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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.
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∆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: Νίκος Αναγνωστός,
Φανή Ζιώζια, Άννα Κασιµάτη, Λίζα Λινάρδου,
∆έσποινα Παυλάκη, ∆έσποινα Ραµαντάνη,
Κωνσταντίνος Σαµαράς, Μάγδα Τζεπκινλή
Φωτογράφος: ∆ηµήτρης Τσατσούλης
∆ηµόσιες Σχέσεις: Άννα Κασιµάτη
∆ιαφήµιση: Μπερνάρ Βακόνδιος
Παραγωγή: Ε.Κ.Κ.
Εκτύπωση/Βιβλιοδεσία: ΜΟΤΙΒΟ Ε.Π.Ε.
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Ιούνιος

editorial
εξώστης
νέα
Εmotion Pictures
Ντοκιµαντέρ & Αναπηρία - 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
12 Θοδωρής Ρουσόπουλος: κινηµατογραφικές αναταράξεις
14 φεστιβάλ χωρίς σύνορα: το πρόγραµµα
17 Μαίρη Χατζηµιχάλη-Παπαλιού: το ένστικτο του διαφορετικού
18 Βασίλης Τσούπρας: ψηλαφίζοντας τον κόσµο

Γ΄ Κινηµατογραφικό Θεµατικό Συνεδρίο Εργασίας
20 διοργανωτές
22 Θεµατικές

Πάνος Καρκανεβάτος
Αθανασία

µικρού µήκους στα σκαριά
µικρού µήκους, µεγάλου δυναµισµού

όταν το σελιλόϊντ χορεύει στο σκοτάδι
Ecofilms
οικο-λογική και ευαισθησία

60 χρόνια φεστιβάλ Καννών
οι ελληνικές συµµετοχές

Alter Ego
ο Σάκης και οι άλλοι

Φαίη Ξυλά
Συνωµοσίες γυναικών

VideoDance 07
Χορεύοντας ανάµεσα στα όρια των τεχνών

Ηµέρες Αλβανόφωνου Κινηµατογράφου
πέντε Αλβανοί σκηνοθέτες θυµούνται

Γιώργος Νούσιας
η αρχή του κακού

Βασίλης Κεχαγιάς
ονειρεύοµαι ένα διαφορετικό µουσείο

ξεφυλλίζοντας την ιστορία
Λουίτζι Κοµεντσίνι (1916-2007)

µικροµηκάς
Κύρος Παπαβασιλείου

εξώστης

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

* Τίποτα δεν είναι αυτονόητο: ούτε η ζωή,
ούτε η αγάπη, ούτε ακόµα και το δέσιµο
των παπουτσιών
Ήταν βράδυ καθηµερινής, µόλις είχαµε
φτάσει σε κάποιο µαγειρίο των εξαρχείων για να φάµε κάτι µετά από µια πολύ
κουραστική ηµέρα δουλειάς, ετοιµάζοντας το 5ο τεύχος του περιοδικού. Τα
πάντα προχωρούσαν σύµφωνα µε το
πρόγραµµα, η συντακτική οµάδα ήταν
υπ' ατµόν, κάποια θέµατα ήταν ήδη
διορθωµένα κάποια άλλα είχαν κιόλας
"στηθεί" αλλά υπήρχε ένα µεγάλο
ερώτηµα: Τι θα είναι το εξώφυλλο;
Η πρόταση ”τίποτα δεν είναι αυτονόητο...” δανεισµένη από την ταινία A certain kind of beauty των Liz Witham & Nancy Aronie
που παίζεται στο φεστιβάλ emotion pictures ήρθε σαν αποµηχανής θεός να µας λυτρώσει από αυτό το µεγάλο άγχος. Γιατί τέτοιο
άγχος και γιατί ήταν τόσο σηµαντική για µας αυτή η πρόταση; Αφ'
ενός επειδή είναι τόσο, µα τόσο εύστοχη και αφ' ετέρου ο συνεργάτης µας που την ξεστόµησε, βλέποντας την ταινία συνειδητοποίησε πόσο κάποιοι συνάνθρωποί µας την ζουν καθηµερινά· κάποιοι δεν θα µπορούσαν ποτέ να δουν την ταινία, κάποιοι άλλοι δεν
θα καταλάβαιναν τίποτα από τους διαλόγους, κάποιοι τρίτοι δεν
θα ήταν σε θέση να πάνε στο Μουσείο Μπενάκη όπου γίνονται οι

προβολές και κάποιοι δεν θα µπορούσαν να τη διηγηθούν στους
κοντινούς τους ανθρώπους παρά το ότι τους αφορά τόσο. Σε
όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι αφιερωµένο αυτό το τεύχος
του µοτέρ· στα άτοµα µε αναπηρία.
Το ίδιο βράδυ λοιπόν "κατεβάσαµε" και άλλη µια ιδέα, πιο σηµαντική από το πώς θα είναι το εξώφυλλό µας: 1000 τεύχη από το
περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας περιέχουν ένα 16σέλιδο ένθετο µε το άρθρο "όταν το σελιλόιντ χορεύει στο σκοτάδι" του
Κωνσταντίνου Σαµαρά, γραµµένο σε γραφή Braille. ∆εν θεωρούµε ότι κάνουµε κάτι σπουδαίο. Θέλουµε όµως να πιστεύουµε ότι
έστω και για µια στιγµή κάνουµε µια ευαίσθητη οµάδα ανθρώπων
να νοιώσουν λιγότερο αποκοµένοι και αποµονωµένοι από εµάς
τους... "φυσιολογικούς".
Ευχαριστούµε θερµά τον Σύνδεσµο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών για την πολύτιµη βοήθειά του.
Ευχαριστούµε επίσης την Vodafone για την ευαισθησία που επέδιξε χρηµατοδοτώντας εξ' ολοκλήρου τη δηµιουργία του ενθέτου.
µοτέρ

//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 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛ. ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 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 • ∆ΡΑΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 • ΛΑΡΙΣΑ 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 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ ODEON CINEPLEX ΝΕΑ
ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ • 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

// νέα

µοτέρ και πάµε...
• Τη διαδροµή Αθήνα-Κωνσταντινούπολη ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στη νέα
ταινία που ετοιµάζει και στην οποία συναντά παλιούς, αγαπηµένους φίλους. Ο Λευτέρης
Βογιατζής (Μελόδραµα, Βαριετέ, Ονειρεύοµαι τους φίλους µου) και ο ∆ηµήτρης Πουλικάκος (Οι τεµπέληδες της εύφορης κοιλάδας) υποδύονται τους δύο βασικούς ήρωες,
οι οποίοι, µετά την τυχαία γνωριµία τους, συνταξιδεύουν ώς την Κωνσταντινούπολη αναζητώντας ο καθένας τις δικές του αναµνήσεις και τις δικές του ρίζες. Μαζί τους και η Αλεξία Καλτσίκη στο ρόλο της φίλης του ∆ηµήτρη Πουλικάκου. Η ταινία, 13η µεγάλου µήκους για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, έχει τίτλο Αθήνα-Κωνσταντινούπολη, και τα γυρίσµατά της θα ξεκινήσουν στο τέλος του καλοκαιριού.
• Από τα Χανιά, στα µέσα Μαΐου, ξεκινά η Όλγα Μαλέα (φωτό) τα γυρίσµατα της νέας της
ταινίας, Πρώτη φορά νονός (προηγούµενος τίτλος: Τα πρώτα µου βαφτίσια). Πρόκειται
για ένα αυτοβιογραφικό διήγηµα του Νίκου Παπανδρέου, δηµοσιευµένο στο βιβλίο του
«10 µύθοι και µία ιστορία». Γιος διάσηµου πολιτικού πηγαίνει στην Κρήτη για να βαφτίσει
το µωρό υποψήφιου βουλευτή. Οι κωµικοτραγικές καταστάσεις που περνά, αλλά και µια
καινούργια φιλία, θα του αποκαλύψουν τον δικό του δρόµο για τη ζωή.
Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Αντώνης Καφετζόπουλος, Ελένη Καστάνη, Γιώργος Κιµούλης, και ο µικρός Tex Pardue.

νέες χρηµατοδοτήσεις
Τις πρώτες εγκρίσεις στα προγράµµατα Ορίζοντες, Τεκµήριο, Νέο Βλέµµα και Μικρογραφίες ανακοίνωσε κατά τους προηγούµενους µήνες το ∆.Σ του ΕΚΚ.
Ορίζοντες:
Τρελή καρδιά του Ντένη Ηλιάδη, ∆ε θα γίνεις Έλληνας ποτέ του Φίλιππου Τσίτου,
Φεύγοντας του Λάκη Παπαστάθη, Ο διαχειριστής του Περικλή Χούρσογλου, Τα
πρώτα µου βαφτίσια (νέος τίτλος: πρώτη
φορά νονός) της Όλγας Μαλέα, Ο Αννίβας
προ των πυλών της Ελισάβετ Χρονοπούλου, Lonsdale του Χρήστου ∆ήµα,
Άπνοια, του Άρη Μπαφαλούκα.
Το ύψος της χρηµατοδότησης των ταινιών
ανέρχεται στα 250.000 ευρώ.
Νέο Βλέµµα:
Μαύρο λιβάδι του Βαρδή Μαρινάκη, Το
βουνό µπροστά του Βασίλη Ντούρου, Το
ξάφνιασµα του έρωτα του Πέτρου Σεβαστίκογλου.
Το ύψος της χρηµατοδότησης ανέρχεται στα
225.000 ευρώ, που βαρύνουν εξ ηµισείας το
ΕΚΚ και την ΕΡΤ.
Τεκµήριο (ΕΚΚ-ΕΡΤ) µεγάλου µήκους:
Στη σκιά του Βυζαντίου του Γιώργου Ζαφείρη, Ο νέος Παρθενώνας των Εύης Καραµπάτσου, Ηλία Γιαννακάκη.
Το ύψος της χρηµατοδότησης των ταινιών
ανέρχεται στα 105.000 ευρώ, που βαρύνουν
εξ ηµισείας το ΕΚΚ και την ΕΡΤ.

Τεκµήριο Μεσαίου Μήκους
Hip-Hop του Νίκου Σκαρέντζου, Ελένη
Αλταµούρα της Κλεώνης Φλέσσα, Άλλος
δρόµος δεν υπάρχει του Σταύρου Ψυλλάκη, Εθνικός κήπος του Απόστολου Καρακάση, Bells & Threads της Μαριάννας Οικονόµου, Τα παιδιά της χορωδίας της
Λουκίας Ρικάκη.
Το ύψος της χρηµατοδότησης ανέρχεται στα
65.000 ευρώ, που βαρύνουν εξ ηµισείας το
ΕΚΚ και την ΕΡΤ.
Μικρογραφίες
Πρόσκληση σε δείπνο του Σπύρου Αµοιρόπουλου, Η βίδα του Μιχάλη Αγραφιώτη,
Οδηγίες χρήσεως του Κωνσταντίνου Γιαλλουρίδη, Ιµάντας του ∆ηµήτρη Γιαµλόγλου, Σκοτοδίνη του Μανώλη Καρπαθάκη, Αρκούδα της Βικτώριας Βελοπούλου,
Απογραφή του Βαγγέλη Καλαµπάκα, Ο
σκύλος του Νίκου Χαραλαµπόπουλου, Η
έκπληξη της Σοφίας Συριανού, Οδοµαχία
του Χρήστου Κανάκη.
Το ύψος της χρηµατοδότησης των ταινιών κυµαίνεται από 20.000-25.000 χιλιάδες ευρώ.
Τη µικρού µήκους ταινία του, Death
and the City, εµπνευσµένη από το µυθιστόρηµα «Κινέζικα κουτιά» της Σώτης
Τριανταφύλλου παρουσιάζει την Τετάρτη 30 Μαΐου, στον Ιανό ο Γιάννης Φάγκρας. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση και µουσική από τον dj
Κωστή Αρβανίτη.

Αθήνα 2015
Τη γνωρίσαµε το 2001, µε την πρώτη µεγάλου µήκους ταινίας της, Bar, που διαγωνίστηκε στο ∆ιεθνές τµήµα του Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης, ενώ φέτος σκηνοθέτησε για
το θέατρο το «Festen», που γνώρισε µεγάλη εισπρακτική επιτυχία.
Η Αλίκη ∆ανέζη-Κνούτσεν ετοιµάζει την επιστροφή της στον κινηµατογράφο, κάνοντας
την έκπληξη και υπογράφοντας µια sci-fi
ταινία πολεµικών τεχνών που εκτυλίσσεται
στην Αθήνα το 2015. Πρόκειται για µια
ιστορία εκδίκησης µιας νεαρής Κινέζας (µε
καταγωγή από την Κύπρο) που έρχεται στην
Αθήνα για να εκδικηθεί τη δολοφονία του
πατέρα της από την κινεζική µαφία.
Όπως λέει η σκηνοθέτις, η ταινία τής δίνει
την ευκαιρία να µιλήσει για διαφορετικούς
πολιτισµούς και κουλτούρες, αλλά και για
τη διαφορετική αντίληψη κάθε λαού για την
εκδίκηση.
Τα γυρίσµατα αναµένεται να ξεκινήσουν αρχές φθινοπώρου.
Στο ∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών των
Καννών θα προβληθεί η ελληνοτουρκική συµπαραγωγή Yumarta / EGG, σε
σκηνοθεσία Semih Kaplanoglou. Η ταινία είναι µια παραγωγή της Kaplan
Films σε συµπαραγωγή µε την Inkas
Films Productions κι έχει χρηµατοδοτηθεί από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα
Eurimages και ενισχυθεί από το ΕΚΚ.
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ανάσα πολιτισµού
Παραπάνω από 170 ταινίες µικρού µήκους
ελλήνων και ξένων σκηνοθετών περιµένουν
όσους επισκεφθούν τη Νάουσα το τριήµερο
3-6 Μαΐου. Το 4ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών
Φιλµ και Βίντεο Μικρού Μήκους έχει γίνει
ήδη θεσµός για την πόλη της Νάουσας, αλλά και τόπος προορισµού όσων παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στον ψηφιακό κινηµατογράφο. Μάλιστα, στη φετινή
διοργάνωση προστίθενται δύο νέα τµήµατα:
το DigitalView, µε ταινίες από σπουδαστές
κινηµατογραφικών σχολών, και το movile,
ένα τµήµα που εξερευνά τις δυνατότητες των
κινητών τηλεφώνων. Οι προβολές φιλοξενούνται στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Θεάτρου Νάουσας.

το box office της ευρώπης
Στο πλαίσιο στήριξης και ενίσχυσης του ευρωπαϊκού κινηµατογράφου, το European Film
Promotion έχει αναλάβει µια σειρά δραστηριότητες, που φέρνει µπροστά τους ευρωπαίους δηµιουργούς. Το πρόγραµµα The Βest European Cinema 2007, που ξεκίνησε φέτος,
είναι µια σειρά προβολές µε επιλεγµένες ταινίες (το box office) από τις 28 χώρες-µέλη του
EFP. Η πρώτη εβδοµάδα του The Best European Cinema πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη
από τις 13-19 Απριλίου, όπου από ελληνικής πλευράς συµµετέσχε η ταινία του Νίκου Περάκη Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο. Οι προβολές γίνονται παρουσία παραγωγών, διανοµέων, εκπροσώπων τηλεοπτικών σταθµών, κινηµατογραφικών αιθουσών
κ.ά. Η επόµενη συνάντηση έχει οριστεί για τις 26 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου στο Βερολίνο,
όπου θα προβληθούν και πάλι οι Σειρήνες στο Αιγαίο.

βραβεία
Το Α΄ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας µικρού µήκους απέσπασε Ο φωτογράφος των Τρικάλων του Βασίλη Κοσµόπουλου (2005) στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών του Τετουάν (Μαρόκο) που πραγµατοποιήθηκε από τις 24-31 Μαρτίου.
Στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του Φεστιβάλ συµµετέσχε και η τελευταία ταινία του Κυριάκου Κατζουράκη, Γλυκιά µνήµη· η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Κάτια Γέρου, τιµήθηκε µε το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερµηνείας.
2ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Κύπρου
• Βραβείο Κοινού: Ένας ήρωας στη Ρώµη του Πάνου Αγγελόπουλου
• Βραβείο Καλύτερης ταινίας µε αθλητικό/ολυµπιακό πνεύµα: Κρήτες Ολυµπιονίκες
του Λευτέρη Χαρωνίτη
• Καλύτερο Μουσικό Video: Παγιδευµένη εντός της Ντάινας Παπαδάκη (Κύπρος)
• Βραβείο ταινίας Video Art: Quadrals του Αχιλλέα Νάσιου (Κύπρος, Μ. Βρετανία)
• Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Σκηνοθέτη: Κίµωνας Τσακίρης για το ντοκιµαντέρ
Sugar Town
• Βραβείο «Νόστιµον Ήµαρ»: Αγαπητέ Στήβεν Σπίλµπεργκ του Στεφάν Γεωργίου
Τέλος, το Φεστιβάλ τίµησε µε Ειδικό Τιµητικό Βραβείο τον Νίκο Κούνδουρο για
την προσφορά του στον κινηµατογραφικό χώρο.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
EUROCINE 27 (9/5)
που διεξάγεται στο δίκτυο κινηµατογραφικών αιθουσών UCG σε 6 ευρωπαϊκές
πόλεις, θα προβληθούν 6 ταινίες µεγάλου µήκους:
Το πέρασµα
του ∆ηµήτρη Σταύρακα (Λυών)
Στα όρια
του Σάββα Καρύδα (Ρώµη)
Πανδώρα
του Γ. Σταµπουλόπουλου (Παρίσι)
Ώρες κοινής ησυχίας
της Κ. Ευαγγελάκου (Στρασβούργο)
Γλυκιά µνήµη
του Κυριάκου Κατζουράκη (Μαδρίτη)
Όµηρος
του Κων. Γιάνναρη (Βρυξέλες)
Seattle International Film Festival
(24/5-17/6)
Ο γιος του φύλακα
του ∆ηµήτρη Κουτσαµπασιάκου
FESTROIA International Film
Festival - Ποστογαλία (1-10/6)
URANIA
του Κώστα Καπάκα
Food in Film Festival - Ιταλία
(4-10/6)
Λουκουµάδες µε µέλι
της Όλγας Μαλέα
Sydney Film Festival (8-24/6)
Ο γιος του φύλακα
του ∆ηµήτρη Κουτσαµπασιάκου
Την παραγωγή έξι (6) ταινιών µικρού
µήκους µε το ποσό των 10.000 ευρώ
για καθεµία θα ενισχύσει οικονοµικά το
Κινηµατογραφικό ∆ίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης See Cinema Network.
Γίνονται δεκτές προς εξέταση προτάσεις
των οποίων ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός προέρχονται
από χώρες που συµµετέχουν στο See
Cinema Network.
Η προθεσµία υποβολής της κατάθεσης
φακέλων λήγει στις 20 Μαΐου 2007.
Η προσεχής συνεδρίαση του See
Cinema Network θα γίνει στα Τίρανα,
στις 22 Ιουνίου 2007.
Πληροφορίες στο Τµήµα Παραγωγής
του ΕΚΚ, κ. Γιάννη Ηλιόπουλο, τηλ.:
210-3678501.

// νέα
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Μια θέση στη λίστα των υποψηφιοτήτων για την 34η απονοµή των βραβείων Όσκαρ Σπουδαστικών Ταινιών κατέκτησε η µικρού µήκους της
Θούλης ∆οσίου Το σπίτι µε τις ελιές. Η ταινία της ∆οσίου επιλέχθηκε
ανάµεσα από 175 ταινίες που κατατέθηκαν στην Ακαδηµία. Η απονοµή
των βραβείων θα πραγµατοποιηθεί το Μάιο, στο Λος Άντζελες.

συνάντηση παραγωγών
Ο παραγωγός της τελευταίας ταινίας του Κώστα Ζάππα, The last porn movie, Γρηγόρης
Αθανασίου, επιλέχθηκε να συµµετάσχει από
ελληνικής πλευράς στη διοργάνωση του
European Film Promotion «Producers on
the move», στο φετινό φεστιβάλ των Καννών. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, το
EFP επέλεξε 21 παραγωγούς από όλη την
Ευρώπη για να παρουσιάσουν από τις 19-21
Μαΐου τις ταινίες τους, καθώς και τα νέα τους
projects, σ’ ένα πάνελ 100 παραγωγών,
διανοµέων και decision makers από ολόκληρο τον κόσµο.

gay & lesbian film festival

η γιορτή του βιβλίου
H Γιορτή Βιβλίου που διοργανώνει κάθε χρόνο ο παλαιότερος και πιο ιστορικός σύλλογος
εκδοτών της χώρας µας, ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών (Σ.Ε.Β.Α.), κλείνει φέτος
τριάντα χρόνια ζωής. Και τα γιορτάζει από τις
3 ώς τις 14 Μαΐου, στον πεζόδροµο της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, µαζί µε τους φίλους της.
Τριακόσιοι εκδότες από την Αθήνα, ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο θα παρουσιάσουν την εκδοτική παραγωγή της χώρας στα
διακόσια πενήντα τέσσερα πολύχρωµα περίπτερα που θ’ αναπτυχθούν, όπως κάθε
χρόνο, στον πιο όµορφο πεζόδροµο της
πρωτεύουσας, ενώ ξεχωριστές εκδηλώσεις
και αφιερώµατα, παιδικές παραστάσεις και
εκπλήξεις θα δώσουν µιαν άλλη διάσταση
στην ανοιξιάτικη ατµόσφαιρα.
Παράλληλα, η έκθεση «Τριάντα χρόνια
Γιορτής Βιβλίου», στο ειδικό περίπτερο των
εκδηλώσεων, θα παρουσιάσει την ιστορία
και την πορεία του θεσµού από το 1978 µέχρι σήµερα, µέσα από αφίσες, φωτογραφίες, καταλόγους και κείµενα.

Το 1st Athens Gay & Lesbian Film Festival
θα πραγµατοποιηθεί από τις 31 Μαΐου έως
τις 3 Ιουνίου στον κινηµατογράφο Τριανόν
Filmcenter. Οι ταινίες που θα προβληθούν
στο Φεστιβάλ, είναι ταινίες που έχουν διακριθεί και προβληθεί στα αντίστοιχα Gay &
Lesbian Film Festivals των ευρωπαϊκών και
άλλων χωρών, αλλά και σε άλλα κινηµατογραφικά φεστιβάλ.
Τη διοργάνωση του φεστιβάλ έχει η Proud
Promotions.
Περισσότερες πληροφορίες: www.proud.gr

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κιν/φου
στη Σιγκαπούρη (8-17/5)
Κι αν φύγω θα ξανάρθω
της ∆ώρας Μασκλαβάνου
Εβδοµάδα Ελληνικού Κιν/φου
στη Βρετάνη (9-15/5)
∆εκαπενταύγουστος
του Κωνσταντίνου Γιάνναρη
Αυτή η νύχτα µένει
του Νίκου Παναγιωτόπουλου
Πάνω κάτω και πλαγίως
του Μιχάλη Κακογιάννη
EU FILM DAYS, Εθνικό Κέντρο
Κιν/φου Ιαπωνίας, Τόκιο (10-27/5)
Φτηνά τσιγάρα του Ρένου Χαραλαµπίδη
4ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κιν/φου στο
Σαν Φραντσίσκο (12-18/5) &
Ελληνικό Φεστιβάλ Κιν/φου
στο Κλήβελαντ (18–20/5)
Λούφα και παραλλαγή:
σειρήνες στο Αιγαίο του Νίκου Περράκη
Καναρινί ποδήλατο
του ∆ηµήτρη Σταύρακα
ΤΣΙΟΥ… του Μάκη Παπαδηµητράτου
Ο Βασιλιάς του Νίκου Γραµµατικού
Αυτή η νύχτα µένει
του Νίκου Παναγιωτόπουλου
Η καρδιά του κτήνους
του Ρένου Χαραλαµπίδη
Κι αν φύγω θα ξανάρθω
της ∆ώρας Μασκλαβάνου
Goden Knight Film Festival (22-31/5)
Αγρύπνια του Νίκου Γραµµατικού
Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κιν/φου
στη Σεούλ (25/5–1/6)
Πάµε για ένα ούζο της Κλεώνης Φλέσσα
Εβδοµάδα Ελληνικού Κιν/φου,
Τίρανα (14–20/5)
Ήσυχες µέρες του Αυγούστου
του Παντελή Βούλγαρη
Τέλος εποχής του Αντώνη Κόκκινου
Εφάπαξ του Νίκου Ζαπατίνα
Εβδοµάδα Ελληνικού Κιν/φου
στο Μοντεβιδέο (29/5–5/6)
Νύφες του Παντελή Βούλγαρη
Αληθινή ζωή του Πάνου Κούτρα
Λευτέρης ∆ηµακόποουλος
του Περικλή Χούρσογλου
9ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Παιδικών
Ταινιών στο Νίγκµπο (Πεκίνο - 1–5/6)
Τα δελφινάκια του Αµβρακικού
του Ντίνου ∆ηµόπουλου
Ελληνικό Φεστιβάλ Κιν/φου
στο Βανκούβερ (7–19/6)
Καναρινί ποδήλατο του ∆ηµήτρη Σταύρακα
Το φως που σβήνει του Βασίλη Ντούρου
Θα το µετανιώσεις
της Κατερίνας Ευαγγελάκου

Ο ∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος παντρεύτηκε
τη Ρεγγίνα Παντελίδη, ηθοποιό,
στην Καρδαµύλη της Μεσσηνίας.

// συνέντευξη

κινηµατογραφικές
αναταράξεις

φωτό αρχείου: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Μπορεί οι µήνες που προηγήθηκαν
να µην ήταν οι πιο οµαλοί στην πολιτική
καριέρα του υπουργού Επικρατείας
και κυβερνητικού εκπροσώπου,
Θοδωρή Ρουσόπουλου, αλλά ο ίδιος,
ως κάποιος που έχει υπηρετήσει τη
δηµοσιογραφία για παραπάνω από δύο
δεκαετίες, σίγουρα διαθέτει ατσάλινα
νεύρα και γερό στοµάχι. Στην πολύχρονη
καριέρα του, τόσο ως δηµοσιογράφος όσο
και ως πολιτικό πρόσωπο, ο Θοδωρής
Ρουσόπουλος δεν φοβήθηκε
να συγκρουστεί, να ρισκάρει, αλλά και να
πάρει τολµηρές αποφάσεις· όπως επίσης,
ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για τα
ΜΜΕ. Με αφορµή το 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο
«Άτοµα µε Αναπηρία και ΜΜΕ»,
που διοργανώνει η Γενική Γραµµατεία
Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία
Ενηµέρωσης, ο κ. Ρουσόπουλος
µάς διέθεσε λίγο από το χρόνο του.
Αφήσαµε στην άκρη την πολιτική
και µιλήσαµε για τους στόχους του
Συνεδρίου, του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ
Ντοκιµαντέρ Emotion Pictures (πραγµατοποιείται για πρώτη χρονιά φέτος) και
για την κοινωνική συνείδηση που πρέπει
να συναντά κανείς όχι µόνο στα ΜΜΕ,
αλλά και στην καθηµερινότητά µας.

από τη Νίκη Κατσαντώνη

Πέρυσι πραγµατοποιήθηκε το 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο «Άτοµα
µε Αναπηρία και ΜΜΕ». Ποιος ήταν ο αντίκτυπος του Συνεδρίου και σε τι συµπεράσµατα σας οδήγησε;
Το Συνέδριο γεννήθηκε ως µετεξέλιξη µιας διηµερίδας για την παρουσίαση των πορισµάτων της πρωτοποριακής για τα ελληνικά δεδοµένα έκθεσης της Ειδικής ∆ιακοµµατικής Επιτροπής για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία. Το Συνέδριο επικεντρώθηκε σε θέµατα που αφορούν το χώρο
των Μέσων και της επικοινωνίας. Όλοι όσοι συµµετείχαµε στις εργασίες της, διαπιστώσαµε ότι µια ετήσια διεθνής συνάντηση πάνω
στο κρίσιµο αυτό θέµα είναι χρήσιµη, τόσο ως ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων όσο και ως ορόσηµο για έναν ετήσιο απολογισµό

προόδου. ∆ηµιουργήσαµε, λοιπόν, έναν σταθερό θεσµό, που
αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγµή τόσο από τους επαγγελµατίες
των Μέσων όσο και από τους πολίτες µε αναπηρία. Ο στόχος για τα
ΜΜΕ είναι διττός: από τη µια πλευρά, να συµβάλλουν µε υπευθυνότητα στην ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού
για τα ζητήµατα της αναπηρίας, µακριά από προκαταλήψεις που γεννά και διαιωνίζει η λάθος πληροφόρηση· από την άλλη, βεβαίως, η
διεύρυνση της προσβασιµότητας των συµπολιτών µας µε αναπηρία
στο ψυχαγωγικό και ενηµερωτικό περιεχόµενο.

Ποιός πιστέυετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της πολιτείας;
Σ’ αυτούς τους στόχους η πολιτεία οφείλει να συνδράµει µε κάθε διαθέσιµο µέσο. Η διοργάνωση του Συνεδρίου, η έκδοση οδηγού ανα-
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φοράς για τη δηµοσιογραφική κάλυψη θεµάτων αναπηρίας, η έκδοση του αλµανάκ των γεγονότων κάθε χρονιάς και, σε γραφή Braille,
το οµιλών site της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης,
είναι κάποιες από τις πρωτοβουλίες που έχουµε ήδη λάβει.
Θέλω σ’ αυτό το σηµείο να σηµειώσω –γιατί πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία– πως, για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ∆ηµόσια
Ραδιοτηλεόραση πρωτοπορεί µε τη λειτουργία του Πρίσµα+, του µόνου πανευρωπαϊκά πολυσυλλεκτικού ψηφιακού καναλιού, φτιαγµένου αποκλειστικά ώστε να είναι φιλικό στους πολίτες µε αναπηρία.
Σήµερα, οι συνεχώς διευρυνόµενες δυνατότητες της τεχνολογίας,
αλλά και η ωρίµανση της κοινωνίας απέναντι στα ζητήµατα της
αναπηρίας, ανοίγουν νέες ευκαιρίες για την υπεύθυνη και αποτελεσµατική ανταπόκριση των ΜΜΕ στους στόχους αυτούς. Ελπίζω και
εύχοµαι, λοιπόν, το Συνέδριο αυτό να είναι ένα χρήσιµο εργαλείο
σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας ώθησαν να προσεγγίσετε το
θέµα της αναπηρίας µέσα από ένα κινηµατογραφικό φεστιβάλ όπως το Emotion Pictures;
Ο κινηµατογράφος είναι ένα από τα πιο ισχυρά αφηγηµατικά µέσα.
Κι αυτό που χρειαζόµαστε αυτή τη στιγµή, είναι ισχυρές αφηγήσεις –
αφηγήσεις, που θα ευαισθητοποιήσουν, θα προβληµατίσουν, θα
σπάσουν άδικες προκαταλήψεις βαθιά ριζωµένες στην κοινωνία µας.
Βλέπω, λοιπόν, το Φεστιβάλ, όπως και το Συνέδριο στο πλαίσιο του
οποίου πραγµατοποιείται, ως µια ευκαιρία έκφρασης, ως µια ευκαιρία επικοινωνίας και προβληµατισµού· και, βεβαίως, ως ένα βήµα
για τους δηµιουργούς που ασχολήθηκαν µε θέµατα αναπηρίας, που
θα τους βοηθήσει να παρουσιάσουν το έργο τους στο ευρύ κοινό.
Είναι δε η πρώτη φορά που θεσµοθετείται και διοργανώνεται στη
χώρα µας φεστιβάλ ντοκιµαντέρ µε θέµα την αναπηρία, όταν σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες διοργανώνονται επί σειρά ετών αντίστοιχα φεστιβάλ. Ο αριθµός των ενδιαφεροµένων, µάλιστα, για συµµετοχή στο Φεστιβάλ είναι ήδη µεγάλος, και οι ενδιαφερόµενοι προέρχονται απ’ όλο τον κόσµο.

Σε ποιο κοινό απευθύνεστε; Στον µέσο θεατή; Ή βλέπετε το Φεστιβάλ ως µια καλλιτεχνική διέξοδο για άτοµα µε αναπηρία;
∆εν πιστεύω ότι υπάρχει «µέσος θεατής». Καθένας από µας προσεγγίζει ένα κινηµατογραφικό έργο, ένα ντοκιµαντέρ, ένα βιβλίο, µια

είδηση, µε τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, µε τις δικές του «αποσκευές»: τις ανάγκες, τις επιθυµίες, τις εµπειρίες και τις πεποιθήσεις του.
Αυτό είναι και ένα από τα βασικά ζητούµενα αυτού του Φεστιβάλ:
να φέρει κοντά ανθρώπους µε διαφορετικές εµπειρίες· να λειτουργήσει ως αφορµή για µια ευρεία και βαθιά συζήτηση σχετικά µε τα
ζητήµατα της αναπηρίας. Μ’ αυτή την έννοια, πιστεύω ότι το φεστιβάλ αυτό ενδιαφέρει και αφορά όλους µας.

Τι είναι αυτό που κάνει µια ταινία (µυθοπλασία ή ντοκιµαντέρ) µε θέµα την αναπηρία να ξεπερνά τις εύκολες συγκινήσεις, διεισδύοντας σε µια άλλη πραγµατικότητα;
Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση καλλιτεχνικής δηµιουργίας, η
ειλικρίνεια, η συνέπεια και η ευαισθησία µε την οποία προσεγγίζει
το θέµα του ο δηµιουργός· η ικανότητά του να χρησιµοποιεί το
εκάστοτε συγκεκριµένο θέµα του για ν’ αγγίξει χορδές κοινές σε
όλους µας· να υπογραµµίζει µέσα από το έργο του ότι, παρά τις
όποιες διαφορές µας, υπάρχουν πανανθρώπινες, οικουµενικές
αξίες που µας αφορούν και µας προσδιορίζουν όλους.

Πιστεύετε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπως το Συνέδριο
ή το Φεστιβάλ είναι αρκετές για να ευαισθητοποιήσουν το
κοινό ουσιαστικά και σε πρακτικό επίπεδο;
Μόνη της, καµία πρωτοβουλία δεν επαρκεί. Τα ζητήµατα που απασχολούν τους πολίτες µε αναπηρία, εντάσσονται στον ευρύτερο
προβληµατισµό για την ποιότητα της δηµοκρατίας µας, για την
έµπρακτη κατοχύρωση των δικαιωµάτων όλων των πολιτών. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Για να τον πετύχουµε, χρειάζεται ευαισθητοποίηση, ενεργή συµµετοχή και συντονισµός της δράσης
όλων: της πολιτείας, των ΜΜΕ, του ιδιωτικού φορέα, των φορέων
της εκπαίδευσης, των οργανώσεων των πολιτών.
Η συνειδητοποίηση, όµως, της πολυπλοκότητας του ζητήµατος και
της ανάγκης για συντονισµό δεν µπορεί και δεν πρέπει να είναι δικαιολογία για αδράνεια. Καθένας µας οφείλει να συµβάλλει στην
κοινή προσπάθεια µε τις δυνάµεις του και από τη θέση του. Ελπίζω, λοιπόν, το φεστιβάλ αυτό να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση
των πολιτών, που είναι τόσο πιεστικό ζητούµενο όσο και προϋπόθεση για κάθε άλλη αισιόδοξη σκέψη.

Το 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «Άτοµα µε Αναπηρία και ΜΜΕ.» θα διεξαχθεί στις 18 & 19 Ιουνίου στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας – Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα). Όπως επισηµαίνουν οι διοργανωτές στόχος του Συνεδρίου είναι να διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα συµβάλλουν ώστε η πρόσβαση των ΑµεΑ στα ΜΜΕ
να γίνει όλο και καλύτερη, αλλά και η ανάδειξη των θεµάτων που προάγουν την αποδοχή των ατόµων µε αναπηρία και η απαλοιφή άστοχων αναφορών και αρνητικών στάσεων από τα ΜΜΕ.
Από τις εργασίες του Α’ Συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στις 19-20 Ιουνίου 2006 µε 45 οµιλίες και 400 συµµετέχοντες, προέκυψαν:
η θεσµοθέτηση του Φεστιβάλ ντοκιµαντέρ µε θέµα την αναπηρία
έρευνα κοινής γνώµης από το ΙΟΜ µε θέµα την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στα ΜΜΕ
η δηµιουργία ειδικής σελίδας στον οµιλούντα ιστότοπο της ΓΓΕ-ΓΓΕ
η έκδοση «2006, Πολιτικά γεγονότα» και στη γραφή Bralle
η έκδοση εγχειριδίου για δηµοσιογράφους µε δόκιµους και αδόκιµους όρους σε θέµατα που αφορούν ΑµεΑ.

// φεστιβάλ

τα µάτια µου

πρόσκληση σε χορό

can you die in heaven
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φεστιβάλ
χωρίς σύνορα
Μια νέα αξιόλογη φεστιβαλική προσπάθεια αναµένεται να ταράξει
τα νερά της καλοκαιρινής Αθήνας, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της
σε µια πολύ ιδιαίτερη έκφανση της τέχνης του ντοκιµαντέρ
Το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ µε θέµα την Αναπηρία - Emotion Pictures (που διοργανώνει στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Συνεδρίου «Άτοµα µε Αναπηρία και ΜΜΕ» η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας- Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο
Κινηµατογράφου) κάνει την πρεµιέρα του στις 16 Ιουνίου στο Νέο Μουσείο Μπενάκη, ποντάροντας στον κοινό παρονοµαστή που συνδέει τις ζωές όλων µας: τη διαφορετικότητα. Συνδυάζοντας την πολυετή εµπειρία της καλλιτεχνικής διευθύντριας Μαίρης Χατζηµιχάλη-Παπαλιού στη σκηνοθεσία και την παραγωγή ντοκιµαντέρ µε τον αυθορµητισµό της πρώτης φοράς, το Φεστιβάλ υπόσχεται να εξερευνήσει χωρίς ταµπού την εξελισσόµενη σχέση ανάµεσα
στην αναπηρία και τον κινηµατογράφο, επιβραβεύοντας τις καλύτερες ταινίες µε πέντε έπαθλα, των 20.000 € το καθένα.
Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από καταξιωµένους καλλιτέχνες, όπως ο πολυβραβευµένος σκηνοθέτης και συγγραφέας Ζαν-Μαρί Ντρο, ο επί σειρά ετών διευθυντής του London Disability Film
Festival Τσαγλάρ Κιµγιοντζού, ο συνθέτης ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο σκηνοθέτης Αντώνης Ρέλλας και η πρόεδρος της Αττικής Πολιτιστικής Εταιρείας Ελένη Μουσταΐρα.
Επίτιµη προσκεκληµένη του Φεστιβάλ είναι η πλέον καταξιωµένη αγγλίδα καλλιτέχνις µε αναπηρία Άλισον Λάπερ. Η Λάπερ, την οποία θα έχει την ευκαιρία να ακούσει το κοινό από κοντά στην
τελετή έναρξης, έχει στο ενεργητικό της ένα σηµαντικό όγκο δουλειάς εµπνευσµένο από τη Αφροδίτη της Μήλου, που λόγω της «συµπτωµατικής» απώλειας των άνω άκρων της αποτέλεσε έναυσµα για την αναζήτηση του ωραίου σε «ατελή» ανθρώπινα σώµατα. Άγαλµά της σε προχωρηµένη εγκυµοσύνη αποκαλύφθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου το Σεπτέµβριο του 2005.
Η αφίσα του φεστιβάλ απεικονίζει µία άλλη σπουδαία προσωπικότητα, την αθλήτρια παραολυµπιακών αγώνων, µοντέλο, ηθοποιό και είδωλο των ανάπηρων γυναικών ανά τον κόσµο, Έιµι Μάλινς. Η Μάλινς, που µε ενθουσιασµό προθυµοποιήθηκε να στηρίξει αυτή την κίνηση, θα βρίσκεται στην Αθήνα τις µέρες του φεστιβάλ.
Το κυρίως πρόγραµµα των προβολών είναι µια ευχάριστη έκπληξη: εντός του πλαισίου της αναπηρίας, οι εικοσιπέντε καλοδιαλεγµένες συµµετοχές από όλο τον κόσµο καλύπτουν µία θεµατολογία µε αναπάντεχο εύρος και δηµιουργική προσέγγιση.

ο χορός του φοίνικα

Ο Σαµ Σάλιβαν, γνωστός ως ο τετραπληγικός δηµοτικός σύµβουλος µε το ριγέ κοστούµι, κατάφερε να
εκλεγεί δήµαρχος του Βανκούβερ. Ο Πολίτης Σαµ του Τζο Μούλινς συνδυάζει την «πολεµική» ατµόσφαιρα της προεκλογικής εκστρατείας µε προσωπικές στιγµές, σ’ ένα ωµό και συνάµα διασκεδαστικό
ηµερολόγιο, που µετρά το χρόνο αντίστροφα έως τις εκλογές. Ο Σάλιβαν, έχει αφιερώσει τη ζωή του
στον αγώνα για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία κι έχει ιδρύσει έξι µη κερδοσκοπικές οργανώσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης χιλιάδων ατόµων µε ατόµων µε αναπηρία.

// φεστιβάλ

Κατεβαίνοντας λίγο πιο νότια και σε πολύ τροπικότερα κλίµατα, συναντάµε τον Ματ Φρέιζερ στο Χρόνια Πολλά Θαλιδοµίδη, στο κατόπι της θαλιδοµίδης, ενός φαρµάκου που χορηγήθηκε στη µητέρα
του κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και του κόστισε την αρτιµέλειά
του. Ο Φρέιζερ, καταξιωµένος µουσικός, ηθοποιός, performer και
τηλεοπτικός παρουσιαστής, εντοπίζει στη Βραζιλία µια νέα γενιά
«παιδιών της θαλιδοµίδης», ενώ, την ίδια στιγµή, το φάρµακο επιστρέφει δυναµικά στην Ευρώπη.

σαν πεταλούδα

ο πολίτης Σαµ

Κινηµατογραφικό εργαστήρι
Στο πλαίσιο των παράλληλων δραστηριοτήτων του, το Φεστιβάλ
Emotion Pictures δηµιούργησε µία ταινία µικρού µήκους µε µαθητές από το Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων του Ειδικού Λυκείου στο Ίλιον. Την επιµέλεια είχε η σκηνοθέτις Λένα Βουδούρη, η
οποία, στο κείµενο που ακολουθεί, περιγράφει την εµπειρία της.
Oδός Χασιάς. ∆ίπλα στις γραµµές του τρένου. Περνάς ένα πάρκο µε
ταµπέλα: Πάρκο περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης. Τα άλλα
πάρκα, δηλαδή, τι είναι; Περιβαλλοντολογικώς αναίσθητα; Περνάς τις
αφύλακτες γραµµές – µη µου ’ρθει κάνα τρένο στο κεφάλι! Μπαίνεις
σ’ ένα νοσοκοµείο, το Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων. Και στο
βάθος, ανάµεσα σε δέντρα (ευαίσθητα η αναίσθητα;), φτάνεις στο Ειδικό Λύκειο του Ίλιου. Κατεβαίνεις κάτι σκάλες και µπαίνεις στον κόσµο του Αλέξανδρου, του Κώστα, της Στέλλας και της Ευδοκίας, της
Αµαλίας, της Παναγιώτας και της Κατερίνας, του Νίκου και του Γιάννη,
της ∆έσποινας και της Χρυσάνθης.
Τι είναι ντοκιµαντέρ;
Ιδέα της Μαίρης Παπαλιού µόλις ανέλαβε το φεστιβάλ Emotion
Pictures. H Mαίρη ξέρει τι όπλο τρυφερότητας είναι το ντοκιµαντέρ,
από την εποχή του Αγώνα των τυφλών.
«Θα ’ναι µεγάλη εµπειρία για σένα» µου λέει. Εγώ το βλέπω σαν διευρυµένο «Πάµε σινεµά». Τα παιδιά να βρουν το θέµα, να γράψουν
το σενάριο και να γυρίσουν ένα ντοκιµαντέρ που θα προβληθεί στο
πρώτο Emotion Pictures Festival. Σηµαντικοί κινηµατογραφιστές θα
συνεργαστούν στην ταινία των παιδιών: ο Σταµάτης Γιαννούλης στην

Μια πολύ ιδιαίτερη Πρόσκληση σε χορό µάς απευθύνει η διεθνούς φήµης χορεύτρια και χορογράφος Γκέρντα Κένιγκ, που πάσχει από ατροφία των µυών. Ο οργανισµός της δεν µπορεί να δηµιουργήσει µυϊκό ιστό, µε αποτέλεσµα να µην έχει καµιά δύναµη
στα χέρια και στα πόδια, ωστόσο, όταν ανεβαίνει στη σκηνή µε το
ηλεκτρικό της καροτσάκι, καταφέρνει να συναρπάζει. Το φιλµ παρουσιάζει τη διαδικασία δηµιουργίας της χορευτικής παράστασης
«Counter Circles» στο Ναϊρόµπι, αναπαριστώντας τη σκληρή κοινωνική πραγµατικότητα της περιοχής.
Άλλες συµµετοχές περιλαµβάνουν διαµαντάκια, όπως το Αριέλ, την
ιστορία µιας δεκαεπτάχρονης κωφής που ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια, ή τη Μνήµη του σώµατος, ένα επίπονο ηµερολόγιο εκπαίδευσης πολεµικών τεχνών κόντρα στην πεισµατική απώλεια µνήµης της
εγκεφαλικής παράλυσης, ενώ Ο χορός του φοίνικα γίνεται µάρτυρας του κύκνειου άσµατος του Χόµερ, που έχασε το δεξιό του κάτω
άκρο από καρκίνο, αλλά προτίµησε να σταµατήσει τη θεραπεία παρά να εγκαταλείψει το χορό.
εικόνα, ο Γιάννης Τσιτσόπουλος στο µοντάζ κ.ά.
Τι είναι, λοιπόν, ντοκιµαντέρ;
Λέω τα γενικά… µπλα µπλα µπλα… Βλέπουµε ταινίες… µπλα µπλα
µπλα... Μια στιγµή, ρωτάω την τάξη: «Γιατί κάνουµε αυτή την ταινία;». «Για να δείξουµε πως δεν είµαστε εξωγήινοι» απαντάει η Παναγιώτα. Στο µεταξύ, άπληστα µάτια απέναντι. Μάτια µε καλοσύνη.
Μάτια µε µεγάλη ενέργεια. Μάτια που γυρίζουν ατέλειωτες ταινίες
συνέχεια - ντοκιµαντέρ; φιξιόν; θα σας γελάσω. Χέρια που δεν µπορούν να σηκώσουν µια µηχανή. Στόµατα που, µερικά, δεν µπορούν
να διηγηθούν. Πόδια που αρνούνται να πάνε στο γύρισµα. Τους ρωτάω αν κάποιο απ’ τα παιδιά ασχολείται µε την τέχνη, κι ο Αλέξανδρος
φέρνει τα ποιήµατά του. Η ποίησή του πληµµυρίζει την τάξη, καθορίζει το ντοκιµαντέρ που είναι ακόµα άγνωστο και αιωρείται στην τάξη. Η πόρτα έχει ανοίξει.. Τα παιδιά αρχίζουν να γράφουν. Είµαι στον
παιδικό κόσµο. Οι λέξεις τρέχουν· έχουν πόδια. Οι λέξεις αγγίζουν
ένα σώµα· έχουν χέρια. Οι εικόνες περιφέρονται σαν αδέσποτοι σκύλοι. Η ταινία, κάπου εδώ είναι. Ν’ απλώσουµε το χέρι να την αρπάξουµε όπως ο Ευριπίδης τα στιχάκια.
Οδός Χασιάς. Περνάω µε άνεση τις αφύλαχτες γραµµές.
Σιγά που θα φοβηθώ τα τρένα! Έτσι κι αλλιώς, ένα επαγγελµατικό θέµα που αντιµετώπιζα εκείνες τις µέρες, σαν µετωπική µε τρένο έµοιαζε! Και τα παιδιά, αυτές οι µικρές αγιότητες που κυκλοφορούν ανάµεσά µας, αναλαµβάνουν την αποκατάστασή µου.
«Ποιος βοηθάει ποιον εδώ µέσα;» αναρωτιέµαι.
To σενάριο τελείωσε. Αρχίσαµε τα γυρίσµατα.
Τι είναι ντοκιµαντέρ;

Info: Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο Νέο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138) στις 16, 17 και 18 Ιουνίου, ενώ περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ameamedia.gr
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το ένστικτο του διαφορετικού
Ένα φεστιβάλ µε σηµαία τη διαφορετικότητα το ’βαλε σκοπό να µας µάθει να ζούµε απ’ την αρχή, διευρύνοντας τη συνείδησή µας για να συµπεριλάβει όλα όσα ένας αρτιµελής άνθρωπος έχει αποκλείσει απ’ τη «φυσιολογική» καθηµερινότητά του
µε αποκλείσει απ’ τη ζωή µας και που, όµως, είναι δίπλα µας.

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η ανταπόκριση του κοινού;

Η Μαίρη Χατζηµιχάλη-Παπαλιού, είναι ο άνθρωπος πίσω από το 1ο
∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ µε θέµα την αναπηρία / Emotion
Pictures, που διοργανώνει η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. Ένα φεστιβάλ που µας προσφέρει την ευκαιρία ν’ αφουγκραστούµε τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία, που αντιπροσωπεύουν το 10% του ελληνικού πληθυσµού, µέσα από την τέχνη,
όπως ακριβώς τη γνώρισε και η ίδια µέσα από τον κινηµατογραφικό
της φακό πριν από 30 ακριβώς χρόνια. Παραγωγός και σκηνοθέτις,
ξεκίνησε την καριέρα της µε τον Αγώνα των τυφλών, καταγράφοντας
την κρατική αδιαφορία απέναντι στους 15.000 τυφλούς της Ελλάδας
που ζούσαν καταδικασµένοι στο περιθώριο (συγκέντρωσε 3000 υπογραφές µεταξύ των οποίων και οι Ζαν Πωλ Σαρτρ, Σιµόν Σινιορέ, Υβ
Μοντάν, Ρέι Τσαρλς, Κώστας Γαβράς, Νίκος Πουλατζάς κ.α.), και συνεχίζει να υπηρετεί τον αγώνα για την αλήθεια, µε µοναδική συνέπεια
µέχρι σήµερα. Έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία δηµοτικών Αρχών
ανά την Ελλάδα, ελπίζει να ξεκινήσει έναν γόνιµο κοινωνικό διάλογο
που θα αφυπνίσει συνειδήσεις και θα ταξιδέψει τις καλύτερες ταινίες
του φεστιβάλ σε ολόκληρη τη χώρα, για να µπορέσουν να τις δουν
ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές. Οι δικές της σκηνοθετικές δηµιουργίες έχουν διασχίσει εδώ και πολλά χρόνια τα εθνικά µας
σύνορα, αποσπώντας διεθνή βραβεία και διεκδικώντας περίοπτη θέση σε περισσότερες από 500 βιβλιοθήκες Πανεπιστηµίων σε Ευρώπη
και Αµερική, ενώ η ίδια έχει βραβευτεί από την Ακαδηµία Αθηνών και
είναι µέλος της Εθνικής Επιτροπής της Unesco.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την πρώτη διοργάνωση του
Φεστιβάλ και πώς οραµατίζεστε το µέλλον του;
Tο Φεστιβάλ είναι πριν απ’ όλα ένα καλλιτεχνικό γεγονός· ταυτόχρονα, όµως, και µια συνάντηση, µια γιορτή. Στόχος του είναι να αναδείξει, χρησιµοποιώντας ως µέσο το ντοκιµαντέρ, τον προβληµατισµό
καλλιτεχνών από όλο τον κόσµο γύρω από το θέµα της αναπηρίας
και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός γόνιµου κοινωνικού διαλόγου
στη χώρα µας µε αφετηρία την τέχνη, την κοινή γλώσσα όλων µας.
Πολλές απ’ τις ταινίες είναι σκηνοθετηµένες από δηµιουργούς µε
αναπηρία, ενώ όλες έχουν ως θέµα την αναπηρία. H αναπηρία είναι
µια µορφή διαφορετικότητας. Mήπως, όµως, όλοι µας δεν έχουµε τη
διαφορετικότητά µας, είτε το γνωρίζουµε είτε όχι; Aν το σκεφτούµε
έτσι, έχουµε κάνει πολλά βήµατα για να ξεπεράσουµε το φόβο µας
µπροστά στον πόνο, για να συµφιλιωθούµε µε τις εικόνες που έχου-

Έχουµε ήδη πολύ ενθαρρυντικά δείγµατα: σχεδόν όλοι οι δήµοι
της χώρας (1.000), αλλά και δήµοι από το εξωτερικό είναι πρόθυµοι να αξιοποιήσουν µε προβολές τις βραβευµένες ταινίες του Φεστιβάλ και το ντοκιµαντέρ των µαθητών του ειδικού σχολείου το
οποίο θα προκύψει από το εργαστήρι του Emotion Pictures που
ολοκληρώνεται αυτές τις µέρες. Από την άλλη, αν κρίνω απ’ τις ταινίες που έχουν υποβάλει στο Φεστιβάλ δηµιουργοί από όλο τον
κόσµο, ταινίες βραβευµένες σε διεθνή φεστιβάλ, υψηλού επιπέδου, που ενώνουν τη φωνή τους σ’ ένα παγκόσµιο κίνηµα για τα
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, πρέπει να έχουµε µεγάλες
προσδοκίες από το Φεστιβάλ. Mέχρι στιγµής, έχουν έρθει 200 ταινίες και περιµένουµε κι άλλες, ενώ σε µια τριήµερη διοργάνωση
δεν µπορούν να προβληθούν παραπάνω από 25 περίπου. H διαλογή γίνεται στην κυριολεξία µε πόνο ψυχής, γιατί οι ταινίες είναι
συγκλονιστικές. Πιστεύω ότι κάθε ταινία είναι µια εµπειρία ζωής, µια
πορεία αυτογνωσίας, σου ανοίγει κόσµους που δεν µπορούσες να
γνωρίσεις. Οι ταινίες µιλούν για τον άνθρωπο, την ελπίδα, τον πόνο. Από αυτούς τους ανθρώπους µαθαίνουµε τι σηµαίνει δύναµη
ζωής. Τελικά, εκεί όπου υπάρχουν τα µεγάλα προβλήµατα, υπάρχει και η κατάφαση για τη ζωή, κι αυτό, ως κοινωνία, δεν πρέπει να
το ξεχνάµε. Είναι το µεγάλο δίδαγµα που έχουν να δώσουν τα άτοµα µε αναπηρία. Όπως έχει πει και η Έλεν Kέλερ, «γεννιέσαι µε περιορισµούς, αλλά ό,τι µπορείς να κάνεις, είναι απεριόριστο».

Στην πολύχρονη καριέρα σας, έχετε ασχοληθεί µε τα άτοµα
µε αναπηρία. Μπορεί κάποιος να παραµείνει αντικειµενικός
σε τόσο δυνατές συναισθηµατικές συνθήκες;
Είναι αλήθεια πως η αναπηρία µ’ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν - τόσο ως πολίτη όσο και ως δηµιουργό. Η πρώτη µου ταινία,
Ο αγώνας των τυφλών, µε έφερε κοντά στα προβλήµατα και στον
αγώνα των ατόµων µε αναπηρία, κι από εκείνη την εποχή κρατώ
µερικές από τις πιο σηµαντικές σχέσεις της ζωής µου. ∆εν καταλαβαίνω πώς ακριβώς την εννοείτε την αντικειµενικότητα. Eγώ πιστεύω ότι πρέπει ν’ αφήσει κανείς τα συναισθήµατά του και τους
φόβους του ελεύθερα. Ο Ροµπέρτο Ροσελίνι είπε: «Τι µ’ ενοχλεί, τι
µ’ εξοργίζει στον σηµερινό κόσµο; Ο σηµερινός κόσµος είναι αδικαιολόγητα σκληρός. Η τρυφερότητα είναι η αληθινή ηθική. ∆εν
µπορώ να αναγνωρίσω ότι είναι ολοκληρωµένο ένα καλλιτεχνικό
γεγονός αν δεν υπάρχει σ’ αυτό τρυφερότητα…»

Πώς ασχοληθήκατε µε το ντοκιµαντέρ;
Μέσα στην εικόνα του πραγµατικού, εκείνο που γοητεύει δεν είναι η
εικόνα, αλλά το πραγµατικό. Κάθε ταινία δεν είναι µονάχα µια περιπέτεια, αλλά και ένας καθρέφτης που κανείς δε θα µπορούσε να υποπτευθεί τη µαρτυρία του. Ο Ταρκόφσκι είχε πει: «Η τέχνη είναι ρεαλιστική όταν προσπαθεί να εκφράσει µια ηθική ιδέα. Ο ρεαλισµός είναι
αγώνας για την αλήθεια, και η αλήθεια είναι πάντοτε ωραία». Πιστεύω
ότι το Φεστιβάλ Emotion Pictures θα φωτίσει µε το δικό του φως τη
διαφορετικότητα, τη µόνη αλήθεια που µας ενώνει όλους.

// συνέντευξη

Βασίλης Τσούπρας

ψηλαφίζοντας τον κόσµο
Πολυµαθέστατος και χειµαρρώδης, ο Βασίλης Τσούπρας, πρωτοστάτης σε φοιτητικούς αγώνες
όπως κατά το 1962-64 και στον αγώνα των τυφλών κατά το 1976-77, τα κυριότερα µέρη του οποίου
καταγράφηκαν στον ριζοσπαστικό, για την εποχή του, Αγώνα των τυφλών (1977)
της Μαίρης Χατζηµιχάλη-Παπαλιού, θυµάται το παρελθόν του, αγωνιστικό και µη, µέσα από τις εικόνες του
«ορατού» κόσµου, αφού εικονογράφησε ολόκληρη την ενήλικη ζωή του µε παιδικές αναµνήσεις του ‘40,
πριν ακόµα χάσει το φως του

Μιλώντας µας για την προσωπική του «ιστορία»…
από τη ∆έσποινα Παυλάκη

...τυφλώθηκα στην ηλικία των δεκατριών ετών, από ατύχηµα κατά τα ταραγµένα εκείνα χρόνια του εµφυλίου. Ήταν 26 Σεπτεµβρίου 1947: µόλις είχα περάσει στο Γυµνάσιο (δεν είχα προλάβει καλά- καλά
να πάω στην πρώτη τάξη), κι από κει και πέρα, ξαναγύρισα χρόνια πίσω. Παρόλ’ αυτά έµαθα την γραφή Braille στην Σχολή Τυφλών και µετά συνέχισα µε µύριες τόσες δυσκολίες τη γυµνασιακή και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση.

Πόσο διαφορετικά αντιλαµβάνεται τον κόσµο ένας εκ γενετής τυφλός σε σύγκριση µε κάποιον που έχασε την όρασή του σε µεγαλύτερη ηλικία;
Ένας άνθρωπος που έχει τυφλωθεί µετά τη γέννησή του, έχει πλήρη επίγνωση του κόσµου, µπορεί να
καταλαβαίνει τι να πάει να πει χρώµα, ξέρει πώς είναι το µπλε, το κόκκινο, το πράσινο, τι είναι τα αστέρια, η πούλια... Μπορεί να συµµετέχει σε µια συζήτηση σαν να βλέπει. Όµως ένας εκ γενετής τυφλός,
που τα µαθαίνει σιγά - σιγά όλα αυτά, πλάθει έναν τροµερά όµορφο κόσµο µέσα στην ψυχή του, γι’ αυτό και οι εκ γενετής τυφλοί έχουν µια ιδιαίτερη κλίση στη λογοτεχνία, τη µουσική και την ποίηση. Εγώ,
που είχα αρχίσει να µαθαίνω µουσική από πριν, όταν τυφλώθηκα δεν µε ωφέλησε και πολύ, γιατί ήταν
πια αργά για ν’ αποκτήσω καλύτερο µουσικό αφτί! Τώρα, µε τα νέα µέσα, µπορεί κανείς ανά πάσα στιγµή να δηµιουργήσει σε µια ψηφιακή επιφάνεια ένα βουνό, µια οροσειρά, ένα λιµάνι. Το µόνο που δεν
καταλαβαίνουν οι εκ γενετής τυφλοί, είναι τι πάει να πει χρώµα.

Πώς διαχωρίζουν το όµορφο από το άσχηµο;
Α, το διαχωρίζουν! Στις σχολές των τυφλών, φτιάχνουν διάφορα σχήµατα µε πλαστελίνη, και ό,τι είναι
λείο και αρµονικό, φαντάζει πιο όµορφο σε κάποιον που δεν βλέπει, ειδικά αν είναι εκ γενετής τυφλός.
Η οµορφιά βρίσκεται γι’ αυτόν στην ισορροπία, την ισορρυθµία, την ισοµετρία. ∆ιδάσκονται να ψηλαφούν τ’ αφτιά, τα µαλλιά, καταλαβαίνουν ποιος έχει σγουρά και ποιος όχι, ποια µύτη είναι µεγάλη κ.λπ.,
σχηµατίζοντας µες στο µυαλό τους την αίσθηση του ωραίου. Έχουν, µάλιστα, την τάση να το εξιδανικεύουν µέσα από την τέχνη.

Πώς αναµιχθήκατε στις κινητοποιήσεις του 1976 - 77;
Ακούγαµε τότε ότι στο εξωτερικό γίνονταν τόσα πράγµατα για τους τυφλούς, ενώ στην Ελλάδα το κράτος
δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον. Μέχρι και η Σχολή Τυφλών, που ήταν τότε στην Καλλιθέα, ήταν φιλανθρωπικός σύλλογος και όχι κρατικό ίδρυµα. Αφού σπούδασα και πήγα στο εξωτερικό και είδα πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκεί, ζητήσαµε να εφαρµοστούν κάποια πράγµατα και στη χώρα µας. Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, όµως, δεν ήθελε ν’ ακούσει καν τις προτάσεις µας· αφενός µεν γιατί δεν είχε διάθεση να δώσει πεντάρα, κι αφετέρου γιατί θα έπρεπε να βγει από τη λογική της εκµετάλλευσης των αναπήρων. Εµείς ζητούσαµε να υπάρχουν εκπρόσωποι των τυφλών στη λήψη των αποφάσεων, θέλαµε καλύτερη εκπαίδευση, να µπουν νέα επαγγέλµατα στη σχολή…

Εmotion Pictures

Ιούνιος 16-18 2007

Ντοκιµαντέρ & Αναπηρία - 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης

Τι είδους επαγγέλµατα διδάσκονταν τότε στη Σχολή Τυφλών;
Τίποτα. Μόνο του σαγµατοποιού, για να φτιάχνουµε σκούπες και
βούρτσες. Ούτε καν τυπογραφείο δεν υπήρχε. Ήµαστε περίπου
200 άτοµα που είχαµε βγάλει το γυµνάσιο και 20-30 το Πανεπιστήµιο – κι όλα αυτά, χάρη στον Παναγιώτη Στυλιανόπουλο· έναν
ανάπηρο που έµενε επί 40 χρόνια στο Άσυλο Ανιάτων και µας
έφτιαχνε τα βιβλία. Ούτε να σηκωθεί δεν µπορούσε - του έβαζαν
ένα τραπεζάκι µπροστά στο στήθος, κι έφτιαχνε τα βιβλία σε γραφή Braille επιτόπου, µε τις δυο µαθητευόµενές του. Μιλάµε για κάτι το εκπληκτικό!

Οι δεκαετίες ’60 και ’70 υπήρξαν εξαιρετικά σκληρές για
σας τους τυφλούς και γενικά για τους αναπήρους.
Είχαµε δύο «πόνους» µε τους οποίους παλεύαµε τότε: το κράτος
και την ψεύτικη φιλανθρωπία. Στις 2 Μαΐου 1976 έγινε κατάληψη
στη Σχολή Τυφλών κι άρχισαν καθηµερινές διαµαρτυρίες στα
υπουργεία. Η Μαίρη Παπαλιού βρέθηκε κοντά µας από την πρώτη στιγµή, µας έδειξε καλοσύνη, της δείξαµε εµπιστοσύνη, και το
γεγονός ότι υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι που µας συµπαραστέκονταν, έγινε µονάδα πίεσης ενάντια στην αδιαφορία της πολιτείας και
στην απέχθεια που µας έδειχναν οι ψευτοφιλάνθρωποι. Η ταινία
ολοκληρώθηκε το 1977, προβλήθηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και µαζεύτηκαν πάρα πολλές υπογραφές, ιδίως απ’ έξω.
Έφτασαν στην κυβέρνηση, η οποία, τελικά, αναγκάστηκε ν’ αλλάξει πολιτική και να δεχτεί αρκετά από τα αιτήµατά µας.

Άρα, εν όψει του πρώτου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ
µε θέµα την Αναπηρία, µπορούµε να είµαστε αισιόδοξοι ότι
οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες έχουν όντως αποτέλεσµα...
Πάρα πολύ. Ήδη από την αρχαιότητα, όταν ένας ανάπηρος µπορούσε να κάνει κάτι σπουδαίο, η κοινωνία τον αποδεχόταν. Πώς
δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες τον Τυρταίο; Με τα ποιήµατά του κατάφερε
να τους ενθουσιάσει, και ακόµα κι αυτοί, που έριχναν τους ανάπηρους στον Καιάδα γιατί δεν ωφελούσαν στον πόλεµο, δέχτηκαν για
αρχηγό τους έναν κουτσό. Ποτέ κανείς δε σταµάτησε να διαβάζει
Όµηρο επειδή ο Όµηρος ήταν τυφλός. Και ο Τζον Μίλτον και ο
Λουίτζι Γκρότο και ο Τζιοβάνι Παπίνι και η Έλεν Κέλερ αλλά και ο
αιγύπτιος Ταχά Χουσεϊν που µετέφρασε τους αρχαίους έλληνες
τραγικούς σε Braille, τυφλοί ήταν. Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία,
είναι µια ώθηση, για να καταλάβει ότι κάθε ανάπηρος θα µπορούσε να είναι ωφέλιµος στην κοινωνία, και όχι µόνο οι πολύ διακεκριµένοι, τα φαινόµενα.

Υπάρχουν εικόνες που έχουν χαραχτεί στο µυαλό σας πριν
χάσετε το φως σας, και που σας συνοδεύουν ακόµα;
Βεβαίως! Όλη µου η ζωή! Όταν ακούω τα παιδιά µου, τη γυναίκα
µου, τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει εδώ και στο εξωτερικό,
θυµάµαι ανθρώπους που ήξερα όταν έβλεπα. Έτσι τους έχω στο
µυαλό µου. Αν υπήρχε τρόπος να ξαναδώ, και βρισκόµουν σ’ ένα
δωµάτιο γεµάτο κόσµο, πιστεύω πως, και καθόλου να µη µιλούσαν, θα τους αναγνώριζα. Η πρώτη µου εικόνα, βέβαια, είναι από
την παιδική µου ηλικία, όταν µ’ είχε στείλει η µάνα µου να φέρω
νερό από µια πηγή. Όπως ανέβαινα τ’ ανηφοράκι για να πάω σπίτι, κάθισα λίγο να χαζέψω. Κι όπως κοίταζα γύρω γύρω κι έβλεπα

τα δέντρα, τα πουλιά και τους χωριάτες που γύριζαν απ’ τα χωράφια, άκουσα τη µάνα µου να µε φωνάζει. Κοίταξα κάτω, και το κατσαρολάκι µε το νερό είχε γεµίσει ζουζούνια. Όλος ο κόσµος, ο ουρανός, η γη, τα δέντρα, ο δρόµος, οι άνθρωποι, τα µυρµηγκάκια,
η µάνα µου, όλα αυτά για µια στιγµή έγιναν ένα ον µε πολλές διαστάσεις. Τα πάντα ήταν ένα. Αυτή η εικόνα διέπει την προσωπική
µου φιλοσοφία. Μ’ αυτές τις εικόνες ζω, γιατί αυτές µου έχουν µείνει. Και θα σας πω και κάτι: εγώ θέλω να κοιµάµαι, γιατί, όταν κοιµάµαι, βλέπω.

Επί σειρά ετών ασχοληθήκατε µε την παραγωγή ραδιοφωνικών εκποµπών και τη συγγραφή βιβλίων λογοτεχνικών,
θεολογικών αλλά και κοινωνικών.
Εδώ και 33 χρόνια είµαι διευθυντής σύνταξης της κοινωνικής εφηµερίδας «Επάλξεις». Ταυτόχρονα, µόλις άρχισε η Ελεύθερη Ραδιοφωνία, τη δεκαετία του 1980, ξεκινήσαµε να κάνουµε διάφορες εκποµπές ως ερασιτέχνες. Ένας τυφλός µπορεί άνετα να διαπρέψει
στο ραδιόφωνο, γιατί ξέρει ακριβώς τι θέλει ν’ ακούσει ο ακροατής
για να µπει στο πνεύµα µιας εκποµπής. Γι’ αυτό κι εµείς αγαπάµε
πιο πολύ το ραδιόφωνο παρά την τηλεόραση. Το θέατρο το απολαµβάνουµε τέλεια. Λίγα σηµεία πρέπει να µας εξηγήσει κανείς.
Αλλά το σινεµά, που βασίζεται περισσότερο στην εικόνα, ένας τυφλός είναι πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσει.

Ο Βασίλης Τσούπρας γεννήθηκε στις 12/12/1936 στο νοµό
Ηλείας όπου και απεφοίτησε από το δηµοτικό σχολείο. Το
Σεπτέµβριο του 1947 και ενώ άρχιζε τη φοίτηση στο γυµνάσιο από κάποιο ατύχηµα που είχε σχέση µε τα ταραγµένα
εκείνα χρόνια, απώλεσε τελείως την όρασή του. Γι’ αυτό φοίτησε την επόµενη χρονιά στη σχολή τυφλών της Καλλιθέας,
όπου έµαθε τη γραφή Braille, µουσική κλπ. Μετά συνέχισε
τα µαθήµατα του γυµνασίου στο νυχτερινό οκτατάξιο γυµνάσιο της οδού Λιοσίων από το οποίο απεφοίτησε το 1958.
Στη συνέχεια φοίτησε αλληλοδιαδοχικώς στις σχολές: Θεολογική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοµική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και Φιλοσοφική του Πανεπιστηµίου
Αθηνών από τις οποίες απεφοίτησε µε βαθµό λίαν καλώς.
Μετεκπαιδεύτηκε στην κοινωνιολογία και την ψυχολογία στα
Πανεπιστήµια της Σορβόννης, της Βόννης και Μονάχου και
γνωρίζει πολλές ξένες γλώσσες.
Έλαβε µέρος σε πολλούς φοιτητικούς και κοινωνικούς αγώνες
όπως κατά τα έτη 1962-63, 1976-77. Είναι µέλλος πολλών
πνευµατικών συλλόγων και διευθυντής σύνταξης της δεκαπενθήµερης πολιτιστικής και κοινωνικής εφηµερίδας «Επάλξεις» επί τριάντα τρία έτη. Έχει συγγράψει λογοτεχνικά, θεολογικά και κοινωνικά βιβλία και είναι παραγωγός επί σειρά ετών
ραδιοφωνικών πολιτιστικών και κοινωνικών εκποµπών και
εργάζεται ποικιλοτρόπως για την προστασία και προαγωγή
των ανθρωπιστικών ιδεωδών ως και της ελληνικής πνευµατικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και ιδιαιτέρως της κοινώς
των Ελλήνων γλώσσης.

// συνέδριο

Ο κινηµατογράφος παίρνει τον λόγο
Στις 11 και στις 12 Μαΐου θα διεξαχθούν, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι εργασίες του Γ΄ Κινηµατογραφικού Θεµατικού Συνεδρίου Εργασίας, µε τίτλο «Ο Ελληνικός Κινηµατογράφος – Το παράθυρο της Ελλάδας στον
κόσµο». Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν θέµατα κινηµατογραφικής παιδείας και εκπαίδευσης, υποδοµών και
αλληλεπίδρασης µε τις σύγχρονες τεχνολογίες, κινηµατογραφικής παραγωγής, διανοµής και προώθησης, συγγενικών και πνευµατικών δικαιωµάτων, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τα Κινηµατογραφικά Φεστιβάλ και τα
Κρατικά Βραβεία Ποιότητας, ενώ ζητούµενο αποτελεί η υιοθέτηση των πορισµάτων του Συνεδρίου από την Πολιτεία και η µετατροπή τους στο νέο σύγχρονο νοµοθετικό σώµα για τον κινηµατογράφο.

Επιµέλεια: Νίκος Αναγνωστός, Νίκη Κατσαντώνη

Το Συνέδριο οργανώνουν 19 φορείς της κινηµατογραφικής κοινότητας,
µε επικεφαλής την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού, ενώ θα συµµετάσχουν µε οµιλίες και
παρεµβάσεις ποικίλοι κινηµατογραφικοί φορείς, κινηµατογραφικές σχολές, ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και εκπρόσωποι των πολιτικών κοµµάτων.
Μιλήσαµε µε ορισµένους από τους διοργανωτές για την αναγκαιότητα του Συνεδρίου και τη σηµασία του για τη χάραξη µιας κινηµατογραφικής πολιτικής.

Χάρης Παπαδόπουλος,

Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών
Είναι φανερό ότι στο Συνέδριο αυτό τον πρώτο λόγο τον έχουµε εµείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι του κινηµατογράφου. Είναι από τις λίγες φορές που η Πολιτεία θα αναγκαστεί ν’ ακούσει εµάς που θα µιλήσουµε πρώτοι, και όχι, όπως
συνήθως γίνεται, ν’ αποφασίζει πρώτη αυτή, και µετά εµείς να καλούµαστε
σε ακρόαση των αποφάσεών της. Αυτό είναι µια µεγάλη κατάκτηση.
Ποιος ξέρει καλύτερα τα προβλήµατά µας; Εµείς. Ποιος µπορεί να βρει τις
καλύτερες λύσεις αν όχι εµείς; Άρα, οι αποφάσεις του Συνεδρίου θα εκφράζουν µε τον ιδανικότερο τρόπο την κατάσταση των πραγµάτων του ελληνικού κινηµατογράφου· γιατί µόνο οι άµεσα ενδιαφερόµενοι ξέρουν και µπορούν να λύσουν τα προβλήµατά τους. Αυτό είναι το πρώτο κέρδος.
Το δεύτερο είναι η έννοια της συλλογικότητας, κάτι που έχει να εµφανιστεί
χρόνια στο χώρο µας. Είµαστε όλοι µαζί ενωµένοι – σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, συγγραφείς, παραγωγοί, διανοµείς, ηθοποιοί, αιθουσάρχες, µουσικοί,
κινηµατογραφικές λέσχες, τεχνικοί, άνθρωποι που παλεύουν για τα πνευµατικά δικαιώµατα, οι νέοι δηµιουργοί του µέλλοντος, µε τη συµµετοχή του κορυφαίου θεσµού παραγωγής, που είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. Οι αποφάσεις θα είναι φιλτραρισµένες µέσα από τα συµφέροντα όλων
των κλάδων. Αυτή είναι η ουσία του Συνεδρίου.
Εποµένως, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να λυθούν τα προβλήµατα; Η
γραφειοκρατική πρακτική της εξουσίας, του αποφασίζουµε και διατάσσουµε,
ή µήπως η κατά µόνας, η ιδιωτική διαπραγµάτευση µαζί της, δηλαδή το πάρε-δώσε κάτω από το τραπέζι; Το Συνέδριο είναι µονόδροµος. Έπειτα, κι αυτό πρέπει να το χωνέψουµε όλοι, το Συνέδριο είναι η αρχή· όχι το τέλος. Ο
αγώνας, έτσι κι αλλιώς, θα συνεχιστεί. Με το τέλος των εργασιών, θ’ αρχίσει
ο µεγάλος ανένδοτος για να εφαρµοστούν οι αποφάσεις του Συνεδρίου.

11 -12 Μαΐου
Γ΄ Κινηµατογραφικό Θεµατικό Συνεδρίο Εργασίας
Ο Ελληνικός Κινηµατογράφος -Το παράθυρο της Ελλάδας στον κόσµο

Αλέξανδρος Κακαβάς,

∆ηµήτρης Γάκας,

Είθε το Συνέδριο να στεφθεί µε επιτυχία. Ως προς αυτό, όµως, θ’
αποφανθούµε µετά το πέρας του, εκ του αποτελέσµατος.

Εφόσον τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου ληφθούν υπόψη από το
Υπουργείο, θα είναι πάρα πολύ µεγάλη η συνεισφορά του στη χάραξη µιας πολιτικής στο χώρο του κινηµατογράφου.

Πρόεδρος της Ένωσης
Σεναριογράφων Ελλάδος

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Αιθουσαρχών Κινηµατογράφου

Γιώργος Σγουράκης,

Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελλήνων
Παραγωγών Κινηµατογράφου,
Τηλεόρασης και Βίντεο

Μανόλης Ν. Σταυρακάκης,

Είναι απόλυτα θετική η κίνηση για τη δηµιουργία του Συνεδρίου,
και θέλουµε να πιστεύουµε ότι το πνεύµα, η αντίληψη και οι θέσεις
που θα κατατεθούν από τα Σωµατεία και τους φορείς, θα έχουν εν
τέλει την ανάλογη υλοποίησή τους µέσα από τροπολογίες ή ένα
νέο σχέδιο νόµου, το οποίο θα πρέπει να προκύψει από το Υπουργείο Πολιτισµού.

Είναι προφανές ότι, όπως σε όλους τους τοµείς (επιστηµονικούς,
κοινωνικούς, οικονοµικούς, πολιτιστικούς κ.ά.), έτσι και στον τοµέα
του κινηµατογράφου, η διοργάνωση τακτικών ηµερίδων και συνεδρίων συµβάλλει στην ενηµέρωση, διευρύνει τη γνώση, καλλιεργεί το διάλογο και, µέσα από τη σύνθεση απόψεων, προάγει την
κινηµατογραφική τέχνη, την εκπαίδευση και την παιδεία.

Πιστεύουµε ότι το Συνέδριο θα αποτελέσει ένα πολύ σηµαντικό
βήµα στη διαµόρφωση µιας σύγχρονης κινηµατογραφικής πολιτικής.

Φυσικά, για να επιτύχει τους στόχους του κάθε συνέδριο, πρέπει να
πληρούνται βασικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συµµετοχή όλων των αρµοδίων και εµπλεκόµενων φορέων, στην αρτιότητα της οργάνωσης, τη σαφήνεια των θεµατικών ενοτήτων, την κατάθεση εκ των προτέρων των εισηγήσεων και, βέβαια, την άνεση
χρόνου προετοιµασίας και ολοκλήρωσης.

Πέγκυ Καρατζοπούλου,

Πρόεδρος της Ένωσης ∆ιανοµέων
Κινηµατογραφικών Ταινιών Ελλάδας
Για την αναγκαιότητα του Συνεδρίου επιφυλασσόµαστε να απαντήσουµε αφού δούµε αποτελέσµατα – όχι πορίσµατα, γιατί τέτοια
έχουν όλα τα συνέδρια, αλλά πολλές φορές είναι άχρηστα ή ανούσια. Στηρίζουµε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για να βελτιωθεί
η κινηµατογραφία και, φυσικά, τη συγκεκριµένη.
Θεωρούµε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις µε τις αλλαγές πορείας που
έλαβαν χώρα απ’ όταν παρουσιάστηκε αυτή η ιδέα µέχρι την υλοποίησή της. Ένα συνέδριο που γίνεται στα µέσα Μαΐου, πιθανολογούµε ότι θα έχει νοµοπαρασκευαστικά αποτελέσµατα, αλλά σίγουρα όχι νοµοθετικά – είναι απαγορευτικοί πλέον οι χρόνοι του, καθώς καθυστέρησε πάρα πολύ.
Αυτό που ευχόµαστε, είναι ο υπουργός Πολιτισµού να προχωρήσει άµεσα µε τα δυο φλέγοντα θέµατα, δηλαδή το θέµα του Τax
Shelter, για να είναι ευκολότερες οι παραγωγές και η διανοµή, και
φυσικά της υλοποίησης του 1,5%, η οποία άµεσα δεν µας επηρεάζει (θα χαιρόµασταν να έχουµε και εµείς ένα µερίδιο του 1,5%
γιατί και η διανοµή επενδύει πολλά στις ταινίες), αλλά οπωσδήποτε µας ενδιαφέρει να βρεθεί µια λύση – όλα αυτά, προς όφελος της
παραγωγής και της ελληνικής κινηµατογραφίας. Σίγουρα η διανοµή χρειάζεται κρατική στήριξη τέτοια, που να ωθήσει τον διανοµέα
πιο κοντά στην ελληνική ταινία. Μέχρι σήµερα, ως προς το θέµα
της διανοµής πάντα, είναι ελάχιστη η βοήθεια σε σχέση µε αυτά
που ο ιδιωτικός τοµέας κάνει για την ελληνική ταινία.

Πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Κινηµατογραφικών Λεσχών Ελλάδας

Για πολλούς λόγους, το Συνέδριο που θα διεξαχθεί το Μάιο, δεν
πληροί αρκετές από τις προϋποθέσεις αυτές.
Παρ’ όλα αυτά, η Οµοσπονδία των Κινηµατογραφικών Λεσχών
Ελλάδας θα πάρει ενεργό µέρος στο Συνέδριο, γιατί πιστεύει ότι,
µετά από αρκετά χρόνια από τη διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου,
είναι απαραίτητο ν’ αρχίσει η συζήτηση για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο κινηµατογραφικός χώρος. Αν αυτός ο διάλογος (µέσα και έξω από το Συνέδριο) καταλήξει στη σύνταξη ενός νέου νόµου (εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ανέφικτο, στις παρούσες συνθήκες) ή στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου (µια πιο ρεαλιστική προσέγγιση του θέµατος), ακόµα
καλύτερα.
Σε κάθε περίπτωση, η Οµοσπονδία Κινηµατογραφικών Λεσχών
Ελλάδας, που από το 1981 συµµετέχει ενεργά στη διάδοση του
ποιοτικού κινηµατογράφου και την κινηµατογραφική παιδεία, θα
καταθέσει τις απόψεις της, όπως έχουν διαµορφωθεί από τα 21 θεµατικά συνέδρια που έχει πραγµατοποιήσει µέχρι σήµερα.

Γιώργος Κεραµιδιώτης,
εκ µέρους του Παραρτήµατος
Σκηνοθετών Θεσσαλονίκης

Χαιρετίζουµε το Συνέδριο για τον Ελληνικό Κινηµατογράφο και ελπίζουµε ότι θα δώσει λύσεις στους τοµείς της παραγωγής και της διανοµής της ελληνικής ταινίας, στην περιφερειακή ανάπτυξη του κινηµατογράφου, καθώς και στην ενίσχυση του σκηνοθέτη-παραγωγού.

// συνέδριο

Γ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού
Οργάνωση: Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών
Με τη Συµµετοχή του ΕΚΚ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
• ΕΝΩΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ε.∆Ι.Κ.Τ.Ε.)
• ΕΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Μ.Σ.Ε.)
• ΕΝΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Σ.Ε.)
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ (Ε.Ε.Θ.Σ.)
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (E.E.Σ.)
• ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Κ.Ε.Β.Ε.)
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ «∆ΙΟΝΥΣΟΣ»
• ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.Λ.Ε.)
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΑΘΗΝΑ»
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θεµατικές

ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ»
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ «ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ»
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Μ.Σ.)
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΡΧΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
(Π.Ο.ΑΙ.Κ.)
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ - ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Θ.Α.)
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤ
(Π.Ο.Σ.Π. – Ε.Ρ.Τ.)
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝ/ΦΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
& ΒΙΝΤΕΟ (Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.)
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ «µικρό»
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (Σ.Ε.Η.)
• ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (∆.Ε.Ν)

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ -ΠΑΙ∆ΕΙΑ
Πρωτεύουσα σηµασία στην ανάπτυξη της κινηµατογραφικής παιδείας για την ουσιαστική κατάρτιση νέων δηµιουργών και νέων θεωρητικών του κιν/φου.
Ενίσχυση Ταινιοθήκης και Λεσχών µε σκοπό την
επαφή του κοινού µε την κινηµατογραφική τέχνη,
καθώς και για τη δηµιουργία νέων και καταρτισµένων θεατών.
H δηµιουργία Ακαδηµίας Κινηµατογράφου, Τµήµα
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, Σχολές Μ.Μ.Ε. στα
Πανεπιστήµια, Τµήµατα τεχνικών κινηµατογράφου
στα Τ.Ε.Ι., Ιδιωτική κινηµατογραφική εκπαίδευση Ι.Ε.Κ., Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Πολιτική συγκέντρωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διάδοσης της Εθνικής
Φιλµικής Μνήµης, Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, Στήριξη του ρόλου των Κινηµατογραφικών Λεσχών, Ο Κινηµατογράφος στην εκπαίδευση.

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ STUDIOS ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Μέτρα και κίνητρα ανταπόκρισης στην άµεση ανάγκη για εκσυγχρονισµό των υποδοµών τεχνολογίας,
ώστε το ελληνικό κινηµατογραφικό προϊόν να αντεπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισµό.
Αναπτυξιακά κίνητρα εκσυγχρονισµού των κινηµατογραφικών εργαστηρίων, Αναπτυξιακά κίνητρα για
τη δηµιουργία κινηµατογραφικών studios, Μείωση
κόστους πρώτων υλών της κινηµατογραφικής παραγωγής, Αναπτυξιακός Νόµος και ένταξη των κινηµατογραφικών επιχειρήσεων ως µεταποιητικών,
Μελέτη των υπαρχουσών πολιτικών προστασίας
των νέων κινηµατογραφικών τεχνολογιών για όλο
το φάσµα της κινηµατογραφικής διαδικασίας.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Άνοιγµα της ελληνικής παραγωγής στο σύγχρονο
ευρωπαϊκό µοντέλο και ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις για όλο το θεσµικό και µη φάσµα της ελληνικής

κινηµατογραφικής παραγωγής.
Ο ορισµός και ο ρόλος του ανεξάρτητου κινηµατογραφικού παραγωγού, Ο ρόλος του Ε.Κ.Κ. στην
ανάπτυξη της κινηµατογραφικής παραγωγής, Οικονοµικοί πόροι του Ε.Κ.Κ. ως βασικού µοχλού ανάπτυξης της ελληνικής κινηµατογραφίας, Νέα οργανωτική δοµή και ρόλος του Ε.Κ.Κ., Αξιοποίηση επιτυχηµένων ευρωπαϊκών µοντέλων, ∆ιεθνείς παραγωγές-συµπαραγωγές στην Ελλάδα - Film
Commision, Χορηγίες - Tax Shelter, Ειδικός φόρος
επί του κινηµατογραφικού εισιτηρίου, Κινηµατογραφική παραγωγή και ευρωπαϊκά προγράµµατα,
Κινηµατογραφική παραγωγή και νέες τεχνολογίες,
Σχέση τηλεοπτικών σταθµών και κινηµατογραφικής
παραγωγής - 1,5% κ.ά.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Αναδιάρθρωση και µέτρα στήριξης των θεσµών διανοµής και προώθησης της ελληνικής ταινίας τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Η σηµερινή εικόνα διανοµής της ελληνικής ταινίας
(κινηµατογραφική αίθουσα – DVD κ.ά.), Εναλλακτικά δίκτυα διανοµής – ∆ηµοτικοί Κινηµατογράφοι –
Αίθουσες τέχνης, Μέτρα στήριξης των ανεξάρτητων
κινηµατογραφικών αιθουσών προβολής και πολιτικές ενθάρρυνσης δηµιουργίας νέων σε µικρές πόλεις
που δεν διαθέτουν, Καταµερισµός επιστρεφόµενου
ποσού από τον ειδικό φόρο, Ποσόστωση στην προβολή των ελληνικών ταινιών στις κινηµατογραφικές
αίθουσες, Ο ρόλος της Hellas Film ως σύγχρονου
φορέα προώθησης και προβολής όλων των ταινιών
του ελληνικού κινηµατογράφου, Κίνητρα σε επιχειρήσεις για την προώθηση και τη διανοµή ελληνικών
ταινιών στο εξωτερικό, Εναλλακτικές µορφές προώθησης ελληνικών ταινιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Αξιοποίηση επιτυχηµένων ευρωπαϊκών προτύπων, Οι τηλεοπτικοί σταθµοί ως µέσο προβολής και
προώθησης των ελληνικών ταινιών, Μέτρα προώθησης των ταινιών µικρού µήκους.

11 -12 Μαΐου
Γ΄ Κινηµατογραφικό Θεµατικό Συνεδρίο Εργασίας
Ο Ελληνικός Κινηµατογράφος -Το παράθυρο της Ελλάδας στον κόσµο

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αναβάθµιση του ρόλου της ελληνικής ταινίας στα
εγχώρια Φεστιβάλ, πολιτική για τα Φεστιβάλ και
επανεκτίµηση του θεσµού των Κρατικών Βραβείων
Ποιότητος.
Η ελληνική ταινία και ο ρόλος των κινηµατογραφικών φεστιβάλ στην Ελλάδα, Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας, Άλλα κινηµατογραφικά φεστιβάλ στη χώρα, Τα
κινηµατογραφικά φεστιβάλ ως φορείς προβολής και
προώθησης των ελληνικών ταινιών, Αναµόρφωση
του θεσµού απονοµής των Κρατικών Κινηµατογραφικών Βραβείων Ποιότητας.

Εκσυγχρονισµός της υπάρχουσας νοµοθεσίας, καθώς και ανίχνευση πρωτοποριακών µέτρων για την
αντιµετώπιση των νέων µορφών µετάδοσης των
οπτικοακουστικών έργων, νόµοι για τον ορισµό
και την κατοχύρωση των πνευµατικών δικαιωµάτων, Νέες τεχνολογίες και πνευµατικά δικαιώµατα,
Νέοι τρόποι µετάδοσης οπτικοακουστικών έργων
και πνευµατικά δικαιώµατα, Πνευµατικά δικαιώµατα και ορισµός δικαιούχου, Εφαρµογή του νόµου
υπ’ αριθ. 2121/93 –πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα– και πιθανές αλλαγές.

Οι απουσίες
Μιλήσαµε, όµως, και µε εκπροσώπους σωµατείων και φορέων που δεν συµµετέχουν στη διοργάνωση του Συνεδρίου.

Τάσος Αλεξάκης,

Πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηµατογράφου
και Τηλεόρασης
Η ΕΤΕΚΤ-ΟΤ έχει καταθέσει και στο παρελθόν την άποψή της σχετικά µε την αναγκαιότητα ή µη της οργάνωσης ενός κινηµατογραφικού
Συνεδρίου. Θα το κάνουµε άλλη µία φορά, αναφέροντας συνοπτικά
τους κύριους λόγους για τους οποίους διαφωνούµε και απέχουµε
απ’ αυτό. Κατ’ αρχάς, το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο ελληνικός
κινηµατογράφος σε όλους τους τοµείς της δραστηριότητάς του, δε
θα λυθεί µε µία διηµερίδα· γιατί, στην ουσία, περί αυτού πρόκειται.
Μπορούν οι εισηγήσεις που θα γίνουν µέσα σε δύο µέρες, ν’ αποτελέσουν τη βάση για έναν καινούργιο νόµο-πλαίσιο για τον κινηµατογράφο; ∆υστυχώς, υπήρξαν φορείς που σιγοντάρισαν αυτή την
πολιτική ή, µάλλον, τη µη πολιτική. Επιπλέον, είµαστε απόλυτα πεπεισµένοι ότι ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να διατεθεί προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση εκτός απ’ την παραγωγή κινηµατογραφικών
ταινιών, ταινιών που δίνουν δουλειά σ’ ένα χώρο που πλήττεται αυτή τη στιγµή από τεράστια ανεργία. Η ΕΤΕΚΤ-ΟΤ, αναλαµβάνοντας το
ποσοστό της ευθύνης που της αναλογεί, και θέλοντας να βοηθήσει
στην έναρξη ενός σοβαρού και εποικοδοµητικού διαλόγου για την
επίλυση των προβληµάτων στον κινηµατογραφικό χώρο, έχει καταθέσει στο ΥΠΠΟ µια ολοκληρωµένη πρόταση-σχέδιο νόµου που
αφορά συνολικά τον ελληνικό κινηµατογράφο.

Βασίλης Κατσούφης,

Πρόεδρος του Συνδέσµου Ανεξάρτητων Παραγωγών
Οπτικοακουστικών Έργων
Το Συνέδριο είναι πολύ χρήσιµο· όµως, κατά την άποψή µας, πήρε
πολύ χρόνο µέχρι τελικά να γίνει, πράγµα που σηµαίνει ότι χρόνισαν
πράγµατα που θα µπορούσαν να έχουν λυθεί είτε µε νοµοθετικές
ρυθµίσεις είτε µε αποφάσεις πιο εύκολες. Ο ΣΑΠΟΕ έχει καταθέσει
τις απόψεις του πολύ καιρό τώρα. Υπάρχουν άξιοι συνάδελφοι, συνεργάτες στο χώρο και σκηνοθέτες για να το διοργανώσουν. Βεβαίως είµαστε στη διάθεσή τους· απλώς, δε συµµετέχουµε οργανωτικά·
θεωρήσαµε ότι δεν είµαστε απαραίτητοι, µιας και εµείς, ούτως ή άλ-

λως, έχουµε δηλώσει τις θέσεις µας. Σαφώς πιστεύω ότι θα είναι θετικό να τελειώσει το συνέδριο µε κάποιες αποφάσεις που θα βοηθήσουν τον κινηµατογράφο και γενικότερα τον οπτικοακουστικό χώρο
να προχωρήσει, γιατί είναι τελµατωµένος εδώ και πολλά χρόνια.
Χρειάζεται θάρρος τόσο από εµάς όσο και από το κράτος – όχι µόνο να δώσει χρήµατα, αλλά να κάνει και κάποιες γενναίες παρεµβάσεις και νοµοθετικές ρυθµίσεις ώστε να διευκολύνει την παραγωγή
και την προσέλευση παραγωγών από το εξωτερικό που ζητούν ευκολίες για να κάνουν τη δουλειά τους εδώ. Με αυτή την έννοια, νοµίζω θα πρέπει να προχωρήσουµε πιο γρήγορα και πιο µαχητικά.

Νίκος Κανάκης,
Πρόεδρος Σωµατείου Ανεξάρτητοι Παραγωγοί:
Σωµατείο Ελλήνων Σκηνοθετών -Παραγωγών Κινηµατογράφου
Το Σωµατείο µας δεν συµµετέχει γενικώς σε διασωµατειακές συγκεντρώσεις. Κάνουµε µονάχα διµερείς συναντήσεις, όπου ανταλλάσσουµε απόψεις µε τα άλλα σωµατεία. Αν θέλαµε να βρούµε λύσεις
για τον κινηµατογράφο, υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά δεν υπάρχει διάθεση. Το τι πρέπει να γίνει, είναι πάρα πολύ απλό και το ξέρουµε όλοι –τα ’χουµε πει χιλιάδες φορές. Εδώ, όµως, βλέπουµε
ότι δεν υπάρχει καν διάθεση να εφαρµοστούν οι νόµοι. Για παράδειγµα, υπάρχει ο νόµος όπου τα κανάλια, ιδιωτικά και δηµόσια,
για να πάρουν την κρατική συχνότητα από την οποία εκπέµπουν, είναι υποχρεωµένα να επενδύουν το 1,5% των ακαθάριστων εισπράξεών τους στον κινηµατογράφο. Στην αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται πρόστιµο, τρίµηνη διακοπή ή και αφαίρεση αδείας. Αν εξαιρέσουµε την ΕΡΤ, η οποία δίνει κάποια χρήµατα για τον κινηµατογράφο, οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Ο νόµος, ούτε καν επιχειρείται
να εφαρµοστεί από κανέναν. Θα πάµε, λοιπόν, να ψηφίσουµε νόµους για ποιο λόγο αν δεν θέλουµε να τους εφαρµόσουµε;
Τέλος, ο Ανδρέας Τύρος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Κριτικών Κινηµατογράφου, δε θέλησε να κάνει κάποια δήλωση,
λέγοντάς µας πως οι λόγοι της µη συµµετοχής της ΠΕΚΚ θα ανακοινωθούν σύντοµα.

// συνέντευξη

Αθανασία

∆ιαβάζοντας το σενάριο της νέας ταινίαςτου Πάνου Καρκανεβάτου,
Αθανασία, αισθάνεσαι να πηγαινοέρχεσαι στο χρόνο και το χώρο, κουβαλώντας µυστικά:
το µυστικό µιας κοινωνίας και το µυστικό ενός ανθρώπου.
Η ιστορία τα βγάζει και τα δύο στο φως, µε την αµεσότητα της ζωής. Μένουν ερωτηµατικά και συγκίνηση.

από τη Φανή Ζιώζια
φωτο: ∆ηµήτρης Τσατσούλης

Είναι µια ιστορία που αφορά µια τοπική κοινωνία; Η ταινία
κρίνει κάποιες νοοτροπίες;
Είναι µια ιστορία που υπερβαίνει το τοπικό επίπεδο κι αφορά όλο
τον κόσµο. Είναι σχέσεις και δοµές που βρίσκουµε στην αρχαία τραγωδία. Η ταινία µιλάει για τους δρόµους της αγάπης· τις απρόβλεπτες τροχιές της ζωής. Οι συνθήκες που επέτρεψαν µια τέτοια ιστορία να συµβεί, έχουν παρέλθει, γι’ αυτό και το κύριο µέρος της ιστορίας τοποθετείται πριν από 40-50 χρόνια. ∆εν αναφέρεται σε κάποιον συγκεκριµένο τόπο γεωγραφικά. Για τις ανάγκες της µυθοπλασίας
είναι αρκετή η εδραίωση ενός κινηµατογραφικού χώρου αποκοµµέ-

νου, όπου το ψωµί δεν φτάνει για όλους. Αυτό θα µπορούσε να
συµβεί οπουδήποτε, εκείνη την εποχή. Πρόκειται για µια ταινία µυθοπλασίας, που ουδεµία σχέση έχει µε πραγµατικά γεγονότα, πρόσωπα ή περιστατικά.

Το όνοµα -ο τίτλος- είναι συνώνυµο του άφθαρτου. Είτε την
παίρνει η θάλασσα είτε ένας άλλος πολιτισµός, γίνεται αθάνατη, µύθος. Τι είναι για σας η αθανασία;
Είναι µια στάση ζωής. Η Αθανασία κινείται από άδολη, αφοπλιστική αγάπη. Είναι ένα κορίτσι, µια γυναίκα, που δεν ήταν η επιλογή
των κανόνων της κοινότητας, που δεν είχε στον ήλιο µοίρα, αλλά
ήταν η επιλογή της φύσης· ένα γήινο πρόσωπο, σε αρµονία µε τον

κόσµο γύρω της και µέσα της· ένα κορίτσι που γυρεύει
µια θέση στη ζωή, χωρίς να διεκδικεί τίποτα - απλώς
υπάρχει, µ’ έναν όµορφο τρόπο· γιατί η αγάπη ου ζητεί τα
εαυτής.

Γιατί ο αντίποδας είναι τόσο µακριά; Γιατί Αµερική κι όχι Αθήνα;
Σ’ ένα πλαίσιο αρχετυπικό, στον αντίποδα µιας µικρής,
αποµονωµένης κοινότητας, µιας τελείας στο χάρτη, θα
έπρεπε να είναι ο «νέος κόσµος», µια µητρόπολη. Και
δεν υπάρχει άλλη µητρόπολη από τη Νέα Υόρκη. Η Νέα
Υόρκη είναι κατεξοχήν ένας τόπος όπου κάνεις µια νέα
αρχή και τ’ αφήνεις όλα πίσω σου. Η ταινία ξεκινάει εκεί,
εντοπίζοντας ένα πρόσωπο µέσα στο πλήθος, µια γυναίκα, που κουβαλά µια ιδιαίτερη ιστορία κι έρχεται από πολύ «µακριά».

Σε πρωταγωνιστικό ρόλο έχουµε το τοπίο και τη
µουσική, ως «υπεύθυνους» της πλοκής.
Υπάρχει µια υπόθεση πάθους στους λαϊκούς µουσικούς,
υπάρχει και µια υπόθεση διαδοχής στις µουσικές κοµπανίες. Και τα δύο στοιχεία είναι οργανικά στην ιστορία µας.
Ο πατέρας, αρχηγός της κοµπανίας, ο Μιχάλης, δίνει την
πρώτη του κόρη και όλη του την περιουσία στον Χρήστο,
τον διάδοχό του στην κοµπανία. Η µουσική, ενταγµένη
στην πλοκή, είναι και ρυθµικό στοιχείο, µε τις εκρήξεις
και τις εξάρσεις, µε πυκνό, καίριο τρόπο.

Επιλέξατε τη Νίσυρο για τα γυρίσµατα.
Η Νίσυρος είναι ένας µαγικός τόπος, κι οι άνθρωποί της,
υπέροχοι. Τα χρώµατα και το τοπίο ήταν ο λόγος, αλλά,
κυρίως, η αίσθηση πως βαδίζει κανείς πάνω σε µια λεπτή µεµβράνη γης, ενώ από κάτω τα έγκατα βράζουν. Η
Νίσυρος είναι ένα ενεργό ηφαίστειο. Φτιάχνουµε ντεκόρ
τον βασικό χώρο, ένα σπίτι και τη γειτονιά, σ’ έναν οικισµό στη Νίσυρο – κι αυτό, γιατί έτσι µπορούµε να πετύχουµε την ακρίβεια στο ύφος και την αίσθηση στην εικόνα που είναι αναγκαία.

Πήγατε και στην Αµερική για ρεπεράζ;
Ναι· έχω πάει µερικές φορές στην Αµερική κι έχω περάσει
κάποιο καιρό εκεί – και στη Νέα Υόρκη και στο Τορόντο.

Είναι µια ταινία που, πέρα απ’ τ’ άλλα, µιλάει και
για γυναίκες -γυναίκες στη σκιά των ανδρών. Πρωταγωνιστούν µεν, αλλά οι άνδρες κινούν τα νήµατα.
Πρωταγωνιστούν οι γυναίκες, όπως και στη ζωή, µε τον
ένα ή τον άλλο τρόπο· στην περίπτωσή µας, για ένα λόγο παραπάνω, αφού µιλάµε για µια µητριαρχική κοινότητα. Οι γυναίκες «κρατάνε» τη ζωή και της δίνουν συνέχεια. Οι άνδρες είναι ενίοτε έρµαια των παθών και των
παρορµήσεων. Μιλάµε γι’ αυτό το πολύ ενδιαφέρον αίνιγµα της ζωής: για τους άνδρες που έχουν βρεθεί ανάµεσα στο ρόλο του εραστή και το ρόλο του πατέρα.

Τόσο στις προηγούµενες ταινίες σας όσο και στην
Αθανασία, συνεργάζεστε µε ηθοποιούς νέους στον
κινηµατογράφο.
Είναι πάντα καλό να προκύπτουν νέα πρόσωπα που αξίζουν. Νοµίζω πως υπάρχουν πολλοί καλοί ηθοποιοί
στην Ελλάδα, ηθοποιοί κινηµατογραφικοί, µε αµεσότητα, απλότητα κι εκφραστική λιτότητα. Αυτό πιστεύω και
για το cast της ταινίας: ο Γιώργος Καραµίχος, µε τον
οποίο έχω ξαναδουλέψει, θα κρατήσει έναν από τους
πρωταγωνιστικούς ρόλους, το ρόλο του Χρήστου. Μαζί
του είναι η Μαρίνα Καλογήρου, η Αγγελική Παπούλια,
η Μαρίνα Κοέµ και ο Βαγγέλης Μουρίκης.

Είναι φανερό κι από τις άλλες σας ταινίες πόσο
σας ενδιαφέρει η ελληνική ύπαιθρος ή, µάλλον, οι
νόµοι και οι παραδόσεις των κλειστών κοινωνιών.
Μ’ ενδιαφέρουν οι σχέσεις των ανθρώπων όταν είναι έντονες, οριακές· η αρχετυπική διάσταση των πραγµάτων· χαρακτήρες που έχουν ρίζα και ταυτότητα. Μ’ ενδιαφέρει µια
ανθρώπινη ιστορία που λέγεται µε λιτότητα και απλότητα,
που εστιάζει στα πρόσωπα και σε ό,τι τα κινεί. Μ’ ενδιαφέρουν, τέλος, οι επιβιώσεις του παγανισµού στη σύγχρονη
Ελλάδα· η βασική αντίθεση-σύνθεση του ∆ιονυσιακού µε
το Απολλώνιο πνεύµα, που παραµένει ζώσα και ισχυρή.
Έχω ασχοληθεί συστηµατικά και γι’ αρκετά χρόνια µε τον
λαϊκό πολιτισµό, τα ∆ρώµενα και τις λαϊκές τελετουργίες.
Προϊόν αυτής της δουλειάς είναι οι ταινίες ντοκιµαντέρ
Πνοή της γης, Γιορτές, Ένα τραγούδι για την Ήπειρο και
µια σειρά καταγραφές που είναι σε εξέλιξη.

Λένε πως το να κάνεις σινεµά στην Ελλάδα είναι
µια επίπονη δουλειά. Τα λεφτά είναι πάντα το πρόβληµα; Είχατε άλλες δυσκολίες;
Το εγχείρηµα µιας ταινίας στην Ελλάδα έχει µια σειρά δυσκολίες και εµπόδια. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Πρόκειται για µια καθηµερινή δοκιµασία σε όλα τα επίπεδα.
Όµως το πιο σηµαντικό είναι να υπερβεί κανείς όλα αυτά και ν’ ασχοληθεί µε τα ουσιώδη και σηµαντικά. Το ζήτηµα δεν είναι να καταφέρεις να κάνεις µια ταινία, αλλά
να κάνεις µια καλή ταινία, που να σταθεί επάξια απέναντι
στην εµπιστοσύνη που δέχεται από πολλές πλευρές και
πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι, δικαίως, έχουν προσδοκίες· γιατί µόνο χάρη σ’ αυτή την εµπιστοσύνη γίνονται
εφικτά τα πράγµατα.

Μιλήστε µας για τα γυρίσµατα. Πώς αισθάνεστε λίγο πριν πείτε: «Μοτέρ»;
Καινούργιες θάλασσες.
Να ’µαστε εκεί.
Ν’ ακούµε και να βλέπουµε.
Καθαρά.

Αθανασία
Σε µια ιδιότυπη σκληρή µητριαρχική κοινωνία 40-50 χρόνια πριν. Ο τόπος είναι φτωχός και σκληρός όπως και οι άνθρωποι που τον κατοικούν,
και οι νόµοι της µικρής κοινότητας συµβαδίζουν µε τους νόµους της φύσης. Το ηφαίστειο που κοιµάται κι ανασαίνει κάτω από τα πόδια τους κρατά καλά κρυµµένα µνήµες παλιές, µυστικά και ψέµατα. Η Αθανασία, δευτερότοκη κόρη, χωρίς δικαιώµατα στην πατρική περιουσία, σύµφωνα µε
το παλιό έθιµο, όταν παντρεύεται η πρωτότοκη αδελφή της, την ακολουθεί στο σπίτι της ως ψυχοκόρη. Η πρωτότοκη, Γεωργία, είναι η επιλογή
της κοινότητας, η δευτερότοκη Αθανασία, η επιλογή της φύσης. Πλάσµα δυνατό, πρόσωπο γήινο, που γυρεύει µια θέση στη ζωή και την αγάπη.
Κάτω από την ίδια στέγη ξετυλίγεται ένας ιδιόµορφος, µυστικός και απαγορευµένος έρωτας. Η Αθανασία θα υποστεί τις συνέπειες και θα χαθεί για
πάντα. Σαράντα χρόνια µετά, µία νεαρή γυναίκα έρχεται από την Νέα Υόρκη για να βρει τις ρίζες της, τον πατέρα που ποτέ δεν γνώρισε. Είναι η κόρη της Αθανασίας. Η αλήθεια πρέπει να δει το φως έστω και αν θα εξαφανιστεί αµέσως µετά.
Πρωταγωνιστούν: Μαρίνα Καλογήρου, Γιώργος Καραµίχος, Αγγελική Παπούλια, Βαγγέλης Μουρίκης, Μαρίνα Κοέµ, Σταυρούλα Λογοθέτη, R. H. Thomson, Πατής Κουτσαύτης, Σενάριοσκηνοθεσία: Πάνος Καρκανεβάτος, ∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: ∆ηµήτρης Κατσαϊτης, Σκηνογράφος-ενδυµατολόγος: Κένι µακΛέλαν, Μουσική: Γιώργος Ανδρέου, Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης, Παραγωγή: VERGA FILM PRODUCTIONS, Συµπαραγωγοί: EKK, ΕΡΤ, ODEON, FILMNET, NPS-Ολλανδική Τηλεόραση, Divine Media Group, New York, ∆ιανοµή: ODEON, Imagine
Film Distribution. (σε έξι ευρωπαϊκές χώρες).

// µίνιµαλ

µικρού µήκους, µεγάλου δυναµισµού
Έχουν τη δική τους φωνή στο χώρο των φεστιβάλ. ∆εν διεκδικούν τίποτα
από τις ταινίες µεγάλου µήκους, γιατί έχουν τον δικό τους δυναµισµό – κάτι σαν
τις ρώσικες κούκλες: µέσα σε µια µεγάλη κρύβεται µια µικρή…

της Μάγδας Τζεπκινλή

Τ

ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας είναι γι’ αυτούς µια µεγάλη γιορτή και, συνάµα, µια
µεγάλη πρόκληση. Οι περισσότερες από τις ταινίες που θα προβληθούν εκεί τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, είναι ήδη έτοιµες και βρίσκονται στο στάδιο της τεχνικής επεξεργασίας. Κάποιες αναµένεται να
ξεκινήσουν γυρίσµατα µέσα στο µήνα ή δεν έχουν βρει ακόµα τον τίτλο. Στη ∆ράµα θα συναντήσουµε κάποιους ήδη γνώριµους (και βραβευµένους) στο Φεστιβάλ, ενώ άλλους θα τους γνωρίσουµε για πρώτη
φορά.
Στις σελίδες που ακολουθούν, προσπαθήσαµε να συγκεντρώσουµε τα όνειρα, τις ελπίδες, τους προβληµατισµούς και τις ανησυχίες των µικροµηκάδων που, µέσα από την τέχνη του κινηµατογράφου, δίνουν µιαν άλλη διάσταση στην πραγµατικότητα όλων µας.

ιστορίες κοινωνικής τρέλας
Σ’ ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον, η ζωή των ανθρώπων δεν θυµίζει σε τίποτα παιδικό παραµύθι.

When Fish Fly της Βίλκας Τζουράς
Μετά το Soldier’s Bride (µε θέµα έναν οµαδικό βιασµό στη Βοσνία) και το Shadowboxer (σχετικά µε τη βία
στις έφηβες), η Βίλκα Τζουράς επανέρχεται µε µια ταινία για τις ανθρώπινες αξίες, µέσα από τη ζωή δύο φαινοµενικά διαφορετικών γυναικών. Το When Fish Fly αναφέρεται σε µια νέα γυναίκα, την Άνια, που αναγκάζεται εξαιτίας της φτώχειας να κάνει µια µεγάλη αλλαγή στη ζωή της. Στην πορεία της συναντά µιαν άλλη ηλικιωµένη γυναίκα, την κυρία Φωτεινή, που πρόκειται να διαβεί ένα διαφορετικό µονοπάτι αυτό του θανάτου.
Και οι δύο είναι εκπατρισµένες γυναίκες. Η γηραιότερη είναι πολιτικός πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη· η νεότερη, οικονοµικός µετανάστης από την Πολωνία. Η ταινία δεν είναι πολιτικό παραµύθι· είναι η ιστορία δύο γυναικών που, ενώ προέρχονται από διαφορετικούς κοινωνικά και πολιτισµικά κόσµους, καταφέρνουν
να συνδεθούν. Αντικατοπτρίζουν η µία την άλλη ως προς το ότι οι ζωές τους είναι χαραγµένες από την απώλεια: απώλεια της πατρίδας. Μέσα σ’ αυτή την παράταιρη σχέση, η µία βοηθά την άλλη να βρει την αίσθηση
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σ’ έναν κόσµο που κυβερνιέται από το νόµο της επιβίωσης του ικανοτέρου.

Καλή χρονιά, µαµά! της Ιρίνας Μπόικο
Ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβληµα, αυτό της έλλειψης επικοινωνίας και της µοναξιάς, πραγµατεύεται µέσα
από την τελευταία της ταινία η Ιρίνα Μπόικο, ξεδιπλώνοντας τη σκληρή πραγµατικότητα πέντε γυναικών. Η
Αλεξάνδρα τρέχει αγχωµένη, προσπαθώντας να τα προλάβει όλα. Η ∆ήµητρα έχει γεροντική άνοια. Η Έλλη,
µόνη και θλιµµένη, κάθεται στα σκαλιά της πολυκατοικίας. Η Γεωργία κλαίει κοιτώντας τον καθρέφτη. Η Άννα
ετοιµάζει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι όπου σε λίγο θα µαζευτούν όλες…

Μ’ ακούει κανείς; του Τάσου Γερακίνη
Η 10χρονη Νέλλυ αρνείται την επικοινωνία µε όλους και ζει αποκλεισµένη στο σπίτι της. Όταν η µητέρα της,
Εύα, αναγκάζεται να λείψει απ’ την Αθήνα, αφήνει τη φροντίδα της µικρής στη ρωσίδα οικιακή βοηθό τους,
Γκαλίνα. Η έλευση του Λιόσα, του φίλου της Γκαλίνας, ανατρέπει την κατάσταση µέσα από µια σχέση συνενοχής και εµπιστοσύνης.

Εν θερµώ της Ανθής Νταουντάκη
∆ύο άγνωστοι µεταξύ τους ήρωες στην ίδια πόλη, µια µέρα του Αυγούστου. Ο Μάνος, 20 χρονών, και ο Θανάσης, 50 χρονών, ταξιτζής. Και οι δύο περιφέρουν την πλήξη τους µέσα σε µια ρουτίνα που γίνεται όλο και
πιο ασφυκτική, σε µια πόλη που γίνεται όλο και πιο εχθρική - µέχρι τη στιγµή της κρίσης που ο ένας γίνεται
θύτης και ο άλλος θύµα, σε µια κωµικοτραγική καταδίωξη που τελειώνει το ίδιο παρανοϊκά όπως ξεκίνησε.
Storyboard
από την ταινία
Το νόηµα της ζωής

µεταξύ φανταστικού και πραγµατικού
Ιστορίες βασισµένες σε πραγµατικά γεγονότα που θυµίζουν ταινία επιστηµονικής φαντασίας, ή ασύλληπτες φανταστικές ιστορίες µιας κοντινής πραγµατικότητας;

Ώµος προς ενοικίαση του ∆ηµήτρη Εµµανουηλίδη
Σε µια µελλοντική κοινωνία υπάρχει το επάγγελµα του «φίλου επί πληρωµή», του ανθρώπου που αναλαµβάνει να παρηγορεί και να στηρίζει σε δύσκολες στιγµές όσους το έχουν ανάγκη. Η ταινία παρακολουθεί τέσσερις µέρες από τη ζωή ενός τέτοιου επιτυχηµένου επαγγελµατία. Ένας µυστηριώδης θανατηφόρος ιός µαστίζει τη µεγαλούπολη όπου ζει και εργάζεται. Τη στιγµή που πρέπει να κάνει το τεστ για τον ιό, αγωνιά όχι
τόσο µπροστά στο φόβο για την ιατρική εξέταση, αλλά γιατί περιµένει τη Σελεστίν, την εξαφανισµένη για ένα
χρόνο κόρη του, να του συµπαρασταθεί. Ο χρόνος απουσίας, όµως, έχει λειτουργήσει εις βάρος τους, και
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κάθε ελπίδα επανασύνδεσης διαλύεται. Όταν το αποτέλεσµα του
τεστ προκύπτει θετικό, ο ήρωας, εντελώς µόνος και αντιµέτωπος µε
το θάνατο, αναγκάζεται να καταφύγει στις υπηρεσίες ενός συναδέλφου, ενός «φίλου επί πληρωµή».

Η πυξίδα
του Μπουγιάρ Αλιµάνι
Βασισµένη σε αληθινά γεγονότα, Η πυξίδα εξιστορεί την υπόθεση µιας
19χρονης κοπέλας, της Μίρας, η οποία, εν µέσω µιας τροµερής βεντέτας, προσπαθεί να προστατέψει την οικογένειά της. Μετά την επίθεση
που δέχονται οι γονείς της, και τις µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, η Μίρα αναγκάζεται να αναλάβει αυτή τις υποχρεώσεις. Αρχίζει πια να παρατηρεί τον κόσµο, και βλέπει πως τα πάντα
υπακούουν στη λογική του «Κανούν». Άνθρωποι και θεσµοί έχουν
διαφθαρεί· ακόµα και οι οργανισµοί που έχουν συσταθεί ειδικά για να
επιδιώκουν τη συµφιλίωση. Ενάντια σ’ αυτή τη µαζική ηλιθιότητα, η
Μίρα ισορροπεί γενναιόδωρα, παραµένοντας άνθρωπος…

Οσίκι
του Γιάννη Βεσλεµέ
Όπως και στην τελευταία του ταινία, Το γκολ, έτσι και εδώ ο Γιάννης Βεσλεµές ακροβατεί µεταξύ ονειρικού και φανταστικού. Σε λίγες µέρες, ο Πέτρος θα πάει να ζήσει στο Λονδίνο. Η κοπέλα του
και οι φίλοι του θα γιορτάσουν την αναχώρησή του µ’ ένα πάρτι.
Κάπου σ’ αυτή την ιστορία θα εµπλακεί ο 15χρονος Φελιζόλ, µουσική ιδιοφυΐα, και το ανθρωπόµορφο ψάρι Οσίκι. Μια ιστορία τεσσάρων φίλων που αρχίζει µε µια αποτυχηµένη παρτίδα σκραµπλ
και τελειώνει µ’ ένα πάρτι όπου όλοι αισθάνονται ευτυχισµένοι προς το παρόν...

Μαριονέτα
του Μίνωα Νικολακάκη
Σε µια αποµονωµένη καλύβα, στην κορυφή ενός χιονισµένου λόφου, ζει ένας παιχνιδοποιός. Μοναδική ασχολία του, το σκάκι.
Άλλωστε, έξω απ’ την καλύβα του συµβαίνουν συχνά διάφορα
«ανεξήγητα» φαινόµενα που τον κρατούν αποκλεισµένο µέσα. Ο
παιχνιδοποιός χρειάζεται οπωσδήποτε έναν αντίπαλο. ∆εν έχει άλλη λύση απ’ το να τον κατασκευάσει ο ίδιος. Μια ξύλινη µαριονέτα. Πόσο καλός αντίπαλος µπορεί να είναι, όµως, µια άψυχη ξύλινη µαριονέτα; Εκτός αν…
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Hoy no vengo a cenar
του Θανάση Τότσικα
Η πρώτη του ταινία, ΕΧΙΤ, συµµετέσχε στο Φεστιβάλ του ΚλερµόνΦεράν, το 2006. Αυτή τη φορά, µε σουρεαλιστικό τρόπο, δηλώνει: Hoy no vengo a cenar (Απόψε δεν έρχοµαι για δείπνο…) Σ’
έναν noir κόσµο, όπου φίλοι και ερωµένες γίνονται σαρκαστικοί
εχθροί και τα µυστηριώδη συναπαντήµατα αγγελιοφόροι ενός προδεδικασµένου τέλους, ο ήρωας εις µάτην προσπαθεί να οδηγηθεί
στη σεξουαλική του αναγέννηση, σε µια ταινία που φαντάζει φιλµικό πείραµα αυτοαναφοράς, τόσο για το θεατή όσο και, προπαντός,
για τον ίδιο τον κεντρικό ήρωα. Η διήγηση αποτελεί µάλλον µια
σουρεαλιστική οπτικοακουστική εµπειρία παρά το τρίπτυχο Παρουσίαση - Πρόβληµα - Κάθαρση. Η ταινία αρχίζει πολύ πριν κυλήσει
το πρώτο καρέ στην οθόνη.

µια διαρκής αναζήτηση
Το µυστήριο της ανθρώπινης ύπαρξης, οι διαπροσωπικές σχέσεις:
ερωτήµατα αναπάντητα που στοιχειώνουν τον κινηµατογράφο

Στον κήπο
του Χρόνη Θεοχάρη
Μεταξύ ουρανού και γης, ανάµεσα σε θεωρίες για τη δηµιουργία του
κόσµου και σε µια προχωρηµένη εγκυµοσύνη, ένα ζευγάρι κάνει
βόλτα στον Εθνικό Κήπο. Η γυναίκα ξαπλώνει, κλείνει τα µάτια, και
η περιπέτεια αρχίζει. Πώς θα γεννήσει; Ο άντρας θα προλάβει να παραστεί στη γέννα; Η ζωή είναι γεµάτη αντιξοότητες, και η καθηµερινότητα τούς θέτει εµπόδια. Και ανάπαυλα δεν υπάρχει, παρά µόνο
για λίγο: στον κήπο!

Το νόηµα της ζωής
του Γιάννη Ζιόγκα
Από τη στιγµή που ο άνθρωπος άρχισε ν’ αποκτά συνείδηση, άρχισε και η αναζήτησή του για το νόηµα της ζωής. Η ταινία µεταφέρει την αναζήτηση σ’ ένα φαινοµενικά άψυχο αντικείµενο: ένα κλειδί. Το φως, ως άγγιγµα µιας ανώτερης δύναµης, έρχεται να το ξυπνήσει. Εκείνη τη στιγµή, ο άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά
τη µοναξιά. Η κλειδαρότρυπα, ως το έτερόν του ήµισυ, του γίνεται
εµµονή. Μετά από πολλές περιπέτειες, βρίσκει πια τη δική του
κλειδαρότρυπα. Ανοίγοντάς την, δεν πετυχαίνει παρά τον πολλαπλασιασµό της αναζήτησης.
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Η έκταση που αναλογεί
του Παναγιώτη Χριστόπουλου
Ένα υπεραστικό λεωφορείο κάνει στάση σε µια ερηµιά. ∆ύο επιβάτες, άγνωστοι µεταξύ τους, εξασκούνται στην τέχνη της «κουβεντούλας». Κτίζουν έναν κώδικα επικοινωνίας, που αναπόφευκτα θα
καταλήξει σε αχρηστία µόλις οι επιβάτες κληθούν για επιβίβαση
στο λεωφορείο, για να συνεχίσουν το ταξίδι ο καθένας µε τον εαυτό του, στη σιωπή. Παράδοξα, όµως, οι λέξεις τελειώνουν γρηγορότερα. Οι δύο επιβάτες καλούνται πλέον να γεµίσουν το χρόνο
της αναµονής επιδεικνύοντας, µε τρόπο σωµατικό, όσα κατάλαβαν
από τη µεταξύ τους κουβέντα που προηγήθηκε.

στα όρια
Τρεις ταινίες πραγµατεύονται από τη δική τους σκοπιά τα όρια
των ανθρώπων σε ακραίες, αλλά και συνήθεις, καταστάσεις.

Fifty
του Θεόδωρου Χλιάπα
Τέσσερις διαφορετικές ιστορίες γεννούν ένα ερώτηµα: Τι είναι πιο
σηµαντικό, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή ένα χαρτονόµισµα; Ένας
τύπος εξαρτηµένος απ’ το τζόγο, οι άνθρωποι της εκκλησίας χωρίς
ηθικούς φραγµούς, ένας επιστήµονας διατεθειµένος να πουλήσει
τη συνείδησή του, και µια γυναίκα που δε διστάζει να πουλήσει το
κορµί της, έχουν ως κοινό παρανοµαστή το χρήµα. Για να φτάσει
στα χέρια τους, αναγκάζονται να κλέψουν, να εξαγοραστούν, µέχρι
και να σκοτώσουν.

Ένα κοµµάτι κρέας
του Γιάννη Γαϊτανίδη
Μια ακραία ταινία δρόµου, µε ήρωες έναν παππού και τις δύο εγγονές του. Η διαδροµή τους µέσα σ’ ένα άγριο, ερηµικό τοπίο, µε
την ελπίδα µιας καλύτερης ζωής. Όσο οι αντοχές δοκιµάζονται, η
ανάγκη τους για επιβίωση ξεπερνά την προσωπική σχέση, και καθένας παίρνει τις αποφάσεις του.

Το πέρασµα
του Γιάννη Κατσάµπουλα
Σ’ ένα χιονισµένο συνοριακό βουνό, ένας κυνηγός σκοτώνει σ’ ένα
τραγικό δυστύχηµα έναν λαθροµετανάστη που περνούσε παράνοµα
τα σύνορα. Η σύγχυση, ο πανικός του και, κυρίως, οι τύψεις του µε-
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γαλώνουν όταν ανακαλύπτει δύο µικρά παιδιά, 8 και 12 χρόνων,
κρυµµένα κοντά στο πτώµα του πατέρα τους, να τρέµουν απ’ το φόβο και το κρύο. Ο κυνηγός θα οδηγήσει τα παιδιά στην ασφάλεια του
κοντινού καταφυγίου, κι όλη τη νύχτα, δίπλα στο τζάκι, θα έρθει αντιµέτωπος µε τις τύψεις του και τις ενοχές του, αλλά και µε την αδέξια
προσπάθεια των παιδιών να εκδικηθούν το φόνο του πατέρα τους.

Προσοχή, έρωτας!
Όταν το ωραιότερο συναίσθηµα αποκτά εγωιστικές διαστάσεις,
προκαλεί πόνο, δυστυχία, ακόµα και θάνατο…

Happy end
του Νίκου Κουρµουλή
Ο Θοδωρής και η Σάρα είναι ένα ζευγάρι που έχει φτάσει στα όρια της
αποσύνθεσης. Η Σάρα δεν τον θέλει πια κοντά της, αλλά είναι αδύναµη να τον διώξει µακριά. Ο Θοδωρής, εθισµένος στα ναρκωτικά,
βρίσκει πρόσκαιρη διέξοδο στη Μίνα. Η Σάρα ανακαλύπτει την ταυτότητα της Μίνας ψάχνοντας το κινητό του Θοδωρή, και το µίσος την
οδηγεί στο φόνο. Καλεί τον Θοδωρή µ’ ένα δήθεν επείγον µήνυµα,
φέρνοντάς τον προ τετελεσµένων γεγονότων. Ύστερα από ένα µικρό,
αλλά έντονο, ξέσπασµα του Θοδωρή, το ζευγάρι αποφασίζει να εξαφανίσει το πτώµα. Αυτή η συνωµοσία θα τους φέρει πολύ κοντά…

Πρώτη φορά
της Μαριτίνας Πάσσαρη
Το χειµώνα του ’99, ο Γιάννης είναι γοητευµένος από τη Χριστίνα.
Όµως εκείνη είναι ερωτευµένη µε τον καλύτερό του φίλο, τον Μιχάλη, κι έχει βάλει στοίχηµα να κάνει έρωτα µαζί του για πρώτη φορά.
Όλα τα παιδιά είναι µαθητές Λυκείου και παίρνουν µέρος σε µια θεατρική παράσταση. Σε µια πρόβα, η Χριστίνα οµολογεί τον έρωτά της
στον Μιχάλη, αλλά αυτός αδιαφορεί. Ενώ η µητέρα του είναι στο νοσοκοµείο, ο Μιχάλης εγκαταλείπει τις πρόβες. Η Χριστίνα αρνείται να
παίξει µε άλλον, και τον επισκέπτεται στο νοσοκοµείο. Όταν ο Μιχάλης αρνείται ακόµα και να της µιλήσει, η Χριστίνα, το ίδιο βράδυ κάνει τελικά έρωτα για πρώτη φορά µε ένα άλλο αγόρι. Μετά από λίγο καιρό, η Χριστίνα ξανασυναντά τον Μιχάλη. Η µητέρα του έχει πεθάνει, αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει µεταξύ τους.

// φεστιβάλ

σινεµά α λα ελληνικά
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Παρίσι, γενέτειρα του κινηµατογράφου ως δηµοσίου θεάµατος και πρωτεύουσά του µέχρι και σήµερα.
Κάθε εβδοµάδα βγαίνουν 12-15 νέες ταινίες που έρχονται να προστεθούν στις εκατοντάδες άλλες
(περίπου 400) που φιλοξενούν οι κινηµατογραφικές αίθουσες

ρίτη 20 Μαρτίου 2007: Cinéma
des Cinéastes, Λεωφόρος Κλισί: η
ελληνική ταινία, µετά από µεγάλη
απουσία, ξαναπαρουσιάζεται στη
µαγευτική παριζιάνικη αίθουσα του Cinéma
des Cinéastes. Είναι η πέµπτη φορά που γίνεται το Πανόραµα Σύγχρονου Ελληνικού
Κινηµατογράφου στο Παρίσι. Σήµερα είναι
η έναρξη, στην οποία παρευρίσκεται και ο
υπουργός Πολιτισµού Γιώργος Βουλγαράκης. Τις βραδιές που θα επακολουθήσουν,
οι προβολές των 8 µ.µ. που γίνονται στη µεγάλη αίθουσα των 300 ατόµων, θα είναι γεµάτες. Ο Κώστας Γαβράς, παρών σε µία από
τις τέσσερις πολύ επιτυχηµένες προβολές
του ντοκιµαντέρ του Μάρκου Γκαστίν, Μασσαλία: µακρινή κόρη, θα βιώσει τη θερµή
ανταπόκριση του κοινού και, συγκινηµένος,
θα συγχαρεί τον σκηνοθέτη για την ταινία
του που κατά τη γνώµη του αξίζει να βρει
διανοµή στις αίθουσες.
Τετάρτη 28 Μαρτίου: Η Εβδοµάδα Ελληνικού Κινηµατογράφου τελειώνει. 2000 θεατές είδαν τις εννέα µεγάλου και τις πέντε µικρού µήκους ταινίες που προβλήθηκαν στη
διάρκεια των επτά ηµερών. Για τους υπεύθυνους της αίθουσας θεωρείται µεγάλη επιτυχία. «Η επιτυχία µαρτυρεί την περιέργεια, το
ενδιαφέρον και την επιθυµία του γαλλικού
κοινού να γνωρίσει την ελληνική κινηµατογραφία και, µέσα απ’ αυτήν, να γνωρίσει την
Ελλάδα, τη ζωή των Ελλήνων, τις χαρές και
τους πόνους τους, τις επιθυµίες και την ευαισθησία τους· µ’ άλλα λόγια, την ελληνική
ταυτότητα» εκτιµά ο Κώστας Γαβράς.
Το Πανόραµα Ελληνικού Κινηµατογράφου
έγινε εφικτό χάρη στη δουλειά του Ελληνικού Προξενείου στο Παρίσι· ειδικότερα, του
Γενικού Προξένου, Γιώργου Πάζιου, της κυρίας Λυδίας-Κλαίρης Περίδη, του ΕΚΚ, των
ελλήνων φοιτητών και αρκετών εθελοντών.
Η Αγγελική Αρβανίτη, που επί σειρά ετών
στηρίζει το Πανόραµα, υπογραµµίζει τη
συµβολή του Προξενείου, γιατί σπάνια
υλοποιούνται τέτοια προγράµµατα µε την
πρωτοβουλία Προξένων: «Με τα λίγα οικονοµικά µέσα που διαθέτουµε, τη συµβολή
του ΕΚΚ (υποτιτλισµός ταινιών, εκτύπωση
εντύπων, αφισών) και τη συµµετοχή της γαλλικής Association, καταφέραµε µέχρι σήµερα
να δηµιουργήσουµε ένα θεσµό σηµαντικό
στο Παρίσι, ο οποίος, δυστυχώς, δεν επανα-

λαµβάνεται κάθε χρόνο όπως θα έπρεπε»
αναφέρει χαρακτηριστικά.
«Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να κάνει γνωστό τον ελληνικό κινηµατογράφο στο
γαλλικό κοινό. Πρέπει να πούµε ότι η πρώτη
εκδήλωση, το 2000, ξεκίνησε µε κοινό κυρίως τους Έλληνες που ζουν µόνιµα εδώ, και
τους φοιτητές. Στη συνέχεια, όµως, χρόνο µε
το χρόνο, όλο και περισσότεροι Γάλλοι παρακολουθούν την εκδήλωση, κι ο αριθµός των
θεατών αυξάνεται συνεχώς. Πιστεύουµε ότι
το συγκεκριµένο συγκρότηµα (Cinéma des
Cinéastes), που διαθέτει 2 αίθουσες, µία των
300 και µία των 90 ατόµων, και ιδιαίτερα το
γεγονός ότι ανήκει στον σύνδεσµο σκηνοθετών-παραγωγών, είναι ο ιδανικός χώρος για
να µας φιλοξενεί».
Επιπλέον αναφέρει: «Έχοντας εργαστεί ένα
χρονικό διάστηµα στη διανοµή των ταινιών
και γνωρίζοντας αρκετούς αιθουσάρχες και
διοργανωτές αντίστοιχων εκδηλώσεων, µπορώ να πω µε βεβαιότητα ότι ένας τέτοιος θεσµός, που επαναλαµβάνεται σταθερά κάθε
χρόνο –και µάλιστα, την ίδια χρονική περίοδο
και στην ίδια αίθουσα–, µακροπρόθεσµα θα
έχει ως αποτέλεσµα να κινήσει το ενδιαφέρον
των γάλλων κινηµατογραφιστών, παραγωγών και διανοµέων».
Ο Κώστας Γαβράς αναφέρει χαρακτηριστικά
παραδείγµατα άλλων εθνικών κινηµατο-

γραφιών (Ισπανία, Καναδάς, Ισραήλ) που
κατάφεραν να διεισδύσουν στη γαλλική και,
κατ’ επέκταση, στην ευρωπαϊκή αγορά.
«∆υστυχώς, µόνο η Γαλλία και το Παρίσι είναι το τελευταίο προπύργιο που αντιστέκεται
στην απόλυτη κυριαρχία του αµερικανικού κινηµατογράφου και των ευρωπαϊκών υπερπαραγωγών. Είναι η µοναδική πόλη στον κόσµο
όπου προβάλλονται δεκάδες ταινίες από τον
παγκόσµιο ανεξάρτητο κινηµατογράφο, ενώ
το 30% της διανοµής το καταλαµβάνει η εγχώρια κινηµατογραφία. Υπάρχει πληθώρα
ανεξάρτητων αιθουσών που οι ιδιοκτήτες
τους τις κρατάνε µε νύχια και µε δόντια, αρνούµενοι συστηµατικά να προβάλλουν ταινίες που επιβάλλουν οι µεγάλες πολυεθνικές
εταιρίες διανοµείς. Και, φυσικά, υπάρχει το
αντίστοιχο κοινό που µε συνέπεια ανταποκρίνεται και συνειδητά αρνείται να δει ταινία στα
µεγάλα συγκροτήµατα αιθουσών.»
Συνοψίζοντας, ο Κώστας Γαβράς πιστεύει ότι
το κοινό υπάρχει, φτάνει να του προτείνουµε
ελληνικές ταινίες. «Η άποψή µου είναι ότι
πρέπει αυτή η προβολή ταινιών να ταξιδέψει
και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας… Η παροιµία
λέει: “Τρώγοντας έρχεται η όρεξη”. Παραφράζοντάς την, θα έλεγα για τις ταινίες ότι η
όρεξη έρχεται βλέποντας ταινίες – ελληνικές
ταινίες, εννοώ. Το έχουµε δει να γίνεται στη
Γαλλία µε ισπανικές, καναδικές, αφρικανικές
κ.ά. ταινίες που πέρασαν από το στάδιο των
στιγµιαίων παρουσιών στην εµπορική διανοµή στις αίθουσες και στην αγορά από τηλεοπτικά κανάλια. Πιστεύω βαθιά στην ανάγκη εκδηλώσεων όπως τούτη του Cinéma des
Cinéastes, έστω και µία φορά το χρόνο. Ο κινηµατογράφος είναι η εικόνα µιας χώρας. Είναι
και η εικόνα του βάρους που η Πολιτεία παραχωρεί στον πολιτισµό της».
Info: Την αφίσα του Πανοράµατος έχει φιλοτεχνήσει ο
Άλκης Πιερράκος.
Το Πανόραµα Σύγχρονου Ελληνικού Κινηµατογράφου πραγµατοποιήθηκε από τις 20-28 Μαρτίου και προβλήθηκαν οι
ταινίες: 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, και οι 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.

// φεστιβάλ

όταν το σελιλόϊντ χορεύει στο σκοτάδι
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«∆ε χρειάζεσαι µάτια για να δεις...» Το ξέρω: εκ πρώτης όψεως, η ατάκα από το Χορεύοντας στο σκοτάδι
του Λαρς φον Τρίερ µοιάζει µε αφελή καλλωπισµό για όσους µοιράζονται την ίδια πραγµατικότητα
µε τους υπολοίπους, αλλά σ’ ένα διαρκές fade out
του Κωνσταντίνου Σαµαρά
Κι όµως, ο δανός σκηνοθέτης, που υπηρέτησε για ένα φεγγάρι το διαβόητο ∆όγµα
95, γνωρίζει πώς ν’ αντικρίσει χωρίς υπεκφυγές ακόµα κι ένα ζευγάρι µάτια που σταδιακά χάνουν τις δυνάµεις τους: µέσω της
πολύχρωµης, πολύβουης και ηθεληµένα
µελοδραµατικής ιστορίας µιας µετανάστριας
(η Μπγιορκ σε ρόλο ζωής) που οδηγείται
βασανιστικά στην τύφλωση και, τελικά, σε
µια σπαρακτική κραυγή.
Γιατί επέλεξα ως αφετηρία για τούτο το αφιέρωµα την ταινία του Τρίερ; Ίσως γιατί συλλαµβάνει όσο καµία άλλη το παράδοξο, η
κατ’ εξοχήν τέχνη του φωτός και των κινούµενων εικόνων να αιχµαλωτίζει την έκλειψή
τους· ίσως, επίσης, επειδή περικλείει σ’ ένα
εκτυφλωτικό (και να µε συγχωρείτε, αλλά
δεν το αναφέρω µε την επιπολαιότητα του
λογοπαιγνίου) πακέτο όλα τα επιµέρους κινηµατογραφικά είδη που, όπως θα δούµε
παρακάτω, πασχίζουν από διαφορετικές
οδούς να συλλάβουν το ιερό άγνωστο µιας
ζωής συντονισµένης σε 4 αισθήσεις.

Μελόδραµα;
Όπως θα ήταν αναµενόµενο, η τύφλωση
χρησιµοποιείται αρκετά συχνά στη µεγάλη
οθόνη ως µελοδραµατικό όχηµα εύκολων
συµβολισµών και δακρύων. Προσπερνάµε
τις ανάξιες αναφοράς περιπτώσεις (πολλές
από τις οποίες απαντώνται και στην εθνική
µας κινηµατογραφία) κι αναφέρουµε ενδεικτικά τις αξιοπρεπέστερες: το Places in the
heart του Ρόµπερτ Μπέντον, για παράδειγµα, δράµα ευγενών προθέσεων, που εκτυλίσσεται σε µια µικρή πόλη του Τέξας. Εδώ,
ένας τυφλός (Τζον Μάλκοβιτς) προστίθεται
σε µια πινακοθήκη «προβληµατικών» και εν
γένει µη αποδεκτών χαρακτήρων, που οδηγούνται σε µια κάπως εκβιαστική και ουτοπική συµφιλίωση. Στο τεντωµένο σχοινί του
µελοδραµατισµού βαδίζει και το Ice castles,
όπου ταλαντούχα αθλήτρια των παγοδροµιών χάνει την όρασή της εξαιτίας τραγικού

ατυχήµατος, αλλά αρνείται να το βάλει κάτω.
Αντίθετα, στα όρια της παραίτησης κινείται
πια ο τυφλός πρώην αξιωµατικός στο Άρωµα γυναίκας, αλλά µε διαφορετική διαχείριση της απελπισίας του σε καθεµία από τις
δύο εκδοχές της ταινίας. Στο αριστουργηµατικό ιταλικό πρωτότυπο σε σκηνοθεσία Ντίνο
Ρίζι, ο ήρωάς του (Βιτόριο Γκάσµαν) είναι
απερίφραστα πικρόχολος, φλερτάροντας
σχεδόν µε τον κίνδυνο να γίνει αντιπαθής
στον θεατή. Στο αµερικανικό ριµέικ, οι γωνίες
έχουν αµβλυνθεί, κι ο Αλ Πατσίνο διοχετεύει το τεράστιο ερµηνευτικό του ταλέντο σε
πιο αποδεκτές οδούς, µε την επικουρία εµβληµατικών σκηνών που υπαινίσσονται τη
σχεδόν µεταφυσική ανάπτυξη ενός διαισθητικού υποκατάστατου της όρασης (η σκηνή
της ξέφρενης οδήγησης, αλλά και, κυρίως,
αυτή του χορού). Με τους υπόγειους όρους
του αµερικανικού µελό, ο τυφλός αξιωµατικός ξορκίζει τελικά την αυτοκτονία.
Σε άλλες αµερικανικές ταινίες, τα διλήµµατα
είναι λιγότερο προφανή και, άρα, πολύ πιο
βασανιστικά: κυρίαρχο παράδειγµα, το The
miracle morker του Άρθουρ Πεν, ίσως την
κορυφαία ταινία πάνω στην τύφλωση. ∆ουλεύοντας πάνω στην ούτως ή άλλως συνταρακτική ιστορία της τυφλής και κωφάλαλης
Έλεν Κέλερ, ο Πεν διασχίζει µε µαεστρία το
ναρκοπέδιο των εύκολων συγκινήσεων (και
οι νάρκες δεν είναι λίγες στην προκειµένη
περίπτωση), για να αποδώσει τον τιτάνιο
αγώνα µιας δασκάλας (Αν Μπάνκροφτ) να
«ξεκλειδώσει» µια παιδική ψυχή που αδυνατεί να δώσει σηµεία ζωής. Υπέροχη η διείσδυση στις θρυµµατισµένες εικόνες της
Κέλερ (την υποδύεται η καταπληκτική Πάτι
Ντιουκ), όπως και στο σύνολό της η κοπιώδης και ισορροπηµένη απόδοση του «θαύµατος» για το οποίο κάνει λόγο ο τίτλος.
Σπουδαιότερο από κάθε θαύµα, ωστόσο,
είναι το ταξίδι του Τσάρλι Τσάπλιν µέσα από
µεγαλοαστικά σαλόνια, αγώνες µποξ και
κάθε λογής αναποδιές, έτσι ώστε η εκλεκτή

της καρδιάς του, τυφλή ανθοπώλισσα, να
δει κάποτε τα Φώτα της πόλης. Πράγµατι,
το φινάλε της µικρής, αλλά λυτρωτικής,
επαφής ανάµεσα στον αλητάκο και τη γυναίκα (ο Τσάπλιν το γύρισε 342 φορές!) σπάει
τα καλούπια του «συγκινητικού χάπι εντ»
και κάνει ακόµα και τον θεατή να νιώθει ότι
για πρώτη φορά «βλέπει» τόσο έντονα µια
κινηµατογραφική εικόνα να σχίζει το πανί.

Αναζητώντας το χαµένο φως
Φυσικά και Τα φώτα της πόλης δεν είναι η
µοναδική ταινία που παρακολουθεί την πορεία ενός τυφλού ήρωα στην αντίπερα
όχθη, όπου τον περιµένουν τα δειλά βήµατα στον κόσµο της όρασης. Το σχετικά πρόσφατο At first sight, για παράδειγµα, αν
και δεν διακρίνεται για τις συνολικές κινηµατογραφικές του αρετές, συλλαµβάνει µε αρκετή ευστοχία το ιδιότυπο «τραύµα» που
κληροδοτεί αυτή η µετάβαση. Όταν ο –τυφλός για όλη του σχεδόν τη ζωή– ήρωας
που υποδύεται ο Βαλ Κίλµερ, πείθεται από
την αγαπηµένη του να επιχειρήσει την έξοδο από το τούνελ της τύφλωσης, κατανοεί
ότι ακόµα και η αναπηρία του αποτελούσε
ένα είδος βολικού άλλοθι. Οπωσδήποτε
δεν είναι εύκολο να προσάψουµε καµιά κατηγορία, τη στιγµή που συνειδητοποιούµε
ότι η προσαρµογή στον κόσµο της όρασης
αποτελεί ένα είδος αναγέννησης και ξεκινήµατος απ’ το µηδέν.
Μια πολυετής και σαφώς πιο περίπλοκη
πορεία προς την ανάκτηση της όρασης βρίσκεται και στο κέντρο τού La symphonie
pastorale, µιας από τις εξέχουσες ταινίες
του γαλλικού ποιητικού ρεαλισµού. Η σχέση ενός προτεστάντη πάστορα µε µια ορφανή τυφλή κοπέλα που θα την αναθρέψει
σαν παιδί του, θα την ερωτευτεί ασύνειδα
και, τελικά, θα τη βοηθήσει να δει για πρώτη φορά, βρίσκεται ενταγµένη σ’ ένα πλαίσιο τραγικό, µε µια συγκινητική, αλλά ηθικά
συζητήσιµη, οπτική πάνω στην τύφλωση.
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Ντοκιµαντέρ & Αναπηρία - 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
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[1] Χορεύοντας στο σκοτάδι [2] Τα φώτα της πόλης
[3] Άρωµα γυναίκας [4] Miracle worker [5] Tommy [6] Blink

Παίζοντας στα τυφλά
Αντίθετα µε τις παραπάνω ενστάσεις, µάλλον
δεν υπάρχει τίποτα το ηθικά µεµπτό σε µια
έντιµη, απαλλαγµένη από χυδαιότητες χρήση
της εν λόγω αναπηρίας χάριν (αυτο)σαρκασµού· σαν αυτόν που αποτελεί το αιώνιο καταφύγιο του Γούντι Άλεν, ο οποίος στο Παίζοντας στα τυφλά υποδύεται ένα alter ego
του, αναγκασµένο να σκηνοθετήσει την επόµενη ταινία του σε κατάσταση προσωρινής
τύφλωσης. Με πολλαπλούς στόχους (πρώτος απ’ όλους, ο εαυτός του), τα βέλη του
αγέραστου εβραιοαµερικανού σκηνοθέτη.
Και κάθε κωµικό του γκαγκ έχει µια ιδιάζουσα, αλλά κατά βάθος κρυστάλλινη, ηθική.
Εξίσου προσεκτική, αν και λιγότερο αποτελεσµατική σε καθαρά κωµικό επίπεδο, η
αλληλεπίδραση ενός τυφλού (Ρίτσαρντ
Πράιορ) µ’ έναν κουφό (Τζιν Ουάιλντερ)
στο See no evil, hear no evil. Αλληλοσυµπληρούµενοι οι δύο χαρακτήρες, µετατρέπονται... αθροιστικά στον ιδανικό µάρτυρα
µιας δολοφονίας, αλλά και σε ευάλωτο
στόχο για όποιον τη διέπραξε.

Στη σφαίρα του µύθου
Παραδοξοτήτων συνέχεια, µε την εκκωφαντική ροκ όπερα Tommy: τη σουρεαλιστική
εξιστόρηση της γεµάτης τραύµατα παιδικής
ηλικίας ενός αγοριού που βρέθηκε µπροστά στη δολοφονία του πατέρα του και πιέστηκε από τη µητέρα του να ξεχάσει όσα είδε και άκουσε, µε συνέπεια να οδηγηθεί
ψυχοσωµατικά στην τύφλωση και την κώφωση. Εκεί όπου αρχίζουν τα τραγελαφικά
και παντελώς ανεξήγητα της υπόθεσης, είναι όταν ο µικρός Τόµι αναδεικνύεται σε εξπέρ του φλίπερ και, στη συνέχεια, αποθεώνεται ως νέος Μεσσίας από τις στρατιές των
οπαδών του. Άγνωστες οι βουλές του συγκροτήµατος Who, στο µιούζικαλ των οποίων βασίστηκε η ταινία του Κεν Ράσελ.
Όπως και να το κάνουµε, κάπως πιο ευεξήγητος είναι ο µύθος της τύφλωσης του Οιδίποδα, από τον οποίο εκκινεί ο Παζολίνι (Οιδίποδας) για να επιχειρήσει µιαν ανάγνωση σηµει-

ολογικά, ψυχαναλυτικά και µαρξιστικά φορτισµένη. Αξίζει ν’ αναφέρουµε τη συνταρακτική
σκηνή του τέλους, κατά την οποία ο τυφλός
πια Οιδίπους µεταφέρεται στη σύγχρονη εποχή υποβοηθούµενος από ένα µικρό αγόρι.
Χωρίς να προδίδω περαιτέρω στοιχεία, σε
µιαν αντίστοιχη µετάβαση αναλαµβάνει
άκρως κρίσιµο ρόλο η τυφλή Μπράις Ντάλας
Χάουαρντ στο Σκοτεινό χωριό του Μ. Νάιτ
Σιάµαλαν· ίσως γιατί αυτή µπορεί να «κοιτάξει» πέρα από τους ψεύτικους δαίµονες που
οδηγούν ένα χωριό στο σκοταδισµό και την
αποµόνωση (άλλο αν η στάση του σκηνοθέτη είναι τουλάχιστον πονηρή).
Στον αντίποδα του Σιάµαλαν, καταλυτική είναι η διαύγεια του µύθου που αφηγείται ο
Τσεν Κάιγκε στο Life on a string. Κρυµµένη µέσα σ’ ένα µουσικό όργανο, η γιατρειά
κατά της τύφλωσης θα αποκαλυφθεί µόνο
όταν σπάσουν και οι χίλιες χορδές του: αυτή είναι η ευχή και κατάρα που αφήνει ο
σοφός γέροντας στον µαθητή του, και η
ανακύκληση του ίδιου µοτίβου κινηµατογραφείται από τον Κάιγκε µε µια ευλάβεια
τόσο απέριττη, που προκαλεί δέος.
Γεωγραφικά γειτονική του Κάιγκε και η ιαπωνική παράδοση του τυφλού σαµουράι,
που αποκρυσταλλώθηκε στη λαϊκή παράδοση µε το όνοµα του Ζατόιτσι. Από τις
ντουζίνες των κινηµατογραφικών µεταφορών µε πρωταγωνιστή τον τυφλό µετρ του
σπαθιού, ξεχωρίζει η πρόσφατη οµότιτλη
ταινία του Τακέσι Κιτάνο: ένας υπέρ-θεαµατικός φόρος τιµής στον ήρωα που ανακαλύπτει την όραση σ’ αυτό που οι λαοί της Ανατολής θα ονόµαζαν «τρίτο µάτι». Τέλος, σαν
δυτικός συγγενής του Ζατόιτσι µοιάζει και ο
τυφλός ήρωας του Blind fury, ένας Αµερικανός που τυφλώθηκε στο Βιετνάµ, αλλά
έγινε εξπέρ των πολεµικών τεχνών χάρη
στους ντόπιους, και τώρα γυρίζει στη µαµάπατρίδα για ξεκαθάρισµα λογαριασµών.

Σασπένς στο σκοτάδι
Πέρα από ξιφοµαχίες και παραπλήσιες σκηνές δράσης, η τύφλωση µπαίνει ενίοτε και

στην υπηρεσία του καθαρόαιµου σασπένς. Η
επιλογή δεν ξαφνιάζει, καθώς διευκολύνει
απόλυτα τη συνήθη κινηµατογραφική τακτική της απόκρυψης και του γενικότερου «θολώµατος των νερών» – µια τακτική, που την
επιλέγουν ταινίες όπως το Blind terror, µε
την τυφλή Μία Φάροου να απειλείται στην
ήσυχη φάρµα της, το Wait until dark, µε την
Όντρι Χέπµπορν σε παρόµοιες περιπέτειες,
και το Blink, µε την προβληµατική όραση
της Μάντλιν Στόου να δυσχεραίνει την εξιχνίαση ενός εγκλήµατος. Πολύ συχνά, η κάµερα υιοθετεί την οπτική της ηρωίδας και βυθίζεται στο σκοτάδι της, χωρίς ν’ αποφεύγει
πάντα τις «φτηνές» λύσεις, αυτές που αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι η παρακάτω ταινία, η οποία δικαιούται να αποτελέσει
κατακλείδα στο παρόν αφιέρωµα.
Ο λόγος για το Χρώµα του παραδείσου
του Ιρανού Ματζίντ Ματζίντι, που υπερβαίνει την κατηγοριοποίηση της ταινίας µε τυφλό ήρωα και γίνεται µία από τις λίγες που
θα µπορούσαν να βιωθούν ακόµα και χωρίς όραση. Τέτοιος είναι ο τρόπος µε τον
οποίο ο Ματζίντι έχει επενδύσει ηχητικά τη
µινιµαλιστική ιστορία ενός τυφλού αγοριού
που, για να σου συστήσει το χρώµα του παραδείσου, θαρρείς και σε περνάει πρώτα
µέσα από τους ήχους του. Ο µελοδραµατισµός διαλύεται µέσα σε µια υπέροχα απλή
αφήγηση, κι εγώ, αντί επιλόγου, θα κλείσω
µ’ ένα µονόλογο του µικρού Μοχάµεντ.
Κρατήστε απ’ αυτόν ό,τι θέλετε:
«Ο δάσκαλος µάς λέει ότι ο Θεός αγαπάει
τους τυφλούς περισσότερο, επειδή δεν µπορούν να δουν. Αλλά εγώ του είπα ότι, αν
ήταν έτσι, δε θα µας έκανε τυφλούς, για να
µπορούµε να τον βλέπουµε. Κι ο δάσκαλος
απάντησε: “Ο Θεός δεν είναι ορατός. Είναι
παντού. Μπορείς να τον νιώσεις. Τον βλέπεις µε τις άκρες των δακτύλων σου”. Τώρα
ψάχνω παντού για τον Θεό, µέχρι τη µέρα
που τα χέρια µου θα τον ακουµπήσουν και
θα του πουν τα πάντα, ώς και τα µυστικά
που φυλάω στην καρδιά µου».

οικο-λογική
και ευαισθησία
Το Ecofilms δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ σε αποχρώσεις του πράσινου. Η έντονη οικολογική του συνείδηση όχι μόνο δεν περιορίζει καθόλου τον θεματικό του προσανατολισμό, αλλά και τολμάει να διατυμπανίζει τις «πολιτικές» του πεποιθήσεις, εξοστρακίζοντας κάθε ίχνος τηλεοπτικού ζωοφιλικού
ντοκιμαντέρ και εστιάζοντας το φακό σε φλέγοντα
κοινωνικά ζητήματα. Να το πιστέψουμε;

της ∆έσποινας Παυλάκη

A Killer Bargain

Knowledge Ιs Only the Beginning

Ν

αι, γιατί, όταν η καλλιτεχνική διεύθυνση ανήκει σε µια
εν ενεργεία ντοκιµαντερίστρια, τη Λουκία Ρικάκη, η ευθύνη του δηµιουργού απέναντι στο κοινωνικό σύνολο
έχει διπλάσια βαρύτητα. «Ακόµα και σ’ ένα χαριτωµένο animation που µιλάει για το κλίµα µε τον πιο τρυφερό τρόπο, υπάρχει πολιτική τοποθέτηση. Στόχος του φεστιβάλ είναι να
προβάλει ταινίες ανήσυχων ανθρώπων που θέλουν να είναι
συµµέτοχοι στα κοινά, επιστρέφοντας στην κοινωνία κάτι απ’
όσα τους έχει προσφέρει» τονίζει.
Με 98 ταινίες από 32 χώρες, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και Εικαστικών Τεχνών της Ρόδου – Ecofilms διατρέχει κάθε είδους γεωγραφία, για να σταθεί τελικά στα εσωτερικά µας
τοπία, ανοίγοντας νέα παράθυρα σκέψης σε όσους επισκεφθούν
τη Ρόδο µεταξύ 19 και 24 Ιουνίου.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Μέσα από το ιδεολογικό πρίσµα που υπαγορεύει η οικολογική
συνείδηση, το Ecofilms εξετάζει ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του σύγχρονου πολιτικού στίβου, τις συνθήκες και την
ανεύρεση εργασίας, από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Με αφετηρία ένα δανέζικο σουπερµάρκετ, ο Τοµ Χάινεµαν αποφασίζει να διαπιστώσει µε τα ίδια του τα µάτια γιατί πωλούνται
τόσο φτηνά οι βαµβακερές πετσέτες! Το A Killer Bargain, αποφασισµένο να µάθει όλα όσα δεν αναγράφονται στην ετικέτα,
αποκαλύπτει µια αλυσίδα εγκληµάτων εναντίον του ανθρώπου
και του περιβάλλοντος. Τι κάνει ένας τυπικός 28χρονος Ινδός
στην Καλκούτα, που ονειρεύεται να ξεφύγει απ’ τη µιζέρια της
καθηµερινής του ζωής; Προσποιείται πως είναι Αµερικάνος για
µεγάλες πολυεθνικές που κάνουν telemarketing µέσω Ινδίας
για να µειώσουν τα έξοδά τους. Το Calcutta Calling δίνει µια
νέα διάσταση στην έννοια παγκοσµιοποίησης που σαρώνει απ’

άκρη σ’ άκρη τον πλανήτη. Λογοκριµένο από το Φεστιβάλ του Ντουµπάι, το Under Construction επισκέπτεται την πραγµατικότητα αµέτρητων µεταναστών από αραβικές χώρες, που δουλεύουν ακούραστα για να συντηρήσουν το µύθο της πολυτέλειας των Αραβικών Εµιράτων. Σε κοινή µοίρα και οι παράνοµοι παλαιστίνιοι οικοδόµοι του
9 Star Hotel, που καταφεύγουν απελπισµένοι στο Ισραήλ για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, και καταλήγουν να ζουν σε αυτοσχέδια κουβούκλια από τσίγκο και πέτρες, έτοιµοι να σκορπιστούν στην
παραµικρή υποψία σειρήνας.
Αντιδιαµετρικά αντίθετα εσωτερικά τοπία περιδιαβαίνουν δύο άλλες
ενδιαφέρουσες συµµετοχές: την ελπίδα της συµφιλίωσης µέσα απ’
την αρµονική συνεργασία υµνεί ο Πολ Σµάζνι στο Knowledge Ιs
Only the Beginning, ενώ την πνευµατική αποξένωση από τους γύρω, προαπαιτούµενο της διαβόητης θρησκευτικής οργάνωσης Opus
Dei, σχολιάζει η οµώνυµη αποκάλυψη της Χιλιανής Μαρσέλα Σαίντ
Κάρες. Ένας διάσηµος εβραίος µαέστρος κι ένας εξίσου γνωστός παλαιστίνιος διανοούµενος δηµιούργησαν µια συµφωνική ορχήστρα νέων µε µουσικούς από το Ισραήλ και τις Αραβικές χώρες. Το
Knowledge Ιs Only the Beginning δεν ισχυρίζεται ότι η µουσική είναι αρκετή για να αποκαταστήσει την ειρήνη ανάµεσα σε Ισραηλινούς
και Άραβες, αλλά οδηγεί τουλάχιστον σε µια αµοιβαία κατανόηση.
Αντίθετα, τη µεθοδική πνευµατική αποµόνωση καταγράφει η κάµερα
της Κάρες, ιχνηλατώντας τα σηµεία της τεράστιας εξουσίας τής αυστηρά πειθαρχηµένης σέκτας του Opus Dei στην κοινωνία, την πολιτική,
την οικονοµία και το εκπαιδευτικό σύστηµα της Χιλής.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Ένα σπάνιο «ροδοκεντρικό» αφιέρωµα στον Αντώνη Πάχο, θρυλικό
ντόπιο κινηµατογραφιστή, θεµατοφύλακα της οπτικοακουστικής µνήµης του νησιού από τα µέσα του περασµένου αιώνα. Τον περασµένο
Σεπτέµβριο, παραχώρησε το τεράστιο κινηµατογραφικό του αρχείο
στο Φεστιβάλ που, µε τη σειρά του, ανέλαβε την αποκατάσταση και
την ψηφιοποίηση του αρχείου, µε σκοπό να προβάλει κάθε χρόνο
ένα µέρος του στα πλαίσια των προβολών.
Κινηµατογραφικό προσκύνηµα στον φιλέλληνα γάλλο σκηνοθέτη ΖανΝτανιέλ Πολέ, που αφιερώθηκε χρόνια στην αποτύπωση της ζωής των
∆ωδεκανήσων, µε αποκορύφωση την Τάξη, που γύρισε στη Λέρο.
Φέτος εγκαινιάζεται και η συνεργασία του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Ρόδου µε το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηµατογράφου
και την Πινακοθήκη της Ρόδου, µε παράλληλες προβολές ταινιών,
καθώς και ένα διήµερο µε θέµα: «Κινηµατογράφος και Εικαστικές Τέχνες στην Τέχνη και την Εκπαίδευση».

ΣΤΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
Μπορεί ο µέσος θεατής του Ecofilms να µη µετατραπεί αυτοµάτως σε
σκληροπυρηνικό ακτιβιστή, αλλά, αν στο επόµενο βήµα που θα κάνει, αλλάξει –έστω, λίγο– τη στάση του, τότε το Φεστιβάλ θα έχει πετύχει το σκοπό του, ακόµα κι αν η επίδραση κρατήσει µόνο µερικές
ώρες… («Ας είµαστε ρεαλιστές!» θυµίζει η Ρικάκη.) Με αυτή την προοπτική, η διοργάνωση αποφάσισε να επενδύσει στα παιδιά, και εγκαινίασε πριν από δύο χρόνια το Eco-Kids, ένα φεστιβάλ κινηµατογράφου για παιδιά, που µέχρι τώρα διεξαγόταν τον Απρίλιο. Φέτος, λένε
να δοκιµάσουν το Σεπτέµβριο, επιµένοντας να µοιράζουν δωρεάν
6.000 εκπαιδευτικά kits στα σχολεία της Ρόδου, µε δηµιουργικές
ασκήσεις για την προετοιµασία των µαθητών, οι οποίοι έχουν αρχίσει
πλέον να πηγαίνουν µόνοι τους στο Φεστιβάλ, χωρίς να χρειάζεται να
τους σύρουν οι γονείς τους! Αν, λοιπόν, στο µέλλον µετακινηθεί έστω
και λίγο η οπτική γωνία απ’ όπου παρατηρούσαν µέχρι τώρα τον κόσµο, ακόµα κι αν δεν αφιερώσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στη
διάσωση της καρέτα-καρέτα, το Ecofilms θα έχει δικαιωθεί!

ΠΕΝΤΕ ΟΙΚΟ-ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ECOFILMS

Για να διαπιστώσετε του λόγου το
αληθές: Είναι δυνατόν να µην υπάρχει ούτε ένα ντοκιµαντέρ για κάποιο σπάνιο είδος που ζούσε ήρεµο στα βάθη της
Αφρικής/Λατινικής Αµερικής/Αυστραλίας
µέχρι που κάποιος δαιµόνιος σκηνοθέτης
αποφάσισε να το κάνει ταινία;
Γιατί η είσοδος είναι ∆ΩΡΕΑΝ! Ναι:
καλά διαβάσατε – και, σαν να µην
έφτανε αυτό, δωρεάν διανέµεται και ο κατάλογος του φεστιβάλ.
Για τη χαλαρή «καλοκαιρινή» του
ατµόσφαιρα που ταιριάζει γάντι µε τις
διακοπές σας. Έλεγχος δεν γίνεται στις αίθουσες, οι θεατές µπαινοβγαίνουν κατά
βούληση, και κανείς δεν σου φωνάζει
σσσσσστ!
Για τον τολµηρό προγραµµατισµό: σε
µια στιγµή έµπνευσης, οι διοργανωτές του Φεστιβάλ αποφάσισαν να διαθέσουν τις πιο δηµοφιλείς ζώνες σε «διαφορετικές» δηµιουργίες. Τα Σαββατόβραδα
στο Ecofilms δεν είναι αυτό που φαντάζεστε…
Γιατί αντιτίθεται συνειδητά στη λογική
του επεκτατισµού (αρνείται δηλαδή να
κάνει παράλληλες προβολές στην Αθήνα!).
Η δράση του είναι συγκεκριµένη και ανάλογη των οικονοµικών του δυνατοτήτων,
στοχεύοντας κατά κύριο λόγο στη διατήρηση των στενών του σχέσεων µε τους Ροδίτες. Όσοι το αγαπούν, ας πάρουν το πλοίο.
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Ελληνικές Συµµετοχές στο Φεστιβάλ των Καννών
Οι έλληνες δηµιουργοί ήταν παρόντες στη µεγάλη γιορτή του κινηµατογράφου από τα πρώτα της βήµατα.
Στα 60ά γεννέθλια του φεστιβάλ έχουµε να θυµηθούµε πολλές σηµαντικές στιγµές και ταινίες που σηµάδεψαν την ιστορία του ελληνικού, αλλά και του παγκόσµιου, κινηµατογράφου.

από τη Λίζα Λινάρδου

1951 Τελευταία αποστολή

1959 Ματωµένο ηλιοβασίλεµα

Η πρώτη επίσηµη ελληνική συµµετοχή στο
Φεστιβάλ. Ο Φίνος αφιερώνει την ταινία
στον πατέρα του που εκτελέστηκε από τους
Γερµανούς.

Oι ξένοι παραγωγοί εντυπωσιάζονται από
τον ζεν-πρεµιέ Σπύρο Φωκά, ο οποίος στη
συνέχεια θα ακολουθήσει διεθνή καριέρα.

του Νίκου Τσιφόρου (1949)
∆ιαγωνιστικό τµήµα

1952 Νεκρή Πολιτεία

4

του Φρίξου Ηλιάδη (1951)
∆ιαγωνιστικό τµήµα
Η ταινία, µε πρωταγωνίστρια την Ειρήνη
Παπά, δεν είχε εισπρακτική επιτυχία - για τα
δεδοµένα της εποχής, βέβαια (77.973 εισιτήρια!).

1954 Κυριακάτικο ξύπνηµα
του Μιχάλη Κακογιάννη (1953)
∆ιαγωνιστικό τµήµα

8

Η πρώτη σκηνοθετική δουλειά του Μιχάλη
Κακογιάννη έγινε ύστερα από παραγγελία
του ∆ηµήτρη Χορν για την προβολή του
επιτυχηµένου θεατρικού θιάσου που είχε ο
ίδιος µε την Έλλη Λαµπέτη και τον Γιώργο
Παππά. Οι εξωτερικές λήψεις έγιναν στην
Αθήνα, ενώ οι εσωτερικές, στα αιγυπτιακά
στούντιο «Νάχας» (Κάιρο).
12

1955 Στέλλα

του Μιχάλη Κακογιάννη (1955)
∆ιαγωνιστικό τµήµα

16
[1] Τελευταία αποστολή
[2] Νεκρή Πολιτεία
[3] Κυριακάτικο ξύπνηµα
[4] Στέλλα
[5] Το κορίτσι µε τα µαύρα
[6] Το τελευταίο ψέµµα
[7] Ματωµένο ηλιοβασίλεµα
[8] Ποτέ την Κυριακή
[9] Μανταλένα
[10] Έγκληµα στα παρασκήνια
[11] Η κατάρα της µάνας
[12] Η Αλίκη στο ναυτικό
[13] Ηλέκτρα
[14] Ουρανός
[15] Τα κόκκινα φανάρια
[16] Προδοσία

Ο Κακογιάννης επιστρέφει µε τη θρυλική
Στέλλα και καθιερώνει τη λαϊκή µουσική και
τα µπουζούκια στις ελληνικές ταινίες. Η Μελίνα, στην πρώτη της κινηµατογραφική εµφάνιση, προκαλεί αίσθηση, ενώ η Επιτροπή
του Φεστιβάλ διχάζεται ανάµεσα σ’ αυτήν
και την Μπέτσι Μπλερ για την ερµηνεία της
στην ταινία Μάρτυ του Ντέλµπερτ Μαν. Τελικά, δεν δόθηκε καθόλου βραβείο γυναικείας ερµηνείας.

1956 Το κορίτσι µε τα µαύρα
του Μιχάλη Κακογιάννη (1956)
∆ιαγωνιστικό τµήµα

Η Έλλη Λαµπέτη χαρακτηρίζεται από τον
διεθνή Τύπο ως η νέα Γκάρµπο και συγκαταλέγεται ανάµεσα στις πέντε ωραιότερες
και πιο προικισµένες νέες ηθοποιούς.

1958 Το τελευταίο ψέµµα

του Μιχάλη Κακογιάννη (1958)
∆ιαγωνιστικό τµήµα
Πρώτη συνεργασία του Φίνου µε τον Κακογιάννη. Η ταινία έκανε καριέρα στο εξωτερικό µε τίτλο A Μatter of Dignity.

του Ανδρέα Λαµπρινού (1959)
∆ιαγωνιστικό τµήµα

1960 Ποτέ την Κυριακή
του Ζυλ Ντασσέν (1960)
∆ιαγωνιστικό τµήµα

Βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου στη Μελίνα
Μερκούρη, εξ ηµισείας µε τη Ζαν Μορό για
την ερµηνεία της στην ταινία Moderato
Cantabile του Πίτερ Μπρουκ.

1961 Μανταλένα

του Ντίνου ∆ηµόπουλου (1960)
∆ιαγωνιστικό τµήµα
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη βραβεύεται για
πρώτη φορά στην καριέρα της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερµηνεία της
στην ταινία. Στις Κάννες η ταινία προβλήθηκε µε επιτυχία που, σύµφωνα µε το Γαλλικό
Πρακτορείο Τύπου, οφειλόταν κυρίως στο
παίξιµο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. «Το παίξιµο της ελληνίδας σταρ αποτελεί κράµα
επιβολής, χάριτος και δυναµισµού».

1961 Έγκληµα στα παρασκήνια
του Ντίνου Κατσουρίδη (1960)
Ανεπίσηµη συµµετοχή

Ένα απ’ τα καλύτερα φιλµ-νουάρ του ελληνικού κινηµατογράφου.

1961 Η κατάρα της µάνας
του Βασίλη Γεωργιάδη (1961)
Ανεπίσηµη συµµετοχή

Η πρώτη εµφάνιση της Ίλυας Λιβυκού στον
ελληνικό κινηµατογράφο χωρίς τον Βασίλη
Λογοθετίδη.

1961 Η Αλίκη στο ναυτικό

του Αλέκου Σακελλάριου (1961)
Ανεπίσηµη συµµετοχή
Η πρώτη έγχρωµη ταινία της Φίνος Φιλµ. Η
Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο ∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ κερδίζουν και το κοινό της Γαλλίας, όπου η ταινία παίχτηκε µε µεγάλη εισπρακτική ταινία.
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1962 Ηλέκτρα

1966 ∆ιπλοπεννιές

Κινηµατογραφική µεταφορά της οµότιτλης
τραγωδίας του Ευριπίδη.
Βραβείο Καλύτερης Μεταφοράς Θεατρικού
Έργου και Βραβείο Ηχητικής Επένδυσης της
Ανώτατης Τεχνικής Επιτροπής του Γαλλικού
Κινηµατογράφου (Commission Supérieure
Technique du cinéma français). Βραβείο καλύτερης ταινίας του Φεστιβάλ της ∆ιεθνούς
Ένωσης Νέων.

Η πρώτη επιτυχηµένη απόπειρα δηµιουργίας
ελληνικού µιούζικαλ. Πουλήθηκε και στο
εξωτερικό µε τον τίτλο Dancing the Sirtaki.

[1] ∆ιπλοπεννιές
[2] Το χώµα βάφτηκε κόκκινο
[3] Το µπλόκο
[4] Ο φόβος
[5] Οι θαλασσιές οι χάντρες
[6] Τρωάδες
[7] Μέρες του ’36
[8] Ο Θίασος
[9] ∆ι’ ασήµαντον αφορµήν
[10] Ιφιγένεια
[11] Οι κυνηγοί
[12] Κραυγή γυναικών

(Η άλλη Μήδεια ή A Dream of Passion)
[13] Ο αγώνας των τυφλών
[14] Η χρυσοµαλλούσα
[15] Ρόζα
[16] Άγγελος
[17] Ταξίδι στα Κύθηρα
[18] Ρεβάνς

του Μιχάλη Κακογιάννη (1962)
∆ιαγωνιστικό τµήµα

του Γιώργου Σκαλενάκη (1966)
Επίσηµη συµµετοχή

1966 Το χώµα βάφτηκε κόκκινο
του Βασίλη Γεωργιάδη (1965)
Ανεπίσηµη συµµετοχή

Η δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ του
Βασίλη Γεωργιάδη και των παραγωγών του.

1963 Ουρανός

του Τάκη Κανελλόπουλου (1962)
∆ιαγωνιστικό τµήµα
Πρώτη ταινία µεγάλου µήκους του Κανελλόπουλου, που θεωρείται µια απο τις καλύτερες ταινίες του ελληνικού κινηµατογράφου.

1964 Τα κόκκινα φανάρια
του Βασίλη Γεωργιάδη (1963)
∆ιαγωνιστικό τµήµα

Έχασε το Όσκαρ Ξένης Ταινίας από το 8½
του Φελίνι.

1965 Προδοσία

του Κώστα Μανουσάκη (1964)
∆ιαγωνιστικό τµήµα
Ο έρωτας µιας εβραίας Ελληνίδας και ενός
γερµανού αξιωµατικού που, µόλις µαθαίνει
την ταυτότητά της, την προδίδει στα Ες-Ες.
Στην ταινία έχουν ενσωµατωθεί αληθινές
σκηνές από το Γ΄ Ράιχ.

1966 Το µπλόκο

του Άδωνι Κύρου (1965)
Εβδοµάδα Κριτικής
Η πρώτη και τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ο Άδωνις Κύρου στην Ελλάδα.

1966 Ο φόβος

του Κώστα Μανουσάκη (1966)
Ανεπίσηµη συµµετοχή
Πρώτη εµφάνιση του Αλέξη ∆αµιανού και
τελευταία ταινία του Κώστα Μανουσάκη.

1967 Οι θαλασσιές οι χάντρες
του Γιάννη ∆αλιανίδη (1967)
Ανεπίσηµη συµµετοχή

Η Ζωή Λάσκαρη γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φωτογράφων.
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1971 Τρωάδες

που συνέβησαν σ’ ένα µακεδονικό χωριό
λίγο µετά το τέλος του Εµφυλίου.

1981 Η χρυσοµαλλούσα

Οι εξαιρετικές ερµηνείες και το αρµονικό
συνταίριασµα τεσσάρων ηθοποιών διαφορετικής καταγωγής: Ειρήνη Παπά, Κάθριν
Χέπµπορν, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Ζενεβιέβ
Μπιζόλντ.

1977 Ιφιγένεια

Πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του Λυκουρέση.

Το τρίτο µέρος της τριλογίας του Κακογιάννη µαζί µε την Ηλέκτρα (1962) και τις Τρωάδες (1971).

1982 Ρόζα

του Μιχάλη Κακογιάννη (1971)
Εκτός συναγωνισµού

του Μιχάλη Κακογιάννη (1977)
∆ιαγωνιστικό τµήµα

1973 Μέρες του ’36

του Θόδωρου Αγγελόπουλου (1972)
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών
Η δεύτερη ταινία µεγάλου µήκους του
Αγγελόπουλου, που ήδη, τότε, θεωρείται
ένας από τους σπουδαίους σκηνοθέτες του
παγκόσµιου κινηµατογράφου.

1975 Ο Θίασος

1977 Οι κυνηγοί

του Θόδωρου Αγγελόπουλου (1977)
∆ιαγωνιστικό τµήµα
Σχολιασµός της άρχουσας τάξης και ιστορική αναφορά σε σηµαντικά γεγονότα της περιόδου 1949-’77.

1978 Κραυγή γυναικών (Η άλλη
Μήδεια ή A Dream of Passion)

του Θόδωρου Αγγελόπουλου (1975)
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών
Βραβείο ∆ιεθνούς Ένωσης Κριτικών
Κινηµατογράφου (FIPRESCI)

του Ζυλ Ντασσέν (1978)
∆ιαγωνιστικό τµήµα

Την ίδια χρονιά, κρίθηκε από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Κινηµατογραφικών Αρχείων (FIAF)
ως µία από τις 100 καλύτερες ταινίες στην
ιστορία του παγκόσµιου κινηµατογράφου.

1978 Ο αγώνας των τυφλών

Τελευταίος κινηµατογραφικός ρόλος της
Μελίνας Μερκούρη.

1975 ∆ι’ ασήµαντον αφορµήν

της Μαίρης Χατζηµιχάλη-Παπαλιού
(1977)
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών

Η ταινία βασίζεται σε πραγµατικά γεγονότα

Ένα ντοκιµαντέρ που φέρνει στο προσκήνιο µε κριτικό τρόπο ένα µείζον κοινωνικό
ζήτηµα.

του Τάσου Ψαρρά (1974)
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών

του Τώνη Λυκουρέση (1978)
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών

του Χριστόφορoυ Χριστοφή (1982)
Ένα Κάποιο Βλέµµα
Εµπνευσµένο από τη ζωή της Ρόζας Λούξεµπουργκ.

1983 Άγγελος

του Γιώργου Κατακουζηνού (1982)
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών
Από τις ποιο τολµηρές ταινίες της εποχής
εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο έθιγε την
οµοφυλοφιλία.

1984 Ταξίδι στα Κύθηρα

του Θόδωρου Αγγελόπουλου (1984)
∆ιαγωνιστικό τµήµα: Βραβείο πρωτότυπου σεναρίου (Θόδωρος Αγγελόπουλος, Θανάσης Βαλτινός, Tonino
Guerra) και βραβείο ∆ιεθνούς Ένωσης
Κριτικών Κινηµατογράφου (FIPRESCI)
Η ταινία διχάζει τους κριτικούς. Τελευταία κινηµατογραφική εµφάνιση του Μάνου Κατράκη και του ∆ιονύση Παπαγιαννόπουλου.

1987 Η φωτογραφία

του Νίκου Παπατάκη (1986)
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών
1

2

Η µοναδική σκηνοθετική δουλειά στην
Ελλάδα του διακεκριµένου –στη Γαλλία–
σκηνοθέτη.

1987 Ένας µελισσοκόµος
πεθαίνει απόψε ή ο άλλος µύθος
της Μαίρης Χατζηµιχάλη - Παπαλιού
(1986)
Ανεπίσηµη Συµµετοχή

Το maiking off της ταινίας του Θ. Αγγελόπουλου.
3
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1987 Το δέντρο που πληγώναµε
του ∆ήµου Αβδελιώδη (1986)
Εβδοµάδα Κριτικής

Ξεκίνησε από µικρού µήκους και κατέληξε
να γίνει µία απ’ τις αγαπηµένες ταινίες του
κοινού, αλλά και των κριτικών.

1988 Τα παιδιά της Χελιδόνας
5

6

του Κώστα Βρεττάκου (1987)
Πληροφοριακό τµήµα

Η ταινία είναι βασισµένη στο οµότιτλο µυθιστόρηµα του ∆ιονύση Χαριτόπουλου.

1991 Το µετέωρο βήµα
του πελαργού
του Θόδωρου Αγγελόπουλου (1991)
∆ιαγωνιστικό τµήµα
7

8

9

10

∆εύτερη συνεργασία του Αγγελόπουλου µε
τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.
Φέτος ο σκηνοθέτης ξανασυναντά την πρωταγωνίστριά του, Ζαν Μορό, για τις ανάγκες
µιας τρίλεπτης ταινίας που γύρισε για την
επέτειο των 60 χρόνων του Φεστιβάλ των
Καννών.

1991 Ο δραπέτης

[1] Ο έρωτας του Οδυσσέα
[2] Η φωτογραφία
[3] Το δέντρο που πληγώναµε
[4] Τα παιδιά της Χελιδόνας
[5] Το µετέωρο βήµα του πελαργού
[6] Ο δραπέτης
[7] Κρυστάλλινες νύχτες
[8] Απ’ το χιόνι
[9] Το βλέµµα του Οδυσσέα
[10] Μια αιωνιότητα και µια µέρα

1984 Ρεβάνς

του Νίκου Βεργίτση (1983)
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών
Μια πολυβραβευµένη ταινία στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης, µε αρκετές συµµετοχές σε
ξένα φεστιβάλ και µε ξεχωριστή θέση στην
ιστορία του ΝΕΚ.

1985 Ο έρωτας του Οδυσσέα
του Βασίλη Βαφέα (1984)
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών

Πρωταγωνιστεί ο Κώστας Βουτσάς και είναι
η πρώτη κινηµατογραφική εµφάνιση της
Καρυοφυλλιάς Καραµπέτη.

του Λευτέρη Ξανθόπουλου (1991)
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών
Η δεύτερη µεγάλου µήκους ταινία του
σκηνοθέτη.

1992 Κρυστάλλινες νύχτες
της Τώνιας Μαρκετάκη (1991)
Ένα Κάποιο Βλέµµα

Τελευταία ταινία, που θεωρείται ίσως και η
πιο φιλόδοξη, της Τώνιας Μαρκετάκη. Στο
σενάριο συνεργάστηκε µε την Μαλβίνα Κάραλη. Η ταινία έκοψε 35.000 εισιτήρια.

[1] Εφήµερη πόλη
[2] Η ψυχή στο στόµα

1994 Απ’ το χιόνι

του Σωτήρη Γκορίτσα (1993)
∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών
1

Πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του σκηνοθέτη. Μία από τις πρώτες ταινίες που ασχολούνται µε το θέµα των αλβανών µεταναστών στη χώρα µας.

1998 Μια αιωνιότητα
και µια µέρα

του Θόδωρου Αγγελόπουλου (1998)
∆ιαγωνιστικό τµήµα
Χρυσός Φοίνικας
Ο Μάρτιν Σκορσέζε υποκλίνεται στον Αγγελόπουλο.

2001 Εφήµερη πόλη
1995 Το βλέµµα του Οδυσσέα

του Θόδωρου Αγγελόπουλου (1995)
∆ιαγωνιστικό τµήµα

2

Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και Βραβείο
∆ιεθνούς Ένωσης Κριτικών (FIPRESCI).
Ο Αγγελόπουλος χάνει… στο νήµα τον Χρυσό Φοίνικα από τον Εµίρ Κουστουρίτσα.

του Γιώργου Ζαφείρη (2000)
Εβδοµάδα Κριτικής
Πρώτη ταινία µεγάλου µήκους του Ζαφείρη.

2006 Η ψυχή στο στόµα

του Γιάννη Οικονοµίδη (2006)
Εβδοµάδα Κριτικής
Μια πολύ ιδιαίτερη ταινία, που προβλήθηκε στην Εβδοµάδα Κριτικής ως «πολύ ειδική προβολή».

Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούµε στον Κώστα Γαβρά, αναγνωρισµένο δηµιουργό της 7ης Τέχνης, ο
οποίος, αν και ζει και εργάζεται στο
εξωτερικό, ουδέποτε αρνήθηκε τις ρίζες του. Με πολύπλευρο έργο στον κινηµατογράφο, που χαρακτηρίζεται από
το προοδευτικό του βλέµµα και την
κοινωνική του ευαισθησία, έχει επηρεάσει τις νεότερες γενιές των κινηµατογραφιστών.

1969 Ζ (1969),
Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής
και Βραβείο Ανδρικής Ερµηνείας
στον Ζαν-Λουί Τρεντινιάν

1975 Ειδικό δικαστήριο (1974),

µικρού µήκους
1949 Écoles de réeducation

του Γιάννη ∆ηµαρόπουλου, ∆ιαγωνιστικό τµήµα

1954 Απόλλων και ∆άφνη

του Θανάση Μεριτζή, ∆ιαγωνιστικό τµήµα

1964 Lacrimae rerum,

του Νίκου Νικολαΐδη (1962), ∆ιαγωνιστικό τµήµα

1965 Αναµνήσεις από την Ελλάδα

του Φράνσις Κάραµποτ (1964), ∆ιαγωνιστικό τµήµα

1968 Ένα κοµµάτι ουρανός

του Νέστορα Μάτσα, ∆ιαγωνιστικό τµήµα

1969 Αθήνα, πόλη χαµόγελο

του Λάµπρου Λιαρόπουλου (1967), ∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών

1970 Η άλλη σιωπή

του Νέστορα Μάτσα (1970), ∆ιαγωνιστικό τµήµα

Βραβείο σκηνοθεσίας

1972 Η οµορφιά του θανάτου

1982 Ο αγνοούµενος (1982),

1977 Νύχτες,

Χρυσός Φοίνικας, εξ ηµισείας
µε τον Τούρκο Γιλµάζ Γκιουνέι
για την ταινία ∆ρόµος (Yol),
Βραβείο ανδρικής ερµηνείας
στον Τζακ Λέµον
Έχει διατελέσει µέλος της κριτικής επιτροπής στο ∆ιαγωνιστικό τµήµα του Φεστιβάλ το 1976.

του Νέστορα Μάτσα (1972), ∆ιαγωνιστικό τµήµα
του Γιώργου Κατακουζηνού (1976), ∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών

2001 Τα µάτια που τρώνε

του Σύλλα Τζουµέρκα (2000), Cinéfondation

2002 Μαυροσκουφίτσα

του Γιάννη Γιαπάνη (2002, Κύπρος),
∆ιαγωνιστικό τµήµα

2003 Το ταµένο

της Μάρσας Μακρή (2002), ∆ιαγωνιστικό τµήµα

2007 Το όνοµα του σπουργιτιού

του Κύρου Παπαβασιλείου (2006, Κύπρος), ∆ιαγωνιστικό τµήµα
Πηγές
Ρούβας Άγγελος, Σταθακόπουλος Χρήστος, Ελληνικός Κινηµατογράφος, Ιστορία-Φιλµογραφία- Βιογραφικά, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2005
Ιστοσελίδες:
Festival de Cannes: http://www.festival-cannes.org/
Semaine Internationale de la Critique: http://www.semainedelacritique.com/
Quinzaine des Réalisateurs: http://www.quinzaine-realisateurs.com/

Ο ελληνικός κινηµατογράφος
στην καρδιά του Χόλιγουντ
Για τέσσερις µέρες, ο ελληνικός κινηµατογράφος θα βρίσκεται στην καρδιά του Χόλιγουντ. Από τις 14 έως τις
17 Ιουνίου, πραγµατοποιείται για πρώτη φορά το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου Λος Άντζελες, µετά
από πρωτοβουλία ελλήνων δηµιουργών που ζουν και δουλεύουν εκεί.

Η

Έρση ∆άνου [Μια θάλασσα µακριά, (2003)] και η συνεργάτιδά της, Αγγελική Γιαννακοπούλου, έχουν την επιµέλεια του Φεστιβάλ, το οποίο έχουν αγκαλιάσει και υποστηρίζουν
θερµά γνωστοί Έλληνες του Χόλιγουντ όπως ο Τζιµ Γιαννόπουλος -πρόεδρος του στούντιο
της Fox-, ο Αλεξάντερ Πέιν, η Νία Βαρντάλος, ο διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαµιχαήλ κ.ά. Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ θα περιλαµβάνει ταινίες πρόσφατης παραγωγής ελλήνων και
κυπρίων σκηνοθετών, καθώς και σεµινάρια µε διακεκριµένους αντιπροσώπους της διεθνούς κινηµατογραφικής βιοµηχανίας.
Συνοµιλήσαµε µε την Έρση ∆άνου για τη γιορτή του ελληνικού σινεµά που ετοιµάζει.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για την διοργάνωση του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου στο
Λος Άντζελες;

Το Los Angeles Greek Film Festival
θα πραγµατοποιηθεί στο Μπέβερλι Χιλς
από τις 14-17 Ιουνίου.
Το πρόγραµµα προβολών, µεταξύ άλλων,
περιλαµβάνει τις ταινίες:
Νύφες του Παντελή Βούλγαρη,
Ο γιος του φύλακα
του ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου,
Αγέλαστος Πέτρα
του Φίλιππου Κουτσαφτή,
Το σπίτι µε τις ελιές
της Θούλης ∆οσίου και άλλες.
Τα βραβεία που θα απονείµει
το Φεστιβάλ, θα είναι Μυθοπλασίας,
Ντοκιµαντέρ και Μικρού Μήκους.
Περισσότερες πληροφορίες στο:
www.lagreekfilmfestival.org

Τον Ιούνιο του 2004, διοργάνωσα ένα διήµερο φεστιβάλ ταινιών ελληνοαµερικανών σκηνοθετών. Η
ενθουσιώδης ανταπόκριση της ελληνικής κοινότητας του Λος Άντζελες µου έδωσε την ιδέα για κάτι
µεγαλύτερο: ένα φεστιβάλ ελληνικού κινηµατογράφου. Τότε γνώρισα την Αγγελική Γιαννακοπούλου,
τη συνέταιρό µου. Συµφωνήσαµε προφορικά να αναλάβουµε τη διοργάνωση του φεστιβάλ. Η ιδέα
υπήρχε εδώ και πολύ καιρό. Εµείς, απλώς την υλοποιήσαµε.

Στην καρδιά της βιοµηχανίας τής 7ης τέχνης, πώς φαντάζουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις
και αφιερώµατα σε εθνικές κινηµατογραφίες;
Υπάρχουν πολλά ξένα φεστιβάλ κινηµατογράφου στο Λος Άντζελες, και όλα ανεξαιρέτως εκµεταλλεύονται το γεγονός ότι εδώ βρισκόµαστε στην καρδιά της αµερικανικής βιοµηχανίας. Μερικά απ’ αυτά είναι πολύ επιτυχηµένα, όπως το Ινδικό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στο Λος Άντζελες, το µοντέλο
µας. Άλλα παραµένουν άγνωστα για τους πολλούς. Έχει να κάνει µε τη στρατηγική µάρκετινγκ και,
φυσικά, τη χρηµατοδότηση.

Τι κατά τη γνώµη σας είναι αυτό που θα προσελκύσει τους θεατές -και δη το αµερικανικό κοινό- στον ελληνικό κινηµατογράφο;
Το αβαντάζ µας είναι ότι έχουµε τη στήριξη Ελληνοαµερικανών µε µεγάλη δύναµη στο Χόλιγουντ,
όπως του Τζιµ Γιαννόπουλου, Προέδρου της Fox. Αυτά τα ονόµατα, πάντα προσελκύουν ενδιαφέρον.
Κάνουµε ό,τι µπορούµε, λοιπόν, για να ξεσηκώσουµε το ενδιαφέρον των media και του κοινού, ελπίζοντας ότι, στην πορεία, θ’ ανακαλύψουν και θ’ αγαπήσουν το νέο ελληνικό κινηµατογράφο. Εκτός
αυτού, επιλέγουµε ταινίες που διαισθανόµαστε ότι θα έχουν απήχηση στους Αµερικανούς, αν και δεν
είµαστε δέσµιοι των χολιγουντιανών στάνταρ. Μια ταινία µε πρωτότυπη προσέγγιση στο θέµα της και
την απαραίτητη τεχνική αρτιότητα µπορεί να εµπνεύσει θεατές που θέλουν να δουν κάτι καινούργιο
και φρέσκο, κάτι που δεν ακολουθεί τις συνήθεις φόρµουλες. Εξ άλλου, υπάρχει πάντα µια αγάπη
προς την Ελλάδα, και όχι µόνο για το φαγητό της!

Για τους Έλληνες που ζουν εκεί και, κυρίως, γι’ αυτούς που βρίσκονται στο χώρο του κινηµατογράφου, ποια είναι η σχέση σας µε τον ελληνικό κινηµατογράφο;
Νοµίζω ότι υπάρχει µια αθώα περιέργεια («Τι να φτιάχνουν άραγε οι δικοί µας;»), αλλά και άγνοια,
γιατί πολύ σπάνια βγαίνουν οι ελληνικές ταινίες από την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια είδαµε µόνο
την ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κουζίνα, τις Νύφες και µια-δυο ακόµα σε ιδιωτικές προβολές. Ταυτόχρονα, υπάρχει
σίγουρα η διάθεση στήριξης νέων ελλήνων σκηνοθετών που έχουν τον διακαή πόθο να δείξουν τη
δουλειά τους πέρα από τα σύνορα.

Ποια είναι η άποψή σας για τον σύγχρονο ελληνικό κινηµατογράφο;
Έχω την εντύπωση ότι ο ελληνικός κινηµατογράφος κινείται κι ότι, τα τελευταία χρόνια, έχουν βγει αρκετά νέα ταλέντα στο χώρο. Όµως, δεν υπάρχει πάντα διέξοδος. Πιστεύω ότι οι έλληνες κινηµατογραφιστές έχουν ανάγκη από έναν πλατύτερο ορίζοντα. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος µας: να συµβάλουµε στη διεύρυνση του ορίζοντα, έτσι ώστε να καταλάβουν οι έλληνες δηµιουργοί πως οι ταινίες τους δεν είναι µόνο για εσωτερική κατανάλωση.

// συνέντευξη

Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης
και ο Λαέρτης Μαλκότσης,
δύο από τους πρωταγωνιστές της ταινίας
Alter Ego του Νικόλα ∆ηµητρόπουλου,
µιλούν στο «Μοτέρ» µε αφορµή την έξοδο
της ταινίας στις κινηµατογραφικές αίθουσες

Τ

ρία χρόνια µετά την ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κουζίνα, η Village αναλαµβάνει µια επικίνδυνη αποστολή: να µετατρέψει τον Σάκη Ρουβά σε ηθοποιό! Απόλυτη µυστικότητα σε γυρίσµατα και παρασκήνια, ελλειπτικά τρέιλερ και ουδέτερες αφίσες που δεν αποκαλύπτουν τίποτα παραπάνω απ’ ό,τι επιθυµούν
οι ίδιοι. Η τακτική της σιωπής έχει οδηγήσει την περιέργεια φανατικού (και µη) κοινού του δηµοφιλούς τραγουδιστή σε πυρετώδη
αποκορύφωση, µέχρι που µαθαίνουµε ότι, τελικά, το Alter Ego…
δεν είναι ο Σάκης Ρουβάς! ∆εν πρόκειται για το απόλυτο όχηµα του
µεγαλύτερου έλληνα σταρ της εποχής µας, αλλά για µια πολύ πιο
συλλογική ιδέα βασισµένη στο χρονικό ενός επιτυχηµένου ελληνικού συγκροτήµατος που εξαντλεί τον ροκ µύθο του σε χρόνο ρεκόρ. Λάµψη, µαταιοδοξία, χρήµατα και µια αναπάντεχη έκπληξη:
τελικά, η Village δε ρίσκαρε και τόσο δίνοντας τον πρωταγωνιστικό
ρόλο στον Σάκη Ρουβά. Μάλλον αυτοί που ρίσκαραν περισσότερο, ήταν οι ηθοποιοί που επέλεξαν να σταθούν στο πλάι του.

Ποιος είναι ο ρόλος καθενός σας στην ταινία και ποιες
εντυπώσεις σάς άφησε η παραγωγή;
Αλέξανδρος Λογοθέτης: Είµαι ο tour manager του συγκροτήµατος· ο άνθρωπος που τρέχει για την τουρνέ τους – και όχι µόνο. Τον
θεωρούν φύλακα άγγελό τους.
Λαέρτης Μαλκότσης: Εγώ είµαι ο µπασίστας του γκρουπ· ο λιγοµίλητος της µπάντας, που έχει τη γυναίκα του, ζει µια ήσυχη οικογενειακή ζωή σε αντίθεση µε τους άλλους και, κατά κάποιο τρόπο,
είναι ο «καλλιτέχνης» της ιστορίας. Βρίσκεται στο γκρουπ γιατί αγαπά τη µουσική.
Α.Λ.: Πρόκειται για µια ταινία που δε θυµίζει ελληνική – τόσο σε
επίπεδο παραγωγής όσο και θεµατικά. Κι αν θέλεις, είναι µια απόδειξη ότι µπορούν να γίνουν τέτοιες παραγωγές στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τον Σάκη Ρουβά, η προσωπική µου άποψη είναι ότι
θα κάνει µεγάλη έκπληξη.
Λ.Μ.: Προσπάθησε πολύ, και το αποτέλεσµα είναι πάρα πολύ καλό. Ίσως κάποιοι κριτικοί να του αναγνωρίσουν λάθη, αλλά λάθη
που µπορούν να τα αναγνωρίσουν και σε οποιονδήποτε ηθοποιό.

Όµως αυτό το άστρο που έχει ο Σάκης, η δύναµη γύρω απ’ τη δουλειά του και η πίστη του όταν αναλαµβάνει κάτι να το φέρει σε πέρας, νοµίζω ότι βγαίνει στην ταινία

Έχετε πάρει το σενάριο της ταινίας στα χέρια σας. Σας προβληµάτισε το γεγονός ότι θα παίζατε σε µια ταινία µε πρωταγωνιστή τον Σάκη Ρουβά;
Λ.Μ.: Η παρουσία που έχω εγώ στον κινηµατογράφο, είναι συνολικά λιγότερη από ένα λεπτό! Έχω κάνει περάσµατα λίγων δευτερολέπτων στο Μπραζιλέρο και στη Λίστα γάµου. Είχα, λοιπόν,
την περιέργεια να γνωρίσω την περιπέτεια του κινηµατογράφου· να
έχω ένα ρόλο. Όπως είχα και την περιέργεια να γνωρίσω αυτόν τον
άνθρωπο από κοντά, να δω πώς είναι. Και το είδα. ∆εν είχαµε σταριλίκια και τέτοια. Είδα ένα παιδί στην ηλικία τη δική µου, που έχει
χιούµορ, κάνει πλάκα, δεν είναι απόµακρος.
Α.Λ.: Όταν µου το πρωτοανέφεραν, η αντίδρασή µου ήταν: «Με τίποτα!». Μετά, είπα: «Ας το συζητήσουµε», κι όταν συναντήθηκα µε
τον Σάκη, δεν είχα καµία αµφιβολία ότι θα δουλεύαµε καλά. Και γιατί να µην µπορεί να παίξει σε µια ταινία ο Ρουβάς, ένας άνθρωπος
φωτεινός και «σκυλί» πάνω στη δουλειά του, τη στιγµή που τόσοι
άλλοι γύρω µας χτίζουν καριέρες πάνω στην αταλαντοσύνη τους και
την µετριότητά τους; Εξ άλλου, το επάγγελµα του ηθοποιού στην
Ελλάδα είναι everyone can be a actor. Κατά τη γνώµη µου, το κάνει
πάρα πολύ καλά κι έχει κερδίσει ένα µεγάλο στοίχηµα. Κάποιος που
µπορεί να γδύσει το είδωλο και να δει τον Σάκη ως πρωτοεµφανιζόµενο ηθοποιό, µπορεί κάλλιστα να πει: «ΟΚ... Γιατί όχι;».
Λ.Μ.: Όταν δουλεύεις µαζί του, ξεχνάς τον σταρ και βλέπεις ένα
όµορφο παιδί που χειρίζεται µε φοβερό ήθος και γενναιοδωρία
όλο αυτό το σταριλίκι. Εµένα µε έπεισε να παίξω στην ταινία και
ένας ακόµα παράγοντας: ότι ήταν και ο Αλέξανδρος, τον οποίο
γνώριζα ήδη γιατί είχα δουλέψει παλιά µε τον πατέρα του. Επίσης,
ένας άλλος σοβαρός λόγος που συµµετείχα, ήταν γιατί κάνω τον
µπασίστα. Παίζω µπάσο από µικρός, κι όταν έβλεπα τα video clips,
έλεγα ότι αυτό ήθελα να κάνω στη ζωή µου. Έτσι, µέσα από το ρόλο αυτόν αισθάνοµαι ότι, έστω και στα ψέµατα, εκπληρώνω ένα µικρό όνειρο ζωής, ένα ψώνιο παιδικό.

Κύριε Λογοθέτη, πριν από µερικά χρόνια είχατε µια σταθερή, θα λέγαµε, παρουσία στον κινηµατογράφο. Απουσιάσατε για λίγο, και τώρα επιστρέψατε. Πώς
βλέπετε τον ελληνικό κινηµατογράφο;
Α.Λ.: Ξεκίνησα το 1991, µε τον Τσαλαπετεινό του Woyming, και συνέχισα µε τη Γαµήλια
νάρκη, το Μπίζνες στα Βαλκάνια και τη Χορωδία του Χαρίτωνα. Άλλη ταινία δεν έχω κάνει. Έκανε εντύπωση γιατί είµαι σ’ αυτή την ταινία και δεν είµαι σε κάποια άλλη. Επειδή πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται, τα πράγµατα είναι απλά: είµαι σ’ αυτή την ταινία γιατί,
απλώς, δεν είµαι σε καµία άλλη. ∆ε µου ’ρχονται οι προτάσεις δέκα δέκα. Είµαστε ηθοποιοί και πρέπει να ζούµε από τη δουλειά µας, κι όταν γίνονται τέτοιες παραγωγές και µας επιτρέπουν να ζούµε απ’ αυτό, γιατί όχι;

Τι είναι αυτό που καθοδηγεί τις επιλογές σας;
Α.Λ.: Η ανεργία, η επιβίωση, η ανάγκη για έκφραση, η ανάγκη να υπάρχεις, να κάνεις
πράγµατα, και, τέλος, η προσφορά και η ζήτηση. Οι επιλογές µου καθορίζουν ότι εγώ δεν
είµαι µέσα στο mainstream κύκλωµα των επιτυχηµένων ηθοποιών. Θεωρούµαι ένας καλός ηθοποιός µε µια κάποια πορεία, αλλά αυτό ούτε δουλειά µού δίνει, ούτε πόρτες µού
ανοίγει – τίποτα απολύτως.
Λ.Μ: Και εγώ θεωρούµαι δύσκολος. Προέρχοµαι από γονείς ηθοποιούς και ξέρω πώς
έχουν τα πράγµατα. Έχω σκεφτεί να τα παρατήσω, γιατί δεν αντέχουν τα νεύρα µου· ν’
ασχοληθώ µε τη µουσική, όπου εκεί πραγµατικά ηρεµώ, αποµονώνοµαι.
Α.Λ.: Στο θέατρο, ο Λαέρτης έχει κάνει περισσότερα πράγµατα από µένα. Έχω επιλέξει να
λέω πολλά όχι. ∆εν µπορώ το φθόνο και την αδικία – εξοργίζοµαι. Στην Ελλάδα, ο άλλος δεν θέλει να είναι ευχαριστηµένοι όλοι· θέλει να είναι µόνο αυτός, και οι υπόλοιποι
να πάνε να κόψουν το λαιµό τους. Αυτό αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα της ζωής µας.
Και µακάρι να βγει η Village τώρα και να πει: «Θα κάνω άλλες πέντε ανεξάρτητες παραγωγές», για ν’ αλλάξει λίγο η κατάσταση.
Λ.Μ.: Έχω την αίσθηση ότι οι θεατές πάνε θέατρο και νοµίζουν ότι βλέπουν τηλεόραση. Βάζουν το γυαλί µπροστά. Όταν είσαι στη σκηνή κι ακούς από κάτω να χτυπάνε τα κινητά, να
µιλάνε ή να θέλουν να φύγουν, αυτό σηµαίνει ότι θεωρούν πως βρίσκονται στον καναπέ
τους. Πάλι καλά που δε µας αλλάζουν µε το τηλεκοντρόλ· να πουν: «Βαρέθηκα αυτή τη
σκηνή, πάµε στην παρακάτω».
Α.Λ.: Με τον κινηµατογράφο τι θα γίνει; Το θέατρο έχει κορεστεί στην Ελλάδα. Με τον κινηµατογράφο τι θα κάνουµε; Ελπίζω στους νέους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει, που
έχουν δουλέψει έξω από τη χώρα κι έχουν άλλη αντίληψη για τα πράγµατα.

Οι καταστάσεις που βιώνετε στην ταινία, είναι καταστάσεις που ένας ηθοποιός
τις ζει και στην πραγµατικότητα, τόσο στον κινηµατογράφο όσο και στο θέατρο.
Πώς επιβιώνει καθένας µέσα σ’ όλα αυτά; Πώς κτίζει τις άµυνές του;
Α.Λ.: Και οι πόρνες φεύγουν από τον έναν εραστή και πάνε στον άλλον. Κάποιος τις πληρώνει καλά, άλλος λίγο λιγότερο. Κάποιος τους αγοράζει κι ένα σπίτι, οπότε βολεύονται κι αυτές. Είµαστε πόρνες πολυτελείας… Βλέπω ότι η δουλειά µας, αντί να µας προχωρά λίγο παρακάτω, µας µπλοκάρει. Σκέφτοµαι ν’ ασχοληθώ µε τη σκηνοθεσία στον κινηµατογράφο.
∆εν έχω καµία µαταιοδοξία ότι θα µείνω στην Ιστορία – απλώς, να περάσουµε όµορφα.

Το καλοκαίρι τι θα κάνετε;
Α.Λ.: Τώρα κάνουµε πρόβες µε τη Μάγια Λυµπεροπούλου στους ∆αιµονισµένους του
Ντοστογιέφσκι που θα παρουσιάσουµε στην Πειραιώς 260 (22-31 Ιουλίου), στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ Αθηνών. Παράλληλα, ξεκινά το 10 του Καραγάτση µε την Πηγή ∆ηµητρακοπούλου στην τηλεόραση. Το Νοέµβριο, σκέφτοµαι να κάνω ένα µεγάλο ταξίδι. Η πιο
ελεύθερη στιγµή της ζωής µου ήταν όταν βρέθηκα στο Λονδίνο µε µία βαλίτσα µόνο.
Λ.Μ.: Εµένα µου συνέβη κάτι που δεν το περίµενα. Μέσα από ακρόαση αυτής της ταινίας, θα πρωταγωνιστήσω στη νέα ταινία του Νίκου Ζαπατίνα Το φιλί της ζωής, που είναι πάλι παραγωγή της Village. Θα είµαστε όλο το Μάιο και λίγο απ’ τον Ιούνιο στη Σίφνο για γυρίσµατα, και µετά θα είµαι στο ∆ΗΠΕΘΕ ΟΑΕ∆. Λέω να γραφτώ εκεί γιατί δεν
έτυχε κάτι στο θέατρο για το καλοκαίρι. Το χειµώνα, µαζί µε τη Μάρθα Φριτζίλα και τον
Βασίλη Ματζούκη, θα παρουσιάσουµε την όπερα του Σοστακόβιτς Κατερίνα Ισµαήλοβα
σε µορφή µιούζικαλ για τέσσερα άτοµα. Θα το παρουσιάσουµε στον κάτω χώρο του Θεάτρου τού Νέου Κόσµου, σε σκηνοθεσία της Μάρθας.
Σκηνοθεσία: Νικόλας ∆ηµητρόπουλος, Σενάριο: Βάνα ∆ηµητρίου, Νικόλας ∆ηµητρόπουλος, ∆ιεύθυνση φωτογραφίας:
∆ιονύσης Κιτσίκης, Σκηνικά: ∆ηµήτρης Κατσίκης, Μουσική: Soumka, Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης, Κοστούµια:
Χριστίνα Χατζαρίδου, Παραγωγή: Village Productions, Παίζουν: Σάκης Ρουβάς, Ντορέττα Παπαδηµητρίου, ∆ανάη Σκιάδη, Κωστής Καλλιβρετάκης, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Λαέρτης Μαλκότσης.
Η ταινία βγαίνει στις 10 Μαΐου από την Village Films

Νίκος Καζαντζάκης

Μια πολυσχιδής προσωπικότητα

«Με θαρρούν λόγιο, διανοούµενο, γραφιά. Και δεν είµαι τίποτε απ’ αυτά. Τα δάχτυλά µου, όταν γράφω,
δεν µελανώνουνται, αιµατώνουνται. Θαρρώ δεν είµαι παρά τούτο: µια απροσκύνητη ψυχή».
Έτσι περιέγραψε τον εαυτό του ο Νίκος Καζαντζάκης, το 1950.

Η

Η κάµερα του σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη προσπαθεί ν’ ακολουθήσει τα µονοπάτια της ελεύθερης αυτής ψυχής, σε µια πρώτη κινηµατογραφική απόπειρα
καταγραφής της ζωής και του έργου του. Πρόκειται για µια ταινία µεγάλου µήκους µε µικτή τεχνική (ντοκουµέντα, δραµατοποιηµένες σκηνές και χρήση ψηφιακής τεχνολογίας). Όπως επισηµαίνει ο σκηνοθέτης, «η φόρµα της ταινίας-έρευνας που
θα ιχνηλατεί την πορεία της ζωής και της σκέψης του συγγραφέα, επιλέχθηκε σαν µια προσπάθεια ανακάλυψης, κατανόησης και γνωριµίας µε τον πνευµατικό µας παππού. Ο λόγος της
ταινίας αποτελείται από έναν προσωπικό ερευνητικό λόγο, από κείµενα του συγγραφέα και
από ένα ιστορικό πλαίσιο».
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Ο Καζαντζάκης, που ξεκίνησε από την τουρκοκρατούµενη ακόµα Κρήτη, σπούδασε νοµικές επιστήµες στο πανεπιστήµιο της Αθήνας και στη Σορβόνη, κι ανοίχτηκε σ’ όλο τον κόσµο. «Ιδιαίτερη σηµασία για τη θεµελίωση των πνευµατικών του βάσεων έχει η φοίτησή του
στην Εµπορική Σχολή του Τιµίου Σταυρού της Νάξου, και η ταινία θα αναδείξει σπάνια ντοκουµέντα που προήλθαν από σχετική έρευνα» τονίζει ο σκηνοθέτης. Ταξίδεψε όσο λίγοι άνθρωποι, δούλεψε όσο κανείς άλλος έλληνας συγγραφέας που έζησε την εποχή του, και
διαλέχτηκε µε όλα τα µεγάλα γεγονότα του πρώτου µισού τού εικοστού αιώνα.
«Για να κατανοηθεί ο ρόλος που έπαιξε η συνοµιλία του Νίκου Καζαντζάκη µε αυτά τα γεγονότα στη διαµόρφωση και τη συνεχή εξέλιξη της ιδεολογίας του, θα χρησιµοποιηθούν σχετικά κινηµατογραφικά επίκαιρα που παρουσιάζουν τα µεγάλα ιστορικά γεγονότα στα οποία
ήταν παρών» µας εξηγεί ο Λευτέρης Χαρωνίτης. Επιπλέον, ο σκηνοθέτης αντλεί το υλικό
της ταινίας του από αρχεία (βιβλία, περιοδικά, ελληνικές και ξένες εφηµερίδες, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις του), αλλά κι από ένα τεράστιο οπτικό υλικό, σχέδια και ζωγραφιές που
τον απεικονίζουν σε διάφορες στιγµές της ζωής του. Τέλος, αξιοποιούνται τόσο η αλληλογραφία του µε οικεία και φιλικά του πρόσωπα, όσο και οι µαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τον Καζαντζάκη κι έχουν αναµνήσεις από γεγονότα και συναναστροφές µαζί του.
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[1] Αναφορά στις συναντήσεις

της παρέας Ν. Καζαντζάκη,
Γαλάτειας, Ε. Αλεξίου,
Κ. Βάρναλη, Μ. Αυγέρη, Χ. Στεφανίδη
στο χωριό Κρασί
[2] Αναφορά στη γυναικεία
οµάδα φίλων του Ν. Καζαντζάκη
που αποτελούσαν τον πύρινο κύκλο του,
στο Βερολίνο το 1922
[3] Ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρωνίτης

Βασισµένη σ’ αυτά τα τεκµήρια αλλά και µε δραµατοποιηµένες σκηνές, η ταινία επιχειρεί
ν’ αναδείξει όλες εκείνες τις προσωπικές και συγγραφικές ιδιότητες της µεγάλης αυτής προσωπικότητας, σε µια προσπάθεια να θεµελιωθεί το ερώτηµα ποια είναι εκείνα τα µοναδικά στοιχεία που κάνουν τον Νίκο Καζαντζάκη έναν µεγάλο Κρητικό, έναν ιδιοφυή Έλληνα
κι έναν παγκόσµιο συγγραφέα. «Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε ορισµένες άγνωστες στο ευρύ κοινό πλευρές του Καζαντζάκη, όπως είναι η σχέση του µε τις καλές τέχνες και, ιδιαίτερα,
µε τον κινηµατογράφο, αφού είναι ο πρώτος Έλληνας που έγραψε περισσότερα από δέκα σενάρια ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, η πολιτική δραστηριότητά του, η σχέση του
µε το γυναικείο φύλο, η σχέση µε τη θρησκεία κ.ά.» συµπληρώνει ο σκηνοθέτης.
Μέχρι σήµερα, έχουν γίνει γυρίσµατα στην Κρήτη, στο Άγιον Όρος, τις Μυκήνες, στους
∆ελφούς και σε πολλά άλλα µέρη της Ελλάδας, καθώς και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες
(Ρωσία, Ιταλία, Ελβετία, Γερµανία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία).
Η ταινία είναι µια παραγωγή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, το σενάριο και
η σκηνοθεσία είναι του Λευτέρη Χαρωνίτη, ενώ η επιστηµονική εποπτεία, του Σταµάτη Φιλιππίδη, καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ειδικοί σύµβουλοι έχουν αναλάβει ο Στέφανος Κακλαµάνης, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, και ο Γιώργης Παναγιωτάκης,
ιστορικός.
Μάγδα Τζεπκινλή
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρωνίτης, σύµβουλος σεναρίου: Γιάννης Σµαραγδής, ∆. φωτογραφίας: Σάκης Μανιάτης,
διεύθυνση παραγωγής: Κάτια Καππάτου, µουσική: Χρήστος Λεοντής, Ψαραντώνης, Χαράλαµπος Γαργανουράκης και Βύρων Γουδέλης.

// συνέντευξη

Φαίη Ξυλά

Συνωµοσίες γυναικών
Ο πρωταγωνιστής στην ταινία Γυναικείες συνωµοσίες έχει µια καλή δουλειά
σε µια µεγάλη εταιρεία και µια τακτοποιηµένη οικογενειακή ζωή.
Είναι ένας άνθρωπος που έχει ήδη κατακτήσει ό,τι θέλει.
Οπότε, στη δική του περίπτωση το σύµπαν συνωµοτεί… ώστε να τα χάσει.

από την Άννα Κασιµάτη
φωτο: ∆ηµήτρης Τσατσούλης
Η Φαίη Ξυλά, λίγο µετά την ολοκλήρωση των γυρισµάτων, της ταινίας Γυναικείες συνοµωσίες, µας δίνει
µια πρώτη γεύση για το τι θα δούµε όταν η ταινία του Βασίλη Βαφέα βγει στις αίθουσες, και, κυρίως, τι µπορεί να συµβεί όταν οι γυναίκες συνωµοτούν.

Όταν ακούτε την έκφραση «γυναικείες συνωµοσίες», τι σας έρχεται στο µυαλό;
Κατ’ αρχάς, ο τίτλος της ταινίας! Είναι µια έκφραση, πάντως, που εξάπτει την περιέργεια. Αυτό συνέβη και σε µένα όταν πήρα το σενάριο στα χέρια µου για πρώτη φορά. Ήθελα να το διαβάσω, για να δω τι έχει στο µυαλό
του ένας άντρας για τις γυναίκες· πώς τελικά τις αντιµετωπίζει. Τις φοβάται; Τις θεωρεί κάτι εντελώς διαφορετικό
απ’ αυτόν; Επειδή το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Βασίλη Βαφέα, µ’ ενδιέφερε η οπτική του και, τελικά,
µ’ άρεσε πολύ και το σενάριο.

Για σας, οι σύγχρονες σχέσεις περιέχουν πιο πολύ το στοιχείο της κωµωδίας ή του θρίλερ;
Οι σχέσεις µας έχουν συνήθως χαρακτηριστικά από διάφορα κινηµατογραφικά είδη. Εξαρτάται από την οπτική που
έχει ο καθένας µας απέναντί τους. Έχουν αγωνία, φόβο, «φόνο», ορισµένες φορές είναι δυσάρεστες και υποχρεωτικές. Άλλες φορές είναι χαρούµενες, γλυκές και ήρεµες. Εγώ προτιµώ σε όλες µου τις σχέσεις, προσωπικές και
επαγγελµατικές, να βλέπω τη θετική τους πλευρά. Θέλω να περιέχουν πιο πολύ γέλιο παρά θλίψη.

Κατά τη γνώµη σας, οι άνθρωποι πρέπει να συνωµοτούν για να επιβιώσουν;
Όχι. Οι άνθρωποι πρέπει να συνεννοούνται για να επιβιώσουν. Αυτό, βέβαια, θα ήταν το ιδανικό. Σήµερα,
όµως, υπερτερεί µάλλον το στοιχείο της συνωµοσίας. Συχνά κάποιος άνθρωπος συνωµοτεί εναντίον κάποιου

άλλου, οµάδες ανθρώπων εναντίον άλλων
οµάδων. Ακόµα και κράτη συνωµοτούν εναντίον άλλων κρατών. Κοντεύει να γίνει «φυσιολογική» συµπεριφορά, κι αν δεν το κάνει κάποιος, φαίνεται παράξενος. Νοµίζω ότι όλοι µας,
κάποια στιγµή στη ζωή µας, έχουµε αισθανθεί
–ή και γίνει– θύµατα συνωµοσίας.

Θύµατα και όχι θύτες;
Θέλω να πιστεύω, θύµατα. Μου φαίνεται πιο
καθησυχαστικό από το αντίθετο.

Ο Βασίλης Βαφέας «συνωµοτεί» µε τους
ηθοποιούς του στα γυρίσµατα;
Είχαµε καλή διάθεση στα γυρίσµατα. Αν και συνέβησαν και σ’ εµάς διάφορα. Όταν ήµαστε στη
Σύρο, είχαµε απαγορευτικά απόπλου λόγω κακοκαιρίας. Ο σκηνοθέτης µας χρειάστηκε να χειρουργηθεί λόγω τραυµατισµού. Παρ’ όλα αυτά,
η ταινία έγινε, κι ο Βασίλης ήταν πολύ καλός µε
όλους µας. Γενικά, ξέρει τι θέλει από πριν και δεν
«ψάχνεται» στο γύρισµα. Αυτό εµπνέει στους
ηθοποιούς εµπιστοσύνη, ώστε ν’ αφεθούν στα
χέρια του χωρίς κράτηµα. Είναι ένας άνθρωπος
που εγώ τον πιστεύω, αλλά και τον εµπιστεύοµαι,
κι αυτό είναι ένα απ’ τα σηµαντικότερα στοιχεία
στη σχέση ηθοποιού-σκηνοθέτη.

Φέτος, σε δύο ελληνικές ταινίες, το Straight
Story και το Μια µέλισσα τον Αύγουστο,
οι σκηνοθέτες είναι συνάδελφοί σας. Θα σας
ενδιέφερε να κάνετε κάτι ανάλογο;
Προς το παρόν, όχι. Μ’ αρέσει πολύ αυτό που
κάνω τώρα. Είµαι ευτυχισµένη που είµαι ηθοποιός. Ενδιαφέροµαι, βέβαια, και για τα στάδια

της παραγωγής µιας ταινίας. Ρωτάω και µαθαίνω. ∆εν το κάνω, όµως, µε απώτερο
σκοπό να βρεθώ πίσω από την κάµερα. Προς το παρόν, µ’ αρέσει που βρίσκοµαι
µπροστά από το φακό.

Στην ταινία παίζετε το ρόλο…
...της Αθηνάς. Είναι η αδελφή της γυναίκας του Αλέξη, του κεντρικού ήρωα, αλλά αυτό είναι κάτι που ο θεατής το ανακαλύπτει προς το τέλος. Επειδή ο Αλέξης βιώνει διάφορες κωµικοτραγικές καταστάσεις, νοµίζω πως, όταν εµφανίζεται η Αθηνά, σεναριακά ακολουθεί ακόµα µία ανατροπή. Στην πραγµατικότητα, δεν είµαι εναντίον του, αλλά µάλλον τον βοηθάω στο να αντιµετωπίσει τις αλλαγές που θα έρθουν.

Προκειµένου να ξανακερδίσετε κάτι που χάσατε, θα τολµούσατε να ζήσετε τις
καταστάσεις που ζει ο ήρωας της ταινίας;
Λοιπόν, εγώ νοµίζω ότι αυτό το αντιµετωπίζω λόγω της δουλειάς µου. Όταν τελειώνουν τα γυρίσµατα µιας ταινίας ή όταν ολοκληρώνονται οι παραστάσεις ενός θεατρικού έργου, ένας ηθοποιός βιώνει µια παρόµοια αίσθηση απώλειας. ∆εν είναι ευχάριστο, βέβαια, αλλά τουλάχιστον εµείς ξέρουµε ότι θα συµβεί, και προετοιµαζόµαστε.
Τώρα, αν συνέβαινε ξαφνικά, στην αρχή θα αισθανόµουν κάποιο σοκ που θα µε ακινητοποιούσε. Μετά, όµως, αν πίστευα ότι αυτό που έχασα αξίζει κι ότι το χρειάζοµαι
για να είµαι ευτυχισµένη, θα έµπαινα κι εγώ σε πολλές περιπέτειες…

Ο ήρωας της ταινίας είναι 45 χρονών. Τι σηµατοδοτεί τελικά για τους άντρες
ο ερχοµός της µέσης ηλικίας;
Οι άντρες παραµένουν για πάντα παιδιά. Έτσι λένε, και πρέπει να παραδεχτώ ότι συµφωνώ. Οι γυναίκες, ωριµάζουµε πιο γρήγορα. Άρα, σύµφωνα µε αυτή την άποψη,
όταν φτάνουν οι άντρες στη µέση ηλικία (επειδή, φυσικά, δεν µπορούν να συνεχίσουν
να είναι παιδιά), ψάχνουν κάτι που θα τους κάνει να αισθανθούν καλά µε τον εαυτό
τους. Αλλά ξαναγυρίζουν πίσω.

Πίσω πού;
Στην εφηβεία τους!
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Βασίλης Βαφέας ∆ιευθυντής Φωτογραφίας: Κωστής Γκίκας Μοντάζ: Ντίνος Κατσουρίδης Ήχος: Βαγγέλης Βλέσσας Σκηνικά: Αφροδίτη Κουτσουδάκη Κοστούµια: Μάγδα Καλoρίτη Μουσική: Πλάτων Ανδριτσάκης Παραγωγός: Σίγµα Φιλµ Κινηµατογραφική Παίζουν: Αλέξανδρος Τσακίρης, Τζένη Σκαρλάτου,
Φαίη Ξυλά, Νίκος Πουρσανίδης, Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Άλκηστις Πουλοπούλου, Πάνος Βίτσικας Αλίκη Καµινέλη, Ηλίας Γκογιάννος, Τάσος Ράπτης, Μαρία Σαµαρά Guest: Κώστας Βουτσάς

Χορεύοντας ανάµεσα στα όρια των τεχνών
Μετά από έναν χρόνο απουσία, διοργανώνεται για έβδοµη χρονιά το Φεστιβάλ VideoDance,
που ξεκίνησε το 2000 ως ένα φεστιβάλ αφιερωµένο αποκλειστικά στις ταινίες χορού και, σταδιακά,
διεύρυνε τις θεµατικές και τα ενδιαφέροντά του, εστιάζοντας στις συνεργασίες και τις συνέργειες,
ενθαρρύνοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο και δηµιουργώντας µια πλατφόρµα
διασταυρώσεων από διάφορους χώρους κι ένα σηµαντικό πλαίσιο για πειραµατισµό

από τον Νίκο Αναγνωστό

«Ο πειραµατισµός είναι το πιο ζωντανό κοµµάτι
της τέχνης, αυτό που θα γεννήσει τα ονόµατα
του αύριο» τονίζει η Χριστιάνα Γαλανοπούλου,
ιστορικός τέχνης, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ. «Η υποστήριξη των
πειραµατικών προσπαθειών είναι ένα ζήτηµα
που πρέπει να απασχολήσει την πολιτιστική πολιτική της Ελλάδας, κι είναι σίγουρο ότι χρειάζεται η βοήθεια της Πολιτείας, καθώς δεν είναι εύκολο να πείσει κανείς τους χορηγούς ότι
δεν έχει σηµασία που σήµερα ξέρουν ένα όνοµα πεντακόσια άτοµα, γιατί µεθαύριο θα το
ξέρουν όλοι – και τα πιο γνωστά ονόµατα, έτσι ξεκίνησαν».
Περισσότερες από 500 ταινίες απ’ όλο τον κόσµο έχουν προβληθεί αυτά τα έξι χρόνια,
ενώ από το 2002 έχουν παρουσιαστεί 50 και πλέον projects, εγκαταστάσεις και παραστάσεις, σε συνεργασία µ’ ένα δίκτυο άλλων φεστιβάλ, αρχείων και οργανισµών χορού. «Προσπαθούµε πάντα να συνεργαζόµαστε µε δηµιουργικό τρόπο, και ήδη έχουµε από κοινού δηµιουργήσει κάποια προγράµµατα, όπως µε το αντίστοιχο φεστιβάλ
της Αγίας Πετρούπολης, ενώ έχουµε πάντα µια πάρα πολύ καλή συνεργασία µε τα
µορφωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα. Επίσης, έχουµε φτιάξει –όλα τα ανάλογα φεστιβάλ
που αφορούν τα νέα µέσα και το χορό ή την κίνηση– ένα άτυπο δίκτυο, το MAD
(Media And Dance), µέσω του οποίου αλληλοϋποστηριζόµαστε και προσπαθούµε να
είµαστε ενήµεροι για τις εξελίξεις ανά τον κόσµο, και το οποίο λειτουργεί σαν ένας παρονοµαστής τέτοιων συνεργασιών. Μιλάµε, βέβαια, για ένα φεστιβάλ µε πολύ µικρό
προϋπολογισµό, όµως µε αυτές τις δυνατότητες προσπαθούµε πάντα να ενισχύουµε
την παραγωγή έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό» µας εξηγεί η κ. Γαλανοπούλου.

Ποιοι είναι, όµως, οι ρόλοι που καλείται να παίξει ένα τέτοιο φεστιβάλ σήµερα;
Σίγουρα δεν είναι καθόλου ίδιοι µε αυτούς του 2000. Tο ελληνικό τοπίο αλλάζει µέρα
µε τη µέρα. Όταν ξεκινήσαµε, η Αθήνα δεν είχε ακόµα πολλές πηγές ενηµέρωσης, ούτε
σε σχέση µε τον σύγχρονο χορό ούτε σε σχέση µε τα νέα µέσα. Σήµερα φαίνεται να έχουν
εµπεδωθεί οι κατακτήσεις της σύγχρονης γλώσσας, ενώ υπάρχουν και άλλα φεστιβάλ και
µέρη όπου µπορεί κανείς να πάρει αυτού του είδους την πληροφορία. Μπορούµε, εποµένως, να επικεντρωθούµε πολύ περισσότερο στο πείραµα που µπορεί να συµβεί ανάµεσα στον κινηµατογράφο και τις άλλες τέχνες, κάτι που περιλαµβάνει και τα νέα µέσα.

Και πώς εξελίσσεται ο χορός σ’ αυτό το καινούργιο περιβάλλον; Κατά πόσον οι
νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τη θεµατική των καλλιτεχνών;
Όταν κάποιος καλλιτέχνης θέλει και έχει να πει κάτι για όσα συµβαίνουν γύρω µας, θα
βρει και τον κατάλληλο τρόπο να το κάνει. Τις περισσότερες φορές, όταν συζητάµε για
το σώµα, έχουµε να κάνουµε µε πιο ακραίες εκφάνσεις σε σχέση µε το λόγο, γιατί ένα
σώµα που δεν περνάει κάποια όρια πάνω στη σκηνή ή πάνω στην οθόνη, γίνεται σχεδόν σιωπηλό – καταλαβαίνετε πως, όταν δεν υπάρχει λόγος, πρέπει να υπάρχει µεγάλη δύναµη σ’ αυτό που εκφράζεται. Ο τρόπος να εκφραστούν τόσο σοβαρά και καίρια
ζητήµατα µέσα από το σώµα, είναι να µπολιαστεί µε όλα τα νέα µέσα, γιατί το έχει ανάγκη για να προχωρήσει. Από την άλλη, η τεχνολογία έχει πλέον εξελιχθεί τόσο πολύ
στην πολυπλοκότητά της, ώστε µπορούµε να παραγάγουµε αυτό που κάποτε θα ήταν
αδύνατον να έχουµε. Οπότε, βρισκόµαστε σ’ ένα κοµβικό σηµείο, όπου οι νέες τεχνολογίες έχουν µεν ένα ευρύ πεδίο να προσφέρουν για να κάνει κανείς ό,τι µπορεί να φανταστεί, όµως όλο αυτό δεν είναι ακόµα κατακτηµένο από τους καλλιτέχνες. ∆ε νοµίζω,
πάντως, ότι οι νέες τεχνολογίες µπορούν να επηρεάσουν τη θεµατική των καλλιτεχνών
– αυτό είναι κάτι που το χρησιµοποιείς ή όχι για να µιλήσεις καλύτερα γι’ αυτό για το
οποίο έχεις αποφασίσει να µιλήσεις. Μ’ άλλα λόγια, µια απλή ανάµειξη διαφόρων τεχνικών, απλώς για να δει κανείς τι θα του βγάλει, δεν είναι πείραµα, αλλά, απλώς, η αρχή ενός πειράµατος. Όταν, όµως, αντίστοιχα, κάποιος χρησιµοποιεί συγκεκριµένα µέσα
για να εκφράσει αυτό που θέλει, ακόµα κι αν δεν έχει αποτέλεσµα, και στη συνέχεια δοκιµάζει διαφορετικά µέσα, τότε ναι: εκεί, έχουµε ένα πραγµατικό πείραµα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπει κανείς όλα αυτά τα πολύ νέα παιδιά, που δεν έχουν στο µυαλό τους
όρια – όπως ίσως είχαν και οι πιο παλιοί καλλιτέχνες, που προσπαθούσαν να ταυτιστούν
µ’ έναν συγκεκριµένο χώρο δηµιουργίας. Σήµερα, το πιο συνηθισµένο είναι κάποιος να
παίζει ο ίδιος τη µουσική, να φτιάχνει την εικόνα και να µπορεί να επεξεργαστεί και τους
ήχους· δηλαδή, να έχει µια πιο συνολική καλλιτεχνική προσωπικότητα.

Χριστιάνα Γαλανοπούλου

Οι δύο φετινές
συµπαραγωγές ταινιών
Αν και το φεστιβάλ δεν είναι διαγωνιστικό, από το 2001 ενισχύει και προωθεί
την παραγωγή ταινιών χορού στην Ελλάδα µέσω του project exchange· ενός
προγράµµατος µέσω του οποίου το
VideoDance γίνεται συµπαραγωγός σε
δύο ταινίες χορού µικρού µήκους (έχει
ήδη στο ενεργητικό του τη δηµιουργία
δέκα ταινιών).
«Επειδή είναι µικρά τα ποσά, αλλά και οι
χρόνοι, καθώς ζητάµε ταινίες κάτω των
10’, και επειδή οι άνθρωποι που κάνουν
αυτές τις προτάσεις είναι κυρίως πολύ
νέοι σκηνοθέτες και χορογράφοι, είχαµε
τη χαρά, αυτά τα έξι χρόνια, να δούµε τέτοιες συνεργασίες, µετά τις οποίες και οι
µεν και οι δε εξελίχθηκαν σε σηµαντικά
ονόµατα της ελληνικής σκηνής» τονίζει
η κ. Γαλανοπούλου.
Η φετινή επιτροπή (αποτελούµενη από
την διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, ∆έσποινα Μουζάκη, τη χορογράφο Μάρω Γρηγορίου, τον
σκηνοθέτη Άγγελο Φραντζή και την ίδια
τη Χριστιάνα Γαλανοπούλου) ξεχώρισε
τις εξής προτάσεις:
«Φωνές» του ∆ιονύση Τσαφταρίδη,
σκηνοθέτη και χορογράφου. Η ταινία
εµπνέεται από το οµότιτλο ποίηµα του
Καβάφη και αποτελεί την µατιά ενός χορογράφου πάνω στην απουσία.
«DOWNLOVE», των Ευριπίδη Λασκαρίδη και Μάριου Ηλιάκη, που αφορά την
παγίδευση του σηµερινού ανθρώπου στα
επιβεβληµένα σχήµατα και την όλο και
µεγαλύτερη αδυναµία του να ζήσει µια
πραγµατική συναισθηµατική ζωή. Όταν
ολοκληρωθεί το project, το αποτέλεσµα
θα είναι µια στερεοσκοπική ταινία – κάτι πολύ σπάνιο στην Ελλάδα, που πηγαίνει πίσω σε πειράµατα των δεκαετιών
του 1950 και του 1960.
«Σχετικά µε την πρώτη πρόταση» διευκρινίζει η κ. Γαλανοπούλου, «η επιτροπή
αποφάσισε ότι έχει µεγάλο ενδιαφέρον
σε µια ταινία χορού να µιλάς για την
απουσία και να προσπαθείς να την απεικονίσεις αντίστροφα απ’ αυτό που συµβαίνει συνήθως. Όσο για τη δεύτερη,
βρήκαµε πολύ ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, τόσο το ότι το σύνθετο θέµα
της εκφράζεται µέσω της κίνησης και όχι
µέσω του λόγου, όσο και το τεχνικό της
κοµµάτι, που είναι πολύ σπάνιο.»

Info: Το Φεστιβάλ VideoDance 2007, που διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγµατοποιηθεί από 18-25 Μαΐου ταυτόχρονα
σε Αθήνα (σ’ έναν καινούργιο, ειδικά διαµορφωµένο χώρο στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 112) και Θεσσαλονίκη.
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Οµιλείτε αλβανικά
Mε αφορµή τις Ηµέρες Αλβανόφωνου Κινηµατογράφου που θα πραγµατοποιηθούν από τις 24- 30 Μαΐου
στο Τριανόν Filmcenter, πέντε πρόσωπα που συνδέονται µε τον κινηµατογράφο της Αλβανίας,
συζητούν και θυµούνται. Η κουβέντα µας είχε γλυκόπικρες αναµνήσεις, πολύ χιούµορ
και πίστη σε µια νέα περίοδο δηµιουργίας και έκφρασης.

Ο

του Νίκου Αναγνωστού

σκηνοθέτης Μπουγιάρ Αλιµάνι (Το κατώι, Υγραέριο) είναι κατηγορηµατικός όταν µιλάει για το πρόγραµµα των «Ηµερών Αλβανόφωνου Κινηµατογράφου» οι οποίες διοργανώνονται για πρώτη φορά στη
χώρα µας και των οποίων έχει την επιµέλεια. «Στόχος µας είναι να απευθυνθούµε σε όλο το φάσµα των
θεατών, Αλβανών και µη. Έχουν επιλεγεί όλων των ειδών οι ταινίες, ώστε να προβληθεί ο κινηµατογράφος
της χώρας µας χωρίς λογοκρισία - όπως είναι. ∆ε θέλουµε να παρουσιάσουµε ότι όλα είναι καλά, µη τυχόν
και σαµποτάρουµε την κατάσταση! Εµένα δεν µ’ ενδιαφέρουν αυτά τα πράγµατα...»
Εκτός από τον ίδιο, συναντηθήκαµε και µε τέσσερις φίλους του, τους οποίους, εκτός απ’ την κοινή καταγωγή, ενώνει
και το πάθος για την τέχνη του κινηµατογράφου: την Αντελίνα Μπαλάσι, συγγραφέα, που για επτά χρόνια εργάστηκε
ως σεναριογράφος στo Kinostudio (το κρατικό στούντιο της Αλβανίας πριν από την πτώση του κοµµουνιστικού καθεστώτος) και που στα σενάριά της συγκαταλέγονται κάποιες από τις δηµοφιλέστερες αλβανικές ταινίες όλων των εποχών· την Έντα Γκέµι, που µεγάλωσε µέσα στο Kinostudio όπου εργαζόταν η µητέρα της, βλέποντας -όπως µας εκµυστηρεύτηκε- ρωσικές ταινίες από το αρχείο του (σήµερα είναι υποψήφια διδάκτωρ κοινωνικών επιστηµών και έχει στήσει, µαζί µε τον Μ. Αλιµάνι, το «Στέκι Πολιτισµού Αλβανών Μεταναστών» που συνδιοργανώνει αυτό το κινηµατογραφικό αφιέρωµα)· ακόµη, τον Καραφίλ Σένα, ηθοποιό, και τον Λευτέρ Σιµόνι, ηθοποιό και σκηνοθέτη, που έχουν δουλέψει σε ταινίες πριν και µετά την πτώση του καθεστώτος, αλλά και σε ελληνικές παραγωγές.

Χωρίς το φιλί: Ιστορίες καθεστωτικής τρέλας
Πριν από το 1990, τα αλβανικά στούντιο, απολύτως ελεγχόµενα απ’ το κράτος και το κοµµουνιστικό καθεστώς, εµφάνιζαν µια εντυπωσιακή παραγωγή. «∆εκατέσσερις ταινίες και αντίστοιχος αριθµός ντοκιµαντέρ και ταινιών κινουµένων σχεδίων το χρόνο, για δύο εκατοµµύρια ανθρώπους» µας πληροφορεί ο Μ. Αλιµάνι. Οι ταινίες είχαν άνετη οικονοµική χρηµατοδότηση και οργανωµένες συνθήκες παραγωγής, αλλά και όλα τα επακόλουθα ενός ασφυκτικού ελέγχου. «Υπήρχε µια
πειθαρχία· όµως, καθώς τα λεφτά τα έβαζε το κράτος, δεν υπήρχαν οι ρυθµοί γυρίσµατος που συναντά κανείς σήµερα.
Μπορούσαν άνετα να ξαναγυρίσουν πλάνα και επεισόδια που δεν τα είχαν γυρίσει καλά ή είχαν ιδεολογικό πρόβληµα…»
θυµάται ο Κ. Σένα.
«Το χειρότερο ψαλίδι» συµπληρώνει η Α. Μπαλάσι, «έπεφτε πάντα στο καλλιτεχνικό σενάριο. Περνούσε από αµέτρητα
στάδια µε διαδικασίες χειρουργείου, χωρίς να τους νοιάζει αν ο ασθενής θα επιβίωνε ή όχι. Το είχα υποστεί αυτό. Απ’ τα
σενάρια που έρχονταν, τα µισά περίπου θα περνούσαν».

[1] Η πυξίδα [2] Τίρανα ώρα µηδέν [3] Νύχτα χωρίς φεγγάρι
[4] Μπ. Αλιµάνι και Αντ. Μπαλάσι [5] Ο Κουκούµι [6] Γράµµατα στον αέρα
[7] Εγκαταλελειµµένη Εδέµ [8] Ε. Γκέµι, Λ. Σιµόνι και Κ. Σένα
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«Επιπλέον» συµπληρώνει ο Κ. Σένα,
«υπήρχε επιτροπή στην πρεµιέρα που µελετούσε τι θα κοβόταν και το αν η ταινία θα
έβγαινε τελικά ή όχι». «Να φανταστείτε ότι
δεν µπορούσε να υπάρχει σε ταινία ούτε ένα
φιλί» συνεχίζει η Α. Μπαλάσι, «κι αυτό
µπορεί τώρα ν’ ακούγεται γελοίο, αλλά θυµάµαι την πρώτη προσπάθεια που έγινε όταν
έπεσε το καθεστώς να γίνει µια αληθινή, ανθρώπινη ταινία, κι ήταν πολύ δύσκολο. Συµφωνήσαµε, το ζευγάρι των ηρώων να παιχθεί από ένα πραγµατικό ανδρόγυνο, ώστε
να υπάρχει κι ένα ηθικά επιτρεπτό πλαίσιο.
Ήταν ο Τζεβντέτ Φέρι, ηθοποιός τότε και σηµερινός πρόεδρος του Αλβανικού Κέντρου
Κινηµατογράφου, και η γυναίκα του, επίσης
ηθοποιός. Επειδή ήταν ζευγάρι, θεωρήσαµε
πως θα µπορούσαν να “αντιµετωπίσουν”
ένα φιλί. Ε, λοιπόν, οι άνθρωποι, παντρεµένοι τόσον καιρό, δεν µπορούσαν· είχαν τρακ.
Θα δοκιµάσαµε πέντε; έξι φορές; ∆ε γινόταν.
Τελικά, το αφήσαµε!». «Μπορούµε να καθορίζουµε τις δύο περιόδους του αλβανικού κινηµατογράφου ως “χωρίς το φιλί” και “µε
το φιλί”» ανακεφαλαιώνει ο Μ. Αλιµάνι.
Αλλά και ο Κ. Σένα µάς αφηγείται πώς ο
σκηνοθέτης µιας ταινίας στην οποία συµµετείχε, εσκεµµένα υπέβαλε για έλεγχο µια
κόπια µε υπερβολικά πολλές σκηνές βόλεϊ,
ώστε η επιτροπή ν’ ασχοληθεί µε αυτές, και
να «περάσουν» τα υπόλοιπα θέµατα.
Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε διέξοδος έκφρασης. «Όπως σε κάθε σύστηµα, έτσι και στον
κοµµουνισµό υπήρχαν δέκα κλώνοι του συστήµατος, αλλά και τρεις αληθινοί καλλιτέχνες που, για να σωθούν, καταπιάνονταν µε
θέµατα τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν είχαν
σχέση µε την τότε καθηµερινότητα – µε τροµερούς, όµως, παραλληλισµούς. Και µέσα

στο Kinostudio υπήρχαν µεγάλα ονόµατα µε
σηµαντική στάση για την κοινωνία και τον πολιτισµό. ∆ύο σενάρια του Κανταρέ, διασκευές από βιβλία του, πέρασαν από κει» λέει η
Α. Μπαλάσι.
Ο κινηµατογράφος, ως ευαίσθητος παλµογράφος της εποχής του, θα δώσει πολύ
πριν από το 1990 δείγµατα των ραγδαίων
αλλαγών που θ’ ακολουθήσουν. «Το ’85’90 γίνονται πολλές ταινίες µέσα απ’ τις οποίες αρχίζει ν’ αλλάζει το κλίµα» θυµάται ο Μ.
Αλιµάνι. «Ήταν οι χρονιές που αρχίσαµε να
ανοιγόµαστε προς τον έξω κόσµο. Το ’87,
µάλιστα, διοργανώθηκε ένα µικρό φεστιβάλ
στην Ελλάδα – µε στόχους, βέβαια, τότε, καθαρά πολιτικούς.» Η Ε. Γκέµι θυµάται το Φόνος στο κυνήγι του Τσάσκου: «η πρώτη ταινία που αισθάνθηκα ως θεατής ότι έδωσε το
έναυσµα της αλλαγής – βλέπαµε ζευγάρια σε
πιο ανθρώπινες σχέσεις και εικόνες· επιτέλους, γινόταν µια ψυχολογική διερεύνηση
της ανθρώπινης ύπαρξης».

Η επόµενη µέρα: τα εµπόδια και
οι προσδοκίες
«Στις αρχές του 1990, µε την πτώση του καθεστώτος, το πρώτο που χτυπήθηκε στην
Αλβανία, ήταν η τέχνη· κυρίως, ο κινηµατογράφος, που χρειάζεται χρήµατα για να γίνει.
Κάποιες χρονιές στην αρχή δεν είχαµε καµία
νέα ταινία ή µια-δυο ταινίες κάθε δύο χρόνια.
Σταδιακά αρχίσαµε να οργανωνόµαστε, µε τη
δηµιουργία του Αλβανικού Κέντρου Κινηµατογράφου. Ο µέγιστος προϋπολογισµός του
ανέρχεται σήµερα στα 800.000 ευρώ, σχεδόν ο µισός από αυτόν των Σκοπίων, µικρότερος ακόµα και από τον αντίστοιχο του Κοσσόβου. Στην Αλβανία, σήµερα, δεν υπάρχει
σύγχρονη κάµερα, δεν υπάρχει φιλµ, ενώ τα
εργαστήρια των µεγάλων στούντιο έχουν διαλυθεί. Οι δυο κινηµατογραφικές σχολές των
Τιράνων, παρ’ όλη την καλή πρόθεση των
σκηνοθετών να τις φτιάξουν, δεν έχουν πρακτική βάση, καθώς οι φοιτητές µαθαίνουν κινηµατογράφο µέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και δεν µπαίνουν στα εργαστήρια να µυρίσουν το φιλµ, κάτι που έχει εξίσου να κάνει
µε αισθητική και ιδεολογία» περιγράφει τη
σηµερινή κατάσταση ο Μ. Αλιµάνι.
Παρ’ όλα αυτά, «η νέα εποχή ξεκίνησε µε
νέους σκηνοθέτες που έχουν το κουράγιο κι
έχουν µπει στη διαδικασία να κάνουν αληθινή αυτοψία της κοινωνίας µας. Αυτό µ’ αρέσει
στα παιδιά που συµµετέχουµε στις ταινίες
τους» παρατηρεί ο Λ. Σιµόνι. Κι όµως, η µεγαλύτερη δυσκολία που έχουν ν’ αντιµετωπίσουν, δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα: «Η

καινούργια γενιά αγγίζει τις πληγές της Αλβανίας, αλλά το κοινό δεν το δέχεται. Ο Κότσι,
µε το Τίρανα: ώρα µηδέν (σ.σ. θα προβληθεί στο πλαίσιο του αφιερώµατος), θεωρείται ακόµα εχθρός της Αλβανίας» λέει ο Κ. Σένα. «Είναι δύσκολο για έναν ολόκληρο λαό
να δει τον εαυτό του στον καθρέφτη· να δει
ποια είναι η πραγµατική κατάσταση και ποια τα
προβλήµατα» προσθέτει η Ε. Γκέµι. Ενώ, την
ίδια στιγµή, ίσως και για τους ίδιους λόγους,
υπάρχει απόλυτη κυριαρχία των παλιών,
ασπρόµαυρων αλβανικών ταινιών, που παίζονται συστηµατικά στην τηλεόραση. «Μια
νοσταλγία απίστευτη» σχολιάζει ο Μ. Αλιµάνι κι όλοι χαµογελούν, «όπως εδώ µε τη
Βουγιουκλάκη – γελάνε, βέβαια, και µε τον
ξεπερασµένο τρόπο µε τον οποίο παίζουν οι
ηθοποιοί» συµπληρώνει η Α. Μπαλάσι.
Για να έχει κανείς καθαρή µατιά στα ζητήµατα της πατρίδας τους, όλοι συµφωνούν πως
χρειάζεται… απόσταση. «Όταν ζεις µέσα σε
µια κατάσταση, µετά από ένα διάστηµα δε
σου κάνει εντύπωση και δεν µπορείς να παρατηρήσεις σωστά τα φαινόµενα. Λέω συχνά
σε φίλους µου σκηνοθέτες: “Έχετε χρυσάφι
στα πόδια σας και δεν µπορείτε να το αξιοποιήσετε”. Λίγοι είναι αυτοί που τολµούν» εξηγεί ο Λ. Σιµόνι. Η Ε. Γκέµι εκτιµά ότι «ο αλβανικός κινηµατογράφος βρίσκεται σε µεταβατική φάση, καθώς οι σκηνοθέτες της νέας γενιάς που µένουν στην Αλβανία, έχουν κρατήσει τα µέσα της “παλιάς σχολής”: ναι µεν αγγίζουν τα προβλήµατα, αλλά χωρίς τα απαραίτητα µέσα. Είµαι σίγουρη, όµως, ότι η νέα
γενιά, η οποία σπουδάζει τόσο στην Αλβανία
όσο και, κυρίως, εκτός Αλβανίας, θα κάνει την
επανάσταση». Και η Α. Μπαλάσι καταλήγει:
«Η επανάσταση θα γίνει µέσα από συγκεκριµένα ονόµατα που, όταν σταδιακά θα γίνουν
5-6, θα διαµορφώσουν µια σχολή και θα της
δώσουν ένα όνοµα εθνικό».

Ηµέρες Αλβανόφωνου Κινηµατογράφου
Τριανόν Filmcenter 24-30 Μαΐου
Στο αφιέρωµα περιλαµβάνονται ταινίες γυρισµένες πριν
και µετά το 1990 -µεταξύ των οποίων και ορισµένες
ασπρόµαυρες του παλιού αλβανικού κινηµατογράφου-,
ντοκιµαντέρ, ταινίες µικρού µήκους αλλά και κινουµένων
σχεδίων, καθώς και δύο ταινίες από το Κόσσοβο. Ακόµα,
θα οργανωθεί ένα masterclass µε τον ιστορικό κινηµατογράφου, καθηγητή Aµπάζ Χότζα, ο οποίος θα µιλήσει για
την ιστορία, τα προβλήµατα και τις προοπτικές του αλβανικού κινηµατογράφου.
Στις επιλογές του προγράµµατος περιλαµβάνεται το ντοκιµαντέρ Εγκαταλελειµµένη Εδέµ, για την ερήµωση των
χωριών στα παράλια της νότιας Αλβανίας, η επί χρόνια
απαγορευµένη Κόλαση 33 [δεκαοκτώ κόπιες της είχαν καταλήξει στην πυρά(!)] και, βέβαια, το Τίρανα: ώρα µηδέν,
µε βραβεύσεις και Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2001, κατά κοινή οµολογία των συνοµιλητών «η
πιο συγκλονιστική ταινία όλων αυτών των χρόνων µετά το
1990», που σηµατοδοτεί τον σύγχρονο αλβανικό ρεαλισµό.

// συνέντευξη

Γιώργος Νούσιας

η αρχή του κακού
Στα πρότυπα της ταινίας τρόµου 28 µέρες µετά του Ντάνι Μπόιλ, οι Γιώργος Νούσιας (σκηνοθέτης- σεναριογράφος),
Πέτρος Νούσιας και Κλαούντιο Μπολίβαρ (διεύθυνση φωτογραφίας) δηµιούργησαν µια πιο χιουµοριστική version
της ταινίας που, αν και low budget, δεν υπολείπεται σε βία και ευρηµατικά εφέ.
Στο Κακό, όλα ξεκινούν όταν µια οµάδα οδοκαθαριστές ανακαλύπτει τυχαία µια σπηλιά που, όπως το κουτί της Πανδώρας,
επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις για όποιον ή όποιους το ανοίξουν. Ο ιός του κακού αρχίζει να εξαπλώνεται στην Αθήνα, απειλώντας ν’ αφανίσει τους κατοίκους της. Οι δηµιουργοί της ταινίας ακονίζουν µαχαίρια, καρφώνουν πιρούνια, ανοίγουν σάρκες, κόβουν κεφάλια και, γενικώς, επιδίδονται σ’ ένα ατελείωτο λουτρό αίµατος, αποδεικνύοντας ότι, όπως τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, έτσι και το αίµα δεν γεννά τον τρόµο… γεννά, όµως, τροµερές ευκαιρίες για πειραµατισµό!

από τη ∆έσποινα Ραµαντάνη

Γιατί διάλεξες να κάνετε ταινία τρόµου;
Πρώτα απ’ όλα, δεν την έχω κάνει µόνος
µου την ταινία. Είναι και ο Πέτρος και ο
Κλαούντιο, κι ουσιαστικά έχουµε συνεργαστεί διά του τρία: εγώ ήµουν σκηνοθέτης
και σεναριογράφος, οι άλλοι δυο έκαναν
κάµερα και διεύθυνση φωτογραφίας, ενώ ο
Πέτρος έκανε και τα ειδικά εφέ, τα ψηφιακά
κι ένα µέρος των αναλογικών: τα αίµατα και
όλα τα splatter. Είναι προσπάθεια κοινή, ας
πούµε. ∆εν είµαι µόνο εγώ.

Ποιος είχε αρχικά την ιδέα να γυριστεί
το Κακό;
Η αρχική ιδέα στο να κάνουµε µια ταινία
τρόµου, ήταν δική µου. Εγώ την έριξα, ας
πούµε, στο τραπέζι, αλλά από κει και πέρα
συµπλήρωνε ο ένας τον άλλον, και ξεκινήσαµε µαζί.

Γιατί σας ενδιέφερε να κάνετε µια ταινία τρόµου;
Είχαµε ξεκινήσει ένα άλλο project που θα
ήταν αστυνοµική περιπέτεια, η οποία, όµως,
άρχισε να µας δυσκολεύει πολύ στο σενάριο, να γίνεται ακριβή παραγωγή κ.λπ. Βλέπαµε ότι τελικά δεν επρόκειτο να γίνει, και
γι’ αυτό προσανατολιστήκαµε στην υλοποίηση της ιδέας που είχαµε για το Κακό.

Ένα splatter δηλαδή...
Αρχικά, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέραµε. Έχω την εντύπωση ότι επηρεάστηκα
από το making of µιας ταινίας του Τζον
Κάρπεντερ που είχα δει πρόσφατα. Νοµίζω
ότι η ταινία τρόµου σηκώνει το low budget
(τουλάχιστον αισθητικά) και σου δίνει τη
δυνατότητα να κάνεις κάτι αξιοπρεπές. Επίσης, είναι ένα είδος ταινίας που σου δίνει
ευκαιρίες για πειραµατισµό στα εφέ, στη
δράση, στην αγωνία, σε διάφορα πράγµατα που µια κοινωνική ταινία δεν προσφέρεται για να µάθεις κινηµατογράφο.

Ποιες δυσκολίες συναντήσατε σ’ αυτή
την προσπάθεια;
Όλη η ταινία ήταν δύσκολη: ο ρυθµός, η
δράση, η περιπέτεια – όλα αυτά τα στοιχεία. Το πώς θα λειτουργήσουν τα εφέ, τα
ψηφιακά, όπου αρχικά ήµαστε τελείως
άσχετοι και τα κάναµε µόνοι µας. Τώρα νο-

µίζω ότι έχουµε φτάσει σ’ ένα επίπεδο που
για τον ελληνικό κινηµατογράφο είναι αρκετά υψηλό. Το πιο δύσκολο απ’ όλα,
όµως, ήταν ο ήχος, η ατµόσφαιρα, η µουσική... γενικά, η δηµιουργία του ήχου.

Η ιδέα των ζόµπι στην ταινία προέκυψε επειδή σου αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες, ή επειδή θα ήταν όλο
το concept µια κινηµατογραφική πρόκληση;
Ψάχναµε να δούµε τι θα κάναµε. Είχε βγει
κιόλας τότε το 28 µέρες µετά που είναι
αντίστοιχο, ας πούµε, και το Dawn of the
dead, αλλά είχαµε ήδη ξεκινήσει γυρίσµατα. Ήταν µια περίοδος όπου αυτό το στιλ
των ταινιών υπήρχε στον αµερικανικό κινηµατογράφο... µάλλον και στον παγκόσµιο.

Σου αρέσουν γενικά αυτού του είδους
οι ταινίες;
∆εν είµαι φανατικός σπλατεράς, αλλά µ’
αρέσουν οι ταινίες τρόµου µε ή χωρίς ζόµπι. Τώρα, βέβαια, που έχω µπει λίγο περισσότερο στο χώρο, βλέπω σχεδόν όλα
τα κινηµατογραφικά είδη. Θεωρώ, όµως,
ότι οι ταινίες τρόµου είναι ωραίες ταινίες·
ακόµα και τα b-movies έχουν ένα χαβαλέ.

Ποια είναι η αγαπηµένη σου ταινία;
Η ταινία που έχω δει περισσότερες φορές
στη ζωή µου, είναι το Star Wars: Η επιστροφή των Τζεντάι.

Να περιµένουµε δηλαδή και ταινία
επιστηµονικής φαντασίας στο µέλλον;
Ναι· θέλουµε. Γενικά, γουστάρουµε τέτοιες
ταινίες. Όπως είπα και πριν, βλέπω όλες τις
ταινίες, αλλά, ως σκηνοθέτης, πιστεύω ότι
µου αρέσουν περισσότερο αυτού του είδους οι ταινίες.

Ποιος είναι ο αγαπηµένος σου σκηνοθέτης;
Μ’ αρέσει πάρα πολύ ο Τόνι Σκοτ. Όχι όλες
του οι ταινίες, αλλά το Enemy of the State
ήταν µια πολύ καλή ταινία... αισθητικά δηλαδή. Και ο Κλιντ Ίστγουντ µ’ αρέσει πάρα
πολύ, γιατί στις ταινίες του έχει το στοιχείο
της οικονοµίας, το λιτό, ας πούµε, το οποίο
έχει και ο Ρίτσαρντ Ντόνερ, παρ’ όλο που οι
ταινίες του είναι πιο φαντεζί. Και ο Νίκος Περάκης έχει µια οικονοµία στην αφήγηση που

µε ενδιαφέρει ως στοιχείο κινηµατογραφικό:
να µην πλατειάζεις πολύ, να ’σαι κοφτός.

Πες µας κάτι για την επόµενη ταινία
σου.
Είµαστε στην προετοιµασία και ξεκινάµε γυρίσµατα γύρω στον Οκτώβριο. Αλλά, όπως
συµβαίνει συνήθως, οικονοµικά δεν είµαστε ακόµα έτοιµοι, κι ίσως αυτό µας πάρει
λίγο χρόνο επιπλέον. Έτσι, δεν θέλω να
µπω σε λεπτοµέρειες· είναι λίγο νωρίς.

Θα είναι θρίλερ ή κάτι άλλο;
Θρίλερ θα είναι. ∆ε θέλουµε να τυποποιηθούµε και να κάνουµε µόνο θρίλερ, αλλά
το Κακό ήταν για µας ένα πείραµα. Πρέπει
πρώτα να πούµε ότι κατέχουµε το είδος,
και µετά να προχωρήσουµε. Στο κάτω κάτω, δε µας πήραν ακόµα και τα χρόνια!

Είσαι ευχαριστηµένος µε την απήχηση
που είχε η ταινία στο κοινό;
Ναι.

Πιστεύεις ότι θα µπορούσε να είναι
µια αρχή για να υπάρξει µια στροφή
σε ταινίες τέτοιου ύφους;
Τι να σου πω... δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ούτε τρελά εισιτήρια έκανε, ούτε είναι να πεις
ότι έγινε ένα κοινωνικό φαινόµενο που θα
το συζητάµε. Όταν βγήκε το Reservoir
dogs, άλλαξε το αµερικανικό κινηµατογραφικό τοπίο. Εδώ, στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο για να πούµε ότι δηµιούργησε ένα ρεύµα. Τώρα κυκλοφόρησε και σε
dvd και στην Αµερική, πηγαίνει πολύ καλά
σε πωλήσεις κι έχει συµµετάσχει σε αρκετά
φεστιβάλ· παρ’ όλα αυτά, δεν µπορεί να
πει κανείς ότι είναι µια σηµαντική ταινία που
σου αφήνει κάτι περισσότερο. Εγώ θεωρώ
ότι, απλώς, είναι µια ταινία επιτυχηµένη σ’
αυτό που είναι.

Θα ήθελες να κάνεις µια ταινία που να
εκφράζει τον εαυτό σου µε την έννοια
του να βγάζεις προσωπικά βιώµατα;
∆εν ξέρω τι εκφράζει τον εαυτό µου... Όχι·
αυτή τη στιγµή, δε θέλω. Μεγαλώνοντας,
µπορεί. Εγώ, όµως, ξέρεις, είµαι και λίγο
fan του κινηµατογράφου για το κοινό.

Ιωάννης ο βίαιος Οι δρόµοι της αγάπης είναι νυχτερινοί

Έ

Margaret Tait

µέσα από τα µάτια των γυναικών

Ένα αφιέρωµα σε γυναίκες δηµιουργούς µε σκοπό τη
συνολική παρουσίαση του κινηµατογραφικού τους έργου διοργανώνει η Ταινιοθήκη της Ελλάδος από τις 17
ώς τις 23 Μαΐου στον κινηµατογράφο Τριανόν
Filmcenter. Η εκδήλωση είναι συνέχεια µιας σειράς
αφιερωµάτων σε πρωτοπόρες σκηνοθέτιδες [Maya Deren (2005),
Laura Mulvey (2004)], αλλά και το προοίµιο ενός ευρύτερου φεστιβάλ, που η Ταινιοθήκη – σε συνεργασία µε άλλες ταινιοθήκες, φεστιβάλ και κινηµατογραφικά ιδρύµατα του εξωτερικού– προσπαθεί
να καθιερώσει σε ετήσια βάση και που θα καλύπτει κάθε είδους κινηµατογραφική δηµιουργία (µυθοπλασία, ντοκιµαντέρ, µικρού µήκους, ταινίες πειραµατισµού, νέα µέσα).

Το φετινό αφιέρωµα αναφέρεται κατ’ αρχήν στο έργο των ελληνίδων
δηµιουργών, ξεκινώντας από την εποχή πριν από τη δικτατορία, µε
σηµείο αναφοράς τη Λίλα Κουρκουλάκου· θα προβληθεί η ταινία
της Το νησί της σιωπής (1958) σε αποκατεστηµένη κόπια από την
Ταινιοθήκη. Η µεταδιδακτορική γενιά αντιπροσωπεύεται από τις Τώνια Μαρκετάκη (Ο Γιάννης και ο δρόµος, Ιωάννης ο βίαιος), Φρίντα Λιάππα (Απεταξάµην, Οι δρόµοι της αγάπης είναι νυχτερινοί),
Κλεώνη Φλέσσα, Γκαίη Αγγελή, Πόπη Λεγάκη, Στέλλα Θεοδωράκη,
Μαίρη Χατζηµιχάλη-Παπαλιού (Φιλάνθρωπος Ειρήνη), Μάρσα
Μακρή, Εύα Στεφανή, Μαρία Κοµνηνού.

Κεντρική µορφή του αφιερώµατος αποτελεί η σκοτζέζα πρωτοπόρος
Margaret Tait (1918-1999), το κινηµατογραφικό έργο της οποίας,
αδιαχώριστο από την ποιητική της ιδιοσυγκρασία, περιγράφεται ως
«φιλµική ποίηση». Η ρετροσπεκτίβα των ταινιών της, σε αποκατεστηµένες κόπιες, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του αφιερώµατος (σε
συνεργασία µε το British Council), έχει παρουσιαστεί σε διάφορα
ιδρύµατα του εξωτερικού, µεταξύ των οποίων τα Museum of Modern
Art (MOMA), National Film Theatre (London), Berlin Film Festival κ.ά.
Τις ταινίες της Margaret Tait θα παρουσιάσει η γερµανίδα σκηνοθέτις Ute Aurand (1957), ενώ µία ακόµα προσκεκληµένη της Ταινιοθήκης είναι και η σπουδαία γερµανίδα σκηνοθέτις Ula Stockl, από
τις κατ’ εξοχήν γυναικείες εκπροσώπους του λεγόµενου Νέου Γερµανικού Κινηµατογράφου. Η Ula Stockl θα δώσει µια διάλεξη στην
αίθουσα του Πανεπιστηµίου Αθηνών στις 16 Μαΐου, θίγοντας κινηµατογραφικά ζητήµατα υπό το πρίσµα των σπουδών φύλου.
Το αφιέρωµα στις γυναίκες δηµιουργούς πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία του British Council, της Ταινιοθήκης της Γερµανίας, της εταιρείας διανοµής LUX, το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών για θέµατα Φύλου και Ισότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου Αθηνών, και του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου.
Τριανόν Filmcenter: Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101

ένα διαφορετικό µουσείο
Αν ισχύει και για τα µουσεία το «Πες µου τον διευθυντή σου, να σου πω τι είσαι», τότε η Αποθήκη Α΄ του λιµανιού πρέπει να πάψει να στοιχειώνεται από την προκατάληψη της «ναφθαλίνης». Ο διευθυντής του Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Κεχαγιάς, µας µιλάει µε εφηβική αισιοδοξία και επιµένει να «βλέπει φως»
Αναλαµβάνοντας το
µουσείο ποιοί ήταν
οι στόχοι σας;

από τον
Κωνσταντίνο
Σαµαρά
φωτο: Νώντας
Στυλιανίδης

Ο πρωταρχικός στόχος που είχαµε θέσει
µαζί µε τον πρόεδρο,
Γιώργο Μυλωνά, από
την ηµέρα ανάληψης
των καθηκόντων µας,
ήταν το µουσείο να
γίνει... µουσείο, µε
την ουσιαστική έννοια
της λέξης. Παραλάβαµε έναν καλά διαχειριζόµενο φορέα, πράγµα διόλου
αµελητέο για τα ελληνικά δεδοµένα, αλλά που δεν ήταν
µουσείο µε την έννοια της στόχευσης ως προς το επιθυµητό κοινό, τη διενέργεια µουσειολογικών µελετών, τον
προσδιορισµό του αντικειµένου των εκθέσεων. Ας µην ξεχνάµε ότι, σε σχέση µε τις υπόλοιπες τέχνες, ένα κινηµατογραφικό µουσείο έχει τις ιδιαιτερότητές του. Στη ζωγραφική, κανείς δε θα σκεφτεί να εκθέσει τα πινέλα µε τα οποία
δηµιουργείται ένας πίνακας· στον κινηµατογράφο, όµως,
τα αντίστοιχα “πινέλα” µάς ενδιαφέρουν πολύ: από τις
“πρωτόγονες” µηχανές λήψης µέχρι την ψηφιακή τεχνολογία που αναµένεται να κυριαρχήσει στο µέλλον. Τελοσπάντων, µε αυτά τα δεδοµένα, δικός µας στόχος ήταν να επεκτείνουµε και να οργανώσουµε τον εκθεσιακό µας χώρο,
γι’ αυτό και κυνηγήσαµε –και πετύχαµε– µια επιδότηση
από το πρόγραµµα “Πολιτισµός 2006” που αποβλέπει
στην αναβάθµιση της υπάρχουσας υποδοµής· µιαν αναβάθµιση εναρµονισµένη µε τις σύγχρονες µουσειολογικές
απαιτήσεις, που απαιτούν το σωστό “σενάριο” και την αρµόζουσα “σκηνοθεσία” για κάθε έκθεση.

Τι προβλέπει το «σενάριο» από δω και πέρα, λοιπόν;
Το «σενάριο» αφορά µια συνοπτική ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου, ένα συνδυασµό των ανθρώπων
που τον έκτισαν, µε την τεχνολογική εξέλιξη. Μας ενδιαφέρει, δηλαδή, το πώς φτάσαµε από την Αστέρω στην
ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα και από την έλλειψη ήχου στη χρήση
computer graphics. Ένας τίτλος που είχαµε σκεφτεί όταν
υποβάλαµε την αρχική µουσειολογική µελέτη, ήταν:
«Βλέπω φως: σκηνές από τον ελληνικό κινηµατογράφο»
– τίτλος µε διττή έννοια, που όχι µόνο δίνει έµφαση στη
φύση του κινηµατογράφου ως τέχνης του φωτός, αλλά
και αποπνέει έναν αέρα αισιοδοξίας για το µέλλον του ελληνικού κινηµατογράφου. Γι’ αυτό το σχέδιο έχουµε ήδη
έρθει σε επαφή µε το ΕΚΚ και ξέρουµε ότι θα βοηθήσει
όσο µπορεί, ενώ χρειαζόµαστε και τη βοήθεια της Ταινιοθήκης αλλά και µεµονωµένων ανθρώπων του κινηµατογράφου, ιδιωτών που έχουν να συνεισφέρουν σηµαντικά

κοµµάτια της κινηµατογραφικής µας ιστορίας. Τα έργα γι’
αυτή την αναµόρφωση θα ξεκινήσουν τον Σεπτέµβριο,
και θα είµαστε τυχεροί αν προλάβουµε να κάνουµε τα
εγκαίνια στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 2008.

Μέχρι τότε, τι να περιµένουν οι επισκέπτες του
µουσείου;
Πέρα από την έκθεση για τον Μίµη Φωτόπουλο, που συνεχίζεται µε µεγάλη επιτυχία, ακολουθεί η έκθεση «Ηθοποιοί µε το πενάκι – σκίτσα ελλήνων πρωταγωνιστών από
τον Γήση στον Ορνεράκη», όπου παρελαύνουν γελοιογραφηµένες οι διάσηµες, αλλά και πιο ακριβοθώρητες,
µορφές του παλιού ελληνικού κινηµατογράφου: η Κυβέλη, ο Νέζερ, η Κοτοπούλη. Στη συνέχεια, υπάρχει το σχέδιο να φιλοξενήσουµε την έκθεση της Άννας Παπούλια,
κόρης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, µε τίτλο «Γράφω»
και θέµα τη σχέση γραφής και κινηµατογράφου. Τέλος,
τον Ιούνιο έρχεται η «Προβλήτα 2007» που διοργανώνουµε µαζί µε το περιοδικό «Γαλέρα», όπου µας ενδιαφέρει η σχέση του κινηµατογράφου µε τα κόµικς.

Έχετε καταφέρει, ωστόσο, να κάµψετε την εγγενή αρνητική προκατάληψη του κοινού απέναντι στη σχέση
του κινηµατογράφου µε το ίδιο το µουσείο;
Και εν γένει την εγγενή προκατάληψη του Έλληνα απέναντι
στα µουσεία, θα συµπλήρωνα εγώ. Αλλά αυτή η αντίδραση ήταν φυσικός απότοκος της οργάνωσης των µουσείων,
που δεν ήταν τίποτ’ άλλο από παράθεση αντικειµένων σε
βιτρίνες. Τα πράγµατα πάνε πολύ καλά, πάντως, ιδίως αν
αναλογιστεί κανείς πως, όταν αναλάβαµε, ο κόσµος αγνοούσε ώς και την ύπαρξη του Μουσείου. Προκειµένου να
τον προσελκύσουµε, ενίοτε χρησιµοποιούµε ονόµατα-κράχτες, όπως του Κισλόφσκι, για την περίπτωση του οποίου
υπήρξε και µια πολύ επιτυχηµένη συνεργασία µε το µουσείο του Λοτζ. Αλλά την πιο ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε αναµφισβήτητα η τεράστια προσέλευση στην έκθεση
που πραγµατοποιήσαµε µε θέµα τα κόµικς, όπου φέραµε
το µουσείο σ’ επαφή µε ένα κοινό πιο νεανικό.

Κλείνοντας, θα ήθελα να µάθω ποιο από τα κινηµατογραφικά µουσεία του εξωτερικού ζηλεύετε θανάσιµα.
Α, σ’ αυτό έχω έτοιµη απάντηση! Παρ’ όλο που η αυτοκρατορική µεγαλοπρέπεια του µουσείου τού Τορίνο µε
δελεάζει, δεν ταρακουνάει αυτό του Βερολίνου απ’ τη δική µου πρώτη θέση. Παίζει εκπληκτικά µε την εικόνα και
τον ήχο, ενώ το «σενάριό» του, όπως λέγαµε και παραπάνω, διατρέχει όλη τη γερµανική Ιστορία. Και σταµατάει, µάλιστα, κάπου στο Τρέξε, Λόλα, τρέξε, για να σ’
αφήσει µπροστά σ’ ένα τεράστιο τζάµι, απέναντι από το
πολυσινεµά I-MAX. Πρόκειται για το αγαπηµένο µου
κοµµάτι, ακριβώς επειδή το «εκτός µουσείου» µετατρέπεται σε έκθεµα, σε σχόλιο για την ιστορία που ζούµε
εδώ και τώρα.

οι πρώτες
κινηµατογραφικές λήψεις στην Ελλάδα
Μέχρι σήµερα ήταν γνωστό ότι οι πρώτες
κινηµατογραφικές λήψεις στην Ελλάδα έγιναν το 1906,
κατά τη διάρκεια των ενδιάµεσων Ολυµπιακών
Αγώνων. Πιο πριν, δεν υπήρξε τίποτα.
Αυτό αναφέρουν όλες οι ιστορίες. Και κάπου εκεί, λένε,
αρχίζει η ιστορία του κινηµατογράφου στην Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική.

Frederic Villiers

Naval Battle

του Νίκου Θεοδοσίου*

Η

πρώτη κινηµατογραφική λήψη στην Ελλάδα γίνεται αρκετά νωρίτερα· συγκεκριµένα, το 1897, µόλις ενάµιση
χρόνο µετά την πρώτη παρουσίαση του κινηµατογράφου από τους Αδελφούς Lumière στο Παρίσι (∆εκέµβριος 1895).
Το γεγονός συµβαίνει στα πεδία των µαχών του Ελληνοτουρκικού
Πολέµου, στον κάµπο της Θεσσαλίας. Σκηνές µαχών κινηµατογραφούνται Απρίλιο-Μάιο του 1897 από τον διάσηµο άγγλο πολεµικό ανταποκριτή Frederic Villiers (1852-1922). Κι αυτή είναι η πρώτη κινηµατογράφηση πολέµου στην Ιστορία. ∆υστυχώς, καµία από
τις λήψεις του Frederic Villiers δε σώθηκε - τις κατέστρεψε ο ίδιος.
Η αιτία είναι απλή και τραγική: την ίδια περίοδο, ο Georges Méliès
(1861-1938) είχε κατασκευάσει πολύ πιο εντυπωσιακές εικόνες
εµπνευσµένες από τον ίδιο πόλεµο. Ο γάλλος «µάγος» του κινηµατογράφου είχε γυρίσει στο στούντιό του, στο Παρίσι, τέσσερις
ταινίες που αναπαριστούσαν επεισόδια του Ελληνοτουρκικού Πολέµου. Οι πρωτότυποι γαλλικοί τίτλοι είναι:
• Massacres en Crète (Σφαγές στην Κρήτη)
• Combat naval en Grèce (Ναυµαχία στην Ελλάδα)
• Exécution d’un espion (Εκτέλεση κατασκόπου)
• La prise de Tournavos (Κατάληψη του Τυρνάβου)
Οι ταινίες του Μéliès είχαν παγκόσµια διανοµή. Σε µια διαφηµιστική καταχώριση αγγλικής εταιρίας διανοµής του Philip Wolf, στο
«The Magic Lantern Journal Annual 1897-’98», βρίσκουµε µια
πιο λεπτοµερή παρουσίαση αυτών των ταινιών υπό τον γενικό τίτλο «Σκηνές από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο»:
• Mohammedan Inhabitants of Crete Massacring Christian
Greeks (Μωαµεθανοί κάτοικοι της Κρήτης σφάζουν έλληνες χριστιανούς)
• Turks Attacking A House Defended By Greeks (Turnavos) [Τούρκοι επιτίθενται σε σπίτι που υπερασπίζονται Έλληνες (Τύρναβος)].
• The Greek Man-of-war “George” Shelling the Fort of Previsa
(Το ελληνικό πολεµικό πλοίο «Γεώργιος» βοµβαρδίζει το κάστρο
της Πρέβεζας).
• Execution of a Greek Spy at Pharsala (Εκτέλεση έλληνα κατασκόπου στα Φάρσαλα).
Οι ταινίες του Μéliès εντυπωσίαζαν µε τα κοντινά πλάνα τους, καθώς, µάλιστα, αναπαριστούσαν µε δραµατικό τρόπο στο πανί έναν
αληθινό πόλεµο. Ποια τύχη, λοιπόν, µπορούσε να έχουν στην
αγορά οι γενικές και άχαρες λήψεις του Frederic Villiers από τα πεδία των µαχών;
∆ύο χρόνια αργότερα, ένας γάλλος πρωτοπόρος κινηµατογραφιστής ο Francis Doublier (1878-1948), περνά από την Ελλάδα. Ο
Doublier ήταν υπάλληλος του εργοστασίου των Lumière, στη Λιόν
- και µάλιστα, εµφανίζεται στο περίφηµο φιλµάκι Η έξοδος από το
εργοστάσιο (1895): είναι ο άντρας που σπρώχνει το ποδήλατο.
Τον επόµενο χρόνο, αφού εκπαιδεύεται, και σε ηλικία µόλις 18
χρόνων, κάνει τις πρώτες κινηµατογραφικές λήψεις στη Ρωσία. Το

1899, κάνει ένα µεγάλο ταξίδι σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία,
Τουρκία, Αίγυπτο, Ινδία, Κίνα και Ιαπωνία. Από τις λήψεις του
Francis Doublier στην Ελλάδα δεν έχουµε εντοπίσει καµία.
Ακολουθούν άλλα τέσσερα χρόνια απουσίας κινηµατογραφικής
µηχανής λήψης από την Ελλάδα, µέχρι που τα Βαλκάνια βρίσκονται σε µια νέα δίνη πολεµικών συγκρούσεων. Το 1903, ο άγγλος
οπερατέρ Charles Rider Noble, που δουλεύει για λογαριασµό της
λονδρέζικης εταιρείας Charles Urban Trading Company, έρχεται
στην Μακεδονία για να κινηµατογραφήσει σκηνές από την Εξέγερση του Ίλιντεν. Ο Noble παραµένει στη Μακεδονία από το φθινόπωρο του 1903 ώς την άνοιξη του 1904 και γυρίζει οκτώ ταινίες
στο Πιρίνιαν και στη Νοτιοανατολική Μακεδονία. Στο American
Film Institute υπάρχει η καταγραφή µόνο µιας ταινίας, µε τίτλο
Turkish Atrocities in Macedonia (Ωµότητες των Τούρκων στη Μακεδονία). Η ταινία εµφανίζεται ως παραγωγή της Pathé Frères και
έχει µήκος 114 ή 115 πόδια.

1904
Την επόµενη χρονιά, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα η πρώτη κάµερα. Ένας οπερατέρ της εταιρείας Charles Urban Trading Company,
του οποίου το όνοµα παραµένει άγνωστο, κινηµατογραφεί πολλές
σκηνές σε διάφορα σηµεία της Ελλάδας, όπως ο Ισθµός της Κορίνθου, το λιµάνι του Πειραιά, η Αθήνα.
Οι τίτλοι των ταινιών, όπως έχουν καταγραφεί από το American
Film Institute, είναι:
• Pir us and Athens (Greece). Athens and the Acropolis,
• Pir us and Athens (Greece). A Visit to Piraeus,
• Pir us and Athens (Greece). Hoisting Cattle on Steamer,
• Corinth.
Οι ταινίες διανέµονται στην Αµερική τον Αύγουστο του 1904 από
την εταιρεία του Georges Méliès. Στους καταλόγους του Μéliès
βρίσκουµε ενδιαφέρουσες πληροφορίες γι’ αυτές τις ταινίες, που
αποτελούν και τις πρώτες κινηµατογραφικές απεικονίσεις της ελληνικής πρωτεύουσας.
Στην ταινία για την Αθήνα και την Ακρόπολη έχουµε πανοραµικές
όψεις της Αθήνας, του Θεάτρου του ∆ιονύσου, του ναού του Ολυµπίου ∆ιός, των Προπυλαίων, του Ερεχθείου και του λόφου του
Λυκαβηττού.
Στην ταινία για τον Πειραιά περιλαµβάνονται εικόνες από τον Ισθµό
της Κορίνθου και την κίνηση των πλοίων στο λιµάνι του Πειραιά,
και πλάνα από την αγορά και τα καφενεία του Πειραιά.
Στη δεύτερη ταινία για τον Πειραιά έχουµε µία µόνο θεµατική ενότητα: τη φόρτωση βοοειδών σε πλοίο µε προορισµό την Κωνσταντινούπολη.
Το 1905, οι Αδελφοί Μανάκια, φωτογράφοι στα Γιάννενα, ξεκινούν
την κινηµατογραφική τους δραστηριότητα στα Βαλκάνια. Για τις ταινίες των Αδελφών Μανάκια έχουν γραφτεί πολλά, και δε χρειάζεται να τα επαναλάβουµε.

1906
Ερχόµαστε στο περιβόητο
1906. ∆ύο ξεχωριστοί οπερατέρ κινηµατογραφούν τους ανεπίσηµους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας που διεξάγονται
από τις 9 ώς τις 19 Απριλίου.
Ο πρώτος, που εκπροσωπεί
1906, Ολυµπιακοί Αγώνες, Αθήνα
την εταιρεία Gaumont, έχει
εξασφαλίσει την άδεια της Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων για την
αποκλειστική κινηµατογράφηση των Αγώνων. Σύµφωνα µε πολλές
ελληνικές πηγές –µεταγενέστερες, όµως, και αναξιόπιστες–, ονοµάζεται leon ή Leons και ήρθε από την Αίγυπτο.
Ο δεύτερος είναι ο Γάλλος πρωτοπόρος κινηµατογραφιστής και
ένας από τους πρώτους οπερατέρ των Αδελφών Lumière, ο Félix
Mesguich (1871-1949). Την εποχή εκείνη, εργάζεται για λογαριασµό της Charles Urban Trading Company. Η εταιρεία του τον έστειλε στην Αθήνα για να καλύψει την παρουσία του άγγλου βασιλιά
στους Αγώνες.
Στην Αθήνα, ο Félix Mesguich έχει µια άσχηµη περιπέτεια, καθώς
έρχεται αντιµέτωπος µε τον έλληνα αντιπρόσωπο της Gaumont, ο
οποίος προσπαθεί να τον εµποδίσει να µπει στο Στάδιο, αλλά και
να µην του επιτρέψει να κινηµατογραφήσει ούτε από τα προπύλαια. Τελικά, ο Félix Mesguich καταφέρνει να «κλέψει» µερικές εικόνες, κάνοντας χρήση του µαχαιριού του!
Από τις λήψεις του πρώτου (του οπερατέρ της Gaumont), η µέχρι
τώρα έρευνα εντόπισε τις εξής ταινίες
• The Olympian Games, παραγωγή της British Mutoscope and
Biograph Co και της Société des Etablissements L. Gaumont.
Ηµεροµηνία εξόδου στις ΗΠΑ: 26 Μαΐου 1906.
• The Olympic Games at Athens, Greece, παραγωγή Pathé
* ο Νίκος Θεοδοσίου είναι σκηνοθέτης, συγγραφέας

Frères. ∆ιανοµή στην Αµερική από τους Pathé Frères και
Sigmunt Lubin. Ηµεροµηνία εξόδου: 23 Ιουνίου 1906.
• Από τις λήψεις του γάλλου κινηµατογραφιστή Felix Mesguish
έχουµε µια µικρής διάρκειας ταινία που έχει σωθεί στην Αγγλία:
• Athens 1896 (1906) / Greece. ∆ιάρκεια: 30΄΄.
Πρόκειται για απόσπασµα από ταινία µεγαλύτερης διάρκειας. Περιλαµβάνει πλάνα από την τελετή έναρξης και το άλµα εις ύψος άνευ
φοράς. Ο τίτλος «Athens 1896» είναι τυπωµένος πάνω στην ταινία,
αλλά, όπως επισηµαίνουν οι επιµελητές του National Film and
Television Archive (NFTVA) της Αγγλίας, είναι ψευδής. Το 1896, δεν
υπήρχε δυνατότητα να έχει έρθει κάµερα στην Αθήνα.
Οι ταινίες και των δύο οπερατέρ διανεµήθηκαν σε όλο τον κόσµο.
∆ιανοµή τους, τουλάχιστον αυτών που είχε γυρίσει ο αντιπρόσωπος της Gaumont, είχαµε και στην Ελλάδα.
Είναι πολύ πιθανό, στη διεθνή αγορά να κυκλοφόρησαν και σκηνοθετηµένα «επίκαιρα» των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας. Κι αυτό συνάγεται από την καταχώριση στον κατάλογο του αµερικανού
διανοµέα στην Αµερική, Sigmund Lubin, ότι µόνο αυτός διαθέτει τις
αυθεντικές ταινίες που γυρίστηκαν στην Αθήνα.
Την ίδια χρονιά, σε καταλόγους ξένων διανοµέων καταγράφεται και
η ταινία
• Passing Train at Athens ή Passing Train.
Η ταινία, που παριστά το πέρασµα κάποιου τρένου, έχει µήκος 65
πόδια και είναι παραγωγή της Pathé Frères. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το περιεχόµενό της.
Εδώ τελειώνει η προϊστορία του κινηµατογράφου στην Ελλάδα.
Αµέσως µετά, αρχίζει η ιστορία. Όµως, θα ήταν χρήσιµο -αν όχι και
αναγκαίο-, κάποιος φορέας να φροντίσει να έρθουν στην Ελλάδα
αντίγραφα όσων ταινιών της κινηµατογραφικής προϊστορίας µας
έχουν διασωθεί.

// ξεφυλλίζοντας

Κ

την ιστορία

Λουίτζι Κοµεντσίνι (1916-2007)

ατέκτησε µε το σπαθί του τη θέση ενός απ’ τους σηµαντικότερους «σκηνοθέτες παιδιών» του κινηµατογράφου, γιατί, όπως ο Βιτόριο Ντε Σίκα (Ο κλέφτης των ποδηλάτων) και ο Φρανσουά Τριφό (Τα 400 xτυπήµατα,
Το χαρτζιλίκι), έτσι και ο Λουίτζι Κοµεντσίνι που πέθανε
τον περασµένο Απρίλιο, στη Ρώµη, πλήρης ηµερών, ανήκε στους
µεταπολεµικούς σκηνοθέτες που εξερεύνησαν µε γνήσια ευαισθησία το µυστηριώδες και γοητευτικό σύµπαν της παιδικής ψυχής.
Γεννηµένος πριν από 90 χρόνια στο Σαλό, ο Κοµεντσίνι σπούδασε
αρχιτεκτονική, αλλά µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, αφού έκανε
ένα σύντοµο πέρασµα από την κριτική κινηµατογράφου, στράφηκε
προς τη µεγάλη αγάπη του, τον κινηµατογράφο. Το ντεµπούτο του
στη σκηνοθεσία σηµειώθηκε το 1946 µε το σπουδαίο ντοκιµαντέρ
Παιδιά της πόλης, όπου φάνηκε για πρώτη φορά το µέγεθος της
ευαισθησίας του. Το παιδί δεν τον απασχόλησε µόνο σε ταινίες,
όπως το Incompresso, αλλά και στην τηλεοπτική σειρά «Οι περιπέτειες του Πινόκιο», µιαν από τις µεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Λίγο πριν εγκαταλείψει την ενεργή κινηµατογραφία υπέγραψε το Marcellino pane e vino, µια ταινία που παρακολουθούσε τη ζωή ενός παιδιού σε µοναστήρι. Ο ίδιος είχε πει ότι το ενδιαφέρον του για τα παιδιά δε στηριζόταν σε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά

στο ότι, απλούστατα, «τα παιδιά είναι από µόνα τους ένα είδος
απροστάτευτο και καταπιεσµένο από τον κόσµο των µεγάλων. Μέσα από το παιδικό βλέµµα, ο κόσµος µας δείχνει οµορφότερος».
Πάντως, οι ιστορίες µε πυρήνα το παιδί δεν ήταν οι µόνες που απασχόλησαν τον Λουίτζι Κοµεντσίνι. ∆ύο τεράστιες λαϊκές επιτυχίες,
Ψωµί, έρωτας και φαντασία (1953) και Ψωµί, έρωτας και ζήλια
(1954) (και στις δυο πρωταγωνιστούσε η Τζίνα Λολοµπρίτζιτα), σήµαναν την καταξίωσή του, ενώ ασχολήθηκε µε όλα τα κινηµατογραφικά είδη σε 50 περίπου ταινίες και τηλεταινίες. Ένα απ’ τα χαρακτηριστικά των ταινιών της πρώτης περιόδου του Κοµεντσίνι είναι ότι µετέφεραν µια πιο ανάλαφρη διάσταση του µεταπολεµικού νεορεαλισµού, µε πρωταγωνιστές κωµικούς, όπως ο Αλµπέρτο Σόρντι και ο
Τοτό. Αργότερα, µε όρεξη, καταπιάστηκε και µε άλλα είδη. Το αστυνοµικό θρίλερ Ο δολοφόνος της Κυριακής, µε τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και την Τζάκλιν Μπισέ, καθώς και το ταξικό µελόδραµα
Έγκληµα αγάπης, µε τους Τζουλιάνο Τζέµα και Στεφανία Σαντρέλι,
υπήρξαν τεράστιες επιτυχίες του στη δεκαετία του 1970.
Σηµαντική συµβολή του Κοµεντσίνι στον ιταλικό πολιτισµό υπήρξε και η ίδρυση του Cineteca Italiano, του πρώτου κινηµατογραφικού αρχείου της Ιταλίας.
Ο επισκέπτης

// µικροµηκάς

10 ερωτήσεις στον Κύρο Παπαβασιλείου
Από ηχολήπτης σε ποδοσφαιρικούς αγώνες στο διαγωνιστικό µικρού µήκους του φετινού
Φεστιβάλ Καννών. Ο Κύρος Παπαβασιλείου, λίγο πριν ταξιδέψει για τις Κάννες, µε την ταινία
του Το όνοµα του σπουργιτιού, κάνει µια στάση στο µοτέρ.

