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Με το που µπήκε για τα καλά ο καινούργιος χρόνος και γυρίσαµε όλοι στα γραφεία του Κέντρου τρέξαµε βέβαια να δούµε τι µας είχε φέρει ο Αϊ Βασίλης. ∆ιότι, είπαµε, κάτι θα είχε φέρει, δεν µπορεί!
Καθώς σπρωχνόµαστε ανυπόµονοι στους διαδρόµους, τα στοιχήµατα έπεφταν
βροχή. Ένας έλεγε "λεφτά, λεφτά για ταινίες", άλλος διαλαλούσε "έφερε το νόµο για τις φοροαπαλλαγές", ένας τρίτος οραµατιζότανε καινούργιο κτήριο για
όλους τους κινηµατογραφιστές, ένας τέταρτος φώναζε "καλά σενάρια, να φτιάξουµε καλύτερες ταινίες". Κι ένας άλλος, παράξενος, επαναλάµβανε µονότονα
κάτι σαν κινέζικο: "το-ενα-µι-σί ταε-κα-τό". Κάποιος µάλιστα, πολύ αισιόδοξος
αυτός, παρακαλούσε για ένα µαγικό ραβδάκι που θα κάνει το χώρο να µονιάσει
και να πάψει να τσακώνεται για όλα και για τίποτα.
Μεγάλη πίκρα νοιώσαµε όταν είδαµε τις κάλτσες που είχαµε κρεµάσει πάνω στο
χριστουγεννιάτικο δέντρο άδειες. Ευτυχώς τα έπιπλα ήτανε ακόµα εκεί, τουλάχιστον δεν µας τα είχε πάρει το Υπουργείο Οικονοµικών, κι ας επιµένει να µας θεωρεί µία µικρή και ταπεινή ∆ΕΚΟ.
Εκείνη τη στιγµή µπήκε κάποιος κυνικός που τόση ώρα ερχότανε µε το πάσο του
και δήλωσε, στεντορεία τη φωνή, "είστε χαζοί ρε, δεν υπάρχουνε Αϊ Βασίληδες,
άµα τα θέλετε όλα αυτά σηκώστε τα µανίκια και δουλέψτε, έχετε πολύ δρόµο
µπροστά σας".
Κοιτούσαµε τον αντιπαθή άφωνοι και µουδιασµένοι ώσπου, ξαφνικά, από κάπου
ξετρύπωσε ένας καλλικάντζαρος. Ήτανε γαρ η δέκατη µέρα των Χριστουγέννων.
Μας έκλεισε πονηρά το µάτι κι ύστερα βγήκε κι άλλος, κι άλλος, κι άλλοι πολλοί, κι άρχισαν να χοροπηδούν και να κάνουν σκανταλιές. Τότε εµείς, κατά κάποιον περίεργο τρόπο, βρήκαµε ξανά το κέφι µας. Κατεβάσαµε τα στολίδια απ'
το δέντρο, σηκώσαµε τα µανίκια και στρωθήκαµε στη δουλειά.
Ο αντιπαθής µας κοιτούσε από µια γωνία µε ξινό ύφος και σκεφτότανε πόσο δίκιο είχε. Πάντως για τους καλλικαντζάρους δεν είχε άποψη. Ούτε είχε καταλάβει
ποτέ το λόγο της ύπαρξής τους.
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τουρισµός - πολιτισµός: 1-1

∞ÁÁÂÏÈÎ‹ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘

ο Eduart, τα βραβεία και το ταξίδι στις αίθουσες
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¶·Ó·ÁÈÒÙ· µÏ·ÓÙ‹
το Shooting Star της Ελλάδας

¤Ó· ÚÔ˙... Ï›ÁÔ ·ÓÎ
Αλέξανδρος Βούλγαρης, Σίµος Σακερτζής, Πάνος Βουτσαράς

°ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚﬁÔ˘ÏÔ˜
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ÃÚ‹ÛÙÔ˜ µ·Î·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜: Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ Ì·ÙÈ¿
14 χρόνια χωρίς το Χρήστο Βακαλόπουλο

¶·‡ÏÔ˜ ∫¿ÁÈÔ˜
όλα τα λεφτά στις ελληνικές ταινίες

§¤Ó· µÔ˘‰Ô‡ÚË
µερικές σκέψεις πάνω στο σενάριο

∞ÓÙÒÓË˜ §Ô˘‰¿ÚÔ˜
Μια Μέλισσα τον Αύγουστο

∆È ı¤ÏÂÙÂ Ó· Ê¤ÚÂÈ Ô ÕÈ-µ·Û›ÏË˜
ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ;
ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘
‚È‚Ï›Ô - ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË
Ακαδηµίας 96-98, του Γιώργου Ζερβουλάκου

See Cinema Network
Ξεπερνώντας τα σύνορα

ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
Ν. Μαµαγκάκης: ιστορίες για µουσική και φίλους

ÌÈÎÚÔÌËÎ¿˜
Αγγέλα Μυλωνάκη
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Στείλτε µας τα γράµµατά σας (µέχρι 150 λέξεις) ταχυδροµικώς ή στο moter@gfc.gr

√È Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ÂÓﬁ˜ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÓÂÊ›Ï

∞Á·ËÙﬁ ª√∆∂ƒ,

Τα πράγµατα άλλαξαν στις κινηµατογραφικές αίθουσες,
αλλά πρέπει ν’ αλλάξουµε κι εµείς; (Εµείς οι πιο παλιοί κινηµατογραφόφιλοι που το να πάµε σινεµά ήταν ένα µε την καθηµερινότητά µας.) Άλλαξαν οι τιµές, άλλαξαν πολύ, κάναµε κουράγιο,
κάναµε περικοπές κι αρχίσαµε να νοικιάζουµε DVD.
Άλλαξαν τα εισιτήρια και δεν κρατάµε πια θέση για τους αιώνια
αργοπορηµένους φίλους. Και εγκλωβιζόµαστε σε µια θέση που
την έχει διαλέξει κάποιος άλλος, στην προκειµένη περίπτωση
ένας υπολογιστής. Κι έρχεται και κάθεται µπροστά µας (ή πίσω)
ο συνθεατής ενώ η αίθουσα είναι µισοάδεια Κάναµε κι εδώ κουράγιο, βάλαµε στον ταλαιπωρηµένο µας σκληρό δίσκο
τις εικόνες των αιθουσών για να ζητάµε τις θέσεις µας,
µάθαµε σε ποια σινεµά µπορούµε να ’µαστε ακόµα ελευθέρας
βοσκής και αφήνουµε τα εισιτήρια των αργοπορηµένων
στην είσοδο. Έγινε λοιπόν το σινεµά «έξοδος».
Ας µείνουµε όµως εκεί. Ας µη χτυπάνε τα κινητά,
ας µη βλέπουµε µε την άκρη του µατιού µας τα φωτάκια
του αθόρυβου ν’ αναβοσβήνουν, ας µην ακούµε τα µασουλήµατα των σνακ (τον παλιό καιρό επιτρεπόταν µόνο
στις καλοκαιρινές προβολές κι αυτό έκανε τη διαφορά)
κι ας σταµατήσει η φλυαρία. Το να πας σινεµά είναι έξοδος
αλλά και απόλαυση.
Και πολλά άλλα.

Ήµουν κι εγώ από αυτούς που εξεπλάγησαν ευχάριστα
όταν έτυχε να έρθεις στα χέρια µου. Επιτέλους, ένα περιοδικό
για τον ελληνικό κινηµατογράφο µε αισθητική και θεµατολογία
που δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τα περιοδικά του χώρου.

Φιλικά
∫.™.

Αν και ο ελληνικός κινηµατογράφος είναι αυτός που µπορεί
να φέρει τους θεατές πίσω στις αίθουσες - και πολλές φορές
έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των κονσερβοποιηµένων
ξένων υπερπαραγωγών - ο τηλεγραφικός τρόπος
που παρουσιάζονται ή «κρίνονται» από τα Μέσα οι ελληνικές
ταινίες δεν τις βοηθά να δείξουν τις δυνάµεις τους.
Οι παρουσιάσεις και συνεντεύξεις σου δίνουν σηµαντικό
βήµα στους Έλληνες δηµιουργούς.
Το µικρό αφιέρωµα του δεύτερου τεύχους σου στο σενάριο
υποδειγµατικό - µακάρι η πρωτοβουλία αυτή να συνεχιστεί
και για τα άλλα στάδια της δηµιουργίας ενός φιλµ, µε εξίσου
ενδιαφέροντες καλεσµένους. Επίσης, συνέχισε -όποτε µπορείςµε ανταποκρίσεις από τα γυρίσµατα των ταινιών (όπως έκανες
µε τη Γενοβέφα στο πρώτο τεύχος σου). Θα είχε ενδιαφέρον, τέλος, να απευθύνεσαι σε σκηνοθέτες για να κάνουν
µια παρουσίαση ταινιών -ελληνικών και µη- που έχουν
επηρεάσει το έργο και την πορεία τους.
Καλή δύναµη και συνέχισε έτσι!
°.¢.
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∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√π ∞£∏¡∞ ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 34/36, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥ ΚΟΡΑΗ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ CINEMAX /CLASS ΣΤΑ∆ΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑΙΟΝ NESCAFE ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ
124 ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS ZΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 7, ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΣΤΡΟΝ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 336 ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 145, ∆ΑΦΝΗ CINE CITY (1-4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 82, ΠΛ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ∆ΑΝΑΟΣ 1 & 2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 109, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΕΛΛΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 64 EMΠΑΣΣΥ FILMNET ODEON ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 5 & ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΙΝΤΕΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ PRINCE FILMCENTER Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 106, ΦΙΞ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ FILMCENTER ΡΙΖΑΡΗ 4, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΦΙΛΙΠ ΘΑΣΟΥ 11, ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTER ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 21, ΠΑΤΗΣΙΩΝ ODEON ΟΠΕΡΑ 1 & 2 ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 57 ΟDEON ZINA ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 74 ODEON ΑΒΑΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 234 ODEON
KOSMOPOLIS-ΜΑΡΟΥΣΙ (1-12 ΑΙΘΟΥΣΕΣ) Λ. ΚΗΦιΣΙΑΣ 73, ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ODEON STARCITY Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 111 & ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ STER ILION ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67Α ΙΛΙΟΝ
STER ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΧΑΡΝΩΝ 375 ñ £∂™™∞§√¡π∫∏ ODEON CINEPLEX ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 & ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38 ΟΛΥΜΠΙΟΝ/ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10
ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 9 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΝ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 ΒΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8, ΚΑΜΑΡΑ STER MACEDONIA ΤΟΜΠΑΖΗ 15 ΠΥΛΑΙΑ STER CITY GATE ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΚΩΛΕΤΤΗ ñ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏ ΑΛΕΞ ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 ΗΛΥΣΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 21 ñ µ∂ƒ√π∞ ΣΤΑΡ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57 ñ ¢ƒ∞ª∞ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 ñ §∞ƒπ™∞ ΒΙΚΤΟΡΙΑ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 14 STER THESSALIA 3Ο χλµ. ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ ñ ∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏∆∏™ ΑΣΤΟΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & Ι∆ΟΜΕΝΕΩΣ ñ ƒ√¢√™ METPOΠΟΛ
(ΟDEON) ΒΥΡΩΝΟΣ & ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ ñ Ã∞§∫π¢∞ ΟDEON A ΜΑΓΙΑ ΑΒΑΝΤΩΝ 83 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ ñ ∆ƒπ¶√§∏ ODEON CINEPLEX CINEVILLE ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 36 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ñ
°π∞¡¡∂¡∞ ODEON CINEPLEX ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ñ ∫∞µ∞§∞ ΟΣΚΑΡ ΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ 14 ñ ∫∞™∆√ƒπ∞ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 ñ ∫∞∆∂ƒπ¡∏ ΕΥΚΑΡΠΙ∆Η 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 28 ñ
∫π§∫π™ ΑΣΤΡΟΝ Κ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆Η 3 ñ ∫√∑∞¡∏ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 ñ ∫√ª√∆∏¡∏ ODEON CINEPLEX ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ñ √ƒ∂™∆π∞¢∞ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 ñ ¶∆√§∂ª∞´¢∞ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 5 ñ ™∂ƒƒ∂™ ΚΡΟΝΙΟΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ñ •∞¡£∏ ODEON CINEPLEX ΚΑΡΑΟΛΗ & ΕΛΠΙ∆ΟΣ ñ ¶∞∆ƒ∞ STER
VESO MARE ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ 17

™Ã√§∂™ ΣΧΟΛΗ ΚΙΝ/ΓΡΑΦΟΥ & Μ.Μ.Ε. ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 65 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 Μ.Μ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5 ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 16 ΙΕΚ ∆ΟΜΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 17 NEW YORK COLLEGE ΑΜΑΛΙΑΣ 38 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
µπµ§π√¶ø§∂π∞ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17 ΙΑΝΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 24 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 35 ΛΙΒΑΝΗ ΑΡΑΧΩΒΗΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5 FNAK THE MALL ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ EX-LIBRIS ΣΟΛΩΜΟΥ 4-6 & ΣΤΡΑΤΗΓΗ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΚΟΥΦΑ & ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
∫∞º∂ ROSEBUD ΣΚΟΥΦΑ 40 & ΟΜΗΡΟΥ 60 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΣΚΟΥΦΑ 47-49 JOCKERS ΒΟΥΛΗΣ 7 MAGAZE ΑΙΟΛΟΥ 33 WUNDERBAR ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 30 BACARO ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1 &
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ BARTESSERA ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25 (ΣΤΟΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ) ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39 & ∆Ι∆ΟΤΟΥ TOY CAFE ΚΑΡΙΤΣΗ 10 ΤRIBECCA ΣΚΟΥΦΑ 46 JIMMY’S BAΛΑΩΡΙΤΟΥ 7 ΝΙΧΟΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 61Β COFFEE SHOP ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΟΥ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ 1 ñ ∞°π√™ ¡π∫√§∞√™ ∫ƒ∏∆∏™ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 ñ §∞ªπ∞ ΚΑΦΩ∆ΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ ΟΘΩΝΟΣ 10 ñ ∞ƒ°√™∆√§π ΠΟΡΤΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 9

// Ó¤·

ÃﬁÏ˘ÁÔ˘ÓÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
Στην Ελλάδα θα βρεθεί στις αρχές Μαρτίου η ελληνοαµερικανίδα ηθοποιός Νία Βαρντάλος για τα
γυρίσµατα της νέας της ταινίας My Life in Ruins. Πρόκειται για µια κωµωδία καταστάσεων όπου η
διάσηµη ηθοποιός (που υπογράφει και το σενάριο) υποδύεται µια ξεναγό που συνοδεύει ένα γκρουπ
αµερικανών τουριστών στους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Για τις ανάγκες
της ταινίας οι παραγωγοί της Τοµ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον (παραγωγοί και στην µεγάλη εµπορική
επιτυχία Γάµος αλά Ελληνικά) εξασφάλισαν γυρίσµατα στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας
όπως η Ακρόπολη, οι ∆ελφοί κ.α. Είναι η πρώτη φορά, µετά το 1989, που δόθηκε άδεια για γυρίσµατα σε αρχαιολογικούς χώρους (Ιστορίες της Νέας Υόρκης του Φράνσις Φορντ Κόπολα) σε µια
χολιγουντιανή παραγωγή.
Την σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Ντόναλντ Πέτρι (Πώς να Χωρίσετε σε 10 Μέρες, Έρωτας
στην Τύχη, Μις µε το Ζόρι), ενώ τη διανοµή στην Ελλάδα έχει η Hollywood Entertainment.

ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú: Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘
Για ένατη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Nτοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης - Eικόνες του
21ου Aιώνα θα δώσει το παρών από τις
16 µέχρι τις 25 Μαρτίου, αφυπνίζοντας το
κοινό µ’ ένα εκτενές ξένο και ελληνικό πρόγραµµα, και δυο πολύ σηµαντικές παράλληλες διοργανώσεις που ενισχύουν το διεθνή και πολυπολιτισµικό χαρακτήρα του
φεστιβάλ. Πρόκειται για το Pitching Forum
και το Doc Market που από την πρώτη
χρονιά διοργάνωσης του Φεστιβάλ έχουν
αποκτήσει τη δική τους ταυτότητα µέσα στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ.

Pitching Forum:

Όσοι έχετε στα σκαριά κάποιο νέο project, µεν ξεχάσετε ότι
από τις 21 έως τις 25 Mαρτίου, θα πραγµατοποιηθεί το Pitching Forum 2007, Docs in
Thessaloniki που διοργανώνει το Eυρωπαϊκό ∆ίκτυο Nτοκιµαντέρ (EDN) σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Nτοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης. Ένα διεθνές 5ήµερο πρόγραµµα παρουσίασης προτάσεων για ταινίες ντοκιµαντέρ, όπου Έλληνες και ξένοι παραγωγοί
θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις
προτάσεις τους στους εκπροσώπους διεθνών και ελληνικών τηλεοπτικών σταθµών,
µε σκοπό την πώληση.
Τελευταία µέρα υποβολής προτάσεων
είναι η 1η Φεβρουαρίου, 2007.

Doc Market: Η ∆ιεθνής Αγορά Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης (Doc Market) που συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο µε την ΕΡΤ Α.Ε,
έχει στόχο να ενισχύσει την εµπορική δραστηριότητα του σύγχρονου ντοκιµαντέρ,
παρουσιάζοντας ένα πλούσιο, αντιπροσωπευτικό και πολυσυλλεκτικό δείγµα της παγκόσµιας ετήσιας παραγωγής ντοκιµαντέρ.
Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες και ξένους δηµιουργούς να προωθήσουν τη δουλειά τους ερχόµενοι σε επαφή
µε τους κατάλληλους αποδέκτες. Η συνεχώς αυξανόµενη προσέλευση των αγοραστών και το µεγάλο τους ενδιαφέρον για το
πρόγραµµά της, της έχει ήδη χαρίσει µια
θέση στο στερέωµα των παγκόσµιων αγορών, µετρώντας 438 ταινίες, 41 αγοραστές
και 20 συµµετέχουσες χώρες στην τελευταία της διοργάνωση.
°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Pitching Forum
Î·È ÙËÓ ∞ÁÔÚ¿, ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜,
http://www.filmfestival.gr/docfestival/index.html

Μια τιµητική βραδιά για τον ελληνικό
κινηµατογράφο, µε άξονα την πολιτιστική συγγένεια των δύο χωρών, διοργανώνει η Πρεσβεία της Αιγύπτου στις
22 Ιανουαρίου. Οµιλητές της εκδήλωσης θα αποτελέσουν οι κριτικοί κινηµατογράφου Ιάσονας Τριανταφυλλίδης
και Βασίλης Κεχαγιάς, µε θέµατα τον
παλιό και νεότερο ελληνικό κινηµατογράφο αντίστοιχα, καθώς και ο πολιτιστικός σύµβουλος του Υπουργείου Πολιτισµού στην Αίγυπτο, Γιάννης Μελαχροινούδης, αναφορικά µε τις σχέσεις
Ελλάδας - Αιγύπτου. Η εκδήλωση θα
διεξαχθεί στο Μορφωτικό Κέντρο της
Αιγυπτιακής Πρεσβείας.

ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È º·ÓÙ·Û›·
Το βιβλίο του Ρικ Γιάνσι «Οι Εξωπραγµατικές
Περιπέτειες του Άλφρεντ Κροπ» κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Μεταίχµιο µεταφρασµένο
από τη Βούλα Γεωργακάκου. Πρόκειται για
τη ζωή ενός δεκαπεντάχρονου, του οποίου η
µέχρι τότε φυσιολογική ζωή παίρνει αλλόκοτη τροπή όταν ο θείος του, µε τον οποίο µεγαλώνει, αποφασίζει να λύσουν το οικονοµικό τους πρόβληµα κλέβοντας το Εξκάλιµπερ, το µυθικό σπαθί του Βασιλιά Αρθρούρου. Ακολουθούν µια σειρά εξωπραγµατικών γεγονότων µε ένα αρχαίο τάγµα ιπποτών, κλεµµένα αυτοκίνητα, µπράβους πάνω
σε µοτοσικλέτες και µια µυστηριώδη διεθνή
οργάνωση που τον καταδιώκει ενώ ο ίδιος
προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα. Η
αφήγηση εκτυλίσσεται εν µέσω έντονης δράσης αναµειγµένης µε αρκετό χιούµορ.

¶·Ú¤Â˜
Festivals 2007
∞ã ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì¤¯ÚÈ
Î·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜,
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜,
ı· Ù·ÍÈ‰¤„Ô˘Ó ÛÙ· ºÂÛÙÈ‚¿Ï
ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘.
Η Χορωδία του Χαρίτωνα
του Γρηγόρη Καραντινάκη
στο Palm Springs Film Festival (4-15/1).

Η Ψυχή στο Στόµα
του Γιάννη Οικονοµίδη
στο Cyprus Film Days(13-20/1).

Η καινούρια ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα
Παρέες θα προβληθεί στους κινηµατογράφους το Μάρτιο. Πρόκειται για µια
παρέα Αθηναίων η οποία τη Μεγάλη
Βδοµάδα στο Πήλιο ανακαλύπτει στην
αυλή της το πτώµα ενός άγνωστου. Προσπαθώντας ν’ αποφύγουν την κατηγορία
συγκρούονται µε τους ντόπιους, κυρίως
όµως αναµετριούνται µε τον εαυτό τους.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Βαγγέλης Μουρίκης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Μαρία Πρωτόπαπα και Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Τοπίο στην Οµίχλη
του Θόδωρου Αγγελόπουλου
στο Goteborg Film Festival.(25/1-5/2).

Η Χορωδία του Χαρίτωνα
του Γρηγόρη Καραντινάκη
στο US HBO Comedy Arts Film Festival.
(28/2-4/3).

™ÙÔ Fantasporto-Festival International
de Cinema do Porto(19/2-3/3)
™ÙÔ Â›ÛËÌÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁ ÙÌ‹Ì·
Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ù·ÈÓ›Â˜:
Το Γαλάζιο Φόρεµα
του Γιάννη ∆ιαµαντόπουλου

Η Ψυχή στο Στόµα
του Γιάννη Οικονοµίδη

Â›ÛË˜ ı· Á›ÓÂÈ ·ÊÈ¤ÚˆÌ·
ÛÂ ÂÊÙ¿ Ù·ÈÓ›Â˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜:
Η Εαρινή Σύναξις των Αγροφυλάκων
του ∆ήµου Αβδελιώδη

Το Μόνον της Ζωής του Ταξείδιον
του Λάκη Παπαστάθη

Από την Άκρη της Πόλης
του Κων/νου Γιάνναρη

Τα ∆ελφινάκια του Αµβρακικού
του Ντίνου ∆ηµόπουλου

Γαµήλια Νάρκη
του ∆ηµήτρη Ινδαρέ

Hardcore

™˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂.∫.∫.
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση
των µελών της Οµοσπονδίας Κωφών στην
πρωτοβουλία του Ε.Κ.Κ για την παραχώρηση 10 ελληνικών ταινιών σε DVD µε υποτίτλους για άτοµα µε προβλήµατα ακοής.
Για την συνέχεια του προγράµµατος, η
Οµοσπονδία Κωφών ζήτησε ταινίες, κυρίως, του παλιού ελληνικού κινηµατογράφου. Η εταιρία Παπανδρέου Α.Ε. ανταποκρίθηκε άµεσα και παραχώρησε τα δικαιώµατα των εξής ταινιών: Αγάπησα και Πόνεσα, Πληγωµένες Καρδιές, και Ταπεινός
και Καταφρονεµένος του Απόστολου Τε-

γόπουλου, Αν Έχεις
Τύχη του Γιώργου Πετρίδη, Αχόρταγος του
Ντίµη ∆αδήρα, Βοήθεια… Ο Βέγγος Φανερός Πράκτωρ 000
και ∆όκτωρ… Ζιβέγκος του Θανάση Βέγγου, Το Γέλιο Βγήκε
από τον Παράδεισο
του Γιώργου Παπακώστα, Έξω Φτώχεια
και Καλή Καρδιά του Πάνου Γλυκοφρύδη,
Καλώς Ήρθε το ∆ολάριο του Αλέκου Σακελλάριου, Το Κορίτσι του Λόχου του ∆ηµήτρη Αθανασιάδη, Ο Κύριος Πτέραρχος
του Ντίνου Κατσουρίδη, Ο Μελέτης στην
Άµεσο ∆ράση του Χρήστου Κυριακόπουλου, Μην Είδατε τον Παναή του Ορέστη
Λάσκου.
Επίσης το Prisma Plus της Ε.Ρ.Τ. στο πλαίσιο
της κοινωνικής προσφοράς ενέταξε στο
πρόγραµµά του και θα προβάλλει µέσα
στους επόµενους µήνες τις 10 πρώτες ταινίες που το Ε.Κ.Κ. προσέφερε το καλοκαίρι
στην Οµοσπονδία Κωφών.

του Ντένη Ηλιάδη

Κουράστηκα να Σκοτώνω
τους Αγαπητικούς σου
του Νίκου Παναγιωτόπουλου

∆¤ÛÛÂÚÈ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜:
Έλα να σου πω
της Κατερίνας Φιλιώτου

Το Φουστάνι
της Μόνικας Μπαξεβάνη

Όχι πια Άλλες Ιστορίες Αγάπης
της Στρατούλας Θεοδωράτου

Ο Γκόγκος
του Παναγιώτη Φαφούτη

AÒÏÂÈ·: Λίγες µέρες πριν την αλλαγή του έτους έφυγε από
τη ζωή ο σκηνοθέτης Βαγγέλης ∆ηµητρίου σε ηλικία 58 ετών.
Έχοντας φοιτήσει στη Σχολή Σταυράκου, ασχολήθηκε µε τη διεύθυνση φωτογραφίας και στη συνέχεια µε τη σκηνοθεσία. Θεωρείται από τους πρώτους που καθιέρωσαν το δραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ µε πλέον αντιπροσωπευτικά το Γυναίκες
στην Εξορία (1982) µε τη Μελίνα Μερκούρη και τη ∆έσπω
∆ιαµαντίδου και το 1965 - Τα σαµποτάζ του Έβρου. Από τη
ζάχαρη στη δικτατορία (1985). Ακόµη, είχε σκηνοθετήσει
√ ∫ÒÛÙ·˜ ª·Ù¿ÙË˜ ÌÂ ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤εκποµπές
για την τηλεόραση αλλά και µουσικές παραστάσεις
ÙË µ·ÁÁ¤ÏË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Û’ ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ Á˘Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÈ˜ ™ÙÚ·- για το ελληνικό τραγούδι µε την επιµέλεια του συγγραφέα-δηÙÈˆÙÈÎ¤˜ Ê˘Ï·Î¤˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
µοσιογράφου Φώντα Λάδη. Η τελευταία του δουλειά αφορούσε στην πορεία του ελληνικού τραγουδιού από το 1950 µέχρι σήµερα και την προετοίµαζε
στην Πάτρα, όπου και γεννήθηκε.

// Ó¤·

Parties, parties, parties…
Μετά το πάρτυ των «µεγάλων» στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το Κέντρο διοργάνωσε µια Χριστουγεννιάτικη γιορτή για «µικρούς» - και όχι
µόνο! Υποδέχτηκε όλους τους φίλους του «χώρου» που βρισκόταν ακόµη στην Αθήνα, µε καφέ και µελοµακάρονα από το πρωί, και
άφθονο κρασί και φαγητό το µεσηµέρι. Ωστόσο το πάρτυ διατήρησε τον έντονο παιδικό του χαρακτήρα µε προβολές χριστουγεννιάτικων
ταινιών, καραγκιοζοπαίχτη και πολλά δώρα από τον Άη Βασίλη.
∆εν µείναµε όµως εκεί. Λίγες µέρες µετά την αλλαγή του χρόνου, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Συµβουλίου Κρίσεων του
Κέντρου, έκοψαν µαζί µε τους εργαζόµενους την Πρωτοχρονιάτικη πίτα. Το φλουρί δεν ήταν χρηµατοδότηση για ταινία, αλλά µια χρυσή
λίρα, που έτυχε στη συνάδελφο Σταυρούλα Γερωνυµάκη και τις µόλις λίγων µηνών δίδυµες κορούλες της.
Και του χρόνου!

Emotion Pictures –
¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·È ∞Ó·ËÚ›·
Η διαφορετικότητα είναι η µόνη αλήθεια
που µας ενώνει. Με αυτό το σύνθηµα το
Emotion Pictures το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Ντοκιµαντέρ µε θέµα την αναπηρία, καλεί
κοινό και δηµιουργούς σε ένα τριήµερο
Φεστιβάλ που θα πραγµατοποιηθεί τον
Ιούνιο του 2007. Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ

Emotion Pictures, µπορεί να είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα, ωστόσο
ανήκει σε ένα ισχυρό παγκόσµιο κίνηµα
καλλιτεχνικής έκφρασης µε θέµα την αναπηρία. Στόχος του Φεστιβάλ, όπως τονίζει
η Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια Μαρία Χατζηµιχάλη- Παπαλιού, «είναι να αναδείξει,
χρησιµοποιώντας ως µέσο το ντοκιµαντέρ,
τον προβληµατισµό των καλλιτεχνών από
όλο τον κόσµο γύρω από το θέµα της αναπηρίας και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός
γόνιµου κοινωνικού διαλόγου στη χώρα µας
µε αφετηρία την τέχνη, η οποία είναι κοινή
γλώσσα όλων µας. Αναγνωρίζοντας τη δύ-

∫¿ıÂ ∆Ú›ÙË Á·ÏÏÈÎ¿ Î·È… È¿ÓÔ
Η Ορχήστρα των Χρωµάτων επανέρχεται στις κινηµατογραφικές αίθουσες. Από τον
Ιανουάριο έως και τον Μάϊο κάθε Τρίτη βράδυ το Τριανόν Filmcenter φιλοξενεί βραδιές µε γαλλικά και πιάνο. Το πρόγραµµα προβολών έχει ως εξής:
Όνοµα Κάρµεν του Ζαν – Λικ Γκοντάρ µε µουσικά αποσπάσµατα από τον Κάρµεν
του Μπιζέ (23/1), Ασανσέρ για ∆ολοφόνους του Λουί Μαλ µε τη Γιούλα Μιχαήλ
και το συγκρότηµά της σε γαλλικά τραγούδια στο στιλ της τζαζ (30/1), Το Τρίο της
Μπελβίλ του Σιλβέν Σοµέ µε µουσική δωµατίου (6/2), Οι Οµπρέλες του Χερβούργου του Ζακ Ντεµί µε έργα Ντεµπισί και Ραβέλ (13/2), Επικίνδυνες Σχέσεις του Ροζέ Βαντίµ µε τη Σόνια Θεοδωρίδου και τη Ντιάνα Βρανούση σε έργα για πιάνο γάλλων συνθετών (20/2), Το Τελευταίο Μετρό του Φρανσουά Τριφό µε τον Κορνήλιο
Σελαµσή (27/2), Frence Cancan του Ζαν Ρενουάρ µε την Ορχήστρα σε γαλλικά τραγούδια (6/3), Βασίλισσα Μαργκό του Πατρίς Σερό µε τον Μάρκελλο Χρυσικόπουλο σε έργα για τσέµπαλο και φωνή εστιασµένα στο θάνατο (13/3), Porte des Lilas
του Ρενέ Κλερ µε το Salut Brassens σε τραγούδια του Georges Brassens συνοδευµένα από δύο κιθάρες και ακορντεόν -προσφορά του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθήνας(20/3), Πρώτη Σειρά Πλατεία του Ντανιέλ Τόµπσον µε την Ορχήστρα σε γαλλικά
τραγούδια (27/3).

ναµη του ντοκιµαντέρ να ευαισθητοποιεί, να
προβληµατίζει και να αφυπνίζει, χάρη στην
αµεσότητα και τον πλουραλισµό της γραφής
του, προσκαλούµε στην Αθήνα δηµιουργούς και κοινό τον Ιούνιο του 2007 να µοιραστούν µαζί µας απόψεις και εµπειρίες».
Το Emotion Pictures που διοργανώνεται
από τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης σε συνεργασία
µε το Ε.Κ.Κ., θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στα µέσα Ιουνίου παράλληλα µε το 2ο
∆ιεθνές Συνέδριο «Άτοµα µε Αναπηρία και
Μ.Μ.Ε». Τα πέντε βραβεία του Φεστιβάλ συνοδεύονται από χρηµατικό έπαθλο 20.000
ευρώ τα οποία αποδίδονται εξ ηµισείας στον
σκηνοθέτη και τον παραγωγό. Προθεσµία
υποβολής έως τα τέλη Απριλίου.
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔ:
www.ameamedia.gr/festival

™ÙÈ˜ ·›ıÔ˘ÛÂ˜…
Μετά την συµµετοχή της στο 45η ∆ιεθνή Εβδοµάδα Κριτικής του περασµένου Φεστιβάλ Καννών, και τη συµµετοχή της στο ∆ιεθνές Τµήµα του φετινού
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Η Ψυχή στο
Στόµα του Γιάννη Οικονοµίδη, βγαίνει
στον Μικρόκοσµο Prince Filmcenter
στις 22 Φεβρουαρίου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο της ΠΕΚΚ στο 47ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
∆ιανοµή: Filmtrade.

Sugar Town: √È °·ÌÚÔ›
∂Î‰ËÏÒÛÂÈ˜ – ∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù·
∆Ô˘˜ Ì‹ÓÂ˜ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Î·È ÚÔ‚ÔÏ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÛÂ ¶ÚÂÛ‚Â›Â˜ Î·È
∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ §¤Û¯Â˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
·Ó¿ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
15 Ιανουαρίου

Το ταξίδι της στις κινηµατογραφικές αίθουσες ξεκινά από
τις 18 Ιανουαρίου, η ταινία του Κίµωνα Τσακίρη Sugar
Town: Οι Γαµπροί, σε διανοµή της Rosebud. Η ταινία έχει
αποσπάσει το Α’ Βραβείο Ντοκιµαντέρ στα Κρατικά Βραβεία Κινηµατογράφου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Ελληνική Πρεσβεία Νιγηρία (Λάγκος)
Εβδοµάδα Ελληνικού Κιν/φου στα
SILVERBIRDS CINEMA

ªÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ¤Î‰ÔÛË
Η επανέκδοση του βιβλίου της Αγλαϊας Μητροπούλου
µε τίτλο «Ελληνικός Κινηµατογράφος» κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις Παπαζήση. Στην πρώτη εκδοχή του το
1968, από τις εκδόσεις Seghers, το βιβλίο ενέταξε την
ελληνική κινηµατογραφία στη διεθνή βιβλιογραφία.
Σήµερα, 25 χρόνια µετά, η καινούρια έκδοση του βιβλίου φιλοδοξεί µέσα από µια πιο σύγχρονη αισθητική µατιά, να αναδείξει εκ νέου τη σηµασία ενός ντοκουµέντου ανεκτίµητου, όχι µόνο για τους µελετητές του
µέλλοντος αλλά και για κάθε έναν από εµάς. Την επιµέλεια της έκδοσης έχει κάνει η Μαρία Κοµνηνού.

Ήσυχες Μέρες του Αυγούστου
του Παντελή Βούλγαρη

Πέππερµιντ

του Κώστα Καπάκα

15 – 21 Ιανουαρίου

Ελληνική Πρεσβεία στη Μαδρίτη

Καφάβης

του Γιάννη Σµαραγδή

Λουκουµάδες µε Μέλι
της Όλγας Μαλέα

Εύκολη Λία

του Βαγγέλη Σεϊτανίδη

Οι Νύφες

του παντελή Βούλγαρη

Το Καναρινί Ποδήλατο
του ∆ηµήτρη Σταύρακα

Είναι ο Θεός Μάγειρας;
του Στέργιου Νιζήρη

Hardcore

του Ντένη Ηλιάδη

Αγάπη στα 16

του Κώστα Χαραλάµπους

Λιούµπη

της Λάγιας Γιούργου

Η Καρδιά του Κτήνους
του Ρένου Χαραλαµπίδη

Αληθινή Ζωή

του Πάνου Κούτρα

Η Χορωδία του Χαρίτωνα
του Γρηγόρη Καραντινάκη

23-24 Ιανουαρίου

Κινηµατογραφική Λέσχη Λουξεµβούργου

Τσίου

του Μάκη Παπαδηµητράτου

Ιανουάριος

Ευρωπαϊκές Νύχτες Κιν/φου στην Τιφλίδα

Ο Κύριος µε τα Γκρι

του Περικλή Χούρσογλου

25 Ιανουαρίου - 7 Φεβρουαρίου

Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κιν/φου στην Πράγα

Νύφες

του Παντελή Βούλγαρη

¶ÚÔ‚ÔÏ¤˜ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·
Μια σειρά κινηµατογραφικών προβολών
και σεµιναρίων µπορεί να παρακολουθήσει
το κοινό –µε ελεύθερη είσοδο- στο Πολιτιστικό Κέντρο της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ στη Βαλτετσίου.
Για τους επόµενους µήνες έχουν προγραµµατιστεί οι εκδηλώσεις: Αφιέρωµα στο αµερικανικό νέο –νουάρ µε σεµινάριο από τον
καθηγητή Μανόλη Αρκολάκη (κάθε ∆ευτέρα 7-9µ.µ) και την προβολή ταινιών από
την δεκαετία του ’90.
Στιγµές από την ιστορία του κινηµατογράφου: Ο Γιάννης Καραµπίτσος συνεχίζει για
τέταρτη χρονιά τα σεµινάρια για την ιστορία
του κινηµατογράφου τα οποία ξεκίνησαν
από τον κλασικό, προχώρησαν στον µοντέρνο (κυρίως ευρωπαϊκό) και έφθασαν
στον ελληνικό κινηµατογράφο. Η ιδιαιτερότητα του σεµιναρίου, που πραγµατοποιείται
κάθε Τρίτη 7-10µ.µ., είναι ότι φιλοδοξούν
να είναι ένα εκπαιδευτικό παζλ, για αυτούς
που αγαπούν να βλέπουν, αλλά και να µελετούν τον κινηµατογράφο.

Σεµινάριο πρωτοποριακής ποίησης από τον
Παναγιώτη Μποσνάκη κάθε Τετάρτη 8-10 µ.µ.
Σεµινάριο η Ελληνική µατιά στην αισθητική
του κινηµατογράφου από τον Παναγιώτη
Μποσνάκη κάθε Τετάρτη 8-10 µ.µ.
New Hollywood. Σεµινάρια από τον Σωτήρη
Καρκανιά και ένα ταξίδι στις ταινίες του ’60
και του ’70 όπου έχει χαρακτηρισθεί ως µια
µαγική εποχή για το αµερικανικό σινεµά. Κάθε Πέµπτη 7-10µ.µ. και κάθε Παρασκευή (710µ.µ.) αφιέρωµα στο γκανγκστερικό σινεµά.
Μυστήριο Τρόµος και Φαντασία: Κάθε Πέµπτη (7-10µ.µ.) ο ∆ηµήτρης Παναγιωτάτος
και η Αγγελική Πέτρου ξεναγούν το κοινό
στις ταινίες που έγραψαν ιστορία στο χώρο
του cult κινηµατογράφου.
Αφιέρωµα στο ντοκιµαντέρ: Κάθε Παρασκευή (7-10µ.µ) η Εύα Στεφανή και ο Σωτήρης Καρκανιάς µε µια σειρά προβολών
προσπαθούν να εξοικειώσουν το ευρύτερο
κοινό µε την ιστορία και τις τάσεις στον κινηµατογράφο του πραγµατικού.
¶ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ
∂∆∂∫∆- √∆ µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 25 ÙËÏ. 210 3615675.

Φεβρουάριος

Ελληνικό Φεστιβάλ του Σικάγο

Νύφες

του Παντελή Βούλγαρη
28 Φεβρουαρίου «TORINO – CAPITALE
MONTIALE DEL LIBRO»

Αριθµηµένοι

του Τάσου Ψαρά

Βασιλιάς

του Νίκου Γραµµατικού

Νυχτερινή Έξοδος
του Μένιου ∆ίτσα

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜: οι µαθητές της
Α’ ∆ηµοτικού του 55ου Σχολείου Θεσσαλονίκης
µας επισκέφθηκαν στο Φεστιβάλ και µας ξενάγησαν στον δικό τους κινηµατογραφικό κόσµο: Μποµπ ο Σφουγγαράκης, Μπάρµπι, Νάρνια. Λίγο
µακριά από τον δικό µας, όµως το Πρώτο Βήµα θα
µπορούσε να είναι µια «γέφυρα» που θα τους
ενώσει. Ελπίζουµε µέσα από αυτό να προκύψουν
µεγάλοι κινηµατογραφιστές.

// ÊÂÛÙÈ‚¿Ï
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47Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
Ë ·‚¿ÛÙ·¯ÙË ÁÔËÙÂ›· ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÎÔ‡
Φεστιβάλ (εκ του λατινικού festivus = εορταστικός)
σηµαίνει πανηγυρική καλλιτεχνική εκδήλωση
ή σειρά εκδηλώσεων, άρα εξ’ ορισµού
χρησιµοποιείται για να περιγράψει
µια πληθωρική πολιτιστική δραστηριότητα,
όπως ακριβώς αρµόζει στο µεγαλύτερο
κινηµατογραφικό γεγονός της χώρας

·ﬁ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫Ú·ÛÛ·ÎﬁÔ˘ÏÔ
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σους είχαν προλάβει τις µέρες του
πρόσφατου παρελθόντος, όταν το
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης πραγµατοποιούνταν
αποκλειστικά στο Θέατρο της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, τότε που οι προβολές
ήταν µόνο βραδινές, και όλη σου η µέρα
ήταν ελεύθερη για «πηγαδάκια» στους χώρους της ∆ιεθνούς Εκθέσεως (που φιλοξενούσαν τα γραφεία) και για γευστικές αναζητήσεις στα εστιατόρια της συµπρωτεύουσας,
όσους λοιπόν είχαν προλάβει εκείνες τις µέρες και τις θυµούνται µε νοσταλγία για τα
σουτζουκάκια και τις µπουγάτσες αλλά όχι
και για το κινηµατογραφικό τους ενδιαφέρον,
ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίστηκε το φετινό Φεστιβάλ από µια µεγάλη µερίδα του Τύπου, µάλλον θα πρέπει να τους παραξένεψε.

«Το Φεστιβάλ µεγάλωσε πολύ» ήταν η
επωδός µια σειράς σχολίων που επισήµαιναν ως βασικό αρνητικό για τη διοργάνωση
πράγµατα όπως ότι ο αριθµός των ταινιών
ήταν υπερβολικά µεγάλος, οι εκδηλώσεις
περισσότερες απ’ όσες µπορούσαν να προλάβουν, ο αριθµός των καλεσµένων υπερ-

4

Η ιστορία µε τους τυφλούς και τον ελέφαντα - το πώς
δηλαδή αντιλαµβάνεται κανείς κάτι τόσο µεγάλο όταν
δεν µπορεί να ψηλαφίσει την ολότητά του - βρίσκει την
ιδανική εφαρµογή της σε κάθε φεστιβάλ
βολικά µεγάλος. Καθώς οι περισσότερες
απόψεις που φτάνουν µέχρι τα µάτια ή τα
αφτιά του κοινού που δεν µπορεί να έχει
άµεση επαφή µε το ίδιο το Φεστιβάλ, εκφράζονται από τους δηµοσιογράφους, η εικόνα που ίσως σχηµάτισε το κοινό της Αθήνας ή της Πάτρας, π.χ., από το φετινό Φεστιβάλ, θα ήταν εν πολλοίς αυτή ενός κινηµατογραφικού Γκάλιβερ, ενός άτσαλου, απειλητικού γίγαντα σε µια Λιλιπούπολη που
τον χωράει µε δυσκολία.
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12
1. Ë ∆˙Ô˘ÏÈ¤Ù §ÈÔ‡È˜ Î·È Ë Ì¿ÓÙ· ÙË˜
ÍÂÛ‹ÎˆÛ·Ó Ù· Ï‹ıË
2. ·ﬁ Ù· ÂÁÎ·›ÓÈ· ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜
ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙË˜ ¡ÙÔÓ¿Ù· µ¤ÓÙÂÚ˜
3. Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜
ÛÙËÓ ÚÂÌÈ¤Ú· ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ °·‚Ú¿
4. Î·È Ë µ·Ï¤ÚÈ· °ÎÔÏ›ÓÔ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï
5. ¯Ú˘Ûﬁ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™‚·ÓÎÌ¿ÁÈÂÚ
·ﬁ ÙÔÓ °. ÃˆÚ·Ê¿ Î·È ÙË ¢. ªÔ˘˙¿ÎË
6. ÓﬁÙÂ˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ·ﬁ ÙË §›ÏÈ ∆¤ÈÏÔÚ
7. µ¿ÏÙÂÚ ™¿ÏÂ˜ (¤Î·„Â Î·Ú‰È¤˜)
8. Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ·ﬁ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¿ÛÎ·ÏÔ
9. ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ Mon Colonel
10. Ô˘Ú¤˜ ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ
11. µÈÌ µ¤ÓÙÂÚ˜ - µ¿ÏÙÂÚ ™¿ÏÂ˜:
¤Ó· ıÂ˚Îﬁ masterclass
12. ¡ÙÔÓ¿Ù· Î·È µÈÌ µ¤ÓÙÂÚ˜
ÙÔ ˙Â˘Á¿ÚÈ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ï¿Ì„Ë

σατε περισσότερες γνώµες από περισσότερους θεατές, πιθανότατα θα συλλέγατε τόσες
και τόσο διαφορετικές, που η συνολική εικόνα ενός φεστιβάλ θα έπαυε να υφίσταται, ή,
αν προτιµάτε, µόνο τότε θα εµφανιζόταν
µπροστά σας· γιατί η ιστορία µε τους τυφλούς και τον ελέφαντα –το πώς δηλαδή

Το πρόβληµα, όµως, µε τις παραπάνω απόψεις είναι πως ξεκινούν από κάτι που στην
ουσία δεν έχει καµιά σχέση µε ένα κινηµατογραφικό φεστιβάλ: ουσιαστικά, από το άγχος των συναδέλφων που το καλύπτουν για
τα έντυπα, τα κανάλια, τα ραδιόφωνα και τα
sites τους, να προσφέρουν µια όσο το δυνατόν πιο «σφαιρική κάλυψη» ενός γεγονότος
που, ναι, είναι πια πολύ µεγάλο (µόνο που
αυτό είναι καλό) για να χωράει στη µατιά και
την αντίληψη ενός µόνο ανθρώπου. Βλέπετε, αν, για πολλούς δηµοσιογράφους, το ότι
πλέον δεν µπορούν να έχουν µια ξεκάθαρη
συνολική εικόνα τού τι συµβαίνει στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί πηγή άγχους και ανησυχίας, για τους ουσιαστικούς αποδεκτές της
εκδήλωσης, δηλαδή τους θεατές, µια τέτοια
αγωνία µοιάζει αν όχι αστεία, τουλάχιστον…
δηµιουργική.
Το γεγονός ότι για 10 µέρες, ανά πάσα στιγµή, οι επιλογές σου είναι περισσότερες απ’
όσες θα µπορούσες να προλάβεις ακόµη κι
αν η µέρα είχε 48 ώρες, είµαι σίγουρος πως,
στα µάτια των θεατών της Θεσσαλονίκης,
µοιάζουν µε εκπλήρωση ενός ονείρου και
όχι σαν εφιάλτης. Πώς αλλιώς να εξηγήσεις
το ότι οι αίθουσες γέµιζαν ασφυκτικά σχεδόν
σε κάθε προβολή ή ότι κάθε εκδήλωση
άφηνε ανθρώπους να περιµένουν απ’ έξω µε
την ελπίδα κάποιος να φύγει νωρίς; Αν παίρνατε την γνώµη κάποιου θεατή, οι πιθανότητες θα ήταν να είναι τελείως διαφορετική από
αυτήν ενός δηµοσιογράφου, κι αν αναζητού-

αντιλαµβάνεται κανείς κάτι τόσο µεγάλο,
όταν εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να ψηλαφίσει την ολότητά του– βρίσκει σε κάθε µεγάλο φεστιβάλ (και αυτό της Θεσσαλονίκης
είναι πια µεγάλο) την ιδανική εφαρµογή της.
Κάθε εύκολη κρίση, λοιπόν, για το αν η 47η
διοργάνωση ήταν «καλή» ή «κακή», µοιάζει
προορισµένη να πέσει στο κενό, καθώς αυτό που µένει ως τελική εντύπωση, είναι τελείως διαφορετικό για τον καθένα. Το µόνο
σίγουρο είναι ότι, φέτος, το Φεστιβάλ ήταν
όντως το πιο εντυπωσιακό από άποψη µεγέθους στην ιστορία του, το πιο φιλόδοξο, το
πιο ελκυστικό σε κινηµατογραφικές προσωπικότητες, το πιο «παραγωγικό» σε εισιτήρια. Και, ναι, το µέγεθος µετράει όταν, όπως
η Θεσσαλονίκη, φιλοδοξείς να παίξεις στην
παιδική χαρά των µεγάλων, να εξελιχθείς σε
κάτι περισσότερο από ένα εθνικής ή, έστω,
βαλκανικής σηµασίας φεστιβάλ.
Και οι ταινίες; θα ρωτήσετε. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτές αποτελούν την αρχή, την
ουσία και το λόγο ύπαρξης οποιουδήποτε
φεστιβάλ, και εδώ, αντίθετα µε όλα όσα τις
περιστοιχίζουν, δεν είναι µόνο η ποσότητα
που έχει σηµασία. Ασφαλώς κανείς δεν περιµένει σε ένα σύνολο 300 σχεδόν ταινιών
να συναντά µόνο αριστουργήµατα ή ταινίες
που θα αλλάξουν τον ρουν της κινηµατογραφικής ιστορίας, όµως οφείλει να ζητά ένα
φεστιβάλ όπου οι ταινίες να είναι το ουσιαστικό κέντρο βάρους του. Κι αν θα έπρεπε
να κινδυνολογήσουµε, ένα από τα βασικά
προβλήµατα µε το οποίο θα βρεθεί αντιµέτωπο το Φεστιβάλ τα επόµενα χρόνια, άρχισε ήδη να διαφαίνεται από αυτή του τη
διοργάνωση: Η ανάγκη των ΜΜΕ να «πουλήσουν» µια εκδήλωση που, καλώς ή κακώς, δεν έχει την ίδια µαζικότητα µε τον τελευταίο δίσκο του Μιχάλη Χατζηγιάννη,
οδήγησε σε φαινόµενα σχεδόν ακραία,
όπου το πρόσωπο του Βιµ Βέντερς βρισκόταν για µέρες σε κάθε εφηµερίδα της επικράτειας και η απονοµή του Χρυσού Αλεξάν-
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δρου στον σκηνοθέτη είχε κάλυψη που θα
τη ζήλευε και η απονοµή χρυσού δίσκου
στον Γιάννη Πλούταρχο. Κι αν αναρωτιέστε
γιατί µια τέτοια αντιµετώπιση από τον παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό Τύπο σε κάτι αληθινά άξιο λόγου θα µπορούσε να είναι
«επικίνδυνη», η απάντηση είναι απλή.
Όταν το να προσελκύσεις τα βλέµµατα, το
ενδιαφέρον και (γιατί όχι;) τους χορηγούς
γίνεται πολύ πιο εύκολο µε τέτοιου είδους
εντυπωσιακές κινήσεις, ο πειρασµός να τις
επαναλάβεις και να τις πολλαπλασιάσεις,

χρηµατοδοτήσεις και πωλήσεις, προβολές
αξιόλογων ταινιών και, φυσικά, για να µην
ξεχνιόµαστε, η ετήσια βιτρίνα της ελληνικής
κινηµατογραφικής παραγωγής.
Ποια ήταν, λοιπόν, φέτος, η θέση των ελληνικών ταινιών στη Θεσσαλονίκη; Όπως
κάθε χρόνο, από τότε που το Φεστιβάλ έγινε διεθνές, κάπως άβολη. Η προβολή τους
σε ένα «Πανόραµα» που δεν είναι διαγωνιστικό (τα Κρατικά Βραβεία Κινηµατογράφου που απονέµονται την εποµένη της λήξης του Φεστιβάλ, δεν αποτελούν στην ου-

φορο κοινό µη δηµοσιογράφων που βρέθηκε κατά λάθος να κάθεται στο χώρο, από
την άλλη, όµως, αναµφίβολα κάνει τους
συνειρµούς ανάµεσα στο Ελληνικό Πανόραµα και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να γίνονται όλο και πιο µακρινοί. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι του
χώρου συµφωνούν ότι η µορφή και ο τρόπος απονοµής των Κρατικών Βραβείων Κινηµατογράφου χρειάζονται επαναπροσδιορισµό, ίσως αυτή θα ήταν µια κατάλληλη
ευκαιρία για να συζητηθεί ένας νέος τρόπος

Ναι, το µέγεθος µετράει, όταν φιλοδοξείς να παίξεις στην παιδική χαρά των µεγάλων, να εξελιχθείς σε κάτι περισσότερο από ένα εθνικής ή έστω βαλκανικής
σηµασίας φεστιβάλ
προφανώς είναι µεγάλος. Και, ναι, οι Κάννες ή η Βενετία δε διστάζουν ούτε δευτερόλεπτο να δώσουν «γην και ύδωρ» στα χολιγουντιανά blockbusters, µε αντάλλαγµα
την κάθοδο των σταρ στο κόκκινο χαλί (ή
την κόκκινη γόνδολα), όµως αυτές, εκ των
πραγµάτων, ελάχιστο ιδρώτα χρειάζεται να
χύσουν για να εξασφαλίσουν ένα αν µη τι
άλλο αλεξίσφαιρο πρόγραµµα ταινιών. Βεβαίως, οι άνθρωποι του Φεστιβάλ έχουν
και την εξυπνάδα και την ικανότητα, όχι µόνο να διακρίνουν έναν τέτοιο κίνδυνο, αλλά και να τον αποφύγουν, καθώς, πέρα
από τον οποιονδήποτε Βιµ και την όποια
λάµψη του, ένα φεστιβάλ είναι κάτι πολύ
παραπάνω: η αφορµή για εκδηλώσεις,
workshops, επαγγελµατικές συµφωνίες,

σία κοµµάτι του) συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του Τύπου που προσπαθεί να συµπεράνει «πού πάει» η εθνική µας κινηµατογραφία, και κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον
του κοινού (για πολλές απ’ αυτές τις ταινίες,
πρώτη και τελευταία φορά), όµως η σχέση
τους µε το υπόλοιπο «κανονικό» φεστιβάλ
µοιάζει να βρίσκεται στη φάση του απογαλακτισµού. Ένα µικρό παράδειγµα: αν, µέχρι πέρσι, οι συντελεστές των ελληνικών
ταινιών έδιναν στα πλαίσια του Φεστιβάλ
µια συνέντευξη Τύπου, φέτος, η παρουσία
τους περιορίστηκε στην εµφάνισή τους στην
αρχή της επίσηµης προβολής τους. Και,
ναι, µπορεί η κατάργηση των συνεντεύξεων
Τύπου να έβγαλε και τους έλληνες σκηνοθέτες και το φεστιβάλ από την άβολη θέση
τού να απευθύνουν το λόγο σε ένα αδιά-

µε τον οποίο θα µπορούσαν να τοποθετηθούν οι ελληνικές ταινίες στο Φεστιβάλ.
Η λιγότερο επίσηµη (αλλά πολύ πιο ζωντανή) παρουσία του καινούργιου ελληνικού
τµήµατος, Digital Wave, θα µπορούσε να
δείξει ένα δρόµο. Το νέο αυτό «παιδί» του
Φεστιβάλ ανέλαβε να φέρει στο φως ταινίες
που είναι γυρισµένες σε ψηφιακό βίντεο, και
κατάφερε να κάνει κάτι αν µη τι άλλο εντυπωσιακό: να ανακαλύψει µια δηµιουργική
φλέβα που κυλούσε χωρίς κανείς να την
παίρνει χαµπάρι κάτω από το δέρµα της επίσηµης ελληνικής κινηµατογραφίας. Στην
πρώτη διοργάνωση του Digital Wave, πέρα
από δυο-τρεις ήδη γνωστούς δηµιουργούς,
κατέθεσαν τη δουλειά τους περισσότεροι
από είκοσι σκηνοθέτες που είχαν έτοιµες µε-
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ºÂÏ›Â ªÚ·ÓÁÎ¿ÓÙÛ·, ∫·Ú›Ì ∞˚ÓÔ‡˙
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Η οµοφωνία µοιάζει να ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των βραβείων του 47ου Φεστιβάλ, καθώς τόσο οι επίσηµες επιτροπές
του διεθνούς διαγωνιστικού και των κρατικών βραβείων µοιάζουν να συµφωνούν τόσο λίγο µε το κοινό όσο και µε τις επιµέρους επιτροπές. Η ταινία που ακούστηκε
περισσότερο από όλες στο φετινό Φεστιβάλ, ήταν, αναµφίβολα, ο Eduart της Αγγελικής Αντωνίου, που κυριολεκτικά σάρωσε τα κρατικά βραβεία κινηµατογράφου.
Το ενδιαφέρον είναι πως, από τις δύο ελληνικές ταινίες που συµµετείχαν στο ∆ιεθνές διαγωνιστικό τµήµα του Φεστιβάλ, η
µεν Ψυχή στο Στόµα του Γιάννη Οικονοµίδη κέρδισε µόνο µε το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηµατογράφου,
το δε Ροζ του Αλέξανδρου Βούλγαρη, µια
ταινία που δικαίως, συζητήθηκε πολύ, δεν
κέρδισε απολύτως κανένα…
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√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ¢ÂÛÌÔ› ÙÔ˘ ∫ÈÌ ∆¿Â-°ÈÔÓÁÎ
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2Ô µÚ·‚Â›Ô Ù·ÈÓ›·˜ ∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË˜

γάλου µήκους ψηφιακές ταινίες. Μπορεί περίπου οι µισοί να βρέθηκαν τελικά στο Φεστιβάλ, όµως, ακόµα κι έτσι, αυτό που εύκολα αντιλαµβάνεται οποιοσδήποτε, είναι πως
και ο ελληνικός κινηµατογράφος «εκδηµοκρατίζεται» και µια καινούργια γενιά δηµιουργών προσπαθεί να βρει το δρόµο προς
ένα δυνάµει υπαρκτό κοινό. Το γεγονός ότι
το Φεστιβάλ επέλεξε να δώσει βήµα σ’ αυτό το νέο ρεύµα (να το «επισηµοποιήσει»,
αν θέλετε), εντάσσοντάς το στις εκδηλώσεις
του, αποτελεί για µας την καλύτερη απόδειξη ότι η Θεσσαλονίκη παραµένει ανοιχτή και
έτοιµη να υποδεχθεί το καινούργιο, κι αυτό,
το δίχως άλλο, είναι το καλύτερο σηµάδι για
το µέλλον οποιουδήποτε φεστιβάλ.
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∆¿ÎË˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜ (Eduart)

µÚ·‚Â›Ô ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜
πÔ˘Ï›· ™Ù·˘Ú›‰Ô˘ (Eduart)

µÚ·‚Â›Ô ª·ÎÈÁÈ¿˙

µÚ·‚Â›Ô ∂∆∂∫∆
Eduart ÙË˜ ∞ÁÁÂÏÈÎ‹ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘

º·Ó‹ ∞ÏÂÍ¿ÎË (Eduart)

µÚ·‚Â›· ∫ÔÈÓÔ‡ JAMESON
∆∞π¡π∂™ ªπ∫ƒ√À ª∏∫√À™
1Ô µÚ·‚Â›Ô Ù·ÈÓ›·˜ ªÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜
Bach Î·È ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ
ÙË˜ ∞ÁÁÂÏÈÎ‹˜ ª˘ÏˆÓ¿ÎË

ª·ÙÈ¤˜ ÛÙ· µ·ÏÎ¿ÓÈ·
◊Ù·Ó ‹ ‰ÂÓ ◊Ù·Ó;
ÙÔ˘ ∫ÔÚÓ¤ÏÈÔ˘ ¶ÔÚÔ˘ÌﬁÈÔ˘ (ƒÔ˘Ì·Ó›·)

Digital Wave

2Ô µÚ·‚Â›Ô Ù·ÈÓ›·˜ ªÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜

ŸÓÂÈÚ· £ÂÚÈÓ‹˜ ∂·Ú¯›·˜
ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÎÛÂ¯ÂÚÏ›‰Ë

¶Úﬁ‚· ¶·ÏÙÔ‡ ÙÔ˘ ∏Ï›· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

∂ÏÏËÓÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·

3Ô µÚ·‚Â›Ô Ù·ÈÓ›·˜ ÌÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜

√ °ÈÔ˜ ÙÔ˘ º‡Ï·Î·
ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÙÛÈ·Ì·Û¿ÎÔ˘

∂Í ËÌÈÛÂ›·˜ ÛÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜
¢›Ï· ÛÙËÓ ÕÎÚË ÙË˜ ÌÏÂ-ÌÏÂ £¿Ï·ÛÛ·˜
ÙË˜ πÚ›Ó·˜ ªﬁÈÎÔ Î·È
ÀÁÚ·¤ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÁÈ¿Ú ∞ÏÈÌ¿ÓÈ

¢ÈÂıÓ¤˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁ
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ¢ÂÛÌÔ›
ÙÔ˘ ∫ÈÌ ∆¿Â-°ÈÔÓÁÎ (¡. ∫ÔÚ¤·)
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0È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙˆÓ 11 Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Digital Wave
ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ MÔÙ¤Ú.
ταν το outsider που έκανε την έκπληξη. Το Digital Wave το ολοκαίνουριο ψηφιακό διαγωνιστικό τµήµα του Φετσιβάλ Θεσσαλονίκης, δεν
κατάφερε µόνο να δώσει φωνή σε καινούριους δηµιουργούς, αλλά κυρίως απέδειξε ότι το digital είναι µέσο έκφρασης και όχι ανάγκης.
Στην παρθενική του διοργάνωση, 11 ταινίες µπορεί να διαγωνίστηκαν για τα βραβεία, εν τούτοις το πνεύµα και το κλίµα ανάµεσα στους δηµιουργούς τους υπήρξε κάθε άλλο παρά ανταγωνιστικό. Το Μοτέρ τους συγκέντρωσε όλους (καταξιωµένους και πρωτοεµφανιζόµενους,
νέους, ή µεγαλύτερους) σε µια κουβέντα που είχε σκοπό να ανακαλύψει την κινητήρια δύναµή τους, τον τρόπο που βλέπουν το καινούριο ψηφιακό σινεµά, όσα τους ενώνουν και όσα τους χωρίζουν. Απευθύναµε σε όλους τις ίδιες ερωτήσεις και αφήσαµε το κασσετοφωνάκι να καταγράψει όχι
µόνο τις απόψεις τους αλλά και το πάθος που µοιάζει να οδηγεί, αυτό το πρώτο κύµα δηµιουργών, ενός νέου και πολύ φιλόδοξου θεσµού…

Γιώργος Λουκάκος, Μαντλέν Ακτύπη: α
∆ιδάσκοντας µια καινούρια κινηµατογραφική γεωγραφία ο Γιώργος και η Μαντλέν (που ζουν κάπου ανάµεσα στην Αθήνα το Άµστερνταµ και το Παρίσι) κάνουν µε το α έναν «ταξιδιωτικό οδηγό» πέρα από τα σύνορα του τόπου και του χρόνου. Το αποτέλεσµα είναι ένα πειραµατικό σχεδόν θρίλερ που ακολουθεί τις ιστορίες «τριών ανθρώπων που χάνουν τον δρόµο τους» σε τρία διαφορετικά σηµεία ενός αλλόκοτου χάρτη.

Άγγελος Σπάρταλης: Η Αρπαγή της Ευρώπης
Κινηµατογραφεί µε ε(πι)µµονή τον κόσµο που τον περιβάλλει κάνοντας εδώ και µερικά χρόνια τα δικά του ιδιότυπα ντοκιµαντέρ. Στο πιο πρόσφατο βρίσκει το σηµείο τοµής της ενωµένης Ευρώπης µε την επαρχιακή Κρήτη, αφηγουµένους την
ιστορία ενός γιγαντιαίου γλυπτού που κατασκευάζεται στον Άγιο Νικόλαο και ταξιδεύει µέχρι το Στρασβούργο, δίχως να
αφήσει την ευκαιρία να παρεκκλίνει στην πορεία σε µερικούς πολύ ενδιαφέροντες παράδροµους.

Βαγγέλης Ρικούδης: Επόµενη στάση Goa
Ηθοποιός στο επάγγελµα, ο Βαγγέλης ακολουθεί την «µοίρα» σ ένα ταξίδι στις Ινδίες και εκεί συναντά την µούσα του.
Με την κάµερα σε ρόλο ηµερολογίου και µε ένα σενάριο που µοιάζει να γράφεται καθ οδόν ταξιδεύει προς την Γκόα
αναζητώντας κάτι τόσο φευγαλέο, όσο το νόηµα της ίδιας της ζωής.

Νίκος Αλευράς: Έρηµος και Μόνος για να µου Φύγει ο Πόνος
Πεπειραµένος και αν µη τι άλλο ξεχωριστός, ο Νίκος, εντελώς µόνος (αλλά όχι έρηµος) φτιάχνει µια χειροποίητη ταινία που
αψηφά κάθε χαρακτηρισµό και αρνείται την υποταγή σε οποιοδήποτε είδος. Ντοκιµαντέρ και µυθοπλασία, η Κίνα και η
Μάνη, συγκρούονται ή µάλλον συνευρίσκονται, και δηµιουργούν έναν καινούριο κόσµο. Τον δικό του.

Πέτρος Καλκόβαλης, Μελίνα Τσαµπάνη: Κάτω απ’ το Σεντόνι
Με ένα πλούσιο παρελθόν που περιλαµβάνει µικρού µήκους, ντοκιµαντέρ και video art, ο Πέτρος και η
Μελίνα κάνουν µε την πρώτη τους µεγάλου µήκους, ένα αποφασιστικό βήµα µπροστά. Η αντιζηλία δυο
φίλων τα κρυµµένα µυστικά και µια νύχτα όπου όλα πάνε στραβά, δίνουν την αφορµή για ένα µεστό,
ολοκληρωµένο φιλµ.

Λουκία Ρικάκη: Τα Κοινά: Τι κοινό έχουµε
Το σινεµά µοιάζει να είναι η ζωή της, καθώς εδώ και χρόνια η Λουκία δουλεύει ασταµάτητα κάνοντας ταινίες µυθοπλασίας και ντοκιµαντέρ, δείχνοντάς µας τον κόσµο µέσα από την κάµερά της. Τα Κοινά περισσότερο από φιξιόν, ή τεκµηρίωση, είναι ένα κινηµατογραφικό δοκίµιο µέσα από το οποίο συγγραφείς και ποιητές απ όλο τον κόσµο, που βρέθηκαν
στην Πάρο για να αναβιώσουν το Συµπόσιο του Πλάτωνα, ανακαλύπτουν αυτά που µας ενώνουν.

Αλέξανδρος Σεφεριάδης, Σέιν Μπούνανγκ: Όλα για Τίποτα
Με φόντο τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 και µε µια κάµερα που ξεγλιστρά από την αστυνοµοκρατούµενη πόλη, ο Αλέξανδρος και ο Σέιν καταγράφουν µια διαφορετική πλευρά του ολυµπιακού θαύµατος. Μέσα από την ιστορία ενός νεαρού, η συνείδηση του οποίου µοιάζει να βρίσκεται σε διακοπές µαζί
µε το µεγαλύτερο µέρος των κατοίκων της Αθήνας, οι δυο σκηνοθέτες στήνουν ένα υπαρξιακό θρίλερ,
που υψώνει χωρίς φανφάρες έναν ουσιαστικό πολιτικό λόγο.

Γιώργος Ακσεχερλίδης: Όνειρα Θερινής Επαρχίας
Καλοκαίρι στις Σέρρες µε ένα παγκάκι που κοιτάζει στην λάθος πλευρά της πλατείας. Ευτυχώς η κάµερα του Γιώργου
κοιτάζει στην σωστή πλευρά και καταγράφει απροσποίητα στιγµές από την καθηµερινότητα των πρωταγωνιστών του και
δίχως µεγάλη προσπάθεια, µια µεγαλύτερη πολύ καθαρή εικόνα σχηµατίζεται…

Νίκος Ποµώνης: Μια Ροζ Παραµάνα
Μια παρέα παιδιών που χαζεύουν στην πόλη, ένα ταξίδι στην ∆ράµα, µερικά joints, κάποιες σκόρπιες κουβέντες… Με
µια ελάχιστη ιστορία αλλά µε καθαρές προθέσεις ο Νίκος µοιάζει να κόβει µια φέτα από την ζωή των ηρώων του και να
µας την προσφέρει µε τόση ειλικρίνεια που κάνει τα όρια ανάµεσα στην µυθοπλασία και την πραγµατικότητα να µοιάζουν δυσδιάκριτα.

Γιώργος Μπακόλας: «Τ» Φαντάσου τον Κόσµο Χωρίς την Εικόνα του
Θεατρικός συγγραφέας, και σκηνοθέτης ο Γιώργος Μπακόλας ενώνει τους δύο κόσµους µε τρόπο ευφάνταστο ακολουθώντας την µυστηριώδη ιστορία του «Τ», ενός βιβλίου που συµπυκνώνει την γνώση των Τυφλών. Μέσα από την κινηµατογράφηση µιας παράστασης και προσθέτοντας καινούριο υλικό, πλάθει ένα αγωνιώδες ψευδοντοκιµαντέρ που γοητεύει.

Ευάγγελος Γιοβάνης, Γιώργος Γιοβάνης: Land of Nod
Γιος µεταναστών, γεννηµένος στην Αµερική ο Ευάγγελος Γιοβάνης (όπως και ο αδελφός του Γιώργος που πρωταγωνιστεί στο φιλµ) αντλεί συναισθηµατική γνώση από την εµπειρία των γονιών του αλλά και του ιδίου στο
Land of Nod. Κι αν η οικογένειά του συνδράµει στην δηµιουργία του φιλµ, το αποτέλεσµα όχι µόνο δεν είναι
αυτοβιογραφικό, αλλά κινείται σε ένα αξιοζήλευτα πλούσιο κινηµατογραφικό φάσµα, ενσωµατώνοντας ολόκληρο το όραµα του ανεξάρτητου αµερικανικού σινεµά, ιδωµένο όµως µε µια ιδιαίτερη, ελληνική µατιά.
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∞Ó Â›¯Â˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ı· Á‡ÚÈ˙Â˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË Ù·ÈÓ›· ÛÂ ÊÈÏÌ;
(Η απάντηση είναι οµόφωνα «όχι», αλλά επιµένω ν’ ακούσω ξεχωριστά την άποψη του καθενός.)
Αλευράς: Όλοι γυρίζουν πια ψηφιακά –σε ολόκληρο τον κόσµο.
Την ταινία την έκανα µόνος µου... χωρίς συνεργείο, χωρίς ηθοποιούς. ∆ε θα µπορούσε να γυριστεί αλλιώς. Η λειτουργία του digital
είναι απλοποιητική. Όταν γράφεις ένα ποίηµα, το γράφεις µόνος
σου.
Ρικάκη: Αυτή την ταινία δε θα τη γύριζα σε φιλµ. Είναι στιγµές που
θέλω να γράφω µόνη µου και να ζωγραφίζω µόνη µου, και το βίντεο µου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Μπακόλας: Οπωσδήποτε ναι. Αυτή η ταινία µοιάζει µ’ ένα µεγάλο trailer· µε προσχέδιο ταινίας. Απλώς, είµαι ρεαλιστής και δε µ’
αρέσει να παρατάω τα σχέδιά µου. Έτσι, γύρισα την ταινία ψηφιακά, και βγήκε ένα µεικτό πράγµα - λίγο ντοκιµαντέρ, λίγο fiction
που, όµως, τελικά αυτονοµήθηκε.
Λουκάκος: ∆εν είχαµε ολοκληρωµένο σενάριο. Ένα τέλειο σενάριο θα ήθελε άλλο τρόπο δουλειάς. Με το digital µπορούσαµε να
προσθέσουµε µία σκηνή που δεν την είχαµε σκεφτεί. ∆ε θα µε πείραζε να κάνω φιλµ (έστω, σαν πείραµα), γιατί είναι κι αυτό τόσο
γοητευτικό! Το digital είναι απλώς πιο οικείο.
Σεφεριάδης: ∆ε θα µπορούσα να γυρίσω σε φιλµ αυτή την ταινία... για πρακτικούς λόγους. Είχαµε γυρίσµατα στο δρόµο… Με
το φιλµ, δεν µπορείς να κρύβεσαι· τραβάς την προσοχή.

Ε. Γιοβάνης: Το digital σου επιτρέπει να κάνεις πράγµατα που δεν
µπορείς να τα κάνεις µε το φιλµ. Με το φιλµ, χρειάζεσαι πολλά
χρήµατα.
Γ. Γιοβάνης: ∆εν καταλαβαίνω γιατί το digital πρέπει να είναι το
µαύρο πρόβατο. Γιατί πρέπει να το δικαιολογήσουµε; Το digital είναι το µέλλον – θέλουµε, δε θέλουµε!
Σπάρταλης: ∆ε θα έκανα φιλµ. Και, να σου πω την αλήθεια, δε θα
ήθελα ποτέ να κάνω φιλµ. Το θεωρώ προδοσία. Αλλά, αν είχα περισσότερα λεφτά, θα έκανα σίγουρα κάτι καλύτερο. Χρειαζόµαστε
τα χρήµατα. Το δε transfer είναι η γελοιότητα…
Ποµώνης: Αν το σκεφτείς, το digital είναι έτοιµο να προβληθεί.
∆εν µπορεί κανείς να το πειράξει ή να το χαλάσει. Και η ανελέητη
βρωµιά του είναι σαφώς πιο αυθεντική!
Ρικούδης: Αυτή η ταινία ξεκίνησε µε µία κάµερα. Αν είχα φιλµ, δε
θα έκανα αυτή την ταινία· θα έκανα µιαν άλλη.
Καλκόβαλης: Κι εγώ, αν είχα φιλµ, θα έκανα µιαν άλλη ταινία· όχι
τη συγκεκριµένη. Το βίντεο είναι ένα φορµά σαν όλα τα άλλα. ∆ιαλέγεις ανάλογα µε την αισθητική που θέλεις να έχει η ταινία.
Ακσεχερλίδης: Πριν απ’ αυτή την ταινία, δεν ήξερα ν’ ανοίγω ούτε την ψηφιακή. Ήταν η πρώτη φορά που έπιασα κάµερα στα χέρια µου. Με το digital, όλα ήταν πιο εύκολα.

∂›Ó·È ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ Ì¤ÛÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ ÙÚﬁÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜;
Σεφεριάδης: Σου επιτρέπει να είσαι ευέλικτος. Να «τραβάς» σε µέρη και στιγµές όπου κανονικά δε θα µπορούσες. Εκεί οφείλει και
την ντοκιµαντερίστικη υφή του.
Ποµώνης: Ναι, υπό την έννοια της εποχής που καταγράφεται. Νέοι που
πριν δε θα µπορούσαν µε κανένα τρόπο να καταγράψουν τον κόσµο γύρω τους, βγαίνουν στο δρόµο και «τραβάνε» χτυπώντας κάτω από τη
µέση όσους κάθονται αποβλακωµένοι µπροστά στην τηλεόρασή τους.
Η δυσκολία τού να γυριστεί µια πολιτική ταινία, ποικίλλει ανάλογα µε το
µέσο, είτε αυτό είναι φιλµ είτε βίντεο ή οτιδήποτε άλλο.
Ακτύπη: Σίγουρα είναι ένας διαφορετικός τρόπος να δεις τον κόσµο. Αλλά πολιτική ταινία γίνεται είτε ψηφιακά είτε µε φιλµ. ∆ε νοµίζω πως βοηθά περισσότερο το ψηφιακό γύρισµα.
Μπακόλας: Το ψηφιακό µέσο είναι το όνειρο όλων των σκηνοθετών από απαρχής κινηµατογράφου, το οποίο, επιτέλους, έγινε
πραγµατικότητα – µια επανάσταση που τώρα ξεκινάει, ένας άλλος
τρόπος να εικονογραφούνται ιδέες, πρόσωπα, πράγµατα. Πολιτικός κινηµατογράφος είναι από µόνο του. Πολιτικός κινηµατογράφος είναι το πώς επικοινωνούµε καθηµερινά…
Ε. Γιοβάνης: ∆εν ξέρω αν είναι πιο εύκολο. Πολιτικές είναι οι ιδέες· όχι τα υλικά. Και το digital είναι ένα υλικό.
Γ. Γιοβάνης: Αν θες να κάνεις πολιτική ταινία, θα την κάνεις µε
όποιον τρόπο κι αν έχεις. Σηµασία έχει να θες και να µπορείς ν’
αντέξεις το βάρος της.
Σπάρταλης: Το ψηφιακό µέσο είναι από µόνο του µια πολιτική κί-

νηση. Βρισκόµαστε σ’ έναν ανοιχτό πόλεµο. Είτε θα µας αναγνωρίσετε, είτε θα χάσετε.
Καλκόβαλης: Θεµατολογικά, δε σε περιορίζει το βίντεο. Απλώς,
αυτά που κάνουµε εµείς τώρα, τα έκαναν παλιά µε αφώτιστα
16άρια και µε κάµερα στο χέρι, και γύριζαν τις ταινίες που ήθελαν.
Το έκανε ο Κασσαβέτης, το κάνει και ο Αρονόφσκι. Σηµασία έχει να
πετυχαίνεις το σκοπό σου αισθητικά.
Ακσεχερλίδης: Αν µια πορεία είναι πολιτική πράξη, και µια γυναίκα που
πηγαίνει στην πορεία δηλώνει την πολιτική της πεποίθηση, η διαφορά
είναι ότι στο φιλµ πηγαίνει µε τακούνια, ενώ στο βίντεο πηγαίνει µε τα
«all-star» της. ∆εν µπορώ να φανταστώ τι είναι πολιτική ταινία.
Αλευράς: Μα τι είναι πολιτική ταινία; Το digital έχει την ευκολία
τού να χώνεσαι παντού. «Ό,τι κάνω, το κάνω µόνος µου.»
Ρικάκη: Χαίροµαι που κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί, άσχετα µε
το µέσο, είναι γενικότερο το θέµα: αν, στην κατάσταση στην οποία
βρισκόµαστε, τολµάµε, θέλουµε ή όχι να ταράζουµε τα νερά; ∆εν
κάνουµε πολιτικές ταινίες, γιατί όλοι µας µπαίνουµε σ’ αυτή τη
συνθήκη των εισιτηρίων και της κριτικής αποδοχής. Στον πόλεµο
του Λιβάνου, υπήρξε µια πρωτοβουλία από λιβανέζους σκηνοθέτες που έδωσαν κάµερες σε απλούς ανθρώπους, προκειµένου αυτοί να καταγράψουν την αλήθεια του πολέµου. Το µέσο απελευθερώνει, αλλά και, ταυτόχρονα, µας στερεί κάθε δικαιολογία να µην
κάνουµε πολιτικές ταινίες - υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θέλουµε να κάνουµε.

£· ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÙÔ Digital Wave Ô˘ ıÂÛ›ÛÙËÎÂ Ê¤ÙÔ˜ ·ﬁ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ¤Ó· «ÂÏÏËÓÈÎﬁ Ó¤Ô Î‡Ì·», ﬁˆ˜ ‹Ù·Ó Ë Á·ÏÏÈÎ‹ nouvelle vague ‹ ÙÔ free cinema ÛÙË µÚÂÙ·Ó›·;
Σεφεριάδης: Το ότι γίνεται το Digital Wave, είναι ένα βήµα καθιέρωσης του ψηφιακού κινηµατογράφου. Η διαχωριστική γραµµή
θ’ αρχίσει να εξαφανίζεται σιγά σιγά. Είναι ένα πρώτο βήµα για
κάτι παραπάνω.
Ποµώνης: ∆εν υπάρχουν κινήµατα εν έτει 2006. Καθένας λειτουργεί ατοµικά, κι αν όντως αυτό καταλήξει να είναι κίνηµα, θα
είναι κάτι πολύ δυνατό.
Ε. Γιοβάνης: Αυτό που κάνουµε, θα µας βοηθήσει να γυρίσουµε
ακόµα µία ταινία πιο εύκολα. Βλέπουν τις ταινίες µας, κι ίσως κάτι γίνει. Ο κόσµος θα µας πει «ναι», «όχι», «µπορεί»…
Λουκάκος: Φοβάµαι πως όχι. Οι προσπάθειες είναι ατοµικές. Σίγουρα ορίζει µια ταυτότητα ιδεών και εικόνων, αλλά, για να ξεκινήσει ένα κίνηµα, πρέπει να υπάρχει και κοινό αίτηµα…
Μπακόλας: Θεωρώ πως είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. ∆ίνεται
επίσηµα και θεσµικά ένας χώρος που δίνει την ευκαιρία σ’ ένα
πολύ µεγάλο και σηµαντικό δυναµικό να απελευθερωθεί· ένα
δυναµικό ανθρώπων που, µέχρι σήµερα, ήταν εγκλωβισµένο
στο να αναζητά τρόπους για να κάνει τις ταινίες που θέλει.
Σπάρταλης: Είµαστε ένα κίνηµα, και µέσα µας κάτι συµβαίνει.
Καλκόβαλης: Στην πραγµατικότητα, πιο πολύ µας συνδέει το no
budget παρά το ψηφιακό. Αυτά, βέβαια, συνδέονται µεταξύ
τους, οπότε κάτι θα βγει.
Ακσεχερλίδης: Θα γίνουµε ένα κίνηµα εν είδει φιλόπτωχου ταµείου. Θα έχουµε και πρόεδρο. Θα ’ναι καλά!
Αλευράς: Μπορεί να υπάρξει ένα επαναστατικό κίνηµα, µόνο
που αυτό θα ξεκινήσει απ’ τον καθένα ατοµικά. Ας µη γελιόµα-

στε. Οι υπόλοιπες ταινίες που διαγωνίζονται για τα Κρατικά Βραβεία, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους είναι γυρισµένες ψηφιακά.
Το µόνο που διαφέρει, είναι η προβολή – για να µην πω ότι είναι καλύτερη η προβολή των ψηφιακών.
Ρικάκη: Πάντα φοβάµαι ό,τι θεσµοθετείται και µπαίνει ξαφνικά
στη διαδικασία των βραβείων. Ενώ µιλάµε για κίνηµα, αυτό
έχει σκοτωθεί πριν ακόµα υπάρξει. Μέσα σ’ ένα φεστιβάλ αρκετού καθωσπρεπισµού και πόζας προς την αγορά, οι δικές
µας ταινίες δε συνδιαλέγονται µε αυτό το σύµπαν. Αν αυτό είναι µια σκάλα για να κοιτάµε στο «Ολύµπιον», τότε δεν πάµε
πουθενά. Είναι τραγικό, αλλά, όταν κουβαλούσα την κόπια για
τα Κρατικά, είχα δέσει στο µηχανάκι πέντε κουτιά, κι εδώ έφερα ένα mini dv. Το πιο τραγικό είναι ότι η ∆ράµα δεν δέχεται
ψηφιακή ταινία χωρίς transfer. Εκεί δηλαδή όπου πρέπει να
χτυπάει η καρδιά των νέων... Είναι τόσο αναχρονιστικό... Αν
µιλάµε πραγµατικά για κίνηµα, το ότι είµαστε εδώ και µπορούµε να δείξουµε τις ταινίες µας, σηµαίνει ότι γινόµαστε κι εµείς
κοµµάτι του συστήµατος. Αν το σύστηµα, όµως, θέλει να µας
εκµεταλλευτεί, ας φροντίσουν για µια καλή προβολή… Όχι µε
projectors πάνω σε τραπέζια που κουνιούνται, χωρίς ήχο. Κι
αν πρέπει να παίξουµε µε κανόνες αγοράς, ας παίξουµε µε κανόνες αγοράς. Μοιάζουµε µάλλον µε ένα άλλοθι για το ίδιο το
φεστιβάλ. Πρέπει να διεκδικήσουµε µία τεχνική συνθήκη: να
παίζονται οι ταινίες σωστά. Υπήρχε καλή πρόθεση να µας εντάξουν σ’ αυτή τη γιορτή του κινηµατογράφου, αλλά κανείς δεν
ασχολήθηκε µε το µετά…

¶ﬁÛÔ ı· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ Ë Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ˘ digital cinema (·Ú·ÁˆÁ‹, ‰È·ÓÔÌ‹, ÚÔ‚ÔÏ‹);
Σεφεριάδης: Θα είναι όλα πιο προσβάσιµα.
Ρικάκη: Θα µπορούσε να είναι αυτό που γίνεται στην Ολλανδία
και που, αν το κράτος, που υποτίθεται ότι νοιάζεται, ήθελε να την
αντιγράψει, θα πήγαιναν κάπου τα πράγµατα. Έχουν κάνει 11
digital cinemas και παίζουν µόνο ανεξάρτητη ταινία που δε φτάνει
ποτέ στο transfer. Αυτό είναι κάτι που θα µπορούσε να το κάνει το
Κέντρο µέσω του FilmCenter, αντί να πληρώνει τα minimum
guarantees. Θα αρκούσαν και τα µισά χρήµατα να επενδύσει, ακόµα και σε αίθουσες που δεν είναι αµιγώς κινηµατογραφικές. Εγώ,
σε επίπεδο διανοµής, τις έχω παίξει σε όλα τα απίστευτα µέρη, σε
όλη την Ελλάδα – φυσικά, σε dvd µε projector.
Μπακόλας: Χωρίς αυτό, όλα είναι µάταια. Οι ταινίες θα είναι και
πάλι καταδικασµένες αν δεν «τεσταριστούν» µε τον κόσµο. Εκεί
βρίσκεται η πραγµατική επικοινωνία…
Ακτύπη: Σίγουρα αυτό θα βοηθήσει πολύ. Θα υπάρξει ισότητα
ανάµεσα σε όλους· αν και επιµένω πως το φιλµ και το digital εξυπηρετούν δύο τελείως διαφορετικά πράγµατα.
Ποµώνης: Σου λύνονται τα χέρια.
Ε. Γιοβάνης: Αυτή τη στιγµή, boss είναι το φιλµ· εµείς είµαστε οι

εργάτες. Όταν φύγει το αφεντικό, µπορεί κάποιος από εµάς να γίνει αφεντικό!
Γ. Γιοβάνης: Η µεγαλύτερη διαφορά είναι ότι το φιλµ είναι ο αριστοκράτης. Το digital είναι λαϊκό.
Σπάρταλης: Το θέµα είναι ταξικό. Οι µεγάλες παραγωγές –αυτές
που θα έχουν πολλά χρήµατα– θα βρίσκουν πάλι διανοµή και θα
κάνουν εισιτήρια. Οι µικρές, ακόµα και στην εποχή του digital
cinema, θα δυσκολεύονται να βρουν διανοµή.
Ρικούδης: Σηµασία έχει να γίνονται καλές ταινίες.
Καλκόβαλης: Σε λίγα χρόνια, έτσι κι αλλιώς, όλα θα είναι ψηφιακά. Πάντοτε ο διαχωρισµός θα είναι ανάµεσα στο ανεξάρτητο και
το mainstream… Το όφελος είναι ότι περισσότεροι νέοι άνθρωποι
µπορούν να κάνουν πραγµατικότητα το όνειρό τους. Έτσι κι αλλιώς, σε λίγα χρόνια, η κυκλοφορία του dvd θα θεωρείται κινηµατογραφική διανοµή.
Ακσεχερλίδης: Αν φτάσουµε να κόψουµε και την πίτα, ε, θα έχουµε γίνει και κοινωφελές ίδρυµα… Θα γελάσουµε όλοι µαζί.
Αλευράς: Το θέµα της διανοµής είναι ένα τεράστιο θέµα. Κι όλα
πρέπει να ξεκινήσουν από το τι είναι διανοµή…

ª¿ıËÌ· ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘
Ο Κώστας Γαβράς βρέθηκε απέναντι στο κοινό του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,σ’ ένα master class που είχε ως αφορµή την ψηφιακή επανάσταση
και το πώς αυτή αλλάζει τον κινηµατογράφο. Και λέµε «αφορµή», γιατί,
µίλησε όχι µόνο για την τέχνη και την τεχνική του κινηµατογράφου,
αλλά και για κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: την ίδια την τέχνη της ζωής.
Αυτά που ακολουθούν, δεν είναι παρά λίγα µόνο αποσπάσµατα
µιας αληθινά απολαυστικής και χρήσιµης συζήτησης
ÂÈÌ¤ÏÂÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜

ÌÂ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁﬁ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ °. µÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË

Î·Ù¿ÌÂÛÙË Ë ·›ıÔ˘Û· ÛÙÔ master class

Μιλώντας για τον ψηφιακό κινηµατογράφο, είναι απαραίτητο να µιλήσεις για την
τεχνολογία. Η νέα τεχνολογία έχει ήδη ξεκινήσει ν’ αλλάζει την αισθητική του κινηµατογραφικού µέσου, και κάθε φορά που αλλάζει η αισθητική, αλλάζουν και
οι ίδιες οι ταινίες. Κανείς, για παράδειγµα, δεν µπορεί πλέον να φανταστεί µια ταινία βουβή. Η νέα αισθητική επιβάλλεται και, παρότι συχνά η αλλαγή φοβίζει, είναι σχεδόν πάντα κάτι θετικό.
Όταν κάναµε το Ζ, δεν είχαµε όσα χρήµατα χρειαζόµασταν, κι έτσι το γυρίσαµε µε µια µικρή κάµερα cameraflex. Για να µην ακούγεται ο ήχος της στο µικρόφωνο, τη βάζαµε µέσα σ’ ένα κουτί και το σκεπάζαµε µ’ ένα πάπλωµα.
Όταν πήγα στην Αµερική να το παρουσιάσω, µου έλεγαν έκπληκτοι: «Μα
δεν το γυρίσατε µε κανονικές κάµερες;». Το πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι τι
κάµερες έχουµε, αλλά τι τοποθετούµε µπροστά στις κάµερες, τι τραβάµε µ’
αυτές, πώς τις χρησιµοποιούµε. Παρ’ όλο που είχαµε δυσκολίες, ο τρόπος µε
τον οποίο θέλαµε να κάνουµε την ταινία, δεν άλλαξε καθόλου.
Με το ψηφιακό σύστηµα, µπορεί κανείς να µάθει κινηµατογράφο πολύ πιο εύκο-

λα. Όταν ήµουν νέος, αυτοί που είχαν τη δυνατότητα ν’
ασχοληθούν µε τον κινηµατογράφο, να γυρίσουν ταινίες,
ήταν τα παιδιά των πλουσίων. Για µένα, ένας από τους καλύτερους τρόπους να µάθεις κινηµατογράφο, είναι να γυρίσεις ταινίες, ακόµη κι αν στην αρχή κάνεις λάθη. Κι αν
πολλοί κατηγορούν την ψηφιακή κάµερα για την ευκολία
που προσφέρει στον καθένα να κάνει µια ταινία, θα µου
επιτρέψετε να διαφωνήσω. Η ευκολία είναι καλή. Εγώ νοµίζω ότι ο µόνος τρόπος για να κάνεις µια ταινία, είναι ο
προσωπικός· είτε κατέχεις είτε όχι την τεχνική των γυρισµάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που δε γνωρίζουν καθόλου τεχνική κι έχουν κάνει καταπληκτικά έργα. Μια ταινία δε γίνεται µόνο από την τεχνική, αλλά απ’ αυτό που έχει ο καθένας µέσα του από το µυαλό του, τα αισθήµατά του.
Επιµένω πολύ στο ότι ο σκηνοθέτης πρέπει να έχει
έτοιµη στο µυαλό του την ταινία πριν πάει στα γυρίσµατα. Για να καταλάβετε τι εννοώ, θα σας πω µια µικρή κινέζικη ιστορία. Ένας αυτοκράτορας ζήτησε από
έναν ζωγράφο να του κάνει έναν πίνακα. Εκείνος συµφώνησε κι έφυγε για να τον δουλέψει. Πέρασε ένας
χρόνος και δεν είχε γυρίσει, οπότε ο αυτοκράτορας
έστειλε να τον φέρουν. Όταν του ζήτησε τον πίνακα, ο
ζωγράφος τού είπε: «∆εν τον έχω κάνει ακόµα, αλλά,
αν µου φέρετε µερικά πινέλα και µπογιές, θα σας τον
ζωγραφίσω αµέσως». Πράγµατι, έφεραν τα υλικά, και
µέσα σε λίγη ώρα ο ζωγράφος ετοίµασε έναν καταπληκτικό πίνακα. Ενθουσιασµένος ο αυτοκράτορας
τον ρώτησε την τιµή, κι ο ζωγράφος τού ζήτησε ένα
εξωφρενικό ποσό. «Μα» του λέει ο αυτοκράτορας,
«σου πήρε µόνο λίγη ώρα για να τον ετοιµάσεις».
«Κάνετε λάθος» απάντησε ο ζωγράφος. «Μπορεί να
τον έκανα µέσα σε λίγη ώρα, όµως τον δούλευα έναν
ολόκληρο χρόνο». Κατά κάποιο τρόπο, αυτό ακριβώς
είναι το να κάνεις κινηµατογράφο…
Σ’ ό,τι αφορά τα βραβεία, υπάρχει ένα παράδοξο. Τα βραβεία µοιάζουν σηµαντικά όταν δεν τα έχουµε· όταν τα
’χουµε πάρει, πιστέψτε µε, δεν έχουν πια καµιά σηµασία.
Πολλοί αναρωτιούνται τι καινούργιο έχει να προσφέρει ο κινηµατογράφος σήµερα, όταν έχουν ήδη γυριστεί τόσες σπουδαίες ταινίες, όταν όλα όσα αξίζουν να
ειπωθούν έχουν ήδη ειπωθεί. Ξέρετε... ποτέ δεν θα τα
πούµε όλα. Κάθε γενιά έχει διαφορετικό τρόπο ζωής,
διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικά βιώµατα, και κάθε γενιά θέλει να δει στην οθόνη τα δικά της βιώµατα.
Όσο σηµαντικό είναι να γίνονται καλές ταινίες, άλλο τόσο
είναι και το να υπάρχουν θεατές που να µπορούν να τις
εκτιµήσουν. Θεωρώ ότι η παιδεία της τέχνης πρέπει ν’ αρχίζει απ’ το σχολείο. Στα δικά µου σχολικά χρόνια, δε συζητούσαµε ποτέ για τέχνη. Για παράδειγµα, δε µας πήγαν
ποτέ στον Παρθενώνα, αλλά µας πήγαν στο νοσοκοµείο
του Συγγρού για να δούµε τα αφροδίσια νοσήµατα. Στη
Γαλλία, οι κινηµατογραφιστές προσπαθούν και το κράτος
έχει δεχτεί να γίνει µελέτη των εικόνων από τους νέους.
Όλα τα ερεθίσµατά µας έρχονται από τις εικόνες, κι είναι
απαραίτητο να καταλαβαίνεις τι βρίσκεται πίσω τους, τι
σχέση έχουν οι κάθε λογής εικόνες µε τον εαυτό µας.
Μου λένε συχνά ότι κάνω ταινίες καταγγελίας, αλλά
εγώ, καθόλου δε νιώθω ότι καταγγέλλω, γιατί δε νιώθω δικαστής, ούτε βλέπω τις ταινίες σαν δικαστήριο.
Εκείνο που µ’ ενδιαφέρει στις ιστορίες που έχω γυρίσει, είναι τα θύµατά τους (γιατί θύµατα µπορεί να είµαστε όλοι) και η αντίστασή µας απέναντι σε κάποιες καταστάσεις· όχι κατ’ ανάγκην µόνο πολιτικές ή κοινωνι-

κές, αλλά και προσωπικές. Άλλωστε, τι είναι η πολιτική, αν όχι ο τρόπος µε τον οποίο ζούµε µέσα στην κοινωνία; Ο Ρολάν Μπαρτ είπε κάποτε πως όλες οι ταινίες
είναι πολιτικές. ∆εν ξεφεύγουµε από την ιδέα της πολιτικής στη ζωή µας· για µένα δε, πολιτική είναι ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφερόµαστε απέναντι στους
άλλους, και ο τρόπος µε τον οποίο αντιστεκόµαστε
στους άλλους ή στα πράγµατα που οι άλλοι προσπαθούν να επιβάλουν.
Πριν γίνω σκηνοθέτης, ήµουν θεατής - κι εξακολουθώ να
είµαι. Τα κίνητρά µου, λοιπόν, είναι πάντα εκείνα του θεατή· δηλαδή, τα αισθήµατα που νιώθει κανείς όταν βλέπει ένα έργο τέχνης: η αγάπη, το µίσος, η λύπη, η χαρά.
Όλα αυτά τα αισθήµατα µ’ ενδιαφέρουν, γιατί µόνο αυτά
µας φέρνουν σε επαφή µε τους άλλους ανθρώπους.
Ο γαλλικός κινηµατογράφος είναι µια πολιτική θέληση του γαλλικού κράτους. Μετά την απελευθέρωση
από τους Γερµανούς, ο Ντε Γκολ αποφάσισε ότι η Γαλλία θα έπρεπε να έχει κινηµατογράφο, κι από τότε,
όλες οι κυβερνήσεις βοήθησαν για να υπάρχει. Και
νοµίζω ότι ένα κράτος δεν µπορεί να έχει εθνικό κινηµατογράφο χωρίς µια πολύ δυνατή θέληση. Το σύστηµα το γαλλικό είναι το εξής: υπάρχει το Κέντρο Κινηµατογράφου που είναι ο µεσάζων µεταξύ των κινηµατογραφιστών και της κυβέρνησης, και υπάρχουν
αυτοί που δηµιουργούν προβλήµατα, όπως, για παράδειγµα, το ’50 και το ’60, η τηλεόραση. Η τηλεόραση µπορούσε να καταστρέψει τον κινηµατογράφο.
Όµως οι κινηµατογραφιστές και οι άνθρωποι της τηλεόρασης συζήτησαν για να βρεθούν λύσεις ώστε όλοι
να µπορέσουν να ζήσουν µαζί. Και οι λύσεις βρέθηκαν. Θυµάµαι πως, όταν ήµουν βοηθός του Ρενέ
Κλερ, το 1962, µιλούσαν για την κρίση του κινηµατογράφου από την τηλεόραση, κι ο Ρενέ γελούσε και
µου έφερε να διαβάσω ένα άρθρο του 1928 όπου ήδη
γινόταν λόγος για κρίση του κινηµατογράφου. Στη
Γαλλία, αυτές οι κρίσεις έχουν πάντα αντιµετωπιστεί.
Τα µεγάλα κανάλια υποχρεώθηκαν να διαθέτουν ένα
µέρος του προϋπολογισµού τους, µεταξύ του 2 και
του 3%, για να παράγουν ταινίες. Ένα άλλο παράδειγµα, που το έλεγα χθες στον υπουργό σας, είναι ότι,
στη Γαλλία, τα µεγάλα κανάλια δεν έχουν δικαίωµα να
προβάλλουν ταινίες τα Σαββατόβραδα. Μπορούν να
δείξουν οτιδήποτε άλλο, όχι όµως µια ταινία. Έτσι επιτρέπουν στους θεατές να βγουν. Με αυτά τα µικρά κατάφερε ο γαλλικός κινηµατογράφος να επιζήσει και να
εδραιωθεί.
Καθώς τα χρήµατα παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή, οι άνθρωποι που τα έχουν, θεωρούν ότι πρέπει
να έχουν και άποψη για το πώς θα γίνει µια ταινία, όταν οι
σκηνοθέτες δεν προσπαθούν ποτέ να τους δείξουν πώς θα
διαχειριστούν τα κεφάλαιά τους. Εγώ είχα την τύχη να κάνω ταινίες που δούλεψαν καλά στις αίθουσες, οπότε οι πιέσεις που δέχτηκα στην καριέρα µου ήταν αισθητά λιγότερες από άλλους, όµως πάντα παίζει ρόλο µέχρι ποιο σηµείο είσαι διατεθειµένος να φτάσεις. Όταν δούλεψα στην
Αµερική, όπου οι πιέσεις ήταν εκ των πραγµάτων περισσότερες, είχα βρει έναν δικό µου τρόπο να τις αντιµετωπίσω.
Στην τσέπη του σακακιού µου είχα πάντα ένα αεροπορικό
εισιτήριο, κι όταν τα πράγµατα έφταναν στο απροχώρητο,
τους έλεγα: «Εντάξει... δεν υπάρχει πρόβληµα... γυρίζω πίσω στη Γαλλία». Έτσι, µ’ αυτόν τον µισο-αστείο και µισοσοβαρό τρόπο λύνονταν πάντα οι κρίσεις.

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

¢ËÌ‹ÙÚË˜ §·Ì·‰¿ÚÈÔ˜
ÙÔ˘ÚÈÛÌﬁ˜ - ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜: 1-1
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας ξαναέβαλαν την Ελλάδα
στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη, και τον ΕΟΤ σε νέα τροχιά.
Οι προσδοκίες, µεγάλες· το ίδιο και οι απαιτήσεις.
Ο ∆ηµήτρης Λαµπαδάριος βρίσκεται στη θέση του Προέδρου τού ΕΟΤ εδώ και ένα χρόνο.
Από το γραφείο του, στον 6ο όροφο της οδού Τσόχα, στρέφει το βλέµµα του στον…πλανήτη.
Αφουγκράζεται και καταγράφει τις προτιµήσεις τής «νέας γενιάς» τουριστών,
θέλοντας να καταστήσει και πάλι την Ελλάδα έναν παρθένο τόπο για τους ξένους επισκέπτες.

∆·ÍÈ‰Â‡ÂÙÂ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÈÎﬁÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·;
·ﬁ ÙËÓ ¡›ÎË ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË

Με µεγάλη χαρά βλέπω ότι έχουµε επαναπροσδιοριστεί στον τουριστικό χάρτη, και η Ελλάδα αυτή τη στιγµή εµφανίζεται να είναι ένα αρκετά σηµαντικό επίκεντρο ενδιαφέροντος· γεγονός που µε κάνει αισιόδοξο για
το ότι, όχι µόνο φέτος, αλλά και για τα επόµενα χρόνια, η πορεία θα είναι σηµαντική. Βέβαια, η οµογένεια
βλέπει πάντα την Ελλάδα µε µεγάλη αγάπη· από κει και πέρα, όµως, η τουριστική, αν θέλετε, έκφανση είναι πολύ θετική.

¢‡Ô ¯ÚﬁÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜, Ù· ÔÊ¤ÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È
ÌﬁÓÔ ÛÂ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‹ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚË ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜;
Σαφέστατα έχει κερδίσει σε όλα τα επίπεδα. Νοµίζω ότι αυτό που έχει βοηθήσει άµεσα, είναι το ότι η Ελλάδα θεωρείται πια µια ασφαλής χώρα. Όλοι οι φόβοι ξεπεράστηκαν, και η µεταολυµπιακή εικόνα της χώρας
µας προς τα έξω έδωσε το αποτέλεσµα που βλέπουµε όλοι µας σήµερα. Εν όψει, µάλιστα, των Αγώνων του

∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸ﬁıÂÛË, Ë Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË…

ªÂ ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ µ’

2008, υπάρχει µια έντονη συνεργασία µε την κινεζική κυβέρνηση
και την Επιτροπή Οργανώσεων των Αγώνων - µια συνεργασία και σε
επίπεδο τεχνογνωσίας και σχέσεων που σίγουρα θα διατηρηθεί, και
θεωρώ ότι µελλοντικά θ’ ανοίξει το δρόµο και σε επιχειρήσεις ή άλλους φορείς, ώστε να εκµεταλλευτούν -µε την καλή έννοια- την
Ολυµπιάδα της Κίνας. Εµείς έχουµε προγραµµατίσει µια σειρά εκδηλώσεων, καθώς η Ελλάδα είναι η τιµώµενη χώρα σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις µέχρι και το 2008, ενώ το 2007 είναι «Έτος Ελλάδας», όπως το λέµε. Ήδη είχαµε µια έντονη παρουσία φέτος µε τη
διοργάνωση µιας συναυλίας στην Απαγορευµένη Πόλη, όπου συνέπραξαν η Ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη µε τη Συµφωνική Ορχήστρα του Πεκίνου. Προσπαθούµε, δηλαδή, µε κάθε µέσο (όχι µόνο
τουριστικά, αλλά και πολιτιστικά) να προβάλλουµε τη χώρα µας.

∞Ó Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÛÂ Î¿ÙÈ ﬁÏÔÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È
ÛÙÔ ﬁÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌË¯·Ó›· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ
ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ;
Έχουµε ξεκινήσει µια καµπάνια προβολής που τη λέµε τουριστική
συνείδηση και που έρχεται να ευαισθητοποιήσει τις κατηγορίες, αν
θέλετε, εκείνων των επαγγελµάτων που µέχρι στιγµής έχουν δώσει
κακή εντύπωση για τη χώρα µας και συνήθως δηµιουργούν προβλήµατα. Πιστεύω, όµως, ότι ο Έλληνας αρχίζει και αντιλαµβάνεται ότι ο τουρισµός είναι µία από τις βασικές πηγές εσόδων του και
του δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη επιβίωση. Τα κρούσµατα πια
είναι πολύ λιγότερα απ’ ό,τι ήταν παλιότερα. Όλες οι υποδοµές είναι εξαιρετικά καλύτερες (όπως, π.χ., το αεροδρόµιο, το µετρό), και
ο επισκέπτης που φτάνει στην Αθήνα πηγαίνοντας στον προορισµό
του, βλέπει σαφώς µια καλύτερη εικόνα.

¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌﬁ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ (ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜) ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙﬁÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·;
Είναι σχεδόν συναφή θέµατα. Και είναι το ιδανικό, αν θέλετε, από
πλευράς των δύο υπουργείων να υπάρξουν συνέργειες πάνω σ’
αυτό. Πώς µπορεί να γίνει; Μέσα από κοινές δράσεις, όπως, π.χ.,
φεστιβάλ, ή διάφορες άλλες εκδηλώσεις που υπάρχει ζήτηση να
οργανωθούν, και πετυχαίνουν και τους δύο στόχους: και την πολιτιστική προβολή και συγχρόνως, εφόσον είναι σωστά οργανωµένες
και σπουδαίας εµβέλειας, να γίνουν αυτόµατα πρέσβεις της Ελλάδας προς τα έξω. Ο τουρίστας πια θέλει εξειδικευµένες και υψηλού
επιπέδου δράσεις· δεν είναι πια ο µαζικός τουρισµός, όπως είχαµε
συνηθίσει σε παλαιότερες εποχές. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές
κοινές δράσεις µεταξύ των δύο υπουργείων. Πρέπει να τις βρούµε
και να τις αγκαλιάσουµε…

Οι σχέσεις µας µε το ΥΠ.ΠΟ είναι άριστες· απλώς, θα
ήθελα να δω λίγο περισσότερη ευελιξία στις περιπτώσεις
αντιµετώπισης κοινών προγραµµάτων. Ενδεχοµένως να
έχει καθένας τις δικές του προτεραιότητες, αλλά τίποτα
δεν είναι καθαρά τουριστικό ή πολιτιστικό. Και σε µας έρχονται περιπτώσεις πολιτιστικού περιεχοµένου τις οποίες
κοιτάζουµε αν έχουν κάποια τουριστική δυνατότητα µέσα
(οι περισσότερες έχουν), και τις προχωράµε, δεν τις απορρίπτουµε. Υπάρχουν δράσεις που είναι πολύτιµες και για
τους δύο, κι αν υπάρχει συνέργεια, νοµίζω ότι µπορούµε να κάνουµε καταπληκτικά πράγµατα.

À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ ÌÂ ÙÔ ∂.∫.∫. ÛÙÔ
ÂÂÚ¯ﬁÌÂÓÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·ÓÓÒÓ…
Έχουµε κάνει µια συζήτηση για το Φεστιβάλ, γιατί, όπως ξέρετε,
έχουµε κι εµείς παρουσία σ’ αυτό - είτε µε τη µορφή µιας εξωτερικής διαφήµισης σε επιλεγµένους χώρους είτε µε τη µορφή κάποιων
ταινιών που προβάλλουµε στους χώρους της Εκθέσεως ή σε εσωτερικούς χώρους από τους οποίους διέρχονται αρκετοί επισκέπτες
του Φεστιβάλ. Νοµίζω ότι, τώρα που υπάρχει και µια φιλική σχέση
µε τη ∆ιοίκηση του Κέντρου, εκτός από τη σχέση των φορέων, είναι
µια καλή στιγµή να εξετάσουµε µια κοινή δράση από την οποία θα
ωφεληθούν περισσότερο και οι δύο φορείς. Τέτοιου τύπου δράσεις
µπορούµε να βρούµε και µε το ΥΠ.ΠΟ και µε το Ε.Κ.Κ., κι έχουµε
το χρόνο µπροστά µας να δούµε ιδέες ένθεν και ένθεν.

√ ∑ÔÚÌ¿˜ Î·È ÙÔ ¶ÔÙ¤ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ Â›Ó·È ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ·
Ì·˜ Î·È Û˘ÓÂ¯›˙Ô˘Ó Ó· ÙË ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Û¯Â‰ﬁÓ 50 ¯ÚﬁÓÈ·
ÙÒÚ·. ¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎﬁ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
ÌÔÚÂ› Ó· Î¿ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, Î·È ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ;
Κοιτάξτε... πρώτον, οι ταινίες που αναφέρατε, δεν ήταν ελληνικές
παραγωγές· δεύτερον, η Ελλάδα τότε ήταν ένας άγνωστος προορισµός. Μέσα από τις ταινίες αυτές έγινε της µόδας, κι ακολούθησε
ένα τουριστικό ρεύµα. Τέτοιου είδους παραγωγές υπάρχει και σήµερα ενδιαφέρον να γίνουν. Το αν θα έχουν το ίδιο αποτέλεσµα ή
όχι, θα κριθεί όχι µόνο από την επιτυχία που θα έχουν ως ταινίες,
αλλά και από άλλους παράγοντες.

∞Ó·Ê¤ÚÂÛÙÂ ÛÙË Ó¤· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ¡›· µ·ÚÓÙ¿ÏÔ˜;
Όχι µόνο σ’ αυτήν. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν αρκετές προτάσεις για τέτοιου είδους παραγωγές. Υπάρχει ενδιαφέρον και από
την Αµερική και από την Ινδία - χώρες µε µεγάλη κινηµατογραφική
παραγωγή. Μέχρι στιγµής, υπάρχουν διάφορα κωλύµατα, τα
οποία προσπαθούµε να βρούµε τρόπους ώστε να τα ξεπεράσουµε. Μην ξεχνάµε ότι ο κινηµατογράφος είναι ένα µεγάλο µέσον
προβολής. Το ότι σήµερα υπάρχουν και άλλοι τρόποι προβολής
και τους εφαρµόζουµε, αυτό δεν σηµαίνει το ότι η ταινία έχει πάψει
να παίζει το ρόλο της. ∆υστυχώς, τελευταία δεν έχουµε δει ελληνικές ταινίες να προβάλλουν τη χώρα µας. Θα ήθελα πάρα πολύ
να το δω, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν και τα µέσα αυτή τη στιγµή να γίνει κάτι τέτοιο. Το θέµα δεν είναι να γυριστεί µια ταινία· το
θέµα είναι να µπορεί να µπει στο κύκλωµα του distributions, να
αποκτήσει την προβολή που πρέπει ώστε να δηµιουργήσει µια
προσέγγιση ανθρώπων προς την Ελλάδα.

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

∞ÁÁÂÏÈÎ‹ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘

¶¿ˆ ﬁÔ˘ ÌÂ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÔÈ È‰¤Â˜ ÌÔ˘
Η Αγγελική µιλά µε πάθος, ενθουσιασµό και ορµή· χωρίς κόµµατα
ή τελείες· συχνά χωρίς παύσεις. Είναι παραστατική και εξωστρεφής·
υπερήφανη για την πολυβραβευµένη, βασισµένη σε πραγµατικά γεγονότα, τελευταία ταινία της,
Eduart· που είναι µελαγχολική, σιωπηλά εκφραστική και υπόκωφα ορµητική·
µε ευφυή κόµµατα και καίριες τελείες· ανεπιτήδευτη και αφαιρετική· ουσιαστική
∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰· Û·˜, ·ÏÏ¿, ·Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜, ˙Â›ÙÂ ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ…
·ﬁ ÙËÓ πˆ¿ÓÓ· ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘
ÊˆÙÔ: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∆Û·ÙÛÔ‡ÏË˜

Είµαι όπου γης και πατρίς... όπου µου γεννηθεί έµπνευση ή µια ιδέα... παντού! Τα τελευταία
πέντε χρόνια ήµουν στα Βαλκάνια για της ανάγκες του Eduart. Όµως, έχω κάνει και ντοκιµαντέρ στην Αίγυπτο, έχω δουλέψει στη Φρανκφούρτη, στο Μόναχο, στο Βερολίνο, αλλά και
στα Κύθηρα. Πήγα κάποτε στην Κούβα και τρελάθηκα µε τα αυτοκίνητα: είχαν κάτι τεράστιες
Plymouth, τις οποίες, όµως, επισκεύαζαν µε ανταλλακτικά Lada! Σκέφτηκα: «Να µια εξαιρετική ιδέα για ντοκιµαντέρ». Όπως καταλαβαίνετε, πάω όπου µε οδηγούν οι ιδέες µου, κι επειδή µ’ αρέσουν τα ταξίδια, αν κάπου, κάτι µε συγκινήσει, θα το ακολουθήσω και θα γυρίσω
την ταινία που µου ενέπνευσε εκεί. Θα έλεγα, πάντως, ότι µένω Βερολίνο και Αθήνα. Στο Βερολίνο, µένω ακόµα στο φοιτητικό µου σπίτι - ένα πάµφθηνο διαµέρισµα όπου αποτραβιέµαι για να ησυχάσω, όταν κουραστώ από το θόρυβο της Αθήνας.

∫·È Ë È‰¤· ÙÔ˘ Eduart Ò˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ; ¶Ò˜ «ÛÎÔÓÙ¿„·ÙÂ» ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÈÛÙÔÚ›·
Î·È ·ÔÊ·Û›Û·ÙÂ Ó· ÙË ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÙÂ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ;
Όλα ξεκίνησαν από ένα άρθρο που διάβασα το 2002 σε µια ελληνική εφηµερίδα. Το άρθρο περιέγραφε πώς ένας αλβανός µετανάστης είχε παραδοθεί στις ελληνικές Αρχές, οµολογώντας ένα φόνο που είχε κάνει πριν χρόνια. Μ’ έπιασε τροµερή περιέργεια. Κάθισα και
σκέφτηκα πώς είναι δυνατόν ένας νέος άνθρωπος να πάει να παραδοθεί ενώ έχει κλείσει ο
φάκελος της δικογραφίας και δεν τον αναζητά κανείς; Η αλήθεια είναι ότι, στην αρχή, ήµουν
λίγο καχύποπτη. Μίλησα, όµως, µε δύο ποινικολόγους, και µε διαβεβαίωσαν ότι κάτι ανάλογο συµβαίνει σπάνια, µια φορά στα 100 χρόνια, πόσο µάλλον στην εποχή µας που -περισσότερο, ίσως, από ποτέ- την ενοχή την κουκουλώνουµε. Ακόµα και για πολύ λιγότερο
σοβαρά αδικήµατα από το φόνο, προτιµάµε ν’ αποποιηθούµε την ευθύνη, ρίχνοντάς την σε
κάποιον ή σε κάτι άλλο. Αναρωτιόµουν, λοιπόν, πώς αυτός ο άνθρωπος είχε δουλέψει την
ενοχή του µέσα στην ψυχή του κι είχε καταφέρει ν’ αναλάβει το βάρος της ευθύνης του, σε
βαθµό που να δεχτεί να πληρώσει οικειοθελώς το τίµηµα της πράξης του - και µάλιστα, όχι
στην πατρίδα του, αλλά στην ξένη χώρα όπου είχε διαπράξει το έγκληµα... Από κει και πέρα, άρχισε η περιπέτεια της έρευνας και των συνεντεύξεων µαζί του. Ένα χρόνο µιλούσαµε
µε τον Έντουαρτ στη φυλακή. Πήγαινα στον Κορυδαλλό κάθε Τρίτη και Παρασκευή…

∑‹ÙËÛÂ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·;
Όχι, και δε νοµίζω ότι τον ενδιαφέρει. Ίσως γιατί θα τον τραυµάτιζε πολύ να βιώσει ξανά µερικά από τα πιο άσχηµα κοµµάτια της ζωής του. Από την άλλη, εγώ έχω σαφώς ξεφύγει
από τον πραγµατικό Έντουαρτ. Κι αυτός ήταν ο µεγάλος µου αγώνας όταν τελείωσα την
έρευνα: τι να το κάνω όλο αυτό το υλικό, τι να κρατήσω, τι να πετάξω, πού να το πάω και
τι να κάνω δικό µου... Άσε που, επειδή ανέπτυξα το σενάριο στο Εργαστήριο Μεσογειακού
Σεναρίου, είχα εποικοδοµητικές µεν, τροµερές δε συζητήσεις, ακόµα και συγκρούσεις µε τον
άλλο δραµατουργό, Γιαν Φλάισερ, ο οποίος είχε συχνά µια πολύ σκληρή γραµµή και µου
έλεγε συνέχεια να κάνω ντοκιµαντέρ και όχι ταινία µυθοπλασίας. Εγώ, όµως, ήµουν σίγουρη ότι οι εικόνες που είχα στο µυαλό µου, κι αυτά που ήθελα τελικά να επικοινωνήσω όσον
αφορά το περιεχόµενο, δεν ήταν του πραγµατικού Έντουαρτ. Χρειάστηκε να πάρω τις αποστάσεις µου απ’ αυτόν και να βουτήξω στον εαυτό µου, στα συναισθήµατά µου, για να εκµαιεύσω το τελικό σενάριο από το τεράστιο υλικό που είχα συλλέξει.

¶Ò˜ ‹Ú·ÙÂ ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË Ó· ¿ÙÂ ÛÂ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÂÓ·Ú›Ô˘;
Παρ’ όλο που έχω γράψει αρκετά σενάρια κι έχω βραβευτεί για δύο απ’ αυτά, παρ’ όλο που
µε τη ∆ονούσα πήρα υποτροφία κι έκανα σεναριακή εκπαίδευση στο Βερολίνο, δεν ξεχνάω
πως είµαι σκηνοθέτης. Γι’ αυτό και, ό,τι σενάρια γράφω πια, τα γράφω µε συνεργασία. Νοµίζω πως ένα καλό σενάριο δεν γράφεται εύκολα. Χρειάζεται έναν τουλάχιστον δραµατουργό. Πιστεύω ακράδαντα πως, αν το σενάριο δεν είναι γερό, δε θα ’ναι γερή και η ταινία. ∆ιαφωνώ µε όσους υποστηρίζουν ότι από ένα µέτριο σενάριο µπορείς να φτιάξεις µια καλή ταινία. Εξ άλλου, ένιωθα την ανάγκη να έχω ένα deadline, για να το δουλέψω πειθαρχηµένα.

∆· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ô‡ ¤ÁÈÓ·Ó;

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ∞ÁÁÂÏÈÎ‹ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘
¢/ÓÙ‹˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜: °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ °ÈÔ‡ÚÁÎÂ˜
ªÔÓÙ¿˙: ∆¿ÎË˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜
™ÎËÓÈÎ¿/∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: πÔ˘Ï›· ™Ù·˘Ú›‰Ô˘
◊¯Ô˜: ¡›ÎÔ˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘
ªÔ˘ÛÈÎ‹: ª›Óˆ·˜ ª¿ÙÛ·˜,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÃÚËÛÙ›‰Ë˜
¶·›˙Ô˘Ó: ∂ÛÚ¤Ê ¡ÙÔ˘ÚÌ›ÛÈ,
∞ÓÙÚ¤ Ã¤ÓÈÁÎÂ
¶·Ú·ÁˆÁ‹: CL Productions,
Odeon, Jost Hering Filme
∏ Ù·ÈÓ›· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÈ˜ 8 ª·ÚÙ›Ô˘
·ﬁ ÙËÓ ODEON

Στα Σκόπια, στις πραγµατικές φυλακές της Σούτκας, όπου, παρεµπιπτόντως, χρησιµοποιήσαµε ως κοµπάρσους πραγµατικούς φυλακισµένους· µεταξύ αυτών, και δύο Έλληνες, όπως
µας ενηµέρωσε υπερήφανος ο διευθυντής των φυλακήών (γελάει). Κάναµε επίσης γυρίσµατα στην Αλβανία, στη Φλώρινα και στην Αθήνα. Το δε εσωτερικό της φυλακής (κελλιά, τραπεζαρία, επισκεπτήριο και κελλιά αποµόνωσης) κατασκευάστηκε σ’ ένα εγκαταλελειµµένο
νοσοκοµείο του Ναυτικού, στα Μελίσσια. Ξέρετε τι δύσκολο είναι να συνδυάσεις τα εξωτερικά πλάνα της φυλακής που έχεις γυρίσει στα Σκόπια, µε τα εσωτερικά που έχεις γυρίσει
στα Μελίσσια; Ήταν ένα µεγάλο µάθηµα ντεκουπάζ…

ÿÛˆ˜ Ë ÈÔ ·Á·ËÌ¤ÓË ÌÔ˘ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ Eduart Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÎËÓ‹, ÌÂ ÙÔ Ï‡ÎÔ.
∞ÈÛı¿ÓıËÎ· ﬁÙÈ ÙÔ ˙ÒÔ, ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜, ÙÔÓ ‚ÔËı¿ ÛÙË Ï‡ÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘. £¤ÏÂÙÂ Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÙÂ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó;
Ήθελα να εισαγάγω το µεταφυσικό στοιχείο στη ταινία, αλλά µ’ έναν τρόπο κάθε άλλο παρά προφανή. Ξέρω ότι ο λύκος υποτάσσεται στον ανώτερό του, και για µένα, η καθαρότητα ψυχής που έχει πετύχει ο Έντουαρτ, είναι αυτή που όχι µόνο αποτρέπει το ζώο απ’ το να
του επιτεθεί, αλλά και το προτρέπει να τον σώσει…

ÊˆÙÔ ·ﬁ ÙËÓ ŒÎ‰ÔÛË ÂÏÏËÓÈÎﬁ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙˆÓ ÕÁÁÂÏÔ˘ ƒÔ‡‚·, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™Ù·ı·ÎﬁÔ˘ÏÔ˘

// ·ÊÈ¤ÚˆÌ·

∏ ∞ı‹Ó· ª¤Û· ·ﬁ ÙÔ º·Îﬁ
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÂÈ‚›ˆÛË˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÈÓÂÊ›Ï ·ÛÙ˘ÊÈÏ›·˜

ή: τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αποφασίσετε να αναζητήσετε τα ίχνη αυτής της πόλης
που λέγεται Αθήνα, µέσα από την εθνική κινηµατογραφική µας κληρονοµιά

ÙË˜ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ¶·˘Ï¿ÎË

1924
√È
ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜
ÙÔ˘ µÈÏ¿Ú
Η Αθήνα δε µοιάζει µε καµιά άλλη πόλη στον κόσµο· ούτε καν µε
τον εαυτό της. Από την πρώτη σωζόµενη ελληνική ταινία µυθοπλασίας, µέχρι τις πιο πρόσφατες, καµία κινηµατογραφική Αθήνα
δε µοιάζει µε τις άλλες. Κάθε σκηνοθέτης χαράζει τον δικό του χάρτη, που σπάνια συµπίπτει, συµπληρώνει ή, έστω, συνεχίζει την κινηµατογραφική πολεοδοµία των συναδέλφων του. Ο λόγος; Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι έλληνες δηµιουργοί αναλώνονται µασκαρεύοντας την Αθήνα µε απόηχους από ξένες µεγαλουπόλεις: το
Παρίσι του Νέου Κύµατος, τη νουάρ Νέα Υόρκη του 1940, τις γερµανικές πόλεις του Βέντερς - καµία αντίρρηση όσον αφορά τα πρώτα αβέβαια βήµατα της εθνικής κινηµατογραφίας. Κάπου στην πορεία, όµως, η αστική απεικόνιση έγινε υπόθεση προσωπική, άµεσα συνδεδεµένη µε το κινηµατογραφικό όραµα κάθε δηµιουργού.
Οι δανεικοί απόηχοι αντικαταστάθηκαν σταδιακά από την προσωπική µνήµη, που έχει κάθε δικαίωµα να είναι όσο επιλεκτική και
αποσπασµατική θέλει. Αν, λοιπόν, πιάσετε ποτέ τον εαυτό σας να
αναζητά τα κινηµατογραφικά ίχνη της Αθήνας µέσα από τον ελληνικό κινηµατογράφο, ξεκινώντας πάντοτε από την Ακρόπολη -εµβληµατικό πλάνο των πρώιµων εγχώριων πονηµάτων- αναπόφευκτα θα καταλήξετε χαµένοι µέσα σε κάποιο όνειρο. Και µέσα στα
όνειρα δεν έχει καταφέρει να προσανατολιστεί ποτέ κανείς.

∞Ú¯·›Ô ¶ÓÂ‡Ì· ∞ı¿Ó·ÙÔ
Η πρώτη σωζόµενη ελληνική ταινία µυθοπλασίας, Οι Περιπέτειες
του Βιλλάρ (1926), µια ανάλαφρη κωµωδία µε ξενική προφορά
και τουριστική βίζα, γονατίζει ευλαβικά µπροστά σε κάθε αρχαιοελληνικό µνηµείο, µε την παρότρυνση του πρωτοπόρου Ζοζέφ
Χεπ. Ο Χεπ, ένας από τους σπουδαιότερους οπερατέρ της εποχής,
κατέφθασε από τη Βουδαπέστη το 1909 για να εγκαταστήσει µια
καινούργια µηχανή προβολής στον κινηµατογράφο «Πανελλήνιον», και δεν έφυγε ποτέ. Με ήρωά του τον Βιλλάρ, διάσηµο ηθοποιό του µουσικού θεάτρου στο Παρίσι –ένα κράµα Μπάστερ Κίτον και Σαρλό–, περιφερόµαστε σε µια εξοχική και κατά µεγάλο µέρος ανοικοδόµητη Αθήνα, µε έντονη τουριστική διάθεση, ξεκινώντας από φολκλόρ τσιγγάνικο γλέντι στους πρόποδες του ιερού
βράχου και καταλήγοντας σε παραλιακή ψαροταβέρνα µε εισαγόµενη τζαζ µπάντα και νέγρο σαλτιµπάγκο να διασκεδάζει τους πελάτες! Από την Ακρόπολη στο Σύνταγµα και από κει γραµµή για Βιβλιοθήκη, µε κύριο µεταφορικό µέσο την άµαξα και άπλετο καθαρό αέρα, ο Βιλλάρ εκτελεί µια ατελείωτη σειρά ανάλαφρα γκαγκ
µε φόντο το εξοχικό τοπίο, µέχρι να έρθει η Κοινωνική Σαπίλα
(1932) του Στέλιου Τατασόπουλου και να αποκαλύψει την κρυµµένη πλευρά της Αθήνας.

Η Σαπίλα, µε έντονα νεορεαλιστική µατιά,
φέρνει για πρώτη φορά στο επίκεντρο τα
λαϊκά στρώµατα και τους ανθρώπους του
περιθωρίου· όµως, παρά την έντονη διάθεση κοινωνικής καταγγελίας, είναι κι αυτή πασπαλισµένη µε άπλετη αρχαιοελληνική δόξα: εµβόλιµα πλάνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Ακαδηµίας καταστρέφουν µε
συνοπτικές διαδικασίες οποιαδήποτε αίσθηση σεναριακής συνοχής. Σε νατουραλιστικό
ύφος, αντίθετο µε το πνεύµα του βουβού κινηµατογράφου, ο Τατασόπουλος συστήνει
στον κεντρικό χαρακτήρα του, έναν φτωχό
φοιτητή που φεύγει από την επαρχία για να
σπουδάσει, µιαν Αθήνα που έχει αρχίσει σιγά σιγά ν’ αποκτά την αίσθηση της µεγαλούπολης, καταβροχθίζοντας ανελέητα τα
παιδιά της. Τόποι µαρτυρίου το καπνεργοστάσιο, τα δηµόσια νοσοκοµεία και οι φυλακές, αποκαλύπτουν µιαν άλλη, κρυφή
πλευρά της πρωτεύουσας που, δυστυχώς,
ο Τατασόπουλος δεν καταφέρνει να υπο-

άλλωστε, και η απόφαση του ψαρά, Λάµπρου Κωνσταντάρα, να εγκαταλείψει τα µεγαλεία και να επιστρέψει στις παραθαλάσσιες
ρίζες του. Μετά από ένα άναρχο αρχαιολάγνο µοντάζ που αναµιγνύει πλάνα από την
Ακαδηµία, το Πανεπιστήµιο, την Πύλη του
Αδριανού και το Ηρώδειο µε τις Μυκήνες και
την Επίδαυρο, ο Φίνος αποσύρεται στην
ασφάλεια των εσωτερικών χώρων, εµφανώς
στηµένων σε στούντιο, αφήνοντας το αστικό
χάος για την επόµενη σκηνοθετική γενιά, που
σύντοµα θα αναµετρηθεί κι αυτή µε το τέρας.

Κι ενώ µετά την Απελευθέρωση ο εθνικός
κινηµατογράφος, που έχει ανασταλεί πλήρως κατά τη διάρκεια του πολέµου, προσπαθεί ν’ ανακτήσει το χαµένο του έδαφος,
κάποιοι ονειρεύονται ακόµα τον κατακτητή!
Ο λόγος, φυσικά, για τον Αλέκο Σακελλάριο που, µε το Οι Γερµανοί Ξανάρχονται
(1948), βρίσκει έναν ευφυέστατο τρόπο να

ένα καυστικό σχόλιο πάνω στον ελληνικό
εµφύλιο, ένα θέµα-ταµπού, που ελάχιστοι
µέχρι τότε είχαν τολµήσει να αγγίξουν.
Ιλαρότητας τέλος µε τη Μαγική Πόλη
(1954) του Κούνδουρου, όπου η γειτονιά
δεν είναι πια στήριγµα, αλλά τροχοπέδη. Η
Αθήνα αρχίζει ν’ αποκτά µια νέα, σαγηνευτική όψη, µε τα φώτα νέον να σκίζουν τα
σκοτάδια της νύχτας, ξελογιάζοντας ανήµπορους βιοπαλαιστές σαν πανέµορφη σειρήνα. Θύµα της, ένας νεαρός φορτηγατζής,
που προσπαθεί απεγνωσµένα να ξεφύγει
απ’ την αβάσταχτη µιζέρια της προσφυγικής
παραγκούπολης και να χαθεί στη λάµψη της
ηλεκτρικής νύχτας. Τα εξωτερικά πλάνα
πολλαπλασιάζονται, και η νυχτερινή διασκέδαση, µε τη µορφή του «κοσµικού κέντρου» που δεσπόζει σε πολλές µεταγενέστερες ταινίες, προσδίδει νέα λάµψη στη νυχτερινή Αθήνα. Ο Κούνδουρος αφήνει τον
ήρωά του να χαθεί σ’ έναµ νουάρ εφιάλτη,
πριν τον επαναφέρει σώο και αβλαβή στην

1932 ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ™·›Ï·
1954 ∫˘ÚÈ·Î¿ÙÈÎÔ •‡ÓËÌ·

1939 ∆Ô ∆Ú·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÃˆÚÈÛÌÔ‡
1955 ∏ ∫¿ÏÈÎË §›Ú·

1948 √È °ÂÚÌ·ÓÔ› •·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È
1962 ™˘ÓÔÈÎ›· ÙÔ ŸÓÂÈÚÔ

στηρίξει καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας,
πέφτοντας επανειληµµένα στην παγίδα του
γραφικού, µε «χαριτωµένα» πλάνα του
Ζαππείου και του Εθνικού Κήπου. Αυτό,
πάντως, που καταφέρνει, είναι να αποκαλύψει το ώς τότε συγκαλυµµένο κοινωνικό χάσµα µεταξύ αστικής και λαϊκής τάξης, γράφοντας κινηµατογραφική ιστορία.
Τρίτο και τελευταίο δείγµα εθνικής υπερηφάνειας, Το Τραγούδι του Χωρισµού (1939), η
πρώτη και τελευταία σκηνοθετική απόπειρα
του θρυλικού Φίνου. Με αφορµή την αφελή
ιστορία µιας πλούσιας Αθηναίας που ερωτεύεται νησιώτη ψαρά και µετέπειτα αστέρα
του πενταγράµµου, δίνει στον Φίνο την ευκαιρία να αντιπαραθέσει την Αθήνα, που έχει
αρχίσει ν’ αποκτά µυθικές διαστάσεις αστικού
τέρατος, γεµάτου «άσφαλτο και αυτοκίνητα», µε την ήσυχη ζωή του νησιού, εξ ου,

σατιρίσει τη µαζική παράνοια της µεταπολεµικής περιόδου, σκιαγραφώντας µιαν Αθήνα που έχει εγκαταλείψει τους δρόµους και,
ουσιαστικά, έχει κλειστεί στον εαυτό της.
Κάθε διαπροσωπική δραστηριότητα συντελείται κεκλεισµένων των θυρών, στην
ασφάλεια της κοινόχρηστης αυλής, όπου
καταγράφεται ένα νέο (για τα κινηµατογραφικά δεδοµένα) κοινωνικό φαινόµενο: αυτό
της γειτονιάς. Με βασικούς συνεργάτες τον
Χεπ και τον Φίνο (αυτή τη φορά, σε ρόλο
οπερατέρ και παραγωγού αντίστοιχα), και
µετά το καθιερωµένο εναρκτήριο πλάνο της
Ακρόπολης, ο Σακελλάριος καταδύεται
στον συνωµοτικό µικρόκοσµο της αυλής,
όπου φίλοι και εχθροί συνευρίσκονται για
να ανταλλάξουν απόψεις, να σχολιάσουν τις
εφηµερίδες και ν’ ακούσουν ραδιόφωνο.
Με αφορµή έναν ευρηµατικό εφιάλτη, κάνει

προστατευτική αγκαλιά της «γειτονιάς», που
θα τον λυτρώσει από την παρανοµία.

™·Ó ¶·ÏÈ¿ °ÂÈÙÔÓÈ¿

∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ
Η πόλη, επιτέλους, αποκτά πρόσωπο! Στο
Κυριακάτικο Ξύπνηµα (1954), ο Κακογιάννης, πολύ πιο συνεπής στην περιγραφή
των χώρων, επιµένει στις εξωτερικές λήψεις
και, δίνει τέλος στην αστική ασάφεια. Πιάνοντας την Αθήνα στον ύπνο, περιφέρεται
στα άδεια πάρκα, στις πλατείες, στον Βασιλικό Κήπο, χαζεύει τα πρώτα τραµ ανάµεσα στα σιωπηλά σπίτια της πόλης που κοιµούνται ακόµα, κρυφακούει τα παζαρέµατα
στην αγορά, τα τραγούδια των εκδροµέων,
κατασκοπεύει τους οδηγούς ταξί που αγρυπνούν... Κινηµατογραφώντας ακούραστα
τα καθηµερινά πηγαινέλα του θρυλικού διδύµου Λαµπέτη-Χορν, δίνει µια νέα υπό-

νέα αστικά ήθη. Ωστόσο, όσοι πίστεψαν ότι
οι αστικοί κώδικες είχαν εξελιχθεί αρκετά
ώστε ν’ αφήσουν µια τέτοια θηλυκή επανάσταση να περάσει ατιµώρητη, ήταν πολύ
γελασµένοι: πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους,
η Στέλλα έχει υποχρέωση να υποκύψει
στους κανόνες που επιβάλλει η αντρική

πλώνοντας αποσπασµατικά την εξελισσόµενη όψη µιας χαοτικής πλέον µεγαλούπολης µέσα από τέσσερις απολαυστικές ιστορίες. Ο Γιώργος Τζαβέλλας κυνηγάει τη «λίρα» του από τους Αέρηδες µέχρι την Κηφισιά, αποκαλύπτοντας µια έντονη τάση ανοικοδόµησης που εξατµίζεται ευεργετικά
πλησιάζοντας στα -ακόµα εξοχικά- προάστια. Κάθε ιστορία προσθέτει µια νέα πινε-

συµπεριφορά, µ’ ένα φονικό που βγάζει τη
«γειτονιά» από το κουκούλι της, την αυλή,
και την πετάει στο δρόµο, κάνοντάς την µέτοχο στον δηµόσιο παραδειγµατισµό.
Την ίδια στιγµή, ο Κούνδουρος διαπρέπει
στην αφάνεια, σκηνοθετώντας µία από τις
κορυφαίες ταινίες του ελληνικού κινηµατογράφου που λίγοι την είδαν κι ακόµα λιγότεροι την εκτίµησαν. Σε αντίθεση µε τη

τους πολίτες της προηγµένης ∆ύσης να
βοηθήσουν την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται
πλέον στα όρια της εξαθλίωσης. Μοναδικό
τίµιο εργαλείο καταγραφής της σύγχρονης
πραγµατικότητας δε θα µπορούσε παρά να
είναι ο απόλυτος νεορεαλισµός. Η ταινία
Συνοικία το Όνειρο (1962) δεν κάνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο απ’ το να λέει τα πράγµατα µε
τ’ όνοµά τους, όµως η λογοκρισία
φροντίζει να της κλείσει το στόµα
λόγω ανάρµοστης κινηµατογραφικής συµπεριφοράς. Η ταινία απαγορεύεται, κι ο τολµηρός Αλέκος
Αλεξανδράκης καταστρέφεται οικονοµικά.
Αποκαλύπτοντας µια θάλασσα από παραγκουπόλεις, µε τη φτώχεια και την απελπισία να διαβρώνουν την Αθήνα ώς το κόκαλο, η ελπίδα των κατοίκων για µια καλύτερη ζωή µοιάζει περισσότερο µε τραγική ειρωνεία - βλέποντάς την, δεν ξέρεις αν πρέπει να κλάψεις ή να γελάσεις.

1966 ¶ÚﬁÛˆÔ ÌÂ ÚﬁÛˆÔ

1955 √ ¢Ú¿ÎÔ˜

1955 ™Ù¤ÏÏ·

λιά στο τοπίο: νέον επιγραφές, λάµπες
φθορίου και φωτεινές διαφηµίσεις αναγγέλλουν την επέλαση του µοντερνισµού,
ενώ οι φτωχικές αυλές παραµένουν το τελευταίο προπέτασµα ανθρωπιάς στην απειλή του αστικού χάους. Φινάλε µε τους ακόµα ερωτευµένους Λαµπέτη-Χορν που περιφέρουν την µποέµ φτώχεια τους στο ιστορικό κέντρο πριν χωρίσουν για πάντα, αφήνοντας πίσω τους, µοναδικό ενθύµιο, έναν
πίνακα και την παρήγορη σκέψη ότι η Πλάκα τουλάχιστον παραµένει ακόµα η ίδια.

Στέλλα, Ο ∆ράκος (1955) αποτυγχάνει
παταγωδώς στα ταµεία, αλλά ένας τολµηρός αιθουσάρχης τον ξαναβγάζει στις αίθουσες την τελευταία χρονιά της χούντας
και παίρνει το αίµα του πίσω. Στα χέρια
του Κούνδουρου, η Αθήνα µετατρέπεται
σε καφκικό λαβύρινθο, απηχώντας σπαρακτικά το αδιέξοδο της µετεµφυλιακής
Ελλάδας. Ύποπτα σοκάκια, λαξεµένα από
σκοτάδι, θα οδηγήσουν έναν ασήµαντο
ανθρωπάκο σε σκοτεινό άντρο ακολασίας,
που δεν είναι άλλο από το γνωστό µας
πλέον νυχτερινό κέντρο· µόνο που, αυτή
τη φορά, το λαϊκό καµπαρέ δε λειτουργεί
ως σύµβολο κοινωνικής απελευθέρωσης,
αλλά ως χώρος συνεστίασης κακοποιών
στοιχείων, που αναδίδουν έντονα τη µυρωδιά του θανάτου. Εµφανώς επηρεασµένος από τον γερµανικό εξπρεσιονισµό, ο
Κούνδουρος συµµαχεί µε τις σκιές, εφαρµόζοντας το φιλµ νουάρ στην ελληνική
πραγµατικότητα, και µετατρέπει την Αθήνα
σε αστική παγίδα.

Τέσσερα χρόνια αργότερα (1966), το τοπίο
αλλάζει ριζικά, µόνο που κάποιος το πιάνει
στα πράσα: ο Ροβήρος Μανθούλης κοιτάζει την Αθήνα Πρόσωπο µε πρόσωπο, την
ώρα του αστικού της λίφτινγκ, συνδυάζοντας µισοχτισµένες πολυκατοικίες, εργάτες
και σκαλωσιές σ’ ένα γλαφυρότατο νοηµατικό µοτίβο. Λίγο πριν από την επτάχρονη
δικτατορία, ο Μανθούλης, σε µια αµιγώς
πολιτική πράξη, στήνει µια ανελέητη σάτιρα µε θέµα/θύµα την αναρριχώµενη νεόπλουτη τάξη των εφοπλιστών και των κατασκευαστών, που µοιάζουν αποφασισµένοι
να εξαλείψουν κάθε ίχνος της παλιάς Αθήνας, σαν να προσπαθούν να ξεφορτωθούν
βιαστικά τα ίχνη ενός εγκλήµατος... Ο Μανθούλης µοντάρει ήχους και εικόνες αδιαφορώντας για τις πατροπαράδοτες αφηγηµατικές συµβάσεις, ιχνηλατώντας για πρώτη φορά το ηχητικό τοπίο µιας πόλης που
µέχρι πρότινος ο ελληνικός κινηµατογράφος προτιµούσε να βλέπει, παρά ν’ ακούει.
Κοµπρεσέρ και διαδηλώσεις αναµιγνύονται
µε ραδιοφωνικά µαθήµατα καλής (δηλαδή
νεοαστικής) συµπεριφοράς, εκκωφαντικές
άριες και επαναστατικά ποιήµατα που νανουρίζουν την Αθήνα πριν την ισοπεδώσουν για πάντα.

σταση στην πόλη, καταφέρνοντας ν’ αποτυπώσει τη ζωντάνια των δρόµων, και µέχρι
να ερωτευτούν οι δύο ήρωες ο ένας τον
άλλον, έχει καταφέρει να κάνει κι εµάς να
ερωτευτούµε την Αθήνα!
Η Κάλπικη Λίρα (1955) έρχεται να συµπληρώσει το πολύβουο µωσαϊκό, ξεδι-

Εµφανώς επηρεασµένος από το γερµανικό εξπρεσιονισµό, ο Κούνδουρος συµµαχεί µε τις σκιές εφαρµόζοντας το φιλµ νουάρ στην Ελληνική πραγµατικότητα,
και µετατρέπει την Αθήνα σε αστική παγίδα.

Ã›ÏÈÂ˜ Î·È Ì›· Ó‡¯ÙÂ˜
Ένα χρόνο αργότερα (1955), ο Κακογιάννης µε τη Στέλλα πλάθει µια ηρωίδα-σύµβολο της ανήκουστης ώς τότε γυναικείας
ανεξαρτησίας και κάνει όλη την Ελλάδα να
παραµιλάει! Η Στέλλα, γέννηµα-θρέµµα
της λαϊκής φτωχογειτονιάς, κατοικεί στην
αθηναϊκή νύχτα, εισβάλλοντας απρόσκλητη στη φαντασία των απανταχού αρσενικών. Χαράζει τους δικούς της χάρτες, από
το Μοναστηράκι µέχρι την Καστέλα, και
τοποθετεί στον πυρήνα της δράσης το νυχτερινό κέντρο, δεύτερο σπίτι της και µετέπειτα σηµείο αναφοράς για τους έλληνες
κινηµατογραφιστές, σηµατοδοτώντας τα

∞ı‹Ó·, ·ÓÔ¯‡ÚˆÙË ﬁÏË
Τέλη δεκαετίας του ‘50: στον αµερικανικό
Τύπο εµφανίζονται καταχωρίσεις διεθνών
ανθρωπιστικών οργανώσεων που καλούν

1968 ∞ÓÔÈ¯Ù‹ ∂ÈÛÙÔÏ‹
1983 ƒÂ‚¿Ó˜

1972 ∆Ô ¶ÚÔÍÂÓÈﬁ ÙË˜ ÕÓÓ·˜
2004 Delivery

τέα» οικογένεια αποµονωµένη στον κήπο
ενός αθηναϊκού αρχοντικού, να κινείται νωχελικά στους ρυθµούς του καλοκαιριού, µέχρι που Το Προξενιό της Άννας (1972) σηκώνει όλο το νοικοκυριό στο πόδι. Στην καρδιά µιας χαοτικής Αθήνας, στεφανωµένης µε
κεραίες τηλεοράσεων σαν εξωγήινη βλάστηση, η Άννα, µια άβγαλτη χωριατοπούλα,
βρίσκει καταφύγιο στις παλιοµοδίτικες αρχές
µιας «καθωσπρέπει» οικογένειας που την
έχει στη δούλεψή της από µικρή. Όταν,
όµως, γνωρίζει τον Κοσµά, δηλαδή τον κόσµο, κι αφήνει τη νυχτερινή πόλη να την παρασύρει µακριά από το προστατευτικό της
κουκούλι, τα αφεντικά της ταµπουρώνονται
πίσω απ’ τις «χριστιανικές αρχές» τους και

1981 √È ∞¤Ó·ÓÙÈ
2004 ∞ÏËıÈÓ‹ ∑ˆ‹

αία µπροστά στην αυθεντική αλλαγή, κι ο
Κούνδουρος κάνει το µοναδικό πολιτικό
ντοκιµαντέρ της καριέρας του. Τα τραγούδια της Φωτιάς καταγράφουν µε ανεπιτήδευτο αυθορµητισµό τις σπάνιες αυτές
στιγµές που µια ολόκληρη πόλη συντονίζεται στην ίδια συχνότητα, κι ο αέρας γεµίζει φωνές και συνθήµατα, όπως αυτά
που αντηχούσαν στους δρόµους της Αθήνας µετά την παλινόρθωση της ∆ηµοκρατίας. Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η µνήµη
έχει ηµεροµηνία λήξεως, ο Κούνδουρος
καλεί επτά οπερατέρ, ζητάει δωρεάν εργαστήρια και φιλµ, και χιµάει στους δρόµους, καταγράφοντας ασταµάτητα. Όλη η
ταινία γίνεται σε δύο µέρες µέσα στις συναυλίες και τους δρόµους της
Η Γλυκιά Συµµορία είναι µια ταινία- φετίχ για όλους όσους προτι- Αθήνας, µια αυθεντική ωδή
µούν να κλείνονται στα σπίτια τους και να ονειρεύονται την πόλη στη λευτεριά και µια νέα θεώόπως τη θέλουν αυτοί. Ποιητική ουτοπία η εναλλακτική αστυφιλία; ρηση του αστικού τοπίου που
Ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης επιτίθεται στα ξενοφοβικά ένστικτα των δίνει το στίγµα της πόλης µέσα
το συναίσθηµα - µέθοδος
συµπατριωτών του, εστιάζοντας για πρώτη φορά σε µια ξένη ουσία απ’
πιο αποτελεσµατική κι από την
που κυλάει χρόνια τώρα στις φλέβες της πόλης. πιο λεπτοµερή καταγραφή της
αστικής πολεοδοµίας.
λιβάνι, δεν είναι τίποτα απ’ τα
«Πάτερ ηµών, ο εν τοις ουραδύο. Ο Σταµπουλόπουλος ανενοίς, αγιασθήτω το όνοµα σου,
βάζει τη µικροµεσαία µεταπολεκαι τα ρέστα δικά σου!» Μ’ αυµική νοοτροπία στο εδώλιο του
τή την ιερόσυλη προσευχή, η
κατηγορουµένου, σκιαγραφώΓλυκιά Συµµορία του Νίκου Νιντας το ηθικό τοπίο µιας πόλης
κολαΐδη (1979) κηδεύει το ρεαπου φυτοζωεί κλεισµένη σε τέστην παγιδεύουν στην ασφυκτική αγκαλιά
λισµό του Κούνδουρου κι αποσύρεται σ’
σερις τοίχους φορτωµένους εικονοστάσια,
τους για πάντα. Ο Βούλγαρης σκηνοθετεί
ένα διώροφο στην Κηφισιά, προσαρµόζοκαι κάνει ουρά στο υπουργείο για ρουσφέµια εύστοχη αστική αλληγορία, εισχωρώντας µια ολόκληρη πόλη στη δική τους, µοτια. Η αστική λύτρωση παίρνει τη µορφή
ντας συµβολικά στον συντηρητικό πυρήνα
ναδική αίσθηση της µη-πραγµατικότητας·
µιας νέας γυναίκας που θα µάθει επιτέλους
µιας σύγχρονης µεγαλούπολης που αρνείται
µια συµµορία που αρχίζει απ’ το τρία (Μαστον ήρωά µας να οργώνει µε νόηµα τους
να ζήσει στο παρόν, χαµένη στα ηθικά τοπία
ρίνα + Αργύρης + Σοφία = κίνδυνος) για να
δρόµους της πόλης, αντί να κάνει κύκλους
του παρελθόντος.
πάει στο τέσσερα (Μαρίνα + Αργύρης + Σογύρω από τον εαυτό του.
φία + Αντρέας = σίγουρος θάνατος), αντιµεΤέσσερα χρόνια αργότερα, ο Παντελής
τωπίζοντας τη ζωή µε γεωµετρικά αυξανό∏ º·ÓÙ·Û›· ÛÙËÓ ∂ÍÔ˘Û›·
Βούλγαρης, στην πρώτη µεγάλου µήκους
µενη περιφρόνηση, αφού, ούτως ή άλλως,
Το 1974, η µυθοπλασία υποχωρεί στιγµιαπόπειρά του, κατασκοπεύει µια «διατηρη-

◊ıË Î·È ¤ıÈÌ·

Εν έτει 1968, ο Γιώργος Σταµπουλόπουλος
απευθύνει Ανοιχτή Επιστολή σε όσους χαραµίζουν τη ζωή τους κρυµµένοι πίσω από
φτηνές δικαιολογίες· η επιστολή, όµως, παραλίγο (λόγω χούντας) να καταλήξει στα
αζήτητα. Ενσαρκώνοντας την απόλυτη µετριότητα -ούτε ηθικός, ούτε ανήθικος, ούτε
τολµηρός, ούτε άτολµος-, ο Μάνος βολοδέρνει µεταξύ προπολεµικών οικογενειακών αρχών και νέων ηθών, µη τολµώντας
να εγκαταλείψει τις µεν, αλλά ούτε να υιοθετήσει τις δε. Η τόλµη, άλλωστε, είναι
προνόµιο ή των πολύ πλούσιων ή των πολύ πεινασµένων, κι αυτός, βολεµένος στο
πατρικό του σπίτι που µυρίζει από µακριά

απ’ την αρχή φαινόταν ότι φλέρταρε µε το
τέλος. Πίσω από τραβηγµένες κουρτίνες,
µια καταθλιπτική νεράιδα, µια γυναίκα-βαµπίρ, ένας κλεπτοµανής πιερότος κι ένας
κοινός τσαρλατάνος δολοπλοκούν λουσµένοι σε µόνιµο λυκόφως, αντιµετωπίζοντας
την κάθε µέρα σαν µια νέα ευκαιρία για
επανάσταση, προς πείσµα του θανάτου που
τους προσµένει στο κατώφλι. Η πόλη αποσύρεται στις σκιές και υπάρχει µόνο επειδή
ξέρουµε ότι είναι εκεί. Οι αποστάσεις εκµηδενίζονται, οι διαδροµές εννοούνται, οι
εσωτερικοί χώροι αποθεώνονται. Μια ταινία- φετίχ για όλους όσοι προτιµούν να
κλείνονται στα σπίτια τους και να ονειρεύονται την πόλη όπως τη θέλουν αυτοί. Ποιητική ουτοπία ή εναλλακτική αστυφιλία;

µονα τον έρωτα. Η πόλη µετατρέπεται σε
σκηνικό για τις νουάρ φαντασιώσεις του,
σκηνοθετεί τις κρίσεις αυτοκαταστροφής
του, δίνει νόηµα στην αγρύπνια του, εκρήγνυται µε τον έρωτά του, σαν ένα συνεχώς
µεταβαλλόµενο τοπίο που συµβαδίζει µε τις
συναισθηµατικές του εντάσεις. Η Αθήνα παραδίδεται άνευ όρων στα χέρια του Νίκου
Βεργίτση, επιτρέποντάς του να εξερευνήσει
δηµιουργικά τα όρια του βασικού του χαρακτήρα και καθρεφτίζοντας την ερωτική αγωνία του στο αστικό τοπίο.

ρι», που µπαίνει ενστικτωδώς σε τροχιά γύρω από την Οµόνοια, αναζητώντας µια τύχη που µοιάζει συνεχώς να του διαφεύγει.
Καταδικασµένος σε αδιάκοπη κίνηση σε
µια πόλη όπου ό,τι δεν κινείται θεωρείται
αυτόµατα νεκρό, ανοίγει δρόµο ανάµεσα
σε πρεζάκια, άστεγους και µεθύστακες, σ’
ένα σκληρό οδοιπορικό στο τίποτα και το
πουθενά. Μοναδική διέξοδος απ’ την κρυφή αυτή πλευρά της µεγαλούπολης, η επιστροφή στα άστρα, ενώ, για τους µετέπειτα
έλληνες κινηµατογραφιστές, η απόδραση
στη σφαίρα της φαντασίας.

∫·ÎﬁÊËÌÔÈ ‰ÚﬁÌÔÈ
Παίρνοντας φόρα Από την Άκρη της Πόλης (1998), ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης επιτίθεται στα ξενοφοβικά ένστικτα των συµπατριωτών του, εστιάζοντας για πρώτη φορά
σε µια ξένη ουσία που κυλάει χρόνια τώρα
στις φλέβες της πόλης. ∆ιακρίνοντας µια νέα
τάξη πραγµάτων στον αστικό ορίζοντα, παραχωρεί την Αθήνα σε µια παρέα ρωσοπόντιων µεταναστών από το Μενίδι, αφήνοντάς τους να αναµετρηθούν µε τους σκληρούς δρόµους της πόλης και, σε πρώτη φάση, να χάσουν τη µάχη. Μια ταινία-γροθιά
στην εγχώρια κινηµατογραφία, που µέχρι
πρότινος αρνιόταν επιδεικτικά να αντιµετωπίσει το µεταναστευτικό κύµα ως αδιάσπαστο κοµµάτι της ελληνικής πραγµατικότητας, ελπίζοντας ίσως να εξοστρακίσει για πάντα τις «ορδές των βαρβάρων» από το αθηναϊκό τοπίο. Όσο πάντως οι βάρβαροι ανασυντάσσουν τις στρατιές τους, ο Γιάνναρης
προφητεύει «...νέες µίξεις και καινούργια
πράγµατα που θα εµφανιστούν µέσα από
τεράστιες τριβές, πολιτισµικές παρεξηγήσεις,
ξενοφοβία και ρατσισµό…». Πυρετώδες
παραλήρηµα ή χαρισµατική ενόραση;
Μάλλον κοντινό µέλλον, αφού έξι χρόνια

∏ ∞ı‹Ó· ·ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘
Î·ıÚ¤ÊÙË

Υιοθετώντας υπερρεαλιστικούς αφηγηµατικούς κώδικες από τη σαπουνόπερα και το
µελόδραµα, ο Πάνος Χ. Κούτρας δραπε∆· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·
τεύει από την αστική ανεπάρκεια σε µια διΑντίθετα, Οι Απέναντι (1981) αγαπούν την
κή του, ονειρική Αθήνα, ρίχνοντας την
απόσταση που τους χωρίζει, όπως ακριβώς
Ακρόπολη στην πυρά και στήνοντας τη
ο Πανουσόπουλος µοιάζει ν’ αγαπάει την
δράση γύρω από τη µυστηριώδη πισίνα
Αθήνα των λεωφόρων και της αδιάκοπης
της οικίας Καλλιγά, έναν αυτόνοµο εξωτικό
κίνησης. Κινηµατογραφώντας την πόλη µέκόσµο που ασκεί ακατανίκητη έλξη στα µέσα από τα µάτια του κεντρικού ήρωά του, ο
λη της οικογενείας. Κι ενώ όλα δείχνουν να
Πανουσόπουλος της προσδίδει τα χαραοδεύουν προς µια ικανοποιητική -στα µέκτηριστικά του νυχτερινού µικρόκοσµου
τρα του φανταστικού- λύση, η Αληθινή
του Χάρη, που ζει σε µόνιµη συσκότιση για
Ζωή (2004) ανοίγει την πίσω πόρτα στο πανα µελετάει καλύτερα τα άστρα. Τα εξωτεράλογο, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια
ρικά πλάνα περιορίζονται κυρίως σε βραδιαποσαφήνισης της εναλλακτικής της πραγνές ώρες, οι προβολείς και οι λάµπες φθοµατικότητας· διότι, σε µια Αθήνα που ατενίρίου αναλαµβάνουν το ρόλο των ουράζει ατάραχη τον Παρθενώνα να καίγεται,
νιων σωµάτων, και η Αθήνα ποζάρει σαν
καταργώντας για πρώτη φορά στην κινηµαέναστρος ουρανός. Τις πρωινές ώρες, ο Χάτογραφική ιστορία το µοναδικό σταθερό
ρης αποµονώνεται, αναζητώντας την οµορσηµείο αναφοράς που κατάφερε να επιβιώφιά µέσα απ’ τα στενά όρια του τηλεσκοπισει άθικτο µέσα στα χρόνια, τι νόηµα έχει
κού φακού, µόνιµα στραµµένου στο απένα ψάχνεις το δρόµο σου;
ναντι διαµέρισµα, αποµνηµονεύοντας µια
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν µια πριγκίπισάλλη ζωή, εντελώς διαφορετική από τη δισα που κοιµόταν ασταµάτητα, αλλά πρίγκική του. Όταν το αντικείµενο του πόθου του
πας δεν φαινόταν πουθενά. Ο ΆγγεΟ Άγγελος Φραντζής περνάει την Αθήνα απ’ το φίλτρο του πα- λος Φραντζής περνάει την Αθήνα απ’
ραµυθιού, προστάζοντας τη µαγική του κάµερα να πετάξει πάνω το φίλτρο του παραµυθιού, προστάαπ’ τα κεφάλια των πρωταγωνιστών και να του φέρει τα πιο µα- ζοντας τη µαγική του κάµερα να πεγευτικά πλάνα της πόλης για να τη σκηνοθετήσει απ’ την αρχή τάξει πάνω απ’ τα κεφάλια των χαρακτήρων και να του φέρει τα πιο µαγευτικά πλάνα της πόλης για να τη
αργότερα, ο Νίαποφασίζει να καταργήσει την απόσταση
σκηνοθετήσει απ’ την αρχή - χωρίς,
κος Παναγιωτόπου τους χωρίζει, οι ισορροπίες ανατρέποόµως, να της αλλάξει ούτε σκουπιπουλος,
στην
νται, και το ευεργετικό σκοτάδι δίνει τη θέδάκι! Αντί σεναρίου, Το Όνειρο του
11η
µεγάλου
ση του στο σκληρό φως της ηµέρας, που
Σκύλου (2005) ακολουθεί ενστικτωµήκους ταινία
δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ονειροδώς το αόρατο νήµα που συνδέει
του, κάνει αναπολήσεις.
αδιάρρηκτα τους ανθρώπους, γλιγκαστική προΆλλος ένας παθητικός ήρωας επικαλείται τη
στρώντας ανάµεσά τους χωρίς συµβάσεις
σγείωση σ’ ένα ξεθωριασµένο χωνευτήρι
νυχτερινή πόλη να τον λυτρώσει απ’ την κακαι περιορισµούς. Όσο περνάει η ώρα, ένα
ανθρώπινης δυστυχίας απροσδιόριστης
θηµερινότητα, µέχρι που ένας σεισµός τον
πέπλο µυστηρίου καλύπτει σιγά σιγά ολόεθνικότητας, που ελάχιστα θυµίζει την Αθήµεταµορφώνει από παρατηρητή σε διεκδικληρη την πόλη, µετατρέποντας οικείες γωνα του «παλιού καλού ελληνικού κινηµακητή και του χαρίζει τη Ρεβάνς (1983). Ο
νιές και γνώριµα σοκάκια σε ονειρικά τοπία
τογράφου». Το Delivery (2004) φέρνει µαΓιάννης, αντιµέτωπος για πρώτη φορά µε
που κανείς δε θυµάται να τα έχει διασχίσει
ζί του έναν αφελή εξωγήινο, τον
τον εαυτό του, εγκαταλείπει τις κοινωνικές
ποτέ ώς τώρα, κι ας ήταν πάντα εκεί.
Superman, έναν µετανάστη απ’ το «φεγγάσυµβάσεις κι αποφασίζει να ζήσει µε γνώ-

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

√È ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÎÔ˘‚¿ÚÈ

‰ÂÓ ÌÔÚÂ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ˜ ¿ÎÚË

Μετά το πολυβραβευµένο
Θα το Μετανιώσεις, η

Κατερίνα Ευαγγελάκου
επιστρέφει µε τις Ώρες Κοινής Ησυχίας
για να µας µιλήσει
για µυστικά, εντάσεις, παρεξηγήσεις.
Συναντηθήκαµε στο ήσυχο
και παλιοµοδίτικο Desire της ∆ηµοκρίτου
για καφέ και συζήτηση.
Και ξεχαστήκαµε...

·ﬁ ÙËÓ º·Ó‹ ∑ÈÒ˙È·
ÊˆÙÔ: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∆Û·ÙÛÔ‡ÏË˜

√È ÒÚÂ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÂ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.
™ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Û·˜ Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ‰‡Ô. ◊Ù·Ó ÚﬁıÂÛ‹ Û·˜
Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙÂ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ‹ ÚÔ¤Î˘„Â;
Ωραία ερώτηση! ∆εν το ’χα ξεκάθαρα στο µυαλό µου όπως το διατυπώνετε εσείς, αλλά θεωρώ ότι είναι µια ταινία στην οποία η οικογένεια
υφίσταται – ακριβώς στο µεταίχµιο της διάλυσής της, στο όριο του να
σταµατήσει να υπάρχει. Αλλά δεν το ’χουµε ξεπεράσει αυτό το όριο.
Ωστόσο, το πρόβληµα της συµπαγούς οικογένειας οι ήρωες το βιώνουν µ’ έναν τρόπο πολύ βασανιστικό. Για παράδειγµα, ενώ η µάνα
υπάρχει για την κόρη και η κόρη για τη µάνα (µιλάω τώρα για τον ταξιτζή), κάτι έχει συµβεί σ’ αυτή την παραδοσιακή σχέση· κάτι λείπει: ο
σεβασµός, για παράδειγµα. Και αυτοµάτως χάνεται η φυσιογνωµία της
οικογένειας, γιατί έχει χαθεί ο άτυπος νόµος. Κι ενώ υφίσταται, οι πραγµατικές δοµικές της ύλες έχουν εξοστρακιστεί...

™·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÂ›...
Βεβαίως αυτή η σχέση έχει τραυµατιστεί τελειωτικά. Αλλά το γεγονός ότι
υπάρχει, δεν είναι κάτι αµελητέο.

ŒÚ¯ÂÛÙÂ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÚﬁÛˆ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ
Ù·ÈÓ›· ÌÈ· ·›ÛıËÛË Ë‰ÔÓÔ‚ÏÂÙÈÎ‹...

∏ Ù·ÈÓ›· Û·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÎÈÓËıÂ› Î·È ÂÎÙﬁ˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÓﬁÚˆÓ;

Μου είπαν ότι είναι σαν κάποιος να κοιτάει τους
ανθρώπους από ψηλά... Ο σκηνοθέτης; Ο σεναριογράφος; Θα µπορούσε να είναι ο σκηνοθέτης
που τους κοιτάζει... Εγώ, όµως, δεν θέλω να είµαι ο ηδονοβλεψίας της ζωής τους. Ήθελα να είναι αυτοί οι ίδιοι, οι ζωές τους. Μισώ τις ταινίες
λογικής Big Brother, όπου οι ήρωες ανοίγουν το
στόµα τους και λένε τα πιο (υποτίθεται) ενδόµυχα µυστικά τους µε µια ευκολία και µια φτήνια,
όπως λένε ένα ανέκδοτο ή ένα καλαµπούρι. Οι
άνθρωποι δεν είναι καθόλου έτσι· ίσα ίσα που ο
πραγµατικός τους κόσµος είναι κρυφός, ακόµα
κι απ’ αυτούς τους ίδιους... Κι έτσι προσπάθησα
πολύ ευλαβικά και µε πολλή προσήλωση να
αφήσω µυστικά στους ήρωες, κανένας να µην
ξεφτιλιστεί µπροστά στην κάµερα, δήθεν για να
αποκαλύψει τα βάθη της ψυχής του. Υπάρχει µια
λύπη στην ταινία: η λύπη ότι δεν µπορεί ο ένας
να βοηθήσει τον άλλον· κι όχι µόνο τον απέναντι, αλλά ούτε αυτόν που είναι µέσα στο ίδιο του
το σπίτι. Υπάρχει ένα σαράκι, ένα δηλητήριο,
µια ζήλια. Κυκεώνας... Οι άνθρωποι είναι κουβάρι - δεν µπορείς να βρεις άκρη.

Βέβαια! Πιστεύω ότι είναι µια φωτογραφία τού
πώς είµαστε σήµερα εµείς οι Έλληνες. Κι όπως
εµένα µ’ ενδιαφέρει πάρα πολύ να βλέπω ταινίες εξωχολιγουντιανές (απ’ την Περσία, την Ταϊβάν, την Κορέα) και δε µ’ ενδιαφέρει να παρακολουθήσω µόνο ένα plot, αν ο καλός θα πάρει τα λεφτά και το κορίτσι, αλλά να δω και την
καθηµερινότητά τους: πώς τρώνε, πώς ψωνίζουν, τι λένε στα παιδιά τους, πώς είναι οι στάσεις των λεωφορείων, έτσι πιστεύω ότι θα ’χει
πολύ ενδιαφέρον για έναν Ιταλό ή για έναν Λάπωνα να δει πώς είναι οι Έλληνες το 2007· πώς
είναι τα σπίτια τους, πώς αγαπούν, πώς µισούν,
πώς µιλάνε. Ναι: νοµίζω ότι ενδιαφέρει, γιατί είναι µια ταινία πολύ ελληνική.

∂›ÛË˜, Ë Ù·ÈÓ›· Û·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿Ó· ﬁÏË˜Ø
Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙÔÊÔ‚ÈÎ‹...

™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫·ÙÂÚ›Ó· ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˘
™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈˆÙﬁÔ˘ÏÔ˜/
∫·ÙÂÚ›Ó· ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˘
¢/ÓÙ‹˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜:
°ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÚÁ˘ÚÔËÏÈﬁÔ˘ÏÔ˜
ªÔÓÙ¿˙: πˆ¿ÓÓ· ™ËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘
™ÎËÓÈÎ¿/∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: πÔ˘Ï›· ™Ù·˘Ú›‰Ô˘
◊¯Ô˜: ª·Ú›ÓÔ˜ ∞ı·Ó·ÛﬁÔ˘ÏÔ˜
ªÔ˘ÛÈÎ‹: ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË
¶·›˙Ô˘Ó: À‚ﬁÓÓË ª·ÏÙ¤˙Ô˘,
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, ∆·ÍÈ¿Ú¯Ë˜ Ã¿ÓÔ˜,
∂ÚÚ›ÎÔ˜ §›ÙÛË˜, ∞ÏÂÍ›· ∫·ÏÙÛ›ÎË
¶·Ú·ÁˆÁ‹: Bad Movies, E.K.K.,
∂ƒ∆ ∞.∂., Graal A.E.
∏ Ù·ÈÓ›· ‚Á·›ÓÂÈ
ÛÙÈ˜ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘
·ﬁ ÙË Rosebud

Ήταν η άποψη µου να ’ναι η ταινία κλειστή - και
µάλιστα, ήθελα να την κάνω σε στούντιο: τέσσερα διαµερίσµατα, µία µονοκατοικία κι έναν εξωτερικό χώρο σε στούντιο, ώστε να υπάρχει απόλυτος έλεγχος στο κάδρο, στο χρώµα, στα µεγέθη, στα ανοίγµατα· να γίνει λίγο ψεύτικη, να χάσει
αυτό που νοµίζω ότι είναι η µεγάλη της ατέλεια:
ο ρεαλισµός, ο γειωµένος ρεαλισµός. Νοµίζω ότι
είναι το προσωπικό µου πρόβληµα αισθητικής.
Θέλω να τον υπερβώ προς κάτι άλλο πιο λιτό,
πιο ουδέτερο, που πάντα το ονειρεύοµαι και δεν
το ’χω καταφέρει ακόµα. Και θα µπορούσαµε να
πηγαίνουµε µε µονοπλάνο από το ένα διαµέρισµα στο άλλο, από τον πέµπτο στον τέταρτο, από
τη γιαγιά στα κορίτσια, χωρίς να µεσολαβεί cut·
να γίνει ένας λαβύρινθος, ένα πηγάδι µέσα στο
οποίο αυτοί οι άνθρωποι βολοδέρνουν.

™˘ÓÂÚÁ·ÛÙ‹Î·ÙÂ ÁÈ· ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. ¶ﬁÛÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÙÔ ıÂˆÚÂ›ÙÂ;
Ήταν δύσκολα, γιατί ήταν έτοιµο σενάριο, γραµµένο απ’ τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ήταν σαν
να διάβαζα κινέζικα· δεν καταλάβαινα. Ακολουθήσαµε µια διαδικασία αρκετά κουραστική: δουλέψαµε µαζί δυο-τρεις µήνες, µετά δούλεψα µόνη, µετά το πήρε ο Νίκος, µετά εγώ, και φτάσαµε να έχουµε ένα draft, πάνω στο οποίο δουλέψαµε µε τους ηθοποιούς, κι αυτό πήγε στον Νίκο
που έκανε τις τελικές διορθώσεις. Τον ευγνωµονώ, γιατί ούτε µία στιγµή δεν µε εµπόδισε να
δουλέψω. Σε όλη τη διαδικασία, άκουσε πολλές
σαχλαµάρες για τους ήρωες ή την πλοκή, και πολύ υποµονετικά περίµενε να ωριµάσω, να ζήσω
το σενάριο και να καταλάβω τι γίνεται.

¶ÏËÁˆı‹Î·ÙÂ ÌÂ Ù· ‚Ú·‚Â›·;
Στενοχωρήθηκα παρά πολύ. Τα βραβεία! Ξέρετε πού παίζουν ρόλο; Μέσα στην οικογένεια του
κινηµατογράφου. Κι όταν λέω «οικογένεια», εννοώ το Κέντρο, την ΕΡΤ, τους διανοµείς, εκεί
όπου θα απευθυνθώ για να κάνω την επόµενη.
Παίζουν σίγουρα, όπως έπαιξαν και στην προηγούµενη, ανοίγοντάς µου όλες τις πόρτες. Είναι
πολύ ευχάριστο συναίσθηµα να µη χρειάζεται
κάθε στιγµή να αποδεικνύεις κάτι.

∞ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË, ﬁÌˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ˜ ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· Ô˘ Ó· ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ
ÙËÓ Ù·ÈÓ›·;
Α, η αίθουσα δεν... παίζεται! Ένιωσα πολύ καλά
στη Θεσσαλονίκη – και µ’ αυτή την ταινία και µε
την προηγούµενη. Πολύ ωραία η αίθουσα, πολύ ωραίες οι κριτικές την άλλη µέρα. ∆εν πιστεύω ότι έχω φορτωθεί µια αποτυχηµένη ταινία·
έχω µια καλή ταινία που δεν βραβεύτηκε. Όσο
για την επιθυµία των βραβείων, όλοι θέλουµε να
βραβευόµαστε. Αλίµονο! Αλλά, το ’χω ξαναπεί
αυτό, µε την παρέα του Οικονοµίδη και του Αλέξανδρου Βούλγαρη αισθάνθηκα καλά. ∆ύο πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες και η δική µου δεν πήραν κανένα σοβαρό βραβείο. Τουλάχιστον δεν
είµαι µόνη µου στη γωνία να κλαίω.

∞Ó‹ÎÂÙÂ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ. £ÂˆÚÂ›ÙÂ ﬁÙÈ ¤¯ÂÙÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Ì·ÙÈ¿ ¿Óˆ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·;
Έχω µεγαλώσει σε µια κοινωνική περίοδο στην
Ελλάδα όπου η γυναίκα ήταν υποδεέστερη, και
σε µια οικογένεια στην οποία το κορίτσι είναι κορίτσι και το αγόρι άνθρωπος κι έχει όλα τα δικαιώµατα. Έχω υπάρξει και φεµινίστρια, αριστερίστρια, «καλό παιδί», χριστιανή, σπασίκλας. Με
δεδοµένο ότι αυτά που κουβαλάω από την παιδική και την εφηβική µου ηλικία, είναι το λάδι
που κινεί τις µηχανές των ταινιών µου, είµαι σίγουρη ότι έχω µια άλλη µατιά. Όλοι αυτοί οι
διαφορετικοί ρόλοι που έχω παίξει στη ζωή
µου, υπάρχουν, κι αυτό αποκλείεται να µη βγαίνει στις ταινίες.

·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù·ÈÓ›Â˜

·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù·ÈÓ›Â˜
Κατόπιν µαραθωνίων εορταστικών γευµάτων, το ÌÔÙ¤Ú προσφέρει λίγη «τροφή
για σκέψη», θέτοντας ακόµα ένα φλέγον ζήτηµα επί τάπητος: την κινηµατογραφική παραγωγή στην Ελλάδα. Απευθυνθήκαµε σε σκηνοθέτες, παραγωγούς και
διανοµείς, προσπαθώντας να παρουσιάσουµε τη συνοπτική εικόνα του θέµατος
και να φιλοξενήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις και θέσεις. Οκτώ
επαγγελµατίες του χώρου δέχτηκαν να µας δώσουν τα φώτα τους.
Στους υπόλοιπους (ερωτηθέντες) µάλλον έπεσε βαριά η γαλοπούλα...
·ﬁ ÙË §›ÏÏ˘ ¶··ÁÈ¿ÓÓË
ÂÈÌ¤ÏÂÈ·: ¡›ÎË ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË

¶Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·ÙÂ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÔ›Ô
ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì¤Û· ÛÙÔ 2006;
ªÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÈÛﬁÙÈÌ· Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Ó¤Ô˘˜ Î·È ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜; ∫È ·Ó ﬁ¯È, ÁÈ·Ù›; °È· ÔÈÔ ÏﬁÁÔ
ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ·ÎﬁÌ· Î·È ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔÈ
ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜ (·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔÈ, ÌÂ ·ÚÈıÌﬁ
Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È, ÂÓ›ÔÙÂ, ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ) ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ﬁÚˆÓ;
°π∞¡¡∏™ ∏§π√¶√À§√™ (¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∂.∫.∫.): Εκείνο που έχει σηµασία, είναι το
αν έχει ανοίξει δρόµος πρόσβασης των πρωτοεµφανιζόµενων-νέων σκηνοθετών στη χρηµατοδότηση του Ε.Κ.Κ. και όχι πόσες ταινίες νέων έγιναν
το 2006. Το Ε.Κ.Κ. προβλέπει τη χρηµατοδότηση
πέντε µεγάλου µήκους νέων σκηνοθετών ετησίως. Ειδικά το 2006 δεν είναι η καταλληλότερη
χρονιά για να κριθούν ποσοστώσεις µεταξύ νέων
και βετεράνων, ούτε για άλλα συµπεράσµατα
που προϋποθέτουν στατιστική επεξεργασία των
αριθµητικών δεδοµένων.
¶∞¡√™ ∫√À∆ƒ∞™ (ÛÎËÓÔı¤ÙË˜): ∆εν κατάλαβα ποτέ
το διαχωρισµό µεταξύ βετεράνων και νέων σκηνοθετών. Για µένα, υπάρχουν αγαπηµένοι σκηνοθέτες και µη - είναι ο µόνος διαχωρισµός που κάνω. Φυσικά, πρέπει να υπάρχει µια σταθερή υποστήριξη για τις πρώτες και δεύτερες ταινίες όπου
δεν υπάρχει σηµείο αναφοράς. Όµως, µε τροµάζει η ιδέα πως κάποιος αποφασίζει µε βάση την
ηλικία, την ποσότητα των ταινιών ή µε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο πέρα από την αξία ή το ενδιαφέρον που έχει ένα έργο ή ένας δηµιουργός.
Όσο για τη δυσκολία εύρεσης πόρων, ο λόγος
είναι ένας: είναι ελάχιστοι!
°ÚËÁﬁÚË˜ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË˜

ÌÔÙ¤Ú //¶·Ú·ÁˆÁ‹

¶∞¡√™ ∫∞ƒ∫∞¡∂µ∞∆√™ (ÛÎËÓÔı¤ÙË˜): Το τοπίο της
κινηµατογραφικής παραγωγής αντιστοιχεί στις γενικότερες δυνατότητες της χώρας µας. Αντανακλά τις προτεραιότητες που τίθενται από την Πολιτεία, και την αποτελεσµατικότητα του καθενός
µας, σε ό,τι του αναλογεί. Εµπεριέχει το θεσµικό
πλαίσιο και αποδεικνύει τους διαθέσιµους πό-

ρους. Αποτυπώνει µια απλή εξίσωση, µε άγνωστο x τις αντοχές και τη δηµιουργικότητα των κινηµατογραφιστών. Κι αυτό, νοµίζω, αφορά νέους
και βετεράνους.
¡π∫√™ ¶∂ƒ∞∫∏™ (ÛÎËÓÔı¤ÙË˜): Ιδανικό για τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη-παραγωγό όπως τον
ονειρευόµασταν τη δεκαετία του 1970. Η κινηµατογραφία δε µοιράζεται από κανέναν, αφού οι
ταινίες γίνονται ακόµη µε πρωτοβουλία των σκηνοθετών, εκτός εάν ως κινηµατογραφία εννοείτε
την κρατική επιδότηση η οποία πράγµατι µοιράζεται από το Ε.Κ.Κ. σε νέους πρωτοεµφανιζόµενους, βετεράνους επανεµφανιζόµενους ή και
αναξιοπαθούντες µεσήλικες.
°ƒ∏°√ƒ∏™ ∫√∫∫π¡∞∫∏™ (Executive Producer NOVA
Î·È Î·Ó·ÏÈÒÓ FN): ∆υστυχώς, οι πρωτοεµφανιζόµενοι νέοι -σαραντάρηδες πια- δεν έχουν τη δυνατότητα να µοιράζονται ισότιµα τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται στην κινηµατογραφία.
Υπάρχει µια τάση να υποστηρίζονται οι πιο εµπορικοί ή οι πιο καταξιωµένοι σκηνοθέτες που κάνουν σχεδόν σίγουρη την επιστροφή της επένδυσης. Ακόµα και µε τη συµβολή του Ε.Κ.Κ. ή της
ΕΡΤ, αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δεν
καλύπτεται πάντα όλος ο προϋπολογισµός µιας
άρτιας και προσεγµένης παραγωγής που θα αγγίξει ένα κοινό συνηθισµένο σε πλούσια αµερικανικά blockbusters. Και µια φτωχή παραγωγή θα
παραµείνει φτωχή παρά τη µαεστρία του σκηνοθέτη, εκτός εάν πρόκειται για µια «σινεφίλ», χαµηλού budget ταινία.
ª∂¡∂§∞√™ ∫∞ƒ∞ª∞°°πø§∏™ (ÛÎËÓÔı¤ÙË˜): Νοµίζω
ότι: α) καθοριστικό ρόλο στο ελληνικό τοπίο της
κινηµατογραφικής παραγωγής δεν παίζει ο -µάλλον- ύποπτος, ρατσιστικός και άδικος διαχωρισµός των ελλήνων σκηνοθετών σε νέους και βετεράνους, αλλά η ποιότητα των σεναρίων που
κατατίθενται ως υποψήφια για παραγωγή, και: β)
για µια µικρή και παρεξηγηµένη κινηµατογραφία
σαν την ελληνική θα είναι πάντα δύσκολο να
βρεθεί επαρκής χρηµατοδότηση για µια ταινία.
Ελπίζω αυτό να αποτελεί µία παραπάνω πρόκλη-

ση για να επιµένουν κινηµατογραφικά οι έλληνες
δηµιουργοί κι όχι να αποθαρρύνονται - όπως είναι φυσικό.
°πøƒ°√™ §À∫π∞ƒ¢√¶√À§√™ (·Ú·ÁˆÁﬁ˜): Τα τελευταία χρόνια, βλέπουµε στην ετήσια παραγωγή
έναν µεγαλύτερο αριθµό ταινιών από νέους σκηνοθέτες, κι αυτό είναι θετική εξέλιξη της κινηµατογραφίας µας. Για την ανεύρεση πόρων δυσκολεύονται όλοι· απλώς, οι νέοι σκηνοθέτες, µε τη
βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, µπορούν
πλέον να κάνουν ευκολότερα την πρώτη τους
ταινία, ενώ κάποιος καταξιωµένος έχει συνήθως
µεγαλύτερες απαιτήσεις, άρα και κόστος ταινίας.
Πρέπει να υπάρχει µια σωστή ισορροπία µεταξύ
των «επιτυχηµένων» σκηνοθετών και των νέων,
έτσι ώστε να εξελίσσεται το µέσον και να µη µείνει σχετικά στάσιµο, όπως την τελευταία 20ετία
στη χώρα µας…
£∞¡√™ §∞ª¶ƒ√¶√À§√™ (·Ú·ÁˆÁﬁ˜): Τοπίο οµιχλώδες και δύσκολο, εικόνα σταθερή της τελευταίας τουλάχιστον δεκαετίας. Στο «ρητορικό» σας
ερώτηµα θα απαντούσα πως ποτέ δεν µοιραζόταν ισότιµα η κινηµατογραφία ανάµεσα σε νέους
και «βετεράνους» σκηνοθέτες. Τους λόγους ας
τους αναζητήσουµε ιστορικά στην βούληση της
Πολιτείας, στον διαχρονικά σταθερά ισχνό προϋπολογισµό του ΥΠ.ΠΟ. για τον κινηµατογράφο
και στις πολιτικές που εφαρµόστηκαν από τις περισσότερες διοικήσεις του Ε.Κ.Κ.

¶ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ·ÓÈÛﬁÙËÙÂ˜ Î·È ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜
ı· ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·ÙÂ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·;
∫∞ƒ∞ª∞°°πø§∏™: Την καθυστέρηση έγκρισης και
υποστήριξης των κινηµατογραφικών σχεδίων
από το Ε.Κ.Κ. (κυρίως τα τελευταία χρόνια), καθώς η διοίκησή του είναι υποχρεωµένη να παρακολουθεί την ανεξέλεγκτη βούληση του Υπουργείου Πολιτισµού.
∫√À∆ƒ∞™: Ουκ έστιν αριθµός! Αλλά ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχει πραγµατικό ενδιαφέρον για τον κινηµατογράφο. ∆εν
υπάρχει σχεδιασµός, δεν προωθούνται λύσεις,
δεν υπάρχουν χρήµατα. Ο κινηµατογράφος κοστίζει, κι αυτό κάνει το σύστηµα παραγωγής δυσκίνητο, αποσπασµατικό. Κάνει τους παραγωγούς να αγκοµαχούν, τους σκηνοθέτες να απογοητεύονται περιµένοντας, και, φυσικά, την τηλεόραση (που έχει χρήµατα!) να γίνεται ένα αχόρταγο τέρας που καταβροχθίζει τους πάντες και τα
πάντα, για να τους αλέσει και να τους σερβίρει
µετά στην πιο ευτελή µορφή τους.
∏§π√¶√À§√™: Ανισορροπία είναι η συγκέντρωση
των «εξουσιών»: σεναριογράφος, σκηνοθέτης
και, αρκετά συχνά, παραγωγός είναι το ίδιο πρόσωπο. Ανισορροπία είναι να µην έχουµε παραγω-

¡›ÎÔ˜ ¶ÂÚ¿ÎË˜

γούς ή και σεναριογράφους µε διεθνή φήµη. Ανισορροπία προκαλεί η απουσία συστήµατος (µηχανισµού) αυτόµατης χρηµατοδότησης της παραγωγής βασισµένου σε προηγούµενη ταινία αναφοράς, η απουσία διασφαλισµένης νοµοθετικά
χρηµατοδότησης του προϋπολογισµού τού
Ε.Κ.Κ., καθώς και η απουσία φορολογικών εσόδων υπέρ της παραγωγής νέων κινηµατογραφικών έργων. Ανισορροπία, τέλος, προκαλεί η
απουσία οικονοµικών ενισχύσεων στις τεχνικές
επιχειρήσεις του κινηµατογραφικού κλάδου κ.λπ.
¶∂ƒ∞∫∏™: Ανισότητες και ανισορροπίες µπορεί να
υπάρχουν µόνο στο παραπάνω σύστηµα ενίσχυσης της κινηµατογραφικής παραγωγής, όπου οι
προτεραιότητες και τα κριτήρια αλλάζουν µε την
εκάστοτε σύνθεση των οργάνων του Ε.Κ.Κ. Στις
παραγωγές που χρηµατοδοτεί η ίδια η αγορά,
ισχύει µόνο το κριτήριο της εµπορικότητας,
πράγµα που θα µπορούσε να προκαλέσει ποιοτικές ανισορροπίες αν η ελληνική αγορά δεν ήταν
τόσο µικρή.
∫∞ƒ∫∞¡∂µ∞∆√™: Το κενό που συχνά εµφανίζεται
ανάµεσα στο όραµα και τις ρεαλιστικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί. Ό,τι αποµένει τότε για
να γεµίσει αυτό το κενό, είναι η πίστη και η
σκληρή δουλειά.
∫√∫∫π¡∞∫∏™: ∆εν υπάρχουν έλληνες παραγωγοί,
εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, που µπορούν να
«µυρίσουν» σενάρια και να ρισκάρουν κεφάλαια. Εµείς προσπαθούµε να συνεργαζόµαστε µε
παραγωγούς που θέλουν να κάνουν ταινίες γιατί
τις πιστεύουν και γιατί αγαπούν τη δουλειά τους.
Είναι λυπηρό όταν το βάρος ανεύρεσης πόρων
το επωµίζεται ο σκηνοθέτης κι αναλαµβάνει και
το ρόλο του παραγωγού, του σεναριογράφου
κ.λπ. Επίσης, ακόµα δεν έχει λυθεί το θέµα των
ατοµικών χορηγιών, καθώς και άλλα σοβαρά
γραφειοκρατικά ζητήµατα παραγωγής που είναι
χρονοβόρα, παθογόνα και αυξάνουν το κόστος.
§À∫π∞ƒ¢√¶√À§√™: Την έλλειψη καλών σεναρίων
και έµπειρων σεναριογράφων, εν αντιθέσει µε
την πληθώρα πολύ καλών τεχνικών, αλλά και
σκηνοθετών· τη µέχρι πρόσφατα ανύπαρκτη σχέση παραγωγού-σκηνοθέτη-σεναριογράφου, διότι
¶·Ú·ÁˆÁ‹// ÌÔÙ¤Ú

∏§π√¶√À§√™: Η κινηµατογραφική νοµοθεσία είναι
ελλιπής και παρωχηµένη, και δε µεριµνά για
όλους τους κρίκους της κινηµατογραφικής αλυσίδας. Χρειάζεται να γίνει διάγνωση ασθενειών
και ασθενών σηµείων από καταρτισµένους ειδικούς, και στη συνέχεια διαβουλεύσεις µεταξύ
των εµπλεκόµενων φορέων, προκειµένου να χαραχθεί µια κοινά αποδεκτή πολιτική για τον κινηµατογράφο και να συνταχθεί σχετικό νοµοσχέδιο. Ειδικά η σχέση κινηµατογράφου-τηλεόρασης πρέπει να προσδιοριστεί στη βάση της συµπληρωµατικής σχέσης των δύο µέσων, και να
πειστεί η τηλεόραση να συνεισφέρει οικονοµικά
στην παραγωγή κινηµατογραφικών έργων.

¶¿ÓÔ˜ ∫·ÚÎ·ÓÂ‚¿ÙÔ˜

ήταν συνήθως ο ίδιος άνθρωπος· την παντελή
έλλειψη σωστής παροχής κινηµατογραφικών
υπηρεσιών σε Έλληνες και ξένους, αλλά και ειδικής φορολογικής αντιµετώπισης για την παραγωγή ταινιών· τέλος, το γεγονός ότι καταφέρνουµε
να κάνουµε πολύ καλές παραγωγές ταινιών σε
σχέση µε τα χρήµατα που δαπανούµε.
§∞ª¶ƒ√¶√À§√™: Μπορούµε, στα σοβαρά, να µιλάµε για άλλες ανισότητες και ανισορροπίες; Η
µεγάλη ανισότητα και ανισορροπία είναι η πραγµατικότητα που βιώνουµε όλοι οι κινηµατογραφιστές: από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα, ο
προϋπολογισµός του ΥΠ.ΠΟ. κυµαίνεται από το
0,3 ώς το 0,4% του κρατικού προϋπολογισµού,
και βέβαια δεν υπάρχει σταθερός κωδικός για
τον κινηµατογράφο. Σ’ αυτή τη µεγάλη ανισότητα
και ανισορροπία ας προσθέσουµε άλλη µία: την
ανυπαρξία Ανώτατης Σχολής Κινηµατογράφου.

√È ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ Ó· ‚ÔËıËıÂ›
Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ﬁÛ¯ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó. ∞ﬁ ÙÔ
«·Ù˘¯¤˜» 1,5% ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ (Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÂ ¤ÌÌÂÛÂ˜ ¯ÔÚËÁ›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·Ù·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ Î·È ﬁ¯È ·Â˘ıÂ›·˜ ÛÂ
Ù·ÈÓ›Â˜) Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Tax Shelter, ÔÈ·
Â›Ó·È ÙÂÏÈÎ¿ Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹, ¤ÌÚ·ÎÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹; ∫·È ÔÈ·
Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó
‹/Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó;
∫√À∆ƒ∞™: Όλα όσα αναφέρετε, είναι σηµαντικά.
Τώρα για το γιατί δεν εφαρµόζονται, ρωτήστε καλύτερα αυτούς που περνάνε ή δεν περνάνε νόµους, αυτούς που δεν τους τηρούν, και, τέλος,
αυτούς που έχουν συµφέρον να µην αλλάξουν
τα πράγµατα. Η έµπρακτη βοήθεια στην παραγωγή έρχεται από τους σκηνοθέτες-σεναριογράφους, ενίοτε και τους παραγωγούς, οι οποίοι
αναγκάζονται να κεφαλοποιήσουν τα ποσοστά
τους για να γίνει µία ταινία. Κανένας σεναριογράφος ή σκηνοθέτης δεν µπορεί να ζήσει -έστω και
µερικούς µήνες- αξιοπρεπώς από την αµοιβή του
για µία κινηµατογραφική ταινία.
ÌÔÙ¤Ú //¶·Ú·ÁˆÁ‹

§∞ª¶ƒ√¶√À§√™: Θα διαφωνήσω µε το χαρακτηρισµό σας για το 1,5% των καναλιών ως «ατυχές». Ατυχής είναι η συνεχιζόµενη απαξίωση του
κινηµατογραφικού χώρου από τα ιδιωτικά κανάλια (σε αντιδιαστολή µε τη δηµόσια τηλεόραση)
και η απουσία βούλησης όλων των µέχρι σήµερα κυβερνήσεων να εφαρµόσουν το νόµο που
θέσπισαν. Η εφαρµογή του 1,5%, του tax shelter
και του νόµου φοροαπαλλαγών είναι απόλυτα
αναγκαίες, όµως δεν απαλλάσσουν την Πολιτεία
από τη συνταγµατική υποχρέωση της οικονοµικής ενίσχυσης του πολιτισµού και των τεχνών,
άρα και του κινηµατογράφου.
¶∂ƒ∞∫∏™: Γέρασα διαβάζοντας νοµοσχέδια και
ακούγοντας υποσχέσεις. Το τραγικό είναι ότι σκεφτόµαστε πώς θα δελεάσουµε και θα φοροαπαλλάξουµε τον χορηγό, και κανένας δε διεκδικεί διευκολύνσεις ή απαλλαγές για τον ίδιο τον παραγωγό του προϊόντος.
∫√∫∫π¡∞∫∏™: Το «ατυχές» 1,5% δεν ισχύει για τη
NOVA. Εµείς, τα τελευταία χρόνια, ακολουθούµε
πιστά ό,τι ορίζει ο νόµος αυτός. Για το Tax Shelter
και το νοµοσχέδιο µε τις φοροαπαλλαγές, δεν είµαι σίγουρος αν το έχω καταλάβει σωστά - δεν
ξέρω αν αφορά τα τηλεοπτικά κανάλια ή µόνο τις
εταιρείες παραγωγής. Περιµένω το συνέδριο που
έχει ανακοινωθεί, όπου θα συζητηθούν όλα αυτά, αλλά είµαι σίγουρος ότι θα πρέπει να γίνει µια
πιο διεξοδική έρευνα για το τι συµβαίνει σήµερα
σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, στον Καναδά, τις
ΗΠΑ, την Αυστραλία και τις ασιατικές χώρες.
§À∫π∞ƒ¢√¶√À§√™: Καλό θα ήταν, οι προτεινόµενες αλλαγές στην κινηµατογραφία να είναι ρεαλιστικές και εφικτές. Το 1,5% των καναλιών, που
δεν έχει δοθεί ποτέ, θα έπρεπε να εφαρµοστεί
στο µέλλον σε µικρότερο ποσοστό και σε συνδυασµό µε άλλες ελαφρύνσεις. Να µην ξεχνάµε,
όµως, ότι, εδώ και χρόνια, σταθµοί όπως η ΕΡΤ,
ο Alpha και το Filmnet (NOVA) δίνουν κάθε χρόνο το 1,5% σε πληθώρα ταινιών. Μια άλλη,
έµπρακτη βοήθεια θα ήταν ένας συνδυασµός φοροαπαλλαγών και οικονοµικών κινήτρων για ξένους που επιθυµούν να κάνουν ταινίες στη χώρα
µας, καθώς και η δηµιουργία ενός καλά οργανωµένου γραφείου παροχής πληροφοριών για παραγωγές στην Ελλάδα (Film Commission).

∫∞ƒ∞ª∞°°πø§∏™: Και τα τρία µέτρα που αναφέρετε, θα έπρεπε να είχαν σχεδιαστεί και εφαρµοστεί, και είµαι σίγουρος ότι τότε θα µιλούσαµε
για την ύπαρξη µιας ισχυρής κινηµατογραφίας
που θα ήταν και ένα σπουδαίο εξαγωγικό προϊόν. Αποτελεί σκάνδαλο το ότι ένας νόµος όπως
το 1,5 % των καναλιών, ψηφισµένος εδώ και
πάνω από µία δεκαετία, δεν εφαρµόζεται. Και είναι ακόµα πιο σοβαρό αν σκεφτεί κανείς την
πραγµατική υπόσταση του γεγονότος, που θίγει
κατάφωρα τη νοµιµότητα και την εγκυρότητα
των θεσµών.
∫∞ƒ∫∞¡∂µ∞∆√™: Πράγµατι, δεν ευτύχησε στην
εφαρµογή του το 1,5%. Και ο τρόπος µε τον
οποίο σχεδιάζεται η νοµοθετική οργάνωση της
χορηγίας, πρέπει να συζητηθεί ώστε να µην οδηγήσει σε έναν ακόµα αναποτελεσµατικό µηχανισµό. Η ενίσχυση της κινηµατογραφικής παραγωγής περνάει από τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου -παίρνοντας υπόψη τη διεθνή
εµπειρία- και την ύπαρξη των αναγκαίων πόρων,
όχι κατ’ ανάγκην αποκλειστικά δηµόσιων. Ο ρόλος της Πολιτείας έγκειται στη δηµιουργία του
πλαισίου, των κανόνων, της αναπτυξιακής στρατηγικής µε ορίζοντα και προοπτική, και όχι στην
υπερσυγκέντρωση, στη δηµιουργία γραφειοκρατικών µηχανισµών που εξυπηρετούν κυρίως τον
εαυτό τους. Υπάρχει το πετυχηµένο µοντέλο άλλων χωρών στην Ευρώπη, στον Καναδά, στην
Αυστραλία· οι φοροαπαλλαγές· τα περιφερειακά
χρηµατοδοτικά ταµεία· η συνέργεια µε τους τηλεοπτικούς σταθµούς· η διασύνδεση µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα· τα µοντέλα περιφερειακής
ανάπτυξης· οι νέες τεχνολογίες και το θεσµικό
υποστηρικτικό πλαίσιο· οι διακρατικές συµφωνίες συµπαραγωγής: πολύπλευρες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες που δηµιουργούν την υποδοµή της ανάπτυξης - είναι πολλά που µπορούν και
πρέπει να γίνουν.

¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ ÙÔ ÚﬁÏÔ ÙÔ˘ ∂.∫.∫.;
¶¤Ú·Ó ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜-ÌÂÚÈÎ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ, ÔÈÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ˘ﬁÏÔÈˆÓ ﬁÚˆÓ;
∫∞ƒ∫∞¡∂µ∞∆√™: Κατά τη γνώµη µου, ο ρόλος
του Ε.Κ.Κ. θα αναβαθµίζεται ποιοτικά, στον ίδιο
βαθµό κατά τον οποίο θα µειώνεται η σχέση
εξάρτησης που έχει παγιωθεί µε τους δηµιουργούς-παραγωγούς· όταν οι δηµιουργικές πρωτοβουλίες θα αναπτύσσονται χωρίς να έχουν ως
αποκλειστικό ρυθµιστή και τελικό αποδέκτη το
Ε.Κ.Κ. Αυτό, νοµίζω, επιτυγχάνεται µέσα από τη
διεύρυνση των χρηµατοδοτικών σχηµάτων-συµπαραγωγών και την ευρύτερη επικοινωνία-έκθεση στο διεθνές περιβάλλον που, όντας έτσι κι
αλλιώς αναπόφευκτη, µόνο συµµετέχοντας δυναµικά και ενεργητικά µπορεί κανείς να διατηρεί

την προοπτική να υπάρχει µε ταυτότητα, λόγο
και χώρο στη νέα πραγµατικότητα.
∫√À∆ƒ∞™: Είναι τροµερά σηµαντικό να υπάρχει το
Ε.Κ.Κ., όπως υπάρχουν κέντρα κινηµατογράφου
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ο ρόλος του είναι καθοριστικός για τον πολιτισµό που παράγει
η χώρα. Πιστεύω πως πρέπει να στηρίζει δηµιουργούς και έργα που δε θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση από ιδιωτικούς φορείς - κάτι που, σε µεγάλο βαθµό, νοµίζω πως
κάνει. Πιστεύω, επίσης, πως ο ρόλος του θα πρέπει να περιορίζεται στην αρχική χρηµατοδότηση είναι πιο υγιές. Μετά να αναλαµβάνουν άλλοι τη
σκυτάλη: παραγωγοί, διανοµείς... Τα αρχικά λεφτά (start up money) είναι τα σηµαντικότερα.

¶¿ÓÔ˜ ∫Ô‡ÙÚ·˜

∫∞ƒ∞ª∞°°πø§∏™: Το Ε.Κ.Κ. αποτελεί το βασικό
έναυσµα για να δροµολογηθεί η παραγωγή µιας
ταινίας. Όλοι ξέρουµε πως δεν αρκεί, πως ο δρόµος από κει και πέρα είναι µακρύς και δύσκολος,
αλλά κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί πως χωρίς
αυτό το πολύτιµο αρχικό κεφάλαιο του Ε.Κ.Κ. είναι αδύνατον ν’ αρχίσει αυτή η διαδικασία.
§À∫π∞ƒ¢√¶√À§√™: Το Ε.Κ.Κ. έχει ένα ρόλο πολύ
δύσκολο, και νοµίζω ότι η µορφή του, καθώς
και ο τρόπος υποστήριξής του, θα πρέπει ν’ αλλάξουν ριζικά. Εκτός από την αλλαγή των κριτηρίων επιλογής επιδότησης ταινιών και της γενικότερης στρατηγικής ενίσχυσης της εθνικής µας κινηµατογραφίας, θα πρέπει να ενισχύσει τους ανεξάρτητους παραγωγούς, αντί να τους αντιµετωπίζει µε δυσπιστία· να υποστηρίξει µε εκπαίδευση
και σεµινάρια το ελληνικό σενάριο, και να προωθήσει σωστά τις ελληνικές ταινίες σε εσωτερικό
και εξωτερικό.
∫√∫∫π¡∞∫∏™: Τα τελευταία δύο χρόνια, που είχε
σχεδόν παγώσει η χρηµατοδότηση, δόθηκε η ευκαιρία στην ιδιωτική πρωτοβουλία να συνεισφέρει σε παραγωγές στις οποίες το κράτος δεν πρόσφερε καµία βοήθεια. Σίγουρα, όµως, η συνεισφορά του Ε.Κ.Κ. είναι πολύτιµη για τη µερική
χρηµατοδότηση ταινιών, γιατί πια οι προϋπολογισµοί αυξάνονται. Οι διαδικασίες που συνήθως
ακολουθεί ο παραγωγός για την εξεύρεση πόρων µετά τη χρηµατοδότηση του Ε.Κ.Κ., είναι οι
πεπατηµένες: τηλεοπτικά κανάλια, ιδιωτικές εταιρείες, χορηγοί κ.λπ. Λείπει η προσπάθεια εξεύρεσης πόρων από το εξωτερικό, ώστε να γίνονται
περισσότερες ευρωπαϊκές ή υπερατλαντικές συµπαραγωγές.

°È¿ÓÓË˜ ∏ÏÈﬁÔ˘ÏÔ˜

§∞ª¶ƒ√¶√À§√™: Θα επιθυµούσα, το Ε.Κ.Κ., από
«πατέρας-αφέντης», να µετεξελιχθεί σε εµπνευστή και εµψυχωτή µιας νέας -ανανεωτικής καλλιτεχνικά και αναπτυξιακής παραγωγικά- πορείας.
Για την ώρα, το ΥΠ.ΠΟ. µοιάζει να µην έχει πολιτική, οι θεσµικές αλλαγές καθυστερούν πολύ, η
τρέχουσα οικονοµική στήριξη είναι απελπιστικά
αργή και καθόλου δεδοµένη για το άµεσο παρόν
και µέλλον. Πέρα από την έγκριση του Ε.Κ.Κ.,
¶·Ú·ÁˆÁ‹// ÌÔÙ¤Ú

£¿ÓÔ˜ §·ÌÚﬁÔ˘ÏÔ˜

τους υπόλοιπους πόρους τούς αναζητώ από την
ΕΡΤ, το κοινοτικό πρόγραµµα MEDIA Plus, το
EURIMAGES, χορηγίες ιδρυµάτων, Τραπεζών και
ιδιωτών, από συνέργειες µε εκδοτικούς και καλλιτεχνικούς φορείς.
∏§π√¶√À§√™: Μετά την έγκριση χρηµατοδότησης
από το Ε.Κ.Κ., ο παραγωγός διακινεί το σχέδιο
σε άλλους πιθανούς χρηµατοδότες στην Ελλάδα
ή και στο εξωτερικό. Τα αποτελέσµατα που θα
έχει, εξαρτώνται από τον ίδιο και από τη δυναµική του σχεδίου που διακινεί. Γι’ αυτό, ας µη µας
εκπλήσσει η περίπτωση ενός σχεδίου µέτριας δυναµικής να έχει εξασφαλίσει πλήρη και στέρεη
χρηµατοδότηση, ενώ ένα σχέδιο µεγάλης δυναµικής να έχει ελλιπή και ενδεχοµένως αβέβαιη.
Ασφαλώς η έγκριση ενός σχεδίου από το Ε.Κ.Κ.
ενισχύει σηµαντικά τα θετικά αποτελέσµατα αναζήτησης των λοιπών κεφαλαίων.

√È ‰ÈÂıÓÂ›˜ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ¶ﬁÛÔ Â‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ·Ù›
Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Ô ÛÎËÓÔı¤ÙË˜ –Î·È ﬁ¯È Ô ·Ú·ÁˆÁﬁ˜– ·˘Ùﬁ˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛË
ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·;
∫√À∆ƒ∞™: Είναι µια µεγάλη ιστορία - και πονεµένη. Πλην του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ο οποίος εδώ και χρόνια κρατάει άξια στην πλάτη του
διεθνώς τον ελληνικό κινηµατογράφο, η Ελλάδα
δεν υφίσταται πολιτιστικά στο εξωτερικό - εκτός
αν θεωρούµε πολιτιστική νίκη τη Eurovision... Για
να κινήσει το ενδιαφέρον η Ελλάδα, πρέπει να
υπάρξει µια γενική προσπάθεια προς αυτή την
κατεύθυνση, από κυβερνήσεις, παραγωγούς, δηµιουργούς, διανοµείς, µέχρι και τους πολίτες.
Επίσης, µην ξεχνάµε πως λίγοι έχουν το knowhow, αλλά και τη διάθεση, να µπουν στην περιπέτεια µιας διεθνούς συµπαραγωγής. Μερικοί
σκηνοθέτες το κάνουν, απλώς και µόνον επειδή
ενδιαφέρονται λίγο παραπάνω.

ÌÔÙ¤Ú //¶·Ú·ÁˆÁ‹

λεση µιας παραγωγής και διαχειρίζεται υπεύθυνα
το κρατικό χρήµα έναντι αµοιβής· παραγωγός γίνεται µια µεγάλη εταιρεία διανοµής η οποία χρηµατοδοτεί µια ταινία για να την προβάλει στις αίθουσές της· παραγωγό θεωρούµε και την εταιρεία της συζύγου ενός σκηνοθέτη που στηρίζει
και οργανώνει τον άνδρα της. Από τους παραπάνω, ίσως µόνο η σύζυγος έχει το χρόνο και τη
φιλοδοξία να βρει συµπαραγωγούς στο εξωτερικό. Αυτά είναι, φυσικά, τρία αυθαίρετα παραδείγµατα, αλλά και τα τρία µαζί θα µπορούσε να
αποτελέσουν τον ιδανικό για τη χώρα µας παραγωγό, ιδίως αν ο διανοµέας έχει καλές σχέσεις µε
τους παραγωγούς των ταινιών τις οποίες εισάγει.
∫∞ƒ∫∞¡∂µ∞∆√™: Ίσως γιατί από µια χώρα σαν την
Ελλάδα περιµένουν ιδέες και όραµα, ενώ είναι
γνωστό ότι υπάρχουν πολύ πιο αναπτυγµένες κινηµατογραφίες στο επίπεδο της παραγωγής.
∫√∫∫π¡∞∫∏™: Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι παραγωγοί µας δεν γνωρίζουν µία ή δύο
ξένες γλώσσες! Περιµένουν µε αγωνία τις αποφάσεις του Ε.Κ.Κ. και δεν κινούν νήµατα εάν δεν
έχουν αρχική χρηµατοδότηση από τον κρατικό
φορέα. ∆εν προσλαµβάνουν εξειδικευµένο προσωπικό που µπορεί να απασχοληθεί µε αυτό το
κοµµάτι µε επιτυχία. Εποµένως, και αυτή τη δραστηριότητα την αναλαµβάνει ο σκηνοθέτης που,
ίσως λόγω δικών του γνωριµιών στο εξωτερικό,
κλείνει τις χρηµατοδοτήσεις αυτές, ενώ θα έπρεπε να ασχοληθεί αποκλειστικά µε την καλλιτεχνική δηµιουργία.
§À∫π∞ƒ¢√¶√À§√™: Οι διεθνείς συµπαραγωγές είναι µια πολύ γενική έννοια, και πολλές γίνονται
µόνο για να γίνονται. Κατά το πλείστον, οι σκηνοθέτες έκαναν µέχρι τώρα τις απαραίτητες κινήσεις, είτε γιατί παρήγαν οι ίδιοι τις ταινίες τους, είτε γιατί δεν υπήρξαν παραγωγοί που να γνώριζαν καλά το αντικείµενο. Ωστόσο, αυτό είναι
δουλειά του παραγωγού - καθόλου εύκολο, αλλά απαραίτητο, αν θέλουµε να παράγουµε ταινίες µε πιθανότητες διεθνούς καριέρας.

∏§π√¶√À§√™: Υπάρχουν πολλές µορφές διεθνών
συµπαραγωγών. Στην Ελλάδα επικρατεί η µορφή
διεθνούς συµπαραγωγής που προσδοκά χρηµατοδότηση από το EURIMAGES. ∆εν είναι ο σκηνοθέτης που αναλαµβάνει δράση για δώσει δοµή διεθνούς συµπαραγωγής στο σχέδιό του, αλλά ο παραγωγός. Ίσως το ερώτηµα θα είχε ενδιαφέρον αν διατυπωνόταν ως εξής: Γιατί πολλοί
Έλληνες προτιµούν να είναι οι ίδιοι παραγωγοί
των ταινιών τους; Αυτό το ερώτηµα είτε έχει πολλές -και όλες σωστές- απαντήσεις, είτε θα µείνει
αναπάντητο.

§∞ª¶ƒ√¶√À§√™: Οι διεθνείς συµπαραγωγές είναι
ένα µεγάλο στοίχηµα, µια δύσκολη, αλλά αναγκαία, επιλογή. Απαιτούν τόλµη, επιµονή, υποµονή, γνώση, ήθος, αλληλεγγύη· είναι µια διαδικασία γεµάτη δυσκολίες, πισωγυρίσµατα, στενοχώριες, αλλά και δηµιουργικές επιτυχίες. ∆ε θα
συµφωνήσω µαζί σας ως προς το ότι ο σκηνοθέτης είναι αυτός που αναλαµβάνει δράση, και όχι
ο παραγωγός. Πιστεύω στη δηµιουργική συνεργασία παραγωγού και σκηνοθέτη, και όχι στην
άγονη αντιπαράθεσή τους ή στην επιβολή του
ενός πάνω στον άλλον.

¶∂ƒ∞∫∏™: Μήπως θα έπρεπε σ’ αυτό το σηµείο
να ορίσουµε -έστω, πρόχειρα- τον παραγωγό,
γιατί το φάσµα στη χώρα µας είναι πολύ µεγάλο;
Παραγωγός ονοµάζεται ένας πολύ άξιος διευθυντής παραγωγής, ο οποίος αναλαµβάνει την εκτέ-

∫∞ƒ∞ª∞°°πø§∏™: Οι διεθνείς συµπαραγωγές είναι
η µόνη λύση για να «απαντήσει» αποτελεσµατικά ο ευρωπαϊκός κινηµατογράφος στην επέλαση
του αµερικανικού. Η πρακτική έχει δείξει πως είναι ένα εφικτό εγχείρηµα, το οποίο, όµως, είναι

αδύνατον να ολοκληρωθεί χωρίς την εθνική
υποστήριξη και τη δηµιουργία ενός µηχανισµού
που θα µπορεί να υποστηρίξει τις διεθνείς συµπαραγωγές - και µέσα σ’ αυτό περιλαµβάνεται
και η εκπαίδευση παραγωγών ώστε να µπορούν
να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. Όσο γίνεται δονκιχωτικά και ως απονενοηµένο διάβηµα, θα είναι
στα χέρια των σκηνοθετών, παρακινηµένο από
την απελπισία τους και το άπιαστο όνειρο να κάνουν µια ταινία ικανή να ξεπεράσει τα σύνορα
της Ελλάδας.

¶ÔÈÔ˜ Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÏÏËÓ· ·Ú·ÁˆÁÔ‡
ÛÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎﬁ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜, ·˘Ùﬁ
‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚﬁÓÈ· Û˘˙ËÙ¿ÌÂ
ﬁÙÈ ¿Û¯ÂÈ; ∫·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘
ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ;
∏§π√¶√À§√™: Ο ρόλος του έλληνα παραγωγού
στο αισθητικό αποτέλεσµα είναι πολύ µικρός. Γι’
αυτό, άλλωστε, δεν έχουµε ταινίες µε τη «σφραγίδα» του παραγωγού, ούτε παραγωγούς που
κατέχουν πακέτο ταινιών µε προσωπικό στίγµα.
Αν ο έλληνας παραγωγός είχε την οικονοµική
εξουσία επί του έργου, τότε θα είχαµε και ταινίες
που θα τις επισφράγιζε το δικό του στίγµα. Σε
ό,τι αφορά το ταξίδι της ελληνικής ταινίας στο
εξωτερικό, ας µην αδικούµε τον παραγωγό. ∆εν
είναι δική του δουλειά· είναι δουλειά του εξαγωγέα. Άλλο οι διεθνείς πωλήσεις και άλλο η διεθνής διανοµή του έργου.
¶∂ƒ∞∫∏™: Για την ουσία της ταινίας, ίσως να µη
χρειάζονται χρήµατα· για την αισθητική, όµως,
µάλλον χρειάζονται, εκτός αν θεωρήσουµε ότι
και ο κινηµατογράφος στη φτωχή χώρα µας είναι, εξ ορισµού, arte povera. Με δεδοµένο ότι οι
επιδοτήσεις του Ε.Κ.Κ. δεν αρκούν για να ξεπεράσει ο προϋπολογισµός το όριο της φτώχειας,
ακόµη και ένας ικανός παραγωγός δεν µπορεί να
συγκεντρώσει από την αγορά περισσότερα χρήµατα από τα αναµενόµενα έσοδα της ταινίας. Και
η αγορά µας είναι πολύ µικρή. Σε ό,τι αφορά την
εξαγωγιµότητα των ταινιών µας, και ως προς αυτό το σηµείο πρέπει να συµφωνήσουµε αν εννοούµε την συµµετοχή τους σε ξένα φεστιβάλ ή
την κινηµατογραφική τους διανοµή ή, έστω, την
τηλεοπτική προβολή τους στο εξωτερικό. Με τη
συνεχή αύξηση των φεστιβάλ -80 αναγνωρισµένα και 600 που επιµένουν-, έχει µεγαλώσει η ζήτηση ταινιών, ακόµα και ελληνικών, ιδιαίτερα
στα θεµατικώς εξειδικευµένα φεστιβάλ (κωµωδίας, οικολογικά, παιδικά, φανταστικά, οµοφυλοφιλικά κ.λπ.). Αντίθετα, η διανοµή ελληνικών
ταινιών στο εξωτερικό είναι περίπου ανύπαρκτη,
και δυο-τρεις εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν απλώς
τον κανόνα.
∫√À∆ƒ∞™: Ο ρόλος του παραγωγού είναι τεράστιος και καθοριστικός σε όλα τα κοµµάτια· όχι
µόνο στο αισθητικό. Γι’ αυτό, πρέπει να αντιλη-

ªÂÓ¤Ï·Ô˜ ∫·Ú·Ì·ÁÁÈÒÏË˜

φθεί τις ανάγκες του έργου σε συνεργασία µε
τους συντελεστές και να κάνει το δρόµο της υλοποίησης εφικτό. Ωστόσο, γενικά στην Ελλάδα, το
αισθητικό κοµµάτι είναι κάτι που θεωρείται δευτερεύον, έως και περιττό. Όσο για το ρόλο του
παραγωγού στο ταξίδι της ταινίας στο εξωτερικό,
πρέπει να ξεκινάει πολύ νωρίς. Πρέπει να είναι
ένας από τους αρχικούς του στόχους. Είναι προφανές πότε µία ταινία είναι εσωτερικής κατανάλωσης και πότε αφορά τη διεθνή αγορά.
∫√∫∫π¡∞∫∏™: Είναι σχεδόν µηδενική η συµµετοχή
του παραγωγού στο αισθητικό αποτέλεσµα µιας
ταινίας. Αφήνεται αποκλειστικά στον διευθυντή
φωτογραφίας και στον σκηνοθέτη. Συνήθως, λόγω έλλειψης του know-how και των πόρων, µια
ταινία χάνει στο αισθητικό της κοµµάτι. Θα έπρεπε να παίζει πιο σηµαντικό ρόλο και ο παραγωγός στο ταξίδι της ελληνικής ταινίας στο εξωτερικό. Προς το παρόν, µ’ αυτό ασχολούνται οι διανοµείς ή οι σκηνοθέτες.
§∞ª¶ƒ√¶√À§√™: Είναι συζητήσιµη η άποψή σας
ότι το συνολικό αισθητικό κοµµάτι µιας ταινίας
πάσχει χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του
ανεξάρτητου -υπογραµµίζω- παραγωγού είναι
σηµαντικός για την καλλιτεχνική ποιότητα και την
αισθητική πρόταση µιας ταινίας. Όµως, όλοι οι
παραγωγοί δεν είναι ίδιοι και όµοιοι. Αναφέροµαι στους παραγωγούς που δεν αλληθωρίζουν
προς τα γούστα της αγοράς, δε διακατέχονται µόνο από το άγχος της οικονοµικής επιτυχίας, πιστεύουν στη συλλογική δηµιουργική συνεργασία
µε τον σκηνοθέτη και επιζητούν την καλλιτεχνική
επιτυχία και την καταξίωση της ταινίας. Ο ρόλος
του ανεξάρτητου παραγωγού είναι αυτός του συνταξιδιώτη και όχι του τουρίστα.

°ÈÒÚÁÔ˜ §˘ÎÈ·Ú‰ﬁÔ˘ÏÔ˜

§À∫π∞ƒ¢√¶√À§√™: Ο ρόλος του έλληνα παραγωγού είναι κρίσιµος για την περαιτέρω εξέλιξη της
κινηµατογραφίας της χώρας µας. Τα τελευταία
χρόνια, δεν έχει γίνει εµπορική επιτυχία χωρίς να
υπάρχει παραγωγός από πίσω, ενώ ταινίες χωρίς
παραγωγούς έχουν γίνει πολλές. Παραγωγός δεν
είναι ο χρηµατοδότης, αλλά κάποιος µε γενική
καλλιτεχνική και σκηνοθετική αίσθηση, πολύ καλή γνώση σεναρίου, όραµα για τις ταινίες που
θέλει να κάνει, αλλά και καλή επικοινωνία µε
¶·Ú·ÁˆÁ‹// ÌÔÙ¤Ú

τον σκηνοθέτη, ώστε να τον στηρίζει εκεί όπου
πρέπει και να τον «µαζεύει» όπου χρειάζεται.
∫∞ƒ∞ª∞°°πø§∏™: Ο ρόλος του έλληνα παραγωγού απαιτεί να είναι συνεχώς παρών στη συγγραφή του σεναρίου, στο στήσιµο της παραγωγής,
στην επιλογή όλων των καλλιτεχνικών συντελεστών, στα γυρίσµατα και στο µοντάζ. Αυτό προϋποθέτει την αναγκαία παιδεία, προσήλωση και
επιµονή εκ µέρους του παραγωγού, παράλληλα
µε το σεβασµό και την υποστήριξη στο όραµα
του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη. Όσο για
την πορεία της ταινίας στο εξωτερικό, υπάρχουν
ειδικευµένες εταιρείες διανοµής και διακίνησης
στις οποίες µπορεί να απευθυνθεί κανείς, και οι
οποίες, τελευταία (και διστακτικά) έχουν αρχίσει
να δείχνουν ενδιαφέρον για ελληνικές ταινίες.

∞ÊÔ‡ Ë ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÂÚ› ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û˘¯ÓﬁÙÂÚ· ÛÙ·
·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙË˜ (‰ÈÎ·›ˆ˜, ›Ûˆ˜), ÌÈÏ‹ÛÙÂ
Ì·˜ ÁÈ· Ù· ıÂÙÈÎ¿ ÙË˜ ÛÙÔÈ¯Â›·.
§À∫π∞ƒ¢√¶√À§√™: Το καλό της ελληνικής παραγωγής είναι ότι καταφέρνουµε να κάνουµε ταινίες
µε καλύτερη production value από το διαθέσιµο
budget. Πιστεύω ότι διαθέτουµε πολύ ικανούς
τεχνικούς, καλούς νέους και παλαιότερους σκηνοθέτες, και, γενικά, όρεξη για να παράγουµε
ταινίες µε ελάχιστα µέσα. Εξ άλλου, η ουσιαστική
έλλειψη οργανωµένης κινηµατογραφικής παραγωγής δίνει έδαφος σε όποιον έχει όρεξη να
ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το χώρο µε πολύ
µεγαλύτερη ευκολία σε σχέση µε άλλες, ανταγωνιστικές και κορεσµένες αγορές.
∫∞ƒ∫∞¡∂µ∞∆√™: Στα θετικά προσµετρώνται οι
προοπτικές και ο δυναµισµός της.
∏§π√¶√À§√™: Και µόνον οι αριθµοί των σχεδίων
παραγωγής ταινιών που κατατίθενται στο Ε.Κ.Κ.,
είναι ενθαρρυντικοί για το ρόλο του. Το Ε.Κ.Κ.,
µε τις πενιχρές του οικονοµικές δυνάµεις, πετυχαίνει να κινητοποιεί τον κλάδο σε ό,τι αφορά
την παραγωγή, και καταφέρνει να παράγει έργα
συνολικής αξίας παραγωγής µε τον µεγαλύτερο
πολλαπλασιαστή συγκριτικά µε αυτούς που καταγράφονται στους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Αν, πάλι, κατηγορηθούµε
ότι από το σύνολο της ελληνικής παραγωγής
ελάχιστα έργα έχουν εµπορική ή καλλιτεχνική
επιτυχία, αυτό βαρύνει τους κατηγόρους που δεν
γνωρίζουν ότι δεν παράγουµε προϊόντα σε σειρά
εργοστασιακής παραγωγής µε συγκεκριµένες
προδιαγραφές, αλλά έργα µοναδικά, έργα ανεπανάληπτα, έργα τέχνης που έχουν µεγάλο οικονοµικό ρίσκο, αφού καµία µέθοδος marketing
δεν κατόρθωσε να προβλέψει τα εµπορικά τους
αποτελέσµατα.
ÌÔÙ¤Ú //¶·Ú·ÁˆÁ‹

§∞ª¶ƒ√¶√À§√™: Μέσα από την υιοθέτηση του
επιρρήµατος «δικαίως» αδικείτε, χωρίς πρόθεση,
την ελληνική παραγωγή. Το θετικό στοιχείο της
ελληνικής παραγωγής που µε ενδιαφέρει, είναι η
δυναµική µιας µικρής, αλλά ελπιδοφόρας, νέας
οµάδας ανεξάρτητων παραγωγών µε παιδεία, έργο και ευρωπαϊκό προσανατολισµό. Για να είµαστε ειλικρινείς, δεν καταφέρνουµε πάντα να υλοποιούµε τα όνειρά µας, µε ορατές κάποιες επιπτώσεις στην υγεία και την προσωπική και οικογενειακή µας ηρεµία!
∫∞ƒ∞ª∞°°πø§∏™: ∆εν µπορώ να σας µιλήσω παρά µε ένα παράδειγµα: Εδώ και αρκετά χρόνια
(δε θα τα µετρήσω για να µην τροµάξουµε και
αποθαρρυνθούµε), µαζί µε τον -γνωστό, έµπειρο
και πετυχηµένο- παραγωγό Κώστα Λαµπρόπουλο, προσπαθούµε να ολοκληρώσουµε την προετοιµασία µιας ταινίας στην οποία συµµετέχουν
σπουδαίοι ξένοι συντελεστές και συµπαραγωγοί.
Και συνεχίζουµε µε τον ίδιο ζήλο και την ίδια
αφοσίωση. Ελπίζω αυτό να καταµετρηθεί στα θετικά του αποτελέσµατος. Περισσότερα θα µπορώ
να πω όταν τελειώσει η ταινία.
¶∂ƒ∞∫∏™: Το πιο θετικό στοιχείο είναι ο ενθουσιασµός, σχεδόν πατριωτισµός τον οποίο συναντώ στους συνεργάτες -ηθοποιούς και τεχνικούςπου έρχονται και δουλεύουν κάτω από τις πιο
αντίξοες συνθήκες για να γίνει άλλη µία ελληνική ταινία. Το ίδιο ισχύει και για µερικούς επιχειρηµατίες που διακινδυνεύουν τα κεφάλαιά τους
στην ελληνική παραγωγή.
∫√∫∫π¡∞∫∏™: Τα θετικά στοιχεία που έχω εντοπίσει σε µια παραγωγή, είναι ελάχιστα: η πρόσληψη βραβευµένων διευθυντών φωτογραφίας και
άλλων συντελεστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό· ο ήχος και τα ηχητικά εφέ που πλησιάζουν τα ευρωπαϊκά και τα αµερικανικά
standards· η χρησιµοποίηση πιστευτών οπτικών
εφέ· κάποιοι παραγωγοί που -επιτέλους!- πιστεύουν και στα σενάρια νέων, ταλαντούχων σκηνοθετών· οι προσπάθειες εξεύρεσης κεφαλαίων
από όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια προγραµµάτων στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης· και η συµµετοχή περισσότερων ελλήνων σκηνοθετών και
παραγωγών σε ευρωπαϊκά pitchings.
∫√À∆ƒ∞™: Θετικά στοιχεία είναι µόνο η αφοσίωση
των ελλήνων δηµιουργών, τεχνικών και µερικών
παραγωγών οι οποίοι, µε τροµερή αυταπάρνηση,
µπαίνουν σ’ αυτή την τρελή ιστορία που είναι ο
κινηµατογράφος στην Ελλάδα. Νοµίζω πως είµαστε οι τελευταίοι ροµαντικοί. Υπάρχει πολλή ποίηση στο χώρο, αλλά όχι πάντα στις ταινίες που
παράγουµε.

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

Ã¿ÚË˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜

¶ÚﬁÛÎÏËÛË ÛÂ ¤Ó· ·ÓÔÈ¯Ùﬁ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ
·ﬁ ÙËÓ ŒÏÂÓ· ¡ÂÔÊˆÙ›ÛÙÔ˘
ÊˆÙÔ: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∆Û·ÙÛÔ‡ÏË˜
«∆εν πρόκειται για µια ιστορία κλειστά συνδικαλιστική» δηλώνει
ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, Χάρης Παπαδόπουλος, αποσαφηνίζοντας το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί το Γ΄ Κινηµατογραφικό Συνέδριο· ένα συνέδριο, που στόχο έχει τη βελτίωση
του ελληνικού κινηµατογραφικού τοπίου και την ολοκληρωµένη
πρόταση των ανθρώπων του κινηµατογράφου για ένα νοµοσχέδιο
που θα συνάδει µε την εποχή µας και το ελληνικό γίγνεσθαι. Το ραντεβού για το Γ΄ Κινηµατογραφικό Συνέδριο έχει οριστεί για την Άνοιξη του 2007. Ήδη αυτή την περίοδο, τα σωµατεία και οι φορείς που
θα πάρουν µέρος, προχωρούν µε γρήγορους ρυθµούς στην προετοιµασία που θα χαράξει το αύριο της ελληνικής κινηµατογραφικής τέχνης. «Στόχος µας είναι ένα νέο νοµοσχέδιο που θα έχει την υπογραφή της µεγαλύτερης µερίδας του κινηµατογραφικού χώρου
και θα απορρέει από ένα ανοιχτό συνέδριο» λέει ο Χάρης Παπαδόπουλος από τη θέση του προέδρου της Ε.Ε.Σ., του σωµατείου που
έχει αναλάβει, κατόπιν αιτήµατος του υπουργού Πολιτισµού, Γιώργου
Βουλγαράκη, την οργάνωση και το συντονισµό του συνεδρίου. «Ο
ρόλος µας είναι καθαρά οργανωτικός» διευκρινίζει. «Την ουσία και
τις απόψεις της Εταιρείας θα τις καταθέσουµε στο συνέδριο.»

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÂÁÁ‡ËÛË˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘
Σ’ αυτούς που αρθρώνουν το φόβο ότι πρόκειται για ένα «συνέδριο συνδικαλιστών», αφού η ολοκληρωµένη φόρµα του συνεδρίου δεν έχει ακόµα κοινοποιηθεί, ο Χάρης Παπαδόπουλος απαντά: «∆ε θα είναι συνέδριο συνδικαλιστών, µε την έννοια ότι δε
θα έχουµε αποκλειστικά εισηγήσεις συνδικαλιστών. Το συνέδριο οργανώνεται από συνδικαλιστές, οι οποίοι, σ’ αυτή τη φάση, πρέπει να γίνουν καλλιτέχνες. Άλλωστε, ο συνδικαλισµός
δεν παίζεται µε τις προϋποθέσεις και τις ταυτότητες της παλιάς
λογικής. Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλη την κινηµατογραφική κοινότητα, είτε αυτή λέγεται σωµατεία, είτε φορείς, είτε σχολές, είτε µεµονωµένες προσωπικότητες του χώρου. Η συµµετοχή προσωπικοτήτων του χώρου που δεν εντάσσονται σε σωµατεία και θεσµούς είναι σηµαντική, αφού έχουµε ανάγκη την κατάθεση της πείρας, της γνώσης και του οράµατός τους. Ζούµε
σε µια εποχή όπου το υποκειµενικό και ο εγωισµός πρωτοστατούν. Όλοι επικαλούνται τις ταινίες τους, τα δηµιουργήµατά
τους, τα “εγώ” τους. Κάποτε πρέπει να σταµατήσει αυτό! Οι
προτάσεις όλων µας πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα υποκειµενικά οφέλη και να φτάσουν στο συνέδριο ολοκληρωµένες. Έφτασε ο καιρός που πρέπει ως κινηµατογραφική κοινότητα να εγγυηθούµε ότι σ’ αυτό το συνέδριο θα υπάρξει σύµπνοια, σύνθεση και κατάθεση όλων των απόψεων, έτσι ώστε
να εξασφαλίσουµε µια σταθερή βάση για τους δηµιουργούς
του µέλλοντος. Αυτό το συνέδριο δεν πρέπει να βγάλει προς τα
έξω αιτήµατα και καταγγελίες. ∆εν είναι συνέδριο καταγραφής

προβληµάτων που όλοι γνωρίζουµε, αλλά κατάθεση προτάσεων για ένα τροποποιητικό κινηµατογραφικό σχέδιο νόµου· πιθανόν, ένα νόµο για την επόµενη δεκαετία. Βέβαια, την τελική
απόφαση και ευθύνη θα την έχει η Πολιτεία».
Θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η Πολιτεία ανέθεσε στην κινηµατογραφική κοινότητα τις διορθωτικές κινήσεις πάνω σε ένα πεπαλαιωµένο νοµοσχέδιο που υπήρχε από το 1986 και, στη συνέχεια,
βελτιώθηκε το 1998, σε επιµέρους σηµεία, όπως το Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης ή τα Κρατικά βραβεία… «Η ευθύνη του κινηµατογραφικού κόσµου είναι µεγάλη. Αυτή τη φορά, η Πολιτεία δεν
επιχειρεί ν’ αλλάξει το νόµο κάτω απ’ το τραπέζι, αλλά ύστερα
από δικές µας ζυµώσεις και τοποθετήσεις.»

¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ÓﬁÌÔ
Οι θεµατικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στο συνέδριο, αγγίζουν
όλους τους επίµαχους τοµείς της κινηµατογραφικής τέχνης. Η εκπαίδευση, οι υποδοµές, οι σύγχρονες τεχνολογίες, η παραγωγή, η προώθηση και η διανοµή εντός και εκτός Ελλάδος, τα θεσµικά ζητήµατα
(Φεστιβάλ, Κέντρο Κινηµατογράφου, Κρατικά Βραβεία) µε τα επιµέρους θέµατά τους, συγκροτούν τις πέντε βασικές ενότητες προς συζήτηση. Κατά τον Χάρη Παπαδόπουλο, όλες έχουν το ίδιο βάρος· παρ’
όλα αυτά, ο ίδιος κρίνει ότι ορισµένες χρήζουν άµεσης λύσης. Η προώθηση ταινιών που απαιτεί συγκροτηµένες κινήσεις πολλών φορέων,
ο τρόπος χρηµατοδότησης του Ε.Κ.Κ., το Συµβούλιο Κρίσεων που
εγείρει αµφισβητήσεις, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος που εντάσσεται
στην ενότητα της εκπαίδευσης κάθε κινηµατογραφιστή, τα κρατικά
βραβεία που τα τελευταία χρόνια έλκουν πολλές επικρίσεις, ο τρόπος
µε τον οποίο ορίζεται η ελληνικότητα µιας ταινίας, είναι µερικές απ’ τις
προτεραιότητες που θέτει, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ιδανικός τρόπος επίλυσης των προβληµάτων... «∆εν αµφισβητώ τον υπάρχοντα
νόµο. Όµως κρίνω ότι ο χρόνος και η πραγµατικότητα τον ξεπέρασαν. Απτό παράδειγµα, οι νέες τεχνολογίες. Ο νόµος του 1986
δεν µπορεί να ισχύει για µια τέχνη που όχι µόνο συµβαδίζει, αλλά και, µερικές φορές, προηγείται της εποχής της.»

•ÂÎ›ÓËÌ· ·ﬁ ÌË‰ÂÓÈÎ‹ ‚¿ÛË
«Αµφισβητήστε τα πάντα! Ξεπεράστε το παρελθόν!» Το µήνυµα
αυτό θέλει να στείλει ο Χάρης Παπαδόπουλος από τη θέση του
προέδρου της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών σε όλους τους ανθρώπους του κινηµατογράφου. Άλλωστε, και ο ίδιος γίνεται αποδέκτης αυτού του µηνύµατος, καθώς καθηµερινά αφουγκράζεται
τη διάθεση για αλλαγή που έχει ο ανήσυχος κόσµος του κινηµατογραφικού χώρου. «Είµαι αισιόδοξος για την έκβαση αυτού του
συνεδρίου· υπάρχει διάθεση απ’ όλους τους φορείς. Είναι µια
ευκαιρία να πετάξουµε από πάνω µας τα λάθη του παρελθόντος, να καταθέσουµε τις ιδέες µας και να κριθούµε για τις απόψεις µας.» Η πρόσκληση για το συνέδριο έχει αποδέκτες όλους
τους φορείς και τα πρόσωπα. Στη µειοψηφία που θα δηλώσει
«απούσα», ο Χάρης Παπαδόπουλος απαντά: «“Λείπω” σηµαίνει: “∆εν έχω άποψη” ή: “Προτιµώ την αδιαφάνεια”»...

Τα παιδιά είναι έτοιµα να µας δουν µέσα από την κάµερα και να
µας δείξουν την αλήθεια. Εµείς είµαστε έτοιµοι να τη δούµε;

·ﬁ ÙË §›˙· §ÈÓ¿Ú‰Ô˘
Το 2004, η δεκάλεπτη ταινία
Spaced Out που
γύρισαν πεντάχρονοι µαθητές
από µια επαρχιακή πόλη της Αγγλίας, βραβεύτηκε ως η καλύτερη
ταινία κινουµένων σχεδίων µικρού µήκους από νέους παραγωγούς
στη Βρετανία.1 Η βράβευση των λιλιπούτειων δηµιουργών δείχνει
ότι τα παιδιά µπορεί να µην κατέχουν ακόµα τον γραπτό λόγο, αλλά είναι σε θέση να εκφράσουν ένα ολοκληρωµένο νόηµα µέσα
από µιαν άλλη παγκόσµια γλώσσα: τη γλώσσα της κινούµενης εικόνας· µια γλώσσα, στην οποία οι νέες γενιές εκτίθενται πλέον από
τόσο νωρίς όσο και στη µητρική τους γλώσσα, είτε έµµεσα και
ακούσια, όταν οι γονείς βλέπουν τηλεόραση, είτε εκούσια, από µια
ηλικία και µετά, µέσω των παιχνιδιών στους υπολογιστές, του διαδικτύου, των DVD, των τηλεοπτικών προγραµµάτων, του κινηµατογράφου.
Ο έλληνας γονέας θα αναρωτηθεί τι τον ενδιαφέρει «η γλώσσα της
κινούµενης εικόνας» και τι κάνουν οι µαθητές στην Αγγλία, όταν το
παιδί του δεν έχει ακόµα τις βασικές γνώσεις ανάγνωσης, γραφής
και αριθµητικής, αφού, τον µισό χρόνο, το σχολείο είναι κλειστό
λόγω απεργιών και καταλήψεων, και το παιδί κάνει απογευµατινά
µαθήµατα προκειµένου να καλύψει τα κενά του... Άραγε, υπάρχει
λόγος να φορτωθεί ο µαθητής ένα ακόµα γνωστικό αντικείµενο;
Πολλοί έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι υπάρχει.
Τα οπτικοακουστικά µέσα που, χάρη στην εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, είναι πια προσιτά σε πολλούς και παρόντα σε διαφορετικές
πτυχές της καθηµερινότητάς µας, επηρεάζουν αναµφίβολα την αντίληψή µας για την πραγµατικότητα. Γι’ αυτό και η κατανόηση της δοµής τής
κινούµενης εικόνας, η ικανότητα ανάλυσής της και έκφρασης µέσω αυτής µπορεί να θεωρηθεί ίσως το ίδιο σηµαντική µε την ικανότητα γραφής, ανάγνωσης και υπολογισµού, προκειµένου να µπορεί κανείς να
καταλάβει και να αξιολογήσει την κοινωνική πραγµατικότητα γύρω
του, και, κυρίως, να συµµετάσχει σ’ αυτήν.

εκπαιδευτικοί έχουν ήδη συνειδητοποιήσει την αξία της δηµιουργίας βίντεο στο πλαίσιο µαθηµάτων όπως η Γεωγραφία ή τα Μαθηµατικά: «Οι µαθητές µαθαίνουν να τεκµηριώνουν και να µεταδίδουν τις γνώσεις τους µέσα από την κινούµενη εικόνα: συγκεντρώνουν και επιλέγουν τεκµήρια, και χρησιµοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για να παρουσιάσουν ένα επιχείρηµα ή µια υπόθεση».
Επίσης, υποστηρίζουν ότι «η ικανότητα ανάλυσης [µιας ταινίας ή
ενός βίντεο] τροχίζει την αντίληψη των µαθητών και µπορεί να βελτιώσει τις ικανότητές τους γραφής και ανάγνωσης».2
Η δυνατότητα πλέον υπάρχει και στη χώρα µας, ακόµα και µέσα
από τα κινητά τηλέφωνα, η χρήση των οποίων απαγορεύτηκε πρόσφατα εντός των σχολείων ύστερα από τη δηµοσιοποίηση της
άκριτης χρήσης τους από κάποιους µαθητές που αντάλλασσαν βίντεο πορνογραφικού περιεχοµένου.
Το Πρώτο Βήµα, το νέο πρόγραµµα του ΕΚΚ για την παραγωγή ταινιών από παιδιά και νέους, είναι ακριβώς αυτό που δηλώνει ο τίτλος του: ένα δηµόσιο βήµα για να εκφράσουν οι «µικροί» τις αντιλήψεις τους για την πραγµατικότητα, µέσα από µια οµαδική διαδικασία που είναι πιο κοντά στο παιχνίδι παρά στο υποχρεωτικό µάθηµα. Θέλει να τους δώσει χώρο για την άσκηση ενός –όχι αυτονόητου για όλους– δικαιώµατός τους: της έκφρασης και της κοινωνικής συµµετοχής. Τα στάδια της παραγωγής και η σύνθεση των διαφορετικών µερών της ταινίας (ήχος, µοντάζ κ.λπ.) δείχνουν µόνα
τους το δρόµο για την κατανόηση της δοµής και της δύναµης της κινούµενης εικόνας. Το µόνο που θα χρειαστεί να κάνουν οι «µεγάλοι», είναι να δείξουν την αλφαβήτα της εικόνας. Από κει και πέρα,
θα περιµένουν να µάθουν, να δουν, ν’ ακούσουν και να κοινοποιήσουν τι έχουν να πουν οι αυριανοί ενήλικοι για τη ζωή, τους προβληµατισµούς και τα όνειρά τους· γιατί είναι σε όλους µας δύσκολο
να πιστέψουµε ότι το µέλλον είναι οι «ξενόφοβοι», «αδιάφοροι» και
«βάνδαλοι καταληψίες» των Ειδήσεων.

Κι ενώ αυτό, όπως και πολλά άλλα, µας ακούγεται ξενόφερτο, περιττό και ελιτίστικο, στο εξωτερικό αποτελεί κοινό τόπο. Εκεί έξω,

1. ∏ Ù·ÈÓ›· Spaced Out Á˘Ú›ÛÙËÎÂ ·ﬁ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓﬁ˜ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÛÙÔ Leeds ÙË˜ µÚÂÙ·Ó›·˜ ÌÂ ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ Leeds
Metropolitan University.
http://www.lmu.ac.uk/the_news/mar04/filmmakers.htm
2. (Bazalgette Carry, Earle Wendy, Gravame Jenny, Poppy Jill, Reid Mark, West Alastair, Moving
Images in the Classroom A secondary Teacher’ s Guide to Using Film and Television, British
Film Institute, London, 2000).

∆Ô ¶ÚÒÙÔ µ‹Ì·

¢·Ó›·

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου καλεί παιδιά και νέους ηλικίας
από 12 µέχρι 23 ετών, που έχουν µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα και µιλούν
ελληνικά, να δοκιµάσουν το ταλέντο τους και τις δυνατότητές τους
ως δηµιουργών ταινιών «πολύ µικρού µήκους» (διάρκειας µέχρι 7 λεπτών),
αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία. Προτάσεις µπορεί να γίνονται
είτε από άτοµα είτε από οµάδες ατόµων (π.χ. παιδιά από µια τάξη σχολείου)
που θα δουλεύουν συλλογικά σε όλα τα στάδια. Σε περιπτώσεις παιδιών
µε αναπηρία, θα υπάρχει συνεργασία του Κέντρου
µε τους αντίστοιχους ειδικούς.
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: ∆Ì‹Ì· ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∂∫∫
∆ËÏ.: 210 3678521, 210 3678513, Fax: 210 3648245, E-mail : info@gfc.gr

Στο διαδραστικό στούντιο Film-X, τα παιδιά µπορούν να εξερευνήσουν
τον κόσµο του κινηµατογράφου και να πειραµατιστούν
µε τις διαφορετικές πλευρές της κινηµατογραφικής παραγωγής.
www.film-x.dk
Το κινηµατογραφικό στούντιο για παιδιά Station-Next, στην «Ταινιούπουλη»
(Filmbyen), στα περίχωρα της Κοπεγχάγης, διαθέτει παραρτήµατα σε όλη
τη χώρα. Επαγγελµατίες του κινηµατογράφου διδάσκουν στο πλαίσιο
µαθηµάτων παραγωγής ταινιών για µαθητές, εργαστηρίων για την ανάπτυξη
ταλέντων, σεµιναρίων για δασκάλους, καθώς και κατασκηνώσεων,
µε σκοπό την εκπαίδευση µαθητών και εκπαιδευτικών.
www.station-next.dk

¶·Ó·ÁÈÒÙ· µÏ·ÓÙ‹

Μ

το Shooting Star
της Ελλάδας

ας πρωτοσυστήθηκε πριν από 13 χρόνια στη θεατρική σκηνή του ∆ΗΠΕΘΕ Αγρινίου. Έκτοτε χρόνο µε το χρόνο
εδραίωνε το ταλέντο κα το όνοµά της στο χώρο µέσα από παραστάσεις όπως: «Φιλονικία» του Μαριβό, «Θείος Βάνιας» του Αντον Τσέχωφ, «Οργισµένα Νιάτα» του Τζον Όσµπορν, ενώ παράλληλα οι τηλεοπτικές της εµφανίσεις την
έκαναν ιδιαίτερη γνωστή στο ευρύ κοινό. Φέτος, πραγµατοποίησε ένα διπλό κινηµατογραφικό ντεµπούτο στις ταινίες
5 Λεπτά Ακόµα του Γιάννη Ξανθόπουλου και Στα Όρια του Σάββα Καρύδα. ∆ύο εµφανίσεις που θα την οδηγήσουν στο
Shooting Stars του Φεστιβάλ Βερολίνου, όπου για τρεις µέρες θα συνυπάρξει µαζί µε 25 ανερχόµενους και ταλαντούχους ηθοποιούς απ’ όλη την Ευρώπη, σε µια προσπάθεια παγκόσµιας προβολής τους αλλά ταυτόχρονα και προώθησης του ευρωπαϊκού κινηµατογράφου.
Αντιµετωπίζει το θεσµό των Shooting Stars µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιέργεια. Πιστεύει ότι η συγκεκριµένη συνάντηση θα αποτελέσει γι’ αυτήν µια µοναδική ευκαιρία να έρθει σε επαφή µε ξένους συναδέλφους της, αλλά και σκηνοθέτες και παραγωγούς, να
ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και να µάθει από πρώτο χέρι για τη διεθνή κινηµατογραφική αγορά. Εξάλλου, θα ζήσει από κοντά
ένα από τα µεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ, όπως αυτό του Βερολίνου, και θα περπατήσει πάνω στο κόκκινο χαλί που για κάθε
ηθοποιό του πλανήτη είναι κάτι µαγικό.
ª.∆.

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

·ﬁ ÙÔ˘˜: §Â˘Ù¤ÚË ∞‰·Ì›‰Ë, ¡›ÎË ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË
ÊˆÙÔ: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∆Û·ÙÛÔ‡ÏË˜

Το Ροζ βάζει τελεία στην αρχή και κόµµα στο τέλος. Άβολο χρώµα αν είσαι αγόρι·
όταν όµως η µαµά σου σε εγκαταλείπει στα 11, η γη σταµατάει να γυρίζει.
Μέχρι να βρεθεί κάποιος να βάλει κόµµα στην ιστορία σου, για να µπορέσεις επιτέλους να
τη συνεχίσεις, το µόνο που µπορείς να κάνεις είναι να καταφύγεις στην αγαπηµένη σου απόχρωση

Œ¯ÂÙÂ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì·˙› Î·È ÛÙÔ ∫Ï·È˜; ÙÔ˘ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘. ∂›ÛÙÂ ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·Ú¤· Ô˘ Î¿ÓÂÈ ÛÈÓÂÌ¿...
Σίµος Σαρκετζής: Παρέα… ναι, αλλά εγώ δεν αισθανόµουν καθόλου άνετα, γιατί µέσα στην
οικονοµική ανέχεια της ταινίας µού λένε ότι δεν µπορούµε να έχουµε ούτε µόνιτορ ούτε
playback. Ήµουν λοιπόν, µε το µάτι κολληµένο στο βιζέρ σε µια 16άρα δανεισµένη, και όταν
ο πρωταγωνιστής-σκηνοθέτης µε ρωτούσε πώς ήταν το πλάνο -κι ενώ σε άλλες ταινίες λες:
«Ωραίο ήταν, αλλά θα µπορούσε να έχει συννεφάκια»- εγώ του έλεγα: «Καλό ήταν, αλλά
ήθελε λίγο διαφορετικό τονισµό το “καληµέρα”»… Το έπαιζα και σκηνοθέτης, δηλαδή.
Αλέξανδρος Βούλγαρης: Αυτό ίσχυσε γενικά: επενέβη ο ένας στη δουλειά του άλλου, και
µας βοήθησε πολύ. Στο Κλαις;, όπου είχαµε βίντεο, φωτογράφιζε ο Σίµος, µου έλεγε: «Καλό
είναι», το έβλεπα κι εγώ µετά, είχα άποψη. Εδώ, έπρεπε να τον πιστέψω. Οι ηθοποιοί έπρεπε
σε µια λήψη τριών λεπτών να βγάλουν όλο το πράγµα. ∆εν είχαµε την ευκολία του βίντεο,
να κολλήσουµε 15 λήψεις µαζί. Αυτό µας έδεσε σε βαθµό που, από ένα σηµείο και µετά, εγώ
µπορούσα να φύγω απ’ τα γυρίσµατα, και να πάνε τα πράγµατα ρολόι: ο Σίµος να βρει από
µόνος του το φωτισµό, να βρει το πλάνο που ήθελα να κάνω. Έτσι και µε τον Πάνο: σε µεγάλο µέρος του µοντάζ δεν ήµουν παρών.
Πάνος Βουτσαράς: Βέβαια, η ταινία γυρίστηκε µ’ έναν πολύ συγκεκριµένο τρόπο, και ο Αλέξανδρος ήξερε τι ήθελε. Αρχίσαµε το µοντάζ σιγά-σιγά, ένα χρόνο µετά το τέλος των γυρισµάτων.
Α.Β.: Στο γύρισµα βλέπαµε υλικό κάθε τρεις-τέσσερις µέρες, αλλά, ουσιαστικά, το µοντάζ το
αρχίσαµε µετά από ένα χρόνο. Ο ήχος, ας πούµε, έγινε αποκλειστικά από τον Πάνο - εγώ ήµουν
αλλού εκείνη την εποχή: έτρεχα µε τις µουσικές µου, µε την παραγωγή. Άκουσα τη µουσική
(τις επιλογές του Πάνου δηλαδή) πρώτη φορά στο µιξάζ, όταν η ταινία ήταν ολοκληρωµένη.
Π.Β.: Είχαµε µιλήσει κι είχαµε συµφωνήσει πάνω σε δυο-τρία πράγµατα, αλλά µετά ήταν
θέµα εµπιστοσύνης. Πάντως, θέλω να πω ότι ο Αλέξανδρος έχει το ταλέντο να µπορεί να
βγάζει απ’ τον καθένα το καλύτερο.

∂›Ó·È, ÙÂÏÈÎ¿, ÙÔ ƒÔ˙ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÂÓËÏÈÎ›ˆÛË˜;

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ µÔ‡ÏÁ·ÚË˜: Ô ·Ú¯ËÁﬁ˜
™›ÌÔ˜ ™·ÎÂÚÙ˙‹˜: Ô ˆÚ·›Ô˜
¶¿ÓÔ˜ µÔ˘ÙÛ·Ú¿˜: Ô ·Ì›ÏËÙÔ˜
(·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿)

Α.Β.: Τελειώνοντας το Κλαις;, ήταν µια περίοδος που δυσκολευόµουν να επικοινωνήσω.
Το θέµα των ενήλικων σχέσεων ήταν στο µυαλό µου, γιατί δεν αισθανόµουν έτοιµος να
περάσω σ’ αυτό το στάδιο. Αυτό το «ψεκάστε-φιλήστε-τελειώσατε» που µου συνέβαινε τότε, µε τρόµαζε. Αντίθετα ένιωθα µεγάλη ασφάλεια µε το ροµαντικό και το παλιοµοδίτικο
στοιχείο. Την εποχή εκείνη, έβλεπα ταινίες όπως το Rushmore και τέτοια. Υπάρχει ένα ολόκληρο κοµµάτι ταινιών τύπου Σάλιντζερ, όλοι αυτοί που θα έκαναν τον «Φύλακα στη σίκαλη» αν είχαν τα δικαιώµατα, αλλά δεν τα είχαν κι έκαναν κάτι παρόµοιο - από τον Πρωτάρη ώς το Donnie Darko. Τις έβλεπα φανατικά τότε, ενώ τον Φύλακα τον διάβασα µετά
την ταινία. ∆ούλεψα, όµως, πολύ ενστικτωδώς. Όταν ξεκίνησα, ήθελα να κάνω µια ταινία
για την απόλυτη χαρά. Μετά έλεγα πως θα την έκανα πιο άγρια κι από τις ταινίες του Σόλοντζ που τις βλέπω όλη την ώρα. ∆υσκολεύοµαι να σου πω µια άποψη... είµαι λίγο χαµαιλέοντας, ανάλογα µε το µε ποιον συζητάω για την ταινία. Θα ξέρω ίσως σε ένα χρόνο.
Τελικά, είναι µια τροµακτική ταινία για µένα. Το πιο τροµακτικό είναι ότι είναι κοιταγµένη
µέσα από τα µάτια αυτών των ανθρώπων, κάτι που κάνει να φαίνονται νορµάλ πράγµατα
που δεν θεωρούνται καθόλου νορµάλ για την κοινωνία µας, όπως η σχέση του πρωταγωνιστή µε το κοριτσάκι. Ας πούµε, για τον ίδιο αυτό λόγο µού αρέσει Ο Ταξιτζής.

∏ Ù·ÈÓ›· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÂÓﬁ˜ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘: Â›Ó·È ÌÂÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌ¤ÓË, ·ÏÏ¿,
Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ·, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û˘ÓÔ¯‹
Σ.Σ.: Νοµίζω ότι ενώνονται όλα µέσα από τον Αλέξανδρο που πρωταγωνιστεί, σκηνοθετεί,
γράφει. Πηγάζουν όλα απ’ αυτόν. Είναι δικό του, εσωτερικό πράγµα, αλλά, επειδή είµαστε µια παρέα, όπως λες, µπορούµε να συµµετέχουµε. Και µπορεί να µην είναι ο έλεγχος
ενός µαέστρου µε την µπαγκέτα, αλλά γίνεται υποσυνείδητα. Εµένα αυτό µου δηµιουργήθηκε στα γυρίσµατα, όπου, για παράδειγµα, βρίσκαµε ένα χώρο και ξέραµε µ’ έναν µαγικό τρόπο ότι ήταν αυτός που ψάχναµε.

Α.Β.: Ο κατακερµατισµός υπάρχει, αλλά είναι πολύ δουλεµένος.
Στο Κλαις;, κατά 90% ήταν αυτοσχεδιασµός στο γύρισµα· εδώ,
ήταν όλα πιο µελετηµένα. Στο Κλαις;, ήταν 3,5 ώρες το πρώτο cut
και κάθε σκηνή 15λεπτη, γιατί όχι µόνο ήταν το βίντεο που µας
επηρέασε, αλλά επειδή θέλαµε και να πειραµατιστούµε. Στο Ροζ,
ήθελα να είναι όλα πολύ συγκεκριµένα. Πώς λένε για τον Τζον
Φορντ ότι δεν µπορείς να πειράξεις πλάνο; Στην αρχή, τόσο εγώ
όσο και ο Σίµος και ο Πάνος ήµαστε καχύποπτοι ως προς το αν θα
λειτουργούσε. Οι περισσότερες σκηνές, ας πούµε, είναι µονοπλάνα. ∆ε βλέπουµε καν όλους τους χαρακτήρες που υπάρχουν σε
κάθε σκηνή. Η λογική ήταν να κινηµατογραφήσουµε την ουσία.
Π.Β.: Το οποίο τελικά, όχι µόνο λειτούργησε, αλλά έδωσε κι έναν
ξεχωριστό χαρακτήρα στην ταινία.

À‹Ú¯Â ·˘Ùﬁ ÛÙË ÁÚ·Ê‹;
Α.Β.: Υπήρχε στο σενάριο, αλλά βγήκε κυρίως στο ντεκουπάζ. Το
καλό µε τον Σίµο είναι ότι έχει άποψη· δε σου λέει: «Ναι, ό,τι θες
θα το κάνω». Οπότε, από τις πρόβες ακόµα, ενώ εγώ σκεφτόµουν το βίντεο, εκείνος µου είπε πως έπρεπε να το κάνουµε σε
φιλµ. Αυτό καθόρισε πολλά πράγµατα, µας έκανε πιο αυστηρούς. Το πρώτο cut ήταν 90 λεπτά, εγώ είχα στο µυαλό µου 7075, αλλά ο Πάνος επέµενε να µείνουν οι σκηνές. Συνήθως οι
σκηνοθέτες είναι αυτοί που δεν θέλουν να πετάνε· εδώ, όµως, ο
Πάνος ήταν αυτός που επέµενε να τα κρατήσουµε, και έτσι έγινε.
Π.Β.: ∆εν πετάξαµε τίποτα. Μόνο δύο πλάνα δεν χρησιµοποιήθηκαν τελικά.

¶·ÚﬁÙÈ ÂÛÂ›˜ Â‰Ò Ê·›ÓÂÛÙÂ ÌÈ· ·Ú¤· Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÂ› Î·Ï¿,
ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÔÏÏÔ› Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈÎ‹ Î·È ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹. ŸÙ·Ó ÚˆÙÔ‰È·‚¿Û·ÙÂ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ò˜
Û·˜ Ê¿ÓËÎÂ; ∫·Ù·Ï¿‚·ÙÂ, ˘Ôı¤Ùˆ, ﬁÙÈ Â›¯Â ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘
∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘...
Σ.Σ.: Πρώτη ανάγνωση στη Νάξο. Άνοιξη µε συννεφιά, έχω πάει να
κάνω µπάνιο µόνος στον Κάµπο και κρυώνω. Το διαβάζω και ξεχνάω και το κρύο και όλα. Μ’ έχει µαγέψει· νοµίζω ότι διαβάζω ένα
παραµύθι τύπου «Βαρώνος Μυγχάουζεν», κάτι τελείως παραµυθένιο και εξωπραγµατικό. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: «Μου
άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να γίνει κάτι που να µην καταλαβαίνει ο
θεατής αν είναι πραγµατικότητα ή παραµύθι, κ.λπ.». Μετά από µέρες, συνειδητοποιώ ότι πολλά πράγµατα είναι δικά του, βιώµατά
του, και τότε αρχίζει το πιο δύσκολο κοµµάτι: λέω, δικά του είναι,
και παίζει κι αυτός - ωραία! Πώς θα τραβηχτεί αυτό και να αισθάνεται σίγουρος; Αυτός, βέβαια, µια χαρά σίγουρος ήταν! Αυτό που
µου άρεσε, όµως (κι έγινε µε το µοντάζ), είναι ότι η ιστορία ακροβατεί σε µια κλωστή ανάµεσα στο ρεαλισµό και το εξωπραγµατικό.

Π.Β.: Ο Αλέξανδρος είχε αρχίσει να γράφει το σενάριο όταν τελειώναµε το Κλαις;. Εγώ µόνταρα, και αυτός στο δίπλα δωµάτιο
έγραφε. Ίσως επειδή πάνω-κάτω ήξερα τι έγραφε, πήγαινα και
στα γυρίσµατα, δεν µου έκανε εντύπωση. ∆εν µπορώ να πω ότι
είναι βιώµατα του Αλέξανδρου· µάλλον βιώµατα της εποχής θα
τα έλεγα. Όταν ένα σενάριο είναι «επιτυχηµένο» και το έχει γράψει κάποιος σε νεαρή ηλικία, πρέπει να ξέρει πολύ καλά αυτό
που γράφει. Η ταινία µέχρι ένα σηµείο είναι σουρεάλ, έχει στοιχεία υπερβολής, αλλά πιστεύω ότι είναι περισσότερο ώριµη στη
γραφή από το Κλαις;. Ως σενάριο ήταν πιο συγκροτηµένο, πιο
ξεκαθαρισµένο στο µυαλό του, και γι’ αυτό τα πράγµατα βγήκαν
αβίαστα, τόσο στο γύρισµα όσο και στο µοντάζ.
Α.Β.: Είναι φυσικό, πάντως, σ’ αυτή την ηλικία να πιάνεσαι µε δικά σου πράγµατα. ∆εν αισθάνοµαι ακόµη την ασφάλεια να µιλήσω για κάτι έξω από µένα. Μεγαλώνοντας, µπορεί... Το Ροζ είναι
µια ταινία όπου φαίνεται πως αυτός που την έχει κάνει, δεν είναι
καλά εκείνη την περίοδο. Εξ ου, ίσως, και το στοιχείο του εγωκεντρισµού. Γιατί εγώ να θέλω να παίξω ξαφνικά; Ήξερα ότι, αν
έπαιζα, θα ήταν 20% κάτω από πλευράς ερµηνείας, αλλά, από
την άλλη, 20% πάνω σε… ανατριχίλα. Γι’ αυτό και η ταινία βγάζει ένταση σε κάθε στιγµή, χωρίς να χρειάζεται να σκοτωθούν παιδιά. Η ένταση βγαίνει από νορµάλ καταστάσεις, όπως στο
Storytelling του Τοντ Σόλοντζ. Καταλαβαίνω ότι µπορεί να είναι
λίγο κλειστή για κάποιους. ∆ε νοµίζω, πάντως, ότι θα ξανάκανα
κάτι τέτοιο, µια ταινία που να εµπλέκοµαι τόσο πολύ προσωπικά.

∆ÂÏÂ›ˆÛÂ ‰ËÏ·‰‹ Ë ıÂÚ·Â›·;
Α.Β.: Ναι· έγινε η ψυχανάλυση. Στην αρχή, έλεγα να το κάνω ψευδο-ντοκιµαντέρ, στιλ Κρίστοφερ Γκεστ, σκεφτόµουνα το βίντεο,
αλλά στην πορεία σκέφτηκα κι ότι ο Γούντι Άλεν µιλάει για δικά
του πράγµατα και όλοι τον καταλαβαίνουν, οπότε κατέληξα στο
να γίνει µια κανονική ταινία µε πλοκή, η οποία, όµως, να βγαίνει
µέσα από το χαρακτήρα. Είµαι τελείως ενάντια στη λογική ότι πρέπει να προχωρά µια ταινία µέσα από µια ιστορία. ∆ιάβαζα στο «Σινεµά» ότι δεν υπάρχει µυθοπλασία στον ελληνικό κινηµατογράφο. Λάθος: εµένα µ’ ενδιαφέρει µια ταινία να προχωρά µέσα από
ένα χαρακτήρα, µέσα από την άποψή του ή την αισθητική του.

ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ Î·ÈÚÔ‡ Ì·˜. Ÿˆ˜ Ï¤ÓÂ,
¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜, ÎÈ ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù’
·Ó¿ÁÎËÓ Î·Îﬁ.
Α.Β.: Την εποχή που έκανα το Ροζ, έκανα πολλή παρέα µε τον Νίκο Ποµώνη (Μια Ροζ Παραµάνα) που στην ταινία έκανε τα σκηνικά. Επηρέαζε ο ένας τον άλλον. Είχα το άγχος πώς θα έκανα τη

δεύτερη ταινία µου, πού θα ’βρισκα λεφτά. Έβλεπα την ταινία του
Άγγελου Φραντζή (Το Όνειρο του Σκύλου) που είναι µια κανονική παραγωγή, κι έλεγα: «Πρέπει να βρω λεφτά». Ο Νίκος έλεγε
πως έπρεπε να κάνουµε ταινία µε ό,τι είχαµε, µε το τίποτα. Έτσι
έκανα ένα συνεργείο µε πολύ νέους, που έκαναν κάτι τέτοιο πρώτη φορά. Σκέφτηκα ότι αν έριχνα τον µέσο όρο ηλικίας, θα το ’βλεπαν σα παιχνίδι. Η ενδυµατολόγος ήταν στη Β΄ Λυκείου, η µακιγιέζ
επίσης πήγαινε σχολείο. Η πρώτη βοηθός µου ήταν 23 χρονών.
Οπότε και τα παιδιά-ηθοποιοί αισθάνονταν πιο κοντά στο συνεργείο και τους ήταν εύκολο. Ήταν σαν να κάνεις µια παιδική θεατρική παράσταση. Βάλαµε µεγάλους µόνο σε µερικά πόστα, για να
υπάρχει λίγος σεβασµός. Λειτούργησαν όλα ρολόι: δε βγήκαµε
έξω από το πρόγραµµα ούτε µέρα. Παραγωγή δεν υπήρχε, ούτε
λεφτά, αλλά δούλεψε.

£· ÙÔ Û˘Ó¤¯È˙Â˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùﬁ;
Α.Β.: Όχι! Κάθε ταινία ζητάει το δικό της µοντέλο· θέλει άλλη προπόνηση – όπως οι οµάδες. Τα παιδιά µπορεί να µην πληρώθηκαν,
αλλά να, ο Πάνος και ο Σίµος είναι επαγγελµατίες. Έκαναν θυσίες
για να κάνουν αυτή την ταινία. ∆εν είναι φτηνή ταινία, είναι όπως
πολλές άλλες. Απλώς, δεν πληρώθηκε κανείς! Πήραµε δανεικές
κάµερες, ρετάλια φιλµ, βρήκαµε χορηγίες από σουβλατζίδικα για
το φαγητό...
Π.Β.: Μόνο τα εργαστήρια πληρώθηκαν. Αµοιβές συνεργείων δεν
υπάρχουν. Αυτό το µοντέλο δεν είναι καινούργιο.
Σ.Σ.: Και η Αναπαράσταση του Αγγελόπουλου έτσι θα έγινε µάλλον: µε δύο φώτα και αυταπάρνηση. ∆εν είναι, όµως, µοντέλο
βιώσιµο. ∆εν µπορείς να κάνεις ταινίες τσάµπα για πάντα. Πώς θα
συντηρήσεις εργαστήρια και τεχνικούς; Χρειάζεται και µια εµπορική προοπτική. ∆εν είναι πανάκεια.
Α.Β.: Είναι για να κάνεις την πρώτη ταινία· να µην περιµένεις τα λεφτά. Ό,τι και να κάνεις, θα ’χεις ένα κόστος. Εδώ θέλω να πω κάτι
για το Κέντρο, τις χρηµατοδοτήσεις και όλα αυτά… Υπάρχει µια
φοβία, κυρίως, από τα νέα παιδιά και µια «αναρχική» τάση: «∆εν
ανακατεύοµαι µε αυτά, δε θέλω το Κέντρο κ.λπ.». Κι εµένα µε πιάνει: άµα δεν παίξεις πανκ τώρα, πότε θα το κάνεις. Όµως όλοι αυτοί οι θεσµοί έχουν λόγο ύπαρξης... όπως και ο Τύπος. Αν και έχω
πρόβληµα µε πολλούς ανθρώπους που γράφουν για τον κινηµατογράφο, σέβοµαι τη λειτουργία του Τύπου και τον χρησιµοποιώ
αν έχω κάτι να πω, χωρίς να πέφτω στην παγίδα του lifestyle. Το
ίδιο και µε το Κέντρο: θα το χρησιµοποιήσω αν µπορώ, αν πιστεύω ότι κάνω κάτι που αξίζει. Μ’ ενδιαφέρει να βρω λεφτά για
να πληρώσω τους ανθρώπους µου. Από ανάγκη µπορεί να το κάνεις και χωρίς λεφτά, αλλά δεν είναι λύση. Πρέπει να ζήσεις απ’
αυτό. ∆ε θέλω να πρέπει να κάνω διαφήµιση. Η δουλειά µου είναι να κάνω ταινίες.

¡ÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ ﬁÏÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÂÌÏÂÎﬁÌ·ÛÙÂ Û’ ·˘Ùﬁ, ıÂˆÚÔ‡Ì·ÛÙÂ „ÒÓÈ·.
Π.Β.: ∆εν είναι επάγγελµα, παιδιά· χόµπι είναι. Πάντως, πέρα από
τα φεστιβάλ και τα κρατικά βραβεία, το πρόβληµα είναι ότι δεν
υπάρχει ένας µηχανισµός για να φτάσει µια ταινία εκεί που πρέπει·
δηλαδή, στην αίθουσα - και βέβαια, αξιοπρεπώς. (σ.σ. Το Ροζ δεν
έχει ακόµη διανοµή.)
Α.Β.: Το Κλαις; βρήκε διανοµή, αλλά ήταν χειρότερη από το αν το
έβγαζα µόνος µου. ∆εν υπάρχουν οι άνθρωποι, το δίκτυο εκείνο
που να µπορεί να δουλέψει τέτοιες ταινίες και να σου εξασφαλίσει
κάποια βασικά πράγµατα.

Σ.Σ.: Εµένα δεν µ’ ενοχλεί τίποτα. Αυτά συµβαίνουν και αλλού·
απλώς, εδώ πατάνε στον δικό µας χαρακτήρα. Για µένα, αυτό που
λείπει είναι η επένδυση, κι αυτό έχει να κάνει µε την παραγωγή και
τη διανοµή. Έχω ζήσει στη Γαλλία πέντε χρόνια, αλλά γύρισα να
κάνω σινεµά στην Ελλάδα που είναι χειρότερα και από το Ιράν.
Παντού στον κόσµο επενδύουν ένα µέρος από τα κέρδη στο αύριο, στην ανακάλυψη. Στη Γαλλία είναι τσάµπα να κάνεις µικρού
µήκους, γιατί ψάχνουν το νέο ταλέντο. Εδώ, δεν κάνουµε τίποτα,
δεν ψάχνουµε το καινούργιο· αντίθετα, του πίνουµε το αίµα. Έξω,
βέβαια, δεν υπάρχει και κάτι άλλο: δεν υπάρχει γκρίνια. Και χάλια
να είναι τα πράγµατα, δεν παραπονιούνται· κάνουν ό,τι µπορούν.
Α.Β.: Αργούν τα πράγµατα εδώ. Έχω φίλους που ξέρω ότι θα έκαναν κάτι τουλάχιστον ενδιαφέρον αν µπορούσαν. Ακόµα, όµως,
δεν µπορούν να κάνουν την πρώτη τους µεγάλου µήκους. Χάνεται έτσι όλη η ορµή, η «καύλα» της στιγµής - κουράζεται ο κόσµος.
Την εποχή του Κλαις;, υπήρχε µια παρέα 30 ατόµων που βγαίναµε µαζί· µια παρέα που έβραζε, ας πούµε, να κάνει σινεµά. Τώρα
µείναµε 6-7 άτοµα· άλλους τους πήρε από κάτω και σταµάτησαν.
Υπάρχει για κάθε ταινία µια στιγµή που πρέπει να γίνει. Αν χαθεί
αυτό... Όπως το Σπιρτόκουτο (σ.σ. Οικονοµίδης): ανεξάρτητα τι
νοµίζει κανείς, είναι µια ταινία µε µεγάλο ενδιαφέρον κι έγινε στη
σωστή στιγµή.

À¿Ú¯ÂÈ, ﬁÌˆ˜, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ; ∂‰Ò
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ô‡ÙÂ Í¤ÓÂ˜ arthouse Ù·ÈÓ›Â˜.
Σ.Σ.: Το θέµα είναι παγκόσµιο. Ο κινηµατογράφος έχει χάσει την
αίγλη του. ∆εν «πεθαίνει» ο κόσµος να πάει σινεµά, όπως άλλοτε. ∆εν υπάρχει η µαγεία. Έχεις το home cinema και βλέπεις - κι
εγώ το κάνω. ∆εν είναι κακό, όµως, να δουν την ταινία σου σε
DVD. Ο Βασιλιάς του Γραµµατικού δεν πήγε καλά στην αίθουσα,
αλλά δούλεψε στο DVD. Το ίδιο σηµαντική είναι και η τηλεόραση.
∆ε ζούµε στην εποχή όπου το να κάνεις µια ταινία έφτανε από µόνο του. Το Τσίου (σ.σ. Παπαδηµητράτος) το έχουν «κατεβάσει»
από το internet δεν ξέρω πόσοι και πόσοι και το έχουν δει - κάτι
είναι κι αυτό. Μπορώ να το κάνω αυτό και µε το Ροζ, να µπω έστω
και µ’ αυτόν τον τρόπο στα σπίτια των πολλών; Οι έλληνες σκηνοθέτες σηκώνουν το µεσαίο δάχτυλο στον θεατή, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Θα µου πεις, και ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος
Λάνθιµος (Κινέττα) το έκαναν αυτό, αλλά µε µια γλώσσα διεθνή,
µε µια µαγκιά, µ’ ένα ταλέντο. Είµαστε κλεισµένοι στο καβούκι
µας, δεν κοιτάµε έξω, δεν κοιτάµε την εµπορική πλευρά. Κι απ’ την
ταινία του Αλέξανδρου, που την αγαπάω τόσο και που χάρηκα
που πήγε στο ∆ιεθνές στη Θεσσαλονίκη, µου λείπει µια προδιαγραφή σηµαντική: δεν είναι ταινία για πολλούς. ∆εν περιµένω ένα
εκατοµµύριο, αλλά θα ήθελα να τη δει περισσότερος κόσµος.
Π.Β.: Νοµίζω ότι, εδώ, τα πράγµατα γίνονται λίγο ανάποδα. Τα
νέα παιδιά δεν κάνουν µικρού µήκους για να µάθουν, αλλά για
να κάνουν µία ακόµα ταινία - κι αυτό, γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν ότι µπορεί και να µην ξανακάνουν άλλη. Υπάρχει µια
κούραση από τους νέους. Αρχίζουν µε ορµή, που µετά τους φεύγει. Λειτουργεί λίγο ανάποδα το πράγµα, όπως και το ότι, απ’ τη
στιγµή που οι περισσότερες ταινίες γίνονται µε κρατική επιχορήγηση, θα έπρεπε αυτά τα λεφτά να βγαίνουν από το ίδιο το µέσον. Το Ε.Κ.Κ. θα έπρεπε να έχει δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις
εκείνες ώστε ο ελληνικός κινηµατογράφος να βοηθά τον εαυτό
του, αλλά όλο αυτό το πράγµα στην Ελλάδα δεν είναι πάνω σε
µια επαγγελµατική βάση.

™ÂÓ¿ÚÈÔ-™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ µÔ‡ÏÁ·ÚË˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜: ™›ÌÔ˜ ™·ÚÎÂÙ˙‹˜, ªÔÓÙ¿˙: ¶¿ÓÔ˜ µÔ˘ÙÛ·Ú¿˜, ◊¯Ô˜: •ÂÓÔÊÒÓ ∫ÔÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ µ·Ú˘ÌÔÈÒÙË˜,
ªÔ˘ÛÈÎ‹: The Boy (∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ µÔ‡ÏÁ·ÚË˜), ™ÎËÓÈÎ¿: ¡›ÎÔ˜ ¶ÔÌÒÓË˜, ¶·Ú·ÁˆÁ‹: Alco Films Ltd. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ µÔ‡ÏÁ·ÚË˜, ƒÔÌ¿ÓÓ· §ﬁÌ·Ù˜, ∞ÚÁ‡ÚË˜ £·Ó¿ÛÔ˘Ï·˜,
ªÈ¯¿ÏË˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜.

Ô ˘Ú‹Ó·˜ ÂÓﬁ˜
ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘
ªπ∫:

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο
Κινηµατογράφου (Μ.Ι.Κ.)
ιδρύθηκε το 1998
από τον σεναριογράφο
και αναλυτή σεναρίου

Γιώργο Καλογερόπουλο, µε σκοπό
να δώσει την ώθηση
για µια πιο συστηµατική
ενασχόληση µε
το σενάριο
στον ελληνικό χώρο

·ﬁ ÙÔÓ ªÂÚÓ¿Ú µ·ÎﬁÓ‰ÈÔ

Α

πο τότε, έχει καταστεί ένας σηµαντικός ευρωπαϊκός εκπαιδευτικός οργανισµός στον τοµέα της
ανάπτυξης και συγγραφής σεναρίου µεγάλου µήκους, µε κύρια δραστηριότητα το Εργαστήριο MFI Script Workshops.

Το Εργαστήριο διεξάγεται σε ετήσια βάση, στη Νίσυρο και τη Σάµο, µε µια οµάδα εκπαιδευτών αποτελούµενη από καθηγητές σε φηµισµένες σχολές των Η.Π.Α. και της Ευρώπης. Στον
πυρήνα του προγράµµατος βρίσκεται η εργασία σε οµάδες, όπου επαγγελµατίες σεναριογράφοι
αναπτύσσουν και συγγράφουν τα σενάριά τους µέσω της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας µε
τους άλλους συµµετέχοντες και τους εκπαιδευτές, της βαθιάς ανάλυσης και της αναθεώρησης του
δραµατουργικού υλικού.
∆ιαχρονικά, ένα ποσοστό 20% των σεναρίων που συµµετείχαν στο Εργαστήριο έχουν παραχθεί, δίνοντας επιτυχηµένες ταινίες, όπως το Πουθενά στην Αφρική της Καρολάιν Λινκ (Όσκαρ καλύτερης
ξενόγλωσσης ταινίας το 2003). Από την Ελλάδα, το πιο πρόσφατο παράδειγµα είναι η ταινία Eduart
της Αγγελικής Αντωνίου και, παλαιότερα, οι ταινίες Θα το Μετανιώσεις της Κατερίνας Ευαγγελάκου
και Μάτια Από Νύχτα του Περικλή Χούρσογλου.

¶ÔÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙﬁˆÓ ﬁˆ˜ Ë ¡›Û˘ÚÔ˜ Î·È Ë ™¿ÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ﬁÙÈ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ﬁ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‹‰Ë ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, Â›Ó·È ÛÙË ÏÂÈÔÓﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ; ¢Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎ¿ ·˘Ùﬁ;
Η επιλογή των νησιών του Αιγαίου είναι καίρια για ένα εντατικό εργαστήριο σεναρίου, όπως είναι
το ΜFI Script Workshops. Εξυπηρετεί την ανάγκη των σεναριογράφων για απόλυτη συγκέντρωση
στο έργο της ανάπτυξης και της συγγραφής των σεναρίων τους. Χωρίς περιττά ερεθίσµατα να τους
αποσπούν, και εµπνεόµενοι από το γοητευτικό φυσικό σκηνικό, οι συµµετέχοντες εµβαθύνουν στο
δραµατουργικό υλικό τους και ανακαλύπτουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τα προβλήµατα
των ιστοριών τους, έτσι ώστε να µετατρέψουν τις αρχικές ιδέες τους σε πλήρη, λειτουργικά σενάρια. Το αποµονωµένο περιβάλλον παρέχει στους σεναριογράφους τον παραγωγικό χρόνο που
απαιτεί η εντατική διαδικασία του προγράµµατος: µια διαδικασία προσωπικού στοχασµού, αλλά
και δηµιουργικής συζήτησης, µε τους διδάσκοντες και τους άλλους συµµετέχοντες, πάνω στα σενάρια όλων. Άλλωστε, οι περισσότεροι σεναριογράφοι τους οποίους φιλοξενεί το πρόγραµµα, δεν
είναι Έλληνες. Για τους ξένους, λοιπόν, η οµορφιά του νησιωτικού τοπίου είναι ένας παράγοντας
έµπνευσης.

∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ‹ Ë ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹; ™Â ÔÈÔ ·ﬁ Ù· ‰‡Ô
ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Û·˜;
Είναι φυσικό σε ένα εργαστήριο σεναρίου να δίνεται έµφαση στις τεχνικές – και λέω «τεχνικές», γιατί δεν υπάρχει µία, µοναδική, µαγική συνταγή. Οι τεχνικές επιτρέπουν στο θέµα να αναδειχθεί, στην
ιστορία να αναπνεύσει, και στο δράµα της ιστορίας να ξεδιπλωθεί στον θεατή. Το δράµα, όµως,
αποτελεί την καρδιά ενός σεναρίου, µιας ταινίας. Η ίδια η ιστορία, η επιλογή των απαραίτητων συστατικών της στοιχείων (θέµα, χαρακτήρες, δραµατικές καταστάσεις, συγκρούσεις) και η ανάπτυξή
τους σε µια στιβαρή δραµατική αφήγηση αποτελούν τον πυρήνα ενός αποτελεσµατικού σεναρίου –

τόσο καλλιτεχνικά όσο και εµπορικά. Οι τεχνικές εξυπηρετούν πολύτιµα προς αυτή την
κατεύθυνση. Όµως το δράµα, η ανθρώπινη
ουσία, βρίσκεται στην ίδια την ιστορία – µόνες τους οι τεχνικές δεν αρκούν.

£ÂˆÚÂ›ÙÂ ﬁÙÈ Ë ‡·ÚÍË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÎÏÂÈ‰› ÁÈ·
¤Ó· ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Û·Ó ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÂÓﬁ˜ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó‹Ì·ÙÔ˜; ªÔÚÂ› Î·Ù¿
ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Ó· ‰È‰·¯ıÂ› ·˘Ùﬁ;
Καθώς το σενάριο γράφεται ως προσχέδιο
για µια ταινία, η κινηµατογραφική φαντασία,
η ικανότητα αφήγησης µέσω της εικόνας και
της δράσης, είναι απαραίτητη για έναν σεναριογράφο. Αν όχι το κλειδί, αποτελεί ένα
από τα ισότιµα συστατικά στοιχεία ενός σεναρίου, και πιστεύω ότι µέχρι ενός βαθµού
µπορεί να διδαχθεί ή, µάλλον, να αναδειχθεί, µέσω της οµαδικής εργασίας και της
συλλογικής αλληλεπίδρασης ενός προγράµµατος όπως το ΜFI Script Workshops.
Άλλωστε, στο πρόγραµµά µας φιλοξενούµε
επαγγελµατίες σεναριογράφους από τη χώρα µας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε
δεν µιλάµε για «διδασκαλία», αλλά για ενίσχυση δηµιουργικών ικανοτήτων που οι
συµµετέχοντές µας ήδη κατέχουν.

¶Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·ÙÂ ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÛÂÓ·ÚÈ·Î¿; ∂Ô¯‹
ÁÂÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÛˆÛÙÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ Î·È Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ ‹ ÂÔ¯‹ ÛÂÓ·ÚÈ·Î‹˜ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜;
∆εν είναι σωστό να χρησιµοποιήσω απόλυτους χαρακτηρισµούς. Είναι µια εποχή µεταβατική, αναζήτησης νέων αφηγηµατικών
τρόπων και επαναπροσδιορισµού των παραδοσιακών. Έχουµε, διεθνώς, δείγµατα τόσο ευτελισµού του κλασικού αφηγηµατικού
µοντέλου, µε τις διάφορες πραγµατικά αυθαίρετες υπερπαραγωγές, όσο και δηµιουρ-

γικού συνταιριάσµατός του µε τις ευρωπαϊκές καλλιτεχνικές ευαισθησίες ή την ασιατική εικαστική παράδοση που παράγει ταινίες
σηµαντικές. Σηµασία έχει, πιστεύω, η διαρκής, ειλικρινής εξερεύνηση των δυνατοτήτων της κινηµατογραφικής γλώσσας, από
όποια αφετηρία και αν ξεκινάµε, αφηγηµατική ή «πρωτοποριακή», για να µιλήσω
σχηµατικά. Εµείς, ως εργαστήριο σεναρίου,
αποσκοπούµε σε µια εις βάθος ενασχόληση µε τις ιστορίες που αφηγούµαστε, προκειµένου να βρεθεί αυτό που θέλουµε αλλά και αξίζει να ειπωθεί. Πιστεύω ότι αυτή η
διαδικασία δεν µπορεί παρά να ωφελεί την
εξέλιξη της κινηµατογραφικής αφήγησης.

¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ÌﬁÓÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘; ¶Ò˜ Î·È ﬁÛÔ Î·Ù¿ ÙË
ÁÓÒÌË Û·˜ ÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ ÌÈ· ÂÈÎÂ›ÌÂÓË
ÂÈÙ˘¯›·;
Ένα καλό σενάριο είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά όχι ο µοναδικός καθοριστικός παράγοντας για µια επιτυχηµένη ταινία.
Μια ταινία είναι η συνέργεια ενός σεναρίου
µε τη σκηνοθεσία, τις ερµηνείες, την εικαστική αντιµετώπιση, τις δυνατότητες παραγωγής. Για µας, είναι σηµαντικό να εντάξουµε, στο βαθµό που ένα πρόγραµµα σεναριογραφίας µπορεί, αυτή την προβληµατική στη διαδικασία συγγραφής.

™Ù· Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¤ÚÁ· ﬁˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ù·
ÛÂÓ¿ÚÈ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·ÓﬁÓÂ˜ Î·È ÓﬁÌÔÈ. £ÂˆÚÂ›ÙÂ ÂÈ‚Â‚ÏËÌ¤ÓË ‰È‰·ÎÙÈÎ¿
ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛˆÛÙÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È Ù¿ÛÂˆÓ;
Πράγµατι, στην τέχνη δεν υπάρχουν κανόνες που εξασφαλίζουν το αποτέλεσµα. Στο
σενάριο, όµως, υπάρχουν «τεχνικές», οι
οποίες δεν έχουν την ισχύ νόµων, αλλά
δρουν ως πυξίδα στην αχαρτογράφητη περιοχή του δραµατουργικού υλικού, γιατί τέ-

τοια είναι στην αρχή, και σταδιακά χαρτογραφείται, στη διάρκεια της διαδικασίας
συγγραφής. Η πυξίδα δε µας δείχνει πού να
πάµε, αλλά µας βοηθά να βρούµε τον
προορισµό που έχουµε ήδη επιλέξει. Στο
πρόγραµµά µας προσπαθούµε, χωρίς να
παρέχουµε έτοιµους χάρτες, χωρίς αξιώµατα, κάποιες φορές µε την προσθήκη νέων,
πιο «πειραµατικών» αντιλήψεων από τους
συµµετέχοντες (αυτή είναι η αξία της οµαδικής δουλειάς), να αντιµετωπίσουµε τις ιστορίες κατά περίπτωση και να παρέχουµε
στους συγγραφείς το δηµιουργικό περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να βρουν στην
ιστορία τους αυτό που πρέπει να αναδείξουν. Άρα, οι τεχνικές σεναριογραφίας δεν
είναι νόµοι· είναι εργαλεία για την ανακάλυψη των ιδιαίτερων νόµων κάθε ιστορίας,
αγκαλιάζουν όλα τα είδη και δεν πρέπει να
παραβλέπουµε την αναγκαιότητά τους.

∂›Ó·È, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, Ô ÂÈÓÔËÌ¤ÓÔ˜
«Ì‡ıÔ˜» ÙÔ ıÂÌ¤ÏÈÔ Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·ﬁ
·Û‡ÓÂÈ‰Â˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂÈ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÌÂÓÔ ÛÙÈ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Î¿ıÂ ÂÔ¯‹˜;
Η εξέλιξη της αφήγησης είναι µια δυναµική
διαδικασία αλληλεπίδρασης µεταξύ των
διαχρονικών αναζητήσεων του ανθρώπου
και των εκάστοτε νέων προβληµάτων που
προκύπτουν. Από την άλλη, στην ουσία της
καλλιτεχνικής δηµιουργίας παραµένουν οι
βασικές ανθρώπινες αγωνίες, όπως εξειδικευµένα στο σενάριο αποκρυσταλλώνονται
στα µυθικά πρότυπα του ήρωα και των
ιστοριών. Για να επανέλθω στην παροµοίωση της χαρτογράφησης, ο κόσµος παραµένει ο ίδιος, βασικά. Αυτό που αλλάζει, είναι
οι τεχνικές χαρτογράφησης· µ’ άλλα λόγια,
η ερµηνεία που αποδίδουµε σ’ αυτόν.

φωτό: Λευτέρης Ξανθόπουλος

Στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
του Οµπερχάουζεν, 1978

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Κριτικός κινηµατογράφου, τηλεκριτικός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, σεναριογράφος, παραγωγός
ραδιοφώνου, ο Χρήστος Βακαλόπουλος πέρασε απ’ όλα τα µέτωπα του πολιτιστικού πολέµου
που µαίνεται εδώ και δεκαετίες στην επικράτεια των µέσων. Η συζήτηση που ακολουθεί, ανάµεσα
σε παλιούς και νεότερους συναδέλφους, στέκεται στο κινηµατογραφικό µέρος αυτής της
διαδροµής, φωτίζοντας σηµαδιακές στιγµές και άγνωστες πτυχές της. Μνήµη παλαιού συντρόφου
λοιπόν, αλλά και µικρό προσκλητήριο στις παροπλισµένες δυνάµεις της κινηµατογραφικής κριτικής.

ΜΙΣΕΛ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ

κριτικός κινηµατογράφου,
κριτικός κινηµατογράφου
πρώην ∆ιευθυντής του
Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσ/νίκης,
σύµβουλος προγράµµατος
της ΕΡΤ

ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΑΘΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝ∆ΑΡΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

σκηνοθέτης,
κριτικός κινηµατογράφου

εκδότης, επιµελητής

σκηνοθέτης

ÂÈÌ¤ÏÂÈ·: ∫ÒÛÙ·˜ §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜
ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜: ·Ú¯Â›Ô •¤ÓË˜ µ·Î·ÏÔÔ‡ÏÔ˘

Σύγχρονος Κινηµατογράφος και Αυγή :
η µαθητεία του κριτικού
Θα έλεγα να προσπαθήσουµε να εστιάσουµε
αυτή τη συζήτηση σ’ ένα από τα πολλά πεδία δράσης του Βακαλόπουλου, που αφορά άλλωστε κι αυτό το περιοδικό: τον κινηµατογράφο, και πιο συγκεκριµένα την κινηµατογραφική κριτική.
Ας ξεκινήσουµε από την πρώτη περίοδο, που την ξέρει καλά ο
Μισέλ.
ΜΙΣΕΛ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με τον Χρήστο γνωριστήκαµε στη Μεταπολίτευση. Έβγαζα τότε τον Σύγχρονο Κινηµατογράφο, στη δεύτερη
φάση του (είχε ξεκινήσει το ’69, µέσα στη χούντα) και ψάχναµε για
νέους συνεργάτες. Υπήρχε µια κινηµατογραφική έκρηξη εκείνη
την εποχή. Μετά τις απαγορεύσεις της δικτατορίας, εµφανίστηκαν
ξαφνικά πάρα πολλές «καλλιτεχνικές» ταινίες, κυρίως ευρωπαϊκές, αλλά και από το ανατολικό µπλόκ, που δεν είχαµε ώς τότε
την ευκαιρία να τις δούµε. ∆ηµιουργήθηκε µια πόλωση ανάµεσα
σε µια υπερπολιτικοποιηµένη κριτική κινηµατογράφου και στην
πιο συµβατική που προωθούσαν οι εφηµερίδες. Εµείς, στον Σύγχρονο Κινηµατογράφο, προσπαθούσαµε να εφαρµόσουµε διαφορετικά εργαλεία ανάγνωσης των ταινιών, πιο κοντά σε µια κινηµατογραφοφιλία γαλλικού τύπου, και δεν θέλαµε να µπλέξουµε στις
δύο προηγούµενες τάσεις. Το περιοδικό έβγαινε τότε µε τίποτα, µε
τρεις κι εξήντα. ∆εν πληρωνόταν κανείς, ήταν µια κατάσταση εντελώς ερασιτεχνική· ωστόσο υπήρχε αυτό το ελατήριο, το µοτέρ να
πούµε, που ήταν η κινηµατογραφοφιλία και η επιθυµία να γίνει
αυτό το περιοδικό ένας χώρος στοχασµού γύρω από ταινίες που
τότε µας τρέλαιναν. Έτσι ήρθε και ο Χρήστος.
Ταυτόχρονα δούλευα στην Αυγή ως κριτικός κινηµατογράφου,
και µετά από ένα διάστηµα είπα στον Βακαλόπουλο, ο οποίος
ήταν τότε στον «Ρήγα Φεραίο», τη νεολαία του ΚΚΕ εσωτερικού,
να έρθει να συνεργαστούµε εκεί. Ήταν µια πολύ ανοιχτή εφηµερίδα τότε η Αυγή, µε όλες τις τάσεις µαζεµένες. Ήµασταν κάπως
παρείσακτοι εκεί, µε τις δικές µας αντιλήψεις και συχνά σε κόντρα
ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ:

µε τους παλιούς των πολιτιστικών της εφηµερίδας (τον Τάσο
Bουρνά, τον Αντώνη Μοσχοβάκη κ.ά.), προσπαθώντας να αντιταχθούµε σ’ όλη αυτή την λαγνεία του πολιτικού φιλµ µε την παραδοσιακή τεχνοτροπία.
ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΑΘΡΑΣ: Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε στον Βακαλόπουλο;
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μου άρεσε εξαρχής ο τρόπος που σκεφτόταν διότι ήταν εκτός των πλεγµάτων που κυριαρχούσαν τότε, δεν είχε τη
στερεότυπη κουλτούρα του αριστερού φοιτητή της εποχής. Είχε
µια παιδεία λογοτεχνική και θεωρητική, και µαζί µια κουλτούρα
κινηµατογραφική εντελώς ιδιόµορφη, µέσα από το διάβασµα βιβλίων και την παρακολούθηση ταινιών. Εγώ είχα γυρίσει πρόσφατα από το Παρίσι φορτωµένος ένα ολόκληρο ιδεολογικό και
θεωρητικό οπλοστάσιο, και µου άρεσε που γνώρισα έναν νέο άνθρωπο, ήταν δεν ήταν τότε είκοσι χρονών, ο οποίος είχε αρχίσει
να βλέπει το σινεµά µ’ ένα διαφορετικό µάτι και µε τόση φρεσκάδα. Ήταν ένας αυτοδηµιούργητος κριτικός κινηµατογράφου,
όπως όλοι τότε θα µου πείτε, εννοώ όµως ότι ήταν αρκετά έξω
από τις υπάρχουσες «σχολές» κριτικής. Έπειτα, µου άρεσε πολύ
η γραφή του κι αρχίσαµε να συνεργαζόµαστε στην παραγωγή
κειµένων. ∆ιότι, πρέπει να ειπωθεί αυτό, ο Χρήστος είχε µεγάλη
ευκολία στο γράψιµο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Τερατώδη ευκολία!
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς. Τον είχα δει εν δράσει πολλές φορές: ερχότανε, καθόταν µ’ ένα χαρτί κι ένα στυλό, σκεφτόταν λίγη ώρα
και µετά άρχιζε να γράφει, µ’ εκείνα τα µικρά χαρακτηριστικά του
γράµµατα, καµιά φορά έσβηνε λίγο και ξανάρχιζε· έγραφε έτσι συνέχεια µέχρι που τελείωνε.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Και συχνά ήταν το τελικό κείµενο.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια. Οπότε, τι έκανα εγώ µερικές φορές: Λέγαµε, ας πούµε, να γράψουµε ένα κείµενο για τον Αµερικανό φίλο
του Βέντερς στην Αυγή. Συζητούσαµε κι αποφασίζαµε να πιάσει ο
ένας αυτή την πλευρά της ταινίας κι ο άλλος εκείνη. Οπότε έγραφα και του έδινα µια-δυο σελίδες, χωρίς να είναι έτοιµες και κα-

√ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ µ·Î·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜ (1956-1993) ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ¤˙ËÛÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Ô‡‰·ÛÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.
∆· ÎÚÈÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÎÂ›ÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÂ› ÛÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ¢Â‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹. ∫Â›ÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ 1976-89 (∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, 1990), ∞ﬁ ÙÔ ¯¿Ô˜ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› (ÂÈÌ¤ÏÂÈ·
¡.¢. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏﬁÔ˘ÏÔ˘, ∂ÛÙ›·, 1995) Î·È ∏ ÔÓÂÈÚÈÎ‹ ˘Ê‹ ÙË˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜. ∫Â›ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ (ÂÈÌ¤ÏÂÈ· ∫. §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˘, ∂ÛÙ›·, 2005).
∂ÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Â›ÛË˜ (Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË ∫·Î›ÛË) ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË √ ∆˙¤ÚÈ §Ô‡È˜ (1985, ∞ÈÁÒÎÂÚÔ˜, 2005). ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ù· Â˙ÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÀﬁıÂÛË ÌÂÛÙ-Û¤ÏÏÂÚ (1980), √È
Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ (1984), ¡¤Â˜ ·ıËÓ·˚Î¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ (1988) Î·È ∏ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙÔ˜ (1991) - ﬁÏ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÈ˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÛÙ›·˜.
°‡ÚÈÛÂ ÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ µÂÚ¿ÓÙÂ˜ (1984) Î·È £¤·ÙÚÔ (1986) Î·È ÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ŸÏÁ· ƒﬁÌ·ÚÓÙ˜ (1989) Î·È ¶·Ú·Î·ÏÒ, Á˘Ó·›ÎÂ˜, ÌËÓ ÎÏ·›ÙÂ (1992
– Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∆ÛÈÒÏË).

θαρογραµµένες, γιατί εγώ χρειαζόµουν πολύ περισσότερη ώρα,
δεύτερο και τρίτο χέρι, για να ολοκληρώσω. Τις κοίταζε λίγο εκείνος και ύστερα καθόταν και τις έφτιαχνε, µαζί µε το δικό του κοµµάτι, µία κι έξω. Ήταν συγκλονιστικό πώς το ’κανε, χωρίς να είναι
κανένας επαγγελµατίας δηµοσιογράφος - διότι η δηµοσιογραφία
σου δίνει την τεχνική και την ταχύτητα εξ ανάγκης· εµείς ήµασταν
ερασιτέχνες.

Κινηµατογραφοφιλία και µηχανή του χρόνου
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ:

Ο τρόπος συνεργασίας και το όλο κλίµα πώς ήταν στον

Σύγχρονο;
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Βρισκόµασταν περίπου µία φορά τη βδοµάδα
όλοι µαζί και συζητάγαµε την ύλη του περιοδικού. Καθένας αναλάµβανε ένα κείµενο, ή την ευθύνη ενός θέµατος ή αφιερώµατος, ή να συγκεντρώσει µια βιβλιογραφία, ή να επικοινωνήσει µε
κάποιον που θα µπορούσε να γράψει ένα κείµενο. Εξάλλου, πολύ συχνά πηγαίναµε σινεµά µαζί, πέντε-έξι συνεργάτες του περιοδικού, στο παλιό Στούντιο, το Μετροπόλ και άλλα σινεµά, ιδίως
της περιοχής Πατησίων, που το καλοκαίρι µάλιστα έπαιζαν και
παλιές ταινίες στο πλαίσιο «φεστιβάλ». Αυτό ήταν η κινηµατογραφοφιλία τότε, το πνεύµα µιας παρέας µε µία συγκεκριµένη ευαισθησία για το σινεµά. Κυνηγούσαµε τότε τις καλές ταινίες µε το
ντουφέκι, κυρίως τα καλοκαίρια. ∆εν υπήρχαν, βλέπετε, άλλα
µέσα, ούτε καλά-καλά η τηλεόραση. Τότε µια καλή ταινία ήταν το
µεγαλύτερο γεγονός της εβδοµάδας, παιζόταν µια ταινία του
Χωκς, ας πούµε, κάπου στου διαβόλου τη µάνα, και τρέχαµε
όλοι να τη δούµε, παίρναµε λεωφορεία και βουρ.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Κι αυτό µετά µπορεί να έδινε λαβή σε κουβέντα;
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια, κουβέντα σε ταβέρνες και ζαχαροπλαστεία
µέχρι τις δύο το πρωί, κλασικά πράγµατα.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Ο Χρήστος γράφει κάπου για ένα καλοκαίρι που πέρασε στην Αθήνα µαζί µε άλλους συνεργάτες τού Σύγχρονου,
βλέποντας πολλές και σπάνιες ταινίες στην τηλεόραση. Όπως το
περιγράφει, έχεις την αίσθηση µιας έντονης αλληλεπίδρασης, ότι
καθένας βλέπει τα πράγµατα µέσα από τα µάτια των άλλων. Αναρωτιόµουν αν αυτό ίσχυε γενικότερα.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Α ναι, ίσχυε. Χωρίς να σηµαίνει βέβαια ότι υπήρχε οµοφωνία. Καθόλου µάλιστα, και διαφορές σηµειώνονταν και
τσακωµοί. Αλλά υπήρχε µια γενικότερη αντίληψη για τον κινηµατογράφο που λίγο-πολύ ήταν κοινή.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: ∆εν ήταν πάντως ο Σύγχρονος ένα περιοδικό αµιγώς
κινηµατογραφόφιλο. Οι συνεργάτες του συγκροτούσαν τη σκέψη τους όχι µόνο µέσα στον κινηµατογράφο αλλά κι έξω απ’ αυτόν: στην πολιτική, σε προϋπάρχουσες θεωρίες, κι όχι µόνο το
µαρξισµό.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια, και ψυχανάλυση και σηµειωτική υπήρχαν
τότε.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Όπως µάλιστα έχει σηµειώσει ο Χρήστος, ο Σύγχρονος
στάθηκε ένας από τους πρώτους εισηγητές του Λακάν στην Ελλάδα.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Για µένα πάντως αυτά δεν είναι αντιφατικά. Όταν µιλάω για κινηµατογραφοφιλία δεν εννοώ απλώς λατρεία του σινεµά, απλή κατανάλωση ταινιών· υπήρχαν άνθρωποι που βλέπανε
πέντε ταινίες την ηµέρα, αυτό δεν σήµαινε πως ήταν κινηµατογραφόφιλοι. Λέγαµε, κι ο Χρήστος ταυτιζόταν µ’ αυτή την αντίληψη,
ότι η κινηµατογραφοφιλία δεν ήταν µόνο ένας τρόπος απόλαυσης
αλλά κι ένας τρόπος ζωής· γι’ αυτό και δεν ερχόταν σε αντίθεση
µε τα εργαλεία που αντλούσαµε από άλλους χώρους, θεωρητικούς ας πούµε, και που, λίγο άτακτα, λίγο περίεργα καµιά φορά,
εφαρµόζαµε στα κείµενά µας. Η διεθνής συζήτηση για τον κινηµατογράφο ήταν τότε στο φόρτε της και οι προβληµατικές που
αντλούσαµε απ’ αυτήν, ιδίως από τα Cahiers du Cinéma, όπως η
περίφηµη «πολιτική των δηµιουργών» και η κριτική της, ήταν ου-

σιαστικά όπλα που δεν τα ‘χανε άλλοι. Σήµερα δεν ξέρω αν µπορούµε να µιλάµε για όλα αυτά µε τον ίδιο τρόπο, το νόηµά τους
έχει κάπως ξεφτίσει, όλοι πια είναι κινηµατογραφόφιλοι κι όλοι είναι δηµιουργοί.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Τον Χρήστο τον είχε απασχολήσει αυτό από τότε. Έλεγε ότι αρχικά το να βρίσκεις δηµιουργούς σήµαινε πως αναγνώριζες σε κάποιες ταινίες το ιδιαίτερο ύφος ενός σκηνοθέτη, ενώ
από κάποια στιγµή και πέρα υπήρξε ένα κύµα υποτιθέµενων
«δηµιουργών», µ’ όλα αυτά τα αφιερώµατα των θερινών σινεµά
που αραδιάζανε απλώς γνωστά ονόµατα, αλλά και µε τα ξένα φεστιβάλ που προωθούσαν διαρκώς νέους. Χάθηκε έτσι το παιχνίδι της ανακάλυψης, η σηµασία της µοναδικότητας ενός έργου. Ο
Σύγχρονος Κινηµατογράφος είχε οργανώσει µια εβδοµάδα προβολών στο τέλος του ‘78 και ο Χρήστος εξηγούσε τη λογική µε
την οποία επιλέχθηκαν οι ταινίες. Ένα από τα κριτήρια ήταν η
αναζήτηση της πρωτοπορίας στο παρελθόν, η ανακάλυψη, σε
παλιές ταινίες, καινοτοµιών που γονιµοποίησαν τον κινηµατογράφο και που διαχέονται σήµερα, κάπως ξεθωριασµένα, σ’ όλη
του την έκταση.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άρεσε πολύ στον Χρήστο, µέσα από ένα σώµα
ταινιών, να ανακαλύπτει κάτι σηµαδιακό, που βρισκόταν εκεί παραγνωρισµένο ή ξεχασµένο. Αυτή ήταν µια πλευρά λίγο «γκουρού», που άρχισε να βγαίνει σιγά-σιγά. Αλλά ήταν και µια στάση
καθαρά σινεφιλική, και πολύ παραγωγική: να πλησιάζεις την
ιστορία του κινηµατογράφου µε τη δική σου µατιά και θεωρία, µε
τα όπλα που έχεις. Αυτό θα ‘πρεπε να γίνεται πάντα.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: ∆ιαφαίνεται εδώ µια γενικότερη αντίληψη του Βακαλόπουλου για το χρόνο, ένα από τα βασικά µοτίβα που διατρέχουν τη δουλειά του και που το έχω ονοµάσει µηχανή του χρόνου: η ιδέα ότι πολλές φορές σ’ ένα έργο του παρελθόντος υπάρχει κάτι που έρχεται από το µέλλον, σαν µια δυνατότητα ή µια
υπόσχεση που θα χρειαστεί να περιµένει το µέλλον για να πραγµατωθεί. Έτσι ένα ρηξικέλευθο στοιχείο που προαναγγέλλεται
στον Χίτσκοκ ή τον Μιζογκούτσι µπορεί να αναδειχθεί δεκαετίες
αργότερα σε µια ταινία του Βέντερς, ο οποίος επιστρέφει στον

Ο Ζαν-Μαρί Στράουµπ ανάµεσα στον Χ. Βακαλόπουλο και τον
Μ. ∆ηµόπουλο, στην Εβδοµάδα Στράουµπ-Υγιέ που διοργάνωσε
ο Σύγχρονος Κινηµατογράφος, Γαλλικό Ινστιτούτο, Απρίλιος 1977.

φωτό: Κατερίνα ∆ρόσου

κλασικό κινηµατογράφο όχι µε µια διάθεση ρετρό, που βάζει τα
πράγµατα στο µουσείο, αλλά µε µια δηµιουργική νοσταλγία, που
επεξεργάζεται το χρόνο σαν πρώτη ύλη, µε βία και ασέβεια. Παρόµοια άλµατα στο χρόνο µπορεί να κάνει και η κριτική, δείχνοντας ότι το παιχνίδι παίζεται παντού.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ένας δυναµικός τρόπος να αντιληφθούµε τη
σχέση του κλασικού και του µοντέρνου, πώς ενσωµατώνεται η
παράδοση µέσα σε σύγχρονα έργα.

Απέναντι στον νέο ελληνικό κινηµατογράφο
Ας έρθουµε τώρα σ’ ένα άλλο ζήτηµα που είχε βασική θέση στο περιοδικό και θα απασχολήσει όλο και περισσότερο
τον Βακαλόπουλο στη συνέχεια: τον ελληνικό κινηµατογράφο.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το πρώτο κείµενο που έδωσε ο Χρήστος στον Σύγχρονο ήταν για µια ελληνική ταινία, µια ταινία ροκ: το Αλδεβαράν.
Έγραψε µια κριτική στη λογική της αποδιάρθρωσης, αλλά που
άφηνε να διαφανεί η αγάπη του για το ροκ. Έκτοτε ασχολήθηκε
διεξοδικά µε τον ελληνικό κινηµατογράφο, και πολλές φορές
δουλέψαµε παρέα είτε σε συνεντεύξεις είτε σε ανταποκρίσεις από
το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Υπήρχε, νοµίζω, µια συγκροτηµένη στάση του Σύγχρονου απέναντι στο Φεστιβάλ.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια, κάθε χρόνο, µετά το Φεστιβάλ, που γινόταν
τότε τέλος Σεπτεµβρίου, βγάζαµε ένα τεύχος αφιερωµένο στον ελληνικό κινηµατογράφο, µε κριτικές για όλες τις ταινίες. Η Μεταπολίτευση είχε γνωρίσει την έκρηξη του λεγόµενου «νέου ελληνικού
κινηµατογράφου», που είχε εµφανιστεί στη δικτατορία και µέσα
στον οποίο ο «πολιτικός κινηµατογράφος» ήταν ένα µπλοκ πολύ
ισχυρό και ερµητικά κλειστό, που πολύ λίγοι είχαν τολµήσει να το
τρυπήσουν. Στον Σύγχρονο θεωρούσαµε ότι πραγµατική πολιτικοποίηση του κινηµατογράφου σήµαινε ανατροπή της φόρµας και
του τρόπου που συνδυάζονται οι εικόνες και οι ήχοι µιας ταινίας,
κι όχι προκαθορισµένες ιδέες και µηνύµατα µέσα σε µια ανενεργή
και εν τέλει συντηρητική αισθητική («βαθµός µηδέν της γραφής»).
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ:

Γράψαµε λοιπόν κριτικές άλλοτε ενθαρρυντικές, άλλοτε απαισιόδοξες, κάποιες φοβερά επικριτικές. Ο χώρος του ελληνικού κινηµατογράφου µάς δεχόταν µε δυσκολία γιατί δεν τον αγκαλιάζαµε
σαν να είναι ένα κοµπάκτ σώµα, ενιαίο και οµοιογενές, λέγαµε
ότι υπάρχουν και καλά και κακά φρούτα, και κάποια τα πετάς.
Αυτό το κοσκίνισµα έφτανε µέχρι και στα ιερά τέρατα του χώρου.
Έτσι ο Χρήστος είχε γράψει ένα ωραίο, κάπως αµφίθυµο κείµενο
για το το Ηappy Day του Βούλγαρη, επικριτικό για τη σκηνοθεσία
αλλά ενθουσιώδες για τη µουσική του Σαββόπουλου. Κι ύστερα
πήρε µέρος σε µια συζήτηση του περιοδικού για τον Αγγελόπουλο –απέναντι στον οποίο ήµασταν πολύ θετικοί µέχρι τότε–, µια
κουβέντα µε αφορµή τους Κυνηγούς, που έκανε έξαλλο τον Τεό.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Ο Χρήστος είχε συνοψίσει το πρόβληµα στην έκφραση «φεστιβαλικές ταινίες», φτιαγµένες δηλαδή σύµφωνα µ’ ένα
µοντέλο ποιοτικού, καλλιτεχνικού προϊόντος.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μπράβο, κι έλεγε ότι, επειδή είναι έτσι, δεν τις
βλέπει κανείς, πράγµα που δεν ήταν απόλυτα σωστό βέβαια·
εκείνες είχαν µια µικρή απήχηση, περισσότερη απ’ ό,τι έχουν σήµερα, και ορισµένες, αν τις δεις αναδροµικά, στέκονται καλύτερα
απ’ ό,τι είχες εκτιµήσει τότε.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Ο Χρήστος ανησυχούσε γιατί πίστευε ότι ήταν ταινίες
προαποφασισµένες σ’ ένα ιδεολογικό εργαστήρι, ότι η περιπέτειά
τους είχε τελειώσει ήδη από την ώρα της σύλληψής τους. Κι αυτό τον ενοχλούσε.
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝ∆ΑΡΕΣ: Μιλάει µάλιστα για τον έλληνα σκηνοθέτη
που έχει ψυχολογία συγγραφέα, ετοιµάζει επί χρόνια µία ταινίακείµενο που αργεί πολύ, κυοφορείται δύσκολα και στο τέλος εκ
των πραγµάτων γεννά µεγάλες προσδοκίες στον δηµιουργό της,
ενώ µπορεί να µην είναι παρά µια τρύπα στο νερό.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Γι’ αυτό έψαχνε την δηµιουργική ιδιαιτερότητα εκεί
που δεν µπορούσες να τη φανταστείς. Θυµάµαι ότι δηµοσίευσε
ένα από τα πρώτα κείµενα για τον Τορνέ στην Ελλάδα σ’ ένα τεύχος του Σύγχρονου, µε εξώφυλλο µάλιστα από τον Μπαλαµό.

Αντί : προς την ελληνική δέσµη
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Να πάµε λίγο σ’ αυτό που λέµε συµβατικά «δεύτερη
εποχή» στο έργο του Βακαλόπουλου.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Εγώ τον παρακολουθούσα ήδη πριν από το ’80, ως
τακτικός αναγνώστης της Αυγής και του Αντί. Ήµουνα τότε είκοσι
χρονών και θυµάµαι ότι ο Βακαλόπουλος αποτελούσε για µας
ένα είδωλο. Ήταν αστραφτερή η γραφή του χωρίς να είναι ποµπώδης, ήταν απροσδόκητα τα άρθρα του, σ’ έκαναν να σκέφτεσαι και πολλές φορές να ταυτίζεσαι ή να τσαντίζεσαι - αλλά σε
κέρδιζαν. Κι αυτό τον έκανε και τον ίδιο γοητευτικό.

«Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας δηλώνει εξαρχής ότι είναι κινηµατογραφόφιλο, δηλαδή κάπως
παιδικό κι αρκετά πρόθυµο να δώσει µια κλοτσιά
στις γνώσεις ώστε να µετατραπούν σε απόλαυση. Η
κινηµατογραφική κριτική θα έπρεπε να χρησιµοποιεί τα θεωρητικά εργαλεία και τις γνώσεις που µαζεύει µε τον ίδιο τρόπο που οι σκηνοθέτες, οι πραγµατικοί σκηνοθέτες, µεταχειρίζονται τα σενάρια,
δηλαδή ως αναγκαία κακά. Και τα δύο χρησιµεύουν
µόνο και µόνο για να µπουν κάποτε σ’ ένα συρτάρι
και να ξεχαστούν. Αυτό που µετράει, όπως λέει η
λαϊκή σοφία, είναι το αποτέλεσµα.»
(Ο Τζέρι Λούις, σ. 11 / ∆εύτερη προβολή, σ. 121)

«Ο ελληνικός κινηµατογράφος δεν είναι ενιαίος.
Ενιαία είναι η γκρίνια εναντίον του. Αυτοί που τον
κατηγορούν όµως παραγνωρίζουν σκόπιµα το γεγονός ότι η εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας δεν βρίσκεται ούτε στην τηλεόραση, ούτε στις εφηµερίδες, ούτε στις διαφηµίσεις, παρά συναντιέται µόνο
σε µερικές σκηνές µοναχικών ταινιών που αποπειρώνται να συναντήσουν το κοινό αίσθηµα. Έτσι λοιπόν πιστεύω σε µια αόρατη δέσµη ταινιών που τις
προοιωνίζεται το Μέχρι το πλοίο του ∆αµιανού.»

(Η ονειρική υφή της πραγµατικότητας, σ. 400)

ΙΝ∆ΑΡΕΣ: Πράγµατι, διαβάζοντάς τον εκ των υστέρων όπως εγώ,
έχεις την εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά δυναµικός, που οργίζεται ή ενθουσιάζεται, υπερασπιζόµενος όµως κάθε
φορά, µε διαύγεια και χάρη, έναν συγκροτηµένο προσωπικό κόσµο, όχι µια θολή σφαίρα πολιτικά ορθών κοινοτοπιών. Έχει και
αυτή τη διάσταση του κοκοριού στον τρόπο που εκφράζεται µε
κάποιους αφορισµούς, που ξιφουλκεί για να το πω έτσι, όµως
την ίδια στιγµή αισθάνεσαι ότι έχει το υπόβαθρο και το κύρος για
να το κάνει.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Ακριβώς. Το Αντί λοιπόν ήταν τότε διαρθρωµένο
όπως µια σηµερινή πολιτική εφηµερίδα, κι όσοι κάνανε «πολιτικό» δεν ζορίζονταν πολύ για το τι γινόταν στις πίσω σελίδες, τις
λεγόµενες πολιτιστικές. Εκείνες όµως ήταν ενδιαφέρουσες, χάρη
στην εξαιρετική έµφαση που έδινε τότε σε θέµατα κουλτούρας ο
ίδιος ο Παπουτσάκης. Έτσι βρέθηκε εκεί ο Χρήστος και γρήγορα
κατέληξε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να δηµοσιεύσει σ’
αυτές µερικά από τα σηµαντικότερα κείµενά του.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Εσύ πώς τον γνώρισες;
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Τον γνώρισα αφού είχε κάνει τις Βεράντες, την πρώτη
του µικρού µήκους. Με είχε ψιλοαπογοητεύσει, θυµάµαι, αυτή η
ταινία, γιατί ήταν το είδωλό µου στα κείµενα κι έλεγα πώς είναι
δυνατό να βγάλει κάτι τέτοιο· δεν µπορούσα να σκεφτώ ότι ήταν
η πρώτη του δουλειά, ότι µπορεί να πειραµατιζόταν ακόµα, ότι το
σινεµά είναι µια υπόθεση πολλών ανθρώπων και πολλών συγκυριών. Εν πάση περιπτώσει, είχαµε τότε, το ’84, ένα περιοδικό, την
Κάµερα. Γράφαµε, κάτι παιδιά, άσχετοι όλοι. Γνώρισα τον Χρήστο
στην ΟΚΛΕ, την Οµοσπονδία Κινηµατογραφικών Λεσχών, και
µου λέει, καλό είναι αυτό το περιοδικό που κάνετε. Το πήρα σαν
µια συµβατική φιλοφρόνηση, όµως εκείνος κράτησε την επαφή κι
αρχίσαµε να συναντιόµαστε τακτικά στα Εξάρχεια. Εγώ τότε κυκλοφορούσα ρακένδυτος, ήταν ακόµα της µόδας κάτι µακριά
αµπέχονα, και κουβάλαγα συνέχεια στην τσέπη ένα βιβλίο, την
Απόλαυση του κειµένου του Ρολάν Μπαρτ. Μου ‘λεγε λοιπόν ο
Βακαλόπουλος: µα καλά, είναι δυνατό να παριστάνεις αυτά τα
πράγµατα, δεν ρίχνεις γκόµενες έτσι! Το ίδιο διάστηµα διάβαζα
κόµικς και µια φορά βρήκε στην τσέπη µου, αντί για τον Μπαρτ,
κάτι τεύχη του Σπάιντερµαν, οπότε µου λέει: επιτέλους, αρχίζεις
να συµµορφώνεσαι, να καταλαβαίνεις τι σηµαίνει ποπ κουλτούρα, κάτι είναι κι αυτό. Τέλος πάντων, κάπου τότε µου είπε πως
ήθελε να ασχοληθεί πιο συστηµατικά µε το σινεµά ως σκηνοθέτης, και να πάω εγώ στη θέση του στο Αντί. Εγώ τότε βρισκόµουν
σε επαγγελµατικό αδιέξοδο· στην ουσία λοιπόν µε πήρε ο Χρήστος απ’ το χέρι και µε πήγε στο Αντί, κι έτσι ξεκίνησα.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Εκείνος όµως δεν σταµάτησε να γράφει.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Όχι, εξακολούθησε να γράφει σποραδικά, λιγότερο
πια για τον κινηµατογράφο απ’ ό,τι για τη µουσική ή γι’ άλλα θέµατα. Στο µεταξύ είχε κάνει νέες παρέες και είχε ξαναβάλει κάτι
από την εφηβική ατµόσφαιρα και ανεµελιά µέσα στη ζωή του.

Κάπως έτσι προέκυψε το Θέατρο, σαν ένα µεγάλο καλαµπούρι,
αλλά οργανωµένο, κοµψό, καλά σκηνοθετηµένο. Και µετά έγινε
η πρώτη µεγάλου µήκους, η ΄Ολγα Ρόµπαρντς. Είχε γνωρίσει ήδη
τον Τσιώλη, ο οποίος έπαιξε σηµαντικό ρόλο γιατί του έκανε τη
διεύθυνση παραγωγής. Τα γυρίσµατα ήτανε στην µπλε πολυκατοικία στα Εξάρχεια, και µ’ έναν τρόπο η ζωή του Χρήστου και η
ταινία του είχαν γίνει ένα.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως παλιότερα η ζωή του και η κριτική. Μ’ αυτή
την έννοια, το σινεµά ήταν πάντα η ζωή του Χρήστου και η ζωή
του ήταν σαν σινεµά.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Αν η Όλγα Ρόµπαρντς τον ρίχνει στην καρδιά της Αθήνας –και τον ανεβάζει στις ταράτσες της–, η επόµενη ταινία του,
µαζί πια µε τον Τσιώλη, το Παρακαλώ, γυναίκες, µην κλαίτε, θα
τον µεταφέρει µακριά και θα του αποκαλύψει µια άλλη, κρυµµένη Ελλάδα, στην ύπαιθρο της ορεινής Αρκαδίας. Ας ξαναγυρίσουµε όµως στο κριτικό του έργο, και στο µεγάλο εγχείρηµα που
αναλαµβάνει το 1988: το ειδικό τεύχος του Αντί για τον κινηµατογράφο [#374], το οποίο, Ηλία, επιµεληθήκατε µαζί.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι. Το Αντί τότε κυκλοφορούσε ειδικά τεύχη δυοτρεις φορές το χρόνο, συνήθως αφιερωµένα σε λογοτέχνες. Λέει
λοιπόν ο Χρήστος, δεν κάνουµε ένα τεύχος για τον ελληνικό κινηµατογράφο; Λέει ο Παπουτσάκης, και δεν κάνετε; Εµείς ήµασταν στην φάση που λατρεύαµε τον Τορνέ. Επίσης είχαµε κόντρα
µε το Κέντρο Κινηµατογράφου, διότι θεωρούσαµε ότι πριµοδοτεί
ένα συνδικαλιστικό σινεµά, ήµασταν δηλαδή εναντίον των επιτροπών του Κέντρου, εναντίον του ρόλου της αριστεράς σ’ αυτές, µιλούσαµε για επετηρίδα, και φαινόταν αυτή αν πρόσεχες εκείνο το
διάστηµα. Στην ουσία θέλαµε να κάνουµε ένα τεύχος που να αναδείξει την ανεξάρτητη ελληνική παραγωγή προκαλώντας το Κέντρο. Μας βοήθησε η συγκυρία διότι εκείνη τη χρονιά υπήρξε µια
δυσκολία µε τις επιδοτήσεις και πολλοί άνθρωποι, µην µπορώντας να περιµένουν, ξεχύθηκαν να κάνουν ανεξάρτητες ταινίες,
ευελπιστώντας ότι θα βάλουνε το Κέντρο σ’ αυτό που λέµε σήµερα post-production. Η ιδέα ήταν να δώσουµε το βήµα σ’ όλους
αυτούς µέσα από συνεντεύξεις. Ξεκινήσαµε προτάσσοντας τον
Τορνέ, τον Τσιώλη και τον Αβδελιώδη.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τα αουτσάιντερ δηλαδή.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι, που ήταν δυνατά από συµβολική άποψη. Και µαζί ο Πανουσόπουλος, η Γαβαλά, ο Μαραγκός. Το δεύτερο ήταν
να δώσουµε το λόγο σε ορισµένους ανθρώπους που µας διαµόρφωσαν: τον Αλέξη ∆αµιανό, που ήταν έτσι κι αλλιώς η αφετηρία της υπόγειας διαδροµής που δείχναµε, τον Σωκράτη Καψάσκη του Στούντιο, και µερικούς τεχνικούς, που ήταν κάτι παραπάνω από τεχνικοί: τον Κουτσάφτη, τον Στάµου, τον Θανάση Αρβανίτη. Ανάµεσα στ’ άλλα που προσπαθούσε να κάνει αυτό το τεύχος ήταν να καθιερώσει τον όρο κινηµατογραφιστής, αντί για δηµιουργός, δίνοντας έτσι έµφαση σ’ αυτό το συλλογικό πράγµα
που είναι ο κινηµατογράφος. Στήσαµε επίσης µια συζήτηση για το
ελληνικό σινεµά, µαζί µε τον Κιούκα, τον Τζίτζη και τον Φατούρο.
Τέλος ο Χρήστος έγραψε το κεντρικό άρθρο του τεύχους, την
«Ελληνική δέσµη».
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Ένα από τα πιο σηµαντικά κείµενά του. Εκεί προτείνει
µια τολµηρή εναλλακτική γενεαλογία του ελληνικού κινηµατογράφου, που κρατάει από το Μέχρι το πλοίο του ∆αµιανού, κόντρα
στην καθιερωµένη γενεαλογία, που ανάγεται στην Αναπαράσταση
του Αγγελόπουλου και συνδέεται µε τα αδιέξοδα του νέου ελληνικού κινηµατογράφου.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Πέρα από τα πρόσωπα που προβάλλει, συµπυκνώνει το
ζητούµενο της σχέσης των κινηµατογραφιστών µε την ελληνική
πραγµατικότητα σε µια ιδέα του τύπου «το τοπικό είναι παγκόσµιο»
και η εντοπιότητα προϋπόθεση για το ξεπέρασµα των συνόρων. ∆ιότι ακριβώς οι δικές µας εικόνες είναι εκείνες που µας αφορούν ζωτικά και που ενδιαφέρουν όποιον ξένο θα ήθελε να µας γνωρίσει.

Ποια τύχη είχε το τεύχος;
Ενόχλησε πάρα πολύ. Κατ’ αρχάς ανησύχησε τον
ίδιο τον Παπουτσάκη πριν βγει. Με φώναξε και µου λέει: πού είναι ο Αγγελόπουλος, πού είναι ο Βούλγαρης; Του λέω, είναι ένα
τεύχος διαφορετικό, γι’ αυτό και το βγάζουµε, αλλιώς, αν ήτανε
να ξαναπούµε τα ίδια για όλους αυτούς, γιατί να το κάνουµε;
Εκείνος ένιωθε την κατακραυγή που θα ερχόταν και απείλησε
ότι δεν θα το βγάλει. Θυµάµαι ότι έκανα έναν έντονο καβγά, ο
Χρήστος δεν ήταν εκείνη την ώρα στο περιοδικό, τον πήρα τηλέφωνο και του τα ‘πα. Μην είσαι κορόιδο, µου λέει, µην τσακώνεσαι, πες του ότι, αν δεν µας το βγάλει, θα το βγάλουµε στο Παρά Πέντε - το θυµάµαι σαν τώρα, ακριβώς έτσι! Πήγα και το ’πα
στον Παπουτσάκη, φώναξε εκείνος ένα συνεργάτη και του ζήτησε να γράψει ένα editorial αποστασιοποιηµένο από την ύλη του
τεύχους, που κατά τα άλλα βγήκε αυτούσιο. ∆εν µας το πείραξε
καθόλου, ούτε λέξη! Έτσι γινόταν συχνά στο Αντί. Ο Βακαλόπουλος µου έλεγε ότι πρέπει να ξέρεις να µάχεσαι και να γνωρίζεις το timing. Αν έχεις να πεις κάτι που ξέρεις ότι θα ενοχλήσει,
φέρ’ το νύχτα την ώρα του κλεισίµατος. Φυσικά ο χαµός έγινε,
όταν κυκλοφόρησε.

ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ:
ΚΑΝΕΛΛΗΣ:

Το αόρατο κέντρο και το θέατρο των πραγµάτων
Μπορούµε να προσεγγίσουµε κάπως το υπόβαθρο
της σκέψης που εκδηλώνεται σ’ αυτή τη δεύτερη εποχή;
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: ∆εν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο µεγάλο κείµενο του
Χρήστου στο Αντί ήταν για τον Παπαδιαµάντη.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Βέβαια, για τον οποίο έλεγε αλλού ότι ήταν µεγάλος
κινηµατογραφιστής! Εξάλλου στην εισαγωγή της ∆εύτερης προβολής µιλάει για την προσωπική επιστροφή του, από τις αρχές
της δεκαετίας του ’80, στο «πύρινο έδαφος της πραγµατικότητας»
(έκφραση του Πικιώνη) και δεν κρύβει τις οφειλές του στον Ζήσιµο Λορεντζάτο.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Πράγµατι, δεν χρειάζεται να κρυβόµαστε, ο Χρήστος
συνδέεται µε τον πνευµατικό χώρο που ονοµάστηκε νεορθοδοξία και που εκείνη την περίοδο δεν άφησε κανέναν ανεπηρέαστο.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ:

Φλερτάραµε όλοι, νοµίζω, διότι η αριστερά δεν µας κάλυπτε
πνευµατικά, µε τον στερεότυπο τρόπο που αντιµετώπιζε τη ζωή
µας. Φυσικά αυτό δεν έχει καµία σχέση µε τη σηµερινή έκπτωση
εκείνου του πνευµατικού ρεύµατος, που τείνει να συγκροτήσει
µια νέα εθνικοφροσύνη.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Νοµίζω όµως ότι ο Χρήστος δεν «φλέρταρε» µόνο.
Ούτε απλώς άλλαξε ιδεολογία ή ακολούθησε µια νέα µόδα. Ίσαίσα, από φόβο µήπως ιδεολογικοποιήσει αυτό τον βαθύτερο αναπροσανατολισµό του, απέφυγε µάλλον να τον συζητήσει πολύ.
Ωστόσο η εισαγωγή και ο επίλογος της ∆εύτερης προβολής -περιέργως δύο κείµενα περί κινηµατογράφου- κάνουν φανερή µια
βαθιά ψυχική και πνευµατική µετατόπιση. Πρόκειται για τη διαίσθηση ενός αόρατου κέντρου -άλλη µια κεντρική ιδέα-µοτίβο του
Βακαλόπουλου, η οποία εµφανίζεται µάλιστα στο ειδικό τεύχοςπου είναι ταυτόχρονα πολιτισµικό και υπαρξιακό, χαµένο και ζητούµενο, που βρίσκεται παντού και πουθενά, µε την έννοια ότι σ’
αυτό συγκλίνει, χωρίς να φτάνει ποτέ, η ενέργεια ενός ανθρώπου
ή µιας κοινότητας, ή µιας πολιτιστικής πραγµατικότητας όπως η κινηµατογραφική ελληνική δέσµη.
ΜΠΛΑΘΡΑΣ: Εγώ γνώριζα προσωπικά πολύ λίγο τον Βακαλόπουλο κι έτσι κρίνω τα πράγµατα εκ των κειµένων. ∆εν νοµίζω ότι ο
ίδιος είχε κάνει κάποια ξεκάθαρη δήλωση νεορθοδοξίας, δεν
έχω υπόψη µου κάτι τέτοιο. Από την άλλη µεριά, δεν ξέρω και τι
µπορεί να πει κανείς ότι είναι αυτή η νεορθοδοξία, διότι είναι τόσο ετερόκλητα τα στοιχεία της, και φαίνεται αυτό κι από την εξέλιξη του πράγµατος σήµερα· το ίδιο άλλωστε, τηρουµένων των
αναλογιών, συµβαίνει και µε τα ρεύµατα της αριστεράς. Εκείνο
που εγώ διαβάζω είναι ότι αυτά τα πράγµατα δεν τα βλέπει ιδεολογικά ο Βακαλόπουλος, αυτή είναι η διαφορά του –ούτε όµως
και µέσα από ένα βιταλισµό, µόνο δηλαδή µε βάση τη ζωή ως
ζωική πραγµατικότητα– αλλά µάλλον σαν αναζήτηση ενός οντολογικού κέντρου που συναιρεί όλες αυτές τις πραγµατικότητες:
πώς κάνει ταινίες, πώς φέρεται στις παρέες, πώς κάνει πολιτική,
πώς επικοινωνεί µ’ όλο αυτό το χώρο, πώς γράφει, ίσως ακόµα
και πώς ερωτεύεται. Αντιµετωπίζει λοιπόν την ζωή σαν ένα µεγάλο ποτάµι που φέρνει όλα αυτά τα διαφορετικά πράγµατα και

Οι τρεις συλλογές κειµένων του
Χρήστου Βακαλόπουλου:
∆εύτερη προβολή,
Από το χάος στο χαρτί,
Η Ονειρική υφή της πραγµατικότας.

προσπαθεί να βρει απλώς ένα τρόπο να ισορροπήσει ανάµεσά
τους. Τώρα τι εννοεί λέγοντας πραγµατικότητα θέλει συζήτηση,
αφού πολλές φορές επαναφέρει αυτό το γνώµονα στα κείµενά
του, την αναµέτρηση µε την πραγµατικότητα. ∆εν είµαι σίγουρος
ότι παραπέµπει απλώς σ’ ένα ρεαλισµό, δηλαδή σε µια ορατή
πραγµατικότητα. Μπορείς ταυτόχρονα να πεις ότι αυτό το πράγµα είναι κι ένας σουρεαλισµός, είναι δηλαδή και µια υπερπραγµατικότητα, είναι και µια οραµατική πραγµατικότητα, είναι και µια
ροµαντική πραγµατικότητα, είναι κι ένα όραµα.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Είναι και η ονειρική υφή της πραγµατικότητας, που
απορρέει ακριβώς από το ότι δεν γνωρίζουµε τα πράγµατα σε κάποια αντικειµενική διάσταση και αξία τους· βιώνουµε µάλλον, και
παίζουµε εµείς οι ίδιοι, το θέατρο των πραγµάτων -µια τρίτη ιδέαµοτίβο του Βακαλόπουλου- τον κινηµατογράφο που υπάρχει µέσα στα ίδια τα πράγµατα.
ΜΠΛΑΘΡΑΣ: Θα έλεγα ότι είναι σαν να επικοινωνεί µε τους ανθρώπους, τους ανθρώπους στο καφενείο ας πούµε, µέσα από
µια αγάπη που µπορεί να έχει γι’ αυτούς, κι όχι µέσα από µια
ιδεολογική πρόσληψη, που δεν θα µπορούσε ουσιαστικά να τη
µοιραστεί µαζί τους, σαν λογοκρατούµενος που είναι, µε σπουδές στο Παρίσι και µ’ όλη την προπαίδεια της αριστεράς. Επικοινωνεί λοιπόν, ίσως µέσα από συµπεφωνηµένα υπονοούµενα,
αλλά κυρίως µέσα από την αγάπη του για τη ζωή την ίδια, που
τον φέρνει στην οντολογική φύση των πραγµάτων, γι’ αυτό που
ζει πίσω από την πόζα των αισθητικών ρευµάτων, ακόµα και της
κινηµατογραφοφιλίας, και που επιζεί τελικά σαν µια «αφελής
χειρονοµία» (δηλαδή πρωτογενής, µη προεπεξεργασµένη, µε
τον τρόπο που προσδιορίζει ο Σίλερ την αφέλεια της τέχνης).
Έτσι περιγράφει τις παρέες που βλέπουν σινεµά στη Γραµµή του
ορίζοντος, το τελευταίο του µυθιστόρηµα. Είναι χαρακτηριστικό
πώς αναπλάθει αυτή τη µνήµη, την εφηβική και την παιδική,
που έχει από την Κυψέλη, όπου ο κινηµατογράφος δεν είναι ένα
αισθητικό γεγονός, δεν είναι κάτι που βλέπουµε απλώς στο πανί, αλλά υπάρχει µια ώσµωση µεταξύ αυτών που γίνονται στον
κινηµατογράφο και αυτών που γίνονται στη γειτονιά. Το έχεις
πολύ έντονα αυτό το αίσθηµα µέσα στο βιβλίο, όπου τα παιδιά
της Κυψέλης γίνονται κινηµατογραφικοί ήρωες και οι κινηµατογραφικοί ήρωες κατεβαίνουν στην Κυψέλη. ∆ηλαδή οι στάρ του
κινηµατογράφου, όλος αυτός ο θαυµασµός, η µαγεία που έχει η
κινηµατογραφική προβολή, έρχονται να προσγειωθούν στην
καθηµερινή ζωή, αλλά και η καθηµερινή ζωή εισβάλλει µέσα
στην κινηµατογραφική συνθήκη σαν πραγµατικότητα. Μ’ άλλα
λόγια, η ταινία δεν είναι µόνο εκείνη που προβάλλεται στο πανί, είναι κι όλα αυτά τα παιδιά που σπρώχνονται για να δούν την
τελευταία ταινία του Βέγγου και δηµιουργούν έτσι µια άλλη ταινία· πάντα οι θεατές είναι µέρος µιας άλλης ταινίας. Μην ξεχνάµε ότι αυτό είναι µια ανάπλαση της πραγµατικότητας εκείνης της
εποχής από έναν ώριµο πια Βακαλόπουλο. Και µπορεί να δει
κανείς τη διαφορά αυτών των αναπλάσεων, καθώς σήµερα

έχουµε πολλές ταινίες που προσπαθούν να αναπαραγάγουν νοσταλγικά το κλίµα των δεκαετιών του ’50, του ’60 κ.λπ.· αλλά
αυτή είναι, νοµίζω η ιδιαιτερότητα του Βακαλόπουλου, ότι αναζητεί το οντολογικό κέντρο αυτής της ζωής και της πραγµατικότητας και δεν νοσταλγεί απλώς µια παιδική µνήµη, ή µια παλιά
ατµόσφαιρα, ή την Αθήνα µε τους θερινούς κινηµατογράφους
και την Αθήνα επί χούντας, ή δεν ξέρω και γω τι άλλο.

Η δεύτερη ευκαιρία της κριτικής
ΙΝ∆ΑΡΕΣ:

Ας αναλογιστούµε πόσο λείπουν τέτοιες προσεγγίσεις

σήµερα.
Κι ας πάµε έτσι στο τελευταίο κοµµάτι της κουβέντας
µας, να δούµε ποια είναι η κατάσταση της κριτικής σήµερα και τι
µας «κληρονοµεί» ο Βακαλόπουλος.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Νοµίζω ότι κινδυνεύουµε να κάνουµε ένα µεθοδολογικό λάθος, να µπερδέψουµε τις εποχές. Άλλο τότε κι άλλο τώρα. Και τότε υπήρχε βέβαια προωθητική κριτική στις εφηµερίδες,
δηµοσιογράφοι µε συµβατικό λόγο που καθοδηγούσαν το κοινό, δήθεν από το ύψος της αυθεντίας τους, στην ουσία από το
ύψος της κυκλοφορίας των εντύπων τους. Υπήρχε όµως κι όλος
αυτός ο κόσµος της ψαγµένης κινηµατογραφοφιλίας που περιέγραψε νωρίτερα ο Μισέλ, ο χώρος δηλαδή γύρω από τα περιοδικά, που δεν ήταν µόνο ο Σύγχρονος Κινηµατογράφος, αλλά και
άλλα, όπως το Φιλµ, ο Προοδευτικός Κινηµατογράφος...
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: ...η Οθόνη στη Θεσσαλονίκη.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Ο χώρος αυτός ήταν µέρος µιας ευρύτερης κοινότητας
της διανόησης, λειτουργούσε µέσα σ’ ένα πλαίσιο συνοµιλίας,
και ανταγωνισµού αν θέλετε, µε άλλους χώρους, οµάδες και
έντυπα, πολιτικά ή λογοτεχνικά. Σήµερα αυτός ο κόσµος φαίνεται να εκλείπει ή, µε κάποιες µεταλλάξεις, να καταφεύγει στο πανεπιστήµιο. Από κει και πέρα η προωθητική κριτική σαρώνει. Ο
κριτικός είναι όλο και παραπάνω ένα κοµµάτι της αγοράς της
κουλτούρας, στην ουσία ένα γρανάζι της σόου µπίζνες, που φροντίζει να κάνει θόρυβο ακόµα και γύρω απ’ το όνοµά του. Η αλήθεια είναι ότι σε µια εποχή µε τέτοια πληθώρα προϊόντος, αυτή
την κριτική δεν µπορούµε να την παραβλέψουµε. Τη χρειαζόµαστε, διότι όλοι παίρνουµε το Αθηνόραµα να δούµε πόσα αστεράκια έχει βάλει ο ένας και πόσα ο άλλος και να προσανατολιστούµε στις ταινίες. Από την άλλη µεριά, ο παλιός κριτικός λόγος δεν
παράγεται πια, επειδή ενδεχοµένως δεν τον έχουµε ανάγκη. Εκείνοι που θα τον διάβαζαν σήµερα έχουν πρόσβαση σε πολύ πιο
εκτεταµένα και διάχυτα συστήµατα σκέψης και αξιολόγησης, όλοι
έχουν την δυνατότητα να µπούνε στο internet, να διαβάσουν ξένα έντυπα. Εγώ δεν είµαι λοιπόν απαισιόδοξος για το ρόλο της
κριτικής. Πιστεύω ότι και σήµερα υπάρχουν αξιόλογα κείµενα,
που περνάνε πίσω από την µαζική κουλτούρα. Γράφονται από
ανθρώπους κατά βάση ανεξάρτητους και ιδιόµορφους και τα βρίσκουµε σκόρπια σε έντυπα και δικτυακούς τόπους.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ:

ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Αυτό όµως δεν λύνει το πρόβληµα διότι, πέρα από
να έχεις πρόσβαση και να διαβάζεις κάποια εµπνευσµένα κείµενα, το θέµα είναι αν υπάρχει ένας χώρος υποδοχής και αλληλεπίδρασης µέσα στη γλώσσα σου και στο δικό σου περιβάλλον.
Αν απλώς διαβάζεις µοναχικά ή, άντε, συζητάς και µ’ ένα-δυο
ανθρώπους, βρίσκεσαι στο κενό. Περιοδικά όπως ο Σύγχρονος
Κινηµατογράφος ή το Αντί ήταν τότε σηµεία αναφοράς, λειτουργούσαν σαν άτυπα «σχολεία» ελεύθερης επιλογής, εστίες µύησης σε άλλες όψεις και διαστάσεις των πραγµάτων.
ΜΠΛΑΘΡΑΣ: Λείπουν πράγµατι τέτοιες εστίες. Οι άνθρωποι µε το
τσαγανό του Βακαλόπουλου, ας πούµε, είναι λίγοι, κι αν υπάρχουν δεν φτιάχνουν κλίµα, δεν συγκροτούν µια πραγµατικότητα.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα υπήρξε µια ασυνέχεια. ∆εν ξέρω πού εκδηλώνονται αυτή τη στιγµή στη Γαλλία, για
παράδειγµα, οι πιο πρωτότυπες προσεγγίσεις στον κινηµατογράφο, δεν το παρακολουθώ, αλλά φαντάζοµαι ότι η επιβίωση ενός
περιοδικού όπως τα Cahiers du Cinéma, που κάποτε ήταν πρωτοποριακό και σιγά-σιγά έχει γίνει καθιερωµένο και ίσως συµβατικό, σηµαίνει τουλάχιστον ότι όλη αυτή η σκέψη που άλλοτε αναπτύχθηκε ως πειραµατισµός και πρωτοπορία έχει κάπου κατασταλάξει σε µια κοινή γλώσσα. Στην Ελλάδα, µε το τέλος των
αντίστοιχων περιοδικών, είναι σαν να µην µπολιάστηκε και να
µην αποκρυσταλλώθηκε µια παράδοση κριτικής απ’ όλη αυτή τη
δουλειά που έγινε τότε.
ΙΝ∆ΑΡΕΣ: Είναι το ίδιο πράγµα που συµβαίνει και στην ιστορία του
ελληνικού κινηµατογράφου. Το µεγάλο αγκάθι, το παράπονο
που έχω εγώ σαν κινηµατογραφιστής από τους «πνευµατικούς
µας πατέρες» είναι ότι έχουν αρνηθεί το πιο πίσω παρελθόν,
έχουν κρατήσει τις δικές τους εµπειρίες, χωρίς να µας µυήσουν
ποτέ, χωρίς να µας αγαπήσουν. Είναι σαν να µας έχουν κρύψει
µυστικά. Ανάλογο παράπονο έχουµε όµως κι από τους κριτικούς.
Σε παλαιότερα κείµενα, όχι µόνο του Χρήστου αλλά και άλλων,
βλέπεις ότι ο κριτικός έπαιρνε µια πάσα από τον σκηνοθέτη και
µιλούσε για πράγµατα που είτε είχαν να κάνουν µε την ταινία είτε και µ’ ένα επίπεδο λίγο έξω απ’ αυτήν. Σήµερα αυτό δεν συµβαίνει. Ακόµη και σε µια στραβοκλοτσιά που µπορεί να κάνει
ένας σκηνοθέτης αδέξιος, ο κριτικός δεν παίρνει την µπάλα να
την κάνει κάτι, να πάει λίγο παρακάτω. Εξαντλείται στο να σχολιάζει τη στραβή πάσα. Για να το πω µε µια άλλη εικόνα: είναι σαν
κάποιος, ο φουκαράς ο σκηνοθέτης, να έχει φτιάξει µια αυτοσχέδια πτητική µηχανή. Και ο γείτονάς του, ο κριτικός, αντί να µοιραστεί, έστω από περιέργεια, αυτό το εγχείρηµα, κάθεται και περιµένει να γκρεµοτσακιστεί ο άλλος για να του βάλει τις φωνές πως
τάχα του χαλάει την ησυχία... Ζούµε λοιπόν µε τρόπο τραυµατικό αυτή την απουσία της συνέχειας, που εκδηλώνεται τόσο στη
δηµιουργία όσο και στην κριτική. ∆εν υπάρχει κωδικοποιηµένη
µε κάποιο τρόπο η ελληνική κινηµατογραφική εµπειρία, ούτε
πρακτικά στην τέχνη µας ούτε θεωρητικά στη σκέψη γύρω απ’
αυτήν.
ΜΠΛΑΘΡΑΣ: Από µια άποψη, αυτή την έλλειψη έρχονται να αναπληρώσουν, όσο είναι δυνατόν, οι συλλογές κειµένων ή άλλων
υλικών ενός κινηµατογραφιστή ή ενός κριτικού όπως ο Βακαλόπουλος. Πέρα απ’ όλα τα άλλα, η εφηµεριδογραφία έχει από τη
φύση της κάτι το εφήµερο, τα άρθρα που δηµοσιεύονται σκόρπια σε διάφορα έντυπα έχουν γρήγορη ηµεροµηνία λήξεως, κάπου ξεχνιούνται, πετιούνται, τελειώνουνε. Μέσα σ’ αυτά τα βιβλία, τα κείµενα του Χρήστου αποκτούν τώρα µια δεύτερη ζωή,
έχουν µια δεύτερη ευκαιρία να φτάσουν σ’ όσους τα ‘χουν ξεχάσει ή σ’ όσους δεν τα συνάντησαν ποτέ.
ΙΝ∆ΑΡΕΣ: Να ξαναφτιάξουν τη συνέχεια. Ελπίζω αυτά τα βιβλία να
χρησιµεύσουν στις σχολές γιατί έχουν παιδευτική αξία. ∆ιαβάζοντάς τα, βρίσκω ότι περιγράφουν, για µας τους κινηµατογραφιστές, το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει τα εκφραστικά µας

µέσα κι εµείς οι ίδιοι. Κι αυτό χάρη στην προσπάθεια που κάνει ο
Χρήστος να προσεγγίσει τους παλαιότερους και τους σύγχρονούς
του σκηνοθέτες όχι εγκεφαλικά ούτε αισθητιστικά, αλλά µε µια
άµεση, διεισδυτική µατιά. Παρακολουθεί τη δηµιουργία όντας
πολύ κοντά στον δηµιουργό κι έτσι συνδιαλέγεται ουσιαστικά
µαζί του. ∆εν καθεται ταµπουρωµένος στο καβούκι του, να πυροβολεί ό,τι κινείται.
ΜΠΛΑΘΡΑΣ: Μα αυτό γίνεται επειδή ενεργοποιεί τη βαθύτερη συγγένεια της κριτικής µε το έργο. Όταν κάνει κάποιος µια ταινία, η
κριτική έρχεται να υποδεχτεί αυτό το γεγονός, ανοίγει ένα διάλογο µε το έργο και γίνεται έτσι κοµµάτι του.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Αυτό µας ξαναφέρνει σε µια παλιά θέση του Βακαλόπουλου, ότι η κριτική δεν είναι µεσολαβητική (βλ. προωθητική)
ανάµεσα στην ταινία και το κοινό· είναι µια αυτόνοµη πρακτική
που συνυφαίνεται ελεύθερα και σε βάθος µε το έργο.
ΙΝ∆ΑΡΕΣ: Η µεγάλη παρηγοριά που βρίσκω εγώ σε κάποια κείµενα του Βακαλόπουλου είναι ότι δίνουν ένα εργαλείο για να ξαναπιάσουµε τη σχέση µας µ’ αυτή την τέχνη από την αρχή. Μπροστά στην πληθώρα των εικόνων που δεχόµαστε και που καλούµαστε µε τη σειρά µας να φτιάξουµε, εκείνα µας σπρώχνουν να
ξεχωρίσουµε, όπως λέει, τις παραισθήσεις από τις αληθινές εικόνες ή τα όνειρα. Είναι, νοµίζω, προφανές πως µέληµά του είναι να
ξεχορταριάσει τα κανάλια επικοινωνίας µε τον κόσµο. ∆είχνει ένα
δρόµο για να ξαναβρούµε τη σχέση µας µε τους θεατές, σήµερα
που έχουµε φτάσει στο άλλο άκρο: εκεί όπου ο πραγµατισµός
της αγοράς είναι η µοναδική µας έγνοια, οπότε αφήνουµε τις
οντολογικές αναζητήσεις και υποκλινόµαστε στα εισιτήρια, κι
όταν δεν πιάνουµε ούτε αυτά αναρωτιόµαστε τι πήγε λάθος. Ένας
τέτοιος κριτικός λόγος, λουσµένος στον έρωτα του κινηµατογράφου, παραµένει ενεργός στο χρόνο.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο γυρνάµε και ξαναγυρνάµε σε περιπτώσεις όπως του Βακαλόπουλου, γιατί τον
βρίσκουµε πάντα επίκαιρο παρόλο που υποτίθεται ότι η ίδια η
ζωή µάς σπρώχνει να τον προσπεράσουµε. Λένε καµιά φορά ότι
δεν είχε σχέση µε την πραγµατικότητα. ∆ιαπιστώνουµε ότι βρισκόταν ίσα-ίσα στην καρδιά της.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ: Εκεί όπου εκκολάπτονταν ο πολιτισµός της εικόνας
και η αυτοκρατορία των µέσων. Εκεί όπου τον οδηγούσαν οι περιπέτειες του βλέµατος και της κριτικής.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι, ο Βακαλόπουλος είχε πάντα την έννοια της περιπέτειας στον τρόπο µε τον οποίο κοιτούσε τον κόσµο.

«Ο κινηµατογράφος αποδεικνύει ότι η ζωή είναι ένα
συλλογικό όνειρο σκηνοθετηµένο από πολιτιστικές
µνήµες. Το Χόλυγουντ χαρακτηρίστηκε βιοµηχανία
ονείρων από αρκετούς γκρινιάρηδες κοινωνιολόγους, αλλά ο ίδιος χαρακτηρισµός θα µπορούσε να
αφορά οποιονδήποτε θεσµό παράγει εικονοπλασία,
από το σχολείο µέχρι την εκκλησία. Όµως ο κινηµατογράφος έθεσε ως θεµελιώδες αξίωµα την ονειρική υφή της πραγµατικότητας κι αυτό έσπρωξε τον
δυτικό ορθολογιστικό κόσµο στην τηλεόραση, όπου
κυριαρχεί το οµοίωµα και όχι το όνειρο της καθηµερινής ζωής. Σ’ ένα κόσµο όπου η τηλεόραση επαναλαµβάνει µονότονα ότι η ζωή είναι ένα καταναλωτικό θερµοκήπιο, είναι φυσικό οι άνθρωποι να σκεπάζουν µε κινηµατογραφικό µανδύα τα όνειρά τους.»

(Η ονειρική υφή της πραγµατικότητας, σ. 453)
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ι έγινε και, ξαφνικά, όλες σχεδόν
οι µεγάλες εταιρείες διανοµής
ταινιών στη χώρα µας -Village,
Οdeon, Rosebud, Audio Visual
(Προοπτική)- είναι φέτος παραγωγοί ή συµπαραγωγοί σε πολλές ελληνικές ταινίες
(Πέντε Λεπτά Ακόµα του Γιάννη Ξανθόπουλου, Πεθαίνοντας στην Αθήνα του
Νίκου Παναγιωτόπουλου, Μια Μέλισσα
τον Αύγουστο του Θοδωρή Αθερίδη,
Straight Story του Βλαδίµηρου Κυριακίδη, Uranya του Κώστα Καπάκα, Ελ Γκρέκο του Γιάννη Σµαραγδή, Ώρες Κοινής
Ησυχίας της Κατερίνας Ευαγγελάκου, Παρέες του Σωτήρη Γκορίτσα, Eduart της
Αγγελικής Αντωνίου, Αlter Εgo µε τον
Σάκη Ρουβά κ.ά.); Τι να έγινε, άραγε, και η
ιδιωτική παραγωγή «ανακάλυψε» τον ελληνικό κινηµατογράφο; Συµφέρει η επένδυση κεφαλαίων στον φτωχό εγχώριο κινηµατογράφο; Ναι, ναι, ναι: συµφέρει!
Και γιατί, την τελευταία δεκαετία, πολλές
ελληνικές ταινίες έχουν σκίσει στα ταµεία
(Safe Sex, Το Κλάµα Βγήκε απ’ τον Παράδεισο, Πολίτικη Κουζίνα, Λουκουµάδες µε Μέλι, Νύφες, Λούφα και Παραλλαγή - Σειρήνες στο Αιγαίο κ.ά.). Και γιατί έβαλαν στη γωνία πολλά σούπερ χολιγουντιανά µπλοκµπάστερ, όπως το Κώδικας Ντα Βίντσι που πέρσι το... εξαφάνισε
η Λούφα και Παραλλαγή - Σειρήνες στο
Αιγαίο η οποία ήρθε πρώτη στο Τop 10
της χρονιάς µεταξύ ελληνικών και ξένων
ταινιών (κάτι που είχε ξανασυµβεί µε την
Πολίτικη Κουζίνα). Και γιατί, µε την ισχύουσα από χρόνια επιστροφή φόρου στα
εισιτήρια που κόβουν οι ελληνικές ταινίες,
έχουν κέρδη οι ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής ταινιών. Πάνω απ’ όλα, «µόνο αν
κόβουν οι ελληνικές ταινίες πολλά εισιτήρια, υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν, συνολικά, τα κινηµατογραφικά εισιτήρια στη
χώρα µας που, αυτή τη στιγµή, είναι γύρω
στα 11 µε 12 εκατοµµύρια το χρόνο κι είναι από τα πιο χαµηλά στην Ευρωπαϊκή

Ένωση», όπως έλεγε ένας από τους πιο
γνωστούς επιχειρηµατίες κινηµατογραφικής εταιρείας διανοµής στη χώρα µας!
Αυτό το τελευταίο είναι γεγονός, καθώς ο
Έλληνας πάει σινεµά µιάµιση φορά το
χρόνο, ενώ ο Ευρωπαίος, δύο µε τρεις
φορές. Όλα δείχνουν ότι, φέτος, αυτά τα
11 µε 12 εκατοµµύρια εισιτήρια δεν έχουν
αυξητικές τάσεις- κάτι που δεν πρόκειται
ν’ αλλάξει ούτε τη φετινή κινηµατογραφική σεζόν (οι πρώτες εκτιµήσεις λένε ότι οι
κινηµατογραφικές προβολές θα γίνουν σε
πολύ χαµηλές πτήσεις), αν εξαιρέσεις 2-3
µπλοκµπάστερ. Να, όµως, που γι’ άλλη
µια φορά, ελληνική ταινία έκανε στην αρχή της φετινής σεζόν την έκπληξη. Ο λόγος για το Πέντε Λεπτά Ακόµα του Γιάννη
Ξανθόπουλου που έκοψε πάνω από
300.000 εισιτήρια! Αλλά ακόµα και η
Uranyα του Κώστα Καπάκα µε τα 75.000
εισιτήρια δεν πήγε άσχηµα ή και το
Straight Story του Βλαδίµηρου Κυριακίδη µε τα 400.000 εισιτήρια, αν σκεφτείς
πως ελάχιστες χολιγουντιανές ταινίες που
παίζονται στη χώρα µας «πιάνουν» αυτά
τα εισιτήρια. Άρα, το µέλλον του διεθνούς
κινηµατογράφου στη χώρα µας «περνάει»
µέσα απ’ την πορεία του ελληνικού κινηµατογράφου! Αυτό «έπιασαν» οι ιδιώτες
και επενδύουν στον εγχώριο κινηµατογράφο. Όµως το Υπουργείο Πολιτισµού
αγρόν αγοράζει, κι όλα στον τοµέα του κινηµατογράφου µένουν, εδώ και δεκαετίες, ίδια, χωρίς ίχνος φαντασίας, συµβατικά και τελµατωµένα. Κι όλα δείχνουν πως
όσο καλό και µε αναλυτικά συµπεράσµατα να ειναι το συνέδριο που ετοιµάζεται
για τον ελληνικό κινηµατογράφο, η υλοποίησή τους θα παραπεµφθεί στις... καλένδες. Άρα, µόνος του ο ελληνικός κινηµατογράφος πρέπει να βγει από το τούνελ. Και τα σηµάδια πως µπορεί να γίνει
κάτι τέτοιο, όχι µόνο υπάρχουν, αλλά
φωνάζουν.

∏ ¿ÚÓËÛË ÙË˜ ·Ê‹ÁËÛË˜
ªÂÚÈÎ¤˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ
ÙË˜ §¤Ó·˜ µÔ˘‰Ô‡ÚË

™

υγχαρητήρια για την ιδέα των αφιερωµάτων και ιδιαίτερα για
το πρώτο αφιέρωµα στο σενάριο. Ήταν τροφή για σκέψη.
Γιατί έχουµε τόσο µεγάλο πρόβληµα µε το σενάριο; Βιβλία κυκλοφορούν, το internet έχει εκατοµµύρια site µε
εξαιρετικά κείµενα, γίνονται συνέδρια και εργαστήρια σεναρίου και
σενάρια γράφονται µε τη συνεργασία ξένων σεναριογράφων. Τι
φταίει; Είµαστε χώρα ηλιθίων;
Φταίνε οι εγωτικοί σκηνοθέτες, όπως ειπώθηκε και σε αυτό το αφιέρωµα, που αρνούνται την συνεργασία; Με το συµπάθιο, αλλά έχει
καταντήσει βαρετό για όλα τα στραβά του ελληνικού κινηµατογράφου να φταίνε οι σκηνοθέτες!
Εγώ δεν ξέρω κανένα σκηνοθέτη που δεν θα άρπαζε σαν τρελός
τις ιδέες και τη βοήθεια που µπορεί να του προσφέρει ένας επαγγελµατίας στην δουλειά του. Απλώς χρειάζεται να υπηρετήσεις την
ιδέα ενός άλλου, το έργο ενός άλλου, και να τον πείσεις. Μάλλον
σύγκρουση εγωισµών µού κάνει παρά σύγκρουση ιδεών. Και όλα
αυτά για ένα µπάσταρδο φιλολογικό κείµενο, χωρίς καµία αξία από
µόνο του, ένα κείµενο που θα µετατραπεί στο αντίθετό του, δηλαδή την εικόνα. Θεµιτό για ένα λογοτέχνη που γράφει και σενάρια
ως πάρεργο να µην είναι το καλύτερό του.
Γιατί λοιπόν έχουµε πρόβληµα σεναρίου στην Ελλάδα µε τέτοια
παράδοση στον λόγο;
Γράφοντας η ίδια σενάρια, συζητώντας σενάρια φίλων και διδάσκοντας νέα παιδιά σε σχολή συνειδητοποίησα κάποια στιγµή µια βαθειά ριζωµένη, πολλές φορές ασυνείδητη, άρνηση της βασικής δοµής της κλασσικής αφήγησης. Μία άρνηση της αφήγησης. Την συναντούσα µέσα µου, στα σενάρια φίλων µου και των παιδιών που
δίδασκα. Μία άρνηση της δραµατουργίας· ακόµα κι αν ξέρεις τους
κανόνες. ∆ιαπίστωνα µία βαθιά δυσπιστία, µία αγκύλωση µία εσωτερική σύγκρουση που δεν έχει λυθεί ακόµα. Γιατί αυτός ο φόβος
µπροστά στην δραµατουργία;
Σε ένα λαό µε υπερδραµατικότητα στην προσωπική και κοινωνική
ζωή του; «Γιατί οι ζωές των θεατών κάτω είναι πιο ενδιαφέρουσες
από τις ζωές των ηρώων πάνω στην οθόνη», όπως είχε πει ο αείµνηστος Χρήστος Βακαλόπουλος;
Μία ψυχική στάση, υποψιάζοµαι, παρά µία έλλειψη γνώσης. Μία
εσωτερική σύγκρουση υπονοεί που δεν έχει λυθεί ακόµα.
Οι λόγοι πολλοί. Η ανάγκη πρωτοτυπίας· περάσαµε ένα αιώνα νεωτερικότητας στην τέχνη.
Η βαθειά επίδραση και διαστρέβλωση της γαλλικής Νοuvelle Vague
και οι επεξεργασίες που έγιναν από τον «Σύγχρονο Κινηµατογράφο».
Η πλήρης απαξίωση του προηγούµενου ελληνικού κινηµατογράφου (βλέπε κωµωδία). Μεταξύ Γαλλικού Μάη και χούντας, και Γκοντάρ και Κούλη Στολίγκα, κάτι πήγε στραβά.
Πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένα φόβος του καλλιτέχνη: η δοµή
µπορεί να καταβροχθίσει την ιδέα σου.
Η δοµή όµως της αφήγησης, πανίσχυρη ζώων όλων, φτιαγµένη
από τα ίδια υλικά που φτιάχτηκε ο εγκέφαλός µας, γαλουχηµένη
από τα παραµύθια και τα έπη και δικαιωµένη στην αρχαία τραγωδία και την µεγάλη δυτική δραµατουργία, εκδικείται.

Το κυνήγι της πρωτοτυπίας αποδεικνύεται µία φενάκη που σου
βγάζει την γλώσσα. Οι αφηγηµατικοί κανόνες γελάνε µε την αφέλειά σου. Εσύ τους θεωρείς σαν τροχοπέδη στην έµπνευσή σου και
αυτοί σου προσφέρουν το κλειδί της ελευθερίας. Μία ελευθερία
µέσα σε κανόνες, σε πανίσχυρες δοµές· µία ελευθερία που δεν
οδηγεί το έργο σου στο χάος. Και περίεργο, η ιστορία της τέχνης
έρχεται και το επιβεβαιώνει. Όλες οι µεγάλοι περίοδοι τέχνης δεν
έγιναν µέσα από το κυνήγι της πρωτοτυπίας αλλά µε την ενασχόληση και την πάλη µε το ίδιο.
Οι ίδιες Ηλέκτρες και Ορέστηδες, οι ίδιες Μαντόνες της Αναγέννησης, οι ίδιοι Χριστοί της Αγιογραφίας. Τόσο ίδια έργα και τόσο διαφορετικά. Και στο σινεµά, η βουβή αµερικανική κωµωδία, το γουέστερν, το αµερικάνικο Noir, η ιταλική κωµωδία και η ελληνική παλιά
κωµωδία (Κωνσταντίνε Γιάνναρη!). Τόσο ίδιες ταινίες και τόσο διαφορετικές. Ένα σώµα τέχνης, όχι ένα έργο.
Και τα συµφωνηµένα υπονοούµενα µε το κοινό αρχίζουν να λειτουργούν. Και το έµφυτο δικαίωµα της πρωτοτυπίας και µοναδικότητας; Αυτό υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Αν είσαι πρωτότυπος είσαι. Κάποιοι αφηγηµατικοί νόµοι θα σε σταµατήσουν; ∆εν τους καταργείς,
όπως δεν τους κατάργησε και ο µέγας Γκοντάρ. Παίζεις µαζί τους,
τους φτάνεις στα όριά τους, τεστάρεις την ανθεκτικότητά τους. Και
λειτουργούν πανάθεµα τους! Ακόµα και αν κατεβάσεις σαν λυσάρι από το internet τα επτά βασικά δοµικά µέρη ενός σεναρίου.
Προσωπικά µε βοήθησαν σε ένα «πρωτότυπο» σενάριο σαν ταµπέλες σε δρόµο που δεν ήξερα.
Βέβαια, οι παραπάνω σκέψεις αναφέρονται σε µία τάση και δεν
αφορούν συγκεκριµένους δηµιουργούς. Και υπάρχουν ήδη δείγµατα από νεότερους µιας προσέγγισης της δραµατουργίας. Και οι
επιθετικές ταινίες που γίνονται (Γιάνναρης, Οικονοµίδης), σαν αυτήν
την τάση άρνησης της αφήγησης, αντιδρούν κατά την γνώµη µου.
Τελειώνοντας, µου έκανε εντύπωση ότι στο αφιέρωµα αυτό περί σεναρίου δεν αναφέρθηκε ούτε µία φορά ο Αριστοτέλης και η «Ποιητική» του. Μου θύµισε την εµπειρία που είχα στο εξωτερικό και εδώ
όταν συναντούσα ξένους σεναριογράφους και τους ρωτούσα για κάποιο καλό βιβλίο πάνω στο σενάριο. Η απάντηση ήταν πάντα: τι το
θέλετε το βιβλίο εσείς οι Έλληνες αφού έχετε τον Αριστοτέλη;
Και χαµογελούσα ως ηλίθια σαν Ελληνίδα.
Αφού λοιπόν η «Ποιητική» διδάσκεται στο κινηµατογραφικό τµήµα
του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης γιατί να µην διδαχθεί και σε
ένα ΙΕΚ στην Ελλάδα;
Όταν ανέλαβα λοιπόν ένα µάθηµα σεναρίου, ζήτησα από τα παιδιά να αγοράσουν την «Ποιητική» και να δουλέψουµε πάνω στις
βασικές ιδέες της που έχουν περάσει στον κινηµατογράφο. Χρησιµοποιώντας ιδέες από την εξαιρετική µελέτη της «Ποιητικής, Μίµηση αντί µορφής» του Στέλιου Ράµφου και επαληθεύοντάς τις σε ταινίες. (π.χ ενότητα χρόνου στο Collateral)
Τα αποτελέσµατα µέτρια. Τα παιδιά αντιµετώπισαν το µάθηµα σαν
επίσκεψη στον οδοντίατρο!
Η άρνηση της αφήγησης έχει µπει στο DΝΑ µας.
Τους έµεινε όµως το βιβλίο!

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

∞ÏÏÂÚÁÈÎÔ› ÛÙÔ… Êﬁ‚Ô
Μετά από δύο χρόνια θεατρική επιτυχία,
το Μια Μέλισσα τον Αύγουστο του Θοδωρή Αθερίδη περνά στον κινηµατογράφο,
και όλα τα προγνωστικά δείχνουν πως θα είναι η µεγάλη εµπορική επιτυχία της χρονιάς

·ﬁ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∞Ó·ÁÓˆÛÙﬁ

Ο Χάρης, η αδελφή του, η σύζυγός του και η ψυχίατρος-ερωµένη του, στη διάρκεια των διακοπών
τους, θα καταφύγουν µε βάρκα σε µια αποµονωµένη παραλία, σ’ ένα νησί των Κυκλάδων. Το τσίµπηµα µιας µέλισσας θα προκαλέσει αλλεργικό σοκ στον Χάρη, ο οποίος θα αναδυθεί µέσα από
τη θάλασσα… άλλος άνθρωπος - κυριολεκτικά και µεταφορικά, καθώς η νέα του εµφάνιση, αλλά
και οι αλλαγές του χαρακτήρα του, θα προκαλέσουν µια σειρά από ανατροπές και αποκαλύψεις.
Οι θεατρόφιλοι, ασφαλώς αναγνωρίζουν την υπόθεση: πρόκειται για τη θεατρική επιτυχία Μια Μέλισσα τον Αύγουστο του Θοδωρή Αθερίδη, που παίχτηκε για δύο χρόνια στην αθηναϊκή θεατρική
σκηνή, ενώ ταξίδεψε και στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος υπογράφει το διασκευασµένο σενάριο, καθώς και
τη σκηνοθεσία στην κινηµατογραφική µεταφορά του έργου, όπου και πρωταγωνιστεί, µαζί µε την ίδια
οµάδα ηθοποιών. Φυσικά, το βασικό «εύρηµα» του έργου παραµένει: µετά το ατύχηµα, ο ρόλος του
Χάρη παίζεται -ταυτόχρονα!- στις δύο εκδοχές του (πριν και µετά το αλλεργικό σοκ) από δύο ηθοποιούς (Θοδωρής Αθερίδης και Αντώνης Λουδάρος).
«Τα γεγονότα δεν αλλοιώνονται ως γεγονότα, αλλά βιώνονται διαφορετικά: µε άλλα συναισθήµατα ζει καθένας την ίδια πραγµατικότητα»: η φράση του κεντρικού χαρακτήρα αντικατοπτρίζει το κυρίαρχο παιχνίδι των ρόλων και των προσωπείων, τη σχετικότητα και την αµφιβολία στις ανθρώπινες
σχέσεις - ερωτικές και µη. Εκτός από τον διχασµένο ήρωα, και τα υπόλοιπα πρόσωπα της κωµωδίας
σταδιακά θα αποκαλυφθούν διαφορετικοί χαρακτήρες µε κρυµµένα µυστικά. Το σχόλιο πάνω στο είναι και το φαίνεσθαι δε θ’ αργήσει να δώσει τη θέση του και στη σάτιρα της σύγχρονης ελληνικής
πραγµατικότητας.

Μιλήσαµε µε τον Αντώνη Λουδάρο για το ρόλο του και την… κινηµατογραφική του πλέον εµπειρία ως «δεύτερου εαυτού»:

φιλµ. ∆ε νοµίζω ότι θα µπορούσε να έχει βγει όλος αυτός ο όγκος
δουλειάς µε αυτή τη λεπτοµέρεια, αν δεν είχε προηγηθεί η θεατρική παράσταση.

ªÈÏ‹ÛÙÂ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÛÙÂ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
È‰È·›ÙÂÚË ÚˆÙÔÙ˘›·...

∞ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· ¤Ó· Ì¤ÛÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ, ÌÂ ‰ÈÎÔ‡˜
ÙÔ˘ ÎÒ‰ÈÎÂ˜. ∂ÛÂ›˜ Â›¯·ÙÂ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÚﬁÏÔ ÁÈ· ÙÔ
ı¤·ÙÚÔ. ™·˜ ‰˘ÛÎﬁÏÂ„Â Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È
Ò˜;

Υποδύοµαι τον δεύτερο εαυτό του Χάρη. Ο ρόλος µου ξεκινάει πολύ ρεαλιστικά: τον τσιµπάει µια µέλισσα, και πρήζεται. Όµως ο άνθρωπος που βγαίνει απ’ αυτό το γεγονός, εκτός απ’ το ρεαλισµό
του πράγµατος (ότι είναι πρησµένος), έχει και συµβολικό χαρακτήρα: συµβολίζει το φόβο του ανθρώπου, αυτό που έχουµε στο πίσω µέρος του µυαλού µας, αυτή τη φωνούλα (ή, για άλλους, την
πολύ δυνατή φωνή) που δεν τους αφήνει να προχωρήσουν µπροστά, λέγοντάς τους: «Μη το κάνεις, δε θα τα καταφέρεις» – το φόβο για τα πάντα.

µÏ¤Ô˘ÌÂ ÙÔÓ ‹Úˆ· ÛÂ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÎ‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
ÔıﬁÓË, Î¿ÙÈ Ô˘, ﬁÌˆ˜, Î·Ù¿ Ì›· ¤ÓÓÔÈ·, ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜
˘ﬁÏÔÈÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜, Î·ıÒ˜ ﬁÏÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ·ﬁ ·˘Ùﬁ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·.
Ακριβώς. Γενικά, δε νοµίζω πως υπάρχει κάποιος άνθρωπος που
να µην παίζει µε τα ανοιχτά και τα κλειστά χαρτιά του, και, κάποια
στιγµή, σε κάποια οριακή κατάσταση, να µη βγαίνει και το άλλο
του χαρτί. Έτσι είναι η ζωή.

∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁ˜ ÚﬁÏÔ˜ Û·˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÛÂ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ﬁÔ˘ Â›¯·ÙÂ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· «‰Ô˘Ï¤„ÂÙÂ»
ıÂ·ÙÚÈÎ¿ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚﬁÓÈ·.
Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί έχεις κάνει πάρα πολλές πρόβες, πάρα πολλές δοκιµές µέχρι να αποτυπωθεί το τελικό αποτέλεσµα στο

Με δυσκόλεψε περισσότερο το ότι είχα µάθει την «ανάσα» του κόσµου σε καθετί που έλεγα, κάτι που, βεβαίως, δεν υπήρχε όταν γυρίζαµε, και πάντα µ’ έκανε να νιώθω λίγο αµήχανα και ν’ αναρωτιέµαι αν αυτό που έκανα ήταν καλό. Με γέµιζε µε ανασφάλεια ότι
δεν άκουγα· δε µου επέστρεφε η αντίδραση του κόσµου. Κι αυτό,
νοµίζω, ήταν ένα µικρό πρόβληµα για όλους τους ηθοποιούς. Το
συζητούσαµε πολύ, ξέρετε, γιατί επί δύο χρόνια παίζαµε καθηµερινά την παράσταση. Η ταινία έχει πολλές διαφορές από το θεατρικό · όχι τόσο ερµηνευτικά, όµως, όσο σκηνοθετικά. Μας βοήθησε
πάρα πολύ ο Θοδωρής, που µας καθησύχαζε. Μ’ έναν µαγικό τρόπο, µπορούσε να µας ηρεµεί, όπως και να µας δίνει επεξηγήσεις
χωρίς να µας αγχώνει.

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ª¤ÏÈÛÛ·˜, ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÔ Ê·ÈÓﬁÌÂÓÔ ÙË˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÌÈ·˜ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË˜ ıÂ·ÙÚÈÎ‹˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Î¿ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ÈÚﬁ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ, ﬁÔ˘ ıÂ·ÙÚÈÎ¤˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· «ÂÚÓ¿ÓÂ» ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ‹ ÙËÓ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË.
Επιτέλους γίνεται κάτι που έχουµε να το δούµε από τον παλιό ελληνικό κινηµατογράφο της δεκαετίας του ‘60. Ελπίζω και εύχοµαι
να έχουµε και την ίδια απήχηση.

™ÂÓ¿ÚÈÔ-™ÎËÓÔıÂÛ›·: £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ıÂÚ›‰Ë˜, ¢/ÓÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜: ™›ÌÔ˜ ™·ÚÎÂÙ˙‹˜, ™ÎËÓÈÎ¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘, ªÔ˘ÛÈÎ‹: ªÈ¯¿ÏË˜ Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË˜, ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ∞ƒ°√¡∞À∆∂™ ∞.∂., AUDIO VISUAL, ∞∆∆π∫∞, ¶·›˙Ô˘Ó: £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ıÂÚ›‰Ë˜, ™Ì·Ú¿Á‰· ∫·Ú‡‰Ë, ∞ÓÙÒÓË˜ §Ô˘‰¿ÚÔ˜, µ›Î˘ µÔÏÈÒÙË, ∞Ï›Ó· ∫ÔÙÛÔ‚Ô‡ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚÌ¿ÓÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÈÌÔ‡ÏË˜,
∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë. ∏ Ù·ÈÓ›· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÈ˜ ·›ıÔ˘ÛÂ˜ ÙËÓ 1Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2007, ·ﬁ ÙËÓ AUDIO VISUAL

∆È ı¤ÏÂÙÂ Ó· Ê¤ÚÂÈ Ô ÕÈ-µ·Û›ÏË˜
ŸÙ·Ó ¤ÊÙÂÈ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ™‡ÓÙÔÌ· ÍÂ¯ÓÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈ‰ÈÎ›Â˜ Á‡Úˆ ·’ ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜, Ô˘ ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘,
Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜. ∆Ô ›‰ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ·, ﬁÌˆ˜, Í·Ó·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ë ·ÏÈ¿ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·: ∆È ı¤ÏÔ˘ÌÂ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ; ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô; ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ∫¤ÓÙÚÔ; ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓﬁ; ∫·Ï‡ÙÂÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ·; ∫·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜;
∆Ô MÔÙ¤Ú Î¿ÏÂÛÂ ÛÂ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÁÈ· Ó· Ì·˜ Ô˘Ó ÙÈ
ÔÓÂÈÚÂ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ 2007. ∆Ô˘˜ Î¿Ó·ÌÂ ÌﬁÓÔ Ì›· ÂÚÒÙËÛË: ÙÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó·
«‰Ô˘Ó» ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ;
·ﬁ ÙËÓ ÕÓÓ· ∫·ÛÈÌ¿ÙË

¢‹ÌÔ˜ £¤Ô˜, ÛÎËÓÔı¤ÙË˜
Θα ήθελα να δω περισσότερη αλήθεια στις ελληνικές ταινίες. Τα αισθήµατα να είναι καθαρά· όχι ψεύτικα. ∆εν πιστεύω
ότι πρέπει να γίνει επανάσταση ή ότι λείπει η επαναστατικότητα από τη νέα γενιά σκηνοθετών. Επίσης δεν πιστεύω ότι
πρέπει να ανατραπούν όλα. Είµαι ο τελευταίος που θα το υποστήριζε αυτό. Όµως θα ήθελα η µατιά τους και τα σενάρια
που φτιάχνουν, να «κρύβουν» περισσότερη σκέψη.

°È¿ÓÓË˜ ∫Ô˘ÙÛÔÌ‡ÙË˜, ·Ú·ÁˆÁﬁ˜
Αυτό που µου λείπει ως θεατή, είναι η παραπάνω δραµατουργική ανάπτυξη. Ενώ υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες, πιστεύω
ότι σεναριακά θα µπορούσαν να αναπτύσσονται καλύτερα. ∆υστυχώς, επειδή υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε τα
deadlines, οι σκηνοθέτες αναγκάζονται να µπαίνουν σε µια διαδικασία τήρησης ηµεροµηνιών, κάτι το οποίο αφήνει πίσω την επεξεργασία του σεναρίου. Ακόµη, θα ήθελα να δω πιο πλούσια κινηµατογράφηση. Για παράδειγµα, η Πολίτικη Κουζίνα «χόρταινε» τον θεατή. Ίσως τώρα µε το digital, όπου όλος ο µηχανισµός είναι πιο απλός (π.χ. οι κάµερες είναι πιο ελαφριές), υπάρχουν λύσεις που µπορούν ν’ απογειώσουν την κινηµατογράφηση. Προτείνω, µάλιστα, να κάνει
το ΕΚΚ ένα σεµινάριο και να καλέσει τεχνικούς για να µιλήσουν για τις νέες δυνατότητες που παρέχονται πάνω στο γύρισµα µε τη χρήση της ψηφιακής κάµερας.

º·›Ë •˘Ï¿, ËıÔÔÈﬁ˜
Αυτό που θα ήθελα να φέρει η καινούργια χρονιά στον ελληνικό κινηµατογράφο, είναι περισσότερα χρήµατα. Αυτό θα
σηµαίνει καλύτερη τεχνική υποστήριξη, που είναι σηµαντική και, όταν λείπει, δεν µπορείς να το κρύψεις. Το κύριο, λοιπόν, για µένα είναι το οικονοµικό. Είναι κρίµα να βλέπεις µια καλή ταινία, χωρίς καλό ήχο. Περισσότερα κονδύλια για
τον ελληνικό κινηµατογράφο, και όλοι να αµείβονται ανάλογα. Ακόµη, θα ήθελα τα σενάρια να µην είναι σκοτεινά. Για
κάποιους αυτό είναι τέχνη, όµως η δική µου η γενιά, καλώς ή κακώς, έχει εξοικειωθεί µε τον αµερικανικό κινηµατογράφο, µε περισσότερη εικόνα, δράση και εναλλαγή. Για το τέλος, θα ευχηθώ να µη χάσουν οι καλλιτέχνες την αγάπη και
το πάθος για τη δουλειά τους, γιατί, τελικά, µόνο µε αυτά γίνονται υπέροχες δουλειές στην Ελλάδα.

∏Ï›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË˜, ÎÚÈÙÈÎﬁ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘
Μου ζητήθηκε να εκφράσω τις επιθυµίες µου σε σχέση µε τον ελληνικό κινηµατογράφο για το 2007. Οποία ειρωνεία...
∆εν έχει περάσει καιρός από τη δηµοσίευση στην «Athens Voice» άρθρου µου για το 47ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης µε έναν µάλλον εύγλωττο τίτλο: «Τσιµέντο και θάλασσα»... Επειδή, όµως, το κλίµα των εορτών µάς κάνει καλύτερους ανθρώπους, ας απαντήσω µε ολίγη από θετικισµό και όραµα!
Το 2007, θα ήθελα να δω και ν’ ακούσω ταινίες τις οποίες δεν θα κρίνω στο πλαίσιο ενός µιζεριασµένου «...για ελληνική ταινία», µε αρτιότητα στην παραγωγή και µια αισθητική σηµερινή (και ουχί τριτοκοσµική). Θα ήθελα ν’ αρχίσω να µαθαίνω νέα ονόµατα σκηνοθετών, της δικής µου γενιάς, τους καλά κρυµµένους thirtysomething τύπους, πες από τον
«µιαρό» κόσµο της διαφήµισης ή των µουσικών βίντεο, που θα έπρεπε να τους εµπιστευτούµε ως καλούς τεχνίτες ύφους
και εικόνας σε µελλοντικές µεγάλου µήκους ταινίες όσο είναι καιρός - προτού γεράσουν στην επαιτεία της χρηµατοδότησης. Θα ήθελα να δω δηµιουργούς που ονειρεύονται τα κινηµατογραφικά καρέ τους, αφήνοντας την ιστορία τους να
ξεκινά από πιο έµπειρα χέρια, συγγραφέων ή σεναριογράφων. Θα ήθελα να πάψει κι αυτή η νοσταλγία. Όχι άλλη χούντα και Εµφύλιο! Για το 2007 δεν είπαµε πως µιλάµε; Γιατί η ζωή µας σήµερα δεν µπορεί να παράγει ιστορίες; Τόσο θλιβερή είναι; Ένα θαύµα, ρε παιδιά! Κανείς...;

µ¿Ûˆ ºÏˆÚ›‰Ë, ÌÔÓÙ¤Ú
∆ε θα ήθελα οι σκηνοθέτες να κάνουν video-clips επηρεασµένοι από την τηλεόραση, που είναι κακή. Όχι άλλα love
stories, όχι άλλη βία, όχι άλλα ναρκωτικά, όχι άλλα όπλα. ∆ε χρειάζεται να το δω και στον κινηµατογράφο, γιατί το βλέπω και στην τηλεοπτική οθόνη. Θα ήθελα πιο χαλαρές ταινίες, αλλά να έχουν και ροκ χαρακτήρα. Να φύγουν τα σενάρια από τις πόλεις, να είναι πιο πολύ στην ύπαιθρο… Ανοιχτωσιά. Θεωρώ ότι το όµορφο κοµµάτι της Ελλάδας είναι η
φύση της και, προς το παρόν, δεν το βλέπουµε αυτό σε ταινίες. Βλέπουµε τα τσιµέντα της πόλης. Θα ήθελα να δω µια
«κινηµατογραφική ηρεµία», χωρίς ο ροµαντισµός να είναι απαραίτητα ο στόχος. ∆εν είµαι κατά των κινηµατογραφικών
εισιτηρίων, γιατί ο κινηµατογράφος είναι διασκέδαση, αλλά, φυσικά, δε χρειάζεται να είναι αυτό ο µοναδικός στόχος.

ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ;
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Ã·Ù˙ËÌÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, ÛÎËÓÔı¤ÙË˜ – ·Ú·ÁˆÁﬁ˜
Αν η κλασική απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση είναι η λέξη «υγεία», τότε εύχοµαι κι εγώ, ο καινούργιος χρόνος, το 2007,
να φέρει υγεία σε όλους τους τοµείς του ελληνικού κινηµατογράφου. Από την εκπαίδευση και τη δηµιουργία µιας ταινίας µέχρι τη διανοµή και την προβολή της στις αίθουσες, ο ελληνικός κινηµατογράφος χρειάζεται λύσεις και ενδυνάµωση για να συναγωνίζεται επάξια σε κάθε περίπτωση· λύσεις, όµως, που προέρχονται από την αρµονική συνεργασία των
κινηµατογραφιστών και την καλή και θετική πρόθεση των φορέων που τους εκπροσωπούν. Τώρα, µε την πραγµατοποίηση του συνεδρίου, είναι ευκαιρία να βρούµε τον τρόπο να πάµε τον κινηµατογράφο µας πιο µπροστά, προλαβαίνοντας
τις εξελίξεις. Ας ευχηθούµε, λοιπόν, το 2007 να µειώσει την απόσταση που µας χωρίζει από όλους αυτούς που προπορεύονται, εκµεταλλευόµενοι τα νέα µέσα, τις νέες τεχνολογίες και τις λεγόµενες νέες αντιλήψεις. Για ένα σινεµά άρτιο,
αποδοτικό και, κυρίως, αληθινό.

∞ıËÓ¿ ªÔ˘Ú›Î·,
ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ ∆Â¯ÓÒÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ∆Ì‹Ì· ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘
Φρέσκιες δουλειές από νέους καλλιτέχνες, από νέα παιδιά. Θα ήθελα να δω έναν κινηµατογράφο πιο ανεξάρτητο και πιο
πρωτοποριακό· έναν κινηµατογράφο που να ταιριάζει στην ψυχολογία της δικής µου γενιάς, χωρίς ν’ αντιγράφει παλιότερα µοτίβα, αλλά να εµπνέεται από αυτά. Θα ήθελα οι σκηνοθέτες να έχουν περισσότερο χρώµα και ανατρεπτική διάθεση για να φέρουν το καινούργιο στον ελληνικό κινηµατογράφο. Υπάρχουν ζητήµατα που απασχολούν το ελληνικό
και το παγκόσµιο κοινό, και είναι πολιτικά. Θα ήθελα, όµως, να δω τη µατιά των νέων γι’ αυτά: µε ποιον τρόπο αντιστέκονται, µε ποιον τρόπο προσπαθούν να ξεπεράσουν τη σύγχυση που υπάρχει, πώς αντιµετωπίζουν τη σύγχρονη πραγµατικότητα.

∏ÚÒ ∫ÈÛÛ·Ó‰Ú¿ÎË, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· ÙË˜ ÂÎÔÌ‹˜ «¶ÚÔÛÂ¯Ò˜» ÛÙÔ Blue Sky
Το πρώτο που θα ήθελα, είναι οι ταινίες να έχουν ένα πραγµατικά ενδιαφέρον σενάριο· να µπορούν ν’ αγγίξουν ένα µεγάλο κοµµάτι του κοινού. Αυτό δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκην εµπορικότητα, αλλά, κυρίως, ταύτιση του κοινού µε την ιστορία. Με µια καλή ιδέα, ακόµη και µια low budget ταινία µπορεί να περάσει στο κοινό. Οι νέες τεχνολογίες έχουν το θετικό ότι τα νέα παιδιά ξεπερνούν το «φράγµα» του φιλµ. Κάτι άλλο βασικό είναι να µην έχουν οι ταινίες τηλεοπτικό στήσιµο· να είναι σύγχρονο, αλλά χωρίς να χάνεται η αισθητική του κινηµατογράφου. Με το digital, νοµίζω ότι µπορούν να
ξεπεραστούν τα όποια χρηµατοδοτικά προβλήµατα. Αν µια ταινία είναι εµπορική, δε σηµαίνει ότι είναι και ποιοτική. Αν,
όµως, είναι ποιοτική, µπορεί να γίνει και εµπορική.

ª·Ú›· ∞ÓÙÔ˘ÏÈÓ¿ÎË, ËıÔÔÈﬁ˜
Θα ήθελα να δω περισσότερη κωµωδία· έναν ελληνικό κινηµατογράφο που να µη φοβάται να διακωµωδήσει ό,τι ζούµε καθηµερινά, αλλά και να µη φοβάται να αυτοσαρκαστεί. Μου λείπει το χιούµορ. Θα ήθελα, επίσης, τα σενάρια των
ελληνικών ταινιών να µπορούν να αφηγηθούν µια ιστορία χωρίς κενά - µε αρχή, µέση και τέλος. Θεωρώ ότι έχουµε καλούς ηθοποιούς στην Ελλάδα, καλούς σκηνοθέτες και, φυσικά, καλούς τεχνικούς. Κάτι µας λείπει, όµως, στο «πάντρεµα» όλων αυτών των ανθρώπων. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να γυρίσεις µια καλή ταινία, αλλά δεν είναι κι ακατόρθωτο. Κρατάω και µια ευχή για εµάς, τους ηθοποιούς: θα ήθελα να µπορούµε να κάνουµε κινηµατογραφική ερµηνεία στις
ελληνικές ταινίες και όχι τηλεοπτική.

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ º·ÊÔ‡ÙË˜, ÛÎËÓÔı¤ÙË˜
Θα ήθελα να δω ανθρώπους να αποκτούν πραγµατικές κι εξειδικευµένες γνώσεις στο σενάριο, στην παραγωγή, στη σκηνοθεσία, στην προώθηση, προκειµένου να γίνονται «συνειδητά» οι ταινίες κι όχι «τυχαία»· το ΕΚΚ να στείλει ανθρώπους
στις επιτυχηµένες κινηµατογραφίες αντίστοιχων µε την Ελλάδα χωρών για να γνωρίσουν και να µεταφέρουν την τεχνογνωσία τους σ’ εµάς.
Να γίνουν πιο τολµηρές και προσωπικές ταινίες.
Να δούµε περισσότερα ντοκιµαντέρ.
Να κάνουν οι φίλοι µου ταινίες και να είναι ωραίες!

∂‡· ¡¿ıÂÓ·, ∂Ó‰˘Ì·ÙÔÏﬁÁÔ˜
Ταινίες σαν το Ροζ του Αλέξανδρου Βούλγαρη: δόκιµες, πειραµατικές, φρέσκιες! Αλλά πριν από τον κινηµατογράφο που
θα ήθελα να δω, περιµένω ίσως µια σχολή που θα γεννήσει νέους για να το υπηρετήσουν. Εγώ, που προέρχοµαι από
µια σχολή, την ΑΣΚΤ, κάθε µέρα στη δουλειά µου διακρίνω και αισθάνοµαι τα εφόδια που µου έδωσε – και νιώθω τυχερή γι’ αυτό. Κάνουµε φεστιβάλ για να προωθήσουµε το προϊόν, ενώ θα έπρεπε να δουλέψουµε µε περισσότερα εφόδια, σωστή παιδεία και ευκαιρίες πάνω στο προϊόν. Σκέφτοµαι χώρες µικρές, σαν τη δική µας, που κατάφεραν να εφαρµόσουν µια τέτοια φωτισµένη ιδέα, µε καθηγητές από όλο τον κόσµο (π.χ. η ∆ανία), και πολύ σύντοµα ευτύχησαν να
δουν τα αποτελέσµατα.
Εύχοµαι στον ελληνικό κινηµατογράφο να φτάσει από το Α –µια άξια σχολή να το υπηρετήσει· ώς το Ω, να σπάσει τα
σύνορα της χώρας και να βγει και να υπάρχει έξω, γιατί το αξίζει.

// ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘

ÎﬁÛÌÔ˘
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ταν η πρώτη φορά που δική µου ταινία πήγαινε σε ξένο φεστιβάλ. Είχα καταληφθεί από ενθουσιασµό έφηβης. Νόµιζα ότι µε πήγαιναν εκδροµή. Κι έτσι ήταν. Στο
απέραντο Κάιρο είχα ξαναπάει µε άλλη αφορµή. Τώρα,
µου φάνηκε ότι έχει µεγαλώσει κι άλλο. Πολυπληθές, ζωηρό, βράζει απ’ την ενέργεια ενός λαού ακούραστου. Αναγνώριζα γειτονιές, χαιρόµουν τους ιδιαίτερους ρυθµούς των
ανθρώπων εκεί που εµένα τόσο µου ταιριάζουν. Ένιωθα κι
ότι η ταινία µου θα ταίριαζε σ’ αυτούς τους ανθρώπους, καθώς οι ατµόσφαιρες, τα χρώµατα και τα αισθήµατά της δεν
είναι ξένα µε τον πολιτισµό αυτού του κόσµου. ∆εν περίµενα, όµως, ότι η αίθουσα στην Όπερα του Καΐρου θα γέµιζε µε θεατές. Καθόµουν στην είσοδο της αίθουσας και κοίταζα τους ανθρώπους όπως έµπαιναν – οι περισσότεροι,
Αιγύπτιοι. Κάθε θεατής µου έδινε ξεχωριστή χαρά. Και µετά, σκεφτόµουν: «Τόσες ταινίες ταξιδεύουν σε τόσα φεστιβάλ του κόσµου. Εγώ γιατί νιώθω ότι µου συµβαίνει κάτι
ξεχωριστό; Είναι αφελής συναισθηµατισµός πρωτάρας;».

Ήξερα, βέβαια, γιατί. Για µια ταινία που έγινε µε συνεχείς
στερήσεις και κινδύνους όπως αυτή, κάθε θεατής είναι πολύτιµος και µε εκπλήσσει. Μετά την προβολή, έγινε και µια
συζήτηση για την ταινία µε αληθινό ενδιαφέρον, ωραία
ερωτήµατα, καλή διάθεση. Ο Γιάννης Μελαχροινούδης,
πολιτιστικός σύµβουλος εκεί του Υπουργείου Πολιτισµού,
άριστος συνοδός, µετέφραζε στα αραβικά, κι ο πρόεδρος
του Ε.Κ.Κ. που παρενέβη κάποια στιγµή ανέλπιστα, «µου
έδωσε πάσα» να πω κάποια στοιχεία για την ταινία που µόνη µου δεν θα τα έθιγα. Αφορούσαν κυρίως στο κόστος της
ταινίας, και πολύ µου άρεσε που τα κουβέντιασα µ’ έναν
καλόγνωµο κόσµο· µετά, ένιωθα πιο ελαφριά. Αυτό που
θέλω από δω και πέρα, είναι, σε όλα τα φεστιβάλ που τυχόν µε φιλοξενήσουν στο µέλλον, σε όποια µου ταινία, να
είµαι εκεί και να νιώθω το ίδιο αίσθηµα ενθουσιασµού, την
ίδια συγκίνηση· να είναι πάντα η πρώτη φορά· να εκπλήσσοµαι· να µη συνηθίσω ποτέ.
¢ÒÚ· ª·ÛÎÏ·‚¿ÓÔ˘

Black Talinian nights
Στις αρχές ∆εκεµβρίου, στο πανέµορφο Ταλλίν Εσθονίας, έγινε το Black Nights Film Festival
όπου, από ελληνικής πλευράς συµµετείχε η ταινία του Γιάννη Οικονοµίδη
Η Ψυχή στο Στόµα. Το κοινό του φεστιβάλ παρακολούθησε την ταινία
µε µεγάλο ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι δεν συγκαταλέγεται στις «εύκολες» ταινίες.
Στο Ταλλίν έγινε επίσης µία ολοήµερη σύσκεψη µε θέµα το ρόλο του κινηµατογράφου
στη διασφάλιση των εθνικών χαρακτηριστικών της κάθε χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη σύσκεψη συµµετείχε ο Αντιπρόεδρος του Ε.Κ.Κ. ∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος
που ήταν καλεσµένος του φεστιβάλ.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε µια χώρα µε 1.750.000 κατοίκους
και µία γλώσσα που µιλιέται µόνο εκεί, γίνεται µεγάλη προσπάθεια
για εθνικό κινηµατογράφο. Αν σε αυτό προσθέσουµε ότι η Εσθονία ήταν ανεξάρτητη
µόνο ανάµεσα στο 1920 και το 1940 και από την πτώση του Τείχους και ύστερα, καταλαβαίνουµε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εσθονοί κινηµατογραφιστές στο έργο τους.
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™ÙÈ˜ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ πÓ‰›Â˜
What a queue! αναφώνησα, βλέποντας τη συρροή του κοινού έξω απ’ τα ταµεία του 37ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Ινδίας που
έγινε στην παραθαλάσσια-τουριστική Γκόα,
πρώην (µέχρι το 1962) πορτογαλική αποικία, γεµάτη από χριστιανικούς (Καθολικούς)
ναούς. Σ’ αυτή τη χώρα προσκυνούν πολλούς θεούς, αλλά αυτός τον οποίο λατρεύουν όλοι, είναι ο Κινηµατογράφος. Γυρίζεται
απίθανος αριθµός ταινιών, εντός και εκτός
Μπόλιγουντ. Ένας νεαρός ινδός σκηνοθέτης
που συνάντησα στο press room και τον διασκέδαζα µε αστειάκια για να του φύγει το
άγχος (είχε πρεµιέρα), µου είπε ότι, για να
βρει λεφτά για την ταινίες του, σκηνοθετεί
µιούζικαλ και βίντεο κλιπ.
Η Λιούµπη και Η Χορωδία Του Χαρίτωνα
του Γρηγόρη Καραντινάκη ήταν στο αφιέρωµα «Cinema of the World», µαζί µε ταινίες των: Σοφία Κόπολα, Νάνι Μορέτι, Μικέλε Πλάσιντο, Λάρι Τσαρλς κ.ά.
Όσο για το επίπεδο των προβολών, δεν
έχω δει και δεν έχω ακούσει τη Λιούµπη
καλυτέρα... Υπερπολυτελείς multiplex αίθουσες, όπου µε ένα λεβιέ προσαρµόζεις

τη θέση της καρέκλας ανάλογα µε το (πιθανόν) πρόβληµα στη µέση σου…
Ποιοι (∆υτικοί) ήταν εκεί; Η Τζέιν Καµπιον
(κοµψή κι αδυνατισµένη), που έµενε στη
σουίτα απέναντι από τη δικιά µας, στο µαγευτικό «Taj Holiday Village». ∆εν ήρθε µε
ταινία της, αλλά για τα σεµινάρια σεναρίου.
Έκανε, όµως, όλη αυτή τη διαδροµή (30
ώρες πτήση) από Αµερική-Αυστραλία
όπου µένει, µέχρι τις «µακρινές Ινδίες» που
λέει κι ο Καββαδίας, για να µιλήσει για το
σενάριο; Ή µήπως γιατί οι ινδοί κινηµατογραφικοί παραγωγοί «σπρώχνουν» χρήµα
σε διεθνείς συµπαραγωγές; Εξηγούµαι. Στο
Φεστιβάλ της Σεβίλης, συνάντησα τον νεαρό και άγνωστο ρώσο σκηνοθέτη-συγγραφέα Ιβάν Βιριπάεφ, που ετοιµαζόταν να γυρίσει τη δεύτερη µεγάλου µήκους ταινία
του, Κρίσνα, µε πρωταγωνιστή τον Τζόνι
Ντεπ, συµπαραγωγή Αµερικανών (Ρaramount), Ρώσων και Ινδών, στην οποία ο
Ντεπ θα µιλάει... σανσκριτικά! Οι Ινδίες είναι η δεύτερη αναπτυσσόµενη (10% το
2006) χώρα παγκοσµίως.
Στην Γκόα ήρθε κι ο Ιναρίτου (ωραίος
άντρας...) για να κλείσει το Φεστιβάλ µε τη Βαβέλ του. Εγώ τον έχασα, γιατί είχα µπλέξει σ’

έναν καβγά µεταξύ µουσουλµάνων και ινδουιστών στον οποίο παραλίγο να χάσω τη ζωή
µου… Αλλά αυτό, δεν είναι του παρόντος.
Τα βραβεία τώρα: Στο ∆ιαγωνιστικό ήταν
10 µόνο ταινίες, από Ασία, Αυστραλία, Λατινική Αµερική και Αφρική. Το βραβείο δεν
ξέρω ποιος το πήρε, γιατί, µετά τον «καβγά», βρέθηκα 1000 µίλια µακριά από την
Γκόα. Ελπίζω, πάντως, να το πήρε εκείνος ο
πιτσιρικάς, ο Ματίας Μπίσε (έτος γεννήσεως 1983!) από τη Χιλή, µε την ταινία Στο
Κρεβάτι. Από το Φεστιβάλ της Σεβίλης
ακούω γι’ αυτή την ταινία, που κόστισε, λέει, 200 ευρώ, µόνο!
Και κλείνω, πάλι ερωτευµένη (και µπερδεµένη) µε το σινεµά.
§¿ÁÈ· °ÈÔ‡ÚÁÔ˘
™ÎËÓÔı¤ÙË˜ ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ §ÈÔ‡ÌË
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Η

οδός Κλεισόβης αρχίζει από την Πλατεία Κάνιγγος και φτάνει µέχρι τη Θεµιστοκλέους· 100 µέτρα πάνου-κάτου όλη κι όλη, θα ήτανε ολότελα
ασήµαντη αν δεν είχε ένα χαρακτήρα αλλοπαρµένο. Αιτία, το στραγαλατζίδικο του Ιάκωβου, το µπουρδέλο
της µαντάµ Μαρί και η µεγάλη στοά µε τα παραµύθια. Η
στοά αυτή κόβει στη µέση το µέγαρο έβδοµης τέχνης και ξεµπουκάρει στην οδό Ακαδηµίας. Η µπούκα της από τη µεριά
της Κλεισόβης µάζευε τους φορτωτές που διακινούσαν τις ταινίες σ’ όλη την Ελλάδα, και τους καµικάζηδες που κάνανε τις
σύγχρονες προβολές: επειδή το κόστος µιας κόπιας ήτανε µεγάλο, παίζανε την ίδια κόπια δύο και τρεις κινηµατογράφοι
ταυτόχρονα, κοµµάτι κοµµάτι· τη µεταφορά την κάνανε τα
καµικαζάκια µε τα µηχανάκια τους. Το στραγαλατζίδικο πάλι
ήτανε στην είσοδο του δρόµου από τη µεριά της Πλατείας Κάνιγγος, πίσω ακριβώς από το άγαλµα του λόρδου και παραδίπλα από το µπουρδέλο της µαντάµ Μαρί. Αυτή η µαντάµα
είχε έναν γιο κινηµατογραφιτζή-οπερατέρ, τον Λόγκο, που
τον άφηνε και κινηµατογραφούσε τα κορίτσια εν δράσει.
......Το καφέ- µπάρ της στοάς το κρατούσε ο Κίµων µε την γυναίκα του τη Μαργαρίτα από την φυλή των κινηµατογραφιτζίδων και οι δυό, ο Κίµων είχε παίξει ως παιδί θαύµα στην ταινία Ματωµένα Χριστούγεννα (Γιώργος Ζερβός) έπαιξε και
στο Γολγοθά µιας Ορφανής (Ντίµης ∆αδήρας) την πρώτη
ταινία του Μίκη (Θεοδωράκη) και κόλλησε στο επάγγελµα
ως τεχνικός παντός καιρού. Η Μαργαρίτα άρχισε τη δουλειά
σαν τεχνικός εργαστηρίου κοντά στον Τζανετή και κατάφερε
να κάµει δικό της εµφανιστήριο. Πήρανε το µπαρ της στοάς
και το κάνανε στέκι ηθοποιών, παραγωγών και πάσης φύσεως κινηµατογραφιτζίδων. Μονάχα κριτικούς του κινηµατογράφου δεν έβαζε στο µαγαζί· είχανε προηγούµενα µε τους
πελάτες, πέφτανε φάπες. Αυτοί ανέβαιναν στον έβδοµο όροφο που είχε ωραία αίθουσα προβολής η ∆αµασκηνός- Μιχαηλίδης και βλέπανε τις ταινίες να γράψουνε τα δικά τους.
Για τους τεµπέληδες υπήρχαν και έτοιµες κριτικές, καλές και
κακιές αδιάφορο, που έγραφε ο Βίων. «Καλυτερα να µας
βρίζουν παρά να µας αγνοούν» έλεγε. Η Σιωπή του Μπέργκαµ έκανε µεγάλη καριέρα από τους εξάψαλµους που της
έσουρνε καθηµερινά στα «Νέα» ο Ψαθάς. Είχε τζάµπα καφέ
και τυρόπιτες -καµιά φορά και µπύρες- στον έβδοµο όροφο.
Όταν ο αρχιτέκτονας Γιάννης Λυγίζος γκρέµισε τη γωνία Κάνιγγος και Ακαδηµίας για να χτίσει το µέγαρο, η εταιρία ∆αµασκηνός- Μιχαηλίδης αγόρασε τον έβδοµο όροφο από γιαπί και τον έφτιαξε από την αρχή γραφείο εκµετάλλευσης ταινιών, είχανε τότε τις ταινίες του Χόλυγουντ.

......Ο ποιητής Ορέστης Λάσκος µπούκαρε στη στοά, τεράστιος κόντρα- λούτσε, ο πρωινός ήλιος σκάρωνε φωτοστέφανα εκεί που κάποτε ήτανε τα µαλλιά του. Ήρθε νεαρός στον
κινηµατογράφο και έφυγε παρέα µε το χάρο. Είχε περάσει
από τη σχολή Ευελπίδων να γίνει στρατιωτικός, ο αδερφός
του Βασίλης ήτανε κιόλας αξιωµατικός στο Βασιλικό Ναυτικό.
∆εν του άρεσε, για άλλα ήταν ο Ορέστης. Παράτησε τα στρατά σάλταρε από το παράθυρο, έκανε ένα πέρασµα από την
ιατρική και τελικά ανέβηκε στο σανίδι να κάνει τον κοµπέρ
σε κάποιο βαριετέ. Ο Βασίλης σα µεγαλύτερος τον πλάκωσε
στις σφαλιάρες, αλλά τελικά του έδωσε την άδεια: «κοφ΄το
σβέρκο σου» του είπε. Ήτανε η εποχή του Αττίκ, ο Λάσκος
έβγαινε στο πάλκο κι απάγγελνε «µε στεντόρια φωνή τα καινούρια του τραγούδια». Και κάπου κει στα 1930 µεταπηδά
από τα σανίδια του βαριετέ και του φιλολογικού καφέ - Μπάγκειον της Οµόνοιας, στο σινεµά.
Είχε αγαπήσει ο Λάσκος το έργο «Λεσβιακών ερωτικών λόγοι
δ’», γνωστό και ως «ποιµενικά κατά ∆άφνιν και Χλόην» του
Λόγγου, έργο του 2ου αιώνα µ.Χ. Είναι η τρυφερή ιστορία
δυό εφήβων που ανακαλύπτουν τον έρωτα. Το έργο ποιµενικό κι αυτό διαδραµατίζεται στη Λέσβο.Ο Ορέστης βρήκε δυό
ωραία παιδιά την Λούση Ματλή που την ερωτεύθηκε αυθωρεί και παραχρήµα και τον Έντισον Βήχο,που χρειάστηκε ν’
ανοίξει πόλεµο µε τον διαφωνούντα γέρο Βήχο. Το ρόλο της
Λέσβου τον έπαιξε τέλια η λίµνη της Βουλιαγµένης. Εδώ η λυρική αίσθηση της εικόνας δηµιουργεί ένα υποβλητικό κλίµα
νεανικού έρωτα µε την αριστοτεχνική χρησιµοποίηση της
πλαστικής οµορφιάς των δύο νεαρών πρωταγωνιστών.Το έργο τολµηρό για την σεµνότυφη εποχή του παρουσίαζε τον
∆άφνι και τη Χλόη ολόγυµνους στο ίδιο πλάνο, τρία ολόκληρα χρόνια πριν ο Γκούσταβ Μαχάτυ δείξει γυµνή τη Χέντυ
Λαµάρ στο ΕΞΤΑΖ. Το µέτρο, ο ρυθµός η φωτογραφία του
∆ηµήτρη Μεραβίδη, και ο νεανικός ποιητικός οίστρος του
Λάσκου δίνουν στην ταινία µια ξεχωριστή θέση στην κινηµατογραφική παραγωγή της εποχής αλλά και µια θέση στις Ταινιοθήκες όλου του κόσµου. Η ταινία πλαστικά ωραία είναι σίγουρα ένα διαµάντι του κινηµατογράφου µας.
......Με τα χρόνια, ο Νίκος Κούνδουρος ξανάπιασε το αρχαίο
έργο του Λόγγου και γύρισε τις Μικρές Αφροδίτες. Ο εξαιρετικά ωραιότερος από τις πανέµορφες ταινίες του Νίκος ήρθε στο σινεµά µε µεγάλη προίκα. Είχε τελειώσει τη σχολή
Καλών Τεχνών, ήξερε καλά την εικόνα, ήταν από σόι (ο πατέρας του, υπουργός του Βενιζέλου) κι έφερε στον κινηµατογράφο µας έναν άλλο αέρα και µια εικαστική πνοή, άγνωστη µέχρι τότε. Οι Μικρές Αφροδίτες ήταν ένα εικαστικό
όνειρο. Πήρε στο Βερολίνο την Ασηµένια Αρκούδα, έκανε

γοκρισίας, από το σενάριο κιόλας. Για να γυρίσεις ταινία,
ήθελες αδεία λήψεως σκηνών, που την έπαιρνες εάν το κείµενο ήταν της αρεσκείας του λογοκριτή.
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καριέρα σ’ ολόκληρο τον κόσµο κι έβγαλε την Ελλάδα προσωρινά από την κινηµατογραφική αποµόνωση. Ήταν η πέµπτη ταινία του Νίκου· είχε προηγηθεί η Μαγική Πόλις: ταινία νεορεαλιστική, σε σενάριο της Μαργαρίτας Λυµπεράκη.
Ο ιταλικός νεορεαλισµός είχε εντυπωσιάσει τους σκηνοθέτες
σ’ όλο τον κόσµο, και οι ταινίες του Ροσελίνι και του Ντε Σίκα
που έπαιζε στο «Άστυ» κάθε Κυριακή πρωί, ώρα 11, η Αγλαΐα
Μητροπούλου στην Κινηµατογραφική της Λέσχη, άνοιγαν
ασυµµάζευτες συζητήσεις σε επίδοξους και δόκιµους σκηνοθέτες. Βέβαια, το κυρίαρχο στοιχείο αυτών των ταινιών ήταν
το ότι η κάµερα είχε βγει στο δρόµο (για την ακρίβεια, στις
φτωχογειτονιές), πράγµα που βόλευε στο γύρισµα ταινιών µε
χαµηλό κόστος. Αυτό, όµως, που είχε ξεφύγει από τους έλληνες νεορεαλιστές, ήτανε η Καθολική ιδεολογία των νεορεαλιστικών ταινιών, πράγµα που δεν κόλλαγε µε την ελληνική,
βαθιά ριζωµένη ορθόδοξη παράδοση. Ο ∆ράκος του Νίκου
κατάφερε να ξεπεράσει τις παγίδες του νεορεαλισµού, παρ’
όλο που είχε γυριστεί σε φυσικά ντεκόρ. Είναι σίγουρα µια
καθαρά ελληνική ταινία από κάθε άποψη, αναµφισβήτητα η
καλύτερη του κινηµατογράφου µας.
Η προοδευτική κριτική είδε εχθρικά την ταινία, και ο πιο
έγκυρος κριτικός της πρότεινε από την «Αυγή» να καούν τα
αρνητικά της ταινίας στο Σύνταγµα. Γενικά, η Αριστερά του
όγδοου ορόφου δεν έβλεπε µε κάλο µάτι τον πέµπτο που
ήταν ουσιαστικά αυτοχρηµατοδοτούµενος ανεξάρτητος κινηµατογράφος - καλός ή κακός, αδιάφορο, αλλά σίγουρα λαϊκός· ίσως µια µεγάλη λαϊκή τέχνη, γιατί αυτό το σινεµά έκφραζε το κοινό τη δεδοµένη εποχή, και η χρηµατοδότηση
αυτών των ταινιών µε την τεράστια αποδοχή γινόταν από τις
περιφερειακές αίθουσες, από το στάδιο της παραγωγής ακόµα. Θεµιτό, λοιπόν, να θέλει το Κόµµα να βάλει χέρι στο σινεµά. Η ∆εξιά δεν είχε ανάγκη: κρατούσε την ψαλίδα της λο-

......Ο Σταύρος Τορνές ήταν άνθρωπος της Πλατείας Αβησσυνίας, ασκούσε το επάγγεµα του παλιατζή βιβλίων, είχε µια
τρύπα σε στοά στο γιουσουρούµ, πήγαινε και σε µια σχολή
να γίνει ηθοποιός. Είχε µάθει γράµµατα στο Μακρονήσι
όπου τον είχαν µαντρώσει, κι όπως έλεγε, του ’κανε τον δάσκαλο ο Φίλιππος Ηλιού. Άρχισε να παίζει και στο σινεµά είχε φάτσα, άρεσε. Έπαιξε στη µοναδική ταινία του Χρήστου
Θεοδωρόπουλου, Η Έκτη Ηµέρα Συνεχίζεται, την πρώτη
ελληνική ταινία σε σινεµασκόπ. Ο Θεοδωρόπουλος ήταν διανοούµενος µε γερές σπουδές στο Παρίσι και εδώ, στη σχολή
Καλών Τεχνών. Ως δάσκαλος σε µια σχολή κινηµατογράφου,
είχε καταγοητεύσει µια σειρά νέων κινηµατογραφιστών. Στην
πραγµατικότητα, επαλήθευσε τον Φίνο. Ο Σταύρος µπολιάστηκε από τον Θεοδωρόπουλο οριστικά και κουλτούριασε
ανεπανόρθωτα. Στο µαγαζί του Σταύρου συναντούσες επίδοξους νεαρούς σκηνοθέτες, συγγραφείς, ποιητές και, κυρίως,
τον Θωµά τον Γκόρπα, που έκανε κόρτε και µε το σινεµά. Ο
Θωµάς ήρθε από το Μεσολόγγι, αγαπούσε τα γράµµατα και
τον Τσιτσάνη.
......Το σινεµά είναι ρινγκ: δε φτουράνε οι ποιητές· φτουράει
η ποίηση. Τι να κάνουµε... άλλο λέξη, άλλο εικόνα. Ο λόγος
είναι, βέβαια ο κυρίαρχος της έκφρασης, αλλά έχει τους δικούς του νόµους, όπως και η εικόνα – µην τα µπλέκουµε. Το
σινεµά, από γεννησιµιού του, τραµπαλιζόταν µεταξύ εικόνας
και λόγου. Είπαν πως ο κινηµατογράφος είναι µια σύνθεση
όλων των τεχνών, γιατί η ζωγραφική, αλλά και η µουσική,
άσε πια το θέατρο και το µυθιστόρηµα, προβάλλουν τα δικαιώµατά τους στην οθόνη. Η ηδονή των ωραίων εικόνων που
µας χάρισαν µεγάλοι σκηνοθέτες, είναι στον αντίποδα της
οδύνης των εικόνων που πρέπει να προσφέρει το πραγµατικά δυνατό σινεµά… κι εδώ ακουµπάµε τη βυζαντινή εικόνα.
«αηδές γαρ το υπέρ την µετρίαν ατθίδα γλώτταν» έλεγε ο
Απολλώνιος. Γιατί ο κινηµατογράφος είναι αυτοτελής και αυτάρκης τέχνη· δε χρειάζεται δεκανίκια, ούτε δανεικά στολίδια. Κινηµατογράφος είναι η αιχµαλωσία µιας ζωντανής
στιγµής για πάντα από έναν δηµιουργό.
......Ο Γιάννης Νεγρεπόντης σπούδασε σινεµά, έκανε κι ένα
πέρασµα από τον Σταυράκο (πράγµα που φωνάζει στην ποίησή του: πολλά ποιήµατά του είναι ολοκληρωµένα σενάρια),
είχε σπουδάσει φιλολογία, τα πήγαινε καλά µε τα αρχαία
κείµενα, µετέφρασε Ευριπίδη κι έγραψε το σενάριο της Λυσιστράτης. Τακίµιασε µε τον Λουκιανό και τον Λοΐζο, και
φτιάξανε τραγούδια, πολύ ωραία τραγούδια. Απ’ ό,τι ξέρω,
άφησε και κάµποσα έτοιµα σενάρια αγύριστα όταν έφυγε
βιαστικά. Ο Γιάννης ήταν ένας αξέχαστος άνθρωπος µε καταλυτικό χιούµορ και τεράστιο ταλέντο.
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•ÂÂÚÓÒÓÙ·˜
Ù· Û‡ÓÔÚ·
Έντεκα χώρες των Βαλκανίων αποτελούν
τα µέλη του See Cinema Network. Έντεκα
χώρες, στις οποίες ο κινηµατογράφος
είναι «εθνική υπόθεση», αλλά που
προσπαθούν, ενάντια σε όλα τα δεδοµένα,
να τον βγάλουν εκτός συνόρων.

∞ﬁ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∏ÏÈﬁÔ˘ÏÔ
Στις 20 Νοεµβρίου 2006, έγινε στη Θεσσαλονίκη η 11η κατά σειρά
Γενική Συνέλευση του Κινηµατογραφικού ∆ικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (See Cinema Network). Οι εκπρόσωποι των εθνικών κινηµατογραφικών οργανισµών των 11 χωρών της Βαλκανικής, που είναι και τα ιδρυτικά µέλη του ∆ικτύου, έδειξαν αποφασισµένοι να δώσουν νέα πνοή στη συνεργασία τους µέσω του See
Cinema Network, και δεσµεύτηκαν να ενεργοποιηθούν ο καθένας
ξεχωριστά στη χώρα του και όλοι µαζί στο ∆ίκτυο, έτσι ώστε το
2007 να είναι µια πολύ παραγωγική χρονιά.
Οι αποφάσεις που πήραν, ενδιαφέρουν τους επαγγελµατίες του κινηµατογράφου των χωρών-µελών που επιθυµούν να αναπτύξουν
συνεργασίες συµπαραγωγής. Τόσο η Γραµµατεία του ∆ικτύου όσο
και ο κάθε εκπρόσωπος της χώρας-µέλους θα είναι στη διάθεσή
τους για να τους παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ή/και διευκολύνσεις. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η συνεχής ενηµέρωση του Οδηγού Επαγγελµατιών του Κινηµατογράφου και των Κινηµατογραφικών Επιχειρήσεων που ήδη υπάρχει στο website του
Ε.Κ.Κ., αλλά µε τα δεδοµένα που ίσχυαν το έτος 2000 κατά το
οποίο πρωτοκυκλοφόρησε σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Επιπλέον, το ∆ίκτυο, µε τον πενιχρό του προϋπολογισµό, θα χρηµατοδοτήσει το 2007 την παραγωγή 6 ταινιών µικρού µήκους µε
ποσό 10.000 ευρώ την καθεµία, καθώς και την ανάπτυξη 4 σχεδίων συµπαραγωγής µεταξύ των χωρών-µελών του µε 15.000 ευρώ το καθένα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη συνεδρίαση του Eurimages, το ∆εκέµβριο του 2006, δύο σχέδια development που είχε ενισχύσει το
See Cinema Network κατά το παρελθόν, πήραν χρηµατοδότηση
από το Eurimages. ∆ύο σχέδια σε µία µόνο συνεδρίαση του
Eurimages είναι πολύ µεγάλη επιτυχία για το ∆ίκτυο, και πολύ µεγάλο όφελος για τους δηµιουργούς και τους παραγωγούς των χωρών-µελών του ∆ικτύου.
Στον κατάλογο των δράσεων που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση
ν’ αναπτυχθούν για το 2007, περιλαµβάνεται και η προβολή ενός
πακέτου ταινιών πρόσφατης παραγωγής των χωρών-µελών του ∆ικτύου στο πλαίσιο των φεστιβάλ που υπάρχουν σε χώρες του ∆ικτύου. Το πακέτο θα περιλαµβάνει κατά προτίµηση ταινίες που έχει
ενισχύσει το ∆ίκτυο. Η πρώτη διοργάνωση προβολής αυτού του
πακέτου θα γίνει στο Φεστιβάλ της Clouj (Ρουµανία), τον Ιούνιο του
2007. Φιλοδοξούµε να είµαστε έτοιµοι ν’ αρχίσουµε την προβολή
νωρίτερα, σε φεστιβάλ άλλης χώρας. Πέραν των όσων αποφάσισε
η Γενική Συνέλευση του ∆ικτύου στη Θεσσαλονίκη, ένα πράγµα
έχει βαρύνουσα σηµασία: το ∆ίκτυο είναι ανοιχτό σε κάθε είδους

κινηµατογραφική συνεργασία µεταξύ των χωρών-µελών και, εκτός
από τις ιδέες των εκπροσώπων, περιµένει και αυτές των επαγγελµατιών κάθε χώρας. Περιµένει, θα λέγαµε, και την πίεση των επαγγελµατιών προς τις κινηµατογραφικές Αρχές ορισµένων νέων χωρών, ευτυχώς λίγων, που δεν είναι ενεργές.
Τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρακολούθησε και ο
Jonathan Davis, συντονιστής του EFAD (European Film Agencies
Directors - άτυπο όργανο το οποίο αποτελούν οι Πρόεδροι των Κέντρων Κινηµατογράφου των ευρωπαϊκών χωρών), και έµεινε έκπληκτος από τη διάθεση συνεργασίας που εκφράστηκε απ’ όλους
τους εκπροσώπους όλων των χωρών. Είµαι βέβαιος ότι θεωρεί το
See Cinema Network ως υποδειγµατικό µοντέλο συνεργασίας µεταξύ των χωρών που βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά στάδια ανάπτυξης µεταξύ τους, κι αυτό το εκδήλωσε στις επιστολές που έστειλε τόσο στη Γραµµατεία του ∆ικτύου όσο και σε φορείς άλλων χωρών του ∆ικτύου.
Πέραν του Ε.Κ.Κ. που είχε την πρωτοβουλία να ιδρύσει το ∆ίκτυο
και να το στηρίξει περισσότερο ή λιγότερο µε όλες τις ∆ιοικήσεις του,
οικονοµικά και πολιτικά, θα ήταν µεγάλη παράλειψη να µην αναφερθεί ότι η κυρία ∆ήµητρα Αργυρού, ∆ιευθύντρια Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του ΥΠ.ΠΟ., έχει στηρίξει
πολιτικά, οικονοµικά και ηθικά το See Cinema Network και ήταν
αυτή που χαιρέτησε την έναρξη των εργασιών της 11ης Γενικής Συνέλευσης και παρακολούθησε σε µεγάλο µέρος τις εργασίες της.
Από ελληνικής πλευράς, υπήρξαν αλλαγές στην εκπροσώπηση,
αλλά και τη ∆ιοίκηση του ∆ικτύου µετά την αποχώρηση του Κώστα
Βρεττάκου από το ΕΚΚ και, κατά συνέπεια, από το ∆ίκτυο. Τη θέση
του ανέλαβε ο Αλέξανδρος Κακαβάς, ο οποίος ορίστηκε και κατά
νόµον διαχειριστής του ∆ικτύου. Στη θέση του Εκτελεστικού Γραµµατέα επανεκλέχθηκε για τα τρία προσεχή χρόνια ο Γιάννης Ηλιόπουλος, προϊστάµενος του Τµήµατος Παραγωγής του Ε.Κ.Κ.
Συµπερασµατικά, αφού τόσο οι έλληνες πολίτες, όσο και οι έλληνες
πολιτικοί, θέλουν να αναπτυχθούν οι οικονοµίες και οι ∆ηµοκρατίες
των Βαλκανικών χωρών, η Γραµµατεία του See Cinema Network,
που είναι ελληνική, έχει πάρει προ πολλού το µήνυµα και διανοίγει
δρόµους που θα τους ασφαλτοστρώσουν οι υπόλοιποι κλάδοι.
Στόχος του ∆ικτύου από την αρχή ήταν η ανάπτυξη διµερών και
πολυµερών συνεργασιών µεταξύ των βαλκανικών κρατών, στους
τοµείς της παραγωγής, της πολιτιστικής και εµπορικής προώθησης,
και της διαφύλαξης της κινηµατογραφικής κληρονοµιάς, και, άρα,
η αµοιβαία ενηµέρωση, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και, κυρίως, η
θεσµοθέτηση κινήτρων για την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των επαγγελµατιών του κινηµατογράφου στις χώρες της περιοχής· κοινώς, για περισσότερες συµπαραγωγές....
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ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈÎ‹
Î·È Ê›ÏÔ˘˜
Ο Νίκος Μαµαγκάκης κάπνισε το πρώτο του τσιγάρο 11 χρονών όταν ένιωσε την ντροπή κάνοντας
παρέλαση. Ήταν το 1940, στον τόπο καταγωγής
του, το Ρέθυµνο. Είχε παρασυρθεί από τις ίδιες του
τις άγουρες ακόµα νότες, ουραγός στην τελευταία
σειρά. ∆εν αντιλήφθηκε ότι η µπάντα είχε κάνει
µεταβολή. Συνέχισε λοιπόν να προχωρά µόνος
του και «έγινα ρεζίλι» όπως ο ίδιος αναφέρει σε
µια από τις πολλές, πάρα πολλές, ιστορίες που περιέχονται στην βιογραφία «Νίκος Μαµαγκάκης Μουσική ακούω, ζωή καταλαβαίνω». Και που σε
αντίθεση µε αυτήν, δεν έχουν καµία σχέση µε το
ρεζιλίκι αλλά φτιάχνουν το πορτρέτο του δηµιουργού του «Ερωτόκριτου», της «ελεγείας» και
της «Αναρχίας», ενός µουσικοσυνθέτη απολύτως
αφοσιωµένου στην Τέχνη και τους συνεργάτες του.
Το 428 σελίδων βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από
λίγο καιρό από τις εκδόσεις Άγκυρα και είναι η
πρώτη, ολοκληρωµένη δουλειά που έχει γίνει
πάνω σε αυτόν τον σοβαρό και χαµηλότονο
–ίσως υπερβολικά χαµηλότονο- εργάτη της ελληνικής µουσικής, στου οποίου την φιλµογραφία,
θα βρει κανείς το µουσικό σκορ δεκάδων ταινιών
_από την Εκδροµή και την Παρένθεση του Τάκη
Κανελλόπουλου, µέχρι την Αρχόντισσα και τον
Αλήτη του Ντίνου ∆ηµόπουλου, το Μπορντέλο
του Νίκου Κούνδουρου και αρκετές του Νίκου
Περάκη (Άρπα Κόλα, Προστάτης Οικογένειας).

Είναι µια βιογραφία γραµµένη εν είδη αυτοβιογραφίας. Προέκυψε ύστερα από ατέλειωτες ώρες
συζητήσεων, ακροάσεων υλικού και τηλεφωνηµάτων µε τον άνθρωπο που επωµίστηκε την σύνθεσή τους, τον δηµοσιογράφο Πάνο Χρυσοστόµου, ο οποίος δεν διστάζει να χαρακτηρίσει τον
Μαµαγκάκη έναν από τους σηµαντικότερους
µουσικοσυνθέτες του κόσµου. Αρχικώς ο Μαµαγκάκης δεν ήθελε να µπει στην διαδικασία ενός
«επικήδειου» γιατί «από µένα δεν έχετε δει τίποτε ακόµη» όπως αναφέρεται από τον συγγραφέα
στο αντί προλόγου. Όµως τελικά πείστηκε.
Ευτυχώς. Γιατί η ιστορία του είναι ειπωµένη σαν
παραµύθι, ένα απολαυστικό, γλαφυρό παραµύθι
µε πραγµατικούς ήρωες. Τον Χατζιδάκι, τον Ξενάκη, τον Σκαλκώτα, τον Καζαντζάκη, τον Φίνο, τον
Λοϊζο, τους Βαρδινογιάννηδες. Είναι ένα παραµύθι που µας κάνει κοινωνούς µε την γέννηση µικρών και µεγάλα ψηφίδων από τον πρόσφατο πολιτισµό µας, όπως για παράδειγµα την απίστευτη
ιστορία της δηµιουργίας του τραγουδιού «Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ» (ακούστηκε στην Λεωφόρο του
Μίσους του Νίκου Φώσκολου και έγινε η µεγάλη
επιτυχία της Τζένης Βάνου) το οποίο ο Μαµαγκάκης έγραψε σε µισή ώρα και «µε το πιστόλι στον
κρόταφο» γιατί το είχε ξεχάσει!
(το βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD του Ερωτόκριτου)
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Ήρθε στην Αθήνα “µάζεψε” τα βραβεία της ταινίας της Μπαχ και Μπουζούκι (∆ράµα Θεσ/νίκη) έµεινε για τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές και έφυγε για τη Γερµανία µε το
όνειρο να επιστρέψει µε µια συµπαραγωγή µεγάλου µήκους.

