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κειμένων του περιοδικού, υπό τον όρο της
αναφοράς της πηγής και της μη παραποίησης
των κειμένων. Aπαγορεύεται η χρήση των
εικονογραφήσεων.
Οι απόψεις που φιλοξενούνται σε ενυπόγραφα
κείμενα του περιοδικού είναι προσωπικές, εκφράζουν
αποκλειστικά και μόνο αυτούς που τις υπογράφουν.
Το Ε.Κ.Κ. και το ΜΟΤΕΡ δεν φέρουν ευθύνη για τις
απόψεις αυτές.
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φεστιβαλικές
διαδρομές
Στο επίσημο Διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ του
Κλερμόν Φεράν συμμετέχει η ταινία του Τζώρτζη Γρηγοράκη Κι’ εγώ για μένα, η οποία είχε αποσπάσει το Α’ Βραβείο
Μυθοπλασίας στο πρόσφατο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Η φετινή 32η διοργάνωση του Κλερμόν Φεράν, το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στον κόσμο, θα διεξαχθεί από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου. Το Κι’ εγώ για μένα, όπως λέει
χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης: «είναι μια ιστορία για μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Στο τέλος μιας ημέρας με πολλή κίνηση στους δρόμους, ο ήρωας της ταινίας μονολογεί: οι μόνοι καθρέφτες που θέλω να υπάρχουν, είναι εγώ για μένα κι
εσύ για μένα… κι εγώ για μένα. Όσο είναι εξαρτημένος από
τη φίλη του, άλλο τόσο είναι και για την πάρτη του, χωρίς
να χρωστάει τίποτα σε κανέναν». Επίσης η ταινία αγοράστηκε από τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό CANAL+. Τους δυο
πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν ο Βαγγέλης Μουρίκης και η Αλεξία Καλτσίκη.
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Από το Φεστιβάλ του Ρότερνταμ ξεκινά τη πορεία της η μικρού μήκους ταινία του Γρηγόρη Ρέντη Η δύση. Πρόκειται για την ιστορία ενός
13χρονου αγοριού, το οποίο ζει στη Ρόδο μαζί με τον παππού και την
γιαγιά του. Χωρίς να ξέρει πως να συμπεριφερθεί στον ετοιμοθάνατο
παππού του, παίζει στους δρόμους με ένα φίλο του προσπαθώντας
να πουλήσουν αδέσποτες γάτες σε ανυποψίαστους τουρίστες. Μέσα
από τις βίαιες, αλλά αφελείς αλητείες, συνειδητοποιεί την κατάσταση και έρχεται πιο κοντά στον παππού του. Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Γρηγόρη Ρέντη και τους ρόλους ερμηνεύουν οι: Παναγιώτης Μαρκεσίνης, Γρηγόρης Ρέντης, Κατίνα Αγιακάτσικα, Ζαφείρης Χαραλάμπους.

Τον Ιανουάριο οι νέοι χώροι της Ταινιοθήκης θα υποδεχθούν
τις ταινίες του φετινού Digital Wave του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνει και μία αναδρομή στις
ταινίες που αγκαλιάστηκαν απ’ το κοινό στην μέχρι σήμερα
πορεία του προγράμματος. Από τη 1η έως τις 7 Φεβρουαρίου
η Ταινιοθήκη στο πλαίσιο το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Αθήνας Psarokokalo, θα φιλοξενήσει έκθεση με οπτικό υλικό από τη ρώσικη πρωτοπορία σε συνεργασία με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί στις 9 Φεβρουαρίου η Εβδομάδα Κινηματογράφου από το Χονγκ-Κονγκ με δείγματα της σύγχρονης κινηματογραφικής γραφής μιας μικρής χώρας με μεγάλη ωστόσο
κινηματογραφική παράδοση, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει
κι ένα σύντομο αφιέρωμα στον Γουόνγκ-Καρ Βάι με πέντε ταινίες του. Η Ταινιοθήκη αγκαλιάζει το έργο ελλήνων δημιουργών προβάλλοντας στις 8 Φεβρουαρίου δύο ταινίες του έλληνα της διασποράς Γιώργου Αγαθονικιάδη που δεν έφθασαν
ποτέ στις αίθουσες και από τις 19 έως τις 21 Φεβρουαρίου η
Τριλογία της οικογένειας (Uncut Family, The last porn movie,
Μικρές ελευθερίες) του Κώστα Ζάπα.
Η 5η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animfest παρουσιάζει από τις 11 έως τις 14 Μαρτίου τα
μυστικά και τη γοητεία της τέχνης των κινούμενων σχεδίων και
των ποικίλων εφαρμογών τους στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, στα πολυμέσα, το Διαδίκτυο και την εκπαίδευση με αφιερώματα σε σύγχρονους, αλλά και παλαιότερους δημιουργούς. Μέσα στον Μάρτη προγραμματίζεται, επίσης, η Εβδομάδα Ισπανικού Κινηματογράφου σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει μία αναδρομή στον ισπανικό κινηματογράφο, ξεκινώντας
από την περίοδο του βωβού και φθάνοντας στο σήμερα. Τέλος, λίγο πριν το Πάσχα το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει το αφιέρωμα στον κορυφαίο Ολλανδό δημιουργό Γιόρις Ίβενς, τον οποίο τιμά φέτος το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

μη μελαγχολείτε

Στη νέα της εποχή στον Κεραμεικό, η Ταινιοθήκη διευρύνει τον
προγραμματισμό της φιλοξενώντας αφιερώματα σε μεγάλους
ξένους δημιουργούς και εθνικές κινηματογραφίες, ειδικές προβολές κλασικών ταινιών σε ψηφιακή ανάλυση 2Κ, προβολή
του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου -σε συνεργασία
με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, αφιερώματα -σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η πρεμιέρα της συνεργασίας της Ταινιοθήκης με το Κέντρο Κινηματογράφου έγινε με το Ricordi mi της Στέλλας Θεοδωράκη, για ν’ ακολουθήσουν μετά η Στρέλλα του Πάνου Χ. Κούτρα (28 Ιανουαρίου), ο Διαχειριστής του Περικλή Χούρσογλου (25 Φεβρουαρίου), το Μαύρο λιβάδι του Βαρδή Μαρινάκη (18 Φεβρουαρίου) και το Guilt του Βασίλη Μαζωμένου (4 Μαρτίου). Στην
νέα αίθουσα της Ταινιοθήκης θα προβληθούν επίσης μια σειρά από ντοκιμαντέρ σύγχρονων ελλήνων δημιουργών, ενώ
ελληνικές πρεμιέρες προγραμματίζονται και για το θερινό κινηματογράφο στην ταράτσα. Σε συνεργασία με το ΕΚΚ και το
Εθνικό Θέατρο διοργανώνεται επίσης ο κύκλος προβολών
«Κινηματογράφος & Θέατρο», με την προβολή κάθε μήνα
μιας ταινίας βασισμένης σε θεατρικές παραστάσεις από το ετήσιο ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου.

Η σκηνή του Booze Cooperativa είναι ο χώρος φιλοξενίας της νέας περφόρμανς με τίτλο «Πένθος και μελαγχολία»
της ομάδας Nova Melancholia. Η περφόρμανς, όπως αναφέρουν οι συντελεστές, είναι βασισμένη σε κείμενα του Σίγκμουντ Φρόυντ,και το θέμα της «είναι η αμφιθυμία της
αγάπης και ο αδυσώπητος αγώνας του Εγώ μέσα στο δίχτυ
του μελαγχολικού συμπλέγματος. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη Nico (των Velvet), αλλά και σε όσους αντιστέκονται στη μελαγχολία των καιρών».
Η ομάδα Nova Melancholia ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του
2006 και μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει επτά θεατρικές
παραγωγές (2η Μπιενάλε Αθήνας, Φεστιβάλ Φιλίππων,
Φεστιβάλ Αθηνών, BIOS, Booze Cooperativa, Εθνικό Θέατρο) και την μικρού μήκους ταινία Σκαριμπίμ - Σκαριμπόμ
(συμπαραγωγή με το ΕΚΚ). Στόχος της είναι η δημιουργία
θεαμάτων μέσω της αναζήτησης σύγχρονων τρόπων δραματουργίας και της χρήσης υβριδικών μορφών γραφής.
Κείμενο: Σίγκμουντ Φρόυντ, Μετάφραση: Νατάσα Σιουζουλή, Σκηνοθεσία: Βασίλης Νούλας, Σκηνοθετική συνεργασία: Μανώλης Τσίπος, Σκηνογραφική επιμέλεια: Ντόρα Οικονόμου, Φωτισμοί: Θοδωρής Μιχόπουλος, Ερμηνεύουν:
Βίκυ Κυριακουλάκου, Βίκυ Μαστρογιάννη, Νίκος Σάμπαλης, Δέσποινα Χατζηπαυλίδου και η Σ. Ν.
Από την 1η Φεβρουαρίου στο BoozeCooperativa
(1-3/2, 8-10/2, 15-17/2, 22-23/2 & 1-2/3 στις 9.00)
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γιώργος πανουσόπουλος
collection (odeon)
Η συνεργασία της Ορχήστρας των Χρωμάτων και του ΕΚΚ έχει, πλέον, γίνει θεσμός με το Τριανόν Filmcenter, μόνιμο κοινό χώρο φιλοξενίας για τους φιλόμουσους και τους σινεφίλ. Για το φετινό πρόγραμμα (19 Ιανουαρίου - 30 Μαρτίου), ο Γιώργος Μονεμβασίτης
έχει επιλέξει έντεκα ξεχωριστές βραδιές στις οποίες μουσική με κινηματογραφικό χαρακτήρα συναντά σημαντικές δημιουργίες της 7ης
τέχνης, που διατηρήθηκαν στη μνήμη και μέσω της μουσικής τους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
19 Ιανουαρίου: Νίκος Πλατύραχος: «Σεπτέμβριος»
την Ορχήστρα των Χρωμάτων διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης

Η Χορωδία του Χαρίτωνα (2005) του Γρηγόρη Καραντινάκη
26 Ιανουαρίου: Όλα τα βραδινά του κόσμου

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος, αν και έχει σκηνοθετήσει μόνο επτά ταινίες μεγάλου
μήκους, κατέχει μια εξέχουσα θέση στον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό που
τον διαφοροποίησε από τους σκηνοθέτες της γενιάς του, (με τους περισσότερους
συνεργάστηκε ως διευθυντής φωτογραφίας), ήταν η θεματική των ταινιών του:
ο Πανουσόπουλος προσπέρασε το ρεύμα του πολιτικού-ιδεολογικού κινηματογράφου, ο οποίος σημάδεψε την εποχή του και τον νεοελληνικό κινηματογράφο,
και στάθηκε στο εσωτερικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις ταινίες του το στοιχείο
του έρωτα, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή, λειτουργεί σαν καταλύτης και κινητήρια δύναμη για τους ήρωές του. Οι ταινίες του Πανουσόπουλου αγαπήθηκαν
από κοινό και κριτικούς, ενώ απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις σε εγχώρια και
ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Η ODEON κυκλοφόρησε ένα συλλεκτικό box set με όλες
τις μεγάλου μήκους ταινίες του δημιουργού αλλά και τρεις μικρού μήκους. Συγκεκριμένα στο box set περιέχονται οι μεγάλου μήκους ταινίες: Ταξίδι του μέλιτος (1979), Οι απέναντι (1981), Μανία (1985), Μ’ αγαπάς (1988), Ελεύθερη
κατάδυση (1995), Μια μέρα τη νύχτα (2001), Τεστοστερόνη (2004)

Γεωργία Συλλαίου (τραγούδι) Σάκης Παπαδημητρίου (πιάνο)

ψυχιατρική και βία: τριανόν filmcenter
(6 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)
6 Φεβρουαρίου: Benny’s Video του Μίκαελ Χάνεκε
Στέλιος Κρασανάκης Ψυχίατρος
Γιάννης Οικονομίδης Σκηνοθέτης

27 Φεβρουαρίου: Dogville του Λαρς Φον Τρίερ
Μαρία Διαλλινά
Παύλος Κάβουρας Ανθρωπολόγος - Καθηγητής

6 Μαρτίου: An American Crime του Τόμι Ο΄Χάβερ
Τάσος Ψιμάρας Ψυχίατρος
Αργυρώ Κυριαζή Ψυχίατρος
Βίκος Ναχμίας

13 Μαρτίου: Το κύμα του Ντενίς Γκανσέλ
Γρηγόρης Μανιαδάκης Ψυχίατρος
Γιώργος Μποτονάκης Ψυχίατρος

20 Μαρτί: Το πείραμα του Όλιβερ Χιρσμπίγκελ
Νίκος Τζαβάρας Ψυχίατρος - Καθηγητής - Πρόεδρος Ε.Ψ.Ε.
Ηλίας Βλάχος Ψυχίατρος
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κάθε τρίτη…. μουσική εικονολατρία

Καμπαρέ (1972) του Μπομπ Φόσσι
9 Φεβρουαρίου: Γιώργος Μουλουδάκης: «Ημερολόγιο ενός άλλου»
Μια σπονδυλωτή ιστορία σε κείμενα και μουσικές
Γιώργος Μουλουδάκης (κλασική και midi κιθάρα) Χάρης Κανελλίδης (midi κιθάρα), Μιχάλης Σουλάκης (κοντραμπάσο και ηλεκτρικό μπάσο) Γιάννης Λελούδας (τύμπανα)
προβολές κειμένων, βίντεο Studio 19 - Βασίλης Κουντούρης
Καθρέφτης (1975) του Αντρέι Ταρκόφσκυ
16 Φεβρουαρίου: Μουσικό Σενάριο
Mauricio Kagel Das Konzert για φλάουτο, άρπα, κρουστά και έγχορδα, Ντμίτρι Σοστακόβιτς Βαλς αρ. 2 από τη Δεύτερη Τζαζ Σουίτα, Andante (2ο μέρος)
από το Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 2, Edward Elgar Nimrod, ένατη
από τις Παραλλαγές Αίνιγμα, έργο 3, Κατερίνα Τσενς (φλάουτο) Μαρία Μπιλντέα (άρπα) Δημήτρης Δεσύλλας (κρουστά), Βίκυ Στυλιανού (πιάνο). Τα έγχορδα της Ορχήστρας των Χρωμάτων διευθύνει ο Άλκης Μπαλτάς

Ανδαλουσιανός σκύλος (1929) και Βιριδιάνα (1961) του Λουίς
Μπουνιουέλ
23 Φεβρουαρίου: Σαλπίσματα οθόνης
Κινηματογραφική μουσική με το σύνολο χάλκινων πνευστών Melos Brass
[Σωκράτης Άνθης (τρομπέτα) Παναγιώτης Καίσαρης (τρομπέτα) Αντώνης Λαγός (κόρνο), Σπύρος Φαρούγγιας (τρομπόνι) Αναστάσιος Μηρώνης (τούμπα)]

Επίσκεψη της μπάντας (2007) του Εράν Κολιρίν
2 Μαρτίου: Μουσικό δείπνο
Δώρος Δημοσθένους (τραγούδι)
Τίποτα δεν είναι πιο ωραίο από την αγάπη (1961) του Μπλέικ
Έντουαρντς
9 Μαρτίου: Ήχοι οθόνης σε Blue κλίμακα
Το σύνολο του σαξοφωνίστα Δημήτρη Βασιλάκη

Μεσάνυχτα και κάτι (1986) του Μπερτράν Ταβερνιέ
16 Μαρτίου: Σινεμά, ο … μουσικός Παράδεισος
Ειρήνη Καράγιαννη (μεσόφωνος), Ντιάνα Βρανούση (πιάνο)

Εξιλέωση (2007) του Τζο Ράιτ
23 Μαρτίου: Νίκος Κυπουργός – Μουσική σε εικόνες
την Ορχήστρα των Χρωμάτων διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης

Συντρίμμια ψυχής (2009) του Τζέρεμυ Ποντέσουα
30 Μαρτίου: Γιορτάζοντας τον Σοπέν
Frédéric Chopin Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1, Θόδωρος Κοτεπάνος (πιάνο)
την Ορχήστρα των Χρωμάτων διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης

Σοπέν (1945) του Τσαρλς Βιντόρ
Συναυλία-προβολή ταινίας τιμή εισιτηρίου: 10,00 ευρώ (φοιτητικό 8,00)

Μετά τα Ημερολόγια καταστρώματος, οι εκδόσεις Μεταίχμιο, συνεχίζουν
τις επιλεκτικές τους εκδόσεις στο χώρο του DVD, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσσόα συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται τον Οκτώβριο του 1929 πάνω στο υπερωκεάνιο Σατούρνια, το
οποίο απέπλευσε από την Τεργέστη προς την Αμερική. Χρησιμοποιώντας
ένα φανταστικό πρόσωπο, ο σκηνοθέτης αποκαλύπτει τη συνάντηση δυο
μεγάλων ποιητών του αιώνα που πέρασε, του Φερνάντο Πεσσόα και του
Κωνσταντίνου Καβάφη.
Η ταινία έχει αποσπάσει το 1ο Βραβείο Τεκμηρίωσης στα Κρατικά Βραβεία
Ποιότητας 2008 και το Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στο
Φεστιβάλ του Λονδίνου 2009. Στα extras της έκδοσης περιλαμβάνεται το
τρέιλερ και φωτογραφίες της ταινίας, καθώς και η συζήτηση που είχαν διοργανώσει οι συντελεστές της ταινίας με το «Αθηνόραμα» και καλεσμένους
τους συγγραφείς Μένη Κουμανταρέα και Τίτο Πατρίκιο, και τους κριτικούς
κινηματογράφου Ανδρέα Τύρο και Χρήστο Μήτση.

πάρβας, άγονη γραμμή του
γεράσιμου ρήγα (fell good)

The Libertine (2004) του Λώρενς Ντάνμο
2 Φεβρουαρίου: Broken Dreams

τη νύχτα που ο φερνάντο πεσσόα συνάντησε τον κωνσταντίνο καβάφη
του στέλιου χαραλαμπόπουλου (μεταίχμιο)

Κατερίνα Κτώνα (τσέμπαλο) Άγγελος Ρεπαπής (βιόλα ντα γκάμπα)

Η απρόσμενη έκπληξη της περσινής κινηματογραφικής σεζόν. Ένα ντοκιμαντέρ,
μέσα από το οποίο παρακολουθούμε την καθημερινότητα μιας οικογένειας στην Χώρα της Αμοργού. Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Δημήτρης Γιαννακός, γνωστός και ως Πάρβας. Ο Δημήτρης Γιαννακός είναι απο τους τελευταίους που πρόφτασαν να γεράσουν με
αυτά που πρωτοαγάπησαν. Τα κρατάει
μέσα του στέρεα, διαρκή, όπως κι ένας
μακρινός του πρόγονος. Η ταινία αποτελεί το καταστάλαγμα μιας σταδιοδρομίας τριών τετάρτων του 20ού αιώνα και
συνοψίζει τα κύρια χαρακτηριστικά του
πρωταγωνιστή. Το ραφιναρισμένο γούστο και την αίσθηση ενός Αιγαιοπελαγίτη του 7ου π.χ. αιώνα που επέζησε και
έφτασε ως τις μέρες μας.
Την έκδοση του DVD συμπληρώνει ένα
CD με τη μουσική του Νίκου Κυπουργού
για την ταινία, καθώς και ένα άλμπουμ
με φωτογραφίες από τα γυρίσματα.
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νίκος παναγιωτόπουλος τα χρώματα της αθήνας
μια εκ βαθέων συζήτηση με τον ηρακλή μαυροειδή*

αντί προλόγου
Έτσι η μητέρα του είδε κι απόειδε και τότε εκάλεσε έναν ιατρόν
συγγενήν που αφού του έκανε του κανακάρη ορισμένες ενέσεις
στο μπούτι κατάλαβε τι εσυνέβαινε και είπε και στην άμοιρη γυναίκα
πως δυστυχώς δεν έφταιγε και ο νέος καθότι είχε ανίατον νόσημα
όπου τυχαίνει καμιά φορά και αυτό ονομάζεται Ατλαντιδισμός,
δηλαδή από τον μύθο της ηπείρου Ατλαντίδος που έχει πολλή
φαντασία και όποιος το παθαίνει κυνηγάει άπιαστα πουλιά και
κάτι τον τρώει μέσα του μέχρι του Τάφου. Γι’ αυτό της είπε να
κυττάξει να βολευτούνε όπως μπορούνε γιατί εδώ η Επιστήμη
σηκώνει τα χέρια της.
Απόσπασμα από το «Η αρρώστεια που δεν έχει γιατρειά» του Π. Κ.
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δοκιμιακό και το άλλο μισό είναι κωμωδία – λαϊκή, θα έλεγα. Εγώ λέω ότι είναι μια κωμωδία με
μορφή δοκιμίου ή ένα δοκίμιο με μορφή κωμωδίας. Ε, αυτά, μόνο εγώ τα κάνω. Και νομίζω ότι
τα κατάφερα, γιατί βρήκα καλούς, έμπειρους ηθοποιούς. Μου αρέσει η θεατρικότητα στον κινηματογράφο.

Αυτή η θεατρικότητα που λες, υπάρχει σε όλες τις ταινίες σου. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει το έργο σου...
Είναι περίεργο, γιατί το θέατρο δεν μου αρέσει καθόλου. Μου αρέσει, όμως, η θεατρικότητα στον
κινηματογράφο, γιατί δηλώνει τη σύμβαση. Πιστεύω ότι η Τέχνη είναι ο θρίαμβος του ψεύδους επί
της αλήθειας. Ο κινηματογράφος είναι μια σύμβαση, όπως η ζωγραφική, αλλά το κοινό είναι εθισμένο πια σ’ αυτό το δημοκρατικό γούστο – τη φυσικότητα, όπως λέω εγώ, που δεν ξέρω τι είναι
φυσικό και τι όχι. Από τη στιγμή που κάποιος σε κοιτάζει, παύεις να είσαι φυσικός. Εγώ στους ηθοποιούς μου δεν λέω: «Παίξε φυσικά», αλλά: «Παίξε σαν καλός ηθοποιός».

Και ετοιμάζεσαι για τις αίθουσες;
Του χρόνου το φθινόπωρο. Μια ταινία πρέπει να έχει στη διάθεσή της τον απαραίτητο χρόνο για
να βρει το κοινό της. Το τοπίο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όταν βλέπεις ότι δημιουργούνται μεγάλα
μπλογκ που τσιμεντώνουν τα πάντα, πρέπει να αναζητήσεις τη ρωγμή, που σίγουρα κάπου υπάρχει, για να στοχεύσεις στο κοινό στο οποίο απευθύνεσαι. Όλες οι ταινίες, όταν βρουν τον αποδέκτη
τους, μπορούν να κάνουν έναν ικανοποιητικό αριθμό εισιτηρίων.

Πιστεύεις ότι τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί μια νέα γενιά σκηνοθετών;
Είναι πιο πολύ από εμφανές ότι υπάρχει μια νέα γενιά που δείχνει τα δόντια της. Και ένα πράγμα
που με εντυπωσιάζει σ’ αυτή τη γενιά –έχω φίλους και συναναστρέφομαι– είναι η αλληλεγγύη, κάτι
που δεν υπήρχε στις προηγούμενες γενιές ή, έστω, στη δική μου. Εδώ, βλέπεις κάποιον και σου
λέει δες αυτό, δες την ταινία του τάδε, κι αυτό δείχνει κατ’ αρχάς την αγάπη τους για το αντικείμενο. Δεν έχουν αυτή τη μικρόψυχη αντίληψη που είχε ταλαιπωρήσει τους προηγούμενους. Ίσα ίσα,
διαθέτουν έναν υγιή ανταγωνισμό, ο οποίος δημιουργεί τη διάθεση να γίνονται καλύτερα πράγματα. Είναι δημιουργικό αυτό, αλλά δεν είναι ελληνικό. Στην Ελλάδα, ο φθόνος είναι εθνικό σπορ. Τα
νέα παιδιά μιλούν καλά ο ένας για τον άλλον, υποστηρίζονται...

Επίσης, έχουν αρχίσει να σπάνε τα σύνορα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Ντένη Ηλιάδη, ο οποίος ετοιμάζει και δεύτερη ταινία στο Χόλιγουντ. Ετοιμάζει το ριμέικ
των Πουλιών του Χίτσκοκ.
Αυτά να τ’ ακούν μερικοί που νομίζουν ότι το εξωτερικό είναι κάτι τρομερό. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι είναι επαρχιώτες. Όπως εσύ και εγώ συζητάμε εδώ για να κάνουμε μια ταινία, έτσι ακριβώς γίνεται και στο Παρίσι και στο Λος Άντζελες. Ο τρόπος είναι ακριβώς ο ίδιος. Είμαστε η μόνη χώρα
που δεν κάνει συμπαραγωγή με το εξωτερικό. Το κάνουν τα Σκόπια, η Ρουμανία, μόνο εμείς δεν το
κάνουμε. Και η εξήγηση είναι απλή: έχουμε ένα φοβικό σύνδρομο σε σχέση με το εξωτερικό, σκεφτόμαστε σαν επαρχιώτες και μας θαμπώνει. Και γίνεται και το άλλο: ό,τι γραφτεί, ο τελευταίος ηλίθιος Γάλλος αν γράψει κάτι, αναμεταδίδεται λες και είναι η μεγαλύτερη σοφία – κι αυτό, γιατί δεν
έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Κάθε χρόνο κάνεις και μια νέα ταινία. Οπότε, σίγουρα έχεις την επόμενη στα σκαριά.

Ηρακλής Μαυροειδής: Μόλις ολοκλήρωσες την νέα σου ταινία, Τα
οπωροφόρα της Αθήνας, και γυρίζεις και πάλι σε φιλμ. Δεν σου
αρέσει το βίντεο;
Νίκος Παναγιωτόπουλος: Ίσως θα είμαι ο τελευταίος που θα καταλήξει
στο βίντεο. Όταν ξεκίνησα, σκεφτόμουν να το κάνω ψηφιακά (έκανα, μάλιστα, και κάποια δοκιμαστικά γυρίσματα), αλλά το αποτέλεσμα δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν υπήρχε σάρκα, οστά, ήταν σαν ψεύτικο αυτό που έβλεπα.

Το σενάριο βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Σωτήρη Δημητρίου.
Ωραία πένα ο Δημητρίου. Θα έλεγα πως είναι ο τελευταίος.
Ναι· είναι φοβερός. Κι εγώ, μόλις διάβασα το βιβλίο, ήθελα οπωσδήποτε
να το κάνω ταινία. Όλοι μου έλεγαν ότι είναι δύσκολο, ότι δεν γίνεται ταινία και τα σχετικά, αλλά εγώ, ως πνεύμα αντιλογίας που είμαι, αντιδρούσα.
Όσο μου έλεγαν ότι δεν γίνεται, τόσο επέμενα. Από το πείσμα μου ξεκίνησα,
γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο βιβλίο. Είναι λίγο σχιζοφρενικό.
Υπάρχει ένα δοκιμιακό μέρος (πώς γίνεται το δοκιμιακό;), κι από την άλλη
διαθέτει και στοιχεία ελαφρότητας. Αυτό που μου αρέσει, είναι ότι ένας συγγραφέας είναι δέκτης και πομπός τόσο της εξυπνάδας όσο και της ανοησίας. Το να είσαι έξυπνος 24 ώρες το 24ωρο, είναι και λίγο ταλαιπωρία· σχεδόν απάνθρωπο, θα έλεγα.

Και περιδιαβαίνεις τους δρόμους της Αθήνας;
Νομίζω ότι βρήκα τον τρόπο για να το κάνω. Αυτά τα πράγματα, ή πετυχαίνουν ή δεν πετυχαίνουν. Έχει ενδιαφέρον η ταινία, γιατί το μισό μέρος είναι
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Ετοιμάζω μια παλιά μου αγάπη που δεν έκανα ποτέ. Την Κοιλάδα των ρόδων του Πάουλ Αμαντέους Ντίναχ, ένα sci-fi που ήθελα χρόνια να το κάνω. Το μισό διαδραματίζεται το 1922, και το άλλο
μισό το 3905. Είναι φιλόδοξο project και θα είναι διεθνής συμπαραγωγή· έχω βρει ηθοποιούς και
συμπαραγωγούς, και το προχωρώ. Ξέρεις... ανέκαθεν είχα προσβάσεις στο εξωτερικό, αλλά δεν
με ενδιέφερε ποτέ, ίσως και σαν αντίδραση σε όσους τους ενδιέφερε πολύ. Ζούσα πολλά χρόνια
στο Παρίσι και τα μάζεψα κι έφυγα. Δεν μου αρέσουν πολύ οι Ευρωπαίοι· προτιμώ την τριτοκοσμική Ελλάδα που καλύπτει όλες μου τις φιλοδοξίες. Πού να το ’ξερα ότι θα ερχόταν η Ευρώπη να με
βρει εδώ μετά από τόσα χρόνια...

Εδώ, νομίζω ότι ένας σκηνοθέτης λειτουργεί πιο ελεύθερα.
Φυσικά. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, δε θα μπορούσε ποτέ να γίνουν έξω. Έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία. Ποτέ δεν ήρθε κάποιος να μου πει ν’ αλλάξω ένα καρέ στην ταινία μου, και ποτέ
δεν θα το ανεχόμουν. Βέβαια, τώρα τελευταία, με την άνοδο της κινηματογραφίας στην Ελλάδα,
πολλοί επεμβαίνουν και αλλάζουν καρέ – και μάλιστα, πολλά καρέ... Αυτός που βάζει τα χρήματα, θέλει να έχει και τον έλεγχο.

Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Υπάρχουν ταινίες και ταινίες, σκηνοθέτες και σκηνοθέτες. Η δική
μου αίσθηση είναι ότι ξεκινάμε από τη βασική αρχή, η οποία λέει ότι η ταινία είναι του
σκηνοθέτη.
Αυτό δεν συμβαίνει, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά ούτε στην Ευρώπη πια. Ο χορός των βρικολάκων του Πολάνσκι, για παράδειγμα, στην Αμερική παίχτηκε με διαφορετικό μοντάζ και ήταν μια
άλλη ταινία. Και ενώ αυτό το καταγγέλλουν όλοι, βλέπεις ότι οι Έλληνες θέλουν να γίνουν Αμερικάνοι. Εγώ δεν μπορώ να μπω σ’ αυτή τη λογική με τίποτα. Δεν το ανέχομαι.

Νομίζω ότι, αν ένας παραγωγός προσέγγιζε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, δε θα του περνούσε απ’ το μυαλό να του αλλάξει κάτι. Αν, όμως, έχει να κάνει μ’ έναν νέο σκηνοθέτη, εκεί το ταξίδι μπορεί να είναι πιο διαφορετικό. Μπορεί να θελήσει να ταξιδέψει
μαζί του.
Όσο πιο πολύ εκσυγχρονίζεται μια χώρα, όλο και μπαίνουν κάποια πλαίσια. Χώρες σαν την Ελλάδα
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που παρέχουν πλήρη ελευθερία, είναι παράδεισος για τους καλλιτέχνες. Κακά τα ψέματα. Έχω ζήσει στο Παρίσι πολλά χρόνια, ξέρω τι γίνεται εκεί, δεν έχω κανένα θαυμασμό γι’ αυτά τα πράγματα.

Συμφωνώ στο ότι, όσο μεγαλύτερη προσπάθεια γίνεται ώστε να βγάζουν οι ταινίες χρήματα, τόσο αρχίζουν και υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα για τους δημιουργούς. Αλλά
δεν είναι ανόητο να νομίζει κάποιος ότι θα βγάλει χρήματα από ταινίες;
Εγώ ποτέ δεν έχω δει τον κινηματογράφο σαν βιομηχανία. Δεν πάω σινεμά, δε βλέπω ταινίες, δε μ’
ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό το mainstream σινεμά με κάνει να πλήττω θανάσιμα. Είναι σαν να βλέπω την ίδια ταινία ξανά και ξανά. Δεν καταλαβαίνω τις διαφορές από τη μία ταινία στην άλλη. Εμένα
μ’ ενδιαφέρουν προσωπικά πράγματα· μ’ ενδιαφέρει αυτός που έχει ματιά. Δε μ’ ενδιαφέρει οι ταινίες να καταθέτουν μια αλήθεια. Εγώ στις ταινίες θέλω να με τυλίγει μια μουσική, μια ατμόσφαιρα.

Πιστεύεις ότι οι προσωπικές ματιές όλο και περιορίζονται τώρα πια;
Ναι· νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Η εποχή μας δε σηκώνει τους καλλιτέχνες· τους μισεί. Κι αυτό, γιατί
ακόμα κι εγώ, που υποτίθεται ότι γυρίζω μία ταινία το χρόνο, κάνω τρεις μήνες να γράψω το σενάριο, τρεις μήνες το γύρισμα, τρεις μήνες αποπεράτωση και τρεις μήνες κοιτάζω το ταβάνι. Ε, αυτό ο
κόσμος δεν το δέχεται πια. Η κοινωνία δεν δέχεται τίποτα από κάποιον που κοιτάζει το ταβάνι, ακόμα και αν ξέρει ότι τα μεγάλα αριστουργήματα προέρχονται από αυτούς που κοιτάζουν το ταβάνι.

Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί εγώ μονίμως ψάχνω να βρω ανθρώπους που
έχουν προσωπικές ματιές. Δε βλέπω αμερικανικό κινηματογράφο· μόνο αν ξεχαστώ στην
τηλεόραση. Αλλά εμείς δεν είμαστε το ευρύ κοινό.
Μην κοιτάζεις όταν μια ταινία γίνεται γεγονός και ο κόσμος πάει και τη βλέπει, γιατί την ακούει στο
ραδιόφωνο συνέχεια, μιλάνε στην παρέα του κ.λπ. Το σινεφίλ κοινό είναι το ίδιο κοινό που ακούει μουσική, διαβάζει βιβλία, βλέπει καλές θεατρικές παραστάσεις και, δυστυχώς, είναι περιορισμένο. Είναι περίπου 30.000· το παραπάνω είναι από σπόντα. Είναι καλός αριθμός, αλλά δεν μπορεί να
επιβιώσει.

Υπάρχουν πράγματα που με εντυπωσιάζουν στο κοινό και όχι μόνο στον κινηματογράφο· σε βιβλία που γίνονται μπεστ σέλερ, CD που πουλάνε. Ποιοι είναι αυτοί οι πάνω από
τους 30 χιλιάδες;
Αυτό είναι πλέον μια πλύση εγκεφάλου που γίνεται. Πηγαίνουν γιατί θεωρούν ότι είναι Το γεγονός
και δεν θέλουν να μείνουν απ’ έξω. Παράδειγμα, ο Χάνεκε, ο οποίος ξαφνικά έγινε μόδα. Τους κάνουν πλύση εγκεφάλου με το βραβείο, το φεστιβάλ. Η ωμότητα, ο ρεαλισμός... Εμένα, αυτό δεν
με πολυαφορά, δεν μου αρέσει αυτή η τέχνη, η εννοιολογική, που σου λέει κάτι. Όπως δεν με ενδιαφέρουν οι εγκαταστάσεις που γίνονται στη ζωγραφική. Μ’ ενδιαφέρει πιο πολύ ο Τιτσιάνο, ο
Ρέμπραντ. Αν ήμουν Επιτροπή, δεν θα έδινα το βραβείο στη Λευκή κορδέλα. Θα το έδινα στον
Ρενέ. Ο Ρενέ είναι ο Παρθενώνας. Δεν αμφισβητώ το ταλέντο κανενός, αλλά υποπτεύομαι πράγματα πίσω απ’ αυτό. Πολύ λίγοι κρίνουν και αγαπούν αυτό που τους αρέσει. Οι πιο πολλοί σήμερα θαυμάζουν κατά παραγγελίαν. Και παλιά έτσι γίνονταν. Τότε, ήταν οι νεολαίες των κομμάτων
που επέβαλλαν συγκεκριμένα πρόσωπα και πράγματα. Τώρα είναι άλλες οι συνθήκες και επιβάλλουν άλλα πράγματα.

ένα έργο τέχνης. Από τη μία είναι ο κοινωνικός κινηματογράφος που έχει πέραση, κι από την άλλη
το έργο τέχνης, το οποίο είναι απλησίαστο στους περισσότερους. Ένα έργο πρεπει να έχει μια τρομακτική γεωμετρία – όπως αρχίζει, πρέπει και να τελειώνει. Αυτό που μισούν στις ταινίες μου, είναι
αυτό που εγώ λατρεύω: το στιλιζάρισμα. Αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέχνη. Αυτό που λέω συνήθως στους νέους, είναι: «Αν πας να φιλμάρεις την οδό Πανεπιστημίου και το αποτέλεσμα είναι
η οδός Πανεπιστημίου, μη γίνεις σκηνοθέτης». Πρέπει η Πανεπιστημίου να μεταμορφωθεί σε κινηματογραφικό γεγονός. Αυτό είναι το ταλέντο. Τα τοπία στον κινηματογράφο είναι ψυχικά τοπία.

Σαφέστατα βοηθά το κοινό να θεωρεί ότι ανακαλύπτει μόνο του αυτό που θέλει να του
πει ο δημιουργός.
Όσο πιο ευανάγνωστο είναι το σύμβολο, τόσο πιο αποδεκτός γίνεσαι – κι αυτό, γιατί τον βλάκα θεατή τον κάνεις έξυπνο, νομίζει ότι το ανακάλυψε. Ενώ αν κρύβεις κάτι σ’ ένα έργο, δεν το έχεις για
να το μαρτυρήσει κάποιος· αν ήθελες να φανεί, θα το έλεγες. Το έχεις κρυμμένο, κι έρχεται ένας κριτικός και το φανερώνει. Ευτυχώς που έχει περάσει η εποχή, γιατί είμαι απογοητευμένος από αυτά
που γίνονται. Όχι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά γενικώς. Απομακρύνεται ο κόσμος, και η ζωή
έχει χάσει το στιλ της. Δεν είναι μόνο που το έχασε η τέχνη, αλλά και η ζωή.

Βέβαια, ως κινηματογραφιστής δεν θεωρώ ότι ήσουν και ο πιο αισιόδοξος. Αλλά πάνε
πολλά χρόνια τώρα που τα πράγματα έχουν χάσει το στιλ τους και οι αξίες έχουν γίνει
μικρότερες· περίπου τρεις δεκαετίες. Ακόμα και η λέξη «στιλ» δεν υπάρχει πια.
Ποτέ δεν ήμουν αισιόδοξος. Διαβάζω ένα μυθιστόρημα ενός Γερμανού, το οποίο αναφέρεται στις
αρχές του αιώνα, σε μια εποχή όπου η τιμή είχε μεγαλύτερη αξία από τη ζωή. Φαντάσου. Αυτό δημιουργεί πολιτισμό. Μπορεί να καταπιέζει τα πράγματα, αλλά δημιουργεί πολιτισμό. Στην εποχή
μας, αυτή η απόλυτη ασυδοσία δεν δημιουργεί τίποτα. Τα πράγματα δεν είναι αυτονόητα, και κανείς δεν ενδιαφέρεται για την τέχνη· ενδιαφέρονται για την έννοια των νοημάτων, του «κοίτα τι μας
είπε». Κανένας δεν θέλει να διακινδυνεύσει την κρίση του. Θέλουν να πάρουν αμέσως την πληροφορία. Οι κριτικοί βάζουν αστέρια, και το κοινό έχει πάρει αμέσως την πληροφορία του. Ή το άλλο:
οι 10 καλύτερες ταινίες, οι 100 καλύτερες ταινίες. Ποιος μπορεί να πει ποιος είναι ο μεγαλύτερος
ποιητής; Για να το πεις αυτό, πρέπει να έχεις διαβάσει όλους τους ποιητές.
*Ο Ηρακλής Μαυροειδής σπούδασε σκηνοθεσία στη Σχολή Χατζίκου και Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Το 1983,
παρακολούθησε σεμινάρια του Ουμπέρτο Έκο και του Τόνι Νέγκρι στην Μπολόνια. Ξεκίνησε την καριέρα του ως καλλιτεχνικός
διευθυντής του βιβλίου Παρίσι-Τέξας (το οποίο βασίζεται στην ταινία του Βιμ Βέντερς) για τις Εκδόσεις Απόπειρα. Από το 1985
έως σήμερα έχει αναλάβει την παραγωγή σε 12 ταινίες μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ, και πλήθος διαφημιστικών σποτ.

Άρα η νουβέλ βάνγκ ήταν το τελευταίο πράγμα;
Νομίζω ναι. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον, γιατί αυτή η ανιδιοτέλεια, μια ταινία που γίνεται υπεράνω
σκοπών και επιδιώξεων, έχει εκλείψει. Τώρα το κοινωνικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το έζησα στο
πετσί μου όταν έκανα το Delivery. Όλοι μου έλεγαν ότι είναι εκπληκτικό, γιατί πίστευαν ότι ήταν
ένα κοινωνικό έργο, το οποίο, βέβαια, μόνο κοινωνικό δεν ήταν. Έχουν μεγάλη ανάγκη οι άνθρωποι να διαβάσουν το μήνυμα για να ελαφρώσουν τη συνείδησή τους. Ένας σκηνοθέτης που είναι
πολιτικοποιημένος, γιατί κάνει ταινία; Δεν καταλαβαίνω. Εγώ θεωρώ ότι οι ταινίες είναι εκεί όπου
κάθε δράση αφοπλίζεται. Πρέπει να κάνει κοινωνική δράση και όχι ταινίες.

Είναι αλήθεια ότι με το Βeautiful Ρeople και το Delivery πολλοί είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται αν ο Παναγιωτόπουλος είχε αρχίσει να γυρίζει ταινίες με μηνύματα...
Μα το Delivery είναι μια ταινία για την ύπαρξη. Όλοι μας είμαστε ξένοι· είμαστε λαθρομετανάστες
στη ζωή. Αναζήτησαν το κοινωνικό μήνυμα, γιατί τους κάλυπτε μια ανάγκη αυτό: να βρουν κάτι κοινό, ώστε να θεωρήσουν ότι ασχολείσαι και μαζί τους. Κάνεις Τέχνη για να δημιουργείς ρίγος καλλιτεχνικό. Αν μια ταινία δεν μου δημιουργεί αυτό το ρίγος, ό,τι και να μου πει, το ’χω γραμμένο. Είναι πολύ παρεξηγημένος ο κινηματογράφος. Λέμε ότι είναι συγκίνηση. Είναι, όντως, αλλά όχι επειδή πέθανε το παιδί μιας μάνας και κλαίει. Μιλάμε για καλλιτεχνική συγκίνηση, για αισθητική συγκίνηση. Τι είναι οι νότες σ’ ένα μουσικό έργο, οι πινελιές σ’ ένα μεγάλο έργο τέχνης; Ε, αυτό είναι και
τα πλάνα σε μια ταινία: σε παρασύρουν να σε πάνε κάπου, να αισθανθείς κάτι. Η ουσία της Τέχνης
δεν είναι το δημιουργικό της ψέμα, αλλά οι αλήθειες που κρύβονται πίσω απ’ αυτό το ψέμα. Πρέπει να μπορείς να σηκώνεις το πετσί της καθημερινότητας και να βλέπεις από κάτω, και σίγουρα όχι
με τρόπο διδακτικό. Ο κινηματογράφος δεν αντιγράφει τη ζωή. Τη σκηνοθετεί, κι εμένα μ’ αρέσουν
τα έργα που σκηνοθετούν τη ζωή.

Είπες προηγουμένως ότι δεν βλέπεις πολλές ταινίες…
Πηγαίνω σινεμά πολύ επιλεκτικά και βλέπω μόνο ό,τι νομίζω ότι θα μου αρέσει. Απεχθάνομαι τις
ταινίες που πραγματεύονται ένα θέμα. Δεν μπορώ να τις δω. Δε θέλω να μου λέει κανείς τίποτα.
Θέλω κάποιος να κάνει ταινία γιατί θέλει να κάνει ταινία. Το συμβουλευτικό είναι και κουραστικό.
Έχει γίνει δεύτερη φύση στους καλλιτέχνες να κάνουν παραγωγή νοημάτων. Είναι άλλο πράγμα
12
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μετά το avatar το χάος;
από τον Μάρκο Χολέβα

Ο κινηματογράφος, ως εφεύρεση, προσπάθησε ν’ απαντήσει στην ανάγκη του ανθρώπου να αποτυπώνει τη πραγματικότητα (τεράστιο θέμα – ποια πραγματικότητα;) και να έχει «αποθήκη μνήμης» που να μην επιδέχεται αμφισβήτηση. Ο κινηματογράφος, ως τεχνική, δεν βασίζεται σε υποκειμενικά στοιχεία (π.χ. αφήγηση), ούτε
είναι αποσπασματικό μέρος της πραγματικότητας (φωτογραφία). Επιτέλους, ο κινηματογράφος αποτύπωνε και την κίνηση. Πάλι, όμως, κάτι έλειπε: ο ήχος. Έτσι έπεσαν όλοι με τα μούτρα και, λίγα χρόνια μετά, (1931) ο κινηματογράφος απέκτησε
και ήχο. Τα χρόνια περνούν, και οι προσπάθειες ο θεατής να «νιώθει» την πραγματικότητα, εντείνονται. Έρχεται καλύτερη ποιότητα εικόνας, μεγάλες οθόνες, το χρώμα και ο στερεοφωνικός ήχος – όλα αυτά, γιατί ο άνθρωπος βλέπει έγχρωμα, με
λεπτομέρεια (άρα: μεγάλη οθόνη, χρώμα κ.λπ.).
Όμως υπάρχει ακόμα μία λεπτομέρεια: έχουμε δύο μάτια και δύο αφτιά, και επεξεργαζόμαστε την πληροφορία (οπτική-ηχητική) με τρόπο που μας δίνει την αίσθηση του χώρου, το τρισδιάστατο. Στον ήχο, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα και γρήγορα – από το stereo, φτάσαμε στον τρισδιάστατο ήχο, το surround. Στην εικόνα,
τα πράγματα ήταν πιο πολύπλοκα και δύσκολα. Παρόλο που από το 1890 υπήρχε
ένα είδος κινηματογραφικής στερεοσκοπίας και το 1950 παρουσιάστηκαν κάποιες
ταινίες η τεχνολογία δεν καθιστούσε τη παραγωγή και τη παρακολούθηση εύκολη. Κατά καιρούς γινόταν προσπάθειες να προσελκηθεί το κοινό από το 3D κινηματογράφο αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς. Στο τέλος της δεκαετίας του 1970,
παίχτηκε και στην Ελλάδα, η ταινία Η μαζούρκα του έρωτα, όμως το αποτέλεσμα ήταν μέτριο και κουραστικό. Τα συστήματα εξελίχθηκαν, και σήμερα φτάσαμε
στο Avatar, που σίγουρα εισάγει καινά δαιμόνια στην κινηματογραφική βιομηχανία
και τέχνη. Ως βιομηχανία, ο κινηματογράφος προσπαθεί από την αρχή να δελεάσει τον θεατή με την αληθοφάνεια, για να ικανοποιήσει τα πρωτόγονα ένστικτά μας
που οδήγησαν στην εφεύρεσή του. Ο κινηματογράφος ως τέχνη είναι άλλο θέμα...
14
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Στην Ελλάδα, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, έχουν ήδη
γίνει ορισμένες παραγωγές στερεοσκοπικού κινηματογράφου. Το πρώτο γύρισμα έγινε το 2007 για τις ανάγκες της
μικρού μήκους ταινίας DoWnlove. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ευριπίδης Λασκαρίδης, επισημαίνει ότι η ιδέα για
το γύρισμα της ταινίας σε στερεοσκοπία (3D) έρχεται από
τον φίλο του Μάριο-Στέργιο Ηλιάκη, ο οποίος και ανέλαβε το τεχνικό κομμάτι. Ο Μάριος (συμπληρώνει ο Λασκαρίδης) επινόησε τα πάντα για να φτιαχτεί η ταινία, φτάνοντας στο σημείο να προσαρμόσει δύο μόνιτορ με ένα σύστημα από καθρέφτες, ώστε χωρίς ειδικά γυαλιά να βλέπεις το στερεοσκοπικό αποτέλεσμα στο γύρισμα. Η ιδέα
(ο ίδιος προέρχεται από το χώρο της performance) γεννήθηκε από τη σκέψη ότι ένα ρούχο στο πάτωμα έχει δύο
διαστάσεις, ενώ, όταν απλωθεί στο χώρο (φορεθεί), έχει
όγκο, είναι τρισδιάστατο. Η ταινία ταξίδεψε σε πολλά φεστιβάλ του εξωτερικού, βραβεύτηκε (Άμστερνταμ, Χονγκ
Κονγκ) και παίχτηκε στην Ελλάδα σε 2D με τη ταινία Νήσος του Χρήστου Δήμα.

Στερεοσκοπικές παραγωγές
2007/09
DοWnlove

Ερμηνεία- κίνηση: Λίνα Σακκά, Άρης Σερβετάλης
Σκηνοθεσία-κίνηση: Ευριπίδης Λασκαρίδης
Εικαστική επιμέλεια & 3D: Μάριος Σέργιος
Ηλιάκης
Μουσική: Κωνσταντίνος Β
Χειριστής ζακετών: Άγγελος Ρομαντζής
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Έλενα Μαργαριτίδη
Μοντάζ: Μαρία Αθανασοπούλου
Κοστούμια: Δέσποινα Μακαρόνι
Sound Design: Πάνος Τζελέκης
Υπεύθυνος Παραγωγής: Γιώργος Τσούργιαννης
Καλλιτεχνική Σύμβουλος: Μαρίνα Γιώτη
Με την υποστήριξη του:
Project Exchange/Video Dance Festival 2007
Διάρκεια: 7 λεπτά

Το 2008 ακολουθεί το γύρισμα της εκπαιδευτικής ταινίας
Βγαίνω στο φως και το 2009 δύο εταιρικές ταινίες (Εγνατία Οδός, Ανθρώπινες διαδρομές) και μια επετειακή, με
αφορμή τα 50 χρόνια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η οποία προβλήθηκε στην τελετή έναρξης του
Φεστιβάλ. Η τελευταία αυτή παραγωγή, που έγινε από την
εταιρεία SABO INVENTS, βασίζεται σε εικόνες που παρήχθησαν από υπολογιστή (2D animation) και προϋπάρχουσες εικόνες (λήψεις). Όπως μας ενημέρωσε ο Μιχάλης Αργυρού (Art Director SABO INVENTS ΕΠΕ), η εταιρεία, μέσω
της θυγατρικής ATHLON TECHNOLOGIES Α.Ε., ασχολείται
και με τη μετατροπή δισδιάστατων ταινιών σε τρισδιάστατες (στερεοσκοπικές). Η ATHLON TECHNOLOGIES A.E.,
μάλιστα, έχει ήδη μετατρέψει ταινίες του Bollywood σε στερεοσκοπικές (3D).

Βγαίνω στο φως

Με τον Σοφιανό Πεσιρίδη
Guest Stars: Γιώργος Χωραφάς, Rosalie Wallock
Ιδέα-Σενάριο: Βασίλης Κεχαγιάς,
Ιωάννα Συρράκου
Προσαρμογή Σεναρίου: Μάξιμος Κωνσταντινίδης
Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννος Αιόλου
3D Animation: Animonautes
Σκηνικά-Κοστούμια: Ευαγγελία Κιρκινέ
Final Mixing in 5.1.: N-CODE Ltd
Διεύθυνση Παραγωγής: Μάξιμος Κωνσταντινίδης
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μουρτζόπουλος
Executive Producer: ICON PLUS
Παραγωγή: Μουσείο Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης
Διάρκεια: 14 λεπτά

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει και η περίπτωση των άλλων παραγωγών, γιατί αυτές βασίστηκαν σε στερεοσκοπική λήψη. Ας πούμε ότι στην Ελλάδα κάναμε ό,τι και ο Κάμερον στα γυρίσματα του Αvatar.
«Όχι ακριβώς» με διορθώνει ο Δημήτρης Μουρτζόπουλος (σκηνοθέτης/ICON PLUS). «Ασχολούμαστε με τη στερεοσκοπία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έχουμε πειραματιστεί αρκετά και παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο – στο βαθμό που είναι εφικτό, βέβαια, γιατί κάθε ομάδα κρατά αρκετά μυστικά. Υπάρχουν δύο ειδών δυσκολίες: αυτές που έχουν να κάνουν με την αισθητική, τη νέα γλώσσα κινηματογράφησης δηλαδή, και οι
τεχνικές. Σήμερα υπάρχουν αρκετές διαφορετικές απόψεις
για το πώς πρέπει να στήνεται από στερεοσκοπική άποψη
ένα πλάνο για να λειτουργήσει καλύτερα. Π.χ. άλλη αντιμετώπιση έχει ο Τζέιμς Κάμερον στο Avatar, άλλη ο Έρικ
Μπρέβιγκ στο Ταξίδι στο κέντρο της Γης, εντελώς άλλη ο
Ζεμέκις στο Beowolf. Όλο το θέμα βρίσκεται, όπως είπαμε, σε σχετικά πειραματικό στάδιο, και κάθε υπεύθυνος για
το στερεοσκοπικό στιλ μιας ταινίας δημιουργεί το δικό του
ύφος. Σήμερα βρισκόμαστε αντίστοιχα στο σημείο όπου
ήταν η έγχρωμη φωτογραφία στη δεκαετία του 1950.
Υπάρχει η τάση να είναι έντονα τονισμένος στερεοσκοπικά
ο χώρος, με έντονη εντυπωσιακή προοπτική, όπως ήταν
το χρώμα στις πρώτες έγχρωμες ταινίες. Ένα από τα στοιχεία της φωτογραφίας πια είναι και η στερεοσκοπική ρύθμιση του πλάνου· δηλαδή, πού κατευθύνεται το βλέμμα
του θεατή. Η σύνθεση του κάδρου έχει πια άλλη αισθητική. Το ίδιο πλάνο με την στερεοσκοπική αίσθηση του βάθους παράγει άλλο εντελώς συναίσθημα. Η αίσθηση του
ρυθμού αλλάζει επίσης. Η διάρκεια του πλάνου... Πλάνα
που δεν έχουν ενδιαφέρον στο 2D, αποκτούν άλλη ομορ16

Εγνατία Οδός

φιά στο 3D. Και το αντίστροφο: πλάνα που έχουν μια μαγεία λόγω της ταχύτητάς τους στο 2D, χάνουν τη στερεοσκοπία τους… κ.λπ. Και το βάθος πεδίου λειτουργεί με άλλο τρόπο… Φυσικά, όπως κάθε πλάνο πρέπει να συνδέεται «σωστά» με τα υπόλοιπα πλάνα στο μοντάζ, έτσι πρέπει να “δένει”
και από στερεοσκοπική άποψη. Όλα αυτά κάνουν δυσκολότερες τις τεχνικές
επιλογές κατά το γύρισμα, αλλά και στο post.
»Μια άλλη παράμετρος που πρέπει να πάρει κανείς υπόψη του, είναι το μέγεθος της οθόνης και η θέση του θεατή. Οι ρυθμίσεις στο γύρισμα είναι διαφορετικές αν το μέγεθος της οθόνης προβολής είναι 3 ή 10 μέτρα, γιατί το
στερεοσκοπικό εφέ αλλάζει τόσο από το μέγεθος της οθόνης όσο και από
την απόσταση του θεατή από την οθόνη.
»Κάθε μέρα εμφανίζονται νέα εργαλεία υπολογισμού για το γύρισμα και για
το post, που το καθένα μπορεί να είναι κατάλληλο για τις ειδικές ανάγκες
κάποιου πλάνου. Πρέπει συνεχώς να ενημερώνεσαι, αλλά και να επενδύεις
σε νέο εξοπλισμό. Νομίζω επίσης ότι πρέπει κανείς να “δημιουργεί” εργαλεία και εξοπλισμό custom made, για κάθε περίσταση, γιατί, όπως είπαμε,
δεν είναι λυμένα αρκετά θέματα παγκοσμίως, και ο εξοπλισμός “ξεπερνιέται” τεχνολογικά πολύ γρήγορα… όπως συμβαίνει με κάθε αρχή…
Και ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το τέλος; Πού μπορεί να οδηγήσει αυτή
η τεχνολογία;
«Ο σύγχρονος κινηματογράφος βασίζεται στην τεχνολογία, είτε το θέλου-

με είτε όχι... Η στερεοσκοπία είναι αναμφισβήτητα μια σημαντική εξέλιξη για τον κινηματογράφο. Πιστεύω ότι, σε λίγα χρόνια, οι περισσότερες main stream ταινίες θα είναι 3D. Είναι ένας λόγος να βγει κανείς από το σπίτι του για να δει μια στερεοσκοπική
ταινία, σε μεγάλη οθόνη, με τρόπο που δεν μπορεί να αναπαραγάγει στο σπίτι του, με
καλό surround ήχο. Αυτές τις ταινίες, αν δεν θέλεις να χάσεις μεγάλο μέρος της συνολικής αισθητικής τους, δεν αξίζει να τις βλέπει κανείς στο monitor του υπολογιστή του
συμπιεσμένες ή στο πειρατικό DVD ή ακόμα και σ’ ένα καλό home cinema, στο σπίτι του. Χρειάζονται ειδικές συνθήκες προβολής, κάτι που θα ωθήσει ξανά πιστεύω τον
κόσμο στις “νέες αίθουσες”. Είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τον κινηματογράφο
να μην καταστραφεί από την πειρατεία, όπως έγινε με τη δισκογραφία.
»Ταυτόχρονα, αν μάθουμε την στερεοσκοπία ως δραματουργικό εφέ, μπορεί να γίνει
πιστεύω ένα ακόμα δημιουργικό εκφραστικό μέσο, όπως, π.χ., η έγχρωμη φωτογραφία, ο surround ήχος κ.λπ. Σε λίγα χρόνια θα είναι αυτονόητο ότι μια νέα ταινία θα είναι 3D και θα σημειώνεται αν είναι 2D όπως συμβαίνει σήμερα με τις έγχρωμες και τις
ασπρόμαυρες ταινίες.»
«Το μέλλον είναι δίπλα μας, οπότε σύντομα θα ξέρουμε», συμπλήρωσα, κλείνοντας
τη συζήτησή μας.
Η τεχνολογία διευρύνει συνεχώς τα τεχνικά –άρα και εκφραστικά– μέσα του κινηματογράφου, όμως οι «μεγάλες» ταινίες παλιώνουν σαν το καλό κρασί. Οπότε, ίσως κάποια στιγμή η βιομηχανία του κινηματογράφου αποφασίσει να ικανοποιήσει και την
όσφρηση.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Ξανθόπουλος
Αφήγηση: Δημήτρης Πιατάς
Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννος Αιόλου
Στερεοσκοπική σκηνοθεσία:
Δημήτρης Μουρτζόπουλος
Φωτογραφία-μοντάζ: Δημήτρης Μουρτζόπουλος
Final Mixing in 5.1.: N-CODE Ltd
Διεύθυνση Παραγωγής: Γιάνος Αιόλου
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μουρτζόπουλος
Executive Producer: ICON PLUS
Παραγωγή: ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Διάρκεια: 15 λεπτά

Ανθρώπινες διαδρομές

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία:
Δημήτρης Μουρτζόπουλος
Μοντάζ: Γαβριήλ Ψαλτάκης
Final Mixing in 5.1.: N-CODE Ltd
Διεύθυνση Παραγωγής: Γιάννος Αιόλου
Executive Producer: ICON PLUS
Παραγωγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Διάρκεια: 6 λεπτά

50 χρόνια ΦΚΘ

Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής
Creative Director: Μιχάλης Αργυρού
2D Animation: GEOMETRY, VIDEO ANIMATION
Δημήτρης Λαδόπουλος
3D Στερεοσκοπία: ATHLON TECHNOLOGIES A.E.
Εκτέλεση παραγωγής: SAMBO EVENTS ΕΠΕ
Παραγωγή: Φ.Κ.Θ.
Διάρκεια: 5 λεπτά
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όταν ο νίκος συνάντησε το ντοκιμαντέρ
Στο Artherapy, ο Νίκος Περάκης παίρνει την κάμερα στο χέρι και παρακολουθεί τους αγαπημένους του
εικοσάρηδες στην προσπάθειά τους να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να επιβιώσουν. Με τον σεβασμό του
ανθρώπου που ξέρει καλά την ελληνική πραγματικότητα με τις δυσκολίες της, και την περιέργεια του πατέρα,
εισβάλλει στον μαγικό τους κόσμο.
από τη Νικη Κατσαντώνη
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Τον περασμένο Ιούνιο, πήρατε την κάμερα και βρεθήκατε στη Δραματική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου καταγράφετε την προετοιμασία των τελειοφοίτων για τις πτυχιακές τους εξετάσεις. Πως ξεκίνησε αυτή η ιδέα;
Πήρα την κάμερα είναι τρόπος του λέγειν, γιατί η αλήθεια είναι ότι πήρα τρεις κάμερες και γύρισα 74 ώρες, γι’ αυτό και, ενώ τελειώνει ο Δεκέμβριος, δεν έχει τελειώσει ακόμη το μοντάζ... Και η Δραματική Σχολή βρέθηκε στο δρόμο επειδή την εποχή που ήθελα να γυρίσω, ο Ανδρέας είχε εξετάσεις στο Εθνικό. Η πρώτη ιδέα ήταν
νέοι που κάνουν σενάρια τις ιστορίες τους... Φοβήθηκα μη μου βγει κανένα ριμέικ του Άρπα Colla, κι άρχισα να ψάχνω πραγματικά πρόσωπα με τα χαρακτηριστικά των ηρώων που είχα φαντασθεί - πράγμα δύσκολο, γιατί οι εικοσάρηδες έχουν
μια υγιή καχυποψία στους παππούδες που ξαφνικά ενδιαφέρονται για την δημιουργικότητα και όχι για τη σεξουαλικότητα και τα γκομενικά τους. Έφαγα πολλές πόρτες,
αλλά έτσι γνώρισα τις φοβίες και τις επιφυλάξεις των νέων δημιουργών με διαταραγμένη σχέση σε οτιδήποτε θεωρούν κατεστημένο.

Η ταινία σας είναι η καθημερινότητα της γενιάς από 18-25 ετών, κάτι που
σας απασχόλησε και στην προηγούμενη. Τι ξέρετε γι’ αυτή τη γενιά; Τι σας
συγκινεί;
Οι πρωταγωνιστές της ταινίας δεν είναι μοναδικοί, αλλά ούτε τυχαίοι εκπρόσωποι της
γενιάς τους. Είναι νέοι και φιλόδοξοι, ακούραστοι, με ζήλο και φανατισμό για την τέχνη τους. Αυτό είναι που θαυμάζω και που με συγκινεί, ίσως επειδή, λόγω της θεματικής των ταινιών μου, συναντώ και συνεργάζομαι με πολλούς νέους ηθοποιούς και
τεχνικούς. Αλλά πιο συναρπαστικό ήταν το γεγονός ότι σ΄αυτόν το χώρο κυκλοφορούν νέοι με σπουδές και πτυχία που με μεγάλες στερήσεις επιχειρούν μια δεύτερη
ή παράλληλη καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Συνάντησα νομικούς και δικηγόρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και φιλόλογους, ακόμα και μία χορεύτρια βαλκανολόγο. Μη ξεχνάτε, ότι κι εγώ σκηνογράφος και ενδυματολόγος είμαι, κι άρχισα
να γράφω και να σκηνοθετώ στην ηλικία τους...

Δουλέψατε πάνω σε μια ιδέα χωρίς σενάριο, χωρίς διαλόγους. Είναι απελευθερωτικό ή πιο δύσκολο αυτό για έναν δημιουργό;
Αυτό ισχύει μόνο εν μέρει, για τις ντοκουμενταρίστικες σκηνές, όπως στις πρόβες της
Δραματικής Σχολής, στις live συναυλίες και τη δουλειά του ζωγράφου πάνω στην
εξαώροφη σκαλωσιά. Οι ιστορίες και οι εμπειρίες των παιδιών, ίσως ετεροχρονισμένες, υπήρχαν στο σενάριο όταν ξεκινήσαμε. Για να καταλάβετε, ο Αλέξανδρος βρισκόταν ήδη στο Βερολίνο και η Ίλια ήρθε από το Λονδίνο για το γύρισμα. Μόνο ο
Ανδρέας ήταν εδώ και δούλευε για τις εξετάσεις του. To πρόγραμμα των γυρισμάτων ήταν ένας γρίφος, και γι’ αυτό έπρεπε να γράψω ένα -έστω, ισχνό- σενάριο·
μόνο 52 σελίδες... Αλλά μέσα σε μια βδομάδα έπρεπε να γυρίσουμε τις πρόβες
των πτυχιακών εξετάσεων της Δραματικής Σχολής, το Synch Festival και την έναρξη του 48-hour Film Project. Αυτός ήταν και ο λόγος που, αν και δεν είχαμε βρει το
budget, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρόταση συμπαραγωγής στο ΕΚΚ. Ευτυχώς
που υπάρχουν ακόμα στο χώρο μας μερικοί ριψοκίνδυνοι χρηματοδότες και μπορούμε να κάνουμε και καμιά ταινία χωρίς συνταγή επιτυχίας... Μιας και το έφερε η
κουβέντα και η συνέντευξη γίνεται για ένα έντυπο του Κέντρου Κινηματογράφου,
που αυτή την στιγμή βάλλεται λυσσαλέαπό τα Σωματεία που εκπροσωπούνται στα
όργανά του... Μη γελάτε... ακούγεται οξύμωρο, αλλά το΄χουμε κάψει, που λένε και
οι πρωταγωνιστές μου... Για να καταλάβει κάποιος την παράνοια και το χάσμα μεταξύ των κριτηρίων και της κριτικής των εκπροσώπων, πρέπει να δει όλες τις ταινίες που έχει κάνει συμπαραγωγή το Κέντρο τον τελευταίο χρόνο. Θα έλεγα, μάλιστα,
ότι θα έπρεπε να τις βλέπουν και στις Γενικές Συνελεύσεις, όλες μαζί, σε μια συνεχή
προβολή κεκλεισμένων των θυρών, όχι για να μην τους ενοχλήσει κανείς, αλλά για
να μη φύγει κανένας... Ένα είδος ομαδικού art therapy.

Το Artherapy δεν είναι μια ταινία μυθοπλασίας. Έχει στοιχεία ντοκιμαντέρ,
αλλά συχνά η κάμερα στήνεται με «όρους» reality.
Θα έλεγα ότι παντρέψαμε το pseudocumentary, δηλαδή το ψευτο-ντοκιμαντέρ, με
το docufiction, δηλαδή την τεκμηριωμένη μυθοπλασία. Συνήθως δεν διαβάζω κριτικές, αλλά αυτή τη φορά θα τις διαβάσω, για να μάθω το genre, τι σόι ταινία γύρισα. Σε ό,τι αφορά το reality, ομολογώ ότι δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ, αλλά
από το λίγο που έχω δει, φαίνεται ότι η πραγματικότητα χειραγωγείται για να γαργαλήσει τον θεατή, πράγμα που κάνει βέβαια και η δραματουργία στην μυθοπλασία,
αλλά θα έπρεπε να αποφεύγει το ντοκιμαντέρ. O Ρόμπερτ Φλάερτι γύρισε το 1921
ένα κλασικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή των Εσκιμώων, αλλά δεν δίστασε να βάλει και
ένα Εσκιμωάκι να παίζει με κουτάβια, και μερικά χρόνια αργότερα γύρισε με τον
Μουρνάου το Ταμπού, με θέμα την αλλοτρίωση των ιθαγενών της Πολυνησίας,
αλλά αυτό θεωρείται πλέον ανθρωπολογικό docudrama, ίσως επειδή o Moυρνάου γύρισε και μια ερωτική σκηνή, με αποτέλεσμα ο πουριτανός παραγωγός του,
ο Φλάερτι, να εγκαταλείψει την παραγωγή... Βλέπετε πόσο ρευστά είναι τα όρια
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μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας... Ίσως έχετε ακούσει και το
reality της ιστορίας, ότι ο Μουρνάου δεν είδε ποτέ την ταινία του,
γιατί ο φιλιππινέζος σοφέρ του τον στούκαρε με το αυτοκίνητό του
κάπου στη Σάντα Μπάρμπαρα. Αίμα και σπέρμα. Η ζωή είναι πάντα πιο μεγάλη απ’ τη μυθοπλασία. Αυτά σας τα λέω για να μην
περιμένετε στο Artherapy σκηνές σεξ.

Πιστεύετε πως η γενιά αυτή είναι όντως προδομένη όπως
αισθάνεται;
Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο προδομένη απ’ τη δικιά μου, αλλά
σίγουρα νιώθει οργή και μίσος για οτιδήποτε αντιλαμβάνεται σαν
εξουσία. Τον Ιούνιο του 1962 που πήγα στο Μόναχο για να σπουδάσω, κατέβηκα την πρώτη μέρα στη στάση Ακαδημία και παραλίγο να με ποδοπατήσει το ιππικό της αστυνομίας καθώς κυνηγούσε ροκάδες και φοιτητές που έσπαγαν περιπολικά και Τράπεζες.
Για τους ιστορικούς, είχε σημάνει το τέλος της συντηρητικής περιόδου Αντενάουερ και την αρχή του «φιλελευθερισμού» που κορυφώθηκε με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις του ‘68. Μ’ άλλα λόγια,
η εξέγερση που βιώνουμε, είναι μόνο το προοίμιο. Μέχρι πέρσι,
τα ξεσπάσματα περιορίζονταν στα γήπεδα και τις καταλήψεις των
σχολείων και σχολών, με την ανοχή των προέδρων, των σχολαρχών και της αστυνομίας, σαν ένα ελεγχόμενο κοινωνικό φαινόμενο, κάτι σαν βαλβίδα ασφαλείας για να μην εκραγεί το καζάνι.
Τον περασμένο Δεκέμβριο έφυγε το καπάκι και χύθηκε η σούπα.
Λεφτά για την παιδεία και την απασχόληση των νέων δεν υπάρχουν. Μια λύση θα ήταν, όποιος άνεργος ταραξίας συλλαμβάνεται, να προσλαμβάνεται στην αστυνομία ή την πυροσβεστική, φυσικά αφού πάει πρώτα σε μια σχολή να μάθει το επάγγελμα. Αλλά
σίγουρα κάποιο καλύτερο σχέδιο έχει ο κύριος Χρυσοχοϊδης.

Και για τους νέους δημιουργούς ποια είναι, κατά τη γνώμη
σας, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν ν’ αντιμετωπίσουν;
Η εκφρασμένη πολιτική του νέου υπουργού Πολιτισμού, που τους
θέλει πιο δηκτικούς και απεξαρτημένους από τις κρατικές παροχές... Αν η ελληνική παραγωγή ήταν ένα σοβαρό μέγεθος της οικονομίας -της πραγματικής οικονομίας, για να νεολογούμε-, θα
έπρεπε να έχει παραιτηθεί την επόμενη μέρα της ομιλίας του...
Αλλά τώρα ποιος τον ακούει και πόσοι απ΄ αυτούς που ακούνε τον
καταλαβαίνουν; Η ατυχία του είναι ότι έγινε υπουργός τη χρονιά
που δυο-τρεις ελληνικές ταινίες, ανεξάρτητες παραγωγές, χαμηλού έως ελάχιστου κόστους και ανατρεπτικού περιεχομένου, δεν
διακρίθηκαν μόνο σε μεγάλα φεστιβάλ, αλλά και βρήκαν διανομή στο εξωτερικό, καθώς και κοινό στην Ελλάδα. Όταν ξεκινήσει
τις διαβουλεύσεις με τα σωματεία και τις διασωματειακές του χώρου, θα συνειδητοποιήσει το μέγεθος της γκάφας.

«Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη»: είναι τόσο καλό για να
είναι αληθινό;
Αληθινό είναι. Πόσο καλό είναι, θα δείξει. Βλέπω την «Ομίχλη»
λιγότερο σαν κίνημα και περισσότερο σαν φόρουμ διαμόρφωσης
απόψεων και πολιτικών προτάσεων για να βρεθούν λύσεις στα
πρακτικά μας προβλήματα: έναν παλιό νόμο που ισχύει αλλά δεν
εφαρμόζεται, έναν νέο που παρασκευάζεται αλλά δεν ψηφίζεται,
φόρους που κατακρατούνται για τον κινηματογράφο και πάνε αλλού. Τώρα, αν το άλλο υπουργείο, το Παιδείας, το μόνο που φαίνεται ότι έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση, κλείσει κανένα δυο
ΤΕΙ και ιδρύσει μια σοβαρή Σχολή Κινηματογράφου, αυτό η «Ομίχλη» θα το υποστηρίξει, αλλά δεν μπορεί να το επιβάλλει, αν και,
ως διαδικτυακή κοινότητα αποτελεί μια δύναμη, ικανή να παρέμβει, ακόμα, και να ακυρώσει, οποιουδήποτε χρώματος διαδικτυακές διαβουλεύσεις. Μιλάμε για ένα επικοινωνιακό τσουνάμι που
με ανάγκασε να ανοίξω δεύτερο λογαριασμό για να δέχομαι όλα
τα μηνύματα της «Ομίχλης. Αν προσθέσουμε και τους συμπαθούντες, θα μπορούσαμε να κατέβουμε και στις επόμενες εκλογές. Η

«Ομίχλη» διαθέτει περισσότερους και νεότερους διανοούμενους
και ηθοποιούς από τα πέντε κόμματα μαζί. Αλλά συμφωνήσαμε
να μην το κάνουμε ούτε σωματείο, ούτε κόμμα...

Γιατί δεν θέσατε υποψηφιότητα για Πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογράφου;
Αν και δημοκράτης, μ΄αρέσει ν΄αποφασίζω μόνος μου κι αυτό είναι
αδύνατον όταν έχεις απέναντί σου ένα οκταμελές Δ.Σ., γι’ αυτό και
η εταιρεία παραγωγής μου είναι μια μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Αλήθεια,
δεν έχω βάλει ποτέ υποψηφιότητα, ούτε σε Σωματείο ούτε σε Οργανισμό. Καμιά φορά οι συνάδελφοι με βάζουν αναπληρωματικό,
όταν δεν περισσεύει κανένας άλλος ταμειακά εντάξει στις αρχαιρεσίες. Και τη μόνη φορά που βρέθηκα σε κανονικό Δ.Σ., όταν διορίστηκα από την τότε υπουργό κυρία Μπενάκη σ’ αυτό του ΕΚΚ,
οι συνάδελφοι εκπρόσωποι των Σωματείων απαίτησαν να παραιτηθώ, ως μη δημοκρατικά εκλεγμένος και εγκάθετος του Υπουργείου, πράγμα που έκανα λίγο αργότερα, όχι γιατί μου το είχαν ζητήσει, αλλά επειδή ο κοινός νους μου υπέφερε κατά τις συνεδριάσεις. Άσε που, όταν είσαι πρόεδρος μιας Ακαδημίας, το αξίωμα
δεν σου επιτρέπει να βγαίνεις και να λες ό,τι θες, ούτε να το γυρίζεις ταινία. Ως πρόεδρος, δεν θα μπορούσα να σας πω τίποτα απ’
αυτά που σας λέω τώρα...

Ο πολιτισμός έχει θέση στη χώρα μας;
Αυτό αναρωτήθηκε και η χούντα και δημιούργησε το Υπουργείο
για να τον στεγάσει και να ελέγχει καλύτερα τις αδέσποτες πολιτιστικές οργανώσεις και Σωματεία. Μια θέση θα μπορούσε να βρει
κι αυτός στο δημόσιο, αλλά δεν είναι κάτι που επιβάλλεται με διαγωνισμούς, νόμους και εγκυκλίους. Και δεν αφορά μόνο τα ιστορικά μνημεία και τα φεστιβάλ, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και σ΄όλες τις εκφράσεις που διαμορφώνουν κοινωνικές συνθήκες - πρώτα απ΄όλα, στην πολιτική. Αν ο κινηματογράφος δεν είχε ανακηρυχθεί πολιτισμός, θα ήταν ίσως πιο απλά τα πράγματα. Εγώ τον βρήκα το 1979, που γύρισα στην Ελλάδα στην Διεύθυνση Αλυκών του
Υπουργείου Βιομηχανίας. Δεν λέω ότι είναι το αλάτι της γης και το
φως του κόσμου, αλλά τι δουλειά έχει με αρχαιολόγους, που δεν
μας αφήνουν να γυρίσουμε ούτε στου Φιλοπάππου, ενώ επιτρέπουν το παρκάρισμα στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου; Μάλλον θα
έπρεπε όλα τα άλλα υπουργεία να αποκτήσουν μια διεύθυνση πολιτισμού, και τώρα που είναι της μόδας οι μεγάλοι τίτλοι, θα μπορούσα να φανταστώ ένα Υπουργείο, Παιδείας, Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, όπως κι ένα Υπουργείο Βιομηχανίας και Τουρισμού, μιας και τον θεωρούμε την πιο βαριά βιομηχανία της χώρας, κι ο αθλητισμός να πάει στο Υπουργείο Υγείας που καταλαβαίνει κι από αναβολικά. Κι ας μείνει κι ένα Υπουργείο Αρχαιολογικών
και Μουσειακών Χώρων και Πόρων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ένας νέος Νόμος μπορεί να αλλάξει τα πράγματα;
Αυτό ελπίζουμε όλοι, αλλά θα πρέπει πρώτα να ισχύσει και να
εφαρμοσθεί. Όμως δεν ξέρουμε ακόμη, ποιο Υπουργείο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των νόμων. Το Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή το πιο δυναμικό Προστασίας του Πολίτη; Πριν εφαρμοσθεί ο νέος, ο αψήφιστος, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο ισχύων και αν τα τηλεοπτικά κανάλια που δεν τον εφαρμόζουν με την δικαιολογία ότι δεν έχουν καν άδεια, ποιό Υπουργείο είναι αρμόδιο να τους την δώσει, ή αν εκπέμπουν παράνομα να τα κλείσει και να έχουμε μόνο την ΕΡΤ, που αν και κρατική
και εισφοροδίαιτη, κοροϊδεύει και τον νόμο κι εσάς. Το Κέντρο εννοώ, όχι εσάς προσωπικά... Προσωπικά κοροϊδεύει μόνο εμένα και
δεν πληρώνει την συμμετοχή της στην ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ εδώ και δυόμισι
χρόνια... Το τελευταίο είναι off the record... αλλά και να το δημοσιεύσετε, έτσι που είναι τα πράγματα αυτή την στιγμή, κανένας δεν
νιώθει υπεύθυνος και κανένας δεν θίγεται. Και μετά μου λέτε εμένα για πολιτισμό…

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Νίκος Περάκης Δ. Φωτογραφίας: Κλαούντιο Μπολίβαρ Ήχος: Βαγγέλης Παπαδόπουλος Σκηνικά-Κοστούμια: Βάσω Τρανίδου Μοντάζ: Κωνσταντίνος
Αδρακτάς Μουσική: Δημήτρης Κοντόπουλος Παίζουν: Ίλια Παταπή, Αλέξανδρος Βασμουλάκης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Νίκος Ορφανός, Ροσύνα Μπαλτατζή κ.α. Παραγωγοί: Χρήστος
Κωνσταντακόπουλος, Κώστας Λαμπρόπουλος, Μάνος Κρεζίας Παραγωγή: House Faliro Productions, CL Productions, Odeon, Graal, Film in Mind, Νίκος Περάκης
Στις αίθουσες 11 Μαρτίου από την Odeon
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μαχαίρι στον μικροαστισμό
ο γιάννης

οικονομίδης, με αφορμή τη νέα του ταινία, μαχαιροβγάλτης,
συνομιλεί με τον σύλλα τζουμέρκα*

Σύλλας Τζουμέρκας: Ο Μαχαιροβγάλτης είναι γεμάτος ξεπεσμένη βιομηχανία, ποδόσφαιρο και
τηλεόραση.
Γιάννης Οικονομίδης: Αυτό είναι ένα περιβάλλον που παίζει πάντα μέσα στις ταινίες μου. Είναι το φόντο της καθημερινότητας του σύγχρονου Έλληνα, η οποία περνάει σε δεύτερο επίπεδο. Αν αναρωτηθείς ποια είναι η καθημερινότητά μας, θα διαπιστώσεις ότι είναι το καφενείο, το ποδόσφαιρο, ο τζόγος.
Ένα διαρκές σαχλολόγημα, γενικώς και αορίστως, και βέβαια, η τηλεόραση που περνά όλη τη σύγχρονη κουλτούρα αυτού του τόπου.

Μιλάς για τα σπίτια που έχουν μέρα-νύχτα ανοιχτή την τηλεόραση.
Μα, είναι είναι παντού. Πας σε καφενεία έχουν τηλεόραση, πας να κουρευτείς υπάρχει τηλεόραση, πας
σε εμπορικά μαγαζιά υπάρχει τηλεόραση. Είναι παντού και περιττό να πούμε ότι κάθε σπίτι έχει τρεις–τέσσερις τηλεοράσεις. Μέσα από την τηλεόραση βγαίνει και η κουλτούρα του τώρα, ο πολιτισμός μας.

Εσύ έχεις τηλεόραση;
Ναι, απλά έχω καταφέρει, τα τελευταία δυο-τρία χρόνια, να μην την ανοίγω καθόλου. Μόνο όταν υπάρχει κάποια ταινία που με ενδιαφέρει ή για να δω ειδήσεις. Είχα κολλήσει κι εγώ πριν, με το που ξύπναγα την άνοιγα. Θεωρώ, όμως, ότι μέσα από όλο αυτό το σκηνικό βγαίνει και χιούμορ. Είναι δίπολο, φρικαλέο και γελοίο μαζί.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η τηλεόραση γίνεται μάρτυρας σε τρομακτικά ιδιωτικές στιγμές. Είναι
εκεί ανοιχτή και σε βλέπει οτιδήποτε κι αν κάνεις. Παρακολουθεί τι κάνουν οι άνθρωποι στα
σπίτια τους, στο κρεβάτι τους. Στην ταινία σου, η τηλεόραση είναι μάρτυρας σε όλες αυτές
τις στιγμές των ηρώων.
Το θέμα είναι όλα αυτά να περνάνε χωρίς να φαίνονται σεναριακά φορετά. Να περνάνε απλά και να μη
σηκώνουν αμφισβήτηση, να μη φαίνονται επί τούτου βαλμένα.

Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν τα βάζουμε εμείς με το ζόρι, αλλά τα βάζει η πραγματικότητα.
Ναι, αλλά βλέπεις σε αρκετές ταινίες ότι τέτοιου είδους στοιχεία είναι επί τούτου βαλμένα, γιατί προέχει
να εξυπηρετηθεί ένα σεναριακό ιδεολόγημα, παρά η πραγματικότητα. Εγώ δεν προγραμματίζω ποτέ τι
κομμάτια από την τηλεόραση θα μπουν στην ταινία. Κατά το γύρισμα κάνω ζάπινγκ και τραβάω ό,τι τύχει να παίζει εκείνη την ώρα.
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Και όσον αφορά την ξεπεσμένη βιομηχανία που λέγαμε πριν;
Η Πτολεμαΐδα δεν έχει παίξει ποτέ στον ελληνικό κινηματογράφο. Η βιομηχανική Ελλάδα, αυτή η μπίχλα, δεν έχει
εμφανισθεί στον κινηματογράφο, με τον τρόπο που πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει περάσει. Μου άρεσε η ιδέα ο
ήρωας να έρχεται στη δηλητηριασμένη μεγαλούπολη, την Αθήνα, από ένα επίσης δηλητηριασμένο χωριό. Δηλαδή, το μέρος από το οποίο ξεκινά και έρχεται, ο τόπος καταγωγής του, τον οποίο αφήνει πίσω του, να είναι ένα δηλητηριασμένο περιβάλλον.

Το έχεις νιώσει αυτό για σένα προσωπικά; Ότι έρχεσαι από ένα δηλητηριασμένο περιβάλλον σε ένα
επίσης δηλητηριασμένο;
Όχι, δεν είναι προσωπικό με αυτόν τον τρόπο. Ισχύει για τον ήρωα.

Στο λέω γιατί εγώ που είμαι από τη Θεσσαλονίκη, το νιώθω συχνά.
Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του ήρωα της ταινίας είναι η έλλειψη διαφυγής. Έρχεται στη μεγάλη πόλη και δεν
αλλάζει τίποτα. Τα ίδια σκατά δηλαδή.

Ποιον ήρωα αγάπησες περισσότερο και ποιόν μίσησες στον Μαχαιροβγάλτη;
Είναι πολύ δύσκολο να σου πω. Διαχρονικά σε όλες μου τις ταινίες οι ήρωες είναι ενδεχομένως απίστευτα μαύροι
και σκοτεινοί, αλλά είναι και απίστευτα βλάκες και γελοίοι. Είναι επικίνδυνοι και θλιβεροί, αλλά είναι και αστείοι. Τα
συναισθήματά μου είναι αμφίθυμα, και τους συμπαθώ και τους αντιπαθώ, και τους γουστάρω και δεν τους γουστάρω, και τους αγαπώ και τους σιχαίνομαι. Σαφώς, όμως, και στο σενάριο και μέσα στη δραματουργία και στην ιδεολογία των ταινιών, η ματιά μου είναι κριτική πάνω τους.

Ξεκινάς από το σενάριο και έχεις έναν ήρωα τον οποίο έχεις ήδη κρίνει, ξέρεις τι θεωρείς καλό και τι
άσχημο πάνω του, ή αυτό αλλάζει κατά τη δημιουργία της ταινίας;
Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις τον ήρωα, γιατί μετά παρεκκλίνεις από το σενάριο και από αυτό που θέλεις να πεις.
Αυτό που λες έχει ενδιαφέρον να το αιχμαλωτίσεις στην ταινία, γιατί έχει να κάνει με τη συνθετότητα της ζωής. Η ζωή
είναι σύνθετη, είναι περίπλοκη, όσο είναι και απλή. Όλο αυτό που λέμε εντάσσεται στην ανθρωποκεντρική ματιά
που πιστεύω ότι την έχω στις ταινίες μου. Σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζω τους ήρωές μου σαν πειραματόζωα,
σαν εντομολόγος πάνω από τον δοκιμαστικό σωλήνα. Μένω κοντά στη θερμοκρασία τους, και από εκεί και πέρα, οι
ήρωες των ταινιών μου είναι αυτοί που είναι. Κουβαλάνε ιδεολογήματα, κοινωνικά χαρακτηριστικά, πολιτική στάση
ζωής απέναντι στα πράγματα. Κουβαλάνε συγκεκριμένα συναισθήματα, ψυχολογίες, και αυτό πρέπει να τηρηθεί. Ξεκινούν από το Α και πρέπει να πάνε στο Β, στο Γ... να εξελίσσονται, ο πυρήνας τους, όμως, πρέπει να είναι ακριβής.
Με αυτά τα δεδομένα, θα έλεγα ότι και στις τρεις ταινίες μου, λέω ιστορίες με τύπους που μάλλον αντιπαθώ. Ιστορίες με τύπους που μάλλον σιχαίνομαι, που μάλλον θεωρώ επικίνδυνους, που θεωρώ υπεύθυνους για το χάλι αυτού του τόπου. Και δεν βρίσκω και άλλο νόημα για να κινητοποιηθώ και να κάνω ταινία.

Ναι, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα κοινωνικής τάξης εδώ. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι; Οι μικροαστοί προς τα
κάτω; Γιατί αυτοί είναι το θέμα στις ταινίες σου.
Παντού είναι οι υπεύθυνοι. Αλλά εγώ αυτό γνωρίζω, γι’ αυτό μιλάω. Θα ένιωθα πολύ άβολα να μιλήσω για τα
σκατά των πάνω στρωμάτων, γιατί δεν έχω τις αντίστοιχες εικόνες, δεν έχω ακούσματα, δεν έχω αναφορές. Δεν θα
είχα από που να πιαστώ για να γράψω ένα σενάριο, που να πατήσω. Ενώ το άλλο είναι η ζωή που ζω, είμαι ριγμένος και εγώ εκεί μέσα. Και αυτοί οι τύποι σε μεγάλο βαθμό κουβαλούν και κομμάτια δικά μου. Είναι το πρόσωπο
του δημιουργού που, ενδεχομένως, αντιπαθεί και ο ίδιος και θέλει να το εκθέσει για να το φωτίσει και να λυτρωθεί
μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι ότι εγώ στέκομαι έξω απ’ αυτή την ιστορία. Οι χαρακτήρες στις ταινίες μου
είναι, σε μεγάλο βαθμό, κομμάτια δικά μου.

Αυτό που μου άρεσε πολύ στο Σπιρτόκουτο και σταδιακά βλέπω μια αλλαγή στον τρόπο που το χρησιμοποιείς, είναι ότι οι ήρωές σου βρίζουν πολύ και το κατευχαριστιούνται. Νομίζω, όμως, ότι η ματιά
σου σ’ αυτό το ζήτημα σταδιακά σκληραίνει πολύ. Ειδικά στην τελευταία, μου φάνηκε ότι το δείχνεις
πολύ πιο σκοτεινό το φαινόμενο. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι η ηδονή της βρισιάς. Η λεκτική βία εδώ
είναι για πρώτη φορά πολύ περισσότερο βία και σχεδόν καθόλου ηδονή. Έχει αλλάξει κάτι και σε σένα;
Νιώθω ότι σε κάθε ταινία, ένας σκηνοθέτης, ένας δημιουργός προσπαθεί να εξερευνήσει καινούρια πεδία. Αν είναι να παραμένεις ίδιος άνθρωπος, μην κάνεις ταινίες. Στον Μαχαιροβγάλτη ήθελα να δουλέψω πάνω στην υφέρπουσα βία, με πιο μεγάλες σιωπές, σε αυτό που δεν λέγεται αλλά υπαινίσσεται στο χρόνο, σ’ αυτό που κουβαλά
η ένταση χωρίς να το δηλώνει, τους ήρωες που δεν φωνάζουν και μιλούν χαμηλά, αλλά τώρα είναι πιο σκληροί,
πιο βίαιοι και κακοί, περισσότερο σκοτεινοί. Η εικόνα να μιλάει πιο πολύ. Ήθελα να βγάζει ερημιά, βία, καταστροφή, θλίψη. Αυτά ήταν που ήθελα να παλέψω στον Μαχαιροβγάλτη. Μια διάθεση πιο μπλουζ, σε αντίθεση με την
Ψυχή που ήταν πιο πανκ, αν μιλούσαμε με μουσικούς όρους.

Στο κέντρο της ταινίας είναι ένα love story, ένα ερωτικό τρίγωνο.
Δεν θα το έλεγα έτσι. Δεν είναι μια ιστορία πάθους. Δεν νομίζω ότι επικεντρώνεται στο πάθος. Είναι η διαδρομή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος είναι λίγο πολύ ένα τίποτα. Είναι ανόητος, είναι τεμπέλης, λίγο άδειος...

...και σπαρακτικά μόνος.
Μόνος και γεμάτος ζήλια. Όλοι οι ήρωες στην ταινία αισθάνονται τη μοναξιά. Θα έλεγα ότι η ιστορία της ταινίας είναι η μικρή βολτούλα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος χωρίς να καταλάβει καλά-καλά τι επιλογές έχει κάνει και τι
πράξεις έχει επωμιστεί, βγαίνει στο φως με το δικό του τρόπο. Βγαίνει η ζωή του προς τα έξω, μέσα από τη σχέση
του με την Γωγώ, με την οικογένεια. Και όλη αυτή η διαδρομή έχει πάρα πολλά στοιχεία του πως τα πράγματα ξεδιπλώνονται στη σύγχρονη Ελλάδα, πως οι άνθρωποι τα καταφέρνουν και φτιάχνονται, και το κυριότερο φτιάχνονται με απουσία συνείδησης. Μιλάμε για έναν κόσμο που κινείται στην επιφάνεια των πραγμάτων. Δεν έχει το παραμικρό βάθος αυτό το πράγμα και αυτοί οι άνθρωποι ενίοτε γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι. Είναι αυτό που λέμε
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ο μαχαιροβγάλτης της διπλανής πόρτας, που όλοι μας κρύβουμε από έναν. Βλέπεις την ταινία και αναρωτιέσαι
ποια είναι τα σκυλιά στην πραγματικότητα. Τα σκυλιά-σκυλιά ή οι ήρωες; Είναι το αίσθημα «εγώ να κάνω τη δουλειά μου, ό,τι κι αν γίνει».

Το θεωρείς κακό αυτό;
Το θεωρώ κακό στη βάση που αυτό είναι μέσα σε έναν άκρατο αμοραλισμό, έναν άκρατο τυχοδιωκτισμό, και ωχαδελφισμό και όταν αυτό το πράγμα πατά πάνω στη ζωή του άλλου με τρόπο βίαιο και πρόστυχο. Στην ουσία μιλάμε για μια κατάσταση ζούγκλας πια. Δεν υπάρχει ούτε το συγγενικό αίμα, ούτε τίποτα. Στ’ ... μας όλα. Μια αβάσταχτη φρικαλέα ελαφρότητα. Και είναι αυτό που εγώ βλέπω να συμβαίνει στη ζωή μας. Από τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όπως ο ήρωας, μέχρι τους μεγάλους και τρανούς.

Πες μου τρία φοβερά για σένα νεοελληνικά προβλήματα.
Το πρώτο είναι ότι, σαφώς, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ταυτότητας, Χρόνια τώρα υπάρχει κρίση ταυτότητας,
μη σου πω ότι υπάρχει από τότε που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος. Υπάρχει μέσα στον καθένα μας και μας
επηρεάζει αναλόγως, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα. Το δεύτερο είναι ότι το ελληνικό κράτος είναι κράτος κατ’ επίφαση και κατ’ όνομα, αλλά όχι κατ’ ουσία. Δεν υπάρχει κράτος. Το ομολογεί ο καθένας μας. Και το τρίτο είναι ότι από την εποχή της Χούντας και μετά έχει «φάει» μεγάλο εκμαυλισμό ο Έλληνας.
Έχει χαλάσει, έχει διαφθαρεί σε βαθιά σημεία του πνευματικού του DNA.
Θα προσέθετα σε αυτά την ακυριολεξία και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο. Θες να πεις «άντε γαμήσου»
και λες «ευχαριστώ», εννοείς «θα σας κλέψω» και λες «θα σας στηρίξω», και αυτό είναι τρομερό πρόβλημα σε μια
κοινωνία. Το αναφέρω γιατί υπάρχει μια σκηνή στην ταινία – η σκηνή που μ’ άρεσε περισσότερο- στην οποία η
Γωγώ κλαίει στο κρεβάτι και τη ρωτά ο ήρωας «Γιατί κλαις;», κι αυτή απαντά, πολύ διφορούμενα, «από χαρά».

Νομίζω ότι η Μαρία Καλλιμάνη έχει παίξει εκπληκτικά αυτή την ακυριολεξία. Την απόλυτη ακυριολε26

ξία που ξεκινά από το κρεβάτι και φτάνει στη Βουλή και σε όλη τη δημόσια σφαίρα.
Δεν θα γίνουμε καλύτεροι αν δεν καταλάβουμε ποιοι είμαστε, αν δεν δούμε σε βάθος τον χειρότερό μας εαυτό. Αν
δεν φάμε τα σκατά μας, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Αυτό απαντώ και σε αυτούς οι οποίοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για τις ταινίες μου. Και αν θέλεις, αυτή είναι και η υποχρέωσή μας ως καλλιτέχνες.

Βλέποντας το Σπιρτόκουτο όταν βγήκε στις αίθουσες, ένιωσα ότι η συνεργασία σου με τον Ερρίκο Λίτση, έφερε μια μεγάλη αλλαγή στους ανδρικούς χαρακτήρες. Έδιωξε την πόζα των ανδρικών ρόλων του
‘80 και του ’90, που οι άντρες ήταν οι ωραίοι, οι διανοούμενοι, οι αισθηματίες, τα καλά ή κακά λαϊκά
παιδιά, οι πανηλίθιοι πετυχημένοι σαραντάρηδες με το δικαίωμα στη ζωή και τον έρωτα, και ο ανδρικός ρόλος απέκτησε πραγματικά θέματα, αληθινή αγωνία, προβλήματα. Υπερασπιστήκατε το φύλο μας,
εκθέτοντάς το. Βλέπω ότι σε αυτή την ταινία φτιάχνεις με τον Στάθη Σταμουλακάτο ένα νέο ήρωα. Τι
διαφορά έχει;
Έγινε με την ίδια λογική. Η ιδέα ήταν πάντα αυτή: όχι golden boys του ελληνικού σταρ σύστεμ, όχι στερεότυπα,
ωραίο σώμα, ομορφιά. Είναι στην ίδια λογική όπως και ο Ερρίκος. Αυτό υπάρχει σε όλες μου τις ταινίες. Συνειδητά
δουλεύω πάνω στο να σπάσω τα διάφορα κλισέ και τα στερεότυπα με τα οποία μας έχουν πρήξει. Και στις επιλογές
μου στους ηθοποιούς, ανδρικούς και γυναικείους. Π.χ. η Μαρία Ναυπλιώτου στην Ψυχή στο Στόμα. Το στερεότυπο είναι όμορφη γυναίκα, όμορφη ψυχή. Στην Ψυχή ήταν μια γυναίκα όμορφη απ’ έξω, πανούκλα από μέσα. Αυτά
τα στερεότυπα θέλω να χτυπήσω, και στους ρόλους και στις επιλογές μου πίσω από τη μηχανή.
*Ο Σύλλας Τζουμέρκας σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σκηνοθεσία κινηματογράφου στη Σχολή Σταυράκου και, μέσω ανταλλαγής,
στο Ινστιτούτο Μέσων και Αναπαραστατικών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Έχει σκηνοθετήσει δυο μικρού μήκους: Τα μάτια που τρώνε
(επίσημη συμμετοχή Φεστιβάλ Καννών 2001, Βραβείο της Επιτροπής Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι) και Βροχή (1ο Κρατικό Βραβείο ταινίας μικρού μήκους
2002.) Η Χώρα προέλευσης, η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, βρίσκεται στο στάδιο του post production.
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πο με τον οποίο «αγκαλιάζει» την ελληνική ταινία, περισσότερο τη δυσφημεί παρά τη προωθεί. Έτσι, στο
Φεστιβάλ εμφανίζονται κυρίως νέοι, άγνωστοι σκηνοθέτες, γεγονός που θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο το
θεσμό. Το πώς και το γιατί, δε νομίζω ότι διασαφηνίστηκε ποτέ, όμως η αντίδραση ήταν άμεση. Η συμμετοχή στα φεστιβάλ (Θεσσαλονίκη – ταινία μεγάλου μήκους, Δράμα – ταινία μικρού μήκους) γίνεται υποχρεωτική για τη συμμετοχή στα Κρατικά Βραβεία. Μόνο μια μικρή ομάδα σκηνοθετών αντιδρά στο κατ’
ουσίαν απολυταρχικό καθεστώς. Σε κανένα μέρος του δημοκρατικού κόσμου δεν υπήρχε υποχρέωση
συμμετοχής σε ένα φεστιβάλ (στο οποίο, στο κάτω κάτω, μπορεί να μην άρεσε ή να μην ταίριαζε υφολογικά μια ταινία), προκειμένου να συμμετέχει σε διαδικασίες κρατικής επιδότησης ή ενίσχυσης. Στην ουσία,
τα Κρατικά Βραβεία είναι τρόπος έμμεσος οικονομικής ενίσχυσης της κινηματογραφικής οικοτεχνίας (αυτή
είναι εκείνη την εποχή η μορφή και το μέγεθος παραγωγής στην Ελλάδα).
Στο νόμο 1597/86 (ο επονομαζόμενος «Νόμος Μελίνας»), τα Κρατικά Βραβεία απονέμονταν από μια επιτροπή που αποτελούνταν από την επιτροπή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μαζί με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Κινηματογραφίας του ΥΠ.ΠΟ. Όμως, με την υποχρεωτικότητα συμμετοχής, ο τρόπος κατάρτισης
της επιτροπής αλλάζει. Πάλι με επίκληση τη δημοκρατικότητα και την εκπροσώπηση, η επιτροπή γίνεται πεντηκονταμελής και αποτελείται από προσωπικότητες κύρους και εκπροσώπους των σωματείων, με
ένα περίεργο βαθμολογικό σύστημα (δεν είναι του παρόντος η περαιτέρω ανάλυση). Οι επικριτές επισημαίνουν ότι η σύνθεση και ο τρόπος ψηφοφορίας επιτρέπουν την «καθοδήγηση» των βραβείων που, σημειωτέον, παραμένουν χρηματικά. Μετά από λίγα χρόνια αρχίζει να διαφαίνεται μια περίεργη συχνότητα
βράβευσης συγκεκριμένων προσώπων ή έκφραση πολιτικής μέσω των βραβείων.
Την κατάσταση αυτή προσπαθούν να θεραπεύσουν ορισμένοι, είτε επαναφέροντας το θέμα της Ακαδημίας ως φορέα βράβευσης, είτε προτείνοντας απλώς ένα σώμα εκλεκτόρων που θα αποτελείται από τους
μέχρι τότε βραβευμένους. Η υπόθεση της Ακαδημίας-αθλοθέτη κατά τα διεθνή πρότυπα είχε πρωτακουστεί το 1998, όταν συζητιόταν η δημιουργία της πεντηκονταμελούς επιτροπής.

ακαδημία ελληνικού κινηματογράφου
άλλαξε το τοπίο στον ελληνικό κινηματογράφο;
από τον Μάρκο Χολέβα*
Η ιστορία της Ακαδημίας Κινηματογράφου στην Ελλάδα είναι και παλιά και μπερδεμένη. Μετά τη μεταπολίτευση, η κινηματογραφική κοινότητα (οι τότε ενεργοί
κινηματογραφιστές), κατά τα ευρωπαϊκά ήθη της εποχής, αντιμετωπίζουν τον κινηματογράφο κυρίως ως τέχνη και λιγότερο (έως καθόλου) ως βιομηχανία. Έτσι,
το 1982, ο κινηματογράφος πέρασε από το Υπουργείο Βιομηχανίας στο Υπουργείο Πολιτισμού, μαζί με τη διάθεση για τη δημιουργία ενός νόμου-πλαίσιο
που θα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των (τότε) καιρών. Ο Μάνος Ζαχαρίας,
σύμβουλος στα θέματα κινηματογράφου του ΥΠ.ΠΟ (και της υπουργού), αναλαμβάνει το εγχείρημα. Το 1986, ψηφίζεται ο νόμος 1597, ο οποίος και δημιουργεί συνθήκες σχεδόν αυτοδιαχειριστικές στον κινηματογράφο. Στα Διοικητικά Συμβούλια των οργάνων που υλοποιούν την πολιτική ή ελέγχουν ή προτείνουν (Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Κινηματογράφου ΥΠΠΟ, ΕΚΚ, ΦΚΘ κ.λπ.), μετέχουν εκπρόσωποι των κινηματογραφικών σωματείων. Τότε πρωτοαναφέρεται η λέξη «Ακαδημία». Ωστόσο, η αναφορά σε μια Κινηματογραφική Ακαδημία γίνεται με την έννοια της σχολής κινηματογράφου και όχι με αυτήν που αποδίδεται στις Εθνικές Κινηματογραφικές Ακαδημίες (γαλλική, γερμανική, ισπανική
κ.ά.). Οι Εθνικές Κινηματογραφικές Ακαδημίες έχουν ως στόχο τη συγκέντρωση των επαγγελματιών του κινηματογράφου της χώρας, την ανάπτυξη πολιτικών
πρωτοβουλιών των επαγγελματιών (συνέδρια, υποτροφίες κ.λπ.), αλλά και την
απονομή Βραβείων. Η τελευταία δραστηριότητα είναι και η πιο γνωστή στο κοινό, γιατί ουσιαστικά σε αυτό στοχεύει. Η απονομή βραβείων λειτουργεί ως προωθητική διαφήμιση στην αγορά της χώρας του εθνικού της κινηματογράφου.
Όταν, όπως στην περίπτωση των ΗΠΑ, ο κινηματογράφος ξεφεύγει από τα εθνικά σύνορα, το αντίστοιχο συμβαίνει και με τα βραβεία (π.χ. τα Όσκαρ).
Ας γυρίσουμε, όμως, στη Ελλάδα, την περίοδο που αρχίζει η εφαρμογή του
νόμου-πλαίσιο 1597/86. Η καθιέρωση από το νόμο Κρατικών Βραβείων Κινηματογράφου επιβεβαιώνει την αυτοδιαχείριση των κινηματογραφικών θεμάτων
από την κινηματογραφική κοινότητα, με την κρατικοποίηση των διαδικασιών και
των θεσμών, ακόμα και των φεστιβάλ (Δράμας, Θεσσαλονίκης). Σε λίγα χρόνια αυτοδιαχείρισης, το σύστημα εμφανίζει αδυναμία διαχείρισης των κρίσεων
με διαφάνεια και ισονομία. Για παράδειγμα, τα κρατικά βραβεία μετατρέπονται
σε εργαλείο εκβιασμού των κινηματογραφιστών. Εξηγούμαι. Το κρατικοποιημένο και διεθνοποιημένο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αρχίζει να μην ενδιαφέρει τους
σκηνοθέτες που έχουν στη πλάτη τους ένα σημαντικό έργο, μια και, με τον τρό28

Τα χρόνια πέρασαν, και το θέμα των Κρατικών Βραβείων και της υποχρεωτικής συμμετοχής σε Θεσσαλονίκη ή Δράμα (στην κινηματογραφική αργκό) άρχισε να προβληματίζει ξανά τους παλιότερους κινηματογραφιστές, αλλά, κυρίως, να κινητοποιεί τους νεότερους. Έτσι, την άνοιξη του 2009, τέθηκε ξανά το ζήτημα, με ταυτόχρονη αλλαγή του νόμου από έναν μικρό πυρήνα στην αρχή. Όμως, η κατάσταση που επικρατούσε, οδήγησε πολύ γρήγορα στην αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων και στην αποχή από
τη Θεσσαλονίκη και τα Κρατικά Βραβεία. Λίγο πριν το 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
εκατόν πενήντα περίπου κινηματογραφιστές αυτοπροσδιορίζονται «Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη» και,
μεταξύ άλλων στόχων, βάζουν και τη δημιουργία Ακαδημίας Ελληνικού Κινηματογράφου. Στις 24 Νοεμβρίου, μόλις έχει τελειώσει το Φεστιβάλ, ιδρύεται η Ακαδημία ως μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία. Κάποιες αντιδράσεις από τον συνδικαλιστικό χώρο επικεντρώνονται στην ανάγκη ίδρυσης ακαδημίας από το
κράτος, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους κινηματογραφιστές· ιδιαίτερα, τους βραβευμένους
από το παρελθόν. Πουθενά στον κόσμο, όμως, οι Ακαδημίες δεν σχετίζονται ιδρυτικά με το κράτος, ούτε
εμπλέκονται με τη νομοθεσία που καθορίζει την κρατική πολιτική για τον κινηματογράφο. Η «Ομίχλη»
προχώρησε σε πρόσκληση προς όλη την κινηματογραφική κοινότητα για πλαισίωση της Ακαδημίας. Βασική φιλοσοφία της ιδρυτικής πράξης (καταστατικό) είναι οι συμμετέχοντες να είναι ενεργοί στον κινηματογράφο και όχι γενικά στον οπτικοακουστικό τομέα (τηλεόραση, διαφήμιση κ.λπ.) ή στο θέατρο. Αυτό εκφράζεται με το χρόνο που ο ενδιαφερόμενος έχει παρουσιάσει την τελευταία του δουλειά. Για τους σκηνοθέτες, λόγω της κρατούσας κατάστασης, ορίστηκε η τελευταία επταετία, για δε τους υπόλοιπους καλλιτεχνικούς συντελεστές, η πενταετία. Ενδιαφέρον στοιχείο και το εύρος των κλάδων που συμμετέχουν:
όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή, αλλά και στη διανομή-προώθηση των ταινιών. Στο πνεύμα αυτό εντάχθηκαν και οι κριτικοί κινηματογράφου, οι διανομείς και οι αιθουσάρχες (με προϋποθέσεις, όπως ισχύει
και για τους υπόλοιπους). Με αυτές τις προϋποθέσεις ενδιαφέρθηκαν για την ίδρυση (ιδρυτικά μέλη) 108
άτομα, εκ των οποίων μόνο 46 είναι και μέλη της «Ομίχλης». Ένα μήνα μετά, τα μέλη έφτασαν τα 150
άτομα. Στις 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές, που ανέδειξαν την πρώτη διοίκηση
της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Πρόεδρος: Τάσος Μπουλμέτης (σκηνοθέτης). Αντιπρόεδροι: Αντουανέτα Αγγελίδη (σκηνοθέτις), Κωνσταντίνος Μωριάτης (παραγωγός). Γραμματέας: Δημήτρης Αθανίτης (σκηνοθέτης). Ταμίας: Κώστας Λαμπρόπουλος (παραγωγός). Μέλη: Γιώργος Αργυροηλιόπουλος (δ/ντής φωτογραφίας), Σωτήρης Γκορίτσας (σκηνοθέτης), Αντώνης Καφετζόπουλος (ηθοποιός), Πάνος Παπαχατζής (παραγωγός). Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι: Θάνος Αναστόπουλος (σκηνοθέτης), Λάγια Γιούργου (σκηνοθέτις), Νίκος
Παναγιωτόπουλος (σεναριογράφος).
* Ο Μάρκος Χολέβας είναι σκηνοθέτης, έχει αρθρογραφήσει και στο παρελθόν (εφημερίδα «Επενδυτής», 1998) για την ανάγκη ύπαρξης Ακαδημίας Κινηματογράφου στην Ελλάδα και ήταν μέλος της επιτροπής καταστατικού που οργάνωσε η «Ομίχλη» για τη ”δημιουργία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
sites.google.com/site/filmacademy.gr
Και εγένετο Ακαδημία. Μετά την επιτυχημένη κίνηση των «Κινηματογραφιστών στην Ομίχλη», η δημιουργία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου είναι πλέον γεγονός, μαζί και το πρώτο της Διοικητικό Συμβούλιο, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και ο ανάλογος
δικτυακός τόπος, ανοιχτός σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το site, αν και προσωρινό, καθώς το κανονικό είναι υπό κατασκευήν, προσφέρει από
πρώτο χέρι τις εξελίξεις και τα νέα της Ακαδημίας που, απ’ ό,τι φαίνεται, στους επόμενους μήνες θα είναι πολλά, καθώς ήδη έχει εξαγγελθεί η διοργάνωση της απονομής των πρώτων βραβείων της για τον ερχόμενο Απρίλιο. Παράλληλα, εδώ μπορείτε να βρείτε το πλήρες καταστατικό της, όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων η ιδρυτική της διακήρυξη και τα βραβεία που θα παρουσιάζει, ο κατάλογος με τα επίτιμα, ιδρυτικά, τακτικά και δόκιμα μέλη, καθώς και η αίτηση για να γίνει κάποιος μέλος της.
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Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φεστιβάλ
Psarokokalo και σε τι διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα μικρού μήκους φεστιβάλ που διοργανώνονται στην Ελλάδα;
Επιλέγουμε πολύ αυστηρά τις ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος- οι περισσότερες είναι καταξιωμένες ταινίες που κέρδισαν μεγάλα
βραβεία στα σημαντικότερα φεστιβάλ (Καννών, Βερολίνου, ΚλερμόνΦεράν, Ομπερχάουζεν) από όλα τα είδη (μυθοπλασία,ντοκιμαντέρ, κινούμενο σχέδιο,πειραματικό). Κάνουμε πολλά πρωτότυπα αφιερώματα, σε εθνικές κινηματογραφίες, σχολές κινηματογράφου, διακεκριμένους σκηνοθέτες, ξένα φεστιβάλ, καθώς και θεματικά αφιερώματα.
Τέλος , ένα κομμάτι που μας διαφοροποιεί, είναι ότι ο νικητής του φεστιβάλ επιλέγεται από το ίδιο το κοινό· δεν υπάρχει κριτική επιτροπή.

Το Φεστιβάλ μετρά τέσσερα χρόνια. Από την εμπειρία σας τι
έχει προσφέρει στον πολιτιστικό χώρο της Αθήνας και μέχρι
που μπορεί να φτάσει;
Ουσιαστικά φέρνουμε τον αθηναίο θεατή σε επαφή με ταινίες που δύσκολα θα έβλεπε στα -πιο εξειδικευμένα στα νέα μέσα - φεστιβάλ της
πόλης. Αυτό που προσέθεσε το Psarokokalo, είναι πως έβαλε ξανά
στις επιλογές του θεατή την πιο κλασική αφηγηματική μικρού μήκους
ταινία και κυρίως την κωμωδία (ανεξήγητα παρεξηγημένο είδος στη
χώρα μας). Κύριος στόχος μας είναι η προβολή, υποστήριξη, και
ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας ταινιών μικρού μήκους
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η προώθηση των καλύτερων ελληνικών ταινιών μικρού μήκους στα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ
(κάτι που ήδη έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε με τη συνεργασία μας με
το φεστιβάλ Short shorts του Τόκιο) και, τέλος, η υποστήριξη και εκπαίδευση νέων δημιουργών, με την διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων με κορυφαία ονόματα στον τομέα της εικόνας και του ήχου.

Στο φετινό πρόγραμμα βλέπουμε μια επιλογή ταινιών και αφιερώματα από τις λατινοαμερικανικές χώρες. Τι σας έκανε να
στρέψετε την προσοχή σας προς τα εκεί;
Το πολύ υψηλό επίπεδο (ακόμα και στις σπουδαστικές ταινίες από την
Σχολή Κινηματογράφου της Κούβας που προβάλλουμε) και η αισιόδοξη ματιά των σκηνοθετών στα δύσκολα κοινωνικά ζητήματα με τα
οποία καταπιάνονται.

Από το φετινό πρόγραμμα ποια είναι τα must για τους θεατές;

psarokokalo: οι καλύτερες μικρού μήκους στην Αθήνα
Ο Σταύρος Ράπτης, σκηνοθέτης και ένας εκ των βασικών συντελεστών της ομάδας που διοργανώνει το Διεθνές
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Psarokokalo, λίγο πριν την αυλαία παρουσιάζει στο μοτέρ τα σημαντικότερα
σημεία της φετινής διοργάνωσης. Το 4ο Φεστιβάλ Psarokokalo θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 7
Φεβρουαρίου στην Ταινιοθήκη, στην Τεχνόπολη (Γκάζι) και στο Nixon.

Όλα τα αφιερώματα που θα προβάλλουμε, από το αφιέρωμα στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μικρού μήκους του Τόκιο μέχρι τις ταινίες του έλληνα χαράκτη Μιχάλη Αρφαρά,τα masterclasses με κορυφαίους καλεσμένους από το εξωτερικό στον τομέα του ήχου, της μουσικής επένδυσης και για του title design, τα παράλληλα μουσικά και εικαστικά
δρώμενα.
Από το διαγωνιστικό τμήμα, προτείνουμε ανεπιφύλακτα: την ασπρόμαυρη γαλλική ταινία Crumbs του Pierre Pinaud (Βραβείο César
2009 μικρού μήκους), το πολύ ιδιαίτερο κινούμενο σχέδιο Please Say
Something του David O’Reilly (Χρυσή Άρκτος Βerlinale 2009), τη συγκινητική κροατική ταινία Party (Μεγάλο Βραβείο στο Φεστιβάλ του
Σαράγεβο), την εκπληκτική πορτογαλική ταινία Arena (Χρυσός Φοίνικας – Κάννες 2009) και τα αφιερώματα στα σύγχρονα σκοτσέζικα
ντοκιμαντέρ –ανθρωποκεντρικά, με μοντέρνα κινηματογράφηση–, στις
συνταρακτικές ταινίες αφρικανών σκηνοθετών για το aids, στον σύγχρονο νορβηγικό κινηματογράφο (κυρίως στις ιδιαίτερες κωμωδίες
τους) και στο εναλλακτικό Φεστιβάλ της Βαρκελώνης ΑLTERNATIVA,
με πολλές ταινίες που ξεχώρισαν από το πρόγραμμά του τα τελευταία
τρία χρόνια. Τέλος, θα προτείναμε στους θεατές να γνωρίσουν τους νέους έλληνες σκηνοθέτες μέσα από τις ταινίες που φιλοξενούμε στο φετινό πρόγραμμα και που είναι οι εξής: Οσίκι του Γιάννη Βεσλεμέ, Βασίλης Καραγιώργος του Φοίβου Κοντογιάννη, Mesecina της Σοφίας
Εξάρχου, Κι εγώ για μένα του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ο σκύλος του Νίκου Λαμπό, Αριστερά Δεξιά των Σταύρου Ραπτη, Αργύρη Γερμανίδη
και Εξάρχεια – Πολιτισμικό σοκ του Στάμου Δημητρόπουλου.

Info: www.psarokokalo.gr
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Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης-Εικόνες του 21ου Αιώνα
12-21 Μαρτίου
ρωδία ουέστερν– έγινε σε ηλικία δεκατριών ετών. Σπούδασε οικονομικά στο Ρότερνταμ και φωτοχημεία στο Βερολίνο, με την προοπτική να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση, όταν, όμως, επέστρεψε στο Άμστερνταμ, η προσοχή του στράφηκε αλλού. Το 1927,
συμμετέσχε στην ίδρυση της Filmliga, μιας κινηματογραφικής λέσχης που σύντομα εξελίχθηκε σε καταφύγιο πολιτικού ακτιβισμού
και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης, φιλοξενώντας ομιλίες από τον
Βερτόφ, τον Πουντόβκιν και τον Αϊζενστάιν, και προβάλλοντας ταινίες των Βάλτερ Ρούτμαν, Βίκινγκ Έγκελινγκ και Χανς Ρίχτερ, δημιουργών της αβάν-γκαρντ σκηνής. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα
κινηθούν και οι πρώτοι πειραματισμοί του Ίβενς, τα μικρού μήκους
The Βridge (1928) και Rain (1929), δυο αφαιρετικές σπουδές πάνω
στην αρμονία της κίνησης και στις απεριόριστες εκφραστικές δυνατότητες της κινηματογραφικής γλώσσας.
Το 1930, αναλαμβάνει να γυρίσει μια σειρά ταινίες για λογαριασμό
του Ολλανδικού Σωματείου Οικοδόμων, ανάμεσα στις οποίες και
το Zuiderzee Works με θέμα τις εργασίες εκχέρσωσης ενός κολπίσκου στη Βόρεια Θάλασσα, με σκοπό τη δημιουργία νέων καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Η ταινία αναδεικνύει το μόχθο των εργατών, υπογραμμίζοντας μέσα από την εξπρεσιονιστική πλανοθεσία
και το μοντάζ την αιώνια πάλη του ανθρώπου με τις δυνάμεις της
φύσης. Ένα χρόνο αργότερα, ο Ίβενς δέχεται μία ακόμα «ανάθεση»· αυτή τη φορά, από τη Phillips. To Phillips Radio, ένα πορτρέτο της ζωής στο εργοστάσιο της εταιρείας που εξακολουθεί να συναρπάζει με το οπτικό στιλ και την εφευρετικότητά του, διατυπώνει,
πίσω από τις γραμμές, και ένα σχόλιο πάνω στην εκμηχανοποίηση
της ανθρώπινης εργασίας στους «μοντέρνους καιρούς» των αρχών
του 20ού αιώνα.

η κάμερα-όπλο

γιόρις ίβενς
κινηματογραφώντας τους ανεμόμυλους της ιστορίας
από την Ειρήνη Κατσουνάκη
Θεωρούσε πως η τέχνη του κινηματογράφου –προϊόν της πολιτισμικής προόδου και, την ίδια
στιγμή, ενεργός παράγοντάς της– θα μπορούσε να παίξει το ρόλο της μνήμης ή ακόμα και της
συνείδησης της ανθρωπότητας. Με την κινηματογραφική κάμερα ως σύμμαχο, εργαλείο και
όπλο του, επιχείρησε να αποτυπώσει το αθέατο και να συλλάβει τη «μεγάλη αλήθεια», χωρίς να διστάζει, όταν και όπου χρειαζόταν, να «σκηνοθετήσει» την πραγματικότητα. Επιδίωκε να έχει χορηγούς (κυβερνήσεις, σωματεία, εταιρείες, πολιτικούς οργανισμούς), καθώς πίστευε πως ο μόνος τρόπος να διαφυλάξει την καλλιτεχνική ανεξαρτησία του, ήταν να εργάζεται έξω από το σύστημα, δηλαδή την κινηματογραφική βιομηχανία. Υποστήριζε πως ο χώρος του ντοκιμαντέρ είναι, φύσει και θέσει, πεδίο δημιουργικής εξερεύνησης και πειραματισμού. Ήταν ένας νομάδας του κινηματογράφου, που ταξίδεψε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, σε αναζήτηση της προσωπικής του Ουτοπίας. Ο Ολλανδός Γιόρις Ίβενς (1898-1989)
βρέθηκε στις δημιουργικές επάλξεις του χιμαιρικού 20ού αιώνα για εξήντα και πλέον χρόνια,
και υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους χρονογράφους της ιστορίας του. Το φετινό, 12ο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης-Εικόνες του 21ου Αιώνα (12-21 Μαρτίου), τιμά την προσφορά του στο χώρο, με ένα μεγάλο αναδρομικό αφιέρωμα στο έργο του.

εν αρχή ην η κάμερα

Εγγονός ενός πρωτοπόρου φωτογράφου και γιος ενός επιτυχημένου εμπόρου φωτογραφικών ειδών, ο Γιόρις Ίβενς ήταν από πολύ νωρίς εξοικειωμένος με την τεχνική πλευρά της
«αποτύπωσης της στιγμής». Η πρώτη του κινηματογραφική απόπειρα –μια οκτάλεπτη πα32

Την περίοδο αυτή, ο Ίβενς ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Σοβιετική
Ένωση, ύστερα από πρόσκληση του Πουντόβκιν. Θα επιστρέψει το
1932 για να γυρίσει το Komsomol/Song of Ηeroes, επικό χρονικό
της κατασκευής μιας υψικαμίνου σε μια πόλη στα Ουράλια από την
Κομμουνιστική Νεολαία της περιοχής. Πίσω στην Ολλανδία, ο Ίβενς
θα επεξεργαστεί εκ νέου το υλικό του από το Zuiderzee, αντιπαραβάλλοντάς το με σκηνές από μαζικές καταστροφές σιτηρών (για τον
έλεγχο της τιμής του προϊόντος στην παγκόσμια αγορά), καθώς και
αποσπάσματα από επίκαιρα της εποχής με εικόνες πείνας και εξαθλίωσης από την Ευρώπη και την Αμερική της οικονομικής ύφεσης. Το New Εarth (1933) καυτηριάζει την απληστία του κεφαλαίου και είναι η πρώτη ταινία του Ίβενς με εναργή πολιτική θέση και
άποψη. Θα ακολουθήσει το Borinage (1934), ένα ντοκιμαντέρ για
τις δυσχερείς συνθήκες επιβίωσης των ανθρακωρύχων στην ομώνυμη περιοχή του Βελγίου, συν-σκηνοθετημένο από τον βέλγο ντοκιμαντερίστα Ανρί Στορκ. Στο Borinage, ο Ίβενς εντάσσει για πρώτη φορά στο έργο του εκτεταμένες αναπαραστάσεις γεγονότων –με
πιο χαρακτηριστική μια πορεία των εργατών στους δρόμους της πόλης, με «λάβαρο» ένα πορτρέτο του Καρλ Μαρξ– και υπερασπίζεται σθεναρά αυτή την πρακτική σε όσους την αμφισβητούν, υποστηρίζοντας πως, όταν οι σκηνές αυτές δεν είναι επινοημένες, αλλά πηγάζουν από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο κινηματογραφιστής, αποτελούν αυθεντικό τεκμήριό της.
Το 1935, σε αναζήτηση νέων τεχνικών, αλλά και πόρων, ο Ίβενς
επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη για μια σειρά προβολές και διαλέξεις.
Η προσπάθειά του να πυροδοτήσει την ίδρυση ενός μη κερδοσκοπικού, ανεξάρτητου κινηματογραφικού στούντιο (ο ριζοσπάστης Ολλανδός θεωρούσε τη βιομηχανία του Χόλιγουντ υπεύθυνη
για «ηθικό αφοπλισμό των μαζών») δε βρήκε ανταπόκριση, αλλά
οι επαφές του με αριστερούς καλλιτέχνες και διανοουμένους είχε
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του The Spanish Earth (1937). Με
αφήγηση γραμμένη από τον Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, ο οποίος συνόδεψε τον Ίβενς και στα γυρίσματα της ταινίας, το Spanish Εarth απο-

τελεί έως και σήμερα ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Ισπανικού Εμφυλίου και μία από τις πιο σημαντικές καταχωρίσεις στη φιλμογραφία του σκηνοθέτη, ενώ, μαζί με το New Εarth και το Borinage, δίνει και μια σαφή εικόνα της ιδιαίτερης, υβριδικής τεχνικής του Ίβενς,
μιας μοναδικής συνδιαλλαγής στοιχείων από διαφορετικούς μεταξύ
τους χώρους (ρεπορτάζ, δοκίμιο, αφηγηματικός κινηματογράφος),
με στόχο όχι την απλή καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά την
«ανάγνωσή» της μέσα από τα μάτια του δημιουργού.
Ύστερα από το The 400 Μillion (1939), με θέμα την κινεζο-ιαπωνική
σύρραξη, μια σαφώς πιο αδύναμη απόπειρα του σκηνοθέτη να επαναλάβει την επιτυχία του Spanish Εarth, ο Ίβενς γυρίζει το Power
and the Land (1941), ένα «new deal» ντοκιμαντέρ για την ηλεκτροδότηση της αμερικανικής επαρχίας –χαρακτηριστικό παράδειγμα της
ικανότητας που είχε να αντικατοπτρίζει αποτελεσματικά την πολιτική
κουλτούρα στην οποία εργαζόταν–, το οποίο έμελλε να είναι και η τελευταία του δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

μεταπολεμικές περιπλανήσεις

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι τα μέσα περίπου της
δεκαετίας του 1950, ο Ίβενς ταξίδεψε στις χώρες του ανατολικού
μπλοκ (Βουλγαρία, Πολωνία, Ανατολική Γερμανία, Τσεχοσλοβακία), γυρίζοντας ντοκιμαντέρ που προπαγάνδιζαν το σοσιαλιστικό
ιδεώδες. Αναζητώντας νέες θεματικές, αλλά και μια διέξοδο από
τους περιορισμούς που του επέβαλλε η σχέση του με τη Σοβιετική
Ένωση, αποφάσισε να εγκατασταθεί στο Παρίσι, το οποίο και παρέμεινε έκτοτε το βασικό του ορμητήριο. Τα έργα του από αυτήν
την περίοδο σκιαγραφούν την κοινωνικοπολιτική τους ατζέντα μέσα
από λυρικές εξερευνήσεις διαφορετικών γεωγραφικών τόπων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα ντοκιμαντέρ La Seine a rencontré
Paris (1957, σε αφήγηση Ζακ Πρεβέρ), …à Valparaiso (1963, σε
αφήγηση Κρις Μαρκέρ), Pour le Mistral (1965) και Rotterdam
Εuropoort (1966).
Το τέλος της δεκαετίας του 1960 βρίσκει τον Ίβενς μ’ ένα καινούργιο
πάθος: τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Το Le 17ème parallèle (1968) είναι μια ορμητική καταγραφή της ζωής στα χωριά-κρησφύγετα του βιετναμέζικου στρατού, γυρισμένη σε «ρεπορταζιακό» ασπρόμαυρο,
με ελαφριές κάμερες 16mm και σύγχρονο ήχο – για πρώτη φορά
στη φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Το 1971, ο Ίβενς θα επιστρέψει
στην Κίνα, όπου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα γυρίζει, μαζί με
τη σύντροφο και συνεργάτιδά του, Μαρσελίν Λοριντάν, ένα επικό
πολύπτυχο, συνολικής διάρκειας 12 ωρών, πάνω στην οικοδόμηση
του σοσιαλισμού στη χώρα. Το How Yukong Moved Mountains
(1976), τίτλος κινέζικης παραβολής που είχε χρησιμοποιήσει και ο
ίδιος ο Μάο στο 7ο Συνέδριο του ΚΚΚ, παρουσιάζει μια σχεδόν αψεγάδιαστη, ειδυλλιακή εικόνα της μαοϊκής Κίνας. Κάνοντας αργότερα
την αυτοκριτική του, ο σκηνοθέτης θα σχολιάσει σχετικά: «Τα δόντια
της Ιστορίας είναι πολύ κοφτερά»...

κόντρα στον άνεμο

Η Κίνα θα αποτελέσει το σκηνικό και της τελευταίας ταινίας του Ίβενς,
μιας ποιητικής ανασκόπησης της ζωής και της καριέρας του, κάτω
από τον τίτλο Μια ιστορία του ανέμου. «H Mαρσελίν βρήκε το
θέμα για την ταινία. Ξέρει πόσο σημαντική είναι για μένα η φύση... O
άνεμος είναι εύκαμπτος, δυνατός, ζηλιάρης, λεπτεπίλεπτος. Φέρνει
μαζί του τον απόηχο αναμνήσεων, της ζωής, της θλίψης, της δουλείας ή της ελευθερίας. Ένιωσα σαν να ήμουν πάλι στην αβάν-γκαρντ,
όπως τότε που ήμουν νέος κι έκανα την ταινία Rain», θα αναφέρει
χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Ο Γιόρις Ίβενς έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουνίου 1989. Μια εβδομάδα πριν είχε πάρει μέρος σε μια διαδήλωση κινέζων φοιτητών, για
τα τραγικά γεγονότα στην πλατεία Τιεν Αν Μεν. Αν η συνέπεια λόγων και έργων είναι γνώρισμα των σπουδαίων καλλιτεχνών, αυτός
έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο.
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Στις αίθουσες την Άνοιξη του 2010.

Η επιλογή μιας Lo Fi φωτογραφικής μηχανής αντί για μια κανονική κάμερα όρισε και έναν νέο τρόπο κινηματογράφησης. Μου επέτρεψε να φιλμάρω με την
μικρή κάμερα όλο και πιο κοντά. Σαν
να αγγίζεις τα πράγματα. Μια επιθυμία
να γίνεις ένα μαζί τους. Να γλύψεις τις
πέτρες ή να κάνεις έρωτα με την άμμο.
Κι άλλες φορές να φιλμάρω με ένα
πολύ κλειστό φακό, να ακολουθώ τα
σώματα σαν ένα ντοκιμαντέρ πάνω στις
αισθήσεις Όχι σαν ηδονοβλεψίας αλλά
σαν εφαψίας. Με την ίδια επιθυμία να
αγγίξεις, να φιλήσεις, να δαγκώσεις, να
γίνεις ένα. Σαν έκσταση. Μια γραφή σεξουαλική για μια ταινία πάνω στην υλικότητα των συναισθημάτων. Σαν πίνακας «φοβ». Με αδρές γραμμές, έντονα
χρώματα και βίαιες φόρμες.

Αυτή η ενστικτώδικη προσέγγιση της
δραματουργίας απαιτούσε και τις αντίστοιχες συνθήκες γυρίσματος έτσι ώστε
να μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερη
χωρίς τεχνικούς εγκλωβισμούς.
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Σαν παιδιά που μας εγκατέλειψαν στο
δάσος οι γονείς μας, ζήσαμε μέσα στη
φύση μια εμπειρία που μας ξεπέρασε.
Κοιμόμασταν για δυο μήνες μέσα σε
σκηνές και τρώγαμε με το φως της φωτιάς. Χωρίς σενάριο, φτιάχναμε την ταινία με τους ηθοποιούς μέρα με τη μέρα,
μέσα από τα προσωπικά μας ημερολόγια. Οι κορμοί των δέντρων καθόριζαν
τις σκέψεις μας και οδηγούσαν τα βλέμματα μας. Ένα συνεργείο πέντε ανθρώπων και τρεις ηθοποιοί. Όλος ο τεχνικός εξοπλισμός μας: μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή αξίας 190 ευρώ,
(με το video της οποίας γυρίστηκε όλη
η ταινία), ένας ηχητικός εγγραφέας και
ένα laptop.
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Το ταξίδι τους μοιάζει με μύηση. Όπως
ήταν και το δικό μας ταξίδι καθώς γυρίζαμε την ταινία.

ς

Δυο αγόρια και ένα κορίτσι. Ολομόναχοι. Προσπαθούν να ενωθούν. Να
ξαναγίνουν ένα. Γύρω τους, μεγάλοι
κορμοί δέντρων, διάφανα ποτάμια,
μια απομονωμένη παραλία, τα βουνά, κι ένα παράξενο κόκκινο σπίτι βαθιά κρυμμένο στην καρδιά του δάσους.
Γιατί βρίσκονται εκεί; Ποιος τους εγκατέλειψε κι έτσι αθώοι που είναι πληγώνουν τόσο πολύ ο ένας τον άλλο; Τι είναι αυτή η παράξενη σεξουαλική ενέργεια που εκλύουν τα δέντρα, το νερό
και τα φύλλα; Είναι ελεύθεροι ή παγιδευμένοι; Δεν υπάρχουν απαντήσεις.

T

ο μωρό στην κούνια κουνάει
τα χέρια του. Νομίζει ότι όλος
ο κόσμος κινείται. Η μητέρα
του τραγουδά. Εκείνο δεν ξέρει ότι το ίδιο είναι σιωπηλό.
Ο κόσμος είναι ένας. Αδιαίρετος. Λίγο
αργότερα θα μάθει να ξεχωρίζει. Να καταλαβαίνει τις ανάγκες του. Εκείνο και η
μητέρα του είναι δυο διαφορετικά πλάσματα. Τι πόνος. Όλα είναι αποσπασματικά. Ο καθένας είναι μόνος.
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Από

Tο Μέσα στο δάσος κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ, το κορυφαίο Ευρωπαϊκό
Φεστιβάλ στον πειραματικό και πρωτοπόρο κινηματογράφο.
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Η ξαναμμένη άσφαλτος της εθνικής
οδού μετατρέπεται σε καλμαρισμένη θάλασσα επιστροφής σ’ ένα road
movie με όχημα μια κάσα, όπου τέσσερις νεκροκομιστές (κοράκια) και ένας
μυστηριώδης νεκρός επιστρέφουν έστω
και καθυστερημένα εκεί που ο καθένας
πραγματικά –όχι φαντασιακά- ανήκει.
Ένα ταξίδι προς την ωριμότητα, έτσι
όπως ο καθένας εννοεί την ωριμότητα,
αλλά και το ταξίδι, όπου θα τους οδηγεί στην προσωπική κάθαρση –με το να
αποκαλυφθούν όλα τα μυστικά, να χυθούν όλα τα δάκρυα και να βιωθούν
όλοι οι φόβοι.
Τέσσερις μοναχικοί άνδρες που φοβούνται την ζωή πιο πολύ και από τον θάνατο θα διδαχτούν από έναν νεκρό ότι
ακόμα και αν κουβαλάμε τον θάνατο,
σε πάει όπου θέλει η ζωή...
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Ρένος
Χαραλαμπίδης
Παίζουν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Γιάννης
Ζουγανέλης, Τάκης Σπυριδάκης, Άλκης
Παναγιωτίδης, Δημήτρης Πουλικάκος,
Δημήτρης Βερύκιος, Νίκος Κατής
Παραγωγή: Boo Productions
Με την υποστήριξη του ΕΚΚ
Στις αίθουσες: 25 Μαρτίου απο τη Nutopia
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η ζωή είναι ή περιπ
έτεια ή τίποτα

Η ταινία είναι μια Οδύσσεια ενός νεκρού Οδυσσέα που οι σύντροφοί του
δεν λένε να τον εγκαταλείψουν μέχρι να
φτάσει στην Ιθάκη του –αν και η αλήθεια είναι ότι δεν τον γνώρισαν ποτέ
εν ζωή και δεν μπορούν και να φανταστούν τι αυτός εννοεί ως Ιθάκη – και
που κατά βάθος είναι η προσωπική Ιθάκη του καθενός.

ρένος χαραλαμπίδης

Ζ

ούμε σ’ έναν πολιτισμό που
αποστρέφεται τον θάνατο και
τον νεκρό. Όλα γίνονται στα
γρήγορα για να εξαφανίσουμε
τον εκλιπόντα, αλλά σ’ αυτή
την ταινία (Τέσσερα μαύρα κοστούμια)
ο νεκρός δεν θέλει να φύγει πριν πραγματοποιήσει ένα τελευταίο ταξίδι επιστροφής εκεί που τον οδηγεί –αν και
δεν χτυπάει πια- η καρδιά του.
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ανουάριος 2006. Τελειώνω την πρώτη γραφή του σεναρίου. Γράφω την τελευταία σκηνή. Σημειώνω
την τελευταία φράση : «Το άδειο πατρικό σπίτι γεμίζει χιόνι». Σηκώνομαι απ΄ το computer. Κοιτάζω έξω
απ’ το παράθυρο. Χιονίζει. Αισθάνομαι κάτι σαν ευλογία.
Μάρτιος 2008. Μετά από επτά γραφές σεναρίου, πολλή αναμονή, πολλή υπομονή και επιμονή, ξεκινάω το μεγαλύτερο άλμα στο κενό που έχω επιχειρήσει ποτέ ως τώρα στη ζωή μου.
Μέχρι το τέλος Μαρτίου, οι βασικοί συντελεστές και η Μάνια Παπαδημητρίου έχουν έρθει στην ταινία χαρίζοντάς μου το ομορφότερο δώρο που μπορεί κανείς να περηφανευτεί ότι κατάφερε στη ζωή του: η περιουσία μου είναι οι φίλοι μου.
Λίγο πρίν από το Πάσχα, συνάντηση με την ΄Αννα Μάσχα για το ρόλο της Αμαλίας. Η ΄Αννα δεν είναι φίλη
μου ακόμα. Την ξέρω, την εκτιμώ, νιώθω μαζί της μια συγγένεια. Η ΄Αννα μπαίνει στην ταινία. Λίγο καιρό
μετά, συνάντηση με τον Αργύρη Ξάφη για το ρόλο του Αλέξη. Ούτε ο Αργύρης είναι φίλος μου ακόμα. Ο
Αργύρης μπαίνει στην ταινία.
΄Οπως μπαίνουν κι άλλοι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζω καθόλου και που μ’ εμπιστεύονται χωρίς να
με ξέρουν: ο Δημήτρης Ξανθόπουλος, ο Θανάσης Χαλκιάς, η Δέσποινα Κούρτη, ο Κώστας Φιλίππογλου,
ο Γιώργος Σουξές.
΄Ολο το καλοκαίρι μέσα σ’ ένα απίστευτο τρέξιμο να στηθεί η παραγωγή. «Χτυπάω» όσους φίλους έχω.
Μου δίνουν όλοι ό,τι έχουν.
Οι πρόβες με τη Μάνια, την ΄Αννα και τον Αργύρη. ΄Ομορφες στιγμές όπου συμβαίνει αυτό ακριβώς που
είχα ονειρευτεί: να πιάσω με τους ηθοποιούς το σενάριο και να το διαλύσουμε· να πάρουμε τους «χαρακτήρες» απ’ το χαρτί και να τους κάνουμε ανθρώπους: καθημερινούς, κανονικούς ανθρώπους. Σε μιά πρόβα βγάζουμε κι ένα μότο για την Αθήνα: «όσο βραδιάζει ομορφαίνεις». Γίνεται το «σύνθημά» μας.
΄Οσο πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, χάνω κιλά και μετεωρίζομαι. Δεν κοιμάμαι. Ονειρεύομαι στον ύπνο και
στον ξύπνιο μου την ταινία. Ανακαλύπτω κενά, έχω αμφιβολίες, προλαβαίνω προβλήματα, διαισθάνομαι καταστροφές. Ενθουσιάζομαι, απογοητεύομαι, χαίρομαι, απελπίζομαι, ξαναενθουσιάζομαι. Φοβάμαι.
Και πιστεύω.
24 Σεπτεμβρίου 2008. Παραμονή αρχής γυρισμάτων. Ο γιός του Μάνου Χατζιδάκι μου δίνει το ΟΚ να
χρησιμοποιήσω το τραγούδι «Κύριε». ΄Ενα μέρος του καμβά του σεναρίου είναι στηριγμένο πάνω σ’ αυτό
το τραγούδι. Νιώθω κάτι σαν άγγιγμα αγγέλου.
Στις εξήμιση το πρωϊ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου 2008, χτυπάνε το κουδούνι ο Μανού, ο Στάθης, η
Daniele κι ο Nicolas.
Πρώτο γύρισμα στο «διαμέρισμα ΄Αννας», στο σπίτι μου. Σκηνές 3, 5 και 62.
Τα ψέματα τελείωσαν. Η βάρκα ανοίχτηκε στον ωκεανό και πάει.
Το γύρισμα κράτησε δυό μήνες. Με πολλές χαρές, προβλήματα, εκπλήξεις, λάθη, σωστά, κέρδη και απώλειες. Με πολλή αγωνία, πολλή συγκίνηση, πολύ γέλιο.
Με μιαν απίστευτη ατμόσφαιρα ενέργειας ανθρώπων που είναι μαζί και φτιάχνουν κάτι μαζί.
2 Δεκεμβρίου 2008. Τελευταίο γύρισμα. Νιώθω ταυτόχρονα πλήρης και κενή.
Ιανουάριος 2009. Πρώτο cut στο μοντάζ. Η ταινία μου φαίνεται το χειρότερο πράγμα που έχω ποτέ κάνει
στη ζωή μου. Η Αγγέλα με ξέρει και με αντέχει.
Η ψυχραιμία της με βοηθάει να προσπαθήσω να ξεχάσω αυτό που είχα στο κεφάλι μου όσο έγραφα σενάριο, και να κοιτάξω την ταινία που γύρισα.
Τέλος Φεβρουαρίου, δεύτερο cut. Αυτή τη φορά, η ταινία μου φαίνεται συμπαθητική.
Μάρτιος. Τρίτο cut. Νομίζω πως έχω κάνει την ταινία που ήθελα να κάνω.
Αύγουστος. Κόπια zero. Η πρώτη προβολή στη Cinefilm. Η πρώτη φορά που βλέπω τη Χρυσόσκονη κανονικά, κόπια, σε σκοτεινή αίθουσα.
Δεν έχω λέξεις να περιγράψω την αίσθηση αυτής της στιγμής.
18 Οκτωβρίου 2009. Πρώτη, «οικογενειακή» προβολή της ταινίας για τους συνεργάτες. Την ώρα της προβολής κάθομαι με τον Κωστή στο φουαγιέ και καπνίζω ασταμάτητα. Κάθε τόσο κρυφοκοιτώ στην αίθουσα να δώ αν η εικόνα φαίνεται κι αν ο ήχος ακούγεται. Ο Κωστής γελάει. Κι αυτός με ξέρει και με αντέχει.
Αυτό ήταν, λοιπόν. Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη λέξη στο άσπρο χαρτί, η ταινία έφυγε πια απο μένα.
Το «παιδί» μου έφυγε πια απο μένα. Καλό του ταξίδι.
Shortly in a theater near you.
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Info: Σκηνοθεσία/Σενάριο: Μαργαρίτα Μαντά Δ/νση Φωτογραφίας: Κωστής Γκίκας Μοντάζ: Αγγέλα
Δεσποτίδου Ήχος: Νίκος Τριανταφύλλου Κοστούμια: Λουκία Μινέτου Σκηνικά: Νατάσα Παπαστεργίου
Παίζουν: Μάνια Παπαδημητρίου, Άννα Μάσχα, Αργύρης Ξάφης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Δέσποινα
Κούρτη, Θανάσης Χαλκιάς Παραγωγή: CL Productions Παραγωγοί: Κώστας Λαμπρόπουλος, Κώστας
Κεφάλας, Συμπαραγωγοί: Nova, Μαργαρίτα Μαντά Με την ενίσχυση του ΕΚΚ και του Δήμου Αθηναίων
Στις αίθουσες: τον Φεβρουάριο από την ODEON
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Συχνά οι άνθρωποι λένε ότι πρέπει να ξεχνάμε για να πάμε μπροστά. Γιατί
εσύ θεωρείς ότι πρέπει να θυμόμαστε;
Γιατί θεωρώ ότι αυτό που λένε «ξέχνα το και προχωράμε» είναι μια εύκολη λύση.
Βοηθάει επιφανειακά, αλλά πρέπει να έχεις και κάποια συνείδηση της ιστορίας σου,
της προσωπικής και της γενικότερης. Όταν έχεις επεξεργαστεί αυτά που σου χουν
συμβεί προχωράς με άλλο τρόπο, πιο ώριμα. Καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι και
πού πας.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας κάνει δύο πράγματα που, στην αρχή, σκέφτηκα ότι τα κάνει ακριβώς για να ξεχάσει: ψώνια και συνεντεύξεις· από τη
μια ένα είδος shopping therapy κι από την άλλη έρευνα για μια έκδοση.
Αλλά στην ταινία βγαίνει σιγά σιγά το αντίθετο: είναι σαν όλα αυτά να τη
σπρώχνουν να ξαναβγεί στον κόσμο, να μοιραστεί τις ιστορίες άλλων ανθρώπων, να θυμηθεί και να ζήσει.
Ναι· περιφέρεται σ’ ένα ντεκόρ κόντρα στη θλίψη της· σ ένα χώρο που συνυπάρχει
με τους ανθρώπους της έρευνας που κάνει για το «Ricordi mi», ένα λεύκωμα με φωτογραφίες και αφηγήσεις ανθρώπων από διάφορες περιοχές της Αθήνας. Η έρευνά
της ξεκινάει από την ανερχόμενη φτώχεια, αλλά μετά προχωράει και σε άλλες αφηγήσεις, που έχουν να κάνουν με διαφορετικά υπαρξιακά προβλήματα. Είναι ένα άλμπουμ-αναφορά στη μνήμη.

Σ’ αυτές τις ιστορίες της απώλειας, είτε είναι θάνατος είτε χωρισμός...
Α, ναι! Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και χωρισμός ή ακόμα και φόβος για το χωρισμό ή για το θάνατο μέσα σε μια σχέση…

Σ’ αυτές τις ιστορίες, λοιπόν, τι μας πονάει περισσότερο; Η αίσθηση αυτών
που χάσαμε ή αυτών που δεν προλάβαμε να κάνουμε;
Δεν ξέρω να σας πω. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτά που αφήσαμε μισά. Και το πρόβλημα είναι ότι δυσκολευόμαστε να σκεφτούμε το ενδεχόμενο
να πήγαιναν άσχημα· τα φανταζόμαστε μόνο στην ιδανική τους εξέλιξη· δηλαδή δεν
βάζουμε μέσα τη φθορά που θα μπορούσε να έχει επέλθει. Οπότε το πράγμα γίνεται ακόμη πιο οδυνηρό.

Αυτή η ανάγκη ν’ ανασκαλίζουμε τις ιστορίες, το σκάψιμο της μνήμης,
μοιάζει να είναι περισσότερο δικό μας, περισσότερο γυναικείο. Έχω την
εντύπωση ότι το κάνουμε πιο πολύ απ’ ό,τι οι άνδρες.
Εγώ μέχρι τώρα είχα την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο γυναικεία αυτή η αναζήτηση,
ότι είναι για όλους. Τελευταία, όμως, ψάχνοντας, παρατήρησα ότι, καμιά φορά, οι
άνδρες είναι πιο ορθολογιστές στα συναισθήματά τους. Μπορεί και να κάνω λάθος.
Πάντως η τάση να ψάχνεις συνειδητά τα πράγματα που έχουν χαθεί, είναι, νομίζω,
ίδιον ανθρώπων λίγο πιο ώριμων, είτε γυναίκες είναι είτε άνδρες.

Μ’ αυτή την έννοια, μάλλον δεν θα λέγατε ότι η ταινία σας είναι μια γυναικεία ταινία.
Όχι· με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ετικέτα: γυναικεία ταινία ή ανδρική (άλλωστε,
ποτέ δεν λέμε «ανδρική»). Σίγουρα είναι μια ταινία από μια γυναίκα. Τα χαρακτηριστικά που έχω εγώ ως γυναίκα, θα βγούν με κάποιο τρόπο. Αλλά, αν θέλετε, κατ’
αρχάς απευθύνεται από μένα σε άνδρες. Απ’ αυτή την άποψη δηλαδή, νιώθω ότι
αυτή η ταινία, σε αντίθεση με την προηγούμενη (Παρά λίγο παρά πόντο παρά τρίχα), είναι μια πρόταση συμφιλίωσης με το ανδρικό φύλο.

Πράγματι, ξαναβάζει στη ζωή της τον παλιό της σύντροφο…

στέλλα θεοδωράκη ας το πάρουμε πάλι απ’ την αρχή
Η δεύτερη ταινία μεγάλου μήκους της Στέλλας Θεοδωράκη είναι μια ταινία «συμφιλίωσης» με τα αισθήματά
μας, με το φόβο, τον πόνο, το θυμό, αλλά και με τα φαντάσματά μας. Μας λέει με τον δικό της τρόπο πως αξίζει
να θυμόμαστε ό,τι αγαπάμε.
από τη Φανή Ζιώζια

Η ταινία σας έχει να κάνει με μια απώλεια –το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου – και με το παιχνίδι της λήθης και της
μνήμης που στήνεται γύρω απ’ αυτήν.
Ναι· πρόκειται για μια γυναίκα (Θεοδώρα Τζήμου) η οποία, από τον πόνο του χαμού του συντρόφου της, έχει διαγράψει τα γεγονότα που
περιτριγυρίζουν αυτό το χαμό και την έχουν πληγώσει. Η ταινία, όμως, ξεκινάει απ’ τη στιγμή της επαναφοράς τής μνήμης, χτίζεται δηλαδή
πάνω σε όλη την περίοδο όπου αυτή προσπαθεί να ξαναθυμηθεί και να εδραιώσει τη ζωή της όχι στη λήθη, αλλά στην επανάκτηση της
μνήμης. Δεν έχει πάψει να θυμάται γενικά, αλλά έχει απωθήσει το συγκεκριμένο γεγονός· δεν θέλει να παραδεχτεί ότι αυτός έχει πεθάνει.
Και ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει να επανέλθει, είναι η ανασύνθεση, μαζί με αυτόν, της ιστορία τους. Παρ’ όλο που αυτός δεν υπάρχει, μ’ έναν περίεργο τρόπο τον φέρνει δίπλα της για να ξεπεράσουν μαζί το γεγονός.
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Κι εκείνος –άσχετα αν είναι αυτή που τον θέλει έτσι – απέναντί της είναι τελείως δοτικός. Δεν είναι κάποιος που την απαξιώνει ή της φέρεται άσχημα. Τον φαντάζεται ως
έναν άνθρωπο που τη βοηθάει να ξεπεράσει κάτι και να ζήσει, γι’ αυτό θεωρώ ότι
υπάρχει εκεί ένας υψηλός βαθμός συμφιλίωσης.

Και γιατί ο ίδιος πρωταγωνιστής (ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος) και στους
δύο ρόλους;
Είναι η ιδέα ότι συχνά ζητάμε στις νέες σχέσεις να βρούμε ανθρώπους που έχουν
χαρακτηριστικά των παλιών, που τους μοιάζουν κάπως στη μορφή ή στο χαρακτήρα. Ο πιο πολύς κόσμος το έχει ανάγκη αυτό. Ψάχνει στους καινούριους τον παλιό
που αγάπησε.

Με μια έννοια, η ταινία σας είναι ρομαντική.
Ναι, γιατί είναι ουσιαστικά μια ταινία αγάπης, κι αυτή η αγάπη είναι κάπως απόλυτη.
Είναι, λοιπόν, μια ταινία βαθιά ερωτική· δεν είναι τίποτ’ άλλο.

Από κει και πέρα, ο μεγάλος συμπρωταγωνιστής στην ταινία είναι η πόλη.
Τι είναι για την ηρωίδα σας η βόλτα στην πόλη;
Όλα τα κομμάτια είναι αναφορές μνήμης. Μέσα απ’ αυτά προσπαθεί να θυμηθεί
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όλη την ιστορία της ζωής της, να επανεξετάσει τα πράγματα μέσα
απ’ τις εικόνες που βλέπει στην πόλη: τι ήταν το κέντρο, τι ήταν οι
γειτονιές, τι ήταν οι ήχοι (γιατί η πόλη δεν είναι μόνο οπτικά, είναι και
ηχητικά σημάδια). Οπότε ο χώρος είναι σκηνικό της ταινίας, το έξω
στοιχείο γίνεται ισότιμο με τα σκηνικά των εσωτερικών χώρων – τι
έχουν γράψει ή ζωγραφίσει στους τοίχους, πώς είναι χαλασμένα τα
παντζούρια, τι υπάρχει πίσω από κάθε κτίσμα. Γι’ αυτήν είναι το ίδιο
πράγμα: ψάχνοντας την πόλη, τους χώρους και τις ιστορίες της, ψάχνει μέσα της, ανασύρει τις δικές της μνήμες.

Και είναι μια υπέροχη πόλη, από τις ωραιότερες «Αθήνες»
που έχουμε δει. Χωρίς να είναι κατ’ ανάγκην όμορφη – ένα
πράγμα που μου χτύπησε, ας πούμε, ήταν ότι δεν υπάρχουν
λουλούδια στο μπαλκόνι.
Ναι· δεν υπάρχουν. Είναι αυτό το αστικό τοπίο απ’ έξω, λίγο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό. Μπορεί να είναι μια άσχημη πόλη, αλλά, όπως
λέει κάποια στιγμή αυτός, «επειδή εσύ την αγαπάς, με τον τρόπο
που ψάχνεις, τη μεταμορφώνεις. Ψάχνοντας ακόμη και στο οστεοφυλάκιο, μέσα στα κουτάκια των πεθαμένων»...

Πείτε μου γι’ αυτό το άσπρο φως στο τέλος. Γιατί αλλάξατε το φως εκεί;
Ήθελα ν’ ασπρίσουν όλα. Σαν να καθάρισε κάτι εκεί, σαν να φωτίστηκε το σύμπαν.

Τελικά η ταινία σας έχει μια ανακουφιστική μελαγχολία και
μια ανάσα στο φινάλε. Όταν θυμάσαι, αναπνέεις;
Ναι· υπήρχε κι αυτή η ιδέα: ότι μπορεί να έχεις περάσει δύσκολες
διαδικασίες και πράγματα διόλου ευχάριστα, αλλά, όταν κατορθώσεις να τα ξεπεράσεις, νιώθεις ότι είσαι πιο δυνατός και πιο ελεύθερος, κι ότι μπορεί να θυμάσαι και με βάση τα πιο μικρά πράγματα.
Οπότε υπάρχει αυτή η αίσθηση ελευθερίας στο τέλος.

Η ταινία έχει μια αφήγηση τελείως αποσπασματική. Κάνετε
έναν κινηματογράφο που δεν δίνει τα πράγματα στο πιάτο.
Ακριβώς. Και από άποψη.

Σας αρέσει δηλαδή αυτό το είδος κινηματογράφου. Υπάρχει
βέβαια ένας κίνδυνος: ότι κάποιοι θεατές χάνουν πράγματα.
Κοίταξτε... το θέμα είναι πώς έχει συνηθίσει καθένας από μας να
διαβάζει ένα έργο. Αν έχει συνηθίσει να βλέπει συνεχώς τηλεοπτικά προϊόντα ή τα ανάλογα κινηματογραφικά, που του τα δίνουν όλα
έτοιμα κι έχουν μόνο μία ανάγνωση, άρα δεν απαιτούν από τον θεατή να μπει κι αυτός μέσα να ψάξει, τότε νομίζω ότι δεν μπορεί να το
παρακολουθήσει· μπορεί, δηλαδή, αλλά θα τον πετάξει έξω. Από
την άλλη, αυτού του τύπου η αφήγηση, η οποία αποδομεί ορισμένα πράγματα, έχει ταυτόχρονα κάποιους δικούς της κανόνες. Δεν
είναι μια αφήγηση χύμα, που προκύπτει αυθαίρετα· έχει μια δικιά
της δομή, πολύ συγκεκριμένη. Αν τυχόν αυτός που τη βλέπει είναι
ανοιχτός και σε άλλες αφηγηματικές προτάσεις γενικότερα στη ζωή
του, δηλαδή στην ίδια την καθημερινότητά του, τότε μπαίνει και συναισθηματικά και διανοητικά μέσα στην ταινία, και την παρακολουθεί. Κι αυτό είναι ανεξάρτητο του τι ξέρει ή τι έχει σπουδάσει. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με μια συναισθηματική κουλτούρα, που διευκολύνει την αποδοχή ορισμένων πραγμάτων.
Διότι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μια ταινία με φλασμπάκ,
οπότε θα ’ταν πιο ευανάγνωστη.
Η ιδέα ήταν να μη χρησιμοποιηθεί ποτέ φλασμπάκ· να έρθουν όλα
στον παρόντα χρόνο. Όπου μου ερχόταν η ιδέα του φλασμπάκ,
αμέσως διαγραφόταν, κι η σκηνή ερχόταν στο παρόν, για να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι μπαίνω-βγαίνω από την πραγματικότητα,
χωρίς να είναι κάτι που ανακαλείται από το παρελθόν. Αυτός ήταν
ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους χτίστηκε η αφή-

γηση της ιστορίας. Κι ο άλλος ήταν να μην καταλάβει από την αρχή
ο θεατής το χαμό αυτού του ανθρώπου να δίνονται αφηγηματικά,
πάρα πολύ αργά (κάθε τέταρτο με εικοσάλεπτο), κάποια στοιχεία
που να σε πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, να σε κάνουν να
την υποψιαστείς, αλλά να μη σου την αποκαλύπτουν ρητά.

Όπως αυτή η εξαιρετική σκηνή όπου η γυναίκα μπαίνει στο
σπίτι και δεν τον βρίσκει αμέσως. Δεν σου δίνει να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει, παρά σε περνάει ανεπαίσθητα
μέσα στη μνήμη ή τη φαντασία. Απ’ την άλλη μεριά, οι οικογενειακές σκηνές είναι γυρισμένες με πιο κλασικό τρόπο και
παίξιμο των ηθοποιών.
Είναι οι πιο πραγματικοί πόλοι της αφήγησης, οι στιγμές όπου εκείνη νιώθει πιο πολύ τη γροθιά της πραγματικότητας. Παρ’ όλα αυτά,
υπάρχει ένα ερωτηματικό, αν αυτό που συμβαίνει είναι déjà vu, αν
έχει ξαναγίνει και με τον άλλο (διότι ξεκινάει με τον έναν, φτάνει με
τον άλλο, και τις δύο φορές). Είναι σκηνές πιο ρεαλιστικές, έστω κι
αν μεταμορφώνονται στο τέλος, περνώντας σε μια αφήγηση άλλου
τύπου – η μία μέσα απ’ όλα αυτά τα σύννεφα έξω απ’ τα παράθυρα, που είναι εξωπραγματικά, και η άλλη μέσα από τη μουσική
και το χορό .Κι άλλωστε είναι ξεχωριστές, επιλεγμένες στιγμές, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.

Πράγματι, ήθελα να ρωτήσω: γιατί γιορτές;
Γιατί στις γιορτές δημιουργείται πάντα μια μελαγχολία, καθώς φαίνεται να παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο σε σχέση με το θάνατο: νιώθουμε πιο πολύ ότι κάποιοι μας λείπουν, κι εκδηλώνουμε περίεργα
ψυχολογικά συμπτώματα. Από την άλλη, ήθελα πολύ –άσχετα αν ο
θεατής μπορεί να ξαφνιάζεται- να περνάει μαλακά η ταινία από διάφορες ακραίες καταστάσεις του φανταστικού σε κάποιες πιο ακραίες του πραγματικού.

Όλο αυτό σημαίνει επίσης ότι η φαντασία είναι κάτι τόσο
έντονο στο κεφάλι μας, που μπορούμε να ζήσουμε μέσα απ’
αυτήν.
Ναι· να ζήσουμε και να ξεπεράσουμε οτιδήποτε.

Έχουμε τους «Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη» και, στη συνέχεια Ακαδημία Κινηματογράφου: πρωτοβουλίες εντυπωσιακές για τη σημερινή Ελλάδα. Τι μας έκανε να φτάσουμε μέχρι εδώ;
Ε, νομίζω ότι μπουχτίσαμε και σκάσαμε. Και είναι πολλά χρόνια δεν
είναι κάτι χθεσινό, που λες, εντάξει, περιμένω άλλο ένα χρόνο. Έρχεται μια στιγμή που νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά· ότι χρειάζεται
ριζική αλλαγή, που δεν μπορείς να την πετύχεις μόνο λέγοντας ευγενικά, μήπως ν’ αλλάξουμε αυτό ή εκείνο. Νιώθουμε μια γενική
απαξίωση τα τελευταία χρόνια, σαν να είμαστε προδομένοι και από
το κράτος και από τον περίγυρό μας, και να γινόμαστε κι εμείς οι
ίδιοι ένα απ’ τα ίδια. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι προκύπτουν τώρα
αυτές οι πρωτοβουλίες, ενώ δεν προέκυψαν τότε που υπήρχε, ας
πούμε, μια ψιλοευμάρεια, και κάποιες στιγμές φαίνονταν λίγο πιο
ανεβασμένα τα πράγματα. Τώρα ήταν ο σωστός χρόνος.

Η Ακαδημία στηρίζεται σε κατευθύνσεις και εμπειρίες που
γνωρίζουμε από Ακαδημίες σε άλλες χώρες;
Μα βέβαια! Η ομάδα που δούλεψε για να την προετοιμάσει, έλαβε
υπόψη της τις άλλες Ακαδημίες, ευρωπαϊκές και αμερικάνικες. Πήρε
τα καταστατικά τους και τα επεξεργάστηκε, προσαρμόζοντάς τα στις
ανάγκες της Ελλάδας. Κατ’ αρχάς μου ακούγεται καλή αυτή η εξέλιξη, που μπορεί να μας ξεμπλοκάρει από ορισμένα αδιέξοδα. Ελπίζω να μην ανακυκλωθούν τα ίδια προβλήματα με άλλο τρόπο. Ε,
αν γίνει αυτό, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πάντως χρειαζόταν.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Στέλλα Θεοδωράκη Διευθ. Φωτογραφίας: Ηλίας Κωνσταντακόπουλος Μουσική: Πέτρος Κορέλης Μοντάζ: Αλέξης Πεζάς Σκηνογράφος: Αντώνης Δαγκλίδης
Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη Ήχος: Νίκος Παπαδημητρίου, Αλίκη Παναγή, Κώστας Βαρυμποπιώτης Πρωταγωνιστούν: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Θεοδώρα Τζήμου, Γιώργος
Αρμένης, Ελένη Γερασιμίδου, Γιάννης Θωμάς, Έρση Μαλικένζου. Παραγωγή: Φαντασία Οπτικοακουστική ΕΠΕ, ΕΚΚ, ΕΡΤ Α.Ε. Παραγωγός: Θάνος Αναστόπουλος
Στις αίθουσες: 14 Ιανουαρίου από το Filmcenter
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Διαχειριστής

Παύλος: Ένας άντρας κοντά στα 50. Προσπαθεί να διαχειριστεί τον κόσμο γύρω του, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί τον κόσμο μέσα
του.

Ελλάδα

«Η ταινία σου είναι Ελλάδα»:
από τα πιο ωραία σχόλια που άκουσα.

Ζωή

Μια μέρα, λέω στη Βαγγελιώ: «Θες να πούμε
τα λόγια τριών σκηνών και να το γράψουμε
στο βίντεο;». Δίστασε, στο τέλος είπε: «Εντάξει».
Όταν το είδα, ένιωσα σαν να βρισκόμουν στο
σπίτι με τους δύο αυτούς ανθρώπους. Ήταν
το «κλειδί» της ταινίας. Μια ταινία που να
μοιάζει με τη ζωή· όχι με ταινία.

Θυμός

Ο διαχειριστής ξεκίνησε από το θυμό· που μ’
έκανε να ουρλιάζω στη μάνα μου, ή να εύχομαι, ένας που μ’ έκλεισε οδηγώντας τη μηχανή, να κολλήσει στον τοίχο και να χυθούν τα
μυαλά του έξω· που μετά από λίγο ένιωθα
πτώμα και μετάνιωνα· που κατάλαβα πως τον
ίδιο θυμό είχαν πολλοί άλλοι γύρω μου.

Ιορδάνης

 αζί, από το διάβασμα της πρώτης περίληψης, το καλοκαίρι του 2004. Μαζί στο δεύτερο και στο
Μ
τρίτο χέρι του σεναρίου, τις δύο καλύτερες σκηνές, τους καβγάδες Παύλου-Νίκης, τις γράψαμε στην
Κρήτη. «Δε θέλω να σε χάσω»: μια φράση-κλειδί για το χαρακτήρα της Νίκης, αλλά και για όλη την
ταινία. Πρόβες, γύρισμα. Στή σκηνή όπου ο Παύλος τής λέει πως αγαπάει μια κοπέλα, στο κλάμα
της, κοίταξα γύρω μου, και το συνεργείο είχε βουβαθεί.
«Είμαι περήφανη που έκανες αυτή την ταινία» μου είπε όταν είδε το 3ο «χέρι» του μοντάζ. «Δεν είναι
μόνο δική μου η ταινία, είναι μαζί.»

Βουτσάς - Γιουλάκη

Η ποιότητα και η πείρα τους. Τέτοια λαχτάρα για δουλειά πώς γίνεται, μετά από τόσα που έχουν κάνει; Και η γενναιοδωρία τους!
Φύσηξαν, σε μια ιστορία βαριά και θλιμμένη, χιούμορ. Μια φράση του Γιαν Φλάισερ, συμβούλου
στο σενάριο: «Όταν είσαι στο ίδιο δωμάτιο μ’ ένα ζευγάρι που τσακώνεται, είναι αφόρητο· από το
απέναντι μπαλκόνι, έχει πλάκα».
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Τσαπαρέλη

Κωνσταντίνος

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Eίναι η ανάγκη των ανθρώπων του κινηματογράφου, επιτέλους να σμίξουν –συγχωρέστε
με για την ποιητικούρα–, πρόβατα σε βροχή (ή σε ομίχλη), ν’ ακουμπήσουν το ’να τ’
άλλο.
Εύχομαι η «Ομίχλη» να διαλύσει την ομίχλη.
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Περικλής Χούρσογλου Επιμέλεια
Σεναρίου: Γιαν Φλάισερ Δ/νση Φωτογραφίας: Σταμάτης Γιαννούλης Σκηνικά/Κοστούμια: Αναστασία Αρσένη
Ήχος: Νίκος Παπαδημητρίου Μοντάζ: Κινάν Ακάουι Μουσική: Γιάννης Αρτζιμάνογλου Παίζουν: Περικλής Χούρσογλου, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Κώστας Βουτσάς, Κατερίνα Γιουλάκη, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Όλγα Δαμάνη Παραγωγή: EKK, EΡΤ, Nova, Cinegram
Στις αίθουσες: 25 Φεβρουαρίου από την FeelGood
Η ταινία έχει αποσπάσει το βραβείο FIPRESCI στο 50ο
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Θέλει χρόνο και χρήμα. Ταλέντο. Επιμονή και
υπομονή. Καλύτερους δασκάλους, περισσότερους δασκάλους. Να καταλάβει το Υπουργείο Παιδείας πως μια σχολή κινηματογράφου δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα
στενά ακαδημαϊκά πλαίσια. Αγώνας να ξεχάσουν τα παιδιά 12 χρόνια ενός σχολείου που
έκανε ό,τι μπορούσε για να τα κάνει μουγκά
– ή παπαγάλους.
Όμως πώς γίνεται, χρόνο με χρόνο, οι ταινίες
των παιδιών να είναι καλύτερες; Αυτό μου δίνει, μας δίνει, δύναμη.
Και κάτι τελευταίο. Μια μέρα, ένας έλληνας
σκηνοθέτης μού λέει: «Περικλή, δεν είναι η
σχολή που ονειρευτήκαμε». Και του λέω:
«Δεν ονειρεύομαι, κάνω μάθημα».

«Τι είν’ αυτή; Μια αντροχωρίστρα; Δε θέλω
να την κάνω, μια τέτοια.»
Έδωσε αλήθεια και βάθος σ’ ένα ρόλο που ο
κίνδυνος να πέσει στην ευκολία μοναχά ενός
λαχταριστού στήθους, ήταν ορατός.
Της εύχομαι ολόψυχα ν’ ανοίξει τα φτερά της
και να φύγει, για πάντα¬· πάντα να αναζητά
κάτι διαφορετικό και ουσιαστικό.

Ομίχλη

Ανδρεαδάκη Βαγγελιώ

 χολή κινηματογράφου: Τμήμα
Σ
κινηματογράφου στο Α.Π.Θ.

Ο μικρός μας γιος που παίζει στην ταινία.
Όταν ο Παύλος τον ρωτάει: «Τι είναι η ζωή;»,
αυτός απαντάει: «Κεριά – άλλα αναμμένα,
άλλα σβηστά».
«Τι θες να πεις μ’ αυτό;»
«Υπάρχουν μέρες με ήλιο και μέρες που έχει
σύννεφα.»

Ο μεγάλος μας γιος – κι αυτός στην ταινία. Είναι ο πολιτικός της οικογένειας· ταυτόχρονα,
ο πιο συναισθηματικός. Το βλέμμα και η σιωπή του, μετά τις φωνές του Παύλου στο γήπεδο, μου κόβουν την ανάσα.

περικλής χούρσογλου: από το α ώς το ω στα πρόσωπα
και τις στιγμές της τελευταίας του ταινίας

αφορμή την ταινία, την άγγιξα στην προτελευταία σκηνή. Αυτό που έγινε φώτισε όλα τα
πριν: γιατί ο Παύλος πολεμάει να φτιάξει την
πολυκατοικία, γιατί ερωτεύεται μια κοπέλα με
λιγότερα από τα μισά του χρόνια, γιατί φεύγει από το σπίτι του, γιατί ξεσκίζει μια γυναίκα
που δεν μπορεί να κάνει παιδιά, γιατί καταρρέει. Γιατί έκανα τον Διαχειριστή.

Οικογένεια

Μια οικογενειακή ταινία. Δεν την έχω ψωνίσει, να θέλω να «εκθέσω» τους Χούρσογλου. Θέλησα να πω μια ιστορία για την οικογένεια, και διάλεξα γι’ αυτό μια οικογένεια:
τη δική μου.

Πατέρας

Ο πατέρας μου. Ένα μεγάλο κενό. Μια απουσία που βάστηξε 34 χρόνια και που, με

Ένα βήμα για τις ταινίες μας. Ένας σημαντικός θεσμός. Τον στηρίζει μια πόλη ολόκληρη.
Μερικές φορές παραπάνω φορτωμένο, όμως
αυτό μας άνοιξε τις πόρτες σε κινηματογραφίες
άγνωστες, ταυτόχρονα ξεκούνησε, εμάς τους
κινηματογραφιστές, από τη γαλανόλευκή μας
αυταρέσκεια. Αγωνίζεται ν αποκτήσει πρόσωπο. Θέλω να συνεχίσει να υπάρχει. Δεν θέλω
να έρθει στην Αθήνα. Παντού έξω, ό,τι θαυμάζουμε πέρασε 40 κύματα. Κι αν μου πείτε,
έξω είναι πιο… ας κάνουμε τα δικά μας καλύτερα. Γι’ όλα αυτά, αλλά κυρίως για τα 5 χρόνια εργασίας και έμπνευσης, αποφάσισα τελικά να πάω στη Θεσσαλονίκη.

Τελειώνοντας η ταινία
Θέλησα να κάνω μια ταινία για την αρρώστια... Που να τελειώνει, όχι όταν όλα έχουν
περάσει, αλλά όταν ο πυρετός, μετά από μέρες 40º, πρώτη φορά δείχνει 38.5º. Με δύναμη αγκαλιάζεις τον σύντροφό σου, ενώ τα φριχτά λόγια κι οι φριχτότερες σκέψεις είναι ακόμα στον αέρα.
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Ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση της παιδικής σας ηλικίας;
Δεν ξέρω αν είναι η πιο έντονη, αλλά θυμάμαι με ιδιαίτερη νοσταλγία, τις γιορτές των
Χριστουγέννων όταν ήταν ο πατέρας μου μουσικός στο Lido. Όλα τα παιδιά μαζευόμασταν γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και χαζεύαμε τους αρλεκίνους, τους μάγους
με τα δώρα, τους ζογκλέρ, τους ακροβάτες... μόνο τις χορεύτριες του Lido δεν μας άφηναν να δούμε – δυστυχώς...

Και το μικρόβιο του κινηματογράφου πώς το κολλήσατε;
Δεν το είχα περισσότερο από τους φίλους μου. Ήμουν σαν όλα τα άλλα παιδιά. Την αληθινή μαγεία του κινηματογράφου τη βίωσα στην Ελλάδα, το καλοκαίρι, στα θερινά της
Αθήνας.

Ερχόσαστε συχνά στην Ελλάδα;
Φυσικά. Ο πατέρας μου είχε μεγάλο σόι στη Θεσσαλονίκη και η μητέρα μου στην Αθήνα. Όταν μας έλεγαν ότι είχε φτάσει η μέρα για να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, ήταν η
ωραιότερη μέρα του χρόνου. Γεμίζαμε όλοι με χαρά...

Τι νιώθετε ότι είστε περισσότερο: Γάλλος ή Έλληνας;
Αισθάνομαι αυτό που είμαι. Είμαι ένας Γάλλος με ελληνικές ρίζες κι ένας Έλληνας του
εξωτερικού που ζει στο Παρίσι. Είμαι ένα μείγμα, λοιπόν. Η μητρική μου γλώσσα είναι τα
γαλλικά, και με αυτά εκφράζω λεπτομερώς τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Δυστυχώς, ακόμα μπερδεύομαι με τα ελληνικά μου, και περιορίζεται έτσι η έκφρασή μου. Το
μοναδικό πράγμα που σκίαζε το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα, ήταν οι δύο πρώτες μέρες στη Θεσσαλονίκη που δυσκολευόμουν με τα ελληνικά. Μετά, όμως, έστρωνε το πράγμα.

Πού περνούσατε καλύτερα;
Στην Αθήνα ζούσαμε καλύτερα, γιατί δίπλα στο σπίτι της μητέρας ήταν ένα θερινό σινεμά, στην πλατεία των Εξαρχείων...

Το Βοξ;
Ναι, ναι: το Βοξ! Μπράβο – αυτό ήταν. Υπάρχει ακόμα;

Υπάρχει και αποτελεί σημείο αναφοράς των σινεφίλ και της περιοχής...
Στο Βοξ, λοιπόν, είδα την πρώτη ταινία που με σημάδεψε. Ακόμα θυμάμαι έντονα εκείνο
το βράδυ που είδα τη Γέφυρα του ποταμού Κβάι.

Θέλατε από μικρός να γίνετε ηθοποιός;
Μικρός ήθελα να γίνω ζωγράφος ή συγγραφέας. Ζωγράφιζα πορτρέτα, αλλά μου φάνηκε μοναχικό επάγγελμα, και το άφησα.

Τι κακό έχει η μοναξιά;
Κανένα. Απλώς, δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μου. Μετά σκέφτηκα να σπουδάσω
νομικά, αλλά, ευτυχώς, ένας φίλος που ήθελε να γίνει ηθοποιός, με «έψησε» να περάσουμε από μια οντισιόν. Μόλις είδα ότι ήμαστε δύο μόνο αγόρια και δεκάδες κορίτσια,
κατάλαβα ότι ήμουν στο κατάλληλο περιβάλλον.

γιώργος χωραφάς
μαθήματα μαγειρικής
Ο σκηνοθέτης Βασίλης
Τσελεμέγκος και ο Γιώργος
Χωραφάς μάς αποκαλύπτουν τα
μυστικά της συνταγής τής ταινίας
Επικίνδυνες μαγειρικές
από τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη

Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο σημαντικό πράγμα που σας πρόσφεραν οι θεατρικές σπουδές;
Συναντήσαμε τον Γιώργο Χωραφά στη διάρκεια του 50ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και μιλήσαμε για όλα: για το φεστιβάλ, για τον ελληνικό κινηματογράφο, για το Χόλιγουντ, για τις Επικίνδυνες μαγειρικές, για τη ζωή του...

Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια;
Έζησα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Γεννήθηκα στο Παρίσι. Όταν ήμουν έξι ετών, μετακομίσαμε οικογενειακώς στη Βουλόνη –είναι προάστιο του Παρισιού–, κοντά στα περίφημα κινηματογραφικά στούντιο. Αργότερα, μείναμε στις Βερσαλίες, σε μια γειτονιά στρατιωτικών,
δίπλα σε έλληνες γείτονες που κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη...

Φαντάζομαι πως, όταν γυρίζατε την Πολίτικη κουζίνα, τους αναπολήσατε – έστω,
μία φορά. Τελικά, με τη μαγειρική έχετε καρμική σχέση, αφού φέτος θα σας δούμε σε άλλη μία γκουρμέ-ταινία, τις Επικίνδυνες μαγειρικές...

Σας ήρθαν όλα τόσο βολικά...
Κι όμως... Η γρήγορη επιτυχία, η δουλειά στο θέατρο, η ευκολία, οι ρόλοι ζεν πρεμιέ
που μου έδιναν, η οικονομική άνεση... όλα αυτά με αποπροσανατόλισαν, με μπέρδεψαν, πήραν τα μυαλά μου αέρα.

Kαι τι έγινε;

Στην ταινία του Βασίλη Τσελεμέγκου είμαι ο Δαμοκλής, το ένα μέλος δηλαδή του ερωτικού
τριγώνου που συμπληρώνουν ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και η Κάτια Ζυγούλη. Υποδύομαι τον διάσημο σεφ που χρησιμοποιεί γκουρμέ κόλπα για να κλέψει την καρδιά της κοπέλας.

Ε, νέος ήμουν... τα παράτησα όλα. Πέρασα τρία χρόνια κάνοντας δουλειές του ποδαριού. Έμεινα χωρίς λεφτά και προοπτική. Ζούσα με ό,τι έβρισκα να κάνω. Έγινα κούριερ,
είχα ένα φορτηγάκι που μετέφερα ανταλλακτικά-εξαρτήματα, έδινα μαθήματα αγγλικών,
τοποθετούσα σωλήνες γκαζιού...

Εσείς...; Μαγειρεύετε; Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σας;

Σε όλα αυτά τα χρόνια απουσιάζει στις αφηγήσεις σας η γυναίκα. Τι είναι η γυναίκα για σας, κύριε Χωραφά;

Φυσικά μαγειρεύω, αλλά δεν έχω σπεσιαλιτέ. Ίσως περισσότερη αδυναμία έχω στα ιταλικά,
αφού, όταν μαγειρεύω, μου αρέσουν τα παιχνίδια με την πάστα – από τις πιο απλές συνταγές μέχρι τις πιο περίπλοκες. Αλλά μου αρέσουν και οι εξωτικές κουζίνες που ανακάλυψα
ταξιδεύοντας από μικρός: η ινδική, η γιαπωνέζικη... Γι’ αυτό έχω αμέτρητα μπαχαρικά στο
σπίτι, τα οποία επίσης ανακατεύω στα φαγητά.
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Το διάβασμα. Μου άνοιξε πόρτες που ήταν ερμητικά κλειστές μέχρι τότε. Επίσης, η επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις της École Nationale Supérieure des Arts et Techniques
du Théâtre μου τόνωσε την αυτοπεποίθηση. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και
με ασύλληπτη ευκολία βρήκα τη θέση μου στον κόσμο. Δεν είχα κλείσει ούτε ένα χρόνο στη σχολή, και πρωτοεμφανίστηκα στο σανίδι ως Μπασάνιο στον Έμπορο της Βενετίας του Σαίξπηρ, κάνοντας περιοδείες. Αυτό μου χάρισε τρομερή αυτοπεποίθηση, αυτονομία, προοπτικές καριέρας.

Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς γυναίκα. Είναι εμμονή η γυναίκα για μένα. Ο
πρώτος μεγάλος έρωτας ήρθε στα πέντε μου. Την έλεγαν Ναταλί. Όπως όλα τ’ αγόρια,
αγαπούσα τα κορίτσια. Στα όνειρά μου έβλεπα τον ιδανικό κόσμο: εγώ, ενήλικος (βιαζόeasier with
practice
μουν να μεγαλώσω) και δίπλα μου μια γυναίκα. Πάντα με μια γυναίκα.
Αλλά
στα όνειρά
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μου είχα χώρο και για αυτοκίνητα, όπως και για μηχανές.

Υπάρχει κάποιο όνειρο, κάποιο απωθημένο, που δεν πραγματοποιήσατε;
Ήθελα πάντα να μάθω ένα μουσικό όργανο. Το σπίτι μου είναι γεμάτο από τέτοια.
Έχω μπαγλαμαδάκι, κιθάρα, μπουζούκι. Θα ήθελα να ξέρω καλά κιθάρα. Όποτε έχω
ελεύθερο χρόνο, πάντως, πιάνω την κιθάρα μου, αφού με χαλαρώνει.

Έχετε δουλέψει και ζήσει αρκετά χρόνια στο Χόλιγουντ. Τι εντυπώσεις και
συναισθήματα κρατάτε από εκεί;
Έχω καλές και κακές αναμνήσεις από το Λος Άντζελες. Αρνήθηκα να τυποποιηθώ στο
ρόλο του κακού (συνήθως, τρομοκράτη, Άραβα). Δεν με ενδιέφερε ένας τέτοιος ρόλος, αλλά σχεδόν όλες οι προτάσεις που είχα, ήταν τέτοιες. Το Χόλιγουντ φτιάχνει
προπαγανδιστικές ταινίες, οι οποίες λένε στην αμερικανική νεολαία: «Ποιος είσαι δεν
ξέρω, αλλά είσαι σίγουρα ο καλύτερος, και ό,τι κι αν γίνεται στη Γη, εμείς είμαστε οι
καλοί. Αλλά θέλουμε έναν αντίπαλο». Όσο απλοϊκή ιδεολογία κι αν ακούγεται, άλλο
τόσο επικίνδυνη είναι.

Γιατί δεν δουλέψατε στην ανεξάρτητη παραγωγή;
Δεν τα κατάφερα ν’ αποκτήσω ουσιαστική επαφή με κάποιους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές. Πάντως, όταν είδα ότι δεν μπορούσα να δουλέψω άλλο εκεί, σηκώθηκα κι έφυγα. Τελευταία, πάντως, κάτι φαίνεται να αλλάζει.

Βασίλης Τσελεμέγκος
Είναι η πρώτη σας μεγάλου μήκους ταινία.
Πώς θα τη χαρακτηρίζατε;
Αυτός ήταν και ο προβληματισμός μας όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε το σενάριο. Επειδή το
βιβλίο του Στάικου δύσκολα χαρακτηρίζεται, δε
μας ήταν εύκολο να καταλήξουμε στο τι θα κάνουμε: κωμωδία; ερωτική; κοινωνική; κομεντί;
θρίλερ; Κατά τη γνώμη μου, οι Επικίνδυνες μαγειρικές είναι μια μαύρη κομεντί.

Το βιβλίο του Ανδρέα Στάικου έχει μεγάλη
καριέρα στους εκδοτικούς χώρους από τα
μέσα της δεκαετίας του 1990 κι έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες. Πώς αποφασίσατε
να το μεταφέρετε στη μεγάλη οθόνη;

Θα το ήθελα πολύ, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω. Μόνο με τον Κάρπεντερ, ο οποίος είναι ξεκάθαρος, πανέξυπνος, έχει άποψη, χιούμορ και κρατά απόσταση από την αμερικανική προπαγάνδα, έχουμε κάνει μια ενδιαφέρουσα συνεργασία
στην Απόδραση από το Λος Άντζελες.

Δεν ήταν δική μου ιδέα, αλλά των ανθρώπων
της Odeon. Πριν από αρκετά χρόνια, η Miramax
είχε αγοράσει τα δικαιώματα του βιβλίου, αλλά
η Odeon κατάφερε να τα αποκτήσει και να προχωρήσει στην πραγματοποίηση της ταινίας. Μια
μέρα με ειδοποίησαν οι άνθρωποί της ότι υπάρχει το σχέδιο να κάνουν ταινία το βιβλίο του
Στάικου. Με ρώτησαν αν με ενδιέφερε, και φυσικά είπα ναι, αφού το ήξερα το βιβλίο και μου
άρεσε πολύ. Παρ’ όλα αυτά, η πρώτη σκέψη
μου ήταν: «Πώς μπορεί να γίνει ταινία;». Είχε
μεγάλη δυσκολία στο να γίνει κινηματογραφικό σενάριο.

Η πρώτη σας επαφή με την Ελλάδα, ως ηθοποιού πλέον, πότε ήταν;

Πού έγκειται η δυσκολία του αυτή;

Αν θυμάμαι καλά, ήταν το 1979, όταν συνεργάστηκα στο θέατρο με τον Κακογιάννη,
ο οποίος με βοήθησε αρκετά κι έφτιαξε τη βαριά ξενική προφορά μου. Παίξαμε με
την Ειρήνη Παππά –μεγάλη τιμή και προνόμιο να παίξω δίπλα σε μια τόσο σημαντική
ηθοποιό–, τον Καζάκο κι άλλους μεγάλους ηθοποιούς, κι ένιωθα μεγάλη συγκίνηση που πατούσα το πόδι μου στο Ηρώδειο. Ακολούθησαν οι κινηματογραφικές δουλειές. Ενδεικτικά θυμάμαι το Κουαρτέτο σε 4 κινήσεις της Λουκίας Ρικάκη, τη Σφαγή του κόκορα του Ανδρέα Πάντζη με την Βαλέρια Γκολίνο, όπως και το Τάμα, πάλι
του Πάντζη, φυσικά την Πολίτικη κουζίνα, το Πέπερμιντ, τη Χορωδία του Χαρίτωνα με την αγαπημένη μου Μαρία Ναυπλιώτου. Ωραίες συνεργασίες και καλές ταινίες ήταν όλες αυτές...

Στο βιβλίο δεν υπάρχουν συγκεκριμένος χώρος, χρόνος και, κυρίως, χαρακτήρες. Υπάρχει
μόνο ένας βασικός ήρωας, και οι υπόλοιποι χαρακτήρες δεν έχουν background.

Πώς γίνεται μια μαγειρική να είναι επικίνδυνη;

Ποιον θεωρείτε ως τον πιο σημαντικό ρόλο στην καριέρα σας;

Νομίζω, με τον καραβίσιο μάγειρα· τον πιο γήινο, αυτόν που με τις μαγειρικές του μας ταξιδεύει στην παιδική μας ηλικία και μας θυμίζει τα
φαγητά της μαμάς.

Με ποιους σκηνοθέτες θα συνεργαζόσαστε με κλειστά μάτια, χωρίς να μιλήσετε ούτε καν για το σενάριο;
Είναι τόσο πολλοί... Ο Αλέν Ρενέ, ο Ντέιβιντ Λιντς, ο Κρόνενμπεργκ...

Διακρίνω μια προτίμηση σε δημιουργούς του φανταστικού, εναλλακτικού κινηματογράφου. Μήπως θέλετε να δοκιμαστείτε σε ρόλους κακών που αγγίζουν νοσηρά πεδία;

Είναι σίγουρα ο ρόλος του Μάνου Σιμωνίδη, ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός, στην
εξαίρετη τηλεοπτική σειρά του Ροβήρου Μανθούλη (το 1985, νομίζω) Ακυβέρνητες
πολιτείες, πάνω στο μυθιστόρημα του Τσίρκα. Τι υπέροχο βιβλίο! Θυμάμαι ακόμα
πολύ έντονα τα γυρίσματα με τις δυσκολίες τους, που κράτησαν 6 μήνες, σε Αθήνα
(στα Σπάτα, συγκεκριμένα) και Ισραήλ.

Τα πρόσφατα γεγονότα με τους «Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη» πώς τα
σχολιάζετε;
Είναι η χρυσή ευκαιρία του ελληνικού κινηματογράφου να βάλει τις βάσεις για ένα
σπουδαίο μέλλον. Οι νέοι σκηνοθέτες έχουν όραμα, ταλέντο, είναι ενωμένοι. και στα
έργα τους αποτυπώνουν αυτή τη δυναμική. Μακάρι να τα καταφέρουν. Άλλωστε,
έχουν απόλυτο δίκιο στα αιτήματά τους.

Τι σας άφησε η εμπειρία της προεδρίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της
Θεσσαλονίκης;
Μόνο ωραίες στιγμές. Ήταν μια υπέροχη περιπέτεια που έφτασε στο τέλος της. Όμως,
θέλω ν’ ανεβάσω την ένταση στη ζωή μου και να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στη δουλειά μου. Νιώθω τυχερός για τις φιλίες που έκανα και για το ότι κατάφερα να συνεργαστώ με εξαιρετικούς ανθρώπους κι αληθινούς επαγγελματίες αυτά τα πέντε χρόνια.

Όταν σε βάζει σ’ έναν κόσμο επικίνδυνο: τον κόσμο των αισθήσεων.

Με ποιο χαρακτήρα από τους δύο ανταγωνιστές-σεφ ταυτίζεστε περισσότερο;

Στην επιλογή της Κάτιας Ζυγούλη πώς καταλήξατε;
Άλλο ένα θέμα που μας απασχόλησε πολύ.
Δεν θέλαμε να είναι κάποιο πρόσωπο εμπορικό ή γνωστό στο κοινό, με την έννοια του ηθοποιού σταρ όπως είναι οι δύο άλλοι πρωταγωνιστές, ο Χωραφάς και ο Μαρκουλάκης. Θέλαμε η πρωταγωνίστρια να έχει μιαν αγνότητα, να βγάζει έναν αέρα ξεχωριστό και, ταυτόχρονα, να έχει εκτόπισμα, να είναι επιβλητική η
παρουσία της. Τα στοιχεία αυτά η Κάτια τα έχει
και με το παραπάνω. Επίσης, εργάστηκε σκληρά και εντατικά για το ρόλο. Πιστεύω ότι τα κατάφερε μια χαρά.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος Σενάριο: Μαρία Πάουελ Δ/νση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος Σκηνικά: Στέφανος Κατσέλης Κοστούμια: Μαρία Καραπούλιου Μοντάζ:
Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου Παίζουν: Γιώργος Χωραφάς, Κάτια Ζυγούλη, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Θεοφανία Παπαθωμά, Μυρτώ Αλικάκη
Παραγωγοί: Μάνος Κρεζίας, Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, Κώστας Λαμπρόπουλος, Διονύσης Σαμιώτης Παραγωγή: Odeon, Faliro House Productions, Nova, CL Productions, Film in
Mind, ΕΚΚ
Στις αίθουσες: 4 Φεβρουαρίου από την Odeon
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Πότε ξεκίνησε η περιπέτεια του Guilt;
Το 2006. Όταν συνάντησα την παραγωγό μου, Ρούλα Νικολάου, και της έδωσα το σενάριο σε μια πρώτη γραφή, περίμενα ότι θα μου απαντούσε σε λίγες μέρες. Εκείνη, όμως, με πήρε το ίδιο βράδυ, ενθουσιασμένη, και
μου είπε: «Πάμε να κάνουμε την ταινία». Είναι ο άνθρωπος που με στήριξε σε όλη αυτή την διαδρομή και κατάλαβε εξαρχής ότι το Guilt δεν ήταν μια απλή υπόθεση, αλλά μια γοητευτική περιπέτεια που κράτησε τελικά
τρία ολόκληρα χρόνια. Η Κύπρος επιλέχτηκε γιατί αποτελεί μια σημαντική, αλλά και αιμορραγούσα, πλευρά
του ελληνισμού. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί πρέπει να στρέψει κανείς την κάμερά του στις σκοτεινές πλευρές της Ιστορίας και της συνείδησης. Το Guilt προσπαθεί να βρει αυτό ακριβώς το σημείο συνάντησης της Ιστορίας με την συνείδηση: να σκάψει πιο βαθειά στην ψυχή του ανθρώπου, εκεί που υπάρχουν οι δονήσεις που δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Ο ήρωας μου, ένας έμπορος όπλων, βιώνει στο φινάλε του βίου του
έναν εφιάλτη. Υπάρχει ένα σεναριακό πρόσχημα, ότι μπαίνει στο χειρουργείο για μια σοβαρή εγχείρηση, και
στην ουσία παρακολουθούμε τον εφιάλτη του. Για την ακρίβεια, παρακολουθούμε τρεις νύχτες πενήντα χρόνων ζωής: μια νύχτα του 1959, μια του 1974, και μια του 1996.

Με ποιο σκεπτικό επιλέχτηκαν οι τρεις αυτές χρονικές στιγμές;
Δεν επιλέχτηκαν τυχαία. Παρακολουθούμε τρεις διαφορετικές ηλικίες της ζωής του, και ταυτόχρονα τρεις μέρες από σημαντικά γεγονότα της κυπριακής τραγωδίας, του κυπριακού ζητήματος: την κατάρρευση των Άγγλων
(1959), την εισβολή των Τούρκων (1974) και τη δολοφονία του Σολωμού (1996). Ταυτόχρονα, «αιχμαλωτίζουμε» μια στιγμή της νεανικής του περιόδου, όπου εκείνος, ένα «golden boy» της εποχής, ένας γιάπης, πηγαίνει
σ’ ένα στρατόπεδο των Άγγλων να κάνει δουλειές μαζί τους. Το 1974, παρακολουθούμε τον ίδιο άνθρωπο, στη
μέση του ηλικία, να βρίσκεται εγκατεστημένος πλέον στην Κύπρο, με χρήματα, με γυναίκα, με υπηρέτες, και στο
τρίτο μέρος, το 1996, να έχει πια χάσει τα πάντα και να είναι ένας κλοσάρ, ένας άνθρωπος κατεστραμμένος και
ανάπηρος, περιπλανώμενος στην πράσινη γραμμή.

Τι αντιπροσωπεύει η πράσινη γραμμή στην ταινία;
Η πράσινη γραμμή δεν είναι μόνο ο μη τόπος (από την μία η Ελλάδα, από την άλλη η Τουρκία, στη μέση το
κενό), είναι και η νέα πραγματικότητα, σε σχέση με τις δυνάμεις του Ο.Η.Ε., μια πολυεθνική δύναμη που κυριαρχεί εκεί σαν ένας ιδιότυπος στρατός κατοχής και ουσιαστικά φυλάσσει το κενό ανάμεσα σε δύο χώρες. Στην
πραγματικότητα, φυλάσσουν ένα κομμάτι της χώρας στο οποίο τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αποφασίσει να μην
μπουν ούτε οι Έλληνες, που τους ανήκει, ούτε οι Τούρκοι, που έχουν κατακτήσει το υπόλοιπο μισό. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Όταν πάτησα το πόδι μου στο παλιό
αεροδρόμιο της Λευκωσίας, που μοιάζει λες και έχει παγώσει ο χρόνος από το 1974, με τις σφαίρες πάνω στα
τζάμια και τους τοίχους, την εγκατάλειψη και τον χορταριασμένο αεροδιάδρομο, μου έφερε στο νου ταινία του
Κάρπεντερ.

Το θέμα της ταινίας και η πραγμάτευσή του φαίνεται να υπερβαίνει το ζήτημα της Κύπρου.
Είναι αλήθεια αυτό. Η ίδια η ιστορία θα μπορούσε να συμβαίνει σ ένα κράτος της Λατινικής Αμερικής, σ ένα
άλλο κράτος των Βαλκανίων ή σ ένα κράτος της Μέσης Ανατολής. Η Κύπρος, αναμφισβήτητα επιλέχτηκε γιατί είναι Ελλάδα. Από την άλλη, όμως, το ζήτημα που βάζει το Guilt είναι και οικουμενικό και διαχρονικό. Στην
πραγματικότητα, το Guilt είναι μια ταινία επάνω στη συνείδηση· πάνω στη «λεπτή κόκκινη γραμμή». Ποιο είναι
αυτό το λεπτό σημείο που, αν το περάσεις, γίνεσαι κτήνος;

Στην «ένοχη συνείδηση» παραπέμπει και ο τίτλος;
Ακριβώς. Είναι αυτό το βάσανο που φέρνεις μέσα σου, όταν συνειδητοποιείς ότι οι πράξεις σου έχουν προκαλέσει κακό.

Αυτός είναι ο λόγος που διαλέξατε να πείτε την ιστορία σας μέσα από την ιστορία ενός τυχοδιώκτη;
Με γοητεύουν τρομερά οι ήρωες αυτοί, οι λεγόμενοι κακοί και αρνητικοί. Είναι και πολύ εύστοχο αυτό που είπατε: ο όρος «τυχοδιώκτης» είναι μια οικεία προσωπικότητα για μένα, αν και τον προσεγγίζω με συμπάθεια, θέλοντας να ταυτίσω τον θεατή μαζί του.

Με την ίδια συμπάθεια που προσεγγίζει και ο Χέρτσογκ τον Αγκίρε...
Ναι. Τον προσεγγίζω με συμπάθεια, αλλά με συμπάθεια παρακολουθώ και την πτώση του. Η ερμηνεία του Νίκου Αρβανίτη, είναι για μένα εκπληκτική στο τρίτο μέρος, όταν είναι γέρος και ανήμπορος. Χρειάστηκε να κάνουμε δέκα μέρες training σε ένα κέντρο ηλικιωμένων στην Κυψέλη που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Οι
ηθοποιοί μου δούλεψαν πολλούς μήνες κι έδωσαν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου, της διάθεσής τους και της δυναμικής τους για ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες του ρόλου τους, που απαιτούσε και έντονη σωματική ενέργεια.

βασίλης μαζωμένος ένοχη συνείδηση
Σημείο συνάντησης της Ιστορίας με τη συνείδηση χαρακτηρίζει ο Βασίλης Μαζωμένος τη νέα του ταινία, Guilt, η
οποία ξεκίνησε την πορεία της, τον περασμένο Σεπτέμβριο από το Διεθνές Φεστιβάλ του Μόντρεαλ. Στη συνέχεια,
παρουσιάστηκε στο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στην Αθήνα, στο Φεστιβάλ του Ταλίν στην Εσθονία,
στην Γκόα της Ινδίας, αλλά και στο Fantasportο της Πορτογαλίας (Διαγωνιστικό), ένα απο τα σημαντικότερα
Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ του φανταστικού κινηματογράφου.
από τον Γιάννη Καραμπίτσο
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Τι είναι αυτό που κρατάει τον ήρωα μακριά από την νέα «κατάσταση των πραγμάτων» στην τρίτη,
την κοντινότερη στην σύγχρονη εποχή χρονική στιγμή της ταινίας;
Το ότι η εποχή τον ξεπέρασε και αυτόν. Θεωρώ ότι το σύστημα στο παρελθόν, όπως ανέφερες προηγούμενα
πολύ εύστοχα τον Αγκίρε, ήταν προσωποποιημένο. Ήξερες για παράδειγμα ότι αυτός είναι ένας κεφαλαιοκράτης που φέρεται πολύ σκληρά στους εργάτες, ότι αυτός είναι ένας έμπορος όπλων κ.λπ. Σήμερα, όλα γίνονται
μέσα από Ανώνυμες Εταιρίες. Είναι απρόσωπα. Το σύστημα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν βάφουν τα χέρια τους
με αίμα οι σημερινοί τύραννοι. Έχουμε μπει σε μια άλλη σφαίρα του Δυτικού πολιτισμού. Όσο προχωράει η
παρακμή, όπως εύστοχα επεσήμαναν μεγάλοι ποιητές όπως ο Γέητς και ο Πάουντ στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, τόσο το σύστημα γίνεται απρόσωπο. Είναι σαν το Alien στην πρώτη ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ, όπου η
μαγική δύναμη της ταινίας είναι ότι εμφανιζόταν ελάχιστα το εξωγήινο όν. Κάπως έτσι είναι και το σύστημα. Δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους όρους του χθες και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της ανεπάρκειας της σημερινής Αριστεράς. Η σημερινή Αριστερά, αν δεν ξεφύγει από την σταλινοθρεμμένη λογική της και δεν ξεφύγει από
τα κλισέ του παρελθόντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σύστημα όπως είναι σήμερα. Το σύστημα έχει αυτορυθμιστεί και έχει ξεπεράσει το παρελθόν του. Πώς να αντιμετωπίσεις ένα φάντασμα; Δεν μπορείς παρά να το
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αντιμετωπίσεις παρά με τα ίδια του τα όπλα. Εκεί βρίσκεται και η μεγάλη δύναμη αυτού που λέμε «ιντερνετική δημοκρατία».Πιστεύω
ότι εφαρμόζεται αυτό που είχε κηρύξει ο Κορνήλιος Καστοριάδης
για αυτοδιαχείριση, και το πετυχαίνουμε μέσω του Ίντερνετ. Αυτή,
πιστεύω, θα είναι η απάντηση στο μέλλον στους καταπιεστές μας.

Η ατμόσφαιρα κάθε εποχής, κάθε χρονικής στιγμής αποδόθηκε διαφορετικά. Πως θα συνοψίζατε την αισθητική της ταινίας;
Η ταινία δουλεύτηκε στο οπτικό επίπεδο από τους συνεργάτες μου
σε αυτό τον τομέα Κατερίνα Μαραγκουδάκη στη φωτογραφία και
Άντη Παρτζίλη στο art, με μια αισθητική design, ώστε, από τη μία,
όλα όσα διαδραματίζονται να λειτουργούν σαν ένα ενιαίο σώμα,
αφού αποτελούν τον εφιάλτη του βασικού ήρωα, κι από την άλλη,
να απεικονίσουμε με διαφορετικό τρόπο τα τρία μέρη, τις χρονικές
στιγμές του 1959, του 1974 και του 1996. Γι’ αυτό τον λόγο επιλέξαμε τρία διαφορετικά χρώματα και τρία διαφορετικά στιλ. Το 1959,
υπάρχουν αυτά τα τελετουργικά μεγάλα πλάνα, μια ενότητα όλη
σχεδόν γυρισμένη σε γερανό, όπου η κάμερα παρακολουθεί το νεκροζώντανο παίξιμο των ηθοποιών, τα πρόσωπα είναι παγωμένα,
σαν να ήταν ένας κόσμος κάτω από μια μπότα στρατιωτική. Κι όλο
αυτό έπρεπε να περάσει αισθητικά σαν το πράσινο της στολής, σαν
μια καφκική νύχτα. Στηρίχτηκα αρκετά στον Κάφκα. «Πρώτη φορά
είδαμε την Κύπρο με τέτοιο τρόπο» μου επισήμαναν κάποιοι θεατές της ταινίας. «Μοιάζει σαν να έφερες την Πράγα στην Κύπρο.» Το
δεύτερο μέρος είναι επηρεασμένο από τη δεκαετία του 1970. Πέρασε στα τραγούδια, στο ντύσιμο των ηθοποιών, στα λοξά πλάνα
που θυμίζουν αρκετά ψυχεδέλεια. Στο τρίτο μέρος επανέρχεται η
νύχτα του πρώτου μέρους, μ’ έναν τρόπο που θυμίζει την μούχλα,
το υγρό στοιχείο που έχουν τα ερείπια και οι χώροι σε εγκατάλειψη.
Υπάρχει, νομίζω, μια αισθητική συνέπεια στο πέρασμα από την μία
χρονική στιγμή στην άλλη, μέχρι το ξύπνημα από τον εφιάλτη μέσα
σ ένα σύγχρονο νοσοκομείο.

Με ποια πρόθεση επιχειρείται η ανάμειξη του μυθοπλαστικού υλικού με το ντοκιμαντερίστικο μέσω της χρήσης Επικαίρων;
Γίνεται με σκοπό να φανεί ότι το αρχειακό υλικό είναι μέρος της μνήμης του ήρωα. Για το λόγο αυτόν δεν προστέθηκε ήχος πάνω στα
Επίκαιρα, παρά μόνο η μελαγχολική και διακριτική παρουσία ενός
τσέλου που τονίζει την τραγικότητα του αρχειακού υλικού.

Το Guilt γεννήθηκε φυσιολογικά, μέσα από το «σώμα» των
προηγούμενων ταινιών σας ή αποτελεί μια ρήξη;
Με την προηγούμενη ταινία μου Λόγοι και αμαρτήματα, μια ταινία μετάβασης από τον κινηματογράφο της πρωτοπορίας, τον αντιαφηγηματικό, σ’ έναν κινηματογράφο μυθοπλασίας, ολοκληρώθηκε η πρώτη μεγάλη χρονικά περίοδος παρουσίας μου στον κινηματογράφο. Με το Guilt περνάω σε μια νέα περίοδο, που τη διακατέχει μια μυθοπλαστική λογική. Είναι στην πραγματικότητα ιστορίες
πάνω σε καταραμένες προσωπικότητες, τυχοδιώκτες, ανθρώπους
που ταυτίζονται με ιστορίες της πατρίδας τους, με διαφορετική ιδιότητα κάθε φορά.

Ποια ήταν η πορεία του Guilt στο διάστημα των τριών μηνών της παρουσίας του στο κινηματογραφικό στερέωμα;
Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Μόντρεαλ, που είναι
από τα πιο γνωστά διεθνώς φεστιβάλ, καθώς και στο άλλο μεγάλο Φεστιβάλ, του Καΐρου, και μετά πήγε στο μεγαλύτερο φεστιβάλ
της Ινδίας, στην Γκόα, και στο Ταλίν, από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ
της Βόρειας Ευρώπης. Αποδόθηκε ιδιαίτερη μνεία στην ταινία με
το άνοιγμά της, στο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, που
μας έκανε αυτή την τιμή να μας έχει opening film. Έχει μια αξιοπρόσεχτη πορεία στα διεθνή φεστιβάλ αυτούς τους τρεις μήνες που ξε-

κίνησε η πορεία της, και θα ακολουθήσουν και άλλα, ελπίζουμε.
Θα βγει στους κινηματογράφους στις 4 Μαρτίου, και περιμένω με
αγωνία την συνάντησή της με το αθηναϊκό κοινό και την νεολαία
που με ενδιαφέρει πάρα πολύ.

Ποιες είναι οι θέσεις σας για το ζήτημα της πατρίδας και
αφού αναφέρατε την Αριστερά, τι πιστεύετε για τον τρόπο
με τον οποίο προσεγγίζει το ζήτημα;
Είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Αριστερά. Έχει γίνει ένα
τεράστιο σφάλμα στο σκεπτικό που υποστηρίζει τον κοσμοπολιτισμό. Ο παλιός διαχωρισμός σε εθνικιστές και κοσμοπολίτες έχει αρθεί, είναι μια φενάκη. Η έννοια της πατρίδας δεν μπορεί να είναι στενή και να ταυτίζεται με την έννοια του απολιθώματος· είναι κάτι που
το κουβαλάει καθένας μέσα του, σαν ένα πολύ ισχυρό στοιχείο της
συνείδησης. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως η γλώσσα, τα ήθη και τα
έθιμα, την αγάπη για τον τόπο τον ίδιο, για τους βράχους και την
θάλασσα, για το παρελθόν. Είναι ένα είδος αίσθησης μιας συνάντησης με τους προγόνους. Όλα αυτά δεν μπορούν να διαγραφούν και
ν’ αντικρίζουμε την εικόνα του καψίματος της ελληνικής σημαίας. Γι’
αυτή την ελληνική σημαία που κατεβάζουν και καίνε, σκοτώθηκαν
Έλληνες στο παρελθόν, το 1821, το 1940-’44... Και ήταν άνθρωποι που ανήκαν στον προοδευτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Εκτιμώ ότι στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, είναι καλό να κάνουμε μια παύση και να συλλογιστούμε. Νομίζω ότι βρισκόμαστε
σε πλήρη σύγχυση. Η ενδυνάμωση της επικοινωνίας των λαών είναι η συνειδητοποίηση της εθνικής τους ταυτότητας. Όσο πιο πολύ
συνειδητοποιείς την ταυτότητά σου, τόσο πιο πολύ μπορείς να συνδιαλέγεσαι με άλλους λαούς και να υπάρχουν ακόμα και διασταυρώσεις στοιχείων. Δεν μπορείς, λοιπόν, να καταργείς την έννοια της
πατρίδας και να καις το σύμβολό της. Ο ήρωάς μου υποφέρει τελικά από την «νόσο της πατρίδας».

Η ταινία, όπως έχετε δηλώσει, αποτελεί το πρώτο μέρος μιας
τριλογίας. Τι διαπραγματεύεται αυτή η τριλογία;
Είναι μια τριλογία πάνω στην έννοια της σχέσης του έθνους με τη
συνείδηση, πάντα μέσα από την ιστορία ενός προσώπου. Στο Guilt,
είναι η ενοχική συνείδηση που κυριαρχεί, ή, περιφραστικά, το έθνος
που βασανίζεται. Στο δεύτερο μέρος της τριλογίας, που λέγεται
Sleepless, μια ταινία πάνω στην αϋπνία και την ανάσταση, το έθνος
ανασταίνεται, και στο τρίτο μέρος, The Landlord, το έθνος εξορίζεται.
Και οι τρεις ταινίες αφορούν το κυπριακό ζήτημα, με τη διαφορά ότι
οι επόμενες δύο δεν αφορούν το παρελθόν, αλλά το κοντινό μέλλον· μια προβολή του ελληνοκυπριακού ζητήματος στο μέλλον.

Γιατί κάνετε κινηματογράφο;
Ήταν θέμα υπαρξιακής επιβίωσης το να κάνω κινηματογράφο, και
γι’ αυτό εγκατέλειψα μια στρωμένη πανεπιστημιακή καριέρα. Από
μικρό παιδί δεν υπήρχε τίποτ’ άλλο στην ζωή μου: ονειρευόμουν
ταινίες. Όσο και να κάνω ταινίες, αισθάνομαι ακόμα αυτή την ιερή
ανατριχίλα που σου προκαλεί η επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου. Θεωρώ τον κινηματογράφο τον έρωτα της ζωής μου.
Μόνο μπροστά στην γυναίκα μου, στην κόρη μου, και στους γονείς
μου υποχωρεί αυτό το συναίσθημα. Είναι η αναπνοή μου. Έχουμε
δώσει το είναι μας σε μια χώρα που μας έχει αδικήσει κατάφωρα σε
όλα τα επίπεδα, οικονομικά και υπαρξιακά. Η χώρα μάς έχει προσβάλλει, κι αυτό δεν το ανεχόμαστε πια. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω απ’ αυτό που μας αξίζει, κι αυτό δεν είναι άλλο απ’ το να μας
αναγνωρίσουν ότι θυσιάζουμε τη ζωή μας για να κάνουμε κινηματογράφο. Ο Σταύρος Τορνές έλεγε ότι έστω και έναν θεατή να κερδίσεις από κάθε ταινία, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Το κράτος οφείλει να σεβαστεί την επικοινωνία που έχουμε με τον κόσμο. Δεν μπορεί να μας τραυματίζει. Δε θέλουμε περισσότερα χρήματα· θέλουμε
περισσότερη κατανόηση. Νομίζω, το αξίζουμε

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Βασίλης Μαζωμένος Δ/νση Φωτογραφίας: Κατερίνα Μαραγκουδάκη Μουσική: Γιώργος Ανδρέου Ήχος: Ντίνος Κίττου Μοντάζ: Παναγιώτης Φωτίου Σκηνικά:
Άντης Παρτζίλης Κοστούμια: Στέφανος Αθηαινίτης Παίζουν: Νίκος Αρβανίτης, Κώστας Σειραδάκης, Γιάννης Τσορτέκης, Άρτο Απαρτιάν, Εβελίνα Παπούλια, Στέλλα Φυρογέννη, Ντίνος
Λύρας κ.α. Παραγωγός: Ρούλα Νικολάου
Στις αίθουσες: 4 Μαρτίου από το Filmcenter
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ταινία μεγέθους… extra small
Η μικρού μήκους ταινία, αν και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ετήσιας ελληνικής
κινηματογραφικής παραγωγής, δεν παύει να θεωρείται παραγνωρισμένο. Στις επόμενες
σελίδες το μοτέρ φιλοξενεί μια συζήτηση για τη μικρού μήκους ταινία που καλύπτει όλο το
φάσμα της δημιουργίας της. Τη συζήτηση συντονίζει ο Στέλιος Κουκουβιτάκης, Καλλιτεχνικός
Διευθυντής Κινηματογραφικού Τμήματος Generation Show for Art.
Συμμετέχουν:
Σοφία Εξάρχου, Σκηνοθέτις
Τζώρτζης Γρηγοράκης, Σκηνοθέτης
Αντώνης Κόκκινος, Σκηνοθέτης & Καθηγητής Σκηνοθεσίας
Νίκος Λαμπό, Σκηνοθέτης
Γιώργος Νούσιας, Σκηνοθέτης και Παραγωγός
Αντώνης Παπαδόπουλος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
Σταύρος Ράπτης, Σκηνοθέτης & Casting Director
Δημήτρης Σοφιανόπουλος, Αντιπρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
Παναγιώτης Φαφούτης, Σκηνοθέτης
Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης, Παραγωγός και ιδιοκτήτης της t-short
φωτογραφίες: Κυριάκος Ιορδάνης
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ: Υπάρχουν κανόνες στο τι είναι μικρού μήκους ταινία; Είναι μια ταινία που κρατάει απλώς
από 1 έως 59 λεπτά; Τίθενται καθόλου περιορισμοί σ’
αυτό το χρονικό πλαίσιο;
ΚΟΚΚΙΝΟΣ: Αν την ορίσουμε σε επίπεδο διάρκειας,
ναι: αυτό είναι ταινία μικρού μήκους. Από κει και πέρα
είναι μια άλλη ιστορία…
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Από προσωπική εμπειρία, μπορώ να σας πω κάτι που έχει δυσκολέψει το Ελληνικό
Κέντρο Κινηματογράφου: επειδή όταν κάνεις ταινίες μικρού μήκους θες να μπορείς και να τις προβάλλεις, οι
ταινίες που είναι μέχρι 15 λεπτά είναι και πιο βολικές
για τη διανομή.
ΦΑΦΟΥΤΗΣ: Το «15 λεπτά» δεν υφίσταται πλέον
από τις εταιρείες διανομής. Κανένας διανομέας δεν θέλει να βάλει μπροστά σε μια 90λεπτη ταινία μιαν άλλη
που πιθανόν να αποσπάσει την προσοχή ή το ενδιαφέρον, ή ακόμα και να είναι καλύτερη από τη μεγάλου
μήκους που ακολουθεί. Άρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη
διανομή, το μέγιστο είναι το 7-8 λεπτά. Οπότε δεν νομίζω ότι το Κέντρο, ή οποιοσδήποτε φορέας, θα πρέπει
να επιμένει στα 15 λεπτά… Αυτό πλέον ξεφούσκωσε.
Έχω να δω ταινία σε σινεμά πάνω από 8 λεπτά πάρα
πολλά χρόνια.
ΛΑΜΠΟ: Kατά τη γνώμη μου, η παρουσία της μικρού
μήκους ταινίας στην αίθουσα πριν από κάποια μεγάλου
μήκους, αποτελεί, στην καλύτερη περίπτωση, δεκανίκι.
Η προβολή μιας μικρού πριν από μια μεγάλου μήκους
ταινία (χωρίς, μάλιστα, να αναφέρεται τίποτα στα έντυπα και τα κινηματογραφικά προγράμματα) επιβεβαιώνει
ότι παίζεται η μικρού μήκους με τη λογική της τσόντας!
Επιπλέον, δε λειτουργεί θετικά ούτε για τη μεγάλου μήκους που ακολουθεί η προβολή της.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ισχύει, όμως, κάτι άλλο, κι
αυτό δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, αλλά και πολλών
άλλων: πάρα πολλές ταινίες που είχαν εγκριθεί από το
56

Κέντρο για να είναι 15-20 λεπτά, έγιναν πολύ μεγαλύτερες, ξεχείλωσαν. Για μένα, ήταν κακό για τις ίδιες τις
ταινίες, γιατί είναι σίγουρα δικαίωμα του καλλιτέχνη να
την κάνει και 30 και 40 λεπτά, αλλά λες «κρίμα, γιατί
είχε ωραίο, σφιχτό σενάριο…». Είναι όπως όταν γράφαμε εκθέσεις στο σχολείο, που θεωρούσαμε ότι ο καθηγητής θα εντυπωσιαζόταν με τις πολλές σελίδες, και
γράφαμε, γράφαμε… Έτσι, και την ταινία χαλάς και σου
κοστίζει και περισσότερα χρήματα…
ΦΑΦΟΥΤΗΣ: Εγώ σκέφτομαι το εξής: Κάποια φορά
που είχα πάει σ’ ένα φεστιβάλ και είχα συζητήσει με
έναν Ρουμάνο, είχαν ένα σύστημα όπου ένας παραγωγός ουσιαστικά υιοθετούσε έναν σκηνοθέτη, ο οποίος
είχε κάνει μια καλή μικρού μήκους, και έπρεπε μέσα σε
διάστημα –π.χ. δύο χρόνων– να κάνει μια μικρού, μια
μεσαίου και –είτε μόνος του είτε μαζί με κάποιους συνεργάτες– να προχωρήσει σ’ ένα σενάριο μεγάλου μήκους. Νομίζω, λοιπόν, ότι το Κέντρο θα μπορούσε να
σκεφτεί, για περιπτώσεις ανθρώπων που τα έχουν καταφέρει και βλέπει ότι έχουν μια καλή γραφή, εκεί που
εγκρίνει δέκα ταινίες, οι δύο ας έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ας πάνε σε σκηνοθέτες που έχουν αποδείξει ότι
τα καταφέρνουν. Το λέω αυτό, γιατί έχω και πρόσφατη
εμπειρία από την Κληρονόμο, όπου τα βρήκα σκούρα
και εντελώς διαφορετικά από τη μικρού μήκους, ας είχα
και εμπειρία από την τηλεόραση. Δεν ξέρω αν συνέβη
μόνο σε μένα, αλλά έπαθα πλάκα με το πόσο διαφορετικό είναι. Οπότε, όσο δοκιμάζεις σε μια μεγαλύτερη διάρκεια (κινηματογράφο, όχι τηλεόραση), είσαι πιο προετοιμασμένος. Δεν ξέρω, βέβαια, ποιοι πρέπει να κάνουν ταινίες 30 λεπτών, αλλά και οι ταινίες 30 λεπτών
αγοράζονται από πολλά κανάλια. Να μην υπάρχει αυτή
η τάση του Κέντρου για τα 15 λεπτά…
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς στον Κανονισμό υπάρχει μια παράγραφος που ζητάει από τους σκηνοθέτες
ό,τι κάνουν, να το κάνουν επίτηδες, συνειδητά. Χρειάζεται 30 λεπτά; 30 λεπτά, αλλά συνειδητά· όχι άνευ
λόγου.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ: Μα αυτό είναι και η ουσία κάθε ταινίας, όχι μόνο της μικρού μήκους: η ιδέα που έχεις και
το πώς την αναπτύσσεις, πού χωράει. Θέλω να πω, είναι λίγο ψευδοπρόβλημα το «15 ή 20 ή 30 λεπτά…»,
κι αυτό αρχίζει να το σκέφτεται κανείς από τη στιγμή
που την κάνει κατά παραγγελία – δε λέω ότι είναι λάθος, αλλά είναι μια άλλη λογική. Ως προς τη διάρκεια,
τα προβλήματα που έχουν οι μικρού μήκους, τα έχουν
και οι μεγάλου: πολλές φορές μας λένε: «Αν ήταν μισή
ώρα μικρότερη, θα ’ταν καλύτερη», ή: «Έβαλες τρία
θέματα σε μία ταινία». Από τη στιγμή τώρα που αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι την ταινία την κάνεις για ένα συγκεκριμένο μέσο, τότε βεβαίως και πρέπει να σκέφτεσαι και
το οικονομικό και τη διάρκεια και οτιδήποτε. Άρα, πρέπει να κάνεις και τις αντίστοιχες επιλογές. Για παράδειγμα, στη σχολή, στα νέα παιδιά που βγαίνουν να κάνουν
μικρού μήκους, εγώ τους λέω: «Προσπαθήστε να έχετε ρόλους για νεαρούς ηθοποιούς και όχι πολλούς χώρους». Γιατί θα πρέπει με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία να θες να κάνεις τον Πόλεμο των Άστρων; Για να
μάθεις το μέσο σου, κάνε μια ταινιούλα που να μπορείς να την κάνεις. Όλη η ιστορία είναι πώς προγραμματίζεις να κάνεις κάτι, χωρίς να προδίδεις και το όραμά σου, βέβαια.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ: Αυτό, πάντως, αναιρεί το όραμα…
Δεν μπορείς να πεις στον άλλον: «Κάνε ταινία με νέους
ηθοποιούς και με τρεις χώρους». Όλα έχουν να κάνουν
με την ιδέα που έχει ο καθένας.

η μικρή που ήθελε να… μεγαλώσει
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ: Για ποιο λόγο κάνετε μικρού μήκους;
ΦΑΦΟΥΤΗΣ: Για να σώσουμε τον εαυτό μας!
ΡΑΠΤΗΣ: Για να μην αυτοκτονήσουμε!
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, το οποίο για μένα κρύβει τη μεγαλύτερη αιτία της
αδυναμίας της. Υπάρχει μια παρεξηγημένη εντύπωση
ότι η μικρού μήκους ταινία υφίσταται ουσιαστικά για να
μάθει ο σκηνοθέτης και για να δώσει τα δείγματα της
δουλειάς του έτσι ώστε να κατακτήσει τη μεγάλου μήκους ταινία. Για μένα αυτό είναι το σημείο αναφοράς
όλης της υποβαθμισμένης σχέσης που έχουμε με την
ταινία μικρού μήκους.
ΦΑΦΟΥΤΗΣ: Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αυτό
το κομμάτι;
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Υπάρχει σ’ ένα πολύ μικρό
ποσοστό δημιουργών, που έχουν συνειδητοποιηθεί
πολύ σοβαρά απέναντι στην ταινία μικρού μήκους. Οι
υπόλοιποι δημιουργοί –το βλέπουμε κάθε χρόνο– έρχονται, καταθέτουν, παράγουν μια μικρού μήκους, με
σκοπό να φύγουν προς την ταινία μεγάλου μήκους.
Αυτό είναι το όραμά τους. Και βεβαίως αυτό δεν είναι
κακό. Κακό είναι η πρόθεση να κάνεις μια μικρού μήκους ταινία για να δώσεις «εξετάσεις».
ΦΑΦΟΥΤΗΣ: Δεν ξέρω τι γίνεται στις σχολές τώρα,
αλλά, στη δική μας γενιά, οι μικρού μήκους είχαν βασικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μπορεί να μην ξεκινάς
έτσι, αλλά εκεί καταλήγεις.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σε άλλη βάση το βάζει το θέμα
ο Κυριάκος. Λέει: είναι αφετηρία ή είναι και συνέχεια;
Για παράδειγμα, στην Ελλάδα υπάρχουν 2-3 δημιουρ-

γοί, όπως ο ίδιος ή ο Αχιλλέας Κυριακίδης, που κάνουν
μόνο μικρού μήκους. Έξω, όμως, σε Δύση και Ανατολή (όπου εκεί υπεισέρχονται και άλλα, π.χ. οικονομικά, προβλήματα), οι σκηνοθέτες επανέρχονται στη μικρή διάρκεια: ο Βέντερς, π.χ., μετά από 4-5 μεγάλου
μήκους, έκανε μικρού μήκους ταινία.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ: Και ο Τζάρμους… Πολλές, μάλιστα,
τις έκανε σαν προοίμιο κάποιας μεγάλου μήκους. Μα
νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τον καθένα προσωπικά. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε. Έχει να κάνει με τα
κίνητρα του καθενός: γιατί έγινε σκηνοθέτης, γιατί κάνει
αυτό το πράγμα.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στο
κομμάτι των δημιουργών· μιλάω για το σύνολο μιας κινηματογραφίας. Αν αντιλαμβανόμαστε ένα προϊόν σαν
προθάλαμο (με ή χωρίς εισαγωγικά), τότε όλη η δυναμική είναι η ανάλογη. Αν το αντιληφθούμε επί της ουσίας, ως ένα ολοκληρωμένο έργο, ως αυθύπαρκτο έργο
τέχνης, ανεξάρτητα από το αν ο σκηνοθέτης θα μείνει
ή θα φύγει, αν θα κάνει μία ή τρεις κ.λπ., τότε όλη η
δυναμική θα είναι υπέρ της ταινίας μικρού μήκους σε
ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, την παιδεία, την εκπαίδευση, τη δική μας τακτική, την πώληση και τη διανομή της ταινίας.
ΕΞΑΡΧΟΥ: Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει ο Κυριάκος, ότι δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια ιδέα πως όλοι
προσπαθούν να κάνουν μια μικρού μήκους για να πάνε
μετά στη μεγάλου. Προσωπικά, δεν θα νιώσω ενοχές
αν θελήσω να κάνω μεγάλου μήκους. Το έχω καταλάβει και από τα σενάρια που γράφω: είναι λίγο δύσκολο
να τα χωρέσω σε «κουτάκια». Αυτό δεν σημαίνει πως,
όταν καταφέρω να πάρω λεφτά για να κάνω μια μικρού
μήκους, δεν θα την κάνω. Θα σεβαστώ ότι είναι έργο
και θα την κάνω όσο καλύτερα μπορώ· γιατί έχει δημιουργηθεί μια αντίληψη ότι την κάνουμε γι’ αυτόν το
λόγο και, άρα, δεν τη σεβόμαστε. Με αυτή την αντίληψη διαφωνώ τελείως.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω, λοιπόν, να θέσω το εξής
ερώτημα: Όσοι έχετε περάσει πλέον στη μεγάλου μήκους, θα ξανακάνετε μικρού μήκους; Ή το θεωρείτε
υποδεέστερο είδος;
ΝΟΥΣΙΑΣ: Εγώ, μετά την πρώτη μεγάλου, έκανα αμέσως και μία μικρού. Το ίδιο και μετά τη δεύτερη μεγάλου. Φτηνές, μικρές, που τις έκανα μόνος μου.
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Σοφία Εξάρχου
Νίκος Λαμπό

ΦΑΦΟΥΤΗΣ: Η δική μου εμπειρία έχει ως εξής: Ξεκίνησα, έκανα την πρώτη μικρού μήκους, μετά πήρα
φόρα, έκανα πέντε, και μέχρι τότε νόμιζα ότι ήταν ο παράδεισος. Από ένα σημείο και μετά, όμως, άρχισε το
ενδιαφέρον μου να ατονεί. Έφτασα στο σημείο να μην
μπορώ να δω καν μικρού μήκους αν δεν ήταν πολύ
καλή. Τώρα, λοιπόν, που έκανα μεγάλου, αισθάνομαι ότι η μικρού είναι ο παράδεισος σε σχέση με αυτό
που είναι η μεγάλου μήκους. Σαφώς και η μεγάλου
μήκους έχει ενδιαφέρον για περισσότερο κόσμο. Όμως
λέω ότι, ως Παναγιώτης, ανεξάρτητα από χρήματα, επιβίωση κ.λπ., μακάρι αυτά που έχω να πω να τα έλεγα
μόνο μέσα από μικρού μήκους. Μακάρι να έκανα ξανά
μια μικρού μήκους και να υπήρχε αυτή η αθωότητα και
η ανεμελιά. Σ’ εμένα το θέμα είχε μια διακύμανση που
νομίζω ότι σε κάνει να την έχεις η ίδια η ελληνική πραγματικότητα· δηλαδή, θα βαρεθείς τη μικρή φόρμα, θα
πας παραπέρα και, αναλόγως τι άνθρωπος είσαι, είτε
θα γυρίσεις είτε όχι.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως, αν συμφωνήσουμε ότι
η μικρού μήκους δεν είναι το πρώτο βήμα για να κάνεις τη μεγάλου, αλλά είναι αυτόνομο είδος, θα χειριστείς διαφορετικά τη χρηματοδότησή της, τη διανομή της… Θα στήσεις, π.χ., στο κέντρο της Αθήνας τον
«Ναό της Μικρού Μήκους Ταινίας» και θα έχεις το ΕΚΚ,
το Υπουργείο Πολιτισμού να ρίχνουν όλα τα λεφτά εκεί
πέρα, να παίζονται ταινίες, να δημιουργείται κύκλωμα.
Και δεν το λέω αστεία· υπήρξε μια ιδέα κάποτε για κάτι
τέτοιο. Αλλά αν δεν δεις την ταινία μικρού μήκους ως
ένα αυτόνομο είδος που θα το πουλήσεις…
ΦΑΦΟΥΤΗΣ: …μα ποιος δεν το βλέπει;
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ: Όποιος δεν το κάνει, δεν το βλέπει.
ΛΑΜΠΟ: Νομίζω ότι ο Κυριάκος έθεσε την κουβέντα
στη σωστή κατεύθυνση: και για μένα η μικρού μήκους
είναι αυτόνομο είδος και έχει να κάνει καθαρά με την
πρόθεση του σκηνοθέτη να πει μια ιστορία, είτε σε 5,
είτε σε 30 λεπτά. Θα μπορούσε αυτή η ιδέα να του βγει
σε 90 λεπτά. Θέλει, λοιπόν, να πει κάτι πολύ συγκεκριμένο σε μικρή διάρκεια. Από κει και μετά, υπάρχουν και
άνθρωποι που το βλέπουν σαν άσκηση για τη μεγάλου
μήκους. Όμως, δυστυχώς, τα κριτήρια που έχουν μπει
για τη μικρού μήκους, είναι τα κριτήρια της αγοράς και
όχι τα καλλιτεχνικά για την ταινία αυτή καθαυτήν. Λέμε:
«Η αγορά θέλει ταινίες κάτω από 12 λεπτά».
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τα… ζόρια της παραγωγής

ρος του σινεφίλ κοινού και στη μικρού μήκους;

ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ: Ποιες δυσκολίες συναντούν οι
δημιουργοί στην παραγωγή της μικρού μήκους στην Ελλάδα; Πώς αντιμετωπίζονται; Ποιες λύσεις προτείνονται;

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ: Γιατί το ΕΚΚ, ή όποιος μπορεί, δεν μαζεύει 5-6 μικρού μήκους και να γίνει διανομή; Οι κόπιες
υπάρχουν... όλοι οι μικρομηκάδες έχουμε μια κόπια
από την ταινία μας... δηλαδή δεν είναι θέμα εξόδων…

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Τα βασικά προβλήματα στην
παραγωγή προκύπτουν από το κατά πόσο συνειδητοποιούμε την ύπαρξη και την έννοια του ρόλου τού παραγωγού. Σε επίπεδο χρηματοδοτικό, τόσο το Κέντρο
όσο και η ΕΡΤ το έχουν κατανοήσει και το κάνουν, καθώς υπογράφουν με τους παραγωγούς και όχι με τους
σκηνοθέτες. Όμως υπάρχει η παλιά αντίληψη που πρυτανεύει ακόμα –ενώ τα πράγματα έχουν αλλάξει–, ότι
ο σκηνοθέτης είναι και παραγωγός της ταινίας του και
θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό οδηγεί
σε μια σειρά προβλήματα: και καλή ταινία δεν γίνεται
και μπαίνει «μέσα» η ταινία οικονομικά. Κατά τη γνώμη μου, στο Φεστιβάλ της Δράμας έπρεπε να υπάρχει
Βραβείο Παραγωγής, ώστε να τονιστεί η αξία του παραγωγού στη μικρού μήκους ταινία.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μου αρέσει ως ιδέα, και μπορούμε να το καθιερώσουμε, αν και πρέπει να ξέρετε ότι
στα φεστιβάλ μικρού μήκους, σύμφωνα με το code of
ethics, το βραβείο καλύτερης ταινίας αποδίδεται στον
σκηνοθέτη, σε αντίθεση με τα μεγάλου μήκους, όπου
(π.χ. στις Κάννες) ανεβαίνει ο παραγωγός και το παραλαμβάνει.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Πάντως, όποιος παραγωγός κάνει 1-2 μικρού μήκους κάθε χρόνο, έχει σοβαρό πρόβλημα, σε αντίθεση με έναν σκηνοθέτη που κάνει μια μικρού μήκους κάθε 3-4 χρόνια και αντέχει την
ταλαιπωρία. Εμείς δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε
σε αυτόν τον κυκεώνα πραγμάτων που ξεκινά από τη
γραφειοκρατία και καταλήγει στη διαχείριση των χρημάτων, στις ασφάλειες, στο ΙΚΑ κ.λπ. Όταν το ένα πόδι
μου είναι στη σκηνοθεσία και το άλλο στην παραγωγή,
το ένα μου πόδι, επιτρέψτε μου να πω, υποφέρει περισσότερο· γιατί ο παραγωγός υπογράφει την ευθύνη, κι
αν δεν έχεις σωστή απάντηση, μπορείς να βρεθείς στη
φυλακή σε ένα ατύχημα.
ΕΞΑΡΧΟΥ: Νομίζω ότι η αξιοπιστία του παραγωγού
στη μικρού μήκους δεν θα λυθεί με ένα βραβείο παραγωγής στη Δράμα. Τα δύο σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γίνουν, είναι: πρώτον, το cash flow να
έρχεται στην ώρα του, είτε από το Κέντρο είτε από την
ΕΡΤ· και, δεύτερον, να υπάρχει ένα αξιόλογο budget
για να γίνεται η μικρού μήκους. Ένα βραβείο δεν θα
σώσει την παραγωγή της μικρού μήκους.
ΡΑΠΤΗΣ: Συμφωνώ με τη Σοφία, αν και πιστεύω ότι το
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως οποιοσδήποτε, είτε μικρός-πρωτοεμφανιζόμενος, είτε μεγάλος-καταξιωμένος
παραγωγός, αναλάβει ένα εγκεκριμένο σενάριο, σημαίνει πως πρέπει να χρηματοδοτήσει την πραγματοποίηση μιας ταινίας, η οποία, στην καλύτερη περίπτωση, θα
εξοφληθεί μετά από 2-3 χρόνια και, το κυριότερο, δεν
πρόκειται –σχεδόν ποτέ– να αποφέρει κέρδη. Δεν του
δίνεται, λοιπόν, κανένα κίνητρο να το ξανακάνει.

η διανομή στη μεγάλη οθόνη
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ: Όταν η ταινία τελειώσει, μετά από
όλες τις αντιξοότητες, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της διανομής. Ποια είναι τα προβλήματα στο κύκλωμα διανομής και τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να στραφεί ένα μέ-

ΦΑΦΟΥΤΗΣ: Έχει γίνει, με μεγάλη αποτυχία.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ: Θα μπορούσε να ξαναγίνει· να παιχτούν στο Τριανόν και στον Μικρόκοσμο.
ΛΑΜΠΟ: Οφείλουμε όλοι –δημιουργοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί, διανομείς και αιθουσάρχες– να καταλάβουμε ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να
βλέπει μικρού μήκους και να τις αντιλαμβάνεται ως ένα
αυτοτελές είδος κινηματογράφου. Το κοινό, μόνο στη
σκοτεινή αίθουσα μπορεί να εξοικειωθεί και να επικοινωνήσει με τα έργα. Πρέπει, λοιπόν, να δοθεί έμφαση
από Πολιτεία και ιδιώτες στη διανομή της μικρού μήκους στην αίθουσα.

ταυτόχρονα και μια μικρή συναυλία από το σχήμα που
γράφει μουσική για την ταινία μικρού μήκους. Έτσι έρχεται κι άλλος κόσμος…
ΦΑΦΟΥΤΗΣ: Δηλαδή σαν να λέμε ότι παίρνουμε την
εφημερίδα επειδή δίνει μαζί το καλό DVD… Πρέπει να
κάνω μια ροκ συναυλία για να έρθει ο κόσμος να δει
την ταινία;
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ: Εννοεί ότι πρέπει να βρούμε τρόπους
γενικότερα… τώρα το αν θα είναι συναυλία, το βλέπουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την τηλεόραση, απ’ αυτό που λέμε «να εκπαιδεύσουμε το
θεατή». Πρέπει τα κανάλια ν’ αρχίσουν να παίζουν μικρού μήκους.

ΝΟΥΣΙΑΣ: Στην Ελλάδα δεν έχουμε αντίστοιχες κινηματογραφικές αίθουσες όπως στη Γαλλία, που να παίζουν, να κάνουν αφιερώματα... δεν είναι ακριβώς στην
κουλτούρα μας – μέχρι τώρα, τουλάχιστον.
ΕΞΑΡΧΟΥ: Μα... μόνο μία εβδομάδα προβολών,
όπως είναι η εβδομάδα στο Τριανόν, δε φτάνει. Το ζήτημα είναι να εκπαιδεύσεις τον θεατή. Ας πούμε, κάθε
Τρίτη ή κάθε Παρασκευή απόγευμα, η μικρή αίθουσα
της Ταινιοθήκης θα μπορούσε να έχει αφιερώματα, και
όχι μόνο ελληνικών ταινιών· να έρθουν και ξένες, να
εκπαιδευτεί ο κόσμος στο τι είναι η μικρού μήκους.
ΛΑΜΠΟ: Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στον θεατή να ανακαλύψει την ομορφιά του μικρού. Μικρού μήκους ταινία δε σημαίνει ότι είναι μικρής σημασίας. Έχουμε πολλά παραδείγματα μικρών αριστουργημάτων που
έχουν συμβάλει στην 7η τέχνη (Κρις Μαρκέρ, Γκοντάρ,
Πολάνσκι κ.ά). Να δοθούν κίνητρα στους αιθουσάρχες, διανομείς (π.χ. φοροαπαλλαγή), ώστε, μία Κυριακή το μήνα, να παίζουν ένα «πακέτο» ελληνικών και
ξένων μικρού μήκους. Η ποικιλία, ευτυχώς, είναι τεράστια. Ένας άλλος τρόπος είναι να παίζουν ανάμεικτα,
ανάλογα με μια θεματική. Επίσης ανάλογα να γίνονται
προβολές με θεματικές και στην Ταινιοθήκη.
ΝΟΥΣΙΑΣ: Αυτό γίνεται στο Παρίσι, σε δύο αίθουσες.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Αυτό που είπαμε με τη διανομή των 5 ταινιών σε μία αίθουσα, έχει δοκιμαστεί, αλλά
δεν έχει πετύχει γενικά. Έχει να κάνει με τη δυναμική
τού πώς θα το προβάλουμε. Για μένα, αυτό δεν θα πετύχει ποτέ αν το ζητούμενο της προβολής και της προώθησης της μικρού μήκους δεν έχει ισχυρή προσωπικότητα. Ακόμα και η Ταινιοθήκη είναι κάτι «κλειστό», δεν
απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Λέω, όμως, ότι αυτό το
ζητούμενο πρέπει να είναι τόσο ισχυρό, ώστε όχι μόνο
να μετακινήσει εμάς, τους μικρομηκάδες, αλλά και να
πείσει το παιδί που δεν έχει ανακαλύψει τη μικρού μήκους να πάρει το λεωφορείο και να πάει εκεί, να μπει
και να δει. Αυτό δεν θα συμβεί αν η προβολή δεν αποκτήσει μια προσωπικότητα.
ΝΟΥΣΙΑΣ: Το παιδί θα μπει και στο you tube να δει
μια μικρού μήκους. Από την άλλη, για την αίθουσα είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν είναι το Avatar που
θα φέρει τον κόσμο.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Να εξηγήσω τι εννοώ «προσωπικότητα»: όταν, π.χ., μαζί με την προβολή υπάρχει

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το κανάλι της Βουλής και η ΕΤ1
έχουν εκπομπές για τη μικρού μήκους.

Αντώνης Παπαδόπουλος

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ: Πάντως, το κανάλι που προωθεί μέχρι
στιγμής περισσότερο τη μικρού μήκους, είναι το 902.
Αυτό φέρνει μικρομηκάδες στο στούντιο…
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Τι σημαίνει τελικά «προωθώ»
μια μικρού μήκους ταινία; Θα βάλουμε εν τέλει το μαχαίρι στο κόκαλο ή όχι; Σημαίνει ότι χρησιμοποιώ μια
υποδομή για να την προβάλω χωρίς να επιστρέφω κάποια χρήματα; Υπάρχει ένας τηλεοπτικός χρόνος. Υπάρχει μια ολόκληρη οικονομική κατάσταση από πίσω. Είμαστε ικανοποιημένοι; Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά πώς θα
πάει λίγο παραπέρα το πράγμα; Η Χήρα Στρατηγού
έχει παιχτεί 10 φορές από ένα καινούργιο τηλεοπτικό
κανάλι. Πήρα εγώ κανένα φράγκο που βασανίστηκα να
την κάνω; Όχι. Έχω βαρεθεί 20 χρόνια που κάνω αυτή
τη δουλειά να βλέπω συνεχώς ταινίες μου αλλά και
των φίλων μου να παίζονται σωρηδόν και κατά κόρον
χωρίς τίποτα…
ΝΟΥΣΙΑΣ: Μα, καλά... πώς έπαιξαν την ταινία σου;
Ποιος έχει τα δικαιώματα; Δεν έκανες φασαρία;
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Όταν το έμαθα, έκανα, και
σταμάτησαν. Και να δώσει μια συνέντευξη ο σκηνοθέτης, να την παίξουν μία και δυο φορές, χαλάλι. Αλλά
όχι αυτό το πράγμα που γίνεται κατά κόρον σε όλη την
επικράτεια.
ΕΞAΡΧΟΥ: Εμένα η πρόταση του Τζώρτζη για διανομή 5-6 ελληνικών μικρού μήκους δεν με βρίσκει σύμφωνη. Νομίζω ότι η λογική πρέπει να είναι να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα, ετήσιο ή για μία σεζόν, που να
προβάλλει π.χ. για μία βδομάδα ταινίες από τη Λατινική
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Αμερική, την επόμενη βδομάδα sci-fi μικρού μήκους
των τελευταίων δέκα χρόνων κ.λπ… Γιατί εννοείται ότι
η ετήσια ελληνική παραγωγή μικρού μήκους δεν επαρκεί για να εκπαιδεύσει ένα κοινό σε σχέση με το τι είναι
μικρού μήκους, και θα πρέπει να καταλάβει ποια διαφορετικά πράγματα γίνονται σ’ αυτόν το χώρο.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Οι νεότεροι ίσως δεν γνωρίζουν
ότι έχει προηγηθεί τέτοια προσπάθεια και απέτυχε, δις.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ: Γιατί νομίζετε ότι απέτυχε;
ΚΟΚΚΙΝΟΣ: Εγώ νομίζω ότι απέτυχε γιατί η μικρού
μήκους δεν ενδιαφέρει κανέναν. Εμένα, βέβαια, η μικρού μήκους μού αρέσει. Έχει πολύ μεγάλο νόημα για
τον δημιουργό. Και εδώ ανοίγει ένα θέμα: Γιατί κάνουμε κινηματογράφο… Δεν ξέρω αν κάνουμε κινηματογράφο για να το δει υποχρεωτικά όλη η Ελλάδα. Αν
κρίνουμε, λοιπόν εκ του αποτελέσματος, πιστεύω ότι

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Πρέπει να αναφέρουμε,
όμως, και την περίπτωση όπου, πριν από έξι χρόνια,
εγώ διοργάνωσα ένα διήμερο στο Αττικόν, το οποίο
ήταν φουλ. Ήταν φουλ, όμως, γιατί τόσο εγώ όσο και οι
20 σκηνοθέτες των οποίων οι ταινίες είχαν παιχτεί τότε,
επί ενάμιση μήνα κάναμε μια φοβερή κινητοποίηση, διαρκή επικοινωνία, στέλναμε συνεχώς newsletters.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ: Υπήρχαν, δηλαδή, ειδικές συνθήκες.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ο κόσμος ήρθε τότε όχι γιατί μας είχαν υποχρέωση, ούτε για να μην τους καταγγείλουμε που δεν ήρθαν. Ήρθαν γιατί, με τη συνεχή προσέγγιση και επανάληψη, είδαν ότι θα ήταν ωραία εκδήλωση.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ: Μπορείς, όμως, να το κάνεις συνέχεια
αυτό;
ΝΟΥΣΙΑΣ: Αν γίνει 2-3 φορές, μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική.
ΦΑΦΟΥΤΗΣ: Τότε, αφού πέτυχε, γιατί δεν ξαναέγινε;
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Γιατί όλα θέλουν λεφτά! Πόσες φορές να μπεις σ’ αυτή τη διαδικασία; Με καλύτερη επικοινωνία το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα καλύτερο. Αν το big bang έχει επιτυχία 3 με άριστα το 10,
αυτό οφείλεται στον τρόπο με το οποίο το επικοινωνώ
10 χρόνια, επισταμένως και συνεχώς. Για αυτό το ξέρουν και λίγοι παραπάνω, πέρα από τους ανθρώπους
του χώρου μας.
ΦΑΦΟΥΤΗΣ: Άρα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι
ότι, κατ’ αρχάς, θέλουμε μια τακτική προβολή των ταινιών μικρού μήκους σε μια αίθουσα τύπου Ταινιοθήκης. Οπότε, αν κατακτηθεί αυτό και δημιουργηθεί ένα
κοινό (π.χ. από μαθητές, σχολεία κ.λπ.), που πάει και
ξαναπάει, μπορούμε μετά να μιλήσουμε και για προσπάθειες ευρύτερης εμπορικής διανομής. Κι αυτό, είναι
κάτι που γίνεται. Μπορεί το ΕΚΚ, σε συνεργασία με το
Φεστιβάλ της Δράμας, να το οργανώσει.

Σταύρος Ράπτης
Τζώρτζης Γρηγοράκης
Δημήτρης Σοφιανόπουλος
Αντώνης Κόκκινος

η μικρού μήκους δεν ενδιαφέρει κανέναν: και χρηματοδότηση έχει, και προβολή γίνεται, και στην ΕΡΤ παίζεται, και στο «Αθηνόραμα» γράφεται… Εγώ είμαι πάντα ενημερωμένος πότε και πού παίζονται. Παρ’ όλα
αυτά, στη σχολή στην οποία διδάσκω, όταν λέω στα
παιδιά να πάνε να δουν μικρού μήκους, δεν πάει κανείς. Αφού, λοιπόν, δεν ενδιαφέρει το κατ’ εξοχήν κοινό της, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Άρα, η κακοδαιμονία
της μικρού μήκους έχει να κάνει με αυτό. Τώρα το πώς
μπορεί αυτό το πράγμα να θεραπευτεί, είναι μια άλλη
ιστορία, κοινωνική. Το ίδιο συμβαίνει με πολλούς τομείς της ζωής. Οι αιτίες είναι πολλές: πρώτον, κλείνουν
η μία μετά την άλλη οι παραδοσιακές αίθουσες – προσωπικά, σε όλη μου τη ζωή, έχω πάει πέντε μόνο φορές σε multiplex· δεύτερον, κλείνουν τα θερινά σινεμά. Δεν πάει ο κόσμος στην αίθουσα, και κλείνει. Έτσι,
δεν πάει στις μικρού μήκους, γιατί δεν τον ενδιαφέρει
να πάει.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ κάνουμε αφιέρωμα στον
Μικρόκοσμο για τις μικρού μήκους και δεν πάνε οι μικρομηκάδες. Είναι όπως όταν έκλεινε το Ζόναρς και
όλη η Αθήνα κλαιγόταν, ενώ, όσο δούλευε, ήταν μονίμως άδειο! Κάνει ανακαίνιση το Ζόναρς, ξανανοίγει,
βάζει τον εσπρέσο 6 ευρώ, και όλη η Αθήνα πάει στο
Ζόναρς, επειδή έγινε της μόδας. Φαίνεται ότι κι εμείς
πρέπει να την κάνουμε της μόδας τη μικρού μήκους.
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ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μην τα περιμένουμε όλα από
το Κέντρο. Αν υπάρξει συμφωνία πέντε ανθρώπων που
θα ασχοληθούν ενεργά, όπως ασχολήθηκε τότε ο Κυριάκος, το Κέντρο μπορεί να τους στηρίξει, να κάνει κάποια πράγματα, αλλά ώς εκεί. Πρέπει εσείς να πάρετε
την πρωτοβουλία.
ΝΟΥΣΙΑΣ: Αυτό, λοιπόν, που ουσιαστικά προτείνεται
τώρα, είναι ό,τι έγινε με την εβδομάδα των ταινιών στο
Έλλη. Μέσω της «Ομίχλης» –από την οποία ουσιαστικά το έτρεξαν πέντε άτομα– έφυγε έξω στις εφημερίδες,
μαθεύτηκε, λειτούργησε, και ήταν κάθε μέρα sold οut.

φεστιβάλ: οι γιορτές των ταινιών
ΕΞΑΡΧΟΥ: Πρόσφατα πήγα σ’ ένα ημερήσιο φεστιβάλ, το Betting on shorts, στον Μικρόκοσμο, κι ήταν
γεμάτη η αίθουσα. Σ’ αυτό συμμετέχουν ξένες ταινίες, οπότε δεν πήγαν μόνο οι δημιουργοί με φίλους και
συγγενείς, πήγε και το κοινό. Και το Psarokokalo που γίνεται στο Nixon έχει πολύ κόσμο…
ΡΑΠΤΗΣ: Από την εμπειρία μου με το Psarokokalo κατάλαβα πως στην Αθήνα υπάρχει κοινό που ψάχνει να
δει ξένες ταινίες μικρού μήκους, ενώ τις ελληνικές συνεχίζει να τις αποφεύγει.
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ: Ίσως ο σημαντικότερος χώρος
συνάντησης με τη μικρού μήκους είναι τα φεστιβάλ –

τόσο για τους σινεφίλ όσο και για το πιο ευρύ κοινό. Είναι το κύριο μέρος και μέσο προβολής της ταινίας μικρού μήκους διεθνώς.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι, όμως, όλα αυτά «φεστιβάλ»; Γιατί υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός (code of
ethics) του τι είναι διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ:
πρέπει να διαρκεί μίνιμουμ 5 ημέρες και να περιλαμβάνει ταινίες από 5-7 χώρες.
ΦΑΦΟΥΤΗΣ: Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι υπέρ ενός
πολύ καλά οργανωμένου Φεστιβάλ Δράμας που
υπάρχει, ώστε να συγκεντρώνεται όλη η παραγωγή
κάθε χρόνο σε ένα μόνο φεστιβάλ, ή είσαι υπέρ της διασποράς των φεστιβάλ και να έρθει μεγαλύτερο κοινό
σε επαφή με τις μικρού μήκους;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς δεν μπλοκάρουμε κανένα
φεστιβάλ· αντίθετα, τα έχουμε στηρίξει κατά καιρούς…
KOKKINOΣ: Πάντως, ο όρος «φεστιβάλ» έχει διασταλεί πλέον. Και για μένα αυτή η ερώτηση έχει αυτονόητη απάντηση: διότι, αν η ύπαρξη αυτών των διαφορετικών φεστιβάλ καλύπτεται από την ανάγκη του κόσμου,
που πάει και γεμίζει τις αίθουσες, γιατί όχι; Από τη στιγμή που μιλάμε για διανομή, τι καλύτερη διανομή από
15 φεστιβάλ…
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Συζητούσαμε τόση ώρα για το
θέμα της διανομής. Το Φεστιβάλ της Δράμας είναι ο
μόνος θεσμός που έχει λάβει πρωτοβουλίες διανομής:
στις αίθουσες ανά την Ελλάδα με το πρόγραμμα «Το
Φεστιβάλ της Δράμας ταξιδεύει», όπου οι βραβευμένες ταινίες κάθε χρόνο ταξιδεύουν σε 60 πόλεις. Έτσι οι
άνθρωποι γνωρίζουν τις μικρού μήκους και συνδιαλέγονται. Eπίσης δίνεται η δυνατότητα και στους σκηνοθέτες να πάνε και οι ίδιοι σ’ αυτές τις πόλεις και να παραβρεθούν στις προβολές των ταινιών τους. Ταυτόχρονα,
εδώ και δύο χρόνια έχουμε προχωρήσει στη διανομή
σε DVD με τη συνεργασία μας με τη FNAC, μια συνεργασία πρωτοποριακή στον ελληνικό χώρο. Μάλιστα τα
9,99€ από κάθε DVD αποδίδονται πίσω στους σκηνοθέτες, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Αλλά όλα
αυτά, παρότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, δεν φτάνουν
για να καλύψουν το ζητούμενο: όπως και σε κάθε χώρα
της Ευρώπης, δεν μπορεί να υπάρξει διανομή της μικρού μήκους, ούτε να φέρει απόδοση.

νόμος για τον 21ο αιώνα
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ: Ενόψει του νέου κινηματογραφικού νόμου, ποιες προτάσεις θα μπορούσε να υπάρξουν
συγκεκριμένα για τη μικρού μήκους;
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Για μένα, στον νέο νόμο πρέπει να υπάρχει ειδική αναφορά στη μικρού μήκους ταινία, με δεδομένα και ρυθμίσεις που δεν θα σχετίζονται
νομοθετικά με την ταινία μεγάλου μήκους. Γιατί υπάρχουν σημαντικές διαφορές, με πρώτη το εμπορικό βάρος που έχει η μεγάλη έναντι της μικρής με την αντίστοιχη χρηματοδότηση και τη δυνατότητα συμπλήρωσης της χρηματοδότησης… Δηλαδή, αν μια μεγάλου μήκους έχει προϋπολογισμό 500.000€, πιθανότατα μπορεί να βρει επιπλέον 50-100.000€ από κά-

ποιους χορηγούς γιατί είναι ενισχυμένο το εμπορικό της
background, ενώ μια μικρού, που παίρνει 25.000€,
δεν υπάρχει περίπτωση να βρει ούτε 100€. Χρειάζεται,
λοιπόν, ένα ειδικό text, το οποίο θα πρέπει να σχεδιαστεί από ανθρώπους που ξέρουν τη μικρού μήκους ταινία και τα προβλήματά της, ώστε να προτείνουν λύσεις.

Παναγιώτης Φαφούτης
Γιώργος Νούσιας

ΝΟΥΣΙΑΣ: Εγώ έχω να κάνω μια πρόταση, κυρίως για
τον Κανονισμό του Κέντρου και όχι τόσο για το Νόμο.
Από την προσωπική μου εμπειρία θεωρώ ότι το σύστημα λειτουργεί λίγο στρεβλά: όταν, το 2000, έκανα αίτηση και πήρα χρήματα για την πρώτη μου «σοβαρή»
μικρού μήκους, το άγχος μου ήταν πώς θα διαχειριζόμουν αυτά τα χρήματα χωρίς να έχω την εμπειρία. Με
αυτά τα χρήματα θα μπορούσα να έχω κάνει 5 μικρού
μήκους, να έχω εκπαιδευτεί καλύτερα, να έχω μάθει το
μέσο καλύτερα, γιατί ισχύει αυτό που έλεγε ο Αντώνης,
πως, όταν είμαστε πιτσιρικάδες και δεν ξέρουμε, πάμε
να κάνουμε τεράστιες ταινίες. Ενώ τώρα με τα ψηφιακά,
μπορούμε να κάνουμε κάθε μήνα ταινία, χωρίς πλάκα!
Και η δέκατη ταινία μπορεί να είναι και αριστούργημα.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ: Αντί δηλαδή να δίνονται από 25.000€
σε κάθε ταινία, να δίνονται 5-10.000€ σε περισσότερες.
ΡΑΠΤΗΣ: Και λιγότερα ακόμα.
ΝΟΥΣΙΑΣ: Ενδεχομένως να είχε ένα πρόγραμμα
το ΕΚΚ που να σου λέει ότι η ταινία θα έχει budget
1000€, δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν είμαι ειδικός, αλλά
θεωρώ ότι αυτό μας λείπει από την Ελλάδα. Από τη
στιγμή που εγώ έκανα την πρώτη μου μεγάλου μήκους
με 10.000€, σημαίνει ότι γίνεται.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πράγματι δεν είναι ανάγκη όλες
οι ταινίες να γίνονται με τόσο υψηλό επίπεδο παραγωγής. Άλλωστε, με αυτή τη λογική υπάρχει και το «Πρώτο Βήμα», για σκηνοθέτες μέχρι 23 χρονών.
ΕΞΑΡΧΟΥ: Ίσως να υπήρχε ένα πρόγραμμα, όπως το
αντίστοιχο που υπάρχει για τις μεγάλου μήκους, που
να είναι για τις πρώτες μικρού μήκους, ή μόνο για ψηφιακές.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ: Και έτσι δεν θα αναγκάζεσαι να κάνεις
ταινίες κάθ ε 1-2 χρόνια, αλλά πολύ συχνότερα: δύο
φορές το χρόνο, ας πούμε.

*Η συζήτηση για την ταινία μικρού μήκους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιo του Κινηματογραφικού Τμήματος του Generation Show for Art, ενός καλλιτεχνικού φόρουμ που διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά κάτω από τη στέγη της
οικονομικής έκθεσης Μoney Show.
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στον ιστό

από τον Λευτέρη Αδαμίδη

διαδικτυακό σίριαλ
(www.sexshoptv.gr)

Είναι κοινός τόπος και καυτό σημείο τριβής ότι τα λεφτά λείπουν από τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά, ευτυχώς, υπάρχει όρεξη και δημιουργικές ιδέες που
φαίνεται να πιάνουν τόπο και στα μέρη μας, έστω και αν πολλοί θα πουν ότι τέτοιες ιδέες δεν συνιστούν αμιγώς κινηματογράφο. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν στις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας εγχώριων διαδικτυακών σίριαλ· να,
όμως, που, επιτέλους, βρισκόμαστε σε μια αληθινά σοβαρή προσπάθεια με φιλόδοξες προοπτικές. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, λοιπόν, ο Μάκης Παπαδημητράτος, μαζί με την ομάδα που μας σύστησε με το Τσίου και τους Κλέφτες, έχει βάλει
στα σκαριά το Sex Shop TV, ένα σίριαλ 10 επεισοδίων με διάρκεια 45-50 λεπτά το
καθένα, το οποίο θα διανεμηθεί αποκλειστικά στο Διαδίκτυο· ή, αν προτιμάτε, μια
ταινία συνολικής διάρκειας 7,5 ωρών, η οποία, όπως λέει ο ίδιος «είναι φτιαγμένη με ένα budget λίγο χαμηλότερο από αυτό μιας τηλεοπτικής σειράς, αλλά πρόκειται για μια σειρά με επαγγελματικούς όρους, με ποιότητα σε εικόνα, ήχο, σκηνικά, κοστούμια, μακιγιάζ, με μουσική γραμμένη γι’ αυτήν και παιγμένη από μουσικούς, με ηθοποιούς πολύ υψηλού επιπέδου, πολλή δουλειά και πολλές πρόβες και ελευθερία στη δημιουργία της».
Για να διευκολυνθεί η θέαση των επεισοδίων, κάθε ένα θα «κόβεται» σε τέσσερα
τμήματα των 12 λεπτών, τα οποία θα προβάλλονται κάθε εβδομάδα, ενώ ολόκληρο το επεισόδιο θα προβάλλεται στο τέλος του μήνα. Οι δημιουργοί υπόσχονται ότι τα επεισόδια θα είναι δωρεάν και, ταυτόχρονα, ελεύθερα διαφημίσεων (γκρίζων και μη), και αναζητούν χορηγούς για το ίδιο το site. Η σημαντικότερη, όμως, καινοτομία του σίριαλ είναι η ταυτόχρονη μετάδοσή του με αγγλικούς,
ισπανικούς, γερμανικούς και γαλλικούς υποτίτλους – ένα βήμα πρωτόγνωρο για
τα ελληνικά δεδομένα, που σίγουρα θα κρίνει και το μέλλον ανάλογων προσπαθειών. Με τον τρόπο αυτόν, μια ελληνική παραγωγή ανοίγεται σε μια διεθνή αγορά αυτόματα μέσα από ένα μέσο που, έτσι κι αλλιώς, δεν γνωρίζει παρά μόνο
γλωσσικά σύνορα. Ήδη, εδώ και μερικούς μήνες, ο πιλότος της σειράς έχει ανεβεί
σε αγγλικά και ισπανικά, και υπολείπονται οι δύο άλλες γλώσσες για να έχουμε
αυτό που ο Μάκης Παπαδημητράτος ονομάζει παγκόσμια πρεμιέρα.
Όσον αφορά την υπόθεση της σειράς, η ιστορία συνδέει τον μικρόκοσμο ενός sex
shop με τα σχέδια ενός παραγωγού να γυρίσει την κορυφαία ελληνική τσόντα, και
τις προσπάθειες μιας τηλεοπτικής δημοσιογράφου που αναζητά σκάνδαλα. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, εκτός από τους τακτικούς συνεργάτες του Παπαδημητράτου (Αλέξανδρος Παρίσης, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Τζένη Θεονά), συναντάμε τον Τάκη Σπυριδάκη και τη Μυρτώ Αλικάκη. Ο πρόλογος, εν είδει πιλότου της
σειράς, διάρκειας 12 λεπτών, ο οποίος έχει ήδη ανέβει στο Διαδίκτυο, είναι εντυπωσιακός σε ποιότητα παραγωγής. «Θέλαμε μέσα απ’ αυτόν» λέει ο σκηνοθέτης,
«να δείξουμε κάποιες σκηνές από τα πρώτα επεισόδια για να είναι κατανοητή η
ιστορία, να παρουσιάσουμε τα περισσότερα από τα βασικά πρόσωπα, αλλά και
το ύφος της σειράς. Από την άλλη, όμως, δεν θέλουμε να τα “δείξουμε όλα”, και
μετά να μην έχουν ενδιαφέρον τα ολόκληρα επεισόδια όταν γυριστούν. Έτσι, αποφασίσαμε να “ρισκάρουμε” με τον πρόλογο και να μη δείξουμε τα “καλύτερα”,
για να τα έχουμε για μετά. Σε όσους άρεσε ο πρόλογος, ένα έχω να τους πω: δεν
έχουν δει τίποτα ακόμα.»
Το διαθέσιμο υλικό συμπληρώνεται από ένα trailer κι ένα μικρό, αλλά απολαυστικό, making of. Η σελίδα είναι ανοιχτή σε κάθε είδους σχόλια των θεατών και,
αν κρίνουμε από τα κείμενα των δημιουργών, η ανταπόκριση και η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη, και η άποψη των επισκεπτών σοβαρά υπολογίσιμη για την πορεία του σίριαλ.
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