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πρώτο τεύχος!

να µας ζήσει...

είναι το όνοµα της νέας µας προσπάθειας. Είναι το όνοµα του νέου
περιοδικού που εµείς εκδίδουµε για εσάς. Είναι το περιοδικό που πιστεύουµε ότι
θ’ αγαπήσετε γιατί είναι δικό σας. Είναι το περιοδικό που θα εκφράζει εσάς, που
θα περιγράφει τους κόπους σας, που θα ενηµερώνει τους φίλους του σινεµά για
τις προσπάθειές σας.
Το περιοδικό δεν έχει σκοπό να διαφηµίζει τη ∆ιοίκηση του Κέντρου Κινηµατογράφου και για το λόγο αυτό δε θα δείτε ξανά στις σελίδες του δικό µου κείµενο. Ούτε όµως κι έχει σκοπό να υµνεί τα έργα του Κέντρου. Η κριτική σας µέσα
από τις σελίδες του θα είναι η πυξίδα µας. Θέλουµε ν’ αγαπήσετε το περιοδικό
του ελληνικού κινηµατογράφου και να βοηθήσετε ώστε κάθε τεύχος να γίνεται
όλο και καλύτερο. Να γίνει, δηλαδή, ένα σηµαντικό περιοδικό, όσο σηµαντική
είναι και µια ακόµη καλή ελληνική ταινία.

Ας ακουστεί, λοιπόν, η µαγική λέξη που όλοι,
µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αγαπάµε… Μοτέρ!

Γιώργος Παπαλιός
Πρόεδρος E.K.K.
Αύγουστος 2006
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editorial
™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜
√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜

είναι η λέξη που αναγγέλλει την εγκυµονούσα στιγµή της κινηµατογραφικής δηµιουργίας: το σενάριο έχει γραφτεί, ο παραγωγός έχει βάλει τα λεφτά,
οι ηθοποιοί έχουν µάθει τα λόγια τους, το σασί είναι φορτωµένο µε φιλµ, οι ράγες
είναι αλφάδι και το σκριπτ κρατάει την κλακέτα ανοιχτή, έτοιµο να τη χτυπήσει.
∆εν είναι τυχαίο που η λέξη «µοτέρ» ακολουθείται από τρεις άλλες λέξεις µε θετική διάθεση: «ναι» ο οπερατέρ, «ναι» κι ο ηχολήπτης, «πάµε» ο σκηνοθέτης. Για
να αρχίσει, επιτέλους, η µυσταγωγία που συγκινεί και συναρπάζει όλους αυτούς
τους µανιακούς που καταγίνονται µε το άγριο σπορ που λέγεται σινεµά.
Έχει έρθει η στιγµή το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου να πει ξανά τη λέξη
«µοτέρ». Πέρασε µια δύσκολη περίοδος µε τις κλασσικές -και δυστυχώς αγαπητές
σε εµάς τους κινηµατογραφιστές- αντιπαραθέσεις. Ας µην ψάξουµε τα πώς και τα
γιατί, ας πούµε απλώς ότι οι καλές προθέσεις δεν κατάφεραν, για άλλη µια φορά, να
στρώσουν το δρόµο προς τον Παράδεισο. Ας γυρίσουµε σελίδα και ας πάµε µπροστά, εκεί όπου απαιτεί το σενάριο της ανάπτυξης του ελληνικού κινηµατογράφου,
που κατά καιρούς όλοι τον βρίζουµε και κατά βάθος όλοι τον αγαπάµε.
Υπάρχει βέβαια, οφείλω να σας πω, µια σηµαντική τεχνική λεπτοµέρεια: τη λέξη
«µοτέρ» τη λέει ένας, αλλά την κάνουν πράξη πολλοί. Το Κέντρο δεν θα τα
καταφέρει όλα µόνο του. Πέρασαν οι καιροί όπου ο «πατέρας αφέντης» (έτσι
δεν το λένε;) έδινε χαρτζιλίκι στα παιδιά του για να κάνουν ταινίες σαν να παίζουν ένα ακριβό παιχνίδι. Τα παιδιά µεγάλωσαν, βαρέθηκαν να βγάζουν τη
γλώσσα στη Φίνος Φιλµς και σ’ ό,τι δεν τους άρεσε στον παλιό κινηµατογράφο,
ξέρουν πια καλά πως για να κάνεις σινεµά πρέπει να έχεις κάτι να πεις. Μ’ άλλα
λόγια, πως για να πάρεις λεφτά από τον κρατικό κορβανά, δηλαδή από το κοινωνικό σύνολο, πρέπει να δώσεις κάτι πίσω. Για να µην έχει κανείς το δικαίωµα
να σε δαχτυλοδείχνει ως κρατικοδίαιτο επειδή παράγεις πολιτισµό και όχι υλικά
αγαθά ή τηλεοπτικά σκουπίδια.
Το Κέντρο λοιπόν, σαν σωστός γονιός που αποδέχεται την ενηλικίωση των παιδιών,
πρέπει να κάνει πίσω, να σταθεί διακριτικά, να παρεµβαίνει µόνο όπου το έχουν ανάγκη οι κινηµατογραφιστές. Να προσφέρει το πλαίσιο, την οµπρέλα, για την αυτόνοµη ανάπτυξη της ελληνικής κινηµατογραφίας. Εύκολο δεν είναι, γιατί η ανεξαρτησία
συνεπάγεται ευθύνες και, συχνά, µεγάλες περιπέτειες. Αλλά δεν γίνεται αλλοιώς:
χωρίς ανεξαρτησία το παιδί κλείνεται στον εαυτό του, χάνει την επαφή µε τον έξω
κόσµο. Ακόµα και το παιχνίδι του γίνεται βαρετό. Μήπως σας θυµίζει τίποτα αυτό;
ΜΟΤΕΡ είναι όνοµα περιοδικού, είναι όµως και σύνθηµα που δηλώνει τον πόθο
της διοίκησης του Κέντρου να προχωρήσει. Μαζί µε τους κινηµατογραφιστές,
όχι σε αντιπαράθεση µαζί τους. Είναι και δέσµευση, για να µη µείνουµε στα
ευχολόγια, αυτός ο πόθος να εκφρασθεί σύντοµα µέσα από θεσµικά µέτρα που
θα αλλάξουν λίγο το τοπίο.
Με την ευχή, τα λάθη που θα κάνουµε -γιατί θα κάνουµε, αυτό µπορούµε να το
εγγυηθούµε- να είναι καινούργια λάθη, να µην είναι τα ίδια τα παλιά.
ΜΟΤΕΡ λοιπόν, πάµε. Με την άδειά σας και τη βοήθειά σας. Έχει κανείς να προτείνει τίποτα καλύτερο;

∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος
Αντιπρόεδρος ΕΚΚ
Αύγουστος 2006
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Μπουγιάρ Αλιµάνι
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περιεχόµενα
™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜
√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜

™ÙÂ›ÏÙÂ Ì·˜ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Û·˜
(Ì¤¯ÚÈ 150 Ï¤ÍÂÈ˜) Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ‹ ÛÙÔ moter@gfc.gr
Αγαπητό µου Μοτέρ:
∆εν ξέρεις πόσο χαίροµαι για την έκδοσή
σου. Χρόνια (τι χρόνια, δεκαετίες!)
παγιδευµένος στην Τέχνη του κινηµατογράφου έφαγα τα νειάτα µου, τα χρήµατα της
οικογένειας (δικά µου δεν έκανα)
και τελικά τα µούτρα µου.
Tα έφαγα όµως πράγµατι;
Με Καβαφικούς όρους όχι.
Και όταν το όχι είναι Καβαφικό γίνεται OΧΙ.
Ο κινηµατογράφος µου έδωσε το ωραίο
ταξίδι. Mια σαγηνευτική πορεία.
Τι άλλο να ήθελα; ∆εν έγινα γνωστός.
Ο κόσµος βλέπει καµιά φορά τις ταινίες µου
χωρίς να µε ξέρει ή να µε θυµάται.
Ε και λοιπόν;
Καλύτερα έτσι. Αφού µου έµεινε το ταξίδι.
∆εν ξέρω αν τα λέω αυτά για να καθησυχάζω τον εαυτό µου.
Να καθησυχάζω µιαν ελλοχεύουσα πικρία.
Μπορεί.
Αλλά δεν θα ήθελα να είµαι επιτυχηµένος
αν η επιτυχία µεταφράζεται σε πλουτισµό
σε κοµπορρηµοσύνη, σε παραγοντισµό
και τιποτολογία.
Ας είναι.

Αγαπηµένο µου Μοτέρ:
Σου έδωσα τα στοιχεία της ταυτότητάς µου.
Είµαι ένας γέρος και άσηµος σκηνοθέτης
που ταξίδεψε χρόνια στη χώρα της ουτοπίας.
Όσο θα εκδίδεσαι θα σου γράφω.
Άλλοτε ουτοπικά, άλλοτε ρεαλιστικά
και καµιά φορά σκληρά..
Περιέργως γράφω σκληρά όταν είµαι λιγάκι πιωµένος. Τότε λύνεται η γλώσσα µου.
Φαντάζοµαι να αντέχουν οι σελίδες σου
τη γκρίνια µου. Αν δεν αντέχουν τότε
τι καπετάνιος είναι αυτός που
σε παράγγειλε και σε τι ναυπηγείο;
Είπα γκρίνια και µου ήρθε: ∆εν µου λες;
Ρώτησες ποτέ τον καπετάνιο πόσοι
τον θυµήθηκαν από τότε που έπαψε
να τους δίνει τα ωραία λεφτά του
µέχρι που τον κάλεσε ο Βουλγαράκης;
Τόσα χρόνια ο «νέος ελληνικός
κινηµατογράφος» που ανέδειξε,
αναφέρθηκε ποτέ στον µέντορά του;
Μελετήθηκε ποτέ αυτή η περίοδος
του ελληνικού κινηµατογράφου,
κατά την οποία, ένας φωτισµένος ιδιώτης –
επιχειρηµατίας ψωνίστηκε όχι µε τον κινηµατογράφο αλλά µε τον κινηµατόγραφο;

//ÂÍÒÛÙË˜

Αν αυτή η στάση είχε προβληθεί
και αµειφθεί πόσοι ιδιώτες θα ρίσκαραν
ενδεχοµένως µετά από αυτόν,
στον αβέβαιο χώρο του σινεµά;
Για σήµερα τελειώνω µε αυτή την ερώτηση:
Ο καπετάνιος επένδυσε τότε σε νέους
ανθρώπους. ∆εν ξέρω τι κέρδισε ο ίδιος,
ξέρω όµως ότι κέρδισε ο κινηµατογράφος
και εκείνοι οι νέοι.
Κάποιοι απ’ αυτούς παρακέρδισαν.
Τι θα κάνει τώρα; Οι «νέοι του»
µεγαλώσανε. Μεγάλωσε και ο ίδιος.
Θα επενδύσει ξανά σε σύγχρονους νέους
ή σε εκείνους τους «παλιούς νέους».
Θα φυτέψει τίποτα καινούριο
ή θα ποτίζει τις αυλές των παλιών;
Τον βλέπω που και που από µακριά,
καθώς περνά µε το µηχανάκι του.
Εξακολουθεί να δείχνει ευγενικός.
Κάτι µου λέει ότι στο βάθος
είναι ακόµη ζόρικος.
Αγαπητό µου Μοτέρ:
Αν δεν µε λογοκρίνεις θα επανέλθω.
ŒÓ·˜ ÍÂ¯·ÛÌ¤ÓÔ˜
Á¤ÚˆÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË˜
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ODEON KOSMOPOLIS-ΜΑΡΟΥΣΙ (1-12 ΑΙΘΟΥΣΕΣ) Λ. ΚΗΦιΣΙΑΣ 73, ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ODEON STARCITY Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 111 & ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ ODEON CINEPLEX ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 & ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 14, ΛΑΡΙΣΑ ΑΣΤΟΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & Ι∆ΟΜΕΝΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ METPOΠΟΛ (ΟDEON) ΒΥΡΩΝΟΣ & ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ, ΡΟ∆ΟΣ ΟDEON A ΜΑΓΙΑ ΑΒΑΝΤΩΝ 83 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ, ΧΑΛΚΙ∆Α ODEON CINEPLEX CINEVILLE ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 36 & 28
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗ ODEON CINEPLEX ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΕΝΑ ODEON CINEPLEX ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ODEON CINEPLEX ΚΑΡΑΟΛΗ & ΕΛΠΙ∆ΟΣ, ΞΑΝΘΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ/ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 9, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΝ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΒΑΒΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8, ΚΑΜΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
™Ã√§∂™ ΣΧΟΛΗ ΚΙΝ/ΓΡΑΦΟΥ & Μ.Μ.Ε ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 36 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 Μ.Μ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5 ΑΚΜΗ Α.Ε ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 16, ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ µπµ§π√¶ø§∂π∞ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17 ΙΑΝΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 24
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 & ΚΟΡΑΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 35, ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΛΙΒΑΝΗ ΑΡΑΧΩΒΗΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΟΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΣΜΑΤΖΩΓΛΟΥ 5 ∫∞º∂ ROSEBUD
ΣΚΟΥΦΑ 40 & ΟΜΗΡΟΥ 60, ΚΟΛΩΝΑΚΙ SEVEN JOCKERS ΒΟΥΛΗΣ 7 ΣΥΝΤΑΓΜΑ MAGAZE ΑΙΟΛΟΥ 33 WUNDERBAR ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 30, ΕΞΑΡΧΕΙΑ BACARO ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1 & ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ BARTESSERA ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25 (ΣΤΟΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ) ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39 & ∆Ι∆ΟΤΟΥ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΣΚΟΥΦΑ 47-49, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤRIBECCA ΣΚΟΥΦΑ 46, ΚΟΛΩΝΑΚΙ JIMMY’S BAΛΑΩΡΙΤΟΥ 7, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΝΙΧΟΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 61Β, ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ 1, ΚΟΛΩΝΑΚΙ

// Ó¤·

¶ÚÒÙË ÒÚ·: ™ÈÓÂÌ¿
Πάνω από 50 Γυµνάσια και Λύκεια της Αθήνας παρακολούθησαν τον περσινό χειµώνα
κλασικά αριστουργήµατα του παγκόσµιου κινηµατογράφου µέσα από το πρόγραµµα
«Πρωινές Προβολές στα Σχολεία», που διοργάνωσε το Ε.Κ.Κ. Φέτος, µε πρωτοβουλία
του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αθήνας, Νύχτες Πρεµιέρας και τη συµµετοχή
της Γραµµατείας Νέας Γενιάς, το πρόγραµµα διευρύνεται σ’ όλη την ελληνική επικράτεια, ενώ ο κατάλογος των ταινιών εµπλουτίζεται µε ταινίες του σύγχρονου ευρωπαϊκού
¶›Ûˆ ¶ﬁÚÙ·
και ανεξάρτητου αµερικανικού κινηµατογράφου.
Το πρόγραµµα «Πρώτη Ώρα: Σινεµά» µε ταινίες όπως: Το Ταξίδι του Αυτοκράτορα, Καληνύχτα και Καλή Τύχη, Πτώση, Ο Θίασος,
Μαγική Πόλη, Στέλλα, Πίσω Πόρτα προσπαθεί να δηµιουργήσει το έδαφος ώστε οι έφηβοι να εντάξουν στην καθηµερινότητά τους
τον κινηµατογράφο. Για τη φετινή σχολική περίοδο το πρόγραµµα έχει πιλοτικό χαρακτήρα µε 50 σχεδιασµένες προβολές στην Αθήνα,
20 στην περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο) και τρεις προβολές σε ακριτικές περιοχές (Ιθάκη, Αστυπάλαια, Σουφλί).
Οι προβολές θα εντάσσονται στο εκπαιδευτικό χρονοδιάγραµµα και θα πραγµατοποιούνται σε αίθουσες µε σύγχρονες
οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις (ανάµεσά τους και οι αίθουσες του Filmcenter) και σε δηµοτικούς κινηµατογράφους.

∂ÏÏËÓÈÎﬁ ™ÈÓÂÌ¿ ÁÈ· ŸÏÔ˘˜
Ο ενθουσιασµός και η συγκίνηση του Προέδρου της Οµοσπονδίας Κωφών και των
µελών του Θεάτρου Κωφών ήταν η επιβράβευση για την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Πολιτισµού και τη ∆ιοίκηση
του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου,
στην πρωτοβουλία τους να παραδώσουν
10 ελληνικές ταινίες σε DVD µε υποτίτλους
για άτοµα µε προβλήµατα ακοής. Τα DVD
των 10 ταινιών βρίσκονται ήδη στα γραφεία
της Οµοσπονδίας Κωφών (Μυλλέρου 1,
Πλ. Κουµουνδούρου, τηλ.: 210 523-3950)
και, όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Κωφών κ. Γαργάλης, «ταινίες
που, επί πάρα πολλά χρόνια, εσείς που
ακούτε, βλέπετε και ξαναβλέπετε, για
µας ήταν ένα πολύ µακρινό όνειρο.
Σήµερα, όµως, µάς δίνεται η δυνατότητα
να τις παρακολουθήσουµε».
Η ανταπόκριση στην προσπάθεια αυτή υπήρξε µεγάλη. Λίγες µέρες αργότερα το Ε.Κ.Κ.

παρέδωσε στην Οµοσπονδία Κωφών, 800
ακόµα DVD των συγκεκριµένων ταινιών. Η
εκδήλωση παράδοσης των DVD µε υποτίτλους, που πραγµατοποιήθηκε στα µέσα του
Ιουλίου, ήταν η αρχή µιας σειράς ενεργειών
του Ε.Κ.Κ., στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς για ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες,
γιατί, όπως επεσήµανε ο Πρόεδρος του
Ε.Κ.Κ., κ. Γ. Παπαλιός «από εδώ και στο
εξής, στα συµβόλαια που θα γίνονται για τη
διανοµή των ταινιών σε DVD, θα είναι επιβεβληµένοι, όχι µόνο οι υπότιτλοι, αλλά
και η περιγραφή θορύβων και µουσικής».
Οι δέκα ταινίες που υποτιτλίστηκαν είναι οι
εξής: Τα ∆ελφινάκια Του Αµβρακικού του
Ντίνου ∆ηµόπουλου, Αυτή Η Νύχτα
Μένει του Νίκου Παναγιωτόπουλου, Απ’
Το Χιόνι του Σωτήρη Γκορίτσα, Τέλος Eποχής του Αντώνη Κόκκινου, Άντε Γεια του
Γιώργου Τσεµπερόπουλου, Το Μόνον Της
Ζωής Του Ταξείδιον του Λάκη Παπαστάθη, Πέτρινα Χρόνια του Παντελή Βούλγαρη, Λούφα Και Παραλλαγή του Νίκου
Περάκη, ∆ύσκολοι Αποχαιρετισµοί: Ο
Μπαµπάς Mου της Πέννυς Παναγιωτοπούλου και Peppermint του Κώστα Καπάκα.
Ο υποτιτλισµός των DVD έρχεται ως συνέχεια µιας αντίστοιχης προσπάθειας του Ε.Κ.Κ.
το 2000, η οποία όµως στη συνέχεια ατόνησε. Σηµαντικό είναι να υπενθυµίσουµε ότι, η
µόνη ελληνική ταινία που κυκλοφορεί σε
DVD µε υποτίτλους για κωφούς, είναι η Αληθινή Ζωή του Πάνου Χ. Κούτρα, στην οποία
πρωταγωνιστούσε ο Γιάννης ∆ιαµαντής,
ιδρυτικό µέλος του Θεάτρου Κωφών.

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ µÚ·‰È¤˜
Σε µια γειτονιά της Αθήνας, εδώ και 10 χρόνια σχεδόν, ο κινηµατογράφος είναι η…
∆ιάβαση για την προσέγγιση ενός ευαίσθητου κοινωνικού χώρου. Το Πολιτιστικό Στέκι
του Ανοιχτού Προγράµµατος «∆ιάβαση»,
που λειτουργεί από το 1997 στην οδό Σταυροπούλου, στην Πλατεία Αµερικής, προσπαθεί, µέσα από κινηµατογραφικές προβολές, παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες κι
εκθέσεις, ν’ αποτελέσει ένα µόνιµο και σταθερό χώρο επικοινωνίας του θεραπευτικού
προγράµµατος µε το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια, το Πολιτιστικό Στέκι αφιερώνει τις Τετάρτες στις ταινίες µικρού µήκους, δίνοντας την ευκαιρία
στους σκηνοθέτες να συζητήσουν και ν’
ανταλλάξουν απόψεις. Εκτός από τις µικρού
µήκους ταινίες, για το επόµενο διάστηµα
έχουν προγραµµατιστεί και οι προβολές των
ταινιών Αστερίξ Και Οβελίξ, τού Κλοντ Ζιντί
(15/9), Το Πάρτυ, τού Μπλέικ Έντουαρντς
(22/9), Εγώ, Αυτός Και Η Μητέρα Του, τού
Μπεν Γιάνγκερ (29/9), και Ανάλυσέ Το, τού
Χάρολντ Ράµις (6/10).
Στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου 2006, που διοργανώνουν οι πρεσβείες της Ευρωπαικής Ενωσης, µε στόχο την ενδυνάµωση της πολιτιστικής συνεργασίας της Ένωσης µε άλλες
χώρες θα προβληθεί Το Πάµε Για Ένα
Ούζο της Κλ. Φλέσσα στο Γιοχάνεσµπουργκ, στο Κεηπ Τάουν και στο Ντέρµπαν.

Á˘Ú›ÛÌ·Ù·
ÛÙËÓ ∫¿Ú·ıÔ
Στο τελικό στάδιο προ-παραγωγής βρίσκεται η νέα ταινία Αθανασία του Παναγιώτη
Καρκανεβάτου. Μέσα στις επόµενες µέρες ο σκηνοθέτης θα ξεκινήσει τα γυρίσµατα στην
Κάρπαθο, στο νησί όπου διαδραµατίζεται η ιστορία, ενώ µέρος των γυρισµάτων
θα πραγµατοποιηθούν στη Ρόδο και τον Καναδά. Στην ταινία, που πραγµατεύεται
τη σχέση δύο αδελφών µέσα από τα σκληρά έθιµα που επικρατούν στο νησί, πρωταγωνιστούν οι: Μαρίνα Καλογήρου, Γιώργος Καραµίχος, Νίκος Ψαρράς και Αγγελική Παπούλια. Η ταινία έχει εξασφαλίσει διανοµή από την εταιρία Odeon (θα τη δούµε το χειµώνα
του 2007), ενώ θα διανεµηθεί στη Βόρειο Αµερική και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Στο διαγωνιστικό τµήµα του Φεστιβάλ
Mostra της Βαλένθια (19-26 Οκτωβρίου)
θα προβληθεί η ταινία Γαλάζιο Φόρεµα
του Γιάννη ∆ιαµαντόπουλου. Στο ίδιο
φεστιβάλ γίνεται αφιέρωµα στον ελληνικό
κινηµατογράφο µε τίτλο «Visita Griega»
στο οποίο περιλαµβάνονται ταινίες πρόσφατης παραγωγής.

¶ÚÔÏ·‚·›ÓÂÙÂ….

Μπορεί φέτος η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΒΙΝΤΕΟ6 να
πραγµατοποιείται λίγο αργότερα απ’ το συνηθισµένο (2-7 ∆εκεµβρίου), η προθεσµία συµµετοχής όµως λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Επισκεφθείτε λοιπόν τη διεύθυνση www.platforma.gr κι
αναζητήστε την αίτηση συµµετοχής και όλες τις
πληροφορίες από τη δράση της Πλατφόρµας.
Για να µην βρεθείτε αδιάβαστοι, να ξέρετε ότι η
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΒΙΝΤΕΟ6 θα φιλοξενήσει αφιερώµατα σε µεγάλα κινηµατογραφικά φεστιβάλ απ’
όλο τον κόσµο, στο καλλιτεχνικό ∆όγµα ’95 και
στο κυπριακό σινεµά. Το φεστιβάλ θα έχει,
φέτος, δύο διαγωνιστικά τµήµατα: Στην Επιλογή
Πλατφόρµα, 13 ταινίες - µέγιστης διάρκειας 45΄
- µυθοπλασίας, τεκµηρίωσης και κινουµένων
σχεδίων που δηµιουργήθηκαν µε χρήση του
βίντεο και των νέων µέσων και δεν έχουν υποστεί
µετεγγραφή (transfer) σε φιλµ, επιλέγονται για το
Μεγάλο Βραβείο του Φεστιβάλ. Στο ∆ιαγωνισµό Βραβείο Κοινού συµµετέχουν σχεδόν όλες
οι ταινίες του Φεστιβάλ που δηµιουργήθηκαν µε
χρήση του βίντεο και των νέων µέσων, χωρίς
περιορισµούς στη θεµατολογία ή τη διάρκεια.

∏ ªÂÁ¿ÏË ∂ÈÛÙÚÔÊ‹
Μπορεί να µην είναι αµιγώς κινηµατογραφική, αλλά µια τέτοια είδηση δεν µπορεί
να περάσει απαρατήρητη. Ο Ευγένιος Τριβιζάς επιστρέφει στην ΕΡΤ, µε το «Ποντικάκι που Ήθελε ν’ Αγγίξει Ένα Αστεράκι». Η
ιστορία του Τρωκτικούλη, που έχει βάλει
στόχο ν΄ αγγίξει όλα τ’ αστέρια, θα γυριστεί
µε τη µορφή κινουµένων σχεδίων για
λογαριασµό της ΕΡΤ και, σίγουρα, εκτός
από τους µικρούς θεατές, θα την απολαύσουν και ενήλικες αναζητώντας ίσως κάτι
από τη χαµένη αθωότητα της εποχής της
«Φρουτοπίας». Εκτός, όµως, από τη µικρή
οθόνη, µπορεί να δούµε τον Ευγένιο Τριβιζά και στη µεγάλη, καθώς υπάρχει το ενδεχόµενο για µια ελληνο-αγγλική παραγωγή,
µεταφορά του αντιρατσιστικού µυθιστορήµατός του «Η Τελευταία Μαύρη Γάτα»
(εκδ. Ελληνικά Γράµµατα).

∏ πÛÙÔÚ›· 52

...είναι ο τίτλος της πρώτης µεγάλου µήκους
ταινίας του Αλέξη Αλεξίου (Με Θυµάσαι;
Αριστείδης ο Αλοπέκας) που ξεκινά γυρίσµατα αυτές τις µέρες. Πρόκειται για ένα
ψυχολογικό θρίλερ που αφηγείται την παράδοξη ιστορία ενός άνδρα που αντιµέτωπος
µε τα όρια λογικής και φαντασίας επιχειρεί ν’
αλλάξει το πεπρωµένο µιας σχέσης. Την
παραγωγή της ταινίας έχουν οι: Μαρία ∆ανδράκη, Αλέξης Αλεξίου, Παναγιώτης
Φαφούτης, ενώ στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούµε τον Γιώργο Κακανάκη και τη Σεραφίτα Γρηγοριάδου (φωτό).

• Γυναικείες Συνοµωσίες
είναι ο τίτλος της νέας
(όγδοης µεγάλου µήκους)
ταινίας του Βασίλη Βαφέα,
τα γυρίσµατα της οποίας
ξεκινούν µέσα στο δεύτερο
δεκαήµερο του Οκτωβρίου.
Πρόκειται για µια κωµωδία
µε έντονα στοιχεία θρίλερ,
καθώς ο ήρωας της ταινίας
προσπαθώντας να ξανακερδίσει τη γυναίκα του
και τη δουλειά του µπλέκει
σε µια σειρά καταστάσεων.
Παίζουν: Αλέξανδρος
Τσακίρης, Τζένη Σκαρλάτου,
Φαίη Ξυλά.
• Μετά το Κάρλοβι Βάρι
και τη Μόσχα, η Αγρύπνια
του Νίκου Γραµµατικού,
συνεχίζει τη διεθνή της
πορεία συµµετέχοντας
στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του
∆ιεθνούς Κινηµατογραφικού
Φεστιβάλ του Αµβούργου
(5-12/9), στο Φεστιβάλ
του Τορόντο (7-16/9)
και του Σικάγο (5-19/10).
• Μέχρι τις 21 Σεπτεµβρίου
συνεχίζεται το Φεστιβάλ
«Μέρες Κινηµατογράφου
στη Σαµοθράκη»
που διοργανώνει η Εταιρία
Πολιτισµού «∆ιά Σώµατος»
και η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ροδόπης Έβρου, σε συνεργασία
µε το Νεανικό Πλάνο για
παιδιά και νέους και το Ε.Κ.Κ.

// Ó¤·

◊Ì·ÛÙ·Ó ÎÈ ∂ÌÂ›˜ ÛÙËÓ ∆·Ú¿ÙÛ·…
…πώς αλλιώς, αφού ήταν µια βραδιά για τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ. Γιώργο Παπαλιό και τα µέλη της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.
Στην ταράτσα του ιστορικού κτιρίου της Ε.Ε.Σ.,στην οδό Τοσίτσα στα Εξάρχεια ο κ. Παπαλιός κι ο αντιπρόεδρος του Ε.Κ.Κ., ∆ηµήτρης
Σοφιανόπουλος, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν µε τους Έλληνες σκηνοθέτες και ν’ ανταλλάξουν απόψεις, όχι µόνο πάνω σε θέµατα του ελληνικού κινηµατογράφου, αλλά και για τις… καλοκαιρινές τους διακοπές. Το παρών έδωσαν παλιοί αλλά και νέοι σκηνοθέτες,
δίνοντας στη βραδιά ένα τόνο «προσυνεδριακό», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Σ., Χάρης Παπαδόπουλος, αναφερόµενος στο επερχόµενο Συνέδριο της κινηµατογραφικής κοινότητας, που θα πραγµατοποιηθεί στις αρχές Νοεµβρίου.

¶·Ú¿ÍÂÓË √ıﬁÓË

∫Ï·Î¤Ù· Î·È ¿ÌÂ...

Από τις 4-8 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί φέτος
το 5ο Φεστιβάλ Πειραµατικού Κινηµατογράφου Παράξενη Οθόνη, παρουσιάζοντας στο κοινό νέες παραγωγές οπτικοακουστικών έργων τα οποία προτάσσουν
ένα πειραµατικό ύφος και αναζητούν νέες
λύσεις σε ζητήµατα εικόνας, ρυθµού και
αφήγησης. Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ
περιλαµβάνει διαγωνιστικό τµήµα, αφιερώµατα σε διακεκριµένους στο είδος κινηµατογραφιστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαλέξεις και workshops, παράλληλα
οπτικοακουστικά γεγονότα και εκθέσεις.

Από την Κρήτη ξεκινά στα µέσα Οκτωβρίου
ο Γιάννης Σµαραγδής την υπερπαραγωγή
του Ελ Γκρέκο που βασίζεται στο βραβευµένο βιβλίο του ∆ηµήτρη Σιατόπουλου
«Ελ Γκρέκο, ο ζωγράφος του Θεού». Το
συνεργείο της ταινίας θα παραµείνει στην
Κρήτη για δύο εβδοµάδες και θα συνεχίσει
στη Ρόδο για να ακολουθήσουν τους επόµενους µήνες γυρίσµατα, στην Ιταλία και
την Ισπανία. Τον Ελ Γκρέκο θα υποδυθεί ο
βρετανός ηθοποιός Νικ Άσντον, ενώ παίζουν ακόµη οι: Λάκης Λαζόπουλος, ∆ήµητρα Ματσούκα, Σωτήρης Μουστάκας. Τη
µουσική της ταινίας υπογράφει ο Βαγγέλης
Παπαθανασίου.

¿ÌÂ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË!

Σχεδόν έτοιµο είναι το φετινό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης για το µεγάλο
ραντεβού του µε το κοινό του και τους επαγγελµατίες του χώρου. Η φετινή 47η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 26 Νοεµβρίου µε τιµώµενο πρόσωπο τον σπουδαίο γερµανό σκηνοθέτη Βιµ Βέντερς. Από το πλούσιο πρόγραµµα του Φεστιβάλ ξεχωρίζουν το αφιέρωµα στον Τσέχο δηµιουργό Γιαν Σβάνκµαγιερ, τον Τούρκο σκηνοθέτη
Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν και τα αφιερώµατα στις εθνικές κινηµατογραφίες της Βραζιλίας και
της Κίνας.
Όσον αφορά το ελληνικό πρόγραµµα η έκπληξη έρχεται από τη θεσµοθέτηση του 1ου
Φεστιβάλ Ψηφιακών Ταινιών (DigitalWave). Πρόκειται για ένα νέο διαγωνιστικό τµήµα
αποκλειστικά µε ελληνικές ταινίες που γυρίστηκαν σε ψηφιακό format: από κινητό τηλέφωνο µέχρι high definition. Αν και η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχή στο
DigitalWave λήγει στις 16 Οκτωβρίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ξεπεράσει τις
προσδοκίες των διοργανωτών. Παραπάνω από 15 ταινίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
και το φεστιβάλ ελπίζει σε έναν ικανοποιητικό αριθµό ταινιών.

Στο διαγωνιστικό τµήµα του 22ου Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Μεσογειακών Χωρών της
Αλεξάνδρειας (5-10/9) θα συµµετάσχει Η
Χορωδία Του Χαρίτωνα του Γρηγόρη
Καραντινάκη. Στο ίδιο Φεστιβάλ θα προβληθεί και η Λιούµπη της Λάγιας Γιούργου.

…Ô ¯¿ÚÙË˜ ÙË˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜
• Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της διανοµής σηµατοδοτούν µεγάλες αλλαγές.
Ο Γιώργος Τζιώτζιος (ιδρυτής της
Playtime) προσχώρησε στο δυναµικό της
Rosebud του Ζήνου Παναγιωτίδη, η
οποία επεκτείνει τις δραστηριότητές της
στο χώρο, αναλαµβάνοντας πλέον και τη
διανοµή των ταινιών της P.C.V. (Πέγκυ
Καρατζοπούλου), αλλά και επιλεγµένες
ταινίες από την Σπέντζος και την Odeon.
Παρά τη διεύρυνση ο χαρακτήρας της
Rosebud παραµένει σταθερός στο χώρο
των art house ταινιών, δηλαδή ταινίες
από το χώρο του ανεξάρτητου αµερικανικού κινηµατογράφου, ευρωπαϊκές κ.α.
• Μετά από 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας
και συµµετοχής στα κινηµατογραφικά δρώµενα, ως υπεύθυνη της Hellas Film, η
Βούλα Γεωργακάκου απεχώρησε από το
Ε.Κ.Κ. Θα συνεχίσει στον ιδιωτικό τοµέα
δηµιουργώντας µε τους συννεργάτες της µια
νέα εταιρία, µε διεθνή προσανατολισµό,
που θα δραστηριοποιείται στο χώρο της
παραγωγής, προώθησης και εκπαίδευσης.

Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÎﬁÌÈÎ˜

χάρτινοι ήρωες
στο λιµάνι
της Θεσσαλονίκης

∆Ô ÚÒÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ﬁÌÈÎ˜
Με αφιέρωµα στον ∆ον Κιχώτη και τιµώµενη χώρα την Ισπανία, ξεκινά το 1ο ∆ιεθνές
Φεστιβάλ Κόµικς που θα πραγµατοποιηθεί από τις 25 Σεπτεµβρίου έως την 1η Οκτωβρίου
στο λιµάνι της πόλης. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει, µεταξύ άλλων, την έκθεση
«Lanza en astillero», η οποία περιλαµβάνει κόµικς 25 σηµαντικών Ισπανών δηµιουργών,
βασισµένα σε κεφάλαια της ιστορίας του ∆ον Κιχώτη, σκίτσα του Φωκίωνα
∆ηµητριάδη για τον ∆ον Κιχώτη, έκθεση του Πέτρου Ζερβού και των Ισπανών Miguel Brieva
και Minguelanxo Prado κ.α. Το Φεστιβάλ διοργανώνουν το περιοδικό «Γαλέρα» και
το Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.

¢È·ÓÔÌ‹ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ
Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Doc And Co, µε έδρα
το Παρίσι, εξασφάλισε διανοµή στο εξωτερικό (κινηµατογράφο, τηλεόραση, DVD)
για το ντοκιµαντέρ του Στέλιου Χαραλαµπόπουλου Γιάννης Μόραλης, το οποίο
πρωτοπαρουσιάστηκε στο 8ο ∆ιεθνές
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης –
Εικόνες του 21ου Αιώνα- και απέσπασε το
βραβείο FIPRESCI. Η ταινία, που θα συµµετάσχει στα φετινά Κρατικά Βραβεία Ποιότητας θα βγει στις κινηµατογραφικές αίθουσες τους επόµενους µήνες (Τριανόν
filmcenter και Ολύµπιον στη Θεσσαλονίκη), ενώ κυκλοφορεί ήδη το DVD από τις
εκδόσεις Πατάκη.
Η Doc And Co έχει εξασφαλίσει επίσης, και
τα δικαιώµατα του νέου ντοκιµαντέρ του Στέλιου Χαραλαµπόπουλου Τη Νύχτα που ο
Φ. Πεσσόα Συνάντησε τον Καβάφη, το
οποίο θα ολοκληρωθεί µέσα στους επόµενους µήνες. Η ταινία έχει αγοραστεί επίσης
από τον τηλεοπτικό σταθµό της Κύπρου ΡΙΚ.

Î·È ¿ÏÈ §Ô‡Ê·

Το χρόνο πίσω γυρίζει ο Νίκος Περάκης και
µας προσγειώνει... στο ελληνικό στρατιωτικό
κανάλι! Λούφα και Παραλλαγή, στη ΝΕΤ µε
µια νέα γενιά ηθοποιών, που αν κρίνουµε
απο το τρέιλερ θα έχει την αντίστοιχη επιτυχία της ταινίας. Φαντάροι: Ορφέας Αυγουστίδης, Γιάννης Τσιµιτσέλης, Χάρης Μαυρουδής, Αλέξανδρος Μπουρδούµης κ.α.

∂ÏÏËÓÔÎ·Ó·‰ÈÎﬁ ¯ÚÒÌ·
Ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι τα γυρίσµατα της νέας ταινίας Fugittives Pieces του
Τζέρεµι Ποντέσουα (Πέντε Αισθήσεις,
Έκλειψη, Άγγιγµα), που αποτελεί και την
πρώτη καναδο-ελληνική συµπαραγωγή
µέσα από την οποία ενεργοποιήθηκε η διακρατική συµφωνία Ελλάδας – Καναδά. Το
Fugittives Pieces (βασίζεται στο µυθιστόρηµα της Καναδέζας Αν Μάικλς «Κοµµάτια
Φυγής» - εκδόσεις Κέδρος) είναι η ιστορία
ενός 9χρονου αγοριού πολωνοεβραϊκής
καταγωγής που βλέπει τους γονείς του να
δολοφονούνται και την αδελφή του να
απάγεται από την Γκεστάπο. Ο µικρός διασώζεται από έναν Έλληνα αρχαιολόγο που
τον παίρνει µαζί του στην κατεχόµενη Ελλάδα. Μετά το τέλος του πολέµου µεταναστεύουν στον Καναδά. ∆εκαετίες αργότερα
ο ήρωας επιστρέφει στην Ελλάδα για να
ξορκίσει τα φαντάσµατα του παρελθόντος.
Τα γυρίσµατα της ταινίας που ξεκίνησαν στο
Τορόντο ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα, την
Ύδρα και τη Μυτιλήνη.
Από ελληνικής πλευράς την παραγωγή της ταινίας έχουν οι: Strada Productions, Cinegram
s.a., Argonauts Production s.a., ενώ από Καναδικής πλευράς η Serendypity Point Films του
Ρόµπερτ Λάντος. Τους πρωταγωνιστές, Στίβεν
Ντιλέιν, Ρόζεµουντ Πάικ, Ρέιντ Σερµπέντζα, πλαισιώνουν σε µικρούς ρόλους οι: Θέµις Μπαζάκα, Έλλη Φωτίου, Γιώργος Καραµίχος, Μέµος
Μπεγνής και ∆ανάη Σκιάδη.

ÀÊ¿ÓÙÚÂ˜

100 + 1 ÃÚﬁÓÈ·
∂ÏÏËÓÈÎﬁ˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
Την ιστορία του ελληνικού σινεµά θα «φιλοξενήσει» ο ∆ηµοτικός Κινηµατογράφος Ορφέας από τις 14 έως τις 25 Σεπτεµβρίου, µέσα
από το αφιέρωµα «100 +1 χρόνια ελληνικού κινηµατογράφου» που διοργανώνει ο
∆ήµος Αθηναίων. Στο αφιέρωµα, που γίνεται
µε αφορµή τη συµπλήρωση 100 χρόνων
ελληνικού κινηµατογράφου (το 1905 γυρίστηκαν οι Υφάντρες των αδελφών Μανάκια
στην Αβδέλλα Γρεβενών), θα προβληθούν
µερικές από τις σπουδαιότερες ταινίες, ενδεικτικές της κινηµατογραφικής µας κληρονοµιάς.
Θα διοργανωθεί επίσης, µια βραδιά τιµής σε
πρόσωπα και φορείς που έχουν σηµαδέψει µε
την παρουσία τους το ελληνικό σινεµά, ενώ
τέλος εκθέσεις φωτογραφίας, αφισών και ντοκουµέντων θα πλαισιώσουν την εκδήλωση.
To ντοκιµαντέρ Κρήτες Ολυµπιονίκες του
Λευτέρη Χαρωνίτη, θα συµµετάσχει στο
24ο Φεστιβάλ Sports Movies & TV, που
θα γίνει από τις 27 Οκτωβρίου έως την 1
Νοεµβρίου στο Μιλάνο.Το Κρήτες Ολυµπιονίκες έχει ήδη αποσπάσει το Χρυσό
Βραβείο Ντοκιµαντέρ στο 5ο International Sports Movies & TV της Τεχεράνης
τον Ιούλιο.

// ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

¢È·‰ÚÔÌ¤˜…
ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜
29Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∆·ÈÓÈÒÓ ªÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜ ¢Ú¿Ì·˜
Î·È 12Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∆·ÈÓÈÒÓ ªÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜
Η ∆ράµα σαν πόλη και σαν περιοχή έχει µια πολυµορφία.
Ίσως γι’ αυτό να της ταίριαξε τόσο πολύ ένα φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους
που έρχονται από όλο τον κόσµο και µε θέµατα που µπορούν
να αγγίξουν πραγµατικά οτιδήποτε.

·ﬁ ÙËÓ ÕÓÓ· ∫·ÛÈÌ¿ÙË

Για µία εβδοµάδα η πόλη µεταµορφώνεται σε ένα µεγάλο κινηµατογραφικό πεζόδροµο µε εκδηλώσεις, εκθέσεις φωτογραφίας,
υπαίθρια λογοτεχνικά καφενεία, νέους κινηµατογραφιστές, ή
αλλιώς µικροµηκάδες και φυσικά προβολές. Πολλές προβολές...
Οι διοργανωτές του 29ου Ελληνικού και 12ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας µας υπόσχονται ότι
φέτος το πρόγραµµά τους θα είναι πλούσιο και σαφώς αναβαθµισµένο. Και πράγµατι έχουν τους αριθµούς µε το µέρος τους αφού
έχουν προγραµµατίσει επτά κινηµατογραφικά αφιερώµατα, τέσσερις παράλληλες εκδηλώσεις, ένα διήµερο νέων κινηµατογραφιστών, ένα master class φωτογραφίας και πολλές ελληνικές και
ξένες ταινίες µικρού µήκους. Από τις 17 έως τις 23 Σεπτεµβρίου η
καρδιά του κινηµατογράφου χτυπά στη ∆ράµα, στο φεστιβάλ, που
έχοντας τη διεθνή αναγνώριση ως ένα από τα 12 φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου, συµµετέχει στη διαδικασία υποψηφιότητας για τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου
«Prix UIP» µε το Ά Βραβείο του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού.
Στο Ελληνικό ∆ιαγωνιστικό πρόγραµµα συµµετέχουν 54 ταινίες και
23 στο Πληροφοριακό. Στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό συµµετέχουν 62
ταινίες από 41 χώρες στις οποίες περιλαµβάνονται και τρεις ελληνικές: Πρόβα Παλτού του Ηλία ∆ηµητρίου, Μπάχ Και Μπουζούκι της Αγγέλας Μυλωνάκη και ∆ίπλα Στην Άκρη Της Μπλε, Μπλε
Θάλασσας της Ιρίνας Μπόικο.

Πέρα όµως από τις
προβολές που θα
γίνουν στα διάφορα τµήµατα του
Φεστιβάλ, φέτος οι
επισκέπτες και οι
κάτοικοι της πόλης,
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και αρκετά κινηµατογραφικά αφιερώµατα. Για τέταρτη
χρονιά το Φεστιβάλ συγκαταλέγεται στη λίστα των Ευρωπαϊκών
φεστιβάλ που απονέµουν τα βραβεία «Jameson Short Film
Awards». Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία µε το European
Coordination of Film Festivals και θα προβληθούν 10 ταινίες που
έχουν ήδη κερδίσει αυτό το βραβείο για τα έτη 2005 και τις αρχές
του 2006. Επίσης θα προβληθούν 17 επιλεγµένες ταινίες µικρού
µήκους της πρόσφατης κινηµατογραφικής παραγωγής από την Ιταλία, 12 ταινίες µικρού µήκους στο πλαίσιο του «Εurope in Shorts»
µε θεµατικό αφιέρωµα «Μια γυναικεία αίσθηση του χιούµορ», ένα
αφιέρωµα µε ταινίες που αφορούν σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες και
τέλος, για τους µικρούς σε ηλικία θεατές, θα παρουσιαστούν εννιά
ελληνικές ταινίες µικρού µήκους σε ένα πρόγραµµα που διοργανώθηκε ειδικά για αυτούς.

¶·Ú¿ÏÏËÏÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜
Στις παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν: Μία
µεγάλη έκθεση της ΕΡΤ µε τίτλο «Η ιστορική µνήµη µέσα από το
αρχείο της ΕΡΤ» η οποία περιλαµβάνει: θεµατικά κινηµατογραφηµένα αποσπάσµατα αρχειακού υλικού, µηχανήµατα και φωτογραφίες
που ανήκουν στην ∆ιεύθυνση Μουσείου - Αρχείου της ΕΡΤ, πέντε
βραβευµένα ντοκιµαντέρ παραγωγής ΕΡΤ και πέντε ταινίες παραγωγής της ΕΡΤ µε θέµα τη ∆ράµα και την περιοχή της. Επίσης θα διοργανωθούν 2 εκθέσεις φωτογραφίας. Η πρώτη έχει τίτλο «Eyes of
hope» και γίνεται σε συνεργασία µε την Ελληνοαµερικανική Ένωση,
που συνεργάζεται για πρώτη
φορά µε το Φεστιβάλ ∆ράµας. Η έκθεση περιλαµβάνει
µια σειρά φωτογραφιών
Ελλήνων και άλλων µεταναστών που έζησαν στην Αµερική από το 1914 έως το
1922, φωτογραφηµένοι από

τον Leon Pantoti, στο στούντιό του στο Σαν Φρανσίσκο. Η δεύτερη
έκθεση φωτογραφίας είναι του Κώστα Ζηρίνη και έχει ως θέµα «Παιδικές φατσούλες από τον τρίτο κόσµο».
Τέλος, το Φεστιβάλ κάθε µέρα στις 12 το µεσηµέρι διοργανώνει τα
λεγόµενα «Αίθρια λογοτεχνικά µεσηµέρια» που είναι αφιερωµένα
στη λογοτεχνία και την ποίηση µε παρουσιάσεις σηµαντικών λογοτεχνικών βιβλίων και ανοιχτές συζητήσεις µε συγγραφείς και ποιητές.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου έχει θεσµοθετήσει το βραβείο-υποτροφία στην µνήµη της Τώνιας Μαρκετάκη, ένα βραβείο
για την καλύτερη ταινία της κατηγορίας «Έλληνες του Κόσµου» το
οποίο απονέµεται από την Κριτική Επιτροπή και τέσσερις διακρίσεις
– κίνητρα σε σκηνοθέτες που θα ξεχωρίσουν για το έργου τους. Το
ποσό που αντιστοιχεί στο τελευταίο βραβείο θα διατεθεί για την
επόµενη µικρού µήκους ταινία του κάθε σκηνοθέτη.
Οι προβολές των ταινιών του Φεστιβάλ θα γίνονται στον κινηµατογράφο «Αστέρια» και στην πρόσφατα ανακαινισµένη αίθουσα του
ιστορικού κινηµατογράφου «Ολύµπια».

i

29Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∆·ÈÓÈÒÓ ªÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜ ¢Ú¿Ì·˜
Î·È 12Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∆·ÈÓÈÒÓ ªÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜, ∞ÛÙ¤ÚÈ·,
√Ï‡ÌÈ·, 17-23 ™ÂÙ¤Ì‚ÚË 2006

«Prix UIP σε περιοδεία»,
είναι ο φετινός τίτλος του αφιερώµατος
της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου
στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν
13 υποψήφιες ταινίες µικρού µήκους
σε µία σειρά Ευρωπαϊκών
φεστιβάλ - µέλη του Coordination

º˘Á‹ ¢›Ï· ™ÙËÓ ÕÎÚË ÙË˜ ªÏ¤ ªÏ¤ £¿Ï·ÛÛ·˜ Circo De La Vida
™›ÙÈ ªÂ ∂ÏÈ¤˜
ªÈ· ∑ˆ‹ ™·Ó ÕÏÏË ¶Úﬁ‚· ¶·ÏÙÔ‡
™Â §›Á· §ÂÙ¿ ª·¯ ∫·È ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ

ªÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ Â›¯Â
ÙÔÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ª¿˚Ô ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,
Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË ¢Ú¿Ì· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿
ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· «ª¤ÚÂ˜ ÁÈ·ÁÈ¿‰ˆÓ Î·È ·Ô‡‰ˆÓ»,
ÙÔ ÔÔ›Ô ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈÎ›·.
∆Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙË ¡Ô Production
ÚÔÛÎ·ÏÔ‡Ó Ù· Ì¤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ
ÛÂ ÌÈ· Ì¤Ú· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ·ﬁÏ·˘ÛË˜.
™ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜: ∆Ô ∫Ô˘Ù›
ÙË˜ ∂‡·˜ ™ÙÂÊ·Ó‹, √ ∏Ú·ÎÏ‹˜, O ∞¯ÂÏÒÔ˜ K·È H °È·ÁÈ¿
MÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÙÛÈ·Ì·Û¿ÎÔ˘, ª¤Ïˆ
ÙË˜ §›· ª›Ó˙ÂÚ Î·È ¡ﬁÓ· ÙË˜ ∞ÁÁ¤Ï·˜ ª˘ÏˆÓ¿ÎË.
∆ËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ¤¯Ô˘Ó: ºÂÛÙÈ‚¿Ï
¢Ú¿Ì·˜, ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜,
Î·È ¡Ô Production. ∞Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ «ª¤ÚÂ˜
ÁÈ·ÁÈ¿‰ˆÓ Î·È ·Ô‡‰ˆÓ» ı· Ù·ÍÈ‰¤„Ô˘Ó ÛÙË µ¤ÚÔÈ·.

// ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

™ÈÓÂÌ¿… live

¡‡¯ÙÂ˜ ¶ÚÂÌÈ¤Ú·˜ Conn-X

Όσο κι αν οι διοργανωτές του επιµένουν να το αποκαλούµε ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
της Αθήνας, για το κοινό του είναι οι Νύχτες Πρεµιέρας. Οι δικές τους νύχτες σινεµά,
που προγραµµατίζουν πολύ πριν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Shortbus

ª·‡ÚË ¡Ù¿ÏÈ·

volver

∆ώδεκα χρόνια Νύχτες Πρεµιέρας. Οι συστάσεις είναι περιττές,
αφού, για τους περισσότερους σινεφίλ, αποτελούν το πρώτο φθινοπωρινό ραντεβού µε την κινηµατογραφική αίθουσα και µια πολύ
καλή ευκαιρία να ξυπνήσουν τα κινηµατογραφικά αντανακλαστικά
όλων µας - ειδικά ύστερα από ένα καλοκαίρι αµερικανικών
blockbusters, ή κλασικών αριστουργηµάτων.
Από τις 20 Σεπτεµβρίου έως την 1 Οκτωβρίου, στις αίθουσες Αττικόν, Απόλλων, ∆αναός 1&2, που συνήθως είναι ασφυκτικά γεµάτες, οι διοργανωτές υπόσχονται ότι θα παρακολουθήσουµε ταινίες
ενδεικτικές της διεθνούς ανεξάρτητης παραγωγής, µε έµφαση στον
κινηµατογράφο των νέων δηµιουργών. Πάρτε ανά χείρας το πρόγραµµα και, για 12 ηµέρες, προετοιµαστείτε να δείτε ταινίες και ντοκιµαντέρ απ’ όλον τον κόσµο, να τραγουδήσετε, να γνωρίσετε σκηνοθέτες και συντελεστές, να ψηφίσετε την αγαπηµένη σας ταινία και
να επιχειρηµατολογήσετε για την επιλογή σας στα πάρτι που θα
διοργανωθούν µετά τις προβολές.
Το Φεστιβάλ θα κάνει πρεµιέρα µε την νέα ταινία Volver του Πέδρο
Αλµοδόβαρ, η οποία απέσπασε το βραβείο Σεναρίου και το βραβείο Γυναικείας Ερµηνείας στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών. Αλλά
και οι ταινίες Red Road της Άντρεα Άρνολντ, Der Freie Wille του
Ματίας Γκλάσνερ, 13 Τzameli του Γεωργιανού Τζέλα Μπαµπλουάνι και Quinceanera των Ρίτσαρντ Γκλάτσερ και Γουός Γουεστµόρλαντ έχουν ήδη κερδίσει βραβεία σε καταξιωµένα φεστιβάλ του εξωτερικού κι έχουν αποσπάσει ευνοϊκές κριτικές. Το φετινό πρόγραµµα περιλαµβάνει ταινίες διάσηµων σκηνοθετών, όπως τη Μαύρη
Ντάλια του Μπράιαν ντε Πάλµα, που αναµένεται από τους θεατές
των αστυνοµικών θρίλερ ως µια από τις καλύτερες παραγωγές της

ºˆ˜ ÛÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô

χρονιάς, το Φως στο Σούρουπο του Άκι Καουρισµάκι και την ταινία Shortbus του Τζον Κάµερον Μίτσελ που, ενώ προκαλεί σκάνδαλο όπου προβάλλεται, λόγω του πορνογραφικού ύφους της,
ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται ως τρυφερή και αστεία. Ο ελληνικός
κινηµατογράφος δε θα λείπει ούτε και φέτος από το φεστιβάλ µεταξύ των συµµετεχόντων, ο Κώστας Ζάπας µε το The Last Porn
Movie, ο Φίλιππος Χαλάτσης µε το Brutal και ο Γιώργος Αυγερόπουλος που, µε την οµάδα του «Εξάντα», ταξιδεύει στο ∆έλτα του
Νίγηρα και καταγράφει τα όσα είδε στη χώρα του πλούτου και του
θανάτου. Οι Νύχτες Πρεµιέρας Conn-X συνεχίζουν το φλερτ µε
την underground κινηµατογραφική σκηνή, µε το αφιέρωµα στο
αµερικανικό Queer Cinema, ενώ στο τµήµα Μουσική & Φιλµ θα
προβληθούν, µεταξύ άλλων, ντοκιµαντέρ για το Φεστιβάλ του
Glastonbury και για το θρυλικό συγκρότηµα των Pixies.
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φεστιβάλ είναι ότι η επιλογή της απονοµής των βραβείων, γίνεται από κριτική επιτροπή
που απαρτίζουν σπουδαστές κινηµατογραφικών σχολών απ’ όλη
την Ευρώπη, ηλικίας από 18 έως 25 ετών.
Φέτος, ωστόσο, και η φωτογραφική κάλυψη του Φεστιβάλ θ’ ανατεθεί σε νέους, φοιτητές φωτογραφίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα φωτογραφίσουν οτιδήποτε τους φανεί ενδιαφέρον και αξιοσηµείωτο κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας µε τίτλο «Κλείστε στο Φακό σας Ένα
Φεστιβάλ».

i

ÕÓÓ· ∫·ÛÈÌ¿ÙË
¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ «¡‡¯ÙÂ˜ ¶ÚÂÌÈ¤Ú·˜ Conn-X»,
∞ÙÙÈÎﬁÓ Cinemax Class, ∞ﬁÏÏˆÓ Cinemax Class, ¢·Ó·ﬁ˜ 1&2, 20/9 ¤ˆ˜ 1/10

υπέροχη Πιάτσα Γκράντε, όπου σχεδόν 8.000 θεατές παρακολουθούν τις προβολές σε µια οθόνη γιγαντιαίων διαστάσεων. Αν οι
νυχτερινές προβολές απευθύνονται περισσότερο στο ευρύ κοινό,
οι αντίστοιχες ηµερήσιες είναι πιο τολµηρές και ιδιόµορφες. Παρ’
όλα αυτά, στην Πιάτσα Γκράντε είδαµε την ταινία Le Baiser de
Tosca (Το Φιλί της Τόσκα) του Ντάνιελ Σµιντ, την εποµένη του
θανάτου του δηµιουργού της, ενός ελάχιστα γνωστού Ελβετού
σκηνοθέτη, που όπως ο Ζαν Λικ Γκοντάρ και ο Αλέν Τανέρ, είναι
πολύ λιγότερο ήρεµος απ’ ό,τι η εικόνα στην οποία µας παραπέµπει συνήθως η χώρα όπου γεννήθηκε.

§ÔÎ¿ÚÓÔ2006
∆Ô ÛÈÓÂÌ¿ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

Στις όχθες της λίµνης Ματζόρε, σε µια γωνιά της Ελβετίας όπου αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στις λατινικές
επιρροές και στην ορεινή αύρα, το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Λοκάρνο (2-12/8) αποτελεί µια πολύ ευχάριστη
εµπειρία. Πέρα όµως από την περιρρέουσα παιγνιώδη ατµόσφαιρα (οι διασηµότητες µπορούν να περπατήσουν χωρίς οχλήσεις από
περίεργους, η πρόσβαση στις αίθουσες είναι πολύ εύκολη και δεν
υπάρχουν γεροδεµένοι φύλακες), το Φεστιβάλ παραµένει µια από
τις µεγαλύτερες κινηµατογραφικές εκδηλώσεις. Χωρίς να επιδεικνύει την ίδια φρενίτιδα όπως τα περισσότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, που εµφανίζουν πληθωριστικές τάσεις, το Λοκάρνο επέλεξε
να προωθήσει το σινεµά του δηµιουργού. Έτσι, οι υπεύθυνοι για τις
επιλογές δεν δίστασαν να συµπεριλάβουν ταινίες που προβλήθηκαν ήδη στις Κάννες, όπως το La Raison du plus Faible (Το ∆ίκιο
Του Πιο Αδύνατου) του Λουκά Μπελβό και την τελευταία ταινία
του Άκι Καουρισµάκι Φως Στο Σούρουπο.
Στο Λοκάρνο υπάρχει ένα ηµερήσιο φεστιβάλ που αποτελείται από
δύο τµήµατα -διεθνές διαγωνιστικό και σύγχρονοι κινηµατογραφιστές- και ένα «νυχτερινό» που παρουσιάζεται κάθε βράδυ, στην

Το Φεστιβάλ αφιερώνει ένα τµήµα του στις ταινίες µικρού µήκους
(οι υπεύθυνοι σκέφτονται να διευρύνουν το διαγωνιστικό τµήµα
ταινιών µικρού µήκους, που θα µπορούσε να µετατραπεί σε ∆ιεθνές). Σ’ αυτό το τµήµα, υπό τον τίτλο Λεοπαρδάλεις του Αύριο,
αφιερωµένο φέτος στην Ανατολική Μεσόγειο, τιµήθηκε η Ελλάδα
µε εύφηµη µνεία (για την ωραία ταινία ∆εύτερη Φύση του Βαρδή
Μαρινάκη). Οι προβολές των ταινιών, είτε αυτές ανήκουν στα διαγωνιστικά τµήµατα, είτε στην παρουσίαση σύγχρονων κινηµατογραφιστών είτε σε αφιερώµατα, προσελκύουν πάντα χιλιάδες θεατές. Το αφιέρωµα στον Άκι Καουρισµάκι προβλήθηκε σε κατάµεστες αίθουσες. Ωστόσο, το µαγικό θέαµα ήταν το βράδυ που ο
Φιλανδός δηµιουργός, αφού διακρίθηκε µε τιµητική Λεοπάρδαλη,
σταµάτησε τις γκρίνιες και ήρθε να χειροκροτήσει όσους χόρευαν,
στο Lido, στους ρυθµούς του ταγκό, ένα µουσικό είδος που έχει
µετατραπεί σε «εθνικό χορό» στη Φιλανδία, µικρή σουρεαλιστική
νύξη. Την εποµένη, ο Καουρισµάκι συνοµίλησε µε το κοινό στο
φόρουµ του Φεστιβάλ, όπου άφησε ελεύθερο το πικρόχολο χιούµορ του: «Η φήµη µου ως αλκοολικού είναι κάπως υπερβολική.
Όπως βλέπετε, πίνω µόλις µια µπύρα τη φορά!» είπε πριν προσθέσει πως η επιτυχία του είναι αδικαιολόγητη µια και το κοινό κλαίει
στις κωµωδίες του και γελάει στα µελό!
Τη βραδιά της λήξης, η γιορτή απογειώθηκε όταν, µετά από τη
προβολή του ιταλικού ντοκιµαντέρ, L’Orchestra Di Piazza Vittorio
του Αγοστίνο Φερέντε, οι 8.000 θεατές της Πιάτσα Γκράντε, µαγεµένοι από την ρωµαϊκή ορχήστρα «της πιάτσα Βιτόριο», που την
αποτελούν µουσικοί του δρόµου από τις τέσσερις γωνιές του
κόσµου, σηκώθηκαν και λικνίστηκαν στους ήχους της ορχήστρας
παρασυρµένοι από το κύµα αυτής της υπέροχης αλχηµείας που
συνδύαζε επιρροές από Βορρά και Νότο, δια µέσου της Ανατολής.
¶¿ÔÏ· ™Ù·Ú¿ÎË

// ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

Ο Χρυσός Φοίνικας του Φεστιβάλ Καννών, Ο Άνεµος Που Σηκώνει Το Κριθάρι
του Κεν Λόουτς και µία από τις πολυαναµενόµενες ταινίες της χρονιάς, οι ∆ίδυµοι Πύργοι του Όλιβερ Στόουν, δίνουν το στίγµα της φετινής 19ης διοργάνωσης
του Πανοράµατος, ενός φεστιβάλ µε σαφή προσανατολισµό, που χρόνο µε το
χρόνο κερδίζει την εµπιστοσύνη του κοινού. Για ένα δεκαήµερο 12-22 Οκτωβρίου στο Ιντεάλ και το Τριανόν Filmcenter, το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία
¢›‰˘ÌÔÈ ¶‡ÚÁÔÈ ν’ ανακαλύψει νέους δηµιουργούς (που θα µας απασχολήσουν στο µέλλον) να
θυµηθεί σπουδαίες στιγµές του παγκόσµιου σινεµά (αφιερώµατα) και να τιµήσει
έλληνες και ξένους που σηµάδεψαν µε την παρουσία τους τον κινηµατογράφο.
Την αυλαία του Φεστιβάλ ανεβάζει η πρεµιέρα της τελευταίας ταινίας του Νίκου
Παναγιωτόπουλου Πεθαίνοντας Στην Αθήνα, ένα ασυνήθιστο δραµατικό µιούζικαλ, ενώ ανάµεσα στις ταινίες που θα προβληθούν σε πρώτη πανελλήνια προβολή ξεχωρίζουν το Οσκαρικό -όπως ήδη φηµολογείται- ∆ίδυµοι Πύργοι του
Όλιβερ Στόουν, το Ο Άνεµος Που Σηκώνει Το Κριθάρι του Κεν Λόουτς -οι κριτικοί στις Κάννες το χαρακτήρισαν ως µία από τις καλύτερες ταινίες της καριέρας
του σκηνοθέτη- και το Καλοκαιρινό Παλάτι του Λου Γε.
√ ÕÓÂÌÔ˜ Ô˘ ™ËÎÒÓÂÈ ÙÔ ∫ÚÈı¿ÚÈ

19o
¶·ÓﬁÚ·Ì·
ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹

Το τιµώµενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης είναι η Σουηδή ηθοποιός Χάριετ
Άντερσον, η οποία θα παραβρεθεί στις εκδηλώσεις και θα τιµηθεί µε το Ειδικό
Βραβείο του Φεστιβάλ. Θα προβληθούν µερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της καριέρας της: Καλοκαίρι Με Τη Μόνικα, Κραυγές Και Ψίθυροι κ.α.
Από τα αφιερώµατα ξεχωρίζουν αυτό στον θεατρικό συγγραφέα Χάρολντ Πίντερ,
µε προβολές ταινιών στις οποίες έχει γράψει το σενάριο (Ο Υπηρέτης, Η Ερωµένη Του Γάλλου Υπολοχαγού), καθώς και διασκευές θεατρικών του έργων. Το
αφιέρωµα στον κορυφαίο Αµερικανό σκηνοθέτη Σαµ Πέκινπα µε την προβολή
της Άγριας Συµµορίας (η ταινία που θεωρείται το αριστούργηµά του), και τέλος
το αφιέρωµα στον Ροµπέρτο Ροσελίνι καθώς φέτος συµπληρώνονται 100 χρόνια
από το θάνατό του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξαναθυµηθεί κλασικά αριστουργήµατα του ιταλού δηµιουργού όπως Ρώµη, Ανοχύρωτη Πόλη, Ταξίδι
Στην Ιταλία και Γερµανία, Έτος Μηδέν.
Τέλος, τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ πλαισιώνει το πρόγραµµα «Η Επόµενη
µέρα: Ποιο το µέλλον;», το οποίο περιλαµβάνει ταινίες που έχουν ως θέµα τους
το περιβάλλον, ταινίες µε οικολογικό και περιβαλλοντολογικό προβληµατισµό
αλλά και ταινίες επιστηµονικής φαντασίας γύρω από το προβληµατικό µέλλον
του πλανήτη µας.
Τέλος, το Φεστιβάλ θα τιµήσει φέτος τον σκηνοθέτη, ∆ιευθυντή φωτογραφίας και
µοντέρ Ντίνο Κατσουρίδη και την Ζωή Λάσκαρη.

i 19Ô ¶·ÓﬁÚ·Ì· ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, πÓÙÂ¿Ï, ∆ÚÈ·ÓﬁÓ-Filmcenter, 12-22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

°ÈÒÚÁÔ˜
µÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË˜

ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‚Ï¤ÂÈ ÛÈÓÂÌ¿
Μια συνέντευξη µε τον Υπουργό Πολιτισµού θα θύµιζε, όπως συνήθως,
µια ταινία επιστηµονικής... φαντασίας.
Η συζήτηση όµως µε τον Γιώργο Βουλγαράκη, κόντρα σ’ όλες τις προβλέψεις,
µοιάζει -επιτέλους- µε µια ταινία ακραίου ρεαλισµού...

αﬁ Ùον Ηλία Παπαγιώργη

∂›ÛÙÂ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú·
¤¯ÂÙÂ «‰ÂÈ» ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÙÂ ı· Î·Ù·Ê¤ÚÂÙÂ Ó· ‚Á¿ÏÂÙÂ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÛÈÓÂÌ¿ ·ﬁ ÙÔ
Ù¤ÏÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÚÈ¤ÏıÂÈ;

ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·ÈÛÈﬁ‰ÔÍ· ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ·, Ù· ÔÔ›· ı·
¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ·ÏÈ¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜. ºÔ‚¿Ì·È ﬁÙÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ ı· ‚ÁÔ‡ÓÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙË
˙ËÙÈ·ÓÈ¿.

∆εν έχω αυταπάτες. ∆εν µπορώ να βοηθήσω µε τον τρόπο που
εσείς εννοείτε. Όµως πιστεύω ότι αν συνεργαστούµε µε όλους τους
φορείς θα µπορέσουµε να βάλουµε τις βάσεις πάνω στις οποίες
σιγά σιγά θα χτίσουµε ένα καλύτερο αύριο και τότε θα θεωρήσω
ότι βάλαµε ένα λιθαράκι στο οικοδόµηµα του κινηµατογράφου.

Θα επαναλάβω µια παλιά µου δήλωση ότι θα στηρίξω τον προϋπολογισµό του Κέντρου και θεωρώ ότι µε σωστή διαχείριση εκ
µέρους τους, θα είναι εύκολο να εξασφαλίσω και τις τροποποιήσεις
στους νόµους και το νέο νοµοσχέδιο για εξεύρεση πόρων. Σας διαβεβαιώ ότι κανείς δε θέλει να αφήσει τον πολιτισµό να ζητιανεύει.
Αυτό είναι ίδιον απολίτιστων λαών.

£· ı¤Ï·ÙÂ Ó· Á›ÓÂÙÂ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜;
Βεβαίως. Πρώτα απ΄όλα θα περιµένω τα συµπεράσµατα που θα
βγουν από το Κινηµατογραφικό Συνέδριο του Νοεµβρίου, αλλά
και τις απόψεις και προτάσεις των Σωµατείων και των επαγγελµατιών του χώρου που θα µας δώσουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουµε κάποιους παλαιότερους νόµους και να τους εναρµονίσουµε στα νέα κοινωνικά δεδοµένα και τη νέα τεχνολογία. ∆εύτερον,
πιστεύω ότι η εγχώρια παραγωγή θα βοηθηθεί µε την ψήφιση του
Νόµου για το Tax Shelter (κίνητρα φοροαπαλλαγής). Τέλος, περιµένω ν΄ αρχίσουν να υλοποιούνται τα σχέδια που έχει εξαγγείλει η
νέα ∆ιοίκηση του Ε.Κ.Κ. Με λίγα λόγια µια συλλογική προσπάθεια
και για νοµοθετικές ρυθµίσεις και για οικονοµικές ενισχύσεις.

À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¯ÚﬁÓÈÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÎ‰›ÎËÛË ÙÔ˘
1,5% ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ. ∫¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓﬁ. ∂›ÛÙÂ ·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· ÙÔ
‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÂÙÂ;
Και το Υπουργείο µας κάνει προσπάθειες και όπως µε έχουν διαβεβαιώσει και το Κέντρο, έχει ξεκινήσει τις δικές του κινήσεις για να
εξασφαλίσει µια γόνιµη συνεργασία µε τους τηλεοπτικούς σταθµούς όσον αφορά το θέµα αυτό.

¢ÂÓ ıÂˆÚÂ›Ù·È ﬁÙÈ ÙÔ ∂.∫.∫. ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ¢∂∫√ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÌÂÁ¿ÏË ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ·˘Ùﬁ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·‚¤‚·ÈÔ;

είστε σίγουροι ότι το ζήτηµα µας ενδιαφέρει άµεσα για δύο λόγους:
γιατί µέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες και η προβολή της χώρας
µας είναι τεράστια και γιατί δίνουν δουλειά στο ντόπιο δυναµικό.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘,
·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÙÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ DVD ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÂ
˘ÔÙ›ÙÏÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÔ‹˜, Ë ÔÔ›·
Ì¿ÏÈÛÙ· Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË. £· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÙÂ ·ÚﬁÌÔÈÂ˜
ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜;
Πράγµατι. Υπάρχει µια θαυµάσια ιδέα του Υπουργείου Τύπου στην
οποία θα συνεισφέρουµε κι εµείς και για την οποία θα σας ενηµερώσει ο κ. Ρουσόπουλος µόλις θα είµαστε έτοιµοι. Επιπλέον, θα
συνεχίσουµε την προσπάθεια µε την άγονη γραµµή αλλά και µια
άλλη ιδέα µ’ ένα φορτηγό που θα µετατραπεί σε πλανόδιο κινηµατογράφο και θα παίζει ελληνικές ταινίες στις πόλεις εκείνες στις
οποίες δεν υπάρχουν κινηµατογραφικές αίθουσες.

ª·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜, ¤Íˆ ·ﬁ Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ì·˜ ÙÔÓ
°ÈÒÚÁÔ µÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË;
∆εν έχω κανένα πρόβληµα.

µÏ¤ÂÙÂ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜;
Τον τελευταίο καιρό περισσότερες.

¶ÔÈ¿ ‹ ÔÈ¤˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó;
Όλες έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και µου αρέσει να βλέπω τους
προβληµατισµούς των καλλιτεχνών και ειδικότερα των νέων.

¶ÔÏ‡ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹ ·¿ÓÙËÛË...
∆ιπλωµατική απάντηση θα είναι αν ονοµατίσω κάποιες από αυτές
τις ταινίες.
ºˆÙÔ: Eurokinissi\¶·Ó·ÁﬁÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓË˜

Έχω ζητήσει την εξαίρεση του Ε.Κ.Κ., και όπως έχει γίνει ήδη µε την
ΕΡΤ θέλω να πιστεύω ότι τα συναρµόδια Υπουργεία θα κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα του Κέντρου. Επίσης, θα προσπαθήσω και
θα ζητήσω να αποκτήσει το Ε.Κ.Κ. κωδικό έτσι ώστε κάθε χρόνο να
έχει συγκεκριµένο προϋπολογισµό.

ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· Ì·˜ Â›ÙÂ ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÔ‰Ô ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜
ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘;
Είναι ένα θέµα το οποίο χειρίζεται αποκλειστικά η ∆ιοίκηση του
Κέντρου. Εγώ απλώς τόνισα στους αρµόδιους ότι δεν πρέπει να
χαθεί µια τέτοια σηµαντική ευκαιρία που θα αντλήσει πόρους από
την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασωθεί η κινηµατογραφική πολιτιστική µας κληρονοµιά.

™ÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ Â›¯·Ó ÂÍ·ÁÁÂÏıÂ› ÊÔÚÔÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜
Í¤ÓÂ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Î·È Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ÙÂÏÈÎ¿ ﬁÌˆ˜ ‰ÂÓ
ÂÊ·ÚÌﬁÛÙËÎ·Ó. ∏ ÚﬁıÂÛ‹ Û·˜, ﬁˆ˜ ¤¯ÂÙÂ ‰ËÏÒÛÂÈ, Â›Ó·È
Ó· Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Á›ÓÂÈ ﬁÏÔ˜ ¤ÏÍË˜ Í¤ÓˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ.
Προς το παρόν για τις ξένες ταινίες προσπαθούµε απλά να παρέχουµε διευκολύνσεις όπου και εφόσον µπορούµε. Σύντοµα όµως θα
ετοιµάσουµε και έναν αντίστοιχο µε το Tax Shelter Νόµο µε τον οποίο
θα µπορούµε να εξυπηρετούµε αυτού του είδους τις παραγωγές. Να

ªÔÚÂ›ÙÂ ÙﬁÙÂ Ó· Ì·˜ Â›ÙÂ Î¿ÔÈÂ˜ Í¤ÓÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ Ô˘ Â›‰·ÙÂ ÚﬁÛÊ·Ù· Î·È Û·˜ ¿ÚÂÛ·Ó;
Το Τσεκούρι του Κώστα Γαβρά και ο Επίµονος Κηπουρός, που
οµολογώ δε θυµάµαι ποιανού σκηνοθέτη ήταν.

∆È Â›Ó·È ·˘Ùﬁ Ô˘ ÌÂÙ¿ ·ﬁ Ì›· ÎÔÈ·ÛÙÈÎ‹ Ì¤Ú· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ı· ı¤Ï·ÙÂ Ó· Î¿ÓÂÙÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ;
Μου αρέσει η θάλασσα. Μου αρέσει όταν έχω χρόνο να ταξιδεύω
στη θάλασσα µαζί µε την οικογένειά µου.

∂›ÛÙÂ ﬁˆ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÔÏ‡ Î·Ïﬁ˜ ·›¯ÙË˜ ÙÔ˘ Ù¤ÓÈ˜.
¶ÚﬁÛÊ·Ù· Ì¿ÏÈÛÙ· Â›¯·ÙÂ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÂ Î¿ÔÈÔ
ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿.
Μην υπερβάλλουµε. Πράγµατι όµως το τένις µου αρέσει πολύ και
αυτό γιατί συνήθως γνωρίζω από ποια κατεύθυνση θα έρθει η
µπάλα του αντιπάλου µου. Μου αρέσει να κερδίζω, αλλά κι αν
ποτέ χάσω, µεταξύ µας σπάνια συµβαίνει αυτό, δε στεναχωριέµαι.

£· ı¤Ï·ÙÂ Ó· ·›ÍÂÙÂ ÌÈ· ·ÚÙ›‰· Ù¤ÓÈ˜ ÌÂ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹
∫‡ÚÈÔ ª¿ÚÎÔ ¶·Á‰·Ù‹;
Εγώ πολύ, εκείνος αµφιβάλλω.

∂›ÛÙÂ ﬁÌˆ˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îﬁ˜ ﬁÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· ‰ÂÓ
¿ÙÂ Î·È ÙﬁÛÔ Î·Ï¿.
Οι Εγγλέζοι λένε ότι οι αποτυχίες αποτελούν τους πυλώνες πάνω
στους οποίους χτίζεται η επιτυχία.

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

¡›ÎÔ˜
¶·Ó·ÁÈˆÙﬁÔ˘ÏÔ˜

Â›Ì·È ‚Ï¿ÛÊËÌÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜

Mε φόντο ένα έργο του Τζιότο, οι τίτλοι της νέας ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου ξεκινάνε…
Πεθαίνοντας Στην Αθήνα. Το πρώτο πλάνο µε τον Σπύρο Παπαδόπουλου στις χιονισµένες
γειτονιές της πόλης, τα ερωτευµένα ζευγαράκια που λικνίζονται γύρω του
και το τραγούδι που φτάνει στα αυτιά µας ερµηνευµένο από τον Σταµάτη Κραουνάκη,
«Φεγγάρια σκοτεινά θερίζουν ξανά τους έρωτες των δρόµων… Σ΄ αγαπάω σαν οτιδήποτε,
κόσµε µου έρηµε και αλύτρωτε… Μια ώρα διαρκεί ο βίος των εντόµων…», προϊδεάζει γι’ αυτό
που ο Παναγιωτόπουλος αποκαλεί «µουσικοχορευτική ταινία, έγχρωµη, σινεµασκόπ».

∞ﬁ ÙËÓ ŒÏÂÓ· ¡ÂÔÊˆÙ›ÛÙÔ˘
ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∆Û·ÙÛÔ‡ÏË˜

ªÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ı·Ó¿ÙÔ˘
«Πάντα ήθελα να κάνω µια ταινία µουσικοχορευτική, έγχρωµη, σινεµασκόπ… Το σινεµασκόπ ήταν
µυθικό στην εποχή µου». Όµως πώς µπορεί, αυτό
το είδος, το γεµάτο µουσική και χορό, ν’ αγκαλιάσει
θέµατα όπως ο θάνατος, ο έρωτας, η απιστία, η αλήθεια, το ψέµα, η αναγκαιότητα της λήθης, η σκληρότητα της µνήµης; Η αντίφαση στις ταινίες του Νίκου
Παναγιωτόπουλου δεν είναι πρωτόγνωρη! Τα Χρώµατα Της Ίριδος τα «βάφτιζε» οπερέτα µε λιµπρέτο
όπερας κι έδινε µια επιπόλαια φόρµα σ’ ένα σοβαρό
θέµα. Στο Μελόδραµα άφηνε ως επίλογο τη φράση
του Μπαζέν, «Ο κινηµατογράφος είναι ένα ανοικτό
παράθυρο στον κόσµο», δίνοντας, ταυτόχρονα, ως
εικόνα, µια γυναίκα που έκλεινε ένα παράθυρο!
«Βλάσφηµος απέναντι στους ορισµούς», είναι ένας
χαρακτηρισµός που δίνει ο ίδιος στον εαυτό του. Στη
νέα του ταινία επιχειρεί ένα καινούριο ανακάτεµα
ειδών, χαρίζοντας στο θάνατο µουσική, βάζοντας
τους πρωταγωνιστές του να τραγουδούν και να
χορεύουν!
«Είναι ο θάνατος, ιδωµένος από τη µεριά της
ζωής. Είναι ένα µιούζικαλ που δε θυµίζει αυτά του
Μινέλι, ούτε καν αυτά του ∆αλιανίδη. Ο θάνατος
είναι σινεµασκόπ, είναι αντίλογος, είναι Παναγιωτόπουλος, φταίει ο χαρακτήρας µου! Βλέπω και
καταγράφω την επιφάνεια, αλλά ανατρέχω σε
κάτι τόσο σοβαρό!».

// Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

«¢ÂÓ ÂÌÈÛÙÂ‡ÔÌ·È ·˘Ù¿ Ô˘ Ï¤ÓÂ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ,
Ô‡ÙÂ Î·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È»

Το Πεθαίνοντας Στην Αθήνα - ο τίτλος είναι εµπνευσµένος από το
καλτ φιλµ Πεθαίνοντας Στη Μαδρίτη (1962), του Φρεντερίκ Ρόσιφ
- ξεκινάει µε την ανακοίνωση ενός επικείµενου θανάτου. Ο γοητευτικός, καλλιεργηµένος καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ. µαθαίνει ότι πάσχει
από καλπάζουσα λευχαιµία, έχει µόλις λίγους µήνες ζωής µπροστά
του. Οι γυναίκες της ζωής του, η σύζυγός του (Μαρία Ναυπλιώτου), η ερωµένη του (Μαρία Σολωµού) και η νεαρή ερωµένη του
και φοιτήτριά του (Βίκυ Παπαδοπούλου), προσπαθούν να διευκολύνουν το τέλος του. Η συντονισµένη δράση των γυναικών γεννά
ερωτηµατικά. Πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης και διευκόλυνσης του επικείµενου θανάτου, ή, απλώς, για µια πράξη εκδίκησης;
Την απάντηση θα τη δώσει ο θεατής! Όσο για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, αυτό που τον απασχολεί και τον απασχόλησε και σ’
αυτήν την ταινία, είναι οι συµπεριφορές των ανθρώπων και κατ’
επέκταση των ηρώων του. «Συνήθως δεν εµπιστεύοµαι αυτά
που λένε οι άνθρωποι, ούτε καν αυτά που αισθάνονται. Η
συνείδηση µάς παίζει παιχνίδια. Οι άνθρωποι άλλα λένε και
άλλα κάνουν, αισθάνονται αλλιώς και δείχνουν κάτι άλλο». Ο
ήρωας τού Πεθαίνοντας Στην Αθήνα τολµά, για πρώτη φορά, να
πει την αλήθεια, πιστεύοντας ότι αυτό είναι το όχηµα που θα τον
γλιτώσει από το θάνατο. Το µόνο πράγµα για το οποίο λέει ψέµατα, είναι η σοβαρότητα της αρρώστιας του. Οι γυναίκες της ζωής
του µαθαίνουν την κατάσταση από το γιατρό (Στάθης Λιβαθινός).
Το γαϊτανάκι της αλήθειας και του ψέµατος, της ζωής και του θανάτου αρχίζει. Ο άντρας ζει µε την ψευδαίσθηση ότι ορίζει τα πράγµατα και το τέλος του, την ίδια στιγµή που οι γυναίκες δηµιουργούν
γύρω του έναν κόσµο αυταπάτης.

∆Ú·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÚÔÂÎÙÂ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
Ο ήρωας της ταινίας ανακαλύπτει την αρρώστιά του και ο Σταµάτης
Κραουνάκης τραγουδά, «Μια ώρα διαρκεί ο βίος των εντόµων…»,

τα ζευγάρια κινούνται γύρω του ακολουθώντας τις χορογραφικές οδηγίες του Κωνσταντίνου Ρήγου. Μια νεαρή ερµηνεύτρια χαρίζει τη φωνή της στη σύζυγο… «Τέτοια µέρα µην τελειώσεις ποτέ, λάµπει η σκόνη από υγρή καταιγίδα…», άκουσµα που
µάς ταξιδεύει στην εποχή του µεσοπολέµου. Η ερωµένη αναρωτιέται τραγουδώντας, «Έρωτας είναι ή συµφορά; Έρωτας να ‘ναι η
σιωπή; Ό,τι και να ’ναι το ποθώ και καλώς να ’ρθει το κακό που είναι
από σένα…». Η Φαίη Ξυλά, στο ρόλο της νοσοκόµας που υποκύπτει στη γοητεία του καθηγητή, χορεύει και δανείζεται τους στίχους
του Γιώργου Μακρή για το τραγούδι της, «Ο Θάνατος στην κάθε
ώρα της ζωής κι εσύ στην κάθε ώρα του θανάτου…», ενώ ο Στάθης
Λιβαθινός που υποδύεται τον ερωτευµένο µε τη σύζυγο γιατρό,
εκφράζει το συναίσθηµά του τραγουδώντας στην ταράτσα του
νοσοκοµείου, «Πετάω και πάλι ακουµπάω, ξανά βρίσκω εσένα, µε
µάτια από δάκρυα στεγνά… Μια αγκαλιά υπάρχει ακόµα για µένα,
φιλιά δοσµένα στου κόσµου τη µαύρη ερηµιά…» Επτά πρωταγωνιστικά τραγούδια, που προεκτείνουν την ιστορία και λειτουργούν ως
χορικά: αυτό ήταν το ζητούµενο. Ο Σταµάτης Κραουνάκης, ακολουθώντας τις οδηγίες, έγραψε, όπως ο ίδιος λέει, επτά σκηνές κι
όχι επτά τραγούδια. «Έχει δίκιο, είναι σκηνές ταινίας», οµολογεί
ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, «άλλωστε, αυτό που ήθελα, ήταν τη
δική του ευαισθησία, τη δική του πινελιά. Ο Σταµάτης είναι ένας
άνθρωπος ακραίας ευαισθησίας, ταλαντούχος και ευφυής.
Πράγµα που δεν είναι πάντα ο κανόνας! Γνωρίζω πάρα πολλούς ταλαντούχους βλάκες!».

∂›Ì·È ¤Ó·˜ ¿ıÂÔ˜ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙ‹˜
«Ηλεκτρόνια τυφλές δυνάµεις», είναι η φράση κλειδί της ταινίας,
απαντά χωρίς κανένα ενδοιασµό ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Είναι
µια φράση που λέει ο ήρωας, όταν µαθαίνει για την αρρώστια του,
εννοώντας ότι µας κυβερνάνε τυφλές δυνάµεις, που ορίζουν τη
ζωή µας και τον θάνατό µας. «Αυτή η φράση είµαι εγώ. Είµαι
ένας άθεος µυστικιστής. ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει ζωή µετά από
αυτή, αλλά µια άλλη ζωή µέσα σε αυτή που διανύουµε. Μέσα
σε αυτή, την άλλη ζωή είναι κρυµµένη και η τέχνη. Η καθηµε-
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ρινότητα είναι βλακώδης, µια σειρά επαναλήψεων. Όµως υπάρχει και κάτι άλλο, µια φαντασµαγορία που πρέπει ν’ ανακαλύψουµε. Η τέχνη σε βοηθάει σ’ αυτό, ασχέτως αν είσαι δηµιουργός, αναγνώστης, θεατής, ακροατής. Επικοινωνείς µε κάτι µυστικό, µε µια κρυµµένη πλευρά κι αυτό είναι ζωτικό».

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ
¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·
ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù·ÈÓ›Â˜ Û·˜, Â›ÛÙÂ «∞ıËÓÔÎÂÓÙÚÈÎﬁ˜»;
Έχω εµµονές. Στις ταινίες µου χρησιµοποιώ πράγµατα που αγαπάω
και γνωρίζω. Τον Τζιότο, που χρησιµοποίησα σ’ αυτό το φιλµ, τον
αγαπώ. Είναι, για µένα, η αρχή της ζωγραφικής. Κάθε φορά που
πάω στην Ιταλία, περνάω από την Ασίζη για να δω τα έργα του.
Κάπως έτσι χρησιµοποιώ και την Αθήνα. Είµαι Αθηνοκεντρικός, ζω
στο κέντρο. Είναι λογικό το αστικό τοπίο να είναι το φόντο, µέσα
στο οποίο κινούνται τα πρόσωπά µου. Όπως τα πρόσωπα λούζονται από ένα φως του κινηµατογράφου, έτσι κι οι χώροι µου λούζονται από το ίδιο φως. Όταν φιλµάρω τη Σοφοκλέους για το
Delivery, ή όταν φιλµάρω το Σύνταγµα για το Πεθαίνοντας Στην
Αθήνα, δεν είναι οι γνωστοί δρόµοι της Αθήνας, είναι κινηµατογραφικά γεγονότα. Ακριβώς το ίδιο κάνει κι ένας ζωγράφος, όταν
ζωγραφίζει έναν πίνακα µε αφορµή ένα τοπίο. ∆εν τον ενδιαφέρει
το τοπίο, αλλά ο πίνακάς του. Ένας χώρος, µια πόλη, ένας τόπος
είναι για µένα πηγή έµπνευσης κι η Αθήνα µε εµπνέει, ιδιαίτερα το
κέντρο, όπου και ζω. Είµαι άνθρωπος που κατοικώ µέσα στα έργα
µου, δεν είµαι εκτός.

™·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ «ÚÔÎÏËÙÈÎﬁ˜»,
«·Ó·ÙÚÂÙÈÎﬁ˜», «ÂÈÚÚÂ‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÚˆÓÂ›·»… ªÂ ÔÈÔ˘˜ ·’
·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ;
Είναι όλοι αληθινοί. Είναι όλοι στοιχεία του χαρακτήρα µου κι
ενταγµένα στις ταινίες µου. Τις ταινίες δεν τις κάνει το πνεύµα, αλλά
ο χαρακτήρας. Με ρωτάνε συχνά, «τι λένε οι ταινίες σου;» Απλώς
λένε ότι είµαι πνεύµα αντιλογίας. Μου λες µαύρο και σου απαντάω

άσπρο, ψάχνοντας
ταυτόχρονα επιχειρήµατα για
να το στηρίξω. ∆ε θέλω να πω τίποτα
µε τις ταινίες µου. Να κάνω θέλω κι όχι να πω.
Κάνω ταινίες όπως είναι η ζωή, «Ανόητες» µε «Α» στερητικό, δεν έχουν νόηµα.

¶Ò˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÙÔ ı¤Ì· ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜;
Η καταγωγή µιας επιθυµίας είναι το πιο µυστήριο πράγµα. Κανείς
δεν ξέρει. Τα θέµατα µάς επιλέγουν, δεν τα επιλέγουµε. Τελικά,
ενώ κρίνοµαι για τις επιλογές µου, είµαι ανεύθυνος. Ακόµα και
σήµερα δεν ξέρω γιατί επέλεξα να κάνω τις συγκεκριµένες ταινίες.
Απλώς είµαι ένας ελεύθερος άνθρωπος, που επιθυµεί την ελευθερία και δεν ακολουθεί καµιά καριέρα. ∆ε θέλω οι άλλοι να προσµένουν κάτι από µένα. Γι’ αυτό κάνω τελείως διαφορετικά πράγµατα. Στην τελευταία µου ταινία, ο ήρωας είναι ένας άνθρωπος που
δεν περιµένει τίποτα.

∫¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ Î·È ÌÈ· Ù·ÈÓ›·! ∂Ó‰È¿ÌÂÛ· ÙÈ Î¿ÓÂÙÂ;
Σκέφτοµαι την επόµενη. Θέλω το σινεµά να είναι µια δραστηριότητα ενταγµένη στη ζωή µου. Ζω τη ζωή µου όταν κάνω ταινίες.
∆εν ξέρω αν είναι κατανοητό, αλλά η δηµιουργία µιας ταινίας είναι
µέρος της πραγµατικότητάς µου, της καθηµερινότητάς µου. ∆ε
διαχωρίζω τα πράγµατα, δεν έχω πει ποτέ «τώρα κάνω µια ταινία,
τώρα ζω». Όταν κάνω µια ταινία, ζω πιο έντονα απ’ όταν δεν
κάνω. Παλαιότερα δεν ήταν έτσι… Όταν ήµουν πιο νέος, προτεραιότητα είχαν άλλα πράγµατα. Οι έρωτες, τα ταξίδια είχαν άλλη
βαρύτητα. Τελικά όσο υποχωρεί η ζωή, η δηµιουργικότητα αυξάνεται. Η τέχνη είναι για τους γέρους, όχι για τους νέους. Οι γέροι
πρέπει να την κάνουν.

¶ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂﬁÌÂÓÔ ÊÈÏÌ;
Το επόµενο είναι σχεδόν έτοιµο! Θα έχει τον τίτλο Αθήνα Κωνσταντινούπολη. Είναι ένα road movie, η διαδροµή Αθήνα - Κωνσταντινούπολη. Η επιθυµία µου γι’ αυτήν την ταινία ξεκίνησε από το
άρωµα της Κωνσταντινούπολης που είναι µια υπέροχη πόλη.

i
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Ì¤ÏÏÔÓ;

3Ô ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ
£ÂÌ·ÙÈÎﬁ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ
Κατά την τελευταία δεκαετία έχει διαµορφωθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στη χώρα µας ένα νέο τοπίο στην παραγωγή και διανοµή κινηµατογραφικών έργων. Το πλαίσιο νόµων και θεσµών στον
κινηµατογράφο που υπάρχει σήµερα στη χώρα µας χρειάζεται βελτιώσεις, αλλαγές και νέα µέτρα. Το 1987 έγινε το 2ο Κινηµατογραφικό Συνέδριο, µε οργανωτική ευθύνη της Ε.Ε.Σ. και τη συνεργασία
των υπολοίπων φορέων του οπτικοακουστικού χώρου. Από τότε
δεν υπήρξε καµιά συνολική και σε βάθος µελέτη των προβληµάτων της ελληνικής κινηµατογραφίας.
Σήµερα είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν νέα µέτρα και να
εντείνουµε όλοι, Πολιτεία, δηµιουργοί, παραγωγοί, τις προσπάθειές µας, προκειµένου η υπάρχουσα κρίσιµη µάζα του κινηµατογράφου µας να µπει σε τροχιά ποιοτικής ανάπτυξης.
Ωρίµασε, λοιπόν, η ανάγκη για ένα Κινηµατογραφικό Συνέδριο.
∆υστυχώς, τις ανάγκες αυτές δεν τις κάλυψε το προηγούµενο Σχέδιο
Νόµου περί «Κινηµατογραφικής Πολιτικής», που αγνοούσε επιδεικτικά
τους Έλληνες σκηνοθέτες, σεναριογράφους, παραγωγούς, διανοµείς,
αιθουσάρχες, καθώς και το σύνολο του κινηµατογραφικού κόσµου.
Συντάχθηκε, δηλαδή, ερήµην των κινηµατογραφιστών, ήταν πρόχειρο
και δεν κάλυπτε τις πραγµατικές ανάγκες της κινηµατογραφίας, γι’ αυτό
και απορρίφθηκε απ’ όλη την κινηµατογραφική κοινότητα.

ªÔÚÊ‹ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘
Πρόκειται για ένα θεµατικό Συνέδριο Εργασίας, όπου θα µελετηθούν σε βάθος όλα τα προβλήµατα του κινηµατογράφου, µε σύγχρονο πνεύµα. Αυτό σηµαίνει ότι θα συµµετέχουν όλοι οι κινηµατογραφικοί φορείς, χωρίς αποκλεισµούς, γιατί δε νοείται, σε µια ευνοµούµενη και δηµοκρατική πολιτεία, να θεσπίζονται µέτρα για µια
τέχνη, ερήµην των δηµιουργών της. Έτσι, θα δουλευτούν σε βάθος
οι προτάσεις για να επιλυθεί το µείζον πρόβληµα της επάρκειας και
της σταθερότητας των ζωτικών πόρων της ελληνικής κινηµατογραφίας, να δηµιουργηθούν κίνητρα για τη συµµετοχή του ιδιωτικού
τοµέα στην παραγωγή και να ενθαρρύνουν τη δηµιουργία επενδύσεων. Είναι αναγκαίο να περάσουµε, από τη σηµερινή φάση συντήρησης της υπάρχουσας κινηµατογραφίας, στην ανάπτυξη, για να
δοθεί ισχυρή αναπτυξιακή διάσταση στην κινηµατογραφία µας και
ίσες ευκαιρίες σε όλους, χωρίς αποκλεισµούς. Έτσι, θα µπορέσουµε να διαµορφώσουµε ένα τελικό κείµενο, που θα τροποποιεί προς
το καλύτερο την υπάρχουσα Νοµοθεσία, για να καθορίσει το µέλλον του ελληνικού κινηµατογράφου για τις επόµενες δεκαετίες.

£ÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ∂ÓﬁÙËÙÂ˜:
Σε αυτό το Συνέδριο θα γίνει συζήτηση σε βάθος, για πρώτη φορά
τα τελευταία 20 χρόνια, και θα παρθούν ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες
• για την Κινηµατογραφική Παιδεία και Εκπαίδευση
• για ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό Ελληνικό Κέντρο
Κινηµατογράφου
• για την παραγωγή και την προώθηση και διανοµή
της ελληνικής ταινίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• για την αποκατάσταση-συντήρηση-διατήρηση
της Εθνικής Κινηµατογραφικής κληρονοµιάς
• για τη στήριξη της υλικοτεχνικής υποδοµής
• για την ενίσχυση των µικρών αλλά και περιφερειακών αιθουσών
• για τη στήριξη της ταινίας µικρού µήκους
• για την επανίδρυση των κινηµατογραφικών λεσχών στην περιφέρεια και τη στήριξη του δικτύου των δηµοτικών κινηµατογράφων
• για την προώθηση των νέων τεχνολογιών
• για την αποκατάσταση της ιστορικής ταινιοθήκης - γιατί για µας,
παιδεία και ταινιοθήκη είναι δυο έννοιες εντελώς ταυτόσηµες
και τόσα άλλα…
Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, που έχει αναλάβει την οργανωτική ευθύνη του Συνεδρίου εκ µέρους της Πολιτείας, θέτει ως στόχο
να γίνει το Συνέδριο το πρώτο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου.
Τα πορίσµατα του Συνεδρίου, που θα είναι καρπός ενός δηµοκρατικού και δηµιουργικού διαλόγου, µε τη συµµετοχή όλων των
παραγωγικών δυνάµεων του ελληνικού κινηµατογράφου, θα
παραδοθούν στο Υπουργείο Πολιτισµού, ώστε µέχρι την άνοιξη
του 2007 να ψηφιστεί ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος για τον ελληνικό κινηµατογράφο. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών έχει προτείνει
τη διαδικασία αυτή στον Υπουργό Πολιτισµού, κ. Γιώργο Βουλγαράκη, ο οποίος την έχει κάνει αποδεκτή και τη στηρίζει.

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜

Ο Χάρης Παπαδόπουλος, πρόεδρος
της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών
που έχει αναλάβει τη διοργάνωση και διεξαγωγή,
του Συνεδρίου παρουσιάζει τη δοµή του

// ¤¯ÂÈ

Ô Î·ÈÚﬁ˜ Á˘Ú›ÛÌ·Ù·

ªÈ· ÈÛÙÔÚ›·
·ﬁ ÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ
ÁÈ· ÙÔ ·ÚﬁÓ
Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
Επισκεφθήκαµε τα Ζαγοροχώρια για τα γυρίσµατα
της ταινίας Γενοβέφα του Βασίλη ∆ούβλη.
Αυτό που διαπιστώσαµε, µεταξύ άλλων,
από την παραµονή µας εκεί ήταν και το
ότι ο κινηµατογράφος δεν είναι προσωπική
υπόθεση µόνο του σκηνοθέτη

·ﬁ ÙËÓ º·Ó‹ ∑ÈÒ˙È·
Ξεκινήσαµε από το Πάπιγκο για το χωριό Κουκούλι γύρω στις 9 το πρωί. Είχα ξεχάσει πόσο ωραία είναι τα βουνά αυτή την ώρα, τα ποτάµια, τα πλατάνια, ο πρωινός
ήλιος. Αφήσαµε το αυτοκίνητο στην άκρη του χωριού. Ξέραµε προς τα πού να
πάµε. Το συνεργείο αφήνει τα ίχνη του παντού. Φτάσαµε στην πλατεία και το θέαµα
ήταν υποβλητικό: µια ποµπή κηδείας ερχόταν µέσα απ' τα καλντερίµια και, παρότι
αναγνώρισα τους ηθοποιούς, µόνο το «Στοπ» του σκηνοθέτη µ' έφερε πίσω στην
πραγµατικότητα.
Ήµασταν στο γύρισµα του Βασίλη ∆ούβλη για την ταινία Γενοβέφα. Καθίσαµε στην
πλατεία κάτω απ' το πλατάνι, µαζί µε κάποιους έκπληκτους τουρίστες. Μας κέρασαν γιαούρτι και γλυκό κεράσι. Βλέπαµε την ποµπή της κηδείας να
'ρχεται ξανά και ξανά. Ήχος - µοτέρ - πάµε. Βήµατα στο
λιθόστρωτο, τζιτζίκια, ησυχία. «Στοπ».
Τέλειωσε η σκηνή και µεταφερθήκαµε στο επόµενο ντεκόρ: χωριό Άνω Πεδινή. Η πατρίδα του
σκηνοθέτη και η βάση της παραγωγής. Το συνεργείο µένει σ' ένα οικοτροφείο µε δωµάτια των 12
κρεβατιών, αλλά και γήπεδο του µπάσκετ και
πινγκ-πονγκ. Περπατήσαµε απ' το οικοτροφείο
µέχρι το σηµείο του γυρίσµατος. «Στην ταινία πάτε,
καλά να περάσετε», µας καλωσόρισαν οι γιαγιάδες
µε τα τσεµπέρια. Μέχρι να φτάσουµε, το συνεργείο
είχε ήδη αρχίσει να στήνει το πλάνο και ο ∆ούβλης
έκανε τις πρόβες του. Εδώ τα γυρίσµατα µοιάζουν να
'ναι προσωπική υπόθεση, όχι µόνο για τους γονείς του
σκηνοθέτη, αλλά και για όλο το χωριό. Γιορτή. Αισθάν-

θηκα κι εγώ σαν στο σπίτι µου. «Είµαι απ' την άλλη µεριά του βουνού», τους είπα κι έγινα δική τους. Μαζεµένοι στη σκιά ενός
δέντρου, κάθονταν οι οργανοπαίκτες για τη σκηνή του
γάµου. Πιάσαµε την κουβέντα και θυµήθηκα ένα-δυό
ονόµατα µουσικών απ' τα πανηγύρια των παιδικών µου
χρόνων. Οι άνθρωποι είναι τόσο αγαπητοί στον τόπο
τους, σκέφτηκα, τόσο γενναιόδωροι.
Όταν φύγαµε αργά το απόγευµα, τα παιδιά µάς έκαναν
ένα εξαιρετικό δώρο. Οι µουσικοί έπαιξαν για µας ένα
ηπειρώτικο τραγούδι, που έσβηνε όσο αποµακρυνόµασταν. Γυρίζοντας στο Πάπιγκο, ο καιρός άλλαξε κι άρχισε να
βρέχει. Πρόλαβαν άραγε να τελειώσουν τη σκηνή;

Γενοβέφα λοιπόν, µια ιστορία που είναι σαν να την άκουσες στην
αυλή από γιαγιάδες και παππούδες. Ένα σκάνδαλο. Μισά αλήθεια,
µισά υπερβολές ή και φαντασίες. Ο Ηλίας, εξηντάρης, γυρίζει στο
χωριό µετά από 30 χρόνια στην Γερµανία. Στη γυναίκα του την
Ελένη, νεότερή του, αυτή η επιστροφή δεν αρέσει. Τον παντρεύτηκε, αλλά δεν τον ερωτεύτηκε ποτέ. Ο Ηλίας προσλαµβάνει στο
µαγαζί του τον Πέτρο, έναν λαθροµετανάστη, και τον έχει σαν γιο
του. Η Ελένη κι ο Πέτρος ερωτεύονται απελπισµένα...
Μια ταινία εκτός έδρας. Μια ιστορία από το ξεχασµένο παρελθόν, που συναντάει το ζωντανό παρόν της ελληνικής επαρχίας.
Σκηνοθέτης, ηθοποιοί και συνεργείο έρχονται να αφηγηθούν ξανά,
µε εικόνες και ήχους, εκείνη τη µαγική ιστορία της αυλής.

¿ÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹ °ﬁÓÈÌË

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¡ﬁÏÏ·˜: ·˜ ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘ÌÂ Ù· ÙÂ›¯Ë ÙË˜ ﬁÏË˜
ακούω του λυσσώντος ανέµου την ορµήν ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞§µ√™

Ο Στέφανος, Γενικός Συντονιστής του προγράµµατος, «Άγονη Γραµµή Γόνιµη» µε ένα µικρό βαν, έναν προτζέκτορα αλλά πάνω από
όλα µεράκι θα ταξιδέψει µε την υπόλοιπη οµάδα (και όσους εθελοντές ανταποκριθούν στο κάλεσµά του) Ιανουάριο, Φεβρουάριο,
Μάρτιο σε 25 νησιά προσφέροντας θέαµα, γνώση, διασκέδαση.
Ταινίες, βιβλία, εκθέσεις ζωγραφικής, παραστάσεις καραγκιόζη.
«Με αυτόν τον τρόπο δεν αµπαρώνεις την πόρτα κάθε τέλος
καλοκαιριού. Ας την αφήσουµε διαρκώς ανοιχτή (αν το θέλουµε) στου ανέµου την ορµήν».
Το πρόγραµµα «Άγονη Γραµµή Γόνιµη»ξεκινά από το πάθος της
οµάδας αυτής, να δώσει πίσω στα νησιά ό,τι έχει εισπράξει (ο καθένας µας) απ’ τις καλοκαιρινές επισκέψεις εκεί. «Το να ξεδιπλώνεις
µπροστά στον άλλον ένα έργο τέχνης, µια ταινία, ένα ποίηµα,
ένα τραγούδι, είναι ένα µέσο να τον πλησιάσεις, να έρθεις
κοντά του, και εντέλει να γνωρίσεις τον ίδιο σου τον εαυτό.
Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα του προγράµµατός µας. Κάπως
έτσι ξεκίνησε η ιδέα: να γνωρίσουµε εκείνη την Ελλάδα που
µας δίνει τόσα πολλά και που µόνον το καλοκαιρινό, εύκολο,
πρόσωπό της γνωρίζουµε. Εκείνη την Ελλάδα, που εξακολουθεί να διατηρεί το πρόσωπό της, την δικιά της αλήθεια, παρ’
όλη την πίεση που δέχεται από το κέντρο, και την αποµόνωση
που ξέρει να υποµένει».

Μέχρι στιγµής, οι φορείς στους οποίους απευθύνθηκε ανταποκρίθηκαν (Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, Ε.Κ.Κ., Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας, Πανελλήνια Οµοσπονδία
Βιβλιοπωλών Εκδοτών), ενώ ελπίζει ότι θα βρει συνοδοιπόρους
και για τη συνέχεια. «Με ταινίες µεγάλου και µικρού µήκους,
καθώς και ντοκιµαντέρ, που οι σκηνοθέτες τους, διακατεχόµενοι από αισθήµατα αλληλεγγύης, προσφέρουν αφιλοκερδώς
(άραγε, γιατί να τονίζουµε το αυτονόητο;) θα συνεργαστούµε
µε οποιαδήποτε οµάδα, λέσχη, πολιτιστικό σύλλογο, δήµο,
κοινότητα, καφενείο, άτοµο, δραστηριοποιείται στα νησιά.
Ενδεικτικά αναφέρω την κινηµατογραφική λέσχη Αµοργού, η
οποία εδώ και χρόνια δείχνει την αγάπη της για την 7η τέχνη.
Επίσης, µε τα χιλιάδες βιβλία που µας προσέφερε η ΠΟΕΒ, θα
εµπλουτίσουµε τις ήδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες και όπου δεν
υπάρχουν θα ιδρύσουµε καινούριες».
Ο σπόρος που θα ρίξουν θέλουν να βγάλει ρίζες, να γίνει δέντρο
που θα αποδώσει καρπούς. Για αυτό ένα µεγάλο µέρος του προγράµµατος απευθύνεται στα παιδιά «την αρχή όλων µας», όπως
λέει χαρακτηριστικά, «για τα παιδιά θα συµπράξουµε µε µίµους,
καραγκιοζοπαίκτες, µουσικούς. Μεγαλώνοντας, πλησιάζοντας
το κατώφλι των -αντα, παρατηρούµε τα νέα παιχνίδια: τα µήλα
γίνονται game boy, η αµπάριζα SMS, ο γιατρός “πάµε ψυχανά-

Ο Στέφανος Νόλλας και η ∆ιάδραση, δεν κατεβαίνουν από το πλοίο της άγονης γραµµής
µε το τέλος του καλοκαιριού. Συνεχίζουν το ταξίδι τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου...
«γκρεµίζοντας τα τείχη της πόλης». ∆εν χρειάζονται πολλά πράγµατα, ούτε και ιδιαίτερες θυσίες.
Όχι άγονη γραµµή η νήσος είναι γόνιµη...

λυση”, η µπάλα FIFA-MUDIAL-ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (πώς χάνουµε!) και έµεινε το κρυφτό, που, όµως, στην κρυψώνα σου δεν
πρόκειται να σε αναζητήσει κανείς. Με δύο λόγια, αν δεν αποκαταστήσουµε την έννοια της κοινότητας µεταξύ µας, τα ανυπεράσπιστα παιδιά είναι που χτυπάει πρόωρα ο αποκλεισµός.
∆ίχως να ψάχνουµε εύκολες απαντήσεις πηγαίνουµε να σπείρουµε κάτι και όχι να θερίσουµε. Ευχή µας, αν ξεπηδήσει ένα
βλαστάρι να το µεγαλώσουν οι ίδιοι, αυτοί που ξέρουν πώς να
συνοµιλούν µε την θεία γη».
Η… πρόβα τζενεράλε για την Άγονη Γραµµή Γόνιµη έγινε στις
«Γιορτές Φολεγάνδρου». Από τις 12 –17 Ιουλίου στην αυλή του
∆ηµοτικού Σχολείου του νησιού προβλήθηκαν 14 ελληνικά ντοκιµαντέρ, όπου... «τη συµµετοχή των ντόπιων πλήθυναν οι επαναπατρισµένοι Αθηναίοι και οι τουρίστες. Αυτό που µας ενδιαφέρει, είναι η συνάντηση µε τους ανθρώπους που µένουνε εκεί.
Αν και αποκλεισµένοι δεν εγκαταλείπουν το σπίτι τους, σαν
φάροι χειροκίνητοι, εκπέµποντας το σινιάλο τους πως η ζωή θα
µπορούσε να κυλάει (και) αλλιώς. Αντιµέτωποι µε την εικόνα
της ηλεκτρονικής αποβλάκωσης, χωρίς καµία “πολιτιστική”
δραστηριότητα, µας έθεσαν, το αιώνιο ερώτηµα του ποιητή:
θα γκρεµίσουµε τα τείχη της πόλης ή θα τα µεγαλώσετε για να
µας βάλετε κι εµάς µέσα;».

Για το κλείσιµο της κουβέντας µας ο Στέφανος κρατά την ελπίδα και
την πίστη πως όλα αυτά δεν θα µείνουν µόνο λόγια. «Όταν όλα
έχουν στο κέντρο τους το χρήµα και το στενό προσωπικό συµφέρον, σκοτεινιάζουν οι ορίζοντές µας. Προσπαθούµε να κάνουµε
πράγµατα που δροσίζουν την ψυχή µας .Το πρόγραµµα αυτό
προέκυψε ως αντίδωρο στα νησιά που γεµίζουν τη ζωή µας, εκεί
που πλαγιάσαµε, ξαναβρίσκοντας τις µυρωδιές, τα χρώµατα και
την γεύση του Α-ληθινού. Κυρίως το αγαθό που είχαµε στερηθεί
περισσότερο ζώντας στην ξεραΐλα του κλεινού άστεως: την ηρεµία της γειτονιάς. Τίποτα δεν µας ανήκει, όχι άγονη γραµµή, η
νήσος είναι γόνιµη, οι πόνοι µας γόνιµοι, προϋποθέτοντας καλοσύνη, προσκυνώντας αληθοσύνη, καλωσορίζουµε ένα δελφίνι –
είναι το παρελθόν, ή µήπως το µέλλον;».

i
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∆Ô ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÓÙÔÎ˘Ì·ÓÙ·›Ú*
ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔÓ ∫ﬁÛÌÔ*
Ο Φώτος Λαµπρινός, υπεύθυνος του προγράµµατος
Ιστορικό Ντοκυµανταίρ της ΕΡΤ παρουσιάζει τα πρώτα βήµατα
που έχουν γίνει στην Ελλάδα για το φιλόδοξο αυτό πρόγραµµα
σε συνεργασία µε τα τηλεοπτικά δίκτυα της Ευρώπης

Η ΕΡΤ, στην προσπάθεια που ανέλαβε από την
περασµένη χρονιά (Φεβρουάριος 2005) µε στόχο
την αναβάθµιση της εγχώριας παραγωγής Ιστορικών ντοκυµανταίρ, διοργάνωσε στην Αθήνα σε
συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ντοκυµανταίρ
(EDN) και µε τη συµπαράσταση του καναλιού
«Βουλή-Τηλεόραση», του Γαλλικού Ινστιτούτου
Αθηνών και του Goethe Institute, Σεµινάριο επιµόρφωσης (Μάϊος 2005 και 2006) και στη συνέχεια ένα
«Εργαστήριο» (Workshop) όπου µε τη βοήθεια
εκπροσώπων τηλεοπτικών δικτύων και εταιρειών
παραγωγής από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ όπως Arte,
History Channel, Discovery, BBC κ.ά. έγινε λεπτοµερής επεξεργασία σεναρίων και σχεδίων παραγωγής
που υπέβαλαν οι συµµετέχοντες.
Στο πλαίσιο του Σεµιναρίου διακεκριµένοι εκπρόσωποι τηλεοπτικών δικτύων και εταιρειών παραγωγής
από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ανέπτυξαν τα θέµατα:
Ευρωπαϊκή αγορά ντοκυµανταίρ
Ιστορικό ντοκυµανταίρ
και ευρωπαϊκή τηλεόραση
Ιστορικό ντοκυµανταίρ
και στάδια υλοποίησής του
Σχέση σεναρίου, εικόνας και αφήγησης
Αρχειακό υλικό και χρήση
Νέες τάσεις στη
δραµατοποίηση ντοκυµανταίρ

∏ ∞ﬁÎÚ˘„Ë (The Hide)
∞Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡
ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

√ ª‡ıÔ˜ ∆Ô˘ ∫·ÏÔ‡ πÙ·ÏÔ‡
(The Good People of Italy)

Για την ανάπτυξη των παραπάνω θεµάτων πραγµατοποιήθηκαν ειδικές προβολές και ανάλυση επιλεγµένων ταινιών. Επιπλέον, εκπρόσωποι των διεθνών
τηλεοπτικών οργανισµών παρουσίασαν τη «στρατηγική» των καναλιών που εκπροσωπούν και τα κριτήρια
µε τα οποία επιλέγουν και αγοράζουν ένα ιστορικό
ντοκυµανταίρ. Ο στόχος της Α΄ φάσης ήταν διπλός:
αφενός να επιµορφώσει τους συµµετέχοντες και αφετέρου να τους εξοικειώσει µε τις σύγχρονες τάσεις της
διεθνούς τηλεοπτικής αγοράς ντοκυµανταίρ.
Στη δεύτερη φάση του Εργαστηρίου επελέγησαν από
το EDN (Οκτώβριος 2005) 18 προτάσεις (σενάρια και
σχέδια παραγωγής) και εξετάστηκαν από τους εκπροσώπους των ξένων φορέων. Για αρκετές από αυτές
τις προτάσεις (projects) εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για συµπαραγωγή έτσι που σήµερα, ένα χρόνο
µετά την έναρξη της προσπάθειας, έχουµε τουλάχιστον 5 µε 6 προτάσεις που βρίσκονται στο στάδιο των
τελικών διαπραγµατεύσεων µε ξένα τηλεοπτικά
δίκτυα και εταιρείες παραγωγής, όπως ZDF, RAI,
ARTE, AVRO, προκειµένου να αρχίσουν σύντοµα τα

γυρίσµατα. Στην προσπάθεια αυτή η ΕΡΤ συµµετέχει
στο χρηµατοδοτικό πακέτο των ταινιών αυτών, το
οποίο κατά µέσο όρο κυµαίνεται στα 250.00 €, µε
σηµαντικά ποσά τα οποία στην ουσία συνιστούν
περισσότερο επένδυση παρά ενίσχυση. Παράλληλα
σε ορισµένες από αυτές τις συµπαραγωγές συµµετέχει και το κανάλι «Βουλή – Τηλεόραση».
Μ’ αυτό τον τρόπο το ελληνικό ντοκυµανταίρ αποκτά τη δυνατότητα µιας σοβαρής ευρωπαϊκής και
διεθνούς διανοµής.
Η ΕΡΤ προκειµένου να στηρίξει αυτές τις προτάσεις
συµµετείχε σε ευρωπαϊκές συναντήσεις όπου συζητήθηκαν ελληνικά projects.
Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, την οποία η ΕΡΤ
και η «Βουλή - Τηλεόραση» επιδιώκουν να µετατρέψουν σε ετήσιο θεσµό, κοινοποίησαν µια νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Σεµινάριο που διεξήχθη στην Αθήνα µεταξύ 15-19/5/06 πάντα σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ντοκυµανταίρ (EDN).
Στο Σεµινάριο συµµετείχαν 160 άτοµα όχι µόνο σκηνοθέτες και παραγωγοί, αλλά και σεναριογράφοι,
ερευνητές δηµοσιογράφοι και ιστορικοί έτσι ώστε να
δηµιουργηθούν µικρές οµάδες από διάφορες ειδικότητες που είναι απαραίτητες στη συγκρότηση ενός
επιτελείου που οργανώνει και παράγει ένα ιστορικό
ντοκυµανταίρ. Στο Σεµινάριο δίδαξαν και πάλι εκπρόσωποι τηλεοπτικών δικτύων και εταιρειών παραγωγής ιστορικών ντοκυµανταίρ, προβλήθηκαν ταινίες
και διεξήχθη άκρως εποικοδοµητική συζήτηση.
Με το πέρας το Σεµιναρίου οι συµµετέχοντες ανέλαβαν να ετοιµάσουν τις προτάσεις τους (σχέδια ταινιών) που θα υποβληθούν στο τέλος Αυγούστου
και, όπως το 2005, το EDN θα επιλέξει εκείνες τις
προτάσεις (projects) που θα εξετασθούν στο «Εργαστήριο» του Οκτωβρίου 2006 το οποίο θα διεξαχθεί
και πάλι στην Αθήνα. Ωστόσο, για την καλύτερη
προετοιµασία των προτάσεων και µε πρωτοβουλία
της ΕΡΤ διοργανώθηκε ένα έκτακτο 2ήµερο Σεµινάριο (11-12 /7/06) µε τίτλο «Από την ιδέα στη χρηµατοδότηση ενός projecrt» όπου οι συµµετέχοντας
είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους
σχετικά µε τον τρόπο διατύπωσης και υλοποίησης
µιάς πρότασης.
Η εµπειρία των δύο χρόνων µας δίνει το δικαίωµα να
θεωρήσουµε ότι το πρόγραµµα για την αναβάθµιση
και προώθηση του ιστορικού ντοκυµανταίρ βρίσκεται σε πολύ καλό δρόµο.

*∏ Ï¤ÍË ÓÙÔÎ˘Ì·ÓÙ·›Ú ÁÚ·ÌÌ¤ÓË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
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Από τις περίπου 20 ελληνικές ταινίες µεγάλου µήκους
που ή είναι έτοιµες ή βρίσκονται στο στάδιο του post production, οι µισές είναι γυρισµένες µε ψηφιακή
κάµερα, ενώ οι πρώτες ελληνικές αίθουσες
που µπορούν να υποστηρίξουν ψηφιακή προβολή
κάνουν δειλά την εµφάνισή τους. Και αν για κάποιους
αυτό µοιάζει σηµείο των καιρών, για τους
περισσότερους είναι απλά µονόδροµος.
Ό,τι ακολουθεί είναι µία εισαγωγή στην ιστορία του
ψηφιακού κινηµατογράφου στην Ελλάδα και ένα
βλέµµα στο ψηφιακά προδιαγεγραµµένο µέλλον του…

·ﬁ ÙÔÓ ª·ÓÒÏË ∫Ú·Ó¿ÎË
Ακόµη κι αν ο Τζορτζ Λούκας δεν είχε ανακοινώσει επίσηµα ήδη
από το 1999 το θάνατο του φιλµ (όπως το ξέραµε) γυρίζοντας και
προβάλλοντας την πρώτη ταινία της καινούριας τριλογίας του
Πολέµου Των Άστρων ψηφιακά, η αυγή του 21ου αιώνα είχε ήδη
προετοιµάσει αργά και µεθοδικά την δολοφονία του, καταργώντας
100 χρόνια σινεµά µέσα σε µία και µόνο στιγµή. Αυτή που απαιτείται για να πάρει κανείς µία ψηφιακή κάµερα στα χέρια του και να
πατήσει το Rec. Και ενώ δεν έχει περάσει ούτε µία δεκαετία από
τότε που το γύρισµα µε ψηφιακή κάµερα άρχισε δειλά να απειλεί
το παραδοσιακό 35mm, ο πλανήτης βρίσκεται ήδη αντιµέτωπος µε
µία επανάσταση που απειλεί να αλλάξει ολόκληρη τη διαδικασία
µε την οποία βλέπουµε σινεµά. Χολιγουντιανές υπερπαραγωγές
γυρίζονται πια µε ψηφιακές κάµερες τελευταίας τεχνολογίας, οι
πρώτες ψηφιακές αίθουσες (µε προβολή χωρίς κόπιες) λειτουργούν ήδη σε Αµερική, Ευρώπη και Ασία και η παραδοσιακή διανοµή κινηµατογραφικών ταινιών αργοπεθαίνει κάτω από το βάρος
ενός παντοδύναµου και κυρίως ευρύχωρου δορυφόρου που σε
πολύ λίγο θα µπορεί πια να λειτουργεί ως ένα γιγαντιαίο φιλµοκοντρόλ. Και όσο η Τεχνολογία συνεχίζει να προπορεύεται κατά πολύ
της Τέχνης, το µέλλον µάλλον κρύβει περισσότερα «θαύµατα»
από όσα µπορεί να αντέξει ένα κοµµάτι - ακόµα και του πιο ανθεκτικού - φιλµ…

// ¤ÚÂ˘Ó·

ªÈÎÚ‹ πÛÙÔÚ›· ÁÈ· ¤Ó·Ó ºﬁÓÔ!
Στις αρχές της δεκαετίας του 90` ο Φράνσις Φορντ Κόπολα είχε πει
πως µία µέρα ένα µικρό κορίτσι από το Οχάιο θα πάρει την βιντεοκάµερα του µπαµπά της και θα γυρίσει µία υπέροχη ταινία. Το κορίτσι από το Οχάιο δεν έµαθε κανείς αν τελικά έγινε µία σπουδαία
σκηνοθέτης, αλλά πολλά άλλα αγόρια και κορίτσια από όλον τον
πλανήτη βρήκαν τρόπο και τόπο στις δυνατότητες µίας ψηφιακής
κάµερας για να κάνουν το όνειρό τους πραγµατικότητα. Η κατακόρυφη µείωση του κόστους του γυρίσµατος και η ευελιξία ενός
µέσου που µπορούσε να τρυπώσει ακόµη και στην κόρη ενός
ανθρώπινου µατιού, ξέφυγε γρήγορα από την λογική του «οικιακού
βίντεο» και συνδέθηκε αυτόµατα µε το κίνηµα ενός ανεξάρτητου
σινεµά που θα όρθωνε το ανάστηµα του µπροστά στην κυριαρχία
των αµερικάνικων στούντιο αλλά και των µεγάλων ευρωπαϊκών
(συµ)παραγωγών. Και κάπως έτσι για ακόµη µία φορά στην Ιστορία
του κινηµατογράφου τα παραδοσιακά 24 καρέ άλλαξαν αναλογίες,
εικόνα και αισθητική για να γεννήσουν αυτό που λίγα χρόνια µετά
θα ονοµαζόταν ανεπίσηµα digital cinema (d-cinema ή e-cinema). Η
παραγωγή ταινιών παγκόσµια διπλασιάστηκε, το «∆όγµα 95» των
ανατρεπτικών ∆ανών (χωρίς η χρήση ψηφιακής κάµερας να συγκαταλέγεται επίσηµα στους αυστηρούς κανόνες του) έφερε το ψηφιακό σινεµά στα µεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη µε την παγκόσµια
επιτυχία της Οικογενειακής Γιορτής (Festen) του Τόµας Βίντερµπεργκ (1998), το Blair Witch Project των Ντάνιελ Μάιρικ και

µÈÔÙÂ¯Ó›· √ÓÂ›ÚˆÓ

ªÈ· ª¤Ú· ∆Ë ¡‡¯Ù·

∏ æ˘¯‹ ™ÙÔ ™ÙﬁÌ·

Εντουάρντο Σάντζες (1999) έγινε µία από τις µεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών, το Internet γέµισε από ταινίες επίδοξων δηµιουργών και διαδικτυακούς τόπους που λειτουργούν ως
«εναλλακτικά» κινηµατογραφικά φεστιβάλ, ταινίες γυρισµένες µε
ψηφιακή κάµερα και µονταρισµένες σε ένα προσωπικό ηλεκτρονικό
υπολογιστή εισέβαλλαν στην παγκόσµια αγορά και ο Στίβεν Σόντερµπεργκ εν έτει 2006 διένειµε την καινούρια του ταινία Bubble ταυτόχρονα σε κινηµατογράφους, DVD Clubs και Internet. Και έτσι,

ρωµένο µανιφέστο δηµιουργικής απελευθέρωσης. Με χαµένο (και
ευτυχώς ξεχασµένο) σύνδεσµο τις βιντεοταινίες της δεκαετίας του `80
που µεσουράνησαν στα ράφια των βιντεοκλάµπ και αργότερα στις
απογευµατινές ζώνες της ελληνικής τηλεόρασης, η πρώτη αναγνωρισµένη προσπάθεια γυρίσµατος µε µέσο διαφορετικό από το καθιερωµένο φιλµ ήταν η Βιοτεχνία Ονείρων του Τάσου Μπουλµέτη το
1989, η οποία γυρίστηκε µε Beta SP (αναλογική) και στην συνέχεια
µεταφέρθηκε σε φιλµ 35mm. Παραγωγή του Ελληνικού Κέντρου

∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È „ËÊÈ·Îﬁ. ∆Ô ÌﬁÓÔ Ô˘ ı· ¯¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ù·
ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÔÈ ÁÚ·Ù˙Ô˘ÓÈ¤˜ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ. ¡›ÎÔ˜ ¶ÂÚ¿ÎË˜
λίγο πριν µπορέσει κανείς να µιλήσει χωρίς δυσνόητους τεχνικούς
όρους για ψηφιακή διανοµή και προβολή ταινιών και την ενδεχόµενη (αλλά και µελλοντικά βέβαιη) εξαφάνιση του φιλµ, ακόµη και ο
ίδιος Φράνσις Φορντ Κόπολα µοιάζει πια ανίκανος να παρακολουθήσει την µε ψηφιακούς ρυθµούς εξέλιξη των κινούµενων εικόνων.

No Budget Stories
Ο έρωτας του ελληνικού κινηµατογράφου µε την ψηφιακή τεχνολογία υπήρξε ανέλπιστα κεραυνοβόλος. Και, αν το σκεφτεί κανείς λίγο
πιο ψύχραιµα, είναι λογικό. Σε µία χώρα που το σηµαντικότερο εµπόδιο στην παραγωγή ταινιών είναι το υψηλό κόστος, το βίντεο δεν
υπήρξε µόνο η πιο φτηνή λύση αλλά και ταυτόχρονα ένα ολοκλη-

Κινηµατογράφου και της ΕΡΤ, η πρώτη αυτή επιτυχηµένη δοκιµή θα
έδινε το σήµα για την αρχή της «εναλλακτικής» φωτογραφίας που
ταυτόχρονα µε τις εξελίξεις στην Αµερική και την Ευρώπη θα εγκαινίαζε την αντιπαράθεση ανάµεσα στο φιλµ και την ψηφιακή κάµερα
και θα έφτανε µέχρι την πλήρη απενοχοποίηση του νέου µέσου στην
δεκαετία του 2000. Ένας νέος ελληνικός κινηµατογράφος, αυτή τη
φορά πραγµατικά ανεξάρτητος, θα γεννιόταν µε κορωνίδες του το No
Budget Story (όνοµα και πράγµα) του Ρένου Χαραλαµπίδη το 1997
(«Αν έχεις λίγα λεφτά δεν κάνεις τίποτα, αν δεν έχεις καθόλου λεφτά
κάνεις τα πάντα. Επειδή τραβούσαµε µε βίντεο, ήταν το µόνο σηµείο
που ήµασταν σπάταλοι») και την Επίθεση Του Γιγαντιαίου Μουσακά
του Πάνου Χ. Κούτρα που ξεκίνησε γυρίσµατα το 1995 και ολοκληρώθηκε το 1999 («Ήθελα να κάνω ένα b-movie που να µοιάζει πραγ-

∞ÏËıÈÓ‹ ∑ˆ‹

ŸÏÔ ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ ∆Ô˘ ∫ﬁÛÌÔ˘

§ÈÔ‡ÌË

µατικά µε b-movie. Ο µοναδικός τρόπος για να γίνει ήταν φυσικά να χρησιµοποιήσω βίντεο»).
Το αναλογικό βίντεο θα γινόταν γρήγορα ψηφιακό, όλο και περισσότεροι νέοι δηµιουργοί θα έδιναν την ψήφο εµπιστοσύνη τους στο νέο

Ο πρωτοπόρος Τάσος Μπουλµέτης, εν έτει 2006 και µετά τον
εµπορικό θρίαµβο της Πολίτικης Κουζίνας (γυρισµένης σε απαστράπτον φιλµ!) σχολιάζει καίρια 16 χρόνια µετά την Βιοτεχνία
Ονείρων: «Για να πω την αλήθεια το περίµενα πως ο ψηφιακός κινη-

∆Ô video Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë mini dv ÙËÓ ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ‘90 ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 16mm ÙËÓ ‰ÂÎ·ÂÙ›·
ÙÔ˘ '60. ∆ﬁÙÂ ﬁÌˆ˜ ·˘Ùﬁ ¤ÊÂÚÂ Î·È ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ·ÈÛıËÙÈÎ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÌÂ ÙËÓ nouvelle vague, ÙÔÓ ·ÌÂÚÈÎ¿ÓÈÎÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÎÙÏ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ '90 ÌÈ· Ô˘ ÙÔ ÈÔ ÚÔ‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘
(·˘Ùﬁ ÙÔ˘ ¢ﬁÁÌ·ÙÔ˜) Â·Ó¤ÊÂÚÂ ÌÂ ¤Ó·Ó ÈÔ ¿¯·ÚÔ Î·È ·ÚÙËÚÈÔÛÎÏËÚˆÙÈÎﬁ ÙÚﬁÔ ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÂÚ›Ô˘ ·Ú¯¤˜. ÿÛˆ˜ ÙÔ
ÈÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ﬁÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ó· Â›Ó·È ÙÂÏÈÎ¿ Ù· cine-journals ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ.
ÕÁÁÂÏÔ˜ ºÚ·ÓÙ˙‹˜
µέσο (Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας του ∆ηµήτρη Αθανίτη/1999,
Polaroid του Άγγελου Φραντζή/2000, Σώσε Με του Στράτου Τζίτζη/2001, Πάρα Λίγο, Παρά Πόντο, Πάρα Τρίχα της Στέλλας Θεοδωράκη/2002, Σπιρτόκουτο του Γιάννη Οικονοµίδη/2002, Όλο Το
Βάρος Του Κόσµου του Θάνου Αναστόπουλου/2003), παλιότεροι
καταξιωµένοι σκηνοθέτες θα πειραµατίζονταν πάνω στα όσα πρόσφερε η νέα τεχνολογία (Μία Μέρα Τη Νύχτα του Γιώργου Πανουσόπουλου/2001) και µέσα σε λιγότερο από µία δεκαετία ταινία γυρισµένη
ψηφιακά θα κέρδιζε το Α’ Κρατικό Βραβείο Καλύτερης Ταινίας (Θα Το
Μετανιώσεις της Κατερίνας Ευαγγελάκου/2002) και ταινία γυρισµένη
µε κάµερα High Definition θα γινόταν µία από τις µεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της ιστορίας του ελληνικού κινηµατογράφου (Λούφα
Και Παραλλαγή: Σειρήνες Στο Αιγαίο του Νίκου Περάκη/2006).

µατογράφος θα εξελισσόταν τόσο γρήγορα και τόσο µαζικά. Το θέµα
της τεχνολογίας αφορά στην ουσία τρεις βασικές παραµέτρους, οι
οποίες συνέχεια βελτιώνονται. Την µνήµη ενός συστήµατος, την
ταχύτητα επεξεργασίας της πληροφορίας και το κόστος αποθήκευσης.
Όσο µεγαλώνουν οι δυνατότητες στα παραπάνω µεγέθη και χαµηλώνει το κόστος κτήσης, τόσο η τεχνολογία θα κάνει θαύµατα. Η µεγαλύτερη και µοναδική (τελικά) δυσκολία ταινίας µε βίντεο είναι να µην
πέσεις στην παγίδα της τηλεοπτικής αισθητικής. Υπάρχουν σενάρια
που δεν µπορούν να γυριστούν σε βίντεο και σενάρια που δεν πρέπει να γυρίζονται σε φιλµ. Υπάρχουν, βέβαια σενάρια που δεν πρέπει
να γυρίζονται καθόλου. Το βίντεο δεν είναι µόνο φτηνότερο σαν υλικός φορέας, αλλά και η λογική χρήσης του σε µία ταινία και η όλη
παρελκόµενη φιλοσοφία γυρίσµατος».

∞ÁÚ‡ÓÈ·

¶·Ú· §›ÁÔ,

µ›ÓÙÂÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ºÈÏÌ
Και κάπως έτσι οι δύο αντίπαλοι µπήκαν στο ρινγκ για να αποφασίσουν ποιος είναι ο πιο δυνατός και να διαπραγµατευθούν την
όποια ειρηνική συµβίωση τους. Λίστες µε ατελέσφορα crash tests
δηµοσιεύθηκαν προς βοήθεια των κινηµατογραφιστών και όσο το
βίντεο (ψηφιακό πια και µε συνεχείς βελτιώσεις ως προς τις δυνατότητες και την τελική ποιότητα) κέρδιζε έδαφος, τόσο το φιλµ
παρέµενε κυρίαρχος στο παιχνίδι της ποιότητας και της κινηµατογραφικής µαγείας. Το Χόλιγουντ, όπως και κάθε µικροσκοπική
εθνική κινηµατογραφία, χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, αυτών που
αποκηρύττουν το φιλµ (Τζέιµς Κάµερον, Τζορτζ Λούκας, Μάικλ
Μαν) και αυτών που θα επιµείνουν στην χρήση του µέχρι τελικής
πτώσης (Στίβεν Σπίλµπεργκ), διεθνείς συναντήσεις ανέλυσαν ενδελεχώς το σχέδιο εκεχειρίας και όσο οι στατιστικές σε παγκόσµιο επίπεδο συµφώνησαν πως το φιλµ θα αργήσει να πεθάνει, η ζυγαριά

¶·Ú· ¶ﬁÓÙÔ,

¶·Ú¿ ∆Ú›¯·

Και αυτή ήταν η µεγαλύτερη αλλαγή µέσα σε αυτήν την δεκαετία:
η ψηφιακή κάµερα δεν παρέµεινε πια όπλο στα χέρια των «αδυνάτων», ούτε το µέσο για µία καινούρια αισθητική επανάσταση, αλλά
ένας ακόµη τρόπος να κάνεις κινηµατογράφο, ακόµα και αν αυτό
είναι η επιστροφή του Σούπερµαν του Μπράιαν Σίνγκερ / 2006, η
Ρώσικη Κιβωτός του Αλεξάντερ Σοκούροφ / 2001 ή το New Love
Meetings, η πρώτη ταινία µεγάλου µήκους που γυρίστηκε µε κινητό τηλέφωνο στην Ιταλία. Σηµαντική προσθήκη στην ελληνική
πραγµατικότητα, ο ερχοµός της κάµερας High Definition όχι πολύ
αργά σε σχέση µε την εµφάνισή της στον υπόλοιπο πλανήτη, που
αγγίζει απειλητικά την ποιότητα του φιλµ και που σε αυτήν οφείλεται η Αγρύπνια του Νίκου Γραµµατικού, η Ψυχή Στο Στόµα του
Γιάννη Οικονοµίδη και η Λούφα Και Παραλλαγή: Σειρήνες Στο
Αιγαίο του Νίκου Περάκη καθώς και οι περισσότερες ελληνικές
ταινίες που βρίσκονται αυτή τη στιγµή στο στάδιο της παραγωγής.

ªÂ ÙÔ ª›· ª¤Ú· ÙË ¡‡¯Ù· Î¿Óˆ Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔÔÈÓÈÎÔÔÈ‹Ûˆ ÙËÓ ‚ÈÓÙÂÔÎ¿ÌÂÚ· ÙËÓ Î·ËÌ¤ÓË. ∂›Ó·È
ÁÓˆÛÙﬁ ﬁÙÈ ÌÂ ÙË ‚ÈÓÙÂÔÎ¿ÌÂÚ· ‰ÈÂÚ¿¯ıËÛ·Ó ÂÈ‰Â¯ı‹ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙËÓ ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘
’80. ∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ Ù· ÂÚÁ·ÏÂ›· ÙË˜. ∆Ô ‚·ÛÈÎﬁ Â›Ó·È Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ.
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛﬁÔ˘ÏÔ˜
έγειρε οριστικά προς την ουσία του πράγµατος. «Κάθε τεχνολογικό
µέσο, όπως και η ψηφιακή κάµερα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο
όταν το σενάριο το επιτρέπει. Σηµαντικές δεν είναι οι νέες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, αλλά το πώς αυτές θα
συνεισφέρουν ώστε να φωτογραφηθεί καλύτερα και πληρέστερα µία
ιστορία». Ο διευθυντής φωτογραφίας Χρήστος Καραµάνης όριζε
ήδη από την εποχή του Μια Μέρα Τη Νύχτα του Γιώργου Πανουσόπουλου την σωστή διάσταση του νέου µέσου. Με τις ψηφιακές
κάµερες να εξελίσσονται ταχύτερα και από όσο θα προλάβαινε
κανείς να τις χρησιµοποιήσει, δηµιουργοί, τεχνικοί, ειδικοί (και
άσχετοι) συµφωνούν πλέον οµόφωνα πως το δίληµµα ανάµεσα
στο βίντεο και το φιλµ είναι ψευδές. Κάθε σενάριο απαιτεί διαφορετική µεταχείριση και η επιλογή του µέσου µε το οποίο θα γυριστεί αφορά µόνο σε επίπεδο αισθητικής και τεχνικής. Η συζήτηση
γύρω από την διαµάχη του βίντεο µε το φιλµ µετατοπίστηκε στην
σωστή χρήση της ψηφιακής κάµερας, στην όσο το δυνατόν πιο εξελιγµένη επεξεργασία του τελικού υλικού και στην συνεχώς υπό
βελτίωση συνθήκη προβολής των ταινιών.

∞ÓÙ› ÂÈÏﬁÁÔ˘
Το τέλος του φιλµ (αν και όταν), δεν θα έρθει επειδή οι ταινίες µπορεί να γυρίζονται κάποτε µόνο µε ψηφιακές κάµερες, ούτε φυσικά
επειδή η ψηφιακή τεχνολογία καθόρισε αµετάκλητα την επεξεργασία του υλικού του γυρίσµατος σε επίπεδο post – production. Το
τέλος του φιλµ θα έρθει, αντίθετα µε όλες τις προβλέψεις, από µία
άλλη ψηφιακή επανάσταση η οποία έχει ήδη αρχίσει να δείχνει τα
δόντια της και επιβάλλει ψηφιακή διανοµή και προβολή ταινιών
ακυρώνοντας τις κόπιες και τις ροµαντικές φθορές της εικόνας πάνω
στην µεγάλη οθόνη. Οι ταινίες θα διανέµονται πια ψηφιακά, κρατώντας αναλλοίωτη την εικόνα όσες φορές κι αν προβληθούν, αλλάζοντας ριζικά την δυσκαµψία της παγκόσµιας διανοµής που πια δεν
θα έχει κανένα λόγο να µην συγχρονιστεί σε όλον τον πλανήτη µε
αποτέλεσµα την ταυτόχρονη προβολή ταινιών, την πιο εύκολη
δίοδο καλλιτεχνικών ταινιών σε εµπορικά δίκτυα και φυσικά µείωση εξόδων και κόπου ειδικά για χώρες µικρής κινηµατογραφικής
κατανάλωσης.

ÃÚ‹ÛÈÌ· links
www.digitalcinemareport.com
www.edcf.net
www.cinemaneteurope.com
www.digitalcinemasociety.org
www.dcinematoday.com
www.mediadesk.gr
www.dvfilm.com
www.dcimovies.com

The Zero Years

£· ∆Ô ªÂÙ·ÓÔÈÒÛÂÈ˜

Και ενώ η λίστα των ψηφιακών αιθουσών και στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού µεγαλώνει µε ρυθµούς ταχύτατης σύνδεσης στο ∆ίκτυο
και οι µεγαλύτερες εταιρίες στον κόσµο αναζητούν την φόρµουλα
µε την οποία το νέο σύστηµα θα λειτουργήσει προς όφελος όλων

που απαιτούνται για να συµβεί αυτό (κατάργηση του κανόνα των
Κρατικών Βραβείων που επιβάλλει το transfer σε φιλµ, δηµιουργία multiplex αποκλειστικά για καλλιτεχνικές ταινίες, εκµάθηση των
τεχνικών λεπτοµερειών του νέου συστήµατος) δεν υπάρχει τίποτα

AÓ ¤¯ÂÈ˜ Ì¿ıÂÈ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÏ‡ ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÚÓ¿˜ ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ. ∆Ô ‚›ÓÙÂÔ ¤¯ÂÈ ÙﬁÛÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜, ·ﬁ ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Â˘ÂÏÈÍ›·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ ÁÈ· ÔÚÈÛÌ¤Ó· ı¤Ì·Ù·, ÁÈ·
ÔÚÈÛÌ¤Ó· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·›‰Ë˜
των εµπλεκόµενων, στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή µόνο το Ολύµπιον
στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης και το Τριανόν στην
Κοδριγκτώνος στην Αθήνα, διαθέτουν συστήµατα πλήρους ψηφιακής προβολής - όχι φυσικά ακόµη από σκληρό δίσκο υπολογιστή.
Η εποχή που οι ελληνικές ταινίες, γυρισµένες σε βίντεο, θα προβάλλονται χωρίς να έχουν περάσει από τη διαδικασία του transfer
σε φιλµ κατευθείαν από την ψηφιακή τους βάση, µοιάζει πιο κοντά
από ποτέ και αν παραβλέψει κανείς τις κοσµογονικές (!) αλλαγές

√ µ›Ï·ÓÙ ™ÂÎ
διευθυντής του τµήµατος
Panorama του ∆ιεθνούς
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
του Βερολίνου σχολιάζει
το µέλλον του ψηφιακού
κινηµατογράφου και εξηγεί
πόσο δύσκολη µοιάζει πια
η επιλογή ταινιών ανάµεσα
σε µία παραγωγή που
µοιάζει να µεγαλώνει
µε ψηφιακούς ρυθµούς

που να µπορεί να σταµατήσει τη φόρα µε την οποία επιτίθεται η
ψηφιακή τεχνολογία στις κινηµατογραφικές µας συνήθειές µας.
Τίποτα, εκτός από την αβεβαιότητα, ακόµη και των ειδικών του
ψηφιακού σινεµά, πως η επανάσταση δεν θα τελειώσει εδώ, αλλά
και τη βεβαιότητα πως το µακρύ µέλλον κρύβει µεγαλύτερες
εκπλήξεις. Μέχρι τότε, το φιλµ µπορεί να αισθάνεται ασφαλές. Η
ιστορία του κόσµου έχει αποδείξει πως καµία παράδοση δεν
πεθαίνει αµαχητί…

∆εν υπήρξα από την αρχή θερµός υποστηρικτής της ψηφιακής προβολής γιατί πίστευα
ότι έπρεπε η βάση της να βρει πρώτα θέση στις κινηµατογραφικές αίθουσες. Όταν αυτό συνέβη
στην Γερµανία τα τελευταία πέντε χρόνια, ξεκίνησα µε την προβολή ντοκιµαντέρ. Άλλωστε
και οι αίθουσες ξεκίνησαν µε την ψηφιακή προβολή ντοκιµαντέρ σε απογευµατινές προβολές
που δεν υπήρχαν πριν, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα είδος σαν τα ντοκιµαντέρ να βρουν
το κοινό τους. Αυτή τη στιγµή οι περίπου 120 αίθουσες στην Γερµανία που διαθέτουν ψηφιακή
προβολή, προβάλλουν ταινίες (fiction και ντοκιµαντέρ) σε κανονικές προβολές.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, όποια ταινία έχει ως πρωτογενή της βάση ψηφιακό µέσο,
προβάλλεται ψηφιακά. Παγκόσµια, η επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας ανέβασε
την παραγωγή ταινιών κατά το ένα τρίτο. ∆εν ήταν ποτέ πιο εύκολο και πιο φτηνό να κάνεις
µία ταινία. Αυτό φυσικά έκανε την επιλογή των κινηµατογραφικών φεστιβάλ πιο δύσκολη,
ειδικά για Φεστιβάλ του βεληνεκούς των Καννών, της Βενετίας και του Βερολίνου, γιατί
η αύξηση αυτή της παραγωγής απαιτεί την θέαση πολλαπλάσιων ταινιών από ότι πριν
προκειµένου να καταλήξει κανείς στην τελική επιλογή. Αισθητικά, το ψηφιακό µέσο πρόσθεσε
νέες προοπτικές στην γλώσσα του κινηµατογράφου, αν και το φιλµ θα παραµείνει για την ώρα
ο κλασικός τρόπος του να κάνεις σινεµά. Κατά την άποψη µου τα δύο µέσα θα συνυπάρχουν
για τα χρόνια που ακολουθούν, ενώ η τεχνολογική ανάπτυξη θα βρει τρόπο να σταθεροποιηθεί προκειµένου να βρουν θέση για προβολή µία σειρά ταινιών. Αν χρησιµοποιηθεί έξυπνα
από τους διανοµείς καλλιτεχνικών ταινιών µπορεί να βοηθήσει στην συγκράτηση της
κυριαρχίας των εµπορικών ταινιών και να διευρύνει τους ορίζοντες των µελλοντικών θεατών.

™ÈÚÙﬁÎÔ˘ÙÔ

∏ ∂›ıÂÛË ∆Ô˘ °ÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˘ ªÔ˘Û·Î¿

√ £¿ÓÔ˜ ∞Ó·ÛÙﬁÔ˘ÏÔ˜
σκηνοθέτης και υπεύθυνος
του ελληνικού τµήµατος
του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης
εγκαινιάζει το τµήµα
Digital Wave

∫Ï·›˜;

ªÈ· À¤ÚÔ¯Ë ª¤Ú·

Σκοπός του προγράµµατος Digital Wave που θα κάνει την πρεµιέρα του στο φετινό Φεστιβάλ
είναι η προβολή ταινιών που έχουν γυριστεί µε οποιοδήποτε ψηφιακό µέσο, από κινητό
τηλέφωνο µέχρι κάµερα High Definition οι οποίες δεν έχουν περάσει από την διαδικασία
του transfer και η ανάδειξη τους ως δείγµατα µίας ψηφιακής παραγωγής που δεν βρίσκει
τρόπους υποστήριξης από άλλους φορείς. Θέλαµε οπωσδήποτε το όριο της διάρκειας
να ξεκινάει από τα 45 λεπτά και πάνω προκειµένου να συµπεριληφθούν και τηλεταινίες.
Ίσως αυτή η προσπάθεια να είναι ένας τρόπος να ανοίξουν οι ορίζοντες µίας παραγωγής που
δεν έχει δίοδο προς τον θεατή, ενισχύοντας ένα µοντέλο εναλλακτικής διανοµής. Φέτος είναι η
πρώτη δοκιµαστική χρονιά και σίγουρα θα καταλάβουµε πολλά πράγµατα για το που θα οδηγήσει το πρόγραµµα στο µέλλον. Στην πραγµατικότητα το δίληµµα ανάµεσα στο βίντεο και το
φιλµ είναι ψευδές. Μιλάµε για δύο διαφορετικά µέσα. Το ένα δεν πρέπει να µοιάζει µε το άλλο.
Η επιλογή τους για µία ταινία σχετίζεται άµεσα µε το project. Αυτό που έχει σηµασία είναι τι θες
να πεις. Το πώς θα το πεις ανάγεται σε µία προσωπική, καλλιτεχνική και αισθητική επιλογή.
™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Digital Wave Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÈ˜ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2006.
ŸÚÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔ www.filmfestival.gr

∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Â›Ó·È ﬁÙÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÌÔÚÒ È· Ó· Î¿Óˆ Î¿ÙÈ Î·È
Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î¿Óˆ Ù·ÈÓ›·. §Ô˘Î›· ƒÈÎ¿ÎË

∏ ª·Ú›· ∞ÓÂÛÙÔÔ‡ÏÔ˘
διευθύντρια προγράµµατος
της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΒΙΝΤΕΟ6
θυµάται πως ξεκίνησε
το πιο διάσηµο φεστιβάλ
ψηφιακών ταινιών
στην Ελλάδα και ρίχνει
µία "ψηφιακή" µατιά
στο µέλλον του

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ξεκίνησε ως άσκηση θάρρους για µια ανάγκη διαπιστωµένη,
στην οποία κανείς δεν τολµούσε να αντιδράσει. Ο κινηµατογράφος του βίντεο και των νέων
µέσων, δηλαδή το έργο των περισσότερων νέων δηµιουργών, δεν είχε ούτε ένα βήµα ισότιµης
προβολής στην Ελλάδα. Το στοίχηµα της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ λοιπόν ήταν να δώσουµε
µια απάντηση στην πράξη. Σκεφθήκαµε ένα θεσµό ανοικτό σε κάθε τάση, πρακτικά ελεύθερο
σε κάθε κινηµατογραφιστή. Κι αυτό γιατί πιστεύουµε ότι δηµοκρατική έκφραση σηµαίνει
πρώτιστα ανοικτή προβολή και αποδοχή του διαφορετικού. Οραµατιστήκαµε λοιπόν
µια πλατφόρµα προβολής κινηµατογραφικών ταινιών που δηµιουργήθηκαν µε τη χρήση του
βίντεο και των νέων µέσων και φανταστήκαµε ένα φιλόξενο αστικό γεγονός που καταξιώνει
το υλικό της, αντί να αναζητά συνέχεια καταξίωση µέσα από αυτό.
Έτσι, τον Οκτώβριο του 2003, σε ένα ρετιρέ µε θέα τη Βαρβάκειο Αγορά, πραγµατοποιήθηκε
η πρώτη ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟ που κατάφερε να κερδίσει το έκπληκτο ενδιαφέρον του κοινού
και καθώς και 70 κινηµατογραφιστών απ' όλον τον κόσµο. Η πορεία του φεστιβάλ συνεχίστηκε
µε σταδιακή διεύρυνση του γεγονότος, µε περισσότερες ταινίες, ξένους προσκεκληµένους
και αφιερώµατα και βασίστηκε στην υποστήριξη δηµόσιων οπτικοακουστικών φορέων, ιδιωτών
χορηγών και των πολυάριθµων εθελοντών της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.
Φέτος, από τις 2-7 ∆εκεµβρίου του 2006 θα διεξαχθεί η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟ6, συνεχίζοντας
την προσπάθειά της για την στήριξη και προβολή της ψηφιακής ταινίας.
www.platforma.gr

∞Á¤Ï·ÛÙÔ˜ ¶¤ÙÚ·

No Budget Story

√ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜
Ã·Ù˙ËÌÈ¯·ËÏ›‰Ë˜
σκηνοθέτης και ιδρυτής
της πρώτης ψηφιακής
βάσης ελληνικών ταινιών
µικρού µήκους και
του δικτυακού ψηφιακού
φεστιβάλ www.bigbang.gr
σχολιάζει την ψηφιακή
επανάσταση

Polaroid

™ÒÛÂ ªÂ

ŸÓÂÈÚ· °Ï˘Î¿

Με το ψηφιακό δεδοµένο η ζωή του σκηνοθέτη και του παραγωγού γίνεται εύκολη και περισσότερο ευέλικτη. Η διαφορά είναι µεγάλη όχι µόνο στις διαδικασίες και την οργάνωση αλλά και σε οικονοµικό επίπεδο
κατά πολύ υπέρ του ψηφιακού. Η δυνατότητα π.χ του να κάνεις λήψεις χωρίς το πνικτικό συναίσθηµα της
σπατάλης του φιλµ είναι µεγάλη υπόθεση και κέρδος. Από την άλλη αυτό µπορεί να γίνει και µπούµερανγκ στην διάρκεια του γυρίσµατος και να έχουµε παραβίαση των ηµερήσιων προγραµµάτων αλλά και στο
post-production άπειρο υλικό που θα µας παρασύρει σε πολλά και µεγάλα προβλήµατα. Ο εξοπλισµός
του ψηφιακού είναι περισσότερο ελαφρύς και ευέλικτος, το /τα υλικά αποθήκευσης φθηνά και εύχρηστα,
βλέπεις άµεσα και γρήγορα το τελικό αποτέλεσµα, αποφεύγεις τους µέγιστους κινδύνους που έχει το φιλµ
σαν υλικό (φως, σκουπίδια κ.λπ). Κάθε διαδικασία που αφορά στο ψηφιακό είναι ευκολότερη, περισσότερο ευέλικτη και φθηνή. Η ποιότητα όµως της εικόνας και του αποτελέσµατος στο φιλµ (η µόνη πολύ
σηµαντική διαφορά υπέρ του film) δεν έχει ακόµη ξεπεραστεί, αν και πρέπει να λάβουµε υπ΄ όψη µας πώς
ανάλογα µε το σενάριο και το είδος της ταινίας αρκετές φορές είναι προτιµότερο το ψηφιακό γύρισµα.

// ¤ÚÂ˘Ó·

√ °È¿ÓÓË˜ °ÚËÁÔÚ›Ô˘
υπεύθυνος του τµήµατος
transfer της Accelere,
εξηγεί µε απλά λόγια
τι είναι το transfer

∏ ƒ¤Ó· µÔ˘ÁÈÔ˘Î¿ÏÔ˘
αντιπρόεδρος της Graal
εταιρία παραγωγής και post
production απαντά για το
µέλλον του ψηφιακού
κινηµατογράφου

Aν και διεθνώς transfer σηµαίνει την µεταφορά από το ένα είδος (format) στο άλλο, στην Ελλάδα επεκράτησε να εννοούµε την µεταφορά video ή ψηφιακού υλικού σε film 16 & 35 mm. Οι τρόποι από εργαστήριο σε εργαστήριο διαφέρουν. Οι βασικοί τρόποι είναι οι εξής:
• Λήψη από monitor χαµηλής ή υψηλής ευκρίνειας σε πραγµατικό χρόνο (real time). Η ανάλυση σε αυτόν τον τρόπο φτάνει συνήθως µέχρι το σηµείο ευκρίνειας 2Κ.
• Εκτύπωση σε µονοχρωµατική λυχνία (CRT) µε την µέθοδο FRAME BY FRAME. Η ανάλυση σε
αυτόν τον τρόπο φτάνει συνήθως µέχρι το σηµείο ευκρίνειας 4Κ. Η ποιότητα της εικόνας είναι
καλύτερη και τα αρχεία που µπορούν να εκτυπωθούν µπορούν να έχουν µεγαλύτερη ευκρίνεια, µιας και δεν υπάρχει ο περιορισµός της ανάλυσης PAL του video.
• Εκτύπωση σε µονοχρωµατική ή έγχρωµη οθόνη (LCD/TFT) µε την µέθοδο FRAME BY FRAME. Η
ανάλυση σε αυτόν τον τρόπο φτάνει και πάλι συνήθως µέχρι το σηµείο ευκρίνειας 4Κ. Η ποιότητα
της εικόνας είναι πολύ καλή και τα αρχεία που µπορούν να εκτυπωθούν µπορούν να έχουν µεγαλύτερη ευκρίνεια. Υπάρχει βέβαια ο περιορισµός της τεχνολογίας που δεν εγγυάται ακόµα µόνιµα
καµένα pixels πάνω στην οθόνη και αδυναµία αποτύπωσης µε ακρίβεια των σκοτεινών περιοχών.
• Εκτύπωση σε LASER εκτυπωτή. Πολύ καλή ποιότητα αλλά εδώ υπάρχει ένα λεπτό σηµείο. Το
laser πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να εστιάζεται από εξειδικευµένο τεχνικό αλλιώς το αποτέλεσµα είναι απογοητευτικό.
Το υπέρογκο κόστος αγοράς και συνεχούς συντήρησης του LASER καθώς και η δυσδιάκριτη διάφορα µεταξύ του LASER και του HI-RESOLUTION CRT µας οδήγησε στην απόφαση να επενδύσουµε στο σύστηµα PRODUCER PLUS της LASERGRAPHICS.
Βέβαια ποτέ ένα µηχάνηµα δεν είναι αρκετό. Μεγάλη σηµασία παίζει το τι εικόνα φτάνει για
transfer. Πως γίνεται to COLOUR CORRECTION και GAMMA CORRECTION, PICTURE
ENHANCEMENT και σειρά άλλων ρυθµίσεων πριν την εκτύπωση. Aυτο µόνο η πολυετής εµπειρία µπορεί να το εγγυηθεί και δεν υπάρχει INSTRUCTION MANUAL που κάποιος µπορεί να συµβουλευτεί. Σηµαντικό ακόµα είναι να υπάρχει ευθυγράµµιση εκτύπωσης και εµφάνισης του
negative. Εµείς έχοντας την ουσιαστική συνεργασία των εργαστηρίων CINEFILM έχουµε την δυνατότητα να παρακολουθούµε καθηµερινά τις όποιες αποκλίσεις µπορεί να υπάρχουν να κάνουµε
τεστ και να τις διορθώνουµε πριν ξεκινήσουµε το transfer.
www.accelere.gr

¶Ô›· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÙÔ ÊÈÏÌ;
Οικονοµία. Με ελάχιστες παραχωρήσεις στην ποιότητα των λήψεων οι οποίες υπερκαλύπτονται
από το γεγονός ότι ο ∆ιευθυντής Φωτογραφίας και ο σκηνοθέτης έχουν πλέον την δυνατότητα
άµεσης επισκόπησης των λήψεων και έλεγχου τυχών ατελειών. Έτσι, αποφεύγονται κοστοβόρες
διαδικασίες όπως, επανάληψη γυρισµάτων, διόρθωσης σφαλµάτων στο post, οικονοµία εγγράψιµων µέσων, έχοντας ουσιαστικά απόλυτο έλεγχο της ποιότητας των λήψεων στο εκάστοτε
shooting location. Επίσης κατά την διάρκεια επεξεργασίας της εικόνας στο post house, τα κόστη
να πέφτουν κατακόρυφα, λόγω της παράκαµψης πολλών σταδίων της επεξεργασίας του φιλµ.

¶ﬁÛÔ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎﬁ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Á˘ÚÈÛÌ¤ÓË ÛÂ ÊÈÏÌ;
Μετά από αρκετά χρόνια χρήσης του HD στην κινηµατογραφία, τόσο στο εξωτερικό όσο πλέον
και στην Ελλάδα, έχουµε αρκετά παραδείγµατα άριστων αισθητικά και τεχνικά ταινιών που δύσκολα µπορείς να διακρίνεις διαφορές και να πεις µε σιγουριά ότι αυτό που βλέπεις είναι video.

¶ˆ˜ ‚Ï¤ÂÙÂ ˆ˜ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ (·Ú·ÁˆÁ‹, ‰È·ÓÔÌ‹, ÚÔ‚ÔÏ‹);
Η Graal είναι η πρώτη εταιρεία παραγωγής ταινιών στην Ελλάδα που χρησιµοποίησε video υψηλής ευκρίνειας HD, σε κινηµατογραφικές της παραγωγές, ακολουθώντας πρακτικές που στο εξωτερικό χρησιµοποιούνται εδώ και χρόνια. Πιστεύουµε ότι η ψηφιακή προβολή είναι µονόδροµος.
Τα οφέλη είναι πολλά και προς πολλές κατευθύνσεις. Το γεγονός ότι η τεχνολογική µεταστροφή
κινείται και µε στόχο την πάταξη της πειρατείας οπτικοακουστικών έργων, δηµιουργεί συνθήκες
ευνοϊκότερες για τους παραγωγούς αλλά και τους διανοµείς. Πιστεύουµε ότι δεν είναι τεχνολογικά µακριά αυτή η στιγµή.
www.graal.gr

// ÚÔÛÂ¯Ò˜

5 ΛΕΠΤΑ ακόµα...

Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË... Ì’ ¤Ó· Ê¿ÓÙ·ÛÌ·

Η ζήλια, ο έρωτας κι ο θάνατος, αναµειγµένα µε γερές δόσεις µαύρου χιούµορ,
συναντούν τον Γιάννη Ξανθόπουλο, τον Βασίλη Χαραλαµπόπουλο, την Παναγιώτα Βλαντή
και τον Φάνη Μουρατίδη. Ας τους δώσουµε 5 λεπτά ακόµα…

Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜: ª¿Á‰· ∆˙ÂÎÈÓÏ‹
Ο Βασίλης Χαραλαµπόπουλος δίνει σάρκα και οστά στο
φάντασµα ενός παθιασµένου ζηλιάρη άντρα, ο οποίος επιστρέφει στη γη, µε σκοπό να εµποδίσει την αρραβωνιαστικιά του απ’
το να ξεκινήσει µια νέα σχέση, πόσο µάλλον όταν είναι µε τον
καλύτερό του φίλο.

∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘, Ë ˙‹ÏÈ· Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎﬁ ÛÙÔÈ¯Â›Ô
ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, ‹ ·ÏÒ˜ ÌÈ· ÂÁˆÈÛÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿;
Η ζήλια είναι ένα καλό στοιχείο του έρωτα, αλλά όχι σε υπερβολική δόση.

ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·, Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‡ÌÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·,
È‰ˆÌ¤ÓÔ˜ ·ﬁ ÌÈ· ·Ó·ÙÚÂÙÈÎ‹ ÛÎÔÈ¿;
Ναι. Ουσιαστικά, όλα κινούνται γύρω από τις ερωτικές σχέσεις,
αλλά και τις σχέσεις αγάπης. Η ταινία δε θίγει µόνο το θέµα του
έρωτα, αλλά και το πόσο ο ένας άνθρωπος έχει ανάγκη τον
άλλον. Ακόµα, θέλει να δώσει κι άλλο ένα µήνυµα: κανείς δεν
είναι κτήµα κανενός. Απ’ τη στιγµή που αγαπάς κάποιον, δεν
πρέπει να ζεις µε το φόβο µήπως τον χάσεις.

∆·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·;
Στην κουλτούρα του Έλληνα ταιριάζει οτιδήποτε του δοθεί µε
ωραίο, ειλικρινή τρόπο. ∆εν είναι απαραίτητο ότι στον Έλληνα
θεατή θ’ αρέσει µια «καρακωµωδία», αν δεν καταφέρει να του
πει τίποτα.

™·Ó ıÂ·Ù‹˜ ÚÔÙÈÌ¿˜ ÙÔÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ ‹ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îﬁ
ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ;
Γενικά προτιµώ τις ταινίες που καταφέρνουν να «πειράξουν» τον
ψυχισµό µου, µε ιστορία και χαρακτήρες που µ’ αγγίζουν. Αυτό
µου έχει συµβεί κατά καιρούς βλέποντας και ευρωπαϊκό κινηµατογράφο αλλά και ανεξάρτητες αµερικανικές παραγωγές.

°È· Û¤Ó· Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜... ¿ÚÁËÛÂ ÌÈ· Ì¤Ú·;
Άργησαν να µου κάνουν προτάσεις, αλλά δε στενοχωριέµαι. Ευτυχώς που δεν τα έζησα όλα πολύ νωρίς, γιατί έτσι
κρατιέµαι ζωντανός, σε µεγαλύτερη ηλικία, για ό,τι καινούργιο έρχεται.

∞Ó ‹ÛÔ˘Ó ÀÔ˘ÚÁﬁ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÌÈ· Ì¤Ú·...
Θα προσπαθούσα να κάνω το ένα εκατοστό από αυτά που έκανε
η Μελίνα Μερκούρη όταν ήταν Υπουργός. Θα ήταν αρκετό.

i

™ÂÓ¿ÚÈÔ/™ÎËÓÔıÂÛ›·: °È¿ÓÓË˜ •·ÓıﬁÔ˘ÏÔ˜
¶·›˙Ô˘Ó: ¶. µÏ·ÓÙ‹, µ. Ã·Ú·Ï·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜,
º. ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, ¢. ¶È·Ù¿˜,
Ã. µ·Ï·‚·Ó›‰Ë˜, ª. ∑·ÚﬁÎˆÛÙ·.
¢/ÛË ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·ÙÛ·˚ÙË˜
ªÔÓÙ¿˙: °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘ÚÔ„·Ú›‰Ë˜
ªÔ˘ÛÈÎ‹: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜
◊¯Ô˜: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∂˘ı˘Ì›Ô˘
¶·Ú·ÁˆÁ‹: ∞ÚÁÔÓ·‡ÙÂ˜ ∞.∂.
™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹: ¶ÚÔÔÙÈÎ‹ ∞.∂./Audio Visual ∞.∂., Nova Î.·.
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ∂Íﬁ‰Ô˘: 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
¢È·ÓÔÌ‹: ¶ÚÔÔÙÈÎ‹

Ο Γιάννης Ξανθόπουλος, σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας, µας λέει ότι δηµιούργησε «µια “µεταφυσική” κωµωδία για
την ερωτική ζήλια που, όταν θεριεύει, κυριεύει κάθε µόριο του
νου και τυφλώνει κάθε συναίσθηµα. Μιλάει όµως και για την
απόλυτη µοναξιά, για την κόλαση της αποµόνωσης από το περιβάλλον και τον υπόλοιπο κόσµο». Με τις λέξεις που ο ίδιος έβαλε
στο στόµα ενός από τους δυο αγγέλους - «οδηγούς» του ήρωα στο
µεταθανάτιο ταξίδι του, «κόλαση είναι η απουσία των άλλων».
Η Παναγιώτα Βλαντή πιστεύει πως το κοινό θα διασκεδάσει µε την
ταινία, παρότι δεν είναι µόνο µια κωµωδία, µε την έννοια της φάρσας. «Κάθε ταινία που είναι αληθινή, που αντικατοπτρίζει τη
διεισδυτική πρόθεση των δηµιουργών της, κερδίζει το κοινό». Η
ηθοποιός εύχεται να είχαµε καλύτερο εθνικό κινηµατογράφο, απαλλαγµένο από τα κατάλοιπα του παρελθόντος, ενώ τονίζει πως ο
Πολιτισµός, εν γένει, δεν υπήρξε το «αγαπηµένο παιδί» καµιάς
Κυβέρνησης.

¶Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÂ›˜ ÛÂ ÌÈ· Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·;
Ήθελα να κάνω κωµωδία και δη µαύρη.

√ °È¿ÓÓË˜ •·ÓıﬁÔ˘ÏÔ˜…
Είναι µαύρη κωµωδία από µόνος του!

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÂ›ÂÈ Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ·È‰Â›·;
Λείπει το όραµα.

™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ˜ Â›ÛË˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ™Ù· ŸÚÈ· ÙÔ˘ ™¿‚‚· ∫·Ú‡‰·.
Σ’ αυτήν την ταινία υποδύοµαι µια µοιραία γυναίκα, µια γυναίκα
καταλύτη, η οποία εµπλέκεται στη ζωή ενός άντρα κι ανατρέπει την
πραγµατικότητά του: τού δίνει την ευκαιρία να σταµατήσει να ζει
µέσα από τις ιστορίες των άλλων και να βιώσει τη δική του ιστορία.
Ο Φάνης Μουρατίδης, από την πλευρά του, µιλά για ένα τρυφερό
και ενδιαφέρον σενάριο, που απ’ την πρώτη στιγµή κατάφερε να τον
προκαλέσει. «Μέσα απ’ την ταινία, ο θεατής θα µπορέσει να δει
τα πράγµατα καθαρά, ν’ αντιµετωπίσει τις διαστάσεις των πράξεών του µε µια πιο “ανοιχτή” µατιά. Βέβαια, ο καθένας αντλεί από
ένα έργο τέχνης αυτό που του χρειάζεται τη δεδοµένη στιγµή».
Ένα από τα στοιχεία της ταινίας στο οποίο ο ίδιος δίνει έµφαση – και
που πιστεύει ότι θα διακρίνουν και οι θεατές – είναι η ιδέα πως η
υπερβολή καταστρέφει τις σχέσεις και δε µας επιτρέπει να τις απολαµβάνουµε.

™ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ‰ÈÂÎ‰ÈÎÂ›˜ ÙËÓ ·Á·ËÌ¤ÓË ÙÔ˘ Î·Ï‡ÙÂÚÔ‡ ÛÔ˘
Ê›ÏÔ˘. ¢ÂÓ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ¤ÙÛÈ Ë ÙﬁÛÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙÚÈÎ‹ ÊÈÏ›·;
Όχι. ∆εν καταργείται. Είναι τόσο φυσιολογικό όσο και αφύσικο να
διεκδικεί ένας άντρας τη γυναίκα του καλύτερού του φίλου. Εξάλλου
δύο κολλητοί έχουν κοινή αισθητική και εν δυνάµει η αγαπηµένη
του φίλου µου αποτελεί και δική µου επιλογή.

øÚ·›· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë ÎÔÈÓ‹ ·ÈÛıËÙÈÎ‹…
Αν, στην ταινία, ο φίλος του ήρωα ήταν ακόµα ζωντανός, δε θα
υπήρχε καµιά δικαιολογία. Τώρα, όµως, που εκείνος έχει πεθάνει, τα
πράγµατα είναι διαφορετικά.

// ÚÔÛÂ¯Ò˜

ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜ ÙË˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜
ÙÈ ı· ‰Ô‡ÌÂ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·

ŒÓ·˜ ◊Úˆ·˜ ÛÙË ƒÒÌË

¶·Ú¤Â˜

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∞ÁÁÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ™ˆÙ‹ÚË˜ °ÎÔÚ›ÙÛ·˜

Ο ήρωας της ταινίας, φανατικός θαυµαστής του Παβαρότι αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ιταλία για να παρακολουθήσει τη
συναυλία του αγαπηµένου του καλλιτέχνη. Χωρίς να γνωρίζει
τη γλώσσα µπλέκει σε διάφορες περιπέτειες, άλλοτε κωµικές και
άλλοτε τραγικές.

Ένα πτώµα στην αυλή ενός σπιτιού στο Πήλιο αναστατώνει µια
παρέα Αθηναίων που έχει έρθει για να περάσει τις Πασχαλινές
διακοπές. Προκειµένου να αποφύγουν οποιαδήποτε κατηγορία
εναντίον τους έρχονται σε σύγκρουση µε τους ντόπιους.
¶·›˙Ô˘Ó: πÂÚ. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, µ·Á. ªÔ˘Ú›ÎË˜, ª. ¶ÚˆÙﬁ··, §. ∫ÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘

¶·›˙Ô˘Ó: ∆˙Ô˘˙¤Â ™Ô˘ÛÊ¿ÚÔ, ¶·Û¯¿ÏË˜ ∆Û·ÚÔ‡¯·˜, ª·ÚÈÏ›Ù· §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘

ªÈ· ª¤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ

°ÂÓÔ‚¤Ê·

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ıÂÚ›‰Ë˜

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: µ·Û›ÏË˜ ¢Ô‡‚ÏË˜

Πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Θοδωρή Αθερίδη στον κινηµατογράφο, µε τη µεταφορά της µεγάλης θεατρικής του επιτυχίας. Μια παρέα ξεµένει σε µια αποµακρυσµένη παραλία ενός
νησιού του Αιγαίου. Οι ώρες κυλούν και τα µυστικά και ψέµατα
που φανερώνονται ανατρέπουν την εύθραυστη ισορροπία της.

Στο στάδιο του µοντάζ βρίσκεται η νέα ταινία του Βασίλη ∆ούβλη, πρώτη µεγάλου µήκους για το σκηνοθέτη. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ιδιότυπου ερωτικού τριγώνου επιχειρώντας,
ταυτόχρονα, να προσεγγίσει ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά
προβλήµατα της σύγχρονης Ελλάδας, τη µετανάστευση.

¶·›˙Ô˘Ó: £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ıÂÚ›‰Ë˜, ™Ì·Ú¿Á‰· ∫·Ú‡‰Ë, µ›Î˘ µÔÏÈÒÙË

¶·›˙Ô˘Ó: ÕÚÙÔ ∞·ÚÙÈ¿Ó, ª·Ú›· ™ÎÔ˘Ï¿, ∞ÚÙÔ‡Ú §Ô‡˙È

Eduard

ﬂÚÂ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ ∏Û˘¯›·˜

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ∞ÁÁÂÏÈÎ‹ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ∫·ÙÂÚ›Ó· ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˘

Σχεδόν µία δεκαετία µετά τις Χαµένες Νύχτες η Αγγελική Αντωνίου, ολοκλήρωσε τη νέα της ταινία που είναι βασισµένη σε αληθινή ιστορία Η ταινία µιλά για την οδύσσεια ενός ανθρώπου
που από το έγκληµα περνά στην... αυτοτιµωρία, τολµώντας να
φωνάξει την ενοχή του και να δείξει την βαθιά του µεταµέλεια.

Έξι διαφορετικές ιστορίες που διαρκούν από το σούρουπο ως
την αυγή της επόµενης µέρας µε πρωταγωνιστές τους 19 «ήσυχους» φαινοµενικά ενοίκους µιας πολυκατοικίας στο κέντρο της
Αθήνας.

¶·›˙Ô˘Ó: ∂ÛÚ¤Ê ¡ÙÔ˘ÚÌ›ÛÈ, ∞ÓÙÚ¤ Ã¤ÓÈÁÎÂ, ¡ÙÚÈÛ›Ì Ã¤Ú·

¶·›˙Ô˘Ó: ∞ÏÂÍ›· ∫·ÏÙÛ›ÎË, ∆¿ÛÔ˜ ∫ÔÏÔ‚ﬁ˜,
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, ∆·ÍÈ¿Ú¯Ë˜ Ã¿ÓÔ˜.

περίπου 20 νέες ταινίες αναζητούν το ενδιαφέρον σας στη σκοτεινή αίθουσα.
Μην προσπεράσετε δίχως να ακούσετε αυτό που έχουν να σας πουν.
Το ελληνικό σινεµά είναι εδώ. Ανακαλύψτε το…

The Last Porn Movie

√ °ÈÔ˜ ÙÔ˘ º‡Ï·Î·

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ∫ÒÛÙ·˜ ∑¿·˜

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫Ô˘ÙÛÈ·Ì·Û¿ÎÔ˜

Μετά το πειραµατικό Uncut Family ο Κώστας Ζάππας επιστρέφει
µε ένα εξίσου σκληρό και ανατρεπτικό φιλµ. Ένας πρώην πορνοστάρ για να ξεπεράσει κάποια οικονοµικά προβλήµατα γίνεται
παραγωγός πορνοταινιών και δεν διστάζει να χρησιµοποιήσει ως
πρωταγωνίστρια την έφηβη κόρη του.
¶·›˙Ô˘Ó: ™ˆÙËÚ›· §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˘, ∫·ÏÏÈﬁË ∆·¯ÙÛﬁÁÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË˜ °ÂˆÚÁ·Ï¿˜

Πρώτη µεγάλου µήκους του σκηνοθέτη των ταινιών
Υψωµα 33, Ο Ηρακλής, Ο Αχελώος Και Η Γιαγιά µου.
Ήρωας της ταινίας είναι ένας φιλόδοξος δηµοσιογράφος επαρχιακού καναλιού που ονειρεύεται µεγάλη
καριέρα στην Αθήνα, αλλά θα ανακαλύψει τα πραγµατικά του θέλω µέσα από µια περιπέτεια που θα ζήσει.
¶·›˙Ô˘Ó: ¡ÈÎﬁÏ·˜ ∞ÁÁÂÏ‹˜, ∞ﬁÛÙÔÏÔ˜ ∆ﬁÙÛÈÎ·˜, ∂Ï¤ÓË µÂÚÁ¤ÙË

Uranya

Straight Story

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ∫ÒÛÙ·˜ ∫·¿Î·˜

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: µÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜

Φιλόδοξη ελληνοιταλική συµπαραγωγή µε διευθυντή φωτογραφίας τον Στέφανο Φαλιβένε (Υδάτινες Ιστορίες, Italian Job) και τη
Μαρία Γκρατσία Κουτσινότα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλοκαίρι του 1969 σε ένα µικρό χωριό της Κρήτης πέντε έφηβοι ανακαλύπτουν τον έρωτα και τα πρώτα σηµάδια της ενηλικίωσης.

Κωµωδία του γνωστού ηθοποιού Βλαδίµηρου Κυριακίδη που
δοκιµάζει τις «αντοχές» του στον κινηµατογράφο. Σε συνεργασία µε τη σύζυγό του Εφη Μουρίκη (και στο σενάριο και τη
σκηνοθεσία) αντιµετωπίζουν µε σατιρικό τρόπο το πώς είναι
µια κοινωνία στην οποία απαγορεύονται οι straight σχέσεις.

¶·›˙Ô˘Ó: ª·Ú›· °ÎÚ·ÙÛ›· ∫Ô˘ÙÛÈÓﬁÙ·, ∞ÚË˜ ∆Û¿Ë˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫˘ÚÈ·Î¿ÎË˜

¶·›˙Ô˘Ó: µÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜, ∂ÊË ªÔ˘Ú›ÎË

™Ù· ŸÚÈ·

5 §ÂÙ¿ ∞ÎﬁÌ·

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ™¿‚‚·˜ ∫·Ú‡‰·˜

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: °È¿ÓÓË˜ •·ÓıﬁÔ˘ÏÔ˜

Ένας νεαρός ταξιτζής ζει τη ζωή του ακούγοντας ιστορίες από τους
πελάτες του. Η είσοδος στη ζωή του της Μαρίας , µιας όµορφης
µυστηριώδης γυναίκας τον κάνει να ζήσει τη δική του ιστορία.
Μια ιστορία, που τον οδηγεί σε µια πρόκληση ζωής και θανάτου
µέσα από την οποία ο καθένας θα ανακαλύψει τα δικά του όρια.

Μαύρη κωµωδία του Γιάννη Ξανθόπουλου µε θέµα τον
έρωτα, τη ζήλια και την αγάπη. Ο Βασίλης Χαραλαµπόπουλος
υποδύεται έναν παθολογικά ζηλιάρη άντρα που
αν και πεθαµένος εξακολουθεί να ζηλεύει τη γυναίκα του.

¶·›˙Ô˘Ó: ∆¿ÛÔ˜ ¡Ô‡ÛÈ·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· µÏ·ÓÙ‹, ∏ÚÒ §Ô‡Ë

¶·›˙Ô˘Ó: µ·Û›ÏË˜ Ã·Ú·Ï·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· µÏ·ÓÙ‹, º¿ÓË˜ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜.

// ÚÔÛÂ¯Ò˜

ÔÈ Û›ÁÔ˘ÚÂ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ - ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÂÎÏ‹ÍÂÈ˜

H æ˘¯‹ ÛÙÔ ™ÙﬁÌ·

¶·Ó‰ÒÚ·

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: °È¿ÓÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ÌÔ˘ÏﬁÔ˘ÏÔ˜

Η προσωπική κατάβαση στην κόλαση ενός µεσοαστού που βάλλεται από παντού: από τη γυναίκα του, τον εργοδότη του, τους
συναδέλφους του, τους φίλους του. Η ταινία παρουσιάστηκε
στο πρόγραµµα «Εβδοµάδα Κριτικής» του Φεστιβάλ Καννών.

Ο σκηνοθέτης επιστρέφει έπειτα από µια µακρά απουσία. Η νέα
του ταινία εκτυλίσσεται στα µέσα της δεκαετίας του ΄50 σε ένα
µικρό χωριό. Η άφιξη µιας Ελληνοαµερικανίδας εντυπωσιάζει
αρχικά, αλλά στη συνέχεια αναστατώνει και δηµιουργεί προβλήµατα στους κατοίκους.

¶·›˙Ô˘Ó: ∂ÚÚ›ÎÔ˜ §›ÙÛË˜, ª·Ú›· ∫Â¯·ÁÈﬁÁÏÔ˘, µ·ÁÁ¤ÏË˜ ªÔ˘Ú›ÎË˜

¶·›˙Ô˘Ó: °È¿ÓÓË˜ ™Ù¿ÓÎÔÁÏÔ˘, £ÂÔ‰ÒÚ· ∆˙‹ÌÔ˘, ∆›ÌÔ˜ ¶ÂÚÏ¤ÁÎ·˜

¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

¶¤Ú· ∞ﬁ ∆Ë §›ÌÓË

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈˆÙﬁÔ˘ÏÔ˜

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ™Ù·ÛÈÓﬁ˜

Μετά το Delivery ο Ν. Παναγιωτόπουλος επιστρέφει µε ένα
µιούζικαλ για τη ζωή και το θάνατο. Στη µουσική ο Σταµάτης
Κραουνάκης και στις χορογραφίες ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Ένα παραµύθι στους σύγχρονους καιρούς για τα «ανθρώπινα»
πάθη. Ο ήρωας της ταινίας απόµακρος και απόκοσµος αναζητά
την αλήθεια για νεράιδες και ξωτικά.

¶·›˙Ô˘Ó: ™‡ÚÔ˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ª·Ú›· ¡·˘ÏÈÒÙÔ˘, µ›Î˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘

¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù¿ıË˜ ª·ÓÙ˙ÒÚÔ˜, ∞ÓÓ· ¢ËÌËÙÚ›Â‚ÈÎ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙Ô˜

ƒÔ˙
™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ µÔ‡ÏÁ·ÚË˜

∆εύτερη µεγάλου µήκους για τον Αλέξανδρο Βούλγαρη µε
πρωταγωνιστή τον ίδιο και η νεαρή Ροµάνα Λόµπατς. Μια ταινία
για τις ανθρώπινες σχέσεις στη µεγαλούπολη όπου οι έννοιες
συλλογικότητα και προσφορά έχουν χάσει το νόηµά τους.
¶·›˙Ô˘Ó: ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ µÔ‡ÏÁ·ÚË˜, ƒÔÌ¿Ó· §ﬁÌ·Ù˜, ∞ÚÁ‡ÚË˜ £·Ó¿ÛÔ˘Ï·˜

∫Ú¿ÙËÛ¤ ªÂ

πÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈﬁÓ

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: §Ô˘Î›· ƒÈÎ¿ÎË

™ÎËÓÔıÂÛ›·/™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¢ÈÔÓ‡ÛË˜ Ã·ÚÈÙﬁÔ˘ÏÔ˜

Η νέα ταινία της Λουκίας Ρικάκη καταπιάνεται µε την έννοια της
απώλειας. Η Ιουλία, παραγωγός ραδιοφώνου, προσπαθώντας
να εξοικειωθεί µε τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της, δηµιουργεί µια ιστοσελίδα στην οποία οι ακροατές της καταθέτουν τις
δικές του εµπειρίες.
¶·›˙Ô˘Ó: ∫·ÙÂÚ›Ó· §˘ËÚ›‰Ô˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ªÔ˘ÁÈÔ‡ÚË˜

Η ταινία παρακολουθεί τις ιστορίες πέντε διαφορετικών ανθρώπων που σιγά-σιγά ενώνονται σε µία. Είναι όλοι τους κοινωνικά
επιτυχηµένοι, αλλά κάτω από το «ιλουστρασιόν» κανείς τους
δεν είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι.
¶·›˙Ô˘Ó: °È¿ÓÓË˜ ª¤˙Ô˜, ∂‚ÂÏ›Ó· ¶·Ô‡ÏÈ·, ∞ÎË˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘

Greekwood

oi Ellines
tou hollywood

Η ελληνική παρουσία στη βιοµηχανία
του θεάµατος κάθε άλλο παρά καινούρια είναι

·ﬁ ÙÔÓ George Krassakopoulos
Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που µπορείτε να παίζετε κάθε φορά που πάτε σινεµά. Απλώς µείνετε στη θέση σας,
όταν οι τίτλοι του τέλους οποιασδήποτε αµερικανικής ταινίας αρχίσουν να πέφτουν και προσπαθήστε να βρείτε το πρώτο ελληνικό
όνοµα που θα εµφανιστεί στα credits. Όσες φορές και να το δοκιµάσετε, δεν πρόκειται ν’ αποτύχετε – πιστέψτε µε, το κάνω εδώ και
χρόνια – πράγµα που αποδεικνύει όχι µόνο το προφανές, ότι
παντού υπάρχει ένας Έλληνας, αλλά κι ότι η ελληνική παρουσία
στο Χόλιγουντ είναι τουλάχιστον υπολογίσιµη. Τον τελευταίο
καιρό, όµως, κάτι δείχνει ν’ αλλάζει. Ψάχνοντας ελληνικά ονόµατα
στις ταινίες που παρακολουθείτε, δε σηµαίνει απαραίτητα ότι θα
πρέπει να µείνετε τελευταίοι στην αίθουσα, διαβάζοντας προσεκτικά το όνοµα κάθε set dresser, best boy, ή dolly grip. Όλο και πιο
συχνά τα τελευταία χρόνια ονόµατα µε καταλήξεις «-poulos»,
«-ides» ή «-akis» κάνουν την εµφάνισή τους στους τίτλους της
αρχής, αποτελώντας πολλές φορές την ίδια την κινητήρια δύναµη
χολιγουντιανών υπερπαραγωγών. Από ηθοποιούς, σκηνοθέτες,
σεναριογράφους, µέχρι το ίδιο το αφεντικό της 20th Century Fox,
η ελληνική κοινότητα του Χόλιγουντ µοιάζει ν’ αποκτά πλέον τη
δική της δυνατή φωνή.

it’s all
Greek
to me

Αν, όµως, η επιτυχία του Γάµος αλά Ελληνικά έκανε
«σικ το να είσαι Έλληνας στο Χόλιγουντ», όπως λέει
η πρωταγωνίστρια και σεναριογράφος του Νία Βαρντάλος, η ελληνική παρουσία στη βιοµηχανία του
θεάµατος κάθε άλλο παρά καινούρια είναι. Από τους αδελφούς
Σκούρα, που ήταν από τους πρώτους που επένδυσαν σε κινηµατογραφικές αίθουσες, όταν το σινεµά ήταν ακόµα µια πρωτοποριακή
ιδέα µε αβέβαιο µέλλον, φτάνοντας ν’ αποτελούν µεγιστάνες του
αµερικανικού σινεµά, µε τον Σπύρο να είναι πρόεδρος της 20th
Century Fox στην εποχή της µεγαλύτερης ακµής της και τον Γιώργο να διευθύνει τη United Artists, µέχρι σήµερα, που η Fox διοικείται από έναν ακόµη Έλληνα, τον Τζιµ Γιαννόπουλο, η λίστα των
ελληνικών ονοµάτων κάθε άλλο παρά αµελητέα είναι. Από τον
Ηλία Καζάν και τον Τζον Κασαβέτη στις δεκαετίες του ΄50 και του
΄60, την Ολυµπία ∆ουκάκη, τον Μπίλι Ζέιν στο κοντινό παρελθόν

°¿ÌÔ˜ ·Ï¿ ∂ÏÏËÓÈÎ¿

και τον Αλεξάντερ Πέιν και τη Μέλινα Κανακαρίδη σήµερα, η
ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ να… µιλιέται στο Χόλιγουντ.
Μόνο που, πλέον, η αµερικανική έκφραση «it’s all Greek to me»,
µοιάζει ν’ αποκτά ένα εντελώς καινούριο νόηµα.
Μερικά χρόνια νωρίτερα, όταν στο φεστιβάλ των Καννών µια
µικρού βεληνεκούς ταινία, µε τίτλο My Big Fat Greek Wedding,
αναζητούσε υποψήφιους αγοραστές, ελάχιστοι µπορούσαν να
φανταστούν τη συνέχεια. Το όνοµα της Ρίτα Γουίλσον, συζύγου του
Τοµ Χανκς κι Ελληνίδας κατά το ήµισυ, στη θέση του παραγωγού,
ήταν το µόνο αναγνωρίσιµο στοιχείο, αλλά σίγουρα δεν έδινε
καµιά εγγύηση για την επικείµενη µεταµόρφωση της χαριτωµένης
ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿,
·Ó ·ÏÒ˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ¡›· µ·ÚÓÙ¿ÏÔ˜
αυτής κωµωδίας, όχι µόνο στην πιο πετυχηµένη ανεξάρτητη παραγωγή στην ιστορία του Χόλιγουντ, αλλά και σε αληθινό κοινωνικό
φαινόµενο. Η αλήθεια είναι πως η ελληνική κουλτούρα, σε αντίθεση µε την ιταλική, ή την ισπανική, δεν εκπροσωπήθηκε ποτέ όπως
θα της έπρεπε στο αµερικανικό σινεµά. Ο Άντονι Κουίν, στον Ζορµπά, αποτελεί απλώς µια φωτεινή εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον
κανόνα, εν τούτοις τα πράγµατα δείχνουν ν’ αλλάζουν άρδην. Με
το κινηµατογραφικό ενδιαφέρον για ένα σχεδόν νεκρό κινηµατογραφικό είδος, το ιστορικό έπος, ν’ αναζωπυρώνεται, το Χόλιγουντ βρίσκεται να µελετά εµβριθώς την ελληνική ιστορία. Κι αν ο
Αλέξανδρος του Όλιβερ Στόουν δεν ήταν αυτό που περιµέναµε,
δυο ταινίες µε θέµα τη Μάχη των Θερµοπυλών δίνουν αγώνα δρόµου, για να φτάσουν η µια πριν από την άλλη στις αίθουσες. Τι
είναι όµως αυτό που ξαφνικά κάνει τις ελληνικές ιστορίες δηµοφιλείς και το ελληνικό κινηµατογραφικό «lobby» πιο ορατό από
ποτέ; Είναι η προσπάθεια επανάληψης της µαγικής συνταγής της
big fat Greek επιτυχίας του Γάµου, µια απλή συγκυρία ή, ίσως,
κάτι πιο συγκροτηµένο και ουσιαστικό;
Πίσω από το 300 Spartans, όσο και τον Αλέξανδρο, βρίσκεται,
όχι τυχαία, η 20th Century Fox, ένα στούντιο που διοικείται από
έναν Έλληνα. Ο Τζιµ Γιαννόπουλος αποτελεί ένα από τα πιο πετυχηµένα και high profile αφεντικά των στούντιο σε µια εποχή που ο

∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ¶¤ÈÓ

τρόπος µε τον οποίο αυτά διοικούνται έχει αλλάξει ριζικά από τότε
που η καρέκλα του «studio boss» ήταν επενδεδυµένη µε λάµψη
και glamour. Μ’ ένα σαφές όραµα, τόσο για το στούντιο, όσο και
∆È Â›Ó·È ﬁÌˆ˜ ·˘Ùﬁ Ô˘ Í·ÊÓÈÎ¿ Î¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜
‰ËÌÔÊÈÏÂ›˜ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ «lobby» ÈÔ
ÔÚ·Ùﬁ ·ﬁ ÔÙ¤;
για το «προϊόν» του, ο Γιαννόπουλος δε διστάζει να πάρει ρίσκα ή
ν’ ακολουθήσει το ένστικτό του και, χαράζοντας τη δική του γραµµή, βασιζόµενος στο ταλέντο ανθρώπων που εµπιστεύεται, έχει
χαρίσει στη Fox µερικές από τις µεγαλύτερες επιτυχίες της, από τον
Τιτανικό µέχρι το Moulin Rouge. O ίδιος, αν κι αισθάνεται το ίδιο
Έλληνας όσο και Αµερικανός, µιλά άπταιστα ελληνικά, κάνει διακοπές κάθε χρόνο στην πατρίδα κι ενδιαφέρεται να «συσπειρώσει»
την ελληνική κοινότητα του Χόλιγουντ σε µια δηµιουργική κατεύθυνση. Παραδέχεται, εν τούτοις, πως πάνω από το «εθνικό» ενδιαφέρον στο σινεµά υπάρχει κάτι που µετρά περισσότερο: µια καλή
ιστορία και η προοπτική να κερδίσεις πίσω τα χρήµατα που θα
επενδύσεις στην αφήγησή της. Αυτό που ο Γάµος αλά Ελληνικά
απέδειξε είναι πως, µια ιστορία που περιλαµβάνει µαυροφορεµένες γιαγιάδες, σουβλιστά αρνιά και ήχους µπουζουκιού, µπορεί να
είναι το ίδιο ενδιαφέρουσα µε οποιαδήποτε άλλη. Η σεναριογράφος και πρωταγωνίστριά του, Νία Βαρντάλος, είναι πεπεισµένη ότι
οι Έλληνες µπορούν ν’ αφήσουν το σηµάδι τους στο σινεµά, αν
απλώς σταµατήσουν να φοβούνται. Όταν η ίδια προσπαθούσε να
µεταφέρει το θεατρικό της έργο στον κινηµατογράφο, η πρώτη
συµβουλή που έπαιρνε µαζί µε την απόρριψη, ήταν ν’ αλλάξει την
εθνικότητα των ηρώων σε ιταλική η ισπανική. Η ίδια, όµως, κατάφερε να κρατήσει αλώβητο ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία της
ιστορίας. Αυτή, άλλωστε, µοιάζει να είναι η µεγαλύτερη επιτυχία
της ταινίας – εκτός φυσικά από την εισπρακτική - το γεγονός ότι
ανοίγει το δρόµο στους, όχι και λίγους, Έλληνες του Χόλιγουντ να
δοκιµάσουν ν’ αφηγηθούν ιστορίες που τους αφορούν, χωρίς να
φοβούνται ότι δεν ενδιαφέρουν κανέναν άλλον.
Ο Αλεξάντερ Πέιν, σκηνοθέτης και σεναριογράφος του Σχετικά Με
Τον Σµιντ και του Πλαγίως, είναι ένας από τους ανθρώπους που θα

¡ÈÎ ∫·Û·‚¤ÙË˜/∆˙›Ó· ƒﬁÔ˘Ï·ÓÙ˜

µπορούσαν και θα ήθελαν ν’ αφηγηθούν «ελληνικές» ιστορίες, που
ν’ αφορούν περισσότερους από τους ανθρώπους που, απλώς,
µιλάνε την ίδια γλώσσα. Έχοντας σκηνοθετήσει δυο εξαιρετικές ταινίες «µικρού βεληνεκούς», το Πολίτης Ρουθ και το Εκλογές, ο
Πέιν, ή Παπαδόπουλος αν προτιµάτε, µπήκε στην κατηγορία των
«µεγάλων» όταν το σενάριό του για τις Εκλογές βρέθηκε υποψήφιο
για Όσκαρ. Ο Αλεξάντερ µπορεί να µη µιλάει άψογα ελληνικά

(αυτό δεν τον σταµατά από το να προσπαθεί), εν τούτοις
µε τον Σον Πεν ή το John Q, µε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον.
δηλώνει απερίφραστα το ενδιαφέρον του να γράψει και
Ο γιος του Ηλία Καζάν, Νίκολας, είναι, ίσως, ένας από
να σκηνοθετήσει µια ταινία µε ελληνική χροιά. Ίσως τώρα
τους πιο επιτυχηµένους σεναριογράφους του Χόλιγουντ,
να είναι η πιο κατάλληλη στιγµή. Ο Τζέφρι Ευγενίδης,
έχοντας στο βιογραφικό του µια υποψηφιότητα για Όσκαρ
από την άλλη, συγγραφέας του Αυτόχειρες Παρθένοι
µε το Γύρισµα της Τύχης. Γιατί όχι κάποιος σαν τον Τζορκαι συν-σεναριογράφος, µαζί µε τη Σοφία Κόπολα, της
τζ Μίλερ, τον Ελληνο-Αυστραλό σκηνοθέτη του Mad
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ
ÙËÓ ÈÙ·ÏÈÎ‹, ‹ ÙËÓ ÈÛ·ÓÈÎ‹, ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËÎÂ ÔÙ¤ ﬁˆ˜ ı· ÙË˜ ¤ÚÂÂ
µεταφοράς του στο σινεµά, διαπραγµατεύεται ήδη τη
µεταφορά του τελευταίου του βιβλίου, «Middlesex» στο
σινεµά. Ένας άλλος συνάδελφός του, ο Τζορτζ Πελεκάνος, έχει ήδη εναποθέσει ένα από τα βιβλία του στα χέρια
τού σκηνοθέτη τού Λος Άντζελες, Εµπιστευτικό και του
8 Mile, Κέρτις Χάνσον, ενώ φιλοδοξεί να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για να µεταφέρει στην οθόνη το πιο προσωπικό από τα έργα του, το «The Big Blowdown». Ποιος
θα µπορούσε να µεταφέρει τα σενάριά τους στο σινεµά;
Γιατί όχι άνθρωποι σαν τον Νικ Κασαβέτη (γιο του Τζον),
ο ποίος έχει σκηνοθετήσει ταινίες σαν το She’s So Lovely,

Max ή του Babe. Ποιος θα µπορούσε να πρωταγωνιστεί;
Ηθοποιοί τόσο διαφορετικοί κι αναγνωρίσιµοι, από την
Τζένιφερ Άνιστον και τον Ηλία Κοτέα, µέχρι τη Μελίνα
Κανακαρίδη, που έκανε τον Ρόµπερτ Ντε Νίρο να µιλήσει
ελληνικά στο 15 Λεπτά, τη Νία Βαρντάλος ή τον Μπίλι
Ζέιν. Στην πραγµατικότητα, µια τέτοια ταινία θα µπορούσε
να γίνει έχοντας µόνο ελληνικής χροιάς ονόµατα στο
credit list της, καθώς, ρίχνοντας µια µατιά στη λίστα των
ανθρώπων που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία της αµερικανικής βιοµηχανίας του θεάµατος, οι γνώριµες καταλήξεις είναι πάντα εκεί...
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Με το www.bigbang.gr ο θεατής έχει έναν
κινηµατογράφο σπίτι του και ο σκηνοθέτης
ένα... σπίτι για την ταινία του
Μπορεί µια κινηµατογραφική αίθουσα να είναι ανοιχτή όλο το
24ωρο για 365 ηµέρες τον χρόνο;
Μπορεί µια κινηµατογραφική αίθουσα να λειτουργεί για θεατές σε
όλο τον πλανήτη;
Μπορεί µια κινηµατογραφική αίθουσα να είναι αφιερωµένη στην
µικρού µήκους ταινία;
Με τις νέες τεχνολογίες αυτό είναι πραγµατικότητα. Το
www.bigbang.gr είναι το 1ο Φεστιβάλ Ψηφιακών Ταινιών
Μικρού Μήκους που διεξάγεται στο διαδίκτυο και που έχει δώσει
την λύση στο πρόβληµα της αίθουσας για την µικρού µήκους ταινία. «Μέσα στις δυσκολίες µας υπάρχουν απλές και έξυπνες
λύσεις» λέει ο Κυριάκος Χατζηµιχαηλίδης ιδρυτής του
www.bigbang.gr που έκανε την πρώτη του επίσηµη παρουσία
στο internet τον Ιανουάριο του 2004.
Όπως εξηγεί ο Χατζηµιχαηλίδης το www.bigbang.gr λειτουργεί
σε συνδυασµό µε τον συµµετέχοντα σκηνοθέτη - παραγωγό και τον
θεατή. Στο διαγωνιστικό τµήµα του bigbang συµµετέχουν ταινίες
µέχρι 7 λεπτά, ανεξάρτητα από το είδος και την θεµατολογία
(µυθοπλασία, ντοκιµαντέρ, κινούµενα σχεδία, video-art, κ.λπ), ενώ

για κάθε ταινία υπάρχουν: περίληψη, συντελεστές, φωτογραφίες, µουσική, υλικό making of
και άλλα. Ο θεατής µπορεί να
βλέπει τις ταινίες στον player του
bigbang εντελώς δωρεάν, να τις
σχολιάζει, να τις βαθµολογεί και
να ψηφίζει την καλύτερη.
Το www.bigbang.gr, µε τη
συµµετοχή των νέων κινηµατογραφιστών, επιδιώκει να είναι
τολµηρό, δραστήριο, χρήσιµο
και αποδοτικό σε ποιότητα, όχι
µόνο εικόνας και ήχου, αλλά και
παράλληλων εκδηλώσεων - δράσεων.
«Είναι σηµαντικό ότι υπάρχουν ψηφιακά φεστιβάλ αυτήν τη
στιγµή. Εκεί υπάρχει η διέξοδος και όχι στο ανέφικτο της ακριβής παραγωγικής διαδικασίας. Τι µας ενδιαφέρει; Ο εντυπωσιασµός µιας παραγωγής ή µία βαθιά αληθινή ταινία; Θέλει τόλµη
και στις αποφάσεις αλλά και στο “πουγκί” για να δηµιουργηθούν οι υποδοµές ώστε να στηριχτεί το σύστηµα του ψηφιακού
κινηµατογράφου. Χρειάζεται “ντοπάρισµα” ώστε αν όχι να ξεπεράσουµε να προλάβουµε και να συγχρονιστούµε µε τις χώρες
που είναι µπροστά», καταλήγει ο Κυριάκος Χατζηµιχαηλίδης.
¢Â›ÙÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ÛÙÔ: www.t-short.gr Î·È www.bigbang.gr
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Ο Μπάµπης Ακτσόγλου,
υπεύθυνος προγραµµατισµού
δίνει το στίγµα της φετινής χρονιάς

FilmCenter. Ένας θεσµός που εµπεδώθηκε πλέον στη συνείδηση
του Αθηναίου ως αναπόσπαστο στοιχείο των εκδηλώσεων του
Ε.Κ.Κ., αλλά που σίγουρα χρειάζεται ανανέωση, ώστε να παρέµβει
µε µια νέα δυναµική µατιά στα κινηµατογραφικά δρώµενα. Κάτι
που πιστεύουµε ότι θα καταφέρουµε φέτος, έχοντας ως βασικά
ορµητήρια το Τριανόν στην Πατησίων και το Μικρόκοσµος στου
Φιξ, δυο αίθουσες µε τη δική τους σινεφιλική ιστορία, αλλά και ως
συµπληρωµατικό άξονα των δραστηριοτήτων µας το Πτι-Παλαί
στο Παγκράτι, µια επίσης ιστορική αίθουσα της Αθήνας, εξαρχής
συνδεδεµένης µε το Filmcenter. Με ένα επιλεγµένο ποιοτικό πρόγραµµα από τον ευρωπαϊκό κυρίως κινηµατογράφο, δηµιουργία
ζώνης προβολών αποκλειστικά για ντοκιµαντέρ, ενίσχυση των
αφιερωµάτων (που είχαν ατονήσει τα τελευταία χρόνια) σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Υπουργείο Πολιτισµού και τα ξένα Ινστιτούτα, ενίσχυση των µουσικών εκδηλώσεων (πάντα συνδεδεµένων µε
το σινεµά) πέρα από την καθιερωµένη συνεργασία µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων και τις Μουσικές Τρίτες, χωρίς να ξεχνάµε τις
προβολές της Κινηµατογραφικής Λέσχης, η οποία µεταφέρεται το
απόγευµα του Σαββάτου στο Τριανόν ή τις πρωινές προβολές για
µαθητές που θα γίνουν σε συνεργασία µε το πρόγραµµα «Πρώτη
Ώρα: Σινεµά», αλλά και µε δική µας πρωτοβουλία. Κι αν ο βασικός σκοπός του Filmcenter είναι η προβολή του ελληνικού κινηµατογράφου, η επίτευξη αυτού του στόχου ενισχύεται από τη δυνα-

τότητα προβολής σε άπταιστες τεχνικές συνθήκες, ταινιών που είναι
σε φορµά 16mm, ΒΕΤΑ ή ψηφιακή µορφή, δίνοντας έτσι διέξοδο
όχι µόνο σε πολλά ντοκιµαντέρ και µικρού µήκους, αλλά και σε
µια ολόκληρη νέα γενιά κινηµατογραφιστών που εκφράζεται µε τις
νέες τεχνολογίες, αλλά αδυνατούν να δείξουν το έργο τους. Επιθυµία µας είναι οι αίθουσες του Filmcenter να καταστούν κάτι παραπάνω από ναοί της 7ης τέχνης, να γίνουν σινεφιλικοί χώροι όπου ο
θεατής θα αισθάνεται όχι µόνο οικειότητα, αλλά κι ότι το σινεµά
είναι ένα πανηγύρι, µια συνεχής έκπληξη, όπως και επικοινωνία µε
τους δηµιουργούς.
Τα αφιερώµατα που για την ώρα έχουν ήδη προγραµµατιστεί
στις αίθουσες του Filmcenter είναι τα εξής:
19ο Πανόραµα Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου (12-22 Οκτωβρίου)
στο Τριανόν, µε επιλογές ταινιών από τα αφιερώµατα στους Σαµ
Πέκινπα, Ροµπέρτο Ροσελίνι, Χάριετ Άντερσον, Χάρολντ Πίντερ
κ.α., όπως και avant premieres από τις ταινίες του χειµώνα.
Εβδοµάδα κινέζικου κινηµατογράφου (26 Οκτωβρίου – 1 Νοεµβρίου) στο Μικρόκοσµος, µε εννέα ταινίες πρόσφατης παραγωγής
(2002-2006) που περιλαµβάνουν όλες τις τάσεις του σύγχρονου
κινέζικου σινεµά.
Το Φεστιβάλ ∆ράµας στην Αθήνα (2-8 Νοέµβρη) στο Τριανόν, µε όλο
το ελληνικό πρόγραµµα και επιλογές από τα ξένα αφιερώµατα.

// ·ﬁ„ÂÈ˜
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O ελληνικός κινηµατογράφος δεν αντέχει
να περιµένει άλλο µπροστά στις προκλήσεις
του 21ου αιώνα
Μετά από πάρα πολύ προσεκτική µελέτη, κατ΄ επανάληψη, όχι
µόνο των πορισµάτων, αλλά ολόκληρου του υλικού των δύο κινηµατογραφικών συνεδρίων του 1981 και του 1988, καθώς επίσης
και τους χαιρετισµούς των τότε εκπροσώπων των πολιτικών κοµµάτων, θέλουµε να κάνουµε σαφές ότι η διοργάνωση ενός 3ου Συνεδρίου Κινηµατογράφου στο τέλος του χρόνου ή και αργότερα δεν
µας βρίσκει καθόλου σύµφωνους γιατί δεν πρόκειται να προσθέσει
τίποτα το καινούργιο. Ή τέλος πάντων αυτά τα οποία πρέπει να τροποποιηθούν ή να συµπληρωθούν δεν προσδιορίζουν µε τίποτα την
αναγκαιότητα διοργάνωσης ενός νέου Συνεδρίου. Θεωρούµε ότι η
επιλογή αυτή της σηµερινής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ. και µετά το πέρασµα του χρονικού διαστήµατος των 3/4 περίπου της κυβερνητικής
θητείας αποδεικνύει την εφαρµογή µιας παρελκυστικής πολιτικής,
ούτως ώστε να εξαντληθεί η κυβερνητική τετραετία και να µην έχει
γίνει απολύτως τίποτα προς την κατεύθυνση επίλυσης των τόσο
σοβαρών προβληµάτων (θεσµικών - νοµικών-οικονοµικών κτλ.)
που αντιµετωπίζει ο ελληνικός κινηµατογράφος.

ΕΤΕΚΤ-ΟΤ- είµαστε πεπεισµένοι ότι όσοι συµβάλλουν ή συνέβαλλαν στο παρελθόν µε τον έναν ή το άλλον τρόπο στο πέρασµα ροκάνισµα - τετραετιών χωρίς να συµµετέχουν σε καµία προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων προσέφεραν και προσφέρουν
χείριστες υπηρεσίες στον ελληνικό κινηµατογράφο µε όποιο τρόπο
και αν εµπλέκονται.
Η πρότασή µας είναι απλή:
Να ξεκινήσει άµεσα ένας ειλικρινής και εµπεριστατωµένος διάλογος µε την κατάθεση θέσεων και προτάσεων των Φορέων του
χώρου και όχι µόνο, στην ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ. ούτως ώστε σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα να κωδικοποιηθούν και το ΥΠ.ΠΟ. να
αναλάβει, όπως άλλωστε έχει και την υποχρέωση, την πολιτική
ευθύνη να πάρει τις απαραίτητες νοµικές και θεσµικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην επίλυση των προβληµάτων.
Εµείς οι Έλληνες τεχνικοί αυτή την πρόταση την κάναµε και πράξη
στην πρόσκληση της προηγούµενης ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ. και όπως
όλοι γνωρίζουν καταθέσαµε ολοκληρωµένη πρόταση - νοµοσχέδιο.
Αυτό θα πράξουµε και τώρα.
Όσοι δεν έχουν θέσεις, όσοι έχουν θέσεις και φοβούνται µήπως
εκτεθούν, όσοι φοβούνται να αντιπαρατεθούν είτε µε φορείς είτε για
ευνόητους λόγους µε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ είτε µε τους
θεσµοθετηµένους φορείς του χώρου, είτε για οποιονδήποτε άλλο
λόγο, ας καθίσουν απέξω, ας παραµείνουν απλοί παρατηρητές !!!
ο ελληνικός κινηµατογράφος δεν αντέχει να περιµένει άλλο µπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα
Επιτρέψτε µου να τελειώσω αυτή µου την παρέµβαση µε ένα απόσπασµα από µια επιστολή του Σέργκεϊ Αϊζενστάιν προς τον σκηνοθέτη Κούλεσωφ γιατί πραγµατικά την θεωρώ επίκαιρη παρά ποτέ
… και την οποία θα µπορούσαµε και σήµερα να απευθύνουµε οι
Έλληνες κινηµατογραφιστές προς την όποια ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.

Εµείς, η ΕΤΕΚΤ-ΟΤ, πιστεύουµε απόλυτα ότι το σύνολο σχεδόν
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ελληνικός κινηµατογράφος,
όπως έχουν καταγραφεί στο Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Κινηµατογράφου του 1981 αλλά στο Β’ του 1988 και αυτά «που έχουν αντιµετωπιστεί µε οποιοδήποτε τρόπο» και έχουν παρουσιάσει οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες, µετά την παρέλευση 25 και 18 χρόνων
αντίστοιχα, αλλά και αυτά τα οποία δεν αντιµετωπίστηκαν καθόλου, είναι απόλυτα ακριβή και επίκαιρα παρά ποτέ.

…«Το υψηλό καλλιτεχνικό αποτέλεσµα συνυπάρχει µε την
υψηλή τεχνική γνώση. Θα πρέπει πια να προπαρασκευαστούµε
για τον ερχοµό καινούργιων θεµάτων που ενδυναµωµένα από
τις δυνατότητες της νέας τεχνικής, θα ζητήσουν νέες αισθητικές
βάσεις για την πραγµατοποίηση των νέων µελλοντικών έργων.
Το ξεκαθάρισµα του δρόµου για να περάσουν είναι ιερό καθήκον, που πρέπει να συµβάλλουν σ’ αυτό εκείνοι που ονοµάζουν τους εαυτούς τους καλλιτέχνες. Οι µόνοι που δεν µπορούν να πιστέψουν στις νέες δυνατότητες της τεχνικής του
αύριο, είναι εκείνοι που έχουν αποκλειστεί από την ιστορία του
αύριο, εκείνοι που αρνούνται την καρποφορία µιας πιο εκτεταµένης κοινωνικής ανάπτυξης των εθνών, εκείνοι που ενεργητικά την αναχαιτίζουν».

Για όσους έχουν ασθενή µνήµη ηθεληµένα ή αθέλητα καθώς και
στους νεώτερους συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν προµηθευτεί
τα πρακτικά των δύο συνεδρίων, τους προτείνουµε να περάσουν
από τα γραφεία µας να τους τα προµηθεύσουµε δωρεάν. Εµείς οι
Έλληνες Τεχνικοί του Κινηµατογράφου και της Τηλεόρασης -

Με την ευκαιρία, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε το Ε.Κ.Κ. για την δυνατότητα που µας δίνει από «αυτό το βήµα» να καταθέσουµε τις απόψεις
µας. Επίσης θα θέλαµε να ευχηθούµε κάθε δυνατή Επιτυχία στην προσπάθεια ανανέωσης του περιοδικού του.

Θεωρούµε ότι οι ευθύνες της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΠΟ αλλά
και των µαζικών και συνδικαλιστικών φορέων, καθώς επίσης και
των θεσµοθετηµένων οργάνων του χώρου είναι τεράστιες.
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Τα νέα που µας έρχονται από την Ευρώπη,
στον τοµέα της κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής
ταινίας στις εθνικές και διεθνείς αγορές δεν
είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.
Το 2005 είναι η χρονιά που παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη µείωση
του ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού κοινού για το σινεµά. Η γενική
πτώση των εισιτηρίων είναι της τάξεως του 12%, ενώ το 18% των
Ευρωπαίων δεν πάτησε στη σκοτεινή αίθουσα. Προτίµησε την
άνεση του καναπέ του σπιτιού του και το τηλεκοντρόλ.
Η Ευρώπη ανησυχεί σφόδρα και παίρνει νέα µέτρα. Από τους κύριους στόχους, λέει η Επίτροπος Βιβιάν Ρέντινγκ, αρµόδια για τα οπτικοακουστικά, είναι «να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα, µε προτεραιότητες τη διευκόλυνση στην πρόσβαση στη χρηµατοδότηση παραγωγής, την ενίσχυση πρωτοβουλιών για διανοµή και προώθηση οπτικοακουστικών έργων και την ενθάρρυνση ψηφιακών τεχνολογιών».
Στα καθ΄ ηµάς, τώρα. Στην Ελλάδα, το 2005 ήταν γκρίζο. Περισσότερο γκρίζα, όµως, φαίνεται να είναι η χρονιά που διανύουµε. Οι
πληροφορίες µάς λένε ότι, από τις 246 συνολικά ταινίες που προβλήθηκαν στις 300 περίπου αίθουσες / οθόνες, ελάχιστες πλησίασαν το στόχο τους. Ακόµα και ο πολυσυζητηµένος Κώδικας Da
Vinci, που σκέπασε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη (235 κόπιες µε
υποχρέωση των αιθουσών να κρατήσουν την ταινία για τρεις
εβδοµάδες), δεν έφτασε τις 700.000 εισιτήρια. Ο στόχος ήταν τουλάχιστον 1.500.000. Η πτώση των εισιτηρίων στην αίθουσα υπολογίζεται γύρω στο 15%. Το σύνολο των εισιτηρίων µπορεί να
πλησιάσει τα 12.500.000, που ήταν το περσινό αποτέλεσµα,
µολονότι φέτος προστέθηκαν στο κινηµατογραφικό δυναµικό της
χώρας δύο νέοι πολυκινηµατογράφοι µε 24 οθόνες.
Από τις πρώτες 10 ταινίες σε εισιτήρια (top ten), οι εννέα ήταν αµερικανικές. Ευτυχώς, τουλάχιστον, η Λούφα Και παραλλαγή: Σειρήνες Στο Αιγαίο του Νίκου Περάκη σάρωσε στην ψήφο του κοινού κι αποκατέστησε την εθνική µας τιµή - κι ας µην τίµησε την ταινία το κράτος, έστω και µε µία συµβολική συµµετοχή, ούτε στην
παραγωγή, ούτε καν στη διανοµή και προώθησή της. Από τις 18
ελληνικές ταινίες που βγήκαν στους κινηµατογράφους, µόνον τρεις
και µάλιστα µε φιλόδοξη διανοµή, πλησίασαν τα 45.000 εισιτήρια
η κάθε µια, ενώ οι άλλες κινήθηκαν κάτω από τις 4.000.
Κάνοντας ένα µικρό «φλας µπακ», που λένε και στο σινεµά, θα
δούµε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια (2001 - 2005), η παραγωγή

µας ήταν 112 ελληνικές ταινίες, από τις οποίες βγήκαν σε κανονική
διανοµή, µέσω γραφείων εκµετάλλευσης, οι 65, κάποιες - 10 ίσως
- από το παράλληλο κύκλωµα του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, το Filmcenter και κάποιες άλλες, 25 περίπου, παρέµειναν
και παραµένουν στ’ αζήτητα, παρότι σίγουρα δεν άξιζαν τέτοια
τύχη.
Μια και αναφέρουµε τις ταινίες που έχουν, κατά κάποιον τρόπο,
ενισχυθεί από το Ε.Κ.Κ., οι αριθµοί µπορεί να έχουν µια µικρή απόκλιση, δηλαδή στο σύνολο να υπάρχουν και τρεις - τέσσερις ανεξάρτητες παραγωγές.
Το Ε.Κ.Κ. - η Ελληνική Πολιτεία δηλαδή - στηρίζει την παραγωγή
αρκετών ταινιών, ίσως περισσότερων από αυτές που µπορεί να
σηκώσει µια µικρή κινηµατογραφική αγορά, όπως είναι η ελληνική. ∆εν επενδύει, όµως, ανάλογα στην εµπορική και καλλιτεχνική
τους προώθηση - στον κύριο και βασικό στόχο της δηµιουργίας
τους, που είναι η επικοινωνία µε το κοινό.
O Â˘Úˆ·˚Îﬁ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È Î·Ïﬁ˜ - ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ˜ Ô˘ Î˘ÚÈ·Ú¯Â›. ∫È Ô ÂÏÏËÓÈÎﬁ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÓÙ¿ÍÈ· ‰›Ï· ÙÔ˘.
Στις ευρωπαϊκές χώρες µε την οργανωµένη κινηµατογραφία, όπως
Γερµανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, αλλά και στις µικρότερες,
Ολλανδία, Σκανδιναβικές χώρες, υπάρχει σύστηµα στήριξης της
διανοµής, που ουσιαστικά βοηθάει ώστε να βγει στην αίθουσα το
κινηµατογραφικό έργο.
Στην Ελλάδα τέτοια στήριξη δεν υπάρχει και είναι απαραίτητη.
Κάποιες προτάσεις µας που βρίσκονται κοντά στο ευρωπαϊκό
σύστηµα και που δεν είναι φοβερά δαπανηρές, θα ήταν οι εξής:
1 Κίνητρο στην εταιρεία διανοµής που θα βγάλει ελληνική ταινία
στις αίθουσες. Χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού διανοµής
µε µακροχρόνιο άτοκο δάνειο, που θα επιστρέφεται µόνο αν η
ταινία αποφέρει κέρδη.
2 Επιδότηση του εισιτηρίου από έναν αριθµό εισπράξεων και
πάνω, την οποία η εταιρεία διανοµής θα επενδύει στη διανοµή
άλλης ελληνικής ταινίας.
3 Ενεργοποίηση του δικτύου δηµοτικών κινηµατογράφων που θα
λειτουργούν ως παράλληλο εµπορικό κύκλωµα στην Αθήνα και
στην επαρχία και που το πρόγραµµά τους θα περιλαµβάνει, κατά
40% τουλάχιστον, νέες ελληνικές ταινίες.
4 Εναλλακτικό δίκτυο αιθουσών Τέχνης που θα προβάλει ποιοτικό
κινηµατογράφο, ευρωπαϊκό και ελληνικό και που θα ενισχύεται
από την πολιτεία. Οι αίθουσες αυτές θα προβάλουν ελληνικές ταινίες που δεν εξασφάλισαν διανοµή µέσω εταιρειών εκµετάλλευσης,
αλλά και καλές ευρωπαϊκές ταινίες, τις οποίες οι εταιρείες διανοµής
δε συµπεριλαµβάνουν στο πρόγραµµά τους. Θα λειτουργούν,
δηλαδή, µε τη φιλοσοφία µε την οποία ιδρύθηκε το Filmcenter,
φιλοσοφία που, όµως, στην πορεία δεν ακολουθήθηκε.
O ευρωπαϊκός κινηµατογράφος είναι καλός - δεν είναι καλύτερος ο
αµερικανικός που κυριαρχεί. Κι ο ελληνικός κινηµατογράφος στέκεται αντάξια δίπλα του. Ο κινηµατογράφος είναι γλώσσα, ιστορία,
πολιτισµός, εικόνα της καθηµερινότητας και των προβληµάτων της.
Η Ευρώπη αγωνίζεται για την εθνική της κινηµατογραφία, επενδύει
στην εθνική της κινηµατογραφία. Εµείς;

// ·ﬁ„ÂÈ˜
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
Σκηνοθέτης,
µέλος ∆.Σ.
του Ε.Κ.Κ.

∏ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·
ÛÙËÓ ∆·ÈÓ›·
¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

Από την εµφάνισή του, ο κινηµατογράφος
φωτογράφιζε και αναπαριστούσε την πραγµατικότητα, όπως την έβλεπαν οι άνθρωποι καθηµερινά.
«Είναι η ίδια η φύση επ’ αυτοφώρω», γράφανε µαγεµένοι οι
πρώτοι κριτικοί για τις ταινίες, ενός λεπτού, που παρουσίασαν
για πρώτη φορά δηµόσια οι αδελφοί Λουί και Αύγουστος
Λιµιέρ, το βράδυ της 28ης ∆εκεµβρίου 1895, στην υπόγεια
αίθουσα του Γκράν Καφέ, στο Βουλεβάρτο των Καπουτσίνων,
αριθµός 14, στο Παρίσι.
Η ενθουσιώδης, µάλιστα, περιγραφή αυτής της πρώτης δηµόσιας κινηµατογραφικής προβολής των Λιµιέρ από τον Ζορζ Μελιές, που ήταν
ανάµεσα στους 35 τυχερούς θεατές, φανερώνει, βέβαια, τη διορατικότητα και την πίστη του πρώτου σκηνοθέτη του κινηµατογράφου για το
µέλλον του, αλλά δείχνει, ταυτόχρονα, πως η ταινία ντοκιµαντέρ είναι
ταυτισµένη µε την ίδια την ανακάλυψη του κινηµατογράφου.
Κύλησε, βέβαια, πολύς χρόνος κι εκατοµµύρια µέτρα negatif µέσα
από τις κινηµατογραφικές µηχανές εκατοντάδων σκηνοθετών για να
φτάσουµε σε µια, συµβατική, έστω, περιγραφή, που ορίζει πως
ντοκιµαντέρ είναι η κινηµατογραφική ταινία που απεικονίζει µε
δηµιουργικό τρόπο την πραγµατικότητα.
∆ηµιουργός και δηµιουργικότητα είναι, βέβαια, όροι της αρχαίας
ελληνικής φιλοσοφίας, που εµφανίστηκαν πριν τον Πλάτωνα,
αλλά καθιερώθηκαν κυρίως απ’ αυτόν και τον Αριστοτέλη.
∆ηµιουργικότητα ορίζεται η δραστηριότητα η οποία γεννά κάτι το
ποιοτικά νέο, που στο παρελθόν ποτέ δεν υπήρξε και µέχρι τη γέννησή του δε γνωρίζαµε.
Ο κινηµατογράφος, µια µηχανή που µπορούσε να καταγράφει σε
φιλµ κινούµενες εικόνες και να τις προβάλει, ήταν µια ανάκαµψη
ποιοτικά νέα, που παρείχε τη δυνατότητα σε δηµιουργούς, κόσµοπλάστες κατά τον Πλάτωνα, τεχνίτες κατά τον Αριστοτέλη, να καταγράψουν γεγονότα από τη ζωή και τη φύση και να τα παρουσιάζουν, προβάλλοντάς τα.
Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια του 19ου αιώνα και την πρώτη
δεκαετία του 20ου, ο κινηµατογράφος, ως µια νέα τεχνολογία και
νέο µέσο επικοινωνίας, διαχέεται σ’ ολόκληρο τον κόσµο.
∆εκάδες χειριστές κινηµατογραφικών µηχανών εκπαιδεύτηκαν στα
εργοστάσια των Λιµιέρ, της Μπάιογκραφ, του Έντισον και των
αδελφών Πατέ. Οι πρώτοι αυτοί µηχανικοί είναι και οι πρώτοι
εκπαιδευµένοι κινηµατογραφιστές, αφού γνωρίζουν να φορτώνουν
µε φιλµ τη µηχανή και να κινηµατογραφούν.
Γνωρίζουν τους κανόνες της φωτογραφίας, µπορούν να επιλέγουν

εικόνες, γωνίες λήψης δηλαδή, να εµφανίζουν και να εκτυπώνουν
τα φιλµ και τέλος να τα προβάλλουν.
Ένας από τους κινηµατογραφιστές των Λιµιέρ, ο Προµιό, επινόησε
να κινήσει την κινηµατογραφική του µηχανή µέσα σε µια γόνδολα
και ανακάλυψε το τράβελινγκ, κινηµατογραφώντας τα κανάλια της
Βενετίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηµατογράφου, η
µηχανή αποκτούσε κίνηση. Παρόµοιες κι ανάλογες σκέψεις δηµιουργικότητας οδήγησαν τους πρώτους κινηµατογραφιστές ν’ ανακαλύπτουν όλα τα στοιχεία εκείνα, που διαµόρφωσαν, µέσα σε
δυο-τρεις δεκαετίες, τη βάση µιας νέας γλώσσας, της γλώσσας του
κινηµατογράφου. Τα «σκηνοθετηµένα επίκαιρα» του Ζορζ Μελιές,
µε τη χρήση ηθοποιών, φωτογραφικού υλικού, τρικ, ντεκόρ,
θέτουν τις βάσεις για τις ταινίες των δραµατοποιηµένων ντοκιµαντέρ, αλλά και της µυθοπλασίας.
Οι Άγγλοι κινηµατογραφιστές, που γυρίζουν τις ταινίες τους στην
ύπαιθρο, µε επίκεντρο το Μπράιτον, έχουν αποφασιστική συµβολή στη διαµόρφωση της νέας γλώσσας.
Το δραµατικό τράβελινγκ, το δραµατικό πανοραµίκ, το champ /
contre-champ, οι διπλοτυπίες, η µεγαλύτερη ευελιξία στο µοντάζ,
η χρήση πολύ κοντινού πλάνου, η σύνθετη κίνηση της κινηµατογραφικής µηχανής, είναι λίγα από τα στοιχεία που προσέφερε στον
κινηµατογράφο η αγγλική σχολή του Μπράιτον.
Το σενάριο, τα πρώτα στοιχεία ντεκουπάζ, η σύνθεση της εικόνας,
οι φωτισµοί, µια υποτυπώδης, δηλαδή, σκηνοθεσία, το µοντάζ,
ήταν η γλώσσα της νέας τέχνης.
Αργότερα θ’ ακολουθήσουν κι άλλες ανακαλύψεις, στην προσπάθεια να λυθούν πιο πολύπλοκα προβλήµατα, πιο σύνθετων κινηµατογραφικών σκέψεων και οραµάτων.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να µελετήσει κανείς τους τρόπους και τις
τεχνικές, την ευρηµατικότητα και την υποµονετική αξιοποίηση της
συγκεκριµένης χρονικής στιγµής της µέρας, βασικό στοιχείο για την
εικαστική και εκφραστική πλευρά της εικόνας στον κινηµατογράφο,
από τον Ρόµπερτ Φλάερτι, στο αριστουργηµατικό «σκηνοθετηµένο
ντοκιµαντέρ» Ο Νανούκ Tου Βορρά, που γυρίστηκε µέσα σε δέκα
µήνες, το 1920 – 1921.
ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Â›Ó·È Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ
ÌÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁ ÙÚﬁÔ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·
Στον αντίποδα της αντίληψης του Φλάερτι, βρίσκονται οι κινηµατογραφικές θεωρίες του σπουδαίου Ρώσου φουτουριστή, ποιητή,
σπεσιαλίστα της επιστηµονικής φαντασίας και της πρωτοποριακής
µουσικής Τζίγκα Βερτόφ. Η θεωρία του για τον «κινηµατογράφο –
µάτι», µε υπότιτλο «η ζωή στο απρόοπτο», αρνούνταν τη σκηνοθεσία των εικόνων.
Θα έλεγε κανείς πως ο Βερτόφ κυριαρχείται από µια φρενήρη δηµιουργικότητα και, παρ’ όλες τις αντιφάσεις του, οι ανακαλύψεις του
για το ρόλο του καδραρίσµατος, για το ρόλο του µοντάζ, για το
ρυθµό, η χρήση των υποτίτλων ως ενεργά πλάνα στις βουβές ταινίες
του, είναι λίγα µόνο από αυτά που προσέφερε στον κινηµατογράφο.
Ασφαλώς, στην ιστορία του κινηµατογράφου, δεν είναι λίγα τα
παραδείγµατα εµπνευσµένων ταινιών ντοκιµαντέρ, οι οποίες άσκησαν βαθιά επίδραση στη σκηνοθεσία, στη θεµατολογία, αλλά και
στην αισθητική πολλών ταινιών µυθοπλασίας. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγµα του κινήµατος των Άγγλων ντοκιµαντεριστών,
στη δεκαετία του 1930, που συνέβαλε καθοριστικά στην αναγέννηση του αγγλικού κινηµατογράφου. Ο εµψυχωτής, µάλιστα, του
κινήµατος, Τζον Γκρίρσον, αποκρυστάλλωσε τα όρια και τις δυνατότητες της ταινίας ντοκιµαντέρ για την εποχή του. Ντοκιµαντέρ δεν
είναι τίποτα περισσότερο από τη µεταφορά στην οθόνη των προβληµάτων της εποχής µας, κεντρίζοντας τη φαντασία και µε µια όσο
το δυνατόν πλουσιότερη παρατήρηση.

Σε κάποιο επίπεδο η οπτική αυτή µπορεί ν’ αποτελεί ρεπορτάζ, σε
κάποιο άλλο ποίηση, σ’ ένα άλλο, τέλος, επίπεδο, η αισθητική του
ποιότητα θα βρίσκεται στη διαύγεια µε την οποία εκθέτει τα γεγονότα.
Άλλωστε, όλη η γαλλική αβάν-γκαρντ, µετά το 1927, προσανατολίστηκε στις ταινίες ντοκιµαντέρ, µέσα από τις οποίες αναδείχτηκαν
προσωπικότητες του κινηµατογράφου όπως ο Καρνέ, ο Μπουνιουέλ, ο Γκρεµιγιόν, ο Ζαν Βιγκό κ.ά.
Οι πιο διακεκριµένοι ντοκιµαντερίστες της γαλλικής αβάν-γκαρντ υπήρξαν, ασφαλώς, ο Γιόρις Ίβενς, που άφησε και σηµαντικό θεωρητικό έργο
και ο ποιητής του επιστηµονικού ντοκιµαντέρ, γιατρός Ζαν Πενλεβέ.
Πάνω σ’ αυτήν την παράδοση ακούµπησαν αργότερα ο Ζαν Ρους,
ο Εντγκάρ Μορέν κ.ά.
Σήµερα είναι, ασφαλώς, πιο εύκολο να έχει κανείς µια καλή πληροφόρηση για το τι συµβαίνει στον τοµέα της ταινίας ντοκιµαντέρ στον
κόσµο µας. Υπάρχει ένα τεράστιο υλικό που µένει αναφοµοίωτο.
Πεδία δηµιουργικότητας, όπως το Underground Cinema, οι ταινίες
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ντοκιµαντέρ του Free Cinema, ή του Cinema Nuovo, ο τοµέας των
Newsreels, οι ταινίες του ιταλικού Cinegiornale ή οι ταινίες που παράγουν κοοπερατίβες κινηµατογραφιστών στη Λατινική και Κεντρική
Αµερική, το έργο των Χαϊνόφσκι και Σόιµαν, ταινίες ντοκιµαντέρ από
την Ασία και την Αφρική, είναι ακόµη αντικείµενα προς µελέτη.
«Τι θα κάνετε όταν δείτε την κουλτούρα να καταρρέει µπροστά
στα µάτια σας και το προσωπείο της πνευµατικότητάς σας δε θα
µπορεί πια να κρύψει τη γύµνια σας; Βγείτε στους δρόµους και
κινηµατογραφήστε τα γκρεµίσµατα και ελπίζετε…», γράφει σ’
ένα άρθρο του ο θεωρητικός Σάιµον Χάρτογκ στο περιοδικό
Afterimage, σε µια προσπάθειά του να προσεγγίσει τις δυνατότητες ενός πολιτικού κινηµατογράφου, µε επίκεντρο τα Newsreels.
Το θέµα της δηµιουργικότητας στην ταινία ντοκιµαντέρ είναι µεγάλο και ο χώρος που µας φιλοξενεί µικρός. Ωστόσο, αυτό το σηµείωµα ίσως κεντρίσει το ενδιαφέρον για µεγαλύτερη εµβάθυνση στο
ιδιαίτερα σηµαντικό κινηµατογραφικό είδος.

Σκηνοθέτης,
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονικης

ση των χρηµάτων, αποκτά τη σχετική βεβαίωση του Ε.Κ.Κ. για τη
φοροαπαλλαγή του και δεν εµπλέκεται σε άλλα στάδια της παραγωγής. Η κατάθεση των χρηµάτων στο Ε.Κ.Κ. διασφαλίζει το πραγµατικό ύψος της καταβολής και η διαχείριση των χρηµάτων από ένα αξιόπιστο φορέα, όπως το Ε.Κ.Κ., αποκλείει κάθε τύπο συναλλαγής µεταξύ παραγωγού κι επενδυτή. Τέλος, µε τη διαδικασία των απευθείας
πληρωµών των δαπανών από το Ε.Κ.Κ. και την ύπαρξη συγκεκριµένου τύπου δαπανών που µπορούν να πληρωθούν, εξασφαλίζεται η
αξιοπιστία των δαπανών και των παραστατικών που τις συνοδεύουν.

Η ελληνική κινηµατογραφία πορεύεται, χρόνια τώρα,
µε κύριο άξονα αναφοράς το Ε.Κ.Κ., το οποίο αποτελεί
ουσιαστικά το χρηµατοδότη-επενδυτή τού ελληνικού
κινηµατογράφου, καθώς η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες
ευρωπαϊκές χώρες που δε διαθέτουν παράλληλους
µηχανισµούς ενίσχυσης της επένδυσης της
κινηµατογραφικής παραγωγής. Τέτοιοι, ακριβώς,
µηχανισµοί είναι τα φορολογικά κίνητρα.

Πρέπει να τονισθεί ότι, κάθε χρόνο, γυρίζονται περίπου 15 ελληνικές ταινίες µυθοπλασίας. Το µέσο κόστος κάθε ταινίας είναι περίπου 320.000 ευρώ. Οι δαπάνες που προτείνεται να υπαχθούν στο
παραπάνω σύστηµα αντιστοιχούν περίπου στο 45% του κόστους
κάθε ταινίας, δηλαδή σ’ ένα ποσό της τάξης των 144.000 ευρώ.
Άρα, η συνολική απώλεια φόρων για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µέσω
του προτεινόµενου συστήµατος φορολογικών κινήτρων, θα είναι
περίπου 2.160.000 ευρώ. Εάν το ποσό που συνολικά θα κατατεθεί από τους επενδυτές υπερβαίνει τη δυνατότητα απορρόφησης, η
διαφορά θα καταλήξει στο ελληνικό δηµόσιο.

ΜΑΡΚΟΣ
ΧΟΛΕΒΑΣ

ºÔÚÔÏÔÁÈÎ¿
Î›ÓËÙÚ·

Τα τελευταία χρόνια έγιναν προσπάθειες για τη δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου, µε στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων, µέσω µηχανισµών σαν το Tax Shelter. Οι προσπάθειες αυτές σκόνταφταν κυρίως
στο Υπουργείο Οικονοµικών, που εξέφραζε το φόβο ότι τα κίνητρα θα
µετατραπούν σε θύλακες φοροδιαφυγής. Η πρόταση που κατατέθηκε πρόσφατα στον Υπουργό Πολιτισµού, µετά από την εκδήλωση
πρόθεσης να οδηγηθεί ο ελληνικός κινηµατογράφος σε αναπτυξιακή
τροχιά, προσπαθεί να απαντήσει στις παραπάνω ανησυχίες.
Κάθε ταινία στην οποία θα δαπανηθούν χρήµατα που προέρχονται
από το Tax Shelter, αποκτά ειδικό κωδικό στο Ε.Κ.Κ. Τα χρήµατα κατατίθενται απευθείας από τον ενδιαφερόµενο επενδυτή στο λογαριασµό
αυτό και το Ε.Κ.Κ. εκδίδει στον ενδιαφερόµενο τη βεβαίωση, που θα
χρησιµοποιηθεί για τη φοροαπαλλαγή. Το Ε.Κ.Κ., µε εντολή του
παραγωγού, προβαίνει στην πληρωµή δαπανών για λογαριασµό της
ταινίας. Οι δαπάνες που µπορούν να πληρωθούν είναι συγκεκριµένες
(αµοιβές τεχνικών, αµοιβές ηθοποιών, ασφαλιστικές εισφορές,
Φ.Π.Α., πρώτες ύλες και εργαστηριακή επεξεργασία).
Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία για έναν ενδιαφερόµενο επενδυτή
είναι πολύ απλή και καθόλου γραφειοκρατική, αφού, µε την κατάθε-

Μπορεί το ποσό να είναι ελάχιστο σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας, στον
ελληνικό κινηµατογράφο, όµως, η προσέλκυση και άλλων πόρων,
πέρα από τους σταθερούς, θα προσφέρει σηµαντική δυνατότητα αναβάθµισης της παραγωγής, που θα ωφελήσει και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ένα µέρος του ποσού που θα επενδυθεί µε το προβλεπόµενο
σύστηµα, θα καταλήξει υποχρεωτικά σε Φ.Π.Α. και ασφαλιστικές
εισφορές. Ειδικά για τις ασφαλιστικές εισφορές, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι θα επέλθει αύξησή τους ανά ταινία, µια και σήµερα, προκειµένου να εξασφαλιστούν χρήµατα για την παραγωγή, αυτές περιορίζονται όσο είναι δυνατόν, µε µείωση της σύνθεσης του συνεργείου κ.τ.λ.
Αν εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι, η παραγωγή θα οργανωθεί πιο
ορθολογικά και σύµφωνα µε τις καλλιτεχνικές απαιτήσεις που θα
προκύπτουν από κάθε ταινία, µε αποτέλεσµα την απασχόληση του
απαραίτητου τεχνικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, είτε στη φάση
του γυρίσµατος, είτε στη φάση της εργαστηριακής επεξεργασίας.
Τέλος, µία πιθανή αύξηση της παραγωγής ταινιών, λόγω των κινήτρων, θ’ αυξήσει το σύνολο του κύκλου εργασιών της κινηµατογραφικής παραγωγής (εκτιµώµενη αύξηση 10%), προσφέροντας απασχόληση προσωπικού και βελτίωση του τζίρου των εταιρειών.

// ›Ûˆ

·’ ÙËÓ Î¿ÌÂÚ·

£·Ó¿ÛË˜ ∞Ú‚·Ó›ÙË˜
Απ’ το 1958 µέχρι σήµερα η διαδροµή είναι µεγάλη.
Ακόµα και αν δεν αναζητά ήχους
στο φυσικό τους περιβάλλον, αλλά ψηφιακά,
η πρόκληση παραµένει ίδια.
Για τους εραστές του κινηµατογράφου
η µαγεία δε χάνεται.

ø˜ ÙÂ¯ÓÈÎﬁ˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Â›¯· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ…
στη γαλλική ταινία Cyrano του Ζαν Πωλ Ραπενό για την εξαιρετική ηχητική της επεξεργασία.

√È
‹¯ÔÈ
ÙË˜
˙ˆ‹˜
ÌÔ˘

ŒÎ·Ó· ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ Ù·ÈÓ›·…
τo 1958. Ήταν η Μπουµπουλίνα του Κώστα
Ανδρίτσου της Φάρος Φιλµ.

™˘Ó¤¯ÈÛ· Ó· Î¿Óˆ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÁÈ·Ù›...
µε κέρδισαν τα τεχνικά και από το 1962 η ηxoληψία.

∂ÏÏËÓÈÎﬁ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ…

για µένα ελληνικός κινηµατογράφος σηµαίνει ότι σήµαιναν όλες
οι γυναίκες που αγάπησα, και µια από αυτές είναι και η ΑΕΚ.

∏ È‰·ÓÈÎ‹ ﬁÏË ÁÈ· Á‡ÚÈÛÌ· Â›Ó·È…

∏ Î·Ï‡ÙÂÚË ÒÚ· ÁÈ· ordino Â›Ó·È…
αυτή που απαιτεί το σενάριο.

∫·˘Á·‰›˙ˆ ﬁÙ·Ó…
στην διάρκεια του γυρίσµατος ή του µιξάζ δεν σέβονται τη δουλειά µου.

∏ ¤ÎÊÚ·ÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÈÔ Û˘¯Ó¿…
είναι αυτή που χρησιµοποιώ συνήθως στο γύρισµα ή στο µιξάζ:
«το καλό είναι ο εχθρός του καλύτερου».

∆Ô ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È…

το χωριό µου, το ∆ίλοφο Φθιώτιδας, γιατί είναι ήσυχο.

ότι προσπαθώ να βάλω το λιθαράκι µου σ’ αυτό που λέγεται
τεχνική αρτιότητα.

◊ÌÔ˘Ó Î·È ÂÁÒ ÂÎÂ› ﬁÙ·Ó…

∫·È ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·…

το 1974 στο γύρισµα µιας αµερικάνικης ταινίας µε τίτλο Sky
Riders του Ντάγκλας Χίκοξ έγινε ένα τραγικό ατύχηµα, µε θλιβερό αποτέλεσµα να τραυµατιστούν αρκετοί έλληνες τεχνικοί και να
βρει το θάνατο ο συνάδελφος Σπύρος Αναστασίου.

όταν συχνά δεν βρίσκω λιθαράκι.

£· ‹ıÂÏ· Ó· Â›¯· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÂ›…
µε όλους όσους δεν συνεργάστηκα.

ø˜ ıÂ·Ù‹˜ ·Á¿ËÛ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›·…
Στη Σκιά Των Λησµονηµένων Προγόνων του Σεργέι Παρατζάνωφ.

∞ﬁ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÏÂ›ÂÈ:
ο Φιλοποίµην Φίνος, η οργάνωση και τα χρήµατα.

∫·È Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜...
Ελπίζω πως µέχρι να πάρω σύνταξη, να υπάρχει ελληνικός κινηµατογράφος, και όχι βιντεοκινηµατογράφος.
O £·Ó¿ÛË˜ ∞Ú‚·Ó›ÙË˜ ·˘Ù‹ ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÈÍ¿˙ ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜
¶·Ó‰ÒÚ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ù·ÌÔ˘ÏﬁÔ˘ÏÔ˘.

// dvd

Μοιάζει µε αστείο, αλλά είναι απολύτως αληθινό. Μέχρι πρόσφατα, αν ήθελες
ν’ αγοράσεις σε DVD ταινίες δυο εκ των σηµαντικότερων σκηνοθετών
του ελληνικού κινηµατογράφου, του Θόδωρου Αγγελόπουλου
και του Μιχάλη Κακογιάννη, θα έπρεπε να τις αναζητήσεις στο εξωτερικό.
∆ουλειές και των δυο είχαν κυκλοφορήσει σε αρκετές χώρες του πλανήτη,
πλην της πατρίδας τους. Η «αδικία» (ή µήπως ανοησία), ευτυχώς έφτασε
στο τέλος της, µε δυο εξαιρετικές εκδόσεις DVD, που επιτέλους κάνουν το έργο
των δυο δηµιουργών διαθέσιµο και στο ελληνικό κοινό.

ªÈ¯¿ÏË˜ ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓË˜:
∏ ∆ƒπ§√°π∞

H αρχή για την έκδοση του έργου του Μιχάλη Κακογιάννη σε
ψηφιακούς δίσκους γίνεται από την Audiovisual. Η εταιρία ανέλαβε την έκδοση της τριλογίας των τραγωδιών του Ευριπίδη,
που αποτελούν ίσως τις πιο πολυβραβευµένες και πολυπαιγµένες ταινίες της φιλµογραφίας τού Κακογιάννη. Η Ηλέκτρα, η Ιφιγένεια και οι Τρωάδες υπήρξαν εξαιρετικές µεταφορές του
λόγου τού αρχαίου τραγωδού, προβλήθηκαν σε δεκάδες φεστιβάλ και, οι δύο πρώτες, βρέθηκαν υποψήφιες για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Ο ίδιος ο Κακογιάννης θυµάται
ακόµη την περιπέτεια της ολοκλήρωσης τής τριλογίας, σαν ένα
από τα πιο σηµαντικά κοµµάτια της καριέρας του: «Η “γνωριµία
µου” µε τον Ευριπίδη ήταν η αρχή ενός συναρπαστικού
δεσµού µε τ’ αγέραστα έργα του, τόσο στο θέατρο όσο και
στην οθόνη, που συνεχίστηκε µέχρι σήµερα. Το ξεκίνηµα
έγινε µε την Ηλέκτρα, το 1961, που µου έδωσε περισσότερες τιµές και βραβεία από οποιαδήποτε άλλη ταινία που
έκανα. Όµως, µε τη χαρακτηριστική ασυνέπεια του ζωδίου
µου, µού πήρε δεκαπέντε χρόνια κι αρκετούς οικονοµικούς
ελιγµούς για να ικανοποιήσω τ’ όνειρό µου, µια τριλογία
ολοκληρωµένη, µε τις Τρωάδες και την Ιφιγένεια».
Η έκδοση της Audiovisual θα δώσει την ευκαιρία σ’ ένα καινούριο κοινό, ν’ ανακαλύψει την εξαιρετική δουλειά του σκηνοθέτη και µάλιστα υπό άριστες συνθήκες. Η πολυτελής κασετίνα
που συλλέγει τα φιλµ, το καθένα σε ξεχωριστό δίσκο, περιέχει
τις ταινίες σε αποκατεστηµένες βερσιόν, µε την καλύτερη δυνατή εικόνα και ήχο, καθώς και µε µια σειρά από extra παροχές,
όπως µια πρόσφατη συνέντευξη τού Κακογιάννη, που διατρέχει και τους τρεις δίσκους. Η συλλεκτική αξία της έκδοσης είναι
προφανής. Εν τούτοις, αυτό που σε εκπλήσσει για µια ακόµη
φορά, δεν είναι παρά η δύναµη των ίδιων των ταινιών, που
κρατούν αµείωτη την ένταση και τη δύναµή τους, παρά το
πέρασµα των χρόνων…

·ﬁ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫Ú·ÛÛ·ÎﬁÔ˘ÏÔ

£ﬁ‰ˆÚÔ˜
∞ÁÁÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜

Κι αν η έκδοση της τριλογίας του Μιχάλη Κακογιάννη είναι αναµφίβολα σηµαντική, η ακόµη πιο φιλόδοξη πρωτοβουλία της εταιρίας New Star, να κυκλοφορήσει σε ψηφιακή µορφή όλο το έργο
του Θόδωρου Αγγελόπουλου, µοιάζει απλώς απαραίτητη.
Ένας σκηνοθέτης που γνώρισε (και γνωρίζει), παγκόσµια αποδοχή
και που η κινηµατογραφική του γλώσσα έχει επηρεάσει τον τρόπο
που βλέπουµε ή κάνουµε σινεµά, ήταν - µε κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις - µέχρι σήµερα απών από τις συλλογές των Ελλήνων σινεφίλ. Όχι πια. Παραχωρώντας ο ίδιος πρόσβαση στο προσωπικό
του αρχείο κι ελέγχοντας κάθε πλευρά της διαδικασίας παραγωγής
των DVD, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος παρουσιάζει, τώρα, στην
ελληνική αγορά το έργο του, σε ψηφιακές κόπιες που φέρουν την
προσωπική του σφραγίδα ποιότητας ήχου και εικόνας. Μέχρι
σήµερα, από τη New Star έχουν κυκλοφορήσει οι ταινίες Μια
Αιωνιότητα Και Μια Μέρα, Το Μετέωρο Βήµα Τού Πελαργού,
Μέρες Του '36, Τοπίο Στην Οµίλχη, αλλά και Ο Θίασος, Το
Βλέµµα Του Οδυσσέα, και η Τριλογία: Το Λιβάδι Που ∆ακρύζει.
Στόχος της εταιρίας, αλλά και του ίδιου του σκηνοθέτη, είναι, σταδιακά, να κυκλοφορήσει σε ψηφιακές εκδόσεις το σύνολο της δουλειάς του, κάνοντάς το διαθέσιµο σ’ ένα κοινό που το αγάπησε,
αλλά και σε µια νέα γενιά σινεφίλ, που δεν είχε την ευκαιρία ν’ ανακαλύψει το σινεµά του Θόδωρου Αγγελόπουλου στη µεγάλη
οθόνη.

// soundtracks

Περιµένοντας να κάνουν την εµφάνισή τους στα ράφια
των δισκοπωλείων οι µουσικές από τις ελληνικές ταινίες
της καινούριας σεζόν, επιλέγουµε τις καλύτερες κυκλοφορίες της
περασµένης: τρεις ελληνικές ταινίες και µια… τουρκική, η µουσική
επένδυση της οποίας, όµως, φέρει ελληνική υπογραφή...

Babam
Ve
Oglum

(Cantini/EMI)

Babam Ve Oglum

Mπορεί η συγκεκριµένη τουρκική παραγωγή µε τίτλο Ο Πατέρας Μου Και Ο Γιος Μου του σκηνοθέτη Τσαγκάν Ιρµάκ να µοιάζει ως µία εξ Ανατολής απάντηση στην Πολίτικη Κουζίνα (όχι
τυχαία υπήρξε και µία από τις µεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στην Τουρκία µε 3.000.000 εισιτήρια), αλλά το µοναδικό,
φαινοµενικά, κοινό στοιχείο των δύο ταινιών είναι η παρουσία
της Ευανθίας Ρεµπούτσικα, που κι εδώ µεγαλουργεί, γεφυρώνοντας µε µία απλή κίνηση το, καλώς ή κακώς, ανύπαρκτο καλλιτεχνικό / πολιτιστικό µας χάσµα µε τη γείτονα χώρα…
Επιστρατεύοντας το γνωστό και ανεξάντλητο λυρισµό της, η Ευανθία Ρεµπούτσικα ντύνει µία ταινία νοσταλγική και ταυτόχρονα πολιτική, ξεπερνώντας τον οποιοδήποτε τοπικό χαρακτήρα µε την συνδροµή εξαίρετων ελλήνων µουσικών αλλά και το συνδυασµό

παραδοσιακών οργάνων, ενώ το µοναδικό τραγούδι του
soundtrack τραγουδάει µία από τις πιο σπουδαίες φωνές της Τουρκίας, ο Τσιχάν Οκάν. Αξιοσηµείωτο και εδώ, όπως σε κάθε δουλειά
της Ρεµπούτσικα, η ικανότητα της να γράφει µουσική που λειτουργεί εξαιρετικά, τόσο στο πλαίσιο της µουσικής επένδυσης της
συγκεκριµένης κάθε φορά ταινίας όσο και ως αυτόνοµο µουσικό
έργο.
Να σηµειώσουµε ότι ο δίσκος κυκλοφορεί από την ανεξάρτητη
δισκογραφική εταιρεία Cantini, την οποία διατηρούν εδώ και µερικά χρόνια η συνθέτρια και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, επίσης διακεκριµένος συνθέτης /µουσικός. Το καλό είναι
ότι οι κυκλοφορίες της Cantini έχουν πολυεθνική διανοµή, γεγονός που σηµαίνει ότι είναι, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, προσιτές σε όλους τους θιασώτες της world µουσικής, όπου κι αν ζουν!

∂˘·Óı›· ƒÂÌÔ‡ÙÛÈÎ·

·ﬁ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫Ú·ÛÛ·ÎﬁÔ˘ÏÔ

∏ ∫·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫Ù‹ÓÔ˘˜

∏ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ Ã·Ú›ÙˆÓ·

«Ό,τι δεν κατάφερα να πω κινηµατογραφικά, το είπε ο Ηρακλής Βαβάτσικας µε
τη µουσική του», σηµειώνει ο Ρένος
Χαραλαµπίδης, σ’ ένα λιτό σηµείωµα στο
εσώφυλλο του cd. Κι είναι αλήθεια ότι,
τόσο τα 14 ορχηστρικά θέµατα (εκ περιτροπής τον πρώτο λόγο παίρνουν η κιθάρα, ο µπαγλαµάς, το βιολί, το
vibradoneon κ.ο.κ.), όσο και το τραγούδι
των τίτλων, που ερµηνεύει εύθραυστα και
πειστικά η Μόρφω Τσαϊρέλη, βγάζουν
ασπροπρόσωπους, αµφότερους, το σκηνοθέτη και το συνθέτη! Μπορεί να θυµίζουν και να παραπέµπουν σε έκδηλες
επιρροές, πλην όµως διατηρούν τη δική
τους αυτόνοµη οµορφιά και, το κυριότερο,
µπορούν να επαίρονται ότι διαθέτουν ολοκληρωµένες µελωδικές γραµµές µε αρχή,
µέση και τέλος (η πεµπτουσία της λαϊκής,
όπως popular, σύνθεσης). O Xαραλαµπίδης, άλλωστε, δεν αφήνει ποτέ τη µουσική επένδυση των ταινιών του στην τύχη –
θυµίζουµε το εξαιρετικό Φτηνά Τσιγάρα,
µε τους Παναγιώτη Καλαντζόπουλο και
Έλλη Πασπαλά σε µεγάλη φόρµα.

Η µουσική του Νίκου Πλατύραχου, για την
ταινία του Γρηγόρη Καραντινάκη, έµοιαζε
να κλέβει την παράσταση καθώς, ούτως ή
άλλως, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε µια
ταινία που ήθελε να θυµάται, έστω έµµεσα, τον ιταλικό νεορεαλισµό, ή τις µουσικές του Νίνο Ρότα. Στη Χορωδία Tου
Χαρίτωνα, η µουσική δε συνόδευε
απλώς, αλλά επέκτεινε τις εικόνες, χρωµάτιζε τα πλάνα κι αποτελούσε έναν ακόµη
χαρακτήρα στην πλοκή. Το ευτύχηµα είναι
ότι και δίχως τις εικόνες, τόσο τα ορχηστρικά, όσο και τα χορωδιακά αποσπάσµατα,
στέκουν µε τη δική τους δύναµη. Η οµορφιά των περισσότερων θεµάτων δε χρειάζεται τη συνοδεία εικόνων για ν’ αναδειχθεί, αλλά γεννάει από την αρχή καινούριες εικόνες, πλούσιες χρωµάτων και
συναισθηµάτων…

[ΜΒΙ]

[ΟDEON]

∏ °˘Ó·›Î· ∂›Ó·È... ™ÎÏËÚﬁ˜
ÕÓıÚˆÔ˜
[ΕPIC/SONY BMG]

O συνθέτης, στιχουργός, ενορχηστρωτής,
διευθυντής ορχήστρας, προγραµµατιστής,
ενίοτε κιθαρίστας, κοντραµπασίστας και
γενικώς πολυοργανίστας (πλήκτρα, µελόντικα, κρουστά, µαντολίνο, µπαγλαµάς,
τουµπελέκι, µαρίµπα, λαούτο, σαξόφωνο,
ακορντεόν είναι µόνο µερικά από τα όργανα που θ’ ακούσετε εδώ), ∆ηµήτρης Μπασλάµ, εκ Θεσσαλονίκης, ανταποδίδει τη
χάρη στον Αντώνη Καφετζόπουλο (που
είχε αναλάβει το ρόλο του αφηγητή στον
προσωπικό δίσκο τού πρώτου, «Ο ΓαργαΛηστής») και γράφει µουσική για την πρόσφατη ταινία τού τελευταίου. Πολλοί επώνυµοι φίλοι τού Μπασλάµ σπεύδουν να
προσφέρουν χείρα βοηθείας: ο Φώτης
Σιώτας στους στίχους, το τραγούδι και τα
έγχορδα, ο Γιώργος «Μπαντούκ» Αποστολάκης στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Γιάννης
Οικονοµίδης στην τροµπέτα κ.ο.κ. Το αποτέλεσµα είναι, αν µη τι άλλο, ενδιαφέρον,
καθώς αυτή η συγκεκριµένη παρέα µε
την... ασταθή σύνθεση από τη Θεσσαλονίκη (λάµπει δια της απουσίας του ο παλιόφιλος Γιάννης Αγγελάκας), έχει καταφέρει
να συνδυάσει στοιχεία kraut rock, ρεµπέτικου, avant-garde, dub και κινηµατογραφικής µουσικής, σ’ ένα πρωτότυπο υβρίδιο,
που θα κάνει ακόµα και τον πιο επιφυλακτικό ακροατή ν’ ανασηκώσει το φρύδι του...

// ‚È‚Ï›Ô

∂ÏÏËÓÈÎﬁ˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
1905 - 2005

πÛÙÔÚ›· - ºÈÏÌÔÁÚ·Ê›· - µÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿
ÕÁÁÂÏÔ˜ ƒÔ‡‚·˜
Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·ı·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜
Οι αριθµοί είναι εντυπωσιακοί: 2.650 τίτλοι ταινιών, 5.000
φωτογραφίες (ασπρόµαυρες και έγχρωµες), 400 βιογραφικά
σηµαντικών καλλιτεχνών, που συγκέντρωσαν, µετά από
πολυετή έρευνα, δύο φανατικοί σινεφίλ του ελληνικού κινηµατογράφου ο Άγγελος Ρούβας και ο ερευνητής - συλλέκτης
Χρήστος Σταθακόπουλος.
Για κάθε ταινία υπάρχει εµπεριστατωµένη έρευνα µε περίληψη, συντελεστές, ξενόγλωσσο τίτλο όπου είναι δυνατόν, διάρκεια, την πρώτη εµφάνιση µεγάλων πρωταγωνιστών, αλλά
και ένα µικρό σχόλιο για κάτι ξεχωριστό όταν τη διακρίνει ή
µια σηµαντική στιγµή της ταινίας, αλλά και λεπτοµέρειες για
την πρώτη προβολή, τα εισιτήρια που έκανε, βραβεία και διακρίσεις στο εξωτερικό, συµµετοχές στα διεθνή Φεστιβάλ.

Όλη η ιστορία του ελληνικού
κινηµατογράφου βρίσκεται εδώ!
«Κλεισµένη» στις 1.270 σελίδες
της δίτοµης αυτής έκδοσης που
παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις ελληνικές
ταινίες που γυρίστηκαν στη διάρκεια
της εκατονταετίας 1905-2005.

Η παρουσίαση των ταινιών γίνονται µε χρονολογική σειρά
µέσα από δέκα ιστορικές περιόδους που προκύπτουν από τα
κοινά χαρακτηριστικά τους και τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις
της κάθε εποχής. Ο Α΄ τόµος παρουσιάζει την περίοδο 19051970, ενώ ο δεύτερος ξεκινά το 1971 (Νέος Ελληνικός Κινηµατογράφος) και φτάνει µέχρι σήµερα.
Υπάρχει επίσης αναλυτική παρουσίαση της κάθε χρονιάς
ξεχωριστά, ενώ από το 1960 -2004 υπάρχει ένα µικρό σχόλιο
για το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και λίστα
των συντελεστών των ταινιών που βραβεύτηκαν σ’ αυτό.
Και οι δύο τόµοι καταγράφουν αριστοτεχνικά όλα όσα έγιναν
στον ελληνικό κινηµατογράφο από έλληνες που ζούσαν, είτε
στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Είναι δε, ιδιαίτερα επεξηγηµατικοί και κατανοητοί ακόµα και για όσους δεν ασχολούνται
µε τα κινηµατογραφικά δρώµενα αγαπούν όµως την ιστορία.

ÌÈ· ÂÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈ·
ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ

Μπορεί να αποτελέσει «εργαλείο» του ελληνικού κινηµατογράφου, αφού για πρώτη φορά συγκεντρώνονται στοιχεία σε
τέτοιο βαθµό, αλλά και συλλεκτικό κοµµάτι γι΄ αυτούς που
θέλουν να µάθουν µε κάθε λεπτοµέρεια τι έχει γυρισθεί,
ειπωθεί και αποκαλυφθεί για το ελληνικό σινεµά.
Ιδιαίτερα χρήσιµο το ότι στις τελευταίες σελίδες των δύο τόµων
υπάρχει βιβλιογραφία σκηνοθετών και ηθοποιών καθώς και
ευρετήριο ταινιών.
√ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ 1905 – 2005
Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ› ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ∂ÏÏËÓÈÎ¿ °Ú¿ÌÌ·Ù·.

∞Ï¤ÍË˜ ¢·ÌÈ·Óﬁ˜ (1921-2006)
«™ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ˜ ﬁÛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜»
Ο Αλέξης ∆αµιανός δεν ξεχώριζε την τέχνη από τη ζωή. Γι' αυτόν κάθε ανθρώπινη πράξη ήταν µία
µορφή Τέχνης και κάθε κοµµάτι Τέχνης µία σπουδαία ανθρώπινη πράξη. Το βιβλίο του Λάκη Παπαστάθη "Όταν ο ∆αµιανός γύριζε την Ευδοκία", που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, δεν είναι
µόνο ένα ιδανικό αντίο για τον Αλέξη ∆αµιανό, αλλά όπως και τα αποσπάσµατα που ακολουθούν,
η απόδειξη πως οι µεγάλοι δηµιουργοί γνωρίζουν σχεδόν από ένστικτο την Τέχνη της Ζωής!

«™ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ˜ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÁÈ· Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁÂı˘Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÔ˘.
ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ Á˘Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì·›ÓÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÎﬁÎ·ÏÔ.»
«Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ˜ ¤Ó·Ó ˙ˆÓÙ·Óﬁ ¿ÓıÚˆÔ, ˙ˆÓÙ·Óﬁ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÌÂ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚﬁÔ.»

«ŸÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ˜ ı· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ˜ ﬁÙÈ, ﬁˆ˜ ﬁÏ· Ù· ˙Ò·, Ù· ¤Ï·Ù·, ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. µÁ·›ÓÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ‰¤ÓÙÚ·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ◊ ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ¤Ó· ÛÔÚ·‰¿ÎÈ ÂÎÂ›. ŸÙ·Ó ·˘Ùﬁ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÂÈ‰‹ ·Á·¿˜, ÙﬁÙÂ ı· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ˜ ˆ˜ Â›Ó·È Ô Ï·ÌÚﬁÙÂÚÔ˜ Ó·ﬁ˜ Ô˘ ı· Î¿ÓÂÈ˜ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿
ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ı· 'Ó·È Û·Ó ·Ú¯·˚Îﬁ˜ Ó·ﬁ˜, Û·Ó ¤Ó· ¿ÛÚÔ Î‡Ì·, Û·Ó ¤Ó· ¿ÛÚÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ‚Ô˘Óﬁ.»

«∂Ì¤Ó·, ﬁˆ˜ Í¤ÚÂÈ˜, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ó¿Ï, ÙÔ ‚Ú›ÛÎˆ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈËÙÈÎﬁ, ·ÎﬁÌ· Î·È ﬁÙ·Ó ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ
ﬁÚÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯˘‰·›Ô. ª›· Ù·ÈÓ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÌﬁÓÔ ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, Ô˘ Ì·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó.
À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÊÈÏÌ.»

«√ ÎﬁÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÂÌ¤ÏË˜, „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÎÔ˘Ì¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· Î¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Â‡ÎÔÏ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ·. ∫ÔÌÊﬁÚ!
∂ÁÒ ÌÈÛÒ Ù· ÎÔÌÊﬁÚ. ∫¿ıÔÌ·È Û' ¤Ó· ÛÎ·ÌÓ› Î·È ÎÔÈÌ¿Ì·È Û' ¤Ó· ÍÂÚﬁ ÎÚÂ‚¿ÙÈ.»
∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·ﬁ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ §¿ÎË ¶··ÛÙ¿ıË, "ŸÙ·Ó Ô ¢·ÌÈ·Óﬁ˜ °‡ÚÈ˙Â ÙËÓ ∂˘‰ÔÎ›·", Ô˘ Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ› ·ﬁ ÙÈ˜ ∂Î‰ﬁÛÂÈ˜ ¶·Ù¿ÎË.

// ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜

ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·

Ξεφυλλίζοντας
την ιστορία βλέπουµε
τα πρώτα περιοδικά
που κυκλοφόρησαν
για τον ελληνικό
κινηµατογράφο

√È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ·ﬁ ÙÔ ÔÏ‡ÙÈÌÔ ‚È‚Ï›Ô
ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ï·ÓÙ›‰Ë «∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· √È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ﬁ ÙÔ 1923
Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2000» Ô˘ ÂÎ‰ﬁıËÎÂ ·ﬁ ÙÔÓ ∞ÈÁﬁÎÂÚÔ
ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ ¶.∂.∫.∫. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜.
∆Ô ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËıÂ› Î·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÂÎ‰ﬁÙË °È¿ÓÓË ™ÔÏ‰¿ÙÔ
ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ó· Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·Ó·ÓÂˆÌ¤ÓÔ Î·È ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌ¤ÓÔ.

Στο πρώτο µισό του 20ού αιώνα και πιο συγκεκριµένα
στις αρχές της δεκαετίας του 1920 όταν τελειώνει µια
δύσκολη περίοδος πολεµικών αναµετρήσεων του ελληνικού στρατού, οι συνθήκες για την κινηµατογραφική
ανάπτυξη στην χώρα µας ήταν εξαιρετικά δυσµενείς.
∆ιανύοντας την προϊστορία του ο ελληνικός κινηµατογράφος στην δεκαετία του 1920 βρίσκεται σε επίπεδο
οικοτεχνίας ή µικρής βιοτεχνίας και το ίδιο σκηνικό
µπορούµε να πούµε ότι ντύνει και την ελληνική κινηµατογραφική βιβλιογραφία εφόσον η πρώτη έκδοση
σχετική µε τον κινηµατογράφο εµφανίσθηκε µόλις
το 1923, που όπως και οι δυο επόµενες ανήκει στον
χώρο των περιοδικών.
Μέσα στην διετία 1923 – 1924 κυκλοφόρησαν τρία
κινηµατογραφικά περιοδικά στην Ελλάδα: ο «Κινηµατογραφικός Αστήρ» είναι το πιο γνωστό έντυπο εκ
των τριών και είχε την µεγαλύτερη ζωή (1924-1969,
1040 τεύχη). Ηταν το πρώτο περιοδικό που απευθυνόταν εκτός των άλλων και στους επαγγελµατίες του
χώρου. ∆εν ήταν όµως η πρώτη κινηµατογραφική
έκδοση καθώς η «Κινηµατογραφική Βιβλιοθήκη»
εκδόθηκε το 1923 και διατηρήθηκε ως το 1926 (56
τεύχη) ενώ το 1923 κυκλοφόρησε επίσης «Ο κινηµατογράφος» που εξέδωσε 20 τεύχη µέχρι το 1924
οπότε η κυκλοφορία του ανεστάλη (εκδόθηκε εκ
νέου το 1951 µε 5 µόλις τεύχη).
Μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου είχαν
κυκλοφορήσει οκτώ κινηµατογραφικά περιοδικά
που όµως ήταν βραχύβια: «Φως», «Το Παρλάν»,
«Σινεµά», «Μούβιτον», «Καλλιτεχνικός κόσµος»,
«Τα παρασκήνια», «Φιλµ» και «7η Τέχνη».
Ας σηµειωθεί επίσης ότι το πρώτο κινηµατογραφικό
βιβλίο που εκδόθηκε στην Ελλάδα είναι η αυτοβιογραφία του κωµικού «Μιχαήλ Μιχαήλ» (1927).
√ ÂÈÛÎ¤ÙË˜

∂ÈÌ¤ÏÂÈ·: §›˙· §ÈÓ¿Ú‰Ô˘

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Για την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, που αποτελεί θεµελιακό στόχο
του, το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου δηµιούργησε επτά χρηµατοδοτικά προγράµµατα, που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες κινηµατογραφικών
ταινιών.
Ορίζοντες
Προβλέπεται η χρηµατοδότηση τουλάχιστον έξι ταινιών το χρόνο, από τις
οποίες η µία, το λιγότερο, θα είναι έργο πρωτοεµφανιζόµενου σκηνοθέτη.
Ανώτατο όριο χρηµατοδότησης από το Ε.Κ.Κ.: €325.000
(για έργο χρηµατοδοτούµενο αποκλειστικά από ελληνικά κεφάλαια).
Προθεσµίες κατάθεσης προτάσεων: 30 Σεπτεµβρίου 2006.
Κίνητρο
Ανεξάρτητες παραγωγές. Προβλέπεται η έγκριση έως οκτώ
προτάσεων το χρόνο.
Ανώτατο όριο χρηµατοδότησης από το Ε.Κ.Κ.: €150.000.
Προθεσµίες κατάθεσης προτάσεων: 30 Νοεµβρίου 2006.
Νέο Βλέµµα
Ταινίες (πρώτες ή δεύτερες) µεγάλου µήκους νέων σκηνοθετών. Προβλέπεται η χρηµατοδότηση, µε την ισότιµη συµµετοχή
της ΕΡΤ Α.Ε., έως τεσσάρων ταινιών το χρόνο.
Ανώτατο όριο χρηµατοδότησης: €225.000.
Προθεσµίες κατάθεσης προτάσεων: 30 Σεπτεµβρίου, 15 ∆εκεµβρίου 2006.
Τεκµήριο
Ταινίες τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ). Προβλέπεται η χρηµατοδότηση,
µε την ισότιµη συµµετοχή της ΕΡΤ Α.Ε., έως έξι ντοκιµαντέρ διάρκειας 4550 λεπτών και έως δύο ντοκιµαντέρ διάρκειας 80-90 λεπτών το χρόνο.
Ανώτατο όριο χρηµατοδότησης: €65.000 (για τα ντοκιµαντέρ µεσαίου
µήκους), €105.000 (για τα ντοκιµαντέρ µεγάλου µήκους).
Προθεσµίες κατάθεσης προτάσεων: 30 Σεπτεµβρίου, 15 ∆εκεµβρίου 2006.
Μικρογραφίες
Ταινίες µικρού µήκους.
Προβλέπεται η χρηµατοδότηση έως 12 ταινιών το χρόνο.
Ανώτατο όριο χρηµατοδότησης από το Ε.Κ.Κ.: €35.000.
Προθεσµίες κατάθεσης προτάσεων: 31 Οκτωβρίου 2006.
Κίνηση
Ταινίες κινουµένου σχεδίου - animation. Προβλέπεται η παραγωγή
έως τριών ταινιών µικρού µήκους και µίας ταινίας
µεγάλου µήκους το χρόνο.
Ανώτατο όριο χρηµατοδότησης από το Ε.Κ.Κ.:
€300.000 (για έργο κινουµένου σχεδίου µεγάλου µήκους),
€45.000 (για έργο κινουµένου σχεδίου µικρού µήκους).
Προθεσµία κατάθεσης προτάσεων: 31 Οκτωβρίου 2006.
Γραφή
Σενάρια µυθοπλασίας. Προβλέπεται η χρηµατοδότηση έως 10 προτάσεων
το χρόνο, για ανάπτυξη κινηµατογραφικών σεναρίων µυθοπλασίας
µεγάλου µήκους.
Ανώτατο όριο χρηµατοδότησης από το Ε.Κ.Κ.: €12.000.
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα µπορείτε
• να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.:
www.gfc.gr/gr/funding/index.asp
• να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο Παραγωγής του Ε.Κ.Κ.:
Γιάννης Ηλιόπουλος, τηλ.: 210 3678501, e-mail: see@gfc.gr
Σούλα Μιχαλοπούλου, τηλ.: 2103678513,
e-mail: soula.michalopoulou@gfc.gr
Φανή Ζιώζια, τηλ.: 210 3678521, e-mail: fani.ziozia@gfc.gr

Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου, 101 63 Καλλιθέα, Αθήνα.
τηλ.: 210 7254056, 210 7254057, fax: 210 7254058
url: www.mediadesk.gr
e-mail: info@mediadesk.gr, mediadesk@otenet.gr

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Αγών - ∆ιεθνής Συνάντηση Αρχαιολογικής Ταινίας
του Μεσογειακού Χώρου (1996)
28 Νοεµβρίου - 3 ∆εκεµβρίου 2006, Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Πλατεία Καρύτση 10, 102 37 Αθήνα
τηλ.: 210 3253246, 210 3219957, fax: 210 3219957
url: www.arxaiologia.gr, e-mail: tsekoura@arxaiologia.gr
Ανοιχτοί Ορίζοντες - ∆ιεθνές Φεστιβάλ Τέχνης
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (2001)
Οκτώβριος - Νοέµβριος 2006, Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: Μη ∆ιαγωνιστικό
Σκύρου 4, 113 61 Αθήνα
τηλ.: 210 8846038, fax: 210 8846038
url: www.humanrights.gr, e-mail: openhorizons@humanrights.gr
∆ιεθνές Πανόραµα Ανεξάρτητων ∆ηµιουργών Φιλµ
και Βίντεο (1999)
23 Σεπτεµβρίου - 30 Σεπτεµβρίου 2006, Πάτρα
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Φιλαρέτου 122, 176 76 Καλλιθέα, Αθήνα
τηλ.: 210 9594931, fax: 210 9594936
url: www.independent.gr
e-mail: info@independent.gr
∆ιεθνές Φεστιβάλ Επιστηµονικού Κινηµατογράφου (2006)
Μάιος 2007, Αθήνα
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Μασσαλίας 22, 106 80 Αθήνα
τηλ.: 210 3680000
url: www.hau.gr
e-mail: hau@hau.gr
∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
(1960 Εθνικό, 1992 ∆ιεθνές)
17 - 26 Νοεµβρίου 2006, Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 9, 114 73 Αθήνα
τηλ.: 2310 378400, 210 8706000
fax: 2310 285759, 210 6448143
url: www.filmfestival.gr/film_festival/index.htm
e-mail: info@filmfestival.gr
∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας
για Παιδιά και Νέους (1997)
∆εκέµβριος 2006, Πύργος Ηλείας
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Ρόδου 18, 112 52 Αθήνα
Κρεσταινίτη 19, 271 00 Πύργος
τηλ.: 210 8664030, 26210 81172, fax: 210 8662344
url: www.olympiafestival.gr
e-mail: olyffest@otenet.gr

ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεµιέρας (1995)
20 Σεπτεµβρίου - 1 Οκτωβρίου 2006
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Μπενάκη 5, 152 38 Μεταµόρφωση Χαλανδρίου
τηλ.: 210 6061363, 210 6061108, fax: 210 6014137
url: www.aiff.gr, e-mail: festival@pegasus.gr

Πρόγραµµα Media Plus (Μέτρα για την Ενίσχυση της Οπτικοακουστικής Βιοµηχανίας) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα µέτρα αφορούν στην ενίσχυση των εξής τοµέων: κατάρτιση
των επαγγελµατιών, ανάπτυξη οπτικοακουστικών έργων, προώθηση
και διανοµή των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Πληροφορίες:
• URL: ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/index_en.html
• Media Desk Hellas (Γραφείο Ενηµέρωσης και Πληροφόρησης
για το Πρόγραµµα MEDIA PLUS),

∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης Εικόνες του 21ου Αιώνα (1998)
16-25 Μαρτίου 2007, Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 9, 114 73 Aθήνα
τηλ.: 210 8706000, fax: 210 6448143
url: www.filmfestival.gr/docfestival/index.htm,
e-mail: eipides@filmfestival.gr

∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Καλαµάτας (1998)
Ιούλιος 2007, Καλαµάτα
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Αριστοµένους 33, 241 00 Καλαµάτα
Φαρών & Ασίνης 11, 241 00 Καλαµάτα
τηλ.: 27210 95611, fax: 27210 95614
e-mail: info@depak.gr
∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Φιλµ και Βίντεο
Μικρού Μήκους Νάουσας (2004)
Μάιος 2007, Νάουσα
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Ζαφειράκη 48, 592 00 Νάουσα
τηλ.: 2310 278190, 6974 479043
url: www.artion.org.gr, e-mail: info@artion.org.gr
Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής
Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας - Camera Zizanio (2001)
25 Νοεµβρίου - 9 ∆εκεµβρίου 2006, Πύργος Ηλείας
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Ρόδου 18, 112 52 Αθήνα
Κρεσταινίτη 19, 271 00 Πύργος
τηλ.: 210 8664470, 26210 81172, fax: 210 8662344, 26210 81172
url: www.olympiafestival.gr
e-mail: olyffest@otenet.gr
Μεσογειακό Φεστιβάλ Νέων Κινηµατογραφιστών Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Λαρισαίων (1993)
26 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2007, Λάρισα
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Ρούσβελτ 59, 412 22 Λάρισα
Πριήνης 6, 171 22 Νέα Σµύρνη
τηλ.: 2410 621203, 2410 621207, 210 9431366, fax: 2410 621202
e-mail: skoufaki@ath.forthnet.gr
Πανόραµα Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου - Ελευθεροτυπία
(1988)
12 - 22 Οκτωβρίου 2006, Αθήνα
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Μίνωος 10 – 16, 117 43 Αθήνα
τηλ.: 210 9296001, 210 9028311-12-13, fax: 210 8647730
url: www.panoramafest.com
e-mail: ninos@panoramafest.com
Παράξενη Οθόνη - Οπτικοακουστικό Φεστιβάλ
Πειραµατικού Βίντεο και Ντοκιµαντέρ (2002)
4 - 8 Οκτωβρίου 2006, Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, 564 30, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 589200, fax: 2310 651099
url: www.strangescreen.com, e-mail: strangescreen@yahoo.gr
Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηµατογράφου (2000)
Απρίλιος 2007, Αθήνα
Κατηγορία: Μη ∆ιαγωνιστικό
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Σίνα 31, 106 80 Αθήνα
τηλ.: 210 3398723, 210 3398614,
fax: 210 3646873
url: www.ifa.gr, e-mail: apfarolis@ifa.gr
Φεστιβάλ Εναλλακτικής Σκηνής (2003)
Μάιος 2007, Αθήνα
Κατηγορία: Μη ∆ιαγωνιστικό
Μ. Αλεξάνδρου 114 & Καλυψούς, Κεραµεικός, Αθήνα
τηλ.: 210 3465634, fax: 210 3465634
url: www.ordino.gr/entropia
e-mail: marilli@otenet.gr
Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιµαντέρ (1998)
Ιούλιος 2007, Λαύριο
Κατηγορία: Μη ∆ιαγωνιστικό
Πνευµατικό Ίδρυµα Νικόλαος ∆ηµητρίου, Πυθαγόρειο, 831 03 Σάµος
Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα
τηλ.: 22730 62286, 210 8253065
fax: 22730 62287
url: www.pnedim.gr
e-mail: seskp@otenet.gr, pnedim@otenet.gr
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ - Κινηµατογράφος
και Πραγµατικότητα (1988)
Φεβρουάριος 2007, Αθήνα
Κατηγορία: Μη ∆ιαγωνιστικό
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Σίνα 31, 106 80 Αθήνα
τηλ.: 210 3398600, 210 3398651, 210 3398614, fax: 3646873
url: www.ifa.gr, e-mail: ifa@ifa.gr

Φεστιβάλ Πλατφόρµα Βίντεο (2003)
2 - 7 ∆εκεµβρίου 2006
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Καισαρείας 6, 115 27 Αθήνα
τηλ.: 210 7487890, fax: 210 7487890
url: www.platforma.gr, e-mail: info@platforma.gr
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας
(1977 Εθνικό, 1994 ∆ιεθνές)
17 - 23 Σεπτεµβρίου 2006, ∆ράµα
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Αγίας Βαρβάρας 9, 66 100 ∆ράµα
Εµµανουήλ Μπενάκη 71, 106 81 Αθήνα
τηλ.: 25210 47575, 210 3300309
fax: 25210 33526, 210 3302818
url: www.dramafilmfestival.gr
e-mail: kinfest@dra.forthnet.gr
Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηµατογράφου (1985)
Κατηγορία: Μη ∆ιαγωνιστικό
Κοδριγκτώνος 16, 112 57 Αθήνα
τηλ.: 210 3822159, 210 3824411, 6945 574414
url: www.iekdomi.edu.gr
Φεστιβάλ Cult Κινηµατογράφου (2003)
Φεβρουάριος 2007, Αθήνα
Κατηγορία : Μη ∆ιαγωνιστικό
Λιοσίων 203, 104 45 Αθήνα
τηλ.: 210 8547600 fax: 210 8547488
url: www.gagarin205.gr
e-mail: Lemmy_Caution@hol.gr
Athens ANIMFEST (2002)
22 - 25 Μαρτίου 2007, Αθήνα
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
∆εινοκράτους 43, 106 76 Αθήνα
τηλ.: 210 7293691, fax: 210 7292678, 210 7292678
url: www.animationcenter.gr
e-mail: info@animationcenter.gr
Athens Video Art Festival (2005)
Σαρρή 14, 105 53 Αθήνα
τηλ.: 210 3314422, 6977 455960
url: www.athensvideoartfestival.gr
e-mail: info@athensvideoartfestival.gr
Berlinale in Athens (2005)
Μάιος 2007, Αθήνα
Κατηγορία: Μη ∆ιαγωνιστικό
Cultural Action, Ν. Εφέσου 60, 161 21 Αθήνα
τηλ.: 210 7298930
url: www.berlinaleinathens.gr
e-mail: info@cultural-action.com
Big Bang Online Short Film Festival (2003)
1 Σεπτεµβρίου 2006 - 31 Μαΐου 2007
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Αισχύλου 36, 105 54 Ψυρρή, ΑΘήνα
τηλ.: 210.3240401
url: www.bigbang.gr, e-mail: kirhatz@t-short.gr
Ecocinema (2001)
Μάιος 2007, Αθήνα
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Σαριπόγλου 11, 106 82 Αθήνα
τηλ.: 210 8848051, 8848055, fax: 210 8846278
url: www.ecocinema.gr, e-mail: info@ecocinema.gr
Εcofilms - ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
και Εικαστικών Τεχνών Ρόδου (2001)
Ιούνιος 2007, Ρόδος
Κατηγορία: ∆ιαγωνιστικό
Ιπποκράτους 31, 106 80 Αθήνα
τηλ.: 210 3636390, fax: 210 3636390
url: www.ecofilms.gr, e-mail: info@ecofilms.gr
Mediaterra: ∆ιεθνές Φεστιβάλ Tέχνης
και Τεχνολογίας - ΦΟΥΡΝΟΣ (1998)
4-8 Οκτωβρίου 2006, Αθήνα
Κατηγορία: Μη ∆ιαγωνιστικό
Μαυροµιχάλη 168, 114 72 Αθήνα
τηλ.: 210 6460748, 210 6420451, fax: 210 6470069
url: www.mediaterra.org
e-mail: info@mediaterra.org

VideoDance (2000)
Χειµώνας 2006 - 2007, Αθήνα
Κατηγορία: Μη ∆ιαγωνιστικό
Λεωφόρος Aλεξάνδρας 9, 114 73 Αθήνα
τηλ.: 210 8706000, fax: 210 6448143
url: www.filmfestival.gr/videodance/index.htm
e-mail: videodance@filmfestival.gr
Για όσα Φεστιβάλ δεν έχουν οριστεί ακόµα οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής,
επικοινωνήστε µε τα γραφεία τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ένωση ∆ιανοµέων Κινηµατογραφικών Ταινιών Ελλάδος
Ε.∆Ι.Κ.Τ.Ε.
Γρηγορίου Ξενοπούλου 16, 115 25 Νέο Ψυχικό, Αθήνα
Γαµβέττα 4, 106 78 Αθήνα
τηλ.: 210 6744121, 210 6744433, fax: 210 6744380
e-mail: pcv@otenet.gr
Ένωση Παραγωγών Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης ΠΑ.Κ.Τ.
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 73, 152 32 Χαλάνδρι
τηλ.: 210 6846398, 210 6826743, fax: 210 6844078
e-mail: lily@modianotv.gr, dharatsi@otenet.gr
Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος Ε.Σ.Ε.
Εµ. Μπενάκη 98, 106 81 Αθήνα
τηλ.: 210 3824922, fax: 210 3824922
url: www.senariografoi.gr, e-mail: ese@otenet.gr
Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης Οπτικοακουστικού Τοµέα Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. - Ο.Τ.
Βαλτετσίου 25, 106 80 Αθήνα
τηλ.: 210 3615675, 210 3602379, fax: 210 3616442
url: users.otenet.gr/~etekt-ot, e-mail: etekt-ot@otenet.gr
Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών Ε.Ε.Σ.
Τοσίτσα 11, 106 83 Αθήνα
τηλ.: 210 8228936, 210 8223205, fax: 210 8211390
e-mail: ees@ath.forthnet.gr
Λέσχη Κινηµατογράφου Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 32 & Ολύµπου, 546 31 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 252921, 2310 252929, fax: 2310 264281
url: www.cineek.gr, e-mail: info@cineek.gr
ΜΙΚΡΟ: Σωµατείο για την Υποστήριξη
και τη ∆ιάδοση της Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους
Τοσίτσα 11, 106 83 Αθήνα
τηλ.: 210 8228163, fax: 210 8228163
e-mail: micro@ath.forthnet.gr
Οµοσπονδία Κινηµατογραφικών Λεσχών Ελλάδος Ο.Κ.Λ.Ε.
Κλεισόβης 12, 106 77 Αθήνα
τηλ: 210 3847393, fax: 210 3847393
url: www.filmfiles.gr, e-mail: okle@filmfiles.gr
Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηµατογράφου Π.Ε.Κ.Κ.
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα
τηλ.: 210 8823920, fax: 210 8823920
url: www.pekk.gr
Πανελλήνια Οµοσπονδία Αιθουσαρχών Κινηµατογραφιστών
Ελλάδος Π.Ο.Α.Κ.
Ακαδηµίας 96, 106 71 Αθήνα
τηλ.: 210 3819579, fax: 210 3809312
Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων
Κινηµατογράφου - Τηλεόρασης
Ακαδηµίας 96-98, 106 77 Αθήνα
τηλ.: 210 3834918, fax: 210 3819396
Πανελλήνια Οµοσπονδία Θεάµατος - Ακροάµατος Π.Ο.Θ.Α.
Σολωµού 65, 104 32 Αθήνα
τηλ.: 210 5235764, 210 5228770, fax: 210 5228770
Σύνδεσµος Ανεξάρτητων Παραγωγών
Οπτικοακουστικών Έργων Σ.Α.Π.Ο.Ε.
Αιγιαλείας 30, 151 25 Μαρούσι
τηλ.: 210 6833212, fax: 210 6833606
url: www.sapoe.gr, e-mail: info@sapoe.gr

Σύνδεσµος Ελλήνων Παραγωγών Κινηµατογράφου,
Τηλεόρασης και Βίντεο Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.
Ακαδηµίας 96, 106 77 Αθήνα
τηλ.: 210 3832048, fax: 210 3829404
Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών Σ.Ε.Η.
Κάνιγγος 33, 106 82 Αθήνα
τηλ.: 210 3833742, 210 3817369, fax: 210 3808651
url: www.sei.gr, e-mail: sei@sei.gr
Σωµατείο Ελλήνων Σκηνοθετών - Παραγωγών Κινηµατογράφου Σ.Ε.Σ.Π.Κ.
Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα
τηλ: 210 8253065, fax: 210 8253065
e-mail: sespk@otenet.gr
Σωµατείο «Το Σπίτι του Ηθοποιού»
Αγίου Κωνσταντίνου 12, 104 31 Αθήνα
τηλ.: 210 5226134, 210 5226132, fax: 210 5226132
url: www.actorhouse.gr, e-mail: info@actorhouse.gr

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σαπφούς 10, 10553 Αθήνα
τηλ.: 210 3219100, fax: 210 3215278
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.Π.Ι.
Σάµου 51 & Φραγκοκλησιάς, 151 25 Μαρούσι
τηλ.: 210 6857494-6, fax: 210 6851576
url: www.aepi.gr, e-mail: info@aepi.gr
Οργανισµός ∆ικαιωµάτων Συλλογικής ∆ιαχείρισης
Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων «ΑΘΗΝΑ»
Χαρ. Τρικούπη 46, 106 80 Αθήνα
τηλ.: 210 3618368
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων
∆ηµιουργών Θεατρικού Ρεπερτορίου «ΘΕΣΠΙΣ»
Ψαροµηλίγκου 24, 105 53 Αθήνα
τηλ.: 210 3310521, fax: 210 3232892
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ηµιουργών Θεατρικών
και Οπτικοακουστικών Έργων ΣΥΝ.ΠΕ. Ο.Σ.Σ.Σ.Ο.Θ.Ε.
Χαρ. Τρικούπη 46, 106 80 Αθήνα
τηλ.: 210 3618368, fax: 210 3632127
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων
Ελλήνων Ηθοποιών «∆ΙΟΝΥΣΟΣ»
Στουρνάρη 39, 106 82 Αθήνα
τηλ.: 210 3816829, fax: 210 3816794
url: www.dionysos-society.gr, e-mail: dion-act@otenet.gr
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων
Ελλήνων Μουσικών ΣΥΝ.ΠΕ. «ΑΠΟΛΛΩΝ»
Σαπφούς 10, Πλατεία Κουµουνδούρου, 105 53 Αθήνα
τηλ.: 210 3252980, fax: 2103217298
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων
Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων «PROMEDIA»
Αιγιαλείας 30, 151 25 Μαρούσι
τηλ: 210 6833212, fax: 210 6833606
url: www.sapoe.gr, e-mail: info@sapoe.gr
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης Έργων
του Λόγου Ο.Σ.∆.Ε.Λ.
Θεµιστοκλέους 73, 106 83 Αθήνα
τηλ.: 210 3626057, fax: 210 3644977
url: www.osdel.gr, e-mail: info@osdel.gr
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης Έργων
των Εικαστικών Τεχνών και των Εφαρµογών
τους Ο.Σ.∆.Ε.Ε.Τ.Ε.
Κωλέττη 14, 106 81 Αθήνα
τηλ.: 210 3301992, fax: 210 3301408
e-mail: osdete@yahoo.gr
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας ∆ικαιωµάτων Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου
ή Εικόνας και Ήχου «GRAMMO»
Σαλαµίνος 24Α, 152 32 Χαλάνδρι
τηλ.: 210 6894310, 210 6894311, fax: 210 6801660
url: www.grammo.gr, e-mail: info@grammo.gr

Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας
Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων Φωτογράφων «ΦΟΙΒΟΣ»
Χαρ. Τρικούπη 22, 106 79 Αθήνα
τηλ.: 210 8830108
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας Συγγενικών ∆ικαιωµάτων Παραγωγών
Οπτικοακουστικών Έργων ΣΥΝ.ΠΕ.
Θεµιστοκλέους 38, 106 78 Αθήνα
τηλ.: 210 3803365, fax: 210 3803271
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης
και Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Παραγωγών Κινηµατογραφικών Έργων ΣΥΝ.ΠΕ. «ΕΡΜΕΙΑΣ»
Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα
τηλ.: 210 8253065, fax: 210 8253065
e-mail: hermias1@otenet.gr
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων ∆ιευθυντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Επεξεργαστών
Τελικής Σύνθεσης (Μοντέρ), Hχοληπτών, Ενδυµατολόγων
ΣΥΝ.ΠΕ.
Βαλτετσίου 25, 106 80 Αθήνα
τηλ.: 210 3626752, fax: 210 3626897
e-mail: isocratis@ath.forthnet.gr
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης Συγγενικών
∆ικαιωµάτων Οπτικοακουστικών Έργων «ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ»
∆ιδότου 45, 106 80 Αθήνα
τηλ.: 210 3637026, fax: 210 3637678
Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης Τραγουδιστών
και Ερµηνευτών ΣΥΝ.ΠΕ. «ΕΡΑΤΩ»
Πατησίων 130 , 112 57 Αθήνα
τηλ.: 210 8238074, fax: 210 8238000

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ-Ι∆ΡΥΜΑΤΑ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινουµένων Σχεδίων
∆εινοκράτους 43, 106 76 Αθήνα
τηλ.: 210 7293694, fax: 210 7292678
url: www.animationcenter.gr, e-mail: info@animationcenter.gr
Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ι.Ο.Μ.
Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης
Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου, 101 63 Καλλιθέα
τηλ.: 210 9098690-1, fax: 210 9098693
url: www.iom.gr, e-mail: iom@iom.gr
Κρατική Ταινιοθήκη
Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία
Ενηµέρωσης Ιωαννίνων 2, 153 44 Γέρακας
τηλ.: 210 6612407, 210 6613410, fax: 210 6613410
url: www.minpress.gr, e-mail: filmcenter@minpress.gr
Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηµατογράφου
Βαρβάκη 38, 114 74 Αθήνα
τηλ.: 210 6457223, fax: 210 6457223
url: www.mfi.gr, e-mail: info@mfi.gr, mfi-www@forthnet.gr
Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
Λιµάνι - Aποθήκη A'
T.Θ. 10467, 541 10 Θεσσαλονίκη,
τηλ.: 2310 508398, fax: 2310 508397
url: www.cinemuseum.gr, e-mail: cinemuse@otenet.gr
Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Κανάρη 1, 10671 Αθήνα
τηλ.: 36 12 046, 36 09 695, fax: 01 36 28 468
url: www.tte.gr
MEDIA DESK Hellas
Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης
Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου, 101 63 Καλλιθέα, Αθήνα
τηλ.: 210 7254056, 210 7254057, fax: 210 7254058
url: www.mediadesk.gr, e-mail: info@mediadesk.gr, mediadesk@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
∆ιεύθυνση Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων
Υπουργείο Πολιτισµού
Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα
τηλ.: 210 8253611, fax: 210 8253604
url: www.culture.gr, e-mail: protocol@dkom.culture.gr

Κινηµατογραφικό Αρχείο
Υπουργείο Εξωτερικών
Ζαλοκώστα 2, 100 27 Αθήνα
τηλ.: 210 3681549, 210 3681555, fax: 210 3683215
url: www.mfa.gr, e-mail: filmarchiv@mfa.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
∆ιεύθυνση Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων /
Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού - Υπουργείο Πολιτισµού
Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα
τηλ.: 210 8253611, fax: 210 8253604
url: www.culture.gr, e-mail: protocol@dkom.culture.gr
Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου E.K.K. - Hellas Film
Πανεπιστηµίου 10, 106 71 Αθήνα
τηλ.: 210 3678500, fax: 210 3648269
url: www.gfc.gr, e-mail: info@gfc.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Eurimages: www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages
European Film Promotion: www.efp-online.com
Europa Cinemas: www.europa-cinemas.com
European Documentary Network: www.edn.dk
Europrix.Org - Selection and Promotion
of Europe’s Best in Multimedia: www.europrix.org
European Film Academy: www.europeanfilmacademy.org
European Coordination of Independent Producers:
www.cepi.tv/sw2613.asp
European Coordination of Film Festivals: www.eurofilmfest.org
Market Place - Events: www.marketplace-events.com

WORKSHOPS
Προσεχείς προθεσµίες υποβολής αιτήσεων
για συµµετοχή σε σεµινάρια:
• ARCHIDOC 2006 - ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ: ΠΑΡΙΣΙ,
14 - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ BIARRITZ, 24-27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006
• ANIMATION WORKSHOP - CONCEPT DEVELOPMENT
FOR ANIMATED FEATURES AND TV SERIES: VIBORG - ∆ΑΝΙΑ,
4 - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 1 - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε την ιστοσελίδα
του Media Desk Hellas: www.mediadesk.gr/seminaria.aspx

Σας ενδιαφέρουν
Μικρό Πολυτεχνείο
Σεµινάρια σκηνοθεσίας κινηµατογράφου,
διεύθυνσης φωτογραφίας, παραγωγής κινηµατογραφικού έργου,
ιστορίας, θεωρίας, αισθητικής και ανάλυσης του κινηµατογράφου, σεναριογραφίας, υποκριτικής. Εργαστήριο µοντάζ.
Εργαστήριο ψηφιακών τεχνών.
Πλατεία Ασωµάτων 7, 105 53 Θησείο, Αθήνα
τηλ.: 210 3243306, fax: 210 3252998
url: www.mikropolytexneio.gr
e-mail: info@mikropolytexneio.gr
Short Films - Ιστοσελίδα για Ταινίες Μικρού Μήκους
www.shortfilm.gr/main.php
Τ-Short
Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε πρωταρχικό στόχο
τη δραστηριοποίηση γύρω από τα φλέγοντα θέµατα
της ταινίας µικρού µήκους.
Αισχύλου 36, 105 54 Ψυρρή, Αθήνα
τηλ.: 210 3240401
url: www.t-short.gr
e-mail: info@t-short.gr

// ÌÈÎÚÔÌËÎ¿˜

10 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ªÔ˘ÁÈ¿Ú ∞ÏÈÌ¿ÓÈ
Ο Μπουγιάρ ήρθε στην Ελλάδα το 1992, έχοντας σπουδάσει σκηνοθεσία θεάτρου
στην Αλβανία. ∆έκα χρόνια αργότερα βραβεύτηκε στη ∆ράµα για το Κατώι.
Φέτος, επιστρέφει στο ίδιο φεστιβάλ µε το Υγραέριο.

