Ντοκιµαντέρ:
ένας κόσµος
άπειρες αναγνώσεις

Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση ή αναπαραγωγή
κειµένων του περιοδικού, υπό τον όρο της αναφοράς της πηγής και της µη παραποίησης των
κειµένων. Aπαγορεύεται η χρήση των εικονογραφήσεων.
Οι απόψεις που φιλοξενούνται σε ενυπόγραφα
κείµενα του περιοδικού είναι προσωπικές, εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο αυτούς που τις υπογράφουν. Το Ε.Κ.Κ. και το ΜΟΤΕΡ δεν φέρουν ευθύνη για τις απόψεις αυτές.

ΜΟΤΕΡ Πανεπιστηµίου 10, 106 -71 Αθήνα
Τηλ: 3678500 • Fax: 210 3614336
email: moter@gfc.gr
ISSN: 1790-899X

∆ιµηνιαία έκδοση για τον ελληνικό
κινηµατογράφο που διατίθεται δωρεάν

Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου
Πρόεδρος: Γιώργος Παπαλιός
Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος
Μέλη ∆.Σ.: Τάκης Γιαννόπουλος, Αχιλλέας Κυριακίδης,
Βασίλης Λεοντιάδης, Παύλος Φιλίππου, Λευτέρης Χαρωνίτης
Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών: Αντώνης Καµκούτης

Εκδότης: Γιώργος Παπαλιός
∆ιευθυντής: ∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος
Υπεύθυνη Σύνταξης: Νίκη Κατσαντώνη
Σχεδιασµός/Εικονογραφήσεις: Talc design studio
∆ιόρθωση κειµένων: Αντώνης Ιωάννου
Σε αυτό τεύχος συνεργάστηκαν: Λευτέρης Αδαµίδης,
Νίκος Αναγνωστός, Φανή Ζιώζια, Άννα Κασιµάτη,
Γιώργος Κρασσακόπουλος, Λίζα Λινάρδου,
∆ήµητρα Νικολοπούλου, Μάγδα Τζεπκινλή
Φωτογράφος: ∆ηµήτρης Τσατσούλης
∆ηµόσιες Σχέσεις - ∆ιαφήµιση:
Μπερνάρ Βακόνδιος, Άννα Κασιµάτη
Παραγωγή: Ε.Κ.Κ.
Εκτύπωση/Βιβλιοδεσία: ΜΟΤΙΒΟ Ε.Π.Ε.

«Με 1.000.000 ευρώ προτιµότερο να αγορασθούν τρία νοσοκοµειακά σκάννερ παρά να δοθούν στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», διαβάσαµε σε
απόκοµµα εφηµερίδας.
Πιθανόν το δηµοσίευµα να είναι απλώς δηµοσιογραφική υπερβολή. Πιθανόν να δοθεί αύριο
το ένα εκατοµµύριο ευρώ και το θέµα να λήξει. Ωστόσο, για άλλη µια φορά, έχουµε ένα σύµπτωµα απαξίωσης του ελληνικού κινηµατογράφου και µάλιστα στο όνοµα του πλέον αναγνωρισµένου, διεθνώς, εκπροσώπου του. Αν ο Αγγελόπουλος δεν αξίζει όσο τρία σκάννερ, µε τι
επιχειρήµατα θα αντιµετωπίσει ο νέος κινηµατογραφιστής το Γενικό Λογιστήριο; Η δε ∆ιοίκηση
του Κέντρου θα έπρεπε ήδη, γεµάτη τύψεις και ενοχές, να αναρωτιέται από πόσα σκάννερ σκοπεύει να στερήσει τον ελληνικό λαό προκειµένου να γίνουν κάποιες ταινίες που ίσως να µην
αρέσουν.
Μα το θέµα δεν είναι αν οι ελληνικές ταινίες αρέσουν ή δεν αρέσουν. Και όλες αριστουργήµατα να ήταν, η δηµόσια υγεία δεν θα χρειαζόταν λιγώτερα σκάννερ. Όσους Φοίνικες και Λιοντάρια και να µας φέρει ο Αγγελόπουλος ή όποιος άλλος έλληνας σκηνοθέτης, η ζωή θα χει πάντα µεγαλύτερη αξία από την τέχνη. Ο Τζιακοµέττι το είχε θέσει υπέροχα: σε ένα Λούβρο τυλιγµένο στις φλόγες, σώζω τη γάτα κι αφήνω τη Μόνα Λίζα να γίνει στάχτη.
Το θέµα είναι ότι ο ελληνικός κινηµατογράφος πρέπει να ενισχυθεί για να γίνει καλύτερος. ∆εν
µπορούµε να περιµένουµε πρώτα να γίνει καλύτερος και µετά να τον ενισχύσουµε. Τα εργαλεία
ενίσχυσης είναι γνωστά και οι κινηµατογραφιστές τα διεκδικούν χρόνια τώρα: οι νόµοι περί φοροαπαλλαγών, το 1.5%, η τακτική επιχορήγηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου και
η κάλυψη του προϋπολογισµού του. Είτε το Κέντρο, ως δηµόσιος οργανισµός, υπαχθεί στον
νέο νόµο περί ∆ΕΚΟ είτε εξαιρεθεί, µερικώς ή πλήρως.
Έχουµε µπροστά µας το συνέδριο των κινηµατογραφιστών. Μπορούµε να το δούµε σαν το βήµα απ' όπου --ενωµένοι και µε µια φωνή αν είναι δυνατόν-- θα διακηρύξουµε την υποχρέωση
της Πολιτείας να κάνει ό,τι κάνουν όλες οι χώρες της Ευρώπης: να στηρίξει τον κινηµατογράφο
ως πολιτιστικό προϊόν που, πάνω απ' όλα και κόντρα στην παντοδυναµία του Χόλλυγουντ,
βοηθάει να διασφαλισθεί η πολιτιστική ταυτότητα της κάθε χώρας, ακριβώς όπως τα σκάννερ
βοηθούν να διασφαλισθεί η υγεία της.
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φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηµατογράφου
άρωµα γαλλικό

Μαρία Χούκλη
η δηµοσιογραφία δεν είναι θέαµα

κι αν είµαι doc, µη µε φοβάσαι!
Εικόνες του 21ου αιώνα
14 Ξένο πρόγραµα
18 Ελληνικό πρόγραµµα
20 ∆ηµήτρης Εϊπίδης

Σωτήρης Γκορίτσας
µια παρέα, ένα πτώµα και αρκετά µέτρα φιλµ

athens.animfest ’07
φεστιβάλ… ζωντάνιας

∆ηµήτρης Κουτσιαµπασάκος
σε κάθε ορεινό χωριό συναντάς γιους του φύλακα

Κώστας Σπυρόπουλος
η στρατηγική επιλογή της ΕΡΤ στο ντοκιµαντέρ

φάκελος: ντοκιµαντέρ
ενδοσκόπηση

στο ατελιέ µε τον El Greco
Γιώργος Λάνθιµος
και όµως, ΚΙΝΕΤΤΑ!

µια βόλτα στο «σύγχρονο εικονικό µουσείο»
1906-2007: σκηνές απ’ τη ζωή του ελληνικού ντοκιµαντέρ

Charisma X
ντοκιµαντέρ για τη ζωή και το έργο του Ιάνη Ξενάκη

Σπύρος Ταραβήρας
η ζωή και το έργο του Άλµπερτ Ισαάκ Μπεζερίδη

Ψηφιοποίηση
το µέσο είναι το µήνυµα

Ζήνος Παναγιωτίδης
µια µικρή ιστορία για τον Μπάµπη…

Βασίλης Μαζωµένος
η τέχνη πιάνει το νήµα από εκεί όπου το αφήνει ο πολιτισµός

ξεφυλλίζοντας την ιστορία
Νίκος Κούρκουλος: σταρ στην αιωνιότητα

µικροµηκάς
Θούλη ∆οσίου

εξώστης

Στείλτε µας τα γράµµατά σας (µέχρι 150 λέξεις) ταχυδροµικώς ή στο moter@gfc.gr

Αγαπητό Μοτέρ,
Ενώ µε ενδιαφέρει το ελληνικό σινεµά συνήθως απογοητευόµουν
από όσες ταινίες τύχαινε να δω (µία ή δύο το χρόνο) ή µε απέτρεπαν οι κριτικές που διάβαζα στις εφηµερίδες. Φέτος όµως διαπίστωσα ότι κάτι άλλαξε.
Πολλές ελληνικές ταινίες προβλήθηκαν στις αίθουσες και οι περισσότερες επιτέλους, είχαν το βλέµµα τους στραµµένο προς τον
θεατή και όχι προς την εσωτερική -συνήθως µπερδεµένη- ψυχοσύνθεση του σκηνοθέτη. Αν το σινεµά είναι ένα «παράθυρο» στον
κόσµο, νοµίζω ότι φέτος είδαµε κάτι παραπέρα από το µικρό ακάλυπτο της διπλανής πολυκατοικίας. Είδαµε τους εαυτούς µας να
γελάνε, να τρώνε, να ερωτεύονται και να κυκλοφορούν στην πόλη. Είδαµε δηλαδή, µία πραγµατικότητα που ανεξάρτητα αν µας
αρέσει ή όχι, αφορά εµάς. Εύχοµαι καλή συνέχεια.
Α.Φ.

Αγαπητό µοτέρ
Πριν ξεκινήσω να κρίνω όπως συνηθίζετε από όλους τους έλληνες σχετικούς ή µη (εξάλου και εγώ σε αυτούς ανήκω) θέλω να πω
πόσο χαρούµενος είµαι που κυκλοφορείς. Έχω διαβάσει αρκετά
πράγµατα στις σελίδες σου που µου έχουν δώσει µια αρκετά καλή ιδέα για τον κινηµατογραφικό χώρο στην Ελλάδα.
Τι φταίει τελικά για την οµολογουµένος µέτρια ποιότητα των ελλη-

νικών ταινιών; Άλλος λέει πως φταίει η χρηµατοδότηση (απαντώ
clerks, no budget story, ροζ) άλλος πως φταίνε τα σενάρια (δεν ξέρω αν µπορώ να διαφωνήσω αν και µπορώ να αναφέρω το Gerry
του Gus Van Sant αν θέλω να) άλλος πως φταίει η πολιτεία (η πολιτεία είναι γνωστό πως για να δώσει πρέπει να πάρει, οπότε µπορούµε όλοι να καταλάβουµε σε ποιους δίνει) και κάποιος είπε (Κ.
Γιάνναρης στο θέµα Σενάριο µοτέρ 2ο τεύχος) πως φταίνε και οι
δηµιουργοί (εδώ θα συµφωνήσω δαγκωτό).
Πιστεύω λοιπόν πως όσο φταίνε όλα τα προηγούµενα µαζί, άλλο
τόσο φταίνε και οι δηµιουργοί των οποίων στόχος φαίνεται να έχει
πάψει να είναι η δηµιουργία αλλά ο τίτλος του “δηµιουργού”.
Αναρωτιέµαι γιατί το κάθε “ψώνιο” και ο κάθε “χοµπίστας” να
πρέπει να αξιώνει να ονοµάζεται σκηνοθέτης ή σεναριογράφος ή
(ακόµα χειρότερο) και τα δύο! Παιδιά ηρεµήστε λίγο και κάντε την
αυτοκριτική σας: Μπέργκµαν δεν υπάρχουν πολλοί και όσοι
υπάρχουν δε νοµίζω πως γίναν “εν µία νυκτί” ή επειδή “το ήθελαν πολύ” (αυτό µας το ταϊζουν από τη µέρα που γεννιόµαστε για
να ελέγχουν τις επιθυµίες µας).
Το να θες δεν είναι αρκετό και επειδή και εµείς οι απλοί θεατές δε
µασάµε κουτόχορτο, στρωθείτε στη δουλειά και αφήστε τις “προχειράντζες” και τις τηλεοπτικές χαζοκωµοδιούλες που κάνετε για
να “ψαρώνετε” τα γκοµενάκια και να σας λέει καληµέρα η κυρατάδε της γειτονιάς σας…
Αλλιώς βολευτείτε µε τη “µπανανία” και κόφτε τη γκρίνια.
Χάρης Νικολακόπουλος

//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 ∆ΑΝΑΟΣ 1 & 2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 109, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΕΛΛΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 64 EMΠΑΣΣΥ FILMNET ODEON ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 5 & ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ,
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΙΝΤΕΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ PRINCE FILMCENTER Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 106, ΦΙΞ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ FILMCENTER ΡΙΖΑΡΗ 4, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΦΙΛΙΠ ΘΑΣΟΥ 11, ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTER ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 21, ΠΑΤΗΣΙΩΝ ODEON ΟΠΕΡΑ 1 & 2 ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 57 ΟDEON ZINA ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 74 ODEON ΑΒΑΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 234 ODEON
KOSMOPOLIS-ΜΑΡΟΥΣΙ (1-12 ΑΙΘΟΥΣΕΣ) Λ. ΚΗΦιΣΙΑΣ 73, ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ODEON STARCITY Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 111 & ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ STER ILION ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67Α ΙΛΙΟΝ
STER ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΧΑΡΝΩΝ 375 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 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 • ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 • ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΚΑΡΠΙ∆Η 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 28 •
ΚΙΛΚΙΣ ΑΣΤΡΟΝ Κ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆Η 3 • ΚΟΖΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ ODEON CINEPLEX ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ • ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 • ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 5 • ΣΕΡΡΕΣ ΚΡΟΝΙΟΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 • ΞΑΝΘΗ ODEON CINEPLEX ΚΑΡΑΟΛΗ & ΕΛΠΙ∆ΟΣ • ΠΑΤΡΑ
STER VESO MARE ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ 17
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 ΣΧΟΛΗΣ 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 • ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 • ΛΑΜΙΑ ΚΑΦΩ∆ΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ ΟΘΩΝΟΣ 10 • ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΟΡΤΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 9
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Εµπειρίες φεστιβάλ
Η Παναγιώτα Βλαντή, πρωταγωνίστρια των ταινιών
5 λεπτά ακόµα του Γιάννη Ξανθόπουλου και Στα
όρια του Σάββα Καρύδα, ήταν το φετινό Shooting
Star στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Ο θεσµός των
Shooting Stars, που φέτος γιόρτασε τα 10 του χρόνια, αποσκοπεί στην προβολή νέων ηθοποιών από
τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην προβολή
του ευρωπαϊκού κινηµατογράφου. Η Παναγιώτα
Βλαντή, όπως και οι ευρωπαίοι συνάδελφοί της,
παρέλαβε το βραβείο από δύο σπουδαίες ηθοποιούς: την Τζούντι Ντεντς και την Κέιτ Μπλάνσετ. Την
απονοµή των βραβείων παρακολούθησαν ο
υπουργός Πολιτισµού Γιώργος Βουλγαράκης και ο
υπουργός Επικρατείας Θοδωρής Ρουσσόπουλος,
που επισκέφθηκαν το Βερολίνο για συναντήσεις µε
τους Ευρωπαίους οµολόγους τους πάνω σε θέµατα πολιτισµού και οπτικοακουστικών µέσων.
στηρίξουν και να προωθήσουν τον ελληνικό κινηµατογράφο στην αµερικανική βιοµηχανία θεάµατος. Το Los Angeles Greek Film
Festival, που τελεί υπό την αιγίδα της µη
κερδοσκοπικής
εταιρείας
Eastern
Mediterranean and Balkan Culture Center,
θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2007
και θα περιλαµβάνει νέες ταινίες σκηνοθετών από την Ελλάδα, την Κύπρο και όλον
τον κόσµο.
Στην πρώτη του διοργάνωση, το Φεστιβάλ
θα έχει αφιέρωµα σε παλιά αριστουργήµατα του ελληνικού κινηµατογράφου, θα
διοργανώσει σεµινάρια µε διακεκριµένους
αντιπροσώπους της αµερικανικής και της
διεθνούς βιοµηχανίας του θεάµατος, και εκδηλώσεις αφιερωµένες σε σηµαντικά πρόσωπα του χώρου. Τα βραβεία που θα απονέµει το φεστιβάλ, θα είναι Μυθοπλασίας,
Ντοκιµαντέρ και Μικρού Μήκους.

Ελληνικό φεστιβάλ
στην πόλη των Αγγέλων
Μεγάλα ονόµατα του Χόλιγουντ ελληνικής
καταγωγής διοργανώνουν φέτος για πρώτη
φορά το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου στο Λος Άντζελες, προσπαθώντας να

Στο Συµβούλιο του LAGFF συµµετέχουν εξέχοντες επαγγελµατίες του Χόλιγουντ, όπως ο
Τζιµ Γιαννόπουλος –πρόεδρος της Fox–, ο
Σιντ Γκανίς –Πρόεδρος της Αµερικανικής
Ακαδηµίας Κινηµατογράφου–, Φαίδων Παπαµιχαήλ –∆ιευθυντής Φωτογραφίας–, ο
Αλεξάντερ Πέιν –σκηνοθέτης των ταινιών
Πλαγίως, Σχετικά µε τον Σµιντ κ.ά.–, η Νία
Βαρντάλος –σκηνοθέτις, σεναριογράφος,
ηθοποιός στο Γάµος αλά ελληνικά– κ.ά.
Πληροφορίες, στο:
www.lagreekfilmfestival.org

∆ιαγωνισµός σεναρίου
∆ιαγωνισµό ∆ιασκευασµένου Σεναρίου
προκηρύσσει για τρίτη χρονιά το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, απευθυνόµενο κυρίως σε νέους σεναριογράφους.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να ανατρέξουν στη Νεοελληνική Γραµµατεία του
20ού αιώνα µε θεµατικό άξονα το χρήµα,
το οποίο θα αποτελέσει και τη βασική παράµετρο στην εξέλιξη της πλοκής του σεναρίου. Τα βραβεία είναι δύο: ένα για µεγάλου και ένα για µικρού µήκους ταινία, που
θα βραβευτούν µε 7.000 και 3.000 ευρώ
αντίστοιχα.
Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει
στις 30 Ιουνίου 2007.
Περισσότερες πληροφορίες, στο 210 9200337
και στο email:mtzannetaki@ekebi.gr

Το µεγάλο Βραβείο Guirlande d’Honneur του 24ου Φεστιβάλ Sports Movies
& T.V που έγινε το περασµένο φθινόπωρο στο Μιλάνο, απέσπασε το ντοκιµαντέρ Κρήτες Ολυµπιονίκες του
Λευτέρη Χαρωνίτη. Στο ίδιο Φεστιβάλ,
η ταινία τιµήθηκε και µε τη διάκριση
Mention d’Honneur στην κατηγορία
«Ολυµπιακό Πνεύµα». Υπενθυµίζουµε
ότι το Κρήτες Ολυµπιονίκες είχε βραβευτεί και µε το Χρυσό Βραβείο Ντοκιµαντέρ στο 5ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Sports
Movies & TV της Τεχεράνης, τον Ιούλιο
του 2006.
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Όταν τα εικαστικά
συναντούν το σινεµά
Με αφορµή την έξοδο στις κινηµατογραφικές
αίθουσες της ταινίας του Πέρα από τη λίµνη, ο
Στράτος Στασινός εκθέτει ένα µεγάλο µέρος του
εικαστικού του έργου στον νέο χώρο τέχνης
«Άλεφ» (Ιθάκης 29 & Πατησίων). Στην έκθεση
παρουσιάζονται τα επιµέρους στοιχεία της διαδικασίας παραγωγής των ταινιών που έχει κάνει, όπως: storyboard, κούκλες, σκηνικά, σχέδια, µακέτες. Παράλληλα, ο Στράτος Στασινός
παρουσιάζει και µία επιλογή από όλες τις εκφάνσεις της εικόνας µε τις οποίες έχει ασχοληθεί, όπως: πολιτικές γελοιογραφίες, κόµικς, εικονογραφήσεις, Flip-books, καθώς και δύο νέες ενότητες ζωγραφικών έργων µε τίτλο «Πορτρέτα» και «Άνθρωπος και Περιβάλλον».
Η έκθεση, που επιµελείται ο Γιώργος Μηλιώρης,
θα διαρκέσει έως την Κυριακή 1 Απριλίου.

Έργα και ηµέρες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Παρ’ όλο που οι περισσότεροι το έχουν γνωρίσει µέσα από την κορυφαία στιγµή της διοργάνωσής του, αυτήν του Νοεµβρίου, το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης εξαπλώνει τις δραστηριότητές του σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε όλη την Ελλάδα.
Με πλούσια προγράµµατα και αφιερώµατα, µε συνέδρια που έχουν επίκεντρο τον κινηµατογράφο και, φυσικά, ό,τι νεότερο και πρωτοποριακό έχει να επιδείξει ο κόσµος της 7ης τέχνης, οι ετήσιες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ απευθύνονται σε άτοµα κάθε ηλικίας, προσφέροντας προνοµιακές τιµές εισιτηρίων – κυρίως, στους νεαρούς κινηµατογραφόφιλους. Ειδικότερα: από το Μάρτιο ώς το Σεπτέµβριο θα διεξαχθούν, πέρα από το 9ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ και το 7ο VIDEODANCE, ποικίλες διοργανώσεις, όπως το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου
Κινηµατογράφου, η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η 1η Biennale Σύγχρονης Τέχνης κ.ά., καθώς και θεµατικά αφιερώµατα και αφιερώµατα σε εθνικές κινηµατογραφίες,
αλλά και σε συγκεκριµένους δηµιουργούς.
Επίσης, το Φεστιβάλ, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κινηµατογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, έχει σχεδιάσει µια σειρά δραστηριότητες µε στόχο τη δηµιουργική επαφή του κόσµου της µάθησης µε τον κόσµο του κινηµατογράφου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Σε Φεστιβάλ της Ευρώπης, αλλά και
της Αµερικής, ταξιδεύουν οι ελληνικές
ταινίες κατά τους µήνες Μάρτιο
και Απρίλιο.
Φεστιβάλ Τουρκικού
Κινηµατογράφου
στη Γερµανία (8-18 Μαρτίου)
Λούφα και παραλλαγή:
σειρήνες στο Αιγαίο
του Νίκου Περάκη
Νύφες
του Παντελή Βούλγαρη
Tiburon International Film Festival
(22-30 Μαρτίου)
Αγρύπνια
του Νίκου Γραµµατικού
Festival International
de Cinéma Meditérranéen
de Tétouan (24-31 Μαρτίου)
Γλυκιά µνήµη
του Κυριάκου Κατζουράκη
Ο φωτογράφος των Τρικάλων
του Βασίλη Κοσµόπουλου
FEBIOFEST Film Festival /
Τσεχία (22-30 Μαρτίου)
Αφιέρωµα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο
µε τις ταινίες:
Το λιβάδι που δακρύζει
Ο θίασος
Αναπαράσταση
Philadelphia Film Festival
(5-18 Απριλίου)
Ο γιος του φύλακα
του ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου
Η ταινία συµµετέχει
στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του Φεστιβάλ.

«Τίτλοι τέλους» για τον Βασίλη Φωτόπουλο
Ένας πολυπράγµων, αλλά και εξαιρετικά σεµνός, καλλιτέχνης, ο σκηνογράφος-ενδυµατολόγος και ζωγράφος Βασίλης Φωτόπουλος, «έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 72 ετών. Γεννήθηκε στην Καλαµάτα και
υπήρξε µαθητής του ζωγράφου Βαγγέλη ∆ράκου. Η πρώτη παράσταση στην οποία εργάστηκε, ήταν η
όπερα «Υπηρέτρια κυρά» στην ΕΛΣ, ενώ, στη συνέχεια, συνεργάστηκε µε το Εθνικό Θέατρο, το ΚΘΒΕ και
το «Ελεύθερο Θέατρο». H συνεργασία του µε τον Τζιν Κάλαχαν έδωσε στην ταινία Αµέρικα, Αµέρικα
του Ηλία Καζάν το Όσκαρ σκηνογραφίας, αλλά το δικό του όνοµα δεν υπήρχε στους τίτλους της ταινίας
(ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι κανείς δε θα πίστευε πως αυτά τα σκηνικά τα είχε φτιάξει ένα Ελληνόπουλο).
Καταξιώθηκε διεθνώς µε το Όσκαρ Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης και Σκηνικών που απέσπασε για την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη Αλέξης Ζορµπάς, ενώ, το 1966, συνεργάστηκε µε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα στην ταινία You ’re a big boy now. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1973 για να σκηνοθετήσει την
ταινία Ορέστης και ν’ ακολουθήσει µια µεγάλη πορεία στο ελληνικό θέατρο, όπου συνεργάστηκε µε
τους Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Κατράκη, Νίκο Κούρκουλο, Έλλη Λαµπέτη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τζένη
Καρέζη κ.ά. Tο 1980 αποσύρεται από τη σκηνογραφία, και στρέφεται στη ζωγραφική.
Το Όσκαρ για τον Αλέξη Ζορµπά κι ένα πορτρέτο του, φιλοτεχνηµένο από τον Γιάννη Μόραλη, βρίσκονται
στο Μουσείο Μπενάκη, προσφορά του ∆ιονύση Φωτόπουλου εις µνήµην του αδελφού του.
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Βραδιές κινηµατογράφου στη Σαµοθράκη
Τρία ξεχωριστά αφιερώµατα έχει προγραµµατίσει η Εταιρία Πολιτισµού ∆ιά Σώµατος που διοργανώνει τις βραδιές κινηµατογράφου στη Σαµοθράκη. Για το επόµενο δίµηνο έχει προγραµµατίσει: αφιέρωµα στον Ανδρέα
Θωµόπουλο, µε τις προβολές των ταινιών Αλδεβαράν, Ο ασυµβίβαστος και Να µ’ αγαπάς· αφιέρωµα ταινιών µικρού µήκους στον Ιορδάνη Ανανιάδη, από τους πιο γνωστούς έλληνες δηµιουργούς κινουµένων σχεδίων· και αφιέρωµα στις βραβευµένες ταινίες του περασµένου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας. Οι
προβολές πραγµατοποιούνται στο Πνευµατικό Κέντρο «Νικόλαος Φαρδύς», στη Χώρα Σαµοθράκης.

ταινίας του Mon amour, ενώ από το πρόγραµµα ξεχωρίζει επίσης το συγκλονιστικό
ντοκιµαντέρ Με ανοιχτά τα µάτια της Ιταλίδας Ελίζα Μερεγκέτι (κορυφαία στο εθνογραφικό ντοκιµαντέρ), µε θέµα την εξάπλωση του AIDS στο Μαλάουι. Ο Τίντο Μπρας,
ο Λάκης Παπαστάθης και η Ελίζα Μερεγκέτι θα παρευρεθούν στη Λάρισα. Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ θα παρουσιάσει η
ηθοποιός ΄Εφη Τσαµποδήµου, ενώ η φωτογραφία της αφίσας είναι του Γεωργίου ∆ήµτσα από τη φωτογραφική λέσχη Λάρισας.

Ταινία δρόµου ή...
ταινία τρόµου;

Alter Ego
Τρία χρόνια µετά την ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα
του Τάσου Μπουλµέτη, η Village επιστρέφει στην παραγωγή ελληνικών ταινιών µε
ένα blockbuster. Πρόκειται για το Alter
ego, µε πρωταγωνιστή τον Σάκη Ρουβά,
που ο αρχικός σχεδιασµός της εταιρείας το
ήθελε να προβάλλεται τη σεζόν που διανύουµε. Ο δηµοφιλής τραγουδιστής υποδύεται… τον εαυτό του, καθώς το σενάριο σχετίζεται µε τις ζωές πέντε νεαρών, µελών ενός
διάσηµου ροκ συγκροτήµατος που, κατά τη
διάρκεια της καλοκαιρινής τους τουρνέ, έρχονται αντιµέτωποι µε τις φοβίες τους, τις
επιθυµίες τους και τον πραγµατικό τους εαυτό. Τον Σάκη Ρουβά πλαισιώνουν οι: ∆ανάη
Σκιάδη, Αλέξανδρος Λογοθέτης, ∆ηµήτρης
Κουρούµπαλης, Ντορέτα Παπαδηµητρίου,
Λαέρτης Μαλκότσης κ.ά. Τη σκηνοθεσία
υπογράφει ο Νίκος ∆ηµητρόπουλος.
Η ταινία θα βγει στις αίθουσες
το ερχόµενο φθινόπωροαπό τη Village.

Μεσογειακό Φεστιβάλ
Νέων Κινηµατογραφιστών
Έναν από τους σηµαντικότερους έλληνες
σκηνοθέτες, τον Λάκη Παπαστάθη, τιµά το
Μεσογειακό Φεστιβάλ Νέων Κινηµατογραφιστών που θα πραγµατοποιηθεί από τις 26
Μαρτίου έως την 1η Απριλίου στη Λάρισα.
Το Φεστιβάλ, που µετρά τα 15 του χρόνια,
έχει καθιερωθεί στο χώρο των µικρών µήκους ταινιών κι έχει αποκτήσει το δικό του
κοινό. Έτσι, λοιπόν, οι θεατές του θα δουν
φέτος 17 ταινίες µικρού µήκους από 12 χώρες (∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό Τµήµα) και 26
ταινίες από 12 χώρες (Μεσογειακό ∆ιαγωνιστικό), οι οποίες διεκδικούν τον Χρυσό Ίππο
που συνοδεύεται από 1.500 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ απονέµονται επίσης δύο
Αργυροί Ίπποι και τρεις τιµητικές διακρίσεις
σε κάθε τµήµα.
Το δεύτερο αφιέρωµα του Φεστιβάλ είναι
στον ιταλό maestro του ερωτικού κινηµατογράφου Τίντο Μπρας, µε την πρεµιέρα της

Με µια πολύ προσεκτική µατιά στις ελληνικές ταινίες (ή στις περισσότερες από αυτές)
διαπιστώνει κανείς ότι οι οδηγοί αυτοκινήτων και µοτοσικλετών αγνοούν τις οδηγίες
του ΚΟΚ· ή, µάλλον, προσπαθώντας να
προσδώσουν στον ήρωα (ή την ηρωίδα)
που υποδύονται, ένα χαρακτήρα ατίθασο
και ανεξάρτητο, αποφεύγουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα πρέπει.
Την επισήµανση αυτή µας έκανε ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ο οποίος προτρέπει τους έλληνες σκηνοθέτες να δώσουν µεγαλύτερη προσοχή
στις λεπτοµέρειες της καλής και σωστής οδικής συµπεριφοράς· που σηµαίνει: ζώνη,
κράνος, σταµατάµε στο κόκκινο, προσέχουµε τους πεζούς.
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Γεύση Βερολίνου
Αλλάζει αίθουσες, αλλά όχι στόχους και προσανατολισµό.
Η 3η Berlinale in Athens θα πραγµατοποιηθεί φέτος από τις 19 ώς τις 26
Απριλίου σε τέσσερις κεντρικές αίθουσες (Άστυ, ∆αναός 1&2, Μικρόκοσµος Prince Filmcenter). Με 100 σχεδόν προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και λαµπερούς καλεσµένους, η Berlinale ετοιµάζεται να δώσει µια γεύση από Βερολίνο στους αθηναίους κινηµατογραφόφιλους.

Crash fest
Στο Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης θα φιλοξενηθεί και πάλι το 2ο CRASHFEST, το Φεστιβάλ Σπουδαστικών και Νεανικών Ταινιών που διοργανώνει το Τµήµα Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του
ΑΠΘ. Το Φεστιβάλ, που θα διεξαχθεί από τις
18 έως τις 22 Απριλίου, είναι διαγωνιστικό,
και οι υποψήφιες ταινίες ταξινοµούνται σε τέσσερις κατηγορίες: Μυθοπλασία, Ντοκιµαντέρ,
Animation και Πειραµατικές. Εκτός από το
∆ιαγωνιστικό Τµήµα των ταινιών θα υπάρξει
και ∆ιαγωνισµός Καλύτερου Σεναρίου ταινίας
µικρού µήκους έως 5΄ η οποία βρίσκεται στο
στάδιο προετοιµασίας. Παράλληλα µε τις
προβολές θα υπάρχουν αφιερώµατα σε έλληνες και ξένους σκηνοθέτες, ενώ, όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης και παραγωγός Νίκος
Γιαννόπουλος, υπεύθυνος για την διοργάνωση, «το Φεστιβάλ δεν φιλοδοξεί να είναι µόνο
ένα βήµα όπου οι νέοι άνθρωποι θα επιδείξουν τη δηµιουργικότητά τους, αλλά και ένας
χώρος για ενηµέρωση, συζήτηση και προβληµατισµό γύρω από την ποιότητα της κινηµατογραφικής παιδείας στη χώρα µας».

Λίγο πριν την έναρξη...
Στην τελική ευθεία έχει µπει το Γ΄ Κινηµατογραφικό Θεµατικό Συνέδριο Εργασίας, τα πορίσµατα του οποίου θα οδηγήσουν στο Νέο Σχέδιο Νόµου για τον
κινηµατογράφο. Στο Συνέδριο, που θα
πραγµατοποιηθεί µέσα στην άνοιξη, θα
καταθέσουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους κινηµατογραφικοί φορείς
όπως το ΕΚΚ, η Ένωση Σεναριογράφων, το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Κινηµατογράφου, το Μεσογειακό Φεστιβάλ Νέων Κινηµατογραφιστών Λάρισας, το
«Εcocinema» – ∆ιεθνές Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Κινηµατογράφου, το «Rodos Εcofilms», το «Αγών» – ∆ιεθνής
Συνάντηση Αρχαιολογικής Ταινίας, το
Φεστιβάλ «Νύχτες Πρεµιέρας», το Μediadesk-Ηellas, το Ινστιτούτο Οπτικοαουστικών Μέσων, ενώ έχουν δηλώσει
συµµετοχή και θα εκπροσωπηθούν οι
σχολές κινηµατογράφου (δηµόσιες και
ιδιωτικές).
Την ευθύνη της διοργάνωσης του Συνεδρίου έχει αναλάβει η Εταιρία Ελλήνων
Σκηνοθετών, µετά από πρωτοβουλία
του υπουργού Πολιτισµού, Γιώργου
Βουλγαράκη.

#04
Μάρτιος/Απρίλιος

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
European Film Days, Σικάγο (2-20/3)
Η χορωδία του Χαρίτωνα του Γρηγόρη
Καραντινάκη, Η καρδιά του κτήνους
του Ρένου Χαραλαµπίδη
Αφιέρωµα Γαλλόφωνου Κινηµατογράφου στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Μήνα
Γαλλοφωνίας, Λευκωσία (11-30/3)
Beautiful people
του Νίκου Παναγιωτόπουλου,
Το τάµα του Ανδρέα Πάντζη
Εβδοµάδα Ελληνικού Κινηµατογράφου στη Γενεύη (18-26/3)
Νύφες του Παντελή Βούλγαρη, Delivery
του Νίκου Παναγιωτόπουλου, H τιµή της
αγάπης της Τώνιας Μαρκετάκη,
Μια τόσο µακρινή απουσία
του Σταύρου Τσιώλη, Το δέντρο που
πληγώναµε του ∆ήµου Αβδελιώδη
9ο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου στη Μάλτα (3-24/3)
∆ύσκολοι αποχαιρετισµοί, ο µπαµπάς
µου της Πέννυς Παναγιωτοπούλου
5ο Πανόραµα Σύγχρονου Κινηµατογράφου στο Παρίσι (21-30/3)
Μασσαλία, µακρινή κόρη του Μάρκου
Γκαστίν, Η καρδιά του κτήνους
του Ρένου Χαραλαµπίδη, Είναι ο Θεός
µάγειρας; του Στέργιου Νιζήρη,
Πεθαίνοντας στην Αθήνα του Νίκου
Παναγιωτόπουλου, Ώρες κοινής
ησυχίας της Κατερίνας Ευαγγελάκου,
Τσίου του Μάκη Παπαδηµητράτου, Το
όνειρο του Ίκαρου του Κώστα Νάτση,
Η χορωδία του Χαρίτωνα του Γρηγόρη
Καραντινάκη
Μικρού Μήκους: Μια ζωή σαν άλλη
του Ζαφείρη Χαϊτίδη, Τα σαλιγκάρια της
Λουλούς του Παναγιώτη Φαφούτη,
Προστασία του Χρήστου Νικολέρη, The
mirror stage του Σπύρου Σιάκα, Το σπίτι
µε τις ελιές της Θούλης ∆οσίου
Εβδοµάδα Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου στην Τυνησία (11-25/4)
Πίσω πόρτα του Γιώργου Τσεµπερόπουλου
11ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στο Βουκουρέστι (28/4-12/5)
Νύφες του Παντελή Βούλγαρη

// φεστιβάλ

Άρωµα γαλλικό

∆

ε θα µπορούσε να ήταν διαφορετικά. Το La Vie en rose του Ολιβιέ
Νταάν µε την Μαριόν Κοτιγιάρ στο ρόλο της Εντίθ Πιάφ, ανεβάζει την
αυλαία του 8ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηµατογράφου στις 22
Μαρτίου στο Αττικόν Cinemax Class. Το πρόγραµµα της φετινής διοργάνωσης
περιλαµβάνει περισσότερες από 60 γαλλικές και γαλλόφωνες ταινίες που ανοίγουν
ένα παράθυρο στην κινηµατογραφία του κόσµου, από χώρες όπως το Μαρόκο,
η Ρουµανία, ο Λίβανος, η Ελλάδα, ο Καναδάς, η Γουινέα κ.ά.
Από το πλούσιο πρόγραµµα του Φεστιβάλ ξεχωρίζουν ο Μολιέρος του Λορέν
Τιράρντ, το Λάθος του Φιντέλ της Ζουλί Γαβρά µε την Ζουλί Ντεπαρντιέ, Lady
Chatterley της Πασκάλ Φεράν (βραβευµένο µε πέντε Σεζάρ), Ne le dis a
persome του Γκιγιάµ Κανέ (τέσσερα Σεζάρ) κ.α.
Το κύριο πρόγραµµα του Φεστιβάλ απαρτίζεται από τις εξής ενότητες:
• Πανόραµα της Γαλλόφωνης Παραγωγής 2006: µια πλούσια επιλογή µε παραπάνω από 30 ταινίες από το Τσαντ ώς τον Καναδά, 15 εκ’ των οποίων θα
διαγωνιστούν για το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.
• Το Γαλλικό Κινούµενο Σχέδιο: ταινίες-σταθµοί, αλλά και πρόσφατες ταινίες
που αποκαλύπτουν τις σύγχρονες τάσεις του animation στον κινηµατογράφο.
• Η Nouvelle Vague του Ρουµανικού Κινηµατογράφου: αντιπροσωπευτικά
δείγµατα γραφής της νέας γενιάς ρουµάνων σκηνοθετών που τα τελευταία χρόνια έχουν έντονη παρουσία στο κινηµατογραφικό στερέωµα.
• Πιέρ Ρισάρ ή η Τέχνη της Ανισορροπίας: Μια επιλογή ταινιών, χαρακτιριστικά δείγµατα της γραφής και της προσφοράς του Πιέρ Ρισάρ.
• Ζακ Περέν, ο Παραγωγός: µια προσωπικότητα σεβαστή και αναγνωρισµένη απ’
όλους, που κατάφερε µε επιτυχία µια διπλή καριέρα: αυτήν του ηθοποιού και αυτήν του παραγωγού (υπήρξε παραγωγός της ταινίας Ζ του Κώστα Γαβρά).
• Μεταµεσονύκτιες Προβολές: ταινίες επιλεγµένες σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές
Φεστιβάλ της Αθήνας «Νύχτες Πρεµιέρας».
• 5 γαλλικές ταινίες που πρέπει να δείτε πριν… πεθάνετε: µια επιλογή ταινιών
από το Φεστιβάλ «Νύχτες Πρεµιέρας», µε δωρεάν είσοδο στους φοιτητές της
γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας.
Παράλληλα, θα τιµηθούν προσωπικότητες της 7ης Τέχνης, ενώ ηθοποιοί, σκηνοθέτες και επαγγελµατίες του γαλλόφωνου κινηµατογράφου θα είναι καλεσµένοι για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους.
Το άρωµα του γαλλικού κινηµατογράφου θα διαχέεται στην Αθήνα από τις 22
Μαρτίου έως την 1η Απριλίου, στις αίθουσες «Αττικόν Cinemax Class» και
«Απόλλων Cinemax Class», και στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Στη συνέχεια, η διοργάνωση θ’ ανοίξει τα πανιά της για τη Θεσσαλονίκη θα υποδεχτεί τις ταινίες στην αίθουσα «Ολύµπιον», από τις 26 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου.

// συνέντευξη

Μαρία Χούκλη

Η δηµοσιογραφία δεν είναι θέαµα
Σε µια εποχή κατά την οποία η δηµοσιογραφία είναι συνώνυµο της τηλεθέασης και του θεάµατος,
το ήθος και η συνέπεια που χαρακτηρίζουν την 20χρονη διαδροµή της, είναι το «φως»
στα τηλεοπτικά µας παράθυρα. Οι βαρύγδουποι χαρακτηρισµοί δεν της ταιριάζουν.
Μας κερδίζει µε την ευγένεια και την απλότητά της.
από τη Νίκη Κατσαντώνη

∆ουλεύετε πάνω από 20 χρόνια και έχετε εργαστεί
τόσο στην κρατική όσο και στην ιδιωτική τηλεόραση. Τι διαφορές παρατηρείτε µεταξύ κρατικού
και ιδιωτικού στον τοµέα της ενηµέρωσης;
Η στόχευση είναι διαφορετική. Ο ιδιωτικός τοµέας ενδιαφέρεται να «πουλήσει» ένα προϊόν, και προσπαθεί να το
κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα. Τώρα πια, ελάχιστοι σοκάρονται µ’ αυτή τη σκληρή αλήθεια. Η κρατική τηλεόραση προσπαθεί να είναι πιο κοντά στο µοντέλο της παραδοσιακής ενηµέρωσης, αντιλαµβάνεται και παίζει µε
τους κανόνες του µέσου, αλλά τουλάχιστον δεν θεωρεί
-ή προσπαθεί να µην αντιµετωπίζει τις ειδήσεις- «προϊόν» προς πώληση.

Αυτές τις µέρες, πραγµατοποιείται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ. Με αυτή την αφορµή,
θέλω να µου πείτε την άποψή σας πάνω στο εξής:
Είναι οι ειδήσεις ντοκιµαντέρ; Απεικονίζουν οι ειδήσεις την πραγµατικότητα;
Το ντοκιµαντέρ, όταν γίνεται και από ανεξάρτητους, έντιµους δηµιουργούς και ταλαντούχους, απεικονίζει όντως
την πραγµατικότητα. Για τις ειδήσεις, δεν είµαι βέβαιη.
Ποιος τις καταγράφει, ποιος τις διανέµει, ποιος τις επιλέγει, πώς παρουσιάζονται...· γιατί η εικόνα µπορεί να αποδειχθεί µεγάλη πλάνη. Άλλωστε, τι είναι πραγµατικότητα; Όσα συµβαίνουν, ή όσα έχουµε µάθει να βλέπουµε;

Την αξιοπιστία τη «χτίζουν» πολλοί παράγοντες: δηµοσιογράφοι και τεχνικοί· διοίκηση και εργαζόµενοι, παρουσιαστής και προσκεκληµένοι. Η τηλεοπτική αξιοπιστία είναι σαν µια πυραµίδα: ξεκινάει από την ηγεσία
ενός τηλεοπτικού σταθµού και φθάνει µέχρι κάτω. Και,
βεβαίως, κρίνεται κάθε µέρα.

Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είστε η µοναδική
δηµοσιογράφος µε πολύχρονη παρουσία στην ελληνική τηλεόραση, που το όνοµά της δεν υπάρχει
στη λίστα του ΕΣΡ. Αυτό για το κοινό σηµαίνει
αξιοπιστία, αξιοπρέπεια, εγκυρότητα. Για σας σηµαίνει ευθύνη;
«Αν τη ζωή σου δεν µπορείς να κάµεις όπως τη θέλεις,
προσπάθησε τουλάχιστον να µην την εξευτελίζεις…»

Πρόσφατα παρουσιάσατε τον τηλεµαραθώνιο για
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Πιστεύετε ότι µέσα
από τέτοιες προσπάθειες η τηλεόραση εξαγνίζει
τον εαυτό της ή συµβάλλει στην κοινωνική προσφορά όπως πρέπει να είναι ο ρόλος της;
Είναι από τις περιπτώσεις όπου υιοθετώ τη ρήση «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα». Θα ήθελα και εγώ να λειτουργούν
οι θεσµοί και οι υπηρεσίες ώστε να µην καταφεύγουµε
στην τηλεόραση, αλλά, αν αδρανεί το κράτος, δε θα
πρέπει να µείνουµε µε σταυρωµένα χέρια.

Τι είναι πολιτισµός για σας;
Ποια είναι η µεγαλύτερη ευθύνη που έχει ένας παρουσιαστής ειδήσεων απέναντι στο κοινό;

Τα πάντα. Η ζωή η ίδια. Καθετί που µας κάνει καλύτερους.

Τις ίδιες που έχει κάθε δηµοσιογράφος: να προσπαθεί να
διατηρεί την ανεξαρτησία του, να παρουσιάζει έντιµα
όλες τις απόψεις, να σέβεται τη δεοντολογία, τα δικαιώµατα κάθε πολίτη, αναγνωρίσιµου ή µη.

Παρακολουθείτε τον ελληνικό κινηµατογράφο;

Έχουν υπάρξει στιγµές που αυτολογοκριθήκατε;

Ναι, βέβαια βλέπω ελληνικές ταινίες και µου αρέσουν ο
Παντελής Βούλγαρης, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, παλιά η Τώνια Μαρκετάκη, ο
Σωτήρης Γκορίτσας, ο ∆ήµος Αβδελιώδης.

∆υστυχώς, ναι.

Ως θεατή, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί περισσότερο στις ελληνικές ταινίες;

Είναι ο παρουσιαστής των ειδήσεων σταρ;

Λείπουν τα ευρηµατικά θέµατα και τα στέρεα σενάρια. Είναι λίγο «µαγκωµένος» ο νέος ελληνικός κινηµατογράφος.

Ο παρουσιαστής ειδήσεων, µοιραία γίνεται γνωστός, αλλά, κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει να περιορίζεται σ’ αυτό· να µην πιστέψει ότι αυτός είναι η είδηση και να µην
καλλιεργεί τη δηµόσια εικόνα του σαν να ήταν ηθοποιός
ή καλλιτέχνης. Η δηµοσιογραφία δεν είναι θέαµα.

Παρουσιάζετε ένα από τα πιο δύσκολα, αλλά και
αγαπηµένα, τηλεπαιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης, το «Οµιλείτε ελληνικά». Σε µια εποχή κατά
την οποία τα τηλεπαιχνίδια µοιράζουν χρήµατα και
δώρα, νιώθετε ότι αντιστέκεστε µε την παρουσίαση της συγκεκριµένης εκποµπής; Και πού πιστεύετε ότι οφείλει την επιτυχία του το παιχνίδι;
Χαίροµαι που σας αρέσει, γιατί όλοι οι συντελεστές του
παιχνιδιού το αγαπάµε πολύ. Θα ήταν ντροπή και ήττα
όλων µας στις τόσες χιλιάδες τηλε-ώρες να µην υπήρχε θέση για µια εκποµπή που αφορά τη γλώσσα. Κι αυτή, λίγη
είναι· δεν έχει τη µεταχείριση που της πρέπει, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και προσφέρει γνώσεις. Συνδυάζει
τη διασκέδαση µε την επιστροφή στα µαθητικά θρανία.

Είναι αξιόπιστα τα δελτία ειδήσεων; Η αξιοπιστία
τους έγκειται περισσότερο στην προσωπικότητα
του παρουσιαστή ή του τηλεοπτικού σταθµού;

Κατά την άποψή σας, η τηλεόραση αποτελεί εµπόδιο στην πορεία του ελληνικού κινηµατογράφου ή,
αντίθετα, τον προωθεί και τον προβάλλει;
Αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, η τηλεόραση έχει φιλοξενήσει εξαιρετικές δουλειές. Θα έλεγα, πάντως, ότι
δε βοηθάει τον πολίτη από τηλεθεατής να γίνει κινηµατογραφόφιλος.

Υπάρχει κάποια ταινία ή σκηνές ταινιών στις οποίες ανατρέχετε;
Ασφαλώς! Κατά καιρούς, σε διάφορες στιγµές, ανασύρω
από τη µνήµη µου σκηνές ή ατάκες από πολλές ταινίες.
Μία από τις πιο αγαπηµένες µου ταινίες είναι η Νοσταλγία του θεϊκού Ταρκόφσκι - ένα ποίηµα και φιλοσοφικό
δοκίµιο ταυτόχρονα που έρχεται από πολύ µακριά και
µας σκορπίζει στο σύµπαν.

Ποια πολιτιστικά δρώµενα σας αρέσει να παρακολουθείτε στην πόλη;
Πηγαίνω σινεµά, θέατρο, σε εκθέσεις, σε µουσικές σκηνές· όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα, αλλά προσπαθώ να
µη χάνω τα πιο σηµαντικά.

// φεστιβάλ

ντοκιµαντέρ

Εικόνες του 21ου αιώνα

Μάρτιος 16-25 2007

Κι αν είµαι doc,
µη µε φοβάσαι!
Μετά από οκτώ χρόνια «ανήλικη» ζωή, το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ
Θεσσαλονίκης - Εικόνες του 21ου Αιώνα επιστρέφει φέτος µε δύο νέα
τµήµατα, τρία σπουδαία αφιερώµατα και πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις που χτυπούν την πόρτα κάθε ορκισµένου φανατικού της µυθοπλασίας, διακηρύσσοντας το νέο Ευαγγέλιο: το ντοκιµαντέρ δεν είναι µόνο ενηµέρωση και επιµόρφωση, αλλά αποτελεί και την πιο παρεξηγηµένη µορφή κινηµατογραφικής διασκέδασης, αφού τίποτα
δεν είναι πιο παράξενο από την ίδια την πραγµατικότητα!

Επίσηµο Πρόγραµµα
∆ύο νέα τµήµατα διευρύνουν τους πολυπολιτισµικούς ορίζοντες του Φεστιβάλ, προσφέροντας
στην αφανή ασιατική παραγωγή έναν δικό της, περίοπτο χώρο: το νεοσυσταθέν Βλέµµα στην
Ασία φιλοξενεί µια πλούσια γκάµα ανεξερεύνητων ταλέντων, που καταγράφουν άγνωστες, σαγηνευτικές πτυχές της ασιατικής κουλτούρας. Πρώτο και καλύτερο, το Bakushi, που καταδύεται στον µυστικό κόσµο των γιαπωνέζων «rope masters», ενός κλειστού κυκλώµατος επαγγελµατιών που ειδικεύονται σε περίπλοκους κόµπους κι απασχολούνται αποκλειστικά στο χώρο
των αισθησιακών ταινιών. Οι ασιατικές τελετουργίες πρωταγωνιστούν και στο Between, µόνο
που εδώ ο χαρακτήρας τους είναι µάλλον θρησκευτικός, µε την κάµερα να παρακολουθεί κατανυκτικά τις µυστηριώδεις πρακτικές των κορεατών Σαµάνων.
Παρούσα και η πολυβραβευµένη σκηνοθέτις, φωτογράφος και video artist Naomi Kawase,
µία από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις δηµιουργών στην Ιαπωνία, που συνεχίζει να αυτοβιογραφεί µε το συγκινητικό και σχεδόν πειραµατικό Tarachime, για όλα όσα τη δένουν και τη
χωρίζουν από τη θετή της µητέρα και τον νεογέννητο γιο της.
Η δεύτερη προσθήκη στον βασικό κορµό του φεστιβάλ παραχωρεί πλέον µόνιµο βήµα στα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, αφυπνίζοντας συνειδήσεις και επιβραβεύοντας την καλύτερη ταινία µε
ειδικό βραβείο από τη ∆ιεθνή Αµνηστία. Ανάµεσα στα υποψήφια, και το War tapes, το πρώτο ντοκιµαντέρ για το Ιράκ που γυρίστηκε από τους ίδιους τους στρατιώτες, σµιλευµένο µέσα
από 800 ώρες ερασιτεχνικών γυρισµάτων κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης. Στον
αντίποδα της αµερικανικής εθνικιστικής αλλοφροσύνης, το υποψήφιο για Όσκαρ My country,
my country, στέκεται στο πλάι των Ιρακινών, παρακολουθώντας τον καθηµερινό αγώνα των
απλών ανθρώπων πριν από τις εκλογές του 2005.
Επόµενη στάση, το Αφγανιστάν, όπου, σε πείσµα του καταπιεστικού καθεστώτος που φιλοδοξεί να περιορίσει τις γυναίκες στην κουζίνα, η πανέµορφη Joia, παρά τις αλλεπάλληλες απειλές
κατά της ζωής της, αποφασίζει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής (Enemies of happiness).
Το τµήµα κλείνει µε µια ριζική αλλαγή σκηνικού κι ένα ταξίδι στο παρελθόν για να συναντήσουµε τους φωτογράφους τού The city of photographers, που κατάφεραν να απαθανατίσουν όλα
όσα προσπάθησε να κρύψει ο Πινοτσέτ για το αιµατοβαµµένο παρελθόν της Χιλής.

// φεστιβάλ
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[1] Jesus camp [2] The city of photographers [3] Between [4] Castells [5] War tapes [6] Enemies of happiness
[7] My country, my country [8] Μπάρµπαρα Κοπλ [9] Bakushi [10] Bad boys of summer [11] Blindsight [12] Τζον Άλπερτ

Εικόνες του 21ου αιώνα

Αφιερώµατα

4
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Όσοι δεν έχετε βρεθεί ποτέ στο Φεστιβάλ
Ντοκιµαντέρ, ευκαιρία να µάθετε τους Κανόνες του Παιχνιδιού µε µια διαφορετική προσέγγιση στο πατροπαράδοτο αθλητικό πνεύµα: ακολουθήστε την πρώτη αποστολή τυφλών παιδιών στα Ιµαλάια (Blindsight),
σκαρφαλώστε στην κορυφή µιας ανθρώπινης
πυραµίδας (Castells) και εισχωρήστε στη φυλακή υψηλής ασφαλείας του Σαν Κουέντιν για
ένα µπέιζµπολ µατς µε τους θανατοποινίτες
του Bad boys of summer. Κι αν δεν σας αρέσουν τα αθλητικά, µην αποθαρρύνεστε, γιατί
εδώ τα σπορ είναι µόνο η αφορµή...
Προστατευόµενοι της φετινής διοργάνωσης,
τα παιδιά, οι πρωταγωνιστές σ’ ένα εκτενές
αφιέρωµα µε τίτλο Κλονισµένη Αθωότητα, το
οποίο ευελπιστεί να ξορκίσει τους κινδύνους
που απειλούν την παιδική ηλικία. Περίοπτη
θέση κατέχει το υποψήφιο για Όσκαρ Jesus
camp, που θέλει τα παιδιά να εκπαιδεύονται
από νωρίς για το στρατό του Ιησού! Η Χάιντι
Γιούινγκ και η Ρέιτσελ Γκρέιντι διεισδύουν σε
µια ευαγγελική κατασκήνωση στην καρδιά
του Μιζούρι, όπου εξάχρονοι πιστοί ακονίζουν τις προφητικές τους ικανότητες για να
επαναφέρουν την Αµερική πίσω στην αγκαλιά του Χριστού!

Ρετροσπεκτίβες

12

Τρεις σπουδαίες ρετροσπεκτίβες αναµένεται να
µονοπωλήσουν φέτος το ενδιαφέρον. Τέσσερις από τους σηµαντικότερους σκηνοθέτες του
χώρου –καθένας εκπροσωπώντας µια διαφορετική έκφανση του ντοκιµαντέρ– έρχονται µε
φόρα από την Αµερική για να µας πείσουν ότι
υπάρχει ζωή πριν και µετά από τον Μπους.
Η Μπάρµπαρα Κοπλ, µε δύο Όσκαρ στην κατοχή της, θα ανοίξει το φεστιβάλ µε το πιο πολυσυζητηµένο µουσικό ντοκιµαντέρ της χρονιάς. Το Shut up and sing καταγράφει την
εκρηκτική πορεία του δηµοφιλούς countrypop συγκροτήµατος Dixie Chicks, τα µέλη
του οποίου προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων όταν δήλωσαν ότι ντρέπονται που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κατάγεται από τη γενέτειρά
τους, το Tέξας. Η µεγάλη κυρία του ντοκιµαντέρ, που έγραψε Ιστορία µε το Harlan
county, USA και το American dream, θα τιµηθεί µε ειδικό βραβείο για τη συνολική προσφορά της στο ντοκιµαντέρ και θα µοιραστεί
µε το κοινό του Φεστιβάλ τα σηµαντικότερα
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στιγµιότυπα της καριέρας της σ’ ένα επιλεκτικό αφιέρωµα.
Αντίθετα, ο θρυλικός ρεπόρτερ Τζον Άλπερτ
(αρκεί να αναφέρουµε ότι έχει 15 βραβεία
Emmy στο ενεργητικό του) θα εστιάσει στην
έντονη συγγένεια του ντοκιµαντέρ µε το δηµοσιογραφικό ρεπορτάζ, µ’ ένα µοναδικό εργαστήρι µε τον εύγλωττο τίτλο «Μέσα Μαζικής Σηµασίας». Ο Άλπερτ ήταν από τους
πρώτους που κινηµατογράφησαν το Βιετνάµ
µετά τον πόλεµο, ο µοναδικός δηµοσιογράφος που κατάφερε να αποσπάσει συνέντευξη
από τον Σαντάµ Χουσεΐν µεταξύ 1993 και
2002, και ο µόνος Αµερικανός που απέσπασε δηλώσεις από τον Φιντέλ Κάστρο. Ιδρυτής
του µεγαλύτερου µη-κερδοσκοπικού τηλεοπτικού σταθµού στην Αµερική (DCTV), ο
Άλπερτ θα τιµηθεί µε ειδικό βραβείο και θα
προλογίσει µερικές από τις καλύτερες, αλλά
άγνωστες στο ελληνικό κοινό, ταινίες του.
Κι αν αυτό δεν σας φτάνει για ν’ ανεβείτε στη
Θεσσαλονίκη, ίσως σας πείσουν η Τζούλια
Ράιχαρτ και ο Στήβεν Μπόγκναρ. Ένα διπλό
αφιέρωµα στη «νονά» του ανεξάρτητου αµερικανικού κινηµατογράφου (δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ) και τον µόνιµο πλέον συνεργάτη της θα σας φέρει πρόσωπο µε πρόσωπο µε δύο πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις
σκηνοθετών, που αφιέρωσαν τα τελευταία
χρόνια της ζωής τους καταγράφοντας τη ζωή
πέντε παιδιών στην ογκολογική κλινική του
Σινσινάτι. Τελικό προϊόν, ένα έργο ζωής διάρκειας 4 ωρών, που βρισκόταν στο µοντάζ για
έναν ολόκληρο χρόνο. Η Ράιχαρτ και ο Μπόγκναρ θα διδάξουν ένα εργαστήρι-γεγονός
πάνω στη λεπτή τέχνη του µοντάζ.

Παράλληλες εκδηλώσεις
Η έκθεση της πολυσυζητηµένης αµερικανίδας
φωτογράφου Τιερνί Γκίρον (πρωταγωνιστεί σε
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κινηµατογραφικά πορτρέτα του Επίσηµου Προγράµµατος),
σε συνεργασία µε το Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης που φιλοξενεί την τελευταία δουλειά της, µε τίτλο «The Mother
Project».
∆ύο µοναδικές συναυλίες: µία στο πλαίσιο
του Ελληνικού Αφιερώµατος στους Μουσικούς του Κόσµου, µε καλεσµένους τους
Djembe Fare και Macile Syla από τη Γουινέα,
και µία µε τη Μόνικα (από τις πιο φρέσκιες
παρουσίες στο εγχώριο µουσικό τοπίο) µε τη
συνοδεία των Θεσσαλονικιών 5 Star Hotel.

// φεστιβάλ
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Ιστορίες κοινωνικού, πολιτικού και περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα,
ιδωµένες µέσα από τα µάτια των κινηµατογραφιστών, αποκαλύπτονται στο ευρύ κοινό.
Η σύντοµη αναφορά που ακολουθεί, αποτελεί µόνο µια µικρή γεύση.

Μυστικά και ψέµατα / Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

Εµπόλεµη ζώνη: Kόκκινος κόσµος / Όψεις του Κόσµου

Σταύρος Στάγκος, παραγωγή: Σταύρος Στάγκος, Σταύρος Νικηφόρος

∆ηµήτρης Γεράρδης, Σωτήρης ∆ανέζης, παραγωγή: ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

Η τραγική ιστορία της πόλης Μποπάλ της Ινδίας «ξαναζωντανεύει»,
όχι ως πληροφορία για τη µεγαλύτερη βιοµηχανική καταστροφή
που έγινε ποτέ και που είχε εκατοµµύρια θύµατα, αλλά ως ένα συγκλονιστικό ντοκουµέντο που στόχο έχει τη σκέψη και τον προβληµατισµό για τις συνέπειες της χηµικής βιοµηχανίας στη ζωή µας. Η
ταινία εστιάζει στην πολιτική των πολυεθνικών εταιρειών στις χώρες
του Τρίτου Κόσµου και τη διαπλοκή της χηµικής βιοµηχανίας µε το
στρατιωβιοµηχανικό µπλοκ στις ΗΠΑ.

Ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό στα σπλάχνα της γης του Κονγκό· στο
εσωτερικό του «κόκκινου κόσµου»· στη στοά από άργιλο ενός παλιού βελγικού ορυχείου όπου καθηµερινά πάνω από 2000 άνθρωποι
σκάβουν στη λάσπη και την πέτρα για µερικά ψήγµατα χρυσού. Το
πολύτιµο µέταλλο που κρύβει η γη του Κονγκό ήταν αυτό που «χρηµατοδότησε» τον εµφύλιο (πάνω από 4 εκατοµµύρια τα θύµατα) και
τις δύο αντιµαχόµενες φυλές: τους Χέµα και τους Λουντού. Η κάµερα ακολουθεί την πορεία του χρυσού από τα ορυχεία µέχρι τις τοπικές αγορές, λίγο πριν περάσει τα σύνορα και καταλήξει στα θησαυροφυλάκια των ξένων Τραπεζών και τα παζάρια της Ανατολής.

Η πολιτεία των πουλιών / Κοινωνία & Περιβάλλον
Ηλίας Ιωσηφίδης, παραγωγή: Ζώπυρος

Στη Λίµνη Κερκίνη, τον µικρό επίγειο παράδεισο, η κάµερα του Ηλία
Ιωσηφίδη καταγράφει όχι τα υπέροχα τοπία και το µεγαλείο της φύσης, αλλά την καταστροφική (για ακόµη µία φορά) επέµβαση του
ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον. ∆εκάδες σπάνια και απειλούµενα πουλιά χρησιµοποιούν τη Λίµνη Κερκίνη ως µόνιµη ή προσωρινή κατοικία. Ο άνθρωπος, όµως, λίγο νοιάζεται για τα δικαιώµατα
των πουλιών. Χάρη στις δικές του παρεµβάσεις, το παραλίµνιο δάσος από ιτιές στο οποίο βρίσκουν καταφύγιο τα πουλιά το καλοκαίρι, πληµµυρίζει, ενώ πολλά δέντρα ξεραίνονται, µε αποτέλεσµα, η
αποικία των πουλιών χρόνο µε το χρόνο να συρρικνώνεται.

Τι ώρα είναι; / Μικρές Αφηγήσεις

Έβγα ήλιε, κάτσε ήλιε / Κοινωνία & Περιβάλλον

Σταύρος Καπλανίδης, παραγωγή: Σταύρος Καπλανίδης

Άγγελος Κοβότσος, παραγωγή: Θάνος Λαµπρόπουλος

Ο Βακαλόπουλος υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους κριτικούς, κινηµατογραφιστές και συγγραφείς, ο οποίος, µε τη σκέψη και
τα έργα του (ταινίες, βιβλία κ.ά.) σηµάδεψε το χώρο του κινηµατογράφου, αλλά και του πολιτισµού γενικότερα. Ο λόγος και τα σχόλιά του για τη ζωή και τον πολιτισµό αντηχούν καίρια και επίκαιρα,
ακόµα και σήµερα. Ο σκηνοθέτης, ανασυνθέτοντας το πορτρέτο
του Χρήστου Βακαλόπουλου, µέσα από συνεντεύξεις και υλικό
αρχείου, µας συστήνει παράλληλα και µια ολόκληρη εποχή.

Το νησί Λέβιθα, ανάµεσα σε Λέρο, Πάτµο, Αµοργό και Αστυπάλαια,
κατοικείται µόνο από µία οικογένεια: αυτήν του κτηνοτρόφου ∆ηµήτρη Καµπόσου· ενός ανθρώπου πολυπράγµονος, εφευρετικού και
µε βαθιά οικολογική συνείδηση, ο οποίος, στην καθηµερινότητά
του, συνδυάζει τις παραδοσιακές µεθόδους µε την εκµετάλλευση
των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, παίρνοντας από τη φύση ό,τι
αυτή του προσφέρει, χωρίς να την υποβαθµίζει ή να την εξαντλεί.

Εύα Στεφανή, παραγωγή: Εύα Στεφανή, GRAAL S.A.

Είναι η ιστορία δύο φίλων, του Χρήστου και του Ηλία. Τους βλέπουµε να συζητούν, να τρώνε, να συγυρίζουν το σπίτι τους· τους
βλέπουµε µαζί, χώρια, και πάλι µαζί. Πρόκειται για δύο φίλους
που ζουν σ’ έναν κόσµο όπου η Coca-Cola είναι κρασί, το σέλινο
δεν είναι σέλινο, η φαντασία τρέφει την πραγµατικότητα, ο χρόνος
κυλά διαφορετικά.

Play it again, Χρήστο
/ Πορτρέτα - Ανθρώπινες ∆ιαδροµές
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[1] Εµπόλεµη ζώνη: Kόκκινος κόσµος [2] Έβγα ήλιε, κάτσε ήλιε [3] Μυστικά και ψέµατα [4] Τι ώρα είναι;
[5] Η πολιτεία των πουλιών [6] Play it again, Χρήστο [7] Que bona to vada your ecaf
[8] Στον ιστό της αράχνης – Γκουαντανάµο Εξπρές [9] Gulf Stream, ένας ποταµός µέσα στον ωκεανό
[10] Κουπαπίτι – Λευκός άνθρωπος µέσα σε βαθιά τρύπα [11] Στα κέρατα του ταύρου [12] Εξάντας: Μούσες

Que bona to vada your ecaf / Μικρές Αφηγήσεις
Ιωάννα Χρυσανθοπούλου, παραγωγή: Ιωάννα Χρυσανθοπούλου

Πρόκειται για το πορτρέτο της µίας και µοναδικής Drag Queen στην
Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης (ή x-vanda) έχει τη δική του φιλοσοφία για
τη ζωή: «Η ζωή είναι πολύ µικρή. So… have fun». H κάµερα καταγράφει τη διαδροµή του από την παιδική του ηλικία ώς σήµερα,
από την απόρριψη και την κατακραυγή ώς τη συµφιλίωση.

Στον ιστό της αράχνης – Γκουαντανάµο Εξπρές
/ Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
Νίκος Βεζυργιάννης, παραγωγή: Παύλος Νεράντζης, ΕΤ -3

Πρόκειται για το σκάνδαλο των µυστικών απαγωγών και συλλήψεων της CIA που συντάραξε τον κόσµο το 2006. Η ταινία προσπαθεί
να πιάσει το νήµα της ιστορίας από την αρχή (πώς γίνονταν οι απαγωγές, η µεταφορά των «υπόπτων» σε φυλακές-κολαστήρια, πόσοι
έχουν συλληφθεί από τις µυστικές υπηρεσίες της Αµερικής) και να
καταλήξει και στο πόρισµα-αποκάλυψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις µυστικές πτήσεις της CIA σε χώρες της Ευρώπης. Στην
ταινία καταγράφονται οι συγκλονιστικές µαρτυρίες ανθρώπων που
βασανίστηκαν δίχως ποτέ να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Gulf Stream, ένας ποταµός µέσα στον ωκεανό
/ Κοινωνία & Περιβάλλον
Νίκος Κούτσικος, Στέφανος Πουλλ, παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε., Blue Wing
T.V Productions, Grand Angle Productions, 2d3D Animation

Το Gulf Stream είναι ένα από τα πιο µυθικά θαλάσσια ρεύµατα στα
βάθη του Ατλαντικού. Μία έρευνα αµερικανών επιστηµόνων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πολυπλοκότητα της λειτουργίας των ρευµάτων που παρουσιάζει το Gulf Stream και που θα
οδηγήσει σε µια προβλεπόµενη καταστροφή, µε σοβαρές επιπτώσεις στο κλίµα της Ευρώπης µέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Όπως
προβλέπει η έρευνα, αν το ρεύµα του Κόλπου σταµατήσει, θα
οδηγηθούµε µέσα στις επόµενες δεκαετίες σε µια µικρότερου µεγέθους εποχή των Παγετώνων στη Βόρεια Ευρώπη.

Κουπαπίτι – Λευκός άνθρωπος
µέσα σε βαθιά τρύπα / Όψεις του Κόσµου
Άννα Κεσίσογλου, παραγωγή: Άννα Κεσίσογλου, Point Productions

Στην έρηµο της Νότιας Αυστραλίας είναι το χωριό Κουµπέρ Πέντι
µε 3.500 κατοίκους και µε ελληνική κοινότητα που έχει δηµιουργηθεί εκεί από το 1950. Η υπερβολική ζέστη (50-60 βαθµοί Κελσίου) οδήγησε τους κατοίκους να φτιάξουν τα σπίτια τους κάτω από
τη γη, όπως ήταν κάποια σπίτια στη Σαντορίνη και στην Καππαδοκία. Στην ταινία, οι Έλληνες, που σκάβουν για να βρουν οπάλιο,
λένε την ιστορία τους, περιγράφουν τη ζωή τους στο µικρό χωριό
και το πώς έχουν µετατρέψει τη δουλειά τους σε διασκέδαση.

Στα κέρατα του ταύρου / Μουσική
Θανάσης Παπακώστας, παραγωγή: Θανάσης Παπακώστας

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους εκφραστές της ελληνικής µουσικής στην εποχή µας. Ζει
στην επαρχία, µακριά από τη µουσική βιοµηχανία, και χαράσσει τη
δική του πορεία. Η κάµερα του Παπακώστα παρακολουθεί τον
µουσικό και την µπάντα του («Τα Λαϊκεδέλικα») επι δύο χρόνια σε
συναυλίες, σε ηχογραφήσεις, σε στιγµές δηµιουργίας.

Εξάντας: Μούσες / Όψεις του Κόσµου
Γιώργος Αυγερόπουλος, παραγωγή: Small Planet, ΝΕΤ

«Μούσες» (στα µεξικάνικα: Muxes) λέγονται οι οµοφυλόφιλοι άνδρες που ντύνονται γυναίκες, ή, όπως λένε οι ίδιες, οι γυναίκες που
κατά λάθος γεννήθηκαν άνδρες. Η πόλη Χουσιτάν, στο νοτιανατολικό Μεξικό, γνωρίζει µιαν αναπάντεχη σεξουαλική απελευθέρωση. Όσοι οµοφυλόφιλοι άνδρες το επιθυµούν, κυκλοφορούν ντυµένοι γυναίκες και ζουν µια ζωή όµοια µε αυτήν των ετεροφυλόφιλων συµπολιτών τους, οι οποίοι, µπροστά στο θέαµα ενός άνδρα
ντυµένου γυναίκα, ούτε εντυπωσιάζονται ούτε δυσφορούν. Στη
Χουσιτάν, το όνειρο της ανεκτικότητας και της αποδοχής του διαφορετικού έχει γίνει πραγµατικότητα, απ’ το στραβοπάτηµα ενός θεού:
του Αγίου Βισέντε που στραβοπάτησε στη Χουσιτάν, κι απ’ τον
ασκό του ξεχύθηκαν οι Μούσες στην πόλη.

// φεστιβάλ

∆ηµήτρης Εϊπίδης

Ένας ενηµερωµένος πολίτης είναι καλύτερος πολίτης
Ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής
του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ της ΘεσσαλονίκηςΕικόνες του 21ου αιώνα, ενός από τα πιο ενδιαφέροντα, ζωντανά και δυναµικά κινηµατογραφικά φεστιβάλ στην Ευρώπη, λίγο πριν από την έναρξη της φετινής, 9ης διοργάνωσης,
µιλά στο Μοτέρ για τη σηµασία του ντοκιµαντέρ, εντός
και εκτός της αίθουσας, αλλά και για το παρόν και το µέλλον
αυτού που µοιάζει να είναι το πιο αγαπηµένο του από τα
πολλά και σηµαντικά φεστιβάλ που έχει στήσει
στη µακρόχρονη πορεία του στον χώρο
από τον Γιώργο Κρασσακόπουλο

Λίγο πριν απ’ την αφετηρία, ποιοι είναι οι στόχοι σας για
τη φετινή χρονιά;
Οι στόχοι µας παραµένουν πάντα οι ίδιοι. Από την πρώτη χρονιά
που ξεκινήσαµε, µε ελάχιστο προϋπολογισµό και τροµερή αυταπάρνηση, η φιλοδοξία µας ήταν ν’ αποδείξουµε ότι ένα τέτοιο φεστιβάλ έχει κάθε λόγο ύπαρξης κι ότι το ντοκιµαντέρ µπορεί ν’ αποδειχθεί ένα µέσο προσφιλές, ακόµα και ψυχαγωγικό, για έναν θεατή που δεν είναι ειδικός. Όλη η δουλειά µου, βλέπετε, στοχεύει
στον κοινό θεατή, στον άνθρωπο που θα µπει από το δρόµο στην
αίθουσα χωρίς κατάρτιση, χωρίς κινηµατογραφική παιδεία. Αυτά,
έπονται. Στοχεύουµε όχι µόνο στον συνειδητό θεατή, αλλά και, κυρίως, σ’ αυτόν που θα έρθει να δει µια ταινία λίγο σαν δοκιµή και
που το φεστιβάλ θα τον κάνει να ξανάρθει και, εν τέλει, θα τον κερδίσει. Νοµίζω ότι είµαστε σε καλό δρόµο. Ξεκινήσαµε στην πρώτη

διοργάνωση µε 3-3,5 χιλιάδες θεατές, και πέρσι φτάσαµε τις 34 χιλιάδες. Κι αν συγκρίνεις αυτό το φεστιβάλ µε το αντίστοιχο της Λισαβόνας, για παράδειγµα, ένα φεστιβάλ µε πολύ µεγαλύτερο προϋπολογισµό και πολύ περισσότερα χρόνια λειτουργίας, οι θεατές
του οποίου δεν ξεπερνούν τις 22 χιλιάδες, καταλαβαίνετε ότι έχουµε λόγους να χαιρόµαστε.

Ποιός νοµίζετε ότι είναι ο λόγος αυτής της επιτυχίας;
Θεωρώ ότι το φεστιβάλ έχει πλέον κερδίσει την απόλυτη εµπιστοσύνη των θεατών. Υπάρχει µια αµεσότητα, που σαφώς λειτουργεί υπέρ
του. Προσπαθώ πάντα να επιλέγω το πρόγραµµα µε βάση όσα µε
αφορούν, µε ενδιαφέρουν και µε εξάπτουν, και που θεωρώ ότι µε
τον ίδιο τρόπο θα ενδιαφέρουν κι έναν σηµερινό θεατή. Θεωρώ ότι,
σιγά σιγά, δηµιουργείται ανάµεσα στο φεστιβάλ και τους θεατές του
µια σιωπηρή επικοινωνία, ένα πνεύµα εµπιστοσύνης. Θυµάµαι ότι,
τα πρώτα χρόνια, το κοινό ήταν κουµπωµένο, συγκρατηµένο και
άτολµο, µε ελάχιστη συµµετοχή στις συζητήσεις και τις συνεντεύξεις.
Σήµερα, αυτό το κοινό έχει αλλάξει ριζικά· έχει µεταµορφωθεί σε µια
ζωντανή κοινότητα ανθρώπων που πραγµατικά νοιάζονται.

Και η άνθιση που γνωρίζει το ντοκιµαντέρ ως είδος σε παγκόσµιο επίπεδο, πώς δικαιολογείται κατά τη γνώµη σας;
Κοιτάξτε... ζούµε σε µια εποχή όπου συµβαίνουν τροµερά πράγµατα στον κόσµο µας· πράγµατα που ελάχιστα τα αντιλαµβανόµαστε
ή, µερικές φορές, ούτε καν τα υποπτευόµαστε· πράγµατα για τα
οποία µερικές φορές ακούµε κάτι, αλλά δεν έχουµε πλήρη εικόνα,
γιατί η ενηµέρωση που µας παρέχεται, είναι σχηµατική, περιορι-

Εικόνες του 21ου αιώνα

σµένη και -πολύ συχνά, υποπτεύοµαι- κατευθυνόµενη. Την ίδια
στιγµή, υπάρχουν και µια σειρά φοβερά προβλήµατα -το οικολογικό, η µετανάστευση, οι µειονότητες, τα προβλήµατα των παιδιών
απανταχού της Γης, οι τεράστιες διαφορές ανάµεσα στον ∆υτικό και
τον Τρίτο Κόσµο, τα µεταλλαγµένα τρόφιµα-, πράγµατα που κάνουν τόσο τους δηµιουργούς όσο και τους θεατές πιο ανασφαλείς,
πιο ανήσυχους απ’ όσο ήταν στο παρελθόν. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να εµπιστευτούν τις ειδήσεις των µεγάλων πρακτορείων
που ποτέ δεν ξέρεις ξεκάθαρα ποια είναι τα κίνητρά τους -πολιτικά,
οικονοµικά, κοινωνικά- και προτιµούν να µιλήσουν οι ίδιοι γι’ αυτά ή να ανακαλύψουν άλλες πηγές πληροφόρησης. Όταν έχεις να
πεις κάτι που σε απασχολεί έντονα, σε καίει, και θες µε κάθε τρόπο να το µεταδώσεις, τότε ξεκινάς από µια σωστή βάση. Αυτή είναι
η ουσία του αυθεντικού ανεξάρτητου κινηµατογράφου και η βασική ουσία στο ντοκιµαντέρ. Ένας άνθρωπος που µε στέρηση, µε δυσκολίες, θα πάρει την κάµερα στα χέρια του και θ’ αποδώσει ένα
θέµα που τον αφορά: αυτό είναι που έχει ενδιαφέρον, κι αυτό είναι που κάνει το ντοκιµαντέρ τόσο άµεσο και σηµαντικό σήµερα.

Μήπως, όµως, είναι ελαφρώς κι ένα είδος «κινηµατογραφικής µόδας»;
Αντιθέτως, νοµίζω ότι είναι µια µορφή επανάστασης· µια ειρηνική
επανάσταση, µια πολιτική πράξη. Επιλέγω να ξέρω τι µου γίνεται,
αντί να θεωρώ ότι όλα είναι υπέροχα κοιτάζοντας τις ξανθές πανέµορφες καλλονές να χορεύουν στην τηλεόραση και πιστεύοντας
ότι αυτό είναι το ζητούµενο της ζωής µου. Είναι θαυµάσιο να βλέπεις ανθρώπους που ανατρέπουν αυτή την ιδεολογία και θέλουν
να είναι ενεργοί πολίτες, να είναι ζωντανοί, να κάνουν χρήση του
µυαλού τους και της κρίσης τους. Σ’ αυτούς στοχεύουµε. Ένας ενήµερος πολίτης είναι ένας καλύτερος πολίτης.

∆ε φοβάστε µήπως, µε την ευρύτερη αποδοχή, την ένταξή
του στην κινηµατογραφική αγορά, την αύξηση του κοινού,
υπάρξει µια συνειδητή προσπάθεια από κάποιους να κάνουν
όλο και πιο «εµπορικά», ανώδυνα ντοκιµαντέρ;
Κάθε άλλο. Για µένα, είναι σηµαντικό, το ντοκιµαντέρ, το οποίο έχει
περάσει από µια περίοδο µεγάλης προκατάληψης, ν’ αγγίζει όσο το
δυνατόν µεγαλύτερο κοινό. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούσαν ότι ήταν ένα είδος που απευθυνόταν στα παιδιά για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή τους φυσιολάτρες και δεν αφορούσε ένα ενήλικο κοινό. Νοµίζω ότι το ντοκιµαντέρ µπαίνει ολοένα και περισσότερο στην καθηµερινότητά µας. Τηλεοπτικά κανάλια τού αφιερώνουν
περισσότερο χρόνο, κινηµατογραφικοί διανοµείς παίρνουν ρίσκα,
ακόµα και στην Ελλάδα. ∆ε νοµίζω ότι αυτή η αποδοχή είναι απαραίτητο να οδηγήσει στην εµπορευµατοποίηση του είδους. Όσο το
κοινό εξελίσσεται, τόσο πιο απαιτητικό θα γίνει, και οι δηµιουργοί,
αντί να αναζητούν την ευκολία, πιστεύω ότι θα ζητούν ιδέες και θέµατα που είναι αληθινά σηµαντικά.

Για να επιστρέψουµε στο Φεστιβάλ, τι έχει αλλάξει στη φετινή εκδήλωση σε σχέση µε την περσινή;
Έχουµε µεγαλώσει λίγο και σε αριθµό ταινιών, καθώς και σε αίθουσες (φέτος προστέθηκε µία ακόµα), ενώ έχουν δηµιουργηθεί κάποια
καινούρια τµήµατα. Μερικά απ’ αυτά, φιλοδοξούµε να γίνουν µόνιµα, όπως το αφιέρωµα στο ασιατικό ντοκιµαντέρ, για να µπορούµε να
καλύπτουµε και την ασιατική παραγωγή, όπως µόνιµο θέλουµε να είναι και το τµήµα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα - ένα θέµα, που µε αφορά προσωπικά πάρα πολύ. Σ’ αυτό το τµήµα φέτος θα απονεµηθεί κι
ένα καινούργιο βραβείο, που θα δοθεί από τη ∆ιεθνή Αµνηστία.

Μάρτιος 16-25 2007

Και το τµήµα των ελληνικών ταινιών...;
Πιστεύω (κι ίσως ακούγεται αυτάρεσκο) ότι, ανάλογα µε την εξέλιξη
του Φεστιβάλ, εξελίσσεται και το ελληνικό ντοκιµαντέρ. Αριθµητικά,
η παραγωγή αυξάνει από χρόνο σε χρόνο, και νοµίζω ότι οφείλεται
λίγο στο ότι υπάρχει πλέον ένας φορέας που προβάλλει αυτό το έργο, που το προωθεί µέσα από την αγορά και δίνει τη δυνατότητα
στους δηµιουργούς να έρθουν σ’ επαφή µε τον κόσµο. Το γεγονός
και µόνο ότι υφίσταται το Φεστιβάλ, νοµίζω ότι αποτελεί έναυσµα
για πολλούς ανθρώπους να δοκιµάσουν να κάνουν µια ταινία. Φέτος, περάσαµε τα 150 ντοκιµαντέρ, και νοµίζω ότι µαζί µε τον αριθµό τους βελτιώνεται και το επίπεδό τους. Ανακαλύπτουµε νέα ταλέντα, ανθρώπους που ξεχωρίζουν ήδη µε την πρώτη τους δουλειά.

Εντούτοις, παρά τη θριαµβευτική αυτή πορεία, φέτος συναντήσατε αντιδράσεις από µια οµάδα ανθρώπων του χώρου.
Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα γκρινιάζουν και θα διαµαρτύρονται, µη κοιτάζοντας το καλό του ίδιου του Φεστιβάλ, αλλά τη
δική τους προβολή, τη δική τους ωφέλεια. Πιστεύουν, π.χ., ότι το
Φεστιβάλ θα έπρεπε να συµπεριλάβει στο πρόγραµµά του κι αυτό
που ονοµάζουµε «δηµιουργικό ντοκιµαντέρ». Εγώ διαφωνώ ριζικά. Θεωρώ ότι είναι σηµαντικό για το Φεστιβάλ ν’ αποδείξει την
αξία του καθαρού ντοκιµαντέρ, αυτού δηλαδή που δεν έχει στοιχεία µυθοπλασίας. Για µένα, το µπλέξιµο των δύο δηµιουργεί µάλλον σύγχυση και µπέρδεµα. Μια ταινία θα είναι ή µυθοπλασία ή
ντοκιµαντέρ· ή θα απεικονίζει την πραγµατικότητα όσο καλύτερα
µπορεί, ή θα την αναπαριστά µε ηθοποιούς και σκηνοθετικά τεχνάσµατα που αποµακρύνουν από την ουσία του ντοκιµαντέρ. Αρνούµαι να δεχτώ τέτοιου είδους ταινίες στο Φεστιβάλ - τουλάχιστον, όχι
ακόµα. ∆ε θέλω να συντείνουµε στο µπέρδεµα του θεατή, και τέτοιου είδους τεχνάσµατα οδηγούν σ’ αυτό. Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν
µπορείς να είσαι αποδεκτός απ’ όλους, αλλά νοµίζω ότι θα πρέπει
ν’ αναγνωρίσουν τη δική µου ευθύνη και το ρόλο µου ή το γεγονός ότι διοργανώνω φεστιβάλ τα τελευταία 37 χρόνια. ∆εν περηφανεύοµαι, αλλά θα ήθελα να αποδεχτούν µε καλή πίστη αυτό
που κάνω. Οπότε, όπως εγώ δεν επεµβαίνω στον τρόπο µε τον
οποίο κάνουν ταινίες, έτσι θα ήθελα να µην επεµβαίνουν κι αυτοί
στον τρόπο µε τον οποίο οργανώνω το φεστιβάλ.

Κοιτάζοντας µπροστά, πώς οραµατίζεστε το µέλλον του Φεστιβάλ;
Θέλω να υπάρξει µετεξέλιξη. Αυτό το φεστιβάλ θα ήθελα να καταλήξει ένα ινστιτούτο ελληνικού ντοκιµαντέρ, ένας φορέας που θα
προωθεί το είδος µε διάφορους τρόπους, που θα δηµιουργήσει
αρχεία, θα φτιάξει µια ταινιοθήκη να µπορεί να προωθεί ελληνικά
ντοκιµαντέρ σε φεστιβάλ και να τα κάνει διαθέσιµα στο κοινό ανά
πάσα στιγµή. Αυτό για µένα θα µπορούσε να είναι ένα επόµενο βήµα. Κι αν θέλετε, η µεγαλύτερη φιλοδοξία µου θα ήταν να µεταφέρω αυτό το φεστιβάλ στην τηλεόραση, γιατί πιστεύω ότι ο θεσµός
των φεστιβάλ είναι κάπως παλαιωµένος. Όλη αυτή η φοβερή δουλειά για να προβληθούν οι ταινίες σε 10 µέρες, σε αίθουσες 200300 ατόµων, δε µε ικανοποιεί. Θα ήθελα, αντί για τους 300 θεατές
της αίθουσας, να µπούµε σε είκοσι χιλιάδες σπίτια, να προβληθούν
οι ταινίες σ’ ένα πολύ µεγαλύτερο κοινό· συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, όλα όσα συµβαίνουν σ’ ένα φεστιβάλ, να µεταδίδονται ταυτόχρονα και τηλεοπτικά µέσα σ’ ένα πλαίσιο που δε θ’
ασχολείται µε το ντοκιµαντέρ δέκα µέρες το χρόνο, αλλά συνεχώς.
Πιστεύω ότι είναι κάτι που σύντοµα θα γίνει πραγµατικότητα - ίσως
όχι από µας, αλλά θα γίνει.

// συνέντευξη
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Σωτήρης Γκορίτσας

µια παρέα, ένα πτώµα
και αρκετά µέτρα φιλµ
Οι ταινίες του διακρίνονται για το ιδιότυπο γλυκόπικρο χιούµορ τους,
για την αιχµηρή µατιά τους απέναντι στη σύγχρονη Ελλάδα,
αλλά και τη δεινή τους ικανότητα να παρουσιάζουν ελαφρυντικά
που αποκαλύπτουν πως, τελικά, ίσως δεν είµαστε
οι κατηγορούµενοι, αλλά ένα ακόµα από τα θύµατα. Αυτόν το µήνα,
µε τις Παρέες, την καινούργια του δουλειά, επιστρέφει στις αίθουσες
–«εντός έδρας», θα ’λεγε κανείς, µια και η σχέση του µε τους θεατές
υπήρξε ανέκαθεν εξαιρετική– για ν’ αφήσει ένα πτώµα στην αυλή µας
και να µετρήσει αθώους και ενόχους σε µια κωµωδία
που θα µπορούσε να είναι και δράµα – ή και το αντίθετο…

από τον Γιώργο Κρασσακόπουλο
φωτο: ∆ηµήτρης Τσατσούλης

Έξι χρόνια ανάµεσα σε δύο ταινίες είναι µια µάλλον µεγάλη απόσταση. Το γεγονός ότι σας πήρε τόσον καιρό να επιστρέψετε, έχει να κάνει µόνο µε εξωτερικούς παράγοντες ή και µε άλλα
πράγµατα που δεν είναι «οικονοµικής» και «τεχνικής» φύσεως;
Τα Χριστούγεννα του 2005, µετά από προσπάθεια τεσσάρων χρόνων, ήµουν έτοιµος να παρατήσω και
την ταινία και τον κινηµατογράφο. Μας είχε βρει, αν θυµάστε, τυφώνας ονόµατι «Τατούλι». Τα είχαµε
όλοι χαµένα µε αυτά που ακούγαµε, αναλωνόµασταν έξι-εφτά σκηνοθέτες σε συγκεντρώσεις, που µου
θύµιζαν άλλες εποχές, να δούµε πως θα σωθούµε απ’ το κακό. Είχαν υπάρξει και στο παρελθόν σκοτεινές περίοδοι αλλά τέτοιο κουτοπόνηρο τοπίο, δεν είχα ξαναδεί. Και ελπίζω να µην ξαναδώ ποτέ. Ποτέ, όµως, να µη λέµε ποτέ... Σωστά; Επειδή, όµως, θίξατε την αιτία πολλών απ’ τα δεινά του κινηµατογράφου µας, να συνεννοηθούµε µια και καλή: όσο ο ρυθµός παραγωγής ταινιών παραµένει ο σηµερινός, όσο δηλαδή αυτή είναι η οικονοµική χρηµατοδότηση του κινηµατογράφου από το Υπουργείο Οικονοµικών, θα παίρνει σε οποιοδήποτε σκηνοθέτη τουλάχιστον 3-4 χρόνια για να κάνει µια ταινία. Με
αυτόν το ρυθµό παραγωγής, ουδέποτε µπορούµε να στηρίξουµε και ν’ αποκτήσουµε σεναριογράφους,
παραγωγούς, σκηνοθέτες, τεχνικούς, εργαστήρια κ.λπ. Αυτοσχεδιασµούς και ατοµικές ντρίµπλες θα συνεχίσουµε να βλέπουµε, που µια στο τόσο θα καταλήγουν και σε κάποιο γκολ-φωτοβολίδα. Θα παραµείνουµε αναγκαστικά ηµι-ερασιτεχνικό σωµατείο.

Προσπαθώντας τόσον καιρό να τη φέρετε εις πέρας, δεν µπήκατε στον πειρασµό να δοκιµάσετε κάτι τολµηρό – να γυρίσετε, για παράδειγµα, µια φτηνή ταινία σε ψηφιακό βίντεο; Ένα τέτοιο πείραµα είναι κάτι που θα δοκιµάζατε;
Βεβαίως! Είναι το δεύτερο πράγµα που σκέφτηκα όταν έβλεπα ότι δεν κινούνταν τίποτα. ∆εν έχω προκατάληψη µε κανένα µέσο. Πιστεύω πως, όταν κάτι σε καίει, θα το πεις και µε φιλµ και µε βίντεο και µε παντοµίµα, ακόµη και ουρλιάζοντας. Αλλιώς, άσ’ το καλύτερα· δεν είναι δα αναγκαίο να γυρίσεις ταινία για να πεις
κι εσύ ότι υπάρχεις. Υπάρχουν κι άλλα πράγµατα στη ζωή που λύνουν πολύ καλύτερα το υπαρξιακό κενό.
∆εν έχω τέτοιο δίληµµα: φιλµ ή βίντεο. Αυτό, όµως, που µε απασχολεί, είναι το σενάριο και ο τρόπος κινηµατογράφησης. Αυτά θα καθορίσουν κατά 90% την επιλογή. Και υπάρχουν ακόµα η χώρα, οι χώροι, η εποχή, ακόµα και η ώρα που θα γυριστεί η σκηνή. Σηµαντικότατα θέµατα... Μην βλέπετε τους Νταρντέν, τους
Καουρισµάκι και τους ∆ανούς που έχουν µια καταπληκτική οµοιόµορφη συννεφιά δώδεκα µήνες το χρόνο,
κάτι που βολεύει το βίντεο αφάνταστα. Εµείς εδώ έχουµε ένα πολύ δύσκολο φως, που το βίντεο δεν µπορεί ακόµα να το κουµαντάρει εύκολα. Όσα λέω, βέβαια, ισχύουν αν δεν έχεις σκοπό να κάνεις κάτι σαν αυτά τα πράγµατα που βλέπουµε στην τηλεόραση. Αλλιώς, πάρε το βίντεο και βουρ.

// συνέντευξη

Πώς γεννήθηκε η ιδέα της καινούργιας σας ταινίας και πόσο
άλλαξε στην πορεία αυτή η αρχική ιδέα µέχρι να φτάσει στο
φιλµ;
Κάθε χρόνο, µετά τις διακοπές του Πάσχα στο Πήλιο, σκεφτόµουνα πως, αν τις είχα κινηµατογραφήσει, θα ’ταν πολύτιµο υλικό για
ταινία: µια πάντα πολυπληθής παρέα Αθηναίων που γιορτάζει τη
Μεγάλη Εβδοµάδα µαζί µε τους ντόπιους. Τη σνόµπαρα, όµως,
αυτή µου την αίσθηση... ίσως τη θεωρούσα πολύ «εσωτερική
υπόθεση» για να γίνει σενάριο. Μέχρι που, κάποια στιγµή, συναντήθηκε µε έντονες ανακατατάξεις στη ζωή µου και πήρε το πάνω
χέρι. Από εκείνη τη στιγµή, βέβαια, µέχρι το τέλος της, η αρχική
ιδέα πέρασε από 17 γραφές σεναρίου, όπου οι ανάγκες των ηρώων και της µυθοπλασίας µε αποµάκρυναν πολύ από ένα ντοκιµαντέρ µιας παρέας.

Αν σας έλεγα ότι οι Παρέες µοιάζουν να είναι η πιο προσωπική ταινία σας µέχρι σήµερα, παρότι σας γνωρίζω ελάχιστα, πόσο κοντά στην αλήθεια θα λέγατε ότι βρίσκοµαι;
∆εν ξέρω πόσο κοντά στην αλήθεια βρίσκεστε· σίγουρα, όµως, είστε πολύ κοντά στο να µε ευχαριστήσετε πολύ, και σας ευχαριστώ
γι’ αυτό. Κάθε φορά που κάνω ταινία, πάντα νοµίζω ότι αυτή είναι
η ταινία που έχει µέσα της τον αληθινό εαυτό µου. Ακόµα κι όταν
έκανα ντοκιµαντέρ για την τηλεόραση, το ίδιο ένιωθα, κι ας ήταν το

θέµα µου, π.χ., οι καρβουνιάρηδες πάνω στο Βίτσι.

Απ’ όσο ξέρω, συνηθίζετε να επισκέπτεστε συχνά το Πήλιο.
Νοµίζετε πως η επόµενη επίσκεψή σας εκεί µε την παρέα
σας µετά από την έξοδο της ταινίας θα είναι διαφορετική;
Μου συµβαίνει κάτι πολύ περίεργο µε τους τόπους και τα γυρίσµατα σ’ αυτούς. Όσο δεν έχω τραβήξει καρέ εκεί, ο τόπος και τα µυστικά του µου φαίνονται όλο και πιο συναρπαστικά. Περιµένω µε
ανυποµονησία να κάνω το γύρισµα. Μόλις, όµως, αυτό τελειώσει
(ειδικά στο µοντάζ, όταν δηλαδή εγκλωβιστεί ο χώρος µες στο
φιλµ), παύει να έχει πια ενδιαφέρον για µένα, σαν να ’χει ξεψυχήσει ο τόπος µέσα µου. Γι’ αυτό και σε µέρη που πραγµατικά αγαπάω, δε θέλω να πηγαίνω µε κάµερα.

Ανέκαθεν στις ταινίες σας περιγράφατε µια Ελλάδα πέρα απ’
τα κλισέ τού «Live your myth in Greece», όµως έχω την αίσθηση ότι η µατιά σας εδώ είναι λίγο πιο σκληρή από αυτήν στο Βαλκανιζατέr ή το Μπραζιλέρο. Κουραστήκατε να
ανακαλύπτετε «δικαιολογίες» για τον Νεοέλληνα, ή απλώς
πάψατε να βρίσκετε χαριτωµένη τη «δεν βαριέσαι» νοοτροπία των περισσότερων κατοίκων αυτής της χώρας;
∆ε νιώθω σκληρός µε τους ανθρώπους· αγαπάω τους ήρωες αυτής
της ταινίας περισσότερο από κάθε άλλη. Επειδή, όµως, έχω την αίσθηση ότι, τα τελευταία χρόνια, βουλιάζουµε ως κοινωνία όλο και
πιο βαθιά στα σκατά, ίσως αυτή η αγάπη µου για τους ήρωες να µε-

Η ταινία σας ακροβατεί ανάµεσα στο δράµα και την κωµωδία
–όπως, άλλωστε, και η αληθινή ζωή–, όµως ποτέ δεν γίνεται
κυνική, και το τέλος της είναι µάλλον αισιόδοξο. Θα λέγατε
ότι είστε απ’ τους ανθρώπους για τους οποίους το ποτήρι είναι µισογεµάτο;
Συνήθως το πρωί το βλέπω µισογεµάτο. Το βράδυ, αφού έχω δουλέψει, συνήθως είναι µισοάδειο. Κάποιες φορές, µάλιστα, δεν βλέπω καν ποτήρι! Αυτό που βλέπω, όµως, είναι ότι το ερώτηµα που
είχα κι εγώ στην αρχή (Τι είναι οι Παρέες; Κωµωδία; Τραγωδία;
Θρίλερ;), παραµένει αναπάντητο. Ξέρω τώρα πια ότι το έκανα συνειδητά. Μπορεί να µην ταιριάζει στα ήθη της εποχής, που χρειάζεται όλο και πιο µονοσήµαντες ταυτότητες, αλλά ταιριάζει σε µένα
και στο τι ταινίες µού αρέσουν. Η εναλλαγή της κωµωδίας µε το
δράµα είναι αυτό που πάντα αγαπούσα.

Η παρέα των ηρώων της ταινίας σας, ακόµα κι αν µοιάζει ότι
κάποτε ήταν αληθινά ηλεκτρισµένη, όταν τη γνωρίζουµε δείχνει να υφίσταται πλέον µόνο από τη δύναµη της συνήθειας.
Νοµίζετε ότι η έννοια της παρέας που «έγραφε ιστορία» στην
Ελλάδα παλιότερων δεκαετιών δεν υφίσταται πια;
Υφίσταται· δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλώς, κάθε εποχή έχει τα δικά της ζόρια και τις δικές της χαρές. Οι άνθρωποι, πάλι σε παρέες,
µε φίλους, µέσα από τις σχέσεις τους, παλεύουν να βγουν στο
φως. Βέβαια, το παλεύουν µε άλλους απ’ τους δικούς µας τρόπους. Αλλά ας µη γινόµαστε κι εµείς «σκατόγεροι», που λένε:
«Πόσο καλύτερα ήταν όλα παλιά...». Η ταινία µου, αυτήν ακριβώς
την αντίληψη σιχαίνεται: ότι κάποτε όλα υπήρξαν εξαιρετικά και,
τώρα πια, στο µέσο της ζωής, είναι πλέον αναπόφευκτο να ζήσουµε τη µεγάλη κατρακύλα ώς το τέλος της σεµνής αυτής τελετής που
λέγεται ζωή. ∆εν πρόκειται. Εγώ τουλάχιστον δεν είµαι διατεθειµένος ν’ αρχίσω να συχνάζω σε ρετροσπεκτίβες.

Οι ήρωες των ταινιών σας µοιάζουν να βρίσκονται πάντα στην
ίδια πάνω-κάτω ηλικιακή οµάδα µε σας. Θέλω την άποψή σας
για τις γενιές που ακολούθησαν τη δική σας, για τους νέους τού
σήµερα. Ποια, για παράδειγµα, θα ήταν η αντίδραση µιας παρέας εικοσιπεντάρηδων µπροστά σ’ ένα πτώµα στην αυλή τους;

γαλώνει την αγωνία µου γι’ αυτούς. Αυτή η ανησυχία µου, όντως
εντείνεται µε τον καιρό, όταν βλέπω αγαπηµένους ανθρώπους να
στριµώχνονται όλο και περισσότερο και ν’ αναλώνουν τη ζωή τους
µε ελάχιστη χαρά και ευχαρίστηση, κυνηγώντας ανούσιους στόχους
που πολλές φορές άλλοι έβαλαν γι’ αυτούς κι αυτοί τρέχουν από
πίσω τους σαν το σκυλάκι. Κρίµα και άδικο...

Εσείς πού νιώθετε ότι στέκεστε µέσα στο τοπίο της σύγχρονης Ελλάδας, ένα τοπίο που το χαρακτηρίζουν η ευκολία, η
ελαφρότητα και η συναλλαγή; Ή µήπως δε βλέπετε έτσι τα
πράγµατα;
Τα βλέπω έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Όµως έχω την πεποίθηση ότι
κάπου εκεί χωµένη ανάµεσα, χωρίς καν να φαίνεται, κάτω από
«όγκους κοπριάς» που έλεγε κάποτε ο Σαββόπουλος, υπάρχει και
µια λαµπρή, λαµπρότατη φωτιά. Είναι έργα και στάσεις ζωής ανθρώπων που εξαιτίας τους αντέχουµε και συνεχίζουµε µες σ’ αυτό
το τρελοκοµείο-νεκροταφείο. Νιώθω υποχρεωµένος απέναντί τους
και θέλω να τους κάνω ένα δώρο, να ξεπληρώσω κάτι απ’ τη βοήθεια που µου ’χουν δώσει. Αυτό θέλω να είναι οι ταινίες µου.

∆ε µ’ αρέσει να µιλάω για άλλους, ειδικά όταν δεν τους ξέρω καλά. Έχω κάποιες υπόνοιες για το πώς θα αντιδρούσαν, όµως είµαι
σίγουρος ότι θα είχα εκπλήξεις. Έχω πράγµατι το ίδιο ενδιαφέρον
µ’ εσάς να το έβλεπα. Για να µην υπεκφεύγω, όµως, πιστεύω πως
ούτε απ’ αυτούς θα είχαµε ενιαία αντιµετώπιση. Άλλος θα έκανε το
ένα, άλλος το ανάποδο. Το αµύνεσθαι περί «πάτρης» ή «πάρτης»,
παρά τα φαινόµενα, δε νοµίζω ότι έχει ακόµα απαντηθεί, ούτε από
τους νεότερους.

∆ιανύουµε µέρες όπου ο ελληνικός κινηµατογράφος ζει στιγµές θριάµβου στα ταµεία. Νοµίζετε ότι το τοπίο έχει αλλάξει
ουσιαστικά στα χρόνια που κάνετε κινηµατογράφο, ή µήπως
αυτό που οδηγεί τα πράγµατα, εξακολουθεί να είναι κυρίως
η… σύµπτωση;
Έχει αλλάξει στο ότι υπάρχει ένα µεγαλύτερο κοινό διατεθειµένο να
πάει να δει µια ταινία που οι ήρωες οµιλούν την ελληνικήν – έστω,
αυτήν την ελληνικήν που οµιλούν… Όµως το πόσο ελληνικός είναι αυτός ο κινηµατογράφος, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο.

Έχετε ήδη κάποιο σχέδιο για την επόµενη ταινία σας; Ελπίζω
ότι δε θα χρειαστεί να περιµένουµε ξανά έξι χρόνια…
Απ’ το στόµα σας και στου Θεού τ’ αφτί, κύριε Κρασσακόπουλε!

Σκηνοθεσία/Σενάριο/Παραγωγή: Σωτήρης Γκορίτσας ∆ιευθυντής Φωτογραφίας: Σταµάτης Γιαννούλης Μοντάζ: Τάκης Κουµουνδούρος Ήχος: ∆ηµήτρης Αθανασόπουλος
Μουσική: Νίκος Πορτοκάλογλου Σκηνικά: Γιούλα Ζωϊοπούλου Κοστούµια: Νταίζη Κουράση Παίζουν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Μαρία Πρωτόπαππα, Βαγγέλης Μουρίκης, Λένα Κιτσοπούλου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος Παραγωγή: Sogo Films Συµπαραγωγή: Ε.Κ.Κ., ΕΡΤ Α.Ε, NOVA TV
Η ταινία βγαίνει στις 15 Μαρτίου από τη ROSEBUD

// φεστιβάλ

athens.animfest
’07
Φεστιβάλ… ζωντάνιας
Αν animation σηµαίνει εµψύχωση, από τη λατινική λέξη anima (=ψυχή), το Ευρωπαϊκό
Φεστιβάλ Animation, γνωστό ως athens.animfest ’07, θα δώσει µια διαφορετική πνοή στην πόλη
από τις 15 έως τις 21 Μαρτίου

Π

ρόκειται για ένα πρόγραµµα µε προβολές ταινιών
animation, εκθέσεις σκίτσων και workshops, καθώς και
ενδιαφέροντα αφιερώµατα σε ευρωπαίους δηµιουργούς, στούντιο και σχολές.
Σε τεχνικούς όρους, βέβαια, animation είναι η απεικόνιση σε κινούµενα σχέδια. Το athens.animfest ’07, λοιπόν, καλωσορίζει τους
animators απ’ όλο τον κόσµο µε προβολές ταινιών κινουµένων
σχεδίων µεγάλου µήκους, πρόσφατης ή και παλαιότερης παραγωγής. Από τη Χιλή και τη Βραζιλία ώς το Χονγκ Κονγκ και την Κίνα,
σχηµατίζεται ένα πανόραµα σύγχρονης δηµιουργίας, όπου καταγράφονται οι αισθητικές αναζητήσεις των δηµιουργών και οι εξελίξεις στις τεχνικές υλοποίησης των ταινιών τους.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, ξεκινά από φέτος µια σειρά εκδηλώσεων
µε τίτλο «Live animation», όπου καλλιτέχνες διαφόρων ειδικοτήτων
(µουσικοί, animators, ζωγράφοι, χορευτές, performers κ.ά.) θα συνδηµιουργήσουν οπτικοακουστικά έργα, µέγιστης διάρκειας 15΄. Αξιοποιώντας παραδοσιακά και σύγχρονα εκφραστικά µέσα και τεχνικές,
καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σηµερινά ψηφιακά µέσα (χρώµατα, σώµατα, νότες, φώτα και σκιές, κάµερες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές), θα δηµιουργήσουν µια σκηνική διάδραση που θα
µεταφέρεται στην οθόνη µέσα από βίντεο προβολέα.
Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινουµένων Σχεδίων, µε τη συνεργασία της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος και την υποστήριξη

του Media Desk Hellas, συνδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχή
χρονιά ηµερίδα για νέους ηθοποιούς, σεναριογράφους, σκηνοθέτες και ηχολήπτες, µε τίτλο «∆ανείζοντας φωνές: Η µεταγλώττιση
στις ταινίες animation».
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, το Εργαστήριο Κινουµένων Σχεδίων µε πλαστελίνες (claymation) που οργανώνει το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Κινουµένων Σχεδίων µε τη συνεργασία του Τµήµατος Πολιτιστικών Θεµάτων της 1ης ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Αθηνών του Υπουργείου Παιδείας, για νηπιαγωγούς, δασκάλους και
διδάσκοντες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε τον καταξιωµένο
διεθνώς ισραηλινό animator, Roni OREN, ∆ιευθυντή του Unit
Animation της Bezalel Academy of Art&Design, Jerusalem. Το Εργαστήριο είναι ανοιχτό επίσης σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από την τεχνική του claymation.
Η Τελετή Έναρξης του animfest ‘07 θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη
15 Μαρτίου υπό τους ήχους µιας συναυλίας µε γνωστές µουσικές
από ταινίες κινουµένων σχεδίων, ενώ η Τελετή Λήξης (21 Μαρτίου)
θα πλαισιωθεί µε µια εντυπωσιακή µουσικοχορευτική παράσταση
nuevo tango.
Μάγδα Τζεπκινλή
Οι προβολές του athens.animfest ’07 θα φιλοξενηθούν στο Τριανόν Filmcenter
(Κοδριγκτώνος 21 και Πατησίων).
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα και τις προβολές µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.animationcenter.gr

// συνέντευξη

∆ηµήτρης Κουτσιαµπασάκος

Σε κάθε ορεινό χωριό συναντάς
“γιους του φύλακα”
Πριν δω την ταινία του ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου, Ο γιος του φύλακα, έπεσε στα χέρια µου µια
δηµοσίευση της Αφροδίτης Νανάκη στην εφηµερίδα των Τρικάλων «Γεγονότα». Και ζήλεψα
που δεν ήµουν στα γυρίσµατα ή, έστω, στην πρεµιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης µαζί
µε τους συµπατριώτες µου. ∆ιάβασα: «Το θέµα της ταινίας είναι η συνειδητοποίηση
ενός νέου ανθρώπου µέσω της µύησής του στο παρόν και το παρελθόν ενός χωριού.
Η κεντρική ιδέα που τη διαπερνά, είναι ότι η αυτοσυνειδησία δεν µπορεί να συµβεί χωρίς τη
γνώση του χώρου απ’ όπου κατάγεσαι, και της ιστορίας του. Αυτό σε ισορροπεί ως άτοµο».
Τα λόγια είναι του σκηνοθέτη.

από τη Φανή Ζιώζια
φωτο: ∆ηµήτρης Τσατσούλης

Γιατί στις ταινίες σου (Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η γιαγιά µου, Ύψωµα 33) γυρνάς πάντα «στον τόπο του εγκλήµατος» όπως κι ο ήρωας σου;
Ο καθένας µας µιλά γι’ αυτά που κάθε φορά τον απασχολούν. Είχα την τύχη να περάσω τα
παιδικά µου χρόνια κοντά στη φύση, σ’ έναν τόπο άγριο, αλλά πανέµορφο, δίπλα στον ποταµό Αχελώο. Ξέρεις τι είναι να είσαι παιδί και να πιάνεις άγριες πέστροφες µε τα χέρια; Τόσο
απλό ήταν! Αυτή η περιοχή, µέσα σε 10-15 χρόνια έχει γίνει κρανίου τόπος. Και το χειρότερο
είναι ότι διαπιστώνεις πως έγινε έτσι, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Κι αυτό είναι κάτι που
µε πονάει. Ξέρεις ότι το φράγµα του Αχελώου στη Μεσοχώρα το κατασκεύασαν για να µην
το λειτουργήσουν; Κατέστρεψαν µια ολόκληρη περιοχή. Το ολοκλήρωσαν, κι εδώ και 10 χρόνια το έχουν να στέκεται. Το πιθανότερο είναι ότι διαπίστωσαν πως πρώτα πρέπει να κάνεις µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και µετά να κατασκευάσεις φράγµα – κι όχι το αντίθετο.

Από πού πηγάζει αυτή η ανάγκη να µιλάµε για ό,τι αφήσαµε πίσω;
Έχουµε αξεκαθάριστους λογαριασµούς µε το πίσω. Άλλωστε, η αστικοποίηση στην Ελλάδα έγινε µε τόσο βίαιο τρόπο, που έχει αφήσει ανοιχτές πληγές στις συνειδήσεις πολλών
ανθρώπων.

Το τοπίο έχει ρόλο συµπρωταγωνιστή - δεν το χρησιµοποιείς· το αναδεικνύεις.
Ακριβώς: είναι ένας από τους χαρακτήρες. Προσπάθησα να προσεγγίσω το τοπίο όπως το
αισθάνοµαι. Όταν κοιτάζω το βουνό απέναντι απ’ το σπίτι µου στο χωριό, δε βλέπω µόνο
πέτρες και δέντρα, άλλα και τις ιστορίες που το σηµάδεψαν. Γίνεται ένα θέατρο ιστοριών. Το
τοπίο µιλάει, γιατί το τοπίο θυµάται, έχει µνήµη.

Συνθέτεις το τοπίο µοντάροντας χώρους από διαφορετικά χωριά. Ήταν οι ανάγκες
του γυρίσµατος ή δεν ήθελες να φανεί η παρέµβαση που έχουν υποστεί;
Κάθε άλλο. ∆ε θέλαµε ένα ωραιοποιηµένο ελληνικό χωριό -όπως, π.χ., στα Ζαγοροχώρια–, αλλά ένα αντιπροσωπευτικό ελληνικό χωριό· µε αλλοιωµένη την αρχιτεκτονική του
φυσιογνωµία, µε σύγχρονες κατοικίες, αλλά και σπαράγµατα του χθες. Κι όλα αυτά, να συνυπάρχουν άναρχα.

Ο ήρωας της ταινίας στήνει τρεις ιστορίες (το όπλο, την «αναπαράσταση», τον βασιλιά). Γιατί όλες έχουν κακό ή αµφίβολο τέλος;
Γιατί και οι τρεις ιστορίες αφορούν εµµονές ανθρώπων που αρνούνται ν’ αντικρίσουν την
πραγµατικότητα. Ουσιαστικά, όλη η ταινία είναι η «υπονόµευση» αυτών των εµµονών, έτσι
ώστε οι ήρωες να αλλάξουν.

Πώς βλέπεις να επιδρά ο κινηµατογράφος, µε τα εκτός έδρας γυρίσµατα, στη ζωή
αυτών των ανθρώπων που είναι µακριά από το κέντρο; Πώς ήταν η συνεργασία µε
τους ντόπιους;
Ζωντανεύει την καθηµερινότητά τους. Όταν φύγαµε, τους λείψαµε πολύ. Μιλούσαν πολύ καιρό για τα γυρίσµατα. Η συνεργασία µας σε γενικές γραµµές ήταν καλή. Υπήρξαν, όµως, και περιπτώσεις που συναντήσαµε δυσπιστία ή αδιαφορία. Εχθρότητα, όµως, όχι· δε συναντήσαµε.

Τι κάνει τον γιο του φύλακα να θέλει να µείνει σ’ ένα µέρος-φάντασµα; Η αστυφιλία
δεν είναι αυτονόητη σ’ αυτή τη νεαρή ηλικία και υπ’ αυτές τις συνθήκες;
Σίγουρα αυτός είναι ο κανόνας. Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν σε κάθε ορεινό χωριό συναντάς «γιους του φύλακα». Είναι παιδιά που για κάποιο λόγο έχουν «ξεµείνει» και, µαζί µε τους υπόλοιπους, λιγοστούς κατοίκους, ζουν περιµένοντας τον ∆εκαπενταύγουστο. Στην περίπτωση
του ήρωα της ταινίας, βέβαια, δεν είναι τόσο ότι θέλει να µείνει στο χωριό, όσο ότι φοβάται την πόλη.

Σκηνοθεσία: ∆ηµήτηρης Κουτσιαµπασάκος
Σενάριο: ∆ηµήτηρης Κουτσιαµπασάκος, Βασίλης Ραΐσης
∆ιευθυντής Φωτογραφίας: Οδυσσέας Παυλόπουλος
Μοντάζ: Σπύρος Κόκκας
Ήχος: ∆ηµήτρης Αθανασόπουλος
Μουσική: Βαγγέλης Φάµπας
Σκηνικά-Κοστούµια: Κική Μήλιου
Παίζουν: Νικόλας Αγγελής,
Απόστολος Τότσικας, Ελένη Βεργέτη,
∆ηµήτρης Τζουµάκης, Γιώργος Σπανιάς.
Παραγωγή: CL Productions, Ε.Κ.Κ.,
NOVA TV, ΕΡΤ Α.Ε, AKRON STUDIO
• Ο Γιος του Φύλακα έχει αποσπάσει
το Β΄ Κρατικό Βραβείο Καλύτερης
Ταινίας Μυθοπλασίας και το Κρατικό Βραβείο
Πρωτοεµφανιζόµενου Σκηνοθέτη.
Η ταινία βγαίνει στις 12 Απριλίου από την ODEON.

Νοµίζεις ότι το θέµα της ερήµωσης της υπαίθρου ενδιαφέρει το κοινό; ∆ε φοβάσαι
µην το θεωρήσουν γραφικό;
∆εν υπάρχουν αδιάφορα ή γραφικά θέµατα. Εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο τα προσεγγίζεις. Αλλά για να σου απαντήσω ειλικρινά, ναι: πιστεύω πως είναι ένα θέµα που ενδιαφέρει τον κόσµο. ∆εν υπάρχει οµοιογενής αστικός πληθυσµός στην Ελλάδα· πόσο µάλλον στην Αθήνα. Τα πατρικά σπίτια των περισσότερων από εµάς ρηµάζουν σε κάποιο εγκαταλειµµένο χωριό της Ελλάδας.

∆εν κράτησες την προφορά µας. Είχες δυσκολίες µε τους ηθοποιούς ή έκανες γέφυρα µε τα «κανονικά» ελληνικά;
∆εν κράτησα την ντόπια προφορά, γιατί δεν µε ενδιέφερε αυτού του είδους ο ρεαλισµός
στην ταινία. Άλλωστε, πιστεύω ότι η ντοπιολαλιά δεν διδάσκεται.

Έχεις ζήσει σε χωριό. Θα µπορούσες να ζήσεις εκεί τώρα;
Γεννήθηκα σ’ ένα ορεινό χωριό της Πίνδου, το Αρµατωλικό, κι έζησα εκεί ώς τα έξι µου χρόνια. Μετά κατεβήκαµε στα Τρίκαλα, όπου έζησα ώς τα δεκάξι µου. Μόλις, όµως, έκλειναν τα
σχολεία, πήγαινα «τρέχοντας» στο χωριό. Έζησα διαδοχικά στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην
Αθήνα και στη Μόσχα. Τώρα ζω στην Αθήνα. Αν θα πήγαινα τώρα να εγκατασταθώ µόνιµα
στο χωριό µου; Όχι· δε νοµίζω. Αλλά να περνάω µεγάλα διαστήµατα εκεί, ευχαρίστως.

Σκέφτεσαι την επόµενη ταινία σου;
Ναι – κι αυτή τη φορά, είναι µια ιστορία… πόλης.

Στρατηγική Επιλογή
Η ανάπτυξη του ντοκυµανταίρ µπορεί και πρέπει να αποτελέσει
στρατηγική επιλογή για την ελληνική τηλεοπτική και κινηµατογραφική
βιοµηχανία. Εξαρχής τίθενται τα αυτονόητα ερωτήµατα: Ποιος, πώς , τι.
Ποιοι θα παράγουν αυτές τις ταινίες και ποιοι θα τις σκηνοθετήσουν,
πώς θα βρεθούν τα χρήµατα και πώς θ’ ανοίξουν αγορές,
τι θα είναι οι ταινίες ως προϊόν και, εντέλει, ποιοι θα τις δουν και πού.
Και στις τρεις πτυχές των ερωτηµάτων είναι δυνατόν να υπάρξουν
θετικές και, κυρίως, ρεαλιστικές απαντήσεις.

Κώστας Σπυρόπουλος
Γενικός ∆ιευθυντής Τηλεόρασης ΕΡΤ

Το κόστος

Συνήθως η συζήτηση για την παραγωγή ντοκυµανταίρ αρχίζει από το κόστος και ολοκληρώνεται αµέσως, γιατί θεωρείται ακριβό σπορ. Κι όµως, ως είδος είναι µικρού
κόστους για τον κινηµατογράφο και µεσαίου κόστους για την τηλεόραση. Συνεπώς, µια επένδυση –ιδιωτική ή/και δηµόσια– στο ντοκυµανταίρ είναι δυνατόν να αποβεί αποδοτική µε τον κατάλληλο
συνδυασµό προϊόντων για τον κινηµατογράφο και την τηλεόραση.
Η πείρα έχει δείξει ότι οι προϋπολογισµοί πρέπει να ξεφύγουν απ’
τα χαµηλά όρια, όχι γιατί πρέπει να αυξηθούν εισοδήµατα, αλλά
γιατί µόνον επενδύσεις 150-400.000 ευρώ µπορούν να δηµιουργήσουν ταινίες ικανές να σταθούν και στην αίθουσα και στην τηλεόραση και στην αγορά DVD / Video On Demand. Πώς γίνεται αυτό; Με επίγνωση του κινδύνου τού εµπειρισµού, ας δούµε µερικές
όψεις από την επιχειρηµατική πλευρά του ντοκυµανταίρ Sugar
town: οι γαµπροί (Κίµωνας Τσακίρης). Το budget έφτασε στις
407.100 ευρώ µε επιχειρηµατική σύµπραξη ΕΚΚ, ΕΡΤ, ΒΒC, ARTE,
YLLE, Anemon, Rosebud και του σκηνοθέτη. H ΕΡΤ συµµετείχε µε
60.000 ευρώ.
H επένδυση αυτή έδωσε:
• µία κινηµατογραφική παραγωγή 82 λεπτών µε πολύ ενθαρρυντική
πορεία στις ελληνικές αίθουσες και διεθνή διανοµή,
• µία τηλεοπτική παραγωγή 52 λεπτών για τα ευρωπαϊκά κανάλια, µε
πωλήσεις ήδη σε επτά αγορές, και
• µία τηλεοπτική σειρά 4x26΄ για την ΕΡΤ.
Η ΕΡΤ αποκόµισε από τη συµµετοχή της τα εξής οφέλη: α) ένα πρόγραµµα εξαιρετικού ποιοτικού επιπέδου, β) ενίσχυση του
corporate brand name στις διεθνείς αγορές συµπαραγωγής, γ) ένα
κινηµατογραφικό προϊόν ως θεσµικός κινηµατογραφικός παραγωγός, το οποίο εντάσσεται και στις οικονοµικές υποχρεώσεις τού
«1,5,%» δ) έσοδα, και ε) ανταγωνιστικό µε όρους αγοράς τηλεοπτικό πρόγραµµα, καθόσον το µέσο τελικό κόστος επεισοδίου,
αφαιρουµένων των εσόδων, είναι περί τις 13.000 ευρώ.

Πρόκειται, προφανώς, για βέλτιστο συνδυασµό τηλεοπτικών και κινηµατογραφικών προϊόντων, καθώς και για βέλτιστη πρακτική επιχειρηµατικής σύµπραξης. Ωστόσο, ο δρόµος αυτός είναι ο µοναδικός, όχι
µόνο για τα δεδοµένα της ελληνικής παραγωγής, αλλά και διεθνώς.
Πιστεύω ότι, πέραν της ΕΡΤ και του ΕΚΚ, είναι δυνατόν να προσελκυσθούν και ιδιωτικά κεφάλαια, ακόµα και από τα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια, σ’ αυτόν το καµβά παραγωγής και αξιοποίησης µιας
επένδυσης σε πολλαπλές πλατφόρµες. Μία απ’ αυτές τις πλατφόρµες είναι και οι αξιόλογες σειρές δηµοσιογραφικής έρευνας που
προβάλλονται από ορισµένα κανάλια. Φέτος µόνο, είδαµε εξαιρετικού ενδιαφέροντος εκποµπές για τα ελληνόπουλα παιδιά των Ναζί, τα θύµατα του Στάλιν, τα παιδιά-θύµατα του ελληνικού εµφυλίου, τη Μαρία Κάλλας, για να σταχυολογήσω ορισµένες µόνον εκποµπές. Σπεύδω να προλάβω την παρερµηνεία: «Αυτά δεν είναι
ντοκυµανταίρ». Ασφαλώς και δεν είναι. Ωστόσο, η θεµατολογία, η
ιστορική και η δηµοσιογραφική έρευνα για την παραγωγή και την
τεκµηρίωση αυτών των εκποµπών, κι ένα µεγάλο µέρος από τα
υπόλοιπα έξοδα παραγωγής (εύρεση και µίσθωση αρχειακού υλικού, ταξίδια, µέρος των γυρισµάτων) επικαλύπτουν τις αντίστοιχες
εργασίες για την παραγωγή ντοκυµανταίρ µε την ίδια θεµατολογία.
Βεβαίως, το σενάριο, η σκηνοθετική µατιά είναι αυτά που θα καθορίσουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της παραγωγής µιας ταινίας τεκµηρίωσης. Όµως, αν πεισθούν τα ιδιωτικά κανάλια να διαθέσουν µέρος του κόστους αυτών των τηλεοπτικών εκποµπών για την παραγωγή αντίστοιχων ντοκυµανταίρ, αν πεισθούν να µπουν στο στίβο
των διεθνών συµπαραγωγών ώστε το κόστος των ταινιών τεκµηρίωσης, αλλά και το ύφος τους, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
ενός ΒΒC ή ενός ΑRΤΕ, τότε και τα ιδιωτικά κανάλια µπορούν να
προσδοκούν οφέλη ανάλογα µε εκείνα που περιγράφηκαν ανωτέρω από την εµπειρία του Sugar town. Μια ταινία τεκµηρίωσης,
π.χ., για τα παιδιά του Εµφυλίου µπορεί να τροφοδοτήσει µια σειρά τηλεοπτικές εκποµπές εξαιρετικού ενδιαφέροντος. ∆εν πρόκειται για αυθαίρετο σχήµα λόγου. Αυτός είναι ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός της ΕΡΤ για την ελληνογαλλική συµπαραγωγή Οne way

Sugar town: οι γαµπροί

kids του Μάρκου Γκαστίν και ανάλογος για την ελληνοαµερικανογαλλική συµπαραγωγή Καληµέρα, κύριε Μάρσαλ. Έτσι, λοιπόν,
τα ιδιωτικά κανάλια µπορούν να δουν την εξυπηρέτηση των δικών
τους συµφερόντων µέσα απ’ την ανάπτυξη ντοκυµανταίρ διεθνών
προδιαγραφών, ικανών να σταθούν και στην αίθουσα. Με αυτόν
τον τρόπο µπορούν να εκπληρώνουν και ένα –έστω, µικρό– µέρος
της δέσµευσής τους για το 1,5%.

Ποιοι

Κάθε γενιά δηµιουργών σκηνοθετών, από τους
πρωτοπόρους του 1960-70 έως τους νεοτέρους, έχει µε τον έναν
ή τον άλλο τρόπο εµποτιστεί στη δηµόσια σφαίρα αναζητήσεων,
ζει το παρόν ως αφήγηση, διαβάζει το παρελθόν ως συνέχεια και
αντικρίζει το τεκµήριο όχι ως φετίχ, αλλά ως µέσο έκφρασης.
Υπάρχουν, δηλαδή, οι προϋποθέσεις δηµιουργικότητας, υπάρχει
ταλέντο. Ειδικά για την Ελλάδα, πρέπει να συνυπολογιστεί ως συγκριτικό πλεονέκτηµα το γεγονός ότι, διεθνώς, η χώρα θεωρείται
συνώνυµο της Ιστορίας και, άρα, για µια σηµαντική κατηγορία ντοκυµανταίρ, τα ιστορικά, είναι ευκολότερη η προσέλκυση διεθνών
επενδυτών.
Για τους επαγγελµατίες του οπτικοαουστικού χώρου, η ΕΡΤ, σε συνεργασία µε τη Βουλή-Τηλεόραση, οργανώνει για τρίτη χρονιά εφέτος σεµινάριο για το Ντοκυµανταίρ, µε συµµετοχή 150 νέων δηµιουργών. Το σεµινάριο, στο οποίο διδάσκουν επιφανείς ευρωπαίοι
και αµερικανοί ειδικοί, δίνει τη δυνατότητα στους σκηνοθέτες µας
να προετοιµαστούν κατάλληλα για τη δηµιουργία προτάσεων παραγωγής που να έχουν την προοπτική ανεύρεσης ξένων συµπαραγωγών. Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε εκπροσώπους µεγάλων ευρωπαϊκών δικτύων (BBC, ZDF,
RAI, ARTE, DISCOVERY) και να δηµιουργήσουν νέα δεδοµένα για
την παραγωγή και τη διανοµή του ελληνικού ντοκυµανταίρ στην
Ευρώπη. Τα πρώτα σεµινάρια οργανώθηκαν τον Μάιο και τον
Οκτώβριο του 2005· για το 2006, τον Μάιο, τον Ιούλιο και τον
Οκτώβριο. Η τελευταία φάση έχει τη µορφή Workshop και Pitching
Forum. Από αυτές τις διαδικασίες ξεπήδησαν οι διεθνείς συµπαραγωγές ντοκυµανταίρ της ΕΡΤ.
Με στρατηγικό στόχο τη συµµετοχή της σε διεθνείς συµπαραγωγές
τηλεοπτικού προγράµµατος, ώστε και το περιεχόµενο να είναι υψηλών προδιαγραφών και το κόστος να επιµερίζεται µεταξύ των συµπαραγωγών, η ΕΡΤ, διαβάζοντας σωστά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις ανάγκες των εθνικών τηλεοράσεων, οργάνωσε µε συγκεκριµένα βήµατα τη διεθνή παρουσία της. Αντί να νοικιάζει, απλώς, πρόγραµµα για δύο ή τρεις προβολές και, πολλές

φορές, να πληρώνει επιπλέον χρήµατα για επαναλήψεις,
η ΕΡΤ πήρε µέρος µε τα ίδια χρήµατα στην παραγωγή ως
εταίρος. Κράτησε, έτσι, τα δικαιώµατα για απεριόριστες
προβολές για επτά ή δέκα χρόνια, παρακάµπτοντας το
κέρδος τόσο του βασικού παραγωγού όσο και του µεταπωλητή διανοµέα. Αυτή την πολιτική την εφάρµοσε στην
αρχή πιλοτικά, και στη συνέχεια την επεξέτεινε σε ποσοστό 9% επί του συνολικού ξένου προγράµµατος. Επιπροσθέτως, εγκαθιδρύοντας µε αξιόπιστο τρόπο συνεργασίες
µε τους µεγάλους οργανισµούς [ΒΒC, RAI, ZDF, ARTE,
France Television, PBS (ΗΠA) SBS (Aυστραλία)], αλλά και τους ανεξάρτητους παραγωγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέτυχε συµφωνίες αµοιβαίας επένδυσης. Κορυφαίο παράδειγµα αποτελεί η συµφωνία µε το BBC (Μάιος 2006), σύµφωνα µε την οποία η ΕΡΤ δαπανά ετησίως 300.000 ευρώ για συµπαραγωγή προγραµµάτων
στα οποία είναι βασικός εταίρος το BBC, αλλά και το BBC ανέλαβε
την υποχρέωση να επενδύσει το ίδιο ποσό σε παραγωγές της ΕΡΤ
ή ανεξάρτητων ελλήνων παραγωγών. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΡΤ
µετέτρεψε το κονδύλι προµήθειας βρετανικού προγράµµατος από
έξοδο σε επένδυση. Ανάλογη συµφωνία πέτυχε η ΕΡΤ µε το
History Channel. ∆ίνοντας στην ξένη ιδιωτική εταιρεία δικαίωµα
πρώτης επιλογής για την αµερικανική αγορά στις παραγωγές ελληνικού ιστορικού ντοκυµανταίρ, η ΕΡΤ πέτυχε µείωση τιµών στο παρεχόµενο πρόγραµµα κατά 25% σε σχέση µε την προηγούµενη
συµφωνία 2002-2004. Με τη γαλλική δηµόσια τηλεόραση η ΕΡΤ
έδειξε ευελιξία και ακολούθησε τη δική τους πρόταση, που ήταν
όχι συµφωνία-πλαίσιο, αλλά βήµα- βήµα. Και αυτή η µέθοδος
έφερε πλούσια αποτελέσµατα, καθώς οι δύο εταιρείες συµπαρήγαγαν επτά ντοκυµανταίρ και µια σειρά µυθοπλασίας, ενώ πλέον η
ARTE πωλεί διεθνώς τις ελληνογαλλικές παραγωγές και διανέµει
απευθείας τα προγράµµατά της στην ΕΡΤ µε έκπτωση 20% σε σχέση µε την προηγούµενη διετία.

Μέτωπο ποιότητας

Έχουν ωριµάσει οι συνθήκες για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών οι οποίες θα στοχεύουν πολύ απλά στην αλλαγή της ελληνικής εικόνας που βλέπουν
οι Έλληνες. Το ντοκυµανταίρ είναι καταλύτης γι’ αυτό το ποιοτικό άλµα. Η ΕΡΤ, µετά τη συνεργασία µε τη Βουλή-Τηλεόραση και το ΕΚΚ,
είναι διατεθειµένη ν’ ανοίξει το σεµινάριο Ντοκυµανταίρ και το Pitching
Forum και σε κάθε άλλο ιδιωτικό φορέα που θα επιθυµούσε ν’ αξιοποιήσει τις υποδοµές διεθνούς δικτύωσης, τις υπηρεσίες επιχειρηµατικής/νοµικής συµβουλευτικής και µάρκετινγκ που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε συνεργασία µε το EDN, τo Discovery Campus, το καναδικό Hot
Docs, το World Congress History Producers, το Barcelona Docs κ.ά. Αν
συνενωθούν όσοι πιστεύουν στο ντοκυµανταίρ δηµιουργώντας από
κοινού έναν ανεξάρτητο θεσµό στο πρότυπο του γερµανικού Discovery
Campus, τότε θα µπορέσουµε να προσελκύσουµε και χορηγούς,
αξιοποιώντας τον πρόσφατο νόµο. Μπορούµε να δεσµευθούµε ότι θ’
αλλάξει η εικόνα που βλέπουν οι Έλληνες. Εννοείται ότι η ΕΡΤ, ακόµα
κι αν δεν επιτευχθεί η συνένωση δυνάµεων, θα συνεχίσει την ενίσχυση του ντοκυµανταίρ στο πλαίσιο της αποστολής της.
Η λέξη ντοκυµανταίρ γραµµένη σύµφωνα µε την επιθυµία του συντάκτη τού κειµένου.

ντοκιµαντέρ: ενδοσκόπηση
Όταν η πραγµατικότητα «επινοεί» τους πιο συγκλονιστικούς «µύθους»,
το ντοκιµαντέρ που τρέφεται απ’ αυτήν, διαθέτει και προσφέρει την πλουσιότερη
πρώτη ύλη. «Στις ταινίες µυθοπλασίας, ο σκηνοθέτης είναι “θεός”·
στα ντοκιµαντέρ, σκηνοθέτης είναι ο Θεός» λέει ο Χίτσκοκ. Υπάρχουν, όµως,
και οι ανθρώπινες παρεµβάσεις, που δυσκολεύουν το έργο του ντοκιµαντερίστα.
Στη συζήτηση που ακολουθεί, άνθρωποι από το χώρο του κινηµατογράφου
µιλούν για το πώς η εποχή επαναπροσδιορίζεται, για το πώς το ντοκιµαντέρ άλλοτε κερδίζει, άλλοτε χάνει έδαφος, για το πώς η δυσκολία µετατρέπεται σε ευκαιρία.
Από τη ∆ήµητρα Νικολοπούλου

Στην εποχή µας, και µε δεδοµένη
την κυριαρχία της τηλεόρασης
(και της ειδησεογραφίας), χρειάζεται
επαναπροσδιορισµός του ντοκιµαντέρ;
ΛΟΥΚΙΑ ΡΙΚΑΚΗ (καλλιτεχνική διευθύντρια του
φεστιβάλ Ecofilms – σκηνοθέτις): Πιστεύω πως
ζούµε σε µια εποχή όπου οι γραµµατικές όλων
των ειδών µπερδεύονται – και καλώς συµβαίνει
αυτό – αλλά νοµίζω είναι λάθος όταν αναφερόµαστε στη δηµιουργική έκφραση να δίνουµε ορισµούς και µάλιστα σε µια εποχή που σπάει τους
ορισµούς και κάθε γραµµατική.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΖΗΣ (σκηνοθέτης - παραγωγός):
Στην τέχνη, όµως, υπάρχουν ορισµένοι κώδικες
που ισχύουν διαχρονικά και δεν σπάνε εύκολα,
όπως και στον έρωτα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ (υπεύθυνος ελληνικού
τµήµατος µυθοπλασίας στον Alpha - σκηνοθέτης):
Όταν κάνεις ένα ντοκιµαντέρ, ξέρεις ότι κάνεις
ντοκιµαντέρ και όχι κάτι άλλο. Βέβαια, στη σηµερινή εποχή τα πράγµατα δεν ορίζονται πολύ συγκεκριµένα, το ένα είδος µπαίνει µέσα στο άλλο,
και νοµίζω ότι ζούµε σε µια εποχή αναζητήσεων
στο θέαµα, η οποία πραγµατικά δεν ακολουθεί
κανόνες.

Λουκία Ρικάκη

ΘΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (παραγωγός): Σήµερα, ένα µεγάλο θέµα είναι ποια είναι τα όρια του
ντοκιµαντέρ και της µυθοπλασίας. Είναι µια µεγάλη κουβέντα, καθώς υπάρχουν παραδείγµατα
σπουδαίων ταινιών, όπως Ο Νανούκ του βορρά
ή το Ζούσε τη ζωή της του Γκοντάρ, για τα οποία
θα µπορούσε να τεθεί το ερώτηµα: είναι ντοκιµαντέρ ή µυθοπλασία;
ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗ (λέκτορας τµήµα θεατρικών σπουδών Πανεπιστήµιο Αθηνών - σκηνοθέτις): Κάθε
κείµενο έχει διαφορετικές αναγνώσεις· δεν είναι
αντικειµενικό. Επειδή, όµως, µιλήσαµε για την
ιστορία του ντοκιµαντέρ, όλοι οι µεγάλοι ντοκιµαντερίστες είχαν ένα προσωπικό ύφος γραφής,
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το οποίο διαχώριζε αυτό που έκαναν από τα
υπόλοιπα.
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (αντιπρόεδρος
ΕΚΚ- σκηνοθέτης): Οι συγκεκριµένες ταινίες, βέβαια, είχαν την πορεία τους µέχρι να βρουν το
«ύφος γραφής». Όταν χάθηκε το υλικό του, Ο
Νανούκ του βορρά ξαναγυρίστηκε αλλιώς, γιατί
την πρώτη φορά δεν είχε αρέσει στον Φλάερτι.
Αυτό το πρόβληµα το βρίσκουµε διαρκώς µπροστά µας· κι όχι µόνο ως σκηνοθέτες, αλλά κι
όταν χρειάζεται να κρίνουµε µια πρόταση για ταινία. Τι ρόλο παίζει το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου; Ποιες ταινίες ενισχύει; Πολλές φορές
λέµε: εντάξει, ενδιαφέρον έχει αυτό το θέµα, αλλά ταιριάζει περισσότερο στην ΕΡΤ. Εγώ έχω καταλήξει στην εξής σκέψη: ο κόσµος µας σήµερα
είναι γεµάτος πληροφορία. Βοµβαρδιζόµαστε
από πληροφορίες, ακόµα κι όταν περπατάµε στο
δρόµο. Πληροφορία, όµως, δε σηµαίνει και γνώση. Καταλήγω, λοιπόν, στο ότι σωστό ντοκιµαντέρ –πάντα για τα δικά µου γούστα– είναι αυτό
που µπορεί να πάρει την πληροφορία και να την
µετατρέψει σε γνώση. Είναι ένας µπούσουλας για
να µου δείξει εµένα τι θέλω να κάνω ως σκηνοθέτης, πώς µπορώ να πάρω τα στοιχεία και να τα
οδηγήσω κάπου, ανοίγοντας µια χαραµάδα στον
κόσµο, αλλά και τι πρέπει να κάνω ως κριτής
προτάσεων ντοκιµαντέρ, για το πρόγραµµα «Τεκµήριο» του Κέντρου.
ΚΟΛΟΖΗΣ: Γνώση ή αυτογνωσία;
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γνώση. Η αυτογνωσία είναι
άλλη ιστορία.
ΚΟΛΟΖΗΣ: Στο κοινό ή στον δηµιουργό;
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στο κοινό. Οι ειδήσεις, για
παράδειγµα, δεν είναι γνώση· είναι πληροφορία
– ειδικά έτσι όπως µεταδίδονται…
ΣΤΑΓΚΟΣ: Έχω συζητήσει µε ανθρώπους που
βλέπουν ντοκιµαντέρ, και είναι αλήθεια πως το
πρώτο πράγµα που αποκωδικοποιούν, είναι η
καινούργια πληροφορία που παίρνουν: οι άνθρωποι εκεί ζουν έτσι, νιώθουν έτσι, σκέφτονται

έτσι· όχι ότι έχει γίνει το συγκεκριµένο πράγµα.

Σταύρος Στάγκος

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να φέρω ακόµα ένα παράδειγµα πάνω σ’ αυτό που λέω: το ντοκιµαντέρ Η
καµήλα που δάκρυσε. Ως πληροφορία, είναι
σχεδόν αδιάφορο· ως συναισθηµατική γνώση,
είναι µεγαλειώδες. Ο τρόπος προσέγγισης ήταν
τέτοιος, που στο τέλος µού άνοιξε µια χαραµάδα
στον κόσµο.
ΣΤΕΦΑΝΗ: Πιστεύω πως ντοκιµαντέρ είναι αυτό
από το οποίο απουσιάζει η πληροφορία. ∆ε διαχειριζόµαστε πληροφορία, αλλά γνώση, συναισθήµατα. Ό,τι δεν είναι κινηµατογράφος, δεν είναι ντοκιµαντέρ.
ΣΤΑΓΚΟΣ: Πιστεύω πως όλα έχουν να κάνουν µε
τον παρατηρητή. Το αν το ντοκιµαντέρ έχει ποίηση ή όχι, αυτό έχει σχέση µε τον παρατηρητή.
Μπορεί να βλέπει ένα ντοκιµαντέρ για ζώα, κι
αυτό να του γεννά απίστευτα συναισθήµατα.

Από τη στιγµή που έχουµε
έναν υποκειµενικό παρατηρητή πίσω
από την κάµερα, µπορεί ένα ντοκιµαντέρ
να γίνει επικίνδυνο; Έχει θέση το δηµιουργικό ντοκιµαντέρ στην τηλεόραση;
ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΣΤΙΝ (σκηνοθέτης - παραγωγός):
Μπορεί να γίνει, γιατί δίνει την ψευδαίσθηση ότι
αυτή είναι η αλήθεια· ενώ, όταν κάποιος δηλώνει
το υποκειµενικό, δηλώνει δηλαδή µε κάποιον
τρόπο τη δική του οπτική γωνία, τότε µπορείς να
πεις ότι κυνηγάει την αλήθεια. Πιστεύω ότι ντοκιµαντερίστας είναι κάποιος που έχει κάποια ιδιαίτερη ηθική η οποία συναντάται στο κυνήγι της αλήθειας. ∆ε θεωρούµε, δηλαδή ότι υπάρχει η αλήθεια, αλλά ότι την κυνηγάµε. Πάντα ορίζαµε αρνητικά το ντοκιµαντέρ. Παλιότερα, για παράδειγµα, τα σύνορα του ντοκιµαντέρ ήταν σε σχέση µε
τις ταινίες φιξιόν. Σήµερα, δεν είναι σε σχέση µε
το φιξιόν, δηλαδή τι δεν είναι φιξιόν, αλλά προς
την άλλη πλευρά: τι δεν είναι ντοκιµαντέρ· και
κυρίως σε σχέση µε το ρεπορτάζ. Στην Ελλάδα,
ονοµάζουµε τα πάντα ντοκιµαντέρ. Βλέπεις κάποια υπέροχα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, τα
οποία βαφτίζονται ντοκιµαντέρ, ενώ φυσικά δεν
είναι. Σε κάποια φεστιβάλ στο εξωτερικό, δεν
υπάρχει κατηγορία ντοκιµαντέρ, αλλά κατηγορίες
fiction και non-fiction. Είναι δύσκολος ο ορισµός,
αλλά πιστεύω ότι ξεκινά πάντα από µια ηθική
στάση απέναντι στην πραγµατικότητα.
ΚΟΛΟΖΗΣ: Τελικά, ενώ η τηλεόραση είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνεις ντοκιµαντέρ, είναι ο
πιο δυνατός χρηµατοδότης του ντοκιµαντέρ σε
όλο τον κόσµο, εντούτοις, υπάρχουν φορές που
υποσκάπτει το είδος και τους δηµιουργούς του κι
αυτό, γιατί τα ερωτήµατα τι είναι ντοκιµαντέρ ή τι
είναι ρεπορτάζ, γεννιούνται από την ίδια την τηλεόραση. Από τη µια πλευρά χρηµατοδοτεί ντο-

κιµαντέρ, κι από την άλλη προωθεί περισσότερο
ειδησεογραφικά ντοκιµαντέρ, ουσιαστικά ρεπορτάζ. Και τόσα χρόνια, το κοινό, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, εκπαιδεύεται σ’ ένα τέτοιο είδος. Συζητώ µε ανθρώπους οι οποίοι δέχονται ως ντοκιµαντέρ κάποια που κατά την εκτίµησή µου δεν είναι. Αφού, όµως, έτσι τα ονοµάζει η τηλεόραση, είναι ντοκιµαντέρ. Γενικώς, τα
media κτίζουν µιαν άλλη εικόνα. Υπάρχουν, µά-

στην Ελλάδα επικρατούν οι
µετριότητες· αν ξεπεράσεις τον
πήχυ της µετριότητας, ή θα ’χεις
πολλούς εχθρούς ή ποτέ δε θ’
ακούσεις ένα «µπράβο»
λιστα, αρκετοί που κάνουν ρεπορτάζ σε τηλεοπτικές εκποµπές, συµµετέχουν σε φεστιβάλ ντοκιµαντέρ και βραβεύονται. Όµως, άλλο είναι το
ντοκιµαντέρ κι άλλο το ρεπορτάζ. Θα ήθελα πολύ –στο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης,
για παράδειγµα– να γίνει ένα µεγάλο αφιέρωµα
σ’ έναν έλληνα δηµιουργό, στον Μανθούλη ή
στον Μάρο. Αντ’ αυτών, γίνονται αφιερώµατα σε
σταρ. Πιστεύω ότι η τηλεόραση και το επίσηµο
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνα για µια άποψη που έχουν διαµορφώσει και
που έχει περάσει στον κόσµο για το τι είναι ντοκιµαντέρ. Μια σύγχηση ανάµεσα στο ντοκιµαντέρ
και το ρεπορτάζ.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η τηλεόραση αποτελεί τη
µεγαλύτερη χαµένη ευκαιρία της κοινωνίας να
µορφώσει πραγµατικά τον κόσµο, για να το πω
έτσι, λίγο ρητορικά. Εµείς, ουσιαστικά, έχουµε
φτάσει στο σηµείο, δυστυχώς, να ικανοποιούµαστε που κάνει έστω και αυτά τα λίγα.
ΡΙΚΑΚΗ: Εγώ πιστεύω πως δεν υπάρχει τόλµη
ούτε στη διανοµή ούτε στην τηλεόραση ούτε στα
φεστιβάλ, κι εννοώ στο επίπεδο του προγραµµατισµού: δηλαδή, να προβάλλεις σε prime time
αυτά που ορίζουµε εµείς ως δηµιουργικά ντοκιµαντέρ και που µπορούν να φέρουν µαζική θέαση. Όποιοι ευθύνονται για το πώς επικοινωνείται
ένα δηµιουργικό ντοκιµαντέρ, δε δείχνουν την
Ντοκιµαντέρ// µοτέρ

∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος

Ειδησεογραφικά ρεπορτάζ που βαφτίζονται ντοκιµαντέρ, και ντοκιµαντέρ...

ικανή τόλµη να υιοθετήσουν µερικές πολύ καλές
ταινίες που υπάρχουν, που προκαλούν συγκίνηση, που έχουν γίνει µε ηθική διάσταση και χτυπάνε οποιαδήποτε ταινία φιξιόν «κάτω από τη
µέση». Θέλει, όµως, άλλου είδους διαφήµιση.
Υπάρχει µια ανάγκη της κοινωνίας και των δηµιουργών να επαναπροσδιορίσουµε τα πράγµατα
για να ανταποκριθούµε σ’ αυτό που συµβαίνει.
Το να κρυβόµαστε πίσω από το υπεραπλουστευµένο «δεν θέλει να το δει ο κόσµος», είναι ευκολία και τεµπελιά.
ΚΟΛΟΖΗΣ: Πιστεύω ότι το δηµιουργικό ντοκιµαντέρ έχει θέση στην τηλεόραση (τουλάχιστον
όσον αφορά τη δηµόσια) λόγω του προγράµµατος Τεκµήριο του ΕΚΚ, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Πρέπει, ωστόσο, να ξεχωρίσουµε ιδιωτική τηλεόραση και δηµόσια.
ΡΙΚΑΚΗ: Κάποτε ποζάραµε για το ΕΚΚ, ποζάραµε
για την τηλεόραση. Τώρα, το µόνο που έχουµε
καταφέρει, είναι να ποζάρουµε λιγότερο. Οι νέοι,
όµως, δεν ποζάρουν, γιατί έχουν άλλα µέσα στη
διάθεσή τους. Εµείς ξεκινήσαµε από µια Ελλάδα
όπου αυτό που κάναµε δεν ήταν απολύτως αποδεκτό, πήγαµε να το ντύσουµε µε λίγη κουλτούρα, µε λίγο παραµύθι... Ως δηµιουργός, αρνούµαι να παγιδευτώ σε είδος. Μπορεί να µη διανεµηθεί ποτέ, αλλά ακόµα κι αυτό αρχίζει να µε
απασχολεί λιγότερο, µε την έννοια του ότι θα
διανεµηθεί µε εναλλακτικούς τρόπους, δεν πρόκειται να χαθεί. Αυτό, σε µένα, λειτουργεί απελευθερωτικά. Για µένα, αυτό που έχει σηµασία,
είναι αν υπάρχει ένα θέµα επείγον για τον δηµιουργό. Αν υπάρχει, οφείλεις να το κάνεις. Υπήρξα παγιδευµένη σε τέτοια ζητήµατα, αλλά όχι
πια. Είδα πρόσφατα µια ταινία που παίχθηκε στη
Βενετία και βραβεύτηκε στο Ντουµπάι, µιας
55χρονης γυναίκας, πιο νέας απ’ όλους µας. Έκανε µια εξαιρετική ταινία, από τις πιο προσωπικές
που έχω δει. Μοιάζει µε παραµύθι, αλλά έχει γίνει µόνο µε τεχνική ντοκιµαντέρ. Είναι πραγµατικά ένα έργο τέχνης, ένα ποίηµα. Η κριτική επιτροπή προβληµατίστηκε για το τι ταινία είναι. Τι
σηµασία έχει; Κλαις επί δύο ώρες; Ε, τότε της δίνεις το βραβείο.
µοτέρ //Ντοκιµαντέρ

ΣΤΑΓΚΟΣ: Στο ρεπορτάζ, δηµιουργείς την αλήθεια µε τον τρόπο που σε βολεύει – αυτή είναι η
διαφορά. Στην τηλεόραση, το ρεπορτάζ χρησιµοποιείται, αφού «φτιάχνω» την πραγµατικότητα
για να τη δείξω όπως θέλω εγώ. Το ρεπορτάζ είναι ένα µέσο που χρησιµοποιείται από συγκεκριµένα κέντρα µε συγκεκριµένους τρόπους και µε
συγκεκριµένη µαζική χρήση πάνω στην κοινωνία. Το ρεπορτάζ δεν µπορεί να µην είναι απόλυτα χειραγωγούµενο, και γι’ αυτό ακριβώς δεν καταγράφει την πραγµατικότητα, αλλά τη δηµιουργεί όπως βολεύει. Να λέµε τα πράγµατα όπως είναι· γιατί το πως θα θέλαµε να είναι, είναι µια άλλη υπόθεση. Κι αυτό δεν είναι καθόλου ελληνικό φαινόµενο. Έξω απ’ την Ελλάδα, η πληροφορία που µεταδίδεται µέσα από τα ρεπορτάζ, είναι
πολύ πιο ελεγχόµενη.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν έρχονται προτάσεις
στο ΕΚΚ, σίγουρα κάποια που διαθέτει µια κινηµατογραφική µατιά µ’ ενδιαφέρει περισσότερο
από µιαν άλλη πρόταση όπου το άθροισµα των
συνεντεύξεων που παίρνει από πέντε ανθρώπους
στο δρόµο, δεν παράγει κάποιο γινόµενο. Αυτή
η άποψη, βέβαια, κρύβει έναν λειτουργικό ορισµό του ντοκιµαντέρ που χρειάζεται, γιατί έχεις
να κάνεις µια συγκεκριµένη δουλειά στο ΕΚΚ: να
βοηθάς τον κινηµατογράφο.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι άλλη η οπτική γωνία
του ανθρώπου που κρίνει από την πλευρά του
ΕΚΚ ή της ΕΡΤ, και άλλη των ανθρώπων που καταθέτουµε κάποιες προτάσεις ως σκηνοθέτες και
παραγωγοί. ∆ιάβαζα χθες µια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Τιερί Γκαρέλ, υπεύθυνου τµήµατος ντοκιµαντέρ του καναλιού ARTE, ο οποίος
παρατηρεί ως τάση σε όλη την Ευρώπη πως, τον
τελευταίο καιρό, υπάρχει µια ειδησεογραφικοποίηση του χώρου τού ντοκιµαντέρ. Το ρεπορτάζ, λοιπόν, είναι κάτι άλλο. Πολύ συχνά, είναι
αιχµηρό κοινωνικά, αισθητικά και καλλιτεχνικά,
όµως, δεν είναι ντοκιµαντέρ. Υπάρχει µια διαχωριστική γραµµή. ∆υστυχώς, στην τηλεόραση
υπάρχει µια προτίµηση προς την ειδησεογραφία.
ΣΤΕΦΑΝΗ: Αυτό, δεν έχει περάσει και στη φιξιόν, όπου πρέπει να υπάρχει κοινωνικό µήνυµα;
ΚΟΛΟΖΗΣ: Πιστεύω πως έτσι έχει εκπαιδευτεί το
κοινό. Χρόνια τώρα, ο άνθρωπος δεν είναι θεατής, αλλά τηλεθεατής.
ΡΙΚΑΚΗ: Κι αν υπάρχει ένας κίνδυνος σ’ αυτό το
φαινόµενο, όπως αναφέραµε νωρίτερα, αυτός είναι ο κιτρινισµός.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το κυρίαρχο είναι το θέµα·
όχι το ύφος.
ΣΤΕΦΑΝΗ: Και η γραφή.

Εύα Στεφανή
ΣΤΑΓΚΟΣ: ∆εν έχει νόηµα να λέµε ότι το νέο µέσο έχει κινδύνους. Το θέµα είναι πώς το χρησιµοποιεί ο καθένας. ∆εν είναι όλα τα πράγµατα
καλά ή κακά.
ΣΤΕΦΑΝΗ: Όχι, αλλά είναι γεγονός ότι, από τότε
που έχουµε αυτή την περίφηµη νέα τεχνολογία
(που δεν είναι νέα), όντως υπάρχει µια τάση για
ειδησεογραφικά ντοκιµαντέρ.
ΣΤΑΓΚΟΣ: Σίγουρα χρειάζεται εκπαίδευση.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς. Μια βασική διαφορά των ειδών είναι αυτή.
ΣΤΑΓΚΟΣ: Από την επαφή µου µε τους νέους,
νιώθω ότι δεν έχουν θέµατα ύφους, κι έτσι βγαίνουν και τα ενδιαφέροντα πράγµατα: γιατί είναι
τελείως άναρχοι. Ωστόσο, νιώθουν έντονη την
ανάγκη να καταγράψουν την πραγµατικότητα...
την ξερή πραγµατικότητα. Το ενδιαφέρον είναι
ότι το κάνουν µε τρόπους που δεν είναι καθόλου
συµβατοί. Εµείς το κάνουµε έτσι ώστε να είναι
καλαίσθητο, να παρακολουθείται πιο εύκολα, να
δηµιουργεί συναίσθηµα. Είναι άνθρωποι που δεν
τους ενδιαφέρουν όλα αυτά.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς και µόνον επειδή
δεν είναι συµβατοί αυτοί οι τρόποι, µπορούν να
σε βγάλουν από την ξερή «πραγµατικότητα» και
να σε πάνε πιο κοντά στην «αλήθεια».
ΡΙΚΑΚΗ: Πιστεύω ότι είναι πολύ απόλυτο αυτό.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μη το πάµε στην άλλη
άκρη. ∆εν είναι οι νέοι που κάνουν και τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις.

Νέα µέσα. ∆υνατότητες που ανοίγονται,
κίνδυνοι που παραµονεύουν.
ΣΤΕΦΑΝΗ: Τα νέα µέσα είναι προσβάσιµα
σε όλους. Έτσι, λοιπόν, όχι µόνο οι νέοι, αλλά
ΚΑΙ οι νέοι, µπορούν πια να κάνουν ένα ντοκιµαντέρ. Εκ των πραγµάτων, έχουµε µια νέα οπτική
της πραγµατικότητας. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν τα νέα µέσα να χρησιµοποιηθούν από
οµάδες ανθρώπων που δεν έχουν βήµα. Γίνονται
τόσες ταινίες για τους µετανάστες, και δεν έχουµε
µία ταινία από τους ίδιους τους µετανάστες.
ΡΙΚΑΚΗ: Επειδή παίρνω πάρα πολλά τέτοια ντοκιµαντέρ στη Ρόδο, µπορώ να πω ότι, ενώ υπάρχει καλή πρόθεση, υπάρχει µεγάλο πρόβληµα
γραµµατικής. Γίνονται ντοκιµαντέρ από µη κυβερνητικές οργανώσεις, τα οποία, όµως, δυστυχώς, είναι τραγικά: ενώ το θέµα που διαχειρίζονται µπορεί να είναι συγκλονιστικό, δεν τους
αφορά καθόλου η γραµµατική µιας ταινίας.

ΣΤΕΦΑΝΗ: ∆υστυχώς, όµως, για κάποιο λόγο, η
νέα τεχνολογία χρησιµοποιείται προς την κατεύθυνση του ειδησεογραφικού ντοκιµαντέρ. ∆εν είναι τυχαίο ότι η ταινία του Μάικλ Μουρ (σ.σ. Φαρενάιτ 9/11) πήρε το βραβείο στις Κάννες. Και µιλάµε για µια ταινία που έχει ένα χαρακτήρα επικαιρότητας και δεν είναι Ρενέ. Πάει πιο κοντά στο ρεπορτάζ. Προς το παρόν, υπάρχει αυτή η τάση.

ντοκιµαντέρ είναι αυτό από το
οποίο απουσιάζει η πληροφορία,
δε διαχειριζόµαστε πληροφορία,
αλλά γνώση, συναισθήµατα· ό,τι
δεν είναι κινηµατογράφος, δεν είναι ντοκιµαντέρ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μα οι νέες τεχνολογίες, πάντα κρύβουν κινδύνους. Ακόµα κι όταν βγήκε ο
ήχος στον κινηµατογράφο, υπήρχαν κίνδυνοι.
Πολλοί φοβούνταν ότι ο κινηµατογράφος θα
οδηγούνταν σε πιο ρεαλιστικό στυλ, ότι θα χανόταν η δύναµη της εικόνας.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο µεγαλύτερος κίνδυνος είναι να θεωρήσει η κοινωνία, το κοινό, ότι ντοκιµαντερίστες είναι κάτι τύποι που κάνουν ντοκιµαντέρ µόνο για τα ζώα ή ότι είναι οι δηµοσιογράφοι-σταρ. Είναι ένα αυτόνοµο κινηµατογραφικό
είδος. Άλλο πράγµα ο δηµοσιογράφος που κάνει
ρεπορτάζ, κι άλλο ο ντοκιµαντερίστας.
ΡΙΚΑΚΗ: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ο
Λαµπρόπουλος, γιατί εγώ το αντιµετώπισα στην
Κρήτη µε το ντοκιµαντέρ που έκανα. Πήγαιναν,
λοιπόν, όλοι στον δάσκαλο και τον ρωτούσαν:
«Ήταν δύσκολος ο ρόλος σας;». ∆εν µπορούσαν
να πιστέψουν ότι ήταν ντοκιµαντέρ. Νόµιζαν ότι
αυτό που γυρίζαµε, είχε αφηγηµατική δοµή κι ότι
όλοι έπαιζαν κάποιους ρόλους· ότι ήταν στηµένο.
ΓΚΑΣΤΙΝ: Ένας κίνδυνος για τον οποίο δεν µιλήσαµε κι ο οποίος κάνει τη ζωή µας πολύ πιο δύσκολη, είναι ο πολλαπλασιασµός των καναλιών
και των εκποµπών. Το πρώτο ντοκιµαντέρ που
έκανα στη ζωή µου, σπουδαστής ακόµα, ήταν
στην κεντρική αγορά. Τότε, λοιπόν, όλοι µου
έλεγαν: «Έλα, έλα, τράβα και µένα». Ξαναπήγα
πριν από µερικά χρόνια, και µε πέταξαν έξω. Κανείς δεν ήθελε να µου µιλήσει, γιατί γι’ αυτούς η
κάµερα αντιπροσωπεύει τα σκάνδαλα. Ο κόσµος
είναι εχθρικός προς την κάµερα, γιατί νοµίζει πως
Ντοκιµαντέρ// µοτέρ
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είσαι από κανάλι. Τώρα γυρίζεις ντοκιµαντέρ για
την ΕΡΤ, κι είναι καχύποπτοι. Παλιά, όταν γύριζες
κάτι για την ΕΡΤ, σου έλεγαν όλοι: «Περάστε!».
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ίσως αυτή η δυσκολία µάς
δίνει µια ευκαιρία να βρούµε την κινηµατογραφική γλώσσα που µας ταιριάζει. Και είναι µαγκιά
να µετατρέπει κανείς τις δυσκολίες σε ευκαιρίες.
ΚΟΛΟΖΗΣ: Προσωπικά, ένα κυρίαρχο στοιχείο
του ντοκιµαντέρ που θα µπορούσα να ορίσω µέσα
στη σύγχυση που υπάρχει, είναι η αυθεντικότητα.
ΣΤΑΓΚΟΣ: Πιστεύω πως και την αυθεντικότητα
και την ηθική στάση, µόνο οι κριτικοί του µέλλοντος θα τα κρίνουν.
ΓΚΑΣΤΙΝ: ∆εν είναι έτσι ακριβώς. Σήµερα, κάποιος που έχει ιδανικό του το cinéma vérité, αναρωτιέται ποια είναι η διαφορά του από ένα reality
show. Εγώ, για παράδειγµα, θα κάνω ένα ντοκιµαντέρ για τα δικαστήρια. Στην Ιταλία, υπάρχει
κάθε εβδοµάδα µια εκποµπή που µπαίνει µέσα
στα δικαστήρια. Σε τι διαφέρει από αυτό που θα
κάνω εγώ; ∆εν µπορείς να µην αναρωτιέσαι.

Πόσο ταξιδεύουν οι ελληνικές
ταινίες στο εξωτερικό;
Ποιους αφορούν οι θεµατικές τους;
ΡΙΚΑΚΗ: Αρκετές ταινίες βγαίνουν στο εξωτερικό –
και µάλιστα, πάνε πολύ καλά. Μη βαράµε συνέχεια
τους εαυτούς µας. Με την παραγωγή που έχουµε,
ο αριθµός των ταινιών που έχει ταξιδέψει έξω είναι
αρκετά ικανοποιητικός.
ΚΟΛΟΖΗΣ: Σ’ ένα διάστηµα 25-30 χρόνων που
τα παρακολουθώ, πολλά ντοκιµαντέρ έχουν διακριθεί έξω. Πάντα, όµως, αυτά τα ντοκιµαντέρ
που ταξιδεύουν, έχουν από πίσω τους µια ισχυρή
παραγωγή και µια µεγάλη χρηµατοδότηση. Στην
Ελλάδα, φυσικά, ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική και
µεγάλη χρηµατοδότηση για ένα ντοκιµαντέρ. Μερικοί ήταν τυχεροί κι έκαναν πράγµατα µε ιδιώτες
χρηµατοδότες. Κι εγώ ανάµεσα σε αυτούς.
ΡΙΚΑΚΗ: Υπάρχει, όµως, και το θέµα του τυχαίου
και της συγκυρίας. Για παράδειγµα, η ταινία που
πήρε πέρσι το βραβείο στο Φεστιβάλ του Σάντανς, είχε απορριφθεί προηγουµένως από το
Φεστιβάλ του Άµστερνταµ, αλλά δεν το ’βαλε
κάτω: συνέχισε να χτυπάει πόρτες, και το κοινό
βρέθηκε. Εµείς, όµως, είµαστε τεµπέληδες. Θέλουµε το κράτος να µας πάρει απ’ το χεράκι και
να µας πάει στα φεστιβάλ. Ιδιαίτερα στο ντοκιµαντέρ, χρειάζεται πολύ πιο επιθετική και ανήσυχη
µατιά και περιέργεια, και δεν πρέπει να περιµένεις στην επετηρίδα για τα 5-6 Τεκµήρια. Καήκαµε. Έτσι, δε θα γίνει καµιά δουλειά.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όλη αυτή η ιστορία είναι
αρκετά παλιότερη. Το πρόβληµα του ότι δεν
έχουν ταξιδέψει ικανοποιητικά πολλά ελληνικά
µοτέρ //Ντοκιµαντέρ

ντοκιµαντέρ στην Ευρώπη, δεν έχει να κάνει µε
τη θεµατολογία· έχει να κάνει και µε την παραγωγή, έχει να κάνει και µε τη µέχρι πρόσφατα
σχεδόν µηδαµινή ενίσχυση από τους όποιους
φορείς. Θα µιλήσω πιο συγκεκριµένα για την παραγωγή: υπάρχει µια νέα γενιά παραγωγών που
δουλεύουν µε σκηνοθέτες και, µε διακριτούς ρόλους, µε δηµιουργικό τρόπο, υποστηρίζουν κάτι
που τους αφορά πραγµατικά: την ταινία. Για παράδειγµα, όλο το πρόγραµµα Media, στο κοµµάτι του ντοκιµαντέρ, στοχεύει στην ενίσχυση του
παραγωγού, γιατί θεωρεί –και, νοµίζω, σωστά–
πως ο συνδυασµός του παραγωγού και του σκηνοθέτη µπορεί να κάνει καλύτερες ταινίες, που
θα µπορούν να ταξιδεύουν και περισσότερο.

Παραγωγή και παραγωγοί.
ΣΤΑΓΚΟΣ: Εγώ νιώθω πως ο παραγωγός, ανάµεσα σε χιλιάδες άλλες εργασίες που έχει, πρέπει ν’
ασχοληθεί και λίγο µε τον σκηνοθέτη. Στην
Ελλάδα, λείπουν οι παραγωγοί µε όραµα και
τόλµη. Οι παραγωγοί δεν είναι οικονοµικοί διαχειριστές, αλλά άνθρωποι που γουστάρουν να
κάνουν κάτι, που πιστεύουν σ’ αυτό και προσβλέπουν φυσικά, στα οικονοµικά του οφέλη.
Στην Ελλάδα, λείπει ο όρος του παραγωγού, αυτού που νιώθει την ταινία σαν δική του.
ΓΚΑΣΤΙΝ: Τώρα µιλάµε για το πιο σηµαντικό
πρόβληµα του ελληνικού ντοκιµαντέρ: την έλλειψη παραγωγών. Εγώ έγινα παραγωγός κατ’
ανάγκην. ∆εν ήθελα να είµαι παραγωγός. ∆εν
ήθελα να τρέχω εγώ στο ΕΚΚ και να κάνω τις
επαφές µε τους θεσµικούς και να παρακαλάω να
παίξουν την ταινία µου που ήταν τρία λεπτά µεγαλύτερη απ’ όσο την ήθελαν. Συγκεκριµένα,
πήγα στον Θάνο (Λαµπρόπουλο) να µου κάνει
την παραγωγή, αλλά δεν µπορούσε, γιατί είχε
ήδη αναλάβει άλλες ταινίες. Έτσι, λοιπόν, είπα:
«Άει στο καλό· θα κάνω µόνος µου την παραγωγή». Έγινα παραγωγός κι είµαι ευτυχισµένος τώρα. Το µόνο κοµµάτι που δεν ξέρω να κάνω, είναι η διανοµή. Όταν η ταινία τελειώσει, δε µε ενδιαφέρει πια. Είµαι δηµιουργός και θέλω να σκεφτώ την επόµενη. Στη Γαλλία, όπου µεγάλωσα,
µια εποχή ήταν καλύτερο στα φεστιβάλ να δηλώνεις παραγωγός απ’ ό,τι σκηνοθέτης. Στην
Ελλάδα, δε συνάντησα παραγωγούς που θα
υποστήριζαν πραγµατικά την ταινία µου.
ΚΟΛΟΖΗΣ: Η ελληνική αγορά είναι πολύ µικρή.
Ωστόσο, υπάρχουν παραγωγοί. Και µάλιστα, κάποιοι που κάνουν παραγωγή ντοκιµαντέρ. Αυτό
που θέτει ο Μάρκος, όµως, είναι σωστό, καθώς,
επειδή είναι πολύ µικρή η αγορά και περιορισµένες οι δυνατότητες, λογικό είναι ο παραγωγός να
έχει άλλες τρεις δουλειές και να µην µπορεί ν’
αναλάβει το δικό σου. Υπάρχει κι άλλο ένα θέµα, που αφορά την ελληνική µιζέρια. ∆εν είναι

απαράδεκτο που, για παράδειγµα, ο Μαυρίκιος,
ένας πολύ σηµαντικός ντοκιµαντερίστας, δεν έχει
τιµηθεί στην Ελλάδα. Όχι όσο θα ’πρεπε. Στην
Ελλάδα επικρατούν οι µετριότητες. Αν ξεπεράσεις τον πήχυ της µετριότητας, ή θα ’χεις πολλούς εχθρούς ή ποτέ δε θ’ ακούσεις ένα «µπράβο». Ξέρω πολλούς άξιους συναδέλφους, που
έχουν κάνει καταπληκτικές δουλειές, και τώρα
πεθαίνουν της πείνας.

Πόσο «εκπαιδευµένο» είναι το ελληνικό
κοινό σε ό,τι αφορά το ντοκιµαντέρ;
Σε τι επίπεδο βρίσκεται η διανοµή
στην Ελλάδα; Υπάρχουν εναλλακτικοί
τρόποι διανοµής;
ΡΙΚΑΚΗ: Όταν το Φεστιβάλ των Καννών δίνει το
βραβείο στον Μάικλ Μουρ (όταν, δηλαδή, γίνεται ένα τόσο µεγάλο ατόπηµα), τι να πούµε για
εκπαιδευµένο και απαίδευτο κοινό; Θέλω να πω
πως, όταν το top φεστιβάλ του κόσµου δίνει αυτό που όλοι θεωρούµε top καλλιτεχνικό βραβείο
στον Μουρ, τι µας αποµένει; Πιστεύω πως το κοινό έχει πολύ καλό ένστικτο, και δεν είναι τόσο
πολύ θέµα εκπαίδευσης όσο θέµα ενηµέρωσης.
Θέλει τόλµη για να δείξεις στο κοινό, µέσα από
την παραπληροφόρηση που δέχεται, ένα σηµαντικό πράγµα που αξίζει να το δει. Για παράδειγµα, στο Φεστιβάλ της Ρόδου επιλέγω για ταινία
έναρξης µια δύσκολη ταινία, που όλοι πιστεύουν
ότι θα προσελκύσει µόνο δέκα άτοµα, και τελικά
η αίθουσα γεµίζει µε χίλιους ανθρώπους που

το ρεπορτάζ δεν µπορεί να µην
είναι απόλυτα χειραγωγούµενο,
και γι’ αυτό ακριβώς δεν καταγράφει την πραγµατικότητα, αλλά
τη δηµιουργεί όπως βολεύει
κλαίνε και ζητούν επανάληψη. ∆ε λέω ότι είναι
εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, θέλει όµως τόλµη.
Χρησιµοποιώ τη διαφηµιστική λογική που χρησιµοποιούν και οι άλλοι για να τους πω ότι αυτό
είναι το event που αξίζει να δουν.
ΚΟΛΟΖΗΣ: Αναφέρεσαι, όµως, σ’ ένα ειδικό κοινό.
ΣΤΑΓΚΟΣ: Συµφωνώ ότι είναι ένα εκπαιδευµένο
κοινό, που γνωρίζει το Φεστιβάλ.
ΡΙΚΑΚΗ: Να φέρω ένα άλλο παράδειγµα. Βρέθηκα πρόσφατα στο Ψυχικό, σ’ ένα σπίτι όπου κάποιος είχε κανονίσει µια προβολή της ταινίας µου
Τα Λόγια της Σιωπής. Έρχονται, λοιπόν, κάποιες
κυρίες γύρω στα 60, ντυµένες κατάλληλα για τη
δεξίωση µετά, και παρακολουθούν την ταινία.
Αρχικά βαριούνται, το βλέπουν όµως, και στη
συνέχεια συζητούν γι’ αυτό.
ΣΤΑΓΚΟΣ: Ναι, αλλά για άλλο λόγο είχαν βρεθεί
εκεί...

ΡΙΚΑΚΗ: Εγώ λέω να τολµήσουµε και µιαν ανεντιµότητα, µε την έννοια ότι καµία διαφήµιση δεν
είναι απολύτως έντιµη, για να προσελκύσουµε το
κοινό, που πιστεύω ότι είναι έτοιµο.

Θάνος Λαµπρόπουλος

ΚΟΛΟΖΗΣ: Για να φτάσεις στο κοινό, όµως, χρειάζονται τεχνικές διαφήµισης. Αν κι εγώ φωνάξω
φίλους, συνεργαστώ µε οικολογικές οργανώσεις,
τότε θα έχω κάποιο αποτέλεσµα. Όµως δεν είναι
αυτή η δουλειά µας.
ΡΙΚΑΚΗ: Αυτό που λέω, είναι ότι δεν φταίει το κοινό, αλλά η έλλειψη τόλµης των φορέων διανοµής.
ΚΟΛΟΖΗΣ: Συµφωνώ. Όµως το κοινό εκπαιδεύεται και χειραγωγείται. Και, τα τελευταία χρόνια, τα
media έχουν καλλιεργήσει ένα καταναλωτικό life
style µε πρωταγωνιστές το εύκολο χρήµα, τα
γρήγορα αυτοκίνητα, τα χαρούµενα σιριαλάκια,
ωραίες αδύνατες γκόµενες, το οποίο έχει διαµορφώσει κι ένα κοινό. Αν πας στη Φιλοσοφική Σχολή και κάνεις γκάλοπ, θα πάθεις πλάκα µε το τι
βλέπουν και τι ακούν. Τα media εκπαιδεύουν
εδώ και χρόνια τον κόσµο σ’ ένα είδος θεάµατος,
όπου τα reality έχουν τον πρώτο λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΗ: Στη σχολή όπου διδάσκω, τους εξηγούσα τι είναι cinéma vérité, και µου απαντούσαν: «Α, είναι σαν το reality!». ∆εν µπορούσαν
να καταλάβουν τη διαφορά, και η µοναδική αναφορά που είχαν, ήταν το reality.
ΣΤΑΓΚΟΣ: Θεωρώ ότι, γενικά, τα ελληνικά media
δεν έχουν τόλµη, γιατί είναι πολύ µικρή η αγορά. Στην τηλεόραση όπου εργάζοµαι, η πίεση
από τους διαφηµιστές, για παράδειγµα, είναι πολύ µεγάλη. Μάλιστα, οι διαφηµιστές είναι και οι
πιο άτολµοι· δεν υπάρχει πιο συντηρητική οµάδα
από τους διαφηµιστές. ∆εν εµπιστεύονται τίποτα
καινούργιο, ούτε καν το εµπορικό καινούργιο.
Αυτό αναγκάζει όσους έχουν ανάγκη να δηµιουργήσουν, να καταναλώσουν παραπάνω ενέργεια και να πιστέψουν πιο πολύ την ανάγκη τους.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όσο πιο δύσκολες είναι οι
συνθήκες, τόσο περισσότερο ο ντοκιµαντερίστας
θα πρέπει να βρει τρόπους να κάνει την ταινία
του και να επικοινωνήσει µε τον κόσµο, είτε αυτό
είναι προβολή σε αίθουσα, είτε είναι προβολή σ’
ένα ειδικό κοινό, είτε ένα εναλλακτικό κύκλωµα
διανοµής σε τοπικές κοινωνίες, πανεπιστηµιακούς χώρους, σε dvd, σε διανοµή σε βιβλιοπωλεία, στο internet. Στη δηµόσια τηλεόραση, που
πρωτίστως µας αφορά, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέµα προγραµµατισµού, το οποίο είναι θέµα
ιδεολογικό και αντίληψης, και όχι µόνο τι ώρα
θα βάλουµε τι. Επίσης, τα ντοκιµαντέρ πρέπει να
υποστηριχθούν σωστά – µε τρέιλερ, µε δελτία
Τύπου. Η δηµόσια τηλεόραση πρέπει, αυτό που
παράγει, να το υποστηρίζει µε τους καλύτερους
τρόπους... µε επιµονή.

Μάρκος Γκαστίν

ΣΤΑΓΚΟΣ: Κάτι που δεν συµβαίνει. Είχα κάνει κι
εγώ µια σειρά ντοκιµαντέρ για την ΕΡΤ. Έπαιξαν
δυο-τρία επεισόδια, και µετά το σταµάτησαν.
Ντοκιµαντέρ// µοτέρ

Όταν ρώτησα γιατί, µου απάντησαν ότι είχαν πάρει κάτι αγώνες βόλεϊ. Μιλάµε για µη λειτουργία·
όχι για κακή λειτουργία. Χρειάζεται ανθρώπους
που θα αποφασίσουν να κάνουν µια στοιχειώδη
πολιτική µε προοπτική δεκαετίας. Οι περισσότεροι µπαίνουν σε µια θέση, κάθονται κάνα-δυο
χρόνια, και µετά πάνε παρακάτω. Στην Ελλάδα,
δεν υπάρχουν θεσµοί, γι’ αυτό και όλα είναι
εφήµερα. Κάνουµε κάτι για να το εισπράξουµε
εµείς και όχι οι επόµενοι.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μα και η ΕΡΤ έχει βαλθεί να
χτυπήσει τα ιδιωτικά κανάλια. Η κρατική τηλεόραση θα έπρεπε, ιδανικά, να κάνει πολιτισµό,
ακόµα κι αν χάνει λεφτά. Θα έπρεπε (µε την ευλογία της Κυβέρνησης, βέβαια) να σκέφτεται ως
πολιτιστικός οργανισµός κι όχι σαν κερδοσκοπικός. Άντε να το πεις αυτό στους υπευθύνους που
πασχίζουν να χτυπήσουν νούµερα και να µαζέψουν το κόστος.

Νόµοι για Κρατικά Βραβεία Ποιότητας
και ελληνικότητα.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το παράλογο του νόµου για
τα Κρατικά Βραβεία είναι ότι το µεγάλου µήκους
ντοκιµαντέρ για να συµµετάσχει στα Κρατικά
Βραβεία πρέπει να έχει παιχθεί πρώτα στο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης. Νοµίζω ότι κάθε
σκηνοθέτης και κάθε παραγωγός θα πρέπει να
επιλέγει ποια χρονική στιγµή θα εµφανιστεί το
ντοκιµαντέρ του στη Θεσσαλονίκη, σε ποιο φεστιβάλ, στην Ελλάδα, στον κόσµο. Το δεύτερο είναι ότι το transfer θα πρέπει να είναι ξανά µια
επιλογή του σκηνοθέτη και του παραγωγού. ∆ε
γίνεται να υποχρεώνεσαι να κάνεις transfer για
να συµµετάσχεις στα Κρατικά Βραβεία. Επίσης,
δεν µπορώ να καταλάβω γιατί τα δραµατοποιηµένα ντοκιµαντέρ δε γίνονται δεκτά στο Φεστιβάλ
Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης...

ΣΤΑΓΚΟΣ: Είναι απίστευτο να µιλάµε για ελληνικότητα σε µια εποχή όπου όλοι ζητούν τις συµπαραγωγές και τις διεθνείς συνεργασίες.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να υπενθυµίσω, όµως, ότι
point system υπάρχει και στην Ευρώπη· στη Γαλλία, για παράδειγµα.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, µε την έννοια ότι υπάρχουν και κάποιοι φορείς ενίσχυσης· γιατί, αλλιώς, θα έρθει
ένας Ιάπωνας σκηνοθέτης που θέλει να κάνει µια
ταινία για την Αλάσκα, θα βάλει πιθανόν για διευθυντή φωτογραφίας έναν Έλληνα και θα ζητά
χρηµατοδότηση από το ΕΚΚ. Έχει και η παγκοσµιοποίηση τα όριά της.

Τι θα ζητούσατε από το Ελληνικό Κέντρο
Κινηµατογράφου, προκειµένου να υπάρξουν
βελτιώσεις στο χώρο του ντοκιµαντέρ;
ΡΙΚΑΚΗ: ∆υναµική και όχι διεκπεραιωτική εκπροσώπηση στο εξωτερικό. Επίσης, το
Filmcenter, αν αξιοποιηθεί σωστά, µπορεί να κάνει πολύ σηµαντικά πράγµατα.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η ιδέα της ανάπτυξης, του
development, να θεσπιστεί και στο ντοκιµαντέρ.
Επίσης, πρέπει να συντονιστεί το Filmcenter µε
την αίθουσα «Παύλος Ζάννας» στη Θεσσαλονίκη
και να προβάλλουν τα ντοκιµαντέρ της χρονιάς.

ΡΙΚΑΚΗ: Στο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ
Θεσσαλονίκης, πλάι στις ταινίες που παίζονται
prime time, έχει γίνει τώρα ένας κάλαθος αχρήστων για τα υπόλοιπα ελληνικά, που παίζονται σε
άσχετες ώρες.

ΓΚΑΣΤΙΝ: ∆υστυχώς, στην κινηµατογραφική διανοµή του ντοκιµαντέρ λειτουργεί η λογική του
εµπορίου· δηλαδή, του πρώτου τριηµέρου προβολής. Αν κάνεις εισιτήρια, συνεχίζεις και την
επόµενη εβδοµάδα· αν όχι, κόβεσαι. Έχω συνεργαστεί µε διανοµείς που, µετά το πρώτο άνοιγµα
του ντοκιµαντέρ µου, προγραµµάτιζαν προβολές
µόνο τα Σαββατοκύριακα. Κι αυτό πήγε εξαιρετικά καλά, έκανε σταθερά εισιτήρια. Χρειάζονται
ζώνες ντοκιµαντέρ ή µια αίθουσα που να προβάλλει µόνο ντοκιµαντέρ. Ακόµα ένα θέµα που
θεωρώ σηµαντικό, είναι η διάρκεια των ντοκιµαντέρ. Παντού στον κόσµο, υπάρχουν δύο βερσιόν σε διάρκεια: µία 52’ και µία 90’: η πρώτη
για τηλεοπτική και η δεύτερη για κινηµατογραφική διανοµή. Καταλαβαίνω ότι για λόγους χρηµατοδότησης χρειάζονται διάρκειες, αλλά πρέπει να
υπάρχει κατανόηση και στο ότι µια ταινία µπορεί
να έχει δύο βερσιόν.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η όλη µας κουβέντα θέτει το
κριτήριο της ποιότητας και όχι το κριτήριο της
υπηκοότητας. Όσο ανόητο είναι το θέµα της ελληνικότητας, έτσι όπως το θέτει το Υπουργείο
Πολιτισµού, άλλο τόσο θεωρώ αυτονόητο ότι

ΣΤΕΦΑΝΗ: Ακόµα ένα θέµα για το ΕΚΚ είναι η
παρουσία του σε µερικά σηµαντικά φεστιβάλ
ντοκιµαντέρ στο εξωτερικό. Παραδοσιακά δεν
συµµετέχει, αλλά θα ήταν πολύ γόνιµο να υπάρχει εκπροσώπηση.

ΣΤΕΦΑΝΗ: ...αν, µάλιστα, λάβουµε υπ’ όψιν ότι
στον Νανούκ του βορρά, από τα πρώτα ντοκιµαντέρ στην Ιστορία, έχουµε δραµατοποίηση! Η
οπτική που ακολουθείται, ακόµα και στο cinéma
vérité, όπου υποτίθεται ότι δεν υπάρχει καµία
σκηνοθεσία, έχει στοιχεία δραµατοποίησης, γιατί
υπάρχει η οπτική του σκηνοθέτη που επιλέγει πού
θα βάλει την κάµερα, πώς θα κάνει το µοντάζ.

µοτέρ //Ντοκιµαντέρ

δεν ζητάµε ειδική µεταχείριση από το Φεστιβάλ
στις ελληνικές ταινίες σε σχέση µε τις ξένες.
Ελληνικές και ξένες ταινίες, θέλουµε να έχουν
την ίδια αντιµετώπιση.

ο καιρός γυρίσµατα

φωτογραφίες: Μαρία Μόσχου

// έχει

Στο ατελιέ µε τον El Greco
Μετά από επτά χρόνια προετοιµασίας και πέντε µήνες γυρισµάτων
ο Γιάννης Σµαραγδής ολοκληρώνει την υπερπαραγωγή
για τη ζωή και το έργο του µεγάλου δηµιουργού

Η επίσκεψή µας στο Ολυµπιακό Σκοπευτήριο, στο Μαρκόπουλο, µας επιφύλασσε αρκετές εκπλήξεις. Περνώντας τη
βαριά σιδερένια πόρτα, βρεθήκαµε αίφνης στην εποχή όπου έζησε και δηµιούργησε ο El Greco. Μπήκαµε στο εργαστήρι του Τιτσιάνο στη Βενετία (σταθµός του El Greco µετά τον Χάνδακα), στο σπίτι και εργαστήρι του στο Τολέδο, αλλά και αυτό της Μαδρίτης, στην εκκλησία του Αγίου Θωµά στο Τολέδο όπου δεσπόζει ο πίνακας της ταφής
του κόµη Οργκάθ, θαυµάσαµε τα αριστουργήµατά του, και µόνο οι φωνές των ηθοποιών και του συνεργείου µάς
προσγείωναν στην πραγµατικότητα. Βρισκόµασταν στο πλατό της ταινίας El Greco του Γιάννη Σµαραγδή, µια υπερπαραγωγή για τη ζωή και το έργο του µεγάλου ζωγράφου από την Κρήτη, που όχι µόνο για τον σκηνοθέτη, αλλά
και για όσους ασχολούνται µε αυτήν, πρόκειται για «µια ταινία εθνικής σηµασίας και διεθνούς διάστασης».

«∆

// έχει

ο καιρός γυρίσµατα

εν έχω την αίσθηση ότι κάνω µια προσωπική ταινία» λέει ο σκηνοθέτης
και σεναριογράφος, Γιάννης Σµαραγδής που χρειάστηκε αρκετά χρόνια
προετοιµασίας πριν ξεκινήσει τον περασµένο Νοέµβριο τα γυρίσµατα απο
το Ηράκλειο Κρήτης. «Μ’ αρέσει να ψάχνω τα πρόσωπα» λέει ο σκηνοθέτης που µετά τον Καβάφη επέλεξε να µεταφέρει στο σελιλόιντ τη ζωή του Ελ Γκρέκο. «Θεωρώ ότι ο Ελ Γκρέκο καταλάβαινε ότι ο ελληνικός πολιτισµός στην καλύτερή του στιγµή είναι
οικουµενικός. Αυτή είναι η δύναµή του». Για το ρόλο του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου, ο
Σµαραγδής επέλεξε τον βρετανό ηθοποιό Νικ Άσντον. Ο 25χρονος ηθοποιός, ψηλός και
λεπτοκαµωµένος, που ενέπνευσε από το πρώτο casting τον σκηνοθέτη, χαρακτηρίζει την
παραγωγή «εξαιρετικά σηµαντική από µια παρέα µε κοινό σκοπό να γίνει µια ταινία που να
µπορεί ν’ ακουµπήσει κάθε ευαίσθητο και σκεπτόµενο άνθρωπο». Για τη Χερόνιµα ντε λας
Κουέβας, σύντροφο του Greco, και τον ιεροεξεταστή Νίνο ντε Γκεβάρα, ο Γιάννης Σµαραγδής επέλεξε δύο διάσηµους ισπανούς ηθοποιούς: την Λάια Μαρούλ, η οποία µιλά µε ενθουσιασµό για την ταινία («Συνήθως αποφεύγω να παίζω σε ογκώδεις παραγωγές, αλλά,
όταν διάβασα το σενάριο, δέχτηκα αµέσως το ρόλο. Είµαι ευτυχής που βρίσκοµαι στην Ελλάδα για τα γυρίσµατα») και τον Χουάν Ντιέγκο Μπόττο: «Κατάγοµαι από µια οικογένεια που
είχε σχέση θαυµασµού µε την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισµό. Είµαι πραγµατικά ευτυχής
που βρίσκοµαι σ’ αυτή τη χώρα, συµβάλλοντας κι εγώ σε µια ταινία που την πιστεύω πολύ»
λέει ο αργεντινής καταγωγής ηθοποιός.
Τον επιστήθιο φίλο του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου, Νικολό, που τον ακολούθησε από
τον Χάνδακα στη Βενετία, υποδύεται ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στα γυρίσµατα ακόµα κι όταν δεν έχει δικές του σκηνές. «Με αυτή τη ταινία, ο Σµαραγδής θ’ αφήσει
το ηχηρό του αποτύπωµα ως σκηνοθέτης. Όλοι οι ηθοποιοί, παρότι έχουµε µικρούς ρόλους,
δεν µπήκαµε στη διαδικασία να σκεφτούµε µικρός ή µεγάλος. Θέλαµε να είµαστε µέσα στην
ιστορία αυτή, κι αυτό είναι συγκινητικό.»
Ο El Greco είναι µια διεθνής συµπαραγωγή της Ελλάδας µε την Ισπανία και την Ουγγαρία,
µε γυρίσµατα στην Αθήνα, τη Ρόδο, τη Βενετία, τη Βαρκελώνη και το Τολέδο, και τη συµµετοχή δεκάδων ηθοποιών. Τα εντυπωσιακά σκηνικά έχει φτιάξει ο ∆αµιανός Ζαρίφης, ενώ
τα 800 περίπου κοστούµια της ταινίας σχεδίασε η βραβευµένη µε δύο βραβεία Goya ισπανίδα ενδυµατολόγος Λάλα Ουέτε (Μπελ επόκ, Το κορίτσι των ονείρων σου, Στρατιώτες
της Σαλαµίνας). Οι Σάββας Γεωργιάδης, Νίκος Μόσχος, Στέλιος Πετρουλάκης, ζωγράφοι,
απόφοιτοι της Σχολής Καλών Τεχνών, αναπαρήγαγαν –για τις ανάγκες της ταινίας– τα πιο χαρακτηριστικά έργα του El Greco. Εκτός από τους ηθοποιούς που προαναφέραµε, εµφανίζονται ακόµα οι: ∆ήµητρα Ματσούκα, Γιώργος Χριστοδούλου, Σωτήρης Μουστάκας, Ντίνα
Κώνστα, Λήδα Πρωτοψάλτη, ∆ηµήτρης Καλλιβωκάς, Τάσος Παλαντζίδης, Ρένος Χαραλαµπίδης, Γιώργος Καραµίχος, ο µικρός Ευάγγελος Σιφονιός κ.ά. Τη µουσική υπογράφει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, τη διεύθυνση φωτογραφίας οι Άρης Σταύρου-Νίκος Σµαραγδής και
το µοντάζ ο Τάκης Γιαννόπουλος. Τις χορογραφίες επιµελείται ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Η ταινία αναµένεται να βγει στις αίθουσες στις 18 Οκτωβρίου 2007 από την Audio Visual.

Tις εντυπώσεις από τα γυρίσµατα «έκλεψε» η 9χρονη Αριέττα Βαλµά στο ρόλο µιας µικρής Ισπανίδας.
Για την εµπειρία της από τα γυρίσµατα του El Greco δηλώνει ενθουσιασµένη και όπως µας λέει: «ελπίζω να ξεκινήσω µε αυτόν τον τρόπο. Όταν βρίσκοµαι πάνω στη σκηνή, νιώθω ότι είµαι φτιαγµένη για
να παίζω ρόλους, και πραγµατικά τα δίνω όλα για να κάνω το κοινό
να πιστέψει ότι δεν είµαι η Αριέττα, αλλά το άτοµο που υποκρίνοµαι
πως είµαι».
Παρά το νεαρό της ηλικίας της η Αριέττα θυµάται στιγµές από τις
πρώτες της παραστάσεις που έδινε µε τους συνοµήλικούς της. «Όταν
ξεκίνησα “ηθοποιία”, ήµουν συνέχεια αγχωµένη για τα πάντα, όπως:
τι θα πει για µένα ο κόσµος ή ποια θα ήταν η αντίδρασή τους όταν
θα ξεκίναγα να τραγουδώ ή να παίζω το ρόλο, αλλά τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχε σηµασία πόσο καλά ή πόσο άσχηµα έπαιζα. Το
µόνο που είχε σηµασία, ήταν ότι έβαζα τα δυνατά µου κι ότι δεν πίεζα τον εαυτό µου να κάνει κάτι το οποίο δεν ήθελα. Πάντα αγαπούσα να παίζω ρόλους και πάντα προσπαθούσα να δείξω στο κοινό ότι
είµαι έτοιµη για τον οποιοδήποτε ρόλο µού δώσει ο οποιοσδήποτε,
κι ότι είµαι έτοιµη µια µέρα να γίνω µια αληθινή ηθοποιός».

Το πλατό της ταινίας στο Ολυµπιακό Σκοπευτήριο επισκέφθηκε και ο υπουργός Πολιτισµού Γιώργος Βουλγαράκης, συνοδευόµενος από τους Πρόεδρο
και Αντιπρόεδρο του ΕΚΚ, κ.κ. Γιώργο Παπαλιό και ∆ηµήτρη Σοφιανόπουλο αντίστοιχα. Ο κ. Βουλγαράκης ξεναγήθηκε στους χώρους του πλατό από τον
σκηνοθέτη, παρακολούθησε σκηνές της ταινίας στο µόνιτορ και συνοµίλησε µε τους ηθοποιούς. Εξέφρασε τον ενθουσιασµό του για το εντυπωσιακό
σκηνικό και χαρακτήρισε την ταινία ως µια µεγάλη ευκαιρία προβολής της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό, ενώ έκανε και ορισµένες σκέψεις για την αξιοποίηση του Σκοπευτηρίου και την επισκεψιµότητά του από σχολεία.

// συνέντευξη

Γιώργος Λάνθιµος

Και όµως, ΚΙΝΕΤΤΑ!
∆ε συνηθίζω να κάνω συνεντεύξεις µέσα από e-mail, αλλά ούτε η Κινέττα είναι µια συνηθισµένη
ταινία. Ένα αλλόκοτο τρίγωνο πρωταγωνιστεί σ’ αυτό το ανορθόδοξο σκηνοθετικό ντεµπούτο:
ένας αστυνοµικός που διερευνά µια σειρά δολοφονίες µέσα απ’ την αναπαράστασή τους,
µια κοπέλα που λειτουργεί ως µοντέλο, ένας φωτογράφος που καταγράφει. Ίσως, πάλι, ο απόλυτος
πρωταγωνιστής να είναι το οµώνυµο καλοκαιρινό θέρετρο όπου όλα συµβαίνουν…
Με τον σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιµο, να βρίσκεται στην Κούβα, και την παραγωγό,
Αθηνά-Ραχήλ Τσαγγάρη, χαµένη κάπου στην Τεχεράνη, δεν µπορεί παρά να ένιωθα ότι βρισκόµουν
στην άβολη τρίτη κορυφή ενός άλλου τριγώνου, προσπαθώντας να αντλήσω ηλεκτρονικά
λακωνικές απαντήσεις σε µακροσκελείς ερωτήσεις. Πάντως, αν µέχρι πριν λίγους µήνες
νοµίζαµε ότι η ταινία είχε εξαντλήσει την τύχη της στη γνωστή πασαρέλα που λέγεται διεθνές
και εγχώριο φεστιβαλικό κύκλωµα, ευτυχώς διαψευστήκαµε. Η Κινέττα, επιτέλους... κινείται
στην ελληνική εναλλακτική διανοµή· στον φυσικό της χώρο, δηλαδή. Σύνδεση µε Κούβα
και Τεχεράνη για τα περαιτέρω, λοιπόν, έστω και ελλειπτικά…
από τον Λευτέρη Αδαµίδη

Γιατί διαλέξατε ένα θέρετρο όπως η Κινέττα για να τοποθετήσετε
την ιστορία σας;
Περνούσα από την περιοχή µε το αυτοκίνητο και παρατήρησα ένα ξενοδοχείο που συνόρευε από τη µία µεριά µε τη θάλασσα κι από την άλλη
µε την παλιά εθνική οδό. Αυτό µου ήταν αρκετό για να καταλάβω ότι εκεί
γύρω θα έβρισκα ό,τι χρειαζόµουν για την ιστορία που δουλεύαµε µε τον
Γιώργο Κακανάκη, τον συν-σεναριογράφο της ταινίας.

Μήπως είναι εκτός από τοπωνύµιο και «κατάσταση»;
Κάθε τοπωνύµιο δεν µπορεί παρά να είναι και κατάσταση.

Η αφήγησή σας είναι εντελώς ελλειπτική, αφήνοντας τα πάντα στον
θεατή. Είναι «δίκαιο» αυτό;
∆εν άφησα τίποτα εκτός πλοκής. Ό,τι συνέβη στους χαρακτήρες, ό,τι κατάφεραν να είναι στη συγκεκριµένη συγκυρία, είναι µέσα στην ταινία. ∆εν
πιστεύω στη δικαιοσύνη στον κινηµατογράφο.

Είναι τελικά όλα στη ζωή αναπαράσταση και performance, κι είναι
µήπως αυτός ο µόνος τρόπος να πλησιάσουµε µεταξύ µας;
∆εν πρότεινα λύση στην αδυνατότητα ανθρώπινης επαφής, αν αυτό εννοείτε. Η ιστορία ανάµεσα στους τρεις χαρακτήρες είναι µια αναπαράσταση,
µια συνθήκη, όπως όλες οι ιστορίες.

Πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι τρεις χαρακτήρες
βιώνουν το παιχνίδι τους, σε στιγµές µού θύµισε τους Συνωµότες
της ηδονής του Γιαν Σβανκµάγιερ. Είναι ίσως και «κωµωδία»;
∆εν έχω δει τη συγκεκριµένη ταινία... Είµαι ο πιο ακατάλληλος κριτικός
της Κινέττας. Η αίσθηση του χιούµορ και το είδος κινηµατογράφου που
συνιστά η Κινέττα, είναι κάτι πολύ προσωπικό. Εµείς γελάσαµε πολύ και
στις πρόβες και στα γυρίσµατα, αν αυτό λέει κάτι...

Ήταν δύσκολο να συγκεντρώσετε τα χρήµατα για ένα τόσο ιδιαίτερο σχέδιο;
Συγκέντρωσα τα χρήµατα από εταιρείες παραγωγής διαφηµιστικών ταινιών µε τις οποίες συνεργάζοµαι χρόνια. Η Αθηνά Τσαγγάρη, µέσα από
την εταιρεία της, Haos Films, ανέλαβε την παραγωγή, καθώς και την προώθηση της ταινίας στο εξωτερικό. Ήταν γενναία η εµπιστοσύνη που έδειξαν οι συγκεκριµένοι παραγωγοί, ειδικά για µια ταινία χωρίς εµπορικές
προοπτικές.

Πώς είναι να κάνεις παγκόσµια πρεµιέρα στο τµήµα Discovery του
Φεστιβάλ τού Τορόντο, να παίζεις στο Forum του Βερολίνου, να
γράφονται επαινετικά σχόλια στο «Film Comment», και στην Ελλάδα να περνά απαρατήρητη από την κριτική;
Χάρηκα για τις κριτικές που πήραµε στο εξωτερικό. ∆εν περίµενα τίποτα.
Ήµουν τυχερός που µπόρεσα να κάνω µια ταινία όπως ήθελα, χωρίς συµβιβασµούς, µε τη βοήθεια φίλων... ∆εν µπαίνω στη λογική των κριτικών.
Κάνω κινηµατογράφο γιατί δεν µπορώ να κάνω αλλιώς.

Μαθαίνω ότι θα βγάλετε την ταινία µόνοι σας στο «Nixon», όπως και
σε DVD. Είναι οι τακτικές guerilla η µόνη απάντηση στα αδιέξοδα
της διανοµής;

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιµος
Σενάριο: Γιώργος Λάνθιµος, Γιώργος Κακανάκης
∆ιευθυντής Φωτογραφίας: Θύµιος Μπακατάκης
Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης
Παραγωγός: Αθηνά-Ραχήλ Τσαγγάρη
Παίζουν: Ευαγγελία Πάντου, Άρης Σερβετάλης, Κώστας Ξυκοµηνός
Η ταινία θα προβάλλεται στο Nixon από τις 22 Μαρτίου
κάθε Τρίτη & Παρασκευή 8:30 - 10:00

Το ότι δεν τη βγάζουµε σε «αίθουσα» µε την παραδοσιακή έννοια του
όρου, δε σηµαίνει ότι την βγάζουµε µόνοι µας. Το «Nixon» µας πρότεινε
να µπούµε στο ρεπερτόριό του για ένα µήνα. Ήταν οι µόνοι που θέλησαν
να το «διακινδυνέψουν». Πιστεύουµε ότι ένας χώρος σαν το «Nixon», µε
προβολή video, 16mm και 35mm, είναι ο πio φιλόξενος για ταινίες σαν
την Κινέττα. Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι χώροι εξίσου ευέλικτοι,
κατά τα πρότυπα των microcinemas και των film clubs διεθνώς. Όσο για
το DVD, η Αθηνά σκοπεύει να το βγάλει ως Haos Films, σε διανοµή µέσω
myspace.com. Ήδη παίρνουµε άτυπες «παραγγελίες» από κόσµο που έχει
δει την Κινέττα σε φεστιβάλ ή την έχει ακούσει από στόµα σε στόµα...
Ελπίζουµε, βέβαια, και στη φιλοξενία των ελληνικών video clubs...

Μια βόλτα στο
«σύγχρονο εικονικό µουσείο»
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1906-2007: Σκηνές απ’ τη ζωή του ελληνικού ντοκιµαντέρ
Το ντοκιµαντέρ είναι κι αυτό µια µορφή ποίησης ή θα πρέπει να είναι.
Yπάρχει πάντα «πληροφορία» σ’ ένα ποίηµα, ίσως και κάποιο «µήνυµα».
Αλλά αυτό που το περιβάλλει, είναι η αισθητική και η συναισθηµατική συγκίνηση.
Χωρίς αυτή τη δυναµική και άκρως προσωπική ενέργεια,
το «ποίηµα» δεν είναι ποίηση.
Το ίδιο συµβαίνει και στο ντοκιµαντέρ.

2

Ροβήρος Μανθούλης

από τη Λίζα Λινάρδου
Ατέλειωτα κοντινά πλάνα σε µυρµηγκοφωλιές και λιοντάρια που κυνηγούν το θήραµά τους, αργά τράβελινγκ σε ψηφιδωτά εκκλησιών, φαραγγιών και ποταµών υπό την
καθοδήγηση µιας υποβλητικής φωνής και µουσικής: αυτή είναι η εικόνα που έχουµε ή είχαµε µέχρι πρόσφατα για το παρεξηγηµένο αυτό είδος ταινιών, τουλάχιστον
µέχρι να φτάσουν ώς εµάς τα συναρπαστικά και συχνά δραµατοποιηµένα ντοκιµαντέρ ξένων τηλεοπτικών σταθµών µέσω των εφηµερίδων και, λίγο αργότερα, µέσω
ορισµένων ελληνικών τηλεοπτικών σταθµών. Ώς τώρα, η παρακολούθηση ενός ντοκιµαντέρ θύµιζε στους περισσότερους από εµάς σχολική εκδροµή στο µουσείο,
όπου οι πιο πολλοί δε βλέπουν την ώρα να τελειώσει η ξενάγηση για ν’ αρχίσει το
παιγνίδι, ενώ αρκετοί το σκάνε απ’ την αρχή για ν’ αποφύγουν τη βαρετή διδασκαλία. Όµως η άποψή µας για το ντοκιµαντέρ, όπως άλλωστε και για το µουσείο, έχει
αρχίσει ν’ αλλάζει, και το ενδιαφέρον µας ν’ ανανεώνεται γι’ αυτούς τους «τόπους»
εναλλακτικής µάθησης· ειδικά για το ντοκιµαντέρ, η λειτουργία αυτή πραγµατώνεται
µέσω της κινούµενης εικόνας µε την οποία όλοι είµαστε εξοικειωµένοι. Όλες οι ταινίες, άλλωστε, ανεξάρτητα απ’ την πρόθεση του δηµιουργού τους, λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο εκπαιδευτικά: είναι το «σύγχρονο virtual µουσείο».1
Και πράγµατι, δύο ταινίες ήταν ο οδηγός της µικρής µας παρέας τον περασµένο ∆εκαπενταύγουστο, όταν, βγαίνοντας µετά από µιάµιση µέρα εξουθενωµένοι, αλλά
καταγοητευµένοι, από τον εθνικό δρυµό Βάλια Κάλντα στην Πίνδο, περιπλανιόµασταν προκειµένου να βρούµε ζεστό φαγητό και µαλακό κρεβάτι, αλλά όλα τα γύρω χωριά, µετά από τη γαλήνη του δάσους, µάς φαίνονταν το ίδιο απωθητικά και
θορυβώδη: ετοιµασίες για το πανηγύρι, γυαλιστερά τζιπ και σεντάν παρκαρισµένα
παντού, κυρίες µε τακούνια και ακριβά ρούχα, αρνιά στη σούβλα, παιδιά να παίζουν Playstation κάτω από τον πλάτανο, καφετέριες που σερβίριζαν µόνο σουφλέ
σοκολάτας και καπουτσίνο, πουθενά καφενείο - κι όλα αυτά, σε µιαν άγνωστη, για
µας, τους άσχετους «Αθηναίους», µεριά της χώρας. Ψάχνοντας απεγνωσµένα στο
χάρτη, εντόπισα το χωριό Αβδέλλα που, ακόµα κι αν θα ήταν παρόµοιο µε όσα είχαµε δει ώς εκείνη τη στιγµή, είχε, για µένα τουλάχιστον, ένα άλλο νόηµα: ήταν το
χωριό των πρώτων κινηµατογραφιστών στα Βαλκάνια, των Αδελφών Μανάκη,
όπου, 100 περίπου χρόνια πριν, στην τότε τουρκοκρατούµενη Ελλάδα, γύρισαν το
πρώτο ντοκιµαντέρ τις Υφάντρες. Γνώριζα για τους Μανάκη από την περιήγηση του
ελληνοαµερικανού σκηνοθέτη Α. στην ταινία Tο βλέµµα του Οδυσσέα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, καθώς και από το ντοκιµαντέρ του Φώτου Λαµπρινού Γλέντι
γενεθλίων, µια βουβή Bαλκανική ιστορία.
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[1] ∆έκα χρόνια µετά [2] 24 Ιούλη ‘74 [3] Οι 100 ώρες του Μάη [4] Ανταλαγή αιχµαλώτων στη Μικρασία [5] Αττίλας ‘74
[6] Ελευθέριος Βενιζέλος [7] Υφάντρες [8] Γάζωρος Σερρών [9] Ο Γιώργος από τα Σωτηριάνικα

1906-1950: Οι πρώτες απόπειρες
Οι πρωτοπόροι*
Η ιστορία του ντοκιµαντέρ για την Ελλάδα
(και τα Βαλκάνια) ξεκινά, λοιπόν, από την
Πίνδο, µε τους αδελφούς Μίλτο και Γιαννάκη Μανάκη, για την καταγωγή και το έργο
των οποίων ερίζουν σήµερα τέσσερις διαφορετικοί βαλκανικοί λαοί. Οι Υφάντρες
(1906 ή 1907), η κατά πάσα πιθανότητα
πρώτη ταινία των «Λιµιέρ των Βαλκανίων»,
όπου καταγράφονται οι καθηµερινές ασχολίες της οικογένειάς τους στη γενέτειρά τους
(ειδικότερα, η επεξεργασία µάλλινου νήµατος), είναι ένα ντοκουµέντο όχι µόνο µοναδικής ιστορικής αξίας, αλλά και κινηµατογραφικής· είναι το πρώτο ντοκιµαντέρ: η
δράση εκτυλίσσεται φυσικά, χωρίς παρέµβαση του κινηµατογραφιστή, ενώ οι γυναίκες που δουλεύουν στην αυλή, όχι µόνο
δεν ποζάρουν, αλλά και δρουν σα να µην
υπάρχει ο φακός, και συχνά του γυρίζουν
την πλάτη.2 Οι Αδελφοί Μανάκη συνεχίζουν να γυρίζουν ταινίες µε ντοκιµαντερίστικη γραφή, για δική τους ευχαρίστηση και
όχι για λογαριασµό άλλων, όταν πολλοί
έχουν στραφεί στις ταινίες µυθοπλασίας και
στα Επίκαιρα** που θα επισκιάσουν την
ανάπτυξη του ντοκιµαντέρ στην Ελλάδα για
πολλά χρόνια, µέχρι το τέλος του εµφυλίου πολέµου.

Το πρώτο ντοκιµαντέρ
του υποκόσµου
Λίγα χρόνια µετά τις Υφάντρες, στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων, ο φωτογράφος Γαβρίλης Λόγγος, γιος της επιτυχηµένης ελληνογαλλίδας Μαρί Λόγγου και
βοηθός του Ζόζεφ Χεπ (βλ. παράγραφος
«Επίκαιρα»), ακολουθεί τον «δάσκαλό»
του στις επικίνδυνες εκστρατείες του και γυρίζει πολεµικά ντοκουµέντα. Με την ιδέα
του να κρύψει τη µηχανή λήψης σε υπαίθρια σηµεία της Αθήνας όπου κυκλοφορούσαν «ύποπτα» πρόσωπα, γίνεται ο
πρώτος ντοκιµαντερίστας που κινηµατογραφεί τον υπόκοσµο της πρωτεύουσας.3
Έτσι, από το 1906 µέχρι και το 1950, µια
περίοδο πολέµων, πολιτικών αναταραχών
και ανακατατάξεων, επικρατεί η τάση να
αναδειχθούν τα ένδοξα σηµεία της Ιστορίας. Στην κινηµατογραφική παραγωγή κυριαρχούν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, τα Επίκαιρα, στα οποία συγκαταλέγονται και «επιµορφωτικές» ταινίες που γυρίζονται µε
εντολή των κρατικών φορέων, καθώς και
αρκετές αναπαραστάσεις αρχαίων τελετουργιών, όπως η αναβίωση των ∆ελφικών Εορτών των Άγγελου και Εύας Σικελιανού.4 Προκαλεί ενδιαφέρον, για παράδειγµα, η µέριµνα του Υφυπουργείου Τύπου και του Υπουργείου Παιδείας κατά το

Μεσοπόλεµο, για την προβολή 500 «ταινιών µορφωτικού περιεχοµένου» µε θέµα
τις δραστηριότητες της Εθνικής Οργάνωσης
Νεολαίας (ΕΟΝ) του Ιωάννη Μεταξά, στα
σχολεία όλης της χώρας, ακόµα και στα πιο
αποµακρυσµένα.5

1950: Νέα πνοή
Μόνο στη δεκαετία του 1950, µαζί µε την
ανάκαµψη του ελληνικού κινηµατογράφου
και την επιστροφή του κοινού στις αίθουσες, το ντοκιµαντέρ θα προσελκύσει ξανά
τους κινηµατογραφιστές. Το 1952, ο Άγγελος Προκοπίου, γιος του Γιώργου Προκοπίου, γυρίζει την πρώτη ελληνική «ταινία τέχνης», τη µικρού µήκους ∆αφνί για τη βυζαντινή εκκλησία στην οµώνυµη περιοχή.6
Εκείνη την εποχή, εµφανίζεται µια οµάδα
δηµιουργών (µια παρέα, στην πραγµατικότητα), µε κοινές πνευµατικές και κινηµατογραφικές αναζητήσεις,: οι Ροβήρος Μανθούλης, Ρούσσος Κούνδουρος, Ηρακλής
Παπαδάκης, Φώτης Μεσθεναίος, Γιάννης
Μπακογιαννόπουλος και Λέων Λοΐσιος.
Όλοι πρόκειται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην ιστορία του ελληνικού ντοκιµαντέρ. Το 1953, ο Ρούσσος Κούνδουρος
ιδρύει το Ινστιτούτο Μορφωτικού και Επιστηµονικού Κινηµατογράφου, µε στόχο την
παραγωγή επιστηµονικών κυρίως ντοκιµαντέρ.7 Το 1957, ο Λέων Λοΐσιος γυρίζει

* Αδελφοί Μανάκη: Οι Λυµιέρ των Βαλκανίων
Οι αδελφοί Μιλτιάδης και Γιαννάκης Μανάκη (ή Μανάκια) γεννήθηκαν στο τουρκοκρατούµενο χωριό της Μακεδονίας Αβδέλλα, κοντά στα σηµερινά Γρεβενά. Το 1898, ανοίγουν φωτογραφείο στα Γιάννενα, φωτογραφίζοντας την ευρύτερη περιοχή. Το 1904, µεταφέρονται στο Μοναστήρι, την «ακρόπολη του µακεδονικού ελληνισµού» και σηµερινή Μπίτολα της Π.Γ.∆.Μ.
Το Μοναστήρι αποτέλεσε τη βάση τους απ’ όπου κινηµατογράφησαν, µε µια µηχανή λήψης Bioscope 300, ολόκληρη την τότε τουρκοκρατούµενη Μακεδονία, αφήνοντάς µας µοναδικές
ιστορικές µαρτυρίες: «καθηµερινές ασχολίες, αγωνιστές, καταδικασµένους σε θάνατο, ισοβίτες, Νεότουρκους (1908), επίσκεψη του τελευταίου Τούρκου Σουλτάνου στο Μοναστήρι της
Μακεδονίας, τον πρώτο Βαλκανικό Πόλεµο, που είχε ως συνέπεια την επιστροφή της Αβδέλλας στους Γιουγκοσλάβους». Το 1921, άνοιξαν στο Μοναστήρι κινηµατογράφο, ο οποίος
κάηκε το 1939. Ο Γιαννάκης, από το 1941 µέχρι το θάνατό του, στα µέσα της δεκαετίας του 1950, έζησε στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Μιλτιάδης (1964) πρόλαβε να δει την αναγνώριση
του έργου του από άλλες βαλκανικές χώρες. Το έργο τους περιλαµβάνει 12.500 φωτογραφίες και 70 ντοκιµαντέρ µεγάλου ή µεσαίου µήκους. Το µεγαλύτερο µέρος του αρχείου τους
αγοράστηκε σταδιακά από την τότε γιουγκοσλαβική κυβέρνηση µεταξύ του 1955 και του 1964. Υλικό των Αδελφών Μανάκη υπάρχει και στο κινηµατογραφικό αρχείο του Υπουργείου
Εξωτερικών. Οι Μανάκη άφησαν υλικό ανεκτίµητης λαογραφικής, εθνογραφικής, ιστορικής και κινηµατογραφικής αξίας, όχι µόνο για την Ελλάδα ή τα Βαλκάνια, αλλά και για όλο τον
κόσµο.
** Τα Επίκαιρα
Η ελληνική κινηµατογραφική παραγωγή ξεκίνησε από τις ταινίες επικαίρων, τα λεγόµενα ζουρνάλ. Η πρώτη ελληνική κινηµατογραφική λήψη επί καθαρά ελληνικού εδάφους έγινε το 1906,
όπου ο γάλλος οπερατέρ Λεόν, απεσταλµένος της γαλλικής εταιρείας Gaumont, κατέγραψε στιγµιότυπα από την τέλεση της Μεσολυµπιάδας (ανεπίσηµης Ολυµπιάδας) για τον εορτασµό των 10
χρόνων από την αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων. Από τότε και µέχρι τη δικτατορία του Μεταξά, τα επίκαιρα, ταινίες µικρής διάρκειας στις οποίες καταγράφονταν σηµαίνοντα γεγονότα ή
πρόσωπα της εποχής, γυρίζονταν συστηµατικά, κυριάρχησαν µαζί µε τις ταινίες µυθοπλασίας στην παραγωγή, και ενώ, «χάρη στις ατυχίες της φυλής µας, απέκτησαν συγκλονιστική τεκµηριωτική αξία και έγιναν πρόδροµοι του σηµερινού πολιτικού ντοκιµαντέρ», συντέλεσαν ταυτόχρονα στον παραµερισµό του ντοκιµαντέρ γι’ αρκετά χρόνια. Ένας από τους σπουδαιότερους κινηµατογραφιστές επικαίρων και πρωτοπόρος του ελληνικού κινηµατογράφου είναι ο Ούγγρος Ζοζέφ Χεπ (1887-1968).
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[1] Γλέντι γεννεθλίων, µια βουβή βαλκανική ιστορία [2] Γράµµατα από την Αµερική [3] Τ’ αναστενάρια [4] Ο αγώνας των τυφλών

µε τη συνεργασία των Μεσθεναίου (οπερατέρ), Μανθούλη (µοντάζ) και Μπακογιαννόπουλου (συγγραφή της αφήγησης) το Ψαράδες και ψαρέµατα. Πρόκειται για µια λιτή περιγραφή της ζωής και της δουλειάς των
ψαράδων της Λέσβου που, µε τον άψογο
ρυθµό του και την αποκαλυπτική του εικόνα, ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισµό για
το ντοκιµαντέρ του Γκρίρσον, ενός απ’ τους
θεµελιωτές του είδους: «δηµιουργική εκµετάλλευση της πραγµατικότητας».8 Σχεδόν
ταυτόχρονα, το Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών αναθέτει στον Ροβήρο Μανθούλη να γυρίσει ένα ντοκιµαντέρ για τη Λευκάδα, µε σκοπό την τουριστική προβολή του
νησιού στο εξωτερικό. Ο νέος τότε Μανθούλης, που θα αναδειχθεί ένας από τους
σηµαντικότερους ντοκιµαντερίστες στην
Ελλάδα και διεθνώς, γυρίζει το «λυρικό»
και «ιµπρεσιονιστικό» ντοκιµαντέρ Λευκάδα, νησί των ποιητών, που αναδεικνύει όχι
τόσο τη φυσική οµορφιά του τόπου, όσο
τον πλούτο της πνευµατικής κληρονοµιάς
τής πατρίδας του Βαλαωρίτη και του Σικελιανου.9 Λίγο αργότερα (1960) και µε πρωτοβουλία του Μανθούλη, ιδρύεται «Η
Οµάδα των 5», µε στόχο τη διάδοση του
ντοκιµαντέρ. Η Οµάδα, που απαρτιζόταν
από τους Μανθούλη, Μεσθεναίο, Παπαδάκη, Μπακογιαννόπουλο και Ρούσσο Κούνδουρο, επιδίδεται στην ενηµέρωση του κοινού και των κρατικών φορέων µέσα από
διαλέξεις, προβολές, φεστιβάλ και κινηµατογραφικές λέσχες, µε αποτέλεσµα την άνθιση των ντοκιµαντέρ κατά παραγγελίαν,
που ανατίθενται από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και οργανισµούς στην Οµάδα,
καθώς και σε άλλους σκηνοθέτες. Οι περισ-

σότερες από αυτές τις ταινίες αποσπούν κάθε φορά το βραβείο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που, από το 1960, αποτελεί το
πρώτο επίσηµο βήµα των ντοκιµαντέρ. Η
ταινία Η Ακρόπολη των Αθηνών (1961),
σε σκηνοθεσία του Μανθούλη, πουλιέται
σε 3.000 πανεπιστήµια της Αµερικής, και το
Άνθρωποι και θεοί (1961), του ιδίου, µεταδίδεται επί 5 συνεχή χρόνια από το αµερικανικό δίκτυο NBC.10 Από τις ταινίες για λογαριασµό του ΕΟΤ [Μυκήνες και Κυκλάδες,
σε συνεργασία µε τον Ρούσσο Κούνδουρο
(1963)] ξεκίνησε και ο Σταύρος Τορνές, ένας
ξεχωριστός σκηνοθέτης που διακρίθηκε για
τα «φαντασιακά», όπως τα χαρακτήριζε,
ντοκιµαντέρ του, η αξία των οποίων αναγνωρίστηκε αρκετά χρόνια αργότερα [Κοάτι
(1977), Εξωπραγµατικό (1981), Πλατεία
Ιπποδαµείας (1983)].11 Το 1967, ο Τορνές
σκηνοθετεί µαζί µε τον Κώστα Σφήκα τον
Θηραϊκό όρθρο, που βραβεύεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο Σφήκας, που θα
προκαλέσει αίσθηση µε την πειραµατική
ταινία-σταθµό Μοντέλο (1974), θα παραµείνει πιστός και στη συνέχεια στον πειραµατικό κινηµατογράφο [Μητροπόλεις
(1975), Αλληγορία (1986), Πάουλ Κλέε,
Το προφητικό πουλί των θλίψεων
(1995)].

1960-1970: ∆ιαφορετικές µατιές
στην πραγµατικότητα
Μετά την «Οµάδα των 5», το ντοκιµαντέρ
προσελκύει πλειάδα νέων και ταλαντούχων κινηµατογραφιστών που αντλούν τα
θέµατα των ταινιών τους από διάφορους
χώρους, όπως η λαϊκή παράδοση, η Ιστορία ή η πολιτική. Στο σηµείο αυτό, θα πρέ-

πει να διευκρινίσουµε ότι ο διαχωρισµός
των ντοκιµαντέρ ανάλογα µε τη θεµατολογία δεν είναι απόλυτος, αλλά µας παρέχει
απλώς ένα πλαίσιο αναφοράς σ’ αυτή τη
σύντοµη αναδροµή. ∆εν υπάρχει, λ.χ., πολιτική ή λαογραφική ταινία χωρίς ιστορικά
στοιχεία ή το αντίθετο.

Ιστορικά ντοκιµαντέρ
Το 1961, µε την Τραγωδία του Αιγαίου
του Βασίλη Μάρου*** έχουµε το πρώτο
ιστορικό ντοκιµαντέρ που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Πρόκειται για µια σύνθεση
της ιστορίας του ελληνισµού σε µια κρίσιµη
περίοδο: από τις αρχές του 20ού αιώνα µέχρι το τέλος της εµφύλιας διαµάχης. Βάση
του ντοκιµαντέρ αποτέλεσε το υλικό που
είχε τραβήξει ο Γιώργος Προκοπίου κατά τη
Μικρασιατική Εκστρατεία, το Ελληνικόν
θαύµα του ∆ηµήτρη Γαζιάδη καθώς και
Επίκαιρα των Φιλοποίµενα Φίνου, Ζόζεφ
Χεπ, Γαβριήλ Λόγγου, ∆. Κουρµπέτη, Γεράσιµου και Γιάννη ∆ριµαρόπουλου, Μανώλη Μεγαλοοικονόµου, Κορνήλιου ∆ιακάκη και άλλων. Η ταινία, που λογοκρίθηκε
στην Ελλάδα και προβλήθηκε µε δυσκολίες και για σύντοµο διάστηµα, απέσπασε
διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ και προβλήθηκε από αρκετά διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα,
µεταξύ των οποίων το BBC και το NBC.
Το 1966, η σκηνοθέτιδα Λίλα Κουρκουλάκου γυρίζει το δεύτερο ελληνικό ιστορικό
ντοκιµαντέρ, Ελευθέριος Βενιζέλος ένα δύσκολο εγχείρηµα, σε µια ακόµα πιο δύσκολη περίοδο (λίγο πριν απ’ τη δικτατορία
των συνταγµαταρχών) για την προσωπικότητα του µεγάλου πολιτικού. Η ταινία απα-

*** Η Μικρασιατική Καταστροφή
Οι νίκες του ελληνικού στρατού κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία αναπτέρωσαν τις ελπίδες για µια Ελλάδα «των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών» και δηµιούργησαν ένα κλίµα ασυγκράτητης αισιοδοξίας που αποτυπώνεται στην ηµιτελή ταινία µυθοπλασίας ή «µυθιστοριοποιηµένο» ντοκιµαντέρ 2.000 µέτρων, του νέου τότε σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Γαζιάδη, Το
ελληνικόν θαύµα (1921). Το 1921, ο γερµανοτραφής Γαζιάδης, ένας από τους σηµαντικότερους κινηµατογραφιστές της εποχής, βρέθηκε στη Μικρά Ασία προκειµένου να γυρίσει για
λογαριασµό του Υπουργείου Εξωτερικών τη ζωή του µικρασιατικού ελληνισµού και τις νίκες του ελληνικού στρατού, µε πρωταγωνιστές ρώσους ηθοποιούς και κοµπάρσους, έλληνες
φαντάρους. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο µικρασιάτης ζωγράφος, φωτογράφος και δηµοσιογράφος Γιώργος Προκοπίου θα βρεθεί επίσης στο µέτωπο ως πολεµικός ανταποκριτής και θα αποτυπώσει σε 14.000 µέτρα φιλµ την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Με την είσοδο του τουρκικού στρατού στη Σµύρνη, καταδικάζεται σε θάνατο, αλλά κατορθώνει να δραπετεύσει και
να διασώσει τα έργα και τους πίνακές του. Την εποχή εκείνη, δεν προβλήθηκαν παρά µόνο αποσπάσµατα της ταινίας του, καθώς πολιτικοί λόγοι επέβαλλαν την αποσιώπηση των κακώς κειµένων. Ωστόσο, οι ταινίες του Προκοπίου και του Γαζιάδη έµελλε να αξιοποιηθούν πολύ αργότερα, για τη δηµιουργία του πρώτου ελληνικού ιστορικού ντοκιµαντέρ, Η τραγωδία του Αιγαίου του Βασίλη Μάρου (1961).
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[5] Μέγαρα [6] Μικρασιατική εκστρατία [7] Μοντέλο

γορεύτηκε κατά τη δικτατορία και προβλήθηκε ξανά στις αρχές της δεκαετίας του
1970. Αυτή, όµως, δεν είναι η πρώτη δουλειά της Κουρκουλάκου: η ταινία της Το
νησί της σιωπής (1957), µια σπουδή της
ζωής των λεπρών στη Σπιναλόγκα, αναφέρεται ως το πρώτο ελληνικό δραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ.12

ΛαογραφικάΕθνογραφικά ντοκιµαντέρ
Τα λαογραφικά και εθνογραφικά ντοκιµαντέρ θα παραµείνουν για αρκετά χρόνια ένα
είδος παρεξηγηµένο, προφανώς λόγω του
ότι παραπέµπουν τους πιο «καχύποπτους»
σε εθνικιστικές ιδέες. Είναι χαρακτηριστικό
το γεγονός ότι, σε παλιά αλλά και πιο πρόσφατα κινηµατογραφικά περιοδικά, δεν
εντοπίζουµε καµία αναφορά στον Βασίλη
Μάρο που γύρισε 40 ντοκιµαντέρ µέσα
από τα οποία αποδίδεται µε απλότητα η
ουσία του διαχρονικού ελληνικού πολιτισµού [Η Κατίνα Παξινού και η τραγωδία
(1960), Κάλυµνος, το νησί των σφουγγαράδων (1963), Αναστενάρια (1967),
Μπουζούκι (1973) κ.ά.).13
Ο Νέστορας Μάτσας, «το κόκκινο πανί για
την αριστερίζουσα κριτική»,14 συµβάλλει
στην ανάπτυξη του λαογραφικού ντοκιµαντέρ καταγράφοντας πολλά σηµαντικά λαογραφικά ντοκουµέντα, έθιµα και παραδόσεις που σήµερα έχουν πλέον εκλείψει λ.χ.,
Η ζωή των Σαρακατσαναίων. Για την ταινία του Παράθυρο της Κυριακής (1964)
έχει ειπωθεί ότι εκπροσωπεί τον «κινηµατογράφο-αλήθεια».15
Εθνογραφικό ντοκιµαντέρ ήταν η πρώτη
δουλειά κι ενός άλλου σηµαντικού έλληνα
σκηνοθέτη, του Τάκη Κανελλόπουλου [Ουρανός (1962), Εκδροµή (1966), Παρένθεση
(1968) κ.ά.]: ο Μακεδονικός γάµος (1961)
που γύρισε στο Βελβεντό της Κοζάνης, όπου
τα έθιµα διατηρούνται ανέπαφα από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναδεικνύει
ακριβώς αυτή τη συνέχεια από την αρχαιότητα µέχρι και τον 20ό αιώνα, «αποκαλύπτοντας την ψυχή και τις ρίζες του λαού».16

Την ίδια περίπου εποχή, άλλοι δύο µακεδόνες σκηνοθέτες, που υπήρξαν και συνεργάτες του Κανελλόπουλου, κινηµατογραφούν την ελληνική επαρχία και βραβεύονται µε τις πρώτες τους δουλειές στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: ο Τάκης Χατζόπουλος,
µε τις Πρέσπες (1966), ένα ντοκιµαντέρ για
την περιοχή των λιµνών της βορειοδυτικής
Μακεδονίας, και ο Απόστολος Κρυωνάς µε
τη µικρού µήκους ταινία Άνεµοι (1967),
όπου αναπαριστάται ένα έθιµο ξενιτεµού
των ναυτών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και οι δύο θα κινηµατογραφήσουν την
ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας στα
επόµενα ντοκιµαντέρ τους: ο Κρυωνάς, µε
τις ταινίες Ήταν µέρα γιορτής (1973), Οι
εντός των τειχών (1977), Θεσσαλονίκη
2.300 χρόνια (1984) και άλλα· ο Χατζόπουλος, συνεργάτης του Λάκη Παπαστάθη
στην εταιρεία τηλεοπτικής παραγωγής Cinetic, µε τη Γυναικοκρατία (1969), µια καταγραφή του εθίµου της Μονοκκλησιάς,
ενός χωριού του Νοµού Σερρών, όπου, µία
φορά το χρόνο, οι γυναίκες παίρνουν την
εξουσία στα χέρια τους.

Μετανάστευση
Πέντε χρόνια αργότερα, µε το ντοκιµαντέρ
για τη γενέτειρά του, Γάζωρος Σερρών, ο
Χατζόπουλος θίγει το θέµα της µετανάστευσης που αυτήν την περίοδο στοιχειώνει την
ελληνική επαρχία. Το Γάζωρος Σερρών,
ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά ντοκιµαντέρ κοινωνικού περιεχοµένου της εποχής,
πραγµατεύεται τις δυσκολίες των κατοίκων
µιας αγροτικής περιοχής που ερήµωνε λόγω της µαζικής µετανάστευσης στο εξωτερικό. Αρκετοί ακόµα σηµαντικοί σκηνοθέτες
διερευνούν το κοινωνικό φαινόµενο της µετανάστευσης: ο Λάµπρος Λιαρόπουλος, µε
το Γράµµα από το Σαρλερουά (1965)· ο
Αλέξης Γρίβας, µε το 750.000 (1966)· ο
Λάκης Παπαστάθης, µε το Γράµµατα από
την Αµερική (1972)· ο Γιώργος Καρυπίδης,
µε το Τελευταίος σταθµός: Κρόυτσµπεργκ (1975)· ο Γιώργος Αντωνόπουλος, µε το
Μετανάστες (1976). Τελευταίο, αλλά όχι
έσχατο, αναφέρουµε τον Λευτέρη Ξανθό-

πουλο, έναν από τους σηµαντικότερους έλληνες ντοκιµαντερίστες, που έχει στο ενεργητικό του και σηµαντικές ταινίες µυθοπλασίας [Καλή πατρίδα, σύντροφε (1986),
∆ραπέτης (1991)]. Στην πρώτη του ταινία,
Ελληνική κοινότητα Χαϊδελβέργης
(1976), ο Ξανθόπουλος παρακολουθεί τη
σκληρή καθηµερινότητα των ελλήνων εργατών στη γερµανική πόλη· στην επόµενη,
Ο Γιώργος από τα Σωτηριάνικα (1978),
επιστρέφει στη Χαϊδελβέργη και δίνει το
λόγο στους «επιτυχηµένους» έλληνες µικροεπιχειρηµατίες που διατηρούν κέντρα
διασκέδασης, ενώ στην ταινία Στα Τουρκοβούνια (1982) ασχολείται µε το θέµα της
εσωτερικής µετανάστευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ξανθόπουλος αναπαριστά και
ερµηνεύει την εκάστοτε πτυχή της πραγµατικότητας όχι ως αποστασιοποιηµένος παντογνώστης, αλλά µέσα από µια διαλεκτική
διαδικασία µε τους παρατηρουµένους, κατά την οποία ο παρατηρητής «υπερασπίζεται το δικαίωµά του να εκπλήσσεται από
ερεθίσµατα που δέχεται».17

Πολιτικά ντοκιµαντέρ
Η µετανάστευση δεν είναι το µόνο θέµα που
απασχολεί τους ντοκιµαντερίστες κατά τη
δεκαετία του 1970, όπου, ιδίως µε τη µεταπολίτευση, γυρίζονται πολιτικά ντοκιµαντέρ.
Την αρχή, βέβαια, είχαν κάνει το 1963 οι
∆ήµος Θέος και Φώτος Λαµπρινός µε το
ντοκιµαντέρ 100 ώρες του Μάη, το χρονικό της δολοφονίας του βουλευτή της Ε∆Α
Γρηγόρη Λαµπράκη. Η ταινία δεν επιτράπηκε να προβληθεί παρά 11 χρόνια αργότερα,
αφού προηγουµένως είχε διακριθεί στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Τουρ.
Αµέσως, όµως, µετά την πτώση της χούντας,
πληθαίνουν οι πολιτικές ταινίες µε έντονα
κριτική µατιά, όπως Τα τραγούδια της φωτιάς (1975) του Νίκου Κούνδουρου, που καταγράφουν τις πρώτες µεταδικτατορικές συναυλίες πανηγυρισµών, αλλά και συµπαράστασης στην Κύπρο, και οι Μαρτυρίες
(1975) του Νίκου Καβουκίδη για την κρίσιµη
τριετία 1973-’75. Οι αγώνες του λαού ενα-
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ντίον του καθεστώτος κατά την ίδια περίοδο
καταγράφονται στο ντοκιµαντέρ Αγώνας
(1975) που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και είχε την εξής ιδιοτυπία: ήταν
προϊόν υλικού που το είχαν κινηµατογραφήσει χωριστά έξι νέοι σκηνοθέτες (∆ηµήτρης
Γιαννικόπουλος, Ηλίας Ζαφειρόπουλος,
Γιώργος Θανάσουλας, Θόδωρος Μαραγκός,
Κώστας Παπανικολάου, Φοίβος Οικονοµίδης) και το «ένωσαν» σε µία ταινία.
Από την καταγραφή, για αρχειακούς σκοπούς, των κινητοποιήσεων των αγροτών
ενάντια στην απαλλοτρίωση αγροτικών
εκτάσεων όπου το κράτος σκόπευε να
εγκαταστήσει βιοµηχανικές µονάδες, προέκυψε το µαχητικό ντοκιµαντέρ µεγάλου µήκους Μέγαρα (1974) των Γιώργου Τσεµπερόπουλου και Σάκη Μανιάτη. Ο Θόδωρος
Αδαµόπουλος και η Μαρία Κοµνηνού παρουσιάζουν το Καβάλα ’74 (1975), που
αποδίδει το προεκλογικό κλίµα στην οµώνυµη πόλη.

Κύπρος
Πολλοί κινηµατογραφιστές καταπιάνονται
µε την τραγωδία της Μεγαλονήσου - πρώτοι απ’ όλους, οι ίδιοι οι Κύπριοι: ο Μιχάλης Κακογιάννης [Αττίλας ’74 (1975)], µία
απ’ τις «καλύτερες καταγραφές της Ιστορίας
εν τη γενέσει της»,18 ο Γιώργος Φιλής [Έτσι
προδόθηκε η Κύπρος (1976) και Το µέγα
ντοκουµέντο (1979)], ο Ντίνος Κατσουρίδης [Μαρτυρία (1976)], ο Λάµπρος Παπαδηµητράκης και η Θέκλα Κίττου [Κύπρος,
η άλλη πραγµατικότητα (1976)], ο Ευάγγελος Ιωαννίδης [Μακάριος: η µεγάλη πορεία (1977)].

Ντοκιµαντέρ κοινωνικού
περιεχοµένου
Παράλληλα, γυρίζονται αξιόλογα κοινωνικά ντοκιµαντέρ που, εκτός από τους µετανάστες, όπως αναφέραµε παραπάνω, διερευνούν νέα θέµατα. Ο Σταύρος Χασάπης, στην
ταινία του Οι λαβύρινθοι (1969) απεικονίζει µε λυρισµό την αποξένωση και τη µοναξιά των κατοίκων της µεγαλούπολης, και

αποσπά το βραβείο καλύτερης ταινίας µικρού µήκους µε υπόθεση στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης.19 Το ντοκιµαντέρ Νικόλας
(1976) του ∆ηµήτρη Βερνίκου, ένα κράµα
λαογραφικής και κοινωνιολογικής έρευνας,
αποτυπώνει µε αµεσότητα τη στάση ενός
θυµόσοφου βοσκού της ορεινής Κρήτης
απέναντι στα κοινωνικά προβλήµατα. Ο ∆ηµήτρης Μαυρίκιος, µε την πρώτη του ταινία,
Πολεµόντα (1975), µια κοινωνική έρευνα
για τη ζωή των κατοίκων στις ελληνόφωνες
περιοχές της Κάτω Ιταλίας, αποδίδει µε ευαισθησία τα προβλήµατα των ανθρώπων
που διατήρησαν σχεδόν ευλαβικά τη γλώσσα και τα έθιµα της Μεγάλης Ελλάδας.

Η γυναικεία µατιά
Την ίδια περίοδο, όλο και περισσότερες γυναίκες κινηµατογραφούν ντοκιµαντέρ.
Η Γκαίη Αγγελή βραβεύεται στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης για το µικρού µήκους ντοκιµαντέρ Μοναστηράκι (1976) και, δύο
χρόνια αργότερα, γυρίζει το Θεσσαλονίκη, 6,5 Ρίχτερ (1978). Η Πόπη Αλκουλή,
µε το ντοκιµαντέρ της Οι γυναίκες σήµερα (1977), ανασυνθέτει µέσα απ’ τις απόψεις κοινωνικών παραγόντων και γυναικών διαφορετικών τάξεων και επαγγελµάτων τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη
Ελλάδα. Η Αλίντα ∆ηµητρίου, στις ταινίες
Καρβουνιάρηδες (1977) και Σπάτα, το
στιφάδο του Αγίου Πέτρου (1978), καταγράφει ένα επάγγελµα (στην πρώτη) κι ένα
πανάρχαιο έθιµο (στη δεύτερη), λίγο πριν
εκλείψουν. Η Άννα Κεσίσογλου και η
Ασπασία Στασινοπούλου αποτυπώνουν τη
σαρανταήµερη απεργία πείνας του Μιχάλη Αναστασιάδη έξω από το Γενικό Λογιστήριο, στο ντοκιµαντέρ Απεργία πείνας
(1977). Η Μαίρη Χατζηµιχάλη- Παπαλιού,
που µέχρι σήµερα υπηρετεί µε συνέπεια
το ντοκιµαντέρ, καταδεικνύει στην ταινία Ο
αγώνας των τυφλών (1977) την αντιµετώπιση των ανθρώπων αυτών από το κράτος, την κοινωνία και την Εκκλησία, µέσα
από τις µαρτυρίες και µια πορεία διαµαρτυρίας των ιδίων.

1980 –2007:
Εκατό και ένα χρόνια µετά
Τηλεόραση
Ενώ σε πολλές περιπτώσεις η τηλεόραση θεωρείται υπεύθυνη των δεινών του κινηµατογράφου, κατά τη δεκαετία του 1980 αποτέλεσε τον «ευεργέτη» του ντοκιµαντέρ, καθώς
η ΕΡΤ χρηµατοδότησε την παραγωγή µεγάλου αριθµού ταινιών του είδους, κάθε θεµατολογίας. Εξυπακούεται ότι τα πολιτικοποιηµένα ντοκιµαντέρ της προηγούµενης δεκαετίας περιορίζονται τώρα. Από την άλλη πλευρά, δίνεται η ευκαιρία σε πολλούς κινηµατογραφιστές να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω το ταλέντο και τις δεξιότητές
τους διαµέσου της συστηµατικότερης ενασχόλησής τους µε το αντικείµενο. Πολλοί
αξιόλογοι σκηνοθέτες εξελίσσονται ή αναδεικνύονται µέσα από την τριβή τους µε την τηλεόραση. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους:
Γιώργο Κολόζη, Μέµη Σπυράτου, Γιάννη Λάµπρου, Γιώργο Μουζακίτη, Μάρκο Χολέβα,
∆ηµήτρη Μαυρίκιο, Σταύρο Ιωάννου. Επιπλέον, η ΕΤ3, µε τη χρηµατοδότηση παραγωγής ντοκιµαντέρ, λειτουργεί ως «φυτώριο» µιας γενιάς νέων κινηµατογραφιστών
που, αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες,
δηµιουργούν ντοκιµαντέρ εξαιρετικής ποιότητας: Άκης Κερσανίδης, Βασίλης Κατσίκης,
Πάνος Παπαδόπουλος, Μαρία Οικονόµου,
Χρύσα Τζελέπη κ.ά.20 Θα ’ταν παράλειψη να
µην αναφέρουµε την οµάδα CINETIC (Λ. Παπαστάθης- Τ. Χατζόπουλος, σε συνεργασία
µε άλλους σκηνοθέτες) της εκποµπής Παρασκήνιο, που επί 31 χρόνια προσεγγίζει µε
υπευθυνότητα και ευαισθησία κοινωνικά,
πολιτιστικά και πολιτικά θέµατα µέσα από µια
σειρά ταινίες µικρής διάρκειας που συχνά
προσιδιάζουν περισσότερο στον κινηµατογράφο παρά στην τηλεόραση. Εξ άλλου, αυτό που έχει σηµασία για το ντοκιµαντέρ,
όπως και για κάθε δηµιουργία, δεν είναι τόσο το µέσο αποτύπωσης ή προβολής του,
όσο η άποψη και η αποτελεσµατική ή µη
απόδοσή της.
Στη δεκαετία του 1990, το ντοκιµαντέρ θα
παραµεριστεί επιδεικτικά εξαιτίας της - ιδιω-
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τικής, αυτή τη φορά - τηλεόρασης. Οι ιδιωτικοί σταθµοί που εκπέµπουν σε όλη τη
χώρα τα τελευταία 17 χρόνια και µεταδίδουν κάθε λογής πληροφορίες, επέβαλαν
νέα λογική και αισθητική, ασύµβατες µε το
είδος: κανένα από τα ιδιωτικά κανάλια δεν
έχει προβάλει ντοκιµαντέρ, εκτός απ’ το Κανάλι της Βουλής, τον ΣΚΑΪ (πιο πρόσφατα)
και ελάχιστα τοπικά κανάλια που προβάλλουν ξένες παραγωγές. Κατά συνέπεια, οι
δυνατότητες προβολής των ντοκιµαντέρ
παραµένουν ελάχιστες, αν εξαιρέσουµε
ορισµένα φεστιβάλ (Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ
Θεσσαλονίκης Εικόνες του 21ου αιώνα,
Eco Cinema, Κινηµατογράφος και Πραγµατικότητα κ.ά.).

Η πορεία συνεχίζεται
Σε πείσµα των καιρών, όλη αυτή την περίοδο, αρκετοί σηµαντικοί σκηνοθέτες επιδίδονται µε ζήλο στην κινηµατογράφηση της
«ορατής» πραγµατικότητας και την ερµηνεία των αόρατων πτυχών της. Ενδεικτικά
αναφέρουµε τους: Γιάννη Λάµπρου, Θόδωρο Μαραγκό, Σταύρο Στάγκο, Γιώργο
Κολόζη, Πάνο Ζενέλη, Μάρκο Γκαστίν,
Σταύρο Ιωάννου, Γιάννα Τριανταφύλλη. Η
τελευταία, για παράδειγµα, αποκαλύπτει τη
ζωή κοινωνικών οµάδων για τις οποίες όλοι
έχουµε ακουστά, αλλά θεωρούµε ότι δε
µας αφορούν: µε το ντοκιµαντέρ Καλκάντζα (1987), καταγράφει τη ζωή της µου-

σουλµανικής µειονότητας στην Κοµοτηνή,
ενώ στο Θα φύγω; (1993) αποτυπώνει την
καθηµερινότητα και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στη χώρα µας οι άνθρωποι µε
αναπηρίες. Στα όρια του «µη αναπαραστατικού κινηµατογράφου», µε ταινίες που θα
µπορούσαν να χαρακτηριστούν δοκίµια, κινούνται ο σκηνοθέτης, παραγωγός και θεωρητικός Θανάσης Ρεντζής µε τις παλιότερες ταινίες του [Βιο-γραφία (1975), Corpus
(1979)] και µε την πιο πρόσφατη [Σιωπηλές µηχανές (1998)], καθώς και ο Βασίλης
Μαζωµένος [Μέρες οργής, ένα ρέκβιεµ
για την Ευρώπη (1995), Ο θρίαµβος του
χρόνου (1996), Το χρήµα µια µυθολογία
του σκότους (1998)].21 Η Λουκία Ρικάκη,
εκτός από παραγωγός του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Ecofilms και σκηνοθέτις ταινιών µυθοπλασίας, γυρίζει και ντοκιµαντέρ, µε
πρόσφατο παράδειγµα την ταινία Ο άλλος
(2005).
∆ίπλα στους παλαιότερους που ασχολούνται συστηµατικά και συνειδητά µε το ντοκιµαντέρ, προκύπτει τώρα ένα ρεύµα νέων κινηµατογραφιστών. Το 2000, ο Φίλιππος
Κουτσαφτής γυρίζει την ταινία Αγέλαστος
πέτρα που χαρακτηρίστηκε ταινία-σταθµός
στην ιστορία του ελληνικού ντοκιµαντέρ. Το
κενό στο είδος του µουσικού ντοκιµαντέρ
έρχονται να καλύψουν οι: Νίκος Τριανταφυλλίδης [Screamin’ Jay Hawkins: I put a
spell on me (2001)], Γιώργος Ζέρβας [Μ’

αρέσουν οι καρδιές σαν τη δική µου
(2000), για τον Μάρκο Βαµβακάρη], Αντώνης Μποσκοΐτης [Φλέρυ, η τρελή του φεγγαριού (2002)] για τη Φλέρυ Νταντωνάκη
και Ζωντανοί στο Κύτταρο - σκηνές ροκ
(2005) για τα πρώτα χρόνια της ελληνικής
ροκ σκηνής] και η Γκρατσιέλλα Κανέλλου
[The approaching of the hour (2005)]. Η
Εύα Στεφανή αποδίδει µε αµεσότητα και
απλότητα τα κοινωνιολογικής κατεύθυνσης
θέµατά της [La vie en vert (1989),
Paschalis (1993), Γράµµατα από το
Άλµπατρος (1994), Athens (1995), Ακρόπολις (2001), Το κουτί (2004)]. Εκπρόσωποι της νέας γενιάς είναι ακόµα οι: Μαρία
Λεωνίδα, Στέλλα Θεοδωράκη, Τάσος Ρηγόπουλος, Ηλίας Φραγκάκης, Τίµων Κουλµάσης, Νίκος Αναγνωστόπουλος, Καλλιόπη
Λεγάκη.
Σήµερα, υπάρχει µια νέα δυναµική στο χώρο του ντοκιµαντέρ στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και στο εξωτερικό. Όπως φαίνεται,
το πρώτο, αλλά και πιο παρεξηγηµένο, είδος κινηµατογράφου αποκτά σταδιακά τη
θέση που του αξίζει στα µάτια όχι µόνο των
θεατών, αλλά και των διανοµέων και αιθουσαρχών: το πιο πρόσφατο παράδειγµα
αυτής της αλλαγής αποτελεί η ταινία Sugar
town – οι γαµπροί (2006) του Κίµωνα
Τσακίρη που παρέµεινε στις αίθουσες αρκετές εβδοµάδες.

Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί ιστορική διατριβή, αλλά συνοπτική αναφορά στην πορεία εξέλιξης του ελληνικού ντοκιµαντέρ, χωρίς καµία πρόθεση κοινωνιολογικής ή ιδεολογικής ερµηνείας ή αισθητικής αποτίµησης. Αναφέρονται επιλεκτικά βασικά σηµεία από την ιστορία του είδους, η οποία, εξ άλλου, δεν είναι
παρά αποσπασµατικά καταγεγραµµένη στην ελληνική βιβλιογραφία.
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Charisma X

Ντοκιµαντέρ για τη ζωή και το έργο του Ιάνη Ξενάκη
Ο Ιάνης Ξενάκης (1922-2001) υπήρξε µία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του 20ού αιώνα.
Αρχιτέκτονας της µουσικής και µουσικός της αρχιτεκτονικής, σφράγισε µε το έργο του
τη σύγχρονη µουσική δηµιουργία και απέδειξε εµπράκτως ότι δεν υπάρχουν όρια µεταξύ
τέχνης και επιστήµης. Έξι χρόνια µετά το θάνατό του, µία ελληνίδα σκηνοθέτις, η Έφη Ξηρού,
προσπαθεί ν’ ακολουθήσει και να καταγράψει την πορεία του διακεκριµένου καλλιτέχνη
µέσα από το ντοκιµαντέρ Charisma X, τα γυρίσµατα του οποίου θα ξεκινήσουν µέσα στον Απρίλιο

«Πρόθεσή µας είναι να παρουσιάσουµε στον θεατή,
µε τρόπο σύγχρονο και κατανοητό, αποσπάσµατα από
το έργο και τις σκέψεις του έλληνα δηµιουργού που
µετέφερε το όραµά του για την ανανέωση της µουσικής, της σκέψης και της κοινωνίας ώς το κατώφλι της
τρίτης χιλιετίας» µας λέει η κ. Ξηρού. Σκηνοθέτις, αρχιτέκτονας, µε µουσικές και θεατρικές σπουδές και η
ίδια, πρωτοσυναντήθηκε µε το έργο του Ξενάκη το
1965 (σπούδαζε Αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία), και
από τότε προσεγγίζει και µελετά, µε συνέπεια και
ευαισθησία, το έργο και την προσωπικότητα του µεγάλου δηµιουργού. Στο πλαίσιο της έρευνάς της το
2005 παρουσίασε την πολυοθονική εγκατάσταση
«Kosmos X» πάνω στο έργο του συνθέτη (στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Συµποσίου για τον Ιάνη Ξενάκη
που διοργάνωσε το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών). «Στο δηµιουργικό του έργο, η τέχνη συµφιλιώνεται µε την επιστήµη και η µουσική συµµετέχει και πάλι στα συµβάντα του κόσµου. Η σκέψη του Ξενάκη διέρχεται από την
αρχιτεκτονική, τη φιλοσοφία, τα µαθηµατικά και τις βιωµένες εµπειρίες, και διοργανώνει έναν
ιδιαίτερο µουσικό χώρο που πάλλεται, εκρήγνυται ή σιωπά.»
Το ντοκιµαντέρ ξεκινά από την πόλη Βράιλα της Ρουµανίας όπου γεννήθηκε ο Ξενάκης,
για να περάσει στις διαδηλώσεις στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της Κατοχής, να συνεχίσει στη Γαλλία µε τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική δίπλα στον Λε Κορµπιζιέ, αλλά και
στο Κονσερβατουάρ, µε δασκάλους τον Ονεγκέρ και τον Ολιβιέ Μεσιάν, και να καταλήξει στην Κορσική, στο σπίτι που ο ίδιος σχεδίασε κι όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του.
«Η ταινία αναπτύσσεται σε 8 ενότητες, στις οποίες ανιχνεύεται το πώς η φιλοσοφική του σκέψη, η αρχιτεκτονική του εµπειρία και τα µαθηµατικά µεταφράζονται σε µουσική. Τα αποσπάσµατα από το µουσικό του έργο, οι συνεντεύξεις του, το αρχειακό υλικό, οι παρτιτούρες, τα
σχεδιαγράµµατα, οι µαρτυρίες για το ατύχηµα στη µάχη της Αθήνας µετά τη γερµανική κατοχή, το αρχιτεκτονικό του έργο, τα πολύτοπα –µουσικά γεγονότα– µας οδηγούν στην πολλαπλή σπείρα της δηµιουργίας του.», αναφέρει η Έφη Ξηρού που στα συνεχή ταξίδια της στο
Παρίσι, έχει συναντηθεί µε τη Φρανσουάζ Ξενάκη, τον R. F. Mach –συνθέτη, µουσικολόγο, έδρα Ξενάκη στη Γαλλική Ακαδηµία–, τη βιογράφο του, Νουρίτσα Ματοσιάν, αλλά
και µε συνεργάτες και µελετητές του έργου τού Ξενάκη, οι οποίοι θα συµµετάσχουν στο
ντοκιµαντέρ. Υπεύθυνη για τη µουσική επιµέλεια είναι η Γεωργία Σπυροπούλου –συνθέτις και συνεργάτης του IRCAM του Κέντρου Ποµπιντού–, ενώ σύµβουλοι της ταινίας είναι
η Αναστασία Γεωργάκη, καθηγήτρια στο τµήµα µουσικών σπουδών στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών, ο Μάκης Σολωµός, καθηγητής µουσικολογίας στο Πανεπιστήµιο Montpellier,
στο Παρίσι, και ο Γιώργος Κουµεντάκης, συνθέτης σύγχρονης µουσικής. «Βλέπουµε αυτό
το ντοκιµαντέρ ως ελάχιστο φόρο τιµής για τον έλληνα µουσικό που σφράγισε µε το έργο
του τον 20ο αιώνα» προσθέτει η σκηνοθέτης για να καταλήξει: «πιστεύω ότι ο Ξενάκης
εξέφρασε δυναµικά όχι µόνο τη µουσική πρωτοπορία, αλλά και την κοινωνική απελευθέρωση. Ελπίζω να καταφέρουµε να δούµε τον άνθρωπο Ξενάκη που “κρύβεται” πίσω απ’ τις εικόνες· τον άνθρωπο που πάντα τελείωνε κάθε συζήτηση µε τα λόγια: “Το πιο σπουδαίο
πράγµα στην τέχνη, όπως και στη ζωή, είναι να είσαι ελεύθερος”.»
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Έφη Ξηρού
Παραγωγή: ΕΚΚ, ΕΤ1, Τζίνα Πετροπούλου, Έφη Ξηρού

// συνέντευξη

Μου κλέβετε το χρόνο,
πρέπει να γράψω

Η ζωή και το έργο του σεναριογράφου του Χόλιγουντ Α. Ι. Μπεζερίδη, µέσα από
το βραβευµένο ντοκιµαντέρ Buzz του Σπύρου Ταραβήρα
από τον Νίκο Αναγνωστό

Ί

σως το εντυπωσιακότερο σενάριο που έγραψε ο Άλµπερτ Ισαάκ Μπεζερίδης, που έφυγε
στα 99 του χρόνια, µόλις πριν από δύο µήνες, να ήταν αυτό της ίδιας του της ζωής.
Ελληνοαρµενικής καταγωγής, παιδικός φίλος µε
τον συγγραφέα Ουίλιαµ Σάρογιαν, προσωπικός
«διαλογίστας» του Μπόγκαρτ και του Ρόµπινσον,
συνάδελφος και συγκάτοικος µε το συγγραφικό
του είδωλο, Ουίλιαµ Φόκνερ, συνεργάτης του Ρόµπερτ Μίτσαµ και του Ζυλ Ντασέν, θύµα όχι της
«µαύρης», αλλά της «γκρίζας λίστας» του Μακαρθισµού, αυτός ο ακούραστος εργάτης της γραφής
και της σεναριογραφίας, πέρασε από τον κόσµο
της βιοπάλης στη «βιοµηχανία ονείρων» του Χόλιγουντ, για να υπογράψει σενάρια ταινιών κλασικών
στο είδος τους και να θεωρηθεί, από τον Φρανσουά Τριφό, πρόδροµος του φιλµ νουάρ. Ο Σπύρος Ταραβήρας εξιστορεί την πολυτάραχη ζωή του
Μπεζερίδη σ’ ένα ντοκιµαντέρ που βραβεύτηκε
στην Ελλάδα και ξεκίνησε να παίζεται από το περασµένο καλοκαίρι στις σηµαντικότερες πολιτείες των
ΗΠΑ. Μιλήσαµε µαζί του για τα γυρίσµατα και τη
φιλία του µε τον βετεράνο συγγραφέα.

Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια αυτού του ντοκιµαντέρ;

Σκηνοθεσία/Σενάριο/Παραγωγή:
Σπύρος Ταραβήρας,
∆ιευθυντής Φωτογραφίας:
Γιώργος Γιαννέλης,
Μοντάζ: Γιώργος Τριανταφύλλου,
Μουσική: Νίκος Πλατύρραχος,
Ήχος: Σπύρος ∆ρόσος,
Συµπαραγωγή: Σούλης Αθανασίου,
ΕΚΚ, ΕΡΤ, Ολλανδική
Τηλεόραση NPS.
Η ταινία βγαίνει στις 22
Μαρτίου από το Νεανικό Πλάνο.

Έτυχε να «σκοντάψω» στην περίπτωση αυτού του
ανθρώπου. Μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
η ζωή του, και ξεκίνησα σχεδόν ένα µαραθώνιο:
τέσσερα χρόνια, για να καταγραφεί τόσο η δράση
του ως µετανάστη όσο και η συνεισφορά του ως
δηµιουργού/σεναριογράφου, που είναι πολύ σηµαντική, αλλά, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, δεν
αποτιµήθηκε όπως θα έπρεπε.

Ο ίδιος ο Μπεζερίδης, αν και θεωρεί πως οι σεναριογράφοι είναι υποτιµηµένοι και αδικηµένοι σε σχέση µε τους σκηνοθέτες, µιλά για το
σενάριο σαν να είναι µια µαστορική. Τι είναι
τελικά κατά τη γνώµη σας το σενάριο; Περισσότερο τέχνη ή τεχνική;
Για µένα, και τα δυο. Στο σενάριο συµβαίνει ό,τι και
στη φύση, στη ζωή· δηλαδή, υπάρχει η κορύφωση, µετά η ανάπαυλα, η ένταση, κι αργότερα η
αποφόρτιση. Μπορεί, λοιπόν, για κάποιον που είναι προικισµένος µ’ ένα έµφυτο ταλέντο, αυτό να
του βγαίνει αυτόµατα από την πένα, ενώ κάποιος
άλλος να χρειάζεται µια παιδεία και µια συγκεκριµένη επιµόρφωση για να το επιτύχει. Αλλά πάντα
υπάρχει µια αναγωγή σε αυτό που «εφηύρε» πριν
από τρεις χιλιάδες χρόνια ο Αριστοτέλης, και νοµίζω ότι αυτό είναι που εφαρµόζουν πιστά και στην
Αµερική. Ο Μπεζερίδης, σίγουρα δούλεψε πάνω

σ’ αυτό. Βέβαια, πίστευε ότι οι παραγωγοί και οι
σκηνοθέτες σχεδόν σε όλες του τις ταινίες είχαν
επέµβαση, η οποία δεν τον έβρισκε σχεδόν ποτέ
σύµφωνο.

Η συγγραφή τι ρόλο είχε πλέον στη ζωή του;
Ο Μπεζερίδης, µέχρι την τελευταία στιγµή της ζωής του, ήταν πίσω από µια γραφοµηχανή. Η γραφοµηχανή ήταν προέκταση των χεριών του. Τόσο
την πρώτη φορά που τον συνάντησα, το 1999,
όσο και στα επόµενα ταξίδια µου στο Λος Άντζελες
για τα γυρίσµατα και την αποπεράτωση της ταινίας,
µπαίνοντας στο σπίτι άκουγες τα πλήκτρα να χτυπάνε, και πάντα έλεγε –γιατί ήταν και πολύ δύσκολος χαρακτήρας–: «Μου κλέβετε το χρόνο – πρέπει να γράψω». Και πάντα έγραφε... µη έχοντας
κατά νου αν αυτό που θα έγραφε, θα γινόταν ταινία ή όχι.

Από τις πιο δυνατές στιγµές του ντοκιµαντέρ
σας είναι όταν, µε τη δύναµη του µοντάζ, φέρνετε ξανά κοντά δύο συνεργάτες και φίλους
που τους χώρισε ο Μακαρθισµός: τον Μπεζερίδη και τον Ζυλ Ντασέν. Σαν να µην τους χωρίζει ο χρόνος ή η απόσταση, «συζητούν» µε πάθος για λεπτοµέρειες της ταινίας όπου δούλεψαν µαζί.
Όταν κάναµε τα γυρίσµατα, θέλαµε να φέρουµε τον
Μπεζερίδη στην Ελλάδα για να συναντήσει τον Ντασέν και να συνοµιλήσουν. ∆ιαπιστώσαµε, όµως, ότι
αυτό ήταν τελείως αδύνατον – ο Μπεζερίδης, την
εποχή των γυρισµάτων, ήταν ήδη 94 χρονών. Χωρίς
να το έχω εξαρχής κατά νου, αλλά επειδή οι δυο τους
διατύπωσαν κάποιες διαφορετικές απόψεις πάνω
στην ταινία που έκαναν µαζί, τους Ανθρώπους του
αίµατος, διαπιστώσαµε µε τον µοντέρ, τον Γιώργο
Τριανταφύλλου, ότι αυτός ο διάλογος λειτουργεί κι
έχει πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσµα.

∆ιατηρήσατε επαφή µε τον Μπεζερίδη µετά
την ολοκλήρωση της ταινίας;
Βέβαια! Κάποια στιγµή, η ταινία ήρθε στα χέρια της
Ένωσης Αµερικανών Σεναριογράφων, την είδαν κι
αποφάσισαν να διοργανωθεί µια πολύ µεγάλη τελετή στο Μπέβερλι Χιλς, τον Αύγουστο του 2006,
όπου έγινε και η πρεµιέρα της ταινίας. Καλέσαµε τον
Μπεζερίδη, είδε την ταινία κι ήταν κατενθουσιασµένος – συµπτωµατικά, ήταν και τα 98α γενέθλιά του.
Τον θυµάµαι να κάθεται στην πρώτη σειρά, όταν του
κάναµε έκπληξη µε µια τεράστια τούρτα γενεθλίων,
µε 600 άτοµα να τον χειροκροτούν όρθια στην αίθουσα προβολής. Τη στιγµή εκείνη, πρωταγωνιστής
ήταν ο ίδιος. Ήταν και για µένα σηµαντικό που µπόρεσα να του δώσω αυτή την τελευταία χαρά.

Το µέσο
είναι το µήνυµα
Μια έκφραση που αποτέλεσε σήµα κατατεθέν
της σκέψης του θεωρητικού της επικοινωνίας
Μάρσαλ Μακ Λούαν, τη δεκαετία του 1960,
έγινε εξαιρετικά επίκαιρη στην ελληνική
κινηµατογραφική κοινότητα πρόσφατα,
µε αφορµή το πρόγραµµα ψηφιοποίησης
του µεγαλύτερου µέρους των ταινιών
του αρχείου τού Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου· ένα πρόγραµµα, που έχει προκαλέσει,
ταυτόχρονα, αισιοδοξία για το αποτέλεσµα
και απορίες για τις δυνατότητες των ψηφιακών
µέσων, αλλά και ανοίγει ουσιαστικά το δρόµο
για τη µαζική εφαρµογή µιας νέας τεχνολογίας
που θα διασώσει και θα αρχειοθετήσει
ένα σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας
του ελληνικού κινηµατογράφου.
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από την Άννα Κασιµάτη
Η ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού αποτελεί αυτή τη στιγµή
µια κυρίαρχη τάση διεθνώς. Ο κίνδυνος που διατρέχει το οπτικοακουστικό υλικό, στη φωτοχηµική ή την αναλογική µαγνητική του
µορφή, επιτάσσει τη διάσωση και τη διαφύλαξή του σε αρχεία ψηφιακών δεδοµένων, τα οποία εξασφαλίζουν τη µακροχρόνια αποθήκευση, αλλά και τη συντήρησή του. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί φορείς στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, είτε µε δική τους πρωτοβουλία είτε µε τη συνδροµή των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων,
έχουν ξεκινήσει µια µεγάλη προσπάθεια για την ψηφιοποίηση του
οπτικοακουστικού τους υλικού. Μιαν ανάλογη πρωτοβουλία πήρε
και το ΕΚΚ πριν από τέσσερα χρόνια.

Σύντοµο ιστορικό
Τον Ιούλιο του 2004, το έργο µε τίτλο «Ψηφιακό Αρχείο του Ελληνικού Κινηµατογράφου» εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραµµα
της Κοινωνίας της Πληροφορίας, µε συνολικό προϋπολογισµό
1.150.000 ευρώ. Ήταν η πρώτη φορά που το ΕΚΚ εξασφάλιζε
χρηµατοδότηση από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραµµα. Με αυτή την
«παρθενική» του έγκριση, κατάφερε να µπει στην πρώτη δεκάδα
των φορέων που είχαν πάρει υψηλή βαθµολογία και υψηλή χρηµατοδότηση, στο σύνολο των 104 προτάσεων που τελικώς εγκρίθηκαν. Τα ειδικότερα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία αξιολογήθηκαν οι προτάσεις των φορέων αυτών, ήταν, πέρα από την επιστηµονική και πολιτιστική σηµασία, η ανάδειξη µεγάλων εθνικών συλλογών, η εκπαιδευτική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου
και η ανάδειξη ενός δυσπρόσιτου στο ευρύ κοινό πολιτιστικού υλικού που δε θα µπορούσε να γίνει ευρύτερα γνωστό µε συµβατικές
µεθόδους, π.χ. µέσω εκθέσεων.

Το τελευταίο σηµείο αποτέλεσε ίσως και το κλειδί της έγκρισης. Το
ΕΚΚ διαθέτει το µεγαλύτερο, σε αριθµό ωρών προβολής, αρχείο κινηµατογραφικών ταινιών στην Ελλάδα, το οποίο καλύπτει µια αδιάσπαστη χρονική περίοδο 30 ετών. Η καλλιτεχνική και ιστορική σηµασία του αρχείου αυτού είναι µεγάλη, αφού περιλαµβάνει τις περισσότερες ταινίες ενός µεγάλου αριθµού ελλήνων σκηνοθετών, οι
οποίοι –από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και µετά– διατύπωσαν
καινούργιες αισθητικές προτάσεις και άλλαξαν την πορεία του κινηµατογράφου στη χώρα µας, δηµιουργώντας ένα νέο εκφραστικό
ρεύµα, που αποκλήθηκε «Νέος Ελληνικός Κινηµατογράφος». Το
αρχείο είναι επίσης πολύ σηµαντικό γιατί περιλαµβάνει ντοκιµαντέρ
και ταινίες µικρού µήκους ιδιαίτερης σηµασίας για τους ερευνητές,
γιατί, αν και λιγότερο προβεβληµένες, σηµατοδοτούν την αρχή της
πορείας των δηµιουργών τους.
Με δυο λόγια, το κινηµατογραφικό αρχείο του ΕΚΚ είναι µια µοναδική συλλογή, που διακρίνεται από ιστορική συνέχεια και καλλιτεχνική πληρότητα, καθώς συµπυκνώνει µια ολόκληρη εποχή της κινηµατογραφικής παραγωγής της Ελλάδας· µια συλλογή, όµως,
στην οποία η πρόσβαση, πολλές φορές µέχρι σήµερα, ήταν πρακτικά αδύνατη για πολλές κατηγορίες χρηστών, όπως, π.χ., για ξένους φορείς ή για ερευνητές -φοιτητές ή ιδιώτες- που θέλουν να
εµβαθύνουν στην ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου ή που
επιθυµούν τη διάδοση του ελληνικού πολιτισµού.

Αντικείµενο και στόχοι του έργου
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ψηφιοποίηση και η αρχειοθέτηση των ταινιών στις οποίες το ΕΚΚ είναι συµπαραγωγός ή έχει το δι-
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[1] Η τιµή της αγάπης [2] Ηνίοχος [3] Λευτέρης ∆ηµακόπουλος [4] Γλυκιά συµµορία [5] Θεόφιλος [6] Πέτρινα χρόνια

καίωµα διακίνησης και εκµετάλλευσής τους. Η υλοποίηση του στόχου αυτού –πέρα από την οικονοµική και ασφαλή διάσωση της εικόνας και του ήχου σε πολύ υψηλή ανάλυση– θα εξασφαλίσει επίσης την αναγκαία προσβασιµότητα στο περιεχόµενο των ταινιών,
µε τη δηµιουργία ειδικής τεχνικής υποδοµής που θα αποτελείται
από: ένα σύστηµα ταξινόµησης και αρχειοθέτησης του υλικού σε
µια βάση δεδοµένων, ένα σύστηµα συµπίεσης και ψηφιακής υδατογράφησης, ένα σύστηµα αναζήτησης και προεσκόπισης του υλικού, και, τέλος, έναν δίγλωσσο κόµβο παρουσίασης των ταινιών
στο διαδίκτυο. Ο κόµβος αυτός θα συνδέεται µε τη βάση δεδοµένων και θα δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης, προεπισκόπησης, αλλά και διανοµής, περιορισµένων αποσπασµάτων του υλικού –µε
υδατογράφηση και σε χαµηλή ανάλυση– σε όλους τους δυνητικούς χρήστες. Είναι φανερό ότι το φιλόδοξο έργο της ψηφιοποίησης, πέρα από τους πολιτιστικούς και τους ερευνητικούς σκοπούς
που θα εξυπηρετήσει, µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην
προβολή και την προώθηση του ελληνικού κινηµατογράφου σ’
ολόκληρο τον κόσµο.

Κριτήρια επιλογής ταινιών
Το έργο προβλέπει την ψηφιοποίηση 400 ωρών κινηµατογραφικού
υλικού από το αρχείο του ΕΚΚ, η συνολική διάρκεια των ταινιών
του οποίου αγγίζει τις 800 ώρες περίπου. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε την ανάγκη επιλογής των ταινιών που θα περιληφθούν σ’
αυτό το –πιλοτικό– πρόγραµµα ψηφιοποίησης, το οποίο, εφόσον
υλοποιηθεί απρόσκοπτα, θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη
συνέχιση του εγχειρήµατος και την ψηφιακή διάσωση ολόκληρου

του αρχείου. Το δύσκολο έργο της επιλογής των ταινιών έγινε από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΚ, µε την εφαρµογή αντικειµενικών
κριτηρίων και έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να συνδυάζει την
ιστορική και την αισθητική σηµασία των έργων µε τη µεγαλύτερη
δυνατή αντιπροσώπευση των δηµιουργών. Με τον τρόπο αυτόν,
στον τελικό κατάλογο του έργου της ψηφιοποίησης –το οποίο αποφασίστηκε να καλύψει την περίοδο 1950-2000– εντάχθηκαν όλες
οι βραβευµένες ταινίες του αρχείου (βραβεία καλύτερης ταινίας,
βραβεία σκηνοθεσίας, κρατικά βραβεία, βραβεία κριτικών, βραβεία
ξένων φεστιβάλ), ενώ κατέστη δυνατόν να εκπροσωπηθούν –µε
τουλάχιστον µία ταινία τους– όλοι οι σκηνοθέτες που έργο τους
(αυτής της περιόδου) υπάρχει στο αρχείο του ΕΚΚ. Στο έργο εντάχθηκαν επίσης, µε την ίδια απόφαση, 20 κλασικές ελληνικές ταινίες
της περιόδου 1950-1970, καθώς και όλες οι ταινίες που πήραν το
βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, καθ’ όλη
τη διάρκεια της ιστορίας του, και δεν ανήκουν στο κινηµατογραφικό αρχείο του ΕΚΚ.
Τέλος, στο έργο περιλαµβάνονται 20 κλασικά ντοκιµαντέρ µε ιστορικό ενδιαφέρον –κυρίως, ταινίες των πρώτων χρόνων της µεταπολίτευσης– που δεν ανήκουν µεν στο αρχείο του ΕΚΚ, αλλά κρίθηκε επιβεβληµένη η διάσωσή τους, καθώς και πολλές βραβευµένες
ταινίες µικρού µήκους και νεότερα ντοκιµαντέρ, που η διάρκειά
τους καλύπτει συνολικά 50 ώρες περίπου.
Το έργο «Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηµατογράφου» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006, Άξονας Προτεραιότητας 1 – Παιδεία και Πολιτισµός, Μέτρο 1.3 Τεκµηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη
του Ελληνικού Πολιτισµού, Χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ 80% - Π∆Ε 20%.

Μια µικρή ιστορία για τον Μπάµπη…

Π

Γιατί τα γράφω όλα αυτά; Γιατί αυτός ήταν ο Μπάµπης:
υπεύθυνος σε όλα του· να µη βλάψει τους φίλους του·
να µην τους στενοχωρέσει· να αγχώνεται για οποιαδήποτε δουλειά αναλάµβανε· να είναι διακριτικός µε τα
προσωπικά των άλλων· και, πάνω απ’ όλα, να είναι τόσο παθιασµένος µ’ αυτό που λίγοι αγάπησαν τόσο πολύ: το σινεµά.

ριν από 10 ακριβώς χρόνια, στις Κάννες. Ο
Μπάµπης, καινούργιος στο Φεστιβάλ. Μου
ζήτησε να τον ξεναγήσω στον κόσµο των
πάρτι. Ένα βράδυ, ξεκινάµε –εκείνος, ο Σάκης Τσιτοµενέας κι εγώ- για ένα σερί τριών πάρτι.
Πρώτος σταθµός (για ένα µισάωρο, όπως πιστεύαµε), στους Σκανδιναβούς. Ξεκινήσαµε µε κάτι φοβερά
σναπ νορβηγικά. Στο τρίτο ή τέταρτο, ζήτησα από τον
Μπάµπη να φύγουµε, γιατί είχε εµφανιστεί µια πωλήτρια ταινιών που ήθελε να µου φορτώσει µια ταινία, και προσπαθούσα να την αποφύγω. Η επιµονή
του Μπάµπη στο να µείνουµε, είχε διπλή καταστροφική εξέλιξη: µε περίπου 15 σναπ ο καθένας και µία
ταινία για τη Rosebud, εγκαταλείψαµε το χώρο σχεδόν τρεκλίζοντας.

Α, ρε Μπάµπη, θα µας λείψεις! Αφήνω το επαγγελµατικό κενό στους άλλους. Οι φίλοι σου θα σε θυµόµαστε στις καθιερωµένες Καθαρές ∆ευτέρες µε το ψήσιµο των θαλασσινών, στις φοβερές βραδιές στην ταράτσα του Ντίνου, στις µέχρι τελικής πτώσεως συνέχειες µετά τις εκδηλώσεις των γραφείων διανοµής και,
κυρίως, στα αµέτρητα πάρτι των Καννών όπου είχες
πάντα την προτεραιότητα.

Από την επόµενη µέρα, ο Μπάµπης, γεµάτος ενοχές
για την αγορά της ταινίας, αγωνιούσε για την πορεία
της στα ταµεία. Είπε την ιστορία σε όλους, το έγραψε
στο «Αθηνόραµα» και ηρέµησε µόνο όταν η συγκεκριµένη ταινία (Junkmail), περιέργως, πήγε καλά.

Για ένα πράγµα να είσαι σίγουρος: σε όλες τις µαζώξεις των φίλων σου, πάντα θα υπάρχει η καρέκλα
σου και το ποτήρι σου. Και πάντα µια ευχή: να ’σαι
καλά εκεί που είσαι.
Ζήνος Παναγιωτίδης

Η ζωή και το έργο
δύο σπουδαίων
ελλήνων καλλιτεχνών
∆ύο ντοκιµαντέρ-βιογραφίες για τον Γιώργο
Σεφέρη και τον Γιάννη Μόραλη,
του σκηνοθέτη Στέλιου Χαραλαµπόπουλου,
θα προβάλλονται από τις 19 Απριλίου
στον κινηµατογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ filmcenter

Γιάννης Μόραλης
Μέσα από το ντοκιµαντέρ Γιάννης Μόραλης, ο σκηνοθέτης παρουσιάζει όχι µόνο το έργο, αλλά και την ανθρώπινη πλευρά
ενός δυσπρόσιτου καλλιτέχνη, που αρκείται στην παρουσίαση
του έργου του, αποφεύγοντας συνειδητά τις δηµόσιες εµφανίσεις· ενός δηµιουργού που βάδισε µαζί µε την περίφηµη γενιά
του ’30, αριθµεί –από την πρώτη του εµφάνιση (Μεσοπόλεµος)
µέχρι και την πιο πρόσφατη δουλειά του (Ιανουάριος 2004)–
εβδοµήντα χρόνια συνεχή παρουσία στο χώρο της Τέχνης.
Η ταινία έχει αποσπάσει το 1ο βραβείο ∆ιεθνούς Ένωσης Κριτικών FIPRESCI
στο 8ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης 2006.

Γιώργος Σεφέρης
Βραβευµένο µε το Α΄ Κρατικό Βραβείο στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης (2001), το
Ηµερολόγια καταστρώµατος – Γιώργος Σεφέρης είναι ένα «κινηµατογραφικό
ταξίδι» στην ποίηση και τη
σκέψη του νοµπελίστα ποιητή· οι περιπλανήσεις ενός
ακάµατου ταξιδιώτη σε τόπους, κείµενα, µουσικές,
ταινίες, ανθρώπους, εµπειρίες, που σωρεύονται σ’ ένα
πλούσιο υπέδαφος από σηµαντικά και ασήµαντα πριν
µεταγραφούν σ’ αυτή την
άλλη γλώσσα, την Ποίηση. Η ταινία έγινε µε αφορµή τη συµπλήρωση των εκατό χρόνων (2000) από τη γέννηση του µεγάλου ποιητή.

Η τέχνη πιάνει το νήµα από εκεί
όπου το αφήνει ο πολιτισµός
Η ανθρώπινη συνείδηση υπό το βάρος του ∆υτικού πολιτισµού,στην τελευταία ταινία
του Βασίλη Μαζωµένου, Λόγοι και αµαρτήµατα
από τον Νίκο Αναγνωστό

Σ

υνεχίζοντας µε συνέπεια ύφους –µετά από
την ξεχωριστή δουλειά του πάνω στο
animation και τις νέες τεχνολογίες– την προσπάθεια ανανέωσης της φιλµικής γλώσσας,
ο Βασίλης Μαζωµένος προχωρά στην πρώτη του
ολοκληρωµένη ταινία µυθοπλασίας. Ήρωάς της, ένας
ψυχικά ασθενής ποιητής που δηµιουργεί την πνευµατική του διαθήκη, «στήνοντας» µε τη φαντασία του τις
δεκατέσσερις τελευταίες στιγµές του Ιησού, που θα
παιχθούν από µαύρους λαθροµετανάστες αλλά και
το τέλος ενός γιάπη, που θα βιώσει τα επτά θανάσιµα
αµαρτήµατα σε ένα πολυτελές spa - ένα ιδιαίτερο κολάζ εικόνων, κειµένων και ακουσµάτων, από τους
Ευαγγελιστές και τις γκραβούρες του Μπρέγκελ µέχρι
τα κολασµένα ποιήµατα του Ρεµπό, που αποτελεί,
όπως µας είπε ο σκηνοθέτης, πρόταση για ένα κινηµατογραφικό έργο τέχνης µε δοµή ποιήµατος.

Ο θεατής παρασύρεται συνειρµικά από τις εικόνες της ταινίας σας, η οποία, όµως, φαίνεται να
είναι δοµηµένη σχεδόν γεωµετρικά. Με ποιον
τρόπο οργανώσατε το σενάριο και το τελικό
αποτέλεσµα;
Ήθελα να κάνω µια ταινία πάνω στη σύγκρουση της
πίστης µε την ύλη. Ο «σκελετός» των σκηνών ήταν
απόλυτα αυστηρός. Ήταν δεδοµένο ότι όλο το έργο
θα στηνόταν πάνω στα επτά θανάσιµα αµαρτήµατα
και τις δεκατέσσερις στάσεις του Ιησού προς τον
σταυρό. Περισσότερο στηρίχθηκα στο storyboard,
αλλά υπήρξαν και ιδέες που αναίρεσα στο µοντάζ.

Πώς ξεκίνησε η επαφή σας µε τους µετανάστες;
Άρχισα να ψάχνω σε γκέτο µεταναστών και χώρους
σχεδόν παραβατικούς, προσπαθώντας να εντοπίσω
µορφές που θα µπορούσαν να ενταχθούν στον κόσµο
τον οποίο σχεδίαζα για την ταινία. Και τις βρήκα στα
πιο απίθανα σηµεία: λαντζέρηδες σε υπόγεια εστιατορίων, περιπλανώµενους καλλιτέχνες στα όρια της ζητιανιάς, κάποιους απολυµένους από φάµπρικες, άλλους µε παραβατική συµπεριφορά. Αποφάσισα να
δουλέψω µαζί τους, και πρώτα απ’ όλα τους ξεκαθάρισα ότι, για µένα, είτε το γνωρίζουν οι ίδιοι είτε όχι,
είναι ιερά πρόσωπα, ό,τι κι αν κάνουν στην πραγµατική τους ζωή. Στις πρόβες, τούς υπέβαλλα περισσότερο σε µια κατάσταση, αντλώντας από τα στοιχεία του
εαυτού τους. ∆εν δίδαξα, δηλαδή, ερασιτέχνες – πήρα απ’ αυτούς αυτό που ήδη είχαν. Αν κάτι κατάφερα
στην ταινία, νοµίζω, είναι αυτή η αποθέωσή τους.

Έχετε πει ότι ο κινηµατογράφος πρέπει να εφευρεθεί ξανά, ότι ο αναπαραστατικός κινηµατογράφος έχει φτάσει πια στα όριά του. ∆ουλεύετε µε
αυτό το σκεπτικό;
Ο κινηµατογράφος έχει µια γλώσσα, µια γραµµατική
κι ένα συντακτικό. Κάποιοι θέλουν αυτή η γλώσσα να

προχωρήσει µπροστά και κάποιοι αναπαράγουν κλισέ. Με αυτή την έννοια, δεν µπορώ να µιλήσω τελεολογικά, ότι δηλαδή έχει τελειώσει ο αναπαραστατικός κινηµατογράφος, όµως υπάρχει η κρίση της
γλώσσας του που, αν εξαιρέσει κανείς την εξέλιξη της
τεχνικής, έχει µείνει στάσιµη εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, δύσκολα θα
βρει κανένας σήµερα αυτό που λέµε κινηµατογράφο
της πρωτοπορίας. Ποτέ δεν έκρυψα ότι ο λόγος για
τον οποίο ασχολήθηκα µε τον κινηµατογράφο, είναι
µια πλήξη που ένιωθα βλέποντας κλισέ. Χωρίς να
παραγνωρίζω την αξία του κινηµατογράφου ως ψυχαγωγικού µέσου, για µένα είναι καλλιτεχνική έκφραση. Αποφάσισα, λοιπόν, να θέσω τον εαυτό µου
στην υπηρεσία της εξέλιξης αυτού του µέσου. Αναγνωρίζω το δικαίωµα σε άλλους να υπηρετούν την
ψυχαγωγία όποιος, όµως, πάει να µπασταρδέψει αυτά τα δύο, νοµίζω ότι κάνει ένα τεράστιο λάθος. ∆εν
µπορείς να υπηρετείς δύο αφέντες.

Έχετε δουλέψει πολύ µε την ψηφιακή τεχνολογία παρ’ όλα αυτά, αντλείτε συνεχώς από το µύθο, την παράδοση και τη λογοτεχνία.
∆εν υπάρχει παρθενογένεση στη σκέψη του ανθρώπου. Και η τέχνη, ως µια ασυνείδητη έκρηξη της ζωής,
δεν µπορεί παρά να πιάνει το νήµα από εκεί όπου το
αφήνει ο πολιτισµός. Ένας σύγχρονος καλλιτέχνης δεν
δηµιουργεί καινούργιους µύθους ξαναδιαβάζει τους
παλιούς. Ξαναδιαβάζω τα ιερά κείµενα µε ενδιαφέρον
για την ποιητική τους διάσταση και βρίσκω πράγµατα
εξόχως συγκινητικά και σηµαντικά, τα οποία, όµως, θα
µπορούσα ενδεχοµένως να βρω και στο κείµενο ενός
άθεου ποιητή, στα λόγια ενός βουδιστή µοναχού, σε
µια µουσική ενός πρωτόγονου λαού – δεν είµαι άνθρωπος κλειστός. Για µένα ο κινηµατογράφος είναι
εκεί: στα φευγάτα όνειρα φευγάτων ανθρώπων στη
ρήξη µε το δεδοµένο, στην παραδοξότητα.

Στην ταινία βλέπουµε τη Σταύρωση, αλλά όχι
την Ανάσταση...

Σενάριο - Σκηνοθεσία:
Βασίλης Μαζωµένος
∆/νση Φωτογραφίας:
Σπύρος Παπατριανταφύλλου
Μοντάζ: Γιώργος Πιτσάκης
Ήχος:
Γιώργος Άρης Αναστασόπουλος
Σκηνικά-Κοστούµια:
Λέα Κούση
Μουσική:
Νίκος Πλάτανος
Παίζουν: Γιάννος Περλέγκας,
Έφη Θεοδώρου,
∆ηµήτρης Σιακάρας, Ladius Shidda,
Dede E. Fadul, Fatih Abd Elrahim,
Ανδρέας Μαριανός, Σοφία Σεϊρλή,
Απόστολος Παπανδρέου
Παραγωγή: Μένιος ∆ίτσας,
Fasma Ε.Π.Ε., Star Channel
& Κ. Σκούρας Ε.Π.Ε.

Ο ποιητής απελευθερώνεται µέσα σε µια καινούργια
φυλακή, ο γιάπης είναι πια νεκρός, µε το χαµόγελο
ζωγραφισµένο στο πρόσωπο. Στην πραγµατικότητα, οι
µετανάστες είναι οι µόνοι που διασώζονται, και εισβάλλουν στην πόλη. Αυτός είναι, για µένα, και ο εφιάλτης
του ∆υτικού κόσµου. Αυτό που ο µέσος ∆υτικός άνθρωπος βλέπει ως απειλή, ως εισβολή αυτών των κυµάτων των µεταναστών, είναι ουσιαστικά η ανάγκη
τους να διεκδικήσουν ζωτικό χώρο, αφού οι χώρες
τους, ο Τρίτος Κόσµος, έχει καταντήσει από εµάς χωµα- Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες
από τις 12 Απριλίου
τερή αποβλήτων. Εµείς τους στέλνουµε τα σκουπίδια
µας κι αυτοί µας στέλνουν τα παιδιά τους.

Με αγιόκληµα και γιασεµιά; Μάλλον όχι πια.
Ο κινηµατογράφος συνέδεσε εξαρχής την ύπαρξή του µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας.
Κι αυτές τις εξελίξεις έχει συνεχώς ανάγκη να τις παρακολουθεί, προκειµένου να συντηρήσει
ένα απ’ τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του: αυτό της τέχνης που είναι προσβάσιµη στο ευρύ κοινό.
Η ψηφιακή τεχνολογία έχει ήδη επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο προβολής
και διανοµής των κινηµατογραφικών ταινιών, κι ενώ οι περισσότερες απ’ αυτές δεν έχουν έρθει
ακόµα στη χώρα µας, κάνουµε µια µικρή παρουσίαση των όρων που, στο µέλλον,
όλο και πιο συχνά θα περιλαµβάνονται στις συζητήσεις µας.
Digital cinema: Ένα ολόκληρο σύστηµα που περιλαµβάνει όλα τα
στάδια δηµιουργίας µιας κινηµατογραφικής ταινίας: την παραγωγή,
την επεξεργασία, την αποθήκευση, και την διανοµή της. Θεωρήθηκε
το µεγάλο στοίχηµα του κινηµατογράφου τον 21ο αιώνα, αλλά η µη
συµβατότητα των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών σε παγκόσµιο επίπεδο έχει καθυστερήσει αρκετά την εφαρµογή του και την
επανάσταση που πιθανώς αυτή θα έφερνε.
VoD (video on demand): Ο όρος περιλαµβάνει ένα σύνολο τεχνολογιών, αλλά και εταιρειών, που παρέχουν ταινίες και τηλεοπτικά προγράµµατα µέσω ενός κεντρικού server για προβολή στην τηλεόραση και στην οθόνη του υπολογιστή ή ακόµα και του κινητού τηλεφώνου. Το αντίτιµο που πληρώνει ο χρήστης, εξαρτάται από το αν
η ταινία είναι πρόσφατη ή παλιά, κι από το χρόνο της ενοικίασης.
IMAX screens: Θεωρείται η υπέρτατη κινηµατογραφική εµπειρία. Η
τεχνολογία αυτή περιλαµβάνει κινηµατογραφικές µηχανές, συστή-

µατα ήχου και κινηµατογραφικές αίθουσες. Κάποιες συµπληρωµατικές πληροφορίες: α) Το φιλµ είναι 10 φορές µεγαλύτερο από το
standard format των 35mm και, για µία ταινία 40 λεπτών, το µήκος
του φτάνει τα 4.827 χιλιόµετρα. β) Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ακόµα ΙΜΑΧ αίθουσα.
IPTV (internet protocol television) services: Υπηρεσία που προσφέρουν στους χρήστες οι εταιρείες τηλεφωνίας και internet µέσω οπτικών ινών ή τηλεφωνικής γραµµής, παρέχοντας µεγάλη δυνατότητα
επιλογής τηλεοπτικών προγραµµάτων, κινηµατογραφικών ταινιών και
ντοκιµαντέρ. Μία από τις πιο πρόσφατες και µε ενθουσιασµό αποδεκτές υπηρεσίες είναι η ονοµαζόµενη Burn to DVD υπηρεσία, στην
οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να «κατεβάσει» µια ταινία, να την
κρατήσει στο PC του και να την αντιγράψει. Το περιεχόµενο «παίζει»
σε όλα τα dvd players µε πλήρη εφαρµογή όλων των δυνατοτήτων
του remote control και των special features που περιλαµβάνει.
Άννα Κασιµάτη

short from the past
www.shortfromthepast.gr: το νέο site που ετοιµάζει η t-short ολοκληρώνοντας τον κύκλο των
sites για την ελληνική µικρού µήκους ταινία στο internet, µαζί µε το www.shortfilm.gr (βάση δεδοµένων) και το www.bigbang.gr (φεστιβάλ ψηφιακών µικρού µήκους ταινιών)
Το short from the past θα αγκαλιάζει αυστηρά επιλεγµένες ταινίες
µικρού µήκους από το παρελθόν, ταινίες κλασικές και δοκιµασµένες στο χρόνο. Θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που τις αφορούν,
αλλά και τις ίδιες τις ταινίες, ώστε να µπορούν πλέον να τις δουν
όλοι οι κινηµατογραφόφιλοι σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Οι πρώτες 10 ταινίες που θα περιλαµβάνονται στο site, αφορούν
το διάστηµα από το 1960 µέχρι και το 1994, και είναι οι εξής:
Κώστα Φέρρη Τα µατόκλαδά σου λάµπουν
∆ηµήτρη Αυγερινού / Λάκη Παπαστάθη Περιπτώσεις του Όχι
Τώνιας Μαρκετάκη Ο Γιάννης και ο δρόµος
Μιχάλη Παπανικολάου Μήδεια ’70
Λάκη Παπαστάθη Γράµµατα από την Αµερική
Γκαίη Αγγελή Μοναστηράκι
Λευτέρη Ξανθόπουλου Ελληνική κοινότητα Χαϊδελβέργης
Αλίντας ∆ηµητρίου Καρβουνιάρηδες
Φρίντας Λιάππα Απεταξάµην
Αχιλλέα Κυριακίδη Νυµφίος

Οι ταινίες θα προβάλλονται από τον 24ωρο κινηµατογράφο της tshort σε καθαρά πολιτιστικό –και όχι κερδοσκοπικό– πλαίσιο. Η
πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους.
Τα στοιχεία των ταινιών, το σενάριο, το ιστορικό τους, φωτογραφίες, κριτικές, προβολές και βραβεία, βιογραφικά, πλήρη στοιχεία
των σκηνοθετών, νέα κείµενα για τις ταινίες, συνεντεύξεις και οµιλίες σε video των συντελεστών και πάρα πολλά άλλα, στη νέα δηµιουργία της t-short: µία ακόµα δράση που θα οφείλει τη συνέχειά
της στη στήριξη και τις επισκέψεις σας.
Σύντοµα στο www.shortfromthepast.gr το site της «χρυσής ταινιοθήκης»
για την ελληνική µικρού µήκους ταινία.
Από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία t-shOrt
Κυριάκος Χατζηµιχαηλίδης

Στο Φεστιβάλ του Κλερµόν-Φεράν
αποστολή: Πάολα Σταράκη - Λίζα Λινάρδου
Στο Κλερµόν-Φεράν, την πόλη όπου ο ΖανΛουί Τρεντινιάν εκθείαζε τις αρετές του κρασιού Chanturgue, στο Μια νύχτα µε τη Μοντ
του Ερίκ Ροµέρ, συρρέουν κάθε χρόνο χιλιάδες θεατές για το καθιερωµένο «προσκύνηµα» στο µεγαλύτερο φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους στον κόσµο. Τούτη τη χρονιά, ο
αριθµός των θεατών ξεπέρασε τις 140.000,
πραγµατικό επίτευγµα για µια πόλη διακοσίων χιλιάδων κατοίκων. Στην έδρα του φεστιβάλ, «La Jetée» («Η προκυµαία»), που
πήρε τ’ όνοµά της από την οµότιτλη cult ταινία του Κρις Μαρκέρ, οι οργανωτές επιτελούν
ένα έργο βάθους που δεν περιορίζεται στην
περίοδο του Φεστιβάλ, αλλά επεκτείνεται σε
όλη τη διάρκεια του έτους, µε τη συνεχή παρουσία τους δίπλα στους µαθητές, κυρίως. Οι
12 αίθουσες (εκ των οποίων η µία έχει χωρητικότητα 1420 θέσεων) ήταν µονίµως κατάµεστες καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ από
ένθερµους θεατές που καταγράφουν τις εντυπώσεις στον ατοµικό τους κατάλογο. Η δηµοτικότητα του Φεστιβάλ οφείλεται τόσο στην
ποιότητα των επιλεγµένων ταινιών όσο και
στο βασικό χαρακτηριστικό των ταινιών, που
δεν είναι άλλο απ’ τη µικρή τους διάρκεια: σε
κάθε δίωρο πρόγραµµα, ο θεατής βρίσκει
πάντα µία ή δύο ταινίες της αρεσκείας του.
Επιπλέον, το κοινό έχει τη δυνατότητα να

γνωρίζει εύκολα τους σκηνοθέτες µέσα από
οργανωµένες συζητήσεις.
Το Φεστιβάλ διαρθρώνεται γύρω από τρία
διαγωνιστικά προγράµµατα: Εθνικό, ∆ιεθνές
και Εργαστηρίου. Όσον αφορά το Πανόραµα, φέτος τιµήθηκε το Βέλγιο, µια χώρα µε
εξαιρετικά πλούσια κινηµατογραφική παρουσία παγκοσµίως. Θετική απήχηση είχαν
το αφιέρωµα στους υπέρ-ήρωες, µε τα πρώτα κινούµενα σχέδια του Superman, αλλά
και ταινίες µε σκωπτική µατιά, καθώς και το
αφιέρωµα στη µετά το Apartheid παραγωγή
της Νότιας Αφρικής.
Στον τεράστιο χώρο της Αγοράς συνωστίζονται οι υπεύθυνοι προγραµµατισµού των µεγάλων καναλιών και οι επαγγελµατίες του
διαδικτύου, της κινητής τηλεφωνίας και του
βίντεο, προκειµένου να δουν, να επιλέξουν
µεταξύ των 4660 ψηφιοποιηµένων ταινιών
και να διαπραγµατευτούν µε τους «πωλητές» τους στα περίπτερα της Αγοράς.
Φέτος, οι έλληνες δηµιουργοί έδωσαν ένα
δυναµικό παρών: η Θούλη ∆οσίου εκπροσωπούσε την Ελλάδα στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα µε Το σπίτι µε τις ελιές, που στον ηµερήσιο Τύπο του Φεστιβάλ χαρακτηρίστηκε «ταινία που δηµιουργεί ευφορία», ο Νικίας Χρίσσος, Έλληνας του εξωτερικού, απέσπασε το
βραβείο ήχου µε τη γερµανική παραγωγή
Hochhaus ο Παναγιώτης Φαφούτης και ο δι-

ευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Παπανδρικόπουλος προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν
την ταινία του πρώτου Τα σαλιγκάρια της
Λουλούς στο showcase της Kodak. Τέλος, η
Κατερίνα Αθανασοπούλου, που εργάζεται
στο Λονδίνο και που τρεις ταινίες της διαγωνίστηκαν σε προηγούµενα φεστιβάλ του
Κλερµόν-Φεράν, ήταν µέλος της φετινής κριτικής επιτροπής του προγράµµατος Εργαστηρίου, που δίνει κατ’ εξοχήν έµφαση στην πειραµατική προσπάθεια.

// βιβλίο

το κινούµενο σχέδιο στον κινηµατογράφο
Παρουσίαση του βιβλίου τού Γιάννη Βασιλειάδη,
Animation - Ιστορία και αισθητική του κινουµένου σχεδίου, από τον Σπύρο Σιάκα
Ως εκπαιδευτικός, σκηνοθέτης και ερευνητής στο χώρο του animation, θεωρώ το
«Animation - Ιστορία και αισθητική του κινουµένου σχεδίου» χρήσιµο ερευνητικό
εργαλείο.
Ο Γιάννης Βασιλειάδης, στο βιβλίο του, προσεγγίζει εµπεριστατωµένα και µε ακρίβεια τις κινηµατογραφικές σχολές διεθνώς. Η κριτική ανάλυση των ταινιών γίνεται
µε σεβασµό στους δηµιουργούς, κριτικό πνεύµα, αλλά και βαθιά γνώση πάνω στις
τεχνικές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του animation. Σε σχέση µε τις προγενέστερες εκδόσεις, το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που συµπληρώνει την κριτική των
ταινιών, βοηθά στην κατανόηση και την ελκυστικότητα του βιβλίου.
Ιδιαίτερα σηµαντικό θα πρέπει να θεωρηθεί το κεφάλαιο πάνω στο ελληνικό
animation. Ο Γιάννης Βασιλειάδης προσπαθεί ν’ αγκαλιάσει και ν’ αναδείξει όλη
την εγχώρια κινηµατογραφική παραγωγή - από τους πρωτοπόρους του ελληνικού
animation µέχρι τους πιο νέους δηµιουργούς, κάνοντας κι ένα µικρό πέρασµα απ’
το animation όπως παρουσιάστηκε στην ελληνική διαφήµιση. Το κεφάλαιο που
αναφέρεται στους έλληνες δηµιουργούς που ζουν και εργάζονται µε επιτυχία εκτός
Ελλάδος, συµπληρώνει τη νέα µατιά του Βασιλειάδη στο ελληνικό animation σε
σχέση µε τις προηγούµενες εκδόσεις.
Βέβαια, η σύγκριση των πεπραγµένων στην Ελλάδα µε το εξωτερικό µπορεί να γεννά συναισθήµατα µελαγχολίας· παράλληλα, όµως, δείχνει το δρόµο προς τις µελλοντικές κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν ώστε το ελληνικό animation να σταθεί
µε αξιώσεις στον διεθνή στίβο.
Με βάση τα παραπάνω, το βιβλίο του Γιάννη Βασιλειάδη αποτελεί σηµαντική συνεισφορά στη διεθνή βιβλιογραφία και στη συζήτηση γύρω από την ιστορία, τις εκφραστικές δυνατότητες και την αισθητική του animation. Όπως πολύ εύστοχα σηµειώνει ο Γιώργος Σηφιανός στο προλογικό του σηµείωµα, «το Animation - Ιστορία και αισθητική του κινουµένου σχεδίου είναι ένα βιβλίο πάνω στην ιστορία του
κινηµατογράφου animation που έχει ήδη µπει στην ιστορία του κινηµατογράφου
µε τον οποίο ασχολείται».
Με δεδοµένη τη διεθνή αναγνώριση του έργου τού Γιάννη Βασιλειάδη, το βιβλίο
αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί προσφορά όχι µόνο στο ελληνικό, αλλά και στο
παγκόσµιο animation.
Σπύρος Σιάκας
Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός,
Υποψήφιος διδάκτορας ΑεξΑΕ του ΕΑΠ

// ξεφυλλίζοντας

Υ

την ιστορία

Σταρ στην αιωνιότητα

πήρξε ένας γνήσιος κινηµατογραφικός αστέρας, µε την
παραδοσιακή έννοια του όρου, η οποία δύσκολα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη χώρα µας, αν είναι να πούµε τα πράγµατα µε τ’ όνοµά τους. Και παρέµεινε σταρ,
ακόµα κι όταν εγκατέλειψε τον κινηµατογράφο. Ίσως γι’
αυτό ο Νίκος Κούρκουλος να µην έχασε ποτέ την αίγλη του· ήταν
αρκετά έξυπνος ώστε να µη συνδέσει το όνοµά του µ’ ένα κινηµατογραφικό σύστηµα που είχε αρχίσει να νοσεί και να παραπαίει.
Για τον Κούρκουλο, όµως, ο κινηµατογράφος, όπως συνέβη µε
πολλούς ηθοποιούς της γενιάς του, βρισκόταν πάντοτε σε δεύτερη
µοίρα µπροστά στο θέατρο, όπου δεν έπαψε ποτέ να θριαµβεύει.
Από πού ν’ αρχίσεις και πού να τελειώσεις; Τι να πεις χωρίς να ξεχάσεις; Συνεργασίες µε Έλλη Λαµπέτη, Σοφία Βέµπο, Τζένη Καρέζη, Μάνο Κατράκη, Αλέξη Σολοµό, µε τον Ζυλ Ντασέν και τη Μελίνα Μερκούρη στο «Ίλια Ντάρλινγκ» που ανέβηκε µε επιτυχία
στο Μπρόντγουεϊ, χαρίζοντάς του µια υποψηφιότητα για το βραβείο Τony... Θιασάρχης από το 1972, µε λαµπρές ερµηνείες σε
«Όπερα της πεντάρας», «Γλάρο», «Επιστροφή», «Πρόσκληση
στον πύργο», «Φωλιά του κούκου», «Οιδίποδα Τύραννο» στην
Επίδαυρο (1982) µε το Εθνικό, «Φιλοκτήτη» το 1991 στο αρχαίο
θέατρο του Πολυκλείτου...

Όταν αποσύρθηκε από την ηθοποιία, αφοσιώθηκε µε εξίσου δηµιουργικό τρόπο στο θέατρο, αναλαµβάνοντας, το 1994, τα ηνία
του πρώτου θεατρικού σπιτιού του, του Εθνικού Θεάτρου, το
οποίο έµελλε να είναι και το τελευταίο του (υπήρξε απόφοιτος της
∆ραµατικής Σχολής του Εθνικού και παρέµεινε διευθυντής του ώς
το θάνατό του). Με έξυπνες επιλογές, το ανανέωσε, το έβγαλε απ’
το τέλµα, του ξανάδωσε κύρος.
Ακόµα και στη θέση γραφείου, όµως, ο Νίκος Κούρκουλος παρέµενε σταρ – τόσο µεγάλη ήταν η δύναµη της εικόνας που είχε βγάλει στην οθόνη (εικόνα που θα µείνει διά παντός σφραγισµένη στη
µνήµη µέσα από τις 35 ταινίες στις οποίες εµφανίστηκε, τις καλύτερα γυρισµένες στη λεγόµενη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηµατογράφου, τη δεκαετία του 1960).
Η τέλεια αρρενωπότητά του ταίριαζε όχι µόνο στα παλικάρια που
υποδύθηκε (Το χώµα βάφτηκε βόκκινο, Αστραπόγιαννος), αλλά και στα καθάρµατα (Ο κατήφορος). Ταυτοχρόνως, ο επαγγελµατισµός του ήταν πάντοτε υποδειγµατικός, γιατί το µέγεθος της
φήµης του δεν τον παρέσυρε ποτέ. ∆ούλευε σκυλίσια και δεν έκανε διαχωρισµούς όπως µαρτυρούν τόσοι και τόσοι συνεργάτες
του. Κοµπάρσος και πρωταγωνιστής, το ίδιο και το αυτό.
Παρέµεινε µοντέλο ανδρός και πρότυπο επαγγελµατία.
Ο επισκέπτης
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// µικροµηκάς

10 ερωτήσεις στη Θούλη ∆οσίου
Έφυγε πριν από 11 χρόνια για µεταπτυχιακό στο Λος Άντζελες και σήµερα συνεχίζει να µένει,
να εργάζεται και να δηµιουργεί εκεί. Επέστρεψε στην Ελλάδα για Το σπίτι µε τις ελιές, µε το
οποίο ταξιδεύει στα φεστιβάλ.

