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είναι µια δυναµική πρόταση
Το φωτογραφικό λεύκωµα Η άλλη Ελλάδα
Ιστορίας µέσα
(και πρόκληση) για το ξαναδιάβασµα της
οτεινού µας παρελθόντος.
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Θέλω να πιστεύω πως το 2008 θα είναι η χρονιά των µεγάλων αλλαγών για το χώρο µας. Αυτή άλλωστε είναι η ευχή µας για κάθε νέα χρονιά. Φέτος, όµως, έχουµε τα δείγµατα εκείνα που
κάνουν τη χρονιά να φαίνεται ελπιδοφόρα. Οι ταινίες που έφυγαν αλλά και οι ταινίες που έρχονται απέδειξαν ότι το ταλέντο και η έµπνευση υπάρχουν, αυτό που λείπει είναι τα νέα κίνητρα για
δηµιουργία. Ο υπουργός Πολιτισµού έχει δροµολογήσει ήδη τη δυνατότητα ύπαρξης Tax
Shelter, η υπογραφή του Film Commission είναι θέµα ηµερών, έχει ανακοινωθεί η Επιτροπή που
θα εισηγηθεί τις τροποποιήσεις του υπάρχοντος Νόµου για τον ελληνικό κινηµατογράφο, ενώ τέλος, ένα πάγιο αίτηµα του χώρου, ο ειδικός κωδικός του Κέντρου, έχει ενταχθεί στον τακτικό
προϋπολογισµό.
Από την πλευρά τού Κέντρου πολύ σύντοµα θα είµαστε έτοιµοι να δώσουµε στα Σωµατεία ένα
προσχέδιο του Νέου Κανονισµού, για να µπορέσουµε να ακούσουµε και τις δικές τους απόψεις.
Βασική µας πολιτική: να στηρίξουµε τη συγγραφή σεναρίου σε όλα τα στάδιά του, να υποστηρίξουµε τους νέους δηµιουργούς (πρώτες ή δεύτερες ταινίες) -χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα παραµερίσουµε τους παλαιούς και καταξιωµένους- και να αφουγκραστούµε το χώρο του ντοκιµαντέρ.
Νέοι σκηνοθέτες λοιπόν, νέοι νόµοι, νέοι κανονισµοί, µεγάλοι στόχοι. ∆υσκολίες; Πολλές! Αν
όµως ξεπεράσουµε τις εδραιωµένες αντιλήψεις και την καχυποψία και προσπαθήσουµε ενωµένοι να πετύχουµε αυτά τα «όνειρα», τότε σίγουρα το 2008 θα είναι µια πολύ καλύτερη χρονιά.
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Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση ή αναπαραγωγή
κειµένων του περιοδικού, υπό τον όρο της αναφοράς της πηγής και της µη παραποίησης των
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Οι απόψεις που φιλοξενούνται σε ενυπόγραφα
κείµενα του περιοδικού είναι προσωπικές, εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο αυτούς που τις υπογράφουν. Το Ε.Κ.Κ. και το ΜΟΤΕΡ δεν φέρουν ευθύνη για τις απόψεις αυτές.
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//σηµεία διανοµής
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 34/36,
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥ ΚΟΡΑΗ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
CINEMAX /CLASS ΣΤΑ∆ΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑΙΟΝ NESCAFE ΒΑΣ.
ΣΟΦΙΑΣ 124
ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS ZΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 7,
ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΣΤΡΟΝ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 336
ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 145, ∆ΑΦΝΗ CINE CITY (1-4
ΑΙΘΟΥΣΕΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 82, ΠΛ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ CINE ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 232 & ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
CINE CITY
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 82, ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ∆ΑΝΑΟΣ 1 &
2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 109, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΕΛΛΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 64
EMΠΑΣΣΥ FILMNET ODEON ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 5 & ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ,
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΤΟΥΑΛ ΠΛ. ∆ΑΒΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΤΟΥΑΛ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΡΕΜΟΥ
141,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΙΝΤΕΑΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ PRINCE FILMCENTER Λ.
ΣΥΓΓΡΟΥ 106, ΦΙΞ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ FILMCENTER ΡΙΖΑΡΗ 4, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΦΙΛΙΠ ΘΑΣΟΥ 11, ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTER
ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 21, ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ODEON ΟΠΕΡΑ 1 & 2
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 57 ΟDEON ZINA ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 74 ODEON
ΑΒΑΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 234 ODEON KOSMOPOLIS-ΜΑΡΟΥΣΙ (1-12
ΑΙΘΟΥΣΕΣ) Λ. ΚΗΦιΣΙΑΣ 73, ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ODEON STARCITY Λ.
ΣΥΓΓΡΟΥ 111 & ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ FILMCENTER ΡΙΖΑΡΗ 4 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΣΠΟΡΤΙΓΚ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
18, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΣΙΝΕ ΨΥΡΡΗ ΣΑΡΡΗ 40-44 ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ
ΕΨΑ ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, Π. ΦΑΛΗΡΟ STER ILION ΛΕΩΦ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67Α ΙΛΙΟΝ STER ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΩΦ.
ΑΧΑΡΝΩΝ 375 ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΛ. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΦΛΕΡΥ ΘΗΣΕΩΣ και ΣΚΙΠΗ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ NΑΤΑΛΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 3
ODEON CINEPLEX ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 & ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38
ΟΛΥΜΠΙΟΝ/ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10
ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 9 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΝ ΦΙΛΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 ΒΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8, ΚΑΜΑΡΑ STER
MACEDONIA ΤΟΜΠΑΖΗ 15 ΠΥΛΑΙΑ
STER CITY GATE
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΚΩΛΕΤΤΗ • ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞ ΚΩΝ.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 ΗΛΥΣΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 21 • ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΑΡ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57 • ∆ΡΑΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 •
ΛΑΡΙΣΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 14 STER THESSALIA 3Ο χλµ.
ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ • ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΣΤΟΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & Ι∆ΟΜΕΝΕΩΣ • ΡΟ∆ΟΣ
METPOΠΟΛ (ΟDEON) ΒΥΡΩΝΟΣ & ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ • ΧΑΛΚΙ∆Α
ΟDEON A ΜΑΓΙΑ ΑΒΑΝΤΩΝ 83 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ • ΤΡΙΠΟΛΗ ODEON
CINEPLEX CINEVILLE ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 36 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
• ΓΙΑΝΝΕΝΑ ODEON CINEPLEX ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ • ΚΑΒΑΛΑ
ΟΣΚΑΡ ΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ 14 ΖΕΦΥΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
• ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 • ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΚΑΡΠΙ∆Η 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 28 • ΚΙΛΚΙΣ ΑΣΤΡΟΝ Κ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆Η
3 • ΚΟΖΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ ODEON
CINEPLEX ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ •
ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 •
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 5 • ΣΕΡΡΕΣ ΚΡΟΝΙΟΝ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 • ΞΑΝΘΗ ODEON CINEPLEX ΚΑΡΑΟΛΗ &
ΕΛΠΙ∆ΟΣ • ΠΑΤΡΑ STER VESO MARE ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ 17
ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΗ ΚΙΝ/ΓΡΑΦΟΥ & Μ.Μ.Ε. ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 65 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 Μ.Μ.Ε.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5
ΙΕΚ ΑΚΜΗ
ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 16 ΙΕΚ ∆ΟΜΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 17 NEW
YORK COLLEGE ΑΜΑΛΙΑΣ 38 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17
ΙΑΝΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 24 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 &
ΚΟΡΑΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 35 ΛΙΒΑΝΗ ΑΡΑΧΩΒΗΣ &
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1
ΣΤΟΑ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
FNAK THE MALL ΑΝ∆ΡΕΑ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ EX-LIBRIS ΣΟΛΩΜΟΥ 4-6 & ΣΤΡΑΤΗΓΗ
- Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΚΟΥΦΑ & ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ BEST BOOK
HUNTERS ΣΟΛΩΝΟΣ 47

ΚΑΦΕ ROSEBUD ΣΚΟΥΦΑ 40 & ΟΜΗΡΟΥ 60 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΣΚΟΥΦΑ
47-49 JOCKERS ΒΟΥΛΗΣ 7 MAGAZE ΑΙΟΛΟΥ 33 WUNDERBAR
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 30 BACARO ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1 & ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ
BARTESSERA ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25 (ΣΤΟΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ) ΚΟΚΚΟΙ
ΚΑΦΕ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39 & ∆Ι∆ΟΤΟΥ TOY CAFE ΚΑΡΙΤΣΗ 10
ΤRIBECCA ΣΚΟΥΦΑ 46 JIMMY’S BAΛΑΩΡΙΤΟΥ 7 A LIER MAN
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 2 ΓΚΑΖΙ ΝΙΧΟΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 61Β COFFEE SHOP
ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΟΥ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ
1 SHELTER ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΓΟΥ 92 • ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 • ΛΑΜΙΑ
ΚΑΦΩ∆ΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ ΟΘΩΝΟΣ 10 • ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΟΡΤΑ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 9
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Στείλτε µας τα γράµµατά σας (µέχρι 150 λέξεις)
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editorial

Αγαπητό µοτέρ,

εξώστης
Φέτος ταξίδεψα για τρεις µέρες από την Αθήνα για να παρακολουθήσω το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Τα πράγµατα ήταν
απογοητευτικά: κατόρθωσα να δω µόλις τρεις ταινίες…η µάλλον να
µην τις δω (γιατί δεν βλεπόντουσαν). Και αυτό καθώς λίγες επιλογές
µου είχαν µείνει όταν πήγα να βγάλω εισιτήρια. Αλήθεια, γιατί θα
πρέπει τα εισιτήρια να εκδίδονται µόνο την ίδια ηµέρα µε τις προβολές; Όσο για το πρόγραµµα προβολών, ήταν τόσο φορτωµένο ώστε
– αν και είχε ενδιαφέρον, όπως και οι διάσηµοι καλεσµένοι – χρειαζόταν εντατική µελέτη για να καταφέρεις να αποφασίσεις τι να πρωτοδείς. Ώρες – ώρες αισθανόµασταν ότι η όλη διοργάνωση λειτουργούσε ερήµην µας, και οι µόνοι που εξυπηρετούνταν ήταν οι δηµοσιογράφοι µε τις κάρτες διαρκείας. Ελπίζω του χρόνου οι υπεύθυνοι να
προνοήσουν ώστε να αποφύγουµε παρόµοια ταλαιπωρία.
Φιλικά,
Παναγιώτα Βασιλοπούλου

νέα
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης
το 10 το καλό!

έλληνες του κόσµου: Κριστίν Κρόκος
γυρίζοντας µια «ξένη» ταινία στην Ελλάδα

Μικροµηκάδες
η πρώτη φορά είναι η καλύτερη

φεστιβάλ ecocinema
o άνθρωπος, το περιβάλλον και οι ιστορίες

συνέντευξη: Τζιµ Γιαννόπουλος
o αρχιτέκτονας των blockbusters

φεστιβάλ Θεσσαλονίκης:
εικόνες φεστιβάλ

Αγαπητό µοτέρ,
Παρακολούθησα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευχαρίστηση την ταινία του Γιάννη Σµαράγδη El Greco. Ως ιστορική βιογραφική ταινία πέτυχε να µε «µπάσει» στο κλίµα µιας άλλης εποχής. Έδωσε ιδιαίτερη
έµφαση στις ερωτικές περιπέτειες τού ήρωα, τονίζοντας τη διαχρονικότητα τής έλξης των δυο φύλων και της αγάπης, που αποτελεί σαφώς γέφυρα κατανόησης και επικοινωνίας εποχών, πολιτισµών και
ανθρώπων. Άλλο σηµείο που απασχόλησε το έργο ήταν η ιδεολογική αντίθεση µεταξύ τής ανθρωπιάς τής τέχνης και του δογµατισµού,
που στην προκειµένη περίπτωση προσωποποιούσε η Ιερά Εξέταση.
Το Κρητικό πνεύµα και η λεβεντιά, συνάντησε την Βενετσιάνικη καλλιτεχνική φινέτσα και αρχοντιά και την Ισπανική αριστοκρατία. Λόγια
«περί αιωνιότητας» έργων ακούστηκαν από τον ίδιο τον Θεοτοκόπουλο, που αν δεν λάβουµε υπ’ όψιν µας το µέγεθος τής προσωπικότητάς του, ίσως φανούν αλαζονικά -πιθανόν βέβαια να είναι ιστορικώς αληθινά-, εξυπηρετούν όµως την άµεση αναγνώρισή του ως
αυθεντία από τον θεατή -µια και η κινηµατογραφική ταινία διαθέτει
λίγο σχετικά χρόνο-, ακόµα και αν ελάχιστα γνωρίζει από ζωγραφική και αισθητική καλλιέργεια.
Ο Σωτήρης Μουστάκας, στην τελευταία κινηµατογραφική παρουσία του,
µε το γνώριµο τόνο της φωνής του, µου θύµισε παλαιό Ελληνικό κινηµατογράφο αναµιγµένο µε µεγάλο ζωγράφο, η όµορφη ∆ήµητρα Ματσούκα εξέπεµψε ερωτισµό και ο Νικ Ασντον, παρ’ όλες τις κάποιες υστερίες του, χειρίστηκε θεµελιωµένα την προσωπικότητα που ενσάρκωνε.
Το σύνολο τής ταινίας είναι πετυχηµένο και το θέµα της πρωτότυπο.
Θα χαιρόµουν αν έβλεπα και άλλα τέτοια έργα.
Με εκτίµηση,
Γρηγόρης Τεχλεµετζής

προσεχώς
38 µικρό έγκληµα
40 διόρθωση
42 γυναικείες συνωµοσίες
44 συντρίµµια ψυχής
46 µόλις χώρισα
γυρίσµατα
48 Χρήστος Καρακέπελης σε αναζήτηση πρώτης ύλης
50 Στέλιος Χαραλαµπόπουλος µια ανεξιχνίαστη συνάντηση
52 Θόδωρος Αγγελόπουλος ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία
53 Τώνης Λυκουρέσης µε σύγχρονη µατιά στο σύµπαν του Θεοτόκη
αφιέρωµα: Τζον Κασαβέτις
συνέντευξη: Ζόι Κασαβέτις
φεστιβάλ Ολυµπίας
οι νέοι κινηµατογραφούν τον κόσµο

χαράσσοντας ξανά τη γόνιµη γραµµή
για τον Μπάµπη

από τη Βένια

ταινιοθήκες των ΑΕΙ

κρυµµένοι θησαυροί για κάθε (εξ)ερευνητή

βιογραφίες: Τώνια Μαρκετάκη
στον ιστό: blog-busters
µικροµηκάς
Μιχάλης Κωνσταντάτος
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γυρίσµατα στην καρδιά του ηφαιστείου
Η Ελένη Αλεξανδράκη (Νοσταλγός, Σταγόνα στον ωκεανό) επιστρέφει γι’
άλλη µια φορά στον… ηφαιστειακό τόπο του εγκλήµατος, που δεν είναι
άλλος από την αγαπηµένη της Νίσυρο, όπου ολοκλήρωσε πρόσφατα το
πρώτο µέρος γυρισµάτων της τελευταίας της ταινίας, µε τίτλο Ο αρσιβαρίστας και ο Άγγελος. Θέµα της, η προσπάθεια ενός αθηναίου παραγωγού
να στήσει ένα πολυθέαµα στον κρατήρα του ηφαιστείου, χωρίς να υπολογίζει τον φύλακά του. «Με όλους τους Νισύριους έχω αναπτύξει µια ουσιαστική δηµιουργική σχέση όλα αυτά τα χρόνια, κι έχουµε πάντα άψογη
συνεργασία» λέει η σκηνοθέτις. Η φωτογραφία είναι του Βασίλη Καψούρου, η σκηνογραφία της Ιουλίας Σταυρίδου και η ηχοληψία του Μαρίνου
Αθανασόπουλου. Παίζουν οι: Κλαυδία Ζαραφωνίτου,
∆ηµήτρης Μπίτος και Σιδέρης Κοντογιάννης.

µια ταινία για τη µετανάστευση
Την πρώτη του ελληνική παραγωγή στη σαραντάχρονη πορεία του ετοιµάζει ο Κώστας
Γαβράς. Πρόκειται για το Eden is West, µια
πολιτική ταινία µε θέµα τη µετανάστευση,
«µια σύγχρονη ιστορία ενός νεαρού λαθροµετανάστη που διασχίζει τη Μεσόγειο από
την Ελλάδα, επιθυµώντας να φτάσει στο Παρίσι· το road movie ενός σύγχρονου Οδυσσέα που δεν πάει στην Ιθάκη, αλλά θέλει να
βρει τη δική του Ιθάκη» όπως περιέγραψε
την ιδέα του ο Κώστας Γαβράς, κατά την
πρόσφατη επίσκεψή του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Όπως και σε άλλες ταινίες του
σκηνοθέτη, η χώρα καταγωγής του ήρωα
δεν λέγεται, αλλά «φωτογραφίζεται» «Ελπίζω ο θεατής να το βρει µόνος του, όπως στο
Ζ. Προσπαθώ να δηµιουργήσω αυτή τη σχέση µεταξύ του κινηµατογραφιστή και του θεατή. Καλύτερα ν’ αφήνεις να δώσει ο ίδιος ο
θεατής τις απαντήσεις.»
Ο βραβευµένος µε δύο Όσκαρ σκηνοθέτης

εµπνεύστηκε το σενάριο της νέας του ταινίας
µετά από µια συζήτηση µε έναν γάλλο
υπουργό που του ανέφερε πως, στο µέλλον, αναµένεται να µεταναστεύουν στην Ευρώπη 20 εκατοµµύρια ξένοι. «Είναι αδύνατον να γίνει µια ρεαλιστική ταινία πάνω στο
δράµα αυτών των ανθρώπων. Η ταινία είναι
µια µεταφορά, κάτι διαφορετικό – µάλιστα,
στην ταινία υπάρχει η ιδέα ενός µάγου που
επεµβαίνει σε µια σκηνή.»
«Μας άγγιξε το πρωτότυπο σενάριο, που
πραγµατεύεται ένα τόσο δύσκολο και κοινωνικά ευαίσθητο θέµα. Είναι η ευκαιρία να φύγουµε λίγο από το κλειστό κοµµάτι της ελληνικής παραγωγής και να δούµε πιο στρατηγικά τις ταινίες που έχουν καλλιτεχνική και
εµπορική δυνατότητα» λέει ο ∆ιονύσης Σαµιώτης, επικεφαλής του script development
της ODEON που έχει αναλάβει την παραγωγή από ελληνικής πλευράς.
Τα γυρίσµατα θα ξεκινήσουν τον Μάιο και
θα γίνουν στο Παρίσι, τις Άλπεις και την
Κρήτη. Η ταινία είναι µια γαλλοελληνική
συµπαραγωγή της KG Productions και της
ODEON, και τη διεθνή διανοµή έχει αναλάβει η Pathé distributions.
>> Λίγο πριν ξεκινήσει τα γυρίσµατα της νέας του ταινίας, ο Κώστας Γαβράς θα κάνει
και µια στάση στο Βερολίνο, ως πρόεδρος
της Κριτικής Επιτροπής της φετινής Μπερλινάλε, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 7-17
Φεβρουαρίου. «Το έργο του Κώστα Γαβρά
είναι την ίδια στιγµή κοινωνική κριτική και
υψηλή τέχνη» είπε ο επικεφαλής του Φεστιβάλ, Ντίτερ Κόσλικ, σχετικά µε την επιλογή
του σκηνοθέτη.

>> Ο Κώστας Γαβράς είναι ο επικεφαλής της
Επιτροπής για τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού κινηµατογράφου που ανακοίνωσε τον
∆εκέµβριο ο υπουργός Πολιτισµού, Μιχάλης Λιάπης. Το έργο της Επιτροπής θα βασιστεί στα πορίσµατα και τα πρακτικά του 3ου
Κινηµατογραφικού Συνεδρίου, που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Μάιο, καθώς και
σε προτάσεις φορέων και σωµατείων που
έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισµού.
Εκτός από τον Κώστα Γαβρά, την Επιτροπή,
που καλείται να καταθέσει τις προτάσεις της
µέσα στο πρώτο τετράµηνο του 2008, απαρτίζουν οι: Απόστολος ∆οξιάδης (συγγραφέας), Γιώργος Λυκιαρδόπουλος (παραγωγός),
Χρήστος Μήτσης (κριτικός κινηµατογράφου), Ελένη Μπερντέ (δικηγόρος και πρώην
νοµική σύµβουλος του Film Victoria και
Cinemedia – ACMI), Τάσος Μπουλµέτης
(σκηνοθέτης), Γιώργος Τζιώτζιος (διανοµέας), Απόστολος Φούκης (αιθουσάρχης, επίτιµος πρόεδρος της ΠΟΑΚ) και ∆ήµητρα
Αργυρού (∆ιευθύντρια Κινηµατογράφου και
Οπτικοακουστικών Μέσων ΥΠΠΟ).

Με επιτυχία για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε στα τέλη ∆εκεµβρίου η συνάντηση
των µελών του Eurimages στο Παρίσι,
καθώς ο έλληνας εκπρόσωπος, Αλέξανδρος Κακαβάς, εξασφάλισε την οικονοµική ενίσχυση της ταινίας του Φίλιππου
Τσίτου ∆εν θα γίνεις Έλληνας ποτέ
(Μαρενγκλέν), µε το ποσό των 180.000
ευρώ. Το σενάριο της ταινίας έχει γράψει
ο Αλέξης Καρδαράς και είναι παραγωγή
της Bad Movies του Κωνσταντίνου Μωριάτη σε συµπαραγωγή µε τη γερµανική
εταιρεία Twenty Twenty του Θάνου Καραθάνου. Τα γυρίσµατα, αναµένεται να
ξεκινήσουν αρχές Φεβρουαρίου.

συµµετοχές για το emotion
Ευαισθητοποίησε, προβληµάτισε και κέρδισε τις εντυπώσεις. Το

Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ για άτοµα µε αναπηρία, Emotion
Pictures, που πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρσι τον Ιούνιο, συνεχίζει την επιτυχηµένη πορεία του, και φέτος θα πραγµατοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου στην Αθήνα, παράλληλα µε το 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «Άτοµα µε αναπηρία και
ΜΜΕ». Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν µε ντοκιµαντέρ, θα
πρέπει να ετοιµάσουν και να στείλουν φάκελο υποψηφιότητας
µέχρι τις 30 Μαρτίου. Το Φεστιβάλ Emotion Pictures, καθώς και
το ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «Άτοµα µε αναπηρία και ΜΜΕ» διοργανώνει η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης.
Πληροφορίες, στο www.ameamedia.gr

φεστιβάλ α…LA ελληνικά
Άρωµα… Χόλιγουντ έφεραν µαζί τους οι Έρση ∆άνου και Αγγελική Γιαννακοπούλου, οι ελληνίδες σκηνοθέτριες και εµπνεύστριες του Los Angeles Greek
Film Festival, σε κοινή τους συνέντευξη Τύπου τον περασµένο
∆εκέµβριο. Οι δυο σκηνοθέτριες
παρότρυναν τους έλληνες συναδέλφους τους να ταξιδέψουν στο
Λος Άντζελες και να… κυνηγήσουν την ευκαιρία. Το Φεστιβάλ
θεσµοθετήθηκε στις ΗΠΑ µε την
υποστήριξη ελλήνων παραγωγών του Χόλιγουντ, και στο συµβουλευτικό του όργανο συµµετέχουν ο πρόεδρος της 20th
Century Fox, Τζιµ Γιαννόπουλος,
ο βραβευµένος µε Όσκαρ Αλεξάντερ Πέιν (Πλαγίως, Σχετικά
µε τον Σµιντ), ο παραγωγός
Στράτον Λίοπολντ (Επικίνδυνη
αποστολή), ο διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαµιχαήλ κ.ά. Το φετινό Los Angeles Greek Film Festival θα πραγµατοποιηθεί την τελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου, και σ’ αυτό µπορούν να συµµετάσχουν ταινίες µικρού και µεγάλου µήκους ελλήνων κινηµατογραφιστών από την Ελλάδα, την Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσµο, καθώς και ταινίες µη Ελλήνων, µε την προϋπόθεση, το θέµα του σεναρίου να είναι ελληνικό. Τελική προθεσµία υποβολών είναι η 31η Ιανουαρίου.
Οι ταινίες πρέπει να έχουν γυριστεί έως και τρία χρόνια πριν, χωρίς να αποκλείονται και παλαιότερες που θα θεωρηθούν ενδιαφέρουσες, ενώ από φέτος εισάγεται και διαγωνιστικό
τµήµα για το σενάριο, που θα πρέπει να υποβληθεί στα αγγλικά. Ακόµα, θα υπάρξει ειδικό πρόγραµµα µε ταινίες για τις ελληνικές πυρκαγιές του 2007, καθώς και αφιέρωµα στον Τζον Κασαβέτις.
Περισσότερες πληροφορίες, στο www.lagreekfilmfestival.org

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Eduart
της Αγγελικής Αντωνίου
∆ιεθνές φεστιβάλ Παλµ Σπρίνγκς
3 έως 14 Ιανουαρίου
Smith Rafael Film Centre
(Σαν Φρανσίσκο)
11 έως 24 Ιανουαρίου
∆ιεθνές Φεστιβάλ Τρόµσο Νορβηγία (∆ιαγωνιστικό)
15 έως 20 Ιανουαρίου
∆ιεθνές Φεστιβάλ Γκέτεµποργκ Σουηδία
25 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου
∆ιεθνές Φεστιβάλ Πόρτλαντ
7 έως 23 Φεβρουαρίου
∆ιεθνές Φεστιβάλ Κλήβελαντ
6 έως 16 Μαρτίου

Ροζ του Αλέξανδρου Βούλγαρη
Κωνσταντινούπολη –
Ανεξάρτητο Φεστιβάλ
14 έως 24 Φεβρουαρίου

Ιστορία 52 του Αλέξη Αλεξίου
∆ιαγωνιστικό
Ρόντερνταµ
23 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Καλή χρονιά µαµά
της Ιρίνα Μπόικο
Κλερµόν – Φερράν
1 έως 9 Φεβρουαρίου

Για άλλη µία φορά το φεστιβάλ cult ελληνικού κινηµατογράφου είναι εδώ
που από τις 14 έως τις 17 Φεβρουαρίου
θα φιλοξενηθεί στο Gagarin 205, για
έκτη συνεχή χρονιά. Ένα φεστιβάλ που
φέρνει στο προσκήνιο ταινίες ξεχασµένες στο «χρονοντούλαπο», ταινίες που
το κοινό δεν έχει και πολύ συχνά την
ευκαιρία να δει. Ίσως για αυτό έχε αποκτήσει φανατικούς φίλους που κάθε
χρόνο γεµίζουν ασφυκτικά το Gagarin.
Πιο καλτ δε γίνεται.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα του τριηµέρου στο τηλέφωνο
210 8547600 – 8547488.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

πάµε Νάουσα
Στην πέµπτη του χρονιά φτάνει φέτος το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Φιλµ και Βίντεο Μικρού Μήκους της Νάουσας, που θα
πραγµατοποιηθεί από τις 8 έως τις 11 Μαΐου, και η διαδικασία
αιτήσεων συµµετοχής ξεκίνησε. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα γίνονται δεκτές ταινίες µυθοπλασίας, κινουµένων σχεδίων και πειραµατικές, ενώ όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στα τµήµατα σπουδαστικών ταινιών, Digital View, και ταινιών κινητών
τηλεφώνων, movile, παίρνουν παράταση ώς τις 15 Μαρτίου.
Πληροφορίες και αίτηση συµµετοχής, στο www.naoussafilmfestival.gr
και στο www.niff.gr

Επιστηµονική φαντασία
Αν και το είδος της επιστηµονικής φαντασίας
µπορεί να... φαντάζει άπιαστο όνειρο για τα
ελληνικά δεδοµένα, παρ’ όλα αυτά, µια ταινία –που, µάλιστα, φιλοδοξεί να δώσει στο
είδος και πολιτική διάσταση– είναι στα σκαριά: πρόκειται για το COPY/PASTE του Πάνου Παππά και της ∆έσποινας Χαραλάµπους, που θα γυριστεί στην Ελλάδα ως ευρωπαϊκή συµπαραγωγή, µε έλληνες τεχνικούς, αλλά µε διεθνές καστ και την υποστήριξη του άγγλου παραγωγού Μπάρι Χάνσον (Βρόµικο Σαββατοκύριακο), ο οποίος
βρέθηκε στην Ελλάδα το ∆εκέµβριο για την
προετοιµασία της παραγωγής. Σ’ ένα όχι και
τόσο µακρινό µέλλον, η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρώτα χρόνια εφαρµογής µιας
επιστηµονικής µεθόδου που κατά κάποιον
τρόπο εξασφαλίζει τη µετά θάνατον ζωή, µε
τη µεταφορά σε υπολογιστή όλου του περιεχοµένου τού εγκεφάλου ενός ανθρώπου
–των γνώσεων, των εµπειριών, των συναισθηµάτων του– λίγο πριν από το θάνατό
του. Οι αποθηκευµένες συνειδήσεις των νεκρών επικοινωνούν µε τους ζωντανούς,
χρησιµοποιώντας ψηφιακό πρόσωπο και
ζωή, µέχρι που µια σειρά ανεξήγητοι θάνατοι Νεκροφυλάκων –οι οποίοι φροντίζουν
και προστατεύουν τους «νεκρούς»– θα φέ-

ρουν στην επιφάνεια τις υποβόσκουσες
αντιθέσεις ζωντανών και νεκρών. Θύµατα
και θύτες εναλλάσσονται σ’ έναν κόσµο
ανάλογο του σηµερινού, µε ρατσισµό, κοινωνικό αποκλεισµό, αλλά και την ελπίδα
για ένα καλύτερο αύριο.
Η ανάπτυξη του σεναρίου, που χρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Κ.Κ. (στο πρόγραµµα Γραφή) έγινε στα εργαστήρια σεναρίου Script &
Pitch και Sources2 του προγράµµατος
MEDIA.

Ενίσχυση νέων δηµιουργιών
Την επιχορήγηση 11 σχεδίων ανάπτυξης
παραγωγής που είχαν προταθεί ως υποψήφια από έξι Κέντρα Κινηµατογράφου χωρών-µελών του See Cinema Network αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του ∆ικτύου, σε
συνάντησή της τον περασµένο Νοέµβριο,
στη Θεσσαλονίκη. Τα χρηµατοδοτούµενα
σχέδια, καθένα απ’ τα οποία θα λάβει το
ποσό των 5.500 ευρώ, είναι: Alive του
Αρτάν Μιναρόλι (Αλβανία-Αυστρία), East,
West, East του Γέργι Τζουβάνι (Αλβανία),
Billy Goat του Γκεόργκι Ντγιούλγκεροβ
(Βουλγαρία-Ελλάδα), Chinatown της Αλίκης ∆ανέζη-Κνούτσεν (Κύπρος-Ελλάδα),
Fish and chips του Ηλία ∆ηµητρίου (Κύπρος-Ελλαδα), Guilt του Βασίλη Μαζωµένου (Ελλάδα-Κύπρος), Istanbul of
miracles της Φωτεινής Σισκοπούλου (Ελλάδα-Τουρκία-Σερβία), First of all Felicia των
Γκαζβάν Ραντουλέσκου και Μελίσα ντε Ράαφ (Ρουµανία-Κροατία), Kino karavan του
Τίτους Μουντενό (Ρουµανία-Βουλγαρία),
April in Belgrade του Μπόγιαν Βούλετιτς
(Σερβία-Σλοβενία-Ελλάδα) και Skinning
του Στέφαν Φιλίποβιτς (Σερβία-Ελλάδα).

Εδιµβούργο – Filmhouse
1 έως 10 Φεβρουαρίου
The zero years
του Νίκου Νικολαϊδη
Ηλίας Πετρόπουλος: Ένας κόσµος
υπόγειος της Μαρίας Λεγάκη
∆εκαπενταύγουστος
του Κωνσταντίνου Γιάνναρη

Μελβούρνη
Μετανάστευση στον ελληνικό
κινηµατογράφο, 1956 - 2006
18 έως 27 Ιανουαρίου
Απ’ το χιόνι του Σωτήρη Γκορίτσα
Μιρουπάφσιµ των Γιώργου Κόρρα
και Χρήστου Βούπουρα
Delivery
του Νίκου Παναγιωτόπουλου
Όµηρος του Κωνσταντίνου Γιάνναρη
Η φωτογραφία
του Νίκου Παπατάκη
Μασσαλία, µακρινή κόρη
του Μάρκου Γκαστίν
Μέχρι το πλοίο
του Αλέξη ∆αµιανού

ΗΠΑ, University
of Notre Dame
21 Φεβρουαρίου
Θα το µετανιώσεις
της Κατερίνας Ευαγγελάκου

Τάµπερε – Φεστιβάλ
σύγχρονου ελληνικού
κινηµατογράφου
29 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου
Ο βασιλιάς του Νίκου Γραµµατικού
Όλα είναι δρόµος
του Παντελή Βούλγαρη
Το πήδηµα του Κατσαντώνη
και ο µπάρµπα Λάµπρος
του Γιώργου Κολόζη
Οι γενναίοι της Σαµοθράκης
του Σταµάτη Τσαρουχά
Μπραζιλέρο του Σωτήρη Γκορίτσα

Σιγκαπούρη – National
Museum of Singapore
Φεβρουάριος 2008
Ταξίδι στα Κύθηρα
του Θόδωρου Αγγελόπουλου

// νέα

προβολές filmcenter

χορταστικό… ψαροκόκαλο
Για δεύτερη συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί το ∆ιεθνές Κινηµατογραφικό Φεστιβάλ
Psarokokalo, από 1 έως 10 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα προβολών του Nixon. Στόχος του,
να παρουσιάσει στο κοινό νέες παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, που προτάσσουν και
αναζητούν νέες µορφικές λύσεις σε ζητήµατα εικόνας, ρυθµού και αφήγησης, µε τη χρήση
νέων, αλλά και παλαιότερων, τεχνολογιών. Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ περιλαµβάνει
προβολές ταινιών µυθοπλασίας, µικρού µήκους, ντοκιµαντέρ και animation από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και παράλληλα οπτικοακουστικά δρώµενα και εκθέσεις. Φέτος,
το διαγωνιστικό τµήµα αποτελείται από 50 µικρού µήκους ταινίες από 29 χώρες, πολλές
από τις οποίες έχουν συµµετάσχει και διακριθεί σε µεγάλα διεθνή φεστιβάλ –Καννών, Βενετίας, Βερολίνου– και προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Προγραµµατίζονται επίσης τέσσερα αφιερώµατα: στον ολλανδικό κινηµατογράφο, µε την προβολή επιλεγµένων
µικρού µήκους ταινιών· στον κινηµατογράφο των Βάσκων, µε ταινίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα της παραγωγής των τελευταίων τεσσάρων χρόνων· στον ρουµανικό κινηµατογράφο· και στον Σουηδό Ρόι Άντερσον (Τραγούδια από τον δεύτερο όροφο, Εσείς οι ζωντανοί), µε την προβολή δυο µικρού µήκους ταινιών του και 40 διαφηµιστικών, γυρισµένων µε
το ιδιαίτερό του στιλ. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα γίνει ακόµα η πρεµιέρα µιας
performance-demonstration, αλλά και οµαδική έκθεση ελλήνων και ξένων εικαστικών.
Πληροφορίες στο www.psarokokalo.gr

τήν, ο Γιάννης Κασπίρης διερευνά τη σχέση
της δηµιουργίας µε την ψυχική διαταραχή,
καταγράφοντας την καθηµερινότητα των
ασθενών που προσπαθούν, µέσα από την
καλλιτεχνική έκφραση, να επιβιώσουν και
ν’ αντισταθούν στη λογική του ασύλου.

Σκιές της λογικής
Ταινία που προκάλεσε αίσθηση στο περασµένο Φεστιβάλ Emotion Pictures, αλλά
και στο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Χαλκίδας
όπου προβλήθηκε, η µικρού µήκους
Άνθρωποι απλοί, απλοί σαν τα παιδιά
του Γιάννη Κασπίρη ταξιδεύει τώρα µέχρι το
10ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης.
Η ταινία, τα γυρίσµατα της οποίας έγιναν σε
δύο χρονικές περιόδους –µε απόσταση
επτά ετών µεταξύ τους–, παρακολουθεί µια
οµάδα ασθενών στο Αττικό Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής (∆αφνί) και, µέσα απ’ αυ-

Όταν ήσαστε µικροί, θέλατε να γίνετε
αστροναύτες, αλλά τελικά γίνατε επιστήµονες, δάσκαλοι ή καθηγητές, πειραµατιζόµενοι στο εργαστήριο αντί σε µακρινούς πλανήτες; Αν αγαπάτε την επιστήµη, δουλεύετε
για τη διάδοσή της και θέλετε να ενθαρρύνετε και τα παιδιά στην ενασχόλησή τους µε
αυτήν, το CAID, σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Ευγενίδου, διοργανώνουν, τον Απρίλιο,
τον 1ο ∆ιαγωνισµό Επιστηµονικού Πειράµατος Wizards of Science και σας καλούν
να δείξετε στα παιδιά ότι τα πειράµατα είναι
διασκέδαση. Στόχος, να «µαγέψετε» παιδιά
ηλικίας 12 έως 15 ετών, παρουσιάζοντας µε
πρωτότυπο τρόπο τα επιστηµονικά σας πειράµατα. Η προθεσµία για τις συµµετοχές είναι µέχρι τις 30 Ιανουαρίου.
Λεπτοµέρειες, στο www.caid.gr

Για ένα ταξίδι στις κινηµατογραφικές γειτοιές του κόσµου µας προσκαλεί το
Filmcenter. Η νέα χρονιά φιλοξενεί:
αφιέρωµα στον Λατινοαµερικάνικο κινηµατογράφο (Τριανόν & Μικρόκοσµος
Prince: 24-30 Ιανουαρίου). Στο πλαίσιο του
αφιερώµατος θα δοθεί και µία συναυλία
από το µουσικό σύνολο Tangarto.
αφιέρωµα στον Αντρέι Ταρκόφσκι (στο
Τριανόν: 31 Ιανουαρίου µέχρι τις 6 Φεβρουαρίου)
αφιέρωµα στο σύγχρονο Ιαπωνικό κινηµατογράφο -σε συνεργασία µε την Ταινιοθήκη της Ελλάδος- (Τριανόν: 21-27 Φεβρουαρίου)
ρετροσπεκτίβα στο έργο του Πίτερ
Ουότκινς, ενός από τους κορυφαίους αµφισβητίες του σύγχρονου κινηµατογράφου. Το
αφιέρωµα που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και την Artplex attica, πλαισιώνει
η ελληνική έκδοση του έργου του Ουότκινς
για την καταπίεση των σύγχρονων ΜΜΕ.
προβολές µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων στο Τριανόν από 21 Ιανουαρίου
Κινηµατοθέατρον REX Με ταινίες που το
ελληνικό κοινό δεν έχει συχνά την ευκαιρία
να δει στη µεγάλη οθόνη συνεχίζονται στη
σκηνή του θεάτρου REX οι προβολές που
πραγµατοποιούνται µε τη συνεργασία του
Εθνικού Θεάτρου. Την ∆ευτέρα 21 Ιανουαρίου θα προβληθεί η ταινία Τα τέρατα του Τοντ Μπράουνινγκ. Από τα εµβληµατικά φιλµ
στην ιστορία του φανταστικού σινεµά. Τι αντιλαµβανόµαστε ως νορµάλ και τι ως αφύσικο; Ο Τοντ Μπράουνινγκ παίζει αριστοτεχνικά µε τις δύο έννοιες για να συνθέσει έναν εκπληκτικό ύµνο στη διαφορετικότητα.
Στη συνέχεια το πρόγραµµα έχει διαµορφωθεί ως εξής: Η τρικυµία του Πολ Μαζέρσκι
(11/2). Η διάσηµη κωµωδία του Σαίξπηρ
συναντά εδώ τα ερωτικά ήθη και το υπαρξιακό άγχος του µοντέρνου αστού. Νύχτα
πρεµιέρας του Τζον Κασαβέτις (17/3). Ο
Κασαβέτις βουτά στα παρασκήνια του θεάτρου και µικροσκοπεί µε ακρίβεια, επιστηµονική, τους υπηρέτες του σ’ ένα δράµα
συνταρακτικών υπόγειων εντάσεων, Μήδεια του Λαρς Φον Τρίερ (14/4). Από τα
άγνωστα «πειράµατα» του Λαρς Φον Τρίερ.
Ο πρίγκιπας του Χόµπουρκ του Μάρκο
Μπελόκιο (10/5). Μια παραβολή στον ανήσυχο ψυχισµό του καλλιτέχνη, εν ολίγοις
µια ταινία σαφώς προσωπική.

// φεστιβάλ

Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης: Το 10 το καλό!
∆έκα χρόνια κλείνει φέτος το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου Αιώνα, µε τον ∆ηµήτρη Εϊπίδη να έχει δηµιουργήσει έναν ισχυρό πυρήνα φίλων του ντοκιµαντέρ που, κάθε Μάρτιο, ακολουθούν όλο και πιο πιστά τις επιλογές του.

Φ

έτος το Φεστιβάλ θα µετακινηθεί λίγο νωρίτερα εντός του καθιερωµένου Μαρτίου (λόγω Καθολικού Πάσχα) και θα πραγµατοποιηθεί από τις 7 έως τις 16 Μαρτίου. Πολλές οι εκπλήξεις και τα παράλληλα events, αν και, λόγω της πρώιµης
προφεστιβαλικής περιόδου, λίγα µπορούµε να αποκαλύψουµε.

Βασικό ατού της φετινής διοργάνωσης το αφιέρωµα στον Τζο Μπέρλιντζερ. Μια ιδιάζουσα περίπτωση στο χώρο του ντοκιµαντέρ, που ξεκίνησε την καριέρα του κινηµατογραφώντας πολύκροτες δίκες δολοφόνων, για να εγκαταλείψει το πλοίο προς χάριν του Blair
witch 2: book of shadows! Μετά την έντονη αποδοκιµασία των κριτικών, ο Μπέρλιντζερ
εξαφανίστηκε για µερικά χρόνια πριν επανασυνδεθεί µε το µόνιµο συνεργάτη του,
Μπρους Σαϊνόφσκι, για µια δειλή επανεκκίνηση µε µια σειρά µικρού µήκους, πριν κάνει
το µεγάλο µπαµ. Εν έτη 2001 πείθει τους Metallica, µια από τις εµπορικότερες µπάντες
στον πλανήτη, να καταγράψει µε ολιγάριθµο συνεργείο την πιο κρίσιµη περίοδο της καριέρας τους: την ηχογράφηση του άλµπουµ St. Anger, που τους οδήγησε µε γεωµετρική
πρόοδο από τη διάλυση στην οµαδική ψυχανάλυση και από εκεί στην επανασύνδεση µετά παγκοσµίου περιοδείας! Αποτέλεσµα το συγκλονιστικό, για τα δεδοµένα των µουσικών
ντοκιµαντέρ, Metallica: some kind of monster. Η συνέχεια δεν θα µπορούσε παρά να είναι ανοδική: το Gray matter, η οµαδική ταφή 700 παιδικών εγκεφάλων, θυµάτων ναζιστικής κλινικής ευθανασίας, προτάθηκε για βραβείο Emmy. Τα εύσηµά του συµπεριλαµβάνουν επίσης µια πολύ επιτυχηµένη συνεργασία µε το Sundance Channel µε τίτλο Iconoclasts σε παραγωγή Ρόµπερτ Ρέντφορντ, µια πρωτότυπη ιδέα που φιλοδοξεί να αλλάξει
τον τρόπο που βλέπει η Αµερική τις διασηµότητες και πολύ θα θέλαµε να δούµε φέτος
στη Θεσσαλονίκη.

Όπως κάθε χρόνο, το ∆ιεθνές Πρόγραµµα θα περισυλλέξει µερικά από τα καλύτερα ντοκιµαντέρ της χρονιάς, φορτωµένα µε φεστιβαλικές διακρίσεις από τη χρονιά που µας πέρασε, αλλά και φρέσκιες δηµιουργίες από κάθε γωνιά της Γης, που κάνουν το ντεµπούτο
τους ποντάροντας σε µια διεθνή πορεία. Στο Ελληνικό Πρόγραµµα, η σηµαντικότερη αλλαγή για φέτος θα είναι η απουσία της Ανοιχτής Οθόνης – κίνηση εκ µέρους του Φεστιβάλ, που αποσκοπεί ν’ ανεβάσει τον πήχη των εγχώριων παραγωγών. Όσον αφορά τα
µουσικά και τα εικαστικά events του Μαρτίου, κάτι ακούγεται για µια έκθεση αφιερωµένη
στο Αφγανιστάν, αλλά, για τις λεπτοµέρειες θα πρέπει να αναµένουµε.
Ραντεβού το Μάρτιο.

του κόσµου

φωτό: Νίκος Νικολόπουλος

// έλληνες

Κριστίν Κρόκος γυρίζοντας µια «ξένη» ταινία στην Ελλάδα
Γεννηµένη στη Νέα Υόρκη, η Κριστίν Κρόκος πέρασε γρήγορα στην ηλιόλουστη πλευρά του Λος Άντζελες, θήτευσε σε παραγωγές των µεγάλων στούντιο και πειραµατίστηκε µε την ταινία µικρού µήκους, αλλά και τα διάφορα στάδια παραγωγής, για ν’ αποφασίσει µόλις πέρσι να εκµεταλλευτεί την ιδανική συγκυρία και να κάνει ένα ευχάριστο διάλειµµα, γυρίζοντας τη ροµαντική κωµωδία Γαµήλιο πάρτυ στα…
πάτρια εδάφη.
από τον Νίκο Αναγνωστό

Οι γονείς µου είναι Έλληνες, κι έχω µεγάλη οικογένεια εδώ· οπότε, από µικρή ερχόµουν κάθε χρόνο. Η αδερφή µου,
άλλωστε, παντρεύτηκε εδώ! «Γάµος αλά ελληνικά!» Ξεκίνησα από το Tribeca Film School στη Νέα Υόρκη και συνέχισα µε σπουδές στο Λος Άντζελες. όπου και παρέµεινα. Το Λος Άντζελες είναι µία απ’ αυτές τις πόλεις απ’όπου δεν µπορείς εύκολα ν’ αποδράσεις – υπάρχει τόση δουλειά, κι ο καιρός είναι τέλειος! Γιατί να φύγεις; Η Νέα Υόρκη είναι καλή για παραγωγή, αλλά το Λος
Άντζελες µου προσέφερε όσα χρειαζόµουν για να οδηγηθώ σιγά- σιγά στη σκηνοθεσία. Ό,τι µαθαίνεις στη σχολή, είναι πώς να
«διαβάζεις» και να κατανοείς το filmmaking. Κανείς δεν µπορεί να σου διδάξει πώς να γίνεις σκηνοθέτης·
αυτό εξαρτάται από σένα, είναι δικό σου ταξίδι – κι αυτό είναι το πιο τροµακτικό και δύσκολο µέρος. Πρέπει να είσαι επίµονος
και σε διαρκή αλλαγή, να βρεις τη σωστή ιστορία και ν’ αποφασίσεις πώς θέλεις να την πεις και ποιο είναι το στιλ σου. Η σχολή κινηµατογράφου δεν γεννά σκηνοθέτες· είναι καλύτερη για παραγωγούς, για συγγραφείς – γιατί µαθαίνεις δοµή…Είναι καλό να δοκιµάζεις όλα τα πόστα, ώστε να καταλαβαίνεις πώς συντίθενται, και να µπορείς να µιλήσεις στους ανθρώπους που θέλεις να «κτίσουν» το όραµά σου. Με το να βρίσκεσαι γύρω από µια δηµιουργική οµάδα, διαπιστώνεις ποια κατεύθυνση θέλεις
να πάρεις, κι αρχίζεις να αναπτύσσεσαι ως δηµιουργός. Βγαίνοντας απ’ τη σχολή και θέλοντας να µάθω περισσότερα για την κάµερα, ξεκίνησα να δουλεύω στο post production, κι αυτό µε οδήγησε στην Warner Brothers και στο Matrix που, µε τη σειρά
του, έφερε την επόµενη δουλειά και συνεργασίες σε διάφορες χώρες. Ενώ, το περασµένο καλοκαίρι ετοιµαζόµουν να
πάω στη Γερµανία για µια ταινία των αδελφών Γουατσόφσκι, µου τηλεφώνησε ο Πάνος Παπαχατζής. Ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό και διασκεδαστικό, και µου πρότεινε να συνεργαστούµε. Με την Ιφιγένεια Κοτσώνη, έχει κάνει το
σενάριο, ήµαστε φίλες και πάντα ήθελα να κάνω µια ταινία µαζί της. Προτίµησα, λοιπόν, να κάνω µια δική µου ταινία από το
να δουλέψω σε άλλη µία µεγάλη, χολιγουντιανή παραγωγή µε ειδικά εφέ – το έχω κάνει, έµαθα ό,τι έπρεπε να µάθω. Πριν το
καταλάβω, λοιπόν, ήµαστε σε γυρίσµατα. Ήταν µια σηµαντική εµπειρία, σαν ένα όµορφο διάλειµµα. Με τους
περισσότερους ηθοποιούς ήθελα να ξεκινήσουµε από το µηδέν, χωρίς να δω προηγούµενες δουλειές τους – για πολλούς, εξ
άλλου, ήταν η πρώτη τους ταινία. Έτσι προχώρησα, διαλέγοντάς τους βήµα -βήµα. Προσπάθησα να διατηρήσω το παίξιµό τους
σε χαµηλούς τόνους, δεν ήθελα να καταφύγουν σε ακραία εκφραστικά µέσα για να κάνουν το κοινό να γελάσει, γιατί δεν πιάνει αυτό στον κινηµατογράφο· όταν το κάνεις, αχρηστεύεις την ενέργεια των άλλων, και ο ρυθµός αλλάζει στη σκηνή, δεν είναι
πια αστεία. Το χιούµορ του συνεργείου και των ηθοποιών, η καθηµερινή συνεργασία µαζί τους, οι ερµηνείες που µου έδιναν,
ήταν το καλύτερο κοµµάτι της δουλειάς µου εδώ. Και το χειρότερο ήταν η ζέστη. Είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς· το µόνο που
θέλεις, είναι να κοιµηθείς κάτω από κανένα δέντρο. Επίσης, καθώς δεν µιλάω και καταπληκτικά ελληνικά, συχνά ένιωθα περιορισµένη από τις εκφραστικές µου δυνατότητες. Ήταν µια ανεξάρτητη ταινία, αλλά µεγάλη για τα ελληνικά δεδοµένα. Σίγουρα,
όταν υπάρχουν περισσότερα χρήµατα, αυτό αντικατοπτρίζεται στην παραγωγή· έχεις, π.χ., περισσότερες πολυτέλειες. Υπάρχει,
όµως, πραγµατικά κάτι µαγικό στο να το κάνεις µε τον τρόπο µας, όπου όλοι δουλεύουν µαζί, όλοι είναι ίσοι και κανένας δεν
είναι «ο σταρ». Από την άλλη, δεν υπάρχει τόσο µεγάλη διαφορά στους ανθρώπους µε τους οποίους δουλεύεις σε κάθε ταινία, ούτε η Ελλάδα για µένα διαφέρει ιδιαίτερα σε κάτι ως προς αυτό· εξ άλλου, τη βλέπω ως µέρος της Ευρώπης, όπου έρχοµαι και γυρίζω µια «ξένη» ταινία. Μπορεί να είµαι Ελληνίδα, να µιλώ τη γλώσσα, αλλά και πάλι είναι διαφορετικό: είναι µια
πρόκληση. Το Χόλιγουντ είναι «χοντρά» παιχνίδια, µεγάλες παραγωγές, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρόκειται για
καλύτερες ταινίες ή για ιστορίες που αξίζει περισσότερο να πεις. Ο Όλιβερ Χίρσµπιγκελ, που συνεργαστήκαµε στην Εισβολή,
είναι ο µέντοράς µου, κάτι σαν πατέρας µου. Γυρίζει, λοιπόν, την Πτώση –που τη θεωρώ αριστούργηµα– µε πολύ λίγα χρήµατα, προτείνεται για Όσκαρ, και µετά τον φέρνουν στο Χόλιγουντ και του αναθέτουν µια ταινία των 60 εκατοµµυρίων. Αυτό δεν
είναι το δικό του στιλ δηµιουργίας, γιατί άλλα ζητήµατα έρχονται στο προσκήνιο. Έχεις διασηµότερους ηθοποιούς, µεγαλύτερη
πίεση, στενότερες προθεσµίες, και τότε λες: «Όχι· δεν είµαι τέτοιου είδους σκηνοθέτης». Και αυτό δεν έχει να κάνει µε τον σκηνοθέτη· τον σκηνοθέτη τον σέβονται πολύ. Καθώς, όµως, η παραγωγή είναι πολύ µεγαλύτερη, δεν έχεις καθαρό όραµα σχετικά µε το τι συµβαίνει «πίσω» από τις σκηνές, γιατί είσαι τόσο απασχοληµένος να γυρίσεις κάτι που δεν έχεις ξανακάνει (ειδικά
εφέ, green screen κ.λπ.)... – συχνά εκπλήσσεσαι µε το πόσο τεχνητά είναι όλα. Στην Αµερική, κάνουν χαζές ταινίες που, όµως, βγάζουν χρήµατα, απαραίτητα για να φτιάξουν τα στούντιο και άλλες ταινίες. Στην Ευρώπη, µιλάµε περισσότερο για «ταινίες τέχνης». Έτοιµάζω µια µεγάλου µήκους ταινία, βασισµένη σε µια µικρού µήκους που γύρισα παλαιότερα (η αληθινή ιστορία µιας γυναίκας προαγωγού που γνώρισα στις ΗΠΑ), κι οργανώνω το σενάριο γύρω από αληθινά γεγονότα της ζωής της, ώστε να µπει σε παραγωγή την προσεχή Άνοιξη. Μ’ αρέσει που από µια ταινία σαν το Γαµήλιο πάρτυ θα
περάσω σε κάτι εντελώς αντίθετο, σ’ αυτόν τον σκοτεινό κόσµο. Λατρεύω τους χαρακτήρες που τους µισείς αλλά και, την ίδια
στιγµή, τους αγαπάς, όπως στις γκανγκστερικές ταινίες όπου ο ήρωας συνήθως προσπαθεί να ξεφύγει απ’ την κακή του πλευρά. Εκεί ξέρεις ότι υπάρχει κάτι πολύ αληθινό, µε το οποίο συνδέεσαι. Τέτοια στοιχεία γυρεύω στα σενάρια. Θα πάω οπουδήποτε υπάρχει µια καλή ιστορία. Αυτό που έµαθα για την Ελλάδα, είναι ότι υπάρχουν σπουδαίοι ηθοποιοί, τεχνικοί, συνεργεία και τοποθεσίες. Τώρα, το µόνο που χρειάζοµαι, είναι κι ένα σπουδαίο σενάριο.
Σκηνοθεσία: Κριστίν Κρόκος Σενάριο: Ιφιγένεια Κοτσώνη ∆/νση Φωτογραφίας: Σίµος Σαρκετζής Μοντάζ: Γιάννης Κατσάµπουλας Καλ. ∆/νση: Γιώργος
Γεωργίου Κοστούµια: Άγις Παναγιώτου Ήχος: Ντίνος Κίττου Μουσική: LOCOMONDO Παίζουν: Άλεξ ∆ηµητριάδης, Φαίη Ξυλά, Γιώργος Καραµίχος, Μπέττυ
Μαγγίρα, Χρήστος Μπίρος, Χρύσα Ρώπα, Βίλµα Τσακίρη, Τάκης Χρυσικάκος, Παραγωγή: Αργοναύτες Α.Ε. Συµπαραγωγή: Audiovisual Enterpises S.A, Nova
Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής
Στις αίθουσες: 17 Ιανουαρίου από την Audiovisual

φωτό: Πάρης Αναγνωστόπουλος

η πρώτη φορά είναι η καλύτερη

Βαρδής Μαρινάκης
Έντεκα µικροµηκάδες διασχίζουν τη διαδροµή από τη µικρού στη µεγάλου µήκους. Έχουν καταθέσει ήδη τα
διαπιστευτήριά τους, και τώρα αναµετρώνται µε τις απαιτήσεις, τα προβλήµατα, αλλά και τη χαρά, την αγωνία
και την προσδοκία για το µεγάλο βήµα. Είναι οι: Αλέξης Αλεξίου, Κλεάνθης ∆ανόπουλος, Έκτορας Λυγίζος,
Βαγγέλης Μαδεράκης, Μαργαρίτα Μαντά, Βαρδής Μαρινάκης, Άρης Μπαφαλούκας, Χρήστος Νικολέρης, Γιάννης Σακαρίδης, Σύλλας Τζουµέρκας, Ανέστης Χαραλαµπίδης.
Ο ένας από τους έντεκα βρίσκεται ήδη στο φεστιβάλ του Ρότερνταµ· οι υπόλοιποι ακολουθούν...
από τις Νίκη Κατσαντώνη, Λίζα Λινάρδου

Η Ιστορία 52 είναι µια ιστορία για… την εµµονή του έρωτα. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που
αγωνιά να ξεπεράσει τον εαυτό του, τα λάθη του, τις ανασφάλειες και τις αδυναµίες του, και να ξανακερδίσει αυτό που αγαπά, αλλά εγκλωβίζεται διαρκώς στις εµµονές του. Είναι ταυτόχρονα ένα δράµα δωµατίου µε την επικάλυψη ενός θρίλερ ή, ίσως, ένα θρίλερ µε την επικάλυψη ενός δράµατος.
Στο πρόσφατο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης παρουσιάσατε ένα τρέιλερ της ταινίας. Ποια ήταν η
ανταπόκριση; Γυρίσαµε ένα τρέιλερ προσπαθώντας να βρούµε χρήµατα από την Ελλάδα και την Ευρώ-

Αλέξης Αλεξίου

ιστορια 52

πη, και, φυσικά, να πείσουµε το ΕΚΚ να ενισχύσει την ταινία. Στη Θεσσαλονίκη έγινε κάτι πολύ ενδιαφέρον: έτυχε να βρεθούµε στο φόρουµ συµπαραγωγών µ’ ένα άλλο project, και ήρθαµε σ’ επαφή µε αρκετούς ξένους. Παράλληλα, και µε τη βοήθεια των ανθρώπων τόσο του Crossroads όσο και του Market
του Φεστιβάλ, πλησιάσαµε (αλλά και µας πλησίασαν) αρκετούς sales agents. Είµαστε σε επαφή ακόµα µε
κάποιους από αυτούς. Το πιο ωραίο, όµως, ήταν ότι στην προβολή παραβρέθηκαν κάποιοι εκπρόσωποι
ξένων φεστιβάλ, που ρώτησαν να µάθουν λεπτοµέρειες για την ταινία την οποία ετοιµάζουµε, και µας ζήτησαν να µείνουµε σε επικοινωνία. Ένα από αυτά τα
φεστιβάλ ήταν το Ρότερνταµ, που αφού είδε µια κόπια
εργασίας µάς κάλεσε τελικά στο διαγωνιστικό τµήµα.

Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες που συναντά
ένας πρωτοεµφανιζόµενος; Πολλές κλειστές πόρτες.
Μια µικρή αγορά, απλώς δεν ενδιαφέρεται. Όµως, για
να πούµε την αλήθεια, παντού έτσι είναι για έναν πρωτοεµφανιζόµενο. Η ουσία είναι ότι, σ’ αυτά τα δύο χρόΙστορία 52
νια που ψάχνουµε χρηµατοδότηση, είδαµε ότι κανείς
στην πραγµατικότητα δεν ενδιαφέρεται να δει τις µικρού µήκους που έχεις κάνει, πόσο µάλλον να διαβάσει
ένα σενάριο 90 σελίδων. Ορισµένοι δεν µπαίνουν καν στον κόπο να σου απαντήσουν. Φυσικά και υπάρχουν
εξαιρέσεις και κάποιοι λίγοι άνθρωποι που µε προσωπική επιµονή µάς στήριξαν και βοήθησαν ν’ανοίξουν
κάποιες πόρτες. Αυτούς και µόνο θέλω πραγµατικά να ευχαριστήσω (µεταξύ αυτών, όσο κλισέ κι αν ακούγεται, οι συνεργάτες µου και η οικογένειά µου).
Ποιοι είναι οι συντελεστές; Ηθοποιοί: Γιώργος Κακανάκης, Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Αργύρης Θανάσουλας, ∆άφνη Λαµπρόγιαννη, Γιασεµή Κηλαηδόνη, Ορφέας Ζαφειρόπουλος. Φωτογραφία: Χρήστος Καραµάνης. Σκηνικά: Πηνελόπη Βαλτή. Κοστόυµια: Κική Καράµπελα. Μακιγιάζ: Σίσσυ Πετροπούλου. Μουσική: Felizol & PeeKay Tayloh. Μοντάζ: Πάνος Βουτσαράς. Οργάνωση Παραγωγής: Παναγιώτης Φαφούτης,
Μαρία ∆ρανδάκη, Αλεξάνδρα Μπουσίου. Παραγωγή: Tugo Tugo Ρroductions.

µαυρο
λιβαδι

Με λίγα λόγια, το Μαύρο λιβάδι θα λέγατε ότι είναι… ένα σκοτεινό παραµύθι εποχής. Στη µέση της
Τουρκοκρατίας, ένας Γενίτσαρος σωριάζεται ετοιµοθάνατος στο προαύλιο ενός απόµακρου γυναικείου χριστιανικού µοναστηριού. Τον περιθάλπει η Ανθή, µια νεαρή µοναχή που έχει πάρει τον όρκο της σιωπής.
Ερωτεύονται χωρίς να το καταλάβουν. Η Ανθή δεν τολµάει να του αποκαλύψει το σκοτεινό της µυστικό:
είναι αγόρι. Μια ατµοσφαιρική ταινία για δύο ανθρώπους µε λανθάνουσες ταυτότητες, που µπλέκουν σ’
έναν αδιέξοδο έρωτα µέσω του οποίου βρίσκουν τον εαυτό τους.
Ποιο ήταν το ερέθισµα για να γράψετε το σενάριο; Μια φωτογραφία στην εφηµερίδα (ακόµα την
έχω): µια µουσουλµάνα µαυροντυµένη, γύρω στα 15, που κρατούσε ανοιχτό το Κοράνι και µε κοίταζε στα
µάτια. Μου µπήκε η ιδέα πως το άτοµο κάτω απ’ αυτά τα ρούχα δεν ήταν κοπέλα, αλλά αγόρι· ένα χωριατόπαιδο που το ’χαν µαζέψει απ’ τους αγρούς και το ’χαν µεταλλάξει. Το παιδοµάζωµα ήταν πάντα ένα
µέρος της ελληνικής ιστορίας που µε συνάρπαζε. Έρχονται οι «κακοί» Τούρκοι, οι «µπαµπούλες», αρπάζουν τα πιο γερά αγόρια µας, τα κάνουν µουσουλµάνους και τα γεµίζουν µίσος για την ίδια τους την πατρίδα… Αυτός ο µύθος περιέχει δύο δυνατές ιστορίες: την ιστορία αυτού που τον αρπάζουν και τον µεταλλάσσουν σε Τούρκο, και την ιστορία αυτού που, για ν’ αποφύγει την αρπαγή, η οικογένειά του τον ντύνει κορίτσι ωσότου περάσει την ηλικία στράτευσης. Και στις δύο περιπτώσεις (διαφορετικές όψεις του ίδιου νοµίσµατος), έχουµε ανθρώπους µε λανθάνουσες ταυτότητες. Με λίγα λόγια, και οι δύο έχουν µεταλλαχτεί σε κάτι που δεν έχει καµία σχέση µε τον πραγµατικό τους εαυτό. Αναρωτήθηκα τι θα γινόταν αν βάζαµε αυτούς τους δύο ανθρώπους να συναντηθούν και να ερωτευτούν... Πώς θα ήταν αν ανακάλυπταν
µόνοι τους, φυγάδες, χωρίς βοήθεια, τον εαυτό τους, άτσαλα, ψηλαφώντας σπασµωδικά στο σκοτάδι.
Γιατί ταινία εποχής; ∆εν είναι δύσκολο εγχείρηµα; Η αλήθεια είναι πως ελληνική ταινία εποχής (πόσο µάλλον, εποχής Τουρκοκρατίας) προκαλεί κάτι
µεταξύ γέλιου, φόβου και κλάµατος. Όλοι φανταζόµαστε τη χειρότερη βερσιόν, όπου οι ηθοποιοί
µιλάνε µε στόµφο, τα ρούχα είναι φρεσκοσιδεροµένα, τα µουστάκια ψεύτικα, οι χώροι ντεκόρ κ.λπ.
Μια άλλη περίπτωση είναι ταινίες εποχής υπερβολικά εικαστικές, καρτ-ποσταλικές, που αποπνέουν
κάτι αβάσταχτα γλυκερό. Στην περίπτωσή µας, θέλουµε η ταινία να έχει τη βροµιά και τη µυρωδιά
της εποχής, και οι ηθοποιοί να µιλάνε και να αισθάνονται σαν άνθρωποι µε σάρκα και οστά. Θέλουµε όλες οι αισθήσεις του θεατή να είναι ξύπνιες. Αυτό που µε τραβάει σε µια ιστορία η οποία
διαδραµατίζεται σε µια παλαιότερη εποχή, είναι ότι
µε κάνει κι ονειρεύοµαι, ξυπνάει τη διάθεσή µου
να κάτσω στο τζάκι και ν’ ακούσω ένα παραµύθι
που θα µε µεταφέρει αλλού. Όσον αφορά τα λογιστικά προβλήµατα της παραγωγής µιας ταινίας
εποχής, οι δύο βασικοί µας χώροι είναι το µοναστήρι και το δάσος. Αυτό µειώνει κάθετα το κόστος
και το ρίσκο της ανεπάρκειας ποιότητας. Αντιθέτως, το production value της ταινίας ανεβαίνει όταν
Μάυρο λιβάδι
κάνεις τα γυρίσµατα σ’ ένα υπέροχο παλιό µοναστήρι και σ’ ένα µαγικό δάσος, αντί να πας, π.χ., σ’ ένα διαµέρισµα στην Κυψέλη. Παράλληλα, ο παραγωγός της ταινίας, Γιώργος Λυκιαρδόπουλος (Highway Productions), έχει καταφέρει να προσελκύσει συµπαραγωγούς από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, δίνοντας έτσι στην ταινία τη δυνατότητα να σταθεί ως µια ευρωπαϊκή ταινία όσον αφορά την ποιότητα των υλικών µε τα οποία είναι κατασκευασµένη (κατασκευή σκηνικών, φιλµ 35mm, σκανάρισµα, ψηφιακό post production κ.λπ.). Ένα ακόµα πολύ σηµαντικό ποιοτικό υλικό στο οποίο µε βοήθησε ο παραγωγός µου, είναι το σενάριο: µε τη συνεργασία του δανού script editor
Christian Jacobsen, η δοµή του σεναρίου έσφιξε, και το σενάριο πήρε ρυθµό.
Σκηνοθετικά, συνειδητοποιώ µέρα µε τη µέρα πως το εγχείρηµα είναι δύσκολο. Η πρώτη µου ταινία είναι σε
µια εποχή που δεν έχω ζήσει, µιλάει για µοναστήρια, για γενίτσαρους και για άλλα πράγµατα που τα ’χω
βιώσει µονάχα στη φαντασία µου, µέσω των συναισθηµάτων που γέννησαν την ιστορία και µέσω των γνώσεων που προέκυψαν µετά από διεξοδική µελέτη πληθώρας βιβλίων και πηγών που αναφέρονται στην εποχή. Βέβαια, η ταινία δεν είναι ντοκιµαντέρ, οπότε, κατ’ ανάγκην, θα επινοήσουµε οτιδήποτε µπορεί να κάνει

τη διήγηση της ιστορίας δυνατότερη. Τελειώνοντας, θέλω να πω πως, παρ’ όλα αυτά, αισθάνοµαι ότι παίζω
«εντός έδρας», και ήδη η διαδικασία της προπαραγωγής µε γεµίζει δηµιουργική απόλαυση που πηγάζει κυρίως από την επαφή µου µε τους αγαπηµένους µου συνεργάτες, χωρίς τους οποίους δε θα γινόταν τίποτα.
Πότε ξεκινάτε γυρίσµατα, πού θα γίνουν και ποιοι είναι οι συντελεστές; Τα γυρίσµατα ξεκινάνε τον
Απρίλιο που µας έρχεται· δηλαδή, σε τρεις µήνες από τώρα! Το µοναστήρι µας θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το κάστρο του Ναυπλίου, ένας πανέµορφος µεσαιωνικός πολυδαίδαλος χώρος· το δάσος, µια σειρά τοποθεσίες στη Ρουµανία όπου θα µεταβούµε µετά χαράς για λόγους συµπαραγωγής και θα εκµεταλλευτούµε την υπέροχη φύση της.
Όσον αφορά τους βασικούς ηθοποιούς, κατά πάσα πιθανότητα είναι οι εξής: Σοφία Γεωργοβασίλη, Χρήστος Πασσαλής, ∆έσποινα Μπεµπεδέλη, Μαρία Πανουργιά, ∆έσποινα Κούρτη, Άντζελα Μπρούσκου και,
σε ρόλο έκπληξη, η Ράνια Οικονοµίδου. Η δηµιουργική οµάδα, προς το παρόν είναι: Γιώργος Γεωργίου
(σκηνικά/κοστούµια), Βασίλης Κλωτσοτήρας (φωτογραφία), Γιάννης Χαλκιαδάκης (µονταζ), Σοφία Εξάρχου
(βοηθός σκηνοθέτη), Πάνος Τζελέκης (sound design), ∆έσποινα Γιατράκου (µακιγιάζ), Άλεξ Κέλλυ και Χριστίνα Ακζιώτη – Athens Casting (casting). Παραγωγός είναι ο Γιώργος Λυκιαρδόπουλος (Highway
Productions) και εκτέλεση παραγωγής κάνει ο Γιώργος Παπαδηµητρίου.

Λίγα λόγια για την ταινία...; Μια σχέση αµφίδροµης µαθητείας ανάµεσα σ’ έναν νεαρό καθηγητή και
ένα αγόρι που µπαίνει στην εφηβεία.

Το θέατρο είναι αυτό που σας κρατά µακριά από τον κινηµατογράφο, ή άλλου είδους δυσκολίες; ∆εν κάνω θέατρο για να προπονούµαι για τον κινηµατογράφο. Το θέατρο το αγαπώ πιο πολύ. Ο θε-

Έκτορας Λυγίζος

...

Η Άπνοια είναι µια ταινία για… τις συνειδητοποιήσεις που έρχονται στη ζωή µας µπροστά σε µια επικείµενη απώλεια. Η ταινία ξεκινάει µε τον βασικό της χαρακτήρα να καταδύεται στο νερό για να κάνει άπνοια
– µια τεχνική κρατήµατος αναπνοής για µεγάλο χρονικό διάστηµα κάτω απ’ το νερό. Το σώµα του στέκει
κάτω απ’ το νερό σε απόλυτη χαλάρωση, σε εµβρυακή στάση, και κινηµατογραφείται σαν έµβρυο σε µήτρα. Ό,τι βλέπουµε στην ταινία, είναι προϊόν του µυαλού τού βασικού ήρωα ο οποίος βρίσκεται κάτω από
τη «µέθη» που δηµιουργεί η ασφυξία της άπνοιας, όπου µας αποκαλύπτονται τα γεγονότα του πρόσφατου
παρελθόντος που τον οδήγησαν µέχρι εκεί. Στο τέλος της ταινίας αναδύεται στο φως σαν να ξαναγεννιέται,
έχοντας συνειδητοποιήσει τις αλλαγές που συνέβησαν µέσα του από τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Είναι
µια ταινία που κινηµατογραφεί το νερό, το φως και το σκοτάδι, τις ανθρώπινες σχέσεις που ασφυκτιούν στα µυστικά και τα ψέµατα, κι εγκλωβίζονται
στις ίδιες τους τις επιλογές.

Οι 4 αλήθειες είναι µια ταινία για…. έναν άνθρωπο που σηκώνεται από την καρέκλα· για τη γειτονιά
που, αν δεν πάρει τα πράγµατα στα χέρια της, θα χαθεί· για τη σιωπηλή πλειοψηφία που, αν δεν µιλήσει
επιτέλους, θα πηγαίνουµε από το κακό στο χειρότερο· για το περιβάλλον και τις επιλογές που κάνουµε·
για την παγκοσµιοποίηση που, πλέον, τη νιώθουµε καθηµερινά γύρω µας.

Έξι µικρού µήκους, τηλεοπτικές σειρές, διαφήµιση. Εµπειρία ή

Άρης Μπαφαλούκας τροχοπέδη για έναν σκηνοθέτη; Η ενασχόληση ενός σκηνοθέτη µε την

απνοια

τηλεόραση και τη διαφήµιση µπορεί να λειτουργήσει εποικοδοµητικά,
προσφέροντάς του ωφέλιµη εµπειρία που µπορεί να τη διοχετεύσει στις
ταινίες του. Το αν θα σταθούν η τηλεόραση ή η διαφήµιση τροχοπέδη
στην πορεία ενός σκηνοθέτη στο χώρο του κινηµατογράφου, εξαρτάται
σχεδόν αποκλειστικά από το πώς θα το χειριστεί ο ίδιος. Στην τηλεόραση
και στη διαφήµιση, η αισθητική και η σηµειολογία της εικόνας δηµιουργούνται για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του «πελάτη» που είναι το τηλεοπτικό δίκτυο ή η εταιρεία που το προϊόν της διαφηµίζεται, και κύριο
σκοπό τους έχουν την τηλεθέαση και την άνοδο των πωλήσεων του προϊόντος στην αγορά. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι τα σηµεία της προσωπικής έκSee no evil - 2001
φρασης του σκηνοθέτη απέναντι στο κατά παραγγελία δηµιούργηµά του
περιορίζονται αρκετά, αλλά χωρίς όµως να εκλείψουν. Στον κινηµατογράφο, όπου και εκεί παραγωγοί και
διανοµείς αποσκοπούν στο κέρδος, η «σύµβαση» µε τον θεατή έχει να κάνει στο ότι ο θεατής πληρώνει
να µπει στη σκοτεινή αίθουσα να παρακολουθήσει µια ταινία για να «καταναλώσει» την προσωπική έκφραση των δηµιουργών της. Αυτή η διαφορετική αφετηρία αλλάζει δοµικά τη λειτουργία του σκηνοθέτη
στα διαφορετικά µεταξύ τους είδη και µπορεί να σταθεί ζηµιογόνα όταν ο σκηνοθέτης δεν υπηρετεί κάθε
είδος για τον κυρίαρχο στόχο του.
Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζει ένας σκηνοθέτης πριν ξεκινήσει τη µεγάλου µήκους ταινία; Οι
δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας πρωτοεµφανιζόµενος σκηνοθέτης (και όχι µόνο πρωτοεµφανιζόµενος)
µέχρι την παραγωγή, αλλά και µετά την παραγωγή, της ταινίας του, είναι πάρα πολλές και εξαιρετικά χρονοβόρες. Από το σενάριο και την πίστη των παραγωγών σ’ αυτό ώς τις χρηµατοδοτήσεις και, τέλος, τη διανοµή, ένας σκηνοθέτης πρέπει να παλεύει σκληρά και καθηµερινά για να κάνει το όραµά του πραγµατικότητα και να δει την ταινία του στις αίθουσες.
Πότε ξεκινάτε γυρίσµατα; Θα ξεκινήσουµε το καλοκαίρι του 2008.

ατρικός τρόπος δουλειάς µού ταιριάζει περισσότερο ή, µάλλον, µου καλύπτει πιο πολλά κενά απ’ όσα η
κινηµατογραφική διαδικασία. Εξ άλλου, στην Ελλάδα, η θεατρική παραγωγή είναι πολύ πιο οργανωµένη
σε σχέση µε την κινηµατογραφική. Στο θέατρο, έχω µια αίσθηση συνέχειας στη δουλειά µου και, χωρίς
συνεχόµενη δουλειά, εγώ τουλάχιστον νιώθω πως δεν µπορώ να εξελιχθώ. Αφήστε που θα έπεφτα και
σε κατάθλιψη... Νιώθω πως ένας συναγερµός µέσα µου µου λέει να µην επενδύσω πιο πολύ στον κινηµατογράφο, κυρίως γιατί αυτός ο κινηµατογράφος είναι ο ελληνικός κινηµατογράφος.
Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας πρωτοεµφανιζόµενος σκηνοθέτης; Οι
δυσκολίες είναι πολλές: πρώτα πρώτα, οι φόβοι, οι ανασφάλειες και η απειρία του· το ελληνικό κινηµατογραφικό
σύστηµα που δεν εµπιστεύεται τους νέους· η έλλειψη παραγωγού όπως τον εννοούν στο εξωτερικό· η γενικότερη
µιζέρια και γκρίνια· η ελλιπής εκπαίδευση σκηνοθετών, τεχνικών και ηθοποιών· η έλλειψη σεναριογράφων· η έλλειψη χρηµάτων· η συγκεχυµένη κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην Ελλάδα σήµερα· η έλλειψη πολιτικής για τον κινηΤα αγνά νιάτα - 2004
µατογράφο και την τέχνη. Οι δυσκολίες είναι άπειρες. Ολόκληρο το κινηµατογραφικό σύστηµα αποθαρρύνει – και όχι µόνο τον νέο σκηνοθέτη· όλους. Μη γελιόµαστε: αυτή τη στιγµή, ο ελληνικός κινηµατογράφος σχεδόν δεν υπάρχει, γιατί ποτέ κανείς δεν τον οργάνωσε.
Πότε αναµένεται να ξεκινήσετε γυρίσµατα; Η προετοιµασία της ταινίας θα ξεκινήσει στα τέλη του 2008.

Τι δεν είπατε µέσα από τη µικρού µήκους Αλήθεια και θελήσατε να την κάνετε µεγάλου µήκους; Κατ’ αρχάς, πρώτα γράψαµε τη µεγάλου µήκους, κι ύστερα αποφασίσαµε να κάνουµε τη –µικρού

Γιάννης Σακαρίδης

4 αληθειες

µήκους– Αλήθεια. Χρησιµοποιήσαµε, λοιπόν, µερικά απο τα «υλικά» της µεγάλου µήκους. Πιστεύω ότι ο
ήρωας και όλα όσα κουβαλάει πάνω του, θέλουν µεγαλύτερη ανάπτυξη και εξήγηση. Η γειτονιά στην
οποία ζει, έχει γνώση και αυτοσεβασµό, αλλά κάνει και αυτοκριτική. Η ταινία αγγίζει σηµαντικά κοινωνικά
ζητήµατα, χωρίς να χάσει τη µεγάλη διάθεση για χιούµορ. Υπάρχουν αξιόπιστοι καθηµερινοί χαρακτήρες,
από τους οποίους βλέπουµε πώς το ειδικό, το προσωπικό και το άµεσο γίνεται παγκόσµιο και οικουµενικό.
Πιστεύετε ότι ο έλληνας πολίτης έχει περιβαλλοντική συνείδηση; Όση περιβαλλοντική συνείδηση
κι αν έχει ο Έλληνας, αν δεν την έχει η Πολιτεία, δεν έχουµε αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, είµαστε σε µια
χώρα όπου δεν µας λείπουν οι φυσικές πηγές ενέργειας όπως ο ήλιος, ο αέρας, το νερό, όµως η Πολιτεία
έχει ακόµα µεγάλη εµµονή µε το πετρέλαιο. Γιατί; ∆ε βλέπουµε το πρόσφατο παράδειγµα της Κορέας; Θρηνούν τις ακτές τους από ένα δυστύχηµα µε τάνκερ σε ανοικτή θάλασσα. Εδώ µιλάµε για το Αιγαίο και εκαντοτάδες
τάνκερ που το διασχίζουν καθηµερινά. Και φτιάχνουµε
αγωγούς πετρελαίου για να φέρουµε κι άλλη µόλυνση.

Πότε ξεκινάτε γυρίσµατα, πού θα γίνουν και ποιοι
είναι οι συντελεστές; Ελπίζουµε ν’ αρχίσουµε άνοιξη
Αλήθεια - 2006
µε καλοκαίρι του 2008. Τα γυρίσµατα θα γίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Αισθάνοµαι δέος µπροστά σε µια µεγάλη ερµηνεία, όπως ήταν, πιστέυω, η ερµηνεία του
Βαγγέλη Μουρίκη στην Αλήθεια. Αυτό είναι και η µεγάλη ώθηση για να γίνει η µεγάλου µήκους. Όλοι σχεδόν οι συντελεστές της Αλήθειας θα συνεργαστούµε ξανά, κι αυτό για µένα λέει πολλά. Ο Βαγγέλης Μουρίκης θα είναι πρωταγωνιστής· δίπλα του, ο Πυρπασόπουλος και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, που ήταν κι
αυτοί εξαιρετικοί στη µικρού µήκους, ο Άρης Ρέτσος, ο Ηλίας Λογοθέτης, η Θέµις Μπαζάκα, ο Γρηγόρης
Πατρικαρέας κ.ά. Πίσω απο την κάµερα θα είναι ο Γιώργος Γιαννέλης µε τον Γιώργο Αγγέλου µακενίστα, µοντάζ θα κάνει ο Γιάννης Χαλκιαδάκης, ήχο ο Σπύρος (Γουίζ) Αραβοσιτάς και παραγωγός είναι ο Παπαχατζής.

χωρα
προελευσης

Λίγα λόγια για την ταινία.. Στη Χώρα προέλευσης θα δείτε, µέσα από µια ιστορία υιοθεσίας, τρεις γενιές –τη γενιά του 1950, τη γενιά της µεταπολίτευσης και τη νεότερη– να συγκρούονται µέχρις εσχάτων. Οι
ήρωες, µέλη µιας οικογένειας που όλοι ξεκινούν µε τις καλύτερες προθέσεις, στο πέρασµα του χρόνου
βλέπουν τις πράξεις τους να διαστρέφονται, τα αισθήµατά τους να δοκιµάζονται, τη γνώµη τους να αµφισβητείται, την όλη τάξη των πραγµάτων που οι ίδιοι µε τις αποφάσεις τους θέσπισαν, να ταράσσεται ανεπανόρθωτα.
Οι σχέσεις µέσα στην οικογένεια και η θρησκεία είναι θέµατα που σας απασχολούν... Ενδιαφέρουσα η επιλογή των λέξεων. Ασχολήθηκα µε την οικογένεια και τη θρησκεία στις δύο µου µικρού µήκους ταινίες, Μάτια που τρώνε και Βροχή. Αυτή τη φορά, λέω ν’ ασχοληθώ µε την πατρίδα, εξ ου και ο
τίτλος... Στα χρόνια της δικτατορίας, ο Σεφέρης ρωτάει: «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Τρεις λέξεις νεκρές. Γιατί τις σκοτώσατε;». Νοµίζω ότι το «γιατί»
ήταν –και παραµένει– σκοτεινό όσο και η ανθρώπινη πρόθεση, για όποια εποχή κι αν µιλάµε – κι αυτά τα πράγµατα δε λέγονται µε λέξεις. Αλλά νοµίζω
ότι πραγµατικά µπορείς να βρεις πιο πολλές λέξεις,
να πεις περισσότερα, αν επιλέξεις ν’ απαντήσεις στο
Χώρα προέλευσης
ερώτηµα «πώς» – δηλαδή: πώς τις σκοτώνουµε.
Ποιοι ήταν οι λόγοι που καθυστερήσατε να κάνετε µεγάλου µήκους ταινία; Οι λόγοι είναι τρεις: ο
πρώτος και βασικότερος είναι ότι µε τη Γιούλα Μπούνταλη, µαζί µε την οποία γράφουµε το σενάριο, δώσαµε στον εαυτό µας µια πολυτέλεια στο χρόνο της συγγραφής: δε βιαστήκαµε, αλλά µε πειθαρχηµένη, καθηµερινή εργασία, µέσα από συνεχείς γραφές, επιτρέψαµε στο υλικό να πάρει τις µεταµορφώσεις που ήθελε,
µέχρι να στερεώσουµε την τελική σεναριακή µορφή του· ο δεύτερος είναι ότι οι διαδικασίες έγκρισης σεναρίου και φακέλου παραγωγής µιας ταινίας πρωτοεµφανιζόµενου σκηνοθέτη είναι εκ των πραγµάτων βραδείες, πόσο µάλλον σε εποχές οικονοµικής στενότητας· ο τρίτος είναι ότι έπρεπε κι εγώ να µεγαλώσω λίγο.
Πότε ξεκινάτε γυρίσµατα και πού θα γίνουν; Τα γυρίσµατα θα γίνουν µέσα στο 2008, σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Οι δηµιουργικοί συντελεστές είναι καλλιτέχνες της νέας γενιάς, και ηθοποιοί από το θέατρο
κυρίως σχηµατίζουν σιγά-σιγά το ensemble cast της ταινίας.

Μαργαρίτα Μαντά

Η Χρυσόσκονη είναι µια ταινία…. που ιχνηλατεί τη ρωγµή του χρόνου µέσα µας. Μια ρωγµή που
συµβαίνει εξαιρετικά ανεπαίσθητα ανάµεσα σε κάτι που είναι τα παιδικά µας χρόνια, τα εφηβικά µας χρόνια κι ύστερα ξαφνικά και, συχνά πολύ απότοµα, τα ενήλικα µας χρόνια. Η ρωγµή αυτή είναι πάντα εσωτερική αλλά και πάντα εξωτερική γιατί ό,τι αλλάζει µέσα σου δεν είναι άµοιρο των εξωτερικών παραγόντων που αλλάζουν και ό,τι αλλάζεις εσύ σε σχέση µε τον εαυτό σου δεν είναι άµοιρο του γενικού σου
περιβάλλοντος.
Πώς συνδέετε η ιστορία σας µε την πόλη στην οποία διαδραµατίζεται; H Χρυσόσκονη συµβαίνει ολόκληρη µέσα στην Αθήνα. Η ιστορία της γεννήθηκε µε αφορµή την Αθήνα και αναπνέει µέσα στην
Αθήνα. Είναι η ιστορία τριών ανθρώπων που έχουν γεννηθεί και µεγαλώσει σ’ αυτή την πόλη και ωθούνται από την πραγµατικότητα να συµµετάσχουν µε τον δικό τους τρόπο στην αλλαγή του προσώπου της
πόλης τους. Το πρόσχηµα είναι η πώληση και κατεδάφιση του πατρικού τους σπιτιού για να γίνει στη θέση του ένα ακόµα σύγχρονο κτίριο. Η ουσία είναι η εσωτερική αντιπαράθεση ανάµεσα στην αναγκαιότητα της διατήρησης κάποιων προσωπικών αξιών και την αναγκαιότητα της επιβίωσης µέσα στους σύγχρονους ρυθµούς χωρίς να χάσεις τις αξίες αυτές. Η Αθήνα αλλάζει ραγδαία και αλλάζει µ’ έναν τρόπο που
ταυτόχρονα µ’ αρέσει αλλά και µε θλίβει. Μ’ αρέσει το ευρωπαϊκό της πρόσωπο και µε θλίβει το γεγονός ό,τι κάθε ίχνος του παρελθόντος της, κάθε χρώµα δικό της, κάθε στοιχείο της προσωπικότητάς της, τελικά, αφανίζεται µέσα σε µια οµογενοποίηση «εκµοντερνισµού».
∆εν µού αρέσει καθόλου ούτε η λαγνεία του παρελθόντος ούτε η γλυκερή νοσταλγία. Μου αρέσει όµως
να ζω σε µια σύγχρονη µεγαλούπολη που αντανακλά την εποχή της και την προκαλεί µέσα από ένα είδος συγκατοίκησης του παλιού και του καινούργιου που καθιστά ορατή την ιστορική της συνέχεια, όχι σαν
µουσείο αλλά σαν καθηµερινή πρακτική, και που προσδίδει στην πόλη τον δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα. Για µένα τουλάχιστον, κάτι τέτοιο στην Αθήνα δεν συµβαίνει και φοβάµαι πως έχει πλέον χαθεί κάθε
ευκαιρία να συµβεί από δώ και πέρα.
Πέραν αυτού, δεν µ’ αρέσει καθόλου η χυδαιότητα, για να µην πώ η βία κάποτε, που χαρακτηρίζει τα τε-

Η Κρίση πανικού είναι µια ταινία για…. Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι το σενάριο είναι του Παναγιώ-
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κριση
πανικου

τη Ιωσηφέλη. Νοµίζω πως έχει φτιάξει µια εξαίρετη και ευαίσθητη ιστορία – και τον ευχαριστώ. Η Κρίση
πανικού είναι µια συναισθηµατική κοµεντί. Ο Θωµάς είναι ένας αθώος, ψυχαναγκαστικός 35χρονος, που
σπάνια βγαίνει από το σπίτι του. Το Παιδί είναι ο 10χρονος αλητάκος που τον βάζει σε περιπέτειες και τον
αναγκάζει να βγει και να γνωρίσει τον κόσµο. Οι δυο τους γίνονται φίλοι, αλλά µε αντεστραµµένους τους
ρόλους: ο µικρός διδάσκει στον Θωµά τα κόλπα της ζωής, κι ο Θωµάς µαθαίνει τον µικρό να εµπιστεύεται ότι υπάρχει κάποιος που δε θα τον εγκαταλείψει.
Γιατί είναι δύσκολο σήµερα να εκφράσει κάποιος τα συναισθήµατά του; ∆ε νοµίζω πως είναι δύσκολο να εκφράσει κάποιος τα συναισθήµατά του· αρκεί, βέβαια, να έχει ψυχή γίγαντα ή µικρού παιδιού.
Κι όταν συµβεί, είναι όµορφο να το βλέπεις. Στην ιστορία µας, το Παιδί λειτουργεί ως γίγαντας (στήνει δολοπλοκίες, οδηγεί καταστάσεις) και καταλήγει εκεί όπου πρέπει: να δει την ψυχή του, που είναι παιδική.
Ο Θωµάς, που λειτουργεί στην ιστορία σαν µικρό
παιδί, ανακαλύπτει τη γιγάντια ψυχή του όταν, παρά
τις αγχώδεις και συχνά αστείες φοβίες του, καταλήγει να ριψοκινδυνέψει τη ζωή του για να σώσει τον
µικρό του φίλο. Και τότε βρίσκει το θάρρος να κάνει
το πολύ απλό που αδυνατούσε να κάνει στην αρχή:
να µιλήσει στην κοπελιά που δουλεύει στο αγαπηµένο του εστιατόριο. Κι αυτό για τον Θωµά είναι
ο παππού και η γιαγιά - 2004
άθλος! Οι χαρακτήρες αυτοί βρίσκουν ο ένας τον
άλλον, γιατί µόνοι τους έχουν ελλείψεις. Μαζί δηµιουργούν ένα σύνολο (ας το πούµε: οικογένεια), και µέσα σ’ αυτό αλληλοσυµπληρώνονται. Όλοι µας έχουµε µέσα µας έναν αθώο, καλοπροαίρετο «Θωµά» κι
ένα µικρό, πανούργο, δύσπιστο «Παιδί». Είναι αντίθετα, αλλά πρέπει να συµφιλιωθούν για να φτάσουν
σε µια ενιαία οντότητα.

Σύλλας Τζουµέρκας

Η περιπλάνηση και οι περιπέτειες του ήρωα της ταινίας είναι στην ουσία η αναζήτηση του
ίδιου του του εαυτού; Ακούγεται κάπως θεωρητικό, αλλά έτσι είναι. Πολλά σενάρια ακολουθούν αυτή τη µυθική φόρµα καταστροφής και αναγέννησης του ήρωα µέσα από κάποιου είδους επικίνδυνη περιπέτεια (π.χ. η Οδύσσεια). ∆εν ξέρω αν αυτή η δοµή προέρχεται από την ίδια τη ζωή ή εξυπηρετεί µιαν
ανάγκη του θεατή να τη βιώσει, όταν ο ίδιος δεν µπορεί. Εµπειρικά, φαίνεται να είναι δοµή διαχρονική και
πανανθρώπινη. Από την άλλη, είναι κρίµα ο κινηµατογράφος να καταλήγει να είναι µια απλή κινηµατογράφηση µιας δοµής που, σε αρχαιότερα χρόνια, δινόταν µε προφορικό λόγο. Το ενδιαφέρον είναι όταν
ο σεναριογράφος, µαζί µε τον σκηνοθέτη και την οµάδα του, µπορεί να βγάλει το αρχετυπικό κοµµάτι µιας
δοµής, να το θέσει σ’ έναν σηµερινό κόσµο και να το αφηγηθεί µε εικόνες.
Πότε ξεκινάτε γυρίσµατα; Ελπίζουµε να ξεκινήσουµε το καλοκαίρι.

Ο Κανένας είναι µια ταινία για… την περιπέτεια της αγάπης.
Τι ενώνει και τι χωρίζει τους λαούς; Η διαφορετικότητά τους.
Ζείτε και εργάζεστε στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε ότι αυτό δυσκολεύει κάποιες καταστάσεις;

Χρήστος Νικολέρης

ο κανενας

Μου έχει γίνει πλέον πείσµα να κατορθώνω να πετυχαίνω τους στόχους µου κάτω από συνθήκες που,
εκ πρώτης όψεως, µοιάζουν απαγορευτικές. Με την
N-Orasis έχουµε καταφέρει να φτιάξουµε µια υποδοµή στη Θεσσαλονίκη –τόσο υλικοτεχνική όσο και
από πλευράς συνεργατών– που µας δίνει τη δυνατότητα να κινούµαστε και να ενεργούµε αυτόνοµα.
Βέβαια, τα κέντρα αποφάσεων εξακολουθούν να
Προστασία - 2005
βρίσκονται στην Αθήνα, πράγµα που σηµαίνει για
µας περισσότερα έξοδα για τηλεφωνήµατα και για εισιτήρια. Το θετικότερο για µένα είναι ότι µπορώ να
βλέπω τα πράγµατα από µιαν απόσταση.
Πότε ξεκινάτε γυρίσµατα; Τα γυρίσµατα θα ξεκινήσουν, ελπίζω, γύρω στα µέσα του 2008 και θα γίνουν, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, στη Θεσσαλονίκη. Ο πυρήνας των συντελεστών θα είναι ο ίδιος µε
τον οποίο δούλεψα και στις µικρού µήκους που έχω κάνει, αλλά και στις περισσότερες δουλειές που κάνουµε στην N-Orasis.

χρυσοσκονη

λευταία χρόνια την καθηµερινή συναλλαγή των
κατοίκων αυτής της πόλης µεταξύ τους. Οι Αθηναίοι ασφυκτιούν µέσα σε µια πόλη που ασφυκτιά γιατί δεν τους χωράει πιά. Όλο αυτό αντανακλάται στις προσωπικές συµπεριφορές και τις καθηµερινές επαφές.
Οι ήρωες της Χρυσόσκονης ζούν µέσα στην
πραγµατικότητα αυτής της Αθήνας και της εποχής
τους. Η πόλη καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τις συµπεριφορές τους και οι συµπεριφορές τους αποτελούν οργανικό κοµµάτι του δυναµικού της πόλης. Με την έννοια αυτή, οι άνθρωποι και η πόλη
είναι ένα ενιαίο σύµπαν, αλληλοεπηρεαζόµενο
και αλληλοσπαρασσόµενο. Η πρόκληση να κινηµατογραφήσω αυτή την πραγµατικότητα µε
Φύλακες του χρόνου - 2002
ώθησε να γράψω την ιστορία της Χρυσόσκονης
και µε ωθεί ακόµα περισσότερο να την καταγράψω µέσα από την κάµερα.
Το παρελθόν είναι πάντα πασπαλισµένο µε χρυσόσκονη; Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως οι άνθρωποι έχουµε µια έµφυτη, ασύνειδη, ανάγκη να ωραιοποιούµε το παρελθόν µας σαν απόθεµα δυνάµεων
για να αντιµετωπίζουµε το όποιο παρόν µας δυσκολεύει. Κι όταν το παρελθόν είναι πολύ σκληρό πάλι µε
την ίδια ασύνειδη διαδικασία, το διαγράφουµε, σαν να µην υπήρξε ποτέ. ΄Οπως και νά’ χει, το παρελθόν
είναι κάτι αναπόδραστο. Είτε το ωραιοποιούµε, είτε το κρύβουµε, αυτό υπάρχει και µας καθορίζει. Το ερώτηµα είναι τί δουλειά κάνει ο καθένας µας µε τον εαυτό του για να φέρει το παρελθόν του σε πραγµατικές
διαστάσεις και να πατήσει πάνω στα σταθερά του σηµεία. Η ζωή δεν είναι ούτε µόνο µαύρη ούτε µόνο
άσπρη. Ούτε µόνο πραγµατικότητα ούτε µόνο όνειρο. Είναι όλα µαζί. Κι αυτή είναι η απίστευτη, καθηµερινή, µόνιµη έκπληξή της.
Πότε θα ξεκινήσετε γυρίσµατα; Τα γυρίσµατα θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεµβρίου. Όσον αφορά στους
συντελεστές, έχω την τιµή και την τύχη, άνθρωποι που εκτιµώ πολύ και που θεωρώ φίλους µου στα είκοσι χρόνια που κάνω κινηµατογράφο, να έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκλησή µου να είµαστε µαζί στην
πρώτη µου ταινία µυθοπλασίας. Ενδεικτικά αναφέρω τον Κώστα Λαµπρόπουλο στην παραγωγή, τον Κωστή Γκίκα στη φωτογραφία, την Μαργαρίτα Γαριού σαν βοηθό σκηνοθέτη, τη Λουκία Μινέτου στα κοστούµια, τη Σωτηρία Μαρίνη στο casting, την Αγγέλα ∆εσποτίδου στο µοντάζ, τον Κώστα Βαρυµποπιώτη στο
µιξάζ. Για τους τρείς βασικούς ρόλους της ταινίας µε έχουν εµπιστευτεί η Μάνια Παπαδηµητρίου, η Αµαλία Μουτούση και ο Στέλιος Μάϊνας.
Τους ευχαριστώ όλους και περιµένω ν’ αρχίσω γύρισµα και να βγούµε όλοι µαζί στην πόλη.

Κλεάνθης ∆ανόπουλος

µυστικα και
αθωοτητες

Το Μυστικά και αθωότητες είναι µια ταινία για… όσα µπορεί να κρύβονται στις µικρές, σκοτεινές
γωνιές του εαυτού µας ή στον κόσµο που µας περιβάλλει, και δυσκολευόµαστε να τα αποδεχθούµε. Το
ενδιαφέρον είναι ότι πάντα αυτό που νοµίζουµε κρυµµένο βγαίνει στο φως, και τότε, τα γεγονότα τρέχουν και οι συνέπειες των επιλογών µας εµφανίζονται σαν αναπάντεχα µαντάτα κι απαιτούν ν’ αναλάβουµε την ευθύνη των πράξεών µας. Αυτό καθορίζει και κρίνει τους ανθρώπους. Η ζωή –εντός και εκτός ταινίας– µοιάζει µε µια παράσταση στην οποία οι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή και παίζουν το ρόλο τους
prima vista, ενώ το έργο που νόµιζαν ότι είχαν σχεδιάσει, αποδεικνύεται συνεχώς ένας απρόβλεπτος αυτοσχεδιασµός.
Η ταινία πραγµατεύεται τη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. Ποια είναι αυτή; Η σύγχρονη
ελληνική πραγµατικότητα είναι µια αµφίβολη έννοια! Ζούµε σ’ έναν κόσµο όπου όλα τα αντίθετα συνυπάρχουν, τα νοήµατα των λέξεων µοιάζουν µε πολύχρωµα κοµφετί που αιωρούνται πάνω απ’ το κεφάλι
µας χωρίς κανένα ειδικό βάρος, και η συνεννόηση είναι συνώνυµο του θαύµατος. Ανάλογα µε τη γωνία
απ’ την οποία θα δεις το θέαµα, είναι για γέλια ή για κλάµατα. Με την ίδια αποφασιστικότητα οι άνθρωποι πιστεύουν στους φυσικούς νόµους και στις προλήψεις, υπερασπίζονται την αξία µιας ηθικής που θεωρούν φυσικό να καταπατιέται, επιδιώκουν πράγµατα που δεν µπορούν ούτε να ορίσουν. Το αποτέλεσµα
είναι, η πραγµατικότητα να παρουσιάζεται σαν ένα ακατανόητο συµβάν που εξελίσσεται ανεξέλεγκτα, κι
εµείς να προσπαθούµε να ζήσουµε µέσα σ’ αυτό!

Η κωµωδία φτάνει πιο εύκολα στο κοινό; Ο κινηµατογράφος λειτουργεί σαν καθρέφτης που αντανακλά όσα συµβαίνουν, όσα θα θέλαµε να έχουν συµβεί και όσα φοβόµαστε µήπως συµβούν. Όταν µιλάς
για κάτι απ’ αυτά, το κοινό είναι εκεί. Η αφηγηµατική προσέγγιση είναι θέµα επιλογής, και σκοπός της είναι
να εξυπηρετεί την αλήθεια της ιστορίας που θέλεις ν’ αφηγηθείς. Η κωµωδία, πάντως, είναι ένας ασφαλής
δρόµος για να προσεγγίσεις το βάρος της ζωής, χωρίς αυτό να πέσει να σε πλακώσει. Το χιούµορ είναι το
µοναδικό όπλο που ανακάλυψα µέχρι σήµερα για ν’ αντιµετωπίσω αυτόν τον κόσµο που, ώρες ώρες, φαίνεται τόσο ακατανόητος και ανερµάτιστος, ώστε µε κάνει να πιστεύω ότι είχε δίκιο ο Πόου όταν τον περιέγραφε σαν ένα όνειρο µέσα σ’ ένα άλλο όνειρο. Ο Πόου, άλλωστε, ήταν πάντα αισιόδοξος!
Πότε ξεκινάτε γυρίσµατα και ποιοι είναι οι συντελεστές; Το µεγαλύτερο µέρος της ταινίας θα γυριστεί την άνοιξη, στην Αθήνα. Τον δύσκολο κεντρικό ρόλο, γιατί αυτός είναι ο άξονας της αφήγησης, τον
έχει επωµιστεί ο Βασίλης Μαυραγεωργίου, ο δηµιουργός της θεατρικής Κατσαρίδας. Την παραγωγή έχει
αναλάβει ο Μιχάλης Γαλανάκης, τα σκηνικά θα τα κάνει η Όλγα Λεοντιάδου, ενώ τη µουσική θα γράψει
ο Νίκος Σπυρόπουλος.

Ανέστης Χαραλαµπίδης

ecce momo

Το Ecce Momo είναι αυτοβιογραφικό; ∆ε θα το έλεγα αυτοβιογραφικό. ∆εν υπάρχουν ξεκάθαρα κάποια δικά µου στοιχεία· τα συναισθήµατα που περιγράφω, είναι της ζωής µου, αλλά τα περισσότερα απ’
αυτά που λέω, είναι επινοηµένα. Π.χ., δεν έχω περάσει κλινικό θάνατο, αλλά υπάρχουν δίπλα µου άνθρωποι που βγήκαν από τέτοιες καταστάσεις ή αυτοκτόνησαν. Η ταινία έχει τη φιλοσοφία της µετα-καταστροφής. Πιστεύω στην καταστροφή. Πιστεύω ότι, για να φτιάξεις κάτι καινούργιο, πρέπει να καταστρέψεις
το παλιό. ∆εν µπορούν να συµβιώσουν και τα δύο. Το Ecce Momo είναι το πρώτο µέρος µιας τριλογίας,
τη συνέχεια της οποίας γυρίζω τώρα. Θέλω να καταστρέψω τον ήρωα ηθικά· να καταστρέψω την απελπισία του και να τον κάνω δηµιουργό του µέλλοντος. Νιώθω ότι η γενιά µου µπήκε στα µεγάλα σκοτάδια
και προδόθηκε. Πρέπει ή να δεχτούµε την προδοσία και να συµπορευτούµε µ’ αυτήν, ή να δηµιουργήσουµε µόνοι µας. Αυτή είναι η ιδέα της τριλογίας: ότι, ΟΚ, αφού οι πιο µεγάλοι δεν ξέρουν ή κάνουν ότι
δεν ξέρουν, να το κάνουµε εµείς τότε, η δική µας γενιά.
Ποια ήταν τα ερεθίσµατά σας; Έµπνευσή µου ήταν τα κείµενα του Αϊζενστάιν και κάποιων άλλων που
αντανακλούν τη σκέψη του. Τα κείµενα αυτά µιλούν για το µέλλον του κινηµατογράφου και για το ότι αυτό βρίσκεται στην αναπαράσταση της ανθρώπινης σκέψης. Γι’ αυτό έκανα έτσι την ταινία. ∆ε µ’ ενδιαφέρει
να δηµιουργήσω ή να παίξω µε τους κανόνες της δραµατουργίας, αλλά ν’ ανακαλύψω –όσο µπορώ– τη
ροή της ανθρώπινης σκέψης. Η τέχνη δεν είναι µαεστρία· είναι πράξη. ∆εν έχει σηµασία αν έχεις µάθει να
γράφεις ωραία, αλλά ότι µε το έργο σου θέλεις να επηρεάσεις, ν’ αλλάξεις τον κόσµο. Κι όλο αυτό το µεταµοντερνιστικό παραµύθι που φάγαµε µετά τη µετασοβιετική εποχή, ότι δεν έχει σηµασία αυτό που θες
να πεις, δεν µπορείς ν’ αλλάξεις τον κόσµο, ήταν η πηγή όλων των δυσκολιών και των απελπισιών. Αν
θέλεις να είσαι καλλιτέχνης, αλλά δεν θέλεις ν’ αλλάξεις κάτι, έχεις πάθει καλλιτεχνική ατροφία. ∆εν µπορώ να συµβιβαστώ, γιατί δεν πιστεύω ότι οι τέχνες είναι προκαθορισµένες – οι τέχνες αντανακλούν τον άνθρωπο. Μ’ ενδιαφέρει η αλήθεια, µ’ ενδιαφέρει πώς εξελίσσονται τα πράγµατα...
Η ταινία είναι γυρισµένη µε ελάχιστα µέσα… Ξεκινώντας, σκέφτηκα ότι, για να είναι η πραγµατικότητα που περιγράφω, αντανάκλαση της πραγµατικότητας την οποία έχω οραµατιστεί και στην οποία έχω πιστέψει, η ταινία έπρεπε να φτιαχτεί µε τα µέσα που είχα στα χέρια µου, χωρίς να ζητήσω κάτι παραπάνω.
Αυτό που είχα στα χέρια µου, λοιπόν, ήταν µία κάµερα, µία κιθάρα και ένα λάπτοπ. Έτσι είπα ότι θα έφτιαχνα µια ταινία µε ό,τι µέσο διέθετα. Αν χρειαζόµουν κάτι παραπάνω και µπορούσα να το κάνω µε τα χρήµατα που είχα, θα το έκανα, αλλά, τελικά, δε χρειάστηκα.

// φεστιβάλ

Ο άνθρωπος, το περιβάλλον και οι ιστορίες

από τον Νίκο Αναγνωστό

Σ

τοχεύοντας για άλλη µια χρονιά στην ευαισθητοποίηση και την συµµετοχή του κοινού στον σηµαντικότερο, ίσως, διάλογο που αναπτύσσεται σήµερα σε διεθνές επίπεδο, αυτόν για το περιβάλλον, θα πραγµατοποιηθεί
στον Πειραιά από τις 21 έως τις 27 Φεβρουαρίου το 7ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ecocinema – στους κινηµατογράφους Αττικόν και
Σινεάκ, και υπό την αιγίδα του ∆ήµου. Κατά τη διάρκειά του θα παρουσιαστούν, µε
δωρεάν είσοδο, πρόσφατες κινηµατογραφικές παραγωγές και θεµατικά αφιερώµατα
που εστιάζουν σε θέµατα σχετικά µε την κοινωνία και τον οικολογικό της περίγυρο.
«Το ζήτηµα του περιβάλλοντος δεν αποτελεί θέµα ειδικού ενδιαφέροντος, ροµαντικής
διατήρησης ενός απρόσωπου φυσικού οικοσυστήµατος αλλά ανήκει στην κεντρική
παγκόσµια πολιτική σκηνή», τονίζουν οι διοργανωτές. «Tα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης και τα οικοσυστήµατα που έχουν αναπτυχθεί πάνω του, φυσικά και
αστικά, προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, από τη χρήση των φυσικών
πόρων, από συνήθειες και συνθήκες παραγωγής και κατανάλωσης εν γένει, ενός παγκοσµιοποιηµένου οικονοµικού και πολιτικού συστήµατος». Κάτω από αυτό το πρίσµα, το πρόγραµµα της διοργάνωσης θα προσπαθήσει να προσφέρει στο κοινό του
όψεις του κόσµου και των κρίσιµων προβληµάτων που µας απασχολούν στις αρχές του 21ου αιώνα: άνθρωπος και περιβάλλον, παγκοσµιοποίηση, κοινωνίες σε
κρίση, πόλεµος, ανάπτυξη, οικονοµία– αλλά και των λύσεων που βρίσκουν οι άνθρωποι, οι κοινότητες και τα κινήµατα που αντιστέκονται και παράγουν εντέλει το
δικό τους πολιτισµό.
Μεγάλο αφιέρωµα του Φεστιβάλ, τα «λιµάνια του κόσµου». Στα πλαίσια του αφιερώµατος που θα µας ταξιδέψει, µε σηµείο εκκίνησης τον Πειραιά, σε πόλεις λιµάνια
του κόσµου, θα προβληθούν ταινίες µυθοπλασίας και ντοκιµαντέρ µεγάλου και µικρού µήκους από το ’30 ως σήµερα, που εµπνέονται, διαδραµατίζονται, σχολιάζουν
και καταγράφουν τις ιδιαιτερότητες της ανθρωπογεωγραφίας της πόλης –λιµανιού.
Ενδεικτικά, θα προβληθούν ταινίες όπως οι: Marseille: vieux port (1929), µια ντοκιµαντερίστικη καταγραφή εντυπώσεων από το Παλιό Λιµάνι της Mασσαλίας µέσα
από τη µατιά του καλλιτέχνη Λάζλο Mοχολι-Nάγκι, που καταφέρνει να αποτυπώσει
τη συνεχή βοή του εµπορίου και των ανθρώπων που συνθέτουν το τοπίο ενός από
τα µεγαλύτερα λιµάνια της Γαλλίας και της Mεσογείου, Rotterdam: Europort
(1966), µία από τις λιγότερο γνωστές ταινίες του Γιόρις Ίβενς, µε τη θρυλική φιγούρα του Iπτάµενου Oλλανδού να επισκέπτεται µετά από 4 αιώνες απουσίας το λιµάνι του Pότερνταµ και αφηγητή τον Υβ Μοντάν, και το Dutch Harbor: where the sea
breaks its back (1998) των Μπράντεν Κίνγκ και Λόρα Mόγια, ένα ποιητικό ντοκιµαντέρ για την ακριτική ζωή στις νήσους της ∆υτικής ακτής της Aλάσκα που σηµείωσε
εντυπωσιακή πορεία σε µεγάλα φεστιβάλ, και στο οποίο οι µαρτυρίες και αφηγήσεις
των κατοίκων εναλλάσσονται και συνοδεύονται από ένα ατµοσφαιρικό post rock
σάουντρακ, αλλά και φιλµ των Ίνγκµαρ Μπέργκµαν και Ζαν Βιγκό. Ακόµη, σε συνεργασία µε τον οργανισµό Live Earth για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, θα παρουσιαστούν µικρού µήκους ταινίες γνωστών σκηνοθετών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα των διοργανωτών της καµπάνιας για την ευαισθητοποίηση
των πολιτών του κόσµου, καθώς και ένα µίνι αφιέρωµα, µε µια σειρά ταινιών, στα
µεγάλα βιοµηχανικά ατυχήµατα του 20ου αιώνα, που προκάλεσαν σηµαντικές οικολογικές καταστροφές και απείλησαν τη δηµόσια υγεία.
Τιµώµενος σκηνοθέτης της φετινής διοργάνωσης θα είναι ο πρωτοπόρος Γάλλος κινηµατογραφιστής Zαν Παινλεβέ (1902-1989), στο έργο του οποίου θα γίνει εκτενές
αφιέρωµα, µε προβολή 10 ταινιών του µικρού µήκους, ενώ το κύριο ∆ιαγωνιστικό
τµήµα υπόσχεται µια ποικιλία θεµάτων και κινηµατογραφικών στιλ από όλα τα µέρη του πλανήτη. Οι ταινίες που θα διαγωνιστούν θα διεκδικήσουν βραβεία ύψους
15.000 ευρώ, τα οποία θα απονείµει διεθνής κριτική επιτροπή.

Ένας µυθοπλάστης επιστήµονας
Με µια καριέρα που ξεπερνά το µισό αιώνα, και πάνω από 200 ταινίες στη φιλµογραφία του,
o Ζαν Παινλεβέ αποτελεί ένα από τα καλύτερα φυλαγµένα µυστικά στην ιστορία του κινηµατογράφου. Πολύ πριν τον Zακ Kουστώ, ανέδειξε το είδος της επιστηµονικής ταινίας σε τέχνη
που όχι µόνο ερευνά και εκπαιδεύει, αλλά µπορεί και να ψυχαγωγήσει. Με το µότο « H Eπιστήµη είναι Mυθοπλασία», σε συνδυασµό µε µια µατιά γεµάτη σχεδόν παιδιάστικη περιέργεια
για εξερεύνηση, κατάφερε µέσα από µια συγκλονιστική φωτογραφία και εξεζητηµένες µουσικές επιλογές να δηµιουργήσει δραµατικές αφηγήσεις µαγικού ρεαλισµού, αναδεικνύοντας ως
πρωταγωνιστές προσφιλή όντα του ζωικού βασιλείου και ιδιαίτερα της υποθαλάσσιας πανίδας.
Γιος του γνωστού Γάλλου µαθηµατικού και αργότερα Yπουργού Πωλ Παινλεβέ, σπούδασε
µαθηµατικά, ενώ ξεκίνησε σπουδές στην Iατρική που αργότερα εγκατέλειψε για να στραφεί
στη βιολογία και ζωολογία. Επιστήµονας µε διακρίσεις, αλλά φοβερή περιφρόνηση για το εκπαιδευτικό σύστηµα, αποφάσισε να µην ακολουθήσει ακαδηµαϊκή καριέρα αλλά να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στην επιστηµονική παρατήρηση και την έρευνα, µέσα όµως από
το βιζέρ της κινηµατογραφικής µηχανής. Ξεκινώντας την κινηµατογραφική του πορεία στα τέλη της δεκαετίας του ‘20, ο Παινλεβέ συναναστράφηκε την παρέα των σουρεαλιστών, ενώ
υπήρξε φίλος του Ζαν Βιγκό και αλληλογραφούσε µε τον Σεργκέι Αϊνζενστάιν.
Ως το θάνατό του αποτέλεσε δραστήριο µέλος της κινηµατογραφικής κοινότητας του Παρισιού, βοηθώντας στην αναµόρφωση του Γαλλικού κινηµατογράφου µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, στην ίδρυση της κινηµατογραφικής σχολής IDHEC και στην εδραίωση της χρήσης του κινηµατογράφου ως µέσου εκλαϊκευσης της επιστήµης. Οι ταινίες του, αν και καθυστερηµένα, έχουν τύχει αναγνώρισης τα τελευταία χρόνια, ενώ έχουν παρουσιαστεί στα πλαίσια αφιερωµάτων σε όλο τον κόσµο.

Οι πρώτες συµµετοχές
Η διαδικασία επιλογής ταινιών είναι ακόµη σε εξέλιξη, καταφέραµε όµως να µάθουµε κάποιες από αυτές που θα συµπεριληφθούν στα προγράµµατα του φεστιβάλ:
To µεγάλο ξεπούληµα (The big sellout)
Το φιλµ του Γερµανού Φλόριαν Όπιτζ ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο, παρακολουθεί και καταγράφει ιστορίες ανθρώπων – ενός οδηγού τρένου στη Βρετανία, µιας µητέρας στις Φιλιππίνες, ενός
ακτιβιστή στη Νότιο Αφρική και των κατοίκων µιας µικρής πόλης στη Βολιβία – που έρχονται
αντιµέτωποι µε το φαινόµενο της ιδιωτικοποίησης στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης. Μέσα
από τις ιστορίες τους, που άλλοτε παίρνουν τραγικές διαστάσεις και άλλοτε προκαλούν γέλιο,
διαγράφεται γλαφυρά η εικόνα της ιδιωτικοποίησης βασικών αγαθών, όπως η παροχή νερού,
η ηλεκτρική ενέργεια, οι δηµόσιες µεταφορές και η δηµόσια υγειονοµική περίθαλψη.
Oι ήχοι της άµµου (Sounds of sand/ si le vent souleve les sables)
H νέα ταινία της Bελγίδας βετεράνου σκηνοθέτιδας Mάριον Xένσελ ακολουθεί µια οικογένεια
στην Aνατολική Aφρική, που εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή λόγω της έλλειψης
νερού και των κοινωνικών αναταραχών που δηµιουργούνται, και ξεκινά ένα ταξίδι µέσα στην
έρηµο προς εύρεση ενός νέου, πιο φιλικού τόπου. Θα συναντήσει διεφθαρµένους στρατιωτικούς, εξτρεµιστές επαναστάτες, ένα δύσβατο τοπίο γεµάτο νάρκες καθώς και αφιλόξενα µέλη άλλων φυλών. Με αρχετυπικούς χαρακτήρες, που ενσαρκώνουν ερασιτέχνες ηθοποιοί, η
ταινία προσφέρει ένα µήνυµα αφύπνισης σε σχέση µε τα προβλήµατα εξάλειψης των φυσικών πόρων στην Aφρική.
4 στοιχεία (4 elements)
H Ολλανδή Ζίσκα Ρίκελς, µέσα από ένα ποιητικό κινηµατογραφικό δοκίµιο µε εντυπωσιακή
φωτογραφία και σχεδιασµό ήχου, διερευνά την περίπλοκη σχέση του ανθρώπου µε τα 4
στοιχεία. Η φωτιά, το νερό, η γή και ο αέρας, εικονογραφούνται µέσα από τις εµπειρίες πυροσβεστών στη Σιβηρία, αλιέων καβουριών στην Aλάσκα, ανθρακορύχων στη Γερµανία και Pώσων κοσµοναυτών στην προετοιµασία για το ταξίδι τους στο διάστηµα.
Θωρηκτό Aνταρκτική (Battleship Antarctica)
Tο πλήρωµα του πλοίου Esperanza της Greenpeace προσπαθεί, µέσα από τις γνωστές συµβολικές, µη βίαιες δράσεις της οικολογικής οργάνωσης, να καταγράψει και να εµποδίσει το
παράνοµο κυνήγι φαλαινών από τα Iαπωνικά αλιευτικά. Ο σκηνοθέτης Μόργκαν Μάθιους ταξιδεύει µαζί τους καταγράφοντας, πέρα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στον Aρκτικό κύκλο, και
τα πορτρέτα των επιβαινόντων ακτιβιστών, τα κίνητρα που τους έχουν ωθήσει να βρεθούν
σε ένα πλοίο στην άκρη του κόσµου, και τις συνέπειες στη προσωπική τους ζωή. Ως τη στιγµή που ο "εχθρός" εµφανίζεται…

Υπάρχει κάποια τυπική διαδικασία που ακολουθείται για τη δηµιουργία µιας ταινίας;

Ποιος είναι ο Τζιµ Γιαννόπουλος

∆εν υπάρχει καµία τυποποιηµένη φόρµουλα για τη δηµιουργία µιας ταινίας. Η διαδικασία είναι ανοιχτή και µπορεί να λάβει οποιαδήποτε µορφή. Όσον αφορά την ιδέα µιας
ταινίας, αυτή µπορεί να έρθει από πολλές διαφορετικές πηγές. Μπορούµε να διακρίνουµε δύο µεγάλες κατηγορίες: η πρώτη αφορά ιδέες που γεννιούνται από ανθρώπους µέσα από την εταιρεία· η δεύτερη, τα έτοιµα σενάρια που συνήθως έρχονται από διάσηµους σεναριογράφους. Στην πρώτη περίπτωση, φτάνει σ’ εµάς µια καλή ιδέα, κι εµείς
αποφασίζουµε ποιος θα την κάνει σενάριο, ποιος θα τη σκηνοθετήσει, ποιος θα πρωταγωνιστήσει. Η ιδέα µπορεί να έρθει από ένα βιβλίο ή από τα λεγόµενα creative pitches.
Μπορεί, δηλαδή, να µπει κάποιος στο γραφείο µου και να µου πει: «Πώς σου φαίνεται
η ιδέα κάποιου που πιάνει δουλειά ως νυχτοφύλακας σ’ ένα µουσείο, και κάθε νύχτα
όλα τα εκθέµατα ζωντανεύουν;», κι εµένα να µου αρέσει η ιδέα και ν’ αναθέσω σε κάποιον σεναριογράφο να τη γράψει. Η δεύτερη περίπτωση αφορά, όπως είπα, τα έτοιµα
σενάρια, τα λεγόµενα speculation scripts. Συνήθως αυτά έρχονται από κάποιον σπουδαίο σεναριογράφο, ο οποίος θέλει να το πουλήσει. Πολλές φορές, µάλιστα, αν το σενάριο είναι πολύ καλό, γίνονται και µεγάλες δηµοπρασίες, όπου τα στούντιο διεκδικούν
την αγορά του εν λόγω σεναρίου.

Είναι ένας από τους πιο επιτυχηµένους παραγωγούς
του Χόλιγουντ, και οι περισσότεροι stars τον φωνάζουν µε το µικρό του όνοµα. Εδώ και χρόνια, έχει
καταξιωθεί ως ένας από τους παραγωγούς που καθορίζουν τις εξελίξεις στην ψυχαγωγία και την τεχνολογία. Από το 2000, κατέχει, µαζί µε τον Τοµ Ρόθµαν, τη θέση του Προέδρου µιας από τις εταιρείεςθρύλους της παγκόσµιας κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, της Fox Filmed Entertainment, ενώ, το 2006,
του δόθηκε και ο τίτλος του Chief Executive Officer.
Ταινίες όπως το Μία νύχτα στο µουσείο, που έγινε
παγκόσµια box-office επιτυχία, αγγίζοντας εισπράξεις των 572 εκ. δολάρια, το πολιτιστικό φαινόµενο
Borat που προκάλεσε συζήτηση, η αγαπηµένη από
µικρούς και µεγάλους Εποχή των παγετώνων: η
Απόψυξη, η µεταφορά στη µεγάλη οθόνη τού επιτυχηµένου µυθιστορήµατος Ο ∆ιάβολος φοράει
Prada, η περιπέτεια που ενθουσίασε Ο κύριος και η
κυρία Σµιθ, οι φερµένοι από το µέλλον X-Men, ο
επικός Πόλεµος των άστρων: Επεισόδιο 3, το βραβευµένο µε Όσκαρ Walk the line, το Fantastic
Four, Fantastic Four: The rise of the silver surfer,
οι λατρεµένοι Σίµπσονς - Η ταινία, έγιναν πραγµατικότητα και ενθουσίασαν το κοινό της παγκόσµιας
κοινότητας, χάρη στη σκληρή δουλειά του Προέδρου της Fox Filmed Entertainment, Τζιµ Γιαννόπουλος.
Όµως ο µεγάλος κατάλογος των κινηµατογραφικών
επιτυχιών που έχει συνυπογράψει, δε σταµατά εδώ.
Το µιούζικαλ που άφησε εποχή, Μουλέν ρουζ, ή η
περιπέτεια από το µέλλον Minority report, έγιναν
πραγµατικότητα χάρη στην παρουσία του στην Blue
Sky Studios. Εκτός απ’ τις µεγάλες εµπορικές επιτυχίες, ο Γιαννόπουλος, κατά τη διάρκεια της θητείας
του στη Fox Searchlight Pictures, συνεισέφερε στο να
πάρουν σάρκα και οστά πολλές άλλες «εναλλακτικές» ταινίες, όπως η βραβευµένη στο Σάντανς κοµεντί Little Miss Sunshine, ο βραβευµένος µε Όσκαρ
Τελευταίος Βασιλιάς της Σκοτίας, οι δρόµοι του
κρασιού στο Πλαγίως, αλλά και το ξεκαρδιστικό
Κάν’ το όπως ο Μπέκαµ.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου, ενώ ήσαστε σίγουροι πως µια ταινία θα γινόταν
µεγάλη εισπρακτική επιτυχία, τελικά οι προσδοκίες σας δεν δικαιώθηκαν;
Φυσικά και συµβαίνουν τέτοια πράγµατα! Αυτή είναι η βιοµηχανία του κινηµατογράφου. ∆εν µπορείς ποτέ, µα ποτέ, να είσαι σίγουρος. Κάθε απόφαση που παίρνεις, είναι
ένα ρίσκο. Αλλά, αν δεν πάρεις το ρίσκο, δεν είναι δυνατόν να είσαι ούτε αυθεντικός,
ούτε δηµιουργικός, κι έτσι αδυνατείς να δώσεις την απαιτούµενη εµπιστοσύνη στους κινηµατογραφιστές. Αυτό που πάντα έλεγα, είναι ότι δε γίνεται να ρισκάρεις συνέχεια, αλλά όχι και να µη ρισκάρεις καθόλου. Αν ακολουθήσεις µία απ’ αυτές τις πρακτικές, θ’
αποτύχεις. Το κλειδί είναι ν’ αντιλαµβάνεσαι, ανάλογα µε την περίπτωση, το µέγεθος και
το είδος του ρίσκου που πρέπει να πάρεις,. Αν ακολουθήσεις αυτή τη στρατηγική, όχι
µόνο δε θα χρεοκοπήσεις, αλλά και, παράλληλα, θα καταφέρεις να είσαι δηµιουργικός.

Ποιο θεωρείτε εσείς ως το µεγαλύτερο ρίσκο που έχετε πάρει;

Τζιµ Γιαννόπουλος
Ο αρχιτέκτονας των blockbusters
Όταν έχεις απέναντί σου τον Πρόεδρο της Fox Filmed Entertainment, Τζιµ Γιαννόπουλος, είναι αναµενόµενο να χάνεις τον ειρµό της σκέψης σου. Οι ερωτήσεις που θέλεις να θέσεις, είναι αµέτρητες· ο
χρόνος, περιορισµένος· και καθετί που λέει, σου γεννά νέες απορίες. Υποθέτω πως όλα αυτά θερωρούνται αναµενόµενα, καθώς ο ελληνικής καταγωγής Τζιµ Γιαννόπουλος είναι ένας από τους ανθρώπους που διαµορφώνουν τις τάσεις της παγκόσµιας βιοµηχανίας κινηµατογράφου.
Επίσηµος προσκεκληµένος του πρόσφατου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, ευδιάθετος, οµιλητικός και ειλικρινής, µας χάρισε
µια γεύση Χόλιγουντ εκ των έσω, µας θύµισε πως το αµερικανικό όνειρο είναι ακόµα ζωντανό, και προσπάθησε να µας πείσει πως η δουλειά που κάνει, είναι σαν οποιαδήποτε άλλη.
Εµείς είχαµε τη χαρά να µην αρκεστούµε µόνο στις δηλώσεις που έκανε στις επίσηµες εµφανίσεις του, αλλά να κάνουµε και µία κατ΄ ιδίαν
συζήτηση µαζί του. Απολαύστε την!
από τη ∆ήµητρα Βοζίκη

Υπάρχουν δύο είδη ρίσκου: αυτό που αφορά τη δηµιουργικότητα, κι αυτό που αφορά
τα οικονοµικά. Για παράδειγµα, µια ταινία όπως το Πλαγίως ήταν για µας ένα δηµιουργικό ρίσκο. Ενώ δεν στοίχισε πολλά χρήµατα, ήταν τόσο ιδιαίτερη η θεµατολογία της,
που δεν ήµαστε σίγουροι για την ανταπόκριση του κοινού. Από την άλλη, µια ταινία
όπως το The day after tomorrow, που στοίχισε 135.000.000 δολάρια, έπρεπε να κόψει πάρα πολλά εισιτήρια για ν’ αποδειχθεί κερδοφόρα. Ευτυχώς, αυτά τα δύο παραδείγµατα ταινιών που έδωσα, κατέληξαν να είναι δύο επιτυχή ρίσκα.

Σε µια παλαιότερη συνέντευξή σας, δηλώσατε πως, πλέον, το να πρωταγωνιστεί κάποιος µεγάλος star σε µια ταινία, δε σηµαίνει αυτόµατα πως η ταινία
θα γίνει επιτυχία. Τι σας κάνει να το πιστεύετε αυτό;
Αυτό που ίσχυε παλαιότερα, ήταν ότι, εφόσον κάποιος µεγάλος star πρωταγωνιστούσε
στην ταινία, τότε αυτό αποτελούσε εγγύηση ότι όλοι οι θαυµαστές του θα έρχονταν στις
αίθουσες, και η ταινία θα γινόταν επιτυχία. Σήµερα, δεδοµένου του κόστους παραγωγής
µιας ταινίας, των υψηλών κασέ των stars, αλλά και των πολλών επιλογών που έχει το
κοινό, το µόνο πράγµα για το οποίο µπορείς να είσαι σίγουρος, είναι ότι µια ταινία µε
κάποιον star θα κόψει πολλά εισιτήρια το πρώτο Σαββατοκύριακο. Σε καµία περίπτωση,
όµως, δεν µπορείς να είσαι σίγουρος ότι αυτή η ταινία θα είναι εισπρακτική επιτυχία. O
star, σίγουρα θα κάνει µια µεγάλη µερίδα του κοινού να προσέξει την ταινία, αλλά σε
καµία περίπτωση δεν µπορεί πια να µας εξασφαλίσει την εισπρακτική επιτυχία. Πλέον,
η επιτυχία µιας ταινίας δεν είναι αποτέλεσµα ενός star, αλλά της ταινίας ως συνόλου.

Πώς σχολιάζετε την πρόσφατη απεργία των σεναριογράφων του Χόλιγουντ;
Οπωσδήποτε είναι πολύ απογοητευτικό που η κατάσταση έφτασε σ’ αυτό το σηµείο.
Όλοι µας ελπίζουµε ότι η απεργία θα λήξει σύντοµα. Πιστεύω πως, µέσω της προβολής του θέµατος στα ΜΜΕ, το πρόβληµα, όπως και τα αιτήµατα των σεναριογράφων,
υπεραπλουστεύτηκαν. Αυτή η φήµη που κυκλοφορεί σχετικά µε την άρνηση των παραγωγών να πληρώσουν τα δικαιώµατα στο internet, είναι 100% λανθασµένη. Η αλήθεια
είναι ότι οι παραγωγοί έχουν πληρώσει –και θα συνεχίσουν να πληρώνουν– εκατοµµύρια δολάρια για downloads µέσω internet και για οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις τέτοιου
είδους. Εποµένως, καταλαβαίνετε ότι οι περισσότερες πληροφορίες που έχουν διακινηθεί στον Τύπο σχετικά µε αυτό το ζήτηµα, είναι ανακριβείς. Για µένα, είναι πολύ σηµαντικό, οι πληροφορίες που µεταδίδονται στα ΜΜΕ, να είναι ακριβείς.

Ο Τζιµ Γιαννόπουλος
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Μπορεί να βρέθηκε στο 48ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης µόνο για 30 ώρες, όµως αξιοποίησε κάθε λεπτό που είχε στη διάθεσή του. Στο
masterclass που έδωσε ακόµη και ο ίδιος εξεπλάγη
από τον καταιγισµό ερωτήσεων που δέχτηκε. Μεταξύ άλλων, υπογράµµισε πως στο Χόλιγουντ δεν
υπάρχει καµία προκατάληψη σχετικά µε τις ξενόγλωσσες παραγωγές. «Απλώς, το αµερικανικό κοινό
δεν έχει συνηθίσει να βλέπει ταινίες µε υπότιτλους.
Εµείς είµαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε ξενόγλωσση
παραγωγή. Προσωπικά, θα χαρώ πάρα πολύ αν έρθει στα χέρια µου µια ελληνική παραγωγή.» Φαίνεται πως αυτή του η δήλωση ενθάρρυνε πολλούς έλληνες δηµιουργούς, καθώς πληροφορίες λένε πως
οι αποσκευές του για την Αµερική βάρυναν κατά πολύ µε τα σενάρια που έσπευσαν να του εγχειρίσουν
πολλοί σεναριογράφοι και παραγωγοί. Στο
masterclass, υπογράµµισε επίσης πως το µεγαλύτερο
πρόβληµα για έναν νέο δηµιουργό σήµερα, δεν είναι
το κόστος της παραγωγής, αλλά η διανοµή της ταινίας. «Στην Αµερική, µπορείς να κάνεις µια ταινία µε
2-3 εκατοµµύρια δολάρια, αλλά χρειάζεσαι τα τριπλάσια χρήµατα για να κάνεις αυτή την ταινία γνωστή στον κόσµο.»
Στην Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ, παρέλαβε το τιµητικό βραβείο για τη συνεισφορά του στην παγκόσµια
κινηµατογραφία και, συγκινηµένος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό το βραβείο είναι πολύ σηµαντικό
για µένα, γιατί αντιπροσωπεύει τα δύο πράγµατα
που αγαπώ περισσότερο: τον κινηµατογράφο και
την Ελλάδα».

εικόνες φεστιβάλ
Για δέκα µέρες, το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης ήταν ο οικοδεσπότης, και οι ταινίες, ο
πρωταγωνιστής. Χιλιάδες θεατές, αµέτρητα µέτρα
φιλµ, ξεχωριστοί καλεσµένοι, συναντήσεις-συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Τις µέρες που
πέρασαν, γράφτηκαν πολλά και ακούστηκαν περισσότερα για τη φετινή, 48η διοργάνωση. Τρεις… ξεχωριστοί θεατές, ο ∆ηµήτρης Χαρίτος –που παρακολουθεί τη διοργάνωση 44 χρόνια ως κριτικός κινηµατογράφου–, ο Παναγιώτης Φαφούτης –άλλοτε διαγωνιζόµενος µικροµηκάς και άλλοτε απλός θεατής, όπως
φέτος– και ο συγγραφέας Αλέξης Σταµάτης, µόνιµος
επισκέπτης του Φεστιβάλ, δίνουν τη δική τους εικόνα
για τη 10ήµερη κινηµατογραφική γιορτή.

φωτό: Φανή Τρυψάνη

Πολύσηµο και ολοζώντανο
Πριν από πολλά χρόνια, είχα την
άποψη ότι αυτό που αποτελούσε
ένα κινηµατογραφικό φεστιβάλ,
ήταν οι ταινίες και ο σωστός χρόνος
διαχείρισής τους στη διάρκεια της
διοργάνωσης. Τότε, δε θα πρέπει να
ήταν αβάσιµη αυτή η συλλογιστική
µου. Όταν, το 1960, γενέθλιο έτος,
πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 1η Εβδοµάδα Ελληνικού Κινητου ∆ηµήτρη Χαρίτου
µατογράφου –όπως είχαν τιτλοφορηθεί οι πρώτες διοργανώσεις–, το Φεστιβάλ της Βενετίας ήταν
15 χρονών, των Καννών 12, του δε Βερολίνου µόλις 9. Η Θεσσαλονίκη, όπως είναι γνωστό, στόχευε στον ψυχαγωγικό
εµπλουτισµό της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ σε ό,τι
αφορά τις Κάννες και τη Βενετία, πόλεις-πόλους διεθνούς τουριστικής έλξης, ευεξήγητη η επιλογή τους, για δε το Βερολίνο,
εύλογη η ανάγκη µεταπολεµικής λήθης και επανένταξης της ηττηµένης Γερµανίας. Για να υπηρετηθούν, τότε, αυτές οι ανάγκες,
τον κυρίαρχο ρόλο τον είχαν οι ταινίες, εν είδει αυτοσκοπού.
Και σήµερα, βέβαια, για όλες τις µεγάλες φεστιβαλικές διοργανώσεις εξακολουθεί να δείχνει τέτοιος. Ως πρώτο µέληµά τους
δείχνουν την αναζήτηση καλών ταινιών, καλών συνθηκών προβολής τους και παράλληλων αφορµών ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Όµως δεν είναι, λίγο-πολύ, έτσι.
Στο νου µου, γράφοντας αυτά, έχω φυσικά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το επίσηµο, αντιπροσωπευτικό κινηµατογραφικό
γεγονός της Ελλάδας (µαζί, εννοείται, και το «αχειραφέτητο»
παιδί του: το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ). Μία από τις µέρες (αναφέροµαι στην πρόσφατη διοργάνωση), σ’ ένα κενό των δηµοσιογραφικών προβολών, επισκέφθηκα την Αποθήκη 8, στην
άλλη άκρη της προβλήτας, εκεί όπου λειτουργούσε το Industry
Centre και οι παράλληλες εκδηλώσεις του. Χώρος άγνωστος
σε πολλούς, ανάµεσα στους οποίους και εκείνοι που κατά κανόνα κρατούν στείρα και µίζερη άποψη για τη σηµερινή εξέλιξη του φεστιβάλ. Εκεί, λοιπόν, στην καλόγουστα διαµορφωµένη Αποθήκη, συντελέστηκε, στη διάρκεια των 10 ηµερών,

ένα άλλο έργο, πολύµορφο και πολύσηµο, στις διαστάσεις µιας άλλης πραγµατικότητας,
αυτής που επεκτείνει τις φεστιβαλικές δραστηριότητες, παρεµβατικά και διαµορφωτικά του
φεστιβάλ, στο λειτουργικό και το χρηστικό του αντικείµενο, κάτι που ήταν έξω από τις προοπτικές, ακόµα και του πρόσφατου παρελθόντος.
Μια µεγάλη «οµπρέλα», όπως το ίδιο το φεστιβάλ έχει αποκαλέσει αυτό το σύνολο πρακτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στο να φέρουν σε (όχι, φυσικά, κοσµικοκοινωνική)
επαφή ντόπιους και ευρύτερα γειτόνους, βασικούς συντελεστές µιας κινηµατογραφικής ταινίας, όπως σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς, προκειµένου να αναζητηθούν
δρόµοι µέσα από τις διεθνικές συνεργασίες, ανταλλαγές πρόσφορων προτάσεων, εκπαιδευτικού χαρακτήρα ενηµερώσεις και προώθηση όλων αυτών σε συγκεκριµένες εφαρµογές και
απτά αποτελέσµατα. Τα Βαλκάνια και, ευρύτερα, οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, µαζί µε την
Ν.Α. Μεσόγειο, είναι το πεδίο ενδιαφέροντος αυτών των πρωτοβουλιών, µε οµφαλό εξακτίνωσης το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Να θυµίσω τους τίτλους των τµηµάτων
που περιλαµβάνει το Industry Centre: το Crossroads, φόρουµ συµπαραγωγών, που ιδρύθηκε το 2005, µε σκοπό τη στήριξη παραγωγών ταινιών µυθοπλασίας από τις περιοχές της Μεσογείου και των Βαλκανίων, «προωθώντας τους σε ένα δίκτυο χρηµατοδοτών, συµπαραγωγών και άλλων παραγόντων της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας από όλο τον κόσµο»· το
«Αγορά» –πιο γνωστό ως Μarket– για ταινίες µεγάλου µήκους (τα σχετικά στατιστικά της περσινής, 2ης διοργάνωσης, µιλάνε για συµµετοχή 451 επαγγελµατιών του κινηµατογραφικού
χώρου από 45 χώρες, ενώ 35 ταινίες από τη Ν.Α. Ευρώπη βρήκαν διανοµή στην Ευρώπη
και τις ΗΠΑ· ο ρόλος αυτού του τµήµατος επεκτείνεται και σε πολλές άλλες, εξίσου σηµαντικές δραστηριότητες)· το γνωστό και ιδιαίτερα επιτυχηµένο «Balkan Fund», ένα ταµείο για την
ανάπτυξη σεναρίων απ’ τις βαλκανικές χώρες (φέτος έκρινε 13 υποψήφια σχέδια σεναρίων,
µε νικητή τον Έλληνα Νίκο Πανουτσόπουλο). Εξίσου σηµαντική είναι η για 2η χρονιά διοργάνωση της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας «Salonica Studio», ενός σπουδαστικού εργαστηρίου για ειδικευόµενους φοιτητές στην παραγωγή και τη σκηνοθεσία, µε συµµετοχές (από Βαλκάνια, λοιπή Ευρώπη και Μεσόγειο) οκτώ Πανεπιστηµίων και κινηµατογραφικών σχολών.
Θα ’λεγα πως, εκεί, στο χώρο της «Αποθήκης 8», η µνήµη µου µε αιφνιδίασε γυρίζοντας
χρόνια πίσω, στην 4η διοργάνωση (Σεπτέµβριος 1963) του Φεστιβάλ, την τότε «Εβδοµάδα
Ελληνικού Κινηµατογράφου», που ήταν και η πρώτη µου παρουσία –και, έκτοτε, αδιάλειπτη– στη θεσσαλονικιώτικη φιέστα της 7ης τέχνης.
Μάρτυρας αυτόπτης, η µνήµη µου της κουρασµένης απ’ τη χρήση (καµία σχέση µε την σηµερινή εικόνα) αίθουσας του «Ολύµπιον». Με 5 ταινίες µεγάλου µήκους και 6-7 µικρού, το –φυσικά– ελληνικό διαγωνιστικό πρόγραµµα. Υπήρχαν επίσης 7-8 ξένες ταινίες, ένα είδος «ενδυνάµωσης» του ελληνικού µέρους. Έξω από το «Ολύµπιον», ο νεαρόκοσµος στριµωχνόταν για
να δει από κοντά τα είδωλά του: τον Χατζηχρήστο, τον Βουτσά, τον Φυσσούν, τον Φούντα,
την Καλογεροπούλου, την Αλίκη, την Τζένη… ∆ιέτρεξα τα χρόνια µέχρι ετούτη την ώρα, σ’
αυτόν τον πολύτροπο τόπο που τον κυριαρχούσαν όχι οι θεατές των ταινιών, αλλά όλοι αυτοί που προηγούνται µέχρι να φτάσουν οι (σωστές) ταινίες στους θεατές, κι εκείνοι που θα µεριµνήσουν ώστε αυτές να έχουν µέλλον και συνέχεια µετά από το (να το πω µε τούτη την ευκαιρία) ανεπαρκές πλέον «Ολύµπιον» και τις αίθουσες της προβλήτας. Θυµήθηκα τις κατά καιρούς µεταµορφώσεις· άλλοτε αναβαθµίσεις και άλλοτε οπισθοδροµήσεις· σταθµοί έξαρσης
και σταθµοί ρουτίνας. Κατανοητά –µέχρις ενός σηµείου– όλα αυτά, αφού, µέχρι το 1991, αποκλειστικό αντικείµενο του Φεστιβάλ ήταν η ελληνική παραγωγή. Αυτή η πονεµένη ιστορία…
Κουραστικές παρεµβάσεις της συντεχνίας και των σε υψηλές (µέχρι το 1989) θερµοκρασίες ιδεολογικοποιήσεων. Θυµάµαι τον Τάσιο, ανεβασµένο στη σκηνή του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, να κραυγάζει σε έξαλλη κατάσταση (µετά την τελετή της απονοµής των
βραβείων): «Απόψε πέθανε το Φεστιβάλ. Μέχρι εδώ ήταν». Ούτε πέθανε, ούτε µέχρι «τότε»
ήταν. Το επιβεβαιώνουν οι 237 συνολικά ταινίες που προβλήθηκαν στις 8 αίθουσες φέτος και,
κυρίως, το πέρα από κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη στοιχείο: 175.000 θεατές!
Όλα αυτά µας κάνουν ένα άθροισµα που η δυναµική του περιεχοµένου του επαναπροσανατολίζει τη λειτουργία του Φεστιβάλ και του δηµιουργεί νέες υποχρεώσεις. Η πολιτική (και,
µέσα σ’ αυτήν, η πολιτιστική) σκακιέρα της περιοχής βρίσκεται σε «υποβόσκοντα» ανταγω-

νισµό. Και οι πολιτιστικές δραστηριότητες, ακόµα και σ’ αυτά τα µεγέθη, είναι µεν ευγενή «όπλα», αλλά δεν παύουν να είναι «όπλα».
∆ύο χρόνια πριν το Φεστιβάλ κλείσει µισό αιώνα ζωής, η Θεσσαλονίκη, βαλκανικό κέντρο ευρύτερων διεθνικών δραστηριοτήτων,
αναζητεί (και) µε το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου την κατοχύρωση
του ρόλου τού συντονιστή. ∆εν είναι δύσκολο να δει κανείς ότι ο
παλαιός «αυτοσκοπός», οι ταινίες, όπως και όλο το Φεστιβάλ, από
τον περασµένο χρόνο (πιο σωστά, από την 47η διοργάνωση), µετασχηµατίζεται σε µέσο επίτευξης και άλλων στόχων.
Τα πρόσφατα χρόνια, παρακολουθούµε, µέσα από το γενικά επιτυχηµένο τµήµα του Φεστιβάλ «Ματιές στα Βαλκάνια», την άνθηση
του βαλκανικού κινηµατογράφου, αλλά και αυτού των όµορων χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. Μέχρι να δούµε και τις δικές µας ταινίες να
συνοδοιπορούν στα διεθνή φεστιβάλ µε την ίδια επιτυχία όπως αυτές των γειτόνων µας, αλλά και όσο η (βραχύχρονη) οικονοµική µας
«ηγεµονία» στην περιοχή θα διαρκεί, ας καταστήσουµε τη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης συντονιστή αγαθών προθέσεων. Ήδη, χαµηλά στα µικρασιατικά παράλια, στο µυχό της Ν.Α. Μεσογείου, η
Αττάλεια µπήκε, εδώ και τρία χρόνια, στο χορό των υψηλών φιλοδοξιών, µε αφειδώλευτα οικονοµικά µέσα και µε τρέχον αποτέλεσµα, το µόλις τριών ετών φεστιβάλ µε την ονοµασία Eurasia
International Film Festival να έχει πραγµατοποιήσει στόχους για την
επίτευξη των οποίων εµείς χρειαστήκαµε δεκαετίες. Αυτά, ιδιαίτερα
για όσους µεµψιµοιρούν ότι το Φεστιβάλ «ξεχείλωσε» µε τις πολλές
ταινίες, τις πολλές εκδηλώσεις, ότι είναι πολλοί οι «Χρυσοί Αλέξανδροι» που απονέµονται και πολλοί οι τιµώµενοι. Και πολλά άλλα
«ηχηρά παρόµοια». Ασφαλώς και κάποια µεγέθη αγγίζουν την
υπερβολή. Όµως, σε κάθε «µάχη» πέφτουν παραπανίσιες «ντουφεκιές». τελικά, το αποτέλεσµα είναι που µετράει, κι όχι το πόσες…
ταινίες. Κάθε «σινεφίλ» (ό,τι µπορεί να σηµαίνει αυτό) θεωρεί λογικό τον αριθµό των ταινιών που αυτός προλαβαίνει να δει στη διάρκεια ενός φεστιβάλ, και, βέβαια, τις ταινίες της δικής του προτίµησης.
Εξίσου βέβαιο, όµως, είναι ότι ένας άλλος «σινεφίλ» θα συµφωνούσε µεν στον αριθµό, αλλά όχι αναγκαστικά και τις προτιµήσεις
του προηγουµένου. Αλλά το Φεστιβάλ της συµπρωτεύουσας δεν
γίνεται ούτε µόνο για τους σινεφίλ ούτε για τους κριτικούς. Είναι
ολοφάνερο ότι, πλέον, επιχειρείται «έκρηξη» µεγεθών, υπέρβαση
της ρουτίνας του παρελθόντος και µετάταξη από την περιφέρεια. Σ’
αυτή την «αναστάτωση», ποιος αµφιβάλλει ότι (και) ο ελληνικός κινηµατογράφος θα έχει µια γενναία µερίδα στα οφέλη που θα προκύψουν; Η εσωστρέφεια µας έδωσε ό,τι είχε να µας δώσει.
Και µια και ο λόγος για τον δικό µας κινηµατογράφο, ο υπογράφων, χρόνια τώρα, τον αντιµετωπίζει στην εκδοχή της «µισογεµάτης µπουκάλας»· ποτέ της «µισοάδειας». Είναι µια θέση προσδοκίας, που τη συντηρούν τα –έστω, σποραδικά– περιστατικά των καλών εξαιρέσεων που ξεκινούν από τη ∆ράµα (Το πέρασµα του Κατσάµπουλα, Τζίνα Ντοστογιέφσκι της Ζουγανέλη, Τι είναι αυτό;
του Πιλάβιου) και καταλήγουν στη Θεσσαλονίκη (Valse sentimentale της Βούλγαρη, διόρθωση του Αναστόπουλου. Με παρηγορούν οι επάνοδοι του Σφήκα και του Βαφέα, ενώ δεν µας «βλάφτουν» το ένα εκατοµµύριο εισιτήρια του Σµαραγδή.
Συµπέρασµα; Μπορώ να πω ότι σχεδόν οµόφωνη ήταν η διαπίστωση: ήταν ολοζώντανο! Εγώ προσθέτω ότι αυτό είναι µονόδροµος.

φεστιβάλ ίσον αφήγηση
Έµεινα στη Θεσσαλονίκη µία εβδοµάδα, από ∆ευτέρα σε ∆ευτέρα. Η ζωή
µου εδώ κινήθηκε αποκλειστικά γύρω
από το Φεστιβάλ. Ζήτηµα είναι αν αποµακρύνθηκα ένα χιλιόµετρο από την
ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Αριστοτέλους και των Αποθηκών. Κάτι σαν µια
ευχάριστη ιδρυµατοποίηση….
«Φεστιβάλ ίσον αφήγηση» είπα, απαντώντας στην ερώτηση του Αλεξάνδρου
του Αλέξη Σταµάτη
Αριστόπουλου για το making of· αφήγηση µεσα από την οθόνη, µέσα από τις εκδηλώσεις, µέσα από
τους ανθρώπους, µέσα από τους χώρους και το ευρύτερο τοπίο.
Ήταν µια πολυσυλλεκτική αφήγηση αυτή του 48ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης… αλλά και πολυφωνική. ∆εν υπήρχε ένας «ήρωας»·
υπήρχαν πολλοί: foreign heroes, όπως ο Τζον Μάλκοβιτς, ο Τζον
Σέιλς, ο Κρις Κούπερ, ο Ουίλιαµ Κλάιν, και πολλοί γηγενείς, όπως
οι διαγωνιζόµενοι σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές, αλλά και οι οργανωτές, οι επίσηµοι και τα δεκάδες παιδιά που δούλεψαν µε τόση ένταση.
«Φωλιά» µου υπήρξε η Αποθήκη Γ, όπου συνάντησα ένα σωρό
ανθρώπους –Θεσσαλονικιούς και µη– που είχα καιρό να τους δω.
Ο open χώρος δηµιουργούσε ένα πολύ όµορφο, παρεΐστικο κλίµα. Εκεί που µιλούσες µε κάποιον, ξαφνικά άρχιζε µια συνέντευξη
Τύπου, κι έβλεπες στα δύο µέτρα τον Σαµ Ρόκγουελ ή τον Τζον
Σέιλς… Οι δίδυµες φωτογραφίες των Αδελφών Ρασσιά κοσµούσαν
τους τοίχους, οι κοπελίτσες φωτογράφιζαν όσους ήθελαν για το
Fun Wall, στα περίπτερα του ΕΚΚ, του ΕΚΕΒΙ, της Εταιρείας Σκηνοθετών αφθονούσαν τα πηγαδάκια. Κόσµος πολύς, επαγγελµατίες
και απλοί θεατές: ένα πολύβουο µελίσσι.
Μου ’κανε µεγάλη εντύπωση το κοινό: νέα παιδιά οι περισσότεροι,
ενηµερωµένα, ήξεραν τι πήγαιναν να δουν, έστηναν συζητήσεις µετά τις προβολές, ενώ στα masterclasses έκαναν ευθύβολες, ενδιαφέρουσες κι ακοµπλεξάριστες ερωτήσεις. Η νέα γενιά θεατών ξέρει
να βλέπει ταινίες κι έχει διαβάσει για κινηµατογράφο. Στα αφιερώµατα, εξαιρετική ήταν η έκθεση του Ουίλιαµ Κλάιν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ενώ τα Άπαντα του Νίκου Νικολαΐδη µας θύµισαν έναν πραγµατικό τεχνίτη του κινηµατογράφου.
Η Γλυκιά συµµορία αντέχει ακόµα και αντέχει καλά.
Ως κάποιος που έχει παρακολουθήσει το θεσµό από το τέλος της
δεκαετίας του 1980, αναγνωρίζω φυσικά πως το Φεστιβάλ έχει αλλάξει άρδην από τα «παλιά χρόνια». Εννοείται ότι πλέον δεν υπάρχει το κλίµα του «δεύτερου εξώστη», δεν υπάρχουν έντονες συγκρούσεις και πάθη, η υπόθεση κινηµατογράφος έχει µπει –δυστυχώς ή ευτυχώς–, παρέα µε τις άλλες τέχνες, στα νέα κανάλια που
δηµιούργησε ο παγκοσµιοποιηµένος πολιτισµός. Στα πλαίσια αυτά,
υπό τη δραστήρια διεύθυνση της ∆έσποινας Μουζάκη, το 48ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πρόσφερε ένα εντυπωσιακό µενού ταινιών,
µε µια καλειδοσκοπική θεµατολογία, χωρίς να αµελήσει να αναφερθεί και στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις µε το αφιέρω-
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µα στο DigitalWave, όπου πρόλαβα να δω µερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα.
Ποσοτικά, επαρκέστατο, ίσως και γιγαντιαίο· ποιοτικά, όµως; ∆εν µπορώ να πω, φυσικά,
ότι είδα το σύνολο των ταινιών, αλλά, απ’ ό,τι κατάφερα να δω, ξεχώρισα µε διαφορά
1ο Βραβείο ταινίας Μυθοπλασίας
El Greco του Γιάννη Σµαραγδή
µία: το PVC-1 του Σπύρου Σταθουλόπουλου, ενός Ελληνόπουλου που µεγάλωσε στην
2ο Βραβείο ταινίας Μυθοπλασίας
Κολοµβία· ένα µονοπλάνο 85 λεπτών, βασισµένο στην πεµπτουσία της έννοιας του σεUranya του Κώστα Καπάκα
ναρίου που, κατά τους αµερικανούς ειδικούς, οφείλει να είναι ένας «ωρολογιακός εκρη3ο Βραβείο ταινίας Μυθοπλασίας
κτικός µηχανισµός». Περιττό να πω ότι τον έχουν ήδη «τσιµπήσει» στο Χόλιγουντ.
διόρθωση του Θάνου Αναστόπουλου
Από τις δικές µας, ξεχώρισα το Valse sentimentale της Κωνσταντίνας Βούλγαρη για
1ο Βραβείο ταινίας Τεκµηρίωσης
την έντιµη καταγραφή της «νεο-καταραµένης» γενιάς και των αδιεξόδων της, τη διόρΜυστικά και ψέµατα του Σταύρου Στάγκου
θωση του Θάνου Αναστόπουλου για τη δοµηµένη κινηµατογραφική της γλώσσα και
2ο Βραβείο ταινίας Τεκµηρίωσης
Πολύ µιλάς… πολύ κλαις του ∆ηµήτρη Κιτσικούδη
τις αφηγηµατικές τις αρετές, και την Επιστροφή του Βασίλη ∆ούβλη που άκουσε αρκετά, αλλά πήρε τη ρεβάνς κερδίζοντας ένα από τα πιο αντικειµενικά βραβεία, αυτό
Βραβείο Σκηνοθεσίας Γιάννης Σµαραγδής (El Greco)
της Ένωσης των Ξένων Κριτικών. ∆εν κατάφερα να δω Κλέφτες, Uranya και Παρέες.
Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Σκηνοθέτη
Κωνσταντίνα Βούλγαρη(Valse sentimentale)
Όσο για την ταινία που σάρωσε τα βραβεία, ο Ελ Γκρέκο είναι αυτό που λέµε ταιΒραβείο Σεναρίου, εξ ηµισείας
νία «διεθνούς επιπέδου» – ίσως η πρώτη ελληνική που το καταφέρνει σε επίπεδο
Θάνος Αναστόπουλος και Βασίλης Ραΐσης (διόρθωση)
«όψης». Άψογη παραγωγή, σκηνοθεσία ενδιαφέρουσα και στιβαρή, φωτογραφία
Κώστας Καπάκας (Uranya)
συγκ-λο-νι-στι- κή (από τον Άρη Σταύρου). Σεναριακά, όµως, έχει προβλήµατα. Το
Βραβείο Ερµηνείας 1ου Ανδρικού Ρόλου
voice-over δεν έχει κανένα νόηµα όταν εξηγεί εκείνα που βλέπουµε, και λειτουργεί
Γιώργος Συµεωνίδης (διόρθωση)
µόνον υποπροσδιοριστικά, ενώ η έµφαση στην ερωτική ζωή και στην αντίσταση καΒραβείο Ερµηνείας 1ου Γυναικείου Ρόλου
Λουκία Μιχαλοπούλου (Valse sentimentale)
τά των Βενετών, που καλύπτει σχεδόν το µισό της ταινίας, µας αποπροσανατολίζει
Βραβείο Ερµηνείας 2ου Ανδρικού Ρόλου
από το κυρίως θέµα που δεν έπρεπε να είναι άλλο παρά ο καλλιτέχνης και η τέχνη
Μανώλης Μαυροµατάκης (Uranya)
του. Τα περάσµατα ανάµεσα στις τρεις τοποθεσίες, την Κρήτη, τη Βενετία και το ΤοΒραβείο Ερµηνείας 2ου Γυναικείου Ρόλου
λέδο, απότοµα (ο πεντοζάλης στο Τολέδο θα µπορούσε να λείπει…) Στο τελευταίο
Μένη Κωνσταντινίδου (Straight story)
µέρος, η κόντρα µε τον Ιεροεξεταστή αποδίδεται καλύτερα, παρ’ όλο που το µότο
Βραβείο Φωτογραφίας
«Η µάχη του φωτός µε το σκοτάδι» είναι τόσο υπερτονισµένο, ώστε υποβαθµίζεται
Άρης Σταύρου και Νίκος Σµαραγδής (El Greco)
η δύναµή του. Ωστόσο, εκείνο που χρειάζεται ο ελληνικός κινηµατογράφος, η ταιΒραβείο Σκηνογραφίας
νία θα το καταφέρει. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έχει µια καλή καριέρα έξω, και εύ∆αµιανός Ζαρίφης (El Greco)
χοµαι να αποτελέσει την αρχή και για άλλες αντίστοιχες απόπειρες ελλήνων σκηνοΒραβείο Μουσικής, εξ ηµισείας
Παναγιώτης Καλατζόπουλος (Uranya)
θετών, όπως, προς τιµήν του, ευχήθηκε και ο ίδιος ο Γιάννης Σµαραγδής.
Βαγγέλης Παπαθανασίου (El Greco)
Στο Φεστιβάλ είχα και µια εξαιρετικά συγκινητική προσωπική εµπειρία. Στα πλαίσια
Βραβείο Ήχου
του αφιερώµατος στο φιλµ νουάρ, υπήρξε µια τιµητική εκδήλωση για τον ΣωκράΜαρίνος Αθανασόπουλος (El Greco)
τη Καψάσκη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα. Προβλήθηκε, λοιπόν, η ταινία του Ζεστός
Βραβείο Μοντάζ
µήνας Αύγουστος του 1966, στην οποία πρωταγωνιστούσε η µητέρα µου, ΜπετΓιάννης Τσιτσόπουλος (El Greco)
τυ Αρβανίτη, µαζί µε τους Μηνά Χρηστίδη, Πέτρο Φυσσούν, Γιάννη Φέρτη. Το ιδιΒραβείο Ενδυµατολογίας
Εύα Νάθενα (Uranya)
αίτερο µε την περίπτωση είναι ότι την ταινία αυτή δεν την είχα δει ποτέ µου, ούτε
Βραβείο Μακιγιάζ
καν στην τηλεόραση! Τον δε Καψάσκη τον θαύµαζα ανέκαθεν – για το Στούντιο, βέΑργυρώ Κουρουπού (El Greco)
βαια, αλλά, περισσότερο, λόγω της ιδιότητάς του ως µεταφραστή του Οδυσσέα τού
Τζόις,
ενός βιβλίου-ευαγγέλιο για µένα, που εδώ και χρόνια βρίσκεται πάνω στο
Ταινίες µικρού µήκους
γραφείο
µου. Στην προβολή ήταν και ο γιος του Σωκράτη Καψάσκη, ο οποίος,
1ο Βραβείο ταινίας Μυθοπλασίας:
Καλή χρονιά, µαµά της Ιρίνας Μπόικο
όπως κι εγώ, ήταν παιδάκι µε κοντά παντελονάκια κατά τα γυρίσµατα. Η ίδια η ταινία ήταν χάρµα οφθαλµών, ένα παραδειγµατικό νουάρ µε πολλαπλές ανατροπές.
2ο Βραβείο ταινίας Μυθοπλασίας:
Το πέρασµα του Γιάννη Κατσάµπουλα
Τέλος, το πάρτι της Κυριακής… Μιλάµε για ένα «ξέσαλωµα ολκής», µε µια θεϊκή Άζια
3ο Βραβείο ταινίας Μυθοπλασίας:
Αρτζέντο στα decks να σκορπάει το κέφι, και τον κόσµο επιτέλους να χορεύει ασταµάΗ έκταση που αναλογεί του Παναγιώτη Χριστόπουλου
τητα. Ιδίως τα παιδιά που είχαν εργαστεί τόσες µέρες και τόσο σκληρά στο Φεστιβάλ,
∆έκα Ισότιµα Ειδικά βραβεία
τα έδωσαν όλα. Κατά τις δύο το πρωί, συνειδητοποίησα ότι δίπλα µου χόρευε ο ΓιώρΤζίνα Ντοστογιέφσκι της Βανέσσας Ζουγανέλη
γος Χωραφάς, κι απόρησα πού το ’χε βρει το κέφι ύστερα από τόσες εκδηλώσεις κι
Τι είναι αυτό; του Κωνσταντίνου Πιλάβιου
Transit του Γιάννη Γαϊτανίδη
οµιλίες… Για µένα ήταν η τελευταία µέρα, µια κι έπρεπε να φύγω την εποµένη…
Εν θερµώ της Ανθής Νταουντάκη
Την τελετή απονοµής των Κρατικών Βραβείων Ποιότητας την είδα από την τηλεόΜ’ ακούει κανείς; του Τάσου Γερακίνη
ραση. Ο Κραουνάκης, άνετος, σαν στο σπίτι του, συντόνισε µια σχετικά ήρεµη βραΤριαντάφυλλο για µία µέρα
των Βασίλη Καζή & Επίκουρου Τριανταφυλλίδη
διά µε αναµενόµενα βραβεία, «ήξεις-αφήξεις» δηλώσεις του Υπουργού ΠολιτιΏµος προς ενοικίαση του ∆ηµήτρη Εµµανουηλίδη
σµού και χορωδιακή επανάληψη του αιτήµατος για το 1,5% που οφείλουν τα ιδιωΕισβολή της Μαρίνας Βέλλου
τικά κανάλια στον κινηµατογράφο.
Spinalonga του Κώστα Αθουσάκη
Εσωτερικό, νύχτα του Αχιλλέα Κυριακίδη
Και του χρόνου, λοιπόν.

από το 1 ως το 9
1 Το Φεστιβάλ µ’ αρέσει. Είναι για µένα τόπος έµπνευσης, τόπος
εκπαίδευσης και µελλοντικός στόχος.
2 Κανονίζω έτσι τις δουλειές µου, ώστε να µπορώ ν’ ανεβώ στη
Θεσσαλονίκη απ’ το πρώτο Σαββατοκύριακο.
3 Το ξενοδοχείο µου ήταν στην Εγνατία. Κάτι το καταθλιπτικό δωµάτιο, κάτι οι βορειοευρωπαϊκές ταινίες µε τους µουντούς ουρανούς, κάτι το κρύο και το ψιλόβροχο, κάτι που δε συναντούσα
πολλούς γνωστούς, αισθανόµουν λίγο «Νίκος Ξανθόπουλος» –
και πολύ µου άρεσε. Μέχρι την Τρίτη, γιατί µετά η ατµόσφαιρα
έγινε πιο πάρτι, και µπερδεύτηκα. Τι δουλειά έχει ο Νίκος Ξανθότου Παναγιώτη Φαφούτη
πουλος στο «Santé», στην «Παπαρούνα» και στο «Θερµαϊκό»;
4 Θα ήθελα κι εγώ να έχω εµπεριστατωµένη άποψη για το πόσο σωστά ή όχι λειτουργεί το
Φεστιβάλ (εννοώ καλλιτεχνικά, γιατί σε επίπεδο παραγωγής µού φαίνεται «άπαιχτο»).
Αλλά δεν ξέρω τα «παραµέσα» για να µιλάω σωστά. Αυτό που βλέπω, είναι ότι υπάρχουν ωραίες ταινίες, πολλές ταινίες, σπάνιες ταινίες, «µούφα» ταινίες, αντιπροσωπευτικές
όλου του κόσµου ταινίες. Παίρνεις χαµπάρι τι γίνεται στον κόσµο. Τώρα, αν το Φεστιβάλ
δεν είναι τόσο καλό όσο του Ρότερνταµ ή του Λοκάρνο ή του Βερολίνου [έχω πάει µία
φορά, και οι ταινίες που είδα, δεν ήταν πολύ καλές – οι Γερµανοί να γκρίνιαζαν άραγε;
(Θα γκρίνιαζαν, δεν µπορεί...)] δεν το ξέρω. Αλλά τι ωραία που έχουµε κι εµείς ένα φεστιβάλ που τα ανταγωνίζεται… που µου δίνει έµπνευση και φόρα για να κάνω ταινίες…
που καταλαβαίνω συγκρίνοντας τις ελληνικές µε τις ξένες ταινίες σε τι επίπεδο βρισκόµαστε και τι πρέπει να κάνουµε (λέµε τώρα…)
5 Τα φεστιβάλ θέλουν στρατηγική, ειδικά µε τόσο πολλές ταινίες. Έτσι, καταστρώνω το εξής
σχέδιο: διαλέγω τµήµατα ή αφιερώµατα, δίνω προτεραιότητα σ’ αυτά και πηγαίνω. Το
σχέδιο είναι να δεις µια ταινία –µακάρι ωραία– µέχρι τις 3 η ώρα το απόγευµα. Μετά, µπορείς να φας ή να πιεις καφέ χωρίς άγχος και να δεις άλλες δύο µέχρι το βράδυ (ή δυόµιση –σίγουρα θα κουραστείς και θα φύγεις σε κάποια– γι’ αυτό κάθοµαι άκρη άκρη), κι
έτσι να πιεις ποτά το βράδυ, χωρίς τύψεις...
6 Είδα κι ενθουσιάστηκα το Small Gods του Βέλγου (και λίγο Έλληνα) Καρακατσάνη, το Οι
άξεστοι (Μέρες Ανεξαρτησίας), πολλές ταινίες απ’ το Focus και καλές ταινίες απ’ το ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό (καλύτερες απ’ τις άλλες χρονιές). Μου άρεσαν Oι κούκλες, το La
ifluencia, το Έλλη, φωτεινό παράδεγµα καλής low budget ταινίας, ο Φθινοπωρινός κύκλος. Το PVC-1, εντυπωσιακό κατασκευαστικά (πολύ ευρυγώνιο, βέβαια...), αλλά, αν δεν
ήταν µονοπλάνο...;
7 Παλιά, πήγαινα από περιέργεια και για λόγους ενηµέρωσης στις περισσότερες ελληνικές
ταινίες. Έχουµε αποφασίσει πια να µην κάνουµε αυτό το λάθος· ειδικά τα τελευταία χρόνια, που έχουµε «νοµιµοποιήσει» τις βιντεοταινίες της δεκαετίας του 1980 (τις βλέπουµε
όλες στο βίντεο...). Πάω σε ταινίες φίλων µου ή αν έχω ακούσει ότι η ταινία είναι καλή.
Απ’ όσες είδα, µου άρεσε η διόρθωση του Αναστόπουλου και το Valse sentimentale
της Κωνσταντίνας Βούλγαρη. Οι Κλέφτες µας δίχασαν ως παρέα, αλλά το παράδειγµα
του Μάκη Παπαδηµητράτου ως κινηµατογραφιστή είναι εµπνευστικό.
8 Φέτος δεν πήγα στα masterclasses. Παλιότερα, πήγαινα. Μπορεί ν’ ακούσεις µία φράση,
µία κουβέντα που να σου ανοίξει τα µάτια ή το µυαλό. Στο Φεστιβάλ, όµως, τα
masterclasses γίνονται πιο πολύ Συνέντευξη Τύπου, παρά κατάθεση εξειδικευµένης γνώσης, κι έτσι φέτος τα απέφυγα.
9 Συνειδητοποίησα, για άλλη µία φορά, ότι το Φεστιβάλ δεν είµαστε εµείς οι 500 επαγγελµατίες του χώρου, αλλά η Εύα που είναι ψυχολόγος, οι φίλοι τής Πηνελόπης, ο Γιάννης
που έρχεται απ’ την Πάτρα, ο Βασίλης απ’ την Αθήνα που παίρνει άδεια απ’ τη δουλειά
του, η Ματίνα που έχει το µαγαζί µε τα κεριά, η Άννα που σπουδάζει στην Κοζάνη. Τους
γνώρισα όλους, κάθονταν δίπλα µου ή µπροστά µου κι είναι πολλοί.

BPABEIA
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
Χρυσός Αλέξανδρος
Ώριµο στάχυ του Κάι Σανγκτζούν (Κίνα)
Αργυρός Αλέξανδρος
PVC-1 του Σπύρου Σταθουλόπουλου
(Κολοµβία)
Βραβείο Σκηνοθεσίας
Βέικο Εουνπού
(Φθινοπωρινός κύκλος – Εσθονία)
Βραβείο Σεναρίου
Θάνος Αναστόπουλος και Βασίλης Ραΐσης
(διόρθωση)
Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού
Άννα Λαλασίδου
(Έλλη του Θανάση Καρανικόλα – Γερµανία)
Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού
Αλµπέρτο Σορνόσα (PVC-1
του Σπύρου Σταθουλόπουλου – Κολοµβία)
Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγµατος
Χόνας Κουαρόν (Η στιγµή σου – Μεξικό)
ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI
∆ιαγωνιστικό Τµήµα
PVC-1 του Σπύρου Σταθουλόπουλου
(Κολοµβία )
Ελληνικό Τµήµα
Η επιστροφή του Βασίλη ∆ούβλη (Ελλάδα)
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ
Μεταµόρφωση του Κώστα Σφήκα
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΕΚΤ
El Greco του Γιάννη Σµαραγδή
BΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER
∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό Τµήµα
PVC-1 του Σπύρου Σταθουλόπουλου
(Κολοµβία)
Ελληνικό Πρόγραµµα
El Greco του Γιάννη Σµαραγδή
Ματιές στα Βαλκάνια
H διεθνής των Σίρι Σιρεγιά Εντέρ
και Μουχαµέρ Γκιλµέζ (Τουρκία)
DigitalWave
Γιαγκόναν: οι σκοτεινές µέρες του χαµού
του Γιάγκου Ραυτόπουλου (Ελλάδα)
ΒΡΑΒΕΙΑ DigitalWave 02
Ψηφιακός Αλέξανδρος
Άκου του Γιώργη Φωτόπουλου
Έξοδος του Γιώργου Βούλγαρη
Προσοχή Εύθραυστον του Βαγγέλη Ρικούδη
Εύφηµος Μνεία
Γιαγκόναν: οι σκοτεινές µέρες του χαµού
του Γιάγκου Ραυτόπουλου,
Το µήλο µέσα στο κεφάλι σου
του Άγγελου Σπάρταλη
Ειδική Εύφηµος Μνεία
Στάση ζωής του Σπύρου Βρεττού

// συνέντευξη

Χρίστος Γεωργίου
µε τη µατιά του επισκέπτη
Γεννηµένος στο Λονδίνο από κύπριους γονείς, ο Χρίστος Γεωργίου σπούδασε κινηµατογράφο και λογοτεχνία στην Αγγλία, και, µ’ ένα Master
σκηνοθεσίας στις τσέπες του από το Leeds Metropolitan University και
µια υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, βρέθηκε να ολοκληρώνει
τις σπουδές του στην Εθνική Σχολή Kινηµατογράφου της Πολωνίας, στο
Λοτζ. Έχει κάνει τηλεόραση σε Αγγλία, Ελλάδα και Κύπρο, ενώ οι τέσσερις µικρού µήκους ταινίες που σκηνοθέτησε, βραβεύτηκαν σε διεθνή φεστιβάλ όπως της ∆ράµας και του Σικάγου. Έξι χρόνια µετά το Κάτω από
τα άστρα, την πολλά υποσχόµενη πρώτη του µεγάλου µήκους, επιστρέφει µε µια κωµωδία µυστηρίου, µε κεντρικό ήρωα ένα νεαρό αστυνοµικό
που διορίζεται σ’ ένα αποµονωµένο νησί όπου, ενώ αρχικά βαριέται τη
ζωή του, κάποια στιγµή βρίσκεται αντιµέτωπος µ’ ένα φόνο που θ’ αλλάξει ολοκληρωτικά και αναπάντεχα την καθηµερινότητά του. Όπως µας
εξηγεί παρακάτω ο σκηνοθέτης, η αγάπη του για τα ελληνικά νησιά ήταν
που τον οδήγησε στην πανέµορφη Θηρασία.

από τον Χάρη Παπαπαναγιώτου
φωτό: ∆ηµήτρης Τσατσούλης

Μικρό έγκληµα ο τίτλος της νέας σας ταινίας. Τι ακριβώς συµβολίζει ο όρος
«µικρό»;
Έχει σχέση µε διάφορα πράγµατα στην ταινία. Κατ’ αρχάς, η ιστορία διαδραµατίζεται σ’
ένα πάρα πολύ µικρό νησί, και το έγκληµα που συµβαίνει, δεν είναι «τεραστίων διαστάσεων», όπως αυτά για τα οποία παρακολουθούµε στην τηλεόραση ή διαβάζουµε στις
εφηµερίδες. Είναι απλώς ο θάνατος ενός κατοίκου του νησιού, ενός γεροντάκου που λέγεται Ζαχαρίας. Έχουµε, λοιπόν, ένα µικρό έγκληµα σ’ έναν µικρό χώρο.

Πώς επιλέξατε ως τόπο δράσης της ταινίας τη νήσο Θηρασία;
Έψαχνα για ένα νησί µε κυκλαδίτικη αισθητική αρχιτεκτονικής, που να είναι κάπως αποµονωµένο από τον υπόλοιπο κόσµο και, ταυτόχρονα, να µην έχει περαστεί από τη «βαφή»
του ΕΟΤ, να µην έχει «τουριστικοποιηθεί». Η Θηρασία τα έχει όλα αυτά και, φτάνοντας
εκεί, µαζί µε τον σκηνογράφο της ταινίας, Μιχάλη Σαµιώτη, συνειδητοποιήσαµε ότι ήταν
αυτό ακριβώς που ζητούσαµε για την ταινία· σε σηµείο, µάλιστα, που προχωρήσαµε σε
τροποποίηση µεγάλου µέρους του σεναρίου για να ταιριάζει στη Θηρασία. Άλλωστε, είναι σηµαντικό για τον κεντρικό ήρωα της ταινίας να νιώθει ότι είναι αποµονωµένος, ότι βρίσκεται σ’ ένα χώρο όπου όλα κινούνται αργά, να νιώθει ότι ζει σε µιαν άλλη εποχή. Και
ήταν σηµαντικό για µας να χρησιµοποιήσουµε ένα περιβάλλον όπου τα κτίσµατα εξυπηρετούσαν τη ζωή. Μ’ άλλα λόγια, η πορεία του κεντρικού ήρωα είναι, κατά κάποιον τρόπο, να ξεκινήσει σαν ξένος σ’ ένα χώρο και να καταλήξει σαν κάποιος που έχει γνωριστεί
µε τους ανθρώπους του. Ήθελα, λοιπόν, ο χώρος της ταινίας να έχει κοµµάτια πάνω του,
τα οποία γνωρίζεις µε τον καιρό τι είναι. Τα σπίτια στη Θηρασία δεν έχουν βαφτεί µπλε και
άσπρα για να είναι ευχάριστα στην όψη για τους τουρίστες· αντιθέτως, έχουν υποστεί διάφορες ακατάστατες επεµβάσεις, σύµφωνα µε τις ανάγκες των ιδιοκτητών τους, κάτι που
µας φάνηκε πολύ όµορφο και πολύ ζωντανό. Η Θηρασία είναι ένα πολύ όµορφο,
«άγριο», αποµονωµένο νησί, ανεπηρέαστο από την τουριστικοποίηση του Αιγαίου, και µε
συνθήκες ζωής που σε γυρνούν 20 χρόνια πίσω. Αυτό ακριβώς ζητούσαµε για την ταινία.

Μετά την πρώτη µεγάλου µήκους ταινία σας, Κάτω από τα άστρα, µ’ ένα πολύ
ιδιαίτερο θέµα, επιστρέφετε µε µια –κατά βάσιν– κωµωδία. Πώς οδηγηθήκατε σ’
αυτή σας την απόφαση;
Μάλλον ήταν και λίγο σαν αντίδραση. Μ’ αρέσει να κάνω διαφορετικά πράγµατα.
Υπάρχουν σκηνοθέτες που έχουν την ικανότητα να επικεντρώνονται σε ένα θέµα και να

ασχολούνται µ’ αυτό µια ζωή, γυρίζοντας ταινίες που παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές του. Εγώ,
όµως, είµαι από τους σκηνοθέτες που αρέσκονται στη σκέψη να χρησιµοποιήσουν το µέσο για να εκφράσουν πότε µια κωµωδία, πότε µια τραγωδία, πότε ένα κοινωνικό δράµα, µια περιπέτεια δράσης
ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα τεράστιο και αναπόσπαστο κοµµάτι της δουλειάς µου·
το να µπορώ, δηλαδή, να εκφραστώ µέσα από διαφορετικά είδη, να στήνω κάθε φορά και µια διαφορετική ιστορία. Από την άλλη πλευρά, έχοντας ασχοληθεί στο Κάτω από τα άστρα µ’ ένα θέµα
σοβαρό και πολύ σηµαντικό για µένα, ήθελα στην επόµενη ταινία µου να κάνω κάτι άλλο, και γι’ αυτό στράφηκα στην κωµωδία. Ήθελα να κάνω µια ταινία που θα έκανε τους θεατές να βγουν από την
αίθουσα χαµογελαστοί.

Από την πρώτη σας ταινία µέχρι σήµερα, έχουν περάσει έξι χρόνια. Ποιοι λόγοι σάς έκαναν να καθυστερήσετε τόσο;
∆εν είµαι και τόσο σίγουρος αν για τα ελληνικά δεδοµένα αυτό το διάστηµα θεωρείται υπερβολικό.
Γνωρίζω αρκετό κόσµο που ένα τόσο µεγάλο διάστηµα έχει µεσολαβήσει ανάµεσα σε δύο ταινίες τους,
αλλά, προσωπικά µιλώντας, αν µπορούσα, θα τη γύριζα νωρίτερα· µόνο που, τελειώνοντας το Κάτω
από τα άστρα, βρέθηκα µε διάφορα χρέη τα οποία έπρεπε να καλύψω, κι έτσι, επί δύο χρόνια, έκανα δουλειές που θα µε βοηθούσαν σ’ αυτό. Επίσης, παρότι µου αρέσει να συνεργάζοµαι µε άλλους,
τόσο στη συγγραφή του σεναρίου όσο και στην παραγωγή των ταινιών µου, στην περίπτωση του Μικρού εγκλήµατος επέλεξα να βαδίσω µόνος. Οπότε, ήθελα να ολοκληρώσω πρώτα το σενάριο, και
µετά ν’ ασχοληθώ µε την εύρεση πόρων. Η συγγραφή του σεναρίου µού πήρε τρία χρόνια πάνω-κάτω, και άλλα δύο περίπου χρόνια µού πήρε το να έρθω σε συµφωνία µε παραγωγούς από τρεις χώρες (πρόκειται για ελληνο-γαλλο-γερµανική συµπαραγωγή). Αν υπολογίσεις και τη διαδικασία να βρεις
τους χώρους όπου θα γυριστεί η ταινία, και τους ηθοποιούς, να πώς συµπληρώνονται τα έξι χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές απ’ τις ελληνικές κωµωδίες που γνωρίζουν επιτυχία στις αίθουσες, χαρακτηρίζονται από ένα «τηλεοπτικής αισθητικής» χιούµορ. Θεωρείτε ότι η δική
σας ταινία µπορεί να κάνει τη διαφορά;
Αυτό, δε νοµίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το κρίνω εγώ· είναι κάτι που επαφίεται στην κρίση του θεατή. Εξ άλλου, ο όρος «τηλεοπτική αισθητική» δε µου πολυαρέσει, και νοµίζω ότι αδίκως χρησιµοποιείται τόσο συχνά. Αυτό που θεωρώ σηµαντικό, είναι η ταινία να «δουλεύει», ν’ αγγίζει το κοινό, να
παίρνουν οι θεατές κάτι απ’ αυτήν. Από κει και πέρα, η «τηλεοπτική» ή όποια άλλη αισθητική έχουν
δευτερεύουσα σηµασία. Υπάρχουν ταινίες όπου η συγκεκριµένη αισθητική είναι το ζητούµενο, γιατί δε
θα λειτουργούσαν αν γυρίζονταν διαφορετικά. Και θα ήταν λάθος αν παρουσιάζονταν ως κάτι άλλο
απ’ αυτό που είναι. Γι’ αυτό και δε µ’ αρέσει ν’ ακούω αυτόν τον όρο υποτιµητικά για κάποιες ταινίες.
Ίσως για το Μικρό έγκληµα να µην ισχύει ο συγκεκριµένος χαρακτηρισµός, αλλά πάλι δεν είµαι καν
σίγουρος τι σηµαίνει πια «τηλεοπτική αισθητική»…

Έχετε αποσπάσει ποικίλες διακρίσεις σε διάφορα φεστιβάλ για προηγούµενες δουλειές σας.
Πόσο σας έχει βοηθήσει αυτό ως δηµιουργό;
Είναι πάντα όµορφο όταν κάποιος αναγνωρίζει τη δουλειά σου, ιδίως όταν βρίσκεσαι απέναντι σε µια
επιτροπή που γνωρίζεις ότι έχει κάποια συγκεκριµένα γούστα. Το σε τι ποσοστό βοηθιέσαι από µια
βράβευση, εξαρτάται, βέβαια, και από την ίδια τη βράβευση· εµένα, πάντως, µ’ έχει βοηθήσει ουσιαστικά, καθώς, όταν έκανα επαφές για την προώθηση της νέας µου ταινίας, βρήκα ανταπόκριση από
διάφορα φεστιβάλ, όπως αυτό του Ρότερνταµ και η Berlinale. Και ήταν πολύ ευχάριστο που οι παραγωγοί και οι διανοµείς µε αναγνώριζαν από την προηγούµενη δουλειά µου.

Πώς ήταν η συνεργασία σας µε τους ηθοποιούς σας; Πόσο εύκολο ήταν να µπουν στη νοοτροπία των κατοίκων µιας «κλειστής» κοινωνίας, όπως αυτή της Θηρασίας;
Η συνεργασία µας ήταν εξαιρετική, καθώς είχα την τύχη να διαθέτω ένα πολύ δυνατό καστ, κάτι που
φαίνεται και στην οθόνη, απ’ ό,τι διαπίστωσα σε κάποια test screenings που πραγµατοποιήσαµε.
Άκουσα αρκετά κολακευτικά σχόλια, τόσο για την ταινία γενικότερα όσο και για τις ερµηνείες των ηθοποιών, κάτι που µε ευχαριστεί πάρα πολύ, αφού πιστεύω ότι όλοι οι ηθοποιοί έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό. Ο σκοπός, βέβαια, δεν ήταν να γίνουν ακριβώς σαν τους Θηρασιώτες· γιατί, αν και διαδραµατίζεται στη Θηρασία, η ιστορία έχει έναν δικό της χαρακτήρα, µια δική της πραγµατικότητα. Επειδή, όµως, έπρεπε να προσεγγίσουν και λίγο τη γενικότερη αίσθηση του νησιού, βοηθήθηκαν τόσο
από το σενάριο όσο και από διάφορες φωτογραφίες που είχα τραβήξει, αλλά και ιστορίες σχετικές µε
το νησί που τους διηγήθηκα. Υπήρξε και µια επιµέρους διαδικασία, στα πλαίσια της οποίας κάποιοι
από τους ηθοποιούς επισκέφθηκαν τη Θηρασία µερικές µέρες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσµατα, ώστε να
γνωριστούν καλύτερα µε τους ντόπιους. Και η αλήθεια είναι ότι το νησί έχει έναν τόσο δυνατό χαρακτήρα, που αφήνει αµέσως µια θετική επίδραση πάνω σου. Εννοείται, βέβαια, ότι κάποια από τα ήθη
και τα έθιµα των ντόπιων βρήκαν τη θέση τους στο σενάριο, βοηθώντας ακόµη περισσότερο και τους
ηθοποιούς στο κτίσιµο των ρόλων τους.
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Χρίστος Γεωργίου Σύµβουλος Σεναρίου: Σερτζάν Κόλγεβιτς ∆/νση Φωτογραφίας: Γιώργος
Γιαννέλης Μουσική: Pallyria Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ράνια Οικονοµίδου, Αντώνης Κατσαρής, Άρτο Απαρτιάν, Ελένη Κοκκίδου, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Ερρίκος Λίτσης, Παναγιώτης Μπενέκος κ.ά. Παραγωγή:
Twenty-Twenty Vision, Λυχνάρι Production Συµπαραγωγή: Bad Movies, ZDF/ARTE, ΣΕΚΙΝ, ΕΡΤ Α.Ε., Medienboard
Berlin Bradenburg, Eurimages ∆ιανοµή: Rosebud
Η ταινία έχει ενισχυθεί από το ΕΚΚ, στο Πρόγραµµα ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Η φωτογράφιση έγινε στο βιβλιοπωλείο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ, Πανεπιστηµίου 17
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Κρυµµένη ένταση στην καρδιά της πόλης

Ε
Σκηνοθεσία: Θάνος Αναστόπουλος
Σενάριο: Θάνος Αναστόπουλος,
Βασίλης Ραΐσης ∆/νση φωτογραφίας: Ηλίας Αδάµης Μοντάζ: Ναπολέων Στρατογιαννάκης Ήχος:
Στέφανος Ευθυµίου, Κινάν Ακάουι,
Κώστας Βαρυµποπιώτης ΣκηνικάΚοστούµια: Μαγιού Τρικεριώτη
Παίζουν: Γιώργος Συµεωνίδης,
Ορνέλα Καπετάνη, Σαβίνα Αλιµάνι,
Νίκος Γεωργάκης, Μπουγιάρ Αλιµάνι Παραγωγός: Θάνος Αναστόπουλος Συµπαραγωγός: Στέλλα
Θεοδωράκη.
Στις αίθουσες: 21 Φεβρουαρίου

νας άντρας αποφυλακίζεται και συναντά µια γυναίκα κι ένα παιδί. Είναι άραγε µέλη µιας
διασπασµένης οικογένειας; Τι τους ενώνει και τι τους χωρίζει; Ένα οδοιπορικό ξεκινά στην
περιθωριακή, τριτοκοσµική, άστεγη Αθήνα, ανάµεσα σε µετανάστες, κλειστές οµάδες και
σύγχρονους πατριώτες, ανθρώπους µε διαφορετικές ταυτότητες, ιδεολογίες και προσανατολισµούς, που, όταν δεν µπορούν να συνυπάρξουν µε το διαφορετικό, συγκρούονται. Τρία χρόνια µετά το Όλο το βάρος του κόσµου, ο Θάνος Αναστόπουλος επιστρέφει µε τη
διόρθωση, που απέσπασε το 3ο βραβείο Ταινίας Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους, το βραβείο
σεναρίου, καθώς και βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας, αλλά
και βραβείο καλύτερου σεναρίου στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό τµήµα του περασµένου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.
Αφορµή της ταινίας υπήρξε ο φόνος ενός αλβανού φιλάθλου µετά τον αγώνα Αλβανίας-Ελλάδας πριν από τέσσερα χρόνια. Κρυφός πρωταγωνιστής της, όµως, είναι η πόλη της Αθήνας και
τα αθέατα πρόσωπά της. «Με άξονα το αρχικό σενάριο, ακολουθήσαµε τους ήρωες σε χώρους
και καταστάσεις όπου η πραγµατικότητα ξεπερνούσε όσα είχαν γραφτεί. Αναπόφευκτα ακολουθήσαµε µε το βλέµµα αυτά που µας χάριζε η ζωή –συναντήσεις, ανθρώπους, καταστάσεις και ρυθµούς– και που έδωσαν στην ταινία έναν τόνο ντοκιµαντέρ» λέει ο Θάνος Αναστόπουλος, που γεννήθηκε και µεγάλωσε στο κέντρο της Αθήνας, «εκεί όπου χτυπάει µε τρελούς ρυθµούς η καρδιά της πόλης – µια εικόνα πλούσια στη φαινοµενική συνύπαρξη διαφορετικών τάξεων και πολιτισµών, και, ταυτόχρονα, µια ατµόσφαιρα κρυµµένης έντασης».
∆ιευκρινίζει, πάντως, πως δεν είναι µια ταινία για τη µετανάστευση: «Είναι µια ταινία για ανθρώπους που ζουν σ’ αυτή την πόλη. Κάποιοι είναι µετανάστες· κάποιοι, Έλληνες. Σηµασία έχει πως,
όταν βγαίνεις απ’ τη φυλακή, ό,τι κι αν είσαι, πηγαίνεις απευθείας στο περιθώριο». Η ταινία προσπαθεί να πραγµατευτεί τη σχέση που έχουµε µε την καθηµερινότητά µας και τα µικρά πράγµατα. «Αν θέλει κανείς να βελτιώσει τον κοινωνικό ιστό πρέπει ν’ ασχοληθεί µε τα µικρά και τα καθηµερινά. Προσωπικά, αυτά µε φοβίζουν περισσότερο», καταλήγει ο Θάνος Αναστόπουλος.
Ανεξάρτητη παραγωγή, η διόρθωση γυρίστηκε µόλις µέσα σε τέσσερις εβδοµάδες µε δανεικά
χρήµατα, µ’ ένα µικρό, αλλά ενθουσιώδες, συνεργείο και µε τη µείξη επαγγελµατιών και ερασιτεχνών ηθοποιών. Ο σκηνοθέτης χρησιµοποίησε την τελευταία γενιά εργαλείων της ψηφιακής τεχνολογίας, γυρίζοντας σε video υψηλής ευκρίνειας - και µάλιστα, χωρίς κασέτα: γράφοντας κατευθείαν σε σκληρούς δίσκους. «Η ταυτόχρονη απελευθέρωση των µέσων παραγωγής
µε τη χρήση νέων τεχνολογιών» παρατηρεί, «έδωσε στις ταινίες µια φρεσκάδα και µια ορµή
που παλιότερα δεν υπήρχε.»
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Τον Κώστα Βουτσά τον βάζετε σε όλες τις ταινίες σας. Είναι ένας καλός φίλος; Είναι η αναφορά στον παλιό ελληνικό κινηµατογράφο;
Είναι όλα αυτά µαζί. Είναι µια ειδική περίπτωση ο Βουτσάς. Είναι
ένας άνθρωπος που, ενώ έχει κάνει όλη του την καριέρα και την
επιτυχία µέσα σ’ ένα πλαίσιο βιοµηχανικό, ας πούµε, τυποποιηµένο, κρατούσε πάντα ένα µικρό κοµµάτι του εαυτού του και του ταλέντου του αχρησιµοποίητο. Κι είναι πάντα έτοιµος να σ’ το δώσει,
πάντα ανοιχτός σε καινούργιες εµπειρίες.

Με εσάς έκανε την επιστροφή, στον

Οδυσσέα.

Ε, βέβαια! Αλλά µετά τον πήρε ο Τάσιος για µια τηλεταινία, όπου
έδειξε ότι είναι δραµατικός ηθοποιός – γιατί έτσι είναι οι κωµικοί: είναι άνθρωποι µε πόνο. Αυτό το κοµµάτι του Κώστα είναι που µ’
αρέσει: ότι είναι πάντα διατεθειµένος να δουλέψει σε λευκό χαρτί.
Στην ταινία κάνει τρία πράγµατα: τον πατριάρχη της οικογένειας, τον
ευνούχο στο χαµάµ και τον διαχειριστή. ∆εν είναι εύκολο να βρεις
έναν άνθρωπο αυτού του µεγέθους να δεχτεί να κάνει κάτι µικρό,
αλλά αυτό το µικρό να είναι και σύνθετο.

Το θέατρο σας κράτησε κάποια χρόνια.
Ναι. Μετά τα Ντεσιµπέλ, ο Γλυκοφρύδης µού ανέθεσε να κάνω
ένα έργο στη Βέροια, κι έτσι µπήκα στο θέατρο. Είµαι είκοσι χρόνια σ’ αυτό.

Πώς το βλέπετε σε σχέση µε τον κινηµατογράφο;

Βασίλης Βαφέας Το χιούµορ ξορκίζει
Ο Βασίλης Βαφέας έχει την ηλικία και την πείρα να µιλήσει για θέµατα που πονάνε.
Ο τίτλος της τελευταίας του ταινίας είναι αφ’ εαυτού ένας εφιάλτης... για άνδρες. Στις Γυναικείες συνωµοσίες,
µας λέει πόσο κοντά είναι το όνειρο µε την πραγµατικότητα.
από τη Φανή Ζιώζια

Στις περισσότερες ταινίες σας, ο ήρωάς σας είναι ένας «Οδυσσέας», ένας άνδρας µόνος, που χάνει και τη δουλειά του και
τη γυναίκα του. Γιατί «βάζετε δύσκολα» στο φύλο σας;

Το εφιαλτικό στην ταινία είναι το γαϊτανάκι των ανεκπλήρωτων πόθων, η έλλειψη ερωτικής σχέσης και, τελικά, ο θάνατος. Είναι αυτό η αγωνία σας για τις ανθρώπινες σχέσεις;

Γιατί το φύλο µου έχει όλα αυτά τα στερεότυπα που κάποια στιγµή
το συνθλίβουν· δηλαδή, την κοινωνική καταξίωση. Έτσι µας µαθαίνουν τους άνδρες: ότι πρέπει να πετύχουµε κοινωνικά, αλλά και να
κάνουµε οικογένεια, κι όταν αυτοί οι δύο πυλώνες χαθούν, αρχίζει
ο ίλιγγος. Αυτό είναι που µ’ ενδιαφέρει: να βάζω τους συνηθισµένους ανθρώπους σε ασυνήθιστες καταστάσεις. Κάνω κριτική, αλλά
και αυτοκριτική, αν θέλετε. Παντρεύτηκα πολύ µικρός, πήρα πολλές ευθύνες επαγγελµατικά κι αγωνιζόµουν να µην πάθω αυτά που
βάζω να παθαίνουν οι ήρωές µου. Όµως, έχω υποστεί όλους αυτούς τους ακρωτηριασµούς: και έχω απολυθεί και έχω συγκρουστεί οικογενειακά – είναι, δηλαδή, ένα ξόρκι όλη αυτή η ιστορία.

Όχι ο θάνατος· γιατί αυτός είναι κάτι το αναπόφευκτο για όλους
τους ανθρώπους…

Η ταινία σας είναι µια ανδρική ταινία. Πότε κατά τη γνώµη
σας οι γυναίκες γίνονται απειλή για τους άνδρες;
Οι γυναίκες είναι πόλος έλξης, αλλά και τρόµος· γιατί –όπως λέει
και ο Φελίνι– συνήθως τις γνωρίζουµε όταν είµαστε πολύ µικροί,
πολύ ανήµποροι. Γνωρίζουµε τις µανάδες µας, τις φίλες τους…

...τις συµµαθήτριες...
Μετά έρχονται οι συµµαθήτριες. Στην αρχή, γνωρίζουµε τις γυναίκες της οικογένειάς µας και τις φίλες των µανάδων µας. Εγώ, βέβαια, δεν είµαι κανένα παιδί από χωριό· είµαι από την Αλεξάνδρεια, και εκεί οι γυναίκες ήταν κοσµοπολίτισσες, ήταν απειλητικές
και ποθητές. Όχι πως οι γυναίκες στα χωριά δεν είναι ελκυστικές και
απειλητικές. Εκεί να δεις τι γίνεται – µου τα ’λεγε ο Κόρρας αυτά,
παλιά. Εκεί βλέπεις τη µάνα σου την αγρότισσα να λατρεύει και να
φροντίζει το κουνελάκι, µα για πότε το σφάζει, για πότε ένα ωραίο
πρωί παίρνει ένα µαχαίρι και το καθαρίζει µπροστά σου! Εκεί είναι
άλλοι τρόµοι… του Βιζυηνού οι τρόµοι.

Το φινάλε, όµως...
Ναι· αυτό έρχεται και φωτίζει όλη την ταινία. Είχα κάνει µια ταινία,
τα 120 Ντεσιµπέλ, το 1987. Εκεί, όλοι θυµόνταν επιλεκτικά τις
στιγµές τους µε τον ήρωα. Εδώ είναι η άποψη του νεκρού, του ανθρώπου σε κώµα, αυτού που βρίσκεται στο µεταίχµιο· είναι, δηλαδή, ο αντίποδας των Ντεσιµπέλ.

Έχετε, πάντως, µια αγωνία…
Γιατί ο θάνατος είναι ένα συµβάν που δεν το γλιτώνει κανείς, κι αυτό το συµβάν φωτίζει παράξενα και τελεσίδικα τις µικρότητές µας και
τις ζήλιες µας. Παίρνουν άλλη µορφή αυτές οι «µικρές» πράξεις των
ανθρώπων αν τις δεις µε τη γνώση και τη σοφία του θανάτου.

Και η έλλειψη ερωτικής σκηνής…;
Ακριβώς. ∆εν ολοκληρώνεται, γιατί είναι όλες αυτές οι ενοχές και
τα ταµπού. Στον Μπουνιουέλ, στην Κρυφή γοητεία της µπουρζουαζίας, δεν τρώνε ποτέ. Εκεί, όλο ετοιµάζονται να φάνε οι αστοί
κι όλο αναβάλλεται ο δείπνος ή το γεύµα. Εδώ, λοιπόν, αυτό που
αναβάλλεται και, τελικά, ακυρώνεται, είναι η ερωτική πράξη.

Στις Γυναικείες συνωµοσίες, ο πρωταγωνιστής ζει τον
εφιάλτη του µε την ελαφράδα του ονείρου. Αυτή η ταινία θα
µπορούσε να είναι θρίλερ. Χρησιµοποιείτε το χιούµορ για να
κάνετε πιο εύκολα τα πράγµατα, πιο εύκολη τη ζωή σας;
Προσπαθώ να κάνω αυτά τα καταθλιπτικά πράγµατα που θίγει η
ταινία, να έχουν ένα φως και µια χαρά· γιατί, χωρίς το χιούµορ, θα
ήταν αφόρητα, θα έπρεπε να κόψουµε τις φλέβες µας. Αν δεν
υπήρχε το ξόρκι του χιούµορ, η ταινία µου θα έπρεπε να οδηγήσει, ας πούµε, σε αυτοκτονία, σε πλήρη κατάθλιψη.

Είναι αυτό το θέµα µε τους ηθοποιούς. Άµα δεν δουλεύεις µε σταθερό ρυθµό και είσαι σπίτι σου σε κατάθλιψη ή πηγαίνεις σε ταβέρνες µε φίλους, και κάθε πέντ’-έξι χρόνια έρχεσαι σε συνάφεια µε
ηθοποιούς, δεν είναι εύκολο αυτό το σπορ. Εποµένως, το θέατρο
κρατάει τη φλογίτσα αναµµένη. Απ’ την άλλη, στον κινηµατογράφο, όταν αδειάσω από µια ιστορία που ήθελα να πω, θέλω µια
αγρανάπαυση για να πω την επόµενη. Άλλωστε, είµαι και χηµικός·
θα µπορούσα, δηλαδή, να κάνω και κάτι άλλο.

Αυτό είναι µια άλλη ερώτηση. Μετανιώσατε ποτέ που αφήσατε το επάγγελµα του χηµικού;
Όχι· δεν το µετάνιωσα. Μπορεί να υπέφερα στα δύσκολα χρόνια, αλλά αυτή η ιστορία της χηµείας και της διοικητικής καριέρας µε βοήθησε στον κινηµατογράφο. ∆ούλευα πολλά χρόνια ως διευθυντής –
έφτασα να διευθύνω ένα αµερικανικό φαρµακευτικό εργοστάσιο. Είχα γίνει γιάπης όταν έκανα την Ανατολική περιφέρεια, κι αυτή η ταινία ήταν ένα ξόρκι, να µη γίνω ό,τι κι ο ήρωας, που τον έπαιζε ο Μηνάς Χατζησάββας· γιατί, τελικά, κινδυνεύεις να γίνει το προσωπείο,
πρόσωπο. Αυτή η εµπειρία µε βοήθησε να γίνω και παραγωγός· γιατί δεν µπορείς να κάνεις αυτό το πράγµα και να µην το ελέγχεις, ούτε
µπορείς να καταστρέφεσαι τελειωτικά ή να µην πληρώνεις τους ανθρώπους µε τους οποίους δουλεύεις, λέγοντας: «Εγώ είµαι φοβερός
καλλιτέχνης, κι όλοι πρέπει να δουλεύουν τζάµπα για µένα». Ήδη
από την πρώτη µου ταινία, την Ανατολική περιφέρεια, αν και δεν είχα καµία χρηµατοδότηση, ήταν 100% χρηµατοδοτηµένη από µένα,
όλοι οι άνθρωποι, όχι µόνο οι τεχνικοί, αλλά και οι ηθοποιοί, έπαιρναν τουλάχιστον µια συµβολική αµοιβή. Έπαιρναν, θυµάµαι, το 1978,
ένα χιλιάρικο την ηµέρα στο χέρι και δύο χιλιάρικα σε πόντους.

Να που, τελικά, ό,τι κουβαλάς στη ζωή σου…
Ό,τι κουβαλάς και δεν το αφήσεις να σε πάρει από κάτω, είναι κέρδος, είναι κεφάλαιο. Αρκεί να το ελέγχεις. Θέλει αρετήν και τόλµη
η καλλιτεχνική ελευθερία.

Παραµένετε στο φιλµ, στο τριανταπεντάρι· απλώς, αφήσατε
τη µουβιόλα.

Κακώς. Πολύ λυπάµαι που την άφησα, πρέπει να σας πω, αλλά παραµένω στο τριανταπεντάρι. Ακόµα και µια ταινία που την έκανα στα
πέτρινα χρόνια του ελληνικού κινηµατογράφου, το 1993, το Κοσµικό ανατοµείο, µια ταινία χωρίς σενάριο, ήταν τριανταπεντάρι.

∆ε σας πείθει, δηλαδή, το καινούργιο…
Όχι ακόµα, αλλά µπορεί να µε πείσει. Αυτή τη φορά, επειδή είχα
κάποια τεχνικά προβλήµατα και χρειάστηκα πολλή ενέργεια και
πολλές ευρεσιτεχνίες για να τα λύσω, το ένιωσα, αν αυτό δεν ήταν
φιλµ και ήταν digital, όλα θα ήταν πιο εύκολα. Απ’ την άλλη, επειδή και προετοιµάζοµαι και αυτοσχεδιάζω, όλη αυτή η διαδικασία
–να στηθεί το πλάνο και να φωτιστεί, που παίρνει στους τεχνικούς
κάµποση ώρα– εµένα µε βοηθάει. Το τριανταπεντάρι σε αναγκάζει
να κατασκευάσεις πρώτα το πράγµα στο µυαλό σου κι ύστερα να
το δεις. Έχεις µια καταπληκτική ισορροπία ανάµεσα στον αυτοσχεδιασµό και στην προετοιµασία, που εµένα µε γοητεύει. Είναι µια
ευκολία το ηλεκτρονικό φιλµ, γιατί σου επιτρέπει να πεις: «Θα κάνω µια ταινία χωρίς να εγκριθεί από το Κέντρο, χωρίς να εγκριθεί
από την ΕΡΤ», αλλά δεν πρέπει να µείνεις µόνο στην ευκολία. Αυτό το δώρο της τεχνολογίας δεν πρέπει να σε κάνει να µην προετοιµάζεσαι και να µη φαντάζεσαι.

Ο πειρασµός είναι µεγάλος, ειδικά στην Ελλάδα, που όλη τη
χρηµατοδότηση την κουβαλάει πάνω του ο σκηνοθέτης.
Στο όνοµά του δίνονται τα χρήµατα, γιατί ξέρουν ότι αυτός θα καθίσει να τελειώσει τη δουλειά. Αλλά και ο παραγωγός δεν είναι
απλώς το άτοµο που πρέπει να βάλει τα χρήµατα, είναι αυτός που
πρέπει να ξεκινήσει µια ταινία και να την τελειώσει – ακόµα και µε
δικό του χρέος. Μπορεί, αν καταστραφεί οικονοµικά, να µην κάνει
δεύτερη, ή να περάσουν δέκα χρόνια για να κάνει, αλλά αυτό είναι
το είδος που λείπει στο χώρο µας: αυτός που ανοίγει την παρένθεση – και την κλείνει. Αυτό είναι ακόµα το ζητούµενο.

Ας πούµε για το Φεστιβάλ και τα βραβεία. Έχετε υπάρξει και
κερδισµένος και χαµένος.
Ήµουν ευνοηµένος στο ξεκίνηµα, γιατί η Ανατολική περιφέρεια
πήρε το βραβείο καλύτερης ταινίας (ένα εκατοµµύριο, τότε), οπότε
ουσιαστικά αποσβέστηκε, κι έτσι έµεινα στο επάγγελµα. Είµαι, δηλαδή, ένα παιδί του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ό,τι και να λέµε. Μετά, βέβαια, στο Ρεπό, δεν πήρα τίποτα.

Είχατε καλές κριτικές, όµως.
Εκεί, αν θέλετε, στηρίχτηκα στους κριτικούς και πήρα το βραβείο
της Π.Ε.Κ.Κ. Μετά, Ο έρωτας του Οδυσσέα πήρε τέσσερα βραβεία, πήρα και το σκηνοθεσίας. Βραβείο σεναρίου δεν έχω πάρει
µέχρι τώρα, αλλά δεν πειράζει.

Τα σχέδιά σας;
Θα βγάλω την ταινία στις αίθουσες το Γενάρη, στον «Απόλλωνα».
Πρέπει να προσέχουµε την επικοινωνία της ταινίας· δεν µπορεί να
την παίζουµε οπουδήποτε, απλώς για να βγει. Τώρα, η άλλη περίπτωση, να βγούµε σε 100 αίθουσες, είναι ένας τζόγος που γίνεται,
λίγο σαν Ιππόδροµος: δηλαδή, µπορεί εγώ να βγω φέτος πρώτος
και του χρόνου τελευταίος· εκτός αν ο παραγωγός µου είναι και
διανοµέας και αιθουσάρχης µου, οπότε θα την κρατήσει, βρίζοντάς
µε, βέβαια. Θέλει αρετήν και τόλµην και η διανοµή.

Τι έχετε αγαπήσει πολύ στην τελευταία σας ταινία;
Ότι έχει πολύ λίγο ναρκισσισµό. Στις πρώτες µας ταινίες ναρκισσευόµαστε· δηλαδή, δείχνουµε κι αυτό και κάτι παραπάνω. Εδώ έχω,
ας πούµε, τη διάθεση να κάνω πρώτα εγώ κριτική σ’ αυτό που
έφτιαξα, πριν προλάβει να την κάνει άλλος.

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Βασίλης Βαφέας ∆/νση Φωτογραφίας: Κωστής Γκίκας Μοντάζ: Ντίνος Κατσουρίδης Σκηνικά: Αφροδίτη Κουτσουδάκη Κοστούµια: Μάγδα
Καλορίτη Ήχος: Βαγγέλης Βλέσσας Μουσική: Πλάτων Ανδριτσάκης Παίζουν: Αλέξανδρος Τσακίρης, Φαίη Ξυλά, Κώστας Βουτσάς, Τζένη Σκαρλάτου, Πάνος Βίτσικας
κ.α. Παραγωγή: Σίγµα Φιλµ Κινηµατογραφική Παραγωγός: Βασίλης Βαφέας
Στις αίθουσες: τον Φεβρουάριο από την Cinemax
Η ταινία έχει ενισχυθεί από το ΕΚΚ στο πρόγραµµα ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Η

Τζέρεµι Ποντέσουα ο καναδός φίλος
Μπορεί να µετρά δύο εξαιρετικές µεγάλου µήκους ταινίες στη φιλµογραφία του, αλλά και µια εκλεκτική καριέρα στην αµερικανική τηλεόραση (η επόµενη δουλειά του θα είναι µια παραγωγή των Στίβεν Σπίλµπεργκ
και Τοµ Χανκς), όµως ο Τζέρεµι Ποντέσουα δηλώνει πρώτη φορά αληθινά ικανοποιηµένος µε τη δουλειά του.
Το Συντρίµµια ψυχής (Fugitive Pieces), η τρίτη του ταινία, δεν είναι µόνο µια εξαιρετικά συγκινητική ιστορία που αφορά όλους µας, αλλά και µια ταινία που αφορά άµεσα (και από πολλές απόψεις) την Ελλάδα.
από τον Γιώργο Κρασσακόπουλο

µνήµη, η Ιστορία, το κλείσιµο των πληγών, η εξερεύνηση των στοιχείων που ορίζουν την ταυτότητά µας, είναι µερικά µόνο από τα θέµατα
που αγγίζει η καινούργια ταινία του Τζέρεµι Ποντέσουα, Συντρίµµια
ψυχής, η οποία όχι µόνο σηµατοδοτεί την επιστροφή του στον κινηµατογράφο µετά από µια λαµπρή καριέρα στη µικρή οθόνη, αλλά και
αποτελεί την πρώτη ελληνοκαναδική κινηµατογραφική συµπαραγωγή (Audiovisual,
Cinegram, Αργοναύτες), µε ηθοποιούς όπως η Θέµις Μπαζάκα, ο Γιώργος Καραµίχος και η ∆ανάη Σκιάδη να κρατούν κάποιους από τους βασικούς ρόλους. Την ίδια
στιγµή, αποτελεί µια βαθιά προσωπική ταινία για τον σκηνοθέτη της Έκλειψης και
των Πέντε αισθήσεων, ακόµα κι αν το σενάριο είναι βασισµένο στο οµότιτλο βιβλίο
την Αν Μάικλς και όχι σε µια δική του ιδέα. Η ιστορία ενός παιδιού που διασώζεται
από βέβαιο θάνατο στον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο χάρη στην βοήθεια ενός έλληνα αρχαιολόγου, και ο τρόπος µε τον οποίο κατορθώνει να επιβιώσει, µοιάζει να αντήχησε βαθιά στον ψυχισµό του Ποντέσουα, ο πατέρας του οποίου -όπως κι ο µικρός
ήρωας της ταινίας του- υπήρξε επιζών του Ολοκαυτώµατος. «∆εν είχα σκεφτεί ποτέ
την πιθανότητα να κάνω µια ταινία που ν’ αγγίζει αυτή τη θεµατική» λέει ο ίδιος, «όχι
µόνο γιατί η ιστορία του Ολοκαυτώµατος είναι πολύ κοντινή σε µένα, αλλά γιατί θεωρώ πως, πολύ απλά, µερικά πράγµατα δεν µπορούν να κινηµατογραφηθούν. Συν τοις
άλλοις, σχεδόν όλα όσα αξίζει να ειπωθούν πάνω στο θέµα έχουν ήδη ειπωθεί, και
δεν ήµουν καθόλου σίγουρος αν υπήρχε κάτι καινούργιο που µπορούσα να προσφέρω κινηµατογραφώντας άλλη µία παρόµοια ιστορία. Όλοι µου οι δισταγµοί, όµως, άρθηκαν όταν διάβασα το βιβλίο της Αν. Όχι µόνο συγκινήθηκα βαθύτατα, αλλά και βρήκα µέσα του τον πλούτο, την ποίηση, το βάθος, τη δύναµη που το έκανε να διαφέρει
από οτιδήποτε άλλο είχα διαβάσει µέχρι τότε.» Εντούτοις, από την πρώτη στιγµή που
διάβασε το βιβλίο, µέχρι την µέρα που η ταινία έκανε την πρεµιέρα της στο Φεστιβάλ του Τορόντο (ως ταινία έναρξης), πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια. «Όταν διάβασα
το βιβλίο, είχα µόλις κάνει την Έκλειψη, και οφείλω να οµολογήσω πως δεν ένιωθα
έτοιµος να δοκιµάσω κάτι τόσο απαιτητικό. Στην πραγµατικότητα, η πρώτη φορά που
δοκίµασα να πάρω τα δικαιώµατα του βιβλίου, ήταν αφού είχα ήδη γυρίσει τις Πέντε
αισθήσεις.» Στο ενδιάµεσο, ο Ποντέσουα κατόρθωσε να δουλέψει σε µερικές από
τις καλύτερες αµερικανικές τηλεοπτικές σειρές και να δοκιµάσει τις δυνάµεις του σε
µια σειρά διαφορετικά είδη. Από το Six Feet Under µέχρι το Rome και από το Queer
as Folk µέχρι το Dexter, το όνοµά του έγινε συνώνυµο µε τηλεοπτικές σειρές που όχι
απλώς έκαναν τη διαφορά, αλλά και, για πολλούς, ήταν συχνά καλύτερες και από
κινηµατογραφικές ταινίες. Και αν στα καθ’ ηµάς το να δουλεύεις στην τηλεόραση
µοιάζει να είναι στην καλύτερη περίπτωση βιοπορισµός, σύµφωνα µε τον ίδιο, η δική του εµπειρία υπήρξε αναµφίβολα χρήσιµη. «Το να κάνεις µια ταινία, είναι σαν να
κάνεις ένα παιδί· το να γυρίζεις µερικά επεισόδια σε µια τηλεοπτική σειρά, είναι σαν να
µεγαλώνεις το παιδί ενός άλλου, όµως πάντα φρόντιζα να αναλαµβάνω “παιδιά” τα
οποία αγαπούσα» λέει. «Έτσι, η εµπειρία µου από την τηλεόραση όχι µόνο δεν είναι
αρνητική, αλλά και, είµαι βέβαιος, µου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για να γίνω καλύτερος σκηνοθέτης, επιτρέποντάς µου να δουλέψω σε µια σειρά πράγµατα που διέφεραν πολύ µεταξύ τους, να δοκιµαστώ σε είδη στα οποία δε θα είχα ποτέ την ευκαιρία
να δουλέψω στον κινηµατογράφο, αλλά και να δοκιµάσω ιδέες και τεχνικές· να γίνω,
αν θέλετε, πιο θαρραλέος ως σκηνοθέτης.» Αυτό το θάρρος αποδείχθηκε πολύτιµο
στη διάρκεια µιας περιόδου που διήρκεσε σχεδόν επτά χρόνια µέχρις ότου η χρηµατοδότηση ολοκληρωθεί και η ταινία ξεκινήσει γυρίσµατα. «Ο κόσµος του ανεξάρτητου κινηµατογράφου είναι δύσκολος, και η αλήθεια είναι πως αυτή η ταινία πέρασε
από πολλές δοκιµασίες µέχρι να ολοκληρωθεί· όµως για µένα, η περίοδος της αναµονής, των δυσκολιών και των αναβολών, αν και συχνά επώδυνη, συνοδευόταν πάντα
από την πεποίθηση πως, αργά ή γρήγορα, το τέλος θα ήταν ευτυχές. Έτσι κι αλλιώς, η
ιστορία που αφηγείται η ταινία, είναι πέρα απ’ τον παρόντα χρόνο, δεν έχει να κάνει µόνο µε µια συγκεκριµένη εποχή. Η ταινία µιλά για κάτι τόσο πανανθρώπινο, τόσο αχρονικό και ουσιώδες, ώστε, εντέλει, παύει ν’ αφορά µια συγκεκριµένη εποχή. ∆εν έχει να
κάνει µόνο µε τα τραύµατα του πολέµου, αλλά και µε όλες τις τραυµατικές εµπειρίες
που αλλάζουν ριζικά τη ζωή µας, µε την τραγωδία που είναι συνυφασµένη µε την ανθρώπινη ύπαρξη, µε την αίσθηση της απώλειας. Αυτό για το οποίο µιλά η ταινία, είναι
το τι µας κάνει ανθρώπινους, τα πράγµατα που µας ορίζουν και το πώς οτιδήποτε κάνουµε έχει αντίκτυπο στην ίδια µας την ύπαρξη, αλλά και στην ύπαρξη όσων θα έρθουν µετά από µας σ’ αυτόν τον κόσµο»...

φωτό: Νίκος Νικολόπουλος

// συνέντευξη

Βασίλης Μυριανθόπουλος
Τα όριά µας δεν είναι αυτά που νοµίζουµε
Ένα πάρτι γενεθλίων εξελίσσεται τελικά σε πάρτι… χωρισµού. Η Ηλέκτρα και ο Πέτρος είναι ζευγάρι,
και οι φίλοι τους ετοιµάζουν ένα πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλια της πρώτης. Ο Πέτρος, µ’ ένα µήνυµα
στον τηλεφωνητή, ανακοινώνει στην Ηλέκτρα ότι θέλει να χωρίσουν. Θα το ακούσουν πρώτα οι φίλοι της
και θα προσπαθήσουν να της αποκρύψουν την είδηση, µέχρι να τελειώσει το πάρτι.
Η Ηλέκτρα, όµως, περιµένει τον Πέτρο για να σβήσει τα κεράκια. Τι γίνεται στη συνέχεια;
Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος µεταφέρει στη µεγάλη οθόνη το θεατρικό που έγραψε και παρουσίασε ο ίδιος µαζί µε τη θεατρική οµάδα
«∆ράσις», πριν από µερικά χρόνια, στο Θέατρο «Μελίνα». Πρόκειται
για µια µαύρη κωµωδία που βάζει στο µικροσκόπιο τις σχέσεις των
δύο φύλων, αλλά και τις σχέσεις µεταξύ φίλων. «Μόλις χώρισα και…
θα πέσω στην Ιπποκράτους»: από αυτή την ατάκα της κεντρικής ηρωίδας ξεκινούν όλα. Σε µιαν ανάπαυλα από την τελική επεξεργασία της
ταινίας και ένα µήνα πριν από την έξοδό της στις αίθουσες, ο Βασίλης
Μυριανθόπουλος συζητά µαζί µας το κινηµατογραφικό του βήµα.

Τι έχει αλλάξει από το θεατρικό κείµενο στο σενάριο της ταινίας;
Ουσιαστικά το κείµενο δεν άλλαξε, αλλά, επειδή η συνθήκη ενός σεναρίου είναι τόσο διαφορετική από τις απαιτήσεις ενός θεατρικού κειµένου, η εικόνα συµπλήρωσε το λόγο, για να υπάρχει το ίδιο αποτέλεσµα ενέργειας.

λα και απαλλαγµένα από οποιαδήποτε µεθοδευµένη συµπεριφορά.
Θέλω να πιστεύω ότι κάθε θεατής θα δει κάτι από τον εαυτό του στην
ταινία – γιατί όλοι έχουµε αντιδράσει παρόµοια σε ανάλογες περιπτώσεις, έχουµε πει τα ίδια, πάνω κάτω, λόγια. Εδώ, το κέρδος είναι ότι
όλα δοκιµάζονται σχεδόν ώς τα άκρα, µε αποτέλεσµα, όλοι να καταλαβαίνουν ότι τα όριά τους δεν είναι κατ’ ανάγκην αυτά που νοµίζουν.

Πώς έγινε η επιλογή των ηθοποιών για την ταινία; Χρησιµοποιήσατε ηθοποιούς από την οµάδα «∆ράσις»;
Ο στόχος ήταν να οριστεί µια ολόφρεσκη παρέα ανθρώπων, µε έντονες προσωπικότητες και, άρα, τρόπους που όλοι µαζί θα µου θύµιζαν
ότι το Μόλις χώρισα γράφτηκε για µια παρέα, παίχτηκε από µια παρέα κι είναι πάντα ένα πάρτι µε τους καλύτερους οικοδεσπότες που
µπορεί να έχει. Ένας από τους ηθοποιούς συµµετείχε και στο πιο πρόσφατο ανέβασµα του έργου.

Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει κάτι στις ερωτικές (και γενικότερα στις ανθρώπινες) σχέσεις αυτά τα χρόνια;

Πόσο διαφορετικός είναι ο τρόπος οργάνωσης µιας θεατρικής
παράστασης από αυτόν µιας ταινίας;

Έτσι κι αλλιώς, χρόνο µε το χρόνο, οι κώδικες της κοινωνικής µας ζωής και οι πληροφορίες αλλάζουν. Οι σχέσεις µας, αποκλείεται να µείνουν αναλλοίωτες. Όταν, όµως, έχουµε να µιλήσουµε για µια µεγάλη αγάπη, η ουσία είναι σταθερή, και τα µόνα που αλλάζουν, είναι η
ορολογία και οι τρόποι που χρησιµοποιούµε.

Τώρα πια, µετά από αυτή την –πρώτη µου– εµπειρία, µπορώ να πω
ότι, σε σχέση µε µια ταινία, το θέατρο είναι πολύ πιο απλό στην οργάνωσή του. Υπάρχει το περιθώριο του λάθους, η έµπνευση της στιγµής.
Και στα δύο, όµως, όλα γίνονται για µια δεδοµένη στιγµή: στο θέατρο,
για την πρεµιέρα· στον κινηµατογράφο, για το γύρισµα. Στην ταινία, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει δρόµος επιστροφής· στο θέατρο, το κάνεις,
το ξε-κάνεις, το ξανά-κάνεις. Και τα δύο είναι διαφορετικοί έρωτες.

Έχετε δανειστεί στοιχεία από φίλους και γνωστούς για τους
χαρακτήρες της ταινίας;
Όλοι οι ήρωες της ταινίας εκκινούν από τους πραγµατικούς ανθρώπους, τοποθετηµένους, όµως, σ’ ένα ελεύθερο περιβάλλον. Για να
ζήσουν οι συγκεκριµένοι κεντρικοί ήρωες και η παρέα τους, έπρεπε
να δράσουν αβίαστα, µε όλη την αγάπη τους και τα πάθη τους έκδη-

Ποιο είναι το επόµενο σχέδιό σας;
Tα σχέδια είναι πάντα πολλά. Αυτή τη στιγµή, ετοιµάζω την επόµενη
θεατρική παράσταση, τις Τρεις κόρες εν καµίνω, που θα παρουσιάσουµε στη µουσική σκηνή «Συρµός», στο τέλος Ιανουαρίου.

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Βασίλης Μυριανθόπουλος Σύµβουλος Σκηνοθεσίας: Άγγελος Φραντζής ∆/νση Φωτογραφίας: Αλέκος Γιάνναρος Σκηνικά: Ηλίας Λεδάκης
Κοστούµια: Μαρία Καραπούλιου Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης Μουσική: MIKRO Παίζουν: Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Τσιµιτσέλης, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου,
Μαρία Λεκάκη, Γιώργος Καραµίχος κ.ά. Παραγωγή: ODEON, CL PRODUCTIONS, ΑΝΩΣΗ Α.Ε.
Στις αίθουσες: 14 Φεβρουαρίου από την ODEON

// έχει

ο καιρός γυρίσµατα
σου, το απόλυτο τίποτα, παιδιά που µεγαλώνουν χωρίς να ξέρεις
το λόγο, παιδιά χωρίς µέλλον. Το θέµα µου, όµως, δεν είναι αυτό·
είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κινούνται στην πόλη και µαζεύουν αυτά που πετάµε εµείς.

Πώς είναι µεταξύ τους; Συνεργάζονται; Βοηθά ο ένας τον
άλλον;
Το αντίθετο. Υπάρχει ένας απίστευτος ρατσισµός στον πάτο, κάτι
που εκ πρώτης όψεως µοιάζει τρελό, αλλά είναι ένας τρόπος για να
νιώθουν κι αυτοί διαφορετικοί. Όλοι έχουν µια ενοχική σχέση µε τη
δουλειά που κάνουν. Οι πιο πολλοί είναι παράνοµα εδώ, και οι
Έλληνες που κάνουν αυτή τη δουλειά, ντρέπονται, νιώθουν ότι είναι πολύ ποταπό. ∆εν εκτιµά ο ένας τον άλλον, κι είναι σαν να ζουν
σ’ ένα δικό τους σύµπαν.

Ήταν εύκολο να τους προσεγγίσετε, να σας µιλήσουν;
Ποιο ήταν το ερέθισµα να ξεκινήσετε την ταινία;
Είχε τύχει να περάσω αρκετές φορές από τον Ταύρο κι έβλεπα κάτι
γυφτάκια πάνω σ’ ένα τρίκυκλο γεµάτο παλιοσίδερα. Η εικόνα αυτή µου δηµιούργησε ερωτήµατα: τι κάνουν, από πού τα µαζεύουν,
πού τα πάνε κ.λπ. Τους ζήτησα να µε πάνε εκεί όπου µένουν, και
µήνες µετά έφτασα να δουλεύω σε µάντρα, ως βοηθός ενός παλιατζή, για να δω πώς ανακυκλώνεται όλο αυτό το υλικό. Το κυνήγι
του θησαυρού που γίνεται µέσα απ’ τα σκουπίδια, είναι λίγο σαν
κυνήγι κεφαλών: βγαίνουν να µαζέψουν τροφή, δεν είναι δουλειά
αυτό, γιατί, αν δεν πάνε στη µάντρα, δεν τρώνε το µεσηµέρι, δεν
έχουν καβάτζα. Κοιτάζω το θέµα από την οπτική αυτών που δεν
έχουν. Πίσω απ’ αυτό τον παρακµιακό κόσµο κινείται µια τεράστια
βιοµηχανία, αλλά αυτοί δεν ξέρουν τα στάδια, αγνοούν τη συνέχεια
– απλώς µαζεύουν τα παλιοσίδερα και τα πηγαίνουν στις µάντρες.

Οι συνθήκες που περιγράφετε, είναι το λιγότερο απάνθρωπες.

Σε αναζήτηση πρώτης ύλης
Οι παρίες της πόλης, η αλυσίδα της οικονοµικής εξέλιξης, η σχέση του ελάχιστου µε το άπειρο, αλλά και,
κυρίως, η ανθρώπινη εξοµολόγηση απέναντι στον κινηµατογραφικό φακό υφαίνονται
γύρω από το ντοκιµαντέρ Πρώτη ύλη του Χρήστου Καρακέπελη.
Έξι χρόνια µετά το Σπίτι του Κάιν, ο σκηνοθέτης επιστρέφει, πιστός στο ενδιαφέρον του «για ανθρώπους που είναι από τη λάθος πλευρά – είτε από δική τους επιλογή, όπως στην προηγούµενη δουλειά µου, είτε λόγω κοινωνικών συνθηκών. Αυτοί θέτουν το ερώτηµα ποια είναι η πραγµατικότητα γύρω µας, ποια είναι η ζωή». Μέσα από το ντοκιµαντέρ, που ακολουθεί τις διαδροµές των ανθρώπων που συλλέγουν µέταλλα προς ανακύκλωση, µοιάζει να αναδύεται ο σύγχρονος κόσµος, που αναπαράγει µεν πλούτο, αλλά και περιθώριο. «Ουσιαστικά, µ’ ενδιαφέρει
η σχέση µεταξύ του ελάχιστου και του τεράστιου, µεταξύ αυτών που µαζεύουν παλιοσίδερα και των
θεµελίων ενός τεράστιου κτιρίου στην άλλη άκρη του κόσµου, που πιθανόν µέσα του να έχει κοµµάτια από χάλυβα που µάζεψε ο τσιγγάνος απ’ τους δρόµους. Παρακολουθώ όλο το φάσµα της
δουλειάς, όλα τα ενδιάµεσα στάδια της αλυσίδας» λέει ο Χρήστος Καρακέπελης.

από τη Νίκη Κατσαντώνη

Αυτοί οι άνθρωποι µαζεύουν νύχτα-µέρα, σε όλες τις καιρικές συνθήκες, φεύγουν σαν τα µυρµήγκια από µια φωλιά, γυρίζουν στα
σκουπίδια, παραδίδουν στη µάντρα απ’ όπου παίρνουν ό,τι τους δώσουν, κι επιστρέφουν στις τρώγλες τους. Όλη τη µέρα υπάρχει µόνο
αυτός ο βόρβορος της πόλης, η οργή, η ένταση του µαζέµατος. Το
βράδυ, όλα καταλαγιάζουν κι έρχεται η συνείδηση, όλα αποκτούν
έναν άλλο ρυθµό. Ίσως γι’ αυτό ο λόγος τους µπροστά στην κάµερα
είναι βαθιά εξοµολογητικός. Όταν γυρίζουν σπίτι τους, έχουν µια ενοχική σχέση µε τη δουλειά που κάνουν. Ενώ, όµως είναι στο περιθώριο, πίσω απ’ αυτό κοιτάζουν το χρήµα, µια αλλαγή που θα έρθει
αύριο, και τότε ίσως θα είναι αυτοί που θα έχουν τις µάντρες…

Ποιο είναι, λοιπόν, το µέλλον αυτής της κατάστασης;
Αύριο-µεθαύριο, θα βρίσκονται στο περιθώριο, κι αυτό, πιθανόν
να καταγραφεί µε άλλα δεδοµένα – πιστεύω ότι εγώ καταγράφω
την τελευταία µορφή µε την οποία γίνεται η δουλειά. Σε λίγο καιρό θα έρθουν οι εταιρείες, κι όλα θα γίνονται οργανωµένα· θα
πληρώνεις για καθετί που θα κατεβάζεις στο δρόµο. Εµείς είµαστε
ακόµα σε µια τρικοκοσµικοβαλκανική κατάσταση πραγµάτων, δεν
έχουµε οικολογική συνείδηση· όπως µπορούµε εύκολα ν’ αγοράζουµε, µπορούµε εύκολα και να πετάµε. Κάτι τέτοιο, γι’ αυτούς
που τα µαζεύουν, είναι αδιανόητο. Βέβαια, ούτε αυτοί έχουν οικολογική συνείδηση· το κάνουν από ανάγκη.

Κινείστε µε την κάµερα σε όλο το φάσµα της πόλης;
Φιλµάρω µε αφετηρία την Ακρόπολη. Πάντα υπάρχει ένα πρώτο
πλάνο και πίσω η Ακρόπολη, για να κάνω όσο πιο σαφές γίνεται
ότι όλα αυτά συµβαίνουν στην καρδιά της πόλης· όχι σε κάποια
αποµακρυσµένη γωνιά του πλανήτη. Αν δεν πας σ’ αυτόν τον κόσµο, δεν µπορείς να νιώσεις την ώσµωση που έρχεται καταπάνω

Όχι· πολύ δύσκολα µιλάει κάποιος. Οι µεγάλες εταιρίες χαλυβουργίας, βέβαια –όπου πλέον έχει καταλήξει το υλικό, δεν έχουν πρόβληµα να µιλήσουν.

Το ερώτηµα είναι µέσα από ποια στάδια φτάνει σ’ αυτούς.
Τα τελευταία χρόνια, η χαλυβουργία δεν παράγει χάλυβα από εξόρυξη· µόνο από ανακύκλωση. Στη χώρα µας υπάρχουν τρεις µεγάλες εταιρείες που βγάζουν περίπου 2.800.000 τόνους χάλυβα το
χρόνο, και το µισό σκραπ συλλέγεται στην Ελλάδα. Μιλάµε, δηλαδή, για τεράστια µεγέθη, κι είναι όλα αυτά που πετάµε στα σκουπίδια. Έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή η περιρρέουσα ατµόσφαιρα µας είναι πολύ οικεία· είναι όλα αυτά στα οποία σκοντάφτουµε κάθε µέρα:
ψυγεία, τηλεόρασεις, ποδήλατα, όλος αυτός ο τεχνικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός που µας περιβάλλει στο σπίτι και το γραφείο.
Μαζεύουν αυτά που εµείς µπορούµε να πετάµε· άρα, αυτά που µπορούµε ν’ αγοράζουµε – κατά κάποιο τρόπο, η ταινία κοιτάζει και τον
πολιτισµό µας, γιατί κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε πριν από 50 χρόνια.

Ποια είναι η σχέση του ντοκιµαντέρ µε την πραγµατικότητα;
Είναι µια σχέση αποκαλυπτικού χαρακτήρα – δεν έχει στόχο µόνο
την πληροφορία και το ντοκουµέντο. Όταν κάνεις ντοκιµαντέρ, αναπτύσσεις µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα στην πραγµατικότητα και
στο βλέµµα που γίνεται σε βάθος χρόνου κι έχει µια αισθητική και
ιδεολογική προσέγγιση που υπερβαίνει την πληροφορία. Αυτή είναι και η διαφορά µε το ρεπορτάζ. Αλλιώς προσεγγίζει ο σκηνοθέτης ενός ντοκιµαντέρ ένα πρόσωπο, κι αλλιώς ένας δηµοσιογράφος: εµένα η έρευνα µε οδηγεί σ’ ένα γύρισµα, µιλάω µε τους ανθρώπους (για το Σπίτι του Κάιν έκανα έρευνα έξι χρόνων), ενώ στο
ρεπορτάζ κάνουν έρευνα δέκα ηµερών, και µετά γυρίζουν.

Και τι πρέπει να προσπαθεί να επιτύχει ο ντοκιµαντερίστας;
Καταθέτεις ένα κάποιο βλέµµα πάνω στην πραγµατικότητα, συνδιαλέγεσαι µ’ αυτήν, προσπαθείς να βρεις ποια είναι η σχέση σου µε
αυτά τα πρόσωπα, µε τι φακό πρέπει να τους κινηµατογραφήσεις,
πώς πρέπει να σταθείς απέναντι σ’ ένα πρόσωπο, ποια σχέση µπορεί να δηµιουργηθεί ανάµεσα σ’ αυτό και την κάµερα. Τα ντοκιµαντέρ που κάνω, προσπαθώ να έχουν αυτή την ισορροπία των ανθρώπων και του ιδαίτερου κόσµου τους. Προσπαθώ να δηµιουργήσω ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι εκφράζουν το συναισθηµατικό τους τοπίο, τον κόσµο τους, όσο θολός και ασαφής κι αν είναι.
Μια ταινία φιλοξενεί τους ανθρώπους που έχει, ακόµα κι όταν αυτοί
είναι οι χειρότεροι που υπάρχουν.
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Χρήστος Καρακέπελης Έρευνα, σεναριακή επιµέλεια: Νατάσα
Σέγκου ∆ιεύθυνση φωτογραφίας: ∆ιονύσης Ευθυµιόπουλος Ήχος: Ορέστης Καµπερίδης Βοηθός σκηνοθέτης: Περσεφόνη Μήλιου ∆ιεύθυνση παραγωγής: ∆ηµήτρης Χατζηβογιατζής Παραγωγός: Κώστας Λαµπρόπουλος

// έχει

ο καιρός γυρίσµατα

Μια ανεξιχνίαστη συνάντηση
∆ιέγραψαν παράλληλες πορείες στη ζωή και τη δηµιουργία, σφράγισαν ανεξίτηλα τα γράµµατα του 20ού αιώνα, αλλά αναγνωρίστηκαν µετά θάνατον. Τώρα, ένα µυθοπλαστικό ντοκιµαντέρ αποκαλύπτει τη συνάντησή
τους, κατά τη διάρκεια µιας – άγνωστης µέχρι σήµερα – κοινής τους απόπειρας να αποδράσουν από την πατρίδα τους και τα προσωπικά τους όρια, και να φτάσουν στον Νέο Κόσµο. Αυτόπτης µάρτυρας, ένας µυστηριώδης
έλληνας συνταξιδιώτης. Ή µήπως αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ; Ξετυλίγουµε, µαζί µε τον Στέλιο Χαραλαµπόπουλο, το νήµα του τελευταίου του ντοκιµαντέρ, Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσσόα συνάντησε τον
Κωνσταντίνο Καβάφη.
από τον Νίκο Αναγνωστό
Μέσα από µια σειρά συµπτώσεις, παρακολουθούµε στο ντοκιµαντέρ
τον ίδιο τον Χαραλαµπόπουλο (Είδαν τα µάτια µας γιορτές, Ηµερολόγια καταστρώµατος – Γιώργος Σεφέρης) και τους συνεργάτες του
να «ανακαλύπτουν», στη διάρκεια των γυρισµάτων, έναν κοινό γνωστό των Καβάφη και Πεσσόα: τον –άγνωστο στο χώρο των γραµµάτων– Βασίλη Καπόπουλο. Μέσα από το ηµερολόγιό του, θα διαπιστώσουν πως οι τρεις τους συνταξίδεψαν µε το υπερωκεάνιο
«Saturnia», παραµονές του Κραχ του 1929 – ένα ταξίδι, που θα µείνει ανολοκλήρωτο για τους δύο ποιητές, οι οποίοι επιστρέφουν οριστικά στην ποιητική και την υπαλληλική τους καθηµερινότητα. «Γίνεται ακριβώς το παιχνίδι που κάνει ο Πεσσόα µε τους ετερώνυµους»
εξηγεί ο σκηνοθέτης, «ένα παιχνίδι που περνάει σαν ντοκουµέντο. Ουσιαστικά, αυτό που απασχολούσε και τους δύο ποιητές, και πέρασε στο
έργο τους µε ευφυέστατο τρόπο, είναι ότι, λίγο-πολύ, η πραγµατικότητα δεν υπάρχει, είναι αυτό που εµείς περιµένουµε ν’ ακούσουµε, αυτό
που εµείς θέλουµε να δούµε, µια επινόηση δική µας. Αυτό, λοιπόν,
λίγο-πολύ, κάνει και η ταινία: είναι πάρα πολύ πραγµατική (ό,τι παρουσιάζεται σ’ αυτήν, στηρίζεται σε ντοκουµέντα, σε µαρτυρίες αδιάψευστες, όλα είναι απόλυτα τεκµηριωµένα), αλλά και άλλο τόσο φανταστική. Είτε δουλεύεις στα όρια ενός απόλυτα ακαδηµαϊκού ντοκιµαντέρ, είτε κινείσαι πιο ανοιχτά, πιο ελεύθερα, ανοιγόµενος και στη µυθοπλασία, είναι το ίδιο πράγµα, αν το σκεφτείς».
Ένα µεικτό είδος, λοιπόν, ένα µυθοπλαστικό ντοκιµαντέρ. «Κάτι πολύ κοινό πλέον, καθώς σήµερα κάνει έντονη χρήση του ντοκουµέ-

ντου τόσο η πεζογραφία όσο και η ποίηση – τα είδη αναµειγνύονται»
παρατηρεί ο Στέλιος Χαραλαµπόπουλος, που δούλεψε για έξι χρόνια κάνοντας έρευνα και αναπτύσσοντας σεναριακά την ιδέα για την
ταινία, µεγάλο µέρος των γυρισµάτων της οποίας έγινε στη Λισαβόνα και την Αλεξάνδρεια. Πώς έφτασε, όµως, στη σύνδεση των δυο
ποιητών; «Οι οµοιότητες στη ζωή τους είναι πολύ έντονες, µε τρόπο
σχεδόν µεταφυσικό: θα ζήσουν και οι δύο µια ταπεινή ζωή ενός µέσου υπαλλήλου, το έργο τους θα κριθεί ουσιαστικά και θα τύχει αναγνώρισης µετά το θάνατό τους. Ο Πεσσόα δεν ταξίδεψε πουθενά, του
Καβάφη τα ταξίδια ήταν ελάχιστα, όµως φαντάστηκαν κι έγραψαν καταπληκτικά πράγµατα». Οµοιότητες, βέβαια, υπάρχουν και στο έργο
τους. «Οι περίφηµοι ετερώνυµοι του Πεσσόα» προσθέτει ο σκηνοθέτης, «µοναδική περίπτωση στα χρονικά της λογοτεχνίας, επινοηµένοι συγγραφείς για τους οποίους υιοθετεί κάθε φορά διαφορετικό
ύφος γραφής, δίνοντάς τους σάρκα και οστά, έχουν κοινά σηµεία µε
τον Καβάφη, αν σκεφτούµε τα ιστορικά προσωπεία που αναζητά, κατά κάποιον τρόπο ετερώνυµους του ίδιου του εαυτού του. Ο τρόπος
µε τον οποίο και οι δύο γυρίζουν στο ένδοξο παρελθόν, δείχνει την
τάση τους να στηριχθούν στον παλιό, γνώριµο κόσµο που αρνείται το
ιστορικό τραύµα το οποίο βιώνουν, την κατάσταση όπως διαµορφώνεται στις αρχές του 20ού αιώνα.»
Η µορφή του Καπόπουλου, ενός ακόµα ετερώνυµου, από µιαν
άποψη, που επίσης προκαλεί το ενδιαφέρον «µετά θάνατον», πώς
προέκυψε; «Τον φαντάστηκα σαν ένα καθηµερινό πρόσωπο, σαν αυ-

τά που κοιτάζουµε πολλές φορές γύρω µας χωρίς να ξέρουµε τι
ιστορίες κουβαλάνε, τι αξιοσηµείωτες συναντήσεις µπορεί να έχουν
κάνει. Τα πράγµατα που έβρισκα στο έργο των ποιητών, άρχισαν να
σχηµατίζουν µέσα µου και µια µυθοπλασία, να βάζουν κάποιους αρµούς ευδιάκριτους, που µετά έπρεπε να συνδεθούν. Είπα, αυτή την
ουσιαστική συνάντηση που συµβαίνει στο έργο τους, να δοκιµάσω
να την κάνω και “πραγµατικότητα”.»
Για τις ανάγκες της ταινίας χρησιµοποιήθηκε εκτεταµένο αρχειακό
υλικό από Ευρώπη και Αµερική: από τα αυθεντικά χειρόγραφα
των ποιητών και φωτογραφίες, µέχρι σπάνιο κινηµατογραφικό
υλικό της εποχής. Το στοίχηµα ήταν να δοθεί από την αρχή η
εντύπωση ενός ακαδηµαϊκού ντοκιµαντέρ, «στα όρια σχεδόν του
συµβατικού: µέσα στο πρώτο πεντάλεπτο, οι σύµβουλοί µας δίνουν µ’ έναν καθαρά ακαδηµαϊκό τρόπο όλες τις πληροφορίες που
θα χρειαστεί ο θεατής για το υπόλοιπο της ταινίας – βιογραφικά
στοιχεία και βασικές συνιστώσες του έργου των δυο ποιητών. Ταυτόχρονα, όµως, “παίζουν” τον εαυτό τους.» Πώς τους φάνηκε αυτή η ιδέα; «Καταλαβαίνουν ότι ο κινηµατογράφος έχει τις δικές του
ανάγκες εκφραστικότητας, και, ως εκ τούτου, δέχτηκαν να πάρουν το
ρίσκο – άλλωστε, ό,τι “περνάει” για τον Πεσσόα και τον Καβάφη
µέσα στην ταινία, είναι απόλυτα τεκµηριωµένο. Υπάρχει, λοιπόν,
µια ταινία µέσα στην ταινία, ένα σασπένς για το τι γίνεται, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που τους συνάντησε και τι κατέγραψε για τη
ζωή τους στη διάρκεια εκείνης της νύχτας – βέβαια, κάθε λίγο, η παρουσία του συνεργείου υπενθυµίζει ότι εδώ έχουµε ένα ντοκουµέντο, γυρίζεται ντοκιµαντέρ. Θέλω ο θεατής να πιστεύει ότι βρίσκεται
στο γίγνεσθαι µιας κατάστασης, µαζί µε το συνεργείο, τη στιγµή που
αποκαλύπτονται πράγµατα σε ενεστώτα χρόνο.»
«Οι ποιητές δεν έχουν βιογραφία· η βιογραφία είναι το έργο
τους» λέει ο Οκτάβιο Πας. Και η άποψη του σκηνοθέτη; «Η αφορµή είναι πάντα το έργο: από την κρυσταλλωµένη σκέψη προσπαθούµε να δούµε τι σαρκώνει αυτή, µε ποιο περιστατικό του βίου ενδεχοµένως συνδέεται. Πράγµατι, λοιπόν, αυτά τα πρόσωπα ουσιαστικά αποφασίζουν να µιλήσουν µε το έργο τους, να το κάνουν δη-

µόσιο λόγο: η βιογραφία είναι µια συµπύκνωση αυτού του πεδίου.
Τα υπόλοιπα δεν µας ενδιαφέρουν.» Τι δυσκολίες υπάρχουν άραγε στην παρουσίαση της ποίησης και της πεζογραφίας σε µια ταινία; «Σίγουρα θεωρούνται “αντικινηµατογραφικά” είδη, καθώς δεν
έχουν εικόνα. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να θελήσεις να εικονοποιήσεις
ποιήµατα – για µένα, κάτι εξαιρετικά αρνητικό. Το βλέπω σαν µια
αφορµή για να κάνεις, µέσω της κινηµατογραφικής γλώσσας, κάποια
δοκίµια πάνω στους ποιητές και την ποίηση. Κινηµατογραφικά, λοιπόν υπάρχει ένας παράπλευρος λόγος που, όµως, δεν πρέπει να
αγνοεί την αφετηρία από την οποία εκκινεί.»
Το ότι µεγάλο µέρος της ταινίας είναι δραµατοποιηµένο, µήπως σηµαίνει ότι ο ίδιος σκέφτεται µια επιστροφή στη µυθοπλασία; «Ήδη
ξεκινάω µια ταινία µυθοπλασίας που έχει να κάνει µε δύο ζωγράφους
και την ιστορία µιας πλαστογραφίας, Η υπογραφή θα λέγεται. ∆εν είναι όµως “επιστροφή” – η µυθοπλασία είναι πάντα στα σχέδιά µου·
απλώς, έτυχε να µη γίνει όλο αυτό το διάστηµα. Άλλωστε, δεν κάνω
διάκριση ανάµεσα στα δύο είδη. Ο τρόπος δουλειάς είναι πάντα ο
ίδιος· σηµασία έχει το εσωτερικό σου βλέµµα.»

Σκηνοθεσία, Σενάριο: Στέλιος Χαραλαµπόπουλος Σύµβουλοι: ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος,
Τζερόνιµο Πιζάρο Φωτογραφία: ∆ηµήτρης Κορδελάς Σχεδιασµός Ήχου: ∆ηµήτρης Βουτσάς Μοντάζ: Σπύρος Κόκκας Μιξάζ: Θύµιος Κολοκούσης Σκηνικά, Κοστούµια: Ερωφίλη Πολιτοπούλου Μουσική: Νίκος Κυπουργός Εµφανίζονται: Μάκης Αρβανιτάκης, ∆ηµήτρης Οικονοµίδης, Όθων Μεταξάς, Αιµίλιος Τσούβαλης Αφήγηση: Μηνάς Χατζησάββας,
Λουίς Λίµα Μπαρέτο, Όθων Μεταξάς Εκτέλεση Παραγωγής: Περίπλους, Παραγωγός: Θάνος Λαµπρόπουλος Παραγωγή: Περίπλους, Graal, Contracosta Producoes, Άρκτος, ΡΙΚ.
Το ντοκιµαντέρ θα προβληθεί στο 10ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης
Η ταινία έχει ενισχυθεί από το Ε.Κ.Κ. και την Ε.Ρ.Τ. στο πρόγραµµα ΤΕΚΜΗΡΙΟ.
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Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αγγελόπουλος
Σενάριο: Θόδωρος Αγγελόπουλος, Τονίνο Γκουέρα, Πέτρος Μάρκαρης
∆/νση φωτογραφίας: Ανδρέας Σινάνος Σκηνικά – κοστούµια: ∆ιονύσης
Φωτόπουλος Μουσική: Ελένη Καραΐνδρου Παίζουν: Ουίλιαµ Νταφόε,
Μπρούνο Γκανζ, Μισέλ Πικολί, Ιρέν
Ζακόµπ, Κριστιάν Πολ, Αλέσια Φρανσίν, Ρένη Πιττακή, Κώστας Αποστολίδης, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Πέτρος
Αλατζάς κ.ά.

Μετά την παγωµένη Ρωσία όπου το συνεργείο της
ταινίας παρέµεινε για δέκα περίπου µέρες, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, µαζί µε το εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών και συντελεστών της Σκόνης του
χρόνου βρέθηκαν για γυρίσµατα στην Αθήνα που
διήρκησαν µόλις τέσσερις µέρες. Μαζί µε τον Θόδωρο Αγγελόπουλο -που ετοιµάζεται για τις Κάννες- οι Ουίλιαµ Νταφόε, Ιρέν Ζακόµπ και Μπρούνο
Γκαντς. Ο γάλλος πρωταγωνιστής του, Μισέλ Πικολί απουσίαζε για λόγους υγείας.
Η σκόνη του χρόνου, δεύτερο µέρος της τριλογίας που ξεκίνησε µε Το λιβάδι που δακρύζει,
αφηγείται µια ερωτική ιστορία ανάµεσα σε µια γυναίκα (Ζακόµπ) και δύο άντρες (Γκαντς και Πικολί),
που αρχίζει το 1953, χρονιά του θανάτου του Στάλιν στη Σοβιετική Ενωση και φτάνει στο σήµερα,
µέσα από την αφήγηση του γιου της ηρωίδας, σκηνοθέτη που προσπαθεί να γυρίσει µια ταινία για την ιστορία της.
Για τις ανάγκες των γυρισµάτων, που διήρκεσαν συνολικά τέσσερις µέρες, το υποσκήνιο της αίθουσας «Αλεξάνδρα Τριάντη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών µεταµορφώθηκε σε στούντιο ηχογράφησης της Τσινετσιτά,
και ο χώρος επί της Πειραιώς 260 του Φεστιβάλ Αθηνών σε σοβιετική αίθουσα κινηµατογράφου, στην οποία
προβάλλεται ντοκιµαντέρ για τον Στάλιν και, κατά το σενάριο, συναντιούνται, για πρώτη φορά, οι δυο εραστές της ταινίας.
Προς τιµήν της παραγωγής και των ηθοποιών, παρατέθηκε δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πρωταγωνιστές µίλησαν για τη συνεργασία τους µε τον Έλληνα σκηνοθέτη. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος τόνισε πως Η σκόνη του χρόνου είναι «περισσότερο από κάθε άλλη φορά, µια ελεγεία
πάνω στην ανθρώπινη µοίρα». «Πρόκειται για ένα φιλµ που σου δείχνει τις ελπίδες που κουβαλάς µέσα σου
για να κάνεις τον κόσµο καλύτερο. Είναι ένα µεγάλο ταξίδι µέσα από τα σύνορα και το χρόνο, που προσεγγίζει την Ιστορία µε ποιητική και συµβολική διάσταση», είπε η Ιρέν Ζακόµπ. «Ο Κισλόφσκι έβαζε τους ήρωές
του στο µικροσκόπιο, έψαχνε τις πιο προσωπικές ρίζες των πράξεών τους, ενώ ο Τεό ενδιαφέρεται για τη Μεγάλη Ιστορία που παρασέρνει τα πρόσωπά του», πρόσθεσε η πρωταγωνίστρια του Κριστόφ Κισλόφσκι (Η
διπλή ζωή της Βερόνικα).
«Ακόµη ζούµε τις συνέπειες όσων συνέβησαν στην Ευρώπη πριν από 50 χρόνια, έτσι πρέπει συνεχώς να επιστρέφουµε σε αυτά, να αντλούµε µαθήµατα, να βλέπουµε από πού ξεκινήσαµε. Έχω µεγάλες προσδοκίες απ΄
αυτή την ταινία και τον ρόλο µου», σχολίασε ο Ουίλιαµ Νταφόε, που στο Μέγαρο έκανε το πρώτο του γύρισµα για την ταινία, δίπλα στη Ρένη Πιττακή.
Ο Μπρούνο Γκαντς, που συνεργάζεται ξανά µε τον Θόδωρο Αγγελόπουλο µετά το Μια αιωνιότητα και
µια µέρα, υποδύεται (µετά τον Χίλτερ της Πτώσης) έναν Εβραίο: «επί σταλινισµού βρέθηκε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, και σε µεγάλη πια ηλικία επιστρέφει στο Βερολίνο γέρος, χωρίς ιδεολογικές ψευδαισθήσεις, για να καταλήξει στην αυτοκτονία. Σε µικρότερη κλίµακα η γενιά µου έζησε παρόµοιες εµπειρίες, εµείς
όµως είχαµε περισσότερες επιλογές, µπορέσαµε όταν απογοητευτήκαµε από τον υπαρκτό σοσιαλισµό να αλλάξουµε δρόµο, να πάρουµε τις αποστάσεις µας».
Η σκόνη του χρόνου, που είναι διεθνής συµπαραγωγή µε τη Ρωσία, τη Γερµανία, την Ιταλία, θα συνεχίσει γυρίσµατα στη Ρώµη, το Βερολίνο, την Κολωνία και, ενδεχοµένως, την Αµερική. Συµπαραγωγοί στην
ταινία είναι το EURIMAGES, το ΥΠΠΟ, το ΕΚΚ, η ΕΡΤ, και χορηγοί το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
και ο ΕΟΤ, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Αττικής, η NOVA κ.ά.

φωτό: Μαρία Μόσχου

φωτό: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία

Με σύγχρονη µατιά στο σύµπαν του Θεοτόκη
Στην Κέρκυρα συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν τα γυρίσµατα της νέας ταινίας του Τώνη Λυκουρέση
(Χρυσοµαλλούσα, Το αίµα των αγαλµάτων, Άλκηστις), που επιστρέφει στη µυθοπλασία µετά από 22
χρόνια. Οι σκλάβοι στα δεσµά τους είναι η διασκευή του οµότιτλου τελευταίου µυθιστορήµατος του
Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ο οποίος το δούλευε πάνω από δέκα χρόνια. Πυρήνας της ιστορίας, µια παλιά
αριστοκρατική οικογένεια της Κέρκυρας των αρχών του 20ού αιώνα, η οποία, βλέποντας την άνοδο της
αστικής τάξης και το τέλος της κυριαρχίας της, κάνει κινήσεις πανικού. Ο πατέρας και οι γιοι δε βρίσκουν
λύση στον οικονοµικό τους ξεπεσµό και θυσιάζουν τον έρωτα της νεαρής κόρης της οικογένειας στο βωµό µιας ωµής οικονοµικής συναλλαγής.
Επτανήσιος (Ζακυνθινός) και ο σκηνοθέτης, πίστεψε στη δύναµη της µεταφοράς αυτού του ανοιχτού στην
ανάγνωση, αλλά και προσωπικού, έργου του Θεοτόκη, και τρεις δεκαετίες σχεδόν από την πρώτη του ανάγνωση, αποφάσισε να σχολιάσει µε την κινηµατογραφική εικόνα τον πυκνό του λόγο, «που, παρά την ηλικία του λογοτεχνικού ύφους του, παραµένει δραµατουργικά επίκαιρος και διαχρονικός», όπως λέει. Γι’ αυτό,
άλλωστε, ξεκαθαρίζει πως δεν ενδιαφέρεται να σκηνοθετήσει µια τυπική ταινία εποχής, αλλά να φωτίσει
την ψυχική κατάσταση των ηρώων του µέσα από ένα σύγχρονο ερµηνευτικό ύφος: «∆εν αναπαριστώ νοσταλγικά το χθες· αναφέροµαι στο σκοτεινό του πλαίσιο µε ποικίλους αισθητικούς τρόπους. Άλλωστε, αντίστοιχες φιλοδοξίες και συγκρούσεις σηµαδεύουν και το σήµερα». Με αυτό το σκεπτικό επιχειρείται µια εικαστική-χρωµατική παρέµβαση µε βάση το εικαστικό και φωτογραφικό υλικό της εποχής, ώστε να συνυπάρξει ο εξπρεσιονισµός των συναισθηµάτων µε την ατµόσφαιρα των πρώτων έγχρωµων φωτογραφιών των
αρχών του 20ού αιώνα.
Οι προσωπικές περιπέτειες των ηρώων, που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάµεσα στα βίαια ατοµικά
τους πάθη και τις πολιτικές και θεσµικές αλλαγές γύρω τους, και η κατάληξη των φιλοδοξιών τους οδηγούν σ’ ένα παλίµψηστο της ελληνικής κοινωνίας. «Υπάρχει ένα απόλυτα ανοιχτό τοπίο στο πώς ο κινηµατογράφος αποτυπώνει και σχολιάζει τα λογοτεχνικά κείµενα. Στους Σκλάβους, αισθάνοµαι ισχυρό το στοίχηµα να επαναπροσδιορίσω την πρωτογενή γοητεία του αναγνώστη µέσα απ’ τη δική µου σκηνοθετική γραφή»
προσθέτει ο Τώνης Λυκουρέσης.

Σκηνοθεσία: Τώνης Λυκουρέσης Σενάριο: Τώνης Λυκουρέσης, Γιάννης
Μαρούδας, Μαρία Βαρδάκα ∆/νση
Φωτογραφίας: Παναγιώτης Σαλαπάτας Σκηνικά: Κωνσταντίνος Ζαµάνης
Κοστούµια: Μπιάνκα Νικολαρεΐζη
Μουσική: Μίνως Μάτσας Μοντάζ:
Γιώργος Τριανταφύλλου Παίζουν:
Γιάννης Φέρτης, ∆ήµητρα Ματσούκα,
Άκης Σακελλαρίου, Χρήστος Λούλης,
Ειρήνη Ιγγλέση, Ρηνιώ Κυριαζή,
Κωνσταντίνος Παπαχρόνης, Λένα Παπαληγούρα, Γιώργος Σπάνιας, Μαριέττα Σαββανή, Γιώργος Βούτος
∆/νση Παραγωγής: Μαρίνα Υψηλάντη Παραγωγός: Νίκος Σέκερης.
Η ταινία έχει ενισχυθεί από το
ΕΚΚ στο πρόγραµµα ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

broken english

φωτό: Sam Shaw

Zoe χαρισάµενη...

Σκιές και πρόσωπα του Τζον Κασαβέτις
Ένα µεγάλο αφιέρωµα στο σύνολο της δηµιουργίας του.
«Ήµουν επαναστάτης στο ξεκίνηµά µου κι είµαι καταδικασµένος να
παραµείνω, ακόµα κι αν δεν είναι πια της ηλικίας µου.» Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Τζον Κασαβέτις, ο γιος των ελλήνων µεταναστών µε το αδύνατο πρόσωπο και το πυρετώδες βλέµµα, έµεινε πιστός στους χαρακτήρες των εξεγερµένων νέων ανθρώπων που ερµήνευε στις αρχές της καριέρας του. Ο Κασαβέτις γεννήθηκε στη
Νέα Υόρκη, στις 9 ∆εκεµβρίου 1929, και πέθανε στις 3 Φεβρουαρίου 1989. Για 30 ολόκληρα χρόνια, η δηµιουργική του παρουσία
αποτέλεσε µια παρασπονδία για τον αµερικανικό κινηµατογράφο.
Από την πρώτη του ταινία, Σκιές [Shadows (1958)], γυρισµένη σε
16mm στους δρόµους της Νέας Υόρκης, µε άγνωστους ηθοποιούς,
µέχρι την τελευταία του, την κωµωδία Big Τrouble (1986), που
ανέλαβε για βιοποριστικούς, µάλλον, λόγους, από τον ανεξάρτητο, underground σκηνοθέτη του παρελθόντος µέχρι τον περιθωριακό µέσα στο ίδιο το χολιγουντιανό σύστηµα, ο Κασαβέτις ακολούθησε ένα δρόµο δύσκολο και τραχύ, µε µια επιµονή κι ένα πείσµα που αποτελούν πρόκληση για το αµερικανικό µοντέλο. Ο Κασαβέτις είναι ένας ουσιαστικός καινοτόµος και αληθινός δηµιουργός· ένας κινηµατογραφιστής που δεν ανανέωσε µόνο την κινηµατογραφική γραφή, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο φτιάχνονται οι
ταινίες, έξω από τους νόµους, τα ήθη, τους κώδικες και τις δουλείες του Χόλιγουντ» γράφει ο Μιχάλης ∆ηµόπουλος στην εισαγωγή
της έκδοσης του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, το
1992, µε αφορµή το αφιέρωµα στον Τζον Κασαβέτις.
∆εκαπέντε χρόνια µετά το αφιέρωµα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, δίνεται και πάλι στο κοινό η ευκαιρία να έρθει σε επαφή µε το έργο του

Ο πατέρας της, αν και είχε διακόψει κάθε δεσµό µε τις κινηµατογραφικές µεθόδους της εποχής του, παρέµεινε πεισµατικά δεµένος µε το
παρελθόν του, κληροδοτώντας στα παιδιά του ελληνικά ονόµατα
που έµελλε να τους κάνουν τη ζωή δύσκολη καθ’ όλη τη διάρκεια
των σχολικών τους χρόνων. Εν όψει του αφιερώµατος στο έργο του
Τζον Κασαβέτις «ανακρίναµε» τη µικρότερη κόρη του, Ζόι, που η ταινία της, Broken English, θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Φεβρουάριο. Η Ζόι Κασαβέτις φρέσκαρε στη µνήµη της το ελληνικό τοπίο που σηµάδεψε τις παιδικές της αναµνήσεις, µε µια επίσκεψηαστραπή στην Αθήνα, όπου παραβρέθηκε στη φεστιβαλική πρεµιέρα της ταινίας της ως καλεσµένη του Φεστιβάλ «Νύχτες Πρεµιέρας».
από τη ∆έσποινα Παυλάκη

Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι δεν υπήρχαν... Ζωές στις ΗΠΑ;

σπουδαίου δηµιουργού, µέσα από το αφιέρωµα που διοργανώνει η
Ελληνοαµερικανική Ένωση σε συνεργασία µε την Ταινιοθήκη της
Ελλάδος, από τις 12 έως τις 16 Φεβρουαρίου, στο θέατρο της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης. Το αφιέρωµα περιλαµβάνει όλες τις ταινίες
του Κασαβέτις, ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα προβληθεί και
η τελευταία του ταινία, Big Τrouble, καθώς και το ντοκιµαντέρ A
Constant Forge – The Life and Art of John Cassavetes του Τσαρλς Κίζελιακ (2000), ένα τρίωρο αποκαλυπτικό πορτρέτο του σκηνοθέτη, µε συνεντεύξεις του ίδιου, συνεργατών και φίλων του, καθώς
και ανέκδοτο υλικό από πρόβες και γυρίσµατα των ταινιών του.
Το αφιέρωµα στο κινηµατογραφικό έργο συµπληρώνεται από µια
έκθεση µε 100 φωτογραφίες των Σαµ και Λάρι Σο, καθώς και αφίσες από τις ταινίες του σκηνοθέτη. Η έκθεση συνιστά αναδροµή σε
φωτογραφικά πορτρέτα και σκηνές από την καριέρα και την προσωπική ζωή του ελληνοαµερικανού σκηνοθέτη, ενώ αναδεικνύει
και τη στενή σχέση του µε τους δύο φωτογράφους – ο Σαµ Σο, µάλιστα, υπήρξε και παραγωγός τεσσάρων ταινιών του.
Η έκθεση, που φιλοξενείται στην γκαλερί της Ελληνοαµερικανικής
Ένωσης, εγκαινιάζεται στις 21 Ιανουαρίου και θα παραµείνει ανοιχτή έως τις 8 Μαρτίου 2008.
Τέλος, στις 5 Φεβρουαρίου, στο θέατρο της Ελληνοαµερικανικής
Ένωσης, ο θεωρητικός της φωτογραφίας Πλάτων Ριβέλλης θα δώσει διάλεξη ανοικτή για το κοινό, όπου θα σχολιάσει το κινηµατογραφικό έργο του Κασαβέτις µέσα από ταυτόχρονη προβολή αποσπασµάτων από ταινίες του σκηνοθέτη.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Όχι όταν ήµουν µικρή! Τέλος πάντων, δεν ήταν συνηθισµένο όνοµα...
Τ’ αδέλφια µου (Αλεξάντρα και Νικ) κι εγώ υποφέραµε στο σχολείο!

Να υποθέσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε
την Ελλάδα;
Όχι· νοµίζω ότι ήµουν περίπου δέκα χρονών όταν πρωτοήρθα εδώ.
Οι γονείς µου γύριζαν την ταινία The tempest στην Πελοπόννησο,
κι είχαµε περάσει ολόκληρο το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αλλά είµαι
πολύ χαρούµενη που ξανάρθα! Ο πατέρας µου µας µεγάλωσε µε
µια µεγάλη αίσθηση υπερηφάνειας για την καταγωγή µας.

Πόσο πιστή είναι η ταινία σας στην προσωπική σας αντίληψη για την αναζήτηση του έρωτα σε µια σύγχρονη µεγαλούπολη, που θα µπορούσε να είναι και η Αθήνα;
Όλοι αναζητούν τον έρωτα, αλλά οι ταινίες, τα βιβλία και η διαφήµιση έχουν δηµιουργήσει µια εικόνα που διαφέρει πολύ από την
πραγµατικότητα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούν να συµβούν
υπέροχα πράγµατα, αλλά η δέσµευση που αναλαµβάνεις απέναντι
στον άνθρωπό σου, είναι πολύ πιο δύσκολη. ∆εν είναι µόνο το δαχτυλίδι που έχει σηµασία! Ήθελα να πιάσω µια πολύ συγκεκριµένη ηλικία στη ζωή µιας γυναίκας, όπου αισθάνεται πίεση όχι µόνο
να είναι µε κάποιον, αλλά και να κάνει παιδιά κ.λπ., γιατί είµαι κι
εγώ σ’ αυτή την ηλικία, όπως και όλοι µου οι φίλοι.

Έχουν αλλάξει και οι κανόνες του παιχνιδιού...
Ναι· παλιά, γνώριζες κάποιον, έβγαινες µαζί του, αρραβωνιαζόσουν,
τον παντρευόσουν – και τέρµα. Τώρα δεν υπάρχουν πια κανόνες, και
οι µαµάδες και οι γιαγιάδες µας αρχίζουν ν’ ανησυχούν για µας!

Και η δική σας µαµά (Τζίνα Ρόουλαντς) έτσι είναι;

Όχι, καθόλου! Γι’ αυτό είχε πλάκα που την ανάγκασα να παίξει το
ρόλο της ανήσυχης µητέρας. ∆εν ήταν πολύ σίγουρη στην αρχή,
αλλά την έπεισα ότι θα είχε πλάκα – τουλάχιστον για µένα!

Είµαι σίγουρη ότι πρέπει να σας ρωτάνε συνεχώς, αλλά πώς
ήταν η συνεργασία µε τη µητέρα σας;
Ήταν τέλεια, γιατί, πέρα απ’ το ταλέντο που διαθέτει, η σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα σε µητέρα και κόρη ήταν πολύ σηµαντική για
µένα. Οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας ένιωθαν φοβερό δέος
όταν εκείνη βρισκόταν στο σετ, κι εγώ ήµουν η µόνη που µπορούσα να τη φωνάζω µαµά και να της λέω τι να κάνει! Είναι, όµως, φοβερή επαγγελµατίας και δε χρειάζεται οδηγίες.

Πώς είναι να έχεις δύο αδέλφια που κάνουν την ίδια δουλειά µε σένα; Ανταλλάσσετε καθόλου ιδέες;
Ναι· µιλάµε πολύ για δουλειά και διαβάζουµε ο ένας τα σενάρια
του άλλου, αλλά δεν µπερδευόµαστε ο ένας στα πόδια του άλλου. Όταν, όµως, έχεις δυσκολίες, είναι πολύ ωραίο συναίσθηµα
να µπορείς να το µοιραστείς µε κάποιον που ξέρει ακριβώς τι περνάς. ∆εν υπάρχει καθόλου ζήλια ανάµεσά µας. Η µαµά µου είχε
ανησυχήσει κάποια στιγµή για τον κοινό επαγγελµατικό µας προσανατολισµό, αλλά καταφέραµε να την καθησυχάσουµε.

∆υσκολευτήκατε πολύ να βρείτε χρηµατοδότηση για την
ταινία;
Όταν βρίσκεσαι σ’ αυτή τη θέση, τείνεις να πιστεύεις ότι είσαι ο µόνος που περνάει δύσκολα κι ότι για όλους τους άλλους είναι εύκολο, αλλά δεν είναι αλήθεια. Οι χρηµατοδότες είναι πολύ πιο πρόθυµοι να στηρίξουν ένα blockbuster παρά να συµβάλουν σ’ ένα
project χαµηλού προϋπολογισµού, πράγµα που ακόµα δεν µπορώ να το κατανοήσω... Υπήρχαν µέρες που καθόµουν σπίτι µου κι
έκλαιγα, αλλά το επόµενο πρωί έπρεπε να σηκωθώ απ’ το κρεβάτι και να ξαναπροσπαθήσω.

Όλοι πιστεύουν ότι στις ΗΠΑ είναι πολύ πιο εύκολο να βρει
κανείς χρήµατα.
Τουλάχιστον στην Ελλάδα υπάρχουν οι κρατικές χρηµατοδοτήσεις,
ενώ στην Αµερική είναι λίγο σαν τον τζόγο, και η µόνη σου ελπίδα
είναι να βρεις κάποιον και να τον πείσεις ότι ξέρεις ακριβώς τι κάνεις, ακόµα κι όταν δεν έχεις ιδέα!

Θα µπορούσατε πάντως να επιχειρήσετε να πάρετε κάποια
κρατική επιχορήγηση αν κάνατε ταινία στην Ελλάδα…
Οπωσδήποτε! Παντρεύτηκα κι έναν Γάλλο πριν από λίγους µήνες,
κι έτσι έχω και ευρωπαϊκό διαβατήριο αν χρειαστεί. Αυτόν τον καιρό, γράφω κάτι που θέλω να γυριστεί σε ελληνικό νησί, αλλά δεν
είµαι σίγουρη σε ποιο. Έχω, λοιπόν, µια καλή δικαιολογία να τα
γυρίσω όλα µέχρι ν’ αποφασίσω!

// φεστιβάλ

οι νέοι κινηµατογραφούν τον κόσµο
Είναι ένα από τα σηµαντικότερα
διεθνώς φεστιβάλ κινηµατογράφου για παιδιά και νέους, και φέτος
συµπλήρωσε τα δέκα χρόνια λειτουργίας του. Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Ολυµπίας πραγµατοποιήθηκε από την 1η ώς τις 8
∆εκεµβρίου στον Πύργο και έκλεψε τις εντυπώσεις, χάρη στην ποιότητα των ταινιών, αλλά και τη µεγάλη προσέλευση θεατών, παρά τα
σοβαρά προβλήµατα που συνεχίζει
ν’ αντιµετωπίζει ο Νοµός λόγω των
καταστροφικών πυρκαγιών του καMukhsin
λοκαιριού.

O

Ο Ούνι, η ζωή και η φιλία

Ζιχάρκα

Ο αποκεντρωµένος αυτός θεσµός φαίνεται ότι, χρόνο µε το χρόνο, αποκτά γερές ρίζες στη
δυτική Πελοπόννησο, και σ’ αυτό βοηθούν τόσο οι κάτοικοι όσο και η οργανωτική οµάδα
που κρύβεται πίσω από το πληθωρικό πρόγραµµα. Η µεγάλη επιτυχία του Φεστιβάλ έγκειται ακριβώς στη µεγάλη συµµετοχή, όχι µόνο στις προβολές των ταινιών, στις παράλληλες
εκδηλώσεις και τα αφιερώµατα, αλλά και στα πολυάριθµα εργαστήρια µε θέµα τον κινηµατογράφο, τις νέες τεχνολογίες και τις εικαστικές δράσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο και αφορούν
µαθητές σχολείων που δεν βρίσκονται µόνο στον Πύργο, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια του νοµού.
Η δυναµική που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, γίνεται ακόµα πιο έντονη χάρη στην ταυτόχρονη διεξαγωγή της ευρωπαϊκής συνάντησης νεανικής οπτικοακουστικής δηµιουργίας της «Κάµερας Ζιζάνιο»,
που φέτος πραγµατοποιήθηκε για έβδοµη χρονιά. Σ’ αυτό το πρόγραµµα προβάλλονται εκατοντάδες νεανικές δηµιουργίες µικρού µήκους απ’ όλο τον κόσµο· κυρίως, όµως, από την Ευρώπη. Πολλοί απ’ αυτούς τους νέους δηµιουργούς επισκέπτονται το Φεστιβάλ, παρακολουθούν ταινίες, ανταλλάσσουν απόψεις, γνωρίζουν την Ελλάδα και τους συνοµήλικους έλληνες «συναδέλφους» τους, κι αναπτύσσουν έναν
γόνιµο διάλογο και πραγµατικές φιλίες που ενισχύονται κάθε χρόνο µε καθιερωµένα ραντεβού σε πολλά ξένα φεστιβάλ, αλλά και στον Πύργο. Τα παιδιά αυτά, µάλιστα, Έλληνες και ξένοι, που είναι από 620 ετών, συµµετέχουν, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Ελλάδα, σε οµάδες δράσης και φτιάχνουν πειραµατικά φιλµάκια µε τοπικά θέµατα που προβάλλονται στη λήξη του Φεστιβάλ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, φέτος, στο πρόγραµµα της «Κάµερας Ζιζάνιο» προβλήθηκαν περισσότερες από 260
ταινίες που προέρχονται από 31 χώρες (24 ευρωπαϊκές και 7 από άλλες ηπείρους), ενώ ρεκόρ σηµείωσαν
και οι ελληνικές συµµετοχές, που ξεπέρασαν τις 50. ∆έκα από αυτές προέρχονται από το Νοµό Ηλείας, ενώ
τέσσερα έργα δηµιουργήθηκαν χάρη στο πρόγραµµα «Πρώτο Βήµα» που εγκαινίασε για πρώτη φορά το
Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου για τη δηµιουργία οπτικοακουστικών έργων από παιδιά και νέους, το
οποίο θα συνεχιστεί και την καινούργια χρονιά.
Παράλληλα µε αυτό το νεανικό κινηµατογραφικό πανόραµα, υπάρχει, βέβαια, και το ∆ιαγωνιστικό Τµήµα,
που περιλαµβάνει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στον κόσµο και αφορά ταινίες για νέους και παιδιά. Χάρη στον
καλλιτεχνικό διευθυντή, ∆ηµήτρη Σπύρου, την ψυχή του Φεστιβάλ, φέτος διαγωνίστηκαν 12 ταινίες µεγάλου
µήκους µυθοπλασίας, 12 ταινίες µικρού µήκους µυθοπλασίας και 12 ταινίες µικρού µήκους κινουµένων σχεδίων, που προέρχονταν από 28 χώρες του πλανήτη. Μια διεθνής επιτροπή, αλλά και µια επιτροπή από παιδιά του Πύργου, απένειµαν η καθεµία τα δικά της βραβεία, που παρουσιάζονται στη διπλανή στήλη. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στο καλαίσθητο τηλεοπτικό σποτάκι του Φεστιβάλ, το οποίο δηµιούργησε φέτος δωρεάν ο µεγάλος δανός καρτουνίστας Γιάνικ Χάστρουπ µε µουσική του Νίκου Κυπουργού. Είναι
αξιοσηµείωτο επίσης το γεγονός ότι κάθε µέρα κυκλοφορούσε από τα παιδιά µια µικρή εφηµερίδα µε
τον τίτλο «Ζιζάνιο» µε τα νέα της διοργάνωσης, ενώ, στη διάρκεια των απογευµατινών προβολών στον
«Απόλλωνα», τα παιδιά του Φεστιβάλ, τα επονοµαζόµενα και «Ζιζάνια», παρουσίαζαν τα νέα τους σε
µονταρισµένα ταινιάκια µε πλάνα από πρωινά γυρίσµατα στους χώρους του Φεστιβάλ.
Όποιος θέλει να ενηµερωθεί για τις δράσεις, τα βραβεία και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ µπορεί να επισκεφθεί τη διεύθυνση www.olympiafestival.gr

Γιώργος Μητρόπουλος

Βραβεία ∆ιεθνούς
Κριτικής Επιτροπής
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους:
Mukhsin
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας
Μικρού Μήκους: Μπαλούµπα Ρούνα
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουµένων
Σχεδίων Μικρού Μήκους: Η αγάπη µου
Βραβείο Σκηνοθεσίας Ταινίας Μεγάλου Μήκους: Στην Inesa Kurklietyte για την ταινία
Η λίµνη µε τα κοράκια
Βραβείο Σεναρίου Ταινίας Μεγάλου Μήκους:
Στην Julie Gavras για την ταινία
Φταίει ο Φιντέλ
Βραβείο Καλύτερης Ερµηνείας Αγοριού σε
Ταινία Μεγάλου Μήκους: Στους Sarath Kumar.
K, Ajith. V. N, Noble N. L, Likhil. T.S για την
ταινία Ο Ούνι, η ζωή και η φιλία
Βραβείο Καλύτερης Ερµηνείας Κοριτσιού σε
Ταινία Μεγάλου Μήκους: στην µικρή Νινάλ
Κερβέλ για την ταινία Φταίει ο Φιντέλ
Ειδική µνεία: στην ταινία κινουµένων σχεδίων
Μια καρδιά οµολογεί
Βραβείο C.I.F.E.J. (∆ιεθνές Κέντρο Κινηµατογράφου για Παιδιά και Νέους- Centre
International du Film pour l’ Enfant et la
Jeunesse) στην ταινία Mukshin

Βραβεία Κριτικής Επιτροπής
των Παιδιών
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους:
Φταίει ο Φιντέλ
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους:
Μπαλούµπα Ρούνα
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους
Κινουµένων Σχεδίων: Ζιχάρκα

Βραβείο Camera Zizanio
Α Βραβείο Ελληνικό τµήµα
Παιχνίδια από τις πατρίδες µας
µαζί µε τους γονείς µας
132ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών

Χαράσσοντας ξανά τη γόνιµη γραµµή

Τη χρονιά που πέρασε, «όργωσαν» τα νησιά του Αιγαίου, εισβάλλοντας στην καθηµερινότητα των κατοίκων
µε µια σειρά πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το ραντεβού ανανεώθηκε: απ’ την αρχή της φετινής χρονιάς,
ο Στέφανος Νόλλας και η «∆ιάδραση» εξορµούν και πάλι, µε νέα πρόσωπα και περισσότερους προορισµούς,
προχωρώντας ένα βήµα πιο πέρα στο ταξίδι που κάνει το πρόγραµµα «Άγονη Γραµµή Γόνιµη».
από τον Νίκο Αναγνωστό

Τ

α δώδεκα νησιά έγιναν φέτος δεκατέσσερα, ενώ προστέθηκαν σ’ αυτά έξι Ζαγοροχώρια. Από τις αρχές Φεβρουαρίου και για τρεις µήνες, µια πολυσυλλεκτική «στρατιά» πολιτισµού θα καταλαµβάνει κάθε νησί για τέσσερις µέρες. Τα πρωινά, θα στήνονται εργαστήρια για τα παιδιά, ενώ οι βραδιές θα αφιερώνονται σε µια συναυλία,
µια θεατρική παράσταση και µια κινηµατογραφική προβολή. Στόχος, να ξαναγίνει η συνάντηση µε τους ίδιους ανθρώπους, µεγάλους και µικρούς, κι αυτή η επαφή να διευρυνθεί,
προχωρώντας την επικοινωνία τους ένα ακόµα βήµα.
«Θέλουµε να µην επαναλαµβάνεται κάθε χρονιά το ίδιο πρόγραµµα. Ή θα εξελίσσονται τα εργαστήρια ή θα αλλάζουν τελείως» λέει ο Στέφανος Νόλλας. Το φετινό πρόγραµµα περιλαµβάνει
για τα νησιά εργαστήρια φωτογραφίας µε τη Μυρτώ Αποστολίδου, βίντεο µε τον Γιάννη Χαλκιαδάκη και κρουστών µε τον Λευτέρη Γρηγορίου, εθνογραφική καταγραφή από τη Βιτόρια
Κωτσάλου, συναυλίες µε τη Σαβίνα Γιαννάτου, τη Λένα Κιτσοπούλου σε ρεµπέτικα τραγούδια, και τον Λευτέρη Γρηγορίου µε τα «Κρουστά του Τάκη», παράσταση κουκλοθεάτρου, καθώς και προβολές ταινιών, µεταξύ των οποίων µια επιλογή ταινιών µικρού µήκους από το φετινό Φεστιβάλ ∆ράµας, καθώς και µεγάλου µήκους και ντοκιµαντέρ. Επιπλέον, στα Ζαγοροχώρια θα γίνουν συναντήσεις, µε έξι ποιητές και το έργο τους (µεταξύ αυτών, ο Μιχάλης Γκανάς, ο Νάσος Βαγενάς, ο ∆ηµήτρης Κοσµόπουλος) και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης Φεύγουσα κόρη µε τη Ρηνιώ Κυριαζή, σε σκηνοθεσία Μίρκας Γεµεντζάκη.
«Είναι δεδοµένο ότι ο κόσµος, ειδικά τα παιδιά, ανταποκρίθηκαν µε ενδιαφέρον. Ο χρόνος στα
µέρη αυτά είναι ανελέητος, περνάει αρκετά δύσκολα – και ξαφνικά, µέσα στον χειµώνα σκάνε
µύτη δέκα άτοµα… Βέβαια, το κάνουµε επειδή µας αρέσει· δεν πάµε “να σώσουµε τα καηµένα τα παιδιά” – µια χαρά είναι τα παιδιά εκεί. Οι δε δυσκολίες του ταξιδιού είναι µέρος της
εµπειρίας µας» διευκρινίζει ο Στέφανος Νόλλας.
«Πέρσι συµµετείχε στη διδασκαλία κρουστών ο Μιχάλης Αφολαγιάν, µαθητής µου, και µου
άρεσε η ιδέα να προσπαθήσουµε να δώσουµε στα παιδιά πράγµατα που, το χειµώνα, τα έχουν
µόνο τα παιδιά της πόλης» προσθέτει ο Λευτέρης Γρηγορίου. «Τα κρουστά έχουν ένα στοιχείο οµαδικότητας, και στο εργαστήρι θα δουλέψουµε τα κρουστά σε παραδοσιακούς, αλλά
και αφρικανικούς, ρυθµούς.»
Ο Γιάννης Χαλκιαδάκης δεν είχε παρόµοια εµπειρία ταξιδιού και, ταυτόχρονα, διδασκαλίας,
«…αλλά δε νοµίζω ότι έχει διαφορά. Τα παιδιά είναι πλέον εξοικειωµένα µε την τεχνολογία είναι πια κάτι πολύ κοντινό τους. Σκεφτόµαστε να κάνουµε µια εισαγωγή για το πώς λειτουργεί
η καταγραφή στο βίντεο και τι σηµαίνει αυτή η διαδικασία. Θα προσπαθήσουµε µέσα από το
παιχνίδι να δουν το βίντεο σαν ένα µέσον που µπορεί να µιλήσει για τη ζωή τους. Θα είναι σαν
ηµερολόγιο, κάτι εντελώς βιωµατικό. Ευελπιστούµε να λειτουργήσει σαν µια εισαγωγή στη µυθοπλασία: πώς δηλαδή αρχίζεις να ανασκευάζεις την καταγραφή εµπειριών και να τη δοµείς µε
όρους ιστορίας.»

Η Ρηνιώ Κυριαζή, από την άλλη, έχει ήδη ταξιδέψει σε πολλά µέρη της Ελλάδας µε τη Φεύγουσα κόρη, αποσπώντας διθυραµβικές κριτικές. Το έργο βασίζεται σ’ ένα διήγηµα του Παπαδιαµάντη και σε λαϊκά παραµύθια, νανουρίσµατα και µοιρολόγια. «Η πρόταση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα» λέει η ηθοποιός. «Η παράσταση µετακινείται εύκολα κι έχει δοκιµαστεί σε
διαφορετικούς χώρους – έχουµε ταξιδέψει σε διάφορα χωριά, απ’ όπου παίρναµε πράγµατα σε
σχέση µε την παράσταση. Ο Στέφανος, µε την πρότασή του, ήταν σαν να µας έλυνε τα χέρια.
Το ταξίδι είναι ιδανικό, γιατί συλλέγουµε υλικό και βλέπουµε τις διαφορές ή τις οµοιότητες
που µπορεί να υπάρχουν από µέρος σε µέρος. Είναι επίσης µια επικοινωνία µε κάποιους ανθρώπους, που αποκτούν περισσότερες επιλογές στην καθηµερινότητά τους.»
«Αν και υπάρχουν από πέρσι οικονοµικές εκκρεµότητες από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών» λέει ο Στέφανος Νόλλας, «φέτος, η ανταπόκριση από ιδιωτικούς φορείς ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική – και µάλιστα, ενώ είχαµε ξεκαθαρίσει ότι δε θα γίνει κανενός είδους εµπορική αξιοποίηση, ότι δεν πρόκειται να χαρίζουµε καπελάκια, κουτάκια, κινητά κ.λπ.». Είναι
άραγε στα σχέδιά του, η «Άγονη Γραµµή Γόνιµη» να επεκταθεί κι άλλο του χρόνου; «Πάντοτε,
εφόσον υπάρχει σωστός έλεγχος του αποτελέσµατος. Σκοπός µου είναι, το πρόγραµµα να
µπορεί να λειτουργήσει και χωρίς εµένα· οι ίδιοι οι χορηγοί να έχουν ενδιαφέρον. ∆εν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη, κλειστή οµάδα· ψάχνουµε ανθρώπους που να ενδιαφέρονται ν’
αφιερώσουν χρόνο απ’ το χειµώνα για ένα ταξίδι, για µια µετακίνηση.»

για τον Μπάµπη
από τη Βένια

∆ιαβάζω τα κείµενά σου στη φετινή
έκδοση του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης προς τιµήν σου. Σε σκέφτοµαι
να βυθίζεσαι µέσα στα βιβλία και τις
ταινίες όλα αυτά τα χρόνια, για να
καταθέσεις στο χαρτί την κριτική
σου σκέψη που µας καθόρισε
όλους. Έχει περάσει ένας χρόνος
που λείπεις. Το πνεύµα σου, όµως,
είναι αστείρευτη κληρονοµιά. Έγραφες για τον αµερικανικό κινηµατογράφο, τον κινηµατογράφο του µεγάλου Μύθου, όπως το χαρακτηρίζεις, τον Νοέµβριο του 1982: «Μέχρι τα τέλη του ’50, ο Μύθος στον
αµερικανικό κινηµατογράφο είχε
πάντα θετική κατάληξη. Έκλεινε µε τη λύση των αντιθέσεων που
παρουσιάζονταν· λύση, η οποία επέτρεπε να αναφανεί ένας ιδεολογικά και εθνικά συνεκτικός και οµοιογενής κόσµος, ο κόσµος της
αµερικανικής κοινωνίας που ζει τις αντιφάσεις της, αλλά και, ταυτόχρονα, τις λύνει… Από τα τέλη του ’50, όµως, ο αµερικανικός
κινηµατογράφος χάνει τη φαινοµενική αθωότητά του και γίνεται
τραυµατικός, έκφραση της αµερικανικής ενοχής, της δυστυχισµένης συνείδησης που βλέπει να καταρρέουν σιγά σιγά όλα τα ιδανικά του αµερικανικού ονείρου. Ο αµερικανός ήρωας θα είναι από
δω και πέρα ένας δυστυχισµένος ήρωας, που θα έχει οριστικά επιτελέσει την κατάκτηση της ∆ύσης και θα έχει να αντιµετωπίσει είτε
το ένοχο παρελθόν του είτε την ατέρµονη περιπλάνηση σε µια χώρα που δεν µπορεί πια να τον αφοµοιώσει. Αλλά και κάθε νέα
πράξη ηρωισµού, κάθε νέα προσπάθεια επανατοποθέτησής του
απέναντι στη χώρα που αγαπά, θα καταλήγει στην αποτυχία, στον
περίγελο, στη νέα περιπλάνηση». I rest my case.

αµνών, Έκδοση κρατουµένου, Μια γενναία καρδιά, Παιχνίδια
εξουσίας), που αποπειρώνται να διερευνήσουν όλες τις αντιφάσεις και το ενοχικό φάσµα στο οποίο έχει βυθιστεί η αµερικανική
κοινωνία επί προεδρίας Μπους. Τι θα έγραφες, Μπάµπη, για όλα
αυτά; Μερικές φορές, είµαι σίγουρη ότι σ’ ακούω να µου µιλάς.

Αναρωτιέµαι τι θα έγραφες για όλες αυτές τις αµερικανικές ταινίες
τελευταίας εσοδείας (Στην κοιλάδα του Ηλά, Λέοντες αντί

Η Βένια Βέργου συνεργάστηκε µε τον Μπάµπη Ακτσόγλου
στο «Αθηνόραµα» από το 2001.

Όσο περνάει ο καιρός, συνειδητοποιώ ότι το κενό που έχεις αφήσει, είναι µεγαλύτερο απ’ όσο φανταζόµαστε. Όµως, είναι ανακουφιστική η σκέψη ότι βρέθηκα δίπλα σου στα πρώτα και καθοριστικά επαγγελµατικά µου βήµατα. Ήσουν ο καλύτερος µέντορας που
θα µπορούσα να έχω – ειδικά µια γυναίκα όπως εγώ, που εισέρχεται στον σκληρό και άκρως ανταγωνιστικό χώρο της κινηµατογραφικής κριτικής στην Ελλάδα. ∆ε µιλούσαµε µαζί πολύ για τις ταινίες. Ό,τι είχες να πεις, το έλεγες στο χαρτί. Με τα χρόνια, συνεννοούµασταν µ’ ένα «ναι» ή µ’ ένα «όχι»· ακόµα και µε το βλέµµα. Η
άποψή σου (ακόµα κι όταν διαφωνούσα), η πίστη σου στην ουσία
του κινηµατογράφου (το να κατανοήσουµε ποιοι είµαστε), ο σεβασµός σου στον αναγνώστη-θεατή (όλα να είναι γι’ αυτόν σαφή, ξεκάθαρα και κατανοητά), η ατµόσφαιρα που έφτιαχνες στα γραφεία
του «Αθηνοράµατος» (χαµογελούσες ικανοποιηµένος όταν µας
άρεσαν οι µουσικές που έπαιζες), οι κλασικές αξέχαστες ατάκες σου
(«Για σταθείτε, ρε παιδιά…», «Ποιος είναι αυτός ο ηθοποιός, βρε
παιδιά;» [«Είναι εκείνος που έπαιζε στο… τάδε»] «Βρε το ξέρω, αλλά ποιος είναι;!»). Είναι πολύτιµες εικόνες όλα. Όπως κι εκείνα τα
παµπάλαια µπλοκ µε τίτλους ταινιών σε ατελείωτες λίστες, µε τα
πρώτα «αστεράκια»-βαθµολογίες των νεανικών σου χρόνων - το
χαρτί, βέβαια, κιτρινισµένο από τα χρόνια.
Σε σκέφτοµαι γαλήνιο. Η θλίψη της αρρώστιας δε σου πήγαινε καθόλου. Θέλω να ξέρεις πως συνεχίζεις να µου δίνεις µαθήµατα
επαγγελµατικής ευσυνειδησίας.
Σε φιλώ,
Βένια*

Όσο για τα πνευµατικά δικαιώµατα, το ζήτηµα είναι αρκετά συγκεχυµένο. Ενώ ο ακαδηµαϊκός χαρακτήρας της σύστασης ταινιοθηκών σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα για λόγους διδασκαλίας, έρευνας
και επιµόρφωσης είναι αδιαµφισβήτητος, το υπάρχον νοµικό πλαίσιο δεν εµπνέει απόλυτη ασφάλεια στους υπευθύνους των Βιβλιοθηκών – όπως, άλλωστε, συµβαίνει ακόµα και για το δανεισµό βιβλίων(!). «Υπάρχει ένα ζήτηµα µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και το
δανεισµό γενικά. Θα έλεγε κανείς ότι εκπαιδευτικό υλικό είναι µόνο τα
βιβλία, αλλά σε τέτοιου είδους τµήµατα τα πράγµατα αλλάζουν, εφόσον γίνονται µαθήµατα για τον κινηµατογράφο. Πώς θα γράψει κανείς
µια εργασία για κάποιον σκηνοθέτη ή για ένα κινηµατογραφικό έργο,
αν δεν έχει πρόσβαση στις ταινίες; Μ’ αυτή την έννοια, θεωρούµε ότι
είναι εκπαιδευτικό υλικό και, εποµένως, δεν υπάρχει ζήτηµα πνευµατικών δικαιωµάτων» εξηγεί η κ. Κωνσταντία Κακάλη, διευθύντρια
της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου. Πάντως, διά παν ενδεχόµενον, οι περισσότερες Βιβλιοθήκες περιορίζουν την παρακολούθηση των ταινιών αποκλειστικά στους χώρους τους, σε ειδικά
εξοπλισµένες τηλεοράσεις και υπολογιστές: «Τα δικαιώµατα προστατεύονται από τη στιγµή που το υλικό αυτό κυκλοφορεί µόνο εντός
βιβλιοθήκης» προσθέτει η κ. Μαρία Μαµαλίγκα, υπεύθυνη συλλογής οπτικοακουστικού υλικού της Βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ.

Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

ξει αντιπροσωπευτικές ταινίες από τα πρώτα χρόνια του κινηµατογράφου µέχρι σήµερα: αριστουργήµατα του βωβού, αλλά και ταινίες του Νέου Κύµατος, της ανεξάρτητης αµερικανικής σκηνής, ταινίες των Μπέργκµαν και Φελίνι, µια επιλογή ταινιών του παλιού και
του νέου ελληνικού κινηµατογράφου, αλλά και κινηµατογραφηµένες όπερες, µονογραφίες καλλιτεχνών και έργα βιντεοτέχνης.

Βιβλιοθήκη Τµήµατος Κινηµατογράφου,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
(http://www.film.auth.gr)
Η συλλογή είναι ακόµα υπό διαµόρφωση, αλλά έχει ήδη αρχίσει
να παραλαµβάνει τίτλους, που θα φτάσουν τους 1700 περίπου. Ο
χώρος της Βιβλιοθήκης που στεγάζει τη συλλογή, δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλος, αλλά υπάρχει µια αίθουσα προβολών µε υπολογιστές, στην οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση και άλλοι φοιτητές
του Αριστοτελείου και ενδιαφερόµενοι ερευνητές. Πλήρεις φιλµογραφίες σηµαντικών ελλήνων σκηνοθετών, αλλά και δυσεύρετα
«διαµαντάκια», σηµαντικοί ιταλοί σκηνοθέτες, παλαιότεροι και
σύγχρονοι, εντυπωσιακές συλλογές των Κουροσάουα, Μιζογκούτσι και Ιµαµούρα, αλλά και σηµαντικός αριθµός πρόσφατων αµερικανικών και ευρωπαϊκών ταινιών που ήδη θεωρούνται κλασικές,
είναι µεταξύ των επιλογών. Προβλέπεται σύντοµα νέα αγορά ταινιών από τον τακτικό προϋπολογισµό του Τµήµατος.

(http://www.library.asfa.gr/)
Από τις πρώτες Σχολές που ξεκίνησε να σχηµατίζει ταινιοθήκη, η
οποία, από το 1997 µέχρι σήµερα, έχει φτάσει να αποτελείται από
1895 τίτλους σε DVD και βιντεοκασέτες. Στο χώρο προβολών, µε
πέντε τηλεοράσεις για προσωπική προβολή DVD και βίντεο, ο φοιτητής, αλλά και κάθε ενδιαφερόµενος ερευνητής, µπορεί να διαλέ-

Ταινιοθήκες των ΑΕΙ: Κρυµµένοι θησαυροί για κάθε (εξ)ερευνητή
Είναι κοινός τόπος πως κλειδί για την κινηµατογραφική εκπαίδευση αποτελεί η επαφή µε το πρωτογενές υλικό· εποµένως, και η σωστή λειτουργία µεγάλων, οργανωµένων ταινιοθηκών. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, µε
τις 10.000 ταινίες της, θα χρειαστεί λίγο καιρό ακόµa για να µετεγκατασταθεί στο Γκάζι, δίνοντας στους ερευνητές και το κοινό τη δυνατότητα πιο άνετης πρόσβασης στο αρχείο της. Μέχρι τότε, οι ταινιοθήκες (DVD και
βίντεο) που διαθέτουν πολλά ακαδηµαϊκά τµήµατα σε όλη τη χώρα, αποτελούν µια σηµαντική εναλλακτική.
Επιχειρούµε µια πρώτη καταγραφή τους, που αφήνει ενθαρρυντικές εντυπώσεις.
από τον Νίκο Αναγνωστό
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή των ταινιών για τις ταινιοθήκες των ΑΕΙ γίνεται από διδάσκοντες µαθηµάτων σχετικών µε τον
κινηµατογράφο και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση της διδασκαλίας τους. Η χρηµατοδότηση, οι συνθήκες της αγοράς και
το… νεφελώδες καθεστώς των πνευµατικών δικαιωµάτων έχουν
καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία και τη λειτουργία των ταινιοθηκών, και είναι παράγοντες που αλληλεπιδρούν καθοριστικά. Η συγκέντρωση των ταινιών, για παράδειγµα, είναι ένας σύνθετος συνδυασµός της ζήτησης από πλευράς των τµηµάτων και των Βιβλιοθηκών, αλλά και της προσφοράς που η αγορά έχει να παρουσιάσει, και προκαλεί πονοκέφαλο σε πολλούς υπεύθυνους Βιβλιοθηκών. Όταν δε η χρηµατοδότηση προέρχεται από κάποιο πρόγραµµα, όπως είναι το ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης), αν τα χρήµατα δεν
δαπανηθούν εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, πρέπει να επιστραφούν. Μοιραία, οι αρχικές επιλογές προσαρµόζονται στο τι
προσφέρεται στην αγορά (πιο συγκεκριµένα, στις λίστες των προ-

µηθευτών), στη δε πλειονότητα των περιπτώσεων, ειδικά για τους
«παθόντες», η επόµενη επιλογή γίνεται πλέον (πάντα µε τις καλύτερες προθέσεις) απευθείας από τις προσφερόµενες ταινίες. «Η τελική µας επιλογή επηρεάζεται από το τι υπάρχει στην αγορά, και προσπαθούµε να προσαρµοστούµε. Ό,τι βρούµε στην αγορά, θα είναι
υποτιτλισµένο (διαφορετικά, οι ταινίες είναι συχνά απαγορευτικές για
τα παιδιά) και σε καλύτερη ποιότητα» µας λέει η κ. Ειρήνη Στάθη,
Επίκουρος Καθηγήτρια του Υµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Όπως µας εξηγεί η κ. Στάθη, είναι ευκολότερο για το Τµήµα της να
δανειστεί βιβλία και υλικό από πανεπιστήµια του εξωτερικού, παρά
από άλλες σχολές του εσωτερικού, κάτι που αντικατοπτρίζει το πρόβληµα δικτύωσης που χαρακτηρίζει τις Βιβλιοθήκες –και τις ταινιοθήκες– των ελληνικών ΑΕΙ. Γι’ αυτόν το λόγο, άλλωστε, έχει εκπονήσει
ένα σχέδιο δηµιουργίας Μεντιαθήκης, εργαστηρίου και κέντρου τεκµηρίωσης και παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, που ενδέχεται
να πραγµατωθεί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (βλ. παράρτηµα).

Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Αιγαίου,
παράρτηµα Σύρου (http://portal.lib.aegean.gr)
Μπορεί το Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων να µην έχει, εκ πρώτης όψεως, ιδιαίτερη σχέση µε τον κινηµατογράφο, αλλά το παράρτηµα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµί-

Σχέδιο δηµιουργίας Μεντιαθήκης (media library)

της Ειρήνης Στάθη
(Επίκουρος Καθηγήτρια του τµήµατος Πολιτισµικής
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου)
Μπροστά σε µια τεράστια κληρονοµιά που χρειάζεται κατάλληλες και
µοντέρνες δοµές και υπηρεσίες, κι ένα κοινό που θέλει διαδικασίες όχι
µόνο δηµιουργίας κριτικής µαζικής κουλτούρας, αλλά και παραγωγής
γλώσσας και κριτικής γνώσης σε σχέση µε ολόκληρο το κυρίαρχο σύστηµα επικοινωνίας, είναι όλο και πιο ηχηρή η ανάγκη κατασκευής
«εναλλακτικών» µοντέλων. Τα µηνύµατα που φτάνουν µέχρι σήµερα
από την κεντρική κρατική µηχανή, δεν ευνοούν την αποκέντρωση σε ζητήµατα οργάνωσης της οπτικοακουστικής κληρονοµιάς, ούτε την οριστική διευθέτηση της κεντρικής ταινιοθήκης της χώρας, ενώ παραµένει σε
πολύ χαµηλό επίπεδο η προσπάθεια εισαγωγής και διδασκαλίας στα
σχολεία µαθηµάτων σχετικών µε την εκπαίδευση στην εικόνα. Παράλληλα, αρχίζουν να εµφανίζονται µε µη οργανωµένο τρόπο ιδιωτικά κέντρα
ή πανεπιστηµιακές βιντεοθήκες, συχνά χωρίς να πληρούν τα επαγγελµατικά κριτήρια που απαιτούνται, και, κυρίως, χωρίς να ακολουθούνται κατάλληλες στρατηγικές, µε σοβαρότητα και επιστηµονικότητα.
Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η ίδρυση Μεντιαθηκών (περιφερειακών και δηµοτικών) ως οργάνων που αφορούν τις ιδιαιτερότητες του
θεάµατος και του κινηµατογράφου, µια συγκυρία συντονισµού διαφόρων φορέων, αλλά και συνεργασίας των πολιτικο-πολιτιστικών παραµέτρων µιας νέας στρατηγικής του κινηµατογράφου, των οπτικοακουστικών και του θεάµατος, µε όρους συντήρησης, διάδοσης, προώθησης και
παραγωγής – επιτακτική ανάγκη, που σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχει
ήδη διευθετηθεί. Η Μεντιαθήκη θα πρέπει να συνενώνει τις δραστηριότητες σηµαντικών φορέων του κοινωνικού ιστού: πανεπιστήµια, σχολεία,
τοπικούς οργανισµούς, πολιτιστικούς φορείς και φεστιβάλ, συνδέοντάς
τους στην πράξη µε µηχανισµούς της παραγωγής και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, και χρησιµοποιώντας τις πιο προηγµένες τεχνολογίες.
Από οργανωτικής πλευράς, θα πρέπει να αρθρωθεί σε διάφορους λειτουργικούς τοµείς: αρχείο για τη συντήρηση και την καταλογοποίηση
του οπτικοακουστικού υλικού µε τους διάφορους τεχνικούς τρόπους,
φωτοθήκη, οπτικοακουστικό εργαστήριο, βιντεοθήκη, εκδοτικές πρωτοβουλίες. Η προοπτική συντήρησης επιβάλλει ένα σχεδιασµό πάνω
στα τεχνικά µέσα που θα πρέπει να επιλεγούν, για την ανάπτυξη ενός
συστήµατος όσο γίνεται πιο οµογενούς και λειτουργικού. Προτείνεται
η µετατροπή του συνόλου του υλικού σε µακροβιότερες προδιαγραφές και, εποµένως, η οµογενοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών
που θα χρησιµοποιηθούν, ώστε να ευνοηθεί η διανοµή των προϊόντων και µια σταθερή και γρήγορη ενηµέρωση.
Η Μεντιαθήκη οφείλει να διακινεί και να παρέχει πρόσβαση στο υλικό της
και πληροφόρηση για τη διαθεσιµότητα της κληρονοµιάς που της ανήκει,
καθώς και να προωθεί και να διανέµει το συντηρηµένο υλικό στο εσωτερικό της, συνεργαζόµενη µε άλλα κέντρα που πραγµατοποιούν παρόµοιο
έργο στο χώρο του δήµου ή της περιφέρειας και θα τελούν υπό την καθοδήγηση και το συντονισµό της. Καλό θα ήταν να υπάρξει συνεργασία
και µε τις τοπικές έδρες της κρατικής τηλεόρασης, αλλά και µε όσους δηµόσιους και ιδιωτικούς θεσµούς διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό σε περιφερειακό επίπεδο, για τη διανοµή των υλικών που τους ανήκουν.
Η δηµιουργία µιας Μεντιαθήκης θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το βασικό
δείγµα ενός συστήµατος Βιντεοθηκών/Μεντιαθηκών/Κέντρων συνδεδεµένων µεταξύ τους, που θα χρειαστεί να βρουν τρόπους επικοινωνίας διαπεριφερειακής, µε σκοπό να εγγυηθούν το µέγιστο της δυνατής πληροφόρησης. Κάθε βιντεοθήκη θα έχει ένα δικό της ιδιαίτερο προφίλ, µε βάση
το σκεπτικό δηµιουργίας και ανάπτυξής της, που θα γνωστοποιείται στις
υπόλοιπες µε τα µέσα που οι σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρουν. Στο
εσωτερικό αυτού του διαπεριφερειακού, «δικτυακού» συστήµατος επικοινωνίας προτείνεται να λειτουργεί ένα περιφερειακό κέντρο/αρχείο, γύρω
από το οποίο θα κινούνται µε οργανικό και δοµηµένο τρόπο τα άλλα κέντρα, «τοπικά», δηµόσια και ιδιωτικά, που θα συνδέονται µεταξύ τους και
µε το κέντρο/αρχείο µε τη χρήση κοινής γλώσσας για την καταλογοποίηση, τη συντήρηση και την ανταλλαγή πληροφοριών.
Το ίδιο σύστηµα δικτύου είναι επιθυµητό και σε περιφερειακό επίπεδο,
ώστε να προσφέρεται ένα εθνικό σηµείο αναφοράς για τη µέγιστη απαραίτητη πληροφόρηση και την ανάπτυξη του πολιτισµού της εικόνας.

ου Αιγαίου, στη Σύρο όπου εδρεύει το Τµήµα, έχει µια συλλογή
άνω των 500 ταινιών, που µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να τις παρακολουθήσει στους χώρους της Βιβλιοθήκης· άλλωστε, όλες οι
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιµες και στους κατοίκους
του νησιού, για τους οποίους αποτελεί σηµαντική νησίδα πολιτισµού. Ο κατάλογος της συλλογής –που στήθηκε µε τη φροντίδα
του προσωπικού– προσφέρει µια καλή επιλογή ταινιών µυθοπλασίας, αλλά και µαγνητοσκοπηµένες εκποµπές και ντοκιµαντέρ, και
εµπλουτίζεται συνέχεια, ενώ οργανώνονται και προβολές στους
χώρους της. «Στόχος µας είναι και η άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης των χρηστών της Βιβλιοθήκης, οι οποίοι, µακριά από τα µεγάλα αστικά κέντρα, έχουν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, περιορισµένες επιλογές σε ό,τι αφορά πολιτιστικά δρώµενα και εκδηλώσεις» µας λέει η διευθύντρια της Βιβλιοθήκης, κ. Ελένη Βλάχου.

Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας, Μυτιλήνη
(http://www.aegean.gr/culturaltec/)
Στο Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων του Τµήµατος έχουν
συγκεντρωθεί –η βάση δεδοµένων τώρα οργανώνεται– 700 περίπου ταινίες σε DVD και βίντεο, στις οποίες µπορούν να έχουν πρόσβαση, στους χώρους του Εργαστηρίου, οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Στη συλλογή περιλαµβάνεται µια ανθολογία των πρωτοπόρων του κινηµατογράφου (Σεργκέι Αϊζενστάιν, Ρόµπερτ Φλάερτι,
Φρίντριχ Μούρναου κ.ά.) και µια σειρά ταινίες-σταθµοί στην ιστορία και τη θεωρία του κινηµατογράφου, από το ξεκίνηµά του µέχρι
τη δεκαετία του 1970.

Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου
(http://library.panteion.gr)
Η συλλογή ξεκίνησε για να διευκολύνει τους φοιτητές του Τµήµατος
Επικοινωνίας στο µάθηµα του κινηµατογράφου, αλλά έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 300 ταινίες, κλασικές και νεότερες, κι ανοίγεται και σε άλλα πεδία κοινωνικοπολιτικού ενδιαφέροντος, εµπλουτίζοντας τη συλλογή της µε ντοκιµαντέρ. Στόχος είναι η διαµόρφωση
του ισογείου τού κτιρίου της Βιβλιοθήκης σε χώρο προβολών.

Βιβλιοθήκη Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας,
Ιόνιο Πανεπιστήµιο (Κέρκυρα)
(http://iup.ionio.gr/)
Το Τµήµα στεγάζεται στην ίδια Βιβλιοθήκη µαζί µε το Τµήµα Μουσικών Σπουδών, αλλά υπάρχει χώρος προβολών, ανοιχτός σε όλους
τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Μικρή, αλλά εναλλακτική, η
συλλογή του Τµήµατος, που βρίσκεται υπό διαµόρφωση, περιλαµβάνει περίπου 200 ταινίες και µια ποικιλία τίτλων και σκηνοθετών:
εντοπίσαµε ταινίες των Σεσίλ ντε Μιλ, Σάµιουελ Φούλερ, Σέιτζουν
Σουζούκι, Λένι Ρίφενσταλ, αλλά και πατριωτικά προπαγανδιστικά
φιλµάκια του Φράνκ Κάπρα από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.

Βιβλιοθήκη Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών
Πανεπιστηµίου Αθηνών (http://www.theatre.uoa.gr/)
Αφότου το –«συγγενές» στον κινηµατογράφο– Τµήµα ενέταξε, πριν
από µερικά χρόνια, το µάθηµα του κινηµατογράφου στο πρόγραµµα σπουδών του, ένας πυρήνας ταινιών άρχισε να προστίθεται στη
συλλογή των βιντεοσκοπηµένων θεατρικών παραστάσεων που διαθέτει, πλησιάζοντας τις 200 βιντεοκασέτες και DVD. Προς το παρόν,
οι ταινίες είναι διαθέσιµες στους φοιτητές της Φιλοσοφικής, αλλά και
σε κάθε ενδιαφερόµενο, στο χώρο προβολής της ταινιοθήκης.

// βιογραφίες

ο δρόµος
της Τώνιας Μαρκετάκη
Η πράξη της ζωής µ’ ενδιαφέρει περισσότερο απ’
την πράξη της τέχνης – εκτός κι αν
την τέχνη την κάνω εγώ.
Η πράξη της ζωής και η πράξη της τέχνης
του Αχιλλέα Κυριακίδη*
Οφείλω να οµολογήσω πως, και τις δύο φορές που µου
προτάθηκε να παρουσιάσω την Τώνια Μαρκετάκη –δηλαδή,
από το Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο (Άνοιξη, 1992) και
από το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Κορυδαλλού (Ιούλιος
1992)–, έσπευσα να δεχθώ την πρόσκληση· µ’ άλλα λόγια,
έσπευσα να υποταγώ άνευ όρων στην αγάπη µου για την Τώνια και στη βαθιά εκτίµησή µου στο έργο της Μαρκετάκη. Τα
άλλα –η συστολή, η αµηχανία, ο προβληµατισµός–ήρθαν,
όπως πάντα, αργότερα. Και µιλώ για αµηχανία, για συστολή,
για προβληµατισµό, γιατί έχω πλήρη επίγνωση του πόσο –εξ
ορισµού, ενδεχοµένως– µάταιο είναι να παρουσιάζεις από
καθέδρας έναν καλλιτέχνη, όταν είναι πλέον ή βέβαιον ότι
αυτός ο καλλιτέχνης αγωνιά επί χρόνια να πλάσει ένα έργο
που να µιλά το ίδιο για τον δηµιουργό του, που να εµπεριέχει πλήρως τον δηµιουργό του, όπως και ο δηµιουργός το
εµπεριείχε πριν το πλάσει, που να ’χει τη δύναµη ν’ αντιπαρέρχεται –αν όχι να περιφρονεί– εκ προοιµίου οποιεσδήποτε
«ερµηνείες» και βαθυστόχαστες ή µη αναλύσεις. Αυτά, ως
προς τον καλλιτέχνη και το έργο του. Όσο για τον άνθρωπο,
έχω να πω ότι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο προβληµατισµός µου άγγιξε τα όρια του πανικού, όταν συνειδητοποίησα,
ανακεφαλαιώνοντας τη φιλία µας, ότι η Τώνια Μαρκετάκη
διέθετε µια οξύτατη αίσθηση του χιούµορ και, πάνω απ’ όλα,
ήταν από τους ελάχιστους Έλληνες, ικανούς να καθηλώνουν
τον συνοµιλητή τους και να µετατρέπουν µια απλή συζήτηση
σε απολαυστική εµπειρία, και µια απλή συνέντευξη σ’ ένα
κείµενο-πρότυπο ακριβολογίας, ευστοχίας, σεµνότητας και,
επιτέλους, χυµώδους και ορθού νεοελληνικού λόγου. Στην
περίπτωση, όµως, του Αετοπούλειου, βρισκόµουν αντιµέτωπος και µ’ ένα άλλο –λεπτό– πρόβληµα, που είχε να κάνει µε
τη γενική επικεφαλίδα των εκδηλώσεων. «Ορθώς τιµάται»,
σκέφτηκα, η Τώνια Μαρκετάκη, ορθώς τιµάται στα πλαίσια
ενός αφιερώµατος µε γενική επικεφαλίδα «Γυναίκες ∆ηµιουργοί», απ’ τη στιγµή που ουδείς µπορεί να της αµφισβητήσει ούτε τη µία ούτε την άλλη ιδιότητα, όµως ο κινηµατογράφος της, προς µεγίστην απογοήτευσιν των απανταχού ταξινοµητών της τέχνης, πόρρω απέχει από του να πρέπει ή να
µπορεί να χαρακτηριστεί «γυναικείος». Όπως, µάλιστα, είχε
δηλώσει κατ’ επανάληψιν και η ίδια, ουδόλως θα συµφωνούσε σε µια ενδεχόµενη παρουσίαση ταινίας της στα διάφορα Φεστιβάλ Γυναικείου Κινηµατογράφου που πραγµατοποιούνται ανά τον κόσµον, εν ονόµατι κι εγώ δεν ξέρω ποιας διεστραµµένης φεµινιστικής αίρεσης. Ήθελα να πω, ότι η Τώνια
Μαρκετάκη είχε µατώσει πάρα πολύ για κάθε ταινία της, για
να την αφήσει να εκτίθεται ως το αξιοπερίεργο υποπροϊόν
µιας δήθεν απελεύθερης κάστας, γιατί, είτε πρόκειται για άνδρα είτε για γυναίκα, το αίµα κάθε καλλιτέχνη είναι ίδιο.

[1] στα γυρίσµατα του Λεµονοδάσους
[2] µε τον Μανώλη Λογιάδη από το Ιωάννης ο βίαιος
[3] αναµνηστική από τις Κρυστάλλινες νύχτες

Ο Ιωάννης ο βίαιος είναι µια κυριολεκτικά αστυνοµική ταινία. Είναι
µια ταινία για το άστυ και για τους νόµους του άστεος. Στο πρώτο
µέρος, ο φακός κυκλοφορεί σαν φάντασµα µέσα στους άσχηµους
δρόµους µιας άσχηµης πόλης, παγιδεύεται µέσα σε διαµερίσµατααρχέτυπα των καλύτερων ονείρων ενός ακυβέρνητου, αν όχι
εκτροχιασµένου, λαού στο δεύτερο, ο φακός ασφυκτιά µέσα σε
ανακριτικά γραφεία, κελλιά, δικαστήρια, ψυχιατρικά άσυλα.
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Η Τώνια Μαρκετάκη έµενε στην Αθήνα. Η προτελευταία της διεύθυνση, πριν αποφασίσει να µετακοµίσει για τελευταία φορά, υπό
την πίεση ηµερών και νυχτών που δεν ήταν διόλου «κρυστάλλινες», ήταν στο Παγκράτι, στην οδό Τελεσίλλης 23. Στους εραστές
των συµπτώσεων, όπως ο γράφων, αυτή η διεύθυνση προκαλεί
αµέσως µια γνώριµη φαγούρα, ένα γαργάληµα, που αρκεί για να
ξυπνήσει µέσα µας το πάντα ενεργό ηφαίστειο της καββαλιστικής
και µεταφυσικής σκέψης. Είναι, φυσικά, σε όλους γνωστό ότι η Τελέσιλλα, αρχαία ελληνίδα ποιήτρια, ηγούµενη ενός λόχου γυναικών, κατατρόπωσε τους Σπαρτιάτες που πολιορκούσαν το Άργος
επί µαταίω, κι ότι, όταν κάποτε πήγε στους ∆ελφούς για να συµβουλευτεί τον Απόλλωνα επί θέµατος της υγείας της, πήρε τον καταπληκτικό χρησµό: «Μούσας θεραπεύειν». Η φράση αποτελεί
πρόδροµο, φαντάζοµαι, των σηµερινών χρησµών που δίνουν
ακριβά αµειβόµενοι ψυχαναλυτές σε γυναίκες που σπεύδουν να
τους συµβουλευτούν επί θεµάτων της ζωής τους. Πολύ έγκαιρα,
πολύ δηλαδή πριν η Τώνια Μαρκετάκη φανταστεί καν τον εαυτό
της οριζοντιωµένο στον καναπέ ενός ψυχαναλυτή, αποφάσισε να
γίνει σκηνοθέτης ή, όπως έλεγε η ίδια (κι έχει σηµασία αυτό): «Είπα θα γίνω σκηνοθέτης – και έγινα». Το πρώτο σκέλος της φράσης,
το «Είπα θα γίνω σκηνοθέτης», έπεσε σαν βόµβα µεγατόννων στο
ταπεινό σπιτικό ενός κοριτσόπουλου 16 ετών, εκεί γύρω στα τέλη
της δεκαετίας του 1950. Παίχτηκε η γνωστή σε πάρα πολλούς από
µας τραγωδία, έπεσαν ολοφυρµοί, οιµωγές, καρδιακές κρίσεις, το
κλασικό «∆ε θα πας πουθενά».
Πήγε. Το 1960, η Τώνια Μαρκετάκη βρίσκεται στο Παρίσι, υπό τους
ήχους του φλοίσβου µιας ολόδροσης, αλλά και παλιρροϊκής,
nouvelle vague, και γίνεται δεκτή στο Ινστιτούτο Ανωτάτων Κινηµατογραφικών Σπουδών, το περίφηµο IDHEC. ∆εν είναι µόνη – είναι
εκεί ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Αλέξης Γρίβας, ο Σταύρος Κωνστανταράκος, ο Λάµπρος Λιαρόπουλος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Είναι, όµως, η µόνη γυναίκα και, φυσικά, δεν τη δέχονται στο Τµήµα Σκηνοθετών – ούτε καν στο Τµήµα Οπερατέρ: την εγγράφουν
στους Μοντέρ. Αφηγείται η Τώνια Μαρκετάκη: «Μου είχε δηλωθεί
ανοιχτά και απροκάλυπτα: “Γυναίκες στη σκηνοθεσία δεν παίρνουµε· µόνο στο µοντάζ”. Μετά, λοιπόν, τις εισαγωγικές εξετάσεις, στις
οποίες πέρασα όγδοη, αναγκάζοµαι να πάω στο Τµήµα του Μοντάζ.
∆ιαπιστώνω απ’ την αρχή ότι δεν µου αρέσει να ’µαι σ’ έναν σκοτεινό χώρο και να ξύνω το φιλµ· εγώ ήθελα ανοιχτό παράθυρο.
Αποφασίζω να πάω στον διευθυντή. Βάφοµαι, βάζω τη σχιστή στο
πλάι φούστα µου, φοράω τα ψηλά µου τα τακούνια για να φαίνοµαι όσο το δυνατόν πιο µεγάλη, οπλίζοµαι µε όλo το θράσος της
νεότητας, και να ’µε στο γραφείο του. “Εντάξει” του λέω, “δεν παίρνετε γυναίκες στη σκηνοθεσία, είστε µισογύνης, ασχέτως αν εγώ,
που έρχοµαι από µια υπανάπτυκτη χώρα, ούτε που το φανταζόµουν. ∆εν µπορείτε να µε πάρετε στους σκηνοθέτες; Πάρτε µε στους
οπερατέρ. Με κοιτάζει και µου λέει: “Καλά – είστε τρελή; Είχαµε

3

–πριν δέκα χρόνια, νοµίζω– µια περίπτωση σαν και τη δική σας, µια
Βουλγάρα, αλλά αυτή τουλάχιστον ήταν ένα κι ογδόντα!”»
Τελικά, την παίρνουν στους οπερατέρ. Παρακολουθεί και κάτι
stages τηλεόρασης, θεάτρου, εργαστηρίων, και, το 1963, επιστρέφει στην Ελλάδα. Παντρεύεται (ο γάµος της διαρκεί ενάµιση χρόνο), δουλεύει δεκαπέντε µέρες ως βοηθός σκηνοθέτη στην ταινία
Μίσος του Βασίλη Παπάζογλου, τρεις µήνες ως δακτυλογράφος
στη Βουλή των Ελλήνων, ενάµιση χρόνο στην εφηµερίδα «∆ηµοκρατική Αλλαγή» [χάρη σε µια τυχαία συνάντησή της µε τον Φώτο
Λαµπρινό (πρώτα ως κριτικός κινηµατογράφου και, στη συνέχεια,
ως υπεύθυνη της καλλιτεχνικής σελίδας – ιδιότητα, που της επιτρέπει να προσλάβει µεταξύ άλλων και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο,
τον ∆ηµήτρη Γκιώνη, τον Φώντα Λάδη και τον Βασίλη Ραφαηλίδη)] τέλος, ως καλλιτεχνικός ρεπόρτερ και, µετά την αποχώρηση
του Κωστή Σκαλιόρα, ως κριτικός κινηµατογράφου στην εφηµερίδα «Το Βήµα». Ώσπου, γυρίζει την πρώτη της ταινία.
∆εν είναι, βέβαια, η πρώτη σκηνοθέτις στον κόσµο· δεν είναι καν η
πρώτη στην Ελλάδα. Έχουν προηγηθεί η Μαρία Πλυτά και η Λίλα
Κουρκουλάκου. Πολύ αργότερα, σε µια εξαιρετική συνέντευξή της
στην Τασία Χατζή για το περιοδικό «Πάνθεον», η Τώνια Μαρκετάκη δε θα παραλείψει να µνηµονεύσει τις δύο προδρόµους και να
σταθεί µε κατάνυξη στην περίπτωση της Μαρίας Πλυτά, µιας γνήσια λαϊκής δηµιουργού, που είχε τολµήσει, στη χώρα της ξιπασιάς
και της εκζήτησης, να δηλώσει ότι έγινε σκηνοθέτις για να βγάλει το
ψωµί της, και να συνοψίσει την κινηµατογραφική αισθητική της µε
τα λόγια: «Πριν το ’60, ο κόσµος ήθελε ηθογραφία· άρα, πλάνο
γενικό. Μετά το ’60, ήθελε µελό· άρα, “γκρο πλαν”».
Το 1967, λοιπόν, έτος που µπήκε στην Ελλάδα µε το δεξί, η Τώνια
Μαρκετάκη µπαίνει στον κινηµατογράφο µε το αριστερό. Η πρώτη
της ταινία διαρκεί 20 λεπτά, λέγεται Ο Γιάννης και ο δρόµος, και
θέµα της είναι αυτό που καθένας µπορεί να υποψιαστεί απ’ τον τίτλο – καθένας, εκτός από όλους τους άλλους έλληνες σκηνοθέτες
που γύριζαν εκείνη την εποχή την πρώτη τους ταινία µικρού µήκους. Καθένας γύριζε τη δική του µυστικά απ’ τους άλλους, για να
µην του κλέψουν την καταπληκτική ιδέα· αργότερα, όµως, η αµείλικτη Ιστορία του Κινηµατογράφου έµελλε ν’ αποδείξει ότι όλες
τους είχαν το ίδιο θέµα: ένα δρόµο κι έναν άνθρωπο. Στις 22 Αυγούστου του 1967, η Τώνια Μαρκετάκη έχει ραντεβού µε τους συνεργάτες της για να δει την τελική κόπια της ταινίας της· να δει, µ’
άλλα λόγια, πώς είχε τελικά συγκροτηθεί κινηµατογραφικά η ιδέα
που είχε συλλάβει. Αντ’ αυτού, συλλαµβάνεται η ίδια.
Τέσσερις µήνες στην Ασφάλεια. Σύλβα Ακρίτα, Καλή ∆οξιάδη, Ρηνιώ Παπανικόλα, Μάχη Τσουκαλά· κάπου εκεί κοντά, πιο πάνω ή
πιο κάτω, ο Κώστας Βρεττάκος, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο ∆ιονύσης
Σαββόπουλος. ∆ικάζεται, καταδικάζεται µε αναστολή, παίρνει το

αεροπλάνο, Ιταλία, Παρίσι, Μάης του ’68, κι επειδή καλή είναι «Η
φαντασία στην εξουσία», αλλά µόνο άµα έχεις εξουσία µπορείς να
το φανταστείς αυτό, η Τώνια Μαρκετάκη φεύγει για το Λονδίνο,
όπου θα µείνει ενάµιση χρόνο. (Ίσως το µόνο πράγµα στη ζωή της
Μαρκετάκη που δεν διάρκεσε ενάµιση χρόνο, αλλά πολύ παραπάνω, ήταν η αγωνία της, απ’ τη στιγµή που θα οραµατιζόταν µια ταινία, µέχρι να τη δει έτοιµη.) Στο Λονδίνο, δουλεύει ως βοηθός µοντέρ και, για µικρό χρονικό διάστηµα, ως τρίτος βοηθός σκηνοθέτη («Έψησα χιλιάδες καφέδες» έχει πει η ίδια) σε µια ταινία του Γκοντάρ και σ’ ένα κινηµατογραφικό σχέδιο του Νίκολας Ρέι που έµελλε να µείνει (εσαεί) στα σκαριά...
Μετά από ένα µήνα διακοπές στο Μαρόκο, η Τώνια Μαρκετάκη
αποφασίζει ότι αρκετή οµίχλη είδε στη ζωή της, κι αφήνει το Λονδίνο για να ζήσει στο Αλγέρι, µε µοναδική της συντροφιά τον ήλιο,
τ’ άσπρα σπίτια και τα σοσιαλιστικά της οράµατα. Θέλει να κάνει
ταινίες για το πώς πρέπει ν’ αρµέγονται οι αγελάδες, και βρίσκει
δουλειά στο Τµήµα Λαϊκής Επιµόρφωσης του Αλγερινού Υπουργείου Γεωργίας. Η εµπειρία των δύο ντοκιµαντέρ που γυρίζει εκεί
(το ένα για το πώς χρησιµοποιούνται τα λιπάσµατα, και το άλλο για
µια θανατική αρρώστια που πλήττει τα φοινικόδεντρα των οάσεων), την προσγειώνει βάναυσα σε µια πραγµατικότητα που επιτάσσει να µην κάνεις τίποτα, γιατί, αν κάνεις κάτι, ό,τι κι αν είναι αυτό,
θεωρείσαι ύποπτος. Τα ντοκιµαντέρ παγώνουν στο τελικό µοντάζ,
και παραµένει άγνωστο αν ποτέ κανένας φελάχος έµαθε ότι τα λιπάσµατα αυξάνουν µεν την παραγωγή, αφαιρούν όµως τη γεύση
απ' τους καρπούς, κι ότι η αρρώστια των φοινικόδεντρων είναι θανατική, γιατί η θεραπεία είναι οικονοµικά ασύµφορη...
Στις 29 Μαΐου 1971, η Τώνια Μαρκετάκη επιστρέφει στην Ελλάδα.
«Προτιµώ τους δικούς µου φασίστες απ’ όλου του άλλου κόσµου» λέει η ίδια. «Μ’ αυτούς, τουλάχιστον, πίνεις κι έναν καφέ.»
Απ’ τη στιγµή που ακόµα και η ιθαγένεια γίνεται αποτέλεσµα συνειδητής επιλογής, η Μαρκετάκη επιστρέφει για να βάλει σε δοκιµασία όλες τις µεγάλες επιλογές της, για ν’ αποδείξει στον εαυτό της
ότι θέλει και µπορεί όχι µόνο να ζήσει στην Ελλάδα, αλλά και να
κάνει ταινίες. Τα απέδειξε και τα δύο.
Μια τρίωρη, ασπρόµαυρη ταινία πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία την
τελευταία µέρα του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης του 1973. Ο Ιωάννης ο βίαιος κερδίζει τα βραβεία σκηνοθεσίας, σεναρίου και πρώτου ανδρικού ρόλου. Με τη σχεδόν απόκοσµα ψυχρή διαλεκτική του Εν ψυχρώ του Μπρουκς, η Τώνια
Μαρκετάκη κατορθώνει να πραγµατοποιήσει το µέγα οξύµωρον: να
πείσει για τη βαθιά αµφιβολία της ως προς την πειστικότητα των φαινοµένων και να περάσει µε εκπληκτική σιγουριά στον θεατή τη
«δαιµόνια αµηχανία» ενός σκηνοθέτη που ανα-πλάθει τον κόσµο
µε την αναποφασιστικότητα ενός αδόκιµου, ελάσσονος θεού.

Μια κοπέλα βρίσκεται δολοφονηµένη. Η αναπαράσταση της σκηνής γίνεται µε αλλεπάλληλα «φλασµπάκ», µε αλλεπάλληλες µαρτυρίες αυτοπτών. Σαν το Ρασοµόν του Κουροσάουα, οι αλήθειες
πλεονάζουν, αλλά η Αλήθεια απουσιάζει. Γύρω στη µέση της ταινίας, ένας νεαρός µε ψυχολογικά προβλήµατα, ο Γιάννης, αποφασίζει να οµολογήσει το φόνο δηλαδή, να καταθέσει κι αυτός τη δική του αλήθεια: «Η δύναµη είναι σαν το σπέρµα: πρέπει να βρίσκει
διέξοδο· αλλιώς, γίνεται δηλητήριο». Μόνο η ηδονή της ενοχής,
µόνο η ηδονή της παραδοχής τής ενοχής από τους άλλους θα του
χαρίσει και την ηδονή της εξιλέωσης.
Μέσα σ’ όλα αυτά, µέσα σε εκατοντάδες πρόσωπα που ξέρουν,
υποψιάζονται, οµολογούν, αφορίζουν, η σκηνοθέτις καταθέτει τη
σιωπή της. Αυτή είναι η δική της αλήθεια: να φτιάξει µια ταινία σαν
τη ζωή, µια ταινία οργανωµένη σαν ένα αέναο «παζλ», όπου χιλιάδες εικόνες τείνουν διαρκώς να διαµορφώσουν την εικόνα-σύνολο,
όπου ο θεατής έχει µπροστά του όλες τις ψηφίδες, αλλά όχι το ψηφιδωτό, όπου η σκηνοθέτις (πέρα από την έξοχη ειρωνεία του τίτλου) κρατάει µέχρι τέλους την παγερή απόσταση του παρατηρητή
που καταγράφει, αλλά δεν επεµβαίνει. Όταν θα κάνει µια προσπάθεια να κοιτάξει τον Γιάννη από λίγο πιο κοντά, είναι πια πολύ αργά. Το φιλµ, σαν να ’χει ξεφύγει από τον έλεγχό της, θαρρείς κι αυτοχειριάζεται, βάζει µια βίαιη τελεία στον εαυτό του.
Το 1976, η Τώνια Μαρκετάκη αποφασίζει να µεταφέρει στον κινηµατογράφο µια νουβέλα επιστηµονικής φαντασίας, που είναι διασκευή του Μικρού Πρίγκιπα, που είναι διασκευή όλων των περιπετειών µε πλάνητες και ναυαγούς, από τον Όµηρο ώς τον Ιούλιο
Βερν. Ο ήρωάς της παγιδεύεται σ’ έναν διαφορετικό χωρόχρονο
και προσπαθεί να επιστρέψει στις οικείες διαστάσεις. Ταυτόχρονα, η
ίδια η Τώνια Μαρκετάκη παγιδεύεται ανύποπτη, όπως πάντα, στο
χωρόχρονο της ελληνικής κινηµατογραφικής πραγµατικότητας, και
η ταινία (Ο άνθρωπος που χάθηκε) δεν τελειώνει ποτέ.
Το 1977, η Μαρκετάκη αποφασίζει για πρώτη (και, ευτυχώς, όχι για
τελευταία) φορά να σκύψει πάνω στη νεοελληνική λογοτεχνία. Αυτή τη φορά, το µέσον είναι η τηλεοπτική οθόνη· το τέρµα, ένα απ’
τα καλύτερα «σίριαλ» που είδαν ποτέ το ανέσπερο φως της ελληνικής τηλεόρασης· αφετηρία, το Λεµονόδασος: το πρώτο (και καλύτερο, ίσως) µυθιστόρηµα του Κοσµά Πολίτη, του πιο παρεξηγηµένου εκπροσώπου της περιβόητης «Γενιάς του ’30».
Το Λεµονόδασος του Πόρου πλαισιώνει την ασίγαστη αγωνία δύο
νέων ανθρώπων, του Παύλου και της Βίργκως, να ενσαρκώσουν
την πραγµατικότητα του απόλυτου έρωτα – µόνιµο, θα ’λεγε κανείς, αίτηµα της τελευταίας αναλαµπής του ροµαντισµού, όπως πέρασε στο µυθιστόρηµα του µεσοπολέµου. Η Μαρκετάκη δε φοβάται την ενδεχόµενη εκτροπή της ταινίας προς το µελόδραµα – την
επιζητεί. Η ταινία δοµείται πάνω στην αέναη, θαρρείς, παλινδρόµηση του Παύλου ανάµεσα στην Αθήνα και στον Πόρο, τη λαβυρινθώδη και ατελέσφορη πορεία του προς την ολοκλήρωση του ερωτικού του πόθου, τον εγκλωβισµό του ανάµεσα στον σωµατικό και
τον πνευµατικό έρωτα.

[1] Α. Λούλου, Στ. Τσοπανέλης από το Η τιµή της αγάπης
[2] Β. Καζάν, Ν. Τσακίρογλου από το Ιωάννης ο βίαιος
[3] Κρυστάλλινες νύχτες
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Το θαυµαστό στην περίπτωση της Μαρκετάκη δεν είναι µόνο η επιδεξιότητα µε την οποία η σκηνοθέτις υποτάσσει την τηλεοπτική αισθητική στις ανάγκες της αφήγησης, αλλά και το πώς, αυτή τη φορά, σε αντίθεση δηλαδή απ’ ό,τι στον Ιωάννη τον βίαιο, συµµετέχει η ίδια σ’ αυτό το ερωτικό παιχνίδι, σαν εκείνες τις αόρατες, τις
άγρυπνες και παντεπίσκοπες θεότητες που έλεγαν παλιά πως όριζαν τις τύχες των ερωτευµένων. Ο φακός της ερωτοτροπεί κι αυτός,
ποθεί, άπτεται. Και η ποιητικότητα εκλύεται αχαλίνωτη µέσα απ’
την ειλικρινή νοσταλγία της κινηµατογραφικής δηµιουργού – νοσταλγία όχι των ηθών µιας εποχής, αλλά ήθους. Όµως η ποιητικότητα, που τόσο πολύ τροµάζει ορισµένους, ώστε να µηχανεύονται
τρόπους ελέγχου της, δεν είναι παρά το διήθηµα µιας εντελώς προσωπικής θεώρησης και ερµηνείας του κόσµου, αυτής που ξεχωρίζει, εν τέλει, τον καλλιτέχνη από τον φυσιοδίφη.

Κάποιος κριτικός –ξένος, νοµίζω– έγραψε ότι, µε την Τιµή της αγάπης, η Τώνια Μαρκετάκη «προσπαθεί να βρει τη χρυσή τοµή ανάµεσα στην ποίηση και στο ρεαλισµό». ∆ιαφωνώ πλήρως µε τον
φειδωλό κριτικό ως προς το µεµψίµοιρο ρήµα «προσπαθεί»· γιατί
αυτή η τέλεια ισορροπία ποιητικότητας και ρεαλισµού είναι που κάνει την ταινία της Μαρκετάκη µια σηµαντική κατάκτηση της κινηµατογραφίας µας, αυτή είναι που δικαιώνει την απόφασή της να µεταφέρει στην οθόνη τη νουβέλα του Θεοτόκη, και, στο κάτω κάτω,
αυτή είναι που θα έπρεπε να πρυτανεύει στις προθέσεις (τουλάχιστον) οποιουδήποτε αποπειράται να γυρίσει µια ταινία εποχής· γιατί, όποτε η τέχνη γύρισε να κοιτάξει πίσω της µε βλέµµα ιστορικού,
έγινε στήλη άλατος.

πάθος έµπαινε στο µικροσκόπιο και θρυµµατιζόταν για να ερµηνευτεί, οι πράξεις των ανθρώπων ήταν, θαρρείς, το άτεγκτο αποτέλεσµα µιας επαγωγής. Εδώ, στην παθολογία των αρχετύπων, ιερουργεί το ένστικτο. Η ταινία κλιµακώνεται µ’ έναν εκπληκτικά µελετηµένο ρυθµό, για να κορυφωθεί στις δύο τελευταίες σκηνές,
όπου η Μαρκετάκη πετάει στην µπάντα αποστασιοποιήσεις και
διαλεκτικές, και σκύβει πάνω στους ανθρώπους να της πουν τον
πόνο τους.

Στην κινηµατογραφική µεταφορά του βιβλίου, η Μαρκετάκη αποκαλύπτει µιαν αξιοθαύµαστη πιστότητα. Εδώ, όµως, η πιστότητα,
αυτός ο βραχνάς που ταλανίζει κριτικούς, µεταφραστές, σεναριογράφους και σκηνοθέτες, δεν αφορά το βιβλίο, δεν αφορά καν την
αληθοφανή ή όχι αναπαράσταση µιας περασµένης εποχής. Η
Μαρκετάκη µένει ώς το τέλος αξιοθαύµαστα πιστή στον Παύλο,
στην ιδέα του, στη ζεστή ασφάλεια ενός ολόκληρου κόσµου που
χτίζεται πέτρα πέτρα ενδόµυχα, ως πέµπτος, έκτος από της αληθείας, αλλά και ως µοναδική άµυνα απέναντι στο «τέρας της πραγµατικότητας». Αυτό, θα το δούµε κι αργότερα.
Το 1980, η Τώνια Μαρκετάκη στρέφεται και προς µιαν άλλη αγάπη
της: το θέατρο. Ανεβάζει στο Κρατικό Βορείου Ελλάδος δύο ελληνικά µονόπρακτα (το Τέλος του Γιώργη Χριστοφιλάκη και το Ένα παράξενο απόγευµα του Αντώνη ∆ωριάδη), καθώς κι ένα έργο για παιδιά
σε µια Πειραµατική Σκηνή της Θεσσαλονίκης. (Στην ίδια πόλη, το
1987, θα σκηνοθετήσει µε µεγάλη επιτυχία και τον Φονιά του Μήτσου Ευθυµιάδη.) Όµως ο καηµός –αυτός ο ανίατος, ιερός, καταραµένος καηµός– του κινηµατογράφου την «έτρωγε» – και ευτυχώς.
Με την Τιµή της αγάπης, ταινία του 1983, η Τώνια Μαρκετάκη
στρέφεται ξανά στη νεοελληνική πεζογραφία. Αυτή τη φορά, πραγµατώνει ένα παλιό της όνειρο, από τότε που πρωτοδιάβασε, τις
σκοτεινές µέρες του 1967, τη νουβέλα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη
«Η τιµή και το χρήµα». Η ιστορία είναι απλή και, ενδεχοµένως,
γνωστή σε όλους. Κέρκυρα, αρχές του αιώνα, πρώιµα σοσιαλιστικά σκιρτήµατα σε µια κοινωνία που µετασχηµατίζεται απότοµα,
σχεδόν βάναυσα, υπό την πίεση των καιρών, πρώτοι τριγµοί σε θεσµούς, δειλή ανάδυση των νέων αξιών στην επιφάνεια και, µέσα σ’
όλα αυτά, η αγάπη, η σύγκρουση των φύλων, η θέση της γυναίκας, η µητριαρχία, η προίκα. Ένας ξεπεσµένος αριστοκράτης, κοµµατάρχης και κοντραµπαντιέρης, οραµατίζεται την οικονοµική του
παλινόρθωση µέσω της προίκας που δίνει µια φτωχιά εργάτρια, η
σιόρα Επιστήµη, στη µεγαλύτερη κόρη της.

Ο ρεαλισµός, στην Τιµή της αγάπης, εκπροσωπείται από τη µετρηµένη και εξόχως δηµιουργική ανάπλαση της εποχής. Το δεύτερο
επίθετο έρχεται ως επακόλουθο του πρώτου, και νοµίζω πως οφείλω να εξηγηθώ: η Μαρκετάκη δεν εξαντλεί υστερικά τις λεπτοµέρειες, δεν ενδιαφέρεται για µιαν ακριβή µέχρι κεραίας αποτύπωση
του χώρου, των αντικειµένων – ακόµα κι αν υποτεθεί πως κάτι τέτοιο είναι πέρα ώς πέρα εφικτό. Η µεριµνά της επικεντρώνεται απερίσπαστα στην ατµόσφαιρα, στον περίγυρο, κάτι σαν κι εκείνο το
αµυδρό και µυστικό φως που µένει λίγο ακόµα σ’ ένα δωµάτιο
όταν φεύγει απ’ αυτό ένας άνθρωπος. Οι χώροι για τη Μαρκετάκη
πρέπει να ήταν έτσι, όχι γιατί αυτό της επιβάλλει κάποια χαλκογραφία της εποχής, αλλά γιατί τα «πρότυπά» της (µεταχειρίζοµαι εδώ
έναν όρο τού Μπρεσόν) πρέπει να δράσουν µέσα σ’ αυτούς έτσι
όπως έδρασαν στη φαντασία τού Θεοτόκη. Μπορεί, βέβαια, η φαντασία ενός συγγραφέα να πηγάζει από εικόνες και να µεταστοιχειώνεται σε λέξεις, αλλά απ’ τη στιγµή που κάποιος θα θελήσει να
την ξανακάνει εικόνες, η ταυτότητα διαλύεται, ο µίτος χάνεται, και
σχεδόν µηδενίζονται οι πιθανότητες να βγει κανείς απ’ το λαβύρινθο από την ίδια πόρτα απ’ την οποία µπήκε.
Η Μαρκετάκη, αναγνωρίζοντας το αρχετυπικό των χαρακτήρων της
νουβέλας, είχε το θάρρος και τη σπάνια εντιµότητα να θελήσει να
υποβάλει τη διαχρονικότητα του προβληµατισµού και των καταγγελιών του Θεοτόκη, µένοντας εντός των ιστορικών πλαισίων της
νουβέλας. Η ποίηση έχει πάντα τρόπους να γλιστράει πάνω από τις
εποχές και να τις γεφυρώνει. Στο κάτω κάτω, κανένας πια δεν ενδιαφέρεται (αν ενδιαφέρθηκε ποτέ) για τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν επί βασιλείας Κλαυδίου έξω από το κάστρο της Ελσινόρης. Και κανένας, ελπίζω, δε συγκινείται πια από τις
ενδυµατολογικές αυθαιρεσίες στις παραστάσεις αρχαίων κωµωδιών, που δήθεν γίνονται εν ονόµατι του λόγου, αλλά, στην πραγµατικότητα, ερήµην του και εις βάρος του.
Αυτή τη φορά, η συνάντηση της Μαρκετάκη µε το µελόδραµα δεν
είναι ευκαιριακή, όπως στο Λεµονόδασος. Εκεί, κατά κανόνα, το
συναίσθηµα πνιγόταν απ’ τη συνεχή εκλογίκευση των πάντων, το

Χρειάστηκε να περάσουν εννέα χρόνια για να ξανακάνει η Τώνια
Μαρκετάκη ταινία, παρά τα 7 Κρατικά Βραβεία που κέρδισε εκείνη
τη χρονιά Η τιµή της αγάπης, και τη «Χρυσή Ελιά» καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηµατογράφου του 1984. Για
λίγο, έλαµψε µες στο µυαλό της η ιδέα να µεταφέρει στον κινηµατογράφο το µυθιστόρηµα Κυρά-Κυραλίνα του ελληνορουµάνου
συγγραφέα Παναΐτ Ιστράτι. Από εκείνη τη θνησιγενή περιπέτεια,
κρατάω µόνο ένα κοµµάτι από µια συνέντευξη της Μαρκετάκη, το
1986, στο περιοδικό «Το Τέταρτο»: «Το βιβλίο υπήρχε ήδη µέσα
µου από το ’63-’64, αλλά η επιθυµία αποκρυσταλλώθηκε το ’75,
όταν άκουσα τυχαία ένα θρακιώτικο τραγούδι, το “Τρία καράβια
πάνε”. Η µουσική και τα λόγια του µ’ έκαναν να νιώσω αυτό που
απέπνεε το βιβλίο, και µου δηµιούργησαν αυτόµατα την επιθυµία
να κάνω την Κυρά-Κυραλίνα ταινία. Η µουσική του τραγουδιού
ενώνει κατ’ αρχάς όλη την Ανατολή, αυτό το σταυροδρόµι των πολιτισµών, είναι µια γέφυρα ανάµεσα σε ιδεολογίες και τρόπους ζωής, εκφράζει το άγχος και την αγωνία που περνάµε επειδή δεν µπορούµε να βρούµε την ισορροπία µας ανάµεσα στον δυτικό εαυτό
µας και στον ανατολίτικο. Και το τραγούδι είναι γεµάτο νοσταλγία
για κάτι που δεν καθορίζεται. Ο άνθρωπος νοσταλγεί. Κι εµένα µου
δηµιούργησε την αίσθηση πως αυτή η νοσταλγία είναι η νοσταλγία
της Μεσογείου. Για τον άνθρωπο της Μεσογείου, ιδιαίτερα για τον
Έλληνα, η νοσταλγία αυτή είναι η επίγνωση του θανάτου. Ο ∆υτικός ξεχνάει το θάνατο στη ζωή του ο Ανατολίτης έχει ήδη πεθάνει
ενώ ο Έλληνας ζει µε την επίγνωση του θανάτου: νοσταλγεί αυτό
που ήδη ζει, επειδή, την ίδια στιγµή, το χάνει κιόλας».
Το σκεπτικό αυτό έχει ενδιαφέρον και για έναν πρόσθετο λόγο. Περιέχει εν σπέρµατι (και, ενδεχοµένως, υποσυνείδητα εκ µέρους της
Μαρκετάκη) κάποια από τα βασικά θέµατα που διατρέχουν (για να
µην πω: στοιχειώνουν) την τελευταία ταινία της.
Η ταινία Κρυστάλλινες νύχτες (ο τίτλος είναι εµπνευσµένος από
την περίφηµη «Νύχτα των Κρυστάλλων», την πρώτη µαζική και
συστηµατική επίθεση των οπαδών του εκκολαπτόµενου εθνικοσοσιαλισµού στις βιτρίνες των εβραϊκών µαγαζιών της Βιέννης του
1938) αποτελεί το πιο ολοκληρωµένο έργο µιας κινηµατογραφικής
δηµιουργού που δεν επαναπαύθηκε και δεν επαναλήφθηκε ποτέ,
ακριβώς γιατί είχε συνειδητοποιήσει ότι στην τέχνη δεν αρκεί να είσαι ζωντανός – πρέπει και να το αποδεικνύεις.

Η τελευταία ταινία της Τώνιας Μαρκετάκη επιβάλλει πολλαπλές
αναγνώσεις της – πολλαπλές, τόσο ως προς τον αριθµό των αναγνώσεων όσο και ως προς τον τρόπο ανάγνωσης γιατί, αν στην Τιµή της αγάπης η Μαρκετάκη κατάφερε να κάνει να συµπλεύσουν
αρµονικά ο ρεαλισµός και η ποίηση των συµβόλων, εδώ το εγχείρηµα αγγίζει τα όρια µιας τρελής, δαιµονικής ακροβασίας χωρίς δίχτυ: τα σύµβολα και η ρεαλιστική αφήγηση δεν συµπλέουν
απλώς· συµµιγνύονται, γίνονται ένα. Το συντακτικό της ρεαλιστικής
αφήγησης δοµείται πάνω στη γραµµατική των συµβόλων, τα
οποία, µε τη σειρά τους, χωρίς να ξεπουλάνε τίποτα απ’ τη φορµαλιστική τους αυτοτέλεια, δρουν µέσα στην αφήγηση, συµπράττουν
στην άρθρωση, συχνά µεταλλάσσονται, υποδύονται αντικείµενα
αυτού που στο ρεαλισµό ονοµάζουµε «πραγµατικότητα». Το ίδιο
συµβαίνει και µε τα πιο σχηµατικά στοιχεία τής κινηµατογραφικής
αφήγησης: τη µουσική και τα χρώµατα. Ακόµα κι ένα κοµµάτι πάγος δεν είναι µόνο αυτό που φαίνεται ότι είναι· εκπροσωπεί και τη
στιγµιαία, τη φαινοµενική τελείωση µιας φυσικής µετάλλαξης, αλλά µπορεί και να συµβολίζει τη µεταφυσική δυνατότητα σύγχυσης
ή υπέρβασης των παραδεκτών διαστάσεων. Γι’ αυτό και, στην ταινία, ο πάγος καίει – και καίγεται.
Πάνω απ’ όλα, όµως, οι Κρυστάλλινες νύχτες είναι µια ταινία για
τον έρωτα, τον απόλυτο έρωτα, για τον έρωτα που ξεπερνάει τους
φραγµούς του χρόνου, που ταλαντεύεται µαγικά ανάµεσα στο πάντα και στο ποτέ, που µένει αγέρωχος εκεί όπου τα πάντα υποκλίνονται· για τον έρωτα που, όπως στο Άσµα Ασµάτων, αγγίζει τα
όρια της θρησκευτικής λατρείας, τείνει προς το υπέρτατο, το άφατο, το «ευλόγως ακατανόητο» που λέει και ο Ελύτης. Και η ωραιότερη ερωτική σκηνή που έχει γυριστεί ποτέ στον ελληνικό κινηµατογράφο, κατατίθεται σαν µυστική τελετουργία, σαν άνθος ευλαβείας προς τη ζωή – και το ακόµα πιο πέρα.
Έρωτα ακαταµάχητε,
έρωτα, που σαν βροχή από βέλη
πέφτεις πάνω µας,
που ξενυχτάς
πάνω στα τρυφερά τα µάγουλα του κοριτσιού
και που πλανιέσαι δώθε-κείθε σαν τρελός
πάνω απ’ τη θάλασσα
και πάνω απ’ τους αγρούς
και µες στα σπίτια µας τρυπώνεις,
κι ούτε κανείς αθάνατος µπορεί να σου ξεφύγει,
µα ούτε βέβαια και κανείς
απ’ τους εφήµερους ανθρώπους,
κι αυτός που σ’ έχει µέσα του,
τρελαίνεται.
Πρόκειται, βέβαια, για το περίφηµο χορικό της Αντιγόνης. Η µετάφραση εις τα καθ’ ηµάς είναι έργο αυτής της υπέροχης γυναίκας,
που δήλωσε κάποτε ευθαρσώς και επιγραµµατικά: «Η πράξη της
ζωής µ’ ενδιαφέρει περισσότερο απ’ την πράξη της τέχνης – εκτός
κι αν την τέχνη την κάνω εγώ».
* Το κείµενο πρωτοδηµοσιεύτηκε στην έκδοση Τώνια Μαρκετάκη, του 35ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης,
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από τηn Γκέλυ Μαδεµλή

blog-busters
Πολλοί ισχυρίζονται πως το να ανοίγεις πλέον ένα blog για να διακινείς τις ιδέες σου,
είναι εφάµιλλο του να πετάς ένα µπουκάλι στη θάλασσα. Η ανοιχτή συζήτηση «Η κριτική του κινηµατογράφου στο ίντερνετ: Η περίπτωση των blogs» που έγινε τις πρώτες
µεσηµεριανές ώρες της Παρασκευής 23 Νοεµβρίου στην αίθουσα Παύλος Ζάννας του
Ολύµπιον, έκανε το ανάποδο: προσπάθησε να χωρέσει έναν ωκεανό σκέψεων για το
νέο αυτό φαινόµενο σε ένα µόνο µπουκάλι.
Η Liza Nesselson, δηµοσιογράφος του «Variety», ήταν η συντονίστρια του πάνελ µε οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, οµολόγησε πως ένα βασικό δέλεαρ για να γίνει η ίδια
κριτικός, ήταν η δωρεάν παρακολούθηση των ταινιών σε δηµοσιογραφικές προβολές. Παροµοίασε τον κριτικό κινηµατογράφου µε τον δάσκαλο του σκι που κατευθύνει τους µαθητευοµένους του να κινούνται έτσι
ώστε να µη συγκρουστούν! Με το φαινόµενο της χιονοστοιβάδας κύλησε και η υπόλοιπη συζήτηση, που
ξεκίνησε από την παράθεση εµπειρικών παρατηρήσεων, άγγιξε ζητήµατα ηθικής, αισθητικής και δεοντολογίας, και κατέληξε στη σηµασία τού να είναι κανείς κριτικός
O πρώτος που ανέρτησε το... «post» του, ήταν ο βρετανός ακαδηµαϊκός και συντάκτης της «Guardian»,
Roland Bergen. «Γράφω και βιβλία» είπε και σήκωσε ψηλά έναν τόµο, «θυµάστε;» Ο ίδιος θυµήθηκε την εποχή που είχαν πρωτανοίξει οι multiplex πολυκινηµατογράφοι. «∆εν κρύβω πως στην αρχή ήµουν αισιόδοξος·
πίστευα πως η πληθώρα αιθουσών θα µας εξασφάλιζε ποικιλία, αλλά σύντοµα διαψεύστηκα, όταν στις περισσότερες αίθουσες παιζόταν το Σπάιντερµαν 1, το 2, το 3». Το ίδιο πράγµα τού συνέβη όταν έκαναν την εµφάνισή τους στο ∆ιαδίκτυο τα πρώτα blogs. Από την άλλη ακτή του Ατλαντικού, ο αµερικανός κριτικός και σκηνοθέτης Ray Pride παρουσιάζει την άλλη πλευρά, συγκρίνοντας τα οργανωµένα medias µε τα blogs που τελικά αναδεικνύονται «εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης και ελεύθερης κριτικής» και εξασφαλίζουν αµεσότητα µε το κοινό και ελευθερία στον γράφοντα να διαµορφώσει το ύφος του όπως αυτός θέλει.
Ο Ηλίας Φραγκούλης, γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στο περιοδικό «Σινεµά», σε άλλα έντυπα, αλλά και την εκποµπή του στο MAD, χρησιµοποίησε µια µεταφορά από τον κινηµατογράφο: «Για µένα,
η συγκλονιστικότερη ταινία που είδα πέρσι, ήταν ο Ρατατούης. Εκεί, λοιπόν, ακούγεται πως “anyone can
cook!”.» Ο Ιωσήφ Πρωιµάκης, που «µαγειρεύει» το blog “Movies for the masses” (http://www.mftm.
blogspot.com/), δήλωσε: «Είναι ένα µέσο για να προσεγγίσω το εγγενές κοινό των blogs που είναι πολύ κοντά σε µένα ηλικιακά».

Ο Χρήστος Μήτσης, που ανέλαβε το κινηµατογραφικό τµήµα του
περιοδικού «Αθηνόραµα» (οι περισσότεροι τον θυµούνται ακόµα
από την πολυετή θητεία του στο «Σινεµά»), ανέτρεξε στο παρελθόν. «Η κριτική γεννήθηκε όταν ο δηµιουργός έπαψε να είναι εκεί.
Όταν ανέβαινε µια τραγωδία στην αρχαιότητα, ο Σοφοκλής, για παράδειγµα, ήταν εκεί για να τη συζητήσει µε το κοινό.» Αυτή η ανάγκη
για ανοιχτό διάλογο υπάρχει και σήµερα, και σ’ αυτό συνίσταται ο
ρόλος των κριτικών κινηµατογράφου, που διαµεσολαβούν ανάµεσα στο έργο τέχνης και τους κοινωνούς του. «Τα blogs ελαχιστοποιούν την απόσταση.» Όσο για τον κίνδυνο να πληγεί ο επαγγελµατισµός του χώρου από όλους τους επίδοξους bloggers που γράφουν για ταινίες, φάνηκε να µένει ήσυχος: «Όποιος γράφει, δεν είναι κριτικός. Κριτικός είναι αυτός που έχει µια εµπεριστατωµένη γνώµη για τον κινηµατογράφο και µπορεί να τοποθετήσει κάθε ταινία σ’
αυτή τη γενική εικόνα».
Ο Roland Bergen διατήρησε το σκεπτικισµό του. Πρότεινε, µάλιστα, να καταργηθεί η άσκηση της κριτικής παγκοσµίως για ένα χρόνο, για να δούµε τα αποτελέσµατα. «∆εν είναι οι άνθρωποι αυτοί
που διαλέγουν τις ταινίες. Οι ταινίες διαλέγουν το κοινό τους. Ο
Godard, το 1968, διακήρυττε πως το φιλµ έχει πεθάνει. Και για µένα
έχει πεθάνει· η δε κριτική δεν µπορεί ν’ αλλάξει τον πολιτιστικό ιµπεριαλισµό των ΗΠΑ (σ.σ.: πρόκειται για µια αναφορά στο οµότιτλο δοκίµιο του Herbert Schiller). Ακόµα και οι κινηµατογραφιστές µε όραµα
έχουν να αναµετρηθούν µε ένα κοινό κορεσµένο από τα προϊόντα των
medias. Έχω πειστεί πως το κοινό δεν γνωρίζει πλέον τι είναι καλό και
τι κακό, και µπορώ να φέρω ένα παράδειγµα από το διαγωνιστικό του
Φεστιβάλ, µια ταινία που υποτίθεται πως είναι και µεγάλη παραγωγή
και που, αν και τη βρήκα µνηµειωδώς κακή, φαίνεται να συγκέντρωσε
την προσοχή και την προτίµηση του κόσµου...» Πριν προλάβει να
αυτολογοκριθεί, ο Ηλίας Φραγκούλης φρόντισε να µιλήσει µε τον
δικό του προσωπικό τόνο για τη λογοκρισία και την αυτολογοκρισία που συναντά ένας συντάκτης στα βασικά Μέσα Ενηµέρωσης,
στην τηλεόραση, τις εφηµερίδες και, κυρίως, τις δωρεάν διανεµό-

µενες, που είναι τόσο άµεσα εξαρτηµένες από τη διαφήµιση. «Ο
κριτικός καλείται ν’ ακολουθήσει τη γραµµή και τη γλώσσα του εντύπου στο οποίο εργάζεται, φτάνοντας πολλές φορές στο σηµείο να
σκέφτεται τι να γράψει για µην του κόψουν το κείµενο.» Το πρόβληµα είναι ακόµα µεγαλύτερο όταν πρόκειται για κριτική των ελληνικών
ταινιών, γιατί σ’ αυτές, όλο και θα συµµετέχει κάποιος που έχει τις
γνωριµίες του και στους ανθρώπους των µέσων. Γι’ αυτό, να είστε καχύποπτοι όπου βλέπετε δύο αστεράκια!»
Ωστόσο, υπάρχουν και αντί-παραδείγµατα, που έχουν να κάνουν µε
την ελευθεριότητα του µέσου. Για τον Ray Pride, µια εµβληµατική φιγούρα για τον ευτελισµό της κινηµατογραφικής κριτικής τα τελευταία
χρόνια είναι αυτή του Harry Knowles που ξεκίνησε και συντηρεί τη σελίδα Ain’t it Cool News (http://www.aintitcool.com). Αυτή φηµίζεται τόσο για την ανάρτηση πληροφοριών τις οποίες τα στούντιο του
Χόλιγουντ πασχίζουν να κρατήσουν κρυφές, όσο και για τη χονδροειδή εκτίµηση των ταινιών, που στερείται στοιχειωδών επιχειρηµάτων.
«∆εν πρόκειται παρά για έναν κινηµατογραφόφιλο που, αν και δεν έχει
την παραµικρή γνώση για τον κινηµατογράφο, κατόρθωσε να επιβάλει το
καθεστώς του, απλώς µένοντας κλεισµένος στο σπίτι του και καταναλώνοντας ταινίες.» Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει πάντα και η περίπτωση του διάσηµου θεωρητικού David Bordwell που διατηρεί εδώ και
χρόνια µια ιστοσελίδα για να δηµοσιοποιεί όσα γραπτά του «δε θα ριψοκινδύνευε κανένας οίκος να εκδώσει».
Ο Ιωσήφ Πρωιµάκης τόνισε πως «το internet είναι λίγο πιο µεγάλο
από το άπειρο. Το Google βοηθά κάπως στο να διαλέγεις εκείνα τα σηµεία που δεν έχουν νεκρωθεί και συγκεντρώνουν επισκεψιµότητα. Για
να είναι δηµοφιλή, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Ο µόνος τρόπος να
δούµε τι θα γίνει, είναι ν’ αφήσουµε το µέσον να δουλέψει µόνο του».
Με µια αντίστοιχη προτροπή έκλεισε και τη συζήτηση η Nesselson:
«Το καινούργιο χρειάζεται φίλους. Για να µιλήσει κανείς µε τη γλώσσα
του διαδικτύου, δε χρειάζεται παρά να κανει κανείς “Add to Friends”
και, ασφαλώς, ν’ αφήσει τα “Comments” του»...

// µικροµηκάς

10 ερωτήσεις στον Μιχάλη Κωνσταντάτο
∆ράµα - Θεσσαλονίκη - Στοκχόλµη.
Η διαδροµή που ακολούθησε ο Μιχάλης Κωνσταντάτος µε την ταινία του ∆ύο φορές τώρα.
Και το ταξίδι συνεχίζεται...

