαρισμένο ελληνικό κινηματογράφο. Τους ξεγέλασε και ανέτρεψε τους υπολογισμούς τους. Αν και αρχικά συγκυριακό γεγονός ταρακουνάει σήμερα τις δομές που το γέννησαν. Ένωσε και ενώνει όσα ήταν σκόρπια. Κάνει την πραγματικότητα φανερή· την πραγματικότητα που κρυβόταν πίσω από υπολογισμούς και εκτιμήσεις. Όρθωσε το ανάστημά της με τρόπο
ιδιαίτερο και πρωτότυπο. Αποκατέστησε την κίνηση της σκέψης και της συλλογικής πρακτικής, υποτιμημένα απ’ όσους συντηρούν το λίμνασμα
και τη παρωχημένη σταθερότητα. Ξεβόλεψε όσους σε αναπαυτικές πολυθρόνες περιφρονούν την τρικυμία των αντιθέσεων. Και τροποποίησε
την κατάσταση. Αναδύθηκε από το αυτονόητο, το στοιχειώδες, το γνώριμο. Και τα έκανε όλα αναγνωρίσιμα. Γεννήθηκε εκεί που δεν την περίμεναν κι έκανε τη δημιουργική ανατροπή συστατικό της κινηματογραφικής μας ζωής.
2 Η φαντασία είναι το μοναδικό μας προνόμιο. Αυτό θα υπάρχει πέρα από νόμους, πέρα από θεσμούς, πέρα από χρήματα. Υπάρχει πέρα απ’ τη
σκληρή και μίζερη συχνά πραγματικότητα. Αυτό πάνω απ’ όλα μπορούμε να καλλιεργούμε και να διαφυλάξουμε σαν την ιδιαιτερότητά μας, τη
μοναδικότητά μας. Είναι το πρόσωπο του κινηματογράφου μας και είναι αδιαπραγμάτευτο. Με όλα τα άλλα μπορούμε να συνδιαλλαγούμε – και
θέσεις έχουμε και πίστη.  
3 Μελαγχολικό το τοπίο του επιδοτούμενου κινηματογράφου, περίκλειστο και εγκλωβισμένο σε σκοπιμότητες και μικροσυμφέροντα. Η αλλαγή
της σχέσης μας με το κράτος είναι η πρώτη προτεραιότητα. Το πώς και προς τα πού είναι ερωτήματα γνωστά και χιλιοειπωμένα. Η απόφαση λείπει. Τέχνη με «ειδικές ανάγκες» ή τέχνη με αυτοπεποίθηση και δυναμική;
4 Συνταγές στη τέχνη δεν υπάρχουν. Νοοτροπίες και φοβίες υπάρχουν, που αναπαράγουν τον φαύλο κύκλο της μονοκαλλιέργειας. Το ανατρεπτικό εναλλακτικό μοντέλο θα αποκαταστήσει την καλλιτεχνική υπόσταση των δημιουργών, αλλά, για να γίνει αυτό, προαπαιτείται η συμμετοχή τους. Ο δημόσιος διάλογος, η διαφάνεια, η συνομιλία με τον άλλον για όλα όσα μας αφορούν. Ας αντισταθούμε ατομικά και συλλογικά στην
ανευθυνότητα της αγελαίας εκπροσώπησης.
5 Ο κινηματογράφος έχει υψηλό κόστος και υψηλό ρίσκο. Για τα λεφτά ο λόγος και όχι μόνο. Χωρίς λεφτά δεν γίνεται τίποτα, αλλά αυτή είναι η μία
πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά απαιτεί τη σύνδεση του οικονομικού με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δεν είναι το συσσίτιο. Είναι περιβάλλον ανοιχτό στις προκλήσεις της εποχής μας. Απαιτεί καλλιτεχνικό ρίσκο και επιχειρηματικό ρίσκο. Καιρός να το αναλάβουμε.   
6 Πάντα μπροστά μας, φανερά ή κρυφά, θα συναντάμε το «άλλο». Το κοινό με τα πολλά πρόσωπα, όσα και δικά μας. Είναι χρόνια που το κοινό
αποχώρησε από τη σχέση μας σαστισμένο. Πολλές οι αιτίες, αλλά η αδιαφορία μάς πληγώνει. Δική μας δουλειά είναι να αποκαταστήσουμε μια
σχέση ερωτική, μια σχέση αγάπης και μίσους, με το «άλλο».

Τελειώνοντας το κείμενο έπιασα τις εφημερίδες της Κυριακής. Είναι 11/10/09. Τα έντονα βλέμματα του Βούλγαρη και του Λάνθιμου, δίπλα δίπλα στην ίδια φωτογραφία. Άσπρα γένια, μαύρα γένια.
Μιλάνε ταυτόχρονα για τις ταινίες τους που βγαίνουν μαζί. Καλή Επιτυχία!
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τα 5 πράγματα που θέλω να αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο

αλέξανδρος βούλγαρης //σκηνοθέτης

1 Να δημιουργηθεί αγορά για το κενό αέρος μεταξύ των ταινιών που βγαίνουν σε 50 αίθουσες,
και των ταινιών που βγαίνουν σε μία αίθουσα για μία βδομάδα.
2 Να επιστρέψει η εποχή της βιντεοταινίας, αλλά με άλλα αισθητικά κριτήρια, πιο κοντά στη σχολή Κόρμαν ή στα αμερικάνικα grindhouse της δεκαετίας του 1970, έτσι ώστε οι σκηνοθέτες να
δουλεύουν όλη την ώρα πάνω σε κάποιο κινηματογραφικό σχέδιο και να μην ψάχνουν σε διαφήμιση και τηλεόραση να γεμίσουν τον κενό χρόνο που υπάρχει από τη μία ταινία στην άλλη και
που κατά μέσο όρο είναι γύρω στα 5 χρόνια (αναφέρω ενδεικτικά ότι ο Μίκε Τακάσι, σκηνοθέτης του οποίου οι ταινίες έχουν παιχτεί σε όλο τον κόσμο, έχει γυρίσει, από το 1990, 80 ταινίες
μεγάλου μήκους με αυτόν τον τρόπο).
3 Να σταματήσουν να μας ονοματίζουν «νέους» κινηματογραφιστές. Νέοι είναι αυτοί που είναι 18
χρονών και κάνουν ταινίες με βίντεο μόνοι τους. Αν θεωρούμαστε εμείς νέοι, τότε κανείς δεν θα
ψάχνει για νεότερους. Πρέπει επιτέλους να ακούγονται μέσω του κινηματογράφου και οι φωνές
των νεότερων. Αν δει κάποιος τις ελληνικές ταινίες, θα νομίσει ότι σ’ αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν καθόλου έφηβοι.
4 Να μπει μάθημα κινηματογράφου στα σχολεία έναντι του μαθήματος θρησκευτικών.
5 Να θεωρηθεί «επάγγελμα» αυτό του σκηνοθέτη. Η κοινωνία οφείλει να βρει τρόπο, αυτός που
είναι «σκηνοθέτης κινηματογράφου» να μπορεί να ζει απ’ αυτό, όπως γίνεται μ’ ένα σωρό άλλα
επαγγέλματα.
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κώστας τερζής //κριτικός κινηματογράφου
filmforum.wordpress.com
Το τέλος της εσωστρέφειας: Παρακολουθώντας τους μικρομηκάδες στο Φεστιβάλ της Δράμας για περισσότερα από είκοσι χρόνια, έχω
δει να παρελαύνουν στην οθόνη αμέτρητα φοιτητικά δωμάτια ως χώρος «δράσης» των ταινιών – ουσιαστικά, ο νέος κινηματογραφιστής απεικονίζει το μικρόκοσμό του, εγκλωβισμένος σε μια εσωστρέφεια που τον εμποδίζει ν’ ανοίξει το βλέμμα του και να αντικρίσει τη ζωή δίπλα του.
Με τα χρόνια κατάλαβα ότι αυτή η εσωστρέφεια είναι η άλλη όψη της «μοναξιάς» που βιώνει ο έλληνας σκηνοθέτης προετοιμάζοντας ή ακόμα
και ολοκληρώνοντας μια ταινία, καθώς, αβοήθητος, υποχρεώνεται να γίνει άνθρωπος-ορχήστρα – μια μοναξιά, που αποτυπώνεται καθαρά στις
πολλαπλές αντιφάσεις του «σώματος» της ελληνικής παραγωγής, στις διαφορετικές καταβολές των έργων, στο εντελώς ανόμοιο σύστημα αναφοράς· γιατί ακόμα και στην «ωριμότητα» της μεγάλου μήκους, οι αγκυλώσεις της εσωστρέφειας επιβιώνουν και μεταμφιέζονται συχνά σε καλλιτεχνικά ιδεολογήματα… Θα ’θελα πολύ απλά να συμβαίνει αυτό που μοιάζει αυτονόητο, αλλά δεν είναι, και μόνο κατ’ εξαίρεση ισχύει – έστω
και αν οι εξαιρέσεις πυκνώνουν τελευταία: οι έλληνες σκηνοθέτες να είναι ανήσυχοι για το τι συμβαίνει δίπλα τους, να ζουν «μαζί μας», μέσα
στην κοινωνία, όχι ερήμην... Πρώτα τα minima: θα ’θελα να ξέρω ότι θα τους συναντήσω σ’ ένα καλό βιβλιοπωλείο ψάχνοντας τις νέες εκδόσεις, εκεί όπου παίζεται η ανήσυχη μουσική ή το θέατρο που αναστατώνει την πόλη¬· και (γιατί όχι;) να είναι παρόντες και στους δρόμους, όταν
οι καιροί το απαιτούν· κι ακόμα, να σκεφτούν (να σκεφτούμε) σε βάθος τι σημαίνει να είμαστε σήμερα υπήκοοι (και όχι πολίτες) στη σύγχρονη αυτοκρατορία των εικόνων, πώς επιβιώνει κανείς μέσα σ’ αυτόν τον ισοπεδωτικό πληθωρισμό εικόνων/κειμένων με το δυσεύρετο νόημα...
L’argent: Εάν έχουμε αποφασίσει επιτέλους (οι νέοι σκηνοθέτες το έχουν ξεκαθαρισμένο· το κράτος, όχι) ότι ο «φυσικός χώρος» του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού είναι η Ευρώπη, δεν πρέπει να πλησιάσουμε τα οικονομικά δεδομένα της κινηματογραφικής παραγωγής που ισχύουν
δίπλα μας; Θα ’θελα να δω την πολιτική βούληση για ουσιαστική ενίσχυση του ελληνικού κινηματογράφου, θα ’θελα να δω τα τηλεοπτικά κανάλια να πληρώνουν επιτέλους τις υποχρεώσεις τους – πέρα από το ότι οφείλουν πολλά στον κινηματογράφο, είναι ζήτημα στοιχειώδους αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης να ζεις σε μια χώρα όπου οι νόμοι εφαρμόζονται και δεν αποτελούν κενό γράμμα. Αναφέρομαι φυσικά στον ανεφάρμοστο νόμο 1866/1989 που (θεωρητικά) υποχρεώνει τα τηλεοπτικά κανάλια να αποδίδουν το 1,5% του προϋπολογισμού τους στον κινηματογράφο. Πότε θα δούμε πολιτικούς που τολμούν να εφαρμόσουν τους νόμους;
Διαγωγή μηδέν: Κάποτε ζητούσαμε απλώς τη «σχολή» του κινηματογράφου, και κάποιοι από μας αγωνιστήκαμε και συγκρουστήκαμε γι’
αυτήν – έστω κι αν ήταν ξεκάθαρο ότι οι σχολές δεν βγάζουν τα μεγάλα ταλέντα, αλλά απλώς διασφαλίζουν την αναγκαία «κοινή γλώσσα»… Θυμάμαι σαν γκρίζα ανάμνηση μια έντονη συζήτηση πριν από χρόνια μ’ έναν υπουργό που προσπαθούσε να με πείσει ότι η σχολή που σχεδίαζε, θα
ήταν η «κατάλληλη» για τον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν ήταν. Μέχρι να υπάρξει αυτή η σχολή, «ακαδημία» ή όπως αλλιώς ονομαστεί, τουλάχιστον ας δοθεί ένα τέλος στον παραλογισμό του ελληνικού κράτους που, όταν πρόκειται για την εκπαίδευση των ζωγράφων, ζητά ειδικές εξετάσεις, ενώ για τις σπουδές κινηματογράφου αρκείται στο τυποποιημένο μηχανογραφικό…
Πες μου τις ιστορίες που αξίζουν: Στην κοινοτοπία ότι ο ελληνικός κινηματογράφος πάσχει «στο σενάριο», θ’ απαντούσα ότι χρειαζόμαστε άλλες μυθοπλασίες… Που σημαίνει, ικανότητα να βρίσκεις τα κρίσιμα «θέματα», ικανότητα και στο πώς τα αφηγείσαι. Πώς κατακτιέται αυτό; Μόνο με ανεξάντλητη παιδεία και προσωπική εμπειρία ζωής – «Όποιος ασχολείται μόνο με τον κινηματογράφο, δεν ξέρει τίποτα για
τον κινηματογράφο» έλεγε ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Α, και κάτι ακόμα: μου λείπουν αυτοί που σκάβουν βαθιά για το συναίσθημα. Και δεν εννοώ, βέβαια, την καθοδηγούμενη συγκίνηση, στη λογική των εξαρτημένων ανακλαστικών του θεατή. Εννοώ εκείνη την ακριβοθώρητη, σπάνια συναισθηματική αφύπνιση που συνήθως πηγαίνει μαζί με τον βαθύτερο και εξαντλητικό προβληματισμό για το τι θέλεις να πεις και, κυρίως, «πώς» θα το πεις.
Πέρα από το Cinema Paradiso: Στην Ιταλία, ο αιθουσάρχης Νάνι Μορέτι προϋπήρξε του σκηνοθέτη Μορέτι. Στη Γαλλία, ήδη από τη
δεκαετία του 1950, με υπουργό Πολιτισμού τού Ντε Γκολ τον Αντρέ Μαλρό, ξεκίνησε η συστηματική οικονομική στήριξη των αιθουσών που
προβάλλουν καλές ταινίες. Εμείς, εδώ, κάποτε είχαμε έναν Σωκράτη Καψάσκη... Θα ’θελα να δω, κόντρα στους καιρούς, περισσότερες και καλύτερες αίθουσες με «προσωπικότητα», φιλικές προς τον ανεξάρτητο κινηματογράφο που ασφυκτιά από το πλανητικό μάρκετινγκ, και πιστεύω
ότι πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου θα βρουν (και) εκεί το χώρο τους, αυτόν που σήμερα τον ψάχνουν χωρίς ελπίδα.
Κάτι τελευταίο: Μου λείπουν πάρα πολύ σήμερα άνθρωποι σαν τον Σωκράτη Καψάσκη και τον Σταύρο Τορνέ: άτεγκτοι, παθιασμένοι και
πεισματάρηδες σ’ αυτό που πιστεύουν, με μια τεράστια γενναιοδωρία, ακόμα κι αν ο δρόμος τους είναι εντελώς μοναχικός και σπαρμένος με
ήττες. Αισθάνομαι πως οι «διάδοχοί τους» υπάρχουν κάπου εδώ κοντά μας, αλλά η εποχή που ζούμε είναι τόσο επιθετική και δυσκοίλια, ώστε
τους αφήνει συνεχώς έξω απ’ το κάδρο... Μακάρι να πεισμώσουν και να μην τα παρατήσουν.
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πρόγραµµα προβολών ΕΛΛΗ

16.00

αργύρης παπαδημητρόπουλος //σκηνοθέτης

Τα πράγματα που θα ήθελα ν’ αλλάξουν στον ελληνικό κινηματογράφο, είναι πολύ περισσότερα από πέντε. Αν και πλέον έπαψα να θεωρούμαι μικρομηκάς, θα σταθώ στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας πρωτοεμφανιζόμενος· γιατί, αν θέλουμε να έχουμε εγχώριο και ζωντανό κινηματογράφο, θα πρέπει να ποντάρουμε στους νέους δημιουργούς και στα πρώτα τους βήματα, δηλαδή στις ταινίες μικρού μήκους. Και η αλήθεια είναι
ότι ο τρόπος με τον οποίο γαλουχούνται, προσφέρει πεδίο για άφθονη γκρίνια. Ιδού το παράδοξο οδοιπορικό ενός μικρομηκά.
Ο πρωτοεμφανιζόμενος μικρομηκάς, προκειμένου να καταθέσει σενάριο στο ΕΚΚ, έρχεται αντιμέτωπος με την παράλογη πραγματικότητα των λεγόμενων δύο budget (το πραγματικό κόστος και το «μούφα» για το Kέντρο), αφού έτσι γίνεται παραδοσιακά.
Μετά έρχεται η ώρα της παραγωγής, μιας επίσης παράλογης διαδικασίας που πάει ως εξής: το Κέντρο θα δώσει τα μισά λεφτά από αυτά που θα
ισχυριστούμε ότι στοιχίζει η ταινία, κι εμείς θα πούμε ότι βρήκαμε τα άλλα μισά. Τελικά, θα κάνουμε την ταινία με τα λεφτά που θα μας δώσει το
Κέντρο, συν λίγα ακόμα που θα μαζέψουμε, συν μερικές χάρες από φίλους. Κι έπειτα, θα κάνουμε απόδοση, η οποία θα δείχνει ότι η ταινία κόστισε τα διπλά, αφού έχουμε κεφαλαιοποιήσει τις αμοιβές μας, το Ι.Χ. μας, το σπίτι-γραφείο και ό,τι άλλο βρούμε... Κι έτσι, το πρώτο πράγμα που
μαθαίνει ο νέος κινηματογραφιστής, είναι ότι πρέπει να οργανώσει ένα μεγάλο ψέμα, που όλοι θα το γνωρίζουν αλλά θα κάνουν ότι δεν, για καθαρά γραφειοκρατικούς και λογιστικούς λόγους.
Αφού γίνουν όλα αυτά, το Κέντρο τού λέει ότι η ταινία πρέπει να κάνει πρεμιέρα στη Δράμα, όπου ο σκηνοθέτης θα τη δει μαζί με το πρώτο του κοινό σε άθλιες συνθήκες προβολής, σε κάτι που θυμίζει περισσότερο επαρχιακό συνέδριο παρά κινηματογραφικό φεστιβάλ. Εκεί, διάφοροι τοπικοί
και πολιτιστικοί παράγοντες θα ανταλλάξουν φιλοφρονήσεις και, ορισμένες φορές, μίζερα δώρα (σετ γραφείου, βιντεοκάμερες από τον Κωτσόβολο κ.ά.) και θα μιλήσουν για άλλη μία φορά για το «όραμά» τους για την 7η τέχνη, μπροστά στα μάτια νεαρών κινηματογραφιστών που σε ελάχιστο χρόνο έχουν μετατραπεί από ενθουσιώδεις καλλιτέχνες σε κομπάρσους που χασμουριούνται.
Τα θέματα αυτά μοιάζουν να μην είναι τόσο σοβαρά, αλλά, δυστυχώς, κάνουν τεράστια ζημιά, αφού μαθαίνουν στην επόμενη γενιά να βλέπει το
Κέντρο, την ΕΡΤ, τα φεστιβάλ κ.λπ. σαν τον καινούργιο της γυμνασιάρχη και όχι σαν δημιουργικό συνεργάτη.
Το σημαντικότερο, όμως, είναι το εξής: όταν το Κέντρο, και όλοι οι υπόλοιποι υπεύθυνοι για το μέλλον της ελληνικής κινηματογραφίας, βλέπουν
ταινίες σαν τα Μάτια που τρώνε και τα Αγνά νιάτα, δημιουργών που καταθέτουν νέα και ιδιαίτερη κινηματογραφική γραφή, θα έπρεπε να
τους παροτρύνουν για το επόμενο βήμα. Και να τους στηρίζουν σε κάθε επίπεδο.

Πέµπτη 5 /11

Παρασκευή 6 /11

Σάββατο 7 /11

Κυριακή 8 /11

Μικρού µήκουσ A’

Συζήτηση

Συζήτηση

Συζήτηση

Στο βάθοσ κήποσ
Κλ. Δανόπουλοσ

Bank Bang
Αρ. Παπαδηµητρόπουλοσ

Γκίνεσ
Αλ. Καρδαράσ

17.00

19.00

Παράδεισοσ στη δύση
Κ. Γαβράσ

Καπετάν Κεµάλ, ο
σύντροφοσ
Φ. Λαµπρινόσ

Η ζωή στουσ βράχουσ
Αλ. Δηµητρίου

Ρυθµοί και ρίµεσ
Ν. Σκαρέτζοσ

20.45

Συζήτηση – έναρξη

Guilt
Β. Μαζωµένοσ

Χρυσόσκονη
Μ. Μαντά

Άλλοσ δρόµοσ δεν υπήρχε
Στ. Ψυλλάκησ

22.30

Στρέλλα
Π.Χ. Κούτρασ

Μαύρο Λιβάδι
Β. Μαρινάκησ

Ricordi mi
Στ. Θεοδωράκη

Ακαδηµία Πλάτωνοσ
Φ. Τσίτοσ

Δεύτερα 9 /11

Τρίτη 10 /11

Τετάρτη 11 /11

16.00

Συζήτηση

Συζήτηση

Μικρού µήκουσ B’

17.00

Πεθαίνω για σένα
Ν. Καραπαναγιώτησ

Όλα θα πάνε καλά
Γ. Ξανθόπουλοσ

19.00

Η περίπτωση Ευριδίκη
Φ. Βιαννέλησ

20.45

Ξένεσ σε ξένη χώρα
Δ. Παναγιωτάτοσ

Τα παιδιά τησ χορωδίασ
Λ. Ρικάκη

Συζήτηση – Λήξη

22.30

Το κακό στην εποχή των ηρώων
Γ. Νούσιασ

Συντρίµια ψυχήσ
Τζ. Ποντέσουα

Μικρού µήκουσ Γ’

Κυνόδοντασ
Γ. Λάνθιµοσ

Μικρού µήκουσ Α’

Μικρού µήκουσ Β’

Μικρού µήκουσ Γ’

Yha – Hamara Μ. Αριστοµενόπουλοσ
The Happy Life Μ. Νικολακάκησ
Once… a Dress Μ. Παπαχαραλάµπουσ/Α. Κεντώνησ
Σκαριµπίµ –σκαριµπόµ Μ. Τσίποσ/ Β. Νούλασ
He Looks Like Α. Τσαντίλασ
Ο κύβοσ ερρίφθη Α. Κατσιµπάρδη de Caunes
Τύχη Μ. Μόσχα Καράτζογλου
Πίσω από τισ γρίλιεσ Δ. Μπαβέλασ
Αριστερά –δεξιά Α. Γερµανίδησ / Στ. Ράπτησ
Απογραφή Β. Καλαµπάκασ
Εφτά γράµµατα Ν. Τζερµιαδιανόσ

Assigned Π. Χαλαρήσ
Μια νύχτα µαζί Ελ. Αστρινάκη
Μαρία Θ. Σαράντοσ
Πυρετόσ Γ. Μπουγιούκοσ
Μετά το χαρακτηριστικό ήχο Αχ. Κυριακίδησ
Ο άλτησ και ο πεπονόκηποσ Ν. Λουκού
Βασίλησ Καραγιώργοσ Φ. Κοντογιάννησ
Μπάλοσ κακόσ χορόσ Δ. Μπίτοσ

Κι εγώ για µένα Τζ. Γρηγοράκησ
Γάτα εξ ουρανού Δ. Νικολοπούλου
Mescecina Σ. Εξάρχου
Οσίκι Γ. Βεσλεµέσ
Νανούρισµα Γ. Αµερικάνου
Κατάληψη Αλ. Χατζήσ
Hellmets Γ. Κουκούλασ
Ο σκύλοσ Ν. Labot
Blackwater Κ. Φραγκόπουλοσ

Τιµή εισιτηρίου: 5€/προβολή, 8€ ηµερήσιο
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12o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Τόπο στα νιάτα!

9η Camera Zizanio

Σε σημείο συνάντησης εκατοντάδων μαθητών, εκπαιδευτικών, κινηματογραφιστών, αλλά και κινηματογραφικών
φορέων από όλη την Ευρώπη θα αναγορευτεί για μία ακόμα χρονιά ο Πύργος, με αφορμή το 12ο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους που θα πραγματοποιηθεί στην φιλόξενη
πρωτεύουσα της Ηλείας, από τις 5 έως τις 12 Δεκεμβρίου. Ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό φεστιβάλ, με
μοναδικούς και αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές τα παιδιά και τους νέους· μ’ άλλα λόγια, τους αυριανούς
θιασώτες και –γιατί όχι;– δημιουργούς της έβδομης τέχνης.
Δυναμικό και πλουραλιστικό, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, μια διοργάνωση της εταιρείας Νεανικό Πλάνο που έχει κερδίσει επάξια μια θέση ανάμεσα στις
πέντε σημαντικότερες του είδους διεθνώς, ετοιμάζεται να καλοσωρίσει για 12η συνεχή χρονιά τους φίλους της, μ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και παράλληλων εκδηλώσεων. Τα τελευταία
χρόνια, ο αριθμός των θεατών που παρακολουθούν το Φεστιβάλ
ξεπερνά τις 20.000 ετησίως, ενώ περισσότερα από 250 παιδιά και
νέοι συμμετέχουν ενεργά και σε καθημερινή βάση στις δομές και τις
δραστηριότητές του.
Τριάντα εννέα, συνολικά, παραγωγές από όλο τον κόσμο (13 ταινίες μεγάλου μήκους, 13 ταινίες μικρού μήκους μυθοπλασίας και 13
ταινίες μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων) θα διαγωνιστούν για ένα
από τα βραβεία της φετινής διοργάνωσης, φιλοδοξώντας ταυτόχρονα
να σκιαγραφήσουν ένα αντιπροσωπευτικό πορτρέτο της ζωής και των
προσδοκιών των σύγχρονων νέων, αλλά και να ανοίξουν μια εποικοδομητική συζήτηση γύρω από τα προβλήματά τους. Βασική καινοτομία του φετινού προγράμματος αποτελεί το νεοσύστατο τμήμα DIGI
Olympiafestival, αφιερωμένο αποκλειστικά στην ψηφιακή παραγωγή.
Από το Πληροφοριακό Πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ
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Κινηματογράφου Ολυμπίας ξεχωρίζουν τα αφιερώματα στην ιστορική σχολή animation της Ρωσίας, στις νέες τάσεις στο ευρωπαϊκό κινούμενο σκίτσο, με ταινίες από το Βέλγιο και τη Γαλλία, στη
θέση των παιδιών και των νέων στην παλαιά και τη σημερινή Κίνα,
καθώς και στη σύγχρονη πραγματικότητα των νέων στις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, και το θεματικό αφιέρωμα με τίτλο «Παραβατικότητα: Οι νέοι
αρνούνται την κοινωνία ή η κοινωνία τους νέους;».
Την εκπαιδευτική διάσταση της διοργάνωσης υποστηρίζουν εκδηλώσεις όπως τα «CINE-μαθήματα» –με προβολές ταινιών, αναλύσεις και εργαστήρια– και τα «Μαθήματα στο Σκοτάδι», μια σειρά
εργαστηρίων για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον κινηματογράφο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θα πραγματοποιηθεί, επίσης, μια ημερίδα με θέμα την αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης και
στη χώρα μας του Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους, με εισηγήσεις από έλληνες και ξένους επαγγελματίες του χώρου και θεσμικούς παράγοντες, ενώ, φέτος, τα στελέχη του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν σε ξένους ειδικούς και το φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού Κέντρου για τη Νεανική Οπτικοακουστική
Έκφραση και Δημιουργία, με έδρα τον Πύργο της Ηλείας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και αυτόν τον Δεκέμβρη, παράλληλα με
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, θα
πραγματοποιηθεί και η ετήσια Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, Camera Zizanio. Στην 9η, αισίως,
διοργάνωσή της –και με τον αριθμό των συμμετοχών να αγγίζει νέα
ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 350 ταινίες–, η Camera Zizanio καθιερώνεται ως μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της νεανικής οπτικοακουστικής δημιουργίας και έκφρασης, όχι μόνο για την Ελλάδα,
αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι καινοτομίες που εισάγονται

στο χώρο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, θα είναι ένα από τα
νευραλγικά κομμάτια της φετινής διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα,
μεικτές ομάδες νέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα επιχειρήσουν να δώσουν στη συνάντηση μια παγκόσμια διάσταση, αξιοποιώντας δημιουργικά τις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος του Διαδικτύου, με καθημερινά δημοσιεύματα στο blog της διοργάνωσης,
αναρτήσεις βίντεο και online μεταδόσεις όλων των διαγωνιζόμενων
ταινιών. Επιπλέον, για πρώτη φορά φέτος, τα κινηματογραφικά εργαστήρια, που αποτελούν βασικό κορμό του θεσμού, περνούν σε
νέα διάσταση: παιδιά από τη Ρουμανία θα διδάξουν κινούμενο σχέδιο σε έλληνες συνομηλίκους τους.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
European Children’s Film Association, σκηνοθέτης Δημήτρης Σπύρου, μιλάει στο μοτέρ για τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της διοργάνωσης, από τη θέσπισή της το 1997, έως σήμερα:
Πρωταγωνιστές του Φεστιβάλ είναι μόνο τα παιδιά και οι νέοι. Οι ενήλικες είναι εμψυχωτές και αγωνίζονται για εύρεση των πόρων,
για καλύτερες υποδομές, για περισσότερο «χώρο», για καινοτόμες πρωτοβουλίες, για συμμετοχή στο διεθνές γίγνεσθαι.
Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της διοργάνωσης. Ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με εκπαιδευτική πάντα διάσταση.
Η ενεργητική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και όλων των φορέων της περιοχής.
Η επεξεργασία και η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Όλες οι δράσεις μας στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης των νέων, στην αυτενέργεια και στη διαμόρφωση πνεύματος συνεργασίας.
Για τους βασικούς ιδρυτικούς σκοπούς του Φεστιβάλ:
Κύριοι στόχοι μας είναι η ανάπτυξη της παραγωγής παιδικών και νεανικών ταινιών στη χώρα μας, και η διευκόλυνση της διανομής τους, καθώς και η θεσμοθέτηση του Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους, όπως εδώ και δεκαετίες συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες (και όχι μόνο) χώρες.
Οι δύο αυτοί σκοποί δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Το Φεστιβάλ είναι έτοιμο να συμβάλει με εμπεριστατωμένες προτάσεις προς το
ΕΚΚ, προκειμένου να πάψουμε στον τομέα αυτόν να είμαστε «η ουρά της Ευρώπης».
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οι βασιλιάδες της μυκόνου
Οι Αυστραλοί «Βασιλιάδες της Μυκόνου» αναχώρησαν, έχοντας ολοκληρώσει τα
γυρίσματά τους στη Μύκονο. Η ταινία King of Mykonos περιγράφει τις καταστάσεις που
αντιμετωπίζει ένας Ελληνοαυστραλός, όταν κληρονομεί από έναν θείο, τον οποίο δε
γνώρισε ποτέ, μια ταβέρνα σε μια μαγευτική παραλία της Μυκόνου.
Στην ταινία, που τη σκηνοθετεί ο Eλληνοαυστραλός Πίτερ Ανδρικίδης, πρωταγωνιστεί ο Νικ Γιαννόπουλος,
Αυστραλός πρώτης γενιάς από έλληνες γονείς.
Το σενάριο των Κρις Αναστασιάδη, Νικ Γιαννόπουλου κινείται στο χώρο της κωμωδίας και δεν έχει ως στόχο μόνο το αυστραλιανό ή το ελληνικό κοινό, αλλά φιλοδοξεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον και σε παγκόσμιο επίπεδο. Φαίνεται ότι έχει τα εχέγγυα της επιτυχίας, αφού εξασφαλίστηκε η διανομή της ταινίας, από
την PARAMOUNΤ. Για την Ελλάδα, τη διανομή εξασφάλισε η ODEON, η οποία και συμμετέχει ως συμπαραγωγός.
Ο ελληνοαυστραλός σκηνοθέτης εμφανίστηκε ευχαριστημένος με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων και
εξήρε τη συμβολή του Δήμου της Μυκόνου που «αγκάλιασε» την παραγωγή με ενθουσιασμό. Ο Πίτερ Ανδρικίδης θεώρησε σημαντικό το ότι δόθηκε πρόσβαση στους περισσότερους χώρους που είχαν επιλεγεί για
να πραγματοποιηθούν γυρίσματα, και αναφέρθηκε με κολακευτικά σχόλια στους έλληνες τεχνικούς, χαρακτηρίζοντάς τους πρόθυμους και εργατικούς. Ο Ανδρικίδης αναφέρθηκε στην «ελληνική ενέργεια και ρυθμό» που βοήθησαν την Ελλάδα να επιστρέψει στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα. Μάλιστα, ο βραβευμένος σκηνοθέτης προέτρεψε και άλλους σκηνοθέτες να έρθουν στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν γυρίσματα, θεωρώντας σίγουρο πως όποιος έρθει, θα θέλει να «διηγηθεί μία ιστορία για την Ελλάδα», όπως
συνέβη και σε εκείνον.
Τα σχόλια της παραγωγού Σάλι Αϊρ-Σμιθ παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήταν ίσως αντιπροσωπευτικά του κλίματος που επικρατεί στον κινηματογραφικό κόσμο για την Ελλάδα. Η παραγωγός της ταινίας
ήταν χαρούμενη που η ταινία πραγματοποίησε γυρίσματα σε μια τόσο όμορφη χώρα όσο η Ελλάδα. Το τεχνικό δυναμικό της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό κι από ταλέντο, συνέχισε η Σάλι Αϊρ-Σμιθ·
αυτό που του λείπει, όμως, είναι η πραγματική εμπειρία σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως εί58

ναι οι αμερικανικές ταινίες που προέρχονται από το Χόλιγουντ. Η
Αϊρ-Σμιθ παρομοίασε την κατάσταση στην Ελλάδα με αυτήν που
επικρατούσε στην Αυστραλία πριν από λίγα χρόνια, πριν από την
προσέλκυση μεγάλων αμερικανικών παραγωγών. Ωστόσο, σήμερα, μετά από την «είσοδο» πολλών μεγάλων αμερικανικών παραγωγών, η Αυστραλία έχει ωφεληθεί ποικιλοτρόπως, αποκτώντας
κατ’ αρχάς μια πολύ δυναμική κινηματογραφική βιομηχανία. Η παραγωγός δήλωσε απογοητευμένη από την πολιτική της Ελλάδας
στον τομέα των παρεχόμενων κινήτρων για τις αλλοδαπές παραγωγές και προειδοποίησε πως, αν η Ελλάδα δεν αρχίσει να παρέχει
κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα, διατρέχει τον κίνδυνο να απολέσει τη δυναμική που έχει αποκτήσει το τελευταίο διάστημα.
Το ότι ο Δήμος της Μυκόνου συνέδραμε στις προσπάθειες της ταινίας οφείλεται στη συνειδητοποίηση πως η προσέλκυση αλλοδαπών κινηματογραφικών παραγωγών και η φιλοξενία των γυρισμάτων τους στην Ελλάδα θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στη χώρα
μας. Ο δήμαρχος της Μυκόνου κ. Κουσαθανάς-Μέγας δήλωσε γι’
αυτό το ζήτημα πως «η επιλογή της Μυκόνου για τα γυρίσματα της
ταινίας αποτελεί μια μοναδική ανεκτίμητη ευκαιρία αποτελεσματικής προβολής στο εξωτερικό τής Ελλάδας και της Μυκόνου ιδιαίτερα, όχι μόνο ως τουριστικού προορισμού με μοναδικές φυσικές
χάρες, αλλά και ως ανεξάρτητης πολιτισμικής οντότητας». Ωστόσο,
πολλοί κίνδυνοι καιροφυλακτούν στη γωνία, όπως καταδεικνύουν
οι απόψεις των συντελεστών της ταινίας. Η επιστροφή της Ελλάδας
στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη μπορεί να αποδειχθεί παροδική, αν δεν ληφθούν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη
αυτής της προσπάθειας. Κι αυτή τη φορά, τα αποτελέσματα θα είναι μη αναστρέψιμα.

Σκηνοθεσία: Πίτερ Ανδρικίδης
Σενάριο: Κρις Αναστασιάδης, Νικ Γιαννόπουλος
Διεύθυνση φωτογραφίας: Mark Wareham
Σκηνικά: Adele Flere
Κοστούμια: Jill Johanson
Ηθοποιοί: Νικ Γιαννόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βινς Κολόσιμο,
Δημήτρης Σταρόβας, Μάνος Γαβράς, Γαλήνη-Μαρία Τσεβά, Γιάννης
Αναστασάκης, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Βασίλης Γκλάβρης,
Απόστολος Ψυχράμης, Κοσμάς Παναγιωτίδης, Μανώλης Σορμαΐνης
Παραγωγοί: Emile Sherman, Νικ Γιαννόπουλος
Executive producers: Iain Canning, Andrew Penney
Συμπαραγωγοί: Sally Ayre-Smith
Παραγωγή: SΕΕ-SAW Films, G.O. Films, ODEOΝ, ΑΝΩΣΗ
Διανομή: PARAMOUNΤ FILMS (Αυστραλία), ODEON (Ελλάδα)
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Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Σεναριογράφων
Αθήνα, 6 & 7 Νοεμβρίου 2009

Ο

20ός αιώνας ήταν ο αιώνας της γέννησης και της παιδικής ηλικίας τής ψηφιακής τεχνολογίας. Με
την αρχή του 21ου, η ψηφιακή τεχνολογία μπήκε στην εφηβεία της, με όλα τα προβλήματα, αλλά
και τη δυναμική που σχετίζεται μ’ αυτήν. Η ψηφιακή τεχνολογία επιδιώκει να καταλάβει τα πάντα, ν’ αλλάξει τον κόσμο. Ο κινηματογράφος ζει στο πετσί του αυτή την κατάσταση. Η ψηφιακή
τεχνολογία ανατρέπει καθημερινά την τεχνολογία του κινηματογράφου και τη λογική του φιλμ. Όμως, για
τον κινηματογράφο, «εν αρχή ην το σενάριο». Πόσο θ’ αλλάξει η σεναριογραφία στη νέα εποχή; Θα επηρεαστεί η αφήγηση δομικά στην εποχή της αμφίδρομης επικοινωνίας; Τι γίνεται με τα δικαιώματα στην εποχή του ίντερνετ, της ψηφιακής πειρατείας και της επέκτασης των μορφών εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων, ή με τη στρατηγική των πολυεθνικών εταιρειών που κυριαρχούν πλέον στην οπτικοακουστική βιομηχανία και αντιμετωπίζουν το έργο ως πολλαπλό προϊόν (ταινία, παιχνίδι με
βάση το σενάριο της ταινίας κ.λ.π.);
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι σεναριογράφοι στο παγκόσμιο οπτικοακουστικό χωριό. Για το λόγο αυτόν, αποφάσισαν να συζητήσουν τα θέματα αυτά σε μια συνάντηση, το Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Σεναριογράφων, προκειμένου να καθορίσουν το ρόλο τους στο νέο τοπίο που εξελίσσεται ραγδαία.
Πρόκειται για μια προσπάθεια καταγραφής και οριοθέτησης, αρχικά, των νέων δεδομένων, με την πρόθεση
να υπάρξουν συμπεράσματα και πρωτοβουλίες δράσης. Την πρωτοβουλία αυτή άρπαξε το ΕΚΚ μέσω του
Hellenic Film Commission, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή στην Αθήνα.
Τα 28 μέλη από 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεναριογράφων (FSE) και οι 8 ενώσεις-μέλη της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ενώσεων Σεναριογράφων (IAWG) –ανάμεσά τους, η Ένωση Σεναριογράφων
της Αμερικής, η Ένωση Σεναριογράφων της Αυστραλίας, η Ένωση Σεναριογράφων της Νέας Ζηλανδίας, οι
SARTEC και WGC του Καναδά–, καθώς και εκπρόσωποι ενώσεων από τη Λατινική Αμερική, το Ισραήλ και
την Ιαπωνία, θα συναντηθούν για πρώτη φορά, και μάλιστα στην Αθήνα, στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2009, για
να συζητήσουν και να σχεδιάσουν μια κοινή απάντηση στις παγκόσμιες εξελίξεις στην κινηματογραφική και
την τηλεοπτική παραγωγή και διανομή.

Ανάμεσα σ’ αυτούς που έχουν δεσμευτεί να δώσουν το παρών, είναι οι Πίτερ Χέτζις (Τι βασανίζει τον
Gilbert Grape, Για ένα αγόρι, Το γλυκό στο τέλος), Ματέο Γκιλ (Όσκαρ για το Η θάλασσα μέσα μου και
διάφορα βραβεία για το Άνοιξε τα μάτια, Vanilla Sky, Agora), Γκιγιόμ Λοράν (Αμελί, Οι ατέλειωτοι αρραβώνες), Μίλκο Μανστέφσκι (Χρυσός Λέων για το Πριν από τη βροχή και διάφορα βραβεία για τα Dust και
Senki), Σέρχιο Σάντσες (Goya καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για το Ορφανοτροφείο), Στέφανο Ρούλι
(διάφορα βραβεία για Τα καλύτερά μας νιάτα, Ο αδελφός μου είναι μοναχοπαίδι κ.ά.), Γκι Ιμπέρ (Βραβείο Σεναρίου Sundance 2009 για το Πέντε λεπτά πριν τον παράδεισο), Razvan Radulescu (διάφορα βραβεία για τα Το χαρτί θα είναι μπλε και O θάνατος του κυρίου Λαζαρέσκου), Μαρκ Ο΄ Χάλοραν (διάφορα
βραβεία για τα Στο περιθώριο της κοινωνίας και Garage), Srdjan Koljevic (διάφορα βραβεία για τα Η Παγίδα και Γκρι φορτηγό βαμμένο κόκκινο).Το Συνέδριο οργανώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού/Τουρισμού (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού), το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Hellenic Film
Commission) και το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, με τη χορηγία της VG Wort (Γερμανία) και την
υποστήριξη του Media Desk Hellas. Η πρωτοβουλία του Συνεδρίου ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σεναριογράφων (FSE), πρόεδρος της οποίας είναι από το 2006 η ελληνίδα εκπρόσωπος της Γερμανικής Ένωσης
Σεναριογράφων Χριστίνα Kallas-Καλογεροπούλου, ενώ στα ιδρυτικά μέλη της FSE ανήκει και η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος (ΕΣΕ).
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μισός αιώνας φεστιβάλ
Πενήντα χρόνια ζωή και συμμετοχή στα εγχώρια και τα διεθνή κινηματογραφικά δρώμενα κλείνει φέτος
το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και επιλέγει να τα γιορτάσει με κεντρικό σύνθημα
το ερώτημα «Why cinema now?». Aπάντηση θα προσπαθήσει να δώσει μέσα από πληθώρα παράλληλων
εκδηλώσεων, συζητήσεων και masterclasses, αλλά και, κυρίως, μέσα από το ίδιο το πρόγραμμά του.
απο τον Θανάση Πατσαβό
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Τ

ην αυλαία του Φεστιβάλ ανεβάζει πανηγυρικά η απολαυστική μαύρη κωμωδία Soul Kitchen του Φατίχ Ακίν, η οποία απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βενετίας. Μόνιμος θαμώνας της Θεσσαλονίκης και αγαπημένος του ελληνικού κοινού, ο Φατίχ Ακίν επανέρχεται δριμύτερος με φόντο τη γενέτειρά του, το Αμβούργο, επιστρατεύοντας ως συν-σεναριογράφο και πρωταγωνιστή τον ελληνικής καταγωγής Άνταμ Μπουσδούκο, στο ρόλο ενός εστιάτορα που αναστατώνει τους μόνιμους, «χύμα» πελάτες του όταν προσλαμβάνει έναν επαγγελματία σεφ με έφεση στην εκλεπτυσμένη nouvelle cuisine.
Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε μερικούς από τους πιθανούς, μελλοντικούς
πρωταγωνιστές του παγκόσμιου κινηματογράφου μέσα από το Διαγωνιστικό Τμήμα (επιλογή της Διευθύντριας του Φεστιβάλ Δέσποινας Μουζάκη), το οποίο, όπως πάντα, αποτελείται από ώς τώρα ελάχιστα
προβεβλημένες, πρώτες ή δεύτερες ταινίες νέων σκηνοθετών, αρκετές από τις οποίες κάνουν στο φεστιβάλ την ευρωπαϊκή ή διεθνή πρεμιέρα τους. Οι περισσότερες από τις ταινίες επιχειρούν να στρέψουν
το βλέμμα του κοινού σε καυτά, παγκόσμια, κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, γεγονός που, διόλου τυχαία,
βρίσκεται σε απόλυτη σύμπνοια με το κρίσιμο ερώτημα που θέτει η φετινή διοργάνωση. Για παράδειγμα, το φιλιππινέζικο Children Metal Divers του Ράλστον Γιοβέρ καταγγέλλει την παιδική εργασία, το μεξικανικό Norteado του Ριγομπέρτο Περεσάνο ασχολείται με την παράνομη μετανάστευση, το γερμανικό The Day Will Come της Σουζάνε Σνάιντερ έχει ως θέμα τις άγνωστες, ιδιωτικές συνέπειες της τρομοκρατίας, ενώ το Ajami των Σκάνταρ Κόπτι και Γιάρον Σάνι εξετάζει μεθοδικά τις συνθήκες συνύπαρξης
εβραίων, χριστιανών και μουσουλμάνων στην πολυπολιτισμική Χάιφα. Το τελευταίο, μάλιστα, χρειάστηκε επτά χρόνια προκειμένου να ολοκληρωθεί, αλλά επιβραβεύτηκε με την επιλογή του να κλείσει το
«Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών» στις φετινές Κάννες, ενώ αποτελεί και την επίσημη πρόταση του Ισραήλ
για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Σε παρόμοιο κλίμα, το πολυπρόσωπο δράμα Heliopolis
του Αχμάντ Αμπντάλα αποτελεί μια οξυδερκή κριτική της αιγυπτιακής κοινωνίας, ενώ το γαλλοβελγικό
The Day God Walked Away του Φιλίπ Βαν Λεφ παρακολουθεί τη γενοκτονία στη Ρουάντα μέσα από
τα μάτια μιας γυναίκας Τούτσι. Σε εξίσου σκοτεινή ατμόσφαιρα κινούνται το κορεατικό θρίλερ Missing
Person του Λι Σέο που ανιχνεύει τη σκοτεινή πλευρά την οποία σαν άλλος Δρ Τζέκιλ και κος Χάιντ κρύβει καθένας μέσα του, και το St. Nick του Αμερικανού Ντέιβιντ Λόουρι, πορτρέτο της ταραγμένης παιδικής ηλικίας δύο ανήλικων αδελφών-φυγάδων, που προσπαθούν να επιβιώσουν στις ερημιές του χειμωνιάτικου Τέξας. Τέλος, η σχέση ενός γιου με τον μέχρι τώρα απόντα, άρτι αποφυλακισθέντα πατέρα του παίρνει τις διαστάσεις αρχαίας τραγωδίας στο Father’s Acre του Ούγγρου Βίκτορ Όσκαρ Νάτζι.
Εκτός συναγωνισμού στο επίσημο πρόγραμμα και τις ειδικές προβολές ξεχωρίζουν δύο από τις σημαντικότερες ταινίες του φετινού Φεστιβάλ Βερολίνου: το βραβευμένο με τη Χρυσή Άρκτο La teta asustada,
μόλις δεύτερη ταινία της Περουβιανής Κλαούντια Γιόσα (το εντυπωσιακό ντεμπούτο της, Madeinusa,
προβλήθηκε πέρσι στις ελληνικές αίθουσες), και το βραβευμένο με Αργυρή Άρκτο, γυρισμένο στη Ρουμανία, Katalin Varga του Βρετανού Πίτερ Στρίκλαντ, στο οποίο μια γυναίκα, διωγμένη από τον σύζυγό της, διασχίζει με τον δεκάχρονο γιο της τα Καρπάθια Όρη προκειμένου να εκδικηθεί τον βιαστή της.
Σε πιο ανάλαφρους τόνους, η εναλλακτική, ρομαντική κομεντί (500) Days Of Summer του Μαρκ Ουέμπ, με πρωταγωνιστές τους indie favorites Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ και Ζόι Ντεσανέλ, το οποίο προτείνει ένα love story μακριά από τις συμβατικές συνταγές και τα βεβιασμένα happy end της χολιγουντιανής βιομηχανίας.

soul kitchen

missing person
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norteado

children metal divers
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bad lieutenant

werner herzog

katalin varga

fitzcarraldo

όταν μιλούν οι ειδικοί
Η φετινή διοργάνωση τιμά φέτος με Χρυσό Αλέξανδρο για τη συμβολή τους στην Έβδομη Τέχνη δύο σημαντικές φυσιογνωμίες του σύγχρονου κινηματογράφου, οργανώνοντας πλήρεις ρετροσπεκτίβες στο έργο
τους και προσφέροντάς μας ως κερασάκι στην τούρτα δύο αναμενόμενα masterclasses. Το πρώτο αφιέρωμα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών και Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει το σύνολο του έργου
(μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ) του πάντοτε απρόβλεπτου και εκκεντρικού γερμανού δημιουργού Βέρνερ Χέρτσογκ. Το δεύτερο αφιέρωμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια και αφορά έναν από τους σημαντικότερους βαλκάνιους δημιουργούς της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, τον Γκόραν Πασκάλιεβιτς. Ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να ανακαλύψει και τις υπόλοιπες ταινίες –συνολικά 13 μεγάλου μήκους και 2 μικρού μήκους– του πολυβραβευμένου σέρβου κινηματογραφιστή, μια που τον γνωρίζει μονάχα μέσα από την εκρηκτική Πυριτιδαποθήκη (1998). Στο πλαίσιο της ρε66

here and there
τροσπεκτίβας θα προβληθεί και η τελευταία ταινία του, Honeymoons, η πρώτη σερβοαλβανική συμπαραγωγή στην ιστορία του κινηματογράφου.
Τέλος, το 50ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα τιμήσει με ένα μίνι αφιέρωμα τον
βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό του Τελευταίου Αυτοκράτορα, Τζέρεμι Τόμας. Τακτικός συνεργάτης
κορυφαίων σκηνοθετών όπως οι Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Ναγκίσα Όσιμα, Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και
Νίκολας Ρεγκ, θα παρουσιάσει ένα masterclass, ενώ το φεστιβάλ θα προβάλει τρεις από τις πιο εμβληματικές ταινίες του: το συγκλονιστικό, ερωτικό θρίλερ του Ρεγκ Η δύναμη της σάρκας, τους αισθησιακούς Ονειροπόλους του Μπερτολούτσι και το Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς του Όσιμα. Επίσης, θα προβληθεί και η τελευταία παραγωγή του, με τίτλο Creation, σε σκηνοθεσία Τζον Έιμιελ. Η ταινία, που αποτέλεσε την έναρξη του φεστιβάλ του Τορόντο με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Κάρολου Δαρβίνου, ξετυλίγει τη σχέση του πρωτοπόρου βρετανού φυσιοδίφη με τη θρησκευόμενη σύζυγό του, η οποία
κλονίζεται όταν οι επαναστατικές θεωρίες του έρχονται σε σύγκρουση με τις συντηρητικές πεποιθήσεις της.
Πρωταγωνιστούν ο Πολ Μπέτανι και η Τζένιφερ Κόνελι.
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air doll

cast away on the moon

ερωτικά πειράματα
Σχετικά νέο στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το μεταλλασσόμενο τμήμα Focus (υπεύθυνος ο Κωνσταντίνος Κοντοβράκης) φέρει φέτος τον τίτλο Post Romance και εστιάζει το ενδιαφέρον του στο αιώνιο παιχνίδι του
έρωτα και των πολλαπλών απεικονίσεών του στον κινηματογράφο, αναζητώντας εναλλακτικές οπτικές γύρω από το
σεξ, το ρομαντισμό, αλλά και τη συχνά ανικανοποίητη δίψα για επικοινωνία. Έτσι θα ανακαλύψουμε τα αντισυμβατικά love stories ανάμεσα σε μια απομονωμένη γυναίκα και έναν επίδοξο αυτόχειρα, ναυαγοί ο καθένας με τον τρόπο του στο χάος της σύγχρονης Σεούλ (Castaway on the Moon του Κορεάτη Λι Χάι-τζουν) ή ανάμεσα σ’ έναν άπειρο, νεαρό συγγραφέα και την άγνωστη γυναίκα με την οποία μια νύχτα κάνει τηλεφωνικό σεξ (Easier With Practice
του Κάιλ Πάτρικ Αλβάρεζ). Από την άλλη, στο βραβευμένο στο Λοκάρνο Nothing Personal, δύο κατ’ επιλογήν μοναχικοί άνθρωποι αναρωτιούνται αν πρέπει να θυσιάσουν την προσωπική τους ελευθερία και να πλησιάσουν ο ένας
τον άλλον, ενώ το Unmade Beds του δημιουργού του Glue, Αλέξις Ντος Σάντος, ακολουθεί τις παράλληλες πορείες ενός άνδρα και μιας γυναίκας που πασχίζουν να συμφιλιωθούν με το παρόν και το παρελθόν. Η πιο απροσδόκητη προσθήκη του τμήματος έρχεται ωστόσο από τον Ιάπωνα Χιροκάζου Κορέ-έντα και το Air Doll, όπου μια φουσκωτή, πλαστική κούκλα ζωντανεύει, και με παρθένα μάτια ανακαλύπτει τον κόσμο και τον έρωτα.
Στη μόλις δεύτερη χρονιά του, το ακόμα νεότερο τμήμα Experimental Forum (υπεύθυνος ο Βασίλης Μπούρικας)
εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και περιπετειώδη κομμάτια του φεστιβάλ, ανιχνεύοντας την πειραματική,
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κινηματογραφική σκηνή του χθες και του σήμερα. Στο επίκεντρο βρίσκεται φέτος ο ανεξάρτητος κινηματογράφος της
πρώην Γιουγκοσλαβίας, ενώ εγκαινιάζονται ένα avant garde
πρόγραμμα για παιδιά και ένα πρωτότυπο πρόγραμμα προβολών πειραματικών ταινιών, με πρωταγωνιστή το τρένο
στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα
του Experimental Forum συμπληρώνουν μια performance
από τους Metamkine και μια βίντεο εγκατάσταση των πολυβραβευμένων Μαρίνα Γκρίνιτς και Άινα Σμιντ. Highlight
του τμήματος αποτελεί αναμφίβολα η προβολή ταινιών των
ανατρεπτικών κινηματογραφιστών Τζεφ Κιν και Τίμοθι Κάρεϊ,
κυρίως δε του Καρμέλο Μπένε, ηγετικής φυσιογνωμίας του
ιταλικού πειραματικού θεάτρου και συνεργάτη του Παζολίνι
στον Οιδίποδα Τύραννο, του οποίου θα έχουμε τη σπάνια
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις ταινίες Νostra Signora
easier with practice
Dei Turchi (1968) και Salome (1972).
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νέες τάσεις, κλασικές αξίες
Το ανήσυχο παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Ημέρες Ανεξαρτησίας (υπεύθυνος ο
Λευτέρης Αδαμίδης) που αναλαμβάνει να παρουσιάσει τις πιο σύγχρονες τάσεις του διεθνούς κινηματογράφου, δεν κρύβει φέτος την προτίμησή του σε ταινίες από την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Ανάμεσά τους θα βρούμε παλιούς γνώριμους του τμήματος, όπως ο Κορεάτης Παρκ Τσαν Γουκ με το βαμπιρικό Thirst, που δίχασε τους κριτικούς αλλά έφυγε από τις Κάννες με το Βραβείο της Επιτροπής, ο Ρώσος Αλεξέι Μπαλαμπάνοφ, που μετά το σοκαριστικό Φορτίο 200 επιστρέφει με την εξίσου προκλητική
–βασισμένη σε ιστορίες του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ– ταινία εποχής Morphia, το χρονικό ενός επαρχιακού γιατρού εθισμένου στη μορφίνη, ενώ ο επίσης Κορεάτης Μπονγκ Τζουν-χο, που μας είχε διασκεδάσει με τον αδηφάγο, υδρόβιο Επισκέπτη του, αναμειγνύει στο Mother μαύρη κωμωδία και αστυνομικό
θρίλερ, με απρόσμενο ντετέκτιβ μια αφοσιωμένη και πεισματάρα μητέρα που αποφασίζει να αποδείξει
την αθωότητα του κατηγορούμενου για φόνο διανοητικά καθυστερημένου γιου της, αποκαλύπτοντας
τους πραγματικούς δολοφόνους. Εδώ θα δούμε επίσης το εκθαμβωτικό Between Two Worlds από τη
Σρι Λάνκα που διαγωνίστηκε πρόσφατα στην Βενετία, το Lourdes της Αυστριακής Τζέσικα Χάουσνερ,
που αποτέλεσε μια από τις αδιαμφισβήτητες αποκαλύψεις του ίδιου φεστιβάλ, το Hadewidj, του αμφιλεγόμενου δημιουργού του 29 Φοίνικες Μπρούνο Ντιμόντ, και το πολυσυζητημένο Polytechnique
του Ντενί Βιλνέβ, την καναδική απάντηση στον Ελέφαντα του Γκας Βαν Σαντ, η οποία βασίζεται στην
αληθινή ιστορία της μαζικής δολοφονίας φοιτητριών που συγκλόνισε το Μόντρεαλ το 1988.

at the end of the daybreak
Στη μόνιμη ενότητα «Νεαροί Αμερικάνοι», ο νέος ανεξάρτητος αμερικανικός κινηματογράφος εκπροσωπείται μεταξύ άλλων από τους Άντριου Μπουτζάλσκι και Τζο Σουόνμπεργκ, οι οποίοι αναμένεται να διχάσουν για άλλη μια
φορά το κοινό σε οπαδούς και πολέμιους του mumblecore
με τις νέες τους ταινίες Beeswax και Alexander the Last
αντίστοιχα, ενώ η ενότητα «Κάποιος να τους προσέχει»
μας συστήνει φέτος τη Μάρεν Άντε, μία από τις πιο ελπιδοφόρες και αυθεντικές εκπροσώπους της νέας γενιάς
ανεξάρτητων γερμανών κινηματογραφιστών. Η σκηνοθέτις, σεναριογράφος και παραγωγός θα παρουσιάσει τις
βραβευμένες στο Σάντανς και το Βερολίνο ταινίες της The
Forest for the Trees και Everyone Else.

lebanon
70

the exploding girl

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες εκπλήξεις έρχονται από το παρελθόν και κρύβονται στις ειδικές προβολές του τμήματος. Πώς αλλιώς θα είχαμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε τη συναρπαστική ιστορία πίσω από την ταινία
L’Enfer (1964) του Ανρί Ζορζ Κλουζό, ο οποίος κέρδισε τον τίτλο «ο Γάλλος Χίτσκοκ» μέσα από τα αριστουργηματικά θρίλερ Διαβολογυναίκες και Το μεροκάματο
του τρόμου; Στο ντοκιμαντέρ L'enfer d'Henri-Georges
Clouzot, οι Σερζ Μπρομπέρ και Ρουξάντρα Μεντρέα ξετυλίγουν το μυστήριο γύρω από τη φιλόδοξη αυτή κινηματογραφική σπουδή πάνω στην παρανοϊκή δράση της
ζήλιας με πρωταγωνιστές τους Σερζ Ρετζιανί και Ρόμι Σνάιντερ, που εξαιτίας της τελειομανίας και των προβλημάτων υγείας του σκηνοθέτη θα έμενε ανολοκλήρωτη μέχρι που, τριάντα χρόνια αργότερα, ο Κλοντ Σαμπρόλ θα
ανέσυρε το σενάριο για να γυρίσει τη δική του εκδοχή.
Η χήρα του Κλουζό αποφάσισε να παραδώσει το σπάνιο
ανέκδοτο υλικό και τα δικαιώματα χρήσης του στους δύο
σκηνοθέτες, κάτι που είχε αρνηθεί σε πολλούς άλλους,
μόνο αφότου πέρασε δύο ώρες κλεισμένη σε ένα ασανσέρ με τον Μπρομπέρ! Γεμάτο οπτικούς πειραματισμούς
και ψυχεδελικές, στιλιστικές ακροβασίες, που στόχο είχαν
να αποτυπώσουν την καταβύθιση του ήρωα στην κόλαση των εμμονών του, το σωζόμενο υλικό αποτελεί πολύτιμο ντοκουμέντο ενός ημιτελούς ενδεχόμενου αριστουργήματος. Τέλος, για ακόμα πιο προχωρημένους κινηματογραφόφιλους, το τμήμα επιφυλάσσει μια σπάνια προβολή του The Housemaid (1960) του Κιμ Κι-γιουνγκ, ενός
ακραίου κράματος εξεζητημένου μελοδράματος και οικιακού φιλμ νουάρ, που κάνει την Ολέθρια σχέση να μοιάζει
με παιδικό παραμυθάκι μπροστά της, κι έχει ψηφιστεί ως η
καλύτερη κορεατική ταινία όλων των εποχών.
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independencia

προκλητική πρωτοπορία made in asia

εδώ είναι βαλκάνια

Πιστές στο πνεύμα του φεστιβάλ που επιζητά να συστήνει ανερχόμενες κινηματογραφίες, οι Ημέρες Ανεξαρτησίας αναλαμβάνουν να φέρουν το ελληνικό κοινό σε επαφή με τον Νέο Φιλιππινέζικο Κινηματογράφο. Το σχετικό αφιέρωμα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές ταινίες πρόσφατης παραγωγής –από το 2005 ώς το 2009– των πιο αναγνωρισμένων δημιουργών της χώρας, οι περισσότεροι των οποίων αντλούν έμπνευση από τα καυτά κοινωνικά προβλήματα της χώρας και το ταραγμένο ιστορικοπολιτικό υπόβαθρό της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο προβοκάτορας Μπριγιάντε Μεντόζα με δύο από τις πιο αμφιλεγόμενες ταινίες του, το Slingshot και το υπερβίαιο Kinatay που
βραβεύτηκε για τη σκηνοθεσία του στο τελευταίο Φεστιβάλ Καννών, οι πειραματιστές Καν ντε λα
Κρουζ (η ταινία του The Muzzled Horse of an Engineer in Search of Mechanical Saddles θα
προβληθεί συνοδεία ζωντανής μουσικής απ’ τους The Brockas – γκρουπ που αποτελείται από
τους σκηνοθέτες Λαβ Ντίαζ, Καν ντε λα Κρουζ, Τζον Τόρες και την παραγωγό Μέι Μπάστες), Ράγια Μαρτίν και Λαβ Ντίαζ, ο τελευταίος με το οκτάωρης διάρκειας Melancholia. Θα προβληθεί
επίσης και η μεγάλη έκπληξη του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας, το Engkwentro του Πέπε Ντιόνκο, που απέσπασε τα βραβεία Orrizonti και Lion of the Future για πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη. Σύσσωμοι οι σκηνοθέτες του αφιερώματος θα παρευρεθούν στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου και θα συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα την πρωτοφανή άνθιση του φιλιππινέζικου κινηματογράφου.

Πέρα από το αφιέρωμα στον Γκόραν Πασκάλιεβιτς το τμήμα Ματιές στα Βαλκάνια (υπεύθυνος
ο Δημήτρης Κερκινός) φιλοξενεί όπως πάντα τις πιο ενδιαφέρουσες, νέες παραγωγές από την πολύπαθη χερσόνησο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν φυσικά οι συμμετοχές από την ανθηρή κινηματογραφία της Ρουμανίας. Κορυφαίο δείγμα της αποτελεί το – τιμημένο με βραβείο FIPRESCI και Βραβείο
της Επιτροπής στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του φεστιβάλ Καννών – Police, Adjective του Κορνέλιου Πορουμπόιου, σκηνοθέτη του επίσης προβεβλημένου σε Κάννες (όπου απέσπασε τη Χρυσή
Κάμερα το 2006) και Θεσσαλονίκη, 12:08 East of Bucharest. Από τη Ρουμανία μας έρχονται επίσης
δύο σκηνοθέτες, παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που κάνουν φέτος το ντεμπούτο τους
με ταινίες μεγάλου μήκους. Κοινός τόπος τους, η κριτική επανεξέταση των πολιτικών ζυμώσεων που
διαμόρφωσαν τη χώρα. Στο The Kino Karavan του Όιτους Μουντέαν, το οποίο θα πραγματοποιήσει εδώ την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του, διερευνάται η χρήση της έβδομης τέχνης ως μέσο κομμουνιστικής προπαγάνδας, ενώ το The happiest girl in the world (βραβείο C.I.C.A.E. στο Forum του Φεστιβάλ Βερολίνου) του Ράντου Τζούντε αποτελεί ένα γλυκόπικρο σχόλιο πάνω στον καταναλωτισμό
αλλά και την αιώνια μάχη των εφήβων με τους γονείς τους. Σκηνοθετικό ντεμπούτο είναι και το οικογενειακό δράμα First of all, Felicia, όπου ο Ράζβαν Ραντουλέσκου, σεναριογράφος της φημισμένης
Οδύσσειας του κυρίου Λαζαρέσκου, εξερευνά το αδιάκοπο κυνήγι για την κατάκτηση της ευτυχίας.

Πιο… πικάντικη, πιο ανάλαφρη, αλλά σίγουρα όχι λιγότερο ενδιαφέρουσα, είναι η απολαυστική
βουτιά που μας επιφυλάσσει το φεστιβάλ στη σχετικά άγνωστη στα μέρη μας Piknu Eiga, το είδος των προκλητικών, στιλιζαρισμένων ερωτικών ταινιών που άνθισαν στην Ιαπωνία τις δεκαετίες
του 1960 και του 1970. Από το underground κύκλωμα μέχρι τα μεγάλα στούντιο, και από το ριζοσπαστικό πνεύμα του επερχόμενου Νέου Κύματος μέχρι τις φαντασιώσεις του Μαρκήσιου ντε
Σαντ, οι ταινίες αυτές αντιστάθηκαν στη λογοκρισία και κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών
τάσεων και ανησυχιών, με κοινό παρονομαστή τον απενοχοποιημένο ερωτισμό. Ανάμεσα στις
ταινίες που θα προβληθούν, είναι και οι πολιτικά φορτισμένες ταινίες του πρωτοπόρου του είδους
και συμπαραγωγού της Αυτοκρατορίας των αισθήσεων του Όσιμα, Κότζι Γουακαμάτσου. Στην
επιλογή των ταινιών συνεργάστηκε και ο Τζάσπερ Σαρπ, συγγραφέας του αφιερωμένου στο είδος βιβλίου Behind the Pink Curtain, ο οποίος και θα παρευρεθεί για να παρουσιάσει τις ταινίες.
72

East, West, East - The Final Sprint

Το οδοιπορικό στον κινηματογραφικό χάρτη των Βαλκανιών και τα προβλήματα της περιοχής συνεχίζεται με ταινίες από τη Σλοβενία (Slovenian girl του Ντάμιαν Κόζολε) και τη Σερβία (Here and The
re) του Ντάρκο Λουνγκούλοφ, που θίγουν με ευαισθησία τα θέματα της πορνείας και της μετανάστευσης αντίστοιχα, την Αλβανία (East, West, East - The Final Sprint του Γκιέργκι Γκζουβάνι), την
Κροατία (Metastases του Μπράνκο Σμίντ) και τη Βουλγαρία (Eastern Plays του Κάμεν Καλέφ). Ο
τελευταίος, μάλιστα, κατόρθωσε με το ντεμπούτο του να χαρίσει την πρώτη εδώ και 29 χρόνια συμμετοχή της χώρας του στο φεστιβάλ Καννών, παρακολουθώντας την ανόδο του νεοναζιστικού κινήματος στη Σόφια. Τέλος, η γειτονική Τουρκία εκπροσωπείται από δύο ταινίες: το Wrong Rosary του
Μαχμούτ Φαζίλ Κοσκούν, μια ασυνήθιστη ερωτική ιστορία με φόντο την Κωνσταντινούπολη, που
απέσπασε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ του Ρότερνταμ, και το Men on the bridge της Αζλί Οζγκέ που καταλύει τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, ξετυλίγοντας απόλυτα ρεαλιστικά
την καθημερινότητα τριών ανδρών.
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ελληνικές ταινίες
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Μικρές εξεγέρσεις

Μικρές εξεγέρσεις του Κυριάκου Κατζουράκη
Η νέα ταινία του Κυριάκου Κατζουράκη είναι συνέχεια των προηγούμενων ταινιών Ο δρόμος προς τη
Δύση (2003) και Γλυκιά μνήμη (2005) και συμπληρώνει μιαν άτυπη τριλογία, με κοινό θεματικό άξονα
την «ταυτότητα» και τη ζωή των -μεταναστών κυρίως- ηρώων των ταινιών μέσα σε διαφορετικά κοινωνικά
πρίσματα και συνθήκες. Οι Μικρές εξεγέρσεις έκαναν πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
του Μόντρεαλ στο τμήμα Focus on World Cinema.

Ο διαχειριστής του Περικλή Χούρσογλου
Πρόκειται για την ιστορία του Παύλου, ενός άντρα στα 50 που αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα προβλήματα της μητέρας του, της γυναίκας του, των παιδιών του, των ενοίκων μιας πολυκατοικίας, όλων των άλλων, ακριβώς γιατί δε μπορεί να διαχειριστεί τα δικά του. Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης: «Ο διαχειριστής
μιλά για την κρίση της μέσης ηλικίας. Ο Παύλος, αναλαμβάνει την πολυκατοικία για να βοηθήσει την μητέρα
του, αλλά αυτό είναι μια πρόφαση γιατί ουσιαστικά έχει θέματα με τον εαυτό του. Από τη μια υπάρχει μια νιότη που σπαρταρά, κι από την άλλη, αρχίζει να διακρίνει κάτι σκοτεινό μπροστά του».

Η καντίνα του Σταύρου Καπλανίδη
Μια πολυπρόσωπη ταινία με ήρωα τον Φίλιππο, έναν καλοσυνάτο 40άρη που γίνεται κοινωνός των προβλημάτων όσων σταματούν στην καντίνα του. Παρατηρεί, ακούει, συμβουλεύει, υπομένει. Θα κάνει την
επανάστασή του αφήνοντας πίσω την καντίνα και τις ζωές των άλλων, επιλέγοντας μια νέα αρχή για τον
εαυτό του. «Ήθελα να παίξω με το είδος και το χιούμορ. Σε κάθε ταινία που κάνεις, ανακαλύπτεις τον εαυτό
σου. Έχω ακούσει στη διάρκεια των χρόνων ότι είμαι εσωστρεφής. Ήταν λοιπόν πρόκληση να δω τι μπορώ να
κάνω στην κωμωδία. Η καντίνα, βέβαια, διατηρεί μια εσωστρέφεια και μια μελαγχολία, που τελικά λειτουργούν λυτρωτικά», λέει ο σκηνοθέτης.

Η διαθήκη του Ιωάννη Μελιέ του Δημήτρη Κολλάτου
Ο πατέρας Ιωάννης είναι ένας νέος καθολικός ιερέας στην Τήνο. Τυχαία ανακαλύπτει την Διαθήκη του ιερέα
Jean Meslier στο διαδίκτυο. Ο ιερέας Jean Meslier που γεννήθηκε το 1664 και πέθανε το 1729 στο χωριό
Etrepigny στις Αρδένες είναι ο πρώτος άθεος καθολικός ιερέας. Πολέμιος του Πάπα, της Γαλλικής μοναρχίας και της αριστοκρατίας. Στον Meslier ανήκει η φράση: «Δεν θα ησυχάσω αν δεν δω τον τελευταίο βασιλιά κρεμασμένο με τα έντερα του τελευταίου παπά». Πεθαίνoντας ο ιερέας Jean Meslier άφησε την Διαθήκη του, σημαντικό κείμενο που επηρέασε τον Diderot, τον βαρόνο d’ Holdback, Sylvan Marechal, με74

Η καντίνα

Η διαθήκη του Ιωάννη Μελιέ

Άμα δε σε θέλει

Μοιραία σχέση

ρικοί ισχυρίζονται και αυτόν ακόμα τον Βολταίρο. Σιγά – σιγά ο Ιωάννης, του οποίου η πίστη είχε ήδη κλονισθεί, αρχίζει, να υποστηρίζει θέσεις του Meslier που έχουν γίνει πια και δικές του.

Μπιλόμπα της Σοφίας Παπαχρήστου
Ο Πέτερ, μηχανικός από τη Γερμανία, αναλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό έργο σε ένα μικρό ελληνικό νησί, την Πέρα Κάσσιρο, μια ασήμαντη κουκίδα στο χάρτη, χαμένη κάπου στο Αιγαίο. Η επαφή του με τους ιδιόμορφους – όπως φαίνονται στα μάτια του- κατοίκους του χωριού θα τον κάνουν να επαναπροσδιορίσει τις αξίες του και την αντίληψή του για
το τι είναι ουσιώδες στη ζωή.

Χορεύοντας στον πάγο του Σταύρου Ιωάννου
Τρείς γυναίκες, από διαφορετικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προσπαθούν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα,
παραμονές πρωτοχρονιάς του 1999. Εναποθέτουν τις ελπίδες τους σ’ έναν συνοδό λαθρομεταναστών, που τις οδηγεί προς το «ελληνικό τους όνειρο» μέσα από δύσβατα ορεινά μονοπάτια, και δεν θα αργήσουν να οδηγηθούν στην
τραγωδία.

Άμα δε σε θέλει του Βασίλη Νεμέα
Αν και έχει φιλοδοξίες συνθέτη και δημιουργού, ο Τζώνυ αναγκάζεται να παίζει πιάνο σ’ ένα ρεστωράν πολυτελείας για
να τα φέρει βόλτα. Όμως πλησιάζει πια τα σαράντα, και η δεύτερη φωνή που ακούει μέσα του δύσκολα πνίγεται στο
ουΐσκι… Σε ένα 24ωρο, θα έρθουν τα πάνω κάτω στη ζωή του. Ο Βασίλης Νεμέας επιχειρεί το πέρασμα στην μεγάλη
οθόνη, και με χιούμορ και απρόβλεπτες καταστάσεις σκιαγραφεί τον συμβιβασμένο, «λούζερ» νεοέλληνα, αντιπροτείνοντας το ρίσκο και την επανάσταση στη μίζερη καθημερινότητά μας.

Μοιραία σχέση του Ερρίκου Ανδρέου
Από το 1976 είχε να σταθεί πίσω από κινηματογραφική κάμερα ο Ερρίκος Ανδρέου, που επιστρέφει με μια «παλαιάς
κοπής» ερωτική ιστορία, παρμένη από το ομότιτλο βιβλίο του Μήτσου Ευθυμιάδη. Ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας ταπεινής καταγωγής, αφήνει τη γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή του ν’ ακολουθήσει την τραγική της μοίρα, χωρίς να καταφέρει να την αποτρέψει. Και όλα αυτά με φόντο την μετεμφυλιακή Ελλάδα αλλά και τα χρόνια της χούντας
και της μεταπολίτευσης. Για την επιστροφή του στο χώρο του κινηματογράφου ο Ερρίκος Ανδρέου σημειώνει: «Θέλω
η ταινία να συγκινήσει και να θυμίσει κάτι από την αίγλη του παλιού ελληνικού κινηματογραφικού κοινωνικού δράματος.
Δεν υπάρχουν ντεμοντέ ιστορίες, αλλά ντεμοντέ παρουσιάσεις και σκηνοθεσίες. Αισθάνομαι άνθρωπος που ζει στην εποχή
μας, αφουγκράζομαι την καθημερινότητα γύρω μου και τις αναζητήσεις του κοινού στα θέματα τέχνης.»
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balkan fund
Από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φέτος το Balkan Fund, το Ταμείο Ανάπτυξης Σεναρίων του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 11 σχέδια σεναρίου από 10 χώρες έχουν προκριθεί για να πάρουν μέρος στο 3ήμερη
Συνάντηση- Εργαστήριο και να διεκδικήσουν τα βραβεία του Balkan Fund.
Tα σχέδια σεναρίου που προκρίθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Κυνηγώντας τον Μωυσή

Ευχές

Το φως πριν την αυγή

Empirical Data

Ρυτίδες και όνειρα

One of us

Το τελευταίο τραγούδι του Έλβις

1

Border Line (Συνοριακή Γραμμή)
σενάριο/σκηνοθεσία Εμμανουήλ
Οικονόμου, παραγωγός Ανδρέας
Σιαδήμας, Dangerous Productions
(Ελλάδα)

2

The Girl from Slaveikov Square
σενάριο Georgi Danailov,
σκηνοθεσία Radoslav Spassov,
παραγωγός Gergana Stankova,
Menclips Ltd (Βουλγαρία)

3

Halima’s Path
σενάριο Fedja Isovic,
σκηνοθέτης/παραγωγός Arsen Anton
Ostojic, Ars Septima (Κροατία)

4

Home, Sweet Home
σενάριο Πάνος Σταθόγιαννης,
σκηνοθεσία Κορίνα Αβρααμίδου,
παραγωγός Κυριάκος Τοφαρίδης,
Avra Productions Ltd (Κύπρος)

5

Made in Romania
σενάριο Ionut Teianu,
σκηνοθέτης /παραγωγός Tudor
Giurgiu, Libra Film (Ρουμανία)

6

Monument to Michael Jackson
σενάριο/σκηνοθεσία Darko Lungulov,
παραγωγοί Snezana Penev & Darko
Lungulov, Kino Kamera (Σερβία)

Παρουσία Β’

Το κουτί

digitalwave
Έναν σημαντικό αριθμό ταινιών φιλοξενεί φέτος το DigitalWave που στην τέταρτη χρονιά του δείχνει να
έχει πετύχει τον πρωταρχικό του στόχο: να είναι ο καθρέφτης των εγχώριων κινηματογραφικών τάσεων.

διαγωνιστικό
Το τελευταίο τραγούδι του Έλβις
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Βασίλης Ραϊσης
Μια ερωτική ιστορία με πολλή μουσική και μελαγχολική
διάθεση. Ο Μάρκος και η Ήλεκτρα, γνωρίζονται τυχαία με
αφορμή μια εργασία με θέμα «η μελαγχολία στην ροκ σκηνή». Η Ηλέκτρα εκτιμά την μελαγχολία ως δεξαμενή αντίστασης και έμπνευσης, ενώ ο Μάρκος προσπαθεί να κρύψει μια «φύσει» μελαγχολία. Η μουσική θα είναι και πάλι
η αφορμή να έρθουν σε σύγκρουση, αλλά και ν’ ανακαλύψουν τα όριά τους.

Το κουτί
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Φώτης Πάσσος και Αποστόλης Πάσσος
Δύο αδέλφια φτάνουν στα άκρα διεκδικώντας ένα οικογενειακό κειμήλιο, ανεκτίμητης αξίας.

Το φως πριν την αυγή
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Χρήστος Μεγαρχιώτης
Με αφορμή τα γενέθλια του εγγονού του, ο Βασίλης ξαναφέρνει στη μνήμη του τους τελευταίους μήνες του πολέμου
του 1944. Τότε, που μαζί με έναν Έλληνα συνάδελφό του
περιέλθαψαν έναν Ιταλό στρατιώτη, κυνηγημένο από τους
Γερμανούς.
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Empirical Data

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Γεωργία Πετραλή
Ένας άνδρας περιπλανιέται στα σοκάκια της γειτονιάς που
μεγάλωσε, ανακαλώντας μνήμες αλλοτινών καιρών καθώς
και τον παιδικό, χαμένο, πλέον, έρωτά του.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Γιώργος Δρίβας
Το Empirical Data πραγματεύεται τη σχέση ενός ατόμου με ένα περιβάλλον κατά κάποιο
τρόπο «ξένο» και συχνά εχθρικό. Αυτό συμβαίνει μέσω ενός ήρωα που, αναζητώντας μια
κοινωνική θέση, παρουσιάζεται να αλλάζει για να γίνει αποδεκτός στο νέο περιβάλλον.
Το σενάριο προέρχεται από την προσωπική εμπειρία του ηθοποιού Δαβίδ Μαλτέζε ως μετανάστη στην Ελλάδα, και την πορεία του από την είσοδο στη χώρα μέχρι τη στροφή του
προς τη δραματουργία, η οποία αργότερα τον οδήγησε στην επαγγελματική του αναγνώριση και την παράλληλη «ένταξή» του στην ελληνική κοινωνία.

7

Motel Nana, σενάριο Ranko Bozic
σκηνοθέτης/παραγωγός Predrag
Velinovic, Sirius Production (Σερβία)

8

Mother of Asphalt
σενάριο Dalibor Matanic & Tomislac
Zajec, σκηνοθεσία Dalibor Matanic,
παραγωγός Ankica Juric Tilic,
Kinorama (Κροατία)

special screening

9

Orange Gardens
σενάριο/σκηνοθεσία Ozkan Kucuk,
παραγωγοί Suncem Kocer & Ozkan
Kucuk, Mesopotamia Cinema &
Yapim 13 Film Prod (Τουρκία)

Παρουσία Β’
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καρακάσης
Μετά από εννέα μήνες στην Αγγλία ο Λεωνίδας επιστρέφει
σπίτι του. Η μητέρα του σοκάρεται καθώς της φαίνεται τελείως αλλαγμένος. Τον πείθει και επισκέπτονται έναν νευρολόγο, ο οποίος διαγιγνώσκει οπτική αγνωσία. Τις επόμενες μέρες ο Λεωνίδας δείχνει προτερήματα που δεν είχε στο παρελθόν.

One of us
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Μιχαήλ Άγγελος Νικολαΐδης
Ο Τζέιμς, ένας άγγλος τουρίστας, κατά τη διαμονή του στη
Θεσσαλονίκη χάνει το πορτοφόλι του και αναγκάζεται να
μείνει στην πόλη έως ότου ετοιμαστούν τα καινούρια έγγραφα. Έρχεται αντιμέτωπος με την ελληνική καθημερινότητα,
τον διττό χαρακτήρα της οποίας βιώνει. Μια ταινία, ένα δίλημμα. Ποιο είναι τελικά το «σπίτι» ενός ανθρώπου; Το μέρος στο οποίο γεννιέται και μεγαλώνει ή το μέρος στο οποίο
καταξιώνεται κοινωνικά και ερωτεύεται;

Ευχές
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Άγγελος Σπάρταλης
Πέντε άγγελοι ζουν σε ένα κινηματογράφο, σε κάθε κινηματογράφο. Εκεί μέσα τρώνε, κοιμούνται και ερωτεύονται μεταμφιεσμένοι σε ταξιθέτες, μηχανικούς προβολής και μπάρμαν.
Αποστολή τους είναι να κάνουν τον κόσμο καλύτερο.

Κυνηγώντας τον Μωυσή
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κωνσταντάρας
Ο Μωυσής είναι ένας φτωχός οικογενειάρχης που ζει στις παραγκούπολεις του Ναϊρόμπι
και προσπαθεί να ζήσει την οικογένειά του πουλώντας φρούτα στην αγορά. Ο Τρίγγερ είναι
ένας μέθυσος, πρώην μισθοφόρος, που πάντα βγάζει εις πέρας την αποστολή του, αφού
πρώτα πληρωθεί αναλόγως. Και ο Τζίτου είναι ο μοχθηρός αρχηγός της μαφίας που πληρώνει τον Τρίγγερ να σκοτώσει τον Μωυσή...

10 Romanian Spring
σενάριο/σκηνοθεσία Anca M.
Lazarescu, παραγωγός Verona Meier,
Razor Films (Γερμανία/ Ρουμανία)
11 Russian Women
σενάριο Ismail Kadare,
σκηνοθεσία Lidia Bobrova,
παραγωγός Loreta Mokini
(Αλβανία/ Γαλλία)
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σινεμά online
Μια ματιά στις νέες ελληνικές ταινίες είναι επιβεβλημένη, όπως και, μετά από καιρό,
στα ελληνικά sites κινηματογραφικής ενημέρωσης.
από τον Λευτέρη Αδαμίδη

χώρα προέλευσης

Guilt

(menos64.wordpress.com)
Και μόνο αν σκεφτεί κανείς τη φιλμογραφία του Βασίλη Μαζωμένου, η σχέση του με την
τεχνολογία είναι παραπάνω από δεδομένη, για να μην πούμε ότι το έργο του είναι άρρηκτα δεμένο μαζί της. Δεν είναι, λοιπόν, παράξενη η παρουσία του και στο Διαδίκτυο, με
ένα blog αφιερωμένο στην τελευταία του ταινία με τίτλο Guilt, η οποία έκανε πρόσφατα την πρεμιέρα της και στη χώρα μας, ανοίγοντας επίσημα το Ευρωπαϊκό Πανόραμα Κινηματογράφου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πορεία της, από το πρόσφατο
Φεστιβάλ του Μόντρεαλ, όπου έκανε παγκόσμια πρεμιέρα, ώς την επιλογή της στο Φεστιβάλ της Γκόα, στην Ινδία, και στο Φεστιβάλ του Καΐρου, είστε στο σωστό μέρος. Μαζί
μπορείτε να αναζητήσετε άρθρα και αναφορές στην ταινία και φωτογραφικό υλικό.

(www.myspace.com/439879721)
A film about a family and a country crushing διαβάζουμε στο myspace της επερχόμενης πρώτης σκηνοθετικής απόπειρας μεγάλου μήκους του Σύλλα Τζουμέρκα. Με τα γυρίσματα ολοκληρωμένα εδώ και καιρό, και μ’ ένα πολύ δυνατό
word of mouth, δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι πρόκειται ίσως για την πιο
πολυαναμένομενη ελληνική ταινία των επόμενων μηνών. Οι λόγοι είναι πολλοί: από το εντυπωσιακό cast, που ξεκινά από την Αμαλία Μουτούση (η οποία
σπάνια εμφανίζεται στον κινηματογράφο και έχει συνεργαστεί με τον Τζουμέρκα
και στις μικρού μήκους του), τον Θάνο Σαμαρά, την Ιωάννα Τσιριγκούλη, τον Ερρίκο Λίτση, τον Χρήστο Πασσαλή, τον Γιώργο Βαλαή έως τη μουσική που υπογράφουν οι Drog_a_Tek και, κυρίως, την αιρετική ματιά του σκηνοθέτη στους ιερούς θεσμούς της πατρίδας και της οικογένειας.
Η ροή των πληροφοριών είναι, τουλάχιστον, φειδωλή, με μόνο ένα slide show
από φωτογραφίες των γυρισμάτων να έχει κάνει την εμφάνισή του μαζί με ένα
μουσικό θέμα. Υπομονή, λοιπόν! Αν, πάλι, ψάχνετε δείγματα από τις μικρού
μήκους ταινίες του Σύλλα Τζουμέρκα που τον έφεραν μέχρι τη Cinefondation
του Φεστιβάλ Καννών, δοκιμάστε το προσωπικό του site, www.myspace.
com/syllastzoumerkas

Ενημέρωση

www.cinefreaks.gr
Όπως το έχουμε ξαναγράψει αρκετές φορές, λίγες είναι στ’ αλήθεια οι φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται στο χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης όσον αφορά τον κινηματογράφο – μετρημένες στα δάχτυλα, θα μπορούσε να πει κανείς. Το φαινόμενο είναι όντως
παράξενο, γιατί στον υπόλοιπο κόσμο, ό,τι χάθηκε σε έντυπο λόγο, μεταφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό στο Διαδίκτυο. Ίσως πρόκειται για μία ακόμα ελληνική ιδιαιτερότητα. Πάντως, αν και λειτουργεί μόνο λίγους μήνες, το Cinefreaks.gr είναι «μια πύλη για τον κινηματογράφο όπου κριτικές, trailers, άρθρα, κινηματογραφικά νέα, αλλά και τα δικά σας
σχόλια σε όλα αυτά, συνυπάρχουν αρμονικά με έναν τρόπο ώστε να προσφέρουν την
καλύτερη και πληρέστερη κινηματογραφική ενημέρωση στη διεθνή και ελληνική σκηνή». Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι δημιουργοί του, μετρά 10000 επισκέπτες
κάθε μήνα. Το site είναι ανοιχτό σε συνεργασίες, και μπορείτε πολύ εύκολα να γίνετε δυναμικό κομμάτι του, ενώ θα πρέπει να εγγραφείτε αν, θέλετε για παράδειγμα, να βαθμολογήσετε τις ταινίες που παρουσιάζονται.

Cinema

filosofia.gr/blogs/index.php?blogId=20

μαύρο λιβάδι

(www.myspace.com/vardismarinakis)
Άλλη μία από τις μεγάλες ελπίδες της νέας σεζόν ακούει στο όνομα Μαύρο λιβάδι και φέρει την υπογραφή του πρωτοεμφανιζόμενου Βαρδή Μαρινάκη. Η
ταινία, που καταγράφεται ως η πρώτη γυρισμένη με την ψηφιακή κάμερα red,
είναι ήδη πανέτοιμη κι έχει κάνει την άτυπη πρεμιέρα, αποκλειστικά για τους συντελεστές της. Το εντυπωσιακό τρέιλερ, ήδη από πέρσι είχε ανεβάσει τις προσδοκίες· να, όμως, που εδώ μπορείτε να κρυφοκοιτάξετε επιπλέον σε μια σειρά
ονειρικές σκηνές της ταινίας σε μορφή work in progress (ο ήχος και η μουσική
δεν είναι στην τελική τους μορφή) που ο σκηνοθέτης έχει ανεβάσει στον σχετικά πρόσφατο λογαριασμό του στο myspace.
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Αντιγράφοντας από την ίδια τη διακηρυκτική δήλωση του Γιώργου Κορμικάρη, «σκοπός
του blog "cinema" είναι κατ’ αρχάς η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, με τα σημαντικότερα αισθητικά κινήματα, ρεύματα και σχολές του κινηματογράφου, τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες και τις βασικότερες θεωρητικές αντιλήψεις, μια διερεύνηση των εκφραστικών του μέσων και των τεχνικών του προϋποθέσεων, καθώς και μια παρουσίαση των
αγαπημένων μου ταινιών από την εκατονταετή περίπου ιστορία του (το περιεχόμενό του
θα ανανεώνεται συχνά)». Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με το κυνήγι της όποιας ενημερότητας, εδώ έχουμε μια συγκέντρωση κριτικών κειμένων για ταινίες, ρεύματα και σκηνοθέτες χωρίς περιορισμούς και με μόνο γνώμονα το προσωπικό γούστο. Με λίγα λόγια,
αν, διαβάζοντας για τον Αντίχριστο και, μαζί, μια συνέντευξη του Λαρς φον Τρίερ, βρείτε
λίγο πιο κάτω τα Σαγόνια του καρχαρία, αυτό απλώς σημαίνει ότι και η επικαιρότητα είναι συχνά κάτι πολύ προσωπικό.
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