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Πριν από λίγο καιρό, είχα την τύχη να γνωρίσω δύο σηµαντικές γυναίκες, την Έιµι Μάλινς
και την Άλισον Λάπερ, που ήρθαν στην Αθήνα για το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ µε θέµα την
Αναπηρία EMOTION PICTURES· δύο χαρισµατικά πλάσµατα, µε σοβαρή αναπηρία, που µίλησαν κατά την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ. Το µήνυµα µε δυο λόγια: όταν ο άνθρωπος
βλέπει τις δυσκολίες σαν ευκαιρίες, µπορεί να κάνει πολύ σπουδαία πράγµατα· και να δώσει νόηµα σε µια ζωή που φαινόταν χαµένη.
Κάνοντας έναν περίεργο συνειρµό, σκέφτηκα πως και ο ελληνικός κινηµατογράφος, που
σίγουρα χρειάζεται στοργή, ευαισθησία και σοβαρή υποστήριξη, γίνεται πολύ πιο δυνατός
όταν ξεφεύγει από τη γκρίνια και το παράπονο, όταν δεν τα περιµένει όλα από ένα κράτος
που, χρόνια τώρα, δεν βάζει τον πολιτισµό σε πρώτη προτεραιότητα· όταν στηρίζεται κυρίως στα δικά του πόδια για να ξεπεράσει εµπόδια που φαίνονται ανυπέρβλητα. Όταν το
µάτι του γυαλίζει µ’ εκείνο το βλέµµα των αποφασισµένων: ξέρω τι θέλω – και θα το πετύχω. Εκείνο που είχε το απόγευµα της Παρασκευής 15 Ιουνίου η Έιµι, µια γυναίκα χωρίς
πόδια, όταν έτρεχε, πανέµορφη και δυνατή, στους δρόµους της Αθήνας.

∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος
Αντιπρόεδρος ΕΚΚ

#06

editorial
Ιούλιος
Αύγουστος

#06

περιεχόµενα

Ιούλιος
Αύγουστος

editorial
εξώστης
νέα
το πρώτο κινηµατογραφικό τρέιλερ του χειµώνα
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

ιστορία 52: Αλέξης Αλεξίου
Αθανασία: Πάνος Καρκανεβάτος
πρώτη φορά νονός: Όλγα Μαλέα
µικρό έγκληµα: Χρίστος Γεωργίου
διόρθωση: Θάνος Αναστόπουλος
ψυχραιµία Παιδιά!: Νίκος Περάκης
το ξάφνιασµα του έρωτα: Πέτρος Σεβαστίκογλου
συνοµωσίες γυναικών: Βασίλης Βαφέας
κλέφτες: Μάκης Παπαδηµητράτος
valse sentimental: Κωνσταντίνα Βούλγαρη

συνέντευξη: Αθανασία ∆ρακοπούλου

στα ίχνη του ποιητή: ντοκιµαντέρ για τον Νικηφόρο Βρεττάκο

emotion pictures: ήµασταν εκεί
συνέντευξη: Αντώνης Ρέλλας

Οι περιορισµοί βρίσκονται στο µυαλό

µια βόλτα στα φεστιβάλ:

Θεσσαλονίκη - Χαλκίδα - Λαύριο - ∆ράµα

νύχτες πρεµιέρας

όταν το κλασικό συναντά το σύγχρονο

made in grecce

η Ελλάδα φιλοξενεί το Χόλιγουντ

60ο φεστιβάλ Καννών
χρώµα ελληνικό

συνέντευξη: Λουκία Ρικάκη
µε αφετηρία το internet

Γ’ κινηµατογραφικό συνέδριο
τα πορίσµατα

τριγυρνάµε στα blogs σας και τα κάνουµε ταινίες…
στον ιστό του internet
πρώτο βήµα

ελάτε να κάνουµε ταινίες

studio

ηµερίδα αφιερωµένη στη µνήµη του Μπάµπη Ακτσόγλου

Μαρία Μαγκανάρη

επιτήρηση µέχρι δακρύων

∆αµιανός Ζαρίφης - Σωτήρης Μουστάκας
τίτλοι τέλους για δύο εργάτες της τέχνης

µικροµηκάς

∆ηµήτρης Τόλιος

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

εξώστης
Αγαπητό ΜΟΤΕΡ,
∆υο ελληνικές ταινίες, το Ροζ του Βούλγαρη και η Κινέττα του
Λάνθιµου που (µαζί µε την Ψυχή στο στόµα του Οικονοµίδη)
αποτέλεσαν τις πιο σηµαντικές προτάσεις του χειµώνα που πέρασε, έφτασαν στις αίθουσες µέσω κατ’ ιδίαν συµφωνιών µε τον
«Μικρόκοσµο» και την όµορφη αιθουσούλα του «Νίξον». Οι
διανοµείς φοβήθηκαν τη θεµατική τους; Το προχωρηµένο τους
στυλ; Το ότι δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές του «εµπορικού»
- εικόνα που τελικά για τα δεδοµένα τους ανατράπηκε;
Ή µήπως πρέπει να πάψουν να µας απασχολούν τέτοιοι περιορισµοί; Μήπως το µέλλον βρίσκεται στην τόλµη και το οµαδικό
πνεύµα που τέτοιες πρωτοβουλίες κρύβουν; Νοµίζω πως όσο
αποκαρδιωτικό µπορεί να µοιάζει εκ πρώτης όψεως για τους δηµιουργούς, τόση υπόγεια δυναµική µπορεί ένα τέτοιος τρόπος
δράσης µε τον καιρό να απελευθερώσει.
Άκης Μόρτζος

Φτιάξτε την κάµερα του µοτέρ
Φώτα, κάµερα, πάµε… σ’ ένα απέραντο πλατό έχει µεταµορφωθεί η Ελλάδα αφού από την Κρήτη µέχρι το Αµύνταιο και
από τη Νίσυρο µέχρι την Πάτρα ένα κινηµατογραφικό συνεργείο έχει εισβάλλει στη ζωή των ντόπιων. Ο φωτογραφικός
φακός του µοτέρ, σε συνεργασία µε τους ίδιους τους δηµιουργούς, κατέγραψε σκηνές µπροστά και πίσω από την κάµερα και τις παρουσιάζει στις σελίδες που ακολουθούν.
Το πρώτο τρέιλερ του φετινού ελληνικού κινηµατογραφικού
χειµώνα. Για να γίνει όµως αυτό το τρέιλερ χρειάζεται µια κάµερα λήψης. ∆ηµιουργείστε τη δική σας κάµερα, ακολουθώνταςτις οδηγίες του εξωφύλλου και αφήστε τη φαντασία σας
να ταξιδέψει.
µοτέρ

//σηµεία διανοµής
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΛ. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗ ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΕΨΑ ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΦΙΛΙΠ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
40, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΦΛΕΡΥ ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΠΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ODEON KOSMOPOLIS – ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 73, ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ODEON STARCITY Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 111 & ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
STER ILION ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67 Α, ΙΛΙΟΝ STER ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΧΑΡΝΩΝ 375, ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS ZΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 7, ΓΛΥΦΑ∆Α
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ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ • ΛΑΡΙΣΑ STER THESSALIA 3Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΤΡΑ STER VESO MARE ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ 17 • ΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΛΕΞ ΧΩΡΑ • ΑΙΓΙΝΑ ΑΝΕΣΙΣ • ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΙΩΝ • ΝΑΞΟΣ ΑΣΤΡΑ • ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΥΡΑ • ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΛΛΗΝΙΣ • ΒΟΛΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΗ • ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΑ • ΣΕΡΡΕΣ ΘΕΡΙΝΟ • ΘΗΒΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΑΣ • ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ • ΛΑΡΙΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ • ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΑΡΙΝΑ • ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΑΝΤΩ • ΞΑΝΘΗ ΟΛΥΜΠΙΑ • ΠΑΡΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΟΣ • ΣΑΜΟΣ
ΡΕΞ • ΣΠΑΡΤΗ ΡΟ∆ΟΝ • ΤΡΙΚΑΛΑ ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ • Υ∆ΡΑ ΛΕΣΧΗ Υ∆ΡΑΣ • ΧΙΟΣ ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ • ∆ΡΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ • ΚΑΒΑΛΑ ΖΕΦΥΡΟΣ - ΚΙΝ/ΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17 ΙΑΝΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 24 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 35, ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΛΙΒΑΝΗ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΟΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΣΜΑΖΩΓΛΟΥ 5 EX – LIBRIS ΣΟΛΩΜΟΥ 4-6 & ΣΤΡΑΤΗΓΗ 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ FNAK (THE MALL) AΝ∆. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, ΜΑΡΟΥΣΙ (ΘΕΣΗ
ΨΑΛΙ∆Ι) ΧΑΡΑ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΚΟΥΦΑ & ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100- ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ
BEST BOOK HUNDERS ΣΟΛΩΝΟΣ 47 ΑΘΗΝΑ

ΚΑΦΕ A LIAR MAN ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 2, ΓΚΑΖΙ JOCKERS ΒΟΥΛΗΣ 7, ΣΥΝΤΑΓΜΑ BACARO ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1 & ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ BAR TESSERA ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25, ΣΤΟΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ
ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΣΚΟΥΦΑ 47-49, ΚΟΛΩΝΑΚΙ TRIBECCA ΣΚΟΥΦΑ 46 & ΟΜΗΡΟΥ NIXON ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 61Β, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ 1, ΚΟΛΩΝΑΚΙ TOY ΚΑΡΙΤΣΗ 10,
ΚΕΝΤΡΟ JIMMYS ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 7, KoΛΩΝΑΚΙ COFFEE SHOP ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΟΥ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ • ΛΑΜΙΑ ΚΑΦΩ∆ΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ ΟΘΩΝΟΣ 10 • ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΟΡΤΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 9

// νέα

Πανόραµα ανεξάρτητων δηµιουργών
Από 22 µέχρι 29 Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί στο θέατρο «Λιθογραφείον» της Πάτρας το 9ο ∆ιεθνές Πανόραµα Ανεξάρτητων ∆ηµιουργών Φιλµ και Βίντεο, όπως µετονοµάστηκε το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της πόλης, και η συµµετοχή των Ελλήνων σκηνοθετών είναι ήδη µεγάλη. Θα προβληθούν,
µεταξύ άλλων, η µεγάλου µήκους Κι αν φύγω…θα ξανάρθω της ∆ώρας Μασκλαβάνου, και το ντοκιµαντέρ Skopje - Shkup των Μαρίας Καρχιλάκη και Μανώλη ∆ηµελλά, µε κέντρο αναφοράς τον ποταµό Βαρδάρη, που διαχωρίζει τον σλαβοµακεδονικό από τον αλβανικό πληθυσµό. Ακόµα, για πρώτη φορά παγκοσµίως θα παρουσιαστούν 100 µονόλεπτες Τούρκικες ταινίες µε θέµα την ειρήνη, ενώ το
Φεστιβάλ πλαισιώνεται από µια σειρά εκθέσεων, σεµιναρίων και παράλληλων εκδηλώσεων, όπως η
έκθεση εξωφύλλων των περιοδικών κόµικς E – sense και Mosquito από την οµάδα του δηµιουργικού
γραφείου Animatic – Vision, σεµινάριο για την εφαρµοσµένη αισθητική στον σύγχρονο κινηµατογράφο από τον σκηνοθέτη και κριτικό κινηµατογράφου Γιάννη Καραµπίτσο, και έκθεση κινηµατογραφικών
βιβλίων που θα επιµεληθεί το Πατρινό βιβλιοπωλείο «Πολύεδρον».
Πληροφορίες στο www.independent.gr.

φτάνει τα 8K, ταχύτητα έως
και έξι φορές πιο γρήγορη
από τον «πρόγονό» του,
και σύστηµα σάρωσης του
υλικού µε υπέρυθρες ακτίνες για τον αποτελεσµατικό
εντοπισµό και διαχωρισµό
των «σκουπιδιών» κατά
τον καθαρισµό, καθώς και
το σύστηµα χρωµατικής
επεξεργασίας Baselight
ONE-S, επίσης εξαιρετικά
υψηλής απόδοσης.

Ψηφιακές προδιαγραφές...
Χόλιγουντ
Ένα σηµαντικό βήµα στον τοµέα των νέων
τεχνολογιών φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά
στη νέα, ψηφιακή πραγµατικότητα στο χώρο
του κινηµατογράφου: η εταιρεία παραγωγής, post- production και ειδικών εφέ
GRAAL (µε συνεισφορά, µεταξύ άλλων,
στην παραγωγή και την επεξεργασία ταινιών
όπως: Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες
στο Αιγαίο, Αγρύπνια, Όµηρος, Οξυγόνο)
προχώρησε στην αγορά εξοπλισµού τελευταίας τεχνολογίας και θα µπορεί πλέον να
προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες «Ψηφιακού Ενδιάµεσου» (Digital Intermediate –
DI), στοχεύοντας έτσι και στην κινηµατογραφική αγορά των Βαλκανίων.
Συγκεκριµένα, απέκτησε από τη Filmlight
LTD ένα από τα καλύτερα συστήµατα ψηφιακής σάρωσης φιλµ στον κόσµο, το
Northlight2, µε ανάλυση σάρωσης που

Συµπληρωµατικά, η εταιρεία προµηθεύτηκε
το «PF Clean» της Pixel Farm, ένα από τα
πιο εξελιγµένα προγράµµατα ψηφιακού καθαρισµού και διόρθωσης, και το
TRUELIGHT –το µόνο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης χρώµατος film–, που επιτρέπει τον έλεγχο σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας του Post Production.

Στα σχέδια της GRAAL είναι να συνδυαστεί το
Baselight ONE-S µε την αγορά της µηχανής
προβολής SONY SRX-R105CΕ –σχεδιασµένης σύµφωνα µε τα διεθνή κριτήρια τα οποία
έχουν ορίσει τα µεγάλα αµερικανικά στούντιο
και βάσει των οποίων θα καθορίζεται το σύνολο των απαιτήσεων του µελλοντικού ψηφιακού κινηµατογράφου–, ώστε να δηµιουργηθεί στη συνέχεια και µια µικρή αίθουσα
προβολής, εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης.

Και τα πρώτα ευχάριστα δείγµατα για τον ελληνικό κινηµατογράφο: πρώτη εργασία για
τον νεοαποκτηθέντα εξοπλισµό θα είναι η ψηφιοποίηση και η αποκατάσταση σχεδόν 160
ταινιών της Φίνος Φιλµ (µεταξύ των οποίων,
Τα κίτρινα γάντια, Μια τρελή τρελή οικογένεια, Η κόµισσα της Κέρκυρας), που θα
ολοκληρωθεί σε περίπου τρία χρόνια. Με τον
τρόπο αυτόν, οι ταινίες όχι µόνο παύουν να
απειλούνται από τη φθορά του χρόνου, αλλά
και θα αποθηκευτούν, και θα υπάρχει πλέον
η δυνατότητα να παραχθούν σε οποιοδήποτε
format χρειαστεί για όλες τις οπτικοακουστικές εφαρµογές (κινηµατογράφος, τηλεόραση,
ευρυζωνικές υπηρεσίες κ.λπ.).

Ένα παράθυρο µε θέα στις πιο ενδιαφέρουσες εικόνες του πλανήτη υπόσχεται
το ανεξάρτητο φεστιβάλ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΒΙΝΤΕΟ7 που φέτος θα διεξαχθεί από τις
7 έως τις 12 ∆εκεµβρίου στην Αθήνα.
Η υποβολή συµµετοχών έχει ξεκινήσει
ήδη και η καταληκτική ηµεροµηνία είναι
η 30η Σεπτεµβρίου. Στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.platforma.gr θα βρείτε
όλες τις λεπτοµέρειες για τη φετινή διοργάνωση.

Στη… λίστα αναµονής µπαίνει για λίγο
η νέα ταινία του Ντένη Ηλιάδη Τρελή
Καρδιά, τα γυρίσµατα της οποίας επρόκειτο να ξεκινήσουν µέσα τους επόµενους µήνες. Ο λόγος, ένα ραντεβού του
σκηνοθέτη µε την εταιρεία παραγωγής
του Γουές Κρέιβεν και µια ενδεχόµενη
συνεργασία µεταξύ τους. Όπως ακούγεται οι Αµερικανοί θέλουν τον Ντένη
Ηλιάδη για το ριµέικ της cult ταινίας του
Κρέιβεν The last house on the left.
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Πανδώρα... εξ’ Αµερικής
Στις κινηµατογραφικές αίθουσες αναµένεται
να βγει τον Σεπτέµβριο η τελευταία ταινία
του Γιώργου Σταµπουλόπουλου Πανδώρα,
βραβευµένη µε το Γ΄ Βραβείο Μυθοπλασίας, και το βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου
για την Θεοδώρα Τζήµου, στα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας 2006.
Η ταινία του Γιώργου Σταµπουλόπουλου µάς µεταφέρει στις αρχές της δεκαετίας του '50.
Όταν ολόκληρη η Ευρώπη προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της απ' τη φρίκη του πολέµου και η Ελλάδα βγαίνει ακρωτηριασµένη και διχασµένη ύστερα απ' τον εµφύλιο, µια
νέα "Πανδώρα" έρχεται απ' την Αµερική, µε τη µορφή του Σχεδίου Μάρσαλ.
Παίζουν: Θεοδώρα Τζήµου, Γιάννης Στάνκογλου,
Γιάννος Περλέγκας, Γιώργος ∆ιαλεγµένος κ.α.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Κάρλοβι Βάρι
29 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου
Ροζ
του Αλέξανδρου Βούλγαρη

Era New Horizons Πολωνία
19 έως 29 Ιουλίου
Ροζ
του Αλέξανδρου Βούλγαρη

Μόντρεαλ
26 Αυγούστου έως 5 Σεπτεµβρίου
Eduart
της Αγγελικής Αντωνίου
(focus on World Cinema)
Πεθαίνοντας στην Αθήνα
του Νίκου Παναγιωτόπουλου
(World Greats)
Ώρες κοινής ησυχίας
της Κατερίνας Ευαγγελάκου
(focus on World Cinema)

Αλεξάνδρεια
4 έως 10 Σεπτεµβρίου
Το λιβάδι που δακρύζει
του Θόδωρου Αγγελόπουλου
(Πανόραµα)

Τορόντο
6 έως 15 Σεπτεµβρίου
Ροζ
του Αλέξανδρου Βούλγαρη

Phuket film festival
(Ταϊλάνδη)
Ένας ήρωας στη Ρώµη
του Πάνου Αγγελόπουλου
(∆ιαγωνιστικό)

∆αιµονική... παράλειψη
Tzoumerka Art Festival
Ένα πρωτότυπο φεστιβάλ µε ποικιλία καλλιτεχνικών και εικαστικών εκδηλώσεων από
διάφορους χώρους έκφρασης, όπως µουσική, χορός, εικαστικά, φωτογραφία, ψηφιακές
τέχνες και λαϊκή τέχνη, αλλά και πιο πειραµατικές αναζητήσεις, µε εκδηλώσεις που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, θα
λάβει χώρα στο ∆ασικό Χωριό Κέδρος, στα
Τζουµέρκα από 1 έως 5 Αυγούστου.
Το πρόγραµµα του φεστιβάλ περιλαµβάνει

µεταξύ άλλων προβολές ταινιών µικρού
µήκους, ντοκιµαντέρ, καθώς και καλλιτεχνικό εργαστήριο ψηφιακής τέχνης και τεχνολογίας. Ακόµη, µια πληθώρα µουσικών
επιλογών: συναυλίες έθνικ µουσικής από
το Θιβέτ, κουβανέζικης λάτιν τζαζ, οριεντάλ,
ινδικής κλασικής µουσικής αλλά και κρουστών, κονσέρτο µε τις «Σουίτες» του Μπαχ
καθώς και εργαστήριο αρµονικής µουσικής
µε τον Αυστριακό Γκέραρντ Φρανκχάουζερ.
Περισσότερες πληροφορίες:
www.tzoumerka-art-festival.gr.

Ο δαίµων του τυπογραφείου έβαλε
το… χεράκι του στο προηγούµενο τεύχος του περιοδικού, στο αφιέρωµα για
τις ταινίες µικρού µήκους µε τίτλο «Μικρού µήκους, µεγάλου δυναµισµού»,
µε αποτέλεσµα να µην αναφερθεί ο
Γιώργος Πανταζόπουλος ως σεναριογράφος (και συνδηµιουργός σκηνοθεσία, κάµερα, µοντάζ, παραγωγή µε
τον Θανάση Τότσικα) της ταινίας Hoy
no vengo a cenar.

// νέα

ΚΙΝΗΤΡΟ κινηµατογραφικής
δηµιουργίας

Γιούλα Μπούνταλη

Σε αναζήτηση
µιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας
Με µεγάλη προσέλευση κοινού πραγµατοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας,
(25 Ιουνίου) η πρώτη παρουσίαση του ντοκιµαντέρ της Γιούλας Μπούνταλη, Η Ευρώπη µου, η Ευρώπη σου, η Ευρώπη µας,
νικήτρια του οµώνυµου διαγωνισµού για
νέους δηµιουργούς από την Ελλάδα που
πραγµατοποιήθηκε από τον Νοέµβριο του
2006 µέχρι τον Ιανουάριο του 2007. Η
σκηνοθέτρια επέλεξε να ιχνηλατήσει την
«Ευρώπη της και την Ευρώπη µας» µέσα
από την εξέλιξη του προγράµµατος
Erasmus/Socrates, βασιζόµενη στις προσωπικές εµπειρίες των συµφοιτητών που είχε
γνωρίσει η ίδια όταν συµµετείχε στο πρόγραµµα. Επτά χρόνια µετά, επισκέφθηκε τον
καθένα στο χώρο διαµονής του και κατέγραψε τις εµπειρίες τους. «Νιώθεις πιο Ευρωπαίος αν ζεις έξω από τη χώρα σου; και
πώς µπορείς να νιώθεις Ευρωπαίος µέσα σ’
αυτήν;» είναι κάποια από τα ερωτήµατα
που –µε δυσκολία, όπως προκύπτει– επιχειρείται να απαντηθούν.
Το ντοκιµαντέρ είναι µια συµπαραγωγή του
Ινστιτούτου Γκαίτε, της ΕΡΤ και του ΥΠ.ΕΞ.
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, µε αφορµή τη Γερµανική Προεδρία
στην Ε.Ε. το πρώτο εξάµηνο του 2007.

Συνεργασία Zentropa
και Minus Pictures
Με την εταιρεία Zentropa των Λαρς Φον
Τρίερ και Πέτερ Γιάνσεν θα συνεργαστεί ο
παραγωγός Γρηγόρης Αθανασίου της Minus
Pictures. Ο ευρωπαϊκός κινηµατογραφικός
κολοσσός ανέλαβε, µέσω της εταιρείας διεθνών πωλήσεων Trust Film Sales, τα δικαιώµατα αποκλειστικής εκπροσώπησης, πώλησης και διανοµής σε ολόκληρο τον κόσµο των δύο πρώτων ταινιών του Κώστα
Ζάπα, Uncut Family και The Last Porn
Movie. Επίσης, αγόρασε τα παγκόσµια δικαιώµατα εκπροσώπησης, πώλησης και
διανοµής της τρίτης ταινίας του Κώστα Ζάπα
µε τίτλο Μικρές ελευθερίες (διεθνής τίτλος:
Minor Freedoms), τα γυρίσµατα της οποίας
θα ξεκινήσουν τον Νοέµβριο του 2007. Η
Trust Film Sales εκπροσωπεί το σύνολο των
έργων των Τρίερ και Βίτενµπεργκ, καθώς και
άλλων γνωστών σκηνοθετών.
Η συµφωνία υπογράφηκε στο πλαίσιο του
Producers Οn Τhe Μove που διοργάνωσε
το European Film Promotion στη διάρκεια
του Φεστιβάλ Καννών.

Τις ταινίες που εγκρίθηκαν στο πρόγραµµα
ΚΙΝΗΤΡΟ ανακοίνωσε τον προηγούµενο
µήνα το ∆.Σ του ΕΚΚ.
Οι ταινίες είναι οι εξής:
Άµα δε σε θέλει
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: Βασίλης Νεµέας,
Παραγωγός: Τάσος Βασιλείου
Η Καντίνα
Σκηνοθεσία: Σταύρος Καπλανίδης,
Σενάριο: Σταύρος Τσιώλης,
Παραγωγός: Κώστας Λαµπρόπουλος
Τέσσερα µαύρα κοστούµια
Σενάριο/ Σκηνοθεσία/ Παραγωγός:
Ρένος Χαραλαµπίδης
Ισοβίτες
Σκηνοθεσία: Θόδωρος Μαραγκός,
Σενάριο: Θόδωρος Μαραγκός, Αγγελική
Μαραγκού, Παραγωγός: Fasma ΕΠΕ, Θόδωρος Μαραγκός
Μικρό έγκληµα
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: Χρίστος Γεωργίου,
Παραγωγός: Θάνος Καραθάνος,
Χρίστος Γεωργίου
Αθήνα - Κωνσταντινούπoλη
Σκηνοθεσία: Νίκος Παναγιωτόπουλος,
Σενάριο: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Μισέλ
Φάις, Παραγωγός: Marianna Films
Το ύψος της χρηµατοδότησης ανέρχεται στα
120.000 ευρώ για την κάθε ταινία.

Μια σηµαντική απώλεια
Μια σπουδαία προσωπικότητα στον χώρο του κινηµατογράφου, ο παλαίµαχος κριτικός Αντώνης Μοσχοβάκης έφυγε από τη ζωή στις 13 Μαΐου. Γεννηµένος το 1923, έλαβε µέρος στην Εθνική Αντίσταση το 1941-44, και για τη δράση του αυτή εξορίστηκε,
από το 1948 και για τέσσερα χρόνια, στην Ικαρία, τη Μακρόνησο και τον Άι Στράτη.
Στα πρώτα του βήµατα εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη σε διάφορες ταινίες (Ραντεβού στην Κέρκυρα, Η ∆ούκισσα της Πλακεντίας), ενώ παράλληλα ξεκίνησε τη δηµοσιογραφική του πορεία, γράφοντας κριτικά άρθρα στην «Επιθεώρηση Τέχνης»,
για να περάσει, τη δεκαετία του ’60, στον ηµερήσιο τύπο, στις εφηµερίδες «Ώρα»,
«Ανεξάρτητος Τύπος», «Νίκη», «Εµπρός», καθώς και στην «Αυγή». Κατά την επταετία βρέθηκε στη Γαλλία, όπου και παρέµεινε µέχρι την µεταπολίτευση. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, και µέχρι την συνταξιοδότησή του το 1984, συνέχισε να
γράφει στην «Αυγή» και την «Ελευθεροτυπία».
Ο Μοσχοβάκης ασχολήθηκε όµως και µε τη µετάφραση λογοτεχνικών έργων από
τα Γαλλικά (Ντιντερό, Μπαλζάκ, Φλοµπέρ, Εξιπερί), ενώ χάρισε στους Έλληνες σινεφίλ την µετάφραση της κλασικής «Ιστορίας του Παγκόσµιου κινηµατογράφου» του
Ζορζ Σαντούλ.
Υπήρξε ιδρυτικό µέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηµατογράφου, από την
οποία εξέδωσε και ένα απάνθισµα κριτικών του από την περίοδο 1958 – 1982, τη «Σινεπιλογή», όπου αναδεικνύεται η πρωτοπόρα σκέψη και το ήθος της κριτικής του.
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OK από το Eurimage
Tη χρηµατοδότηση της νέας ταινίας του Μενέλαου Καραµαγγιώλη µε τίτλο J.A.C.E. και µε το ποσό των 250.000 ευρώ, αποφάσισαν τα µέλη του Eurimage στην
τελευταία τους συνεδρίαση στις 3
Ιουλίου. Ο τίτλος J.A.C.E. είναι
τέσσερα αρχικά που ο σκηνοθέτης αρνείται πεισµατικά να αποκαλύψει τι πραγµατικά σηµαίνουν.
Ωστόσο, αποκαλύπτει πως πρόκειται για την ιστορία ενός σύγχρονου Όλιβερ Τουίστ που πασχίζει να επιβιώσει και να βρει την
οικογένειά του. Η ταινία είναι συµπαραγωγή µε τη Γαλλία (τον Τσεντοµίρ Κολάρ παραγωγό του
βραβευµένου µε Όσκαρ No man’s Land) και την Πορτογαλία, τη
Fyrom, τη Ρουµανία και την Τουρκία.
Τα γυρίσµατα της ταινίας, θα αρχίσουν αρχές Οκτωβρίου. Την ταινία υποστήριξε στο Eurimage ο Σύµβουλος ∆ιεθνών Σχέσεων του
ΕΚΚ Αλέξανδρος Κακαβάς.

Βραβεία
1ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου Λος Άντζελες
• Με την απονοµή των βραβείων ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουνίου
το 1ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου στο Λος Άντζελες,
που διοργάνωσαν εξέχουσες
προσωπικότητες του Χόλιγουντ, ελληνικής καταγωγής.
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας «Ορφέας»:Ακάµας
του Πανίκου Χρυσάνθου
Βραβείο Καλύτερου Ντοκιµαντέρ: Who’s on first
της Βάλερι Κοντάκος
Ειδικό Βραβείο Επιτροπής: Ο γιος του φύλακα
του ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου
Βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Βούλγαρης (Ροζ)
Βραβείο Καλύτερης ταινίας µικρού µήκους: Νάρκες
του Χρήστου Νικολέρη
Βραβείο Κοινού: A song for Argyris του Στέφαν Χάουπτ.
Golden Knight International Film Festival
• Το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου απέσπασε η Αγρύπνια του
Νίκου Γραµµατικού που συµµετείχε στο Golden Knight
International Film Festival που πραγµατοποιήθηκε στη Μόσχα
από τις 22 έως τις 31 Μαΐου. Το σενάριο της ταινίας, έχουν
γράψει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Νίκος Γραµµατικός.

// γυρίσµατα

φώτα κάµερα... πάµε
Από την Κρήτη µέχρι το κέντρο της Αθήνας και από τη Νίσυρο µέχρι τη Θηρασιά, η Ελλάδα
µοιάζει αυτό το καλοκαίρι µε ένα τεράστιο κινηµατογραφικό σκηνικό.
Με 15 ελληνικές ταινίες να βρίσκονται στο στάδιο των γυρισµάτων, το µοτέρ αναλαµβάνει
το δύσκολο έργο της πρώτης γνωριµίας µαζί τους, αφήνοντας την τελευταία και πιο βαρυσήµαντη λέξη στους δηµιουργούς.

// γυρίσµατα

ιστορία 52

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Αλέξης Αλεξίου
Παίζουν: Γιώργος Κακανάκης, Σεραφίτα Γρηγοριάδου, ∆άφνη Λαµπρόγιαννη, Αργύρης Θανάσουλας, Γιασεµί Κηλαϊδόνη, Ορφέας Ζαφειρόπουλος

Mε λίγα λόγια: Ο Ιάσονας, ένας νεαρός αρχιτέκτονας, γνωρίζει την Πηνελόπη σε ένα δείπνο µε κοινούς φίλους. Τα πράγµατα
µοιάζουν να εξελίσσονται καλά, κι οι δυο τους δείχνει να ταιριάζουν. Βγαίνουν, γνωρίζονται και η σχέση τους προχωράει. Ώσπου,
κάποια στιγµή, αποφασίζουν να µείνουν µαζί. Ο Ιάσονας καθαρίζει στην εντέλεια τη ζωή του, αποστειρώνει τα πάντα, χτίζει σωστά θεµέλια για να υποδεχτεί την Πηνελόπη. Οι παλιές συνήθειες µοιάζουν να έχουν ξεχαστεί. Μαζί της µπορεί να µοιραστεί τα
πάντα. Η Πηνελόπη φέρνει τα πράγµατά της σπίτι του. Όλα µοιάζουν τέλεια, αλλά όλα θα εξελιχθούν λάθος. Οι αντιδράσεις του
Ιάσονα µοιάζουν περίεργες. Οι παλιές συνήθειές του επιστρέφουν; Ή µήπως ένα µυστικό έρχεται από το παρελθόν, για να τον
αποµακρύνει από την πραγµατικότητα;
Τι λέει ο σκηνοθέτης: «Η ιστορία ενός άνδρα που, κόντρα στις δυνάµεις της λογικής, προσπαθεί να αλλάξει το πεπρωµένο, το
εξαρχής προδιαγεγραµµένο τέλος µιας σχέσης».
Τόπος γυρισµάτων: Αθήνα.

// γυρίσµατα

Αθανασία

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Πάνος Καρκανεβάτος
Παίζουν: Μαρίνα Καλογήρου, Γιώργος Καραµίχος, Αγγελική Παπούλια, Βαγγέλης Μουρίκης, Μαρίνα Κοέµ

Με λίγα λόγια: µια νεαρή Ελληνοαµερικανίδα επισκέπτεται για πρώτη φορά το νησί της µητέρας της, αναζητώντας τις ρίζες της
και τον πατέρα που δε γνώρισε ποτέ. Η ιστορία αρχίζει να ξετυλίγεται πηγαίνοντάς µας µισό αιώνα πίσω, σε ένα µικρό, αποµονωµένο νησί του Αιγαίου, όπου οι νόµοι της µικρής κοινότητας των ανθρώπων είναι εξίσου σκληροί µε το ξερό και άγονο τοπίο. Η
Αθανασία θα εκδιωχθεί γιατί θέλησε να ζήσει. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η κόρη της θα ξετυλίξει το νήµα της ζωής της.
Τι λέει ο σκηνοθέτης: «µια ταινία για τον έρωτα και τους δρόµους της αγάπης. Μια ταινία µε την οµορφιά και τη δύναµη της
ελληνικής νησιώτικης Ελλάδας που αποτυπώνεται στις φυσιογνωµίες και τις ψυχές των ανθρώπων».
Τόπος γυρισµάτων: Νίσυρος, Κως, Νέα Υόρκη.

φωτό: Κανάρης Τσίγκανος

// γυρίσµατα

πρώτη φορά νονός
Σκηνοθεσία: Όλγα Μαλέα
Σενάριο: Νίκος Παπανδρέου, Όλγα Μαλέα
Παίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Ελένη Καστάνη, Γιώργος Κιµούλης, Τεξ Πάρντιου,
Νίκος Ανδριγιαννάκης, Τάσος Κωστής, Χάρης Εµµανουήλ, Μάνος Γαβράς

Με λίγα λόγια: Ο 11χρονος γιος ενός πολιτικού αρχηγού καλείται να παραστεί, αντί του πατέρα του, σε µια βάφτιση στην Κρήτη. Ο µεγαλωµένος στην Καλιφόρνια, Άλεξ, ενώ ακόµη δεν ξέρει να µιλάει και να γράφει ελληνικά, πρέπει να φανεί αντάξιος των
προσδοκιών των ψηφοφόρων του πατέρα του. Τα πρώτα του βαφτίσια στην «τέχνη και τα τεχνάσµατα της πολιτικής» θα τον σηµαδέψουν για όλη του τη ζωή.
Το σενάριο της ταινίας βασίζεται σε αυτοβιογραφικό διήγηµα του Νίκου Παπανδρέου από το βιβλίο του 10 µύθοι και µια ιστορία.
Τόπος γυρισµάτων: Κρήτη, Πελοπόννησος, Αθήνα.

φωτό: Ελισάβετ Μωράκη

// γυρίσµατα

µικρό έγκληµα

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Χρίστος Γεωργίου
Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ράνια Οικονοµίδου, Αντώνης Κατσαρής, Άρτο Απαρτιάν, Ελένη Κοκκίδου, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Ερρίκος Λίτσης

Με λίγα λόγια: Ο Λεωνίδας, νέος αστυνοµικός, µετατίθεται σε ένα πανέµορφο, αποµονωµένο νησί του Αιγαίου. Η βαρετή του
καθηµερινότητα θα ανατραπεί, όταν ανακαλύπτει στον γκρεµό το πτώµα ενός γέροντα συγχωριανού. Πώς πέθανε ο παππούς, και
γιατί στην τελευταία του στιγµή χαµογελούσε; Όλοι θεωρούν πως πρόκειται για ατύχηµα, όµως το ένστικτο του Λεωνίδα του υπαγορεύει ότι τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. Η άρνηση του Αρχηγού της Αστυνοµίας να ερευνήσει περαιτέρω, η µακέτα ενός ξενοδοχειακού συγκροτήµατος στο σαλόνι της Προέδρου της κοινότητας και η εσπευσµένη επιστροφή στο νησί της διάσηµης (τηλεπαρουσιάστρια σε πρωινή εκποµπή) κόρης του νεκρού, θα σπρώξουν τον νεαρό αστυνοµικό να χρησιµοποιήσει τις εµπειρίες
του για να διαλευκάνει την υπόθεση.
Τι λέει ο σκηνοθέτης: πρόκειται για µια ανθρώπινη ιστορία µε χιούµορ που παρουσιάζουµε ως ροµαντική κοµεντί, αλλά που,
όπως κάθε καλή κωµωδία έχει στο κέντρο της κοινωνικά θέµατα.
Τόπος γυρισµάτων: Θηρασιά.

// γυρίσµατα

διόρθωση
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Θάνος Αναστόπουλος

Με λίγα λόγια: Μια ιστορία ανάµεσα σ’ έναν άνδρα και µια γυναίκα.
Μια ταινία πρόκληση για το Θάνο Αναστόπουλο, που γυρίζει σε Panasonic HVX 200, video υψηλής ευκρίνειας DVCPRO HD και µάλιστα γυρίζει χωρίς κασέτα αλλά γράφει κατευθείαν σε σκληρούς δίσκους. Ένα µεγάλο στοίχηµα για τον ίδιο, καθώς στο δίκτυο διανοµής στην Ελλάδα οι κινηµατογραφικές αίθουσες που έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν ψηφιακά master είναι περιορισµένες έως
και ανύπαρκτες.
Τόπος γυρισµάτων: Αθήνα.

// γυρίσµατα

Ψυχραιµία Παιδιά!
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Νίκος Περάκης
Παίζουν: Γιάννης Τσιµιτσέλης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Βάσω Καβαλιεράτου, Ευτυχία Γιακουµή, Γιώργος Χρανιώτης. Ειδική συµµετοχή: Γιώργος Κιµούλης

Με λίγα λόγια: οι παράλληλες και συχνά αλληλένδετες ιστορίες µερικών πολύ διαφορετικών νέων κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιρινού 24ωρου, από τις φυλακής τα σίδερα ως τους κυλιόµενους διαδρόµους του «Ελ. Βενιζέλος» και από τις παραλίες του Σαρωνικού ως τα βοσκοτόπια του Ψηλορείτη. Κοινό χαρακτηριστικό των ηρώων, τα προβλήµατα που τους έχουν κληροδοτήσει οι γονείς τους. Οι ίδιοι πέφτουν στα βαθιά, καθώς η απώλεια της ευδαιµονίας επιφέρει την ξαφνική και αναγκαστική «ενηλικίωσή» τους.
Τι λέει ο σκηνοθέτης: «όπως και οι Σειρήνες στο Αιγαίο, έτσι και αυτή η ταινία είναι µια δραµατική κωµωδία µε αισιόδοξο έως
κυριολεκτικά λυτρωτικό τέλος».
Τόπος γυρισµάτων: Αθήνα, Κρήτη.

// γυρίσµατα

το ξάφνιασµα του έρωτα
(Εκεί µακριά ο έρωτας)

Σκηνοθεσία: Πέτρος Σεβαστίκογλου
Σενάριο: Πέτρος Σεβαστίκογλου, Κωνσταντίνος Λαµπρούλης
Παίζουν: Ρούλα Πατεράκη, Γιώργος ∆ιαλεγµένος, ∆ήµητρα Λαρεντζάκη, Αντώνης Καρυστινός, Ευγενία ∆ηµητροπούλου, Χρήστος Νικολάου

Με λίγα λόγια: ∆ύο νέοι ορκίζονται να ξανασυναντηθούν µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο σπίτι όπου µεγάλωσαν. Η µέρα
αυτή έχει να κάνει µε έναν µύθο που ορίζει πως κάθε είκοσι χρόνια ένας κοµήτης περνά από την περιοχή και, καθώς περνά, ένα
φωτεινό µονοπάτι αντανακλάται στα νερά µιας λίµνης. Και αυτοί που πραγµατικά αγαπιούνται, µπορούν εκείνη τη µέρα να βαδίσουν και να διασχίσουν τη λίµνη. Οι δύο νέοι ξαναβρίσκονται στο ακατοίκητο πια σπίτι· µαζί τους, και άλλα δύο ζευγάρια, 40 και
60 χρόνων αντίστοιχα.
Τόπος γυρισµάτων: Πήλιο, Βόλος, Αθήνα.

φωτό: Γεράσιµος ∆οµένικος, Έφη Παπαϊωάννου

// γυρίσµατα

συνοµωσίες γυναικών
Σκηνοθεσία/ σενάριο: Βασίλης Βαφέας
Παίζουν: Αλέξανδρος Τσακίρης, Φαίη Ξυλά, Τζένη Σκαρλάτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Άλκηστη Πουλοπούλου, Πάνος Βίτσικας. Guest star Κώστας Βουτσάς

Mε λίγα λόγια: Ένας µεσήλικας άντρας νοµίζει ότι τα έχει όλα: µια τακτοποιηµένη οικογενειακή ζωή µε την όµορφη γυναίκα του
και µια στρωµένη δουλειά σε µεγάλη εταιρεία. Αργά ένα βράδυ, δέχεται ένα τηλεφώνηµα από το γραφείο του διευθυντή του και
φεύγει βιαστικά για την εταιρεία, οδηγώντας µέσα σε µεγάλη νεροποντή. Από το σηµείο αυτό και µετά, µια οδύσσεια ακολουθεί
– µια οδύσσεια αναζήτησης καινούργιας δουλειάς, αλλά και καινούργιας συντρόφου. Ο ήρωας θα βιώσει µια σειρά κωµικοτραγικές καταστάσεις σε διάφορους επαγγελµατικούς χώρους, ενώ, παράλληλα, θα ζήσει σαγηνευτικές, παράλογες και πρωτόγνωρες γι’ αυτόν εµπειρίες µε ερωτικές συντρόφους διαφορετικών ηλικιών και γυναικείων τύπων.
Τι λέει ο σκηνοθέτης: «Με καυστικότητα και σατιρική διάθεση, η ταινία πραγµατεύεται τους πόθους και τους τρόµους ενός
άντρα στη µέση ηλικία».
Τόπος γυρισµάτων: Αθήνα, Σύρος, Λαύριο.

φωτό: Ξένη Ταζέ

// γυρίσµατα

κλέφτες

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Μάκης Παπαδηµητράτος
Παίζουν: Μυρτώ Αλικάκη, Πέτρος Λαγούτης, Μάκης Παπαδηµητράτος, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ελευθερία Γεροφωκά, ∆ηµήτρης Καπετανάκος, ∆ηµήτρης Τιµπιλής, Ρεγγίνα Μανδηλάρη

Με λίγα λόγια: ∆υο µικροκλέφτες στην Αθήνα σήµερα. Μπαίνουν σε σπίτια και παίρνουν λίγα, για να µην τους καταλάβουν
και να µπορέσουν µετά από λίγο καιρό να ξαναµπούν. Μεταπουλούν κλεµµένα ραδιοσιντί, κλέβουν τα φαγητά τους από το σούπερ µάρκετ, ποντάρουν στο στοίχηµα ελπίζοντας στο εύκολο κέρδος. Βάζοντας στόχο να πάνε ένα ταξίδι στο Άµστερνταµ, χρειάζονται περισσότερα χρήµατα, κι έναν τρόπο να τα κερδίσουν. Στην προσπάθειά τους ν’ αδειάσουν ένα καλό σπίτι, θα γίνουν µάρτυρες σ’ ένα γεγονός που θα τους βάλει σε µπελάδες. Οι σεξουαλικές ιδιαιτερότητες των κατοίκων του σπιτιού θα αποβούν µοιραίες για µια πόρνη. Στόχος των δυο συνεργατών δεν είναι πλέον τα χρήµατα, αλλά η επιβίωσή τους.
Τι λέει ο σκηνοθέτης: «Μια µαύρη κωµωδία, που δεν προσπαθεί να δείξει ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί. Στέκεται απέναντι απ’ όλα και ευελπιστεί να θέσει ερωτήµατα, να συγκινήσει αλλά και να σοκάρει».
Τόπος γυρισµάτων: Αθήνα.

// γυρίσµατα

valse sentimental
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Κωνσταντίνα Βούλγαρη
Παίζουν: Θάνος Σαµαράς, Λουκία Μιχαλοπούλου, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Ανδρέας Κοντόπουλος, Αλέξανδρος Βούλγαρης

Με λίγα λόγια: µια επίδοξη σκηνοθέτιδα και ένας µοναχικός κοµίστας πρωταγωνιστούν σε µια ερωτική ιστορία για όσους δεν
θέλουν να ερωτευθούν. Με φόντο την καλοκαιρινή Αθήνα και σηµείο αναφοράς τα Εξάρχεια προσπαθούν να βρουν το δικό τους
κώδικα επικοινωνίας χορεύοντας ένα συναισθηµατικό βαλς ο ένας γύρω από τον άλλον.
Τι λέει ο σκηνοθέτης: Μια ιστορία αγάπης για την έλλειψη επικοινωνίας σε µια πόλη που όλοι (και όλα) λείπουν.
Τόπος γυρισµάτων: Αθήνα.

// γυρίσµατα

και ακόµα…

a simple love story

deep end

Σκηνοθεσία: ∆ηµήτρης Βόρρης, Παίζουν: Σίλβια Κολόκα, Ντέηβιντ Καµµένο,
Μπίλι Ζέιν, Σπύρος Φωκάς

Σκηνοθεσία: Θανάσης Αντωνίου, Σενάριο: Αλέξανδρος Κακαβάς, Παίζουν: Αλέκος
Συσσοβίτης, Κώστας Σόµµερ, Ναταλία Λιονάκη, Μαρία Κορινθίου, Τόνυ ∆ηµητρίου

Με λίγα λόγια: Σε µια παρακµιακή Ευρωπαϊκή µητρόπολη
όπου επικρατoύν κοινωνική αναταραχή, βία και αιµατηρές συγκρούσεις, µια πανέµορφη ζωγράφος, σύζυγος ενός εµπόρου
όπλων, ερωτεύεται έναν άγνωστο άνδρα, κυνηγηµένο τόσο
από τον νόµο όσο και από πληρωµένους δολοφόνους. Μια
ιστορία έρωτα, διαφθοράς και βίας, ένα εκρηκτικό µείγµα αγάπης και εκδίκησης. Στα συν της ταινίας η µουσική από τον Σιγκέρου Ουµεµπαγιάσι (2046).

Με λίγα λόγια: Ο Νίκος, παντρεµένος µε τη Φανή, και ο Γιάννης µε την Ινώ περνούν, τις καλοκαιρινές διακοπές τους σε ένα
νησί του Αιγαίου. Ο Νίκος και η Ινώ, παράνοµο ζευγάρι για
χρόνια προσπαθώντας να ξεφύγουν από τους συζύγους τους,
βάζουν σε εφαρµογή ένα παράτολµο σχέδιο. Κάτι όµως δεν
υπολόγισαν σωστά.
Τόπος γυρισµάτων: Αθήνα, Θήβα, Εύβοια.

Αθήνα - Κωνσταντινούπολη

Στις αρχές Σεπτεµβρίου
θα ξεκινήσει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τα γυρίσµατα της νέας του ταινίας
Αθήνα –Κωνσταντινούπολη, µε πρωταγωνιστές
τους Λευτέρη Βογιατζή,
∆ηµήτρη Πουλικάκο και
Αλεξία Καλτσίκη. Με αρχή και τέρµα της διαδροµής της τις δύο
πόλεις του τίτλου, η ταινία θα µας ταξιδέψει µε άξονα την εθνική οδό Αθήνας – Θεσσαλονίκης, αλλά και µέσα από πόλεις της
Βόρειας Ελλάδας.
Το σενάριο είναι του Μισέλ Φάις και του Νίκου Παναγιωτόπουλου που είχαν συνεργαστεί και στο Delivery.

Τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι

Στο στάδιο της προετοιµασίας βρίσκεται µια ταινία για τον Ολυµπιακό. Ο Λευτέρης Καπώνης, γνωστός σεναριογράφος, διασκευάζει για τη µεγάλη οθόνη το βιβλίο του ∆ιονύση Χαριτόπουλου «Τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι». Πρόκειται για µια
υπερπαραγωγή που διατρέχει την ιστορία του Θρύλου από την
εποχή του Μπούκοβι- προπονητή της οµάδας του Πειραιά στις
αρχές του ΄60 - µέχρι και σήµερα. Οι παραγωγοί που ανέλαβαν
την ολοκλήρωση της ταινίας, µάλιστα, πήραν το όνοµα «Red 7».
Τόπος γυρισµάτων: Αθήνα, Πειραιάς.

Το φιλί... της ζωής

Κωµωδία του Νίκου Ζαπατίνα που γυρίζεται αυτή την
εποχή στη Σίφνο. Μεταξύ
των ηθοποιών Κατερίνας
Παπουτσάκη, Λαέρτη Μαλκότση, Ζέτας ∆ούκα και ο
Θέµος Αναστασιάδης.

// συνέντευξη

Στα ίχνη του ποιητή

Άνοιξε κι έκλεισε τον κύκλο της ζωής του στην Πλούµιτσα, µια ερηµική περιοχή στους πρόποδες
του Ταΰγετου, που έγινε και ένα από τα χαρακτηριστικά σύµβολα της ποίησής του.
Όµως ο Νικηφόρος Βρεττάκος (1912-1991), ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους έλληνες ποιητές,
έζησε στην καρδιά των γεγονότων του πολυτάραχου 20ού αιώνα. Η Αθανασία ∆ρακοπούλου,
στο ντοκιµαντέρ της Περιουσιακά στοιχεία, ξαναενώνει, δεκαέξι χρόνια µετά το θάνατο του ποιητή,
τα κοµµάτια της ζωής του - αλλά και µιας ταινίας που δεν έγινε ποτέ.

«Ήξερα πως υπήρχε αυτό το παλιό υλικό και πως ο Κώστας Βρεττάκος (σ.σ. µε τον οποίο η σκηνοθέαπό τον Νίκο Αναγνωστό τρια συνυπέγραψε το σενάριο για τα βραβευµένα, παιδιά της Χελιδόνας, σε σκηνοθεσία του) είχε, από
χρόνια, εγκαταλείψει την ιδέα να κάνει µια ταινία για τον πατέρα του, Νικηφόρο. Σκέφτηκα πως θα είχε
ενδιαφέρον, όχι σαν ένα οποιοδήποτε υλικό που αποτυπώνει έναν σηµαντικό ποιητή που έχει φύγει απ’
τη ζωή, αλλά ακριβώς σαν κοµµάτι µιας ταινίας που δεν έγινε. Του ζήτησα να το χρησιµοποιήσω. Έψαξα, µεγάλο µέρος του υλικού είχε χαθεί, το αρνητικό δεν υπήρχε, οι αµηχανίες και οι σιωπές κυριαρχούσαν σ’ ό,τι είχε µείνει, κι αυτό ήταν κάτι που µου άρεσε. Κάπως έτσι, µια άλλη ταινία είχε αρχίσει…».
Μέσα απ’ την αποσπασµατικότητα αυτών των εικόνων, των γραπτών πληροφοριών και πλήθους ζωντανών µαρτυριών εξερευνάται το πώς αποτυπώνονται στο έργο ενός ποιητή οι δύσκολες και συχνά
τραγικές στιγµές που έζησε η Ελλάδα.

Ο τρόπος µε τον οποίο αλληλεπιδρούν κάποια αποσπάσµατα από την ταινία που δεν ολοκληρώθηκε µε το καινούργιο υλικό, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων - ο ίδιος ο ποιητής µοιάζει να εµφανίζεται σε χώρους που εσείς κινηµατογραφείτε σήµερα και που, στην παλιά κινηµατογράφηση, αποτελούν γι’ αυτόν παρελθόν.
Υπάρχουν πολλά επίπεδα χρόνου: οι δικές του αφηγήσεις, η παρουσία του µέσα σε χώρους που είναι
της εποχής τής δεκαετίας του 1980, και η σηµερινή µατιά απέναντι σε όλα αυτά. Σκοπός µας ήταν να
µην κάνουµε µια ταινία γραµµικής αφήγησης, αλλά να ενώσουµε όσο περισσότερα από τα κοµµάτια
της ζωής του γινόταν. Μέσα σ’ αυτά, εκτός απ’ την ταινία που δεν έγινε, ήταν οι αµηχανίες και η απροθυµία του απέναντι στο φακό, αλλά κι αυτό το ταξίδι που είχε κάνει στο Παλέρµο, τη δεκαετία του
1980, επισκεπτόµενος (και αυτός εκ των υστέρων) το χώρο στον οποίο είχε µείνει για τέσσερα χρόνια
περίπου.

Υπήρξε κάποιο χαρακτηριστικό σχετικά µε το έργο ή τη ζωή του γύρω από το οποίο θελήσατε να κινηθείτε;
Όταν κανείς ετοιµάζεται να κάνει µια ταινία για έναν ποιητή, πρέπει κατ’ αρχάς να αναλογιστεί ότι είναι αδύνατον –ή σχεδόν αδύνατον– να παρουσιάσει την ποίηση την ίδια. Η ταινία είναι ένα άλλο µέσο· δύσκολα
την προσεγγίζει. Το ουσιώδες, λοιπόν, της ύπαρξης αυτού του ανθρώπου, το ποιητικό και λογοτεχνικό έρ-

γο που άφησε πίσω του, σε µεγάλο βαθµό ξεφεύγει από τα όρια της
ταινίας, ό,τι και να κάνει κανείς. Εποµένως, σκέφτηκα ότι θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον να δούµε πώς η ποίηση συνόδευσε όχι µόνο
τη ζωή του, την προσωπική του ιστορία, αλλά και, ακόµα περισσότερο, τη γενικότερη ιστορία του τόπου. Γιατί µιλάµε για µια γενιά που
έζησε τροµερά πράγµατα. Είχα πάντα στο µυαλό µου µια φράση του
Θεοτοκά: «Ιστορία ήταν η σκοτεινή ειµαρµένη της γενιάς µας», κάτι
που νοµίζω πως ισχύει σε µεγάλο βαθµό και για τον Νικηφόρο Βρεττάκο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό: η ζωή που δεν αφήνεται να είναι και πολύ προσωπική, µε όλα όσα συµβαίνουν τριγύρω – και ιδιαίτερα καθώς ο συγκεκριµένος άνθρωπος µε τον τρόπο του συµµετείχε στα γεγονότα, δεν έµεινε απ’ έξω.

Τι δυσκολίες συναντήσατε;
Κατ’ αρχάς, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις µια ταινία για έναν άνθρωπο που γνώριζες, αν και δεν ξέρω αν θα µπορούσα να πω ότι
τον γνώριζα καλά - ακόµα και πολλοί από τους φίλους του θα
πουν το ίδιο. Ήξεραν τις ιδέες του για διάφορα θέµατα -όπως αυτές έχουν περάσει µέσα από τις δηµοσιεύσεις του και, βέβαια, την
ποίησή του-, όµως τον ίδιο, πολύ προσωπικά, νοµίζω ότι λίγοι άνθρωποι τον προσέγγιζαν. Ήταν ένας νηφάλιος, ευγενικός άνθρωπος, αλλά κλειστός. Θα σας αφηγηθώ µια µικρή ιστορία απ’ αυτές
που δεν µπήκαν στην ταινία, όπως µου τη µετέφερε ο δηµοσιογράφος Μιχάλης Σταµατελάτος: «Μου τηλεφώνησε ο Νικηφόρος και
ρώτησε αν θα ήθελα να πάω µαζί του να επισκεφθούµε τον Ελύ-

τη, που ήταν άρρωστος στο ΚΑΤ. ∆έχτηκα και πήγαµε. Ο Ελύτης
κοιµόταν όταν φτάσαµε. Καθίσαµε κοντά του σιωπηλοί και περιµέναµε. Ξύπνησε λίγο αργότερα και χαιρετήθηκαν: “Πώς είσαι,
Οδυσσέα;” - “Τι κάνεις, Νικηφόρε;”. Μείναµε περίπου είκοσι λεπτά. Είναι ζήτηµα αν αντάλλαξαν είκοσι λέξεις. Μετά, φύγαµε. Αυτό ήτανε». Το αναφέρω, για να υπογραµµίσω τη δυσκολία να βιογραφήσεις έναν ιδιαίτερα σιωπηλό άνθρωπο, που έχει ελάχιστα µιλήσει σε άλλους για τον εαυτό του. Ένα άλλο πρόβληµα ήταν πως,
δεκαέξι χρόνια µετά το θάνατό του, οι φυσικοί µάρτυρες της ζωής
του έχουν λιγοστέψει, καµιά φορά ξεχνάνε ή και δυσκολεύονται να
σταθούν αντίκρυ στην κάµερα. Έπειτα νοµίζω πως η µεγαλύτερη
δυσκολία σ’ ένα τέτοιο πορτρέτο είναι η ισορροπία: τι κρατάς και τι
αφήνεις. Κανένας άνθρωπος δε χωράει ολόκληρος µέσα σε µια
ταινία, πόσο µάλλον ένας σηµαντικός ποιητής…

Είστε κι εσείς συγγραφέας και µεταφράστρια. Βοήθησε αυτό στο να κατανοήσετε κάποιες πλευρές του Βρεττάκου;
Ασφαλώς. Όσο πιο κοντά είναι κανείς σ’ αυτή τη «δουλειά», το
métier του λόγου, τόσο πιο πολύ εύκολο του είναι να πλησιάσει,
έστω, τα γραπτά κάποιου άλλου. Επίσης, µε βοήθησαν πάρα πολύ
οι λεπτοµέρειες της ζωής του, τις οποίες έµαθα κατά τη δηµιουργία
της ταινίας· γιατί την περιπέτεια όλου του βίου ενός ανθρώπου δεν
είναι εύκολο να τη γνωρίζεις - κανείς δεν κυκλοφορεί έχοντας στην
τσέπη την ιστορία του, το σενάριο της ζωής του! Μέσα απ’ αυτήν,
λοιπόν, νοµίζω ότι φωτίζεται ιδιαίτερα και η ποίησή του.

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Αθανασία ∆ρακοπούλου, Φωτογραφία: Άρης Σταύρου, Γιώργος Μιχελής (Παλιές λήψεις: Κώστας Νάσιος, Τ. Ζερβουλάκος)
Μοντάζ: Χρόνης Θεοχάρης, Μουσική: Κώστας ∆ηµουλέας, ∆ιεύθυνση παραγωγής: Βάσω Πατρούµπα, Παραγωγή: CINEGRAM A.E.

// φεστιβάλ

Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κάρολος
Παπούλιας και ο πρόεδρος της Κριτικής
Επιτροπής του Φεστιβάλ Ζαν Μαρί Ντρο.

Ο υπουργός Επικρατείας Θόδωρος
Ρουσόπουλος απονέµει το Α βραβείο
στον Γερµανό Γκέχαρντ Σικ για την
ταινία Πρόσκληση σε χορό.

Η Εϊµι Μάλινς βραβεύει την σκηνοθέτιδα
Χάιντι Βιλκµαν για την ταινία της
Όνειρα πέρα απο την όραση.

Ο Κωνσταντίνος Φύκας απονέµει
το Ειδικό βραβείο της Επιτροπής
στον σκηνοθέτη Στέφανο Μονδέλο.
Μαζί τους και ο Στέλιος Πάγιας.

Ο Ζαν Μαρί Ντρο συνοµιλεί
µε τον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κάρολος
Παπούλιας και ο υπουργός Επικρατείας
Θόδωρος Ρουσόπουλος, συζητούν µε τον
Στέλιο Κυµπουρόπουλο, φοιτητή της Ιατρικής.

Η Μαίρη Χατζηµιχάλη Παπαλιού, το µέλος της
Κριτικής Επιτροπής Αντώνης Ρέλλας και το
team του Φεστιβάλ. Ώρα για ξεκούραση.

Η Έϊµι Μάλινς χειροκροτείται
απο τον ∆ήµαρχο Αθηναίων Νικήτα
Κακλαµάνη που της απένειµε
το Μετάλιο της Πόλης των Αθηνών.

φωτό: www.gventouris.com

Έϊµι Μάλινς, Κωνσταντίνος Φύκας,
Άλισον Λάπερ παιχνίδια µε το φακό.

Εξερευνώντας τις αισθήσεις
σε κινηµατογραφικό χρόνο
Το ραντεβού του για τον επόµενο Ιούνιο ανανέωσε το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Ντοκιµαντέρ µε θέµα την Αναπηρία, Emotion Pictures, που ολοκληρώθηκε
µε µεγάλη επιτυχία, ανατρέποντας πλήρως τις αρχικές επιφυλάξεις
που υπήρξαν ως προς την ανταπόκριση του κόσµου

Η Άννα Μαρία, από τους ποιο
πιστούς φίλους του φεστιβάλ.

Για τρεις µέρες, 16-18 Ιουνίου, στο Νέο Μουσείο Μπενάκη, ακυρώθηκε µε τον απλούστερο τρόπο κάθε διάκριση και –θετική ή αρνητική– προκατάληψη. Μέσα
από τις 45 ταινίες που προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ, το
κοινό εξοικειώθηκε µε τη διαφορετική καθηµερινότητα
των ατόµων µε αναπηρία, διαγράφοντας τη λέξη
«ήρωας» απ’ το λεξιλόγιό του. Τα άτοµα µε αναπηρία
δεν είναι εξωπραγµατικά φαινόµενα υπεράνθρωπης
θέλησης· είναι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν
µια φυσιολογική ζωή µε τον δικό τους τρόπο και, το
σηµαντικότερο, δεν αναζητούν εύσηµα από κανέναν.
Το Φεστιβάλ Emotion Pictures, µε Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια τη Μαίρη Χατζηµιχάλη-Παπαλιού, διοργάνωσε η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας-Γενική Γραµµατεία
Ενηµέρωσης, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, στο πλαίσιο του 2ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου «Άτοµα µε Αναπηρία και ΜΜΕ».

σηµεία υπεροχής
Ο Αλέξανδρος, από το Ιδρυµα
Αποκατάστασης Αναπήρων,
που έγραψε το σενάριο
για το 30λεπτο Θεός στον ορίζοντα.

Η Έϊµι Μάλινς ηγείται
του συµβολικού αγώνα δρόµου
στο κέντρο της Αθήνας.

Οι ταινίες: Μετρηµένες σε αριθµό και σωστά προγραµµατισµένες, σού επέτρεπαν να δεις πολλά διαφορετικά
πράγµατα µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα, χωρίς το
παραµικρό ίχνος κόπωσης.
Το κοινό: Πολυποίκιλο, πολύχρωµο, πολυδιάστατο,
δε θύµιζε σε τίποτα το µπλαζέ σινεφίλ τσούρµο που
σου ’ρχεται αµέσως στο µυαλό όταν σκέφτεσαι φεστιβάλ κινηµατογράφου.
Οι συζητήσεις: Πόσες φορές έχετε συναντήσει ανθρώπους να µπλοκάρουν τις σκάλες συζητώντας, πλήρως
απορροφηµένοι, για την ταινία που µόλις είδαν;
Ο χώρος: Η σωστή επιλογή της ηµεροµηνίας επέτρεψε
στο Emotion Pictures να εκµεταλλευτεί µε τον καλύτερο τρόπο το αίθριο του Μουσείου, µετατρέποντάς το
στην πιο όµορφη θερινή αίθουσα της Αθήνας.
Η ατµόσφαιρα: Εν µέσω µυρωδάτων βασιλικών και
πρωτοποριακών έργων τέχνης, ένα καφεδάκι στο µπαρ
και µια νέα γνωριµία έφταιγαν συχνά για χαµένες προβολές, αλλά ο έξυπνος προγραµµατισµός και το µηδενικό αντίτιµο του εισιτηρίου σού επέτρεπαν να µπαινοβγαίνεις στις αίθουσες κατά βούληση, χωρίς την καταπιεστική αίσθηση του κινηµατογραφικού καθήκοντος.

Τα βραβεία:
Η Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ,
αποτελούµενη από τους Ζαν-Μαρί
Ντρο, Τσαλάρ Κιµιοντζού, Ελένη
Μουσταΐρα και Αντώνη Ρέλλα (το πέµπτο µέλος της Επιτροπής, ο συνθέτης ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου, δε
συµµετείχε στις διαδικασίες της Επιτροπής για σοβαρούς λόγους) βράβευσε τις εξής ταινίες:

Α΄ Βραβείο καλύτερης ταινίας
Πρόσκληση σε χορό
Του Γκέχαρντ Σικ, παραγωγή
Ράινχαρντ Βουλφ (Γερµανία)
Β΄ Βραβείο καλύτερης ταινίας
Braindamadj’d… Πράξη ΙΙ
Του Πολ Νάντλερ, παραγωγή
Τζόναθαν Φίνκελσταϊν (Καναδάς)
Βραβείο πρωτοτυπίας
και ευρηµατικής σκηνοθεσίας
Ο χορός του Φοίνικα
Της Καρίνα Έπερλαϊν,
παραγωγή Καρίνα Έπερλαϊν (ΗΠΑ)
Βραβείο Τεχνικής
και Καλλιτεχνικής αρτιότητας
Όνειρα πέρα από την όραση
Της Χάιντι Βίλκµαν, παραγωγή
Χάιντι Βίλκµαν (Μ. Βρετανία)
Ειδικό Βραβείο Επιτροπής
MasterPiece Μέρος Ι
Του Στέφανου Μονδέλου, παραγωγή
Βασιλική Αργυροπούλου (Ελλάδα)
Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηµατικό έπαθλο 20.000 ευρώ το καθένα.
Τέλος, η Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ απένειµε Ειδική Μνεία στις εξής
ταινίες:
Σαν πεταλούδα της Εύας Πιέτα
από την Πολωνία,
Τα µάτια µου του Ερλεντ Μο
από τη ∆ανία,
Πώς τρώγεται ένας ελέφαντας;
του Ρικ Ράνταλ από την Αυστραλία.

// συνέντευξη

φωτό: www.gventouris.com

Οι περιορισµοί
βρίσκονται στο µυαλό

Μια δύσκολη προσωπική δοκιµασία δε στάθηκε ικανή να ανακόψει τη δηµιουργική πορεία του, που απέκτησε νέα πνοή. Το 1993, χρονιά της αποφοίτησής του από τη Σχολή Σταυράκου, ο Αντώνης Ρέλλας έχασε το
αριστερό του πόδι και την ικανότητα κίνησης του αριστερού του χεριού, αλλά συνέχισε να εργάζεται: έκτοτε,
σκηνοθέτησε τρία ντοκιµαντέρ (Είµαι ζωντανός, Αιγαίου κύµατα, Καλλίστη θήρα), εργάστηκε ως σκηνοθέτης και µοντέρ στην τηλεόραση ως το 2005, και πειραµατίστηκε µε το video και τα εικαστικά
από τη ∆έσποινα Παυλάκη
Ο 36χρονος σκηνοθέτης µάς µιλά για την εµπειρία του ως µέλους
της Κριτικής Επιτροπής του 1ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ µε
θέµα την Αναπηρία, Emotion Pictures, την πορεία του στους διαφορετικούς χώρους όπου κινήθηκε, τη γνωριµία του µε την αναπηρία και τη σχέση της µε τη δηµιουργία.

Ποιος είναι ο προσωπικός σας απολογισµός από το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ µε Θέµα την Αναπηρία;
Το Φεστιβάλ σε οργανωτικό επίπεδο πέτυχε το στόχο του, προετοιµάστηκε, παρουσιάστηκε και επικοινωνήθηκε µε φεστιβαλικούς
όρους διεθνούς κύρους. Παρουσιάστηκε µεγάλη γκάµα θεµάτων,

και ήταν καταλυτικής σηµασίας η συµµετοχή των ξένων δηµιουργών, αλλά και ενδιαφέρουσα η συµµετοχή των ελλήνων δηµιουργών. Στην καλλιτεχνική διευθύντρια Μαίρη Χατζηµιχάλη-Παπαλιού
και στο επιτελείο της αξίζουν πραγµατικά πολλά συγχαρητήρια για
τη διεθνοποίηση και το κύρος του φεστιβάλ. Η αναπηρία παρουσιάζεται µε όρους περιθωριακού φαινόµενου και ίσως για πρώτη φορά αντιµετωπίστηκε στην αληθινή της διάσταση – αυτό είναι κέρδος,
ένα στοίχηµα πολιτισµού που κατακτήθηκε. Η πρώτη ύλη του Φεστιβάλ είναι παρακαταθήκη και πρέπει να αξιοποιηθεί ανάλογα σε
βάθος χρόνου. ∆ε λέω, βέβαια, ότι ως διά µαγείας άλλαξαν όλα,
αλλά έχω την πεποίθηση ότι η αποµυθοποίηση µέσα από την τέχνη

του ντοκιµαντέρ µπορεί να παρακινήσει τον θεατή-πολίτη να συµµετέχει σε αυτήν την ανθρώπινη εµπειρία και να του αποκαλύψει αυτό που υπάρχει πίσω από ό,τι φαίνεται. Το Emotion Pictures ανοίγει
µια πόρτα διαλόγου µε την κοινωνία για τα θέµατα αναπηρίας.

Θα σας ενοχλούσε αν ο απολογισµός του κοινού διέφερε
από τον δικό σας; Έχω την αίσθηση ότι αντιλαµβάνεστε αυτή τη διοργάνωση διαφορετικά απ’ τον µέσο θεατή που δεν
έχει ειδικές γνώσεις επί του θέµατος.
∆ε χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να νιώσεις την αλήθεια. Είχα την
ευκαιρία να µιλήσω µε πολύ κόσµο κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ,
και διαπίστωσα ότι µερίδα του κοινού ήρθε µε την ανάγκη να δει
στην οθόνη αλήθειες και όχι µύθους που χρόνια αναπαράγονται.

Ας µιλήσουµε λίγο για τις ταινίες, µιας και συµµετείχατε
στο Φεστιβάλ ως µέλος της Κριτικής Επιτροπής. Πιστεύετε
ότι η ειδική θεµατική θέτει περιορισµούς;
Πιστεύω ακριβώς το αντίθετο: δεν βλέπω περιορισµούς… Τις τρεις
αυτές µέρες του Φεστιβάλ παρουσιάστηκαν ντοκιµαντέρ για την αγάπη, τον έρωτα, την επιµονή, τη συντροφικότητα, την απεριόριστη δύναµη που κρύβει ο άνθρωπος µέσα του, για τη σκληρότητα, το ρατσισµό, τη ζωή και το θάνατο. Η αναπηρία είναι εµπειρία ζωής, αγγίζει τα πάντα, αφορά τα πάντα – δεν περιορίζει. Οι περιορισµοί βρίσκονται στα µυαλά των ανθρώπων και όχι στις θεµατολογίες.

Που βάζετε, ως σκηνοθέτης, τη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στην τηλεόραση και τον κινηµατογράφο στον τοµέα
του ντοκιµαντέρ;
H διαχωριστική αυτή γραµµή υπάρχει· δε θα την βάλω εγώ. Η τηλεόραση θα διακρίνεται πάντα για τη ρηχότητα και τον εύκολο
εντυπωσιασµό, και ο κινηµατογράφος θα βρίσκεται πάντα στην
απέναντι όχθη. Φυσικά, εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα,
πάντα υπάρχουν. Το ντοκιµαντέρ έχει κινηµατογραφική καταγωγή·
άλλωστε, αποτελεί και το πρώτο είδος κινηµατογράφησης, κάνει
χρήση όλων των κινηµατογραφικών εκφραστικών µέσων, αλλά
µπορεί να δηµιουργηθεί και µε τηλεοπτικά µέσα, κι αυτό ακριβώς
το σηµείο πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο δηµιουργός, για να µην
πέσει στην παγίδα της ευκολίας.

Υπάρχει άραγε άλλος τρόπος, πέρα από τα τηλεοπτικά ντοκιµαντέρ, για να επιβιώσει ένας έλληνας ντοκιµαντερίστας
σήµερα, αν δεν αναπτύσσει απαραιτήτως παράλληλες δραστηριότητες;
Το ντοκιµαντέρ του δηµιουργού είναι γνώση που συνεπάγεται κόπο, χρόνο, εµβάθυνση, ανάλυση. Όλα αυτά δεν έχουν καµιά σχέση µε τον πρόσκαιρο εντυπωσιασµό και την επιφανειακή παρουσίαση των σοβαρών κοινωνικών θεµάτων. Η ουσία του ερωτήµατος έγκειται στο ότι η επένδυση στη γνώση, στην έρευνα είναι εξαιρετικά περιορισµένη, κι όσο συµβαίνει αυτό, είναι βέβαιο ότι οι δηµιουργοί, οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι γνώση χωρίς κόπο δεν
υπάρχει, θα υποχρεώνονται, διεκδικώντας τα προς το ζην διαρκώς,
να αποποιούνται κοµµάτια του εαυτού τους. Η αλλαγή αυτής της
ισορροπίας είναι και το µεγαλύτερο στοίχηµα πολιτισµού που καλούµαστε να διεκδικήσουµε.

Γιατί εγκαταλείψατε την ιδιωτική τηλεόραση µετά από τόσα χρόνια καριέρα;
Βρέθηκα στο ξεκίνηµα της ιδιωτικής τηλεόρασης σ’ ένα σταθµό
υψηλού ανταγωνισµού και πέρασα από αρκετά τµήµατα (ως βοηθός σκηνοθέτης σε ενηµερωτικές εκποµπές, ειδήσεις, ψυχαγωγικές

εκποµπές) όµως σ’ αυτά τα τµήµατα δεν είχα την ευκαιρία να είµαι
δηµιουργικός. Από το 1998 έως το 2005, όµως, εργάστηκα στο
τµήµα on air promotion/trailer. Τα trailers είναι το πιο δηµιουργικό
τµήµα κατά τη γνώµη µου µέσα σ’ έναν τηλεοπτικό σταθµό… Το
2005, όµως, πήρα την απόφαση να σταµατήσω να εργάζοµαι στην
τηλεόραση – αισθάνθηκα ότι είχα κάνει τον κύκλο µου, αλλά και,
παράλληλα, ήµουν απογοητευµένος από την εξέλιξή της… Σχεδόν
αυθόρµητα στράφηκα στο ντοκιµαντέρ, προσπαθώντας να ξεφύγω
απ’ τη ρηχότητα και τον εύκολο εντυπωσιασµό της τηλεοπτικής εικόνας. Το ντοκιµαντέρ µπορεί να αφυπνίσει, να ενηµερώσει, να εκπαιδεύσει, µπορεί να είναι πραγµατικά ζωντανό και να κινείται στην
πρωτοπορία χωρίς να είναι εξαρτηµένο από την κυρίαρχη άποψη.
Η γνωριµία µου και το κολύµπι σε βαθιά νερά µε γοήτευσε κι έκανε πιο εύκολη την απόφασή µου να σταµατήσω να κολυµπώ στα
ρηχά και στάσιµα νερά της τηλεόρασης…

Μια και µιλάτε για βαθιά νερά, µιλήστε µας λίγο για τα «Αιγαίου κύµατα»...
Τον Ιούλιο του 2003, δέχτηκα ένα τηλεφώνηµα από τον Γιάννη Χατζήµπεη (αθλητή µε αναπηρία), ο οποίος µου ανακοίνωσε ότι µαζί
µε τους Σάκη Κωστάρη, Νίκο Πατεράκη και Κωνσταντίνο Φύκα,
σκόπευαν να πραγµατοποιήσουν έναν κολυµβητικό µαραθώνιο,
ένα χρόνο ακριβώς πριν από την έναρξη των Παραολυµπιακών
Αγώνων της Αθήνας. ∆έχτηκα την πρόσκληση-πρόκληση να συµµετάσχω σ’ ένα τέτοιο εγχείρηµα και, κατά την προετοιµασία, αποφάσισα να το κινηµατογραφήσω. Οι λόγοι που µε ώθησαν σ’ αυτή µου την απόφαση, πολλοί. Σηµαντικότερος όλων, η καταλληλότητα της στιγµής. Εδώ είχαµε να κάνουµε µε αθλητές πολύ καλά προετοιµασµένους, αποφασισµένους να διασχίσουν το Αιγαίο
και να περάσουν (µέσα από αυτό) και ένα µήνυµα… Ο µύθος της
αναπηρικής δυστυχίας µπορούσε να καταρριφθεί. Ούτε νικητές της
ζωής, ούτε άτοµα µε ειδικές ικανότητες, ούτε υπεραθλητές· απλώς,
αθλητές µε αναπηρία. Θεώρησα ότι ήταν η καλύτερη συγκυρία, µε
πολύ καλές προϋποθέσεις και µε τους κατάλληλους ανθρώπους.
Μαζί µε δύο ψυχωµένους οπερατέρ, τον Νίκο Koνιτσιώτη και τον
Νίκο Παναγόπουλο, ακολουθήσαµε την αποστολή και, κάτω από
δύσκολες συνθήκες για κινηµατογράφηση, φτάσαµε, µετά από πέντε κοπιαστικές, αλλά όµορφες, µέρες µέχρι την ολοκλήρωση του
εγχειρήµατος, στη Μήλο.

Πόσο θεωρείτε χρέος σας, ως σκηνοθέτης και µέλος της
κοινότητας αναπήρων, να έχετε ως κεντρική θεµατική στα
ντοκιµαντέρ σας την αναπηρία;
Ο δηµιουργός δεν κουβαλά χρέη απέναντι στη ζωή που πρέπει να
αποπληρώσει· γνώσεις και εµπειρία κουβαλά, µε διάθεση µεταλαµπάδευσης. Έτσι νιώθω κι εγώ: δεν κάνω ντοκιµαντέρ για την αναπηρία επειδή είµαι ανάπηρος· εσωτερική ανάγκη εκπληρώνω. Η
γνωριµία µου µε την αναπηρία λειτούργησε θετικά στο να σπάσω
µέσα µου παγιωµένους µύθους και προκαταλήψεις. ∆εν αξίζει
άραγε τον κόπο, αυτή την υπέρβαση, αυτό το σπάσιµο του εσωτερικού µου καθρέφτη, να το κάνω κτήµα όσο το δυνατόν περισσοτέρων ανθρώπων;

Ποια είναι τα προσεχή σας σχέδια;
Ετοιµάζω δύο ντοκιµαντέρ: ένα για την ελληνική ηλεκτρονική µουσική και ένα για τη χρήση ουσιών.

// φεστιβαλικά

βόλτα στα Φεστιβάλ

PCV-1

3 + 1 ταινίες για τη Θεσσαλονίκη
Άρωµα φθινοπώρου εν µέσω καλοκαιριού από το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης το
οποίο, αν και θα διεξαχθεί φέτος από τις 16-25 Νοεµβρίου, ήδη ανακοίνωσε τρεις από τις ταινίες που
θα έχει στο ∆ιαγωνιστικό του τµήµα.
Οι τρεις ταινίες είναι οι εξής:
PCV-1 του Σπύρου Σταθουλόπουλου (Κολοµβία). Ένα εντυπωσιακό µονοπλάνο 81 λεπτών που αφηγείται µια πραγµατική ιστορία. Μια οικογένεια δέχεται επίθεση από οµάδα τροµοκρατών οι οποίοι,
στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό, τοποθετούν την εκρηκτική ύλη
PCV γύρω από το λαιµό της µητέρας.
Ο 29χρονος σκηνοθέτης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ζει στην Κολοµβία και τις ΗΠΑ, ήταν
µία από τις µικρές εκπλήξεις του φετινού Φεστιβάλ Καννών.
Ano Una του Χονάς Κουαρόν από το Μεξικό. Μια ταινία για τον έρωτα στην ηλικία της αθωότητας,
από τον 26χρονο γιο του πολυβραβευµένου σκηνοθέτη Αλφόνσο Κουαρόν. Ήδη µε την ταινία αυτή
ο Χονάς Κουαρόν θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους σκηνοθέτης της γενιάς του.
La Influencia του Πέδρο Αγκιλέρα (Ισπανία - Μεξικό). Ένα οικογενειακό ψυχόδραµα µε πρωταγωνιστές µια ανύπαντρη µητέρα και τα δυο παιδιά της, που καταφέρνει χωρίς διδακτικό τόνο να καταδείξει τα κακώς κείµενα µιας κοινωνίας ανισοτήτων.
Επιπλέον, στο τµήµα Ειδικών προβολών θα παρουσιαστεί µια ταινία που σηµατοδοτεί και την επιστροφή στα κινηµατογραφικά δρώµενα ενός από τους σπουδαιότερους ευρωπαίους δηµιουργούς: του Τσέχου Γίρι Μένζελ. Βραβευµένος µε Ξενόγλωσσο Όσκαρ για την ταινία Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν, ο Μένζελ υπήρξε µια από τις ηγετικές προσωπικότητες του Νέου Κύµατος του τσέχικου κινηµατογράφου στη δεκαετία του ΄60, µαζί µε τον Μίλος Φόρµαν και τη Βέρα Τσιτίλοβα. Η νέα
του ταινία I served the king of England, βασίζεται στο οµότιτλο µυθιστόρηµα του Μποχουµίλ Χράµπαλ, και διαδραµατίζεται στην Τσεχοσλοβακία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.

1ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιµαντέρ Χαλκίδας
Στην πόλη της Χαλκίδας,
όπου λειτούργησε και µία
από τις πρώτες κινηµατογραφικές λέσχες στην
Ελλάδα, το ντοκιµαντέρ
βρίσκει ένα ακόµη καταφύγιο. Από φέτος, 5 έως 9 Σεπτεµβρίου, και για πέντε
µέρες κάθε χρόνο, οι έλληνες δηµιουργοί ντοκιµαντέρ και το ενδιαφερόµενο
κοινό θα συναντιούνται, σε
µια προσπάθεια να ενισχυθεί η ανοδική πορεία των
ελλήνων ντοκιµαντεριστών,
να αναβαθµιστεί και να
προβληθεί το δηµιουργικό ντοκιµαντέρ, και να προωθηθεί τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Σκοπός είναι ακόµα να αναδειχθούν µέσα από την άµιλλα νέα στοιχεία αισθητικής και δηµιουργίας, και να δοθεί έµφαση στο ανεξάρτητο δηµιουργικό ντοκιµαντέρ, αλλά και τις συµπαραγωγές. Το Φεστιβάλ θα έχει δύο τµήµατα: το ∆ιαγωνιστικό, για επιλεγµένα ντοκιµαντέρ µεγάλου και µικρού µήκους, που θα απονέµει 11 χρηµατικά βραβεία, και το Πανόραµα, όπου κάθε χρόνο φιλοδοξία είναι
να προβάλλεται ολόκληρη η ετήσια παραγωγή ντοκιµαντέρ. Επιπλέον, θα γίνουν αφιερώµατα σε έλληνες δηµιουργούς και θα οργανωθούν συζητήσεις των τελευταίων µε το κοινό, αλλά και διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραµµα για την «Πιο
Μικρή Ιστορία του Κόσµου» ή «Μονοπλάνο», αφού θα µπορεί
όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει µε ένα µονοπλάνο καταγεγραµµένο σε οποιαδήποτε µορφή – θα προβληθούν όλες οι συµµετοχές.
Την προσπάθεια αυτή, που διοργανώνεται από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας και την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία
«Πορθµός», στηρίζουν οι σηµαντικότεροι φορείς που συµµετέχουν
στην παραγωγή και τη διανοµή ντοκιµαντέρ, ενώ η Καλλιτεχνική
του Επιτροπή –προκριµατική και κριτική– απαρτίζεται από προσωπικότητες κάθε έκφανσης της καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
Περισσότερες πληροφορίες, στο www.docfest.gr

Το Μεσογειακό Ντοκιµαντέρ έχει γενέθλια
Τα 10 του χρόνια γιορτάζει φέτος το Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιµαντέρ, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Σεπτεµβρίου στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο του Λαυρίου. Το γεγονός ότι δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα επιτρέπει στο Φεστιβάλ να
εµπλουτίζει το πρόγραµµά του και µε ντοκιµαντέρ παλαιότερης παραγωγής, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να δει –ίσως και για
πρώτη φορά- δηµιουργίες που έχουν γράψει την ιστορία τους στον
κινηµατογράφο. Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ είναι ο

σκηνοθέτης Βασίλης Βαφέας.
Οι θεµατικοί άξονες της φετινής διοργάνωσης είναι εργασία, µετανάστευση, πολιτικό
ντοκιµαντέρ, άνθρωποι και τόποι. Θα προβληθούν περίπου
25 ντοκιµαντέρ από τη Γαλλία,
Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Τυνησία, Παλαιστίνη, Ισραήλ, Αίγυπτο, Κύπρο και Ελλάδα.
Επίσης θα προβληθεί η τελευταία ταινία του Μανουέλ ντε
Ολιβέιρα Belle toujours, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση για
τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που έχει πλέον καθιερωθεί ως
µια από τις παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ. Η ταινία προβάλλεται στο πλαίσιο µιας νέας ενότητας που εγκαινιάζει το Φεστιβάλ, «Οι κριτικοί κινηµατογράφου προτείνουν», και η συγκεκριµένη ταινία αποτελεί πρόταση του Προέδρου της ΠΕΚΚ Ανδρέα Τύρου, ο οποίος θα συντονίσει τη σχετική συζήτηση.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ µε το Γαλλικό Ινστιτούτο θα πραγµατοποιηθεί αφιέρωµα στον Raymond Depardon, φωτογράφο και κινηµατογραφιστή από τους σηµαντικότερους εν ζωή
παγκοσµίως, µε την προβολή τριών ντοκιµαντέρ του. Το Φεστιβάλ
διοργανώνεται από το Σωµατείο Ελλήνων Σκηνοθετών Παραγωγών Κινηµατογράφου, σε συνεργασία µε τη Νοµαρχία Ανατολικής
Αττικής, το ΕΜΠ, και τον ∆ήµο Λαυρίου, υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ
και την υποστήριξη της ΕΡΤ, του ΕΚΚ, του ΙΟΜ και του διαχειριστικού οργανισµού «ΕΡΜΕΙΑΣ».

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµα
Ενενήντα µία ταινίες κατατέθηκαν στο 30ό Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους ∆ράµας που
φέτος θα διεξαχθεί από τις 16
ώς τις 22 Σεπτεµβρίου. Η Προκριµατική Επιτροπή του Φεστιβάλ, που αποτελείται από τους:
Τάσο Ψαρρά, Μαρία Σκιαδαρέση, Αντιγόνη Γαβριατοπούλου
και Κώστα Ζυρίνη, θα επιλέξει
τις ταινίες που θα συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνιστικό τµήµα
του Φεστιβάλ.
Επίσης, φέτος η ∆ράµα εγκαινιάζει ένα νέο τµήµα ψηφιακών ταινιών. Το Digi 2007, θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, και οι ταινίες που θα συµµετέχουν, θα πρέπει να έχουν γυριστεί σε ψηφιακό φορµά, να είναι παραγωγής 2006-7 και να µην υπερβαίνουν
τα 15΄. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν έλληνες και κύπριοι σκηνοθέτες, και η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις
16 Ιουλίου.

// φεστιβάλ

Νύχτες Πρεµιέρας
όταν το κλασικό
συναντά το σύγχρονο

Μπορεί ακόµη να βρισκόµαστε καταµεσής του καλοκαιριού, µε τον καύσωνα και τις δροσερές παραλίες να µην
αφήνουν περιθώρια για.. φθινοπωρινού τύπου µελαγχολίες, όµως πρέπει να είναι κανείς έτοιµος για το µουντό κλίµα και τα πρωτοβρόχια του Σεπτέµβρη. Και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεµιέρας», δεκατρία χρόνια τώρα φροντίζει για τον κινηµατογραφικό µας…εγκλιµατισµό µετά τη θερινή ραστώνη, µονοπωλώντας το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού αλλά και κάθε σινεφίλ.
Φέτος θα µας υποδεχτεί,
από τις 19 ως τις 30 Σεπτεµβρίου, µε ένα ακόµη
αφιέρωµα σ’ έναν κορυφαίο δηµιουργό της 7ης
τέχνης, δίνοντας έτσι την
ευκαιρία στους θεατές να
ανακαλύψουν τον Μαξ
Οφίλς (1902 – 1957).
Μοναδικά µοντέρνος στο
ύφος και τη φόρµα, ο
Οφίλς πειραµατίστηκε µε όλα τα κινηµατογραφικά είδη, σηµαδεύοντάς τα µε αξέχαστα αριστουργήµατα.
Γεννήθηκε ως Μαξιµίλιαν Οπενχάιµερ στη Γερµανία,
αλλά από την αρχή της καριέρας του στο θέατρο και
τον κινηµατογράφο χρησιµοποίησε το ψευδώνυµο
Οφίλς, θέλοντας να προστατεύσει τον πατέρα του από
την ντροπή που θα συνδεόταν µε το επίθετό του, εάν
τυχόν αποτύγχανε στη ζωή. Το πρώτο του βήµα στον
κόσµο του θεάµατος έγινε µε ρόλο θεατρικού ηθοποιού, σύντοµα όµως πήρε τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Burgtheater της Βιέννης, υπογράφοντας το ανέβασµα τουλάχιστον 200 έργων. Στον κινηµατογράφο τον προσκάλεσε ο Ανατόλ Λίτβακ, καθιστώντας τον σκηνοθέτη των σκηνών διαλόγου στις
ταινίες που γύρισε για την UFA στο Βερολίνο. Σκηνοθέτησε την πρώτη µικρού µήκους ταινία του, µε τον
ευφάνταστο τίτλο Θα προτιµούσα λάδι από συκώτι
µπακαλιάρου, το 1931.
Προβλέποντας την άνοδο των Ναζί στην εξουσία, ο
Εβραίος Οφίλς µετοίκισε το 1933 στη Γαλλία και το
1938 πήρε τη γαλλική υπηκοότητα. Μετά την υποταγή και της Γαλλίας στη Γερµανία, ο σκηνοθέτης διέσχισε την Ελβετία και την Ιταλία για να καταλήξει, το
1941, στην Αµερική, µετανάστης, ασφαλής, αλλά σε
απόλυτη δηµιουργική αδράνεια. Ο άνθρωπος που
τον στήριξε και τον εισήγαγε στις ταινίες του Χόλιγουντ, δεν ήταν άλλος από τον µεγάλο του θαυµαστή,
τον σκηνοθέτη Πρέστον Στάρτζες. Για µια δεκαετία, περίπου, ο Μαξ Οφίλς δούλεψε στην Αµερική, κέρδισε
την εκτίµηση της κριτικής, το σεβασµό των συνεργατών του και τη λατρεία του κοινού. Επέστρεψε στην
Ευρώπη το 1950. Πέθανε στο Αµβούργο, αλλά ο τάφος του βρίσκεται στο Νεκροταφείο Père Lachaise στο
Παρίσι. Είχε σκηνοθετήσει είκοσι πέντε ταινίες και είχε
κατακτήσει µια θέση στον κύκλο των ανθρώπων που
οδήγησαν την τέχνη τους σε νέους δρόµους.

Ο Οφίλς είχε σταθερές εµµονές, τόσο στο περιεχόµενο όσο και στη φόρµα των ταινιών του. Ένας από τους
ελάχιστους άνδρες φεµινιστές της δεκαετίας του ’40,
υπερτόνιζε τη γυναικεία χειραφέτηση, την οµορφιά, τη
δύναµη και ικανότητα του ασθενούς φύλου. Παράλληλα, εξέλιξε µια τεχνικά απαιτητική σκηνοθεσία: η
βελούδινη κίνηση της κάµεράς του είναι πάντα αποτέλεσµα σύνθετων γυρισµάτων µε γερανό ή εκτεταµένων τράβελινγκ, το σήµα κατατεθέν του σκηνοθέτη,
που επηρέασε, στα πρώτα του βήµατα, τον Στάνλεϊ
Κιούµπρικ. Μεταξύ των θαυµαστών του συγκαταλέγονται ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα,
ο Τοντ Χέινς, αλλά και ο Πέδρο Αλµοδόβαρ.
Το Φεστιβάλ επιλέγει κάποιες από τις σηµαντικότερες
και σπανιότερες δηµιουργίες από τη φιλµογραφία του
Μαξ Οφίλς, συµπεριλαµβάνοντας µεγαλοπρεπή δράµατα εποχής, λογοτεχνικές διασκευές και εξπρεσιονιστικά φιλµ νουάρ. Και παρουσιάζει τις ταινίες Λιµπελάι
(1933), Το γράµµα µιας άγνωστης (1948), Για λίγη
στοργή (1949), Μια άτυχη στιγµή (1949), Το γαϊτανάκι του έρωτα (1950), Ηδονή (1952), Τα σκουλαρίκια
της µαντάµ Ντε… (1953) και Λόλα Μοντές (1955).
Σε µια ευτυχή συγκυρία, οι «Νύχτες Πρεµιέρας» θα
παρουσιάσουν επίσης το διάσηµο αντιναζιστικό ντοκιµαντέρ του Μαρσέλ Οφίλς, γιου του Μαξ, το Le
chagrin et la pitié. Με µία υποψηφιότητα για Όσκαρ
και δεκάδες βραβεία στο ιστορικό της, η ταινία θεωρείται αντιπολεµικό αριστούργηµα, επιτοµή στο είδος
του ντοκιµαντέρ και γιορτάζει, φέτος, τα τριάντα χρόνια από την πρώτη της κινηµατογραφική προβολή.

H µουσική «αναβαθµίζεται»
Και µια εξέλιξη του Φεστιβάλ που θα ενθουσιάσει
τους µουσικόφιλους: το δηµοφιλέστερο τµήµα του
προγράµµατός του «Μουσική και Φιλµ» αναβαθµίζεται σε ∆ιαγωνιστικό τµήµα, και έτσι οι φετινές ταινίες
µε µουσικό περιεχόµενο θα αξιολογηθούν από µια
διεθνή Κριτική Επιτροπή καλλιτεχνών, µουσικοκριτικών και επαγγελµατιών της µουσικής βιοµηχανίας,
που θα βραβεύσει, παράλληλα µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Νέων στο ∆ιαγωνιστικό τµήµα, την επικρατέστερη ταινία µε την Χρυσή Αθηνά. Στο ίδιο κλίµα θα
διοργανωθούν µια σειρά από συναυλίες, πάρτι και
µουσικές εκδηλώσεις, ενώ ο Βρετανός ντοκιµαντερίστας και µουσικόφιλος Τζούλιεν Τέµπλ θα δώσει το
παρόν, για να παρουσιάσει τη νέα του ταινία Joe
Strummer: The future is unwritten για τον τραγουδιστή Τζο Στράµερ των Clash.

Από τη δεκαετία του 1950, όταν η Σοφία Λόρεν υποδύθηκε τη φτωχή σφουγγαρού στην Ύδρα,
αγκαλιά µε το παιδί και το δελφίνι, µέχρι σήµερα, δεν είναι λίγες οι φορές που η Ελλάδα έχει επιλεγεί
ως φυσικό κινηµατογραφικό σκηνικό σε ξένες παραγωγές. Ας ρίξουµε µια µατιά στις πιο χαρακτηριστικές...
Ήλιος, θάλασσα, µοτέρ, πάµε!

Ο

ταν ο Νίκολας Κέιτζ και η Πενέλοπε Κρουζ κατέφθασαν
στην Κεφαλλονιά για τα γυρίσµατα της ταινίας Το µαντολίνο του λοχαγού Κορέλι, η Σάµη µετατράπηκε σε χολιγουντιανό στούντιο κι ολόκληρο το νησί έγινε το κέντρο
του ελληνικού ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος. Τα κανάλια είχαν
καταλάβει τις περιοχές γύρω από τα γυρίσµατα και τους χώρους
διαµονής των πρωταγωνιστών, ενώ το γεγονός έλαβε διαστάσεις
εθνικές, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας προστάτευε τα γυρίσµατα διά ξηράς, αέρος και θαλάσσης. Η Κεφαλλονιά ενίσχυσε το
τουριστικό της προφίλ, ενώ όλη Ελλάδα έµαθε εκείνο το καλοκαίρι πώς πίνει τον καφέ του ο Νίκολας Κέιτζ και ποιο διατροφικό µενού κρατά την Πενέλοπε Κρουζ σε φόρµα.
Το µοτίβο «Χόλιγουντ σε ελληνικό έδαφος» επαναλαµβάνεται και
φέτος µε διάσηµες αφίξεις. Η απόλυτη κυρία της µεγάλης οθόνης,
Μέριλ Στριπ, ο Πιρς Μπρόσναν, η Ολυµπία ∆ουκάκη και η Ελληνοαµερικανίδα Νία Βαρντάλος θα επισκεφθούν µέσα στο 2007 την
Ελλάδα, µε αφορµή τα νέα τους κινηµατογραφικά σχέδια.
Η Στριπ, ο Μπρόσναν και ο Κόλιν Φερθ θα πρωταγωνιστήσουν στην
κινηµατογραφική µεταφορά του µιούζικαλ Mamma mia, µε γυρίσµατα στις Σποράδες. Η πλοκή της ταινίας, µε υπόκρουση τραγούδια

από τη ∆ήµητρα Νικολοπούλου
των Abba, θα ακολουθήσει την ιστορία του µιούζικαλ που διαδραµατίζεται στο Λονδίνο και σ’ ένα ελληνικό νησί. Μια νεαρή γυναίκα
ετοιµάζεται να παντρευτεί στην Ελλάδα, όταν µαθαίνει ότι πατέρας
της µπορεί να είναι ένας από τους τρεις άνδρες µε τους οποίους είχε
παράλληλα σχέση η µητέρα της. Με το Mamma Μia σηµειώνεται
και µια πρωτιά για την Στριπ, καθώς είναι η πρώτη φορά που πρωταγωνιστεί σε µιούζικαλ. Η σκηνοθεσία είναι της Φιλίντα Λόιντ, πιο
γνωστής για τις δουλειές της στην όπερα, η οποία έχει ανεβάσει το
µιούζικαλ στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Την παραγωγή έχουν αναλάβει η Littlestar Productions και η Playtone, η εταιρεία του Τοµ
Χανκς και της –ελληνικής καταγωγής– συζύγου του, Ρίτας Ουίλσον.
Το όνοµα της Playtone βρίσκεται και πίσω απ’ την παραγωγή της
αµερικανικής ταινίας Μy Life in Ruins της Ελληνοαµερικανίδας Νία
Βαρντάλος, που θα γυριστεί επίσης στην Ελλάδα, µέσα στο 2007.
Η Βαρντάλος, υπό τη διπλή ιδιότητα της σεναριογράφου-πρωταγωνίστριας, θα υποδυθεί την ξεναγό σε µια κοµεντί που θα γυριστεί το ερχόµενο φθινόπωρο στην Αθήνα, αλλά και σε αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα (Ακρόπολη, ∆ελφοί, Επίδαυρος, Αρχαία Ολυµπία). Μάλιστα, για πρώτη φορά µετά το 1989,
όταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα είχε πραγµατοποιήσει γυρίσµατα

στην Ακρόπολη για το σπονδυλωτό δράµα Ιστορίες της Νέας
Υόρκης, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει ξανά άδεια, προκειµένου να γίνουν γυρίσµατα µε φόντο
τον Παρθενώνα, στην ταινία My Life in Ruins.
Στη Βόρεια Ελλάδα –πιο συγκεκριµένα, στην Ξάνθη– θα βρεθεί επίσης φέτος η Ολυµπία ∆ουκάκη, η οποία, υπό τις σκηνοθετικές
οδηγίες της Ελληνοαυστραλής Νάντιας Τας, θα πρωταγωνιστήσει
στην ταινία Το ταξίδι, στην οποία θα συµµετάσχει από ελληνικής
πλευράς και ο Λάκης Λαζόπουλος.
Κι αν το Mamma Μia αναµένεται να έχει µια σταθερή και καλή πορεία παγκοσµίως, λόγω καστ και προηγούµενης θεατρικής επιτυχίας,
το My Life in Ruins και το Ταξίδι θα έχουν, αν µη τι άλλο, µια εξασφαλισµένη πορεία στο δικό µας box office, καθώς το ελληνικό στοιχείο (σκηνικό, θεµατολογία και πρωταγωνιστές) σε διεθνείς παραγωγές αποτελούσε πάντα πόλο έλξης για τον έλληνα θεατή. Προς αυτή
την κατεύθυνση, δηλαδή της προσέλκυσης ξένων παραγωγών στη
χώρα µας, κινείται και το Υπουργείο Πολιτισµού, αφού, πριν από λίγο καιρό, ο ίδιος ο υπουργός Πολιτισµού, κ. Γιώργος Βουλγαράκης,
εξήγγειλε τη θέσπιση δύο νέων θεσµών: του «Τaxshelter» και του
«Film commission» –το οποίο λειτουργεί πιλοτικά– για την παροχή
βοήθειας και φοροαπαλλαγών σε παραγωγούς από ξένες χώρες.
Πάντως, απ’ όπου κι αν προέρχονταν οι πρωτοβουλίες, οι µετακλήσεις ή οι επισκέψεις αστέρων στη χώρα µας ήταν ανέκαθεν τα
ιδανικά θέµατα για πρωτοσέλιδο. Τις περισσότερες φορές, η παράδοση έδινε τη θέση της στο φολκλόρ, οι παπαράτσι έκαναν χρυσές
δουλειές, και η ψαροταβέρνες πάνω στο κύµα µικρών ελληνικών
νησιών αποκτούσαν διαστάσεις µύθου.

Η ΣΟΦΙΑ, Ο ΑΝΤΟΝΙ, Η ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Από την δεκαετία του 1950, όταν ξεκίνησε το φλερτ της Ελλάδας
µε τον ξένο κινηµατογράφο, µέχρι σήµερα, παραγωγές από όλο
τον κόσµο επέλεξαν τη χώρα µας για γυρίσµατα. Το 1957, η Σοφία
Λόρεν ως φτωχή «σφουγγαρού» στην Ύδρα, πλάι στον Αλέξη Μινωτή και τον Άλαν Λαντ, στην ταινία Το παιδί και το δελφίνι, έφερε το πρώτο ξένο κινηµατογραφικό συνεργείο στην Ελλάδα. Την
ίδια χρονιά πεθαίνει ο Νίκος Καζαντζάκης, κι ο Ζυλ Ντασσέν µεταφέρει στον κινηµατογράφο το µυθιστόρηµά του Ο Χριστός ξανασταυρώνεται και πραγµατοποιεί γυρίσµατα στην Κρήτη.
Το 1959, βρίσκεται στην Αθήνα ο Ρόµπερτ Μίτσαµ για τα γυρίσµατα της ταινίας του Ρόµπερτ Όλντριτς Οργισµένοι λόφοι, που αφηγείται την ιστορία ενός δηµοσιογράφου κυνηγηµένου από τους Γερµανούς στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου.
Το πρώτο σήµα κατατεθέν για την Ελλάδα (στο εξωτερικό πάντα) ήρθε το 1960 µε το Ποτέ την Κυριακή του Ζυλ Ντασσέν που έκανε
πασίγνωστη τη µουσική του Μάνου Χατζιδάκι και, φυσικά, τον Πειραιά σε όλο τον κόσµο. Ο Χατζιδάκις κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου
τραγουδιού, η ταινία ήταν υποψήφια για τέσσερα ακόµη Όσκαρ (Α΄
γυναικείου ρόλου, ενδυµατολογίας, σκηνοθεσίας και πρωτότυπου
σεναρίου), ενώ, στο Φεστιβάλ των Καννών, η Μελίνα Μερκούρη
απέσπασε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερµηνείας (εξ ηµισείας
µε τη Ζαν Μορό στο Moderato Cantabile του Πίτερ Μπρουκ).
Ένα χρόνο αργότερα, γυρίστηκαν στη Ρόδο Τα κανόνια του Ναβαρόνε, µε τον Γκρέγκορι Πεκ να προσπαθεί να καταστρέψει τις πυροβολαρχίες των Γερµανών που βρίσκονταν σε µια προστατευµένη
σπηλιά στο νησί Ναβαρόνε (διάβαζε: Ρόδος) της Μεσογείου. Στο
καστ συναντάµε ακόµα τον Ντέιβιντ Νίβεν, τον Άντονι Κουίν και την
Ειρήνη Παπά.

Τη σκυτάλη πήρε γι’ ακόµη µία φορά το 1962 ο Ζυλ Ντασσέν µε τη
Φαίδρα. Η Μελίνα Μερκούρη και ο Άντονι Πέρκινς βρέθηκαν ξανά
στην Ύδρα για τα γυρίσµατα της ταινίας που κέρδισε υποψηφιότητες
τόσο στα Όσκαρ όσο και στα BAFTA και τις Χρυσές Σφαίρες.
Το απόλυτο σήµα κατατεθέν ήρθε το 1964 µε τον Αλέξη Ζορµπά
του Μιχάλη Κακογιάννη, που κέρδισε τρία Όσκαρ (Β΄ γυναικείου ρόλου, σκηνογραφίας και φωτογραφίας) σε επτά συνολικά υποψηφιότητες και εδραίωσε την Κρήτη ως δηµοφιλή τουριστικό προορισµό
και τον Άντονι Κουίν ως τον πιο αναγνωρίσιµο «Έλληνα» του κινηµατογράφου. Την ίδια χρονιά, ο Ζυλ Ντασσέν γυρίζει το –βραβευµένο
µε Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου για τον Πίτερ Ουστίνοφ– Τοπ Καπί
στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην Καβάλα.
Το 1967, ο Κλοντ Σαµπρόλ γυρίζει στην Ελλάδα την περιπέτεια Ο
δρόµος της Κορίνθου µε πολυεθνικό καστ: Τζιν Σίµπεργκ, αλλά
και οι δικοί µας Βασίλης ∆ιαµαντόπουλος, Αρτέµης Μάτσας, Γιώργος Μαρίνος κ.ά.
Το 1970, ο Φράνκλιν Σάφνερ γυρίζει το Patton (ελληνικός τίτλος:
Πάττον, ο θρύλος της Νορµανδίας), ταινία που κερδίζει επτά
Όσκαρ. Γυρίσµατα πραµατοποιούνται στο Μαρόκο, στην Ισπανία,
στην Αγγλία, στην Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα· πιο συγκεκριµένα, στην Κρήτη. Την ίδια χρονιά, γυρίζεται στην Αθήνα και την Κέρκυρα Ο Εκτελεστής, ένα b-movie µε πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Πέπαρντ και την Τζόαν Κόλινς.
Ο Ζαν-Πολ Μπελµοντό πηδά από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο και
από τρόλεϊ σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας, µε τον Οµάρ Σαρίφ
στο ρόλο του αστυνοµικού στο κατόπι του, στην ταινία ∆ιαρρήκτες
(1971) του Ανρί Βερνέιγ. Πέντε χρόνια αργότερα η Ρόµι Σνάιντερ
βρίσκεται στην Ελλάδα για τα γυρίσµατα της ταινίας Μια γυναίκα
στο παράθυρό της του Πιερ Γκρανιέ-Ντεφέρ που δεν απέσπασε και
τις καλύτερες κριτικές.
Ο Τζέι Λι Τόµπσον γυρίζει σε Αθήνα, Μύκονο και Κέρκυρα τον
Έλληνα µεγιστάνα (1978), µε τον Άντονι Κουίν και τη Ζακλίν Μπισέ. Ο Κουίν υποδύεται τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος, όµως,
στην ταινία έχει αλλάξει σε Τέο Τοµάσι, η Μπισέ ερµηνεύει την Τζάκι, που έχει µετατραπεί σε Λιζ, η Μαρία Κάλλας εµφανίζεται ως Σοφία Ματάλας(!), ενώ ο Τζον Κένεντι γίνεται Τζέιµς Κάσιντι και δολοφονείται σε µια απόµερη παραλία... Την ίδια χρονιά, βρίσκεται στην
Ελλάδα (πιο συγκεκριµένα, στην Κέρκυρα) και ο Μπίλι Ουάιλντερ
για τα γυρίσµατα της ταινίας Φεντόρα. Η οµότιτλη ηρωίδα του, µια
θρυλική χολιγουντιανή σταρ, άρρωστη και κουρασµένη, αποµονώνεται στην Κέρκυρα, όπου και δέχεται τις πιέσεις ενός παραγωγού
για να επιστρέψει στη µεγάλη οθόνη. Πρωταγωνιστούν οι Μάρθα
Κέλερ, Ουίλιαµ Χόλντεν, Μάικλ Γιορκ κ.ά.
Την ίδια χρονιά περίπου ο Τζορτζ Κοσµάτος βρίσκεται στη Ρόδο για
τα γυρίσµατα της περιπέτειας Απόδραση στην Αθήνα, µε πρωταγωνιστές τους Ρότζερ Μουρ, Ντέιβιντ Νίβεν, Έλιοτ Γκουλντ, Τέλι Σαβάλας και Κλαούντια Καρντινάλε.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΕΪΜΣ ΜΠΟΝΤ ΣΤΗ ΣΙΡΛΕΪ ΒΑΛΕΝΤΑΙΝ
∆ύο χρόνια αργότερα, ο Ρότζερ Μουρ επιστρέφει στην Ελλάδα,
αυτή τη φορά ως Τζέιµς Μποντ, µε την περιπέτεια της σειράς Για τα
µάτια σου µόνο, σε σκηνοθεσία Τζον Γκλεν. Τα γυρίσµατα γίνονται
σε Κέρκυρα και Μετέωρα, όπου ο Ρότζερ Μουρ ως 007, µε Bondgirl την Καρόλ Μπουκέ, κυνηγά έναν έλληνα εγκληµατία ονόµατι
Αριστοτέλη Κριστάτο.
Για την Τρικυµία (1982) του Πολ Μαζέρσκι, βρίσκονται στην Αθήνα µεγάλα ονόµατα, όπως ο Τζον Κασσαβέτης και η Τζίνα Ρόουλαντς. Ο ίδιος ο Μαζέρσκι και ο Λέων Καπετάνος διασκευάζουν (αρκετά ελεύθερα) το σαιξπηρικό έργο και συνεργάζονται µ’ ένα εξαι-

ρετικό καστ που, εκτός από τους Κασσαβέτη και Ρόουλαντς, περιλαµβάνει και τους Σούζαν Σαράντον και Βιτόριο Γκάσµαν. Την ίδια
χρονιά, γυρίζονται στις Κυκλάδες Οι εραστές του καλοκαιριού, νεανική περιπέτεια µε την Ντάριλ Χάνα, τον Πίτερ Γκάλαχερ και τη Βάλερι Κουίνσεν µπλεγµένους σ’ ένα ερωτικό τρίγωνο.
Ο Πίτερ Γέιτς γυρίζει στην Ελλάδα την Ελένη (1985), µεταφέροντας
στη µεγάλη οθόνη το οµότιτλο ηµι-αυτοβιογραφικό µπεστ σέλερ
του Νίκου Γκατζογιάννη.
Η Ζακλίν Μπισέ υποδύεται µια φωτογράφο που ζει στη Ρόδο, µε
συµπρωταγωνιστές τους Τζέιµς Φοξ, Κένεθ Μπράνα και Ειρήνη Παπά, στην κωµωδία High Season (1987).
Καλοκαίρι του ‘88 και ο Λυκ Μπεσόν καταφθάνει στην Αµοργό για
τα γυρίσµατα της ταινίας Απέραντο γαλάζιο. Η ταινία, µε πρωταγωνιστές τους Ζαν Ρενό και Ροζάνα Αρκέτ, συστήνει τον –άγνωστο

Ώς και ο αµερικανός σκύλος Μπέντζι ταξίδεψε
στη χώρα µας για τα γυρίσµατα της ταινίας Οι
περιπέτειες του Μπέντζι στην Ελλάδα (1977)
µέχρι τότε– Ζαν-Μαρκ Μπαρ στο ευρύ κοινό, και την Αµοργό στους
απανταχού λάτρεις των ελληνικών νησιών. Στα συν, και το σάουντρακ του Ερίκ Σερά, ενώ την ίδια περίοδο στη Ρόδο και τη Σύµη
γυρίζεται η ταινία Το νησί του Πασχάλη του Τζέιµς Ντίαρντεν, µε
τους Μπεν Κίνγκσλι και Έλεν Μίρεν.
«Θα πάω στην Ελλάδα για σεξ! Σεξ για πρωινό, σεξ για µεσηµεριανό, σεξ για τσάι και σεξ για βραδινό!» Η ατάκα της Πολίν Κόλινς
προϊδέαζε για τη συνέχεια της ταινίας Σίρλεϊ Βαλεντάιν (1989) του
Λιούις Γκίλµπερτ, που γυρίστηκε στη Μύκονο. Η Σίρλεϊ Βάλενταϊν
έγινε η σηµαία των µεσήλικων γυναικών που έχουν µπουχτίσει από
το γάµο τους και θέλουν να απελευθερωθούν και να ζήσουν ένα
καινούργιο πάθος.

ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Το 1991 γυρίζεται στο Καστελόριζο το βραβευµένο µε ξενόγλωσσο Όσκαρ Μεντιτερανέο του Ιταλού Γκαµπριέλε Σαλβατόρε. Στο
καστ και η Βάνα Μπάρµπα.
Ο Ντανιέλ Οτέιγ σηµαδεύει µε µαχαίρια τη Βανέσα Παραντί στην
ταινία Το κορίτσι στη γέφυρα (1999) του Πατρίς Λεκόντ. Η ταινία,
µέρος της οποίας γυρίστηκε στην Αθήνα, κέρδισε το βραβείο Σεζάρ
Α΄ ανδρικού ρόλου (Ντανιέλ Οτέιγ), ενώ ήταν υποψήφια και για
Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξένης Ταινίας. Την ίδια χρονιά, ο Νορβηγός Έρικ Γκούσταφσον έρχεται στην Αθήνα για τα γυρίσµατα της ταινίας Ο κόσµος της Σοφίας.
Στα Ζαγοροχώρια και στην Αθήνα πραγµατοποίησε γυρίσµατα η
ταινία Σηµάδια και θαύµατα (2000) του Τζόναθαν Νόσιτερ, µε
πρωταγωνιστές το ερωτικό τρίγωνο Σαρλότ Ράµπλινγκ, Στέλαν
Σκάρσγκαρντ και ∆ηµήτρη Καταλειφό. Την ίδια χρονιά, έκανε γυρίσµατα στα Καλάβρυτα, στον Αστακό και στην Αθήνα η Γεωργιανή
Νανά Τζορτζάτζε για την ταινία της 27 Μissing Κisses.
Το 2001 ήταν η χρονιά των ξένων παραγωγών... Ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς επέλεξε το µικρό Κυπαρίσσι της Πελοποννήσου για τα γυρίσµατα της ταινίας του The Cat’s Meow. Κρουαζιερόπλοιο του µεσοπολέµου άραξε στο µικρό λιµανάκι στη διάρκεια των γυρισµάτων,
ορθώθηκαν τοιχάκια όπου χρειαζόταν, φυτεύτηκαν φοίνικες στην παραλία, κι ύστερα κατέφθασαν οι πρωταγωνιστές Κρίστοφερ Πλάµερ,
Κίρστεν Ντανστ, Μάριον Ντέιβις, Τζένιφερ Τίλι κ.ά. Στη Σύµη γυρίστηκε Το καλοκαίρι της Άννας της Ζανίν Μέρεπφαλ µε τους Άντζελα
Μολίνα, Θέµιδα Μπαζάκα, ∆ηµήτρη Καταλειφό, ∆έσπω ∆ιαµαντίδου κ.ά. Όµως η ξένη παραγωγή που κυριάρχησε το 2001, ήταν Το
µαντολίνο του λοχαγού Κορέλι του Τζον Μάντεν, µε τον Νίκολας

Κέιτζ και την Πενέλοπε Κρουζ να ερωτεύονται
µε φόντο την Κεφαλλονιά. Η ταινία έκανε διάσηµο το νησί, καθώς υπολογίζεται ότι, το
2002, περίπου ένα χρόνο µετά την προβολή
της, περισσότεροι από 227.000 επιβάτες σε
2.388 αεροπορικές πτήσεις από το εσωτερικό
και το εξωτερικό της χώρας επέλεξαν την Κεφαλονιά για τις διακοπές τους. Οι ξένοι αεροπορικοί τουρίστες έφτασαν τους 169.100,
αριθµός που αυξήθηκε ραγδαία το 2003,
στους 339.222 επιβάτες.
Το φινάλε της περιπέτειας Χωρίς ταυτότητα,
µε πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιµον και την
Φράνκα Ποτέντε κινηµατογραφεί ο Νταγκ
Λάιµαν στη Μύκονο το 2002, ενώ την επόµενη χρονιά η Αντζελίνα Τζολί φτάνει στη Σαντορίνη για µία από τις πρώτες σκηνές της περιπέτειας Λάρα Κροφτ: Το λίκνο της ζωής,
σε σκηνοθεσία του Γιαν Ντε Μποντ.
Με γκεστ σταρ την Έφη Παπαθεοδώρου γυρίζεται στη Σαντορίνη το «ελαφρότατο» ιταλικό Εκείνο το καλοκαίρι (2004), σε σκηνοθεσία Τζιοβάνι Βερονέζι.
Η αβάσταχτη ελαφρότητα πρωταγωνιστεί ξανά στο Πλοίο της τρελής µε τον Κούµπα
Γκούντινγκ Τζούνιορ που γυρίστηκε το καλοκαίρι του 2005 στην Ύδρα, και µε την αυστραλιανή νεανική κωµωδία The Sisterhood
of the Traveling Pants που γυρίστηκε στη
Σαντορίνη. (Μάλιστα, για το The Sisterhood
of the Traveling Pants ετοιµάζεται και δεύτερο µέρος, που θα βγει στις αίθουσες το
2008.) Επίσης, το 2005, ο Μάθιου Μοντίν
πραγµατοποίησε γυρίσµατα στην Ελλάδα για
µια κωµωδία µε τίτλο Opa! (συµµετείχε και ο
Χρήστος Βαλαβανίδης), ενώ στην Ξάνθη γυρίστηκε µια περιπέτεια µε τίτλο Moussaka &
Chips, σε σκηνοθεσία Ντάνι Πάτρικ.
Πέρυσι το καλοκαίρι η Ρόδος φιλοξένησε την
Ελληνοουγγρική παραγωγή Idegolo σε σκηνοθεσία Φιόνο Γκεργκέρι. Μια κωµωδία µε
τους Κάρολι Γκεστέζι, Ναταλία ∆ραγούµη,
Γιάννη Ζουγανέλη.
Πριν τις αφίξεις που αναµένουµε µέσα στο έτος
(Mamma Mia, My Life in Ruins και Το ταξίδι), τα γυρίσµατά της ολοκλήρωσε στην Ύδρα,
την Κεφαλλονιά και τη Μυτιλήνη η ταινία
Fugitive Pieces του Τζέρεµι Ποντέσουα (µε ξένο και ελληνικό καστ, στο οποίο συµµετέχουν
και οι Θέµις Μπαζάκα και Γιώργος Καραµίχος),
η οποία θα ανοίξει το 32ο Φεστιβάλ του Τορόντο, στις 6 Σεπτεµβρίου 2007.
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// φεστιβάλ

Άλκηστις Τσιτούρη,
Σπύρος Σταθουλόπουλος,
Κύρος Παπαβασιλείου

Ηµερολόγια Φεστιβαλικής Τρέλας

Ένα 87λεπτο µονοπλάνο-άθλος (PVC-1), ένα 3λεπτο πειραµατικό ντοκιµαντέρ (Un gros cartier pourri / 13)
και µια 15λεπτη µυθοπλασία µε ποιητικές προεκτάσεις (Για το όνοµα του σπουργιτιού) έγιναν αφορµή για
µια επεισοδιακή συνεύρεση τριών νέων δηµιουργών, µε µοναδικό κοινό γνώρισµα την Ελλάδα –είτε ως καταγωγή, είτε ως παραγωγή, είτε ως παιδική ανάµνηση– και φόντο το Φεστιβάλ των Καννών.

Σπύρος Σταθουλόπουλος,
Ελληνοκολοµβιανός, κάτοικος Λος Άντζελες
(PVC-1 /∆εκαπενθήµερο των Σκηνοθετών)
«23 Απριλίου µε ειδοποιούν ότι ανάµεσα σε 1500 ταινίες επέλεξαν 22, και µία απ’ αυτές ήταν το PVC-1! 14 Μαΐου, 5:45 το πρωί, πετάω για Παρίσι. Μόλις έφτασα στο αεροδρόµιο, προσπάθησα να αγοράσω εισιτήριο για Κάννες, αλλά δεν υπήρχε τίποτα! Τελικά, έφτασα δύο µέρες µετά, και το επόµενο πρωί συναντήθηκα µε την Endeavour Talent
Agency. Είχαν δει το PVC-1 στο Λος Άντζελες και ήθελαν να συνεργαστούµε. Συναντήθηκα και µε άλλα πρακτορεία, αλλά τελικά προτίµησα την Endeavour. Αφού υπέγραψα,
άναψα τσιγάρο και πήγα για περπάτηµα στην Κρουαζέτ, όπου µε προσπέρασε βιαστικός
ο Ροµάν Πολάνσκι, φορώντας σµόκιν. Την Τρίτη 22/5 ήταν η δηµοσιογραφική προβολή
του PVC-1. Η αίθουσα ήταν γεµάτη. Μετά το τέλος της προβολής, µου ανακοίνωσαν ότι
η επιτροπή αποφάσισε να µε βραβεύσει µε το Premio Citt de Roma για την Καλύτερη
Ισπανόφωνη Ταινία. ∆ύο µέρες µετά, το PVC-1 έγινε πρωτοσέλιδο στο “Hollywood
Reporter”. Η Endeavour µου κανόνισε συναντήσεις µε τα µεγαλύτερα στούντιο του Χόλιγουντ. Τελικά, βρήκα µια ταινία που µε ενδιαφέρει να σκηνοθετήσω στην Warner Bros.
Μια µέρα πριν φύγω, είχα την ευκαιρία να δω και την ταινία του Κύρου. Τροµερός σκηνοθέτης και πολύ καλός άνθρωπος. Την Κυριακή, νοίκιασα ένα αυτοκίνητο και οδήγησα
µέχρι την Ελλάδα, µ’ ένα βραβείο στο πορτ-µπαγκάζ και µια ιδέα για την επόµενη ταινία
µου στο κεφάλι».

Κύρος Παπαβασιλείου,
Κύπριος, κάτοικος Αθήνας
(Για το όνοµα του σπουργιτιού /Επίσηµο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα Μικρού Μήκους)
«Απ’ το πρωί µέχρι τις πέντε το απόγευµα έτρεχα για διάφορες υποχρεώσεις και
meetings, και κατά τις έξι έπρεπε να φορέσουµε το σµόκιν και να πάµε να δούµε ταινίες.
Υπήρχε µια γκλαµουριά, µια αίσθηση ότι βρισκόσουν µονίµως σ’ ένα τεράστιο beach
party, αλλά όλα αυτά απαλύνονταν µε το που έµπαινες στις αίθουσες. Το πιο σηµαντικό ήταν ότι έπαιξαν καλές ταινίες, καθεµιά µε τη δική της γλώσσα, κι ότι όλες οι δραστηριότητες είχαν να κάνουν µε τον κινηµατογράφο. Ήταν µια πόλη που ζούσε για τον κινηµατογράφο. Στα υπόλοιπα δεν έδινα και πολύ µεγάλη σηµασία. Και µόνο που είδα την
ταινία µου να παίζεται εκεί, µ’ έκανε να νιώσω ότι µπαίνω κι εγώ µέσα σ’ αυτό το πράγµα που λέγεται κινηµατογράφος. Έχω ξαναµπεί σε δηµιουργική φάση. Γνώρισα πολλούς
ανθρώπους – συνάντησα τους πρωταγωνιστές του Γκας Βαν Σαντ, κάτι πιτσιρίκια που είχαν µεγάλη αγωνία για το πώς θα πήγαινε η ταινία τους. Συχνά συναντιόµασταν και µε
τα άλλα παιδιά που συµµετείχαν στο Τµήµα Μικρού Μήκους. Η βράβευση του
Watching It Rain (Μεξικό) ήταν απρόσµενη, γιατί ήταν µια πολύ γραµµική και αφηγηµατικά απλή ταινία. Φαίνεται, όµως, ότι η Επιτροπή είχε µια “συµπαγή” γραµµή, γιατί όσες
ταινίες διακρίθηκαν, ήταν παρόµοιες».

Άλκηστις Τσιτούρη,
«Α, ωραία! Έφτασες νωρίς; Έχεις καναπέ!» της είπαν απ’ τη NISI MASA, το Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Νέων Σκηνοθετών που είχε κάνει την παραγωγή της ταινίας κι ήταν υπεύθυνο για
τη φιλοξενία των µελών του. «Εγώ, όµως, ήξερα τι µε περίµενε, κι απ’ τη µία είχα φέρει
φορέµατα και ψηλοτάκουνα, κι απ’ την άλλη sleeping bag! Ωραίο το διαµέρισµα, αλλά
ο καναπές ήταν µπροστά στην πόρτα της εισόδου, και µέναµε µαζί µε άλλα δέκα άτοµα.
Μιλάω στο τηλέφωνο µε τον Κύρο και δίνουµε κατευθείαν ραντεβού στην Κρουαζέτ. Πήγαµε στο Petit Majestic, κι αφού περάσαµε µια-δυο ώρες µαζί, αποφάσισα ότι ήταν καλύτερος απ’ τους δέκα τους διαµερίσµατος, και τον ρώτησα αν του περίσσευε χώρος!»
Χάρη στη γενναιοδωρία του Φεστιβάλ, το πρόβληµα λύθηκε µε συνοπτικές διαδικασίες.
Έχοντας καταφθάσει στις Κάννες µε τη διπλή ιδιότητα της σκηνοθέτιδας/freelance φωτογράφου, η Άλκηστη ήταν ο συνδετικός κρίκος της τριάδας, αφού είχε αναλάβει να τους
εντοπίσει και να τους φωτογραφίσει. «Όλη µέρα έκανα βόλτες στην Κρουαζέτ, από το
Martinez µέχρι το Palais, µε το σακίδιο γεµάτο φωτογραφικό εξοπλισµό στην πλάτη, κι
ένα laptop για να στέλνω τις φωτογραφίες! Τη δεύτερη µέρα, γνωρίσαµε και τον Σταθουλόπουλο. Έχει το σύνδροµο του Έλληνα που ζει στο εξωτερικό και µαθαίνει όλους τους
φίλους του ελληνικά, αλλά ήταν πολύ καλός και περιποιητικός».

φωτό: Άλκηστις Τσιτούρη

Ελληνίδα, κάτοικος Αθήνας (σε συν-σκηνοθεσία µε τον Φώτη Μηλιώνη)
Un gros cartier pourri -13 /Εβδοµάδα Κριτικής (εκτός συναγωνισµού)

// συνέντευξη

µε αφετηρία το internet
Για τις ανάγκες της τελευταίας της ταινίας, Κράτησέ µε, η Λουκία Ρικάκη
µπέρδεψε δηµιουργικά πραγµατικότητα και µυθοπλασία. Η ηρωίδα της, µια ραδιοφωνική παραγωγός
που έχει χάσει τον πατέρα της σε νεαρή ηλικία, αποφασίζει να δηµιουργήσει µια ιστοσελίδα για να µοιραστεί
µαζί µε τους ακροατές της ιστορίες απώλειας. Μόνο που η ιστοσελίδα είναι υπαρκτή (www.holdme.gr),
στήθηκε από τη σκηνοθέτρια κατά την προετοιµασία της ταινίας και περιλαµβάνει ιστορίες
όχι κινηµατογραφικών ηρώων, αλλά ανθρώπων της διπλανής πόρτας, οι οποίοι, µάλιστα,
κλήθηκαν να συµµετάσχουν στην ταινία µε τις συνειρµικές τους αφηγήσεις, παίζοντας το
–σουρεαλιστικής επινόησης– «Παιχνίδι της Αφής».
Η Λουκία Ρικάκη µας µιλά για την πρώτη ελληνική ταινία που ξεκίνησε από το internet.

από τον Νίκο Αναγνωστό

«Ήθελα να κάνω µια ταινία για το πώς χειρίζεται κανείς µια ξαφνική και αναπάντεχη απώλεια – κάτι
που, αργά ή γρήγορα, επισκέπτεται τη ζωή όλων µας και που συνήθως δεν είµαστε εξοπλισµένοι
να το αντιµετωπίσουµε. Αν το µοιραστούµε µε άλλους που πιθανόν να είχαν µια κοινή εµπειρία,
µπορεί να είναι ευεργετικό. Αυτός είναι ο στόχος της ηρωίδας µου – αλλά και ο δικός µου κάνοντας
αυτή την ταινία. Θέλησα να εκµεταλλευτώ το internet συµµετοχικά, και κάνω µια µεικτή φόρµα,
προσπαθώντας να δω πόσο δηµιουργικά µπορώ να απορροφήσω αυτή τη µεγάλη ευκολία στην κίνηση των ανθρώπων και των ιδεών.»

Προηγήθηκε του σεναρίου η ιστοσελίδα; Και τι άλλαξε στην πορεία της δουλειάς µέχρι το τελικό αποτέλεσµα;
Ήταν µια αµφίδροµη διαδικασία, όσον καιρό διήρκεσε. Τα περισσότερα, σχετικά µε την εξέλιξη
της ηρωίδας ήταν στο σενάριο, αλλά ορισµένα πράγµατα προκλήθηκαν και από τις ιστορίες - ακόµα και στο µοντάζ υπήρξαν αλλαγές µε αφορµή αυτό. Όταν ολοκληρώσαµε το σενάριο, φτιάξαµε τρεις οµάδες µε όσους από τους αποστολείς είχαν τελικά βρεθεί κι είχαν δεχτεί να συµµετάσχουν, και παίξαµε αυτό το παιχνίδι. Στο µεταξύ, δυστυχώς, είχαµε το θάνατο ενός απ’ τα παιδιά
που συµµετείχαν, ο οποίος µου είχε στείλει δύο γράµµατα µε θέµα την απώλεια. Με τάραξε πάρα πολύ αυτό, και σκέφτηκα µήπως δε θα ’πρεπε να γίνει η ταινία. Τελικά, αποφάσισα ότι θα ήταν
καλό να γίνει και να υπάρχει ο ίδιος σ’ αυτήν, να «αφουγκράζεται» αυτά που κάνουµε εδώ πέρα
οι ζώντες, κι ότι µπορεί και να του άρεσε κιόλας. Έβαλα στην ταινία την αλληλογραφία που είχαµε, κι αυτή είναι η µόνη στιγµή στην οποία έκανα µια -καθαρά αφαιρετική- εικονογράφηση αυτών των κειµένων. Από την αρχή δεν ήθελα να δραµατοποιήσω καµία ιστορία.

Μεγάλο κοµµάτι της ταινίας είναι, λοιπόν, αυθεντικό υλικό. Ποια είναι η σχέση της
µε το ντοκιµαντέρ, µε το οποίο ασχολείσθε τα τελευταία χρόνια;
Σίγουρα επηρεάστηκα πάρα πολύ από το ότι είχα κάνει αποκλειστικά ντοκιµαντέρ, δέκα χρόνια τώρα. Και η επόµενη µυθοπλασία που σχεδιάζω, θα έχει πάλι µεικτό ύφος. Θεωρώ ότι απλώς την
άγγιξα αυτή τη φόρµα κι ότι έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον να την εξελίξω τώρα που πέρασε
κάπως ο φόβος τού πώς γίνεται.

Είναι και η πρώτη σας ταινία µυθοπλασίας όπου χρησιµοποιείτε ψηφιακά µέσα...
Ναι· η πρώτη - το ντοκιµαντέρ µε απελευθέρωσε από πολλούς φόβους που είχα. Πλέον, δεν έχω
ενοχές σχετικά µε το τι θεωρείται τέχνη και τι όχι, αν µου επιτρέπεται αυτό ή το άλλο, κι είναι πολύ απελευθερωτική διαδικασία αυτή, δηµιουργικά ανοιχτή. Η δικιά µας γενιά έµαθε ότι µόνο ό,τι
είναι φιλµ είναι τέχνη. Εννοείται πως πρόκειται για µια τεράστια παρεξήγηση κι ότι δεν µπορεί να
συνεχίσει να είναι έτσι. Η τεχνολογία σού δίνει τη δυνατότητα να κάνεις εξαιρετική δουλειά, κι έχει
απίστευτες δυνατότητες, αρκεί να την παρακολουθείς. Εξ’ άλλου, αν δεν την έκανα ψηφιακά αυτή την ταινία, δε θα γινόταν καθόλου. Είναι ανεξάρτητη παραγωγή, γιατί δοκιµάζει κάποια πιο τολµηρά πράγµατα στη φόρµα, τα οποία οι υπάρχουσες δοµές δεν είναι έτοιµες να δεχτούν. Οπότε,
επειδή για σένα καθίσταται επείγον να το κάνεις, βγαίνεις εκεί έξω και το κάνεις µε κάπως «αντάρτικο» τρόπο.

Και το θέµα της συγγνώµης και της συγχώρεσης...; Φαίνεται να κυριαρχεί ένα συναίσθηµα ενοχής προς τα άτοµα στα οποία απευθύνεται η ηρωίδα.
Καλό είναι, τουλάχιστον µε τους ανθρώπους που για κάποιο λόγο η ζωή σού έχει φέρει ως οικογένεια -κάτι που δεν το επιλέγεις-, να µπορέσεις να κάνεις αυτούς τους κύκλους συγχώρεσης.
Αυτό για µένα είναι πολύ λυτρωτικό, και διόλου δεν σηµαίνει ηττοπάθεια. Πιστεύω ότι πρέπει να
γίνεται και µέσα από τη σύγκρουση. Νοµίζω ότι η διαδικασία της συγχώρεσης είναι ν’ αφήσεις και
λίγο χώρο για να υπάρχει ο άλλος, µε τον τρόπο που µπορεί. Είναι χρήσιµο και µπορεί, αν καταφέρεις να πεις τη συγγνώµη σου, να είναι και ευεργετικό για το πώς συνεχίζεις µετά - αυτό ήθελα και για την ηρωίδα. Το δε κοµµάτι της ενοχής είναι πολύ συχνά -όπως και ο έρωτας- µια εκκίνηση για τη δηµιουργία, γιατί παλεύεις µε κάτι πολύ έντονα· οπότε, µέσα απ’ αυτό το συγκρουσιακό καθεστώς, µπορεί η τέχνη, ή οτιδήποτε κάνεις δηµιουργικά, να σε βοηθήσει να βρεις ένα
δρόµο. Περισσότερο για σένα το κάνεις... για σένα χρειάζεται να ζεις µε λιγότερο πόνο.

Όπως σε όλες τις ταινίες σας, κυρίαρχο είναι το τοπίο και ο τρόπος µε τον οποίο αυτό αλληλεπιδρά µε το ανθρώπινο σώµα. Φαίνεται ότι είναι κάτι που σας απασχολεί
ιδιαίτερα.
Ναι· πάρα πολύ. Για την ύπαρξή µου, έχω απόλυτη ανάγκη το ελληνικό φως και το τοπίο. ∆ε θα
µπορούσε, λοιπόν, ν’ απουσιάζει απ’ τις ταινίες µου. Το θέµα της σεξουαλικότητας επίσης είναι
κάτι που πάντα µε ενδιέφερε, στο πώς δηλαδή επηρεάζει τις σχέσεις των ανθρώπων. Πιστεύω ότι
ένα κοµµάτι της απελευθερώνεται στη φύση και, εικαστικά, πάντα µε απασχολούσε η φόρµα του
ανθρώπινου σώµατος µέσα στις φόρµες της φύσης. Έχω κατασκευάσει, τόσο στις προηγούµενες
ταινίες µου όσο και στη συγκεκριµένη, κάποιες συµβολικές εικόνες µε αυτό το θέµα πολύ συνειδητά, αλλά έχω πάρα πολύ δρόµο να διανύσω και, µοιραία, θ’ ασχοληθώ ξανά µ’ αυτό.

Σενάριο, Σκηνοθεσία,
Παραγωγή: Λουκία Ρικάκη,
∆ιεύθυνση Φωτογραφίας:
∆ηµήτρης Κατσαΐτης,
Μοντάζ: Γιάννης Νταρίδης,
Ηχοληψία: Νίκος Μπουγιούκος,
Μουσική: Μαριέττα Φαφούτη,
Θανάσης Παπακωνσταντίνου.
Παίζουν: Κατερίνα Λυπηρίδου,
Τάκης Βογόπουλος, Πάνος Κρανιδιώτης,
Μαριάννα Κάλµπαρη, Φοίβος Παπαδόπουλος,
Κωνσταντής Μιζάρας, Σήφης Πολυζωίδης,
Παναγιώτης Μπουγιούρης, Μαρία Μπαγανά,
Πατρίτσια Περιστέρη-Μίλλικ.
Το βιβλίο για την ταινία, που περιλαµβάνει
και το σενάριο, κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Πολύτροπον.
Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες
στις 9 Αυγούστου

// συνέδριο

τα πορίσµατα
του Γ’ κινηµατογραφικού Συνεδρίου

Η Οργανωτική Επιτροπή του Γ’ Κινηµατογραφικού Συνεδρίου, παρουσίασε πριν από λίγες µέρες,
τα πορίσµατα που προέκυψαν από τις εργασίες του Συνεδρίου, που είχε πραγµατοποιηθεί στις 11 και στις 12
Μαΐου στο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Σ’ ένα υπόµνηµα, 50 περίπου σελίδων, η Οργανωτική Επιτροπή συγκέντρωσε τα βασικά πορίσµατα
της διήµερης συνάντησης τα οποία, όπως έχει δεσµευτεί το υπουργείο Πολιτισµού θα αποτελέσουν τη βάση
για το νέο πλαίσιο Νόµου για την ανάπτυξη της ελληνικής κινηµατογραφίας. Στο αµέσως επόµενο διάστηµα,
η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, θα καταθέσει τα πορίσµατα στον υπουργό Πολιτισµού
ο οποίος στη συνέχεια θα ορίσει τα µέλη της Επιτροπής που θα επεξεργαστεί τον νέο Νόµο.
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[1] Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κάρολος Παπούλιας και ο Υπουργός Πολιτισµού Γιώργος Βουλγαράκης εν’ µέσω
του Θόδωρου Αγγελόπουλου και του προέδρου της ΕΕΣ Χάρη Παπαδόπουλου [2] Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κάρολος Παπούλιας
και ο Κώστας Γαβράς λίγο πριν την έναρξη [3] Άρτι αφιχθέντες από τη Γαλλία, ο Κώστας Γαβράς και ο Νίκος Παπατάκης
[4+5] Χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από την έναρξη και τη συζήτηση που ακολούθησε

«Προσπαθήσαµε, µέσα απ’ την πολυφωνία και τη σύνθεση απόψεων, να
καταγράψουµε και να µεταφέρουµε
κοινές αγωνίες, αλλά και να σεβαστούµε αντικρουόµενες θέσεις των
κατατιθέµενων προτάσεων, για έναν
εγχώριο κινηµατογράφο υψηλών
προδιαγραφών» ανέφερε κατά την
παρουσίαση των πορισµάτων ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του
Συνεδρίου και πρόεδρος της Εταιρείας
Ελλήνων Σκηνοθετών, Χάρης Παπαδόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε τα
σωµατεία και τους φορείς που συµµετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου.

Τα βασικά πορίσµατα έχουν χωριστεί σε τρεις άξονες:
• βασικές διαπιστώσεις της σηµερινής κατάστασης που οδηγούν στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού του νοµικού πλαισίου και της λήψης µέτρων,
• φορείς στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί η Πολιτεία για να προχωρήσει σε µια αναπτυξιακή πολιτική για τον κινηµατογράφο, και
• συγκεκριµένα µέτρα στα οποία θα πρέπει να στηριχτεί αυτή η πολιτική.
Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, οι σύνεδροι τοποθετήθηκαν πάνω σε θέµατα που αφορούν:
Παραγωγή, Κινηµατογραφική αίθουσα - ∆ιανοµή, Θεσµικές αλλαγές - Βελτιώσεις υφιστάµενων
οργάνων, Πολιτικές για τα κινηµατογραφικά φεστιβάλ, Παιδεία - Εκπαίδευση, Υποδοµές. Η
ίδρυση της Ακαδηµίας Κινηµατογράφου -πάγιο αίτηµα του κινηµατογραφικού χώρου- επισηµάνθηκε από όλους τους οµιλητές, όπως και ο εκσυγχρονισµός του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου και η αναβάθµιση των Κρατικών Βραβείων Ποιότητας.
Στον δεύτερο άξονα (η πολιτική για τον κινηµατογράφο), διαπιστώθηκε η ανάγκη υποστήριξης
της εγχώριας κινηµατογραφίας από την Πολιτεία. Όπως επισήµαναν οι οµιλητές, είναι επιτακτι-

φωτό: Γιώργος Παυλίδης
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Χαρακτηριστικά παραδείγµατα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών
Ο Φρανσέσκο Βεντούρα, εκπρόσωπος του Ιταλικού Κέντρου Κινηµατογράφου, στην οµιλία του κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, παρουσίασε ορισµένα στοιχεία για τον κινηµατογράφο της Ιταλίας.
Στην Ιταλία, κάθε χρόνο, χρηµατοδοτούνται 20 ταινίες µεγάλου µήκους, 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ η καθεµία, 25 ταινίες νέων σκηνοθετών µε 1 εκατοµµύριο ευρώ η καθεµία, 20 σενάρια το χρόνο µε
35.000 ευρώ το καθένα.
Ο Κώστας Γαβράς µίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στον γαλλικό κινηµατογράφο και πώς αυτός, µε µεθοδευµένες κινήσεις, κατάφερε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες και τις προκλήσεις. Όπως επισήµανε, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, η κυβέρνηση ντε Γκωλ αποφάσισε ότι η Γαλλία θα έπρεπε να έχει κινηµατογράφο, κι από τότε, όλες
οι κυβερνήσεις βοήθησαν να υπάρχει. Ένα κράτος δεν µπορεί να έχει
εθνικό κινηµατογράφο, χωρίς πολιτική βούληση.
Τέλος, ο Ροβήρος Μανθούλης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μόνο το 1/3
από τις 200 ταινίες που παράγονται κάθε χρόνο στη Γαλλία, έχουν προϋπολογισµό 2.000.000 ευρώ. Αυτός θεωρείται επικίνδυνος προϋπολογισµός, αφού είναι ο µικρότερος που απαιτεί µια σωστή παραγωγή.
Στην Ελλάδα, οι χαµηλού κόστους ταινίες είναι το βασικό πρόβληµα».

Το σύνολο σχεδόν της παλαιότερης και της νέας γενιάς των Ελλήνων
κινηµατογραφιστών έδωσε το παρών στο διήµερο των εργασιών του
Συνεδρίου (11 και 12 Μαΐου 2007), στο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Την έναρξη των εργασιών τίµησε
µε την παρουσία του ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας, καθώς και εκπρόσωποι από όλα τα κοινοβουλευτικά κόµµατα, πλην του ΚΚΕ. Τιµώµενο πρόσωπο του διηµέρου, ο Ζυλ Ντασσέν, που παρέλαβε τιµητική πλακέτα για το σύνολο της προσφοράς
του στον παγκόσµιο (και τον ελληνικό) κινηµατογράφο, από τον
υπουργό Πολιτισµού, Γιώργο Βουλγαράκη.
Σκηνοθέτες όλων των γενεών παρακολούθησαν το συνέδριο: από τον
Νίκο Παπατάκη, τον Κώστα Γαβρά και τον Ροβήρο Μανθούλη που ήρθαν από τη Γαλλία ειδικά για το Συνέδριο, και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, µέχρι τον Νίκο Περάκη, τον Λάκη Παπαστάθη, την Πέννυ Παναγιωτοπούλου, τον ∆ηµήτρη Γιατζουζάκη, την Αντουανέττα Αγγελίδη, που παρακολούθησαν και συµµετείχαν έµπρακτα στις συνεδριάσεις. Ακόµη, οι Γιώργος Αρβανίτης, Νίκος Κούνδουρος, Νίκος Καβουκίδης, Τάσος Ψαρράς, Τάσος Μπουλµέτης, Πόπη ∆ιαµαντάκου και Πέτρος Μάρκαρης προήδρευσαν σε θεµατικές και άκουσαν παρεµβάσεις.
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[6] Ο Υπουργός Πολιτισµού Γιώργος Βουλγαράκης απονέµει

τιµητική πλακέτα στον Ζυλ Ντασσέν υπό το βλέµµα του Χάρη
Παπαδόπουλου [7] Σε ένα µικρό διάλειµµα πριν τις συνεδριάσεις

κά αναγκαία η χάραξη πολιτιστικής πολιτικής που δε θα ασκείται
µόνο από το Υπουργείο Πολιτισµού, η συνεργασία µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονοµίας, Εξωτερικών, Παιδείας, Τουρισµού και
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η ενεργός συµµετοχή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κατά τόπους φορέων δηµοσίου
συµφέροντος, και, τέλος, οι προγραµµατικές συµφωνίες µε τους τηλεοπτικούς σταθµούς (δηµόσιους και ιδιωτικούς).
Στον τρίτο άξονα, το Συνέδριο προτείνει τα εξής 13 νέα µέτρα και
πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν για τον κινηµατογράφο:
• Αύξηση του προϋπολογισµού για τον κινηµατογράφο στο ύψος
των 40.000.000 ευρώ [το ποσό προκύπτει από την παροχή φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων (Tax Shelter),
την καταβολή του 1,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθµών για τη συµπαραγωγή ταινιών, την επιστροφή
φόρου και τον Κωδικό του ΥΠΠΟ για το ΕΚΚ].

• Πλήρη αναδιοργάνωση του ΕΚΚ.
• Ίδρυση Εθνικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας.
• ∆ιαχωρισµό Κρατικών Βραβείων Ποιότητας - πλήρη αλλαγή, µε
τη δηµιουργία Ακαδηµίας Εκλεκτόρων.
• Ίδρυση Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου.
• Ενίσχυση κινηµατογραφικών αιθουσών (όχι µόνο στην Αθήνα
και τις µεγάλες πόλεις, αλλά και στην περιφέρεια).
• Στήριξη Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Μουσείου Κινηµατογράφου,
Κινηµατογραφικών Λεσχών.
• Μέτρα για τη διανοµή.
• Εκπαίδευση - Παιδεία.
• Ίδρυση Ακαδηµίας Κινηµατογράφου.
• Υποδοµές - εργαστήρια - studio, σύγχρονες τεχνολογίες.
• Πνευµατικά δικαιώµατα.
• Συµβολή της τηλεόρασης.

// blogs

Τριγυρνάµε στα blogs σας
και τα κάνουµε ταινίες…
Προειδοποίηση ή προφητεία; Σίγουρα, πάντως,
µία από τις πιο φρέσκιες σεναριακές ιδέες που ακούσαµε τα τελευταία χρόνια.
Ο Κωνσταντίνος Πιλάβιος και η παρέα του δηµιούργησαν ένα επαναστατικό κινηµατογραφικό µέτωπο ενάντια σε όσους πιστεύουν ότι ο κινηµατογράφος εξαρτάται µόνο από κρατικές χρηµατοδοτήσεις και υψηλούς προϋπολογισµούς, µε µοναδικό χορηγό την έµπνευση και σεναριογράφο τα ελληνικά blogs. Ψαρεύοντας ιστορίες διαδικτυακής τρέλας από τυχαία blogs αγνώστων, ο Κωνσταντίνος δηµιούργησε µιαν άτυπη σειρά επτά αυτοτελών επεισοδίων, που εδώ και µερικούς µήνες ερµηνεύει µε τον δικό της τρόπο την έννοια της κινηµατογραφικής παραγωγής και διανοµής. Το The
Series –που χαίρει της εµπνευσµένης φωτογραφίας της Ζωής Μαντά και της ατµοσφαιρικής µουσικής της Μαριέττας Φαφούτη, του Λευτέρη Ξάνθη και του νέου µόνιµου µέλους της οµάδας, Χρήστου Τριανταφύλλου– διατίθεται επί 24ωρης βάσης, για ιδιωτικές και µη προβολές, µε µηδενικό
αντίτιµο, στη διεύθυνση www.cpil.info/theseries/.

Βιογραφικό Σηµείωµα: The Series (www.cpil.info/theseries/)
Επτά επεισόδια –αν και το έκτο, ακόµα αγνοείται– µε ονοµασία προέλευσης και σφραγίδα ποιότητος.
All time classic το Monitor, που χρονογραφεί το κλείσιµο του οµώνυµου θρυλικού ελληνικού blog
aggregator, µε θέαση-ρεκόρ που άγγιξε τα 3.500 άτοµα την πρώτη βραδιά προβολής. Ο Παναγιώτης
Βρυώνης, ο άνθρωπος πίσω από το Monitor, δήλωσε ότι θα το έκλεινε µόνο και µόνο για να γίνει η
ταινία! Σηµειώστε επίσης ότι το αιµατοβαµµένο νουάρ Blood from blood for blood και το παγερό scifi Story without end...? προβλήθηκαν στο Art Athina 2007, στα πλαίσια του σχεδίου KATASKEVI .

από τη ∆έσποινα Παυλάκη
φωτο: ∆ηµήτρης Τσατσούλης

Χρήστος Τριανταφύλλου (µουσική στα 3 τελευταία επεισόδια
του The Series) a.k.a melo
(www.myspace.com/ctmelo)
Sonic artist µε εξειδικευµένες σπουδές
στην Αγγλία, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις, και δεν ξανάφυγε ποτέ (ώς τώρα). Εκτός από soundtrack για
µπαλέτο, κινηµατογράφο, θέατρο και
γλυπτά(!), η παιδεία του του επιτρέπει
να γράφει µουσική για χρώµατα, αφού,
αναλύοντας αποχρώσεις, µπορεί να
αντιστοιχίσει τις συχνότητές τους µε νότες, συνθέτοντας µια ωραιότατη ωδή στο
µπλε! Και µιας και η µουσική επένδυση
κινηµατογραφικών ταινιών είναι κάτι που
ονειρεύεται από µικρός, για την ώρα
αντιστέκεται σθεναρά στον πειρασµό δισκογραφικών συµβολαίων, αφιερώνοντας όλη την ενέργειά του στον κινηµατογράφο.

Κωνσταντίνος Πιλάβιος (σκηνοθεσία), a.k.a. cpil (www.cpil.info/)
Γιος του αγαπηµένου «Παραµυθά» Νί-

κου Πιλάβιου και πρώην φοιτητής σκηνοθεσίας, άρχισε να κάνει κινηµατογράφο γιατί,
απλώς, δεν µπορούσε να περιµένει άλλο! Στα 23 του, διαθέτει ήδη δική του εταιρεία παραγωγής (Movieteller Films), η οποία αναλαµβάνει από διαφηµιστικά (ρίξτε µια µατιά στο
πανέξυπνο σποτάκι για τη viral καµπάνια της Vodafone www.livefeeds.gr/644589663/) µέχρι
ντοκιµαντέρ, κι έµαθε στο µπαµπά του να χρησιµοποιεί το διαδίκτυο (www.paramithas.gr/).
Όνειρό του, να γυρίσουν µαζί µια ταινία, µε πρωταγωνιστή τον Παραµυθά.

Ζωή Μαντά (διεύθυνση φωτογραφίας), a.k.a. zozi
Σπούδασε σκηνοθεσία στο New York College, όπου και τη στρατολόγησε ο Κωνσταντίνος
στην οµάδα του The Series, εξερευνώντας το ταλέντο της στη φωτογραφία. Μη νοµίζετε,
όµως, ότι εγκατέλειψε τις solo φιλοδοξίες της. Μέχρι να κυκλοφορήσει αυτό το τεύχος, το
µικρού µήκους animation µε τον µυστηριώδη τίτλο Dehiscence, σε µουσική Χρήστου Τριανταφύλλου και σκηνοθεσία και παραγωγή της ίδιας, θα έχει κάνει την πρεµιέρα του στο
Ecofilms της Ρόδου.

Στα προσεχώς:
Το αµέσως επόµενο βήµα της φοβερής τριάδας, εκτός απ’ το να γίνει τετράδα –αν είσαι 3D
animator επικοινώνησε µε τον Κωνσταντίνο µέσω του blog του–, είναι µια καινούργια ταινία
µικρού µήκους που έχουν καταθέσει από κοινού στη ∆ράµα, κι αναµένουν την ετυµηγορία.
Γυρισµένο στα πρότυπα του The Series και βασισµένο σε µια ιστορία που δηµοσίευσε στο blog
του ο Νίκος Πιλάβιος, το Τι είναι αυτό; είναι µια συζήτηση πατέρα και γιου, µηδενικού προϋπολογισµού και αυξηµένης ευαισθησίας, για όλους όσοι έχουν γονείς µεγάλης ηλικίας. Στο µεταξύ, αναµένουµε το έκτο επεισόδιο του The Series, που ακόµα δεν έχει κάνει την εµφάνισή
του, καθώς και την υλοποίηση µιας πρωτότυπης διαδραστικής ιδέας που αναζητεί χρηµατοδότηση: το τρίο θα δίνει το έναυσµα για νέα bloggoσενάρια διαδικτυακής έµπνευσης, παραχωρώντας σε επίδοξους συγγραφείς την πρώτη πρόταση κάθε ιστορίας. Αναµένουµε.

στον ι στό!

µεγάλες προσδοκίες σε µικρές οθόνες

από τον Λευτέρη Αδαµίδη
Μπορεί να ακούγεται ακόµη και κοινότοπο πια, αλλά είναι πλέον γεγονός ότι, από την κριτική ώς τη διανοµή και την προβολή µιας ταινίας, το
ενδιαφέρον φαίνεται να µετατοπίζεται ραγδαία από τα χειροπιαστά παραδοσιακά µέσα –χαρτί, φιλµ, αίθουσα– στον «άυλο» ψηφιακό κόσµο. Στις ΗΠΑ, εδώ
και αρκετό καιρό, την ίδια στιγµή που κυκλοφορεί ένα DVD, ο τίτλος είναι διαθέσιµος και για «κατέβασµα» (έναντι αντιτίµου, φυσικά) στον σκληρό δίσκο, σε διάφορες εκδοχές, που ξεκινούν από την απλή θέαση και φτάνουν στη µόνιµη αποθήκευση – από την amazon.com µέχρι µικρότερες και πιο εκλεκτικές τοποθεσίες
(greencine.com, Jaman.com, cinemanow.com) που ειδικεύονται στον ανεξάρτητο κινηµατογράφο. Στη Μεγάλη Βρετανία, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί
όπως το British Film Institute (BFI) έχουν ήδη αρχίσει να διαθέτουν online το ψηφιοποιηµένο αρχείο τους στο κοινό µε ένα συµβολικό αντίτιµο ή ακόµη και δωρεάν,
ανοίγοντας το δρόµο για µια αληθινή επανάσταση τόσο στο χώρο της ψυχαγωγίας
όσο και σ’ αυτόν της εκπαίδευσης.
Για την ώρα, βέβαια, όλες οι δυνατότητες της εµπορικής διανοµής µιας ταινίας µέσα
από το ∆ιαδίκτυο δεν ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα – κι αυτό, για ευνόητους λόγους.
Μπορεί, λοιπόν, για παράδειγµα, στην περίπτωση των DVD να υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσεις ένα τίτλο από µια άλλη χώρα που ανήκει στην ίδια περιοχή (region)·
σκεφτείτε, όµως, τι θα γινόταν αν µπορούσες, π.χ., να «κατεβάσεις» στην Ελλάδα µια
ταινία που έχει µόλις ανοίξει στη Γαλλία. Αυτό, βέβαια, δε σηµαίνει ότι απαγορεύεται σ’ έναν ανεξάρτητο δηµιουργό να διαθέσει την ταινία του ελεύθερα, ούτε ότι δεν
υπάρχουν sites µε ελεύθερο περιεχόµενο. Έτσι, για παράδειγµα, το UbuWeb
(www.ubu.com) προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα να δει κανείς (αλλά όχι να
«κατεβάσει») ένα πλήθος αριστουργηµατικές avant-garde ταινίες, εντελώς νόµιµα.
Στην ερώτηση τι γίνεται στα µέρη µας, η απάντηση είναι ότι, παρά την ταχύτατη ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, στην Ελλάδα για την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα να «κατεβάσει» κανείς νόµιµα και επίσηµα µια ταινία στον υπολογιστή του.
Παράνοµα, βέβαια, µπορείς να βρεις τα πάντα – κυριολεκτικά. Μαθαίνουµε, όµως,
πως η δηµιουργία των αντίστοιχων υπηρεσιών από τις ελληνικές εταιρείες διανοµής
είναι ζήτηµα χρόνου, καθώς ήδη µία απ’ αυτές έχει ιδρύσει σχετικό τµήµα.
Αν αυτά, όµως, ισχύουν για το «κανονικό» εγχώριο δίκτυο διανοµής, υπάρχει ευτυχώς ο εναλλακτικός δρόµος. Η τεράστια επιτυχία της σειράς µικρού µήκους ταινιών The Series του Κωνσταντίνου Πιλάβιου (www.cpil.info/theseries) για
την οποία διαβάσατε σε προηγούµενες σελίδες του «Μοτέρ», δείχνει το δρόµο. Η
ειδοποιός διαφορά εδώ σε σχέση µε άλλες προσπάθειες (όπως αυτή της t-short
για την προβολή µικρού µήκους στο ∆ιαδίκτυο) είναι ότι πρόκειται για περιεχόµενο προορισµένο εξαρχής για το συγκεκριµένο µέσο. Ακούµε ιδέες για blogs που
θα µοιάζουν µε µικρά φεστιβάλ και όπου ο επιµελητής-προγραµµατιστής θα «ανεβάζει» τις προτάσεις του. Σκεφθείτε τώρα την πρωτοφανή έκρηξη που γνωρίζει αυτή τη στιγµή η ελληνική µουσική σκηνή χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες του
myspace και των web radios, και κάντε τις αναγωγές σας. Θα µπορούσε να συµβεί
κάτι ανάλογο και στον ελληνικό κινηµατογράφο;

13th Athens International
Film Festival
-Opening Nights,
19-30 Σεπτεµβρίου 2007

Ο Κόσµος
του Κινηµατογράφου

∆ιαδικτυακά Σενάρια

www.aiff.gr

www.movieworld.gr

www.holdme.gr

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της
Αθήνας, γνωστότερο στους ευρύτερους κινηµατογραφοφιλικούς κύκλους ως «Νύχτες
Πρεµιέρας», αναµετριέται φέτος µε τον κατ’
εξοχήν «ανάποδο» αριθµό, χωρίς, όµως,
επί της ουσίας, να έχει να φοβηθεί τίποτα
περισσότερο από το συνηθισµένο αδιαχώρητο στις προβολές του. Ήδη από πέρσι, το
επίσηµο site της διοργάνωσης ανανεώθηκε
εκ βάθρων, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, και κατάφερε να µας ξαφνιάσει
ευχάριστα µε µερικές από τις ιδέες του. Χαρήκαµε, λοιπόν, ιδιαίτερα που αφιέρωσε
ένα ειδικό blog στη διεθνή νεανική κριτική
επιτροπή του, δίνοντάς µας την ευκαιρία να
κρυφοκοιτάξουµε για λίγο πίσω από το σκεπτικό των παιδιών που απένειµαν τη Χρυσή
Αθηνά. Είπαµε «επιτέλους!» για το άνοιγµα
forum επικοινωνίας µε το κοινό του Φεστιβάλ, γιατί, ας µη το ξεχνάµε, αυτό που µένει τελικά, είναι οι συζητήσεις και η ευκαιρία
να µοιραστούµε τις εντυπώσεις µας. Εντυπωσιαστήκαµε από τη φωτογραφική κάλυψη του Φεστιβάλ από την εννεαµελή οµάδα
φοιτητών σχολών φωτογραφίας. Τι λέµε
ένα χρόνο µετά; Τα περιµένουµε όλα αυτά
και φέτος, και, µαζί, µια ακόµη καλύτερη
ροή πληροφοριών, τόσο πριν όσο και κατά
τη διάρκεια της οργάνωσης.

∆ε θυµόµαστε ακριβώς τα χρόνια λειτουργίας του, αλλά στα σίγουρα, εδώ και πολύ
καιρό, η διεύθυνσή του φιγουράρει σταθερά στη λίστα µε τα αγαπηµένα µας. Το
Movieworld, βλέπετε, ως αµιγώς κινηµατογραφικό site, ενηµερώνεται ειδησεογραφικά σε καθηµερινή βάση, φιλοξενεί
κριτικές για τις νέες ταινίες κάθε εβδοµάδας
και τις νέες κυκλοφορίες σε DVD, καλύπτει
ενδελεχώς κάθε εγχώριο φεστιβάλ και
ανοίγεται σιγά σιγά και στον διεθνή χώρο.
Από τα µεγάλα ατού του, η µεγάλη βάση
δεδοµένων µε κριτικές ταινιών και DVD που
έχει δηµιουργήσει αθόρυβα όλα αυτά τα
χρόνια. Έχουµε, λοιπόν, κάθε λόγο να πιστεύουµε ότι από τις ηλεκτρονικές σελίδες
του θα προκύψει αργά ή γρήγορα µια νέα
γενιά εγχώριων κινηµατογραφικών κριτικών, αρκεί να µεγαλώσουν λίγο τα κείµενά
τους – στο κάτω κάτω, εδώ το µέγεθος δεν
κοστίζει. Αναµφίβολα, µια από τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες του αποτελεί η σταθερή στήριξη της ελληνικής ταινίας· τόσο
σε επίπεδο ρεπορτάζ όσο και µε πιο προχωρηµένες δράσεις όπως η περσινή αποκλειστική συνεργασία του site µε το νεοσύστατο διαγωνιστικό τµήµα του Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης Digital Wave που ήταν αφιερωµένο στις ψηφιακές ελληνικές παραγωγές µεγάλου µήκους και µάλιστα, διοργάνωσε και µια online ψηφοφορία για το καλύτερο trailer ταινίας απ’ αυτές που συµµετείχαν. Εδώ και µερικούς µήνες, τέλος, φιλοξένησε το blog από τα γυρίσµατα της
∆ιόρθωσης, δεύτερης ταινίας του Θάνου
Αναστόπουλου (Όλο το βάρος του κόσµου), την οποία θα δούµε στις αίθουσες
το φθινόπωρο.

Είναι σχεδόν γνωστό σε όλους ότι ο Μάικλ
Μουρ, πριν ξεκινήσει τα γυρίσµατα του πολύκροτου ντοκιµαντέρ Sicko, µια µατιά στο
σαθρό σύστηµα υγείας των ΗΠΑ, είχε την
απλούστατη ιδέα να ζητήσει από τους χρήστες του ∆ιαδικτύου να καταθέσουν στο site
του τις προσωπικές τους ιστορίες. Η ανταπόκριση ήταν σαρωτική, φτάνοντας περίπου
τις 250.000 συµµετοχές. Η Λουκία Ρικάκη,
πάλι, την ίδια περίπου περίοδο, σκέφτηκε
να απευθυνθεί κι αυτή στις προσωπικές
ιστορίες των χρηστών, αναζητώντας αυτή τη
φορά υλικό για µια σπονδυλωτή ταινία µυθοπλασίας µε τίτλο Κράτησέ µε. Οι ιστορίες
θα έπρεπε να περιστρέφονται γύρω από το
θέµα της απώλειας. Αν και η συµµετοχή
ήταν σαφώς µικρότερη, το αποτέλεσµα, τηρουµένων των αναλογιών, υπήρξε παραπάνω από ενθαρρυντικό και επιτυχηµένο,
αν κρίνουµε από τις 62 αρκετά ενδιαφέρουσες ιστορίες που δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα και είναι διαθέσιµες για «κατέβασµα». Αυτό, πάντως, που αξίζει να... κρατήσει κανείς στα σίγουρα, είναι η δηµιουργική
αξιοποίηση του µέσου από µια σκηνοθέτιδα
που φαίνεται να γνωρίζει καλά τις δυνατότητές του. Τα υπόλοιπα, στη µεγάλη οθόνη,
καθώς η ταινία, µετά την προβολή της στο
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, βρήκε το δρόµο
και για τις αίθουσες, φέτος το καλοκαίρι.
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πείτε µας µια ιστορία µε εικόνες
Η αρχική ιδέα ήταν απλή: θα δώσουµε σε παιδιά και νέους κάµερες, κι εκείνοι θα µας δώσουν πίσω ταινίες.
Οι προτάσεις που ήρθαν στο Κέντρο, είχαν όλα τα χαρακτηριστικά µιας γενιάς που ζει την εποχή της και αντιµετωπίζει τους προβληµατισµούς της µε ειλικρίνεια, αλλά και τρυφερότητα· µια γενιά, που το Κέντρο αποφάσισε να την προσεγγίσει µέσω αυτού που ξέρει καλύτερα: τον κινηµατογράφο. Στις σελίδες που ακολουθούν,
παρουσιάζουµε τις ταινίες που εγκρίθηκαν, λίγο πριν «οι σκηνοθέτες» πιάσουν την κάµερα στο χέρι.
από τις Φανή Ζιώζια,
Άννα Κασιµάτη

Η βαλίτσα
Χρήστος Νέστος
(22 χρόνων φοιτητής κιν/φου)
Ένας ηλικιωµένος άντρας ετοιµάζεται να
φύγει για ταξίδι. Έχει ετοιµάσει τη βαλίτσα
του και τριγυρίζει στο σπίτι του περιµένοντας την κόρη του να έρθει να τον πάρει.
Τον ρωτήσαµε γιατί επιλέγει ως κεντρικό
του ήρωα έναν ηλικιωµένο. «Μου φαίνεται
πιο ολοκληρωµένος χαρακτήρας απ’ ό,τι
ένας έφηβος. Η δύναµη που έχει, οι εµπειρίες, οι καταστάσεις που έχει ζήσει σε µια
πορεία ζωής, και η σχέση που έχει ένας γέρος µε το σπίτι του, είναι διαφορετική από
εκείνην που έχει ένας νέος άνθρωπος. Μεγαλώνοντας, οι συναναστροφές µειώνονται,
οι φίλοι χάνονται, το σπίτι γίνεται καταφύγιο.» Γι’ αυτό και στην ταινία του το σπίτι
πρωταγωνιστεί: «∆εν µπορώ να βρω ένα
σπίτι που να ταιριάζει µ’ αυτό που έχω σκεφτεί. Έχω δει δέκα σπίτια. Θα ήθελα το
σπίτι να έχει χαρακτήρα».
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Έχει ησυχία στην οδό Κρίνων
Κωνσταντίνος Χειλάς (16 χρόνων)
Ο Κωνσταντίνος, έχει ήδη παίξει στη βραβευµένη µικρού µήκους ταινία Τελευταίο
βράδυ του Βασίλη Γιάτση, και έχει σκηνοθετήσει µια τρίλεπτη ταινία µε τίτλο Η λάµπα. Θέλει να σπουδάσει κινηµατογράφο
και υποκριτική. Η ταινία του έχει δύο ιστορίες που εκτυλίσσονται στην οδό Κρίνων,
ένα µικρό δροµάκι της Αθήνας: ένας συνθέτης δεν µπορεί να ησυχάσει απ’ το ασταµάτητο γάβγισµα ενός σκύλου στην απέναντι µονοκατοικία, κι ένας συγγραφέας δεν
µπορεί να γράψει γιατί ακούει την τηλεόραση της ηλικιωµένης που µένει στο διπλανό διαµέρισµα. Οι δύο ήρωες ψάχνουν
να βρουν λύση στο πρόβληµά τους.

Ξανθός ιππότης
Μαρία Σαραντάρη (23 χρόνων)

[1] Κωνσταντίνος Χειλάς
[2] Ο καθένας µας είναι διαφορετικός
[3] Παιχνίδια από τις πατρίδες µας
[4] Χρήστος Φιλίππου & οι Άνω Θρώσκω
[5] Άγγελος ∆εληγιάννης, Παύλος ∆ώγος

Το σενάριο που έστειλε η Μαρία, είναι µεταφορά του οµότιτλου διηγήµατος από το
βιβλίο του Αντώνη Σαµαράκη «Ζητείται ελπίς». ∆εν έγραψε µια δική της ιστορία, γιατί: «δεν αισθάνοµαι αυτή την ανάγκη. Η
ιδέα της µεταφοράς µού άρεσε, µου φάνηκε δύσκολη και την είδα σαν πρόκληση».
Στο διήγηµα του Σαµαράκη, τη συγκίνησε
ο ήρωας: ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη
να κρατήσει ζωντανές τις παιδικές του αναµνήσεις, «µάλλον επειδή δεν έζησε ως
παιδί αυτά που θα ήθελε. Προσπαθεί να
µπει σ’ έναν κόσµο που δεν του ανήκει, κι
αυτό µου φαίνεται θαρραλέο».

Το παιδί µε τα τριαντάφυλλα
∆ήµητρα Βογιατζάκη (19 χρόνων)
Μια µαγική ικανότητα, που κρατιέται µυστική για χρόνια, αποκαλύπτεται σε λάθος
άνθρωπο και προκαλεί τον πόνο. Κάποιος
νιώθει πολύ διαφορετικός· είναι, όµως, στ’

αλήθεια; Αυτή είναι η σύνοψη του σεναρίου της ταινίας. Ρωτήσαµε τη ∆ήµητρα αν η
µαγική ικανότητα που έχει ο ήρωάς της, είναι οι ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα καθενός µας, κι αν ναι, µήπως πρέπει να τις
κρατάµε κρυφές; «Κανονικά, όχι, αφού
όλοι µας έχουµε ιδιαιτερότητες. Όµως τις
κρατάµε µυστικές µέχρι να έρθει η ώρα να
τις δείξουµε σε κάποιον άνθρωπο - σωστό
ή λάθος. Είναι πολύ όµορφο να ανακαλύπτεις τους ξεχωριστούς κόσµους των άλλων. Υπάρχει ο φόβος, όµως, ότι η δική
µας ιδιαιτερότητα δε θα γίνει αποδεκτή· ότι
τα χαρτιά που θα βγάλουµε στο τραπέζι,
θα είναι περισσότερα απ’ αυτά που θα
βγάλουν οι άλλοι, και θα εκτεθούµε.»

Μέχρι σήµερα...
Άγγελος ∆εληγιάννης (20 χρόνων)
- Παύλος ∆ώγος (20 χρόνων)
Η ταινία του Άγγελου και του Παύλου
αναφέρεται στο λεπτό παιχνίδι µεταξύ
αντοχής, ανοχής και αγανάκτησης. Οι ήρωες εξεγείρονται µε τον δικό τους τρόπο
ενάντια στην καθηµερινή τους καταπίεση.
Αυτός ο τρόπος, όµως, είναι οριστικός και
απόλυτος. Και τα δύο παιδιά πιστεύουν ότι
«µια αυτοκτονία στις µέρες µας δεν απασχολεί όσο θα έπρεπε την κοινωνία. Όταν,
όµως, οι αυτοκτονίες πολλαπλασιάζονται,
αρχίζουν να προβληµατίζουν… Η ιστορία
µας δεν έχει αρχή, µέση και τέλος. Με το
τέλος της, ο θεατής αντιλαµβάνεται τι συνέβη πριν και τι θα ακολουθήσει.»

Αποχαιρετισµός στα όπλα
Νάνσυ Σπετσιώτη (26 χρόνων)
Στον καρκινοπαθή Μιχάλη γίνεται αφαίρεση
όρχεος, κι αυτός εκφράζει την επιθυµία ν’
αποχαιρετήσει το µέλος που του αφαιρέθηκε - επιθυµία, που πραγµατοποιείται. Η
Νάνσυ µας λέει ότι «πρόκειται για µια γλυκόπικρη ιστορία, ιδωµένη µε χιούµορ, όπου
το κωµικό και το δραµατικό στοιχείο ισορροπούν· µια ανθρώπινη ιστορία για έναν όχι
και τόσο συνηθισµένο αποχαιρετισµό, που
µπορεί να φαντάζει ακραίος, αλλά εµπεριέχει αλήθεια και αντανακλά την ανάγκη του
ήρωα να αποχαιρετήσει κάτι που χάνει...
ένα δικό του κοµµάτι». Το σενάριο της Νάνσυς επιλέχτηκε γιατί απέσπασε το βραβείο
Καλύτερου Σεναρίου του ΕΚΚ, στο πλαίσιο
του φετινού 2ου «Crashfest Σπουδαστικών
και Νεανικών Ταινιών».

Πλάνα ζωής
ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γενικού Λυκείου Αθηνών
Στο σενάριο που έγραψαν οι 17χρονοι µαθητές, δεν υπάρχει κεντρικός ήρωας. Τα
πρόσωπα είναι πολλά, και οι ιστορίες
αφορούν τις σχέσεις των παιδιών σ’ αυτή
την ηλικία, τον έρωτα, τη φιλία, τη ζωή
τους στη σύγχρονη Αθήνα. Η αρχική ιδέα
προέκυψε στο πλαίσιο των µαθηµάτων

επαγγελµατικού προσανατολισµού του
σχολείου. Μία από τις οµάδες αποφάσισε
να γνωρίσει τα επαγγέλµατα που έχουν
σχέση µε τον κινηµατογράφο. Και η περιπέτεια άρχισε.

Ο καθένας µας είναι διαφορετικός
Πειραµατικό Ειδικό Σχολείο
ΠΤ∆Ε Πανεπιστηµίου Αθηνών 26ο Γυµνάσιο Αθηνών,
Ελληνογαλλική Σχολή
και Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα
(15-16 χρόνων)
Η ιστορία της ταινίας εξελίσσεται στον πλανήτη Ιδιοφάνεια, όπου όλοι οι άνθρωποι
είναι ίδιοι και φαίνονται ίδιοι, και στον πλανήτη Πολύχρωµο, όπου ο καθένας είναι
διαφορετικός και µοναδικός. Τα παιδια επέλεξαν την τεχνική claymation (πλαστελίνη)
και θα δουλέψουν εργαστηριακά υπό την
καθοδήγηση της Μαρίας Κουτογιώργου.
Σύµφωνα µε τη δασκάλα τους, Χρύσα
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Αντωνάτου, «µε αφορµή το Πρώτο Βήµα,
οι µαθητές του ειδικού σχολείου ένιωσαν
ότι τους δίνεται χώρος να δείξουν τις δεξιότητές τους, να ζητήσουν την “αποδοχή”
των άλλων και να συνεργαστούν µε συνοµηλίκους τους».

Κλιπ-κλιπ η ζωή µου
Κινηµατογραφική οµάδα
2ου ΤΕΕ Αιγάλεω (16-20 χρόνων)
Η Κατερίνα είναι ερωτευµένη. Ο ∆ηµήτρης
θέλει να ονειρεύεται. Ο Χρήστος, στις τουαλέτες του σχολείου, βάζει τέλος στη ζωή
του. Ο Βαγγέλης χωρίζει µε την Ελίνα. Με
µια κάµερα στο χέρι, η κινηµατογραφική
οµάδα του 2ου ΤΕΕ Αιγάλεω καταγράφει
τη ζωή των σύγχρονων εφήβων. Απόρριψη, έρωτας, κοινωνικός ρατσισµός παρουσιάζονται σ’ αυτή την ταινία που, σκηνοθετικά, θέλει ν’ ακολουθήσει τις αρχές του
«∆όγµατος».

Ηµερολόγιο ζωής
Χριστίνα Φακίνου (17 χρόνων)
- Χρήστος Λώλος (17 χρόνων)
Όταν έµαθαν ότι η πρότασή τους είχε
εγκριθεί, ο Χρήστος και η Χριστίνα προχώρησαν σε επανασυγγραφή του σεναρίου.
Το δεύτερο σενάριο το οποίο έφεραν, είχε
όλα τα στοιχεία µιας πρότασης που θα
µπορούσε να την είχε καταθέσει ένας επαγγελµατίας σεναριογράφος. Η Χριστίνα, έτσι
κι αλλιώς, θέλει να σπουδάσει κινηµατο-

γράφο. Στην ταινία τους πρωταγωνιστούν
δύο έφηβοι, η Αθηνά και ο Ορέστης. Η
Αθηνά συνειδητοποιεί ότι ο κόσµος δεν είναι αυτός που περιγράφουν τα παραµύθια
της γιαγιάς. Όταν εκείνη «φεύγει», ο Ορέστης µένει πίσω στη ζωή για να παλέψει
για έναν καλύτερο κόσµο που εκείνη δεν
είχε ποτέ τολµήσει να φανταστεί.

Carpe Diem
Xρήστος Φιλίππου (17 χρόνων)
«Όταν είδα την ταινία Ο κύκλος των χαµένων ποιητών» λέει ο Χρήστος, «µε εντυπωσίασε πάρα πολύ η φράση carpe diem
που ακούγεται πολλές φορές µέσα στο έργο. Άρχισα να σκέφτοµαι τι θα µπορούσα
να κάνω µε αφορµή την ταινία, κι έτσι, σιγά σιγά, άρχισε να διαµορφώνεται µέσα
µου µια ιστορία, ένα σενάριο, για το πώς
νιώθουν οι νέοι σε σχέση µε το σχολείο.»
Η σχέση του Χρήστου µε τον κινηµατογράφο ξεκινάει από το Γυµνάσιο.
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Το Καράβι
Γενικό Λύκειο Μαραθώνα
(16-17 χρόνων)
Είναι µεσηµέρι καλοκαιριού µετά
τις εξετάσεις του Ιουνίου. Στο Καράβι,
στην παραλία του Σχοινιά, η πιο in παρέα
του σχολείου ψάχνει ένα παιδί-θύµα
για να το κοροϊδέψει. Βάζουν στο µάτι
ένα αγόρι ευαίσθητο, µε κλειστό χαρακτήρα. Αν καταφέρει να περάσει τις δοκιµασίες που του βάζουν, το βραβείο του θα
είναι η αποδοχή στην κλίκα τους.
Εµπνευσµένα από τα αµερικάνικά sitcoms,
τα παιδιά από το σχολείο του Μαραθώνα
εντάσσουν στο σενάριό τους µια
ροµαντική ερωτική ιστορία, χιούµορ και
καλοκαιρινές εικόνες. Ωστόσο, µέσα
από µια κριτική µατιά, προσπαθούν να
αναδείξουν και την ανάγκη της εφηβικής
ηλικίας για ένταξη σε µια οµάδα και για
αποδοχή από τους γύρω τους.
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Μαζί µε άλλους φίλους
και συµµαθητές, και µε την
καθοδήγηση ενός καθηγητή
τους, συγκροτούν τη νεανική
καλλιτεχνική οµάδα «ΑΝΩ
ΘΡΩΣΚΩ» στο Αµύνταιο Φλώρινας και, µέχρι στιγµής, έχουν
γυρίσει δύο ταινίες µεγάλου
µήκους!

χωρίς τίτλο
Ξενώνας Φλόγα (12-17 χρόνων)
- Εγώ, λόγω της θεραπείας,
δε βλέπω καλά.
- Ωραία. Θα κάνουµε κάτι πάνω στο φλου.
Τα παιδιά, στην ταινία τους, θέλουν να µιλήσουν για την καθηµερινότητά τους έτσι
όπως αυτή έχει διαµορφωθεί από τη ζωή
τους µεταξύ νοσοκοµείου και ξενώνα.

Παίζουµε ήσυχα και ωραία
Λευτέρης Σινάς (14 χρόνων)
Του Λευτέρη του αρέσει το ποδόσφαιρο.
Το σενάριο που έστειλε, θα µπορούσε
να είναι αυτοβιογραφικό, αφού, στην ταινία,
η µητέρα παροτρύνει τον ήρωα να
σταµατήσει να κάθεται µε τις ώρες µπροστά
στον υπολογιστή και να βγει έξω
να παίξει «ήσυχα και ωραία».
Σήµερα, όµως, το να παίξει ποδόσφαιρο ένα
παιδί στην Αθήνα, είναι τελικά
µια περιπέτεια.
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Παιχνίδια από τις πατρίδες µας
132ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών
(12-14 χρόνων)
Η πρόταση του σεναρίου βασίζεται σε µια
παλιότερη ιδέα των µαθητών της έκτης τάξης για µια κινηµατογραφική ταινία µε τίτλο
«Παιχνίδια από τις πατρίδες». Σαν συνέχεια
αυτής της προσπάθειας, οι µαθητές θέλησαν να επιµείνουν στην καταγραφή οµαδικών παιχνιδιών, σε συνεργασία, αυτή τη
φορά, µε τους γονείς τους. Σύµφωνα µε
τους δασκάλους τους, «η υλοποίηση της
ταινίας, πέρα από το κινηµατογραφικό ενδιαφέρον που θα έχει, θα αποτελέσει ένα
σηµαντικό παράδειγµα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, προάγοντας ένα ζήτηµα ιδιαίτερα σηµαντικό στη σηµερινή εκπαιδευτική
πραγµατικότητα: τη συνεργασία µεταξύ
σχολείου και οικογένειας». Το σχολείο αυτό βρίσκεται στο σχολικό συγκρότηµα της
Γκράβας. Οι µαθητές είναι κυρίως παιδιά
µεταναστών (ποσοστό 70%), τα οποία προέρχονται από 12 διαφορετικές εθνότητες.

Άσπρος θάνατος
Κινηµατογραφική οµάδα Γυµνασίου
Λεοντείου Πατησίων
(14-15 χρόνων)
Με το δύσκολο θέµα των ναρκωτικών, αλλά και τη ζωή στην επαρχία, αποφάσισε να
ασχοληθεί η οµάδα της Λεοντείου. Τα παιδιά θα γυρίσουν µια ταινία µε ήρωες την
Κατρίνα και τον Γιάννη, δύο εφήβους που
πειραµατίζονται µε τα ναρκωτικά, προσπαθώντας να βρουν την «ελευθερία» που
τους λείπει στο συντηρητικό περιβάλλον
όπου µεγαλώνουν.

περίπτερο, ο Αλέξης σε οικοδοµή, ο Παναγιώτης ως ιδιωτικός υπάλληλος, ο Νίκος
θέλει να πάρει απολυτήριο για χατίρι των
γονιών του, η Χριστίνα φροντίζει µια γιαγιά, κι ο Κοσµάς δεν δουλεύει, αλλά το
πρωινό ξύπνηµα τον δυσκόλευε. Η οµάδα
συνεργάζεται µε τον σκηνοθέτη Κώστα
Μαχαίρα. «Είναι εντυπωσιακό πόσο εύκολο ήταν γι’ αυτά τα παιδιά να κάνουν αυτό
το σενάριο λόγω των βιωµάτων τους» µας
είπε ο ίδιος. Μια σπονδυλωτή ταινία, λοιπόν, µε πέντε σκηνές: πέντε στιγµιότυπα
από τις παράλληλες ζωές µερικών νέων
ανθρώπων, που εργάζονται σε σκόρπιες
δουλειές τη µέρα ή προσπαθούν να ξεσκάσουν
(στο γήπεδο), πριν συναντηθούν στο εσπερινό
σχολείο.
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Ο ανήλιος βασιλιάς

Μικρό Βουνί

Οµάδα Γυµνασίου Βολισσού Χίου
(14-15 χρόνων)

Οµάδα Γυµνασίου Σαµοθράκης
(14-15 χρόνων)

«Κάποτε στη Βολισσό ζούσε ένας στυγνός
και ανελέητος βασιλιάς, που κυβερνούσε
τη Χίο ολόκληρη κι έµενε στο κάστρο,
στην κορφή του λόφου. Όταν η γυναίκα
του γέννησε, οι Μοίρες έδωσαν στο µωρό
λειψή ζωή. Ο ήλιος δεν µπορούσε να το
δει, επειδή το µισό του πρόσωπο ήταν καµωµένο από κερί. Έτσι το µικρό βασιλόπουλο µεγάλωσε κυνηγηµένο από το φως,
στις σκιές, στο ηµίφως και το σκοτάδι.»
Αυτός ο τοπικός µύθος ενέπνευσε τους µαθητές που για τις ανάγκες του σεναρίου
τους, ήρθαν σε επαφή µε ηλικιωµένους
του χωριού και έψαξαν πληροφορίες σε βιβλία. Όπως µας είπαν, «καθώς ο χρόνος
κυλούσε κι όλα αυτά έπαιρναν µια θέση
στην καθηµερινή µας σκέψη, διάφορα γεγονότα και διάλογοι που συνέβησαν και
στο δικό µας παρελθόν ήρθαν στην επιφάνεια, αφού οι µύθοι διαδίδονται από στόµα σε στόµα. Έτσι φτιάξαµε τη δική µας εκδοχή, αυτή που ανακαλύψαµε…
ή µήπως κατασκευάσαµε;»

Μια οµάδα παιδιών της Σαµοθράκης επισκέπτεται τοποθεσίες του νησιού, συζητώντας µε έναν γέροντα από τον οικισµό Μικρό Βουνί για την ιστορία και το περιβάλλον του τόπου. Το σενάριο γράφτηκε µε
αφορµή τις δυνατότητες και τους κινδύνους
που εγκυµονεί η συµφωνία για τον αγωγό
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης που προφανώς προβληµάτισε ιδιαίτερα τους µαθητές του σχολείου από τη Σαµοθράκη.

Κρυφή ζωή

Κινηµατογραφική οµάδα
8ου Εσπερινού Γυµνασίου Αθηνών
(16-17 χρόνων)
Το πρωί, η Σουζάνα εργάζεται ως σερβιτόρα, ο Έντουαρτ σε εταιρεία λευκών ειδών,
η Βιργινία ως καθαρίστρια, ο Κυριάκος σε

Επαφή
Γιώργος Μπονέλης
(18 χρόνων)
Στο λεωφορείο που τον πηγαίνει από το
σχολείο στο σπίτι, ο Στέφανος βλέπει ξαφνικά να εκπληρώνεται µε τον πιο αλλόκοτο
τρόπο µια βαθιά επιθυµία του: συναντάει
τον πεθαµένο παππού του, που δεν τον είχε γνωρίσει. Για ένα σύντοµο διάστηµα, οι
συναντήσεις επαναλαµβάνονται από βδοµάδα σε βδοµάδα, χαρµόσυνες για τους
δυο τους, µυστικές απ’ τον υπόλοιπο κόσµο και απαγορευµένες από τους µαυροντυµένους φύλακες των ψυχών - όχι, πάντως, χωρίς συνέπειες στη ζωή και το σπίτι
του εγγονού.
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σε ποιους απευθύνεται

σε παιδιά και νέους, ηλικίας από 12 έως
23 ετών, που θέλουν να δοκιµάσουν το
ταλέντο τους ως δηµιουργοί ταινιών
διάρκειας µέχρι 7 λεπτά, αξιοποιώντας
την ψηφιακή τεχνολογία.

πρόσβαση στο πρόγραµµα

έχουν παιδιά και νέοι που έχουν µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα και µιλούν ελληνικά.

ποιοι µπορούν να κάνουν προτάσεις

µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες (π.χ. παιδιά από µία τάξη σχολείου) που θα δουλέψουν συλλογικά σε όλα τα στάδια της
παραγωγής.

υποστήριξη

για τη δραµατουργική βελτίωση του σεναρίου, οι συµµετέχοντες θα συνεργαστούν µε τους σεναριογράφους Γιάννη
Μαρούδα και Παναγιώτη Πασχίδη
• η εταιρεία SONY διέθεσε εννέα κάµερες
ως χορηγία για το πρόγραµµα
• χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ
• όλες οι ταινίες θα προβληθούν το φθινόπωρο σε κεντρικό κινηµατογράφο της
Αθήνας
•

Ένας ψηφιακός θησαυρός
για τον κινηµατογράφο

Μια πρωτοβουλία στους ταχείς ρυθµούς της ψηφιακής εποχής, δηµιουργεί ένα σύγχρονο κέντρο
πληροφοριών και έρευνας για τον κινηµατογράφο. Το αρχείο του ιστορικού σινεµά «Στούντιο», του Σωκράτη
Καψάσκη, το αρχείο της φιλµικής βιβλιοθήκης του Παύλου Ζάννα, καθώς και αυτό του Βασίλη Ραφαηλίδη,
ψηφιοποιούνται και τεκµηριώνονται, µε πρωτοβουλία του Studio - παράλληλου κυκλώµατος,
για να περάσουν στη συνέχεια στο internet για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τ

ριακόσια ελληνικά περιοδικά κινηµατογράφου από τις αρχές
της δεκαετίας του ’60 µέχρι σήµερα (µεταξύ των οποίων τα
«Κινηµατογραφικά Τετράδια» και ο «Σύγχρονος Κινηµατογράφος»), αλλά και τεύχη ιστορικών ξενόγλωσσων περιοδικών, πεντακόσια ξενόγλωσσα και ελληνικά κινηµατογραφικά βιβλία,
µονογραφίες για το έργο διάσηµων σκηνοθετών, δύο χιλιάδες κινηµατογραφικές κριτικές από τον ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο, και ένα πλήθος αφίσες και φωτογραφίες από διάσηµες ταινίες, καθώς και είκοσι
ώρες αποσπασµάτων από κλασσικά αριστουργήµατα του παγκόσµιου
κινηµατογράφου και τριακόσιες πενήντα τεκµηριώσεις κινηµατογραφικών ταινιών σε τρεις γλώσσες, είναι το µέρος του έργου που έχει ήδη
ψηφιοποιηθεί, υλικό που θα διοχετευθεί σε έναν πολύγλωσσο θεµατικό κόµβο πληροφόρησης (www.filmfiles.gr) για το κοινό και τους ενδιαφερόµενους φορείς. Έγινε προσπάθεια, µε την κατάρτιση ανάλογου
εννοιολογικού σχήµατος, να εκπροσωπούνται µε τις επιλογές του προς
ψηφιοποίηση υλικού όλα τα µεγάλα κινηµατογραφικά ρεύµατα.
Στις 29 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα όπου παρουσιάστηκε το
σηµαντικό αυτό έργο, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Για δυο δεκαετίες, το Studio - Παράλληλο κύκλωµα, µε το σύνολο των
κινηµατογραφικών συλλογών που έχει δηµιουργήσει και αναπτύξει,
λειτουργεί σαν σύγχρονο κέντρο έρευνας για τον κινηµατογράφο. Από
τους πρώτους υποστηρικτές του, ήδη από την ίδρυσή του, υπήρξε ο
κριτικός κινηµατογράφου, δηµοσιογράφος και εκδότης των «Κινηµατογραφικών Τετραδίων», Μπάµπης Ακτσόγλου, που χάθηκε απρόσµενα
πριν από λίγους µήνες. Η ηµερίδα που διοργανώθηκε για την παρουσίαση του προγράµµατος ψηφιοποίησης, δεν θα µπορούσε παρά να είναι αφιερωµένη σ’ αυτόν.
Ο Χρήστος Μήτσης, κριτικός κινηµατογράφου του «Αθηνοράµατος»,
µίλησε για το ξεκίνηµα του Ακτσόγλου ως µελετητή και θεωρητικού του
κινηµατογράφου: «µέσα από τη συνεργασία του µε το “Αθηνόραµα“ ο
Μπάµπης κατάφερε σταδιακά, µε την απλότητα του ύφους της γραφής
του, να γίνει κατανοητός και να προσεγγίσει το ευρύ κοινό, που τον αγάπησε». Ο διανοµέας Ζήνος Παναγιωτίδης, από την άλλη, µίλησε για την
προσωπική τους σχέση και τη συνεργασία τους στη διανοµή στα διάφορα ανά τον κόσµο φεστιβάλ κινηµατογράφου, και την ίδρυση του
Filmcenter.
Τέλος, ανακοινώθηκε η έκδοση ενός τόµου (το «Αθηνόραµα σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) ο οποίος θα περιέχει όλες τις κινηµατογραφικές κριτικές του Ακτσόγλου που δηµοσιεύθηκαν στο
«Αθηνόραµα», από την πρώτο τεύχος µέχρι το απρόσµενο τέλος, και
θα παρουσιαστεί - συνοδευόµενο από CD-ROM - στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ τον Νοέµβριο.

επιτήρηση µέχρι δακρύων
Πώς είναι να ζεις σε µια πόλη όπου απαγορεύεται το κλάµα και το
τρέξιµο, και όλοι παρακολουθούνται από κάµερες;

Σε µια τέτοια πόλη ζει η Μαρία, που αρχίζει να κλαίει και δεν µπορεί να σταµατήσει. Συλλαµβάνεται και ανακρίνεται χωρίς αποτέλεσµα. Η προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αιτία του κλάµατός της θα
οδηγήσει, µεταξύ άλλων, µια τηλεπαρουσιάστρια να ανακρίνει
«στον αέρα» τη µητέρα της, έναν ανακριτή να της προτείνει να…
παίξουν κρυφτό, µια κοινωνική λειτουργό να ακούσει για… «πανωφόρια που µεταναστεύουν»… Στην ίδια πόλη, ένας µετανάστης
συλλαµβάνεται γιατί τρέχει δηµοσίως. Ανάµεσα στους δύο παραβάτες αναπτύσσεται µια τυχαία, αλλά ουσιαστική, επικοινωνία.
Πρόκειται για την υπόθεση της πρώτης -µικρού µήκους- ταινίας της
Μαρίας Μαγκανάρη, Κλαίνε την ώρα που τα σκοτώνουν, η
οποία, όπως τονίζει η σκηνοθέτρια, «δεν είναι µια ταινία επιστηµονικής φαντασίας». Και µας εξηγεί πως η βασική ιδέα της ταινίας δεν
είναι εύρηµα χάριν της µυθοπλασίας: «Παρακολουθώντας το θέµα
των καµερών που τα τελευταία χρόνια εγκαθίστανται και στη χώρα
µας, ανακάλυψα ότι το κλάµα και το τρέξιµο περιλαµβάνονται στις
παραβατικές συµπεριφορές που οι κάµερες καταγράφουν και αρχειοθετούν. Το γεγονός αυτό µου δηµιούργησε ερωτηµατικά για τα
όρια της προσωπικής ελευθερίας, της ανθρώπινης έκφρασης, της
σχέσης του ανθρώπου µε τον δηµόσιο χώρο, αλλά και µε το ίδιο

του το σώµα. Οι δύο βασικοί ήρωες παρεκκλίνουν από τον κανόνα (ο ένας, µάλιστα, είναι αλλοδαπός· άρα, δυνάµει ύποπτος) και
η διαφορετικότητα ενοχλεί. Η µέθοδος ελέγχου που εφαρµόζεται,
ξεκινάει από τον έλεγχο της εικόνας τους. Οι κάµερες παρακολούθησης «κλέβουν» εικόνες απ’ την καθηµερινή ζωή και, µέσω αυτών, βγάζουν συµπεράσµατα για τους ανθρώπους. Η εικόνα κυριαρχεί, κατασκευάζει µια πραγµατικότητα, γοητεύει, δηµιουργεί
εχθρούς, αλλά πόσο έγκυρη είναι τελικά; Μ’ άλλα λόγια, η εικόνα σου µέσα από µία οθόνη είσαι εσύ;
Η ταινία προσπαθεί να διαµορφώσει έναν αισθητικό κώδικα που καθορίζεται ανάλογα µε την πηγή του βλέµµατος: έχει γυριστεί σε
φιλµ (στα σηµεία όπου το βλέµµα του θεατή ακολουθεί τους ήρωες) και σε video (όπου οι ήρωες παρακολουθούνται από τις κάµερες ή την τηλεόραση). «Με ενδιέφερε πολύ η χρησιµοποίηση της
αισθητικής της κάµερας παρακολούθησης» παρατηρεί η σκηνοθέτρια, «κυρίως για το ψυχολογικό της περιεχόµενο: η θέα της “βρόµικης” και από ψηλά τραβηγµένης εικόνας, αυτόµατα συνδέεται µε
παραβατικές συµπεριφορές, καθώς µέσω τέτοιων εικόνων παρακολουθούµε συνήθως ληστείες, φόνους, τροµοκρατικές επιθέσεις. Με
τη βία αυτής της αισθητικής εξοικειωνόµαστε ολοένα και περισσότερο, όπως και µε την αισθητική ενός κοµµατιού της τηλεόρασης.»

Σενάριο-σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη, Παίζουν: Μαρία Κεχαγιόγλου, Camilo Bentancor, Γιάννης Νταλιάνης, Έλλη Φωτίου, Γιώργος Μωρόγιαννης, Σύρµω Κεκέ, Αφροδίτη Τελέλη,
∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: Οδυσσέας Παυλόπουλος, ∆ιεύθυνση Παραγωγής: ∆ηµήτρης Καλαϊτζής, Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση: Γιάννης Λεοντάρης, Μοντάζ: Μπονίτα Παπαστάθη, Σκηνικά-Κοστούµια: Θάλεια Ιστικοπούλου, Ήχος: Ξενοφώντας Κοντόπουλος, Σχεδιασµός ήχου: Μπόνι και Κλάιντ, Παραγωγή: ΕΚΚ, ∆ηµήτρης Καλαϊτζής.

Θετικός απολογισµός - αισιόδοξα µηνύµατα
Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο ∆ιεθνές
Φεστιβάλ Ταινιών Φιλµ
και Βίντεο Μικρού Μήκους Νάουσας (∆ηµοτικό
Θέατρο Νάουσας, 3-6
Μαΐου), προσελκύοντας
πάνω από 6000 θεατές.
Με τη συµµετοχή δηµιουργών από 47 χώρες, οι
ταινίες που προβλήθηκαν
ξεπέρασαν τις 210, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα
κατηγοριών (µυθοπλασίας, πειραµατικές, κινουµένων σχεδίων, σπουδαστικές κ.λπ.). Νέες συνεργασίες ξεκίνησαν, νέα τµήµατα προστέθηκαν, πλήθος παράλληλων
εκδηλώσεων πραγµατοποιήθηκαν, πιστοποιώντας την ταχεία ανάπτυξη που γνωρίζει το Φεστιβάλ, ενώ οι διοργανωτές του θεωρούν
τη φετινή χρονιά σταθµό στην εξέλιξή του και στην προσπάθειά του
να καταστεί το σηµαντικότερο φεστιβάλ ψηφιακού κινηµατογράφου
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ειδικότερα, φέτος προστέθηκαν στο πρόγραµµα το τµήµα σπουδαστικών ταινιών Digital View, που τελεί υπό την αιγίδα της Σχολής Καλών
Τεχνών του Α.Π.Θ., καθώς και το τµήµα ταινιών κινητών τηλεφώνων
movile, που επιχειρεί αφενός να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες που

προσφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας, και αφετέρου να καλύψει τις
ανάγκες που αυτή δηµιουργεί.
Ακόµα, σε συνεργασία µε το Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, πραγµατοποιήθηκε έκθεση της συλλογής HELLAFFI από κινηµατογραφικές γιγαντοαφίσες, ενώ πραγµατοποιήθηκαν εκθέσεις
φωτογραφίας των Κώστα Μιχαλόπουλου και Άννας Τζίνη, και διεξήχθησαν σεµινάρια –ανοικτά στο κοινό–, µε οµιλητές τους Χρήστο
Μήτση (Πρόεδρο της κριτικής επιτροπής), Γιάννη Οικονοµίδη, Σοφία Φιλιππίδου και Sergey Lavrentiev. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε
αφιέρωµα στον σοβιετικό κινηµατογράφο, σε συνεργασία µε το ρωσικό Φεστιβάλ Short-Shock.
Οι συνεργασίες µε φεστιβάλ του εξωτερικού, στα οποία το ∆ιεθνές
Φεστιβάλ Νάουσας παρουσιάζει ελληνικές ταινίες µικρού µήκους,
φαίνεται πως αποδίδουν καρπούς, καθώς στις ήδη υπάρχουσες
προστέθηκε και µια καινούργια, µε το Rome Independent Film
Festival, ενώ τον Μάιο πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο αφιέρωµα
για το Φεστιβάλ της Νάουσας και τον ελληνικό κινηµατογράφο.
Αντίστοιχα αφιερώµατα θα πραγµατοποιηθούν στην Αγία Πετρούπολη και τη Ρώµη, µέχρι τον Απρίλιο του 2008.
Τις περισσότερες διακρίσεις του Φεστιβάλ συγκέντρωσε η ταινία
Match-making της Άννα Φεντσένκο από τη Ρωσία, µε Βραβείο
Ερµηνείας «Αλέξης ∆αµιανός» στην πρωταγωνίστριά της, Όλγα
Λαπσίνα, και Ειδική Μνεία για το σενάριο και τους δεύτερους ρόλους της. Το 1ο Βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας απέσπασε η
ταινία I talk to my house του Ζαχαρία Μαυροειδή.
Προσκεκληµένοι, κοινό και διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού
τους για τον Μάιο του 2008.

τίτλοι τέλους
για δύο εργάτες της τέχνης
Στο ξεκίνηµα του Ιουνίου, µε διαφορά λίγων ηµερών, χάθηκαν, χτυπηµένοι απ’ τον καρκίνο, δύο σηµαντικοί
έλληνες καλλιτέχνες: ο σκηνογράφος-ενδυµατολόγος ∆αµιανός Ζαρίφης και ο δηµοφιλής ηθοποιός Σωτήρης
Μουστάκας.
Η µοίρα το θέλησε, λίγο πριν από την αποδηµία τους, ο ∆αµιανός Ζαρίφης και ο Σωτήρης Μουστάκας να συνεργαστούν στον κινηµατογράφο: στον Ελ Γκρέκο του Γιάννη Σµαραγδή ο πρώτος, στην καλλιτεχνική διεύθυνση· ο δεύτερος, στο ρόλο του ζωγράφου Τιτσιάνο, το κινηµατογραφικό του κύκνειο άσµα.

Ο

∆αµιανός Ζαρίφης γεννήθηκε
στην Καβάλα, το 1946, και σπούδασε στη Σχολή Βακαλό και το
Παρίσι. Μετά την πτώση της δικτατορίας επέστρεψε στην Ελλάδα και, στην πρώτη του δουλειά, συνεργάστηκε µε το Θέατρο Τέχνης, στο έργο του Μπρεχτ
«Τρόµος και αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ» (1974).
Ακολούθησαν συνεργασίες µε όλους τους µεγάλους θεατρικούς οργανισµούς της χώρας,
αλλά και ιδιωτικούς θιάσους - 150 περίπου
παραστάσεις σε έργα αρχαίου δράµατος, κλασικού, σύγχρονου και ελληνικού ρεπερτορίου, αλλά και στην όπερα. Στον κινηµατογράφο, εργάστηκε σε 17 ταινίες, µε σκηνοθέτες
όπως ο Βασίλης Βαφέας –για τη δουλειά του
στην ταινία του τελευταίου Ο έρωτας του
Οδυσσέα (1983), τιµήθηκε µε το βραβείο
σκηνογραφίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης–,
ο Γιάννης Σµαραγδής, ο Παντελής Βούλγαρης
-Κρατικό Βραβείο Ενδυµατολογίας για τις Νύφες (2004), εξ ηµισείας µε την Εύα Νάθενα-, ο
Ντίνος Μαυροειδής. Ήταν παντρεµένος µε την
Ελένη Βαροπούλου και είχαν µία κόρη. Οι συνάδελφοί του µιλούν για έναν αληθινά σεµνό
και ταλαντούχο δηµιουργό, που δούλεψε χωρίς εντυπωσιασµούς.

Γ

εννηµένος το 1940, στην Κύπρο, ο
Σωτήρης Μουστάκας συµµετείχε
ενεργά, όντας έφηβος, στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ Α΄ - και
µάλιστα, φυλακίστηκε για περίοδο
επτά µηνών. Το 1958, µε προτροπή του Νίκου
Σταυρίδη, αναχωρεί για την Αθήνα, όπου θα
τελειώσει τη δραµατική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, µε δασκάλους τους Άγγελο Τερζάκη και
Τάκη Μουζενίδη. Από το 1961 θα εργαστεί στο
ελεύθερο θέατρο, συνεργαζόµενος, µεταξύ άλλων, µε τους Μινωτή-Παξινού, ΣακελλάριοΓιαννακόπουλο, αλλά και τον Κάρολο Κουν
και τον ΘΟΚ. Υπηρέτησε µέχρι την τελευταία
στιγµή µε πάθος την κωµωδία, ενώ καταξιώθηκε ως πρωταγωνιστής σε αριστοφανικούς ρόλους. Με αµεσότητα και αυτοσχεδιαστικό οίστρο, θριάµβευσε στην επιθεώρηση –την οποία
υπηρέτησε και ως θιασάρχης– και τιµήθηκε µε
τα βραβεία «Παναθήναια» του Θεατρικού
Μουσείου και «Παπαδούκα» της Εταιρείας
Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Η πρώτη
του εµφάνιση στον κινηµατογράφο έγινε στον
Αλέξη Ζορµπά του Μιχάλη Κακογιάννη, στο
ρόλο του τρελού τού χωριού, που τον έφερε
προ των πυλών του Χόλιγουντ - µια ευκαιρία,
που δε θέλησε να την εκµεταλλευτεί. Έκτοτε,
έπαιξε σε δεκάδες παραγωγές του ελληνικού
κινηµατογράφου - όπως έχει πει ο ίδιος, ξεχώριζε τον Νοµοταγή πολίτη (1974), σε σενάριο
Κώστα Μουρσελά και σκηνοθεσία Ερρίκου
Θαλασινού. Πάντοτε ευγενικός και µετριόφρων, ήταν παντρεµένος µε την ηθοποιό Μαρία Μπονέλου, µε την οποία απέκτησαν µία
κόρη, την Αλεξία, που ακολούθησε τα χνάρια
των γονιών της.

// µικροµηκάς

10 ερωτήσεις στον ∆ηµήτρη Τόλιο
Με το βραβείο καλύτερου νέου σκηνοθέτη στο περσινό φεστιβάλ ∆ράµας για το Missing Jib και
συµµετοχή στο 1ο Los Angeles International Short Film Festival o ∆ηµήτρης Τόλιος µάς συστήνεται.

