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Σεπτέµβριος - Οκτώβριος/08

Το 12ο τεύχος του µοτέρ σηµατοδοτεί και τα δύο χρόνια από την πρώτη του έκδοση.
Με τα ελάχιστα µέσα που διαθέτει, αλλά µε την µεγάλη αγάπη αυτών που το στηρίζουν, πιστεύουµε ότι έχουµε εκπληρώσει την υπόσχεση που σας είχαµε δώσει στο πρώτο εκείνο τεύχος: «ότι θα είναι το περιοδικό που θα εκφράζει εσάς, που θα περιγράφει τους κόπους σας,
που θα ενηµερώνει τους φίλους του σινεµά για τις προσπάθειές σας.»
Στα δυο αυτά χρόνια, δεχτήκαµε πολλές θετικές, αλλά και κάποιες αρνητικές κριτικές. Οι θετικές έγιναν µοχλός για να προσπαθήσουµε ακόµη περισσότερο, ενώ µελετήσαµε προσεκτικά τις αρνητικές για τυχόν λάθη και παραλείψεις.
Μέσα από αυτό το τεύχος θέλουµε να εκφράσουµε και ένα µεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους του χώρου, αλλά και στους φίλους που απλά αγαπάνε τον ελληνικό κινηµατογράφο,
για την στήριξή τους στο µοτέρ µέσα από τις χορηγίες τους.
Στηρίζοντας το µοτέρ για να συνεχίσει να υπάρχει, στηρίζετε τον ελληνικό κινηµατογράφο για
να έχει λόγο, στηρίζετε ένα σηµαντικό κεφάλαιο του σύγχρονου πολιτισµού µας.
Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση ή αναπαραγωγή
κειµένων του περιοδικού, υπό τον όρο της αναφοράς της πηγής και της µη παραποίησης των
κειµένων. Aπαγορεύεται η χρήση των εικονογραφήσεων.
Οι απόψεις που φιλοξενούνται σε ενυπόγραφα
κείµενα του περιοδικού είναι προσωπικές, εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο αυτούς που τις υπογράφουν. Το Ε.Κ.Κ. και το ΜΟΤΕΡ δεν φέρουν ευθύνη για τις απόψεις αυτές.
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ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 34/36,

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥ ΚΟΡΑΗ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
CINEMAX /CLASS ΣΤΑ∆ΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑΙΟΝ NESCAFE ΒΑΣ.
ΣΟΦΙΑΣ 124
ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS ZΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 7,
ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΣΤΡΟΝ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 336
ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 145, ∆ΑΦΝΗ CINE CITY (1-4
ΑΙΘΟΥΣΕΣ) ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 82, ΠΛ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ CINE ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 232 & ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
CINE CITY
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 82, ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ∆ΑΝΑΟΣ 1 &
2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 109, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΕΛΛΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 64
EMΠΑΣΣΥ FILMNET ODEON ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 5 & ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ,
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΤΟΥΑΛ ΠΛ. ∆ΑΒΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΤΟΥΑΛ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΡΕΜΟΥ
141,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΙΝΤΕΑΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ PRINCE FILMCENTER Λ.
ΣΥΓΓΡΟΥ 106, ΦΙΞ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ FILMCENTER ΡΙΖΑΡΗ 4, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΦΙΛΙΠ ΘΑΣΟΥ 11, ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTER
ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 21, ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ODEON ΟΠΕΡΑ 1 & 2
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 57 ΟDEON ZINA ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 74 ODEON
ΑΒΑΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 234 ODEON KOSMOPOLIS-ΜΑΡΟΥΣΙ (1-12
ΑΙΘΟΥΣΕΣ) Λ. ΚΗΦιΣΙΑΣ 73, ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ODEON STARCITY Λ.
ΣΥΓΓΡΟΥ 111 & ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ FILMCENTER ΡΙΖΑΡΗ 4 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΣΠΟΡΤΙΓΚ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
18, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΣΙΝΕ ΨΥΡΡΗ ΣΑΡΡΗ 40-44 ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ
ΕΨΑ ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, Π. ΦΑΛΗΡΟ STER ILION ΛΕΩΦ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67Α ΙΛΙΟΝ STER ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΩΦ.
ΑΧΑΡΝΩΝ 375 ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΛ. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΦΛΕΡΥ ΘΗΣΕΩΣ και ΣΚΙΠΗ,
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 ΒΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8, ΚΑΜΑΡΑ STER
MACEDONIA ΤΟΜΠΑΖΗ 15 ΠΥΛΑΙΑ
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ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΚΩΛΕΤΤΗ • ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞ ΚΩΝ.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 57 • ∆ΡΑΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111 •
ΛΑΡΙΣΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 14 STER THESSALIA 3Ο χλµ.
ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ • ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΣΤΟΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & Ι∆ΟΜΕΝΕΩΣ • ΡΟ∆ΟΣ
METPOΠΟΛ (ΟDEON) ΒΥΡΩΝΟΣ & ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ • ΧΑΛΚΙ∆Α
ΟDEON A ΜΑΓΙΑ ΑΒΑΝΤΩΝ 83 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ • ΤΡΙΠΟΛΗ ODEON
CINEPLEX CINEVILLE ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 36 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
• ΓΙΑΝΝΕΝΑ ODEON CINEPLEX ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ • ΚΑΒΑΛΑ
ΟΣΚΑΡ ΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ 14 ΖΕΦΥΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
• ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 • ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΚΑΡΠΙ∆Η 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 28 • ΚΙΛΚΙΣ ΑΣΤΡΟΝ Κ.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆Η
3 • ΚΟΖΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ ODEON
CINEPLEX ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ •
ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 •
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 5 • ΣΕΡΡΕΣ ΚΡΟΝΙΟΝ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 • ΞΑΝΘΗ ODEON CINEPLEX ΚΑΡΑΟΛΗ &
ΕΛΠΙ∆ΟΣ • ΠΑΤΡΑ STER VESO MARE ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ 17
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17
ΙΑΝΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 24 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 &
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ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5
FNAK THE MALL ΑΝ∆ΡΕΑ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΚΟΥΦΑ & ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
BEST BOOK HUNTERS ΣΟΛΩΝΟΣ 47

ΚΑΦΕ ROSEBUD ΣΚΟΥΦΑ 40 & ΟΜΗΡΟΥ 60 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΣΚΟΥΦΑ
47-49 JOCKERS ΒΟΥΛΗΣ 7 MAGAZE ΑΙΟΛΟΥ 33 WUNDERBAR
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 30 BACARO ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1 & ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ
BARTESSERA ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25 (ΣΤΟΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ) ΚΟΚΚΟΙ
ΚΑΦΕ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39 & ∆Ι∆ΟΤΟΥ TOY CAFE ΚΑΡΙΤΣΗ 10
ΤRIBECCA ΣΚΟΥΦΑ 46 JIMMY’S BAΛΑΩΡΙΤΟΥ 7 A LIER MAN
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 2 ΓΚΑΖΙ ΝΙΧΟΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 61Β COFFEE SHOP
ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΟΥ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ
1 SHELTER ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΓΟΥ 92 UN MUNDO ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 176
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ • ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΠΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 • ΛΑΜΙΑ ΚΑΦΩ∆ΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ
ΟΘΩΝΟΣ 10 • ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΟΡΤΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 9
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68 Χωρίς σύνορα του Νικ Γκαϊτατζή
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Ο κος Λεονάρδος και οι άλλοι του Νίκου Θεοδοσίου
Ελένη Αλταµούρα της Κλεώνης Φλέσσα
Ο Κοκκάλας του Στέλου Αποστολόπουλου
Η πρώτη µου φορά της Μαρίας Λεωνίδα
Χιπ –χοπ ρυθµοί και ρίµες του Νίκου Σκαρέντζου
Charisma X – Ιάννης Ξενάκης της Έφης Ξηρού
Σαν τον αέρα που αναπνέω του Γιώργου Ζέρβα

Στον ιστό
tabula rasa: Ιρίνα Μπόικο
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θερινά σινεµά παντού

µεγάλα έργα για τη µικρού µήκους
Η πρωτοβουλία της t-short και του ΙΟΜ να
κυκλοφορήσουν (για πρώτη φορά στη χώρα µας) ένα DVD µε 10 ταινίες µικρού µήκους, έρχεται να καλύψει ένα µεγάλο κενό
στη διανοµή της µικρού µήκους ταινίας. Η
Χρυσή Ταινιοθήκη 1, περιλαµβάνει µια επιλογή ταινιών παραγωγής παλαιότερων ετών
δίνοντας την ευκαιρία στους θεατές να δουν
τα πρώτα βήµατα ελλήνων δηµιουργών.
Όπως µας λέει ο Κυριάκος Χατζηµιχαηλίδης, από την t-short «η ανανέωση του DVD
θα είναι ετήσια µε τις νέες ταινίες κάθε χρονιάς.
Η προσπάθεια αυτή είναι ένα ρίσκο που πατάει πάνω στην έννοια του πολιτισµού και στην
πραγµατική µας διάθεση να διαφυλάξουµε και
ν’ αναδείξουµε το περιεχόµενο, ανοίγοντας το
δρόµο για µεγάλα έργα που αφορούν τη µικρή ταινία».
Το DVD περιέχει τις ταινίες: Τα µατόκλαδά
σου λάµπουν του Κώστα Φέρρη (1961),
Νυµφίος του Αχιλλέα Κυριακίδη (1994), Ο
Γιάννης και ο δρόµος της Τώνιας Μαρκετάκη (1967), Καρβουνιάρηδες της Αλίντας
∆ηµητρίου (1977), Γράµµατα από την Αµερική του Λάκη Παπαστάθη (1972), Μοναστηράκι της Γκαίη Αγγελή (1976), Ελληνική κοινότητα Χαϊδελβέργης του Λευτέρη
Ξανθόπουλου (1976), Μήδεια 70 του Μιχάλη Παπανικολάου (1969), Απεταξάµην
της Φρίντας Λιάππα (1980), Περιπτώσεις
του ΟΧΙ των ∆ηµήτρη Αυγερινού - Λάκη
Παπαστάθη (1965).
Η έκδοση, που συµπεριλαµβάνει συνεντεύξεις και κείµενα των δηµιουργών, είναι
αφιερωµένη στη µνήµη της Τώνιας Μαρκετάκη και της Φρίντας Λιάππα.

Επειδή το θερινό σινεµά είναι περισσότερο
θέµα ατµόσφαιρας και διάθεσης, και δεν
περιορίζεται στο «αγιόκληµα και τα γιασεµιά» των ιστορικών κινηµατογράφων, ο ∆ήµος Αθηναίων µεταµορφώνει για µια βραδιά πλατείες, γήπεδα αλλά και…λόφους σε
όµορφες θερινές αίθουσες. Και διοργανώνει, ήδη από τα τέλη Αυγούστου, βραδιές
κινηµατογράφου σε γειτονιές της Αθήνας.
Πρόσφατες και παλαιότερες ταινίες, από
δράµατα αλλά και κωµωδίες εποχής µέχρι
ανατρεπτικές φάρσες και ευαίσθητα ψυχογραφήµατα βρίσκουν τη θέση τους σε ένα
πλούσιο πρόγραµµα, ενώ πολλές από αυτές θα παρουσιαστούν από τους συντελεστές τους, ηθοποιούς όπως η Παναγιώτα
Βλαντή, η Ναταλία ∆ραγούµη, ο Γιώργος
Καραµίχος, ο Νίκος Ψαράς και η Φαίη Ξυλά
αλλά και σκηνοθέτες όπως ο Τάσος
Μπουλµέτης. Οι προβολές ξεκινούν στις
21:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Πληροφορίες στο www.cityofathens.gr

κάντο όπως θες

επιστροφή στην Χαλκίδα

κέντρο.gr
Στον αέρα είναι εδώ και λίγους µήνες η ανανεωµένη ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου (www.gfc.gr) µε
µια πολύ κοµψή και εύχρηστη σχεδίαση καθώς, σε µεγάλο βαθµό, απευθύνεται σε
επαγγελµατίες. Έτσι για παράδειγµα στο πιο
καυτό κοµµάτι του µενού µε τίτλο… «Χρηµατοδοτήσεις» µπορεί κανείς να βρει στο
ίδιο µέρος κάθε πληροφορία σχετικά µε τις
δυνατότητες χρηµατοδότησης του σχεδίου
του µαζί µε όλες τις σχετικές φόρµες τις προθεσµίες και τους κανονισµούς. Εξαιρετικά
χρήσιµη είναι και η δηµιουργία του αλφαβητικού καταλόγου των ταινιών (ανανεώνεται συνεχώς) στις οποίες το ΕΚΚ έχει συµµετάσχει ως παραγωγός µε πλήρη στοιχεία για
κάθε παραγωγή, όπως και η συχνή ενηµέρωση µε κάθε λογής νέα, προκηρύξεις και
προθεσµίες, Τέλος, εδώ µπορείτε να βρίσκετε κάθε δίµηνο σε µορφή pdf το µοτέρ,
ενώ υπάρχει και ένα ηλεκτρονικό
newsletter για να κρατάτε τακτική επαφή.

Για δεύτερη φορά, φέτος, η πόλη της Χαλκίδας φιλοξενεί το Φεστιβάλ Ελληνικού
Ντοκιµαντέρ, από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου 2008. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να γίνει
και πάλι τόπος ουσιαστικής συνάντησης
των Ελλήνων δηµιουργών ντοκιµαντέρ, ενισχύοντας την ανοδική πορεία του είδους
και συµβάλλοντας στην προβολή και την
αναβάθµισή του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα δυο τµήµατα, το ∆ιαγωνιστικό και
το Πανόραµα, δίνεται έµφαση στην ανεξάρτητη παραγωγή δηµιουργικών ντοκιµαντέρ,
καθώς και στις συµπαραγωγές µε ∆ηµόσιους και άλλους φορείς. Το φετινό πρόγραµµα περιλαµβάνει την προβολή 50 ταινιών ντοκιµαντέρ µεγάλου και µικρού µήκους, ενώ ξεχωρίζουν το αφιέρωµα στη νεότερη Ελληνική ιστορία µε τίτλο «Ελλήνων
πάθη» καθώς και η πρωτότυπη ιδέα «Μονοπλάνο» που απευθύνεται σε όλους και
αφορά ταινίες διάρκειας ενός λεπτού σε
ένα συνεχές πλάνο.
Την Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ απαρτίζουν οι: Ζαν Μαρί – Ντρο, Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Γιάννης Κασπίρης, Κλεώνη Φλέσσα, Λευτέρης Ξανθόπουλος. Το
Φεστιβάλ διοργανώνεται από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας και την αστική µη κερδοσκοπική εταιρία
«Πορθµός». Πληροφορίες:
www.docfest.gr.

Το ψηφιακό µέσον κερδίζει διαρκώς έδαφος
στην κινηµατογραφική επικράτεια, «τρυπώνοντας» στο πρόγραµµα όλο και περισσότερων παραδοσιακών διοργανώσεων. Το 1ο
Φεστιβάλ Ψηφιακών Ταινιών Μικρού Μήκους,
που οργανώνουν τα καταστήµατα Public, ποντάρει στον αυθορµητισµό και την ανατρεπτικότητα και απευθύνεται στο νεανικό και δυναµικό κοινό που χρησιµοποιεί και δηµιουργεί µε κάθε µορφής ψηφιακή συσκευή (κινητό τηλέφωνο, ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, ψηφιακή κάµερα). Μέσα από το φεστιβάλ οι συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα
να προβάλλουν τη δουλειά τους, µέσα από
το ∆ιαδίκτυο, σε ολόκληρο τον κόσµο. Και
αυτό καθώς, µέσω της ιστοσελίδας
www.publicdff.gr, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή, «ανεβάζοντας» απευθείας το δικό τους βίντεο (µέχρι 5
λεπτά), ως τις 30 Σεπτεµβρίου. Τρεις είναι οι
θεµατικές ενότητες: το «Βιβλίο µικρού µήκους» όπου µε έµπνευση από κάποιο αγαπηµένο βιβλίο δίνεται εικόνα στη διήγηση, το
«Video clip στα µέτρα σου» για τη δηµιουρ-

γία βίντεο µε βάση αγαπηµένα soundtrack,
και το «Κάντο όπως θες», µε ελεύθερο εικαστικό θέµα. Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής είναι ο
∆ηµήτρης ∆ανίκας, ενώ τα βραβεία θα απονεµηθούν από την κριτική επιτροπή (αποτελούµενη, µεταξύ άλλων, από τους Αλέξη
Αλεξίου, Γιώργο Λάνθιµο, Αλέξανδρο Βούλγαρη, Αργύρη Παπαδηµητρόπουλο, Βένια
Βέργου, Λουκία Μιχαλοπούλου) αλλά και
το κοινό, µέσα από ψηφοφορία στο ∆ιαδίκτυο. Οι νικητές θ’ ανακοινωθούν στο πλαίσιο του Athens Digital Week, που θα γίνει
τον Οκτώβριο.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Τορόντο 4 -13/9
El Greco του Γιάννη Σµαραγδή
Ιστορία 52 του Αλέξη Αλεξίου

Fantasy Film Fest – Γερµανία
12/8 -10 /9
Ιστορία 52 του Αλέξη Αλεξίου

Μάντοβα – Ιταλία 3 - 7 /9
Οι εξόριστες λέξεις της Ετέλ
Αντνάν της Βουβούλας Σκούρα

Τουλούζ 11 - 16 /9
Eduart της Αγγελικής Αντωνίου

νέα χρονιά για το Filmcenter

Κάλγκαρι 19 - 28 /9

Στον 8ο χρόνο λειτουργίας του µπαίνει φέτος το Filmcenter, το δίκτυο αιθουσών του
ΕΚΚ, το οποίο διευρύνει το καλλιτεχνικό του
πρόγραµµα, αλλά και τη συνεργασία του µε
τις αίθουσες. Από τη νέα κινηµατογραφική
σεζόν οι εκδηλώσεις του Filmcenter θα φιλοξενούνται εκτός από το Τριανόν και τον
Μικρόκοσµο Prince και στην Έλλη που
εγκαινιάζει τη συνεργασία αυτή µε µία εβδοµάδα ελληνικού ντοκιµαντέρ που θα γίνει
στα µέσα Οκτωβρίου. Όσον αφορά το πρόγραµµα την αυλαία της φετινής σεζόν ανεβάζει το Φεστιβάλ ταινιών Μικρού Μήκους
∆ράµας που θα φιλοξενηθεί τον Οκτώβριο
στο Τριανόν, ενώ θα συνεχιστούν και φέτος
η συνεργασία του Filmcenter µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων κάθε Τρίτη στο Τριανόν, και οι εκδηλώσεις «Κινηµατοθέατρον
REX» που διοργανώνει το ΕΚΚ µε το Εθνικό
Θέατρο. Υπεύθυνος προγραµµατισµού είναι
ο κριτικός κινηµατογράφου Ρόµπυ Εκσιέλ.

Valse Sentimentale
της Κωνσταντίνας Βούλγαρη

Βανκούβερ 25/ 9 -10 /10
διόρθωση του Θ. Αναστόπουλου

Αµβούργο 25/9 - 2 /10
Πρώτη φορά νονός
της Όλγας Μαλέα

Ρέικιαβικ 25 /9 -5 /10
Ιστορία 52 του Αλέξη Αλεξίου

Μόντρεαλ (Φεστιβάλ Νέου Κινηµατογράφου)8 -19 /10
Ιστορία 52 του Αλέξη Αλεξίου

Βαρσοβία 10 - 19 /10
Ιστορία 52 του Αλέξη Αλεξίου

Σάο Πάολο 17 - 30 /10
Ιστορία 52 του Αλέξη Αλεξίου
El Greco του Γιάννη Σµαραγδή
Πρώτη φορά νονός της Ολ. Μαλέα

Στοκχόλµη 20- 30 /11

στ’ αστέρια µε τον Κασαβέτις
Ένας σταθερός συνεργάτης του Τζον Κασαβέτις και του Ζυλ Ντασέν, ο σκηνογράφος και διευθυντής παραγωγής Φαίδων Παπαµιχαήλ (1922-2008), έφυγε από τη ζωή στα τέλη Ιουλίου, σε ηλικία 87 ετών. Με σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού - όπου µαθήτευσε στην Κοµεντί Φρανσέζ ως βοηθός σκηνογράφου- έκανε την πρώτη του επαγγελµατική εµφάνιση στο Ποτέ
την Κυριακή του Ζυλ Ντασέν µε τον οποίο συνεργάστηκαν και
πάλι στη Φαίδρα. Αρχές της δεκαετίας του ΄60 βρίσκεται στη Νέα
Υόρκη στην παρέα του Τζον Κασαβέτις µε τον οποίο συνεργάστηκε επί σειρά ετών. Έµεινε κοντά του είκοσι πέντε χρόνια. Από τις
γνωστότερες ταινίες της συνεργασίας τους είναι τα Πρόσωπα, οι
Σύζυγοι, το Μίνι και Μόσκοβιτς, και το Μια γυναίκα εξοµολογείται: «Εκείνη την εποχή
δεν µας ένοιαζαν τα οικονοµικά. Ζούσα µε τον Τζον σπίτι του, είχαµε δύο µουβιόλες στο γκαράζ και κάναµε µοντάζ, γράφαµε συνέχεια ως τα ξηµερώµατα και κατέβαινε η Τζίνα µε το νυχτικό και µας µάλωνε που δεν είχαµε κοιµηθεί ακόµη...» θυµόταν ο ίδιος. Συνεργάστηκε όµως
ως σκηνογράφος και µε άλλα µεγάλα ονόµατα, όπως ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς και
ο Πολ Μαζέρσκι. Η τελευταία του δουλειά στην Αµερική ήταν το 1995, στην ταινία
Χάρισέ µου τ΄ άστρα που σκηνοθέτησε ο Νικ Κασσαβέτης, γιος του Τζον.

Ιστορία 52 του Αλέξη Αλεξίου

Κρακοβία 2-5 /10
διόρθωση
του Θάνου Αναστόπουλου

Γάνδη 7-18/10 & Χάιφα 14-20/10
Επιστροφή του Βασίλη ∆ούβλη

Εβδοµάδα Φανταστικού Κινηµατογράφου - Μάλαγα 6-14/11
Ιστορία 52 του Αλέξη Αλεξίου

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Τρουβίλ 5-13/9 & Βέρνη 8-12/10
2 φορές τώρα
του Μιχάλη Κωνσταντάτου

Ταιβάν 2-10/10
Κλαίνε την ώρα που τα
σκοτώνουν της Μαρίας Μαγκανάρη
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παιχνίδια εξουσίας

µε το βλέµµα στραµµένο «αλλού» µια παράδοξη συνάντηση

Μια χορογραφία κινουµένων σχεδίων
εµπνευσµένη από το θέατρο των ιαπωνικών
µαριονετών Banraku, είναι η νέα ταινία Εγώ
του Γιώργου Σιφιανού, µε θέµα το παιχνίδι
της αναζήτησης της εξουσίας, τις εναλλαγές,
τις αµφισηµίες και τις αντιφάσεις του. Η δράση µοιράζεται µεταξύ δύο κωµικών και δύο
µαριονετών σ΄ ένα σύµπαν όπου η µονοµαχία είναι τρόπος ζωής, αν όχι λόγος ύπαρξης. «Ταξιδεύοντας κάποια µέρα µε το τρένο,
πήρε το µάτι µου ένα γκράφιτι που κάλυπτε τα
τζάµια ενός καινούριου κτιρίου: “C’, est
Moa”. “Εγώ είµαι” θα µπορούσαµε να µεταφράσουµε, προφέροντας βαριά και µε απόλαυση το “γω”. Για πρώτη φορά έβλεπα ένα
γκράφιτι να λέει καθαρά τη σκέψη αυτού που
του έγραψε: “Εγώ είµαι εδώ, και τίποτα άλλο
δεν έχει σηµασία εκτός από εµένα…”. Η έκφραση αυτού του πρωτόγονου εγωισµού είναι το θέµα της ταινίας. Η διεκδίκηση της
εξουσίας µε τις παραλλαγές και τις αντιφάσεις
της, αναπτύσσεται στην ταινία µέσα από τη χορογραφία για δύο ηθοποιούς και δύο µαριονέτες φιλµαρισµένες εικόνα – εικόνα» µας λέει ο σκηνοθέτης για την τελευταία του ταινία.

Ξεκίνησε πέρυσι από το Φεστιβάλ Νάουσας
όπου απέσπασε το 2ο Βραβείο στο τµήµα
Digital View και µέσα στη χρονιά ταξίδεψε,
µεταξύ άλλων, στα ∆ιεθνή Φεστιβάλ του
Κιέβου, στη Μπιενάλλε της Πούγκλια, στην
art Athina και αλλού. Το Χρονικό της άµµου του Νίκου Μάµαλου είναι η ιστορία
ενός ανθρώπου που παγιδευµένος στις ζωές
των άλλων αφήνει τη δική του να χάνεται. Το
σηµείο της συνειδητοποίησης είναι απαραίτητο για να έρθει η αλλαγή. Μαζί µε τον
ήρωα, ο θεατής παρακολουθεί το πέρασµα
µίας ηµέρας – αλλά και την απώλεια µιας
ολόκληρης ζωής, που πλέον µοιάζει µια φυλακή χτισµένη από τον ίδιο. Επιλέγοντας να
αγνοήσει τα σηµάδια που φανερώνουν την
παρακµή του, αδύναµος µπροστά στο ασυνείδητο του, θα υποχρεωθεί τελικά να κοιτάξει το ίδιο του το πρόσωπο, να δει την χαµένη ζωή του και να αναζητήσει την λύτρωση.

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Γιώργος Σιφιανός
Παραγωγή: Sacrebleu Productions.
Νησιώτικο animation
Η κινούµενη εικόνα σε νέα ταξίδια: ένα διεθνές φεστιβάλ animation θα διεξαχθεί για
πρώτη φορά φέτος, από τις 19 έως τις 21 Σεπτεµβρίου, στην Ερµούπολη της Σύρου.
Πρόκειται για το 1ο Φεστιβάλ αniµasyroς,
που στοχεύει στην προβολή έργων του ψηφιακού πολιτισµού, animation αλλά και κινουµένων σχεδίων, καθώς και στην διάδοση
του έργου Ελλήνων και ξένων δηµιουργών
του είδους. Προβολές ταινιών από όλο τον
κόσµο, παρουσιάσεις διεθνών φεστιβάλ, εργαστήρια, σεµινάρια αλλά και διαγωνιστικό
τµήµα είναι µερικά µόνο από όσα έχει να
προσφέρει στους επισκέπτες της η διοργάνωση. ∆ιοργανωτής είναι η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία Πλατφόρµα, σε συνεργασία µε το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου
Ερµούπολης. Περισσότερες πληροφορίες
στο www.animasyros.com .

Σκηνοθεσία/Σενάριο/Μοντάζ: Νίκος Μάµαλος, ∆ιεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Μπουχάγιαρ, Μουσική: Νίκος
∆ηµητράτος, Παίζει: Γιάννης Παπαγιαννάκης

Αφού µας ταλαιπώρησε µε το κυνήγι των εισιτηρίων για τη συναυλία της, τι µπορεί να
θέλει η Mαντόνα από…τον Ράινερ Βέρνερ
Φασµπίντερ; Λίγο πριν την εµφάνισή της
στην Αθήνα, το ποπ είδωλο «πρωταγωνιστεί» στο Μαντόνα καλεί Φασµπίντερ του
∆ηµήτρη Αθανίτη, ελληνο-βρετανικής παραγωγής.
Η ταινία, µε βιτριολικό χιούµορ µιας παράλογης αλλά απόλυτα πραγµατικής κατάστασης, µας αφήνει να ρίξουµε µια κλεφτή µατιά, σ’ έναν κόσµο που µοιάζει απίστευτα
απόµακρος, αλλά µπορεί να βρίσκεται δίπλα µας και φωτίζει τα«µεγάλα» πρόσωπα
από µια άλλη πλευρά. «Αυτό που θέλω είναι να βάλω ερωτηµατικά για πράγµατα που
θεωρούµε δεδοµένα, για αξίες που µοιάζουν
παγιωµένα κλισέ, αλλά και για τα ίδια τα κλισέ που συχνά ονοµάζουµε σκέψη, και, µερικές φορές, ζωή», λέει ο σκηνοθέτης.
Σκηνοθεσία/Σενάριο: ∆ηµήτρης Αθανίτης, Παίζουν:
Ντάνκαν Σκίνερ, Λουίζα Ζούζιας, Γκάρεθ Τζόουνς, Παραγωγή: DNA FILMS, Ciel We Produce Dreams

αποχώρηση ενός ευγενή καλλιτέχνη
Τον είχαν αποκαλέσει «παράδειγµα προς µίµηση» για τη δουλειά
και τη συµπεριφορά του: ο Βάσος Ανδρονίδης, ηθοποιός µε πλούσια πορεία σαράντα και πλέον χρόνων στο θέατρο, τον κινηµατογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, έφυγε από τη ζωή στα
τέλη του καλοκαιριού. Γεννηµένος το 1930 στο Κάιρο, σπούδασε
θέατρο στη ∆ραµατική Σχολή του «Θεάτρου Τέχνης» και συµµετείχε, µαθητής ακόµα, στην ιστορική παράσταση «Η µικρή µας πόλη»
του Ουάιλντερ µε την οποία εγκαινιάστηκε το «Υπόγειο». Έκανε την
πρώτη του επαγγελµατική εµφάνιση την επόµενη χρονιά, µε τον
θίασο Βίλµας Κύρου. Κατά την πολύχρονη πορεία του συνεργάστηκε µε όλους σχεδόν τους
θιάσους του ελληνικού θεάτρου ερµηνεύοντας µία ευρεία γκάµα ρόλων. Στον κινηµατογράφο έπαιξε σε εβδοµήντα περίπου ταινίες. Κάποιες από τις γνωστότερες είναι Ο άνθρωπος µε
το γαρύφαλλο, Θανάση πάρε τ' όπλο σου, Αναζήτηση, Πυρετός στην άσφαλτο, Η λεωφόρος της προδοσίας, Το χώµα βάφτηκε κόκκινο, Η κυρία του κυρίου, Συνοικία το όνειρο, Όταν η πόλις πεθαίνει, 1922, Η Αριάδνη στη Λέρο κ.ά. Στην τηλεόραση εµφανίστηκε
σε σειρές όπως «Κεκλεισµένων των θυρών», «Στη λάµψη των άστρων» και «Η κυρία Ντο Ρε
Μι». ∆ραστήριος άνθρωπος, είχε δουλέψει πολύ για το Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών, ήταν
ο πρώτος πρόεδρος του ∆.Σ. του µετά τη δικτατορία, και δίδαξε σε δραµατικές σχολές. Έντονες υπήρξαν ακόµη οι σκηνοθετικές δραστηριότητές του εντός και εκτός Ελλάδας. Σκηνοθέτησε πέντε έργα για το «Ελληνικό Θέατρο Βελγίου» και από το 1981 συµµετείχε ενεργά στην
οργάνωση της «Θεατρικής Οµάδας Λέρου».

// νέα

ο Γαβράς στην Ισλανδία

www.azafestival.com
Ένα νέο φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους
έρχεται να προστεθεί στον εγχώριο χάρτη
των φεστιβάλ. Πρόκειται για το 2ο ∆ιεθνές
Φεστιβάλ Μικρού Μήκους AZAdigitalCINEMAfestival που πραγµατοποιείται για
ένα τριήµερο στο πλαίσιο των ∆ηµητρίων
στη Θεσσαλονίκη στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου. Η πρώτη του χρονιά άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και µέρος του προγράµµατός του ταξίδεψε µέχρι τη Λισσαβώνα και
την Κινηµατογραφική Ακαδηµία της Σερβίας
στο Βελιγράδι. Το ∆ιεθνές Τµήµα του φεστιβάλ περιλαµβάνει ταινίες µικρού µήκους
από κάθε γωνιά του πλανήτη (βραβευµένες
σε άλλα φεστιβάλ, αλλά και κάποιες πρεµιέρες) καθώς και αφιερώµατα σε Βαλκάνιους και Βάσκους σκηνοθέτες. Όσο για το
ελληνικό τµήµα του φεστιβάλ, όπως και
πέρσι, απευθύνεται κυρίως σε ταινίες µυθοπλασίας µέχρι 15 λεπτών, χωρίς όµως να
αποκλείονται εξαιρετικές περιπτώσεις ντοκιµαντέρ και animation.

Ο Κώστας Γαβράς είναι το τιµώµενο πρόσωπο του φετινού 5ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Ρέικιαβικ, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 25 Σεπτεµβρίου ως τις
5 Οκτωβρίου. Οι κινηµατογραφόφιλοι του
Ρέικιαβικ θα έχουν την ευκαιρία να δουν
συγκεντρωµένες τις σηµαντικότερες ταινίες
του βραβευµένου µε Όσκαρ σκηνοθέτη, ο
οποίος θα δώσει το παρόν, επισκεπτόµενος
για πρώτη φορά την Ισλανδία. Υπεύθυνος
προγραµµατισµού του Φεστιβάλ είναι ο ∆ηµήτρης Εϊπίδης, διευθυντής του Φεστιβάλ
Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης.

διεθνής διάκριση
Μια ελληνική συµµετοχή στον µαθητικό
διαγωνισµό των 37ων ετήσιων Hollywood
Reporter Movie Marketing Key Art
Awards, στις αρχές του καλοκαιριού, έφερε
καρπούς: ο Παρασκευάς Γρηγοράκης, φοιτητής στο τµήµα Κινηµατογράφου του ΑΠΘ,
κέρδισε το τρίτο βραβείο στον διαγωνισµό
τρέιλερ. Στην συγκεκριµένη κατηγορία, o
κάθε συµµετέχων υπέβαλλε ένα τρέιλερ
από µια επιλογή τριών ταινιών –Με την
πρώτη, 300, Dreamgirls, την οποία και
επέλεξε ο Έλληνας νικητής – χρησιµοποιώντας δηµιουργικά στοιχεία που του παρείχαν τα στούντιο παραγωγής. Τα µαθητικά
βραβεία δέχτηκαν φέτος σχεδόν 400 υποψηφιότητες από 32 σχολές.

ελάτε να κάνουµε
κινηµατογράφο µαζί
Η µεγάλη συµµετοχή και τα θετικά αποτελέσµατα οδήγησαν το Πρώτο Βήµα, το πρόγραµµα του ΕΚΚ για τη δηµιουργία ταινιών
από νέους 12 έως 23 ετών, στη δεύτερη
χρονιά του. Με τη συµβολή αξιόλογων
σκηνοθετών και σεναριογράφων και την
αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, οι
νέοι ανακαλύπτουν τα µυστικά της δηµιουργίας µιας ταινίας σε όλα τα στάδια παραγωγής της. Οι ταινίες δεν πρέπει να ξεπερνούν
τα 7 λεπτά σε διάρκεια, ενώ προτάσεις µπορούν να κάνουν µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες (π.χ παιδιά από µία τάξη σχολείου), που
θα δουλέψουν συλλογικά σε όλα τα στάδια
της παραγωγής. Η προθεσµία κατάθεσης
λήγει στις 15 Νοεµβρίου. Οι εγκρίσεις θα γίνουν µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 2008 και η
καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης του έργου είναι η 30η Μαΐου 2009.
Χορηγός µηχανηµάτων στο πρόγραµµα είναι η SONY.
Πληροφορίες Τµήµα Παραγωγής ΕΚΚ:
210-3678521 & 210-3678513

DVD
Ιστορία 52
Μερικές φορές, το πιο
επικίνδυνο µέρος για να
ζεις είναι το µυαλό.
Πραγµατικότητα και εφιάλτης µπερδεύονται στη
σχέση του Ιάσονα µε την
Πηνελόπη, καθώς όλα
µοιάζουν τέλεια αλλά
όλα θα εξελιχθούν λάθος. Η πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του Αλέξη Αλεξίου, που
έκανε πρεµιέρα στο Φεστιβάλ του Ρότερνταµ και ξάφνιασε κοινό και κριτικούς στη
χώρα µας, συνεχίzει το ταξίδι της σε σηµαντικά διεθνή φεστιβάλ.
Παίζουν: Γιώργος Κακανάκης, Σεραφίτα Γρηγοριάδου,
∆άφνη Λαµπρόγιαννη.
Υπότιτλοι: Ελληνικοί, Αγγλικοί Οθόνη: 16:9 Widescreen
Ήχος: Dolby Digital 5.1 Extras: Τρέιλερ, Συνεντεύξεις,
Σχολιασµός, Video Clip ∆ιανοµή: AUDIO VISUAL

Αϊ - Φορ: Λούφα
και Απαλλαγή
Μια από τις εισπρακτικές
επιτυχίες της χρονιάς
που πέρασε, από τον
Βασίλη Κατσίκη (CCTV),
που παίρνει την σκυτάλη
από τον Νίκο Περάκη για
να µας αφηγηθεί τις περιπέτειες µιας παρέας νεοσυλλέκτων που
θέλουν να πάρουν απαλλαγή από το στρατό. Η µουσική είναι από τους Goin'
Through.
Παίζουν: Γιώργος Κιµούλης, Θανάσης Τσαλταµπάσης, Μάνος Γαβράς, Μαρία Κορινθίου.
Οθόνη: 16:9 Widescreen Ήχος: Dolby Digital 2.0 (Stereo)
Extras: Τρέιλερ, Τίζερ, Making of, Βίντεοκλιπ, Σχολιασµός,
Συνεντεύξεις ∆ιανοµή: ODEON

Πανδώρα
«Η σηµερινή “αφασία”
της Ελληνικής κοινωνίας
έχει τις ρίζες της στη µετεµφυλιακή
Ελλάδα»
υποστηρίζει ο Γιώργος
Σταµπουλόπουλος, που
επιστρέφει µετά από σχεδόν δυο δεκαετίες µε µια
παραβολή για την ακρωτηριασµένη και διχασµένη από τον Εµφύλιο Ελλάδα.
Γ’ Κρατικό Βραβείο καλύτερης ταινίας και
βραβείο ερµηνείας στη Θεοδώρα Τζήµου,
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2006.
Παίζουν ακόµη: Γιάννης Στάνκογλου, Γιάννος Περλέγκας,
Θεοδώρα Τζήµου, Κοσµάς Ζαχάρωφ.
Υπότιτλοι: Αγγλικά Οθόνη: 16:9 Ήχος: Dolby Digital 5.1
Extras: Τρέιλερ ∆ιανοµή: AUDIO VISUAL

on the road again
Άλλο ένα εσωτερικό ταξίδι µε αφορµή ένα κάποιο προσωπικό πρόβληµα, όπως στο Βαριετέ. Άλλη µια φυγή
στον βορρά, όπως στο Αυτή η νύχτα µένει. Άλλη µια επιστροφή στις ρίζες, όπως στο Μελόδραµα;. Άλλη µια
επιβεβαίωση ότι «η ζωή είναι µια τρέλα», όπως έλεγαν µε ελαφρότητα οι ήρωες του Η Γυναίκα που έβλεπε τα
όνειρα. Με το road movie Αθήνα-Κωνσταντινούπολη, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο πιο ανήσυχος έλληνας
σκηνοθέτης είναι για άλλη µια φορά στον δρόµο.
από τον Κωνσταντίνο Σαµαρά

«Το Αθήνα-Κωνσταντινούπολη είναι µια ταινία δρόµου. Ξεκινάει στην Αθήνα, ταξιδεύει στην εθνική οδό
Αθηνών-Θεσσαλονίκης, συνεχίζει σ’όλες σχεδόν τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας για να καταλήξει στην Κωνσταντινούπολη. Ετερόκλητοι άνθρωποι συναντιούνται
κάτω από εξαιρετικά ασυνήθιστες συνθήκες και σχηµατίζουν ένα παράξενο, παράταιρο, αλλόκοτο τρίγωνο.
Ακολουθούν ο ένας τον άλλο, χωρίς πραγµατικό σκοπό, σχεδόν από κούραση. Μια γλυκιά περιπλάνηση,
υπνωτιστική, ύπουλη, απαράκαµπτη σαν µοίρα.»

Ποια ήταν η αφορµή για να γυρίσετε το Αθήνα Κωνσταντινούπολη;
Για κάποιον σαν εµένα που δεν του αρέσουν τα ταξίδια,
µια ταινία δρόµου τον κάνει λίγο να ξεκουνήσει. Πήγα
δύο φορές µε αυτοκίνητο από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη για το ρεπεράζ και άλλη µία για το γύρισµα.
Έµαθα τη διαδροµή απ’ έξω. «Στο κάτω-κάτω», όπως
λέει και ο ήρωας της ταινίας, «η Κωνσταντινούπολη είναι
η πατρίδα των παππούδων µου»! Ίσως να είναι µια επιστροφή δικιά µου, στις ρίζες µου. Ίσως ένα ταξίδι της
Ελλάδας στο παρελθόν της. Ποιος ξέρει.

Εάν το Αθήνα-Κωνσταντινούπολη είχε έναν συµπληρωµατικό τίτλο (όπως το Beautiful People συνοδευόταν από τον τίτλο της ταινίας που ο Ουέλς δεν γύρισε ποτέ), ποιος θα µπορούσε να είναι αυτός;
Επειδή βρίσκω πρώτα τον τίτλο και µετά γράφω το σενάριο, µου είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρω άλλο τίτλο εκ
των υστέρων. Στο Beautiful People, «η πίσω πλευρά
του ανέµου» ήταν µέρος του τίτλου. Πώς αλλιώς θα
µπορούσα να βαφτίσω Τα Χρώµατα της Ίριδος; Ή το
Ονειρεύοµαι τους φίλους µου; Νοµίζω ότι τίποτα άλλο
δεν χωράει. Ή µάλλον χωράει µόνον όλη η ταινία.

Γράψατε το σενάριο πάνω στους συγκεκριµένους
ηθοποιούς;
Ήξερα ότι θα παίξει ο Βογιατζής. Εάν έπαιζε κάποιος άλλος, δεν θα ήταν η ίδια ταινία. Μπορεί και να µην την γύριζα. Ένα συγκεκριµένο πρόσωπο µπορεί να κάνει µια
ταινία να γλιστρήσει προς µια κατεύθυνση ή προς µια άλλη. Είναι µέρος του σεναρίου. Είναι µια ιστορία µέσα
στην ιστορία.

Υποθέτω ότι ο Λευτέρης Βογιατζής δεν υποδύεται
µόνο ένα χαρακτήρα, αλλά την ίδια στιγµή και τον
άνθρωπο που έπαιξε στο Μελόδραµα;, το Ονειρεύοµαι τους φίλους µου κλπ. Πώς βλέπετε αυτή την
ιδιότυπη συνέχεια του ίδιου ήρωα από τη µία ταινία στην άλλη;
Η ιστορία του κάθε ηθοποιού και η µυθολογία του επηρεάζουν την ταινία απολύτως. Με τον Λευτέρη είχαµε
απόλυτη συνείδηση αυτού του πράγµατος και προσπαθούσαµε να επωφεληθούµε από την πείρα που είχαµε
αποκτήσει ως συνεργάτες σε προηγούµενες ταινίες, ακόµα και να διδαχθούµε από τα λάθη µας του παρελθόντος.

Ο Ρενουάρ έλεγε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων του αφήνει πάντα µια πόρτα ανοιχτή για
να µπαίνει το απρόβλεπτο. Εσείς αφήσατε µια πόρτα ανοιχτή στον πρωταγωνιστή κάθε road movie,
τον δρόµο; Θέλω να πω, υπήρξε αυτοσχεδιασµός;
Ο Ρενουάρ είχε δίκιο. Όλα τα έργα πρέπει να αφήνουν µια
πόρτα ανοιχτή για να µπορέσει να εισχωρήσει, όχι µόνο το
απρόβλεπτο, αλλά και το µυστήριο, το άρρητο, το σκοτάδι, όπως λέω. Στο Αθήνα-Κωνσταντινούπολη το σενάριο
είναι ο δρόµος και πρωταγωνιστές, άνθρωποι που έχουν
χάσει τον δρόµο. Το σενάριο, έτσι κι αλλιώς, αλλάζει κάθε
φορά που στήνεται η µηχανή στον πραγµατικό χώρο του
γυρίσµατος, κάθε φορά που εµφανίζεται ένα συγκεκριµένο

φως την ώρα της λήψης, κάθε φορά που εµφανίζεται ένας
κοµπάρσος. Όλο το γύρισµα είναι ένας αυτοσχεδιασµός.
∆εn χρειάζεται να αυτοσχεδιάζει κανείς κι από πάνω.

Ποια είναι η αµέσως επόµενη µορφή τέχνης που θα
ταίριαζε καλύτερα στο Αθήνα-Κωνσταντινούπολη;
Μάλλον η µουσική. Αν και η συγκλίνουσα τέχνη όλων
των τεχνών είναι κατά τη γνώµη µου η ποίηση.

Στο making of της ταινίας ακούγεται η άποψη της
Αλεξίας Καλτσίκη ότι η µουσική είναι ο αθέατος
πρωταγωνιστής της ταινίας. Για τι είδους µουσική
πρόκειται και από πού προέρχεται;
Το πρόβληµα που µε απασχολεί κάθε φορά που µπαίνει
µια µουσική σε µια ταινία είναι ότι δεν µπορώ να µην αναρωτηθώ: Μα καλά, από πού, άραγε, έρχεται αυτή η µουσική; Στο Αθήνα-Κωνσταντινούπολη προσπάθησα να
λύσω αυτό το πρόβληµα, καταργώντας εντελώς τη µουσική επένδυση. Οι µουσικές που ακούγονται στην ταινία
προέρχονται από ορατές, συγκεκριµένες πηγές. Μια πρόβα που κάνει ο Ιγκόρ Στραβίνσκι µε τη Φιλαρµονική της
Νέας Υόρκης ακούγεται από το κασετόφωνο του αυτοκινήτου του ήρωα. Τους υπέροχους αυτοσχεδιασµούς του
Πετρολούκα Χαλκιά πάνω στο ηπειρώτικο µοιρολόι, τους
παίζει στο κλαρίνο ο ∆ηµήτρης Πουλικάκος που υποδύεται τον κλαρινετίστα. Τα αµερικάνικα µπλουζ τα παρακολουθεί ο ήρωας από την τηλεόρασή του, από ένα DVD.
Ένα κούρδικο τραγούδι παίζεται live από τούρκους µουσικούς, και πάει λέγοντας. ∆εν έλυσα φυσικά το πρόβληµα,
απλώς το παρέκαµψα. Μπορεί γι αυτό να λέει η Καλτσίκη
ότι η µουσική είναι ο αθέατος πρωταγωνιστής της ταινίας.

Επαναλαµβάνετε συχνά και µε εξαιρετική ευφορία
την άποψη «το θέατρο δεν µου αρέσει ιδιαίτερα,
αλλά αυτό που µου αρέσει στο σινεµά και τη ζωή
είναι το θέατρο». Θέλετε να το εξηγήσετε;
Θέλω να πω ότι µια ελεγχόµενη θεατρικότητα, µια µικρή
υπερβολή, µια ανεπαίσθητη επιτήδευση, δίνουν µια γεύση, ένα ύφος, ένα ελαφρό στιλιζάρισµα, και αποδίδουν
καλύτερα την αινιγµατικότητα και το παιγνιώδες τόσο της
ζωής, όσο και του κινηµατογράφου. Μ’αρέσει στον κινηµατογράφο οι ηθοποιοί να «παίζουν». Η «φυσικούρα» είναι η απόλυτη ψευτιά και ακόµα χειρότερη η «φυσικότητα», γιατί κανείς δεν ξέρει τι είναι. Θυµάµαι όταν γυρίζαµε
το Πεθαίνοντας στην Αθήνα έλεγα στον Παπαδόπουλο:
«Εντάξει, είσαι λυπηµένος γιατί πρόκειται να πεθάνεις, αλλά είσαι και χαρούµενος γιατί παίζεις σε µια µουσικοχορευτική ταινία». Κατά τη γνώµη µου κατάφερε να ισορροπήσει ανάµεσα στα δύο µε τρόπο εξαιρετικά λεπτό και ευφυή, αλλά ο αποβλακωµένος τηλεοπτικός λαός δε µπόρεσε να τον παρακολουθήσει σε αυτές τις ακροβασίες.

Σας ενδιαφέρει η ιδέα του όψιµου Ρενέ, να καταλήξετε σε ένα σκληρό πυρήνα ηθοποιών που θα
αλλάζουν ρόλους σα να συµµετέχουν σε ένα παιδικό παιχνίδι;
Θα µου άρεσε πολύ η ιδέα να δουλεύω µε τους ίδιους
ηθοποιούς, ακόµα και να ξαναγύριζα συνεχώς την ίδια
ταινία. Να ξαναγύριζα, ας πούµε, κάθε δέκα χρόνια τα
Χρώµατα της Ίριδος ή το Βαριετέ, βάζοντας κάθε φορά
µέσα στην ταινία όλη την εµπειρία της ζωής που κύλησε
στο µεταξύ.

Βλέποντας ξανά τις ταινίες σας ως ένα σώµα, µε
ποιο µέλος του τελικά συγγενεύει περισσότερο το
Αθήνα-Κωνσταντινούπολη και γιατί;
Θα έλεγα ότι είναι ένα ριµέικ του Μελοδράµατος, εικοσιοκτώ χρόνια µετά. Η µελαγχολία, η επιστροφή στα πάτρια εδάφη, η µουσική, ο ίδιος ήρωας φωτίζουν τις ταινίες µε ένα αόρατο φως.
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος αλλάζει έδρα
Από το κλειστοφοβικό έως «ακατάλληλο» κτίριο της Σόλωνος η Ταινιοθήκη της Ελλάδας µεταφέρεται στον Κεραµεικό και πιο συγκεκριµένα στον παλιό κινηµατογράφο «Λαΐς», στη γωνία της Ιεράς Οδού και της Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Εν όψει της επικείµενης αυτής µεταστέγασης µιλήσαµε µε τη Γενική Γραµµατέα της Ταινιοθήκης,
Μαρία Κοµνηνού και συζητήσαµε για όλα εκείνα τα ζητήµατα που απασχολούν αυτή τη στιγµή τη Ταινιοθήκη.

φωτό: Γιώργος Θεοδωροµανουλάκης

από τον ∆ηµήτρη Μαθιουδάκη
Σύµφωνα µε τη Μαρία Κοµνηνού, µια σύγχρονη Ταινιοθήκη πρέπει να καλύπτει δύο
ανάγκες: «να λειτουργεί αφενός ως µουσείο και αφετέρου ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, διαδραµατίζοντας έτσι ενεργό ρόλο, τόσο στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος ενός ευρύτερου κοινού όσο και στην εκπαίδευσή του.» Το έργο της αποκατάστασης του παλιού κινηµατογράφου «Λαΐς» και η µετατροπή του σε ένα χώρο κατάλληλο για να στεγάσει
το ιστορικό αυτό Ίδρυµα, σηµατοδοτεί παράλληλα και τη νέα περίοδο στην οποία περνά. Ο χώρος, έκτασης περίπου 2000 τ.µ στεγάζει αίθουσα προβολών 200 θέσεων, αίθουσα προβολών «ciné club» 60 θέσεων για τα µέλη, θερινό κινηµατογράφο 250 θέσεων, µουσείο κινηµατογράφου, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο οπτικοακουστικών, οπτικοακουστικά αρχεία και γραφειακούς χώρους. Οι χώροι πλαισιώνονται από δύο φουαγιέ, µπαρ και από ένα µικρό πωλητήριο.
Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος αποτελεί θα λέγαµε µια γέφυρα διασύνδεσης παρελθόντος
και παρόντος. Σε µια περίοδο όπου δεν υπήρχαν τα dvd κι όλες οι ψηφιακές βοήθειες,
έφερε στο ελληνικό κοινό τον κινηµατογράφο από τη πρωτοπορία του µεσοπολέµου
µέχρι τον Γιασοχίρο Όζου - πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ευρώπη µέσω της Ταινιοθήκηςέως το αµερικάνικο underground και τις εθνικές κινηµατογραφίες. «Για την αναβάθµιση
της ποιότητας του έργου της απαιτούνται και σηµαντικοί εθνικοί πόροι οι οποίοι θα ενισχύσουν σηµαντικά την διαχείριση του ψηφιακού αποθέµατος, έργο ιδιαίτερης βαρύτητας». Τα
τελευταία χρόνια λόγω του κτιριακού της προβλήµατος εκπλήρωνε κυρίως το ρόλο αυτό της προετοιµασίας για να γίνει ψηφιακή βιβλιοθήκη. Σε αυτό ακριβώς το κοµµάτι έχει
σηµειώσει πολύ µεγάλη πρόοδο διότι βρίσκεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα «Μίδας»
µε το οποίο έχει διαµορφώσει και µαζί µε άλλα ευρωπαϊκά αρχεία τη Ψηφιακή βάση
δεδοµένων. Ας µην ξεχνάµε επίσης πως 55 ώρες έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί. Επίσης
συµµετέχει στο European Digital Library, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
όπου κι εκεί δηµιουργείται µια ψηφιακή πύλη µε στόχο να παρουσιάζονται οι συλλογές των Ευρωπαϊκών ταινιοθηκών. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος καλείται λοιπόν, αναβαθµίζοντας τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τον επικοινωνιακό της «χαρακτήρα», να αναδειχθεί σε ένα ζωντανό κύτταρο για τη πολιτισµική ζωή του τόπου µας.
Εφόσον λοιπόν επιλύθηκε το θέµα της κτιριακής υποδοµής, η Ταινιοθήκη προχωράει
στο προγραµµατισµό των εκδηλώσεων για το νέο έτος, µε σηµαντικότερο πάντα γεγονός τα εγκαίνια της «Λαΐδας» περίπου στα τέλη του Απρίλη. Όπως µας λέει η Μαρία
Κοµνηνού πρόκειται να διοργανωθούν «µια σειρά από λαµπρά γεγονότα. Θα υπάρξουν
εκθέσεις και προβολές οι οποίες προς το παρόν επεξεργάζονται, µε προσκεκληµένους
προσωπικότητες από τον διεθνή χώρο. Μια από τις βασικότερες προτεραιότητες της Ταινιοθήκης, είναι και φέτος η διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου, ενώ παράλληλα, µελετάται το ενδεχόµενο να γίνει αφιέρωµα στον Κώστα Γαβρά, αλλά και στο εικαστικό και κινηµατογραφικό έργο του Βρετανού Κεν Μακ Μάλαν. Επίσης
υπάρχει µια σκέψη, να γίνει προβολή των έργων του Παζολίνι σε συνεργασία πάντα µε το
Ιταλικό Ινστιτούτο».
Τέλος όπως τονίζει η Μαρία Κοµνηνού, «αυτή τη στιγµή δίνεται στη πολιτεία µια πολύ
καλή ευκαιρία, να καλύψει το κενό σε ότι αφορά την προβολή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, µε τρόπο συστηµατικό κι όχι συγκυριακό. Οι εκκινήσεις είναι πολλές ωστόσο ποτέ δεν διαµορφώθηκε η κατάλληλη δυναµική προκειµένου να δηµιουργηθεί µια καλά οργανωµένη πολιτιστική πολιτική. Είναι πολύ σηµαντικό όχι απλά να παράγεις µια ταινία αλλά να υπάρχει ένα κινηµατογραφόφιλο κοινό, το οποίο θα είναι έτοιµο να υποδεχθεί ταινίες, µιας κάποιας αιχµής. Από τη µεταπολίτευση και µετά υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα.
Αφενός υπάρχει παραγωγή βιβλίου και µουσικής και ταινιών αλλά το κοινό συρρικνώνεται
ολοένα και περισσότερο.Η έλλειψη κινηµατογραφικής παιδείας στην Ελλάδα αλλά και η
απουσία ενός καλλιεργηµένου κινηµατογραφόφιλου κοινού σε µια εποχή τόσο έντονης
παγκοσµιοποίησης συνιστούν προβλήµατα, η επίλυση των οποίων κρίνεται "µάλλον"
επιτακτική.»

Χρήστος Πασσαλής
εκλεκτικές συγγένειες
Αν στην τρίτη µόλις δεκαετία της ζωής σου το προσωπικό
σου όραµα έχει ήδη βρει στέγη (blitz@Bios), καθώς και πολλαπλές εκφραστικές διεξόδους (σκηνοθεσία, σενάριο και
υποκριτική), τότε οι σχέσεις σου µε τις υπόλοιπες οπτικοακουστικές τέχνες είναι εξ’ ορισµού επιλεκτικές. Ίσως κάπως
έτσι να εξηγείται το γεγονός ότι ο κινηµατογραφικά αβασάνιστος Χρήστος Πασσαλής κατέληξε σε τρεις από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες της φετινής σεζόν χωρίς κανένα ζέσταµα
(βλέπε µικρού µήκους, τηλεόραση): από το Μαύρο λιβάδι
(Βαρδής Μαρινάκης) στον Κυνόδοντα (Γιώργος Λάνθιµος),
κι από τη Χώρα προέλευσης (Σύλλας Τζουµέρκας) πίσω
στους blitz, αφετηρία και τελικό προορισµό του.
από τη ∆έσποινα Παυλάκη

µια, ακόµα και το καλοκαίρι, έχουν θερµοκρασία 6-9οC. Ήµασταν στην
άγρια φύση. Υπήρχαν πολλά τέτοια θέµατα που έκαναν το γύρισµα περιπετειώδες.

Ο σκηνοθέτης µου είπε ότι χρειάστηκε να αλλάξεις πολύ την εµφάνισή σου για το ρόλο...
Ναι, πήρα δέκα κιλά το χειµώνα. Τώρα αρχίζω να χάνω γιατί ο Λάνθιµος µε θέλει πιο αδύνατο. Παίζω µε το µεταβολισµό µου. Μου άρεσε
πολύ αυτή η διαδικασία όµως, γιατί µου έδωσε την ευκαιρία να αλλάξω, να βάλω κιλά, να γυµναστώ και να µάθω ιππασία, κάτι που δεν έχω
κάνει ποτέ. Ήταν άλλωστε η πρώτη µου ταινία.

Πώς σου φάνηκε λοιπόν;
Ως τώρα είχα την εντύπωση ότι το σινεµά δεν εστίαζε πολύ στον ηθοποιό, ότι ήταν πολύ πιο τεχνικό µε πολύ συγκεκριµένες σκηνικές οδηγίες, π.χ. «Τώρα θέλω να βάλεις το χέρι σου εκεί...». Γενικά νόµιζα ότι θα
τα έβρισκα δύσκολα, αλλά µε το Βαρδή δεν ήταν έτσι. Η νέα γενιά σκηνοθετών είναι πολύ κοντά σε µένα. Ο Βαρδής, ο Σύλλας και ο Λάνθιµος,
διαθέτουν ένα αυτοσαρκασµό, ένα χιούµορ και µια ταπεινότητα που δεν
έχει καµία σχέση µε τους σκηνοθέτες που είχα γνωρίσει ως τώρα.

Η ταινία του Λάνθιµου που γυρίστηκε;
Πριν από τους blitz τι άλλο έχεις κάνει;
Ξεκίνησα µε µια οµάδα στη Θεσσαλονίκη, τις Νέες Μορφές, όπου έµεινα για ενάµιση χρόνο, πέρασα για λίγο από το Κρατικό Θέατρο και µετά πήγα στον Μαρµαρινό. Πριν από τέσσερα χρόνια, µαζί µε την Αγγελική Παπούλια και τον Γιώργο Βαλαή φτιάξαµε τους blitz και είµαστε
πλέον καλυµµένοι σε σχέση µε το θέατρο. Έχουµε δηµιουργήσει µια
οµάδα που µπορούµε να τα κάνουµε όλα: να σκηνοθετούµε, να γράφουµε τα κείµενα και να παίζουµε.

Του χρόνου θα είστε πάλι στο Bios;
Του χρόνου θα σκηνοθετήσουµε στο Εθνικό, τον Faust, µαζί µε άλλους
τέσσερις. Και µετά πάλι στο Bios που είναι η βάση µας. Οι blitz είναι κάτι σαν προσωπική δικαίωση.

Θεωρείς δηλαδή ότι είστε καινοτόµοι;
∆ε νοµίζω ότι κάνουµε κάτι καινούργιο, απλά κάνουµε κάτι δικό µας.
Έχουµε βρει ένα τρόπο εργασίας που µας δίνει πολλή χαρά και υπάρχει και µεγάλος σεβασµός µεταξύ µας, κάτι που δεν βρίσκεις συχνά στο
θέατρο. Πολλοί σκηνοθέτες, προκειµένου να λύσουν τα προσωπικά
τους αδιέξοδα, ξεσπάνε πάνω στον ηθοποιό. Από τότε δεν έχω δουλέψει µε άλλους σκηνοθέτες στο θέατρο.

Υπάρχει περίπτωση οι κινηµατογραφικοί σου ρόλοι να διαβρώσουν
την ενότητα της οµάδας;
Όχι, γιατί το σινεµά είναι µια συγκυρία που δεν είχα υπολογίσει, ενώ οι
blitz είναι η προτεραιότητά µου. Γενικά το θέµα της καριέρας δεν µε
απασχολεί ιδιαίτερα. ∆ε θέλω να δουλεύω 24 ώρες το 24ωρο, προτιµώ να κάνω το µπάρµαν. Μου αρέσει να δουλεύω ως ηθοποιός, αλλά
όχι µόνο. Οι τρεις διαδοχικές ταινίας είναι απλά µια συγκυρία.

Είσαι πολύ τυχερός που συµµετέχεις σε µερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες προσπάθειες που γίνονται τον τελευταίο καιρό.
∆εν πιστεύω πολύ στην τύχη, αλλά συµφωνώ. Πιστεύω ότι την τύχη
µας τη διαµορφώνουµε εµείς. Έχουν φτάσει κι άλλα σενάρια στα χέρια
µου, αλλά τα απέρριψα. Όλοι οι ηθοποιοί δέχονται διάφορες προτάσεις, αλλά το αποτέλεσµα είναι ένα µίγµα τύχης και επιλογών.

Για πάµε λίγο πίσω στην εµπειρία της συµµετοχής σου στο Μαύρο
λιβάδι. Συζητώντας πρόσφατα µε τους συνεργάτες σου, σχηµάτισα
την εντύπωση ότι ήταν ένα αρκετά απαιτητικό γύρισµα.
Ήταν και οι εξωτερικές συνθήκες που το έκαναν τέτοιο. Ξέρεις τα ποτά-

Στο Λαγονήσι. Σε µια αποµονωµένη βίλα µε τεράστιο κήπο και πανύψηλο φράχτη, όπου ένα ζευγάρι µεγαλώνει τα παιδιά του πείθοντάς τα ότι
µέχρι εκεί φτάνει ο κόσµος, απέξω είναι η καταστροφή...

Και πώς έχουν κατευνάσει την περιέργεια των παιδιών να βγουν έξω;
∆εν υπάρχει περιέργεια γιατί δεν υπάρχουν εξωτερικά ερεθίσµατα. Τους
πείθουν ότι απέξω είναι ο θάνατος – πράγµα που συµβαίνει και στη
ζωή. Μόνο το µέγεθος αλλάζει. Είναι πολύ ωραίο σενάριο.

Ο ρόλος υπάρχει για σένα στο πλατό και πουθενά αλλού; ∆εν επηρεάζει γενικά τον ψυχισµό σου;
∆εν πιστεύω πολύ σε αυτό που λένε ρόλο. Ρόλος είναι οι αντιδράσεις
σου απέναντι στα λόγια και τη στιγµή. Ο ρόλος είσαι εσύ κάτω από κάποιες συγκεκριµένες συνθήκες, τα λόγια που έχεις να πεις και οι δράσεις που έχεις να κάνεις. Και στο σινεµά αυτό είναι πιο έντονο γιατί συχνά αλλάζεις και την εµφάνισή σου.

Για πες µου λίγα λόγια για τη Χώρα προέλευσης του Τζουµέρκα.
Παλιότερα, όταν µια οικογένεια δεν είχε την οικονοµική άνεση να µεγαλώσει τα παιδιά της, τα υιοθετούσαν συγγενείς. Ουσιαστικά αυτή είναι
και η ιστορία. Εγώ παίζω το ρόλο ενός παιδιού, που γύρω στα είκοσι
µαθαίνει ότι είναι υιοθετηµένος από το θείο του. Και αυτό είναι η έναρξη µιας σειράς τριγµών σε αυτό το οικοδόµηµα που λέγεται ελληνική
οικογένεια.

Αυτά που γράφεις µε τους blitz είναι συγγενικά µε τους ρόλους
που έπαιξες;
Στους blitz δεν γράφουµε ακριβώς. Βρίσκουµε ένα γενικό θέµα και αναζητούµε τη φόρµα µέσα από τις πρόβες. Τις βιντεοσκοπούµε και µετά
κόβουµε και ράβουµε. Το Motherland είχε να κάνει µε την καταγωγή,
το Joy Division-New Order πριµοδοτούσε πολύ τη βία και την υπονόµευση του άλλου, ενώ το Κατερίνη είναι το πιο πολιτικό µας έργο. ∆εν
έχει ακόµα οριστικοποιηθεί το κείµενο, αλλά το διαφορετικό σε αυτή
την παράσταση είναι ότι εκτυλίσσεται σε δωµάτια, σαν ραντεβού. Ένας
ηθοποιός µε ένα θεατή τη φορά.

Τι είδους σχέση έχετε αναπτύξει µε το κοινό του Bios; Και πόσο
διαφορετική είναι η αίσθηση της απώλειας κοινού στο σινεµά;
Έχεις κοινό. Το συνεργείο. Ούτε κι εγώ το φανταζόµουνα, αλλά σε αυτό σινεµά και θέατρο µοιάζουν, γιατί πάντα υπάρχουν άνθρωποι που
περιµένουν κάτι από σένα.

// πάµε

∆ράµα

Η µεγάλη διαδροµή της

µικρού µήκους

Αν είχε ξεκινήσει ως µικρού µήκους ταινία, θα είχε πλέον ξεπεράσει και τα µεγαλύτερα
κινηµατογραφικά έπη. Το Φεστιβάλ ∆ράµας που συµπλήρωσε πέρυσι τριάντα χρόνια ζωής
επαναπροσδιορίζει τις κατευθύνσεις του και θέτει καινούργιους στόχους.
Ένα φεστιβάλ, όµως, δεν είναι µόνο ταινίες. Είναι κυρίως οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω
από τη διοργάνωση. Για την δεκαήµερη κινηµατογραφική γιορτή χρειάζεται δουλειά µηνών,
χαµένες καλοκαιρινές διακοπές, ξενύχτια. Οι άνθρωποι του Φεστιβάλ ∆ράµας µάς συστήνονται, µοιράζονται µαζί µας αναµνήσεις, απρόοπτα, αλλά και τις µελλοντικές τους επιδιώξεις.
από τους: Νίκο Αναγνωστό, Νίκη Κατσαντώνη
φωτό: Γιώργος Θεοδωροµανουλάκης

«Το πέρασµα από την παιδική ηλικία στην ωριµότητα»: µε αυτή την
εικόνα περιγράφει τη θητεία του στο Φεστιβάλ ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε το 1985 ως διαγωνιζόµενος, τρία
χρόνια αργότερα συνεργάστηκε στην διοργάνωση και από το 1999
βρίσκεται στη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή.
«Όταν ξεκινήσαµε, έβαλα στόχο το Φεστιβάλ να δουλεύει δώδεκα
µήνες το χρόνο, να µην είναι δηλαδή µία διοργάνωση που “εξαντλείται” µόνο τον Σεπτέµβριο. Να υπάρχει συνεχής εργασία, να παρακολουθούµε τις εξελίξεις στο χώρο της µικρού µήκους ταινίας, να διοργανώνουµε παράλληλες εκδηλώσεις κ.α. γεγονός που οδήγησε στην
αναβάθµιση του θεσµού του ελληνικού διαγωνιστικού προγράµµατος, αλλά και στη διεθνοποίηση του Φεστιβάλ. Σ’ αυτό συνέβαλλε
και η αναζωπύρωση, θα λέγαµε, της παραγωγής της µικρού µήκους
ταινίας, τόσο σε κρατικό, όσο και σε αναξάρτητο επίπεδο. Στα µέσα της
δεκαετίας του ‘90 µπαίνουν στον χώρο νέοι σκηνοθέτες οι οποίοι
ήθελαν – και το κατάφεραν – να ξεχωρίσουν από την επικρατούσα αισθητική αντίληψη του ’80, να κάνουν ταινίες και για το ευρύ κοινό,
διατηρώντας, όµως, κάποια υψηλά αισθητικά κριτήρια.»
Αυτό µε τη σειρά του θα γίνει αφορµή για να διευρυνθεί η παραγωγική βάση της ελληνικής ταινίας µικρού µήκους: «Μετά από λίγο

εισέρχεται ορµητικά και η ΕΡΤ, µε το πρόγραµµα «Μικροφίλµ», δίνοντας τεράστια ώθηση στην ελληνική παραγωγή, για ν’ ακολουθήσει
λίγο αργότερα και η ανεξάρτητη παραγωγή.»
Σήµερα, πλέον, το Φεστιβάλ συγκεντρώνει την πλειοψηφία της
διεθνούς ποιοτικής παραγωγής. «Από τις 1500 ταινίες περίπου
που µας υποβάλλονται, παίρνουµε τις 70 – πρόκειται για τις καλύτερες ταινίες που κυκλοφορούν στον κόσµο αυτή τη στιγµή, και
αποτελούν µέτρο σύγκρισης για τον Έλληνα νέο κινηµατογραφιστή.
Αυτή την στιγµή το Φεστιβάλ ∆ράµας βρίσκεται στην πλέον ώριµη
στιγµή του και έχει κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο», τονίζει ο Αντώνης Παπαδόπουλος.
Η ενδυνάµωση του ελληνικού προγράµµατος, η διατηρήση του
επιπέδου του ∆ιεθνούς, και η καθιέρωση του Ψηφιακού Τµήµατος
Digi είναι, σύµφωνα µε τον Καλλιτεχνικό του ∆ιευθυντή, οι νέες κατευθύνσεις του Φεστιβάλ, µετά τα πρώτα « - άντα». «Το Digi σταδιακά θα αποκτήσει πολύ µεγάλη βαρύτητα – ήδη αποκτάει αριθµητική, καθώς διπλασιάστηκαν από πέρυσι οι αιτήσεις συµµετοχής. Το ζήτηµα είναι να βρούµε και έναν τρόπο όπου η ψηφιακή φόρµα να δικαιολογεί και το ξεχωριστό τµήµα, και να µην είναι απλώς ο φτωχός
συγγενής του φεστιβάλ.»

Πάνω από 250 ταινίες θα προβληθούν στα διάφορα τµήµατα του
Φεστιβάλ, µε το ενδιαφέρον να στρέφεται στο ∆ιεθνές και Ελληνικό
∆ιαγωνιστικό. «Υπάρχει ένας “ισχυρός µέσος όρος”, και ευελπιστώ
ότι είναι µια χρονιά που συνεχίζει την παρατεταµένη καλή πορεία της
ελληνικής ταινίας µικρού µήκους», µας λέει ο Αντώνης Παπαδόπουλος. «Η παραγωγή χαρακτηρίζεται από τη θεµατολογική ενασχόληση
κυρίως µε τις διαπροσωπικές σχέσεις και ένα κοινωνικό background
που έχει εµφανιστεί πολύ έντονα τα τελευταία». Ενώ για το ψηφιακό
τµήµα Digi, που έκανε πέρυσι το ξεκίνηµά του, «έχουµε κάθε λόγο
να αισιοδοξούµε, καθώς το επίπεδο των ταινιών ανεβαίνει ποιοτικά.»
Τα τελευταία χρόνια το Φεστιβάλ συνεργάζεται µε σηµαντικά ιδρύµατα για την οργάνωση κοινών δράσεων. Έτσι φέτος, αφενός θα προβληθούν οι βραβευµένες ταινίες του διαγωνισµού του Ινστιτούτου
Γκαίτε για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και αφετέρου, σε συνεργασία
και µε το TV5 Monde, διοργανώνεται µια Ηµέρα Γαλλοφωνίας µε
προγράµµατα από τη Γαλλία αλλά και χώρες όπως ο Καναδάς, το
Βέλγιο, το Μαγκρέµπ και η Ελβετία. Θα παρουσιαστεί, επίσης, και
ένα αφιέρωµα στον Ιρλανδικό κινηµατογράφο µικρού µήκους.
Για να τιµήσει την συµβολή της ΕΡΤ στην παραγωγή της ταινίας µικρού µήκους και στον ελληνικό κινηµατογράφο γενικότερα, το Φεστιβάλ ετοίµασε ένα µεγάλο αφιέρωµα: θα προβληθούν οι µικρού
µήκους παραγωγές της ΕΡΤ που έχουν βραβευθεί στη ∆ράµα και
το εξωτερικό, θα γίνει σεµινάριο – εργαστήριο µε θέµα «Η ταινία
µικρού µήκους και η ∆ηµόσια τηλεόραση», καθώς και στρογγυλό
τραπέζι των εκπροσώπων της European Broadcasting Union (EBU),

Σοφία Γεωργιάδου
Το πρώτο µου Φεστιβάλ: Ήταν το 5ο!!!
(µε τη β’ αρίθµηση όµως – διότι παλιά
υπήρχαν δύο – του επίσηµου και του
ανεπίσηµου...) Όλα αυτά τα λέω για να
σας µπερδέψω. Είναι αρκετά αποκαλυπτικά τα τόσα χρόνια στο Φεστιβάλ…
Αλλά αν είναι ανάγκη θα τα πω όλα. Ήταν τον Νοέµβρη του
1991. – και παρακαλώ να σηµειωθεί ήµουν σχεδόν βρέφος!!!
Είχα δουλέψει στην προετοιµασία, λίγο γραµµατεία, λίγο µεταφράσεις, λίγο απ’ όλα και στη ∆ράµα ως διερµηνέας της εκπροσώπου
του Φεστιβάλ του Montpellier, Michele Driguez. Ωραίο και δύσκολο βάπτισµα...
H καλύτερη ανάµνηση: 1ο ∆ιεθνές το 1995. Βραδιά βραβείων.
Και το κοινό να σηκώνει στα χέρια τον σκηνοθέτη από την Κιργιζία
που έκλαιγε γιατί πήρε το Grand Prix µε την ταινία του Το σπουργίτι. Απ’ τις καλύτερες ταινίες που πέρασαν απ’ το Φεστιβάλ – κατά τη γνώµη µου αλλά και κατά τη γνώµη πολλών. Κι επίσης από
τις πιο αυθεντικές στιγµές συγκίνησης και γιορτής.
Ένα απρόοπτο: Πολλά ευτυχώς ή δυστυχώς, όπως συµβαίνει σε
κάθε διοργάνωση. Θα σας πω ένα που δεν κατάλαβαν παρά µόνο
γαλλόφωνοι θεατές. Μια µεγάλη ακρίδα που έπεσε µε φόρα στην
καµπίνα σπικάζ την ώρα της προβολής και την υποφαινόµενη να
ουρλιάζει τροµαγµένη µέσα στο µικρόφωνο στ’ αυτιά των γαλλόφωνων. Ευτυχώς επενέβη ο Σταύρος Χασάπης (έξαλλος µε τις φωνές...) µε το team των προβολατζήδων του και σώθηκαν από βέβαιο νευρικό κλονισµό οι γαλλόφωνοι θεατές που κοιτούσαν
έντροµοι προς τα πάνω.

της Οµοσπονδίας των ∆ηµοσίων Τηλεοράσεων, µε θέµα «∆ηµόσια Τηλεόραση και ταινία µικρού µήκους: Προοπτικές συµπαραγωγής». Ακόµη, ως εταίρος της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου (EFA), το Φεστιβάλ θα προβάλλει τις υποψηφιότητές της για το
Βραβείο καλύτερης Ευρωπαϊκής ταινίας, µε συµµετοχές από δεκατρία σηµαντικά ∆ιεθνή Φεστιβάλ. «Στην ουσία είναι µερικές από τις
καλύτερες ταινίες της προηγούµενης κινηµατογραφικής σεζόν, και
αποτελεί ένα σπουδαίο παράλληλο πρόγραµµα για εµάς και για τα
άλλα Φεστιβάλ όπου προβάλλεται.»
Για πρώτη χρονιά ξεκινά και η συνεργασία µε το ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Ντοκιµαντέρ για Άτοµα µε Αναπηρία – Emotion Pictures, µε την
προβολή των βραβευµένων του ταινιών. Άλλωστε, σύµφωνα µε
τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ ∆ράµας, «τα Φεστιβάλ
πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους και να ανταλλάσσουν προγράµµατα. Εξάλλου, δεν απευθυνόµαστε µόνο στο σινεφίλ κοινό της
∆ράµας και στους φεστιβαλιστές, αλλά και στην τοπική κοινωνία, αναπτύσσοντας δράσεις µε ιδιαίτερες ηλικιακές και κοινωνικές οµάδες,
προσπαθώντας όχι µόνο να φέρουµε αυτούς τους ανθρώπους στο
Φεστιβάλ, αλλά να µπει και το Φεστιβάλ στους δικούς τους χώρους.»
Τέλος, µε αφορµή τα τριαντάχρονα του θεσµού βρίσκονται στο
στάδιο της συγγραφής τρεις εκδόσεις που θα περιλαµβάνουν όλες
τις συµµετοχές, τις παρουσιάσεις των κριτικών – σχολιαστών που
γίνονται κάθε χρόνο στο τέλος της εβδοµάδας, καθώς και πρωτότυπες µελέτες και θεωρητικές προσεγγίσεις για την ταινία µικρού
µήκους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πώς είναι όταν οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές και εγώ δουλεύω για το Φεστιβάλ; Ααααχ... Πάλεψα χρόνια µε την καλοκαιρινή κατάθλιψη, δέχτηκα ότι η τέχνη θέλει θυσίες κυρίως από τους
«άλλους» και τώρα παίρνω το αίµα µου πίσω όταν ανακοινώνω
χειµωνιάτικα που όλοι καίγονται ένα µακρινό ταξίδι!!!
Κάτι που έχω ανακαλύψει στη ∆ράµα και θα πρότεινα στους
επισκέπτες: Το διεθνές Φεστιβάλ, παιδιά, και τα αφιερώµατα που
θα ’πρεπε όλοι να βλέπουµε περισσότερο απ’ τις δικές µας ταινίες
και των φίλων µας που σίγουρα κάπου θα τις ξαναδούµε. Γι ’αυτούς που θα’ ρθουν για πρώτη φορά: τα σουτζουκάκια και τους καφέδες στη λίµνη!!!
Ποιός καλεσµένος του Φεστιβάλ µού έχει «κλέψει» την καρδιά;
Κανείς για πολύ. Κάποια φεστιβαλικά ειδύλλια και δυνατές φιλίες
που κράτησα και µοιραστήκαµε τις καρδιές µας.

Ρίτσα Καβάκα
Το πρώτο µου Φεστιβάλ: Ξεκίνησα να
δουλεύω στο Φεστιβάλ ∆ράµας το
1986, ως δακτυλογράφος όταν ακόµη
το Φεστιβάλ διοργανώνονταν από την
Κινηµατογραφική Λέσχη ∆ράµας σε τελείως διαφορετικό επίπεδο από ότι είναι τώρα.
H καλύτερη ανάµνηση: Τα βράδια των πρώτων χρόνων του Φεστιβάλ µε τα ολονύχτια γλέντια και τις εκπληκτικές παρέες που δηµιουργούνταν.
Ένα απρόοπτο: Η απονοµή λήξης του 1ου επίσηµου Φεστιβάλ το
1989 όπου τα πάντα πήγαιναν ανάποδα µε πάρα πολλά απρόοπτα.

// πάµε

∆ράµα
Τάνια Σιµοπούλου

Ήταν τόσο έντονο το «σοκ» που ακόµη και µέχρι σήµερα δεν µπορώ να παρακολουθήσω τελετή λήξης.
Πώς είναι όταν οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές και εγώ δουλεύω για το Φεστιβάλ; ∆ουλεύω στο Φεστιβάλ εδώ και 22 χρόνια οπότε το να µην κάνω διακοπές το καλοκαίρι έχει περάσει στο
DNA µου. Μια –δύο φορές που κατάφερα να φύγω για µερικές µέρες αισθανόµουν πολύ περίεργα. Όλα µια συνήθεια είναι τελικά.
Κάτι που έχω ανακαλύψει στη ∆ράµα και θα πρότεινα στους
επισκέπτες: Η πανέµορφη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας µε το υπέροχο πράσινο και τα νερά που δίνουν πνοή στην πόλη και προκαλούν φοβερή εντύπωση σε όλους τους επισκέπτες.
Ποιός καλεσµένος του Φεστιβάλ µού έχει «κλέψει» την καρδιά;
Όλα αυτά τα χρόνια από το Φεστιβάλ έχει περάσει το µεγαλύτερο
µέρος του ελληνικού κινηµατογραφικού χώρου. Αρκετοί από αυτούς µου «έκλεψαν» την καρδιά για το ήθος, τη γνώση τους, και την
φιλική τους διάθεση.

Μανώλης Μελισσουργός
Το πρώτο µου Φεστιβάλ: ∆ούλεψα για
πρώτη φορά στο Φεστιβάλ ∆ράµας το
καλοκαίρι του 2004. Στην Αθήνα δούλεψα για το 27ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών και κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ
«άνευ χαρτοφυλακίου».
H καλύτερη ανάµνηση: Είµαι γεννηµένος
στις 20 Σεπτεµβρίου και πάντα τα γενέθλιά µου πέφτουν µέσα στο
Φεστιβάλ. Ως καλύτερη ανάµνηση θα έλεγα το πάρτι έκπληξη που
µου έκαναν οι συνάδελφοί µου, και βρέθηκα µε µια αυτοσχέδια
τούρτα και άπειρα κουτάλια να γυρίζω και να κερνάω τον κόσµο.
Ένα απρόοπτο: Απρόοπτα σε µια τέτοια διοργάνωση πάντα θα
συµβαίνουν και προσπαθούµε να µην εκδηλώνονται, γι’ αυτό θα
αναφέρω ένα προσωπικό παράδειγµα. Στην περσινή τελετή λήξης,
κυριολεκτικά µέσα στην τούρλα του Σαββάτου, σκίστηκε εµφανώς
(τι εµφανώς, εµφανέστατα!) το πουκάµισό µου, χωρίς να µπορώ να
φύγω για να αλλάξω. Ευτυχώς µε διάφορες πατέντες και τη βοήθεια του ιµάντα λαιµού, κάλυψα την τρύπα και δεν φάνηκε τίποτα.
Πώς είναι όταν οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές και εγώ δουλεύω για το Φεστιβάλ; Σίγουρα είναι δύσκολα, αν και το έχω συνηθίσει πια. Ευτυχώς υπάρχουν οι κοντινές παραλίες, τα διάφορα
πολιτιστικά φεστιβάλ, θερινά σινεµά, ολονυχτίες µε επιτραπέζια και
το «κάνω την ανάγκη φιλότιµο» τσιτάτο : “Η Αθήνα είναι υπέροχη
τον Αύγουστο”, ναι καλά, ενώ η Κέρκυρα…
Κάτι που έχω ανακαλύψει στη ∆ράµα και θα πρότεινα στους
επισκέπτες: Οι ταινίες- κινηµατογραφικά διαµάντια στα αφιερώµατα. Τα απίστευτα φαγάδικα διάσπαρτα στην πόλη.
Ποιός καλεσµένος του Φεστιβάλ µού έχει «κλέψει» την καρδιά;
Πάρα πολλοί. Από ξένους σκηνοθέτες που θέλουν κάποιον να επικοινωνήσουν µέχρι προσωπικότητες του χώρου που σε κερδίζουν
µε τη συµπεριφορά τους. Για πολλούς ανθρώπους νιώθω τυχερός
που τους γνώρισα.

Το πρώτο µου Φεστιβάλ: Νοµίζω ότι την
πρώτη φορά που θυµάµαι να συνεργάστηκα µε το φεστιβάλ ήµουν περίπου... 11
χρονών, ήµουν στoν κινηµατογράφο «Αστέρια» και βοηθούσα στα εισιτήρια. Είµαι παιδί γέννηµα –θρέµα δραµινό, και ας ζω στην
Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Τότε µου φαινόταν ωραίο παιχνίδι και γιορτή το Φεστιβάλ και όπως βλέπεις µετά από
χρόνια και σπουδές παίζω ακόµα µε το ίδιο αγαπηµένο παιχνίδι. Επίσηµα ξεκίνησα το καλοκαίρι του 1997 ως βοηθός, και σιγά-σιγά αλλά και ασταµάτητα, σήµερα συνεχίζω πια ως υπεύθυνη του Εθνικού
και του ψηφιακού φεστιβάλ. Βέβαια στην οικογένεια που λέγεται Φεστιβάλ ∆ράµας λειτουργούµε ως άνθρωποι µπαλαντέρ.
H καλύτερη ανάµνηση: Είναι πολλές οι καλές στιγµές και ακόµα
περισσότερα τα απρόοπτα. Μοναδικές είναι οι στιγµές όταν την
βραδιά των βραβείων καταχειροκροτούν τα αποτελέσµατα και µετά χορεύουµε µέχρι πρωίας στο Μύλο, και βλέπεις το Φεστιβάλ να
γίνεται πραγµατική γιορτή.
Ένα απρόοπτο: Τα απρόοπτα είναι τόοοοοσα πολλά µε πιο πρόσφατη ανάµνηση όταν λίγα λεπτά πριν την τελετή λήξης ένα µέλος
της κριτικής επιτροπής ζήτησε να ανοιχτούν στα παρασκήνια όλοι οι
φάκελοι µε τα αποτελέσµατα για να κάνει επαλήθευση.
Πώς είναι όταν οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές και εγώ δουλεύω για το Φεστιβάλ; Τι να σου πω, ψέµατα; ∆εν είναι ωραία,
δεν είναι καθόλου ωραία. Είναι σχεδόν βασανιστικό, όταν «κυνηγάω» τους Έλληνες σκηνοθέτες να φέρουν εµπρόθεσµα την ταινία
τους για το τελικό deadline και τους βρίσκω µετά από κόπο σε κάποιο νησί, στο οποίο µετά βίας έχει σήµα το κινητό τους τηλέφωνο
και φυσικά δεν υπάρχει πρόσβαση στο internet. Θερµή παράκληση ας µας στέλνουν τουλάχιστον µια κάρτα µε απέραντο γαλάζιο.
Κάτι που έχω ανακαλύψει στη ∆ράµα και θα πρότεινα στους επισκέπτες: Ο Σεπτέµβρης στη ∆ράµα είναι πραγµατικά µια πολύ
ωραία εποχή. Αναλόγως µε τα κέφια του καιρού, οι καλεσµένοι µας,
στα διαλλείµατα µεταξύ των προβολών έχουν την ευκαιρία για πολλές κοντινές διαδροµές, πηγαίνουν για µπάνιο στις κοντινές παραλίες
της Καβάλας, βόλτα στο παρθένο δάσος της Ελατιάς, στο σπήλαιο
του Μααρά, στις πηγές µε τα ιαµατικά λουτρά για spa, για ιππασία
στο βουνό (στις ειδικές διαδροµές στα εθνικά µονοπάτια). Ακόµα
και για εκείνους που δεν θέλουν να φύγουν ούτε λεπτό από την πόλη, δεν χρειάζεται να πω ότι η λίµνη µαζεύει τα φώτα της δηµοσιότητας για βόλτα, καφέ, φαγητό, για επαγγελµατικές γνωριµίες αλλά
και για τσιτσινίσµατα… Η µεγαλύτερη πρόκληση για όλους µας βέβαια παραµένει η πρόσκληση επι της οθόνης.
Ποιός καλεσµένος του Φεστιβάλ µού έχει «κλέψει» την καρδιά;
Είναι βέβαια όλοι εκείνοι οι σκηνοθέτες, που µε πολύ κόπο και χωρίς πολλά µέσα ολοκληρώνουν τις ταινίες τους και τις καταθέτουν
στο Φεστιβάλ. Τώρα όσο για την δική µου καρδιά, µέχρι στιγµής δεν
την έχω καταθέσει στο χώρο του θεάµατος, και φροντίζω να ακολουθώ πιστά τις συµβουλές της Σοφίας «να παίζω µε τα χρώµατα,
χωρίς όµως να λερώνοµαι». Αν πάντως ο διευθυντής µας προσκαλέσει φέτος αυτόν που... (το ζητάει όλος ο γυναικείος πληθυσµός
του Φεστιβάλ εδώ και καιρό) κάτι µπορεί να γίνει.

// πάµε
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∆ράµα

Οδηγίες χρήσεως

Nebraska

του Κωνσταντίνου Γιαλλουρίδη

του Αχιλλέα Κυριακίδη

∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό

∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό

Με λίγα λόγια: Σ’ έναν κόσµο
όπου όλοι έχουν καταλήξει να
λειτουργούν µηχανικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που τους
δίνονται, η Λίλα, µια ονειροπόλα νεαρή καλλιτέχνις, σχεδιάζει
και δίνει στον Φάνη τις δικές της
οδηγίες χρήσεως, στις οποίες τα
µέλη συναρµολόγησης είναι
ένας άνδρας και µια γυναίκα.
Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Κωνσταντίνος Γιαλλουρίδης
Παίζουν:
Αλέξανδρος Λογοθέτης, Στεφανία Γουλιώτη
Τα γυρίσµατα της ταινίας διήρκεσαν στο σύνολο
12 ηµέρες και το post production 3 µήνες. Από
αυτό το τρίµηνο 2 εβδοµάδες συνολικά αφιερώσαµε για το µοντάζ και 8 εβδοµάδες για τον ήχο
ενώ παράλληλα δουλευόταν και η µουσική. Αυτό το στάδιο της παραγωγής αποδείχτηκε από τα
πιο δηµιουργικά διότι κυρίως λόγω της έλλειψης
διαλόγου προσπαθήσαµε µε τους συνεργάτες µου
να χρησιµοποιήσουµε τον ήχο και την µουσική ως
κοµµάτια της αφήγησης. Στο γύρισµα χρησιµοποίησα δύο κινηµατογραφικά φορµά, S16mm και
35mm, θέλοντας να δώσω έµφαση οπτικά στη
διαφορετικότητα των δύο χαρακτήρων. Η πρώτη
προβολή της ταινίας θα γίνει στο Φεστιβάλ ∆ράµας και ελπίζω να αρέσει στο κοινό του Φεστιβάλ.

Η αρκούδα
της Βίκυς Βελλοπούλου

Σκηνοθεσία:
Βίκυ Βελλοπούλου
Σενάριο:
Βίκυ Βελλοπούλου, Αλεχάντρο Κάστρο
Παίζουν:
∆ανάη Σκιάδη, Γιώργος Καραµίχος,
Γεράσιµος Σκιαδαρέσης

Με λίγα λόγια: Ένας φωτορεπόρτερ ακολουθεί τα ίχνη
µιας αρκούδας σ’ ένα αποµονωµένο χωριό της Ηπείρου. Οι κάτοικοι θεωρούν
την αρκούδα υπεύθυνη για
το θάνατο ενός συγχωριανού τους. Ή µήπως δεν είναι
ακριβώς έτσι;

Το Φεστιβάλ της ∆ράµας είνια µια ευκαιρία
για τους νεους δηµιουργούς να συναντηθούν, να συζητήσουν πάνω σε τεχνικά θέµατα, αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω
σε καλλιτεχνικά θέµατα, αισθητική, επιρροές
από το παγκόσµιο προσκήνιο. Είναι µια γιορτή του κινηµατογράφου, η γιορτή των ταινιών
µικρού µήκους. Περιµένω µε µεγάλη αγωνία
να δω δουλειές συναδέλφων και να συζητήσουµε για τις δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε
ή αντιµετωπιζουµε κατά τη διάρκεια του γυρίσµατος ή στο στήσιµο της ταινίας. Το φεστιβάλ είναι πάνω από όλα χαρά και η πρώτη
επαφή της ταινίας µου µε το κοινό.

Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Αχιλλέας Κυριακίδης
Παίζουν:
Γιώτα Φέστα, Τάκης Σπυριδάκης,
Χρήστος ∆ήµας

Σκηνοθεσία:
Ανδρέας Σιαδήµας
Σενάριο:
Στέλλα Καβαδάτου
Παίζουν:
Πέτρος Φυσσούν,
Νίκος Γεωργάκης,
Αθηνά Μαξίµου

Με λίγα λόγια: Ένα ζευγάρι προσπαθώντας να
βρει διέξοδο στην συναισθηµατική και σεξουαλική κρίση που περνά, καταφεύγει σε παιχνίδια
φαντασίας και αλλαγής
ρόλων.

Με λίγα λόγια: Σ’ ένα µικρό χωριό της Κρήτης ένα
νεαρό ζευγάρι τουριστών
επαναπροσδιορίζει τη σχέση του, µε αφορµή την
παρουσία ενός µυστηριώδη γέροντα και την δική
του προσωπική ιστορία.

Τα τελευταία χρόνια παρευρίσκοµαι συχνά στο
Φεστιβάλ ∆ράµας ως θεατής. Φέτος συµµετέχω ως σκηνοθέτης και συµπαραγωγός. Αυτό
για µένα σηµαίνει την ολοκλήρωση µιας προσπάθειας που άρχισε να σχηµατοποιείται µε
την ολοκλήρωση του σεναρίου, περίπου ένα
χρόνο πριν. Μιας προσπάθειας που ενεπλάκησαν πολλοί. Η σύνθεση όλων αυτών των ικανοτήτων και των προσωπικοτήτων που τις αντιπροσωπεύουν, η ταινία δηλαδή, έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει µε ένα κοινό (ειδικό
και µη) για πρώτη φορά. Σ’ ένα χώρο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών, συναισθηµάτων να
συζητηθεί µε παλιούς και νέους φίλους να κριθεί, ν’ αρχίσει το ταξίδι της.

Η φετινή µου (9η) ταινία µικρού µήκους τιτλοφορείται Nebraska. Το σενάριο είναι δικό µου και βασίζεται στο οµότιτλο διήγηµά µου που ανήκει στη
συλλογή Τεχνητές αναπνοές (2004). Στην ιστορία,
ένας άνδρας και µια γυναίκα, αµφότεροι γύρω στα
50, που περνάνε την προβλεπόµενη συναισθηµατική και σεξουαλική κρίση στο γάµο τους, αποφασίζουν να υποδυθούν άλλους και να ερωτεύονται
σε φτηνά ξενοδοχεία, µήπως έτσι αναζωπυρώσουν καθετί στη σχέση τους που είναι σβησµένο.
Το πράγµα αρχίζει να στραβώνει όταν καθένας
ταυτίζεται µε το ρόλο που υποδύεται, και, κάποια
στιγµή, µαζί µ' αυτούς αρχίζει να τρελαίνεται και
το σενάριο, που οδηγείται σε απροσδόκητες (ακόµα και για τον σεναριογράφο) ατραπούς.

Rosmarinus
officinalis
ή ∆εντρολίβανος
ο φαρµακευτής
του Ανδρέα Σιαδήµα

// πάµε

Το σηµάδι της ζωής

∆ράµα

του Γιάννη Καραπιπερίδη
Με λίγα λόγια: Η ηρωίδα περιµένει τα αποτελέσµατα κάποιων ιατρικών εξετάσεων. Τις τρεις
αυτές µέρες αναθεωρεί
την άποψή της για τη
ζωή και τον τρόπο µε
τον οποίο έζησε.

Σούρουπο
του ∆ηµήτρη Στρατάκη
Με λίγα λόγια: Η
ώρα του χωρισµού για ένα παράνοµο ζευγάρι
σ’ ένα ειδυλλιακό
τοπίο.
Σκηνοθεσία - Σενάριο:
∆ηµήτρης Στρατάκης
Παίζουν:
Γιώργος Σχινάς,
Μαγδαληνή Γαβαλάκη

Το φεστιβάλ της ∆ράµας είναι για µένα
έκθεση. Λειτουργεί όπως το φάρµακο στο
στόµα του ασθενή: όχι πάντα ευχάριστη
γεύση, πλην όµως θεραπευτική. Σκόρπιες
σκέψεις πεταµένες πάνω σ’ ένα πανί. Μάτια αχόρταγα µετατρέπουν αυτό το πανί
άλλοτε σε σάβανο και άλλοτε σε σηµαία.
Για µένα όµως αυτό το πανί δεν είναι άλλο από µια κουρτίνα που µου κόβει τη
θέα προς µια άλλη πραγµατικότητα. Όσο
και αν τραβάω αυτή την κουρτίνα, πάντα
βλέπω το ίδιο πρόσωπο. Το δικό µου.
Πάντως, χαίροµαι που επιστρέφω.

Pet shop

Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Γιάννης Καραπιπερίδης
Παίζουν:
Μαρκέλλα Αφροδίτη Γιαννάτου,
Κωνσταντίνος ∆ανίκας, Αγάθη Μέττα

Πρόσκληση σε δείπνο
του Σπύρου Αµοιρόπουλου

του Μιχάλη Ζενέλη
Με λίγα λόγια: Σ’ ένα
pet shop ένα αγοράκι επιλέγει ένα κουτσό σκυλάκι. Ο µπαµπάς του και ο
πωλητής προσπαθούν να
τον πείσουν ότι δεν είναι η
καλύτερη επιλογή που
θα µπορούσε να κάνει.

Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Μιχάλης Ζενέλης
Παίζουν:
Μελέτης Γεωργιάδης,
Θοδωρής Ασηµάκης,
Ορέστης Θεοφανόπουλος

Η ∆ράµα µε το φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους φαντάζει στο µυαλό µας σαν την πόλη συγκέντρωσης µοντέρνων παραµυθάδων. Άνθρωποι από όλες τις γωνιές του
κόσµου συναντιούνται εκεί για να αφηγηθούν µια ιστορία άλλοτε ευχάριστη, άλλοτε θλιβερή ενίοτε φανταστική µα πάντα ένα εικαστικό δηµιούργηµα. Όλη η προετοιµασία για την διεκπεραίωση του έργου απαιτεί πολύ
δουλειά, σωµατική και ψυχική κούραση. Ο εκάστοτε δηµιουργός µέσα από το έργο του εκφράζει τις προσωπικές του πεποιθήσεις, τους προβληµατισµούς του, τις
αγωνίες του αλλά και τις ευαισθησίες του. Έχει απόλυτη
ανάγκη να τα µοιραστεί και να εισαγάγει τον θεατή στον
δικό του κόσµο, ελπίζοντας σε ένα γερό αντίκρισµα.
Όταν ο δηµιουργός καταφέρει να αγγίξει την ψυχή του
θεατή, τότε αισθάνεται δικαιωµένος. Οι ταινίες µικρού
µήκους έχουν το δικό τους πιστό κοινό και το φεστιβάλ
της ∆ράµας είναι ένα µέσο επικοινωνίας µεταξύ δηµιουργού και θεατή.

Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Σπύρος Αµοιρόπουλος
Ηθοποιοί:
Αστέρης Πελτέκης, Κασίνα Καζάζου,
Πάνης Καλοφωλιάς, Αγάθη Κάλτσα

Με λίγα λόγια: Μοιράζονται
την αγάπη τους για τη λογοτεχνία από το τηλέφωνο. ∆εν
έχουν συναντηθεί ποτέ. Τη
συµβουλεύεται για το νέο
του διήγηµα µε τίτλο «Πρόσκληση σε δείπνο». Θα
βρουν το θάρρος να αποδεχτούν την πρόσκληση;

Γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Καβάλα οπότε η ∆ράµα είναι µια πολύ οικεία πόλη για µένα. Στο Φεστιβάλ
µικρού µήκους πρωτοπήγα το 1992 όπου πρόεδρος
τότε, αν θυµάµαι καλά, ήταν ο Βασίλης Βασιλικός.
Θυµάµαι να τρώµε στην ίδια ταβέρνα στην Καβάλα
και να συζητάµε για τις ταινίες. Το 1995 συµµετείχα κι
εγώ µε τη πρώτη µου σπουδαστική ταινία Το ποτάµι.
Από τότε πήγαινα σχεδόν κάθε χρόνο µέχρι το 2003,
κάποτε µε ταινία, κάποτε ως θεατής. Τώρα θα πάω µετά από πέντε χρόνια. Η ∆ράµα πέρα από τις ταινίες σηµαίνει για µένα κυρίως φίλους. Φίλους κινηµατογραφιστές που από το 1995 µέχρι τώρα τους βλέπω να
µεγαλώνουν και να εξελίσσονται, ν αφήνουν την µικρού και να περνάνε στη µεγάλου µήκους. Αλλά και
φίλους ντόπιους όπως ο Λευτέρης και ο Στηβ που
ζουν εκεί και µε περιµένουν να φανώ, να πιούµε καφέ, να πούµε για τα παλιά και να γελάσουµε.

Νιώθω πάντα, όταν κάνω µια ταινία, πως πρέπει πρώτα να τη «δείξω» στο Φεστιβάλ ∆ράµας. Όχι ως αναγκαία συνθήκη για να µπω
στον κύκλο των επαγγελµατιών καλλιτεχνών (που στην τελική κάνουν
τηλεόραση), αλλά γιατί νιώθω το φεστιβάλ ως ένα φιλόξενο χώρο
στον οποίο φαίνεται η καλλιτεχνική αξία µιας ταινίας µε έναν τρόπο
λίγο «µεταφυσικό» (ας µου επιτραπεί ο όρος), πράγµα που δεν µπορώ να το εξηγήσω λογικά παρά µόνο σαν αίσθηση αποδοχής ή όχι,
αλλά συνάµα και ανθρώπινο. Σε έναν τέτοιο χώρο νιώθεις πως κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται µε αυτό που κάνεις (δηλαδή ενδιαφέρονται) και εσύ ενδιαφέρεσαι να δεις και να σκεφτείς ή να εκφέρεις
µια γνώµη για τη δουλειά των άλλων. Αυτό το ότι υπάρχει ενδιαφέρον είναι το πιο σηµαντικό. Υπάρχουν πια πολλά φεστιβάλ ανά την
Ελλάδα και τον κόσµο. Θα έλεγα πως υπάρχει πληθωρισµός «δρώµενων». Πολλά από αυτά τα φεστιβάλ λειτουργούν ως οικονοµικοί
και τεχνοκρατικοί µηχανισµοί κατανάλωσης ταινιών (σαν σούπερ
µάρκετ δηλαδή) στεγνά, χωρίς παράλληλα να υπάρχει καλλιτεχνικό
κριτήριο ή η αίσθηση ότι τέλος πάντων οι ταινίες δεν είναι µόνο µια
διακοπή από την πλήξη της ηµέρας (που πολλές φορές αυτή η διακοπή της πλήξης δεν επιτυγχάνεται). Νιώθω πως το φεστιβάλ ∆ράµας
διαθέτει κάτι το ανθρώπινο σε µια εποχή πλαστικής αισθητικής και γενικευµένης υπερκατανάλωσης κουλτούρας (και όχι µόνο).

// πάµε

∆ράµα

When fish fly
της Βίλκα Τζούρας
∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό
Με λίγα λόγια: Η ιστορία δύο γυναικών που
αν και προέρχονται από
δύο τελείως διαφορετικούς κοινωνικά και πολιτισµικά κόσµους βρίσκουν τον τρόπο να βοηθήσουν η µία την άλλη.
Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Βίλκα Τζούρας
Παίζουν:
Ελευθερία Γεροφοκά, Ναταλία Τσάλκοβα,
Κρις Ράντανοβ, Γιάννης Στάνκογλου

Στυξ
της Αλεξίας Ρόιντερ

Οδοµαχία
του Χρήστου Κανάκη

Υπάρχει µια ιδέα για µια ιστορία. Η ιδέα στη συνέχεια µετατρέπεται σε λέξεις, που µε την σειρά τους
µετατρέπονται σε κινούµενες εικόνες. Μέσα σε αυτή τη µεταµόρφωση κρύβεται µια συλλογή αναµνήσεων, τόπων, γεγονότων, εµπειριών και αισθηµάτων, αλλά κυρίως ανθρώπων. Η ταινία που
προκύπτει λέει την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία που µένει ανείπωτη είναι αυτή των ανθρώπων
που έχουν αφιερώσει τον χρόνο, το ταλέντο, την
υποστήριξη, την κριτική, τα χρήµατα, την καρδιά
και το µυαλό τους...για να φτιάξουν την ταινία. Το
Φεστιβάλ για εµένα είναι όχι µόνο µια ευκαιρία να
µοιραστεί κανείς την ιστορία µε τους συναδέλφους
κινηµατογραφιστές και το κοινό, αλλά και να τιµήσει τη δουλειά µιας οµάδας ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτό που κάνουν.

Με λίγα λόγια: Η
περιπλάνηση ενός
οδηγού σε έρηµους επαρχιακούς
δρόµους µε κατεύθυνση την Αθήνα.
Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Χρήστος Κανάκης
Παίζουν:
Γιάννης Βουλγαράκης,
Θάνος Γραµµένος,
Φάνης Παυλόπουλος

Είναι ευχάριστο και ενθαρρυντικό να γίνεται δεκτή η ταινία σου
στο διαγωνιστικό τµήµα του
Φεστιβάλ... Αν και συµµετέχω
πρώτη φορά στο Φεστιβάλ της
∆ράµας έχω παρευρεθεί αρκετές φορές ως θεατής και οµολογώ ότι πέρασα πολύ ωραία,
ιδιαίτερα τις χρονιές που το επίπεδο των ταινιών ήταν υψηλό.

Χήρα
στρατηγού
του ∆ηµήτρη Κανελλόπουλου

Σκηνοθεσία:
Αλεξία Ρόιντερ
Σενάριο:
Χριστίνα Γεωργίου, Σέρτζιο Μπερτίνο
Παίζουν:
Εύη Σαουλίδου, Γιώργος Μηλιώτης,
Τάκης µόσχος, Άγγελος Αντωνόπουλος

Με λίγα λόγια: Η έναρξη
του ταξιδιού. Μια γυναίκα
λίγο πριν πεθάνει µεταφέρεται σε µία άλλη διάσταση: επιστρέφει σε προηγούµενες ζωές της, και, αναβιώνει εµπειρίες που έχουν καθορίσει το πεπρωµένο της
από ζωή σε ζωή.

Καρπός συνεργασίας Ελλήνων και Κυπρίων συντελεστών, και αποτέλεσµα µεγάλων προσπαθειών, αφοσίωσης, επιµονής, µα πάνω απ' όλα πολλής αγάπης, το Στυξ αποτελεί µια συγκινητική, πολυδιάστατη ταινία µικρού µήκους µε έντονο το ελληνικό στοιχείο. Η πρόκριση στο διαγωνιστικό
τµήµα του φεστιβάλ ∆ράµας αποτελεί δυναµική
έναρξη του ταξιδιού προβολών της. Ευελπιστούµε πως έτσι θα µας δοθεί η ευκαιρία να έρθουµε
σε επαφή τόσο µε το ελληνικό κοινό, όσο και µε
άτοµα από τον ελληνικό χώρο του κινηµατογράφου. Εξάλλου, κάθε ταινία µικρού µήκους αποτελεί για τους δηµιουργούς της ένα κλειδί, ένα εισιτήριο για κάτι µεγαλύτερο. Ευχόµαστε λοιπόν το
ταξίδι και της δικής µας ταινίας να' ναι µακρινό!

Με λίγα λόγια: Η εξοµολόγηση µιας µεσήλικης γυναίκας,
χήρα στρατηγού που διένυσε
τη ζωή της αποκλεισµένη από
τον κόσµο, αλλά και από τον
ίδιο της τον άνδρα. Αυτή τη νύχτα µπροστά στη φωτογραφία
του άνδρα της λέει όλα όσα
έζησε και όσα θέλει να ζήσει.
Σκηνοθεσία - Σενάριο:
∆ηµήτρης Κανελλόπουλος
Παίζει: Τζένη Ρουσσέα

Η ιδέα πάνω στην οποία πάτησε η ιστορία της Χήρας γεννήθηκε το καλοκαίρι του 2004. Κατατέθηκε ως σενάριο σχεδόν αµέσως για χρηµατοδότηση στο ΕΚΚ για να σκηνοθετηθεί από
ένα φίλο, αλλά απορρίφθηκε παµψηφεί, δύο χρόνια µετά, το καλοκαίρι του 2006. Στα δύο
χρόνια που µεσολάβησαν είχε σχεδόν ξεχαστεί κι από τον άνθρωπο που το έγραψε κι από τον
άνθρωπο που µάταια, όπως αποδείχτηκε, φιλοδοξούσε να το κάνει ταινία. Όταν ξανακατατέθηκε στο ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ πολύ καιρό µετά, µάλλον από µια παρόρµηση που συνοψίζεται στη
φράση «σε δουλειά να βρισκόµαστε», λίγο απασχολούσε η έγκριση ή η απόρριψή του. Είπαµε: «σε δουλειά να βρισκόµαστε». Εγκρίθηκε παµψηφεί. Τη στιγµή που γράφεται το κείµενο
αυτό, η ταινία είναι πια πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί. Το «είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί» (και δε λέει να το κάνει) ισχύει και λέγεται πολύ καιρό τώρα, αλλά µάλλον δεν
έχει και πολύ σηµασία, αφού δεν αποτελεί µια µεµονωµένη ή ιδιάζουσα περίπτωση για µια
ελληνική ταινία µικρού µήκους. Οι λόγοι δεν θα εντυπωσίαζαν κανέναν, αφού άλλος λιγότερο κι άλλος περισσότερο, έχει µια εικόνα του όλου της διαδικασίας και των καταστάσεων που
σχετίζονται µε την πραγµατοποίηση µιας ελληνικής ταινίας µικρού µήκους. Αν αυτά µοιάζουν
λίγο σα γκρίνια, βιάζοµαι να αντιστρέψω την εντύπωση. Μετά την τόση αναµονή, παλινδρόµηση, ολιγωρία, ασυνέπεια, αδιαφορία, ασυναρτησία κτλ που συνάντησε η ταινία, µια αλήθεια –κι όχι µια σοφιστεία- αναδύεται στην επιφάνεια. Όλα αυτά κουράζουν, δηµιουργούν αρνητική διάθεση και τελικά παραίτηση, αλλά αν καταφέρει κανείς να τα προσπεράσει, πιστεύω
–γιατί το ζω- ότι φτάνει σε µια κατάσταση ψυχρότητας (ή µήπως ψυχραιµίας;), µιας νηφαλιότητας ανόθευτης από συναισθηµατικά µπερδέµατα, µιας δηµιουργικής νιρβάνας που οδηγεί το
υποκείµενο µε σίγουρα και σταθερά βήµατα µπροστά. ∆εν πρόκειται περί αστεϊσµού. Το πράγµα λειτουργεί κι έτσι και πιθανότατα καλύτερα. Φυσικά όλο αυτό έχει κι ένα µειονέκτηµα. Το
χάσιµο του χρόνου. Αυτό µε τη σειρά του δηµιουργεί την παράδοξη συνθήκη, ένας σχεδόν
σαραντάχρονος σκηνοθέτης να ονοµάζεται νέος σκηνοθέτης κι αυτό είναι ένα αστείο από µόνο του, χωρίς τη βοήθεια λεκτικών παιγνίων κι αµπελοφιλοσοφικών συµπερασµάτων. Η ταινία, ελπίζουν όλοι οι εµπλεκόµενοι, να τελειώσει εγκαίρως και να φτάσει εγκαίρως στο φεστιβάλ της ∆ράµας (για να λάβει και επίσηµα τη βεβαίωση ότι ολοκληρώθηκε και υπάρχει κάπου, όπως όλες οι ελληνικές ταινίες µικρού µήκους) όπου όλοι οι εµπλεκόµενοι ελπίζουν να
βρεθεί κάποιος και να πει ένα «µπράβο για τον κόπο σας» όπως ίσως θα έλεγε και η χήρα.

// πάµε

∆ράµα

Partners
Την καλύτερη νύφη

της Ιωσηφίνας Μαρκαριάν
∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό

του Ζιντζιρία Νεριτάν

Με λίγα λόγια:
Ένα κερδοφόρο δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ σηµαδεύει τη ζωή µιας νεαρής Σέρβας που ζει
και δουλεύει στην
Αθήνα.

Με λίγα λόγια:
Τρεις παράλληλες ιστορίες γύρω
από την αγάπη
και την απώλεια.

Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Ιωσηφίνα Μαρκαριάν
Παίζουν:
Γιώργος Γιαννόπουλος,
Μιλάνα Γιουσούποβνα,
Κρις Ραντάνοβ

Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Ζιντζιρία Νεριτάν
Παίζουν:
∆ηµήτρης Ξανθόπουλος, Μαίη Σεβαστοπούλου,
Μαριάνθη Μπαΐρακτάρη, Μπουγιάρ Αλιµάνι
Από τις πιο όµορφες και ζεστές εκδηλώσεις
που γέννησε ποτέ η Ελλάδα, το φεστιβάλ της
∆ράµας για 31η χρονιά εξακολουθεί να αποτελεί µια µόνιµη πολιτιστική συνεισφορά. Οι
κόποι και το άγχος όλων όσων δούλεψαν για
να παρεβρεθούν στο ετήσιο ραντεβού των µικροµηκάδων φαίνεται να ανταµείβονται σιγά
σιγά, καθώς οι µέρες για το φεστιβάλ πλησιάζουν. Από την µεριά µου, αισθάνοµαι ιδιαιτέρως χαρούµενος για την συµµετοχή της ταινίας µου στο διαγωνιστικό τµήµα και ευελπιστώ και η φετινή χρονιά να µας χαρίσει πλούσιες, όµορφες κινηµατογραφικές στιγµές, πέρα από την µοναδική εµπειρία που ούτως ή
άλλως προσφέρει.

Σύνταγµα
της Χριστίνας Ιωακειµίδη

Με λίγα λόγια: Μια νέα
γυναίκα στο σύνταγµα
περιµένει να συναντήσει
κάποιον. Πόσο σηµαντικό είναι το ραντεβού αυτό; Τι κρύβεται και τι θα
προκύψει από τη συνάντηση;

Η συνάντηση

Χτυποκάρδια στο θρανίο! Μια βόλτα βορειότερα, µε το
«πακέτο» υπό µάλης, τους φόβους, τις αµφιβολίες και τις
προσδοκίες. Για µια θέση στον ήλιο, την αναγνώριση της
όποιας αξίας µας και τη συνέχιση της προσπάθειάς µας.
Για µας τους νέους στο σινεµά, το φεστιβάλ είναι ένας τόπος συναντήσεων, συγκρίσεων, αισθητικών και θεµατολογικών αναζητήσεων. Το βλέµµα µας περισσότερο
αθώο, απαλλαγµένο ίσως από συµβάσεις και φθορές,
άπειρο ωστόσο και άτεχνο καλλιτεχνικά, δοκιµάζεται κάθε χρόνο στο διεθνές στέκι της ∆ράµας. Απόδειξη, ότι η
µικρού µήκους ταινία, ποσοτικά και ποιοτικά, δεν είναι
πια περιθωριακό είδος, αλλά κύτταρο ανανέωσης που
χρειάζεται για να αναπτυχθεί, ενίσχυση της παραγωγής,
υποστήριξη της διανοµής στις ελληνικές αίθουσες, προβολή στα διεθνή φεστιβάλ και προώθηση των πωλήσεων στα ξένα δίκτυα. Το σινεµά είναι η εικόνα µας πέρα
απ' τα σύνορα. Γιατί λοιπόν το Κράτος τσιγγουνεύεται τα
χρωστούµενα στον Πολιτισµό;

του Τάσου Γουδέλη
Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Χριστίνα Ιωακειµίδη
Παίζουν:
Φωτεινή Κοντουδάκη,
Ιερώνυµος Καλετσάνος,
Γιωργος Νούσιας

Το φεστιβάλ ∆ράµας είναι το µοναδικό φεστιβάλ
που εχω συναντήσει µέχρι στιγµής το οποίο έχει
ξεχωριστό τµήµα (µη διαγωνιστικό) για ταινίες που
έχουν γυριστεί ή που προβάλλονται ψηφιακά.
Ένας από τους όρους συµµετοχής στο φεστιβάλ
∆ράµας είναι: "[οι ταινίες πρέπει] Να έχουν γυριστεί σε ένα από τα καθιερωµένα διεθνή στάνταρ εικόνας, στα 35mm, στα16mm, ή στα S16mm".
Αναρωτιέµαι πού ορίζονται αυτά τα καθιερωµένα
διεθνή στάνταρ εικόνας όταν σήµερα όλο και περισσότερες αίθουσες παγκοσµίως προβάλλουν
ψηφιακά και άλλες τόσες προβλέπεται στα επόµενα χρόνια να µετατρέψουν την προβολή τους σε
ψηφιακή και που φυσικά όλο και περισσότερες ταινίες µεγάλου µήκους που προορίζονται για τις αίθουσες γυρίζονται εξ 'ολοκλήρου ψηφιακά.

Σκηνοθεσία:
Τάσος Γουδέλης
Σενάριο:
Τάσος Γουδέλης, Βασίλης Γουδέλης
Παίζουν:
Βαγγέλης Στρατηγάκος,
Γιώργος Πισπίνης,
Βύρων Κατρίτσης

Με λίγα λόγια:
Οι αναµνήσεις από το
παρελθόν συντροφεύουν έναν άνδρα στο ποτό του. Ένας άγνωστος
θαµώνας
στο
ίδιο
µπαρ, ίσως να προέρχεται από εκεί.

Για να γίνει κάτι θεσµός πρέπει πρώτα να γίνει δεσµός. Το
Φεστιβάλ της ∆ράµας επιβλήθηκε µέσα στο χρόνο γενικότερα γιατί πρώτα απέκτησε φίλους, οι οποίοι µέσα από
µια αλληλόδραση (παίρνοντας και δίνοντας) συνήθισαν
αυτό το «µικροµέγαλο» γεγονός: προσερχόµενοι κάθε
χρόνο εδώ και δεκαετίες, είτε ως κριτές είτε ως κρινόµενοι (η περίπτωσή µου περικλείει και τις δύο περιπτώσεις),
στην ακριτική αυτή περιοχή, όπου σε ένα περιφερειακό
περιβάλλον έρχονται σε επαφή όχι µόνο µε την «πρώτη
ύλη» αλλά και µε ιδιαίτερες καλλιτεχνικές εκφράσεις,
έµαθαν να αγαπούν αυτή την διοργάνωση παρ’ όλες τις
αναπόφευκτες, νεοελληνικές, αδυναµίες της. Προσωπικά
νιώθω ελάχιστα αποστασιοποιηµένος από το Φεστιβάλ
∆ράµας γιατί θεωρώ, όπως και πολλοί άλλοι, τον εαυτό
µου, σε κάποιο βαθµό, «συνυπεύθυνο» για κάποιες του
αισθητικές, τελικές αποτιµήσεις. Όσο για τη δηµιουργική
σχέση µου µαζί του, τα δύο τελευταία χρόνια, δεν είναι
δυνατόν να τη σχολιάσω…

// πάµε

∆ράµα

Σταγόνα στον ωκεανό

Ντοκιµαντέρ

των Θόδωρου Βένερη και ∆ηµήτρη Χελιώτη

Συντελεστές:
∆ηµήτρης Χελιώτης,
Γιώργος και Θόδωρος Βένερης,
Γιούλα Πουλή και Ιουλία Ζήτη

Θαµµένη ποίηση

Με λίγα λόγια: Μια σταγόνα
νερού ζωντανεύει και αγωνίζεται να ενωθεί µε τη φύση της.
Πρόκειται για µια ταινία
claymation (animation µε πλαστελίνες), γυρισµένη σε πραγµατικούς χώρους, που µέσα
από την αισθητική του cartoon
προσπαθεί να παντρέψει το
πραγµατικό µε το φανταστικό.

του Λευτέρη ∆ράζιου

Το Φεστιβάλ ∆ράµας το βλέπουµε
σαν µια ευκαιρία για τους Έλληνες
δηµιουργούς να παρουσιάσουν τα
έργα τους στο κοινό και να ενηµερωθούν για τη διεθνή παραγωγή
ταινιών µικρού µήκους. Παράλληλα, φέρνει σε επαφή νέους απ΄το
χώρο του κινηµατογράφου δηµιουργώντας έτσι πρόσφορο έδαφος για µελλοντικές παραγωγές.

Αγάπη τρυφερή
του Γιώργου Σιούγα

Το άλµα
του Χάρη Σταθόπουλου

Με λίγα λόγια: Η ιστορία του Ρωµαίου και της
Ιουλιέτας στην digital
εποχή. Η ίδια η ζωή
γράφει το φινάλε σε µία
«πειραγµένη» εκδοχή
του έργου του Σαίξπηρ.
Η ∆ράµα για µένα σηµαίνει όνειρα, νέοι δηµιουργοί, µπύρες στο πάρκο, ιδέες για ταινίες, κι
άλλα όνειρα, ο κύριος
Παπαδόπουλος, λίγος
ύπνος, ζέστη στο σινεµά,
όνειρα, όνειρα όνειρα!

Με λίγα λόγια: Στον ασφυκτικό
κλοιό της κοµµουνιστικής δικτατορίας, όλοι ήταν ύποπτοι· πόσο
µάλλον ένας ποιητής. ∆ε γίνεται
λόγος να δηµοσίευε τα ποιήµατα
που έγραφε κρυφά. Εάν τα διάβαζε κάποιος, στην καλύτερη περίπτωση θα κατέληγε στη φυλακή. Κάτι έπρεπε να κάνει για να
γλιτώσει από τη στηµένη παγίδα.
∆εν ξέρω τι ακριβώς είναι το Φεστιβάλ για
έναν πρωτοεµφανιζόµενο σκηνοθέτη στη µέση ηλικία του. Είναι µια απλή συµµετοχή, που
πιθανών να περάσει απαρατήρητη; Η ικανοποίηση µιας εσωτερικής αναζήτησης και ενός
µικρού στόχου; Μια απέλπιδα προσπάθεια
φυγής από την πραγµατικότητα; Μια ανώµαλη προσγείωση στην κινηµατογραφική πραγµατικότητα; Το σκαλοπάτι για τη δηµιουργία
ταινίας µεγάλου µήκους; Η ικανοποίηση της
µαταιόδοξης αγωνίας; Το αντίδοτο για το ξεπέρασµα των αντικειµενικών και υποκειµενικών δυσκολιών; Η υπηρέτηση ενός γαµώτο;
Είναι τίποτε απ’ αυτά ή όλα αυτά µαζί;

Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Λευτέρης ∆ράζιος
Απαγγελία ποιηµάτων:
Στράτος Στασινός

Υπέρβαση
των Κώστα Κακογιάννη και Πάµπου Κουζάλη

Σκηνοθεσία:
Γιώργος Σιούγας
Σενάριο:
Κρίστιαν Γιάκοµπσεν
Παίζουν:
Άκης Σακελλαρίου,
Πηνελόπη Αναστασοπούλου,
Χρήστος Θεοδωρίδης
Με λίγα λόγια: Ένας
αλκοολικός συγγραφέας και µια φίλη του
συζητούν την πιο απλή
και παράξενη λύση για
τα προβλήµατα του
σύγχρονου κόσµου.
Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Χάρης Σταθόπουλος
Παίζουν:
Μελέτης Γεωργιάδης,
Κατερίνα Χιωτίνη

Είναι η τρίτη φορά που θα βρίσκοµαι
στο Φεστιβάλ ∆ράµας και κάθε φορά
νοιώθω την ίδια ικανοποίηση και χαρά
να προβάλεται η ταινία µου εκεί. Είναι
ένα φεστιβάλ µε ιστορία, µεγάλες δυνατότητες και βλέπω το επίπεδο της ελληνικής παραγωγής να ανεβαίνει χρόνο µε
το χρόνο. Υπάρχουν σαφώς µεγάλα περιθώρια βελτίωσης σε διάφορους τοµείς και ελπίζω φέτος όπως και κάθε
χρονιά τα πράγµατα να είναι καλύτερα,
πιο ελεύθερα και πιο κινηµατογραφικά.

Με λίγα λόγια: Εικόνες και
ήχοι από την καθηµερινότητα του Στέλιου Πισή, που
λόγω µυϊκής δυστροφίας είναι καθηλωµένος στο κρεβάτι. Αυτό όµως δεν στέκεται εµπόδιο στο να γράφει
και να συνθέτει µουσική µέσω του κοµπιούτερ.
Σκηνοθεσία:
Κώστας Κακογιάννης,
Πάµπος Κουζάλης
Εµφανίζονται:
Αγλαΐα Πισή, Μαρία-Έλενα,
Στέλιος Πισής
και οι µικρές Σάρα και Σοφία

Το Φεστιβάλ ∆ράµας είναι για µας ένας
χώρος που φιλοξενεί νέες κινηµατογραφικές µατιές και συµβάλλει σηµαντικά
στη διαµόρφωση του αυριανού κινηµατογράφου. Ο µοναδικός τρόπος ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης της ξεχωριστής αυτής τέχνης είναι να προσφέρει βήµα έκφρασης και προβολής των
ταινιών για να κρίνονται, να αξιολογούνται και να προκαλούν ένα γόνιµο διάλογο µε το θεατή. Αυτό το βήµα το
προσφέρει εδώ και τριάντα ένα χρόνια
το Φεστιβάλ ∆ράµας.

// πάµε

Έλληνες του κόσµου

∆ράµα

Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Μπάµπης Τσούτσας
Παίζουν: Τζούλιαν Μάρτιν,
Γίρι Σβέιντα, Γιαν Ρούτσικα

Με λίγα λόγια: Η
ιστορία µιας φιλίας
δύο αστέγων που
διαλύεται
εξαιτίας
των διαφορετικών
προσδοκιών
που
έχουν για τη ζωή.

Roofless street

Τα περιστέρια

του Μπάµπη Τσούτσα

του Χάικ Κατσικιάν

Στην Ιταλία το 2000, κάποιες ευαίσθητες
δηµόσιες αρχές δηµιούργησαν εικονικά
σπίτια σε ένα ψηφιακό δρόµο για τους
άστεγους. Με αφορµή αυτό το περιστατικό
σκεφτήκαµε να γράψουµε µια σάτιρα πάνω στο ψεύδος που συνήθως χαρακτηρίζει
την συµπεριφορά των ανθρώπων (και ειδικά των κυβερνήσεων) απέναντι στα κοινωνικά ζητήµατα. Τελικά όµως συνειδητοποιήσαµε ότι είχαµε την ιστορία µιας φιλίας
που διαλύεται, όταν ο ένας από τους δύο
φίλους πείθεται -λανθασµένα- για την
προοπτική µιας καλύτερης ζωής.

I am gay
του Νίκου Κολοβού

Pegs
της Μαιρηλίας Καλαϊτζίδου

DIGI 2008

Με λίγα λόγια: Ο προβληµατισµός ενός νεαρού άνδρα, λίγο πριν
καθίσει στο οικογενειακό τραπέζι, για το αν
θα αποκαλύψει στους
γονείς του ότι είναι γκέι.

Με λίγα λόγια: Η επιστροφή του Άρη στο
νησί του µετά από 12
χρόνια απουσίας τον
φέρνει τετ-α – τετ µε
όσα άφησε πίσω του
και θέλει να ξεχάσει.
Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Χάικ Κατσικιάν
Παίζουν:
Γιώργος Καραµίχος,
Έλενα Τυρέα,
Ελένη Λιάσκα

Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Νικόλας Κολοβός
Παίζουν:
Αντρέας Στρίντερ,
Βάσια Φρίντµαν,
Ούβε Βόλφ

Το να προβληθεί η ταινία µου σε
ένα Φεστιβάλ όπως της ∆ράµας,
είναι µεγάλη ικανοποίηση για
όλους όσους εργάστηκαν για την
ολοκλήρωσή της. Επιπλέον, είναι
η καλύτερη ευκαιρία για εµένα να
εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου
σε όλη την οµάδα και κυρίως σε
εκείνους που πάντα µε στηρίζουν
και µου δίνουν ώθηση να συνεχίσω, στην οικογένεια µου.

The bear and the rabbit
του Σπύρου Ιακωβίδη

Το φεστιβάλ της ∆ράµας είναι η µόνη ευκαιρία για να βγει η µικρού µήκους στο ελληνικό κοινό. ∆υστυχώς όµως τις περισσότερες φορές αυτό το κοινό αποτελείται µόνο
από εµάς, τους ανθρώπους που φτιάχνουµε ταινίες. Ακόµα κι έτσι όµως, είναι µια καλή ευκαιρία για να συναντηθούµε και να
γνωριστούµε. Είναι πολύ ωραίο επίσης που
δεν γίνεται στην Αθήνα άλλα σε µια τόσο
ιδιαίτερη και όµορφη πόλη. Τα βραβεία τέλος, επηρεάζουν πολύ την τύχη των ταινιών, και, ίσως θα έπρεπε να υπολογίζουµε περισσότερο αυτόν τον παράγοντα.

Με δυο λόγια: Η ζωή σου µπορεί να διαταραχτεί πολύ όταν χάνεις τον σύντροφό σου. Όταν
όµως ο καλύτερος σου φίλος είναι ένας γάτος που το παίζει σε διπλό ταµπλό και ο άνθρωπος που
φαίνεται να σε γνωρίζει καλύτερα
από όλους είναι µέσα στην τηλεόραση, τότε µάλλον τα πράγµατα
είναι ακόµα πιο άσκηµα.
Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Μαιρηλία Καλαϊτζίδου
Παίζουν:
Κιθ Μπέιλι, Σάρα Πάτζετ, Άλαν Μπρεντ

Για µένα το Φεστιβάλ ∆ράµας είναι
µια πολύ καλή ευκαιρία να παρουσιάσω το έργο µου και να δείξω τις
σκηνοθετικές µου ικανότητες στους
Έλληνες που δεν µε γνωρίζουν. Επίσης, θέλω να έρθω σε επαφή µε
Έλληνες σεναριογράφους και παραγωγούς για να γνωρίσω τον τρόπο
µε τον οποίο δουλεύουν στην
Ελλάδα διότι θα ήθελα, αν µου δοθεί κάποια στιγµή η ευκαιρία, να
κάνω ταινία σε αυτήν.

Με λίγα λόγια: Η δολοφονία ενός µέλους
της ιαπωνικής µαφίας
φέρνει στην επιφάνεια
ένα µυστικό. Ο δράστης
θα τιµωρηθεί µε έναν
απρόσµενο τρόπο.
Σκηνοθεσία - Σενάριο:
Σπύρος Ιακωβίδης
Παίζουν:
Τσουέν Τσου, Άλεξ Γκόντο,
Χιροχίσα Χατανάκα

Attimo Fuggente του Γαβριήλ Τσάφκα
Bombing του Άγγελου Αθανασόπουλου
Damo Suzuki… του Αντώνη Μποσκοΐτη
Deadline του Αριστείδη Κοτρώνη
The East Front του Γιάννη Γεωργίου
Elsa του Χρήστου Μαρκαντώνη
Exodus των Νίκου Φώσκολου, Νύσου Βασιλόπουλου
Flat του Αλέξη Ιoάννου
Fuck Freedom του Νικόλαου Βουτενιώτη
Hamlet Machine 2007 της Άννας Μακρυδάκη
Ακύµαντη Θάλασσα της Ελίνας Φέσσα
Απ’ τις στάχτες της Ελίνας Τραϊφόρου
Απαστράπτουσα της Κατερίνας Γραµµατικοπούλου
Επίσκεψη της Κατερίνας Γκιουλµιχαλάκη
Κάνε παιδί να δεις καλό
του Χρήστου Κυπαρισσόπουλου
Το κουρείο του Γιώργου του ∆ηµήτρη Αντζούς
Λίλη του Κυρηναίου Παπαδηµάτου
Λογάριθµος της Τιτίκας Σταµούλη
Παναγιώτης Φατσέας - Ο φωτογράφος των Κυθήρων της Μαρίας Σχινά
Στοίχηµα αγγέλων του Χρήστου Ζαχαράκη
Τιµή ευκαιρίας της Σοφίας Λιαροπούλου
Υπόσχεση του Αδριανού Χαλίλ
Τα φανταρίστικα του Λουκιανού Κηλαηδόνη
Φύγε εσύ – έλα εσύ της Θεοφανίας Παπαθωµά
Ο Χρονοπειρατής του Άλκη Σδούγκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
36 του Γιάννη Βολιώτη
Cross Stitch Kit II της Κωνσταντίας Σοφοκλέους
Deep Mine της Ραφίκα Σαουίς
Steps των Κωνσταντίνου Κατράκη,
Πάνου Κατσαχνιά
Timor Mortis του Νίκου ∆ροσάκη
Ανοιχτή πληγή του Φώτη Σκουρλέτη
Αυθυποβολή του Βασίλη Σιαφάκα
Η Επιγονατίδα του Γιώργου Κανόνη
Ιµάντας του ∆ηµήτρη Γιαµλόγλου
Κουπεπέ της ∆έσποινας Σαββίδου
Τα λιλά µαντήλια της Κέλλυς Σταµουλάκη
Μια στιγµή και έρχοµαι του Λουκά Φωτόπουλου
Μπάσταρδος του Βαγγέλη Φακίνου
Πλώρη του Θωµά Κιάου
Τα πούπουλα του Ντόναλντ του Χρήστου Πυθαρά
Φαντάσµατα των Άγγελου Αλετρά, Νίκου Τραχανά
Φωτοροµάνς του Πάνου Παρίση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
Anastasia του Ιορδάνη Μερενίδη
Bonfire της Μελίσα Αναστάση
Eve του Θάνου Ψυχογιού

// νύχτες

ντερ και τη Χρυσή Κάµερα στις αποσκευές
του, το σκηνοθετικό ντεµπούτο του – βραβευµένου µε το βαρυσήµαντο Turner – εικαστικού Στιβ ΜακΚουίν αναµένεται να προκαλέσει όσο λίγες από τις φετινές ταινίες.

πρεµιέρας

Made in USA

Από τις Κάννες στην Αθήνα
Σε λίγες µέρες το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
της Αθήνας Νύχτες Πρεµιέρας (17-28 Σεπτεµβρίου)
ανοίγει τις πόρτες του για το καθιερωµένο φθινοπωρινό ραντεβού µε τους κινηµατογραφόφιλους της
πόλης. Με εµφανώς νεανικό προσανατολισµό επιστρέφει φέτος δριµύτερο στους κινηµατογράφους
Αττικόν, Απόλλων Cinemax Class και ∆αναός 1 & 2.
από τον Θανάση Πατσαβό

Παιχνίδια ανηλίκων
Η πολυαναµενόµενη ταινία που ανοίγει φέτος το φεστιβάλ είναι ότι
καλύτερο για να µας πείσει να κλειστούµε για άλλη µια φορά στις
σκοτεινές αίθουσες. Υφασµένο από τις πραγµατικές ιστορίες και
τους διαλόγους των µαθητών ενός πολυεθνικού σχολείου στο Παρίσι, το Ανάµεσα στους τοίχους (Entre les murs) κέρδισε σχεδόν
οµόφωνα το Χρυσό Φοίνικα στο φετινό φεστιβάλ Καννών. Πέρα
από τις περγαµηνές όµως έχουµε πια τυφλή εµπιστοσύνη στον
σκηνοθέτη Λοράν Καντέ µετά τον εργασιακό εφιάλτη που µας χάρισε πριν µερικά χρόνια µε τον ανατριχιαστικό Ελεύθερο ωραρίου.
Η συµµετοχή της ταινίας στις φετινές Νύχτες Πρεµιέρας έχει και µια
άλλη διάσταση, καθώς αποτελεί την εισαγωγή στο φετινό θεµατικό
αφιέρωµα στην εκπαίδευση µε τίτλο ∆ιαγωγή Μηδέν, που αποτελείται από πρόσφατες ταινίες απ’ όλο τον κόσµο, µατιές στην πιο
καθοριστική, ανατρεπτική αλλά και επικίνδυνη ηλικία, την εφηβεία.
Η επιλογή του αφιερώµατος φαίνεται αρκούντως πολυσυλλεκτική, µακριά από στερεότυπα και αρτηριοσκληρωτικές απεικονίσεις
του σχολικού µικρόκοσµου. Όπως για παράδειγµα Το Κύµα (Die
Welle) του Ντένις Γκάνσελ, η φετινή, µεγάλη, εισπρακτική επιτυχία
της Γερµανίας που εκθέτει τους κινδύνους αναβίωσης του ναζιστι-

κού καθεστώτος ακόµη κι όταν αυτό ξεκινά σαν ένα ανώδυνο σχολικό πείραµα. Ή το Afterschool του µόλις 25χρονου Αντόνιο Κάµπος που µοιάζει να χρωστά πολλά στον Γκας Βαν Σαντ, καθώς
όπως και ο Ελέφαντας, έτσι και η ταινία του, αποτελεί τη σκληρή
µαρτυρία ενός φονικού µε φόντο τους διαδρόµους ενός αµερικανικού σχολείου. Στο ντοκιµαντέρ Baghdad High, τέσσερις τελειόφοιτοι Λυκείου παίρνουν τις κάµερες ανά χείρας και µε τις οδηγίες
των σκηνοθετών Άιβαν Ο’Μαχόνεϊ και Λόρα Γουίντερ απαθανατίζουν οι ίδιοι τη σχεδόν σουρεαλιστική καθηµερινότητά τους εν µέσω θρησκευτικού φανατισµού και βοµβιστικών επιθέσεων στην
εµπόλεµη Βαγδάτη.

Το βαρύ πυροβολικό
Πέρα από το Χρυσό Φοίνικα, το φεστιβάλ όπως πάντα φιλοξενεί
και φέτος µερικές από τι πιο πολυσυζητηµένες ταινίες των Καννών.
Ανάµεσά τους οι δύο ταινίες που σηµατοδότησαν την απρόσµενη
επιστροφή της Ιταλίας στο διεθνή κινηµατογραφικό χάρτη. Βασισµένο στο best seller του 29χρονου Ροµπέρτο Σαβιάνο, το
Gomorra (Μεγάλο Βραβείο) του Ματέο Γκαρόνε επιχειρεί µια σκοτεινή περιήγηση στα άδυτα της Καµόρα, της ναπολιτάνικης Μαφίας
που καταδυναστεύει την καθηµερινή ζωή των κατοίκων. Λιγότερο
βίαιο, αλλά εξίσου καυστικό, είναι το Il Divo (Βραβείο της Επιτροπής) του Πάολο Σορεντίνο, µια βιτριολική σάτιρα – πορτρέτο του
αµφιλεγόµενου πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζούλιο Αντρεότι και των στενών επαφών του µε το οργανωµένο έγκληµα.
Σε επίσης πολιτικό κλίµα, αλλά από τη Βρετανία, µας έρχεται το
Hunger που περιγράφει τις τελευταίες έξι εβδοµάδες του Μπόµπι
Σαντς, µέλους του IRA που το 1981 πραγµατοποίησε απεργία πείνας µαζί µε άλλους 75 φυλακισµένους. Με αξιοθαύµαστη αποστασιοποίηση, µια συγκλονιστική ερµηνεία από τον Μάικλ Φασµπέ-

Ο παραγωγικότατος Γούντι Άλεν µοιάζει να
ξαναβρήκε τη φόρµα του µε το Vicky
Cristina Barcelona, ένα πικάντικο ερωτικό
τρίγωνο ανάµεσα στους Χαβιέ Μπαρδέµ,
Σκάρλετ Γιόχανσον και Πενέλοπε Κρουζ µε
φόντο τα αραβουργήµατα του Γκαουντί. Σε
πιο εξωφρενικούς τόνους, ο Άντριου Φλέµινγκ υπόσχεται µια ανελέητη σάτιρα του
αµερικανικού µικροαστισµού στο Hamlet
II, όπου ένας πρώην αποτυχηµένος ηθοποιός και νυν καθηγητής θεάτρου προσπαθεί
να «ανεβάσει» ένα ανορθόδοξο σίκουελ
του σεξπηρικού έργου στο λύκειο όπου εργάζεται. Παλιός γνώριµος του φεστιβάλ, µε
πολλά από τα ευφυώς παρανοϊκά animation φιλµ του να έχουν προβληθεί στο παρελθόν, ο Μπιλ Πλίµπτον επιστρέφει µε την
καλύτερη µεγάλου µήκους ταινία του. Με
το γνωστό, εκκεντρικό, σχεδιαστικό ύφος
του αλλά χωρίς καθόλου διαλόγους, το
Idiots and Angels αφηγείται τις σουρεαλιστικές περιπέτειες ενός καθάρµατος που εν
µία νυκτί αποκτά αγγελικά φτερά που τον
παροτρύνουν να κάνει καλές πράξεις αντίθετα στη θέλησή του. Το φετινό πρόγραµµα περιλαµβάνει ακόµη µια αντισυµβατική
ταινία κινουµένων σχεδίων: το αυτοβιογραφικό Sita Sings the Blues της animator και
σκιτσογράφου Νίνα Πέιλι, η οποία µετέτρεψε το ινδικό έπος της Ραµαγιάνα σε ένα πολύχρωµο τζαζ µιούζικαλ εµπνευσµένο από
το χωρισµό µε τον σύζυγό της.
Από την κλασική πλέον µεταµεσονύκτια
ζώνη του φεστιβάλ ξεχωρίζουν το Ecce
Momo του Ανέστη Χαραλαµπίδη και το
From Within του Φαίδωνα Παπαµιχαήλ
που θα παρευρεθεί στην προβολή της ταινίας. Ο γνωστός διευθυντής φωτογραφίας
του Χόλιγουντ και των οσκαρικών Walk
the Line και Πλαγίως σκηνοθετεί ένα µεταφυσικό θρίλερ για µια σειρά αυτοκτονιών
σε µια µικρή αµερικανική πόλη φανατικών
θρησκόληπτων.
Ως συνήθως οι ΗΠΑ κατέχουν τη µερίδα
του λέοντος στο δηµοφιλές τµήµα των ντοκιµαντέρ. Ανάµεσά τους δύο ταινίες – πορτρέτα για δυο µείζονες προσωπικότητες της
αµερικανικής τέχνης και κουλτούρας. Το
Roman Polanski: Wanted and Desired της
Μαρίνα Ζένοβιτς διερευνά ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα του Χόλιγουντ, τον βιασµό ενός ανήλικου κοριτσιού από το διάσηµο σκηνοθέτη αλλά και τη σχέση του

Πολάνσκι µε τη σύζυγό του Σάρον Τέιτ που
δολοφονήθηκε από τη συµµορία του Τσάρλς Μάνσον, ενώ το Gonzo: The Life and
Work of Dr. Hunter S. Thomson του Άλεξ
Γκίµπνι αναφέρεται στην πολυτάραχη ζωή
του θρυλικού δηµοσιογράφου και συγγραφέα του Φόβος και παράνοια στο Λας Βέγκας, Χάντερ Σ. Τόµπσον.

Αυτός, αυτές και τα µυστήρια
Χαρακτηριστική του σινεφιλικού φάσµατος
που καλύπτει το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας είναι η επιλογή των
φετινών αφιερωµάτων. Ευκαιρία να δούµε
επιτέλους στη µεγάλη οθόνη µερικές από
τις καλύτερες ταινίες του µετρ του υπαινικτικού τρόµου, Ζακ Τουρνέρ. Μαύρη µαγεία,
βουντού, µυστηριώδη εγκλήµατα και αρχαίες παραδόσεις απειλούν τους πρωταγωνιστές των τριών ταινιών (Cat People, Περπάτησα µε ένα ζόµπι, Ο Άνθρωπος λεοπάρδαλη) που γύρισε µε τον πρωτοπόρο
παραγωγό Βαλ Λιούτον αλλά και της µεταγενέστερης Κατάρας του ∆αίµονα, όλες
εµβληµατικές ταινίες του είδους και τρανταχτή απόδειξη ότι συχνά οι αινιγµατικές σκιές
και η σωστή ατµόσφαιρα υποβάλλουν περισσότερο απ’ όλους τους κουβάδες αίµατος και τα τρικ των σύγχρονων ταινιών τρόµου. Ο Τουρνέρ όµως διέπρεψε και σε άλλα είδη. Ταινίες όπως το θρίλερ κατασκοπείας Berlin Express και κυρίως τα φιλµ
νουάρ Experiment Perilous, Out of the
Past και Οι Άρχοντες της νύχτας
(Nightfall), που δικαίως θεωρούνται από
τα κορυφαία του είδους, θα µας δώσουν
µια γενική εκτίµηση της καριέρας του.
Τέλος σε εντελώς διαφορετικό ύφος, το
∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της
Αθήνας θα µας συστήσει το µικρό αλλά
εντυπωσιακό έργο δύο γυναικών δηµιουργών, της Γαλλίδας Ισίλντ Λε Μπεσκό
και της Αλµπερτίνα Κάρι από την Αργεντινή. Η πρώτη, καθιερωµένη ηθοποιός παρά τα 26 χρόνια της (την είδαµε στο Pas
douce που προβλήθηκε πέρσι) και βαφτισιµιά του διάσηµου Κρις Μαρκέρ, µε µόλις δύο µικρού και δύο µεγάλου µήκους
ταινίες στο ενεργητικό της θεωρείται ανερχόµενο ταλέντο και θα αποτελέσει µια από
τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της φετινής διοργάνωσης. Ελαφρώς πιο έµπειρη,
η Κάρι άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις µε
την τελευταία της ταινία La Rabia στο φεστιβάλ Βερολίνου. Η προχωρηµένη εγκυµοσύνη της δεν θα της επιτρέψει δυστυχώς
να ταξιδέψει στην Αθήνα, θα παρουσιάσει
όµως τις ταινίες της στο κοινό µέσα από βίντεο που δηµιούργησε η ίδια ειδικά για
την περίσταση.

// φεστιβάλ

Πανόραµα ταινιών

Ό

σο σταθερό είναι το ραντεβού που δίνει το Πανόραµα Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου κάθε Οκτώβριο µε το κοινό του, τόσο σίγουρο είναι ότι και κάθε νέα ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου θα ανεβάζει την αυλαία του. Έτσι λοιπόν η Αθήνα – Κωνσταντινούπολη θα κάνει πρεµιέρα στις 9 Οκτωβρίου στον Απόλλωνα
προσκαλώντας µας σε ένα δεκαήµερο κινηµατογραφικό ταξίδι µε πάνω από 80 ταινίες στις αίθουσες Απόλλων και Μικρόκοσµος.
Όπως κάθε χρόνο στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκεται ο ευρωπαϊκός κινηµατογράφος, µε το ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του από πρόσφατες
ευρωπαϊκές παραγωγές, που διαγωνίζονται για το βραβείο της «Ελευθεροτυπίας» και το βραβείο της ∆ιεθνούς Κριτικής (FIPRESCI), ενώ, επιτροπή νέων, από τους αναγνώστες του περιοδικού «Αθηνόραµα» θα
απονείµουν το δικό τους Βραβείο Κοινού.
Στο τµήµα Σε πρώτη προβολή, ξεχωρίζουν οι ταινίες: Ήρεµο χάος του
Αντονέλο Γκριµάλντι µε τον Νάνι Μορέτι και τη Βαλέρια Γκολίνο, Περί
τυφλότητος του Φερνάντο Μεϊρέγιες -διασκευή του µυθιστορήµατος
του Χοσέ Σκαραµάνγκο- 4 νύχτες µε την Άννα του Γέρζι Σκολιµόφσκι
12, ριµέικ του αµερικανικού δικαστικού θρίλερ από τον Ρώσο Νικήτα
Μιχάλκοφ, 24 Cirty του Κινέζου Ζανγκ Γκε Τζία καθώς και οι Σκιές του
Σκοπιανού σκηνοθέτη Μίλτσο Μαντσέφσκι.
Το µεγάλο αφιέρωµα του φετινού Πανοράµατος έχει για τίτλο Σεξ και
έρωτας στον κινηµατογράφο και µέσα από µια µεγάλη επιλογή ταινιών
(µε µερικές πολύ σπάνιες) παρουσιάζει διάφορες πτυχές του έρωτα:
από τον «τρελό» έρωτα που ύµνησαν οι σουρεαλιστές µέχρι την καταπιεσµένη σεξουαλικότητα καθώς και τις διάφορες πτυχές του σεξ (ετεροφυλοφιλία, οµοφυλοφιλία, σαδοµαζοχισµός, κ.ά.). Ανάµεσα στις
ταινίες και οι: Χρυσή εποχή και Το σκοτεινό αντικείµενο του πόθου
του Λουίς Μπουνιουέλ, Γκότο, το νησί του έρωτα του Βαλέριαν
Μπορόβτζικ, Ο διάβολος είναι γυναίκα του Τζόζεφ φον Στέρνµπεργκ,
Πίτερ Ιµπετσον του Χένρι Χάθαγουεϊ, Τζίλντα του Τσάρλς Βίντορ,
Maitresse του Μπαρµπέτ Σέντερ, Big Bang, A Juvenile Love του Τακάκι Μίικε, Blind Beast του Γιασούζο Μασουµούρα, A Hole in the
Heart, τολµηρή ταινία του Λούκας Μούντισον, επιλογή από τις ταινίες
του Αµερικανού πειραµατικού γκέι σκηνοθέτη Κένεθ Ανγκερ, κ.ά.

Ακόµη, στο πρόγραµµα και τα ακόλουθα αφιερώµατα:
Η Επόµενη µέρα µε ταινίες επιστηµονικής φαντασίας αλλά και µε οικολογικά και µελλοντολογικά προβλήµατα
∆εύτερη ευκαιρία, µε ταινίες που υποτιµήθηκαν από κοινό και κριτική
Αλέν Κορνό – αφιέρωµα στον διάσηµο Γάλλο σκηνοθέτη που έχει
προσφέρει µερικά κλασικά φιλµ νουάρ
Ελληνικό σινεµά φαντασίας: αβάν-πρεµιέρ του ντοκιµαντέρ Ξένες σε ξένη χώρα: η άγνωστη ιστορία των ελληνικών ταινιών µυστηρίου και
φαντασίας, του ∆ηµήτρη Παναγιωτάτου, µε την επιλογή προγράµµατος χαρακτηριστικών ταινιών όπως: Ο φόβος του Μανούσου Μανουσάκη, Τα σηµάδια της νύχτας του Πάνου Κοκκινόπουλου, Βιοτεχνία
ονείρων του Τάσου Μπουλµέτη, Επικίνδυνο παιχνίδι του Γιώργου
Καρυπίδη, Η νύχτα µε τη Σιλένα του ∆ηµήτρη Παναγιωτάτου, Πρωινή περίπολος του Νίκου Νικολαϊδη, Εφιάλτης του Ερρίκου Ανδρέου,
Η επίθεση του γιγαντιαίου µουσακά του Πάνου Κούτρα, κ.ά.

// φεστιβάλ

Πρώτη γεύση από Θεσσαλονίκη

Σ

την πριν από δύο χρόνια επίσκεψή του
στη Θεσσαλονίκη ο Βάλτερ Σάλες γοήτευσε µε το masterclass που έδωσε για την
τέχνη του κινηµατογράφου αλλά και µε την
παρουσία του. Φαίνεται πως το ίδιο γοητευµένος έµεινε και ο ίδιος από το σύντοµο ταξίδι του στην Ελλάδα και φέτος επιστρέφει
συνοδευόµενος από τον στενό συνεργάτη
του, βραβευµένο µε Όσκαρ συνθέτη Γκουστάβο Σανταολάγια (Ηµερολόγια µοτοσυκλέτας, Brokeback mountain, Babel). Το
49ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης που θα πραγµατοποιηθεί
από τις 14 έως τις 23 Νοεµβρίου ετοιµάζεται πυρετωδώς και οι πρώτες «ειδήσεις»
που µας έρχονται αφορούν τ’ αφιερώµατα
σε σπουδαίους δηµιουργούς.

τροπία ενός µαχόµενου διανοούµενου και
πολιτικού ακτιβιστή, που έδωσε τον προσωπικό του αγώνα για τη διάδοση της αφρικανικής πολιτισµικής κληρονοµιάς. Το πέρασµα του στον κινηµατογράφο υπαγορεύθηκε από την ανάγκη του να απευθυνθεί σε
όσο το δυνατόν περισσότερους συµπατριώτες του, καθώς ο αναλφάβητος στη συντριπτική του πλειοψηφία αφρικανικός λαός δεν
µπορούσε να έχει πρόσβαση στο συγγραφικό του έργο. Από το ντεµπούτο του Le noir
de…του 1966 µέχρι το κύκνειο άσµα του
Moolaade το 2003, τα φιλµ του Σεµπένε
έδωσαν φωνή σ’ αυτούς τους ανθρώπους,
µη διστάζοντας να έρθουν σε ρήξη µε την
εξουσία και το προνοµιούχο κατεστηµένο
της χώρας του.

Τ

Ξ

εχωριστή θέση στο φετινό πρόγραµµα
κατέχει η ρετροσπεκτίβα, που διοργανώνουν οι Ηµέρες Ανεξαρτησίας, στον
σπουδαίο σκηνοθέτη και συγγραφέα Ουσµάν Σεµπένε από τη Σενεγάλη που πέθανε
τον περασµένο Ιούνιο σε ηλικία 84 ετών
αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο σκηνοθετικό και συγγραφικό έργο. Η πλήρης αναδροµή στο εξαιρετικά δυσεύρετο έργο του
(εννέα µεγάλου µήκους και τέσσερις µικρού), αποκαλύπτει τη ριζοσπαστική νοο-

ο δεύτερο αφιέρωµα του Φεστιβάλ είναι στο έργο δύο σπουδαίων εκπροσώπων του σύγχρονου παγκόσµιου κινηµατογράφου, των Βέλγων αδελφών Νταρντέν. Ο
Ζαν Πιερ και Λικ Νταρντέν, οι οποίοι και θα
παρευρεθούν στο Φεστιβάλ, έχουν πίσω
τους µια δηµιουργική διαδροµή τριάντα
ετών και πλούσιες καλλιτεχνικές περγαµηνές, ανάµεσά τους και δύο Χρυσούς Φοίνικες για τα φιλµ Ροζέτα και Το παιδί. Το
αφιέρωµα (συνοδεύεται από ειδική δίγλωσση έκδοση για το έργο των δηµιουργών) θα
δώσει την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει τους πρώιµους Νταρντέν - τα σχεδόν
άγνωστα και αρκετά διαφορετικά από ό,τι
θα ακολουθούσε στη συνέχεια Falsch
(1986) και Je pense a vous (1992) – αλλά
και να απολαύσει την τελευταία τους ταινία
Le silence de Lorna, η οποία και απέσπασε
το βραβείο σεναρίου στο πρόσφατο Φεστιβάλ των Καννών.

Γ

ια άλλη µια χρονιά, τέλος, το Φεστιβάλ
εστιάζει σε έναν σηµαντικό Έλληνα δηµιουργό, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά
σε όλη του την έκταση το έργο του Μάνου
Ζαχαρία, µιας ξεχωριστής προσωπικότητας
µε ουσιαστική συµβολή στην εξέλιξη της
ελληνικής κινηµατογραφίας, τόσο δηµιουργικά όσο και θεσµικά. Με σπουδές θεάτρου στο ενεργητικό του, συµµετείχε στο
φοιτητικό κίνηµα της Εθνικής Αντίστασης
και στα ∆εκεµβριανά, υπήρξε επικεφαλής
του λόχου φοιτητών «Λόρδος Βύρων»,
ενώ, µαζί µε τον Γιώργο Σεβαστίκογλου,
οργάνωσαν, το κινηµατογραφικό συνεργείο
του ∆ηµοκρατικού Στρατού της Ελλάδας.
Μετά τον Εµφύλιο βρίσκεται εξόριστος
στην Τασκένδη και µετά στη Μόσχα όπου
ολοκληρώνει τις σπουδές του στην περίφηµη σχολή σκηνοθεσίας της «Μόσφιλµ», µε
δασκάλους, όπως ο Μιχαήλ Ροµ και ο
Αλεξάντερ Ντοβζένκο. Στα στούντιο της
«Μόσφιλµ» θα γυρίσει δέκα ρωσσόφωνες
ταινίες µε ελληνικό θέµα αλλά και µεγάλο
προϋπολογισµό (Σφουγγαράδες, Ένας
από το εκτελεστικό απόσπασµα, Γωνία
Αρµπάτ και Μπουµπουλίνας, Ψευδώνυµο Λούκατς) κ.α. Το 1979 επιστρέφει στην
Ελλάδα, όπου επί σειρά ετών διετέλεσε
Σύµβουλος Κινηµατογραφίας του Υπουργείου Πολιτισµού, αλλά και Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. Το
έργο του Μάνου Ζαχαρία σφραγίζεται από
την τραγωδία της εξορίας και της προσφυγιάς και επιβεβαιώνει την παγκοσµιότητα
της τέχνης του κινηµατογράφου.

Ας σηµειωθεί ότι µέχρι τις 20 Οκτωβρίου θα µπορούν οι υποψήφιοι του Τµήµατος Ψηφιακών Ταινιών DigitalWave03,
των οποίων οι ταινίες θα επιλεγούν από την προκριµατική επιτροπή για να διαγωνιστούν στο Φεστιβάλ,
να υποβάλλουν το υλικό προβολής της ταινίας τους, που θα πρέπει να είναι υποτιτλισµένο στα αγγλικά.

// φεστιβάλ

// publi

Πρόσωπα και προβλήµατα της Μεσογείου
ΙΕΚ ∆ΟΜΗ
σχολή κ ινηµατογράφου κ αι τ ηλεόρασης

Μ

ετανάστευση και εργασία είναι οι θεµατικές στις οποίες εστιάζει το 11ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιµαντέρ, που θα φιλοξενηθεί
από τις 6 έως τις 9 Σεπτεµβρίου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο του Λαυρίου. «Το Φεστιβάλ συνεχίζει την πορεία του στους άξονες που έχει χαράξει, διευρύνοντας παράλληλα τις συνεργασίες και τις θεµατικές του. Ευελπιστούµε η ανταπόκριση του κόσµου να είναι και
φέτος µεγάλη, όπως άλλωστε συµβαίνει τα τελευταία χρόνια», λέει ο Βασίλης Βαφέας, Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του Φεστιβάλ.
Το φετινό πρόγραµµα περιλαµβάνει την προβολή 26 συνολικά ταινιών από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Ισραήλ,
την Αίγυπτο, την Ισπανία, την Τουρκία, την Πορτογαλία και την Παλαιστίνη, που θίγουν ζητήµατα όπως οι µετακινήσεις πληθυσµών και η εργασιακή επιβίωση. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενότητα «Προσωπογραφίες» µε την προβολή
ντοκιµαντέρ για προσωπικότητες όπως ο ζωγράφος Γιάννης Μόραλης, οι ποιητές Νικηφόρος Βρεττάκος και Μιχάλης Κατσαρός, και ο σεναριογράφος του Χόλιγουντ Άλµπερτ Ισαάκ Μπεζερίδης. Παράλληλα, ξεκινά µια συνεργασία µε το Φεστιβάλ
Ecofilms της Ρόδου, µε την προβολή του ντοκιµαντέρ Are there still any shepherds του Χόρχε Πελικάνο από την Πορτογαλία, ενώ σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηµατογράφου θα γίνει παρουσίαση, προβολή και κριτικός
σχολιασµός από τον Ρόµπυ Εκσιέλ, της ταινίας του Εράν Κολιρίν Η Επίσκεψη της Μπάντας. Τέλος, το Φεστιβάλ έχει ετοιµάσει ένα µικρό αφιέρωµα στον µεγάλο Αιγύπτιο σκηνοθέτη Γιουσέφ Σαχίν (Η γη) που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.
Την αυλαία του Φεστιβάλ θα ανεβάσει ο Θάνος Μικρούτσικος, ενώ θα τιµηθεί ο εικαστικός Βασίλης ∆ηµητρίου, ο µόνος στην
Ελλάδα που εξακολουθεί να ζωγραφίζει αφίσες για τους κινηµατογράφους, µε έκθεση αφισών του.
Το Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιµαντέρ διοργανώνεται από τη Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής, το Σωµατείο Ελλήνων Σκηνοθετών – Παραγωγών Κινηµατογράφου, την Εταιρία Αξιοποίησης & ∆ιαχείρισης Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Λαυρεωτικής και την Εταιρία Μελετών Λαυρεωτικής.

Ταξίδι στον κόσµο µε αφετηρία την Πάτρα

Η

Σχολή Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης του ΙΕΚ ∆ΟΜΗ προσφέρει σπουδές στις ειδικότητες: Σκηνοθέτης, Μοντέρ, Εικονολήπτης-∆ιευθυντής Φωτογραφίας, ∆ιευθυντής Παραγωγής και
Σεναριογράφος. Οι απόφοιτοι αποκτούν Κρατικό ∆ίπλωµα αναγνωρισµένο στην Ε.Ε. και άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
Τις σπουδές Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης στο ΙΕΚ ∆ΟΜΗ
σφραγίζουν:
1. Η στενή συνεργασία µε τους επαγγελµατικούς φορείς του χώρου (Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, ∆ίκτυο Ελληνικού Ντοκιµαντέρ, Τηλεοπτικοί σταθµοί) κ.λ.π.
2. Το πρόγραµµα σπουδών που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αγοράς, ενώ οι καθηγητές έχουν επιλεγεί µε κριτήριο όχι
µόνον την επαγγελµατική τους καταξίωση, αλλά και για την αποδεδειγµένη διδακτική τους εµπειρία και ευχέρεια.
3. Ο εξοπλισµός της Σχολής καλύπτει όλο το φάσµα της τεχνολογίας του χώρου, από την παραδοσιακή τεχνολογία του φιλµ
µέχρι και την ψηφιακή τεχνολογία του αύριο. Οι σπουδαστές
έχουν στη διάθεσή τους ένα επαγγελµατικών προδιαγραφών πολυκάµερο στούντιο µε control room & δυνατότητα blue box, 5 σταθµούς µοντάζ avid, ενώ για τα εξωτερικά γυρίσµατα χρησιµοποιούνται κάµερες DV 3CCD και δύο ENG κάµερες High Definition µε
video assist.
4. Στο αµφιθέατρο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ πέρα από τη διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων, γίνονται σε εβδοµαδιαία βάση
προβολές κλασσικών και σύγχρονων κινηµατογραφικών ταινιών µε
την παρουσία καθηγητών, αλλά και συντελεστών των ταινιών.
5. Η ενεργός παρουσία της Σχολής στον ευρύτερο επαγγελµατικό χώρο (φεστιβάλ, εκδηλώσεις, ηµερίδες, αφιερώµατα, εταιρείες
παραγωγής, τηλεοπτικά κανάλια) αποτελεί εγγύηση για την επαγγελµατική αποκατάσταση των σπουδαστών.

Σ

τον ιστορικό κινηµατογράφο Ιντεάλ -πλέον Πολυχώρο Πολιτισµού και Ψυχαγωγίας-στην καρδιά της Πάτρας, ανανεώνει το
ραντεβού µε τους φίλους του το 10ο ∆ιεθνές Πανόραµα Ανεξάρτητων ∆ηµιουργών Φιλµ και Βίντεο, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου. Ο ανεξάρτητος χαρακτήρας του Φεστιβάλ δίνει την δυνατότητα σε δηµιουργούς από την περιφέρεια να κάνουν την πρώτη εµφάνισή τους, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Καλλιτεχνικός του ∆ιευθυντής, Παναγιώτης Χιονίδης: «Το ∆ιεθνές Πανόραµα γεννήθηκε από το όραµα για τη δηµιουργία µίας ανεξάρτητης και ελεύθερης πλατφόρµας κινηµατογραφικής έκφρασης, µε επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο και ό,τι τον περιβάλλει. Στοχεύοντας στον κριτικό και ουσιαστικό διάλογο µεταξύ
των νέων, κυρίως, δηµιουργών από όλο τον κόσµο, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και στον προβληµατισµό του κοινού για τα µεγάλα οικολογικά και κοινωνικοπολιτικά ζητήµατα που απασχολούν τον πλανήτη µας, το Πανόραµα προβάλλει την κινηµατογραφική τέχνη που υπηρετεί τις αξίες του ανθρωπισµού, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης και συµβάλλει, µέσα από διαφορετικές θεµατικές
αφετηρίες και αισθητικές προσεγγίσεις, στην προσπάθεια για µια σχέση ισορροπίας, σεβασµού και ευθύνης του ανθρώπου προς τον
άνθρωπο, την κοινωνία και τη φύση». Σε αυτό το πλαίσιο δηµιουργείται, εξάλλου, και ένα δίκτυο συνεργασίας µε πολιτιστικούς
φορείς της περιφέρειας, για την διάδοση του ψηφιακού σινεµά. Με ρεκόρ συµµετοχών από Έλληνες δηµιουργούς, το Φεστιβάλ
περιλαµβάνει ταινίες µεγάλου και µικρού µήκους, ντοκιµαντέρ, αλλά και ταινίες animation, video art και video dance. Εστιάζοντας στην χώρα προέλευσης κάθε ταινίας, οι διοργανωτές έχουν δηµιουργήσει ενότητες όπως «Βαλκανική γειτονιά», «Περιδιαβαίνονταςτην Ευρώπη» και «Στα πέρατα της γης» µε συµµετοχές από την Αυστραλία, τη Ρωσία, την Ινδία και τη Χιλή. Αλλά και
µια επιλογή ταινιών όπου ο κινηµατογράφος αναδεικνύεται ως τέχνη της ειρήνης σε ταραγµένους καιρούς. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι βραβευµένες ταινίες του φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους AZAdigitalCINEMA festival, από την Θεσσαλονίκη.

6. Η σχολή στηρίζει όλες τις παραγωγές ταινιών των σπουδαστών, παρέχοντας εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας (κάµερες
high definition, φωτιστικά σώµατα και µακενιστικά, εργαστήρια µοντάζ, κλπ).
7. Η οργάνωση διαγωνισµών σεναρίου, επαφών µε τους επαγγελµατικούς φορείς του χώρου, επισκέψεων σε εργαστήρια και
τηλεοπτικούς σταθµούς, προβολών των σπουδαστικών ταινιών,
σεµιναρίων για τη συγγραφή σεναρίου, την τηλεσκηνοθεσία, τη
µεταγλώττιση και το ντοκιµαντέρ.

Συνεργασία µε το Sound Studio Athens
Τo Sound Studio Athens είναι ένα απο τα µεγαλύτερα recording studios complex στην Ευρώπη. Κατασκευάστηκε στα πρότυπα των µεγάλων recording studios του εξωτερικού καλύπτοντας µια εκτεταµένη γκάµα δραστηριοτήτων. Σήµερα, το Sound Studio Athens δραστηριοποιείται στους τοµείς της µουσικής παραγωγής, του κινηµατογραφικού ήχου και του
ήχου για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, διαθέτοντας συνολικά 4 αυτόνοµα studios και
σειρά βοηθητικών χώρων όπως editing suite και machine rooms.
Για περισσότερες πληροφορίες: ΙΕΚ ∆ΟΜΗ, Χαρ. Τρικούπη 17, Αθήνα, 10678, τηλ.: 210 3840552, www.iekdomi.gr

οι ταινίες της χρονιάς
Η νέα κινηµατογραφική σεζόν ξεκινά µε τις µηχανές στο φουλ. Οι αίθουσες µοντάζ, τα εργαστήρια
ήχου και εικόνας δουλεύουν νυχθηµερόν καθώς οι σκηνοθέτες βρίσκονται στο τελικό στάδιο της
επεξεργασίας της ταινίας. Τριάντα µεγάλου µήκους, εφτά ντοκιµαντέρ, τριάντα µικρού µήκους είναι
η κινηµατογραφική σοδειά της χρονιάς. Στις σελίδες που ακολουθούν θα πάρετε µία πρώτη εικόνα από τι θα δούµε φέτος στη σκοτεινή αίθουσα. Η συνέχεια επί της οθόνης….
από τους: Νίκο Αναγνωστό, Νίκη Κατσαντώνη, ∆έσποινα Παυλάκη

Κυνόδοντας του Γιώργου Λάνθιµου

Μάστορας της κλειστοφοβικής ατµόσφαιρας, ο Γιώργος Λάνθιµος επιστρέφει, µετά την Κινέτα, µε την ιδιαίτερη ιστορία µιας…ιδιαίτερης οικογένειας: σε µια µονοκατοικία έξω από την πόλη ζουν ο πατέρας, η µητέρα και τα τρία τους παιδιά, τα οποία δεν έχουν βγει ποτέ εκτός της ψηλής µάντρας που περικλείει το σπίτι. Οι γονείς ακολουθούν µια αυτοσχέδια, πειραµατική ανατροφή, αποκλείουν τα παιδιά από κάθε εξωτερικό ερέθισµα και τους κάνουν οι ίδιοι µαθήµατα, αλλάζοντας την ερµηνεία καθηµερινών λέξεων. Ο φόβος για το
άγνωστο κυριαρχεί, και µια σειρά από εξωτερικούς επισκέπτες διαταράσσουν τις ευαίσθητες ισορροπίες.
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιµος Σενάριο: Γιώργος Λάνθιµος, Ευθύµης Φιλίππου Παίζουν: Χρήστος Στέργιογλου, Μισέλ Βάλεϋ, Χρήστος Πασαλής, Αγγελική Παπούλια, Μαίρη Τσώνη, Άννα Καλαϊτζίδου Παραγωγός: Boo Productions
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Το κόκκινο σπίτι µέσα στο δάσος του Άγγελου Φραντζή

∆ύο αγόρια και ένα κορίτσι. Μια περιπλάνηση στο δάσος· καθώς οι µέρες και οι νύχτες περνούν, τα γεγονότα παίρνουν την οριστική τους τροπή. Αισθήσεις και συναισθήµατα σε έξαρση. Η αθωότητα σε όλο το µέγεθος της βίας της.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Άγγελος Φραντζής Παίζουν οι: Κάτια Γκουλιώνη, Ιάκωβος Καµχής, Nathan Pissoort Παραγωγή: Αργοναύτες Α.Ε.
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

‘‘

Το κόκκινο σπίτι µέσα στο δάσος είναι ένα έργο πολύπλευρο. Ένα έργο
υπό συνεχή διαµόρφωση όπου κάθε φορά το µέσο τροποποιεί την φύση του και ορίζει τους κανόνες του.
Άγγελος Φραντζής

Μαύρο λιβάδι του Βαρδή Μαρινάκη

Τρεις στιγµές του Πέτρου Σεβαστίκογλου

φωτό: Μυρτώ Αποστολίδου

‘‘

Στην εποχή της Τουρκοκρατίας µας µεταφέρει ο Βαρδής Μαρινάκης στην πρώτη του µεγάλου µήκους, αφηγούµενος την ιστορία ενός µικρού κοριτσιού που µεγαλώνει σ’ ένα γυναικείο µοναστήρι. Χρόνια αργότερα οι καλόγριες θα περιθάλψουν έναν Γενίτσαρο και όταν οι δυό τους εγκαταλείψουν το µοναστήρι θα αποκαλυφθεί µια σκληρή αλήθεια.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Βαρδής Μαρινάκης Παίζουν: Σοφία Γεωργοβασίλη, Χρήστος Πασσαλής, ∆έσποινα Μπεµπεδέλη, Μαρία Πανουριά Παραγωγή: Highway Productions, ΕΡΤ
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

‘‘

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα µεσαιωνικό µοναστήρι. Είναι Τουρκοκρατία στην Ελλάδα και
βεβαίως, όπως συµβαίνει µε όλα τα µοναστήρια κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι
µια φυλακή, ένας τόπος σκληρός. Μια ιστορία
πάντα έχει κάτι να κρύψει και κάτι να φανερώσει. Εγώ δεν έχω µεγάλη εξοικείωση µε τον κινηµατογράφο - όλα µου τα χρόνια τα έχω διανύσει στο θέατρο - δέχτηκα όµως να κάνω αυτή την ταινία γιατί µε ενδιέφερε πάρα πολύ ο
µύθος. Πιστεύω στο ταλέντο και στην έµπνευση των νέων δηµιουργών και µε χαροποιεί
που νέοι άνθρωποι έχουν τόσο υψηλή αισθητική. Γιατί η τέχνη, πάνω απ’ όλα, είναι γούστο.
∆έσποινα Μπεµπεδέλη

Έντεκα χρόνια µετά τον Άνεµο στην πόλη, ο Πέτρος Σεβαστίκογλου επιστρέφει ξεδιπλώνοντας µια ιστορία αγάπης σε τρεις διαφορετικές ηλικίες. Ο έρωτας σε τρεις ηλικίες, τρεις συγκρούσεις, τρεις στιγµές. Ο Γιώργος ∆ιαλεγµένος και η Ρούλα Πατεράκη σε µία σπάνια κινηµατογραφική εµφάνιση.
Σκηνοθεσία: Πέτρος Σεβαστίκογλου Σενάριο: Πέτρος Σεβαστίκογλου, Κώστας Λαµπρούλης Παίζουν: Ρούλα Πατεράκη, Γιώργος ∆ιαλεγµένος, Αντώνης Καρυστινός, Ευγενία ∆ηµητροπούλου, Χρήστος Νικολάου, ∆ήµητρα Λαρεντζάκη Παραγωγή: Φαντασία
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Στο σινεµά ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκα
µε τον Πέτρο. Στο παρελθόν έχουµε συνεργαστεί
σε δύο θεατρικές παραστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι
µέχρι και το πρώτο µου γύρισµα το θέατρο µονοπωλούσε την αγάπη, τα µυστήρια αλλά και τα τεχνικά µου µέσα. Έχοντας κάνει πολύ λίγο σινεµά, η
αγωνία µου για το πώς θα βρω και θα ερµηνεύσω
τον ρόλο ήταν µεγάλη. Και έγινε µεγαλύτερη όταν
ο Πέτρος µας ανακοίνωσε ότι δεν θα κάνουµε πρόβες. Για ένα ηθοποιό που µέχρι εκείνη τη στιγµή κάνει ως επί το πλείστον θέατρο, αυτό αγγίζει τα όρια
του θρίλερ. Για τους ρόλους µας µιλούσαµε αρκετά µαζί του, συναντιόµασταν και ψάχναµε ποιες
ήταν οι εικόνες, οι στιγµές που θα µπορούσε να
έχει ζήσει ο ήρωας, ώστε να αρχίσει να προκύπτει
η αλήθεια του και κάποια από τα κίνητρά του. Το
βασικό χάρισµα που έχει ο σκηνοθέτης της ταινίας
νοµίζω ότι είναι η εµπιστοσύνη. Στ’ αλήθεια εµπιστεύεται τους ηθοποιούς του, στο σύνολό τους, µε
τα ελαττώµατά τους, γι’ αυτό και µαζί του ο ηθοποιός µπορεί να είναι ο δηµιουργός και όχι απλός εκτελεστής. Η απουσία προβών έφτασε να είναι στα γυρίσµατα µια στιγµή µαγική, ακριβώς γιατί ένιωθα
ζωντανή κάθε φορά, για κάθε πλάνο, µε µιαν ανάσα καινούρια και πρωτόγνωρη, που δεν ήξερα από
ποιο σκοτάδι ξεκινάει αλλά ερχόταν να µε βρει στο
φως. Η ηρεµία, η ψυχραιµία του σκηνοθέτη –
πράγµα απαραίτητο – απ’ ότι κατάλαβα σε ένα γύρισµα που όλα µπορεί να συµβούν, µαζί µε την
ικανότητα να ενώνει τους ανθρώπους, µας έκαναν
µια οµάδα πολύ δεµένη και µε απόλυτο σεβασµό
ο ένας για τη δουλειά του άλλου. Αν δεν είχαµε
αυτό το συνεργείο είµαι σίγουρη πως, εγώ τουλάχιστον, δεν θα είχα αγγίξει το αποτέλεσµα που
προσπαθούσα. Τελικά, αυτές οι «τρεις στιγµές» άξιζαν χίλιες λέξεις, αυτές που είπαµε και όσες δεν είπαµε, αλλά τις κάναµε εικόνες.
∆ήµητρα Λαρεντζάκη

Ο Αρσιβαρίστας και ο Άγγελος της Ελένης Αλεξανδράκη

Στη Νίσυρο βρίσκεται και πάλι η Ελένη Αλεξανδράκη για να αφηγηθεί -αυτή τη φορά- την ιστορία
ενός Αθηναίου παραγωγού που θέλει να στήσει ένα υπερθέαµα στον κρατήρα του ηφαιστείου. Ο µοναδικός κάτοικος του ηφαιστείου αντιδρά και έρχεται σε σύγκρουση µαζί του.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Ελένη Αλεξανδράκη, Παίζουν: ∆ηµήτρης Μπίτος, Κλαυδία Ζαραφωνίτου, Σιδερής
Κοντογιάννης, Λυδία Κονιόρδου, Ασπασία Κράλλη, Αγλαΐα Παππά, Γιωργής Τσαµπουράκης, ∆ηµήτρης Οικονόµου Παραγωγή: Ελένη Αλεξανδράκη
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

φωτό: Ερµής Μαλκότσης

‘‘

Η Ελένη Αλεξανδράκη δεν κάνει ταινίες για
να ανακαλύψει τις αγάπες της (τις έχει βρει),
αλλά για να τις υµνήσει. Γεννιούνται από το
ξεχείλισµα, την περίσσεια της αγάπης της
για τη Νίσυρο, από αυτό το «αχ» που δεν
χωράει πουθενά αλλού, παρά µόνο στην
προσευχή (στην αληθινή, τη δύσκολη προσευχή) και στην τέχνη. Γι’ αυτό δηµιουργούν στον θεατή τελικά, παρά τα δράµατα,
τις εντάσεις και τη σκοτεινιά που µπορεί να
περιέχουν, κι ένα αίσθηµα ευφροσύνης. Οι
ιστορίες που ξετυλίγονται µπρος στα µάτια
µας δεν επινοούνται, αλλά είναι σαν να
αποκαλύπτονται, σαν να αποτελούν µέρος
ενός πολύ παλιού υφαντού, που βρισκόταν
φυλαγµένο στον πάτο ενός σεντουκιού και
το παρατηρούµε τώρα από την καλή αλλά
και από την ανάποδή του όψη.
Όλια Λαζαρίδου

Η σκόνη του χρόνου του Θόδωρου Αγγελόπουλου

Ένα µεγάλο ταξίδι στη ζωή αλλά και
στην ιστορία κάνει η ηρωίδα του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ένα ταξίδι που ξεκινά το 1953 στην πρώην Σοβιετική Ένωση, για να διασχίσει τα σύνορα και τον
χρόνο και να καταλήξει στις µέρες µας.
Αφορµή η νέα ταινία ενός σκηνοθέτη µε
θέµα τη δραµατική ιστορία των γονιών
του, που σηµαδεύεται από εξορίες, χωρισµούς και περιπλανήσεις, από τις αρχές
της δεκαετίας του ΄50 έως και σήµερα.
Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αγγελόπουλος Σενάριο: Τονίνο Γκουέρα, Πέτρος Μάρκαρης,
Θόδωρος Αγγελόπουλος Παίζουν: Ουίλιαµ
Νταφόε, Μπρούνο Γκανζ, Μισέλ Πικολί, Ιρέν
Ζακόµπ, Ρένη Πιττακή, Αλέξανδρος Μυλωνάς Παραγωγή: Φοίβη Οικονοµοπούλου
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

‘‘

Ένας ποιητικός απολογισµός του περασµένου αιώνα µέσα από ένα έρωτα που προκαλεί το χρόνο,
οραµατίζεται και αναζητά τον ορίζοντα του αιώνα που διατρέχουµε. Μια ιστορία που αρχίζει στο σήµερα αλλά µέσα από τους µαιάνδρους µιας ταινίας ανασκάπτει τη συλλογική µνήµη ενός λαού.
Κεντρικό πρόσωπο της ταινίας, µια γυναίκα. Η Ελένη του µύθου, η Ελένη όλων των µύθων, διεκδικείται και διεκδικεί το απόλυτο της αγάπης.
Περισσότερο από κάθε άλλη φορά πριν, µια ελεγεία πάνω στην ανθρώπινη µοίρα.
Εξορίες, χωρισµοί, περιπλανήσεις, δοκιµασίες της Ιστορίας.
Η εξορία µακριά από την ελληνική γη. Η Ελλάδα απούσα Ιθάκη, µορφή του άδειου, το χαµένο
κέντρο. Γύρω από την σκοτεινή νοσταλγία ανοίγουν σαν οµόκεντροι κύκλοι µια σειρά από διαδοχικές ρωγµές που αγκαλιάζουν ένα-ένα τα πρόσωπα. Ρωγµές της Ιστορίας, θραύσµατα Ελληνικής
τραγωδίας.
Σε µια σύνθεση όπου το πραγµατικό υποχωρεί στην εισβολή του φανταστικού και το παρόν στο παρελθόν, αναζητιέται η απάντηση στο κορυφαίο ερώτηµα:
Καθώς το παρόν αργά γλιστράει στο παρελθόν
Καλύπτεται απ’ τη σκόνη του χρόνου
Χάνει από τη διαύγεια του
Γίνεται πιο θαµπό, πιο σκοτεινό
Πώς τελειώνει η ιστορία µας;
Θόδωρος Αγγελόπουλος

Eden is West του Κώστα Γαβρά

Χώρα προέλευσης του Σύλλα Τζουµέρκα

Μία υπόθεση ενδοοικογενειακής υιοθεσίας που θα αποκαλυφθεί µετά από 20 χρόνια φέρνει τα µέλη της οικογένειας σε µία σύγκρουση µέχρι εσχάτων. Πρώτη µεγάλου µήκους για τον Σύλλα Τζουµέρκα.
Σκηνοθεσία: Σύλλας Τζουµέρκας Σενάριο: Σύλλας Τζουµέρκας, Γιούλα Μπούνταλη Παίζουν: Αµαλία Μουτούση,
Θάνος Σαµαράς, Ιωάννα Τσιριγκούλη, Χρήστος Πασσαλής,
Ερρίκος Λίτσης Παραγωγή: Φαντασία, ΕΡΤ
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

‘‘

Μέρος του να ανήκεις σε µια οικογένεια είναι να συµµετέχεις στα µυστικά της. Είναι
γεγονότα παλιά, που δεν γνωρίζεις αλλά που δεν έπαψαν στιγµή να υπάρχουν σιωπηρά γύρω σου όσο µεγάλωνες. Κάποια στιγµή, όµως, η σιωπή αυτή µπορεί να
σπάσει και η αλήθεια να βγει στο φως. Στο σενάριο της Χώρας προέλευσης διασταυρώνονται δύο χρόνοι δράσης: στον πρώτο παρουσιάζονται τα γεγονότα που οδήγησαν µια γυναίκα να δώσει στον αδερφό της για υιοθεσία έναν από τους δυο γιους
της, µε την ελπίδα ότι εκείνος µε τη γυναίκα του θα µπορούσαν να του προσφέρουν
ένα καλύτερο µέλλον. Μετά την υιοθεσία το παιδί αυτό θα δει ελάχιστες φορές τη
φυσική του µητέρα, θα γνωρίσει ελάχιστα τον µεγάλο του αδερφό και θα αγαπήσει
σαν αδερφή του την πρώτη του ξαδέρφη. Ο δεύτερος χρόνος της ταινίας είναι το παρόν, 20 χρόνια µετά, όταν το γεγονός της υιοθεσίας αποκαλύπτεται και το βάρος του
οικογενειακού µυστικού περνάει πλέον στα νεότερα µέλη της. Τα τρία παιδιά, ο Στέργιος, ο Θάνος και η Άννα πρέπει να παρακάµψουν όλα όσα έµαθαν µεγαλώνοντας,
να γνωρίσουν από την αρχή τον εαυτό τους και να φτιάξουν µια νέα ζωή, πιο αληθινή µεταξύ τους. Μέρος του να έχεις µια πατρίδα, του να ζεις σε µια χώρα, είναι να
µετέχεις στην ιστορία της. Είναι, όµως, κάποιες οικογένειες που ζητούν τόσα πολλά
από τα µέλη τους που δεν τους αφήνουν δυνάµεις για να ζήσουν τίποτα έξω και πέρα από αυτές.
Γιούλα Μπούνταλη

Ο Ηλίας - το όνοµά του είναι το µόνο που θα µάθουµε για
αυτόν- ξεβράζεται από τη θάλασσα. Θα αναζητήσει τη δική
του γη της Επαγγελίας. Η ιστορία του είναι η ιστορία των
ανθρώπων που διασχίζουν τη γη αναζητώντας µια εστία.
Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς, Σενάριο: Ζαν Κλοντ Γκρίνµπεργκ, Κώστας Γαβράς, Παίζουν: Ρικάρντο Σκαρµάτζιο, Ιεροκλής
Μιχαηλίδης, Άννυ Λούλου, Άρτο Απαρτιάν Παραγωγή: KG
Production, ODEON
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

‘‘

Παρακολουθώ την πορεία του Γαβρά από πολύ νέος. Η πρώτη ταινία του που είδα
ήταν φυσικά το Ζ, όντας µαθητής στα χρόνια της µεταπολίτευσης. Μέσα στο κλίµα
εκείνων των εποχών ήταν ενθουσιώδης η υποδοχή της ταινίας, που ήταν θρυλική
για εµάς. Παρακολουθώντας τη διαδροµή του Γαβρά, από τον Αγνοούµενο µέχρι το
Τσεκούρι, τις οποίες θεωρώ εξαιρετικές ταινίες, χωρίς βέβαια να παραλείπω το Μουσικό κουτί ή το Αµήν, οµολογώ ότι µε εξέπληξε το Τσεκούρι: ενώ παρέµεναν κάποια στοιχεία της γραφής, του κοινωνικού προβληµατισµού και της πολιτικής ευαισθησίας αλλά και της τρυφερότητας, που διακρίνουν όλες τις ταινίες του Γαβρά, µε
ξάφνιασε η ακροβασία ανάµεσα στην ειρωνεία, τον σαρκασµό, το µαύρο χιούµορ,
και στην ψυχολογία των ηρώων, µαζί µε το κοινωνικό της σχόλιο.
Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα είχα την τύχη να παίξω σε ταινία του Γαβρά. Η γνωριµία µου, πια, και η συνεργασία µαζί του, όχι µόνο ενέτεινε την αίσθηση που είχα για
τον κινηµατογράφο του, αλλά ήταν και µια έκπληξη για εµένα. Πάντα όταν δουλεύεις µε έναν σηµαντικό άνθρωπο αισθάνεσαι ένα δέος, έχεις µια αγωνία για την επαφή, όµως κάθε άλλο παρά αγωνία υπήρχε στην συνεργασία. Ήταν τρυφερός, ευγενέστατος, σοφός, µιλούσε µε πολύ αγάπη στους ηθοποιούς, µε αυτοπεποίθηση και
ταπεινότητα µαζί, και είναι σηµαντική η στιγµή στη ζωή σου που συναντάς έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο και δάσκαλο.
Ιεροκλής Μιχαηλίδης

Αθανασία του Πάνου Καρκανεβάτου

∆εν θα γίνεις Έλληνας ποτέ του Φίλιππου Τσίτου

φωτό: Ελισσάβετ Μωράκη

‘‘
Μια ταινία µε δόσεις κοινωνικής σάτιρας που θέτει το ερώτηµα: τι µπορεί να πάθει ένας
«Ελληναράς» όταν συνειδητοποιήσει… ότι είναι Αλβανός;
Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος Σενάριο: Αλέξης Καρδαράς Παίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος,
Αναστάσης Κόζντινε, Γιώργος Σουξές, Μαρία Ζορµπά Παραγωγή: Bad Movies
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

‘‘

Η ταινία έχει για θέµα εκείνους τους Έλληνες που
ζουν µια παρασιτική, άγονη ζωή. Ο Έλληνας ήρωας
της ιστορίας είναι ένας ανθρωπάκος ο οποίος δεν έχει
τίποτα. ∆εν έχει λεφτά, δεν έχει γυναίκα, δεν έχει
όνειρα για το µέλλον, δεν µπορεί να κοιµηθεί τα βράδια. Επιπλέον κουβαλάει και τον σταυρό του µαρτυρίου, δηλαδή τη µάνα του, την οποία πρέπει να φροντίζει. Κοπροσκυλιάζει νυχθηµερόν έξω από το ψιλικατζίδικο του µαζί µε τους φίλους του (επίσης ψιλικατζήδες – κοπρόσκυλα) κάνοντας τίποτα. Μέχρι που
µια ωραία πρωία (νύχτα για την ακρίβεια) πληροφορείται ότι δεν είναι καν Έλληνας, αλλά Αλβανός. Και
παθαίνει κρίση! ∆εν είναι Έλληνας αλλά Αλβανός!
Καταστροφή! Και τώρα τι θα κάνει; Λες και ήταν αυτό, το µείζον πρόβληµά του: αν είναι Έλληνας ή όχι.
Εδώ ο κόσµος καίγεται, κι αυτός ασχολείται µε το αν
είναι Έλληνας ή όχι. Αυτό είναι το θέµα της ταινίας.
Φίλιππος Τσίτος

Η αναζήτηση της ταυτότητάς της οδηγεί µια ελληνοαµερικάνα σ’ ένα µικρό ελληνικό νησί. Η ιστορία ξετυλίγεται µε φλας- µπακ. Επιστρέφουµε στη δεκαετία του ΄60 στη ζωή της µητέρας της. Ένα καλά κρυµµένο
µυστικό αποκαλύπτεται µετά από τέσσερις δεκαετίες.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Πάνος Καρκανεβάτος Παίζουν: Μαρίνα Καλογήρου, Γιώργος Καραµίχος, Αγγελική Παπούλια, Βαγγέλης Μουρίκης, Μαρίνα Κοέµ Παραγωγή: Verga Films
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Στις ταινίες του ο Πάνος µεταφέρει
ένα κοµµάτι από τον κόσµο του παραµυθιού, που µε ενδιαφέρει πάρα
πολύ στο σινεµά. Καταφέρνει να σε
ταξιδέψει, είναι πάντα ατµοσφαιρικός. Το Χώµα και νερό, το ’98, ήταν
η πρώτη ταινία που έκανα, και από
τότε που πρωτοδουλέψαµε µε τον
Πάνο µέχρι τώρα έχουµε διατηρήσει
επικοινωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρον
το να γνωρίζεις έναν άνθρωπο και να
παρακολουθείς την εξέλιξή του. Το
ότι παρακολουθούµε ο ένας την
εξέλιξη του άλλου µας έδωσε έναν
κοινό κώδικα στην ταινία, ουσιαστικά χρειάστηκε να πούµε πολύ λίγα
πράγµατα κατά τη διάρκεια του γυρίσµατος, συνεννοούµαστε κυρίως µε
τα µάτια ή µε δυο απλές κινήσεις, ή
σε κάποιες σκηνές µε µια πολύ µικρή αίσθηση που µου έδινε µε το
σώµα του, από την οποία καταλάβαινα αυτό που χρειαζόταν. Θεωρώ
ότι ο Πάνος είναι από τους καλύτερους κινηµατογραφιστές στην Ελλάδα, και λόγω της κοινής πορείας
που έχουµε ως ένα βαθµό, µπορώ
να τον εµπιστευτώ απόλυτα σε αυτό
που ζητάει. ∆ηλαδή αν ζητήσει να
κάνω κάτι θα βρω τον τρόπο να το
κάνω. Αυτό έκανε το γύρισµα ξεκούραστο για εµένα, τόσο από άποψη συνεννόησης όσο και από άποψη εµπιστοσύνης.
Γιώργος Καραµίχος

Σκλάβοι στα δεσµά τους του Τώνη Λυκουρέση

φωτό: Μαρία Μόσχου

Ricordi mi της Στέλλας Θεοδωράκη

Ο Τώνης Λυκουρέσης διασκευάζει το οµότιτλο µυθιστόρηµα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Με σύγχρονο ερµηνευτικό ύφος εξιστορεί τις προσπάθειες µια παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας της Κέρκυρας των
αρχών του 20ού αιώνα, η οποία, βλέποντας
την άνοδο της αστικής τάξης και το τέλος
της κυριαρχίας της, κάνει κινήσεις πανικού, ενώ ο έρωτας της νεαρής κόρης θα
θυσιαστεί στο βωµό µιας ωµής οικονοµικής συναλλαγής.
Σκηνοθεσία: Τώνης Λυκουρέσης, Σενάριο:
Τώνης Λυκουρέσης, Γιάννης Μαρούδας, Μα-

ρία Βαρδάκα, Παίζουν: Γιάννης Φέρτης,
∆ήµητρα Ματσούκα, Άκης Σακελλαρίου,
Χρήστος Λούλης, Ειρήνη Ιγγλέση Παραγωγή: Νίκος Σέκερης
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

‘‘

Σκλάβοι στα δεσµά τους, η δηµιουργική περιπέτεια µιας ταινίας που ήταν ταυτόχρονα για µένα ένα
πολλαπλό ταξίδι. Ένα ταξίδι του Άκη Σακκελαρίου προς τον ρόλο του γιατρού Αριστείδη Στεριώτη, αλλά και ένα ταξίδι προς τον συγκεκριµένο τόπο την Κέρκυρα και τους ανθρώπους της, τη συνεργασία µε τον Τώνη Λυκουρέση -που ήταν καταπληκτική- και όλη την οµάδα της παραγωγής. Ο
ρόλος µου, αυτός του Αριστείδη Στεριώτη, βρίσκεται στον αντίποδα της τάξης των αριστοκρατών
που στο βιβλίο του Θεοτόκη όσο και στην ταινία εκπροσωπείται από την οικογένεια των Οφιοµάχων. Ο γιατρός Στεριώτης όπως άλλωστε δηλώνει και το όνοµα του δεν κατάγεται από την Κέρκυρα αλλά από την στεριά, την Ήπειρο. Ο πατέρας του ήταν βιοπαλαιστής και αυτός ανδρώθηκε
βάζοντας ως στόχο την ιατρική και την πολιτική. Η αποφασιστικότητα του χαρακτήρα του ήταν δεδοµένη σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Σκλάβοι στα δεσµά τους, µια ταινία εποχής από αυτές που σπάνια γίνονται στη χώρα µας παρ΄ ότι οι νεοέλληνες αγαπούν την ιστορία τους. Μία ταινία µε ερωτικές πτυχές, ιστορικές αναφορές, πολιτικές παραµέτρους… µία ταινία µε πολλά επίπεδα ανάγνωσης που πιστεύω ότι καλύπτει µεγάλη µερίδα του κινηµατογραφικού κοινού.
Άκης Σακκελαρίου

Στη δεύτερη µεγάλου µήκους της ταινία, η Στέλλα Θεοδωράκη (Παρά λίγο, παρά πόντο, παρά τρίχα)
πραγµατεύεται την απώλεια µνήµης που προκύπτει από τον χαµό ανθρώπων που αγαπάµε. Η Φανή
προσπαθεί να συνθέσει την εικόνα του συντρόφου της, την απώλεια του οποίου έχει διαγράψει από
τη µνήµη της, µέσα από το παζλ των ανθρώπων της πόλης που ζει και των χώρων που έζησε µαζί του.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Στέλλα Θεοδωράκη Παίζουν: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Θεοδώρα Τζήµου, Γιώργος
Αρµένης, Ελένη Γερασιµίδου, Γιάννης Θωµάς, Έρση Μαλικένζου Παραγωγή: Φαντασία
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

‘‘

Μου είναι πολύ δύσκολο να µιλήσω για
έναν άνθρωπο που πραγµατικά εκτιµώ και
αγαπάω. Πιστεύω ότι η Θεοδωράκη επί
της ουσίας γνωρίζει πολύ καλά τη δουλειά της. Ξέρει να ζητάει από τον ηθοποιό
αυτό που θέλει, δίνοντάς του όµως συγχρόνως την ελευθερία να φτάσει εκεί που
θέλει µέσα από την δική του αναζήτηση.
Πρέπει να ρισκάρει και να ανατρέψει αυτό
που έχει ήδη προσχεδιάσει. Και γενικά η
συνεργασία µαζί της είναι µια ωραία περιπέτεια, σ’ έναν κόσµο που σε παρακινεί
να δηµιουργήσεις µαζί της.
Θεοδώρα Τζήµου

Μικρό έγκληµα του Χρίστου Γεωργίου

Πέρα Κάσσιρος της Σοφίας Παπαχρήστου

φωτό: Ελισσάβετ Μωράκη

‘‘
Μια αστυνοµική κωµωδία σε…ήπιους τόνους, από τον Χρίστο Γεωργίου, µε φόντο ένα αποµονωµένο νησί
του Αιγαίου και πρωταγωνιστές έναν καχύποπτο νέο αστυνοµικό, µια διάσηµη τηλεπαρουσιάστρια και
τους…ύποπτους νησιώτες.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Χρίστος Γεωργίου, Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ράνια Οικονοµίδου,
Άρτο Απαρτιάν, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη Παραγωγή: twenty - twenty vision
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

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

Ο Πέτερ, µηχανικός από τη Γερµανία, αναλαµβάνει ένα ευρωπαϊκό έργο σε ένα µικρό ελληνικό νησί, την Πέρα Κάσσιρο, µια ασήµαντη
κουκίδα στο χάρτη, χαµένη κάπου στο Αιγαίο.
Η επαφή του µε τους ιδιόµορφους – όπως
φαίνονται στα µάτια του- κατοίκους του χωριού θα τον κάνουν να επαναπροσδιορίσει τις
αξίες του και την αντίληψή του για το τι είναι
ουσιώδες στη ζωή.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Σοφία Παπαχρήστου
Παίζουν: Lars Brygman, Mechthild Grossmann,
∆ηµήτρης Πιατάς, Νίκος Ζωϊόπουλος, Πελαγία
Φυτοπούλου, Ιωάννα Πιατά κ.ά Παραγωγή:
Smart Media
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

‘‘

Στην ταινία υποδύοµαι τον πρόεδρο ενός φανταστικού νησιού στις Κυκλάδες όπου οι κάτοικοί
του διάκεινται εχθρικά σε οτιδήποτε είναι ξένο για το νησί: όχι µόνο τον τουρίστα που θα έρθει, αλλά και το διπλανό νησί που έχει παραδοθεί στον τουρισµό και τον κοσµοπολιτισµό, µε
αντίτιµο κάποια ευρώ. Ο ξένος έρχεται φέρνοντας την τεχνολογία, τα χρήµατα αλλά και τη φθορά του δυτικού πολιτισµού. Είναι εκπρόσωπος µιας πολυεθνικής εταιρείας και προσπαθεί να
πείσει τους κατοίκους ότι θα δηµιουργήσει στο νησί έναν αποτεφρωτήρα αστικών λυµάτων,
στην πραγµατικότητα όµως θέλει να φτιάξει µια χωµατερή τοξικών αποβλήτων. Το νησί κουβαλάει και µια περίεργη δυναµική, µεταφυσική. Οι κάτοικοι στην Πέρα Κάσσιρο συγκεντρώνονται και παίζουν ένα παιχνίδι, που κρατάει χρόνια και λέγεται πιλόµπα: µπορούν µια συγκεκριµένη ηµέρα και στιγµή να νικούν τη βαρύτητα. Μια παράδοση που έχει σχέση µε την αρχαιότητα ίσως, ένα παιχνίδι επικοινωνίας µε το παρελθόν και το µέλλον. Μια περίεργη συνύπαρξη
και επικοινωνία αναπτύσσεται ανάµεσα σε έναν ξένο που γίνεται «δικός µας» και τον πρόεδρο
του νησιού. Η Σοφία φτιάχνει αυτό τον µικρόκοσµο ή µεγαλόκοσµο, και για εµένα ήταν πραγµατικά πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση να κάνω έναν ήρωα ναι µεν αναγνωρίσιµο – ένας Έλληνας πρόεδρος µε όλες τις ιδιαιτερότητές του, αλλά παράλληλα µε αυτή τη µεταφυσική διάσταση, που συνδέει το παλιό µε το νέο.
∆ηµήτρης Πιατάς

Χορεύοντας στον πάγο του Σταύρου Ιωάννου

Γκίνες του Αλέξη Καρδαρά

φωτό: Ελισάβετ Μωράκη

‘‘
Ένας χάρτης για έναν κρυµµένο θησαυρό θα κάνει τον γκαντέµη Ευτύχη να προσπαθήσει να φέρει
τη θεά Τύχη µε το µέρος του. Θα τα καταφέρει; ∆εύτερη µεγάλου µήκους για τον Αλέξη Καρδαρά
που συνδυάζει το χιούµορ µε τη δράση.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Αλέξης Καρδαράς Παίζουν: Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Στέλιος Μάινας, Αντώνης Καφετζόπουλος Παραγωγή: Bad Movies
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

‘‘

Πρόκειται για µια περιπέτεια µε πολύ χιούµορ, που φτάνει στα όρια της κωµωδίας.
Επειδή ακριβώς κεντρική ιδέα είναι η τύχη
αλλά και η γκαντεµιά, το στόρι είναι γεµάτο
ανατροπές. ∆ανείζοµαι τη βασική ιδέα των
φιλµ νουάρ, όπου συνήθως ο ήρωας προσπαθεί κάτι, αλλά δεν το καταφέρνει. Αυτό
βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν έχει χάπι εντ –
άλλωστε αυτό είναι µονόδροµος για την κωµωδία. Μπορεί βέβαια στην περίπτωση του
Γκίνες το τέλος να είναι καλό, αλλά η µεγάλη
του ατυχία, ο έρωτας της Μαρίας, µόνο µπελάδες θα του φέρει.
Αλέξης Καρδαράς

Τρείς γυναίκες, από διαφορετικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προσπαθούν να περάσουν παράνοµα
στην Ελλάδα, παραµονές πρωτοχρονιάς του 1999. Εναποθέτουν τις ελπίδες τους σ’ έναν συνοδό λαθροµεταναστών, που τις οδηγεί προς το «ελληνικό τους όνειρο» µέσα από δύσβατα ορεινά µονοπάτια, και δεν θα
αργήσουν να οδηγηθούν στην τραγωδία.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Σταύρος Ιωάννου Παίζουν: Ελένη Βεργέτη, Αρχόντισσα Μαυρακάκη, Μαρία Πρωτόπαπα, Μιχάλης Ιατρόπουλος Παραγωγή: Γιώργος Κολόζης
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Το Χορεύοντας στον πάγο είναι µια ταινία µυθοπλασίας, µαζί και τεµηρίωσης
– αφού είναι στηριγµένη σε αληθινές
µαρτυρίες – στην οποία ο Σταύρος,
συνδυάζοντας την ντοκιµαντερίστικη
κατάρτιση µε µια συγκρατηµένα λυρική
διάθεση, την πολιτική ευαισθησία µε
το ψυχογράφηµα, ξεδιπλώνει, νοµίζω
χωρίς µεγαλοστοµίες και εντυπωσιασµούς, το µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα της παράνοµης διακίνησης και εκµετάλλευσης γυναικών στην Ελλάδα.
Αν και οι ηθοποιοί που υποδυθήκαµε
τους τρεις κεντρικούς γυναικείους ρόλους – Μαρία Πρωτόπαππα, Αρχόντισσα Μαυρακάκη και εγώ – δεν
έχουµε ζήσει οι ίδιοι τις καταστάσεις
που υποδυόµαστε, σε αντίθεση µε την
προηγούµενη ταινία του Σταύρου Ιωάννου Κλειστοί δρόµοι, το ίδιο το θέµα µάς ανάγκασε να εµπλακούµε
υπαρξιακά στους ρόλους. Προσωπικά,
γνώρισα από κοντά γυναίκες που βίωσαν µια τέτοια δοκιµασία, και αυτό συνέβαλλε στο να προσεγγίσω µε µεγαλύτερη ευαισθησία και ακρίβεια την
ηρωίδα που υποδύθηκα. Για εµένα τα
γυρίσµατα ήταν µια µεγάλη περιπέτεια
µε δυσκολίες και αγωνίες πάσης φύσεως, έντονη σωµατική κόπωση και
κακουχία, πολύ κρύο, µετεωρολογικά
τερτίπια, µέσω της οποίας µπόρεσα να
έχω, έστω και πλασµατικά, µια εµπειρία της πραγµατικής δοκιµασίας που
περνoύν τα θύµατα του trafficking.
Ελένη Βεργέτη

Άµα δε σε θέλει του Βασίλη Νεµέα

Ισοβίτες του Θόδωρου Μαραγκού

Αν και έχει φιλοδοξίες συνθέτη και δηµιουργού, ο Τζώνυ αναγκάζεται να παίζει πιάνο σ’
ένα ρεστωράν πολυτελείας για να τα φέρει βόλτα. Όµως πλησιάζει πια τα σαράντα, και η
δεύτερη φωνή που ακούει µέσα του δύσκολα πνίγεται στο ουΐσκι… Σε ένα 24ωρο, θα έρθουν τα πάνω κάτω στη ζωή του. Ο Βασίλης Νεµέας επιχειρεί το πέρασµα στην µεγάλη
οθόνη, και µε χιούµορ και απρόβλεπτες καταστάσεις σκιαγραφεί τον συµβιβασµένο, «λούζερ» νεοέλληνα, αντιπροτείνοντας το ρίσκο και την επανάσταση στη µίζερη καθηµερινότητά µας.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Βασίλης Νεµέας, Παίζουν: Ρένος Χαραλαµπίδης, Κλέων Γρηγοριάδης,
Πηνελόπη Αναστασοπούλου Παραγωγή: Τάσος Βασιλείου
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

‘‘

Ο ρόλος µου στην ταινία του Βασίλη Νεµέα είναι µια
καλλιτεχνική πρόκληση. Το σενάριο απαιτεί την
«εξωστρεφή κινηµατογραφικότητα» στο παίξιµο των
ηθοποιών. Μια τέτοιου είδους υποκριτική απαιτεί
να τηρηθούν ευαίσθητες ισορροπίες, κάτι που λείπει
από την πλειοψηφία των ελληνικών ταινιών τα τελευταία χρόνια. ∆εν θα τολµούσα ένα τέτοιο εγχείρηµα αν δεν σκηνοθετούσε ο Βασίλης -που η συνεργασία µας στο παρελθόν έφερε ενδιαφέροντα
αποτελέσµατα- αλλά και αν δεν είχα διανύσει σαν κινηµατογραφικός ηθοποιός µια δεκαπενταετία µπροστά από την κάµερα. Ο τελευταίος λόγος θα ανήκει
πάντα στο κινηµατογραφικό κοινό, αφού η ταινία έχει
στόχο τις αίθουσες και την ποιοτική ψυχαγωγία.
Ρένος Χαραλαµπίδης

φωτό: Τσβετοµίρ Τσάνκοβ

‘‘

«Γιατί πιστεύεις ότι αξίζει η ελευθερία σου;» Με άξονα αυτό το ερώτηµα χτίζει ο Θόδωρος
Μαραγκός τη νέα του ταινία. Ήρωές της δύο ισοβίτες, εκ διαµέτρου αντίθετοι ως προς το τι
σηµαίνει ελευθερία και τι φυλακή. Μπορεί ο ένας να µην µπορεί να ζήσει δευτερόλεπτο µέσα στο κελί, ο άλλος όµως θεωρεί ότι η ζωή µέσα στη φυλακή είναι ασύγκριτα καλύτερη απ’
ότι ο… «έξω» κόσµος.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Θόδωρος Μαραγκός Παίζουν: Βαγγέλης Μουρίκης, Τάκης Σπυριδάκης,
Κώστας Καφάσης, Κατερίνα ∆ασκαλάκη Παραγωγή: ΦΑΣΜΑ Ε.Π.Ε.
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Η πιο οδυνηρή στιγµή για µένα σαν ηθοποιός, όταν
τελειώσει ένας ρόλος (αν τελειώσει) είναι, ότι πρέπει να ψάξω να βρω έναν τρόπο για να του πω
«Αντίο»…Μιλώντας µ’ αυτή τη διάθεση, για το ρόλο του «Λοχαγού» που έπαιξα στην ταινία του Θεόδωρου Μαραγκού, έχω να πω τα παρακάτω µισόλογα……Λοχαγός, ένας τύπος που ασκεί κριτική για
τους πάντες και τα πάντα….Εκδότης εφηµερίδας που
καταγράφει και διαδίδει µε κωµική σφοδρότητα τις
απόψεις του για την βρώµα και την σαπίλα της κοινωνίας, χωρίς ο ίδιος να µπορεί να διατυπώσει µια
υποφερτή θεωρία, ν’ αρθρώσει ένα σωστό λόγο, ή
έστω να ονειρευτεί µια ουτοπική κοινωνία. Καταλήγει στην φυλακή, µε το πρόβληµα της µικρής ποινής
δηµιουργεί τη θεωρία του εθελοντή ισοβίτη και επεξεργάζεται τρόπους ν’ αυξήσει την ποινή του… αρνούµενος κάθε σκέψη που έχει να κάνει µε το «έξω».
Στο σηµείο αυτό, έρχεται στην φυλακή, ο Πάνος, ο
φορτηγατζής, ο άλλος ήρωας της ταινίας (Βαγγέλης
Μουρίκης), κατηγορούµενος άδικα για φόνο και έχοντας από χέρι δις ισόβια. Πιστεύει τα εντελώς αντίθετα από το λοχαγό, δεν αντέχει τη φυλακή, αρνούµενος κάθε σκέψη που έχει να κάνει µε το «µέσα»… Οι
συγκρούσεις τους, οι αντιθέσεις, τ’ αναπάντητα ερωτήµατα οι αληθοφανείς απαντήσεις σε ψευδή ερωτήµατα και η απόφασή τους να γεµίσουν το κενό της
πραγµατικότητας µε την φαντασία τους είναι τα βασικά συστατικά που συνθέτουν αυτή την ταινία. Η
ατµόσφαιρα που δηµιούργησε ο Μαραγκός κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
Εργαστήκαµε µε αλληλοεκτίµηση, σεβασµό και διάθεση σύνθεσης, µε αποτέλεσµα να γεννηθούν νέα
πράγµατα πάνω στο γύρισµα. Οι ρόλοι να ξεφύγουν
απ’ το χαρτί και ν’ αποκτήσουν τη ζωή που αρµόζει
σε πραγµατικούς ανθρώπους που ζουν δίπλα µας.
Σε µια εποχή που ο τηλεοπτικός σκουπιδοτενεκές
από πλευράς ηρώων, θεµατολογίας και γλώσσας,
έχει πατήσει στο σβέρκο το σινεµά. Ο Μαραγκός
επιµένει στον «καλό κινηµατογράφο» µε µια ταινία
ανοιχτή στο κοινό. Αν το πετύχαµε, η όχι, θα φανεί
στην οθόνη...
Τάκης Σπυριδάκης

Όλα θα πάνε καλά του Γιάννη Ξανθόπουλου

Με δεδοµένη την εικαστική του µατιά, ως γλύπτης και εικαστικός, ο Αλέξανδρος
Αβρανάς πλέκει στην πρώτη του µεγάλου µήκους ταινία την ιστορία του γύρω από
ένα αναγνωρίσιµο, οικείο ζευγάρι. Ελπίζουν σε ένα καλύτερο κοινωνικά και οικονοµικά µέλλον, µπλεγµένοι την ίδια στιγµή σε έναν κύκλο οικογενειακής και κοινωνικής καταπίεσης που συνθλίβει τα ίδια τους τα θέλω.
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Αβρανάς, Σενάριο: Αλέξανδρος Αβρανάς, Ιωάννα Ράπτη, Παίζουν: Βασίλης Ανδρέου, Εύη Σαουλίδου, Ράνια Οικονοµίδου, Κωνσταντίνος Γιάνναρης,
Αλεξάνδρα Αϊδίνη Παραγωγή: Νίκος Σέκερης

‘‘

Όταν συναντήθηκα µε τον Αλέξανδρο και µου µίλησε για
την ταινία αποφάσισα να την κάνω, παρότι αναρωτήθηκα
ποια σχέση µπορεί να είχα εγώ µε µια παραιτηµένη σύζυγο, µάνα ενός οκτάχρονου παιδιού. Αρχικά, ο ρόλος, µού
ήταν αντιπαθής. Τελικά αποφάσισα να δουλέψω τον ρόλο
σκεπτόµενη ότι ένα νεκρό δίδυµο – ένα νεκρό ζευγάρι,
αποτελείται από δυο ζωντανές εν δυνάµει µονάδες. Αποφάσισα να δώσω στον χαρακτήρα που υποδύοµαι φευγαλέα όνειρα και στόχους. Όνειρα και στόχους που όταν τους
αφήνεις ανεκπλήρωτους χάνονται στο βάθος µιας συµβίωσης. Περάσαµε δυο µήνες µε τον Αλέξανδρο και τον Βασίλη δουλεύοντας καθηµερινά. Βοηθήσαµε ο ένας τον άλλο,
σχηµατοποιήσαµε τους χαρακτήρες µας. Μία µέρα πήγα να
δω τον Βασίλη στο θέατρο που δούλευε, και έπιασα τον
εαυτό µου να τον περιµένει να φύγουµε µαζί… «σε καλό
δρόµο είµαστε», σκέφτηκα!
Εντύπωση µου έκανε ότι κατά την διάρκεια της πρώτης ηµέρας των γυρισµάτων επικρατούσε µια ωραία ησυχία και ηρεµία. Ζω αυτό το ταξίδι πολύ δηµιουργικά, από την πρώτη
ηµέρα έως τώρα που διανύουµε την τρίτη εβδοµάδα γυρισµάτων. Αισθάνοµαι όπως είναι όταν παίζεις για πολύ ώρα
video game κλεισµένος στο σπίτι σου και ξαφνικά βγαίνεις
έξω στο δρόµο. ∆εν ξέρεις ποια πραγµατικότητα ζεις!
Εύη Σαουλίδου

φωτό: Κλεοπάτρα Χαρίτου

φωτό: Ορφέας Ερµιζάς

Without του Αλέξανδου Αβρανά

Μετά την επιτυχία του 5 λεπτά ακόµα, ο Γιάννης Ξανθόπουλος επανακάµπτει µε άλλη µια κωµωδία…µεταφυσικών προεκτάσεων. Ένας πρόσφατα αποφυλακισµένος µε αρκετό θυµό και ένα φιλόδοξο σχέδιο, ένα λαϊκό κορίτσι και ένας άβουλος νεαρός οργανώνουν ένα σχέδιο απαγωγής ενός σατανικού µεγαλοδικηγόρου,
αλλά αντ’ αυτού απαγάγουν την…αγγελικά πλασµένη θεία του.
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιάννης Ξανθόπουλος, Παίζουν: Άκης Σακελλαρίου, Φαίη Ξυλά, ∆ηµήτρης Πιατάς, Έφη
Παπαθεοδώρου Παραγωγή: Αργοναύτες

‘‘

Μπορεί η ταινία να λέγεται Όλα θα
πάνε καλά, αλλά στην πραγµατικότητα όλα πάνε στραβά. Νοµίζω ότι
επικεντρώνεται λίγο περισσότερο
στη δράση, αλλά παρόλα αυτά
υπάρχουν αρκετά κωµικά στοιχεία.
Το γέλιο είναι ένας τρόπος άµυνας
ενάντια στη φρίκη, κι εγώ το χρησιµοποιώ για να πάρω ανάσες. Το ίδιο
κάνω και στην ταινία. Τα κωµικά της
κοµµάτια προκύπτουν απ’ την κατάσταση, δεν είναι εµβόλιµα για βγάλουν γέλιο επί τούτου. Είναι ανάσες
µέσα σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον.
Γιάννης Ξανθόπουλος

Μοιραία σχέση του Ερρίκου Ανδρέου

φωτό: Γιώργος Καλφαµανώλης

Πεθαίνω για σένα του Νίκου Καραπαναγιώτη

Από το 1976 είχε να σταθεί πίσω από κινηµατογραφική κάµερα ο Ερρίκος Ανδρέου, που επιστρέφει µε µια «παλαιάς κοπής» ερωτική ιστορία, παρµένη από το οµότιτλο βιβλίο του Μήτσου Ευθυµιάδη. Ένας αυτοδηµιούργητος επιχειρηµατίας ταπεινής καταγωγής, αφήνει τη γυναίκα που σηµάδεψε τη ζωή του να ακολουθήσει την τραγική της µοίρα, χωρίς να καταφέρει να την αποτρέψει. Και όλα αυτά µε φόντο την µετεµφυλιακή Ελλάδα αλλά και τα χρόνια της χούντας και της µεταπολίτευσης.
Σκηνοθεσία: Ερρίκος Ανδρέου Σενάριο: Άρης Χατζόπουλος Παίζουν: Νίνα Λοτσάρη, Σπύρος Σπαντίδας, Μαριάννα
Πολυχρονίδου, Γιάννης Μόρτζος, Αλµπέρτο Εσκενάζυ Παραγωγή: Γεράσιµος Κανδύλης

‘‘

∆εν υπάρχουν ντεµοντέ ιστορίες,
αλλά ντεµοντέ παρουσιάσεις και
σκηνοθεσίες. Αισθάνοµαι άνθρωπος που ζει στην εποχή µας,
αφουγκράζοµαι την καθηµερινότητα γύρω µου και τις αναζητήσεις
του κοινού στα θέµατα τέχνης.
Θέλω η ταινία να συγκινήσει και
να θυµίσει κάτι από την αίγλη του
παλιού ελληνικού κινηµατογραφικού κοινωνικού δράµατος.
Ερρίκος Ανδρέου

Ακολουθώντας τη µόδα της εποχής που επιτάσσει την κινηµατογραφική διασκευή θεατρικών επιτυχιών, το έργο της Ελένης Ράντου «Μαµά µην τρέχεις»,
που παίχτηκε επί σειρά ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξαναδουλεύεται ριζικά από την ίδια και της δίνει την πρώτη της κινηµατογραφική εµφάνιση, ως
µια µητέρα που µπλέκεται µε τον γιό της σε ένα …ιδιότυπο ερωτικό τρίγωνο
(ίσως και τετράγωνο). Επιστροφή στα κινηµατογραφικά στούντιο για την Μάρθα Καραγιάννη.
Σκηνοθεσία: Νίκος Καραπαναγιώτης, Σενάριο: Ελένη Ράντου, Φίλιππος ∆εσύλλας,
Παίζουν: Ελένη Ράντου, Φάνης Μουρατίδης, Σήφης Πολυζωίδης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Μάρθα Καραγιάννη Παραγωγή: MAX Production, ODEON

‘‘

Είναι η οικογένεια ένας νόµος της φύσης ή όχι; Είναι φορεµένο
κοινωνικό µοντέλο; Η ταινία προσπαθεί να καταλάβει τι σόι πράγµα είναι ο ιερός αυτός θεσµός, χωρίς βέβαια να καταλήγει σε
ασφαλή συµπεράσµατα. Η ιστορία είναι η ίδια µε το θεατρικό.
Απλώς η ταινία τη λέει µε άλλο τρόπο. Και είναι ένα βήµα παρακάτω για µένα, ένα καινούργιο ταξίδι, καθώς το συναίσθηµα που
έβγαινε στη σκηνή µε την πρόζα, τώρα θα βγει µε τις εικόνες. Οι
ήρωες µέσα στη µιζέρια, το πήξιµο και το µποτιλιάρισµα της Αθήνας ζουν ένα πολύ µικρό όνειρο. Το σινεµά αυτό το όνειρο µπορεί να το δείξει να µεγαλώνει, σου επιτρέπει την υπέρβαση. Τα
τελευταία χρόνια υπάρχει µια τροµερή ένδεια στον χώρο του θεάµατος, και η κωµωδία είναι ικανή να την ξεσκεπάσει. Η στιγµή
είναι κατάλληλη για τον ελληνικό κινηµατογράφο. Σου επιτρέπει
να πλησιάσεις το όνειρο.
Ελένη Ράντου

Χωρίς σύνορα του Νικ Γκαϊτατζή

Ο Ηλίας του 16ου του Νίκου Ζαπατίνα

φωτό: Νίκος Νικολόπουλος

‘‘

Πλανόδιος πωλητής, ο Θανάσης µεγαλώνει ένα παιδί που εγκαταλείφθηκε από τη µητέρα του σε ηλικία ενός
έτους. Μπορεί η µάνα να είχε φύγει για την Αµερική µε την υπόσχεση ότι θα γυρίσει πίσω σε λίγους µήνες, όµως έξι χρόνια έχουν περάσει, και η µικρή είναι πια είναι περισσότερο Ελληνίδα, παρά Ρωσίδα. Όταν
εµφανίζεται η µητέρα της και την παίρνει µαζί της στην Αµερική, όλος ο κόσµος του Θανάση καταρρέει.
Αναγκάζεται, λοιπόν, να την ακολουθήσει, σε ένα ταξίδι γεµάτο δυσκολίες.
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Νικ Γκαϊτατζής, Παίζουν: Γιώργος Βογιατζής, Γιώργος Χωραφάς, Ντέιβιντ Μίλµπερν, Σπύρος Παπαδόπουλος

‘‘

Όταν έφυγα για την Αµερική είχα
πρόβληµα να βγάλω βίζα. Αναγκάστηκα λοιπόν να περάσω τα
βουνά του Μεξικό, εµπειρία που
µου έµεινε αξέχαστη. Είχα πει
λοιπόν ότι αν ποτέ µπορέσω να
κάνω µια ταινία γύρω από αυτή
την περιπέτεια, θα το κάνω!
Νικ Γκαϊτατζής

Ο Νίκος Ζαπατίνας αναβιώνει µια από τις κλασσικές ελληνικές ταινίες, βρίσκοντας τις αναλογίες ανάµεσα στη δεκαετία του ‘60 και το σήµερα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης δίνει την δική του εκδοχή σε έναν ρόλο µε τον οποίο άφησε εποχή ο Κώστας Χατζηχρήστος, αντιπαρέρχεται όµως κάθε διάθεση σύγκρισης.
Σκηνοθεσία: Νίκος Ζαπατίνας, ∆ιασκευή σεναρίου: Κάτια Κισσονέργη, Παίζουν: Πέτρος Φιλιππίδης, Τάσος Κωστής, Θέµις Μπαζάκα, Θανάσης Τσαλταµπάσης Παραγωγή: ODEON, Finos Films

∆εν θεωρώ ότι θα είναι αναπόφευκτες οι
συγκρίσεις µε το Χατζηχρήστο. Ωστόσο, αν
κάποιος αποφασίσει να το κάνει - είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα- δε νοµίζω ότι θα βρει
ιδιαίτερες οµοιότητες. Ηθοποιοί που έχουν
δώσει το στίγµα της δουλειάς τους δεν
έχουν να φοβηθούν τέτοια πράγµατα, βάζουν το δικό τους βοτσαλάκι. Άλλωστε, ο
Ηλίας του 16ου δεν γράφτηκε για το Χατζηχρήστο, γράφτηκε για το Λογοθετίδη που
το έκανε και µεγάλη επιτυχία στο θέατρο.
Στο σινεµά το έπαιξε ο Χατζηχρήστος αλλά
δε νοµίζω ότι πήγε ποτέ κάνεις να τον ρωτήσει πώς αισθάνεται που έπαιξε ένα ρόλο
που γράφτηκε για άλλον! Όσον αφορά το
αισθητικό κοµµάτι, κρατάµε µια γραµµή που
θυµίζει λίγο την παλιά εκείνη αίσθηση, αλλά δεν είναι καθόλου παλιοµοδίτικη.
Πέτρος Φιλιππίδης

Εcce Momo του Ανέστη Χαραλαµπίδη

Ο Momo συνέρχεται µετά από µια απόπειρα αυτοκτονίας, και ο Ανέστης Χαραλαµπίδης δηµιουργεί ένα παλίµψηστο εικόνων που σταδιακά αποκτά το δικό του νόηµα. Μια ταινία µε έντονες κορυφώσεις…χωρίς ηθοποιούς.
Σκηνοθεσία - Σενάριο - Αφήγηση: Ανέστης Χαραλαµπίδης Παραγωγή: Ανέστης Χαραλαµπίδης
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Bank Bang του Αργύρη Παπαδηµητρόπουλου

Ο Βασίλης Χαραλαµπόπουλος δοκιµάζει τις δυνάµεις του ως σεναριογράφος και ο µικροµηκάς
Αργύρης Παπαδηµητρόπουλος υπογράφει την πρώτη του µεγάλου µήκους σκηνοθεσία, µια κωµωδία
γύρω από τις περιπέτειες δυο αδελφών οι οποίοι,
µε βιτρίνα ένα γραφείο τελετών, αρχίζουν να ληστεύουν τράπεζες.
Σκηνοθεσία: Αργύρης Παπαδηµητρόπουλος, Σενάριο:
Βασίλης Χαραλαµπόπουλος, Παίζουν: Βασίλης Χαραλαµπόπουλος, ∆ηµήτρης Ήµελλος, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Γεράσιµος Σκιαδαρέσης και ο Κώστας Βουτσάς Παραγωγή: Black Orange, Village

‘‘

Η ιδέα που είχα για το πως κάνει ένας σκηνοθέτης την πρώτη του µεγάλου µήκους ταινία, ήταν η γνωστή. Ο σκηνοθέτης έχει µια ιδέα, γράφει το σενάριο και περιµένει αρκετό
καιρό να βρεθεί ο τρόπος να πάει επιτέλους µοτέρ. Αυτό είχα σκοπό να κάνω και εγώ.
Ξαφνικά όµως, χτυπάει το τηλέφωνο και ο Βασίλης Χαραλαµπόπουλος µου ζητάει να
σκηνοθετήσω την ταινία του. Σε τρεις µήνες ξεκινήσαµε γύρισµα. Το να κάνεις µια ταινία
µε αυτόν τον τρόπο έχει µια άλλη γοητεία γιατί είσαι πιο καθαρός απέναντι στις αρετές αλλά και τα προβλήµατα του σεναρίου. ∆εν είναι η «δικιά σου ταινία» και το βάρος είναι πολύ µικρότερο. Έτσι νόµιζα. Πολύ σύντοµα κατάλαβα ότι όλα αυτά είναι θεωρίες. Από την
πρώτη µέρα της προεργασίας αγάπησα την ταινία και έγινε δική µου. Πάντα µου άρεσαν
οι ταινίες είδους. Η γοητεία αυτής της ταινίας είναι ότι χορεύει ανάµεσα στα είδη αποκτώντας µια δική της ξεχωριστή ταυτότητα. Η κωµωδία, η δράση, το συναίσθηµα, το σασπένς
είναι µερικά από τα συστατικά του σεναρίου και αυτή ήταν η πρόκληση για εµένα. Έχοντας
στα χέρια µου αυτά τα υλικά και προσθέτοντας µια ετερόκλητη οµάδα πολύ καλών ηθοποιών και µια δεµένη παρέα πίσω από την κάµερα δηµιουργήθηκε το Bank Bang.
Αργύρης Παπαδηµητρόπουλος

Carousel του Σταµάτη Τσαρουχά

Η καντίνα του Σταύρου Καπλανίδη

‘‘
Καρουσέλ, όπως ο κύκλος της ζωής µιας γυναίκας που, έχοντας θεραπευτεί από ψυχολογικά προβλήµατα, προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Οι σκιές του παρελθόντος, όµως, την ακολουθούν και στη νέα της πορεία.
Σκηνοθεσία: Σταµάτης Τσαρουχάς Σενάριο: Σοφία Σωτηρίου, Σταµάτης Τσαρουχάς Παίζουν: Τάκης Μόσχος, Σοφία Σωτηρίου, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Τερζάκης Παραγωγή: Σταµάτης Τσαρουχάς
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Ένα στριγκό τρίξιµο. Το γνωστό.
Πήρε µια γρήγορη, κοφτή ανάσα.
Η πόρτα της καταπακτής. Μάζεψε
τα πόδια πλαγιαστά πάνω στο
κρεβάτι. Το κίτρινο φως από το
πάνω δωµάτιο ξεχύνεται κάτω
στη σκάλα και της πληγώνει τα
µάτια. ∆ιόρθωσε το νυχτικό και
σταύρωσε τα χέρια. Τα µαύρα
σκαρπίνια. Τα γνωστά. Κόλλησε
την πλάτη της στον τοίχο. Ένα,
δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι,
επτά. Επτά σκαλιά, επτά αργά βήµατα. Στέκει µπροστά της. Μια
πανύψηλη, απειλητική σκιά, καθώς το φως τον χτυπάει από πίσω. «Σου έφερα φαγητό, το αγαπηµένο σου, πατάτες τηγανητές».
«ΤΩΡΑ», σκέφτηκε.
Τάκης Μόσχος

Μια πολυπρόσωπη ταινία µε ήρωα τον Φίλιππο, έναν καλοσυνάτο 40άρη που γίνεται κοινωνός των προβληµάτων όσων σταµατούν στην καντίνα του. Παρατηρεί, ακούει, συµβουλεύει, υποµένει. Θα κάνει την επανάστασή του αφήνοντας πίσω την καντίνα και τις ζωές των άλλων, επιλέγοντας µια νέα αρχή
για τον εαυτό του.
Σκηνοθεσία: Σταύρος Καπλανίδης Σενάριο: Σταύρος Τσιώλης Παίζουν: Αλέξανδρος Λογοθέτης, Σήφης Πολυζωίδης, Μαρία Ζορµπά, Ερρίκος Λίτσης κ.α. Παραγωγή: Σταύρος Καπλανίδης
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

και γυρίζει… και γυρίζει… και γυρίζει…

Το βουνό µπροστά του Βασίλη Ντούρου

Hotel Arcadia
Η αγάπη του για την Ελλάδα φέρνει τον Φαίδωνα Παπαµιχαήλ από το Χόλιγουντ στη χώρα µας για τη δεύτερη
σκηνοθετική του προσπάθεια. Και δεν έρχεται µόνος του: µαζί του ο Νικ Νόλτε! Ο σπουδαίος αµερικάνος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο Hotel Arcadia µαζί µε τους Χάλεϊ Μπένετ και Κάρτερ Τζέκινς, δύο ανερχόµενους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Το στόρι της ταινίας είναι η περιπλάνηση ενός αγοριού και ενός κοριτσιού που περνούν
τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Το ταξίδι τους είναι γεµάτο επικίνδυνες αλλά και γοητευτικές γνωριµίες, οικείες
εικόνες και συναισθήµατα σε µια χώρα που θα έπρεπε να τούς είναι ξένη. Τα γυρίσµατα της ταινίας φιλοξενήθηκαν στη Μάνη, το Λεωνίδιο, την Εύβοια, τον Μόρνο, την λίµνη Υλίκη και τον Ασπρόπυργο. Σκηνοθεσία: Φαίδων Παπαµιχαήλ, Σενάριο: Ντέιβιντ Αρινιέλο, Εκτέλεση παραγωγής: Σκοτ Τσέιµπερς, Παραγωγός: Κέλυ Τόµας, Παίζουν: Νικ Νόλτε, Χάλεϊ Μπένετ, Κάρτερ Τζέκινς, Ντάντο Μπαχτάτζε, Αλεξάνδρα Παυλίδου, Ρένος Χαραλαµπίδης. Την παραγωγή από ελληνικής πλευράς έχει αναλάβει η Top Cut του Σταµάτη Αθανάσουλα, ενώ
σηµαντική υπήρξε η συµβολή του Film Commission για την πραγµατοποίηση της ταινίας στην Ελλάδα.

Ο διαχειριστής
Αρχές Οκτωβρίου ξεκινά τα γυρίσµατα της νέας του ταινίας ο Περικλής Χούρσογλου. Παρακολουθούµε την
αδιέξοδη προσπάθειά του 45χρονου Παύλου να αποδράσει από µια καθηµερινότητα που τον καταπίνει: αναλαµβάνει τη διαχείριση και την…χαλασµένη αποχέτευση της πολυκατοικίας του για να διευκολύνει τη µητέρα
του, η γυναίκα του µοιάζει να είναι σοβαρά άρρωστη, ενώ θα ερωτευτεί µια πολύ νεότερή του γυναίκα. Παίζουν: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Κατερίνα Γιουλάκη, Κώστας Βουτσάς.

Ψυχή βαθιά
Πάντοτε πιστός στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση των θεµάτων του, ο Παντελής Βούλγαρης επιλέγει, τέσσερα χρόνια µετά τις Νύφες, να µιλήσει για τον Εµφύλιο. Το σενάριο αποτελεί προϊόν έρευνας πολλών ετών πάνω σε γραπτές και προφορικές µαρτυρίες και το στόρι επικεντρώνεται σε δύο αδέρφια που προσπαθούν να επιβιώσουν στην καρδιά του Εµφυλίου. Τα γυρίσµατα αναµένεται να ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεµβρίου και θα
γίνουν στην Καστοριά, τον Γράµµο, το Βίτσι και τις Πρέσπες.

Το κακό 2
Το Κακό του Γιώργου Νούσια, που έχει ήδη αποκτήσει το δικό του, φανατικό κοινό, ξαναχτυπά… φλέβα, µε
ανανεωµένο cast. Και πιάνει το νήµα από εκεί που το άφησε η πρώτη ταινία, µε την οµάδα των φίλων να καταφέρνει να ξεφύγει από το γήπεδο όπου τα ζόµπι την έχουν περικυκλώσει, προσπαθώντας µαζί µε άλλους
επιζώντες να βρει µια διέξοδο από τον χαµό. Στην ιστορία θα µπλεχτούν µια οµάδα τρελών σκοπευτών και µια
µυστηριώδης φιγούρα που µοιάζει να έρχεται από την αρχαιότητα...µήπως εκεί βρίσκεται και η λύση; Παίζουν:
Απόστολος Τότσικας, Γιάννης Τσιµιτσέλης, Ορφέας Αυγουστίδης, Γιώργος Χρανιώτης.

‘‘
Το βαν µιας οµάδας πυροτεχνουργών που µεταφέρει πυροτεχνήµατα για το βράδυ της Ανάστασης µένει από µηχανική βλάβη σε µια ορεινή περιοχή στα βόρεια της Ηπείρου. Το βουνό που βρίσκεται µπροστά κάνει αδύνατη την επικοινωνία µε τα κινητά τηλέφωνα αναγκάζοντάς τους να ζητήσουν τη βοήθεια ενός κατοίκου του οικισµού. Μια ιστορία θρησκευτικού µίσους, που υποβόσκει χρόνια στο µικρό χωριό ξεσπά µε την άφιξη των επισκεπτών.
Σκηνοθεσία: Βασίλης Ντούρος Σενάριο: Γιάννης Τσίρος Παίζουν: Γεννάδιος Πάτσης, Καραφίλ Σένα, Γιώργος Μωρόγιαννης, Κώστας Καζανάς, Γιασεµί Κηλαηδόνη Παραγωγή: Νικόλαος Νικολέτος - Protasis Production
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Το βουνό µπροστά δεν είναι µια
ταινία µε ήρωες τον κακό Αλβανό
και τον καλό Έλληνα. Είναι µια ταινία για την ανθρώπινη επικοινωνία
και τον αλληλοσεβασµό. Επικοινωνία που χάνεται, καθώς ο φόβος του ξένου, του αλλόθρησκου
και του διαφορετικού, δεν µας επιτρέπει µια βαθύτερη πολιτισµική
επαφή και δια-θρησκευτική προσέγγιση, που θα µας βοηθούσαν
στην αποδοχή του άλλου, ως ισάξιου και όχι ως κατώτερου, σε
αντίθεση µε την επιθετικότητα και
τη διάκριση που επιφέρουν ο ρατσισµός και η αλαζονεία.
Βασίλης Ντούρος

Χρυσόσκονη
Για το πασπαλισµένο µε χρυσόσκονη παρελθόν, που συχνά ανακαλούµε σαν παραµύθι, γλυκό και ανέφελο, σε
αντιπαράθεση µε τον απρόσωπο και χυδαίο σηµερινό τρόπο ζωής, µιλά η Μαργαρίτα Μαντά στην πρώτη της
µεγάλου µήκους ταινία. Η ιστορία γεννιέται µε αφορµή την Αθήνα, και η πλοκή της ρέει παράλληλα µε την µετάλλαξη της πόλης, καθώς τρία αδέρφια κοντά στα σαράντα αντιµετωπίζουν, ο καθένας µε τον τρόπο του, την
προοπτική πώλησης του πατρικού τους σπιτιού, µετά τον θάνατο των γονιών τους. Οι ήρωες συγκρούονται µε
τον εαυτό τους, ακριβώς όπως η πόλη συγκρούεται µε τη µνήµη της ιστορίας της. Παίζουν: Μάνια Παπαδηµητρίου, Άννα Μάσχα

Τα Οπωροφόρα της Αθήνας
Πριν ακόµη το Αθήνα – Κωνσταντινούπολη βγει στις αίθουσες ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ξαναρίχνεται στους
δρόµους της αγαπηµένης του Αθήνας, αποφασισµένος, αυτή τη φορά, να τη δει µε…κωµική διάθεση. Οδηγός
του, το οµώνυµο βιβλίο του Σωτήρη ∆ηµητρίου, όπου ένας µανάβης µε ποιητικές διαθέσεις πραγµατοποιεί ένα
παράξενο οδοιπορικό στην Αθήνα, ενώ, στο κατόπι του, ένας συγγραφέας αναπτύσσει τις ιδέες και την ποιητική του. Παίζουν και πάλι ο Λευτέρης Βογιατζής και η Αλεξία Καλτσίκη, και µαζί τους ο Νίκος Κουρής.

Forget me not
Επτά χρόνια µετά το ανεξάρτητο Πες στη Μορφίνη ακόµα την ψάχνω, ο Γιάννης Φάγκρας αλλάζει θεµατική,
και από τον κοινωνικό προβληµατισµό περνά σε ένα οδοιπορικό αυτογνωσίας ενός σύγχρονου Οδυσσέα, που
θα ξεκινήσει από τη Νέα Ορλεάνη για να φτάσει µέχρι την Αλάσκα. Αντιµέτωπος µε τη µοναξιά της άγριας φύσης, προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα φυσικά φαινόµενα αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό, τη µοναξιά του και
την ανάγκη του για ανθρώπινη επαφή.

ντοκιµαντέρ

Τα κύµατα που µε δίδαξαν το ανυπότακτο του Κώστα Νταντινάκη

«Τα κύµατα που µε δίδαξαν το ανυπότακτο και την αιώνια παλίρροια», γράφει η ποιήτρια Βικτωρία
Θεοδώρου αναφερόµενη στον γενέθλιο τόπο της, την παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά, όπου
γεννήθηκε και ο Κώστας Νταντινάκης. Ανήκοντας στην κάστα εκείνη των δηµιουργών των οποίων
η ζωή και το έργο είναι αλληλένδετα, η Θεοδώρου πέρασε πέντε από τα καλύτερα χρόνια της ζωής της, από το 1947 ως το 1952, στα νησιά της εξορίας, αρνούµενη να κάνει δήλωση µετάνοιας.
Ο σκηνοθέτης βλέπει ακόµη, στα µάτια της 82χρονης ποιήτριας, την κοπέλα των 22 χρόνων της
φωτογραφίας από το ηµερολόγιο εξορίας. Και συζητά µαζί της για τη ζωή και το έργο της, τα Χανιά, την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και διεθνώς, και βέβαια για την ποίηση, καθώς τού διαβάζει αποσπάσµατα από τα πεζά και τα ποιήµατά της.

Η παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά µε το πατρικό σπίτι της ποιήτριας όπου πέρασε τα παιδικά και
εφηβικά της χρόνια (αρχείο Ζωής Μητσοτάκη).

Σκηνοθεσία/Σενάριο/Παραγωγή:
Κώστας Νταντινάκης

Ξένες σε ξένη χώρα: η άγνωστη ιστορία των ελληνικών ταινιών
µυστηρίου και φαντασίας του ∆ηµήτρη Παναγιωτάτου

Ταξίδι στην σκιά του Βυζαντίου
του Γιώργου Ζαφείρη
Επτά χρόνια µετά την Εφήµερη πόλη, που ταξίδεψε ως τις Κάννες και απέσπασε εγκωµιαστικές κριτικές, ο Γιώργος Ζαφείρης επιστρέφει
για να αναζητήσει τις αρχαίες ελληνικές ρίζες της Ορθοδοξίας, τα µυστικά της επιβίωσής της µέσα από αιώνες Ισλαµικής κυριαρχίας, και
τη σύνθετη σχέση µεταξύ Ισλάµ και Χριστιανισµού στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά µε αφορµή το πολυβραβευµένο, οµότιτλο βιβλίο του
Ουίλιαµ Νταλρίµπλ, που ακολουθεί τα βήµατα δυο καλογέρων καθώς ξεκινούν, το 587, να διασχίσουν ολόκληρη την τότε βυζαντινή αυτοκρατορία. Τα γυρίσµατα έγιναν στην Τουρκία, την Συρία, τον Λίβανο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο.
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Γιώργος Ζαφείρης Παραγωγή: Νότος Films, ΕΡΤ
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Υπάρχουν ελληνικά θρίλερ; Ελληνικά φιλµ νουάρ; Ταινίες τρόµου, φανταστικού ή fantasy;
Ελληνικές ταινίες επιστηµονικής φαντασίας; Κι όµως υπάρχουν! Τέσσερα κορίτσια, η Νάνσυ
(Miss Thriller), η Στέλλα (Miss Noir), η Αναστασία (Miss Fantasy) και η ∆ήµητρα (Miss Sci-Fi)
ταξιδεύουν στο χρόνο και φέρνουν στο φως το ελληνικό σινεµά µυστηρίου και φαντασίας,
από τη δεκαετία του '60 µέχρι σήµερα: 40 ταινίες µεγάλου µήκους (συν ένα αφιέρωµα σε µικρού µήκους), 35 συνεντεύξεις µε σκηνοθέτες, σεναριογράφους, κριτικούς, κ.ά. Σπάνιο οπτικό
και ηχητικό υλικό. Η νέα ταινία του ∆ηµήτρη Παναγιωτάτου, ντοκιµαντέρ µε πολλά στοιχεία
fiction, δεν είναι µονάχα ένας φόρος τιµής σε ταινίες και δηµιουργούς. Είναι κυρίως µια κριτική, διεισδυτική µατιά σε είδη που άδικα περιφρονήθηκαν και που σήµερα επιστρέφουν µε
νέα δυναµική να διεκδικήσουν ό,τι τους στέρησαν.

Σκηνοθεσία/Σενάριο:
∆ηµήτρης Παναγιωτάτος
Συνεργάτης σεναρίου: Βίκυ Χασάνδρα
Παραγωγή: ∆ηµήτρης Παναγιωτάτος

Εθνικός Κήπος του Απόστολου Καρακάση

Οι περισσότεροι προσπερνούν την πύλη του µε βιαστικά βήµατα, πίσω όµως από τα πράσινα κάγκελα και τους ψηλούς φοίνικες του Εθνικού Κήπου, υπάρχει ένας άλλος κόσµος. Ο σκηνοθέτης,
για έναν ολόκληρο χρόνο, παρακολουθεί τις ζωές των θαµώνων, των εργαζοµένων αλλά και των
περιστασιακών επισκεπτών του. Με ηθογραφικές επιρροές και φόντο αυτή την άχρονη όαση στην
καρδιά της Αθήνας, ένα µωσαϊκό συντίθεται, µε πρωταγωνιστές τα µικρά ή και µεγάλα δράµατα
της καθηµερινότητας, τις επιθυµίες και τις ψευδαισθήσεις, εν τέλει την ίδια τη ζωή.

Άλλος δρόµος δεν υπήρχε του Σταύρου Ψυλλάκη

Σκηνοθεσία/Σενάριο:
Απόστολος Καρακάσης
Παραγωγή: Portolanos Films
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Καντίρ, ένας Αφγανός Οδυσσέας της Αννέτας Παπαθανασίου

Η Αννέτα Παπαθανασίου µάς συστήνει τον Καντίρ, έναν Αφγανό πρόσφυγα που διέφυγε στην
Ελλάδα εξαιτίας των Ταλιµπάν, και επιστρέφει µετά από εννέα χρόνια στα πάτρια εδάφη. Με ανάµεικτα συναισθήµατα χαράς και φόβου, ο ξεριζωµένος µετανάστης βρίσκει τη χώρα του διαλυµένη, µε τους Ταλιµπάν να βρίσκονται παντού απειλώντας µε βόµβες αυτοκτονίας και την κυβέρνηση να αδυνατεί να δώσει λύση στη φτώχεια και την ανασφάλεια. Παρ’όλα αυτά, η ελπίδα δεν
έχει σβήσει: «Βρήκαµε ένα Αφγανιστάν διαφορετικό από αυτό που µπορεί να περιµέναµε. Μια
χώρα µε βαθιά κουλτούρα, που πρέπει οπωσδήποτε να βοηθηθεί, και στην οποία οι γυναίκες
ξαναρχίζουν να κερδίζουν τη θέση που τους αξίζει», λέει η σκηνοθέτρια. Στην προσπάθεια του
Καντίρ να αποφασίσει αν θα παραµείνει στην πατρίδα του, όταν βρει την οικογένειά του, ή αν θα
γυρίσει στην Ελλάδα, βλέπει µια προσωπική ιστορία που µας αφορά, και στο πρόσωπο του αναγνωρίζει τον Οµηρικό ήρωα.

Σκηνοθεσία/Σενάριο:
Αννέτα Παπαθανασίου
Παραγωγή: Cinegram,
Yπουργείο Εξωτερικών, ΕΡΤ,
Al jazeera English
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ: 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τρεις από τους έξι πρωταγωνιστές µιας πρωτοφανούς ιστορίας µάς παίρνουν
από το χέρι και µας διδάσκουν την προσήλωση στον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του: το ντοκιµαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη εξετάζει την περίπτωση έξι επικηρυγµένων ανταρτών που κρύβονταν για δεκαπέντε περίπου χρόνια µετά το
τέλος του Εµφυλίου στη ∆υτική Κρήτη, µέχρι να φυγαδευτούν για το εξωτερικό µε εντολή του κόµµατος, µια καλοκαιρινή µέρα του ’62. Οι τρεις επιβιώσαντες µιλούν για τον αγώνα που τούς έκανε να αντέξουν πολυάριθµα βάσανα και
άγριες καταδιώξεις από φανατισµένους κυνηγούς, αλλά και για την συχνή υποστήριξη «αφανών», απλών ανθρώπων. Βασισµένο στο οµότιτλο βιβλίο του Νίκου και της Αργυρούς Κοκοβλή.

Σκηνοθεσία/Σενάριο:
Σταύρος Ψυλλάκης
Παραγωγή: ΕΡΤ, Massive Productions,
Indigo View
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Ο κος Λεονάρδος και οι άλλοι του Νίκου Θεοδοσίου

Ο κύριος Λεονάρδος, πλανόδιος κινηµατογραφιστής, φτάνει το 1905
στο Καστόρι της Λακωνίας για να δώσει δυο παραστάσεις κινηµατογράφου,
αρρωσταίνει όµως αιφνιδιαστικά και πεθαίνει. Έναν αιώνα µετά, ο Νίκος
Θεοδοσίου παίρνει αφορµή από την ιστορία του και αποφασίζει να διατρέξει
µε την κάµερά του όλη την Ελλάδα, συναντώντας «παλιές καραβάνες»
του φιλµ και της µποµπίνας. Σκουριασµένες µηχανές προβολής αρχίζουν
να ανασκαλεύονται, κιτρινισµένες φωτογραφίες να ξεθάβονται, και ξεχασµένες
από καιρό ιστορίες να ξυπνούν.

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Νίκος Θεοδοσίου
Παραγωγή: Νεανικό Πλάνο

Ελένη Αλταµούρα της Κλεώνης Φλέσσα

Με οδηγό το ηµερολόγιο της Ελένης Μπούκουρη Αλταµούρα (1821 – 1902), της «πρώτης
Ελληνίδας ζωγράφου», µια ηθοποιός – ζωγράφος ακολουθεί την ιστορία της. Μεγαλωµένη
µέσα στις επαναστατικές φλόγες, η Αλταµούρα δέχτηκε τα εµπόδια µονάχα ως αναγκαίους
σταθµούς µέχρι τον προορισµό της. Από τις Σπέτσες της Επανάστασης έφτασε στη Ρώµη για
σπουδές ζωγραφικής, και αναγκάστηκε να µεταµφιεστεί σε άντρα για να τις συνεχίσει. Κατόρθωσε όµως να παραµείνει ένα θηλυκό και ευαίσθητο άτοµο µέσα σε έναν ανδροκρατούµενο
κόσµο, για να επιστρέψει στην Ελλάδα ως η πρώτη καθηγήτρια ζωγραφικής.

Η πρώτη µου φορά της Μαρίας Λεωνίδα

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Κλεώνη Φλέσσα
Παραγωγή: Κλεώνη Φλέσσα, ΕΡΤ
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Ο Κοκκάλας του Στέλιου Αποστολόπουλου

Κόντρα, κάθε φορά, στο ρεύµα της εποχής του, ο Γιάννης, γεννηµένος σε οικογένεια βοσκών
στα Λευκά Όρη της Κρήτης, εγκαταλείπει την ορεινή κοινότητα στα δεκαεπτά του, και αποκτά
οικογένεια και µια επιτυχηµένη καριέρα στην Αθήνα. Όταν, όµως, δώδεκα χρόνια αργότερα
ο ξάδερφός του – που κρατούσε το κοπάδι και το µητάτο της οικογένειάς του – πεθαίνει, οι
βεβαιότητες ανατρέπονται: ο Γιάννης αποφασίζει να επιστρέψει, εντελώς άπειρος, στα Λευκά
Όρη. Είναι ο τελευταίος βοσκός που ανεβαίνει εκεί, καθώς η κτηνοτροφία φθίνει και οι βοσκοί πουλάνε, πλέον, τα κοπάδια τους. Ο Στέλιος Αποστολόπουλος καταγράφει την αναµέτρησή του µε την µοναξιά των βουνών – αλλά κυρίως µε την πεποίθηση των συγχωριανών
του ότι δεν θα τα καταφέρει.

∆εν της έφταναν οι ζαλάδες και τα άλλα «βάσανα» της εγκυµοσύνης, η Μαρία Λεωνίδα
αποφάσισε ταυτόχρονα να κυοφορήσει και…ένα ντοκιµαντέρ για όλα όσα δεν απαντώνται
στα βιβλία εγκυµοσύνης, αλλά µοιράζονται µεταξύ τους οι γυναίκες τους εννιά µοναδικούς
µήνες. Παράλληλα µε το προσωπικό ηµερολόγιο της σκηνοθέτιδας, που βιώνει για πρώτη
φορά την εµπειρία της κυοφορίας, ο φακός στρέφεται σε τέσσερις ακόµα, εντελώς διαφορετικές, γυναίκες, αναζητώντας απαντήσεις στις απορίες τους και δίνοντάς µας µια µατιά από τις
αντιξοότητες, τις αγωνίες και τις πρωτόγνωρες εµπειρίες που κρύβει αυτό το µοναδικό ταξίδι.

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Μαρία Λεωνίδα
Παραγωγή: Portolanos Films, ΕΡΤ
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Χιπ χοπ ρυθµοί και ρίµες του Νίκου Σκαρέντζου

Σκηνοθεσία/Σενάριο:
Στέλιος Αποστολόπουλος
Παραγωγή: Ρέα Αποστολίδου,
Γιούρι Αβέρωφ, ΑΝΕΜΟΝ Productions
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Ένας πλήρης οδηγός προς επίδοξους…χιπ χόπερς. Η προέλευση, τα χαρακτηριστικά και η
πορεία του ιδιαίτερου αυτού µουσικού είδους αναλύονται από τους εν Ελλάδι πρωταγωνιστές του, και ο Νίκος Σκαρέντζος παρατηρεί, µε αφορµή διάφορες συναυλίες στην περσινή
Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μουσικής, την παλιά και την νεότερη γενιά του ελληνικού χιπ χοπ, τις
µουσικές και άλλες διαφορές τους και το κοινό τους. Συµµετέχουν µπάντες όπως οι "Στοίχιµα", ο MC Yinka, οι "Phase 3", οι "Psyclowns", οι "ως Αιδώ", οι "Flowjob" και ο Jerome.

Σκηνοθεσία/Σενάριο:
Νίκος Σκαρέντζος
Παραγωγή: Top cut, ΕΡΤ
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Charisma X - Ιάνης Ξενάκης της Έφης Ξηρού

Μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του 20ού αιώνα, ο Ιάνης Ξενάκης (1922-2001)
σφράγισε µε το έργο του τη σύγχρονη µουσική δηµιουργία και απέδειξε εµπράκτως ότι δεν
υπάρχουν όρια µεταξύ τέχνης και επιστήµης. Επτά χρόνια µετά το θάνατό του, η Έφη Ξηρού
προσπαθεί ν’ ακολουθήσει και να καταγράψει την πορεία του διακεκριµένου καλλιτέχνη, και
να παρουσιάσει αποσπάσµατα από το έργο και τις σκέψεις του Έλληνα δηµιουργού που µετέφερε το όραµά του για την ανανέωση της µουσικής, της σκέψης και της κοινωνίας ως το κατώφλι της τρίτης χιλιετίας. Από την πόλη Βράιλα της Ρουµανίας, όπου γεννήθηκε ο συνθέτης,
περνά στις διαδηλώσεις στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της Κατοχής, συνεχίζει στη Γαλλία,
όπου σπούδασε αρχιτεκτονική δίπλα στον Λε Κορµπιζιέ, αλλά και στο Κονσερβατουάρ, µε
δασκάλους τον Ονεγκέρ και τον Ολιβιέ Μεσιάν, και καταλήγει στην Κορσική, στο σπίτι που ο
ίδιος σχεδίασε κι όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, εκφραστής, µέχρι τέλους, της
µουσικής πρωτοπορίας αλλά και της κοινωνικής απελευθέρωσης.

Σκηνοθεσία/Σενάριο:
Έφη Ξηρού
Παραγωγή: Τζίνα Πετροπούλου, ΕΡΤ
Με την ενίσχυση του ΕΚΚ

Σαν τον αέρα που αναπνέω του Γιώργου Ζέρβα

Κάθε καλοκαίρι, το χωριό Χουδέτσι της Κρήτης κατακλύζεται από περισσότερους από πεντακόσιους µουσικούς από όλο τον κόσµο, πολλοί από τους οποίους θεωρούνται αυθεντίες στην εκπροσώπηση της παραδοσιακής µουσικής της χώρας τους. Ο Γιώργος Ζέρβας καταγράφει την
εντυπωσιακή τους σύµπραξη, µέσα από σύντοµα πορτρέτα των µουσικών και των οργάνων τους,
την παρουσίαση των µουσικών εργαστηρίων και των µαθητών τους, και βέβαια των ίδιων των
συναυλιών και των γλεντιών που ακολουθούν. 9 εβδοµάδες γυρισµάτων, 140 ώρες υλικού, 12
διαφορετικές γλώσσες – αλλά ένα ταξίδι που προσπαθεί να αποφύγει τις µεγαλοστοµίες, δείχνοντας την αλληλεπίδραση των µουσικών παραδόσεων.

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Γιώργος Ζέρβας
Παραγωγή: Γιώργος Ζέρβας Film
Productions, Vox Documentaries

// publi

ασφαλίσεις παραγωγών & εκδηλώσεων
πρωτοποριακές λ ύσεις & ο λοκληρωµένες π ροτάσεις
Επιδιώξαµε να συναντήσουµε τον κ. Γ. Ζαφειρίου ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο
της
Comergon
ΑΕ
Μεσίτες
Ασφαλίσεων
(g.zafiriou@comergon.gr), ώστε να µάθουµε από πρώτο χέρι τις
πρωτοποριακές λύσεις και τις νέες δυνατότητες στο χώρο ασφάλισης Παραγωγών και Εκδηλώσεων.
Κύριε Ζαφειρίου αναφερθείτε µας γενικά για την δραστηριότητα της
εταιρείας σας.
Η Comergon ΑΕ είναι Μεσίτης Ασφαλίσεων µε εµπειρία 40 χρόνων στην ασφαλιστική βιοµηχανία και εξειδίκευση στις Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων.
Αρχίσαµε να αναπτύσσουµε τον χώρο των ασφαλίσεων παραγωγών και εκδηλώσεων από 10ετίας, όντας τότε πρωτοπόροι στην Ελλάδα. Ασχοληθήκαµε ενεργά
και ασφαλίσαµε πολλές παραγωγές που αφορούσαν τηλεοπτικά serial, ταινίες µικρού και µεγάλου µήκους κλπ. Ενδεικτικά αναφέρω: ‘Η ζωή που δεν έζησα’,
‘Ουδέν πρόβληµα’, ‘Safe Sex’, ‘Ριζότο’, ‘Oxygen’, ‘Το κλάµα βγήκε από τον παράδεισο’, ‘Είσαι το ταίρι µου’, ‘Οξυγόνο’, ‘Νταντά’, ‘Τεστοστερόνη’, ‘Μαρία η
Άσχηµη’, ‘Αυστηρώς ακατάλληλο’, ‘Αλίκη’ κ.α.

Τι νέες ασφαλιστικές υπηρεσίες λοιπόν προσφέρετε στην Ελληνική αγορά Παραγωγών και Εκδηλώσεων;
Τα τελευταία 1-2 χρόνια παρατηρήσαµε µία δυστοκία από τις ασφαλιστικές εταιρείες στην ανάληψη τέτοιων ασφαλίσεων. Εξουθενωτικά ερωτηµατολόγια, καθυστερήσεις στην τιµολόγηση, ακριβά ασφάλιστρα, περιορισµοί στις καλύψεις, γεωγραφικές δυσκολίες και άλλα πολλά προβλήµατα µας ώθησαν στο να αναζητήσουµε εναλλακτικές λύσεις.
Μετά από µία αναζήτηση (που ξεκίνησε ουσιαστικά από το 2005) σε διάφορες
χώρες της Ευρώπης, η Comergon από τα µέσα του 2008 εκπροσωπεί κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα και την Κύπρο το Circles Group που είναι ο µεγαλύτερος Ευρωπαϊκός Underwriter ασφαλίσεων Παραγωγών και Εκδηλώσεων.
Και είµαστε εξαιρετικά περήφανοι για αυτή τη συνεργασία.
Με την συνεργασία αυτή µας παρέχονται οι εξής σηµαντικές δυνατότητες:
- Τιµολόγηση της ασφάλισης σε 10 λεπτά µέσω 6 ερωτήσεων
- Έκδοση ασφαλιστηρίου συµβολαίου εντός 24ώρου
- Αποτελεσµατική διαχείρισης της αποζηµίωσης
- ∆υνατότητα ασφάλισης παραγωγών και εκδηλώσεων σε οποιαδήποτε χώρα της
Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των επικίνδυνων σκηνών
- Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, προσαρµοσµένα στο budget της παραγωγής
- Αµεσότητα εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων από τα στελέχη της εταιρείας µας

Τι καλύψεις παρέχονται κ. Ζαφειρίου;
Για τις ασφαλίσεις Παραγωγών οι δυνατότητες καλυπτόµενων κινδύνων συνίστανται στις ασφαλίσεις του Cast
(συµπεριλαµβανοµένου του pre/post production), του Crew, της Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, του αρνητικού
– βίντεο, του κάθε εξοπλισµού (ηλεκτρονικού, µακενίστικου κλπ) και άλλα πολλά.
Για τις ασφαλίσεις Εκδηλώσεων καλύπτουµε τις επιπτώσεις Ακύρωσης της Εκδήλωσης λόγω αιφνίδιου συµβάντος, καιρικών συνθηκών, µη εµφάνισης καθώς και τον εξοπλισµό της εκδήλωσης, της Αστική Ευθύνη, του µουσικού εξοπλισµού, της βιντεοσκόπησης κλπ.

Ποιες ενέργειες έκανε η Comergon για την προώθηση και γνωστοποίηση των νέων δεδοµένων;
Το Τµήµα Marketing της εταιρείας µας ασχολήθηκε επί τρεις µήνες και µόλις ολοκλήρωσε µία προωθητική καµπάνια, µε ειδικά διαµορφωµένο υλικό και σε πολύ υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο. Η καµπάνια αυτή αφορά σε
στοχευόµενες αποστολές ‘έξυπνου’ προωθητικού υλικού σε συγκεκριµένους επαγγελµατίες του χώρου, και θα
ολοκληρωθεί σε τρία στάδια. Ελπίζουµε η συνολική εντύπωση να δώσει το κατάλληλο στίγµα ώστε να µπορέσουµε να ‘ταράξουµε τα νερά’.

Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο κ. Ζαφειρίου;
Μέχρι σήµερα η ασφαλίσεις του συγκεκριµένου χώρου ήταν γεµάτες δυσκολίες – όπως ανέφερα πιο πάνω υπήρχαν καθυστερήσεις, γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες και υψηλό κόστος. Εµείς πλέον δώσαµε τη λύση: γρήγορα,
ευέλικτα, απλά και κυρίως πολύ πιο οικονοµικότερα από το παρελθόν. Το µόνο που µένει είναι οι επαγγελµατίες του χώρου να πεισθούν να µας δοκιµάσουν. Είµαι σίγουρος ότι θα µείνουν εξαιρετικά ικανοποιηµένοι.

// στον

ιστό

όλα για τη µικρού µήκους
www.t-short.gr, www.shortfilm.gr, www.bigbang.gr
από τον Λευτέρη Αδαµίδη
Μετράει εννιά χρόνια αυτή η προσπάθεια οπότε σίγουρα δεν
έχουµε την αυταπάτη ότι παρουσιάζουµε κάτι άγνωστο ή καινούριο. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουµε δηλαδή. Γιατί όπως και να το κάνουµε
σπάνια έχουµε την ευκαιρία να βλέπουµε µια τόσο συνεπή (σχεδόν στα
όρια της εµµονής) πορεία πάνω σε ένα αντικείµενο όχι και τόσο εµπορικό και λίγο παρεξηγηµένο, όπως η ελληνική ταινία µικρού µήκους. Ο λόγος βέβαια για την t-short του Κυριάκου Χατζηµιχαηλίδη και τα ουκ ολίγα παράπλευρα σχέδιά της που όσο περνά ο καιρός αυξάνονται και πληθύνονται. Πρόκειται άλλωστε για µια πολλαπλή και ολοκληρωµένη
πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την παραγωγή, απλώθηκε στην προώθηση και στο web µε περισσότερους από έναν τρόπους όπως θα δούµε
και έφτασε µέχρι τη διανοµή, την έκδοση βιβλίων και dvd και το θέατρο.
∆εν είναι τυχαίο φυσικά ότι η t-short συµµετείχε ενεργά στο πρόγραµµα
ψηφιοποίησης Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ δίνει τακτικά το παρών σε
ευρωπαϊκά προγράµµατα πολιτισµού.
Για να πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά όλα ξεκινούν από το καλοσχεδιασµένο site της t-short (δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται ακόµη και στο web design) όπου µπορεί κανείς να δει µε µια µατιά
όλες τις δραστηριότητες και τα νέα της και να περιηγηθεί µε άνεση στα
επιµέρους τµήµατα. Από τα πιο ξεχωριστά και σίγουρα πρωτοποριακά
για τη χώρα µας σχέδια αποτελεί η δηµιουργία εδώ και χρόνια του online
φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους big bang µια µοναδική ευκαιρία να δει
κανείς οποιαδήποτε στιγµή και σε καλή ποιότητα µερικές από τις σηµαντικότερες προσπάθειες στο συγκεκριµένο χώρο κάποιες µάλιστα σε αποκλειστικότητα. Και βέβαια µιλάµε για ένα κανονικό, διαγωνιστικό, φεστιβάλ χωρίς όµως κανονισµούς (εκτός από τη διάρκεια), προθεσµίες συµµετοχής ή επιτροπές, αλλά φυσικά βραβεία, µε πιο σηµαντικό αυτό που
αφορά τη διανοµή της ταινίας στις αίθουσες µε πιο πρόσφατο παράδειγµα το Κοψ’ το, η διαφήµιση του Σπύρου Σιάκκα την περασµένη Άνοιξη.
Ακόµη όµως και αν αυτό δεν συµβεί κάθε ταινία που συµµετέχει στο φεστιβάλ γίνεται αυτόµατα µέρος της… κινηµατογραφικής ιστορίας αφού
περνά στη -µοναδική στη χώρα µας- βάση δεδοµένων για την ταινία µικρού µήκους, στην τοποθεσία www.shortfilm.gr. Στο διαρκώς εµπλουτιζόµενο αρχείο, βασισµένο στο κλασσικό πια λεξικό ταινιών µικρού µήκους της Αλίντας ∆ηµήτριου, αλλά και σε εξαντλητική έρευνα, αυτή τη
στιγµή µπορεί να ανατρέξει σε 3208 εγγραφές µε πλήρη στοιχεία και µε
δυνατότητα αναζήτησης βασισµένη σε τίτλο ή συντελεστές. Από τις πιο
τελευταίες πρωτοβουλίες της t-short η συλλογή µιας µικρής ανθολογίας
κλασσικών πλέον ελληνικών ταινιών µικρού µήκους στο
www.shortfromthepast.gr όπου µπορείτε να δείτε τα δυσεύρετα µέχρι
πρότινος πρώτα βήµατα σκηνοθετών όπως ο Λάκης Παπαστάθης και η
Τώνια Μαρκετάκη, µεταξύ άλλων.

